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र्
क्ष शासन व लोकशाही
धमिनरपे
र्
% ख्य पक्षही धमिनरपे
र्
धमिनरपे
क्ष शासन हा लोकशाहीचा पाया आहे. भारतातील आजचे बहसं
क्ष शासन व लोकशाही ही मूल्ये
मानणारे आहेत. पण आपापसातील तंट्ांमुळे काँगर्स
े पक्ष सध्या िवघिटत झाला आहे. सोिवयत यिनयनच्या
िवघटनानंतर
ु
र्
माक्सवादी
पक्ष हतबल झालेल आहेत आिण लोकशाही समाजवादी पक्ष संपुष्ात आले आहेत. त्यामुळे सामा1जक व
राजक5य पर्श्नांवर लोकांचे पर्बोधन करणाऱ्या संघटना अभावाने आढळतात. जमातवादाच्या यशाचे हे खरे कारण आहे. िहंद ू
धमर् हा जाितशर्ेष्तेच्या कल्पनेवर आधारलेला असल्यामुळे तो लोकशाहीच्या मागार्तील एक मोठा अडसर आहे हे तर खरेच,
पण त्याच कारणामुळे िहटलरसाऱखी ठोकशाहीवर आधारलेली संघटना स्थापन करणेही िहंदत्ववाद्ां
ना अवघड आहे. पण
ु
H चालणार नाही. म्हणन
र्
त्यामुळे गािफल राहन
क्ष शासन व लोकशाही या मूल्यांवर ज्यांची शर्द्ा असेल त्यांनी
ू धमिनरपे
मध्ययगीन
मूल्यांना व जातीय उच्च – नीचभावाला िवरोध करून जरूर त्या सामा1जक सुधारणा घडवून आणल्या पािहजेत
ु
% ु
आिण िनरिनराळ्या पर्कारच्या संघटना काढन
िवरोध करण्यासाठी लोकमत तयार केले पािहजे. भारतात
ू हकमशाहीला
लोकशाही िटकवून धरण्याचा तोच एक मागर् आहे.

न1लनी पंिडत
-धमर् , शासन आिण समाज या पुस्तकातून

●●●
मन केले ग्वाही:
लेखांक 2)
ग्वाही (ले
पर्जा अडाणीच ठे वावी!
ावी
नंदा खरे
े
िववकवाद

सामा1जक समस्या

खाजाउ

इितहास

िशक्षण

% क नेते उच्चिशिक्षत होते. बरेचसे बॅUरस्टर होते. इतर बरेच मानव्यिवद्ांचे िवद्ाथीर्
भारताच्या स्वातंत्यचळवळीचे बहते
% शी उच्चिशिक्षत असत. कायदा-मानव्यिवद्ांसोबत त्यांत काही डॉक्टर होते. यामुळे सुरुवातीची मंतर्ीमंडळे ही बहतां
इं1जनीयरही असत. हे स्वाभािवक होते कारण चळवळींचे नेते लढाऊ असावे लागतात, तर मंतर्ी व्यवहारी आिण िनयोजनाचा
िवचार करणारे असावे लागतात.
पिहली चाळीस-पन्ास वषेर् मंितर्मंडळे अशी वेगवेगळ्या िवषयांतील तज्ज्ञांमधून िनवडली जात. अगदी सुरुवातीला तर
हे फारच आवश्यक होते, कारण तुटपुंज्या संसाधनांमधून नवे, महाकाय राष्र् उभारायचे होते, आिण यासाठी योद्ध्यांऐवजी
तंतर्ज्ञ जास्त आवश्यक होते. त्याहीपेक्षा आवश्यक होते िशक्षक, जे चांगले, तंतर् जाणणारे नागUरक घडवू शकतील. माझ्या
इं1जनीयUरंग क्षेतर्ात तर मंतर्ी म्हणन
ू चांगला तंतर्ज्ञ व चांगला िशक्षक, असे दहेु री व्यिक्मत्व होते. के.एल.राव यांचे काँकर्5ट
र्
िडझाइनचे पाठ्पुस्तक आम्ही वापरत असू व ते मंतर्ीमंडळातही होते. 1950-64 या काळात ‘‘नेहरू पंतपर्धान असेपयत
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इं1जनीयरांना कामे िमळतीलच, भले इतरतर् बेकारी असो!’’, असे बोलले जाई. आिण असाच पर्कार वैद्क, शेती वगैरे क्षेतर्ांतही
होता.
र्
स्वातंत्यानंतरच्या काळात सरकारने अनेक चांगली तंतर्महािवद्ालये उभारली. अिभयांितर्क5 िशकवायला कायशाळा
,
पर्योगशाळा लागतात. वैद्क िशकवायला पर्योगशाळा, संलग् इnस्पतळे लागतात. शेती िशकवायला शेते लागतात. सवार्नाच
गर्ंथालये व अध्यापक लागतात. ही सारी गुत
ं वणक
ं वणक
ू पर्चंड असते व काही अपवाद वगळता ती गुत
ू सरकारनेच केली. या
गुत
ं वणक5चा
परतावाही लवकरच िमळू लागला.
ु
ें , इतर अनेक कळीची उत्पादने भारतातच होऊ लागली. हा अगर्कर्म आज
रस्ते, 1संचन, वीज उत्पादन, लोखंड, सीमट
पर्श्नांिकत केला जातो. तेव्हा मातर् तो आवश्यकच होता.
वैद्क-िशक्षणाचा परतावा आिणकच थेट होता. स्वातंत्य िमळताना जेमतेम 32 वषेर् असलेली सरासरी आयम
ु र् यार्दा
र् पर्श्न तीवर् होत गेल.े
आज 64 वषार्वर पोचली आहे. अथार्त याने लोकसंख्यावाढीलाही चालना िमळाली व त्याने सवच
% कांनी सरकारी नोकऱ्या
खरे दलक्ष
ु र् झाले शेतीकडे. शेतीिशक्षण घेतलेल्यांपैक5 फारच थोडे थेट शेतकरी झाले. बहते
हेच उिद्ष् मानले. मानव्यिवद्ा, ज्यांना एकेकाळी ‘उदारमतवादी कलाशाखा’ (Liberal Arts) म्हटले जात असे, त्यांत फारशी
% क तंतर्िवद ् चांगले नागUरक मातर् झालेले नाहीत.
गुत
ं वणक
ू झाली नाही. यामुळे बहते
वैद्कातल्या यशाचा एक पUरणाम म्हणजे पर्ाथिमक व माध्यिमक िशक्षण घेऊ इnच्छणाऱ्यांची संख्या पर्चंड झाली.
सुरुवातीला तरी सवार्ना िशिक्षत-सुिशिक्षत करणे हे सरकारचे ध्येयच नसावे. काही वणार्त, काही जातींत िशक्षणाची परंपरा
असायची, व ह्ा वणर् -जाती साऱ्या सुिवधा वापरायच्या. िशक्षणाची परंपरा नसलेल्या घरांमध्ये ती परंपरा पोचतच नसे.
ू ू िशक्षणाचा स्तर आिण उत्पन्ाचा स्तर यांतला संबध
हळहळ
ं जास्तजास्त पर्माणात लोकांना जाणवू लागला, आिण
र् पोचता येणे - न येणे
िशक्षणव्यवस्थेवरचा संख्येचा दबाव आिणकच वाढला. याने दजार् तर खालावलाच, पण िशक्षणापयत
यावरून सामा1जक तणाव वाढत गेले. मंडल आयोग, आरक्षण िवरोध, यांभोवतीचे वाद अत्यंत तीवर् होऊ लागले.
र् उदारीकरणाची व ‘आजचा सुधारक’ची सुरुवात होईपयत
र् हे वाद िटपेला पोचले. त्यातच (महाराष्ात
आ1थक
र् तरी)
सहकारी चळवळीने शर्ीमंत झालेल्या नेत्यांना िशक्षणक्षेतर् खणावू
लागले. रयत िशक्षण संस्था व त्याला समांतर
ु
िशक्षणसंस्थांमधला

र् द संपून िशक्षणाचे व्यापारीकरण होऊ लागले. सुरुवात जरी खाजगी अिभयांितर्क5
आदशवा

िवद्ालयांपासून झाली तरी लवकरच वैद्क, डी.एड. - बी.एड.िशक्षण, यांतही खाजगीकरणाने वेग घेतला. दजार् अ1धका1धक
खालावत गेला. जरी आज अनेक लोक दजार् घसरण्यात आरक्षणाचा भाग महत्वाचा मानतात, तरी पर्त्यक्षात खाजगीकरण
ेर्
जास्त महत्वाचे होते. ‘असर’ (ASER, शैक्षिणक दजार् तपासण्याची यंतर्णा) हे सवक्षण
सातत्याने घसरणारा दजार् नोंदते आहे.
त्यातही खाजगी पर्ाथिमक - माध्यिमक शाळांमधले िशक्षण शासक5य शाळांमधल्या िशक्षणापेक्षा वाईट असते, हेही ‘असर’
कायर् कतेर् सांगतात.
आज ‘िशक्षणाचा हक्क’ (Right to Education) हा कायद्ाने बहाल झाला आहे. पर्त्यक्षात मातर् चांगले िशक्षण िमळवणे
फक् शर्ीमंतांनाच शक्य होते आहे.
ें सरकार, राज्य सरकार बदलले तर एकण
कदर्
ू िशक्षणावरचा खचर् बदलणे आपण सहज समजू शकतो. अभ्यासकर्म
% भारतातच होत असावे. ‘आजचा सुधारक’ने वाजपेयी सरकारच्या काळातल्या
बदलणे, पाठ्पुस्तके बदलणे, हे मातर् बहधा
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िशक्षणाच्या ‘भगवीकरणा’ची (Saffronization) दखल घेतली. आज मातर् त्यापेक्षा आगर्हीपणे, अिवचारीपणे अभ्यासकर्मांमधला
मजकरच
ू , content च बदलायचे पर्यत्न होत आहेत. आिण ते नुसतेच िनषेधाऱ्ह नसून थेट घृणास्पद आहेत.
आिण हे थेट उलटी गंगा वाहवणे आहे. वाजपेयी सरकारात मानवी संसाधनांचे (िशक्षणाचे) मंतर्ी होते मुरली मनोहर
र्
जोशी. ते स्वतः भौितक5त आचायपद
िमळवलेले होते. पण तरीही ‘पारंपUरक ज्ञान’ या वगीर्करणात ज्योितष्य िशकवायचा
पर्यत्न मु. म. जोशींनी केला आिण कठे
ु कु ठे तो यशस्वीही झाला. नंतरची दहा वषेर् (2004-14) अभ्यासकर्म ठरवण्याचे काम
अकादमीय िवद्ानांकडे सोपवले गेले, आिण त्यात सरकारने ढवळाढवळही केली नाही. आता मातर् नव्याने अभ्यासकर्मांत
र्
सरकारी हस्तक्षेप वाढत आहे. िहंदत्ववादी
पठडीबाहेरील सवर् िवद्ान सरसकट ‘माक्सवादी
’ ठरवले जात आहेत व बाद केले
ु
जात आहेत. रोिमला थापर, जगन्मान्य इितहासकार, यांनी नुकत्याच िदलेल्या एका व्याख्यानात हे स्पष् केले. तकार्1धिष्त
आिण अनुभव1सद् िवज्ञान-परंपरेला यामुळे घोर इजा होते आहे, हेही थापरांनी सपर्माण ठसवले. पण!
र् राव यांची
पण आज ICHR (इंिडयन काऊnन्सल ऑफ िहस्टॉUरकल रीसचर् ) या संस्थेच्या पर्मुखपदी पर्ा. वाय. सुदशन
नेमणक
ू झाली आहे. त्यांनी एकाही अकादमीय िनयतका1लकात एकही शोधिनबंध पर्कािशत केला नाही. साध्या,
जनसामान्यांसाठीच्या पितर्कांमध्ये ‘रामायण - महाभारत ही महाकाव्ये नसून शब्दशः खरा इितहास आहे’ असे सांगणारे
र् करण्याची ‘कामिगरी’ही
लेखनच रावांच्या खात्यावर आहे. नेमणक5नं
तरच्या पिहल्याच जाहीर वक्व्यात जाितभेदाचे समथन
ु
रावांच्या खात्यावर आहे.
िववेकवादाची कास सोडली जात आहे.
का होत आहे हे? सुजाण पर्जा शासकांना पर्श्न िवचारते. िदल्ी िवद्ापीठातले िहंदीचे पर्ाध्यापक अपूवार्नद
ं नोंदतात
क5 गेली दहा वषेर् िवद्ाथ्यार्पुढे मतांचे पयार्य ठे वन
ू त्यांना आपली मते घडवू देण्यावर पर्यत्नपूवर् क भर िदला जात होता (A
Textbook For Our Times, Indian Express, 15 Nov. 2014). आिण एका1धकारी (totalitarian) वृत्ीच्या शासकांना कोणीही
पर्श्न िवचारणे आवडत नाही; िवशेषतः पर्जाजनांपैक5 कोणी िवचारणे तर दर्ोही मानले जाते.
तर आजच्या राज्यकत्यार्ना हवी आहे ती अडाणी, मुकाट आज्ञापालन करणारी, ‘मुक5 िबचारी कणीही
हाका’ अशी
ु
पर्जा. मूळ पंक्5 आहेतः

‘मुक5 िबचारी कणीही
हाका
ु
ें बनू नका.’,
अशी मढरे
आिण या सल्ल्याचे लक्षय पर्जा हे नसून िशक्षक हे आहे. तर आज िशक्षणाचे ‘पर्श्नकतेर् घडवा’ हे रूप बदलून मुक्या
ें नी घडवलेली मुक5 मढरे
ें करण्याचा कायकर्म
र्
मढरां
आहे.
याचे एक टोकाचे उदाहरण उत्कर्ांतीच्या तत्वाबाबत अमेUरकेत िदसते आहे.
र्
कॅथ1लक चचच्या
‘पाँिटिफकल अकॅडमी ऑफ सायन्सेस’ने खालील मत नोंदल्याला पंचिवसावर वषेर् झालीः
‘‘खप
ू पुराव्यांमुळे माणस
ू व कपींना उत्कर्ांतीचे तत्व लावणे वादातीत आहे, हे आम्हाला पटले आहे.’’
नुकतेच खद्
ु पोपही जाहीरपणे उत्कर्ांतीला वैधता देऊन गेल.े पण!
पण अमेUरकेतले िहंदत्ववादी
गट आपली िवश्वरूपिचतर्े अमेUरकन अभ्यासकर्मांत सामील करू पाहत आहेत. या
ु
िचतर्ांमधे आहे काय?
4
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हे िवश्व 1,55,000 अब्ज वषार्पूवीर् घडले (त्यातल्या त्यात गर्ाह् वैज्ञािनक मत ‘14 अब्ज’ हा आकडा सांगते).
भारतातली पिहली मानवी वसाहत 190 कोटी वषार्पूवीर् घडली (आजचे िवज्ञान आजच्या मानवाला, Anatomically
Modern Man ला, फारतर एखादा लाख वषेर् जुना मानते).
पिहली आधुिनक मानवी संस्कती
भारतात िकर्. श. पू. 8,000 मध्ये घडली (आज भारतातले पिहले दगडांच्या
ृ
कपऱ्याचे साठे िकर्. श. पू. 9,600 मधले आहेत. आता त्यांना ‘संस्कती
ृ ’ म्हणावे हे अत्यंत िववाद् ठरेल!).
र् बोडर् ऑफ एज्यक
27 फेबर्ुवारीला कॅ1लफोिनया
1धक्कारले आहे.
ु े शनने पाच िवरुद् शून्य मताने िहंदत्वमत
ु
र्
म्हणजे पुराणातल्या वानग्या देण्याचा आपला मूखर् ‘छं द’ आता साता-समुदर्ांप1लकडेही सवज्ञात
होत आहे.
गांधारीच्या शंभर पुतर्ांच्या कथेला बायोटेक्नॉलॉजी मानणे, हत्ीचे डोके माणसाच्या (मळाचा माणस
ू !) धडावर लावण्यातून
र् ’चे ज्ञान िदसते असे मानणे; असले हास्यास्पद दावे ‘उच्चपदस्थ’ही करू लागले आहेत. आजची
‘प्लाnस्टक सजरी
िशक्षणव्यवस्था िवद्ाथ्यार्ना खरे-खोटे, चांगले-वाईट यांत फरक करायला िशकवत नाही आहे, हे स्पष् आहे. ‘आपल्या उज्वल
इितहासा’चा गवर् वाढतो आहे, त्यामुळे सुधारणा अ1धकच अवघड होणार आहे.
भोवतालचे जग, त्यातल्या घटना वगैरे समजावून देणारी आणखीही एक यंतर्णा आहे; वृत्माध्यमे व ज्ञानमाध्यमे. पूवीर्
दैिनकांच्या रिववार आवृत्या ‘ज्ञान आिण मनोरंजन’ असे स्तंभ चालवीत. आज मनोरंजन, तेही चटपटीत उथळ, हे
वृत्माध्यमांवरही ताबा िमळवत आहे. कसा झाला हा बदल?
स्वातंत्य िमळाले तेव्हा पर्सारमाध्यमांमध्ये िनयतका1लके (िपर्ंट मीिडया) आिण रेिडओ ही दोन मोठी क्षेतर्े होती.
% खाजगी होती. उदारीकरणाच्या सुरुवातीपयत
र् यांत सरकारी दरिचतर्वाणीही
रेिडओ पूणर् तः सरकारी, तर िनयतका1लके बहशः
ू
(दरदशन
ू र् , डी.डी.) जोडली गेली होती.
िनयतका1लके सरकारवर भरपूर टीका करत. ‘शंकसर् वीकली’ सारखी व्यंगिचतर्ांतून टीका करणारी िनयतका1लके
मातर् िनमार्त्यांसोबतच संपत. पण तरीही ‘इकॉनॉिमक अँड पो1लिटकल वीकली.’, ‘क्वेस्ट’, ‘सेिमनार’, ‘समाज पर्बोधन
र् यांच्या कायकर्मां
र्
पितर्का’, अशी अभ्यासू िनयतका1लके वाचकांना सुजाण करायला धडपडत असत. रेिडओ, दरदशन
तही
ू
र्
शहरी व गर्ामीण, 1स्या व पुरुष, मुले व पर्ौढ, साऱ्यांसाठी चांगले, पर्ेक्षणीय, शर्वणीय असे ज्ञानाधाUरत कायकर्म
असत.
र् मती
पण पर्गत देशांतील माध्यमे खरे सत्यकथन करतात, क5 कोणत्यातरी गटाच्या चालचलणक5साठी
सवसं
ु
र् यांचे ‘मॅन्यफ
ें ’ हे
घडवायला पूरक बातम्या देतात, असा पर्श्न उपnस्थत झाला होता. चोम्स्क5 आिण हमन
ु ॅ क्चUरंग कन्सट
पुस्तक (1988) या पर्श्नाला िभडले होते. उदारीकरणाने हा पर्श्न भारतातल्या जनतेनेही िवचारायला हवा, याची िनकड उत्पन्
केली.
चटपटीत मनोरंजक िनयतका1लकांचा महापूर वाहH लागला. दरिचतर्वाणीच्या
खाजगी वािहन्यांमध्येही पर्चंड वाढ
ू
झाली. एफ.एम.रेिडओ हे शुद् मनोरंजनाचे माध्यम घडले.
र् यांना अमेUरकेत बातम्या पाच चाळण्या लागून मगच लोकांपयत
र् पोचतात असे जाणवले होते. या
चोम्स्क5-हमन
चाळण्यांबाबत भारतातली आजची nस्थती नोंद ू या.
ें सुरू करणे अत्यंत महाग झाल्याने स्वतंतर् माध्यमे घटत जाऊन काही मोठ्ा
• नवे िनयतका1लक/वािहनी/रेिडओ कदर्
माध्यमगृहांतच माध्यमसत्ा एकवटत जाते. भारतात आज सवर् मोठी माध्यमे मूठभर व्यापारी-संस्थाच िनयंितर्त
5

