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बिु�वादी आिण सिुशि�त समाजाची नीितम�ाबिु�वादी आिण सिुशि�त समाजाची नीितम�ाबिु�वादी आिण सिुशि�त समाजाची नीितम�ाबिु�वादी आिण सिुशि�त समाजाची नीितम�ा    
आम�या बुि�जीवी म�यमवग�यां�या स�कतीची ��थं ृ ती आज शीड नसले#या तारवा%माण झाली आह( े. �वाथा*�या 

आिण अहंकारा�या भोव.यांत ती सांपड#यान बाहर पड0याचा माग ितला आज िदसत नाही( *े . पारत1य जाऊनं  �वात1यं  

आल(, ि3भािषक जाऊन सय5 महारा6 आलं ु 7 (, बाहरच जगे (  अशा त.हन िकतीतरी बदलले ( (, तरी या बदल8या जगाचे 
पावलावर पाऊल टाकनू  �वत: बदलण बु�ी�या घमडीमुळ या स�कतीला अपमानाच वाटत( ( ( ( (ं ृ . मे>य अनॉ*#ड या आ@ल ु ं

टीकाकारान अशा जाती�या लोकांना(  'Philistines' अस सबोधून ख.या सां�कितक गणुांचा अभाव असले#या अशा ( ं ृ

लोकांमळु(  समाजांत अराजक माजत(, अस Cहटल( ( आहे. अशा त.हच अराजक स�याे (  महारा6ांत माजल आह7 ( े. कोण8याच 

गो6Dत काहंDिह चागंल न पहाता(  इतरां�या चांग#या काया*वर टीका करण(, हा %कार आप#या समाजांत आज वाढ8या 
%माणांत Gढ होत आहे. समाजावर अशी टीका करणार े ह लोक �वते : माH 'उपनगर स�कतीचें ृ ' दासानुदास बनत 
आहते . Jलॉट, बगंला, मोटार, रिेडओ, सोफासेट या गो6Dम�य हा वग वाढ8या %माणांत दगं आह( * े. भMवताल�या जगांत 
आप#याच लोकांचे खन पडलेू , जाळपोळ झाली, लूटमार फैलावली, तरीिह या वगा*ची मन:शािंत ढळत नाहD, 
सुखलोलुपपणा य�8किचतिह कमी होत नाहDं .  

महारा6ा�या सामाOजक7  नीितम�े�या अवनतीची सम�या Pयासपीठावरील उपदशाने (, अथवा PयाRयानबाजीन सुट ( ू ं

शकेल अस मला %ामािणकपण( ( वाटत नाहD. कायदे कGन अथवा शाळाकॉलेजांतून बौि�क घेऊनिह या %Tनाची (

सोडवणकू  हो0यासारखी नाहD. नीितम�ा हा िवषय मूलत: परपरां , आदश आिण अत* ं :%ेरणा या�ंया क�त येणारा िवषय (

आहे. ह आदशे *, परपरा अथवा अतं ं :%ेरणा समाजमनांत िनमा*ण Pहावया�या तर आम�या बुि�वादी आिण सुिशि�त 

समाजांत 8या %थम िनमा*ण झा#या पािहजेत. Cहणजे या लोकां�या उदाहरणावGन Oझरपत Oझरपत 8या समाजा�या 
खाल�या थरांपयत येऊ शकतीलU ं .'' 

1यं. शं. शेजवलकर   
●●● 

 

आदरांजली ‘आजचा सुधारक’चे आजीव सभासद Vी सदािशव अमरापूरकर यांचे िद. 3 नोPहबर ( 2014 रोजी द:ुखद िनधन झाले. 8यांना 
आसू प\रवारातफ भावपूवक आदराजंली] * .  
ते िचHपट व ना^�Hातील चतुर_  अिभनेता होत ेव 8याचबरोबर 8यांना सामाOजक भानही  होतेे . वैचा\रक वाचनाची आवड ़

होती. सामाOजक कतaता िनधीृ , नमदा बचाओ आदोलन* ं , अ0णा हजार ेयांचे c6ाचार िवरोधी आदोलनं , अधV�दा िनमूलन ं *

सिमती इ8यादी सामाOजक सघटना�या चळवळीत 8यांचे बहमू#य योगदान होतें d . एक सवेदनशील कलांवत Cहणन 8यांची Rयाती ं ू

होती. 
8यां�या प\रवारा�या द:ुखात आCही सहभागी आहोत. 
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ममममन केले @वाही न केले @वाही न केले @वाही न केले @वाही :::: ( ( ( (लेखांक पिहलालेखांक पिहलालेखांक पिहलालेखांक पिहला))))     
OखळOखळी लोकशाही             OखळOखळी लोकशाही             OखळOखळी लोकशाही             OखळOखळी लोकशाही                              
नंदा खर े
िववेक सामाOजक सम�या  खाजाउ  इितहास  िश�ण 

आजचा सुधारक  या माOसकाचे %काशन सुG झा#याला लवकरच पचवीस वष होतीलं ] . एि%ल एकोणीसशे नPवद ते 
माच दोन हजार पधरा या काळात जगात मोठाले बदल झाले* ं . काही बदल पातळीचे, quantitative होते, तर काही 
गणुा8मक, qualitative होते. काही माH या दोhही वगाUपै�ा मूलभूत होते, आलोक-बदल िकवा ं paradigm shift 
दजा*चे. 

या बदलांबjलचे माझे आकलन तपासायचा हा एक %य8न आहे, िव�कळीत, अपूण*, असमाधानकारकही. पण अस े
%य8न करणे आवTयकही वाटते. 
शीतय� आिण 8यानंतरशीतय� आिण 8यानंतरशीतय� आिण 8यानंतरशीतय� आिण 8यानंतरुु ुु     

एकोणीसशे नPवद�या आधीची पचेचाळीस वष सव जग शीतय�ा�या छायेत होतें ] * ु . ताबडतोब आधीची पधरा वष ं ]

िlटनम�ये (यनायटेड िक@डमू ं ) ��थितवादी हजरू प� स�ेत होताd . यांपैकm तेरा वष ] (1975-88) मागरटे थॅचर ही *‘पोलादी मिहला’ पत%धानपदी होतीं . अमे\रकेत (यनुायटेड �टेsस) आठ वष ] (1980-88) रगेन या ��थितवादी 

\रप�tलकन रा6ा�य�ाची स�ा होती7 . या दोन ने8यांची धोरणे ‘थॅच\रझम’ व ‘\रगनॉिमuस’ या नावांनी ओळखली 

जातात. दोhही धोरणांचा गाभा बाजारपेठेला जा�तजा�त म5ु कर0याचा आिण मोvा कापwरशेhसना जा�तजा�त 

धाOजणी सरकारी धोरणे राबव0याचा होता* .  
यरोपीय दशू े , जपान वगैर े Vीमत दशाचंा या %कार�या मु5 बाजारपेठी धोरणांकडे फारसा कल नPहतां े . परतु ं

आतररा6ीय बाजारपेठांम�ये िlिटशं 7 -अमे\रकन कॉपwरशेhसना तMड xावे लागत अस#याने ह दशही आपाप#याे े  

कॉपwरशेhसना मोकळीक व आधार दऊ लागलेे . अशा रीतीने ‘पिहले जग’ Cहणन ओळखला जाणारा जगाचा भाग ू

पूणपणे मु5 बाजारपेठी झाला* . या धोरणामंागचे अथशाy * ‘िशकागो �कलू ’�या िवचार%णालीवर बतलेले होतेे . या पथाचा ं

सवाUत %Oस� पुर�कता* िम#टन zmडमन होता.   या जगाचा ‘आOथक पोप* ’ झाला, जग{गुG झाला.  
मुळात साCयवादी धोरणे वापरणार ेसो�Pहएत यिनयन व चीन ह दश नसैिगक ससाधनांम�ये पिह#या जगाइतuया ू े े * ं

सु��थतीत कधीच नPहते. ते ना �वतःतील दोष ओळखन दर कG शकलेू ू , ना आतररा6ीय �पधत पिह#या जगाला ं 7 ]

टuकर दऊ शकलेे . अखेर 1989 साली सो�Pहएत यिनयनचे डझनभर दशांत िवघटन झालेू े . चीनने कCयिन�ट प�ाचे ू

नावच केवळ िटकवले, व धोरणे माH पूणपणे*  भांडवलवादी,बाजारपेठी केली. बर,े या दोhही कCयिन�ट Cहणवणा.या ू

दशांनी दशाची सप�ी मोvा %माणात प�ा�या सद�यांे े ं माफतच खाजगी सप�ीत प\रवितत केली* *ं . यामुळे मुळात 8या 

दशांम�ये कोण8या नमुhयाचा साCयवाद होता ह मला तरी कळेनासे झालेे े . आज तर ‘दसरेु ’ Cहटले जाणार े जग ह े
पूव��या पिह#या जगासारखेच पण कमी काय�म आह* े. यात चीनचा अपवाद करणेही शका�पद ठरलें , कारण तेथील 
कामगार-मालक सघष सात8याने वाढत अस#या�यां * , आकडेवारी सदोष अस#या�या बातCया येत असतात. 

या दोhही दशे -सचाबाहरचे गरीब दश ं े े ‘ितसर े जग’ Cहणन ओळखले जाईू . ते ना मु5 बाजारपेठेचा एकारलेला 

पुर�कार करत होते, ना साCयवादाचा. मुळात ह बहतेक दश पूव� पारते ेd 1ंयात होते, व नतरचेही �वात1य फार सीिमतं ं , 
बरचेसे नाममाH, असेच आहे. या दशांना आतररा6ीय मचावर फारसे हuक नाहीते ं ं7 . 8यां�या %जांना दशांतगत हuकही े *
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फार सीिमत Gपात आहते . या दशांची धोरणे पूव� व आजही कधी मु5 भांडवली तर कधी पूण सरकारी िने * यHणाचीं , 
अशी हलकावत असताते .  

ह भारतापुरते जरा तपिशलात पाहे ~ . �याला नहेG%णीत समाजवाद (Nehruvian Socialism) Cहणतात, ते 
भांडवलवाद व सामाOजक-सरकारी िनयHण यांचे िमV Gप होतें . �वात1या�या वेळी अ8यत कमी उपलtधता असलेली ं ं

ससाधने ब.याच %माणात सं रकारी िनयHणाखाली होतीं ; उदाहरणाथ * : वीज, सीमट( , लोखडं, पेटोल7 -डीझेल, काही 
कळीचे मह�व असले#या व�तू (essential commodities), इ8यादी. िनया*तीला उ�जेन आिण आयातीवर कडक 

िनबधU , हही परकm चलना�या �Hात आवTयक असे सरकारी ह�त�प होतेे े े . आज जरी या %काराचा उ�ेख हटाळणीने े‘लायसhस-परिमट राज’ असा केला जात असला तरी �वात1यापासून थेट ं 1975 पयत 8याला पया*य नPहताU .  आज 

आयात-व�तूम�ये फार मोठा भाग इधन हा आहं ं े. पचाह�र सालापयत 8यासोबत अ�ही होतें U .  
आज Pयापार-मHी  िनमला सीतारामन यांं * नी मHी Cहणन पिहले व5Pय केलें ू , कm सोhया�या आयातीवरचे िनयHण ं

सौCय करायला हवे. याचा अथा*तच इतर आवTयक व�तू�या आयातीवरं , आयात िकमतDवर वाईट प\रणाम होणार ं

(आिण हो, मी सोhयाची आयात कोण8यही �6ीने आवTयक मानत नाही.). असले िवधान 1975 पयत कोU णताही 

Pयापार-मHी कG धजला नसतां . आजही ते धा�s7याचेच आहे, कारण गे#या चारके मिहhयांतच सोhया�या आयातीमुळे ‘टेड गपॅ7 ’ दJपट झाली आह ु े ! 
तर ह िनयHणपव कधीतरी पचाह�रनतर अनावTयक वाट लागलेे ं ं ं* ू . दशाची मलूभूत ससाधन यHणाे ं ं , दशाचे ेinfrastructure ‘टेक ऑफ’ ��थतीत आले. आता ह े 70 सालीच आले होते, कm 80 साली, हा त�aांमधला वाद 

आहे. पण आिणबाणीनतर�या जनताराजवटीत िनयHण सलैाव0याची स�ुवात झालीं ं , व नतरची पधरा वष ते सात8याने ं ं ]

सैलावतच होते. कधी कधी ही िढलाई जा�त होऊन दशाची पत शका�पद होईे ं . ह दे �ु�त करायला कधी �पयाचे 

अवमू#यन केले जाई, तर कधी मानहानी प8कGन दशाचे सोने गहाण ठेव0याची चचा* होईे . न5 प\रणाम असा, कm 
भारत अप\रहायपणे आOथक उदारीकरणाकडे * * (भाषांतर : मु5 बाजारपेठी, कॉपwरशेनधाOज0या* , करसवलती दणा.या े

भांडवलवादी धोरणांकडे) सरकत गेला. ‘‘‘‘%ाितिनOधक%ाितिनOधक%ाितिनOधक%ाितिनOधक’’’’ लोकशाही लोकशाही लोकशाही लोकशाही????    
भांडवलवादी (8यातही मु5 बाजारपेठी) अथPयव�था आिण लोकशाही ही राजकmय रचना * (स�थां , Pयव�था, काय 

Cहणाल ते!) नेहमी एकHच जगतात आिण एकmिशवाय दसरी जगूच शकत नाही असे सांिगतले जातेे ु . पण शीतय�ा�या ु

काळात सो�Pहएत %भावाखालील पूव जमनी  व इतरही अनेक दश आपाप#या दशात लोकशाहीच आह* * े े ,े असे सांगत 
असत. पूव जमनीचे तर नावच * * ‘जमन लोकशाही गणरा�य* ’ (German Democratic Republic) असे होते. Cहणज े
%8येक दशातील समाज आप#याकडील लोकशाहीची आव�ृीच इ6े , आिण 8यासाठी आपली अथPयव�था* च इ6 अस े

सांगत असतो. %8येकच समाज अथPयव�थेवर कमीजा�त िनबध लावतो* U , तसे आिण िततपतच िनयHण करणेच यो@य ं

असे सागंतो. आिण ह िनबध लोकशाही प�तीनेच ठरवले गेले आहते ेU , असेही सांगतो. 
आज जगभर कोण8या ना कोण8या %कारची %ाितिनOधक लोकशाही वापरात आहे, कधी सांसदीय 

((parliamentary) तर कधी अ�य�ीय (presidential). आिण अथPयव�थाही कमीजा�त मु5 असते* . जा�त म5ु 

अथPयव�था जा�त चागंलीही असते* , असेही सांिगतले जाते.  
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या नमुhया�या %ाितिनOधक लोकशाहीला पया*य आह काे ? खर ेतर मला गे#या शतकात हा %Tन फार Hास दत नसेे . 

ढोबळमानाने भारतात#या िनवडणका मु5 आिण hया�य असतातु , िवशेषतः महारा6ात7 , ह मला खाHीलायक वाटत े

असे. 
आिण पुरसेेही वाटत असे. 
आज या दोhही बाबDबjल मा�या मनात घोर शका आहतं े .  
एकण मतदारसRये�या तीसेक टuके मतदारांना पसत असलेू ं ं ले लोक%ितिनधी, अशांपैकm चाळीसेक टuके एकH 

येऊन होणारी सरकार,े यात कोण8या अथा*ने लोकशाही असते? 
एका गरीब मतदारसघाचा ं (परभणी 2014) आमदार हो0यासाठी उमेदवार स�र ते शभर कोटी खच करतात अशा ं *

बातCया आहते . यांपैकm बहतेक खच बकायदशीर असतोd * े े . 
राजकारणाचे गुhहगारीकरणे , हा मुjा कधीही नPहता तवेढा आज चचत आह] े. येऊन जुना झाला आहे, Cहणा. 
कट-आऊsस, �लेuसेस, रिेडओ-टीPही जािहराती, होलो�Cॅस, पेड hयजू, िनवडणक पॅकेजेसू , सोशल मीिडया 

मोिहमा, एसेमेस मोिहमा, यांपैकm फार काही गे#या शतकात िदसत नसे. कधी को0या उमेदवाराने यांपैकm काही केलेच, 
तर 8या�या कायक1यांपासून सवाUम�ये चोरटा भाव िदसून येई* . 

मनी पॉवर, मसल ्पॉवर, मीिडया पॉवर सा.यांचे %माण जजुबी असे. िनवडणक आयोगाचे अ��त8व टीू .एन.शेषनने 

ठसवून िदले तो काळ फार जुना नाही. आज चाळीशीत, प�ाशीत असले#यांनाही आठवावा इतका तो काळ जवळचा 

आहे. 
8या काळात ‘इलेuटोरल मे\रट’ उफ जमेल 8या मागा*ने िनवडन येणे* ू , हा शtद%योग वापरात नPहता. तस#या 

नमुhयाची गणुव�ा गाठीशी असले#या उमेदवारांना राजकmय प� आपोआप िनवडत नसत. आज धनदांडगे, बाहबलीd , 
मीिडया-zडली उमेद( वार प�ांना आवडतात. मतदारांनाही 8यात काही गैर वाटते असे िदसत नाही. 

आिण या सा.यांचा सबंध म5ु बाजारपेठी धोरणांनी पशैाबjलचा आदर वाढव0याशी नाहीं , ह मला पटत नाहीे . 
या नPया ‘मनू’त, नPया वृ�ीम�ये लोकशाही िकतपत उरली आहे? 
एकण c6ाचारू , िनवडणकांमधलाु  c6ाचार, ह कमी Pहावे यासाठी काही यHणा उभार#या जात आहत काे ें ? 

लोकपाल, जनलोकपाल, ऑCब��मन, वगैर े पद जा�त स�म कर0याचे %य8न होत आहत काे े ? कm तशी अपे�ा 
ठेवणा.यांना हा�या�पद ठरवणे, हाच सव राजकmय प�ांचा काय�म आह* * ;े जाहीरनाCयांम�ये अघोिषत, पण %8य�ात 
क��थानी( ? Cहणजे लोकशाहीचा मुखवटा तेवढा कायम ठेवून आजचा समाज लोकशाही गाठायचा %य8नही करत नाही 

आहे. अगदी %ाितिनOधक Cहणवली जाणारी लोकशाहीही खर ेतर नको आहे. 
म. गांधDनी व इतर सामाOजक अराजकवादी िवचारवतांनी %ाितिनOधक लोकशाहीला ं पया*य सुचवलेले आहते . ते 

सगळे लोकसहभागाने िनणय घे0यावर भर दतात* े . सRयेने लहान गटांसाठीं , सु^ा गावांसाठी, खे�ांसाठी हा पया*य 

वापरता येतो, ह दाखवणारी उदाहरणे बरीच आहते े ; अगदी भारतात, महारा6ातही7 . राळेगण Oस�ी, िहवर ेबाजार, मढा (
लेखा, ही तशी उदाहरणे बरीच तपासली गेली आहते . %Tन येतो मोvा सRये�या गटां�या सदभा*तं ं . उदाहरणाथ*, आम 

आदमी प�ाने एकेका मतदारसघात सवसहभागाने िनणय घे0याची ं * * ‘�वदसे ’ ही क#पना मांडली. आज�या आमदार-

खासदार यां�या मतदारसघाम�ये मतदारसRया ल�ं ं -दशल�ांत जातात. एकूण लोकसRया तर याहनही जा�त ं ~

असतात. एखादा %Tन इतuया मोvा सRये�या गटाला समजावून दणें े , 8यावर जनमतचाचणी (सावमत* , 
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referendum) घेणे, मग कती ठरवणेृ , ती %8य�ात करण;े ह सार ेअ8यत अवघडे ं , अशuय%ाय आहे. आजतरी हा 

पया*य वापGन %ाितिनOधक लोकशाहीवर उपाय, इलाज शोधणे ह �वJनाळच ठरलेे ू . 
पण %ाितिनOधक लोकशाहीतले दोष घटवणे, हटवणे, यासाठी %य8न तरी करायला हवेतच. 
आिण असे %य8न अखेर अथPयव�थे�या अितरेकm मु5तेपासून दर जाऊनच करता येतील* ू . ‘‘‘‘मॅमनमॅमनमॅमनमॅमन’’’’चे रा6चे रा6चे रा6चे रा677 77     
भारताने एकोणीसशे नPवदनतर �वीकारले#यां  उदार आOथक धोरणामागची पा�भमूी आिण 8या धोरणाचे राजकmय *

प\रणाम केवळ मु5 बाजारपेठेकडे वळ#याने घडले, कm इतर कशामुळे, ह वाद आहत आिण राहतीले े . पूव� यि5वादांत ु‘अमुक ह तमुकनतर  घडलेे ं , Cहणजेच अमुक ह तमुकमुळे  घडलेे ’ (post hoc, ergo propter hoc) असे सHू 
काहीजण वापरत. ते चुकmचेच होते. परतु बाजारपेठ जा�तजा�त मु5 होतानाच राजकारण जा�तजा�त मू#यहीन होत ं

गेल,े हा योगायोग नuकmच नाही. 
का घडते, हे? अनेक उxोग %ामRुयाने राजाVयावर चालतात. 8यां�यातला नफातोटा उxोजक आिण स�ाधारी 

यां�यातील ससुवां दावर अवलबून असतों . आिण सुसवादातून साटेलोटे घडणे सहज शuय असतें . अशा 

सा^ालो^ावर आधा\रत बाजारपेठेत चालते ती ‘�ोनी’ भांडवलशाही (crony capitalism). या %कारासाठी 
राजीव साhयांनी ‘�ौhय’ हा सुदर शtद घडवला आहं े. आिण �ौhयाधा\रत बाजारपेठेत जे घडते 8याला माधव 

गाडगीळांनी ‘खडं -वसलुी’ (rent seeking) Cहटले आहे. एखादवेळी े rent Cहणजे ‘भाडे’, यावGन जा�त ती� शtदही 
सुचतील! ‘द इकॉनॉिम�ट’ िनयतकाOलकाने 15 माच * 2014 �या अकात ं ‘Jलॅनेट Jलटूो�टॅ ’ नावाचा लेख %कािशत केला. 
8यातले मह�वाचे मुjे असे - 

• आज नवे शोध लाव0यापे�ा खडं-वसुली हा Vीमत हो0याचा जा�त सोपा माग आहं * े. 
• यात समाजाचे एकण उ8पादन वाढत नाहीू , तर काही जणांचा उ8पादनातील वाटाच  फ5 वाढतो. 
• याने (अथा*तच) समाजातली आOथक िवषमता वाढते* . (हा माझा उपिन�कष आह* े, लेखात न ठसवलेला). 
तर लेखात एक साटेलोटे िनदशांक ] (crony capitalism) सुचवला आहे. एखाxा दशातील डॉलर अtजाधीशांची े

सप�ी िकतीं , ह मोजायचेे . ही सप�ी 8या दशा�या सकल रा6ीय उ8पादा�या ं े 7 (GDP  �या) िकती टuके आहे, ते 
पाहायचे. ही टuकेवारी Cहणजे साटेलोटे िनदशांक] . 

