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तिवेदि 
 

मानिजातीचे भदितव्य काय असेल िे जािण्याच्या दजज्ञासेतून फ्युचरॉलॉजी प्रकिा फ्युचर स्टर्ीज् 
म्ििजेच भदितव्यशास्त्र या नव्या ज्ञानशाखेची तीसचाळीस िर्षांपूिी िाढ िोऊ लागली. भारतात मात्र १९७० 
नांतर या नव्या ज्ञानशाखेचा दिकास करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. एकदिसाव्या शतकातील भारत कसा 
असेल याबद्दलची दचते्र तर अगिी अलीकरे् रेखाटण्यात येऊ लागली. भदितव्यशास्त्राच्या िाटचालीकरे् 
सामान्य मािसाांचेिी लक्ष िेधण्यास कारिीभतू ठरलेवया लेखकाांमध्ये अल्विन टॉफलर या अमेदरकन 
लेखकास अग्रस्थान द्याियास िि.े 
 

जुलै, १९७० मध्ये त्याांचे “फ्युचर शॉक” िे पुस्तक प्रदसद्ध झाले आदि ते इतके लोकदप्रय झाले की 
त्या पसु्तकाच्या लाखो प्रती खपवया. १९२८ साली न्ययूॉकड मध्ये जन्मलेवया टॉफलरनी अनेक िर्ष ेिातािर 
म्ििून काम केले आिे. १९८० साली त्याांचे “ि थर्ड िवे्ि” िे पुस्तक प्रकादशत झाले आदि त्याच्यािी लाखो 
प्रती खपवया. अनेक भार्षाांमध्ये त्याचे अनुिाि करण्यात आले. जपानमध्ये या पुस्तकाने दिक्रीचे उच्ाांक 
मोरू्न दिक्रम केला. भाांर्िलशािी तसेच समाजिािी िेशाांतील उद्योगप्रधान समाज ज्या पेचप्रसांगाांना तोंर् 
िेत आिे त्याची कारिमीमाांसा करण्याचा टॉफलरनी या पसु्तकात प्रयत्न केला असवयामुळे आदि तो 
करताना जर्जांबाल भारे्षचा अिलांब न करता सोप्या भारे्षत दिश्लेर्षि केवयामुळे त्याांचे पुस्तक जगभरच्या 
िाचकाांना आिर्वयादशिाय रादिले नािी. तांत्रदिद्या, अथडव्यिस्था, राजकारि, कौटुांदबक जीिन, ऊजेचा 
िापर यासारख्या के्षत्रातील बिलामुळे “दतसरी लाट” आली असून दतची पदरिती नव्या सांस्कृतींच्या 
उियात िोण्याची दचन्िे दिसत आिेत असे टॉफलरना िाटते. शतेीचा उिय िी मानिी सांस्कृतीच्या 
इदतिासातील पदिली लाट िोती. सतराव्या शतकाच्या अखेरीस ती ओसरली आदि त्यानांतरच्या काळात 
औद्योदगक क्राांतीच्या रूपाने िुसरी लाट आली. दतचािी भर १९५० नांतर ओसरु लागला असून औद्योदगक 
दृष्ट्या प्रगत िेशाांनी आता दतसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्याची तयारी केली पादिजे असे टॉफलरचे म्िििे 
आिे. दतसऱ्या लाटेमुळे उियाला येिाऱ्या युगात इलेक्ट्रॉदनक उद्योग, अिकाश उद्योग, समुद्राच्या पोटात 
िर्लेवया खदनजाांच्या आधारे दिकदसत झालेले उद्योग तसेच जीिोद्योग िगैरे निनिीन उद्योगाांना मित्ि 
येिार आिे असे टॉफलरना िाटते. प्रसार माध्यमाांचे दिघटन ि दिकें द्रीकरि िोईल असे त्याांनी भादकत 
केले आिे. दतसऱ्या लाटेमुळे दनमाि िोिाऱ्या नव्या युगात कुटुांबसांस्थेत कोिते बिल िोतील, मादिती ि 
ज्ञान याांना फार मोठे मित्ि प्राप्त िोिार असवयाने दशक्षि व्यिस्थेत कोिते फेरफार कराि ेलागतील िगैरे 
दिर्षयाांचािी टॉफलरने िधे घेतलेला आिे. जगभर िाचवया गेलेवया या पुस्तकाचे भार्षाांतर करण्याची 
जबाबिारी मिाराष्ट्र राज्य सादित्य आदि सांस्कृती मांर्ळाने श्रीमती शरदिनी मोदिते याांच्यािर सोपिली 
िोती. त्याांनी केलेले भार्षाांतर िाचून टॉफलरच्या दिचाराांची मराठी िाचकाांना तोंर्ओळख िोईल असे 
िाटते. 
 

 य . रदि. रफळके 
मुांबई : अध्यक्ष, 
८ जानेिारी, १९९१ मिाराष्ट्र राज्य सादित्य आदि सांस्कृती मांर्ळ 
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प्रास्िातवक 
 

आजच्या काळात आपवया नजरेसमोर नाचिाऱ्या मथळयाांकरे् आपि भयचदकत िोऊन पिात 
रिातो, कारि िाच तो काळ ज्यात ििशतिािी ओदलसाांबरोबर जीिघेिा खेळ खेळत आिेत, दतसऱ्या 
मिायुद्धाच्या िािड्या उठत असतानाच दठकदठकािची चलने कोसळू लागलेली आिेत, िदकलाती जळत 
आिे, दकत्येक िेशाांतून बांर्खोर टोळयाांतील सैदनक आपवया बटुाांच्या नाड्या बाांधत उठािाला सज्ज िोत 
आिेत. सोन्याची प्रकमत सिड भीतींचे सांििेनशील भारमापक–सिड दिक्रम मोर्त आिे. बँका िािरतािेत. 
मिागाई आिाक्ट्याबािेर भर्कते आिे. आदि जगातील सरकारे ितबल िोऊन गेलेली आिेत. आदि या 
पार्श्डभमूीिर धोक्ट्याचा, िुिेिाांचा इशारा िेिाऱ्याांचे समिूगान स्मशान–गीताांनी िातािरि भरून टाकत 
आिे. तथाकदथत रस्त्यािरचा मािसू म्ििू लागला आिे, की जग िरेे् झाले आिे. आदि तत्र्जज्ञाांच्या मते िे 
सिड प्रिाि सिडदिनाशाकरे्च जगाला घेऊन चाललेले आिेत. 
 

परांतु या पसु्तकात एकिम िगेळा दृदिकोि सािर करण्यात आलेला आिे. 
 

पुस्तकात म्िटले आिे, की जग िरेे् िोत चाललेले नािी. आदि तसे पािू जाता िरिर दनरथडक 
दिसिाऱ्या या घटनाांच्या, गोंगाटाच्या आदि खिखिाटाच्या खालच्या थरात आश्चयडकारक आदि अव्यक्ट्त 
अशी आशािायक धाटिी काम करते आिे! िे पसु्तक त्या धाटिीबद्दल आदि त्या आशबेद्दलच आिे. 

 
‘दतसरी लाट’ िे पुस्तक ज्या लोकाांना मानिीकिािी सांपुिात येिे तर रािू द्याच नुकतीच सुरू 

झाली आिे असे िाटते, अशाांकदरता दलदिलेले आिे. 
 

‘दतसरी लाट’ ह्या पुस्तकात दृदिकोि आिे, की कािी घटनाांचा, प्रदक्रयाांचा आदि तत्तिाांचा िापर 
एखािी सांस्कृती करून घेत असते. आदि स्ितःचे एक पायाभतू उत्पदत्तशास्त्र तयार करत असते; आदि 
त्याच्या आधाराने ती िास्तिाचे स्पिीकरि करत असते. दशिाय स्ितःच्या अल्स्तत्िालािी न्याय िेत असते. 

 
ह्या पुस्तकात एकमेकोंशी टक्कर घेिाऱ्या लाटाांचे रूपक योजण्यात आलेले आिे. अदतशय 

दिसांिािी अशा मादितीचे सुसूत्रीकरि िा एकच या रूपकामागचा िेतु नािी; तर त्यायोगे दिचाराांचा गोंधळ 
नािीसा िोऊन स्िच्छ, प्रखर प्रकाशामध्ये आपवयाला मािीत असलेवया गोिींचेच परांतु दनतळ स्पि दचत्र 
आपवयाला दिसून येते. 
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एक र। रमहान रासघर्ष 
 

एक निीच सांस्कृती आपवया जीिनात उियाला येते आिे, आदि सिडत्रच आढळिारे अदिचारी 
लोक दतला िर्पून टाकण्याचा प्रयत्न करत आिेत. या नव्या सांस्कृतीने आपवया बरोबर निीन प्रकारच्या 
कुटुांबरचना आिवया आिेत; कामे करण्याच्या, पे्रमाच्या, जगण्याच्या नव्या रीती आिवया आिेत; निचे 
अथडशास्त्र आिले आिे, नि े राजकीय सांघर्षड आिले आिेत; आदि या सिांिूनिी दिशरे्ष म्ििजे नव्या 
स्िरुपाची जाि आिली आिे! या नव्या सांस्कृतीचे कािी अांश सध्या, आजदमतीला अल्स्तत्िात आलेले 
आिेत. आदि लाखो लोकाांनी आपले जीिन उद्याच्या तालाशी जुळिनू घेण्यास सुरुिातिी केलेली आिे. 
इतर मात्र भदिष्ट्यकाळाला भ्यालेले आिेत, आदि दनराशचे्या भरात दजिािर उिार िोत, भतूकाळात 
दनष्ट्फळ झेपा घेत आपवयाला जन्म िेिाऱ्या आदि आता मरु घातलेवया जुन्याच जगाचे जतन करण्यात 
गढलेले आिेत. 
 

आपवया जीिनकाळी या नव्या सांस्कृतीचा उिय िीच एक सिात स्फोटक ठरेल अशी घटना 
िोऊन रादिली आिे. 

 
नजीकच्या भदिष्ट्यकाळाची समज आपवयाला िेऊ शकिारी गुरुदकली ी ठरेल अशी िी फार 

मित्तिाची घटना आिे. अदतशय गिन अथड असलेली िी घटना ििा िजार िर्षांपूिी शतेीचा शोध 
लागवयानांतर मानिी जीिनात उफाळलेवया बिलाच्या पदिवया लाटेच्या, प्रकिा औद्योदगक क्राांतीमुळे सिड 
जग िािरिनू टाकिाऱ्या, जीिनच जिू पालटून टाकिाऱ्या बिलाच्या िुसऱ्या लाटेच्या तोर्ीची आिे! 
आपि या दतसऱ्या लाटेची म्ििजेच पढुच्या मोठ्या बिलाची बाळे आिोत. 

 
या अभतूपूिड बिलाची पूि ताकि प्रकिा त्याचा आिाका ििन करायला शद्ब अपुरे पर्तात. कािी 

जि प्रचांर् अशा अांतराळ युगाबद्दल बोलतात, मादिती युग, इलेक्ट्रॉदनक युग, प्रकिा व्योमस्थ ग्रामाबद्दल 
बोलतात. ल्झझन्यू बे्रदझन्स्कीने म्िटले आिे, की आपि तांत्रादधदित आदि इलेक्ट्रॉनादधदित युगाच्या 
उांबरठ्यािर आिोत. रॅ्दनयल बेल या समाजशास्त्र्जयाने ‘उद्योगोत्तर समाजाच्या’ अल्स्तत्िात येण्याबाबतचे 
ििडन केले आिे. रदशयाच्या भदिष्ट्यिाद्याांनी ‘तांत्रशास्त्रीय क्राांती’ची भार्षा केली आिे. मी स्ितः 
‘अदतउद्योगशील समाज’ या दिर्षयािर आजिर खूप दलदिले आिे. परांतु माझ्या स्ितःच्या व्याख्येसि 
यातील कोितीिी व्याख्या अदभव्यक्ट्तीला पुरेशी िाटत नािी. 

 
एकाच तत््यािर भर दिला जात असवयाने यापकैी कािी शद्बसमूि आपली जाि दिकदसत 

करण्याऐिजी मयादितच करतात, कािी जि ठामपिे प्रदतपािन करतात, की आपवया जीिनात एक 
निाच समाज कुठवयािी तिािादशिाय प्रकिा झगड्यादशिायच अगिी सिजपिे अल्स्तत्ताित येऊ शकेल. 
यातली कोितीिी व्याख्या आपवयात िगेाने घरू् पिािाऱ्या बिलाच्या ताकिीबाबत, आिाक्ट्याबाबत, 
चैतन्याबाबत प्रकिा ते दनमाि करीत असलेवया िबािाबाबत अगर सांघर्षाबाबत कािी साांगण्याच्या दृिीने 
केिळ सुरूिात करते आिे असे िेखील िाटत नािी. 

 
लिकरच मानिता प्रगतीच्या दिशनेे प्रचांर् झेप घेिार आिे. आजपयडत कधीिी घर्ली नसेल एिढी 

प्रचांर् सामादजक उलथापालथ आदि सजडनशील पुनरडचना आता घर्िार आिे. दतची पूिडपिे ओळख 



 
अनुक्रमणिका 

पटण्यापूिीच आपि लक्षिीय अशी निीन सांस्कृती उभारण्याच्या उद्योगाला लागलो आिोत. दतसऱ्या 
लाटेचा अथड िा आिे. 

 
आतापयंत मानििांशाने बिलाांच्या िोन लाटाांचा अनुभि घेतलेला आिेच. या िोन्िी लाटाांनी 

आपवयापूिी अल्स्तत्िात असलेली सांस्कृती मोठ्या प्रमािात नािीशी केली, पुसून टाकली आदि दतच्या 
जागी जीिनाचे असे नि े क्रम आिनू बसिले की जे त्या पूिीच्या लोकाांच्या कधी ध्यानीमनीिी आले 
नसतील! शतेीचा क्राांदतकारक शोध िी बिलाची पदिली लाट िजारो िर्ष ेउधाित िोती; तर औद्योदगक 
क्राांतीची िुसरी लाट केिळ तीनश े िर्षात काम करुन गेली. आता इदतिासाने म्ििजेच काळाने खूपच 
मोठ्या प्रमािात िगे धारि केलेला आिे. आता येऊ पिािारी बिलाची दतसरी लाट पूिील इदतिास पसूुन 
टाकीत येत्या कािी िशकातच पूिड िोण्याची शक्ट्यता आिे. त्यामुळेच अशा या स्फोटक काळात भतूलािर 
िास्तव्य असलेवया आपिा सिांनाच या दतसऱ्या लाटेच्या आघाताचा जोर जािित आिे. 

 
या दतसऱ्या लाटेचा पदरिाम प्रत्येकािर िोतो आिे. कारि ती आपली कुटुांबे उध्िस्त करते आिे; 

दतने आपवया अथडव्यिस्थेला भेलकाांरू्न सोर्ले आिे, ती आपवया राज्यसांस्था िुबडल करुन सोर्त आिे, 
दतच्यामुळे आपवया मूवयाांच्या दठकऱ्या दठकऱ्या िोत आिेत. मनुष्ट्याांच्या एकमेकाांशी असलेवया दनरदनराळया 
सांबांधातील ताकिीला दतने जिू आव्िान िेऊन ठेिले आिे. आज धोक्ट्यात असलेवया उच् िगातील 
लोकाांच्या अदधकाराांना आदि खास िक्काांना ती िटकते आिे. उद्या उठिाऱ्या दनरदनराळया ठळक सांघर्षाना 
दतने जिू पार्श्डभमूी तयार करुन ठेिली आिे. 

 
जुन्या पारांपदरक औद्योदगक सांस्कृतीशी या नव्याने येऊ घातलेवया सांस्कृतीचा अनेक बाबतीत 

दिसांिाि आिे. एकाचिळेी ती अदतशय प्रगत औद्योदगक कलाशास्त्रादभमुख आिे आदि तशीच 
औद्योदगकीकरिाला दिरोध करिारीिी आिे. 

 
िी दतसरी लाट आपवयाबरोबर खराखुरा जीिनमागं आित आिे. निीन असे दिदिध ऊजा उगम, 

ज्याांच्या भागाांची जुळिी आगळी ठरेल अशा यांत्राांनी युक्ट्त अशा कारखान्याांतून िापरवया जािाऱ्या 
उत्पािन–पद्धती, दिकें दद्रत कुटुांबे, दजला ‘इलेक्ट्रॉदनक कुटीर’ म्ििाि ेअशी निीच एखािी प्रथा, स्िरुपात 
आमूलाग्र बिललेवया भदिष्ट्यकालीन शाळा आदि सांस्था अशा गोिी दतच्या पायाभतू गोिी ठरतील. उगम 
पाित असलेली िी निीच सांस्कृती आपवयासाठी ितडिुकीची, जीिनक्रमाची निीच सांथा उलगरे्ल आदि 
आपवयाला आिशडिािाच्या, कें द्रीकरिाच्या पार नेईल. शक्ट्ती, पैसा आदि ताकि याांच्या कें द्रीभिनाच्या 
िेखील पार नेईल. 

 
जुन्याला आव्िान िेत िी निीन सस्कृती नोकरशाह्या उलथून टाकेल; राज्याचे कामच कमी करुन 

टाकेल आदि साम्राज्यिािाच्या पदलकरे् गेलेवया या जगात अथडस्िायत्त अथडव्यिस्थेचा उिय घर्िनू 
आिेल. यासाठी आज आपवयाला मािीत आिेत त्यापेक्षा अदधक लोकशािीयुक्ट्त, अदधक पदरिामकारक, 
अदधक साधीसुधी सरकारे आिश्यक आिेत. ह्या सांस्कृतीचा जगाकरे् पिाण्याचा स्ितःचा असा खास 
दृदिकोन आिे. काळाबाबत तसेच अिकाश, तकड  आदि कायडकारिभाि याांच्या सांबांधातिी दतची स्ितःची 
अशी रीत आिे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

आपवया असेिी ध्यानात येईल, की सांस्कृतीच्या ह्या दतसऱ्या लाटेने उत्पािक आदि ग्रािक 
याांच्यामधील ऐदतिादसक िरी बुजिण्याच्या कामाला सुरूिात केलेली आिे. आदि ती उद्याच्या नव्या 
अथडकारिाचा उिय घर्िनू आित आिे. इतर कारिाांप्रमािेच यािी एका कारिामुळे आपवयाकरू्न 
दमळिाऱ्या अक्कलिुर्षारीच्या मितीने ती आपवयाला ज्ञात असलेवया इदतिासातील पदिली खरीखुरी 
‘मानिी’ सांस्कृती ठरेल. 
 
क्राांदतकारी पूिडपक्ष 
 

िरिर दिरोधाभास िशडदििाऱ्या भदिष्ट्याच्या िोन प्रदतमाांनी लोकाांच्या मनािर पकर् बसदिलेली 
आिे. बऱ्याच लोकाांची अशी समजूत आिे, की जे जग त्याांना पदरदचत आिे, ते आिे तसेच कायम राििार 
आिे. त्यामुळे आता आपवया पुढ्यात ठाकलेवया अगिी नव्याच जीिनमागाची त्याांना कवपनाच येत नािी; 
सांपूि नव्या सांस्कृतीची तर गोिच सोर्ा. एक मात्र खरे की कािीतरी बिल घर्तोय िे त्याांना समजते आिे, 
पि त्याना िाटते, की िे बिल नािीसे िोऊन जातील, आपवयाला पदरदचत आलेवया आर्थथक चौकटीत 
प्रकिा राजकीय प्रिालीत कािी बिल िोिार नािी. त्याांना असा दिर्श्ास िाटतो, की भदिष्ट्यातिी 
आपवयाला ितडमानच आढळत रािील. 

 
साधी सरळ अशी िी दिचारसरिी िगेिगेळया प्रकाराांनी प्रकट िोते. एका पातळीिर ती गोि 

उद्योजक, दशक्षक, पालक, राजकारिी याांनी घेतलेवया दनिडयामागच्या, दिशरे्ष परीक्षि न केलेवया 
कवपनेच्या स्िरूपात दिसते. त्यापेक्षा िरच्या दिखाऊ प्रकिा कृदत्रम सफाई प्राप्त झालेवया पातळीिर ती 
सांख्याशास्त्र कॉम्प्युटरने पुरिलेला पूिडपक्ष आदि भदिष्ट्यिते्तयाच्या दनरथडक बोलण्याचा िरे्ष घालून येते. 
यातवया कुठवयािी प्रकाराने पादिले तरी भदिष्ट्यकालीन जग प्रामुख्याने, ‘आिे तसेच’ दिसते. 
औद्योदगकीकरिाची िुसरी लाट जगाला अक्षरशः परुून उरली आिे. 

 
अलीकरे् घर्लेवया कािी घटनाांनी मात्र भदिष्ट्यकालीन जगाची िी ठाम प्रदतमा मोठ्या प्रमािात 

िािरिनू टाकलेली आिे. एकामागनू एक सांकटे येत रादिली, मथळे ठळकपिे कर्ार्त रादिले, इराि 
भर्कला, माओला उघर् दिरोध करण्यात आला, तेल दकमती आकाशाला दभर्वया, मिागाई िडे्यासारखी 
भर्कली, ििशतिाि पसरला, सरकारे अशा गोिींिर काबू ठेिण्यात अयशस्िी झाली आदि अशी 
दनराशाजनक उिासिािी दृश्ये उत्तरोत्तर लोकदप्रय िोत गेली. आदि अशा प्रकारे सतत दमळत रिािाऱ्या 
अशा िाईट बातम्याांिर दिनाश दचदत्रत करिारे दचत्रपट, बायबल कथाांिर आदि प्रदतदित दिचारिांताांनी 
प्रकादशत केलेवया िुःस्िप्नित् पटकथा, अशा सिड मसावयािर पोसले गेलेले बिुसांख्य लोक अशा 
दनिडयाप्रत येतात की भदिष्ट्यच सांभित नसवयामुळे आजचा समाज पढेु भदिष्ट्यात कसा असेल याची कवपना 
करिेच शक्ट्य नािी. त्याांच्या दृिीने मिाप्रलयांकारी युद्ध कािी दमदनटाांच्या अिकाशािर येऊन ठेपले आिे. 
पृ्िी दतच्या घोर दिनाशाप्रत येऊन ठेपली आिे. 

 
भदिष्ट्यकाळाच्या ह्या िोन कवपना िरिर पािताना एकिम िगेळया िाटतात परांतु त्याांचे िोघींचे 

समान असे मानदसक आदि राजकीय पदरिाम सांभितात. िोन्िी कवपनाांच्या प्रभािामुळे कवपनाशक्ट्ती ि 
इच्छाशक्ट्ती पाांगळी िोऊन जाते. 

 



 
अनुक्रमणिका 

उद्याचा समाज म्ििजे आज जे कािी आिे त्याचीच खूप िाढिलेली अशी आिृत्ती असेल तर मग 
त्याच्यासाठी फार थोरे् असे कािी आपवयाला कराि े लागेल. उलट, आपवया र्ोळयािेखतच समाज 
दिनाश पाििार असेल तर आपि कािीच करू शकत नािी. थोर्क्ट्यात, भदिष्ट्याकरे् पिाण्याच्या या िोन्िी 
दिचारसरिी आपवयाला अदलप्त आदि अकतृडत्ििान करतात. िोन्िीिी आपवयाला अकमात दथजिनू 
टाकतात. 

 
तरी िेखील आपले काय घर्ते आिे, याचा दिचार करीत असताना साधे सरळ ‘पादनपत’ प्रकिा 

तसलाच िुसरा एखािा पयाय एिढीच मयािा आपवयाला असिार नािी. ‘उद्या’चा दिचार करण्याचे 
आिखी दकतीतरी स्िच्छ आदि दिधायक मागड आिेत. िे मागड आपवयाला भदिष्ट्यासाठी तयार करतील 
आदि मुख्य म्ििजे ितडमान बिलण्याच्या दृिीने मित करतील. 
 

मी ज्याला ‘क्राांदतकारी पूिडपक्ष’ म्िितो, त्याच्यािर िे पुस्तक आधारलेले आिे. त्याची कवपना अशी 
आिे की, आगामी िशकामध्ये जरी खूप चढउतार िोिार असले, िािळे उठिार असली, किादचत् सिडिूर 
पसरिारी प्रिसािी अल्स्तत्िात येिार असली तरी िेखील आपि स्ितःचा पूिडपिे नाश िोऊ िेिार नािी, 
करून घेिार नािी. त्याची अशीिी कवपना आिे, की आपि जे धक्कािायक बिल सध्या अनुभितो आिोत, 
ते गोंधळाचे प्रकिा दनरुदे्दश्य नािीत, तर ते उत्तम, स्िच्छ आदि सरळ दकत्ता तयार करिारे आिेत. दशिाय 
त्याची अशी कवपना आिे की, िे बिल आपवया जीिनाच्या, कामाच्या, खेळण्याच्या, दिचाराच्या धाटिीत 
जो प्रचांर् बिल िोतो आिे, त्यात भर घालत आिेत; आदि त्यामुळे ििासा िाटिारा शिािा, आदि 
समजिार भदिष्ट्यकाळ शक्ट्य आिे. तेव्िा थोर्क्ट्यात, जे घर्िार आिे ते या प्रस्तािानांतरच. आदि आता जे 
घर्त आिे ते म्ििजे इदतिासातील मोठीच झेप ठरिारी जागदतक स्िरूपाची एक क्राांतीच िोय. 

 
िेच थोरे् िगेळया भारे्षत साांगाियाचे तर असे म्ििता येईल की, िे पुस्तक या कवपनेतून झरत गेले 

आिे, की आपि एका जुन्या सांस्कृतीतील शिेटच्या दपढीपैकी आिोत, आदि नव्या सांस्कृतीच्या पदिवया 
दपढीपैकी ठरिार आिोत. आपवयाला व्यल्क्ट्तशः जो गोंधळ, ज्या यातना, पदरल्स्थतीच्या पूिड जादििचेा जो 
अभाि अनुभिािा लागत आिे, त्याचे मूळ आपवयातवया झगड्यात आिे, आपवया राजकीय सांस्थाांत आिे 
मरू घातलेवया सांस्कृतीच्या िुसऱ्या आदि जन्माला येत असलेवया ि धर्ाक्ट्यात आपली जागा घेऊ 
पिािाऱ्या दतसऱ्या सांस्कृतीच्या लाटेतील सांघर्षात आिे. 

 
आदि ज्या िळेी आपवयाला िे समजेल, त्या िळेी आपवयाला एरव्िी दनरथडक िाटिाऱ्या दकतीतरी 

घटना अनाकलनीयिी िाटू लागतील. बिलाची एक दिस्तृत घर्ि आपवयापढेु स्पि िोईल. 
अल्स्तत्िासाठीची धर्पर् पनुः शक्ट्य िोईल, आदि अथडपूिड िाटू लागेल. थोर्क्ट्यात िा क्राांदतकारी पूिडपक्ष 
आपली बदु्धी आदि इच्छाशक्ट्ती मुक्ट्त करून टाकतो. 
 
आघार्ीची धार 
 

आपवया पढु्यात असलेले िे बिल क्राांदतकारी आिेत. एिढेच म्ििून मात्र भागिार नािी. कारि 
त्याांच्यािर ताबा दमळिनू त्याांना दिशा िाखदिण्यापूिी आपिास त्याांची ओळख करून घेऊन त्याांचे 
योग्यप्रकारे पृथःक्करि करण्यासाठी निा दृदिकोि बाळगिे आिश्यक आिे. त्याच्यादशिाय आपवयाला यश 
येिार नािी. 



 
अनुक्रमणिका 

याचा एक पदरिामकारक निा मागड लाटेच्या आघार्ीचे सामादजक पृथःक्करि िा असेल. या रीतीने 
आपि सतत उलगर्त जािाऱ्या बिलाच्या लाटाांच्या रूपाने इदतिासाकरे् पािू शकू. आदि प्रत्येक लाटेची 
आघार्ीची धार आपवयाला कुठे नेत आिे, याचा दिचार करू शकू. इदतिासातील घटनाांचा क्रम 
मित्तिाचाच आिे. परांतु त्याच्यापेक्षािी मित्तिाचे म्ििजे िा दृदिकोि घटनाांच्या जुन्या क्रमातील खांर्ाांकरे् 
आदि नव्या उपक्रमाांकरे्च जास्त लक्ष िेतील. त्यामुळे बिल घर्िनू आिू शकिाऱ्या घटना घर्त 
असतानाच, त्याांची पुरी ओळख पटून, त्याांच्यािर प्रभतु्ि दमळदििे आपवयाला शक्ट्य िोईल. 

 
अगिी साधी सरळ कवपना अशी, की शतेीचा उिय िा मानिाच्या सामादजक घर्िीतला पदिला, 

नि ेिळि घेिारा असा क्षि िोता, आदि औद्योदगक क्राांती िािी फळी फोर्ण्याचाच प्रकार िोता. यातली 
कोितीिी घटना िी एकिमच घर्लेली, िूरिर पदरिाम करिारी घटना नव्िती, तर एका दिपदक्षत िगेाने 
येिारी बिलाची एकेक लाट िोती, अशा तऱ्िेने त्याांचा दिचार िोईल. 

 
बिलाच्या पदिवया लाटेपूिी मािसे छोटे छोटे गट करून रिात िोती. िे गट स्थानान्तर करीत 

रिािारे िोते. अन्नाच्या शोधात भटकत, मल्च्छमारी करत, दशकारी करत आदि गुरे राखून पोट भरिारे 
िोते. अशा ल्स्थतीत कोित्यातरी िळेी, सुमारे ििा िजार िर्षांपूिी शतेीची क्राांदतकारी सुरूिात झाली. 
गािोगाि, िस्त्यािस्त्याांत ती िळूिळू पसरत गेली. जदमनी नाांगराखाली आवया. मशागती झावया. 
जीिनाचा निीनच मागड सुरू झाला. 

 
सतराव्या शतकाच्या अखेरीपयडत िी पदिली लाट रादिलीच िोती. त्यानांतर युरोपात औद्योदगक 

क्राांतीचा उदे्रक झाला आदि बिलाच्या या िुसऱ्या भवया थोरवया लाटेने पृ्िीिर आक्रमि केले. 
औद्योदगकीकरिाची िी प्रदक्रया फार मोठ्या िगेाने दनरदनराळया दिशाांमधून, खांर्ाखांर्ाांमधून पसरत गेली. 
अशा तऱ्िेने पृ्िीिर एकाचिळेी पि दभन्न िगेात िोन स्ितांत्र आदि िगेळया अशा बिलाच्या प्रदक्रया सांचरत 
िोत्या. 

 
आज पदिली लाट पूिडपिे दनमाली आिे. फार थोड्या आदििासी जमाती, उिा : िदक्षि 

आदिकेतील प्रकिा न्यू दगयानात पापुआतील, केिळ शतेीच्या आधारे जगत आिेत. पि या पदिवया लाटेचा 
भर सांपूिडतया ओसरलेला आिे. 

 
युरोप आदि उत्तर अमेदरकेतील, तसेच पृ्िीच्या इतर कािी भागात फार थोड्या शतकाांच्या 

कालािधीत या िुसऱ्या लाटेने जीिनक्राांती घर्िनू आिली. अजून दतचा िगे तसाच आिे. पुष्ट्कळ 
शतेीप्रधान िेश पोलाि कारखाने, कापर् दगरण्या, िािन उत्पािक कारखाने, रेवि,े अन्नािर प्रदक्रया 
करिारे कारखाने उभारण्याचा प्रयत्न करीत आिेत. औद्योदगकीकरिाचा िगे अजूनिी जाििले इतका 
प्रचांर् आिे. या िुसऱ्या लाटेचा भर अजूनिी सांपलेला नािी. पुष्ट्कळ दशली क आिे. 

 
परांतु अजून िी प्रदक्रया चालू आिे तोिरच यािीपेक्षा खूप मित्तिाची प्रदक्रया चालू झाली आिे. 

औद्योदगकीकरिाच्या लाटेने िुसऱ्या मिायुद्धानांतरच्या काळात सिोच् उांची गाठलेली असतानाच न 
कळतच दतसरी लाट पृ्िीभर पसरायला सुरूिात झाली असून दजला दतचा स्पशड िोईल ती प्रत्येक िस्तू 
बिलत चालली आिे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

त्यामुळे पुष्ट्कळ िेशातून एकाच िळेी िोन, तीन सुद्धा सांपूिड िगेळया लाटा िगेिगेळया िगेात, 
िगेिगेळया ताकिीदनशी आपले अल्स्तत्ि जाििनू िेत रादिवया आिेत. 

 
या पुस्तकात आपि दरिसस्तपूिड ८००० िर्षड या काळात पृ्िीिर सुरू झालेवया आदि इ. स. १६५०–

१७५० पयंत अदनबंध अदधसत्ता गाजदििाऱ्या पदिवया लाटेच्या युगाचािी जाता जाता दिचार करिार 
आिोत. या िळेेनांतर पदिवया लाटेची चलती कमी झाली; आदि िुसऱ्या लाटेचे अपत्य असिाऱ्या 
औद्योदगक सांस्कृतीने पृ्िीिर ताबा दमळदिण्याच्या दृिीने गती घेतली; लिकरच दतने कळसिी गाठला. 
१९५५ च्या सुमाराला सुरू झालेवया िशकाने ऐदतिादसक मित्तिाचा ठरिारा पदरितडन क्षि आलेला 
पादिला. या िळेी अमेदरकन सांयुक्ट्त सांस्थानात पाांढरपेश े ि नोकरिार याांना प्रथमच श्रदमकाांनी मागे 
टाकलेले आढळले. याच िशकात फार मोठ्या प्रमािात गिकयांते्र, व्यापारी जेट प्रिास, कुटुांब 
दनयोजनाच्या गोळया आदि अशाच अनेक प्रभािशाली गोिी िापरात आवया. आदि याच िशकात दतसऱ्या 
लाटेने आपली ताकि एकिटायला सुरूिात केली. त्यानांतर थोरे् मागे पुढे असे करत ती इांग्लांर्, िान्स, 
स्िीर्न, जमडनी, रदशया, जपान, यासि इतरिी उद्योगप्रधान िेशाांमध्ये येऊन पोचली. आदि सध्या तांत्रा 
धदित असे िे सिड िेश दतसऱ्या लाटेच्या आदि िुसऱ्या लाटेच्या कालबाह्य अशा कठीि पि सुल्स्थत 
अथडव्यिस्थेच्या सांघर्षांत भररू्न दनघत आिेत. 

 
आदि आपवया भोिताली जे राजकीय आदि सामादजक सांघर्षड उठत रादिलेले आपि बघतो 

आिोत, त्याचे खरे मूळ िेच आिे. 
 
आगामी लाटा 
 

ज्यािळेी एखािी लाट एखाद्या समाजािर प्रभतु्ि गाजिताना आढळते त्यािळेी त्या समाजाच्या 
भदिष्ट्यकालीन घर्िीच्या धोरिाचा अांिाज करिे तसे सोपेच असते. लेखक, कलाकार, िृत्तपत्रकार आदि 
इतराांनािी भदिष्ट्यकालीन लाटेचा शोध लागतो. अशाच प्रकारे एकोिीसाव्या शतकातील युरोपीय 
दिचारिांत, उद्योगातील अग्रिी, राजकारिी आदि सिडसामान्य लोक याांना भदिष्ट्यकाळाचे मूलतः अचकू 
िशा दचत्राचे आकलन झाले िोते. त्याांना यांत्रादधदित शतेीिर उद्योग दनर्थििाि असा दिजय दमळििार 
असवयाची जािीि झाली िोती. आदि िुसरी लाट भदिष्ट्य काळात स्ितःबरोबर आित असलेले बिलिी 
त्याांना आधीच दिलक्षि अचूकतेने उमजले िोते. अदधक प्रभािी तांत्रज्ञान. अदधक मोठी शिरे, अदधक 
गतीची िाितूक सामुिादयक स्िरूपाचे दशक्षि या ि अशाच इतर कािी गोिींची त्याांना चािूल लागली िोती. 

 
आदि अदतशय स्पिपिे झालेवया भदिष्ट्याच्या या िशडनाचे राजकारिािर प्रत्यक्षच पदरिाम झाले. 

पक्ष आदि राजकीय चळिळी आगामी घटनाांची व्यिल्स्थत चािूल घेतच आपले कायडक्रम आखून त्याांची 
अांमलबजाििी करू लागले. औद्योदगक क्राांतीच्या अगोिरच्या शतेीप्रधान, सांस्कृतीच्या दितसांबांधींनी सिडिूर 
जाळे पसरिाऱ्या ‘उद्योगा’ दिरुद्ध, मोठ्या, उद्योगादिरूद्ध, ‘सांघटनाांच्या िािा’ दिरूद्ध आदि, ‘पापी 
शिरादिरूद्ध दपछार्ीकरू्न’ िली ा िोईल अशी व्यिस्था केली. उियोन्मुख उद्योगप्रधान समाजाच्या मुख्य 
कळाांिर ताबा ठेिण्यासाठी मजूर ि व्यिस्थापन झटत रादिले. जातीय प्रकिा िशीय अवपसांख्याांक 
औद्योदगक जगाच्या सांिभात बिललेवया भदूमकेनुसार आपवया िक्काांच्या व्याख्या करीत नोकरीतील 
सिलती, सामुिादयक िजा, शिरी दनिास, सुधादरत ितेन, सामुिादयक लोकदशक्षि इत्यािींबाबत अदधक 
सांधी मागू लागले. 



 
अनुक्रमणिका 

या भदिष्ट्यकालीन औद्योदगक दचत्राचे मित्तिाचे मानदसक पदरिामिी आिेतच लोकाांचे मतभेि 
िोऊन त्यातून तीव्र आदि कािी िळेा तर रक्ट्तपाती सांघर्षड िेखील दनमाि िोत रादिले. तेजी, मांिीमुळे 
लोकाांची जीिने उध्िस्त िोिेिी अशक्ट्य नव्िते. या औद्योदगक भदिष्ट्याच्या दचत्रामुळे दिरोधाांच्या मयािा स्पि 
झावया. प्रत्येक व्यक्ट्तीला आपि स्ितः कोि आिो, कसे आिो आदि पुढे आपले काय िोण्याची शक्ट्यता 
आिे याची िेखील समज त्या दचत्राने दिली. त्यामुळे समाजात प्रचांर् बिल घर्त असतानाच व्यक्ट्तीला 
कािी प्रमािात स्थैयड आदि अल्स्मता दमळत गेली. 

 
उलट, ज्या िळेी एखािा समाज िोन प्रकिा अदधक अशा बिलाच्या भवया मोठ्या लाटाांच्या 

तर्ाख्यात सापर्तो, आदि त्यातली कोितीिी एक त्यािळेी खास प्रभतु्ििी दमळि ूशकत नसते, अशा िळेी 
भदिष्ट्याचे दचत्र भांग पािते. घर्त रिािारे बिल आदि भर्कत रिािारे सांघर्षड याांचे अथड लाििेिी अदतशय 
कठीि िोत रिाते. ज्यािळेी िोन लाटाांची टक्कर िोते, तेव्िा सागरात िािळ उठते. प्रिािाांचे सांघर्षड िोतात, 
छोटे मोठे भोिरे दनमाि िोऊन खळबळ माजते आदि खोलिर असलेवया खऱ्या ऐदतिादसक मित्तिाच्या 
लाटा त्यामुळे लपूनच रिातात. 
 

इतर िेशाांप्रमािेच अमेदरकेतिी िुसऱ्या आदि दतसऱ्या लोटेची घर्िारी टक्कर सामादजक तिाि, 
भयानक सांघर्षड आदि निीन कािी दिदचत्रच अशा राजकीय प्रिाली दनमाि करते की ती िगड, िांश, प्रलग 
प्रकिा पक्ष यामुळे दनमांि िोिारे भेि मानीत नािी; नािीसेच करते. िी टक्कर नेिमीच्या राजकीय 
शझिसमूिात गोंधळ माजिते आदि प्रागदतक ि प्रदतगामी, शत्रू ि दमत्र याांच्यातला भेि जाििे अशक्ट्य 
करून टाकते. सिड जुने मतभेि, दिसांगत्या आदि युत्या भांग करून टाकते; सांघटना आदि नोकर याांच्यात 
कािी मतभेि असले तरी पदरल्स्थतीशी झुांज िेण्यासाठी ते एकी करतात. कृष्ट्िििीय आदि ज्यू एकिा 
आपवयाला दमळिाऱ्या अन्याय्य िागिुकीदिरुद्ध झगर्ण्यासाठी एकत्र आले आदि नांतर परस्पर दिरोधीिी 
झाले. 

 
अनेक िेशाांमध्ये सिडसाधारिपिे उत्पन्नाच्या फेरिाटिीसारख्या पुरोगामी धोरिाांना पाप्रठबा असे. 

परांतु ते आता अनेकिा दस्त्रयाांचे िक्क, कुटुांबदिर्षयक दनयम; िेशाच्या बािेरून येिाऱ्या स्थलाांतदरताांबाबतचे 
दनयम, आयातीिरील कर, प्रािेदशकता इत्यािी बाबींचा प्रदतगामी दृदिकोिातून दिचार करतात. 

 
परांपरागत ‘र्ाि’े सिसा कर्ि े िेशभक्ट्त ि कें द्रसत्तािािी असतात. आपवया भोितीच्या 

सद्यःपदरल्स्थतीशी त्याांना कतडव्य असे नसते. 
 
त्याच िळेी आपिास दजमी काटडर प्रकिा जेरी ब्राऊन, व्िॅलेरी जी. ड्इस्टींग याांच्या सारखे 

राजकारिी लोक आढळतात. त्याांच्या आर्थथक प्रश्नाबाबतचा दृदिकोि अगिी ‘सनातन’ असतो. िेच लोक 
कला, लैं दगक नीदतमत्ता, दस्त्रयाांचे िक्क, दनराळया समाजगटाांचे ऐदिक प्रकिा सामादजक, साांस्कृदतक 
रचनाांच्या सांिभातीले एकमेकाांशी असिारे सांबांध, अशा गोिींबाबत उिार दृदिकोि धारि करतात. 
त्यामुळेच गोंधळून जाऊन ‘आपवया’ जगाांचा अथड लाि ूशकत नािीत. 

 
अशातच दनरदनराळी िृत्तमाध्यमे दनरदनराळे शोध, िगेळया बाबतीतले दिरोध, दिदचत्र घटना, खून, 

जबरिस्तीने प्रकिा फसिनू कोिाला पळिनूच नेिे, अांतराळातील दिक्रम, राजकीय उलथापालथी, गटाांनी 
केलेले िली ,े अफिा, अशा दकत्येक असांबद्ध घटनाांबद्दल आपवयाला साांगत असतात. 



 
अनुक्रमणिका 

राजकीय जीिनात स्पिपिे दिसून येिाऱ्या दिसांगतीचे प्रदतप्रबब दिस्कदळत प्रकिा खांदर्त 
व्यल्क्ट्तमत्िातून आपवयाला आढळते. मनोिैज्ञादनक आदि दनरदनराळे ‘गुरू’ या गोिीचा चाांगलाच फायिा 
उठितात. लोक सिड प्रकारच्या उपचार–पद्धतींकरे् धाि घेत, इकरू्न दतकरे् जात रिातात. दनरदनराळे 
पांथ धुांर्ाळत रिातात प्रकिा गुप्तपिे दनरदनराळया तपासण्या करून घेत रिातात. त्याांना सत्य िे 
िास्यास्पि, दििकेशून्य आदि दनरथडक असवयाचे कळून चुकलेले असते. परांतु यामुळे असे म्ििता येिार 
नािी, की सध्या घर्िाऱ्या घटनाांना कािी पद्धत प्रकिा रीतच नािी. खरे पिाता, आपवयाला जर दिरत 
चालवया िुसऱ्या लाटेशी सांबांदधत असिाऱ्या बिलाांिून िगेळे असे दतसऱ्या लाटेशी सांबांदधत असलेले बिल 
ओळखता येऊ लागले तर ह्या सिड घटनाांमागे लपून असलेले परांतु स्पिपिे अल्स्तत्िात असलेले सूत्र 
असवयाचे आपवया ध्यानात येईल. 

 
या िोन लाटाांच्या टकरीतून दनमाि झालेवया सांघर्षाचे आकलन आपवयाला या बिलत्या 

स्िरूपाचे अदधक स्पिदचत्र तर िाखितेच, दशिाय राजकीय आदि सामादजक शक्ट्ती आपवयािर करीत 
असलेवया ‘कायां’च्या िेखील क्षदकरि सदृश सखोल ि स्िच्छ प्रदतमा आपवयापढेु सािर करते. दशिाय ते 
इदतिासात असिाऱ्या आपवया स्ितःच्या िैयल्क्ट्तक भदूमकेबाबतच्या अांतरांगाचे यथाथड ज्ञानिी िेते. कारि 
आपि प्रत्येक जि िरिर जरी कमी मित्तिाचे भासलो, तरी प्रत्यक्षात इदतिासाचे दजते जागते अांश, घटक 
आिोत! 

 
लाटाांच्या बिलातून दनमाि झालेले अांतःप्रिाि आपवयाला आपवया कामाांमधून आपवया, कौटुांदबक 

जीिनातून, आपवया लैं दगक बाबींबद्दलच्या दृदिकोिाांतून, आपवया स्ितःच्या नीदतमते्ततून प्रदतप्रबदबत िोत 
असतात. आपवया जीिन पध्ितीतून आदि राजकीय कृतींमध्ये श्रीमांत राष्ट्रातील आपवयापकैी बिुतेकजि 
मरू घातलेवया िुसऱ्या लाटेचे पाईक तरी असतात; आमलूाग्र दभन्न असिाऱ्या ‘उद्याच्या’ दतसऱ्या लाटेला 
िािून घेिारे तरी असतात, प्रकिा स्ित्ि नािीसे करुन टाकिाऱ्या, या िोन्िींच्या दमश्रिाची दनर्थमती तरी 
असतात! 
 
सोनेरी दकरे् आदि छुपे मारेकरी 
 

िुसऱ्या आदि दतसऱ्या लाटेच्या गटाांमधील सांघर्षड, खरे पिाता मध्यिती राजकीय तिाि आपवया 
समाजाचे तुकरे् करत आिेत. आजचे राजकीय पक्ष प्रकिा त्याांचे उमेििार आपवयाला कािीिी पढित 
असले, तरी आपवया कोसळत्या औद्योदगक प्रिालीतील जे कािी दशली क आिे, त्याचे जास्तीत जास्त 
फायिे उठदिण्याच्या िािािूनिी थोड्या अदधकच, त्याांच्यातील अांतगडत झुांजी प्रचतनीय आिेत. िेच िुसऱ्या 
तऱ्िेने म्ििाियाचे झाले तर असे म्ििता येईल, की बुर्त्या दटटॅदनकच्या प्रदसध्ि रे्क खुच्या 
पटकािण्यासाठी ते िमरीतुमरीिर आलेले आिेत. 

 
आपवयाला असे आढळून येईल, की औद्योदगक समाजाचे अखेरचे दििस कोिाच्या सते्तखाली 

जािार आिेत या गोिीपेक्षा, दरकामी िोिारी जागा घेऊ पिािाऱ्या झपायाने उभरिाऱ्या नव्या सांस्कृतीला 
कोि आकार िेिार िा प्रश्न फार मित्तिाचा आिे. आपली सारी शक्ट्ती आदि लक्ष अवपकालीन राजकीय 
चकमकींिरच खचूनं जात असतानाच, एक फार गांभीर स्िरुपाची लढाई या सिड पृिभागाखाली चालू आिे. 
तीत एका बाजूला औद्योदगक गतकालाचे पाठीराखे असून, िुसऱ्या बाजूला ज्याांना जगाचे तातर्ीने 
सोर्िण्याजोगे प्रश्न–अन्न, ऊजा, शस्त्राांचे दनयांत्रि, लोकसांख्या, गरीबी, भौगोदलक नैसर्थगक सांपत्ती, 



 
अनुक्रमणिका 

िगडभेि, ििामान, िृध्िाांचे प्रश्न, नागरी समाजाचे दििारि, उत्पािक ि फलिायी कायाची गरज–
औद्योदगक रचनेच्या चौकटीत सोर्िता येिे आता शक्ट्य नािी िे समजते, असे लोक आिेत. 
 

िा सांघर्षड उद्याचा मिान सांघर्षड असिार आिे. 
 

प्रत्येक िेशाच्या राजकीय जीिनातून िुसऱ्या लाटेच्या फुसक्ट्या दितसांबांधीयात आदि दतसऱ्या 
लाटेच्या अनुयायात घर्िाऱ्या या टक्करीच्या लिरी एखाद्या दिदु्यत् प्रिािाप्रमािे सांचारत आिेत. जगात जे 
िेश औद्योदगक म्ििून गिले जात नािीत त्या िेशाांतून या दतसऱ्या लाटेच्या आगमनादनशी पूिीच्या जुन्या 
झगड्याांचा बळेबळेच पुनजडन्म घर्लेला आिे. सिसा सरांजामशािीशी सांबांदधत असलेला शतेीदिर्षयक 
पुरातन लढा, ‘उद्योगा’च्या बळािर श्रेि ठरलेवया ‘उच्’ लोकाांदिरुध्ि असिारे दिचारप्रिाि ि ते धारि 
करिारे लोक–भाांर्िलिार प्रकिा समाजिािी, औद्योदगकीकरिाच्या आगामी दिलयाच्या सांिभात एक 
िगेळाच आकार धारि करत आिे. आता दतसऱ्या लाटेची सांस्कृती अल्स्तत्िात येते आिे अशा िळेी 
झपायाचे औद्योदगकीकरि नििसाितिािापासून प्रकिा गरीबीपासून सुटका करु शकिार आिे का? 
प्रकिा त्याच्यािर कायम अिलांबून रिाता याि ेअशी िमी िेऊ शकिार आिे का? 

 
केिळ याच दिस्तृत पार्श्डभमूीिर आपिास मथळयाांचा अथड लागू शकिार आिे. आपवया जीिनात 

घरू्न येिाऱ्या बिलाच्या सांयोजनाबाबतची उदचत धोरिे आखिे आता शक्ट्य िोिार आिे. 
 

िे मी दलिीत आिे अशािळेी िृत्तपत्राांच्या पदिवया पानाांिर इरािमधील उदे्रक ि ओलीस प्रकरि, 
िदक्षि कोदरयातील कत्तली, सोन्याचे िगेिान सटे्ट, काळे लोक ि ज्य ूयाांच्यात अमेदरकेत उर्त असलेवया 
चकमकी, पदश्चम जमडनीने सांरक्षि खचात केलेली मोठी िाढ, लाँग आयलांर्मधील जदळते, मेल्क्ट्सकोच्या 
आखातातील तेलाचा प्रचांर् भर्का, इदतिासात सिात मोठा ठरिारा अण्िस्त्रदिरोधी मेळािा, 
रेदर्ओलिरींच्या ताझयादिर्षयी श्रीमांत ि गरीब राष्ट्रात चालू असलेला लढा, अशा गोिींचे िृत्ताांत आलेले 
आिेत. दलदबया, सीदरया आदि अमेदरका या िेशाांमध्ये धार्थमक पुनरुज्जीिनाच्या लाटा धर्ाक्ट्याने उठत 
आिेत. निफॅदसस्ट कवपना पॅदरसच्या राजकीय ‘कत्तली’ चे ‘श्रेय’ स्ितःकरे् घेत आिेत. आदि दिजेिर 
चालिाऱ्या स्ियांपे्रदरकाांना आिश्यक असिाऱ्या तांत्रात मारलेवया मुसांर्ीचा अििाल ‘जनरल मोटसड’ ने 
दिलेला आिेच. अशा तऱ्िेच्या तऱ्िेतऱ्िेने दिसांगत असिाऱ्या बातम्याांचे तुकरे् एकात्मतेसाठी आदि 
सांयोगासाठी टािो फोर्त आिेत. 

 
औद्योदगकीकरिाच्या रक्षिास दसध्ि असलेले आदि त्याच्या जागी िुसऱ्या कशाची तरी स्थापना 

करण्यास उत्सुक असलेले याांच्यामध्ये भर्कलेवया तीव्र लढ्याची आपवयाला कवपना आली म्ििजे जग 
जािण्याची निी गुरुदकली ीच आपवयाला प्राप्त झाली, असे म्ििाि ेलागेल. यािून मित्तिाची गोि म्ििजे 
आपि एखाद्या राष्ट्राची धोरिे आखत असू, प्रकिा मोठ्या सांस्थाांची धोरिे ठरित असू, प्रकिा आपवया 
स्ितःच्या जीिनाची ध्येये पक्की करत असू; आपवयाला जुने जग बिलून टाकिारे नि ेसाधन दमळाले आिे. 

 
या ित्याराचा िापर करण्यासाठी, आपवयाला जुन्या औद्योदगक सांस्कृतीकरे् झुकिारे बिल, 

आदि नव्या सांस्कृतीच्या आगमनाचा गौरि ठरिारे बिल याांच्यात असिारा फरक ओळखता यायला ििा. 
थोर्क्ट्यात, आपवयाला िोन्िी–जुनी ि निी–दजच्यात आपि जन्म घेतला ती औद्योदगक रचना असिारी 
िुसरी ि आपि ि आपली मुले दजच्यात िास करिार आिोत ती दतसरी सांस्कृतीिी समजायला ििी. 
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या पुढील प्रकरिात दतसरीच्या उद्भिाची पूिडतयारी म्ििून आपि बिलाच्या पदिवया िोन 
लाटाांचे सूक्ष्म अिलोकन करिार आिोत. आपवयाला असे आढळून येईल की, िुसरी लाट–सांस्कृती िी 
अनेक घटकाांची आपाततः घरू्न आलेली दमसळ नसून एकमेकाांिर, एका अथी सूचक, पदरिाम करिाऱ्या 
दिभागाांची ती एक दनदश्चत प्रिाली िोती आदि औद्योदगक जीिनाचे मलूभतू नमुने िेशािेशाांतून तेच 
एकसारखेच िोते; मग या िेशाांचे साांस्कृदतक िारसे कोिते का असेनात, आदि त्यातील राजकीय मतभेि 
कसे का असेनात. आदि आजचे ‘र्ाि’े ि ‘उजि’े िोन्िी प्रकारचे ‘प्रदतगामी’ ह्याच सांस्कृतीच्या रक्षिासाठी 
झगरू्न रादिले आिेत. आदि याच िळेी साांस्कृदतक बिलाच्या इदतिासातील दतसऱ्या लाटेने िेच जग 
बिलून टाकण्याचा इशारा दिलेला आिे! 
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िुार  रलाट 
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िोन र। रास्कत ी च  रईासध   
 

तीनश े िर्षापूिी–पन्नास िर्ष े आगे मागे म्ििा िि े तर–एक स्फोट झाला आदि त्याने साऱ्या 
भतूलािर आघात करिाऱ्या जबरिस्त धक्कािायक लाटा इतस्ततः झुगारवया, आदि जुन्या समाजसांस्था 
मोरू्नतोरू्न एक पूिडतः निीन सांस्कृती घर्िली. अथात िा स्फोट म्ििजे औद्योदगक क्राांती. त्याने साऱ्या 
जगात उठदिलेवया लाटा राक्षसी ताकिीच्या असून त्याांनी पूिीच्या प्रचदलत असलेवया सिड सांस्थाांिर धर्क 
मारली. ह्या ‘िुसऱ्या लाटेने’ लाखो लोकाांचा जीिनक्रमच बिलून टाकला. 
 

पदिवया लाटेची सांस्कृती जेव्िा अदधकारारूढ िोती, त्या िजारो िर्ष े व्यापिाऱ्या प्रिीघड 
कालखांर्ात पृ्िीिर अल्स्तत्िात असलेवया लोकाांचे िोन प्रकारात दिभाजन करता येत िोते : अदतशय 
प्राचीन काळच्या मानिाच्या धाटिीतच रादिलेला मागास, आदिमानि, आदििासी िा एक प्रकार, आदि 
िुसरा प्रकार म्ििजे ‘सुसांस्कृत’ ‘नागर’ मानि. तथाकदथत आदििासी छोटे गट बनिनू प्रकिा टोळया तयार 
करून एकत्र येिे, दशकार करिे, मासेमारी करिे यातच गुांतून रादिले आदि म्ििनू शतेीने केलेवया क्राांतीने 
त्याला मागे टाकले. 
 

या उलट ‘सुसांस्कृत’ जग म्ििजे मुख्यतः, पृ्िीच्या ज्या भागािर लोकाांनी जदमनीिर मशागत 
करिे स्िीकारले, तो भाग िोय. कारिे जेथे शतेी अल्स्तत्िात येऊन दतचा दिकास झाला, त्या दठकािी 
सांस्कृतीने मूळ धरले. चीन ि भारत याांपासून बेदनन ि मेल्क्ट्सको, ग्रीस ि रोममध्ये सांस्कृती उियाला 
आवया, आदि कोसळवया. झगरे् िोत रादिले, दितळून जाऊन साांधे जुळलेिी आदि असे घर्त घर्त 
िगेळेच आकर्षडक दमश्रि दनमाि िोत रादिले. 

 
तथादप, त्याांच्या िैदिध्यामागे, दिरोधामागे मूलभतू साम्येच अल्स्तत्िात िोती. त्या सिांमध्ये, 

अथडव्यिस्थेचा पाया ‘जदमनीिर’ आधारलेला िोता आदि जीिन खेड्याांभोितीच गुांफले गेलेले िोते. त्या 
सिांमध्ये कामाची, श्रमाची साधी सरळ दिभागिी अल्स्तत्िात िोती आदि कािी स्पि स्िरुपाच्या जादत 
आदि िगड याांचा उिय झाला. खानिान, पौराांदित्य, योध्िे, िदलत, गुलाम प्रकिा िठेदबगार. त्या सिांमध्ये 
फक्ट्त साम्यडिानच श्रेि ठरत िोता, ‘अदधकारी’ िोत िोता. त्या सिांमध्ये मनुष्ट्याच्या जन्मानुसारच त्याचे 
समाजातील स्थान ठरत िोते. त्या सिांमध्ये अथडव्यिस्था दिकें दद्रत िोती, त्यामुळे प्रत्येक जमात आपिास 
आिश्यक असिाऱ्या िस्तू दनमाि करत िोती. 

 
याला कािी अपिाि िोतेच— इदतिासात कािीच कधी साधे, सरळ, ठोकळेबाज असू शकत नािी! 

कािी व्यापारी सांस्कृतीिी अल्स्तत्िात िोत्या. नादिक लोक व्यापारासाठी समुद्र पार करुन जात िोते. कािी 
अदतशय कें द्रीभतू अशी राज्ये िोती. तेथील राज्यसत्ता प्रचांर् पािीपुरिठा योजना तयार करीत असत. परांतु 
असे कािी फरक असूनिी, या दिदशि िाटिाऱ्या सांस्कृतीचे खास असे मूवयमापन करुनिी आपि असे म्िि ू
शकतो की पदिवया लाटेने जी सांस्कृती सिडभर पसरिली ती शतेी–सांस्कृतीच िोय 

 
ह्या सांस्कृतीचा प्रभाि असताना कधीकधी भािी घटनाांच्या सूचनािी दमळत िोत्या! जुन्या ग्रीस ि 

रोममध्ये अपदरित अिस्थेतील, मोठ्या प्रमािात उत्पािन करिारे, कािी कारखाने दनमाि झाले िोते. इ. 
स. पूिड ४०० या काळात एका ग्रीक बटेात तेल (जदमनीतील) उपसून काढले जात िोते. ब्रह्मिेशातिी इ. 
स. १०० या काळात िे शक्ट्य झाले िोते. बादबलोदनया आदि इदजप्त या िेशात मोठ्या प्रमािात नोकरशाह्या 
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फोफािवया िोत्या. आदशया आदि िदक्षि अमेदरकेत मोठी कें दे्र ठरतील अशा अनेक शिराांची दनर्थमतीिी 
झाली िोती. तेथे पैसे आदि चलनी स्िरुपातील दिदनमयिी िोत िोता. कॅथेपासून कॅलाइसपयंत 
व्यापाराच्या मागांची जाळी िाळिांटे समुद्र आदि पिडतराजी याांतून पसरलेली िोती. दशिाय बावयािस्थेतील 
नगरपादलका आदि प्राथदमक अिस्थेतील राष्ट्रेिी अल्स्तत्िात िोती. प्राचीन अलेक्ट्झाांदियामध्ये खरोखरच 
आश्चयडकारक ठरेल अशी एक गोि अल्स्तत्िात िोती, ती म्ििजे िाफेच्या इांदजनाचे आदिस्िरुप! 

 
तरी िेखील ज्याला िूरान्ियानेिी औद्योदगक सांस्कृती म्ििता येईल असे कािीिी तेव्िा अल्स्तत्िात 

नव्िते. ज्याांना भदिष्ट्यकाळातील चुिुका म्ििता येतील अशा िरील कािी गोिी म्ििजे इदतिास काळातील 
दिदक्षप्त घटनाच म्ििाियास िव्यात. त्या िेखील िगेळावया दठकािी आदि िगेिगेळया काळात अशा 
तुटकपिे दिखुरवया गेवया असवयाचे ध्यानात येईल. त्या कधीिी सुसूत्र पध्ितीत एकत्र आिवया गेवया 
नव्ित्या; त्या तशा आिता आवयािी नसत्या. म्ििनू आपि इ. स. १६५०–१७५० पयंतच्या जगाला पदिवया 
लाटेचे जग म्ििू शकतो. प्राचीनपिाच्या कािी अपिािाांच्या आदि औद्योदगक भदिष्ट्याच्या सूचना िेिाऱ्या 
कािी घटनाांचा दिचार करुनिी आपि असे म्ििू शकतो, की शतेी सांस्कृतीनेच या काळात पृ्िीिर प्रभतु्ि 
िोते, आदि जिू कािी ते तसेच कायम रिािार आिे असा भास तरी िोत िोता; 

 
आदि अशा या जगात औद्योदगक क्राांतीचा उदे्रक झाला. आदि एक मोठी प्रचांर् साांस्कृदतक लाट 

उसळली. आदि दतने एक दिदचत्र, समथड आदि िडे्या ताकिीची अशी प्रदतसांस्कृती दनमाि केली. िा 
औद्योदगकपिा म्ििजे धुरार्ी आदि यत्राांची जुळिी याांच्यािून खूप कािी अदधक असा िोता. मानिी 
जीिनाच्या प्रत्येक भागाला स्पशड करुन जािारी अशी ती एक दिदिधाांगी समाजपध्िती िोती, आदि दतने 
पदिवया लाटेच्या प्रत्येक िैदशष्ट्यािर िली ािी चढदिलेला िोता. दतने रे्रॉइटच्या बािेर प्रदसध्ि दिलो रन 
िी मोठी फॅक्ट्टरी काढला. परांतु दतने शतेािर रॅक्ट्टरची योजनािी केली, ऑदफसमध्ये टाइपरायटर आदि 
स्ियांपाक घरात रेल्फ् रजरेटर बसदिला. दतने िैदनक िृत्तपते्र दनमाि केली. दसनेमाला जन्म दिला, जदमनी 
खालून जािाऱ्या गाड्या ि र्ी सी–३ प्रकारची दिमाने दिली, दत्रदमदत दिली, बारासुरी सांगीत दिले, बॉिौस 
इमारती दिवया. बासेलोना खुच्या दिवया, बैठे सांप दिले, जीिनसत्िाांच्या गोळया दिवया, जीिनमयािा 
िाढिनू दिली. मनगटी घड्याळे आदि मतपेयाांना जागदतक पातळीिरील अल्स्तत्ि दिले. आदि अदधक 
मित्तिाची गोि िी की या सिड गोिींना एकमेकींशी जोरू्न दिले. एखाद्या यांत्राप्रमािे त्याांचा सांयोग केला. 
आदि त्यायोगे आजिरच्या जगातील सिात साम्यंशाली सुसांघदटत व्यापक समाजपद्धतीची रचना केली. 
िुसरी लाट–सांस्कृतीची. 
 
‘प्रिसामय’ उत्तर 
 

िी िुसरी लाट पसरत पसरत िगेिगेळया समाजाांना जाऊन दभर्त असताना जुन्या लुप्तमान शतेी 
सांस्कृतीचे रक्षिकते आदि औद्योदगक भदिष्ट्याचे कैिारी याांच्यात िीघडकाळपयंत रक्ट्तरांदजत लढा िोत गेला. 
पदिवया आदि िुसऱ्या लाटेचे पाईक एकमेकाांिर तुटून पर्त.’ टकरा घेत असताना मधेच येिारे आदि 
सांस्कृतीचे आदििासी बाजूला सारले गेले; त्याांचा मोठ्या प्रमािात नाश झाला. 

 
अमेदरकेत, शतेी सांस्कृती स्थापून दतचा दिस्तार करण्याचे धोरि ठरिनू युरोदपयनाांनी आगमन 

केले. तेव्िा िे दिरोध, ह्या टकरी सुरु झावया. एक गोरी दनिुर शतेीप्रधान लाट, इांदर्यन लोकाांना नागित, 
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त्याांच्याकरू्न ताबा दमळित शतेाांची स्थापना करत, शतेीप्रधान गाि े बसित पुढे पढेु सरकत धर्ाक्ट्याने 
पॅदसदफककरे् चालली आदि त्याला जाऊन दभर्लीिी! 
 

परांतु िुसऱ्या लाटेच्या िूताांनी या सुल्स्थत शतेकऱ्याांची अशीच िशा उर्िनू दिली. न्यू इांग्लांर् आदि 
मध्य अटलाांदटक राज्यात कारखाने आदि शिरे िगेाने आपला पसारा माांरू् लागली. एकोिीसाव्या 
शतकाच्या मध्याच्या सुमाराला ईशान्य भागात मोठ्या िगेात औद्योदगक दिभागाची िाढ िोत गेली. दपस्तुले, 
घड्याळे, शतेी औजारे कापर्दनर्थमती, दशिि यांते्र आदि इतर िस्तू दनमाि करिारे कारखाने उभे रादिले. 
िेशाचा इतर भाग मात्र अजूनिी शतेीच्या आदधपत्याखाली िोता. पदिवया आदि िुसऱ्या लाटेच्या 
ताकिीमध्ये आर्थथक आदि सामादजक तिाि तीव्रतेने िाढत गेले. इतके, की इ. स. १८६१ मध्ये िोघाांत 
सशस्त्र भर्के उर्ाले. 

 
अनेकाांना िाटले त्याप्रमािे याििी युद्ध गुलामीसारख्या नैदतक दिर्षयािरुन प्रकिा जकातीसारख्या 

लिान आर्थथक दिर्षयािरून लढले गेले नव्िते. ते एका फार मोठ्या प्रश्नािरुन लढले गेले िोते. तो प्रश्न 
असा िोता, की िा निा श्रीमांत खांर् कोिाच्या सते्तखाली असािा? शतेकऱ्याांच्या का उद्योजकाांच्या? 
पदिवया लाटेच्या? की िुसऱ्या? त्याच प्रमािे प्रश्नाचे स्िरुप असेिी िोते, की भािी अमेदरकन समाज 
मूलतः शतेीप्रधान असािा की उद्योगप्रधान? उत्तरेकर्ील सैन्याच्या दिजयानांतर मग साचा दनदश्चत झाला 
आदि अमेदरकन सांयुक्ट्त सांस्थानाांचे औद्योदगकीकरि दनदश्चत झाले. मग त्या िळेे नांतर अथडकारिात, 
राजकारिात, सामादजक आदि साांस्कृदतक जीिनात शतेीची पीछेिाट िोत गेली आदि उद्योगाांची भरभराट 
िोत रादिली. रोराित येिाऱ्या िुसऱ्या लाटेने पदिलीला ओिोटी िाखिली! 

 
िोन सांस्कृतीच्या अशाच चकमकी इतरत्र िेखील उठवया. जपानमध्ये इ. स. १८६८ मध्ये सुरु 

झालेले मेरजी रेस्टोरेशन म्ििजे जपानी ढांगात लढला गेलेला शतेीमय इदतिास आदि उद्योगमय भदिष्ट्य 
याांच्यातला, तोच झगर्ा िोय. इ. स. १८७६ पयंत झालेला सरांजामशािीचा दनःपात, इ. स. १८७७ मध्ये 
झालेले सात्सुमा िांशाचे बांर्, इ. स. १८८९ मध्ये स्िीकारलेली पादश्चमात्य ढांगाची रचना, या सिड गोिी 
म्ििजे पदिवया आदि िुसऱ्या लाटाांच्या सांघर्षाची पराितडनेच िोत. जपानने प्राप्त केलेवया औद्योदगक 
सते्ततील अग्रस्थानाच्या दृिीने पर्लेली िी पदिली पािले म्ििािी लागतील. 

 
रदशयात िेखील पदिवया आदि िुसऱ्या लाटेतील सांघर्षड उद् भिले. इ. स. १९१७ मध्ये झालेली 

रदशयातील क्राांती म्ििजे अमेदरकन याििी युद्धाची पनुरािृत्ती. प्रथम िाटले त्याप्रमािे सुरुिातीला लढा 
साम्यिािािरुनच झाला. परांतु नांतर मात्र तो औद्योदगकीकरिािरुनच झाला. ज्यािळेी बोवशदेिकाांनी 
िठेदबगारी आदि सरांजामी साम्राज्याचे उरलेसुरले अिशरे्ष दनपटून काढताना शतेीला मागे सारले आदि 
त्याचिळेी औद्योदगकीकरिाला गती दिली ते िुसऱ्या लाटेच्या पक्षाचे झाले. 

 
एकामागनू एका िेशात िाच पदिवया आदि िुसऱ्या लाटेच्या पक्षपात्याांमधला झगर्ा फुटत रादिला 

आदि त्यामुळेच राजकीय पेच ि उलथापालथी, सांप, उठाि, लष्ट्करी क्राांत्या आदि लढाया दनमाि िोत 
रादिवया 

 
आज उत्तर गोलाधात पांचदिसाव्या आदि पासिाव्या अक्षाांशाांच्या िरम्यान औद्योदगक पट्ट्याने 

पृ्िी िढेली आिे उत्तर अमेदरकेत सुमारे २५० िशलक्ष लोक उद्योग प्रधान जीिनपद्धती अिलांबीत आिेत. 



 
अनुक्रमणिका 

पदश्चम युरोपात, स्कँदर्नेल्व्िया ते िदक्षिेकर्ील इटलीपयंत, आिखी अझजािधी लोकाांनी िीच जीिनपद्धती 
अांदगकारली आिे. याच्या पूिेला युरेदशयन प्रिेश म्ििजे युरोपाचा पूिड भाग आदि रदशयाचा पदश्चम भाग 
आिे. आदि या प्रिेशातिी तेिढेच लोक उद्योगप्रधान समाजाचा भाग बनून जगत आिेत, असे आपवयाला 
आढळून येईल. आदि शिेटी आपि आदशयाच्या औद्योदगक भागात येऊन ठेपतो. जपान, िाँगकाँग, 
प्रसगापूर, तैिान, ऑस्रदेलया, न्यदूझलांर् आदि िदक्षि कोदरयाचे तसेच चीनचे कािी भाग याच्या आिाक्ट्यात 
येतात. येथेिी अझजािधी लोकाांनी ‘उद्योगा’चा आसरा घेतलेला आपवयाला आढळून येईल. एकूि, 
जगातील सुमारे एक चतुथांश लोकाांना औद्योदगक सांस्कृतीने अांदकत केलेले आिे. (या दिभागात 
सिडसाधारिपिे मेल्क्ट्सकोमधील मेल्क्ट्सको दसटी भारतातील मुांबई अशा आिखीिी बऱ्याच दठकािाांचा 
अांतभाि करता येईल) 

 
भार्षा, सांस्कृदत, इदतिास, राजकारि याांचे तीव्र भेि असूनिी–िे भेि इतके तीव्र आिेत, की त्या 

बाबींिरुनच युदे्ध खेळली गेली आिेत. ह्या सिड, िुसऱ्या लाटेने प्रभादित केलेवया समाजाची कािी समान 
अांगेिी आिेत. खरेच, या सिड प्रख्यात भेिाांच्या मागे गुप्तरुपाने साम्याचे तळ ठाि माांरू्न आिेत. 

 
आदि आजच्या टक्कर घेिाऱ्या बिलाच्या लाटा समजण्यासाठी आपवयाला सिड उद्योगप्रधान 

िेशातील समाजरचनाांची ओळख पटिे आिश्यक आिे. कारि िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीचा िाच अव्यक्ट्त 
साांगार्ा आिे. कारि खुद्द िीच औद्योदगक चौकट आता िािरत आिे! 
 
सजीि दिजेऱ्या 
 

कोित्यािी सांस्कृतीची पूिडपीदठका म्ििजे उत्साि, शक्ट्ती िी असते. मग ती सांस्कृती जुनी असो, 
की निी. पदिली लाट–समाज आपली शक्ट्ती सजीि दिजेऱ्याांकरू्न दमळिीत असत— मानिी प्रकिा 
प्राण्याांच्या स्नायु बळाांपासून, प्रकिा सूयड, िारा आदि पािी याांच्या पासूनिी दमळित असत. अन्न 
दशजिण्यासाठी आदि उष्ट्िता दनमांि करण्यासाठी जांगले तोर्ली जात, पािचक्ट्याांनी (यातील कािी 
भरतीच्या लाटाांमुळे चाललेवया) दगरण्याांच्या तळया चालिवया, तसेच शतेाांमध्ये पिनचक्ट्या करकरू 
लागवया. प्राण्याांनी नाांगर ओढले. िें च राज्यक्राांतीपयंतच्या काळात, युरोप आपिाला ििी असलेली शक्ट्ती 
सुमारे १४ िशलक्ष घोरे् ि सुमारे २४ िशलक्ष बैल याांच्यापासून दमळित िोता; असे अनुमान आिे. याप्रमािे 
सिड पदिली लाट सांस्कृतीच्या समाजाांनी नूतनीकरि करता येण्याजोग्या शल्क्ट्त उगमाांचा पुरेपूर िापर 
करुन घेतला. या लोकाांनी तोर्लेली जांगले दनसगड पनुः उगि ूशकत िोता. दशरे् भरिारे िारे भरून दनघत 
िोते. चाके दफरििारे पािी नद्याांमध्ये पनुः येत िोते. फार कशाला, शक्ट्ती पुरििारे गुलाम–मानि आदि 
प्रािी या िोन्िी प्रकारचे–िेखील जागा मोकळी रािू िेत नव्िते! 

 
या उलट िुसऱ्या लाटेचा अांदगकार करिाऱ्या सिड समाजाांनी आपिाला ििी असिारी ऊजा, 

कोळसा, िायु, तेल या पुनः भरून काढता न येिाऱ्या खर्कजन्य इांधनाचा िापर करून दमळिायला 
सुरुिात केली. िा क्राांदतकारक बिल इ. स. १७१२ मध्ये न्यू कोमेन याने अदत उपयुक्ट्त िाफेच्या इांदजनाचा 
शोध लािवयानांतर घर्ला. आदि याचा अथड असा झाला, की दनसगडसांपत्तीने पुरदिलेवया भाांर्िलािरील 
व्याज िापरण्याचे सोरू्न या सांस्कृतीने खुद्द भाांर्िलाचाच घास घ्यायला सुरुिात केली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

पि अशा तऱ्िेने पृ्िीच्या पोटात िर्लेले ऊजासाठे खििे िी गोि औद्योदगक सांस्कृतीला 
दमळालेले मोठेच सिाय्य ठरले आदि त्यामुळे दतच्या आर्थथक भरभराटीचा िगे िाढला. आदि मग त्या 
क्षिानांतर आतापयंत दजथे दजथे म्ििनू िुसरी लाट जाऊन पोचली तेथील िेशाांनी उत्तुांग ताांदत्रक आदि 
आर्थथक इमले अशा समजुतीिर उभारले, की िी भगूभीय सांपत्ती आपवयाला अखांर् दमळतच रिािार आिे. 
पूिेकर्ील आदि पदश्चमेकर्ील समाजिािी, त्याचप्रमािे भाांर्िलशािी समाजाांकरू्न िेच धोरि अिलां दबले 
गेले— दिखुरलेली प्रकिा कें द्रीभतू शक्ट्ती, सांपून जािारी आदि पुनः भरुन येऊ शकिारी शक्ट्ती, अनेक 
दनरदनराळया दठकािाांतून दमळिारी शक्ट्ती दमळित रिािे, िापरत रिािे. भगूभीय ऊजा िा िुसऱ्या 
लाटेच्या अांमलाखालील सिड समाजाांचा जिू पायाच ठरून गेला. 
 
तांत्रज्ञानाचे उिर 
 

नव्या ऊजापद्धतीकरे् घेतलेवया ह्या उर्ीच्या जोर्ीनेच तांत्रज्ञानाच्या दिशनेे िोिारी प्रगतीिी फार 
मोठ्या िगेात ि प्रमािात िोत िोती. ल्व्िर ल्व्िअसने सुमारे िोन िजार िर्षांपूिी ज्याांना ‘आिश्यक शोध’ 
म्िटले िोते, त्याांच्यािर पदिवया लाटेतील समाजाने भर दिला िोता. सुरूिातीच्या काळातील रिाट, 
तरफ, द्राके्ष गाळण्याची यांते्र, बेचक्ट्या, कप्प्या, याऱ्या, ह्या गोिी केिळ मानिाच्या आदि प्राण्याांच्या शक्ट्ती 
अदधक िाढिण्यासाठीच मुख्यतः िापरण्यात येत िोत्या. 

 
िुसऱ्या लाटेने तांत्रज्ञान िगेळयाच अशा नव्या पातळीिर नेऊन ठेिले. दतने दिजेिर चालिाऱ्या, 

िलिाऱ्या, दिभागाची, पट्ट्याांची, नळाची, बेअप्ररग्जची, नट, बोवट याांची फार मोठ्या प्रमािात िीि 
केली. ह्या सिानी आपवया िातेरी चाकाांिर दफरत कर्कर्ाट, गर्गर्ाट उठििे अव्याित चालू ठेिले. 
मानिाच्या प्रकिा प्राण्याांच्या ताकिीला जोर् िेण्यापेक्षा दकतीतरी अदधक कायड या नव्या यांत्राांनी केले. ह्या 
औद्योदगक सांस्कृतीने ज्ञानेंदद्रये तयार केली. अदधक अचूकपिे ऐकू शकिारी, पािू शकिारी, स्पशड करू 
शकिारी यांते्र तयार केली. मनुष्ट्यप्राण्यापेक्षा दकतीतरी अचूक आदि दनःसांदिग्धपिे ज्ञान प्राप्त करण्याची 
त्याांची कुित मोठी आिे. ह्या सांस्कृतीने तांत्रज्ञानाला एक असे उिर बिाल केले, की ज्याच्यातून निीन 
यांत्राांना जन्म िेण्याचा क्रम चालूच ठेििारी अशी यांते्र तयार झाली. उिा. यांत्राांचे सुटे भाग तयार करिे 
इत्यािी. यापेक्षा मित्तिाची गोि म्ििजे एकमेकाांशी सांबांदधत, एकमेकाांिर अिलां दबत अशी एक प्रकारची 
साखळी तयार करिारी यांते्र एकाच छपराखाली आिनू मोठाले कारखाने या सांस्कृतीने उभे केले. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीला दिदशि मुखिटा िेिाऱ्या, ताांदत्रक पायािर उभारलेवया अशा दकत्येक 

कारखान्याांचा उद् भि झाला. कोळसा उद्योग, दगरण्या, लोिमागड, पोलाि, स्ियांचदलत यांते्र ि िािने याांची 
दनर्थमती, ॲवयुदमदनयम, रसायने, उपकरिे याांच्या कारखान्याांची उभारिी, त्याबरोबरच मोठ्या औद्योदगक 
शिराांचािी जन्म झाला. उिा. दगरण्याांसाठी मचेँस्टर, मोटारीसाठी रे्रॉइट. अशी शकेर्ो उिािरिे आिेत. 

 
आदि या औद्योदगक कें द्रातून एकसारख्या अशा लाखो उत्पादित िस्तूांचा िर्षाि सुरु झाला! उि : 

शटड, बूट, िािने, घड्याळे, खेळिी, साबि, शाांपू, कॅमेरा, मदशन गन्स ि चलन यांते्र (मोटसड) नव्या इांधन 
पद्धतीचा आधार दमळालेवया नव्या तांत्रज्ञानाने अदतशय मोठ्या प्रमािात िोिाऱ्या उत्पािनाचे द्वार खुले 
केले. 
 
व्िर्थमवयन पँगोर्ा 



 
अनुक्रमणिका 

तथादप ह्या ढीगभर उत्पािनाला जर दितरिपद्धतीत योग्यिळेी केवया गेलेवया योग्य त्या बिलाची 
साथ दमळाली नसती तर व्यथड ठरले असते. पदिली लाट–सांस्कृती अल्स्तत्िात असताना िस्तु िस्तकला 
पद्धतीने दगऱ्िाइकाांच्या आश्रयानुसार उत्पािन केली जात असे. दितरिाची पद्धतिी त्यानुसारच िोती. 

 
आता िी गोि खरी आिे, की पदश्चमेकरे् मोठ्या आदि त्या त्या काळी आधुदनक ठरतील अशा 

व्यापारी सांस्था, जुन्या सरांजामी व्यिस्थाांमधील फटी रुां िाित, व्यापाऱ्याांनी उभारलेवया िोत्या. या सांस्थाांनी 
जगभर नि े व्यापारी मागड सुरु केले, जिाजाांच्या कादफवयाांची रचना ि व्यिस्था केली, ि उांटाांच्या 
ताांड्याांचीिी योजना केली. त्याांनी काचेच्या िस्तु, कागि, रेशीम, चिा, जायफळे, िारु, लोकर, नीळ, 
जायपत्री अशा िस्तूांचा िापर केला. 

 
तथादप यातील बिुतेक सिड िस्तू ग्रािकाांना छोया िुकानातून प्रकिा खेर्ोपार्ी भटकत जािाऱ्या 

दफरस्त्या व्यापाऱ्याच्या पेटाऱ्यातून दमळत असत. िळििळि अगिीच ‘िदरद्री’ िोते; आदि िळििळिाचे 
मागड अगिी प्राचीन ि रद्दी िोते. त्यामुळे िस्तूांच्या व्यपारािर खूपच मयािा पर्वया िोत्या. िे छोटे 
िुकानिार आदि दफरते फेरीिाले ग्रािकाांना िव्या असलेवया िस्तूांपकैी फारच थोड्या िस्तु पुरि ू शकत 
िोते. आदि पुष्ट्कळ िळेा असे व्िाियाचे की िी प्रकिा ती िस्तू ग्रािकाला ििी असताना िेखील 
मदिनोगिती, िर्षानुिर्ष ेिेखील या दिके्रत्याांनाच उपलझध झालेली नसायची! 

 
िुसऱ्या लाटेने या ओझ्याने िाकलेवया, करकरिाऱ्या दितरिपद्धतीत एका अथी आमूलाग्र 

ठरतील असे बिल, उत्पािनात अदधक प्रदसद्ध सुधारिा िोत असताना घर्िनू आिले. लोिमागड, 
िमरस्ते, कालि–ेज्या त्या पार्श्डभमूीनुसार–तयार करण्यात आले. ‘व्यापाराचे प्रासाि’ 
औद्योदगकीकरिासदित अल्स्तत्िात आले–पदिली दर्पाटडमेंटल स्टोअसड! शअेर िलाल, घाऊक व्यापारी, 
कदमशन एजांट, उत्पािकाांचे प्रदतदनधी याांची अक्षरशः जाळी तयार झाली. इस. स. १८७१ मध्ये जॉजड 
िांप्रटग्टन िटडफोर्ड याचे असले पदिले िुकान न्ययूॉकड मध्ये उघर्ले. िे िुकान व्िर्थमलन–लाल भर्क रांगात 
रांगिलेले िोते आदि याच्या रोख पैसे िेण्याघेण्याचे व्यििार करिाऱ्या कारकूनाचा–कँदशयरचा प्रपजरा 
एखाद्या दचनी पँगोर्ाच्या आकाराचा िोता ह्या िटडफोर्डने, नांतर िेन्री फोर्ड याने आपवया कारखान्याच्या 
मालाच्या दितरिासाठी जे करिे शक्ट्य िोते ते सिड केले! त्याने या िुकानाची भरभराट करून त्याला अशा 
ल्स्थतीत आिले, की ते जगातील पदिले साखळी पद्धतीचे दिशाल िुकान ठरले— दि गे्रट अटलाांदटक अरँ् 
पँदसदफक टी कां पनी. 

 
ह्या प्रकारच्या दितरिाने व्यापार िेखील इतक्ट्या मोठ्या प्रमािात चालला आदि िाढला, की तो 

यांत्राांप्रमािेच औद्योदगक समाजाचे कें द्र बनला आदि सुपदरदचत िोऊन रादिला. 
 
ज्याला आपि तांत्रज्ञानाचे के्षत्र म्िितो, त्याच्यात सांपूिड पदरितडन ह्या बिलाांनी घर्िुन आिले. 

समाज मागास आदििासी असोत की शतेीप्रधान असोत की उद्योगप्रधान असोत, ते ऊजा िापरतातच; 
िस्तूांची दनर्थमती करतात आदि त्याांचे दितरििी करतात. सिड समाजात ऊजा सांस्था, उत्पािन सांस्था आदि 
दितरि सांस्था ह्या खुद्द त्याांच्यािून कािी तरी मोठ्या अशा सांकवपनेचे, एकमेकींशी सांबांदधत असलेले दिभाग 
असतात. िी त्याांच्यािून मोठी असलेली सांस्था म्ििजे समाजाच्या प्रगतीच्या प्रत्येक टप्प्यािर दिदशि 
स्िरुप धारि करत रिािारे तांत्रज्ञान के्षत्र िोय. 

 



 
अनुक्रमणिका 

जसजशी िुसरी लाट जगभर पसरत गेली, तसतसे शतेीदिर्षयक ताांदत्रक के्षत्र बाजूला सरत गेले 
आदि त्याची जागा औद्योदगक ताांदत्रक के्षत्राने घेतली; पुन्िा भरून न येिाऱ्या प्रकारातील ऊजा फार मोठ्या 
प्रमािािरील उत्पािनाला थेट जोर्वया, आदि त्या जागी, अदतशय प्रगत अशा मोठ्या दितरि व्यिस्थेत 
िस्तूांचा जिू िर्षाि केला गेला. 
 
अत्याधुदनक कुटुांब 
 

ह्या, िुसऱ्या लाटेच्या तांत्रदिज्ञान के्षत्राला सामािनू घ्याियाला दततक्ट्या क्राांदतकारक सामादजक 
के्षत्राची आिश्यकता िोती; आमूलाग्र निीन असिाऱ्या समाज सांस्थेची आिश्यकता िोती. 

 
याबाबत उिािरि िेऊन बोलाियाचे म्िटवयास, औद्योदगक क्राांतीपूिी कुटुांबरचना दठकदठकािी 

िगेिगेळया पद्धतीची िोती. परांतु शतेीने िचडस्ि राखलेले असवयाने, लोकाांचा कल मोठ्या थोरवया, अनेक 
दपढ्याांना एकत्र सामािनू घेिाऱ्या घरात रिाण्याचा िोता. या घरात काका असायचे, काक्ट्या असायच्या, 
सासू सासरे असायचे, आजी आजोबा, चुलत मालत भािांरे् असायची. सगळी एका छपराखाली 
एकिटलेली असायची. आर्थथक उत्पािन करिाऱ्या एखाद्या गटाप्रमािे सिडजि एकत्र काम करीत 
असत— या प्रकारात प्रििुस्थानातील एकत्र कुटुांब, बावकन्स मधील ‘जादु्रगा’ आदि पदश्चम युरोपातील 
‘दिस्तृत कुटुांब’ याांचा समािशे करता येईल. कुटुांब जिू कािी जदमनीत पुरवयाप्रमािे अचल िोऊन रािी. 

 
ज्यािळेी पदिवया लाटेला ओलाांर्त िुसरी लाट पढेुपढेु पसरत दनघाली िोती. त्यािळेी दिदिध 

समाज, कुटुांबे याांच्यािर बिलाचा ताि पर्ला. प्रत्येक कुटुांबात िोन लाटाांच्या पाठीराख्याांचे झगरे् उठत 
रादिले; दपतृसत्ताक अदधकार रचनेिरिी आघात झाले, मुले ि त्याांचे मातादपता याांचे सांबांध बिलले. 
मालमते्तबद्दलच्या नव्या कवपना उियाला आवया. जेव्िा आर्थथक उत्पािन शतेीकरू्न कारखान्याकरे् गेले, 
तेव्िा कुटुांबातील सिांनी एकत्र, एखाद्या उतािक गटाप्रमािे, काम करिे सोरू्न दिले. कामे करिाऱ्याांना 
कारखान्यात काम करण्यासाठी मोकळे रिाता याि े म्ििून कटुांबाची प्रमुख कामे नव्या तज्ञ सांस्थाांकरे् 
सोपिण्यात आली. मुलाांचे दशक्षि शाळाांकरे् सोपिण्यात आले. िृद्धाांची काळजी घेण्याचे काम 
आश्रयगृिाांिर प्रकिा शुश्रूर्षागृिाांिर सोपदिण्यात आले. या सिांपेक्षा दिशरे्ष गोि म्ििजे नव्या समाजाला 
इकरू्न दतकरे् िालण्याची आिश्यकता िोती त्यासाठी जे आपवया उद्योगानुसार एक जागा सोरू्न 
िुसरीकढे जायला तयार िोतील असेच कामगार िि ेिोते. 

 
ियस्कर नातेिाईकाांच्या मुळे, आजाऱ्याांमुळे, अपांगाांमुळे आदि पुष्ट्कळ मोठ्या प्रमािात मुलेबाळे 

असवयामुळे ि एकूि सिड जबाबिाऱ्याांमुळे दिस्तृत कुटुांबाने जागा सोर्िे अशक्ट्यच िोते. म्ििनू िळूिळू 
परांतु िुःख सािरत कुटुांबाची रचना बिलायला सुरुिात झाली. शिराांमध्ये जाऊन रिाि े लागवयामुळे, 
फाटाफूट िोऊन, आर्थथक िािळाांनी उध्िस्त िोऊन, कुटुांबाांनी नको असिाऱ्या नातेिाइकाांना िूर करून 
छोटा आकार घेतला. नव्या ताांदत्रक के्षत्राला सुयोग्य ठरतील अशा तऱ्िेने त्याांची रचना झाली. आदि ती 
िलती रिाण्यास बिलीला अदधक सोयीची ठरली. आई, बाप आदि त्याांचीच ि तीिी थोर्ीच मुले यादशिाय 
इतर कोित्यािी जिळच्या िा लाांबच्या नातेिाईकाांचा ज्यात समािशे नािी; अशी कें द्र कुटुांबपद्धती रुढ 
झाली आदि समाजानेिी दतला मान्यता दिली. समाजिािी असो की भाांर्िलशािी असो, सिड उद्योगप्रधान 
समाजात आढळिारा िा कुटुांबाचा ‘आधुदनक’ नमुना! जेथे आपवया पूिडजाांची पूजा िोत असवयाने 
िदर्लधाऱ्याांना अगिी अपिािात्मक ठरािी अशी मित्तिपूिड भदूमका दिली जाई; मोठी, अगिी दजव्िाळयाने 



 
अनुक्रमणिका 

एकत्र रिािारी, अनेक दपढ्याांचा अगत्याने समािशे िोईल, अशी जपानमधील कुटुांबे िेखील िुसरी लाट 
आवयािर मोरू्न जाऊ लागली. आदि दििसेदििस अदधकादधक कें द्र–कुटुांबे अल्स्तत्िात येऊ लागली. 
थोर्क्ट्यात, िुसऱ्या लाटेच्या समाजाांची अशी न्युल्क्ट्लअर, एकेरी कुटुांबे, व्यिच्छेिक लक्षि बनून रादिली. 
त्यामुळे पदिवया लाटेच्या समाजािून तीिी–भगूभड इांधने, पोलाि दगरण्या, प्रकिा साखळी िुकाने याांच्या 
प्रमािेच दतच्या दभन्नतेमुळे िगेळी उठून दिसू लागली. 
 
प्रच्छन्न अभ्यासक्रम 
 

जसजशी कामाची जागा शते ि घर सोरू्न कारखान्यात एकिटली, तसतसे मुलाांनी 
कारखान्यातील जीिनासाठी सज्ज िोिे आिश्यक झाले. ॲण्ियू उर याने इ. स. १८३५ मध्ये म्िटवयाप्रमािे 
सुरुिातीच्या खािी, दगरण्या ि कारखाने याांच्या मालकाांना असे आढळून आले, की “ज्याांनी आपवया 
ियाची कोिळीक ओलाांर्ली आिे अशा मािसाांना मग ती ग्रामीि जीिनातून आलेली असोत, की 
िस्तोद्योगाच्या व्यिसायातून आलेली असोत— कुशल कारखाना कामगार म्ििून तयार करिे जिळजिळ 
अशक्ट्यच िोते.” तरुि ियातच औद्योदगक जीिनपद्धतीनुसार व्यक्ट्तींची घर्ि घर्लेली असेल, तर 
औद्योदगक दशस्तीचे नांतर दनमाि िोिारे प्रश्न अगिी सुलभतेने सुटतील. अशा दिचाराांतून िुसरी लाट 
सांस्कृतीचे िुसरे एक मित्तिपूिड अांग जन्माला आले— सामुिादयक दशक्षि. 

 
कारखान्याांच्या धतीिर सामुिादयक दशक्षि योजना पायाभतू िाचन, लेखन, अांकगदित, थोर्ा 

इदतिास आदि इतर दिर्षयाांचे ज्ञान िेऊ लागवया. िा उघर् दिसू शकिारा अभ्यासक्रम िोय. परांतु याच्यािी 
मागे यािूनिी खूपच अदधक पायाभतू असिारा प्रच्छन्न प्रकिा अदृश्य अभ्यासक्रम अल्स्तत्िात िोता. पूिी 
आदि आतािी बिुतेक सिड औद्योदगक िेशाांमध्ये अल्स्तत्िात असलेवया या अभ्यासक्रमात तीन क्रम 
आिश्यकतेने अांतभूडत असतात. एक म्ििजे िक्ट्तशीरपिा, िुसरी गोि म्ििजे आज्ञाधारकपिा आदि 
दतसरी गोि पाठाांतर प्रकिा एखािी गोि पुनः पुन्िा करिे कारखान्यातवया कामात कामगाराांनी, दिशरे्षतः 
प्रत्यक्ष यांत्रचालकाांनी िळेेिर िजर िोिे िी आिश्यक गोि िोती. आदि कामगाराांनी, आपवया िदरिाांकरू्न 
आज्ञा घेिे आदि कसलािी प्रश्न प्रकिा दिचार न करता त्या अांमलात आिीत काम करीत रिािे आिश्यक 
िोते. कामगार पुरुर्ष असोत की दस्त्रया, त्याांनी यांत्राांशी प्रकिा कचेरीत तेच तेच काम करीत रिािे ि त्यायोगे 
यांत्रित् आचरि करिे िी गोि अपदरिायड अशी ठरली. 

 
याप्रमािे एकोिीसाव्या शतकाचे मध्यांतर उलटवयािर, िुसरी लाट िगेाने िेशोिेशी जाऊन दतने 

तेथील कझजा घेतवयानांतर, दशक्षिाचा एकप्रकारे दनिुर क्रम अांमलात येऊ लागला. मुले लिान लिान 
ियातच शाळेत जाऊ लागली. अभ्यासाची िर्ष ेिाढली, आदि दििसेदििस दशक्षिाचा कालािधी मोठा मोठा 
िोऊ लागला. 

 
सािडजदनक दशक्षि िी सुसांस्कृत िोण्याच्या प्रगतीतली प्रमुख पायरी ठरली. न्यूयॉकड  शिरातील 

तांत्रकुशल ि कामगार याांच्या एका गटाने इ. स. १८२९ मध्ये असे जािीरपिे म्िटले की, “जीिन आदि 
स्िातांत्र्जय याांच्या खालोखाल दशक्षि िे मानिी जीिनाला दमळालेले सिात मोठे िरिान आिे, असे आम्िी 
मानतो.” तरीिी आपि असे म्ििू शकतो की या िुसऱ्या लाटेतील शाळाांनी दपढीमागनू दपढी यांत्रित् केली 
आदि यांत्रतांत्र ज्ञानाला योग्य असे आदि यांत्राशी यांत्रित् आचरि करू शकिारे असे सिज िळिता येईल 
असे, पि कर्क दशस्त आचरिारे असे कामगार िल तयार केले. 
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एकूि औद्योदगक समाजाला योग्य असे तरुि तयार करण्याच्या दृिीने जी एकसूत्री पद्धत तयार 
झाली, दतचे न्युक्ट्लीअर कुटुांबे आदि कारखाना पद्धपद्धतीचे दशक्षि िे प्रमुख भाग ठरले. या बाबतीत िी 
िुसरी लाट–समाज, मग ते कोित्यािी िेशातील असोत, एक सारखे ठरले. 
 
अमर अल्स्तत्ि 
 

िुसऱ्या लाटेतील या समाजाांमध्ये पदिवया िोन्िींिर सामादजक ताबा ठेि ूशकिारी दतसरी सांस्था 
उियाला आली ती सांस्था म्ििजे सांघदटत सांस्था–कॉपोंरेशन ह्या काळापयंत उद्योग के्षत्रातील िी दिदशि 
योजना व्यक्ट्ती प्रकिा कुटुांब प्रकिा भागीिार याांच्या मालकीची असायची, कॉपोरेशन्स िोत्या, परांतु त्या 
क्वदचत् कुठेतरी अशा िोत्या. 

 
औद्योदगक इदतिासाचे अभ्यासक ऑथडर ज्युइांग याांच्या मते अमेदरकन क्राांतीपयंत कोिालाच असे 

िाटले नव्िते, की भागीिारी प्रकिा िैयल्क्ट्तक मालकी याांच्या ऐिजी प्रशासक अशी प्रमुख सांघटना कधी 
अल्स्तत्िात येईल. 

 
मोठ्या प्रमािात उत्पािन सुरू झावयानांतर सिड बिलले. िुसऱ्या लाटेतील तांत्रज्ञानाचा एखािी 

व्यक्ट्ती प्रकिा एखािा छोटा गट पुरि ू शकेल यापेक्षा दकतीतरी अदधक भाांर्िलाची–भाांर्िलाच्या प्रचांर् 
साठ्याची–आिश्यकता िोती. प्रत्येक िळेी भाांर्िल गुांतिताना िे मालक प्रकिा भागीिार आपले सिडस्ि 
पिाला लािीत, परांतु अदतदिशाल आदि अदनदश्चत भदिष्ट्याच्या योजनाांमध्ये पैसे गुांतिायला ते का कू करत 
असत. त्याांना याबाबत प्रोत्सादित करण्यासाठी दलदमटेर् कां पन्याांची कवपना पढेु आली. त्या योजनेनुसार 
जर सांस्था कोसळली, तर ज्याांनी त्याांनी गुांतिलेली रक्कमच तेिढी बुर्ायची. अदधक धोका नव्िता. या 
निीन सांशोदधत कवपनेमुळे गुांतििूक अक्षरशः लोंढा फुटून िोऊ लागली. 

 
दशिाय कोटांनी कॉपोरेशन िे ‘अमर’ प्रकिा दचरांतन अशा प्रकारचे अल्स्तत्ि असवयाचे गृिीत 

धरवयानेिी असा स्पि अथड झाला, की मूळ सांस्थापक घटकाांपैकी कोिीिी गळाले, तरी मूळ सांस्था चालूच 
रिािार, त्यामुळे एक झाले, की अशी सांघदटत सांस्था अदधक कालािधींच्या, मोठ्या पववयाच्या योजना 
आखू शकत िोती आदि पूिी कधी घेतले गेले नसतील इतके प्रचांर् मोठे काम िाती घेऊ शकत िोती. 

 
कॉपोरेशन िा सिड उद्योगप्रधान िेशाांच्या आर्थथक जीिनातील अांगभतू भाग बनून रादिला. िेश 

समाजिािी असो की, भाांर्िलशािी तेथे कॉपोरेशन्स फार तर बाह्य स्िरुपात थोड्या फार दभन्न असतील, 
पि मूळ सांघटन कवपना सिडत्र एकच िोती. 

 
िुसऱ्या लाटेचा अांदगकार करिाऱ्या समाजातील सामादजक सांस्थाांत न्युल्क्ट्लअर कुटुांब,े 

कारखानाित् शाळा आदि प्रचांर् कॉपोरेशन्स ह्या तीन गोिी प्रमुख लक्षिे ठरून गेवया. 
 
िुसऱ्या लाटेने व्यापलेवया सांपूिड जगात–जपान, ल्स्ित्झलंर्, दब्रटन, पोलांर्, अमेदरका, रदशया–

बिुताांश िेशाांतील लोकाांनी एका ठरादिक जीिनमागाचा अिलांब केला. त्याांची कुटुांबे अदतकें दद्रत झाली, 
कारखानाित् शाळा चालिनू दशक्षि प्रदशक्षि याांचा मोठ्या प्रमािात स्िीकार केला, आदि खाजगी असोत 
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की, सािडजदनक स्िरुपाच्या असोत, मोठ्या कॉपोंरेशन्समधील नोकऱ्याांचा स्िीकार केला. आदि सांपूिड 
जीिनािर िुसरी लाट जीिनपद्धतीचा पगर्ा बसला. 
 
सांगीताचा कारखाना 
 

आदि जीिनपध्ितीच्या याच गाभ्याभोिती इतर अनेक सांघटना उद्भिवया. सरकारी मांदत्रमांर्ळे, 
क्रीर्ा सांघ, चचड, व्यापारी सांस्था, ररे् युदनयन्स, व्यािसादयक सांस्था, राजकीय पक्ष, िाचनालये, मनोरांजन 
करिारे गट, मानि िांशासांबांधीच्या सांस्था अशा िजारो सांस्था िुसऱ्या लाटेच्या आिगेाबरोबर अल्स्तत्िात 
आवया. आदि यातून असे गुांतागुांतीचे रचनात्मक सांबांध दनमाि झाले, की यातला प्रत्येक गट एकमेकाांशी 
सेिचे्या, सिकायाच्या एकमेकाांच्या तोलाच्या सांिभात एकमेकाांशी सांबदधत बनून रादिला. परस्परािलांबन, 
कािी अांशी तरी, दनमाि झाले. 

 
िरिर पिाता िे दिदिध प्रकारचे गट प्रकिा या सांघटना गोंधळ आदि दनरूदे्दश्यता प्रकट करतात. 

परांतु नीट पादिले असताना आपवयाला त्यात एक धाटिी प्रकिा सुसूत्रता आढळून येते. िुसऱ्या लाटेखाली 
आलेवया िेशाांत समाजसांशोधकाांना कारखाने िा सिात प्रगत आदि कायडक्षि प्रदतदनधी िाटला. त्यामुळे 
कारखान्याच्या कायडप्रिालीत मित्तिाची ठरिारी तत्तिे त्याांनी जीिनातील इतर कायडसांस्थाांनािी लाग ू
करण्याचा प्रयत्न केला. शाळा, इल्स्पतळे, तुरूां ग, राजकीय नोकरशाह्या आदि इतर सांस्थाांनी त्यामुळे 
कारखान्याची िैदशष्ट्ये उचलली. तेथील कामाची दिभागिी, तेथील ज्येिताक्रम, तेथील कठोर अदलप्तता 
या ि अशा इतर कािी गोिी. 

 
कलेच्या के्षत्रात िेखील आपवयाला कारखान्यातील कािी तत्ति े आढळून येतात. िजारो िर्ष े

शतेीप्रधान सांस्कृतीत आपवया आश्रयिात्याांसाठी काम करण्याची जी रूढी िोती दतच्या ऐिजी सांगीतकार, 
कलाकार, रचनाकार आदि लेखक मोठ्या प्रमािात बाजारपेठेत फेकले गेले. दििसेदििस त्याांनी आपले 
‘उत्पािन’ अनादमक दगऱ्िाईकाांना ‘पेश करण्याचा’ धर्ाका लािला. िाच प्रकार िुसऱ्या लाटेच्या 
प्रभािाखालील सिड िेशाांमध्ये घर्वयामुळे कलात्मक सजडनतेची सांपूिड धाटिीच बिलून गेली. 

 
सांगीत िे याचे ठळक उिािरि ठरेल. िुसरी लाट आवयानांतर लांर्न, ल्व्िएन्ना, पॅदरस आदि इतर 

अनेक दठकािी जलशाांसाठी मोठमोठे कॉन्सटड िॉल दनमाि झाले. त्याांच्याबरोबरच गली ा पध्ितीचािी जन्म 
झाला. दनमात्याला पैसे पुरििारा उद्योगपतीिी आला; सांस्कृतीच्या ग्रािकाांना दतदकटे दिकिेिी आले! 

 
जो जास्त दतदकटे खपिले त्याला सिादजकच अदधक पसैा दमळू लागला. त्यामुळे जास्ती जास्ती 

खुच्या असलेले अदधक मोठे िॉल बाांधण्यात येऊ लागले. सिांत मागच्या राांगेतिी सांगीत ऐकू जाि ेया िेतूने 
मोठा ध्िनी आिश्यक ठरला. या सिांचा पदरिाम म्ििजे सांगीत, खोलीत मयादित न रिाता ‘प्रसफोदनक्’ 
झाले. 

 
‘दिस्री ऑफ म्युदझकल इन्स्ररुमेंट्ट््’ या पसु्तकात कटड साख्स (Sachs) याने म्िटले आिे, की 

‘अठराव्या शतकातील सांगीत उमरािी सांस्कृतीतून दनघून लोकानुिती झावयामुळे दििसे दििस अदधक मोठे 
िॉल जलशाांसाठी तयार झाले. त्यामुळे आिाज अदधक मोठा असण्याची आिश्यकता दनमाि झाली.” 
त्याकाळी िी गोि शक्ट्य करण्यासाठी आिश्यक असिारे तांत्रज्ञान अिगत झालेले नव्िते. त्यामुळे आिश्यक 
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दततका मोठा आिाज दनमाि करण्यासाठी अदधकादधक िादे्य आदि िािक याांची ‘भरती’ िाद्यिृांिात िोऊ 
लागली. या सिड गोिींचा पदरपाक म्ििजे आधुदनक प्रसफनी ऑकें स्रा. आदि या औद्योदगक सांस्थेसाठीच 
बीथोिने, शूबटड, ब्राह्य् इत्यािींनी अप्रदतम रचना दनमाि केवया. 
 

िाद्यिृांिात िेखील कारखाना आदि त्याची अांतगडत रचना प्रदतप्रबदबत झाली िोतीच. सुरुिातीला 
िाद्यिृांिाला कोिी नेता असत नव्िता. कधी कधी नेतेपि िािकाांमध्येच एकाकरू्न िुसऱ्याकरे् जात असे. 
परांतु नांतर ‘कां र्क्ट्टर’च्या िाती सिड सूते्र गेली. दनरदनराळया िाद्य दिभागात िािकाांची दिभागिी (आदि 
स्थापना) झाली आदि एखाद्या कारखान्यातील कामगाराांनी प्रकिा कचेरीतील नोकराांनी कामे करािीत 
त्यानुसार िािक िाद्याांिर कामे करू लागले; आदि आपला कामाचा िाटा एकूि दनर्थमतीला, सांगीताला 
अपडि करु लागले! समाजग्रािकाला िी सांस्था आपली दनर्थमती दिकू लागली; फोनोग्राफ रेकॉर्ड् दिकवया 
जाऊ लागवया. आदि अशा तऱ्िेने सांगीताचा कारखाना जन्माला आला. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या सामादजक के्षत्रात दनमाि झालेवया जीिनपद्धतीचे, िाद्यिृिाांचा इदतिास िे केिळ 

एक उिािरि झाले. तीन प्रमुख सांस्थाांनी, िजारो दिदिध सांघटनाांनी सिांनीच औद्योदगक ताांदत्रक के्षत्राच्या 
पद्धतीचा अांगीकार केला; कारि ती एक प्रमुख गरज िोती. परांतु सांस्कृती म्ििजे केिळ ताांदत्रक के्षत्र नव्िे, 
प्रकिा त्याला अनुरुप असे सामादजक के्षत्रिी नव्िे. सिड सांस्कृतीमध्ये उत्पािन आदि दितरिदिर्षयक मादिती 
प्रस्तुत करण्यासाठी जादिरात के्षत्राची आिश्यकता असते. त्यात िेखील िुसऱ्या लाटेने लक्षिीय असे 
बिल केले. 
 
कागिी बफड िािळ 
 

प्राचीन काळापासून आजपयंत सिड मानिी गट प्रत्यक्ष आदि व्यल्क्ट्तगत ि अशा िळििळिािर 
अिलांबून रिात आलेले आिेत. तरीिेखील िूर अांतरािर सांिेश पाठदिण्यासाठी कािी व्यिस्था दनमाि 
िोण्याची दनकर्िी िोतीच. प्राचीन पर्थशयन लोकाांनी दठकदठकािी, स्तांभ उभारलेले िोते. या ‘आरोळी 
स्तांभा’िर मोठे आदि ककड श्श्य आिाज असिाऱ्या लोकाांना ठेिण्यात येत असे. एका स्तांभािरील मािसू 
पुढच्या स्तांभािरील मािसाकरे् ओररू्न सांिेश पाठदित असे. रोमन लोकाांनी दिस्तृत अशी सांिेशिािक 
यांत्रिा कायाल्न्ित केलेली िोती. या यांत्रिेचे नाि िोते cursus publicus. इ. स. १३०५ ते १८ व्या 
शतकाच्या सुरुिातीच्या भागात सांपूिड युरोपात िाऊस ऑफ टॅक्ट्सीजचा प्रचार िोता. ह्यात तट्टूांच्या सेिचेा 
भाग िोता. इ. स. १६२८ च्या सुमारास २०,००० मािसे सांिेश िािक म्ििून कामािर िोती. िे जासूि दनळे 
जरतारी गििशे धारि करून या खांर्ातील राजपुत्र, सेनापती, व्यापारी आदि सािकार याांच्या सांिेशाांची ने 
आि करीत सांचरत असत. 

 
पदिली लाट–सांस्कृती प्रभािशाली असताना या सिड व्यिस्था फक्ट्त श्रीमांत आदि बलशाली 

लोकाांसाठी राखून ठेिलेवया असत. सिडसामान्य लोकाांना इथे दरघाि नव्िता. लॉदरअन दझदलआक्ट्स या 
इदतिासातज्ञाने म्िटले आिे, की “इतर मागांनी पते्र पाठदिण्याचे कोिी प्रयत्न केवयास सांशयाने त्याकरे् 
पादिले जात असे... आदि अदधकाऱ्याांकरू्न त्या गोिीला प्रदतबांध केला जात असे.” थोर्क्ट्यात, समक्ष 
प्रकिा स्ितः मादितीची िेिाि–घेिाि करिे िे सिांसाठी खुले िोते. परांतु मादिती पाठदिण्याचे प्रकिा 
दमळदिण्याचे नि े मागड–कुटुांब प्रकिा खेर्ी याांच्या मयािेपलीकर्ील–तसे बांदिस्त आदि ठरादिक 



 
अनुक्रमणिका 

आिाक्ट्याचे िोते. आदि त्याांचा िापर सामादजक प्रकिा राजकीय िुकुमतीसाठीच िोत िोता. आदि पुष्ट्कळिा 
श्रेि लोकाांकरू्न त्याांचा िापर एखाद्या शस्त्राप्रमािे िोत असे. 

 
िुसरी लाट जेव्िा िेशािेशाांतून पसरली, तेव्िा दतने सांिेश ििनाच्या या मक्ट्तेिारीचा चक्काचरू 

करून टाकला. श्रीमांत आदि बलशाली सत्ताधारी एकाएकी परदित िक्ष झाले, आदि त्यामुळे िे घर्ले असे 
मात्र नािी. झाले काय, की िुसऱ्या लाटेची तांत्रादधिता आदि कारखान्याांतून िोिारे प्रचांर् उत्पािन या 
गोिींसाठी दततक्ट्याच प्रचांर् िगेात सांिेशाांची िेिाि–घेिाि िोिे जरुर िोते. आदि या जुन्या पद्धतीनािी 
गरज पूिड करिे शक्ट्यच नव्िते. 

 
प्राचीन आदि पदिली लाट–सांस्कृतीच्या समाजातील आर्थथक उत्पािन आदि या सांिभातील 

िळििळि तुलनेने साधे िोते. आदि सिसा िाताशी असलेवयाकरू्न ते करून घेता येत असे. ते सिसा 
तोंर्ी प्रकिा िािभािाांनी व्यक्ट्त िोिारे असे. या उलट िुसऱ्या लाटेच्या अथडशास्त्राला अनेक दठकािी 
िोिाऱ्या कामात अचूक सुसांिाि आिश्यकच िोता. केिळ कच्ा मालच नव्िे, तर मोठ्या प्रमािात मादिती 
तयार करुन दतचे काळजीपूिडक दितरि िोिे आिश्यकच िोते. 

 
ह्यासाठीच िुसरी लाट भरात येत असतानाच प्रत्येक िेशाने अिमिदमकेने पोस्ट सेिा उभारली. 

खरोखरच पोस्ट ऑदफस िा िेखील सरकी िूर करण्याच्या प्रकिा सूत तयार करण्याच्या यांत्राइतकाच अपूिड 
शोध िोता आदि आज आपि दिसरलो, पि एकेकाळी त्यानेिी आनांि ि उविास दनमाि केला िोता. तो 
मात्र मात्र आता नािीसा झाला आिे. अमेदरकन िक्ट्ता एर्िर्ड एव्िटड याांनी म्िटले आिे, “मला िे मान्य 
कराि ेलागेल, की दरिसस्ती धमाखालोखाल, आपवया आधुदनक सांस्कृतीचा पोस्ट ऑदफस िा उजिा िात 
आिे.” 

 
पोस्ट ऑदफसने औद्योदगक युगाच्या िळििळिाला खूप मोठे के्षत्र खुले करुन दिले. इ. स. १८३७ 

च्या सुमाराला दब्रदटश पोस्ट ऑदफस केिळ श्रेिींचे सांिेशििनच करत नव्िते, तर िरसाल सुमारे ८८ 
िशलक्ष िस्तूांची िाितूक करीत िोते. त्या काळाच्या मानाने िा िाितुकीचा अक्षरशः भदर्मारच नव्िे काय? 
इ. स. १९६० च्या सुमाराला, म्ििजे जेव्िा औद्योदगक युगाने कळस गाठला िोता आदि दतसरी लाट उसळू 
लागली िोती, अशा िळेी िाच आकर्ा १० मिापद्म पयडत जाऊन पोचला िोता. याच िर्षी अमेदरकेतील 
पोस्ट खात्याने िेशातील प्रत्येक पुरुर्ष, स्त्री ि मूल याांना सरासरी ३५५ घरगुती िस्तू पोचिवया! 

 
िुसऱ्या लाटेच्या सांिभात, औद्योदगक क्राांतीसि आलेले िे पोस्ट सांिेशििनाचे उधाि, िी तेव्िा 

िोत असलेवया सांिेशििनाची एक चुिकु म्ििािी लागेल. मोठ्या सांस्थाांमध्ये यापेक्षािी दकतीतरी अदधक 
प्रमािात सांिेश ‘मायक्रो–पोस्टल दसल्स्टम्स’ द्वारा दिले–घेतले जात िोते. मेमो म्ििजे सािडजदनक 
िळििळिात कधीिी न जािारी पते्र िोत. इ. स. १९५५ मध्ये, अमेदरकेत, िुसरी लाट उत्तुांग झालेली 
असताना, तीन मोठ्या कॉपोंरेशन्सच्या िप्तरात िूिर कदमशन र्ोकाित िोते तेव्िा त्याला असे आढळून 
आले, की या तीन कॉपोरेशन्समध्ये अनुक्रमे ३४,०००, ५६,०००, ि ६४,००० िस्तऐिज ि मेमो नोकरीिर 
असलेवया प्रत्येकासाठी िप्तरबद्ध िोते! 

औद्योदगक समाजाच्या िाढत्या सांिेशििनदिर्षयक गरजा लेखी स्िरूपात भागिवया जात िोत्या 
असे नािी. यामुळे टेदलफोन ि ताराांचे शोध १९ व्या शतकात िाढत्या सांिेशििन सांिभातला आपापला भार 
त्याांनी उचलािा म्ििून लािण्यात आले. इ. स. १९६० च्या सुमाराला अमेदरकन मािसे िररोज २५६ 
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िशलक्ष टेदलफोन कॉवस करीत िोती. अदतशय प्रगत अशा टेदलफोन सांस्था ि त्याांचे जगातले जाळे 
नेिमीच अदतभादरत िोत रादिले. 

 
ह्या सिड पद्धती मुख्यतः एक सांिेश पे्रर्षक ि तो घेिारा एक सांिेश ग्रािक याांच्यासाठी िोत्या. परांतु 

ज्या समाजात प्रचांर् उत्पािन िोत िोते आदि उत्पादित िस्तु प्रचांर् प्रमािात िापरवया जात िोत्या, दतथे 
सांिेशििनिी गठ्ठ्ठ्याने िोिे आिश्यक िोते. दशिाय एका सांिेश पे्रर्षकाने दिलेला सांिेश एकाच िळेी अनेक 
ग्रािकाांना दमळिे िी गोििी आिश्यक झाली. औद्योदगकपूिड समाजातील मालक त्याांच्या मोजक्ट्याच 
नोकराांना व्यल्क्ट्तशः गरज पर्वयास त्याांच्या घरी जाऊनिी, भेटू शकत िोता. परांतु औद्योदगक मालकाला 
त्याच्या िजारो नोकराांच्या सांिभात िी गोि शक्ट्यच नव्िती; तो एकेकयाला भेटू शकत नव्िता. मोठा 
व्यापारी, प्रकिा दितरक याला एकेका ग्रािकाशी सांबांध ठेििे िे त्यािूनिी अशक्ट्य िोते. आदि म्ििनू िुसऱ्या 
लाटेने एकच सांिेश एकाच िळेी अनेक लोकाांना, कमी खचात, आदि दिर्श्सनीयरीत्या पोचदिण्याचे प्रभािी 
मागड शोधले. 

 
पोस्ट सेिा एकच सांिेश लाखो जिापयडन्त पोचि ू शकत िोती. परांतु अपेदक्षत िगेाने नािी. 

टेदलफोन द्वारे सांिेश िगेाने पोचिता येत िोते. परांतु त्याद्वारे एकाच िळेी लाखो लोकाांना सांिेश पोचदिता 
येत नव्िते. िी त्रटुी िृत्त माध्यमानी भरुन काढली. 

 
अथात आजदमतीला औद्योदगक राष्ट्रातवया प्रत्येक व्यक्ट्तीच्या जीिनात ितडमानपते्र िा आिश्यक 

भाग िोऊन गेलेला आिे. मोठ्या प्रमािात त्याांची प्रदसध्िी आदि दिक्री िोत असते. परांतु राष्ट्रीय पातळीिर 
या प्रकाशनाांची जी उन्नती झाली, त्यात अनेक नव्या औद्योदगक तांत्राांच्या एकाच दिशनेे झालेवया घर्िींचे 
आदि समाज रचनाांचे प्रदतप्रबब आढळते. युरोपाच्या आकाराच्या एखाद्या सांपूिड िेशात एका दििसात 
प्रकाशने पोचािीत या उदे्दशाने आगगाड्याांचा उपयोग करुन घेण्यात आला. कािी तासाांच्या अिधीत, 
कोयिधी प्रती छापिारे रोटरी छापखाने आले. टेदलफोन आदि ताराांचे जाळे उभे रादिले, दशक्षि सक्ट्तीचे 
झाले आदि त्याद्वारे लोकाांना साक्षर करण्यात आले. उद्योगाला आपले उत्पािन जनतेपयंत पोचण्याची 
आिश्यकता िोती. 

 
िृत्तमाध्यमातिी आपवयाला पुनाः कारखाना तत्तिाचा अनुभि येतो. िृत्तपते्र, रेदर्ओ, दसनेमा, 

टेदलल्व्िजन याांच्या पसाऱ्यातिी तत्ति तेच कारखान्याचे. लाखो मेंिूिर ह्या सिड गोिी एकाच प्रकारचे सांिेश 
ठसित रिातात. कारखान्यात उत्पन्न झालेवया, लाखो घरात िापरवया जािाऱ्या एकसारख्या िस्तूांिर 
नािी का दशके्क प्रकिा ठसे उमटिण्यात येत? प्रमािीभतू, प्रचांर् प्रमािात दनमाि झालेवया िस्तू ज्याांची 
प्रदतमा दनमाि झाली आिे अशा कािी कें द्रीभतू कारखान्यातून दनमाि िोतात, आदि लाखो ग्रािकाांकरे् 
त्याांचा ओघ ििात रिातो. अशा दिस्तृत, शल्क्ट्तशाली जादिरात माध्यमाच्या मितीखेरीज औद्योदगक 
सांस्कृतीने आकार घेिे अगर ती दिर्श्सनीयरीत्या कायाल्न्ित िोिे शक्ट्य नव्िते. 

 
सिड भाांर्िलशािी आदि त्याचप्रमािे समाजिािी समाजातून यानुसार एक गुांतागुांतीचे मादिती के्षत्र 

उभारले; त्याच्याद्वाराां िैयल्क्ट्तक आदि सामदूिक सांिेशाचे दितरि तयार िस्तूांप्रमािे प्रकिा कच्च्या 
मालाप्रमािे अदतशय कायडक्षमतेने केले जात असे. िे जादिरात के्षत्र ताांदत्रक के्षत्राच्या आदि सामादजक 
के्षत्राच्या बरोबर जि ू दििले गेले िोते आदि कायड करत िोते; त्याद्वारे त्याने आर्थथक उत्पािन आदि 
खाजगी ितडिूक याांच्यात एकतानता आदि एकसूत्रता आिली. 
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या के्षत्राांनी मोठ्या के्षत्रात फार मित्तिाच्या भदूमका बजािवया. लक्षात ठेिण्यासारखी गोि म्ििजे िी 
के्षते्र आपवया एकयाच्या बळािर इतराांदशिाय अल्स्तत्िात येऊच शकली नसती. ताांदत्रक के्षत्राने उत्पािन 
केले आदि सांपत्ती तयार ठेिली; सामादजक के्षत्राने एकमेकाांशी सांबांदधत अशा िजारो सांस्थाांसि कायड करीत 
प्रत्येक व्यल्क्ट्तला दिदित कायड दिले. आदि मादिती के्षत्राने, एकूि प्रिाली कायाल्न्ित रिाण्याच्या दृिीने 
नेिमीच मादिती तयार ठेिली. एकूि, समाजाची मलूभतू बाांधिी त्याांनी केली. 

 
थोर्क्ट्यात आपवयाला असे आढळून येईल, की िुसऱ्या लाटेखालील िेश मुळात कोित्यािी 

सांस्कृतीने प्रकिा भौगोदलक पदरल्स्थतीतले असले, तरी; आदि कोित्यािी मानििांशाचे, धमाचे असले, तरी; 
समाजिािी असले तरी, िा भाांर्िलशािी असले तरी त्याांची निीन बाांधिी एकाच धतीिर झालेली िोती. 

 
ह्या समाज रचनाांनी रदशया, िांगेरी, पदश्चम जमडनी, िान्स, कॅनर्ा–प्रकिा िुसरा कोितािी िुसऱ्या 

लाटेखालील िेश–या िेशात दिदशि मयािा तयार केवया, आदि त्या मयािा साांभाळतच त्याांच्या राजकीय, 
सामादजक ि साांस्कृदतक दभन्नता प्रकट झावया. 

