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१.१ वैय��क मा�हती

नाव : मेघश्याम पुंड�लक रेगे

जन्म : २४ जानेवारी १९२४

मृत्यू : २८ �डसेंबर २०००

�शक्षण :

प्राथ�मक : रत्ना�गरी म्य�ुन�सपल शाळा, रत्ना�गरी.

माध्य�मक : पारले �टळक �वद्यालय व �कंग जॉज�

हायसू्कल, मुंबई.

महा�वद्यालयीन : ए��न्स्टन महा�वद्यालय, मुंबई.

१.२ काय�नुभव

१९४६ ते १९४९ : नवसारी येथे तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक.

१९४९ ते १९५० : अहमदाबाद येथे तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक.

१९५० ते १९५४ : �म�लंद महा�वद्यालय, औरंगाबाद येथे

तत्त्वज्ञान �वभागप्रमुख.

१९५४ ते १९७९ : कीत� महा�वद्यालय, मुंबई येथे तत्त्वज्ञान

�वभागप्रमुख. उपप्राचाय�, प्राचाय�, राष्ट्र ीय छात्र सेना

(एन. सी. सी) प्रमुख.

१९६५ संध्याकाळचे महा�वद्यालय चालवण्यास सुरुवात.

१९५९ ते १९६० : �ब्रटीश कौ��लची उच्च �शक्षणासाठी

�शष्यवृत्ती. तेथे प्रा. डमेट व प्रा. एवर यांच्या

माग�दश�नाखाली सांके�तक तक� शास्त्राचा अभ्यास

केला.

१९७९ ते १९८१ : श्री. ज. पां. नाईक ह्यांच्या आग्रहाने

गो. दा. पारीख संशोधन कें द्र, मुंबई ह्याचे प�हले

संचालक.

१९८१ ते २००० : न्यू क्वेस्ट या मा�सकाचे संपादक.

१९८१ ते १९८४ : श्री. ज. पां. नाईक ह्यांच्या पुणे येथील

इ�ंडयन इ�न्स्टट्यटू ऑफ़् एज्यकेुशनचे संचालक.

१९८४ ते १९९८ : प्राज्ञ पाठशाळेच्या ‘नवभारत’ या

वैचा�रक मा�सकाचे संपादक.
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१९८४ ते ते २००० : प्राज्ञ पाठशाळा मंडळ, वाई येथे

धम�कोशावर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष.

१९९४ ते २००० : �वश्वकोश-मंडळाचे अध्यक्ष.

इतर काही प्रकल्प : प्राज्ञ पाठशाळेतफ� पारंप�रक

ज्ञानशाखांमधील �वद्वान व पाश्चात्य �वद्या�वभू�षत

ह्यांच्यात संवाद घडवून आणण्याचा प्रयत्न. ह्या

प्रकल्पाक�रता फोड� फाऊन्डशेनने आ�थ�क साहाय्य

केले. ह्याची सत्रे भारतभर अनेक �ठकाणी घेतली

जात आहते.

१.३ मान-सन्मान

१९९५ : महाराष्ट्र फाऊन्डशेनच्या वतीने वैचा�रक

सा�हत्याबद्दल �दल्या जाणाऱ्या पुरस्काराचे प�हले

मानकरी.

१९९६ : मुंबई महानगर सा�हत्य संमेलनाचे अध्यक्ष.

१९९६ : कोकण सा�हत्य-भूषण गौरव�चन्ह.

१.४ वाङ्मयसूची (सं�क्षप्त)

स्वतंत्र व अनुवा�दत पुस्तके

रेगे, मेघश्याम पुंड�लक (१९७४). पाश्चात्य नी�तशास्त्राचा

इ�तहास. पुणे: समाजप्रबोधन संस्था.

– (१९७६). आका�रक तक� शास्त्र. नागपूर : महाराष्ट्र

ग्रथं�न�म�ती मंडळ.

