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'िशवछ पती' हे सलग ४३ व े जवळपास तसंच रा हलेलं जगातलं एकमेव पाठय़पु तक आहे. मा  २००९ 
या आवृ ीत काह  बदल केले गेले.  पण हे बदल करताना  जी राजक य चलाखी दाखवली गेली याला 

पाठय़पु तकां या इितहासात तोड नाह . या बदलांवर आ ेप घेणे, हा या लेखाचा हेतू नाह . हे पु तक 
गोठलेलेच रा ह यामुळे िश णशा ीय िनकषांशी ते कसे वसंगत ठरते, हे दाखवायचा आहे. 

इय ा चौथीचं इितहासाचं पाठय़पु तक - िशवछ पती - या वष  त बल ४३ वषाचं झालं. नऊ-दहा 
वयोगटा या मुलांना एकाच य चा इितहास िशक वणारं आ ण १९७० पासून सलग ४३ व े जवळपास 
तसंच रा हलेलं 'िशवछ पती' हे जगातलं एकमेव पाठय़पु तक आहे. या पाठय़पु तकात छोटय़ाशा बदलाचा 

तावदेखील तणाव िनमाण करत अस याचं या पाठय़पु तकाचा इितहास आप याला सांगतो. १९९२ साली 
अशाच एका तणावा या काळात विधमंडळात या चंड ग धळानंतर त कालीन मु यमं ी सुधाकरराव 
नाईक यांनी 'हे पु तक कोण याह  बदलािशवाय आहे तसेच ठेवले जाईल' अशी घोषणा वधानसभेत केली 
होती. याच घोषणेची र  ओढत गे या वष  िस  झाले या न या अ यास मातदेखील 'इय ा चौथी या 
इितहासात कोणताह  बदल असणार नाह ' याची वाह  दे यात आली आहे. ह  वाह  ' व ा प रषदे'माफत 
(SCERT) राबवली गेली आहे. १९७० पासून कोटय़वधी मुलांनी या पु तकातून िशवाजी महाराजांचा इितहास 
अ यासला ते पु तक कोणतं संदभसा ह य वाप न बनवलंय, याबाबत या पु तका या िनिमतीसाठ  
जबाबदार असणा या 'बालभारती'कडेच कसलीह  मा हती नस याचं, मा हती या अिधकारात वचार या 
गेले या ां या उ रांदाखल खु  'बालभारती'ने हटलंय.   

मूळ संदभा या अनुप थतीत च कत करणार  गो  हणजे या पाठय़पु तकाचं भालजी पढारकर द दिशत 
'छ पती िशवाजी' या १९५२ साल या िच पटाशी असणारं सा य. िच पटातील काह  संग ' े म बाय े म' 

पाठय़पु तकात आलेले दसतात. पाठय़पु तकातली अनेक िच ं तर पड ावर या हल या ितमा थर 
क न िचतार यासारखी हुबेहूब आहेत. कुणी हणेल क  िच पटातून ेरणा यायला हरकत का असावी? 

ऐितहािसक िच पट कंवा कादंबर तदेखील क पना वलासात दडलेला 'इितहास' असू शकतो. एखादा 
ऐितहािसक िच पट कंवा कादंबर  पाहताना कंवा वाचताना े क-वाचक यात पूणपणे गुरफटला अथवा 
झपाटला जाऊ शकतो, कंबहुना ते या िनिमतीचं उ  असतं. पण इितहासाचं पाठय़पु तक हणजे 
ऐितहािसक िसनेमा कंवा कादंबर  न हे. तो वैध ानाचा ोत आहे. िशकणा यांना 'झपाटून टाकण'ं कंवा 