 
प्रत्येक दठकािी जुन्या लाटेच्या रक्षिाचे प्रयत्न करिाऱ्याांत आदि नव्या लाटेद्वाराां जुने दबकट 

आदि क्ट्लेशकारक प्रश्न सोर्िले जािार असवयाचे ओळखिाऱ्याांत राजकीय, सामादजक, आदि आर्थथक 
झगरे् िोऊन गेवयानांतरच त्या समाजरचना उद् भिवया. 

 
िुसऱ्या लाटेने आपवया आगमनाबरोबर मानिी आशा दिस्तारवया. कारि यािळेीच पदिवयाांिा स्त्री 

पुरुर्षाांना िे ओळखण्याचे धैयड झाले, की िैन्य, भकू, रोगराई आदि अन्याय या उलथून टाकण्याच्या गोिी 
आिेत. आिशडिािी कवपनारम्य जगात रमलेवया दकत्येक लेखकाांना आदि तत्तिप्रचतकाांना उभरिाऱ्या 
औद्योदगक सांस्कृतीत शाांती, एकोपा, सिांसाठी नोकरी, सांधीची समानता, जन्मानुसारच्या ज्येिताक्रमाचा 
शिेट, आदि अक्षरशः िजारो िर्ष ेशतेीप्रधान सांस्कृतीच्या काळात अल्स्तत्िात असलेवया ि कधीच बिलिार 
नािीत आदि दशिाय अमरच आिेत असे दिसिाऱ्या सिड किप्रि अिस्थाांचा शिेट; इतक्ट्या गोिी अांतभूडत 
असलेवया दिसवया! 

 
आज आपवयाला औद्योदगक सांस्कृती दततकीशी आिशडभतू िाटत नािी. असे िाटते, की ती 

कािीशी िर्पशािी िृत्तीची आिे, भयाि आिे. प्राकृदतक दृष्ट्या दिदभन्न असिाऱ्या दनरदनराळया 
मानिगटाांच्या सांबांधाांबाबत धोकािायक आदि अल्स्थर आिे, लढाया करण्यासाठी टपूनच बसलेली आिे, 
आदि मानदसक दृष्ट्या िर्पलेली अशी आिे. परांतु ती तशी का आिे िे आपवयाला समजिे आिश्यक 
आिे. िी गोि कळण्यासाठी, ह्या प्रश्नाचे उत्तर दमळिण्यासाठी आपवयाला एका प्रचांर् दिभाजक तत्तिाकरे् 
लक्ष द्याियास िि.े या दिभाजक तत्तिाने पाचरीप्रमािे कठोर चांचुप्रिशे करुन िुसऱ्या लाटेच्या आत्म्याचे 
िोन प्रदतस्पधी तुकरे् केलेले आिेत. 
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ी न र। रअदृश्य  रपाचर 
 

एखाद्या आल्ण्िक प्रदक्रयाांच्या साखळीप्रमािे स्फोटकपिे कायड करीत िुसऱ्या लाटेने आजिर एक 
असलेली जीिनाची िोन अांगे फोरू्न बाजूला केली. असे करीत असताना दतने आपवया अथडकारिात, 
आपवया मानसात, फार काय, आपवया लैं दगक व्यल्क्ट्तत्िातिी एक फार मोठी अदृश्य पाचर ठोकून ठेिली. 

 
औद्योदगक क्राांतीने एका अप्रदतमपिे एकसांध असलेला असा समाज आपवया िैदशष्ट्यपूिड 

तांत्रज्ञानाद्वाराां, आपवया खास सामादजक सांस्थाांद्वाराां, आदि आपवया मादिती पद्धतींद्वाराां कायड करीत 
दनमाि केला. परांतु िुसऱ्या पातळीिर दतने आर्थथक तिाि, सामादजक सांघर्षड आदि मानसशास्त्रीय कसकस 
याांनी ठासून भरलेली जीिनपद्धती दनमाि करून समाजाच्या अस्तरातील ऐक्ट्य टरकािनू बाजूला केले. 
आपवयाला िुसऱ्या लाटेच्या युगामध्ये या अदृश्य पाचरीने आपले जीिन कसे घर्िले िे समजले की 
आकार येत असलेवया दतसऱ्या लाटेच्या आघाताच्या आिगेाचे आकलन िोऊ शकेल. 

 
मानिी जीिनाचे ह्या िुसऱ्या लाटेने केलेले िोन दिभाग म्ििजे उत्पािन आदि िापर, दिदनयोग. 

उिािरिाथड, आपवयाला नेिमी िाटत असते की आपि उत्पािक आिोत, तसेच ग्रािकिी आिोत. परांतु 
नेिमी िे खरे असत नािी. औद्योदगक क्राांतीच्या अगोिर मानिाने दनमाि केलेले दिपुल अन्नधान्य, तयार 
केलेवया िस्तु आदि सेिा या गोिी खुद्द उत्पािक आदि त्याांच्या कुटुांदबयाांकरू्नच िापरवया जात िोत्या. 
प्रकिा श्रेि लोकाांचा िगड या गोिींचा अिशरे्ष, स्ितःच्या िापरासाठी, बळकाित असे. 

 
बिुतेक शतेीप्रधान समाजात लोकाांचा फार मोठा िगड शतेी करत िोता. छोया आदि कािीशा 

एकाकी गटाांतून रिात िोता. िे लोक गरजेपुरतेच अन्न सेिन करत िोते, स्ितःला दजिांत ठेिण्यात यश 
दमळित िोते. आपवया जमीनिाराला खूर्ष ठेिण्यातिी यश दमळित िोते. दकतीतरी काळ अन्नधान्य 
साठििीच्या सुदिधा त्याांच्याकरे् नव्ित्या. आपले उत्पािन बाजारापयंत पोचिण्यासाठी त्याांच्याकरे् रस्ते 
नव्िते. त्याांना मािीत िोते की जास्त उत्पािन केले तर सरांजामिार प्रकिा गुलामाांचे मालक ते आयते िर्प 
करतील. त्यामुळे आपले उत्पािन तांत्र सुधारण्याच्या प्रकिा उत्पािन िाढिण्याच्या बाबतीत ते उिासीन 
िोते. 

 
अथात् व्यापार तेव्िािी िोता. आपवयाला मािीत आिेच, की कािी धार्सी व्यापारी उांट, गार्ी, 

प्रकिा नौका याांच्यािर आपला माल लािून िजारो मलै तो नेत िोते. ग्रामीि भागातून येिाऱ्या अन्नधान्यािर 
अिलांबून असलेली शिरे दनमाि िोत. इ. स. १५१९ मध्ये मेल्क्ट्सकोत पोचिाऱ्या स्पेनिादसयाांना 
वटँटेलोवको मध्ये िजारो लोक रत्ने, मौवयिान धातु, गुलाम, सँन्र्वस, कापर्, चॉकोलेट, िोर, कातर्ी, 
टकी, भाजीपाला, ससे, कुत्री आदि िजारो प्रकारची मातीची भाांर्ी याांची खरेिीदिक्री करत असलेले पािून 
आश्चयाचा धक्का बसला. जमडन बँकसडसाठी दनघालेवया १६ व्या ि १७ व्या शतकातील खाजगी दितरिातील 
िृत्तान्त, दि फुग्गर न्यूज लेटर, त्या काळच्या व्यापाराचे दिदिधरांगी स्िरुप िाखदितो. भारतातील 
कोचीनमधील एका पत्रात युरोपात पाठदिण्यासाठी दमरी खरेिी करायला पाच जिाजे घेऊन आलेवया एका 
युरोपीय व्यापाऱ्यािर चाललेवया खटवयाची सदिस्तर िकीकत आली आिे. तो म्िितो, की “दमरीचा 
व्यापार िा एक उत्तम धांिा आिे, फक्ट्त त्यासाठी उत्साि आदि दचकाटी याांची आिश्यकता आिे.” िा 
व्यापारी लिांगा, िलेिोरे्, जायफळ, जायपत्री, कदिक, कािी और्षधे युरोपीय बाजारात नेत असे. 
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तरी िेखील, शतेी मजुराांनी ताबर्तोबीच्या स्ितः करण्याच्या िापरासाठी केलेवया उत्पािनाच्या 
प्रमािात िा व्यापार म्ििजे एका तत्तिाचे केिळ दचन्िच म्ििाि े लागेल. “सोळाव्या शतकाच्या 
उत्तराधापयंत भमूध्य सागरीय दिभागात एका टोकाला स्पेन आदि िान्स ि िुसऱ्या टोकाला तुकड स्तान 
असलेवया प्रिेशात ६० ते ७० िशलक्ष लोक रिात िोते. या लोकसांख्येच्या नव्िि टके्क लोक जदमनीतून 
येिाऱ्या उत्पािनािर जगत िोते. व्यापारयोग्य िस्तूांचे फार थोड्या प्रमािात उत्पािन िोत िोते,” असे या 
कालखांर्ातील इदतिासाचे, दनर्थििाि दनकर्षड काढिारे, सांशोधक फनार् ब्राउरे्ल याांचे म्िििे आिे. ते 
आिखी म्िितात, “भमूघ्य सागरीय भागातील एकूि उत्पािनाच्या साठे प्रकिा सत्तर टके्क उत्पािन 
बाजारीय अथडके्षत्रात कधी आलेच नािी.” या के्षत्रातली िी ल्स्थती, तर उत्तर युरोपातली काय असेल? 
खर्काळ जमीन आदि अदतथांर् िीघड दििाळे, दतथवया जदमनीतून शतेकऱ्याांना दकतीसे उत्पािन काढू िेत 
असतील? आदि तेिी दकती किाने! 

 
औद्योदगक क्राांतीच्या पूिीच्या पदिवया लाटेच्या आर्थथक ल्स्थतीचे आपिाला जर नीट आकलन 

झाले, तर िोन िगेळे भाग धारि करिाऱ्या दतसऱ्या लाटेचे आकलन सोपे िोईल. ‘अ’ दिभागात लोक 
स्ितःच्या उपयोगासाठी उत्पन्न काढीत असत, तर ‘ब’ दिभागाचे लोक उत्पािन, व्यापार प्रकिा िस्तूांची 
अिलाबिल करून कराियाच्या खरेिी दिक्रीसाठी करत असत. ‘अ’ दिभाग खूप दिस्तृत िोता. बिुताांश 
लोकाांसाठी उत्पािन आदि िापर या गोिी एका जीिनिायी प्रदक्रयेत–उत्पाग्रािकतेत–एकत्र गुांफलेवया 
अिस्थेत िोत्या. िी एकात्मता इतकी पक्की िोती, की ग्रीक, रोमन आदि मध्ययुगीन युरोपीय िोिोतला 
फरक करत नव्िते. एिढेच नव्िे, तर ‘ग्रािक’ िाचक शझििी त्याांच्या भारे्षत नव्िता. पदिवया लाटेच्या 
सांपूिड युगात लोकसांख्येचा अगिीच लिान भाग बाजारािर अिलांबून िोता. बिुतेक लोक त्याच्या ‘बािेर’च 
असत. 

 
िुसऱ्या लाटेने झटक्ट्यात िी ल्स्थती बिलून टाकली. अत्यांत स्ियांपूिड लोक प्रकिा समाज याांच्या 

जागी दतने इदतिासात पदिवयाांिाच अशी ल्स्थती दनमाि केली, की मोठ्या प्रमािातील सांपूिड, सिड प्रकारचे 
अन्नधान्य, िस्तू आदि सेिा या दिक्री, अिलाबिल आदि िेिाि–घेिाि याांच्या कके्षत गेवया. खुद्द स्ितःच्या 
प्रकिा कुटुांबाच्या िापराच्या िस्तू दनमाि करण्याची पूिीची कवपानाच दतने पूिडतः नािीशी करून टाकली. 
आदि अशी एक िगेळीच सांस्कृती दनमाि केली की दजच्यात कोिीिी, अगिी शतेकरी िेखील–इथून पुढे 
कधीच स्ियांपूिड िोऊ शकिार नािी. अन्न, िस्तु, आदि सेिा याांच्या बाबतीत प्रत्येकजि पूिडतः िुसऱ्या 
कोिािर तरी अिलांबून रािण्याची िळे आली. 

 
थोर्क्ट्यात, औद्योदगकीकरिाने उत्पािन आदि िापर याांची एकी फोर्ली. उत्पािकापासून ग्रािक 

िगेळे फोर्ले. पदिवया लाटेची एकसूत्री अथडव्यिस्था िी िुसऱ्या लाटेत भेगाळलेली अथडव्यिस्था बनून 
गेली. 
 
बाजाराचा अथड 
 

या पद्धतीचे पदरिाम मित्तिाचे ठरले. तरी आपिाला ते क्वदचतच समजतात. एकेकाळी एक छोटे 
प्रकिा ितुडळाबािेरचे ठरेल असे बाजार िे तत्ति म्ििजे जीिन झपाटून टाकिारे एक झांजािाती िािळ बनून 
रादिले आिे. अथडकारि ‘बाजारी’ बनून गेले. आदि िी गोि समाजिािी ि भाांर्िलिािी िोन्िी प्रकारच्या 
औद्योदगक अथडकारिाच्या बाबतीत घर्ली. 



 
अनुक्रमणिका 

पाश्चात्य अथडशास्त्रज्ञाांचा कल, बाजार िी जीिनाची पूिडतः भाांर्िलशािी बाब आिे असे मानण्याचा 
आिे. त्यातूनिी िा शझि ते ‘फायद्याचे अथडशास्त्र’ याचा समानाथी म्ििून िापरतात. तरी िेखील 
इदतिासाच्या अभ्यासाने आपवयाला िे कळते की िेिाि घेिाि–म्ििजेच बाजाराची जागािी फायद्याच्या 
अगोिर, त्याच्यािून स्ितांत्रपिे अल्स्तत्िात आली िोती. कारि स्पिच साांगाियाचे तर बाजार म्ििजे 
िेिाि घेिािीचे जाळे. जिू ती एक ल्स्िचबोर्डच. त्याच्यामाफड त िस्तू िा सेिा, सांिेशाांप्रमािे त्याांच्या योग्य 
स्थळी नेऊन पोचितो तो कािी मुळात भाांर्िलिाला नािी. असा ल्स्िचबोर्ड फायद्याच्या उदद्दिाने पे्रदरत 
झालेवया औद्योदगतेला जसा आिश्यक आिे, तसाच समाजिािी औद्योदगक समाजासाठीिी आिश्यक 
आिे. 

 
थोर्क्ट्यात, दजथे म्ििून िुसऱ्या लाटेने प्रभाि पार्ला, दतथे उत्पािनाचे उदद्दि िापरापेक्षा 

अिलाबिल िे ठरले. आदि िी अिलाबिल अमलात येण्यासाठी यांत्रिेची आिश्यकता िोती. बाजाराची 
आिश्यकता िोती. बाजार उिासीन, अदक्रयाशील असून उपयोग नव्िता. अथडशास्त्रीय इदतिासाचे 
अभ्यासक कालड  पोलनयी याांनी असे िाखिनू दिले आिे, की पूिी जो बाजार समाजाांच्या सामादजक प्रकिा 
धार्थमक, साांस्कृदतक उदद्दिाांपुढे गौि ठरला िोता, तोच नांतर औद्योदगक समाजाांचे प्रमुख उदद्दि ठरला. 
पुष्ट्कळ लोक चलन मूवयमापन प्रिालीत खेचले गेले. व्यापारी मूवये कें द्रस्थानी आली. सरकारे समाजिािी 
असोत, की भाांर्िलिािी, त्याांचे आद्य उदद्दि ठरले–आर्थथक भरभराट. 
 

कारि बाजार िी एक दिस्तार पाििारी, स्ितःला मजबूत ठेि ू शकिारी सांस्था िोती. अगिी 
सुरुिातीच्या श्रमदिभागिीने व्यापाराला प्रोत्सािन दिले िोते, त्याप्रमािे आता, बाजाराचे केिळ 
अल्स्तत्त्िच उलट अदधक श्रमदिभागिीला प्रोत्सािन िेऊ लागले. आदि त्यायोगे उत्पािकतेत प्रचांर् िाढ 
झाली. स्ितःच दिस्तृत पाििारी एक प्रदक्रया कायाल्न्ित झालेली िोती. 

 
बाजाराचा िा स्फोटक दिस्तार जगाच्या ध्यानीमनी नसतील अशा रिािीमानाच्या उांचीला िगेाने 

उांचािण्याला साह्यभतू ठरला. 
 
राजकारिात मात्र उत्पािन आदि िापर याांच्या भेिातून दनमाि झालेवया निीनच प्रकारच्या 

सांघर्षामुळे िुसऱ्या लाटेतील सरकारे अदधकादधक व्यदथत िोत गेलेली आढळली. माक्ट्सडिाद्याांनी 
िगडकलिािर जो भर दिला, त्यामुळे उत्पािकाांच्या (कामगार ि व्यिस्थापक–िोघाांच्यािी अदधक 
पगाराच्या, अदधक फायद्याच्या आदि अदधक नफ्याच्या मागण्याांमध्ये आदि ग्रािकाांच्या [यात खुद्द तेच 
लोकिी असतात]) कमी िराांच्या मागण्याांमध्ये उद् भिलेला अदधक मोठा, अदधक खोल सांघर्षड झाकून गेला. 
आर्थथक धोरिाचा सी सॉ तरफेच्या या टेकूिरच झुलत रादिला. 

 
अमेदरकन सांयुक्ट्त सांस्थानात झालेली ग्रािक चळिळीची िाढ, नुकत्याच सरकारने कमी केलेवया 

प्रकमतींच्या िाढीदिरुद्ध पोलांर्मध्ये झालेले उठाि, दब्रटनमध्ये अखांर् चालू असलेले िराांबाबतचे आदि 
दमळकतीबाबतचे िािांग, ग्रािकोपयोगी िस्तूांना, की अिजर् उद्योगाांना प्राधान्यक्रम यादिर्षयी िािाच्या 
पायाभतू कवपनाांना धरून रदशयात चाललेले भीर्षि झगरे्. ह्या सिड गोिी म्ििजे, भाांर्िलशािी असो की 
समाजिािी असो. प्रत्येक समाजात उत्पािन आदि िापर याांच्यातवया फुटीमुळे उत्पन्न झालेवया मळू 
सांघर्षाची अांगे आिेत. 
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केिळ राजकारिातच नािी, तर साांस्कृदतक के्षत्रातिी फरक पर्ला. ह्या फाटाफुटीमुळे इदतिासात 
पदिवयाांिाच पैशाांचाच दिचार करिारी, लोभी, व्यापारीभतू आदि दिशोबी सांस्कृती दनमाि झाली. दि 
कम्युदनस्ट मदॅनफेस्टोने नव्या समाजािर केलेवया आरोपाांशी सिमत िोण्याला एखािा मािसू माक्ट्सडिािीच 
असािा लागतो असे नािी.— “मािसामािसाांत िुिा उरला आिे तो दनलंज्ज स्िाथीपिाचा, दनझबर ‘रोख 
फेर्िुकीचा” व्यल्क्ट्तगत सांबांध, कौटुांदबक बांध, पे्रम, मतै्री, शजेाऱ्याांचे प्रकिा सामादजक बांध या सिड गोिी 
बाजारु स्िाथात दिरघळून गेवया आिेत; या गोिी बाजारू स्िाथाने भ्रि केवया आिेत. 

 
माक्ट्सडने मािसाांच्या ऋिानुबांधात दनमाि झालेला िा अमानुर्षपिा अचकू ओळखला. पि त्याला 

त्याने भाांर्िलशािीच्या माथी मारले िे मात्र चकू िोते. अथात त्याने िे जेव्िा दलदिले, तेव्िा त्याकाळी 
त्याला औद्योदगक समाज भाांर्िलिावया स्िरुपातच दिसला असला पादिजे. 

 
आता, अधडशतकािून अदधक काळ समाजिािािर आधारलेवया औद्योदगक समाजाचा अनुभि 

घेतवयानांतर आपवयाला िे समजून चुकले आिे, की िाढत िािरटपिा, व्यापारातील भ्रिाचार, आदि 
मािसामािसाांतील ऋिानुबांधातील घट या गोिींचा शुद्ध आर्थथक तत्तिाांिर दिचार करता त्या कािी केिळ 
फायिा–सांस्थेच्या मक्ट्त्यातील नव्िेत. 

 
पैसा, िस्तु, पिाथड याांच्यात असलेला व्यापक दिचार पिाता त्याांच्यात भाांर्िलशािी प्रकिा 

समाजिाि याांच्यापेक्षा औद्योदगकीकरिाचेच प्रदतप्रबब पर्लेले आढळून येईल. सिड समाजाांमध्ये बाजाराकरे् 
आलेली मध्यिती भदूमका, दजच्यात उत्पािनाची िापराशी फारकत झालेली आिे, दजच्यात प्रत्येक जि 
आपवयात असलेवया जीिनोपयोगी िस्तूांच्या उत्पािन कौशवयापेक्षा बाजारािरच अिलांबून आिे, दतचे िे 
प्रदतप्रबब आिे. 

 
राजकीय रचना कोितीिी असो, अशा समाजात केिळ िस्तूच आिवया, दिकवया प्रकिा बिलवया 

जात नािीत, तर श्रम, कवपनाशक्ट्ती, कला आदि फार काय, आत्म्याांचािी व्यापार िोत असतो! 
बेकायिेशीर कदमशन दखशात टाकिारा पाश्चात्य एजांट, सादित्य पसांत केवयाबद्दल लेखकाकरू्नच उलट 
कािी स्िीकारिारा रदशयन सांपािक, प्रकिा अगोिरच कामाचा मोबिला असूनिी व्िोर्काच्या बाटलीची 
(जािा) मागिी करिारा प्लां बर िे सगळे एकाच माळेचे मिी. केिळ पैशाांसाठी दलदििाऱ्या िें च प्रकिा 
अमेदरकन प्रकिा दब्रदटश कलाकराांिून, पोलीश, झेक, प्रकिा रदशयन कािांबरीकार, दचत्रकार प्रकिा 
नाटककार िगेळे नािीत. कारि तेिी बोनस, प्रकिा नव्या गार्ीच्या प्राप्तीसाठी प्राधान्य, प्रकिा इतर अप्राप्य 
गोिी अशा जािा आदथंक लाभासाठी आपली कला दिकत असतात. 

 
उत्पािन आदि िापर याांच्यातील दिसांिािात, फारकतीतच असा भ्रिाचार अनुस्यूत असतो. 

उत्पादित माल उत्पािकापासून ग्रािकाांपयंत पोचण्यासाठी बाजाराची आिश्यकता दनमाि झाली, यातच 
मागे आपि पादिलेवया ल्स्िचबोर्डची आदि तो चालदििाऱ्याची म्ििजेच बसुेमार अदधकार धारि करिाऱ्या 
बाजाराचे सांचलन करिाऱ्याांची दिदशि जागािी अिश्य दनमाि िोिे गृदितच िोते. 

 
उत्पािन आदि िापर याांच्यातली फारकत िे िुसऱ्या लाटेचे व्यिच्छेिक लक्षि झाले. त्याने 

आपवया मानदसक जीिनािर, आपवया व्यल्क्ट्तमत्िदिर्षयक कवपनाांिर िेखील खूप पदरिाम केला. 
िागिूक म्ििजे ‘व्यििाराां’चा एक सांच झाला. एखािा समाज मतै्री, नाती प्रकिा जमातीच्या, सरांजामी ि 
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दनििर उभारला जाण्याऐिजी, िुसऱ्या लाटेच्या ‘राज्या’त प्रत्यक्ष प्रकिा सूदचत अशा करारबद्ध बांधनाांिर 
आधारलेवया सांस्कृतीचा उिय झाला. आजचे पदतपत्नी िेखील िैिादिक कराराची गोि करतात. 

 
उत्पािक आदि ग्रािक याांच्या भदूमकाांतील दिसांिािामुळे िुिेरी व्यल्क्ट्तमत्ि जन्माला आले. ज्या 

व्यक्ट्तीला (एक उत्पािक म्ििून) कुटुांब, शाळा, आदि िदरि याांनी सांतोर्षाकरे् पाठ दफरिायला, दशस्तदप्रय 
व्िायला, सांयमी, दनयांत्रक, आज्ञाधारक, सांघातील एक घटक व्िायला दशकिले, त्याच व्यक्ट्तीला त्याच 
िळेी (एक ग्रािक म्ििून) ताबर्तोब सांतुि व्िायला, दिशोबी असण्याऐिजी तृप्त व्िायला, दशस्तीचा त्याग 
करायला, स्ितःच्या िैयल्क्ट्तक सुखाच्या मागे लागायला म्ििजेच थोर्क्ट्यात असे की, अगिी िगेळी व्यक्ट्ती 
बनायला दशकदिण्यात आले! दिशरे्षतः पाश्चात्य राष्ट्रात ग्रािकािर जादिरातीचा जोरिार भदर्मार करत 
रािून त्याला उसने घ्यायला, एकिम मनाने उचल घेऊन खरेिी करायला ‘आता उड्डाि करा, पैसे नांतर 
द्या’ अशा िृत्तीत पर्ायला, भाग पार्ले गेले; आदि िर अशी मखलाशी करून िाखिण्यात आली, की असे 
करण्यात तुमची राष्ट्रभक्ट्तीच दिसून येते. कारि यायोगे तुम्िी राष्ट्राची अथडव्यिस्था (िगेाने) चालू ठेिता ि 
राष्ट्राचे कवयाि करता. 
 
लैं दगक फाटाफूट 
 

शिेटी, िुसरी लाट–समाजाांमध्ये उत्पािक आदि ग्रािक याांच्यात ज्या प्रचांर् पाचरीने फूट पार्ली, 
त्याच पाचरीने आिखीिी सामादजक फाटाफूट घर्िनू आिली. दतच्यामुळे कौटुदबक जीिनािर, तसाच 
लैं दगक भदूमकाांिर आदि मािसाच्या ‘अांतगडत जीिना’िरिी फार मोठा पदरिाम झाला. 

 
औद्योदगक समाजात रुढ असलेवया लैं दगक दिर्षयाबाबतच्या अनेक ठाम समजाांपकैी एक म्ििजे 

सांबांधात पुरुर्ष िा ‘िस्तुदनि’ असतो, तर स्त्री िी ‘आत्मदनि’ असते. ह्याच्यात जर कािी त्थाांश शोधायचा 
असेल, तर तो किादचत् कािी पक्ट्क्ट्या जीिशास्त्रीय सत्याांत आढळिार नािी, तर या अदृश्य पाचरीने 
केलेवया मनोिैज्ञादनक पदरिामात आढळेल. 

 
पदिवया लाटेखालील समाजात बिुतेक काम शतेात प्रकिा घरात केले जात असे. सांपूिड कुटुांब 

एकदत्रतपिे, एखाद्या आर्थथक गटाप्रमािे श्रम करीत असे आदि बिुतेक उत्पन्न गािातच िापरले जात असे, 
प्रकिा जमीनिाराकरे् त्यातील कािी भाग धार्ला जात असे. कौटुांदबक जीिन आदि ‘कायाल्न्ित’ जीिन 
(Work–life) एकमेकात गुांफले गेले िोते; जिू एकमेकाांत दिरघळून गेले िोते. प्रत्येक खेरे् बिुताांशी 
स्ियांपूिड असवयामुळे िुसऱ्या खेड्यात काय घर्ते आिे; या गोिीिर ते कधीच अिलांबून नसे. एका 
उत्पािक गटात बिुतेक कामगार दकतीतरी प्रकारची कामे िांगामानुसार प्रकिा कोिाचे आजारपि 
उद् भिवयास प्रकिा आिर्ीनेिी, करीत असत. औद्योदगक क्राांतीपूिी कामाची दिभागिी अगिी प्राचीन 
स्िरुपाची िोती. त्यामुळे पदिवया लाटेच्या शतेीप्रधान समाजातील काम एकमेकाांिर अिलांबून रिाण्याच्या 
बाबत खालच्या पातळीिरचे असे. 

 
दब्रटन, िान्स, जमडनी आदि इतर िेशाांमध्ये आलेवया प्रचांर् िुसऱ्या लाटेने काम, शते ि घर या 

दठकािाांतून उचलून कारखान्यात नेले. आदि परस्परािलां दबत्ि खूपच िाढिनू ठेिले. आता कामासाठी 
सामदूिक प्रयत्न, कामाची दिभागिी, मेळ, अनेक दनरदनराळया कौशवयाांचे एकत्रीकरि या गोिींची गरज 
दनमाि झाली. िूरिूरच्या दठकािाांिून आलेवया, एकमेकाांना ज्याांनी पूिी कधी पादिलेिी नसेल, अशा 
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िजारो लोकाांच्या काळजीपूिडक आखलेवया सिितडिकुीिर त्याचे यश अिलांबून रािू लागले. एखाद्या 
दिदशि पदरल्स्थतीमुळे एखािी मोठी पोलाि दगरिी प्रकिा काच कारखाना आिश्यक तेिढ्या मालाचा 
पुरिठा ऑटो प्लँटला करु शकला नािी, तर त्याचे िूरगामी पदरिाम त्या सांपूिड उद्योगािर आदि त्या 
भागाच्या अथडकारिािर िोऊ लागले. 

 
परस्परािलां दबत्िाच्या खालच्या ि िरच्या पातळयात झालेवया टक्करीतून भदूमका, जबाबिाऱ्या 

आदि दमळिारा मोबिला याांच्या सांिभात तीव्र सांघर्षड दनमाि झाला. उिािरि द्याियाचे झावयास, 
सुरुिातीच्या काळातील कारखानिाराांच्या अशा तक्रारी िोत्या, की त्याांचे कामगार कारखान्याच्या 
कायडक्षमतेची पिाच करत नािीत, जेव्िा त्याांची अदतशय गरज असते, तेव्िा ते मासे मारायला जातात, 
अर्श्क्रीरे्त गुांग िोतात, प्रकिा िारु दपऊन येतात. खरे पिाता, िे सुरुिातीच्या काळातले औद्योदगक 
कामगार ग्रामीि दिभागातील परस्परािलां दबत्िाच्या खालच्या पातळीची सिय असलेले िोते, त्याांना सांकीिड 
उत्पािन प्रदक्रयेत आपली भदूमका काय आिे, आदि आपवया बजेबाबिार िृत्तीमुळे या प्रदक्रयेत अपयश, 
खांर्, प्रकिा गैरव्यिस्था कशी दनमाि िोते या दिर्षयीचे ज्ञान अगिी कमी िोते, प्रकिा अदजबात नव्िते. 
त्याांच्यापैकी बिुतेकाांना अगिीच केदिलिािे ितेन दमळत असवयाने त्याांना याबाबत कािी काळजी प्रकिा 
दिचार करण्याचे कारि नव्िते. 

 
कामाच्या या िोन पध्ितींमधवया झगड्यात कामाच्या नव्या पध्ितीचा जय िोत गेला. अदधकादधक 

काम ि उत्पािन कारखाने ि कचेऱ्या याांच्याकरे् सोपिण्यात आले. आदि ग्रामीि भागातील लोकसांख्या 
कमी कमी िोत गेली. लाखो कामगार उच् परस्परािलांबी कामाच्या जाळयाचे भाग बनून गेले. िुसऱ्या 
लाटेतील कामाने पदिवया लाटेशी दनगदर्त कामाच्या मागासलेवया पध्ितीिर मात केली. 

 
मात्र स्िािलां दबत्िािर परस्परािलांबनाने दमळदिलेला िा दिजय तसा कधीच पूिडत्िाला गेला नािी. 

एका दठकािी िी कामाची जुनी पध्ित िट्टाने जतन करण्यात आली. ते दठकाि म्ििजे घर. 
 
प्रत्येक घर म्ििजे जीिशास्त्रीय पनुरुत्पािन, म्ििजेच मुले जन्माला घालून ती िाढदििे आदि 

साांस्कृदतक प्रसारि या कामात मग्न असलेला दिकें दद्रत कामगार गट िोता. परांतु जर एखािे कुटुांब 
मुलाला जन्म िेऊ शकले नािी, प्रकिा जन्म दिलेवया मुलाांना चाांगवया तऱ्िेने िाढि ूशकले नािी, कामगार 
म्ििून त्या मुलाांना तयार करु शकले नािी, तरी त्या अपयशाचा पदरिाम शजेारच्या कुटुांबाच्या या 
बाबतीतवया यशािर िोत िोता असे नािी. िुसऱ्या शझिात साांगाियाचे म्ििजे घर िे खालच्या पातळीिरील 
परस्परािलांबी कायडके्षत्रच रादिले. 

 
नेिमीप्रमािेच गदृििी आर्थथक कामाांबाबतचीिी आपली मित्तिपूिड कामे करत रादिली. ती 

‘दनर्थमती’ करत रादिली. परांतु दतचे ‘उत्पािन’ दिभाग– ‘अ’ गटासाठीच िोते. दतच्या स्ितःच्या कुटुांबाच्या 
उपयोगासाठी िोते. बाजारासाठी नव्िते. 

 
निरा, मोठ्या प्रमािात प्रत्यक्ष आर्थथक उत्पािनाच्या कामासाठी िूर जात िोता. बायको मागे, 

घरातच रािून अप्रत्यक्ष आर्थथक काम करत रादिली. ऐदतिादसक दृष्ट्या अदधक प्रगत ठरलेवया 
कायडपध्ितीची जबाबिारी पुरुर्षाने ल्स्िकारली. स्त्री पूिीच्याच जुन्या, आर्थथकदृष्ट्या मागासलेवया 
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कायडपद्धती साांभाळत मागे रादिली. तो जिू कािी िगेाने भदिष्ट्याकरे् दनघाला िोता, आदि ती भतूकाळातच 
रादिली. 

 
ह्या दिभागिीमुळे व्यल्क्ट्तमत्िात आदि अांतगडत जीिनात फाटाफूट दनमाि झाली. कारखाना प्रकिा 

कचेरी याांच्या सािडजदनक प्रकिा सामुिादयक स्िरूपाने परस्पर मेळ ि ऐक्ट्य याांची गरज दनमाि केली. 
तटस्थ दिश्लेर्षिािर आदि िस्तुदनि नात्याांिर भर िेण्यात येऊ लागला. लिान असवयापासूनच मुलाांची 
तयारी िुकान िगैरे बािेरच्या परस्परािलां बी जगात िािरण्याच्या दृिीने करण्यात येऊ लागली. पुरुर्ष 
म्ििून त्याांना िस्तुदनि िोण्याचे प्रोत्सािन िेण्यात येऊ लागले, तर जन्मापासूनच मुलींना प्रजोत्पािनाच्या, 
बालसांगोपनाच्या, घरकामाच्या दृिीने तयार करण्यात येऊन त्याांना कािी प्रमािात समाजापासून िूर 
ठेिण्यात येऊ लागले, त्याांना आत्मलक्षी िोण्यास दशकिण्यात येऊ लागले. आदि िस्तुदनितेसि येिाऱ्या 
बुदद्धदनि दिश्लेर्षिात्मक दिचार करण्यास त्या असमथड आिेत असे समजण्यात येऊ लागले. 

 
ज्या दस्त्रयाांनी या तुलनात्मक एकाकीपिाला न जुमानता, घरातच गुांतून न पर्ता स्ितांत्र 

उत्पािनात लक्ष घातले, त्याांना त्याांच्यातील स्त्रीत्ि कमी झाले, त्या थांर् झावया, कठोर झावया आदि 
तटस्थ, िस्तुदनि झावया असा बोल लािला गेला असवयास आश्चयड िाटण्याचे कारि नािी! 

 
त्यातिी गैरसमजुतीमुळे पुरुर्ष उत्पािक, म्ििून आदि स्त्री ग्रािक म्ििून ओळखली जाऊ 

लागली— िस्तुतः पुरुर्षिी ग्रािक िोते आदि दस्त्रयािी उत्पािक िोत्या. यातून लैं दगक मतभेि, लैं दगक 
दिर्षयाच्या रुढी अदधकादधक तीव्र िोत गेवया. िुसरी लाट पृ्िीभर पसरण्याच्या दकतीतरी पूिीच दस्त्रया 
िर्पून टाकवया जात िोत्या; िे प्रलगभेिािर आधारलेले आधुदनक युद्ध कामाच्या िोन पद्धतीतील युद्ध 
आिे. उत्पािन आदि िापर याांच्यामधील फारकतीतून ते दनमाि झालेले आिे. अशा तऱ्िेची फुटीर 
अथडव्यिस्था, लैं दगक फूट अदधकच खोल करीत रादिली. 

 
आपि िे पादिले, की एकिा एका दठकािी ठोकली गेलेली िी अदृश्य पाचर उत्पािकाांपासून 

ग्रािकाांना िगेळी करून चुकली. त्यामुळे अनेक बिल घर्ले. या िोन्िींचा िुिा म्ििून बाजाराची रचना 
करण्यात आली. निीन राजकीय ि सामादजक सांघर्षड उद् भिले. नव्या प्रलगदिर्षयक भदूमका दिचारात येऊन 
व्यििारात आवया. परांतु या फुटीने आिखी िेखील दकतीतरी गोिी सूदचत केवया. दतचा असािी अथड 
झाला, की सिड िुसरी लाट–समाजाांनी एकाच तऱ्िेने काम कराि—े त्याांना त्याांच्या कािी मूलभतू गरजा 
पूिड करुन दमळायला िव्यात— मग उत्पािनाचे उदद्दि फायिा िे असो की नसो; उत्पािनाची साधने 
सािडजदनक असोत, की खाजगी असोत; बाजार खुला असो, की दनयोजनबद्ध असो; अदभव्यक्ट्ती 
समाजिािी असो, भाांर्िलशािी, त्यात कािी फरक पर्िार नव्िता. 

 
िापराऐिजी अिलाबिलीसाठी, िेिाि–घेिािीसाठीच उत्पािन केले जाईपयंत त्याला आर्थथक 

ल्स्िचबोर्ड प्रकिा माकेट करे्च जाऊन पोचिे भाग असतो, िुसऱ्या लाटेची कािी तत्ति ेअनुसरिे भागच 
िोते. 

 
िी तत्ति ेदनदश्चत ओळखवयानांतर सिड औद्योदगक समाजातील गुप्त चलन शल्क्ट्त तत्तिे उघर् झाली. 

तरी आपवयाला िुसऱ्या लाटेच्या लोकाांच्या दिदशि दिचार सरिीची कवपना करता येिे शक्ट्य आिे. कारि 
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मूलभतू तत्तिाांच्या जोर्ीला िी तत्ति ेयेऊन दमळावयानांतर िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीची ितडिूडक सांदिता तयार 
झाली. 
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चार र। रकाय िे रभसग 
 

प्रत्येक सांस्कृतीची एक अदृश्य सांदिता असते; अदभपे्रत असलेले कायिे प्रकिा मानण्यात आलेली 
तत्ति े याांचा तो सांच असतो. आदि त्या सांचाने आखून दिलेवया आराखड्याप्रमािे त्या सांस्कृतीतील 
समाजाांचे सिड उद्योग, सिड कृती करण्यात येत असतात. पृ्िीिर जेव्िा औद्योदगकीकरिाने आपला पगर्ा 
बसिला, तेव्िा त्याचािी दिदशि, अदृश्य असा आराखर्ा िळूिळू स्पि दिसू लागला. या आराखड्यात 
एकमेकाांशी सांबांदधत असलेवया अशा सिा तत्तिाांचा समािशे िोता. या तत्तिाांनुसार लाखो लोकाांच्या 
आचरिाचा क्रम घर्त गेला. उत्पािन आदि िापर याांच्यातवया फाटाफुटीतून उद् भिलेवया या तत्तिाांचा 
जीिनाच्या प्रत्येक अांगािर–क्रीर्ा, प्रलग, कायं, युद्ध अशा दिदिध दिर्षयाांच्या के्षत्राांिर–पदरिाम िोत गेला. 

 
आपवया शाळाांतून, उद्योगाांतून आदि सरकारात उद् भिलेले बिुतेक सिड तीव्र सांघर्षड या सिा 

तत्तिाांिरच कें दद्रत झालेले आिेत. िी सिा तत्ति ेिुसऱ्या लाटेच्या लोकाांनी अनुसरली आदि त्याांचा त्याांनी 
सतत पाठपुरािािी केला. दतसऱ्या लाटेच्या लोकाांनी त्याांना आव्िान दिले आदि त्याांच्यािर िली ािी केला. 
 
प्रमािीकरि 
 

आपवयाला सिात अदधक पदरदचत असलेले िुसऱ्या लाटेचे तत्ति म्ििजे प्रमािीकरि. िे सिांनाच 
मािीत आिे, की औद्योदगक समाजात अगिी एकसारख्या अशा लाखो गोिींचे उत्पािन िोत असते. तथादप 
कािी लोकाांच्या िे ध्यानात याियाचे थाांबले आिे, की जेव्िा बाजाराचे मित्ति िाढले तेव्िा आपि कोको 
कोलाच्या बाटवया, दिजेचे दिि,े स्ियांचदलताांचे रॅन्सदमशन्स अशा गोिींचे प्रमािीकरि करण्यािून अदधक 
कािी िेखील करुन ठेिले आिे. आपि तेच तत्ति इतरिी दकतीतरी गोिींना लािले. ह्या गोिीच्या मित्तिाचे 
आकलन पदिवयाांिा झाले, ते दथओर्ोर व्िेल याला त्याने शतक बिलण्याच्या सुमाराला अमेदरकन 
टेदलफोन आदि टेदलग्राम कां पनीची प्रचांर् बाांधिी केली. 

 
इ. स. १८६० च्या सुमाराला रेवि ेपोस्टात क्ट्लाकड  म्ििनू काम करिाऱ्या व्िेलच्या िे लक्षात आले, 

की एका दठकािािून दनघिारी आदि िुसऱ्या एका दिदशि दठकािी पोचिारी िोन पते्र एकाच मागाने प्रिास 
करत नव्िती! पत्राांच्या दपशव्या पुढे मागे प्रिास करीत कधी आठिरे् तर कधी मदिने काटत केव्िातरी 
इल्च्छत स्थळी जाऊन पोचत िोत्या. व्िेलने मागांच्या प्रमािीकरिाची कवपना पुढे माांरू्न पोस्ट 
ऑदफसमध्ये एक प्रकारची क्राांतीच केली. त्यामुळे एकाच दठकािी जािारी पते्र ठरादिक मागानेच जाऊ 
लागली. त्याने जेव्िा पढेु अ. टे. टे. कां पनी तयार केली, तेव्िा प्रत्येक अमेदरकन घरात एकसारखा 
टेदलफोन बसदिण्यास सुरुिात केली. 

 
त्याने केिळ टेदलफोन िँर्सेटचेच ि त्याच्या इतर सिड घटकाांचेच प्रमािीकरि केले नािी, तर अ. 

टे. टे. च्या उद्योग दनमात्याांचे आदि प्रशासकाांचेिी प्रमािीकरि केले! व्िेलला िे अचूक उमजले िोते, की 
िुसऱ्या लाटेच्या एकूि पदरल्स्थतीत यश दमळिायचे असेल, तर यच्याित् सांपूिड प्रमािीकरि अत्यांत 
आिश्यक आिे! 

 
औद्योदगक समाजाला आकार िेिाऱ्या प्रमािीकरिाचे मित्ति जाििाऱ्या अनेक मोठ्या लोकाांपकैी 

व्िेल िा केिळ एक िोता. िेदिक टेलर िा असाच िुसरा मिान पुरुर्ष. त्याचा असा ठाम दिर्श्ास िोता, की 



 
अनुक्रमणिका 

प्रत्येक कामगाराने कराियाच्या कामाच्या प्रत्येक पायरीचे–टप्प्याचे–प्रमािीकरि केवयादशिय काम खऱ्या 
अथाने शास्त्रशुध्ि िोिारच नािी. या शतकाच्या पदिवया कािी िशकात टेलरने असे िाखिनू दिले, की 
प्रत्येक काम करण्याची एकच, उत्तम, प्रमािीभतू पध्ित असते; त्यासाठी एकच उत्तम, प्रमािीभतू साधन 
िापरण्यात येत असते, आदि काम पूिड िोण्यासाठी एकच दनधादरत, प्रमािीभतू कालािधी असतो. 

 
या दिदशि तत्तिप्रिालीने तो जगाचा व्यिस्थापकीय ‘गुरु’ झाला. पढेु याची िॉईर्, माक्ट्सड आदि 

िँकलीन याांच्याशी तुलना िोऊ लागली. यानांतर भाांर्िलिाले मालक आपवया कामगाराांच्या 
उत्पािनशक्ट्तीचा शिेटचािी अांश पकरू्न घेण्यास उत्सुक रािू लागले. िाच उत्साि साम्यिाद्याांमध्येिी 
भरुन रादिलेला िोता. समाजिािी उत्पािनात टेलरच्या पध्ितींचा अांगीकार व्िािा अशी उत्कट इच्छा खुद्द 
लेदननने व्यक्ट्त केली िोती. प्रथम, मुख्यतः औद्योदगकीकरिाला गती ि प्रोत्सािन िेिारा, आदि नांतर 
साम्यिािी असलेला लेदनन प्रमािीकरिाच्या तत्तिाचा कळकळीचा अनुयायी िोता. 

 
कायडपध्िती आदि खुद्द कायडिी उक्ट्ते घेिे िी गोि िुसऱ्या लाटेच्या समाजात अदधकादधक 

प्रमािीभतू िोत गेली. अयोग्य ठरिाऱ्याला ओळखण्याच्या आदि र्च् ू िेण्याच्या चाचण्या प्रमािीभतू 
झावया. त्याांचा दिशरे्षतः नागरी सेितूेन उपयोग करण्यात आला. सिड उद्योगाांमध्ये ितेनाांचे, लाभाांशाचे, 
जेििाांच्या िळेाांचे, सुट्ट्याांचे आदि गाऱ्िाण्याबाबतच्या कायडपध्ितींचेिी प्रमािीकरि झाले. युिकाांना 
नोकरीच्या बाजारास योग्य म्ििून तयार करण्यासाठी शकै्षदिक अभ्यासक्रमाचेिी दशक्षितज्ञाांनी 
प्रमािीकरि केले. शाळाांच्या प्रती ठरदििे, शाळाांतील प्रिशे कायडप्रिाली, आदि अदधकृत मान्यतेदिर्षयीच्या 
दनयमाांचेिी प्रमािीकरि झाले. 
 

इकरे् िृत्तमाध्यमे स्िस्थ बसली नव्िती. र्ोळयाांसमोर िुबेिूब दचत्र उभे करण्याची दकमयाच त्याांनी 
प्रमािीभतू केली. त्यामुळे लाखो लोक त्याच जादिराती, त्याच बातम्या, त्याच लघुकथा (त्याच प्रमािीभतू 
आस्थेने) िाचू लागले. छोया गटाांच्या िापरातील भार्षा कें द्र सरकाराांकरू्न िर्पवया जाऊ लागवया, 
जनसामान्याांिर या गोिींचा पदरिाम घरू् लागला; आदि त्याचा पदरिाम म्ििून स्थादनक प्रकिा प्रािेदशक 
अशा कािी बोली, कधीकधी तर िवेश प्रकिा अवसेशन सारख्या सांपूिड भार्षा िेखील जिळ जिळ लुप्त 
झावया. ‘प्रमािीभतू’ अमेदरकन इांल्ग्लश, िें च, रदशयन भार्षाांनी ‘अप्रमािीभतू’ भार्षाांची जागा घेतली. 
प्रमािीकरिाचे तत्ति जीिनाच्या अांगोपाांगात दभनून गेले. 

 
ह्यापेक्षा िरच्या पातळीिर पिाताना दिसून येते, की औद्योदगक सांस्कृतीला िजने आदि मापे याांच्या 

प्रमािीकरिाची अदतशय दनकर् िाटली. िें च राज्यक्राांतीच्या पदिवया कािी पािलातील एक पाऊल याच 
दिशनेे उचलले गेले. िा कािी केिळ योगायोग नव्िता. िुसऱ्या लाटेत जगाच्या बिुतेक भागात प्रमािीभतू 
िजने ि मापे िापरली जाऊ लागली. 
 

सामदूिक उत्पािनासाठी प्रमािीभतू यांते्र, उत्पािने, प्रदक्रया याांची दनकर् िोती. सतत दिस्तार 
पाित जािाऱ्या बाजाराला पैशाांचे, फार काय प्रकमतीचेिी समाांतदरत प्रमािीकरि करण्याची आिश्यकता 
िाटली. इदतिास पिाताना आपवयाला असे आढळून येईल की, व्यक्ट्तींनी खाजगी अखत्यारीत, राजाांनी, 
बॅकाांनी दनमाि केलेली चलने िापरात आिली. परांतु औद्योदगकीकरि करिाऱ्या िेशाांनी या प्रथा बांि 
पार्वया. दबनसरकारी चलनाांचे उच्ाटन करून चलनाांमध्ये प्रमािीभतूता आिली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

एकोिदिसाव्या शतकापयंत औद्योदगक िेशातील ग्रािक ि दिके्रते कैरो बाजाराप्रमािे पूिांपार 
चालत आलेली घासाघीसयुक्ट्त प्रकमत करत िोते. परांतु इ. स. १८२५ साली उत्तर आयलंर्मधून आलेला 
एक व्यापारी ए. टी. स्टुअटड याने न्ययूॉकड मध्ये सुक्ट्या फळाांचे िुकान उघरू्न. दतथे असलेवया प्रत्येक 
िस्तूची एक दनदश्चत पक्की प्रकमत साांगनू, ग्रािकाांना आदि त्याचप्रमािे प्रदतस्पधी व्यापाऱ्याांना धक्काच दिला. 
पुढे याच धोरिामुळे, प्रकमतीच्या प्रमािीकरिामुळे स्टुअटड िा व्यापाऱ्यातला जिु राजपुत्र ठरला. त्याने 
सामुिादयक दितरिाच्या प्रगतीतील एक मोठा अर्थळा िूर केला. 

 
इतर कोितेिी मतभेि असोत, पुढारलेले, िुसऱ्या लाटेतले दिचारिांताांचे या एका गोिीिर एकमत 

झाले, की प्रमािीकरि अदधक कायडक्षम आिे. िुसऱ्या लाटेने अगिी दनिुरपिाने िे प्रमािीकरिाचे तत्ति 
सिडत्र लागू केले. त्यामुळे अनेक पातळयाांिरील मतभेि कमी झाले; ि समतलता आली. 
 
दिशरे्षीकरि 
 

सिड िुसरी लाट–समाजामध्ये आढळून येिारे मित्तिाचे िुसरे तत्ति म्ििजे दिदशि व्यासांग. िुसऱ्या 
लाटेने भार्षा, दनिाांतपिाचे सुख, आदि एकूि जीिनपद्धतीतले िैदिध्य कमी करत आिले, आदि दतला 
कामाच्या के्षत्रात मात्र िैदिध्याची आिश्यकता िाटू लागली. कामाच्या दिभागिीचे तत्ति िगेाने िाढित 
असताना दतने, सिड कामे थोर्ी का िोईना जािून िळे दनभािनू नेिाऱ्या शतेकऱ्याच्या जागी अदतशय 
मयादित के्षत्रातच प्रिीि असिारा ओठ दमटलेला कामगार आिला. िा कामगार फक्ट्त त्याच्या एकाच 
कामात प्रिीि िोता, आदि ते तो पुनः पुन्िा करीत रादिला. 
 

इ. स. १७२० मधवया एका अििालात–िा अििाल ‘दि ॲर्व्िान्टेजेस ऑफ दि ईस्ट इांदर्या 
रेर्िरील आिे. असे म्िटले आिे, की कामातील, दिशरे्षीकरि, कमी िळेात ि कमी श्रमात कामे’ करून 
िेते. अँरॅ्म ल्स्मथने इ. स. १७७६ मध्ये म्िटले, की कामाची दिभागिी िोत असवयामुळेच कामगाराांच्या 
उत्पािकशक्ट्तीत मोठी सुधारिा घरू्न आली. 

 
ल्स्मथने दपनाांच्या उत्पािनाचा िाखला दिला आिे. जुन्या काळच्या पद्धतीनुसार एकच एक 

कामगार सिड कामे स्ितःच करीत रािून दििसाला केिळ मूठभर दपनाच तयार करू शकत िोता फार फार 
तर िीस कधी तर एक िेखील नािी. उलट, ल्स्मथने जेव्िा दपना तयार करण्याचा कारखाना पादिला तेव्िा 
त्याला आढळून आले, की दपन तयार करण्यासाठी ििा दिशरे्षज्ञ कामगार काम करीत िोते. प्रत्येकजि 
कामातील एक प्रकिा िोनच पायऱ्या पूिड करीत िोता. परांतु ह्या सिांनी केलेवया त्या कामाचा पदरिाम 
असा, की ते िररोज ४८,००० दपना तयार करु शकत िोते. म्ििजेच प्रत्येक कामगाराने ४,८०० दपना एका 
दििसात केवया असाच अथड झाला म्ििाि ेलागत नािी का? 

 
एकोिदिसाव्या शतकाच्या अखेरीपयंत अदधकादधक काम कारखान्याकरे् गेले, आदि अदधकादधक 

मोठ्या प्रमािात दपनेच्या कथेचीच सगळीकरे् पारायिे िोऊ लागली. उत्पािन बेसुमार िाढले. त्याचप्रमािे 
दिदशि कामात पारांगत असलेली मािसे तयार करण्यासाठीचा सिड प्रकारचा व्ययिी िाढला. टीकाकाराांनी 
असे म्िटले, की अशा तऱ्िेची दिदशिता आवयामुळे कामगारातील मानित्ि दििसेदििस कमी िोऊन तो 
िेखील यांत्राचाच एखािा भाग बनून यांत्रित् काम करु लागला. 

 



 
अनुक्रमणिका 

इ. स. १९०८ मध्ये जेव्िा िेन्री फोर्डने मॉरे्ल T चे उत्पािन करायला सुरुिात केली, तेव्िा मॉरे्ल 
T तयार िोण्यासाठी केिळ १८ प्रदक्रया नव्िेत, तर दनरदनराळया ७,८८२ प्रदक्रया आिश्यक ठरवया. 
आपवया आत्मचदरत्रात फोर्डने म्िटले आिे की िी ७,८८२ दिदशि कामे करण्यासाठी ९४९ “समथड, तगरे् 
आदि अगिी तांिुरुस्त” अशा मािसाांची आिश्यकता िोती. त्यातील ३,३३८ कामे करण्यासाठी आिश्यक 
असिारी मािसे “सामान्य” शारीदरक ताकिीची असत. उरलेली कामे दस्त्रया प्रकिा मोठी मुले करु शकत 
िोती. फोर्ड थांर्पिे पुढे म्िितो, “६७० कामे पाय नसलेले लोक करू शकतील अशी, तर २,६३७ कामे 
एकच पाय असिारे करु शकतील अशी, िोन कामे िोन्िी िात नसलेले करु शकतील अशी, ७१५ कामाांना 
एका िाताची आिश्यकता िोती, तर १० कामे आांधळी मािसे करु शकतील अशी िोती.” थोर्क्ट्यात, 
दिदशि कामाला सांपूिड मानिाची आिश्यकता नव्िती, तर त्याच्या कािी भागाांची आिश्यकता िोती. 
अदतदिदशिीकरिाचा यािून अदधक स्पि पुरािा. त्याच्या कू्ररपिाची साक्ष िेण्यासाठी आपवयाला सापर्िे 
कठीि आिे. 
 

टीकाकाराांनी ह्या पध्ितीचे श्रेय भाांर्िलशािीला दिले परांतु िी पध्ित समाजिािाचेिी अांगभतू 
िैदशष्ट्य बनून गेली िोती. कारि िुसऱ्या लाटेच्या सिड समाजात रूढ झालेवया या अदतिैदशिीकरिाचे मूळ 
उत्पािन आदि िापर याांच्या फारकतीत आिे. रदशया, पोलांर्, पूिड जमडनी, िांगेरी या िेशाांतील कारखाने 
दिदशिव्यासांगी कामगाराांखेरीज चालूच शकिार नािीत. जपानमध्ये तीच पदरल्स्थती. अमेदरकेतिी तीच. 
इथे इ. स. १९७७ मध्ये कामगार खात्याने २०,००० (अदत) दिदशि सेिाांची यािी प्रदसद्ध केली िोती. 

 
भाांर्िलशािी ि समाजिािी िोन्िी प्रकारच्या राज्यात, ह्या िैदशिीकरिासि व्यािसादयकता, 

जीिनात उतरली. सांधी दमळताच िे ‘िैशदेर्षक’ गट आपवया खाजगी ज्ञानाची मक्ट्तेिारी करु लागले. त्याांनी 
कटाक्षाने निागताांना आपवया के्षत्राबािेरच ठेिले. िुसरी लाट प्रगत िोत असताना ज्ञानी ि ग्रािक याांच्यात 
बाजाराने िुिी दनमाि केली. िुसऱ्या लाटेच्या राज्यात आरोग्य िी गोि र्ॉक्ट्टराांनी पुरिठा करण्याची 
झाली. ‘आरोग्य पुरिठ्या’चीिी नोकरशािी झाली. पेशांट बुदद्धमते्तने स्ितःची काळजी घेण्याचे केव्िाच 
दिसरुन गेला. दशक्षि िे दशक्षकाने केलेले उत्पािन आदि दिद्याथी िे ग्रािक झाले. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या समाजात आपि राजकीय चळिळींचािी धांिा म्ििूनच दिचार केला. लेदननने 

असे प्रदतपािन केले की सिडसामान्य लोक धांिेिाईक राजकारण्याांची मित दमळावयादशिाय क्राांतीचा उठाि 
करु शकत नािीत. तो म्ििाला की, ‘क्राांदतकारकाांच्या सांघटनाां’ची आिश्यकता आिे. आदि या सांघटनेत 
‘क्राांदतकारकाचा धांिा’ करिाऱ्या लोकाांनाच सिस्यत्ि दमळू शकते. 

 
जमाती, भाांर्िलिार, कायडकारी, दशक्षितज्ञ, पुरोदित, राजकारिी या सिांची मनोभदूमका िुसऱ्या 

लाटेने एकच ठेिली. आदि अशा अदतशय कामाच्या दिभागिीच्या दिशनेे कूच कायम ठेिली. दकस्टल 
पॅलेस प्रिशडनात दप्रन्स अवबटड याने म्िटले िोते की दिशरे्षीकरि िी ‘सांस्कृतीची चलन्शक्ट्ती आिे.’ िे थोर 
प्रमािीकरि आदि थोर दिदशितािािी िातात िात घालून पुढे चालले िोते. 
 
एककादलकता : मेळ 
 

उत्पािन आदि िापर याांच्यातवया िाढत्या फुटीने िुसऱ्या लाटेच्या लोकाांना िागण्याच्या त्याांच्या 
जुन्या पद्धतीत बिल घर्िनू आििे भाग पार्ले. बाजारािर अिलांबून असलेवया पद्धतीत–मग तो बाजार 



 
अनुक्रमणिका 

सुदनयोदजत असो, की खुला–काळाचे मूवय पैशाच्या बरोबरीचे आिे. बिुमोल यांते्र स्िस्थ रािू िेिे परिर्त 
नािी. ती आपवया स्ितःच्या तालािर चाललेली असतात. यामुळे औद्योदगक सांस्कृतीच्या दतसऱ्या तत्तिाचा 
जन्म झाला : एककादलकता! 

 
अगिी सुरुिातीच्या समाजाांनािी, िळेेत व्िाि ेम्ििून कामाचे काळजीपूिडक दनयोजन कराि ेलागत 

िोते. आपवया ‘दशकारी’ला घेरण्यासाठी योध्याांना नेिमी मेळ राखून काम कराि ेलागे. जाळी फेकताना 
आदि खेचताना कोळयाांना आपले प्रयत्न एकमेकाांना अनुकूल रिातील असे कराि ेलागत. दकत्येक िर्षांपूिी 
जॉजड थॉम्सन याने िाखिनू दिले की, किप्रि कामे करताना म्ििाियाची गािी, कामे िोण्याच्या दृिीने 
आिश्यकच िोती. अशा गाण्याांमध्ये त्या कामाला आिश्यक असिाऱ्या अनेक गोिींचे प्रदतप्रबब पर्लेले 
असते. िविे िविििाऱ्या लोकाांची ठरादिक कालमयािा–मात्रा–साध्या िोन अक्षरी ध्िनीने अांदकत केली 
आिे— ओ.. ओप! यातील िुसरे अक्षर मेिनतीची सीमा िाखिनू िेते, तर पदिले अक्षर तयारीची िळे 
िाखिते. अदधक काळ िोत असवयाने िा उद्गार अदधक लाांबतो. 

 
िुसऱ्या लाटेने यांते्र आिून किकऱ्याांची गािी बांि पारे्पयंत काळमेळाचा असला बिुतेक प्रयत्न 

अांगभतू प्रकिा नैसर्थगक िोता. ती दनरदनराळया िांगामाांच्या गतीनुसार ि जैदिक प्रदक्रयाांनुसार िोता. 
पृ्िीच्या भ्रमिानुसार िोता. हृियाच्या ठोक्ट्याांनुसार िोता. याउलट िुसऱ्या लाटेचे समाज यांत्राच्या 
ठोक्ट्यानुसार िलत रादिले. 

 
कारखान्याांचे िाढते उत्पािन, अदतशय मिागर्ी यांते्र, एकमेकाांिर अदतशय अिलांबून असिारे 

कामगार याांमुळे अदतशुद्ध ताळमेळाची आिश्यकता दनमाि झाली. जर कामगाराांचा एखािा गट आपले 
काम िळेेिर पूिड करु शकला नािी, तर त्याांच्या पुढच्या प्रदक्रयेत दिलांब िोत जािे अपदरिायड िोते. अशा 
तऱ्िेने िक्ट्तशीरपिा, जो आधीच्या शतेकरी जमातींमध्ये कधीच फारसा मित्तिाचा नव्िता, एक सामादजक 
गरजेचा भाग झाला आदि लिान–मोठ्या घड्याळाांची पिैास िोऊ लागली. इांग्लांर्मध्ये इ. स. १७९० च्या 
सुमारास घड्याळे िी अगिी सिडपदरदचत िस्तु िोऊन गेली िोती. दब्रदटश इदतिासतज्ञ ई. पी. थॉम्प्सन याने 
म्िटले आिे, की औद्योदगक क्राांतीने कामाची जास्त एककादलकता व्िािी, अशी दनकर् दनमाि, अगिी 
त्याच िळेी िी गोि घर्ली. 
 

औद्योदगक सांस्कृतीच्या मुलाांना अगिी लिान ियातच िळे ओळखायला दशकिण्यात येते. शाळेची 
घांटा िाजण्याच्या िळेी सिड दिद्या्यांनी िजर असाि ेअशी अट घालून या सांस्कृतीने िळेेिर, भोंग्याबरोबर 
कारखान्यात प्रकिा कचेरीत िजर रिािाऱ्या कमडचाऱ्याच्या िक्ट्तशीर ितडिकुीचा पायाच जिू घातला. कामे 
कालबद्ध झाली. कामातील कािी क्रम तर सेकां िाच्या दकतव्या तरी दिश्श्यात मोजण्यात येऊ लागले. ‘नऊ 
ते पाच’ िी लाखो कामगाराांची ऐदिक चौकट बनून गेली. 

 
केिळ जीिनातील असा कामाचा भागच मेळबद्ध झालेला नव्िता. िुसऱ्या लाटेच्या समाजाचा, 

ज्याचा फायद्याशी प्रकिा राजकीय दिचाराांशी सांबांध नािी, अशा सामादजक जीिनालािी घड्याळाच्या 
तालािर नाचत रिाि े लागले. यांत्राच्या आिश्यकतेशी जुळिनू घ्याि े लागले. कािी तास दिश्राांतीसाठी 
राखून ठेिाि े लागले. ठरादिक लाांबीच्या मोठ्या सुट्ट्या प्रकिा चिाच्या कॉफीच्या सुट्ट्या, कामाच्या 
िळेेच्या आखिीत दिखुरलेवया रािू लागवया. 

 



 
अनुक्रमणिका 

मुलाांच्या शालेय िर्षाची सुरुिात एका ठरादिक िळेी िोऊ लागली. शिेटिी ठरादिक िळेी िोऊ 
लागला. इल्स्पतळात पेशांटना एकािळेी न्यािरीसाठी उठिले जाऊ लागले. ििातूक प्रसारि, प्रत्येकच 
उद्योग त्याच्या स्ितःचे अत्युच् कामाचे तास प्रकिा िांगाम त्याच्या पुरिठा करण्याच्या आदि दितरिाच्यािी 
अत्युच्य काळाशी मेळ राखून ठेि ूलागला. मेळ राखिारे खास तज्ञ दनमाि झाले. त्याांनी िळे–मेळ िाच 
खास अभ्यासाचा दिर्षय मानला. 

 
या उलट कािी लोकाांनी या निीन कालबद्ध पद्धतीला दिरोध केला. इथे मग लैं दगक मतभेि पुनः 

उद् भिले. िुसऱ्या लाटेतील निरे घड्याळाचे जिू गुलाम झालेले िोते. कारि त्याांच्या घराबािेरील 
कामामुळे त्याांचा आयुष्ट्यक्रम िळेेशी पुरता जखर्लेला असा रादिला. या निऱ्याांची नेिमीची तक्रार अशी, 
की त्याांच्या बायका त्याांना िाट पिात दतित ठेितात; त्याांना िळेेची प्रकमतच नािी. त्याांना कपरे् करून 
तयार व्िायला िळे लागतो. त्यामुळे त्या ठरलेवया िळेी ठरलेवया दठकािी पोचू शकत नािीत, उशीरा 
पोचतात. सुरुिातीला, इतराांिर अिलांबून नसलेवया, कामात गुांतलेवया दस्त्रया कमी याांदत्रक गतीने काम 
करत असत... या अशा कारिाांनीच नागरी लोक ग्रामीि लोकाांकरे् अदधके्षपाने पािू लागले; ते मांतगदत 
आदि अदिर्श्सनीय, बेभरांिशाचे आिेत असे मत दनमाि झाले. ‘ते कधी िळेेिर येिार नािीत. ते कधी 
नेमलेवया िळेी दिलेले कायड साांभाळू शकतील असे िाटत नािी.’ असे शरेे बसू लागले. अशा तक्रारींतून 
िुसऱ्या लाटेतील परािलां दबत काम आदि पदिवया लाटेतील शतेे ि घरे याांतील ‘स्ितांत्र’ काम याांच्यातील 
फरक ठळक ि िाढता िोत गेला. 

 
िुसरी लाट प्रभािी झावयानांतर जीिनातील अदतशय दजव्िाळयाचे क्रमिी औद्योदगक गतीशी 

दनगदर्त िोऊन गेले. अमेदरका, रदशया, प्रसगापूर, स्िीर्न, िान्स, रे्न्माकड , जमडनी, जपान अशा सिड 
दठकािची कुटुांबे एकाच िळेी जागी िोऊ लागली. एकाच िळेी खाऊ लागली. भरपाई घेऊ लागली, 
एकाच िळेी कामे करु लागली, घरी परतू लागली, दनजू लागली, सांभोगिी करु लागली. इतका 
सांिािीपिा सांपूिड सांस्कृतीत आला. प्रमािीकरिाला, दिदशिीकरिाला आिखी जोर् दमळाली ती 
एककादलकतेची. 
 
एकाग्रता 
 

बाजारपेठेच्या उियाबरोबर दनमाि झालेले िुसऱ्या लाटेतील आिखी एक तत्ति म्ििजे एकाग्रता. 
 
पदिवया लाटेचे समाज अत्यांत तुटपुांज्या उपलझध ऊजेिर अिलांबून जगत िोते. िुसऱ्या लाटेचे 

समाज जिळजिळ सिांशाने अदतकें द्रीभतू अशा तऱ्िेने खािींतून दमळिाऱ्या इांधनाांिर अिलांबून रािू 
लागले. 

 
परांतु िुसऱ्या लाटेने ऊजेपेक्षा इतर गोिींबाबतिी कें द्रीकरि घर्िले. दतने ग्रामीि भाग मोकळे 

करीत लोकसांख्या प्रचांर् शिरी कें द्राांकरे् गोळा केली. दतने कामाच्या बाबतीतिी असेच धोरि ठेिले. 
पदिवया लाटेचे समाज, घरात, खेड्यात, समाजात काम करीत असत; तर िुसऱ्या लाटेतील पुष्ट्कळसे 
काम कारखान्यातच केले जाऊ लागले. तेथे िजारो लोक एकत्र येऊन एका छताखाली काम करू लागले. 

 



 
अनुक्रमणिका 

ऊजा प्रकिा काम याखेरीज आिखीिी कािी के्षत्रात िुसऱ्या लाटेने कें द्रीकरि आिले. यापूिीच्या 
समाजात “गरीब घरातच ठेिले जात िोते; प्रकिा नातेिाईकाांकरे् सोपिले जात िोते. गुन्िेगाराांना िांर् िोई, 
प्रकिा फटके मारले जात, प्रकिा ते िद्दपार केले जात. िरेे् घरातच ठेिले जात, प्रकिा ते जर गरीब असतील 
तर जमाती त्याांना पोसत.”— असे स्टॅन कोिेन याांनी िाखिनू दिले आिे. ह्या सिड प्रकारचे लोक 
समाजातच दिखुरलेले असत. 

 
औद्योदगक लाटेने ह्या पदरल्स्थतीतिी क्राांती घर्िनू आिली. एकोिदिसाव्या शतकाच्या 

सुरूिातीला गुन्िेगाराांना पकरू्न एकत्र, तुरुां गात आिण्यात आले. मानदसक रूग्िाांना शोधून काढून 
िडे्याांच्या रूग्िालयात एकत्र आिण्यात आले. मुलाांना पकरू्न शाळाांमध्ये घालण्यात आले. याच प्रकाराने 
कामगाराांना कारखान्यात ‘टाकून िेण्या’त आले. 

 
भाांर्िलाांच्या ओघाचेिी एकत्रीकरि िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीत झाले. मोठ्या कॉपोरेशनचा जन्म 

झाला. खेरीज रस्ट प्रकिा मोनापोलींचािी जन्म झाला. दिसाव्या शतकात, सिाव्या िशकाच्या मध्यािर 
तीन मोठ्या ऑटो कां पन्या अमेदरकन मोटार गाड्याांपैकी ९४ टके्क गाड्याांचे उत्पािन करत िोत्या. जमडनीत 
चार कां पन्याांनी ९१ टके्क उत्पािन उचलले िोते. िान्समध्ये तर १०० टके्क उत्पािन Renault, Citro’e’n 
Simca ि Peugeot या कां पन्याच करत िोत्या. 

 
त्याचप्रमािे ॲवयुदमदनयम, बीअर, दसगारेट, आदि न्यािरीचे अन्न या प्रत्येक के्षत्रात, चार प्रकिा 

पाच कां पन्याच उत्पािक िोत्या. जमडनीत ९२ टके्क प्लॅस्टर बोर्ड ि रांग, ९८ टके्क दफवम, ९१ टके्क औद्योदगक 
दशिियांते्र चार प्रकिा त्यािून कमी कां पन्याांकरू्नच उत्पन्न केली जात िोती. िाच प्रकार अदतकें दद्रत 
उद्योगाांच्या बाबतीत सिडत्र आढळतो. 

 
समाजिािी व्यिस्थापकाांना िेखील उत्पन्नाचे असे कें द्रीकरि ‘कायडक्षम’ असवयाचे जाििले. 

लेदननिी असे म्ििाला की, “सिड नागदरकाांचे सांपूिड राज्याच्या कामगारात ि नोकरात रुपाांतर करा.” 
त्यानांतर अधडशतक उलटवयािर रदशयन अथडशास्त्रज्ञ एन्. लेवयुदखनाने म्िटले आिे की, “जगातील सिात 
एककें दद्रत ‘उद्योग’ रदशयाकरे् आिे.” 

 
ऊजा, लोकसांख्या, काम, दशक्षि, आर्थथक सांघटना या सिात–एकूि जीिनातच िुसरी लाट–

सांस्कृतीचे िे एकाग्रतेचे तत्ति खोलिर रूजले गेले. 
 
अिाढव्यपिा 
 

उत्पािन आदि िापर याांमध्ये झालेवया फारकतीने िुसऱ्या लाटेखालील सिड समाजात 
मकॅ्रोदफदलयाची व्यापक ल्स्थती दनमाि केली. मकॅ्रोदफदलया म्ििजे अिाढव्यपिा बाबतचा प्रकिा 
िाढीबाबतचा मोि, अदतरेकी भरुळ. एखाद्या कारखान्याने िीघडकाळ उत्पािन करीत रादिले म्ििजे 
उत्पािक खचड कमी रिातो, त्याचप्रमािे जर आकार इत्यादिच्या प्रमािात िाढ केली तर ती गोििी इतर 
कायडिािी स्िस्त करुन िेते. िी गोि ध्यानात आवयामुळे ‘मोठे’ आदि ‘कायडक्षम’ या सत्ता समानाथीच 
झावया. 

 



 
अनुक्रमणिका 

उांचात उांच गगनचुांबी इमारती स्ितःकरे् असिे, सिात मोठे धरि स्ितःचे असिे, (हृल्स्तिांतािर 
कोरलेला) जगातील सिांत मोठा प्रदतकृदतरुप गोवफ कोसड आपवयाकरे् असिे... अशा गोिी शिराच्या 
प्रकिा िेशाांच्या अदभमानदिर्षय िोऊन गेवया. िा मोठेपिा, िाढीचा पदरपाक िोता. त्यामुळे औद्योदगक 
सरकारे, प्रशासने आदि इतर सांघटनाांनी आिशड िधडमानतेचा अक्षरशः िरे्ा पाठलाग केला. 

 
मतॅ्सुदशता इलेल्क्ट्रक कां पनीचे जपानी कामगार आदि व्यिस्थापक िररोज एकत्र येऊन समूिगान 

करतात : 
 

आम्ही उत्पादि वाढवण्याची पराकाष्ठा करिो, 
आमचा माल जगािल्या लोकाांिा पाठवूि, 
अखांडपिे व सििच 
एखाद्या कारांज्याच्या उसळिाऱ्या 
पाण्याप्रमािे 
वाढ, उद्योगा, वाढ, वाढ, वाढ! 
सुांदर तमलाफ आति प्रामातिकपिा! 
मॅत्सुतििा इलेक्ट्रिक! 
 

इ. स. १९६० मध्ये अमेदरकन सांयुक्ट्त सांस्थानात रुढ औद्योदगकीकरिाचा टप्पा पूिड झालेला िोता. 
आदि बिलाच्या दतसऱ्या लाटेची झुळुक दतथे नुकतीच लागलेली िोती. अशा िळेी दतथे पन्नास प्रमुख 
औद्योदगक कॉपोरेशन्स प्रत्येकी सरासरी ८०,००० कामगाराांना नोकरी िेत िोत्या! एकया जनरल मोटसड 
मध्ये ५९५,००० नोकर िोते. व्िेलच्या ए. टी. ॲण्र् टी. मध्ये ७३६,००० स्त्री–पुरुर्ष काम करीत िोते. म्ििजे 
२,०००,००० िून अदधक लोक ह्या कां पन्याांतील पगारािर अिलांबून िोते. इ. स. १९७० मध्ये ए. टी. अँण्र् 
टी. मध्ये ९५६,००० लोक काम करीत िोते. केिळ एका िर्षात १३६,००० इतक्ट्या जािा लोकाांना त्याांनी 
नोकरी दिलेली िोती! 

 
िे मोठेपिाचे िरे् अमेदरकेपरुतेच मयादित रादिले नािी; िान्स, जमडनी, दब्रटन, आदि इतर अनेक 

िेशाांत आलेले िोतेच. जास्तीत जास्त दिस्तृत कां पन्या तयार करण्याला प्रोत्सािन दमळत िोते. यायोगे 
अमेदरकन अदतरथींना टक्कर िेता येईल अशी यात अपेक्षा िोती. 

 
िे प्रमािाचे दिशालीकरि केिळ नफ्याच्या अदधक्ट्याचे प्रदतप्रबब नव्िते. माक्ट्सडने औद्योदगक 

सांस्थाांच्या प्रमािाच्या िाढीशी त्याांच्या भौदतक बळाच्या अदधक दिस्तृत प्रगतीशी सियोग गृिीत धरला. 
लेदननचे म्िििे असे िोते, की मोठ्या सािसी, योजना, दिर्श्स्त दनधी, आदि प्रसदर्केटनी सामुिादयक 
उत्पािन तांत्राला त्याच्या प्रगतीच्या अत्युच् पातळीिर आिनू ठेिले. रदशयन आर्थथक जीिन सिात मोठ्या 
सांघटनाांच्या सिात छोया सांख्येशी एकदत्रत करून ठेिण्याचा प्रयत्न िोता. स्टॅदलनचे पाऊल याच्या 
दकतीतरी पुढे पर्ले. एखाद्या अमेदरकन प्रकवपाची उभारिी दकती मोठी आिे याची चौकशी करून घेऊन 
तो त्याच्याांिून मोठी उभारिी आपवयाकरे् करण्यासाठी तो आज्ञा करी. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या कायडक्षमतेच्या स्िरुपाबाबतच्या कवपनाांमधूनच दनव्िळ आकाराच्या 

प्रचांर्पिाबाबतची िी श्रद्धा दनमाि झाली. पि पुढे दतचे एका प्रकारच्या िरे्ात रूपाांतर झाले, ते 



 
अनुक्रमणिका 

यांत्रसांचाांच्या मयािा ओलाांरू्न इतरत्रिी दिसून येऊ लागले. सांकीिड राष्ट्रीय उत्पन्न िाढत्या प्रमािात 
रिाण्याांसाठी सिांचे प्रयत्न िोत रादिले, या सांख्याशास्त्रीय गोिीत अथडशास्त्रीय पदरिाम मोजलेले असते. 
िस्तूांचे मूवय आदि त्यासाठी लागलेवया सेिा याांच्या बेरजा करून आलेख काढले जातात. या तांत्रात कािी 
त्रुटी आिेत. उिा : उत्पािन कशाचे आिे, अन्नधान्य, दशक्षिदिर्षयक, आरोग्यदिर्षयक प्रकिा अन्य प्रकारचे, 
याचा दिचार न करता केिळ सांख्या मोजत रादिवया जात. दशिाय एखािा सेिकगट घर बाांधण्यासाठी 
आिला, की एकािे उभे घर पार्ण्यासाठी आिला याचा दिचार न करता केिळ त्या गटाचे ‘मोल’ 
मोजण्यात येईल. िस्तुतः या प्रकारात निी दनर्थमती कािी नसून, असलेवया िस्तूचा नाश अांतभूडत आिे. यात 
बाजारपेठेत चाललेवया िालचालीचे गदित आिे. काम करिाऱ्या एका फार मोठ्या, आदि अदतशय 
मित्तिाच्या गटाचा अथडशास्त्रीय दिचार िोत नािी. उिािरिाथड, घरकाम, बालसांगोपन यासारखी अत्यांत 
मित्िाची कामे आर्थथक पोच दमळि ूशकत नािीत. पैसे न दमळििारे िे ‘उद्योग’ या G N P च्या कके्षत येतच 
नािीत. 

 
अशा कािी त्रुटी असवया, तरी जगभरातील सरकारे G N P च्या िाढीबद्दलच्या शयडतीत िडे्या 

प्रमािे सामील िोऊन तसा प्रयत्न सतत करत रादिली. सामादजक प्रकिा मानििांशाचे कािी नुकसान िोते 
प्रकिा काय याचा दिचार करण्याचे त्याांना कारि नव्ितेच. िे प्रचांर्पिाचे तत्ति औद्योदगक मनोिृत्तीत इतके 
दभनून गेले की त्याच्या इतके सांयुल्क्ट्तक कािीच िाटेनासे झाले. ते िुसऱ्या लाटेतील आिखी एक मूलभतू 
तत्ति ठरले. 
 
कें द्रीकरि 
 

शिेटी, सिड औद्योदगक राष्ट्राांनी कें द्रीकरिाचा एखाद्या कलेसारखा दिकास केला. चचड, प्रकिा 
पदिवया लाटेतील इतर सत्ताांना सते्तचे कें द्रीकरि कसे कराि ेिे चाांगवया तऱ्िेने मािीत िोते. परांतु त्याांची 
ितडिुक कमी गुांतागुांतीच्या समाजाांशी दनगदर्त िोती. ते घर्िीचे िोते. औद्योदगक समाजातले स्त्रीपुरुर्ष 
त्याांच्या मानाने जास्त गुांतागुांतीच्या रचनेत रिातात. 

 
गुांतागुांतीच्या सिड समाजात कें द्रीभतू आदि दिक्रें दद्रत असलेवया पदिवया लाटेच्या 

अथडकारिाकरू्न–प्रत्येक िस्ती स्ितःच्या जीिनािश्यक िस्तूांचे उत्पािन स्ितःच करीत िोती. एकात्म 
राष्ट्रीय अथडकारिाकरे् सांस्कृतीला नेिाऱ्या िुसऱ्या लाटेने सते्तच्या कें द्रीकरिाच्या निीनच पद्धती 
िापरवया. स्ितांत्र कां पन्या, कारखाने, सांपूिड अथडकारि या पातळयाांिर िे कें द्रीकरि घर्ले. 

 
सुरुिातीच्या काळी लोिमागड बाांधण्यात आले तेव्िा ते त्याकाळच्या इतर उद्योगाांपुढे अक्षरशः अजस्त्र 

उद्योग ठरले. इ. स. १८५० मध्ये अमेदरकन सांयुक्ट्त सांस्थानात ४१ कारखान्याांचे भाांर्िल २५०,००० 
र्ॉलसडिून अदधक िोते. तर इ. स. १८६० मध्ये न्यूयॉकड  सेंरल रेवि ेबोर्ड करे् ३० िशलक्ष र्ॉलसडचे भाांर्िल 
िोते. असा िा अिाढव्य प्रकवप चालिायचा म्ििजे व्यिस्थापनाच्या नव्या पद्धती आिश्यक िोत्या. 

 
त्यामुळे आजच्या आपवया अिकाश कायडक्रमाांच्या व्यिस्थापकाप्रमािे त्या काळच्या रेवि ेमनेॅजसडना 

निीन तांते्र शोधािी लागली. प्रमािीभतू तांत्रज्ञान, भाांर्ी, प्रकिा योजना, िळेापत्रके िापरािी लागली. 
िजारो मलैाांच्या कायडिािीत एक कालीय, काळमेळाचे ‘कायडक्रम’ आखाि ेलागले. निीन व्यिसाय, निी 
खाती याांच्यात दिदशि प्रादिण्यता दनमाि केली. भाांर्िल, ऊजा आदि लोक याांच्या बाबतीत एकाग्रता 
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िापरली. आपवया कायाच्या जाळयाांचा प्रचांर् दिस्तार व्िािा म्ििून त्याांनी झुांज दिली आदि िे सिड साध्य 
व्िाि ेम्ििून सांघटनाांचे नि ेप्रकार मादिती आदि सत्ता याांच्या कें द्रीकरिािर आधारलेले–त्याांनी अल्स्तत्िात 
आिले. 

 
गाड्याांची धाि, सामान िाितूक नुकसान, िुरुस्ती, एांदजनचा िापर इत्यािी मादितीिर िररोजचे 

अििाल तयार िोऊ लागले. नोकराांची दिभागिी १. तांत्रज्ञ ि २. व्यिस्थापक अशा स्पि िोन प्रकारात 
करण्यात आली. सिड मादिती अदधकाऱ्याच्या क्रमानुसार सिांकरे् जाई. शिेटी ती जनरल सुपदरटेंर्ेंटपयंत 
जाई. त्या मादितीचे अध्ययन करुन तो दनिडय घेई, आदि त्यानुसार मग िरून खाली अशा क्रमाने आपवया 
आज्ञा पाठिी. 

 
राजकारिातिी िुसऱ्या लाटेने कें द्रीकरिालाच उते्तजन दिले. पदिवया लाटेत ग्रामीि भागाला 

सते्तचे राष्ट्रीय कें द्रीकरि िोिे सिसा पसांत नव्िते. तर िुसऱ्या लाटेत खांबीर कें द्र सरकार आिश्यक ठरून 
लष्ट्करी, परराष्ट्रीय धोरिाांप्रमािेच आर्थथक भरभराटीसाठीिी त्याची आिश्यकता मोठी ठरली. 

 
औद्योदगकीकरिाने राजकीय प्रिालीचा रोख अदधक कें द्रीकरिाकरे्च रादिला आदि अदधकादधक 

सत्ता आदि जबाबिारी कें द्र सरकारे स्ितःकरे् घेऊ लागली. कें द्राकरे्च अदधकादधक दनिडय घेण्याचा 
मक्ट्तािी आला. केिळ अमेदरकन सांयुक्ट्त सांस्थानातच कें द्रीकरि झाले िोते असे नव्िे, तर स्िीर्न, जपान, 
दब्रटन, िान्स या िेशाांतिी झालेले िोते, नव्िे ते अदधक तीव्र िोते! अथात सते्तच्या राजकीय कें द्रीकरिाचे 
अदतरेकी स्िरूप आपवयाला माक्ट्सडिािी औद्योदगक िेशात आढळते. औद्योदगकीकरिाला अदधकादधक गती 
िेण्यासाठी त्या िेशाांनी अदधक तीव्रतेने राजकीय आदि आर्थथक रचना कें द्रीभतू करत आिली आदि अगिी 
छोटे दनिडय िेखील कें द्रीय सांयोजकच घेतील अशी व्यिस्था करून टाकली! 

 
एकेकाळी दिकें दद्रत असलेवया अथडकारिाचे कें द्रीकरि करण्यासाठी प्रमुख मित झाली, ती 

मध्यिती बकेँकरू्न इ. स. १६९४ साली, औद्योदगक युगाच्या प्रभात काळी, दिवयम पीटरसन याने बकँ ऑफ 
इांग्लांर्ची रचना केली. िी बकँ नांतर िुसरी लाट ज्या सिड िेशात उिय पािलेवया अशाच मध्यिती सांस्थाांचा 
आिशड आदि प्रमािीभतू असा नमुना ठरली. पसैा ि उधारी याांच्यािर ताबा ठेिण्यासाठी अशी यांत्रिा 
असवयाखेरीज कोित्यािी िेशाला त्याचा िुसऱ्या लाटेचा टप्पा पुरा करता आलाच नसता. 

 
पदिवया आदि िुसऱ्या लाटेच्या कैिाऱ्याांच्या टक्करीतून मध्यिती बँप्रकगबाबतचा मोठा झगर्ा 

अमेदरकेत झाला, तरी औद्योदगक ईशान्य भागाच्या पाप्रठझयामुळे बँक ऑफ युनायटेर् स्टेट्ट््चे कायिेशीर 
अल्स्तत्ि दनमाि करण्यात, िॅदमवटन या िुसऱ्या लाटेच्या अदतशय बलु्ध्िमान समथडकाला यश आले. सिडत्र 
अशा समथड यांत्रिा उभारवया गेवया; म्ििूनच मोठ्या िगेात प्रगती िोऊ शकली. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या समाजात प्रत्येक मागाने पसैा िािू लागला. त्याचे उदचत दनयोजन करिारे कें दद्रय 

पांप्रपग स्टेशन म्ििजे मध्यिती बँक. मध्यिती बपँ्रकग आदि कें द्रीभतू सरकारे िातात िात घालून िाटचाल 
करू लागली. कें द्रीकरि िे िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीचे सिाि ेप्रभािी तत्ति ठरले. 

 
या सिा मलूभतू मागडिशडक तत्तिाांच्या सांचानेच, सिड िुसरी लाटमय िेशात एक ‘कायडक्रम’ 

कायडिािीत आिला. िी सिा तत्ति े समाजिािी आदि भाांर्िलशािी या िोन्िी प्रकारच्या औद्योदगक 
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िेशातील समाजात सतत उपयोगात आिली जात िोती; कारि उत्पािक आदि ग्रािक याांच्यातवया 
मूलभतू फटीतून त्याांची िाढ िोत गेली िोती. 

 
एकमेकाांना बळ पुरिीत या तत्तिाांनी जगात आजपयंत कधी झावया नसतील अशा सिात मोठ्या, 

सिात कठोर आदि सिात शल्क्ट्तमान अशा नोकरशािी सांघटनाांना जन्म दिला. आज आपवयािर त्या 
अदधसत्ता गाजितात; िर्पून टाकतात असे िाटते. 

 
िी सांदिता तयार करिाऱ्या सिा तत्तिाांनी िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीिर स्पि ि व्यिच्छेिक ठसा 

उमटिलेला आिे. आज आपवयाला आढळून येईल, की दतसऱ्या लाटेच्या िगेात या प्रत्येक मूलभतू 
तत्तिािर आघात िोत आिेत. 

 
उद्योगात, बँप्रकगमध्ये, कामगार सांबांधात, सरकारात, दशक्षिात, प्रसारिात आजिी िुसऱ्या 

लाटेतील श्रेिी िे सिड दनयम लागू करत आिेत. कारि नव्याने उिय पाििाऱ्या सांस्कृतीकरू्न जुन्या 
सांस्कृतीच्या सांपूिड अखत्यारीत असलेवया सिड अदधकाराांना आव्िान केले गेलेले आिे. 

 
नदजकच्या भदिष्ट्यकाळात ज्या उलथापालथी िोिार आिेत, त्यामुळे सतत दनयम लागू करत 

रिािाऱ्या श्रेिींना जर् जािार आिे; त्यामुळे ते गतेदतिासातील जमीनिाराांच्या िळिािर जातील अशी 
शक्ट्यता आिे. त्यातील कािींकरे् िुलडक्ष िोईल. कािी पिच्युत िोतील. कािी नामिड िोतील, तर कािी 
ओांगळिाण्या ‘नम्रतेप्रत’ जातील, अदतशय बुल्ध्िमान, आदि जुळते घेिारे, कािी थोड्याफार बिलानांतर, 
दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीचे पुढारी म्ििून उियाला येतील. 

 
उद्या कोि सूत्रसांचालन करिार आिे याचा अांिाज येण्यासाठी आपवयाला आज कोि 

सूत्रसांचालन करत आिे, याची अगोिर मादिती असिे आिश्यक आिे. 
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पाच र। रात्तचेे रकाराग र 
 

‘िे सिड कोि चालिते?’ िा िुसऱ्या लाटेतील िैदशष्ट्यपूिड प्रश्न आिे. कारि औद्योदगक क्राांतीपूिी 
िा प्रश्न दिचारण्याची आिश्यकताच नव्िती. कारभार राजा करीत असो, श्रमि करीत असो, झुांजार 
सरकार करीत असोत, प्रकिा सूयडपांथी ‘िेि’ करीत असोत, प्रकिा सांत करीत असोत; सामान्य लोकाांनी 
आपवयािर कोिाची सत्ता आिे याचा दिचार करण्याची फारशी तसिी घेतली नािी. जीिड कपड्यातला 
दशिलेला शतेकरी आपवया शतेातून िर बघत दिमाखिार राजिार्ा प्रकिा िैभिशाली मठ पिायचा. पि 
त्याला सत्तादिर्षयक प्रश्न सोर्दिण्यासाठी कोिा राज्यशास्त्रज्ञाची प्रकिा ितडमानपक्षीय पांदर्ताची 
आिश्यकता िाटली नािी. प्रत्येकाला सत्ताधाऱ्याचे नाि मादितीच िोते. 

 
परांतु िुसऱ्या लाटेच्या आगमनासरशी एक निीन प्रकारची सत्ता उियाला आली. पाविादळक, 

आदि दबनचेिऱ्याची सत्ता! सत्ताधारी िे दननािी ‘ते’ झाले. िे ‘ते’ कोि िोते? 
 
सांकलक : 
 

औद्योदगकीकरिाने समाजाचे िजारो तुकरे् पार्ले. कारखाने, चचड, शाळा, रेर् युदनयन, तुरुां ग, 
इल्स्पतळे आदि अशा अनेक दठकािी समाज दिखुरला गेला. दिशरे्षीकरिामुळे, तो आिखी दिखरत गेला. 
मोठ्या कुटुांबाचेिी लिान लिान तुकरे् झाले. आदि असे करत असताना त्याने समाजजीिन आदि सांस्कृती 
याांना िािरिनू सोर्ले. 

 
तेव्िा आता या दिखुरलेपिाची नव्याने जुळिी िोिे आिश्यक िोते. ती करिारा सांकलक 

आिश्यक िोता. या गरजेतून अनेक व्यासांगी दनमाि झाले. कायडकारी प्रशासक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
व्यिस्थापक, खातेप्रमुख असे अनेक... प्रत्येक उद्योगात, प्रत्येक सरकारात, समाजाच्या प्रत्येक थरािर 
दनमाि झाले. ते अपदरिायड झाले; कारि ते सांकलक िोते. 

 
त्याांनी लोकाांनी कराियाच्या भदूमका ठरदिवया. त्याांना कामे दिली, कोिाला पादरतोदर्षक दमळाि ेिे 

ठरदिले, योजना आखवया, दनकर्ष ठरदिले, ओळखपते्र दिली प्रकिा बाळगली. उत्पािन, दितरि, िाितूक 
आदि िळििळि याांची साांगर् घातली. दनयम तयार केले. समाजाचे तुकरे् त्याांनी–िगेळया रीतीने का 
िोईना–साांधले. 

 
समाजिािाखाली असो, की भाांर्िलिािाखाली असो, सांकलकाकरे् फार प्रभािी सत्ता आली. 

त्याांच्या खेरीज रचनेचे तुकरे् एकत्र येऊन कामाला लागलेच नसते. या जुळाऱ्याांखेरीज यांत्र चालूच शकले 
नसते. 
 
सांकलक यांत्र 
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आता, या अिाढव्य सांकलनकमात सुध्िा सिभाग ििाच िोता— दतसऱ्याच एखाद्या शक्ट्तीचा. 
सांकलनाच्या शल्क्ट्तमान यांत्राचे काम केले— सरकाराांनी या कामाचे सरकार िे जिू इांदजन बनून गेले. 
औद्योदगक समाज मित्तिाच्या सांकलन कायात सरकाराांिर अिलांबून असतात. 

 
सरकाराांनी उद्योग के्षत्रात ढिळाढिळ करू नये असा खुवया बाजारिाराांनी आके्षप घेतला. परतु 

त्याांना िे समजत नव्िते, की सरकारची िी ढिळाढिळ नसून उद्योगात िोिारी प्रचांर् मित आिे. 
सरकाराांनी दिकास जलि गतीने घर्िनू आिले. त्यासाठी त्याांनी बांिरे बाांधली, रस्ते बाांधले, कालि े
बाांधले, िमरस्ते बाांधले. लोिमागांच्या दिकासाला भरीि मित केली. पोस्ट सेिा चालिली टेदलफोन, तारा 
याांच्यािर दनयांत्रि ठेिले. व्यापारदिर्षयक कायिे केले. उद्योगाला मित करतील असे कर लािले. 
बाजारात प्रमािीकरि आिले. शतेकऱ्याांना शतेीतून बािेर काढून औद्योदगक मजूर पुरिठा केला. ऊजा 
प्रश्नात ि सुधादरत तांत्राला द्रव्यसिाय्य िेऊन मित केली. िजारो थराांिर कामे करुन सरकाराांनी सांकलन 
कायड चाल ठेिण्यात प्रमुख भाग घेतला. इतराांना एिढे सिड करता येिे शक्ट्य नव्िते. 

 
िे सांकलन कायड, िी एकात्मता िाढवयानांतर सरकाराांचा गाभा, ि पध्ितिी बिलत गेली. राष्ट्राचे 

अध्यक्ष प्रकिा पांतप्रधान याांची दक्रयाशील सामादजक ि राजकीय पुढारी म्ििून असलेली भदूमका मागे 
पर्ली, आदि ते स्ितःला ‘व्यिस्थापक’ समजू लागले. व्यल्क्ट्तमत्त्ि आदि आदिभाि या सांिभात ते असे 
बनले, की ते कोित्यािी मोठ्या कां पनीचे प्रकिा उद्योगसमूिाचे सांचालक व्यिस्थापक म्ििनू सिज 
खपतील. दनक्ट्सन, काटडर, थचॅर, बे्रझनेि, दगस्कार्ड, ओदिरा... सगळे एकाच माळेचे मिी. 

 
सते्तच्या या कारागीराांनी सांकलनाचे मागड आदि साधने याांचा कझजा घेऊन ठेिला. सामादजक, 

साांस्कृदतक, राजकीय आदि आर्थथक सते्तच्या नाड्या त्याांच्या िाती आवया ि रादिवया. 
 
सत्ताधाऱ्याांमध्येिी श्रिेी दनमाि झावया. अदतश्रेि, श्रेि, उपश्रेि... अशा श्रिेींनी युक्ट्त असा एक 

दपरॅदमर् तयार झाला... िुसऱ्या लाटेखालील प्रत्येक िेशात प्रत्येक समाजात या उतरांर्ीला समाांतर 
उतरांर्िी तयार झाली. 

 
गेवया तीनश ेिर्षांत या ना त्या िेशात क्राांदतकारकाांनी, सुधारकाांनी सते्तच्या मनोऱ्याांना कोसळिनू 

सामादजक न्याय आदि राजकीय समता या तत्तिािर आधारलेवया नव्या समाजाांच्या रचना करण्याचे प्रयत्न 
केले. स्िातांत्र्जयाची निी आर्श्ासने दमळावयािर लाखो मनाांचा भािदनक पाप्रठबा दमळाला आदि या नव्या 
चळिळी कािी काळ दटकवया. या क्राांतींनी कधीकधी शासन उलथिण्यात िेखील यश दमळिले. पुनः 
त्याांची गत नव्या क्राांतींनी तशीच करून टाकली. अशाच प्रकारचे क्रम चालू रादिले. तथादप औद्योदगक 
गाभ्याचे प्रभतु्ि आदि लोकशािी िी मूलतत्ति ेअजय ठरली. 

 
आजदमतीला बिलाच्या दतसऱ्या लाटेने व्यिस्थापकीय सते्तच्या दकववयाांिर िली े करायला सुरुिात 

केली आिे. त्याांच्यामुळे कािी तरे्िी परू् लागलेले आिेत. सामादजक आदि राजकीय घर्िीच्या 
नूतनीकरिाला सुरुिात िोते आिे. सते्तच्या दिकें द्रीकरिाच्या मागण्या जोर करीत आिेत. व्यिस्थापनात, 
दनियं घेण्यात सिभाग असािा यासाठी कामगार, ग्रािक, नागरी सांघटना मागण्या करीत आिेत. अदतशय 
प्रगत उद्योगात या मागण्या पुऱ्या करण्याच्या दृिीने प्रत्यक्ष पािले उचलायलािी सुरुिात झालेली आिे. 
नव्या रचना रचवया जात आिेत. अकायडक्षम, िर्पशािी आदि कालबाह्य ठरु पिािाऱ्या एकात्म. कें द्रीभतू 



 
अनुक्रमणिका 

रचना बिलवया जाण्याच्या, प्रकिा त्याांच्या जागी नव्याच रचना उभारवया जाण्याच्या सांदधकालाची झुळूक 
अनुभिाला येऊ लागलेली आिे. 
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ाहा र। रउद्यम–वा्ीव रधमष 
 

िुसऱ्या लाटेने जेव्िा आपले अग्रिूत पृ्िीिर पाठिले तेव्िा त्याांनी आपवया िाटेत येिारी प्रत्येक 
गोि बिलून टाकली. त्याांनी केिळ तांत्र प्रकिा व्यापार याांिूनिी कािीतरी अदधक, आपवयाबरोबर िािून 
नेले. पदिवया लाटेच्या सांस्कृतीशी टक्कर घेत पुढे जािाऱ्या िुसऱ्या लाटेने लाखो लोकाांसाठी केिळ एक 
निचे सत्य तयार केले असे नव्िे, तर सत्याचा दिचार करण्याची निीच धारिािी त्याना दिली. 

 
शतेीप्रधान सांस्कृतीत अल्स्तत्िात असलेवया मूवयदिर्षयक कवपना, दिचार, िांतकथा, नीदतकथा 

याांच्या िजारो मुद्याांशी झगर्त िुसऱ्या लाटेने स्ितःसि निीन व्याख्या, निीन दिचार आिले... 
िेिाबद्दलचे... न्यायाबद्दलचे... पे्रमाबद्दलचे... सते्तबद्दलचे... सौंियाबद्दलचे. नि ेदिचार, निीन दृिीकोि, 
निी साम्ये या दिचार मांथनातून िर आली. काळ, अिकाश, भौदतक िस्तु, कायडकारि भाि याांच्याबाबतची 
प्राचीन गदृितके उलथून टाकीत निीन तयार केली. औद्योदगक समाजाच्या समथड, सांयुल्क्ट्तक जागदतक 
दृदिकोिाचा उिय झाला. त्याला नाि मात्र नव्िते. त्याला ‘उद्यम–िास्ति धमड’ म्ििायला िरकत नािी. 

 
उद्यम िास्ति िा, कवपना आदि गृिीतकाांचा िूर पववयाच्या कुितीचा सांच असून औद्योदगक 

सांस्कृतीच्या मुलाांना त्या धारिेतून जगाकरे् बघायला दशकिण्यात आले. तो पूिडपक्षाचा एक गठ्ठा िोता असे 
म्ििाि े लागेल. िा गठ्ठा िुसरी लाट–सांस्कृतीने आपवया शास्त्रज्ञाांद्वारा, उद्योग–प्रिेत्याांद्वारा, 
राजकारण्याांद्वारा, तत्तिप्रचतकाांद्वारा आदि प्रचारकाांद्वारा िापरात आिला. 

 
अथात् उद्यम–िास्तिाच्या ठाम कवपनाांना आव्िान िेिाऱ्या दििािाांचे अल्स्तत्ििी मधूनमधून 

जािित रादिले. परांतु आपि दिचाराच्या मुख्य दिचारप्रिािाांचाच दिचार करत आिोत; उपप्रिािाांचा नािी. 
िरिर पिाता एक मुख्य प्रिाि आिे असे कािी दिसत नव्िते. कारि िोन प्रभािी पायाभतू कवपनाांचे प्रिाि 
झगर्त िोते. एकोिीसाव्या शतकाच्या मध्यापयंत प्रत्येक उद्योगप्रधान िेशात र्ािा पक्ष कायड करत िोता; 
उजिा पक्षिी कायडरत िोता. या िोन प्रिालींमधील झगड्याचे सुरुिातीला असलेले स्थादनक स्िरुप 
जाऊन त्याचे लोि पृ्िीिर पसरुन एकच झगर्ा तयार झाला. दजथे सामोपचाराची तकड शुध्ि बोलिी 
थाांबत, दतथे प्रश्न सोर्िायला बांिुका आदि बाँब िजर िोते! 

 
परांतु आपवया प्रचाराच्या तािात फारच थोड्याांच्या िे ध्यानात आले, की प्रत्येक बाजू स्ितांत्र 

पायाभतू कवपना दिरीरीने माांर्त िोती, तरी िोन्िीिी बाजू मूलतः एकाच मिान पायाभतू कवपनेचा 
पाठपुरािा करीत िोत्या! त्याांचे दनष्ट्कर्षड, त्याांच्या कायडप्रिाली, त्याांच्या राजकीय मतप्रिाली पूिडतः दभन्न 
िोत्या, तरी त्याांची सुरुिातीची गृिीतके एकच िोती. प्रॉटेस्टांट आदि कॅथॉदलक धमडप्रचारक 
बायबलबाबतच्या िगेिगेळया दृदिकोिाांना धरुन रिात िोते, परांतु ते मुळात दरिसस्ताचीच दशकिि साांगत 
िोते, तसाच िा प्रकार. माक्ट्सडिािी त्याचप्रमािे माक्ट्सडिािीदिरोधी; भाांर्िलिािी, त्याचप्रमािे त्याांचे 
दिरोधक अमेदरकन आदि रदशयन सिांनी आदिका, आदशया, लॅदटन अमेदरका अशा उद्योगप्रधान िेशात 
कूच केले आदि मलूभतू पूिडपक्षाांचा तोच एक सांच धारि करीत औद्योदगकतेच्या मिानतेचा गौरि दतथे 
साांदगतला. िोन्िी पक्ष उद्यम िास्तिाचेच भादिक पाईक िोते. 
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त्याांनी ज्या दृदिकोिाचा फैलाि केला तो उद्यमिास्तिाच्या तीन पायाभतू कवपनाांिर, समजुतींिर 
आधारलेला िोता. या तीन कवपनाांनीच िुसऱ्या लाटेखालच्या िेशाांना एकत्र बाांधून ठेिले िोते आदि 
जगाच्या इतर भागािून िैदशष्ट्यपूिड केले िोते. 

 
दनसगािर आपली सत्ता असािी, िी मानिाची कवपना अगिी सुरुिातीपासूनचीच आिे. परांतु 

औद्योदगक क्राांतीपयंतच्या काळात या कवपनेचा फारसा जोर नव्िता. ती गौिच रादिलेली िोती. 
 
आधीच्या सांस्कृतींनी दनसगाशी केलेल ितडिूक सौम्य नव्िती. त्याांनी दनसगड जिू ओरबार्ला. परांतु 

तरी िेखील नुकसान करण्याची त्याांची ताकि मयादित िोती. आपि करीत असलेवया नुकसानीचे समथडन 
करण्याजोगी पायाभतू दिचारसरिीिी त्याांनी जन्माला घातली नव्िती. 
 

परांतु िुसरी लाट–सांस्कृती सुरू झाली आदि भाांर्िलिार उद्योग धुरीिाांनी दनसगड सांपत्ती खोिून 
बािेर काढली, िातािरि दिर्षारी िायूांनी भरुन टाकले, अदधकादधक फायद्याांची िाि धरुन जांगलाांचा नाश 
केला— आदि िे करताना त्याांनी याचे तात्कादलक पदरिाम काय िोतील, िूरगामी पदरिाम काय िोतील, 
याचा थोर्ाफार दिचार िेखील केला नािी. दनसगड िा त्याचा पुरेपूर फायिा करुन घेण्यासाठीच आिे, िी 
कवपना त्याांच्या अिूरदृिीला आदि स्िाथाला सोईस्कर कारि पुरित रादिली. 

 
माक्ट्सडिािी, आदि भाांर्िलिािी िोन्िी प्रकारच्या उद्योग समथडकाांनी दनसगाशी जिू िािा माांर्ला 

िोता, जिू शत्रुत्ि धरले िोते; त्याच्यािर प्रभतु्ि दमळिण्याचा जिू त्याांचा िट्ट िोता. िी एकूि कवपना 
उद्यम िास्ति धमाचा प्रमुख घटक बनली िोती. 

 
याच्याशी सांलग्न िोऊन काम करिारी िुसरी कवपना याच्यािी पुढे पाऊल टाकिारी िोती. मानि 

केिळ दनसगाच्या ताझयातले नव्िते, तर ते म्ििजे िीघडकाळ चालू असिाऱ्या उत्क्राांतीची परमािधी िोती. 
उत्क्राांतीबद्दलच्या दिचारसरिी पूिीिी अल्स्तत्िात िोत्या. एकोिदिसाव्या शतकाच्या मध्यकालात र्ार्थिनने 
सिात प्रगत औद्योदगक कवपना पुढे आिली. त्याने या दृिीकोिािर शास्त्रीय दशक्कामोतडब केले. त्याने 
दनसगातील एका अपदरिायड प्रदक्रयेचे ििडन ‘दनसगाची दनिर्’ असे करून, असे प्रदतपािन केले की या 
प्रदक्रयेत िुबडळ आदि अकायडक्षम जीिनाकार दनिडयपिे िूर फेकले जाऊन नाश पाितात. आदि जे प्रकार 
दशली क रिातात, ते खदचत् च सिात योग्य आदि उत्तम असतात. 

 
र्ार्थिन मुख्यतः जीिशास्त्रीय उत्क्राांतीबद्दल दिचार करीत िोता. परांतु त्याच्या कवपनाांना खास 

सामादजक ि राजकीय उच्रि प्राप्त झाला, तो चटकन् ओळखू येण्यासारखा िोता. ‘सामादजक 
र्ार्थिनिािी’ म्ििू लागले, की ‘नैसर्थगक दनिर्’ समाजालािी लागू पर्ते. सिात श्रीमांत आदि सिात समथड 
मािसेच या दनयमानुसार सिात योग्य, पात्र ठरतात. िा सामादजक र्ार्थिनिाि भाांर्िलिािाला सांयुल्क्ट्तक 
ठरि ू लागला, आदि ह्या साांस्कृदतक औध्ित्याने साम्राज्यिािाला सांयुल्क्ट्तक ठरिले. औद्योदगकीकरि 
िाढत िोते, आदि त्याला आपला क्रम चालू ठेिण्यासाठी स्िस्तात कच्ा माल दमळिायचा िोता. दकमती 
अदतशयच पारू्न खरेिी करण्यासाठीिी त्याांच्याजिळ नैदतक न्यायाची तकािली ििी िोती. सामादजक 
उत्क्राांतीिािाने त्याांना बुल्ध्िदनि आदि नैदतक आधार दमळिनू दिला; त्यामुळे उद्योगाला प्राधान्य न िेिाऱ्या 
लोकाांना त्याांनी सोयीस्करपिे गौि ि कमी प्रतीचे मानले आदि ते दटकून रिाण्यात अपात्र आिेत असा 
दनिाळािी दिला. 



 
अनुक्रमणिका 

िुसरी लाट सांस्कृतीच्या बुल्ध्ििांत अग्रिींना दटकून रिाण्यास कोि पात्र आिेत याबाबत सांिेि 
उरला नव्िता. 

 
आिखी एक कवपना िोती ती प्रगतीच्या तत्तिाबाबतची िोती. इदतिासाचा क्रम मानितेला 

उत्तरोत्तर प्रगतीकरे्च नेत असवयाची ठाम कवपना उद्यम िास्तिाने अांगीकारली िोती. 
 
िुसरी लाट युरोपभर पसरवयािर िजारोनी या तत्तिाचे गुिगान केले. काांट, लेप्रसग जॉन स्टुअटड 

दमल, टगॉटड, लैनदनझ, िेगेल माक्ट्सड, र्ार्थिन आदि इतर अगदित दिचारिांताांनी दिर्श्व्यापी आशािािाला 
उचलून धरले. अथात् त्याांच्या दिचाराांमध्ये फरक िोते. प्रगदत अपदरिायड आिे का, मानििांशाकरू्न दतला 
मितीची आिश्यकता आिे का, अदधक चाांगवया जीिनाचे घटक कोिते, प्रगती अनांतपिे चालूच रािील 
का, असे दिचाराांचे फाटे ि शांका सोर्वया, तर प्रगतीचे मळू तत्ति त्याांनी मान्यच केले िोते. 

 
नाल्स्तक, आल्स्तक, दिद्याथी, दशक्षक, राजकारिी, शास्त्रज्ञ या सिांनीच निीन श्रध्िा बाळगली. 

व्यािसादयक ि खाते प्रमुख याांनी प्रत्येक निीन कारखाना, निीन उत्पािन, निीन गृिरचना, िमरस्ते, 
धरिे या गोिी अपदरिायडतेने घर्त असलेवया प्रगतीचे पुराि े म्ििून सतत जािीर केवया. किी, 
नाटककार, दचत्रकार, याांनीिी प्रगती गृिीतच धरली. या प्रगतीनेच दनसगाचे अधःपतन आदि कमी 
पुढारलेवया सांस्कृतींिरचा दिजय याांचे समथडन केले. 

 
सांपूिड िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीत तीन मित्तिाच्या कवपनाांनी–दनसगाशी युध्ि, उत्क्राांतीचे मित्ति 

आदि प्रगतीचे तत्ति–औद्योदगकीकरिाच्या प्रदतदनधींना सामुग्री पुरिण्याचे सतत काम केले. आदि त्याांच्या 
औद्योदगकीकरिाच्या स्पिीकरिाला ि समथडनाला इांधनच पुरदिले. 

 
िुसरी लाट–सांस्कृती जसजशी पदरपक्व िोऊ लागली, तसतशी दतने काळ, भौदतक िस्तु, 

ध्येययाबाबतच्या आपवया िैदशष्ट्यपूिड गृिीतकाांिर आधारलेली िास्तिाची निीच प्रदतमा तयार केली. 
मानिाने भोितालच्या जगाचे आकलन करण्याच्या आदि त्याांच्या िैनांदिन ितडिकुीच्या पध्ितीत दतने 
मोठ्या प्रमािात बिल केले. 
 
ितुडळ ते रेर्षा 
 

सांस्कृती शतेीप्रधान असतानािी लोक काळाचा दिचार करीत िोते. परांतु कालमानाची दिभागिी 
पक्ट्क्ट्या ठरादिक मापनात केलेली नव्िती. सिसा तास, दमदनटे, सेकां ि अशा बारकाव्यात न दशरता त्याांनी 
एखािी िळे एखािे कायड करण्याची म्ििनू मानली. त्या मानण्यातिी दढलेपिाच िोता. ते िळेा ओळखत तो 
प्रकार असा िोता— ‘गाईचे िूध काढण्याची िळे’, मािागास्कर मध्ये एक िळे ‘भात दशजिण्याची िळे’ 
म्ििून तर एक िळे ‘टोळ तळण्याची िळे’ म्ििून ओळखली जाई. दनरदनराळया िेशात िळेा अशाच 
कोित्या ना कोित्या कायाच्या िळेा म्ििनू ओळखवया जात. परांतु कालदनिेश दढला आदि ठोकळेिजा 
िोता. गाईचे िूध त्याच ठरादिक दमदनटाला प्रकिा सेकां िाला दनघाले पादिजे असे नव्िते. थोरे् मागेपुढे िोिे 
गृिीतच िोते. 

 



 
अनुक्रमणिका 

या लोकाांचे िुसऱ्या जमातीशी प्रकिा िुसऱ्या गािाशी िळििळि प्रकिा एकूि व्यििार अगिीच 
थोर्ा. कारि कामाची तशी गरज नव्िती. सगळेच स्ियांपूिड. त्यामुळे कालाचे मापन िांगामानुसार, 
जागाांनुसार िगेिगेळे िोते. 

 
परांतु औद्योदगक समाज असा िळेेच्या बाबतीत दढला असून कािी उपयोगच नव्िता. तास, दमदनटे, 

सेकां ि अशा दनदश्चत मापनाांची आिश्यकता िोती. त्याांचे िेखील असे प्रमािीकरि आिश्यक िोते, की िांगाम 
प्रकिा जमात प्रकिा कुठवयािी कारिादनरपेक्ष, ते न बिलिारे असे असायला िि े िोते. तास िा न 
बिलिारा प्रमािीभतू तासच रिािार िोता. 

 
िुसरी लाट–सांस्कृतीने काळाचे अदधक दिचूक आदि प्रमाि ठरतील असे कालखांर् तयार केले. 

त्या खांर्ाांचीिी सरळ अशी रेर्षात्मक माांर्िी केली. भतूकाळ आदि भदिष्ट्यकाळिी दतच्यामुळे सिज 
सोप्यारीतीने ि न चुकता पिाता येऊ लागला. िी कवपना िुसऱ्या लाटेच्या समाजात िाढलेवया आपिात 
इतकी मुरलेली आिे, की आपवयाला िुसऱ्या पयायाची कवपना िेखील करता येिे कठीि आिे. तरी 
उद्योगपूिड समाजात, आदि आजिी पदिलीच सांस्कृती जपिाऱ्या जमातीत काळ िी गोि चक्रासारखीच 
समजली जाते; सरळ रेरे्षसारखी नािी. बौध्ि आदि प्रििू याांच्या मायेपासून काळ िी चक्राकार गतीची, 
पुनरािृत्तीची गोि मानली जात िोती. आदि जन्मिी अशा पुनरािृत्तीनेच पनुः जगले जाण्याची कवपना 
िोती! 

 
प्रििूांमध्ये चार िजार िशलक्ष िर्षांच्या लाांबीच्या एक अशा पुनः पुन्िा येिाऱ्या कवपाची कवपना 

िोती. आदि िा काळ म्ििजे ब्रह्याचा एक दििस. पनुः तयार िोिारा, पुनः नि िोिारा, पुनः नव्याने तयार 
िोिारा िा ‘दििस’ िोता. चक्राकार काळाची कवपना प्लेटो आदि ॲदरस्टॉटल याांच्यातिी आढळते. पनुः 
पुन्िा त्याच क्षिाचे जीिन जगले जाण्याचीिी कवपना िोती. पायथगॅोरसने ती दशकिली. चीनमध्ये सरळ 
रेरे्षची कवपना िोती. 

 
गदितज्ञ जी. जे. ल्व्िरो याने म्िटले आिे, की “सांपूिड मध्ययुगात काळाबद्दलच्या चक्राकार आदि 

रेर्षात्मक कवपनाांचा झगर्ा चालूच िोता. परांतु व्यापारी िगाने आदि चलनी अथडशास्त्राच्या उियाने रेर्षात्मक 
कवपना उचलून धरली. जोपयंत जदमनीच्या स्िादमत्िाखाली सत्ता कें दद्रत िोती, तोपयंत काळ भरपूर आिे, 
आदि जदमनी अांतगडत दनत्य चक्राशी तो दनगदर्त आिे अशी कवपना िोती.” 

 
िुसऱ्या लाटेने जोर धरवयािर िा सनातन झगर्ा सांपिुात आला. रेर्षा–काल कवपनेचा दिजय 

झाला. प्रत्येक औद्योदगक समाजाचा रेर्षात्मक काल िा प्रभािी दृिीकोि ठरला. िूरच्या भतूकाळाकरू्न 
येऊन ितडमानातून, दततक्ट्याच िूरच्या भदिष्ट्यकाळाकरे् धाििारा काळ, एखाद्या िमरस्त्याप्रमािे दिसू 
लागला. काळाची िी कवपना औद्योदगक सांस्कृतीत सिड कायांना पायाभतू अशी ठरली. मग ती कायें 
आर्थथक असोत, की शास्त्रीय असोत की राजकीय असोत. 

 
काळाची िी कवपना उद्यम–िास्तिाच्या उत्क्राांतीच्या आदि प्रगतीच्या दृदिकोिाची जिू एक 

पूिडतयारीच िोती. त्यामुळेच उत्क्राांती आदि प्रगती िाजिी ठरली. काळ जर रेर्षात्मक नसून चक्राकार 
असता, तर घटना एका दिशनेे घर्त गेवया नसत्या, पुनः पुन्िा त्याच घटना घर्वया असत्या. इदतिासाची 
पुनरािृत्ती झाली असती. उत्क्राांती आदि प्रगती या गोिी केिळ भासमय झावया असत्या. 



 
अनुक्रमणिका 

एककादलकता, प्रमािीकरि, रेर्षात्मक काल रचना याांनी सांस्कृतीच्या मलूभतू गृिीतकाांिर 
पदरिाम केला आदि मोठ्या प्रमािात बिल घर्िनू आिले. सामान्य लोकाांच्यािी काळ िाताळिीच्या 
पद्धतीत मोठे बिल झाले. काळच ‘बिलला’. ह्या बिलाबरोबर आिखीिी एक बिल उद्यम–िास्तिासाठी 
आिश्यक िोता. तो म्ििजे जागेची, अिकाशाची गठर्ी निीन उद्यम–िास्तिाच्या दृिीने योग्य अशी पुनः 
िळििे. 
 
जागेची पुनबांधिी 
 

पदिवया शतेी सांस्कृतीचा उिय िोण्यापूिी मानि भटक्ट्या अिस्थेत िोता. दशकारी करत, गुरे 
िळत, मासे मारत, जगण्या–िाचण्याची धर्पर् करत सतत या जागेकरू्न िुसरीकरे् भकेुमुळे, थांर्ीमुळे 
कधी ििशेी जमित, तर कधी सिज आदि केिळ इच्छा म्ििून दफरत िोता. भटकत िोता. त्यामुळे त्याने 
स्ितः जिळ अक्षरशः गरजेपरुत्याच िस्तू, कमीत कमी िस्तू बाळगवया. िस्तूांची साठििूक प्रकिा मालमत्ता 
तयार करिे ह्या गोिी कधी त्याच्या मनातिी आवया नािीत. दिशरे्ष दिस्तृत भभूागात त्याांचे िास्तव्य िोत 
िोते. कधी इथे, कधी दतथे! 

 
याउलट, पदिली लाट–सांस्कृती आली. आदि दतने भटकेपिा थाांबिनू लोकाांना ल्स्थरपिा दिला. 

अस्िस्थपिे भटकत रिाण्यापेक्षा एका जागी जदमनीच्या तुकड्यािर मेिनत करीत आपवया कुटुांबासि एका 
जागी रिािे मानिाला आिर्ले. कािी थोरे् व्यापारी, दिद्याव्यासांगी, योध्िे सोर्ले तर बाकीचे सिड शतेाांनी 
िढेलेवया झोपर्ीत रिात िोते. कधीतरी चचडला जािे प्रकिा अगिी क्वदचत् सिासात मलैािरच्या 
नदजकच्या खेड्यात जािे सोर्वयास त्याांनी सांपूिड आयुष्ट्य शतेािर घालिले. 

 
सांस्कृतीची िुसरी मोठी लाट आली, आदि सिडच दचत्र पालटले. कायडके्षत्र दिस्तारले. 

पृ्िीबरोबरीने पसरले. िस्तु, लोक, कवपनािी िजारो मलै प्रिास करु लागवया आदि कामे शोधण्यासाठी 
लोक मोठ्या प्रमािात स्थलाांतदरत िोऊ लागले. शतेामध्ये दिखरुन रिाण्याऐिजी उत्पािन शिराांमध्ये 
कें द्रीत झाले. खूप मोठी लोकसांख्या ठासून रादिलेवया शिररूपी गाठोड्यात येऊन रादिली. धुरार्ी आदि 
भट्टीची आग याांनी िढेलेली औद्योदगक कें दे्र प्रमुख आकर्षडि बनली. 

 
अन्न, ऊजा, लोक आदि कच्ा माल शिराकरे् जाऊ लागला आदि उत्पादित माल, फॅशन्स, 

कवपना, आर्थथक दनिडय, उलट दिशनेे–ग्रामीि भागाकरे्–जाऊ लागले. या िोन प्रिािाांनी जागा आदि 
िळे याांचा काळजीपूिडक ताळमेळ राखला. िुसरी लाट–सांस्कृतीत कामाची अगिी सूक्ष्म, तपशीलिार 
दिभागिी झालेली असवयामुळे त्याांनुसार आिश्यक अशा िैदशष्ट्यपूिड जागाांची व्यिस्था करिे आिश्यकच 
िोते. 

 
ह्या कारिाने स्थापत्यदििाांनी कचेऱ्या, बँका, पोलीस स्टेशन्स, कारखाने, रेविसे्थानके, 

दर्पाटडमेंटल स्टोअसड, तुरुां ग, अल्ग्नशामकाांची ठािी, उपचार कें दे्र, दथएटसड अशी नानादिध दठकािे 
गरजेच्या मागिीनुसार उभी केली. कारखान्याांच्या जागा, घराांपासून दतथपयंतचे रस्ते, र्ॉक्ट्् शाळा, 
इल्स्पतळे, पाण्याचे नळ, पॉिर स्टेशन्स, गसॅ लाइन्स, टेदलफोन एक्ट्स्चेंज िे सिड जागाांचे प्रकार दिदशि 
माांर्िीत उभारले गेले. काळाच्या मेळाशी, एककादलकतेशी या दिदशि माांर्िीचे खास साम्य आिे. िा 
जागाांचा मेळ असे म्ििण्यास िरकत नािी. 