आजचा सुधारक

जानेवारी 2015

करतात. उदा. टाईम्स ऑफ इंिडया व संलग् िनयतका1लके, टाईम्स नाऊ वृत्वािहनी, मूव्हीज नाऊ िचतर्पट वािहनी,
टाईम्सचा एफ. एम. रेिडओ, इत्यादी. एका डाव्या पक्षाने नािशक-उत्र महाराष्ात
र् एक नवे दैिनक सुरू करायचा
िवचार केला. खचर् दोन कोटी आहे असे िनघाल्याने माघार घेतली!
र् -उत्पन्ाच्या कैक पट झाल्याने
• जािहरातींमधून िमळणारे उत्पन् िनयतका1लके व वािहन्यांच्या वाचक-पर्ेक्षकांच्या वगणी
वृत्संकलनाचा ‘स्वभाव’च बदलतो. वाचक-पर्ेक्षकांऐवजी जािहरातदारच बातम्या िनवडू लागतात. इंटरनेटवर
‘1सिटझन जैन’ असा गूगलशोध घेतल्यास असे आढळे ल, क5 टाईम्सचे समीर जैन स्वतःला वृत्व्यवसायात न
धरता जािहरातव्यवसायात धरतात!
• भरवशाची मािहती व आकडेवारी फक् सरकारी व कॉपोर्रट
े सूतर्ांकडनच
िमळू शकते, आिण या संस्था सोयीस्कर
ू
मािहतीच देतात.
• नागपुरातली पाणी-िवतरणव्यवस्था नगरपा1लकेने nव्हओ1लया (Veolia) या खाजगी कंपनीकडे सोपवली. एका
सेवाभावी (NGO) संस्थेने nव्हओ1लयाला एका पेठेत नवे मीटर बसवण्याच्या खचार्चा तपशील मािगतला, मािहतीच्या
अ1धकारात. उत्र आले, ‘‘वीस हजार घरांमागे, कागदासाठी तीन रुपये दराने साठ हजार रुपये भरा’’. कंपनीने
कठे
ू इतर
ु तरी वीस हजार घरांच्या मीटUरंगच्या खचार्चे एकतर्ीकरण (Abstract) केले असणारच. पण आपण सोडन
कोणी ही मािहती देऊ शकणार नाही या खातर्ीतून ‘अशक्य’ मागर् दाखवला गेला. आज तर nव्हओ1लया कंपनीची
ें 1सटी वॉटर या कंपनीने घेतली आहे. ती कंपनी आपल्याकडे मािहतीच नाही, असा दावा करू शकते!
जागा ऑरज
• िभन् मत िकंवा िवरोधी मत मांडणाऱ्यायावर टीकेचा गदारोळ उठवून तसल्या लोकांना मूखर् आिण वेडे ठरवले जाते.
माध्यमांमध्ये असे थेट चाUरत्यहनन होत असताना त्याचे बळी कोठे उत्रही देऊ शकत नाहीत.महाराष्ाने
र् हा पर्कार
गो.रा.खैरनार, अण्णा हजारे, मेधा पाटकर यांच्या बाबतीत पािहला आहे. आज तेच शस् माधव गाडगीळ या
ऋिषतुल्य पUरसरशास्त्यावर वापरले जात आहे.
र् अमेUरकेत एखाद्ा मताला कम्यिनस्ट
• चोम्स्क5 - हमन
ठरवून कसे िनष्पर्भ केले जात असते ते नोंदतात. ‘आजचा
ु
सुधारक’साठी चोम्स्क5च्या मतावर लेख 1लिहणारे जयदेव डोळे ‘भारतात हा धोका नाही’ अशा अथार्चे मत नोंदन
ू
र् ’ असा िशक्का
गेल.े आज तेही खरे नाही. रोिमला थापर नोंदतात क5 आज सवर् िभन्मतधारकांवर ‘माnक्सस्ट
मारायची पद्त रूढ होते आहे!
र्
पण आज चोम्स्क5-हमनही
एका िपढीपूवीर्चे झाले आहेत. त्यांच्या चाळण्या भेदन
ू खरी मािहती कशी िमळवावी आिण
कशी पसरवावी, यावर बराच िवचार झाला आहे; होतही आहे. उलट्ा िदशेला सरकारे (राजक5य सत्ाधीश) आिण
र् सत्ाधीश) सामान्य जनांना कसे चकवावे याची तंतर्े घडवत आहेत.
कॉपोर्रश
े न्स (आ1थक
भारत-सरकारने काही वषार्पव
ू ीर् एक मािहतीचा अ1धकार कायदा (RTI) पाUरत केला. कोणीही नागUरक िविशष् पद्ती
वापरून सरकारकडे असलेली मािहती मागू शकतो, व ती िमळवणे हा त्या नागUरकाचा मूलभूत हक्क मानला जावा, असे
सांगणारा हा कायदा. याला पूरक असा जागल्या कायदा (Whistle-blower Act) इतर काही देशांत आहे. एखाद्ा सरकारी
र् ऱ्यांना योग्य िठकाणी हे गुन्हे जाहीर
खात्यात िकंवा कंपनीत काही बेकायदेशीर कत्ये
केली जात असतील तर ितथल्या कमचा
ृ

6

आजचा सुधारक

जानेवारी 2015

करण्याचा अ1धकार देणारा हा कायदा आहे. दोन्ही कायदे नागUरकांना मािहती देण्यास सत्ाधाऱ्यांना बाध्य तरी करतात,
िकंवा अशी मािहती देणाऱ्यांना वैधता तरी देतात.
अथार्तच संरक्षण खाते, परराष्र् खाते, न्यायपा1लका वगैरे खाती ‘‘आम्हाला यातून वगळा’’ असे म्हणू लागतात.
कॉपोर्रश
े न्सबद्ल तर nस्थती आिणकच गुत
ं ागुत
ं ीची होते.
आिण शेवटी जागल्यांना व मािहती मागणाऱ्यांना गप्प करायचे इतरही मागर् आहेत.
र् ’ मा1सकात पर्कािशत झाला, ‘व्हाय द पर्ेस इज लेस् फर्5
जॉजर् पॅकर याचा एक लेख 13 नोव्हें. 2014 ला ‘न्यू यॉकर
टडे
ु ’. लेखाचा मुख्य आधार आहे ‘द न्यू सेन्सॉरिशप’ हे जोएल सायमनचे पुस्तक. सायमन हा ‘किमटी टु पर्ॉटेक्ट
र्
जन1लस्ट्स
’चा (CPJ) संचालक आहे. वातार्हरांबद्ल पॅकर 1लिहतो, ‘‘वातार्हर जर आपले काम नीट करत असतील तर
त्यांना उच्चपदस्थांत िमतर् असू शकत नाहीत. सरकारे, कॉपोर्रश
े न्स, सशस् िवदर्ोही गट, यांना वातार्हर उपयक्
ु केव्हा होतात,
तर ते आपल्या पेशाशी गद्ारी करतात तेव्हा. सामान्य जनांमध्येही वातार्हरांना आधार नसतो. िकत्येक िठकाणी सत्यकथन
करणारे कोणत्यातरी गटाच्या द्ेषाचे आिण िहंसेचे बळी ठरतात.’’ सायमन सत्यवातार् सांगणे अवघड का होत आहे याची चार
%
कारणे नोंदतो. त्यातले मुख्य आहे बहमतवाद
!
%
िनवार्िचत नेत्यांचा बहमतवाद
. सायमन रिशया, तुकर् स्तान, व्हेनेझुएला, इक्वाडोर व बो1लnव्हया या देशांची नावे घेतो.
%
% ू
, democratators होतात,
मी मोदींच्या भारताचे नावही जोडू इnच्छतो. हे बहमतातले
नेते सायमनच्या मते लोकहकमशहा
िवरोधी मते सहन न करणारे.
तर अशा रीतीने एक5कडे िशक्षणव्यवस्था दबळी
होत आहे, आिण दसरीकडे
माध्यमे िविवध दबावांखाली ना खरी
ु
ु
र्
वातार् देत आहेत, ना त्यांचा अथर् लावण्याचे ज्ञान देत आहेत. आिण चांगली सावजिनक
िशक्षणव्यवस्था, तटस्थ, वाचकिनष्
वातार्हरक5, यांचा ऱ्हास बव्हंशी खाजगीकरणाचा पUरणाम आहे. िवद्ाथीर्संख्येच्या दबाखाली िशक्षणाचे व्यापारीकरण मान्य
र्
केले गेले आहे. चोम्स्क5-हमनच्या
माध्यम-चाळण्या शिक्मान गटांच्या धोरणांना अपरीिक्षत संमतीच केवळ देत आहेत.

vidya_nand@hotmail.com

●●●
‘ पnब्लक’ िवचारवतां
ं चे महत्व:
िवचारवतां
महत्व: रोिमला थापरांच्या तोंडन
ू
पर्फल्
ु िबडवई
समाज

धमर्

इितहास

आणीबाणीच्या काळात भाजपचे लाल कष्ण
अडवानी माध्यमांबाबत म्हणाले, ‘‘त्यांना वाकायला सांिगतले तर ते रांगू
ृ
लागले” लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ मानल्या गेलेल्या माध्यमांनी आपले स्वातंत्य आिण सचोटी कसे घालवले, यावरचे
अडवानींचे भाष्य भाजपेतरांना आिण िवचारवंतांनाही कौतुकास्पद वाटले होते.
आज माध्यमेच नव्हे तर िशक्षण, सांस्कितक
व्यवहार, आरोग्यसेवा, िव1धव्यवस्था वगैरे क्षेतर्ांतील मान्यवरही राष्ीय
ृ
र्
स्वयंसेवक संघापुढे रांगू लागले आहेत; आिण त्यांना कोणी वाकायलाही सांिगतलेले नाही.
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12 ऑक्टोबरला रा.स्व.संघाच्या िदल्ी पर्ांत पर्मुखांनी साठ मान्यवरांना सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासोबत
ें ऑफ कॉमसर् अँड इंडस्टीज
दपारच्या
जेवणासाठी बोलावले. जागा होती, िदल्ी-पंजाब-हUरयाना चबर
र् . आमंितर्तांमध्ये
ु
िवद्ापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष वेद पर्काश, िदल्ी िवद्ापीठाचे कलगु
ु रु िदनेश 1संग, AIIMS चे संचालक एम. सी. िमशर्,
अॅिडशनल सॉ1ल1सटर जनरल तुषार मेहता, हृदयांवर शल्यिकर्या करणारे नरेश तर्ेहान व के. के. अगरवाल, नृत्यांगना सोनल
मान1संग वगैरे लोक होते. अनेक जण ‘फक् ऐकायला गेलो/गेल’े असे सांगत होते. माध्यमांत मातर् त्या जेवणाला हजेरी
लावणे हा उगवत्या सूयार्ला नमस्कार होता असे सुचवले गेल.े सत्ाधारी पक्षाच्या जनक संघटनेच्या अ-िनवार्िचत
र् च्या संदभार्त तर अशोभनीय होतेच, िशवाय ते लोकशाही
पर्मुखापुढचे हे लोटांगण या सवार्च्या पदांच्या व कतव्यां
संकेतांच्याही िवरोधात होते.
आश्चयर् म्हणजे माध्यमे, राजक5य पक्ष, कोणीही या पर्करणाबाबत हंH का चूं केले नाही. 2000 साली मातर् काऊnन्सल फॉर
र् संचालक माशेलकर आगर्ा येथे संघाच्या प्लॅिटनम महोत्सवात सामील झाले तेव्हा
सायंिटिफक अँड इंडnस्टयल
रीसचचे
र्
गदारोळ उठला होता.
आज संघ आिण भाजप शासक5य धोरणांत मूलभूत बदल करू पाहत आहेत. संघ पUरवार आिण मंितर्गण यांच्यात
याबाबतच्या दोन पर्दीघर् आिण सुरिचत बैठका झाल्या आहेत. संघ पUरवाराला अपेिक्षत बदलांची एक पर्मुख िदशा आहे ती
शैक्षिणक अभ्यासकर्मांना िहंदत्वाकडे
वळवण्याची. यात सेक्यलरवादी
‘चुक5ची आकलने’ बदलणेही आले. NCERT चे
ु
ु
तत्विनष् संचालक परवीन 1संक्लेअर, यांना राजीनामा द्ायला बाध्य केले गेले आहे.
आयर् मुळात भारतातलेच होते, इितहासज्ञ मानतात तसे बाहेरून आलेले नव्हते, असे सांगण्याची मोहीम िदल्ी
िवद्ापीठाच्या संस्कत
ना भारताचा इितहास ‘वैिदक काल’ आिण ‘आयर्
ृ िवभागाने चालवली आहे. यामागील संस्कतज्ञां
ृ
संस्कती
तीथर् यांनी 1लिहलेल्या
ृ ’ याप1लकडेही असण्याची जाण नाही. ‘वैिदक गिणत’ नावाच्या 1965 साली भारती कष्ण
ृ
वेदांशी कोणताही संबध
ं नसलेल्या पर्करणाच्या, िशळ्या कढीला ऊत आणला जात आहे (यातील फोलपणा दाखवणारा
सी.के. राजू यांचा लेख http://www.thehindu.com/opinion/of-ed/nothing vedic-in-vedic-maths/article 637389.ecc

या

संकेतस्थळी भेटेल).
H
िदनानाथ बतर्ा या संघ पUरवारातल्या माणसाने काही पर्काशकांना घाबरवून काही अभ्यासू पुस्तके ‘आपणहनङ्
रद्
करायला लावली. याने उत्े1जत झालेले संघ पUरवारातले लोक अ-िहदत्ववादी
पुस्तकांवर बंदी आणण्याच्या मागण्या करू
ु
लागले आहेत. िवद्ालये, पुस्तकांची दकाने
ु , कलादालने, नाट्गृहे, िचतर्पटगृह,े साèयांवर धाडी घालून आपल्यापेक्षा वेगळी
मते दडपायचे पर्यत्न होत आहेत. वेगळ्या व िवरोधी मतांच्या लोकांना ‘अ-भारतीय’(भाषांतर : देशदर्ोही!) ठरवून त्यांची
राजक5य मते, सांस्कितक
भूिमका, व्यिक्गत नीितमत्ा, साऱ्यांवर हल्े केले जात आहेत.
ृ
िभन् मते, िवरोधी मते यांबाबतच्या या असिहष्णते
ु ला सवर् थरांवर, सवर् पर्देशांमध्ये उत्ेजन िमळत आहे. सत्ाधारी पक्ष व
थेट सरकारही याला आधार देत आहे. ह्ातून इतर पक्षही सुटत नाहीत. काँगर्ेस, जात्याधाUरत व पर्ादेिशक पक्ष, डावे पक्ष,
सारेच कमीजास्त पर्माणात िभन्मताचा अवमान करत सेन्सॉरवजा धोरणे राबवत आहेत. पण त्यांचा िभन्मतिवरोध भाजपसंघ पUरवाराच्या िवरोधाइतका आतपासूनचा व िवखारी नाही. संघ पUरवार मातर् वेगळे मत हा दर्ोह मानून त्याला कठोरपणे
र् लोकशाहीला अडथळे
दाबायच्या पर्यत्नात आहे. हे संघातील लोकशाहीिवरोधी संस्कतीला
साजेसेच आहे. संघाने ‘अंतगत
ृ
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र् उफर् ‘फ्यरर
आणणारा बकवास’ मागेच त्यागला, व त्या जागी एकचालकानुवितत्व
ू
ू -िपर्nन्झप’ (नाझी पक्षातील पद्त) आणन
ठे वले.
पण रूढ िवचारांपेक्षा वेगळी, िवरोधी मते असणे व ती व्यक् करायला वाव असणे जर आपण गमावले, तर आपण
%
% ू
र्
आपसूकच दUरदर्ी बहमतवाद
आिण हकमशाहीकडे
जातो. येवढे च नव्हे तर नव्याने ज्ञान िमळवणेही दरापास्त
होते. नैसिगक
ु
व सामा1जक ज्ञानशाखांमधली पर्गती िभन्मताच्या अ1धकाराखेरीज अशक्य आहे. तशी मते िशक्षणातून िदली जाणे, संवाद व
र्
वादिववादांतून 1सद्-अ1सद् ठरणे, हे िनरामय सावजिनक
क्षेतर्ासाठी अत्यावश्यकच आहे.
हा मुद्ा पर्ा. रोिमला थापर यांच्या ितसèया िन1खल चकर्वतीर् स्मृती व्याख्यानात कळीचा होता.
(िन1खल चकर्वतीर् स्वातंत्योत्र भारतातील वातार्हरांपैक5 एक ज्येष् पतर्कार होते. ते िकत्येक वषेर् ‘मेनस्टीम
र् ’ या
साप्ािहकाचे संपादक होते. ते िकत्येक वषेर् कम्यिनस्ट
पक्षात होते, पण त्या पक्षाचे धोरण त्यागून त्यांनी आणीबाणीवर कठोर
ु
टीका केली. पUरणामतः ते िनयतका1लक काही काळ बंदही पडले. पर्ो. थापरांचे व्याख्यान हे ितसरे िन1खल चकर्वतीर्
र् स्ी) आिण एUरक जे. हॉब्सबॉम (इितहासकार)
स्मृितव्याख्यान होते. आधीची दोन व्याख्याने अमत्यर् सेन (तत्वज्ञ, अथशा
यांनी िदली. )
(पर्ा. थापर जवाहरलाल नेहेरू िवद्ापीठाच्या िनवृत् इितहास-पर्ाध्यापक आहेत.)
थापर यांचे व्याख्यान अनेक भौगो1लक खंड व कालखंड यांत िवहरणारे होते. त्यात गेल्या दोन हजार वषार्त सटीक
बौिद्क परंपरा कशाकशा उत्कर्ांत झाल्या याचा अपर्ितम आढावा होता. िववेक, साशंकभाव, ‘बाबावाक्याङ्ला आह्ान
देण्याची परंपरा, यांतन
ू च सत्य शोधा, असा स्पष् संदेश व्याख्यानात होता. नेमक्या याच परंपरांवर आज हल्ा होत आहे.
र् , आिण भारतात बौद् व चावार्कांमध्ये िभन्मतांच्या अिभव्यक्5तून
पाश्चात्य जगात सॉकर्ेटीसपासून गॅ1ल1लओपयत
िवज्ञान कसे िवक1सत झाले हे थापरांनी तपासले. तत्वे, परंपरा व पद्ती, या तीन्हींच्या पातळ्यांवर िवज्ञान कसे
संस्कितिनरपे
क्ष आहे. हे त्यांनी एथेन्स, अरबस्तान, भारत, चीन इत्यादींच्या इितहासातून दाखवून िदले. भारतात बुद्ाने देव
ृ
र्
र् व आत्म्याचे अमरत्व नाकारून
ही कल्पना अज्ञेयवादातून तपासली. अनेक इहवादी िवचारपर्णालींनी कमिवपाक
, पुनजन्म
र् डांना 1धक्कारले. गॅ1ल1लओच्या हजार वषेर् आधी आयभट्ाने
र्
पशुबळी व वैिदक कमकां
राजज्योितष्यांना िवरोध करून पृथ्वी
सूयार्भोवती िफरते हे दाखवून िदले, व पृथ्वीकेंदर्ी आकलन खोटे पाडले.
र् रूढींऐवजी तकर् आिण िववेक यांना सवोर्च्च स्थान देणे कळीचे होते. घटना व त्यांमागील
या सवार्त शर्द्ा व धािमक
संभाव्य कारणे यांबद्ल संभाव्य तत्वे सुचवणे, पर्योग व अ1धक िनरीक्षणांच्या कसोटीवर ही तत्वे तपासणे, व अखेर भािकते
र्
वतवण्या
ची क्षमता असलेली तत्वे घडवणे, अशी ही पद्त.
र्
इितहासाच्या िवहंगमावलोकनातून थापरांनी िववेक व तकिनष्ता
यांचे वेगवेगळ्या जागांमधील व कालखंडांमधील
सातत्य दाखवून िदले. या परंपरेला वेळोवेळी धमार्धांनी िवरोधच केला. बर्ाह्णी रूढींनी बौद्मताला ‘भर्मङ् मानले. होता
होता अनेक बर्ाह्ण्यिवरोधी पंथ घडले : शर्मण-परंपरा (बौद् व जैन), चावार्क, आजीिवक, नाnस्तक, इहवादी, िववेकवादी.
र्
आिण ‘अपौरुषेयङ् वैिदक मत नाकारणारे, जाितवणव्यवस्था
नाकारणारे, हे सवर् पंथ ‘नाnस्तकङ् या एकाच शर्ेणीत कोंबले
गेल.े
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थापर म्हणाल्या क5 आजचे qहदत्ववादी
जसे सवर् िभन्मताच्या लोकांना ‘माnक्र्सस्ट’ म्हणतात, त्याची आठवण व्हावी
ु
अशी ती कोंबाकोंबी होती!
र्
पर्ाचीन व मध्ययगीन
काळात भारतात अनेकानेक िवचारधारा होत्या. त्यांपैक5 काही धमपीठे
व राजसत्ा यांच्या
ु
िवचारधारांवर शंका घेणाèया होत्या. ‘‘अंदाल, अक्का महादेवी, मीरा वगैरे लोक जाितभेद नाकारत असत, आिण सामान्य जन
ें गर्हमालेची संकल्पना
त्यांचे म्हणणे आदराने ऐकत असत .”अमीर खशर्ो
ु कवी आिण संगीतकार तर होताच, पण सूयर् कदर्ी
र्
र् इस्लामपासून तो दरही
स्वीकारणारा ज्योितिवदही
होता, व त्यामुळे ‘‘कमठ
ू रािहला.”
यानंतर राजा राममोहन रॉय, म. फले
ु , शाहH महाराज, पेUरयार, सय्यद अहमद खान, डॉ. आं बेडकर इत्यादी आधुिनक
उदारमतवादी भारतात सुधारणा करून गेल.े भारतीय समाजात मोठाले फेरबदल होत आहेत, आिण ते समजून घ्यायला
र्
र् पUरnस्थतीचे राजक5य आिण सांस्कितक
नव्या ममदृष्ीची
गरज आहे. सामा1जक आिण आ1थक
पUरणाम समजून घेण्यासाठी
ृ
हे आवश्यक आहे. थापर म्हणाल्या क5 िवचारवंतांनी (Public Intellectuals) हे सांधे तपासून ‘‘आपल्या बौिद्क वारशातल्या
िववेकवादी िवचाराच्या परंपरा उकलून लोकांपुढे मांडायला हव्या आहेत.”
‘‘अनेक पेशांमधील िवशेषज्ञ बरेचदा आपापल्या िवशेष अभ्यासाच्या क्षेतर्ाबाहेरील जगाबद्ल असंवेदनशील असतात.”
थापरांच्या मते असे िवशेषज्ञ िवचारवंत या पदाला पोचत नाहीत. आज कधी नव्हते तेवढे अकादमीय िवद्ान आहेत. पण ते
सत्ेच्या िवचारधारेशी िभडायला अनुत्सुक असतात, आिण याने मुक् िवचाराची वाट खंट
ु णेही ते मान्य करतात.”
िवचारवंतांनी सत्ाधाऱ्यांशी जुळत्या भूिमका घेणे टाळायला हवे. त्यांच्या भूिमका स्वायत् असायला हव्या, व त्या तशा
आहेत हे उघडपणे िदसायलाही हवे. वादगर्स्त वाटणाèया भूिमका, मग त्या कोणी का घेत असेना, पर्श्न िवचारून तपासल्या
जायलाच हव्या. िवशेषज्ञांच्या तज्ज्ञतेचे क्षेतर् तर स्पष् हवेच, पण नागUरकांचे हक्क काय आहेत याबाबत िवचारवंत म्हणन
ू
स्पष् आिण संवेदनशील भूिमका घेतल्या जायला हव्यात. सामा1जक न्याय कोणत्या कतीत
आहे हे ओळखन
ृ
ृ
ू त्या कती
सामूिहक धोरणांचा भाग करवण्यास िवचारवंतांनी झगडायला हवे.
असे ‘पnब्लक’ िवचारवंत भारतात का मागे पडत आहेत याचे िवश्लेषण करून त्यांनी जास्त पUरणामकारक व ठोस
भूिमका कसा घ्याव्या, ते थापर यांच्या भाषणात स्पष् केले गेल.े (त्यांचे पूणर्

