
 

 

ववववष�ष�ष�ष�    25252525                                                                                      अंअअंंअंकककक    10                                                     जानेवार�जानेवार�जानेवार�जानेवार� 201 201 201 2015555    

 

 

 

�ा�ा�ा�ा    अंअअंंअंकाकाकाकातततत    

2.         धधधधमममम

 

 िनिनिनिनररररपेपेपेपे����    शाशाशाशाससससनननन    वववव    लोलोलोलोककककशाशाशाशाहीहीहीही                                                                                            न�लनी पंिडत    

3.   ममममनननन    केकेकेकेलेलेलेले    �वा�वा�वा�वाहीहीहीही:    ����जाजाजाजा    अअअअडाडाडाडाणीणीणीणीचचचच    ठेठेठेठेवावावावावीवीवीवी!  (लेखाकं 2)  नंदा खर े

7. ‘पपपप$%ल$%ल$%ल$%लकककक’    िविविविवचाचाचाचाररररवंववंंवंतांतांतांतांचेचेचेचे    ममममहहहह&व&व&व&व : : : :रोरोरोरोिमिमिमिमलालालाला    थाथाथाथापपपपरांरांरांरां)या)या)या)या    त+त+त+त+डडडडूूूूनननन  �फु/ िबडवई 

11. 2व2व2व2व)छ)छ)छ)छताताताता    अअअअिभिभिभिभयायायायानननन: : : : गांगांगांगांधीधीधीधी, मोमोमोमोदीदीदीदी    आआआआिणिणिणिण    लेलेलेलेिनिनिनिननननन   सभुाष थोरात 

14. जाजाजाजागगगगितितितितक8क8क8क8ककककररररणाणाणाणानेनेनेने    ससससबबबबकाकाकाका    िविविविवकाकाकाकासससस?    सलुभा 9:े 

17. आआआआ;मा;मा;मा;मा    आआआआिणिणिणिण    मामामामाननननवीवीवीवी    मममम<< <<ददददूू ू ू            य.ना.वालावलकर  

20. जेजेजेजेतततत       नंदा खर/ेप?जा फाटक 

21. ककककुुुुटंटंटंटुुुुंबबबबसंससंंसं2था2था2था2था:  काकाकाकाहीहीहीही    ����AनAनAनAन     छाया दातार 

26. रॅररॅॅरटॅटटट    रेररेेरसेसससचाचाचाचा    िविविविवळळळळखाखाखाखा!      �भाकर नानावटी    

29. संससंंसंपापापापाददददकककक,    आआआआजजजजचाचाचाचा    सुससुुसुधाधाधाधाररररकककक  …    िदवाकर मोहनी    
 

संःथापक – संपादक                                     काय�कार� संपादक 

    �द�द�द�द. . . . यययय. . . . देदेदेदेशशशशपांपांपांपांडेडेडेडे                            ूभाकर नानावट�ूभाकर नानावट�ूभाकर नानावट�ूभाकर नानावट� 

  (1918-2006)   

संससंंसंपपपपक� ःक� ःक� ःक� ः 

ूभाकर नानावट�          pkn.ans@gmail.com                           9503334895 

भरत मोहनी                      bharat_i@yahoo.com                         9822736808 

                                          aajacha.sudharak@gmail.com 
 



आजचा सुधारक                                              जानेवारी 2015                                                       

 2 

धमिनरपे� शासन व लोकशाहीधमिनरपे� शासन व लोकशाहीधमिनरपे� शासन व लोकशाहीधमिनरपे� शासन व लोकशाही����     

धमिनरपे� शासन हा लोकशाहीचा पाया आहे� . भारतातील आजचे बहसं"य प�ही धमिनरपे� शासन व लोकशाही ही मू$ये % �

मानणार ेआहेत. पण आपापसातील तं'ांमुळे काँ*से प� स+या िवघिटत झाला आहे. सोिवयत यिनयन/या िवघटनानतंर ु

मा0सवादी प��  हतबल झालेल आहेत आिण लोकशाही समाजवादी प� संपु2ात आले आहेत. 3यामुळे सामा4जक व 

राजक5य 67नांवर लोकांचे 6बोधन करणा8या संघटना अभावाने आढळतात. जमातवादा/या यशाचे हे खर ेकारण आहे. िहदं ू

धम हा जाित<े=ते/या क$पनेवर आधारलेला अस$यामुळे तो लोकशाही� /या मागा�तील एक मोठा अडसर आहे हे तर खरचे, 

पण 3याच कारणामुळे िहटलरसाऱखी  ठोकशाहीवर आधारलेली संघटना Dथापन करणेही िहदं3ववाFांना अवघड आहेु . पण 

3यामळेु गािफल राहन चालणार नाहीH . Iहणन धमिनरपे� शासन व लोकशाही या म$ूयांवर Jयांची <Kा असेल 3यानंीू �  

म+ययगीन म$ूयानंा व जातीय उ/च ु –  नीचभावाला िवरोध कMन जMर 3या सामा4जक सुधारणा घडवनू आण$या पािहजेत 

आिण िनरिनराNया 6कार/या सघंटना काढन हकमशाहीला िवरोध करOयासाठी लोकमत तयार केले पािहजेू % ु . भारतात 

लोकशाही िटकवनू धरOयाचा तोच एक माग आहे� . 