 
अनुक्रमणिका 

अठराव्या शतकापूिी पुष्ट्कळ प्रिेशात लोकिस्ती नव्िती. त्यामुळे िेशािेशाांमधवया सरिद्दींची 
आखिी काटेकोर नव्िती. परांतु बिलाची िुसरी लाट आवयानांतर खास काटेकोरपिे आदि दनःसांदिग्धपिे 
सरिद्दींची ठळक आखिी झाली. िेश, राज्ये, कस्टम झोन, स्थादनक ि खाजगी मालमत्ता याांची काटेकोर 
ि स्िच्छ आखिी िोऊ लागली. 

 
जागेप्रमािेच िळेेचीिी प्रदतमा स्िच्छ, रेखीि आदि काटेकोर झाली. आता सिडच गोिींना मित्ति 

प्राप्त झाले िोते. िगेिी प्राप्त झाला िोता. म्ििून िळिाच्या िाटाांना चाट दमळाली. िळे िाचदिण्यासाठी, 
इांधन िाचदिण्यासाठी, िळिे काढून टाकून सरळ रस्त्याांची आखिी करण्याला प्राधान्य आले. कोन 
उर्िण्यािर भर आला. ििाई जदमनीिरील की समुद्री असोत, रस्ते सरळ करण्यािर भर आला. 

 
शिरातले रस्ते, चौक सिड रेखीि झाले. याांदत्रकीकरिाांमुळे शतेाांिरिी रेखीिपिा आला. पूिी बलै 

जसा दफरेल तशी नाांगरट उठायची. आता सिड रेर्षाबध्ि, सरळ झाले. 
 
सरळ रेर्षा आदि ९० अांशाांचा कोन याांची युती केिळ शतेात प्रकिा रस्त्यात आढळत नािी तर घरात, 

खोवयाांतिी आढळते. िक्राकार प्रभती आदि काटकोनेतर कोन औद्योदगक युगाच्या स्थापत्यात आढळिार 
नािीत. 

 
अशा तऱ्िेने रेर्षाबद्धता िी, उद्यम–िास्तिाची साांस्कृदतक दृढता बनली. 

 
िास्तिाचे मूळ 
 

‘िे’ सिड कशापासून तयार झाले आिे याचा मागोिा मानि फार पूिीपासून घेत आला आिे. 
कािींच्या मताने दिर्श् िे मूळ एका तत्तिातून दनमाि झाले आिे. व्यक्ट्ती िा व्यापक दनसगाचा एक भाग आिे. 
आपले पूिडज ि िांशज याांच्या नात्यात तो गुरफटलेली असते. दनसगातील प्रािी, िनस्पती, र्ोंगर, नद्या–
नाले याांच्याशी ती सिभागी झालेली असते. परांतु कािींच्या मते व्यक्ट्ती स्ितांत्र ि स्ियांदनिडयी असते. 

 
कािी समाजाांनी मात्र एकत्ि प्रकिा सांपूिडत्ि याांपेक्षा िास्ति िे सांपूिड एकत्ि नसून त्यात दिभाजन 

आिे; यािर भर दिला आिे. औद्योदगक क्राांतीपूिीच्या िोन िजार िर्षांपूिी रे्मॉदक्रटसने अशी कवपना 
माांर्ली िोती की, अनेक स्ितांत्र भाग एकत्र येऊन त्याची घर्ि झाली आिे. दिर्श् िे किाांपासून बनले 
आिे. िे कि स्ितांत्र, अक्षय, अक्षर, अदृश्य, अदिभाज्य असे आिेत. िे कि म्ििजेच ‘अि’ु–ॲटम. 

 
रे्मॉदक्रटसनांतर लगेच चीनमध्ये अशीच कवपना करण्यात आली. ‘प्रबिु’ची िी कवपना. प्रबिु 

म्ििजे एका रेरे्षचा छोयात छोटा तुकर्ा. एका रेरे्षचे छोटे, छोटे, सूक्ष्म, अदतसूक्ष्म तुकरे् करण्यात आले; 
इतके सूक्ष्म की पढेु तुकर्ा पर्िे अशक्ट्य, असे झावयािर जो तुकर्ा समोर येईल तो प्रबिु. 

 
प्रििुस्थानातिी अिुची कवपना िजारो िर्षांपूिीपासून अल्स्तत्िात आिे. 
 
प्राचीन रोममध्ये कदि वयुके्रदटअस याने आल्ण्िक तत्तिज्ञान माांर्ले. परांतु भौदतकाची कवपना नांतर 

मागेच पर्त रादिली. िुलड दक्षत रादिली, 



 
अनुक्रमणिका 

िुसऱ्या लाटेच्या युगात मात्र अिुिाि िी एक प्रभािशाली कवपना ठरली. त्या कवपनेच्या अनेक 
प्रिािाांनी, सांदमश्र प्रभाि पार्ीत िास्ति, भौदतक या बाबतच्या आपवया कवपनेत क्राांती घर्िनू आिली. 
नव्याने उियाला येिारी प्रत्येक सांस्कृती अगोिर अल्स्तत्िात असलेवया दकत्येक कवपनाांतून िगड िी 
कवपना दनिरू्न घेते. आदि जगाच्या सांिभात स्ितः बद्दलची दनदश्चत कवपना येण्याच्या दृिीने त्याांची 
पुनरडचना करते. उमलत्या औद्योदगक समाजाला स्ितांत्र अल्स्तत्िाच्या किाांचा सांयोग पािलेवया दिर्श्ाची 
कवपना अपदरिायड िोती. समाज नुकताच प्रगदतपथािर चालला िोता स्ितांत्र घटक एकत्र आिनू जुळिनू 
बनदिलेवया यांत्रापासून मोठ्या प्रमािात उत्पािन करायला सरसािलेवया समाजाच्या दृिीने ती अगिी 
सिज अशी गोि िोती. 

 
िास्तिाची आल्ण्िक प्रदतमा स्िीकारण्यास राजकीय आदि सामादजक कारिेिी घर्ली. पदिवया 

लाटेतील, पूिीपासून अल्स्तत्िात असलेवया जुन्या सांस्थाांना टक्कर िेताना िुसऱ्या लाटेने दिस्तृत 
कुटुांबातून, चचडपासूनिी सुटे केले आदि साम्राज्यातूनिी सुटे केले. औद्योदगक िास्तििािालािी 
तकादधदित स्ितांत्र–व्यल्क्ट्तिािाची आिश्यकता िोती. िुसऱ्या लाटेत व्यापारिी िूरिर पसरला. शिरे 
मोठ्या प्रमािात िाढली. व्यापारी िगाला व्यापारात स्िातांत्र्जय ििसेे िाटू लागले. बाजाराची व्याप्ती 
िाढिािी असे िाटू लागले. या सिांतून स्ितांत्र व्यल्क्ट्तत्िाची कवपना दनमाि झाली. एक व्यल्क्ट्त म्ििजे एक 
अिु अशी कवपना दनमाि झाली. 

 
प्रत्येक व्यक्ट्ती िी जातीची प्रकिा जमातीची प्रकिा िांशाची दनल्ष्ट्क्रय पुरििी न रिाता दतला स्ितांत्र 

अल्स्तत्ि दनमाि झाले. स्ितःची मालमत्ता बाळगण्याचा, िस्तू दमळिण्याचा, िेिािघेिाि करण्याचा, 
स्ितःची समदृ्धी साधण्याचा, प्रकिा त्याच्या प्रकिा दतच्या दक्रयाशील प्रयत्नानुरुप उपाशी रिाण्याचािी दतला 
अदधकार दनमांि झाला. दतला स्ितःचा धमड कोिता असािा याबाबतचा अदधकार प्राप्त झाला. स्ितःचे सुख 
दमळिण्याचा अदधकार प्राप्त झाला. 

 
उद्यमिास्तिाने अिुसदृश अशा स्ितांत्र व्यक्ट्तीची–जी समाजाचा अक्षय, अदिनाशी असा मलूभतू 

घटक असेल, अशा कवपनेला जन्म दिला. िुसऱ्या लाटेने प्राचीन आदि शतेीप्रधान अशा िोन्िी सांस्कृतीिर 
प्रभतु्ि दमळित असताना सतत चाढत्या प्रमािात सुसांगत आदि स्िच्छ मानितािािी राजकारि ि 
समाजदिर्षयक दृदिकोिाचा प्रसार केला. 

 
िी तकड शुद्ध प्रिाली पूिड िोण्याच्या दृिीने अजून थोरे् कािी ििचे िोते. 

 
अांदतम प्रश्नदचन्ि 
 

जोपयंत एखािी सांस्कृती ‘िे असे का घर्ते आिे.’ या प्रश्नाचे उत्तर िेऊ शकत नािी, तोपयंत 
दतची घर्ी बसत नािी ती लोकाांच्या जीिनािर ठळक पदरिाम करू शकत नािी. आपवया सांस्कृतीचे 
आज्ञाथड मानिाऱ्या लोकाांना अशी िमी ििी असते, की आपवया ितडिुकीतून कािी (चाांगलेच) दनघेल. 

 
िुसऱ्या लाटेने आपवयाबरोबर अशी प्रभािी उपपत्ती आिली िोती की सिड का?’ ची उत्तरे दतच्या 

जिळ िोती. 
 



 
अनुक्रमणिका 

िुसरी लाट–सांस्कृतीला कायडकारिभािाचे गूढ न्यूटनच्या नेत्रिीपक शोधात–िैदर्श्क सत्य–
गुरुत्िाकर्षडिाच्या दनयमात–उलगर्ले. न्यूटनने असे माांर्ले िोते की ‘िस्तूिर बलाांचे कायड घर्वयामुळे 
गती दनमाि िोते’ बािेरुन कायड करिाऱ्या, मोजता येतील अशा आदि ओळखू येऊ शकतील अशा बलाांिर 
कें दद्रत झालेली िी कवपना अदतशय प्रभािी ठरली. कारि ती अदतशय िैदशष्ट्यपूिड रीतीने रेर्षात्मक 
जागेचा आदि काळाचा दिचार करिाऱ्या नव्या औद्योदगक कवपनाांशी जुळून गेली. पक्की साांधेजुळिी झाली. 
न्यूटनची प्रकिा याांदत्रकी कायडकारि परांपरा औद्योदगक क्राांती बनून युरोपभर पसरली आदि दतने उद्यम–
िास्ति जिू ििाबांि, मोिरबांि गठ्ठ्ठ्यात आिनू ठेिले. 

 
जे जग सांदमश्र, गिीचे, गोंधळाचे, गूढ, अव्यिल्स्थत िाटत िोते, ज्याचे पुढे काय िोिार िे साांगता 

येत नव्िते; असे तेच जग नांतर व्यिल्स्थत आदि नीटनेटके दिसू लागले. 
 
मािसाच्या आतवया अिूपासून रात्रीच्या आकाशात दिसिाऱ्या, िजारो योजने िूर असिाऱ्या थांर् 

ताऱ्यातील अिपूयंत प्रत्येक अिु म्ििजे गतीचे एक तत्ति, की जे प्रत्येक कि आपवया जिळच्या िुसऱ्या 
किाला कायडरत करुन अल्स्तत्िाच्या अनांत नतडनाला गती िेते. अशा दिचाराने प्रत्येक घटना ओळखली 
जाऊ लागली. नाल्स्तकाांना जीिनाचे असे कािी स्पिीकरि दमळाले, की ज्याची सुरुिात करण्यासाठी 
गृदितपक्ष म्ििनू िेिाची गरजच नव्िती. धार्थमक िृत्तीच्या लोकाांनी िेिाला या नव्या दृदिकोिातिी जागा 
ठेिली. अिुच्या दबदलयर्ड बॉवसना गती िेिारा सिोच् (आदि एकमेि) सांचालक म्ििून त्याांनी िेिाला 
मानले. 

 
आदि अक्षरशः दिर्श्ाच्या याच प्रदतमेपासून, दतच्यात अांतभूडत असलेवया गृिीतकाांपासून 

आपवयातवया बिुशः सिड प्रमुख खाजगी, सामादजक आदि राजकीय िागिकुींची धाटिी तयार झाली. 
आदि िुसऱ्या लाटेचे मोठे दिचारिांत तेच, की ज्यानी अदतशय सतकड तेने आदि प्रभािीपिाने दिर्श्ाची 
सयुल्क्ट्तकता पुढे माांर्ली. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीला लाभलेली िी मीमाांसा, जािुमय शक्ट्ती आदि समपडकता लाभलेली 

अशी िोती. काळ, स्थळ आदि िस्तु याबाबतच्या दतच्या निीन कवपनाांची, मानििांशाची प्राचीन 
‘जांगली’पिापासून सुटका केली. शास्त्र, तांत्रज्ञान, मानसतरांग दनर्थमत दिर्श्चमत्कार, व्याििादरक प्रत्यक्ष 
सांपािन याबद्दल दिजयी दसध्िी प्राप्त करिे दतच्यामुळेच शक्ट्य झाले. मानिी मन, अदधकारशािीला आव्िान 
िेत, बांदििासाच्या पगर्ाभतू कवपनेपासून मुक्ट्त केले.’ 

 
परांतु उद्यम िास्तिाने औद्योदगक मनोिृत्तीच्या स्िरुपात स्ितःचा एक निा तुरुां ग दनमाि केला. जे 

सांख्यात्मक रुपाने माांर्ता येत नािी. त्याला कमी लेखिारी प्रकिा त्याकरे् िुलडक्ष करिारी िी मनोिृत्ती 
मानिाचे अदतशय साध्या, सजीि रांगिीन िस्तूत रुपाांतर करिाऱ्या दनिायक काटेकोरपिाने ती अनेकिा 
र्ोक्ट्यािर घेते, तर िे घर्िनू आििाऱ्या कवपनाशक्ट्तीलाच फासािर चढिते. 

 
दशिाय नैदतकरीत्या दजतके तटस्थ असवयाचा बिािा उद्यमिास्तिाने केला िोता, दततकेच ते 

रादिले नव्िते. 
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मोठावया सांघटना, मोठी शिरे, कें द्रीभतू नोकरशाह्या, सिडव्यापक बाजार नव्या ऊजा पद्धती, 
निीन कुटुांबपद्धती, निीन तांत्रज्ञान, ताांदत्रक पद्धती, नव्या आर्थथक राजकीय आदि मूवयमापन पद्धती या 
सिांची दमळून िुसऱ्या लाटेची सांस्कृती बनली िोती. 

 
आता िी सांपूिड सांस्कृती दतसऱ्या लाटेच्या मोप्रिमेने दिखुरली जाते आिे. आता या िळेी आपि 

औद्योदगक सांस्कृतीच्या अखेरच्या अपदरिायड आिीबािी काळात रिात आिोत. औद्योदगक युग 
इदतिासजमा िोते आिे; आदि नि ेयुग जन्माला येत आिे. 
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ााी र। रभैरव  र: रवेगवान रलोंढा 
 

औद्योदगक युगाचा िा िांगळ म्ििजे सुसाांर्त येऊन गेलेला प्रचांर् लोंढा. कालौघाच्या दृिीने तीनश े
िर्ष ेम्ििजे दकतीतरी छोटा काळ. ह्या लोंढ्यात कारिाांचे अनेक प्रिाि सामील झाले िोते. त्यामुळे िे छोटेच 
परांतु प्रचांर् ताकिीचे युग का अितरले यासाठी एकच कारि िेता येिार नािी. अनेक कारिाांच्या सांगमाने 
िा जोरिार प्रिाि दनमाि केला िोता. तांत्रज्ञान, अथडशास्त्र, ििडकलि, नव्या कवपना अशी अनेक कारिे. 
कािी कारिे तर गुप्त स्िरूपाची. त्याांची तशी ओळखिी करून िेता यायची नािी; तरी िेखील त्याांनीिी 
कायड केले. दशिाय एक गोि अशी, की यातील एकिी कारि स्ितांत्रपिे कािी करू शकले नसते याांची 
दिदचत्र गुांफि िोताच िगे ि एकूि बळ तयार झाले ि िुसरी सिडव्यापक बिलाची लाट तयार झाली. 
 

आपवया पूिीच्या मािसाांपेक्षा औद्योदगक मानि िा फार िेगळा िोता. ‘ऊजा सेिकाां’चा तो स्िामी 
िोता, त्यामुळे त्याला प्रचांर् मोठ्या प्रमािात ताकि उपलझध झाली. त्याच्या जीिनातील पुष्ट्कळ िळे, 
काळ, कारखाना सदृश पदरल्स्थतीतच गेला. यांते्र आदि सांघटना याांनी व्यक्ट्तीला जिू खुजे करुन टाकले. 
पैशादशिाय जगता येिे शक्ट्य नािी िे त्याला बालपिापासूनच समजू लागले िोते. तो अदतकें दद्रत कुटुांबात 
िाढला. कारखानासदृश शाळेत गेला. जगाबद्दलची मलूभतू कवपना त्याला प्रदसध्िी माध्यमातून आली. 
मोठ्या प्रशासनाचा, सांघटनाांचा, प्रकिा अन्य सािडजदनक सांस्थाांचा, युदनअनचा, प्रकिा चचडचा एक भाग 
म्ििून तो जगला. तो स्ितांत्र स्िािलां बी म्ििून जगू शकला नािी. अशा तऱ्िेचे त्याचे व्यल्क्ट्तमत्ि अनेक 
दिभागात िाटले गेले िोते. िैनांदिन जीिनात दनसगाचा जिू शत्रू म्ििून तो उभा रादिला. परांतु दिरोधाभास 
िा, की आठिर्ा अखेरीची सुटी साजरी करण्यासाठी तो त्याच दनसगाकरे् धाि घेऊ लागला! जीिन 
जगण्यासाठी, आपले राििीमान उांचािण्यासाठी तो सतत झुांजला. आपवया िायाला आलेवया 
भदूमकेसाठी तो ‘योग्य’ िोता. परांतु पुष्ट्कळ िळेा त्याने आपवया भदूमकेचा दतरस्कार केला. सरळ रेरे्षत 
जािाऱ्या कठोर काळाने त्याला आपवया अखांर्पिाने स्मशानाकरे् िोत असलेवया िाटचालीची सतत 
जािीि करून दिली. त्याच्या िातािर दटकदटकिाऱ्या घड्याळाने त्याला सतत जािीि करुन दिली, की 
िी पृ्िी आदि, त्याच्या स्ितः सकट, दतच्यािर रिािारी प्रत्येक व्यक्ट्ती िा मोठ्या थोरवया दिर्श्रुपी 
यांत्राचा केिळ एक भाग आिेत. दनयदमत िालचाली आदि दनिुरता िा त्या यांत्राचा स्थायीभाि आिे. 

 
िुसऱ्या लाटेने आिाजाची िुदनया बिलली. कारखान्याांचे भोंगे, यांत्राांचे ि िािनाांच्या चाकाांचे 

किडकटु आदि कां टाळिािे आिाज िे या िुदनयेचे प्रमुख घटक बनले. 
 
िास म्ििजे गसॅोलीन आदि पेरोल याांचे िास! 
 
यापूिी कुठवयािी र्ोळयाने पादिले नसतील अशा तऱ्िेचे िेखाि े या युगाने िाखिले— उिा. : 

अांतराळातून काढलेले पृ्िीचे फोटो. 
 
मानिी शरीरातिी बिल घर्ला. आपवया पूिडजापेक्षा, जी पूिी सिडसामान्य उांची समजली जात 

िोती ती पेक्षा, अदधक उांची नव्या दपढीला लाभली. शरीराकरे् बघण्याचा दृदिकोििी बिलला. नग्नता िी 
सिज, नैसर्थगक मानिे सोरू्न ती दनलडज्ज कृती समजली जाऊ लागली. शय्यागृिातील ितडिुकिी रात्रीचे 
कपरे् िापरात यायला लागवया पासून बिलली. मृत प्राण्याला, आपवया पोटात जाण्यासाठी तयार िोऊन 
टेबलािर आलेले पिाताना पूिी आनांिाचे भरते येत असे, तर नांतर ते पािून असे दिचार येऊ लागले, की 
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“माांसाच्या पिाथांचा कोित्या तरी प्राण्याच्या ित्येशी सांबांध असतो, ते खािे टाळाि.े” असे दिचार मनात 
येऊ लागले. दििाि िी आर्थथक सोयीची बाब िोऊन रादिली. मुलाच्या आदि पालकाांच्या नात्यात बिल 
झाले. मानिी नाते सांबांधात बिल झाले. लाखो लोकाांच्या स्ितः बद्दलच्या जादििते लक्षिीय बिल झाले. 

 
एकूि, कािी िोर्ष असले, तरी िुसऱ्या लाटेच्या आगमनानांतर मानिाचे रािािीमान उांचािले. 
 
मोठ्या शिराांच्या आत प्रकिा कर्ाांिर उभ्या रादिलेवया ओांगळिाण्या झोपर्पट्ट्या, भेसळयुक्ट्त 

अन्न, िूदर्षत पाण्याचा पुरिठा अशा दकतीतरी भयांकर गोिींचा आदि ल्स्थतींचा उिापोि िोत असतो. तरी 
िेखील आपवया मागे रादिलेवया लोकाांच्या मानने दनदश्चत आजच्या या लोकाांनी आपवया जीिनल्स्थतीत 
सुधारिा केली आिे. रिािीमान उांचािले, जीिनकाल अदधक लाांबला, घराांची ल्स्थती सुधारली. खाण्याचे 
प्रकार ि प्रमाि याांच्यात सुधारिा झावया. 

 
जो जीि घेिे रोग िोते त्याांच्यािर दनयांत्रि दमळू शकले, परांतु नि ेरोग आले. तरी िेखील आता 

िृद्धाांप्रमािेच तरुि ि मुलेिी रोगाने बळी पर्ण्याचे प्रमाि कमी झाले. 
 
एकूि सुधारिा झाली. आपवया अगोिरच्या कािी दपढ्याांना अदधक सुधादरत जीिन जगता आले. 

परांतु कािी िुष्ट्पदरिामिी झालेले आढळले. 
 
या पूिीं कुठवयािी सांस्कृतीने एखािा ग्रि काय पि शिरसुद्धा उध्िस्त करण्याची साधने दनमाि 

केली नव्िती; सांपूिड समुद्र दिर्षारी िोण्याची भयांकर शक्ट्यता दनमाि केली नव्िती; मानिाच्या लोभीपिामुळे 
प्रकिा िुःसािसामुळे सिडनाश व्िायची िळे आली नव्िती. ओझोनचा थर नि िोण्याची िळे आली नव्िती. 
पृ्िीिरच्या ग्रिाच्या िातािरिाचे उष्ट्ितेने िूदर्षतीकरि िोण्याचा सांभि नव्िता. 

 
पि िुसरी लाट–सांस्कृतीने िे िी करुन िाखदिले. दतच्यातील साांस्कृदतक औधत्य, बाकीच्या 

जगाबाबतची लुटीची िृत्ती या गोिींची खरोखर शरम िाटते. मािसाचे चतैन्य आदि शक्ट्ती, कवपना शक्ट्ती, 
नको त्या कारिाांसाठी फुकट िाया जात असलेली पािून मन उदद्वग्न िोते. 

 
आता औद्योदगक खेळ सांपला आिे. शक्ट्ती सांपुिात आवया आिेत. दजथे दजथे िुसरी लाट सांपत 

आली आिे, दतथे दतथे बिलाची यापुढची, दतसरी लाट येऊ लागली आिे. 
 
िोन बिल असे घर्लेले आिेत, की त्याांच्यामुळे औद्योदगक सांस्कृती सामान्यपिे चालिे, चालू 

रिािे यापुढे शक्ट्य नािी. 
 
पदिली गोि म्ििजे या सांस्कृतीने दनसगाशी इतकी दनिडय लढाई केली, त्याला इतके दिदू्रप करुन 

टाकले आिे की यापुढे औद्योदगक आक्रमि सिन करिे केिळ अशक्ट्य आिे. 
 
िुसरी गोि अशी, की आपवयाला पनुः तयार न िोऊ शकिाऱ्या अदनदश्चत तऱ्िेच्या ऊजेिरिी आता 

पदिवयाप्रमािे अिलांबून रिाता येिार नािी. 
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तांत्रादधदित समाजाचा तसा शिेट आलेला नािी प्रकिा ऊजाप्रिाि सुध्िा सांपला अशातली गोि 
नािी. परांतु एिढे मात्र खरे की यापुढची प्रगती नव्या पदरल्स्थतीच्या आिाक्ट्यानुसारच िोईल. निीन 
साधनाांची कािी व्यिस्था िोऊन त्याांनी सिकायड करेपयंत उद्योगप्रधान िेशाांना अनेक समस्याांना तोंर् द्याि े
लागिार आिे. आपवयाजिळ स्िस्तात उपलझध असलेवया ऊजेचा शिेट जिळ आलेला आिे. आदि 
याचिळेी स्िस्तातला कच्ा माल कमी प्रमािात उपलझध िोऊ लागलेला आिे. िसाितिािाचा आदि नि 
साम्राज्यशािीचा शिेट िोत असताना फार मोठ्या प्रमािात तांत्रज्ञानािर अिलांबून असलेवया िेशाांना नव्या 
पयायाांसाठी आदि साधनाांसाठी अांतमुडख झाले पादिजे. प्रकिा आर्थथक बांध िळूिळू दढले करत 
एकमेकाांकरू्न ती दमळिली पादिजेत. यापैकी कािीिी केले तरी प्रकमती कर्ार्िार आिेत. ऊजेप्रमािे 
इतरिी उपलझधींचा पायाच बिलला जािार आिे. 

 
औद्योदगक समाजाांिर बािेरुन पर्िारे िे ताि आदि अांतगडत ताििी इतके िाढलेले आिेत, की 

लोकप्रिाली, सांस्था िेखील तटून फुटून कोलमरू्न पर्ायच्या बतेात आले आिेत. पोस्ट, शाळा, युध्ि 
दिभाग, आरोग्य सेिा सांस्था, नागरी सांस्था, आांतरराष्ट्रीय आर्थथक व्यिस्था, राष्ट्रे िेखील आता 
सांकटल्स्थतीत आिेत समप्रलगी सांबांध कायिेशीर करण्याच्या मागण्या पुढेत येत आिेत, स्त्री मुक्ट्ती चळिळ 
चालू आिे. लोक व्यिसायातवया आपवया भदूमकाांशीिी प्रतारिा करत आिेत. उिा : पोलीस, दशक्षक, 
कामगाराांच्या भागीिारी दिर्षयक ि इतरिी मागण्या िाढत आिेत. आपवया भदूमकाांदिर्षयी सिांचेच असे 
दिचदलत िोिे िी गोि अदतशय क्राांदतकारक ठरते आिे. राजकीय उठाि, प्रकिा चाली ज्याांच्याद्वारे मथळे 
दलदििारे लेखक बिल मोजतात, त्याांच्यापेक्षािी िी गोि प्रचतनीय आिे. कारि ज्या पायािर 
औद्योदगकीकरि उभारले गेले िोते, तोच र्ळमळतो आिे. 

 
िुसरी लाट सांस्कृती अशा तऱ्िेने कोसळली. त्यामुळे व्यल्क्ट्तमत्तिाच्या बाबतिी आिीबािी दनमाि 

झाली आिे. आज लाखो लोक आपवया स्ितःच्या सािवया शोधण्यासाठी धर्पर्त आिेत. िखिखलेले 
दसनेमा, नाटके, कािांबऱ्या, आदि स्ितःला मित करिारी पुस्तके दकतीिी चमत्कादरक असली तरी ती या 
लोकाांना आपली िरिलेली ओळख शोधायला मित करतात. 

 
या आदिबािीचे बळी झालेले लोक समूि उपचार, गूढिाि आदि लैं दगक खेळ याांच्यात स्ितःला 

झोकून िेऊ लागले आिेत. त्याांना आपले सध्याचे अल्स्तत्ि झुगारुन द्यायचे आिे आदि नव्या जीिनाकरे् 
झेपाियाचे आिे, निीन कािी तरी व्िाियाचे आिे. त्याांना कामात बिल ििा आिे, भदूमका बिलून ििी 
आिे, जबाबिाऱ्या बिलून िव्या आिेत. 

 
फार मोठ्या प्रमािात कािी घरू् लागलेले आिे. सतत बिल घरू् लागले आिेत. एकमेकाांशी कािी 

ना कािी सांबांध असिाऱ्या या बिलाच्या लाटाांच्या टकरींचा दिचार करताना आपवयाला आपवया स्ितःच्या 
दपढीबद्दलची मित्तिाची बाब समजते ती िी, की औद्योदगकीकरि मरु घातले आिे. आदि खरोखरच नव्या 
असलेवया बिलाांची ओळख पटून आपि म्िितो, बिलाची दतसरी लाट िगेाने यायला लागली आिे. तीच 
आता आपली जीिने घर्ििार आिे. आपि िे ल्स्थत्यांतर सिजपिे घ्यायला िि ेआिे. आपवयाला स्ित्ि 
राखून नव्या पदरल्स्थतीशी जुळते घेिे जमायला िि ेआिे. आपवयाला दतसरी लाट ओळखता यायला ििी 
आिे. मग आपििी दतची उभारिी िोण्यासाठी िातभार लाि ूशकू. 
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निीन प्रगतीची, निीन शक्ट्तीची दचन्िे दिसून येऊ लागली आिेत. आदि आपि जर लक्षपूिडक 
ऐकले तर आपवयाला रौरित येिाऱ्या आदि आपवयापासून फार िूर नसलेवया दतसऱ्या लाटेची गजडना 
खदचतच ऐकू येईल. 
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दीार  रलाट 
  



 
अनुक्रमणिका 

णठ र। रनव न रासय ोग 
 

इ. स. १९५० सालच्या जानेिारीत, दिसाव्या शतकाच्या िुसऱ्या अधांशाचा पर्िा उघर्ला. 
अशािळेी रात्री अमेदरकेच्या दिद्यापीठीय दर्प्लोमाचा ताजा दशक्का धारि करिारा एक बािीस िर्षीय 
सर्पातळ युिक आपवया मदैत्रिीला बरोबर घेिनू बसमध्ये चढून प्रिर्ायला बािेर पर्ला. त्यात त्याचा 
दिदशि िेतू िोता! नव्या अधडशतकाांचा उिय पिायला उत्सुक झालेवया त्या युिकाला ती पिाट कशी 
दिसली, तर गनमेटलची बनलेली दिसली! कारि त्यािळेी पाऊस पर्त िोता, आदि बसच्या दखर्कीतून 
सतत दिसत रादिले ते कारखाने! कारखाना िेच त्या युगाचे ठळक दचन्ि िोते. 

 
दनम्न मध्यम िगातवया त्या मुलाचे दतथपयंतचे आयुष्ट्य कािीसे सुखाचे गेले िोते. त्या अगोिरची 

त्याची चार िर्ष ेटी. एस. इदलयट, प्लेटो, कला, इदतिास आदि सामादजक तत्तिज्ञानाच्या सांगतीत गेली 
िोती. जीिनाचे दचत्र त्याला या चष्ट्म्यातून दिसलेले िोते. परांतु ते दचत्र नांतर पालटले! 

 
पाच िर्ष ेमी कारखान्याचे जीिन जगलो. क्ट्लाकड  प्रकिा पसडनल अदसस्टांट म्ििून नव्िे तर यांत्रािर 

काम करिारा एक कामगार म्ििून. एक िवेर्र म्ििून, उभारिी कामातला एक प्रत्यक्ष सिाय्यक नोकर 
म्ििून, पांचपे्रस मशीन चालदििारा म्ििनू पांखे ठरादिक आकारात कापून काढत, फौंिीच्या यांत्राची जुळिी 
करत, आदिकन खािींसाठी धूळ दनयांत्रक यांते्र उभारत, रक्ट्सच्या धातूिरती चकाकी आित! कारखाना 
कामगाराांना जगण्यासाठी कमाई करायला दकती झगर्ाि ेलागते याचा मी स्ितः प्रत्यक्षच अनुभि घेतलेला 
आिे. 

 
मी कारखान्यातील धूळ, घाम, पचिलेला आिे, आदि तसाच फौंिीचा धूर िी. िाफेच्या 

फुस्काऱ्याने माझे कान फुटले आिेत. साखळयाांच्या दकिदकिीने कान दकटले आिेत. आदि दमलच्या प्रचांर् 
आिाजाने कानठळया िेखील बसवया आिेत. उष्ट्ि धातूने फेकलेली उष्ट्िता मला चटके िेऊन गेलेली 
आिे. असे दटलीनच्या दठिग्याांनी माझ्या पायाांिर जळालेवयाच्या कायमच्या खुिा केलेवया आिेत. 
पे्रसिरती िजारो तक्ट्ते पलटताना मी त्याच त्याच िालचाली इतके िळेा केवया आिेत, की माझे स्नाय ू
आदि माझे मनिी नांतर अांगचुकारपिा करु लागले. व्यिस्थापकाांनी कामगाराांना कसे जाग्यािर ठेिले िे मी 
पादिले, तसेच पाांढऱ्या कपड्यातवया ह्या लोकाांनािी त्याांच्या िरीिाांनी कसे िागिले िे िी पादिले आिे. मी 
स्ितः पासि िर्षाच्या एका मदिलेला, दतच्या िाताची चार बोटे रक्ट्तदपपासू यांत्राने तोर्लेली असताना, 
सोर्दिले आिे. अजूनिी दतचा आक्रोश माझ्या कानात घुमतो आिे, “जोजस आदि मेरी! मी पुनः कािी 
काम करू शकिार नािी!” 

 
कारखाना कारखाना प्रझिाबाि! आज िेखील निनिीन कारखाने उभारले जात आिेत. परांतु ज्या 

सांस्कृतीने कारखाने म्ििजे सांस्थाने बनिली, ती मरू लागली आिे. या घर्ीला कुठे तरी असाच एखािा 
युिक आपवया मदैत्रिीसि उभरवया दतसऱ्या सांस्कृतीतील रात्री उत्सुकतेने दफरत असेल. आदि आता 
इथून पुढे आपले काम असेच रािील, की त्याांच्या त्या ‘उद्या’ बाबतच्या उत्सुक शोधात सामील व्िायचे! 

 
आदि त्याांच्या या प्रिासाच्या इि स्थळापयंत आपि जर त्याांचा पाठलाग करू शकलो, तर आपि 

कुठे पोच?ू समुद्रीभगूोल सांशोधनाच्या प्रयोग शाळेत? जातीय कुटुांबात? कृदत्रम बदुद्धमते्तच्या सांशोधकाांच्या 
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गटात? कर्व्या धमडपांथात? ते स्ियांपे्ररिेने साधे रिातािेत, की ते सिकाराच्या दशर्ीने िर चढतािेत? ते 
ििशत िाद्याांिर बांिुका झार्तािेत? ... भदिष्ट्य कोिीकरे् चालले आिे? 

 
आपि जर अशीच एखािी मोिीम आखिार असू तर आपि आपले नकाश ेकशा प्रकारे तयार 

कराियाचे? असे म्िििे सोपे आिे, की ितडमानातून भदिष्ट्य उिय पािते. पि ितडमान कोिते? आजचे 
आपले ितडमान दिरोधाभासाने स्फोटक बनलेले आिे. आपली मुले अमली द्रव्ये प्रलग दिर्षय, प्रकिा अांतराळ 
उड्डाि अशा सिड ज्ञानाबाबतीत अत्याधुदनक झालेली आिेत. आपवया माता दपत्याांपेक्षािी या पैकी कािी 
मुलाांना कॉप्युटसडबद्दल अदधक मादिती आिे. तरी िेखील त्याांच्या शकै्षदिक चाचण्या लां बका प्रमािे अल्स्थर 
दनकाल िाखदितात. घटस्फोटाांचे प्रमाि िाढत आिे. त्याच प्रमािे पुनर्थििािाांचेिी प्रमाि िाढते आिे. 
दस्त्रयाांनी आपले िक्क प्राप्त करुन घेण्याच्या सुमारालाच स्त्रीमुल्क्ट्त दिरोधी गट उठाि करतात. 
सुखलोलुपाांच्या चनैी चालू आिेत. 

 
अनाकलनीय चलन फुगियाच्या पकर्ीत िुसऱ्या लाटेतील सिड िेश सापर्लेले आिेत. एकीकरे् 

बेकारीचा प्रश्न दिक्राळ िोत चालला आिे. त्याच िळेी मागिी–पुरिठ्याच्या तकाला धुर्काित लाखोंची 
मागिी, केिळ नोकरीसाठीच नािी, तर सजडनशील, मानदसक कृताथडता िेिाऱ्या प्रकिा सामादजक 
जबाबिारीच्या कामासाठी, िाढते आिे. आर्थथक दिरोधाभास अनेकाांनी िाढत आिेत. 

 
राजकारिात असे आढळून येईल, की तांत्रदिदे्य सारख्या प्रमुख दिर्षयाांचे राजकारिीकरि िोत 

आिे. अशाच िळेी राजकीय पक्षाांच्या सभासिाांच्या आपवया पक्षाबाबतच्या दनिा नािीशा िोत आिेत. 
 
आपवयाकरे् कॉप्युत्सडनी पुरिलेले तक्ट्ते आिेत, दढगाने आकृत्या आिेत, गदिती यांते्र आिेत, तरी 

िेखील, एिढी सिड मादिती िातात असूनिी, दतच्या आधारे भदिष्ट्यात र्ोकािण्याचे आपले प्रयत्न प्रकिा 
ितडमान जगण्याचेिी प्रयत्न िे कला स्िरुपच रिातात. शास्त्रीय सत्य िोत नािीत. 

 
पध्ितशीर सांशोधनाद्वारा आपि पुष्ट्कळ कािी दशकू. तरी िेखील शिेटी आपवयाला 

दिरोधाभासालाच किटाळाि े लागेल, त्याला टाळता येिार नािी. सांभाव्य असा कावपदनक, ठोकताळा 
दनघेल, कािीसा धार्साचा ठरेल असा सांयोगिी उमजून येईल. 

 
म्ििून यानांतर आपि येिाऱ्या या पुस्तकाच्या पुढील पानात भदिष्ट्याच्या चाचपिी दनदमत्ताने प्रमुख 

कल ओळखण्यापेक्षा अदधक कािी ज्ञान प्राप्त करण्याची शक्ट्यता आिे. 
 
पुष्ट्कळ लोकाांना ‘उद्या’ िा केिळ पुढे चालू रादिलेला ‘आज’ िाटतो. ते िी गोि दिसरतात, की जे 

कल (trends) मग ते दकतीिी कमी जास्त ताकिीचे असोत कायाल्न्ित आिेत ते केिळ रेर्षात्मक रीतीने 
तसेच चालूच रािूच शकत नािीत. ते एका अशा कळसाला पोचतात, की त्याांचा स्फोट िोतो. आदि 
त्यातूनच पुनः निीन, अपूिड अशा तत्तिाचा, दृश्याचा जन्म िोतो. ते उलट दिशनेे जाऊ लागतात. ते 
थाांबतात, पुनः चालू िोतात. आज कािीतरी घर्ते आिे, प्रकिा तीनश ेिर्ष ेघर्त आले आिे, त्याचा अथड 
कधीिी असा असू शकत नािी, की ते तसेच चालू रिािार आिे. आपि नेमके िे दिरोधाभास, झगरे्, उलट 
गतीची िळिे, सांक्रमि प्रबिू पिािारा आिोत. कारि त्याांच्या द्वाराच ‘भदिष्ट्य’ िे आश्चयडच असिार आिे. 
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ज्या घटनाांचा िरिर एकमेकींशी कािी सांबांध असलेला दिसून येत नािी, त्याांचे अदृश्य सांबांध 
आपि शोधिार आिोत. कोितीिी गोि बिलवया दशिाय रिािार नािी. कारि भदिष्ट्य प्रिािी आिे. 
गोठलले नािी. रोजचे दनिडय बिलवयामुळे प्रकिा त्याांच्या जागी िुसरे आिले गेवयामुळे भदिष्ट्य बनत 
असते. 

 
िुसरी लाट. सांस्कृतीने कोित्यािी प्रश्नाचे त्याच्याच घटकात दिघटन करण्यािर भर दिला. 

पर्लेले तुकरे् एकत्र आिनू जागच्या जागी ठेिण्याच्या आपवया कुितीला दतने अगिीच थोर्ा िाि ठेिला. 
साांस्कृदतक दृष्ट्या पुष्ट्कळ लोक दिश्लेर्षिात कुशल झालेले असतात. सांश्लेर्षि त्याांना फारच कमी येते. 
त्यामुळे त्याांच्या भदिष्ट्यातील आपवया दिर्षयीच्या म्ििजे आपवया भदिष्ट्यकालीन प्रदतमा चुकीच्या, खांदर्त, 
तात्कादलक, जाता जाता जास्त दिचार न करता बनिलेवया असतात. आपि दिशरे्षज्ञा प्रमािे दिचार 
करण्या ऐिजी सिडसामान्यपिेच दिचार करिार आिोत. 

 
मला असे िाटते, की आज आपि सांयोगाच्या, नव्या युगाच्या काठािर उभे आिोत. बुदद्धमते्तच्या 

सिड के्षत्रात–शास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, अथडशास्त्र–अथडशास्त्रात तर दिशरे्षत्िाने, आपि आपवया 
दिशाल दृदिकोिाकरे्, सामान्य तत्तिाांकरे्, दिखुरलेले तुकरे् एकत्र आिनू जुळदिण्याकरे् परत येिार 
आिोत. कारि आता आपवयाला िे समजून येिार आिे, की इतके दििस आपि िाजिीिून जास्त भर, 
सांिभड ध्यानी न घेता, पदरमािात्मक तपशीलािर दिला. अदधकादधक सूक्ष्मसूक्ष्म प्रमािामध्ये जात छोया 
छोया प्रश्नाांकरे् लक्ष पुरिण्यािर दिला. परांतु कमीत कमी गोिीं बाबत जास्तीत जास्त ज्ञान प्राप्त 
करण्याचा दिक्रम आपि केला! 

 
त्यामुळे आपले धोरि असे रािील, की आपले जीिन िालिनू टाकिाऱ्या बिलाच्या नव्या 

प्रिािाांचा अभ्यास करायचा. त्याांच्यातले अदृश्य सांबांध उघर् करायचे. ते एकेक स्ितांत्रपिे मित्तिाचे आिेत 
म्ििून नव्िे, तर िे प्रिाि एकत्र येऊन ििात आिेत आदि बिलाच्या िगेिान, खोल, ि रुां ि अशा नद्याांमध्ये 
त्याांचे रूपाांतर िोत आिे. आदि पदरिामतः कािी तरी अदधक मोठे असे तयार िोते आिे म्ििून कािी तरी 
म्ििजेच दतसरी लाट! 

 
ितडमानाचे गुद्य समजून घेण्यासाठी त्या तरुि मािसाने शतकाच्या मध्यस्थळी मोिीम काढली 

िोती, तशी सांशोधन मोिीम आपि आता भदिष्ट्याचा िधे घेण्यासाठी काढिार आिोत. तो आपवया 
जीिनातला सिात मोठा शोध ठरिार आिे! 
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नऊ र। रप्रभु्वाचे रदशखर 
 

८ ऑगस्ट १९६० रोजी न्यूयॉकड च्या मनॅिटन भागातील रॉकफेलर प्लाजामधील आपवया 
ऑदफसमधून एक्ट्झॉन कॉपोरेशनचा चीफ एल्क्ट्झक्ट्युदटव्ि या नात्याने मन्रो रॅश्बीन याने एक असा दनिडय 
घेतला आदि जािीर केला, की भािी भदिष्ट्य ितेे्त या दनिडयाचा िुसऱ्या लाटेच्या युगाच्या अांताचे प्रतीक 
म्ििून दनिेश करतील. 

 
प्रत्यक्ष त्यािळेी या दनिडयाकरे् फारच थोड्या जिाांचे लक्ष गेले. तेल उद्योगातवया या मोठ्या 

कॉपोरेशनने तेल उत्पािक िेशाांकरे् भराियाच्या करात कपात जािीर केली. परांतु पदश्चमी ितडमानपत्राांनी 
िुलडक्ष केलेला िा दनिडय तेल उत्पािक िेशाांच्या सरकाराांिर िज्राघाताप्रमािे आघात करून गेला. कारि 
आपला जिळ जिळ सिडच मिसूल िे िेश तेल कां पन्याकरू्न आलेवया पैशाांतून प्राप्त करीत िोते. 

 
कािी दििसातच इतर मोठ्या तेल कां पन्याांनी एक्ट्झॉनच्या पािलािर पाऊल ठेिले. आदि एक 

मदिन्यानांतर, ९ सप्टेंबरला सुप्रदसध्ि बगिाि शिरात, या नव्या धोरिामुळे ज्याांच्यािर कठोर आघात 
झालेवया िेशाांचे प्रदतदनधी एकत्र जमले. सांकटसमयी घेतलेवया या सभेत त्याांनी एक कदमटी तयार केली. 
पेरोदलयम उद्योगधांद्याच्या िृत्तपत्राांखेरीज बाकीच्याांनी दतकरे् िुलडक्ष केले. इ. स. १९७३ मध्ये योम दकप्पूर 
युध्ि सुरु झाले, तेव्िा पेरोदलयम दनयातिार िेशाांच्या सांघटनेने (Organisation of Petrolemu ExPorting 
Countries) एकिम पुढे येत दनिडय घेतला आदि सांपूिड जगाचा कू्रर् ऑइलचा परुिठा थाांबिनू टाकला! 
िुसऱ्या लाटेच्या सांपूिड अथडव्यिस्थेला कोलमर्ििारी अशी िी घटना ठरली. 

 
परांतु O P E C च्या या दनिडयाने तेल मिसूल गोळा िोिे सोर्ाच, उलट िुसऱ्या लाटेच्या 

तांत्रके्षत्रात खिखित असलेवया क्राांतीने िगे घेतला. 
 
सूयड आदि त्याच्या पदलकरे् 
 

या ऊजा दिर्षयक पेचप्रसांगािर तो सोर्िण्याच्या दृिीने त्यानांतर एकच किडकटू आरर्ाओरर् सुरू 
झाली. आराखरे्, योजना, चचा, िाि, प्रदतचचा, प्रदतिाि आपवयािर अक्षरशः फेकण्यात आले. त्यामुळे 
त्यातून योग्य दनिर् करिे कठीि झाले. अक्षरशः रस्त्यािरच्या मािसाांसारखी सरकाराांची गोंधळलेली 
ल्स्थती झाली! 

 
िुसऱ्या लाटेचा ऊजा दिर्षयक पाया पनु्िः नव्याने दनमाि करू न शकिाऱ्या गोिीत िोता. 

अदतकें दद्रत आदि सांपून जािाऱ्या थराांतून ऊजा दमळत िोती. अदतशय खर्थचक अदतकें दद्रत तांत्रािरती 
अिलांबून िोती, तुलनेने फार थोड्या मागांनी आदि पद्धतीद्वारा ती दमळत िोती. सांपूिड औद्योदगक युगात 
औद्योदगक िेशाांनी ऊजा दमळिण्याच्या पायाची िी प्रमुख लक्षिे िोत. 

 
िी गोि मनात ठेिनूच आपि ऊजा प्रश्नािर सुचदिण्यात आलेवया दिदिध तोर्ग्याांचा दिचार 

कराियाचा आिे. या एकूि प्रश्नातला मित्िाचा दिचार तेल दकती िरात उपलझध व्िाि ेिा नसून औद्योदगक 
समाजासाठी तयार करण्यात आलेले आदि िुसऱ्या लाटेच्या तत्तिाांच्या पदरघातील ऊजातळ दटकिार 
आिेत की नािी, िा आिे. 
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गेवया अधडशतकात जगाचा िोन तृदतयाांश ऊजा पुरिठा तेल आदि गसॅ याांनी केला आिे. अनेक 
सरकाराांच्या तज्ञाांचे असे मत आिे, की दकतीिी तेल साठे सापर्लेले असोत, भगूभातून दमळिाऱ्या तेलािर 
अशा तऱ्िेने अदनदश्चत काळापयंत अिलांबून रिािे शक्ट्य िोिार नािी. 

 
सांख्यागिनात फरक असेल. िािाांमध्ये िे सिड दकती काळ चालायचे यािर चचा िोतातच याबाबत 

असे आढळून येते, की याबाबतीतील पूिीची सिड भादकते खुळी ठरली! तरी िेखील एक गोि मात्र दनदश्चत, 
की पृ्िीत तेल आदि गसॅ पनुः पनुः दनमाि करिे कोिालादि शक्ट्य िोिार नािी. 

 
कािी िशकाांच्या कालािधीत पुनः एकिा ऊजा दिपुल प्रमािात उपलझध िोऊ शकेल. 

आश्चयडकारक ताांदत्रक सांक्रमिे प्रकिा अथडकारिातील िेलकाि ेयाांचा तो पदरिाम असेल. परांतु कािी घर्ले 
तरी तेलासाठी आपि जदमनीच्या दजतके खोल जाऊ दततक्ट्याच प्रमािात तेलाच्या दकमती सतत िाढतच 
रिािार. व्यापारी स्पधा िाढतच रिािार. गेवया कािी िर्षात िगेळेच िळि लागते आिे. नि ेशोध लागले 
असले तरी, प्रकमती खूप िाढलेवया असवया तरी एक गोि खात्रीपूिडकदरत्या दसद्ध झाली आिे, की व्यापारी 
दृिीने फायद्याचे आढळिारे कू्रर् ऑइलचे साठे कमीच झालेले आिेत. िाढलेले नािीत. आदि आकरे्िारी 
असे साांगते, की िा प्रकार गेली कािी िशके चालू आिे. पेरोलादधदित युगाची गती आता थाांबत आलेली 
आिे. 

 
ऊजेचा उरलेवयापकैी पुष्ट्कळसा पुरिठा कोळशाने केलेला आिे. अखेदरला तो िेखील सांपुिात 

येिारच आिे, तरी िेखील आता साठा भरपूर आिे. परांतु कोळशाचा िापर िाढिला, की सिडत्र खराब ििा 
पसरते. जगाच्या ििलेा तो जिू धोकाच िोऊन बसलेला आिे. ििते काबडन र्ाय ऑक्ट्साईर्चे प्रमाि 
िाढते. पृ्िीची नासधूस िोते ती िगेळीच. आगामी कािी िशकात उद् भििाऱ्या या धोक्ट्याांची आिश्यक 
म्ििून गिना केली, तरी कोळसा िी गोि मोटारीमध्ये तेल प्रकिा गसॅचा इांधन पयाय म्ििून बसू शकिार 
नािी. िायुरुप प्रकिा द्रिरुप कोळसा तयार करण्यासाठी यांत्रसांच उभारण्यास खूप भाांर्िल लागेल आदि 
पािीिी मोठ्या प्रमािात लागेल. िोन्िी गोिी मिाग ि अपुऱ्या पर्तील अशाच आिेत. 

 
आल्ण्िक तांत्र तर यािूनिी भयांकर प्रश्न, त्याच्या या घर्िीच्या काळात, आपवया पुढे उभे करते. 

सध्याचे अिुप्रकवप युरेदनयमिर अिलांबून असतात. िी िस्तू तर अदतशय मिाग, लिकरच सांपू शकेल 
अशी आदि धोकािायक आिे. 

 
आपवयाला िे मािीत िि,े की आपि मागे मध्ययुगाकरे् परतू शकिार नािी; आदि पुढे आर्थथक 

प्रगती िोिे अशक्ट्य आिे. पि एक गोि खरी, की आपि एका सरळ रेरे्षच्या सरत्या टोकापयंत येऊन 
पोिोचलो आिोत. आदि आता आपवयाला िुसरी रेर्षा सुरु करायला ििी आिे. िुसऱ्या लाटेचा ऊजा पाया 
आपवयाला आधार िेण्याला पुरा पर्िार नािी. 

 
खेड्यात असो, की शिरात की औद्योदगक अथडकारिात असो, ऊजा पाया समाजाच्या ताांदत्रक 

पातळीला, लोक सांख्येला, आदि इतरिी दकतीतरी दिर्षयाांना योग्य ठरेल असा असािा लागतो. िुसऱ्या 
लाटेतील ऊजा पाया समाजाच्या ताांदत्रक के्षत्रातील नव्या अिस्थेतील प्रगतीशी सांलग्न िोतो. ज्या भगूभड 
इांधनाने िुसऱ्या लाटेतील ताांदत्रक प्रगतीला िगे दिला. त्याच इांधनाचा त्याच तांत्राने िुिपिे, इांधनाला 
िपापत, जिळ जिळ अक्षरशः दनचरा करून टाकला. आज आपि ऐदतिादसक ठरु शकेल अशा नव्या 
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ताांदत्रक झेपेचा पदित्रा घेतलेला आिे. OPEC ला आपले चांबूगिाळे आिराि ेलागेल. कारि आपि निनव्या 
इांधन सामग्रीचा शोध घेऊ लागलो आिोत. दनरदनराळया दठकािाांिून दनरदनराळया स्िरुपात दििस, रात्र, 
िर्षड या दनरदनराळया काळी, पूिी स्िप्नातिी आले नसतील अशा िेतूांच्या पूतीसाठी आपवयाला इांधनाची 
गरज आिे. आपि ती पुरी करण्याच्या प्रयत्नाला लागलो आिेत. 

 
या बाबतच्या आपवया शोधाला गती आलेली आिे. आपि त्यासाठी आपली कवपनाशक्ट्ती आदि 

पैसा दिपलु प्रमािात िापरु लागलो आिोत. आपि आपला ऊजा पाया बिलत असताना आर्थथक ि इतरिी 
बाबतीत आपवयाला बरेच चढउतार पिाि ेलागिार आिेत; यात शांका नािी. परांतु त्याला एक आशािािी 
पैलूिी आिे. पूिी कधी दमळावया नसतील अशा या बाबतीतील थक्क करिाऱ्या शक्ट्यता आता आढळू 
लागवया आिेत. 

 
आताच याबाबतीतली काटेकोर दिधाने करिे आपवयाला शक्ट्य नािी. परांतु आपि िे ठामपिे म्िि ू

शकतो, की आपवयाजिळ असलेली साधने आदि ऊजां, या निीन, परक्ट्या शक्ट्यताांमुळे नक्कीच 
लटपटतील. तेल प्रकमती आिखी भर्कवया तरी त्याांची आपवयाला पिा िाटिार नािी. 

 
टेक्ट्सास इन्स्ररुमेंट्ट््, सोलरेक्ट्स, एनजी कन्व्िशडन दर्व्िाइसेस या आदि इतर अशा दकतीतरी 

सांस्था सूयड प्रकाशापासून ऊजा दमळि ूपिात आिेत. रदशयनाांची योजना अशी आिे, की पिनचक्कीचा िापर 
करायचा, दतच्यात फुग्याांची योजना करायची. उांची मोजिे दजथे थाांबते, अशा दठकािी त्याांची योजना 
करुन िीज पृ्िीकरे्, दतच्याकरे् पाठदिलेवया ताराांतून परािर्थतत करायची. न्यूयॉकड  शिराने एका खाजगी 
कां पनीकरे् इांधन म्ििनू कचरा जाळून िेण्यासाठी करार केला आिे. दफदलपीन बटेे नारळाच्या रद्दीपासून 
िीज दनर्थमती करण्यासाठी यांत्रसांच उभारत आिेत. इटली, आइसलांर्, न्यूझीलांर् खुद्द पृ्िीच्या पोटात 
असलेवया उष्ट्ितेपासून िीज दमळि ू लागले आिेत. जपानच्या िोन्शू बटेानदजक उभारण्यात आलेवया 
यांत्रसांचाद्वाराां लाटाांच्या शक्ट्तीपासून िीज दनर्थमती सुरु झाली आिे. सूयड प्रकाशापासून शक्ट्तीं 
दमळिण्यासाठी जगभरच्या दकत्येक छपराांिर सांच बसदिण्यात आले आिेत. िदक्षि कॅदलफोर्थनयात एदर्सन 
कां पनी एक ‘पॉिर टॉिर’ उभारत आिे. या योजनेत कॉम्प्युटरनी चालिलेले आरसे बसदिण्यात येिार 
असून टॉिरिरच्या स्टीम बॉयलरिर त्याांची एकाग्रता एकिटली जािार आिे. अशा व्यापातून दनयदमत 
ग्रािकाांनी कां पनी िीज पुरििार आिे. जमडनीतवया रॅ्मलर बेन्झ कां पनीने िैिोजन पॉिरिर चालिारी बस 
तयार केली आिे. कॅदलफोर्थनयाच्या लॉकिीर्चे इांदजदनयर िैिोजन पॉिरिर चालिारे दिमान तयार करत 
आिेत. अशी दकतीतरी निी िालने खुली िोत आिेत. 

 
ऊजा साठदिण्याच्या आदि दतचे प्रसारि करण्याच्या निीन मागांचािी दिचार चालू आिे. अशी 

दकतीतरी तांते्र सध्या प्राथदमक अिस्थेत आिेत, आदि कािी अव्यििायडिी ठरतील याबाबत शांका नािी. 
परांतु कािी दनदश्चतच एक िोन िशकाांच्या कालािधीत व्यापारी दृिीने योग्य ठरतील; याबाबतिी शांका 
नािी. आपि सध्या सांक्रमिपूिड अिस्थेत आिोत. एकिा आपि निीन तांत्राचा सांयोग करु लागलो, की 
निीन शल्क्ट्तशाली पयाय आपोआप पुढे येतील, आदि दतसऱ्या लाटेच्या उभारिीची गती िाढेल. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या ऊजा–पायाशी अदतगाढ पदरचय झालेला, त्याच्याशी ि तांत्राशी रुळून गेलेले 

िुसऱ्या लाटेच्या ऊजापायाचे समथडक अथातच या साऱ्या गोिींना दिरोध करतात. िुसऱ्या लाटेच्या 
शक्ट्तींचा अजूनिी पगर्ा आिे. 



 
अनुक्रमणिका 

आदि नव्या दतसऱ्या लाटेच्या ऊजा पायाांच्या प्रगतीच्या बाजूने असिाऱ्या शास्त्रज्ञाांचा, 
पदरल्स्थतीिािींचा, कािी प्रमुख उद्योगाांचे एल्न्रपेन्युअसड, ि ग्रािकाांच्या गटाांचा एकोपा दिसत नािी. ते 
दिखुरलेले आिेत, त्याांच्याकरे् पैसा कमी आिे, आदि ते राजकीयदृष्ट्या नेिमी िास्यास्पि ल्स्थतीत 
असतात. यािूनिी िाईट गोि म्ििजे निीन दतसऱ्या लाटेचे समथडक स्ितःच कािीशा गोंधळलेवया 
मनःल्स्थतीत आिेत. 

 
परांतु तरीिी अजून कुठे कुठे अल्स्तत्िात असलेले शतेीप्राधान्य, िुसऱ्या लाटेचा प्रभाि या िोन्िी 

गोिीतील धोरिे शिेटी प्रजकू शकिार नािीत. कारि यापैकी पदिवया प्रकारातील लोक कािीसे 
कवपनारम्यतेत गुांगिारे आिेत, तर िुसऱ्या प्रकारचे लोक ज्या गोिीत आता फारसे कािी करता येिार 
नािी, त्या ऊजा–पायाला धरुन बसलेले आिेत. 

 
सतत कठोरपिे िाढत जािारी िुसऱ्या लाटेच्या इांधनाांची मूवये दतच्याच दिताांच्या दिरोधी कायड 

करत आिेत. ऊजा तांत्रासाठी लागिाऱ्या तांत्राच्या गगनचुांबी भाांर्िली खचामुळेिी दतच्यािर दिरुद्ध 
पदरिाम िोत आिेत. तुलनेत कमी दकमतीची ऊजां प्राप्त करण्यासाठी अदधक प्रकमत मोजािी लागते आिे. 
िूदर्षतीकरिाचा भयानक प्रश्न दतच्या दिरोधाचेच कायड करीत आिे. आल्ण्िक जोखीम तसेच दिरोधी कायड 
करते आिे. औद्योदगक नसलेवया िेशाांची स्ितःच्या ऊजेची तिान आदि दतच्या उगमाांसाठी लागिाऱ्या 
अदधक प्रकमतीिी दिरोधी कायड करीत आिेत. 

 
खुद्द िुसऱ्या लाटेतच परस्परदिरोधी गोिी तयार झालेवया आिेत. िुसऱ्या लाटेच्या शक्ट्ती प्रबळ 

असवयाचे ि दतचे दतसरी लाटिािी टीकाकार िुबडल असवयाचे भासत असेल, तरी िेखील गतेदतिासाचा 
ििाला िेत भदिष्ट्याबाबत पजैा मारिे मखूडपिाचे ठरेल. िुसऱ्या लाटेचा ऊजा पाया उलटिला जािार 
याबाबत शांका नािी. प्रश्न फक्ट्त आिे तो िा, की दकती लिकर िे घर्िार? कारि ऊजेबाबतचा िा झगर्ा 
अटळपिे िुसऱ्या दततक्ट्याच मित्तिाच्या बाबीच्या बिलाशी दनगदर्त झालेला आिे : िुसऱ्या लाटेच्या 
तांत्रज्ञानाला उलथििे. 
 
उद्याची साधने 
 

कोळसा, रेवि,े कापर् दगरण्या, पोलाि, स्ियांचदलत याने, रबर, मदशन टूल उत्पािन िे िुसऱ्या 
लाटेचे खास उद्योग िोत. साध्या दिदु्यत् याांदत्रक तत्तिाांिरच मुख्यतः अिलांबून असिाऱ्या या उद्योगाांनी 
मोठ्या प्रमािात ऊजा खेचली, प्रचांर् प्रमािात प्रिूर्षि ि रद्दी दनमाि केली आदि िीघडकाळ उत्पािन करीत 
रिािे, कमी कौशवय, गरजा, पुनरािृत्त काम, प्रमादित िस्तु आदि अदतकें दद्रत सत्ता ह्या िैदशष्ट्याांनी ते 
ओळखले जात िोते. 

 
इ. स. १९५० च्या िशकमध्यात औद्योदगक िेशात िे उद्योग मागासलेले िाटू लागले िोते. िे िेश, 

िे जुन्या पद्धतीचे उद्योग दिकसनशील िेशाांकरे् स्थलाांतर करू लागले िोते. तेथे मजूर स्िस्तात दमळत 
िोते. तांत्र कमी प्रगत िोते, त्याांचा सामादजक प्रभाििी मरु घातला िोता. आदि निीनच उद्योगाांचा 
चैतन्यपूिड सांच त्याांची जागा घेण्यासाठी पढेु सरसाित िोता. 
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िे निीन उद्योग पूिीच्या उद्योगाांिून अनेक बाबतीत दभन्न िोते. ते दनव्िळ दिदु्यत–तांत्रज्ञानािर 
अिलांबून रादिले नव्िते, त्याच प्रमािे ते िुसऱ्या लाटेच्या युगाच्या शुद्ध शास्त्रािर अिलांबून रादिले नव्िते. 
त्याांनी दमश्रशास्त्रीय मागड स्िीकारला. ते त्या िळेी नुकत्याच िर येत असलेवया, ज्या पैकी कािी पांचिीस 
िर्षांपूिी पयंत अल्स्तत्िातिी नव्ित्या. त्या पद्धतीद्वारा सांक्रमिे करीत रादिले. व्काांटम्, इलेक्ट्रॉदनक्ट्स 
मादितीिर आधारलेली पद्धत, ि मोलेक्ट्युलर बायॉलॉजी, समुद्रशास्त्र, अिुशास्त्र, अांतराळ दिज्ञान अशा त्या 
पद्धती िोत्या. या गोिींमुळे त्याांनी, िुसऱ्या लाटेच्या उद्योगाांनी ज्या गोिींिर प्रभतु्ि दमळदिण्याची आशा 
बाळगली िोती. अशा, स्थलकालात ठळकपिे उरू शकतील अशा, दकतीतरी गोिींच्या पलीकरे् झेप 
घेतली. 

 
िी निी शासे्त्र आदि मुळातच िाढलेवया कौशवयपूिड कुिती याांच्या द्वारे नव्या उद्योगाांचा जन्म 

झाला.— कॉम्प्युटसड, रे्टा प्रोसेप्रसग, एरोस्पेस, प्रगत पेरो केदमकवस, सेमी कां र्क्ट्टसड, प्रगत िळििळि, 
आदि असेच दकतीतरी उद्योग. 

 
दजथे लोकाांनी दतसऱ्या लाटेच्या तत्तिाांचा अांगीकार करून त्या तांत्राने उद्योग सुरु केलेत, त्या 

भागात िगेळे दचत्र दिसते. या ताांदत्रक िेलकाव्याांची पदरिाम म्ििूनच न्यूयॉकड मध्ये, दकतीतरी काळ झाला 
ि आर्थथक पेचप्रसांग दनमाि िोऊन रादिला आिे. जुनी कामे जाऊन निी आली, त्याचप्रमािे तांत्र बिलले. 
याचा पदरिाम िोऊन समदृ्धी आली. अमेदरकेतील कथाकदथत सूयडपट्ट्यातील सांस्थानाांनी मोठ्या प्रमािात 
सांरक्षि सांबांधी करार दमळावयामुळे प्रगत असा ताांदत्रक तळ उभारला आिे. या उलट जुन्या औद्योदगक प्रिेश 
ईशान्य भाग ि गे्रट लेक्ट्सच्या आसपासचा प्रिेश एकिम दशदथल झाला. त्याला ग्लानी आली. 
दििाळखोरीच्या जिळपास तो येऊन ठेपला आिे. 

 
दतसऱ्या लाटेच्या आर्थथक तत्तिािर उभे असलेले दिभाग भरभराटीला आले आिेत. िुसऱ्या 

लाटेच्या उद्योगाांिर अिलांबनू असलेवया दिभागाांना ग्लानी आलेली आिे. या बिलातून दनमाि िोिाऱ्या 
ििेना कमी करण्यासाठी आज दकतीतरी िेश रचनात्मक बिल करण्यासाठी जािीिपूिडक प्रयत्न करत 
आिेत. 

 
आज सांबांदधत उद्योगाांचे चार पुांज मोठ्या प्रमािात दिकदसत िोत आिेत. आदि तेच पुढे दतसऱ्या 

लाटेच्या युगाचा किा बनून रिािार आिेत. आपवयासि ते आर्थथक शक्ट्ती, सामादजक आदि राजकीय 
माांर्िीत मोठे बिल आििार आिेत. 

 
इलेक्ट्रॉदनक्ट्् आदि कॉम्प्युटसड िा असा ठळकपिे लक्षात येऊ शकिारा गट आिे. जगाच्या 

पाठीिर अल्स्तत्िात येिारा इलेक्ट्रॉदनक्ट्् उद्योग िा तसा निीनच उद्योग आिे. परांतु खात्रीने िा जगातवया 
मोठ्या उद्योगातील चिथा उद्योग बनिार आिे. पोलाि, स्ियांचदलते आदि रसायने याांच्यानांतर िाच उद्योग 
प्रमुख बनिार आिे. कॉम्प्युटर दकती िगेाने सिडत्र पसरला, िी गोि सिांनाच मािीत आिे. स्िस्त दमनी 
कॉम्प्युटर आज अमेदरकेतवया प्रत्येक घरािर आक्रमि करण्याच्या पदित्र्जयात आिे! 

 
बँका, िुकाने, सरकारी कचेऱ्या, कामे करण्याच्या अशाच इतर जगाांमधून कॉम्प्युटर कायडरत िोत 

असवयाने धांिा, उत्पािन, दितरि याांच्याखेरीज कामाचे स्िरुप फार काय कुटुांबरचना िेखील निा आकार 
धारि करिार आिेत. 
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इलेक्ट्रॉदनक्ट्् उद्योगाचीिी भरभराट िोऊ लागली आिे. कॅवक्ट्युलेटर, र्ायोर् िॉचेस, टी. व्िी., 
स्क्रीन गेम्स आता लोकाांना चाांगले मािीत झालेले आिेत. पि िी तर नुसती चुिूक आिे. िी प्रगत शासे्त्र 
आजच्या मानाने दकतीतरी प्रगत आदि सूक्ष्मादतसूक्ष्म ज्ञान िेऊ शकिारी उपकरिे आपवया सेिसे िजर 
करू शकिार आिेत. त्यानांतर मग ििामान, शतेी, और्षधोपचार, याबाबतीतील शारीर ल्स्थतीचा अांिाज 
घेिारी ि िेिारी कपरे् िगैरेत अांतभूडत असलेली निी उपकरिे आदि इतरिी दकतीिी सुदिधा आपवया 
दिदिध ज्ञान सांपािनाचा मागड िगेाने खुला करतील, आदि सुरदक्षततेचािी, किादचत भार आपवयािर घेत 
आपवयाला फार मोठा दिलासा िेतील. 

 
ऊजा पेचप्रसांगामुळे उद्योगाांच्या प्रगतीकर्ील िगेात मोठ्या प्रमािात िाढ िोण्याचीच शक्ट्यता 

आिे. िुसऱ्या लाटेच्या युगाला ताांझयाांच्या जिू खािींचीच खूप मोठ्या प्रमािात आिश्यकता िोती. कारि 
सांिेश ििनाचे फार मोठे कामा पार पार्िाऱ्या या यांत्रिेसाठी मलैोगिती ताांझयाच्या ताराांची आिश्यकता 
िोती. आता आपि यात बिल करू लागलो आिोत. ताांझयाच्या ताराांची जागा िजनाच्या आदि केसाइतक्ट्या 
पातळ असलेवया फायबसडना (फायबर ऑदप्टक दसस्टीम िापरून) आपि िेऊ लागलो आिोत. फायबसडची 
योजना फार स्िस्त आदि श्रम िाचििारीिी ठरत आिे. अमुक एक काम करण्यासाठी जेिढ्या फायबसडची 
आिश्यकता आिे, तेिढेच काम करण्यासाठी लागिाऱ्या ताांझयाच्या तारा तयार करण्यासाठी त्याच्या 
िजारपट ऊजा खचड येत िोता! ९० मलै ताांझयाची तार करण्यासाठी लागिारा तेिढाच कोळसा ८०,००० 
मलै फायबर तयार करू शकतो! 

 
इलेक्ट्रॉदनक्ट्समुळेिी खूपच बचत िोते. कमीत कमी ऊजा िापरिाऱ्या भागाांची दििसेदििस िोिारी 

उत्पत्ती फायद्याचीच ठरते आिे. कमी उत्पािन खचड शक्ट्य करिाऱ्या दतसऱ्या लाटेच्या उद्योगाांनी िुसऱ्या 
लाटेच्या उद्योगाांची जागा िगेाने घेतली तर त्यात आश्चयड िाटण्याचे कारि नािी. 

 
इलेक्ट्रॉदनक्ट्सच्या निीन आदि अनपेदक्षत् उपयोगाांमुळे कवपनािािाला िूर सारत सत्य पुढे येईल 

आदि िेशाची आर्थथक घर्ामोर् भरीिपिे बिलून जाईल, अशी शक्ट्यता जािकार व्यक्ट्त करीत आिेत. 
 
तरीिी, इलेक्ट्रॉदनक्ट्सचा िा ‘उदे्रक’ िे सांपूिडतया निीन असिाऱ्या ताांदत्रक के्षत्राच्या दिशनेे 

टाकलेले केिळ एक पाऊल असिार आिे! 
 
अिकाश कके्षतील यांते्र 
 

जुन्या िुसरी लाट–तांत्राच्या पलीकरे् जािारी आपली एक झेप फारच चदकत करिारी आिे. ती 
म्ििजे अांतदरक्षात आदि सागरात आपि चालदिलेला धार्सी उपक्रम. 

 
अिकाश उद्योग िा नव्याने अल्स्तत्िात येत असलेवया तांत्रदिभागातील िुसरा प्रमुख गट आिे असे 

म्ििता येईल. 
 
सध्या कािी कारिाांमुळे उशीर िोत असला, तरी पाच स्पेस शटवस लिकरच अांतराळात िाितूक 

सुरु करतील; पृ्िी आदि अांतराळ याांच्यात जिू आठिड्याच्या िळेापत्रकानुसार लोकाांना न्यायला–
आिायला–सुरुिात करतील. या गोिीचे मित्ति लोकाांच्या फारसे लक्षात आलेले नािी. तथादप अमेदरका 



 
अनुक्रमणिका 

आदि युरोपातील अनेक कां पन्याांना िी “उच् आघार्ी” म्ििजे उच् तांत्र दिज्ञानातील भािी क्राांतीचे 
उगमस्थान िाटत आिे. 

 
उपग्रि आदि अांतराळ फलाट याांचा ऊजा दनर्थमतीसाठी िापर करून घेण्यासाठी अभ्यास ि प्रयोग 

चालू आिेत. “कािी उद्योगाांना कक्षा भ्रमिाचा अथड उमग ूलागला आिे. सेमी कां र्क्ट्टसड आदि और्षधे याांच्या 
िरम्यानच्या दिस्तृत दिदिध दिभागीय उत्पािनाांचे उत्पािक आदि प्राध्यापक त्याचे मित्ति समजून आिेत... 
उच् तांत्रादधदित िस्तूांना नाजूक आदि समतोल िाताळिीची आिश्यकता असते; आदि तेथे गुरुत्िाकर्षडि 
उत्पातीच ठरिार असते... अांतराळात या गुरुत्िाकर्षडिाची काळजी करण्याचे कारिच असिार नािी. तीव्र 
प्रदतदक्रया उत्पन्न करिाऱ्या िस्तूांची प्रकिा दिर्षारी द्रव्य िाताळिीची काळजी करण्याचा प्रश्न उद् भित 
नािी. पोकळीचा अनांत पुरिठा दतथे िोऊ शकतो. तसेच अदत उच् आदि अदत नीच उष्ट्ितामान आपवयाला 
दमळिता येते.”— असे ‘दबदझनेस िीक’चे म्िििे आिे. 

 
म्ििून ‘अांतराळीय उत्पािन’ िा शास्त्रज्ञ, स्थापत्य दिशारत आदि उच् तांत्र दिशारिाांमध्ये अदतशय 

मित्तिपूिड दिर्षय बनून रादिला आिे. या बाबतची दकती गर्बर् उरू्न रादिली आिे. पिा : फामास्युदटकल 
कां पनींना मकॅ्ट्र्ोनावर् र्ग्लसने एक असे उपकरि िेऊ केले आिे की ज्याच्या सिाय्याने मानिी पेशींपासून 
दिदिध एन्झाइम्स अलग करिे शक्ट्य िोईल. काच उत्पािक आता लेसर आदि फायबर ऑदप्टक्ट्ससाठी माल 
तयार करण्यासाठी मागड शोधत आिेत. युरोदकनेस िे रक्ट्ताची गुठळी दिरघिििारे और्षध अशा तऱ्िेच्या 
जीिघेण्या िुखण्याांनी धोक्ट्यात आलेवया रोग्याांसाठी जि ूिरिानच आिे. या और्षधाच्या एका र्ोसला सध्या 
२,५०० र्ॉलसड उत्पािन खचड पर्तो. जेस्को पटुमेकर या NASA च्या अभ्यासाच्या अांतराळ 
औद्योदगकीकरिाच्या प्रमुखाचे म्िििे असे आिे की िे और्षध आपि अांतराळात याच्या एक पांचमाांश खचाने 
दनमाि करू शकू. 

 
आदि यािून मित्तिाच्या अशा कािी सांपूिडतया निीन िस्तू आिेत, की ज्याांचे आपि, दकतीिी पसेै 

खचूडन, पृ्िीिर उत्पािन करुच शकिार नािी, परांतु अांतराळात करू शकू. पृ्िीच्या गुरुत्िाकर्षडिाच्या 
त्रासामुळे आपि पृ्िीिर उत्पन्न करू शकत नािी अशा चारश े दमश्रिाांची यािी सध्या TRW या एरोस्पेस 
आदि इलेक्ट्रॉदनक्ट्् कां पनीने केलेली आिे. आदि िी दमश्रिे आपि अांतराळात दनमाि करु शकू असा 
दनिाळािी दिलेला आिे. अांतराळ व्यापारी ि आर्थथक दृिीनेिी उपयुक्ट्त ि सुसह्य व्िाि े यासाठी दिदिध 
कां पन्या नुसत्या दिचारच करत नािीत, तर प्रत्यक्ष त्या प्रयत्नाला लागलेवया आिेत. 

 
अांतराळ नगरे उभारण्यास उत्सुक असिारे बुल्ध्िमान ि प्रयत्नशील समथडक र्ॉ. ओनील िे आिेत. 

चांद्र प्रकिा िुसऱ्या दठकािािून दमळिलेवया भौदतकापासून िळूिळू, क्रमाक्रमाने, थोरे् थोरे् काम करीत 
अांतराळनगर उभे करण्याची र्ॉ. ओनील याांची कवपना आिे. त्याांचे सिकारी र्ॉ. ब्रायन ओलीरी अपोलो 
आदि ॲमोर या छोया ग्रिाांिरील खािकामाबद्दलची शक्ट्यता अजमाित आिेत. चांद्र प्रकिा इतर 
दठकािािून आिवया गेलेवया भौदतकाांिर आिश्यक रासायदनक प्रदक्रया करण्याच्या दृिीने आदि अांतराळ 
िस्तीतील ठाण्याांचे आराखरे् ि उभारिी करण्याच्या दृिीने शास्त्रज्ञ दनयदमत अभ्यास करुन, बैठका घेऊन 
दिचारदिदनमय करत आिेत. 

 



 
अनुक्रमणिका 

प्रगत इलेक्ट्रॉदनक्ट्स आदि अांतराळ कायडक्रम याांच्या सांयोगाने पृ्िीिरच्या उत्पािनाांच्या शक्ट्यता 
ओलाांरू्न तांत्रके्षत्राला एका नव्याच थरािर आिनू ठेिले आिे. िुसऱ्या लाटेच्या समाजाच्या फार पुढे सिड 
कािी गेलेले आिे. 
 
खोल खोल समुद्रात 
 

निीन ताांदत्रक के्षत्रातील दतसरा उद्योगसमूि समुद्राच्या खोलीकरे् घेतलेवया उर्ीत सामािलेला 
आिे. समुद्रात खोलिर जाण्याच्या आपवया सािसात बाह्य अांतराळात आपि घेत असलेवया झेपेचे 
प्रदतप्रबबच जिू पर्लेले आढळेल. 

 
आपवया या भकेुवया जगातील अन्नसमस्येिरचा तोर्गा ठरेल अशीच भरीि मित समुद्र करिार 

आिे. आपवयाला अत्यांत आिश्यक असलेवया प्रोटीनचा अखांर् पुरिठा करायला तो समथड आिे. मात्र या 
के्षत्रातिी आपवयाला योजनाबध्ि ‘शतेी’ करािी लागिार आिे. आज जपान आदि रदशया उद्योगधांद्याच्या 
तत्तिािर मासेमारी करत आिेत. ती इतकी कू्रर आिे, की मत्स्य जगतातवया कािी जाती नामशरे्ष िोण्याच्या 
मागािर आिेत. याउलट आपि जर आपवया अक्कल िुर्षारीने मत्स्योत्पािन ि मत्स्यपालन िाती घेतले, 
तर आपवयाला कसलीिी प्रचता करण्याचे कारि उरिार नािी. सजीि सृिीतवया समतोलाला धक्कािी 
लागिार नािी. आदि आपलेिी पोर्षि िोईल. 

 
सध्या घाईघाईने समुद्र दकनाऱ्याांलगत समुद्रतळाांशी आढळलेवया तेल के्षत्रातून समुद्रतळाखालच्या 

तेल साठ्याांचा उपसा केला जातो आिे. िी घाई तशी घातकच ठरिार आिे. कारि तेल साठ्याांच्या 
साठििीला त्यामुळे बाधा येण्याची शक्ट्यता आिे. म्ििजे इथेिी कािी धोरि असिे िे िूरगामी पदरिामाांच्या 
दृिीने आिश्यक आिे. 

 
समुद्राकरू्न आपवयाला इतरिी दकतीतरी खदनजे दमळतात. ताांबे, जस्त, कथील, चाांिी, सोने, 

प्लॅदटनम आदि अत्यांत मित्तिाची गोि म्ििजे ज्यापासून जदमनीच्या शतेीसाठी खते दमळू शकतात ते 
फॉस्फेटयुक्ट्त िगर् आदि माती एकया ताांबड्या समुद्राच्या तळाशी ३·४ दबदलयन र्ॉलसड प्रकमतीचे जस्त, 
चाांिी, ताांबे ि सोने आिे जिळ जिळ शांभर कां पन्या बटायाच्या आकाराच्या मँगेनीजच्या गुठळया 
समुद्रतळािरुन काढून आिायला सज्ज िोत आिेत. दिशरे्ष म्ििजे मँगेनीज िी पुनः उत्पन्न िोऊ शकिारी 
गोि आिे. जगभरच्या अशा दनरदनराळया कां पन्याांच्या चार प्रमुख गटाांनी िे खािकाम िाती घेण्याची मोिीम 
आखली असून ती लिकरच िाती घेण्यात येईल. 

 
िॉफ मनला रोश िी और्षध उत्पािक कां पनी समुद्रापासून निी द्रव्ये िस्तगत करुन निी और्षधे, नि े

बुरशी दिरोधक, ििेनाशामके, दनिानोपयोगे द्रव्ये ि साधने, तसेच रक्ट्तस्त्राि थाांबििारी और्षधे तयार 
करण्याच्या प्रयत्नात आिे. 

 
अशी िी तांते्र दिकदसत िोत असतानाच आपवयाला किादचत् समुद्राच्या पोटात उभारवया गेलेवया 

िसािती, आदि तरांगते कारखाने पिायला दमळण्याची शक्ट्यता आिे. िारे, उष्ट्िप्रिाि, लाटा अशा समुद्री 
शक्ट्तींपासून स्िस्तात भरपूर ऊजा दमळििे शक्ट्य आिे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

मरीन पॉदलसी ह्या तांत्रदिर्षयक दनयतकादलकाचे म्िििे असे आिे, की समुद्रािर तरांगते फलाट 
बाांधण्याची योजना इतकी सोपी आदि कमी खचाची आिे, की जगातले बिुतेक िेश, फार काय खाजगी 
कां पन्या िेखील िे काम िाती घेऊ शकतील. आता अशी शक्ट्यता िाटते, की अदतशय गिीने त्रासलेवया 
औद्योदगक समाजाकरू्न तरांगती शिरे उभारली जातील. आदि त्याांचा िापर बिुिेशीय कॉपोरेशन्सकरू्न 
व्यापारी िालचालींची तरांगती ठािी म्ििनू करुन घेतला जाईल. समुद्री उत्पन्नाच्या िेिािघेिािीसाठी, 
दितरिाांसाठी अन्नसांबांधी कां पन्या तरांगती शिरे बाांधतील. अशा कािी शिराांची निीन राज्ये म्ििनू सुध्िा 
घोर्षिा िोिे अशक्ट्य नािी...” 

 
अशा तरांगत्या शिराांच्या आश्रयाने निीन सिउद्योग दनमाि िोण्याचीिी शक्ट्यता आिे. समुद्राकरे् 

स्थलाांतर करण्याची आर्थथक ि व्यापारदिर्षयक कारिे दििसेदििस तीव्र स्िरुप धारि करत आिेत. तेव्िा 
िे घर्िेिी फार िूरच्या काळातली गोि नािी. दशिाय एक गोि अशी, की िा िैभिशाली िारसा केिळ 
श्रीमांत राष्ट्राांपुरताच मयादित रिािारा नसून, तो सांपूिड मानिजातीचा असवयामुळे याबाबत 
औद्योदगकीकरि नसलेले िेशिी दिलक्षि दिरीरीने झगर्ा करत आिेत. 

 
आपि मूलभतूपिेच नव्या ऊजा तळाकरे्, नव्या तांत्राकरे् दनघालो आिोत, या गोिीचा िा आिखी 

एक प्रमुख पुरािा. 
 
पि िे सिड पुराि ेि प्रयत्न कमी ठरतील असा अदतशय प्रमुख उद्योग समूि प्रयोग शाळाांशी दनगदर्त 

आिे. उद्याच्या अथडकारिािर सिात जास्त पदरिाम करिारी गोि म्ििजे जीिशास्त्रदिर्षयक उद्योग. 
 
जीिोद्योग 
 

िर िोन िर्षांत जीिोत्पत्ती दिज्ञानदिर्षयक मादिती अक्षरशः िुप्पट झालेली असते दिख्यात शास्त्र 
प्रिक्ट्ता दरची कावर्र याांनी म्िटले आिे, की “ज्यानुसार प्लॅल्स्टक ि पोलाि िस्तु आपि कौशवयाने 
दनमाि करतो, त्याचप्रमािे आपि आता सजीि िस्तूांचे उत्पािन सुरु केले आिे.” 

 
मोठ्या कां पन्या, निीन जीिशास्त्राच्या अक्षरशः मागे लागलेवया आिेत. शास्त्रज्ञाांनी खदनजाची भकू 

असिारे मायक्रोझज तयार केले आिेत. त्याांचा िापर समुद्री पाण्यात आढळून आलेवया धातूची प्राप्ती 
करण्याकरता केला जाईल. नि नव्या कां पन्या अशा मायक्रोझजच्या दिदशि आकार ि गुिधमड सांबांधातील 
खास िक्क स्ितःकरे् राखून ठेिण्यासाठी मागिी करत आिेत. 

 
टीकाकार–ज्याांमध्ये अनेक शास्त्रज्ञ सामील आिेत— काळजीत पर्लेले आिेत. त्याांना तेलाच्या 

सुरनळयाऐिजी मायक्रोब सुरनळया दिसतािेत. या दजिांत नळया रोग पसरिायला प्रकिा सांपूिड जनसांख्या 
मोठ्या प्रमािात खाऊन टाकायला पुरेपूर समथड आिेत अशी त्याांची भीती आिे. या दिर्षारी दजिािूांची 
दनर्थमती आदि त्याांचा अचानक िोिारा प्रसार िे कािी काळजीचे एकमेि कारि नािी. 

 
दिचारात अशा प्रकारच्या गोिी गोंधळ घालू लागवया आिेत की ओले गित आदि कर्बा 

पचििाऱ्या गाईांसारखी पोटे असिाऱ्या मानिाची दनर्थमती करता येईल का? खालच्या िजाचे अन्नसेिक 
करून ते पचिता येण्याची पात्रता मानिात आली तर अन्नप्रश्न दकतीतरी मोठ्या प्रमािात सुटला, असेच 



 
अनुक्रमणिका 

िोईल. िुसरा दिचार म्ििजे ज्या त्या कामाच्या आिश्यकतेनुसार योग्य तन्िुरुस्ती धारि करतील असे 
शारीदरक बिल आपवयाला कामगाराांमध्ये करता येतील का?... दनकृि िजाच्या लोकाांची सांपूिड गच्छन्ती 
करून िदरि ि उत्तम िजाचे लोक आपवयाला तयार करता येतील का?... आपवया ितीने लढाई 
करण्यासाठी आपि सैदनकाांची ‘कलमे’ तयार करू शकू का? जन्माअगोिरची जन्म घेिाऱ्याची अिस्था 
आपवयाला समजेल का? म्ििजे तसे झावयास जन्माला येऊ नयेत अशा स्िरुपाचे जीि जन्माला 
येण्याअगोिरच आपि नि करुन टाकू शकू! आपवयासाठी आपि जािा अियिाांचा साठा करून ठेिािा 
काय? म्ििजे एखािा अियि उिा : दकर्नी, दलव्िर, फुप्फुस इ. दनकामी प्रकिा धोकािायक झाला, तर 
त्या जागी िुसऱ्या अियिाची योजना करून टाकायची की झाले काम! 

 
ऊजा समस्या सोर्ििारे जीिािु उत्पन्न करता येतील का? शास्त्रज्ञ आता सूयडप्रकाशाचे दिदु्यत् 

रासायदनक ऊजेत रूपाांतर करू शकतील अशा सूक्ष्म जांतूांच्या दनर्थमतीचा दिचार करत आिेत. 
“बायॉलॉदजकल सोलर सेल  ् ”चा दिचार चालू आिे. अिुशक्ट्ती कें द्राची जागा घेऊ शकतील अशा सजीि 
प्रकाराांच्या उत्पत्तीचा दिचार चालू आिे. म्ििजेच दकरिोत्सारी प्रसारिाऐिजी आपि आता जीिोत्सारी 
प्रसारिाची योजना करण्याचे योजू लागलो आिोत. 

 
आतापयंत ज्या रोगाांिर आपि मात करू शकत नव्ितो, अशा रोगाांना आपि काबूत आिू, 

नािीसेिी करून टाकू यात शांका नािी. परांतु िुलडक्ष केवयामुळे प्रकिा आकसामुळेिी आपि पूिी नव्िते असे, 
अदधक घातकिी असू शकतील असे नि ेरोग दनमाि करण्यास ियगय करिार नािी असे दिसते. 

 
उद्योगात केला जािारा दजिािूांचा उपयोग प्लॅल्स्टक, खते, कपरे्, रांग आदि इतर िजारो 

तऱ्िाांच्या पिाथांच्या दनर्थमतीत भासिारी तेलाची गरज पुष्ट्कळच कमी करील. लाकूर्, लोकर, आदि 
अशाच इतर ‘नैसर्थगक’ िस्तूांच्या दनर्थमतीतिी लक्षिीय बिल घरू्न येतील. युनायटेर् स्टेर् स्टील, 
दफयाट, दिताची अशा प्रदसद्ध कां पन्याांमध्ये अशा जीिशास्त्रज्ञाांचे खास दिभाग तयार केले जातील. 

 
शतेी के्षत्रातिी लिकरच अन्नाच्या पुरिठ्यात िाढ करण्यासाठी आपवयाला या नव्या दिभागाची 

मित घ्यािी लागेल. सिाव्या िशकातवया िदरतक्राांतीचा बोलबाला झाला. पि ह्या क्राांतीसाठी कृदत्रम 
रासायदनक खते िापरिे अगत्याचे िोते. आता जैदिक शतेीक्राांती िोण्याची शक्ट्यता आिे. दतच्यामुळे कृदत्रम 
खताांची दनकर् कमी िोईल. िालुकामय प्रकिा क्षारयुक्ट्त जदमनीतिी शतेी उत्पन्न काढण्याचे प्रयत्न चालू 
रिातील. शतेी उत्पन्नात लक्षिीय िाढ िोईल. सिडिूर पसरिाऱ्या िुष्ट्काळाचा शिेट करिे शक्ट्य िोईल. 
आदि सांपन्नता आली, की गरीब िेश आदि श्रीमांत िेश याांच्या मधली िरी दनदश्चतच कमी िोईल. 

 
एक गोि मात्र उघर् आिे, की तीनश े िर्षांच्या जुन्या, िुसऱ्या लाटेच्या दिदु्यत् याांदत्रक ताांदत्रक 

चौकटीत आपि अर्कून पर्िे आता शक्ट्य नािी. आदि िी गोि केिळ ऐदतिादसक मित्तिाची ठरिार आिे 
यात शांका नािी. 

 
निीन तांते्र एकमेकाांशी सांलग्न िोऊन काम करू लागेपयंत आपवयाला त्याांच्या पदरिामाांचे मित्ति 

पटिे तसे कठीिच आिे. मात्र एकिा का िे घटक एकत्र आले, की इदतिासाने पादिला नसेल इतका 
अभतूपूिड असा निीन शोधाांचा पूरच लोटिार आिे. आपि दतसरी लाट–सांस्कृतीसाठी नायपूिड नादिन्य 
असलेवया नव्या ताांदत्रक के्षत्राची उभारिी करू लागलो आिेत. 
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ताांदत्रक उठाि 
 

तीनश ेिर्षांपूिी जेव्िा निीन तांत्रज्ञान पुढे आले, तेव्िा त्या बाबतीत सिांनी एकच प्रश्न दिचारला, 
की त्याच्यामुळे लष्ट्करी तर्ाखा अदधक प्रभािी िोिार आिे का? पि आताच्या या नव्या तांत्रज्ञानाला 
याखेरीज आिखीिी कर्क प्रश्नाांची उत्तरे िेण्याची आिश्यकता असिार आिे. या चाचण्या असे 
दिचारिार आिेत, की सजीिाांच्या एकमेकाांशी असिाऱ्या नात्याांतील सांबांधाांिर सामादजक, आर्थथक प्रकिा 
धोरिात्मक दिचाराांिर त्याांच्यामुळे काय पदरिाम घर्िार आिेत? 

 
कोितीिी गोि प्रकिा कोितेिी तांत्र नव्याने पढेु आले, की प्रस्थादपताांचे कैिारी त्या गोिीला प्रकिा 

तांत्राला जीि तोरू्न दिरोध करीत रिातात. तीनश ेिर्षांपूिी निीन तांत्र आले तेव्िा त्यालािी दिरोध झाला. 
यांत्रमागािरील फ्लाइांग शटलचा क्राांदतकारक शोध लाििाऱ्या जॉन केच्या घरािर िली े झाले ि त्याचे प्रचांर् 
प्रमािात नुकसान करण्यात आले. असेच दकतीतरी प्रकार झाले. 

 
त्यापैकी अदधक प्रदसद्धी पािलेले उिािरि म्ििजे इ. स. १८११ साली स्ितःला वयुदर्ट्ट्् 

म्िििनू घेिाऱ्या मोर्तोर्िाद्याांनी त्याांची मागयांते्र मोरू्न त्याांचा दिध्िांस केला. 
 
आता निीन तांत्रालािी दिरोध िोत आिे. फरक एिढाच की िे दिरोधक स्ितः सुदशदक्षत आिेत, 

शास्त्रज्ञ आिेत, र्ॉक्ट्टर आिेत, तांत्रदिद् आिेत, सािडजदनक आरोग्याबाबतचे अदधकारी आिेत. त्याच प्रमािे 
लाखो सामान्य नागदरकिी त्याांच्या समिते आिेत. वयुदर्ट्ट्् प्रमािे ते अदशदक्षत, िताश, गरीब, भकेुलेले 
असे नािीत. निीन यांते्र आपवया पोटािर पाय आितील असे िाटवयािरून वयुदर्ट् ्  नी केले तसे घातक 
िली े करण्याची प्रकिा बाँब िगैरे टाकून उभारले जात असलेले काम जमीनिोस्त करण्याची या 
लोकाांच्याकरू्न शक्ट्यता नािी. त्याांचा दिरोध ताांदत्रक दनयतकादलकाद्वारा करण्यात येिाऱ्या प्रचारामधून 
आढळून येतो. ते कायिेशीरपिे खटले उभे करतात. मोचे काढतात. दनिशडने करतात, दनरोधन करतात. 
सनिशीर मागांनी आपले दिरोधी मत नोंिितात. 

 
प्रदतदक्रयािािी म्ििून ओळखली जािारी िी चळिळ. िा उभारवया जात असलेवया दतसऱ्या 

लाटेचा मित्तिाचा भाग आिे. एका बाजूला िुसऱ्या लाटेचे कैिारी, िुसऱ्या बाजूला अजूनिी अल्स्तत्िात 
असलेवया पदिवया लाटेचे कैिारी आदि या िोिोंच्या दिरोधाला तोंर् िेत पुढे सरसाििाऱ्या दतसऱ्या लाटेचे 
आधारस्तांभ, असे िे दचत्र आिे. िुसऱ्या लाटेच्या बाजूचे मख्ख म्िििे असे आिे, की “जर उपयोग िोत 
असेल, तर उत्पािन करा. जर उत्पािनाची दिक्री िोत असेल, तर उत्पािन करा, आपवयाला जर साम्यड 
प्राप्त िोिार असेल, तर उभारिी करा.” कुठलािी धोका पत्करायला त्याांची तयारी नािी. 

 
िुसऱ्या बाजूला आपवयाला एक िुबळा आिाज उठलेला आढळतो. कवपनारम्यतेला किटाळिारे 

िे अदतरेकी म्िित आिेत, ‘बस करा, बस झाले आता. आता मागे चला परत. मध्ययुगातील तांते्र आदि ला, 
िस्तोद्योग, श्रमपद्धती याांचा स्िीकार करा.’ तृप्त अशा मध्यमिगानेिी त्याच जुन्या जगाकरे् परत जाण्याची 
कवपना व्यक्ट्त केली आिे. िे जग आपवया मनात दतटकारा उत्पन्न केवयाखेरीज रिािार नािी. 

 
या िोन्िी टोकाांच्या मध्यांतरी प्रत्येक िेशातले लोक िाढत्या प्रमािात सामाित आिेत. ते म्ििजे 

ताांदत्रक उठािाचा मुख्य भाग िोत. नकळतच ते दतसऱ्या लाटेचे समथडक िोत आिेत. ते तांत्रज्ञानापासून 
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सुरुिात करत नािीत, परांतु आपवयाला भदिष्ट्य काळात कोित्या प्रकारचा समाज ििा आिे यासांबांधी ते 
प्रश्न दिचारतात. त्याांना िे मािीत आिे, की आपवयापुढे इतक्ट्या तांत्रादधदित सांधी उपलझध आिेत, की त्या 
सिांसाठी आपवयाकरे् भाांर्िल नािी, त्या सिांचा आपि दिकास करू शकत नािी, त्या सिांची योजना ि 
िापर करिार करू शकिार नािी. त्यामुळे त्याांचे म्िििे असे आिे, की या सांधीपैकी अशा कािींची आपि 
काळजीपूिडक दनिर् करािी, की ज्याांच्या आपवयाला सामादजक आदि मानिी दितासांबांधी िूरगामी अशा 
सेिा उपलझध िोऊ शकतील. आपवया ध्येयाांना तांत्रदिज्ञानाने आकार िेण्यापेक्षा सामादजक िुकुमतीखाली 
तांत्रदिज्ञानाच्या जोरिार मुसांर्ीच्या दिस्तृत मागांनी जात असाि.े 

 
या उठाििाद्याांनी अजून आपवयासाठी स्िच्छ, व्यापक असा कायडक्रम तयार केलेला नािी. तथादप 

त्याांचे जािीरनामे, अजड, तक्रारी, दिधाने ि अभ्यास याांिरून आपि त्याांच्यातील अनेक प्रिालींबाबत अांिाज 
व्यक्ट्त करू शकतो. तांत्राकरे् पिाण्याच्या निीनच दृदिकोिाचे आपवयाला ज्ञान िोते. त्या द्वारेच दतसऱ्या 
लाटेखाली येिाऱ्या भदिष्ट्याकर्ील सांक्रमिाची ठाम योजना आकळण्यास मित िोते. 

 
िे उठाििािीचे म्िििे असे की, पृ्िीिरील जीिन कमकुित अिस्थेत आिे. आदि आपवया निीन 

तांत्रदिज्ञानाचा जोर िाढेल; त्यानुसार पृ्िीचे िुरुस्त न िोण्या इतके नुकसान आपि करून घेिार आिोत. 
तेव्िा त्याांची प्रगती थाांबििेच इि ठरिार आिे. 

 
ह्या लोकाांचे आिखी म्िििे असे आिे, की आपि तांत्राला िुकुमतीखाली आिले काय, की तांत्राने 

आपला ताबा घेतला काय, आपि यापढेु नेिमीचे मठूभर उच्िगीय–शास्त्रज्ञ, इांदजदनयर, राजकारिी आदि 
उद्योगपती अशा गटातले— रािूच शकिार नािी. पदश्चम जमडनी, िान्स, स्िीर्न, जपान आदि सांयुक्ट्त 
अमेदरकन सांस्थानात अण्िस्त्रदिरोधी प्रचार चालू आिे. काँकार्ड् च्या दिरुध्ि लढा चालू आिे, जैदिक 
सांशोधनाच्या दनयमनाच्या मागण्या िाढत आिेत. या सिड घटनाांचा अथड एकच की ताांदत्रक दनिडयाला 
लोकशािी तत्तिाांचा आधार दमळाला पादिजे. 

 
या खेरीज या उठाििाद्याांनी असेिी म्िटले आिे, की प्रगत िोण्यासाठी तांत्रज्ञान मोठे, मिागरे् 

प्रकिा सांदमश्र असण्याची कािीिी जरुरी नािी. 
 
याप्रमािे िे लोक योग्य, अनुकूल अशाच तांत्र–आिाक्ट्याचा आराखर्ा करण्याच्या बाजूचे आिेत. 

या आिाक्ट्यानुसार त्याांना लोकाांना कामे पुरिायची आिेत, प्रिूर्षि टाळायचे आिे, पदरसर शाबूत राखायचा 
आिे, केिळ िेशासाठी प्रकिा जागदतक बाजारपेठेसाठी उत्पािन करण्यासाठी ि स्थादनक उपयोगासाठी 
उत्पािन कराियाचे आिे. त्यानुसार त्याांचे दनरदनराळया व्यिसायात जगभर िजारो प्रयोग चालूिी झालेले 
आिेत. 

 
यातले कािी प्रयोग व्यििायड आिेत. कािी प्रयोगात अत्याधुदनक मालाचा आदि शास्त्रीय 

उपकरिाांचा, नव्या तऱ्िेने, जुन्याच तांत्रात िापर करुन पादिला जात आिे. जेथे रस्तेबाांधिी झालेली नािी, 
अशा ब्राझील, नायजेदरया सारख्या िेशाांच्या त्या भागात ििाई मागड स्िस्त आदि सुरदक्षत िाितूक 
करण्याच्या दृिीने उपयुक्ट्त ठरतील. कािी के्षत्रात–दिशरे्षतः ऊजेच्या, कािी साध्या ि लघुताांदत्रक मागांना, 
सांदमश्र स्िरुपाच्या मोठ्या प्रमािातवया तांत्रदिज्ञानात ‘सुधादरत’ करता येिे दिचाराधीन आिे. मात्र यांत्र िे 
िेतुशी सुसांगत असायला िि.े 
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त्याांना िे पटले आिे, की समुद्र आदि आकाश ह्याच गोिींिर समान िारसािक्क साांगण्यात येऊन 
उपयोगाचे नािी, तर खुद्द सुधादरत तांत्रज्ञानच अदधकादधक लोकाांच्या, उिा. भारतीय, अरब, प्राचीन चीन 
अशा िेशाांतील बिुसांख्याांकाांच्या सिभागाखेरीज अल्स्तत्िात रिािे अशक्ट्य आिे. 

 
एकूि असे आढळते, की िा तांत्र उठािाचा कायडक्रम तांत्रमुसांर्ीला मािसाळू पिात आिे. 
 
िे उठाििािी दििसेदििस िाढतच जािार आिेत. त्याांना िे मािीत आिे की नािी कळत नािी, ते 

दतसऱ्या लाटेचे समथडक आिेत, प्रचारक िोत आिेत. ते नािीसे तर िोिार नािीतच, उलट ते दििसेदििस 
िाढत जािार आिेत. आपली शुक्रािरची मोिीम, आपले आश्चयडकारक काँप्युटसड, आपले जीिशास्त्रीय 
शोध, आपवया समुद्रतळाकर्ील मोदिमा याच्या इतकेच तेिी सांस्कृतीच्या नव्या पायरीचे घटक आिेत. 

 
पदिवया आदि िुसऱ्या लाटेच्या कैिाऱ्याांशी चाललेवया या लढ्यातून आपि निीन सुजाि 

तांत्रापयंत येिार आिोत; निीन दटकाऊ उजापध्ितीच्या आपि जिळपास येत चाललो आिोत. नव्या 
ऊजातळाशी नव्या तांत्राची युती झावयानांतर आपि आपवया सांपूिड सांस्कृतीच्या नव्याच पातळीिर येिार 
आिोत. आदि दतच्या गाभ्यात आपवयाला िोन पातळयाांिर चाललेवया उद्योगाांचा सांगम आढळिार आिे. 
त्यातवया िरच्या पातळीिर आपवयाला अदधक शास्त्रोक्ट्त, सुधादरत कर्क पयािरिशास्त्राच्या ि सामादजक 
अदधसते्तखालील उद्योग कायाल्न्ित असलेले आढळतील; तर खालच्या थरािरिी दततकेच सुधादरत परांतु 
छोया प्रमािातील, अदधक मानिी श्रिेीचे उद्योग कायडरत असतील. परांतु ह्या िोन्िीिी थरातील उद्योग 
िुसऱ्या लाटेच्या तांत्रके्षत्रातील तत्तिाांपेक्षा मलूतःच िुसऱ्या तत्तिाांिर आधारलेले असतील. आदि िे िोन्िी 
दमळून उद्याचे ‘प्रभतु्िाचे दशखर’ तयार करतील. 

 
अथात्, ‘उद्या’ च्या दचत्रातील िा केिळ एक तपशील झाला. 
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िहा र। रमाध्य मासचे रदवकें द्र कर  
 

गुप्तिेर सांघटना प्रदतदनधी िे आपवया काळाचे अदतशय प्रभािी रुपक आिे. ००७ चा गौरि करिारे 
शकेर्ो दचत्रपट दनघत आिेत. टेदलल्व्िजन ि स्िस्त पसु्तके गुप्तिेराांच्या धार्सी, रांगेल, नैदतकदृष्ट्या 
उिासीन, आदि प्रत्यक्षािून अिाढव्य आकारातवया दकत्येक प्रदतमा सतत दनमाि करत आिेत. तर सरकारे 
गुप्तिेराांिरती अझजािधीने खचड करत आिेत. के जीबी सी आय ए आदि इतर दकत्येक गुप्तिेर प्रदतदनधी 
एकमेकाांना काटशट िेत असतात. 

 
मॉस्कोमध्ये पदश्चमींिर िेरदगरीचा आरोप केला जातो, तर बॉन मध्ये गुप्तिेराांच्या त्रासामुळे 

मांदत्रमांर्ळे पर्तात. िॉप्रशग्टनमध्ये अमेदरकन आदि कोरीयन प्रदतदनधींनी केलेली िुष्ट्कृर त्य उघर्कीला 
येतात. आदि या सिांिर कळस म्ििजे िेरदगरी करिाऱ्या उपग्रिाांनी आकाश भरून गेलेले आिे. पृ्िीच्या 
इांचाइांचाांची छायादचते्र ते सतत घेत असतात. 

 
गुप्तिेर कािी इदतिासाला निीन नािी. पि आताच त्याांच्या सिांच्या कवपनेत एिढा मोठा प्रभाि 

का पर्लेला असािा? आपि जर बारकाईने पादिले तर कथाांमधील पोलीस प्रकिा काउ बॉय दपस्तुले प्रकिा 
त्याांच्या नुसत्या मुठी ह्या ित्याराांिरच अिलांबून असतात. तर गुप्तिेराांकरे् अत्याधुदनक सामग्री उपलझध 
असते— इलेक्ट्रॉदनक् बॅग्ज, कॉम्प्युटसड, इन्िारेर् कॅमेरे, गाड्या– ‘उरू्’ प्रकिा ‘पोिू’ शकिाऱ्या, 
िेदलकॉप्टसड, एका मािसाच्या उपयोगाच्या पािबुड्या मृत्यु दकरिे आदि अशीच दकतीतरी साधने. 

 
गुप्तिेराचे मित्ति िाढायला आिखी कारि आिे. काउ बॉइज, सैदनक, खाजगी टेिळे, सािसिीर, 

मोिीमिीर असे िाड़मयातले प्रकिा दसनेमातले नेिमीचे नायक, स्पशडजे्ञय प्रत्यक्षाचा पाठलाग करतात. 
त्याांना गुराांसाठी जमीन ििी असते, त्याांना सा ििा असतो, त्याना ठकाांना पकर्ायचे असते. एखािी मुलगी 
दमळिायची असते. गुप्तेिर असे नसतात. त्याांचा मूलभतू उद्योग असतो मादिती पुरिण्याचा. आदि मादिती 
दमळििे िा जगातला सिात िगेाने िाढिारा आदि अत्यांत मित्तिाचा उद्योग बनला आिे. आदि गुप्तिेर िा 
िूरगामी बनलेवया मादिती के्षत्राचे जिू दजिांत प्रतीक आिे. 
 
प्रदतमाांची िखार 
 

िुसऱ्या लाटेकरू्न दतसऱ्या लाटेकरे् जात असताना आपवया मानदसक जर्िी घर्िीत बिल 
िोतो आिे. 

 
प्रत्येकाच्या मेंिूत िास्तिाची एक मनःपूत प्रदतमा तयार िोत असते. मेंिू म्ििजे प्रदतमाांची जि ू

िखार असते. त्यातील कािी प्रदतमा दृश्य असतात, तर कािी श्राव्य असतात. कािी स्पशाने ज्ञात 
िोिाऱ्यािी असतात. कािी आपवया िाढीच्या काळात झालेवया पदरसराच्या मादितीच्या रूपातील आकलने 
असतात, तर कािी नाती दनदश्चत करिारी, सांबांधिशी असतात. उिा : आई आदि मूल िे िोन शझि. कािी 
साध्या सरळ असतात, तर कािी सांदमश्र आदि कल्वपत असतात. तर अशा अनेकदिध प्रदतमाांच्या एकत्र 
जमण्याने आपवया जगादिर्षयीच्या दचत्रात भर पर्ते. काळाच्या सांिभात आपि दनदश्चत कुठे आिोत िे 
समजते. आपवया भोितीच्या िैयल्क्ट्तक नात्याांचे जाळे िोऊन ते ध्यानात येते. 
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ह्या प्रदतमा कािी अचानक कुठून आलेवया नसतात, तर आपवयाला न समजिाऱ्या मागांतून–
खािाखुिा, पदरसरातून दमळालेली मादिती इत्यािीमधून–त्या तयार झालेवया असतात. आपवया 
भोितीच्या ल्स्थतीत बिल िोत असताना— कामात, घरात, चचडमध्ये, शाळाांमध्ये, राजकीय व्यिस्थेमध्ये 
आपवयाला दतसऱ्या लाटेचा पदरिाम जािितो. आपवया भोिती पसरलेला मादितीचा समुद्रिी बिलतो. 

 
पदिवया लाटेच्या सांस्कृतीतील मूळ अगिी िळू बिलत जािाऱ्या खेड्यात लिानाचे मोठे िोत 

असताना, िास्तिाची प्रदतकृती मनात तयार करीत असे. ते अगिी मूठभर व्यक्ट्तींच्या ि दठकािाांपासून 
दमळिाऱ्या प्रदतमाांतूनच–दशक्षक, पुरोदित, मुख्य अदधकारी, गािप्रमुख, आदि सिात मित्तिाची गोि 
म्ििजे कुटुांब. 

 
िुसऱ्या लाटेत िे दचत्र पालटले. िास्तिाचे दचत्र मनािर उमटिण्यास मित करिारे अनेक मागड 

दतने तयार केले. मुलाला त्याच्या र्ोळयाांसमोर प्रदतमा केिळ दनसगड प्रकिा लोक याांच्या द्वाराच उमटिनू 
दमळत नव्ित्या, तर त्या त्याला ितडमान पते्र, मादसके, रेदर्ओ आदि नांतर टेदलल्व्िजन याांच्याकरू्न तयार 
करून दमळत िोत्या. 

 
उिािरि द्याियाचे झाले तर श्राव्य प्रदतमाांचे द्याि ेलागेल. ह्या प्रदतमा जनमानसात इतक्ट्या रूढ 

िोऊन गेवया िोत्या, की त्याांना मूतीची योग्यता प्राप्त झाली. फर्कत्या लाल झेंड्याखालील दिजयी 
मुदे्रच्या लेदननच्या दचत्राला जिू दरिसस्त प्रदतमेचीच प्रदतिा लाभली. िातात छर्ी घेतलेला गबाळया 
िरे्षातला चपँ्लीन, न्यूरेंबगड मध्ये थैमान घालिारा दिटलर, बुचेन्िावर् येथे बाांधवया गेलेवया पे्रताांच्या मोळया, 
‘व्िी’ खूि करिारा चर्थचल, लाांब झग्यातील रुझिवेट, िाऱ्याने दजचा स्कटड िर उर्ाला आिे अशी मेदरलीन 
मन्रो आदि शकेर्ो सुप्रदसद्ध तारे, दशिाय जगभर ओळखवया जािाऱ्या कािी िस्तूांची दचन्िे–अमेदरकेतील 
आयव्िरी सोप, जपानमधील मॉदरनगा कॉकलेट, िान्समधील पेदरयरची बाटली–या सिड ि इतरिी 
दकतीतरी गोिी जगाच्या प्रदतमा सांग्रिातील प्रमािीभतू भाग िोऊन गेवया िोत्या. 

 
अशा प्रकारे या सािडजदनक प्रसारिातू, समुिायाच्या मनात नसलेवया प्रदतमाांतून औद्योदगक 

उत्पािन पद्धतीला आिश्यक असिारे ितडिकुीचे प्रमािीकरि िोण्याला मितच झाली. 
 
आज बिलाची दतसरी लाट िे सिड बिलून टाकत आिे. समाजातवया बिलाचा िगे िाढला की 

आपवयातील बिल िगे धारि करतात. आपवयाला निनिीन मादिती दमळाली, की आपवया मनात 
ठसलेवया प्रदतमाांच्या सांग्रिाचे पुनः पुन्िा परीक्षि करिे आपवयाला भाग पर्ते. आपवया मनातवया जुन्या 
प्रदतमा काढून टाकून त्याांच्या जागी नव्या बसििे मित्तिाचे आिे. आपि असे केले नािी, भतूकाळाच्या 
िास्तितच रमलो, तर सध्याच्या िास्तिाशी दिसांगत अशा आपवया कृती असतील, आदि आपि 
दििसेदििस स्पधेत मागे पर्त जाऊ. 

 
अशा तऱ्िेच्या प्रदतमाांच्या व्यिस्थापनाचा िाढता िगे ध्यानात घेता आपवयाला असे आढळून येईल, 

की प्रदतमा दििसेदििस अदधकादधक तात्कादलक िोत चालवया आिेत. आपवया कवपनाांना, आपवयातील 
दिर्श्ासाांना, आपवया जादििाांतील दृदिकोिाांना आव्िान दमळत रिाते आदि अचानक कुठेतरी त्या गायब 
िोऊन जातात. दकतीतरी जुन्या शास्त्रीय आदि मानसशास्त्रीय उपपत्ती िररोज फेकून दिवया जात आिेत, 
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त्या ओलाांरू्न दिचार पढेु चालला आिे. आपले ध्येयिाि भांग पाित चालले आिेत. दिसांिािी राजकीय 
आदि नैदतक घोर्षिाांचा गिारोळ आपला अगिी दनकाल लािनू टाकतो आिे. 

 
आपवया प्रदतमा दनर्थमतीची प्रदक्रया कशी बिलते आिे िे समजिे कठीि आिे. कारि दतसरी लाट 

आपवया मादितीच्या प्रिािाचा नुसता िगे िाढित नािी आिे, तर त्याची घर्िच बिलून टाकते आिे, 
आदि त्यािरच आपवया िैनांदिन कृती अिलांबनू असिार आिेत. 
 
प्रदसद्धी मादिती माध्यमाांचे दिघटन दिकें द्रीकरि 
 

िुसऱ्या लाटेच्या काळात अत्यांत प्रभािी बनलेले प्रसार माध्यम आता आश्चयडकारक रीतीने बिलले 
जात आिे. दतसऱ्या लाटेचा जोर िाढेल, तसतसा प्रसार माध्यमाांचा एकदत्रत प्रभाि दिस्तार पािण्याऐिजी, 
तो िाटून घेिे त्याांना भाग पर्ते आिे. त्याांच्यािर एकाच िळेी अनेक बाजूांनी िली े िोत असवयामुळे माध्यमाचे 
दिघटन िोत आिे. 

 
याचे पदिले उिािरि िृत्तपत्राांबाबतचे घेता येईल. िुसऱ्या लाटेतील िे सिात जुने माध्यम आपले 

िाचक दििसेदििस गमािनू बसत आिेत. इ. स. १९७३ साली अमेदरकेतील िृत्तपत्राांच्या ६३ िशलक्ष प्रती 
िाचवया जात िोत्या. तर इ. स. १९७८ पयंत िी सांख्या ६२ िशलक्षाांपयंत उतरली. िाचकाांचे प्रमाि याच 
काळात ६९ टक्ट्क्ट्याांिरुन ६२ टक्ट्क्ट्याांपयंत आले आिे. न्य ूयॉकड च्या तीन प्रमुख िैदनकाांचे दमळून ५५०,००० 
िाचक इ. स. १९७० ते ७६ च्या िरम्यान कमी झालेले आिेत. असाच प्रकार दब्रटनमध्येिी झाला. इ. स. 
१९६५ ते ७५ च्या िरम्यान खप ८ टके्क घटलेला आिे. 

 
िी घट टेदलल्व्िजनच्या उियामुळे झाली असे म्िििे बरोबर नािी. आज प्रचांर् खपाच्या प्रत्येक 

िैदनकाला कमी खपाच्या साप्तादिकाांपासून, पादक्षकाांपासून दनमाि झालेवया िाढत्या स्पधेला तोंर् द्याि े
लागत आिे. ज्या त्या भागाशी दनगदर्त मयादित अशी जादिरातप्रिाली सुरु झालेली आिे. व्यापक अशा 
के्षत्रासाठी जादिराती िेण्याची प्रिृत्ती कमी िोत चालवयामुळे तोिी या मोठ्या खपाच्या िैदनकाांपुढचा एक 
प्रश्नच िोऊन बसला आिे. 

 
निीन, स्िस्तातले, जलि गतीने काम करिारे छापखाने अल्स्तत्िात आवयापासून प्रत्येक सांस्था, 

जातीय गट, राजकीय प्रकिा धार्थमक पांथ, उपपांथ स्ितःच्या प्रकाशनासाठी स्ितःचा छापखाना बाळगू शकत 
आिेत! छोटे छोटे गटिी आपवया उद्योगाची मादिती पुरिण्यासाठी दनयतकादलके काढत आिेत. मोठ्या 
मादसकाच्या जागा आता छोया छोया मादसकाांनी घेतवया आिेत. 

 
परांतु दतसऱ्या लाटेचा पदरिाम केिळ छापील माध्यमाशी दनगदर्त आिे असे नािी. अमेदरकेत इ. 

स. १९५० ते’ ७० या कालखांर्ात लोकसांख्या िाढली फक्ट्त ३५ टक्ट्क्ट्याांनी तर रेदर्ओ कें द्राची सांख्या दकती 
झाली पिा— २,३३६ िरुन ५,३५९ इतकी झाली! १२९ टक्ट्क्ट्याांनी ती िाढली! त्यामुळे एकच कायडक्रम 
सिांनी ऐकत रिाण्यापेक्षा पषु्ट्कळ िैदिध्य आले. कायडक्रम कोिता ऐकािा याच्या दनिर्ीचे िक्क श्रोत्याांना 
प्राप्त झाले. दभन्न दभन्न श्रोत्याांना आपवया दिदशि आिर्ी पुऱ्या करता येिे शक्ट्य झाले. सुदशदक्षत 
मध्यमिगीय प्रौढ श्रोत्याांसाठी सिड बातम्या कें दे्र चालू असतात. तरुिाांमधवया दिदिध गटाांची आिर् िार्ड 
रॉक, सॉपट रॉक, पक रॉक, कां री रॉक, फोक रॉक इत्यादि प्रकार पुरी करतात. सोल म्युदझक स्टेशन 
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दनग्रो अमेदरकनाांसाठी, तर शास्त्रोक्ट्त सांगीताची सेिा उच् प्राप्तीच्या िगातील प्रौढाांसाठी रुजू िोत असते. 
परिेशी भार्षाांतून चालिारी कें दे्र दिदिधिांशीय मानिाांसाठी चालत असतात. उिा : जपानी ज्यू, पोतुडगीज, 
दिस्पॉदनक इत्यािी. 

 
सामुिादयक श्रोतृत्िाचे जे कािी उरले सुरले असेल ते निीन श्राव्य प्रकार उर्िनू टाकीत आिेत. 

सिाव्या िशकात स्िस्त, छोटे टेपरेकॉर्डसड, कॅसेट प्लेअसड तरुिाांमध्ये एखाद्या ििव्याप्रमािे पसरुन 
लोकदप्रय झाले... पि आज कोिाला खरे िाटिार नािी, अशी िस्तुल्स्थती आिे, की आजचे दिशीतले 
तरुि पूिीच्या तरुिाांच्या मानाने जास्त तर सोर्ाच, उलट दकतीतरी कमी िळे रेदर्ओ प्रकिा इतर श्राव्य 
प्रकार ऐकण्यासाठी खचड करतात. इ. स. १९६७ मध्ये या कामासाठी दििसाकाठी ४·८ तास खचड िोत दतथे 
इ. स. १९७७ मध्ये २·८ तास खचड िोऊ लागले. 

 
यानांतर आला दसदटझन बँर् (C. B.) रेदर्ओ. प्रसारक रेदर्ओप्रमािे िा रेदर्ओ केिळ एकतफी 

प्रसारि करत नािी. गाड्याांमध्ये बसिलेले सी बी रेदर्ओ गार्ी चालििाऱ्याच्या फार उपयोगी पर्तात. ५ 
ते १५ मलै दत्रज्येच्या के्षत्रात ते प्रके्षपि करु शकतात. म्ििजे नुसता ऐकण्याचा भाग इथे नािी. सांिेशाांची 
िेिाि–घेिाि िळििळि िोई शकते. इ. स. १९५९ ते’ ७४ पयंत एक िशलक्ष सी बी रेदर्ओ सेट िापरात 
आले. तर इ. स. १९७७ पयंत िीच सांख्या २५ िशलक्ष सेट्ट्् इतक्ट्या प्रचांर् प्रमािात िाढली! धोक्ट्याांच्या 
इशाऱ्याांपासून प्राथडनाांपयंत अनेक आिाजाांनी आिाज लिरी भरुन गेवया. आता िे फॅर् तसे कमी झाले आिे. 
परांतु त्याचे पदरिाम अजून तसेच आिेत. सी बी मुळे रेदर्ओ ब्रॉर्काल्स्टांगला मोठ्या प्रमािात पीछेिाट 
सिन करािी लागली. 
 

छपाई के्षत्रातले िैदिध्य रेदर्ओ के्षत्रात िेखील आले. 
 
इ. स. १९७७ पयंत मात्र िुसऱ्या लाटेच्या मादिती माध्यमाांचा खरा पराभि झालेला नव्िता. कारि 

तोपयंत अदतशय शल्क्ट्तशाली दपढीला टेदलल्व्िजन िे अदतशय घनीभतू माध्यम आपलेसे ििसेे िाटत िोते. 
परांतु इ. स. १९७७ मध्ये दचत्रनदलकािी थरथरली. इदतिासात पदिवयाांिाच टेदलल्व्िजन पिािे या 
प्रकाराला उतार पर्लेला आढळला. चदकत झालेवयाांकरू्न उद्गार बािेर पर्ले, की “पे्रक्षिाचा असा 
ऱ्िास िोतील िे कोिाच्या ध्यानीमनीिी नव्िते!” 

 
याचीिी कारिे िेण्यात येतात. उिा. : पूिीच्या मानाने कायडक्रमाांचा िजा खालािलेला आिे. त्यात 

अमुकच जास्त आिे आदि तमुकच कमी पर्ते आिे असे म्िटले जाऊ लागले. कायडकारी अदधकारी 
याबाबत र्ोके खाजिनू उपाय शोधू पिात आिेत. आपवयाला अमक्ट्या प्रकिा तमक्ट्या नव्या प्रकारच्या 
कायडक्रमाबद्दल आर्श्ासने दिली जात आिेत. परांतु खरे सत्य िगेळेच आिे. इथून पढेु जुने तांत्र चालिार 
नािी. आता प्रसारि एका कें द्रातून िि े तसे करण्याचे स्िातांत्र्जय कायडकारी अदधकाऱ्याांना प्रकिा त्याांच्या 
िाताखालच्याांना असिार नािी. टेदलल्व्िजनचीिी अदतशय िगेळी अिस्था िोिार आिे. तुम्िी िाखिले 
आदि आम्िी पादिले िा प्रकार बांि िोिार. पे्रक्षक आता टी. व्िी. कें द्राकरे् अमुक तमुक कायडक्रमाची 
‘प्रत्यक्ष’ मागिी करू लागिार. 