भाषण

http://sacw.net/article 9874.html या

संकेतस्थळावर भेटेल).
(पर्फल्
ु िबडवाईच
ं ा वरील लेख त्यांनी अगर्ेिषत केला त्याच सुमारास ‘डॉन’ (Dawn) या पािकस्तानी दैिनकाचे िदल्ीतले
वातार्हर जावेद नकवी यांचा ‘हॅव इंटेलेक्चुअल्स बीन को-ऑप्टेड?’ हा लेखही इंटरनेटवर उपलब्ध झाला. त्याची मजेदार
सुरुवातच फक् देत आहोत :‘‘समर्ाट अकबराच्या आग्यर्ाजवळील कबरीजवळचा एक शासक5य फलक सांगतो क5 ‘‘(अकबराने) एका जमावातून एक
राष्र् घडवले.’’ गेल्या काही काळात पर्ा. रोिमला थापरांना जास्तजास्त पर्माणात अकबराची ही भूिमका घ्यावी लागत आहे.
उजव्या िहंदत्विनष्ां
नी चुराडा न केलेल्या मूठभर पnब्लक िवचारवंतांमध्ये पर्ा. थापर अचलपणे उभ्या आहेत.”)
ु

prafulbidwai@gmail.com
●●●
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स्वच्छता अिभयान:
अिभयान: गांधी,ी मोदी आिण लेिनन
सुभाष थोरात
जात-धमर्

खाउजा

जाितव्यवस्थेने व्यवसाय स्वातंत्य नाकारून पर्त्येक व्यवसायासाठी एक स्वतंतर् जात िनमार्ण केली. 1जने जन्माला
र् आपल्या जातीला ठरवून िदलेलेच काम केले पािहजे असा दंडक घातला गेला. या व्यवस्थेनुसार
आल्यापासून मरेपयत
सवार्त घाणेरडे काम, म्हणजे साफसफाईचे काम आिण ितन्ही वरच्या वणार्च्या लोकांची सेवा करण्याचे काम शूदर् समजल्या
जाणाऱ्या जातींवर सोपवण्यात आले. अशा पर्कारे स्वच्छतेची जबाबदारी अितशूदर्ांवर ज्यांना आपण अस्पृश्य जाती म्हणतो
त्यांच्यावर सोपवून सगळ्या वरच्या जातींचा समाज िनधार्स्त झाला. त्यामुळे `स्वच्छता' हे आपले काम नाही. थे अमुक,
अमुक जातींचे आहे ही मान1सकता आजतागायत रूजली गेली आहे.
आजच्या आधुिनक समजल्या जाणाऱ्या, भांडवली समाजातही ती फारशी बदललेली नाही. म्हणन
ू या `साफसफाई'च्या
कामात अडकलेल,े िकंवा परंपरेने अडकवलेले हीन समजल्या जाणाऱ्या जातींचे समूहच िदसून येतात. आधुिनक भाषेत
ज्यांना आपण साफसफाई कामगार म्हणतो. `आरक्षणाला' िवरोध करणारे वरच्या जातींचे समूह या स्वरूपाच्या कामात
आरक्षण मागत नाहीत. या कामातील `ओपन' सीट कधी भरल्या जात नाहीत. भारतीय समाज सामा1जक कर्ांतीपासून अजून
ेर्
िकती तरी कोस दरू आहे याचे हे िनदशक
आहे आिण ज्याची कोणाला लाज वाटते अशी पUरnस्थती िदसत नाही.
र्
खरे तर समाजाचे आरोग्य चांगले रहावे म्हणन
साफसफाईचे काम करणाऱ्या कामगारांना चांगली वागणक
ू सावजिनक
ू
िमळायला हवी पण पUरnस्थती काय आहे? समाजात जे काम वाईट समजले जाते ते काम करणारे सामा1जकदृष्या केवळ
खालच्या दजार्चेच नाहीत तर अस्पृश्य, बिहष्कत
ृ असे आहेत. पण जे कठले
ु ही उत्पादक काम करीत नाहीत. केवळ
र्
धािमकदृष्या
त्यांना वरचा दजार् बहाल केला आहे, ते ऐतखाऊ बांडगुळी-जातसमूह ओळखले जातात `स्वच्छते'मुळे. त्यांना
स्वच्छता आवडते. ते कायम `स्वच्छ' रहातात. पण ही स्वच्छता कोण करतं. त्यांच्या आं घोळीसाठी कोण पाणी भरतं? त्यांचे
र् 1स्या आिण शूदर् जातीसमूहांचाच वापर
केस कापण्याचे काम कोण करतं? त्यांची बाग सुंदर कोण ठे वतं? यासाठी आजपयत
केला गेला. आिण हे काम करणारे मातर् अशुद्, अस्वच्छ. आहे क5 नाही उपराटी पर्था. आजही त्यात फारसा बदल झालेला
नाही. आज मुंबई महानगरपा1लकेत साफसफाई कामगाराला जे `घर' देण्यात येते. ते जर त्यांचा एक मुलगा त्याच कामावर
रािहला तरच त्याला ते िमळते. एकतर तुटपुज्
ं या पगारावर आिण घाणेरडी कामे `दारू न िपता' करता येत नसल्यामुळे,
र्
िशवाय समाजात काहीही िकंमत नसल्यामुळे, तो दारूडया बनतो. कायम कजबाजारी
आिण सावकाराच्या िवळख्यात
सापडतो. त्यामुळे स्वत:च्या मालक5चे घर घेणे त्याला शक्य होत नाही. पयार्याने घरासाठी परंपरा चालू रहाण्यासाठी त्याचा
एक मुलगा त्याला कामावर ठे वावाच लागतो. आिण परंपरा चालू रहाते.
सफाई कामगारांच्या आरोग्य आिण त्यांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या रमेश हरळकरांची गोष् अशीच काळजाला चटका
%
लावणारी आहे. अभ्यासात आिण िचतर्कलेत हशार
असणाऱ्या हरळकरांना कॉलेज सोडन
ू केवळ `घर' ताब्यात रहावे म्हणन
ू
विडलांच्या नंतर हे काम करण्याची नामुष्क5 आली आिण त्यानंतर त्यांनी सफाई कामगारांच्या नरकतुल्य वास्तवाला
समाजापुढे मांडण्याचे काम सातत्याने केले. जागितक िकतार्चे छायािचतर्कार सुधाकर आलवे यांनी या कामगारांच्या
दु:खावर, वेदनांवर आिण त्यांच्या पर्त्यक्ष कामाच्या वास्तवावर आधारीत अितशय पर्भावी काळजाला हालवणारी अशी दाहक
11
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र् ' या नावाने पुस्तक रूपाने पर्कािशत करून या कामगारांच्या अमानुष जगण्याला
छायािचतर्ांची एक भलीमोठी सीरीज `वकर
जागितक पातळीवर वाचा फोडण्याचे काम केले आहे.
या संदभार्त डॉ. सुधीर पवार यांनी गटाराच्या भुयारात काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या जीवनाचा अभ्यास करून
अितशय धक्कादायक िनष्कषर् पुढे आणले आहेत. या व्यवसायजन्य आजारांचे स्वरूप इतके भीषण आहे क5, त्यापुढे इतर
कठले
ु ही रोग मामुली ठरतात. या भुयारातून जो वायू िनमार्ण होतो त्याच्या पUरणामी या कामगारांची फफ्फसे
ु ु िनकामी
होतात. त्यांचे केस लवकर पांढरे होऊन त्यांना अकालीच वृद्त्व पर्ाप् होते आिण या व्यवसायातील कामगार 50 वषार्पेक्षा
जास्त जगत नाहीत. या कामगारांच्या सुरक्षेसाठी काही करावे, काही आधुिनक तंतर्ज्ञानाचा वापर करून त्यांचे जीवन
वाचवावे याचा पर्यत्न ना सरकार करते, ना त्यांच्या यिनयन्स
. कारण या कामगारांिवषयी जातीपूवर् गर्हातून येणारी तुच्छतावृत्ी
ु
या सवर् पातळीवर िदसून येते.
उच्चजातीय भारतीय समाजाला या `स्वच्छतेची' इतक5 धास्ती आहे क5 हे `लोक नसतील' तर मग आमच्या स्वच्छतेचे
काय? इंग्लड, अमेUरकेत जाणारी ही उच्चजातीय मंडळी तेथे मातर् िनमुटपणे सवर् पर्कारची `स्वच्छतेची' कामे करताना
िदसतात. कारण तेथील `कामगारांचे' म्हणजे घरकामगारांचे, सफाई कामगारांचे पगार त्यांना परवडणारे नसतात. आपल्याकडे
साध्या कारकन
ू 1स्या, आपल्या मोलकरणीवर कायम तोंडसुख घेताना िदसतात. कारण त्यांचे शर्म स्वस्त आहेत आिण
र् झाली तेव्हा पािकस्तानात `साफसफाई'ची कामे
त्याला पर्ितष्ा नाही. भारताची फाळणी होऊन जेव्हा पािकस्तानची िनिमती
करणारे जे िहंदू द1लत होते त्यांना काहीही तर्ास झाला नाही. कारण हे `लोक' जर भारतात िनघून गेले असते तर मग
साफसफाई कोण करणार? असा पर्श्न त्या समाजासमोर उभा रािहला होता. ज्या द1लतांना भारतात सामील होण्याची इच्छा
होती, त्यांनाही अटकाव झाला. शेवटी त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आं बेडकरांनी दादासाहेब गायकवाडांना पाठवून या लोकांची
सुटका केली. त्यामुळे या कामाची िकती मोठी `धास्ती' उच्चवणीर्य- वगीर्य समाजाला वाटते हे िदसून येते. त्यामुळे
चमकदार छबी िनमार्ण करण्यासाठी अशा स्वच्छता मोहीमा आखणे आिण त्यासाठी समाजातील गोऱ्यागोमटया, नटें 'पुरतेच मयार्िदत राहते. ते रस्त्यावर िफरायला जातात तेव्हा त्यांना कचरा िदसू
नटयांनी पुढाकार घेणे हे फक् एका `इव्हट
ें ू
र्
नये इतक5च त्यांची इच्छा असते. जोवर यासंदभार्तील मदवरील
जाती संस्काराची घनदाट पुटे साफ होत नाहीत तोपयत
असल्या मोिहमा आखल्या तरी फरक पडणारनाही. भारतात शोध लागू शकले नाहीत आिण भारत तंतर्ज्ञानात मागे रािहला
त्याला हीच मान1सकता कारणीभूत आहे. ज्यांनी ज्ञान िमळवायचे त्यांनी शर्म करायचे नाही, शर्माकडे तुच्छतेने बघायचे
आिण जे पर्त्यक्ष काम करतात त्यांना ज्ञान िमळवण्यावर बंदी-त्यामुळे दोघेही पांगळे आिण समाजही पांगळा राहीला.
शहरामधून साठणाऱ्या कचऱ्याबद्ल नेहमी आवाज उठवणाऱ्या या वगार्ने सफाई कामगारांच्या जीवनात काही मूलभूत बदल
करावेत त्यांची जगण्याची पUरnस्थती सुधारावी यासाठी काही केल्याचे आढळत नाही. पण त्यांच्या नावाने खडे फोडायला
मातर् हे आघाडीवर असतात.
र् मीवर आपल्याला मोदींनी, गांधी जयंतीच्या मुह%तार्वर सुरू केलेल्या `स्वच्छता अिभयाना'कडे पािहले पािहजे.
या पाश्वभू
वर म्हटल्यापर्माणे स्वच्छतेकडे पाहण्याचा आपल्या समाजाचा `जातीगर्स्त' दृष्ीकोन पहाता असली स्वत:ची पर्ितमा उजळ
ें मोदींनी आपली पर्ितमा स्वच्छ करण्याची जी
करण्यासाठी आखलेली अिभयाने अपयशी ठरणार यात शंका नाही. मातर् नरदर्
मोहीम सुरू केली आहे त्यात ते यशस्वी होतील. ती मोहीम हाती घेतली ती गांधी जयंतीच्या िदवशी. आिण त्यांनी हातात
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झाडू घेतला तो साफसफाईचे काम करणाऱ्या वाnल्मक5 समाजाच्या वस्तीत, जेथे गांधीजी रहात आिण साफसफाईचे
आिण-शर्म पर्ितष्ेचे महत्व लोकांना पटवून देण्यासाठी- ते झाडू तर मारीतच पण संडासही साफ करीत असत. मोदींचा
गांधीजींच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचा हा उद्ोग म्हणजे एक मोठा `दांिभकपणा' आहे. ज्या िहंदत्ववादी
धमार्ध
ु
िवचारसरणीने गांधींसारख्या एका महानायकाला भारतातील `महाव्हीलन' बनवले. त्याच िवचारसरणीने पर्ेरीत होऊन गोडसेने
गांधींवर गोळया झाडल्या, त्यांची हत्या केली, त्याच िवचारांचे पाईक गांधी नावाची जपमाळ ओढन
ू आपली पर्ितमा स्वच्छ
करण्याचा पर्यत्न करीत आहेत.
भारत ओळखला जातो बुद् आिण गांधींचा देश म्हणन
ू . पण अमेUरकेतील भाषणात मोदींनी भारत ओळखला जातो तो
साप-सपेरा आिण काळ्या जादमु
ू ळे, असे सांगून आज आमच्या हातात `माऊस' आला आहे आिण भारतीय हा `माऊस'
हलवून जगाला हालवीत आहे, असे सांिगतले. एक5कडे काँगर्स
े ने 60 वषार्त काही केले नाही म्हणायचे आिण दसरीकडे
ु
आमच्या हातात `माऊस' आला आहे. आम्ही पर्गती केली आहे, मंगळावर पोहोचलो आहोत, असे म्हणायचे. हे सगळे काय
मोदीच्या सत्ाकाळात घडले आहे काय? असे मोदी म्हणतात त्यापर्माणे आपला देश जसा साफ-सपेरा आिण काळ्या
% एकंदर सनातनी वैिदक वाङमय
जादचा
ु आहे तसा चमत्काराचाही आहे. रामायण, महाभारत, सगळी पुराणे, िकंबहना
चमत्कारावरच उभे आहे. उदा. कठल्याही
ऋषी-मुनींचा जन्म आईच्या उदरातून झालेला नाही. कारण एकदा आईच्या
ु
उदरातून म्हणजे स्ीपासून जन्म घेणे `पाप' समजल्यावर हे महान लोक स्ीपासून कसे जन्माला येणार? वाल्याचा वाnल्मक5
झाल्याचा पण एक `चमत्कार' आहे. आज घडीला आपल्या लोकशाहीने तो चमत्कार करून दाखवला आहे. एक नवा `भारत
% र् कंपन्यांनी आिण त्यांच्या बटीक बनलेल्या पर्सारमाध्यमांनी जन्माला घातला आहे.
भाग्य िवधाता', देशी-िवदेशी बहराष्ीय
आिण त्याच्या डोक्यातून या अशा `स्वच्छता अिभयाना'सारख्या भंकप योजना पुढे येत आहेत. त्या केवळ स्वत:ची पर्ितमा
स्वच्छ करण्याच्या गरजेपोटी.
र्
खरे तर महाराष्ाला
आिण देशालाही आदशवत
वाटेल अशी `स्वच्छता' िशकवली ती `गाडगेबाबांनी.' गाडगेबाबांच हे
र्
`स्वच्छता अिभयान' केवळ कचरा आिण घाण साफ करण्यापुरते नव्हते. तर ते समगर् स्वच्छता अिभयान होते. ते
जाितव्यवस्थािवरोधी होते. ते अंधशर्द्ािवरोधी होते. एक िनतळ आिण शुद् माणसक5च्या
भावनेचा गाभा त्यात ओतपर्ोत
ु
भरलेला होता. कठलाही
स्वाथर् आिण राजकारण त्यामागे नव्हते. गांधीजींनी स्वच्छतेचा मुद्ा जरी जातीय भेदभावाच्या
ु
भावनेशी आिण शर्मपर्ितष्ेशी जोडला असला तरी त्यात गांधींचे `राजकारण' होतेच. िबर्टीशांच्या `फोडा आिण झोडा' या
िनतीला जसे मुnस्लम बळी पडले, तसे द1लत बळी पडू नयेत आिण स्वातंत्य लढयात आणखी गुत
ं ागुत
ं होऊ नये याची
त्यांना काळजी घ्यायची होती. िशवाय िहंदधमार्
ू च्या चौकटीतच `द1लतांच'ं काही भलं करावं अशीही भूिमका होती.
जातीअंताची िकंवा द1लत मुक्5ची ही भूिमका नव्हती. द1लतांना माणसक5ने
वागवावं ही एक दयावादी भूिमका होती.
ु
द1लतांचा िवश्वास िमळवण्याचा मागर् म्हणजे त्यांना हUरची लेकरं म्हणजे हUरजन म्हणणं, अशी भंपकबाजीपुढे येते.
गांधीजींना द1लतांना गरीब िबचारी हUरची लेकरंच ठे वायच होतं. गांधीजींच्या पर्ामािणकपणावर संशय न घेताही ही त्यांची
`चलाखी' आपल्या लक्षात येते. त्यांच्या या दृष्ीकोनामुळे उच्च जात-वगार्च्या मनात दया िनमार्ण होत असेल पण या
जातवगार्च्या पर्स्थािपत व्यवस्थेतील िहतसंबध
ं ांना मातर् धोका िनमार्ण होत नव्हता. जो डॉ. बाबासाहेब आं बेडकरांच्या
आं दोलनामुळे िनमार्ण होत होता. गांधीजींकडे दया होती, पण द1लतांच्या हक्कांची लढाई नव्हती आिण या दयेलाही
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राजकारणाचे अस्तर होते. गोलमेज पUरषदेमध्ये द1लतांचा पर्ितिनधी मीच अशी जी गांधींनी डॉ. बाबासाहेब आं बेडकरांना
डावलणारी भूिमका घेतली त्यात या राजकारणाचे पर्ितिबंब िदसून येते. `साफ-सफाईचे काम मला िपर्य आहे.' `स्वच्छता हे
ईश्वराचे दसरे
णर् िवधाने गांधीजी करत असत ज्यांना वास्तवात काही अथर् नव्हता. कारण
ृ
ु नाव आहे.' अशी जी चमत्कतीपू
वास्तव हजार पटीने भीषण होते. या संदभार्त गांधीवादावर टीका करताना डॉ. बाबासाहेब आं बेडकरांनी म्हटले आहे
`शारीUरक पUरशर्माचे गुणगाण गाणे हे ऐषोआरामात जगणाऱ्या वगार्चा (जातींचा) अनुराग असतो.' स्वच्छतेचेही तसेच
ें
आहे.ज्यांना ती करायची नाही त्यांना ितचे गुणगाण गाणे हे `कर्ांितकारक' वाटणारच. पंतपर्धानपदी आरूढ झाल्यानंतर नरदर्
मोदींना गांधींच्या `स्वच्छता' मोिहमेचा साक्षात्कार झालेला आहे. हाही एक चमत्कार आहे. पण मोदींचे या साफ सफाईच्या
कामाबद्ल आकलन आपण पािहले क5, त्यांची ही `चलाखी' आपल्या लक्षात येते. गुजरातचे मुख्यमंतर्ी असताना एका साफसफाई कामगारांच्या सभेत बोलतांना मोदींनी `सफाई कामगारांना हे काम करताना आपण जनतेची जी सेवा करीत आहोत
त्याबद्ल `आध्याnत्मक' आनंद िमळत असावा; नाही तर मग इतर कामे त्यांच्यासाठी असताना त्यांनी या कामासाठी
स्वत:ला का वाहH न घेतले असते असे िवधान केले होते.' यात जाितव्यवस्थेचा चलाख पद्तीने बचाव केलेला िदसून येतो.
कारण जाितव्यवस्थेनेच हे काम त्यांच्यावर `लादलेल'े आहे. त्यांनी ते आध्याnत्मक आनंदाने nस्वकारलेले नाही. पण ही
वस्तुnस्थती दडवून या समूहांनी असाच `आध्याnत्मक आनंद' िपढयान् िपढया घेत रहावा हेच त्यांना सुचवायचे आहे. या
संदभार्त थोर नाटककार बनार्ड शॉ यांचे एक वाक्य आठवते जे या `सवणर् ' मान1सकतेवर झगझिगत पर्काश टाकणारे आहे.
बनार्ड शॉ यांनी `गोऱ्या लोकांच्या काळ्या लोकांबद्लच्या मान1सकतेबद्ल एके िठकाणी म्हटले आहे ` ते (गोरे) काळ्या
लोकांना `बूट पॉ1लश'िशवाय दसरी
कठलीही
संधी ठे वत नाहीत आिण वर म्हणतात पहा त्यांना (काळया लोकांना) बुट
ु
ु
पॉ1लशिशवाय दसरे
ु काहीच येत नाही.' जाितव्यवस्थेने द1लत समूहांच्या बाबतीत हेच केले आहे. द1लतांच्या गुणवत्ेचे पर्श्न
जे उभे करतात ते वरील `गोऱ्या मान1सकते'चे लोक आहेत. म्हणे `नरकतुल्य काम करताना त्यांना आध्याnत्मक आनंद
िमळतो.' या पर्श्नाचे असे आकलन असणारा माणस
ू आज भारतीय लोकशाहीच्या चमत्कारामुळे केवळ 31… मते िमळवून
पंतपर्धान झाला आहे आिण तो गांधीजींच्या थाटात आपल्याला स्वच्छतेचा नवा `मंतर्' देत आहे. एखाद्ा सामान्य दजार्च्या
अिभनेत्याला अचानक काही कारणामुळे नाटकात-1सनेमात एखाद्ा `महापुरूषाचे' पातर् रंगिवण्याची संधी िमळते, तेव्हा तो
जसा त्या वेषात स्वत:ला महापुरूष समजू लागतो तसे आपल्या मोदीसाहेबांचे झाले आहे. ज्या महागाई, भर्ष्ाचार,
बेरोजगारीच्या पर्श्नावर िवकासाचा नारा देत मोदींनी सत्ा काबीज केली. त्यावर बोलायला मोदी कबूल नाहीत. त्यामुळे मग
अशा `स्वच्छता अिभयान'सारख्या चमकदार पण भोंगळ मोहीमा घेऊन जनतेची िदशाभूल करण्याचा पर्यत्न करीत आहेत.
% एकंदरीतच साफ-सफाईचे पर्श्न असे `जातीय' आधारावर सडत ठे वून एका जातीचे जीवन
सफाई कामगारांचे िकंबहना
पूणर् पणे नामशेष करणारे वास्तव मूलभूतUरत्या जर बदलणार नसेल तर स्वच्छता मोिहमा, ज्यांनी कधी हाती झाडू घेतला
नाही त्यांच्यासाठी एक `कर्ांितकारी गोष् ठरेल' बाक5शून्यच वाटयाला येईल. यासाठी या कामाचे आधुिनक5करण करणे हा
र्
एक मागर् आहे. पण सफाई कामगारांचे पूणर् पुनवसन
करूनच ते अंमलात आले पािहजे. नाही तर त्यांना आगीतूनफफाटयात
ढकलल्यासारखेच होईल. दसरीकडे
हे `काम सोडा' अशा पद्तीची मोहीम आखली पािहजे. डॉ. बाबासाहेब
ु
ु
आं बेडकरांनी महारवतनामुळे गावची गुलामी करणाऱ्या महार जातीला महार वतने सोडन
ू शहराकडे येण्याचा सल्ा िदला
होता. तो त्यांनी पाळला. सफाई कामगारांना आता हेच सांगायची वेळ आली आहे.
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कामगारवगार्चे महान नेते कॉ. लेिनन यांचे एक सुपर्1सद् काटन
ू र् आहे. लेिनन पृथ्वीवर झाडू घेऊन उभे आहेत आिण
र् रू, भांडवलदार इ.) पृथ्वीवरून झाडने
जगभरातील शोषक वगार्ला (राजे-रजवाडे, जमीनदार, धमगु
ू साफ करून पृथ्वी
त्यांच्यापासून मुक् करीत आहेत. आम्हाला अशा झाडवाल्यां
ची गरज आहे. कारण अखेर `सवर् रस्ते अखेरीस लंडनला
ू
िमळतात' अशा आशयाची एक म्हण आहे. त्यापर्माणे सवर् पर्कारच्या मुक्5चा मागर् हा अखेरीस - `समाजवादी कर्ांती'च्या
िदशेनेच जातो. तेथे अशा सोंगांना आिण थेरांना थारा नसतो. थोर िहंदी कवी गजानन माधव मुक्5बोध यांनी त्यांच्या एका
किवतेत म्हटले आहे.
`जो है उससे बेहतर चािहए।
सारी दिनया
साफ करने के 1लए
ु
एक मेहतर चािहए।
कॉ. लेिनन यांच्या काटनला
साजेशी ओळ आहे. पृथ्वीतलावरून शोषक वगार्चा पूणर् िन:पात करणाऱ्या
ू र्
साफसफाईवाल्याची आपल्याला गरज आहे.
- ‘जीवनमागर् ’च्या सौजन्याने
kiranm.subhasht@gmail.com