– (१९७८अ). तत्त्वज्ञानातील समस्या. रसेलच्या ‘द

प्रॉबे्लम्स ऑफ �फलॉसॉफी’ या पुस्तकाचा अनुवाद.

स्वतंत्र प्रस्तावना. मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सा�हत्य आ�ण

संसृ्कती मंडळ.

– (१९९४). �हदंू धा�म�क परंपरा आ�ण सामा�जक

प�रवत�न. वाई : प्राज्ञ पाठशाळा मंडळ.

– (१९९६). इहवाद आ�ण सव�धम�समभाव. वाई : प्राज्ञ

पाठशाळा मंडळ.

– (जुलै १९४८). “स्वतंत्र मानवाचा धम�”. समा�वष्ट:

नवभारत. १०वा अंक. मूळ लेखक : बन�ड� रसेल,

पृ. २३-२९.

– (फेब्र.ु १९७०). “धा�म�क भेद : गांधीजींचे �वचार आ�ण

काय�पद्धती”. समा�वष्ट: नवभारत. ५वा अंक. मूळ

लेखक : प्रा. कांतीलाल शाह, पृ. ५-१२.

– (मे १९७१). “�फ�लप स्प्रॅट : श्रद्धांजली”. समा�वष्ट:

नवभारत. ८वा अंक. मूळ लेखक : प्रा. अ. �भ. शाह,

पृ. १-२.

– (ऑक्टो. १९७७अ). “स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना”.

समा�वष्ट: नवभारत. १ला अंक. क्रमशः, मूळ लेखक

: इसाया ब�ल�न, पृ. १४-१६.

– (नोव्हें. १९७७आ). “स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना”.

समा�वष्ट: नवभारत. २रा अंक. मूळ लेखक : इसाया

ब�ल�न, पृ. २०-३०.

– (�डसें. १९७७इ). “आपल्या शैक्ष�णक समस्या”.

समा�वष्ट: नवभारत. ३रा अंक. मूळ लेखक : गोवध�न

पारीख, पृ. ५७-६३.

– (�डसें. १९७७ई). “आणीबाणी : कारणे आ�ण उपाय”.

समा�वष्ट: नवभारत. ३रा अंक. मूळ लेखक : गोवध�न

पारीख, पृ. ६४-६५.

– (जाने.-फेब्र.ु १९७८आ). “स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना”.

समा�वष्ट: नवभारत. ४-५. मूळ लेखक : इसाया ब�ल�न,

पृ. २२-२९.
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रेगे, मेघश्याम पुंड�लक (ए�प्र. १९७८इ). “�नसग��वषयीच्या

वृत्ती”. समा�वष्ट: नवभारत. ७वा अंक. मूळ लेखक :

जॉन पासमोर, पृ. १०-२३.

– (जून १९७८ई). “समतेची नवी संकल्पना (पूव�ध�)”.

समा�वष्ट: नवभारत. ९वा अंक. मूळ लेखक : बन�ड�

�वल्यम्स, पृ. १-१०.

– (जुलै १९७८उ). “समतेची संकल्पना (उत्तराध�)”.

समा�वष्ट: नवभारत. १०वा अंक. मूळ लेखक : बन�ड�

�वल्यम्स, पृ. ३१-४०.

– (ऑग. १९७८ऊ). “न्याय (पूव�ध�)”. समा�वष्ट: नवभारत.

११वा अंक. मूळ लेखक : जॉन ह�े�क् फॉन राइट,

पृ. १-११.

– (ऑक्टो. १९७८ए). “भारतीय समाजातील वग�कलहांचे

स्वरूप (पूव�ध�)”. समा�वष्ट: नवभारत. १ला अंक. मूळ

लेखक : �व. म. दांडकेर, पृ. १५-२४.

– (ऑक्टो. १९७८ऐ). “न्याय (उत्तराध�)”. समा�वष्ट:

नवभारत. १ला अंक. मूळ लेखक : जॉन ह�े�क् फॉन

राइट, पृ. ३४-४१.