न4लनी पंिडत 

-धम�, शासन आिण समाज या पुDतकातून  

●●● 

मन केले Pवाहीमन केले Pवाहीमन केले Pवाहीमन केले Pवाही: (लेखाकं लेखाकं लेखाकं लेखाकं 2222))))     
6जा अडाणीच ठेवावी6जा अडाणीच ठेवावी6जा अडाणीच ठेवावी6जा अडाणीच ठेवावी!   
नंदा खर े

िववकवादे   सामा4जक समDया  खाजाउ  इितहास  िश�ण 

 भारता/या DवातंSयचळवळीचे बहतेक नेते उ/चिशि�त होते% . बरचेसे बॅUरDटर होते. इतर बरचे मानVयिवFांचे िवFाथW 

होते. यामुळे सुXवातीची मंYीमंडळेही बहतांशी उ/चिशि�त असत% . कायदा-मानVयिवFांसोबत 3यातं काही डॉ0टर -

इ4ंजनीयरही असत. हे Dवाभािवक होते कारण चळवळ[चे नेते लढाऊ असावे लागतात, तर मंYी Vयवहारी आिण िनयोजनाचा 

िवचार करणार ेअसावे लागतात.  

 पिहली चाळीस-प]ास वष मिंYमंडळे अशी वेगवेगNया िवषयांतील तJ_ांमधून िनवडली जात` . अगदी सुXवातीला तर 

हे फारच आव7यक होते, कारण तुटपंुJया संसाधनांमधून नवे, महाकाय रा2 उभारायचे होतेa , आिण यासाठी योb+यांऐवजी 

तंY_ जाDत आव7यक होते. 3याहीपे�ा आव7यक होते िश�क, जे चांगले, तंY जाणणार ेनागUरक घडवू शकतील. माdया 

इ4ंजनीयUरगं �ेYात तर मंYी Iहणन चांगला तंY_ व चांगला िश�कू , असे दहेरी Vयिeमfव होतेु . के.एल.राव यांचे काँg5ट 

िडझाइनचे पाhपुDतक आIही वापरत असू व ते मंYीमंडळातही होते. 1950-64 या काळात ‘‘नेहM पंत6धान असेपयत j
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इ4ंजनीयरांना कामे िमळतीलच, भले इतरY बेकारी असो!’’, असे बोलले जाई. आिण असाच 6कार वैFक, शेती वगरै े�ेYांतही 

होता. 

 DवातंSयानंतर/या काळात सरकारने अनेक चांगली तंYमहािवFालये उभारली. अिभयांिYक5 िशकवायला कायशाळा� , 

6योगशाळा लागतात. वैFक िशकवायला 6योगशाळा, संलm इnDपतळे लागतात. शेती िशकवायला शेते लागतात. सवाjनाच 

*ंथालये व अ+यापक लागतात. ही सारी गुतंवणक 6चंड असते व काही अपवाद वगळता ती गुतंवणक सरकारनेच केलीू ू . या 

गुतंवणक5चा परतावाही लवकरच िमळ ु ू लागला. 

 रDते, 4संचन, वीज उ3पादन, लोखंड, सीमटo , इतर अनेक कळीची उ3पादने भारतातच होऊ लागली. हा अ*gम आज 

67नािंकत केला जातो. तेVहा माY तो आव7यकच होता.  

 वैFक-िश�णाचा परतावा आिणकच थेट होता. DवातंSय िमळताना जेमतेम 32 वष असलेली सरासरी आय` मुया�दा �

आज 64 वषाjवर पोचली आहे. अथा�त याने लोकसं"यावाढीलाही चालना िमळाली व 3याने सवच 67न तीp होत गेले� . 

 खर ेदल� झाले शेतीकडेु � . शेतीिश�ण घेतले$यांपैक5 फारच थोडे थेट शेतकरी झाले. बहतेकांनी सरकारी नोक% 8या 

हेच उिq2 मानले. मानVयिवFा, Jयानंा एकेकाळी ‘उदारमतवादी  कलाशाखा’ (Liberal Arts) Iहटले जात असे, 3यातं फारशी 

गुतंवणक झाली नाहीू . यामुळे बहतेक तंYिवद चांगले नागUरक माY झालेले नाहीत% ् .  

 वैFकात$या यशाचा एक पUरणाम Iहणजे 6ाथिमक व मा+यिमक िश�ण घेऊ इn/छणा8यांची सं"या 6चंड झाली. 

सुXवातीला तरी सवाjना िशि�त-सुिशि�त करणे हे सरकारचे +येयच नसावे. काही वणाjत, काही जात[त िश�णाची परपंरा 

असायची, व uा वण�-जाती सा8या सुिवधा वापराय/या. िश�णाची परपंरा नसले$या घरांम+ये ती परपंरा पोचतच नसे. 

हळहळ िश�णाचा Dतर आू ू िण उ3प]ाचा Dतर यातंला संबधं जाDतजाDत 6माणात लोकांना जाणवू लागला, आिण 

िश�णVयवDथेवरचा स"ंयेचा दबाव आिणकच वाढला. याने दजा� तर खालावलाच, पण िश�णापयत पोचता येणेj  - न येणे 

यावMन सामा4जक तणाव वाढत गेले. मंडल आयोग, आर�ण िवरोध, यांभोवतीचे वाद अ3यतं तीp होऊ लागले. 