●●●

जागितक5करणाने सबका िवकास?
िवकास
सुलभा बर्ह्े
िवकास

खाजाउ

राजकारण

र् िवकास पोचणार असा भर्ामक पर्चार, राज्यकतेर्, माध्यमे,
गेली 20-22 वषेर् भारतामध्ये जागितक5करणामुळे सवार्पयत
तथाक1थत िवचारवंत, शास्ज्ञ आदी सवर् करत आहेत. त्यामुळे जागितक5करण स्वागताहर् आहे अशी अंधशर्द्ा जनमाणसात
% ू खाजाउ
खोलवर रूजवली गेली आहे. 1991 साली काँगर्स
े सरकारने नाणेिनधीचे मोठे कजर् घेऊन त्यांच्या अटीबरहकम
% र्
र् , या धोरणामुळे
(खाजगीकरण- जागितक5करण-उदारीकरण) धोरण स्वीकारले. बहराष्ीय
व बडया कंपन्याधा1जण्या
िवस्थापन, बेकारी, महागाई वाढत जाऊन जनतेची ससेहोलपट वाढू लागली. तेव्हा स्वदेशीचा नारा देत भाजप आघाडीने
ें
1999 साली कदर्ीय
सत्ा काबीज केली. परंतु सत्ेवर आल्यावर मातर् काँगर्ेसपेक्षाही अ1धक वेगाने खाउजा धोरण रेटणे चालू
ठे वले. त्यामुळे 2004 सालच्या िनवडणक5त
भाजप पराभूत होऊन काँगर्ेस आघाडी डाव्या पक्षांच्या पािठंब्याने सत्ेवर आली.
ु
डाव्या पक्षांमुळे रोजगार हमी, आिदवासी वनहक्क कायदा अशी काही लोकिहतकारी धोरणे अंमलात आणली गेली. पUरणामी
2009च्या िनवडणक5त
काँगर्ेस आघाडीने सत्ा िटकवू शकली. त्यानंतर काँगर्ेस आघाडीने खाउजा धोरण रेटणे चालूच ठे वले.
ु
शर्िमकांचे खच्चीकरण
र् धोरणाखाली बडया कंपन्यांना शासन मोठमोठे जंगलपट्े बहाल करीत असून आिदवासी मोठया संख्येने
नवीन आ1थक
र्
ें , महामागर् , कारखाने यासाठी शेतकऱ्यांच्या जिमनी ताब्यात
िनवार्हसाधने गमावीत आहेत. नवी बंदरे, िवमानतळ, पयटन
कदर्े
घेऊन शासन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहे. िवस्थािपतांचे हे तांडे धरणे, महामागर् , बंदरे, आलीशान इमारती,
उड्ाणपूल अशा महाकाय बांधकाम पर्कल्पांकडे फेकले जात आहेत. ठे केदारांच्या चाबकाखाली भरडले जात आहेत.
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असंघिटत क्षेतर्ातील असे लाखो कामकरी कमी वेतनात अमानुष पद्तीने राबवले जात असून त्यांना कोणतेही कायदेशीर
संरक्षण व संघटनांचा आधार नाही. असंघिटत क्षेतर्ातील कामगारांना यिनयन्सचे
बळ होते. परंतु कामगार कपात व
ु
खासगीकरण एवढया वेगाने रेटले जाते आहे क5 कामगार यिनयन्सचे
संप-लढे िनष्पर्भ बनू लागले आहेत. कामगारु
र्
कमचारी
मोठया संख्येने नोकरी गमावत असताना नव्या िपढीला नोकरी कोठन
ू िमळणार?
खाउजा धोरणाखाली कामगारवगार्चे असे खच्चीकरण केले जाते आहे. कंतर्ाटी, हंगामी मजुरांच्या फौजा वाढवल्या जात
आहेत. बेकार तरूणांचे तांडे िवस्तारले जात आहेत. वाढत्या काळया धंद्ात त्यांना गुत
ं वून भणंग वगर् वाढवला जात आहे.
तसेच झटपट पैशाच्या मागे असलेले मध्यस्थ, दलाल, त्यांचे हस्तक, सेवक असे उपरे. अनुत्पादक, संधीसाधू थर वाढवले
र् ली, राहती जागा खाली करून घेणे
जात आहेत. धाकदपटशाचा वापर करून `संरक्षण शुल्क' (Protection Money), कजवसु
यासाठी खंडणी वसूल करण्याकरता राजक5य पुढारी, व्यापारी व कंतर्ाटदार बाळगत असलेल्या भणंगसेनांचा वेगाने िवस्तार
चालू आहे. भारतातील या भणंग भांडवलशाही अवस्थेमध्ये इलेक्टॉिनक
मीिडयाचे मोहजाल, पैशाची धुद
ं ी, शासक5य
र्
र् अंगाने जसा भणंग वगर् वाढवला जात आहे तसाच राजक5य, सांस्कितक
दमणयंतर्णा व गुड
ं सेना फोफावत आहेत. आ1थक
ृ
अंगानेही तो पोसला जात आहे. बेकार, िदशाहीन यवकां
ची िदशाभूल करून या तरूणांची झालेली लाकडे आपल्या चुलीत
ु
घालून जात-जमातवाद संघटना आपली पोटे भरत आहेत. जातीय दंगलीच्या होळीत सत्ेची पोळी भाजून घेत आहेत.
र् अUरष्ाचा फायदा उठवून जातजमातवादी शक्5 आपली ताकद वाढवत आहेत. सामर्ाज्यशहांना हे
वाढत्या बेकारीचा, आ1थक
पोषकच आहे. म्हणन
ू ते त्यास खतपाणीही घालत आहेत.
खासगीकरण
र् धोरणाखाली सावजिनक
र्
नवीन आ1थक
क्षेतर्ाचे खासगीकरण सरकारने सुरू केले. खिनज तेल,े यंतर्सामुगर्ी, दरसं
ू चार
आदी भरपूर नफा देणाऱ्या उद्ोगांच्या समभागांची िवकर्5 अत्यंत कमी िकंमतीत मनमानी पद्तीने करून 20-25 टक्के नफा
र् आदी नफेशीर क्षेतर्े खासगी
देणारे उद्ोग सरकार नष् करत आहे. मोठया नफ्याची हमी देऊन तेल, खाण, वीजिनिमती
र्
% र् कंपन्यांचा भारतात मुक्
कंपन्यांना बहाल करून सावजिनक
उद्ोग-सेवा डबघाईला आणल्या जात आहेत. बहराष्ीय
ेर् िटकण्याच्या नावाने भारतीय उद्ोग व सेवांमध्ये संगणक5करण वेगाने रेटले जात
िवस्तार सुरू करून त्यांच्याशी स्पधत
र्
आहे. पUरणामी सावजिनक
क्षेतर्ातल्या 190 लाख नोकरांपैक5 50 लाखांची कपात संभवते. नवीन भरती तर जवळपास
% र्
% र्
थांबलेलीच आहे. बहराष्ीय
कंपन्यांची ताकद जगडव्याल आहे. तेव्हा टाटांसारखे बडे भारतीय उद्ोगही बहराष्ीय
कंपन्यांबरोबर करार करून दय्यमत्व
स्वीकारत आहेत. अनेक सहयोगी कंपन्या उत्पादनाच्या कामाऐवजी िनव्वळ जुळणीचे
ु
% र् कंपन्यांच्या माऱ्याखाली, साबण, शीतपेय,े कपडे पादतर्ाणांपासून
काम करत आहेत. मध्यस्थिगरी वाढते आहे. बहराष्ीय
र् - भारतातले बडे उद्ोग अडचणीत येत आहेत व त्यावर अवलंबन
टे1लफोन मोटारीपयत
ू असलेले लहान उद्ोग तसेच
कारािगरी व गृहोद्ोग बंद पडले आहेत. कामगार मोठया संख्येने बेकार होत आहेत.
2014 मधील लोकसभा िनवडणक
ू
जागितक5करणाच्या तेवीस वषार्च्या जाचक अंमलामुळे जनतेतील असंतोष व वैफल्यभावना वाढत चालली होती. त्यात
र् वाढीच्या दरातील घसरण, वाढत्या महागाई आिण खासगीकरणाच्या धोरणाखाली
भर पडली ती जागितक मंदीमुळे आ1थक
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कोळसा, लोह, स्पेक्टम
र् आदी देशाची अमूल्य संपत्ी मनमानी पद्तीने खासगी कंपन्यांना बहाल केल्यामुळे फोफावलेली
भर्ष्ाचाराची मोठी पर्करणे! त्यामुळे काँगर्ेसिवरोधी वातावरण तापू लागले.
ें मोदी
काँगर्ेसच्या िदवाळखोरीचा भरपूर फायदा उठवत `िवकास' व `सुशासन'याची गाजरे लटकवत भाजपचे नरदर्
र्
पंतपर्धानपदाच्या शयतीत
उतरले. परदेशी-देशी बडया कंपन्यांनी भरमसाठ पैसा पुरवून, पर्सारमाध्यमांतन
ू झंझावती पर्चार
करून आिण संघ पUरवाराने जात-जमातीचा एक्का वापरून मोदींना सत्ारूढ केले; काँगर्ेसच्या गलथान कारभारामुळे
र्
महागाई भडकत आहे, मोदींच्या हातात सत्ा आल्यावर त्यांच्या तडफदार कायपद्तीमु
ळे महागाई आटोक्यात येईल असा
पर्चार मोदींनी िनवडणक
ू काळात केला होता. महागाई का वाढते याची कल्पना नसल्याने जनतेची िदशाभूल झाली. पण
मोदींची धोरणेही काँगर्ेसपर्माणेच देशी-िवदेशी कंपन्यांचे नफे फगवणारी
व खाजगीकरण रेटू न रॉकेल, ग्यास, वीज, पाण्याचे दर
ु
वाढवणारी असल्याने महागाई वाढतच आहे.
यािशवाय मोदींच्या राजवटीखाली जागितक5करणाचे थैमान अ1धकच संहारक स्वरूप धारण करत आहे. िकरणोत्सारी
र् वरील सरदार सरोवर धरणाच्या उं चीत मोठी वाढ, अवास्तव गंगा - कावेरी
अणवीज
पर्कल्प, महाकाय औद्ोिगक पट्े, नमदे
ु
नदी जोड पर्कल्प अशा अनेक िवनाशकारी पर्कल्पांमुळे लाखो भारतीय शर्िमक स्वदेशातच िनवार्1सत बनवले जाऊन
% ू
भांडवलाच्या गुलामीच्या गाडयास जुप
ं ले जाणार आहेत. `मोदींचे िवकासाचे मॉडेल' म्हणजे सामर्ाज्यशाहीची हकमशाही
!
%
भाजपपर्िणत बेगडी िवकास भारतातील बहिविवधते
वर वरंवटा िफरवून भारतीयत्व नष् करू पाहत आहे. शेतकरी व
आिदवासी यांचे जीवन उध्वस्त करून लाखो शर्िमकांना देशोधडीला लावून त्यांच्यापुढे `शहरे' म्हणजे `िवकास' असे फसवे
समीकरण मांडत आिण `स्माटर् 1सटी'ची स्वप्ने रंगवत त्यांना भांडवलाच्यागुलामीत ओढले जाते आहे.
राष्ािभमानाच्या
पोकळ फशारक्या
मारत. स्वािभमान सोडन
ू , जपान व अमेUरका भेटीत, स्माटर् 1सटी, बुलेट टेर् न यासाठी
ु
र्
% र् कंपन्या यांच्यापुढे, मुक् संचारासाठी, मोदी
जपानी कंपन्या आिण अमेUरकेतील अिनवासी भारतीय व तेथील बहराष्ीय
नतमस्तक! चीनच्या अध्यक्षांच्या भारत भेटीमध्ये िविवध क्षेतर्ांमधील गुत
ं वणक5बाबत
चचार् झाली. िचनी यंतर् उद्ोग व अन्य
ु
उद्ोग भारतात सहयोगी उद्ोग म्हणन
ं वणक
ू गुत
ू करण्यास उत्सुक आहेत.
ें , कारखाने यामध्ये
त्यामुळे भरपूर भांडवली गुत
ं वणक
ू , पण रोजगार मातर् नगण्य. स्माटर् 1सटी, रेल्वे, महामागर् , वीजकदर्े
गुत
ं वणूक करायची म्हणजे मुबलक जमीन ताब्यात हवी. ही जमीन गावाची म्हणजे शेतकऱ्यांची िकंवा जंगलातील म्हणजे
%
% र् कंपन्यांना बहाल कशी करणार? अशा
आिदवासींची िनवार्ह साधने आहेत. त्यांना बळजबरीने हसकावल्यािवना
ती बहराष्ीय
जमीन संपादनाच्या आड येत आहे. 2005 चा आिदवासी व वनवासी जमीन हक्क देणारा वनहक्क कायदा आिण सुधाUरत
जमीन संपादन कायदा. तेव्हा हे दोन्ही कायदे `सुधारण्याचा' (म्हणजे भारतीय जनतेचे कायदेशीर हक्क िहरावून घेण्याचा)
मोदी शासनाचा इरादा आहे. परक5य भांडवल गुत
ं वणक5बाबत
भारतामध्ये अनेक भर्ामक समजुती ठसवलेल्या आहेत. एक,
ु
भारतात भांडवलाचा तुटवडा आहे. हे खरे नाही.
करचुकवेिगरी, लांडयालबाडया करून त्या पैशाला काळया पैशाचे रूप िदल्याने त्यातून उघड भांडवली गुत
ं वणक
ू करता
येत नाही आिण हा पैसा जिमनीच्या व मालमत्ेच्या सट्ेबाजी व्यवहारात, रोखे बाजारात, िविवध काळया धंद्ात, सोने-चांदी
H
खरीदण्यात अडकला आहे िकंवा परदेशाच्या गुप् खात्यांमध्ये कजवत
ठे वला आहे. हा पैसा भारताच्या राष्ीय
ु
र् उत्पन्ाहन
अ1धक आहे असा अंदाज आहे.
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दसरा
भर्म म्हणजे परक5य गुत
ं वणक5मु
ळे परक5य चलन उपलब्ध होते. भारतात नफा कमाईसाठी आलेले परक5य
ु
ु
भांडवल व्याज, नफा, रॉयल्टी इ. मागेर् परदेशात नेले जाते. पUरणामी काही वषार्तच भांडवलाच्या आयातीपेक्षा परक5य
चलनाची गळती वाढते आिण परक5य भांडवलामुळे परक5य चलनाचा नक् पुरवठा वाढण्याऐवजी त्यामुळे परक5य चलनाची
नक् जावकच होते, आिण देश कजार्च्या िचखलात खोलखोल रूतत जातो. Uरझवर् बँकने परक5य कंपन्यांच्या 1994-95 ते
1996-97 या काळात केलेल्या 268 कंपन्यांच्या अभ्यासातून हेच िदसून येते. या कंपन्यांनी या तीन वषार्त 157 अब्ज रूपये
परक5य चलन िमळिवले व 208 अब्ज रूपये आयात, नफा, रॉयल्टी इ. मागेर् परदेशी पाठवले. म्हणजे ऐन जावक 51 अब्ज
रूपयांची झाली. तीन वषार्तच ही रक्कम त्यांनी भारतात आणलेल्या भांडवलाच्या ितप्पट होती. यावरून परक5य
भांडवलाद्ारा केवढी लूट केली जाते हे लक्षात येते.
र् होते. परक5य कंपन्या वापरतात ते तंतर्ज्ञान अितभांडवलपर्धान असल्याने रोजगार िनिमती
र्
ितसरा भर्म, रोजगार िनिमती
अल्पच होते. पण त्यासाठी शेतजमीन, जंगलजमीन बळकावली जाते. त्यामुळे शेतकरी, आिदवासी बेकार हेऊन नक्
र् पत्ीचा िवध्वंस होतो तो वेगळाच! आलीशान शहरे, सुपरमहामागर् , रेल्वेमागर् ,
रोजगारात घटच होते. िशवाय िनसगसं
िवमानतळ, बंदरे यासाठी लाखो हेक्टर जमीन संपादन केली जात आहे. पर्चंड बांधकामासाठी डोंगर भुईसपाट करून डबर
आिण खडी, नद्ा खरवडन
ू वाळू , शेतजमीन उकरून िवटा, जंगले समूळ नष् करून लाकड
ू पुरवठा आिण खाणकामातून
कोळसा, लोह आदी खिनजसंपत्ी संपुष्ात आणली जात आहे. भूगभार्तले पाणी आटवून आिण शेतीचे पाणी पळवून `स्माटर्
1सटी'ना पाणीपुरवठा, लाखोंचे िवस्थापन असा पर्चंड िवध्वंस करीत बडया कंपन्यांच्या थैल्या भरणार, धिनकांचा ऐशआराम
चैनचंगळ पोसली जाणार आहे. याला िबरूद मातर् सबका िवकास!
- ‘जीवनमागर् ’च्या सौजन्याने
sulabhabrahme2013@gmail.com;