लेखात साटेलोटे कोण8या उxोगांत सहज घडते याची एक यादी येते : खिनजे, वनौपज, ऊजा*, नागरी जमीन, 
बांधकाम, बदंर ेव िवमानतळ, जगुारखाने, फोनसेवेसारखी दळणवळण साधने, सुर�ाPयव�थेतील कHाटें . िकवा भारतीय ं

सदभा*त Cहण ं ू : कोल-गेट, जगल ठेकेदारीं , गसॅ ऑथॉ\रटी व \रलायhस एनज� %करण, भूखडं, लवासा, टजीू , 
शवपे^ा. 

आता साटेलोटे हा दतफा* Pयवहार असतोु . उxोजक राजाVयाने Vीमत होतों , तसा स�ाधारी वगही आप#या *

आVयाचे मोल वसूल करतो(च)! तर मु5 भांडवलशाहीतून सहज साटीलोटी घडतात, �याने स�ाधारी व उxोजक 
एकमेकांना मदत करत झपा^ाने Vीमत होतातं . याने एकणात दशाची Vीमती मळुीच वाढत नाहीू े ं . Cहणजे राजकारणी-

उxोजक इतर समाजघटकांचा वाटा चोरत असतात. राजकारणात, िवशेषतः िनवडणकांतु , जे %चड ल�मीदशन घडतें * , 
8याचे मूळ अखेर बाजारपेठेवरचे िनयHण कमी हो0यात सापडतें . 
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पण आपण जगभरातले साटेलोटे िनदशांक] , 8यांत होणार ेबदल, इ8यादी पािहलेच नाहीत.  
• 2007 पासून 2014पयत पाच दश साटेलोटे िनदशांकात पिह#या पाच �मांकावर रािहले आहतU ]े े , अनु�मे - 

हागँकागँ, रिशया, मलेिशया, य�न व Oसगापूरु े ं (!). 
• भारत 2007 साली सहाPया �मांकावर होता, तर आज नवPया �मांकावर आहे. Cहणजे यपीए सरकारची ू

वेगवेगळी %करणे ल�ात घेऊनही भारतातले �ौhय इतर दशांपे�ा काहीसे कमी वेगाने वाढते आहे े. 
• चीन या काळात सात8याने एकोिणसाPया �मांकावर आहे. जमनी* , दि�ण को\रया सात8याने 

सा^ालो^ांपासून दर आू हते .  
पण या तपिशला�या काही मया*दाही आहते .एकतर फ5 तेवीसच दशांचा तपशील आहे े. दसर ेCहणजे थेट साटेलोटे ु

िनदशांकांचे आकडे न नMदता ते �तभालेख ] ं (  histogram) Gपात आहते . भारताचा िनदशांक ] 2014 साली सुमार े

10% होता. तुलनेसाठी हाँगकागँ 75%, Oसगापूर ं 15%, जपान 2% असे आकडे आहते .  
कोणाला वाटेल कm द इकॉनॉिम�ट�या आडन ही छुपी साCयवादीू  जागितकmकरण-िवरोधी मांडणी केली जात आहे. 

पण लेखा�या पिह#याच प\र�छेदात ‘‘वीस वषाU�या जागितकmकरणातून %माणाबाहर फायदा कमावलेले जगातील सवाUत े

Vीमत ं 1% लोक जण काही एक वेु गळेच मॅमनचे रा6 घडवत आहत7 े ’’ असा उ�ेख आहे. मॅमन (mammon) हा हावरट 
Vीमतीचा O��ती दवं े , नीितिवरिहत कबर Cहणाु े . 

आिण अ��मतांचा काHजचा घाट. 
सोबतच आपाप#या %ांतीय, जातीय, भािषक इ8यादी अ��मतांना अवा�तव मह�व दत बधुंभाव ह मू#य %य8नान ेे े

8यागले जात आहे. राजकmय िवचारधारा, आOथक धोरणे वगरै े पाहता काहीही मह�व नसलेले मुjे लावून धरणे हा *

राजकार0यांपैकm काहDचा एकमेव असा USP (Unique Selling Point) झालेला आहे. अशा अ��मतादश� 

नेतृ8वाकडे बहधा बाहबली d d (भाषांतर, गुडं ) बरोजगारांचा ताफा असतोे . यामुळे उxोजकही काहीसे घाबGन 

अ��मतावादी ने8यांना पोसत, चुचकारत, पुचकारत राहतात. 
यामुळे अनेकानेक मह�वा�या %Tनांकडन ल� इतर िदशांकडे वळवता येतेू . पुतळे, %तीके, अमुक िदवस, तमुक 

िदवस, दकानां�या पा^ांवर�या OलJया ु (वाहनां�या नबरं -Jलेटा, मैलाचे दगड, इ8यादीही यांत आलेच!). गावांची नावे, 
अशा बलां�या िशगांना मशाली  लावून लोकांना भरकटवता येतेै ं . अ��मते�या राजकारणात असली �मरणरमणा8मक 

%तीकबाजी मह�वाची ठरते. 
आता %जा ही रा�यक8याUची शHू नसते. मग ितला असे काHज�या घाटात का पाठवावे? 
आिण ही फसवणक कशी करावीू ? 
 

vidya_nand@hotmail.com  
●●● 

बGुज ढासळत आहतबGुज ढासळत आहतबGुज ढासळत आहतबGुज ढासळत आहतेेेे ... ... ... ... सावधसावधसावधसावध    

इसादास भडके 

िवकास   िव�थािपत   मानOसकता समाज 
आजच च�पूर तेPहा चांदा होतं ं .ं मा�या बालपणी चादंा ह नाव Gढ होते .ं नPह  मनात तेच नाव घर कGन होते .ं 

चांxाबjल अनेक आRयाियका ऐकव#या जात. चांदा फार मोठ आह अस वाटायचं ं ंे . बीएनआर या झुकझुक गाडीन ं
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चांxाला यायचो. गिडसलुा* ह मूल तालुuयातल माझ गावे ं ं . गाव�या पाय>याशी असले#या डMगरावर चढल कm दरवर ं ू

मूल िदसायचं. लहान लहान बगंले िदसायचे. डMगरा�या पाय>याशी आसोलामढाचा पाट वाहता( ना मनोवेधक वाटायचा. 

आबराईत रांगेने उभी असलेली झाडी िहरवी ग�च वाटें . डMगरावGन पूवला नजर टाकली तर वाहणारी वैनगगा नदी ] ं

िदसायची. माक�ाच मिदर िदसायचU ं ं .ं धाना�या मोसमात सपूण प\रसर िहरवाग�च आ�छादन ले#यासारखा िदसायचां * . 

बालकवी�या ‘औदंबरु  ‘ किवतेची आठवण Pहावी असा हा प\रसर. गावालगत दोन डMगर.ं एक लाल मातीचा. दसरा ु

सारवण कराय�या पांढ.या मातीचा. दोन डMगरां�याम�ये कधीही न आटणारा बांध. बांधा�याम�ये इ�जांनी उभारलेला ं

खांब. या खांबावर इ�ज अपरा�यांना िश�ा दत अशी कथां े . खांबावर बसणारा प�ी बालकवी�या ‘पारवा ‘ किवतेची 
आठवण कGन दईे . बांधा�या पारीवर मोठमोठी झाडे. झाडावर उलटी लटकलेली वटवाघुळं. िनसगा*न नटलेल माझ ं ं ं

गाव. डMगरा�या पाय>याशी र�ेट हाऊस व िमशन.यांनी बांधलेल चचं *. माझ गाव Cहणजे जाितPयव�थेच बोलक %तीकं ं ं . 

ह माझ गाव मी ितस.याे ं  वगा*त असताना सोडलं. कायमच सोडलं .ं चांxाला आलो आिण च�पूरचाच झालों . च�पूरं -

गडिचरोली प\रसराला झाडीप�ी Cहणतात. आिदवासी प�ा Cहणतात. मागासवग�य भाग Cहणतात. गMडवन असही ं

Cहणतात. 
चांदा गMडराजान वसवलं .ं या भागावर गMडराजाच सा�ा�य होतं .ं 8यांनी या भागावर आप#या अ��त8वाचा ठसा 

उमटवला ऐितहाOसक वा�तू बाधं#या. गडकोट बांधले. आप#या रा�याचा िव�तार केला. राणी िहराईने आपले पती 

िबरशहा यां�या �मृित%ी8यथ अचलेTवर गेटला समाधी बांधली* ं . राणी िहराईने आप#या पतीक\रता बांधलेली एकमेव 

समाधी. यातल पु�कं ळस इितहासजमा हो0या�या मागा*वर आहं े. दंडकार0या�या खरा इितहास दलि�त होत आहु * े. 

िनसगा*न ओत%ोत भरलेला हा प\रसरं . रानावनात वhयजीव मनसो5 जगत, वावरत, बागडत. आयवदाला उपय5 असा ु ु]

साठा असलेल जगल होतं ं .ं पूव� आठ-दहा िदवस झळ राहायची. आता झळ अभावानेच, अशी आई सांगायची. सवाUना 

हवा वाटावा अस नसैिगक जनजीवन होते ं ं* . ह वैभव औरच होते .ं आपली बोली, भाषा, स�कती यात एकGप झालेल ं ंृ

जनजीवन होत.ं लोककलांचा %चड साठा जतन केलेला होतां . लोकजीवनात V�ा हो8या. अधV�ाही हो8यां . Pयव�थेत 

लादलेली बधंनेही होती. या सा.यात मानव जग0याचा अ�ाहास करीत होता. आपआपले रीित\रवाज जोपासत िनसगा*त 

जगत होता. मानवी जीवन क6ाच व सघषा*च होतं ं ं .ं आज�या एवढ गुतागुतीच आिण �वाथ�  नPहतं ं ं ं .ं 
राजा होता, राजा गेला. Cले�छ गेले. इ�ज गेलें . %जा आली. �वात1य िमळालें . लोकशाही आली. काळा�या %वाहात 

%चड प\रवतन आलीं ं* . मhवतर ेघडलीं . काळ कणाक\रता थांबला नाहीु . काळ पुढे पुढे सरकतच गेला. काही काळासोबत 

थांबले. थांबले ते थांबलेच. काही काळासोबत गेले. ते पुढेच गेले. काहDनी प\र��थतीवर �वार होऊन %गती�या वाटा 

चोखाळ#या. औxोिगकmकरण आलं. सगणकं -नेट आलं. जागितकmकरण, खासगीकरण व उदारीकरण आलं. जग0याचे 

सार े सदभ बदललें * . रोज नवीन काहीतरी येतं. जुन अडगळीत जातं .ं वापरा आिण फेका अस काहीस िव�कळीत ं ं

Pयव�थेन Gप धारण केलं ं. या सा.यांचा क�िबदं माणस आह( ू ू े. माणसाला �वतःला सांभाळण अवघड झालेल आहं ं े. 

�पधच झालेल आह] ें ं . माणस �वतः�या अ��त8वासोबत सुख अOधक समीप आण0याचा सात8याने %य8न करीत आहू े. 

Pयव�थेची त.हा सपणू उफराटी झालेली जाणवतें * . आज�या जीवनशैलीतून ते िनदशनास येते* . 
च�पूरं -गडिचरोली Oज#�ाची आिदवासीबहल आिण माd गास Oज#हा Cहणन नMद झालेलीू . या पाTवभूमीवर अनेक *

िवकासा8मक योजना राबिव#या जातात. 8याचाच भाग, झपा^ान औxोिगकmकरण झालं .ं दगा*पूरला महाऔ��णक क� ु (

आकाराला आलं. Oसमट कारखाने उभ े झाले( . पोलाद कारखाना सुG झाला. जागोजागी दगडी कोळशा�या खाणी 
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िनघा#या. रोजगारा�या सधी उपलtध झा#यां . चारी िदशातून च�पुरात लोकांचा लMढा वाढलां . च�पूरची लोकसRया ं ं

झपा^ान वाढ लागलीं ू . मोvा %क#पात जिमनी गे#या. �थािपत िव�थािपत झाले. जिमनी�या मोबद#यात पैसा 

िमळाला. नोक.या िमळा#या. शेतीचे Jलॉट पाडले जाऊ लागले. शेतीवर िवपरीत प\रणाम झाला. जीवनशलैी बदलली. 

पैसा येऊ लागला. �या�याकडे काहीच नाही ते उदरिनवा*हासाठी मजुरी कG लागले. �थािनक बाजूला पडले. बाहरचे े

�थाियक होऊ लागले. जिमनी�या िकमती आकाशाला टेक लाग#याू . यालाच शहरीकरण Cहणतात कm काय? 
वेगवेग�या %ांतांतले आिण Oज#�ातले लोक च�पुरात आलें . च�पूरची स�कती सिमV झालीं ं ंृ . च�पूर�या ं

सामाOजक, राजकmय, सां�कितकृ , सािह�8यक, शै�िणक, आOथक बाबDवर चांगला* -वाईट प\रणाम झाला. च�पूरच ेसम� ं

पया*वरण बदल ूलागले. ‘जेथ भरला नरां , तो गाव बरा ‘ अस झालं .ं च�पूर उxोगधxामुळे %दिषत शहर झालं ं ंू . च�पूरन ं ं

%दषणात अPवल �थान िनमा*ण केल आिण सा.यांना च�ावनू टाकलू ं .ं चांxाच च�पूर झालं ं .ं हो8याच नोहत झालं ं .ं 

च�पूरला लाखोली वाहणा.यांची सRया कमी नाहीं ं . च�पूर�या चागं#या बाबDवर भा�य कर0यां ऐजी Hुटीवर िनरथक *

बोलणार ेअनेक आहते . शोषणातून पैसा कमव0याक\रता च�परूचा वापर करणार ेयात आहतं े . च�पूरला िशPया दणार ें े

च�पूर�याच वा�तPयाला आहतं े . च�पूरला अ�थायी Cहणन आलेले च�पूरलाच पैशा�या लोभापाई �थायी होतातं ंू . 

िगधाडान लचके तोडावे तसें  च�पूरचे लचके तोडत �वः�या उच उच इमारती आकाराला आणतातं ं ं . धािमकतेचा *

बडेजाव माजवत सामाhयांना आप#या कळपात %लोभने दाखवून सामावून घेतात. मुखवटे धारण कGन फसगत करीत 

आहते . सगणकामुळे सार जग एक खेड झालं ं ं ,ं अस Cहणतातं . सार �णात कळतं .ं जगातला कठलाही माु णस कठेही ू ु

जाऊ शकतो. अथा*त 8या 8या भागाचे िनयम ल�ात घेऊनच. याचा अथ असा नPह कm* े , मूळ िनवाशांना डावलून 
8यां�यावर अhयाय करणे. वेगवेग�या शै�िणक व इतर %ित�ानांम�ये पैशा�या बळावर इतराना नोकरीम�ये घेतले जाते. 

पैशाअभावी �थािनक लोकांना डावलल े जाते. �थािनकांना hयाय िदला पािहजे, असे तासन् तास बोलणारचे 
�थािनकां�या इ�छा-आकां�ा पायदळी तुडवताना आढळतात. गावात#या जिमनी फाम हाऊस�या नावाने भांडवलदार *

पादा�ांत करीत आहते . प\रवतन आिण अिभसरण अडवता येत नाही* . जागितकmकरणामळेु पु�कळस अडगळीत पडत ं

आहे. बोलीभाषा सपतात कm कायं , असे %Tन चिचले जात आहत* े . इ�जीसारखी Pयावहा\रक भाषा जगावर अOधरा�य ं

गाजवीत आहे. मोठ Pहायच तर इ�जीिशवाय पया*य नाहीं ं ं . सार aानभांडार इ�जीत अस#यासारख वाटतं ं ं .ं इ�जी बरोबर ं

येत नस#यामुळे अनेक मलु पुढे जाऊ शकत नाहीं . िशकव0या लावाPया लागतात. �ामीण भागात या सोयी उपलtध 

नाहीत. 8यामुळे अनेक िप�ा�या िप�ा बरबाद होत आहते . अनेक राजहसं न6 होत आहते . �याच फावल ते मजेत ं ं

आहते . सारा पैशांचा लपडाव सGु आहं े. �यां�याकडे अमाप पैसा आह,े ते आप#या मलुांना उ�च िश�ण देतात. काही 

सघष करत उ�च िश�ण घेतातं * . काही सरकारी योजनांचा लाभ घेत उ�च िश�ण घेतात. �या�याजवळ काहीच नाही ते 

भरकटत जातात. ही या भागाची फार मोठी शोकांितका आहे. काबाडक6 कGन िशकणार चपराशाची नोकरी लागावी 

Cहणन आशेवर िशकतातू . पण मनात िशणलेले हतू शेण होे तात. प\र��थतीवर मात कGन उ�च पदावर जाणा.याच ं

�वागतच करायला हवं. औxोिगकmकरणामुळे च�पूरची %गती होऊ लागलीं . नवीन %Tन आिण सम�या रौ�Gप धारण 

कG लाग#या. प�Tचम महारा6ात नाकारलेले उxोगधद िवदभा*त आण0याचा घाट िशज ू लागला7 ं े . यातून िवदभा*कडे 

बघ0याची �6ी ल�ात येते. इथ#या पया*वरणाला डावलले जाते. खे�ातून रोजगार शोधत शहरात आले. अपृTयता न6 

हो0या�या मोबद#यात झोपडपs^ा वा^ाला आ#या. नवीन सम�येची भर पडली. 
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दगा*पूर आिण 8या�या आजूबाजचूा प\रसर मा�या प\रचयाचा आहु े. दगा*पूर�या ु समीप लहान लहान खेडे वसलेले. 

भोवताल जिमनी�या जिमनी पसरले#या. गावाला जगल लागलेलं .ं दगा*पूर महाऔ��णक क� आकाराला आलु ( ं. या 

भागाचा सपूण कायापालट झालां * . 8याचा िवपरीत प\रणामही झाला. %दषणात आिण उ�णतेत वाढ झालीू . अनेक 

आरो@यिवषयक सम�यांना िनमHण िमं ं ळाली. अनेकांना असा�य रोगांनी पछाडलं. Tवासो��ासात Pय8यय येऊ लागला. 

गावाला लागलेल जगल दरदर जाऊ लागलं ं ंू ू . आधीच दगा*पूर ओळखण अवघड झालं ं ंु . प\रवतन झपा^ान झाल* ं .ं 

रोजगार वाढले. बकारीही वाढलीे . च�पुरात र�8यान गद� वाढलीं ं . वाहतुकmचे %Tन छळ लाू गले. पावसा�यात र�ते 

आिण ना#या आपल असली Gप दाखवतातं . ह च�पूरकर चांग#या %कार े जाणताते ं . च�पूर नPया Gपान साकार ं ं

होताना र�ते माH तेवढेच आहते . इथ#या धुळीन Tवेतवण�य क�णवण�य होतातं ृ . च�पूर ह का�या िह.याच शहरं ंे . 

इथ#या भूगभा*त दगडी कोळसा तुडब साठलेलाु ं . दगडी कोळशा�या खाणी हा साठा \र5 करायला जागोजागी उ या. 