 
केबल टेदलल्व्िजन अल्स्तत्िात येऊ लागलेला आिे. या पद्धतीचा प्रसार िगेाने िोऊ लागलेला 

आिे. ताांझयाांच्या ताराांची जागा आता फायबर ऑदप्टक दसल्स्टम्् घेऊ लागवया आिेत. केसाइतक्ट्या 
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जार्ीच्या स्िस्त ि िलक्ट्या फायबसडमधून प्रकाश पाठिला जािार आिे. ज्याप्रमािे थोर्क्ट्यात चालिाऱ्या 
छपाई यांत्राांद्वारे छपाई दिखुरली, त्याचप्रमािे केबलमुळे पे्रक्षक दिखुरिार पुनः पे्रक्षक िा केिळ एक गठ्ठा 
रिािार नसून अनेक छोटे ‘लोक’ त्यातून आकार घेिार आिेत. आता िुिेरी केबलव्यिस्था करण्यात 
येईल. त्यामुळे िुिेरी ‘िळििळि’ चालू िोईल. पे्रक्षक–ग्रािक थांर्पिे बसून केिळ तुमचे कायडक्रम पिात 
रिािार नािीत तर ते ‘प्रत्यक्ष’ फमाईश करू लागतील. 

 
आठव्या िशकात जपानमध्ये सिड शिरे लाईट िवे्ि केबलनी जोर्ली जािार असून ते िापरिारे 

केिळ कायडक्रमाांसाठीच नव्िे, तर ल्स्टल फोटो, ििी असलेली मादिती दथएटर दरझिेंशन, ितडमानपत्रातील 
मजकूर िाखिण्यादिर्षयी, मादसकाांमधील मजकुरासाठी दिनांती करू शकतील. चोरटे प्रकिा आगी 
इत्यािींशी सांबांदधत धोक्ट्याच्या इशाऱ्यासाठीिी या पद्धतीचा िापर करता येईल. 

 
ओसाकाचे उपनगर इकोमा इथे टी. व्िी. कायडक्रमासाठी–िी–ओदिस (Hiovis) च्या प्रत्यक्ष 

प्रयोगाखातर माझी एक मुलाखत घेण्यात आली. या पद्धतीत प्रत्येक ग्रािकाच्या टी. व्िी. सेटिरती एक 
मायक्रोफोन आदि एक टी. व्िी. कॅमेरा ठेिलेला असतो. त्यामुळे पे्रक्षकिी–कायडक्रम चालू असताना— 
प्रश्न दिचारू शकतात, कायडक्रम सांचालकाांकरू्न माझी मुलाखत चालू असताना दमसेस साकामोटो याांनी 
स्ितःच्या घरातून कायडक्रम पिाता पिाता बटन िाबले, आदि आपवया मोर्क्ट्या तोर्क्ट्या इांग्रजीत 
बोलायला सुरुिात केली. मी आदि कायडक्रम पिात असलेवया इतर पे्रक्षकाांनी दतला प्रश्न दिचारताना 
पर्द्यािर पादिले, त्याचप्रमािे दतचा छोटा मुलगा दतथेच त्या खोलीत बागर्त असलेलािी पादिला... त्या 
स्त्रीने माझे इकोमात स्िागत केले िोते! िी–ओदिस आपवयाजिळ प्रत्येक दिर्षयाच्या ल्व्िदर्ओ कॅसेट्ट््चा 
साठा तयार ठेिते. सांगीतापासून ते स्ियांपाक दशक्षिापयंतच्या दिर्षयाांच्या या कॅसेट्ट्् असतात. पे्रक्षक 
आपवयाला िव्या त्या िळेी कोर् नांबरिर पांच करून कॉम्प्युटरला आपवयाला ििी असलेली कॅसेट चालू 
करण्यादिर्षयी दिनांती करू शकतात! 

 
सध्या िी योजना थोड्याच घराांपुरती –१६० –मयादित आिे. परांतु ह्यािी–ओदिस प्रयोगाला 

जपानी सरकारचा पाप्रठबा दमळालेला आिे. अशाच प्रकारच्या इतर कॉपोरेशन्सचा सिभागिी दमळालेला 
आिे. िा अदतशय प्रगत प्रकार असून तो फायबर ऑदप्टक्ट्् तांत्रािर आधारलेला आिे. 

 
ओदिओच्या िॉनडर केबल कॉपोरेशनच्या क्ट्यूब दसस्टीमला मी भेट दिली िोती. क्ट्यूब तफे ग्रािकाला 

तीस चनेॅल पुरिले जातात. अजून शाळेत न जािाऱ्या मुलाांसाठी, र्ॉक्ट्टसडसाठी, िदकलाांसाठी प्रकिा 
‘केिळ प्रौढाांसाठी’ अशा अनेक प्रकारचे कायडक्रम पिायला दमळतात. क्ट्यूब िी जगातली सिात प्रगत, 
व्यापारी दृष्ट्या पदरिामकारक अशी िुिेरी पद्धत आिे. ज्याने त्याने आपवया िाताशी कॅवक्ट्युलेटरप्रमािे 
टी. व्िी. िापरािा, आपवयाला िि ेते बटन िाबाि;े ििा तो कायडक्रम तुमच्या सेिलेा िजार िोईल! 
 

ल्व्िदर्ओ गेम्स िािी अदतशय भरात असलेला एक प्रकार! लाखो अमेदरकनाांना असे उपकरि िि े
िोते, की त्याच्या द्वारे टी. व्िी. च्या पर्द्याचे रूपाांतर प्रपगपाँग टेबल, िॉकी मिैान प्रकिा टेदनस कोटडमध्ये 
करता येईल. जुन्या मताच्या राजकीय प्रकिा सामादजक अभ्यासकाांना ह्या प्रकारची प्रगती दिसांगत प्रकिा 
क्षुद्र िाटेल. परांतु याद्वारे यापुढे प्राप्त िोत जािाऱ्या इलेक्ट्रॉनभादरत पदरल्स्थतीची चुिुक कळून यायला 
िरकत नािी. ल्व्िदर्ओ गेम्समुळे पे्रक्षक आिखीच दिखुरले. प्रत्येक पे्रक्षक व्यक्ट्ती िा एक सुटा भाग झाला. 
परांतु या दनष्ट्पाप दिसिाऱ्या कृलप्तीद्वारे पे्रक्षक टेदलल्व्िजन सेट बरोबर क्रीर्ा करू लागले आिेत िी गोि 



 
अनुक्रमणिका 

लिानसिान नािी. सेटनेच तुम्िाला कौशवय िाखिाि ेअसे नािी, तुम्िीिी त्याच्याशी कौशवयाची ितडिूक 
करू शकता. 

 
मादिती सेिा : टी. व्िी. द्वारे केली जािारी मादिती सेिा दब्रटनमध्ये उपलझध आिे. पे्रक्षकाने 

आपवया जिळच्या ग्रिि कुशल सांचाचा िापर करून बटि चालू करायचे आदि र्झनािारी िगेिगेळया 
मादिती सेिातून बातम्या, ििामान, आर्थथक, क्रीर्ा, आपवयाला िव्या त्या मादितीसाठी िव्या त्या सेिचेी 
दनिर् करायची. मग टी. व्िी. स्क्रीनिर तुम्िाला ििी ती मादिती स्ियांचदलत टेपद्वारे दृश्यमान िोते. 
लिकरच अशी शक्ट्यता आिे, की िी मादिती पढेु सरकून पर्द्यािरुन नािीशी िोण्यापूिीच दतची कागिािर 
नक्कल दमळण्यासाठीिी योजना करण्यात येईल. यािी के्षत्रात तुमच्या दनिर्ीला पूिी कधीिी नव्िता असा 
भरपूर िाि आिे. 

 
ल्व्िदर्ओ कँसेट प्लेअसड आदि रेकॉर्डसड याांचा प्रसार मोठ्या प्रमािात झालेला आिे. ह्यामुळे आज 

टेप करून ठेिलेली एखािी मचॅ प्रकिा कोितािी आिर्ता कायडक्रम पुनः ऐकण्याची पिाण्याची सोय िोते 
िी गोि खरी आिे. पि याच गोिीने यािी गोिीला बाजारी मित्ति प्राप्त करून दिले आिे. या तऱ्िेने 
कायडक्रम टेप करून दिकण्याचा उद्योग अनेकाांनी आरांभलेला आिे. अथात चाांगवया गोिींसाठीिी या 
गोिींचा उपयोग िोऊ शकेल. उिा. और्षधोपचारादिर्षयी, िैद्यकीय सूचना िेऊ शकिारी, िॉल्स्पटलच्या 
कमडचाऱ्याांना उपयुक्ट्त िोऊ शकेल अशी एखािी टेप; प्रकिा मोर्लेले फर्थनचर प्रकिा उपकरि कसे िुरुस्त 
कराियाचे याचे प्रात्यदक्षक िाखििारी टेप. दिशरे्ष मित्तिाची गोि अशी, की या सिांमुळे कुठवयािी 
ग्रािकाला उत्पािक बनिे शक्ट्य करिारी िी गोि आिे. इथेिी पे्रक्षक सुटा सुटा िोतो. 

 
अिकाशात सांचार करिारे उपग्रि दकत्येक कायडक्रम ग्रिि करतात आदि त्याांचे प्रके्षपििी 

करतात. िे काम सोपेिी ि स्िस्तिी झाले आिे. 
 
एकूि, या सिड घटनाांमुळे पे्रक्षक म्ििून एकसांध कवपना िोती, ती जाऊन दतचे तुकरे् तुकरे् िोऊन 

अनेक छेिात दतचे रुपाांतर झाले. आपवया साांस्कृदतक िैदिध्यातच केिळ भर पर्ली असे नसून एखाद्या 
मादितीपूि,ं कौशवययुक्ट्त जाळयाचा आपवया कवपनादचत्रािर पर्िारा पगर्ा खांदर्त िोऊन गेलेला आिे. 

 
िरिर या ज्या बिलाच्या गोिी एकमेकींशी कसलािी सांबांध नसलेवया िाटतात, त्याांनी 

ितडमानपते्र, रेदर्ओ, मादसके, टेदलल्व्िजन अशा मोठ्या पववयाच्या आिाक्ट्याच्या प्रदसध्िी माध्यमाांच्या 
कक्षातून र्ौलिार भ्रमि करीत एकमेकाांशी सांबांध पोचतील असे बिल घर्िनू आिले. 

 
अशा तऱ्िेने दतसऱ्या लाटेने खरेखुरे नियुग सुरु केले आिे. दिघदटत प्रसार माध्यमाांचे िे युग नव्या 

ताांदत्रक युगाच्या बरोबरीने िर येत आिे. आदि या गोिीचा जीिनाच्या सिात मित्तिाच्या के्षत्रात, आपवया 
मेंिूिर िूरगामी पदरिाम झावयादशिाय रिािार नािी. िे बिल आपवया जिळ असलेवया जगाच्या प्रदतमाांत 
क्राांदतकारक बिल घर्िनू आित आिेत. आदि त्याांची जािीि िोण्याच्या दृिीने आपवयाला समथड करत 
आिेत. 
 
ल्झलप सांस्कृती 
 



 
अनुक्रमणिका 

माध्यमाांचे िे दिकें द्रीकरि आपवया मनाांचेिी दिघटन करते. िुसरी लाट भरात असताना सतत 
प्रमािीभतू प्रदतमाांची दनर्थमती िोत रादिली ि त्याांचा भदर्मार िोत रादिला. आदि त्यातूनच ज्याांना 
टीकाकाराांनी ‘समुिाय मन’ म्िटले, त्याचा जन्म झाला. आज लोकाांच्या समुिायाने एक सांिेश ग्रिि 
करण्याऐिजी लोकाांचे छोटे दिकें दद्रत गट आपले दिचार ि प्रदतमािी, िुसऱ्याांचा सांिेश घेताना, िेत 
असतात. सांपूिड समाज दतसऱ्या लाटेच्या िैदिध्याकरे् दनघाला असताना त्याचे प्रदतप्रबब माध्यमात पर्ते ि 
एकूि प्रदक्रयेचा िगे िाढतो. 

 
आज आपवयाला असे आढळून येतील, की पॉप म्युदझकपासून राजकारिापयंतच्या प्रत्येक 

गोिीबाबत कमी एकिाक्ट्यता आढळून येऊ लागली आिे. 
 
ह्या निीन प्रकारच्या सांस्कृतीत, दतच्या भांगलेवया, क्षिभांगुर प्रदतमाांसि आपिाला िुसऱ्या ि 

दतसऱ्या लाटेतील माध्यम प्रकाराांतील फट अदधक रुां ि िोत चाललेली स्पि दिसून येते. 
 
अथात् िुसऱ्या लाटेतील भतूपूिड सुदनदश्चत आिशांना मानिाऱ्या लोकाांना आजच्या माध्यमाांतून 

दमळिारी मादिती, िी मादिती न िाटता ते मादितीचे तुकरे् िाटतात. अशा तऱ्िेच्या तुकड्याांशी ते पदरदचत 
नसतात. 

 
लाांबलचक, एकमेकाांशी सांबांदधत असलेवया कवपनाांची माळ, आपवयासाठी सुसांयोदजत िोऊन 

प्रकिा व्यिल्स्थत माांर्िी करून आपवयापयंत येत नािी. आपवयाला छोया तुकड्या–तुकड्याांनी 
मादितीला तोंर् द्याि ेलागते. ल्झलप्स ऑफ इन्फमेशन् िे मादितीचे छोटे तुकरे् जादिराती, आज्ञा, उपपत्तो, 
बातमीचे धागे, गाण्याांचे तुकरे् अशा प्रकारात आपवयाकरे् येतात. नीट माांर्िीला सरािलेवया आपवया 
मानदसक फाईलीत िे प्रकार नीटपिे बसू शकत नािीत. ठरीि जुन्या प्रकारच्या दिश्लेर्षिाला, दिभागशः 
माांर्िीला प्रकिा दिर्षयिार रचनेला िी निीन प्रकारची मादिती जुमानत नािी. त्यामुळे कसे तरी आकार 
धारि करिारे मादितीचे गठ ठे बनतात. अशा ल्झलप सांस्कृतीदिरुद्ध िुसऱ्या लाटेच्या व्यिल्स्थतपिाला 
सरािलेले लोक थैमान घालतात. 

 
परांतु या सिड ‘गोंधळात’च दतसऱ्या लाटेचे लोक समाधान पाितात. नव्िि सेकां िाचा बातम्याांचा 

तुकर्ा, तीस सेकां ि व्यापारदिर्षयक, गाण्याचा प्रकिा काव्याचा तुकर्ा, मथळा, व्यांगदचत्र, एक कॉलेज, 
एक बातम्या सुसांगत ठेििारा दिभाग प्रकिा कॉम्युटरने दिलेवया मादितीचा एखािा तुकर्ा अशा सिड 
प्रकाराांनी मधून मधून तुकर्ा पर्त चाललेला असला, तरी त्याांना त्याचे िैर्षम्य िाटत नािी. यातली 
सुसांगदत शोधायला त्याांना कि िाटत नािीत. ते काम स्ितः सिज करुन टाकतात. 

 
िास्तिाची तयार प्रदतकृती स्िीकारण्याऐिजी आपिच प्रदतमा तयार करिे ि तयार करीत रिािे 

िा फार मित्तिाचा आदि िगेळा भाग आिे. त्याच्यामुळे आपवयािर फार मोठी जबाबिारी पर्ते. परांतु 
त्याचिळेी त्यामुळे आपवयाला स्ितांत्र व्यल्क्ट्तत्ि ि व्यल्क्ट्तमत्ति लाभण्याची सांधी दमळते. परांतु या िबािामुळे 
आपवयातील कािी जि मोरू्न पर्तात. कािी औिासीन्यामुळे प्रकिा क्रोधामुळे बाजूला िोतात. परांतु 
उरलेले अदतशय चाांगवया तऱ्िेने आकाराला आलेले, सतत दिकास पाििारे, स्पधाशील स्ितांत्र व्यक्ट्ती 
म्ििून, कािी एक अदधक उच् पातळीिर करण्यासाठी योग्य मािूस म्ििनू पुढे येतात. 
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माध्यमात ज्याचे प्रदतप्रबब पर्ते, आदि त्याच्यामुळे जे तीव्र िोत जाते असे साांस्कृदतक दिकें द्रीकरि 
स्ितः बरोबर, आपि िेत घेत असलेवया मादितीच्या आिाक्ट्याची प्रचांर् झेप आिते. आदि ह्या िाढीच्या 
ज्ञानामुळेच आपवयाला आपि ‘मादिती समाज’ का बनत चाललो आिोत याचे स्पिीकरि दमळते. 

 
सांस्कृतीत दजतके िैदिध्य असेल, दतच्या तांत्रात ऊजा प्रकारात आदि लोकात दजतके िैदिध्य 

असेल, दततकीच दतच्या घटकाांमध्ये मादितीची अदधक प्रमािात िेिाि घेिाि िोण्याची आिश्यकता आिे. 
एकूिच जर आपवयाला एकत्र रिायचे असेल, तर ह्या बिलाच्या तािात या गोिीची दनकर् अदधक तीव्र 
िोते. आपवया भोितीचे लोक अदधक स्ितांत्र आदि अदधक अदलप्त िोत आिेत, अशा िळेी आपवयाला 
अदधक मादिती असिे आिश्यक आिे. िुसरा आपवयाशी कसा िागेल याचे भादकत करण्यासाठी ह्या 
गोिीची अत्यांत आिश्यकता आिे. तसे झाले नािी तर, आपवयाला एकत्र काम करिेच काय, एकत्र 
रिािेिी अशक्ट्य िोिार आिे. 

 
त्यामुळे लोकाांना आदि सांस्थाांना सतत अदधक मादिती दमळिण्याची तीव्र इच्छा झालेली असते. 

आदि एकूिच प्रिाली अदधक अदधक मादितीच्या प्रिािाांनी भरुन; भारुन जाते. अदधक प्रमािात मादिती 
दमळत रिािी यासाठी िगेात आदि पध्ितीत बिल िोिे आिश्यक िोते. आदि दतसऱ्या लाटेने त्या दृिीनेिी 
योग्य पािले टाकली आिेत. 
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अकरा र। रईुद्ध मान रवाीावर  
 

जगातवया पुष्ट्कळ लोकाांचा असा दिर्श्ास िोता— कािी लोकाांचा अजूनिी आिे— की प्रत्येक 
भौदतक िास्तिाच्या मागे चतैन्य उभे असते. दनजीि िाटिाऱ्या िगर्–माती अशा िस्तूतिी, ज्याला माना 
(mana) असे म्िटले जाते, ते सजीि चैतन्य असते; जगात ह्याच गोिीला दनरदनराळी नाि े दिली गेली 
आिेत. परांतु तत्ति एकच. या तत्तिानुसार सांपूिड पदरसरच सजीि असतो. 
 

आज, दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीसाठी निीन माध्यमके्षत्र तयार करीत असताना आपि या दनजीि 
पदरसरात जीि ओतत नसलो तरी बदुद्धमत्ता ओतत आिोत. 

 
या क्राांदतकारक सुधारिेची गुरुदकली ी आिे, अथांतच, कॉम्प्युटर. इलेक्ट्रॉदनक स्मरिाचा 

दनरदनराळया कायडक्रमाांशी सांयोग घर्िनू एखाद्या यांत्राला साठिनू ठेिलेवया मादितीनुसार कसे कायड 
कराियाचे ह्याची सूचना िेिे िी गोि इ. स. १९५० च्या सुमारास शास्त्रीय कुतूिलाचीच िोती. इ. स. १९५५ 
ते १९६५ या िशकात मात्र अमेदरकेत दतसरी लाट उसळत असताना िळूिळू उद्योग जगतात िेखील दतची 
दझरपिी चालू झाली िोती. सुरुिातीला केिळ आर्थथक कारिाांसाठी छोया प्रमािातवयाच सांचाांत त्याांची 
योजना केली गेली. परांतु लिकरच प्रचांर् क्षमतेने यांत्राांनी कॉपोंरेट िेर्क्वाटडसड मधून दिदिध प्रकारच्या 
कामाांसाठी दिखरुन काम करायला सुरुिात केली. इ. स. १९६५ ते ७७ च्या िरम्यान मोठ्या मध्यिती 
कॉम्प्युटसडचा जमाना सुरु झाला, ि कायड करीत रादिला. यांत्रयुगाच्या दिचाराचा मलूभतू आदिष्ट्कार िोत 
रादिला. जदमनीखाली शकेर्ो फुटाांिर स्थापन केलेवया, बाँब िववयापासून सुरदक्षत दनजंतुक पदरसरात िा 
सुपर कॉम्प्युटर ज्या पद्धतीने काम कदरत असे, ती म्ििजे मानिी सांपािनाची ‘शथड’च म्ििाियास ििी. 

 
िे कें द्रीभतू ‘राक्षस’ इतके कािी प्रभािशाली िोते, की सामादजक िांतकथा बनण्याचा मान त्याांनी 

नेिमीच दमळिला. दसनेमा तयार करिाऱ्याांनी, व्यांगदचत्रकाराांनी शास्त्रीय कािांबऱ्या दलदििाऱ्याांनी 
‘भदिष्ट्याची प्रदतमा’ ह्या स्िरुपात त्याांचा िापर केला. काँम्प्युटरचा दिचार सिडशक्ट्तीमान मेंिू म्ििूनच िोत 
रादिला. अदतमानिी बुदद्धमते्तचे िे फार मोठ्या प्रमािात झालेले कें द्रीभिन िोते. 

 
परांतु १९७० सालाच्या पुढील िशकात कल्वपताने िास्तिात प्रिशे केला. अदतशय िगेाने सिड 

बाबतीत लिानपिाकरे् कल िाढत गेला. तीच गोि याबाबतिी घर्ली. छोटे काँम्प्युटसड बनिले गेले. 
प्रत्येक दिभागाांत, कारखान्याांत, प्रयोग शाळेत, दिक्री कचेऱ्याांत, स्थापत्य दिभागाांत प्रत्येकाचा स्ितःचा 
कॉम्प्युटर िापरण्यात येऊ लागला. कॉम्प्युटरची स्मरिशक्ट्ती केिळ एका मुद्यािर कें दद्रत िोण्याऐिजी 
दतचे ‘िाटप झाले.’ 

 
काँम्प्युटरच्या स्मरिाचे असे दिकें द्रीकरि िोिे िे आता अदधक िगेाने घरू् लागले आिे. 
 
उद्योग आदि शासनसांस्था या के्षत्राांबािेर याचिळेी कॉम्प्युटरचा आिखी एक प्रकार लिकरच 

मोठ्या प्रमािात अल्स्तत्िात येण्याची शक्ट्यता दनमाि झाली आिे. िा प्रकार म्ििजे घरगुती काँम्प्युटर! 
सुरुिातीला त्याांची सांख्या नगण्य िोती. परांतु आता तीच सांख्या अमेदरकेत ३००,००० इतकी झालेली असून 
तेथील घराघराांतून बैठकीच्या खोवया, स्ियांपाक घरे, छोया अभ्यासाच्या खोवया अशा दठकािी त्याांची 
स्थापन करण्यात येऊन ते कायड करु लागलेले आिेत. लिकरच टेदलल्व्िजन सेटप्रमािे या घरगुती 
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काँम्प्युटसडचा िािर सिडत्र िोत गेलेला आढळून येईल. ते करीत असलेवया कामाांची एक लिानशीच चुिकु 
पिा–ते घरगुती ऊजां िापरािर लक्ष ठेितात, पिाथड तयार करण्या दिर्षयीच्या कृतींची फाइल तयार 
ठेितात, मालकाला त्याच्या कायडक्रमाांच्या ठरलेवया िळेाांची आठिि करून िेतात, स्माटड टाइपरायटरचे 
कामिी करतात! 

 
अमेदरकेत ‘दि सोसड’ नािाची एक दटले काँम्प्युटर कॉपोरेशन सांस्था आिे. नाममात्र शुवक घेऊन ती 

ग्रािकाांना आपवया यािीत स्थान िेते. या ग्रािकाांना ती दकती प्रकारे मादिती दमळिनू िेते याची गितीच 
नािी. दशिाय या ग्रािकाांना परस्पराांशी सांपकड िी उपलझध करून िेते. अनेक िेश, अनेक भार्षा, अनेक शासे्त्र, 
अनेक दिर्षय याबाबत सोसडने मोठ्या प्रमािात ज्ञान साठिनू ठेिले असून त्याचे दितरि िोण्याबाबतची 
व्यिस्था करुन ठेिलेली आिे. अशा तऱ्िेने अनेक सांबांधाांचे जिू जाळेच तयार झालेले आिे. ज्ञानाच्या 
पदरसराच्या बाबतीतील सुधारिेचे िे फार मोठे पाऊल आिे. 

 
पि याच्यािी पुढची पािले लिकरच पर्तील. या याांदत्रक बदु्धीमाफड त तुमच्या घरात ऊजेचा 

कमीत कमी िापर िोईल. िाया जाण्याला िािच असिार नािी. तुमच्या िॉप्रशग मशीनमध्ये दर्टजंट दकती 
िापरले जाि,े पािी दकती उष्ट्ितेचे असाि े याचीिी व्यिस्था आपोआप िोईल. तुमच्या गार्ीतील 
इांधनव्यिस्था उत्तम ल्स्थतीत रािील अशी काळजी घेण्यात येईल. रेदर्ओ–घड्याळे, टोस्टर, कॉफी 
करण्याचे यांत्र, शॉिर, याांची योग्य सेिा योग्य िळेी उपलझध करून िेऊन तुमची सकाळ रम्य करण्यात 
येईल. तुमचे गरेॅज उबिार ठेिले जाईल, तुमच्या िाराांना कुलपे लािली जातील, आदि तुमच्या अशाच 
अदतशय साध्या ि साध्या नसलेवयािी सेिा, अदतशय तत्परतेने आदि न चकुता केली जात रादिली जाईल. 

 
अशा ‘बौदद्धक’ िातािरिातील जीिन आपिास गोठििारे कािी तादत्तिक प्रश्न आपवयापढेु 

नाचिते. यांते्रच सिड गोिींचा ताबा घेिार काय? िी बौदद्धक यांते्र, दिशरे्षतः जेव्िा ती एकमेकाांशी जोर्ली 
गेलेली असतात, अशा िळेी आपवया आकलन शक्ट्तीिर आक्रमि करून त्याांच्यािर दनयांत्रि तर करिार 
नािीत?... आपि या सिड गोिींिर दकती प्रमािात अिलांबून रिािार आिोत? अशा तऱ्िेने आपि जर 
अदधकादधक बुद्धी भौदतकात ओतू लागलो, तर आपवया स्ितःच्या मनाची झीज नािी का िोिार? 
आपवयाजिळ आपले अल्स्तत्ि दटकिनू रिाि े म्ििून आिश्यक असिारी अशी मलूभतू कौशवये दशली क 
रिािार आिेत का? 
 

या प्रत्येक प्रश्नापासून अगदित उपप्रश्न दनमाि िोतात. आदि िे बौल्ध्िक यांत्र दकती मयािेपयंत 
सिड गोिींिर िुकूमत ठेि ू शकिार? याबाबतच्या शांकेच्या स्िरुपात सिांचे दमळून एक मोठे प्रश्न दचन्ि 
तुमच्या समोर नाचू लागते. 

 
आिखी एक गोि अशी की, मानिी मनाची झीज िोईलच कशािरून? आपि ती िोऊ द्यायची 

नािी! आपवया जिळ आपि पूिी न िापरलेली अशी बुल्ध्िमत्ता आदि कवपकता आिे. दतचा िापर आपि 
योग्य तऱ्िेने करायचा, आदि पदरल्स्थती आपवयाच काबूत रािील अशी व्यिस्था करायची, मानि जातीच्या 
दिरूध्ि सिड कािी जिू कट केवयाप्रमािे घर्िार आिे अशी कवपना न करता, आपवया िातात अजूनिी 
पुष्ट्कळ कािी आिे या दिर्श्ासाने आपि पुढची पािले टाकली पादिजेत. बिल घर्ििारे आपिच आिोत, 
आपवया जिळ साम्यड आिे िी गोि सत्य आिे. 
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ज्ञानाचे के्षत्र इतक्ट्या मोठ्या प्रमािात बिलत चाललेले आिे, की आपली नातीिी आपि बिलून 
टाकण्याची शक्ट्यता आिे. साक्षरतेची आपवया जीिनातील भदूमकािी बिलून जाईल. फार काय, आपि 
आपला मेंिूिी रासायदनक प्रदक्रयेद्वारा बिलून टाकू! 

 
कॉम्प्युटसड आदि इतर उपकरिे आपवयाशी ‘सांिाि’ करू शकतील काय? तुमच्या नैसर्थगक भारे्षशी 

ते रुळून जाण्यास िीस िर्ष ेलागतील का पाच िर्षातच ते शक्ट्य िोईल? आदि िी सुधारिा जेव्िा घरे्ल, 
तेव्िा आपवया अथडकारिािर आदि सांस्कृतीिर दकती प्रचांर् प्रमािात पदरिाम घर्तील याांची कवपनाच 
केलेली बरी! 

 
आज िजारो लोक नोकरीच्या बाजाराच्या बािेरच ठेिले जातात, कारि ते ‘अदशदक्षत’ असतात. 

अत्यांत साध्या कामासाठी सुद्धा व्यक्ट्तीला दलदिता िाचता येिे, यांत्राांची प्राथदमक मादिती असिे, 
कामाबद्दल मादिती असिे या ि अशाच गोिी येत असण्याची आिश्यकता असते. िुसऱ्या लाटेतील 
कचेऱ्याांसाठी िाचता येिे िे अत्यांत आिश्यक कौशवय गिले जात िोते. 

 
परांतु साक्षर नसिे, प्रकिा अदशदक्षत असिे म्ििू मूखड असिे नव्िे! आपवयाला िे मािीत आिे, की 

जगभरातील अदशदक्षत लोकाांनी शतेी, बाांधकाम, दशकार, सांगीत अशा दिदिध के्षत्रात अदतशय उच् प्रकारचे 
प्रादिण्य दमळिलेले असते. त्यास ते समथड असतात. पुष्ट्कळ अदशदक्षताांची स्मरिशक्ट्ती दिलक्षि असते, 
आदि ते अनेक भार्षा अस्खदलतपिे बोलू शकतात. िी गोि दकत्येक उच्दिद्यादिभदूर्षताांना साध्य िोऊ शकत 
नािी! तथादप िुसऱ्या लाटेच्या समाजात असे लोक आर्थथकदृष्ट्या अगिी िाईट पदरल्स्थतीतच रादिले. 

 
अथात साक्षरता िी गोि कामातील कौशवयािून अदधक कािी तरी आिे. कवपनारम्य आदि 

सुखमय जगाकरे् नेिारे ते प्रिशेद्वार आिे परांतु बुदद्धमान िातािरिात जेव्िा यांते्र, उपकरिे आदि प्रभतींनी 
िेखील बोलाि ेअशी योजना केली जात असताना साक्षरता िी पूिी तीनश ेिर्षात िोती इतकी लाभिायक 
मित्तिाची गोि असिार नािी. दिमान प्रिासाचे दरझिेशन क्ट्लाकड , यांत्र चालक, कोठारािरील प्रमुख, 
िुरुस्ती करिारे, आपले काम आज्ञापालन िाचून करण्यापेक्षा ऐकून करू शकतील. यांत्राांनी दिलेवया आज्ञा 
एकून कायडिािी करत राितील. 

 
कॉम्प्युटसड म्ििजे अदतमानुर्षी िस्तु नव्िे. ते मोर्तात आदि मोर्ले म्ििजे चुका करतात. कधी 

कधी या चुका भयांकर असू शकतात. त्यात कािीिी जािू नािी. ते कािी आपवया पदरसराचे, िातािरिाचे 
आत्मा प्रकिा चतैन्य नव्िेत, तरीिी कॉम्प्युटसड िी गोि मानिाने प्राप्त केलेली सिात आश्चयड गोिीपैकी एक 
आिे यात शांका नािी. ज्याप्रमािे आपवया शारीदरक शक्ट्तीला तांत्रज्ञानाने भरीि सिकायड िेऊन ती िृध्िींगत 
केली िोती, त्याप्रमािे आपवया मनाच्या शक्ट्तीिी िृल्ध्िांगत केवया जातात. आपली स्ितःचीच मने 
आपवयाला कुठे घेऊन जािार आिेत ते आपवयालाच मािीत नािी. 

 
आपवयाला आपवया बालपिापासूनच या बौल्ध्िक िातािरिाचा पदरचय झालेला असतो, जसजसे 

आपले िय िाढेल तसे ते आपवया अगिी सियची िोऊन जाते. ते आपवयाला केिळ िर साांदगतवयाप्रमािे 
बाह्य स्िरुपाचीच मित करिार असे नसून आपवयाला आपवया स्ितःबद्दल अगिी खोलिर दिचार 
करायलािी मित करतील. 

 



 
अनुक्रमणिका 

आज जेव्िा एखािा प्रश्न दनमाि िोतो, तेव्िा आपि त्याची कारिे शोधायला सुरुिात करतो. परांतु 
मानिी मनाला एकािळेी अनेकाांगी दिचार करण्याची सिय नसते. आपि आपले दिचार िोन प्रकिा तीनच 
घटकाांिर कें दद्रत करतो. आदि त्यािळेी इतर घटकाांकरे् आपि िुलडक्ष करतो. त्यातील बरेचसे 
एकेकयाने प्रकिा दमळून अदधक मित्तिाचे असतात. तज्ञाांचा प्रत्येक गट िैदशष्ट्यपूिडरीतीने ‘त्याच्या स्ितः’ 
च्या प्राथदमक कारिाांिरच अदधक भर िेत असतो. प्रत्येकजि मोठ्या उिारपिाने िे माांर्त असतो, की िे 
सिड प्रश्न या ना त्या कारिाने एकमेकाांशी जोर्लेले आिेत. परांतु तरी िेखील कोिालाच प्रश्नाच्या 
सांदमश्रतेचा दिचार प्रश्नाची सोर्ििूक करीत असताना मनात बाळगता येत नािी. 

 
परांतु दनरदनराळी कारिे लक्षात ठेिनू त्याांचे एकमेकाांशी असिारे सांबांधिी आठिनू कॉम्प्युटर 

आपवयाला त्या प्रश्नाांची िाताळिी करण्यासाठी मित करु शकतो. िी मित िरिरची नसून खोलिरची 
असते. तो बारकाव्याांच्या पध्िती शोधण्यासाठी दिस्तृत प्रमािात मादिती िेऊ शकतो, आदि मादितीच्या 
तुकड्याांची सुसांगत माांर्िीिी तो अथडपूिड अशी करुन िाखि ू शकतो. कोिािी एका व्यक्ट्तीपेक्षा अदधक 
पध्ितशीरपिे आदि पूिडत्िाने दनष्ट्कर्षडिी काढू शकतो. फार काय, कािी कावपदनक सोर्ििुकीिी तो 
आपवयाला सािर करू शकतो. एखाद्या प्रश्नातील नव्या प्रकिा आधी लक्षात न आलेवया गोिींतील प्रकिा 
मािसाांतील सांबांधाच्या शक्ट्यता त्याच्या लक्षात येतात आदि तो त्या शक्ट्यताच्या रोखाने या सोर्ििुकी 
सुचितो. 

 
मानिी बुल्ध्िमत्ता, कवपना, आदि स्फूर्थत या गोिी आगामी कािी िशकात तांत्रापेक्षािी अदधक 

मित्तिपूिड असिार आिेत. तरी िेखील कॉम्प्युटसड आपवया जािीिा अदधक सखोल करत रिातील. समज 
िाढितील तुकड्या तुकड्यातून दमळत रिािाऱ्या मादितीतून सुसांगदत शोधून पूिड अथडपूिड दचते्र आपवयापढेु 
उभी करतीलच. ल्झलप कवचरिरचा कॉम्प्युटर िा एक उताराच िोय. 

 
परांतु आता िा बुल्ध्िमान पदरसर बिलू लागण्याची शक्ट्यता आिे. प्रश्नाांचे दिश्लेर्षि करण्याची 

पध्ित प्रकिा मादिती जुळदिण्याची पध्ित यािीपेक्षा आपवया मेंिूतिी बिल िोण्याची शक्ट्यता आिे. आपि 
पदरसर अदधक सांदमश्र करत आिोत, त्याला अदधक बलु्ध्िमान करत आिोत. आपि स्ितःिी यातून अदधक 
बुल्ध्िमान िोिार आिोत काय? 

 
ह्या सिांतून आपवयाला निीन मादितीके्षत्र स्ितःबरोबर आित असलेवया अदधक समपडकतेची 

थोर्ी सूचना दमळते. कारि माध्यमाचे दिघटन आदि त्याचबरोबर झालेला कॉम्प्युटरचा उिय या िोन्िी 
गोिी दमळून आपली सामादजक स्मरिशक्ट्ती बिलत आिेत. 
 
सामादजक स्मरिशक्ट्ती 
 

सिड आठििींची दिभागिी आपवयाला पूिडतः िैयल्क्ट्तक प्रकिा खाजगी आदि िुसऱ्या कुिाच्या 
बरोबरीच्या प्रकिा सामादजक अशा प्रकारात करता येते. खाजगी आठििी त्या त्या व्यक्ट्तीबरोबरच मरून 
जातात. परांतु सामादजक आठििी दटकत असतात. अनेकाांशी सांबांदधत असलेवया आठििींचा सांग्रि करिे, 
आदि त्या शोधून परत प्राप्त करिे िे आपवया मानिजातीच्या उत्क्राांतीच्या यशाचे गम्य आिे. िे करत 
असताना, आपि करतो ती उभारिी, साठििी आदि सामादजक आठििीचा िापर याांच्यात अथडपूिड बिल 
झाला म्ििजे खुद्द दनयतीच्या उच्छिासािर पदरिाम िोतो. 



 
अनुक्रमणिका 

इदतिासात यापूिी मानिाने आपवया सामादजक स्मरिात िोनिा बिलाची क्राांती केली. आतािी 
आपि याच प्रकारच्या बिलाच्या सुरुिातीच्या टोकाशी उभे आिोत. 

 
सुरुिातीला मानि दजथे आपवया खाजगी आठििी साठिनू ठेित िोता, दतथेच म्ििजे स्ितःच्या 

मनात सामादजक आठििींनािी जागात िेत िोता. आपवया मनात िांतकथा, कथा, आख्यादयका अशा 
स्िरुपात या सामादजक आठििी आदि इदतिास साठिनू ठेिीत मािसू तो आपवया मुलाबाळाांकरे् सोपिीत 
असे. िी मुले याच तऱ्िेने पुढच्या दपढीपयंत ज्ञान पोचित असत. परांतु या पध्ितीत एकूि आिाका फारच 
मयादित िोता. साठििूक फारच कमी प्रमािात िोत िोती. 

 
िुसऱ्या लाटेत मात्र अदधक पध्ितशीरपिे सिड प्रकारची नोंि ठेिण्यात येऊ लागली. साक्षरतेचे 

प्रमाि व्यापक झाले. िजारो ग्रांथालये उभी रादिली. िस्तुसांग्रिालयाांचीिी उभारिी झाली. फाईल 
कॅदबनेटचा ‘शोध’ लागला. अदतशय दशस्तबध्ि काम सुरु झाले. सामादजक स्मरि केिळ किटीतच न 
रिाता त्याच्या कक्षा रुां िािवया. शोधाांचा क्रम आदि सामादजक बिलिी िगे धारि करुन घरू् लागले. 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीतील िे बिल घर्त रिािे, आदि सांस्कृतीचा दिकास िोिे मानिी इदतिासात पूिी 
कधी नव्िे इतक्ट्या िगेाने िोत गेला. 

 
आजची आपली झेप आपवयाला अगिीच नव्या अिस्थेला घेऊन जािार आिे. आपि आपवया 

कायडक्रमाांची अदतशय सूक्ष्म बारकाव्यादनशी नोंि करुन ठेि ू लागलो आिोत. पािशतकापूिी पयंतिी 
कोिाच्या ध्यानीमनी नसतील इतक्ट्या सुव्यिल्स्थत मादितीचा अदतशय प्रचांर् साठा आपि करुन ठेित 
आिोत. कारि आता अदतशय सूक्ष्म अिलोकन ि दटपि करण्यासठी िैदिध्यपूिड साम्यडशाली यांत्रिा 
आपवया िाताशी आिे. 

 
मािसाच्या मेंिूतच जेव्िा साठिि केली जात िोती तेव्िा स्मरि नोंि चैतन्यपूिड असायची. कधी 

दतची झीज व्िायची, तर कधी ती ताजी व्िायची ती िरचेिर िलिली जायची. दतच्यात निीन मागांनी भर 
पर्त रिायची. यात एक प्रकारचा दजिांतपिा िोता. 

 
िुसऱ्या लाटेत ती िस्तुदनि झाली आदि कारादगरी कौशवयात रुतून बसली. एकिा एखािे दचन्ि 

एखाद्या पानािर उमटले की, एकिा एखािा फोटो घेऊन झाली की, एकिा एखािी गोि छापून झाली की 
ती तशीच रिात असे. दनल्ष्ट्क्रयच रिात असे. नांतर जेव्िा कोिी दचन्ि, फोटो, छापील मजकूल पािील, 
तेिढ्या पुरताच दतच्यात दजिांतपिा येईल आदि कुशल निीन रचनेत दतचा आदिष्ट्कार िोई. िुसऱ्या 
लाटेमध्ये सामादजक स्मरिाची साठिि मोठ्या प्रमािात झाली परांतु दतला दतने गोठिलेिी. 

 
दतसऱ्या लाटेच्या मादिती के्षत्राचा दिशरे्ष िा, की त्याच्याद्वारे सामादजक स्मरि दिशालिी झाले 

आदि दशिाय ते सदक्रयिी रादिले! 
 
तुकड्याांची माांर्िी करुन आदि सांयोग करुन िास्तिाच्या प्रदतकृदत उभारण्यासच कॉम्प्युटर मित 

करतात असे नािी, तर शक्ट्यतेतील आपला आिाका दजतका सिडिूर करता येईल, दततका करण्याचा 
त्याांचा प्रयत्न असतो. िा बिल ऐदतिादसक स्िरुपाचा आिे. ज्याचा पूिी दिचार करता येत नव्िता, कवपना 
करता येत नव्िती अशा नव्या उपपत्ती, कवपना, ध्येयिाि, कलापूिड अांतज्ञान, ताांदत्रक सुधारिा, आर्थथक ि 



 
अनुक्रमणिका 

राजकीय सुधारिा या सिांची भरती त्याने शक्ट्य केली. त्यामुळे दतसऱ्या लाटेतील सामादजक 
िैदिध्याकर्ील मुसांर्ीला इांधनच दमळाले आिे. 

 
पूिीच्या सांस्कृतीमध्ये असलेवया मािसामािसाांतील िळििळिाला दतसऱ्या लाटेने भरपूर 

व्यापकता प्राप्त करुन दिली. दशिाय, इदतिासात प्रथमच दतने यांत्रायांत्रातील ‘िळििळिा’ला िाि िेत 
त्याला प्रभािी सोयी प्राप्त करुन दिवया आिेत! त्यादिपेक्षा आश्चयडकारक गोि िी की यांत्रात आदि मानिात 
सांिाि घर्िेिी दतने शक्ट्य केले! आदि त्याांचा पदरसरिी बुल्ध्िमान करुन टाकला! 

 
निीन सांस्कृतीच्या उभारिीचे काम एकाचिळेी अनेक पातळयाांिरुन िगेाने घर्त आिे. 

  



 
अनुक्रमणिका 

ईारा र। रअवाढव्य  रप्रमा ाी ल रउ्पािनाच्य ा रपदलकळे 
 
टी शटं 
 

आतापयंत िे ज्ञान सिांपयंत जाऊन पोचले आिे, की ‘प्रगत’ िेशात उत्पािन कायासाठी नेमवया 
जािाऱ्या सेिक िगात गेवया िीस िर्षात बरीच कपात झालेली आिे. औद्योदगक जगात उत्पािन घटले 
आिे. त्यामुळे ठरीि पध्ितीचे उत्पािन तथाकदथत दिकसनशील िेशात िसिण्यात आलेले आिे. उिा : 
अवजीदरया, मेल्क्ट्सको, थायलांर् इत्यादि िापरलेवया गांजलेवया गाड्या श्रीमांत िेशाांकरू्न गरीब िेशाांकरे् 
पाठिण्यात येत आिेत. 

 
धोरिात्मक आदि आर्थथक कारिाांसाठी श्रीमांत िेश उत्पािनाला सांपूिडतया शरि जाऊ शकत 

नािीत. श्रीमांत िेश अभौदतक उत्पािनािर जगत असताना इतर िेश भौदतक िस्तूांच्या दनर्थमतीत गढलेले 
आिेत. िे दचत्र अगिीच स्पि आिे. आपवयाला असे आढळून येते की श्रीमांत िेश मित्तिाच्या िस्तूांचे 
उत्पािन करीतच आिेत. परांतु ते करण्यासाठी त्याांना आता कमी कामगाराांची गरज पर्ते आिे. कारि 
िस्तू तयार करण्याची पध्ितच आता बिलते आिे. 

 
िुसऱ्या लाटेतील उत्पािनाचा गाभा म्ििजे खूप काळ एकाच ‘छापा’ च्या प्रमादित िस्तूांची दनर्थमती 

करत रिािे. उलट दतसऱ्या लाटेतील उत्पािन कमी काळ चालू रिाते. िे उत्पािन कािी प्रमािात 
पदरदचत असलेवया प्रकिा सांपूिड सियीच्या िस्तूांचे केले जाते. 

 
लोक उत्पािनाचा िीघडकालीन उत्पािन म्ििूनच अजून दिचार करतात. आदि आपि अजूनिी 

प्रचांर् प्रमािातले उत्पािन करीतच असतो. अझजािधी दसगारेट्ट्स लाखो यार्ड कपर्ा, दिजेचे दिि,े 
काड्यापेया अशा दकतीतरी िस्तू अगदित सांख्येने उत्पन्न केवया जात आिेत. िे असेच आिखी कािी 
काळ तरी चालू रिािार आिे. परांतु या िस्तु प्रगत उद्योगाांपेक्षा मागासलेवया उद्योगाांचीच दनर्थमती आिेत. 
आदि ह्या िस्तू एकूि उत्पादित िस्तूांच्या फक्ट्त पाच टके्कच आिेत. 

 
जपान, प. जमडनी, अमेदरकन सांयुक्ट्त सांस्थाने, रदशयन सांघराज्य या िेशात दिदु्यत् के्षत्रातील 

उत्पािन, रसायने, अिकाश याने, इलेक्ट्रॉदनक्ट्स, िैदशष्ट्यपूिड ििाने, िळििळि इत्यादि के्षत्रात 
दिघटनाची प्रिृत्ती दिकदसत िोत असलेली आढळून येते. 

 
सांरक्षि सामुग्रीच्या बाबतीत लोक अजूनिी प्रचांर् प्रमािाच्या दृिीकोिातून दिचार करतात. 

आपवयाला एकसारखे असे लाखोंच्या गितीत उत्पन्न िोत असलेवया गििशे, िेवमेट्ट््, रायफवस इत्यादि 
िस्तु दिसतात. त्याांचा आपि दिचार करतो. परांतु आधुदनक लष्ट्करी सांघटनाांना त्याांच्या आिश्यक 
गोिींबाबतच्या दिदिध प्रकारच्या मोठ्या प्रमािातील उत्पािनाची गरज नािीच आिे. जेट फायटसड जरी 
ओळीने दनमाि कराियाचे म्िटले तरी ििा ते पन्नासिून अदधक जेट फायटसडच्या दनर्थमतीची गरजच 
असिार नािी. रचना, आकार, स्िरुप ि कोिते काम साधायचे यासांबांधीची गरज या सांख्येत िेखील दिदिध 
प्रकार दनमाि कराि ेलागतील. एकसारख्या िस्तु दढगाने उत्पन्न करण्याची बाब येथे उत्पन्न िोऊ शकत 
नािी. मागिीच इतकी अत्यवप सांख्येची, त्यामुळे या प्रकारातील घटक छोया क्रमात, छोया प्रमािातच 
उत्पन्न केले जातात. 



 
अनुक्रमणिका 

कािी के्षत्रातील सुटे भाग अजून िेखील दिपलु प्रमािात तयार केले जातात. परांतु ते भाग कािी 
काळच दनमाि िोत रिािाऱ्या दिदिध यांत्रप्रकारात िापरून टाकले जातात. 

 
ॲदरझोना िमरस्त्यािरून िगेाने धाििाऱ्या दिदिध गाड्याांकरे् ओझरती नजर टाकली तरी 

आपवयाला या म्ििण्यातील सत्यता पटेल. एक काळ असा िोता, की ठरादिकच तीन चार प्रकारच्या, 
एका छापाच्या अनेक आिृत्तया असाव्यात अशा गाड्या रस्त्यािरून धाित. आता िे दचत्र अगिी उलट 
झालेले आिे... जगातील जपान, अमेदरका, युरोप या प्रिेशात सुया भागाांचे दढगाने उत्पािन िोते, परांतु 
त्याांच्या एकत्रीकरिाचे िजारो मागड आदि बािेर आपवयाला दिसिाऱ्या िस्तूिी िजार स्िरुपात, िजार 
आकार धारि करून सामोरे येतात. 

 
आता िुसऱ्याच एका पातळीिरच्या साध्या टी शटड करे् पिा. टी शटड् प्रचांर् प्रमािात दनमाि 

िोतात, परांतु नांतर दर्झाइन्स प्रकिा घोर्षिा ज्या तऱ्िेने छापवया जातात, त्या प्रकाराने टी शटड िे छोया 
गटातच दनमाि िोतात असे म्ििाि ेलागेल! 

 
आता आपि िगेळया दिशनेे पाऊल उचलले आिे. प्रत्येकाला एक िस्तू िगेळया प्रकारे सािर 

करण्याचा उत्पािकाांचा इरािा आिे. आपि ‘व्यल्क्ट्त दततक्ट्या प्रकृती’ म्िितो त्यानुसार प्रत्येक व्यक्ट्तीला 
दतच्या मागिीनुसार िस्तू पुरिली जािार आिे. 

 
िुसरी लाट आली त्यानांतर एकसारखे कपरे् िजारो, लाखोंच्या सांख्येत दनमांि केले जाऊ 

लागले. या पद्धतीत एका कापर्ािर िुसरे अशी अनेक कापरे् अांथरली जाऊन सिात िरती नमुना पसरला 
जात असे. आदि त्यानुसार दिजेिर चालिाऱ्या कात्रीने सिड कपरे् एका िळेी एकसारखे बेतले जात असत. 

 
आता कतडन काम लेसर यांत्र करते. त्याचे काम अगिी िगेळया तत्तिािर चालते. १०, ५०, १०० 

प्रकिा ५०० शटड कािी ते एका िळेी बेतत नािी, तर एका िळेी एकच शटड बेतते. परांतु त्या सामुिादयक 
कतडनापेक्षा िे कतडन अदधक िगेाने िोते! दशिाय नासधूसिी कमी िोते. यािी करण्याचीिी गरज उरत नािी. 
पुढे पाठीमागे ठरीि प्रमादित आकार नि िोण्याचीिी शक्ट्यता आिे. 

 
एखाद्याची मापे टेदलफोनद्वारा समजू शकतील. प्रकिा एखाद्यािर ल्व्िदर्ओ कॅमेराच रोखून 

कॉम्प्युटरमध्ये मादिती जमा केली जाईल. आदि कॉम्प्युटर एक कपर्ा दशिण्याच्या सूचना करील. 
एखाद्याच्या िैयल्क्ट्तक लाांबी–रुां िी–उांची नुसार कपर्ा तयार िोईल. 

 
अशीच उच्तांत्रादधदित प्रदक्रया प्रत्येक उत्पािनाच्या बाबतीत अांगीकारली जाईल. ज्याप्रमािे 

माध्यमाचे दिघटन आपि करत आिोत, त्याच प्रमािे उत्पािनाचेिी दिघटन करत आिोत. 
 
िगेाचा गुि 
 

इतर दकती तरी असामान्य सुधारिा आपि िस्तू बनिण्यासाठी िापरत असलेवया पद्धतीत बिल 
घर्िनू आित आिेत. मोठ्या प्रमािात उत्पािन करण्याऐिजी कािी कां पन्या छोया प्रमािात उत्पािन 
करू लागवया आिेत. 



 
अनुक्रमणिका 

आिखी एक बिल असा आिे की जो ग्रािकाला यापूिी कधी नव्िते इतक्ट्या थेट सांबांधात उत्पािन 
प्रदक्रयेजिळ आिील. ग्रािक उत्पािन–प्रदक्रयेशी इतका एकरुप िोऊन जाईल, की आपवयाला ग्रािक 
कोि आदि उत्पािक कोि याबाबत सांभ्रम परे्ल. 

 
िुसऱ्या लाटेतील उत्पािन असे िोते की अनेक सुटे सुटे भाग आधी तयार केले जात आदि त्याांची 

जुळिी नांतर िोऊन यांत्र तयार िोत असे. दतसऱ्या लाटेतील उत्पािन सांपूिडतेकरे् झुकिारे आिे. 
याबाबतीत एखािे उिािरि दिले की सिड स्पि िोईल. घड्याळाचे याबाबतचे उिािरि असे, की एक 
घड्याळ तयार करण्यासाठी शकेर्ो सुटे, भाग चालू रिातील असे भाग उत्पादित करुन मग त्याांची जुळिी 
केली जाई. तर दतसऱ्या लाटेतील घड्याळ सॉदलर् स्टेट असून त्याच्यात एकिी भाग ‘चालिारा’ नसतो, 
दशिाय िी घड्याळे अदतशय दिर्श्सनीय अशी अचकू िळे िाखदितात. 

 
सूक्ष्मतेच्या पातळीिर जाण्यामुळे, कॉम्प्युटरने दिलेवया दर्झाइनची मित घेऊन प्रकिा इतर 

सुधादरत उत्पािन औजारे िापरुन आपि कमीत कमी भागाांिर अदधकादधक काये सोपितो आिोत. दचत्र 
काढण्यासाठी कॅन्व्िासिर रांगाचे अनेक फटकारे मारीत बसण्यापेक्षा छायादचत्रकार एक बटन िाबनू सांपूिड 
प्रदतमा क्षिात ‘तयार करतो.’ आपि आता उत्पािनात िगेाचा िा गुि आिण्याचा प्रयत्न करु लागलो 
आिोत. 

 
ताांदत्रक के्षत्रात आदि ज्ञानाच्या के्षत्रात मोठ्या प्रमािात िोत असलेले बिल िस्तू बनदिण्याचा 

आपला मागड बिलण्याच्या जिळ येऊ लागलेले आिेत. ह्या प्रयत्नाांचे साध्य उघर्च आिे. पूिडतः 
ग्रािकदनि िस्तू, पूिड एक, भागीय िस्तू, ग्रािकाच्या थेट िुकुमती खाली तयार करिे. 

 
थोर्क्ट्यात, आपि उत्पािनाची सांपूिड रचनाच बिलून टाकतो आिोत. आदि बिलाच्या या लिरी 

समाजाच्या प्रत्येक थरापयंत नेऊन सोर्तो. आिोत. अथात् या बिलाांचे अनेकाांिर पदरिाम िोतील. या 
क्राांदतकारक बिलाचे िुसऱ्या एका क्राांतीशी थेट सांबांध आिेत. िी क्राांती ऑदफसमध्ये घर्ते आिे... 
 
दचटिीसाचा मृत्य?ू 
 

श्रीमांत िेशात फार थोरे् नोकर जर् िस्तूांचे उत्पािन करण्यासाठी प्रत्यक्ष राबत असतात. 
त्याांच्यापेक्षा दकतीतरी अदधक प्रमािात सेिकाांची–कवपना दनमाि करण्याची, शास्त्रीय फॉम्यंुला, दबले, 
मालाांच्या प्रकमतीसि याद्या. योजनाांची पनुजंुळिी, फायली, कायिेशीर अदधकारपते्र, ‘बाजारा’ बद्दलचे 
सांशोधन, दिक्रीसाठीचे योग्य सािरीकरि, पते्र, ििडने, कायिेशीर टाचिे, खुलासेिार स्थापत्यदिर्षयक 
नोंिी, व्यक्ट्ती प्रकिा प्रकरिाबद्दलच्या मादितीचे कागिपत्र, कॉम्प्युटर कायडक्रम आदि इतरिी िजारो 
प्रकारची मादिती, प्रदतकात्मक दनर्थमती इत्यािी प्रकारच्या पूतडतेसाठी गरज असते. अशा प्रकारच्या ताांदत्रक 
आदि व्यिस्थापकीय कामकाजाांसाठी पाांढरपेशा िगड मोठ्या प्रमािात दनमाि झाला. आदि अनेक िेशात 
त्याांची कामे अगिी अपदरिायडतेने ि आिश्यकतेच्या स्िरुपात सुरु रादिली. 

 
िी जी िाढ झाली, ती म्ििजे एखाद्या नव्या पध्ितीकरे् घेतलेली झेप नव्िती, तर 

औद्योदगकीकरिाचेच िीघीकरि िोते. मात्र एक गोि खरी, की त्यानांतर काम भरीि िोण्याऐिजी पुष्ट्कळसे 
पोकळच िोत गेले. ज्या कचेऱ्याांमध्ये िी कामे िोतात, त्याांची उभारिी तत्तितः एखाद्या कारखान्याप्रमािेच 



 
अनुक्रमणिका 

झाली असून, कामाची पध्ित पुनरािृत्तीची, कां टाळिािी आदि पुष्ट्कळशी यांत्रित् च रादिली. आता सुध्िा 
कचेऱ्याांची पनुरडचना केली जाते तेव्िा एिढेच लक्षात घेतले जाते, की त्यातील कारखानापिा कमी रिािा. 

 
ह्या प्रदत–कारखान्यातिी कारखान्याांप्रमािे िोन थराांिर कामे सुरु असतात. कारखान्यात 

काबार्कि करिारे ि काबार्किाव्यदतदरक्ट्तची कामे करिारे असे िोन प्रकारचे लोक कामे करत 
असतात; तर कचेऱ्याांमध्ये एक िगड असतो. उच् दिचारिांताांचा. त्यात शास्त्रज्ञ, इांदजदनयसड, व्यिस्थापक 
अशा लोकाांचा समािशे असतो. या लोकाांचा बराच िळे मीप्रटग्ज, कॉन्फरन्सेस, व्यिसायादनदमत्त दिले 
जािारे खाने प्रकिा मागडिशडन, मेमोंचे मसुिे करिे, फोनिरुन बातचीत करिे आदि मादितींची िेिािघेिाि 
या प्रकारच्या कामात जात असतो. तर िुसऱ्या िगात कमी दिचारमग्नता असते. त्यातील लोकाांचे काम 
सतत, ठरीि आदि दनजीि स्िरुपाने चालू असते. 

 
ऑदफसमध्येिी िुसरी लाट कमी िोत गेलेली असून दतसरी लाट येऊ लागलेली आिे, जुन्या 

पध्ितीचे िे ‘िगड’ नि िोऊ लागले आिेत. ऑदफसमध्येिी बरेच रचनात्मक बिल िोऊ लागलेले आिेत. या 
बिलाना अनेक कारिे जबाबिार आिेत. सध्या दिदिध प्रकारची आदि प्रचांर् प्रमािात, अप्टुरे्ट, आदि 
अद्ययाित मादिती तात्काळ ििी असते, की िी मागिी पूिड करायला िुसऱ्या लाटेत तयार झालेवया दनपिु 
ि किाळू कारकुनाांचा, टायदपस्टाांचा, दचटिीसाांचा ताफा प्रकदचत िेखील समथड ठरिार नािी. दशिाय िे 
काम करुन घेण्यासाठी लागिारा खचड इतक्ट्या मोठ्या प्रमािात िाढलेला आिे, की त्याबाबतिी 
गांभीरपिाने दिचार करण्याची िळे येऊन ठेपलेली आिे. या खचाच्या िाढीबरोबरच दििसेदििस प्रचतनीय 
िोत चाललेली बाब म्ििजे उत्पािनातील घट. 

 
उलट, कॉम्प्युटसडच्या प्रकमतीत असामान्य घट झालेली असवयाने, दशिाय ते दजतक्ट्या प्रकारची 

कामे दजतक्ट्या तत्परतेने आदि व्यिल्स्थतपिे करु शकतात; या दृिीनेिी पादिवयास कॉम्प्युटर बाळगिे िे, 
केव्िािी, दकतीतरी स्िस्त पर्ते. एकीकरे् खचड मोठ्या प्रमािात िाढतो आिे, उत्पािन तर घसरते आिे; 
अशािळेी कॉम्प्युटरमध्ये असलेली कायडशक्ट्ती, िोत असलेवया सुधारिा या सांयोगातून िािरििारी 
शाल्झिक उलथापालथ ‘िर्ड के्वक’ िाच पदरिाम सांभितो. 

 
ह्या उलथापालथीचे एक प्रतीक म्ििून एका इलेक्ट्रॉदनक उपकरिाकरे् बोट िाखिता येईल. 

त्याचे नाि आिे— िर्ड प्रोसेसर. अमेदरकेतवया सुमारे २५०,००० कचेऱ्यातून िे उपकरि काम करू 
लागलेले आिे. िर्ड प्रोसेसरचे ििडन कधी ‘स्माटड टाइपरायटर’ असे, तर कधी ‘टेक्ट्स्ट्एदर्टर’ असे केले 
जाते. ऑदफसमध्ये येिाऱ्या मादितीच्या प्रिािाला िळि लाििारे असे िे उपकरि आिे. 

 
िॉप्रशग्टन र्ी. सी. मधील एक फमड ‘मायक्रोनेट’ म्ििून ओळखली जाते. दतने सतरा िळेा िगेळया 

उत्पािकाांना एका ऑदफसमध्ये एकत्र आिले आिे. इथे कोितािी िस्तऐिज आला, की त्याची ताबर्तोब 
मायक्रोदफवम घेतली जाते आदि नांतर केवया जािाऱ्या कॉम्प्युटरच्या साठििकुीसाठी जपून ठेिली जाते. 
अशीच दिदिध कामे इतर उपकरिे करतात. या कां पनीचे अध्यक्ष लॅरी स्टॉकेट म्िितात की, “भािी कचेऱ्या 
अशा असतील, की जेथे चकुीच्या फायली असिार नािीत. आपवयाला बाजारदिर्षयक, दिक्रीदिर्षयक, 
जमाखचड दिर्षयक, सांशोधनदिर्षयक गदृित, गोिी व्यिल्स्थतपिे आदि तत्काळ दमळू शकतील. िजारो 
पानात दिखुरलेली मादिती तुम्िाला एका पानाच्या लिानशा दिश्श्यातच दमळून जाईल... नांतर िीच 
मादिती छायादचत्र स्िरूपातच बद्ध केली जाईल.” 



 
अनुक्रमणिका 

अशाच प्रकारचे ि इतके आदि तेिी अदतशय नीटनेटकेपिाने ि अजूकपिाने काम करायला 
नेिमीच्या, िुसऱ्या लाटेखालच्या, कचेरीत दकती मािसे लागतील? अशा कचेरीत जर एखािे पत्र प्रकिा 
मेमो तयार कराियाचा असेल, तर कायडकारी अदधकाऱ्याला सेके्रटरी नािाच्या ‘माध्यमा’ची गरज पर्ते. ह्या 
मािसाचे पदिले काम िे, की कायडकारी अदधकाऱ्याचे शद्ब प्रथम कागिािर उतरिनू घेिे. 

 
नोट बुकािर िाताने प्रकिा टाईप केलेवया िाफ्टच्या स्िरूपात, कािी चुका झावया असतील तर 

त्या िुरुस्त करून नांतर ते स्िच्छपिे सुबकपिे टाईप केले जातात. काबडन प्रकिा झेरॉक्ट्स कॉपीज तयार 
केवया जातात. नांतर चाांगली, िरची कॉपी दजथे पाठिाियाची दतथे पोस्ट ऑदफसद्वारा प्रकिा कधी िुसऱ्या 
कोित्यातरी मागाने पाठिली जाते. आदि उरलेली िुसरी प्रत फाइलीला लािली जाते. पदिली, सांिेश 
जुळििीची पायरी सोर्ली, तर पाच िगेिगेळया पि क्रमशः पायऱ्यातून िे काम केले जाते. आजची यांते्र ह्या 
पाच क्रमशः पायऱ्या एकाच िळेी िापरून त्याांची ‘एकच पायरी,’ बनिनू काम उरकतात. अनेक कामाांचा िगे 
अशाच प्रकारे िाढतो. 

 
मी एक कॉम्प्युटर आिला, आदि िर्ड प्रोफेसर म्ििनू िापरायला सुरूिात केली. आज एखाद्या 

प्रकरिाचा िाफ्ट कागिािर टाईप करण्याऐिजी मी की बोर्डिर टाईप करतो, आदि तो इलेक्ट्रॉदनक 
फॉमडमध्ये, ज्याला फ्लॉपी दर्स्क म्िितात. त्यात, साठिला जातो. माझे शद्ब टेदलल्व्िजन सारख्या 
पर्द्यािर उमटलेले मला दिसतात. त्यात कािी चूक आढळली तर पॅरेग्राफ बिलून, शद्ब काढून कािी शद्ब 
घालून मी मला आिरे्ल तशी प्रत तयार करतो या साठी कािी खटके मला िाबाि ेलागतात येिढेच! या 
प्रदक्रयेद्वारा पनुः पुन्िा िाफ्ट टाईप करिे, झेरॉक्ट्स काढिे, कप्रटग, पेल्स्टांग, इरेप्रझग, ल्स्रप्रपग, खोर्िे 
इत्यादि अनेक कामापासून माझी सुटका िोते. मसुिा िुरुस्त करून झाला, की मी एक बटन िाबतो, की 
माझ्याच एका बाजूला असलेले ‘छपाई यांत्र’ क्षिाधात माझी पक्की, अांदतम प्रत मला सािर करते. 

 
परांतु या यांत्रािर कागिािरच्या प्रती तयार करिे िा त्याचा अदतशय मागासलेपिाने केलेला िापर 

िोय. त्या यांत्राांचा तो अपमान ठरेल. कारि इलेक्ट्रॉदनक ऑदफसची खरी शोभा पते्र टाइप करिे आदि ती 
िुरूस्त करिे याबाबतच्या पायऱ्या िाचिण्यात साठिलेली नािी. िे स्ियांचदलत यांत्र िी पते्र तबकर्ीिरच्या 
प्रकिा दफतीिरच्या छोया तुकड्यात ‘फाईल’ करुन टाकते. नांतर ती पते्र इलेक्ट्रॉदनक दर्क्ट्झनरीकरे् 
पाठिली जातात. िी स्ियांचदलत दर्क्ट्शनरी स्पेप्रलगच्या चुका आपोआप िुरुस्त करते. िी यांते्र एकमेकाांशी 
जोर्ली गेलेली असतात, फोन लाईनशी जोर्लेली असतात. सेके्रटरी िेच पत्र तत्काळ ज्याला पोचायचे 
(त्याच्या प्रप्रटरिर प्रकिा स्क्रीनिर) पाठितो! त्यामुळे िे उपकरि मूळ प्रत तयार करिे, टाईप करिे, प्रत 
काढिे, पाठििे, फाईल करिे िी कामे अक्षरशः एकाच िमात, एकाच प्रदक्रयेत करुन टाकते. कामाचा िगे 
िाढतो खचड कमी िोतो. पाच प्रदक्रया एकीत सामाितात. 

 
ऑदफसच्या बािेर िे असे प्रदक्रयाांचे ‘खच्नू भरिे’ िापरले असता, त्याचे खूप िूरिर व्याप 

सांभितात. िेच उपकरि जर उपग्रि प्रकिा मायक्रोिवे्ि, प्रकिा टेदल–िळििळि सोयी साधनाांना जोर्ले 
गेले तर ते आजपयंत अदतशय िीघडकाळ आदि अदतप्रचांर् प्रमािात काम करीत आलेवया िुसऱ्या लाटेच्या, 
उच् िजाच्या िैदशष्ट्यपूिड सांस्थेला–पोस्ट ऑदफसला रजा दिवयाखेरीज रिािार नािी. ‘ईलेक्ट्रॉदनक 
मेल’ दनमाि झावयास ती पोस्टमन आदि त्याची ओझ्याने लािलेली बॅग याांची जागा घेईल. 

 



 
अनुक्रमणिका 

पोस्टाद्वारे व्यक्ट्ती–व्यक्ट्तीमधील पत्रव्यििार, िस्तू, पैसे इत्यादि पाठििे, दमळििे या गोिी 
िोतातच. परांतु पत्रव्यििाराचा फार मोठा राबता सांस्था–सांस्थाांमध्ये असतो. पोस्टािरचा ताि खूप िाढला 
तेव्िा िुसऱ्या लाटेतील या माध्यमाऐिजी त्याचा पयाय अदधकादधक कां पन्या शोधू लागवया. नव्या, दतसऱ्या 
लाटेतील पद्धतींचा आश्रय त्याांनी घेतला. टेदलप्रप्रटसड, फॅदसमाईल मदशन, िर्ड प्रोसेसर उपकरि, 
कॉम्प्युटर टर्थमनवस याांच्यािर आधारलेली िी इलेक्ट्रॉदनक पोस्टसेिा िगेाने लोकदप्रय िोत आिे. दिशरे्षतः 
प्रगत उद्योगाांत आदि नव्या उपग्रि पद्धतींद्वारा ती प्रचांर् जोम धरेल यात शांका नािी. 

 
कागि इकरू्न दतकरे् करण्याऐिजी निी पद्धत इलेक्ट्रॉदनक स्पांिने िािून नेते. सांिेश आदि मेमो 

शाांतपिे आदि सततपिे इकरू्न दतकरे्, दतकरू्न इकरे् येतात, जातात. प्रत्येक टेबलािरचे टर्थमनल 
मादितीचे ििन चालू असताना लुकलुकत असते. सांिेश थेट एखाद्या उपग्रिाकरे् फेकला जाऊन 
त्याच्याद्वारे िुसऱ्या िजारो मलै अांतरािरच्या स्थानात असलेवया इल्च्छत स्थळी पाठिला जातो. एका 
कां पनीच्या फायली िुसऱ्या कां पनीच्या फायलींशी, गरज परे्ल तेव्िा कॉम्प्युटर तफे जोर्वया जातात. 
न्यूयॉकड  टाइम्स इन्फमेशन बँक सारख्या प्रदसद्ध मादितीच्या बँकाांच्या बािेरिी शकेर्ो बँकाांतून साठिवया 
गेलेवया साठ्यातून कां पनीचा व्यिस्थापक केव्िािी आपवयाला ििी असलेली मादिती दमळि ूशकतो. 

 
या प्रकारे या दिशनेे अजून काय आदि दकती प्रगती घर्िार आिे याची कवपना नािी. भािी 

काळातवया कचेरीची प्रदतमा अत्यांत टापदटपीच्या, अत्यांत सुरदळतपिे चाललेवया, अत्यांत अशादररी 
रुपाच्या कचेरीची असवयामुळे िास्तिात ती कधी येईल की नािी याचीच शांका येते. परांतु एक गोि मात्र 
खरी, की आपि िगेाने त्या दिशनेे जात आिोत. इलेक्ट्रॉदनक ऑदफकरे् आपि आिखी थोरे् जरी गेलो, 
तरी सामादजक, मानदसक आदि आर्थथक पदरिामाांचे उदे्रक घर्वयादशिाय रिािार नािीत. निीन यांत्राांपेक्षा 
दकतीतरी अदधक अथड या कामकाजात्मक उलथापालथीला असिार आिे. मानिी सांबांधाची आदि त्याांच्या 
कचेरीतील भदूमकाांची पुनरडचना िोिार यात शांका नािी. 

 
सुरुिातीलाच दचटिीसाांच्या कामाांपैकी पुष्ट्कळ कामाांना र्च् ू दमळेल. उद्याच्या कचेरीत 

टांकलेखनामधील कला, प्रादिण्य ह्या गोिींनािी कािी स्थान असिार नािी. कारि निीन तांत्रात बोली 
कौशवयाला जास्त प्राधान्य असिार आिे. अजून कािी काळ सांिेशाांना पकरू्न ठेिण्यासाठी त्याांना 
ििनयोग्य स्िरुप िेण्यासाठी टांकदलदखत शझिाांची आिश्यकता असिार आिे. परांतु लिकरच दर्क्ट्टेशन 
यांत्रिा िगेिगेळे शझिोच्ार यांत्राद्वारेच लेखी (टांकदलदखत) स्िरुपात बिलले जातील. आिाजाांचे अक्षरात 
रुपाांतर झावयानांतर सांपूिड टायप्रपग पध्ितच नािीशी िोईल. 

 
एक गोि खरी की दतसरी लाट िगेाने पुढे सरकत असताना िुसऱ्या लाटेच्या जुन्या पध्ितींशी 

सांघर्षड िोिार. अनेक बाबतीतली काळजीिी दनमाि िोिार. जुन्या कायडकारी खोर्ाांना, ज्येिता कदनिता 
मानण्याच्या कवपनाांना, दिभागीय दिदधदनरे्षधाांना या नव्या पध्िती आव्िान िेतील. निी रचना, निी 
उभारिी केली जाईल. नव्या सांधी, नि ेजीिनमागड, उद्योग दनमांि िोतील. पूिीपासून चालत आलेली 
लाखो जिाांची कामेच नािीशी िोतील. रुक्ष आदि पुनरािृत्त कामे करत रिाण्याऐिजी दचटिीस थोरे् 
िरच्या थराचे काम करतील. कािी व्यािसादयक मित्तिाची कामे, दनिडय घेिे या बाबींपासून इतके दििस 
त्याांना िूर ठेिले जाई, आता त्याांना त्यात भाग घेता येईल. कािी पाांढरपेश े अदधकादधक उच् श्रेिी, 
जबाबिारीच्या जागा गाठतील तर कािी खाली खाली जात रिातील. क्वदचत नािीसेिी िोऊन जातील. 

 



 
अनुक्रमणिका 

या लोकाांचे काय िोिार? अथडव्यिस्थेचे काय िोिार? इ. स. १९५० च्या िशकात अखेरीस आदि 
इ. स. १९७० च्या िशकाच्या सुरूिातीस जेव्िा स्ियांचदलतपिा पढेु आला, तेव्िा अनेक िेशातील रेर् 
युदनयन्सनी मोठ्या प्रमािात बेकारी िाढिार असवयाचे भाकीत केले िोते. परांतु अदततांत्रादधदित िेशातील 
नोकऱ्याांची सांख्या िाढलीच प्रत्यक्ष उत्पािन दिभाग घटला, आदि कागिी काम फार मोठ्या प्रमािात 
िाढले. परांतु अशाच तऱ्िेने उत्पािन घटत रादिले आदि त्याच िळेी ऑदफसमधील कामाांची दपळििकू 
झाली, तर पुढे नोकऱ्या असिार तरी कुठे? 

 
पुढे सिड काय िोिार आिे याचे आज तरी कोिी कािी उत्तर िेऊ शकत नािी, सतत अभ्यास चालू 

आिेत, कािी जोरिार ठाम दिधाने केली जात आिेत, भादकते केली जात आिेत, परांतु प्रत्यक्ष पुराि ेत्या 
सिांदिरुद्धच असलेले आढळून येत आिेत. स्ियांचदलतासाठी प्रकिा याांदत्रकीकरिाबाबत करण्यात येिारी 
गुांतििूक आदि उत्पािनाकर्ील नोकऱ्या याांचा कुठेिी ताळमेळ बसू शकत नािी. 

 
अमेदरकेत ि जपानमध्ये कामे ि तांत्रज्ञान िोन्िी िाढत आिेत. परांतु स्िीर्न, िान्स, प. जमडनी 

आदि इटली याांच्या प्रत्येकाच्या तऱ्िा िगेिगेळया आिेत. 
 
नोकऱ्याांची पातळी िे केिळ ताांदत्रक सुधारिेचे प्रदतप्रबब असत नािी. दतचे उांचाििे प्रकिा खालाििे 

िे आपि स्ियांचदलत दकती प्रमािात अांगीकारतो याच्यािर िेखील अिलांबून असत नािी. कारि व्यिसाय 
स्िरुप, नोकऱ्याांची अिस्था िा अनेक धोरिाांच्या एकत्र येण्याचा दृष्ट्य पदरिाम असतो. 

 
एक मात्र दनदश्चत, की कचेऱ्यात आदि कारखान्यातिी आगामी कािी िशकात सांपूिं बिल घरू्न 

येिार आिे. कागिी–कामाच्या के्षत्रात आदि उत्पािनात घरू्न येिारी िी िुिेरी क्राांती समाजासाठी 
उत्पािनाची सांपूिडतया निीन पध्ित तयार करिार असून मानििांशाचे ते एक फार मोठे पाऊल ठरेल. 
आदि ते केिळ व्यिसाय उद्योगपातळी प्रकिा उद्योगरचना याांच्यापेक्षा दकतीतरी सामादजक अांगाांिर सांदमश्र 
पदरिाम करुन जािार आिे. राजकीय सत्ता, आर्थथक सत्ता, आांतरराष्ट्रीय कामकाज दिभागिी, 
अथडकारिातील दस्त्रयाांची भदूमका, कामाचे स्िरूप, कायडगटाांचे आकार आदि उत्पािक ि ग्रािक याांच्यातील 
फाटाफूट या ि अशा अनेक गोिींिर पदरिाम िोिार आिे. िरिर अत्यांत साधी िाटिारी एक बाबिी 
बिलून जाईल— ‘कायडस्थळ’ िी ती बाब! 
 
  



 
अनुक्रमणिका 

ीेरा र। रइलेक्रॉदनक रईसगल  
 

या नव्या उत्पािन पध्ितीच्या बाबतीत िोिाऱ्या प्रगतीच्या पोटात सामादजक बिलाचे इतक्ट्या प्रचांर् 
ताकिीचे ि आिाक्ट्याचे बीज आिे, की आपवयातील फार थोरे् लोक त्याला सामोरे जायला दसध्ि िोतील. 
कारि आपि आपवया घरातिी क्राांती करिार आिोत! 

 
निीन उत्पािन पद्धत अक्षरशः शकेर्ो कामे कारखाने ि कचेऱ्या याांच्यातून काढून घेऊन िुसऱ्या 

लाटेपूिीच्या कायडके्षत्रात–घरात–घेऊन जािार आिे! आदि िे जर खरोखरच प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमािात 
घर्ले तर आपवयाला मादित असलेली प्रत्येक सांस्था–शाळेपासून कॉपोरेशनपयंतची–बिलून 
गेवयादशिाय रिािार नािी. 

 
तीनश े िर्षापूिी जर कोिी म्िटले असते की िजारो िर्षांपूिीपासूनचे कायडके्षत्र म्ििजे शतेी ि 

ग्रामीि पदरसर उजार् िोिार आिे, तर त्याला सिांनी िडे्यात काढले असते. तो िरे्ा िाटेल असा दिचार 
आज पुनः दनमाि झालेला आिे. कारखाने आदि िजारो कचेऱ्या ओस पर्ण्याची शक्ट्यता दनमाि झालेली 
आिे. आपवयाच जीिनकाळातिी िे घरू् शकेल. त्याांची सांग्रिालये बनतील प्रकिा रिाण्याच्या जागात त्याांचे 
रुपाांतर करण्यात येईल! निी उत्पािन पद्धती ‘कुदटरोद्योग’ दनमाि करेल. घर िे समाजाचे कें द्रस्थान 
बनेल. 

 
इथून पुढच्या काळात लाखो लोक आपला िळे घरीच काम करीत घालििार आिेत, याची नुसती 

कवपना िेखील कोिाला सिन िोिार नािी. अनेक शांकाांची, प्रश्नाांची सरबत्ती सुरु िोईल. त्यातील कािी 
िानगीिाखल– ‘शक्ट्य जरी असले, तरी लोकाांना घरात काम करिे आिर्िार नािी. तुम्िी िे पिात नािी 
का, दस्त्रया आता घराच्या बािेर पर्ण्याचा दकती आटादपटा करत आिेत?’ ‘घरात मुलेबाळे आसपास 
िािरत असताना काम करिे शक्ट्य िोिार आिे का?’ आपला िदरि आले ‘अिलोकन’ करण्यासाठी िजर 
नसताना लोकाांना काम करािसेे िाटेल तरी का?’ ‘सामान्य घराची रचना अशा कामाला अनुकूल केलेली 
असत नािी.’ ‘कामगार सांघटना िी कवपना मारुन टाकतील...’ “मुख्य म्ििजे दििसभर निरा बायकोंनी 
एकमेकाांची तोंरे् पिायची म्ििजे...” कालड  माक्ट्सडला िेखील िी कवपना मुळीच आिर्िार नािी! 
 
िोम िकड  : काम घरातच करिे 
 

िुसऱ्या लाटेच्या उत्पािन पद्धतीत बिल िोत आिे. दतसऱ्या, आगामी कालात अदधक प्रभािी 
िोिाऱ्या, लाटेतील अदधक प्रगत उत्पािन कामगाराांची सांख्या कमी करण्याच्या मागािर आिे. 
उत्पािनाच्या प्रत्यक्ष कामालािी कसबी कारागीराांची आिश्यकता नािी. टेदलकम्युदनकेशन आदि इतर 
साधनाांद्वारा काम कुठेिी करता येण्याची शक्ट्यता दनमाि झालेली आिे. िी केिळ कवपना उरलेली नािी. 

 
नािडनड इदलनॉइस फॅदसदलटीमधील िोन िजार नोकराांपकैी ६०० ते ७०० नोकर स्ितःच्या घरात 

काम करु लागलेले आिेत. येत्या पाच िर्षात िा आकर्ा आिखी दकती तरी िाढेल. िे सिड आता 
अल्स्तत्िात असलेवया अदतशय उच् तांत्रज्ञानाच्या मितीने शक्ट्य झालेले आिे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

दतसऱ्या लाटेखालील उत्पािनाला कारखान्यातील कामगाराांची खुद्द कारखान्यात १०० टके्क 
उपल्स्थती असण्याची मुळीच गरज उरलेली नािी. प्रत्यक्ष उत्पािनाच्या दठकािच्या कामगाराांबाबत िी 
पदरल्स्थती असेल, तर पाांढरपेश े नोकर फार मोठ्या प्रमािात असे कायडस्थळ स्थलाांतर करु शकतील, 
करतील. 

 
अशा लोकाांचे आताच दकतीतरी काम घरात, म्ििजे कचेरीत िगैरे जाि े न लागता, िोत आिे. 

दिके्रते–फोनिरुन प्रकिा ग्रािकाांना प्रत्यक्ष भेट िेऊन आपले काम करतात. त्या त्याांच्या ऑदफसशी 
कारिपरत्ि े ि केव्िातरी असाच सांबांध येतो. स्थापत्य शास्त्रज्ञ आदि कवपनेचे आराखरे् काढिारे, 
दनरदनराळया उद्योगातील असांख्य दिशरे्षज्ञ, उपचार तज्ञ–रोग दनिारि तज्ञ आदि मानस शास्त्रज्ञ असे 
मानि सेिा दिभागात काम करिारे, सांगीत दशक्षक, भार्षा दनिेशक, िकील, शकै्षदिक सांशोधक, अशा 
शकेर्ो प्रकारातील काम करिारे पाांढरपेश ेलोक घरीच काम करतात. 

 
आता अशा लोकाांमध्ये आिखी प्रकारातील काम करिाऱ्याांची भर पर्ते आिे. कचेऱ्यातून कामे 

करिारे बिुसांख्य पाांढरपेश ेलोक आता घरी काम करण्यास अनुकूल िोत चालले आिेत. कमी खचांत 
घरातच एक ‘िकड  स्टेशन’ उभे करायचे!... त्यात ‘स्माटड’ टाइपरायटर–फॅदसमाइल यांत्रासि कॉम्प्युटर 
टेदल–कॉन्फरल्न्सग यांत्रिा, अशापैकी सुदिधा असवयाने घरातच काम करण्याच्या शक्ट्यता मोठ्या प्रमािात 
िाढलेवया आिेत. इलेक्ट्रॉदनक कुदटरात काम कें दद्रत िोत आिे. आिश्यक तेिढेच बािेर जाऊन 
साधाियाचे कामकाजात्मक सांबांध साधले जातात. खालच्या दिचारपातळीचे काम करिारे नोकर अशी 
कामे करतात— उिा : मादिती गोळा करिे, टायप्रपग, उरलेली मािीती पुनः दमळिनू घालिे, बेरजा 
करिे, प्रकमत ि इतर आकार याांसि मालाची यािी तयार करिे. अशी िी कामे प्रत्यक्ष िुसऱ्याशी लेखी 
प्रकिा बोली सांबांध न येतािी करता येतात. िी कामे करत असताना िुसऱ्या कोिाची मित घ्यािी लागत 
नािी. त्यामुळे ती घरी, ‘इलेक्ट्रॉदनक कॉटेज’ मध्ये करता येिे सिज शक्ट्य आिे. सांशोधक, अथडतज्ञ, धोरि 
आखिारे, सांघटनात्मक आखिी करिारे, याांना प्रत्यक्ष सांपकड िी मोठ्या प्रमािात साधािा लागतो. परांतु 
त्याांनािी एकयाने शाांततेने कािी काम कराियाचे असते. त्यानािी िोमिकड ची गरज भासते. 

 
दििसे दििस घरीच काम करण्याची प्रिृत्ती िाढतच आिे. अनेक कां पन्या आपवया नोकराांना घरी 

काम करु िेत आिेत. ज्याच्या घरी कॉम्प्युटर असला म्ििजे झाले. एकत्र येण्याची गरज नािी. ‘कामाच्या 
दठकािी’ १०० टके्क उपल्स्थतीची गरज नािी. 

 
तरी या प्रकारात िेखील कािी अर्चिी आिेत, दतकरे् िुलडक्ष करून उपयोग नािी. कामासाठी 

सिांना प्रिृत्त करिे, व्यिस्थापन, सामादजक पनुरंचना अशा बाबीतील अर्चिी, ि पूतडतेसाठी लागिारा 
िळे यामुळे िा बिल क्ट्लेशकारकिी िोत आिे, आदि िळेिी घेत आिे. दशिाय िळििळि अशा तऱ्िेने 
िुसऱ्या, प्रादतदनदधक िाती करिे िेखील कामकाजाच्या दृिीने अयोग्य ठरेल. कािी कामे दनिडय घेण्याच्या 
दृिीने चाकोरी सोरू्न करािी लागतात, त्याांच्या ि दक्रयाशील व्यििार व्यिस्थेच्या दृिीनेिी समक्षच 
िाटाघाटी करिे आिश्यक ठरते यासाठी िे सिड जरी घरीच काम करु लागले, तरी त्याांनी िी काळजी 
घ्यायला ििी की घरे एकमेकाांपासून फार िूर असता कामा नयेत. तरच जरुर तेव्िा प्रत्यक्ष सांपकड  साधता 
येिे शक्ट्य िोईल. 

 



 
अनुक्रमणिका 

जरी अर्चिी असवया तरी कािी प्रभािी घटक इलेक्ट्रॉदनक कॉटेजच्या जिळ आपवयाला घेऊन 
चालले आिेत. त्यातील एक म्ििजे िररोज कामाच्या जागी जाण्या येण्यासाठी िोिारा पैशाांचा ि िळेेचा 
खचड आदि िी िूरसांपकड  साधने त्याांच्या तुलनेत िाचित असलेला िळे आदि तुलनेत कमी खचड िोिारा पैसा 
याांचा दिचार. तांत्रदृष्ट्या अदतशय प्रगत झालेले िेश ििातुक प्रश्नी पेचप्रसांगात अर्कलेले आिेत— 
समुिायाची िाितुक करण्याची व्यिस्था कोलमरू्न पर्ण्याच्या अिस्थेला आली आिे; रस्ते, िमरस्ते 
ििातुकीने गच् भरुन जात आिेत; िािने उभी करण्याच्या जागा कमी आिेत; प्रिूर्षि िी एक अदतशय 
गांभीर समस्या आिे; सांप आिेत, एकूि दशरस्ता कोलमरू्न पर्त आिे. आदि खचड आकाशाला दभरू् पिात 
आिे. 

 
कामाच्या जागी या ये करण्याचा दििसेदििस िाढिारा खचड ज्या त्या नोकराला स्ितः सोसािा 

लागतो. परांतु मग ितेनिाढीच्या रुपाने तो अप्रत्यक्षपिे मालकाकरे् ढकलला जातो. आदि शिेटी मालाच्या 
प्रकमती िाढवयामुळे ग्रािकाला भिंुर् पर्तो. 

 
आता मित्तिाचा प्रश्न असा आिे, की या कायाल्न्ित िूरसांपकड  व्यिस्थेचा खचड सध्याच्या ‘जा’ ‘ये’ 

खचांच्या खाली कधी जािार आिे? त्या दिशनेे गती आलेली आिेच. गसॅोदलन, आदि इतर िाितूक खचड 
असह्य िोत चाललेला असताना िूरसांपकड  व्यिस्थेचा खचड कमी कमी िोत चाललेला आिे. कधीतरी िोन्िी 
िळिाांचा छेि गेवयादशिाय रिािार नािी. 

 
अमेदरकेतला सिडसाधारि जा ये करिारा नागरी नोकर िररोज आपवया प्रिासासाठी ६४·६ दकलो 

िटॅ एिढ्या ऊजेच्या प्रकमती एिढे गसॅोलीन िापरतो. आदि त्या मानाने प्रत्यक्ष कामासाठी, मादितीच्या 
िळििळिसाठी, दकतीतरी कमी ऊजा तो िापरतो. 

 
नमुनेिार कॉम्प्युटर टर्थमनल, फक्ट्त १०० ते १२५ िटॅ्ट्् ऊजा, तो काम करीत असताना िापरतो. 

आदि फोन लाइन तर िापरात असताना केिळ एक िटॅ प्रकिा त्यािून कमी ऊजा िापरते. एका अभ्यासात 
असे आढळून आले आिे, की जा ये खचाच्या तुलनेत िूर सांपकं व्यिस्थेचा खचड जेव्िा खाजगी िािन 
िापरले जात असते तेव्िा २९:१ आिे; जेव्िा सािडजदनक िाितूक व्यिस्था असते तेव्िा ११:१ आिे आदि 
जेव्िा १०० टके्क सािडजदनक िाितूक िोत असते तेव्िा २:१ असा आिे. 

 
इ. स. १९७५ साली गोळा केलेवया आकरे्िारीनुसार १२ ते १४ टके्कच नागरी िाितुकीची जागा िूर 

सांपकड  माध्यमाने घेतली असताना अमेदरकेत जिळ जिळ ७५ िशलक्ष बॅरवस गसॅोलीनची बचत झाली. 
 
आगामी िशकाांमध्ये गसॅोलीनच्या ि ऊजा दनर्थमतीच्या प्रकमती िाढतच जािार आिेत. तर 

आधुदनक िूरसांपकड  माध्यमाच्या प्रकमती आता कमी कमी िोत जािार आिेत. आदि कािी उत्पािन मोठ्या 
कें द्रीय िकड शॉपच्या बािेर दनमाि िोिे िे फायिेशीर ठरिार आिे. घरोघर कामे सुरू झावयानांतर मोठी 
कें द्रीय उत्पािनस्थळे दनमाि करण्याचा खचडिी कमी िोईल. कािी बाबतीत करािािी लागिार नािी. िी 
छोटीशी उत्पािन कें दे्र आदि कचेऱ्या अल्स्तत्िात आवयािर इमारतीिर करािा लागिारा खचड मयादित 
िोईल आदि या जागा उबिार ठेिण्यासाठी, प्रकिा गार ठेिण्यासाठी लागिारा खचड, प्रकिा एकूिच ती 
व्यिल्स्थत ठेिण्यासाठी लागिारा खचडिी कमी िोईल. कराांचा बोजािी कमी िोईल. अनेक मागांनी कमी 
िोिारा िा खचड आपवयाला अदधकादधक फायिा दमळिनू िेईल. 



 
अनुक्रमणिका 

उत्पािनाची जागाच बिलवयामुळे आदि ििातूक कमी झावयामुळे प्रिूर्षिाला चाांगला आळा 
बसेल, प्रिूर्षि नािीसे िोण्यासाठी करािा लागिारा खचंिी अगिी कमी िोईल. स्िच्छ पदरसरिाद्याांनी जर 
कारखान्याांना त्याांनी केलेले प्रिूर्षि नािीसे करण्याची सक्ट्ती केली, तर तो खचड करीत रिाण्यापेक्षा 
उत्पािन कें दे्र दिखुरिे ि छोया छोया घरात पाांगििे त्याांना कमी खचाचे ि कमी किाचे िाटेल. 
पदरसरिािी लोक आदि सनातनी लोक स्ियांचदलताांच्या घातक पदरिामाांचा दनरे्षध करतात. रस्ते आदि 
िमरस्ते याच्या बाांधिीला दिरोध करतात. कािी ठरादिक भागात मोटारींना प्रिशे बांि करून ठेितात. या 
गोिींचा न कळतच कामाच्या जागा बिलण्याच्या प्रिृत्तीला पाप्रठबा दमळतो. या दिकें द्रीकरिातील प्रमुख 
कृतीला प्रोत्सािन दिवयामुळे ते दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीची आपवयाला दनदश्चतच ओढ लाितील. 

 
कािी सामादजक घटकिी इलेक्ट्रॉदनक कॉटेजकरे् िोत असलेवया आपवया व्यािसादयक 

ल्स्थत्यांतराला पाप्रठबा िेत आिेत. कामाचे तास कमी िोत आिेत आदि कामाला जा–ये करण्याचा िळे 
मात्र तेिढाच रिातो. िी गोि दिसांगतीपूिड ठरते. िी दिसांगती िाढेल त्या प्रमािात िी जा ये करण्याची 
सक्ट्ती दििकेशनू्य, िैताग दनमाि करिारी आदि अव्यििायड िाटू लागते. जा–ये करण्याबाबतीतील 
नोकराांची नाराजी असते ि ती घालदिण्यासाठी मोठमोठ्या कायांलयाना िाढती आकर्षडिे दनमाि करािी 
लागतात. याच्या उलट जा–ये करण्याच्या िळेाच्या, खचाच्या आदि गैरसोयीच्या मोबिवयात कमी पगार 
घेण्यास राजी िोिाऱ्या नोकराांचे प्रमाि दििसेदििस िाढतेच आिे. 

 
यापेक्षािी अदधक खोल अथड असलेले बिल सध्या घरू्न येत आिेत. खाजगीपिाची िाढती आिर्, 

छोटी शिरे ि ग्रामीि जीिन याांच्या आकर्षडिापेक्षािी मित्तिाची गोि म्ििजे लोकाांमध्ये एक मूलभतू बिल 
घरू्न येतो आिे. तो म्ििजे लोकाांना अदतकें दद्रत कुटुांबाऐिजी मोठ्या कुटुांबाबाबत उत्सुकता िाटू लागली 
आिे. िुसऱ्या काळात अल्स्तत्िात आलेले कें द्र (न्युल्क्ट्लअर) कुटुांब आता धोक्ट्यात आले आिे. फाटाफूट 
झालेले कुटुांब एकत्र आिले जाण्याची लोक िाट पिात आिेत. इदतिासात कुटुांबाला एकत्र बाांधून ठेििारी 
गोि म्ििजे सिांनी दमळून केलेले काम. 

 
आज िेखील असे म्िटले जाते, की जर जोर्प्याने एकत्र काम केले, तर घटस्फोटाांचे प्रमाि प्रकिा 

त्याांचा सांभि कमी असतो. जेव्िा इलेक्ट्रॉदनक घरात काम करिे सुरू िोईल, तेव्िा घरोघरी स्ितःची 
बायको, कधी कधी मुलेिी याांचा एक गट बनून काम कराियास मितच िोतील. कौटुांदबक जीिनाचे 
समथडक कामाच्या दठकािात िोिाऱ्या बिलाव्िारे यािी गोिी घरू् शकतील असा दिचार करतात. त्यातूनच 
नव्याप्रकारे कर पद्धत, कामगाराांचे िक्क अशा गोिींचा दिचार करण्याची दनकर् दनमाि िोते. 

 
लिकरच अशा चळिळी दनमांि िोतील, की ज्याांच्याव्िारा घरी िोऊ शकेल असे प्रत्येक काम 

घरीच करायला दमळाि े अशी मागिी केली जाईल. अनेक नोकर लोकाांचा कल याच बाजूने रािील. 
कौटुांदबक जीिनाला मोठ्या प्रमािात बळकटी येईल; असे लक्षात येऊन या प्रकारच्या मागण्याांना 
राजकारिी, धार्थमक, साांस्कृदतक कैिारी अशा सिड प्रकारच्या लोकाांचा जोरिार पाप्रठबा दमळत जाईल. 

 
इलेक्ट्रॉदनक कॉटेज साठीचा िा झगर्ा म्ििजे मोठ्या थोरवया युध्िाचा भतूपूिड िुसऱ्या ि आगामी 

दतसऱ्या लाटेमधील–एक भाग आिे. त्याांच्या द्वारे तांत्रज्ञ आदि कॉपोरेशन्स एकत्र येतील, निीन ताांदत्रक 
शक्ट्यता पूिडतः आजमािवया जातील. दशिाय पदरसरिािी, कामगार सुधारक–नव्या प्रकारचे, अनेक 
सांस्था व्यिस्थापकाांची मोठी युती, सनातनी चचेस, स्त्रीमुक्ट्तीिािी, राजकीय गट एकत्र येऊन कुटुांबाचे 



 
अनुक्रमणिका 

समाधानकारक भदितव्य घर्ितील. इलेक्ट्रॉदनक कॉटेज िा दतसऱ्या लाटेतील मित्तिाचा, दिखुरलेले 
एकत्र आििारा भाग ठरिार आिे. 
 
घरात कें दद्रत झालेला समाज : 
 

इलेक्ट्रॉदनक कॉटेज दनमाि िोऊन बिुताांश कामे दतथेच करण्याची पद्धत सुरू झाली, की दतचे 
समाज जीिनािरिी मोठे पदरिाम िोिार आिेत. नोकर आपले थोरे् प्रकिा बिुतेक सिड काम घरीच करु 
लागले म्ििजे त्याांना नोकरीसाठी इकरू्न दतकरे् जागा बिलण्याचे कामच रिािार नािी. बिलीचे 
कारिच उरिार नािी.— आजिी गोि पुष्ट्कळाांना करािीच लागते— एका दठकािी रिािे त्याांना शक्ट्य 
िोईल. त्याांना समाजाच्या प्रकिा जमातीच्या सामुिादयक जीिनात भाग घेता येईल. आज एखाद्या दठकािी 
एखािे कुटुांब रिायला गेले म्ििजे त्याची अशी भािना असते, की ‘इथे आपि दकती काळ असिार आिो? 
आज ना उद्या िे दठकाि सोरू्न आपवयाला िुसरीकरे् जाि े लागिार आिे.’ त्यामुळे त्याला दतथवया 
जीिनाशी एकरुप िोताच येत नािी आता िे दचत्र बिलून जाईल. समाजाच्या अखत्यारीतीच अनेक 
गोिींमध्ये मािसाला उत्सुकता िाटू लागेल. चचड दस्त्रयाांचे गट, क्ट्लब, खेळ, युिा सांघटना अशा जीिनाच्या 
दिदिध अांगाांचा पनुः स्िीकार केला जाईल. ‘सिजीिन’ सुरु िोईल. समाजशास्त्रज्ञ या अशा प्रकारच्या 
जीिनाला दिशरे्ष मित्ति िेतात. 

 
कामाचे असे स्थलाांतर ऊजा केिळ कमी िापरिेच शक्ट्य करिार आिे असे नसून ऊजेचे 

दिकें द्रीकरििी करिार आिे. अदतशय कें दद्रत अशा मोठ्या उद्योगाांना, सांस्थाांना ि कचेऱ्याांना अदतशय 
कें दद्रत ऊजा दनर्थमतीची ि परुिठ्याची गरज असते. परतु उद्योगाची कें दे्र सुटी िोत पाांगवयानांतर, घरोघर 
गेवयानांतर अशा एकिम मोठ्या दिदु्यत् पुरिठ्याची आिश्यकता असिार नािी. छोया प्रमािात दनमाि 
िोिारी, सूयड, िारा, लाटा इत्यादि दिदिध उगमस्थानाांपासून दमळू शकिारी ऊजा दकतीतरी गरज भागि ू
शकेल. मोठ्या प्रमािात प्रिूर्षि दनमाि करिारी इांधने कमी प्रमािात िापरली जातील. त्याांचा िापर कािी 
दठकािी अदजबात िेखील थाांबले. प्रिूदर्षत उत्सजडनिी छोयाच प्रमािात केले जाईल. 

 
या पद्धतीमुळे कािी व्यिसाय आखर्तील, तर कािींचा दिकास िोईल. इलेक्ट्रॉदनक ि कॉम्प्युटर 

िळििळि िे उद्योग िाढतील. तर तेल कां पन्या, स्ियांचदलत िािनाांचे उत्पािन इत्यादि उद्योगाांिर 
दिपरीत पदरिाम िोतील. 

 
अनेक जि व्यल्क्ट्तशः, िळेप्रसांगी कजड काढून, स्ितःची इलेक्ट्रॉदनक टर्थमनवस ि इतर यांत्रिा उभी 

करतील. आदि स्ितांत्रपिे उद्योग िाताळतील. उद्योगातील स्िादमत्ि नोकराांना लाभ ूशकेल. घरी काम 
करिाऱ्याांचे गट दनमाि िोतील. स्ितांत्रपिे िगेिगेळया कां पन्यािी तयार िोतील. निीन प्रकारचे सांबांध, 
निीन प्रकारच्या सांघटना तयार िोतील. 

 
आपवया सध्याच्या समाजात मेंिूिर खूपच ताि पर्तो आिे. कामे कािी अध्याहृत प्रतीकाांिर 

अिलांबून रािून केली जात आिेत. समाजात िािरताना व्यक्ट्ती फारच तटस्थ िोते आिे. व्यक्ट्ती ि इतर 
याांच्यात जिू दिदु्यत् शक्ट्तीचा एक अदृश्य पर्िा उभा रादिलेला असतो. या नांतर नव्या पध्ितीच्या योगाने 
िे दचत्र बिलले जाईल. व्यक्ट्ती व्यक्ट्तीतील रुक्षपिा जाऊन दजव्िाळा दनमाि िोत जाईल. कारि 
व्यक्ट्तीचा घरात आदि शजेारीपाजारी परस्पराांशी प्रत्यक्ष सांबांध येत रिातील. 
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कािी िळेा असािी प्रकार िोतील की काम घरात करायचे की कामाच्या कें द्रीय दठकािी अगर 
कचेरीत या बाबतची दनिर् करण्याचा व्यक्ट्तीला अदधकार रािील. कधी इथे तर कधी दतथे कामे करून 
अांिाज घेऊ शकतील. थोरे् काम घरात ि थोरे् बािेर असेिी एकाच कालखांर्ात करून पािू शकतील. 
काय फायद्याचे िे त्याांना समजेल. काय सोपे जाते, िेिी त्याांना कळून येईल. 

 
मोठ्या फमडकरू्न काम घेऊन ते करून िेण्यासाठी छोया फम्सड उघर्वया जातील िे स्पिच आिे. 

अशा छोया कां पन्या एकमेकींशी सांबांध ठेिण्यासाठी धर्पर्तील. त्याांच्या सांघटना िोतील. त्या पायांची 
जुळिी करतील. सामादजक समारांभ घर्िनू आितील. इतर कािी उत्सि करतील. त्यामुळे एका गटाच्या 
सभासिाांचे सांबांध केिळ कामधांद्यापुरते न रिाता दजव्िाळयाचे िोतील. 

 
ह्या लोकाांची एक बाजू तयार झालेली असेल. परांतु घरी काम करण्याच इच्छा नसिारेिी 

कािीजि असतील. त्याांचा िगेळा गट असेल. आदि या िोन प्रकाराांमध्ये छोटे मोठे सांघर्षड व्यािसादयक ि 
व्यिसायाच्या व्याििादरक बाजू दिर्षयीिी दनमाि िोिे शक्ट्य आिे. शिराांचे काय िोिार? नोकरी बेकारी िे 
प्रश्न अल्स्तत्िात असिार काय? असे अनेक प्रश्न ि समस्या उपल्स्थत झावयाखेरीज रिािार नािीत. 

 
एक गोि खरी, की निी लाट आली, म्ििजे पदिली अगिी सांपूिडतया पुसली जाते असे नािी. 

कारि औद्योदगक क्राांतीची लाट आली, तरी पदिली शतेीची लाट सांपूिडपिे नािीशी िोऊन जगातून अदृश्य 
झाली असे नव्िे. दतचे अिशरे्ष कािी दठकािी आजिी पिायला दमळतात. दतच्यातील कािी प्रश्नाांची 
सोर्ििूक झालीच नािी. तोच प्रकार आता घर्िार आिे. िुसऱ्या लाटेचा, औद्योदगक क्राांतीने 
अांगीकारलेवया एकूि धाटिीचा कािी भाग दशली क रिािारच आिे. अथात् दतचा कैिार घेिारे दतच्यातील 
न सोर्िता येण्यासारख्या प्रश्नाांसि– उिा. : रेर् युदनयन्स, कामगार सांघटना, कां टाळिाण्या कामातून 
िोिारी भरर्िूक, अदत दिशरे्षीकरि. ितेन प्रश्न, व्यक्ट्तीला दमळिारी भािनाशनू्य दनिुर िागिूक–दतलाच 
किटाळून बसिार आिेत, िे प्रश्न गेवया ३०० िर्षात सोर्िता आले नािीत त्याचा अथड असा, की ते 
उद्योगप्रधान सांस्कृतीचे अदिभाज्य घटक आिेत. 

 
इलेक्ट्रॉदनक कॉटेज पद्धत दकतपत सत्यात उतरिार आिे याबद्दल आपि आज फार कािी साांग ू

शकिार नािी. तथादप एक गोि लक्षात घेतली पादिजे, की आजच्या प्रमािेच पुढील २० ते ३० िर्षातिी 
जरी १० ते २० टके्क काम या तऱ्िेने िोत रादिले, तर आपले अथडकारि, आपली शिरे, आपली कुटुांबरचना, 
आपली मूवये, आपले राजकारि िेखील ओळखू न येण्याइतके बिलून जािार आिे. 

 
िी एक शक्ट्यता आिे. प्रचतनीय सांभाव्यता आिे. दतसऱ्या युगाचे असे एक खास सामादजक के्षत्र 

आपि दनमाि करिार आिोत. 
  



 
अनुक्रमणिका 

चौिा र। रउद्याच  रकुटुसईे 
 

आज जगाच्या फार मोठ्या भागाला एक प्रश्न सतत भेर्साितो आिे. िा प्रश्न दििसेंदििस दिक्राळ 
स्िरुप धारि करतो आिे. त्यामुळे तर तो सोर्िण्याची दनकर् मोठ्या प्रमािात दनमाि झाली. 

 
तो प्रश्न आिे कुटुांबासांबांधीचा. ज्याच्या उभारिीिर आदि स्िास््यािर समाजाची आदि पदरिामतः 

सांस्कृतीचीिी उभारिी आदि स्िास््य अिलांबून असते असा िा फार मित्तिाचा प्रश्न आिे. कुटुांबे िी आज 
आमची प्रथम क्रमाांकाची समस्या िोऊन बसलेली आिे. कारि आज दकतीतरी कुटुांबे मोठ्या प्रमािात 
भांगलेली आिेत. कािींच्या ठीकऱ्या उर्ालेवया आिेत. आदि मोर्तोर्ीच्या या दढगाऱ्याखालून कसेबसे 
बािेर येिारे स्त्रीपुरुर्ष या ल्स्थतीमुळे खांताित स्ितःलाच िोर्ष िेत आिेत. कािी थोड्या प्रकरिी आपि 
जरुर म्ििू शकतो िा स्त्रीचा, प्रकिा पुरुर्षाचा प्रकिा िोघाांचािी िोर्ष आिे. परांतु एखाद्या िेशात एकाच िळेी 
लाखो घराांतून घटस्फोट, ताटातूट प्रकिा इतर प्रकाराने घरे मोरू्न पर्त असतील तर ती केिळ िैयल्क्ट्तक 
िोर्षाांची पदरिती आिे िे म्िििे चूक आिे. 

 
आज कुटुांबसांस्थेची जी िािािाि उर्ाली आिे, ती िुसऱ्या लाटेच्या उर्त असलेवया 

िािािािीचाच एक भाग असून दतसऱ्या लाटेच्या आगमनापूिी तयार िोत असलेली ती एक पार्श्डभमूी आिे. 
कुटुांबसांस्था ओळख न येईल अशा पद्धतीने बिलत चालली आिे. 

 
आज बिलत जािारे, प्रकिा मोरू्न पर्िारे कुटुांब म्ििजे िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीतून दनमाि 

झालेले िैदशष्ट्यपूिड न्युल्क्ट्लअर प्रकिा अदतकें दद्रत कुटुांब. ह्या कुटुांबाचे घटक असतात— निरा, बायको 
आदि मुले. दजथे म्ििून औद्योदगक क्राांती जाऊन पोचली, दतथे दतथे ह्या पध्ितीची कुटुांबे दनमाि झाली. िी 
कुटुांब पध्िती सिडमान्य औद्योदगक जीिनाची अांगभतू बाब िोती. आदि या जीिनाने कुटुांब जीिन आदि 
औद्योदगक जीिन याांच्यात फार मोठी फट दनमाि करुन ठेिली िोती. आज या प्रकारच्या कुटुांबाचे तुकरे् 
िोऊ लागले असून ते सािरले जािते यासाठी समाजशास्त्रज्ञ, अदधकारी, सत्ताधारी सतत आिािन करीत 
आिेत; प्रयत्न करीत आिेत. 

 
या कुटुांब समस्येिर सुचिले जािारे तोर्गे पोट दतदर्कीचे आिेत, परांतु दिदचत्र आदि गोंधळलेवया 

ल्स्थतीचे दनिशडक आिेत. या समस्येच्या कारिमीमाांसेतिी िास्यास्पिता आलेली आिे. िी कारिमीमाांसा 
करिारे लोक रॉक म्युदझकला िोर्ष िेतात. गभडपातास परिानगी ि लैं दगक दशक्षि या गोिींना िोर्ष िेतात. 
स्त्री मुक्ट्ती चळिळीला िोर्ष िेतात. आदि असे सुचितात, की आता असे अभ्यासक्रम दनमाि झाले पादिजेत, 
की ज्यातून कुटुांब दिर्षयक दशक्षि िेण्यात येईल. आपला जीिनसाथी योग्य तऱ्िेने दनिर्ता यािा यासाठी 
शास्त्रशुध्ि मागडिशडन, करू शकिारा अभ्यासक्रम दशक्षिात यािा. लग्नानांतर दनमाि झालेवया समस्या 
सोर्दिण्यासाठी सली े िेिारे आदि कुटुांबाला चाांगले स्िरुप िेण्यासाठी आिश्यक ते सािडजदनक सांबांध याांची 
िी गरज असवयाचे ते साांगतात. ऐदतिादसक स्िरुपाच्या बिलाच्या लाटाांनी जिू आांधळे बनलेले िे लोक 
कािीिी िडे्या सूचना करतात आदि पदरिामतः लक्ष्यापासून िूरच रिातात. अशाच कािी सूचनाांचा थोर्ा 
नमुना पिा. 
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१) सिड तांत्रज्ञान पूिीच्या िुसऱ्या लाटेच्या ल्स्थतीला परत आिा. कॉम्प्युटर िाच न्युल्क्ट्लअर 
कुटुांबाचा मोठा शत्रू. मोठ्या प्रमािात उत्पािन िोिे िी िे कुटुांब दटकदिण्यासाठी आिश्यक असलेली बाब 
आिे. कारि त्या उत्पािन पद्धतीसाठीच ती कुटुांब धाटिी दनमाि झाली. 

 
२) उत्पािनाला मितीचा िात द्या. पाांढरपेशा उद्योगाची िाढ थाांबिा. 
 
३) ऊजा समस्या अदत कें दद्रत प्रदक्रयाद्वारेच– उिा. : अिुप्रदक्रया– सोर्िा. कें दद्रत कुटुांबाला 

अशा कें दद्रत समाजाची आिश्यकता आिे. 
 
४) माध्यमाांचे दिघटन थाांबिा. कारि ते िी कुटुांबाची दिघटन िोण्यास मित करते. 
 
५) दस्त्रयाांना परत त्याांच्या जागी म्ििजे स्ियांपाक घरात कोंबा. जात नसतील तर सक्ट्तीने कोंबा. 

कारि एक कोिीतरी प्रौढ सतत घरात असिे अदतशय आिश्यक आिे. पुरुर्ष घरात रािूनिी िा प्रश्न 
सुटेल. 

 
६) तरुिाांचे ितेन कमी करा. म्ििजे ते घरातवयाांिर अदधक काळपयंत दिसांबून राितील. 
 
७) कुटुांब दनयोजन ि शरीर शास्त्रदिर्षयक सांशोधन थाांबिा. कारि त्याांच्यामुळेच दस्त्रया ‘स्ितांत्र’ 

झावयात. 
 
८) एकूिच समाजाचे रािािीमान खाली आिा. कारि स्ितांत्रपिे एकटे रिािारे पुरूर्ष प्रकिा 

दमळदित्या दस्त्रया, प्रकिा कोितेच पाश नसिाऱ्या व्यक्ट्ती उच् रिािीचा अांगीकार करू शकतात. थोर्ी 
गरीबी आिली की लोक एकमेकाांिर अिलांबनू रािू लागतील. 

 
९) दिकें दद्रत िोऊ पिािारा समाज पुनः घनीभतू करा. त्यासाठी राजकारि, कला, दशक्षि, उद्योग 

ह्या सिड के्षत्रात बिल कराि ेलागले तरी चालतील! 
 
यािरून नजर टाकली तरी लक्षात येईल की या प्रश्नाने दकती गांभीर रूप धारि केले आिे. पि 

िेिी खरेच की या तोर्ग्याांमधून घायकुतेपिाच दिसून येतो! ‘कुटुांब’च सिडथा मोरू्न पर्ले आिे असे नसून 
िुसऱ्या लाटेतील िैदशष्ट्यपूिं कुटुांब रचनेिर आघात िोत चाललेले आिेत. 
 
इतर प्रकारची कुटुांबे ि जीिन पद्धती : 
 

ज्या प्रमािे िुसरी लाट आवयािर सांयुक्ट्त प्रकिा मोठ्या कुटुांबाची पद्धत सांपूिडपिे नािीशी झाली 
नािी, त्याप्रमािेच दतसरी लाट आली. कुटुांबाचे दिदिध प्रकार अल्स्तत्िात आले. म्ििून िुसऱ्या लाटेतील 
अदिस्तादरत ि कें दद्रत कुटुांबाचा सांपूिडतया नाश िोिार नािी. 
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दतसऱ्या लाटेने जगातील अनेक िेशात आपला प्रभाि िाखिायला सुरुिात केली आिे. अमेदरकन 
सांयुक्ट्त सांस्थानात तर अदधकच. येथे जुन्या पद्धतीच्या कें दद्रत कुटुांबाच्या बािेरच बिुतेक लोक आता रािू 
लागले आिेत. 

 
निरा, बायको ि मुले एिढ्याचेच जरी म्िटले, तरी कुटुांब दकती प्रमािात अमेदरकेत सापरे्ल? 

अमेदरकेत फक्ट्त ७ टके्क कुटुांबे या प्रकारचे जीिन जगत आिेत. इतर ९३ टके्क या प्रकारात बसू शकत 
नािीत. इतर कुटुांब प्रकाराांचे प्रमाि दििसे दििस िाढत आिे. 

 
कोित्यािी प्रकारच्या कुटुांबात न रिाता ‘एकटे’ रिािाऱ्या लोकाांची सांख्या अमेदरकेत िाढते आिे. 

१४ ते ३४ या ियोगटातील, एकटे रिािाऱ्या अशा लोकाांची सांख्या अमेदरकेत इ. स. १९७० ते १९७८ या 
कळात १·५ िशलक्षिरून ४·३ िशलक्ष इतकी िाढली आिे! अमेदरकेतवया घरापकैी एक पांचमाांश घरे 
एकेकयाांची आिेत. एकटेच रिात असवयामुळे त्याांना अदधक बेर्रूम्स असलेवया घराांची गरज नसते. 
त्यामुळे आता छोटी छोटी घरे प्रकिा फ्लॅट् मोठ्या प्रमािात दनमाि िोऊ लागले आिेत! एकटे रिाण्याची 
या लोकाांिर िळे आली आिे प्रकिा त्याांच्यािर कोिी सक्ट्ती केली आिे अशातला भाग नािी. ती त्याांची 
मनापासूनची आिर् आिे! कािी काळापुरते का िोईना कोितािी पाश न ठेिता प्रकिा दनमाि न करता 
एकयाने रिाि ेयाची आिर् लोकाांना िाटते आिे. 

 
लोकसांख्येतला अदधक ियाचा भाग जर आपि पादिला, तर त्याच्यापकैीिी बरेच जि एकटे 

रिातात. एक लग्न मोर्ले आिे, िुसरे अजून व्िायचे आिे अशा प्रकारच्या मध्यांतरकाळात िे लोक एकटे 
रिातात. अशा पकैीिी बिुतेकाांना एकटे रिािे आिर्ते. एक निीनच ‘एकटेपिा’ची सांस्कृती भरभराटीला 
येत आिे. 

 
या दशिाय आिखी एक प्रकार मोठ्या प्रमािात िाढत आिे. या प्रकारात लोक लग्नादशिायच 

एकत्र रिातात. दििसे दििस अशा लोकाांची सांख्या प्रचांर्पिे िाढत आिे. त्यामुळे अशा लोकाांच्या समस्या 
सोर्दिण्यासाठी कायिे कानू अल्स्तत्िात येऊ लागले आिेत. उिा. : त्याांनी ‘घटस्फोट’ घेतला, तर 
कायिेशीर तरतूि ििी. इस्टेटीचे काय करायचे िेिी ठरिायला िि!े लग्नात दनमाि झालेवया समस्या 
सोर्िण्यासाठी असतात तसे अशा ‘जोर्प्याां’च्या समस्या सोर्दिण्यासाठीिी सली ागार दनमाि झाले आिेत. 
त्याांचा धांिा जोरात आिे! 
 
अपत्य बांधनापासून सुटका : 
 

या सांिभातील आिखी एक लक्षिीय बिल म्ििजे अनेकाांनी दिचारपूिडक अपत्यबांधनापासून 
सुटका करून घेतलेली आिे आता मुलेबाळे असलेली घरे आढळण्या–ऐिजी पुष्ट्कळ दठकािी केिळ 
प्रौढाांची घरे आढळतात. िे शतक सुरू िोण्याच्या सुमाराला समाजात एकटे रिािारे फारच थोरे् िोते. 
मुलाबाळाांच्या घरात रिािाऱ्या आईबापाांची सांख्या अदधक िोती. परांतु िा कुटुांबित्सलपिा नांतर नि िोत 
गेला. इतक्ट्या प्रमािात की चारपैकी एकाच घरात १८ िर्षाखालील मुलाांसि मातादपता रिातात. 
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आता मुलाांपासून मुक्ट्त आयुष्ट्याचे समथडन फार मोठ्या प्रमािात िोत आिे. इ. स. १९६० च्या 
सुमाराला अमेंदरकेत २० टके्क दििादित अपत्यमुक्ट्ती भोगत िोते. इ. स. १९७५ पयंत िेच प्रमाि ३२ 
टक्ट्यािून अदधक झाले. यामुळे आता मुलाांच्या िक्काांच्या समथडनात कािी सांघटना भाग घेत आिेत! 

 
अशाच प्रकारच्या कािी सांघटना इांग्लांर्, प. जमडनी ि युरोपातील अनेक िेशात काम करत आिेत. 

मुलाांच्या अल्स्तत्िाचे मित्ति पटिनू िेण्याची िळे आलेली आिे. 
 
आता, मुलाांसि रिािाऱ्याकरे् पािू. कुटुांबे भांग पाि ूलागवयानांतर आता आई ि िदर्ल याांच्यापैकी 

एकाच्या नेतृत्िाखालील कुटुांबे मोठ्या प्रमािात तयार िोऊ लागली आिेत. आज सिडसामान्यतः सातापैकी 
एक अमेदरकन मूल आपवया िोघा जन्मिात्याांपैकी एकाच्याच छायेत िाढते आिे. नागरी भागात तर िेच 
प्रमाि चार मुलाांपैकी एक अशा भयानक ल्स्थतीत आिे! आदि पिािी ि अभ्यास करिाऱ्याांना असे आढळून 
आले आिे, की असे आयुष्ट्य या मुलाांना फार सुखाचे िाटते. इतके आईबाप सतत घरात भाांर्त आिेत अशा 
ल्स्थतीतच्या घरात रिािे त्याांना असह्य झाले िोते! 

 
इतर िेशाांतूनिी िा प्रकार घर्लेला आिेच. पि यािून िगेळा प्रकार म्ििजे घटस्फोट 

घेतवयानांतर पुनः िैिादिक आयुष्ट्य स्िीकारिारे आपवया िाटेला आलेवया, पदिवया लग्नापासूनच्या 
मुलाांच्यासि नव्या सांसारात प्रिशे करतात. आदि अशा तऱ्िेचे दिस्तादरत कुटुांब अल्स्तत्िात येते. सध्या तरी 
२५ टके्क अमेदरकन मुले आपवया आईच्या नािी तर बापाच्या नव्या कुटुांबात रिात आिेत. िे प्रमाि आिखी 
िाढत रिािार आिे. या पद्धतीतून दनमाि िोिारा निीन असा एक प्रश्न म्ििजे एखाद्या पालकाांचे आपवया 
जोर्ीिाराच्या, परांतु प्रत्यक्ष आपवयापासून न झालेवया अपत्याशी असलेले लैं दगक सांबांध! 

 
ताांदत्रकदृष्ट्या प्रगत असलेवया िेशामध्ये आजदमतीला अनेक प्रकारची कुटुांबे अल्स्तत्िात आिेत. 

उिा : समप्रलगी दििाि, अनेक प्रौढाांचा एकत्र रिािारा आदि मनाला येईल त्याच्याशी प्रकिा दतच्याशी 
लैं दगक सांबांध ठेि ूइल्च्छिाऱ्या लोकाांचा गट, करार दििाि, क्रमशः िोत रिािारे दििाि, लग्न दटकलेले 
आिे. परांतु लग्नातील िोन भागीिार–मुलाांचे आईबाप िोन शिराांतून नोकऱ्या करीत असवयाने िोन 
लाांबच्या दठकािी रिात आिेत. िािी कुटुांबाचा एक प्रकारच म्ििायला ििा. 

 
तीन उत्सुक मानसशास्त्रज्ञानी अभ्यास करून कुटुांबाच्या दिदिध प्रकाराांचा जेव्िा आलेख 

काढण्याचा, आढािा घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्िा त्याांना असे आढळून आले की दशकागो जिळील 
कृष्ट्िििीय िसाितीत प्रौढाांच्या ८६ िगेिगेळया प्रकाराांनी तयार झालेवया जोड्या आपापवया घरात नाांित 
आिेत! 