●●●

ें ू
आत्मा आिण मानवी मद
य.ना.वालावलकर
तत्वज्ञान

इितहास

% िदर्येभ्य: परं मन:। मनसस्तु परा बुिद्: यो बुद्:े परतस्तु स:।
इंिदर्यािण पराण्याहUरं
(गीता अ. 3 श्लोक. 42)
ें +कमिदर्ये
ेर् ं ), मन आिण बुद्ी यांचा उल्ेख आहे. मातर् बुद्ीचे तसेच मनाचेही
गीतेतील या श्लोकात इंिदर्ये (ज्ञानिदर्ये
ें ू उल्ेख नाही. संपूणर् गीतेत मद
ें ू अथवा त्या अथार्चा अन्य कोणताही शब्द नाही. संस्कत
अ1धष्ान असलेल्या मदचा
ृ -मराठी
ें ू हा शब्द नाही. पुढे शोध घेता लक्षात आले क5 आपण आज ज्या अथार्ने मद
ें ू हा शब्द वापरतो त्या
"गीवार्णलघुकोशा"त मद
अथार्चा एकही शब्द वेद, उपिनषदे, गीता यांत नाही. एवढे च नव्हे तर तो बायबलात नाही, कराणात
नाही, कठल्याही
ु
ु
र् थात नाही. ज्ञानेश्वरीत नाही, अन्य संतसािहत्यात नाही. मदच्या
ें ू
धमगर्ं
कायार्िवषयीं

माणसाला झालेले ज्ञान अगदी

अ1लकडचे म्हणजे गेल्या दोन शतकांतील आहे.
ें ू हा अवयव पर्ाचीनकाळी ठाऊक नव्हता. यज्ञात
याचा अथर् असा नव्हे क5 डोक्याच्या कवटीत सुरिक्षतपणे असलेला मद
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अनेक पशू बळी देत. तसेच मांसाहारासाठी बोकड, बैल, गाय असे पशू कापीत. तेव्हा पशूंचे सवर् अवयव वेदकालीन माणसाला
ज्ञात होते. हाडात जसा पांढरा-िपवळा मगज असतो तसा पर्ाण्यांच्या डोक्याच्या कवटीत िफकट गुलाबी-राखी रंगाचा मगज
असतो. माणसाच्या डोक्यातही तसा असणार

एवढे त्याकाळी कळत होते. पण त्याच्या कायार्िवषयी काहीच कल्पना

माणसाला नव्हती. शरीरातील सवर् िकर्या िनयंितर्त करण्याची यंतर्णा त्या गुलबट रंगाच्या मगजात आहे याची कल्पना
त्याकाळी जगात कणालाच
नव्हती. ते ज्ञान अगदी अ1लकडचे आहे. माणसाच्या स्मृती, ज्ञान, मन, बुद्ी यांचे स्थान हृदयात
ु
आहे अशी पूवीर् सवार्ची समजूत होती. कारण हृदयाची धडधड कळत होती. ती थांबली क5 मृत्यू येतो हे िदसत होते.
ें
ेर् ं
माणसाची कमिदर्ये
कोणती, ज्ञानिदर्ये
कोणती, पर्त्येक इंिदर्याचे काम काय हे सहज समजत होते. पण इंिदर्यांनी आपापली
ें
कामे करावी म्हणन
द्ारे झालेले ज्ञान नेमके कोणाला होते? ज्ञाता कोण? हे समजत
ू त्यांना कोण पर्वृत् करतो? ज्ञानिदर्यां
नव्हते. डोळ्यांनी एक वस्तु पािहली. ती सोनचाफ्याची कळी आहे हे आपल्याला समजले. वस्तूचे रूप आिण नाव यांची
सांगड घातलेली ही स्मृती शरीरात कठे
ु साठिवलेली असते? एक आवाज कानांनी ऐकला. त्यावरून सापाने तोंडात बेडू क
पकडला आहे हे हे पूवार्नुभवामुळे कळले. नाकाद्ारे सुगध
ं आला. बकळीच्या
फलां
ु
ु ची आठवण झाली. हे सगळे कसे घडते?
कोण घडवते?
केनोपिनषदात िशष्य गुरूंना िवचारतोः
लोक ज्या वाणीने बोलतात त्या वाणीला बोलण्यास कोण पर्वृत् करतो? डोळ्यांना आिण कानांना त्या त्या
कामासाठी कोण िनयक्
ु करतो?
ऐतरेय उपिनषदात आहे:-ज्याच्यामुळे माणस
ू (नेतर्ांद्ारे) पाहातो, (कणार्द्ारे) ऐकतो, (नाकाद्ारे) वास घेतो, वाचेद्ारे स्पष् बोलतो, (रसनेद्ारे)
चिवष्-बेचव जाणतो तो आत्मा कोण आहे?
या पर्श्नाचे उत्र, "तो हृदयस्थ आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे." असे ितथे िदले आहे. (उपिनषदातील या पर्श्नाचे
ें ू असे आहे हे आपण आज जाणतो.)
खरे उत्र आत्मा असे नसून िनnश्चतपणे मद
त्याच उपिनषदात पुढे,

संज्ञानं (सम्यक ज्ञान), आज्ञानं (आदेश देण्याची शक्5),िवज्ञानं (िविभन् रूपांवरून वस्तू ओळखण्याची क्षमता),
पर्ज्ञानं (तात्काळ जाणण्याची शक्5), मेधा, दृिष्, धृित:, मित:, मनीषा(मनन करण्याची शक्5), स्मृित:, संकल्प:,
कर्तु:(मनोरथ शक्5), असु:(पर्ाणशक्5) , काम: एतािन सवार्िण पर्ज्ञानस्य एव(जीवात्म्याचीच) नामधेयािन।(नावे आहेत.)
ें ू
अशी पर्श्नोत्रे उद्वण्याचे कारण म्हणजे मदच्या
कायार्िवषयीं असलेली त्या काळच्या माणसाची अनिभज्ञता. अन्य सवर्
इंिदर्यांची कामे कोणती ते स्पष्पणे कळत होते. जसे डोळ्यांचे कायर् पाहाणे, कानांचे काम ऐकणे, नाकाचे वास घेणे हे सहज
समजते. पण डोक्याच्या कवटीत आहे ते काय? त्याचे कायर् कोणते? याची काहीच कल्पना नव्हती. ज्यात शंभर अब्ज मज्जा
ें ू म्हणजे जगातले सवार्त िवस्मयकारक, व्यािमशर् (गुत
पेशी आहेत असा माणसाचा मद
ं ागुत
ं ीचे), समजण्यास गहनतम असे
ें ू करतो. हे
िवद्ुत् -रासायिनक यंतर् आहे. माणसाच्या शारीUरक, वैचाUरक, मान1सक, भाविनक अशा सवर् कतींचे
िनयंतर्ण मद
ृ
ें ू िवषयीचे हे कोणतेच ज्ञान नसणे स्वाभािवक आहे.
गेल्या शंभर- िदडशे वषार्त समजले आहे. उपिनषद् काळात मद
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पण माणसाला पडलेल्या पर्श्नांची उत्रे त्याला हवी असतात. िशष्यांनी िवचारलेल्या अशा पर्श्नांवर गुरू िचंतन करतात.
इंिदर्ये आपापली कामे करतात त्यासाठी त्यांना कोण पर्वृत् करतो? कोण आज्ञा देतो? इंिदर्ये, मन, बुद्ी यांच्यावर िनयंतर्ण
ठे वणारा कोणीतरी शरीरात असला पािहजे असे त्यांना वाटत होते. वस्तूचे नाव आिण ितचे रूप-गंधािद गुणधमर् यांची सांगड
र्
र् झाली हे सवर् उपिनषद्कार
घालून ती स्मृती शरीरात कठे
बर्ह्ापासून िवश्वाची िनिमती
ु , कशी नोंदिवलेली असते? सवव्यापी
र् गत वाटले असावे. म्हणन
मानत होते. त्या बर्ह्ाचा अंश माणसाच्या शरीरात असणार हे स्वाभािवकपणे तकसं
ू त्यांनी तशी
र्
कल्पना केली. शरीरांतील त्या मानीव बर्ह्ांशाला आत्मा असे नाव िदले. सवव्यापी
बर्ह् आिण शरीरस्थ बर्ह् यांतील भेद स्पष्
र्
होण्याकUरता सवव्यापीसाठी
परबर्ह्, परमात्मा, परमपुरुष, िशवात्मा तर शरीरस्थासाठी बर्ह्, आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा, देही
र्
असे शब्द रूढ झाले. हा आत्मा हृदयात असतो हेही सवमान्य
झाले.

अंगठ्ाएवढा असलेला अंतरात्मा पुरुष नेहमी माणसाच्या हृदयात nस्थत असतो.मी सवार्च्या हृदयात सामावलो
र् द् िनष्कषर् काढण्याची क्षमता(अपोहन), यांचा उद्व माझ्यातून
आहे. स्मृती, ज्ञान, िचिकत्सक वृत्ी, चचार् करून तकशु
आहे.
(अ.15,श्लोक.15)
ें ू उद्वतात हे आज
गीतेतील या श्लोकात उल्ेख असलेल्या स्मृती, ज्ञान आिण िचिकत्सक वृत्ी या तीनही गोष्ी मदत
र्
ें ू पर्ाचीन काळचे ऋषी आत्मा मानीत होते असे िदसते.
आपण िनिववादपणे
जाणतो. यावरून आजच्या मदला

ें
ेर्
हा जीवात्मा कान, डोळे , स्पशnन्दर्य
-त्वचा-, 1जव्हा आिण घर्ाणिदर्य
–नाक - तसेच अंत:करण ह्ांच्या आशर्याने
(द्ारें) िवषयांचा उपभोग घेतो.
(गीता अ.15,श्लोक.9)

ें ू िनयंितर्त करतो. कोणते पाचकरस केव्हा सर्वावे याचे आदेश मद
ें ू
अन्ाच्या पचनासाठी लागणार्या सवर् िकर्या मद
देतो.
(गीता अ.15,श्लो.14)
ें ू असावा हे स्पष् आहे.
यावरून गीतेतील अहं (शर्ीकष्ण
ृ ) म्हणजे मदच
पर्श्नोपिनषदात गाग्यर् मुनींनी िवचारलेल्या पर्श्नाला महषीर् िपप्पलाद यांनी िदलेल्या उत्रामधूनही ही संकल्पना स्पष्
होते.

हा जो पाहाणारा, स्पशर् करणारा, ऐकणारा, हं% गणारा, तसेच (इंिदर्यांद्ारे) कायर् करणारा िवज्ञानात्मा, जीवात्मा आहे ,
ें ू
तो अिवनाशी अशा परमात्म्यात nस्थत आहे. आज आपल्याला िनnश्चतपणे ठावूक आहे क5 हे सवर् करणारा मद
आहे.
हे गाग्यर् ! अस्ताला जाणार्या सूयार्ची सवर् िकरणे जशी त्याच्या तेजोमंडलाच्या िठकाणी एकवटतात आिण सूयोर्दय
झाल्यावर ती सूयर् िबंबातून पुन्हा फाकतात.
यावरून उपिनषद ् काळातील ज्ञानमयार्दा समजते.

ें
(झोपेत असताना माणसाचा) तो सवर् ज्ञानिदर्यसमु
दाय मनाच्यािठकाणी िवलीन होतो. त्यामुळे हा जीवात्मा
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कांही ऐकत नाही. पाहात नाही. कशाचा वास घेत नाही. स्वाद घेत नाही. त्याला स्पशर् जाणवत नाही. अशावेळी तो
झोपला आहे असे लोक म्हणतात.
र्
र्
या स्वप्नावस्थेत हा जीवात्मा आपल्या िवभूतीचा (सवव्यापीपणाचा
, सवसाक्षीपणाचा
) अनुभव घेतो. जे अनेकदा

पािहले आहे ते पुन:पुन्हा पाहातो. जे अनेकदा ऐकले आहे ते पुनश्च ऐकतो. नाना देशांतील आिण अष्िदशांतील
अनुभवलेल्या िवषयांचा पुन:पर्त्यय घेतो. इतकेच नव्हे तर पािहलेले आिण न पािहलेल,े ऐकलेले आिण कधीही न
े ुद्ा स्वप्नात
ऐकलेले , अनुभवलेले आिण कधीही न अनुभवलेल,े अnस्तत्वात असलेले तसेच अnस्तत्वात नसलेलस
पाहातो. म्हणजे (िनजल्याजागी) आपणच सवर् होतो आिण आपणच पाहातो.
र् मानवी मदला
ें ू शत-पर्ितशत (100%) लागू पडते. त्याकाळी
आज आपण जाणतो क5 स्वप्नावस्थेतील आत्म्याचे हे वणन
ें ू च
उपिनषद ् कारांनी स्वप्नांचा िकती सूक्षम आिण सखोल अभ्यास केला होता हे लक्षात येत.े खरे तर तो िवचार त्यांच्या मदने
ें ू म्हणजे तुमच्या डोक्याच्या कवटीत असलेला गुलबट रंगाचा मगज
केला. पण स्वप्ने पाहाणारा हृदयस्थ आत्मा नसून मी मद
आहे याची जाणीव त्यांना होऊ िदली नाही. त्याकाळी ते समजणे शक्यही नव्हते. आता साडेतीन सहसर् वषार्नत
ं र त्यांच्या
वंशजांना (म्हणजे आपल्याला) ते समजले.
*

*

*

% क गोष्ी मदला
ें ू लागू पडतात हे
असे हे उल्ेख उपिनषदांत तसेच गीतेत आहेत. इथे हृदय हे स्थान सोडन
ू अन्य बहते
आपल्याला आज समजते.
र् , संिचत, पर्ारब्ध, स्वगर् , आत्म्याचा अिचरािद
र्
पुढे या काल्पिनक आत्म्याच्या पायावर पुनजन्म
मागार्नी पर्वास, मोक्ष,
%
मोक्षपर्ाप्ीचे िविवध मागर् , जन्ममृत्यचे
डोलारे उभे
ू फेरे, चौर्याऐशी लक्ष योनी अशा अनेकानेक भर्ामक संकल्पनांचे बहमजली
ें ू च िनमार्ण केले."तुम्ही ज्याला शोधत आहात तो कतार्-करिवता मी आहे." याचा
रािहले. वस्तुत: हे सगळे माणसाच्या मदने
र्
थांगपत्ा त्याने दीघकाळ
लागू िदला नाही. त्याच्या आज्ञेनेच तर सगळे घडत होते. पण ते त्याचे त्यालाच ठाऊक नव्हते.
मग थांगपत्ा कोण, कोणाला, कसा सांगणार?
"आत्मा वा अरे दर्ष्व्य:,शर्ोतव्य:,मन्तव्य:, िनिदध्या1सतव्य:।
(बृहदारण्यक उपिनषद)

अरे बाबांनो! आत्मा म्हणजे काय ते पाहायला हवे. त्यािवषयी ऐकायला हवे. त्यावर मनन, िचंतन करायला हवे.
आत्म्याचा सतत ध्यास घ्यायला हवा. तरच आत्मा म्हणजे काय ते थोडे-फार समजेल .
ें ू
ें िु वज्ञानात मोठी
जणंू या औपिनषिदक उपदेशानुसार आधुिनक वैज्ञािनकांनी मदिवषयी
सतत संशोधन केले आिण मद
ें ू या िवषयावर होत आहे. मानवी मद
ें ू म्हणजेच उपिनषदांतील आत्मा हे
पर्गती झाली. आज जगभरात सवार्1धक संशोधन मद
आता समजू लागले आहे असे म्हणण्यास पर्त्यवाय नसावा.
अशी आहे ही जािणवेची जाणीव असलेल्या (पण बरेचदा कठल्या
कठे
ु
ु भरकटणार्या) होमो सेिपयन सेिपयनची गंम्मत!
ें ू मज्जा!
म्हणजे अब्जावधी मज्जापेशींनी बनलेल्या त्याच्या मदची

ynwala@gmail.com
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जेत

नंदा खरे/पद्जा फाटक
आदरांजली

पद्जा फाटक वारल्या. अनेक व्याधी, ‘रोपण’ केलेले मूतर्िपंड, त्या मूतर्िपंडाला शरीराने स्वीकारावे यासाठीची
औषधयोजना, त्या औषधांचे दष्पUरणाम
टाळायला (िकंवा सौम्य करायला) आणखी औषधयोजना; अशा साऱ्यांशी बावीसु
ें २०१४ ला पद्जांनी ‘देह ठे वला.’
तेवीस वषेर् झगडन
ू सत्रच्या वयात ६ िडसबर
‘आजचा सुधारक’ आिण त्यांचा जुना स्नेह. िद. य. देशपांडे, पर्. ब. कलकणीर्
, मी, साऱ्यांशी तसाच जुना स्नेह.
ु
िशक्षणाने समाजशास्ज्ञ असलेल्या पद्जांना खरे तर कोणताच िवषय वज्यर् नव्हता. ‘िशक्षणतज्ज्ञ ताराबाई मोडक’ आिण
(माधव नेरूरकरांसोबतचे) ‘बाराला दहा कमी’ ही त्यांच्या गर्ंथसंपदेतली रत्ने.
र् न,े िनष्ेने
ताराबाई मोडक पद्जांच्या आजी. त्यांचे वादळी व्यिक्गत आयष्य
ु ; आिण िशक्षणक्षेतर्ातली अत्यंत सजकते
केलेली कामिगरी; या दोन्हींना पूणर् न्याय देत पद्जांनी सुंदर चUरतर् रेखाटले.
अणिवज्ञान
आिण अणबाँ
ु
ु बचे तंतर्ज्ञान हा िवसाव्या शतकातला महत्वाचा मानवी व्यवहार खप
ू सहृदयतेने पद्जांनी
तपासला. एक5कडे माणसाची ज्ञानलालसा आिण दसरीकडे
ज्ञानवापरातले नैितकतेचे पर्श्न, यांतले ताणतणाव त्यांनी अत्यंत
ु
सुरस आिण वाचनीय रूपात वाचकांपुढे मांडले.
पण पद्जांचा मूळ िपंड ल1लतलेखांचा. पण हे जागाभरू, फरसतीच्या
काळात वाचायचे लेख नव्हेत. सज्जड पर्श्न
ु
िवचारणे, ज्ञानिपपासा आिण ितचे शमन वाचकापुढे मांडणे, हा पद्जांचा लक्षणगुण. खरे तर १९७५-९० या काळातल्या
िववेक5, िवचारी, सुिशिक्षत मध्यमवगार्च्या बौिद्क कमाईचा आलेख रेखत, त्या वगार्चे पर्श्न त्यांच्यातफेर् मांडत पद्जा वावरत
होत्या. त्यांच्या मनांतल्या, िवचारांतल्या उत्कष्
ृ अंगाला पद्जा िभडत होत्या.
हो, त्या बर्ाह्णी संस्कतीतू
न आलेल्या होत्या. पण त्या संस्कतीने
एकण
ृ
ृ
ू काही
ू मराठी-भारतीय समाजाला खप
िदले आहे. म्हणनच
त्या, ‘‘हो, पर्श्न साडेतीन टक्क्यांचा (बर्ाह्णांचा!) आहे, पण म्हणन
ू
ू काय त्या पर्श्नानं असूच नये?” असे
र्
न लाजता िवचारत असत. जाितभेदाला संपवू पाहणाऱ्यांमध्ये जी ‘Uरव्हसर् स्नॉबरी‘ असते, उच्चवणीर् ते सगळे च िनरथक
िकंवा घातक, असा अिववेक5 भाव असतो, त्याला पद्जा सक्षम उत्र देत असत. म्हणनच
त्यांच्या, त्यांच्या 1लखाणाच्या
ू
चाहत्यांमध्ये वा. िव. भट (त्यांच्या पिहल्या पुस्तकाचे पर्काशक), गर्ंथाली पUरवार (ज्या पुरोगामी गटाला पद्जांचे एकही
पुस्तक काढता आले नाही!) इथपासून ते शर्ी. पु. भागवत (सािहत्यातल्या उच्चवणीर्यांचे मेरुमणी) यांसारखे िविवधरंगी
लोक आहेत.
त्यांच्या लेखनाची साnत्वक, वाचनीय, सहृदय वृत्ी अधोरे1खत करणारा उतारा खाली देत आहोत. (सोनेलुिमयेर,
सुपणर् पर्काशन, पुण,े ‘िशक्षण’ या लेखातून)