आता च�पूर पोखरल गेल आहं ं ं े. मातीन इथला रग बदलवलेला आहं ं े. मोठाले िढगार ेआकाराला आले. िढगा.याच ं

डMगरात Gपांतर झालं. झरपट नदी व इरई नदीच पाH बजु0या�या मागा*वर आहं े. लहानसा जरी पाऊस आला तर सार ं

पाणी साचत.ं च�पूर पा0याखाली येतं .ं च�पुरात पूर Cहटला कm दहशत िनमा*ण होतें . च�पूरच %दषण आिण उ�णता ं ं ू

Cहटल कmं , बाहरचे च�पूरला यायला िबचकताते ं . च�पूर Cहणजे का�या पा0याची सजाच समजली जातें . माH सहलीच ं

िबल सावतवाडी तें  OसरMचा अस सादर केल जातं ं .ं भामरागड वगैर े 8यां�या िहशेबातच नसत.ं च�पूरचा काळा िहरा ं

सप0या�या मागा*वर आहं े. झरपट नदी झटपट बुज0या�या मागा*वर आहे. च�पूरला महाऔ��णक क� आह पण च�पूर ं ं( े

अधा.या झुडपात लपतें . 
झाडीप�ीतल पूव�च वैभव लोपत असूं ं न, जगल न6 होत आहं े. जगल छाटलें , तोडले जात आहे. पा0याची पातळी 

सतत खाली जात आहे. घनदाट जगलामळे च�पूरं ं -गडिचरोली प\रसरातील पा0याची पातळी िटकन होतीू . पया*वरणात 

आता अिनयिमतपणा जाणवतो.आता ताडोबासारRया अभार0यावर व��6ी टाकली जात आहे. ताडोबातून वाघाला 

हjपार कर0याचा डाव िदसतो. अदाणीसारखे अधेमधे डोक वर काढतातं . ताडोबा वाचव0याक\रता आदोलन उभ कराव ं ं ं

लागत.ं हा गभीर िवषय आहं े. 
  उ8खननात दगडी कोळसा गवसला. िवजासन टेकडीचा शोध लागला. भ�नगरीच %ाचीन Gप कळलं .ं गडचांदरू, 

गिडसलुा*, मूल, रामदगी यातील उ8खे ननात %ाचीन इितहासाची आिण उ¡वल स�कतीची ओळख पटलीं ृ . ताडोबा, 
महाऔ��णक क� व दी�ाभूमी च�पूर यातून िनसग( *ं , मानवता व आधुिनकता यांचा सदश िमळ लागलां े ू . आनदवनन ं ं

सा.या जगाच ल� वेधलं .ं ही च�पूरची आधुिनक बल�थान आहतं ं े . महाकाली, माक0डा* , अचलेTवं र मिदर हा ं

ऐितहाOसक ठेवा आहे. च�पूरला गMडराजाने बांधलेला िक�ा च�पूरची ओळख असून चार दरवाजे व चार Oखडuया ं ं

शाबूत आहते . च�पूर शहराला वेढलेला सपूण िक�ा ल�वेधक आहं ं * े. हा िक�ा, दरवाजे व Oखडuया वाहतुकmला 
Pय8यय आणतात, अशी ओरड कर0यात येते. काळा�या %वाहात ह सार न6 होणार कm काये ं , हा %Tन िनमा*ण होतो. 
च�पूरं  शहरात %वेश करायचा Cहणजे कोण8या ना कोण8या दरवाजातून आिण कोण8या ना कोण8या Oखडकmतून %वेश 

करावा लागतो.काहDनी तर िक�ा फोडन तांगळू -ितगंळ वाहतुकmचा माग सोयीक\रता केलेला आह* े. 
मा�या घरासमोGन वळण घेत िक�ा गेला. घरासमोर उ{�व�त बुGज आहे. थो�ा अतरावर चोरOखडकm आहं े. 

िक##याला लागनू घर बांध0यात आलीं . िक##याचा दगड काढन काहDनी �वतः�या घरांची पायाभरणी केलेली आहू े. 

8यामुळे िक##याची िभत पावसा�यात ओलसरपणामळेु थोडीथोडी ं कोसळत जाते. घरासमोरील बुGज कधी ढासळेल 
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याचा नेम नाही. बुGज ढासळ0याची क#पना मनात असRय िवचाराच मोहोळ िनमा*ण करतें ं . िक##या�या शेजारी 

वाढलेली झाडझुडप अनिैकतेच दशन घडवतातं ं * . Pयसनाधीन अशा झुडपांचा आVय घेतात. ललैा-मजनू िक##या�या 

आडोशाने आपले चाळे साधत असतात. काळा�या ओघात सार न6 होत नाहीं . जुhया�या आधारावर नव उभ राहतं ं .ं 

जुhयातल कचकामी िनकामी होतं ंु . नवीन Gप धारण करतं. मानवी शाTवत म#ूय Oजवत राहतातं ं . Pव�था आपली Gप 

बदलवत असते. मुखवटा धारण करीत असते. नवीन मा�यम सवाUना आक6 करीत आहतं ृ े . नवीन योजना राबिव#या 

जात आहते . 8या सामाhय लोकांपयत पोहचिव#या जातात कायU ? याचे फायद कोण लाटताते , याची उ�र आप#याकडे ं

आहते . बालपणात बोलीचे स�कार आप#यावर होतातं . 8याच छHाखाली आपण लहानाचे मोठे होतो. तेच स�कार ं

�पध�या यगात पुसले जात आहत] ेु . �पधची भाषा अवगत करणे काळाची गरजआह] े. आपला सां�कितक ठेवा इ�छा ृ

नसतानाही िवसरतो. याच भान ठेवण काळाची गरज आहं ं े.  
जगल आपलं ,ं दगडी कोळसा आपला, ऊजा*िनिमती आपली* , िनसग आपला* . आपण िनसगा*चे. सार आपल असूनही ं ं

आपल काहीच नाही अशी अव�थां . च�पूर सा.यांना आं Vय दत आहे े. आप#यात सामावून घेत आहे. लोकपूर, इ�पूरं , 
चांदा, च�पूरचा %वास सुG आहं े. माH इथले बुGज ढासळ0या�या मागा*वर आहते . (महारा6 टाइCस7 , िवदभ िवशेष * - वािषक * 2014 मधून साभार)  ●●● 
ह %तेाचें कारखाने थाबंवाह %तेाचें कारखाने थाबंवाह %तेाचें कारखाने थाबंवाह %तेाचें कारखाने थाबंवाेे ेे !!!!    
सुधीर बडेकरे  

िश�ण यवाु      जीवनशैली 
माणस भोवतालचे जग बदलू शकतोू , घडवू शकतो अन् या Pयवहारातूनच �वतःलाही घडवत जातो. ही माणसाची 

PयाRया मानली तर िश�णाने माणस हा माणस होतोू ू . %ा0यां�या िप�ांना न िशकिवता ती अ� िमळवू शकतात, मोठी 
होऊ शकतात. पण माणसासारखे जगणे मळुातच शuय करायला िश�ण आवTयक आहे. समाजात वाढताना अनेक 

मागाUनी ह िश�ण आपण शोषत असतोे , पण शाळा कॉलेजात#या िश�णाचा 8यात सवाUत मोठा व मह�वाचा वाटा असतो 
ह उघड आहे े. 

खर े िश�ण नेहमी दहरी असतेु े . माणस बाहर�या जगाचा एक भाग आहचू े े , पण तो या जगाचा पणू गुलाम*  नाही. 

8यामुळे 8याची कोणतीही कती वा िश�णही एक दतफ¢ सबधं असेल तरच ख.या अथ� मानवी असेलृ ु ं . मलू Cहणजे एक 

मातीचा गोळा आह व 8याला िश�णाने आकार xायचा आहे े. ह मुळातच चूक आहे े. मलुाला आकार दतादताच 8याने े े

�वतः आपला आकार शोध0याची, िमळव0याची %ि�या िश�णात चाल ू राहील तरच ते खर,े चांगले िश�ण होईल. 
िवxाथ� Cहणजे आरसा िकवा aानरस शोषणारा �पज नPहं ं े. 8याने �वतः पुढे येऊन aानाशी ह�तांदोलन केले पािहजे. 

आिण हा �वतःचा आकार शोधनू िमळव0याची �मता असलेलाच माणस �वतH असू शकतोू ं . अमुक के#याने अमुक 

होते एवढेच बाहGन 8या�या मनात जर िशरले तर तो �वतH होणार नाहीे ं . असे अनेक िनयम िशकता िशकता 8याला 

जर मी अमुक करावे, िकवा करीनं , अशी िनवड सुजाणपणे कर0याची �मता आली तरच तो �वतH होईलं . मग केवळ 

जगा�या व समाजा�या िनयमांचे तो आधळे पालन करं णार नाही, गलुाम होणार नाही, तर �वतHपणे िनणय घेईलं * , 
िविश6 %कार ेजग0याचा %य8न करील. दस.या शtदांतु , िश�णाचा उjेश माणसाला एखादी िफ#म बनव0याचा वा खप ू
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मािहती असलेला काँJयटर बनव0याचा नाहीु . 8याला या aाना�या आधार ेसक#प कर0याचीं , �वJन ेपहा0याची �मता 
आणन द0याचाही आहू े े. यो@य िश�ण असे दहरी असेलु े . 

िकवा आणखी एका �6ीने पहायला लागले तर िश�ण माणसाला सजनशील बनवतें * . आिण सजनशीलता ही *

मानवाची �वात1याबरोबरच मलूभूत अशी खण आहं ू े. िशकवताना मलू व जग यां�यात एक सबधं जोडला जात असतों . 

हा सबंध एकतफ¢ असेल तर मलुाचे मन एखाxा आरशासारखे जगात#या गो6ी िटपून घेईलं , 8याचे फोटो काढन स�ही ू ं

ठेवील, पण 8या व�तूचे काय करायचे ह 8याला कळणार नाहीं े . मग 8या व�तूच 8याला हवे तसे वाकवतील, 8या�यावर 
ताबा िमळवतील. तो �वतःलाच हरवून बसेल. ‘या व�तूचा ताबा असलेली एक व�तूं ’ एवढेच 8याला �वतःिवषयी 
उमगेल. पण िश�ण जर खरेच यो@य असेल तर 8यात जो मलू व जगाचा सबंध येतो तो दतफ¢ असेलं ु . जगािवषयी 

8याला aान होईल ते ‘िटपून घे0या’�या �वGपाचे नसेल, जगाची 8याला ‘समज येईल’ - Cहणजेच जगात#या 
व�तूबंरोबरच, 8या व�तूचा व 8याचा जो  सबधं आह तोही तसाच Oजवत Gपात 8याला आकळेलं ं ंे . पया*याने या 

सबधंातून 8याला �वतःिवषयीही जाण येईल आिण ही जाण व जगािवषयीचे aान यांचा उपयोग कGन तो पुhहा जगाशी ं

नीटपणे, सुिशि�त सबधं जोड शकेलं ू . सजनाची �मता 8या�या* त येईल.  पोपटपची आिण समजसपणा यात नेमका हा ं ं

फरक असतो. पिह#यात माणस गुलाम असतोू , दस.यात आवTयकतेचे aान �वतHपणे पुhहा वापG शकतोु ं . पिह#यात 

कती ृ - कती उदासीन ृ (पॅOसPह) रहातो, दगड रहातो; दस.यात सजन�म होतोु * , माणस होतोू .  
एक उदाहरण £या. एखाxा लहान मुलाला एक िवषय िदला व िचH चांगले येईपयत 8याला िगरवायला लावलेU , तर 

तो ते िचH हबहब काढ शकेलहीd े ~ ू . पण रगाचीं , रषेांची जाण 8याला येणार नाही. 8यामुळे 8याला दस.या एखाxा व�तूचे ु

िचH काढायला सािंगत#यावर 8याला ते येणार नाही. सजनशीलता 8या* �यात आलेली नसेल. िकवा आपणहन एखाद ं ~ े

िचH काढायला सांिगतले तरी तो जुनेच काढील वा गJप बसेल. �वात1याचा अभावं . आिण तेच िचH हबहब काढायचाच d े ~

%Tन असेल तर एखाद कॉपी करणार ेयHही 8या�यापे�ा ते काम चागंले कG शकेलचे ं . मानवीपणाचा नाश होऊन यHवत ं

अव�था 8याला %ा¤ झाली असेल. उलट एखाxा मलुीला रगपेटी घेऊन मोकळे सोडले तर ितला िचHकलेची जाण ं

अOधक येईल. ितचा हात केवळ तेच िगरव0याकरता नPहे, तर वेगळी वळणे सहजपणे शोध0याकरता समथ होईल* . ितला 

एखाद िचH हबहब काढता येणारही नाहीे ेd ~ , पण ती जे काढील 8यात ितचे �वतःचे काही असेल, उ8फ�ता असेलु . जे येथे 
खर ेआह तेच त�वaाने -आ�#जlा िकवा %8येक गो6ीबjल आहं े. खर ेिश�ण माणसाला ही �मता आणन दतेू े .  

आिण यातून आणखी एक मुjा �प6 होतो. नवीन िशक0याची गो6 आप#यासमोर एक चम8का\रक, िवल�ण व�तू 
Cहणन येतेू . ित�यािवषयी कतूहलु , एक %कारची भीती आिण आदरही वाटत असतो - जसा एखाxा परuया 

माणसाबjल वाटावा. पण िश�णा�या %ि�येत हा िवल�णपणा कठे तरी खोलवर आप#याला छेडतोु , आपण पुढे 

जाऊन 8या व�तूला हात लावतो, हाताळतो अन् आप#यात सामावून घेतो. जणू ित�यावर िवजय िमळवतो व 

आप#याला समजे�या सा�ा�यात ितला खेचून आणतो. 8याचबरोबर 8या व�तूचे aान आप#याला झालेले असते, ितची 
अगागें कळलेली असतातं ; आिण एका अथ� आपणच ही अगांगे ितला %दान कGन िशक0यातूनच ती व�तू घडवलेलीही ं

असते. अनाकलनीय का�या गो�यातून एक िश#प घडवलेले असते. ती परकm Pय5m आता आप#यातली झालेली 

असते. या सबधं %ि�येत एक अचाट आनद भरलेला आहं े. सजनाचा आनद िकवा * ं ं ‘aानानदं’ आहे. जर खरोखर मी 

काही समजून घेऊ शकलो, आपलेसे कG शकलो तर िमळणार ेते समाधान आहे. मग तो एखाxा गिणताचा Oस�ाhत 

असो वा किवता वा त�वaान असो.  
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बोलता बोलता िश�णाला आपण बरेच पैलू आतापयत पाडले आहतU े . खर े िश�ण दतफ¢ असतेु ; ते माणसाला 
�वतH व सजन�म करतें * ; खरोखर माणस करतेू . अशा िश�णाची %ि�या एकाचवेळी व�तूचा शोध असते व व�तूची 

िनिमती असते* , ित�या परकेपणावरचा िवजय असते, आनददायी असतें .  
आज शाळा-कॉलेजात िशकणा.या व िशकवणा.यांना ह वरचे सगळे वाचून परीकथा वाच#यासारखे वाटेल यात े

शका नाहीं . कारण िश�ण Cहटले कm एक भयकर कटाळाच डो�यांसमोर उभा रहातों ं . कटाळा आिण भीतीं ! काहीही नवे 

िशकायचे Cहटले, नPया गो6Dचा िवचार करायचा Cहटला Cहणजे आम�या अगावर काटा उभा रहातों . आिण  ह े

समज0यासारखे आहे. आज�या शाळा-कॉलेजात#या िश�णामुळे ‘िश�ण’ या गो6ीचा आनद वगैर ेसोडाच पण एक ं

%चड भय आम�या मनात साचून रािहलेले असतें . पार मरपेयतU . नवे काही िशकायचे Cहणजे भय वाटते. 8यात आप#या ‘चालले आह ते ठीक आहे ’े %कार�या सुरि�ततेला आ¥ान िमळा#यासारखे वाटते. नवे %दश े Oजंकन घे0याऐवजी आह ू े

8याच कMडवा�ात कसेबसे चालवणे बर ेवाटते. आज�या िश�णाने आनदाऐवजी भय%द �मृती द0यातं े , �वात1याऐवजी ं

गलुामीची आवड बाणव0यात, सजन�मतेऐवजी मुकाट दगडपणा �जव0यात यश िमळवले आह िनःसशय* े ं . 
माuसने Cहटले आह* े, माणसाकडे िकती आह 8यापे�ा तो �वतः िकती आह 8यावर 8याची िकमत अवलबून असतेे े ं ं . 

िश�णाचा पिह#यापासून शेवटपयतचा उjेश माणसाची िकमत वाढवणे हा आहU ं े. 8याला आतून समृ� करणे आहे. 

आज�या िश�णामुळे कदािचत माणस माया जोड शकेलहीू ू , सप�ी 8याला िमळेलहीं , पण तो �वतः समृ� होत होत 
नाही. �वात1याचें , सजन�मतेचे* , अफाट जािणवे�या सा�ा�याचे धन 8याला िमळत नाही, आनद िमळत नाहीं . 

आ8मिवकास वा �वतःला सम�ृ कGन घेणे शuय आह हच माणस िवसरायला लागला आहे े ेू .  
दस.या शtदांतु , माणसासारखे जगणेच िश�णाने अशuय कGन टाक#यासारखे झाले आहे. शाळाकॉलेजे Cहणजे 

फ5 %ेतांचे कारखाने झाले आहते ! एकmकडन िव�फार#या डो�यांचीू , कोवळी मलेु सरकावयाची कm दसरीकडन िचपाड ु ू

झाले#या सांगा�ां�या कवायती�या कवायती तयार! 8यात इOजिनयरं , डॉuटर, %ा�यापक, कारकनू  - सगळे आहते . 

समाजाला उपयोगी पडणारचे आहते . नाहीत फ5 माणसे - जवळन गेले तरी अगात वीज खेळावी अशी Oजवत माणसेू ं ं ! 

आिण याची मुळे आज�या िश�णस�थांम�यें , िशकव0याचे िवषय व प�तDम�ये खोलवर गेलेली आहते . 
तीन %कार े8यांचा िवचार कG. 
एक तर आज�या िशकव0या�या प�ती एकतफ¢ आहते . िवxा>या*ला िटपून £यायला लावणा.या, घासायला 

लावणा.या आहते . %थम पिहलीत किवता पाठ करायला लाव0यापासून (किवता ही पाठ कर0याची गो6 आह हा े

अ8याचारी िवचार फ5 चरक  झाले#या प�तीतच शuय आहे!) ते पदवीपरी�ांमध#या Oस�ाhतापयतU . आCहाला 

िचHकलेसारखा िवषयस�ुा ‘‘कावळा झाडावर मासंाचा तुकडा घऊेन बसला आह,े को#हा खाली आहे, दरवर उजवीकडे ू

डMगर आह े: ४५ िमिनटे’’ या प�तीने िशकवला गे#याचे �मरते. कधी मलुांना घेऊन बाहर गेलेते , कधी रग नुसते उधळ ं ू

िदलेत -  ह होत नाहीे . शाyाचे िनयमसु�ा अ8यत G�पणे पु�तकातून िशकवले जातातं . (िवaान Cहणजे एक गx 

गो6 आह हीसु�ा एक पुराणकथा आहे !े) %योगशाळा, िवaान-छदं -मडळें , आिण िशकवतानाही 8या िनयमांचा व 

रोज�या अनुभवांचा तसेच मोठमोvा शोधांचा सबधं जोडन िशकवणे खर ेतर %भावी ठरलें ू . खर ेपाहता िवxा>या*ला 

�वतHपणे या िनयमांचा ं ‘शोध’ लावता ये0याकरता वळण दाखवणे, िकता फार तर बोट धGन 8याला नेणें , एवढेच केले 
पािहजे. स�या Cहणजे त�यार िनयम Oख�यांनी 8या�या डोuयावर ठोकन बसवला जातोू . 8यामुळे Oजवत समज कधीच ं

येत नाही. साधी गिणते सोडवणे, िदले#या िवषयावर िनबधं Oलिहणेस�ुा 8याला जड जाते. 8याची सजन�मताच मारली *
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जाते. मग �वतHपणे नPया अनुभवांना हाताळणें , आपणहन िचH काढणे~ , किवता,  वा िनबधं Oलिहणे, तर अशuयच 
आिण याचमुळे परी�ा – पढवणी – गाइड - �वात1य व सजनशीलतेचा नाश ं * - परी�चे ओझे े - ह द6च� सुG होतेे ु . 

कारखाhयाचा एक भाग हा असा असतो. 
आज�या एखाxा अवाढPय, अxयावत शाळे�या इमारतीत मधोमध जाऊन ‘aानानदं’ हा शtद मोvाने ओरडला 

तर मला वाटते तो कणालाही चuक ऐकच जाणार नाहीु ू ! िशक0या-िशकव0यात आनद अस ूशकतो ह आज िश�क े

आिण िवxाथ� दोघे पार िवसGन गेले आहते . उलट िवxाथ� माGन-मुटकन वगा*त बसतात आिण कधी एकदा शाळा ू

सुटन �वतHू ं , आनदी स�याकाळ सुG होती आह ते पहात राहतातं ं े ! अशा शाळा वा कॉलेजे Cहणजे G� तु�ग बनतातं . 

िशकणे Cहट#याबरोबर कटाळा अन् धडकm छातीत भGन येतातं . वग बुडवणे* , ल� न दणेे , बिश�ते ; सग�यांचे ह मूळ े

आहे. याचाच एक भाग Cहणजे ग�ुिश�य नाते ही सौदबाजी होतेे . 8यात ओलावा, आदर शूhय उरतो. एखाxा सजनशील* , 
आनददायी Pयं वहारातच माणसे एकमेकांशी खर े OजPहा�याचे नाते जोड शकतातू . सबधं %िकयाच तशी नस#याने ह े

होऊ शकत नाही. धदा के#यासारखे िश�क Oखळे ठोकठोकत रहातातं , अन् मुले घायाळ होऊन सोसत रहातात. 
आज�या जगातले कारखाhयातले Vम, िश�ण, फार काय Oसनेमा-नाटकासारRया करमणकmु �या गो6Dतही हा थडं , 
पैशांची गिणते करणारा गारठा भGन रािहला आहे. खरी नाती जोडणे अशuय झाले आहे. यरकेा असे ओरडत र�8याने ु

नागवे धाव0याचा आनद आज अशuय झाला आहं े.  
लहान मलुाला %8येक व�तूबjल कतूहल असतेु ; ती हाताळ0यात, शोध0यात, ‘िमळव0या’त इटर�ेटं  असतो, आनद ं

असतो. ही �मता चरका�या %8येक दा8यातून वर जाता जाता नाहीशी Pहायला लागते. अन् 8याचबरोबर आणखीही एक 

घडते:  
मुलाचा माणस Pहाय�याऐवजी कारकन वा डॉuटर होतोू ू ! समाजाला आवTयक अशी ही यHे या कारखाhयांमधून ं

तयार होतात. 8यांना मेकॅिनकल इOजनीयं \रगची वा उ�च त�वaानाची मािहती होतें . पण 8याचा 8यां�या �वतःशी सबधं ं

काय ते उमगेनासे होते. एम.ए.होऊन नोकरी िमळते व पैसे िमळतात; एवढेच माणसाला कळ लागतेू . Cहणजे �वतःला ह े

िश�ण सम�ृ करत नाही; उलट फ5 पसेै िमळव0याची �मता आणन दऊन पैशांची Pयाू े पारी तहान वाढवून दतेे . 