 
जे सी िनार्ड या समाजशास्त्रज्ञाच्या मते भािी काळातील दििािाचे िैदशष्ट्य िे असिार आिे, की 

प्रत्येक व्यक्ट्तीला आपवयाला कोिाजिळ कोित्या नात्याने रिाियाचे याबाबत दनिर् करण्यासाठी भरपूर 
कुटुांब प्रकार िाताशी असिार आिेत! 

 
नेिमी दिचारला जािारा एक प्रश्न असा आिे, की ‘कुटुांबाचे भदितव्य काय?’ आदि याचा अथडच 

असा, की गेली तीनश े िर्ष े प्रभािी स्थान धारि करिारी कें दे्र (न्युल्क्ट्लअर) कुटुांब ेआता दततकी प्रभािी 
रादिलेली नािीत. िुसरे प्रकार आता पुढे येऊ लागलेले आिेत. दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीच्या बाबतीत एक 
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शक्ट्यता अशी आिे, की कुठलािी कुटुांबदमश्रि प्रकार अदधक काळ दटकाि धरू शकिार नािी, प्रभाि पारू् 
शकिार नािी. आिखीिी दकत्येक प्रकारची कुटुांबदमश्रिे आपवयाला पिायला दमळतील. ठरादिक 
पद्धतीच्या कुटुांबरचनेत लाखो लोक रिात आिेत असे पिायला दमळिे आता कठीि आिे. कोिी कोिता 
प्रकार प्रकिा पद्धत ल्स्िकारािी िा ज्याचा त्याचा िैयल्क्ट्तक दनिर्ीचा भाग रािील. इथून पुढे या पूिीची 
िैदशष्ट्यपूिड कें द्र (न्यलू्क्ट्लअर) कुटुांबरचना समाजाने ल्स्िकारलेवया ि पसांत केलेवया अनेक रचनाांपकैी 
केिळ एक असिार आिे. 
 
ताजा ि नैसर्थगक दजव्िाळा : 
 

कुटुांब रचनाांच्या दिदिध प्रकाराांना इतका बिर आलेला आिे, की यातील कोिता भदिष्ट्यकाळात 
अदधक लोकदप्रय िोईल िे साांगिे अिघर्च आिे. 

 
आपली मुले खूप िर्षे, कािी िशकेिी एकटीच रिातील का? त्याांना मुले िोतील की नािी? त्याांना 

िृद्धाश्रमात जाि ेलागेल का? आिखी कािी चमत्कादरक शक्ट्यता आिे का? आता जन्माला येिाऱ्या मुलाचे 
प्रलग दनिर्ण्याची पद्धत सुरू िोत आिे. पुष्ट्कळशा आईबापाांना मुलगेच जन्माला यायला िि ेअसतात. पढेु 
समाजात मुलगे फार प्रमािात आदि मुली थोड्या अशी असमतोलाची ल्स्थती दनमाि झाली तर काय 
िोिार? एका बायकोशी अनेक निऱ्याांचे प्रपांच चालू िोिार काय? समप्रलगी जोर्पी जी मुले िाढिायला 
घेतात, त्याांचे काय? कोटात िा प्रश्न चचेत आलेलािी आिे. शास्त्रीय पद्धतीने केलेवया कोिा अज्ञात 
व्यक्ट्तीच्या बीजारोपिापासून िोिाऱ्या सांततीचे काय? 

 
प्रायोदगक तत्तिािर केले जािारे दििाि. सांततीपासून अदलप्त रिािारे दििाि आदि ‘मुले’ आिेत 

पि त्याांचे पालक समप्रलगी आिेत... दकती प्रकारचे, दिचाराांच्या टप्प्या पदलकर्चे दििाि आिेत. परांतु 
इतराांना ज्या गोिी अनाकलनीय िाटतात त्या त्या पद्धतीने जगिाऱ्याांना अगिी नैसर्थगक िाटतात! 

 
कुटुांबाचे कोिते प्रकार नािीसे िोिार आदि कोिते दटकिार िी गोि ‘कुटुांबाच्या पादित्र्जया’ 

बाबतच्या प्रिचनाांपेक्षा, तांत्रज्ञानाचा अांगीकार आदि कामाच्या पद्धतीचा स्िीकार याांच्यािर अिलांबनू 
रिािार आिे. आगामी बिलाांपैकी कोिते, कोित्या अांगाने, कसे, कौटुांदबक जीिनािर पदरिाम करिार 
आिेत. याबद्दल इतक्ट्या कमी अिधीत अांिाज व्यक्ट्त करिे कठीि असले, तरी एक गोि मात्र दनदश्चत आदि 
भरपूर पदरिाम करिार यात मुळीच शांका नािी. िी गोि म्ििजे घरातच सुरू िोत असलेले कामकाज. 

 
असे मानू या, की आगामी २५ िर्षात १५ टके्क काम कािी िळे प्रकिा सिड िळे घरात केले जाईल. ह्या 

बद्दलच्या कौटुांदबक सांबधाांिर, पे्रमािर, दजव्िाळयािर काय पदरिाम िोईल? इलेक्ट्रॉदनक बांिवयातील 
जीिन कसे असेल? 

 
काम कोिते आदि कशाप्रकारे केले जाईल, िा प्रश्न गौि आिे. एक मित्तिाची गोि िी, की 

पदतपत्नी पूिीच्या कामाच्या पद्धतीमुळे एकमेकाांजिळ ठरादिक तसाच िािरु शकत असत. ते आता पुष्ट्कळ 
काळ आदि अदधक सलगीने एकमेकाांजिळ आिले जातील. कािी जिाांना िी ल्स्थती कां टाळिािी, 
िैतागिािी, कािी बाबतीत दतरस्करिीय िाटण्याचीिी शक्ट्यता आिे. परांतु बिुसांख्य जोर्प्याांमध्ये अदधक 
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दजव्िाळा दनमाि िोईल. सिअनुभिामुळे त्याांच्या नात्यात सांपन्नता येईल. मोर्कळीला आलेली दकतीतरी 
लग्ने सािरली जातील. 

 
घरातच काम करिे सुरू झावयािर काय पदरल्स्थती असेल याचा आपि अांिाज घेऊ या. बिुतेक 

घराांतून नोकरीचे आदि घरातील काम सिकायाने िोईल. एकमेकाांच्या कामात उत्सािाने, िौसेने मित 
केली जाईल. एकाच कामाने निरा प्रकिा िुसऱ्या एका कामाने बायको जखर्ली गेली आिे असे दृश्य 
दिसिार नािी. िोघे एकमेकाांना एकमेकाांची कासे िलकी करू लागतील. 

 
िुसरािी प्रकार आढळेल. प्रत्येक जि आपले काम स्ितांत्रपिे करत रािील. कामे सांपूिडतया दभन्न 

स्िरुपाची असतील, तेथे िे घरे्ल. तरी किादचत् दनमाि झालेला प्रश्न समजून घेऊन तो सोर्िण्यास 
मित करण्याचीच भािना िोघाांमध्ये रािील. कािी जि िुसऱ्याच्या कामाची अगोिर कवपना नसली, तरी 
ते दशकून घेतील. मग कामासांबांधी दिचारदिदनमयिी िोईल. आदि अशा दठकािी नोकरीचे जीिन आदि 
खाजगी जीिन अगिी स्ितांत्र असिे अगिी कठीि आिे. अशक्ट्यिी आिे. एकाच्या के्षत्रातून िुसरा 
खड्यासारखा िूर फेकला जाण्याचे दििस आता िुर्थमळ िोत जातील, नािीसे िोतील. 

 
आिखी एक प्रकार असा िोईल की त्या घरात िोन प्रकारची कामे स्िीकारली जातील; आदि 

िोन्िी प्रकारची कामे िोघेिी करतील. पाळया ठरितील आदि आलटून पालटून िे, ते काम िाती घेत 
रिातील. त्यामुळे कामात बिल रािील ि काम करत रिािे कां टाळिािे न िोता ते िोघाांनािी अदधक 
आिर्त रािील. 

 
अशा घरामधून एका प्रकिा अनेक कामाांमध्ये िोघाांचा सिभाग असला की, सिादजकच एक जि 

िुसऱ्याकरू्न कािी दशकेल. त्याच्या समस्या सोर्िण्यात भाग घेईल, अनेक प्रकारची िेिाि घेिाि िोत 
रािील आदि त्यामुळे दजव्िाळा अदधक दृढ िोत जाईल. आदि िा दजव्िाळा एक सक्ट्तीचे नाते न ठरता 
सिज दनमाि िोत गेलेला ि म्ििूनच अदधक ििासा िाटिारा असाच असेल. सक्ट्तीमुळे पूिी सुख दमळतच 
िोते असे नािी. आता िे दचत्र पालटून अदधक सुख ि समाधान कुटुांबात नाांिेल यात शांका नािी. 

 
त्यामुळे पे्रमाची, त्या सांबांधीच्या अपेक्षाांची व्याख्यािी किादचत् बिलािी लागेल. ‘लव्ि प्लस’ ह्या 

कवपनेचा अांगीकार करािा लागेल. 
 
पदिली लाट–सांस्कृतीचा जोर िोता तेव्िा आपली जोर्ीिारीि दनिर्ताना लग्नाळू मुलगा ि 

त्याच्या घरातले इतरिी दिचार करायचे, मुलगी धर्धाकर् आिे ना? कामसू आिे ना? मुलाांच्या दृिीने ती 
चाांगली ‘दशदक्षका’ असेल ना? सिड जबाबिाऱ्या ती समथडपिे पेलू शकेल ना?... शतेकरी तर दतच्या प्रत्यक्ष 
काबार्किाांच्या ताकिीचा अांिाज घ्यायचे. दकरकोळ प्रकिा अशक्ट्त मुलगी पसांतच पर्ायची नािी. 

 
िुसऱ्या लाटेत भािदनक बाजू बळकट झाली. आपली जोर्ीिारीि शारीदरक आदि मानदसक 

दृष्ट्या योग्य ि मुख्यतः पे्रम भरपूर करिारी अशी ििी, असे पुरुर्ष मानू लागला. पे्रमाला फार मोठे प्राधान्य 
आले. दतचा सामादजक िजा ि इतर बाबी गौि झावया. 
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आता नव्या दतसऱ्या लाटेच्या जमान्यात केिळ पे्रम असून भागिार नािी. जोर्ीिारीि अदधक 
क्षमतेची ििी असिार आिे. पे्रम ि अदधक बरेच कािी िि.े घरात आपवया जोर्ीिारिीबरोबर कामिी 
करायचे म्िटवयािर दतच्याजिळ सुजािपिा असिे, जबाबिारीची जािीि असिे, ती दशस्तदप्रय असिे या 
आदि इतरिी काम ि व्यिसायासांबांधीच्या आिश्यक अशा गुिाांची अपेक्षा दतच्याबाबत केली जािार आिे पे्रम 
ि त्याच्या जोर्ीला मेंिू–अक्कलिुर्षारीिी असायलाच ििी आिे. 

 
या पुढील कुटुांबाच्या जबाबिाऱ्या कमी िोण्याऐिजी त्या अनेक प्रकारे िाढतच जािार आिेत. 

अिपैलूच नव्िे तर त्यािूनिी अदधक पलूै असिारे आता आकर्षडि ठरिार आिेत. या दृिीने भािी काळातली 
जोर्पी बघण्यासारखी िैदशष्ट्यपूिड असिार आिेत. 
 
कामे करिारी मुले 
 

इलेक्ट्रॉदनक कॉटेजमध्ये मुलेिी असिारच. नव्या स्िरूपातवया या घरातली मुले निीनच 
िातािरिात िाढिार आिेत. 

 
पदिवया शतेी सांस्कृतीतील मुले आपले आईबाप काम करत असताना प्रत्यक्ष पिात िोती आदि 

नांतर तीिी त्याप्रमािेच कामे करीत िोती. 
 
औद्योदगक सांस्कृतीत गोि िगेळी िोती. आईबाप काय कामे करतात या बाबत या मुलाांना कािीिी 

कवपना नसायची. आईबापाांचा प्रत्यक्ष सििासिी फारच थोर्ा दमळायचा. 
 
आता पदरल्स्थतीत बिल िोिार आिे. आई–बापाांचा प्रत्यक्ष सििास नेिमीच घर्िार आिे. ती 

िोघे घरीच काम करत रिािार असवयामुळे मुलाांना त्याांच्या कामाबद्दल चाांगली मादिती असिार आिे. 
कािी दिदशि ियानांतर मुलाांनीिी आपवया घरातवया कामाला िातभार लािािा अशी अपेक्षा केली जािार 
आिे. पुढेतर मुले सिज करू शकतील अशा कामाांचीिी खास दनर्थमती केली जाईल. 

 
या अगोिरच्या काळात मुलाांना, कोिळया तरूिाांना सक्ट्तीने अगर पदरल्स्थतीजन्य नैष्ट्कम्यडता, 

बेकारी स्िीकारािी लागत िोती. आदि समाजाची फार मोठी शक्ट्ती िापर न झावयाने िाया जात िोती. 
आता अशी ल्स्थती रिािार नािी. मुले नुसती, बसून रिािार नािीत, तीिी उद्योगी बनतील. इतके दििस 
मुलाांनी कामे करू नयेत म्ििून प्रचार िोत िोता, आता मुलाांनी कामे करािीत असे समथडन आदि प्रचार 
सुरू िोईल. कारि ती आगामी काळाची एक (आर्थथकिी) गरज असू शकेल. 
 
इलेक्ट्रॉदनक कुटुांब दिस्तार 
 

पुढे अशी अिस्था असिार आिे, की इलेक्ट्रॉदनक बांगलीत चालिारा व्यिसाय िा एक छोटा 
उद्योग–सिकारी तत्तिाांना अनुसरून चालिारा आदि आिश्यक त्या कायिेशीर बांधनाांना साांभाळून 
असिारा–असिार आिे. त्यामुळे तो केिळ घरातवया मािसाांपुरताच मयादित असिार नािी, रिािार 
नािी. घरात काम करिारे सिड म्ििजे कुटुांब असे म्ििाियाचे झाले, तर कुटुांब दिस्तादरत असे असेल. 
निऱ्याच्या प्रकिा बायकोच्या फमडमधील सिकारी, प्रकिा एखािा ग्रािक, प्रकिा कामाांसांबांधीचा पुरिठा 
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करिारािी एखािा, शजेाऱ्याचे मूल–दशकाऊ स्िरुपातले कामगार–याांचािी काम करिाऱ्यात कमीअदधक 
प्रमािात सिकार असू शकेल. 

 
अशा तऱ्िेने दिस्तादरत झालेली कुटुांबे कोिाच्या िैयल्क्ट्तक जीिनमागािर आघात करिारी 

असिार नािीत. प्रकिा त्याांचे स्िरूप दिखाऊिी असिार नािी. त्यातील मित्तिाचा भाग, ि िेतु म्ििजे 
आर्थथक उन्नती असवयामुळे अशा स्िरूपाची कुटुांबे दटकून रिाण्यात कािी अर्चि असिार नािी. अशी 
अनेक दिस्तादरत कुटुांबे व्यािसादयक उदद्दिाने एकमेकाांशी सांबांध ठेि ूलागतील, ि त्याांचे एकप्रकारचे जाळे 
तयार िोईल. उद्योग, व्यिसाय, समाजसेिा, आपवया ‘कामा’साठी बाजारपेठ प्रकिा आपवया पद्धतीची 
व्यापार सांघटना तयार करून आपले प्रदतदनदधत्ि करण्याचे काम, इत्यािी कामात िे जाळे या सिांच्याच 
उपयोगाचे ठरेल. आता या एकत्र येण्यातून कािी सामादजक प्रश्न–दििािबाह्य सांबांध इ.–उत्पन्न िोतीलिी 
प्रकिा िोिारिी नािीत! व्यिसायाांची उन्नती िोईल िे नक्की. 

 
अशा तऱ्िेची कािी कुटुांबे अमेदरकेत सध्या आिेत. दििसेदििस त्याांची सांख्या िाढत जाण्याची 

शक्ट्यता आिे. 
 
कुटुांबाचा िा आिखी एक प्रकार म्ििून त्याचा फक्ट्त दनिेश केला आिे. 
 
ल्स्थत्यांतर िोते आिे. या बिलाच्या काळातील पदरल्स्थती गोंधळाची आिे, अर्चिींनी भरलेली 

आिे. अनेक समस्या अगोिरच आिेत, कािी नव्याने दनमाि िोत आिेत. बदेि िेर्ानने दलदिलेवया ‘दि 
फेदमदनन दमल्स्टक’ या स्फोटक पसु्तकाने फार मोठी उलथापालथ केली. स्त्रीमुक्ट्तीची चळिळ सुरू झाली. 
त्यानांतर तेव्िापासून आजतागायत दस्त्रयाांची भदूमका कोिती, पुरुर्षाांची कोिती या प्रश्नाांचा उिापोि सतत 
चालू आिे. 

 
व्यिसाय, कायिेशीर ि आर्थथक िक्क, घरगुती जबाबिाऱ्या, लैं दगक सांबांध याांच्या बाबतीत िोन्िी 

व्यक्ट्तींच्या भदूमकात बिल झालेला आिे. फार पूिी पासून िक्क मानण्यात आलेवया गृदित अपेक्षाांना आदि 
त्या सांबांधीच्या अदलदखत दनयमाांना आव्िन दिले जात आिे. दस्त्रया असे म्ििू लागवया आिेत की स्ितांत्र 
व्यक्ट्ती म्ििून जगण्याचा त्याांना पूिड िक्क आिे. राजकारिी, धमडकारिी, र्ॉक्ट्टसड, खुद्द निरे िेखील 
त्याांच्या शरीरािर कसलािी िक्क, अदधकार साांगू शकिार नािीत! लैं दगक दक्रयाकरे् िेखील त्या स्ितःची 
इच्छा असेल तेव्िाच घेता येण्याजोग्या आनांिाच्या, उपभोगाच्या दृिीतून पिातात. 

 
अशा तऱ्िेच्या अनेक गोिी आिेत. गेली तीनश ेिर्ष ेअल्स्तत्िात असलेली न्युल्क्ट्लअर कुटुांबरचना 

मोरू्न पर्त चाललेली आिे. दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीत कुटुांब रचनाांचे अनेक प्रकार अल्स्तत्िात येऊ 
लागलेले आिेत. कोिाला कोिती रचना ििी, दतचा त्याने, दतने स्िीकार करािा. 

 
सध्या अिस्था अशी आिे, की जुनी रचना पूिड मोर्ली नािी, निी रचना स्पिपिे अल्स्तत्िात 

आलेली नािी. ल्स्थत्यांतराच्या या सांदधकालात लाखो लोकाांना यातना िोत आिेत. दनिर्ीला िाि िेिारे 
पुष्ट्कळच प्रकार अल्स्तत्िात आलेले असवयाने िैतागनू त्यातला कोिताच नको या भदूमकेिर येऊन एकटे 
रिाण्याचे पसांत करिारे बिुसांख्य आिेत. 
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त्यामुळे िे िैदिध्य अपायकारक ठरु नये, उपकारच ठराि,े म्ििून आपवयाला एकाच िळेी अनेक 
पातळयाांिर बिल करिे आिश्यक आिे. नैदतकतेपासून, कर पद्धतीपासून, नोकरीव्यिस्थेपयंत अनेकाांगी 
बिल कराियास ििते. 

 
लाखो लोकाांमध्ये पदिली कुटुांब सांस्था मोर्त चालवयाबद्दल असलेली अपराधी पिाची भािना 

अगिी अनािश्यक आिे. माध्यमे, चचड, कोटड, राजकीय प्रिाली अशा अनेक पातळयाांिरून िी 
अपराधीपिाची भािना नािीशी करण्याच्या दृिीने प्रयत्न िोिे जरूर आिे. 

 
कें दद्रत कुटुांबाच्या बािेर रिाण्याचा दनिडय सोपा व्िायला ििा. त्यासाठी सामादजक नीदतमूवये 

िैदिध्याला आदि दिघटनाला अनुकूल अशी व्िायला ििीत. 
 
जुन्या लाटेच्या पठर्ीत व्यक्ट्तीला कायिे, कराराबद्दलचे दनयम, सुधारिेच्या योजना, शाळाांतील 

व्यिस्था, घराबाबतचे दनयम प्रकिा स्थापत्यदिर्षयक आकार–रचना याच्याबाबतीत मोठ्या दिस्तादरत 
कुटुांबाकरू्न दमळिारे दनिर्ीचे, आर्थथक प्रकिा सामादजक जीिनातले स्िातांत्र्जय दमळू शकत नािी. या जुन्या 
पठर्ीने काम करीत असलेवया दस्त्रयाांच्या गरजाांकरे् फारसे लक्ष दिले जात नािी; प्रकिा कािी परुूर्ष 
घराकरे्, मुलाांकरे् पिातात त्याांच्या प्रकिा अदििादिताांच्या प्रकिा दिधिाांच्या अशा अनेक प्रश्नाांकरे्, 
मागण्याांकरे्, िक्काांकरे् िुलडक्ष केले. 

 
ज्याांचे अगिी पदित्र गोर्ि े गायले जातात अशा, घर सभाळण्याचे काम करिाऱ्यास औद्योदगक 

सांस्कृतीने कसलीिी प्रदतिा दिली नािी. घर पिािे िे उत्पािक काम आिे, अत्यांत मित्तिाचे आिे, ते काम 
आदि त्याांची सांपूिड समाजाने मानलेली गरज याांना अथडकारिाचा एक भाग म्ििून मान्यता दमळायला ििी. 
घर सांभाळण्याचे काम स्त्री करो की परुूर्ष, त्याच्या िाढत्या प्रदतिेिर दशक्कामोतडब करण्यासाठी आपवयाला 
त्याांची ितेन पद्धत तयार करायला ििी. त्याला आर्थथक मूवय प्राप्त करून दिले जािे आिश्यक आिे. 

 
िोत असलेवया बिलाांमध्ये िािी एक अिश्य व्िािा असा बिल म्ििनू त्याला भरपूर मित्त्ि िेऊन 

दिचार व्िायला ििा. 
 
कािी निी धोरिे आखायला ििीत, कािी प्रयोग करायला ििते, कारि कुटुांबात, समाजात िोत 

असलेला बिल िा अत्यांत मित्त्िपूिड असा आिे. सामादजक दनर्थमतीचे मित्ति असिाऱ्या ह्या घटनेचा 
आपली दपढी स्िीकार करत आिे; नव्या सांस्कृतीच्या उभारिीचा तो एक भाग आिे. 
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पसधरा र। रासयु क्ी रपेचप्रासग 
 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीतील िैदशष्ट्यपूिड औद्योदगक सांघटना, म्ििजे मोठी कॉपोरेशन. नव्या 

लाटेबरोबर येत असलेवया नव्या सांस्कृतीने या सांघटनेिर पदरिाम केलेला आिे. दतच्यात लागलीच घरू्न 
येिारा बिल ि त्यायोगे दतच्यािर तत्काळ घर्िाऱ्या पदरिामाचे कारि म्ििजे जागदतक अथडकारिात 
दनमाि झालेला पेचप्रसांग. तीनश ेिर्ष ेसांपूिड जगाची अशी एकाल्त्मक बाजारपेठ तयार करण्यासाठी िुसऱ्या 
लाटेच्या सांस्कृतीने काय केले. युद्ध प्रकिा मांिी प्रकिा अशाच कािी सांकटाांनी मधून मधून िे प्रयत्न िािनू 
पार्ले िोते, मागे परतिले िोते. परांतु तरीिी प्रत्येक िळेी जगाचे अथडकारि सुधारत िोते, पूिीपेक्षािी मोठे 
िोत िोते आदि पूिीपेक्षािी अदधक एकाल्त्मक िोत िोते. 

 
पि आताचा निा पेचप्रसांग िगेळाच आिे. यापूिी येऊन गेलेवया सांकटाप्रमािे तो फक्ट्त पैशाांचीच 

दनगदर्त नािी, तर समाजाच्या सांपूिड ऊजा आधाराशी दनगदर्त आिे. या नव्या पेचप्रसांगाने चलन फुगिटा 
दनमाि केलेला आिे; आदि त्याच िळेी बेकारीिी फार मोठ्या प्रमािात दनमाि केली आिे. िोन्िी गोिी 
मागेपुढे न घर्ता एकाच िळेी घर्लेवया आिेत. या सांकटाचा थेट सांबांध मूलभतू सजीि–पदरसर सांबांधाशी 
आिे, सांपूिडतया निीन असिाऱ्या तांत्रज्ञानाशी आिे, उत्पािन के्षत्रातील िळििळिाच्या नव्याच थरािस्था, 
आगमनाशी आिे. सांपूिड औद्योदगक सांस्कृतीत दनमाि झालेला िा पेचप्रसांग आिे. 

 
आर्थथक के्षत्रातील ह्या उलथापालथीमुळे कॉपोरेशनच्या अल्स्तत्िाला धोका उत्पन्न झालेला आिे. 

त्यात काम करिाऱ्या व्यिस्थापकाांना अगिीच िगेळया पदरल्स्थतीला तोंर् द्याि े लागत आिे. िुसऱ्या 
युद्धाच्या अखेरीपासून इ. स. १९७० पयंतचा काळ दिकासाचा िोता. र्ॉलर िा राजा िोता. चलने पुष्ट्कळ 
काळ ल्स्थर िोती. भरभराट चढ्या क्रमाने चालूच िोती. अथडतज्ञ स्ितःच्या आर्थथक गाड्यािरच्या 
अदधकाराांबाबत आदि भादकत करण्याच्या ताकिीबाबत इतके दिर्श्ास बाळगून िोते की त्या गाड्याच्या 
‘फाइन यूप्रनग’ बद्दल ते जाता जाता बोलून जायचे. 

 
परांतु आता पदरल्स्थती बिललेली आिे. आर्थथक कारिमीमाांसा मोरू्न पर्लेवया आिेत. िाढत्या 

प्रमािातवया अदनदश्चततेला कॉपोंरेशनमधील धोरि आखिाऱ्याांना, दनिडय घेिाऱ्याांना सतत तोंर् द्याि े
लागत आिे. 

 
व्याजाांचे िर खालीिर िोत आिेत. चलने दगरक्ट्या घेत आिेत. र्ॉलर आदि येन जिू काबलुी नृत्य 

करीत आिेत. युरोदपयन आपले नि े चलन पुढे आित आिेत. अरब र्ॉलसडच्या राशी दमळित आिेत. 
सोन्याच्या प्रकमती पूिीचे उच्ाांक मोर्त आिेत. 

 
िे घर्त असताांनाच तांत्रज्ञान ि िळििळि, शक्ट्य ि आिश्यक असिारी कािी तात्कादलक 

उत्पािने तयार करून जगाचा बाजार पनुः उभा करत आिेत. उपग्रि ि कॉम्प्युटर याांच्या आगमनापूिी 
अशक्ट्य असिारी गोि घर्ते आिे. जागदतक इलेक्ट्रॉदनक बँकाांचे जाळे िाँगकाँग, मदनला प्रकिा प्रसगापूर 
याांचा, बिामा, केमन बटेे ि न्यूयाकड शी सांबांध सतत जोरू्न िेत आिेत. 

 
मोठ्या दिस्तारात पसरून असिारे िे जाळे कोित्यािी एका सरकारच्या अदधकाराखाली न 

येिाऱ्या नव्याच प्रकारच्या पशैाची दनर्थमती करत आिे. या चलनाला ‘स्टेटलेस करन्सी’ म्िितात. 
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‘स्टेटलेस करन्सी’चा िा पसारा फुग्याप्रमािे गरगरीत िोत िाढतो आिे. कोिाच्या र्ोक्ट्यािर 
आपटून तो कधी फुटेल अशी ििशत दनमाि करतो आिे. या चलनात युरो र्ॉलसडचा समािशे आिे. या 
चलनाचा अथड असा की, अमेदरकेच्या बािेर अल्स्तत्िात आलेले िे र्ॉलसड िोत. युरोर्ॉलसडमुळे चलन 
फुगियात मोठी भर पर्लेली आिे. इ. स. १९७५ च्या सुमाराला १८० दबदलयन र्ॉलसड अल्स्तत्िात 
असण्याचा अांिाज व्यक्ट्त केला गेला िोता. तर इ. स. १९७८ च्या सुमारास िाच अांिाज ४०० दबदलयनपयंत 
पोचला िोता. युरोर्ॉलसड, युरोमाक्ट्सड, युरोिँक्ट्स, युरोदमवर्सड, युरो येन असे अमाप पीक दनमाि झाले. 

 
औद्योदगक सांस्कृतीतील आर्थथक प्रिाली, राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय चलने, राष्ट्रीय सरकारे 

याांच्यािर आधारलेली िोती. राष्ट्रीय पायािरची िी उभारिी ल्स्थत्यांतर कालातील इलेक्ट्रॉदनक ‘युरोबबल’ 
िर ताबा ठेिायला असमथड आिे. त्यामुळेच पेचप्रसांग दनमाि झालेला आिे. दि िवर्ड बँक इांटरनॅशनल 
मॉनेटरी फां र् आदि जी. ए. टी. टी. याांच्यािर आधार िोत आिेत. युरोदपअन आता सांपूिडतया निी रचना 
करण्याच्या प्रयत्नात आिेत. अदिकदसत दकिा अवपदिकदसत िेश एका बाजूला आदि अरब ि त्याांचे पेरो 
र्ॉलसड िुसऱ्या बाजूला, उद्याच्या आर्थथक प्रिालीिर पगर्ा बसदिण्यासाठी धर्पर्त आिेत. गोंगाट करत 
आिेत. IMF ला प्रदतरूप असेल अशी सांख्या उभारण्याच्या गोिी करत आिेत. र्ॉलर पिच्युत झालेला 
आिे. आदि या गोिीचे िािरे ि कां प जागदतक अथडव्यिस्थेला जािित आिेत. 

 
या सिांबरोबर ऊजा ि नैसर्थगक सांपत्ती याांची चिचि भासू लागलेली आिे. ग्रािकाांच्या, 

कामगाराांच्या आदि व्यिस्थापकाच्या दृिीकोिात झपायाने बिल िोऊ लागलेले आिेत. व्यापारात 
असमतोल दनमाि झालेला आिे. आदि सिात मित्तिाची झालेली गोि म्ििजे, औद्योदगक नसलेवया 
िेशाांचा िाढता प्रदतकार. 

 
अशा या गोंधळाच्या पदरल्स्थतीत कॉपोरेशन्स काम करण्याचा प्रयत्न करत आिेत. सांघदटत 

शक्ट्तीचा त्याग करण्याचा दिचार व्यिस्थापक करिे शक्ट्य नािी, ते फायद्यासाठी, उत्पािनासाठी आदि 
िैयल्क्ट्तक उन्नतीसाठी प्रयत्न करीत रिािारच परांतु पदरल्स्थती फारच अदनदश्चत आिे. राजकीय िबाि 
िाढत आिेत, आदि आपले अदतशय बुदद्धमान व्यिस्थापक आपवयाच सघटनाांच्या ध्येयाांबाबत, रचनेबाबत, 
जबाबिारीबाबत प्रश्न दिचारत आिेत. िुसऱ्या लाटेच्या काळातील पक्की चौकट दनखळून पर्त चाललेली 
आिे. अशा िळेी ते आपले अल्स्तत्ि दसद्ध करण्याच्या, आपलीच ओळख पटदिण्याच्या अपूिड पेचात 
सापर्लेले आिेत. 
 
गदतमान अथडकारि 
 

ज्या गतीने घटना घर्त आिेत त्याने तर िा पेचप्रसांग अदधकच तीव्र िोत चाललेला आिे, 
अपदरदचत अशा एकूि पदरल्स्थतीमुळे आधीच केदिलिाण्या झालेवया कायडकारी प्रशासकाांना बिलािी िी 
गती अदधकादधक िगेाने, अदधकादधक दनिडय घेण्याला भाग पार्त आिे. 

 
आदि या पदरल्स्थतीत मोठ्या कॉपोरेशन्सना, इच्छा असो िा नसो, िगेिगेळया चलनाांचे िेिघेि 

व्यििार केिळ िार्थर्षकच नव्िे, ९० दििसाांच्या प्रकिा ७ दििसाांच्या नव्िे तर अक्षरशः एका रात्रीच्या प्रकिा 
दमदनटा दमदनटाच्या तत्तिािर कराि ेलागत आिेत. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बाजार व्यिस्थेत, स्थापत्य दिभागात, उत्पािनात, सांशोधनात, व्यापारात प्रदशक्षिात काम 
करण्याला, सांघटनेच्या सिडच भागात कामाला, दनिडय घेण्याला िगे आलेला आिे. कॉपोरेशनच्या 
अांगोपाांगातील अशा या सिडके्षत्रीय गतीचे, िगेाचे पदरिाम अनेकदिध आिेत. त्यातील कािी : िरचेिर 
खरेिी दिक्री करत रिािे, कामगार दशक्षिासाठी लागिारा अदधक िळे, करारात अदधक िळेा बिल 
करिनू घेिे, िरचेिर िर दनदश्चत करत रिािे, मोठ्या प्रमािात उलाढाल करत रिािे, मादितीिर अदधक 
अिलांबून रिािे... आदि असेच आिखी दकती तरी. चलन फुगिटा भरीला आिेच... या सिांमुळे िबाि 
सतत िाढत आिेत. त्यामुळे अनेक व्यािसादयक, बँकसड, कॉपोंरेट, प्रशासक याांना पुष्ट्कळ िळेा आपि काय 
करतो आिोत आदि का करतो आिोत िे कळत नािी. िुसऱ्या लाटेतील सुदनदश्चततेत िाढलेवया त्याांना 
िगेाने येत असलेवया बिलाच्या लाटेखाली आपवयाला मादित असलेले जग मोरू्न पर्त चाललेले पिाि े
लागत आिे. 
 
दिस्कदळत समाज 
 

औद्योदगकीकरिाच्या कवपनेतील आदि त्यानांतर अल्स्तत्िात आलेली जी दिदशि समाजरचना 
िोती, ती आता एकात्मीय समुिायासारखी, ठरीि छापाची अशी रादिलेली नसून, एकूि समाजरचनाच 
िगेळा, दिकें दद्रत, सुया सुया घटकाांच्या अल्स्तत्िाने बनलेला आकार घेऊ लागलेली असवयामुळे 
पदरल्स्थतीचे दचत्र िगेळेच दिसू लागले आिे. जे आखारे्, जे ठोकताळे बाांधून िुसऱ्या लाटेच्या उत्पािनाची 
आखिी ि व्यिस्था करण्यात येत िोती, ती ि दतच्यादनदमत्त अांगीकारण्यात येिाऱ्या एकसामदयकता 
कें दद्रकरि, मोठ्या प्रमािात ि मोठ्या आकारातील उत्पािन अशी िैदशष्ट्ये आता नव्या झपायाने बिलत 
जािाऱ्या जीिनाच्या सांिभात उपयोगी परू् शकिार नािीत. 

 
निी दतसरी लाट अघात करीत असताना जुन्या गृिीतकाांना आव्िान दमळते आिे. समाजच सुटा 

िोतो आिे, त्यामुळे एका दठकािी धोरिाने चालिारा प्रमुख बाजार िी दिकें दद्रत िोऊन छोया छोया 
बाजारपेठा दनमाि िोऊ लागवया. उत्पादित िस्तूांच्या आकारात, प्रकारात, नमुन्यात रांगात मोठ्या 
प्रमािात, पयाय दनमाि िोत आिेत. ग्रािक दनितािी येते आिे. आदि या प्रकारच्या पदरल्स्थतीशी जुळिनू 
घेण्यासाठी बाजारालािी दिदिध आकार, प्रकार ि दिदिध स्थळे याांचा अांगीकार करािा लागतो आिे. 

 
कॉपोरेशन तफे ग्रािकािर छाप पार्ण्यासाठी प्रयत्न िोत आिेत. नाना प्रकारच्या सेिा उपलझध 

करून दिवया जात आिेत. नाना प्रकारच्या िस्तूांची दनर्थमती िोते आिे, खोया गरजा दनमाि करून 
िाखिवया जात आिेत. या प्रकारच्या आरोपामध्ये त्य आिे. या पेक्षािी कािी तरी गिन असे तत्ति कायड 
करत आिे. कारि िस्तु आदि सेिा यातील िैदिध्यामध्ये दतसऱ्या लाटेच्या समाजात दनमाि झालेवया 
गरजा, मूवये, जीिनमागड याांच्याांतवया िैदिध्याचेच प्रदतप्रबब पर्लले असते. 

 
या िैदिध्यालािी िुसऱ्या लाटेच्या समथडकाांचा दिरोध आिे. समाजातील ज्या गटाच्या लोकाांनी 

िुसऱ्या लाटेच्या युगात मनापासून समाजाच्या एकात्मतेसाठी प्रकिा एक जीि िोण्यासाठी झगर्ा दिला ते 
सुटून बाजूला िोण्यास आपला िगेळेपिा बाजूला काढण्यास नकार िेतात. ते आपवया खास िैदशष्ट्याांिर 
भर िेतात. 

 



 
अनुक्रमणिका 

सध्या समाजात जे िैदचत्र्जय येऊ लागले आिे. त्याला कामकाजातील िैदचत्र्जय िी जबाबिार आिे. िे 
िैदचत्र्जय मोठ्या प्रमािात दनमाि िोण्याचे कारि िे, की दिदिध प्रकारचे निनदिन व्यिसाय फार मोठ्या 
सांख्येने दनमाि िोऊ लागले आिेत. जास्ती करून पाांढरपेशा, मेंिूच्या गरजेच्या व्यिसायात िी िाढ 
झालेली आिे. आपवयाकरे् येिाऱ्या लोकाांच्या व्यिसायाची नोंि करत असताना एका मानसशास्त्रज्ञाला 
व्यिसायाांच्या यािीत अवपािधीतच ६८ नव्या व्यिसायाांची भर पर्लेली आढळून आली! या िैदिध्याचेच 
प्रदतप्रबब समाजाच्या िाढत्या दिकें द्रीततेत आढळून येते. 

 
जगातवया बिुतेक सिड िेशातील अवपसांख्याांकाचे असांख्य गट आपवया िक्काांची जािीि करून िेत 

आपवया व्यिसाय ि दमळकती याांच्या बाबतच्या इथके दििस अमान्य केलेवया अदधकाराांची मागिी करत 
आिेत. ज्या मागास जमाती जगभर पीछेिाटीतच इतका काळ रािीवया िोत्या, त्याांनी आता सिड के्षत्रात 
आपवयाला स्थान दमळाि े म्ििून जोरिार प्रयत्न सुरू केले आिेत. आपले गमािलेले िक्क, त्याचप्रमािे 
जदमनीिी त्याांना परत पादिजेत. अथडकारिात ि राजकारिात त्याांना स्थयैड िि ेआिे त्यादनदमत्त सांघर्षड 
िोतात आदि त्या त्या गटाांचा सुटेपिा अदधक उठून दिसतो. समाज दिस्कळीत झालेला दिसतो. 
समाजाला एकसांघ करिाऱ्या शक्ट्ती एकाएकी मागे पर्वया आिेत. राष्ट्रीयता िी नव्या उच् तांत्रज्ञानाच्या 
सांिभात प्रािेदशकता ठरते. एकीकरिाच्या रसायनाची जागा नव्या मानितेने घेतली आिे. माध्यमे सांयुक्ट्त, 
एकदत्रत अशी सांस्कृती तयार करण्याऐिजी सांस्कृतीत सुटेपिा आित आिेत. या सिड घटना उजा 
प्रकारातील आगामी िैदिध्याला समाांतर अशाच आिेत. ठोकळे बाज उत्पािनाला ओलाांरू्न पुढे मागडक्रमि 
िोत आिे. 

 
एकमेकाांशी सांबांधीत असलेले िे सिड बिल एक नदिनच चौकट दनमाि करत आिेत. या 

चौकटीच्या आतच समाजाच्या उत्पािक सांघटना, मग त्याांना तुम्िी कॉपोरेशन म्ििा, की समाजिािी 
सािस योजना म्ििा, काम करत रिातील. जे कायडकारी अदधकारी पूिीच्याच समाजाच्या सांिभात दिचार 
करत रिातात त्याांना िे नि ेजग ओळखू न आवयाने धक्काच बसतो आदि ते गोंधळून जातात. 
 
निी व्याख्या 
 

कॉपोरेशनच्या सांिभातील पेचप्रसांग, या अल्स्थर पार्श्डभमूीिर, एका नव्याच चळिळीमुळे अदधकच 
तीव्र िोतो आिे. िी चळिळ केिळ कािी साध्या धोरिात्मक फेरफाराांचीच मागिी करत नािी, तर तीच्या 
मूलभतू िेतूचीच नव्याने व्याख्या करून मागत आिे. 

 
इदतिासात या पूिीिी कॉपोरेशन्स िर अदतशय जिाल िली े िोऊन गेलेले आिेत. आजचा िा 

तक्रारीचा गोंगाट ि गजिब अदतशय िगेळा आिे. तो नव्या दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीच्या उभरत्या 
मुवयातून आदि गृिीतकाांतून दनमाि झालेला आिे; मरू घातलेवया औद्योदगक इदतिासातून नािी. 

 
सांपूिड औद्योदगक युगात कॉपोरेशन्सकरे् आर्थथक यांत्रिा म्ििूनच पिाण्यात येत िोते. आदि 

त्याांच्यािर झालेले िली ेिी आर्थथक प्रश्नाांचाच िधे घेिारे िोते. कामगाराांना कमी ितेन िेिे, ग्रािकाांना 
अदधक खचात पार्िे, प्रकमत दनदश्चत करण्याचे िांर्क तयार करिे, दिखाऊ (ि कमकुित) माल तयार 
करिे या ि अशाच िजारो इतर आर्थथक उली ांघनाना धरून िे िली े िोते. िे िली े दकतीिी तीव्र असोत, या 



 
अनुक्रमणिका 

बिुतेक टीकाकाराांनी कॉपोरेशनचा तत्तितः स्िीकार केलेला िोता. मलूतः आर्थथक सांस्था म्ििून त्याांनी 
दतला मान्यता दिली िोती. 

 
आजच्या दटकाकाराांची सुरूिातच एकिम िगेळया भदूमकेतून िोते. कृदत्रम रीतीने अथडकारिाची 

राजकीय, नैदतक आदि इतर अांगाशी केलेली फाटाफूट त्याांना, मुळीच मान्य नािी. ते कॉपोरेशनला केिळ 
आर्थथक कायडिािी बाबतच नव्िे, तर दतच्यातून उद्भििारे प्रिूर्षि, प्रकिा कायडप्रिालीतील ताि अशा 
िुष्ट्पदरिामा’ बाबतिी जबाबिार धरतात. अॅस्बसे्टॉसचा दिर्षप्रयोग, गरीब जनतेचा, दगनीदपग प्रमािे 
और्षधाांच्या प्रयोगासाठी केला जािारा िापर, औद्योदगक नसलेवया िेशाांची प्रगती रोखून धरिे. िांशिाि, 
प्रलगिाि, गुप्तता, फसििकू अशा गोिींना कॉपोरेशनलाच जबाबिार धरले जात आिे. अदतशय गदलच्छ 
कारकीिड असिाऱ्याांना, प्रकिा राजकीय पक्षाांना दचलीच्या ििशतिािी सेनानींपासून ते िदक्षि आदिकेतील 
िांशिाद्याांपासून ते इटलीतील कम्युदनस्ट पाटीपयंत सिांना–आधार, पाप्रठबा दिवयाबद्दल त्याांची जािीर 
मानखांर्ना केली जात आिे. 

 
असे िे आरोप खरे, की खोटे िा इथे प्रश्न नािी— बिुतेक िळेा ते खरेच असतात. मित्तिाचा प्रश्न 

असा आिे, की कॉपोरेशन बाबत त्याांच्या स्ितःच्या काय कवपना आिेत? दतसऱ्या लाटेने आपवयाबरोबर 
एका नव्याच सांघटनेसाठी, सांस्थेची उभारिी व्िािी या साठी िाढती मागिी आिलेली आिे. केिळ फायिा 
करून िेिे, प्रकिा िस्तूांची दनर्थमती करिे ह्याांच्यापुरतेच मयादित असे दतचे कायड आता असू शकत नािी, तर 
अदतशय गूांतागुांतीचे, जीिनाशी दनगदर्त असलेले दिदिध प्रश्न सोर्िण्याचा दतचा सिभाग असािा, अशी 
अपेक्षा आिे. 

 
आता िी सांस्था केिळ अथडशास्त्रीय उलाढाली करिारी अशी असूच शकिार नािी, तर ती 

बिुउदे्दशीय असेल. तशी ती िोत जािार आिे. िोत चाललीिी आिे. 
 
पांचकोनी िबाि 
 

कॉपोरेशनच्या नव्या व्याख्येचा प्रश्न तसा सिजी उद् भिलेला नािी. उत्पािना सांबांधीचे पाच 
क्राांदतकारक बिल िे काम घर्िनू आित आिेत. भौदतक पदरल्स्थतीतील बिल, सामादजक शक्ट्तींच्या 
क्रमातील बिल, मािीती के्षत्राच्या भदूमकेचा बिल सरकारी यांत्रिेतील बिल आदि नीदतमते्ततील बिल िे 
पाच बिल कॉपोरेशनिर पदरिाम करत असून एक नदिनच बिुमुखी, बिुउदे्दशीय स्िरूप दतला िेत आिेत. 

 
एक फारच मोठा िबाि सजीि सृिीद्वारे कायड करत आिे. इ. स. १९५५ च्या सुमाराला, िुसऱ्या 

लाटेची भरती उच्कोटीला पोचलेली असताना जगातील लोकसांख्या २·७५ दबदलयन इतकी िोती. आता 
ती जिळ जिळ िुप्पट इतकी झालेली आिे. जगात इतक्ट्या प्रचांर् िगेाने लोकसांख्या िाढत असताना 
आपवया मागण्या इतक्ट्या दिक्राळ प्रकाराने िाढत आिेत, की त्या कोित्यािी शल्क्ट्तला पऱु्या करिे शक्ट्य 
िोिार नािी. दशिाय प्रिूर्षि, ओसार्ीकरि, सागरी दिर्षाराांची शक्ट्यता ििामानात िोिारे सूक्ष्म फेरफार 
असे अत्यांत धोकािायक बिल आपवयाला सांकटात लोटू पिात आिेत, आपि दतकरे् द्याि ेदततके लक्ष िेत 
नािी, या सगळयाांचा पदरिाम िा, की गरजे इतके उत्पािन करण्याची क्षमता आपवयात असिार नािी. 

 



 
अनुक्रमणिका 

कॉपोरेशन आर्थथक उत्पािनाच्या सांयोजनाचे काम करीत असवयामुळे पदरिामाांच्या दनर्थमतीचे के्षत्र 
त्याच्याकरे्च जाते. आपवयाला जर दटकून रिायचे असेल आदि आर्थथक उन्नती ििी असेल, तर उद्याच्या 
व्यिस्थापकाांकरे् कॉपोरेशनच्या नकारात्मक पदरिामाांचे लाभाच्या पदरिामाांत रुपाांतर करण्याची 
जबाबिारी येते. त्याांनी िी जबाबिारी स्ितःिून घेतली नािी, तर ती त्याांच्यािर लािली जाईल इतकी ती 
दनकर्ीची गोि आिे. 

 
िुसरा िबाि सामादजक के्षत्राकरू्न येतो आिे. सामादजक पदरल्स्थतीने एक िगेळीच पातळी 

गाठलेली आिे. पूिीप्रमािे ती अव्यिल्स्थत रादिलेली नािी. सुव्यिल्स्थत, सुरदचत अशी िी पदरल्स्थती 
कॉपोंरेशनला अपदरदचत आिे. 

 
आज अमेदरकेत १,३७०,००० कां पन्या, जिळ जिळ ९०,००० शाळा ि दिद्यापीठे, ३३०,००० चचेस 

आदि १३,००० राष्ट्रीय सांस्थाच्या लाखो शाखा याांच्याशी सांबांध ठेिनू काम करतात. आदि या सिांच्या 
सांबांधात १४४,००० इतक्ट्या कायिे दिर्षयक फम्सड मध्यस्ती करतात! 

 
अशा या गिीच्या धुमाळीत सांघटनेच्या प्रत्येक पािलाचा एकाकी प्रकिा असिाय्य व्यक्ट्तीिरच नव्िे, 

तर कािी सांघदटत गटाांिरिी िूरगामी पदरिाम िोत असतो. प्रत्येक दनिडयाची कसून टीका दटपण्िी िोत 
असते. 

 
बेकारी, जातीय फाटाफूट, सक्ट्तीची गदतमानता, या आदि अशा तत्काळ लक्षात येिाऱ्या इतरिी 

स्िरूपात कॉपोरेशनने ‘सामादजक प्रिुर्षि’ दनमाि केलेले असते. त्यामुळे िबाि आिखीनच िाढतो. 
कॉपोरेशनिरील सामादजक, आर्थथक आदि उत्पािन दिर्षयक जबाबिाऱ्या अदधक िाढतात. 

 
दतसरा िबाि बिललेवया माध्यम के्षत्राकरू्न येतो. दतसऱ्या लाटेतील उत्पािन पद्धतीमुळे 

कॉपोरेशनची, कच्ामाल म्ििून पादिवया जािाऱ्या मादिती बद्दलची भकू फार मोठ्या प्रमािात तीव्र िोते. 
फमड प्रचांर् प्रमािात मादिती गोळा करते त्याच्यािर प्रदक्रया करते. आदि अदतशय गुांतागुांतीच्या मागानी 
इतरामध्ये दतचा प्रसार करते. 

 
मादितीला नव्याने दमळालेले िे मित्ि सांघदटत, सांकलीत मादितीिरच्या अदधकारासांबांधी सांघर्षड 

दनमाि करते. अदधक मादिती लोकाांपढेु उघर् व्िािी, दतची जािीर मोजिाि व्िािी अशा प्रकारचा 
‘सत्यान्िशेी’ िबाि दनमाि िोतो. नव्या युगात ‘मादितीचे आघात’ िी पदरल्स्थतीजन्य आदि सामादजक 
आघात याांच्या इतकीच गांभीर गोि बनते. कॉपोरेशनिर आर्थथक उत्पािकतेबरोबरच मादिती उत्पािकतेची 
जबाबिारी येऊन पर्ते. 

 
चिथा िबाि राजकारि ि सत्ता के्षत्राकरू्न दनमाि िोतो. समाजात दनमाि सझालेवया िैदिध्याचे 

प्रदतप्रबब राजकीय ि सरकारी के्षत्रात बिलाांमध्ये आढळून येते. 
 
प्रत्येक कां पनी दििसे–दििस स्थादनक, प्रािेदशक, राष्ट्रीय ि क्वदचत आांतरराष्ट्रीयिी 

राजकारिाच्या जाळयात अर्कलेली आिे. तसेच कॉपोरेशनचा प्रत्येक दनिडय अप्रत्यक्षदरत्या राजकीय 
पदरिाम घर्िनू आितो आदि त्यासाठी त्यालाच जबाबिार धरले जाते. 



 
अनुक्रमणिका 

िुसरी लाट–सांस्कृती लुप्त िोत असताना दतची मूवयाांकन पद्धती िािरत आिे. आदि पाचव्या 
िबािाचा उद्भि िोतो आिे. त्याचा कॉपोरेशनसि सिड सांस्थाांिर पदरिाम िोतो आिे. नैदतक िबािामुळे िा 
पदरिाम तीव्रतर िोतो आिे. जी ितडिूक सिड सामान्य ि सिज समजली जात िोती, दतलाच लाच खाऊ 
पिा, अनैदतकता आदि अफिाबाजी असे ओळखले जाऊन बाधा दनमाि झालेली आिे! जपानमध्ये 
लॉकिीर् लाचेच्या प्रकरिाने सरकार उलथले. गवफ ऑइवसच्या अध्यक्षाला अशाच कारिाने राजीनामा 
द्यािा लागला... सिडत्र असे प्रकार चालू झाले आिेत. सामादजक मूवयाांकन पद्धतीिर ह्या नव्या पदित्र्जयाचा 
प्रत्यक्ष पदरिाम झालेला आिे. 

 
अशी सिडच पदरल्स्थती बिलवयामुळे कॉपोरेशनचा केिळ आर्थथक िाढीची एकेरी बिलून बिुदिध 

भदूमका पार पार्ण्यासाठी दतला सज्ज व्िाि ेलागत आिे. त्यासाठी केिळ सािडजदनक सांबांधाांच्या अांगाांनीच 
नव्िे, तर स्ितः ची ओळख नव्याने करून घेण्याच्या ि स्ितः च्या िेतूांची जाि येण्याच्या दृिीने कॉपोरेशनला 
दसद्ध व्िाि ेलागत आिे. 

 
अथात् भदूमका एकेरीच रिािी, का अनेकदिध असािी यासाठी प्रत्येक कॉपोरेशनमधील घटकाांमध्ये 

सांघर्षड उठत रिािे अपेदक्षतच आिे. 
 
बिुउदे्दशीय कॉपोरेशन 
 

िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीत िाढलेवया आपवयाला सांस्थाांबद्दल या तऱ्िेने दिचार करिे अिघर् 
जािार आिे. एखाद्या िॉल्स्पटलचा आरोग्य दिर्षयक कायड करण्याबरोबरच आर्थथक कायड करिारी सांस्था 
म्ििून दिचार करिे प्रकिा एखािी शाळा दशक्षिाबरोबर राजकीय उपद्व्याप करते आिे अशी कवपना करिे 
जसे अिघर् जाईल तसेच कॉपोरेशनचािी आर्थथकेतर उद्योग िेखील करिारी सांस्था म्ििून दिचार तसा 
अिघर्च िाटतो. 

 
फोर्ड प्रकिा त्याांच्यासारखे िुसऱ्या लाटेने समथडक या नव्या स्िरुपाच्या बाबत चाचपर्ती ि कािीशी 

दिरोधीत भदूमका घेत आिेत. तरी िेखील प्रत्यक्षात अनेक कां पन्या आपले शझि आदि आपली धोरिे बिलत 
आिेत. 

 
खऱ्या बिलाची दृश्य जागा भार्षिे प्रकिा जनसांपकड  दिर्षयक िक्ट्तृत्ि घेत असतात. परांतु 

नमुन्यािाखलच्या रूपािलीतील बिल प्रकिा नि कवपनादिष्ट्करि ज्याांच्या बाबतीत िोत आिे, ती प्रत्यक्षात 
येत असलेली ध्येये, रचना, जबाबिाऱ्या असे िाखित आिेत, की िे बिल िरचेिर नािीत; तर दतसऱ्या 
लाटेने आिलेवया िबािामुळे ते कॉपोरेशनमध्ये प्रत्यक्षातच उतरत आिेत. ह्या बिलाांच्या खुिा अनेक 
आिेत. 

 
कन्रोल र्ाट कॉपोरेशनचा दनिेशक ि एक कोठा अमेदरकन कॉम्प्युटर उत्पािक, आपवया 

दिलीनीकरिाचा दिचार करताना केिळ आर्थथक बाबींचाच प्रकिा भाांर्िलाांचाच दिचार करत नािी, तर 
दिलीनीकरिाचे सामादजक पदरिाम काय िोतील. नोकराांिर काय पदरिाम िोतील आदि दजथे त्याांचे काम 
चालते, त्या भागातील लोकाांिर काय पदरिाम िोतील इतका सिड दिचार करतात. इतर कां पन्या 
उपनगराांकरे् धाि घेत असताना कन्रोलर्ाटाने मुद्दामच आपली निी कायडस्थळे ि यांत्रसांच िॉप्रशग्टनच्या 



 
अनुक्रमणिका 

सेट पॉल ि दमन्नी पोलीस याांच्या अांतगडत भागात उभारली. त्यामुळे नागरी भागातील कें द्राचे पुनरुज्जीिन 
िोईल असे त्याांना िाटते. ह्या कॉपोरेशनने आपले कायड िजा सुधारिे, समता, आदि लोकाांच्या जीिनातील 
कायडशक्ट्ती िाढदििे िे असवयाचे मानले आिे. 

 
अमेदरकेत दस्त्रयाांची आदि गौरेतराांची उन्नती िा राष्ट्रीय धोरिाचा भाग (जो फार पूिी व्िायला ििा 

िोता.) झालेला आिे. दपवसबरी येथील एक प्रमुख अन्नोत्पािक गटाांनी पुढील िर्षाची केिळ दिदक्रची 
योजना आखून समाधान मानले नािी तर दस्त्रया ि अवपसांख्याांकाांना नोकरीसाठी आििे, त्याांना प्रदशक्षि 
िेिे, आदि त्याांना पिोन्नती िेिे या गोिींचािी योजनेत समािशे करिे आिश्यक मानले आिे. 

 
कािी कां पन्याांनी नव्या जबाबिाऱ्याच्या प्रत्यक्ष व्याख्या करण्यासाठी कदमया नेमवया आिेत. 
 
कॉपोरेशनचा केिळ सामादजक प्रदतसाि असून भागत नािी. यात शुद्ध सामादजक कळिळा आिेच. 

स्ितः च्या दिताचािी भाग आिे. तरी िेखील यातील एकूि बिलते आकलन लक्षात येण्याजोगे आिे. कािी 
अांशी िोत असलेवया दिरोधामुळे, कािी कायिेशीर कारिायाांमुळे सरकारी कायडिािीच्या भीतीमुळे 
त्याचप्रमािे बोलून िाखिलेवया िेतूमुळे व्यिस्थापकिी आता उत्पािनाच्या नव्या ल्स्थतीचा ि अटींचा 
स्िीकार करू लागले आिेत. आदि कॉपोरेशनिी बिुउदे्ददशय असिार िी कवपना मानू लागलेले आिेत. 
 
अनेक उदद्दष्ट्ये 
 

या प्रकारच्या बिुउदे्दशीय कॉपोरेशनला पूिीपेक्षा अदधक िुर्षार व्यिस्थापकाांची गरज असिार आिे. 
कॉपोरेशनपढेु असिाऱ्या अनेक उद्दीिाांचे स्िरूप स्पि करिारा, त्याांना जोखिारा, त्याांचे एकमेकाांशी सांबांध 
ठेि ू शकिारा, एकािून अदधक उद्दीिे साधू शकिारा; धोरिे आखू शकिारा, ती शोधून योजू शकिारा 
व्यिस्थापक िी कॉपोरेशन्सची गरज असिार आिे. 

 
केिळ उद्दीष्ट्येच दिदिध असून भागिार नािी, तर कायडिािी नव्या पदरमािात असिेिी आिश्यक 

आिे. दतसऱ्या लाटेच्या कॉपोरेशनने मूलभतू धोरिे अनेक मानायला ििी आिेत. आर्थथक, सामादजक, 
पदरल्स्थती दिर्षयक, मादिती दिर्षयक, राजकीय, मानिीय अशी अनेक धोरिे–तीिी त्याांचा एकमेकाांशी 
सांबांध लक्षात मानिे आिश्यक आिे. 

 
या निीन िैदिध्याच्या आदि गुांतागुांती आव्िानाला अनेक व्यिस्थापक घाबरलेले आिेत. जी बौदद्धक 

साधने त्याांना व्यिस्थापनासाठी ििी असतात, ती त्याांच्याजिळ नसतात. ज्या के्षत्रात कधी ताळमेळाचा ि 
दिशोबाचा सांबांध आला नव्िता त्या बाबतीत ताळमेळ जोखून त्याची शझिात माांर्िी करिेिी आिश्यक 
आिे. ह्या के्षत्रातवया दिशोबाची भार्षा िी अजून तयार झालेली नािी; दिशोब, ताळमेळ िी गोिच सध्या 
क्राांतीच्या उांबरठ्यािर येऊन ठेपली आिे. आदि आर्थथक के्षत्राच्या मयािा ओलाांर्ण्याच्या मागािर आिे. 

 
जगभर ह्या दिशनेे प्रगती चालूिी झालेली आिे. िॉलांर्मधील गॅ्रज्यूएट स्कूल ऑफ मनेॅजमेंट, 

रे्वफ्ट चे र्ीन कॉनेदलयस बे्रबूर्ड याांनी कॉपोरेशनच्या व्यििाराच्या बिुदमतीय कसोयाांचा एक सांच तयार 
केलेला आिे. िगेिगेळया ३२ कसोयाांची यािी त्याांनी तयार केलेली आिे. आदि त्याांच्यािरूनच एखाद्या 
सांघटनेची कायडक्षमता आजमािण्यात यािी अशी त्याांची इच्छा ि अपेक्षा आिे, सांघटनेचे ग्रािकाांशी, 



 
अनुक्रमणिका 

भागधारकाांशी, युदनअन्सशी असलेवया सांबांधापासून दनरदनराळया सजीि ि पदरसर याांच्या सांबांधीच्या 
दिर्षयाांशी दनगदर्त असलेवया सांस्थाांशी असलेवया सांबांधापयंत अनेक दिर्षयाांशी दनगदर्त अशा या कसोया 
आिेत. पि या ३२ कसोयािी ‘केिळ कािी’च ठराव्यात इतक्ट्या दिदिध ल्स्थर मूवयाांदिशी उद्याची 
कॉपोरेशन अल्स्तत्िात येते आिे. 

 
एकूिच पदरल्स्थती इतक्ट्या िगेाने बिलते आिे, की िुसऱ्या लाटेतील कॉपोरेशन लुप्त िोत 

चालली आिे. आता जे घर्त आिे, त्याचा अथड असा, की उत्पािनाचा आदि आतापयंत त्याचे सिांगीि 
व्यिस्थापन करण्याची दजच्यािर जबाबिारी िोती दतचािी अथड सांपूिडः तया पुनः कवपनादिष्ट्करीत केला 
जात आिे. पदरिामतः नव्या धतीची कॉपोरेशन अल्स्तत्िात येऊ लागलेली आिेत. िी निी सांस्था आर्थथक 
आदि आर्थथकेतर उद्दीिाांचा सांयोग करेल. दतच्यापाशी अनेकदिध मूलभतू धोरिे असतील. 

 
कॉपोरेशन मधील िा बिल मोठ्या प्रमािात घर्िाऱ्या सांपूिड सामादजक के्षत्रात घर्त असलेवया 

बिलाचा एक भाग आिे. ताांदत्रक के्षत्रात, मादिती के्षत्रात िोत असलेवया बिलाांशी िािी बिल समाांतर 
असाच घर्त आिे. िे सिड बिल दमळून ऐदतिादसक स्िरूपाचा फार मोठा बिल घरू्न येतो आिे. 

 
आपि केिळ या प्रचांर् माांर्िीतच बिल घर्िनू आित नािी आिो, तर आतापयंत सामान्य लोक 

ज्या तऱ्िेचे िैनदिन जीिन जगत िोते, त्या तऱ्िाांमध्येच, जीिन क्रमामध्येच बिल घर्िनू आिू पिात 
आिोत. कारि जेव्िा सांस्कृतीची उभारिीच बिलली जाते, तेव्िा त्याच िळेी आपि आपवया 
जीिनाबाबतच्या सिड नीती दनयमात, सांदितातिी बिल घर्िनू आित असतो! 
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ाो,ा र। रनवे रदनय म; नव  रासदहीा 
 

लाखो मध्यमिगीय घराांतून एका दिधीित् प्रसांगाचा नायमय अदिष्ट्कार िरचेिर घर्त असतो. 
घरातील नुकतीच पििी प्राप्त केलेला मुलगा (प्रकिा मुलगी) जेिायला उदशरा येऊन गुरगुरत रिातो. 
‘पादिजेत’ च्या जादिराती पढु्यात आिळून म्िितो की, “नऊ ते पाचची नोकरी म्ििजे एक अपमानकारक 
ढोंग आिे. ज्याला प्रकदचत का िोईना आत्मसन्मानाची जाि असेल, तो मानि ९ ते ५ च्या चाकोरीला 
कधीिी शरि जािार नािी.” 

 
या नांतर–माता दपता या प्रसांगात भाग घेतात. दपता स्ितः ९ ते ५ च्या चक्रातून िमून भागनू 

आलेला असतो. मातािी आपली कतडव्ये पार पारू्न थकून आलेली असते. याच प्रकारच्या गुरगुराटाांची, 
िैतागाची िी दकतिी तरी पनुरािृत्ती असते, आजिर मातादपत्याांनी अनेक चाांगले िाईट प्रसांग अनुभिलेले 
असतात. ते आपवया अपत्याला सुल्स्थर अशा कॉपोरेट सांस्थेतील नोकरी स्िीकारण्यासाठी चुचकारतात, 
समजाित राितात... तरी तरुि फुत्कारत रिातात. म्िितात, “छोया कां पन्या अदधक चाांगवया, परांतू 
कोित्यािी कां पनीत काम नाकरिे िे सिात चाांगले. कशासाठी आम्िी एिढे उच् दशक्षि घेतले? सारे 
फुकट... फुकट आिे!” 

 
माता दपत्याांच्या सूचनाांचा, एका मागून एकाचा दनकाल लािला जातो. त्याांचा िैताग िाढतोच. 

आदि ते कळिळून म्िितात, “खऱ्या जगाला सामोरे तरी कधी जािार?” 
 
जगाच्या अनेक भागात, अनेक िेशात िा प्रकार चालू आिे. आपवया केिळ स्िप्नाळू तरुिाांची 

आदि आदि िास्तििािी प्रौढाांची उत्तम खर्ाजांगीच दिसते आिे असे नसून त्यातून एक जी जािीि दमळते 
आिे ती िी की जे कािी पूिी िास्तिात िोते, ते आता असिार नािी. कारि जसजशी दतसरी लाट िगेाने 
पुढे पुढे सरकते आिे, तसतशी सामादजक दजिनातील ि ितडिुकीची सांदिता, दतच्यातील मलूभतू 
दनयमाांसि, झपायाने बिलत आिे. 

 
आपि िे पादिलेच आिे, की िुसऱ्या लाटेने आपवया बरोबर अनेक दनयमाांनी युक्ट्त अशी सांदिता 

आिली. आदि दतचे अदतशय काटेकोरपिाने पालन िोईल याची िक्षता घेतली. 
 
आता नव्या दनयमाांची प्रदतसांदिता तयार िोते आिे. नव्या जीिनासाठी तयार िोत असलेले नि े

दनयम दिकें दद्रत अथडकारि, दिकें दद्रत माध्यमे. निनदिन प्रकारची कुटुांबे, नव्या रचनेतील कॉपोरेशन्स अशा 
अनेक नव्या, बिलाच्या गोिींिर आधारलेले आिेत. तरूि आदि िृद्ध याांच्यातले झगरे् आपवयाला 
दनरथडक भासत असतील. सिड के्षत्रात िोन दपढ्याांतून सांघर्षड चालू आिे. परांतु बिल अगिीच सिांगाांनी ि 
खोलिरचा असाच घर्त आिे. िक्ट्तशीरपिा, एकसामादयकता, प्रमािीकरि, कें द्रीकरि आदि प्रत्येक 
गोिीत आिली जािारी व्यािसादयकता अशा औद्योदगक सांस्कृतीतवया मलूभतू श्रद्धा स्थानाांिरच निीन 
सांस्कृतीकरू्न आघात िोत आिेत. अदधक मोठे ते अदधक चाांगले िे मानिे योग्य िोईल का? अशी दिचार 
चालना प्रत्येक गोिीतच दनमाि झालेली आिे. िी निी सांदिता चुन्याला कसा दिरोध करते आिे, िे 
समजण्यासाठी गोंधळाच्या िाटिाऱ्या दनरदनराळया झगड्याांनी जो प्रपगा आपवया भोिती घातला आिे तो 
समजाियास ििा आिे. या झगड्याांनी आपली शक्ट्ती कमी केली आिे, आपवया व्यक्ट्तीगत सते्तला, 
प्रदतिलेा आदि दमळकतीला धोका दनमाि केलेला आिे. 
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“नऊ ते पाच” चा शिेट 
 

िैतागलेवया जुन्या दपढीला िे कळत नािी, की निी दपढी िळेेच्या बाबतीत इतकी उिासीन आदि 
बेदफकीर का आिे? तास, दमदनटे, सेकां ि याांच्या तालािर जे झोपले, उठले, जेिले, कामािर गेले; सारे 
आयुष्ट्य ज्याांनी या प्रकारे व्यतीथ केले त्याांना िे सिड अगिी असह्य िोते आिे... पि िळूिळू त्याांनािी आता 
समजून आले असेल, की िा काळाचा मदिमा आिे! 

 
दतसरी लाट जोर धरू लागली, आदि अदतशय दनिूर काटेकोरपिात बाांधला गेलेला काळ िळूिळू 

दढला परू् लागला. काळाचेिी दिघटन िोऊ लागले त्याचे स्िरूप असे की, काळाकरे् लिदचकपिा 
सोपिण्यात आला! 

 
इ. स. १९७० च्या सुमारास औद्योदगक के्षत्रात नव्यानेच अल्स्तत्ि िाखि ूलागलेला, परांतु अदतशय 

िगेाने लोकदप्रय झालेला एक निा दिशरे्ष ‘शोध’ म्ििजे ‘फ्लेक्ट्स टाइम’. 
 
याांदत्रक प्रकारच्या एकसामदयकतेच्या आपवया आयुष्ट्याला बाांधून ठेित, आयुष्ट्यालािी याांदत्रक 

बनििाऱ्या, जीिनातील या यांत्रदनर्थमत गतीलाच दतसऱ्या लाटेने आव्िान दिलेले आिे. त्यातूनच ‘फ्लेक्ट्स 
टाइम’ ची दनर्थमती झाली. या योजनाप्रकारामध्ये कामगाराला कािी ठरादिक मयािा साांभाळून आपवया 
स्ितःच्या कामाच्या तासाांची दनिर् करता येते. कचेदरच्या प्रकिा कारखान्याच्या िाराशी प्रत्येकाने 
एकाचिळेी प्रकिा अगोिर ठरिनू घेतलेवया िळेी येण्याऐिजी या नव्या कालतत्िािर चालिारी कां पनी 
ठरादिक मित्िपूिड तासाांची दिदशि प्रकारे योजना करून त्याांमध्ये प्रत्येकाने िजर असलेच पादिजे असे 
जािीर करते, ि त्या व्यदतदरक्ट्तचे तास लिदचक मानते. या लिदचक तासाांची दनिर् प्रत्येक कामगार 
आपवया सोयीनुसार करतो! या पद्धतीमुळे कामगाराला पषु्ट्कळच स्िातांत्र्जय अनुभिायला दमळते. 

 
अशा तऱ्िेने काळाचेिी एक प्रकारचे दिघटन झालेले आिे... या प्रकाराची सुरुिात इ. स. १९६५ 

साली दक्रस्टेल केमरर या जमडन अथडतज्ञ स्त्रीने माांर्लेवया एका दिचारातून सुरू झालेवया चळिळीतून 
झाली. दतने ह्या मागाने माता असलेवया अनेक दस्त्रयाांना व्यिसायात प्रिशे दमळेल आदि सांधी दमळेल अशी 
शक्ट्यता सूदचत केली िोती. इ. स. १९६७ मध्ये नासरदश्मट–झयोल कार्–झलोम ‘र्ाँइच बोईांग’ या कां पनीने 
प्रयोगाखातर आपवया िोन िजार कामगाराांना लिदचक काळाच्या तत्तिाचा िापर करू दिला. तो अदतशय 
यशस्िी झाला, तेव्िा दतने िोन िर्षातच आपवया सिड म्ििजे १२००० कामगाराांना या तत्िाच्या अधारे काम 
कराियास दिले. 

 
इ. स. १९७७ पयंत पदश्चम जमडनीची एक चतुथांश कामगार शक्ट्ती एकूि ५,०००,००० कामगार या 

ना त्या प्रकारातील ‘फ्लेक्ट्स टाईम’ पद्धतीत काम करू लागली. ह्या पद्धतीचा िापर २२,००० कां पन्या करू 
लागवया. दब्रटन, िान्स, दफनलांर्, रे्न्माकड , स्िीर्न आदि इटली या िेशातील या कां पन्यातील 
४,०००,००० कामगार या प्रकारच्या काल पद्धतीत काम करू लागले. 

 
इ. स. १९७७ च्या सुमारास अमेदरकेतील १३ टके्क कां पन्या या कालपद्धतीचा िापर करत िोत्या. 

लिकरच, कािी िर्षात िा आकर्ा १७ टके्क ि यातील कामगार अांिाजे ८,०००,००० िून अदधक, या 
पद्धतीने काम करून कािी स्िातांत्र्जय ि थोर्ी सुखािि अशी दढलाई अनुभितील. 
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िुसऱ्या लाटेच्या समथडकाांनी या सिड प्रकाराला तीव्र दिरोध केला आिे. परांतु त्याांचा दिरोध न 
जुमानता निी पद्धती लोकदप्रय िोत आिे. बिुसांख्य कामगार आता आपवया कुटुांबाला अदधक िळे िेऊ 
शकतात. या गोिीचे आदि स्िास््याचे समाधान त्याांच्या कृतीतून जाििते. कारि आता त्याांची उत्पािकता 
ि कायडशक्ट्ती िाढलेली आिे. त्याांची अनुपल्स्थती कमी िोऊन उपल्स्थती िाढते आिे. इतर अनेक फायिेिी 
आिेतच. एिढ्या मोठ्या प्रमािातील एकूि प्रगतीत थोर्ी पीछेिाट आढळिारच. िोन टके्क कपन्याांनी िा 
प्रयोग करून पादिला आदि पुनः आपवया जुन्या रुक्ष पठर्ीत प्रिशे केला. परांतु अशा गोिी प्रमािाने 
अपिािच िाखदितात. 
 
दनद्रारदित गॉगडन 
 

‘फ्लेक्ट्स टाइम’ िी काळासांबांधी िोत असलेवया बिलाांपैकी केिळ एक बाब दतसऱ्या लाटेसरशी 
आिखीिी बिल झालेले आिेत. आपवयाला आढळून येईल की रात्री काम करण्याकरे् कल फार मोठ्या 
प्रमािात िाढतो आिे. अॅक्रॉन प्रकिा बाल्वटमोर अशा परांपरागत उत्पािक कें द्राची िी गोि नािी. या अशा 
दठकािाांमध्ये दकतीतरी कामगार रात्रपाळीत काम करीत असतातच. परांतु कॉम्प्युटरिर आधारलेवया प्रगत 
उद्योगात िगेाने प्रसार पाित असलेवया सेिाांच्या बाबतीतली िी गोि आिे. 

 
एक िें च ितडमानपत्र ले मोन्िे म्ििते की ‘आधुदनक शिर म्ििजे एक गॉगडन आिे. (गॉगडन िी ग्रीक 

पुरािातिी एक राक्षसी आिे. दिच्या र्ोक्ट्यािर केसाांऐिजी सपड िोते. िी ज्या िस्तूकरे् पािी दतची दशळा 
िोऊन परे् अशी कवपना रुढ िोती.) िी कधीच झोपी जात नािी... दििसे दििस अदधकादधक प्रमािात 
लोक पठर्ी मोरू्न, रात्री जागनू काम करत आिेत.’ तांत्रादधदित िेशाांमध्ये रात्री काम करिाऱ्या 
कामगाराची टके्किारी १५ िरून २५ िर गेली आिे. 

 
या पेक्षािी जास्त नायमय प्रसार झाला आिे, तो अधडिळे काम करिाच्या पद्धतीचा. फार मोठ्या 

प्रमािात लोकाांनी या पद्धतीचा अांगीकार केलेला आिे. रे्राइट भागातील उिािरि पिा :— एकूि 
कामगार शक्ट्तीपैकी ६५ टके्क अधडिळे कामात मग्न असते. 

 
िी पद्धत इतकी लोकदप्रय झालेली आिे, की जॉजडटाऊन दिद्यापीठाच्या सांशोधकाांनी असा दनष्ट्कर्षड 

काढला आिे, की आगामी काळात जिळजिळ सिड नोकऱ्या अधडिळे तत्तिािर आधारलेवया असतील. 
 
अधडिळे कामाच्या पद्धतीच्या आगमनाचे जास्ती करून दस्त्रयाांकरू्न स्िागत करण्यात आले. त्याच 

प्रमािे ियस्कर, जिळ जिळ दनिृत्त झालेले लोक, त्याचप्रमािे दकतीतरी तरूििी दिवया जािाऱ्या 
कामाच्या िळेेच्या मोबिवयात कमी पगारािर काम करायला तयार आिेत. कारि िे काम करून उरलेला 
िळे त्याांना स्ितःचे छांि, क्रीर्ा प्रकिा धार्थमक कलात्मक प्रकिा राजकीय कारिाांसाठी आपवया आिर्ीनुसार 
खचड करता येतो. 

 
फ्लेक्ट्स टाईम, अधडिळे ि रात्रीचे काम या सिांच्या स्िागताचा अथड असा, की लोक ९ ते ५ च्या 

पद्धती बािेरचे काम करू लागले आिेत. आदि सांपूिड समाजात आता चोिीस तास कािी ना कािी काम 
केले जािार आिे! 
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नव्या व्यापार ि ग्रािक पद्धतीिी आता दनमाि िोऊ लागवया आिेत. उिा. सांपूिड रात्रभर चालू 
असिाऱ्या सुपर माकेट््ची िाढ बसुेमार चालू आिे. समजा पिाटे चार िाजता कोिी खरेिी करायला 
जात असले तर इथून पुढच्या काळात िी चदकत िोण्याची प्रकिा चेिा करण्याची बाब राििार नसून 
नेिमीचीच गोि िोऊन रिािार आिे! व्यापार दनयोजन आता म्ििू लागले आिेत. की पूिीच्या मानाने लोक 
िली ी मोठ्या प्रमािात जागू लागले आिेत. त्यामुळे रात्री िुकाने, बाजार, उघरे् ठेििे फायद्याचे ठरते. 
अनेक अर्चिीमुळे अनेकाांना ठरादिक िळेेतवया दििसाच्या िुकानात जािे जमत नािी. त्याांची सिांची या 
द्वारे मोठीच सोय झाली आिे... 

 
एके काळी घरातील सिांची जेििे एकाच िळेी िोत असत. आता सिांची जेििे एकाच िळेी 

िोऊच शकत नािीत. जुनी दििसाकाठी तीन जेििे िी पद्धत आत मोरू्न पर्लेली आिे. चोिीस तास 
जलि अन्न पुरििारी िुकाने सुरू असतात, अझजािधी लोकाांची भकू ती उत्तम प्रकारे भागि ू शकतात. 
टेदलल्व्िजन कां पन्यािी चोिीस तास अनेक प्रकारच्या लोकाांसाठी अनेक प्रकारचे कायडक्रम सािर करण्यात 
गुांतलेवया असतात. 

 
िळेेबद्दलच्या सिड रुढ कवपनाांना सुरूां ग लागलेला आिे. 
 
या गोिींचे कािी कािी दिदचत्र पदरिामिी आढळून येत आिेत. या पद्धतीमुळे एखाद्या व्यक्ट्तीचा 

एकाकीपिा िाढू शकतो. समाजातच काय, घरात िेखील एकाने िुसऱ्याला प्रत्यक्ष भेटिे िी गोि 
िुरापास्तच िोईल. कोि, केव्िा, कोिाला कसा भेटिार? कारि ज्याला भेटायचे तो केव्िा, कुठे भेटेल 
आदि केव्िा मोकळा असेल िे कोि साांगू शकिार? कॉम्प्युटरिरच िे काम सोपिले जािार असले तर 
निल िाटण्याचे कारि नािी. 

 
एखाद्या भागात िुसऱ्या लाटेची व्यिस्थाच चालू आिे िे ठरादिक िळेा ठरदिक दिशनेे रस्त्यािरून 

भरून चाललेवया गिीिरून समजू शकते. तर दतसऱ्या लाटेखालील भागातील िाितूक सिड काळी सिड 
दिशाांनी एकाच घनतेने चालू रिाते. 

 
अदधक लिदचक ि व्यल्क्ट्तगत कायडकाल पद्धती ऊजेिर अचानक िाढिारा ताि आदि प्रिूर्षि 

पुष्ट्कळ प्रमािात कमी करते िा या बाबतीतला मोठाच फायिा म्ििायला ििा. 
 
दतसऱ्या लाटेच्या लयीमध्ये घर्िारे िे फेरफार मानस शास्त्रीय, आर्थथक, ताांदत्रक के्षत्रातील 

शल्क्ट्तद्वारा घर्तात. एका पातळीिर ते लोकसांख्येच्या बिलत्या स्िरूपातूनिी घर्त असतात. आजचे 
लोक आपवया मातादपत्याांपेक्षा अदधक दशकलेले असतात. समृद्ध असतात. त्याांच्या समोर अनेकदिध पयायी 
जीिनमागड असतात, त्यामुळे ते ठोकळेबाजपिाचा दधक्कार करतात ि त्या पासून िूरच रिातात. कामाांच्या 
सांिभात िापरण्याच्या िस्तूांच्या सांिभात आिर्ी, जीिनपद्धती, इत्यािींबाबत त्याांच्यात इतके िैदिध्य असते, 
की त्याांचा समाजाने लािलेवया चाकोरी येण्याबाबत दिरोधच असतो. 

 
कॉम्प्युटसडनी स्थल, काल, गती, पदरिाम या सिड बाबतीत अदतशय क्राांती केलेली आिे. 

कॉम्प्युटसडद्वारा दिचार दिदनमय करिाऱ्या पदरसांिािाांचेिी आयोजन करता येिे शक्ट्य झाले आिे. एका 
गटाची मते, त्याच्याद्वारे िुसऱ्या गटापयंत पोचिली जातात. अनेक िेशातील सुमारे ६६० शास्त्रज्ञ, 
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सांयोजक, दशक्षि तज्ञ, यांत्रयुगािर दभस्त ठेिनू रुढीतून फुटून दनघू पिािारे असे लोक ‘इलेक्ट्रॉदनक 
इन्फमेशन एक्ट्स्चेंज दसस्टीम द्वारा, ऊजा, अथडकारि दिकें द्रीकरि, उपग्रि अशा दिर्षयािरील आपवया 
दिचाराांची िेिाि घेिाि करत असतात. त्याांच्या घरात बसिलेली टेदलप्रप्रटसड ल्व्िदर्ओ स्क्रीन अशी 
उपकरिे त्याांना उपयोगी पर्तात. तत्काळ उत्तर िि ेकी िळेाने दमळाले तरी चालेल याबाबत ििा तो 
पयाय त्याांना दनिर्ता येतो. एखािा मािूस एखािे िळेी िाटले तर पिाटे तीन िाजतािी एखाद्या लाईनिर 
काम करू शकतो. एका लाईनिर एकाच िळेी अनेक जि येऊ शकतात. एकमेकाांशी दिचाराांचे िळििळि 
करू शकतात. 

 
कॉम्प्युटर आपवयाला निीन शझिसांपत्ती बिाल करतात! ऐदिक घटना स्िच्छ स्िरूपात पढेु 

माांर्तात, त्याांना त्याांची खुि दचठ ठी लाितात, त्याांचे नि े कवपना दिष्ट्करििी करतात. कॉम्प्युटरच्या 
कामाला िगे कवपनातीत असा आिे. कॉम्प्युटरने चालिलेले मायक्रोप्रप्रटसड एका दमदनटात १०,००० ते 
२०,००० ओळी ‘तयार करून’ सािर करतात! म्ििजे कोिािी व्यक्ट्तीला त्या िाचण्यासाठी जेिढा िळे 
लागेल, त्याच्या िोनश ेपट िगेाने िे घर्ते. गांमत म्ििजे कॉम्प्युटरच्या कामातला िा सिात मिगती भाग 
िोय! कॉम्प्युटर शास्त्रज्ञ सेकां िाच्या िजाराव्या भागाच्या दिचारापासून मिापद्मव्या भागाच्या दिचाराच्या 
मोजिीच्या जिळ येऊन पोचले िेखील आिेत! 

 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीच्या काळात यांत्राची प्रकृती आदि याांदत्रकी एककादलकता मािसाला 

याांदत्रक कुितीशी बाांधून ठेित िोती; आदि िी शृांखला सांपूिड समाज जीिनाला एकाच चौकटीत कोंरू्न 
ठेित िोती. आता िी याांदत्रक एककादलकता अदधक सूक्ष्म झाली आदि त्याचा पदरिाम म्ििनू मािसू 
अदधकच बाांधून रिाण्याऐिजी उलट दििसेदििस मुक्ट्त िोत गेला. आदि या बिलाचेच मािसाच्या 
िैयल्क्ट्तक दिर्श्ास ‘िक्ट्तशीर पिा’ चा अथड बिलून गेला. व्यल्क्ट्तगत स्िरुपात आदिष्ट्कृत िोत रादिला. 
‘िळेेिर’ या शझिाला अगिी दनरुदे्दशता प्राप्त झाली. सांपूिड सांस्कृतीचा काळा बाबतचा सांबांध बिलून गेला. 
जुन्या एककादलकतेने जीिनातवया अनपेदक्षततेला आदि अचानकपिाला पुसून टाकले िोते. जीिनातील 
आनांि लुप्त करून टाकला िोता... आताच्या तरुि दपढीला ९ ते ५ चे स्िादमत्ि स्िीकाराियाचे नािी. 
त्याांना आपि काळाच्या बाबत बेदफकीरीने का िागतो िे समजिार नािी. परांतु काळाने स्ितःलाच या 
‘प्रत्यक्ष सत्यजगात’ स्ितःलाच बिलले आिे. त्या बरोबरच आपि आपवयािर प्रभतु्ि गाजििाऱ्या मूलभतू 
दनयमात बिल घर्िनू आिलेवया आिे. 
 
प्रमािीकरिाच्या पदलकरे् 
 

दतसऱ्या लाटेने प्रमािीकरिािरिी िली े चढिले. प्रकमती, िजने, अांतरे, आकार, िळे, चलने अशा 
जीिनाच्या दिदिध अांगाांनी प्रमािीकरि िुसऱ्या लाटेखालील समाजािर पसरून रादिले िोते. िुसऱ्या 
लाटेखालील उद्योग अगिी एक सारख्या िस्तूांची दनर्थमती करण्याची पराकािा करू लागले. 

 
आज िी गोि फक्ट्त िुसऱ्या लाटेच्या समथडकाांकरू्नच घर्ते. परांतु आजचे व्यािसादयक 

प्रमािीकरिाच्या उलटा पदित्र घेत आिेत. िे आपि पादिले आिे, की ग्रािकदनि उत्पािन कमी खचात 
िोते आिे. खचड कमी िोण्यास आधुदनक तांत्र सिाय्यभतू िोते. उत्पािन खचडिी कमी आदि ग्रािकिी 
आपली व्यल्क्ट्तशः आिर् दनिर् पुरी करू शकतात असा िुिेरी फायिा िोतो आिे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

नोकऱ्याकरे्िी नजर टाकली तरीिी असाच प्रकार आढळेल. अगिी एकसारखे काम करत रििारे 
कामगार आता कमी सांख्येने आढळतात. खुद्द कामगार िेखील एकमेकाांपासून िगेळे असेच झालेले आता 
आढळतील. कारि ते स्ितः ग्रािकिी असतात. बाजारात आपवयाला सिड िैदिध्याचे प्रदतप्रबब आढळून येते. 

 
ग्रािक जेव्िा आपली आिर् दनिर् िापरतात, तेव्िा दिदशि माल दमळिे प्रकिा मानदसक समाधान 

दमळिे ह्या भागाबरोबरच िस्तूांकरू्न अपेदक्षत असे बाह्य स्िरूप ि त्याांचा अपेदक्षत उपयोग पूिड 
समाधानकारक असा दमळतो. 

 
प्रमािीकरिापलीकर्ील उत्पािन स्ितःप्रमािे प्रमािीकरिापलीकर्ील िापरिी अल्स्तत्िात 

आिते. ग्रािकदनि उत्पािनाचे मूवयीकरि िेखील ग्रािकदनि स्िरूपाचे असते. अनेक गठ्ठ्ठ्याांमधून 
कोिता गठ्ठा ग्रािकाने दनिर्ला त्यानुसार प्रकमतीचा आकार केला जातो. िािन प्रकिा दि–फी सेट जरी 
घ्यायचा म्िटला तर त्याच्यात कोिते घटक एकत्र आिले गेले आिेत या गोिीिर त्याची प्रकमत ठरते. 
दिमाने समुद्रकाठच्या तेल दििीरी, जिाजे, कॉम्प्युटसड आदि इतर उच् तांत्रादधदित िस्तू उत्पािने प्रत्येक 
नगादनशी िगेळे स्िरूप िा प्रकमत धारि करतात. 

 
राजकारिात िेखील आत ठोकताळेबाजी प्रकिा साचेबांिपिा याांचा पार् लागत नािी. अनेक 

िेशात एकमताचा अभाि दृिीस पर्तो. गटबाजीचा सुकाळ झालेला असून प्रत्येक गट आपवया स्ितःच्या 
तत्कालीन उदद्दिाच्या साध्यासाठी झगर्त असतो. 

 
मते, पसांती, आिर् दनिर् याबाबत प्रचांर् प्रमािात िैदिध्य दनमाि झालेले आिे. कोलोनमध्ये 

ज्याांचे कौतुक िोईल, त्याचा स्िीकार म्युदनकमध्ये िोईलच असे नािी. आदि स्टुटगाटडमध्ये ज्याला यश 
प्राप्त झाले आिे, तो िॅम्बुगडच्या लोकाांिर प्रभाि पारे्लच असे नािी. दिभागशः आिर्ी, िदित प्रभािी िोत 
असवयाने एखाद्या िेशाची म्ििून जी सांस्कृती असते, दतचा अथड दििसेदििस दफका िोत चालला आिे. 

 
आपवयाला प्रमािीकरिातील अशा मानसाचा ि प्रमािीकरिातील जनतेचा उिय िोत असलेला 

दिसून येतो. यातून कािी सामादजक, मानदसक, तादत्तिक प्रश्न दनमाि िोत असून त्याांची कािी प्रमािात 
जािीििी िोऊ लागली आिे. 

 
दतसऱ्या लाटेच्या मुसांर्ीचा रोख िाढत्या िैदिध्याकरे् आिे.; प्रमािीकरिाच्या बरोबर उलया 

बाजूला, केिळ उत्पािनातच नव्िे तर जीिनाच्या अनेक अांगात िैदिध्य िैदचत्र्जय याांिर भर दिला जात आिे 
प्रमािीकरि बाजूला सारले जात असून िैदिध्य पुढे येत आिे. 
 
कें द्रीकरिाला दिरोध 
 

दतसऱ्या लाटेने उचललेले आिखी एक मित्िपूिड पाऊल म्ििजे कें द्रीकरि दिरोध. िुसऱ्या 
लाटेतील प्रमािीकरििाद्याांनी िॅदमवटन, लेदनन; रूझ्िवेट अशा कें द्रीकरििाद्याांच्या िातात िात घालून 
औद्योदगकतेची उभारिी केली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

आता कें द्रीकरिाला सिाथाने प्रचांर् दिरोध िोतो आिे. नि ेराजकीय पक्ष, निीन व्यिस्थापकीय 
तांते्र, निीन तत्तिज्ञाने िर येत असून कें द्रीकरिाच्या िृत्तीला दिरोध करत आिेत. 

 
राजकीय, स्थापत्यदिर्षयक, औद्योदगक अशा अनेक के्षत्राांमध्ये दिकें द्रीकरि मोठ्या प्रमािात चालू 

आिे. एकूिच धारिा अशी झाली आिे, की शकेर्ो, किादचत िजारो िेखील असतील, कां पन्या सतत 
पुनव्यडिस्थापन, पुनरडचना करत आिेत. िळूिळू कें द्रीभतू अदधसत्ता, िैनांदिन कारभाराच्या बाबतीतिी, कमी 
करत आित आिेत. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्थेत, एका िदरि मािसाच्या िाताखाली अनेक सिाय्यक काम करीत. ह्या 

पद्धतीनुसार सिड सत्ता एके दठकािीच एकिटत िोती. आता अांदतमतः दिचार केलाच. तर एक िदरि 
असेल, तेथे तो केिळ व्याििादरक कारिासाठीच असेल. काम केले जाण्यासाठी, आदि प्रशासनाच्या िेतुने 
असेल. एरिी, सत्ता पुष्ट्कळ प्रमािात दिकें दद्रत झालेली असते. प्रत्येक नोकर आपवया खात्याशी दनगदर्त 
असतो. तो आपवया िदरिाकरे् आपले काम सािर करतो. एखािी दिदशि योजना कायाल्न्ित िोत 
असताना उत्पािन, सांशोधन, दिक्री, स्थापत्य, भाांर्िल ि इतर दिभागातून ज्या त्या दिभागाचा कायडकारी 
गट काम करत असतो. ह्या गटातील सिड सिस्य योजनेच्या नेत्याला कायड दनििेन करतात. त्याचप्रमािे 
त्याांच्या नेिमीच्या िदरिालािी दनििेने करतात. या पद्धतीमुळे कामगार आपवयाकरे् असलेवया दिदिध 
कामाांकरे् नीट लक्ष िेऊ शकतो. कामाच्या बाबतीतवया मादितीच्या ओघाला गती िेऊ शकतो. आदि केिळ 
आपवया एका खात्याच्या अरुां ि फटीतून समस्याांकरे् पिाण्याचे टाळू शकतो. त्यामुळे सांस्थेला िगेळया, 
चटक न बिलिाऱ्या पदरल्स्थतीनुसार आपले धोरि आखता येते सत्ता एके दठकािी कें दद्रत िोण्याचे टळते. 
िा या योजनाक्रमाचा मोठाच गुि आिे... मदॅरक्ट्स िे, प्रो. रे्ल्व्िस याांच्या मते केिळ व्यिस्थापकीय तांत्र 
नसून व्यािसादयक सांरचनेचा निा आदिष्ट्कार आिे. 

 
एक फार मित्त्िाची गोि म्ििजे आपि सांपूिड अथडकारिाचे मूलभतू दिकें द्रीकरि करत आिोत. 

मूठभर परांपरागत ‘मनी माकेट’ च्या प्रचांर् राक्षसापुढे अमेदरकेत नव्यानेच दनमाि िोत रादिलेवया छोया 
छोया प्रािेदशक बँकाांच्या ताकिीकरे् पादिवयािर या म्ििण्यातील सत्यता पटेल. सिडत्र आपवयाला असे 
आढळून येईल, की राष्ट्रीय अथडकारिे िगेाने मोरू्न पर्त असून प्रािेदशक ि दिभागीय अशा भागाांतून ती 
उभी िोत आिेत. उपराष्ट्रीय स्िरुपाची िी अथडकारिे आिेत. परांतु राष्ट्रीय प्रमािात त्याांचािी दिकास 
झालेला आिे. 

 
निीन पद्धतीच्या अथडकारिात दिकें दद्रत आर्थथक व्यिस्थापनच काम करू शकिार आिे. 
 
सिड थरातील िे दिकें द्रीकरििािी एक अगिीच निा समाज उभा करत असताना जुन्या कालच्या 

दनयमाांना नि करून टाकत आिे. 
 
मोठ्याांच्या आतले छोटे सुांिर आिे. 
 

दतसऱ्या लाटेच्या अनेक अदभनि कवपनाांपैकी एक म्ििजे केिळ मोठ्या आकारातच सौंियड नािी; 
केिळ छोया, अगिी छोया आकारातिी सौन्ियड असेलच असे नािी. तर छोया मोठ्याच्या योग्य 
प्रमािात, र्ोके चालिनू केलेवया गुांतागुांतीत सौंियड आिे. 



 
अनुक्रमणिका 

आपवया कायडसांचाच्या आकारात कपात करण्याचे धोरि अनेक सांस्थाांनी अांदगकारलेले आिे. 
निीन तांत्रज्ञान आदि कायडस्थलातील बिल याांच्यामुळे ज्या अनेक गोिी शक्ट्य झावया आिेत, त्यातील िी 
एक गोि आिे. िुसऱ्या लाटेतवयाप्रमािे एकाच छपराखाली िजारोजि काम करत आिेत िे दृश्य आढळिे 
आता कठीिच आिे. 

 
ऑस्रेदलयातील एका िािनदनर्थमती कारखान्याच्या व्यिस्थापकाने मला साांदगतले, “मी आता 

यानांतर कधीच एका छपराखाली सात िजार कामगार काम करत असलेवया कारखान्याइतक्ट्या मोठ्या 
कारखान्याची उभारिी करिार नािी. मी असे पािीन की फार तर तीनश ेप्रकिा चारश,े फार तर, कामगार 
काम करू शकतील एवढ्या रणवाक्य ाचे रछोटे छोटे यांत्रसांच उभारीन. नव्या तांत्रज्ञानामुळे िे शक्ट्य िोईल.” 
असे छोटे छोटे, दिभागीय सांच उभे करून त्याांचे एकमेकाांशी सांबांध जोर्िे िी गोि अदधक सोयीची आदि 
व्यििायड ठरत आिे. सिड प्रकारच्या कारखानिाराांच्या भािना अशाच बनत चाललेवया आिेत. 
 

आपि आता िोन्िी प्रकारच्या उद्योगातील चाांगवया ि फायिेशीर तत्तिाांचे एकीकरि करून नव्या 
प्रकारच्या सांस्था उभारण्याचे प्रयोग करू लागलो आिोत. छोटे छोटे सांच एकमेकाांशी जोर्ले जाऊन एक 
मोठी यांत्रिा उभी करीत असवयाचे दृश्य आता अदधक प्रमािात दिसू लागले आिे. 

 
थोर्क्ट्यात, िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीने दशरोधायड मानलेले अनेक दनयम रद्द ठरिले जात असून, 

त्याांच्या जागी नव्या दनयमाांची योजना केली जाऊन निीच सांदिता तयार केली जात आिे. 
 
कािी तरी क्राांदतकारक घर्त आिे. ते सुरळीतपिे घर्ाि ेयासाठी आपवयाला असे व्यिस्थापन िि े

आिे, की त्याची उभारिी इदजप्तमधील दपरॅदमर्सारखी सिजपिे तोल साांभाळिारी ि र्ौलिार असेल. 
सांदमश्र आदि गुांतागुांतीचे असे त्याचे घटक थोड्याच व्यिस्थापकीय िोऱ्याांनी एकत्र सािरून धरलेले 
असतील. 

 
पालकाांचे आपवया मुलाांशी झगरे् िोत आिेत यात दिशरे्ष कािी नािी, िे आपि पादिलेले आिे. 

कारि पालकाांच्या औद्योदगक सांस्कृतीतील ठाम श्रद्धाांना धके्क बसत आिेत. आदि मुलाांची गोि अशी, की 
जुन्या दनयमाांतील िाढत्या दिसांगतीची त्याांना जािीि आिे. आदि त्याांना नव्या दनयमाांचीिी जाि नािी असे 
नािी. ते सिड आदि आपि मरू घातलेवया िुसऱ्या लाटेच्या क्रमात आदि येऊ लागलेवया, उद्याच्या 
दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीच्या मध्ये सापर्लो आिोत! 
  



 
अनुक्रमणिका 

ाीरा र। र्वय सदाद्धीा 
 

पुष्ट्कळिळेा मोठ्या प्रमािात िोिाऱ्या ऐदतिादसक बिलाांच्या प्रदतमा िैनांदिन जीिनातवया 
व्यििारात झालेवया सूक्ष्म बिलात उमटलेवया आढळून येतात. फारसे कोिी मित्त्ि न दिलेला असाच 
एक बिल या शतकातील सातव्या िशकाच्या प्रारांभीच्या काळात घर्ला. िान्स, इांग्लांर्, िॉलांर् आदि 
इतर युरोपीय िेशात एका निीन उत्पािनाने और्षधाांच्या िुकानात पिापडि केले. िी िस्तू म्ििजे ‘तुम्िी 
स्ितःच करा’ या तत्तिािर आधारलेले एक उपकरि िोते; त्याचा िापर करुन दस्त्रया गरोिरपिाची चाचिी 
स्ितः करून घेऊ शकतात. त्यासाठी र्ॉक्ट्टरकरे् प्रकिा प्रयोगशाळेत जाण्याची गरज उरलेली नािी. िी 
िस्तू पुनः अमेदरकेत जाऊन पोचली. िीच िस्तू नव्िे, तर अनेक गोिी अशा दनमाि झावया, की त्याांच्या 
िापराने ि सिकायाने पुष्ट्कळ प्राथदमक उपचार व्यक्ट्ती स्ितः िर ि कुटुांदबयाांिरिी गरज परे्ल तेव्िा करू 
लागवया.... सामान्य लोकिी स्टेस्थॉस्कोपचा िापर करिे जािू लागले आिेत, आदि या प्रकारात पढुचे 
पाऊल म्ििजे स्ितःिर अगिी साध्या स्िरूपातवया शस्त्रदक्रयािी करू लागले आिेत! 

 
बालरोगाबाबतच्या प्राथदमक काळजीपासून अनेक गोिी दशकििारी ज्ञानसते्र शाळाांमधून 

चालदिली जाऊ लागली आिेत. अमेदरकेत १३०० दिक्री कें दे्र, दिमानतळ. दर्पाटडमेंटल स्टोअसड इत्यािी 
दठकािी बसदिण्यात आलेवया, नािे टाकवयािर िापरात येिाऱ्या यांत्राांचा िापर करून लोक आपले 
झलर्पे्रशर पािू शकत आिेत...... 

 
इ. स. १९७२ च्या सुमाराला कािी िैद्यकीय उपकरिे िैद्यक व्यिसाय नसलेवयाांनािी दिकली 

जाऊ लागली. आता घरोघर िाढत्या प्रमािात अशी उपकरिे आिण्यात येऊ लागली आिेत. स्ितः च्या 
आरोग्याची जबाबिारी घेण्याच्या दृिीने िी उपकरिे मोठा िातभार लाि ू लागली आिेत. लोक आता 
र्ॉक्ट्टरकरे् प्रकिा िॉल्स्पटलकरे् कमी जाऊ लागली आिेत. 

 
िरिर पिािाऱ्याला िी एक टूम आिे असेच िाटेल. परांतु स्ितःच स्ितःच्या समस्या 

सोर्दिण्यासाठी केलेली िी धर्पर् एक नि िृत्ती िाखिते. आपवया मुवयमापनात, आपवया 
आजारपिाबाबतच्या व्याख्येत, स्ितःच्या शरीराबद्दल ि स्ितः बद्दलिी िोत असलेवया मित्तिपूिड अशा 
बिलाची िी खूि आिे. आदि ह्या स्पिीकरिातिी न माििारा, अदधक मोठा अथड या गोिीत लपून 
रादिलेला आिे. त्याचे ऐदतिादसक मित्ति कािी िगेळेच आिे. 
 
अद्दश्य अथडकारि 
 

पदिवया लाटेच्या सांस्कृतीत लोक स्ितःच उत्पािन करायचे ि स्ितःच त्या उत्पािनाचा िापरिी 
करायचे. ज्या अथाने आपि उत्पािक ि ग्रािक असे शद्ब िापरतो; िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीत या कवपना 
पुढे आवया आदि त्याांनी चाांगले सुस्पि स्िरूप धारि केले. पदिवया लाटेत असे नव्िते. उत्पािक ि ग्रािक 
या िोन्िी भदूमका ते स्ितःच पार पार्त िोते. त्याांना आपि उत्पािग्रािक म्ििू या. भेि दनमाि झाला, तो 
नांतर. िुसऱ्या सांस्कृतीत. 

 
प्रथम, उत्पािन िोत िोते ते िापर िा िेतू बाळगून. नांतर औद्योदगक सांस्कृतीत उत्पािन झाले ते 

अिलाबिलीसाठी. िी ल्स्थती गुांतागुांत दनमाि करिारी अशीच िोती पि प्रमाि थोरे् िोते. नांतर िे प्रमाि 



 
अनुक्रमणिका 

िाढून िेिािघेिािीला प्राधान्य आले. स्ितः िापरण्यासाठी िस्तूांची दनर्थमती करिे िा भाग नांतर अगिीच 
थोर्ा उरला. 

 
िीच गोि अथडकारिाच्या दृिीतून पादिली असताना आपवयाला असे आढळून येईल, की पदिवया 

सांस्कृतीतवया लोकाांना िस्तूांचे उत्पािन केवयाचा प्रत्यक्ष मोबिला दमळत नव्िता. तर िुसऱ्या सांस्कृतीत 
सिड िस्तूांचे उत्पािन आदि सेिा या गोिींचा िेिािघेिािीतून, दिक्रीतून अथिा बाजारातून प्रत्यक्ष मोबिला 
दमळतो. 

 
यातवया िुसऱ्या प्रकारात बाजार इतका भरभराटीला आला, की औद्योदगक युगात पदिवया 

प्रकारच्या उत्पािनाचे अल्स्तत्िात दिसरुन गेवयासारखे झाले िोते. ‘अथडकारि’ या कवपनेची व्याख्या 
बाजाराच्या िेतूने दनमाि झालेवया सिड प्रकारच्या उत्पािनाला आदि कामालािी खड्याप्रमािे बािेर 
फेकते. उत्पाग्रािक अदृश्यच िोऊन गेला. 

 
याबाबतचे आिखी एक उिािरि ध्यानात घेतले, तर आपवयाला असे आढळून येईल, की 

दबनमोबिवयात जे काम दस्त्रया घरात करतात— सिड प्रकारचे घरकाम मुले िाढििे, सामादजक बाांधिी 
इत्यादि कामे–ते ‘दबन अथडकारिाचे’ म्ििून एका बाजूला सारले गेले. पदिवया प्रकारातील उत्पािनिी 
अदृश्य अथडकारिाचेच गिले गेले. 

 
परांतु साधी गोि पिा, की घरात मुले जन्माला येतात, त्याांचे पालनपोर्षि िोते. ती समाजात 

िािरायला योग्य अशी िोतात आदि नांतर ती काम करण्याला योग्य िोतात, एिढे सिड करण्यामागे जे कि 
आिेत. त्याांच्या मागचे कायाल्न्ित अथडकारि िजा केले तर काय दशली क उरिार आिे? प्रत्यक्ष उत्पािक 
म्ििून गिवया जािाऱ्या गटात जर कमी ‘तयार’ लोकाांचा प्रिशे झाला, तर त्या गटाच्या उत्पािकतेचे 
काय िोईल? िुसऱ्या लाटेच्या अथडतज्ज्ञाांनी जरी या बाबीकरे् िुलडक्ष केले असले, तरी एक गोि दनदश्चत, 
की या िोन्िी प्रकारच्या गटाांमध्ये अल्स्तत्िात असलेली उत्पािकता मोठ्या प्रमािात एकमेकींिर अिलांबनू 
आिे. 

 
आपि जर लक्षपूिडक पादिले, तर आपवया ध्यानात येईल की आता उत्पािनाच्या या िोन 

प्रकाराांमधील सांबध बिलू लागले आिेत. उत्पािक आदि ग्रािक याांना दिभागिारी, एकेकाळी स्पि 
असिारी रेर्षा आता अांधुक िोत चालली आिे. ‘उत्पाग्रािक’ िी कवपना आता अथडपूिड िोत चालली आिे. 
त्यािी पदलकरे् असा एक फार मोठा बिल घरू् पिातो आिे. की ज्याच्याद्वारे आपवया जीिनात असलेली 
आदि जगाच्यािी बाबतीतली बाजाराची भदूमका बिलून जािार आिे. 

 
आज लाखो लोक र्ॉक्ट्टराांनी कराियाच्या सेिा स्ितःकरे् घेऊन बसलेले आिेत. याद्वारे असे 

घर्ते आिे, की िे लोक िुसऱ्या गटाचे उत्पािन पदिवया गटाकरे् नेत आिेत. दृश्य अथडकारिाकरू्न आता 
अदृश्य अथडकारिाकरे्–ज्याला अथडशास्त्रज्ञ दिसरुन गेले िोते— त्याांचा प्रिास चालू झाला आिे. 

 
ते उत्पाग्रािक िोऊ लागले आिेत. ध्यानात घ्या, त्याांच्या या प्रिासात ते एकाकी असिार नािीत. 

 
खािार् आदि दिधिा 



 
अनुक्रमणिका 

कॅथेदरन दफशर नामक मचेँस्टरिासी गदृििीने इ. स. १९७० मध्ये एक सांघटना स्थापन केली. या 
पूिीची कािी िर्ष े ती आपवयाला आपले घर सोर्ाि े लागेल या भीतीने पछार्ली िोती. दतने स्थापन 
केलेवया या सांघटनेच्या–भयग्रस्त सांघटनेच्या–आज दकतीतरी शाखा अल्स्तत्िात आवया आिेत. 
आिखीिी दकतीतरी अल्स्तत्िात येऊ लागलेवया आिेत. 

 
अदतशय प्रगत ि तांत्रदधदित िेशात अशा समिुःदखताांच्या सांघटना अल्स्तत्िात येण्याचे प्रमाि 

िाढलेले आिे. या सांघटनाांचा उपयोग असा, की आपवयाला पछार्िारा भयगांर्, आपवयािर आलेले 
सांकट, आपवयापुढे उभ्या रादिलेवया समस्या, आपवयाला िाटिाऱ्या काळज्या याांदिर्षयी कोिाजिळ तरी 
बोलाि,े मन िलके कराि,े कोिी मागड सुचिला तर उत्तमच, नािीतर सिानुभतूीचा ओलािा आदि आधार 
तरी कमी नािी; अशा भदूमकेतून लोक एकत्र येतात आदि दिचारदिदनमय करतात. या गोिींचा त्याांना 
अगिी दनदश्चतच फायिा दमळतो. 

 
अशा सांघटनाांचे प्रमाि दकती िाढले आिे याचे एक उिािरि दिले, तरी पुरेसे िोईल. एकया 

अमेदरकेत आज ५००,००० इतके अशा प्रकारचे गट अल्स्तत्िात आलेले आिेत! लोकसांख्येच्या प्रमािात 
म्िटले तर िर ४३५ मािसाांमागे एक सांघटना आिखीिी दकतीतरी उियाला येत आिेत. एखाि िुसरी 
सांस्था दिसजडन पाितेिी. पि दतची जागा तात्काळ िुसरी एक प्रकिा अनेकिी सांस्था लगेच घेऊन 
टाकतात. 

 
अशा सांस्थापैकी कािी परांपरागत सली ािात्याांना धुर्काितात. लोक स्ितःला आलेवया अनुभिातून 

शिािे िोण्याचा प्रयत्न करत आिेत. आयता सली ा त्याांना नकोसा िाटतो. कािी सांस्था सांकटग्रस्ताांना 
आधार िेतात. कािी राजकारिातिी भाग घेतात. कायद्यात आदि कराबाबतच्या दनयमाांत बिल 
करण्याच्या मागण्यािी करतात. कािी समाज’ िेतुतः नुसते एकत्र येऊनच थाांबत नािीत, तर त्याांचे 
सभासि अक्षरशः एकत्र राितात िेखील. 

 
अशा सांस्था आता प्रािेदशकच नव्िे, तर िळूिळू आांतरराष्ट्रीय स्िरुपिी धारि करु लागवया 

आिेत. व्यािसादयक मानसज्ञ, सामादजक कायडकते प्रकिा र्ॉक्ट्टर या लोकाांनी जर यात भाग घेतला, तर 
त्याांची भदूमका तटस्थ सिडज्ञाची असू शकत नािी. त्याांना श्रोता, दशक्षक ि मागडिशडक या नात्याने आपवया 
‘रूग्िा’ शी िागाि ेलागते. मूलतः फायिारदित तत्तिािर उभारण्यात आलेवया या सांस्थाांचा िेतू मितीचाच 
असतो. आता स्ितःला मित करण्याच्या या चळिळीत आपि चपखलपिे कसे बसू शकतो ह्याची 
खबरिारी ते घेत असतात. 

 
स्ितःला मित करण्याची िी चळिळ सामादजक के्षत्राशी दनगर्ीत आिे. धूम्रपानी, तोतरे, 

आत्मित्येकरे् कल असिारे लोक, जुगारी, घशाच्या दिकाराने पीदर्त असलेले लोक, जुळयाांचे मातादपता, 
खािार्, दिधिा अशा प्रकारच्या लोकाांच्या सांघटना तयार िोत आिेत. आदि त्याांच्या जाळयाांची दतसऱ्या, 
आगामी कालातील कुटुांबाच्या सांिभात आदि सांघदटत सांस्थाांमध्येिी दिदशि भदूमका असिार आिे. 

 
सामादजक दृिीने या सांस्थाांचा जो कािी अथड असेल. तो असेल, परांतु या धारिेतिी उिासीन, 

तटस्थ आदि दनल्ष्ट्क्रय ग्रािक, दक्रयाशील उत्पाग्रािक बनण्यामागचे मलूतत्ति आिे. त्यामुळे त्याांना 
आर्थथकदृष्ट्यािी अथड आिेच. िर उली देखलेलीच प्रदक्रया या सांस्था करीत आिेत. िुसऱ्या गटाकरू्न 



 
अनुक्रमणिका 

पदिवया लाटेखालील सांस्कृतीच्या अथडकारिाकरे्, उत्पाग्रािकतेकरे् िा प्रिास आिे. आदि िी घटना कमी 
अथंपूिड नािी. ताांदत्रक असोत की आर्थथक कारिे असोत, जगातील मोठ्या आदि श्रीमांत कॉपोरेशन्सिी 
उत्पाग्रािकतेच्या उियाला पाप्रठबा िेऊन गती आित आिेत. 
 
स्िािलांबी जीिन 
 

अदलकरे् अनेक के्षत्राांतून आपले काम आपिच करण्याची प्रिृत्ती उियाला येते आिे. तांत्रज्ञान या 
प्रिृत्तीला मोठ्या प्रमािात प्रोत्सािन आदि आधार िेत आिे. 

 
तबकर्ी दफरिनू, थेट टेदलफोन करुन िूरस्थ, िूर नगरस्थ, िूर िेशस्थ व्यक्ट्तीशी बोलायची सोय 

झावयामुळे टेदलफोन ऑपरेटरची त्याबाबतची गरजच उरलेली नािी. 
 
मोठमोठ्या तेल कां पन्या िैभिाने ओसाांर्त आिेत. परांतु स्थादनक पांपािर पेरोल भरिारे आर्थथक 

अल्स्तत्िासाठी झगर्ा िेत आिेत. उत्पािन खचड कमी करण्याच्या दृिीने कां पन्याांनी अशी व्यिस्था असलेले 
पांप उभारले की ग्रािकाला स्ितःच पेरोल भरुन घेता याि.े लिकर अशी व्यिस्था िी दनत्याची बाब िोऊन 
रादिली जिळजिळ ७० टके्क पांपािर िी व्यिस्था अल्स्तत्िात आलेली आिे. 

 
अदलकर्च्या काळात बकँाांमध्ये िेखील स्ियांसेिा अल्स्तत्िात आली आिे. इलेक्ट्रॉदनक् बँप्रकगमध्ये 

जी कामे पूिी बकँाांचे सेिकिगड करत; ती कामे यांत्राांच्या सिाय्याने स्ितः ग्रािकच करू शकत आिे. 
 
ग्रािकाची स्ियांसेिा िा भाग आता तसा निीन रादिलेला नािी. दर्स्काउांट स्टोअसडचा उिय िे 

त्यातलेच एक पाऊल ठरेल. या प्रकारात कारकून नसतात असे नािी; असतात, पि फार दिरळ. 
ग्रािकाला स्ितःलाच थोरे् फार कि कराि ेलागतात परांतु त्याांचा आर्थथक फायिा िोतो. िुकानात त्याला 
कमी पैसे मोजाि ेलागतात. िस्तू स्िस्तात पर्तात. 

 
एक आिखी निीनच प्रकार आता अल्स्तत्िात येऊ लागलेला आिे. आपवया िापरातील एखािे 

उपकरि, उिा : िीज, नािुरुस्त झाले, तर मेकॅदनकला बोलदिण्याचा प्रघाच आिे. परांतु मेकॅदनकला 
फुरसत असिे तो येिे आदि त्याने यांत्र िुरुस्त करिे यात िळेिी जातो, पैसेिी खचड िोतात. त्याऐिजी 
आता असा प्रघात पर्तो आिे, की उत्पािकाकरे्च फोन करायचा, दनमाि झालेवया िोर्षाबद्दल साांगायचे, 
ते ऐकून उत्पािक सूचना करिार, आदि त्या सूचना ऐकून आपि एखािा स्कू्र आिळायचा प्रकिा इतर 
िुरुस्तीिी करायची!... पुष्ट्कळ िुरुस्त्या आपवया आपवयाला करता येतात, परांतु आपि िी शक्ट्यता 
र्ािलून मेकॅदनकचा पाांगुळगार्ा स्िीकारण्याची चूक केली िोती. आता कािी बाबतीत आपि स्िािलांबी 
िोत चाललो आिोत. अगिीच नसेल तेव्िा मेकॅदनक आिेतच. 

 
तेव्िा यािी प्रकारात आपवयाला स्पि आढळून येते ती िी गोि, की आर्थथक दृष्ट्या आपि 

पादिलेवया पदिवया गटाकरे्च िुसऱ्या गटाकरू्न ओघ ििातो आिे. उत्पाग्रािकतेचे तत्ति इथेिी जोर धरते 
आिे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

‘तुम्िी स्ितःच करा’ प्रकारातील उद्योग थोड्या प्रमािात चालूच िोते. दखर्कीची फुटलेली काच 
बसििे, दिजेबाबतची थोर्ी फार िुरुस्ती इत्यादि कामे चालू िोती परांतु आता जे झाले आिे ते थोरे् िगेळेच 
आिे. व्यािसादयक बाांधकामतज्ञ, िीजतज्ञ, सुतार तळ बसििारे अशा अनेकाांशी असलेले आपले सबध 
आता फार प्रमािात बिलत चाललेले आिेत. 

 
पूिी बाांधकामाचे कां त्राट िेण्याची पध्ित फार मोठ्या प्रमािात िोती. आता फरक असा झाला आिे, 

की बाांधकाम करून घेिारा मालक स्ितःच मालाची खरेिी करतो. यात त्याचा फार मोठ्या प्रमािात 
फायिा िोतो. कां त्राटिाराला द्यायची िलाली िाचते. िा बिल मोठा आदि नायपूिड गिला जातो. 

 
स्ितःच्या िाताने, स्ितःच स्ितःची कामे करिे पूिी अपमानकारक िाटत िोते. आता तीच गोि 

अदभमानाची झालेली आिे. याद्वारे खचड तर िाचतोच, दशिाय काम अदधक अचूकपिे आदि प्रभािी, उत्तम 
फल िेिारे िोते आदि म्ििनूच मग खरा अदभमान जागतृ िोता. 

 
यापढुील काळात प्रकमती दििसेदििस िाढतच जािार आिेत. प्रकमती भर्कतील तसतसे लोक 

आपले काम आपिच, अदधकादधक प्रमािात करु लागतील आदि िुसऱ्या प्रत्यक्ष अथोत्पािक गटाकर्ील 
उत्पािन अदधक प्रमािात अदृश्य अथडकारिाच्या िुसऱ्या गटाकरे् येत जाईल. 
 
बाहेरचे आति आिले 
 

या प्रदक्रयेच्या िूरगामी भदितव्याकरे् पिायचे तर केिळ सेिाांचा दिचार करून चालिार नािी. 
उत्पादित िस्तूांचा िेखील दिचार करायला ििा. आपवयाला असे आढळून येते, की ग्रािक िा दििसेदििस 
अदधकादधक प्रमािात उत्पािन प्रदक्रयेकरे् खेचला जात आिे. 

 
आजचे उत्सुक उत्पािक ग्रािकाांना, कधी कधी पैसे िेऊनिी, बोलािनू याांच्याकरू्न 

उत्पािनासांबांधी सूचना दमळितात. ज्या गोिी प्रत्यक्ष ग्रािकाांना दिकवया जातात अशा अन्न, साबि प्रसाधने 
इत्यादि मालाबाबतच नव्िे, तर दजथे दिकें द्रीकरि मोठ्या प्रमािािर चालू आिे अशा अदतप्रगत 
तांत्रज्ञानादधदित उद्योगाांच्या, उिा. इलेक्ट्रॉदनक्ट्स बाबतिी िी गोि घर्ते आिे. ग्रािकाांच्या सियोगाचा 
उत्पािकाांनािेखील मोठ्या प्रमािात फायिा िोतो आिे. 

 
दििसेदििस प्रगत पद्धतीने उत्पािन िोते आिे; दिकें द्रीकरि घर्ते आिे; उत्पािनात ग्रािकदनिता 

येते आिे; आदि उत्पािन प्रदक्रयत ग्रािकाने भाग घेण्याचे प्रमाििी िाढत िाढत चालले आिे. 
 
कॉम्प्युटर–एरे्र् मनँ्युफॅक्ट्चप्ररग इांटरनॅशनल–(CAMI) या सांस्थेचे सिस्य उत्पािन पूिडतया 

स्ियांचदलत कसे िोईल याचा दिचार करत आिेत. यािी दिचारात अखेर असा टप्पा येईल, की 
उत्पािकाच्या कॉम्प्युटरला प्रत्यक्ष ग्रािकाांकरू्न अपेदक्षत सुधारिाांचे, मालाच्या अपेदक्षत स्िरुपाचे सूक्ष्म 
मादितीच्या स्िरूपात ‘खाद्य’ पुरिले जाईल. 

 
कॉम्प्युटर ग्रािकाच्या इच्छेनुसार उत्पािनाची योजना करेल, एिढेच नािी तर उत्पािन पध्ितीिी 

ग्रािकाने साांदगतलेलीच अांगीकारेल. ते यांत्राांचे उपयोजन करेल. उत्पािनाच्या ज्या त्या टप्प्याांचा योग्य तो 



 
अनुक्रमणिका 

क्रम लािले. उिा. िळिे, भरर्िे प्रकिा रांगििे इत्यादि; आिश्यक तो कायडक्रम, कायडिािी आखून ‘दलिून’ 
िेईल. िगेिगेळया टप्प्याांसाठी असलेला ‘कां रोल’ पुरिले आदि आर्थथक ि पदरल्स्थतीदनि बाबींना 
आिश्यक असलेवया िगेिगेळया प्रदक्रया प्रत्यक्षात उतरिले. 

 
शिेटी असे िोिार आिे, की याांदत्रक सुदिधा प्राप्त झावयामुळे ग्रािक केिळ बटन िाबून उत्पािन 

प्रदक्रया घर्िनू आिू शकेल. अथात ग्रािकाने चालना दिलेली अशी उत्पािन–पध्ित अल्स्तत्िात यायला 
अजून अिकाश आिे. 

 
तरी िे दनदश्चत की उद्याचा आपवया जगात अितरिाऱ्या इलेक्ट्रॉदनक कॉटेजमध्ये आपि ज्याप्रमािे 

अथोत्पािक कामे करिार आिोत, त्याचप्रमािे स्ितःच्या उपयोगासाठी, िापरासाठी िस्तू आदि सेिािी 
दनमाि करिार आिोत, उपलझध करून घेिार आिोत, आदि अशा तऱ्िेने अदतप्रगत तांत्राच्या सिाय्याने का 
िोईना, आपि पुनः पदिवया लाटेच्या सांस्कृतीत अल्स्तत्िात असलेवया उत्पाग्रािकतेकरे् तत्तितः ि 
आचरतः आदि प्रत्यक्ष पदरिामतःिी जािार आिोत. 

 
तेव्िा अशा कािी घटना घर्त असताना, आपि उत्पािक आदि ग्रािक याांची अदधक जिळीक िोत 

असलेली पिातो आिोत. पूिापार चालत आलेली या िोघाांची व्यिच्छेिकता नािीशी िोत चालली आिे. 
‘बािेरचा–बािेर असलेला, बािेर ठेिला गेलेला आता आतवया गोटात येऊन ‘आतला’ िोतो आिे. 

 
आदि िे घटत असताना सध्या िळूिळू, आदि नांतर िगेाने, आपि आपली अत्यांत मूलभतू अशी 

सांस्था बिलतो आिोत, बिलिार आिोत. िी सांस्था आिे— बाजार. 
 