थोडाफार अॅब्स्टेर् क्ट िवचार करता यायला लागल्यापासून मला सतत एक पर्कारची अिनnश्चतता, असुरिक्षतता
वाटत असायची आिण हा भांबावलेपणा खपू वषर् िटकन
ु तरी डोळे बांधून या नव्या पUरसरात जाणन
ू
ू होता. जणू मला कणी
ं मला अनोळखी वाटायचे.कठे
सोडलेलं असावं तशी भोवतालची बरीच नावं, पाट्ा, संस्था आिण संबध
ु एखाद्ा रातर्ीपुरता
मुक्काम करायची वेळ आली तरी आपण त्या घराचा - िनदान खोलीचा - िकमान भूगोल माहीत करून घेतो आिण मला
तर जन्मभर ज्या पाण्यात सपासप हात मारायचे होते त्याचं कांपो1झशनही समजत नव्हतं.
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हे आपले वडील. हे सरकारी हायस्कलचे
िपर्न्सीपॉल आहेत तर सरकारी म्हणजे नक्क5 काय? वाटेत लागणारा तो नळ,
ू
र् झालं म्हणन
म्यिन1सपा1लटीचा
-म्यिन1सपा1लटी
म्हणजे नक्क5 काय? आईला सारखं ‘मजरङ्
ु
ु
ू वाईट वाटत असतं. ते वाटणं
म्हणजे नक्क5 काय? आपला मामा मुंबईला ‘एिशया एलेnक्टक
र् ’ मध्ये आहे; हे जे आपण कणी
ु िवचारलं तर सांगता यायला हवं
म्हणन
ू लक्षात ठेवलंय, ते तरी? आिण त्याच्या घरी िनळ्या, िनळ्या ज्योतींचा ‘गॅस ‘ असतो तो?
थोडक्यात म्हणजे आपल्या भोवताली हे सगळं काय चाललंय काय?
% क भौितक होते. आिण बाक5ची सगळी माणसं पािहली तर ती याच अनाकलनीय
पर्श्न अनंत होते आिण त्यातले बहते
जगात-जणू इथेच जन्मल्यासारखी-िबंधास्तपणानं वावरत असायची!
माझा बुिद्पर्वास सुरू झाला तो भोवताल समजून घेण्याच्या या टोकाच्या गरजेतन
ू , रोकड्ा उपयक्वादातू
न - िवशुद्
ु
ज्ञानलालसेतन
ू नव्हे.
आमची, माझी मैतर्ीण गेली. आम्हाला, मला दUरदर्ी करून गेली. पण ितची गnप्पष्, पर्ेमळ िववेक5 वृत्ी 1जवंत राहीलच.
माणसपर्ाणी
खप
ू
ू लवचीक, शहाणा, िटकावू आहे! त्याला जगाकडे मजेत पाहणे आवडते. आिण पद्जांचे तर स्वतः िनवडलेले
नावच ‘मजेत’ असे होते!

vidya_nand@hotmail.com

●●●

कटबसस्था
ु ु ं ं : काही पर्श्न
छाया दातार
यवा
ु

मिहला

जीवन शैली

आजचा तरूण अस्वस्थ आहे, असंतुष् आहे. बेभान आहे, बेदरकार आहे, बेजबाबदार आहे िहसंक आहे, िवध्वंसक
आहे. त्याला कोणतीही बंधने नकोत. त्याला मुक्5 हवी आहे पण ही अराजकवादी मुक्5 आहे. हा बेबद
ं पणा आहे. हे
आजच्या समाजशास्ज्ञांचे तरूणाचे िवश्लेषण आिण हा राज्यकत्यार्च्या, त्याच बरोबर आईविडलांच्या डोक्याच्या काळजीचा
िवषय. उपाय अनेक सुचिवले जातात, तरूणांना िवधायक कायार्साठी पर्वृत् केले पािहजे. खेड्ात पाठिवले पािहजे. त्यांची
उसळती यवाशक्5
सृजनासाठी वापरली पाहीजे. तरूणांने राजकारणात पडू नये सरकारी पातळीवर िवद्ापीठातून ह्ा
ु
यवाशक्5ला
बांध घालण्याचे पर्यत्न होतात. आईविडलाकंडन
ू पैशाच्या नाड्ा आवळण्याचा पर्यत्न होतो. मुले आईविडलांना
ु
जुमानत नाहीत. ‘ जनरेशन गॅप’ (िपढ्ामंधील अंतर) वाढते आहे का? अशा िचंतेच्या सुरांमध्ये पUरसंवाद होतात. कटं
ु ु बांचा
पूवीर्चा सुरळीतपणे चालणारा गाडा आता करकरू
ु ु लागला आहे याची सवार्ना जाणीव होते. आिण आजचा तरूण असा
अस्वस्थ का याच्या कारणांचा शोध घेता घेता दोन िठकाणी त्याची मुळे रूजली असल्याची पक्क5 खातर्ी पटते.
िशक्षणव्यवस्था बदलली पािहजे, िशक्षणातून संस्कार चांगले झाले पािहजेत. आिण कटं
ु ु बजीवन सुधारले पािहजे. माणसाच्या
मनावर पिहले घाव बसतात ते येथेच.
कटं
ू
ु ु ब व्यवस्था आदशर् असली पािहजे. मुलांची मने तेथे घडिवली जातात असे आमचे समाजशास् टाहो फोडन
सांगतात. पर्त्यक्ष कंु टबात
मातर् वेगळे िचतर् िदसते. बाहेर लोकशाहीचा आदशर् सांगणारी समाज व्यवस्था कटं
ु
ु ु बात मातर्
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‘विडलांचे आज्ञापालन करावे’ असा उपदेश करून मुलांची मने विडलांच्या भीतीने खरटी
ठे वण्याचा पर्यत्न करते.
ु
व्यिक्स्वांतत्याचे नारे िदले जात असताना घरात मातर् ‘बाई ग तुझे स्थान चुलीजवळ!’ या मंतर्ाने 1स्यांची गुलामी जोपासली
जाते. ‘ सचोिटने वागावे’ या उपदेशाचा मंतर् जपत घरात मातर् विडलांच्या मृत्यु मागे संपत्ीचा मोठ्ात मोठा हडप
करण्यासाठी भावाभावात स्पधार् लागते. पुरूष बर्म्हचारी रािहला तर त्यांचे कौतुक होते. अिववािहत स्ीला समाज वाळीत
H
टाकते. स्ीचा देवता म्हणन
क्षुदर् पातळीवर
ू आम्ही सन्मान करतो असे अिभमानाने सांगत घरोघरी स्ीला दासीहनही
वागिवले जाते. एक5कडे पर्त्येकाने आवडीचा व्यवसाय िनवडावा असे म्हणत विडलांच्या आवडीचा व्यवसाय िनवडावा अशी
र् ताबा त्यांचा असतो. पैसे या िनकषावर सवर् काही तोलले जाते. तारूण्य हा
त्याची फलिनष्पत्ी होते. कारण आ1थक
जीवनाचा अितरम्य, रोमॅंिटक काळ म्हणन
ू किवतातून महती गायली जाते. पर्त्यक्ष कॉलेजमध्ये मातर् तरूणतरूणींची स्वच्छ
मोकळी मैतर्ी नाक मुरूडन
ू पािहली जाते. तरूणां-मध्ये धडाडी, पुढारीपंणा, औद्ोिगक वृत्ी जोपासली पािहजे म्हणता
म्हणता घरात मातर् ‘तुला काय कळतय! आमचे अनूभवाचे बोल ऐक.’ या दडपणाखाली पुढे पाऊल टाकायला बंदी केली
जाते. आत्मसन्मान ठेवावा, लाथ मारीन तेथे पाणी काढीन अशी वृत्ी बाळगावी हे सुभािषत पाठ करून घेता घेताच
पर्त्यक्षात मातर् लाचारी, ढोंगीपणा याच गुणावर माणसे यशस्वी होताना िदसतात. ‘जाती व्यवस्था मोडली पािहजे या
उपदेशाचे ढोल ऐकता ऐकताच घरीदारी जातीबाहेर लग् केलेल्या व्यिक्ला टोचे मारून रक्बंबाळ करणारी विडलधारी
मंडळी दृिष्स पडतात. आिण आजचा संवेदनाशील माणस
ू िवषण्ण होतो. सुभािषते आिण पर्त्यक्ष व्यवहार यांच्यामधील
दरीचा अथर् काय? माणस
ू असा का वागतो? असे अनेक पर्श्न त्याला पडतात. माणसाचे व्यिक्मत्व घडते तरी कसे?
एक5कडे या सगळ्या दािभंकतेवरूध्द बंड करावे असा आकांन्त करणारी व्यक्5 पुन्हा या समाजात सािमल होऊन तेच
दािभंक जीवन कसे जगते?