कामाम�ये व एकदर जग0याम�ये �वात1य व सजन उरत नाहीं ं * . उलट काम ह एक %चड ओझे होते व माणस पैशांचा े ं ू

गलुाम होतो. आतमधून \रता होतो. वर Cहट#यासारख े िचपाड होतो. कणी Cहणेल कmु , मग या िवशेष शाखांम�ये 
�पेशलायझेशन नकोच का? तर ते हव;े पण सपूण जीवनिश�णातलाच एक पुढे गेलेला तो भाग असायला पािहजें * . आज 

ती केवळ सजू आहे, िकवा पोकळ मनावरचे पैसे िमळव0याकरता उपयोगी पडणार ेएक गळ आहं ू े. मराठी घेऊन एम.ए. 

झाले#या माणसाला कलेची व सािह8याची Oजवत जाण आज बहतेक वेळा शूhय असतें d . त�वaान-पंिडताला �वतः�या 

जीवनाचा अथ उमगत नसतो* . इOजिनयर आप#या मना�या व समाजा�या %चड यHापुढे अवाक होऊन बसतों ं ं ् , भेदGन 
जातो. कारण तो आत अ8यत द\र�ी झालेला असतों . तो भेदGन, भोवडन जगत राहतों ू . बालकवD�या किवतेवरील 

पिडतांची मत े8याला पाठ असतातं , पण 8या�या �वतः�या ¨दयातले काPय मGन गेलेले असते. तो %चड धरण उभे ं

कG शकतो : पण �वतः �वतHपणे उभा राह शकत नाहीं ~ . िश�णाने केवळ डोuयांवर िविश6 aानाचे ओझे घेतलेल े

सांगाडे तयार होतात, अन् 8यांना बाहर�या कशा�या तरी पैसाे , दवे , स�ा इ8यादD�या - आधारािशवाय उभे रहाता येत 

नाही. 
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Cहणजेच, वेग�या �6ीतून, आजचे िश�ण अ8यत गैरलागू झाले आहं े. मलुांपुढे वा नतर मोvा माणसांपुढे येणा.या ं

Pयि5गत दनिदन जीवनाचा व िश�णाचा सांधा साफ तुटला आहै ें . भोताली िदसणा.या जीवना�या %चड कोलाहलाचा ं

आिण मनात#या आशा-आकां�ा अन् दःखे व भये यांचा अथ लाव0याची ताकद माणसात ते आण शकत नाहीु ू* . 8याला 

पोकळ कGन भदेरवून टाकले जात आहे. 8यामुळे सगळे जग व तो �वतः 8याला अनोळखी, अनाकलनीय झाला आहे. 

मी एवढा िशक िशक िशकलो पण समाजवादावर 8यात एक अ�र नPहते; आिण बाहर पडतो े तर जो तो 8या�याबjल 

बोलत सुटलेला! ते कळणार कस?े मा�यापुढे ग\रबी, जात, भूक, िहंसा, �वाथ यांचे थैमान चालले आह* े, पण 8यािवषयी 
मला इतuया वषाUत कणीच सांिगतले नाहीु . माझ लिगक उपासमार व 8यातून येणार े%Tन सोडव0याकरता जे लागते ते ©

मला कधीच िदले गेल ेनाही. ‘मी सुिशि�त आहे’ याचा अथच मला कळ शकत नाही* ू . पैसे िमळव0याची एक जाद मला ू

आता येते यापलीकडे 8याला अथच नाही* . जर मला पैशाचा गलुाम Pहायचे नसेल, समृ�ी जमवायची नसेल, �वतःलाच 
समृ� Pहायचे असेल, जर मला शुc शीड उभाGन म5ु होऊ पहायचे असेल, आनदंी Pहायचे असेल, तर ह सगळे े

िश�ण गैरलाग ूआिण भकस ठरत आहं े. आिण �ा आका�ंा %8येक माणसा�या, 8याला कळत नसले तरी, असतात. 
8या�या जग0याचा पाया, आनदाचे _ोतं , 8याचे मूळ माणसपणच वर ठर0याऐवजी एक शाप झाले आहू े. िनराशेचे, 
दःखाचे कारण झाले  आहु े. इतर अनेक गो6Dबरोबरच गैरलाग ूिश�ण ह �ाचे एक कारण आहे े. 

आतापयतचा सगळा िवचारही जर अस#या िश�णाचाच एक भाग Pहायचा नसेल तर इतuया खोलवर जाऊन U

आणखी पुढेही गेले पािहजे : िश�णप�ती अशी का आह त ेसमजून घेऊने , ती बदलायची कशी ते पािहले पािहजे. 
थोडuयात, िनदान हा लेख तरी ‘लाग’ू केला पािहजे! 

जरा डोळे आणखी उघडले तर िश�णाचे आजचे �वGप अटळ का आह ते कळ शकतेे ू . �वतHं, सजनशील* , %ेममय 
माणस आज�या समाजात नको आहू े. असा %8येक माणस 8याचा हाडवैरी आहू े. कारण आजचा समाज, माणसाने 
माणसा�या केले#या िपळवणकmवरु , िहंसेवर, �वाथा*वर आधारलेला आहे. हा 8याचा पाया आहे, अन् यावर कोणताही 
आघात होऊ न द0याची Pयव�था या समाजाने प\रपूण केली आहे े* . माणसाला शूhयवत %ेत के#यािशवाय, 8याला पैसा 
या रा�सी दवाचा गलुाम के#यािशवाये , तो पुरता ने�तनाबूत होत नाही. 8याची सजन�म* ता माGन टाक#यािशवाय 

8याची �वात1याची तहान सपत नाहीं ं . रोगट उ8पादन-Pयव�थेला जाणारा तडा कसाबसा सांधायचा असेल, िपळवणक ू
शuय Pहायची असेल, तर अथPयव�था* , रा�यस�ा, सामाOजक स�थां  - सग�यांना िविश6 आकार £यावा लागतो. 

8यां�यात माणसाच ेमाणसपण कसेू  हरवेल याकडे ल� िदले जाते. मालकm हuक, करार, मालम�ेच ेकायदकानू िकवा े ं

रा�यस�ेचे अOधकार, लोकशाही�या भकस क#पनां , ‘शांतता आिण सुPयव�था’, िकवा धमं *, जात, कटबस�था व ु ु ं ं

लªस�थांचे नीितशाyं -सग�यांतून ह साधले जात असतेे . िश�णPयव�था व प�ती याच %�थािपताचा एक भाग आहे, 
एक एक ह8यार आहे. %ेताचे कारखाने चालू राहणे हा आज�या �मशानवत जगाची एक मूलभूत आवTयकता आहे. 

 आिण िश�ण�Hात ह रा�सी चरक अितशय काय�मतेने चालणे शuय असतेे े * . कोवळी असहाय मलेुच खायला 

िमळत अस#याने सगळे सोपे असते. एकतफ¢ िश�णाने, छातीतली धुगधुग न6 कGन 8यांना हवा तो आकार द0याचे े

मोलाचे काम िश�णात केले जाते! एकmकडे %�थािपत समाजरचना कायम रहावी Cहणन मेलेलेू , गैरलागू िश�ण 
असजनशील त.हने िदले जात े व माणसाला पोकळ आिण हतबल कर0यात येते* े . दसरीकडे 8याला ु ‘उपय5ु’ aान 
दऊने , आज�या Pयव�थेला 8याचा उपयोग कGन घणेे शuय कर0यात येत.े िश�णातून आज माणसाला aान िमळत ेह े

कोणी नाकारत नाहीच. फ5 ह aान केवळ पैशांना जोडलेले असतेे .  शरीरा�या गरजा अन ्मना�याही खो^ा भुका 
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भागव0याकरता ते वापरले जाईल असेच असत.े 8यामुळे ह aान ओझे होतेे . माणसाला आलेले बांडगूळ ठरते. काम ही 

िश�णासारखीच दःखद गो6 ठरतेु . ह aान आनददायी तेPहाच होईल जेPहा गरजा भागवणे हा सजनशील व �वतH े ं ं*

Pयवहार होईल, रखडप�ी रहाणार नाही. मग 8यातूनच नPया गरजा मी िनमा*ण कG शकेन. अन् 8या अTया कm 8यांचे 
समाधान हा पुhहा सजनशील व िशक0याचा अनुभव असेल* , पुhहा नPया गरजांना जhम दईले , वगैर.े पण अशी सतत 
अ8यव�थ माणसे हा आज�या Pयव�थेला सग�यात मोठा धोका ठरले. अशी माणसे िनमा*ण होऊ नयेत हा िश�णाचा 

आx हतू आहे !े 
िश�णश�ुी करायची असेल तर ह ल�ात घेतलेच पािहजेे . िश�णPयव�था व प�तीत बदल घडव0याचा सबधं ं

अप\रहायपणे आजचा समाज उलथवून टाक0याशी लागतो* ; �वात1यावर आधारलेलां , िपळवणकहीन समाज िनमा*ण ू

कर0याशी लागतो. िश�णश�ुी, सां�कितक �ांतीृ , अथPयव�थेम�ये * (खरा) समाजवादी बदल अन् कामगार-

शेतक.यांची सावभौम राजकmय स�ा* : ही अप\रहाय साखळी आह* े.  
आजवर अनेक सिम8या नेमून, नवीन नवीन काय�म आखन* ू , मोठमोठाले िश�णत�a अन ्%ा�यापकांनी डोकेफोड 

कGनही िश�ण�Hात मलूभूत शु�ी आजवर का झाली नाही याचे रह�य यातच आहे े. जण ू ‘इितहास - %ि�येचा 
कावेबाजपणा’ या त�a मडळDना आत कठे तरी सूचना दतो आहं ु े े: �या फांदीवर बसला आहात ती तोड नकाू ; िकवा ं

उघडपणेच ह लोक %�थािपत कायम रहावे याकरता कळनसवGन वागत आहते ेू . असो. 
तर िश�णश�ुीची खरोखर िनकड वाटणा.यांनी हा सपूण �ातंीचा सं ं* दभ सतत ल�ात ठेवलाच पािहजे* . नपे�ा 

जजुबी सुधारणा तरी होतील िकवा आणखी भल8याच मागा*ला िश�णPयव�था लागेलं . वेग�या %कारचा साचलेपणा, 
पारत1यं , अन् रOेजमटेशन ित�यात येईल(  -- जसे काही िठकाणी झालेले आहे. 

अगदी पिह#यांदाच आपण Cहटले कm िश�ण ह दते ु फ¢ असले पािहजे. �वतH व सजन�म माणस अशाने िनमा*ण ं * ू

होईल व असाच माणस खर े िश�ण घेऊ शकेलू . Cहणजे िवxा>याUनी, आCही सग�यांनी, �वतःत बदल घडवून 
आण0याचीही गरज आहे. जे या कारखाhयातून सागंाडे होऊन बाहर पडलेते  - आिण असेच बहसRयd ं  - ते सोडले तर 

बाकmचे बाहरचे आिण या कारखाhयात#या कhPहअर ब#टवर बाट#यासंारखे सरकणार ेअगिणत अजून Oजवत असलेले े े े ं

िवxाथ�, या सग�यांनी आधी �वतःला झाडन घेतले पािहजेू . (िश�णात मुलां�या कोवळेपणामुळे व ताजेपणामळेु 

अ8याचाराला जेवढी सलुभता असते तेढीच बडंाची शuयताही असते!) आCहाला पैसा हवा आहे, गलुामी चालणार 
आहे, आनद नसला तरी सुख हवे आह का आCही माणसासारखे जग0याचा हuक बजावणार आहोत ते आCही ं े

ठरवायला पािहजे. आिण जर हा हuक - हuक कसला! आनदं, %ेम, �वात1य िमळिव0याची सधी ं ं -- आCहाला हवा 

असेल तर िश�ण दतफ¢ आहु े ह जाणन आCही �वतःला बदलले पािहजेे ू . खर ेसिुशि�त Pहायला पािहजे. या गो6ीवर 

भर द0याची अ8यत जGर असून ह केले जात नाहीे ें . कणाही डोळे उघडे ठेवणा.या िवxा>या*ला आज ु ऐशंी टuके 

िवxाथ� या ना 8या �वGपात कॉपी करतात ह कळ#यासारखे असून 8याबjल एे क अ�र मी आजवर ऐकलेले नाही. 

आCहा िवxा>याU�या मलुDशी होणा.या वागणकmिव�� काही नाहीु ! चांग#या, आ�थेने सजनशील त.हने िशकवणा.या * े

(uविचत िमळणा.या) िश�कांना भयकर Hास दताना मी मुलांना पािहलेले आहं े े. आपण असे का वागतो ह आे Cही 

समजून घेतले पािहजे व सगळी कारणे दर केली पािहजेतू . 8यातला मोठा भाग िश�णस�थांचां , प�तDचा, अन् बहसRय d ं

िश�क-%ा�यापक-त�aांचा आह ही गो6 फ5 हच ढMगी लोक नाकारतीले े . पण काही भाग िवxा>याUचा आह हही खर ेे े
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आहचे . आतून पेटलेली िश�त, िन�ा, वाईटाचा सताप ं (िकंवा दस.या शtदांत �वात1यु ं , उ8फ�ता व चांग#याची तहानु ) 

या ख.या बदलाला, शु�ीला, �ांतीला आवTयक आहते . 
िश�ण%ि�या दतफ¢ असते याचा दसरा अथ असा ु ु * : िशकताना जसा मी �वतHपणें , सजन करत असतो तसाच *

सबधं िश�णPयव�थेलाही मी ‘शोधले’ पािहजे, घडवले पािहजे. दस.या शtदात आिण नेहमी�या शtदांतु , िश�ण काय व 
कसे असावे याबjल मला अOधकार असले पािहजेत. एखाद सामुदाियक शेत राबवताना मी �वाथ�े , सौदबाजी भावनावंर े

मात केली पािहजे (कॉपी केली नाही पािहजे) ह Oजतके खरेे , िततकेच मला या सामदुाियक शेता�या घडणीवर, 
कारभारावर, %8य� िनयHणात िह�सा िमळाला पािहजे हहीं े . कारण 8यािशवाय आपुलकm अन् ह माझे घरचे शेत आहे ,े 
असे मला वाटणार नाही. आिण माणस घरा�या िभतीत जेवढा �वतH व िनिमित�म असतो तेवढा बाहर नसतोू ं ं * े . 

थोडuयात, िवxा>याUना िवxापीठे, कॉलेजे, शाळा-सग�यां�या कारभारात, िशकव0या�या प�ती ठर0यात, लाग ूआिण 

समावेशक िश�ण�म नेम0यात, िश�क व %ा�यापकही नेम0यात (आईबापांनी ठरवलेली लªे आता ब�स झाली!) 

अOधकार िमळाले पािहजेत. जोपयत सबंध समाज बदलत नाही तोपयत िवxाU U >याUचा हा ‘सहभाग’ Pयव�थेशी सघषा*चां , 
तेढीचाच राहणार ह उघड आहे े. पण ह प8करायचे का नाहीे , समाजात बदल घड xायचा कm नाही ू - मग तो कठपयतही ु U

आप#याला घेऊन जावो - हा िनणय आज�या %�थािपताने £यायचा आह* े. लोकशाही�या अन् िहरPया, िपव�या, 
पांढ.या �ांती�या ते गJपाच मारणार आहत का या सघषा*ला तMड फट दणार आहत े े ें ु ू - ते 8यांनी ठरवायचे आहे. 

आप#यापुरते बोलायचे तर, मा�या मते %�थािपताचा िनणय कोणता असेल ह ठरलेले आह* े े! रा�य चालवणार,े धदा ं
करणार,े यिनPहOस^ा व शाळा चालवणार ेलोक मखू असले तरी �वतःला खलास कर0याु * * इतके मूख नाहीत* . Cहणन ह ू े

आपणच करायचेय - या %ेतां�या  कारखाhयात#या यHांत िचरड#या जाणा.या %8येकानें . ितथ#या ितथे च�ाला खांदा 

रटेनू , िमठी माGन, लMबकळन ह यH थाबंव0याचा व उलटे िफरव0याचा िनकराचा %य8न कGनू े ं . िवधायक सूचना 

कGन, नPया %कार�या िश�णाकरता %8य� रोज�या %Tनांना उ�र ेदऊने , %योग कGन पहायला सागंनू - आिण ह न े

कराल तर ह यH उ�व�त कGे ं , बदं पाड असा लढाऊ पिवHा घेऊनू ! या सूचनांचा, ‘िवxा>याU�या माग0यां’चा 
सहानुभूितपूवक िवचार कर0याची आTवासने हजारो वष* ] आCही ऐकत आलो आहोत. पार शबुका�या तपा�या ं

अOधकारा�या मागणीपासून ते आजवर. ह असे होणार नाहीे . सुधारणावाxांचा काळ आता गेला आहे. आता समोर 

सरळ, िनदय* , कठोर सघष आहं * े. Cहणजे अस:े %�थािपत तर काही बदलणार ेनाहीत, आिण फार तर काही सधुारणा 

कर0यापलीकडे तर नाहीच. आपली भूक तर ही अशी वाढलेली, सबधं बदलू पहाणारीं . मग काय करायचे? वर 
Cहट#या%माणे खांदा र5ाळेपयत चरका�या दा8याला रटेत जायचेU . सग�यांनी एकदम. न हलता-परत, दसरा दाताु , 
दसरा चरकु . पण ह सगळे आज�या िश�णस�थांम�ये राहनचे ं ~ , �वतःला बदलत, घडवत, िशकवत करावयाचे आहे.  

जरी अितम उjेश या Pयव�थेला ं ‘खांदा द0याे ’चा असला तरी आज ते शuय नाही. Cहणन Hागा व िचडिचड न ू

करता, थडं , धारदार, सतापी िनधा*र जागा ठेवायचां , अन् आज�या स�थांमधून लाँग माच करत जायचें * . िमळेल ितथे 

िहसडा मारायचा, शuय तर यH उलटें  िफरवायचे, थांबवायचे; शHू जोरात आला तर पाय काढता £यायचा. वळण घेऊन 

पुhहा माच सुG ठेवायचा* . या सग�याने आमलूा� िश�णशु�ी वगैर ेहोणार नाही ह माH पuके �यानात ठेवायला पािहजेे . 

काहीबाही सुधारणा होतीलही. पण मूळ पाया माणसाला %ेत बनव0याची %ि�याच राहील. या लागँ माचमधून हळहळ * ू ू

आपण वाढत जाऊ. बाहरही सगळीकडे सग�या �Hांत असे लोक वाढतीले े . कhPहअर ब#टवर�या बाट#या र5बंबाळ े े
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होतील, पण 8यां�यात दाG ठासली जाईल. अन् कधी तरी मग �फोटक हालचाली 8यां�यात सुG होतील. कारखाना 
वाळवीने पोखर#यासारखा कोसळायला लागेल. दसरीकडे नवीन िनमा*ण होऊ लागेलु . 

सारांश, ख.या अथ� िश�णश�ुी खरोखर तPेहाच होईल, जेPहा दवे , धम*, पैशांची गलुामी, अन् िहसंेवर आधारलेले 

रा�यही कोसळन पडेलू . िश�ण�Hातला लढा 8यांे �याशी िनगिडत आहे. आिण दतफ¢ आहु े: पलीकडच े बदलताना, 
अलीकडचे ही बदल#यािशवाय अशuय आहे. सपूण �ांतीकरता अ�रशः अतबा*� �ांती आवTयक आहं ं* े. 

