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५. अशोक दामोदर रानडे  

प्रा. पुंडसलकांचा मखु्य मदु्दा मान्य होण्यािारखाच आह.े धममकल्पनचे्या कक्षा इतक्या सिस्ततृ आहते की, त्यामळेु 

िमाजाच्या सिसिध थरांतील आसण बसुद्धिासित्िाच्या बाबतीतही िेगिेगळ्या पातळ्यांिर अिणाऱ्या अनेकांना धममकल्पनचेा आधार 

घतेा येतो. ििेसिरसहत धममकल्पनांना ही शक्ती निते याच े कारण काय? याचे कारण, असतमानिी शक्तींच्या असस्तत्त्िाला िा 

पारलौसककाला मान्यता िणे्याच ेििेसिरसहत धममकल्पनांना मळुातच मानिणारे नाही, ह ेअिािे. प्रा. पुंडसलकांनी हहेी चांगले स्पष्ट केले 

आह.े िामसूहक तत्त्ि्ान सनमामण करणारे पंथ समथचा आश्रय घतेात, ह ेप्रा. पुंडसलकांच े म्हणण ेमाि योग्य िाटत नाही. 'कम्यनू्िची 

स्थापना', इ.ना समथ म्हणताना आपण त्यांच े असस्तत्ि प्रत्यक्षात शक्य होत नाही, त्यांना व्यिहारात उतरसिण े जमत नाही अिा 

व्यािहाररकतेचा, शक्याशक्यतेचा सनकष लािीत अितो. उलटपक्षी, 'पनुरुत्थान' िा 'पनुजमन्म' यांना समथ म्हणत अिता ‘पारलौसकक 

शक्तींच्या िा असतमानिी िामर्थयामच्या बळािरच ज्जयांचे असस्तत्ि अिलंबनू अिते त्या समथ’ अशी काहीतरी व्याख्या आपल्या मनात 

अिते. तेव्हा, िामसूहक सनधमी तत्त्ि्ानाच्या िंिभामतील आसण धासममक िंिभामतील समथ ही िंकल्पना िेगिेगळ्या सिशनेे मकु्त (ओपन 

एन्डेड) आह ेअिे मला िाटते. 

प्रा. पुंडसलकांच्या सटपणाच्या िंिभामत आपल्या िमाजातील (एका िहजािहजी लक्षात येणाऱ्या) ितममान प्रितृ्तीचाही 

उलगडा होईलिे िाटते. िसुशसक्षत परंतु कममकांडािर, सिधींिर सिश्वाि; एरिी इगं्रजाळलेल्या लोकांिरही अध्यासत्मक गरुू आसण त्यांनी 

केलेले चमत्कार यांचा िरिकट पडणारा प्रभाि; या सिरोधाचा उलगडा होण्याि धममकल्पनेच्या सिस्ततृपणाची िंकल्पना िाहाय्यक 

ठरेल. ह े इतके 'इररॅशनल एसलमेंट' माणिात अिाियाचचे, आसण त्याला नीट मागी लािण्याि धममकल्पनाच उपयोगी पडते अिा 

सनष्कषम कोणी काढू शकेल. आपल्यातील सिसशष्ट िबुळेपणािाठी सनधोक आधार म्हणजे धमम, िा िध्या बसुद्धगम्य निलेल्या घटनांचा 

अन्ियाथम लािण्याचा अनैिसगमक ताण मानिी क्षमतेिर पडू नये या सिशेन े केलेला ििमिमािेशक प्रयत्न म्हणजे धमम, अशी जाणीि 

होऊन आमचा िसुशसक्षत जर 'धासममक' बनला तर आत्तापके्षा िामासजकदृष््टया ह ेस्िागताहम होईल काय? अिा प्रश्नही प्रा. पुंडसलकांच्या 

सटपणातून उद्भितो. बसुद्धिाि आसण तकम  (रीझन) यांच्या मयामिांची जाणीि करून घणे ेहचे किासचत ्आजच्या धमम िा सनधमम कशाचचे 

आकलन न झालेल्या काळात उपयकु्त ठरेल. 
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