 आ4थक उदारीकरणाची व � ‘आजचा सुधारक’ची सुXवात होईपयत हे वाद िटपेला पोचलेj . 3यातच (महारा2ात तरीa ) 

सहकारी चळवळीने <ीमंत झाले$या ने3यानंा िश�ण�ेY खणावू लागलेु . रयत िश�ण संDथा व 3याला समांतर 

िश�णसDंथांमधला  आदशवा� द संपून िश�णाचे Vयापारीकरण होऊ लागले. सुXवात जरी खाजगी अिभयांिYक5 

िवFालयापंासनू झाली तरी लवकरच वैFक, डी.एड. - बी.एड.िश�ण, यातंही खाजगीकरणाने वेग घेतला. दजा� अ4धका4धक 

खालावत गेला. जरी आज अनेक लोक दजा� घसरOयात आर�णाचा भाग महfवाचा मानतात, तरी 63य�ात खाजगीकरण 

जाDत महfवाचे होते. ‘असर’ (ASER, शै�िणक दजा� तपासOयाची यंYणा) हे सव�ण सात3याने घसरणारा दजा� नwदते आहे` . 

3यातही खाजगी 6ाथिमक - मा+यिमक शाळांमधले िश�ण शासक5य शाळांमध$या िश�णापे�ा वाईट असते, हेही ‘असर’ 

काय�कत सांगतात` . 

 आज ‘िश�णाचा ह0क’ (Right to Education) हा कायFाने बहाल झाला आहे. 63य�ात माY चांगले िश�ण िमळवण े

फe <ीमंतानंाच श0य होते आहे.  

 कx सरकारo , राJय सरकार बदलले तर एकण िश�णावरचा खच बदलणे आपण सहज समजू शकतोू � . अyयासgम 

बदलण,े पाhपुDतके बदलण,े हे माY बहधा भारतातच होत असावे% . ‘आजचा सुधारक’ने वाजपेयी सरकार/या काळात$या 
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िश�णा/या ‘भगवीकरणा’ची (Saffronization) दखल घेतली. आज माY 3यापे�ा आ*हीपण,े अिवचारीपणे अyयासgमांमधला 

मजकरचू , content च बदलायचे 6य3न होत आहेत. आिण ते नुसतेच िनषेधा8ह नसनू थेट घृणाDपद आहेत. 

 आिण हे थेट उलटी गगंा वाहवणे आहे. वाजपेयी सरकारात मानवी ससंाधनांचे (िश�णाचे) मंYी होते मुरली मनोहर 

जोशी. ते Dवतः भौितक5त आचायपद िमळवलेले होते� . पण तरीही ‘पारपंUरक _ान’ या वगWकरणात Jयोित}य िशकवायचा 

6य3न म.ु म. जोश[नी केला आिण कठेकठे तो यशDवीही झालाु ु . नतंरची दहा वष ` (2004-14) अyयासgम ठरवOयाचे काम 

अकादमीय िव~ानांकडे सोपवले गेले, आिण 3यात सरकारने ढवळाढवळही केली नाही. आता माY नVयाने अyयासgमांत 

सरकारी हDत�ेप वाढत आहे. िहदं3ववादीु  पठडीबाहेरील सव िव~ान सरसकट � ‘मा0सवादी� ’ ठरवले जात आहेत व बाद केले 

जात आहेत. रोिमला थापर, जग�मा�य इितहासकार, यांनी नुक3याच िदले$या एका Vया"यानात हे Dप2 केले. तका�4धि=त 

आिण अनुभव4सK िव_ान-परपंरलेा यामुळे घोर इजा होते आहे, हेही थापरांनी स6माण ठसवले. पण! 

 पण आज ICHR (इिंडयन काऊn�सल ऑफ िहDटॉUरकल रीसच�) या संDथे/या 6मुखपदी 6ा. वाय. सुदशन राव यांची �

नेमणक झाली आहेू . 3यांनी एकाही अकादमीय िनयतका4लकात एकही शोधिनबधं 6कािशत केला नाही. सा+या, 

जनसामा�यासंाठी/या पिYकांम+ये ‘रामायण - महाभारत ही महाकाVये नसनू श�दशः खरा इितहास आहे’ असे सांगणार े

लेखनच रावां/या खा3यावर आहे. नेमणक5नतंर/या पिह$याच जाहीर वeVयात जाितभेदाचे समथन करOयाची ु � ‘कामिगरी’ही 

रावां/या खा3यावर आहे.  

 िववेकवादाची कास सोडली जात आहे.  

 का होत आहे हे? सुजाण 6जा शासकानंा 67न िवचारते. िद�ी िवFापीठातले िहदंीचे 6ा+यापक अपूवा�नदं नwदतात 

क5 गेली दहा वष िवFा�याjपुढे मतांचे पया�य ठेवनू 3यानंा आपली मते घडवू देOयावर 6य3नपूवक भर िदला जात होता ` � (A 

Textbook For Our Times, Indian Express, 15 Nov. 2014). आिण एका4धकारी (totalitarian) वृ�ी/या शासकानंा कोणीही 

67न िवचारणे आवडत नाही; िवशेषतः 6जाजनांपैक5 कोणी िवचारणे तर xोही मानले जाते.  

 तर आज/या राJयक3याjना हवी आहे ती अडाणी, मुकाट आ_ापालन करणारी, ‘मुक5 िबचारी कणीही हाकाु ’ अशी 

6जा. मूळ पंe5 आहेतः 

‘मुक5 िबचारी कणीही हाकाु   

अशी मढर ेबनू नकाo .’,  

आिण या स$$याचे ल�य 6जा हे नसून िश�क हे आहे. तर आज िश�णाचे ‘67नकत घडवा` ’ हे Mप बदलून मु0या 

मढरांनी घडवलेली मुक5 मढर ेकरOयाचा कायgम आहेo o � . 