या सव िववेचनातून अनेक मुjे* , उपमुjे पुढे येतात. 8यांचा िवचार आिण 8यावर आधारले#या माग0या व ल�ा�या 

यो@य प�ती सजनशीलतेने िनमा*ण करायला लागती* ल. एरवी आCही आज�या शालेय िश�णाने जसे आधळे झालोय ं

तसे बाहर�या प�ािब�ां�या %�थािपतांकडन े ू ‘िशकनू ’ही आधळेपणाने वागत राहं ~ . असे आजवर�या यवक व िवxाथ� ु

चळवळDचे चाललेले िदसते आहचे . कठे अवा�तव माग0याु , कठे मू#यिवचार नसले#याु , ‘कॉपी कG xावी’ यासारRया 
भकस माग0यां , कठे िनरथक हसाु * , तर कठे शांततामय माग अन् साधनशुिचतेचा अनाठायी �यासु * , कठे पोथीबाज ु

िवTलेषणे व माग*, तर दसरीकडे िदशा अन् कणाच न उरले#या गळुगुळीत अन् मळुमुळीत ु ‘लढाऊ’ सघटनां . या 

सग�यात आमची वाताहत होत आहे. ही कMडी फोड0या�या �6ीने 8या लेखातील एकदर िश�णािवषयी समज उपयोगी ं

पडेल असे वाटते. मग अनेक सधुारणा व माग0यांचा आराखडा करता येईल, व सबधं िश�णPयव�थेचे कजलेले रह�य ु

जाणन घेऊनू , िविश6 प\र��थतीत ल�ाचे मागही येतील* . उदाहरणाथ*, आप#या िववेचनात �माने येणा.या माग0या 

अशा होऊ शकतात : पुरवणी-वाचन, सहली, समाजकाय*, Vमकाय वगैरतून %8य� जगाशी व Vिमकांशी जा�त सबधं* ( ं ; 
%योग, Oसनेमा, इ8यादDवर जा�त भर; घोकप�ी आिण �वतH बु�ी व सजनशीलते�या अभावावर आधारले#या ं ं *

परी�ाप�तीत बदल; केवळ ‘पैसा-उपय5ु’ aानाबरोबरच एकदर जीवनािवषयीं  - धम*, जातीयता, समाजवाद, 
�ांितकारक िवचार यांिवषयी - अ यास�मात िवषय; इटरं -िडOस�Jलनरी आिण इिट�ेटेड अ यास�मं ; िश�क-
िवxा>याUचा मानवी पातळीवर अOधक सबधंं , लिगक बाबDत व ख.या अथ� िश�ण© ;  कॉपी वा इतर वाईट गो6Dबjल 
कडक िश�ा कर0यासाठी िवxाOथसिम8या व 8यांना यो@य अOधकार* ; अ यास�म, िशकव0या�या व म#ूयमापना�या 
प�ती व नेमणका आिण सवसाधारण कारभार यात िवxाु * >याUना िनणा*यक सहभाग; �थंालये व %योगशाळा इ8यादी 
सोयी व मोफत िश�ण इ8यादी. आिण मग Pयापक �ांती�या सदभा*त उ«वणा.या िवxापीठाचें �वात1य व पािव1यं ं , 
बकारीिव�� उपाययोजनाे , राजकारणात भाग घेत#याबjल आकसाला %ितबधं, जातीयतेला िवरोध, इतर Pयापक 
सामाOजक, आOथक व राजकmय माग0या इ8यादी* . 

 %8येक िठकाणची प\र��थती, िवxा>याUची व Pयव�थेची तयारी, 8या  गावातले सामाOजक व राजकmय जीवन, 
इ8यादDची नीट क#पना कGन घेऊन मग माग0या, सघटनेचे अतगत �वGप व ल�ाचे मागं ं * *, आिण डावपेच 

तपशीलवार ठरवावे लागतील. पण या पुढ�या गो6ी, आिण %8य�ात कतीने सोडव0या�याृ . या सग�यांम�ये मूळ 

उjेशाचे - �वतHं, सजन�म* , आनदीं , माणसासारखा माणस घडव0याचे व 8याला अनुGप अशी Pयव�था घडव0याचे ू

- िव�मरण माH होऊ दता कामा नयेे . कारण याच सतत�या सवकष भानातून वU   झग�ातनूच एक अफाट बहरलेले 

�फोटक �वJन अन् थडं , धारदार %चड सतापां ं ची सुरी ही आमची ह8यार ेशाबूत रहाणार आहते . आज�या िश�णामुळे 

बाकm गमाव0यासारखे काही आप#याकडे नाहीच.  
(हजार हातांचा आuटोपस मधनू साभार) 

sudheerbedekar@gmail.com 
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जनआदोलन जनआदोलन जनआदोलन जनआदोलन ं ंं ंं ंं ं ---- साधीसरळ गुतागतु साधीसरळ गुतागतु साधीसरळ गुतागतु साधीसरळ गुतागतुं ंं ंं ंं ं  

सुनील ताबं े  
चळवळ िवकास खाउजा  महानदीवरील िहराकड धरण सबळपूर िवxापीठा�या जवळ आहू ं े. िहराकड धरणू  %क#पामळेु दीड लाख एकर 
जमीन ओOलताखाली आली. 8यािशवाय काही शे मेगावॉट िवजेची िनिमती होते* . पण धरणा�या प\रसरातील 

आिदवासD�या गावात वीज पोचलेली नाही. सबळपूर िवxापीं ठा�या एका %ा�यापकाने एका गावकर् याला �ासबधंात ं

छेडलं. तर आिदवासी उ�रला, "िदPयाखाली अधार असतों ." पण 8या अधारातही अवकाश असतों . तो िदसत नाही. 

िवकासाची सक#पना सरळं -सोपी असते कारण ती िदPयासारखी िदसते. िवकासाची सक#पना गुतागुतीची असते ं ं ं

कारण 8या िदPयाखाल�या अधारातला %दश आप#या नजरलेा िदसत नाहीं े . 8या आिदवासीचे उ{गार %ा�यापकाला 
दाशिनक वाटले* . 

िवकास Cहणजे काय, �ाची उकल करताना 8या %ा�यापकान Cहटलं ,ं "मानवी Vम आिण aान �ां�या सयोगातून ं

उ8पादक श5चा िवकास होतो. माणसा�या जीवनिवषयक सक#पना आिण िवTव �ां�या आकलनातून aान िनमा*णं  
होत.ं 8यामुळे aानिवषयक धारणेतून िवकास%क#प जhम घेतो. 8यामुळे धरण असो कm कारखाना वा शाळा, �ामुळे 
िवकास झाला आह कm नाहीे , ह शोधायच असेले ं  तर 8या %क#पाला जhम दणारी जी aानिवषयक धारणा आहे ,े ितचा 
�वीकार 8या प\रसरात#या लोकांनी केला आह का असा %Tन िवचारायला हवाे . Cहणजे �थािनक लोकां�या 
जीवनिवषयक धारणाशंी तो %क#प एकजीव झाला आह काे , �थािनक लोकां�या जीवनधारणा 8या %क#पाने बदल#या 
आहत काे , �थािनक लोकां�या aानिवषयक, जीवनिवषयक धारणा %क#पात अनु�यत असले#याू  aानिवषयक 
धारणाशंी िमलाफ करत आहत का अशा %Tनांची उ�र शोधायलाे ं  हवीत." 'अिभव�ृी वेलगु ूनीडाल'ू �ा शीषकाचा * (िवकास - %काश आिण छाया) %ा. आर.् एस.् राव �ांचा हा िनबंध 1990 

साली तेलगूू सोसायटीने %कािशत केला. %ा. राव ही माuसवादी िवचारांची एक नावाजलेली Pय5m* . माuसवादी* -

लेिननवादी आिण 8यानतर माओवादी सशy आदोलनाचे ते िचिक8सकं ं  अ यासक होत.े 90�या दशकातील 
भारतातील िविवध जनआदोलनांनी िदPयाखालीं  असले#या अधारातील अवकाशाला %काशमान कर0याचा अथक ं

%य8न चालवला आहे. 
धरण %क#पामुळे होणार् या िव�थािपतांचा %Tन मुळशी धऱणापासून, Cहणजे �वात1य आदोलनातही उप��थत झाला ं ं

होता. महारा6ात7  धरण��तां�या पुनवसनाचा %Tन बाबा आढाव* , एन्. डी. पाटील इ8यादDनी यश�वीपणे लढवलाही 
होता. सेनापती बापट असोत, कm बाबा आढाव; वा गणपतराव दशमुख वा एने . डी. पाटील; �ांपैकm कोणी धरणांना 
िवरोध केला नPहता. धरणामळेु जमीन ओOलताखाली येते, शेती उ8पादनात वाढ होते, िवकास होतो हे 8यांना माhय 
होत.ं पण िव�थािपतांचा %Tन सोडवायला हवा, एवढच तें  अधोरOेखत करत होते. 8यामुळे िवकासा�या सक#पनेला ं

8यांचा िवरोध नPहता. 80�या दशकात उ या रािहले#या 'नमदा बचाव आदोलना* ं 'ने आधुिनक िवकासा�या सक#पनेला ं

आPहान िदलं. िवकास Cहणजे काय, कोणाचा िवकास, िवकासासबधंीचें  िनणय कोण घेत* ,ं ते िनणय कसे घेतले जातात* , 
धरण %क#पाचा आराखडा बनवताना मांडलेले लाभ-हानीचे आकडे कसे फसवे असतात, धरण %क#पामळेु िव�थािपत 
होणार् यांचे मानवी हuक कसे पायदळी तुडवले जातात, जगल Cहणजें  केवळ लाकडफा^ाची कोठार नाहीत कm ू ं
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%ाणवायचे कारखाने नाहीतू , तर अनेक मानवी समहू जगलांवर अवलबून असतात ं ं - 8यां�याकडे जमीन मालकm�या 

नMदी नाहीत Cहणन 8यांना दशोधडीला लाव0याचा हuक सरकारला कसा नसतोू े , िकवां , लोकशाही रा�यकारभाराची 
चौकट लोकांची मु�कटदाबी कशी करते, असे अनेक मुjे या आदोलनाने ऐरणीवर आणलें . नमदा बचाव आदोलन फ5 * ं

नमदा खोर् या* पुरत ं मया*िदत रािहल नाहीं . मुबईं , पुणे, िद�ी, केरळ, बगंलोर, अमे\रका, जपान, इथेही नमदा बचाव *

आदोलनाचे गट �थापन झालें . �ा आदोलनाने िवकासं  %क#पा�या िवरोधात लढताना सामाOजक-आOथक hयायाची *

मागणी करणार् या, समता आिण समृ�ीची सांगड घाल ूपाहणार् या िविवध सघटनां , गट, Pय5m �ांना आकिष*त केलं. 

1989 साली हरसूद येथे झाले#या नमदा बचाव*  आदोलना�या काय�माला केवळ नमदा खोर् यां * * तील लोक उप��थत 

नPहते, तर दशभरातील समुार ेे 350 सघटनां , कायक8याUचे गट* , कलावत इ8यादDनी हजेरीं  लावली. िव�थापन, िवनाश, 
िवषमतेला नकार आिण नPया िवकासाची सु�वात, हा हरसदू अOधवेशनाचा जािहरनामा होता. 

हरसदू�या अOधवेशनानतर दशातील िविवध जनआदोलनानंा एकमेकांशी समhवयं ंे  साध0याची गरज भासू लागली. 
8यातून 'जनिवकास आदोलनं ' �ा समhवयाची सु�वात झाली. बहरा6ीय कपhयां�या िवरोधातील आझादी बचाव d 7 ं

आदोलनं , िहमालय बचाव आदोलनं , नशॅनल िफश वकस फोरम* * , भोपाल गॅस पीिडत मिहला उxोग सघटनां , मानव 
वािहनी, गगा मु5m आदोलनं ं , समाजवादी जन प\रषद, िच#का बचाओ आदोलनं , नमदा बचाव आदोलन* ं , जनिवकास 
आदोलन �ांनी जनआदोलनांचां ं  रा6ीय समhवय अथा*त 7 'नशॅनल अलायhस ऑफ पीप#स मूPहमट( ' �ा Pयासपीठाची 
�थापना केली. 

िवTव बँक आिण आतररा6ीय नाणेिनधी �ांचा ं 7 '�टuचरल एडज�टमट7 (  %ो�ॅम' (एस.्ए.पी) भारताने �वीकारला. 
अथPयव�थेत सरचना8मक बदलाला* ं  सु�वात झाली ती 1990 नतरं . ह धोरण िवकासािभमुख कm उxोगािभमुख हाे  
वादाचा वा चचचा]  %Tन आहे. तूता*स तो बाजलूा ठेवूया. परतु �ां  धोरणामुळे गुतवणकं ू , भांडवलाची मालकm, न�याची 
वाटणी, िविवध खिनजां�या खाणDसबधंातील धोरण Cहणजे जिमनDचे मोठे प� ेभाडेप�ीन दण वगैरें ं ंे , बदंराच खाजगीकरण ं

अशा अनेक बदलांना सु�वात झाली. 1995 ते 2011 �ा काळात, फ5 ओडीशा रा�यातच 50,276 एकर जमीन 

िविवध उxोग %क#पांसाठी रा�य सरकारने सपािदत केलीं . 8यािशवाय र�ते, र#ेवे इ8यादी पायाभूत सुिवधांसाठी 
सपािदत केलेली जमीन वेगळीं . खाणDसाठी खाजगी उxोगांना भाडेप�ीन िदलेली अडीच लाख एकर जमीन वेगळीं . 

रोजगाराच ं Cहणायच तर ं 1960 साली उ या रा�ले#या राऊरके#यातील पोलाद %क#पाने 34 हजार लोकांना थेट 
नोक.या िद#या हो8या. 12 दशल� टन पोलाद उ8पादनाचा आसलर] -िम�ल %क#प फ5 साडेपाचशे लोकांनाच थेट 
नोकर् या दणार आहे े. Cहणजे �यांची जमीन आिण जग0याची ससाधनं  ंिहरावून घे0यात आली, 8यांना �ा %क#पांम�ये 
िवकासाची सधी नाहीं . एक^ा ओडीशा रा�यातील जमीन सपादनाचां  तपशील पा�ला, तर दशाम�ये काय घडत े

असाव �ाचा अदाज येतों ं . इतuया %चड %माणावर जमीन आिण नसैिगक ससाधन खाजगी उxोजक वा बहरा6ीयं ं ं* d 7  
कपhयांं �या हाती गे#याने लोकां�या जग0या�या हuकावर गदा आली. 8यातून िविवध जनआदोलन उभी रािहलीं ं . 

�थािनक नेते आिण कायकत �ांची* ]  िन�ा, बांOधलकm, सजनशीलता आिण सघटन कौश#य* ं , ही या आदोलनांची श5mं  
होती. 8यांच �वGप अथा*तच इTय ब�डं ू े —Cहणजे एखाxा िविश6 %Tनाची तड लाव ू पाहणार होतं .ं माH आदोलनांत ं

िविवधता एवढी %चडं , कm 8यातून �ा आदोलनांची िवचारधारा सकmण �व�पात का होईनां ं * , पण �प6 होते. 
दशातील शेतकरी आिण शेती Pयव�थे�या आज�या ��थतीला जबाबदारे  असणार् या िविवध आतररा6ीय घटकांचीं 7  

आिण 8यावरील उपयांची नMद जनआदोलनां�या ं 'रा6ीय समhवया7 '�या एका बठकmत पुढील शtदांत घे0यातै  आलीः 
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'ितसर सहyक ह जागितकmकरणामळेु प\रघावर फेक#या गेले#या शेतकरीं े , शेतमजूर, म��छमार समहू, आिदवासी 

समहू, कारागीर, दOलत व इतर समहूांच ेअसेल. जागितकmकरणा�या आPहानाचा सामना करीत जमीन, पाणी व जगल ं

यांच �वतःचं  Pयव�थापन कGन आपण �ढ होत जायच आहं े. जनुक अिभयांिHकm व पेटsसपासूनं  मु5 समाज 
िनिमतीच आPहान आपण �वीकारायच आह* ं ं े. आपली पारप\रक िवxा वं  जैविविवधता इतरांबरोबर उपयोगात आणायची 

आमची परपरा राहत ं आली आहे. जगातील कणालाही ित�यावर िनयHण ठेवू द0यास आमचा िवरोध आहु ं े े. 

भांडवलदारां�या िव�� आपले लोकशाही अOधकार आपणासं सुरि�त ठेवायचे आहते . या भांडवलदारां�या न�या�या 
च�ािव�� सामाOजक hयाय व समानतेची लोकक�ी मू#ये आपण समजून घेऊ व भारता�या(  स�या�या घटनेतील 
लोकशाहीसाठीचा अवकाश वापGन आपली सावभौमता आपण ठसवू* . आप#या दशातीले  स�ाधार् यांनी दशातील बीजे , 
वन�पतDची सम�ृ जवैिविवधता ब�ा कपhयां�या हाती द0याची तयारी चालवली आहं े े. 8यासाठी वेगवेगळे कायदे 
कGन सरकार इथ#या जवैिविवधतेचा ताबा घेणार आहे. ह रोख0यासाठी दशभरातीले े  �थानीय समदुायांनी 
आपआप#या जैव ससाधं नांवरील अOधकारांची घोषणा करावी.'  

जनआदोलनांचा रा6ीय समhवय ं 7 (ज.रा.स.) ही एक सघटना नाहीं . तर िविवध सघटना आिण आदोलनांच ते एक ं ं ं

Pयासपीठ आहे. जनआदोलनांनी जे %Tन उप��थतं  केले आहेत ते शासनस�थेशी सबंOधत आहतं ं े . शासनस�थेत ं - 

कायदा, धोरण िन�Tचत करणे आिण 8यांची अमलबजावणी करणें , �ाम�ये बदल कर0यासाठी आदोलनांचा रटेा हवाचं . 

2011 साली अ0णा हजार े�ांनी सुG केले#या जनलोकपाल कायxा�या मागणीसाठी जे आदोलन सुG झालं ,ं 8याम�ये 
ज.रा.स. चे अनेक पदाOधकारीही सहभागी झाले. �ाच आदोलनातून पुढे ं 'आम आदमी पाट�' ('आप') �थापन झाली. 
c6ाचारिवरोधी आदोलनाने केवळ ं 'जनलोकपाल िवधेयक' �ाच मागणीवर ल� कि�त केल( .ं व�तुतः c6ाचारा�या 

िवरोधातील लढाई तीन आघा�ांवर केली पािहजे. पिहली आघाडी: अथ*-राजकmय Pयव�था. 1991 नतर जे काही ं

सरचना8मक बदल भारतीय अथं *-राजकmय Pयव�थेत झाले, 8यामुळे मHी आिण नोकरशहां�या हाती अमया*द स�ा ं

आली. 8यामुळे गैरPयवहारां�या सRयेत आिण पटीत %चड वाढ झालीं ं . 'टू-जी' घोटाळा, कोळसा खाणवाटप घोटाळा, 
रा67कल �mडा�पधाU�या आयोजनातील घोटाळाु , 'रािडया टेJस'्ने बाहर आणलेल कॉपwरटेे ं -राजकारणी आिण पHकार 

�ांच गूळपीठं , �ावGन हा मjुा �प6 Pहायला हवा. ददवाने अ0णा हजारच आदोलनु ° ( ं ं  फ5 कायxावर कि�त झाल( ं. पुढे 

8या आदोलनातून िनमा*ण झाले#यां  'आप'ने िद�ी िवधानसभा िनवडणकांम�ये यश िमळव#यानतर िविवध ु ं

जनआदोलनांनां  आशेचा िकरण िदसू लागला. समाजवादी जनप\रषदचे नेते आिण जनआदोलना�ंयाे ं  रा6ीय समhवया�या 7

%ि�येत सु�वातीपासून सामील असलेले योग�(  यादव, ह े 'आप'म�ये सामील झाले. जनआदोलनांनां  hयायालयीन 

कामकाजात नेहमीच मदत करणार,े 8यांचे खटले लढवणार े%शांत भूषण ह कायदत�a आधीपासूनचे े  'आप'म�ये स�mय 
होते. अरिवद केजरीवाल �ां�या नेतृ8वाखाली �ां  प�ाने नवी िद�ीतील शेकडो तGणांना अितशय पारदश�पण े
िनवडणका कशाु  लढवता येतील, �ाचा धडा घालून िदला. '�ोनी कॅिपटॅOलझम' �या िवरोधात केजरीवाल �ांनी �प6 
भूिमका घेतली. का�ँेस आिण भाजप �ां�यापासून वेगळा पया*य उभा कर0याची भाषा ते कG लागले. 8यामुळेही 
जनआदोलनां�या आकां�ांना ं 'आप' साद घाल ूलागली. 2014 �या लोकसभा िनवडणकांम�ये ु 'आप'�या वा^ाला 

केवळ चार जागा आ#या. 8याही पजाबातूनं . जनआदोलनां�या �या कायक8याUनी वा ने8यांनी ं * िनवडणका लढव#याु , ते 
सपशेल पराभूत झाले. 8यानतर ं 'आप'म�येही धुसफस सुG झालीू . अथा*तच जनआदोलनांचे नेतें -कायकत पुhहा * ]

आपआप#या आदोलनात गुतलें ं . 
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'ह रोख0यासाठी दशभरातील �थानीय समदुायांनी आपआप#या जैवे े  ससाधनांवरील अOधकारांची घोषणा करावीं ', 
असा आदश वाे  आवाहन कGन %Tन सटुत नसतो; 8यासाठी सघटना लागतें . तरच दशPयापी काय�म अमलात येऊ े * ं

शकतो. जनआदोलनां�या कायक8याUना दशPयापी सोडाच पण रा�यPयापी सघटनां ं* े  उभार0याचीही गरज वाटत नाही. 
भारत सरकार, %�थािपत राजकmय प�, जागितक भांडवलशाही इ8यादD�या िवरोधात सघटना न उभारता जनलढा ं

कसा उभारायचा, �ाची �प6ता जनआदोलनां�या रा6ीय समhवयाकडे नाहीं 7 . साधी राहणी, उ�च िवचारसरणी �ाला 
िवरोध अस0याच कारण नाही पण Pय5m�यां  आकां�ांना जनल�ात िकवा सघषा*त काही �थान आह कm नाहीं ं े ? 
�या�याकडे सायकल असत े8याला �कटर £यावीशी वाटतेू . �या�याकडे �कटर आह 8यालाू े  चारचाकm हवीशी वाटते. 
�ा सा�या आकां�ांना �थान नसलेली िवचारसरणी िकतीही रोमिटकँ , आदशवादी* , आकषक असली* , तरी गोरगरीबांना 
कशी भुरळ घालेल? राजकmय-सामाOजक आदोलन चालवताना पुढ�या पाचं , दहा, पंधरा, पचवीस वषाUचां  वेध £यायला 
हवा आिण 8यानुसार काय�म आखायला हवा* . अथा*त सघटना असेलं  तर हा %Tन िनमा*ण होतो. सघटना नाही आिण ं

सगळा आदशवादाचा* , सघषा*चां , िवचारधारचेा कारभार असला, कm कायकत वगळता बाकmचे अनेक लोक केवळ* ]  
%Tनापुरते सघटना वा आदों ं लनाशी जोडले जातात आिण िनवडणकांम�येु  वेगवेग�या राजकmय प�ांचे कायकत बनतात* ] . 