उत्पाग्रािक जीिनपद्धती 
 

उत्पाग्रािकतेच्या उियामुळे आपवया जीिनात असलेवया बाजाराच्या भदूमकेत बिल िोऊ लागला 
आिे. 

 
िी सूक्ष्मे परांतु अथडपूिड मुसांर्ी आपवयाला कुठे नेिार आिे िे आताच साांगिे घाईचे िोईल. परांतु 

‘बाजार पेठ’ नािीशी िोत जािार िे दनदश्चत. आदि िेिी दततकेच दनदश्चत की आपि जरी उत्पाग्रािकतेचा 
अांगीकार केला तरी ‘बाजार पूिड’ अथडकारिाकरे् पुनः माघारी जािार नािी. 

 
ज्याला आपि अिलाबिल दिभाग म्िितो, तो कािी नािीसा िोिार नािी. अजूनिी आपवयाला 

बराच काळ बाजारािर अिलांबून रिाि े लागिार आिेच. परांतु उत्पाग्रािकता िोन गटाांतील सांबांधात 
मूलभतू बिल घर्िनू आििार आिे. िी उत्पाग्रािकता कािी घर्ामोर्ींच्या बाबतीत बाजाराचे जे 
दिकें द्रीकरि करत आिे. त्याांच्यामुळे बाजाराची समाजदिर्षयक भदूमका बिलत चालली आिे. ती असे 
सूदचत करते की, उद्याचे अथडकारि िुबेिूब पदिवया लाटेसारखे असिार नािी; िुसऱ्या लाटेसारखेिी 
असिार नािी; तथादप िोन्िी सांस्कृतीतील िैदशष्ट्य जिू रासायदनक रीतीने एकत्र करील. िी दतसरी 
ऐदतिादसक आर्थथक समज उभी रिािार आिे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

िाढता खचड, िाढत्या खचाने उपलझध िोिाऱ्या सेिा, िुसऱ्या लाटेतील नोकरशािीची कोलमर् 
दतसऱ्या लाटेतील अदतप्रगत तांत्रज्ञान, बेकारीचे प्रश्न आदि इतर अनेक, एकाच दिशनेे जािारे घटक, 
याांच्यामुळे उत्पाग्रािकतेचा जन्म आदि दिकास िोतो आिे. 

 
भािी अथडकारिात, मोठ्या सांख्येने पूिडिळे काम करिारे लोक असिार नािीत. पूिडिळेाची पगारी 

कामाची व्याख्याच बिलिे भाग पर्िार आिे. अदलकरे् कामाचा आठिर्ा ि कामाचे िर्षड या गोिी तोकड्या 
तोकड्याच िोत चाललेवया आिेत. आता पगारी काम करिारे लोक मोठ्या प्रमािात आठिड्यातुन फक्ट्त 
तीन ते चार दििसच काम करत असतात. 

 
आता असा प्रश्न दनमाि िोतो, की आता मोकळा िळे प्रकिा फुरसत कशी िापरली जाते प्रकिा 

इथून पुढे फुरसत िापरण्याचा अथड काय असिार आिे? इथून पुढच्या काळात आपवयाला असे आढळून 
येईल, की फुरसतीच्या काळात स्ितःच्या िापरासाठी िस्तू ि सेिा उत्पादित केवया जातील. काम आदि 
फुरसत याच्यामधला जुना व्यिच्छांि इथ नािीसा िोऊन जाईल. 

 
दतसऱ्या लाटेतील जीिनपध्िती दनम्मे िेिािघेिािीसाठी उत्पािन या तत्तिािर ि दनम्मे स्ितःच्या 

िापरासाठी उत्पािन या तत्तिािर आधारलेवया अशा स्िरुपात अल्स्तत्िात येतील. तसे पादिले तर या 
स्िरुपाच्या जीिनपध्िती कािी प्रमािात औद्योदगक क्राांतीच्या सुरुिातीच्या काळात अल्स्तत्िात िोत्या. 
शतेकरी िगड िळूिळू नागरी दनम्नस्तरीय कामगार पेशात रुपाांतदरत िोत िोता, अशा िळेी बिलाचा जो 
मोठा काळ जीिने व्यापून रादिला िोता, त्याने असे दृश्य पादिले, की लोक कािी काळ कारखान्यात काम 
करत आिेत तर उरलेला काळ शतेािर, स्ितःचे अन्नधान्य उगिण्यात घालित आिेत. कािी गरजेच्या 
िस्तू दिकत आित आिेत, तर उरलेवया िस्तू स्ितःच तयार करत आिेत. दजथे तांत्रज्ञान अदिकदसत 
ल्स्थतीत आिे, दतथे या प्रकारचा जीिनक्रम आजिी आचरला जातो. 

 
याच तऱ्िेच्या जीिनक्रमाची, परांतु जो २१ व्या शतकातवया अन्न ि िस्तू उत्पािनासांबांधी 

तांत्रज्ञानाच्या छायेतवया असेल, अशाची कवपना करा. स्िािलां बनाच्या, अनेक उपयोदगताच्या 
उत्पािकतेच्या पध्िती दकती सुधारलेवया असतील!.... याांदत्रकतेकरे् कल असलेले लोक यांते्र केिळ 
िुरुस्तच करुन थाांबतील असे नािी, तर दनम्म्या अदधक प्रमािात ती स्ितः तयार िेखील करतील! 

 
ब्ररॅ्ले ऑटोमोदटव्ि नािाची एक कां पनी ‘ब्ररॅ्ले जी टी दकट’ तुम्िाला पुरिते. आदि ‘तुमची 

स्ितःची दिमाखिार स्पोटड् गार्ी जुळदिण्याची’ सांधी तुम्िाला िेते. उत्पाग्रािक कािी प्रमािात 
जुळिलेली दकट आिून फायबर ग्लास बॉर्ी िोवक्ट्सिगॅनच्या चेसीसिर स्ितःच पक्की बसितो; इांदजन–
िायसड जोर्ता, ल्स्टअप्ररग बसितो, आसने बसितो; अशीच आिखी कािी कामे स्ितः करून स्ितःच्या 
गार्ीची उभारिी करतो! 

 
अशाच अनेक गोिी स्ितःच उभारुन केिळ कारखान्यातच िोतील अशी कामे कारखान्याांिर 

सोपिनू, प्रत्यक्ष अथोत्पािक गटाांकरू्न कृती अप्रत्यक्ष अथोत्पािक गटाकरे् अदधक प्रमािात आिण्याचा 
दतसऱ्या सांस्कृतीच्या मािसाचा प्रयत्न असेल. कृदतशीलतेच्या कतेपिाच्या बिलाची प्रदक्रया कोित्या 
िेशात दकती िोईल याचा ठोकताळा करिे िे अत्यांत अिघर् ि कािीसे अशक्ट्य काम आिे. कारि या िोन 
गटाांतील समतोल िेशकाल पदरल्स्थतीनुरुप िगेळा िगेळाच असिार. तेव्िा या सिातून कोित्या प्रकारचा 
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जीिनक्रम प्रत्यक्षात पुढे येिार आिे िेिी साांगिे कठीि आिे. एक गोि मात्र खरी की िापरासाठीचे 
उत्पािन आदि दिक्रीसाठीचे उत्पािन यातील तोलामध्ये िोिारा कोितािी अथडपूिड बिल दनदश्चतपिे 
आपवया अथडदिर्षयक प्रिालीिर आदि आपवया मूवयाांकनािरिी खोलिर पदरिाम करेल. 
 
दतसऱ्या लाटेचे अथडकारि 
 

सिडत्रच किाांना पुढािा िेिाऱ्या औद्योदगक िैदशष्ट्याांचा अभाि आपवयाला दिसून येतो आिे.... जे 
लोक आपवया नोकरीिर किपूिडक काम करायला अनुत्सुक असतात. तेच लोक नोकरी व्यदतदरक्ट्तच्या 
कामात भरपूर कि घेतात. सतरांज्या दिििे, राजकीय प्रचार करिे, बैठकींना िजर रिािे, गोिी दलदििे, 
भाजीपाला दनमाि करिे अशी दकतीतरी कामे ते अगिी रस घेऊन, मनःपूिडक करत असतात. 

 
या तऱ्िेची कामाची प्रिृत्ती आर्थथक दृिीने अगिी चमत्कादरक ठरु शकते. अथडतज्ज्ञाांना आता सांपूिड 

निीन कवपना दिचारात आिनू, केिळ प्रत्यक्ष उत्पािक गटाचाच दिचार न करता िोन्िी गटाांच्या 
एकमेकाांशी असिाऱ्या सांबांधाांचा, अप्रत्यक्ष अथोंत्पािक कामे करिाऱ्या गटातील घर्ामोर्ींचा दिचार 
करायला ििा. 

 
दतसऱ्या लाटेने जागदतक अथडकारिाची पनुरडचना सुरु केली आिे. तेव्िापासून अथडशास्त्राच्या 

व्यिसायािर सतत टीकेचे िली े केले जात आिेत. काय घर्त आिे िे त्याला स्पि साांगता येत नािी. 
अदतशय आधुदनक उपकरिे. कॉम्प्युटरायझेशन इत्यािींची सुदिधा असूनिी अथडकारि कसे चालू आिे िे 
साांगिे कठीि िोत चालले आिे. खुद्द अथडशास्त्रज्ञापकैी िेखील दकतीतरी जि आता असे म्िित आिेत, की 
पादश्चमात्य असो की माक्ट्सडिािी असो परांपरागत अथडदिचार बिलत्या िास्तिाशी झपायाने दिसांगत ठरत 
आिे. 

 
त्याचे एक कारि असे असू शकेल, की िेिािघेिािीच्या प्रदक्रयेच्या पूिडतः बािेरच्या कके्षत फार 

मोठे अथडपूिड असे बिल घर्त आिेत. अथडतज्ञाांना जर िास्तिाशी सबांध ठेिाियाचा असेल. तर त्याांना 
निीन िैचादरक नमुने तयार कराि ेलागतील; निीन मापे तयार करािी लागतील. निीन सूची बनिाव्या 
लागतील. उत्पाग्रािकाच्या उियाच्या नव्या प्रकाशात त्याांना आपली पुष्ट्कळ मूलभतू गृिीतके पुनः तपासून 
पिािी लागतील. 

 
अजूनिी िी गोि कोिी मान्यच करत नािी, की प्रत्यक्ष अथोत्पािक नसलेवया गटानिी उत्पािनच 

िोत असते. त्यातून दनमाि िोिाऱ्या िस्तू ि सेिा िे एक िास्ति आिे, कवपनादिर्श् प्रकिा भास नािी. 
 
उत्पाग्रािकाच्या उियाचे आकलन झावयािर मूवयाांकनािरिी प्रखर प्रकाश पर्तो आदि 

आपवयाला िे स्पिपिे कळून चुकते की उत्पाग्रािकाच्या पदिवया गटातील प्रभािीपिामुळे कां पन्या ि 
सरकारी एजन्सीज याांना त्याांच्या अखत्यारीतील िुसऱ्या गटातील प्रकमती कमी कराव्या लागतात प्रकिा 
िाढिाव्याां लागतात. 

 
प्रत्यक्ष अथोत्पािक गटातील कामगाराांच्या नशीवया सियी त्याांची कामािरती गैरिजेरी, त्याांचा 

मानदसक ि बौंर दद्धक ऱ्िास, या सिाचा उत्पािकाच्या व्यािसादयक खचािर प्रकिा प्रकमतीिर पदरिाम िोत 
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असतो. स्ितःच स्ितःसाठी काम करिाऱ्याांच्या गटातील कामगाराांना असा समस्या कमी त्रासिायक 
असतात असा अनुभि आिे. आदि त्याांचा उत्पािक खचडिी कमी प्रमािात िोतो, याप्रमािे उत्पाग्राितेच्या 
कायडक्षमतेिर पदरिामकारकता उत्पिनाच्या कायडक्षमतेिर पदरिाम करत असते. 

 
व्यिसात अगिी सूक्ष्म घटकिी उत्पािन खचािर पदरिाम करत असतात कामगार दकती प्रमािात 

सुदशदक्षत प्रकिा कुशल आिे.? ते सिड एकच भार्षा बोलतात काय? त्यानां िळे साांगता येते काय? ते 
साांस्कृदतक दृष्ट्या स्ितःच्या कामासाठी तयार झालेले आिेत काय? कौटुांदबक जीिनात मािीत झालेली 
सामादजक कौशवये त्याांना कमी प्रकिा अदधक कायडक्षम करतात काय? या सिड स्िाभादिक धारिा, कल, 
दृदिकोि, मूवये, कौशवये आदि िेतू या गोिींचा उच् उत्पािकतेच्या, िुसऱ्या गटाच्या दिचारात फार मोठ्या 
प्रमािात अांतभाि केला जातो. व्यापार प्रकिा िेिाि घेिाि के्षत्राांतगडत उत्पािकतेला मित्तिाच्या िाटिाऱ्या 
या गोिी िुसऱ्या गटातिी मित्तिाच्याच असतात, ग्रािक आदि उत्पािक याांचे उत्पाग्रािकाच्या स्िरुपात 
िोत असलेले पुनर्थमलन आपवयाला असा सांबांधाांचा सक्ष्मतेचे दििार करायला भाग पार्ील. 

 
प्रभािी बिल आपवयाला कायडक्षमतेच्या व्याख्येचािी पुनदिचंार कराियास लािील अथडतज्ञ 

कायडक्षमतेिा दिचार करताना िोन्िी प्रकारच्या उत्पािन मागांची तूलना करतात, परांतु त्याचा स्पि दिचार 
ज्याांना अथडशास्त्र मािीतच नािी, असे लाखो लोक करतात. त्याांना आता िे कळून चकुले आिे, की एकिा 
आर्थथक स्थैयड प्राप्त झाले की प्रत्यक्ष रोख पैसा जास्त दमळिण्यापेक्षा उत्पाग्रािक बनिे िी गोि आर्थथक ि 
मानदसक दृष्ट्या अदधक फायद्याचीच असेल! 

 
आदि अशा तऱ्िेने उत्पाग्रािकता समाजात आली म्ििजे दमळकतीच्या प्रत्यक्ष आकड्याांचा अथड 

काय असिार आिे? जर एखािी व्यक्ट्ती अधे काम या गटात ि अधे काम िुसऱ्या गटात करिार असेल, तर 
दतने दनमाि केलेवया कोित्या िस्तूांची (मग त्या दृश्य असोत की अदृश्य) गिना त्याच्या प्रकिा दतच्या 
दमळकतीचा भाग म्ििनू केली जािार आिे? 

 
कवयाि प्रकिा सुल्स्थती याांची व्याख्या आपि नव्या पद्धतीत कशी करिार आिोत? गरीबीचा अथं 

काय असिार आिे? बेकारीच्या कवपनेचा पुनर्थिचार करण्याची िळे येिार नािी काय? एखािा कामगार 
जर स्ितःच्या घराचे छप्पर घालत असेल, प्रकिा आपवया गार्ीची सांपूिड तपासिी ि िुरुस्ती स्ितःच करेल 
तर तोिी केिळ िुसरीकरे् त्यािळेी नोकरी करत नसवयामुळे दनिाांत िसून टेदलल्व्िजनिर फुटबॉल 
पिािाऱ्याांप्रमािे बेकार गिला जािार काय? उत्पाग्रािकतेच्या उियामुळे आपवयाला बेकारी ि 
नाकरशािी या िोन जुळया प्रश्नाांकरे् पिाण्याचा निाच दृिीकोि प्राप्त िोतो. 

 
जर उत्पािक िोन्िी दिभागात िोत रादिले, म्ििजेच जर लोक स्ितःच्या िापरासाठी उत्पािन 

करू लागले ि दिक्रीसाठी म्ििजेच िुसऱ्याच्या उपयोगासाठीिी उत्पािन करू लागले, तर दकमान 
दमळकतीच्या िमीच्या मुद्यािर काय पदरिाम िोईल? िुसऱ्या लाटेच्या समाजात दमळकत िी कवपना 
अदिल्च्छन्नपिे अिलाबिलीच्या अथडकारिाशीच सांबांदधत रादिली िोती. परांतु उत्पाग्रािकसुद्धा ‘काम करत’ 
नािीत काय? ते बाजाराशी सांबांदधत असले म्ििून काय झाले? एखािी स्त्री प्रकिा एखािा पुरुर्ष घरी थाांबनू 
मूल िाढितो याचा अथड त्याने पदिवया गटातील प्रयत्न िुसऱ्या गटाच्या उत्पािकतेला सिाय्यभतू िोतात 
असाच िोऊ शकत नािी काय? 
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उत्पाग्रािकतेचा उिय आपले अथडदिर्षयक दिचार दनदश्चतपिे बिलून टाकिार आिे. आर्थथक 
झगड्याांचा पायािी बिलून टाकिार आिे. कामगार उत्पािक आदि व्यिस्थापक उत्पािक याांच्यामधील 
लढा चालूच रािील. परांतु आपि जसजसे दतसऱ्या लाटेच्या समाजात समादिि िोऊ तसतसे या लढ्याचे 
मित्त्ि कमी िोत जाईल. निीन सामादजक झगरे् त्याांची जागा घेतील. 

 
िुसऱ्या लाटेचे समथडक उत्पाग्रािकाांना फार पुढे येऊ िेिार नािीत. नोकऱ्या ि फायिे याांच्यािरिी 

आपली पकर् ते सोर्िार नािीत दशक्षकाांच्या सांघटना दिद्या्यांच्या पालकाांना िगाच्या बािेरच 
ठेिण्यासाठी झटत राितील. इमारतीच्या धांद्यातील लुप्तप्राय िोत असलेवया आपवया धांद्यातील दनयमाांचे 
िोईल तेिढे रक्षि करत रिातील. पि आरोग्यदिर्षयक समस्याांना एकटा र्ॉक्ट्टर तोंर् िेऊ शकत नािी. 
त्याला त्या त्या रोग्याकरू्न सक्रीय सिकायाची अपेक्षा असते, त्याप्रमािे शकै्षदिक समस्या िेखील 
पालकाांच्या सिकायादशिाय सुटिे शक्ट्य नािी. उत्पाग्रािकाचा उिय सिड आर्थथक भमूीच बिलून टाकत 
आिे. 
 
बाजारीकरि प्रदक्रयेचा अांत 
 

मानििांश गेली जिळजिळ ििा िजार िर्ष े जगभर पसरलेवया िेिाि घेिाि जाळयाची–
बाजाराची–उभारिी करत िोता. गेवया तीनश े िर्षात, िुसरी लाट आवयानांतरच्या काळात या प्रदक्रयेने 
फार मोठी गती घेतली िोती. या लाटेखालच्या सांस्कृतीने सबांध जगाचे जिू बाजारीकरि केले िोते. परांतु 
आता जो क्राांतीकारक बिल िोतो आिे, तो या प्रदक्रयेचा शिेट घर्िनू आिील की काय अशी शांका दनमांि 
झालेली आिे. 

 
पूिी िेखील िेिािघेिाि, खरेिी–दिक्री, बाजार, अल्स्तत्िात िोताच. परांतु िुसरी लाट आली 

तेव्िा या गोिीशी फार थोड्या लोकाांचा सांबांध िोता. उत्पािक, दितरक, ठोक दिके्रते, बँकसं िगैरे िोते, पि 
ते लिान प्रमािात ि अदिकदसत स्िरूपात िोते. िस्तू ि पैसा याांच्या ििनाच्या नदलका अगिी अरुां ि 
िोत्या. 

 
गेवया तीनश ेिर्षात मात्र आपि ह्या नदलकाांच्या उभारिीत, दिकासात दकतीतरी मोठ्या प्रमािात 

ऊजा ि शक्ट्ती खचड केलेली आिे. या िुसऱ्या लाटेत बाजाराचा दिकास मोठ्या प्रमािात झाला. मोठ्या 
प्रमािात लोकाांचा सांबांध बाजाराशी आला. एिढेच नव्िे, तर अदधक िस्तू ि सुदिधा याांची बाजारासाठी 
दनर्थमती करण्यात येऊन त्या बाजारात आिण्यात आवया. त्यामुळे ‘नदलका’चे व्यास अदधकादधक रुां ि िोत 
गेले. 

 
समाज आदि अथडकारि अदतशय गुांतागुांतीचे िोत गेले. एका साध्या गोिीसाठी अनेक प्रदक्रया ि 

टप्पे अल्स्तत्िात आले. उिा. एक साबि उत्पािकाने उत्पन्न केला, तो तुमच्यापयंत यायला, तर त्याला 
दकती टप्पे लागिार, दकती मध्यस्थ लागिार याला मयािाच उरली नािी. अदधकादधक िैदशष्ट्यपूिड 
नदलकाांची आिश्यकता दनमाि झावयामुळे नदलकाांचे जि ूजाळेच तयार झाले. 

 
आज या दिकासाने पराकोटीच्या अशा मयािा गाठलेवया आिेत. तरी कािी िूरस्थ जमातींचा 

अजून बाजाराशी सांबांध आलेला नािी. दशिाय गरीब िेशाांतील लाखोच नव्िे, तर कोयािधी गरीब 



 
अनुक्रमणिका 

शतेकऱ्याांचा बाजार ि अथडव्यिस्थेशी फारसा थोर्ा सांबांध आलेला आिे. आता लोकाांच्या बाबतीत जेिढा 
दिकास िोऊ शकत िोता तेिढा झाला आिे. अदधक िोऊ शकिार नािी. 

 
िुसऱ्या एका बाबतीत दिकासाची अजून थोर्ीफार शक्ट्यता आिे. ती म्ििजे दिक्रीसाठी प्रकिा 

िेिािघेिािीसाठी िस्तूांचे आिखी कािी प्रकार कवपनेद्वारा दनमाि करिे. परांतु अशाच दठकािी 
उत्पाग्रािकाच्या उियाला अथडपूिडता येते. स्ितःला मितीचा िात िेण्याच्या कवपनेतून अनेक िस्तूांचे आदि 
सुदिधाांचे अ–बाजारीकरि िोत असवयामुळे त्यातून बाजारीकरिाच्या प्रदक्रयेचाच शिेट िोतो की काय 
याची सूचना प्राप्त िोते. 

 
आपले काम, आपली मूवये, आपवया मनीधारिा याांचे काय? एखािा बाजार म्ििजे केिळ त्यात 

असलेवया लोखांर्, बूट, कापूस प्रकिा अन्न अशा दनजीि गोिी नव्िेत; ते म्ििजे केिळ आर्थथक रचना नव्िे. 
ती लोकाांच्या सांघटनेची एक पद्धत आिे. दिचाराांची एक पद्धत आिे. सिय आिे. सामादजक अपेक्षाांचा तो 
एक सांच आिे. बाजार िी या प्रमािे, आर्थथक िास्तिाप्रमािेच एक मानदसक रचना आिे. 

 
बाजाराने अदतशय पद्धतशीरपिे अझजािधी लोकाांचा एकमेकाांशी सांबांध आिून एक असे जग दनमाि 

केले, की ज्याच्यात कोिीिी एकाची स्ितःच्या अगर िुसऱ्या कोिाच्या िैिािर, प्रकिा व्यक्ट्तीिर प्रकिा 
िेशािर प्रकिा सांस्कृतीिर स्ितांत्र अदधसत्ता अल्स्तत्िात नव्िती. त्याने अशी एक भािना दनमाि केली, की 
बाजारातील एकीकरि िी सुधारिेची पायरी आिे. आदि स्ियांदसद्धता िा मागासलेपिा आिे. दिचाराांना 
आदि मूवयाांना बाजारीकरिाने असा आकार दिला, की ज्याद्वारे प्रत्येक घटना िा एक करारच भासू 
लागला. 

 
जगाच्या एक भागातला एखािा खरेिी प्रदतदनधी िजारो मलैाांिरच्या, ज्याची पूिीची कसलीिी 

मादिती नािी अशा, दिक्री प्रदतदनधीशी िस्तूांच्या व्यापारदिर्षयक प्रकिा इतर दिदनमयासांबांधी िाटाघाटी 
करतो, तेव्िा ती ल्स्थती यािी यासाठी दकतीतरी ऊजा, भाांर्िल, काळ, सांस्कृती, कच्ा माल यासारख्या 
अनेक गोिींचा व्यय झालेला असतो. परांतु िे खरे, की अशाच अनेक गुांतागुांतीच्या प्रदक्रयाांमधून बाजाराने 
अझजािधी लोकाच्याच सांबांध स्थापन केला. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीचे उदद्दि कायड काय म्ििून जर कोिी दिचार केला, तर एक प्रमुख उदद्दि 

म्ििून ‘जगाचे बाजारीकरि’ या उदद्दिाकरे् बोट िाखिता येईल. 
 
आज िे कायड पूिड झालेले आिे. बाजार उभारिीचे ऐदतिादसक युग सांपुिात आलेले आिे. आपि 

आता नव्या टप्प्याशी आलो आिो. आपि त्या नदलकाांच्या जाळयाची िेखभाल करायची, त्याचे नूतनीकरि 
करायचे प्रकिा ते अद्ययाित् करायचे, मूलभतू निीन मादिती प्रिािाांसाठी आपवयाला काांिी निीन यांत्रिेची 
योजनािी करायला ििी. िी पद्धत अदधकादधक प्रमािात इलेक्ट्रॉदनक्ट््, जीिशास्त्र ि नव्या सामादजक 
तांत्रज्ञानािर अिलांबून रिािारी असेल. या बाबतसुद्धा साधने, कवपना, भाांर्िल या गोिींची गरज असिार 
आिे. परांतु िुसऱ्या लाटेच्या बाजारीकरिाच्या िमछाकीच्या प्रयत्नापेक्षा दकतीतरी कमी प्रमािात 
आपवयाला िळे, ऊजा, भाांर्िल ि कवपना याांचा खचड करािा लागेल. बाांधकामाच्या, उभारिीच्या प्रदक्रयेत 
पूिी िापरले जात िोते त्यापेक्षा कमी, जास्त तर नव्िेच नव्िे, लोखांर् ि मनुष्ट्यबळ िापरले जाईल. अशा 
गोिी घर्त गेवयामुळे आता बाजारीकरि िी सांस्कृतीची मध्यिती योजना, रचना असिार नािी. 



 
अनुक्रमणिका 

दतसऱ्या लाटेमुळे इदतिासात प्रथमच अशी सांस्कृती दनमाि िोिार आिे, की जी 
बाजारापलीकर्ील असेल. 

 
याचा अथड असा नव्िे, की बाजार प्रकिा िेिािघेिाि व्यििार असिारच नािी. आपि तशी 

पीछेिाट करिारी नािी. ‘बाजारा पलीकर्ील’ म्ििण्याचा अथड असा, की बाजारािर ती अिलांबून 
असेलच, परांतु दतचा दिकास करण्यासाठी, दतच्यािर कौशवय ओतण्यासाठी प्रकिा या रचनेचे एकीकरि 
करण्यासाठी आता पूिीप्रमािे आिश्यकता उरिार नािी. त्यात आपले तनमनधन खचड िोत रिाण्याची 
गरजच असिार नािी. बाजाराचे अदतशयोक्ट्त मित्ति कमी िोऊन त्याला त्याच्या योग्य जागीच ठेिण्यात 
येिार आिे. 

 
बाजारीकरिाच्या अताचे िूरगामी पदरिाम काय िोतील िे साांगिे फारच अिघर् आिे. परांतु एक 

गोि खरी, की आपवया नािी, तरी आपवया मुलाांच्या जीिनािर याचे पदरिाम िोिार आिेत. उभारिीचे 
काम पुरे झालेले आिे, त्यामुळे त्यासाठी करािा लागिारा व्यय आता िाचिार आिे आदि भािी साांस्कृदतक 
बिलाांच्या अखांर् स्त्रोत्राला िी एकच गोि प्रमुख कारि ठरू शकेल. नि ेधमड उियाला येतील. कलापूिड 
कलाकृती कवपनातील प्रमािात दनमाि िोतील. दिलक्षि शास्त्रीय सुधारिा िोतील, आदि यापेक्षा अदधक 
म्ििजे सांपूिडतया नव्या प्रकारच्या सामादजक आदि राजकीय सांस्था उियाला येतील. 

 
उत्पाग्रािकाच्या उियाचा गर्थभताथड िा आिे. 
 
अथडकारिात िोिारे खोलिरचे बिल त्याच लाटेदनशी एकमेकाांशी सांबांदधत असलेले असे अनेक 

उजादिर्षयक, तांत्रदिर्षयक, मादितीदिर्षयक, कुटुांबदिर्षयक, व्यिसायदिर्षयक बिल घर्िनू आििार 
आिेत. ऐदतिादसक मित्तिाची उलथापालथ िोिार आिे. कारि जागदतक पातळीिर उद्यमिास्तिात क्राांती 
िोिार आिे. 

  



 
अनुक्रमणिका 

अठरा र। रमनाचा रभोवरा 
 

यापूिी कधीिी इतक्ट्या िेशाांमधले इतके लोक बौदद्धक दृष्ट्या िताश, जिू बुर्त चाललेवया 
ल्स्थतीत, नव्िते. कारि ते आता कवपनाांच्या झगड्याांच्या, गोंधळाांच्या आदि दिसांिािी कवपनाांच्या प्रचांर् 
भोिऱ्यात सापर्लेले आिेत. आपवया मानस दिर्श्ािर परस्परदिरोधी दृदिकोिाांचा अक्षरशः मारा िोतो 
आिे. 

 
िररोज कािीतरी निीन टूम दनघते आिे, निीन शोध लागत आिे. धार्थमक चळिळ सुरू िोते आिे, 

निीन घर्ामोर् िोते आिे, प्रकिा कशाची तरी निीन अदभव्यक्ट्ती िोते आिे. जादििाांच्या पटलािर गूढिािी 
प्रकिा शास्त्रीय प्रिाि, उपप्रिाि िगेाने ििात आिेत, त्या प्रत्येकाला त्याच्या शास्त्रीय प्रकिा मानदसक गुरूचा, 
त्याच्या पुण्याईचा पाप्रठबा लाभलेला आिे. कशाचा ना कशाचा, प्रकिा कशाचािी म्ििा, सतत शोध घेतला 
जातो आिे, इतकी एकूि अस्िस्थता दनमाि झालेली आिे. 

 
या एकूि गोंधळापैकी बराचसा गोंधळ िगेाने येत असलेवया दतसऱ्या लाटेने तीव्र करत आिलेवया 

साांस्कृदतक झगड्यातून दनमाि झालेला आिे. औद्योदगक युगातवया प्रमुख कवपनाांची अिनती िोते आिे, 
िजािट िोते आिे, अपकीती िोते आिे. एका ताल्त्िक क्राांतीद्वारा त्याांची तीनश े िर्षापूिीची कारकीिड 
उलथून टाकण्याच्या दिशनेे सुरूिातीची पािले परू् लागलेली आिेत. 

 
शास्त्र, दशक्षि, धमड ि इतर िजारो के्षत्रात दिचारिांत सुधारकाांनी शतेीप्रधान सांस्कृतीच्या कैिाऱ्याांशी, 

प्रदतगाम्याांशी लढा िेत औद्योदगक सांस्कृती पुढे आिली, आता त्याांच्यािरच बचािाची िळे आिली आिे! 
 

दनसगाची निी प्रदतमा 
 

कवपनादिर्श्ात उठलेवया िािळाचे उत्तम उिािरि म्ििजे दनसगाची बिलती प्रदतमा. पृ्िीची 
प्रकृती धोक्ट्यात येत चालली आिे िे पािून गेवया िशकापासून पदरसरिाद्याांची चळिळ जगभर सुरू 
झालेली आिे. या चळिळीने प्रिूर्षि, अन्न दटकदिण्यासाठी िापरण्यात येिारी रसायने, अिुभट्ट्या, 
मिामाग,ं एरोसोवसची िाढी, केस रांगदिण्याची साधने इत्यािींना दिरोध करून त्या प्रिृत्तींिर आघात 
करण्यापेक्षािी अदधक कािी केले. 

 
आता आपवया दनसगािलां दबत्िाबद्दल पुनर्थिचार करण्याची िळे आली आिे. या दिचारातील 

मूलभतू बिलामुळे दनसगांची कत्तल करण्यात िांग रिाण्याऐिजी आपि एका ताज्या दृिीकोनातून 
पृ्िीशी, दनसगाशी सुसांिाि राखीत त्याच्या सिडतोपरी बचािाला दसद्ध झालो आिोत. आपि दिरोधाची 
भदूमका सोरू्न सियोगाच्या भदूमकेकरे् आलो आिोत. 

 
दनसगांत असलेवया पुनराितृ्त चक्राांचा, पुननडिता क्षमतेचा, आदि धारिा क्षमतेचा शास्त्रीय अभ्यास 

करून त्याचा आपि आपवया स्ितःच्या जीिनासाठीिी आदि समाजाच्या पनुआडखिीसाठीिी उपयोग 
करून घेऊ लागलो आिोत. या गोिीचे प्रदतप्रबब आपवया दनसगांबाबतच्या दृिीकोिात पर्लेले आढळून 
येते. आपवया बिुतेक कृतीतून आदि कलाांतून दनसगादिर्षयी आपिाला पुनः िाटू लागलेला आिरच प्रकट 
िोतो. 



 
अनुक्रमणिका 

लाखो शिरिासीयाांना ग्रामीि पदरसराची ओढ िाटू लागलेली आिे. ग्रामीि पदरसरातील िस्तीत 
िोत असलेली िाढ लक्षिीय आिे. नैसर्थगक अन्न, नैसर्थगक प्रसूदत, स्तनपान, जैदिक लय, शरीराची 
काळजी या गोिींचे मित्ि समजून येऊन त्याच्या मित्तिाचे मनापासून समथडनिी िोऊ लागलेले आिे. 
दनसगाचे सांरक्षि झालेच पादिजे, त्याच्यािर अत्याचार िोऊ नयेत यासाठी प्रचार चालू झालेला आिे. 
तांत्रज्ञानाचे दनसगािर िोिारे दिपरीत पदरिाम टाळायला ििते, त्याांच्याकरे् िुलडक्ष िोता कामा नये असा 
दिचार बळ धरू लागला आिे. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीत कोिी कवपनािी केली नसेल इतकी दनसगडसांपत्तीची नासधूस झालेली 

आिे. पृ्िी िुबळी िोत चालली आिे. दििसेदििस दिकास पाििाऱ्या आदि गुांतागुांतीच्या िोत जािाऱ्या 
दिर्श्ाच्या पसाऱ्यात दतचा दठपका लिान िोत िोत नािीसा िोईल की काय अशी भीदत दनमाि झालेली 
आिे. 

 
सुमारे २५ िर्षापूिी दतसरी लाट सुरू झावयापासून शास्त्रज्ञाांनी, नव्या उपकरिाांचा सांपूिड सांच, 

दनसगाच्या िूरिूरच्या आिाक्ट्याची कवपना येण्यासाठी, तयार केलेला आिे. लेसर रॉकेट प्लाझ्मा, 
छायादचत्रिाच्या के्षत्रात लािलेले दिलक्षि शोध, कॉम्प्युटसड, दकरियुक्ट्त साधिे या सिांनी आजिरच्या 
आपवया समजुतींचा भोळा आिाका कमकुित ठरिला आिे. 

 
आपि मोठ्यात मोठ्या आदि छोयात छोया घटनाांकरे् आता पािू शकतो. आदि त्या 

पिाण्यातील गतीिी मोठ्या प्रमािात िाढलेली आिे. िुसऱ्या लाटेच्या मानाने आपली कुित फार िाढली 
आिे. शोध घेण्यासाठी खुिाििाऱ्या दिर्श्ाचा पसारा कमीत कमी १००, ०००, ०००, ०००, ०००, ०००, 
०००, ००० इतक्ट्या मलैाांइतका आिे, त्याच्यातील १।१, ०००, ०००, ०००, ०००, ००० व्या सेंदटमीटर 
के्षत्रातील घर्ामोर्ींची आपि अचूक नोंि घेऊ शकतो. आपि सेकां िाच्या १ । १०, ०००, ०००, ०००, ०००, 
०००, ०००, ००० व्या भागात घर्िाऱ्या घटनेचा अभ्यास करू शकतो; या तुलनेत पिा— आपले 
खगोलशास्त्री आपवयाला साांगतात, की दिर्श्ाचे िय सुमारे २०, ०००, ०००, ००० िर्षांचे आिे! 

 
आदि गरगरायला लाििाऱ्या या दिस्तारात, आपवयाला साांगण्यात येते की, जीिसृिी अल्स्तत्िात 

असलेले पृ् िी िे एकच दठकाि नािी. िूरच्या ताऱ्याांजिळ असिारे ग्रि, उपग्रि, त्याांच्या उष्ट्ितेबाबतचा 
अांिाज, त्याांच्यातील ओलाव्याचा अांिाज असे अनेक अभ्यास करून साांगण्यात येते, की इतरत्र िी जीिसृिी 
असण्याचा सांभि आिे. 

 
आदि या कवपनेद्वारा, िुसरीकरे्िी जीिसृिी असण्याच्या शक्ट्यतेद्वारा, आपले दनसगडदिर्षयक 

आकलन आिखीनच बिलते. इ. स. १९६० पासून शास्त्रज्ञ िूरिूरच्या अज्ञानातून आपवयाला कािी सांिेश 
दमळतील अशी अपेक्षा बाळगून बसले आिेत. आता या यानाांच्या रूपाने आपले आधुदनक यांत्राांनी आदि 
साधनाांनी नटलेले िूत िूर अज्ञाताचा िधे घेण्यासाठी िगेाने झेपाि ूलागलेले आिेत. 

 
दतसऱ्या लाटेच्या उियादनशी आपला स्ितःचाच ग्रि आपवयाला खूप लिान ि क्षुद्र िाटू लागला 

आिे. दिर्श्ाच्या पसाऱ्यात आपले स्थान कािी फारसे आिरिीय नािी याची जािीि िोते आिे, आदि 
आपि एकटे नसून आिखी कोिी तरी, कुठे तरी अल्स्तत्िात आिे िी कवपना काळजाचा ठोकाच चुकिते. 

 



 
अनुक्रमणिका 

दनसगाबद्दल झालेली आपली कवपना पूिीसारखी रादिलेली नािी. 
 
उत्क्रान्तीची योजना 
 

उत्क्राांतीबद्दलच्या तर कवपनेतच काय, खुद्द उत्क्राांतीतिी बिल घरू् लागला आिे! 
 
जीिशास्त्रज्ञ, पुरातत्तिज्ञ, मानििांशतज्ज्ञ उत्क्राांतीबाबतची रिस्ये शोधून काढण्याचा प्रयत्न करत 

आिेत. त्याचेिळेी त्याांना असे आढळून येते आिे, की पूिी आपि कवपना केलेवया जगापेक्षा िे जग 
दकतीतरी मोठे आदि गुांतागुांतीचे आिे. एके काळी जे दनयम िैदर्श्कता ि दत्रकालाबादधतता पािले िोते, ते 
म्ििजे कािी दिदशि बाबीबद्दलचे, घटनाांबद्दलचे दनष्ट्कर्षड िोते. त्याांचा आिाका फारच छोटा िोता. 

 
“र्ार्थिनने उत्क्राांतीचा दसद्धान्त माांर्वयानांतर जीिशास्त्रज्ञाांनी उत्क्राांतीच्या याांदत्रकतेचा एक 

आराखर्ाच तयार केला. आदि त्याच्या आधारे त्याांनी सिडच उत्क्राांतीचे दचत्रि करण्याचा प्रयत्न केला— 
िैदर्श्क, रासायदनक, साांस्कृदतक, सामदजक कवपनाांच्या उत्पदत्तशास्त्रदिर्षयक सिांची एकच याांदत्रकतेने 
उत्क्राांती झाली अशी त्याांनी कवपना करून घेतली. परांतु या सिड ज्ञानाचा शिेट िोईल असे, प्रत्येक 
पातळीिर, दनयम बिलत गेले.” असे प्रदसद्ध अनुिांदशकता शास्त्रज्ञ नोबले पादरतोदर्षक दिजेता, िँकोइस 
जेकब याांनी म्िटले आिे. 

 
पूिापार मानण्यात आलेली अनेक गृिीतके िािरून गेली आिेत. उत्क्राांती िी सुरदळत प्रदक्रया न 

रिाता अचानक घरू्न येिाऱ्या घटनाांतून उत्पन्न िोिारी असवयामुळेच इदतिासात घर्लेवया ‘खांर्ा’ची 
आदि ‘झेपाां’ची उपपत्ती लािता येिे शक्ट्य िोते; असे शास्त्रज्ञ म्िितात. अचानक घर्िाऱ्या रचनात्मक 
बिलाांचा कािी जि अभ्यास करतात. 

 
या ज्ञानशाखेतील अनेक परस्परदिरोधी घटना खुज्या ठराव्यात अशी गोि इ. स. १९५३ मध्ये 

घर्ली. या आश्चयडकारक घटनेने जिू या शाखेतील ज्ञानाला ऐदतिादसक िळि दिले. इांग्लांर्मधील कें दब्रज 
येथील एका शास्त्रज्ञाने, िॅल्न्सस दक्रक याने, िािा केला की, आम्िाला जीिनाचे रिस्य सापर्ले आिे. 
DNA ची रचना दक्रक ि त्या शास्त्रज्ञ दमग जॉन िटॅसन याने स्पि केली. 

 
यानांतर िोत गेलेवया अभ्यासातून आदि सांशोधनातून इतकी प्रगती झाली की, आज जगातील 

प्रयोगशाळाांतून काम करिाऱ्या अनुिाांदशकता शास्त्रज्ञाांनी, आपि उत्क्राांतीिािाचा शिेट केला आिे असा 
िािा केला. कारि सांपूिडतया नि े जैदिक आकार ते आता तयार करू शकतात. त्याांनी पेशींतील 
अनुिांदशकता बिलण्यात यश दमळदिले आिे. दतसऱ्या लाटेतील दिचारिांताांनी ह्या गोिीला तोंर् दिले 
पादिजे की आपि उत्क्राांतीची योजना करू शकतो. आराखर्ा तयार करून त्यानुसार कायडिािी करू 
शकतो. उत्क्राांती आता कधीच पूिीसारखी असिार नािी. उत्क्राांती या प्रदक्रयेचेिी पुनकड वपनादिष्ट्करि 
झाले आिे. 
 
प्रगती 
 



 
अनुक्रमणिका 

प्रगती दिर्षयीच्या आपवया कवपनाांचेिी पुनमूंवयाांकन करण्याची िळे आलेली आिे. िुसऱ्या 
लाटेच्या युगात लागिारा प्रत्येक शास्त्रीय शोध ि सुधादरत उत्पािन िे मानिाच्या पूिडतेकरे् पर्िारे प्रगतीचे 
आिखी एक पाऊल समजले जात िोते. 

 
परांतु नांतर िे दचत्र पालटले, आशािािाची जागा दनराशनेे आदि िताशपिाने घेतली. 
 
दचत्रपट, नाटके, कािांबऱ्या, कला याांच्यातून िा दनराशािाि प्रकट िोऊ लागला. तांत्रज्ञानाचे 

दचत्रि प्रगतीचे इांदजन असे िोण्याऐिजी मानिाचे स्िातांत्र्जय आदि त्याची पदरल्स्थती, पदरसर नि करून 
टाकिारी एक दिध्िांसक शक्ट्ती म्ििून िोऊ लागले. पदरसरिाद्याांच्या दृिीने ‘प्रगती’ िी एक दशिीच िोऊन 
बसली. 

 
प्रगतीच्या सरळसोट मागाची अपदरिायडता, जी उद्यमिास्तिाचा एक आधार स्तांभ िोती, दतचे फार 

थोरे् कैिारी, औद्योदगक युगाचा शिेट येऊन ठेपवयािर, उरले. 
 
आता जगभर असे मानले जाऊ लागले आिे, की आता प्रगती केिळ तांत्रज्ञान प्रकिा ऐदिक 

जीिनमानाच्या स्तरानुसार गिली जािार नािी; तर जो समाज नैदतक दृष्ट्या, सौंियादभरुची दृष्ट्या, 
राजकीय दृष्ट्या प्रकिा पदरल्स्थती दृष्ट्या जर खालािलेला असेल तर त्याला केव्िािी सुधारलेला म्ििता 
येिार नािी; मग तो दकतीिी श्रीमतां असो, प्रकिा आधुदनक बनलेला असो. प्रगतीच्या बाबतची कवपना आता 
अदधक बिुव्याप्त झालेली आिे. समाज अनेक मागांनी बिुव्याप्त दिकास करून घ्यायला समथड झालेला 
असला पादिजे. 

 
गेवया कािी िशकाांकरे् पादिवयािर आपवयाला असे आढळून येईल की दनसगड, उत्क्राांती ि 

प्रगतीबाबतच्या कवपनाांचा आपवयाला पनुः दिचार करिे भाग पर्ले. या कवपना काळ, स्थळ, भौदतक 
िस्तु, कायडकारिभाि याबाबतच्या गृिीतकाांिर आधारलेवया िोत्या. दतसरी लाट िी पूिीची गृिीतके 
दिरघळून टाकत आिे. िुसऱ्या लाटेने धारि केलेली बौदद्धक झळाळीच नािीशी करून टाकत आिे. 
 
भदितव्य काळाचे 
 

नव्याने उिय पाित असलेली प्रत्येक सांस्कृती िैनांदिन जीिनात लोकाांनी काळाची िाताळिी 
करण्याच्या पद्धतीत बिल घर्िनू आितेच, दशिाय काळाबद्दलच्या मानदसक नकाशातिी बिल घर्िनू 
आिते. दतसरी लाट िेखील असे कालदनिेशक नकाश ेपनुः एकिार नव्याने तयार करत आिे. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या अगोिर काळाची कवपना चक्राकार िोती. नांतर, दिशरे्षतः न्यटून नांतरच्या 

काळात काळ एका सरळ रेरे्षत गती घेिारा ठरला. आदि जगाच्या सिड भागात आदि सिड काळात तो 
एकसारखाच असून त्याचा प्रत्येक तुकर्ा मागील पुढील भागासारखाच िुबेिूब असिार याची खात्री िाटत 
िोती. 

 
शतकबिलाच्या सुमाराला ऑइन्स्टाइन याने कालसापेक्षतेचा दसद्धाांत माांर्ला. ‘पूिी’ आदि ‘नांतर’ 

या गोिीला प्रत्येकाच्या दृिीतून िगेळा अथड आिे. 



 
अनुक्रमणिका 

आजचे पिाथडदिज्ञान बािेरून दिकदसत िोिारे असेच आतूनिी दिकदसत िोिारे आिे, 
समािशेकिी आिे. दसद्धान्ताला प्रदतदसद्धान्त िजर असतो. एक उिािरि िेण्यासारखे आिे : कृष्ट्ि 
दििराबाबत आता पुष्ट्कळाांना मादिती झालेली आिे. ते आपवया आतील कें द्राकरे्, आपवया आिाक्ट्यात 
येिारी–प्रकाशासि–प्रत्येक िस्तु खेचून घेत असते.... रॉजर पेनरोज नािाच्या पिाथडदिज्ञानाच्या प्रदसद्ध 
अभ्यासकाने आता र्श्ते दििराची कवपना माांर्लेली आिे.... कृष्ट्ि दििरातील एक क्षि म्ििजे पृ्िीिरची 
लाखो िर्ष ेअसू शकेल! 

 
ज्यािळेी दिर्श्ाच्या अनांतत्िाकरू्न आपि सूक्ष्माकरे् जातो, तेव्िािी कोड्यात टाकिाऱ्या घटना 

घर्त असवयाचे आपवयाला आढळून येते. कोलां दबया दिद्यापीठातील र्ॉ. जेरावर् फेनबगड याांनी टॅच्यॉन्स 
(Tachyons) नािाचे कि भादरत केलेले आिेत. ह्या किाांची गती प्रकाशापेक्षािी अदधक आिे. कािी 
शास्त्रज्ञाांच्या मते त्याांच्यासाठी काळाची गती उलट िोते! 

 
एक पिाथडशास्त्रज्ञ एफ. काप्रा म्िितो, की ‘दिर्श्ाच्या िगेिगेळया भागात िगेिगेळया गतीने 

कालक्रमिा िोत असते.’ आपि काळाबद्दल एकिचन िापरिे योग्य िोिार नािी. काळ अनेकदिध 
असवयाने त्याांचा दनिेशिी अनेकिचनी व्िाियास ििा. 

 
काळाच्या सामादजक िापरातिी आता मलूभतू स्िरूपाची पनुरडचना िोते आिे िे आपि पादिले 

आिेच. उिा. फ्लेक्ट्् टाइम कवपनेचे आगमन इ. 
 
काळाबद्दल सैद्धाल्न्तक शोध लागत आिेत. त्याांचा व्यििारात काय उपयोग? अिु 

दिस्फोटाबाबतचा दसद्धान्त िेखील एकेकाळी अव्यििायड िाटत िोता! 
 
काळाबाबतच्या कवपनेतील या बिलाांमुळे आपवया स्थळदिर्षयक कवपनाांना भगिारे् परू् लागली 

आिेत. कारि या िोन्िी गोिींचा एकमेकींशी अनेकदिध सांबांध आिे. परांतु काळापेक्षािी स्थळाबाबतच्या 
कवपनाांतील बिल लिकर घर्त जािारा असा आिे. 

 
आपि रिातो त्या, काम करतो त्या, खेळतो त्या जागा आपि बिलतो आिोत. आपि कामाच्या 

जागी कसे, दकती िूर, दकती िळेा जातो या गोिीचा आपवया स्थळदिर्षयक अनुभिाांिर पदरिाम िोतो. िे 
सिड बिलले जात आिेत. दतसऱ्या लाटेने स्थळ कवपनेशी असलेवया मानिाच्या सांबांधात बिल घर्िनू 
निीन टप्पाच सुरु केला आिे. 

 
दतसऱ्या लाटेने िुसऱ्या लाटेच्या युगात एकत्र गठ्ठा बनलेली लोकसांख्या दिखरून टाकीत आपला 

अनुभि बिललेला आिे. जगाच्या ज्या भागात अजून औद्योदगकरि चालू आिे, दतथे लाखो लोक आजिी 
एकिटत आिेत. परांतु तांत्रज्ञानात अदतशय पढुच्या टप्प्याची प्रगती करिाऱ्या िेशात पदरल्स्थती याच्या 
उलट आिे. टोदकओ, लांर्न, झुदरच, ग्लासगो आदि अशाच कािी प्रचांर् शिरातील लोकसांख्या िळूिळू 
कमी िोते आिे. आदि या उलट मध्यम आकाराांच्या शिराांची सख्या िाढत चालली आिे. 

 
अमेदरकन कौल्न्सल ऑफ लाइफ इन्शुअरन्सच्या मते ‘अमेदरकेतील मोठे शिर िी आता भतूकालीन 

गोि झाली आिे.’ 



 
अनुक्रमणिका 

िे दिखुरिे आदि लोखसांख्येचे दिकें द्रीकरि याांच्या योगाने आपवया जगादिर्षयीच्या गदृित कवपना 
आदि अपेक्षा बिलत जािार आिेत. िैयल्क्ट्तक िापराच्या ि मालकीच्या या कवपना, स्िीकृत अांतरे, घराांची 
िाटी, आदि इतर बाबतीत, बिलून जािार आिेत. 

 
अशा बिलाप्रमािेच दतसऱ्या लाटेने असा दििदक्षत दृदिकोि दनमाि केला आिे, की ज्याद्वारे 

मािूस आपवया स्ितःचा, आपवया जमातीचा, आपवया शजेारपाजारचा, म्ििजेच स्थादनक दिचार करत 
रािील. आदि तोच मािसू त्याचिळेी िैदर्श्क दिचार करील. पृ्िीिर आपवयापासून िजारो मलैाांिर घर्त 
असिाऱ्या घटनाांबाबत ि दनमाि िोिाऱ्या समस्याांबाबत त्याला दिचार परे्ल, काळजीिी िाटेल. 

 
िळििळि अदतशय मोठ्या प्रमािात, प्रगत अिस्थेत उपलझध आिे. आपि आता परत आपवया 

घरीच, इलेक्ट्रॉदनक कॉटेजमध्ये, काम करण्यास सुरुिात करत आिोत. अशािळेी आपि अशा िुिेरी 
दिचारकें द्राना प्रोत्सािन द्यायला िि.े लोक घराच्या ि कुटुांबाच्या दनकट राितील आदि त्याच िळेी त्याांची 
मने िूरिूरच्या ग्रिाांिर ि त्याांच्यािून िूर अनांत दिर्श्ात भ्रमि करून येऊ शकतील. दतसऱ्या लाटेत 
अशाप्रकारे जिळपिा आदि िूरपिा एकिटलेला असेल. 

 
आपवया स्थलदिर्षयक कवपना अदधक स्पि करिाऱ्या अदधक प्रभािी आदि सापेक्ष अशा प्रदतमा 

िेऊ शकिारे प्रगत दिज्ञान आज आपवया सोबत आिे. 
 
माझ्या ऑदफसमध्ये न्ययूॉकं आदि त्याचा पदरसर दचदत्रत करिारी खूप मोठी छायादचते्र लािलेली 

आिेत. उपग्रि आदि यु–२ याांनी घेतलेली िी छायादचते्र इतकी सुस्पि आिेत, की त्यात मेरोपोदलटन 
म्युदझअम आदि ला गार्थर्या दिमानतळािर उभे केलेले एकूि एक दिमाने िेखील अगिी स्पि दिसतात. या 
दिमानाांच्या स्पि दिसण्याचा उली ेख करून मी नासाच्या एका अदधकाऱ्याला दिचारले, ‘फोटो आिखी मोठे 
केले तर या दिमानाांच्या पांखाांिर रांगदिलेले पटे्ट आदि दचन्िे दिसताल का?’ तो अदधकारी या प्रश्नाशी 
िेखील खूप सिनशीलतेने िागून, प्रकदचत िसून माझ्या बोलण्यात िुरुस्ती करत म्ििाला, “दरबीट 
िेखील.” 

 
आपि कािी केिळ ल्स्थरदचत्रिाबाबतच्या प्रभतु्िािरच थाांबिार नािी, तर यापुढे किादचत् चलत् 

नकाशिेी तयार िोण्याला िळे लागिार नािी. िशकाभरातच आपवयाला सजीि नकाश–ेएखाद्या शिराचे 
प्रकिा िेशाचे पिायला दमळतील, ज्याद्वारे तेथे िोत असलेवया घर्ामोर्ी आपवयाला सजीिपिे पिायला 
दमळतील! एखाद्या िशकाचाच अिकाश! असे घर्वयािर नकाश े िे ल्स्थरदचत्र असिार नािी, तर 
चलच्दचत्र असेल. त्यामुळे पृ्िीचा पृिभाग, आपवयाला तेथे चाललेवया घर्ामोर्ींसि, स्थरशःिी दिसेल. 
एखाद्या पातळीच्या खालील उांचीिर प्रकिा िरील उांचीिर काय चालले आिे िेिी समजू शकेल इतकी 
प्रगती तांत्र करेल. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या युगात सिडत्र प्रचदलत असलेवया परांपरागत मकेटर नकाशादिरुद्ध नकाशा 

दनमात्याांनी आिाज उठिलेला आिे. मकेटरच्या पद्धतीतील अनेक त्रटुी त्याांनी िाखिवया आिेत आदि 
आपवया प्रदतपाद्य पद्धतीत त्या त्रुटी रिािार नािीत याची िेखील काळजी घेतलेली आिे. पूिीच्या 
नकाशात स्कँदर्नेल्व्िया प्रििुस्थानापेक्षािी मोठा दिसतो. िास्तदिक प्रििुस्थानच स्कँदर्नेल्व्ियापेक्षा दतप्पट 
मोठा आिे! आता अशा चकुा िोिार नािीत याची कसून काळजी घेतली जाते आिे. 



 
अनुक्रमणिका 

आनो पीटसड याचा नकाशा दिसायला दिदचत्र असतो, कारि तो नेिमीच्या पठर्ीतला नािी. 
त्यातील युरोप आक्रसलेला िाटतो, तर अलास्का पसरलेला ि चपटा िाटतो, कॅनर्ा ि रदशया याांचीिी 
तीच गत. ि. अमेदरका, आदिका, अरेदबया ि भारत लाांबलचक दिसतात! तरी त्याच्यातील कािी 
अचूकपिामुळे त्याच्या साठ िजारािून अदधक प्रतीचे ‘अदिकदसत’ अनौद्योदगक िेशाांत दितरििी झाले 
आिे. 

 
ह्या दिरोधाभासातून िेच स्पि िोते, की कुठलािी एक नकाशा ‘बरोबर’ नािी. स्थलदिर्षयक दभन्न 

प्रदतमा दभन्न उपयोदगतेच्या आिेत. शझिशःच, असे म्ििजे खरे ठरेल, की दतसऱ्या लाटेने जगाकरे् 
पिाण्याचा एक निाच दृदिकोि दिलेला आिे. 
 
पूितं्ि आदि अधडिटपिा 
 

िुसऱ्या लाटेने कोित्यािी बाबीचा स्ितांत्रपिे दिचार करण्यािर भर दिला िोता, तर दतसऱ्या 
लाटेच्या सांस्कृतीत सांिभड, सांबांध आदि पूिडत्िाच्या दिचारािर भर दिला जातो. 

 
इ. स. १९५० नांतर अभ्यासाला ि सांशोधनाला िगेळीत चालना दमळाली. िुसऱ्या मिायुद्धाच्या 

काळात ‘सांशोधन मोदिमा’ िातात घेतवया गेवया. परांतु त्याच्यापढेु नांतर फार प्रगती झाली. स्ियांचदलताच्या 
क्राांतीला सुरूिात झाली आदि दतसऱ्या लाटेतील कारखाने ि कचेऱ्या याांच्यातील कामासाठी एका निीनच 
मूलभतूप्रिालीचा, तत्राच्या नव्याच प्रकाराचा जन्म झाला. दिचाराची निी पद्धत सुरू झाली. या पद्धतीला 
‘प्रसस्टीम्् अॅप्रोच’ म्ििण्यात येते. या पद्धतीचा भर समस्येकरे् पिाताना दतच्यातील छोया छोया 
दिभागाला मित्त्ि िेण्याऐिजी सांपूिड, सिांगीि अिलोकनाला मित्त्ि िेण्यािर असतो. घटकाांचे 
एकमेकाांतील सांबांध, त्याांच्यातून दनमाि झालेवया सांपूिाशी असलेले त्याांचे सांबांध, फीर्बकॅ सांबांध, याांचा 
अभ्यास या पद्धतीत केला जातो. दतची भार्षा आदि दतच्यातील दिचार समाजशास्त्री ि मानसशास्त्री, तत्तिज्ञ 
आदि परराष्ट्र व्यििार दिश्लेर्षक, तार्थकक ि भार्षातज्ज्ञ, स्थापत्य दिशारि आदि प्रशासक याांच्याद्वारे 
िापरण्यात ि योजण्यात येतात. 

 
दसल्स्टम दथअरीिािी आदि इतरिी प्रिालींच्या पुरस्कत्यांनी समस्याांकर् पिाण्याच्या अदधक 

एकाल्त्मक पद्धतीबाबतची आच प्रकट केली आिे. अव्यापक दृिीकोि िाखििाऱ्या 
अदतदिदशिीकरिादिरूद्धच्या उठािाला पदरसरिाद्याांकरू्न मोठा पाप्रठबा दमळाला. त्याांची भदूमका एकाच 
छोया बाबीची सोर्ििकू करण्याची नसते, तर सांपूिातील तोल राखण्याची असते. मानि आदि दनसगड 
याांच्यातील दिचार करिाऱ्याांचा आदि दसस्टीमिाद्याांचा प्रश्नाकरे् पिाण्याचा दृिीकोि सारखाच आिे. 
ज्ञानाचे सांमीलन आदि एकात्मता. 

 
बोदद्धक जीिनातील िे बिल सांस्कृतीच्या इतर अांगातिी प्रदतप्रबबीत झालेले आिेत. पूिी, 

पूिेकर्ील धमांबद्दल फार थोड्या प्रमािात आस्था िाखिली जात िोता. आता, िुसऱ्या लाटेचा भर ओसरू 
लागवयािर पादश्चमात्य तरुि लोक प्रििू स्िामींचे भक्ट्त बनलेले आढळतात. एका सोळा िर्षाच्या गुरूचे 
प्रिचन ऐकायला, रागिारी ऐकायला, प्रििू पद्धतीच्या शाकािारी रेस्टॉरांटचे उद्घाटन करायला आदि 
दफफ्थ अॅव्िेन्यूिरून नाचत, गात जायला त्याांची एकच गिी उसळलेली दिसते. ते गातात. त्याांच्याबरोबर 
जगिी गाते. पूिडत्िाचे पोिारे्. एकत्िाने गान. 
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मानसारोग्याच्या प्राांतात मानसोपचारतज्ज्ञाांनी ‘सांपूिड मानिा’ला बरे करण्याचे मागड शोधून काढले. 
गेस्टावट उपचार पद्धतीचा अिलांब त्यासाठी केला. लिकरच या पद्धतीचा अिलांब सिडत्र करण्यात येऊ 
लागला. या पद्धतीनुसार व्यक्ट्तीच्या जािीितेील जागरूकता, आकलन ि बाह्य जगताशी असलेवया 
सांबांधाबाबतच्या मानिी कायडशक्ट्तीची िृद्धी, एकाल्त्मतेच्या प्रदक्रयेचा अिलांब करून केली जाते. 

 
और्षधाांच्या प्राांतात ‘िोदलल्स्टक िेवथ’ नािाची चळिळ सुरू झालेली आिे. ती या कवपनेिर 

आधारलेली आिे, की मािसाचे स्िास््य शारीर, आल्त्मक आदि मानदसक मेळािर अिलांबून असते. 
 
‘सायन्स’ने म्िटले आिे, की “कािी िर्षांपूिी एखाद्या लोकशािी सरकारने श्रद्धा उपचार, 

इदरर्ॉलॉजी, अॅक्ट्युपे्रशर, बुद्धमागीय ध्यान आदि इलेक्ट्रो मेदर्दसन अशा दिर्षयाांनी युक्ट्त अशा आरोग्य 
पदरर्षिाांना आश्रय िेिे िी गोि अकवपनीयच िोती.’ परांतु अशा पयायी उपचारपद्धतीबद्दल अदतशय मोठ्या 
प्रमािात उत्सुकता आदि आस्था दनमाि झाली आिे. आदि या सगळयाांचे नामकरि िोदलल्स्टक िेवथ असे 
करण्यात आले आिे. 

 
या प्रकारची प्रत्येक चळिळ, चूस आदि साांस्कृदतक धारा िगेिगेळी, स्ितांत्र अशी आिे. परांतु 

दतच्या मागचे तत्ति एकच असवयाचे स्पि दिसून येते. सुया भागाांचा अभ्यास केवयाने मूळ सांपूिड समजते, 
या गृिीतकािरचा िली ा त्यातून प्रतीत िोतो. 

 
भागाशः प्रकिा दिश्लेर्षिात्मक दिचारािरचा िली ा इतका तीव्र झालेला आिे, की अखांर् िस्तूच्या 

दिचाराांच्या फार मागे लागवयामुळे दतच्यात कािी भाग असतात याचािी दिसर पर्त चालला आिे. त्यामुळे 
अखांर्त्िाचा, सांपूिडत्िाचा दिचारिीं खांर्शः िोऊन त्याला अधडिटपिाची झाक प्राप्त झालेली आिे! 

 
पांरतु अदधक दिचारिांत असलेले लोक िुसऱ्या दिश्लेर्षिात्मक कौशवयाचा, सांश्लेर्षिात्मक 

अभ्यासाला मित्ति िेत त्याच्याशी, तोल साधू पिात आिेत. 
 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीच्या बौदद्धक पदरसरािरचा िा िली ा कायडकरिभािा बाबतचा एका नव्या 

दृदिकोिाला जन्म िेत आिे. 
 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीने आपवयाला घटना का घर्तात िे आपवयाला समजू शकते असा एक 

सुखि दिर्श्ास दिला िोता. दतने आपवयाला असे साांदगतले िोते, की प्रत्येक घटनेला दिदशि, सुदनदश्चत 
असे स्थलकालदनबद्ध दठकाि ठरलेले असते. दतने आपवयाला असे साांदगतले की ठरादिक गोिींचे नेिमी 
ठरादिकच पदरिाम िोतात. दतने आपवयाला असे साांदगतले, की दिर्श्ास सिडत्र कायडकारिभाि, कारि ि 
पदरिाम याांच्या दिदशि सांयोगाची िाटी झालेली आिे. 

 
कायडकारिभािाबद्दलचा िा का कािीसा याांदत्रक दृदिकोि अत्यांत उपयुक्ट्त ठरला ि अजूनिी ठरत 

आिे. त्याची आपवयाला रोग दनिारिात, गगनचुांबी इमारती उभारण्यात, दिलक्षि कवपक यांत्राांचे 
आराखरे् करताना, मोठ्या रचनाांची जुळिी करताना मित िोते. परांतु साधे याांदत्रक स्पिीकरि करण्यात 
तो जरी समथड असला, तरी िाढ, क्षय, अचानक िोिारी कोलमर्, यापासून ते गुांतागुांतीच्या नव्या पातळया, 
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अचानक फुसके ठरिारे मोठे बिल, प्रकिा आधी क्षुद्र भासिाऱ्या परांतु एकिम मोठ्या, स्फोटक शक्ट्तीत 
रूपाांतर पाििाऱ्या घटना अशा गोिींचे समाधानकारक स्पिीकरि करण्याची त्याांची कुित नािी. 

 
आज िैदर्श्क क्रीर्ाांगिाच्या एका कोपऱ्यात न्यूटनचे कोिक सोर्िले जात आिे. याांदत्रक 

कायडकारिभाि ि ह्या गोिीकरे् कािी घटनाांचे स्पिीकरि म्ििून पिाण्यात येते. परांतु एकूि एक घटनाांना 
ती लागू परू् शकत नािी. दनसगड, उत्क्राांती, प्रगती, काळ, स्थळ आदि भौदतक याांच्याबद्दलच्या आपवया 
बिलत्या दृदिकोिाांमुळे कायडकारिभाि ि अचानकता याांच्याबद्दल निा दृिीकोि जुळिण्याची धर्पर् 
जगभरचे शास्त्रज्ञ ि दिचारिांत करत आिेत. 

 
अनेक शास्त्रज्ञ याांदत्रकपिे न घर्िाऱ्या जगिे, मरिे, िाढिे, उक्रान्त, क्राांत िोिे अशा गोिींच्या 

कायडकारिभािाच्या स्पिीकरिाथड नव्या मागडिशडक तत्तिाांचा पुरिठा करीत आिेत. बेल्वजअन, नोबले 
पुरस्कार प्राप्त, इलया दप्रगोजाइन याांनी क्रम ि गाधळ, यदृच्छा ि आिश्यकता अशा गोिींचे धक्कािायक 
सांश्लेर्षि पुढे करून त्याांचा कायडकारिभािाशी असिारा सांबांध साांदगतला आिे. 

 
कािी प्रमािात, दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीतील कायडकारिभाि दसल्स्टम दथअरीच्या कवपनेिर 

आधारलेला आिे. फीर्बकॅची कवपना याचे उत्तम उिािरि म्ििजे घरात बसिलेला थमोंस्टॅट–
याच्याद्वारे घरातील, खोलीतील तपमानाची पातळी एक सारखी राखली जाते. थमोंस्टॅटने भट्टी सुरू केली 
की तपमान िाढू लागते. खोली पुरेशी उबिार झाली की ते भट्टी बांि करते. आदि ज्यािळेी तपमान खाली 
येते त्यािळेी िा बिल त्याला समजतो आदि ते भट्टी पुनः सुरू करते! इथे फीर्बॅक पद्धत िापरलेली आिे. 
दतच्यामुळे समतोल राखला जातो. बिलािर मात केली जाते. कारि इल्च्छत ठरादिक पातळीला तेव्िा 
धोका दनमाि झालेला असतो. नकारात्मक फीर्बॅक म्ििून ओळखवया जािाऱ्या या पद्धतीचे काम स्थैयड 
राखण्यापुरते मयादित असते. इ. स. १९४० या िशकाच्या अखेरीस ि इ. स. १९५० च्या सुरूिातीच्या 
भागात या तत्तिाची दनदश्चत कवपना केली गेली आदि त्याची कसून तपासिी केली गेली. िे काम करिाऱ्या 
मादिती सैद्धाल्न्तकाांनी ि रचनादिचारिांताांनी–दसल्स्टम प्रथकसड–या तत्तिाच्या उिािरिाांचा ि 
साम्यस्थळाांचा शोध घेतला, तेव्िा त्याांना प्रत्येक के्षत्रात भौदतक, शारीर, राजकीय इ. स्थैयडकारी प्रिाली 
आढळून आवया. िी दनगेदटव्ि फीर्बॅक पद्धत आपवया भोिती सिडत्रच चालू आिे. 

 
इ. स. १९६० नांतर प्रो. मारुयाना याांनी असा दिचार माांर्ला, की स्थैयाचाच जास्त दिचार करिे 

प्रकिा त्याच्यािर लक्ष कें दद्रत करिे िी गोि बिलासाठी पुरेशी नािी. त्याांनी म्िटले, की पॉदसदटव्ि 
फीर्बकॅिर सांशोधन िोण्याची आता गरज आिे. या दिधायक पद्धतीने िोत असलेला बिल िबण्याऐिजी 
िाढिला जाईल. स्थैयड दटकिनू धरण्याऐिजी त्याला आव्िान दिले जाईल, ते दचररू्न टाकले जाईल. या 
दिधायकत्िामुळे प्रकदचत मागडच्युती िोऊन ती एकूि रचनेत खूप मोठा आकार धारि करू शकेल. 

 
फीर्बकॅच्या पदिवया पद्धतीत बिल कमी केला जात िोता, तर िुसऱ्या पद्धतीत तो मोठा केला 

जातो. त्यामुळे या िोन्िी पद्धतींचा काळजीपूिडक दिचार करिे आिश्यक आिे. पूिी ज्या कोड्यात 
टाकिाऱ्या प्रदक्रया िोत्या ि ज्याांच्यातील कायडकारिभाि आकलत नव्िते, त्याांच्यािर दिधायक फीर्बकॅने 
प्रकाश परू् शकतो. िुि आदि सुि चक्राांिर त्याांच्याद्वारे प्रकाश परू् शकतो. 

 



 
अनुक्रमणिका 

दिधायक फीर्बॅक पद्धतीने स्ितः खळबळयुक्ट्त असलेवया कोित्यािी प्रदक्रयेचे स्पिीकरि िोते. 
उिा. शस्त्रस्पधा. िरिळेी रदशयाने नि ेएखािे शस्त्र तयार केले, की अमेदरका त्याच्यािून मोठे तयार करते. 
त्यानांतर पुनः रदशयाला त्याच्यािून मोठे शस्त्र तयार करण्याची स्फूर्थत येते!... जागदतक िरेे्पिाचा जि ू
कळस गाठला जातो! 

 
आपि जेव्िा या िोन्िी प्रकारच्या फीर्बॅक पद्धतींचा एकदत्रत अभ्यास करतो, तेव्िा या िोन्िी 

पद्धती मानिी मेंिूपासून अथडकारिापयंतच्या गुांतागुांतीच्या रचनाांमध्ये दकती प्रभािीपिे कायाल्न्ित असतात, 
िे समजून येते आदि त्यातून आश्चयडकारक जािीिा प्रकट िोतात. खरोखर गुांतागुांतीच्या असलेवया रचना 
प्रकिा सांस्थाांमध्ये बिल िर्पिाांची ि बिलाांना उते्तजन िेिाऱ्या अशा प्रिाली कळत नकळत कायड करत 
असतात; एकमेकींिर पदरिाम करत असतात िे आपवयाला समजून चकुवयानांतर आपि ज्या जगात 
रिातो आिोत, त्याच्यातवया गुांतागुांतीच्या एका िगेळयाच पातळीचे आपवयाला िशडन िोते. 
कायडकारिभािाबद्दलची आपली समज प्रगत झालेली आिे. 

 
आपवया आकलनात आिखीिी भर टाकिारी गोि म्ििजे बिल थाांबििारे प्रकिा कमी करिारे, 

तसेच ते िगेाने िाढते ठेििारे घटक मुळात असतातच असे नािी. जीिशास्त्रीय प्रकिा सामादजक सांस्थात 
नांतरिी ते प्रकट िोऊन िाढीला लागू शकतात. ह्या गोिीची जािीि िोते. त्यामुळे अचानक घर्िाऱ्या 
बिलाांच्या दिलक्षि घटनाांची सांगती लाििे आपवयाला शक्ट्य िोते. कािी बिलाांचा मागोिा घेिे कठीि का 
असते िेिी समजते. सरळ धीम्या गतीने चालिाऱ्या प्रदक्रयेत अचानक िोिारा आश्चयडजनक बिल प्रकिा 
दिलक्षि िगेाने अचानक धारि केली गेलेली शाांतता का घरू् शकते याबद्दल उलगर्ा िोण्यास मित िोते. 
सुरुिातीला सारख्याच असिाऱ्या अिस्थाांमधून घर्िारे पदरिाम एकिम िगेिगेळे असण्यबाबतचे 
स्पिीकरि िोते. 

 
दतसऱ्या लाटेतील कायाकारिभािाला िळूिळू आकार येत चालला आिे. आदि त्याद्वारे या जगात 

गुांतागुांतीच्या असलेवया एकमेकाांिर पदरिाम करिाऱ्या शक्ट्तींचे जगात घर्िाऱ्या आश्चयांचे, दिर्श्ाच्या 
टेबलािरती चाललेवया घटनाांच्या दबदलयर्ड बॉवसच्या नतंनाचे आदि इतर दकतीतरी गोिींचे स्पिीकृत 
िशडन घर्ते िुसऱ्या लाटेच्या कवपनेतवया साध्या याांदत्रक जगापेक्षा िे जग दकतीतरी दिलक्षि आिे. 

 
दतसऱ्या लाटेतील कायडकारिभाि जुन्या अचानकपिा अिश्यभाि अशा प्रकारच्या 

दिरोधाभासाबद्दल कािी निीन खळबळजनक गोिी साांगून जातो. आदि याद्वारेच ताल्त्िक सांक्रमि घरू् 
शकते. 
 
निा धर्ा 
 

िी युदनव्िर्थसटी ऑफ बु्रसेवस आदि युदनव्िर्थसटी ऑफ टेक्ट्सास, ऑल्स्टन येथे काम करिाऱ्या र्ॉ. 
इलया दप्रगोजाइन ि त्याांच्या सिकाऱ्याांनी िुसऱ्या लाटेच्या कािी गृिीतकाांिर जेव्िा रासायदनक प्रकिा इतर 
रचना िैदिध्याकरे् ि गुांतागुांतीकरे् अदधक झेप घेतात तेव्िा ते योगायोग ि आिश्यकता याांच्या दमश्र 
पदरिामामुळे िोते असे िाखिनू िेऊन िली ा केला. 

 



 
अनुक्रमणिका 

अांतगडत चलदबचल प्रकिा बाह्यशक्ट्तींचा, प्रकिा िोन्िीचािी पदरिाम िोऊन जुना तोल ढळतो, आदि 
त्याचा पदरिाम म्ििून नेिमीच गोंधळ माजतो प्रकिा कोलमर् दनमाि िोते असे नािी, तर पुष्ट्कळिा एका 
अदतशय उच् पातळीला पोचिारी सांपूिडतया निी रचना उभारली जाते. िी निी रचना जुन्या रचनेिून 
अदधक दभन्न असते, दतच्यातिी अांतगडत दक्रया–प्रदतदक्रया चालू असतात आदि ती गुांतागुांतीिी असते. 
त्यामुळे दतला स्ितःचे अल्स्तत्ि दटकिण्यासाठी अदधक ऊजा ि मादिती ि इतर साधनमय आधाराची 
आिश्यकता दनमाि िोत असते. 

 
दप्रगोजाइन म्िितात की खुद्द उत्क्राांती िी गोि अदधकादधक गुांतागुांतीची ि िैदिध्यपूिड िोत जािारी 

जीिशास्रीय प्रकिा सामादजक प्रदक्रया म्ििून ओळखली जािी. या प्रदक्रयेचे फदलत म्ििून निीनच उच् 
प्रतीची रचना घर्ते. म्ििजेच दप्रगोजाइनच्या कवपनेप्रमािे–राजकीय, तादत्तिक ि शास्त्रीय 
दृिीकोिातून–आपि चांचलतेतून दशस्त दनमाि करत असतो. म्ििजेच गोंधळातून सुव्यिस्था दनमाि 
करत असतो. 

 
परांतु एक गोि खरी, की आपि उत्क्राांतीला साचेबांि चौकटीत जखरू्न टाकू शकत नािी. 

दप्रगोजाइनच्या अभ्यासात यदृच्छा ि आिश्यकता याांची केिळ युतीच सुचिली गेली नसून त्याांचे 
एकमेकाांशी असिारे सांबांध अत्यािश्यक बाब म्ििनू िशडिण्यात आले आिेत. 

 
दप्रगोजाइननी असा दनष्ट्कर्षड काढला आिे, की कायडकारिभािाचे कर्क दनयम आजच्या सांिभात 

आपवया दिदशि अिस्थाांमध्ये बद्ध करिारे असेच आिेत. केिळ दिदशि पदरल्स्थतीमधील दिदशि बाबींनाच ते 
लागू पर्तात. बिलाच्या ििडनाांची ते जिू चेिाच करतात... गुांतागुांतीचे शास्त्र एका नव्याच दृिीकोिाप्रत 
आपवयाला घेऊन जाते.... दशिाय नेिमीच कोित्या ना कोित्या प्रकारच्या अस्थैयाची शक्ट्यता असते. 
आदि दतच्यातूनच निीन याांदत्रकतेचा जन्म िोतो. खरे म्ििजे सारे दिर्श् आपवयापुढे खुले ठाकलेले आिे. 
(आपवया दजज्ञासेला भरपूर आव्िान आिे.) 

 
जे उद्यमिास्ति एकेकाळी अदतशय प्रभािी, पदरपूिड, सिडसमािशेक आदि दिर्श् ि त्याचे घटक 

कशा प्रकारे एकत्र ‘जुळिले गेलेले आिेत’ याचे स्पिीकरि करिारे असे िाटत िोते, ते खरोखरच 
अदतशय उपयुक्ट्त ठरले. परांतु िैदर्श्कतेबाबतचे त्याचे ठाम दिचार िाता िािरून जात आिेत. 

 
उद्या आपि मागे िळून पािू लागलो तर िुसऱ्या लाटेचा उच् आिशडिाि िा केिळ िुसऱ्या 

लाटेच्याच सांपूिड पात्रतेचा िोता असे आढळून येईल. 
 
िुसरी लाट मरत चालवयामूळे आज लाखो लोकाांची अिस्था गोंधळवयासारखी झालेली आिे. 

िातातून दनसटून चाललेले कािी ना कािी पकरू्न ठेिण्याची त्याांची केदिलिािी धर्पर् चालू आिे. नव्या 
जगासाठी निीनच सुयोग्य अशी सांस्कृती उभारण्याऐिजी, या बिलत्या पदरल्स्थतीत जुन्याच कवपना 
आिनू रोिण्याची, मुलतः अगिी िगेळया पदरल्स्थतीत आयुष्ट्य जगलेवया पूिडजाांच्या, जुन्या खुळचट 
कवपनाांचे पुनरुज्जीिन करण्यासाठी त्याांचा आटादपटा चालू असतो! 

 
िुसऱ्या लाटेचा उच् आिशडिाि कोसळत चालला आिे. ह्या आिशडिािाचे प्रदतप्रबब 

औद्योदगकीकरिाने ज्या रीतीने जगाची रचना मानली ि माांर्ली त्या रीतीत पर्लेले आढळते. दनसगाची 



 
अनुक्रमणिका 

उभारिी सुया, िैदशष्ट्यपूिड किाांतून झाली असवयाबाबतची प्रदतमा, कवपना सुया स्ियांपूिड िेशाांतून 
प्रकट िोिाऱ्या याबाबतच्या कवपनाांतून झालेली आढळून येते असे. आता दनसगं ि भौदतक याबाबतची 
आपली प्रदतमा बिलून गेली आिे. िेशाबाबतच्या कवपनेतिी बिल िोत चालला आिे. घर्त असलेला िा 
बिल िे दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीकरे् टाकलेले आिखी एक अथंपूिं पाऊल ठरत असवयास निल नािी! 
  



 
अनुक्रमणिका 

एको  ा र। रराष्ट्रभसग 
 

जगामध्ये आज राष्ट्रीयत्िाच्या भािना प्रचांर् प्रमािात उफाळून येत आिेत— इदथओदपया, 
दफदलपीन्स आपले िेश स्ितांत्र करण्याच्या दृिीने जोरिार चळिळी करत आिेत. याच िळेी कॅरेदबन 
समुद्रातील छोटे बटे र्ॉदमदनका प्रकिा िदक्षि पॅदसदफकमधील दफजी आपले राष्ट्रीयत्ि जािीर करत आपले 
िूत सांयुक्ट्त राष्ट्रसांघात आपले प्रदतदनदधत्ि करायला पाठित आिेत. अशा िळेी उच् तांत्रादधदित ि 
अदतप्रगत भागात एक दिलक्षि आदि दिदचत्र घटना घर्त आिे. ती म्ििजे दजथे नव्या िेशाांनी आकार 
घेण्याच्या घटना घर्ण्याऐिजी येथे जुनेच िेश भांग पािण्याच्या सांकटात पर्लेले आिेत! 

 
दतसरी लाट जगभर धर्ाका उर्िनू िेत असताना, जुन्या िुसऱ्या लाटेच्या राजकारिात प्रमुख 

भदूमका बजाििाऱ्या, राष्ट्रीय भािनेचा सिड बाजूांनी येिाऱ्या िबािाांमुळे चोळामोळा िोत आिे. 
 
शक्ट्तींचा एक गट राजकीय सते्तला खालच्या दिशलेा खेचत असून िेश, उपदिभागात्मक प्राांतात 

प्रकिा गटात रूपाांतदरत व्िािते म्ििून त्याांचा प्रयत्न आिे. तर िुसरा गट सते्तला िरच्या दिशकेरे् खेचत 
आिे. िेशाच्या सांकुदचत भािनेतून बािेर परू्न आांतरराष्ट्रीय प्रादतदनदधक सांस्थाांकरे् सते्तने जाि े असा 
त्याांचा प्रयत्न आिे. आदि िे परस्परदिरोधी कायड िेश या एकाच सांस्थेिर िोत असवयामुळे ह्या उच् 
तांत्रादधदित राष्ट्राांचे तुकरे् परू्न ते अदधक छोया आदि कमी शल्क्ट्तमान अशा स्ियांपूिड गटाांमध्ये रूपाांतदरत 
िोत आिेत असे दृश्य, आपि जगािर सिज नजर टाकली, तरी चटकन दिसून येते... 

 
जगाच्या दिदिध भागातील दिदिध िेशात चाललेवया उठाि, प्रिसाचार ि उलथापालथी कशाचे 

द्योतक आिेत? तर यासाठी अगिी उघर् दिसिाऱ्या एका गोिीकरे् आपवयाला अचूकपिे बोट िाखिता 
येईल. ती गोि म्ििजे औद्योदगक क्राांतीने िेशािेशाांतून पेरून ठेिलेली अांतगडत तिािाांची स्फोटक बीजे! 

 
यापकैी कािी तिाि ऊजादिर्षयक पेचप्रसांगातून दनमाि झालेले असून िुसऱ्या लाटेतील रूढ 

पायाांकरू्न दतसऱ्या लाटेला अदभपे्रत असलेवया ऊजातळाकरे् स्थलाांतर िोण्याची जी गरज िाढते आिे, 
त्यातून दनमाि झालेले आिे औद्योदगक के्षत्रातिी िुसऱ्या लाटेकरू्न दतसऱ्या लाटेच्या उद्योगपायाकरे् 
िोिाऱ्या ल्स्थत्यतराने तिाि दनमाि केलेले आिेत. दकत्येक दठकािी उपिेशीय प्रकिा प्राांतीय तत्तिािर िोत 
असलेली अथडकारिाची िाढ एका दपढीपूिी रूढ असलेवया राष्ट्रीय अथडकारिािून मोठी, गुांतागुांतीची आदि 
अांतयामी दभन्न असलेली अशीच आिे. आदि या तऱ्िेची अथडकारिे सुटे अल्स्तत्ि इल्च्छिाऱ्या स्िातांत्र्जयिािी 
चळिळींसाठी प्रकिा फुटीरतेच्या दिशनेे िोिाऱ्या मोदिमाांसाठी उड्डाि तळ ठरू पिात आिेत. 

 
स्बरूप सांघटनेतून अांग काढून घेण्याचे असो, प्रािेदशकतेचे असो, भार्षािािाचे असो, 

दिकें द्रीकरिाचे असो प्रकिा स्थादनक लोकसते्तचे असो, ह्या कें द्रापसारी शक्ट्तींना पाप्रठबा दमळतो. कारि 
राष्ट्रीय सरकारे िगेाने समाजात िोत असलेवया दिघटनाला योग्य त्या लिदचकपिाने स्ितःत बिल 
घर्िनू आिून तोंर् िेऊन शकत नािीत. औद्योदगक समाजातील िे दिघटन चालू असताना दतसऱ्या 
लाटेच्या प्रभािामुळे प्रािेदशक, स्थादनक, मानििांश सांबांधीचे, सामादजक ि धार्थमक दिचारिांताांच्या गटाांचा 
सारखेपिा कमीकमी प्रमािात आढळून येऊ लागला आिे. पदरल्स्थती ि गरजा दभन्न असतात. 
व्यक्ट्तीिेखील स्ितःतील दभन्नता जािून असतात प्रकिा त्याांना दभन्नताांचा शोध लागलेला असतो. 

 



 
अनुक्रमणिका 

कॉपोरेशन्स ि बाजार ग्रािकदनि िोत असतात परांतु राष्ट्रीय सरकाराांना आपवया धोरिाांच्या 
बाबतीत िी व्यल्क्ट्तदनिता अमलात आििे शक्ट्य नसते. िुसऱ्या लाटेतील राजकीय आदि नोकरशािीच्या 
चौकटीत अर्कून पर्वयामुळे त्याांना प्रत्येक प्रिेश प्रकिा शिर, प्रत्येक िांशीय, धार्थमक, सामादजक, लैं दगक, 
मानििांशीय गट स्ितांत्रपिे दिचारात घेता येत नािीत. प्रत्येकाचे कािी एक स्ितांत्रपिे करता येत नािी. 
मग प्रत्येक नागदरकाला स्ितांत्र व्यक्ट्ती म्ििून िागिकू िेता येिे िी गोि कवपनेत िेखील अशक्ट्य 
असवयास निल नािी. राष्ट्रीय स्तरािर दनिंय घेत असिाऱ्याांना पदरल्स्थतीत िाढती दभन्नता असवयाने 
िगेात बिलत जािाऱ्या स्थादनक गरजाांचे ज्ञान असू शकत नािी. त्याांनी असा प्रयत्न करण्याचे जरी ठरिले 
तरी अदतशयोक्ट्त सूक्ष्म मादितीच्या, पुराच्या िढे्यात ते अर्कून पर्तात! त्याांना त्या दिशनेे काम करिे 
शक्ट्यच िोऊ शकत नािी. 

 
त्यामुळे िॉप्रशग्टन, लांर्न, पॅदरस, प्रकिा मॉस्को इत्यादि दठकािची राष्ट्रीय सरकारे पूिीपासून 

प्रमािीभतू ठरलेवया प्रचर् समाजाला एकदत्रतपिे लागू परू् शकिाऱ्या धोरिाांचा छोया छोया गटात 
प्रकिा तुकड्यात दिभागनू असिाऱ्या लोकाांसाठी िापर करायचे चालूच ठेितात. स्थादनक प्रकिा िैयल्क्ट्तक 
गरजा सोदयस्करपिे दिसरवया जाऊन त्याांच्याकरे् िुलडक्ष केले जाते. दिघटन अदधक प्रमािात िोऊ 
लागवयानांतर दिभाजनिािी ि कें द्रापसारी शक्ट्ती नायपूिडरीतीने अदधक तीव्र िोऊन िेशाच्या एकतेला, 
एकिेशीय कवपनेला धोका दनमाि िोण्याची शक्ट्यता आपि दिचारात घ्यायला ििी. 

 
दतसऱ्या लाटेकरू्न अशा तऱ्िेचे िबाि खालील दिशनेे तीव्र िोऊ लागले असून िेशीयतेला धोका 

उत्पन्न झालेला आिे. 
 
िरुन चेंगरिूक 
 

याच िळेी, दतसऱ्या लाटेने निीन समस्या दनमाि केवयामुळे, िळििळिाचा निीन साचा तयार 
केवयामुळे, जगाच्या रांगभमूीिर निचे अदभनयपटु आिले गेवयामुळे िरच्या बाजूनेिी िबाि दनमाि िोऊन 
एकेकया िेशाची सत्ता आकसून जाते आिे. 

 
पुष्ट्कळ समस्या अदतशय लिान प्रमािातवया प्रकिा अदतशय स्थादनक स्िरूपाच्या असवयामुळे 

राष्ट्रीय सरकारे िाताळू शकत नािीत; याच्या उलट कािी समस्या इतक्ट्या अिाढव्य असतात, की 
कोितेिी राष्ट्रीय सरकार एकयाने त्याांचा मुकाबला करू शकत नािी. मग ते सरकार स्ितःला दकतीिी 
समथड समजत असू िे; मोठ्या समस्येपुढे ते छोटे ठरतेच. 

 
िेशाांिेशातील आर्थथक सांबांध अदतशय तिािपूिड असे असवयामुळे आजचे कोितेिी एक राष्ट्रीय 

सरकार स्ितःचे अथडकारि स्ितांत्रपिे योजू शकत नािी प्रकिा ते चलन फुगियाला आळािी घालू शकत 
नािी. उिा : पूिी िाखिनू दिलेली युरो र्ॉलसडची ‘सूज’ कुठवयािीं एका िेशाच्या आिाक्ट्याबािेरची आिे. 
दशिाय कोित्यािी एका िेशात दनमाि झालेला कोितािी आर्थथक िोर्ष िेशाच्या सीमा पार करून िुसऱ्या 
िेशात जातो, िी एक िगेळीच गोि आिे. ‘िेशा’चे आर्थथक किच आता ‘सल्च्छद्र’ झाले आिे! 

 
िेशाच्या सीमा आदथंक प्रिाि थाांबि ूशकत नािीत, त्याचप्रमािे पदरल्स्थतीजन्य शक्ट्तींनािी थोपि ू

शकत नािीत. ल्स्ित्झलंर्मधील एखाद्या कारखान्याचे उत्सर्थजत पािी ऱ्िाईनमध्ये दमसळले जाऊन 



 
अनुक्रमणिका 

जमडनी, िॉलांर् याांच्यात प्रिूर्षि दनमाि करत करत उत्तर सागरात जाऊन पोचते. यात िॉलांर् प्रकिा जमडनी 
कािीच करू िा बोलू शकत नािीत, कारि त्याांच्या स्ितः तफे उत्सजड ऱ्िाईनमध्ये दमसळून प्रिूर्षि 
िाढििार नािीत याची त्याांच्यापकैी कोिीिी िमी िेऊ शकत नािीत! तेलटँकर ओसांर्िे, ििाप्रिुर्षि, 
िातािरिात घर्िनू आिलेला बिल, जांगलतोर् आदि अशा इतर घटनाांचे पदरिाम नेिमीच सीमा 
ओलाांरू्न िुसऱ्या िेशात प्रिशे करतात. िेशाांच्या सीमािी आता सल्च्छद्र झावया आिेत! 

 
जगात चालू झालेली निीन िळििळि व्यिस्था प्रत्येक िेशात बािेरून िोिाऱ्या प्रभािाला प्रिशे 

करू िेते. उिा : सीमेपलीकरे् चालू असलेली रेदर्ओ प्रकिा टी. व्िी. कें दे्र, अदलकर्ील श्रोते ि पे्रक्षक 
आरामात ऐकू ि पािू शकतात. पि िे दझरपिे िुसऱ्या लाटेतील अगिी क्षूद्र िळििळिाचे म्ििाि ेलागेल 
कारि दतसऱ्या लाटेतील िळििळिे उपग्रि, कॉम्प्युटर, टेदलप्रप्रटर इत्यािींिर आधारलेली असतात. 

 
एक प्रश्न दिचारात घेण्याजोगा आिे, तो म्ििजे िेशाच्या सीमा दकती पदरिामकारकतेने सुरदक्षत 

राखता येिे शक्ट्य आिे... आदि ते िेखील दकती काळापयंत? दतसऱ्या लाटेच्या औद्योदगक तळाचा बिल 
अदतशय सूक्ष्मदिभागाांनी, सांििेनाक्षम, खुवया तटस्थ अशा ‘जाळयाने’ युक्ट्त अशा मादितीसांस्थेने युक्ट्त अशा 
दिकासाची अपेक्षा करतो आिे. एखाद्या िेशाने मादितीच्या प्रिािाांची साठििकू करिे िी गोि त्याच्याच 
आर्थथक दिकासाचा िगे िाढिण्याऐिजी त्यात अर्थळे दनमाि करिारीिी ठरू शकेल. फार कशाला, 
प्रत्येक ताांदत्रक सांक्रमि िेशाच्या बाह्य किचाला अदधक दछदे्र पार्ण्याचा आिखी एक मागड ठरू शकते. 

 
अशा नव्या घटना, नव्या आर्थथक समस्या, निीन पदरल्स्थतीजन्य समस्या, निीन िळििळि यांते्र 

तांते्र, जागदतक चौकटीतील एखाद्या राष्ट्राचा स्थानाला जिू सुरुां गच लािीत आिेत, आदि तो जिळपास 
अशाच क्षिी एकत्र येतात की जेव्िा जगाच्या रांगभमूीिर येिाऱ्या नव्या अदभनेत्याांनी राष्ट्रीय सते्तला आव्िान 
केलेले असते! 

 
अदलकरे् अल्स्तत्िात आलेवया निीन प्रभािी शक्ट्तींपैकी सिांत जास्त प्रदसद्धी पािलेली शक्ट्ती 

म्ििजे आांतरराष्ट्रीय कॉपोरेशन. 
 
गेवया पांचिीस िर्षात उत्पािनाचे जागदतकीकरि झाले आिे ते केिळ कच्च्या मालाच्या प्रकिा 

तयार उत्पािनाच्या िेशािेशाांतून िोिाऱ्या आयात दनयातीद्वारा झाले असे नसून िेशाांिेशाांतून पसरलेवया 
उत्पािनाच्या सांस्थात्मक रचनेद्वारा झाले आिे. 

 
िी रनॅ्स नेशनल कॉपोंरेशन–टी एन सी–सांशोधन एका िेशात करेल, घटकाांचे उत्पािन िुसऱ्या 

िेशात करेल, घटकाांची जुळिी दतसऱ्या िेशात करेल, उत्पादित मालाची दिक्री चौ्या िेशात करेल तर 
गरज भागवयानांतर उरलेले दशली क भाांर्िल पाचव्याच िेशात जमा करून टाकेल! या सांस्थेचे कायडकारी 
सिस्य र्झनािारी िेशाांतून दिखुरलेले आिेत. आज उच् तांत्रादधदित परांतु कम्युदनस्टेतर िेशाांतील कमीत 
कमी ििा िजार कां पन्याांनी स्ितःच्या िेशाबािेर शाखा उघर्लेवया आिेत. 

 
एक दबदलयन र्ॉलसडिून अदधक दिक्री ज्या प्रमुख ३८२ औद्योदगक कां पन्याांपैकी २४२ कां पन्यातील 

माल दिक्री, दनयात, कमाई, प्रजिगी, नोकऱ्या इत्यािींच्या रूपाने परिेशीच असतो. या कॉपोंरेशन्सच्या 
व्याख्या कशा करायच्या ि त्याांचे मूवयमापन कसे. करायचे याबाबत अथडतज्ज्ञाांमध्ये मतभेि आिेत. तरी एक 



 
अनुक्रमणिका 

गोि खरी, की जगाच्या रचनेतील एक निा मित्त्िपूिड घटक त्याांच्या रूपाने आढळून येतो. िेशीय 
राज्याला तेिी एक आव्िानच आिे. 

 
या आांतरराष्ट्रीय कॉपोंरेशन्स केिळ श्रीमांत िेशाांमध्येच आिेत असे नािी. लॅदटन अमेदरकन आर्थथक 

व्यिस्थेखालील २५ िेशाांनी स्ितःच्या शतेी–उद्योग, स्िस्त घरे, मित्त्िाच्या िस्तु इत्यािी उद्योगाांच्या 
के्षत्रात स्ितःच्या आांतरराष्ट्रीय कॉपोंरेशन्सची उभारिी केली आिे. दफदलपीन्समध्ये दनमाि झालेवया 
कां पन्याांनी पार्थशयन गवफमध्ये खोल समुद्रातील बांिराांची उभारिी चालू केली आिे. इदर्यन रनॅ्सनॅशनवस 
युगोस्लाल्व्ियात इलेक्ट्रॉदनक फँटस उभारत आिेत, दलदबयात पोलाि दगरण्या आदि अवजोदरयात मदशन 
टूवस उद्योग उभारत आिेत. टी एन् सी चा उद्योग िेशाचे जगातील स्थानच बिलून टाकत आिे. 

 
रॅन्सनॅशनवस इतक्ट्या मोठ्या िोत आिेत, की स्ितःच्या िेशाच्या कािी मित्तिाच्या अांगाांिर त्याांचा 

पदरिाम िोतो आिे. कधी कधी स्ितःच्या िेशाशी त्याांचा सिकार असतो, कधी कधी नको तेिढा फायिा 
घेतला जातो. कधी िेशाच्या धोरिाांचा अिलांब िोतो, तर कधी आपवया स्ितःच्या धोरिाांचा केला जातो. 
परांतु टी एन सी अगिीच चाांगवया ठरत नािीत की अगिीच िाईटिी ठरत नािीत. परांतु िेशाच्या 
िद्दीपदलकरे् तत्काळ दबदलयन चलन पाठििे प्रकिा दतकरू्न आििे याबाबतची त्याांची क्षमता तांत्रज्ञान 
सुव्यिल्स्थत िोण्याच्या दृिीने योग्य तऱ्िेने माांर्ण्याची ताकि, अदधक जलि िालचाली करण्याची पात्रता 
या सिांमुळे टी एन् सी ने पुष्ट्कळिा राष्ट्रीय सरकाराांना िढेले आिे आदि आघार्ी जिळजिळ काबीजिी 
केली आिे. 

 
जागदतक शक्ट्तीरचनेच्या सांिभांत या मोठ्या टी एन् सी नी िेशाची भदूमका प्रबळ करण्याऐिजी 

िुबळीच करून टाकली आिे. आदि त्याचिळेी िुसऱ्या दिशनेे कें द्रापसारी िबाि कायड करीत असून सिड 
दशििी उसिनू टाकण्याची ि िेशाला उध्िस्त करून टाकण्याची धमकीिी ते िेत आिेत. 
 
टी–नेटचा उिय 
 

जगामध्ये काम करिाऱ्या टी एन् सी प्रमािे इतरिी शक्ट्ती अल्स्तत्िात आवया आिेत. टी एन् सी ची 
जिू प्रदतकृतीच ठरािी अशी आिखी एक शक्ट्ती म्ििजे रनॅ्सनॅशनल रेंर् युदनयनचे गट, धार्थमक, 
साांस्कृदतक, मानििांशीय चळिळीिी एकमेकींशी सांबांध ठेिीत िेशभर पसरत आिेत. रॅन्स नॅशनल 
पोदलदटकल पाटी गटसुद्धा उियाला येत असलेले आपवयाला आढळून येतात. 

 
आदि या घटनाांशी समाांतर असलेवया अशासकीय आांतरराष्ट्रीय सांघटनाांचेिी उिांर् पीक आलेले 

आिे. असे गट दशक्षि के्षत्रापासून सागरी मोदिमाांपयंत, तसेच खेळापासून शास्त्रापयंत, फळबाग शास्त्रापासून 
सांकटदनिारिापयंत अनेक उपक्रम िाती घेऊन, त्यात बरेच कािी िरून िाखित असतात. इांटरनॅशनल 
रेर्क्रॉस, इांटरनॅशनल फेर्रेशन ऑफ स्मॉल अँर् दमदर्यम साइज्र् कमर्थशयल एन्टरप्रायझेस, इांटरनॅशनल 
फेर्रेशन ऑफ दिमेन लाँयसड िी त्यापैकी कािी उिािरिे, ह्या छत्रीित् सांस्थाांचे लाखो लोक सभासि 
असतात; िजारो शाखा अनेक िेशामध्ये पसरलेवया असतात या सांस्थाांमध्ये एक तर राजकारिाबाबत 
आस्था असते, नािीतर नसते— या िोन टोकाांच्या अधले मधले टप्पेिी असतात. 

 



 
अनुक्रमणिका 

इ. स. १९६३ मध्ये अशा सुमारे १३०० सांस्था दनरदनराळया िेशाांतून काम करीत िोत्या. अशा 
सांस्थाांची सख्या िाढत िाढत इ. स. १९८५ पयंत ४५०० पयंत सिज जाईल असा अांिाज आिे. 

 
अशा सांस्था एकमेकाांशी स्थादनक, प्रािेदशक, िेशीय अशा उभ्या श्रेिीत सांबांदधत असतातच, दशिाय 

आर्व्या पातळीिर त्या भागीिारीच्या, कायाल्न्ित गटाांच्या, आांतर सांस्थाांत्मक कदमया ि इतर शक्ट्तीद्वारा 
एकमेकींशी सांबांदधत असतात. िे आांतरराष्ट्रीय सांबांध इतके िाट असतात, की युदनयन ऑफ इांटरनॅशनल 
असोदसएशनच्या अभ्यासानुसार त्याांच्यात ५२,०७५ प्रकारचे, व्याख्या न करता येण्याजोगे, एकमेकात 
गुांतिारे सांबांध असवयाचे इ. स. १९७७ साली लक्षात आले. अक्षरशः िजारो आांतरराष्ट्रीय बठैका, 
पदरसांिाि, मेळाि ेया िगेिगेळया गटाांमधील सभासिाांना एकत्र आिनू त्याांच्यात सांबांध प्रस्थादपत करून 
िेते. 

 
िे आांतरराष्ट्रीय जाळे रॅन्सनॅशनल नेटिकड –टी नेट–अद्याप जरी कमी कमी प्रमािात दिकदसत 

झालेले आिे तरी त्याने उभरत्या दतसऱ्या लाटेच्या जगाला आिखी एक दमती प्राप्त करून दिली आिे. 
 
टी एन सी च्या उियापासून ते आांतर सरकारी सांस्थाांपयंत आपवयाला घटनाांचा एक प्रकारचा गट 

एकाच दिशनेे दनघालेला आढळून येतो. िेशाांना दििसेदििस स्ितांत्र पाऊल उचलिे कमीकमी प्रमािात 
शक्ट्य िोत चालले आिे. ते आपले सािडभौमत्त्ि गमाित चालले आिेत. 

 
आपि आता एक निाच बिुस्तरीय राजकीय खेळ तयार करत असून त्याच्यात केिळ राष्ट्रेच 

नव्िेत, तर कॉपोरेशन्स, ररे् युदनयन्स, राजकीय, साांस्कृदतक गट, आांतर राष्ट्रीय सांघटना, िेशदनरपेक्ष 
एजन्सीज िे सिड खेळारू् भाग घेत असतील. िेशाांिर अगोिरच खालच्या श्रेिीकरू्न िबाि आलेले आिेत, 
त्याांचे कायडस्िातांत्र्जय आकसून गेलेले आिे, त्याांच्या शक्ट्ती कमी झावया आिेत प्रकिा त्याांच्याकरू्न त्या 
काढून घेतवया गेवया आिेत, अशा ल्स्थतीत एक मूलतः निी जागदतक रचना माांर्ली जात आिे, आकार 
घेत आिे. 
 
जागदतक जािीिा 
 

दतसऱ्या लाटेच्या उियापासून सांकोच पाित जात असलेवया िेशाांमध्ये एका निीन पद्धतीचे 
जागदतक अथडकारि अल्स्तत्िात येत असवयाचे जाििते आिे. िेशाचे पूिीचे अथडकारि िेशापुरतेच 
मयादित असायचे. आता या साठििीत गळती दनमाि झालेली आिे. त्याांना दमळालेवया यशाांमुळेच नािीसे 
िोण्याची िळे त्याांच्यािर आलेली आिे. पदिली गोि अशी, की प्रािेदशक अथंकारिाांच्या िाढीनेच राष्ट्रीय 
अथडकारिाला असलेली श्रिेी प्राप्त झाली िोती. िुसरी गोि अशी, की जागदतक अथडकारिाला त्याांनी 
जन्म दिला िोता, त्याचा आिाका फारच मोठ्या प्रमािात िाढला असून त्याने दिलक्षि असे नि ेआकार 
धारि केले आिेत. 

 
ह्या नव्या जागदतक अथडकारिािर टीएन्सी चा मोठा प्रभाि आिे. बँकाांच्या अनेक शाखा, ि 

इलेक्ट्रॉदनक िगेाने कायाल्न्ित असलेले अथडशील उद्योग िे दतला अदतशय मोठ्या प्रमािात मित करत 
असतात. अथोत्पािक ि जमा रक्कम इतक्ट्या मोठ्या प्रमािात िोत असते की दतच्यािर दनयांत्रि ठेििे 
कोित्यािी राष्ट्राला शक्ट्य नसते. दतची गती अनेक दिर्श्चलनाांतून िोत असते. िे अथडकारि सांदमश्र 
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स्िरूपाचे आिे. खाजगी स्िरूपातले भाांर्िलिार ि सिकारी योजना दमळून सांयुक्ट्त धार्से िाती घेऊन 
बरोबरीने काम करीत असतात. 

 
िुसऱ्या लाटेने लोकसांख्येचा एक भाग अशा प्रकारे तयार केले िोता, की त्याांचे दितसांबांध केिळ 

स्थादनक स्िरूपाचे उरले नसून त्याांना राष्ट्रीय आिशडिािाच्या आिशाचे स्िरूप प्राप्त झाले िोते. दतसरी 
लाट आता असे गट तयार करत आिे, की ज्याांच्या आस्था िेशाांच्या दितापेक्षािी मोठ्या स्िरूपाच्या 
असतात. उियाला येत असलेवया जागदतक आिशडिािाचाच पाया त्याांच्यात असलेला आढळतो. िी 
जागदतक जािीि अनेक िेशातील प्रशासक, लाांब केसिाले पदरसरिािी, बुदद्धित किी आदि दचत्रकार या 
सिांमध्ये आढळते. िे लोक, पूिीचे िेशभक्ट्त ज्याप्रमािे सांपूिड िेशाच्याितीने बोलायचे, त्याप्रमािे सांपूिड 
पृ्िीच्या, जगाच्या ितीने बोलतात, िी जागदतकता उत्क्राांतीच्या दृिीने अदतशय आिश्यक अशी बाब 
ठरलेला असून ‘िैदर्श्कजागतृी’च्या जिळपास नेऊन सोर्िारा िा एक मित्त्िाचा टप्पा आिे. 

 
कोित्यािी थरािर पिा, अथडशास्त्र असो, की राजकारि, सांघटना प्रकिा आिशडिािी कवपना 

असोत, आपवयाला िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीच्या आधारस्तांभािर–राष्ट्रीयत्िािर आतूनिी ि बािेरूनिी 
आघात िोत असलेले आढळतात. 

 
सध्याच्या ऐदतिादसक मित्त्िाच्या क्षिी पुष्ट्कळ गरीब ि दिकसनशील, उद्योगप्रिि िेश 

राष्ट्रीयत्िाच्या भािनेचा जागर घर्िनू आित आिेत. त्याच िळेी पूिी ज्याांनी िा प्रकार केला िोता, त्या 
औद्योदगक िेशाांकरू्न राष्ट्रीयत्िाची भदूमका नािीशी केली जात आिे, स्थानभ्रि केली जात आिे. िेशाच्या, 
राष्ट्राच्या कवपनाांचे तुकरे् पर्त आिेत. 

 
आगामी कािी िशके नव्या जागदतक सांस्थाांच्या उभारिीबाबत राष्ट्रीयत्िाच्या अगोिरच्या ि 

नांतरच्या जगाचे प्रदतदनदधत्ि करिाऱ्याांमध्ये सुरू असिाऱ्या लढ्यात भररू्न दनघालेली आपिाला 
आढळतील. 
 
कल्वपत कथा आदि शोध 
 

निीन जागदतक रचना कोित्या प्रकारे आकार घेईल िे आज व्िाइट िाऊस प्रकिा के्रमलीन इथे 
असिाऱ्या तज्ज्ञाांपासून रस्त्यािरच्या साध्या मािसाांपयंतचे कोिीिी दनदश्चतपिे साांगू शकत नािी. कोित्या 
नव्या प्रकारच्या सांस्था नव्या जगात अल्स्तत्िात येिार आिेत, ह्याचा कोिाला अांिाज येऊ शकत नािी. 
सध्याच्या अनेक लोकदप्रय िांतकथा पाांगििे ि नािीशा करिे िी मात्र शक्ट्यतेतील गोि आिे. 

 
अशा कल्वपत कथातील एकीचा ‘रोलर बॉल’ ि ‘नेट िकड ’ अशा बोलपटाांतून प्रसार िोतो. यात एक 

दनिुर, पोलािी नजरेचा खलनायक असे जािीर करतो. की, जगाचे आता भाग पर्िार आिेत. आदि िे 
भाग टी एन् सी च्या गटाकरू्न चालिले जािार आिेत. एक जागदतक ऊजा सांस्था, एक पुनरुत्पािन 
सांस्था, एक अन्न सांस्था, एक गृि दनमाि सांस्था, अशा अनेक गोिींची अशा तऱ्िेच्या बोलपटात कवपना 
केली जाते. पयाय म्ििून एका प्रचांर् कापोरेशनचे एकेक दिभाग, शाखा म्ििून या एकेका कवपनेचा दिचार 
केला जातो. 
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अशा तऱ्िेची साधी, सरळ कवपना िुसऱ्या लाटेतील कािी,–दिशरे्षीकरि, दिशालीकरि, 
कें द्रीकरि अशा–दिचारकलाांिर आधारलेली असते. परांतु या तऱ्िेचा दृिीकोि प्रत्यक्ष जीिनातील अपूिड 
अशा िैदिध्यपूिड अिस्थाांची, साांस्कृदतक, धार्थमक ि परांपरामधील कलिाांची, बिलाच्या िगेाची, नव्यानेच 
सिड उच् तांत्रादधदित िेशाांतून आढळून येिाऱ्या दिरलीकरिाच्या ऐदतिादसक मुसांर्ीची िखल घेण्याला 
अगिी असमथं ठरतो, अशी सोयीस्कर समजूत करून घेतो, की ऊजा, घरबाांधिी, अन्न अशा गरजाांचे 
व्यिल्स्थत दिभाग पार्ता येतील; सांपूिं रचनेतच क्राांती घर्िनू आििाऱ्या मूलभतू बिलाांकरे् िुलडक्ष 
करतो; कॉपोरेशनच्या अल्स्तत्ि िेतूकरे्िी िुलडक्ष करतो. लुप्तप्राय िुसऱ्या लाटेच्या कॉपोरेशन दिर्षयक 
प्रदतमाांिरच आधारलेला असतो. 

 
िुसरी याच्या जिळपास येिारी कपोलकवपना म्ििजे एकाच जागदतक सरकारकरू्न जगाचा 

कारभार चालदिला जाण्याची कवपना. ‘युनायटेर् स्टेट्स ऑफ द् िवर्ड’, ‘प्लॅनेटरी प्रॉलेटेदरअन स्टेट’ 
अशा सध्याच अल्स्तत्िात असलेवया कािी सांस्थाांमागे असिाऱ्या दिचाराांची िी सुधारून िाढिलेली आिृत्ती 
िोय. यामागचे दिचार िुसऱ्या लाटेतील तत्तिाांिर आधारलेले असेच आिेत. 

 
यातून कॉपोरेशनादधदित भदिष्ट्य प्रकिा जागदतक सरकार यापैकी कािीिी अल्स्तत्िात येत नसून 

अदतशय गुांतागुांतीची रचना दनमाि िोत असवयाचे दिसून येते. समान दितसांबांध असलेवया अनेक सांस्थाांचे 
जाळे आपि दिित आिोत. एका रचनेचा ठोकळा उभा करत नािी आिोत. 

 
पुढच्या िशकामध्ये, प्रिेशाांतून, शिराांतून, कॉपोंरेशन्समधून, पदरसरिाद्याांच्या सांस्थाांमधून, शास्रीय 

गटाांमधून सागर दिर्षयात आस्था असिाऱ्या गटाांमधून अल्स्तत्िात असिाऱ्या दनरदनराळया सांस्थाांचे जाळे 
उभे रादिलेले आपिास आढळून येईल. अांतराळदिर्षयक आदि अशा दकतीतरी सांस्थाांशी सांलग्न अशा 
सांस्था त्या त्या मुशींतून दनमाि झालेवया आढळतात. 

 
थोर्क्ट्यात, जगाची रचना आता नोकरशािीतवया खात्याांप्रमािे असिार नसून एकमेकाांशी 

अदतशय तीव्रतेने सांबांदधत असलेवया मेंिूमधील मज्जापेशींप्रमािे असिार आिे. 
 
िेशाांच्या अशा दठकऱ्या िोऊन पुनः साांधेजुळिी िोत असताना, टी एन सी ि इतर निीन घटक 

जगाच्या रांगभमूीिर िािरत असताना, अल्स्थरता कळसाला पोचलेली असताना, युद्धाांच्या धमक्ट्या उठत 
असताना, जगात सध्याच्या राष्ट्रीय सरकाराांद्वारे अत्यांत अांिाधुांिी दनमाि केली जात आिे. अशा िळेी 
आपवयाला नव्याच राजकींय आकाराांची रचना करण्याची आिश्यकता िाटू लागिार आिे. त्यातूनच 
जगाची सुव्यिस्था दनमाि िोिार आिे. 
  



 
अनुक्रमणिका 

व ा र। रगासध , उपग्रहासाह! 
 

जगामधील िाढता गोंधळ आदि अांिाधुांिी रोज अशा घटनाांमध्ये भर घालते आिे, की त्याांना योग्य 
मथळे िेऊन योग्य स्िरूपात सािर करण्यासाठी पत्रकाराांना आपली र्ोकी खाजिािी लागत आिेत. 
इरािमधील मुल्स्लम उठाि त्याांना थक्क करत आिेत. चीनमध्ये अचानक झालेली माओच्या धोरिाांची 
पीछेिाट, र्ॉलरचे अिमूवयन, गरीब िेशातून नव्यानेच उद्भिलेली बांर्खोरिृत्ती, एल  साव्िेर्ोर प्रकिा 
अफगादिस्थान येथील क्राांती या ि अशा इतर सिड गोिी चदकत करिाऱ्या दनरूदे्दश्य असून त्याांच्या त्याांच्यात 
एकमेकीत कसलािी सांबांध नािी. जग सािळयागोंधळाकरे् चाललेले आिे. 

 
तरीिेखील या सिड घटना िाटतात दततक्ट्या गोंधळाच्या नािीत. पृ्िीिर कोितीिी निी सांस्कृती 

अितरत असताना जुन्या गोिींशी सांघर्षड, उलथापालथ, अथडकारिाची कोलमर् अशा गोिी घर्त 
असतातच. ज्याला आपि गोंधळ समजतो, त्याच्याद्वारेच नव्या सांस्कृतीला भरपूर जागा करून दिली जात 
आिे. 

 
ितडमानाकरे् आपि जेव्िा िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीचा अस्तकाळ म्ििून पिातो, तेव्िा आपवयाला 

दिर्षाि िाटवयािाचनू रिात नािी. आपवया अखेरच्या काळात जे जग औद्योदगक सांस्कृतीने उभारून ठेिले 
आिे, त्यातील एक चतुथांश लोक िैभिात रिात आिेत. तीन चतुथांश लोक त्याांच्या मानाने थोरे् गरीब 
आिेत. िवर्ड बँक ज्याला दनखळ गरीबी म्ििून सांबोधते, अशा िास्तिात ८००, ०००, ००० लोक आज 
रिात आिेत. जिळ जिळ ७००, ०००, ००० लोक अधडपोटी असून दशिाय ५५०, ०००, ००० इतके लोक 
दनरक्षर आिेत. जिळ जिळ १, २००, ०००, ००० लोक सािडजदनक आरोग्य सोयींना िांदचत झालेले आिेत, 
औद्योदगक युगाच्या समाप्तीच्या काळात साधे दपण्यायोग्य पािी िेखील त्याांना उपलझध िोऊ शकले नव्िते. 

 
या जगातील िीस ते तीस औद्योदगक िेश स्िस्तात दमळिाऱ्या ‘अदृश्य’ ऊजेकरे् आदि स्िस्त 

कच्च्या मालाकरे्, आपवया आर्थथक यशाच्या इच्छेने िळलेले आिेत. 
 
दतसरी लाट िगेाने येत असताना तो िुसऱ्या लाटेच्या सािडभौम सते्तचाच अांत करत आिे असे नािी, 

तर दतच्याद्वारे व्यक्ट्त िोिाऱ्या जगातील गरीबी नि करण्याबाबतच्या पारांपादरक कवपना चूक आिेत िे 
दसद्ध करते आिे. 
 
िुसऱ्या लाटेचे धोरि 
 

जगातील श्रीमांत आदि गरीब याांच्यातील िरी कमी करण्याचे प्रयत्न इ. स. १९४० सालापासून 
एका धोरिाने करण्यात येत िोते. त्या धोरिाला मी िुसऱ्या लाटेचे र्ािपेच असे नाि िेतो. 

 
या मागांची सुरूिात ह्या दिचाराने िोते, की िुसऱ्या लाटेखालील समाजाांनी उत्क्राांतीचे दशखर 

गाठले आिे. इतर समाजाांनीिी आपवया समस्या सोर्िण्यासाठी औद्योदगक क्राांतीचेच कायडक्रम आचरिात 
आिले पादिजेत. लाखो लोकाांनी शतेीकरू्न उत्पािनाकरे् गेवयादशिाय प्रगती िोिार नािी. िुसऱ्या 
लाटेच्या यशस्िी नमुन्याचे प्रामादिक अनुकरि करण्यानेच दिकास साधेल. 

 



 
अनुक्रमणिका 

र्झनािारी िेशाांनी या दिशनेे जाऊन प्रगती साधण्याचा प्रयत्न केला. परांतु िदक्षि कोदरया प्रकिा 
तैिान याांच्यासारखे फार थोरे् त्यात यशस्िी झाले. बाकीच्याांचे प्रयत्न दिफल ठरले. या अपयशाांची कारिे 
नििसाितिाि, िाईट आखिी, भ्रिाचार, मागास दिचाराचे धमड, जमातीिाि, टी एन् सी इत्यािी िोत. 
दशिाय िाजिीपेक्षा गती घेिे प्रकिा अदजबातच गती न घेिे िेिी प्रकार घर्ले. कारिे कािी असली, तरी 
िुसऱ्या लाटेच्या आिशाने यशापेक्षा अपयशच अदधक प्रमािात पादिले, िी गोि खरी. 

 
िा मुद्दा इरािच्या उिािरिािरून अदधक स्पि िोईल. इ. स. १९७५ पयडत इरािचा िुकूमशिा शिा 

िुसऱ्या लाटेच्या धोरिानुसार िगेाने जात िवगना करत िोता, की मध्यपूिेकर्ील सिात प्रगत औद्योदगक 
िेश इरािच िोिार आिे. शिाच्या या योजनाांना आकार िेिाऱ्याांनी दगरण्या, धरिे, रेवि,े िमरस्ते आदि 
इतर सिड औद्योदगक क्राांतीच्या आिश्यक सजािटीचा माांर् घातला. इ. स. १९७८ पयंत आांतरराष्ट्रीय बकँसड 
आपला पैसा कमी व्याजाने दतथे ओतायला उत्सुक िोते. इराि या सिड उभारिीद्वारे ‘आधुदनक’ िेश बनत 
िोता, अशा िळेी तेिरानमध्ये भ्रिाचाराने थैमान घातले िोते. श्रीमांत आदि गरीब याांच्यातील िरी अदधक 
रुां िाित िोती. िुःखाच्या, सांकटाच्या समुद्रातील एका बेटािर जिू नागरी मध्यमिगड कसाबसा दटकून 
रिाण्याचा प्रयत्न करत िोता. तेलाखेरीज इतर जिळ जिळ िोन तृदतयाांश उत्पािन बाजारपेठेसाठीच 
तयार िोत िोते, त्याचा फर्शा तेिरानमधील लोकाांकरू्न पर्त िोता. आदि दजथे शिराच्या जेमतेम एक 
पांचमाांश उत्पन्न दमळत िोते अशा ग्रामीि भागातील लोक अत्यांत अल्स्थर ि िर्पलेवया ल्स्थतीत जगत िोते. 

 
तेिरान सरकारची कवपना अशी िोती, की दिकास मुलतः आर्थथक प्रदक्रयेिर अिलांबून असतो; 

धमड, सांस्कृदत, कौटुांदबक जीिन या गोिींसाठीिी पसैाच ििा. त्याला सांपूिड जग प्रमािीभतू िोत असलेले 
दिसत िोते. िािडरं्, बकड ले ि इतर युरोपीय दिद्यापीठाांतून दशकलेवयाांना पादश्चमात्य कवपनाांना दिरोध करिे 
मागासलेपिाचे िाटत िोते. 

 
तेल आदि इस्लाम याांचे ज्िालाग्रािी दमश्रि ि अशाच कािी िैदशष्ट्यपूिड गोिी सोर्वया, तर जे 

इरािमध्ये घर्त िोते, तेच िुसऱ्या लाटेच्या धोरिाांचा अिलांब करिाऱ्या इतर िेशातिी घर्त िोते. 
 
शिाच्या राजिटीता अांत तेिरानमध्ये घर्ला, पि त्याचे पर्साि मेल्क्ट्सकोपासून मदनलापयंत 

अनेक राजधान्याांतून उमटले. या अपयशाचे ि कोलमर्ीचे कारि काय असेल? िाजिीपेक्षा िाढलेली गती 
असेल? भदिष्ट्यातील धक्ट्क्ट्याचा पदरिाम असेल? तेलािरील अबकारी कर दमळूनिी क्राांदतकारी 
उलथापालथ घरू् नये या दृिीने मोठ्या प्रमािात मध्यमिगं दनमाि करिे सरकारला जमले नािी? 
इरािमध्ये घर्लेली शिा शोकाांदतका आदि त्यानांतर दतथे आलेली दततकीच िर्पशािी राजिट िुसऱ्या 
लाटेच्या धोरिाच्या मूलभतू पूिडपक्षादिर्षयी शांका दनमाि करते. 
 
यशस्िी आिशाची मोर्कळ 
 

जोपयंत िुसऱ्या लाटेचे िेश यश प्राप्त करत िोते, स्थयैड प्राप्त करत िोते, श्रीमांत अदधक श्रीमांत 
िोत िोते, तोपयंत त्याांचेच आिशड जगातवया इतर िेशाांपुढे िोते. इ. स. १९६० च्या सुमारास 
औद्योदगकीकरिापुढील पेचप्रसांग उद्भिला. 