'रोमहषित करण'ं हे इितहास िश णाचं उ  नसतं. िच क सक वचारसरणीचा अवलंब करत वतमाना या 
संदभात भूतकाळाची रचना करायला िशकवण,ं भूतकाळा या मांडणीतली व वधता समजावून घेऊन ितचा 
आदर करायला िशकवण,ं 'इितहास हणजे मती गुंगवणा या कथा' या इितहासा या मया दत, पुरातनकालीन 
अथाला आ हान देणं ह  आधुिनक इितहास िश णाची मु य उ ं असतात. इितहासा या नुस या कथा 
मुलांना सांग याऐवजी समाजा या सव वै व यांचं ित बंब असले या, समाजा या बहु वधतेला सामावून 
घेणा या इितहासाची िनिमती या मुलांना िशकवणं हे शालेय इितहास िश णाचं काम आहे, असं 
जगभरात मानलं जातं. थोड यात सांगायचं तर इितहास हणजे 'िच क सक प तीनं केलेली भूतकाळाची 
रचना' हे सू  मा य क न ह  'रचना' कशी समजावून यायची, कशी करायची हे िशकवणं हणजे इितहास 
िश ण देणं, असं आपण हणू शकतो.  

१९७० पासून तसंच ठेव यात आले या या पाठय़पु तका या २००९ या आवृ ीत काह  बदल केले गेले 
आहेत. या बदलांचा मु य हेतू राजमाता जजाबाई आ ण शहाजीराजां या संदभात या य मांडणी करणं हा 
होता, असं संबंिधत सिमतीचं हणणं होतं. पण हे बदल करताना इतर ठकाणी अ यंत जुजबी बदलांतून 
जी राजक य चलाखी दाखवली गेली याला पाठय़पु तकां या इितहासात तोड नाह . वरा याची प हली 
राजधानी (राजगड) कशी उभी रा हली हे सांगताना, 'गडावर पाथरवटांनी दगड घावले. लोहाराने भाता 
फंुकला. सुतार, गवंड , मजूर, िभ ती अशी सार  मराठ  माणसं कामाला लागली' (पान ३९) असा उ लेख 
कर यात आला आहे.  सन १९७० पासून २००८ पयत हेच वधान 'गडावर पाथरवटांनी दगड घावले. 
लोहाराने भाता फंुकला. सुतार, गवंड , मजूर, िभ ती सारे कामाला लागले' असं होतं. वारंवार हंसेवर 
उतरणार  'मराठ  माणूस' ह  स याची प म महारा ीय, शहर  अ मतादश  ओळख िशवकाळात 
अ त वातदेखील न हती. असं असताना वरा य 'घडव याचं' काम करणा यांना 'मराठ  माणूस' हे ब द  
िचटक व याचं कारण प  आहे. महाराजां या ितमेचा वापर स कालीन राजकारणासाठ  करायचाय.  
मराठ  माणसांचा अथ त कालीन समाजातील मराठ  भाषा बोलणारे लोक, असा घेतला तर ' वक य' 

श ूं या संदभात 'अनेक मराठ  माणसांनी वरा यिनिमतीला वरोध केला' असंदेखील हणावं लागेल; पण 
पाठय़पु तकात तसं झालेलं दसत नाह . 

१९७० पासून मु लमांचं या कारचं िच ण या पाठय़पु तकात कर यात आलंय ते पाहता िशवाजी 
महाराजांना केवळ हंदू धम य बनवून यां या उदार धािमक ितमेला पु तकानं तडा दलाय, असं हणावं 
लागेल. महाराजां या सेवेत या मु लमांचा उ लेख करतानाचं हे वधान पाहा - ' यां या आरमारातील 
अिधकार  दौलतखान, िस  िमसर  तसेच यांचा वक ल काझी हैदर हे मुसलमान होते, पण ते सारे 
वरा याचे िन ावंत पाईक होते' (पान १०१). २००९ पयत पाठय़पु तकात असणा या या वधानात 'पण' हे 

केवळ उभया वयी अ यय नाह . हेतू मु लमां या िन ां वषयी थेट शंका य  कर याचा आहे. मु लमांना 



'परक य' हणणं आ ण याच वेळ  महाराजां या हंदू धम य श ूंना ' वक य' हणणं, मु लमांची िच ं 
काढताना केवळ हर याच रंगा या छटांचा वापर करण,ं वा यायांमधून मु लमां या 'दुगुणां'चं ढ करण 
करण,ं महाराजां या बाबतीत वारंवार ' वधमाचा' उ लेख करणं आ ण पु तका या इं जी भाषांतरात याचं 
भाषांतर ' हंद'ू असं करणं अशा अनेक कारे महाराजां या ितमेचा वापर हंदु ववाद  राजकारणासाठ  
के याचं प  दसतं.  