रोज उठन आदोलन करणू ं  ंक6करी माणसाला परवडणार नसत आिण शuयही नसतं ं .ं कारण 8याला जगायच असतं .ं 
प\रणामी, आदोलनांचा जोर नतर ओसरत जातों ं . अमरावती Oज#�ात सुदामकाका दशमुख नावाचेे  एक कCयिन�ट नेते ु

होते. 8यां�या चा\र1याचा आिण च\रHाचा क\र�मा मोठा होता. िवधानसभा, लोकसभे�या िनवडणका 8यांनीु  यश�वीपणे 
लढव#या. 8यां�या िनधनानतर अमरावती Oज#�ात कCयिन�ट प�ं ु  आहे, ह कोण8याही िनवडणकmत समजत नाहीे ु . 

जनआदोलनांची मदार अशा Pयं 5वर आहे. 8यात#या काही Pय5m थकतात, भुलतात तर काही Pय5m उतणार नाही - 
मातणार नाही - घेतला वसा टाकणार नाही, �ा िन�ेने काय करत राहतात* . अशा Pय5बjल समाजात आदर असतो. 

िदPया�या %काशात उजळन िनघाले#याू  लोकांना अधारातल अवकाश शोधणार् यां ं  लोकांबjल आदर असतो, 
आपलेपणा वाटतो आिण अनेकदा 8यां�या मनात अपराध भावनाही असते. 

िवकासा�या %काशान जनआदोलन आिण 8यांचे कायकत िदपून जातं ं ं * ]  नाहीत. िवकास %क#पामुळे िव�थािपत 

होणार् यांचा 'ि�िटकल मास' आदोलनं  उभारतो. 8या आदोलनाला वैचा\रक िदशा द0यां े च आिण 8यांचे हौसले बुलदं ं  

कर0याच कायं *, जनआदोलन आिण 8यांचे कायकत करतातं ं * ] . �ा अगानें  जनआदोलन आिण कायकत ह %करण ं ं * ] े

साधसरळ आहं े. माH लढा यश�वी हो0यासाठी शासनस�थेच ं ं (मिHमडळं ं , कायदमडळ आिण नोकरशाहीे ं ) �वGप आिण 

ते बदल0याची Pयहरचनाू  �ाम�ये 8या 'ि�िटकल मास'च �थान िनणा*यकं  नसतं. 8यासाठी राजकारणा�या मुRय 

%वाहात याव लागत आिण ते करायच तरं ं ं  जनआदोलनांपासनू दर जा0यािशवाय पया*य नसतों ू . जनआदोलन आिण ं ं

8यांचे कायकत* ], ह %करण इथ गतुागुतीच बनते ं ं ं ं .ं 

(ऐसी अ�र,े िदवाळी अकं , 2014  �या सौजhयाने) 
●●● 
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डावाडावाडावाडावा आदश�वादआदश�वादआदश�वादआदश�वाद आ	णआ	णआ	णआ	ण खुलीखुलीखुलीखुली बाजारपेठबाजारपेठबाजारपेठबाजारपेठ     
िमOलद मु�गकर ं  

चळवळ िवकास खाउजा    'चळवळी' या िवषयावर Oलहायचा िवचार करत असतानाच नमदा बचाव आhदोलना�या * 'हरसूद मेळाPया'ला पचवीसं  
वष पूण झा#याची आठवण कGन दणारी] * े  मेल आली आिण 8यासोबतच 8या मेळाPयाचे िचHीकरण असणारी Pहीडीओ 

uलीप दखीले . ही uलीप पाहताना हरसूद�या मेळाPया�या आठवणी ता�या झा#या. हरसूद ह गाव नमदवरील े े*

धरण%क#पा�या बुडीत �Hात येणार ेगावे . मेधा पाटकरां�या आग�यावेग�या शैली�या अभूतपूव नेतृ8वाखालील नमदा * *

बचाव आदों लनाने नमदा %क#प* , हरसूद ही नावे जगा�या काना कोप.यात पोहचवली होती. येथे ह िवसरता कामा नये े

कm पचवीस वषा*पूव� अजून आजचीं  मा�यम�ांती Pहायची होती. आिण तरीही नमदा बचाओ आदोलनाने ही िकमया* ं  
साधली होती.  

हरसदूची िचHफmत पाहताना एक गो6 %कषा*ने जाणवत होती. या मेळाPयाला ढोबळ मानाने �यांना डावे Cहणता 
येतील असे सव िवचार%वाह*  एकH आले होते. 8यात पया*वरणवादी , गांधीवादी जसे होते तसेच जहाल अित डाPया 
सघटना दखील हो8या यातील सवच लोकांना मेधा पाटकर मांडत असलेलीं े *  पया*यी िवकासाची सक#पना माhयं  होती 

असे नाही. 8यांचा नमदा बचाओ*  आदोलनाला असलेला %ितसाद %ामुRयाने भाविनक होतां .आिण तो एका पोकळीतून 
िनमा*ण झालेला होता. ती पोकळी दोन कारणांनी िनमा*ण झाली होती. एक कारण आतररा6ीय होते आिण दसर ें 7 ु

दशपातळीवरीले . आतररा6ीय पातळीवरं 7  साCयवादा�या आकषणाला ओहोटी लागली होती* . (हरसदू�या मेळाPया नतर ं

केवळ दोन मिहhयातच बOलनची िभत कोसळली* ं .आिण दोन तीन वषा*त सो�Pहयेत यिनयनचेु  िवघटन सु� झाले). या 
घटनांचा %चड मोठा प\रणाम जगभर�या डाPया चळवळीवरं  झाला. तुCही साCयवादी असा िकवा नसा या ं

प\रणामापासून वाचणे अशuय होते. कारण आता भांडवलशाही अथPयव�थेला दसरा पया*य िदसत नPहता* ु . हे 
आतररा6ीय पातळीवर घडत होतें 7 . तर दशपातळीवर ख#या Pयापारावर आधा\रते ु  अथPयव�थेकडे दशाचा %वास सु� * े

झाला होता. समता , शोषणम5ु समाजिनिमतीचे �वJन पहाणा.या आदशवादा* * ला हा एक मोठा तडा होता. �या 
�वJनांना जीवनभर जपले ती �वJने अशी भगणे uलेशकारक होतें . हरसदू�या मेळाPयाची िचHफmत पाहताना एक गो6 
जाणवत होती कm िवकास साध0यासाठीचे जे माग 8या भाषणात सुचवले जात होते 8यां�याबjल आज कोणी बोलत *

दखीले  नाही. उदाहरणाथ*, परदशी भांडवलाला या मेळाPयात पणू िवरोध केलेले होताे * . आज परदशी गुतवणकmला िवरोध े ं ू

करणे अनेकांना हा�या�पद वाटेल. आजही परदशीे  गुतवणकmला िवरोध करणारी भूिमका काहDची अस ूशकेल पण 8या ं ू

भूिमकेला 8यावेळेस असलेलेले समथन आज पूणतः िवरले आह* * े. ह एक उदाहरे ण. अशी इतर अनेक उदाहरणे सागंता 
येतील. हरसदू�या मेळाPयाचा काळ हा शासन आिण बाजारपेठ यां�या ना8यातील पुनरचनेचा काळ होता* . अनेक �Hात े

खाजगी �Hालाे  वाव द0यात आलाे . आिण 8याला मोठा िवरोध झाला. पण आज जर कोणीही �या �Hात खाजगीकरण े

झाले 8या �Hाे चे पुhहा रा6ीयीकरण Pहावे असे7  अशी भूिमका घेत दखील नाहीे . कारण 8या भूिमकेला जनमताचे समथन *

लाभणार नाही याची 8यांना खाHी असते. 1990 �या आसपास जे मhवतर दशा�यां े  अथPयव�थेत झाले 8याचे समथन * *

करणे हा येथे उjेश नाही. ती वेग�या पातळीवरील चचा* ठरले. पण आज जर चळवळी �ीण झा#या आहत िकवा े

चळवळीतील लोकांना आपण अ%�तुत झालो असे वाटत असेल, िकवा आपण जपलेला आदशवाद आजं *  लोप पावत 
चालला आह असे वाटत असेल तर 8याचे कारण े 90�या मhवतरात आहं े. पण शोषणम5ु समाजाचे, समhयायी 



आजचा सुधारक                                                                                                िडसबर 2014    

 24 

िवकासाचे �वJन बाळगणारा आदश*वाद लोप पाव0याची गरज नाही. तो लोप पावला असे आप#याला वाटते याचे कारण 

8या आदशा*कडे जा0याचे आपले माग अPयवहाय ठरत आहत* * े .  'ऐसी अ�र�ेया' सपादकांनी जे िटपण पाठवले आह 8यात Cहंटले आह कmं े े  "सामाOजक, राजकmय आिण वैचा\रक 

चळवळDसाठी पु�कळ साम�ी एका काळापयतU  महारा6ान िदली7 ं . �वात1यपूव काळात#या समाजसुधारकांपासूनं * , 
िवचारवतांपासून आिण राजकmय ने8यांपासून ते आज प�ाशीत असले#या मराठीं  माणसांना प\रिचत असले#या नरहर 
क�दकरु ं , तकतीथ ल�मणशाyी जोशी* * , दगा* भागवतु , पु.ल. दशपांडेे , मे.पंु.रगेे, राम बापट, गो.प.ु दशपांडेे  वगैरपयत ही ( U

परपरा चालू रािहलीं . तसचं , मराठी माणसानही आप#यां  आ�थे�या चळवळDना जमेल तसा आधार िदला. कधी तो 

स�mय सामाOजक सहभागातून होता, तर कधी केवळ Pयि5गत, Cहणजे �वत:�या आय�याची िदशा बदल0याइतपतु  
होता. िवचारवतं , चळवळDचे नेत ेआिण समाज �ां�यामधला मोठा दवा असणा.याु  %सारमा�यमांचाही �ात मोठा वाटा 
होता. गे#या काही वषाUत माH  प\र��थतीत मोठे आिण खेदजनक बदल झाले." 

या वरील प\र�छेदात �या Pय5ची नावे घेतली आहत 8यात अजून अनेके  नावे टाकता येतील. वसत पळशीं कर , 
िद. के. बडेकर े , शरद पाटील यांचाही 8यात समावेश करता येईल. यातील दगा* भागवतांचे नाव ह पूणतः सां�कितकु े * ृ  
�Hातील वाटतेे . पण ते नाव वगळता ईतर सव लोक ह डाPया िवचाराचे होते* े  आिण आहते . या डावेपणात अनेक छटा 

आहते . पण एक समान धागा आहे. तो Cहणजे माकट िकवा ] ं 'बाजार' Pयव�थे�या सहा�याने दा\र{7य दर करता येईल ू , 
िवकास साधता येईल याबjलचा अिवTवास. या डावेपणात दोन गणुा8मक फरक दखीले  आहते . एक िवचार%वाह माणस ू

बदलणे यावर मोठा भर दतो आिण दसरा िवचार%वाहे ु  Pयव�था प\रवतनाला %ाधाhय दतो* े . पिहला %वाह गांधीवादाशी 

जवळ आह ेतर दसरा साCयवादा�याु . दोhही िवचारसरणीत खली बाजारपेठ ह िवकासाचे एकु े  मोठे साधन आह याबjल े

मोठा अिवTवास आहे. आिण %8य�ात भारतीय जनतेला माH ख#या बाजारा�या ठायी असले#या िवकासाची शuयता ु , 
आशा आिण खाHी भारतीय जनतेला वाटतेय. डाPया चळवळीला आपण कालबा� झालोय असे वाटत असेल तर 8याचे 
कारण आज जनतेत असलेले ख#या बाजारपेठेत असले#या या शuयतांचेु  आकषण ह आह* े .े आिण ह आकषण े *

अनाठायी िन�Tचतच नाही.  
समजातील एका मोvा वगा*ला 1990 नतर�या ख#या अथPयव�थेचा फायदां ु *  िन�Tचतच झाला आहे. याच ख#या ु

Pयापाराचे अग असले#या मा�यम �ांतीमुळें  िवशेषतः मोबाईलमळेु समजातील दबल घटकांना आपले सबलीकरण झाले ु *

आह असेे  वाटतेय आिण 8यात िन�Tचतच त>य आहे. पण याचा अथ असा नाही कm शोषणमु5*  समाज िनिमतीचे �वJन* , 
िवषमता िनमु*लनाचे �वJन हा आपला आदशवाद* , �याला ढोबळमानाने आपण डावा आदशवाद Cहण* ,ू तो डावा 
आदशवाद आज कालबा�*  झाला आहे. हा आदशवाद काल Oजतका %�तुत होता आजही िततकाच %�तुत आह* े. हा 
आदशवाद* , ह �वJन आप#या चळवळीचा गाभा असेलचे . पण एक अडचण माH आहे.  

अनेकांना बाजारपेठ आिण आिण हा आदशवाद या त8वतःच एकमेकािव��द*  असले#या गो6ी वाटतात. 8याला एक 
खोल मानOसक कारण आहे. �विहतद� अTया Pय5�या ख#या िविनमयातून सवाUचेच िहत साधले जाते या त8वावरु  
बाजारपेठेवर आधा\रत िवकासाचे त�वaान उभे आहे. येथे Adam Smith �या ‘Invisible Hand' ची आठवण Pहावी. 

%8येकाने आपला �वाथ साधायचा*  %य8न केला आिण 8यामुळे सवाUचेच िहत होते. पण या त8वाने डाPया आदशवादाला *

मोठा तडा जातो. कारण असे होणार असेल तर मग समाजातील विचत आिणं  शोिषत घटकासाठी 8याग करणे या 
मू#याचे काय? �वाथा*पलीकडे जाणारा माणसू  घडव0या�या �वJनाचे काय? सामाOजक hयाय या सक#पनेचा आधार ं
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काय? सप�ी�या hया�य वाटपा�या मु{xाचे कायं ? या सा.याला काहीच अथ* नाही का? बाजारपेठ (माकट] ) या 
शtदाला डाPया चळवळीकडन येणा.याू  नकारा8मक मानOसक %िति�येला ह खोलवरील काे रण असते. �या म#ुयांवरील 
िन�ेमुळे आपले जीवन अथपूण होते 8या मू#याला ख#या बाजाराचे* * ु  त8वaान मोठा तडा दतेे .  

पण येथे अनेक %Tन िनमा*ण होतात. सवसाधारणपाने असा समज आह कm* े  Invisible Hand ची Oथयरी मांडणा.या 

Adam Smith ने �वाथ हीच माणसाची मूळ*  %ेरणा आह असे मानले होतेे . आिण Cहणन ख#या Pयापाराचा पुर�कारू ु  
करणारी िवचारसरणी ही माणसा�या �वाथा*�या %ेरणेला अधोरOेखत करणारी असणे ह �वाभािवकच आह असे मानले े े

जाते. परतू ं Adam Smith ची मानवी �वभावाची समज ईतकm सकिचत नPहतीं ु . माणस �विहतद� असतोू  एPहढाच 

8याचा अथ होता* . माणसातील सामाOजकता,  �वाथा*पलीकडे जा0याची %व�ृी याची खोल जाण आिण आदर ��मथ�या 

मनात होता. आिण 8यामुळे मु5 अथPयव�थेचे*  समथन करणारी आिण कोण8याही %कार े सप�ी�या फेरवाटपाला * ं

त8वतःच िवरोध करणारी , कोण8याही क#याणकारी योजनेला िवरोध करणारी (Ayn Rand चा वारसा सागंणारी) जी 

िवचारसरणी आज आपला %भाव गाजवते आह 8या िवचारसरणीला े Adam Smith चा वारसा सागंता नाही सांगता येणार. 

आिण Adam Smith डाPया िवचारसरणी�या लोकांनाही आपला वाट शकतोू . तसा तो वाटला पािहजे. कारण को^ावधी 

लोकांना दा\र{7या�या खाईतून बाहर काढ0याची �मता असले#याे  बाजारपेठे�या �मतेकडे 8याने आपले ल� वेधले. 

बाजार (माकट] ) हा समाजातील सप�ी िनिमतीचे ं * , दा\र{7यिनमुलनाचे एक मह8वाचे साधन आह* े असे मान#याने आपण 

Ayn Rand %णीत उजPया िवचारसरणीला पु6ी दव ू अशीे  भीती बाळग0याचे कारण नाही. कारण खलता आOथक ु *

Pयव�थेमधून जी सप�ीं  िनमा*ण होते 8या सप�ीचे समाजात वाटप कसे Pहावे हा %Tन राजकmयं  पटलावरील वैध %Tन 
ठरतो. क#याणकारी शासकmय योजनासाठीचा आ�ह धर0याच ेआपले राजकmय �वात1य या भूिमकेत ं अबाOधत रहाते. 

इतकेच नPह तर कोण8याे  �Hात बाजाराचे त8व लावले गे#याने मानवी जीवना�या गणुव�लेा बाधाे  येईल हा %Tन 
दखील राजकmय चच�या प\रघात रहातोे ] . येथे फ5 एकच मह8वाचा िनकष पाळावा लागेल. तो असा कm िवषमता 
िनमुलना�या आ�हामळेु*  सप�ीिनिमं *तीचा वेग कमी होवून 8याचा फटका समाजातील गरीब जनतेला बसत असेल तर 
िवषमता िनमलुनाऐवजी दा\र{7यिनमुलानाला %ाधाhय xावे* *  लागेल. यातच निैतकता आहे. 

भारतातील डावी चळवळ %ामRुयाने माuस*, गांधी आिण जय%काश-लोिहया अTया तीन %वाहांची आहे. याम�ये 

बाजारपेठेला सामावून घेणा.या आिण तरीही समते�या मू#याचा पुर�कार करणा.या John Rawls सारRया %भावशाली 
िवचारवताचा %भावच नाहीं . (याचे कारण हा त8वa अमे\रकन आह ह तर नाहीे े ?) 

बाजारपेठेकडे ख#या �6ीने पहाणा.या ु (पण फ5 एक उपय5 साधन Cहणनु ू ), डाPया भूिमकेची PयाRया कशी करता 
येईल?  'Pय5mला लाभणार ेआOथक यश ह आज�या Pयव�थेत 8या Pय5m�या* े  %य8नापलीकडील घटकांवर जा�त अवलबून ं

असते. Cहणन ही �पधा* hया�यू  नाही. ही �पधा* न थांबवता या �पधतून िनमा*ण होणा.या सप�ीच े वाटप] ं  ही �पधा* 
अOधक hया�य हो0यासाठी कर0याचा आ�ह धरणारी Pय5m ही डाPया िवचारसरणीची असे Cहंटले गेले पािहजे.' 
डावेपणाची ही अितशय Pयापक PयाRया मानता येईल. थोडuयात ख#या अथPयव�थेतील आOथक �पधा* हीु * *  अhया�य 
Pयव�थेतील �पधा* आह ह ओळखन दखील ितला अवरोध न के े ेू रता ही �पधा* अOधकाOधक hया�य हो0यासाठी, या 
�पधत भाग न घेव ूशकणाया*]  िकवा �पधला खप मागील �थानावGन सुरवात करणा.या �पधकांसाठीं ] ू *  �पधतील यश�वी ]

�पधकांकडन कर Gपाने िमळणा.या पैशाचा वापर करणे ह* ू  ेया डाPया भूिमकेत गहृीत आहे. यात Pय5m�या अगभूत ं
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िकवा कमावले#यां  गणुां�या िवकासाला िवरोध नाही. पण ही �पधा* िवषम पातळीवरील �पधा*कांमधील अस#यामुळे 
8यात िमळाले#या आOथक यशावर यश�वी*  �पधकांचा त8वतः निैतक हuक नसेल* .  

या भूिमकेत आOथक उदारीकरण * , जागितकmकरण यांना नकार नाही. परतु असें  असताना दखील hया�य े

समाजिनिमतीचे �वJन बघणा.या आदशवादाला कठेही* * ु  बाधा नाही.  
डाPया चळवळीने हा खला �6ीकोन �वीकार#यास आज आपण अ%�तुत झालोु  आहोत असे वाट#यामुळे आले#या 

मरगळीतून, आिण वांझ �मरण रजनातूनं  (nostalgia) आपण बाहर येव ू शके ू . अफाट दा\र{7य आिण िवषमता 

असले#या , कमाली�या अhया�य भारतीय समाजPयव�थेत अTया डाPया चळवळीची मोठी गरज आहे. आज जPहा (

आ�मक िहद8ववाद आिण सप�ी�या वाटपाला त8वतःच नकारु ं  दणा.या उजPया िवचारसरणीची सागंड घातली जातेय े

आिण 8याला मोठे यश िमळू पहात आह तPहा तरे (  ह आPहान जा�तच गभीर बनतेये ं . डाPया चळवळीने पुhहा %�तुत 
हो0याची आज िनतांत गरज आहे.  