 



 
अनुक्रमणिका 

सांप, अांधारमय काळ, कोलमर्ी, गुन्िे, ि मानदसक िताशपिा या गोिी िुसऱ्या लाटेखालील 
जगात सिडत्र पसरवया. कशाचाच कािी उपयोग का िोत नािी? इतके िताशपिाने भारलेले प्रश्न दिचारले 
जाऊ लागले.... प्रिूर्षि, भ्रिाचार, चलन फुगिटा, एकाकीपिा, िांशिाि, नोकरशािी, घटस्फोट, 
फारकती अशा सिड गोिींिर प्रखर िली े करण्यात येऊ लागले. सांपूिड आर्थथक रचनेच्या सांपूिड कोलमर्ीची 
शक्ट्यता अथडतज्ञाांकरू्न ितडिण्यात येऊ लागवया. दशिाय असे िाखिनू िेण्यात आले, की आश्चयंकारकपिे 
जर गरीब िेशात िुसऱ्या लाटेच्या धोरिाला यश आले, तर सांपूिं जगाचेच एका प्रचांर् कारखान्यात 
रूपाांतर िोऊन जाईल. सिड चराचराांसाठी धोकािायक पदरल्स्थती दनमाि िोईल. 

 
औद्योदगक पेचप्रसांग गाढा िोत गेवयािर श्रीमांत िेशाांिर औिासीन्याचे सािट आले. ‘जर िुसऱ्या 

लाटेचे धोरि उपयोगी पर्त नसेल, तर इतक्ट्या मोठ्या प्रमािातवया दिकें द्रीकरिाच्या ििेनेने 
तळमळिाऱ्या या सांस्कृतीशी स्पधा करण्याची कोिाला कशाला इच्छा िोईल?’ असा प्रश्न लाखो लोक 
दिचारू लागले. 

 
िुसऱ्या लाटेची धोरिे अिलांबिे िाच एक प्रगतीचा मागड आिे. अशी जी ठाम समजूत िोती, दतला 

धक्का िेिारी आिखी एक घटना घर्ली. पदिवयाांिा तुम्िी ‘दिकास पािा ि नांतर श्रीमांत व्िा’ असे जे 
धोरिात्मक गृिीतक िोते, त्याचा गाभा असा िोता, की भरमसाठ िा किाचा, काटकसरीचा, बांर्खोर 
नीतीचा आदि आर्थथक ि सामादजक बिलाांच्या िीघड प्रदक्रयाांचा पदरपाक िोता. 

 
पैसा दिकासातून दनमाि िोिे यापेक्षा दिकासासाठी पसैा ओतिे िाच क्रम अनेक दिकसनशील 

िेशाांमधून अनुभिण्यात आला. याच िळेी श्रीमांत िेशातील स्पधा तीव्र िोत चालली िोती. “िदक्षि 
कोदरयातील पोलाि कॅदलफोर्थनयातील बाांधकामात उपयोगात आिले जाऊ लागले. तैिानचे टेदलल्व्िजन 
सेट युरोपात खरेिी केले जाऊ लागले. भारतीय रॅक्ट्टर मध्यपूिेत खूप लागले.... चीनचा एक मित्त्िपूिड 
औद्योदगक शक्ट्ती म्ििनू अचानकच नायपूिड उिय झाला. काळजी अशी दनमाि झाली, की िे 
दिकसनशील अथडकारि जपान, अमेदरका, युरोप अशा प्रगताांशी दकतपत स्पधा करेल? का त्याांना मागे 
िेखील टाकेल?”— असे दि न्यूयाकड  टाइम्सच्या टोदकयोतील प्रदतदनधीचे दिचार आिेत. 

 
िुसऱ्या लाटेखालील जुन्या औद्योदगक िेशाांपैकी अनेक िेशाांनी, उद्योजकाांनी आदि त्याांच्या 

राजकीय सिकाऱ्याांनी ‘नोकऱ्याांच्या दनयाती’ िर आदि गरीब िेशाांतील औद्योदगकीकरिाच्या प्रसारामागील 
राजकारिािर कर्ारू्न िली े करायला सुरूिात केली. 

 
परांतु सगळीकरू्न अशीच शांका दनमाि िोत गेली, की फार गाजािाजा झालेली. िुसऱ्या लाटेची 

धोरिे दटकून रिातील का? मुळात ती बिलत्या पदरल्स्थतीत उपयोगी तरी ठरतील का? 
 
पदिवया लाटेची धोरिे पुनः? 
 

िुसऱ्या लाटेच्या धोरिाांची अपयश े गरीब िेशाांतून क्षोभ दनमाि करू लागली, जागदतक 
अथंकारिाची सांपूिड दनखळिी ि पुनः जोर्िी, िुरुस्ती याांची मागिी ते करू लागले आदि त्यामुळे ि 
स्ितःच्या िेखील भदितव्याच्या प्रचतेने त्रस्त िोऊन श्रीमांत िेशाांनी इ. स. १९७० नांतर गरीब िेशाांबद्दलच्या 
आपवया धोरिात बिल केला. 
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िा बिल जिू एका रात्रीत आदि अनेक सरकारे ि दिकास प्रदतदनधी–िवर्ड बँक, दि एजन्सी फॉर 
इांटरनॅशनल रे्व्िलपमेंट, आदि ओव्िरसीज रे्व्िलपमेंट कौल्न्सल याांनी रूळ बिलून पुनः पदिवया लाटेची 
शोभतील अशा धोरिाांची िाट पकर्ली. 

 
ग्रामीि दिकासािर नव्याने भर िेण्यात येऊ लागला. शतेकऱ्याांनी गाि ेसोरू्न िाटीने िाढलेवया 

शिराांकरे् जाि ेिा आग्रि सोरू्न िेण्यात आला. अन्नधान्य स्ियांपूिडतेिर भर िेण्यात येऊन नगिी दपकाांच्या 
दनयातीसाठीचा आग्रि नािीसा िोऊ लागला. मूलभतू मानिी गरजा पुऱ्या करण्याचे प्रयत्न िोऊ लागले. 

 
मजूर कमी लागािते अशा तऱ्िेच्या तांत्रज्ञानाचा अांगीकार करण्याऐिजी अनेकाांना काम दमळेल— 

तेिी कमी भाांर्िल, कमी ऊजां ि कमी कौशवयात असे प्रयत्न िोऊ लागले. मोठे पोलाि कारखाने 
उभारण्याकर्ील कल कमी िोऊन लघुउद्योगाकरे् मोठ्या प्रमािात लक्ष िेण्यात येऊ लागले. 

 
पदिवया लाटेचे समथडक िे पटिनू िेऊ लागले, की अनेक गरीब िेशात औद्योदगक तांत्रज्ञान 

अनथडक ठरले आिे. यांते्र मोर्ली, तर ती िुरूस्त न करता तशीच परू्न रिातात कच्ा मालिी आयात 
करािा लागतो. एकूिच खचड गरीब िेशाांना परिर्त नािी. प्रदशदक्षत कामगार कमी पर्तात. तेव्िा तोर् 
अशी दनघू लागली, की सिाथाने योग्य ि सोयीस्कर पर्तील अशाच तांत्रज्ञानाांचा अिलांब करािा, 
सुििडमध्य गाठािा. लिकरच, मधवया िजांचे तांत्रज्ञान दिकदसत करण्यासाठी अमेदरकेत ि इतस्त्र कें दे्र 
दनघाली. दशिाय खुद्द दिकसनशील िेशाांतिी अशी कें दे्र दनघाली. आदि दनम्नस्तरीय ताांदत्रक शोध मोठ्या 
प्रमािात लागण्यास सुरूिात झाली. 

 
नाांगरिी, पेरिी, खते पसरिी इत्यािी करण्यास िोन ओळीच्या लागिर्ींमध्ये उपयोगी पर्तील 

अशी बलै प्रकिा गाढि याांनी ओढली जािारी निी उपकरिे, भईुमूग उपटिे, िािे काढिे अशा प्रकारच्या 
कामासाठी िगेळीच उपकरिे तयार झाली. पाय मारून चालदिण्याचे भातमळिी यांत्र, केळीच्या 
सालीपासून पािी काढिारे यांत्र अशी अनेक यांते्र तयार िोऊ लागली. घाना, झाांदबया याांसारखे िेश िेखील 
सांशोधनात मागे नािीत. 

 
अदधक दिशाल पायािरिी पदिवया लाटेच्या धोरिाांचा अिलांब करण्यात येऊ लागला. इ. स. 

१९७८ साली अदधकारािर आलेले नि ेभारतीय सरकार तेलाच्या ि खताांच्या िाढत्या प्रकमतीमुळे गोंधळून 
गेले. िुसऱ्या लाटेच्या धोरिाांच्या अांगीकाराने त्याांना दिरस केला िोता. नेिरु ि इांदिरा गाांधी याांनी कापर् 
दगरण्याांच्या आिखी िाढीला प्रदतबांध केला. त्याऐिजी, याांदत्रक मागांऐिजीिी, िातमागािरच्या 
कापर्दनर्थमतीच्या िाढीला प्रोत्सािन दिले. यामागे काम पुरिण्याचाच केिळ िेतू नव्िता तर ग्रामीि 
भागातील कुदटरोद्योगाला प्रोत्सािन दमळिनू िेऊन नागरीकरिाला माघार घ्यायला लािण्याचा िेतू िोता. 

 
या नव्या धोरिात खूप चाांगला अथड भरलेला िोता. लोकाांच्या शिराकरे् लागलेवया प्रचांर् ओघाची 

गती कमी िोण्याची गरज यातून ध्यानात येते. ज्या ‘गािाां’ मध्ये जागतले बिुसांख्य गरीब रिातात, त्याांची 
अिस्था सुधारून त्याांना रिाण्यायोग्य करिे ह्या गोिीचािी रोख आिे. स्थादनक स्िस्त मालाच्या उपयोगाचे 
मित्ति पटिनू िेऊन भारी आयात मालाचा मोि टाळण्याकरे् त्याचा कल आिे. कायडक्षमतेच्या परांपरागत 
क्षुद्र कवपनाांना आव्िान आिे. कमी ताांदत्रक दृिीकोि ि स्थादनक दरिाज ि सांस्कृतीचा दिचार या गोिी 
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दिकासाला योग्य गती िेऊ शकतात िे ज्ञान आिे. भाांर्िल श्रीमांताांच्या िाती सोपिनू त्यातले थोरे्फार 
गरीबाांच्या िाती परे्ल अशी व्यथड आशा करण्यापेक्षा खुद्द गरीबाांची ल्स्थती प्रत्यक्ष सुधारण्यािर भर आिे. 

 
पदिवया लाटेची पदरल्स्थती बिलण्यापेक्षा दतच्यातील िाईट तेिढे काढून टाकिे असा धोरिाचा 

रोख दिसतो. म्ििजे खरा आजार बरा करण्याऐिजी केिळ मलमपट्टी करून भागिण्यासारखा िा प्रकार 
जगातील सरकारे आिेत. 

 
पदिवया लाटेच्या ल्स्थतीखाली जोपयंत गरीब िेश रिातील, तोपयंत जगाच्या अदतभादरत 

बाजारपेठेत त्याांच्याकरू्न कमी स्पधाशील िस्तूच येत रिातील. ते दजतके दििस शतेातच रिातील, दततके 
दििस गसॅ, तेल ि इतर िुर्थमळ नैसर्थगक सांपत्ती ते कमी प्रमािात िापरतील आदि राजकीय दृष्ट्यािी 
िुबळे ि कमी त्रासिायक असेच रिातील! 

 
पदिवया लाटेतील एक चमत्कादरक गृिीतक असे साांगते की इतर उत्पािक घटकाांचे आर्थथक 

मूवयमापन केले जात असताना मजुराच्या िळेाचे ि शक्ट्तीचे मूवयमापन–जोिर शतेाांिरील श्रमाची कामे 
िुसरेच कोिीतरी करत असते तोपयंत आर्थथक भारे्षत करण्याची आिश्यकता नािी. 

 
ज्याला आपि ‘प्रगत शास्त्र’ म्िितो ते शास्त्रज्ञाांनी श्रीमांत राष्ट्राांच्या समस्या सोर्िण्यासाठी 

दिकदसत केले. फार थोरे् सांशोधन जगातवया गरीबाांच्या िैनांदिन समस्या सोर्िण्याच्या दृिीने करण्यात 
आलेले आिे. मूळ दिकास धोरिच प्रगत शास्त्राच्या ि तांत्रज्ञानाच्या ताकिीने दिपून गेलेले असवयामुळे 
लाखो िताश, भकेुलेले ि किकरी शतेकरी दििसेदििस िुलड दक्षले जात असून त्याांची आर्थथक अधोगतीच 
िोत आिे. 

 
कािी दठकािी, कािी िळेा, पदिवया लाटेच्या धोरिाचा अिलांब बऱ्याच लोकाांच्या जीिनात 

सुधारिा घर्िनू आितोिी. परांतु एखाद्या मोठ्या िेशाने कधी याांदत्रकीकरिाअगोिरच्या पदिवया लाटेच्या 
पद्धती िापरून चाांगला बिल, तोिी मोठ्या प्रमािात घर्िनू आिला आिे असे दृश्य कुठे दिसत नािी. 
त्यामुळे िरील अपिािात्मक पुरािा दनयमाला बळकटी आििाराच ठरतो. 

 
मात्र माओच्या चीनमध्ये पदिवया लाटेतील मूलभतू तत्तिाांचा अिलांब करून सांपूिडतया नसला तरी 

पुष्ट्कळ मोठ्या प्रमािात िुष्ट्काळ टाळला गेला ह्या गोिीकरे् िुलडक्ष करता येिार नािी. खरोखरच िा फार 
मोठा पराक्रम िोता. परांतु इ. न. १९६० नांतर ग्रामीि दिकासािरचा, मागास उद्योगािरचा माओिाद्याांचा भर 
त्याच्या सांपूिड कुितीच्या आिाक्ट्याचा टप्पा गाठून थाांबला. त्याबाबतची चीनची प्रगती दतथेच थाांबली. 

 
पदिवया लाटेचा साचा िा प्रिािीकरिाचा एक उपाय आिे. सिडच गरीब िेशाांना तो आता लाग ू

परे्ल िे कसे शक्ट्य आिे? 
 
िैदिध्याने ओतप्रोत असलेवया या जगात आपवयाला दकत्येक निीन धोरिाांचा शोध लािायला ििा. 

औद्योदगक ितडमानातील प्रकिा त्यापूिीच्या भतूकाळातील आिशांकरे् पिािे आता सोरू्न दिले पादिजे. 
आता आपवयाला उियोन्मुख भदिष्ट्याकरे्च पिायला िि.े 
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दतसऱ्या लाटेची बाब 
 

आपि िोन लुप्तप्राय कवपनात जखरू्न रिाियाचे काय? या िोन पयायी धोरिातील दिरोध 
प्रकर्षाने समजािा म्ििनू मी त्याांचे दचत्र रेखाटले. प्रत्यक्षात फार थोर्ी सरकारे घुसर अमूतड दसद्धान्त 
प्रत्यक्षात उतरि ू शकतात. आपवयाला असे आढळून येईल की या िोन्िी धोरिातील मित्त्िाची तत्ति े
एकत्र आिण्याचे दकतीतरी प्रयत्न चाललेले दिसून येतात. तरी िेखील दतसऱ्या लाटेचा उिय आपवयाला 
िे स्पिपिे सुचितो, की या िोन सूत्राांच्या मध्ये एखाद्या प्रपगपाँगच्या चेंरू्प्रमािे नाचत रिाण्याची आता 
आपवयाला आिश्यकता उरिार नािी. 

 
दतसऱ्या लाटेचे आगमन फार मोठ्या प्रमािात सिड कािी बिलून टाकत आिे. िुसऱ्या लाटेच्या 

तांत्रज्ञानाखालील कोिताच दसद्धान्त ‘दिकसनशील जगा’चे प्रश्न सोर्ि ूशकत नािी. अल्स्तत्िात असलेले 
नमुने पूिडतः बिलता येत नािीत. अशा िळेी पदिवया लाटेखालील समाज ि िगेाने आकार घेत असलेली 
दतसऱ्या लाटेची सांस्कृती याांच्यात एक निीनच दिलक्षि सांबांध दनमाि िोऊ लागला आिे. 

 
िुसऱ्या लाटेचे उत्पािन, माध्यम दशक्षि या बाबतची ‘कारखाना’ पद्धत पदिवया लाटेखालील 

िेशािर लािून दिकास साधण्याचे प्रयत्न झाले आिेत, पि त्या प्रयत्नात सांपूिड सांस्कृतीची पाळेमुळे उखरू्न 
जाण्याचा प्रसांग प्राप्त झाला. 

 
या उलट, आपिाला असे आढळून येईल, की दतसऱ्या लाटेची अनेक िैदशष्ट्ये–उत्पन्नाचे 

दिकें द्रीकरि, घरातच काम, स्ियांदसद्धता इत्यािी आपि पादिलेली अनेक–पदिवया लाटेच्या समाजातील 
िैदशष्ट्याांशी दमळतीजुळती आिेत. कािीतरी प्रदतध्िनी स्िरूप प्रदतरूप स्िरूप, आपि पिात आिोत! 

 
त्यामुळेच आजचे कािी आश्चयडकारक शोध आपवयाठायी पूिीच्या कािी आठििी जाग्या करतात. 

थक्क करिारी गोि अशी आिे, की पदिवया ि दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीत समान गोिी दकतीतरी आिेत. 
िुसऱ्या लाटेतील कोितीच गोि ह्या िोन्िी सांस्कृतीमधील गोिींशी समान नािी! 

 
पदिवया ि दतसऱ्या लाटेतील िा दमळताजुळतापिा पदिवया लाटेखालील आजच्या पुष्ट्कळ िेशाांना 

दतसऱ्या लाटेतील िैदशष्ट्ये स्िीकारण्यास मित करू शकेल. त्यासाठी िुसऱ्या लाटेखालून जाण्याचे दिव्य 
करण्याची आिश्यकता त्याांना पर्िार नािी काय? कािी िेशाांना दतसऱ्या लाटेची उभारिी स्िीकारिे 
औद्योदगकीकरि करण्यापेक्षा सोपे जाईल काय? 

 
पूिी शक्ट्य नसलेली गोि म्ििजे आता बाजाराच्या िेतूने उत्पािन न करतािी लोकाांना आपले 

रिािीमान िाढिता येईल काय? दतसऱ्या लाटेने अनेक पयाय सािर केलेले असताना लोक बालमृत्यचेू 
प्रमाि कमी करू शकिार नािीत काय? जीिनकाल िाढि ूशकिार नािीत काय? साक्षरता, पोर्षकता 
आदि जीिनाचा एकूि स्तर उच् करिे साधू शकिार नािीत काय? िे सिड िुसऱ्या लाटेतील याांदत्रकता 
टाळून करता येिे शक्ट्य िोिार नािी काय? 
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उद्याची दिकसाची धोरिे िाँप्रशग्टन, मॉस्को, पॅदरस प्रकिा दजनेव्िाकरू्न न येता आदिका, आदशया 
प्रकिा लॅदटन अमेदरकेकरू्न पुढे येऊ लागतील. िी धोरिे ज्या त्या दठकािची असून प्रत्यक्ष स्थादनक 
गरजाांशी सुसांगत असतील. कुठलािी बािेरचा दकत्ता दगरिण्याच्या भानगर्ीत तो पर्िार नािी. 

 
दतसऱ्या लाटेच्या चढािामुळे आपवया सिड प्रयत्नाांना एक निीनच यथाथडता लाभिार आिे. 

जगातील अत्यांत गरीब िेशाांना, त्याचप्रमािे श्रीमांत िेशाांनािी दतच्याकरू्न निनिीन सांधी उपलझध िोिार 
आिेत. 

 
पदिवया ि दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीच्या मलूभतू उभारिीतील अनेक िैदशष्ट्यात असलेवया 

दमळतेजुळतेपिामुळे आगामी कािी िशकाांना भतूकाळातील ि भदिष्ट्यकाळातील मूलाांश एकत्र आिनू 
अदधक चाांगवया ितडमानाचा आदिष्ट्कार करिे शक्ट्य िोईल. 

 
ऊजा दिर्षयक घ्या. दतसऱ्या लाटेत प्रिशे करण्याऱ्या िेशाांपुढे ऊजादिर्षयक पेचप्रसांग दनमाि 

झालेला आिे. त्याचप्रमािे पदिवया लाटेखालील िेशाांनािी िा प्रश्न भेर्साित आिे. अगिी खालच्या 
पातळीिर म्ििाल तर कुठवया प्रकारची ऊजा दमळिायची िाच प्रश्न आिे! 

 
श्री. अमूवयकुमार एन्. रेड्डी या भारतीय शास्त्रज्ञाने असे िाखिनू दिले आिे की, शिरातील दिशाल, 

कें दद्रत पुरिठ्याांपेक्षािी ग्रामीि भागात दिकें दद्रत ऊजेची आिश्यकता फार मोठ्या प्रमािात आिे. 
 
भदूमिीन शतेकऱ्याांच्या कुटुांबाला दििसातील जिळजिळ सिा तास स्ियांपाक ि ऊब याांच्यासाठी 

जळि गोळा करण्यासाठी घालिाि ेलागतात. आिखी चार ते सिा तास दििीर प्रकिा पाण्याच्या िुसऱ्या 
एखाद्या दठकािािून पािी आिण्यासाठी खचड कराि ेलागतात. एिढाच िळे त्याांना गुरे, बकऱ्या, शळेया 
चारण्याच्या कामात घालिािा लागतो. श्री. रेड्डी म्िितात, की “अशा कुटुांबाांना पैसे िेऊन मजूर दमळििे 
शक्ट्य िोत नसवयाने कमीत कमी तीन मुले असािीत (जास्त असली, तर उत्तमच!) असा त्याांचा साधा 
सरळ दिशोब असतो... ग्रामीि ऊजां समस्या सुटली, तर दतथला कुटुांब दनयोजनाचा प्रश्निी िलका 
व्िायला मित िोईल.” 

 
श्री. रेड्डींनी ग्रामीि ऊजा आिश्यकतेचा अभ्यास करून असा दनष्ट्करं्ष काढला आिे, की छोटा ि 

स्िस्त बायो गसँ प्लँट मानिी ि प्रादिज उत्सजडनाचा िापर करून त्यापासून ऊजा इतक्ट्या प्रमािात दनमाि 
करू शकेल की दतथे ऊजा दिपुल प्रमािात उपलझध िोऊ शकेल. अशा तऱ्िेचे दकत्येक िजार सांच आर्थथक, 
सामादजक िगैरे सिड दृिींनी, मोठ्या िीजदनर्थमती सांचाांच्या दनर्थमतीपेक्षा, स्िस्त ि उपयुक्ट्त ठरतील. 

 
भारतात सध्या बायोगसॅचे १२,००० सांच उपयोगात आिले जात असून सध्याचे लक्ष आिे 

१००,००० िे सांचाांचे बाांगला िेशातिी या दृिीचे प्रयत्न चालू आिेत. चीनमध्ये २००,००० सांचाांची योजना 
अांमलात आिली जात आिे, तर कोदरयात सध्या २९,४५० सांच उपयोगात आिले गेलेले आिेत. येथील इ. 
स. १९८५ पयंतचे, लक्ष्य आिे ५५,००० सांचाांचे! 

 
दिली ी लगतच श्री. जगिीश कपूर या लेखकाने ि उद्योगपतीने, ििा एकर ओसार् माळजदमनीत 

जगप्रदसद्ध ‘सूयडशक्ट्ती शते’ तयार केले असून त्यात बायोगसॅ प्लँटिी उभारला आिे. ह्या शतेात भरपूर 
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धान्य, फळे आदि भाजीपाला तयार िोत असून त्याच्या कुटुांबाच्या ि नोकराांच्या याबाबतच्या गरजा पूिड 
िोऊन यातील टनािारी बाजाराला नफ्याच्या दिक्रीला उपलझध िोऊ शकते! 

 
इांदर्यन इल्न्स्टयूट ऑफ टेक्ट्नॉलॉजीने ििा दकलोिटॅ क्षमतेच्या सूयडऊजा प्लँटचा आराखर्ा 

तयार केला असून, एका खेड्याच्या घरातील दििे, पाण्याचे पांप, आदि सािडजदनक टी. व्िी. सेट ि रेदर्ओ 
सेट याांची ऊजागरज िा सांच भागि ूशकेल. मद्रासमध्ये सूयडशक्ट्तीिर चालिारा क्षार उत्सजडक सांच तयार 
करण्यात आला आिे. आदि दिली ीजिळील सेंरल इलेक्ट्रॉदनक्ट्् ने घरातील िापरासाठी िीज तयार 
करण्यासाठी फोटोव्िाल्वटक सोलर सेवसची योजना प्रत्यक्षात आिनू िाखिली आिे. 

 
इस्त्राइलचे जीिनशास्त्रज्ञ िमीम अबीब याांनी अशी एक इदजप्त–इस्त्राइल सांयुक्ट्त योजना माांर्ली 

आिे की दसनाईत इदजप्तचे पािी आदि इस्त्राइलचे प्रगत पािी पुरिठा तांत्रज्ञान िापरून ज्याचा साबुिािा 
तयार करतात त्या टादपऑका प्रकिा ऊस याचे उत्पािन कराियाचे. नांतर त्याचे इदथनॉल प्रकिा मोटर 
इांधनात रूपाांतर कराियाचे. या दशिाय उसाच्या दचपार्ाांचा गुरे ि बकऱ्या खाद्यासाठी, तसेच िनस्पती 
मूलद्रव्याांचा कागि उत्पािनासाठी िापर करण्याची योजना आिे. अशाच प्रकारच्या योजना आदिका, 
िदक्षिपूिड आदशया, ि लॅदटन अमेदरका या भागातिी अमलात आिता येिे शक्ट्य असवयाचे अिोब याांनी 
सुचदिले आिे. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या कोलमर्ीचा एक भाग असलेवया ऊजापेचप्रसांगामुळे अशा निीन कवपनाांचा–

कें दद्रत आदि दिकें दद्रत छोया मोठ्या प्रमािातील ऊजा उत्पािनासाठी जन्म िोतो आिे. पदिवया प्रकिा 
दतसऱ्या लाटेखालील कोितािी समाज िुसऱ्या लाटेच्या युगासाठी आखलेवया ऊजा पद्धतींचा आश्रय घेिे 
शक्ट्य नािी. 

 
शतेीचे काय? या के्षत्रातिी दतसरी लाट परांपरेिून िगेळया दिशनेे आपवयाला नेते आिे. 

अॅदरझोनामधील युस्कॉन येथील एन व्िायरोन्मेंटल दरसचड लॅबमध्ये लाांबलचक थाळयाांमधून कोळांबीची 
पैिास करण्यात येत आिे. त्याांच्या शजेारीच काकड्या ि लेदटस याांची लागिर् आिे. कोळांबीच्या 
उत्सजडनाचा खतासारखा िापर करून घेऊन भाजीचे उत्तम उत्पािन करण्याचा येथे प्रयत्न िोतो. व्िमाटँ 
येथेिी अशाच प्रकारचे परांतु थोरे् िगेळे प्रयत्न चालू आिेत. येथे माशाांच्या टाकीत दििसा सूयाची उष्ट्िता 
साठिली जाते ि रात्री थांर्ी कमी करून उबिारपिा िाढिण्यासाठी ती बािेर फेकली जाते. इथे माशाांच्या 
उत्सजडनाचा भाजीपावयासाठी खत म्ििून िापर करण्यात येतो. मसेॅच्युसेट् येथे न्यू अवकेमी 
इल्न्स्टयूमध्ये माशाांच्या टाक्ट्याांच्या जाळीिार छपरािर कोंबड्याांची दपले िाढदिण्यात येतात. कोंबड्याांच्या 
दपलाांच्या उत्सजंनापासून अवगी नामक समुद्री िनस्पती पोसवया जाऊन त्या ते मासे खातात. अन्न 
उत्पािनाच्या ि अन्न प्रदक्रयेच्या बाबतीतवया प्रयोगाांची ि सांशोधनाची िी केिळ कािी उिािरिे. यातील 
पुष्ट्कळ गोिींचे पदिवया लाटेखालील समाजाांच्या तत्तिाशी खास सांबांध पोचतात. 

 
यापढुील २० िर्षांसाठी अन्नपरुिठादिर्षयक भाकीत युदनव्िर्थसटी ऑफ सिनड कॅदलफोर्थनयाच्या सेंटर 

फॉर फ्युचसड दरसचडने असे केले आिे, की यापुढील काळातील अनेक घर्ामोर्ी कृदत्रम खताची गरज 
िाढदिण्याऐिजी कमीच करतील. इ. स. १९९६ पयंत ९० टके्क अशी शक्ट्यता आिे, की स्िस्त ि दनयांदत्रत 
स्िरूपात खते पुरिली जातील. नैरोजनयुक्ट्त खताांची गरज १५ टक्ट्क्ट्याांनी तरी कमी िोईल. नैरोजनची 
गरज पर्िार नािी, अशा दबयािाांची दनर्थमतीिी केली जाईल निीन प्रकारच्या अदधक दनपज करिाऱ्या 
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दबयािाांची दनमीती िमखास केली जाईल. २५ ते ५० टके्क िाढ उत्पािनात िोईल. पिन चक्ट्क्ट्याांचा िापर 
आिखीिी निनिीन योजनाांचा िापर पािी पुरिठ्यासाठी केला जाईल. अनेक मागांनी उत्पन्न िाढते 
रिाण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. 

 
या पुढील काळात िनस्पती ि दपके ऊजादनर्थमतीची साधने म्ििूनिी उत्पन्न केली जातील. ििामान 

िि े तसे ठेििे, कॉम्प्युटर सटेॅलाइटचे दनयांत्रि आदि प्राण्याची दनपज अशा अनेक मागांनी जगाचा 
अन्नपुरिठा क्राांदतकारक रीतीने सुधारला जाण्याची शक्ट्यता आिे. पि या शक्ट्यता आजच्या भकेुवया 
शतेकऱ्याांची पोटे भरू शकिार नािी. त्यासाठी शतेीचे दनयोजन आदि सांशोधन ि त्यासाठी निीन शास्त्रीय 
सांशोधनाचा सिकारिी घेऊन पुढे पािले टाकायला ििीत. कागिािरून प्रत्यक्षात योजना यायला िव्यात. 

 
दतसऱ्या लाटेकरे् आपि जात असताना ज्या नव्या तांत्रज्ञानाांचा आपवयाला लाभ िोिार आिे, 

त्याांच्याद्वारे येिाऱ्या निीन शक्ट्यता, नव्या दक्षदतजाांच्या शक्ट्यता नाकारता येिार नािी. त्यात 
सागरशतेीपासून दकटक ि इतर जीिाांचे इतर उत्पािनासाठी साधन म्ििनू करण्यात येिाऱ्या िापरापयंत 
अनेक गोिी आिेत. युफोर दबयासारख्या िनस्पतींचे सवफरदिरदित इांधनात रूपाांतर ि मायक्रो 
ऑरगदॅनझमच्या सिाय्याने िनस्पती मूलद्रव्याांचे माांसात रूपाांतर–अशा अनेक गोिी. आजपयंत ज्याांची 
अदजबात मादिती नव्िती अशा ि ज्याांचा फारच थोर्ा िापर केला गेला अशा िनस्पतीचा और्षध 
दनर्थमतीसाठी उपयोग करून घेतला, तर पदिवया लाटेखालील अनेक िेशाांना ते िरिानच ठरेल. 

 
इतर के्षत्राांतिी परांपरेचा दकतपत अांगीकार केला जाईल याची शांका आिे. परांपरा सोरू्नच 

प्रगतीकरे् झेप घेतली जाईल. बेकार ि कमी नोकऱ्या िा मोठा ज्िलांत प्रश्न पदिवया लाटेखालील िेशाांना 
भेर्साितो आिे. लघुउद्योग, दिकें दद्रत उद्योग, ग्रामीि भागाकरे् परतिे असे याबाबतचे अनेक उपाय 
यापूिी आपि पादिले आिेतच. नव्या तांत्रज्ञानािर आधारलेले उत्पािन ि उत्पािन पद्धती उपकारक 
ठरिार आिे. 

 
दतसऱ्या लाटेखालील िळििळि आपवयाला निीन साांिर्थभक यथाथाची आिश्यकता पटिनू िेत 

रािील. औद्योदगक क्राांतीच्या काळात रस्ते सामादजक, राजकीय ि आर्थथक दिकासाांच्या सांिभात अल्स्तत्ि 
राखून िोते. आता इलेक्ट्रॉदनक् िळििळि व्यिस्था आिश्यक आिे. नव्या प्रकारचे िळििळि 
सुरूिातीला दनर्थमती खचात जास्त मिाग िाटेल, तरी नांतर प्रत्यक्षात, िापरात ते अदधक स्िस्त, ऊजेत 
काटकसर करिारे आदि अदधक योग्य ठरिार आिे. ग्रामीि भागाकरे् उत्पािन दिखुरले गेले म्ििजे तो 
शिरी भागाशी, इतर जगाशी दनखळलेला न रिाता सांबांदधत रािील. दशिाय िाितूक खचातिी भरपूर 
प्रमािात कपात िोईल. 

 
इलेक्ट्रॉदनक् टेदलकम्युदनकेशन िुसऱ्या लाटेखालील जागदतक सत्ताांना लिकर पदरदचत झालेले 

असवयामुळे त्याच्या दिदिध लिरींिर रदशया, अमेदरका अशा प्रगत िेशाांनी ताबा दमळदिलेला आिे. 
उपलझधापैकी २५ टके्क प्रसारिपटाचा त्याांच्याकरे्च ताबा आिे. परांतु आता पदिवया लाटेखालील ि बराच 
काळ अदिकदसत असलेवया िेशाांना त्याचे मित्ति कळून चुकलेले असवयामुळे त्याांचेिी या िळििळिाचा 
फायिा घेण्याच्या दृिीने जोरिार प्रयत्न चालू आिेत. पुनः दितरि करून िा प्रश्न सोर्िला जािा असे 
त्याांचे म्िििे आिे. अमेदरका ि रदशया याांची याबाबतची चालढकल पािून निीन जागदतक मादिती प्रसारि 
व्यिस्थेसाठी त्याांनी आिाज उठिला आिे. परांतु यापेक्षा िेखील टेदलकम्युदनकेशन ि ििातूक या प्रश्नाांची 



 
अनुक्रमणिका 

िुसरी बाजू सोर्ििे त्याांना अदतशय अिघर् िोऊन बसले आिे. आपवयाला उपलझध झालेवया मयादित 
साधनाांचे अांतगडत व्यििारासाठी िाटप कसे करायचे िा प्रश्न पर्ला आिे. अथात िा प्रश्न प्रगत िेशाांनािी 
पर्लेला असतो. 

 
ऊजा, शतेी, तांत्रज्ञान, िळििळि या के्षत्रातील घर्ामोर्ी ि दिकास या गोिील पेक्षािी मित्तिाचे 

असे कािी सुचदितात. भतूकालीन, भदिष्ट्यकालीन, पदिवया लाटेच्या ि िुसऱ्या लाटेच्या समाजाचा सांगम 
घरू्न एक निाच समाज अल्स्तत्िात येतो आिे. कमी भाांर्िलातले, खेड्यात दनमाि झालेले ग्रामोद्योग ि 
उच् तांत्रािर आधारलेले, काळजीपूिडक दनिर्लेले कािी उद्योग या िोघाांचेिी रक्षि ि दिकास करिारे 
अथडकारि या सिांना प्रत्यक्षात आििारे धोरि समाजात अितरलेले दिसेल. 

 
श्री. जगिीश कपूर याांनी म्िटले आिे की, “मानिाने प्राप्त केलेले प्रगत शास्त्र ि तांत्रज्ञान आदि 

गाांधीिािाच्या स्िप्नातील िराभरा ग्रामीि पदरसर, साधीच परांतु आकर्षडक ग्रामराज्ये या िोिोतला समतोल 
आता साधायला ििा आिे. या व्यििायड युतीसाठी समाजाच्या स्िरूपात, त्याच्या प्रतीकात, मूवयात, 
दशक्षिपद्धती, त्याच्या पे्ररिाांत ऊजा साधनाांत आदि इतरिी अनेक सांस्थाांत आमूलाग्र बिल व्िाियास ििा 
आिे.” 

 
आता िाढत्या सांख्येने िूरदृिीचे दिचारिांत, समाज दिश्लेर्षक, दिद्वान, शास्त्रज्ञ असे म्ििू लागले 

आिेत, की या प्रकारचा बिल आता घरू्िी लागलेला आिे. एक निीनच परतु मूलभतू स्िरूपाचा सांयोग 
आता अल्स्तत्िात येतो आिे : गाांधी : उपग्रिाांसि! 
 

∎ ∎ ∎ 
 
मूळचे उत्पाग्रािक 
 

दतसऱ्या लाटेने अथडके्षत्राशी दनगदर्त नसिाऱ्या ि ताांदत्रकतेशीिी सांबांध नसिाऱ्या प्रश्नाांना प्राधान्य 
दिलेले आिे. दतसऱ्या लाटेने या प्रश्नाांकरे् पिाण्यासाठी आपवयाला ताजा दृदिकोि दिलेला आिे. 
दशक्षिाचाच प्रश्न घ्या. दिकासाच्या कें द्रभागी दशक्षिाचे स्थान आिे िी गोि सिडजि मान्य करतात. पि 
कोित्या प्रकारचे दशक्षि? 

 
ज्यािळेी िसाितिािी सत्ताांनी आदिका, भारत ि इतर भागात औपचादरक दशक्षि सुरू केले, तेव्िा 

त्याांनी कारखाना तत्तिाखाली शाळा उघर्वया. स्ितःच्या अत्युच् थरातींल शाळाांचा दनकृि अनुकरिाचे 
प्रिशडन केले. आज या सिड दठकािी िुसऱ्या लाटेखालील दशक्षि पद्धतींना आव्िान दिले जात आिे. दशक्षि 
िी िगात घेण्याची बाब आिे या समजुतीलाच दतसऱ्या लाटेने आव्िान केले आिे. आज दशक्षिाची प्रत्यक्ष 
कामाशी साांगर् घालण्याची िळे आलेली आिे. समाजसेिा, राजकीय लढे, याांच्याशी सुद्धा त्याचा कुठेतरी 
सांबांध येत जािा अशी अपेक्षा व्यक्ट्त केली जात आिे. गरीबच काय, श्रीमांत राष्ट्राांतूनिी आपवया 
दशक्षिदिर्षयक परांपरागत गिृीतकाांची पुनर परीक्षा िोिे आिश्यक झालेले आिे. 

 
साक्षरता म्ििजे काय? दतचा िेतु काय? केिळ दलिायला आदि िाचायला येिे?— ज्ञानासाठी या 

गोिीची खरोखर आिश्यकता आिे काय? आता नव्या बिलत्या पदरल्स्थतीत निी साधने प्राप्त झावयामुळे 



 
अनुक्रमणिका 

दनरक्षर शतेकरी िेखील रेदर्ओ इत्यादििरून दमळिाऱ्या सूचना ि ज्ञानाचा अिलांब करून शिािा िोईल ि 
अदधक उत्पािन करू शकेल अशी शक्ट्यता नािी का? 

 
िुसऱ्या लाटेचे लोक नेिमी म्िितात, की भारतातील खेरू्त प्रकिा कोलां दबयन शतेकरी िे 

अकायंक्षम प्रकिा कािी न करिारे, थांर् ि िेिशून्य आिेत. कमी पोर्षक आिार, परािलां दबत्ि, ििामान, 
िर्पशािी, राजकीय सत्ता अशा कािी गोिींचा पदरिाम म्ििून मािूस अकतृडत्ििान प्रकिा ध्येयशनू्य िोिे 
अशक्ट्य आिे का? भरपूर पोर्षिानेच, अशी शक्ट्यता आिे का की, लाखो मूलाांतील बौदद्धक पातळी िाढेल, 
स्पधा करून पुढे जाण्याची इच्छा त्याांच्यामध्ये दनमाि िोईल; कायडक्षमता िाढेल, त्याांच्यात ध्येयिाििी 
दनमाि िोईल! 

 
दतसरी लाट स्ितः बरोबर, केिळ ऊजा प्रकिा तांत्रज्ञान, शतेी प्रकिा अथडशास्त्र याांबाबतच नािी, तर 

व्यक्ट्ती–व्यक्ट्तींच्या प्रत्यक्ष मेंिूत आदि ितडिुकीत िोिाऱ्या क्राांदतकारक बिलाची बीजे आित आिे. 
 

∎ ∎ ∎ 
 

दतसऱ्या लाटेची सांस्कृतीची अजून पुरती जर्िघर्ि झाली नािी. तरी गरीब ि श्रीमांत िोघाांनािी 
ती निीन, स्िातांत्र्जयिायक अशा शक्ट्यताांची के्षते्र उघरू्न िेत आिे. पदिवया लाटेखालच्या जगाच्या 
िुबळेपिाकरे्, गरीबीकरे् प्रकिा िुःखाकरे् दतने लक्ष दिलेले नािी, तर त्याच्या असलेवया सुप्त साम्याच्या 
जागतृीिर लक्ष कें दद्रत केलेले आिे! या पदिवया सांस्कृतीचे जे प्रमुख घटक औद्योदगक सांस्कृतीच्या दृिीने 
मागासलेपिाचे ठरत िोते, तेच उभरत्या दतसऱ्या सांस्कृतीच्या नमुन्याच्या आिशांच्या आकृतींच्या सांिभात 
अदतशय उपयुक्ट्तच ठरिार आिेत. 

 
या िोन सांस्कृतींचा सांगम येत्या कािी िर्षात गरीब ि श्रीमांत याांच्यातील सांबांधात बिल घर्िनू 

आिेल. समीर अमीन या अथडतज्ज्ञाने म्िटले आिे, की “जो भासमान पेचप्रसांग उभा करण्यात आला तो 
म्ििजे आजच्या पादश्चमात्य तांत्रज्ञानाची नक्कल करािी की शतकापूिीच्या पादश्चमात्य जगातील ल्स्थतीला 
लागू पर्िाऱ्या जुन्या तांत्राचा अिलांब करािा िा िोय. त्याचा नाश करण्याची अत्यांत गरज आिे.” दतसरी 
लाट िीच गोि शक्ट्य करून िाखििार आिे. 

 
भािी काळात िोिाऱ्या अत्यांत दिलक्षि शयडतीत भाग घेण्यासाठी आज जगातले गरीब ि श्रीमांत 

सज्ज झालेले आिेत! 
  



 
अनुक्रमणिका 

एकव ा र। रभरीवाक्य  : रमहान रासगम 
 

केिळ एका िशकापूिीं आपि घर्िाऱ्या बिलाांची सांगती लागत नसवयाने गोंधळलेवया अिस्थेत 
िोतो. आज या बिलाांच्या गोंधळामागची सांगती आपवयाला चाांगवया तऱ्िेने लागू लागलेली आिे. सुसांगत, 
उत्कृि नमुना तयार िोऊ लागलेला आिे. भदिष्ट्य आकार घेऊ लागले आिे. 

 
अत्यांत मित्त्िपूिड असे ऐदतिादसक सांगम घर्ित बिलाांच्या िगेिान नद्या एकमेकींशी दमसळून 

जात तासातासाला अदधक िगे घेिाऱ्या बिलाच्या दतसऱ्या लाटेच्या दिशाल ‘सागराची’ उभारिी करत 
आिेत. 

 
बिलाची िी दतसरी ऐदतिादसक लाट औद्योदगक समाजाच्या सरळ रेरे्षचीच िाढ नसून दिशचेाच 

मूलभतू बिल असिार आिे. पूिीं जे अल्स्तत्िात िोते, त्याचा सरळ ि स्पि नकार आकार घेिार आिे. 
आपवया र्ोळयाांिेखत, ३०० िर्षांपूिी जशी औद्योदगक क्राांती घर्िनू आिली गेली, तशीच, क्राांती घर्िार 
आिे. केिळ ताांदत्रक क्राांती घर्त नसून खऱ्याखुऱ्या अथाने पूिडतः निी सांस्कृती अितरत आिे. अनेक 
पातळयाांिर एकाच िळेी ि समाांतरपिे बिल घर्त आिेत. 

 
प्रत्येक सांस्कृती दिदशि पदरल्स्थतीत आकार घेत असते, पदरल्स्थतीला आकार िेखील िेत असते. 

लोकसांख्या ि साधने याांची दमश्रिे घर्ित असते, दमश्रिे बिलत असते आदि त्याांच्यातून प्रदतप्रबदबत िोत 
असते. प्रत्येक सांस्कृतीचे असे एक दिदशि तांत्रज्ञान के्षत्र असते. दिदशि ऊजा पद्धत दिदशि उत्पािन 
पद्धतीशी दनगदर्त असते. दतची एक दिदशि दितरिपद्धत िेखील असते. एकमेकाांशी सांबांदधत असलेवया 
अशा सामादजक सांस्थाांनी बनलेले दिदशि सामादजक के्षत्र प्रत्येक सांस्कृतीला लाभलेले असते. प्रत्येक 
सांस्कृतीचे मादितीके्षत्र, िळििळिाचे स्त्रोत–ज्याच्याद्वारे मादितीचे ििन िोत असते— िेिी दिदशि 
स्िरूपाचे असते. प्रत्येक सांस्कृतीच्या शक्ट्तीचे एक दिदशि के्षत्र असते. दशिाय, प्रत्येक सांस्कृतीचे बाह्य 
जगाशी असलेवया सांबांधाांचे िैदशष्ट्यपूिड उिा : शाांततामय, स्फोटक, िा प्रदतकात्मक असे सांच असतात. 
प्रभािी साांस्कृदतक गृिीतकाांचे िे सांच सांस्कृतीच्या िास्तिाबाबतच्या दृदिकोिाांची उभारिी करतात आदि 
दतच्यातफे घटनाांना न्याय िेतात. 

 
दतसऱ्या लाटेतफे जुन्याची केिळ दिस्कट िोिार नािी, तर नव्याची पायाभरिी िोिार आिे. सध्या 

िोत असलेवया क्राांदतकारक ि स्ियांशल्क्ट्तमान बिलाांतून िे दनष्ट्पन्न िोिार आिे.... आपवयाला आता 
प्रथमच यापैकी कािी प्रमुख घटकाांची ओळख पटिार असून, त्याांच्यात एकमेकाांत असलेले सांबांधिी कािी 
प्रमािात उमगिार आिेत... आपवया सध्याच्या सांस्कृतीपेक्षा येऊ लागलेली दतसरी सांस्कृती अदधक सभ्य, 
चाांगली ि लोकशािी तत्तिाांनी युक्ट्त अशी असिार आिे िी गोि उत्साि िाढििारी आिे. 

 
तथादप ल्स्थत्यांतराच्या काळात सामादजक फाटाफूट, दिक्राळ आर्थथक चढउतार, दिभागीय 

चकमकी, मोकळया िोिाऱ्या जागा पटकािण्यासाठीच्या धर्पर्ी, तांत्रदिर्षयक उलथापालथी ि दिनाश, 
राजकीय खळबळी, प्रिसाचार, लढाया, लढायाांच्या धमक्ट्या, या सिांनी पदरल्स्थती भरलेली ि भारलेली 
असेल. सांस्थाांचे प्रकिा मूवयाांचे दिक्रें दद्रकरि िोत असून सत्ताप्राप्तीच्या चळिळींचेिी िातािरि आिे. िोन 
सांस्कृतींमध्ये िोिाऱ्या चकमकी धोकासूचक आिेत. 

 



 
अनुक्रमणिका 

तरीिेखील शिेटी सिडनाश िोिार नसून, दटकािच धरला जािार आिे. आदि बिलाची प्रमुख 
मुसांर्ी आपवयाला कुठे नेत आिे, िे जाििे फार मित्त्िाचे आिे. आगामी अवपकालीन ि भयप्रि जोदखमा 
टाळत टाळत जमेल तर आपि कोित्या प्रकारच्या जगात प्रिशे करिार आिोत? कोित्या प्रकारचा 
समाज आकाराला येत आिे? 
 

∎ ∎ ∎ 
 
उद्याचे आधार 
 

दतसऱ्या लाटेची सांस्कृती दिदिध मागांनी ऊजा प्राप्त करेल. िैिोजनपासून सौर, पृ्िीच्या 
पोटातील उष्ट्ितेपासून, लाटाांपासून, जैदिक ऊजेपासून अशा अनेक मागांनी केिळ एकाच प्रकार ि अदधक 
भर ि भार िेिे प्रकार आता घर्िार नािी. या नव्या मागांच्या अनुसरिाने स्ियांदसद्धता येईल त्याचप्रमािे 
साठा सांपून जाण्याची भीदत न रािता तो पनुः ताजा ि निा िोिार असवयामुळे अदतशय दनधास्तपिा येईल. 

 
ताांदत्रक के्षत्रातिी दतसरी लार् िैदिध्य आििार असून त्याचा आधार जैदिक, इलेक्ट्रॉदनक्ट्सचा, 

भौदतक शास्त्राांचा त्याचप्रमािे बाह्य अांतराळातून ि समुद्रतळातून चालिाऱ्या प्रयोगातून दमळिाऱ्या 
ज्ञानापासून तयार िोिार आिे. िे सिड तांत्रज्ञान कािी अपिाि सोर्ले तर, कमी प्रमािात ऊजेचा िापर 
करिार आिे. दशिाय पदरसराला, मानिी ि प्रािीजीिनाला घातक ठरिारा भाग त्यात कमी प्रमािात 
असिार आिे. आदि दिशरे्ष गोि िी, की एका प्रकारच्या उत्पािनानांतर उरलेला िाया जािारा भाग िुसऱ्या 
प्रकारच्या उत्पािनासाठी कच्ा माल ठरिार आिे. िगेळेच चक्र तयार िोिार आिे. 

 
कवपकता, मादिती ि ज्ञान याांच्याद्वारा आज नाश पाित चाललेवया नैंसर्थगक सांपत्तीला पयाय 

दमळिार आिेत. अथात् िे सिड िोत असताना अथडकारिाला िरचेिर झोके बसिार आिेत. ते भयांकर 
झोकाांड्या खािार आिे. 

 
मादिती ि ज्ञान याांना फार मोठे मित्त्ि प्राप्त िोिार असवयामुळे दशक्षिाची पुनबांधिी करिे नव्या 

सांस्कृतीला आिश्यक िाटेल. शास्त्रीय सांशोधनाची व्याख्या नव्याने करािी लागेल. आजच्या माध्यमाांचा 
दिचार करताना असे आढळून येंते, की छापलेवया स्िरूपात प्रकिा इलेक्ट्रॉदनक् पद्धतीने ज्या प्रमािात 
िळििळिाचा बोजा उचलिे आिश्यक आिे, त्याला या िोन्िींचा आिाका कमी परे्ल. दतसऱ्या लाटेच्या 
सांस्कृतीला त्यासाठी एकमेकािर कायड करिाऱ्या, दिकें दद्रत माध्यमािर समाजाच्या मनाच्या कावपदनक 
व्यल्क्ट्तमत्िािर अिलांबनू असिाऱ्या िैदिध्यपूिड माध्यमािर अिलांबून रिाि ेलागेल. 

 
पुढील काळात ग्रािकदनिा उत्पािनाप्रमािेच पे्रक्षकदनि कायडक्रम प्रसारिाची शक्ट्यता आिे. 

मेंिूमेंिूतिी थेट िळििळि शक्ट्य िोईल. इलेक्ट्रोरासायदनक िळििळििी शक्ट्य िोईल. त्यामुळे निीनच 
राजकीय ि नैदतक प्रश्न दनमांि िोतील. िे प्रश्न थक्क करिारे असले, तरी सोर्िता येण्याजोगे असतील. 

 
इलेक्ट्रॉदनक् पदरसर आपवयाशी अक्षरशः सांिाि करू लागेल! 
 



 
अनुक्रमणिका 

समाजाचे मोठ्या प्रमािात िोिारे कॉम्प्युटरीकरि मानिाच्या एकमेकाांशी असिाऱ्या सांबांधािर 
काय पदरिाम करेल? लोक अजूनिी िुखाित रिातील, िसतील, रर्तील, एकमेकाांमध्ये सुख शोधतील, 
खेळतील... परांतु सांिभात खूफ्च फरक पर्लेले असतील! 

 
दतसऱ्या लाटेखालील कारखाने इतर सांस्थाांसाठी आिशडभतू नमुने ठरिार नािीत. उत्पािनिेतु ि 

पद्धतीिी बलललेवया असतील. ऊजा िापराचे प्रमाि कमी झालेले असेल. कच्ा माल िाया जाण्याचे 
प्रमाि कमी झालेले असेल. घटक कमी असतील. योजना करताना दकतीतरी अदधक बुदद्धमत्ता अपेदक्षलेली 
असेल. दिशरे्ष म्ििजे त्यातील दकतीतरी यांते्र खुद्द ग्रािकाांकरू्नच कायाल्न्ित झालेली असतील! या 
कारखान्यात काम करिाऱ्या कामगाराांचे दनिुर याांदत्रकीकरि िोण्याचा धोका नािी. याांदत्रक पट्टा त्याांना 
गती िेिार नािी. आिाज खालच्या पट्टीिर येत रािील. कामगार आपवया सोयीचे कामाचे तास दनिरू् 
शकतील. प्रत्यक्षात काम करण्याची जागा दकतीतरी अदधक प्रमािात ‘मािसातली’ असेल. सिडत्र 
यांत्राांऐिजी आता पदरसर फुलाांनी बिरलेला, दिरिागार असेल. िैयल्क्ट्तक दनिर्ीनुसार पगार ि फायद्याचे 
गठ ठे तयार केले जातील. 

 
कारखान्याांप्रमािे दतसऱ्या लाटेतील कचेऱ्या आजच्या कचेऱ्याांिून दकतीतरी दभन्न असतील. आपि 

पादिले आिेत, की कागिाची जागा िुसऱ्या िस्तू घेतील. उिा : मायक्रोदफवम्् ध्िदनदफती इ. 
इलेक्ट्रॉदनक्ट्समुळे जुनी परांपरागत सेके्रटरीची कामे कमी झालेली असून नव्या कामाांची दक्षदतजे खुली 
िोतील. 

 
नव्या प्रकारचे कारखाने ि कचेऱ्या चालदिण्यासाठी नव्या पद्धतीला योग्य अशा प्रकारच्या 

कमडचाऱ्याांची आिश्यकता दनमाि िोईल. असे नोकर तयार करण्यासाठी दशक्षिपद्धतीत बिल करायला 
ििा. कारि दशक्षिपद्धती अजूनिी िुसऱ्या लाटेचे बोट धरूनच चालते आिे... 

 
दतसऱ्या लाटेने केलेला सिात लक्षिीय बिल म्ििजे कामाच्या जागेत केलेला बिल असेल. 

कारखाना ि कचेऱ्या याांच्याऐिजी घर िीच, जास्ती करून, कमडभमूी ठरिार िी गोि िुसऱ्या लाटेच्या 
पार्श्डभमूीिर अभतूपूिडच ठरिार. 

 
आपवयाला या सिािरून दतसऱ्या लाटेच्या सांस्थात्मक रचनेची कवपना येऊ शकेल. उद्याच्या 

जगात कारखान्याऐिजी दिद्यापीठ िी कें द्रीभतू सांस्था असेल. कारि मादिती ि ज्ञान याांना फार मित्त्ि 
प्राप्त झालेले असेल. 

 
‘मादिती व्यिस्थापक’ िा उद्याचा निा उद्योग त्याांच्या कॉम्प्युटररूमला नव्या सांस्कृतीचे कें द्र 

बनिले. शास्त्रज्ञाांचे लक्ष औद्योदगक सांशोधन प्रयोगशाळेत कें दद्रत झालेले असेल. कािी दिप्पी शतेीची 
जिळीक पनुः कें द्रस्थानी आिू पिातील. माझे स्ितःचे मत असे आिे, की नव्या दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीत 
घराला अनन्यसाधारि मित्ति प्राप्त झालेले असेल. उत्पाग्रािकाचा उिय, इलेक्ट्रॉदनक कॉटेजचा प्रसार, 
नव्या औद्योदगक उभारिींचा शोध, स्ियांचालन, उत्पािनाचे दिकें द्रीकरि या सिड गोिींचा समाजातील 
कें द्रीय घटक सांचाचे स्िरूप उद्या पुनः प्राप्त करिाऱ्या घराकरे्च रोख असिार आिे. तेथील आर्थथक, 
िैद्यकीय, शकै्षदिक ि सामादजक काये िृप्रद्धगत झालेली असतील. 

 



 
अनुक्रमणिका 

परांतु जे तीव्र कें द्रीभिन चचड प्रकिा कारखाना याांच्याबाबत झाले िोते, ते िोण्याची शक्ट्यता, 
कुठवयाच सांस्थेबाबत–घराबाबत िेखील–असण्याची शक्ट्यता नािी. कारि उद्याच्या समाजात उच्ता 
क्रमाांदकत अदधकारपरांपरा असिार नािी, तर ते पसरिारे जाळे असेल. 

 
कापोरेशनचे आदि समाजिािी उत्पािक सांघटनाांचे इतर सांस्थाांिर प्रभतु्ि असिार नािी. दतसऱ्या 

लाटेखालील समाजात कापोरेशन िी गुांतागुांतीची रचना ठरिार असून दतच्या ध्येये अनेकदिध असतील. 
केिळ फायिा िे एकच ध्येय असिे शक्ट्य नािी. 

 
दतसऱ्या लाटेच्या समाजात दिशाल प्रमािाचे प्रकिा ‘मोठे तेिढे चाांगले’ या तत्तिाचे, िुसऱ्या 

लाटेतवया प्रमािे, मित्ति असिार नािी. तर ‘योग्य प्रमाि’ आिशड मानले जाईल. 
 
तीनश े िर्षांपासून अल्स्तत्िात असलेवया बाजारीकरिाच्या प्रिृत्तीला नायपूिड कलाटिी 

दमळावयामुळे, दिक्रीसाठी िस्तू तयार करण्याऐिजी िापरासाठी िस्तू तयार करण्याचे धोरि प्रमुख बनत 
गेवयामुळे, आपवया आर्थथक समस्याांिर नव्या दिचाराांचा प्रकाश पर्िार असून बेकारी, सुधारिा ि स्िास््य 
फुरसत ि कामाबद्दलची भदूमका या सिांबाबतच्या दिचाराांनी िगेळे िळि घेतलेले असेल. आपि िेिी 
पादिले आिे, की घरकामाबाबतच्या दृिीकोिातिी बिल झालेला असेल. 

 
नव्या सांस्कृतीतील लोक दनसगड, प्रगती, उत्क्राांदत, काळ, स्थळ, भौदतक, कायडकारिभाि या 

सिांबाबत निीन गृिीतकाांचा स्िीकार करतील. 
 
नि ेधमड, शास्त्रदिर्षयक नव्या कवपना, मानिी स्िभािाबाबतच्या नव्या कवपना कलेचे नि े दिदिध 

प्रकार दिपलुतेने उियाला येतील. 
 
दतसऱ्या लाटेत सत्तािी दिकें दद्रत झालेली असेल. बाजारिी दिकें दद्रत झालेला असेल. 
 
नि े सबध, समान सांस्कृती, धमड प्रकिा आर्थथक दितसांबांध अशा गोिीतून दनमाि िोण्याऐिजी 

भौगोदलक जिदळकीिर अिलांबून रादिलेले असतील. 
 
श्रीमांत जगाबािेरच्या िेशाांतून गरीबीशी लढा िेण्यासाठी निी साधने िाताळली जातील. िुसऱ्या 

लाटेच्या समाजाचे अनुकरि केले जािार नािी आदि पदिवया लाटेच्या ल्स्थतीत समाधानिी मानले जािार 
नािी. मूलभतू निी दिकास धोरिे िाती घेतली जातील. 

 
औद्योदगक दब्रटन, जमडनी, अमेदरका प्रकिा रदशया याांची प्रदतकृती करण्याच्या भरात स्ितःच्या 

धार्थमक परांपरा, कुटुांबरचना, सामादजक जीिन उध्िस्त करीत रिाण्याऐिजी अनेक िेश स्ितःच्याच 
भतूकाळािर भदिष्ट्य उभारताना पदिवया ि दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीतील चाांगवया गोिींचा सांगम तयार 
करतील. 

 
जीिनाच्या या निीन मागांचा व्यक्ट्तींिरच नव्िे, तर सांपूिड पृ्िीिरच पदरिाम िोिार आिे. ज्या 

नव्या सांस्कृतीचे आपि रेखाटन केले, ती युटोदपया–थाँमस मूरने ििडन केलेवया आिशड बेटाप्रमािे–
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खदचत्च नािी. सिडसुखस्थान असे दतचे स्िरूप असिार नािी. कािी गांभीर समस्या दनमाि िोिार आिेत. 
राजकीय, न्यायदिर्षयक, समानतादिर्षयक, नीदतदिर्षयक, अनेक बाबीतील समस्या उद्भित आिेत, 
उद्भििार आिेत... अथात् दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीचा कावपदनक रामराज्याला दिरोध असिार नािी. 

 
दतसऱ्या लाटेने स्ितःबरोबर कािी गांभीर आव्िाने आिली आिेत. आल्ण्िक ििशतिािापासून 

इलेक्ट्रॉदनक् िुकूमशािीपयंत! तरीिेखील औद्योदगकीकरिाचे थेट रेरे्षतील िुःस्िप्न रूप दतच्यात असिार 
नािी. 

 
आपि आता एका िगेळयाच कवपनेिर दिचार करिार आिोत. युटोदपया ऐिजी प्रॅक्ट्टोदपया या 

कावपदनक अिस्थेचा आपि दिचार करिार आिोत. युटोदपयाप्रमाि प्रॅक्ट्टोदपया आजार, राजकीय 
असभ्यता, प्रकिा िुराचार याांच्यापासून मुक्ट्त असिार नािी, प्रकिा भतूकाळातील कावपदनक आिशानुरूप 
दतचा आराखर्ा तयार झालेला असिार नािी. 

 
प्रॅक्ट्टोदपया आपवयाला एक ठाम, ि क्राांदतकारक िेखील, पयाय िेत आिे. िास्तदिक 

प्राप्तीच्यादृिीने तो आपवया आिाक्ट्यातीलच आिे. 
 
दतसऱ्या लाटेची सांस्कृती आपवयाला प्रॅक्ट्टोदपअन भदिष्ट्यकाल सािर करते आिे. या सांस्कृतीत 

व्यक्ट्तीला स्िातांत्र्जय असिार आिे. िांशीय, प्रािेदशक, धार्थमक ि उपसाांस्कृदतक िैदिध्य पुरििार आिे. 
मोठ्या प्रमािात दतची उभारिी घराभोितीच िोिार आिे. िी सांस्कृती गोठलेली असिार नािी. निनिीन 
उपक्रमाांनी ती चतैन्य पािलेली असेल, तरी ज्याांना कािीसे स्थैयड िि ेआिे, त्याांना स्थैयाचा बांदिस्तपिािी 
दमळिनू िेण्यात ियगय करिार नािी. या सांस्कृतीला आपवयाकर्ील शक्ट्तींचे सिडस्ि बाजारीकरिासाठी 
ओतण्याची गरज पर्िार नािी. िी सांस्कृती कलेकरे् तीव्र भािनाांचा रोख िळििारी असेल. ह्या 
सांस्कृतीला अनेक गुांतागुांतीच्या दिर्षयाांना तोंर् द्याि ेलागेल. िी सांस्कृती लोकशािी ि मानिीय तत्तिाांनी 
भारलेली असेल. दतचा तोल आपवया भोितीच्या सजीि पदरसराशी अदधक चाांगला दमळतजुळत असेल. 
एकूि कायड कठीिच आिे, पि ते साधिे अगिी अशक्ट्य नािी. 

 
एकमेकाांशी सुरेख सांगम साधत आजचे बिल या तऱ्िेने अदधक व्यििायं उपसांस्कृतीच्या रोखाने 

चाललेले आिेत. दििसेदििस लुप्तप्राय ि अकायडक्षम िोत चाललेवया औद्योदगक सांस्कृतीला पयाय दनमाि 
करत आिेत. 
 

∎ ∎ ∎ 
 

िे काय घर्ते आिे? जुनी िुसरी लाट एकाएकी अकायंक्षम का बनली? निीन साांस्कृदतक लाट 
जुन्या सांस्कृतीशी का टक्कर घेते आिे? 

 
कोिालाच मािीत नािी. आजिी, तीनश ेिर्ष ेउलटून गेवयानांतरिी इदतिासज्ञ औद्योदगक क्राांतीचे 

दनदश्चत कारि िाखि ूशकत नािीत. िगेिगेळे अभ्यासक िगेिगेळी कारिे िाखितात. दनदश्चत कुिालाच 
कािी मािीत नािी. 
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आजिी िेच घर्ते आिे. दचत्र पालटले आिे. स्पि आिे, परांतुकारिमीमाांसा दनदश्चत कािी साांग ू
शकत नािी. एकमेकाांशी सांबांदधत अशा अनेक बिलाांचा सगम कारिीभतू ठरत आिे. ह्या उलथापालथीच्या 
काळात आपवयाला एिढे समजते आिे, की िी प्रचांर् झेप गुांतागुांतीच्या ि िैदिध्याच्या नव्या पातळीला 
अचानक भेिून टाकत आिे. 

 
या म्ििण्याचा अथड असा, की एकच खास असे स्ितत्रपिे कायं करिारे, साखळी खेचिारे असे 

कारि आपवयाला सापर्त नािी. फार कशाला, या प्रकारे एक कारि कोिते िे दिचारिेच चूक आिे. 
प्रश्नाची माांर्िी चूक आिे. कारि या प्रश्नाच्याां कारिाांच्या गुांतागुांतीचा आिाका समजत नािी. 

 
िी अदलकर्ची ऐदतिादसक बिलाची लाट कोिीिी थाांबि ूशकत नािी. गरज आदि यदृच्छा िोन्िी 

कायाल्न्ित झालेवया आिेत. परांतु लाटेच्या रोखािर आपि कािीच पदरिाम करू शकत नािी. अशी 
अिस्था नािी. या प्रिालीला प्रकदचत् धक्का िेण्याचा अिकाश, मोठ्या प्रमािात बिल घरू् शकतील. 

 
आज आपि व्यल्क्ट्तशः, गटाांनी, प्रकिा सरकारद्वारे जे दनिडय घेिार आिोत, त्याांच्यामुळे बिलाच्या 

ओघाांना िगेळे िळि दमळिे, त्याांची दिशा बिलिे प्रकिा त्याांना पन्िाळी प्राप्त िोिे शक्ट्य आिे. या नव्याने 
उठलेवया लाटेबरोबरच्या आव्िानाांची प्रदतदक्रया प्रत्येक गट िगेळया प्रकारे व्यक्ट्त करेल. रदशयन, 
अमेदरकन, जपानी, जमडन, िें च प्रकिा नॉिेदजअन म्ििा प्रत्येकाची प्रदतदक्रया िगेळी, िगेळया स्िरूपाची, 
िगेळया मागाची असेल. एकसारखी असिार नािी. 

 
पुढे घर्िारे बिल िे सिजगत्या घरू्न आलेले बिल असिार नािीत; ते सांघर्षाचे पदरिाम 

असिार आिेत. औद्योदगकदृष्ट्या प्रगत झालेवया िेशात िुसऱ्या लाटेखालील कारखाने ि त्याांच्यातून 
दनमांि झालेवया नोकऱ्या याांच्या रक्षिाचे प्रयत्न चालू आिेत. दतसऱ्या लाटेखाली ज्याांनी अदतप्रगत तांत्राचा 
अांगीकार केला आिे, ि प्रत्यक्ष कायडिािीिी सुरू केली आिे, त्याांच्याबरोबर िरील रक्षक आघार्ीचा सांघर्षड 
उठिार आिे, उठतिी आिे. या सांघर्षाचे पदरिाम समाज भांग पािण्यात दिसतातच, दशिाय पदरिामकारक 
राजकीय ि सामादजक घटनाांसाठी, त्याद्वारे, अनेक सांधी दनमाि िोतात. 

 
या िोन सांस्कृतींच्या कैिाऱ्याांमधील मिान् सांघर्षामुळे इतर सांघर्षांचे मित्त्ि कमी िोते आिे असे 

मुळीत नािी. िगडकलि, िांशकलि, िोन दपढ्याांमधील सांघर्षड, दभन्न दिभागातील, दभन्न प्रलगातील, दभन्न 
धमांतील सिड प्रकारचे कलि चालूच रिािार आिेत. यातील कािी तीव्रिी िोतील. त्यातवया बऱ्याच 
कलिाांना मिान् सांघर्षाद्वारे आकार दमळेल, त्याांना गौित्ििी येईल. 

 
दतसऱ्या लाटेच्या आगमनाचा रोरािता ध्िनी मोठा िोत असतानाच त्यातूनिी िोन गोिी प्रकट 

िोतातच. पदिली गोि म्ििजे समाजातील उच् प्रकारच्या िैदिध्याकर्ील स्थलाांतर, िुसरी गोि म्ििजे 
िगे. या ऐदतिादसक बिलाांनी फार मोठी गती आता धारि केलेली आिे. आदि या िोन्िींचा प्रचांर् ताि 
व्यक्ट्तींिर ि सांस्थाांिरिी पर्त असून त्याांना तो सिन करािा लागत आिे. त्याांना कमी िैदिध्य ि कमी 
गतीची सिय झालेली आिे. त्यामुळे या दिपलु िैदिध्याला आदि गदतमान बिलाला तोंर् द्यायला प्रयासच 
पर्त आिेत. या िबािामुळे त्याच्या दनिडयात्मक कायडक्षमतेिर अदतप्रचांर् प्रमािात ओझे लािले जात आिे. 
त्यामुळे त्याची पदरिती भािी धक्क्ट्यात िोिार आिे. 
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आपवयाला एकच पयाय उपलझध आिे. आपि स्िचे्छेने स्ितःला आदि आपवया सांस्थाांना, निीन 
िास्तिाला सामोरे जाण्यासाठी, निा आकार दिला पादिजे कारि उपलझध िोिाऱ्या व्यििायड आदि सभ्य 
मानिीय भदिष्ट्याची एिढी प्रकमत आपवयाला मोजायलाच ििी. आिश्यक ते बिल करताना आपवयाला 
िोन ज्िलांन्त प्रश्नाांबाबत एकिम निा, ताजा आदि कवपक दृदिकोि अांगीकाराियास ििा. िे िोन्िी प्रश्न 
आपवया दटकािाच्या दृिीने अत्यांत मित्त्िाचे आिेत. तरीिी त्याांच्याबाबत फारशी चचा झालेली नािी. 
व्यल्क्ट्तमत्त्िाचे भदितव्य आदि उद्याचे राजकारि... 

 
दतकरे्च आपि आता िळिार आिोत! 
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उपासहार 
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ईाव ा र। रनवे रमानाके्षत्र 
 

आता एक निी सांस्कृती आकार घेत आिे. पि दतच्यात आपि चपखलपिे बसतो आिोत का? 
आजचे ताांदत्रक बिल आदि सामादजक उलथापालथी म्ििजे मतै्री, पे्रम, बाांदधलकी आदि अगत्य या सिांचा 
अांत तर नव्िे? उद्याचे इलेक्ट्रॉदनक्ट्स चमत्कार आजच्यापेक्षािी अदधक प्रमािात, मानिी सांबांध पोकळ आदि 
कसेबसे दटकिलेले असे करिार आिे काय? 

 
िे प्रश्न अगिी योग्य ि न्याय्य असे आिेत. िाटत असलेले या प्रकारचे भय फुसके नसून अथडपूिड 

आिे. आपि आपवया अितीभोिती पादिले तर आपवयाला मानदसक थकव्याची आदि दबघार्ाची भरपूर 
उिािरिे पिायला दमळतील. आपले मानस के्षत्र उध्िस्त िोऊन गेलेले आिे. िुसऱ्या लाटेतील िी आिखी 
एक मोर्तोर्. 

 
आत्मित्येच्या प्रमािात झालेली िाढ, अमली पिाथांच्या सेिनाची जीिघेिी चटक; सिडत्र 

आढळिारे मानदसक औिासीन्य, दिध्िांसक िृत्ती, गुन्िेगारी या गोिी आता दनत्याच्याच झावया आिेत. 
अनेक प्रकारच्या मानदसक आजाराांसाठी तातर्ीच्या सेिा उपलझध करून िेिाऱ्या जागा तुरू्ांब भरून 
जातात. 

 
समाजकायड, आदि मानदसक आरोग्य याांच्याशी सांबांदधत उद्योग सिडत्र भरभराटीला आले आिेत. 

िॉप्रशग्टनमध्ये पे्रदसर्ेंट्ट्् कदमशन ऑन मेंटल िेवथने असे प्रदतपािन केले आिे, की अमेदरकेच्या 
लोकसांख्येपैकी एक चतुथांश लोक तीव्र मानदसक तिािाने पछार्लेले असतात आदि नॅशनल इल्न्स्टयूट 
ऑफ मेंटल िेवथ मधील मानसशास्रास अक्षरशः एकिी घर असे नसेल, की जेथे कोिी ना कोिी कोित्या 
ना कोित्या मानदसक दिकाराने पछार्लेले नसेल असे म्िित आिे. 

 
याचा अथड असा नव्िे, की पूिीच्या समाजात मानदसक दिकार कधी अल्स्तत्िातच नव्िते. परांतु आता 

जे कािी घर्लेले आिे. ते खरोखर भयानक आिे. कािीतरी फार मोठ्या प्रमािात चुकलेले आिे. 
 
आजच्या जीिनात लोक इतके िैतागलेले आिेत, की त्याांना कशाचीच पिा िाटेनाशी झाली आिे. 

दजिाची िेखील नािी! स्ितःच्यािी िा िुसऱ्याच्यािी!! लाखो लोकाांची अिस्था तात्कादलक का िोईना 
िैताग आदि िताशपिा याांनी भरलेली असते. 

 
दिक्रमी खपाच्या पुस्तकाांनी िरेे्पिात गूढ असवयाचे जािीर केलेले आिे. बकड लेिून दनघिारे एक 

दनयतकालीक “िरेे्पिा, प्रदतभा आदि सांतपिा या सिड गोिी एकाच प्राांतातवया असून त्याांना समान िजा ि 
नाि दमळाले पादिजे”; या कवपनेला िादिलेले आिे! 

 
दरिसश्चन इव्िान जेदलकल चळिळ मित्तिपूिड आिे. गरीब ि कमी दशकलेवया लोकाांना िी चळिळ 

रेदर्ओ ि टेदलल्व्िजन माध्यमातून आिािन करीत असते. “पुनजडन्म चळिळ” िी मोठा आकार धारि करू 
लागली आिे. दनकृितेला पोचलेवया समाजाचा उद्धार करून त्याला मोक्षाप्रत नेण्याचे कायड करण्यासाठी 
धार्थमकसांस्था आपले िूत पाठित आिे. ि आलेवया सांधीचा फायिा उठित आिे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

मानस के्षत्रातील उत्पाताचे प्रमाि सिडत्र सारखे आिे असे नािी. सिात अदधक प्रमाि अमेदरकेत 
आदि त्यातच दिशरे्ष करून कँदलफोर्थनयात आिे. याचा अथड असा आिे, की इतर दठकािाांपेक्षा या दठकािी 
दतसरी लाट कािीशी अगोिरच येऊन पोचली. 

 
रोम आदि यूदरन येथे ििशतिाद्याांनी रस्त्याांचे कझजे घेतलेले आिेत. पॅदरस आदि एकेकाळी 

शाांततापे्रमी असलेवया लांर्नमध्येिी लुटारूपिा आदि दिध्िांसक िृत्ती िाढत आिे. दशकागोत ियस्क 
लोकिी अांधार पर्वयािर रस्त्यातून जायला घाबरू लागलेले आिेत. न्ययूॉकड मध्ये शाळाांतून आदि 
आर्रस्त्याांतून प्रिसाचार घर्त आिेत. कॅदलफोर्थनयातील एक मादसक स्िसांरक्षिाच्या दिदिध प्रकाराांचे 
मागडिशडन पुरिते आिे. 

 
सध्या ििते जो उबगिािा िुगंध पसरलेला आिे; तो मरू घातलेवया िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीचा 

आिे! 
 

एकाकीपिािर िली ा 
 
उद्या येत असलेवया सांस्कृतीसाठी योग्य पदरपूर्थत, भािदनक जीिन ि शिािेसुरते मानस के्षत्र तयार 

करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्ट्तीला आिश्यक असिाऱ्या तीन मूलभतू गरजाांची जािीि आपवयाला व्िाियास 
ििी : समाज, रचना आदि साथडकता. 

 
कोित्यािी सभ्य समाजाने व्य्क्ट्तीमध्ये सामादजक जािीि दनमाि करिे आिश्यक आिे. त्यामुळे 

एकाकीपिाची पोकळी भरून येते. आपि कशाचे तरी घटक आिोत िी आत्मदिर्श्ास दनमाि करिारी 
भािना दनमाि िोते. आज ज्याांच्यािर समाज अिलांबनू आिे, अशा सांस्था, तांत्रादधदित प्रगत िेशात, 
कोलमर्त असवयाने एकाकीपिाचा रोग दििसेदििस अदधकादधक पसरत आिे. 

 
लॉस एांजेलीसपासून लेदननग्रार्पयंत िुःखी दििादित जोर्पी, एकटे रिािारे माता प्रकिा दपता, 

सामान्य नोकरिार ि कामगार, ियस्कर लोक या सिांची सामादजक अलगपिाबाबत तक्रार आिे. 
मातादपता तक्रार करतात की त्याांच्या मुलाांना त्याांना भेटायला प्रकिा फोन करायला िेखील सिर् नसते. 
एकाांड्याांचे क्ट्लब दनघाले आिेत. तेथे मग लोक आपली सोय पािून घेतात. 

 
आर्थथक के्षत्रातिी एकटेपिाकरे् िुलडक्षच केले जात आिे. उपनगरातील आपवया िैभिशाली घरात 

रिािाऱ्या दकती दस्त्रयाांनी आपवयाला खायला उठिारा िळे नोकरीत प्रकिा इतर कायात घालिनू आपले 
मानदसक आरोग्य दटकिण्याचा प्रयत्न केला आिे? घरातला दरकामेपिा घालिण्यासाठी, मोरू्न 
काढण्यासाठी दकती पाळीि प्रािी, त्याांच्या गार्ाभर खाण्यादपण्यासि, आदि इतर सोयींसि, घरात आिले 
जात आिेत? या एकाकीपिाचाच िातभार आपवया प्रिास उद्योगाला आदि करमिुकीला लागत आिे. 
और्षधे िापरण्याकर्ील कल िाढलेला आिे. मानदसक िर्पि िाढत चाललेले आिे. उत्पािकता 
खालाित चाललेली आिे. 

 
एकटेपिाची खांत तशी निी नािी. परतु िी गोि आता इतक्ट्या प्रमािात िाढलेली आिे, की 

अनेकाांना त्या अनुभिातून जाि ेलागत आिे. 



 
अनुक्रमणिका 

परांतु समाज समाधानकारक मानदसक सांबांधाांची अपेक्षा व्यक्ट्तींकरू्न करत असतो. 
व्यक्ट्तीव्यक्ट्तीमध्ये ि त्याांच्या सांस्थाांतून खांबीर दनिाांच्या बांधनाांची त्याला आिश्यकता िाटते केिळ 
व्यक्ट्तींच्या सििासाची तिान भागत नािी असे नािी तर ज्या सांस्थाांचे ते घटक आिेत, त्याांच्याबद्दल आिर, 
पे्रम ि दनिा याबाबतची त्याांची भकूिी भागत नािी. 
 

आपवयािून मोठ्या असिाऱ्या कशाचे तरी आपि दक्रयाशील भागीिार आिोत िी जािीि 
व्यक्ट्तींमध्ये आगळीच ऊब दनमाि करते. िी जािीि िळेोिळेी दनमांि िोिाऱ्या तिािाांच्या िळेी, 
पेचप्रसांगाच्या िळेी, सांकटाच्या िळेी, सामुिाप्रयक उठािाच्या िळेी अचानक दनमांि िोऊन तीव्रिी बनते. 
सध्या या प्रकाराची सामादजक जािीि अण्िस्त्रदिरोधी दनिशडनाांनी दनमाि केलेली आिे. 

 
एकाकीपिाच्या या भयांकर रोगाला िाढत्या प्रमािातील सामादजक दिकें द्रीकरि आदि िैदिध्यिी 

कारिीभतू आिे. िुसऱ्या लाटेखाली केिळ स्ितःपुरते बघण्याची सिय लागली आदि सामादजक सांपकड  
नकोसा िाटू लागला. 

 
जर दतसऱ्या लाटेखाली दनमाि िोऊ घातलेवया समाजात थांर् दनदजंिता आदि हृियशून्यता येऊ 

द्याियाची नसेल, तर त्या समाजाने या समस्येिर जोरिार िली ा चढिायला ििा. पनुः एकिा एकदत्रत्िाची, 
एकात्मतेची म्ििजेच समुिाय भािनेची जादिि दनमाि करायला ििी. 

 
आपि िे सिड कशाप्रकारे करू शकिार आिोत? 
 
एकाकीपिा िी केिळ िैयल्क्ट्तक बाब रादिलेली नािी, तर तो एक सामादजक प्रश्न झालेला आिे. 

तो िेखील सामादजक दिकें द्रीकरिामुळे दनमाि झालेला आिे; िे ओळखवयानांतर आपि याबाबतीत 
कािीतरी करू शकू. समाज दजथे सुरू िोतो, दतथेच आपि सुरुिात कराियाची–घरात! कुटुांबात! आपि 
त्याची सांकुदचत झालेली कायडके्षते्र मोठी कराियाची. 

 
औद्योदगक क्राांतीनांतरच्या काळात कुटुांबािर पर्िारी मोठ्या, ियस्क लोकाांची जबाबिारी िळूिळू 

कमी िोऊ लागली. त्या पूिीच्या काळातवयाप्रमािे िी जबाबिारी सिडथा कुटुांबाने घ्यािी; िे म्िििे 
सद्यःल्स्थतीत अव्यििायं ठरेल. या ऐिजी आपि एक गोि करू शकतो. जी कुटुांबे या लोकाांचे ओझे 
सामादजक सांस्थाांिर न टाकता ती जबाबिारी स्ितः उचलू पिात आिेत, त्याांना त्यादनदमत्त आर्थथक प्रकिा 
इतर प्रकारचे सिाय्य कराियाचे. यायोगे जे कौटुांदबक दजव्िाळयाचे बांध दृढ करू पिात आिेत, त्याांना 
खात्रीने प्रोत्सािन दमळू शकेल. 

 
कुटुांबाांना बालाांच्या, तरुिाांच्या दशक्षिात व्यापक भदूमका बजािता यािी यासाठी िी प्रोत्सािनाची 

गरज आिे. जे पालक आपवया मुलाांना घरीच दशक्षि िेऊ इल्च्छतात, त्याांच्याकरे् अदधके्षपाने न पिाता 
त्याांना शाळाांनी मित द्यािी. शाळाांिरती पालकाांचा अदधक प्रभाि पर्ायला ििा. 

 
खुद्द शाळाांनािी कािी करता येण्यासारखे आिे. आपि आपवयािून मोठ्या समुिायाचे घटक 

आिोत िी भािना त्याांनी मुलाांत दनमाि करायला ििी. आपली एकमेकाांबाबत प्रकिा इतराांबद्दल कािी 



 
अनुक्रमणिका 

जबाबिारी असू शकते िी मित्त्िाची भािना बालपिीच रूजली जािे मित्त्िाचे आिे. या तऱ्िेची 
सामादजक जािीि दनमाि करण्याच्या दृिीने कवपक दशक्षितज्ञाांनी योजना तयार करिे आिश्यक आिे. 

 
प्रचांर् कॉपोंरेशन्स छोया छोया स्ियांपूिड सांचात कामे करू लागतील, तेव्िा मानिीय सांबांध ताजे 

िोतील, आदि समाजउभारिीच्या दृिीने या गोिीचा उपयोग िोईल. 
 
िुसरा एक समाजउभारिीचा उपाय म्ििजे दनिृत्त लोकाांचा आदि तरुिाांचा एकमेकाांशी ताजा 

सांबांध जुळिनू आििे. प्रत्येक समाजात ियस्कर लोकाांची मागडिशडक म्ििून नेमिूक व्िाियास ििी. 
त्याांच्याजिळ असलेवया अनुभिाांचा आदि ज्ञानाचा इतराांना उपयोग करून घेता यायला ििा उिा : दनितृ्त 
फोटोग्राफसडनी तरुिाांना फोटोग्राफी–त्यातील स्ितःजिळ असिाऱ्या खुझयाांसि–दशकिािी... असे अनेक 
के्षत्राांत करता येिे शक्ट्य आिे. आदि असे करता करता दनिेशन न करतािी यातील गुरूदशष्ट्यात 
दजव्िाळयाचे, दनरोगी बांध तयार िोतील. 

 
िगेाने दिस्कदळत िोत चाललेवया समाजात एकटे असिे िे पापिी नािी, प्रकिा ती गोि कमीपिा 

आििारीिी नािी. तरी िेखील दतच्यािर उपाय िोिे आिश्यक आिे. ज्याांना एकटेपिाचा त्रास िोतो आिे, 
त्याांनी मात्र आपवया व्यथा कसलािी सांकोच न बाळगता पुढे माांर्वया पादिजेत. सामादजक जीिन आदि 
मानिी सांबांध िि ेअसतील, तर ते तसे खुवया मनाने उघर्पिे मान्य कराि.े 

 
आपवयाला दकत्येक सेिाांची–परांपरागत आदि नव्याने दनमाि झालेवया–एकाकी लोकाांना सभ्य ि 

उन्नत मागांने एकत्र आिण्यासाठी, गरज पर्िार आिे. लिकरच केबल टेदलल्व्िजन सेिाांतून ‘प्रत्यक्ष’ भेट 
िोण्यापूिीच पर्द्यािर पािून एकमेकाांची भेट ठरिता येिे शक्ट्य िोईल. (रे्प्रटग). केिळ तरुिाांनाच याचा 
उपयोग, पे्रदमक दकिा भािी जीिनसाथी दमळिण्यासाठी िोिार नािी, तर इतरिी अनेकाांना साध्या भेटी 
प्रकिा मतै्रीसाठी करून घेता येईल. समाजाला आता अशा अनेक गोिींची गरज आिे. ज्या सेिा प्रामादिक 
आदि सभ्य अशा आिेत, आदि ज्याांना िापर करून घ्यायला कसलािी सांकोच िाटत नािी, त्याांचा 
त्याच्यासाठी जरूर िापर केला जािा. 
 

∎ ∎ ∎ 
 

ज्याना समाज दटकिायची खरी इच्छा आिे, त्याांनी समाजाचे तुकरे् करिाऱ्या, नोकरीसाठी 
कराव्या लागिाऱ्या रोजच्या जा–ये करे् आदि मोठ्या प्रमािात चाललेवया धािपळीकरे् लक्ष द्याियास 
िि.े प्रत्यक्ष प्रिासाला पयांय म्ििून इतर प्रकारच्या िळििळिाची योजना करायला ििी. 

 
सिडत्र असा समाज आिे, की कॉम्प्युटसड ि टेदलकम्युदनकेशनमुळे आपले प्रत्यक्ष सांबांध कमी येतील, 

आदि मानिी दजव्िाळा अगिीच मामलूी िोऊन त्यात औपचादरकपिा येईल. परांतु प्रत्यक्षात याच्या उलटच 
कािीतरी घर्लेले असेल. या नव्या तांत्रज्ञानामुळे कारखान्याांतील, नोकराांतील, एकमेकाांतील सांबांध कािी 
प्रमािात िुराितील. परांतु घराांतील आदि समाजातील दजव्िाळयाचे सांबांध चाांगले बळकट िोतील. या 
तऱ्िेनेिी समाजाच्या घर्िीला मितच िोईल. कौटुांदबक जिळीक अदधक दनमांि िोईल ि उत्तम दििीचा 
समाज तयार िोईल. इलेक्ट्ट्रॉदनक् कॉटेज म्ििजे आई–बाबाांचा व्यिसाय िोईल. आई–बाबा ि त्याांची 
मुले, िळेप्रसांगी स्नेिी ि त्याांची मुले याांचा समथड कायडकारी सांच तयार िोईल. 



 
अनुक्रमणिका 

ज्या लाजाळू प्रकिा असमथड लोकाांना घराबािेर परू्न कािी काम करिे प्रकिा लोकाांत दमसळिे 
अिघर् िाटते, त्याांना िेखील निीन प्रकारच्या इलेक्ट्रॉदनक् प्रिीत िळििळिाने आपवया एकटेपिाचे 
िुःख िूर करिे शक्ट्य िोिार असून आत्मदिर्श्ास िाढेल तो िगेळाच. 

 
थोर्क्ट्यात, दतसऱ्या लाटेखालील सांस्कृतीची उभारिी करताना आपि अशा अनेक गोिी करू 

शकू, की ज्याांच्या योगे समाजाचा नाश िोण्याचे टळून तो दटकाि धरेल आदि समृद्धिी िोईल. 
 
िेरॉइनची गुलामी 
 

समाजाची पनुबांधिी िा एका मोठ्या प्रदक्रयेचा छोटा भाग आिे. 
 
व्यक्ट्तीला केिळ समाजाची गरज आिे असे नव्िे, तर सुव्यिल्स्थत बाांधिीची, रचनेची, 

माांर्िीचीिी गरज असते. बिुव्यापी रचनेचा अभाि असवयाने जीिन म्ििजे एक िेतुशून्य दिनाश िोऊन 
रादिले आिे िेतुशनू्यतेमुळे झालेवया मोर्कळीतून जी पोकळी दनमाि झाली आिे, दतच्यातूनच मािक, 
अांमली पिाथांच्या अक्षरशः जीिघेण्या व्यसनाांचाउिय झालेला आिे. आजचे दकतीतरी तरुि िेरॉइनच्या 
सियीच्या आिारी गेलेले आिेत. 

 
िे अपयश व्यल्क्ट्तगत स्तरािरचे रादिलेले नसून ते सामादजक अपयश आिे, समाजात माजलेवया 

अांिाधुांिीचा, दशस्तीच्या अभािाचा तो पदरिाम आिे. 
 
दशस्तीच्या जोर्ीला अथडिी लुप्त झालेला आिे. ज्यािळेी व्यक्ट्तीचे कुटुांबाशी, समाजाशी, धार्थमक 

सांस्थाांशी प्रकिा राजकीय चळिळींशी दनकोप सांबांध असतील तेव्िाच व्यक्ट्तीच्या जीिनाला कािीतरी अथड 
असतो. व्यक्ट्तीने कुठवयातरी मोठ्या अल्स्तत्िाचा, दिर्श्ाचा िेखील, घटक असिे या जादििमुेळेच आपि 
कािीतरी करण्यासाठी प्रिृत्त िोतो. 

 
सध्या जगात चालू असलेली मोर्कळ व्यक्ट्तीच्या मनािर पदरिाम करून दतला साम्यडिीन आदि 

िेतुरिीत, ध्येयरिीत करत आिे. 
 
औद्योदगक सांस्कृतीचा ऱ्िास, व्यक्ट्तीला सोसािा लागिारा एकाकीपिा, दशस्तीचा, रचनेचा अभाि 

आदि िेतुशनू्यता या गोिी ध्यानात घेतवया म्ििजे सध्या घर्िाऱ्या दकतीतरी सामादजक घटनाांच्या 
कोड्याांिर प्रकाश पर्तो. त्यातीलच एक घटना म्ििजे दिदिध पांथाांचा उगम. 
 
पांथाांचे रिस्य 
 

बुदद्धमान भासिारे, जीिनात यशस्िी झाले आिेत असे दिसिारे िजारो लोक िुसऱ्या लाटेच्या 
प्रिालीला पर्लेवया फटीतून उगिलेवया दनरदनराळया असांख्य पांथाांकरे् का आकर्थर्षत िोतात? एक दजम 
जोन्स आपवया अनुयायाांच्या जीिनािर सांपूिड अदधसत्ता कशी गाजि ूशकतो? 

 



 
अनुक्रमणिका 

आज ढोबळ मानाने सुमारे ३,०००,००० अमेदरकन लोक जिळजिळ १,००० धार्थमक पांथाांचे 
अनुयायी झालेले आिेत. युदनदफकेशन चचड, दर्व्िाइन लाइट दमशन, िरेकृष्ट्ि िी त्यातवया कािी मोठ्या 
पांथाांची नािी. या पांथाांची मांदिरे आिेत. बिुतेक मोठ्या शिराांतून त्याांच्या शाखा पसरलेवया आिेत. सन 
म्युांगम्यून युदनदफकेशन चचड िा एिढा बर्ा पांथ आिे, की त्याचे ६० त ८० िजार सभासि असून स्ितःचे 
िैदनक न्यूयॉकंिून प्रकादशत िोत असते. ह्या सिड पांथाचे दनधी फार मोठ्या प्रमािातील आिेत. 

 
एकाकी लोकाांसाठी पांथ िे सुरुिातीला भेिाभेिापदलकर्ची मतै्री सािर करतात. “जर कोिी 

एकाकी असेल, तर त्याच्याशी आम्िी बोलतो. इथे पुष्ट्कळ लोक इकरे्दतकरे् िािरताना दिसतात” असे 
युदनदफकेशन चचडचा एक अदधकारी म्िितो. एकाकी मािसाशी मतै्री जोर्ायला दकतीतरी लोक पुढे येतात. 

 
पांथाांकरू्न केिळ सामादजक जिदळकीची भकूच भागिली जाते असे नािी व्यक्ट्तीला अत्यांत 

आिश्यक िाटिारी सुसूत्रतािी त्याांच्याकरू्न पुरिली जाते. व्यक्ट्तीच्या ितडिुकीिर पांथाांकरू्न अनेक 
कर्क बांधने घातली जातात, त्याांच्याकरू्न दशस्तीची अपेक्षा केली जाते, दशस्त दनमाि केली जाते. कधी 
दशस्त दनमाि करण्याचा उपक्रम दनिुरतेचे टोक गाठतो. मारिाि, सक्ट्तीचे श्रम, त्याांना अदभपे्रत असलेवया 
प्रकारचा बदििासिी िापरात आिला जातो. जीन्सटाऊन येथील सामुिादयक आत्मित्येचे दिश्लेर्षि 
करताना मानसशास्त्रज्ञ सुखेर्ो म्िितात, “आपवया समाजात इतके स्िातांत्र्जय आिे, की दनिर् करायला 
लोकाांपढेु अनेक पयाय िजर असतात. परांतु त्याांना योग्य दनिडय घेता येत नािीत. इतराांनी दनिडय घ्यािा 
आदि आपि तो अांमलात आिािा असे त्याांना िाटते.” 

 
या पांथाांनी दिक्रीला काढलेली आिखी एक गोि म्ििजे जीिनाचा अथड पांथाांचे म्िििे असे, की 

आम्िाला सत्य समजलेले आिे. पांथाांच्या बािेर रिािाऱ्या इतराांना सत्याची प्रकमत समजत नािी. पांथाचा 
सांिेश नव्याने सभासि िोिाऱ्याच्या कानी कपाळी रात्रांदििस ‘ढोल बर्िनू’ साांदगतला जातो. अखांर्पिे 
दशकिला जातो. पढिला जातो. शिेटी िा निागत तीच भार्षा बोलू लागतो; तोच तकड सांदगत िापरू लागतो. 
तीच रूपके साांगू लागतो. बािेरच्या मािसाला पांथाने साांदगतलेला ‘अथड’ चुकीचािी िाटेल. पि बरोबर की 
चूक िा प्रश्नच कुठे दनमाि िोतो? अथड आिे ना?.... बस्स! 

 
पथाच्या सभासिाला सत्य अथडपूिड असवयाची जािीि करून िेऊन िरिर दिसांगत दिसिाऱ्या 

जगाला सांगती आदि िेतु आिे िे िाखिनू िेण्याचे काम पांथ करतात. 
 
पांथ समाज, रचना आदि अथड अदतशय मिाग प्रकमतीला दिकतात. परांतु ज्याांची मने मेलेली आिेत, 

ते त्याांना शरि जातात. कािी जिाांना त्याांच्या िैयल्क्ट्तक तेजोभांगामुळे िा एकच पयाय उपलझध असतो. 
परांतु इतराांना िा मागड खदचत्च अत्यांत मिाग पर्तो. 

 
केिळ निीन ऊजां पुरिठा प्रकिा निीन तांत्राचा अांगीकार एिढेच करून दतसऱ्या लाटेची सांस्कृती 

शिािीिी िोिार नािी, लोकशािी तत्तिाचीिी िोिार नािी. केिळ समाजउभारिी करूनिी भागिार नािी. 
दशस्तबद्ध रचना आदि अथडपूिंतािी ििी. सुरूिात आपि अगिी साध्या गोिी करून करू शकतो. 
 

∎ ∎ ∎ 
 



 
अनुक्रमणिका 

अत्यांत साध्या आदि तातर्ीने करण्याच्या पातळीिर व्यािसादयक ि अधडव्यािसादयक ‘जीिन 
सांघटक’ तयार का करू नयेत? आपवया िैनांदिन जीिनाची व्यिल्स्थत रचना व्िािी अशी इच्छा 
अनेकाांकरू्न व्यक्ट्त केली जाते. 

 
आजच्या सामादजक आदि ताांदत्रक क्षोभाच्या पदरल्स्थतीत एखाद्याने आपले जीिन घर्ििे िी 

अत्यांत कठीि गोि िोऊन बसली आिे. कािी मानसशास्त्रज्ञ या दृिीने मात करतात. व्याििादरक बाबी–
उिा : मतै्रीि प्रकिा दमत्र दमळिनू िेिे, नोकरी दमळिनू िेिे, पैशाची गरज (िी) पर्वयास मित करिे, 
आिारदिर्षयक, आरोग्य दिर्षयक सली ा िेिे, मित करिे अशा गोिीत ते मित करतात. केिळ भार्षिबाजी 
प्रकिा कागिी सली ा िेत नािीत. या तऱ्िेच्या कामाची दकतीतरी अदधक प्रमािात आपवयाला गरज असिार 
आिे. आदि त्याांना अशा सेिा िव्या आिेत त्याांना त्या घेण्यात आशाळिािे िाटण्याचे कािीच कारि नािी. 

 
दशक्षिात ज्या गोिींकरे् आपि िुलडक्ष करत आलो, त्याांच्याकरे् लक्ष िेिे आिश्यक झालेले आिे. 

सरकारची रचना प्रकिा अमीबाची रचना दशकिण्यासाठी तासन् तास खचड पर्तात. परांतु िैनांदिन 
जीिनाच्या दृिीने उपयोगी परे्ल असे दशक्षि िेण्यासाठी दकती प्रयत्न केले जातात? आपि उगीचच िे 
गृिीत धरतो की तरुिाांना या गोिींची अगोिरच मादिती झाली आिे. प्रत्यक्ष अनुभि असा आिे की यापैकी 
बिुतेकाांना कामाच्या जगाची प्रकिा व्यािसादयक जगाच्या रचनेची अत्यांत अांधुक अशीच कवपना असते. 
पुष्ट्कळाांना आपि रिात असलेवया शिराच्या अथडकारिाच्या घर्िीची कवपना असत नािी. ज्या तऱ्िेने 
नोकरशािी चाललेली असते त्याबाबतचीिी कािी मादिती असत नािी. ज्याांना स्ितःच्या शाळेची रचना 
पुरेशी मािीत नसते त्याांना दतसऱ्या लाटेच्या प्रभािाने घर्िाऱ्या बिलाांची काय कवपना असिार? 

 
पांथासि, रचना पुरििाऱ्या सांस्थाांकरे् आपि नव्या दृिीने पिाियास िि े आिे. आपवयाला 

अदतशय कर्क अशा रचनेच्या सांस्थािी िव्या आिेत. आदि लिदचक दनयमाांच्या सांस्थािी िव्या आिेत. 
आपवयाला परांपरागत शाळािी िव्या आिेत आदि खुले िगंिी िि ेआिेत. 

 
आज पथाांनी दनमाि केलेवया रचना ि एकूि रचनादििीनता याांच्यातील िरी मोठीच आिे. परांतु िी 

फट भरून काढण्यासाठी कािी उपाय योजने शक्ट्यिी िोिार आिे. आपि उपपांथाांची दनर्थमती करू शकतो. 
रचनादििीनता आदि अत्यांत कर्क रचना याांच्या िरम्यान त्याांची धारिा असिार आिे. धार्थमक सांघटना, 
शाकािारी लोकाांची सांघटना, इतर पांथ आदि गट याांना खरे म्ििजे प्रोत्सािन द्यायला िि.े त्याांना ज्या 
तऱ्िेने जगाियाचे आिे, त्या तऱ्िेने जगू द्याि.े फक्ट्त मयादित ि सौम्य स्िरूपाची दशस्त त्याांना पाळायला 
लािली पादिजे. ती िी, की त्याांनी शारीदरक प्रकिा मानदसक दृिीने अत्याचार करिार नािी प्रकिा 
शाक्ट्तपांथीय अदतरेक करिार नािी अशी िमी िेऊन समाजात दिर्श्ास दनमाि केला पादिजे. 

 
उपपांथीयाांकरू्न मयादित काळासाठी लोकाांना त्याांचे सभासि िोता यािे; अशीिी सिलत उपलझध 

व्िायला ििी. पुनः त्याच्या बािेरील सामादजक जीिन जगून, िाटले तर पुनः पांथात येता याि.े... 
 
या उपपांथाांिरून समाजास अशा दनधमी सांघटनाांचीिी गरज असलेली ध्यानात येते, की 

ज्याांच्यामध्ये नागरी जीिनातील स्िातांत्र्जय ि लष्ट्करी दशस्त या िोन्िींचा योग्य तो सांगम घर्िनू आिलेला 
असेल. नागरी सेिाांसाठी असलेवया या सैन्याची व्यिस्था शिरे करतील, शाळा करतील प्रकिा कां पन्यािी 
करतील. आदि त्याांच्याकरू्न समाजाला उपयुक्ट्त अशा सेिा दमळत जातील. दिदिध सेिा आदि जीिन 



 
अनुक्रमणिका 

सांघटन पुरििाऱ्या यासारख्या सांघटना लोकाांना जीिनात खराखुरा अथड प्राप्त करून िेतील. समाजाची िी 
खरी आिशड सेिा असेल. 

 
जीिनाच्या, व्यक्ट्तीला उमगिाऱ्या अथांचा मेळ जागदतक दृदिकोिाांनी युक्ट्त असेल. जे लोक 

एकिळे अदशदक्षत असतील त्याांनािी आपले मोठ्या योजनातील स्थान समजिे िी गोि मोठी आिे. 
आपवयाला नव्या सांस्कृतीचे स्िागत करण्यासाठी नव्या एकसाांदघक दृदिकोिाची आिश्यकता आिे. 

 
अथड, रचना आदि समाज या एकमेकाांशी सबदधत असलेवया गोिी म्ििजेच जगण्यायोग्य 

भदिष्ट्यकाळाच्या पूिडपीदठका आिेत. 
 
अशा तऱ्िेने दिचार केवयास आपवयाला समाजाच्या सध्याच्या िुःखाची, तटस्थतेची, 

आकारिीनतेची आदि दनरथंकतेची कािीशी सांगती लाग ूशकेल. आदि लोकाांच्या मानदसक पर्झर्ीचीिी 
त्यातून सांगती लागू शकेल. िा त्रास म्ििजे भदिष्ट्यकाळाची आगाऊ चािूल नािी, तर भतूकाळातील 
पर्झर्ीचा पदरिाम आिे. 
  



 
अनुक्रमणिका 

ीेव ा र। रभदवष्ट्य काल न रव्य क्क्ीम्व 
 

आपवया िैनांदिन जीिनातील दनिडय आदि कृतींद्वारा आपि दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीला आकार 
िेतो आिोत. आदि उलट, त्याांचे प्रत्युत्तर म्ििून दतसरी सांस्कृती आपवयाला आकार िेिार आिे. एक 
निीन मानसके्षत्र उभारते आिे. आदि ते आपले स्िाभादिक व्यल्क्ट्तमत्त्ि मूलतः बिलून टाकिार आिोत— 
उद्याच्या व्यल्क्ट्तमत्त्िाकरे्! 

 
आपवया िैनांदिन जीिनात एका नव्याच सांस्कृतीचा उद्भि िोत असताना आपवयाला अशी शांका 

येते, की आपि स्ितःिेखील लुप्त िोत चाललो आिोत की काय? आपवया सियी, आपली मूवये, आपले 
आचारक्रम, समस्याांबाबतचे आपले प्रदतसाि, याांच्याकरे् पिाता आपि भतूकालात जमा झालो आिोत 
काय अशी शांका येते. आपि म्ििजे िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीचे अिशरे्ष, आिोत काय अशी शांका येते. 
आपि म्ििजे िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीचे अिशरे्ष, आिोत असे िाटु लागते. आपवयामध्ये कािी लोक असे 
आिेत का, की ज्याांना उद्याच्या दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीचे भािी नागदरक म्ििून सांबोधता येईल? 
आपवयाला उद्याच्या व्यल्क्ट्तमत्त्िाच्या रूपरेखेमध्ये ‘निीन मािसू’ कुठे आढळतो का? 

 
‘निीन मािसाां’च्या कावपदनक िशनंाने अनेकाांना िरचेिर पछार्ले आिे असे इदतिासातील नोंिी 

पिाताना आपवयाला आढळून येते. त्यापैकी एक पिा— दिटलर एकिा म्ििाला िोता, की “मी निा 
मािूस पादिला आिे... तो दनभडय आिे आदि कू्ररिी आिे. त्याच्यापुढे मी भयग्रस्त िोऊन उभा िोतो.” 

 
कम्युदनस्टाांच्या मते, आगामी मानि ‘समाजिािी’ असेल. परांतु रॉस्ट्कीने मोठ्या उत्सािाने 

भदिष्ट्यकालीन मानिाचे चमकिार ििडन केले आिे. “मािूस इतका साम्यडिान िोईल, इतका शिािा 
िोईल, आदि त्याची आकलनशक्ट्ती इतकी िाढलेली असेल, की या सिांना तुलनाच असिार नािी. 
त्याच्या शरीरात अदधक सुसांिािीपिा आलेला असेल. त्याच्या िालचाली अदधक लयबद्ध झालेवया 
असतील, त्याचा आिाज अदधक मांजुळ झालेला असेल. जीिनाचाराचे त्याचे मागड प्रभािीपिाने नायपूिड 
झालेले असतील. अगिी सिडसामान्य मािूसिी अदॅरस्टॉटल, गटे, माक्ट्सड याांच्या पातळीला जाऊन दभरे्ल” 

 
अशा अनेक कवपना पिाताना एक गोि जाििवयादशिाय रिात नािी, ती िी की, ‘निा मािूस’ िा, 

अत्यांत िैदिध्यपूिड अशा मानिी समाजात एका साच्याचा असिार नािी. मग तो साचा दकती का आिशड 
असेना. या ‘नादिन्या तिी िैदिध्य असिार िे दनदश्चत! 

 
सांपूिं पदरल्स्थतीत अनेक अांगाांनी बिल घर्त असताना त्याचा मािसािर कािीिी पदरिाम 

घर्िार नािी; असे मानिे चूक िोईल. समाजाची एकूि रचना बिलत असताना आपि िे पिातो आिोत, 
की लोकाांमध्येिी बिल घर्त आिेत सिड सामान्य कवपना अशी आिे, की मािसाांच्या स्िभािात ि 
स्िरूपात, कािी झाले तरी कािी बाबतीत अदजबात बिल घर्िार नािीत. परांतु या मताशी मी मुळीच 
सिमत नािी. समाज व्यक्ट्तीला कािी िैदशष्ट्यपूिड गुि बिाल करत असतो, तर कािी काढून टाकत 
असतो. याद्वारेच लोकाांमध्ये गुिाांचा प्रसार िोत असतो, आदि लोकाांमध्ये कािी उत्क्रान्त बिल घर्त 
असतात. 
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लोकाांमध्ये कािी गुि इतके समान असत, की त्याांच्याद्वारे समाजाच्या स्िभाि धमांची घर्ि िोत 
असते. असेिी म्ििता येईल, की सामादजक िृत्ती िेखील लोकाांच्या स्िभाि धमाला आकार िेत असते. 

 
तेव्िा असे म्ििता येईल, की दतसरी लाट कोिता एक आिशड मिापुरुर्ष तयार करत नािी, 

आपवयामध्ये कािी िीरत्िाचे गुि पेरत नािी, तर समाजात असिाऱ्या िैदशष्ट्यपूिड गुिाांमध्ये नायपूिं 
बिल घर्िनू आित आिे. निा मािसू नव्िे, तर नि समाजधमड तयार करत आिे. त्यामुळे आिशड 
व्यक्ट्तींच्या शोधात न रािता आपवयाला उद्याच्या सांस्कृतीत ज्याना मित्ति येण्याचा सांभि आिे. अशा 
व्यक्ट्तीिैदशष्ट्याांना शोध घ्याियास ििा. 

 
समाजात आढळून येिारे िे गुिदिशरे्ष लोकाांिरच्या बाह्य िबािातून दनमाि िोत नािीत की ते 

त्याांचे प्रदतरूप िाखित नािीत. तर व्यक्ट्तीव्यक्ट्तींमध्ये अल्स्तत्िात असिाऱ्या अांतगडत पे्ररिा प्रकिा 
इच्छाांमध्ये असिाऱ्या तािाांमधून उगम पाितात परांतु एकिा, ह्या समान गुिधमांनी आकार घेतला, की 
त्याांचा समाजाच्या आर्थथक प्रकिा सामादजक घर्िीिर ि दिकासािर प्रभाि पर्वयादशिाय रिात नािी. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीनेिी अशा अनेक गुिधमात बिल घर्िनू आिले िोते. त्यािळेी िगेाने 

बिलत जािाऱ्या पदरल्स्थतीशी जुळते घेताना लोकाांना आपवया पे्ररिा ि सियी आदि इच्छाांनािी िळि िेिे 
भाग पर्ले िोते. लोकाांच्या सामादजक जीिनािरिी या प्रकारच्या बिलाांचा पदरिाम घरू्न येतो. निा 
सामादजक गुिधमड, स्िभािधमड आकार घेत प्रकट िोत जातो. 

 
आता िेखील त्या प्रकारच्या मानस–साांस्कृदतक उलथापालथीच्या उांबरठ्यािर आपि उभे 

आिोत. 
 
आपि िुसऱ्या लाटेतवया, िैदशष्ट्यपूिड साचेबांि एकसारखेपिापासून िूर जात आिोत. अशािळेी 

भािी मानसके्षत्रादिर्षयी सरसकट सिडसामान्य दिधाने करिे अगिी अिघर् आिे इतर कािी बाबींपेक्षा 
भदिष्ट्यकाळादिर्षयी बोलताना आपि केिळ तकड च बाांधू शकतो. 

 
तरी िेखील दतसऱ्या लाटेच्या समाजाच्या मानदसक घर्ामोर्ीिर पदरिाम करू शकतील अशा 

प्रभािी बिलाांकरे् आपि दनिेश करू शकतो. कािीिी अनुमान तर आपि काढू शकत नािी, तरी कािी 
आकर्षडक समस्याांपयडत आपि जाऊन पोचू शकतो. कारि िे बिल बालसांगोपन, दशक्षि, काम यादशिाय 
आपि आपवया ज्या प्रदतमा तयार करतो, त्या पद्धतीिरिी पदरिाम करत आिेत. आदि भदिष्ट्यकालीन 
सामादजक स्िभािधमांिर या सिड बिलाांचा खोल पदरिाम िोिे, िे स्िाभादिकच आिे. 
 
िगेळया रीतीची िाढ 
 

प्रथम उद्याच्या समाजात िाढिाऱ्या मुलाांकरे् आपि पािू या. कारि उद्याच्या समाजात 
आजच्यािूनिी कमी प्रमािात मुलाांिर लक्ष कें दद्रत केले जाण्याची शक्ट्यता आिे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

िृद्धत्िाकरे् प्रकिा िृद्ध लोकाांकरे् सिड उच् तांत्रज्ञानादधदित िेशाांतून अदधक लक्ष परुिले जाईल. 
त्या मानाने तरुि दकिा लिान ियाच्या जनतेकरे् कमी लक्ष दिले जाईल. दशिाय दस्त्रया अथाजंन करिाऱ्या 
व्यिसायाकरे् िळू लागवयानांतर त्याांच्या सिड शक्ट्तींचा ओघ मातृत्िाकरे् िळिे कमी झाले आिे. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या काळामध्ये लाखो लोकाांनी आपली स्ितःची स्िप्ने आपवया मुलाांच्या बाबतीत पूिड 

िोण्याच्या आकाांक्षा बाळगवया. कारि त्याांना असे िाटत िोते, की सामादजक आदि आर्थथकदृष्ट्या 
आपवयािून आपवया मुलाांचे जीिन अदधक चाांगले असेल. अशी उन्नतीची अपेक्षा बाळगवयामुळे त्याांनी 
आपवया मानसशक्ट्ती आपवया मुलाांिर मोठ्या प्रमािात कें दद्रत केवया. परांतु आज असे आढळून येईल की, 
अनेक मध्यमिगीय मातादपत्याचा भ्रमदनरास झालेला असून आपवया मुलाांना अदधक अिघर् जगात जगाि े
लागण्याची शक्ट्यता आिे, िे त्याांना कळून चुकले आिे. उन्नतीऐिजी अधोगती िोत चालली आिे. अपेक्षाांची 
पूती िोिे िी गोि शक्ट्यतेतील नािी. 

 
या कारिाांमुळे उद्या जन्माला येिारे बाळ अशा एका समाजात प्रिशे करिार आिे, की जो मुलाांच्या 

गरजा, मागण्या, मानदसक दिकास आदि तत्काळ दमळिारी कृतज्ञता या बाबतीत उत्सुकिी असिार नािी, 
प्रकिा या बाबींनी तो व्यापलेलािी असिार नािी. त्यामुळे उद्या अदधक चाकोरीतील आदि किप्रि अशा 
बालपिाची दनकर् भासिार आिे. पालक लोक मात्र सांकुदचत िृत्तीचे असतील. 

 
भदिष्ट्यकाळात यौिनप्राप्तीपयंतचा दकशोरािस्थेचा काळ आजच्या इतका क्ट्लेशकारक आदि िीघड 

असिार नािी, अशी शांका येते. आजच्या जगात लाखो मुले, आई प्रकिा बाप याांच्या आधाराने मोठी िोत 
आिेत. त्याांना आई नोकरीिर जात असवयामुळे दतचा सििासिी कमीच दमळतो. सुखिी कमीच दमळते. 

 
इलेक्ट्रॉदनक् कॉटेज मधील कुटुांबातील मुले कुटुांबाच्या व्यिसायात थेट खेचली जािार आिेत. 

आदि त्याांना लािन ियातच िाढती जबाबिारी जाििायला सुरुिात िोिार आिे. या गोिींमुळे असे िाटते 
की, बालपिाचा ि दकशोरियाचा काळ छोटा असिार आिे. अदधक जबाबिार ि उत्पािक व्यक्ट्ती म्ििनू 
त्याांच्याकरे् बदघतले जािार आिे. त्याच बरोबर आिखी एक गोि िोिार आिे, ती िी की मुले पालकाांच्या 
बरोबरीने काम करिारी असवयामुळे त्याांना फारसा िर्पून टाकिारा धाक सोसािा लागिार नािी. उद्या 
त्याांची ‘दमळकत’ िाांर्गी असिार आिे. परांतु या मुलाांव्यदतदरक्ट्त इतर मुलाांची पदरल्स्थती इथून पढेु तशीच 
क्ट्लेशकारक असिार आिे. लिकर जबाबिारी पेलत मोठी िोिारी मुले आदि यथाक्रम मोठी िोिारी मुले 
याांच्यात जाििण्याएिढी मोठी तफाित असेल. 

 
पुढील काळातील दशक्षिात फरक पर्िार आिे. दशक्षि िगात प्रकिा चार प्रभतीत िोण्याऐिजी 

बािेरच अदधक िोईल. दशक्षि कामाशी अदधक गुांफले जािार असून त्याचे आयुष्ट्याचा काळ जास्त प्रमािात 
व्यापलेला असिार आिे. मागील एक िोन दपढ्याांच्या मानाने मुलाांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष कामाची सुरूिातिी 
खूप लिान ियात झालेली असेल. 

 
अशा अनेक कारिाांमुळे, दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीतील तरुिाांमध्ये िगेळेच गुिधमड ि कल दनमाि 

झालेले असतील. या मुलाांची िाढ िगेळया तऱ्िेने झालेली असेल. आदि नांतर तयार िोिारी व्यल्क्ट्तमत्तििेी 
िगेळीच असतील. 
 



 
अनुक्रमणिका 

निा कामगार 
 

ज्यािळेी मुलगा, प्रकिा मुलगी दकशोर ियात येतात आदि व्यिसायात पर्तात त्यािळेी त्याांच्या 
प्रकिा दतच्या व्यल्क्ट्तमत्तिािर अनेक निीन बाह्यशक्ट्ती कायड करीत असतात. त्या त्याांना कािी गुि बिाल 
करतात, तर कािी दशक्षा करतात प्रकिा िसुली करतात. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या युगात मालकाांना आज्ञाधारक, िक्ट्तशीर आदि कां टाळिािी पनुरािृत्त कामे 

उत्सािाने करत रिािारे नोकर िि े असत. आदि शाळाांमधून, कॉपोंरेशन्समधून, कारखान्याांच्या आदि 
कचेऱ्याांच्या तत्तिाांचाच अिलांब केला जात असे. 

 
दतसरी लाट समाजात प्रिशे करीत असताना काम कमी पुनरािृत्त झालेले आिे. व्यल्क्ट्तदनििी 

झालेले आिे. पूिीचे काम एककादलकतेची अपेक्षा करीत असे. सतत िोिाऱ्या कामातील बिलाांशी जुळिनू 
घेतले जाण्याची अपेक्षा करीत असे. सतत िोिाऱ्या कामातील बिलाांशी जुळिनू घेतले जाण्याची अपेक्षा 
करीत असे. कामगार कामािरून बिवया, उत्पादित मालातील बिल, कामाची पुनरडचना आदि मान्यता 
प्राप्ती याांच्या चक्रात आांधळयाप्रमािे अर्कून जात असत. 

 
दतसऱ्या लाटेतील मालकाांच्या आपवया कामगाराांबाबत अशा अपेक्षा आिेत की–काम करिाऱ्या 

स्त्रीपुरुर्षाांनी जबाबिारी स्िीकारली पादिजे. त्याांना आपवया कामातील खाचा ि खोबिी, इतराांच्या 
कामातील खाचा ि खोबिींसि मादिती असायला पादिजेत. त्याांना बिलिाऱ्या पदरल्स्थतीशी चटकन 
जुळिनू घेता आले पादिजे. आजूबाजूच्या लोकाांशी त्याांचा सांििेनात्मक मेळ जुळला पादिजे. िे लोक 
अदतशय चपळ असायला ििते. 

 
असे लोक साधे सरळ नसतात. व्यल्क्ट्तत्ििािी असतात. ज्यायोगे ते इतर लोकाांच्या मानाने िगेळे 

ठरतात; त्या बाबींचा त्याांना अदभमान िाटत असतो. 
 
दििसेदििस लोकाांचा कल निीन प्रकारच्या कामाकरे् िाढत आिे. जुन्या प्रकारच्या पठर्ीत काम 

करिाऱ्या ि त्या पठर्ीत आनांि ि कौतुक िाटिाऱ्या कामगाराांची ि नोकराांची सांख्या अमेदरकेत सध्या 
फक्ट्त ५६ टके्क आिे... १७ टके्क लोकाांनी दतसऱ्या लाटेतील मूवयाांचा अांगीकार केलेला आिे. परांतु पूिडत्िाने 
दतकरे् जाण्यासाठी मध्यमिगीय तरुिाांचा ओढा दििसेदििस अदधक तीव्र िोत चाललेला आिे. आज ते 
“अदधक जबाबिारीचे भकेुले आिेत. आदि त्याांच्या प्रदतभेच्या ि कौशवयाच्या सांपूिड लायकीच्या योग्य अशा 
पात्रतेच्या, अत्यांत मित्तिपूिड कामाची त्याांची आकाांक्षा आिे.” त्याांना आर्थथक मोबिवयापेक्षा अदधक म्ििजे 
‘अथंपूिडते’ची इच्छा असते. 

 
अशा नोकराांच्या भरतीसाठी मालकिी अदतशय उत्सुक असतात. त्याांना अनेकदिध सिलती 

द्यायलािी ते मागेपढेु पिात नािीत. 
 
या नव्या प्रकारच्या लोकाांना पैसा नको असतो असे नािी. त्याांना पसैा ििाच असतो. परांतु ठरादिक 

मयािेपयंत पैसा दमळावयानतर त्याांच्या अपेक्षा असतात, त्या दिदिध स्िरूपाच्या असतात. 
 



 
अनुक्रमणिका 

जे कामगार प्रदतउत्तर करतात (ठरादिक मयािेपयंतच) त्याांना, जे ‘अथड’ शोधतात, जे 
अदधकाराला आव्िान िेतात, जे सारासार दििकेाचा िापर करू इल्च्छतात, जे असे म्िितात की त्याांचे कायड 
सामादजक जबाबिारीचे असले पादिजे, असे लोक िुसऱ्या लाटेखालील उद्योगाांना अत्यांत त्रासिायक 
िाटतात. परांतु दतसऱ्या लाटेखालील उद्योग अशा लोकाांदशिाय चालूच शकत नािीत, अशी पदरल्स्थती 
आिे. 

 
त्यामुळे आपवयाला एक सूक्ष्म पि सखोल स्िरूपाचा बिल व्यल्क्ट्तमत्त्िातील िैदशष्ट्यात पर्त 

चाललेला आढळतो. ह्या बिलाला निीन अथडकारििी जबाबिार असते. ह्या बिलाने उभरत्या सामादजक 
स्िभािधमाच्या घर्िीिर पदरिाम िोतो. 
 

∎ ∎ ∎ 
 

लिानाचे मोठे िोिे, दशक्षि ि काम याांचाच दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीतील व्यल्क्ट्तमत्तिाच्या 
घर्िीिर पदरिाम िोिार आिे असे नािी. उद्याच्या मानसके्षत्रािर यािूनिी तीव्र पदरिामकारक शक्ट्ती 
कायड करिार आिेत. नोकऱ्या ि पगार यािून अदधक कािीतरी दिचार करण्याजोगे आिे. 

 
अथडकारिाचे िोन दिभाग आिेत. त्यातील एकात िस्तूांचे बिलाच्या, दिक्रीच्या िेतूने उत्पािन िोत 

असते; आदि िुसऱ्यात आपि स्ितःसाठी कािी करत असतो. एक दिभाग उत्पािकाांचा आिे, तर िुसरा 
दिभाग उत्पाग्रािकाांचा आिे. यातील प्रत्येकाचे आपवया मानसािर पदरिाम िोत असतात. कारि यापैकी 
प्रत्येक गट स्ितःच्या नीतीचे, मूवयाांचे, यशाबद्दलच्या व्याख्येचे समथडन करत असतो. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या काळात िैयल्क्ट्तक यशाबाबतची सांकुदचत आर्थथक व्याख्या तयार झाली िोती. 
 