– (नोव्हें. १९७८ओ). “भारतीय समाजातील वग�कलहांचे

स्वरूप (पूव�ध�)”. समा�वष्ट: नवभारत. २रा अंक. मूळ

लेखक : �व. म. दांडकेर, पृ. ४६-६२.

– (जाने. १९७९अ). “इस्लाम आ�ण मानवतावाद”.

समा�वष्ट: नवभारत. ३-४. मूळ लेखक : अ. �भ. शाह,

पृ. १५-२३.

– (१९७९आ). “आकांक्षापूत�चे राजकारण”. समा�वष्ट:

नवभारत. २रा अंक. मूळ ले�खका : डॉ. रजनी कोठारी,

पृ. ३१-४२.

– (ऑक्टो. १९८०). “�वकसनशील दशे आ�ण मूलभूत

संशोधन”. समा�वष्ट: नवभारत. १ला अंक. मूळ लेखक

: राजा रामण्णा, पृ. १६-२२.

– (जाने. १९८२). “�वकसनशील दशेात वैज्ञा�नक आ�ण

तां�त्रक कुवतींचे संवध�न कसे करता येईल? काही

समस्या”. समा�वष्ट: नवभारत. ८वा अंक. डॉ. अब्दलु

कलाम व प्रा. एम्. उदगावकर ह्यांच्यातील चच�,

पृ. ८-२८.

– (जाने. १९८७अ). “उपयुक्ततावाद आ�ण न्याय (पूव�ध�)”.

समा�वष्ट: नवभारत. ४था अंक. मूळ लेखक : जॉन

सु्टअट� �मल, पृ. १-१२.

– (ए�प्र. १९८७आ). “उपयुक्ततावाद आ�ण न्याय

(उत्तराध�)”. समा�वष्ट: नवभारत. ७वा अंक. मूळ लेखक

: जॉन सु्टअट� �मल, पृ. ३८-४८.

टीप - ही केवळ सं�क्षप्त सूची असून प्रा. मे. पुं. रेग्यांच्या

संपणू� वाङ्मयसूचीक�रता दवे २००० व गणेकर, टाकळकर

व डहाके १९९८ पाहा.

अध्यक्षीय भाषणे

�वसाव्या शतकातील धम��चंतन नवभारत, जुलै-ऑगस्ट-

सप्टेंबर १९९४, अंक १०-११-१२, पृ. १-१२.

(१९ व २० फेब्रवुारी १९९४ रोजी सातारा येथे

झालेल्या डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अकादमी

आयो�जत ’धम�’ या �वषयावरील प�हल्या �वचारवेध

संमेलनातील अध्यक्षीय भाषण.)

मराठी भाषा - ��ती आ�ण भ�वष्य नवभारत, ए�प्रल-

मे १९९६, अंक ७-८, पृ. १-७.

(माच� १९९६मध्ये भरलेल्या मुंबई महानगर सा�हत्य

संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानावरून �दलेले भाषण.)

भारतीय तत्त्वज्ञानाची समकालीन प्रस्तुतता नवभारत,

जून-जुलै, अंक ९-१०, पृ. ५-१६.
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(बृहन्महाराष्ट्र प्राच्य�वद्या प�रषद, प्रथम अ�धवेशन

२० व २१ ए�प्रल १९९६, या प्रसंगीचे अध्यक्षीय

भाषण.)

ऋजुता या स्वरूपातील न्याय परामश�, खंड २०, ऑगस्ट

१९९८, अंक २, पृ. १-५.

(महाराष्ट्र तत्त्वज्ञान प�रषदचेे चौदावे अ�धवेशन,

कोल्हापूर, येथे �दलेले अध्यक्षीय भाषण)

१.५ �वचार

डॉ. मे. पुं. रेगे हे तत्त्वज्ञ व �वचारवंत होते. त्यांच्या

सव� �वचारसरणीमागे सामा�जक कळकळीचे मुख्य सूत्र

आह.े समाजाला �व�वध प्रश्नां�वषयी जागरूक ठेवण्याचे

काम त्यांनी व्याख्याने, चच�सत्र,े लेख यांच्याद्वारे केले.