 याचे एक टोकाचे उदाहरण उ3gांती/या तfवाबाबत अमेUरकेत िदसते आहे.  

 कॅथ4लक चच/या � ‘पाँिटिफकल अकॅडमी ऑफ साय�सेस’ने खालील मत नwद$याला पंचिवसावर वष झालीः`  

 ‘‘खप पुराVयांमुळे माणस व कप[ना उ3gांतीचे तfव लावणे वादातीत आहेू ू , हे आIहाला पटले आहे.’’ 

 नुकतेच खq पोपही जाु हीरपणे उ3gांतीला वैधता देऊन गेले. पण! 

 पण अमेUरकेतले िहदं3ववादी गट आपली िव7वMपिचYे अमेUरकन अyयासgमांत सामील कM पाहत आहेतु . या 

िचYांमधे आहे काय? 
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 हे िव7व 1,55,000 अ�ज वषाjपूवW घडले (3यात$या 3यात *ाu व_ैािनक मत ‘14 अ�ज’ हा आकडा सांगते).  

 भारतातली पिहली मानवी वसाहत 190 कोटी वषाjपूवW घडली (आजचे िव_ान आज/या मानवाला, Anatomically 

Modern Man ला, फारतर एखादा लाख वष जुना मानते` ). 

 पिहली आधुिनक मानवी सDंकती भारतात ृ  िg. श. पू. 8,000 म+ये घडली (आज भारतातले पिहले दगडां/या 

कप8याचे साठे  िg. श. पू. 9,600 मधले आहेत. आता 3यांना ‘सDंकतीृ ’ Iहणावे हे अ3यतं िववाF ठरले!).  

 27 फे�ुवारीला कॅ4लफोिनया बोड ऑफ एJयकेशनने पाच िवXK शू�य मताने िहदं3वमत 4ध0कारले आहे� � ु ु .  

 Iहणजे पुराणात$या वानPया देOयाचा आपला मूख � ‘छंद’ आता साता-समुxांप4लकडेही सव_ात होत आहे� . 

गांधारी/या शभंर पुYां/या कथेला बायोटे0नॉलॉजी मानण,े ह�ीचे डोके माणसा/या (मळाचा माणसू !) धडावर लावOयातनू 

‘�लाnDटक सजरी� ’चे _ान िदसते असे मानण;े असले हाDयाDपद दावे ‘उ/चपदDथ’ही कM लागले आहेत. आजची 

िश�णVयवDथा िवFा�याjना खर-ेखोटे, चांगले-वाईट यातं फरक करायला िशकवत नाही आहे, हे Dप2 आहे. ‘आप$या उ�वल 

इितहासा’चा गव वाढतो आहे� , 3यामुळे सुधारणा अ4धकच अवघड होणार आहे. 

 भोवतालचे जग, 3यात$या घटना वगरै ेसमजावून देणारी आणखीही एक यंYणा आहे; वृ�मा+यमे व _ानमा+यमे. पूवW 

दैिनकां/या रिववार आवृfया ‘_ान आिण मनोरजंन’ असे Dतंभ चालवीत. आज मनोरजंन, तेही चटपटीत उथळ, हे 

वृ�मा+यमावंरही ताबा िमळवत आहे. कसा झाला हा बदल? 

 DवातंSय िमळाले तेVहा 6सारमा+यमांम+ये िनयतका4लके (ि6ंट मीिडया) आिण रिेडओ ही दोन मोठी �ेYे होती. 

रिेडओ पूणतः सरकारी� , तर िनयतका4लके बहशः खाजगी होती% . उदारीकरणा/या सुXवातीपयत यांत सरकारी दरिचYवाणीही j ू

(दरदशनू � , डी.डी.) जोडली गेली होती. 

 िनयतका4लके सरकारवर भरपूर टीका करत. ‘शंकस वीकली� ’ सारखी VयंगिचYातंून टीका करणारी िनयतका4लके 

माY िनमा�3यांसोबतच संपत. पण तरीही ‘इकॉनॉिमक अँड पो4लिटकल वीकली.’, ‘0वेDट’, ‘सेिमनार’, ‘समाज 6बोधन 

पिYका’, अशी अyयासू िनयतका4लके वाचकानंा सुजाण करायला धडपडत असत. रिेडओ, दरदशन यां/या कायgमांतही ू � �

शहरी व *ामीण, 4�या व पुXष, मुले व 6ौढ, सा8यांसाठी चांगले, 6े�णीय, <वणीय असे _ानाधाUरत कायgम असत� . 

 पण 6गत देशातंील मा+यमे खर े स3यकथन करतात, क5 कोण3यातरी गटा/या चालचलणक5साठी सवसंमती ु �

घडवायला पूरक बातIया देतात, असा 67न उपnDथत झाला होता. चोIDक5 आिण हमन यांचे � ‘मॅ�यफॅ0चUरगं क�सटु o ’ हे 

पुDतक (1988) या 67नाला िभडले होते. उदारीकरणाने हा 67न भारतात$या जनतेनेही िवचारायला हवा, याची िनकड उ3प] 

केली. 

 चटपटीत मनोरजंक िनयतका4लकांचा महापूर वाह लागलाH . दरिचYवाणी/या खाजगी वािह�यांम+येू ही 6चंड वाढ 

झाली. एफ.एम.रिेडओ हे शKु मनोरजंनाचे मा+यम घडले.  

 चोIDक5-हमन यांना अमेUरकेत बातIया पाच चाळOया लागून मगच लोकांपयत पोचतात असे जाणवले होते� j . या 

चाळOयांबाबत भारतातली आजची nDथती नwद याू . 