पु तकाम ये भ न वाहणार  यु ज य हंसा ह  सवािधक िचंतेची बाब आहे. या संपूण पु तकात थेट 
हंसेची ३० पे ा जा त उदाहरणं आहेत. 'नाह  तर याचे मंुडके तर  दरबारात सादर होणार' (पान ४७); 

'खानाची आतड  बाहेर पडली' (पान ५१); 'फेका आणखी दगड. ठेचा गिनमांना' (पान ५८); 'कापा, तोडा, मुडदे 
पाडा' (पान ६९);  '.. आ ण तुफान क ल करत सुटला'        (पान ६९) ह  यातली काह  उदाहरणं. नऊ-दहा 
वषा या मुलांना िशकवलं जाणारं आ ण ती  हंसेची अशी ' ा फकल' वणनं असणारं पाठय़पु तक या 
भूतलावर सापडणं श य नाह . वशेष हणजे पु तका या इं जी भाषांतरात ◌हसेची ती ता बर च कमी 
झाली आहे. हा योगायोग क  भाषांतरकाराची अ मता क  महारा ातला कारभार जगापासून लपव याचा 
य  हे मा  सांगता येत नाह . 

एखा ा समाजाला आव यक वाटणा या ऐितहािसक य ंचा इितहास िशकव याचा िनणय या समाजाचा 
असतो. पण तो िशकव याची प त, यासाठ  यो य वयोगट, यो य िश णशा  (पेडागॉजी) याचा कसलाह  
वचार न करता िशकवलेला इितहास उपयु  ठरणं तर सोडा, याचा गरवापर हो याची श यता जा त 
असते. 

िश णाला आधुिनक करावं, जगात या बदलांशी सुसंगत असावं हणून महारा ात प हलीपासून इं जी 
शाळांमधून संगणक िश ण अशा अनेक गो ी सु  झा या आहेत. पण अशा आधुिनकतेची मागणी 
इितहास िश णात का केली जात नाह ? गे या चार दशकांम ये इितहासात या 'कथनां'ची जागा 'रचनां'नी 
घेतली आहे. या, शो षत जात-वग समूहां या इितहासलेखना या नवन या प ती उदयाला आ या आहेत. 
'बालपण' ह  संक पना मो ठय़ा माणात बदलली आहे. बाल मानसशा ाचे आयाम बदलले आ ण 
नाग रक व-िश णाचा वचार आ ण प ती बदल या. इितहास आ ण सामा जक शा ां या िश णाचा 
उपयोग 'शांतता िश णा'साठ  कर याचे य देखील चार ते पाच दशके जुने झाले आहेत. िश ण 
ह ककाय ानुसार बंधनकारक असणा या 'रा ीय अ यास म आराखडा- २००५' नेदेखील 'शांततेसाठ  
िश णा'चा पुर कार केला आहे. या कशाचाह  वचार न करता एखादं पाठय़पु तक, यातला श द श द 
तसाच ठेवणं हा िश णात या आधुिनकतेचा कुठला कार आहे? 'रचनावादा'वर (क ट हझम) 
आधा रत नवा अ यास म तयार करतानादेखील काळा या प ट वर गोठवलेलं पाठय़पु तक आहे तसं 



ठेव याची घोषणा हणजे हे पु तक िश णशा ा या पलीकडचं हणजेच 'पेडागॉजी ूफ'   (pedagogy 

proof) मानलं गे याचं ल ण आहे.   

इितहास िश ण क पकतेने कथनापलीकडे गेलं तर आधुिनक काळात या मुलांसाठ  महाराजांचा इितहास 
अिधक ेरक ठरेल. िशवाजी महाराजांचा इितहास िशकवायचा, तो यातून ेरणा घेऊन मुलांनी 
वतमानकालीन आवाहनांना त ड ायला तयार हावं हणून, क  भालजी पढारकरांनी हट या माणे 
'युग वतक पु षो माची यां या भ ांनी पूजा मांडावी' हणून, याचा िनणय महारा ाने करायचा आहे.   

लेखक िश णशा ाचे अ यासक आहेत. यांचा ईमेल : kishore_darak@yahoo.com 