समाज प्रबोधन संस्था, इं�डयन सेक्युलर सोसायटी, युवक

क्रांतीदल, मु�स्लम सत्यशोधक समाज आशा साम�जक

बां�धलकी मानून काम करणाऱ्या अनेक संस्थशेी त्यांचा

जवळचा संबंध होता. धम� व तत्त्वज्ञान या संदभ�त

सव�मान्य �जज्ञासू माणसाला पडणाऱ्या अनेक प्रश्नांचा वेध

रेग्यांनी ‘नवभारत’मधील संपादकीय �टपणांमधून घेतला.

त्याचप्रमाणे पौव�त्य तत्त्वज्ञानाची - जुन्या दश�नांची व

शास्त्रांची परंपरा आधु�नक पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञांची परंपरा

यांच्यात परस्पर आदानप्रदान व्हावे यासाठी केलेले प्रयत्न

हे त्यांचे दुसरे मौ�लक काय� होय.

रेग्यांच्या तत्तवज्ञानाच्या कार�कद�ची सुरुवात पाश्चात्य

तत्त्वज्ञानाच्या अध्ययनापासून झाली. प्लटेोचा त्यांच्यावर

अ�तशय प्रभाव होता, परंतु ते स्वतःला ’कान्टवादी’

म्हणवीत. रेगे म्हणतात, ‘स्वायत्त अशा माणसांनी

स्वतःच्या संकल्पनांनुसार या ज्या साव��त्रक मय�दा

स्वीकारलेल्या असतात ते म्हणजे नै�तक �नयम होत ही

कांटची नी�त�वषयक भू�मका मला मान्य आह.े’

‘भारतीय’ म्हणून आपण आपल्या अ�भजात परंपरेकडे

वळले पा�हजे हा दृ�ष्टकोन त्यांना मान्य होता. धा�म�क

परंपरेने बांधलेल्या भारतीय समाजाची घडण करायची

असेल तर त्या समाजाला अ�धष्ठान दणेारे सामा�जक

तत्त्वज्ञान तसेच त्याला पूरक असे धा�म�क तत्त्वज्ञान रचले

पा�हजे, ‘साम�जक आ�ण नै�तक तत्त्वज्ञान तसेच धम�चे

तत्त्वज्ञान हे आपले तत्त्वज्ञानातील मध्यवत� �वषय असले

पा�हजेत’ ही त्यांची भू�मका होती.

अ�तशय जटील अशा ता�त्त्वक प्रश्नांची सुबोध भाषेत

तक� शुद्ध मांडणी करणे हे रेग्यांच्या सव�च लेखनाचे

वै�शष्ट्य आह.े महाराष्ट्र ीय समाजाला नै�तक व वैचा�रक

भूमी दणेारा आधु�नक काळातील �वचारवंत म्हणून त्यांचे

नाव नेहमीच घेतले जाईल.

संदभ�सूची

दवे, सुनीती नी., संपा. (२०००). प्रा. मे. पुं. रेगे यांचे

तत्त्वज्ञान. नागपूर : दवे, सुनीती नी., पृ. २३०-२५३.

गणेकर, प्रभा, उषा टाकळकर व वसंत आबाजी डहाके,

संपा. (१९९८). सं�क्षप्त मराठी वाङ्मय कोश. खंड २.

[मुंबई मराठी ग्रथंसंग्रहालय, दादर, मुंबई-१४ - संदभ�

�वभाग नोंद क्रमांक : १३४६७४], पृ. ६२७-६२९.


	प्रा. मे. पुं. रेगे ह्यांचा जीवनालोक
	वैयक्तिक माहिती
	कार्यानुभव
	मान-सन्मान
	वाङ्मयसूची (संक्षिप्त)
	विचार