या पर्श्नांची उत्रे पहाण्यासाठी सगळे जीवनच तपासून पाहायला पािहजे, असा पर्यत्न

क्विचतच होताना िदसतो. या दािभंकतेने वैतागलेला तरूण पुष्कळदा हे सामा1जक जीवनच नाकारतो समाज म्हणजे बंधने
ह्ा बंधनांचा 1धक्कार करताना तो समाज-संघटनाचाच 1धक्कार करतो. पर्दिषत
झालेल्या पर्काशापेक्षा अंधाराला
ू
कवटाळतो. अशी नकारात्मक भूिमका घेऊन उत्रे सापडत नसतात. आपण माणस
ू आहोत. इतर पर्ाणीमातर्ापेक्षा शर्ेष्
आहोत. माणसाचे जीवन हे केवळ िनसगार्ने िनयम केलेल्या चौकटीत न होता माणसाच्या जाणीवपूवर् क कतीतू
न घडत जाते
ृ
आिण म्हणनच
माणसाचे जीवन माणसाला बदलती येते. माणस
ू
ू हा समाजातच राहH शकतो. सामा1जक शर्म हो त्याच्या
अnस्तत्वाची अट असते. आिण म्हणनच
सामा1जक बंधने ही सामा1जक सुखाचे कोंदण असते. ह्ा सुखाच्या व स्वातंत्याच्या
ू
ू पडते आिण हे जािणवपूवर् क करता येते. हे भान येणे म्हणजे मानवी सामथ्यार्ची
कक्षा रूंदावताना जुन्या बंधनाचे कोंदण गळन
ओळख पटणे. याचीच पुढची पायरी अभ्यास.
जीवनाची तीन क्षेतर्े
व्यक्5चे जीवन हे साधारण तीन िठकाणी िवभागलेले असते (1) कटं
ु ु ब जीवन, (2) कायर् जीवन, (3) आिण या
दोघांच्याव्यितUरक् उरलेले मैतर्ी जीवन.
र् असते.
(1) कटं
ं हे रक्ाच्या नात्याने बांधले असतात. त्यामध्ये एकपर्कारची अपUरहायता
ु ु बातील माणसामाणसांचे संबध
तशीच सास्कृं ितक सुरिक्षतता असते. पूवीर्च्या टोळी जीवनाचा हा एक पर्गत पर्कार म्हणता येतो. कोणत्या कटं
ु ु बात माणसाचा
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जन्म होतो या घटनेने माणसाच्या आयष्या
ु तील अनेक चाकोऱ्या जन्म जात ठरून जातात. कटं
ु ु ब हे पिहली लक्षमण रेषा
आखते, पिहले कपं
ु ण येथेच भेटते.
र्
(2) कायजीवन
हे माणसाच्या आयष्यातील
सवार्त महत्वाचे अंग. स्वत:च्या अंगच्या सामथ्यार्ची क्लपना त्याला येथेच
ु
जाणवते. येथील पायरीवर पाय ठे वूनच त्याचा सामा1जक व्यवहारात पर्वेश होतो. िशडीच्या िकतव्या पायरीवरुन सुरूवात
होते याला उत्पादन व्यवहारात महत्व असते. त्याचे तर माणसांशी संबध
ं िनnश्चत होतात. तो कामगार असेल तर तो शोिषत
वगार्त जातो कारखानदार असेल तर शोषक वगार्त जातो. त्यांचे िहतसंबध गोठले जातात. त्यानुसार जीवनाकडे पहाण्याचा
र्
दृिष्कोन तयार होतो. तकपधदती
, गृिहतकत्ये
थोडक्यात कल्पना पर्णाली तयार होते. सुभािषतांचा काळ जाऊन
ृ
व्यवहाराचा काळ येतो. आिण मन लविचक बनू लागते.
H वासूिगरी करणे िकंवा िमतर्ांच्या घोळक्यात
(3) क्लबमध्ये जाऊन पत्े खेळण्यापासून ते नाक्यावर उभे राहन
र्
पानपट्ीवाल्याचा रेिडओ ऐकणे हे मैतर्ी जीवन. येथे कंु टबजीवन
व कायजीवन
यामध्ये आढळणारी िशस्तशीर रचना नसते.
ु
त्यामुळे येथे पुष्कळसा सैलपणा असतो. दोन्ही िठकाणी असणाऱ्या दमनाचा येथे अभाव असतो. येथील मानवाचे संबध
ं
र्
बऱ्याच पर्माणात िनवडलेले असतात. आिण कटं
या दोन्ही िठकाणी न िमळालेला 1जव्हाळा येथे िमळू
ु ु बजीवन व कायजीवन
ेर् भावना तीवर् नसते. बेछू टपणा, बेदरकारपणा यांना वाव िमळतो. व दोन्ही िठकाणी जाचक वाटलेली पण
शकतो. स्पधची
टाळता न येणारी िशस्त व बंधने झुगारून देऊन काहीशा िचिकत्सक दृष्ीकोनातून समाजाकडे पाहण्याचे धैयर् िमळू शकते.
िकंवा काही वेळा चक्क जीवनापासून पळण्याचा व दारूमध्ये दु:ख बुडिवण्याचा पर्कारही घडू शकते अथार्त पुन्हा एकदा
घोळके तयार होतातच व ह्ा घोळक्यातील मान1सक वातावरणावरही समाजाची सावली पडलेली असतेच. ‘घोळक्याचे
‘अ1ल1खत िनयम तयार होतात. घोळक्यात कोण सामील होऊ शकते व कोण नाही हे पुन्हा त्याचे कटं
ु ु ब व कामाचे स्वरूप
र्
यावरूनच ठरिवले जाते. येथेही माणसाच्या व्यिक्मत्वाला आकार येत असतोच. कटं
यामध्ये जी बंधने बाह्
ु ु ब व कायजीवन
H स्वीकारली जातात. ती मताचा भाग बनतात. सगळ्यांना चहा पाजणे हा
वाटतात तीच बंधने या मैतर्ी जीवनात स्वत:हन
अ1ल1खत िनयम मी पाळला नाही तर मी एकटा पडण्याची भीती असते. एकटेपणा ही सवार्त मोठी िशक्षा असते. या ितन्ही
िठकाणी माणसाच्या मनावर संस्कार होत असतात. पण मूळ माणस
ू कोठे घडिवला जातो असा कोणी पर्श्न िवचारसा तर
पटकन उत्र िमळते, ‘अथार्त कटबां
ु ु त‘ अगदी लोकिपर्य भाषेत बोलायचे झाले तर ‘बाळ आपल्या पायावर उभे राह्ला
लागेतोवर ऊन, वारा, पाऊसपाणी यापासून संरक्षण देणारे उबदार घरटे म्हणजे कटं
ु ु ब.‘ येथे काऊिचऊची गोष् आठवते,
पक्षी व पर्ाणी याच्याशी तुलना करण्याचा मोह होतो. या सोप्या पृष्भागीय साम्यामुळे मानवाचे वेगळे पण िवसरले जाते व
कटं
ु ु ब हा समाजाचाच एक भाग आहे, एक सामा1जक संस्था आहे याचे भान संपते. कटं
ु ु ब म्हणजे सुखाने संरिक्षत बेट असा
र् ’ वाटू लागते, जीवशास्ीय वाटू लागते. ही एक भूिमका झाली.
भर्म तयार होतो. ते ‘नैसिगक
कटं
ु ु ब : एक शाळा
दुसरी भूिमका अशी, माणसाचा जन्म कटं
माणसाचे व्यिक्मत्व हे कटं
ु ु बाच्या चौकटीत होतो. म्हणनच
ू
ु ु बातील
वातावरणातच मूलत: घडिवले जाते आिण हे व्यिक्मत्वाचे कंगोरे घेऊन तो सामा1जक व्यवहारात भाग घेतो. सामा1जक
र् , िनखळ िततके माणसाचे व्यिक्मत्व शुध्द आिण
व्यवहाराला आकार देतो. रंग देतो. कौटंु िबक जीवन 1जतके उत्म, आदश
असा माणस
ू जेव्हा सामा1जक व्यवहारात भाग घेईल तेव्हा तो सामा1जक व्यवहार अ1धक सचोटीचा, सत्यम् , िशवं, मगंलम्
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होईल असा खोटा आशावादही सापडतो. काहीसा अशा पर्कारचा सूर शर्ी आशा मुड
ं ले यांच्या मागील वषीर् (1975) स्ी
मा1सकात आलेल्या लेखमालेमध्ये आढळतो. त्यांचा आरोप असा क5 आज भर्ष्ाचार, गैरपर्कार, ढोंगे, बुवाबाजी, स्ीपुरूषनीत्ीमत्ा, लैिगंक स्वातंत्य या सामा1जक पर्श्नाबाबत आरडा ओरड केला जातो. पण ‘समाजजीवन फक् उं बऱ्याच्या आत
िनरोगी व उं बऱ्याबाहेर भर्ष् कसे असू शकेल?’ थोडक्यात कटं
ु ु बजीवन सुधारणे ही व्यक्5 सुधारण्याच्या मागार्तील व वैचाUरक
र्
पUरवतनातील
आद् गरज आहे. या दृष्ीकोनामध्ये कटं
ु ु ब हे केवळ सुरिक्षत ऊबदार घरटे एवढीच भूिमका घेतलेली नसून
कटं
महत्वाचे असतात, या वास्तवाचे भान ठे वले गेले आहे.
ु ु ब ही एक पर्कारची शाळा आहे. तेथील संस्कार हे आयष्यावर
ु
आिण तरीसुध्दा हा दृिष्कोन अपुरा आहे. आईवडील, बिहण भाऊ, आजी आजोबा, मावश्या, काका ठरािवक दृिष्कोन
र् र् त्त्वांची यादी िदलेली असते. त्यानुसार ही माणसे
घेऊन जन्माला आलेली असतात. पर्त्येकाकडे समाजाने एक मागदशक
र् र् त्त्वांची यादी बदलली क5 मुलांचे वळण सुधारेल असा
मुलांना वळण लावताना असे गृहीत धरले गेले आहे. ही मागदशक
र् र् तत्वे काही सनातनी िवचारवंतानी मुद्ाम बनवून स्वत:च्या हकमतीखाली
% ु
भाबडेपणा या दृिष्कोनाचा येतो. ही मागदशक
र् ू चूक आहे, ती सुधारून नवी
त्यांचे आचरण करण्यास भाग पाडले असाही भर्म यात गृिहच धरलेले िदसतो. जुनी वतणक
कशी आणावी याची पथ्ये देऊन हा दृष्ीकोन थांबतो. पण अजूनही जुन्याचीच चलती का आहे, लोकांना नव्यातील
चांगलेपणा का िदसू शकत नाही याची कारणमीमांसा शोधण्याचा पर्यत्न येथे नाही. कारण कटबां
ु ु चा जन्म कसा होतो, कटं
ु ुब
या संस्थेस सामा1जक कायर् नक्क5 काय आहे. समाज कसा चालतो. कटं
ु ु बात िदली जाणारी िशकवण कोणत्या सामा1जक
गरजांपायी तयार होतो याची छाननी केली जात नाही. आज आपल्याला नेमके तेच करण्याची आवश्यकता आहे.
याच दृिष्कोनातून कटं
ु ु बजीवनाचा व्यिक्मत्व घडणीवर पUरणाम याबाबत िनnश्चत भूिमका घेता येईल. याबाबत
एकच गोष् लक्षात ठेवली पाहीजे क5 कटं
ु ु ब हे सुरिक्षत बंदर असले तरी त्या बंदरातील पाणी व बाहेरील अथांग समुदर् हे
एकाच समाजजीवनाचे भाग आहेत. समुदर्ातील अंतपर्वाह या बंदराला येऊन िभडतात. आईवडील, बहीण भावंडे ही या
समुदर्ावर संचार करूनच पुन्हा बंदरात येतात. या संचारातूनच त्यांच्या मनावर पUरणाम होत असतो. ते पUरणाम त्या जाणीवा
बंदरात उभ्या असलेल्या छोट्ा मुलावर संस्काUरत होत असतात. म्हणनच
उं बऱ्याबाहेरील समाजजीवनाचाही मुलाला व
ू
कटं
ु ु बातील वातावरणाला सतत स्पशर् होत असतो. आिण या वातावरणात वाढलेले बाळच उं बऱ्याबाहेरच्या भर्ष्
समाजजीवनात पाय रोवून उभे राहH शकते. कारण भर्ष् समाजजीवनामध्ये आपण लाथा कधी खायच्या आिण दस
ु -याला
कधी द्ायचा याबद्लचे कसब त्याच्या अंगी बाणलेले असते. याचाच अथर् आपण माणसाचे जीवन जरी तीन िवभागामध्ये
र्
वाटन
ं असतो. विडलांच्या कायजीवनाचा
मुलाच्या
ू टाकले तरी ह्ा ितन्ही िवभागांचा एकमेकांशी अिवभाज्य संबध
र्
कटं
व कटं
ु ु बजीवनावर पUरणाम होतो. कायजीवन
ु ु बजीवन यांना पूरक असेच मैतर्ीजीवन रहाते झोपडपट्ीत राहणाऱ्या
H मैतर्ी जीवन जगता येते. कारण तुमचे
कामगाराच्या मुलाला कोपऱ्यावरच्या पानपट्ीवाल्याच्या दकानासमोरुन
उभे राहन
ु
र्
अnस्तत्व सामा1जक असते. आिण कटं
, मैतर्ीजीवन येथे होणारे संस्कार व तयार होणारे भावजीवन
ु ु बजीवन कायजीवन
मनोवृत्ी या व्यिक्च्या सामा1जक अnस्तत्वाने ठरिवल्या जातात. सामा1जक अnस्तत्व सामा1जक संबध
ं ाच्या चौकटीत फलत
ु
राहते. हे सामा1जक संबध
ं उत्पादन-संबध
ं ाच्या पायावर आधारीत असतात. उत्पादनसंबध
ं ाची मुळे उत्पादन व्यवस्थेमध्ये
रुजलेली असतात. उत्पादनािशवाय माणस
ू जगू शकत नाही. उत्पादन ही मानवी अnस्तत्वाची पर्ाथिमक गरज आहे. सध्या
मानवी मनाची होणारी घडण - कटं
ु ु बसंस्थेचे कायर् - कटं
ु ु बव्यवस्थेचे समाज-संघटनेमधील स्थान एवढी सुसूतर् साखळी
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र्
लक्षात आली तरी पुर.े यातूनच कटं
स्वरूपाचे आकलन होऊ
ु ु ब म्हणजे नक्क5 काय यासंबधी एक िनnश्चत पण सवसामान्य
शकेल.
कटं
ु ु ब म्हणजे नक्क5 काय? मानवाचा जन्मापासूनचा बराचसा काळ कटं
ु ु बात जातो माणसामाणसातील पिहले नाते
कटं
ु ु बात सापडते. आपण माणस
ू नावाच्या पर्ाणीजातीचा सभासद आहोत याची जाणीव कशी करावी याते पिहले धडे तेथे
िमळतात. बाहेरील सामा1जक व्यवहाराचे वादळी वारे या सुरिक्षत घरट्ाला लागत नसले तरी त्या व्यवहाराची चुणक
ु
पाहयला िमळते. थोडक्यात कटं
असते. व्यिक्व्यिक्तील सामा1जक
ृ
ु ु ब हे बाहेरच्या भव्य समाजाची छोटीशी पर्ितकती
संबध
ं ाचे पर्ितिबंब येथे पहायला िमळते. लुटु पुटु च्या लढाया लढण्याचे िशक्षण येथेच िमळते. म्हणनच
माणस
ू
ू सामा1जक
जीवनातील आपापली भूिमका व्यnव्स्थतपणे स्वीकारतो व पार पाडतो. हे सवर् कशा तऱ्हेने होते ते आपण पुढे बघणार
आहोत.
कटं
ु ु बसंस्था नष् होते आहे काय?
शास्ीय अभ्यासाच्या पूवीर् थोडीशी एका पर्च1लत गैरसमजाची दखल घायला हवी. कटं
ु ु बसंस्था जन्माला येऊन आज
र्
शेकडो वषेर् झाली. त्यामुळेच समाज म्हटला क5 कटं
माणसाच्या मनावर इतके पक्के
ु ु बव्यवस्था आलीच. हे सवसामान्य
िबंबले आहे क5 पुढे कटं
ु ु बव्यवस्था रहाणार नाही असे कोणी भाक5त केले क5 लोक त्याला वेड्ात काढतील िकंवा तो
स्वैराचारी आहे. अशी त्याची संभावना करतील. पण गंमतीची गोष् म्हणजे आजही काही पाश्चात्य देशात कटं
ु ु बव्यवस्था
डळमळू लागलेली आढळते. घटस्फोटाचे वाढलेले पर्माण, व्यवसाय महत्वाचा. मग मुलांकडे लक्ष कोण देणार असे म्हणन
ू
र्
मूल नको म्हणणाऱ्या यवती
नको म्हणन
ु , िकंवा पुरूषी वचस्व
ू अिववािहत रहाणाऱ्या तरूणी यांचे पर्माण वाढताना िदसते
आहे. त्याचपर्माणे कटं
ु ु बामधून ज्या सोयी माणसाला िमळत असतात त्यांचे बऱ्याच पर्माणात सामा1जकरण झाले आहे.
मुलांवरील संस्काराचे काम वयाच्या ितसऱ्या वषार्पासून शाळांनी उचलेले आहे. आजाऱ्यांची, म्हाताऱ्यांची सेवाशुशर्ुषा
करण्याचे काम रूग्णालये, वृध्दाशर्म येथे केले जाते. धुलाई, स्वयंपाक वगैरे सेवा बाहेर सहज िमळतात. वेश्यामुळे
शरीरसुखाची गरज भागू शकते. अशा nस्थतीत कटं
ु ु बाची गरज काय हे मुख्य म्हणजे पूवीर् संपत्ीला वारसा म्हणन
ू तरी
मुंलाची गरज भासे. आजकाल सामान्य माणसाकडे ना जमीन, ना घर, ना कारखाना. तेव्हा संपत्ीच्या वारशासाठी मुलांची
गरज उरली नाही. थोडक्यात कटं
ु ु बसंख्येचे कायर् संपलेले आहे. हे झाले वरवरचे िचतर्.
आपल्याकडे जेव्हा कोणी ही भीती व्यक् करतात तेव्हा मातर् क5व करािवशी वाटते. आपल्याकडे अिवभक्
कटं
े ी गती आलेली नाही. िहंद ू अिवभक् कटं
ु ु बपध्दतीतून िवभक् कटं
ु ु बपध्दतीमध्ये होणाऱ्या बदलाला अजूनही पुरश
ु ुब
कायद्ासारखे कायदे करून संपत्ीमालकाच्या संपत्ीवर कर कमी बसिवण्याचे पर्यत्न चालू आहेत. व अिवभक् कटं
ु ु बपध्दत
मोडण्याची गरज त्यांना भासत नाही. तसेच कटं
े े झालेले नाही. औद्ोिगकरण झपाट्ाने
ु ु बातील सेवांचे सामाजीकरण पुरस
होत नसल्याने स्ीला नोकरीसाठी मोठ्ा पर्माणात बाहेर पडावे लागले नाही. गृिहणीला पोट भरण्यासाठी अजूनही
नवऱ्यावर अवलंबून रहावे लागते. शहरातील कामगाराकडे खेड्ात रहाणाऱ्या भावाची मुले िशकायला, नोकरी करायला
असतात. बेकारांना सामावून घेण्यासाठी कटं
ं ामुळे ले ऑफ िदलेल्या
ु ु बे ही आवश्यक संस्था आहे. कटं
ु ु बातील घट् ऋणानुबध
कारखान्यातील कामगार भावाकडे बिहणीकडे दोन वेळचे जेवण घेऊ शकतो. तेव्हा कटं
ु ु बसंस्थेने येथील जीिवतकायर् संपलेले
नाही.
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अथार्त येथे कटं
ु ु बव्यवस्था चांगली क5 वाईट हा पर्श्न नसून ितचे कायर् समजून घेण्याचा हा पर्श्न आहे. पुष्कळसे
िवचारवंत जेव्हा भारतीय संस्कृतीचे व आदशर् कटं
ु ु बव्यवस्थेचे गोडवे गातात व पाश्चात्य देशांच्या आत्यितंक व्यिक्वादाला व
उपभोगी पर्वृत्ीला नावे ठे वताता त्यांनी ही गोष् लक्षात ठे वण्याची आवश्यकता आहे क5 समाजाच्या िवकासाच्या वेगवेगळ्या
अवस्था असतात. टप्पे असतात त्या त्या अवस्थेची सामा1जक गरज म्हणन
ू काही संस्था िनमार्ण होतात. कल्पनाव्यह
ू तयार
होतो. त्या अवस्थेचा भौितक पाया बदलला क5 हळू हळू समाज संघटनाचे स्वरूप बदलते. संस्थाचे स्वरूप बदलते.
H मानवाची नैसिगक
र् गरजही नाही. तो िविशष् समाज
कटं
ु ु बसंस्था ही ितर्कालाबा1धत तत्व तर नव्हेच नव्हे िकंबहना
संघटनेतील माणसाची सामा1जक गरज आहे. आज केवळ नवी िपढी जुन्या िपढीच्या आज्ञांचे िबनचूक पालन करायला
तयार नाही. त्यांच्या आवडीिनवडी, नीतीकल्पना यांमध्ये थोडासा बदल िदसू लागला आहे. मुलांच्या मनावरही िचतर्पट,
सािहत्य, िशक्षण यांतून होणाऱ्या संस्कारांचे पर्माण वाढले आहे. तेही शहरातून. आिण त्यामुळेच िवचारवंत घाबरून जाऊन
पर्श्न िवचारू लागले आहेत. ‘कटं
ु ु बसंस्था नष् होते आहे काय?’
मध्यमवगीर्य सुरिक्षत िचरेबद
ं ी कटं
ु ु बव्यवस्थेला िकंिचत धक्के बसायला लागले आहेत. पण कामगार वगार्ची अवस्था
H कठीण आहे. उत्र पर्देशातून येणारे भैय्ये आपण बघतो. आिण त्यांच्यावर िवनोदही करतो. दोन वषेर् गावी न गेलेल्या
त्याहन
भैय्या जेव्हा हातावर पेढे ठे वून ‘मुझे बच्चा हो गया’ असे कौतुकाने सांगतो तेव्हा आपणा दष्पणे
हसतो. मध्यमवगीर्य बायका
ु
र् करतात. ‘तसल्य बायका आहेत म्हणन
तावातावाने वेश्याव्यवसायाचे समथन
ू बरे हो, नाहीतर या मेल्या पुरूषांची नजर
आमच्यासारख्या कलवान
1स्यांकडे वळायची’ असा यिक्वाद
ऐकता ऐकता कठे
ु
ु
ु तरी खोलवर जाणीव होत रहाते. क5
कटं
ु ु बसंस्था कोसळत आहे. ही मध्यमगीर्य भीती कामगारासांठी आजच वास्तव आहे. मुबईं च्या रामा गड्ाची बायको ितकडे
कोकणात भातखाचर सांभाळत असते. मुबईं च्या औद्ोिगक चुबक
ं 5य क्षेतर्ात पुरूष जोडले जातात. कटं
ु ु ब ठे वायला जागा
िमळत नाही. दहाबाय दहाच्या खोलीत पाळीपाळीने झोपावे लागते. आिण घरधनीण ितकडे सुपारीच्या झाडांना पाणी देत
वषार्तन
ू एकदा माघारी येणाऱ्या चाकरमान्याकडे डोळे लावून आसते. हे कटं
ु ु बव्यवस्थेचे कोसळणे म्हणायचे क5 लविचकता
म्हणायची? म्हणनच
ू आज संकर्मण काळातील कटं
ु ु बव्यवस्थेचे स्वरूप पहाणे आवश्यक आहे.
- मागोवा, एिपर्ल 1976 मधून साभार
chhaya.datar1944@gmail.com;
●●●