• नवे िनयतका4लक/वािहनी/रिेडओ कx सुM करणे अ3यंo त महाग झा$याने DवतंY मा+यमे घटत जाऊन काही मोhा 

मा+यमगृहातंच मा+यमस�ा एकवटत जाते. भारतात आज सव मोठी मा+यमे मूठभर Vयापारी� -संDथाच िनयंिYत 
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करतात. उदा. टाईIस ऑफ इिंडया व संलm िनयतका4लके, टाईIस नाऊ वृ�वािहनी, मूVहीज नाऊ िचYपट वािहनी, 

टाईIसचा एफ. एम. रिेडओ, इ3यादी. एका डाVया प�ाने नािशक-उ�र महारा2ात एक नवे दैिनक सुM करायचा a

िवचार केला. खच दोन कोटी आहे असे िनघा$याने माघार घेतली� ! 

• जािहरात[मधून िमळणार ेउ3प] िनयतका4लके व वािह�या/ंया वाचक-6े�कां/या वगणी� -उ3प]ा/या कैक पट झा$याने 

वृ�संकलनाचा ‘Dवभाव’च बदलतो. वाचक-6े�कांऐवजी जािहरातदारच बातIया िनवड लागतातू . इटंरनेटवर 

‘4सिटझन जनै’ असा गूगलशोध घेत$यास असे आढळेल, क5 टाईIसचे समीर जनै Dवतःला वृ�Vयवसायात न 

धरता जािहरातVयवसायात धरतात! 

• भरवशाची मािहती व आकडेवारी फe सरकारी व कॉप�रटे सूYांकडनच िमळ शकतेू ू , आिण या संDथा सोयीDकर 

मािहतीच देतात. 

• नागपुरातली पाणी-िवतरणVयवDथा नगरपा4लकेने nVहओ4लया (Veolia) या खाजगी कंपनीकडे सोपवली. एका 

सेवाभावी (NGO) संDथेने nVहओ4लयाला एका पेठेत नवे मीटर बसवOया/या खचा�चा तपशील मािगतला, मािहती/या 

अ4धकारात. उ�र आले, ‘‘वीस हजार घरांमागे, कागदासाठी तीन Xपये दराने साठ हजार Xपये भरा’’. कंपनीने 

कठेतरी वीस हजार घरां/या मीटUरगं/या खचा�चे एकYीकरण ु (Abstract) केले असणारच. पण आपण सोडन इतर ू

कोणी ही मािहती देऊ शकणार नाही या खाYीतनू ‘अश0य’ माग दाखवला गेला� . आज तर nVहओ4लया कंपनीची 

जागा ऑरज 4सटी वॉटर या कंपनीने घेतली आहेo . ती कंपनी आप$याकडे मािहतीच नाही, असा दावा कM शकते! 

• िभ] मत िकंवा िवरोधी मत माडंणा8यायावर टीकेचा गदारोळ उठवनू तस$या लोकानंा मूख आिण वेडे ठरवले जाते� . 

मा+यमामं+ये असे थेट चाUरSयहनन होत असताना 3याचे बळी कोठे उ�रही देऊ शकत नाहीत.महारा2ाने हा 6कार a

गो.रा.खैरनार, अOणा हजार,े मेधा पाटकर यां/या बाबतीत पािहला आहे. आज तेच श� माधव गाडगीळ या 

ऋिषतु$य पUरसरशाDSयावर वापरले जात आहे.  

• चोIDक5 - हमन अमेUरकेत एखाFा मताला कIयिनDट ठरवनू कसे िन}6भ केले जात असते ते नwदतात� ु . ‘आजचा 

सुधारक’साठी चोIDक5/या मतावर लेख 4लिहणार ेजयदेव डोळे ‘भारतात हा धोका नाही’ अशा अथा�चे मत नwदन ू

गेले. आज तेही खर े नाही. रोिमला थापर नwदतात क5 आज सव िभ]मतधारकां� वर ‘माn0सDट� ’ असा िश0का 

मारायची पKत Mढ होते आहे! 

पण आज चोIDक5-हमनही एका िपढीपूवWचे झाले आहेत� . 3यां/या चाळOया भेदन खरी मािहती कशी िमळवावी आिण ू

कशी पसरवावी, यावर बराच िवचार झाला आहे; होतही आहे. उल'ा िदशेला सरकार े (राजक5य स�ाधीश) आिण 

कॉप�रशे�स (आ4थक स�ाधीश� ) सामा�य जनानंा कसे चकवावे याची तंYे घडवत आहेत. 

 भारत-सरकारने काही वषाjपूवW एक मािहतीचा अ4धकार कायदा (RTI) पाUरत केला. कोणीही नागUरक िविश2 पKती 

वापMन सरकारकडे असलेली मािहती मागू शकतो, व ती िमळवणे हा 3या नागUरकाचा मूलभूत ह0क मानला जावा, असे 

सांगणारा हा कायदा. याला पूरक असा जाग$या कायदा (Whistle-blower Act) इतर काही देशांत आहे. एखाFा सरकारी 

खा3यात िकंवा कंपनीत काही बेकायदेशीर क3ये केली जात असतील तर ितथ$या कमचाृ � 8यांना योPय िठकाणी हे गु�हे जाहीर 
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करOयाचा अ4धकार देणारा हा कायदा आहे. दो�ही कायदे नागUरकांना मािहती देOयास स�ाधा8यानंा बा+य तरी करतात, 

िकंवा अशी मािहती देणा8यांना वधैता तरी देतात. 