दतसऱ्या लाटेच्या आगमनादनशी स्िािलां बन, ‘स्ितःच करा’ ची चळिळ, उत्पाग्रािकता या गोिीिी 

आवया. यात केिळ छांिापेक्षा अदधक म्ििजे िापरासाठीच्या उत्पािनामुळे अदधक आर्थथक समपडकता 
आली. या प्रकारामुळे िळे ि शक्ट्ती थोर्ी अदधक खचड िोत असली, तरी त्यामुळे जीिनाला आकार प्राप्त 
िोतो आदि सामादजक स्िभािधमाची िेखील मूस बनते. 

 
लोकाांच्याकरे् काय आिे यािर बाजारी नीती लोकाांचे क्रम लाित असते; तर उत्पाग्रािक नीती ते 

जे कािी करतात त्याला फार प्रकमत िेते. पैसा भरपूर असिे िी आजिी प्रदतिचेी बाब समजली जाते. परांतु 
इतर गुिाांनािी आता भरपूर प्रकमत आली आिे. यापैकी आत्मदिर्श्ास, जुळते घेण्याची क्षमता, प्रदतकूल 
पदरल्स्थतीतिी दटकाि धरिे आदि स्ितःच्या िाताने कािी करण्याची कुित असिे या कािी गोिी 
मित्तिाच्या आिेत. 

 
उत्पािक प्रकिा बाजारनीदत एकाांरे्पिाचे कौतुक करते, तर उत्पाग्रािक नीदत सिांगीितेला 

उचलून धरते. सिडगुिसांपन्नतेला चाांगले दििस आले आिेत. अथडकारिात या िोन्िी प्रकारच्या उत्पािनाांचा 
चाांगला समतोल दतसऱ्या लाटेने घर्िनू आिला आिे. आदि आपवयाला याचिळेी समतोल जीिन–
पद्धतीचा गोर्िा गािारे सूर चढत चढत गेलेले ऐकू येऊ लागले आिेत. 

∎ ∎ ∎ 



 
अनुक्रमणिका 

उत्पािक दिभागाकरू्न उत्पाग्रािक गटाकरे् सक्षम कायाचा ओघ अदधकादधक मोठ्या प्रमािात 
लागत असवयाने एका िगेळयाच समतोलाने लोकाांच्या जीिनात प्रिशे केला असवयाची जािीि 
झावयादशिाय रिात नािी. पूिी केिळ बाजारासाठी उत्पािन करत रिािाऱ्या लोकाांना आता 
कवपनादिर्श्ात रमून जाण्याची सांधी प्राप्त िोते. तेव्िा शझि, आकरे्, नमुने अशा प्रकारच्या र्ोक्ट्याच्या 
कामात त्याांना अदतशय समाधान दमळते, ि त्यापासुन त्याांचा फायिािी िोतो. परांतु पषु्ट्कळाांना ह्या तऱ्िेच्या 
कामामुळे जदमनीिरचे पाय सुटत असवयाची जािीि िोऊन त्यामुळे कािीशी खांत िाटते. 

 
उत्पाग्रािकतेत आपि सतत भरीि आदि नजीकच्या िास्तिाशी सांबांध ठेिनू असतो. घटना ि लोक 

याांच्याशी प्रत्यक्षच सांबांध येत रिातो. जे लोक आपला िळे कािी प्रमािात कामगार म्ििून ि कािी प्रमािात 
उत्पाग्रािक म्ििून खचड करतात, त्याांना सत्य ि कल्वपत या िोन्िींचािी आनांि घेता येतो. कि आदि 
दिचार, िाताचे काम ि र्ोक्ट्याचे काम या िोन्िीकरू्न चाांगले सुख दमळत रिाते. 

 
दतसऱ्या लाटेचा अांमल सुरू झावयािर बिुताांश लोक अधडिळे मोठ्या कां पन्याांतून काम करून 

अधडिळे स्ितःसाठी ि कुटुांबासाठी, उत्पाग्रािक गटाप्रमािे काम करू लागले म्ििजे िस्तुदनिता आदि 
आत्मदनिता या िोन्िींचा निाच समतोल त्याांच्या दठकािी दममाि झालेला आढळून येईल. 

 
ज्या लोकाांना या िोन्िी प्रकारे जग पिाण्याचे साम्यड प्राप्त झाले असेल, त्याच लोकाांना निीन 

पद्धतीत भरपूर मोबिला दमळेल. 
 
आपवया र्ोळयाांिेखत निीन सामादजक स्िभािधमड तयार िोत आिे. उत्पािकता ि उत्पाग्रािकता 

याांमधील दनरदनराळया मूलभतू बिलाांचा सांयुक्ट्त पदरिाम, बालसांगोपन, दशक्षि यात िोिार ठळक ि खोल 
बिल, ३०० िर्षांपूिीं जसा नायपूिड बिल समाज–मानसात झाला िोता, तसाच आतािी घर्िनू आित 
आिेत. 

 
याांपकैी आपि केलेली कािी भादकते चुकली, बिल पढेु नेण्याऐिजी मागे परत नेत आिेत असे 

कोिाला िाटले, तरी शिेटी मानसके्षत्रात एक प्रकारचा उदे्रक घर्िले असे एक कारि आिेच. िोन 
शझिात या कारिाचे ििडन करता येईल.— ‘िळििळिातील क्राांती.’ 
 
आकार घेत असलेला ‘मी’ 
 

िळििळि ि स्िभािधमड यातील िुिा गुांतागुांतातीचा असला, तरी अतूट आिे. माध्यमात घरू्न 
येिारो क्राांती िी मानसातील क्राांती ठरिे अपदरिायड आिे. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या काळात व्यक्ट्तींना सतत कोित्या ना कोित्या आिशाशी स्ितःची तुलना करीत 

रिाण्यासाठी प्रोत्सािन दिले जात असे. कािी थोड्याच मान्य शक्ट्यताांच्या आिाक्ट्यातच त्याांना आपवया 
जीिनपद्धतीचे मूवयाांकन कराि ेलागत असे. समाजमान्य व्यल्क्ट्तमत्ति पद्धतींचा पली ा अगिीच छोटा िोता. 

 
आजच्या माध्यम दिकें द्रीकरिातून जीिनपद्धतींच्या आदि भदूमकाांच्या िैदिध्याचे िशडन िोते. एक 

तयार साचेबांि आिशड मूती तुमच्यापुढे ठेिण्याऐिजी तुकड्या तुकड्यातून आिशडत्िाच्या कवपना तुम्िाला 
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सुचिवया जातात. त्या तुम्िी तुमच्या कवपनेतवया आिशानुरूप जोर्ायच्या. आपला आिशड आपिच तयार 
करायचा. परांतु िे स्पि आिे, की िी गोि अदतशय अिघर् आिे. त्यामुळेच लाखो लोक आपवयाच 
पूिािशाच्या शोधाच्या प्रयत्नात जिू िताश िोऊन गेलेले आिेत... 

 
त्यामुळे आज आपवया स्ितःच्या स्ितांत्र व्यल्क्ट्तमत्तिाबाबत आपवयात दिलक्षि जागरूकता आलेली 

आिे. आपली स्ितःचीच प्रदतमा त्यामुळे स्िरूप बिलत आिे. आपवयाला स्ितांत्रपिे ओळखले जाि,े 
आपवयाला स्ितांत्र िागिकू दमळािी अशी मागिी आपि, ज्यािळेी निीन उत्पािन पद्धती स्ितांत्र 
व्यल्क्ट्तमत्तिाच्या कामगाराांची मागिी करत आिेत, अगिी त्याच िळेी, करत आिात. 

 
या प्रकारे दतसऱ्या लाटेची माध्यमे आपवयात जे आिे, ते व्यक्ट्त करायला मित करत आिेत. 

आपवया स्ितःच्या कवपनादिर्श्ाचे आपि उत्पािक बनिले जात आिोत. 
 
िळििळिाच्या नव्या साधनाांतील सध्याचे क्राांतीकारक लक्षि असे आिे, की याबाबत व्यक्ट्तीची 

भदूमका केिळ ग्रिि करण्याची रिात नािी, तर निीन कािी सुचदिण्याची, करण्याची व्यक्ट्तीला सांधी 
दमळते. आदि व्यल्क्ट्तदनि भदूमकेतूनच सिड व्यििार िोण्याची येथे भरपूर शक्ट्यता असते. िळििळिात 
झालेवया क्राांतीमुळे आपवयाला प्रत्येकाला अदधक गुांतागुांतीची अशी स्ितःची प्रदतमा दमळू लागली आिे. 
एकामागनू एक अशा अनेक प्रदतमा आपवयाला प्राप्त िोत रिातात. त्यातील प्रत्येकीचा अनुभि घेण्याच्या ि 
दनिर् करण्याच्या प्रदक्रयेला िगे आलेला आिे. इलेक्ट्रॉदनक प्रदक्रयेद्वारे आपली प्रदतमा जगापुढे माांर्ण्याची 
शक्ट्यतािी आपवयापुढे असिार आिे. यापूिीच्या कोित्यािी सांस्कृतीजिळ इतकी शल्क्ट्तमान साधने 
नव्िती. आपवयाजिळची तांत्रज्ञानदिर्षयक जाि िाढतेच आिे. 

 
आपि आपवया अनुभिाांच्या भतूकाळापासून िगेाने िूर जात आिोत. यापूिीच्या आपवया सिड 

मानसशास्त्रीय दसद्धाांन्ताना िािरे बसत आिेत. अदतशय साम्यडशाली शक्ट्ती समाजाचे स्िरूप बिलून 
टाकण्यासाठी एकत्र येत आिेत. 

 
िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीपासून िूर जात असताना आपि जे बिल करत आिोत, ते केिळ बाह्य 

स्िरूपाचे नािीत, तर आपवया अांतरािकाशातिी बिल घर्त चालले आिेत. या दृिीने, िुसऱ्या लाटेच्या 
सांिभात दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीतील लोकाांचे दचत्रि करिे चूक असिार आिे. 

 
आपवया कवपना कािी अांशाांनी जरी बरोबर असवया, तरी आपि खात्रीने म्िि ू शकतो, की 

आजच्या मानाने उद्याच्या व्यक्ट्तींमध्ये भरपूर िैदिध्य असिार आिे. उद्याचे बरेच लोक लिकर िाढिार 
आिेत, लिान ियातच जबाबिारी िाखििार आिेत, अदधक िुर्षार आदि बाकबगार असिार आिेत, 
स्ितांत्र व्यल्क्ट्तमत्त्िाचे असिार आिेत. त्याांना पैसा ििा असेल, परांतु कािी मयािेनांतर केिळ पैशाांसाठीच 
काम करीत रिायला ते तयार असिार नािीत. 

 
त्याांच्या जीिनात समतोल साधलेला असेल काम आदि खेळ, उत्पािन आदि उत्पाग्रािकता, 

िाताचे काम आदि र्ोक्ट्याचे काम, कावपदनक आदि प्रत्यक्ष, िस्तुदनिता आदि आत्मदनिता या सिड 
बाबतीत ते मेळ आदि तोल राखून असतील. 

 



 
अनुक्रमणिका 

दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीत पदरपक्व कवपनादिर्श्ातील स्त्री प्रकिा पुरुर्ष दनमाि झालेले असिार 
नािीत, प्रकिा मिापुरुर्षिी अितरिार नािीत. तथादप एक एक िांश प्रकिा सांस्कृती अशा प्रकारे दनमाि 
झालेली असेल, की दजचे ििडन आपि अदभमानाने अगिी खऱ्या अथाने ‘मानिी’ असे करू शकू. 

 
अथात् जोपयंत आपि राजकीय बिल घर्िनू आित नािी, तोपयंत याांपैकी कािीिी घर्ण्याची 

शक्ट्यता नािीं. उद्याचे व्यल्क्ट्तमत्त्ि आदि उद्याचे राजकारि याांच्यामध्ये मेळ ि समपडकता असिे अत्यांत 
आिश्यक आिे. 
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चोव ा र। रराजक य  रकईर! 
 

जगामध्ये ऊजेबाबत, तांत्रज्ञानाबाबत, कौटुांदबक जीिनाबाबत, लैं दगक भदूमकाांबाबत आदि 
िळििळिाबाबत क्राांती घर्त असताना सुप्तपिे अत्यांत स्फोटक असलेवया राजकीय के्षत्रातील आज 
नािी तर उद्या िोिाऱ्या क्राांतीदशिाय सांपूिड सांकवपना पुरी िोिे शक्ट्यच नािी. 

 
सांपूिड औद्योदगक जगातील सिड राजकीय पक्ष, सिड कायिेमांर्ळे, आपली अध्यक्षपिे आदि 

पांतप्रधानपिे, आपली न्यायासने आपवया प्रशासन यांत्रिा आदि सरकारी नोकरशाह्याांचे एकाांिर एक 
असलेले थर थोर्क्ट्यात म्ििजे सामुिादयक दनिडय तयार करून ते जनतेिर लाििारी सिड माध्यमे आता 
कालबाह्य ठरत असून त्याांच्यातिी बिल िोिे अपदरिायड झालेले आिे. िुसऱ्या लाटेच्या राजकीय 
आराखड्यानुसार दतसऱ्या लाटेची सांस्कृती चालूच शकिार नािी. 

 
ज्याप्रमािे औद्योदगक युग दनमाि करिाऱ्या क्राांदतकारकाांना सरांजामशािीच्या अिशरे्षाांच्या आधारे 

कारभार करिे अगिी अशक्ट्य झाले ि त्याांनी निीन धोरिे आखून रचना बनिनू त्याांच्या आधारे आपली 
िाटचाल केली; त्याचप्रमािे आता निीन राजकीय साधने शोधण्याची पनुः एकिा गरज दनमाि झालेली 
आिे. 
 
कृष्ट्िदिपर, 
 

आज या प्रकिा त्या सरकारच्याच नव्िे, तर सांपूिड प्रादतदनदधक लोकशािीच्याच पुढे फार मोठा 
पेचप्रसांग आदि सांकटकाळ उभा रादिलेला आिे. त्याांची तीव्रता मात्र अजून ध्यानात आलेली नािी. 
एकामागनू एका िेशात िुसऱ्या लाटेचे राजकीय तांत्र थरारू लागले आिे, करकरू लागले आिे, आदि 
भयानकपिे िाईट कारभार करू लागलेले आिे. 

 
अमेदरकेत दनिडयक्षमतेला जिू पक्षाघात झालेला आिे. कोित्यािी के्षत्रात बिुव्याप्त, समजिार 

धोरि अल्स्तत्िात नािी. असेलच, तर ते यशस्िी करण्याची धमक कोित्यात सरकारात उरलेली नािी... 
नि ेदनयम िजारोंच्या सांख्याांनी तयार केले जात आिेत. परांतु ते कािीच साधू शकत नािीत. दििसेंदििस 
आपला रोख ि धोरि बिलिाऱ्या राजकीय प्रिाली आपवया मलूभतू सामादजक सांस्थाांच्या, स्ितःचे 
अल्स्तत्ि दटकिण्यासाठी चाललेवया धर्पर्ीत ि झगड्यात भर घालून गुांतागुांत िाढितच आिेत. 

 
िी दनिडयक्षमतेची मोर्कळ केिळ अमेदरकेतच नािी, तर िान्स, जमडनी, जपान, दब्रटन, इटली ि 

कम्युदनस्ट राष्ट्रे या सिांच्या सरकाराांमध्ये घर्त चाललेली आिे. एका जपानी पांतप्रधानाांनी म्िटले आिे, 
“सिड जगभरच्या लोकशािीिरील सांकटाबद्दल आम्िी अदधकादधक प्रमािात ऐकू लागलो आिोत. 
लोकशािीच्या समस्या सोर्िण्याच्या क्षमतेला प्रकिा तथाकदथत प्रशासकतेला आव्िान दमळत आिे. 
जपानमध्येिी सांसिीय लोकशािीची सत्तिपरीक्षाच िोते आिे.” 

 
इांग्लांर्मधील एक दिधायक म्िितो, “आम्िी कायिेदिर्षयक प्रत्येक प्रश्न सोर्िला आिे. आम्िी 

चलनफुगियादिरुद्ध सात कायिे मांजूर केलेले आिेत, असांख्य िळेा अन्याय िूर केलेला आिे. पयािरि 
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दिर्षयक समस्या सोर्िवया आिेत. प्रत्येक प्रश्न कायिेमांर्ळाने असांख्य िळेा सोर्िनू दिला आिे. परांतु 
प्रश्न दशली क राितातच. एखािे मांर्ळ पुरेसे पर्त नािी. त्याचा कािी उपयोग नािी.” 

 
अशाच प्रकारे उच्पिस्थाांनािी िुबडलता जािि ूलागलेली आिे. आपवयाला कािीिी सत्ता नािी 

असे त्याांना िाटू लागलेले आिे. एक अमेदरकन दसनेटर खाजगी सिािात माझ्याजिळ स्ितःच्या 
िताशपिाबद्दल बोलला आदि उपयोगाचे असे कािीिी आपि प्राप्त करू शकत नसवयाचे त्याने बोलून 
िाखिले. त्याच्या कौटुांदबक जीिनाच्या नाशाबद्दल तो बोलतो. स्ितःच्या अल्स्तत्िाच्या समपडकतेबद्दल 
त्याला शांका िाटते. मरमर काम करण्याचा अथड त्याला समजत नािी. पायाला चाके लािवयाप्रमािे अखांर् 
चालिारा प्रिास त्याला कोड्यात टाकतो. अखांर् चालिारे पदरसांिाि ि चचा आदि भासत रिािारे 
दचरस्थायी िबाि याांच्याबाबत तो बालतो. “िे सिड घर्ते त्याांच्या लायकीचे आिे का? या सिाचा अथड 
काय? अथात् त्याला पर्िारे असे िे प्रश्न जगातवया अनेक राजकारण्याांना पर्लेले आिेत. व्िाइट 
िाऊसमधला एक उच् अदधकारी अशी तक्रार करतो, की जगातला सिात सिडसत्ताधीश मानला गेलेला 
मनुष्ट्य म्ििजे अध्यक्ष िा िेखील स्ितः दनःसत्ि, दनबडल असवयाचे अप्रत्यक्ष रीतीने मान्य करतो, 
“अध्यक्षाला असे िाटते, की जिू आपि टेदलफोन मध्ये ओरर्त आिोत. िुसऱ्या बाजूला कोिीच 
नसतानािी! ” 

 
िळेेिर आदि सुयोग्य दनिडय घ्यायला लागिारी क्षमता भांगून गेलेली आिे, त्यामुळे समाजातील 

गिन सत्तासांबांधात बिल घर्लेले आिेत. सिडसाधारि ल्स्थतीत समाजातील उच्स्तरीय लोक राजकीय 
प्रिालीचा उपयोग स्ितःचे दनयम बळकट करण्यासाठी ि ईल्प्सत साध्य करण्यासाठी करून घेतात. कािी 
बिल घर्िण्याच्या क्षमतेिरून त्याांची ताकि अजमािली जाते. कािी घटनाांचे भाकीत करिे आदि त्याांिर 
िुकूमत चालििे या गोिी त्याांच्याबाबत गृिीतच धरवया जातात. 

 
आज या उच्स्तरीयाांना खुद्द स्ितःच्या कृतींचे पदरिाम काय िोतील िे िेखील साांगिे जमत नािी. 

ज्याांच्या आधारे ते कारभार करतात, त्या राजकीय प्रिाली इतक्ट्या भांगलेवया, जुनाट आदि घटनाांिून 
इतक्ट्या मागे पर्िाऱ्या अशा आिेत, की स्ितःच्या फायद्यासाठी या उच्स्तरीयाांनी दकतीिी िुकूमत 
ठेिण्याचा प्रयत्न केला, तरी पदरिाम सिसा स्फोटकच िोतात. 

 
मात्र याचा अथड असा िोत नािी, की जी सत्ता या उच्स्तरीयाांनी गमािली, ती समाजातवया 

उरलेवया भागाकरे् गेली आिे. सत्ताांतर झालेले नािी, तर सत्ता िेतुशून्य झाली आिे. त्यामुळे कोि कशाला 
जबाबिार आिे, खरी सत्ता कोिाकरे् आिे, तो अदधकार दकतीकाळ दटकेल याबाबत अमुकिळेी दनदश्चत 
कोिीच कािीच साांगू शकत नािी, जािूच शकत नािी. या जिळजिळ अांिाधुांिीत सामान्य लोक मात्र 
कर्िट बनले आिेत. त्याांना केिळ आपवया ‘प्रदतदनधी’चा दतरस्कार िाटू लागला नसून आपले कोिी 
(खरे) खरे प्रदतदनदधत्ि करेल िी गोि अशक्ट्यप्राय िाटू लागलेली आिे. 

 
मतिानाची प्रदक्रया आता आपले मित्ति गमाि ूलागली आिे दकतीतरी मतिार मतिान न करता 

घरीच बसून रािू लागलेले आिेत! 
 
त्याचप्रमािे राजकीय पक्ष आपले आकर्षडि गमािनू बसू लागले आिेत त्याांच्या सभासिाांच्या आदि 

पाठीराख्याांच्या सांख्या अदतशय मोठ्या प्रमािात आकसू लागलेवया आिेत. 



 
अनुक्रमणिका 

नागरीकाांना आता राग येण्याऐिजी राजकीय पढुाऱ्याांबद्दल ि सरकारी अदधकाऱ्याांबद्दल दतरस्कार 
िाटू लागला आिे. त्याांच्याबद्दल प्रदतकूल मत दनमाि झालेले आिे. त्याांना आता असे िाटू लागले आिे, की 
राजकीय प्रिालींनी गोंधळलेवया समाजासाठी सुकािचूी प्रकिा स्थैयडकारकाची भदूमका घ्यायला ििी, त्या 
ऐिजी त्या स्ितःच मोर्लेवया आिेत, भेलकाांर्लेवया आिेत, आदि दनयांत्रिापलीकरे् गेलेवया आिेत. 

 
राज्यशास्त्राच्या सांशोधकाांनी अमेदरकेच्या राजधानीत कारभार कोि चालितो िे जेव्िा जािनू 

घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्िा एक साधेच परांतु भयांकर उत्तर आले, ‘कोिी नािी. इथे कोिाकरे्च ताबा 
िेण्यात आलेला नािी. फक्ट्त अमेदरकेतच नव्िे, तर िुसऱ्या लाटेखालील अनेक िेशात बिलाच्या दतसऱ्या 
लाटेमुळे पोकळीच दनमाि िोत चाललेली आिे— समाजातील एक ‘कृष्ट्ि दििर.’ 
 
खाजगी सैन्यिळे 
 

सत्ताांमध्ये दनमाि झालेवया पोकळीत केिढा धोका भरून रादिलेला आिे, ते इ. स. १९७५ च्या 
िरम्यानच्या घटनाांकरे् पिाताना ध्यानात येते. ऊजा समस्या, चलन फुगिटा, बेकरी, र्ॉलरची घसरि, 
आदि आदशया, आदिका ि ि. अमेदरका याांनी नव्या अथडकारिाची मागिी केली. त्यानांतर ज्या 
उलथापालथी झावया, त्यातून िेशािेशाांतून अनेक दठकािी खाजगी सैन्ये उभारली गेली! नांतरच 
अथडकारिाचा तोल कािीसा सािरला गेला. आदि िा उत्पातीपिा थोर्ा आिरला गेला. कािी जिाांनी असे 
मानले, की अदरि टळले. आदि आशािाि फुलला. 

 
परांतु पुनः असा प्रकार घर्िार नािी िी िमी कोि िेिार? आांतरराष्ट्रीय अथडकारिाच्या भयांकर 

झोक्ट्याांना सरकारे कशी तोंर् िेिार? चलनाांिर दनयांत्रि क्वदचत्च रािू शकते. युरोचलन भेर्सािीत 
आिेच. या ि इतर अनेक बाबी अशा आिेत, की आगामी कािी िर्षात स्थैयड घरे्ल अशी िमी कोि िेऊ 
शकेल? भयानक चलन फुगिटा ि बकेारी, कजडबाजारीपिा, आदि इतरिी आर्थथक सांकटे साांगत आिेत 
की खाजगी सैन्याचा धोका अजूनिी आिेच! 

 
आदि जर िजारोंच्या सांख्येने भरभराटीला आलेले पांथ राजकीय धोरिाने कािी सांघटना बाांधू 

लागले, तर काय घरे्ल?.... कािी प्रमुख पांथाांनी आपवया पुरोदिताांना प्रमुख मानून ‘मांदत्रमांर्ळे’ िी तयार 
केलेली आिेत. कािींना तर राजकारिातवया लोकाांचािी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाप्रठबा आिे! ल्स्मथ, शुवटझ्, 
सलॅ्न्टनी म्ििजे िेखील प्रच्छन्नपिे अयातुली ाच नव्िेत काय? 

 
आता या सिड कवपना कािीशा अदतरांदजत आिेत िे मी मान्य करतो. परांतु समजा, असे कािी 

खरोखरच घर्ले, तर केिढे सांकट ओढिले? मागच्यापेक्षा िेखील ते अदधक भयांकर असिार नािी काय? 
आदि िुसऱ्या लाटेच्या पठर्ीत तयार झालेवया आजच्या पुढाऱ्याांची अशा प्रसांगाांना समथडपिे तोंर् िेण्याची 
पात्रता मुळीच नािी, िी गोि आपि मान्य करायला ििी. दशिाय भरीत भर म्ििजे आपली िुसऱ्या लाटेची 
राजकीय यांत्रिा इ. स. १९७० पेक्षािी अदधक दििीिड झालेली आिे. इ. स. १९८० प्रकिा १९९० मध्ये 
उद्भििाऱ्या प्रसांगाांना तोंर् िेिे त्याांच्या कवपनेच्यािी आिाक्ट्यापलीकर्ील ठरिार आिे. 

 
त्यामुळे आपवयाला सांपूिड रचनेचे आमूलाग्र दनरीक्षि परीक्षि करिे आिश्यक आिे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

मसीिा गांर् 
 

मसीिा गांर् िा असा भ्रम आिे, की “सिडसत्ताधीशाला बिलून आपि आपला बचाि करू शकू.” 
असे िाटते. 

 
दतसऱ्या लाटेच्या आगमनासरशी ज्या समस्या दनमाि झावया आिेत. त्याांचा मुकाबला करताना 

िुसऱ्या लाटेच्या राजकारण्याांना जे अपयश आले आदि त्याांची जी बोबर्ी िळाली ती पिाता लाखो लोक 
अशा एका साध्या स्पिीकरिात्मक दनिडयाशी आले आिेत, की ‘िे अपयश आपवया नेत्याचे आिे.’ 
कोिीतरी मसीिाच प्रत्यक्ष अितरून या पदरल्स्थतीमध्ये सुधारिा घर्िनू आिू शकेल. 

 
मोठमोठ्या बदुद्धमांताना आदि उच्भ्र ू लोकाांनािी सिड साांभाळून नेिारा कोिी तरी प्रभािी आदि 

सुयोग्य नेता दनमाि व्िािा असे िाटते आिे. कारि आपवयाला पदरदचत असलेले जग र्ळमळीत िोत 
असलेले त्याांना दिसते आिे. एकूि पदरल्स्थतीचे पुढे काय िोिार आिे िे साांगता येिे कठीि आदि अशक्ट्य 
झालेले आिे. आदि या सिांना िव्या असिाऱ्या दशस्त, रचना ि ठाम भल्क्ट्तव्याची भकू त्यामुळे तीव्र िोत 
जात आिे. 

 
अमेदरकन सांयुक्ट्त सांस्थानात अध्यक्षाचा, त्याच्यातवया नेतेपिाच्या गुिाांच्या अभािाबाबत अदधके्षप 

िोतो आिे तर दनिान आपि एक ‘पोलािी खांबीर स्त्री’ असवयाचा भास दनमाि करण्यात यशस्िी झावयामुळे 
मागारेट थचँर पनुः दनिरू्न येऊ शकते आिे. कम्युदनस्ट औद्योदगक िेशात नेतेपिात दभते्रपिा असवयामुळे 
अदधक शल्क्ट्तशाली नेतेपिासाठी िबाि िाढत िाढत चालला आिे. रदशयात एक आश्चयड घर्त आिे. 
ज्याचा अदधके्षप कािी काळ िोत िोता, त्या स्टॅलीनचा त्याच्या आिश्यक ते राजकीय दनिडय घेण्याच्या 
क्षमतेसाठी गौरि िोत आिे. स्टँलीनची ‘पुनस्थापना’ िोते आिे! 

 
आगामी िशक तसे धोक्ट्याचेच असिार आिे. त्याची सुरुिात िोत असतानाच आजची 

नेतेपिाबाबतची मागिी जोर करत आिे आदि नेमक्ट्या याचिळेी पूिी दिसरून गेलेवया कािी िुि शक्ट्ती 
पुनः, नव्याने आपवया आठििी चाळि ूलागलेवया आिेत! 

 
घर्त असलेवया घर्ामोर्ी चमत्कादरकपिेच घर्त आिेत. नुकताच मी माझ्या पत्नीसि जपानला 

गेलो िोतो, तेव्िा आम्िी ४५ दमदनटे खोळांबलेवया ििातुकीत अर्कलो िोतो. अशािळेी आम्िाला एका 
दमरििुकीचे िशडन झाले. मांिगतीने जािाऱ्या मालमोटारीत गििशेधारी राजकीय रासिट लोक घोर्षिा 
िेत िोते. आदि कोित्या तरी सरकारी धोरिाचा दनरे्षध करण्यासाठी त्िरे्षाने, आपवया मुठी आकाशात 
नाचित िोते! आमच्या जपानी दमत्राांनी आम्िाला साांदगतले, की ह्या सिड मोचेिावयाांचा मादफया सदृश 
याकुझा टोळयाांशी सांबांध असून त्याांना अशा प्रमुख राजकीय व्यक्ट्तींनी पैसा पुरिला आिे, की ज्याांना सत्ता 
पुनः दमळिण्याची तीव्र लालसा दनमाि झालेली आिे. 

 
िेच ‘दृश्य’ इतर अनेक दठकािी पिायला दमळत नािी काय? अशा प्रत्येक घटनेत ‘र्ािी’ बाजू 

असते. समाजिािी लोकशािीच्या घोर्षिा िेिाऱ्या या ििशतिािी टोळया आपवया स्ितःच्या दशक्ट्क्ट्याचा 
एकादधकार कलादश्नकोव्ि ि प्लॅल्स्टक बाँब याांच्या आधारे समाजािर टाकायच्या पादित्र्जयात असतातच. 

 



 
अनुक्रमणिका 

तशातच दनलडज्ज िांशिािाने पनुः र्ोके िर काढले आिे! 
 
खांबीर नेतृत्िाची मागिी उठत असतानाच प्रादतदनदधक सरकाराांच्या कोलमर्ींचा फायिा उठि ू

पिािाऱ्या, अदतशय मोठ्या प्रमािात अदधकार गाजििाऱ्या गटाांच्या औधत्याला बिर आलेला आिे. 
 
नेतेपिाच्या या तीव्र मागिीचा आक्रोश तीन गैरसमजुतीिर आधारलेला आिे. त्यातील पदिली िी, 

की अदधकारशािीच्या कायडक्षमतेभोिती िांतकथेसम दनमाि झालेले िलय आपवया दिचाराला मोिून 
टाकते. िुकूमशिाच ‘गाड्या िळेेिर सोर्त’ असवयाच्या ठाम ‘दिर्श्ासा’ सारखीच िी गोि. गाड्या िळेेिर 
सुटण्याला खांबर नेतृत्तिाखेरीज आिखी दकतीतरी गोिी कारिीभतू झालेवया असतात िी िस्तुल्स्थती आिे. 

 
िुसरी गोि अशी, की अशी ठाम (गैर) समजूत िोऊन गेली आिे, की पूिीं ज्या प्रकारचे नेतेपि 

यशस्िी झाले, त्याच प्रकारचे आता प्रकिा भदिष्ट्यकाळातिी यश प्राप्त करेल. ज्यािळेी आपि नेतृत्िाचा 
दिचार करतो, त्यािळेी आपवयासमोर असतात. रूझिवेट, चर्थचल आदि ि गॉल. िस्तुल्स्थती अशी आिे, 
की िगेिगेळया गुिधमांचे नेतृत्ि यशस्िी िोते. जे गुि एका सांिभात प्रबळ ठरतील, तेच िुसऱ्या सांिभात 
भयानक घातक ठरतील, िुबळे ठरतील! 

 
पदिवया लाटेच्या सांस्कृतीत नेतेपि जन्मानेच दमळत िोते. प्राप्त करता येत नव्िते... जो आपवया 

पाठीराख्याचे सांघटन करू शकत िोता, तो समथड नेता ठरत िोता, आदि मनाला येईल तसा कारभार करत 
िोता. तर िुसऱ्या लाटेतील नेता स्ितः नेतपि प्राप्त करत िोता, तटस्थ आदि अध्याहृत कल्वपत सते्तच्या 
सांबांधात येत िोता. त्याला दकतीतरी िैदिध्यपूिड बाबींिर अनेक दनिडय घ्याि ेलागत िोते आदि त्याचे ते 
दनिडय त्याच्या िाताखालच्या सांघटनाद्वारे अमलात आिले जात िोते. पदिवया लाटेत समथड ठरलेला 
िुसऱ्या लाटेत कुचकामी ठरला असता. 

 
आज आपि नव्या सांस्कृतीत प्रिशे करत आिोत. आजच्या सांिभात पूिी प्रबळ ठरलेले रुझिवेट, 

चर्थचल, ि गॉल, स्टॅलीन िेखील कुठेच बसत नािीत! िरे्ा राजा लुर्दिगला व्िाइट िाऊसमध्ये नेऊन 
बसदिण्याइतकी तो िास्यापि कवपना आिे... आजच्या पढुाऱ्याांमध्ये आढळून येिारा िुबळेपिा कमी 
प्रमािात व्यल्क्ट्तगत आिे. तो जास्ती करुन ज्याांिर त्याांची सत्ता अिलांबनू आिे, त्या सांस्थाांच्या कोलमर्ीचा 
पदरिाम आिे. 

 
दशिाय आिखी एक गोि अशी, की िा जो िुबळेपिा त्याच्या दठकािी दिसून येतो, तो िस्तुतः 

त्याांच्याकरे् िाजिीपेक्षा जास्त प्रमािात आलेवया सते्तचा पदरिाम आिे. दतसऱ्या लाटेद्वारा समाजात बिल 
घर्त असताना, त्याच्यात िैदिध्य ि गुांतागुांत िाढत असताना, सिड नेते दनिडय घेताना, त्याांची 
अांमलबजाििी करताना लोकाांच्या पाप्रठझयािर ि मितीिरच अिलांबून रािू लागलेले आिेत. नेत्याकरे् 
दजतकी अदधक शल्क्ट्तमान असे्त्र ि आयुधे आिेत— उिा. सुपरसॉदनक, फायटसड, अण्िसे्त्र, कॉम्प्युटसड 
टेदलकम्युदनकेशन्स इ. दततका तो परािलां बी िोत चालला आिे. 

 
िा सांबांध तसा अतूटच आिे. मुख्यतः दजच्यािर आज सत्ता अिलांबून आिे, ती िाढती गुांतागुांतच 

यातून प्रकट िोते. त्यामुळेच आज अमेदरकन अध्यक्षाला आल्ण्िक पुशबटनजिळ बसून सांपूिड पृ्िीच्या 



 
अनुक्रमणिका 

दठकऱ्या उर्िनू टाकण्याची ताकििी दमळालेली आिे आदि त्याचिळेी टेदलफोनच्या िुसऱ्या बाजूला 
कोिीच नसवयाची भयाि जािीि िोऊन तो दिकलतािी अनुभित आिे. 

 
या सिड कारिाांमुळे दतसऱ्या लाटेसाठी सांपूिडतया नव्या स्िरूपाच्या नेतृत्िाची ज आिे. तथादप िे 

निीन स्िरूप ि अपेदक्षत गुि याांचे स्िरूप अजून स्पि झालेले नािी. आपवयाला एिढे खदचत्च समजले 
आिे, की यापढेु नेत्याची ताकि अरेरािी, प्रकिा ‘मी म्ििेन ती पूिड’ या प्रकारच्या धोरिात असिार नािी, 
तर िुसऱ्याांचेिी ऐकून घेण्याच्या धोरिात असिार आिे. सक्ट्तीपेक्षा कवपकतेत असिार आिे. नव्या 
सांस्कृतीत नेतेपिाला असिाऱ्या मयािाांच्या जादििते असिार आिे. 

 
उद्याच्या नेत्याांना आजच्या पेक्षािी अदधक दिकें दद्रत आदि िैदिध्यपूिड समाजाशी व्यििार 

कराियाचा आिे. यापढेु सिड लोकाांची पदरल्स्थती पूिीप्रमािे एकसारखीच असिार नािी. सिड धारिा एकच 
व्यक्ट्ती िाताळू शकेल िी शक्ट्यता फार कमी आिे. उद्याचे नेतृत्ि अदधक तत्कालीन, साांदघक ि सिडसांमत 
असिार आिे. 

 
राजकीय मसीिा अितरािा या कवपनेमागे नेतृत्िाची कवपना तशी व्यक्ट्तीरूप आिे. परांतु ते कािी 

खरे नािी. आपि सिड ताबा सांत, प्रदतभािांत प्रकिा नायकाांकरे् दिला तरी िेखील आपवयाला प्रदतदनदधक 
सरकाराच्या बाबतचा िद्दीचा पेचप्रसांग अनुभिािा लागलाच असता! 
 
जागदतक जाळे 
 

केिळ उत्तम नेता दनिरू्न भागत असते, तर िुसऱ्या लाटेच्या चौकटीतच आपला प्रश्न सुटला 
असता. परांतु प्रश्न त्यापेक्षािी खोल ि गांभीर आिे. 

 
आज असे िाट जाळे तयार झालेले आिे की, एका िेशाने घेतलेला दनिडय िुसऱ्या िेशात समस्या 

दनमाि करतो! प्रत्येक सरकार स्ितांत्रपिे दनिडय घेऊ शकते असे म्िििे िी एक फसििूक आिे. राष्ट्रीय 
पुढाऱ्याांनी आजच्या ल्स्थतीत आपली दकतीतरी कायडक्षमता गमािली आिे. त्याांचे दनिडय मिाग ठरतात, 
नकोसे िाटिारे असतात, भयांकर प्रदतदक्रया दनमाि करिारे असतात. सरकार ि दनिडय घेण्याचे अदधकार 
याांच्यामधील प्रमाि आजच्या जगात अगिीच चुकीचे आिे. त्यामुळे सध्या अल्स्तत्िात असलेवया राजकीय 
प्रिाली कालबाह्य ठरत आिेत. 
 
प्रश्नाांची गुांफि 
 

आपवया राजकीय सांस्थाांमधून ज्ञानाचे िेखील कालबाह्य असे सांघटन प्रकट िोत असते. प्रत्येक 
सरकारात दनरदनराळया कायडदिभागासाठी दनरदनराळी खाती दनमाि केलेली असतात. उिा. अथड, परराष्ट्र 
व्यििार, सांरक्षि, शतेी, व्यापार, टपाल, िळििळि इ. िुसऱ्या लाटेच्या नमुन्याचे अदतशय कें द्रीभतू प्रकिा 
अदधकारप्राप्त सरकार िेखील एकत्र गुांफलेले गेलेले प्रश्न सोर्ि ूशकत नािी. या सिड सांचाांमधला कारभार 
एकात्म कसा करता येईल, आदि त्याद्वारे दशस्तयुक्ट्त सांपूिडत्िाचा कायडभाि कसा अांमलात आिता येईल? 
स्ितःला गोत्यात आििाऱ्या दिरोधाभासाचा सगळा सािळागोंधळ कसा टाळता येईल? 

 



 
अनुक्रमणिका 

गेवया कािी िशकाांच्या अनुभिातून एक गोि समजून यायला ििी िोती, की सिड सामादजक ि 
राजकीय प्रश्न एकात एक गुांफले गेलेल असतात. ऊजासमस्या अथडकारिािर पदरिाम करते, त्याचा पुनः 
आरोग्यािर पदरिाम िोतो, नांतर त्याचा दशक्षि, काम, कौटुांदबक जीिन आदि इतर िजारो गोिींिर 
पदरिाम िोतो. प्रत्येक प्रश्नाची स्ितांत्रपिे व्याख्या करून त्याबाबत सोर्ििुकीचा प्रयत्न केला गेवयास 
गोंधळ आदि अनथड मात्र अदधक प्रमािात िोतात. 

 
ह्या प्रकारच्या रचनेमुळे सतत चालत रिािारे कायिेशीर िुकुमतीबाबतचे सत्तािाि, झगरे् 

उद्भितात. िुसऱ्याच्या खचाने आपले प्रश्न सोर्िले जाण्याची प्रिृत्ती जन्माला येते ि िाढत रिाते आदि 
इतरिी िुष्ट्पदरिाम िोत रिातात. यामुळे एखािी समस्या सोर्िण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न मूळ 
समस्येपेक्षािी िाईट ि भयांकर अशा निनव्या समस्या दनमाि करतात. दशिाय सरकारच्या दिदशि 
प्रयत्नाांमुळे प्रश्नाांची गुांतागुांत सुटण्याऐिजी कें द्रीकरिच अदधक प्रमािात िाढते. आदि सते्तच्या 
कें द्रीकरिाचा आता कािीच पार्ाि नािी. B आपली सध्याची सरकारे आदि राजकीय प्रिाली िुसऱ्या 
लाटेच्या चष्ट्म्यातूनच सगळीकरे् पिात असवयामुळे, आता कालबाह्य िोत चालवया आिेत. यामुळे िुसराच 
एक प्रश्न गांभीर बनत चालला आिे. 
 
दनिडयाचा िगे 
 

पूिीच्या रचनेत दनिडय अगिी सांथ गतीने घेतले जात ि प्रसादरत केले जात. एखािा सांिेश 
बोस्टनिून न्ययूॉकड ला दकिा दफलारे्ल्वफयाला पोचण्याचा काळ एखािा आठिर्ा अगिी सिज असिारच 
अशी समजूत ि असा दरिाज िोता. या उलट आता जर एखाद्या अयातुली ाने तेिरानमध्ये लोक पकरू्न 
ठेिले प्रकिा व्कोअमध्ये जर त्याला खोकला आला तर िॉप्रशग्टन, मॉस्को, पॅदरस प्रकिा लांर्नमधले 
अदधकारी कािी दनिडय घेऊन, त्याबाबतचा आपला प्रदतसाि प्रकट करतात! बिलाला िा जो दिलक्षि िगे 
आलेला आिे, त्यामुळे सरकारे ि राजकारिी लोक गोंधळून गेलेले आिेत. आदि त्याांचा गोंधळ ि 
असिाय्यता याांच्यात भरच पर्त आिे. 

 
सामादजक बिलाांनीिी िगे धारि केलेला असून त्यामुळे राजकीय दनिायकाांिर जािाच िबाि 

पर्त आिे. 
 
खुद्द राजकारण्याांच्या कारकीिींचािी िगे इतका िाढलेला आिे; की ते स्ितःच चदकत झालेले 

आिेत. इ. स. १९७० मध्ये जी मागडरेट थचॅर म्ििाली िोती, की इांग्लांर्मध्ये एखािी स्त्री पांतप्रधान िोिे 
दनिान माझ्या आयुर मयािेपयंत तरी शक्ट्य नािी, ती स्ितःच इ. स. १९७९ त पांतप्रधान झाली! तर 
अमेदरकेतील प्रकार कसा घर्तो ते पिा— कािी मदिन्याांच्या अिधीतच ‘कोि दजमी?’ असा प्रश्न पर्तो. 
फार कशाला, निा अध्यक्ष दनिरू्न आवयानांतर त्याला तत्काळ प्रभारी अध्यक्ष बनाि ेलागले, कारि निा 
अध्यक्ष रेगन, नांतर, जानेिारीत अदधकारारूढ िोिार िोता. काटडरिर मध्यपूिेतील घर्ामोर्ीबाबत, ऊजा 
समस्येबाबत, इतरिी प्रश्नाांबाबत मतमोजिीपूिी, खुलासा मागिाऱ्या प्रश्नाांचा भदर्मार करण्यात आला. 
फोर्ड तर मुळीसुद्धा दखसगितीत रादिला नािी. 

 



 
अनुक्रमणिका 

राजकीय जीिनाने घेतलेवया िगेात एकूिच बिलाांनी घेतलेवया िगेाचे प्रदतप्रबब पर्ते. त्याच्यामुळे 
सरकाराांच्या ि एकूि राजकारिाांच्या दबघार्ात भर पर्ते. गरजेइतक्ट्या िगेाने आपले नेते दनिडय घेऊ 
शकत नािीत. दनिडय उदशरा तरी घेतले जातात प्रकिा दनश्चय करण्याला दिलां ब तरी लािण्यात येतो. 

 
बिलाच्या िगेाने आपवया सांस्थाांच्या दनिडयक्षमतेिर मात केलेली आिे. आजची राजकीय सांरचना 

कालबाह्य ठरिली आिे. येथे पक्षाचे तत्ति प्रकिा त्याचे नेते याांच्या बाबत प्रश्न उठत नािी. या सांस्थाांची या 
िगेाशी मुकाबला करण्याची कुितच नािी... आदि एिढ्याने काय झाले आिे? 
 
एकमताची कोलमर् 
 

िुसऱ्या लाटेने सिड समाजाला एक करून टाकले, तर दतसरी लाट सुटे सुटे करत आिे. िैदिध्य 
आदि गुांतागुांत याबाबत समाजाने फार मोठी पातळी गाठली आिे. आदि या क्राांदतकारक प्रदक्रयेमुळेच आज 
सिडत्र एकमताचा अभाि आढळून येतो आिे. 

 
केिळ मतिार सांघातच फाटाफूट िोऊन त्याचे तुकरे् झालेले नािीत, तर त्याच्यािी पुढे, िे फुटीर 

गटिी दििसेदििस बिलतािेत, क्षिभांगुर िोत चालले आिेत; नाश पाित आिेत, पनुः उद्भितािेत! आदि 
त्यामुळे त्याांच्यातून अनाकलनीय अशी फसफसिारी भरती उसळत आिे. 

 
िगे आदि िैदचत्र्जय याांची युती िोऊन त्यातून निीनच राजकारि आकार घेत आिे. 
 
या घटनाांमुळेच आपवया राजकीय युतींबाबतच्या, मतै्रीबाबतच्या ि सांयुक्ट्त आघाड्याांबाबतच्या 

कवपना दिसरवया जात आिेत. आज, या शकेर्ो िजारो छोया छोया अवपजीिी दिदशि आकर्षडिाने 
पे्रदरत झालेवया गटाांचे एकत्र येिे आिश्यक झालेले आिे. परांतु खुद्द िी युतीिी अवपकालीन युतीच ठरेल 
यात शांका नािी. िे गट केिळ एखाद्या अध्यक्षाच्या दनिर्िुकीपुरते एकत्र येऊन दनिर्िुकीच्या िुसऱ्याच 
दििशी पुनः िगेिगेळे िोतील. आदि त्यािळेी आपवया कायडिािीसाठी आिश्यक असा पायाभतू पाप्रठबािी 
त्याला त्याांनी ठेिलेला असिार नािी. 

 
राजकीय जीिनात आलेवया या दिस्कदळतपिामुळे राजकीय नेत्याांची मित्तिपूिड दनिडय घेण्याची 

क्षमता उध्िस्त िोऊन गेली आिे. थोड्याच प्रमािातील स्िच्छ माांर्िीच्या आदि उत्तम तऱ्िेने जमिलेवया, 
सांघटनाप्राप्त मतिार सांघाांबरोबर िातचलाखी करण्याची सिय असलेले िे नेते अचानक जिू िढेले 
जातात! 

 
असांख्य नि ेमतिारसांघ, अत्यांत तात्कादलक स्िरूपाच्या उभारिीदनशी, प्रकट िोतात आदि सिड 

बाजूांनी अनेक, छोया ि अपदरदचत गरजाांबाबतच्या, प्रश्नाांकरे् एकाच िळेी लक्ष दिले पादिजे अशी मागिी 
करत रिातात! 

 
मागण्या इतक्ट्या प्रचांर् सांख्येत असतात, की त्याांच्याकर् फार लक्ष पुरिि अशक्ट्य िोते. दशिाय, 

समाज सतत आदि िगेाने बिलत असवयाने अदजबात दनिडय न िेण्यापेक्षा उशीरा दनिडय िेिे अदधक 
प्रमािात िाईट ि चुकीचे ठरते, प्रत्येकाला तात्काळ प्रदतसाि ििा असतो. 



 
अनुक्रमणिका 

िेशािेशातील पदरल्स्थती िगेिगेळी असते. एकच गोि समान असते ती म्ििजे कालबाह्य ठरत 
असलेवया िुसऱ्या लाटेच्या–आजच्या िगेाबरोबर रािू न शकिाऱ्या, मांिगती सांस्थाांना–दतसऱ्या 
भरिगेाच्या लाटेने दिलेले आव्िान! ह्या आव्िानाला केिळ दनयम िुरुस्त केवयासारखे िाखिनू तोंर् िेता 
येिार नािी. कारि आव्िानाचा रोख आिे प्रदतदनदधकतेच्या कवपनेिर. 

 
त्यामुळे बिुमताच्या तत्तिािर आधारलेवया आपवया राजकीय सांस्था िैदिध्याच्या काळात कसा 

दटकाि धरू शकिार? मित्त्िाच्या प्रश्नाांिर बिुमत िोिेिी अशक्ट्य झाले आिे. एकमताचा िा अभाि एक 
गोि िाखिनू िेतो, की अदधकादधक सरकारे अवपमतातील असून सतत बिलत रिािाऱ्या अदनदश्चत 
युतींिर ती अिलांबनू असतात. 

 
मूलभतू प्रश्न दनमाि िोतो तो असा, की एखाद्या िैदचत्र्जयपूिड मतिारसांघाचे प्रदतदनदधत्ि खरोखरच 

केले जािार आिे का? िी गोि शक्ट्य आिे का? आपवया मतिाराांचे एकमत, एक इच्छा, एक आकाांक्षा पुढे 
माांर्िे प्रदतदनधीला शक्ट्य िोत नािी, कारि ह्या कवपनाच आता अल्स्तत्िात रादिलेवया नािीत. या प्रश्नाचा 
आिखी दिचार करताना िे ध्यानात येते. प्रदतदनदधत्ि िोऊ शकत नसेल, तर प्रदतदनदधक लोकशािीच्या 
कवपनेला कािीच अथड उरत नािी. 

 
अनेक बाबतीत असमथड ठरिारी, ओझ्याांनी िाकलेली िुसऱ्या लाटेतील िैदशष्ट्यपूिड राज्यसांस्था 

आपवया र्ोळयािेखत मोरू्न पर्त चाललेली आिे. 
 

∎ ∎ ∎ 
 

नेतेपिाचा अभाि नव्िे तर फार मोठ्या सांख्येने घ्याियाचे दनिडय अनेक दिदचत्र आदि अपदरदचत 
प्रश्नाांबाबतचे, तेिी अदतशय िगेाने–िीच गोि आजच्या राजकीय ि सरकारी दनिडयाांच्या बाबतच्या 
अकायडक्षमतेचे स्पिीकरि िोऊ शकेल. 

 
अमेदरका िा एकच िेश गोंधळून गेलेला ि थांर्ािलेला नािी, तर रदशयाकरे् पिा.... इांग्लांर्, 

िान्स, इटली, स्िीर्न सिड िेशाांमधून िीच पदरल्स्थती आिे. 
 
एखाद्या राजकीय पक्षाने दनिडय घेऊन ते िुसऱ्याांिर लािण्यापेक्षा त्याांची कायडिािी योग्यतऱ्िेने 

करायला ििी. दनराशाजनक िताश धोरिाांना त्याने एकात्म करायला िि.े योग्य गतीने दनिडय घ्यायला 
ििते. त्याने समाजाच्या िैदिध्याांना योग्य प्रदतसाि द्यायला ििा ि त्याच्यात त्याांचे प्रदतप्रबबिी पर्ायला िि.े 
यापकैी कोित्यािी बाबतीत तो कमी पर्ला, तर त्याने जिू दिनाशालाच आमांत्रि दिले असे समजाि.े 

 
खरी आश्चयडकारक गोि िी ठरेल, की या ल्स्थतीतिी आपली सरकारे, कसे का िोईना, काम चालू 

ठेि ूशकत आिेत! कोित्यािी कॉपोरेशनचा अध्यक्ष एखािी मोठी कां पनी अठराव्या शतकातवया कोित्या 
तरी पूिडजाने आखून दिलेवया सांरचनात्मक आराखड्यानुसार चालदिण्याचे धार्स करिार नािी. 
झलेदरओट प्रकिा प्रलर्बगडला प्राप्त असिाऱ्या जुनाट नेदिगेशन ि कां रोल साधनाांदनशी कोितािी शिािा 
पायलट सुपरसॉदनक जेटने उड्डाि करण्याचा प्रयत्न िेखील करिार नािी. आदि आजच्या राजकीय 
के्षत्रात िेच करण्याचा प्रयत्न आपि करून रादिलो आिोत. 



 
अनुक्रमणिका 

िुसऱ्या लाटेच्या आपवया राजकीय प्रिाली, अण्िस्त्राांनी राठ ि कू्रर भासिाऱ्या आदि आर्थथक ि 
इकॉलॉदजकल पार्ािाच्या कर्ाांिर उभे असिाऱ्या या जगातील सांपूिड समाजाला, सांपूिड जगालाच, फार 
मोठा धोका दनमाि करत आिेत. आपवया पुढे लागलीच उभा ठाकिारा धोका, ज्याांच्याजिळ शक्ट्तींचा 
साठा आिे त्याांच्याकरू्न िोिाऱ्या शक्ट्तीच्या पदरदमत िापरात नसून राजकीय–नोकरशािी–पद्धतीच्या 
दनिडयाांतून उद्भििाऱ्या अपदरदमत (गौि) पदरिामाांमध्ये आिे. कारि एकूि यांत्रिाच इतकी अप्रचदलत ि 
धोकािायक झालेली आिे, की अगिी चाांगवया िेतूने कािी करू पादिले, तरी त्यातून घातपाती फदलतेच 
प्राप्त िोण्याची शक्ट्यता आिे. 

 
ज्या राजकीय प्रिालींना आपि ‘समकालीन’ म्िितो त्या कारखाना पद्धतीची सुरूिात 

िोण्याअगोिर तयार करण्यात आलेवया नमुन्याांिरून नकललेवया आिेत. र्बाबांि अन्न, शीतकरि, 
गसॅलाईट, छायादचत्रि, याांच्याअगोिर, ‘बेसमर फनेस प्रकिा टाइप रायटरच्या प्रचाराच्या अगोिर, 
टेदलफोनच्या शोधापूिी, राईट बांधूांनी केलेवया उड्डािापूिी, मोटारी ि दिमानाांनी अांतरसांके्षप करण्यापूिी, 
रेदर्ओ आदि टेदलल्व्िजन याांनी आपवया मनाांिर जािू करण्यापूिी, आऊश दिट््ने मृत्यचेू 
औद्योदगकीकरि करण्यापूिी, अण्िसे्त्र तयार िोण्यापूिी, कॉम्प्युटर, नक्कल करिारी यांते्र, कुटुांब 
दनयोजनाच्या गोळया, रॅल्न्झस्टसड, आदि लेससड या सिांच्या पूिीं तयार झालेवया या पद्धती आिेत. ज्या 
जगात ि ज्या जगासाठी त्या तयार झावया, ते जग बुदद्धमते्तत माक्ट्सडपूिीचे, र्ार्थिनपूिीचे, िॉइर् प्रकिा 
आइन्स्टाईन याांच्या पूिीचे जग िोते. 

 
आपवया पुढचा सिात मित्तिाचा राजकीय प्रश्न म्ििजे सिांत पायाभतू अशा राजकीय आदि 

सरकारीं सांस्थाांच्याच लुप्त िोण्याचा प्रश्न आिे! 
  



 
अनुक्रमणिका 

पसचव ा र। रएकदवााव्य ा रशीकाी ल रलोकशाह  
 
सांस्थापक दपतराांना : 
 

“तुम्िी स्िगडस्थ क्राांदतकारक आिात. तुम्िी ते स्त्रीपरुुर्ष, ते शतेकरी, ते व्यापारी, कारागीर, 
कायिेपांदर्त, मुद्रक, प्रचारपुल्स्तका जनक, िुकानिार आदि सैदनक आिात, की ज्याांना सिांनी एकत्र 
येऊन िूर अमेदरकेच्या दकनाऱ्यािर एक निाच िेश दनमाि केला... तुम्िी ज्या भदिष्ट्याचा शोध लािलात, 
तो आमचा ितडमानकाळ आिे. 

 
इतराांप्रमािे मलािी स्ितःला प्रश्न दिचारिे भाग पर्ते आिे, की तुम्िा सिांना िे सिं कसे जमेल? 

कर्िट ि उग्र सामादजक आदि आर्थथक क्षोभात, दनकटच्याच मोठ्या िबािाखाली, उभारत्या 
भदिष्ट्याबद्दलच्या इतक्ट्या मोठ्या जािकारीची नोंि करून ठेििे तुम्िाला साधले तरी कसे? िुरून येिारे 
‘उद्या’चे ध्िनी ऐकून तुम्िाला िी जािीि झाली, की एक (चालू) सांस्कृती मरत आिे, आदि दतच्या जागी 
िुसरी निी सांस्कृती जन्म घेते आिे. 

 
मला असे िाटते, की असे करण्यास तुम्िाला भाग पर्ले असाि.े घटनाांच्या लाटेच्या जोराबरोबर 

तुम्िाला जाि ेलागले. पदरिामशून्य सरकाराच्या, अयोग्य तत्तिाांमुळे आदि कालबाह्य रचनाांमुळे शून्य, सुन्न 
झावयामुळे िोिाऱ्या नाशाच्या भीतीने तुम्िाला सिड कराि ेलागेल. 

 
अगिी दभन्न प्रिृत्तींच्या, बुदद्धमान, परस्परदिरोधी अिांकारी मािसाांनी एकत्र येऊन क्वदचत्च इतकी 

ऐर्श्यडशाली करामत केली असेल. 
 
दभन्न दभन्न प्रािेदशक आदि आर्थथक दितसांबांधाशी दनगदर्त असलेली िी मािसे सद्यःल्स्थतीतील 

सरकाराांच्या अकतृडत्िामुळे इतकी बेचनै झाली िोती, की त्यामुळेच ती एकत्र आली. आदि त्याांनी थक्क 
करिाऱ्या नव्या तत्तिाांिर आधारलेले नादिन्य असलेले सरकार पुढे केले. 

 
जगातवया लाखो लोकाांना िेलािनू टाकिारी िी तत्ति े िेखील मला िेलािनू सोर्तात.. 

क्राांदतकारकाांनो, मला आपले आभार मानािसेे िाटतात, कारि तुम्िी मला जीिनाचे एक अधडशतक 
कायद्याच्या, मािसाांच्या नव्िे, सरकाराखालील एक अमेदरकन नागरीक म्ििून जगायची सांधी दिलीत, 
दिशरे्षतः िक्काांच्या त्या सनिेसाठी ज्यायोगे मला दिचार करता येिे शक्ट्य झाले. अदप्रय असलेले दृदिकोि ि 
दिचारिी मी व्यक्ट्त करू लागलो— मग ते दकतीिी मूखडपिाचे ि चकुीचे असोत, आदि िर्पिाच्या 
कुठवयािी भीतीचा दिचारिी मनात न येता दलिूिी शकलो. 

 
मी जे दलदिलेले असेल त्याबाबत माझ्या समकालीनाांमध्ये गैरसमज दनमाि िोण्याची शक्ट्यता 

आिे. कािींना ते राज्यद्रोि करिारेिी िाटेल. तरीिेखील माझी खात्री आिे, की तुम्िाला ते चटकन् 
आकळले असेल! कारि तुम्िी ज्या प्रकारच्या सरकाराची, त्यातील तत्त्िाांसि, आखिी केलीत, तो प्रकार 
आता कालबाह्य ि म्ििून लुप्तप्राय झालेला आिे; त्यामुळेच आमच्या कवयािाला, भरभराटीला, 
दिकासाला िर्पून टाकिारा आदि धोकािायक झालेला आिे. तो मुळापासूनच बिलायला ििा. 
सरकारची निीन प्रिाली तयार करायला ििी–एकदिसाव्या शतकासाठी असलेली लोकशािी! 



 
अनुक्रमणिका 

आमच्यापेक्षािी तुम्िालाच अदधक चाांगवयाप्रमािे िे समजले असेल, की कोितेिी सरकार, 
कोितीिी राजकीय प्रिाली, कोितीिी घटना सांदिता दचरस्थायी असत नािी आदि पूिीं केव्िातरी घेतलेले 
दनिडय भदिष्ट्यकाळाला नेिमीसाठी बाांधून ठेि ू शकत नािीत. एका सांस्कृतीसाठी योग्य ठरलेले सरकार 
दतच्या नांतरच्या सांस्कृतीसाठी योग्य असेलच असे नािी. 

 
आपलीिी घटना आता बिलायला ििी. उद्याच्या घटनेचा आराखर्ा माझ्याजिळ नािी.जे लोक 

म्िितात, की आमच्याजिळ उत्तरे आिेत, त्याांच्यािर माझा दिर्श्ास बसत नािी. कारि अजून प्रश्नच नीट 
तयार झालेले नािीत, तर त्याांची उत्तरे कुठून असिार? परांतु सांपूिडतया निीन असलेवया पयायाांची 
कवपना करण्याची िळे आलेली आिे. उद्याच्या लोकशािीच्या बाांधिीबाबत दतसऱ्या पायापासून 
कळसापयंत दिचारपूिडक चचा व्िायला ििी, मतभेि स्पि व्िायला ििते, िाि व्िायला ििते! 

 
तुमच्या ध्यानात िी गरज यायला ििी िोती. कारि तुमच्याच दपढीतील एक पदरपक्व दिचारिांत 

जेफरसन म्िितो की, कािी लोक राज्यघटनाांकरे् पादित्र्जययुक्ट्त आिराने पिातात. त्याांना कराराच्या 
पेटीसारखे मानतात. त्याला िात लािला, तरी सुद्धा त्याचे पादित्र्जय र्ागाळेल असे त्याांना िाटते. आपवया 
अगोिरच्या लोकाांना मानिी आिाक्ट्यापदलकर्चा शिािपिा ते बिाल करतात. आदि असा दिचार 
करतात, की त्याांनी जे केले आिे, ते सुधारिेपदलकर्चे आिे— म्ििजे त्यात सुधारिा करािीच लागिार 
नािी— मी कािी कायद्यात ब घटनेत सतत आदि अदिश्राांत बिल व्िािते या मताचा समथडक नािी... परांतु 
मला िेिी दनदश्चतच मािीत आिे, की मानिी मनाच्या प्रगतीसाठी कायिा ि सांस्था याांनी िातात िात 
घालूनच जायला िि.े.. निीन शोध लािले जात आिेत. निीन सत्ये उघर् िोत आिेत, पदरल्स्थतीत बिल 
झावयािर रीती आदि मते बिलत आिेत, अशा िळेी सांस्थाांचीिी प्रगदत झाली पादिजे, आदि 
काळाबरोबरची गती त्याांनी साांभाळली पादिजे. 

 
या शिािपिाबद्दल मी सिांपेक्षािी अदधक जेफरसनला धन्यिाि दिले पादिजेत. कारि त्याने अशी 

प्रिाली केली की दतच्या इतक्ट्या प्रिीघडकाळापयंत आपवयाला उपयोग झाला. परांतु आता दतनेिेखील 
मरायला िि.े दतची आता स्ितः बाजूला िोऊन िुसरीला जागा करून िेण्याची िळे आलेली आिे.” 
 

आल्विन टॉफ्लर, 
िॉप्रशग्टन, कनेल्क्ट्टकट 

 
िे एक कावपदनक पत्र... जर सांधी दमळाली तर अनेक िेशाांतून इतरिी अनेक जि याच प्रकारे 

भािना व्यक्ट्त करतील. कारि आजच्या सरकाराांच्या कालबाह्यतेचे रिस्य केिळ मलाच उमजले असे 
नव्िे. िा कािी केिळ अमेदरकेलाच झालेला रोग नव्िे. 

 
जुन्या मोर्कळीिर निीन सांस्कृतीची उभारिी करण्यासाठी निीन अदधक समपडक राजकीय रचना 

अनेक िेशाांतून एकाच िळेी बनिवया जायला िव्या आिेत. िा प्रकवप मनाांना लटपटििारा आिे. 
क्ट्लेशिायक असला तरी अदतशय आिश्यक असा आि. आदि तो पुरा िोण्यासाठी कािी िशकाांचा अिधी 
दनदश्चतच लागिार आिे. 
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सिड रचना मुळापासूनच बिलाव्या लागिार आिेत, कारि त्या मलूतः बिललेवया जगाच्या 
आिश्यकताांना पुरेशा पर्िार नािीत. 

 
ह्या कामासाठी लाखो, कोयिधी लोकाांचा सिभाग लागिार आिे. आदि जर कोठे बिलाला 

दिरोध झाला, तर त्या दठकािी स्िरूपातिेखील िोईल. िी प्रदक्रया दकती प्रमािात शाांततामय िोईल, िे 
अनेक गोिींिर अिलांबून असेल— सध्याचे उच्स्तरीय दकती प्रमािात लिदचक रािू शकतात, यािर 
बिलाला आर्थथक कोसळिकुीने गती दमळते की नािी, बाह्य धोके उद् भितात, की नािी, लष्ट्करी िस्तके्षप 
िोतात की नािी... अशा गोिी अिलांबनू असतील. िे उघर्च आिे, की धोका फार मोठ्या प्रमािात आिे. 

 
तरी िेखील आपवया राजकीय सांस्थाांची पुनजंुळिी न करण्यातील धोका यािूनिी मोठ्या 

प्रमािातला आिे! या कामाला आपि दजतक्ट्या लिकर लागू, दततके अदधक सुरदक्षत आपि सिड रािू शकू. 
 
निीन कायडक्षम सरकारे उभारताना आपवयाला कािी मित्तिाच्या तत्तिाांच्या दृिीने राजकीय 

जीिनाचा दिचार करायला ििा आिे. दनदश्चतपिेच, उद्या अल्स्तत्िात येिाऱ्या दतसऱ्या लाटेच्या 
सरकाराांचीिी मूलतत्ति ेठरिार आिेत. 
 
अवपमतातील ताकि 
 

पदिले तत्ति असे रािील, की िुसऱ्या लाटेच्या युगात अदतशय प्राधान्य दमळििाऱ्या बिुमताचे 
मित्ति इथून पुढे कमी असिार आिे. अवपमताच्या गटाांचे मित्ति िाढिार आिे. 

 
आज, औद्योदगकीकरि मागे पर्त चालले आिे. समाज दिकें दद्रत िोत चालला आिे. त्यामुळे 

दििसेदििस शासन तयार करण्यासाठीच्या युती प्रकिा बिुमत तयार करिे िाढत्या प्रमािात कठीि िोत 
चाललेले आिे. इटलीत सिा मदिने आदि नेिरलँड् समध्ये पाच मदिने सरकारेच अल्स्तत्िात नव्िती िी 
गोि िरील गोि दसद्ध करण्यास पुरेशी आिेत. 

 
उत्तम स्तरशः तयार झालेवया, ज्याच्यात कािी ठळक दिभाग एकमेकाांशी िातदमळििी करून 

बिुमत तयार करतात, अशा समाजाऐिजी आपवयाजिळ आता कें द्रापसारी समाज आिे. त्याच्यात िजारो 
अवपसांख्याांकाांक गट–त्यातीलिी पुष्ट्कळसे तात्कादलक, दफरते असतात— एक क्षदिक आदि एकिम निा 
असा सांघटना प्रकार अल्स्तत्िात आितात. आदि क्वदचत्च मित्तिाच्या प्रश्नाांबाबत ५१ टके्क मत तयार करू 
शकतात. दतसऱ्या लाटेखालील सांस्कृती याप्रकारे सध्याच्या सरकाराांचा कायिेशीरपिाच िुबळा करून 
टाकतो, बिुमताच्या अदधपत्याशी असलेवया सांबांधाबाबतच्या आपवया सिड परांपरागत समजुतींना दतसरी 
लाट आव्िान िेते आिे. िुसऱ्या लाटेच्या युगात असे मानले जाते, की िुसऱ्या लाटेमुळे प्राप्त झालेले 
आदधपत्य िे मािुसकीचे आदि स्िातांत्र्जयिायी आिे. औद्योदगकीकरिाच्या प्रभािाखाली असलेवया िेशाांमधून 
उिा. ि. आदिका–अजूनिी तसेच मानले जाते. बिुमताच्या जोरािर अशा दठकािी गरीबाांना सांधी दमळत 
असे कारि गरीब िे खरोखरच सांख्यादधक्ट्य असलेले िोते. 

 
परांतु आज दतसऱ्या लाटेने खळबळ माजिलेवया िेशाांतून यादिरुद्ध ल्स्थती दनमाि झाली आिे. 

कारि तेथे गरीब िळूिळू अवपसांख्याांक िोत आिेत! अनेक िेशाांत आर्थथक पोकळी तयार झालेली असूनिी 
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इतर अनेक गटाांप्रमािे गरीबाांचा गटिी अवपसांख्य ठरलेला आिे. त्यामुळे एक कायिेशीर तत्ति म्ििून 
बिुमत आता पुरेसे ठरिार नािी. दतसऱ्या लाटेत दशरिाऱ्या समाजाांसाठी आता बिुमतादधदित आदधपत्य 
खऱ्या अथाने लोकशािी ि मािूसकीचे ठरिार नािी. 

 
अवपसांख्याांकाांची िाढत्या प्रमािातील दक्रयाशीलतािी, कोित्यािी अथाने, स्िाथीपिाने अचानक 

घर्लेली गोि नािी, तर इतर अनेक बाबींप्रमािेच उत्पािनाच्या नव्या पद्धतीचे–दजच्यात, स्ितःच्या 
अल्स्तत्िासाठी अदतशय मोठ्या प्रमािात िैदिध्यपूिड ‘दिदिधरांगी, खुवया आदि दभन्न समाजाची आिश्यकता 
असते— प्रदतप्रबब आिे. 

 
या सत्यल्स्थतीतील धन्यथड प्रचांर् आिेत. यापूिीच्या धोरिाांतून आर्थथक प्रकिा साांस्कृदतक मांिपिा 

दनष्ट्पन्न िोत िोता. तर नांतर अल्स्तत्िात येत असलेवया धोरिाद्वारे सामादजक उन्नतीकरे्, उत्क्रान्तीकरे् 
बाटचाल िोते आिे. आदि अवपमताांिर आधारलेवया एकदिसाव्या शतकातील लोकशािीकरे् आपि जाऊ 
लागलो आिोत. 

 
दतसऱ्या लाटेच्या सांिभात लोकशािीची पुनघडटना करताना आपवया एका गृिीतकाचे ओझे फेकून 

द्यायला िि.े ते गृिीतक म्ििजे एक खोटी भीदत. दिच्या द्वारे आपली खात्री झालेली असते, की िाढत्या 
िैदिध्यातून समाजातील तिाि ि सांघर्षड िाढतील. खरे पिाता, सत्य याच्या अगिी उलट आिे. कािी 
दिदशि मयािेपयंत समाजातील झगरे् नुसते आिश्यकच नािीत, तर िििेी आिेत... जर सुयोग्य 
सामादजक व्यिस्था झावया, तर िैदिध्य एका सुल्स्थर आदि सुरदक्षत सांस्कृतीची दनर्थमती करू शकेल. 

 
सुयोग्य राजकीय सांस्थेच्या अभािी तसे कािी कारि नसताना अवपसांख्याांकातील झगरे् तीव्र 

िोतात, आदि रक्ट्तपाती स्िरूप धारि करतात. अवपसांख्याांक तर्जोर्दिरोधी असतात. अवपसांख्याांकाांिर 
स्िाथींपिाचा आरोप करून भागिार नािी, तर िैदिध्यासाठी जागा व्िािी, ि त्याला कायिेशीर स्िरूप 
प्राप्त व्िाि ेम्ििून नव्या व्यिस्था कल्वपवया जायला िव्यात िी ज्या बिलत्या ि िाढत्या अवपसांख्याांकाांचा, 
िगेाने बिलत जािाऱ्या गरजाांबाबत सांििेनाक्षम असतील. 

 
आजच्या या जगात आपवयाला सांपूिड सत्ता कोिा एकाकरे् सोपिण्याचा प्रकिा एखाद्या लोकदप्रय 

प्रकिा िुबडळ–बिुमतादधदित पद्धतीखालील गटाला शरि जाण्याचा धोका पत्करता येिार नािी. 
 
एखाद्या छोया गटाला मोठे दनिडय घेऊन इतर छोया गटाांना ििशत दनमाि करण्याची सांधी 

िेता येिार नािी. आपवयाला अशी पद्धत ििी आिे, की जी खोया सत्तादधक्ट्याचा भास दनमाि करून, 
प्रश्नाांना सभ्य स्िरुपाची चौकट बिाल करून, प्रकिा रूक्ष दनिर्िूक प्रदक्रयाद्वारे भेि झाकून टाकण्याचा 
प्रयत्न न करता भेि खुले करण्यात यश दमळिले. सांपूिड प्रिालीचेच आधुदनकीकरि करायला िि ेआिे, 
अशा तऱ्िेचे, की ज्याद्वारे दिदिध अवपसांख्याांकाांना आपली भदूमका तर पार पार्ता येईल आदि दशिाय 
त्याांना बिुमतातिी येता येईल. 

 
असे करण्यासाठी आपवयाला आपवया अनेक राजकीय रचनाांत मलूभतू फरक कराियास िि े

आिेत. सुरुिातीलाच बिल कराियास ििा, तो लोकशािीच्या प्रतीकातच–मतपेटीत! 
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िुसऱ्या लाटेच्या युगात लोकाांच्या इच्छा प्रकिा मते दनदश्चतपिे िाखििारी गोि म्ििून मतिानाला 
फार मित्त्ि प्राप्त झाले िोते. एखािी गोि पसांत असेल प्रकिा नसेल, तरी त्या बाजूची मते ५० टके्क करून 
लोक आपला आग्रि पुढे करून त्यानुसार आपवयाला ििा तो बिल घर्िनू आिू शकत असत, प्रकिा पसांत 
असलेवया गोिीिर पुनः दशक्कामोतडब करत असत, उच्स्तरीय पक्ष बिलत असत, धोरिे बिलत असत. 
कािीतरी परीसस्पशी प्रकाराने जुळिनू घेत असत. कालपयंत िे ५१ टक्क्ट्याांचे तत्ति अगिी साम्यडपूिड 
िोते. पि िे तत्ति सांख्यात्मक, आकारात्मक िोते. गुिात्मक नव्िते! 

 
बिुमत अजमािण्याच्या प्रदक्रयेत लोकाांच्या दृदिकोिाचे गुिधमड दिशरे्ष प्रकट िोत नािीत. केिळ 

‘क्ष’ आम्िाला ििा आिे, िे स्पि िोत िोते, दकती प्रमािात ि का ििा आिे, िे स्पि िोत नव्िते. 
 
िस्तुतः ज्यािळेी अवपसांख्याांकाांना अदतशय मोठा धोका जािितो प्रकिा एखाद्या प्रश्नाला 

जीिनमरिाचे मित्ति दिले जाते, त्यािळेी त्याांच्या दृदिकोिाला असामान्य िजन प्राप्त व्िायला िि.े पि 
जुन्या पद्धतीत िे शक्ट्य नािी. 

 
पूिी बिुमतादधदित सते्तचे सिांना पदरदचत असलेले िोर्ष खपिनू घेतले जात असत. कारि बिुतेक 

अवपसांख्याांकाांजिळ प्रिालीचे तुकरे् करण्यासाठी आिश्यक असलेवया धोरिात्मक ताकिीचा अभाि 
असायचा. पि आजच्या सजीि समाजात ज्यात आपि सिडच कोित्या ना कोित्या अवपगटाचे सिस्य 
आिोत, िी गोि फार काळ चालिार नािी. 

 
आपवयाला मतिानाचा अगिीच िगेळा मागड िाताळायला ििा. पूिीप्रमािे िोकार प्रकिा नकार 

िेिाऱ्या साध्यासरळ मतप्रिशडनाऐिजी आपवयाला अशा कािी प्रश्नाांचे उत्तर िेता येिे ि दिलेवया उत्तराला 
मित्ति प्राप्त करून िेिे अदधक जरूरीचे िाटते, की ज्या मताांना िेिािघेिािीचे स्िरूप ि मित्त्ि 
दमळालेले असेल. उिा. “मी जर गभडपातदिर्षयक प्रश्नाबाबतची माझी भदूमका सोर्ली, तर तुम्िी 
सांरक्षिदिर्षयक खचड प्रकिा अण्िस्त्रदिर्षयक भदूमकेत बिल कराल काय?” प्रकिा “मी जर माझ्या 
दमळतीिरील कर अदधक प्रमािात िेण्याचे मान्य केले, तर तुम्िी त्याच्या बिलात काय िेऊ कराल?” 

 
आजच्या जगात आपि अदतशय समदृ्ध िळििळितांत्र प्राप्त केले आिे, अशा िळेी पुष्ट्कळ लोकाांना 

आपली मते मतिान कक्षात न जाता िेखील नोंििता येतील! 
 
आपवयाला राजिूताांची आिश्यकता केिळ बािेरच्या िेशाांशी मताचे आिान–प्रिान करण्यासाठी 

िापरण्याऐिजी िेशातिी दनरदनराळया गटाांत मध्यस्थी करण्यासाठीिी भासू लागली आिे. आपि जर कािी 
सांस्था–अधडराजकीय अशा स्िरूपाच्या–दनमाि करून दिदिध अवपसांख्याांकाांना मित िेऊ केली, तर ते 
फायद्याचे िोईल. दिदिध प्रकारच्या युत्या ि फाटाफुटी अदधक िगेाने ि सिज गतीने घरू्न जातील. 

 
भेि खुले िोतील आदि राजकीय िेिािघेिािीसाठी पाया सापरे्ल. या प्रकारे सिड झगरे् समाप्त 

िोतील असे मात्र नािी— तसे ते िोऊिी नयेत— परांतु अदधक बुद्धीप्रधान आदि भरीि पातळीला 
पोचण्यासाठी चाललेला सामादजक ि राजकीय लढा अदधक उांची प्राप्त करेल. 
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अनेक दिर्षयात आज असलेले िैदिध्यच िेिािघेिािीसाठी दिदिध मुदे्द पुरिते आिे. तरी िेखील 
आपली राजकीय रचना या गोष्टीचा फायिा उठिण्याजोगी नािी! 

 
आपि अवपसांख्याांकाांना त्याांच्या स्ितःच्या बाबीिर दनयांत्रि ठेिण्यासाठी आिश्यक तेिढे अदधकार 

िेिे आिश्यक आिे. आपि दिदशि शजेारातील उपसांस्कृतीच्या लोकाांना अशी मित करायला ििी, की 
दजच्या आधारे ते आपले प्रश्न सोर्ि ू शकतील. उिा : राज्याच्या दनरीक्षिाखाली त्याांच्यातील तरुि 
न्यायालये चालितील. सरकारािर याबाबत अिलांबनू रिाण्याऐिजी यायोगे ते स्ितःच तरुिाांना दशस्त 
लाि ूशकतील. अशा सांस्था समाजउभारिी करतील, ठळक अल्स्तत्ि दनमाि करतील आदि कायिा ि 
सुव्यिस्था राखण्यासाठी मित करतील. सरकारी सांस्थाांिर पर्लेवया अनािश्यक कामाांचे ओझे कमी 
करतील. 

 
पि अशा सुधारक प्रयत्नाांिून दकतीतरी पुढे आपवयाला जायला िि ेआिे. दिकें दद्रत समाजासाठी 

बनिण्यात आलेवया राजकीय प्रिालीतील अवपसांख्याांकाांचे प्रदतदनदधत्ि सुधारण्यासाठी, बळकट 
करण्यासाठी, आपवयाला कािी अदधकारी तरी अदतशय जुन्या पद्धतीने दचठ्ठ्ठ्या टाकून, आपि ज्या रीतीने 
सध्या ज्युरीचे सभासि दनिर्तो, त्याच पद्धतीने कायिेमांर्ळातील सभासि म्ििनू दनिर्ले जािते अशी 
सूचना कािी लोकाांनी पुरेशा गाांभीयाने पुढे माांर्ली आिे. 

 
प्रादतदनधीकत्िाचा दिचार करताना एक गोि ध्यानात येते, ती अशी, की अमेदरकन गौरेतर लोकाांचे 

प्रमाि सुमारे २० टके्क असताना प्रदतदनधीगृिात त्याांचे फक्ट्त ४ टके्क लोकच असतात, आदि दसनेटमध्ये 
फक्ट्त एकच टक्का! दस्त्रयाांच्याबाबत अशी पदरल्स्थती आिे, की लोकसांख्येत त्या ५० टके्क िून अदधक आिेत, 
आदि त्याांिेखील फक्ट्त चार टके्कच आढळतात; दसनेटमध्ये तर एकिी स्त्री नािी! गरीब लोक, तरुि लोक, 
दनरक्षर परांतु चुिचिुीत असलेले लोक आदि असे इतर दकतीतरी गट या प्रकारे फायिा उठिण्यापासून 
िांदचत झालेले आिेत. िी पदरल्स्थती केिळ अमेदरकेतच नािी, तर इतर अनेक िेशाांत असलेली आढळून 
येते. 

 
आपि जर अदधक दिचार केला तर आपवयाला असे आढळून येईल, की आपवयाला इतरिी 

दकतीतरी आश्चयडकारक पयाय उपलझध आिेत. ज्यूरी नेमण्याच्या पद्धतीपेक्षा दकतीतरी पदरिामकारक 
आदि खरेखुरे प्रदतदनधी नेमण्यासाठी आिश्यक असलेली तते्र आपवयाला उपलझध आिेत. आपवयाला 
कसवयािी उपद्रिापासून अदलप्त रािू शकेल असे खरेखुरे प्रदतदनधीगृि उभारता येिे शक्ट्य आिे. 

 
आपि अशी योजना करू शकतो, की दनिरू्न दिलेवया प्रदतदनधीचे कोित्यािी प्रश्नािरचे मत ५० 

टके्कच असाि ेआदि उरलेली ५० टके्क मते जनतेच्या सिज दनिर्लेवया कािी नमुन्याांनी दिलेली असािीत! 
 
कॉम्प्युटसड, प्रगत टेदलकम्युदनकेशन आदि मतिानप्रदक्रया याच्या मितीने लोकाांमधून सिज नमुने 

प्रादतदनदधक म्ििनू दनिर्िे सोपे झालेले आिे. दशिाय त्याद्वारे त्या क्षिापयंतची ताजी मादिती दमळत 
राििे शक्ट्य झालेले आिे. जेव्िा कायद्याची बाब आिश्यक झालेली असेल, तेव्िा आपि नेिमीप्रमािे 
दनिरू्न दिलेले प्रदतदनधी सांसिभिनात िजर असतीलच. एखािा दनिडय घेताना िे लोक फक्ट्त पन्नास टके्क 
मतेच िेऊ शकतील. आदि उरलेले पन्नास टके्क सिजगत प्रदतदनधी राजधानीत नसले तरी 
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भौगोदलकदृष्ट्या दिखुरलेले असले तरी ते, घरात प्रकिा कचेरीत कुठे असतील दतथून, इलेक्ट्रॉदनक्ट््च्या 
सिाय्याने मतिान करू शकतील या पूिीच्या प्रादतदनदधकतेपेक्षा िे प्रादतदनदधकत्ि अदधक सचे् असू शकते. 

 
या पूिीच्या प्रिाली सद्यःल्स्थतीला अनुरूप नािीत, असे आढळवयािर आपि इतर पयाय शोधू 

लागलो. आदि मग आपवयाला असे आढळून येते, की पूिी कधीिी नव्िते असे पयाय आपवयाला उपलझध 
झालेले आिेत. 

 
या दिदशि सूचनाांपेक्षािी मित्त्िाचा आिे, तो आपवयाला एकूि भािी िाटचालीसाठी आपि 

दनिर्िार असलेला मागड! 
 
दतसऱ्या लाटेचा जम आिखी चाांगला बसला, म्ििजे दनिर्ीचे काम आपवयाकरे् असिार नािी. 

तीच आपवयाला दतची स्ितःची दनिर् ल्स्िकारायला भाग पारे्ल, असे मला िाटते. पदिवया लाटेने 
बिुमताच्या मािात्म्यापूिीची राजसत्ता पादिली. िुसऱ्या लाटेत बिुमताचे मािात्म्य प्रभािी ठरेल. आता अशी 
शक्ट्यता आिे, की बिुमत–अवपमत अशा िोन्िी प्रकाराांनी आपि उद्याचा काळ साकार करू. बिुमताची 
सत्ता आदि अवपमताची शक्ट्ती या िोन्िींचे सुयोग्य ि अपूिड दमश्रि आपि दतसऱ्या लाटेसाठी साधलेले 
असेल. 
 
अधडप्रत्यक्ष लोकशािी 
 

उद्याच्या राजकीय प्रिालीचा कािी भाग ‘अधंप्रत्यक्ष लोकशािी’ साकारिारा असाियास ििा. या 
दठकािीिी एक दमश्रिच साधाियाचे आिे. आपले प्रदतदनधीिी काम करतील, आदि आपि स्ितःिी आपले 
स्ितःचे प्रदतदनदधत्ि साकार करू शकू. 

 
आपि एकमताच्या अभािाचे दनरीक्षि केलेले आिे. या गोिीमुळे प्रदतदनदधकत्िाची कवपनाच 

बिलून जाते. प्रदतदनधीच्यामागे जर त्याच्या मतिाराांचा पाप्रठबा रादिलेला नसेल, तर तो कोिाचे 
प्रदतदनदधत्ि करिार? 

 
आज पदरल्स्थती इतकी चमत्कादरक झालेली आिे, की प्रदतदनधींना नेमलेवया लोकाांच्या सांचाने 

पुरिलेवया मादितीिर ि बािेरील तत्र्जज्ञाांच्या सववयािर अदधकादधक प्रमािात अिलांबून रिाि ेलागू लागले 
आिे. आपि दनिरू्न दिलेवया प्रदतदनधींना, ज्याच्या आधारे दनिडय घ्याियाचा, त्या अपदरदमत 
पदरमािाांिद्दल फार कमी मादिती असते, त्यामुळे त्याांना इतराांनी काढलेवया दनष्ट्कर्षांिर अदधकादधक 
प्रमािात अिलांबनू रिाि े लागते. िे प्रदतदनधी खुद्द स्ितःचे प्रदतदनदधत्ि करण्याच्यािी पात्रतेचे उरलले 
नािीत!... ते ज्या असांख्य गटाांचे नाममात्र प्रदतदनदधत्ि करतात, त्याांच्याबाबतिी त्याांना मादिती असत 
नािी, मग त्याांच्यासाठी त्याांनी कशाचीतरी तरतूि करिे प्रकिा त्याांची तरफिारी करिे िूरच! 

 
प्रादतदनदधक सांस्थाांना झालेला िा एक प्रकारचा पक्षाघात असे सुचितो, की कािी थोड्या 

प्रदतदनधींनी घेतलेले दनिडय त्याांच्या मतिाराांकरे् सोपििे इि! आपि दनिरू्न दिलेले लोक जर आपली 
तरफिारी करू शकत नसतील, तर आपिच आपले भले साधायला िि.े त्याांनी केलेले कायिे जर 
आपवया गरजाांपासून िूर रिात असतील, आदि या गरजाांशी कसलािी प्रदतसाि ठेित नसतील, तर 
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कायिेिेखील आपि स्ितःच करायला ििते. मात्र त्यासाठी आपवयाला नव्या सांस्था ि नव्या तांत्रज्ञानाची 
आिश्यकता भासेल. 

 
िुसऱ्या लाटेतील क्राांदतकारकाांना प्रादतदनदधक लोकशािीच्या दिरोधातील प्रत्यक्ष लोकशािीची 

कवपना िोती. इ. स. १७९३ साली तयार झालेवया िें च क्राांदतकारक घटनेमध्ये याबाबतचे कािी धागे 
आिेत. माक्ट्सड ि त्याच्या अनुयायाांनी पॅरीस कम्यनूचा, िरचेिर, नागदरकाांनी कायद्याच्या अांमलबजाििीत 
घ्याियाच्या सिभागाचा आिशड अशा स्िरूपात उली खे केलेला आिे. परांतु या पद्धतीतील िोर्ष आदि दतला 
असिाऱ्या मयािा सिांनाच मािीत िोत्या आदि त्यामुळेच एकूि िळि उलट दिशलेा लागले. 

 
इ. स. १९६५ च्या सुमाराला क्षुझध अमेदरकन लोकाांनी ‘िॅनोईिर बाँब टाकािा की नािी?’ या 

प्रश्नािर प्रत्यक्ष मतिान केले िोते. प. जमडनीतील प्रक्षुझध लोकाांनीिी ‘प्रसपसायझसड’साठी नळ उभारण्याच्या 
प्रश्नाबाबत दनिडय घेण्यात प्रत्यक्ष भाग घेतला िोता... दनिरू्न दिलेले प्रदतदनधी लोकाांिून कमी 
भािनाप्रिि आदि अदधक सािध समजले जातात. 

 
लोकाांच्या अदतभािनाप्रिितेची समस्या अनेक मागांनी सोर्िता येईल. एक म्ििजे त्याांच्या प्रक्षझुध 

भािना थांर् िोण्यासाठी जरूर तेिढा कालव्यय करिे, आदि िुसरे म्ििजे पुनः एकिा दिचार करण्याची 
सांधी िेऊन िुसरे अनुमोिक (प्रकिा दिरूद्धिी) मत घेिे ि नांतरच त्याांनी दिलेवया मित्तिपूिड दिर्षयाांिरच्या 
दनिडयाांची अांमलबजाििी करिे... 

 
इ. स. १९७५ च्या सुमारास स्िीर्नने लोकाांना िेशाच्या ऊजा धोरिाच्या घर्िीत प्रत्यक्ष भाग 

घेण्याची सांधी दिली िोती. तसे करताना, लोकाांना या दिर्षयाची ताांदत्रक मादिती फार कमी आिे िे जािनू 
त्याने त्याांच्यासाठी ििा तासाांचा एक अभ्यासिगडिी योजला िोता. आदि त्याचा प्रकिा तत्सम िगाचा लाभ 
घेिाऱ्या प्रत्येक नागदरकाला सरकारला सूचना िेण्यासाठी आमांदत्रत केले िोते... अांिाज असा िोता, की 
१०,००० पयंत नागदरक भाग घेतील, परांतु आश्चयाचीं गोि िी, की ७०,००० ते ८०,००० लोकाांनी या 
बाबतीत मनापासून लक्ष घातले. एका राष्ट्रीय समस्येच्या सोर्ििकुीसाठी (अमेदरकन प्रमािात) 
जिळजिळ २,०००,००० लोक एकत्र आले िोते! आदि या प्रश्नात भािनाप्रिितेचा सांबांध कुठेिी येत 
नव्िता!! 

 
अनेक आके्षपाांना तोंर् िेता येिे शक्ट्य आिे. नागरीकाचे राजकीय दनिडय घेण्याबाबत प्रत्यक्ष 

सिभाग घ्यायला प्रत्यिाय असण्याचे कारि नािी. 
 
उद्याच्या प्रत्यक्ष लोकशािीची चुिकु िाखििारे असे आिखी कािी प्रयोग झालेले आिेत. 

कॉम्प्युटसड, उपग्रि, टेदलफोन, तारा, मतिान प्रदक्रया, आदि इतर अनेक प्रगतमागानी सुदशदक्षत नागरीक 
इदतिासात प्रथमच, स्ितःशी सांबांदधत दनिडय घ्यायला सुरूिात करू शकेल. 

 
प्रश्न प्रत्यक्ष लोकशािी का अप्रत्यक्ष लोकशािी िा नसून प्रदतदनधत्ि स्ितः करायचे की िुसऱ्या 

कोिीतरी िा आिे. िोन्िी प्रकार उपयुक्ट्त आिेत. त्याांच्यात दक्रयाशीलता आिे. या िोन्िीची सुयोग्य युती 
घर्िनू अधडप्रत्यक्ष लोकशािीची प्रिाली दनमाि करण्याचा प्रयत्न फार कमी झालेला आिे, तो अदधक 



 
अनुक्रमणिका 

प्रमािात िोिे अत्यांत आिश्यक आिे. िी युती प्रकिा िे दमश्रि करण्याचे अनेक मागड उपलझध िोऊ 
शकतील. 

 
दनिरू्न दिलेले प्रदतदनधी कािी दिर्षयाांसाठी सदमत्या नेमतात. प्रदतदनदधना कोित्यािी िुलड दक्षत 

प्रकिा िािग्रस्त दिर्षयासाठी सदमती तयार करायला भाग पार्ण्याचा कोितािी मागड लोकाांना उपलझध 
नसतो. लोकाांना अदतशय मित्त्िाच्या िाटिाऱ्या दिर्षयासाठी प्रदतदनधीना सदमत्या तयार करायला 
लािण्याचा कािीतरी अदधकार त्याांच्याजिळ का उपलझध असू नये? 

 
या सिड प्रयोगाांना मी अदतशय अनुकूल आिे, म्ििून ते पुढे माांर्तो आिे, असे नव्िे, तर एक गोि 

मला साांगायची, सुचिायची आिे. ती िी, की जी प्रिाली मोर्कळीला आलेली आिे, ती खुली करण्यासाठी 
मागड आिेत. िुसऱ्या लाटेतील भतूपूिड सांस्थाांच्या नमुन्याांिर प्रकिा अिदशि साांगाड्याांिर अिलांबून रािून 
समस्या सुटिार नािीत. 

 
अथात् सुचदिण्यात आलेवया या निीन योजनाांचा प्रयोग प्रथम स्थादनक तत्तिािरच करण्यात यािा 

आदि नांतरच मोठ्या प्रमािात त्या लाग ू केवया जाव्यात, या प्रकिा त्या सूचनेबद्दल आपले कािीिी मत 
असो, एक गोि खरी की, प्रत्यक्ष लोकशािी बाबत पूिीं घेतले जािारे आके्षप दििसेदििस क्षीि िोत 
चाललेले आिेत, आदि नेमके याचिळेी प्रादतदनदधक लोकशािीबाबतचे आके्षप िाढत्या प्रमािात तीव्र िोऊ 
लागले आिेत. कािी जिाांना धोकािायक प्रकिा कािी प्रमािात दिदचत्र िाटली तरी िी अधडप्रत्यक्ष 
लोकशािी पद्धतच आपवयाला आपवया भदिष्ट्यकालीन सांस्थाांच्या कायडिािीमध्ये मित करिार आिे. 
 
दनिडयाांची दिभागिी 
 

अवपसांख्याांकाांना िाढती सत्ता िेिे, आदि नागरीकाांना राज्यकारभारात प्रत्यक्ष भाग घेऊ िेिे या 
गोिी अत्यांत आिश्यक असवया तरी, आिखीिी कािी आिश्यकता आिेत. 

 
कािी प्रश्न स्थादनक पातळीिर सोर्िता येत नािीत, तर कािी प्रश्न राष्ट्रीय पातळीिर सोर्ििे 

शक्ट्य िोत नािीत. कािी प्रश्नाांसाठी अनेक पातळयाांिर एकाच िळेी कृती घर्िे आिश्यक असते. परांतु एक 
गोि खरी, की प्रश्न सोर्िण्याची जागा प्रश्नसापेक्ष असते, ती िळेोिळेी बिलत असते. अमुक एका जागी 
सिड प्रश्न सुटण्याची शक्ट्यता नसते. 

 
सांस्थाांिर पर्िाऱ्या कामाच्या बोज्यामुळे दनिडय तुांबतात. यातून मोकळे िोण्यासाठी आपि 

दनिडयाांची दिभागिी करून पुनजुळिी करिे आिश्यक आिे. प्रश्नाांची मागिी असेल त्यानुसारची जागा ते 
सोर्िण्यासाठी नेमस्त केवया जािे आिश्यक आिे. 

 
आजच्या राजकीय व्यिस्था या तत्तिाचा भांग करत आिेत. समस्या िुसरीकरे् माांर्वया गेवया 

आिेत. परांतु त्याांच्या दनिडयाबाबतच्या अदधकाराचे ल्स्थत्यांतर झालेले नािी. पुष्ट्कळ दनिडय त्यामुळे लागचू 
शकलेले नािीत. राष्ट्रीय पातळीिरची सांस्थात्मक रचना गुांतागुांतीची पि काळजीपूिडक केलेली आिे. 
उलट, कािी दनिडय तात्कादलक असे घेिे जरूर असूनिी ते घेता येत नािीत, कारि त्यासाठी आिश्यक 
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असलेल या रचनाांनी अजून पुरेसा आकार घेतलेला नािी. दशिाय फार थोरे् दनिडय उपराष्ट्रीय पातळीकरे् 
घेण्यासाठी दिले जातात— प्रिेश, राज्ये, प्राांत, प्रकिा अभौगोदलक, सामादजक गट इ. करे्. 

 
राष्ट्रीय सरकारे िाताळत असलेले प्रश्न त्याांच्या कुितीपदलकर्चे असतात. त्यामुळे कािी नव्या 

सांस्थाांची (अस्थायी तत्तिािर) उभारिी करून त्याांच्याकरे् दनिडय, दनकाल िेण्याचे काम सोपिण्याची 
आिश्यकता दनमाि झालेली आिे. 

 
उिािरिाथड, अन्नाच्या साठििुकीच्या ि दितरिाच्या सांस्था िव्यात, त्याचप्रमािे धान्योत्पािन 

अपेके्षिून कमी येिार असेल, तर त्याबाबत आगाऊ सूचना िेिाऱ्या सांस्थािी िव्यात, त्यायोगे 
साठििुकीच्या, पुरिठ्याच्या प्रकमती जास्त िाढिार नािीत, अशी काळजी घेता येिे शक्ट्य िोईल. 

 
दिदिध जागदतक समस्याांच्या सोर्ििकुीसाठी आपवयाला अनेक गैरसरकारी सघटनाांची अत्यांत 

गरज आिे. आपवयाला IMF, िवर्ड बँक ि इतर अशा अनेक सांस्थाांसाठीिी सुयोग्य पयाय िि ेआिेत. 
सागराची ि बाह्य अांतराळाची व्यिस्था योग्य तऱ्िेने ठेिण्यासाठी आांतरराष्ट्रीय सांस्थाांची आपवयाला जरूर 
भासिार आिे. 

 
दनिडयाांची दिभागिी िोिे आिश िक आिे. त्यासाठी पूिी आपि पादिवयाप्रमािे कािी समस्या 

दनिडयासाठी आांतरराष्ट्रीय सांघटनाांकरे् सोपिनू कें द्राचे ओझे िलके करण्यासिी िरकत नािी. ‘िर’ 
प्रमािेच ‘खाली’ िी कािी समस्या सोपिवया, तर एकूि पुष्ट्कळच प्रश्न सुटवयाप्रमािे िोईल. 

 
राजकीय दिकें द्रीकरि झाले म्ििजे लोकशािी प्रत्यक्षात उतरेल याची खात्री िेता येत नािी. 

दकतीतरी दठकािी स्थादनक ििशतिाि दनमाि िोण्याची शक्ट्यता आिे. राष्ट्रीय राजकारिापेक्षािी 
दकतीतरी अदधक प्रमािात स्थादनक राजकारिात भ्रिाचार माजलेला आिे. 

 
कािी स्िप्निरेे् अराजकिािी ‘ग्राम–लोकशािी’ पिातात म्ििून प्रकिा करिात्याांना आपि आता 

गरीबाांच्या कवयाि योजनाांना आश्रय द्यािा िाटतो, म्ििनू नव्िे, तर कोितीिी राजकीय प्रिाली इतक्ट्या 
मोठ्या प्रमािातील मादिती िाताळू शकत नािी, आदि सांख्यात्मक प्रकिा गुिात्मक दृिीने भरपूर दनिडय 
घेऊ शकत नािी. दनिडयात्मक सरकारी कुितीचा आतवया आत जिू स्फोट िोऊन दठकऱ्या उरू्न गेलेवया 
आिेत. 

 
थोर्क्ट्यात, आपवयाला असे आढळून येईल की, दनिडयाांच्या दिभागिीने राजकीय प्रिालीतील 

गोठलेपिा िळूिळू नािीसा िोऊन ती अदधक दक्रयाशील िोईल. याप्रमािे राष्ट्रीय सरकारािरील 
दनिडयाांचा बोजा कमी िोईलच, दशिाय ती आगामी सांस्कृतीच्या गरजाांनुसार श्रिेींची प्रकिा उच्िगाची 
रचनािी बिलून टाकेल आदि त्याांच्या खात्रीलायकपिाला बळकटी आिेल. 
 
श्रेि लोकाांच्या िगात दिस्तार 
 

प्रत्येक समाजाची दनिडय घेण्याबाबतची स्ितःची अशी खास िैदशष्ट्यपूिड प्रिाली असते. ती 
चालिण्यासाठी लागिारे दनिडय दजतके जास्त, िैदिध्यपूिड, िरचेिर घ्याि े लागिारे आदि गुांतागुांतीचे 
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असतील दततके राजकीय प्रिालीिरचे दनिडयाांचे ओझे अदधक. आदि िे ओझे ज्या प्रकाराने िाटून घेतले 
जाते, त्या प्रकाराचे त्या समाजातील लोकशािीिर मलूभतू पदरिाम िोत असतात. 

 
औद्योदगकपूिड समाजातील कामाची दिभागिी अदिकदसत स्िरूपाची िोती. बिल अगिी मांि 

गतीने िोत िोते. गार्ा चालू ठेिण्यासाठी घेण्यात आलेले राजकीय प्रकिा प्रशासकीय दनिडय अगिीच कमी 
िोते. दनिडय घेण्याचे ओझे छोटे िोते. एक छोटा, अधडदशदक्षत, दिदशित्ि नसलेला श्रेिींचा िगड सिं बोजा 
स्ितः बाळगून गार्ा सिज चालू ठेि ूशकत िोता. 

 
परांतु ज्यािळेी िा बोजा अचानक आिाक्ट्यापदलकरे् मोठा झाला, तेव्िा आज ज्याला आपि 

लोकशािी म्िितो, त्या प्रकाराचा उदे्रक झाला. नि ेश्रेिी, उपश्रेिी दमळून बोजा िाटून घेऊ लागले. निीन 
क्राांदतकारक राजकीय सांस्थाांची या कामासाठी योजना करािी लागली. जो जो औद्योदगक समाज दिकदसत 
िोत गेला, तो तो अदधकादधक गुांतागुांत िाढत गेली. आदश या समाजातील ‘सते्तचे कारागीर’ अपुरे परू् 
लागले. मितीसाठी सतत अदधकादधक लोकाांची भरती करिे आिश्यक िोऊ लागले आदि या अदृश्य 
परांतु अदिल्च्छन्न प्रदक्रयेद्वारे मध्यमिगड राजकीय के्षत्रात अदधकादधक प्रमािात येऊ लागला. श्रेिी िगात 
गिला जाऊ लागला. िी भरती दकती प्रमािात व्िािी; यालािी कािी मयािा िोती. दनिडयाच्या कामाच्या 
बोज्यानुसारच िी मयािा ठरत िोती. ज्यािळेी समाजाने गुांताांगुांतीची एक निीन पातळी गाठलेली असेल, 
अशािळेी बोजा जास्त िाढत असे. आदि त्यामुळे दनमाि झालेवया निीन सांधी साधण्यासाठी अनेक गट 
समाज िक्काची मागिी तीव्र करू लागत. त्यामुळे श्रेिी िरिाजे थोरे् अदधक उघर्त आदि लोकशािीकरि 
झावयाचा सत्यरूप भास अदधक प्रमािात िोत असे! 

 
जोपयंत सामादजक रचनेतील दनिडयात्मक कामाचे ओझे िाढत रिाते, तोपयंत लोकशािी िी 

ऐल्च्छक दनिर्ीची बाब रिात नसून ती उन्नतीची एक गरज असते. दतच्या खेरीज समाज चालू रािूच शकत 
नािी. 

 
या सिातून असे सूदचत िोते, की आपि एक आिखी मोठ्या लोकशािीय झेपेच्या पदित्र्जयात 

आिोत, कारि सध्याची दनिडयक्षमतेची उर्ालेली रेिर्ी पिाताना राजकीय सिभादगत्िाच्या मलूगामी 
दिस्तारीकरिाचे फार मोठे सांभि खुले िोत आिेत. 
 
भािी मिान् सांघर्षड 
 

नव्या राजकीय सांस्थाांची गरज ज्याप्रमािे दनमाि झाली, त्याप्रमािेच निीन कुटुांबरचना, शकै्षदिक 
आदि सिकारी सांस्थाांचीिी गरज दनमाि झालेली आिे, िी गरज आपवया नव्या तांत्रज्ञानाशी, नव्या 
उद्योगाांशी अनेकप्रकारे दनगदर्त झालेली आिे. िळििळिातील उलथापालथ, दबगर औद्योदगक जगाशी 
असलेवया सांबांधाांची पनुरडचना करण्याची गरज त्याांच्यात प्रदतप्रबदबत िोते. 

 
िे सिड सांबांध पादिवयाखेरीज आपवया भोितीच्या मथळयाांचा अथड लाििे आपवयाला शक्ट्य िोिार 

नािी. आजचा झगर्ा गरीब, श्रीमांत प्रकिा भाांर्िलिार–समाजिािी याांच्यातील नािी तर ज्याांना 
औद्योदगक समाजाचे रक्षि कराियाचे आिे, त्याांचा, ज्याांना त्याच्या पलीकरे् प्रगती कराियाची, त्याांच्याशी 
असलेला झगर्ा आिे. िाच उद्याचा मिान सांघर्षड आिे! 
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इतर परांपरागत िांशीय आदि तादत्तिक झगरे् नािीसे िोिार नािीत. किादचत् ते, आर्थथक 
उत्पातातून जाि ेलागवयाने, अदधक तीव्र िोण्याची िेखील शक्ट्यता आिे. परांतु िे सिड झगरे् त्या मिान 
सांघर्षांत अांतभूडत झालेले असतील. कारि त्याच्या आिाक्ट्यात प्रत्येक मानिी कृतीचा समािशे झालेला 
असेल. 

 
आपवया काळातील सिात मोठी राजकीय घटना म्ििजे आपवयात िोन मलूभतू छािण्या तयार 

झालेवया आिेत. यातील एक, िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीला िादिलेली असून िुसरी दतसऱ्या लाटेच्या 
कैिाऱ्याांची आिे. पदिली औद्योदगक सांस्कृती, दतच्या सिड िैदशष्ट्याांसि रक्षि करू पिात आिे, तर िुसरी 
आजच्या अत्यांत दनकर्ीच्या समस्या जाित आिे. आदि ह्या समस्या िुसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीच्या 
चौकटीत सोर्िवया जािार नािीत, िे दनदश्चत आिे िे आपि पादिले आिेच. 

 
या िोन छािण्यातील दिभाजकरेर्षा अद्याप स्पि झालेवया नािीत. कारि आपवयातील दकतीतरी 

व्यक्ट्तींचे िोन पाय या िोन छािण्यात अर्कलेले आिेत! दशिाय या प्रत्येक छाििीत समादिि असलेले 
अनेक गट आपले भले करून घेण्याच्या नािाला लागलेले आिेत. यातील कोित्यािी एका बाजूचा नैदतक 
गुिािर एकादधकार नािी. िोन्िी बाजूांमध्ये चाांगले सभ्य लोक समादिि झालेले आिेत. तरी िेखील या 
िोन्िीतील राजकीय प्रिालीतून दिसून येिारे फरक प्रचांर्च आिेत. 

 
िुसऱ्या लाटेचे समथडक जुनाच परांपरागत राजकीय खेळ खेळत आिेत, तर दतसऱ्या लाटेच्या 

लोकाांना सिड राजकीय उमेििार ि पक्ष (निीन असले तरी) याांच्याबद्दल सांशय असतो; आदि असे िाटते, 
की सध्या अल्स्तत्िात असलेवया राजकीय चौकटीत आपवया दटकािासाठी आिश्यक असिारे दनिडय 
घेतले जािारच नािीत! 

 
िुसऱ्या लाटेच्या तळात समाजातील नामधारी सत्ताधारी अजूनिी आिेत— राजाकरिी, 

उद्योगपती, युदनयन पुढारी, दशक्षितज्ज्ञ, दनरदनराळे पुढारी–िे सिड मात्र िुसऱ्या लाटेच्या जगाच्या 
अपुरेपिाच्या जािीिनेे अस्िस्थ झालेले आिेत— सांख्यात्मक दृिीने पिाता या छाििीत सिडसामान्य 
नागरीकाांचेिी अदधक बळ प्राप्त झालेले आिे. 

 
दतसऱ्या लाटेचे समथडक अजून स्पिपिे ओळखू येत नािीत. त्यातील कािी मोठ्या 

कॉपोरेशनमधील प्रमुख असतील तर कािी कॉपोरेशन दिरोधातील ग्रािकिािी असतील. कािी प्रचतातुर 
पदरसरिािी असतील, तर कािींना लैं दगक भदूमका, कौटुांदबक जीिन, आदि िैयल्क्ट्तक िाढीची काळजी 
पर्लेली असते. कािीचे लक्ष पयायी ऊजा प्रकाराांिर कें दद्रत झालेले असते, तर कािींना िळििळिातवया 
क्राांतीमुळे दनमाि झालेवया निीन लोकशािी िमीमुळे उते्तजना िाटत असते. त्यातील कािी िुसऱ्या 
लाटेखालील ‘र्ाि’े असतात, तर कािी िुसऱ्या लाटेखालील ‘उजि’े, कािी िीघडकाळपयंत शाांतता 
चळिळीत भाग घेिारे असतात. कािींनी आयुष्ट्यात कधीच कुठवया दनिशडनात, मोचात प्रकिा दमरििुकीत 
भाग घेतलेला नसतो. कािी भादिक आल्स्तक असतात आदि कािी चक्क ना्दतक असतात. दतसऱ्या 
लाटेच्या गटातील पुष्ट्कळ लोक मिादिद्यालयीन दशक्षि घेतलेले मध्यमिगीय लोक असतात. कािी जि 
उत्पािनाशी थेट सांबांदधत असतात, प्रकिा नोकरीत असतात. दस्त्रया, मानदसकदरत्या िर्पलेले, असे अनेक 
छोटे छोटे गट–अनेक थरातले, अनेक व्यिसायातले–दतसऱ्या लाटेच्या चळिळीतील शक्ट्तीचे मलूस्त्रोत्र 
ठरतात. 
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चळिळ िा शझि या सांिभात थोर्ा भ्रम दनमाि करतो. कारि त्याच्याद्वारे अदधक सामुिादयक 
जािीि प्रतीत िोते. िस्तुतः ती इतक्ट्या प्रमािात नसते. कारि दतसऱ्या लाटेचे लोक पूिीच्या सिड 
सामुिादयक चळिळींबद्दल अदिर्श्ास बाळगून आिेत. 

 
परांतु त्याला चळिळ म्ििा, प्रकिा व्यल्क्ट्तगट सुया प्रयत्नाांतून साधलेले प्रयत्न म्ििा, त्यात या 

सिांच्या झालेवया जुन्या सांस्थाांबाबतच्या भ्रमदनरासाचेच ते प्रदतप्रबब आिे. जुन्या प्रिालीची मोर्तोर्, 
िुरूस्तीच्या आिाक्ट्याबािेरची असवयाची जािीि आिे. 

 
तीव्र बनत चाललेला िा मिान् लढा उद्याच्या राजकारिािर नक्कीच पदरिाम करून जाईल. या 

लढ्यात भाग घेिारा एक म्ििून आपलीिी प्रत्येकाची त्यात भदूमका आिेच. िी भदूमका नाशकारक तरी 
असेल, नािी तर सजडनशील तरी असेल. 
 
िैिाची घर्ि 
 

कािी दपढ्या सांस्कृती उभारण्यासाठी जन्माला आलेवया असतात, तर कािी दतचे रक्षि 
करण्यासाठी. ज्याांनी िुसरी ऐदतिादसक बिलाची लाट उभारली, त्याांना पदरल्स्थतीने कारक ठरिले. 
आजिी आपि ज्याांना आिशड मानतो, त्या राजकीय रचना दमल मेदर्सन िगैरेंनी तेव्िा तयार केवया, िोन 
सांस्कृतींच्या मध्यांतरात सापर्वयामुळे त्याांच्या िैिात कतृडत्ि दलदिलेले िोते. 

 
आज आपवया सामादजक जीिनाच्या प्रत्येक के्षत्रात आपवयालािी नव्या; दतसऱ्या लाटेचे आकार 

घर्िाियाचे आिेत. अनेक िेशातील लाखो लोकाांनी िे काम सुरूिी केलेले आिे. आपवया राजकीय 
के्षत्रातच कालबाह्यता फार मोठ्या प्रमािात आढळते, आदि अदधक धोका दिसून येतो आिे. आदि या 
व्यदतदरक्ट्तच्या कोित्यािी के्षत्रात आपवयाला इतक्ट्या कमी प्रमािातली प्रदतभा, कमी प्रयोगशीलता, 
मूलभतू बिलाबाबतची कमी इच्छा आढळून येत नािी. 

 
जे लोक आपवया कामात धार्साने कािी नि ेकरत आिेत, बिल घर्िनू आित आिोत, तेच 

घटनेतील प्रकिा राजकीय रचनेतील कालबाह्यतेच्या प्रकिा मलूभतू पुनजुडळिीच्या सूचनेनीशी गोठून 
जातात. राजकीय के्षत्रातील सांपूिड सखोल बिलाचा प्रस्ताि त्याच्यात असलेवया धोक्ट्यामुळे इतका भयांकर 
िाटतो की, दकती का अिास्ति किा िर्पशािीची असेना, सध्याचीच रचना एकिम सिड जगात सिडश्रेि 
िाटू लागते. 

 
पुष्ट्कळ लोक असे आिेत, की ज्याांना जुने तेच सोने िाटले. आदि त्यामुळे आज आपि नव्या 

ऐदतिादसक जगात ि युगात प्रिशे करू लागलेलो असूनिी त्याांना जुन्या राजकीय ग्रांथाांच्या ऐदतिादसक 
दपिळया पानातच अदधक क्राांदतकारकता आदि रस िाटू लागतो. 

 
िा मिान लढा तीव्र िोत असताना आपवया नजीकच्या भदिष्ट्यात पूिी घर्लेवया नायाचा पुनः 

लािलेला खेळ असिार नािी, सैदनक तुकड्याांनी लोकाांच्या र्ोळयाांिेखत त्याांच्या पाप्रठझयाने सते्तिरच्या 
उच्भ्रूांना उलथून टाकण्याचा प्रकार असिार नािी, ििशतीने पे्रदरत केलेला तात्कादलक सामुिादयक 
उठाि असिार नािी. दतसऱ्या लाटेच्या सांस्कृतीसाठी झालेली नव्या राजकींय रचनेची दनर्थमती एक 
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तात्कादलक पदरल्स्थतीतील उलथापालथ असिार नािी, तर कािी िशकात झालेला, अनेक दठकािच्या 
अनेक थरातील िजारो नव्या नव्या बिलाांचा आदि युत्याांचा तो पदरपाक असिार आिे. 

 
याचा अथड असा नव्िे की या उद्याच्या मागडक्रमिात कधीच प्रिसा घर्िार नािी. पदिवया लाटेतून 

िुसऱ्या लाटेत येताना एक रक्ट्तरांदजत नाय घर्ले. लढायाांचे, उठािाांचे, िुष्ट्काळाांचे, सक्ट्तीच्या 
िेशोधर्ीचे, आदश सांकटाांचे. आजच्या शक्ट्यता यािूनिी दकतीतरी अदधक प्रमािातवया आिेत. घर्ण्याला 
लागिारा काळ थोर्ा असिार आिे, िगे अदधक असिार आिे, आदि धोकेिी फारच मोठे असिार आिे. 

 
आजच्या श्रेिींच्या बदुद्धमते्तिर आदि लिदचकपिािर बरेच कािी अिलांबनू आिे. िे गट जर िूर 

दृिीचे नसतील, कवपक नसतील, आदि भ्यालेले असतील तर ते दतसऱ्या लाटेपासून अदलप्त राितील, 
आदि त्याद्वारे प्रिसाचाराला आदि स्ितःच्या घाताला आमांत्रि करतील परांतु या उलट जर ते दतसऱ्या 
लाटेबरोबर जात रादिले, त्याांनी दिशाल दृदिकोिाच्या लोकशािीची दनकर् जािली, तर त्याांना दतसऱ्या 
लाटेच्या सांस्कृतीच्या घर्िीत भाग घेता येईल. 

 
आपवयापकैी बिुतेकाांना आपि ज्या जगात रिातो, ते जग दकती धोकािायक आिे, याची कवपना 

आिे. सािडजदनक अस्थैयड ि राजकीय अदनदश्चतता दकतीतरी शक्ट्तीचा दनचरा करून टाकतील िे 
आपवयाला मादित आिे. युद्ध म्ििजे काय, आर्थथक भकूां प म्ििजे काय, िे आपवयाला मािीत आिे. एक 
पक्षीय शासन पद्धतीचा उगम उिात्त िेतूांनी ि सामादजक कोलमर्ीतून झाला. लोक एका गोिीकरे् मात्र 
जािनू बजूुन–ितडमानकाळ ि भतूकाळ यातील फरकाकरे् िुलडक्ष करत आिेत. 

 
िेशािेशातील पदरल्स्थतीत फरक असतो. परांतु इदतिासात आजपयंत कधीिी इतक्ट्या प्रमािात 

लोक सुदशदक्षत झालेले नव्िते. इतक्ट्या अचाट पववयाचे ज्ञान त्याांना कधी प्राप्त झालेले नव्िते. इतक्ट्या उच् 
प्रकारच्या भरभराटीचा उपभोग इतक्ट्या लोकाांनी यापूिी घेतलेला नव्िता. इतक्ट्या लोकाांना कधीच इतक्ट्या 
प्रमािात प्रिास प्रकिा आिान प्रिानाची सांधी दमळालेली नव्िती. इतर सांस्कृतीतून इतक्ट्या प्रमािात 
यापूिीिी कािी दशकता आले नव्िते. सिात मित्तिाचे म्ििजे, यापूिी लोकाांना इतका दिर्श्ास कधी िाटला 
नव्िता, की बिल शाांततापूिड मागानेिी करता येतात! 

 
दजतक्ट्या लिकर आपि आपवया पयायी राजकीय सांस्थाांची उभारिी करू, दततक्ट्या पुढील 

बिलाांच्या शाांततापूिडतेच्या शक्ट्यता अदधक असतील. या तऱ्िेच्या बिलापेक्षा बिलाांना थोपिण्याचे प्रयत्न 
अदधक धोकािायक असतील. कालबाह्य ल्स्थतीचे समथडन करण्याच्या प्रयत्नातून रक्ट्तपातच सांभितो. 
प्रिसात्मक उलथापालथ टाळण्यासाठी आपवयाला आताच जगभरातील कालबाह्य राजकीय प्रिालीकरे् 
लक्ष द्यायला िि.े िा प्रश्न आपवयाला केिळ तज्ञाांकरे्, घटनाकाराांकरे्, िकीलाांकरे्, राजकारण्याांकरे् 
सोपिनू चालिार नािी. रेर् युदनयन्सकरे् प्रकिा नागरी सघटनाांकरे्, िांशीय अवपसांख्याांकाांकरे्, 
शास्त्रज्ञाांकरे्, उद्योगपतींकरे् आदि गृदििींकरे् म्ििजे खुद्द जनतेकरे्, खुद्द स्ितःकरे् सोपिायला ििा. 

 
पदरसांिाि, सभा, टेदलल्व्िजन कायडक्रम, स्पधा, प्रदतक स्िरूप घटनात्मक सभा, यासिांद्वारे 

आपवयाला सिडत्र राजकीय पुनरडचनेचा प्रस्ताि माांर्ायला ििा. आपि आपवयाला प्राप्त झालेवया सिड 
आधुदनक साधनाांचा िापर कराियाला ििा. 

 



 
अनुक्रमणिका 

भदिष्ट्यात काय आिे, आदि दतसऱ्या लाटेच्या समाजासाठी सिात चाांगले काय असिार आिे, िे 
कोिाला मादित नािी. त्यामुळे आपवयाला, िरून लािवया जािाऱ्या एका स्फोटक बिलाचा दिचार करता 
येिार नािी. िजारो जािीिपूिडक ि दिकें दद्रत प्रयोग करायला ििते आदि त्याद्वारे राजकीय पयायाांची 
स्थादनक स्िरूपात चाचिी करता यायला ििी. म्ििजे नांतर राष्ट्रीय स्तरािर त्याांचा अिलांब करता येईल. 

 
भािी काळातील घर्ामोर्ीसाठी आपवयाला लाखो लोकाांची मानदसक तयारी करायला ििी. 

बिलाांना गती िेण्यासाठी आपि राजकीय प्रिालीिर धोरिात्मक िबाि आिायला ििा. खालून 
दमळिाऱ्या या जबरिस्त िबािादशिाय आपवयाला आपवया सध्याच्या पढुाऱ्याांकरू्न अशी अपेक्षा करता 
येिार नािी, की ज्याांच्या अल्स्तत्िामुळे त्याांना प्रदतिा, पैसा आदि सते्तचा आभास प्राप्त झाला, त्या राजकीय 
सांस्थाांना त्या दकतीिी कालबाह्य झालेवया असवया तरी त्याांनी आव्िान द्याि.े कािी िूर दृिीचे असामान्य 
राजकारिी ि अदधकारी राजकीय बिलाच्या लढ्याला आपला पाप्रठबा लिकर िेतील. परांतु इतर अगिीच 
इलाज चालेनासा िोईपयंत तािनू धरतील. 

 
त्यामुळे बिलाची जबाबिारी आपवयािर आिे. आपि स्ितःपासूनच सुरुिात करायला ििी. 

नादिन्याकरे्, आश्चयाकरे् आदि मूलभतू दिसिाऱ्या गोिींकरे् आपवया मनाला, अपदरपक्वतेने, दमटिनू 
टाकू नये, अशी आपि स्ितःला दशकिि दिली पादिजे. कवपना मारून टाकिाऱ्या दिरूद्ध लढा द्यायचा. 
अदभव्यल्क्ट्तज्या स्िातांत्र्जयासाठी लढा द्यायचा. अदभव्यल्क्ट्तचे स्िातांत्र्जय, कवपनाांना शाल्झिक रूप िेण्याचे 
स्िातांत्र्जय जनतेला भोगता आले पादिजे. 

 
सिात म्ििजे, याचा अथड असा, की पुनरडचनेची प्रदक्रया आताच सुरू करायची. सध्याची राजकीय 

प्रिाली अदधक दिस्कळीत िोण्यापूिी आदि ििशतीचे थैमान सिडत्र सुरू िोण्याआधी, एकदिसाव्या 
शतकातील लोकशािीकरे् शाांततामय सांक्रमि अशक्ट्य िोण्याआधीच, म्ििजेच, आताच, आपि सुरुिात 
केली पादिजे. 

 
आपि जर आताच सुरुिात केली, तर आपि आदि आपली मुले केिळ कालबाह्य राजकीय 

रचनाांच्याच नव्िे, तर खुद्द सांस्कृतीच्या पुनघडटनेतिी भाग घेऊ शकू. 
 
स्िगडस्थ क्राांदतकारकाांच्या दपढीप्रमािेच आपवयाला दिदधदलखीत तयार कराियाचे आिे! 

 