(ऐसी अ�र,े िदवाळी अक ं 2014 �या सौजhयाने) 
 
milind.murugkar@gmail.com 

●●● 

ईTवरईTवरईTवरईTवर    ----    एक म5ु िचतन एक म5ु िचतन एक म5ु िचतन एक म5ु िचतन ंंंं     

भालच� काळीकरं  

त�वaान  V�ा-अंधV�ा 

 "आ��तक िव�� ना��तक" असा एक कायमचा घोळ समाजा�या वैचा\रक िवTवात चालू असतो. हा घोळ 
आ��तकांनी घातला आहे. ना��तकांची िवचारसरणी सु�प6 असते. िनरी�ण-परी�ण-%8य� %योग-गिणतीय पडताळणी 
�ा वैaािनक %ि�येतून िन�प� झालेले स8य िववेका�या %काशात �प6 िदसत अस#यामळेु ना��तकां�या मनात 

कठलाही सदह नसतोु ं े . आ��तकांजवळ माH का#पिनक गहृीतकांिशवाय कोणतेच साधन नसते. िनराधार परपरांवर डोळे ं

िमटन V�ा ठेवीत ते अधारात चाचपडत असतातू ं . कठलीही %ायोिगक Oस�ता न लाभले#या गूढु , गहन, अनाकलनीय, 
धूसर अशा गो6Dच ेआ��तकांना िवल�ण आकषण असते* . सुबोधतेपे�ा दबwधतेकडे ओढा असणेु , �प6तपेे�ा धसूरता 
अOधक आवडणे, %काशापे�ा अधार बरा वाटणें , aानाऐवजी अaानात सखु वाटणे , आकारापे�ा िनराकारात रमावेसे 

वाटणे हा वैचा\रक जगतातील मोठा िवरोधाभास आहे. 
वा�तिवक एखादी गो6 अ��त8वात आहे(अ��त) असे मानणारा 8या गो6ीपुरता आ��तक मानता येतो. तसेच ती गो6 

अ��त8वात नाही(न अ��त) असे मानणारा 8या गो6ीपुरता ना��तक Cहणता येईल. तथािप सामाhयपणे �ा सaा ं

ईTवरा�या अ��त8वासदभा*त  वापरतातं . परतु आ��तक जगतात ईTवर �ा सक#पनेिवषयD मोठा गMं ं धळ आहे. 
ईTवरा(दवाे )ची िन�Tचत अशी PयाRया ते कG शकत नाहीत. असRय धम�ंथ आ�या�8मक त�वaानें * , दशने* , पुराणे 
इ8यािद सिह8य जगात उपलtध आहे.  पण ईTवर Cहणजे नेमके काय ह कठेच सापडत नाहीे ु . कोण8याही दोन मतांत 
एकवाuयता आढळत नाही."तकwS%ित�: Vुतयोिविभ�ा नकैो मिुनय�य  मत %माणम।्धम�य त�व िनिहत गहुायाम्।* * *ं ं ं " 
असेच शेवटी सामाhय Oजaासलूा Cहणावे लागते. 

ईTवर िकवा दव  ही सक#पना आ��तक जगतात अनेक पात�यांवGन मांडली जातें ंे . 8यांतील दोन %मुख पात�या 
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(Jलेनस)् अशा: 
एक Cहणजे सृि6िनिमतीचे त�व व 8याचा अ यास आिण दसरी Cहणजे * ु "आरा�य (उपासनेचे) त�व)" वा�तिवक �ा 

दोन सपूणपणे िभ� गो6ी आहतं * े . 8यांचा पर�परांशी काही सबधं असायला नकों . आिण तसा तो नाहीही. पण या दोहMना "ईTवर"  ह समान नामािभधान िमळा#यामुळे एकच गMधळ े िनमा*ण झाला आहे. खर ेतर या दोhही गो6Dना (त�वांना, 
सक#पनांनां ) वेगवेगळी नावे असती तर सवच गMधळ टाळता आला असता* . पण आ��तकांनी आप#या सोयीसाठी तो 

घातला. 
सृि6िनिमतीचे त�व व 8याचा अ यास ही सपूणपणे िवaाना�या अख8यारीतील गो6 आह* *ं े. हा अ यास 8या �Hात े

अिवरत चाल ूआहे. िवTविनिमतीचे कोडे अजून सुटलेले नाही ह खर ेआह* े .े पण वैaािनकांनी 8याबाबतीत खप %गती ू

केली आहे. ती चालूच राहाणार आहे.(अ�या8माने उगीचच ही जबाबदारी आप#या िशरावर घेतली आहे.) 
उपासनेचा दव ही माH वेगळी सक#पना आहे ें . 8याला Pयि5सापे� दव े (पसनल गॉड* ) असे Cहणतात. हा दव े

भ5ां�या %ाथनांना %ितसाद दतो* े . पूजा-अचा*,  �त-वैक#ये, अिभषके -अनु�ाने आदDनी सतु6 होतों . जप-तप, उपास-
तापास, आदDनी %स� होतो. नवसाला पावतो. पापिवमोचन करतो. थोडuयात Cहणजे चम8कार घडिवतो. अशी 
आ��तकांची क#पना आहे. �ा क#पनेला ते "V�ा" असे नाव दताते . परतु जगात चम8कार घडत नसतातं . %8येक 
घटनेमागे कठलातरी िनसगिनयम असतोचु * . ह वैaािनक �Hातील मागदशक त�व माhय असणार् याे े * *  ना��तकांना असा "चम8कारी" दव माhय नसेल तरे  8यात नवल नाही. सृि6िनिमतीशी अशा दवाचा सबधं नाही* े ं . पण आ�या�8मक लोक तो 

जोडतात. कारण ते 8यां�या सोयीचे असते. चम8कार करणार् या दवावर ना��तकांनी अिवTवास दशिवला कmे * ,"मग जग 
कणी िनमा*ण केले ते सांगाु ."  �ा आPहानाची ढाल 8यांना पुढे करता येते.आिण ,"ह कोडे सोडवायचे %य8 ने  िवaािनक 

करीत आहते ." असे %ामिणक उ�र द0याचा %य8 ने  करताच, पुढचे काही ऐकन न घेताू ,"Cहणजे अजून सटुले नाही ना? 
मग आCही Cहणतो ते माhय करा. ह जग दवाने िनमा*ण केले आहे े े. तोच जगि�यता आहं े. तो काहीही कG शकतो.8याला 
संतु6 ठेव0यासाठी सव कमकाडें करावी लागतात* * ." असा आ�ह धरीत ईTवरा�या अ��त8वावर आप#याच मनाने 

िशuकामोतब करतात* . आिण लगेच hयटनू , आिकिमडीज आदD�या Oस�ांताना वाक#या दाखवीत साधवुा0या�या नौकेचे * ु

बुडणे वा तरगणें , %साद न खाणे वा खाणे यावर अवलबूं न ठेवणार् या कथेचे भि5भावाने Vवण करतात. गु�च\रHाची 
पारायणे करतात. िशड�-शेगाव�या वार् या करतात. आ��तकां�या दनिदन Pयवहारातही दव ही सक#पना पणूतया ै ें ं *

िमसळन गेली आहू .े सव ऐ��छक इ�छापूत�साठी 8या का#पिनक दवाची उपासना ते सतत करीत असतात* े . इ�छापूत� न 
होऊन सु�ा. 

आ��तकांपैकm जवळपास पचा0णव टuके लोक ह असे उपासनेचे भ5 असतातं े . उपासनेची कमकांडे के#याने दव * े

आप#यावर %स� होऊन आपले मनोरथ पूण करील अशी 8यांची V�ा असते* . आपण ईTवराचे %ितिनधी आहोत असा 

दावा करणारी, बाबा-बापू, बुवा-महाराज, ताई- दवीे  - माताजी अशी भMद मडळी  �ाच आध�या व भाब�ा V�ेचा ू ं ं

लाभ उठवतात. आप#या अशा V�ा, तका*�या, िववेका�या कसोटीवर खर् या उतरणार नाहीत ह 8यां�यापैकm कांही े

जणांना, िवशेषत: सुिशि�तांना जाणवत असते. पण 8या V�ा सोडवतही नाहीत. मग 8यांना बळकटी आण0यासाठी ते 

उरले#या पाच टuuयांचा आधार घेतात. 
ह पाच टuके आ��तक बुि�माने , aानी, %ितभासप�ं  , िवचारवत असतातं . मानवी जीवना�या सव पैलूचा 8यांनी * ं

अ यास केलेला असतो. िचतन असतें . मानविहताची तळमळ 8यांना लागलेली असते. ते धमा*ची िशकवण दताते .पण 
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8यांचा धम * "धारणात् धम इ8याह* d: धमw धारयते %जा:।" �ा PयाRयेतला असतो.सां%दाियक कमकांडाशी 8याचा काही *

एक सबधं नसतों . ह aानीे , %aावतं , िवचारवत मानवधमा*�या %सारासाठी �वतं :ला वाहन घेतात~ . 8यामुळे ते सवाUनाच 
आदरणीय असतात. ना��तकांनासु�ा. कारण ते िववेकाची कास धGन आपले िवचारिवTव उभारत असतात. ते दव े
मानतात ह खर े असले तरी 8यांची ईTवरक#पना Pयापक आिण िवशाल असतेे . पण ते आ��तक आहत एव�ाच े

काडीचा आधार घेऊन पचा0णव टuके उपासना आ��तक ह ना��तकांवर दडपण आणतातं े . "Cहणजे तुCही 
शकराचायाUना मानता नां ? aानेTवर-तुकाराम यां�यािवषयी तुCहाला आदर आह नाे ? िववेकानदांचे तुCही %शसक आहात ं ं

ना?" अशा %Tनांचा मारा सुG करतात. नाही Cहणायची सोय नसते. "हो" Cहणताच, आ��तकतेचा दसरा अथ माहीत ु *

नस#यामुळे " मग तुCही आ��तकच आहात. ते दव मानताते . तुCहीही माना. बसा पजेूला Cहणा केशवाय नम:।" अशी 
कमकांडी आ��तकांची रीत असते* ."शकराचायाUनी कधी लघु�� कर0याचा आदश िदला नPहता कm aानेTवरांनी ं े

िशवलीलामतृ वाचायला सांिगतले नPहते; कm िववेकानदांनी शिनमाहा8Cय वाचा0याचा स�ां  िदला नPहता." असा 
यि5वाद 8यां�यापुढे Pयथ ठरतोु * . उलट ,"नवसे करोनी पोर े होती ।तरी का करणे लागे पती?।"असा रोकडा सवाल 
करणार् या सतां�या अगी ं ं "भि5िवजयासारखे " �ंथ Oलहन  चम8कार िचकटिवले~ .   aािनयां�या राजाची नेमणक िभत ू ं

चालिव0या�या कामी केली. सत आिण उपासनेचे आ��तक �ां�यात ं "दवाला माhयता े "(तीही केवळ शा�tदक ) एवढेच 
साCय आहे. सत 8यां�या िवTवा8मक दवाजवळ ं े "जो जे वांछील तो ते लाहो। %ािणजात॥"  असे पसायदान मागतात तर 
पोOथिन� आ��तक पोथी�या "फलVुती" तील आTवासने खरी कर0यासाठी दवालाे  साकडे घालतात. ऐिहक �वाथ *
साधणे एवढाच 8यांचा हतू असतोे . 

खरी गो6 अशी आह कm आपला समाज ��थितशील आहते े . गती 8याला मानवत नाही. शारी\रक आळसासोबतच 

वैचा\रक आळसही 8या�यात िभनला आहे. सखोल िवचार करणे, िचिक8सा करण,े शका उप��थत करणें , %Tन िवचारणे 
अशा वैचा\रक "ि�यांचा" 8याला मन�वी कटाळा आहं े. 8यामुळे पूवसूरDकडन आय8या िमळाले#या िवचारधनावर तो * ू

गजुराण करतो. िशवाय �ा आळसाची सतत सोबत करीत असते ते भय. पोथीत सांिगत#या%माणे आचरण न के#यास, 
नवस न फेड#यास, �हशांती न के#यास दवाचा वा �हांचा कोप होे ईल ही भीती सतत पाठीशी असते. 8याच बरोबर 
िवचारांना िववेकाची बठक द0यासाठी जे धाडस लागते 8याचा पूण अभाव आ��तकांम�ये असतोै े * . नाहीतर एरPही 
शकराचायाUचे गणुगान करणार् यां  आ��तकांनी 8याच आचायाU�या ,"निह Vुितशतमिप शीतोिªर%काशो वेित lुवन् 
%ामा0यमुपैित।" (अªी हा शीतल आिण %काशरिहत आह असे शभर वेदांनी सांिगतले तरी 8याला िवTवासाे ं .हता %ा¤ 

होत नाही.) �ा िववेकपूण िवधानाकडे दल� केले नसते* *ु . ही एक वैचा\रक दबलताच आहु * े. 
ह भय आिण दबलता लपिव0यासाठी आ��तक लोके ु * , िवशेषत: िशकलेले, 8यां�याभोवती भारद�त अशा मोठमोvा 

शtदांचे जाल िवणतात. रगीबरगी शtदततूचे ह जाल िदसायला सुदर िदसते व 8या आड भय आिण िवचारदौब#य ही ं ं ं ं ंे े *

वैगु0ये झाकली जातात. मोहक शtदां�या कMदणात बसिवलेला मू#यहीन असा V�ेचा खडा आकषक भासतो* . शtदां�या 
�ा भूलभलुैया�या आधाराने ना��तकांवरही ते आ��तकतेचा िशuका मार0याची जाद कGन दाखिवतातू . पूजन, वदनं , 
आदर, %ाथना �ा जण दवासाठीच राखन ठेवले#या ि�या आहत अशी समजूत कGन घेऊन * ू ूे े (आिण इतरांचीही कGन 

दऊन े ) मग जे जे वदनीयं , पूजनीय, आदरणीय, %ाथनीय ते ते सव* * ईTवर�वGप आह असा आभास ते िनमा*ण करताते . 
सुदरं , रमणीय, आनददायीं , अशा %8येक गो6ीत (मग त ेएखाद �Tय असोे , �वर असो, �पश असो वा सवुाOसक पु�प *

असो) 8यांना दवच िदसतोे . 8यातूनच मातृदवोभवे ,  िपतृदवोभवे , अितOथदवो भवे , "दश हा दव असे माझाे े ", अशा 
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काPयमय क#पना %सृत होतात. वा�तिवक आईला दव मानले पािहजे काे ? ितला आईच राह िदले तर ित�यािवषयDचा ~

पू�यभाव, कतaता  कमी होतात काृ ? दशाला नुसतेच े "दशे " िकवा फार तर ं "माझा दशे " Cहटले तर काय िबघडत?े 
भगतOसग पूणपणे ना��तक होतें * . 8याने 8यांची दशभ5m उणावे ली होती का?  पण पूजा, भ5m �ा सक#पना ं "दवाशीचे  " 
िनगडीत कGन ठेव#यामुळे, आई-वडील, दश आदDना े "दवे "8व %ा¤ होते. %8येक िठकाणी दव आणलाच पािहजे काे ? 
पू�यभाव दवािशवाय इतरही िठकाणी ठेवता येतोे . 

काही %ितभावत उ�चिशि�त �ाहीपे�ा वरची शा�tदक ं झेप घेतात. भPय, िदPय, िवराट आिद िवशेषणांनी नटलेले 

भरजरी पदर 8यां�या V�लेा असतात. 8यांचा परमेTवर िनगणु* -िनराकार असतो."Cहणजे नेमके काय? "असे िवचारले 
असता, "वेद, उपिनषदे, %�थानHयी, िनरिनरा�या �मृती, �ां�याकडे बोट दाखिवतात. ह सव वाच0याे * चा %य8 न केला 

असता सामाhय Oजaासू�या हाती काही लागत नाही. l³, परl³, परमा8मा अशा सक#पनाचंा नीट बोध होत नाहीं . 
अशा ईTवराला मान0याचे सामाhय Pय5m�या जीवनात काय फरक पडतो, 8याचा उपयोग काय, अशा %Tनांची उ�र े
नाहीत. साधकांना माH आ8मसुख, l³ानदं , िचदानदं, मन:शांती, अशा गो6ी %ा¤ होतात  असे Cहणतात. सामाhय 
माणसाला अगCय वाटणार् या �ा गो6ी "सा�य" झा#यानतर साधक 8यांचे पुढे काय करतात  ह कणाला ठाऊक नसतें े ु . 
मुळांत असे साधक िकतीसे असतात? 8यां�यासाठी इतकm मोठी शtदांची जगलें ? त�वaानाचे डMगर? 8यापे�ा "िबकटवाट विहवाट नसावी, धोपट मागा* सोड नको।ू " ह साधे त�वaान काय वाईटे ? 

आ��तकां�या एका वगा*तील लोक सदव ऐिहकाकडे पाठ िफरवनू पारलौिकक सुखां�या क#पनेत मª असतातै . ती 
सुखे उपभोगायला िमळावीत या�तव इहलोकm पु0यक8येृ  करीत असतात. ही पु0यक8ये Cहणजे अथा*तच जपृ -तप, �त-
वैक#ये ,पचािªसाधन इ8यािदं . व�तुत: सुखोपभोग ह इि�यानंी £यायचे असताते ं . आिण दह तर पृ>वीवरच टाकन े ू

xायचा असतो. मग सुखे कणाला िमळतातु ? आ8Cयाला? पण 8याचे �येय तर म5ुm आहे. मग सगळी धडपड 
कशासाठी? सगळाच वैचा\रक गMधळ. 

काही किवमनाचे आ��तक िवराट अशा िनसगा*तच दव शोधत असताते . आपली वैचा\रक उची दाखिव0यासाठी ं"आपण कमकांडे वगैर ेमानीत नाही* . 8या पातळीवर आपण ना��तक आहोत." असे Cहणत, िनगुणाचा सगणु आिव�कार 

Cहणजेच हा िवराट िनसग*. असे आCही मानतो व 8या पातळीवर आपण आ��तकच  आहोत." असे सांगतात. "%काशाचा _ोत असलेला, रोज पूवला उगवणारा तेजोगोल हाच आमचा दव] े ." असे %ौढीने उ{गारतात. ब�स? एवढाच 
8यांचा दवे ? िवTवा�या �ा  अनत पसार् यां त , महासागरा�या तुलनेत िबंदएवढाही नसणारा हा िठपका नम�काराु ला पाH 

ठरतो? �ां�या िनसगा*चे िवराटपण पृ>वीपुरतचे मया*िदत असते. िनसगा*कडे 8यांना वaैािनक �ि6कोनातून पाहाता येत 
नाही. तो �ि6कोन 8यां�याजवळ नसतो. त�यात-म�यात असणार ेह लोक नुसता शtदांचा फलोरा फलिवताते ु ु . 8यांचा 
भाषािव�कार हा केवळ शtद�छल असतो. "िनगुण* " का होईना पण दव 8यांना हवा असतोे . उपासने�या मा�यमातून 
मनांत ठाण मांडन बसलेला दवू े , ते मा�यम सटुले तरी, आपली जागा सोडायला तयार नसतो. ह असे अध ना��तक े *

खर े उपासनेचेच भ5 असतात. फ5 ताकाला जाऊन भांडे लपिवतात. केवळ आभासमय (फॅटमं ) असणारा दव े
जHेत#या खेळ0या%माणे लोकांपुढे मांडला जातो. यातील बहतांश Gपे नवसाला पावणार् याd , चम8कार घडिवणार् या 
उपासने�या दवाचीच असताते .(पुजारी, पुरोिहत, फल�योितषी, वा�तुशाyी, तीथ�Hातील पडे * े ं , %ािणक 

हीOलगवालें ,वगैरची भरभराटलेली दकाने ( ु �ाची सा� दताते .) फ5 8यानंा भPय, िदPय, िवराट, वदनीयं , पूजनीय अशा 
िवशेषणांनी सजिवले जात.े दवा�या अ��त8वाची स8यता पटिव0यासाठी महापु�षांचीे , सतांची वचने तMडी लावली ं
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जातात. 
आप#या V�ा आध�या नसून डोळस आहत असा डांगोरा िपटताना सुिशि�त आ��तं े क एका य5mचा अवलब ु ं

करतात. वैaािनक स8ये तर नाकारता येत नाहीत. तेPहा "इफ य कनॉट फाईट दमू े ,जॉइन दमे . "�ा hयायाला अनुसGन 
आप#या V�ांना िवaानाचा पािठबा आह असे दडपून सागंतातं े . aात-अaात-अ#पaात अशा वैaािनकांची, सोयीपुरती 
वाचलेली, 8यां�या �ंथातील वाuये सदभ वगळन ं * ू (out of contest) उ�त करतातृ . आिण िवaान व अ�या8म समhवय 

Pहावा अशी मागणीही करतात. अशा समhवयाची गरज अ�या8माला असेल, िवaानाला नाही. यािवषयD एक कळीचा 
मुjा मांडला येईल. तो Cहणजे आ��तकांनी "दवे " या सक#पनेची एक िनं �Tचत व कायमची अशी बहमाhय  PयाRया d

कGन टाकावी व ितलाच ठाम िचकटन राहावेू . पुhहा फाटे फोड नयेतू .  तसे झाले तर गMधळ कायमचा िमटेल. दवाला े

िचकटलेली लेबले, िवशेषणे गळन पडतीलू . %ामािणक Oजaासूची िदशाभलू थांबून 8यांना यो@य माग िदसेलं * .आिण .....िवधान धा�^ा*चे वाटेल, पण शकराचायाUपासून aानदव ं े -तुकाराम-िववेकानदांपयतचे िववेकशील िवचारवत ं ंU

ना��तकां�या गोटात येऊ शकतील. कारण मग "दवाे "ची PयाRया नवसा�या दवापुरतीच मया*िदत असेले .  
  
bhalchandra.kalikar@gmail.com ●●● 
कणा�याकणा�याकणा�याकणा�याुुुु     खाxंावरखाxंावरखाxंावरखाxंावर    कोणाचेकोणाचेकोणाचेकोणाचे    ओझेओझेओझेओझे    

अ�Tवनी कलकण�ु  

पु�तक परी�ण िवकास िव�थािपत 
पी साईनाथ यां�या वाताUकनातून �ामीण, दल�ीतु * , िपडीत समाजाची प\र��थती मRुय इ�जीं  दिनकातूनै  िदस ू

लागली .हाच वारसा सागंणार,े इ�जीतूं न वाताUकन करणार े जयदीप हड�कर यांनी A Village Awaits Doomsday  

(Penguin Books) हे पु�तक Oलिहल ेआहे. 