 अथा�तच संर�ण खाते, पररा2 खातेa , �यायपा4लका वगरै े खाती ‘‘आIहाला यातनू वगळा’’ असे Iहण लागतातू . 

कॉप�रशे�सबqल तर nDथती आिणकच गुतंागुतंीची होते. 

 आिण शेवटी जाग$यानंा व मािहती मागणा8यानंा ग�प करायचे इतरही माग आहेत� . 

 जॉज पॅकर याचा एक लेख � 13 नोVहo. 2014 ला ‘�य ू यॉकर� ’ मा4सकात 6कािशत झाला, ‘Vहाय द 6ेस इज लेस ्�5 

टडेु ’. लेखाचा मु"य आधार आहे ‘द �यू से�सॉरिशप’ हे जोएल सायमनचे पुDतक. सायमन हा ‘किमटी ट 6ॉटे0ट ु

जन4लD�स� ’चा (CPJ) संचालक आहे. वाता�हरांबqल पॅकर 4लिहतो, ‘‘वाता�हर जर आपले काम नीट करत असतील तर 

3यानंा उ/चपदDथातं िमY असू शकत नाहीत. सरकार,े कॉप�रशे�स, सश� िवxोही गट, यांना वाता�हर उपयe केVहा होतातु , 

तर ते आप$या पेशाशी गqारी करतात तेVहा. सामा�य जनांम+येही वाता�हरांना आधार नसतो. िक3येक िठकाणी स3यकथन 

करणार ेकोण3यातरी गटा/या ~ेषाचे आिण िहसेंचे बळी ठरतात.’’ सायमन स3यवाता� सांगणे अवघड का होत आहे याची चार 

कारणे नwदतो. 3यातले मु"य आहे बहमतवाद% ! 

 िनवा�िचत ने3यांचा बहमतवाद% . सायमन रिशया, तुकDतान� , Vहेनेझुएला, इ0वाडोर व बो4लnVहया या देशांची नावे घेतो. 

मी मोद[/या भारताचे नावही जोड इn/छतोू . हे बहमतातले नेते सायमन/या मते लोकहकमशहा% % ू , democratators होतात, 

िवरोधी मते सहन न करणार.े 

 तर अशा रीतीने एक5कडे िश�णVयवDथा दबळी होत आहेु , आिण दसरीकडे मा+यमे िविवध दबावांखाली ना खरी ु

वाता� देत आहेत, ना 3यांचा अथ लावOयाचे _ान देत आहेत� . आिण चांगली सावजिनक िश�णVयवDथा� , तटDथ, वाचकिन= 

वाता�हरक5, यांचा 8हास बVहशंी खाजगीकरणाचा पUरणाम आहे.  िवFाथWसं"ये/या दबाखाली िश�णाचे Vयापारीकरण मा�य 

केले गेले आहे. चोIDक5-हमन/या मा+यम� -चाळOया शिeमान गटां/या धोरणानंा अपरीि�त समंतीच केवळ देत आहेत.  

  

vidya_nand@hotmail.com 

●●● 

‘‘‘‘ पn�लकपn�लकपn�लकपn�लक’’’’     िविविविवचारवताचेंचारवताचेंचारवताचेंचारवताचेंंं ंं     महfवमहfवमहfवमहfव: : : : रोिमलारोिमलारोिमलारोिमला    थापरा/ंयाथापरा/ंयाथापरा/ंयाथापरा/ंया    तwडनतwडनतwडनतwडनूूूू     
6फ�ु  िबडवई    
समाज      धम      इितहास�  

आणीबाणी/या काळात भाजपचे लाल क}णृ  अडवानी मा+यमांबाबत Iहणाले, ‘‘3यांना वाकायला सांिगतले तर ते रांगू 

लागले” लोकशाहीचा चौथा आधारDतंभ मान$या गेले$या मा+यमांनी आपले DवातंSय आिण सचोटी कसे घालवले, यावरचे 

अडवान[चे भा}य भाजपेतरांना आिण िवचारवंतांनाही कौतुकाDपद वाटले होते. 

आज मा+यमेच नVहे तर िश�ण, सांDकितकृ  Vयवहार, आरोPयसेवा, िव4धVयवDथा वगरै े �ेYांतील मा�यवरही रा2ीयa  

Dवयसेंवक संघापुढे रांगू लागले आहेत; आिण 3यानंा कोणी वाकायलाही सांिगतलेले नाही. 
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12 ऑ0टोबरला रा.Dव.संघा/या िद�ी 6ांत 6मुखांनी साठ मा�यवरानंा सरसंघचालक मोहन भागवत या/ंयासोबत 

दपार/याु  जेवणासाठी बोलावले. जागा होती, िद�ी-पंजाब-हUरयाना चबरo  ऑफ कॉमस� अँड इडंDटीजa . आमंिYतांम+ये 

िवFापीठ अनदुान आयोगाचे अ+य� वेद 6काश, िद�ी िवFापीठाचे कलगुXु  िदनेश 4सगं, AIIMS चे संचालक एम. सी. िम<, 

अ ॅिडशनल सॉ4ल4सटर जनरल तुषार मेहता, �दयांवर श$यिgया करणार ेनरशे Yेहान व के. के. अगरवाल, नृ3यांगना सोनल 

मान4सगं वगरै ेलोक होते. अनेक जण ‘फe ऐकायला गेलो/गेले’ असे सांगत होते. मा+यमातं माY 3या जेवणाला हजेरी 

लावण े हा उगव3या सूया�ला नमDकार होता असे सुचवले गेले. स�ाधारी प�ा/या जनक संघटने/या अ-िनवा�िचत 

6मुखापुढचे हे लोटांगण या सवाj/या पदां/या व कतVयां/या�  सदंभा�त तर अशोभनीय होतेच, िशवाय ते लोकशाही 

संकेतां/याही िवरोधात होते. 