रॅट रेसचा िवळखा!
िवळखा
पर्भाकर नानावटी
खाजाउ

े
िववक

मान1सकता

तुम्हाला आपण फार असहाय आहोत, अगितक आहोत असे वाटते का? कणीही
आपली दखल घेत नाही अशी भावना
ु
अधूनमधून येत असते का? या जगात आपला िनभाव लागणार नाही हा िवचार येत असतो का? अnस्तत्वासाठीची स्पधार्,
ेर् न स्वाथर् , भीती, व इतरांचा दस्वास
स्पधतू
इत्यादीमुळे आपण मान1सक स्वास्थ्य हरवून बसलो आहोत असे वाटत असते का?
ु
असे काही वाटन
ू घेणारे तुम्ही एकटेच नाही. हे जे वाटणे आहे ते मान1सक अनारोग्याचे लक्षण आहे असेही वाटन
ू घेण्याचे
कारण नाही. आताची बदलत असलेली पUरnस्थतीच या मान1सकतेच,े असमाधानीवृत्ीचे पर्मुख कारण असावे असे काही
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तज्ञांचे मत आहे. जागितक5करणाच्या रेट्ातील नवउदार भांडवलशाही (neo-liberal capitalism) व त्यातून होत असलेले
बाजारीकरण तुम्हा – आम्हाला हद्पार करण्याच्या बेतात आहे. या गोंधळलेल्या पUरnस्थतीतून मागर् शोधणे – िकंवा िनदान
ें
त्याबद्ल िवचार करणे – यात गैर काही नाही. स्वतःची आयडिटटी
जोपासण्याचे पर्यत्न करणे यातही काही चूक नाही.
मुळात आपण सामा1जक पर्ाणी आहोत. िपढ्ान िपढ्ा जोपासलेल्या अनेक गोष्ीतून व जीवनमूल्यामधून आपल्याला
ें
ें
एक आयडिटटी
पर्ाप् झालेली असते. समाज आपल्या आयडिटटीला
आकार देत असतो. आपण normal आहोत क5
abnormal हे समाज ठरवत असते. तरीसुद्ा समाजाबरोबर जावे क5 त्याच्याशी फटकन
ू वागावे या िनवडीचे स्वातंत्य
आपल्याला असते.
यापूवीर्च्या समाजातील बदल फारच संथगतीचे होत गेल्यामुळे काही अपवाद वगळता मागच्या िपढीतल्यांना स्वतःच्या
आयडेंिटटीबद्ल फारसे िवचार करण्याची गरज पडली नसेल. परंतु गेल्या 30 - 40 वषार्त समाज nस्थतीत फार मोठा बदल
झाल्यामुळे आपण नेमके कठे
ु आहोत हेच कळे नासे झाले आहे.
आजच्या समाजाच्या सवर् व्यवहारावर बाजारीकरणाची गडद सावली आहे. बाजारीकरणाच्या आकर्मकतेमुळे एकामागून
र् व राजक5य समस्यांची उत्रं
एक असे सवर् क्षेतर् भांडवली व्यवस्थेत बंिदस्त होत आहेत. बाजारीकरणातच सामा1जक, आ1थक
दडलेली आहेत असे त्याच्या पुरस्कत्यार्ची खातर्ी आहे. राज्यकतेर् 1जतके िनयंतर्ण कमी करू शकतील, 1जतके कर कमी करू
र्
शकतील, िततक्या पर्माणात समाजिवकास होत राहील असे त्यांना वाटत आहे. सावजिनक
सेवांचे खाजगीकरण व्हावे,
र्
सावजिनक
िहतासाठीच्या कामांना कातर्ी लावावी, उद्ोगव्यवस्थेला पूणर् पणे िनयंतर्ण मुक् करावे, रोकडसुलभता असावी,
भांडवलाच्या अंतरराष्ीय
हस्तांतरणाला िनयमांच्या चौकटीतून मुक् करावे ही मान1सकता व त्याकडे वाटचाल पर्बळ होत
र्
आहे. मागार्रट
े थॅचर व रोनाल्ड रीगन यांच्या काळापासून हे लोण पसरत असून कठल्याना
कठल्या
स्वरूपात ती जगभर पाय
ु
ु
पसरत आहे. या बाजारीकरणाला अपवाद असलेला एकही देश या पृथ्वीवर नसावे अशी आताची nस्थती आहे.
खरे पाहता बाजारीकरणाचा डोलारा पर्ाचीन गर्ीक संस्कतीच्या
मूल्ये जन्मजात असतात या तत्वावर व मानवजात स्वाथीर्
ृ
र्
समाज-व्यवस्था या गोष्ींचे िनयंतर्ण करत
व अप्पलपोटी असणार या िकर्nश्चयन गृिहतकावर उभा आहे. व आतापयतची
र् पोचली नव्हती. आता मातर् या (अव)गुणांचे उदो उदो होत
असल्यामुळे त्यापासून होणाऱ्या दष्पUरणामां
ची झळ सामान्यापयत
ु
र् स्पधतू
ेर् नच व भांडवली नफेखोरीतूनच नवीन शोध,
आहे. िनयंतर्णाऐवजी पर्ोत्साहन िमळत आहे. स्वयंपर्ेUरत अिनबध
र् वाढ, होत होत शेवटी मानवाचे कल्याण होणार असा आत्मिवश्वास व्यक् केला जात आहे.
इनोव्हेशन्स, आ1थक
`लोक आपल्या अवस्थेला स्वतःच कारणीभूत आहेत. गरीबीत रहायचं क5 नाही हे त्यांनीच ठरवायचं आहे. वर यायचं
असेल तर त्यांनी शासनाच्या आधाराची अपेक्षा करता कामा नये.'
बाजारीकरणात अमाप भांडवलाबरोबर मेUरटचेही फार मोठ्ा पर्माणात कौतुक केले जात असते. बौिद्क क्षमता,
ेर्
पUरशर्मातील सातत्य, व इनोव्हेिटव्ह माइंड ज्याच्यांकडे आहे त्यानाच कठल्याही
स्पधतील
यशाची िकल्ी िमळू शकते, याबद्ल
ु
कणाचे
ही दमत
ु
ु नसते. त्याचपर्माणे या गोष्ी असणाऱ्यांना वाटेल ती िकंमत देऊन िवकत घेता येते याचीसुद्ा सोय येथे होत
% कांना या रॅट रेस मध्ये सहभागी व्हायचे आहे. त्यामुळे ज्यांना संधी
ेर् होत आहे व बहते
असते. याचा पUरणाम जीवघेण्या स्पधत
िमळते वा जे संधीच्या शोधात आहेत त्यांचेच हे जग आहे. आिण इतरांना येथे स्थान नाही.
परंतु वास्तव फार वेगळे आहे. ही रॅट रेस सवार्ना समान संधी देऊ शकत नाही. काही (मोजके चाणाक्ष) स्माटर् अगोदरच या
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र्
र् 1जंकतात.
शयतीच्या
िविनंग लाइनजवळ उभे आहेत. व िशट्ी वाजवली क5 तेच सवार्च्या अगोदर पोचतात व शयत
ें
बाजारावरील िनयंतर्ण दरू करण्याच्या पर्िकर्येला सुरुवात झाली तव्हापासू
नच समान संधी नाकारली गेली हे िवसरता येत नाही.
% क जण घुटमळत आहेत, एकमेकाचे पाय ओढत आहेत. व यातूनही काहींना
उत्कषार्च्या िशडीच्या खालच्या पायरीपाशीच बहते
वरच्या पायरीवर जाणे शक्य झाले तरी त्यांना वर येऊ न देण्यासाठी काही अडथळे उभे करणारे िठकिठकाणी आहेत.
रिशयातील कम्यिनस्ट
राजवट संपल्यानंतरसुद्ा त्या देशातील सवार्ना समान संधी उपलब्ध नव्हती. कारण काही मूठभर
ु
लोकांच्या हातात अमाप संपत्ी एकवटली होती व त्यांचे केजीबीशी लागेबांधे होते. व हेच मूठभर लोक बाजारीकरणाचे गोडवे
र्
गात होते. खरे पाहता उदारीकरणाच्या 1सद्ांतानुसार िवलक्षण बुद्ीमत्ा, सजनशीलता
िकंवा अिवशर्ांत पUरशर्म
असलेल्यांच्याकडेच संपत्ी हवी. परंतु यापैक5 कठले
ु ही गुणिवशेष या शर्ीमंतांच्या जवळ नव्हते.
बुद्ीमत्ा वा पUरशर्मांची फळं सद्
ु ा फार काळ िटकत नाहीत. पिहल्या िपढीतील उद्ोजकांनी स्वतःच्या िहकमतीवर व
ेर् झळ लागणार नाही
इनोवेशनच्या जोरावर उद्ोगधंदे उभारून संपत्ी गोळा केली असली तरी नंतरच्या कालखंडात स्पधची
याची शाश्वती देता येत नाही. इनोवेशन्स सतत होत असतात. त्यामुळे नवीन उद्ोग धंदे उदयास येत काही उद्ोग धंद्ाना
कालबाह् ठरवतात. त्यामुळे बापाच्या पैशाच्या जोरावर उद्ोजकांची पुढली िपढी िटकन
ू राहील याची खातर्ी देता येत नाही.
कठल्याही
कालखंडात नािवन्यतेला, त्याच्या उपयक्ते
ु
ु ला अगर्कर्म िदला जातो. अमेUरका वा िबर्टन सारख्या पर्गत भांडवली
देशातसुद्ा याचा पर्त्यय येत असतो.
नवउदार भांडवलशाहीच्या पुरस्कत्यार्नी आिण त्यांनी पाळलेल्या तथाक1थत िवचारवंत व िवशेषज्ञांनी मेUरटच्या जोरावर
समाजिहत साधण्यासाठी, सवार्ना समान पातळीवर आणण्यासाठी व समान संधीसाठी पर्यत्न करावेत. केवळ पैशाच्या
जोरावर आपापल्या मुलाबाळांना अत्याधुिनक िशक्षण देवन
ू आपण िकती इनोवेिटव्ह आहोत असे शेखी िमरवण्यात हशील
नाही. परंतु हे िवधान त्यांना अ1जबात पटण्यासारखे नाही. म्हणनच
सवर् उद्ोगधंद्ांना भाडोतर्ीपणाचे स्वरूप येत आहे.
ू
ेर्
या गोष्ींना एक वेळ दलक्ष
जबाबदार धरले जाते.
ु र् केले तरी बाजारीकरणाच्या अपयशाला व्यक्5च्या नाकतपणाला
शर्ीमंतांचे सगळे बरोबर व गरीबांचेच काही तरी चुकते, आ1थर् क व नैितक दृष्ट्ा त्यांच्यातच उणीवा असल्या मुळे पर्गती
रखडत आहे, असे दोषारोप गरीबावर केले जातात. त्यांच्या दृष्ीने गरीब जनता या आधुिनक समाजाला लागलेली क5ड
आहे, ते सवर् बांडगुळं आहेत, ही मान1सकता जोपासली जात आहे.
बाजारीकरण माणसांना स्वायत्ता व स्वातंत्य देत त्यातून मानवजातीचे कल्याण होत राहणार, अशी स्वप्नं दाखवत
होत होती. परंतु त्या अपेक्षा फोल ठरत आहेत. त्याऐवजी माणसांना कस्पटासमान लेखण्यातच धन्यता मानले जात आहे.
त्यामुळे संवेदनशील माणस
ू बाजूला फेकला जात आहे. एकाक5 ठरत आहे. कामाच्या िठकाणी असेसमेंट, मॉिनटUरंग,
मेजUरंग इत्यादींचा अितरेक होत असून िनयोजनाची सवर् सूतर्े लांब असलेल्या कठल्यातरी
अनामधेयाकडन
ू हलत
ु
असल्यामुळे रॅट रेसमध्ये यशस्वी होत असलेल्यांना सवर् सोई-सुिवधा, सवलती, उत्ेजनाथर् बक्षीस, पदोन्ती व मागे
रािहलेल्यांना िशक्षा, दंड, पदावनती िकंवा पर्संगी पदच्यती
ु यांना सामोरे जावे लागत आहे. या पर्कारच्या धोरणामुळे
कामाच्या िठकाणी भीतीयक्
ु वातावरणाची िकंवा मॅिनप्यले
ु ट करत पुढे पुढे राहण्यासाठीच्या वृत्ीची वाढ होत आहे.
स्वायत्ता, उद्ोजकता, नािवन्यतेचा शोध घेण्याची आकांक्षा, िनष्ा या गोष्ी हळू हळू नष् होत असून त्याऐवजी
औदासीन्य, भीती, मत्सर, स्वाथीर्पणा इत्यादी पर्कारच्या भावना रुजत आहेत. व्यवस्थापनाच्या िशस्तीच्या बडग्यामुळे
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वUरष्ांना खश
ु ठे वणे, त्यांना आवडतील तसेच अहवाल, खोटे खोटे आकडेवारी सादर करणे यावर भर िदला जात आहे.
ें र् ब्यरोच्या
अशा वेळी रिशयाच्या भर्ष् राजवटीत सटल
अंदाजापर्माणे आकडे कमी जास्त केलेल्यांची आठवण येते.
ु
हेच पाशवी बळ बेरोजगारांनासुद्ा छळत आहे. बेरोजगारीच्या तापदायक व्यथेबरोबरच यांना या वेगवेगळ्या पातळीवरील
छक्के पंजे समजून घेण्यातही वेळ व शर्म खचीर् घालावे लागत आहे. मुळात नवउदारभांडवलवादातच comparison,
र् घेण्याचे स्वातंत्य असले
evaluation व quantification अंतभूर् त आहेत. त्यामुळे कागदावर जरी आपल्याला हवे ते िनणय
तरी पर्त्यक्षात आपल्याकडे काहीही नाही. पUरnस्थती आपल्याला िनवीर्यर् व िनःशक् बनवत आहे. सवर् राजक5य पक्ष या
पर्िकर्येत सामील झालेले आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांना राजक5य पाठबळही िमळे नासे झाले आहे. स्वातंत्य आिण स्वायत्ता
ऑटोनामीच्या मुखवट्ाखाली दबलेले असून िबनचेहऱ्याच्या मनमानी करणाऱ्या नोकरशाहीच्या हातात समाज िनयंतर्णाची
सूतर्े िदलेली आहेत.
हा बदल व ही िवदारक पUरnस्थतीच वैयिक्क जीवनात अनेक मनोिवकारांना जन्म देत आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
स्वतःची हेटाळणी, िवषण्णता, व्यिक्मत्व िवकती
ृ , बेिशस्त जीवनशैली इत्यादींना ती जन्म देत आहे. व्यिक्मत्व िवकतीत
ृ
र्
िचंता व समाजािवषयी भीती असल्यामुळे इतरांकडे सदोष दृष्ीने बिघतले जाते. कारण इतर सवजण
त्याच्याशी स्पधार्
करणारे िकंवा त्याचे मूल्यांकन करणारे आहेत अशी भीती त्यांच्या मनात असते. त्याच्या दृष्ीने या इतरांना समाजात
मान्यता असल्यामुळे आपण िकस झाडक5 पत्ी हा न्यनगं
ू ड रुजत आहे.
एकलकोंडेपणा आिण िवषण्णता यांना हैराण करत आहेत. कामाच्या िठकाणी त्यांचे स्वत्व िपळवटन
ू टाकले जात आहे.
जे शेवटच्या पायरीवर आहेत त्यांना अपराधीपणाने गर्ासले आहे. स्वतःबद्ल सांगण्यासारखे काहीही िशल्क नसते. यश
िमळाले क5 फगवू
ही
ु न जायचे व न िमळाल्यास स्वतःलाच दोष द्ायचे. गंमत म्हणजे या यशापयशात त्यांचा दरान्वयाने
ू
काडीचा संबध
ं नसतो.
जर या जगात तुम्हाला, आपण बाजूला सारले जात आहोत, आपले स्वत्व हरवत आहे, या जगात अयशस्वी ठरत
आहोत असे टोचत असल्यास अजूनही तुमच्यात संवेदनशीलता िशल्क आहे म्हणण्यास वाव आहे. खरे पाहता इतरांनी
दलक्ष
ु र् केलेल्या काही मूल्यांना तुम्ही मानता यातच तुमचा मोठेपणा आहे. त्याचा तुम्हाला अिभमान वाटायला हवा. त्यामुळे
आपण गवार्ने ताठमानेने जगण्यालाच जगणे म्हणतात असे जगाला ओरडन
ू सांगू शकतो.
संदभःर् Paul Verhaeghe, यांचा What About Me? हा लेख

pkn.ans@gmail.com
●●●

सपादक
, आजचा सुधारक …
ं

िदवाकर मोहनी

ें 2014 च्या अंकात अरुण फाळके ह्ांचे पतर् पर्कािशत झाले आहे. त्यांचे पतर् वाचून असे वाटले क5,
आपल्या नोव्हबर
र्
त्यांनी माझे धमर् -धमिनरपे
क्षता वगैरे िवषयावरील तीन लेख वाचले नाहीत; त्यांनी केवळ शेवटचा लेख वाचला आहे.
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र्
र्
त्यांचा लेखकाच्या शीषकावर
आहे. धमर् आिण धमिनरपे
क्षता ह्ातील ‘धमर् ’ ह्ा शब्दाच्या ऐवजी ‘िहन्दधम
ु र् ’ म्हणायला हवे
र् राष्ीय
होते असे ते म्हणतात. त्याबद्ल माझा खलासा
असा क5, हे शीषक
ु
र् स्वयंसेवक संघाचे एके काळचे बौिद्कपर्मुख शर्ी.
मा.गो. वैद् ह्ांच्या एका पुस्तकाच्या वाचनानंतर मी घेतले आहे. त्यांनी िहन्दु-धमार्ची व्याख्या करताना ती कशा पर्कारे
केली आहे क5 ‘ह्ा जगात धमर् ह्ा संज्ञेला पातर् अशी एकच िवचारपर्णाली आहे आिण ती िहन्दधमार्
ु ची होय आिण त्यामुळे
धमर् आिण िहन्दधम
ु र् ह्ांत काही फरक नाही. हे लेख मी सुमारे 22 वषार्पूवीर् बाबरीमिशदीचा िवध्वंस होण्यापूवीर् 1लिहलेले
आहेत. पण त्यांचे औिचत्य अजून कमी झालेले नाही असे वाटल्यामुळे संपादकांनी ते पुन:पर्कािशत केले आहेत.
अगदी अ1लकडे सुमारे 2 मिहन्यांपूवीर् डॉ. मोहनजी भागवत सरसंघचालक, ह्ांनी असे िवधान केले क5 भारतात राहणारे
र् फार
सगळे च िहन्दु आहेत. तेव्हा धमर् आिण िहन्दधम
ु र् ह्ात फरक नाही असे आजही त्यांचे मत आहे. त्यामुळे हे शीषक
चुकले आहे असे मला वाटत नाही.
फाळके म्हणतात क5 ते ‘िहन्दु’ म्हणन
ू जन्मले पण त्यांना भारताच्या उज्वल परंपरेचा अिभमान वाटत नाही. ते
कठल्याही
देवळात जात नाहीत, कठल्याही
देवाचे स्तवन करीत नाहीत, कठलाही
सण पाळत नाही, कठलाही
देव मानत
ु
ु
ु
ु
नाहीत (ह्ात अल्ा व आकाशातील बापही आले) असे असूनही ते िहन्दच
ू आहेत आिण त्यात लाज वाटण्यासारखे काही
नाही.
पुढच्या पUरच्छे दात ते म्हणतात क5 तथाक1थत पुरोगाम्यांना ते िहन्दु आहेत ह्ाची लाज वाटते. (त्यांनी अजूनही
िहन्दधमार्
ु चा त्याग कसा केला नाही.)
ें 14 मध्ये पर्कािशत झालेल्या लेखात मी िहन्दंच
माझ्या सप्टबर
ू े पाच वगर् केले आहेत. त्यातल्या पाचव्या वगार्तले ते िहन्दु
आहेत असे आम्ही समजायचे का?, मी तसा आहे. त्यांच्या िठकाणी िहंदत्वाची
जर कठलीच
लक्षणे नसली तर त्यांन
ु
ु
स्वत:ला िहन्दु का म्हणवून घ्यावे आिण ते जर िहन्दु नसतील तर िहन्दु, मुसलमान, 1खर्स्ती, शीख हे सगळे च भारतीय
र्
म्हणजे िहन्दच
वेशक
ू आहेत म्हणजे िहन्दंच
ू े सगळे दोष त्यांच्यातही असतील. मग मुसलमान 1खर्श्चन हे वेगळे कसे? समसमा
अशी िहन्दंच
ू ी व्याख्या केल्यावर ते वेगळे कसे? आिण त्यांच्यातील दोष म्हणजे आपल्यातील दोष नव्हेत का?
जर िहन्दु आिण मुसलमान वेगळे असतील तर आपल्यांतील दोष काढन
ू टाकल्यावरच आपल्याला त्यांचे दोष
ें ड पुसावा आिण नंतर लोकांना हसावे. असो.
दाखवण्याचा अ1धकार पोहोचेल. आधी आपल्या नाकाचा शबू
र् दंगली झाल्या त्या पर्ामुख्याने मुसलमानांनी सुरू केल्या
धमर् हा शब्द मी का वापरला ह्ािवषयी एवढे पुर.े एवढ्ा धािमक
ही वस्तुnस्थती आहे असे ते म्हणतात. पण वस्तुnस्थती वेगळी आहे असे ह्ा िवषयाच्या अभ्यासकांचे मत आहे. िहंदंन
ू ी
र् च्या वेळी त्यांच्या मिशदीवरून सवाद् िमरवणक5
मुसलमानांच्या पर्ाथने
ु नेण,े मिशदीवर रंग टाकणे अशा त्यांच्या करापती
ु
% दहशत वाटले असे कायकर्म
र्
वेळोवेळी केल्या आहेत आिण वेळोवेळी त्यांना असुरिक्षत वाटेल िकंबहना
िहन्दंन
ू ी केले आहेत.
ह्ाचेही पुष्कळ पुरावे आहेत. मुसलमानांना िचथावणे, त्यांचा पर्क्षोभ करणे व िहंसा करण्यास भाग पाडणे व दंगे सुरू झाले
क5 त्यांच्यावर तुटू न पडणे हेही िहन्दंन
ू ी िनnश्चतच केले आहे. फाळके म्हणतात ती वस्तुnस्थती आम्हाला िदसत नाही.
र् चे पर्योग कोणी केले हेही तपासणे आवश्यक आहे
दंगली कोणी सुरू केल्या हे ठरवण्यासाठी दंगलीच्या आधी शिक्पर्दशना
असे मला वाटते.
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मुसलमानांचे पर्बोधन करणारे जे पर्यत्न मुसलमान करतात ते मला माहीत आहेत. महाराष्ात
र् मुnस्लम सत्यशोधक मंडळ
र् त
ह्ा नावाची संस्था असून ितचे नेतत्ृ व शमसुिद्न तांबोळी करीत आहे. हमीद दलवाई ह्ांनी ह्ा क्षेतर्ात केलेले काम सवशर्ु
H नविनिमती
र् ह्ा नावाचे एक मा1सक शर्ी. अजाणी चालवतात. ह्ािशवाय जे माझ्या पUरचयाचे
आहे. त्यािशवाय वध्र्याहन
र् ेर् असणारच.
नाहीत असे आणखी कायकत
िहन्दु भेकड असल्यामुळे त्यांनी आपला पळपुटेपणा लपवण्यासाठी अिहंसेचा आशर्य घेतला आहे असेही त्यांचे मत
फाळके ह्ांनी नोंदवले आहे. त्यांचा रोख महात्मा गांधींच्या अिहंसातत्वावर आहे असे िदसते. त्याबद्ल मला असे सांगायचे
आहे.

ें
फाळकचा
ह्ाबाबतीत गैरसमज झाला आहे. गांधीजींची अिहंसा ही त्यांच्या असाधारण धैयार्ची पर्तीक होती.

पर्ितपक्षाने िकतीही पर्क्षुब्ध करायचा पर्यत्न केला तरी

आपण पर्क्षुब्ध व्हावयाचे नाही असे ठरवून त्यांच्या िहंसेला

र् ल्यथर
रोखण्यासाठी त्यांनी अिहंसेचा आशर्य घेतला. मािटन
िकंग ह्ांच्यावर गांधीजींच्या िवचारांचा पर्भाव होता. त्यांनी
ु
अिहंसेचे धोरण का स्वीकारले हे त्यांच्या शब्दांत पुढे देत आहे.
‘तीन शतकांहH न अ1धक काळ अमेUरकेतील नीगर्ोंना जुलमाच्या लोखंडी सोट्ाने झोडपून काढले आहे. िदवसभर
ू गेले आहेत. अशा ला1जरवाण्या पUरnस्थतीत राहणे
िनराशेचे आिण रातर्ीच्या वेळी सहन न होण्याजोग्या अन्यायाने ते गोंधळन
भाग पडल्याने मनात कडवटपणा भरून घेऊ न त्याच पर्कारच्या द्ेषाने त्या qहसेचा आिण जुलमाचा पर्ितकार करण्याचा
मोह आम्हाला होणे स्वाभािवक आहे. पण तसे झाले तर त्यातून जन्माला येणारी नवी व्यवस्था ही जुन्या पद्तीची
पर्ितकतीच
ठरेल. म्हणन
ृ
ू नमर्पणे पण िनधार्राने नवी व्यवस्था पर्ेमावर आधारलेली असावयास हवी. भेदभाव नाकारताना
भेदभाव करणाèयावर आपण पर्ेमच करायला हवे. आमच्या अत्यंत कडव्या िवरोधकांना आम्ही म्हणतो - तुम्ही जेवढी म्हणन
ू
छळणक
ू करू शकता ती सवर् सहन करण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे. तुमच्या शारीUरक ताकदीला आम्ही आमच्या
आत्म्याच्या ताकदीने तोंड देऊ .’
‘तुम्ही आमच्याशी कसेही वागलात तरी आम्ही तुमच्यावर पर्ेम करू.... दष्पणाशी
असहकार करणे हे चांगुलपणाशी
ु
र् आहे...... आम्ही तुमच्या मनाला आिण सदसिद्वेकबुद्ीला असे आवाहन
सहकार करण्यापर्माणेच आमचे नैितक कतव्य
करू क5 ह्ा पर्िकर्येत आम्ही तुम्हाला 1जंकू आिण िवजय दहेु री असेल.’
हा उतारा ‘गांधीजींचे असामान्य नेतृत्व’ ह्ा (पास्कल अॅलन नाझरेथ पृष् 114) पुस्तकातून घेतला आहे. िहंसेचे
पर्त्यत्र
िहंसेने िदल्यास व त्यात िवजय पर्ाप् केल्यास तात्पुरते समाधान िमळते. त्यामागे जायचे क5 िहंसेचे मूळ नाहीसे
ु
करायचे हे केव्हातरी ठरवणे भागच आहे.
िहसेचा पर्ितकार वा पर्त्यत्र
िहंसेने असे केल्यास िहंसेची एक अखंड साखळी िनमार्ण होते; ती कोणाचेच भले करीत
ु
नाही. म्हणन
ू िहंसेचा पर्ितकार अिहंसेने करणे िववेकाचे लक्षण आहे.
dpmohoni@gmail.com

●●●
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