सरकारने हाती घेतले#या िववीध िवकास %क#पाने ��त लोकांसबधंीं  हे पु�तक आहे .धरणे, िवxुत %क#प, मोठे 
र�ते, खाणी या व अTया %क#पांसाठी �यांना आपले िप�ान िप�ाचे वा�तPय सोडून बघरे  Pहावे लागले 8यां�या 

´दय�पश� कहा0या यात आहते  .भारतातील िववीध भागातील, वेगवेग�या िवकास %क#पांनी बाधीत कटबांनाु ु ं  %8य� 

तेथे जाउन भेटून या कहा0या Oलही#या आहते  .आिण या अTया २१ कहा0या वाचत असताना जे %· मनात येतात 

8यांची चचा* पु�तका�या दसु-या भागात केलेली आहे .भाग अ या %8य�दश� कहा0या आिण भाग ब म�ये या अनुषंगाने 

येणा-या काही मुxाचंी मांडणी अशी या पु�तकाची रचना आहे. 
पु�तकाची Pया¤ी मोठी आहे .हे पु�तक  कोयना सारRया जुhया %क#पापासुन अगदी जैतापुर आणी यमुना एuस%से 

हायवे सारRया स�या चचत]  असले#या %क#पांचा ;  तसेच धरणे, आरि�त जगलं , खाणी, िवxुत %क#प अTया 
भारतातील िववीध %दशातीले  %क#प��तां�या %Tनाचा मागोवा घेत.े  

%क#प��त कटबांचीु ु ं  आधीची उपजीिवकेची साधन ेव राहणीमान आिण नतरचीं  सकचीतं ु  झालेली उपजीिवकेची 

साधने व खालावलेले राहणीमान याचे वणन*  व िवTलेषण, 8यां�याच शtदात 8यांचे Cहणण े काय आहे हे िद#याने 

आपणही 8यांना भेटतो.  ही या पु�तका�या Oलखाणाची जमेची बाज ूआहे. 
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या सव* कहा0यांना भाग ब मधील मांडणीने Pयापक सदभं * िमळतो .%8येक %क#पाला एक सघषा*चीं  बाज ूआहचे  

आिण ते तस ेका Pहाव ेयाचे िवTलेषण केलेल ेआहे .सवा*त मह8वाचे Cहणजे %क#प��त कोण हे ठरवण े, पुनवसनाचे*  

िनयोजन व अमलबजावणीं  होणे, या सबधंीचें  िववीध कायद,े िनयम याची चचा* के#यािशवाय हे पु�तक पूण* होउच शकले 
नसते .ही चचा* शेवट�या %करणात येते .या सोबत िविवध कायxांची यादीही िदलेली आहे. 

या कहा0यातुन भेटलेली माणस ेआिण 8यां�यासाठी सरकारची जबाबदारी, %शासनाचा कारभार हे सव* एकिHत 
आिण Pयव��थत या अ यासपूण* पु�तकात वाचायला िमळते. 

परतंु सारखा %· हा पडतो कm या कहा0यांमधुन भेटले#या माणसांची प\र��थती हे सपूं ण* प\र��थतीचे वणन*  आहे 

का?  याचा अथ* भारतभरातील कोण8याही %क#पात, कठेहीु , केPहाही, कोणाचेच पुनवसन*  ठीक झालेले नाही असे 

Cहणायचे का? पुनवसन*  वाईट झा#याची जशी अनेक उदाहरणे आहते  तशीच  ते बर े झालेली, ठीक झालेली, चांगली 
झालेली अOजबातच नाहीत का असा %· पडतो .अशी चांगली  उदाहरणे मुjाम शोधून समजनू घेणे या अTया 
अ यासासाठी आवTयक आहे .आवTयक एव�ासाठी कm पुनवसन*  %ि�या  कोण कोण8या कारणांमळेु समाधानकारक 
होव ूशकते   हे समजले असते आिण निवन येऊ घातले#या कायxा�या सदभा*तं  चचा* करताना ही मािहती व समज 

उपय5ु ठरली असती. Cहणून या सव* कहा0या  परत परत तेच तेच सागंत आहते , फ5 मांणसाचंी नावे, %दशे , काळ 
आिण िवकास %क#पांचे तपशील बदलतात असे होते.  

%8येक िवकास %क#पातील पुनवसनाला*  आPहान करणार,े %क#प��तांची बाज ू घेउन hयाय मागणार ेसघषं * उभ े

रािहले आिण या सघषा*तूं न बरचे काही चांगले बदलही झाले .मळुात सघषं * करावा लागतो याचा अथ* पारदशकता*  नसणे 

आिण जबाबदारीची �प6ता नसणे हे उघडच आहे .या मुळे जेथे लोकशाही प�दतीने सवादं  होऊ शकला असता तेथ े

आप#याच सरकार िवरोधात सघषं * आिण आपलेच सरकार आप#याच लोकांसमोर पोलीस नेऊन गोळीबार होईपयतचेU  

%सगं  घडणे हे लोकशाहीसाठी ल�ज�पद नPहे, घृणा�पद आहे .%8येक िठकाण�या सघषा*�यां  %य8नातून ितथ#या 

प\र��थतीत, पुनवसन*  %ि�येतील प�दतीवर काही प\रणाम झाला असणार तो नेमका काय याची चचा* 8या 8य़ा कहाणी 

सोबत समजली असती तर 8या कहाणीला एक Pयापक सदभं * िमळाला असता असे वाटते .परतंु या सव* 

सघषा*चां   निवन येऊ  घातले#या रा6ीय7  पुनवसन*  कायxा�या मसxुावर  %भाव आहे हे फ5 शेवट�या %करणात येते. 
या पु�तका�या लेखन शलैीबjल   पडणारा आ�पवजाे  %Tन Cहणजे ती लेखकाची भूिमका  अ%8य�पणे सुिचत 

करते .Cहणजे पु�तकाचा बाज मािहती द0याचाे , िवTलेशणाचा जरी असला तरी 8यातून लेखकाची मते अ%8य�पण े
पोहचवली जातात .पण 8या मतांचे समथन*  कर0याची जबाबदारी टळते .8यामुळे  लेखकाने  'non committal' 
राहन~   आपल ेमत वाचकापयतU  पोहचवले आहे. 

%क#प ��तांची %भावीपणे बाज ूमांडणार ेहे पु�तक िद#याबjल लेखक जयदीप हड�करांचे अिभनदनं .  

 

pragati.abhiyan@gmail.com  ●●● 
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सिृ6�मसिृ6�मसिृ6�मसिृ6�म    आिण िववकआिण िववकआिण िववकआिण िववकेेेे         
िदवाकर मोहनी  
जात-धम*   समाज  इितहास 

जाितस�थे�या उपप�ीिवषयी मी जी मांडणी केली आहं े, ती अपुरी आह असे माे �या वाचकांिशवाय मलाही वाटत 

होते. मा�या िमHाचंा मा�या Oलखाणावर आणखी एक आ�प आहे ;े तो आ�प असा कm मी lा³णांना झुकते माप िदले े

आहे.  8यांनी जो अhय जातDवर िप�ान् िप�ा अhयाय केला आह 8याची जबाबदारी 8यां�यावर न टाकता मी े

सृि6�मावर िकवा ं कालच�ावर टाकmत आहे. 8यामुळे आता lा³णांना कठलेही %ाय�Tच� घे0याची गरज उरली नाही ु

व ह माझे करणे यो@य नाहीे . 
भारतात उ�चवण�यांनी अhय जातDवर अhयाय केला, ह खरचे आहे े. ते मी मुळीच नाकारत नाही. lा³णांनी जसा 

दस.या जातDना आप#यापे�ा कमी दु जा*�या लेखन 8यांचे शोषण केले तसेच 8यांनी आप#या �वतू :�या जातीतील 

Oyयांवरही (�या lा³ण हो8या) अन�hवत अ8याचार केले आहते . 8यां�या बायकांना 8यांनी एका परीने गलुामिगरीतच 

ठेवले. घरात#या कठ#याही सकटासाठी 8यांनी बायकांना जबाबदार धरले आहु ं े. ‘ही पांढ.या पायाची, आप#या 

नव.याला खाऊ न बसली’ ‘ही अपशकनीु , िहचे दशन नको* ’, ही वांझोटी, - िहला मलुीच होतात आिण �ांसारखे अनेक 

आरोप ित�यावर केले व ितला जगणे नकोसे केले आहे. िवधवांना सती जायला भाग पाडले आहे. एखाxा िवधवेचे 

ित�या ता�0यसुलभ भावनांमुळे ‘वाकडे पाऊल’ पडले तर ितला जीव नकोसा केला आहे. अजून �ा 21Pया शतकात 

8यांना 8यांचा नवरा िनवड0याचे �वात1य नाहीं . तो दस.या जातीचा असला तरी 8यांचे %ाण सकटात असतातु ं . 

अhयायपरपरा अखड चाल ूआहं ं े. 
भारतात lा³णांनी जसे अhयाय केले तसेच गो.यांनी का�यावंर केले आहते . गुलामिगरीची %था िकती शतकांपूव� 

सुG झाली �ाचा अदाज  नाहीं . %ाचीन काळी काही दशांम�ये राजपु�षां�या मृ8यनतर 8या�या बायकांना व े ू ं

दासदासDना 8या�याबरोबर माGन पुGन टाकmत असत. वेठिबगारीची प�त अजून पु�कळ िठकाणी चालूच आहे.  

आपला धम Vे� समजनू तो तलवारी�या बळावर इतरांवर लादला आह* े. 8यासाठी घनघोर य�ेु , ती सु�ा शतकानुशतके 
केली आहते . आमचीच जमात Vे� आहे, तीच रा�य कर0यास यो@य आहे, असे Cहणन इतर जातDनी आपली पायरी ू

ओळखन वागावे अशा अपे�ा केवळ भारतातच नPह तर इतर ू े खडांतही ठेव#याचे आढळतें . दि�ण आिzकेचा गे#या 

300 वषाUचा इितहास मी Cहणतो 8याची सा� दणारा आहे े. 
आिदवासDची लटू करणार,े 8यांचे भयानक शोषण करणार,े केवळ lा³णच नPहते. सावकारांनी आप#या 

ऋणकMकडन वसलुी कर0यासाठी कोणते अhयाय केले 8यांची गणती नाू ही. इ�जांचे रा�य येथे ये0यापूव� Oजतके राजे ं

होऊ न गेले 8यांत काही अपवाद सोडले तर बाकm�यांनी %जेचे भयकर शोषण केलें . नागपूरकर भोस#यांनी बंगालपयत U

�वा.या के#या 8यात 8यांनी केवळ लूटमार केली असा लोक%वाद आहे. अजून ितथे लहानमलुांना बागलुबुवाची जशी 

भीती दाखवतात तशी ‘मराठा बारगीरांची’ दाखवली जाते. 
एका जातीने दस.या जाती�या लोकांनाु , एका धमा*�या लोकांनी दस.या धमा*�या लोकांना कमी लेखणे हा %कार ु

जसा परशुरामाने 21 वेळा िन:�िHय पृ>वी केली 8यात आढळतो तसाच तो िहटलरने केले#या �य�या िशरूं काणातही 

िदसून येतो. 
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ह जे सगळे इितहासात घडले ते 8या 8या Pय5नी िकवा समाजगटांनी जाणीवपूवक  िकवा हतुपूवक केले असे मला े ें ं* *

वाटत नाही. अशा घटनांम�ये कालच�ाचा सृि6�माचासु�ा काही %भाव होता असे मला वाटते. आज आCहाला 

भेडसावणा.या सवा*त मह�वा�या बाबी �ा V�ेमुळे िनमा*ण झा#या आहते . मु��लमधम�यांनी इतरांना कालबा� 

वाटणा.या ‘शरीयातील’ िनयमांचा आ�ह धरणे, शीखांनी कपाण धारण कर0याचा आ�ह धरणेृ , व तसे कर0याने ते �या 
%दशांत राहतात तेथील %चOलत कायxांचा भग करणे �ांसारRया न सुे ं टणा.या सम�या िनमा*ण होतात. येथे काही 

उदाहरणे दतोे . एका चौदा वषा*�या मु��लम मलुीने इ@लडम�ये लªाला नकार िदला तेPहा बिमगहम येथील सटल ं ं U (ॅ 7

जािमया मिशदीचा इमाम मो. शाहीद अRतर �ाने ती ‘शरीया’%माणे िववाहयो@य आह असे सांगून ितला लª करावेच े

लागेल असा िनणय िदला* . तेथील कायxा%माणे लªाचे वय मलुDसाठी 16 वष असे आह] े. आता इमामा�या फतPयाला 

बकायदा Cहणन फेटाळन लावता येईल काय हा %Tन hयाय%िव6 आहे ेू ू . आप#या दशात दखील जात पचायतीचे े े ं ‘खाप’ 
पचायतीचे िनणय ह बहधा Oyयांनाच अ8यं ं* dे त जाचक असे असतात. Oyयांना, तसेच शू� मान#या गेले#या जातDना, 
कोण8या अhयायाला तMड xावे लागते 8यां�या कथा न सपणा.या आहतं े . पण मला येथे पुhहा सांगायचे आह कm हा े

अhयाय बुि�पुर�सर जाणनू -बुजून केला जातो कm मनु%भावामळेु होतो �ाबjल मी साशंक आहे. 
मा�या आतापयhत�या %ितपादनावGन असे वाट0याचा सभव आह कm माणसे 8या सृि6�मा�या हातातील बाहल े* dं े

आहते . पण ते तसे नाही. माणस हा बुि�मान %ाणी आहू े. 8याला सारासारिववेक करता येतो. यो@य काय अयो@य काय ह े

8याला समजते िकवा 8याने %य8न कें #यास 8याला समजू शकते असे Cहणणे जा�त उिचत होईल. त�ार अशी आह कm े

तो 8याची िववेकबु�ी वापरत नाही. 8याचा ‘महाजनो येन गत: स पhथा:’ �ा वचनावर �ढ िवTवास आहे. 8या�या 

पूवजांनी जी वाट चोखाळली 8या वाटेवGन जाताना 8याला कसे सुरि�त वाटते आिण 8या*  सुरि�तते�या  मोहापायी कm 

काय, तो 8या�या हातून होणार ेअhयाय चालू ठेवतो. िकवा असे Cहण या कm 8याला आप#या हातून काही अhयाय घडत ं ू

आह �ाची जाणीवच होत नाहीे . आिण सवच समाज तसा अhयास करीत अस#यामुळे* , �या एक दोघां�या मनात �ा 
अhयायाची जाणीव असते 8यांना 8याची टोचणी पुरशेी लागत नाही. सासवा सुनांना सासुरवास करतात. 8या सग�या 

द6 िकवा �र नसतातु ं ू . सगळे सावकार, गलुामांचे मालक ह सवेदनशूhय नसतात पण जे समाजमाhय आह 8या�या े ें

िवरोधात जा0याचे धैय 8यां�यात नसते* . आिण एक दोघे गेले तरी 8याचा फारसा फरक समाजावर पडत नाही. hया.म.ू 

महादव गोिवद रानडे �ांना 8यां�या %थम प8नी�या मृ8यनतर एखाxा िवधवेशी िववाह करावा अशी ती� इ�छा होतीे ं ंू . 

पण ते तसे कG शकले नाहीत. �ा घटनेमागे 8यां�या विडलांचा आ�ह कारणीभूत असला तरी एकण समाजाची वृ�ी ू‘यxिप शु� ंलोकिव�� ंन करणीय नाचरणीयम ्ं ‘ अशी असते. सृि6�मामुळे �या समजुती मनाम�ये िनमा*ण झाले#या 
असतात, 8यांना न6 करण,े 8यांचे िनमूलन करणे अशuय%ाय असते* . �ा अTया समजुतDम�ये दवावरचा िवTवासे , 
आपलाच धम Vे� �ाचा िवTवास जसा असतो*  तसाच तो खाजगी मालकmिवषयीही असतो. ‘ह माझेे , ह तुझेे ’ ही भावना 
फार जुनी नसावी. मानवजातीचा इितहास पाहता. काही जनावरांना माणसाळवता येते ही भावनासु�ा साविHक नाही* . 

आज�या आिदवासी समाजात गाय, बलै , घोडे, गाढवे �ांचा आपले Vम कमी कर0यासाठी वापर झालेला आढळत 

नाही �ाचे  कारण ती मडळी अजून िनरा�या मनूम�ये आहतं े , असे असले पािहजे.  
�या िवTवासा�या मागे तकश�ु िवचार नाही 8याला V�ा Cहणतात* . आिण �ा V�ा अ8यत बळकट असतातं . 

�यांना थोडे पलीकडचे िदसते, 8यांनी िकतीही %य8न केला तरीही V�ांना झळ पोहोचत नाही. आिण 8या V�ांमळेुच 

कm काय, एकमेकांिवषयी सशय िनमा*ण होतों . िहदंना मुसलमानांिवषयDू , मुसलमानांना िहदंिवषयी िवTवास वाटत नाहीू . 
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िकतीही खटपट केली तरी तो िवTवास िनमा*ण होत नाही. हा अिवTवास फ5 िभ� धम�यामं�येच असतो असे नाही. तो 

वेगवेग�या जातDम�ये असतो. साससूुनांम�ये असतो, नणदाभावजयांम�ये असतो, नवराबायकोम�ये िकवा बाप आिण ं

मुलांम�ये असतो,  एका धxातील भागीदारम�येही असतों ं . पु�कळदा तो सशय िन�कारण असतो पण तो V�ास�श ं

अस#याने 8याचे िनराकरण करणे अशuय असत.े  V�ा Cहणजे न ढळणारा िवTवास. अV�ा Cहणजे V�ेचा अभाव. �ा अभावामुळे मन पु�कळ मोकळे असत.े 

कठ#याही िवधानाची दसरी बाजू समजून घे0याची येथे तयारी असतेु ु ;  जी V�ेम�ये नसते. ‘तुCही काहीही Cहटले तरी 
मला तुमच Cहणण पटत नाहीं ं , पट शकणार नाहीू . दव आह Cहणजे आे े हे’. अTया V�ेम�ये व�ृी असते तेथे मनाचे 
दरवाजे बदं असतात. �ापे�ा आणखी िनराळा एक वग असतो िकवा घड शकतो* ं ू . तो िन:V�ांचा.  ह V�े�या े

अधारातून बाहर पडलेले असतां े . पिह#याने सV� पण मागाहन ते अV�  बनलेले असतात~ . 8यां�या मनातील V�ांचा 

िनरास झालेला असतो. ही अ8यत अवघड वाटचाल आह ती 8यां�या मनाने केलेली असतें े . �ालाच िववेक करणे असे 

Cहणतात. असे होणे क6सा�य आह असा�य नाहीे .  मा�या पिह#या लेखावर जी टीका झाली ित�यात मी जो मनु%भावाचा मुjा मांडला आह 8याचे खडन कणी े ं ु

केलेल ेनाही. मी केले#या मांडणीमळेु उ�चवण�यांना झुकत ेमाप िदले गेले व 8यां�या अपराधावंर दल� केले गेले असे ु *

Cहटले आहे. मला एवढेच सांगायचे आह कm असे अपराध जगभरात सवH घडले आहत आिण घडत आहते े े* . जे घडन ू

चुकले आहत 8याबjल आता ते िकतीही द0ड असले तरी कोे णालाही  िश�ा करता येत नाही. कारण ते घडवणार ेआता 

हयात नाहीत. आज जे हयात आहत 8यांनी अपराध के#यासे , 8यांना अवTय द0ड करावा. पण तो सौCय असावा - 
कारण अपराधामागे मनु%भाव असू शकतो.  मला वाटते 8यासाठी आजचे कायद पया*¤ आहते े . पण सतत इितहास मनात बाळगून पूवजां�या पापांच े*

%ाय�Tच� कोणाला भोगावे लागू नये. कारण पूवजांची पापे आपण शोधायला गेलो तर 8यातून कोण8याच वणा*च ेलोक *

सुटणार नाहीत. आप#यापे�ा दबळे आहत 8यांना बरोबरीने न वागव0याचा व 8यांचे शोषण कर0याचा अपराध सग�याच ु े

काळात व सग�यांकडनच घडू त आलेला आहे. 8याचा एकाOधकार कोण8याही एका वणा*कडे िकवा जातीकडे नाहीं . 

आज मानवजातीत जगाम�ये Oजतuया काही सम�या आहते , (�यामुळे द:ुख - misery िनमा*ण झाले आहे) 8या 

सग�या मानविनिमत आहत* े . 8या मानवां�या गटातील अहंकारामुळे िकवा अaानामुळे Cहणजे �ां  सम�येचे सCयक 

आकलन न झा#यामळेु िनमा*ण झा#या आहते . िकवा असे Cहणता येईल कm 8या मनु%भावामुळे िकवा सृि6�मामुळे ं ं

िनमा*ण झा#या आहते ; िववेकाभावामुळे िनमा*ण झा#या आहते . माणसा�या %वाहाबरोबर वाहत जा0या�या �वभावामुळे 

8या सम�या सोडिव0यासाठी आCहा सा.यांना िववेकाची साथ धरावी लागणार आह Cहणजेच इितहासाकडे आिण े

वतमानाकडे पाह0याचा आमचा �ि6कोण बदलावा लागणार आह* े. आम�या िवचारिवTवा�या मया*दा ओलांडाPया 

लागणार आहत ह वेग�या ते े .हेने पाहणे Cहणजेच मनाला decondition करणे ह अवघड आह पण ते केलेे े च पािहजे 

कारण हाच खरा पुGषाथ आह असे मला वाटते* े .   
dpmohoni@gmail.com 
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