आ7चय� Iहणजे मा+यमे, राजक5य प�, कोणीही या 6करणाबाबत हंH का चंू केले नाही. 2000 साली माY काऊn�सल फॉर 

सायिंटिफक अँड इडंnDटयलa  रीसचचे�  संचालक माशेलकर आ*ा येथे संघा/या �लॅिटनम महो3सवात सामील झाले तेVहा 

गदारोळ उठला होता.  

आज संघ आिण भाजप शासक5य धोरणांत मूलभूत बदल कM पाहत आहेत. संघ पUरवार आिण मंिYगण यां/यात 

याबाबत/या दोन 6दीघ� आिण सुरिचत बठैका झा$या आहेत. संघ पUरवाराला अपेि�त बदलाचंी एक 6मुख िदशा आहे ती 

शै�िणक अyयासgमानंा िहदं3वाकडेु  वळवOयाची. यात से0यलरवादीु  ‘चुक5ची आकलने’ बदलणेही आले. NCERT चे 

तfविन= संचालक परवीन 4सं0लेअर, यानंा राजीनामा Fायला बा+य केले गेले आहे.  

आय� मुळात भारतातलेच होते, इितहास_ मानतात तसे बाहेMन आलेले नVहते, असे सांगOयाची मोहीम िद�ी 

िवFापीठा/या संDकतृ  िवभागाने चालवली आहे. यामागील संDकत_ांनाृ  भारताचा इितहास ‘वैिदक काल’ आिण ‘आय� 

संDकतीृ ’ याप4लकडेही असOयाची जाण नाही. ‘वैिदक गिणत’ नावा/या 1965 साली भारती क}णृ  तीथ� यानंी 4लिहले$या 

वेदाशंी कोणताही संबधं नसले$या 6करणा/या, िशNया कढीला ऊत आणला जात आहे (यातील फोलपणा दाखवणारा 

सी.के. राजू यांचा लेख http://www.thehindu.com/opinion/of-ed/nothing vedic-in-vedic-maths/article 637389.ecc   या 

संकेतDथळी भेटेल). 

िदनानाथ बYा या संघ पUरवारात$या माणसाने काही 6काशकांना घाबरवनू काही अyयास ू पुDतके ‘आपणहन�H  रq 

करायला लावली. याने उ�े4जत झालेले संघ पUरवारातले लोक अ-िहद3ववादीु  पुDतकांवर बदंी आणOया/या मागOया कM 

लागले आहेत. िवFालये, पुDतकांची दकानेु , कलादालने, ना'गृहे, िचYपटगृहे, साèयांवर धाडी घालून आप$यापे�ा वेगळी 

मते दडपायचे 6य3न होत आहेत. वेगNया व िवरोधी मतां/या लोकांना ‘अ-भारतीय’(भाषातंर : देशxोही!) ठरवून 3यांची 

राजक5य मते, सांDकितकृ  भूिमका, Vयिeगत नीितम�ा, सा8यांवर ह� ेकेले जात आहेत. 

िभ] मते, िवरोधी मते यांबाबत/या या असिह}णतेलाु  सव� थरांवर, सव� 6देशामं+ये उ�ेजन िमळत आहे. स�ाधारी प� व 

थेट सरकारही याला आधार देत आहे. uातनू इतर प�ही सुटत नाहीत. काँ*ेस, जा3याधाUरत व 6ादेिशक प�, डावे प�, 

सारचे कमीजाDत 6माणात िभ]मताचा अवमान करत से�सॉरवजा धोरण ेराबवत आहेत. पण 3यांचा िभ]मतिवरोध भाजप-

संघ पUरवारा/या िवरोधाइतका आतपासनूचा व िवखारी नाही. संघ पUरवार माY वेगळे मत हा xोह माननू 3याला कठोरपण े

दाबाय/या 6य3नात आहे. हे सघंातील लोकशाहीिवरोधी सDंकतीलाृ  साजेसेच आहे. संघाने ‘अंतगत�  लोकशाहीला अडथळे 
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आणणारा बकवास’ मागेच 3यागला, व 3या जागी एकचालकानवुित3व�  उफ�  ‘�यररू -ि6n�झप’ (नाझी प�ातील पKत) आणनू 

ठेवले.  

पण Mढ िवचारांपे�ा वेगळी, िवरोधी मते असण े व ती Vयe करायला वाव असण े जर आपण गमावले, तर आपण 

आपसूकच दUरxी बहमतवाद%  आिण हकमशाहीकडे% ू  जातो. येवढेच नVहे तर नVयाने _ान िमळवणेही दरापाDतु  होते. नैसिगक�  

व सामा4जक _ानशाखांमधली 6गती िभ]मता/या अ4धकाराखेरीज अश0य आहे. तशी मते िश�णातनू िदली जाण,े संवाद व 

वादिववादातंून 4सK-अ4सK ठरण,े हे िनरामय सावजिनक�  �ेYासाठी अ3याव7यकच आहे. 

हा मुqा 6ा. रोिमला थापर यां/या ितसèया िन4खल चgवतW Dमतृी Vया"यानात कळीचा होता.  

(िन4खल चgवतW DवातंSयो�र भारतातील वाता�हरांपैक5 एक Jये= पYकार होते. ते िक3येक वष̀ ‘मेनDटीमa ’ या 

सा�ािहकाचे संपादक होते. ते िक3येक वष̀ कIयिनDटु  प�ात होते, पण 3या प�ाचे धोरण 3यागून 3यांनी आणीबाणीवर कठोर 

टीका केली. पUरणामतः ते िनयतका4लक काही काळ बदंही पडले. 6ो. थापरांचे Vया"यान हे ितसर े िन4खल चgवतW 

DमृितVया"यान होते. आधीची दोन Vया"याने अम3य � सेन (तfव_, अथशा� �ी) आिण एUरक जे. हॉ�सबॉम (इितहासकार) 

यांनी िदली. ) 

(6ा. थापर जवाहरलाल नेहेM िवFापीठा/या िनवृ� इितहास-6ा+यापक आहेत.) 

थापर यांचे Vया"यान अनेक भौगो4लक खंड व कालखंड यांत िवहरणार ेहोते. 3यात गे$या दोन हजार वषाjत सटीक 

बौिKक परपंरा कशाकशा उ3gांत झा$या याचा अ6ितम आढावा होता. िववेक, साशंकभाव, ‘बाबावा0या�ला आ�ान 

देOयाची परपंरा, यांतनूच स3य शोधा, असा Dप2 सदेंश Vया"यानात होता. नेम0या याच परपंरावंर आज ह�ा होत आहे.  

पा7चाfय जगात सॉgेटीसपासनू गॅ4ल4लओपयतj , आिण भारतात बौK व चावा�कांम+ये िभ]मतां/या अिभVयe5तनू 

िव_ान कसे िवक4सत झाले हे थापरांनी तपासले. तfवे, परपंरा व पKती, या ती�ह[/या पातNयांवर िव_ान कसे 

संDकितिनरपे�ृ  आहे. हे 3यांनी एथे�स, अरबDतान, भारत, चीन इ3याद[/या इितहासातून दाखवनू िदले. भारतात बुKाने देव 

ही क$पना अ_ेयवादातनू तपासली. अनेक इहवादी िवचार6णाल[नी कमिवपाक� , पुनज�म�  व आ3Iयाचे अमर3व नाकाMन 

पशुबळी व वैिदक कमकांडांना�  4ध0कारले. गॅ4ल4लओ/या हजार वष̀ आधी आयभ�ाने�  राजJयोित}यानंा िवरोध कMन पृ�वी 

सूया�भोवती िफरते हे दाखवून िदले, व पृ�वीकo xी आकलन खोटे पाडले. 

या सवाjत <Kा व धािमक�  Mढ[ऐवजी तक�  आिण िववेक यानंा सव�/च Dथान देण ेकळीचे होते. घटना व 3यांमागील 

संभाVय कारण ेयांबqल संभाVय तfवे सुचवण,े 6योग व अ4धक िनरी�णा/ंया कसोटीवर ही तfवे तपासण,े व अखेर भािकते 

वतवOया� ची �मता असलेली तfवे घडवण,े अशी ही पKत. 

इितहासा/या िवहगंमावलोकनातून थापरांनी िववेक व तकिन=ता�  यांचे वेगवेगNया जागांमधील व कालखंडांमधील 

सात3य दाखवनू िदले. या परपंरलेा वेळोवेळी धमाjधानंी िवरोधच केला. �ा�णी Mढ[नी बौKमताला ‘�म� मानले. होता 

होता अनेक �ा�Oयिवरोधी पंथ घडले : <मण-परपंरा (बौK व जनै), चावा�क, आजीिवक, नाnDतक, इहवादी, िववेकवादी. 

आिण ‘अपौXषेय� वैिदक मत नाकारणार,े जाितवणVयवDथा�  नाकारणार,े हे सव� पंथ ‘नाnDतक� या एकाच <ेणीत कwबले 

गेले. 
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थापर Iहणा$या क5 आजचे qहद3ववादीु  जसे सव� िभ]मता/या लोकांना ‘माn0aसDट’ Iहणतात, 3याची आठवण Vहावी 

अशी ती कwबाकwबी होती! 

6ाचीन व म+ययगीनु  काळात भारतात अनेकानेक िवचारधारा हो3या. 3यांपैक5 काही धमपीठे�  व राजस�ा यां/या 

िवचारधारांवर शंका घेणाèया हो3या. ‘‘अंदाल, अ0का महादेवी, मीरा वगरै ेलोक जाितभेद नाकारत असत, आिण सामा�य जन 

3यांचे Iहणण ेआदराने ऐकत असत .”अमीर ख<ोु  कवी आिण संगीतकार तर होताच, पण सयूकxी� o  *हमालेची संक$पना 

Dवीकारणारा Jयोितिवदही�  होता, व 3यामुळे ‘‘कमठ�  इDलामपासनू तो दरहीू  रािहला.” 

यानतंर राजा राममोहन रॉय, म. फलेु , शाहH महाराज, पेUरयार, स�यद अहमद खान, डॉ. आंबेडकर इ3यादी आधुिनक 

उदारमतवादी भारतात सुधारणा कMन गेले. भारतीय समाजात मोठाले फेरबदल होत आहेत, आिण ते समजून �यायला 

नVया मम�2ीची�  गरज आहे. सामा4जक आिण आ4थक�  पUरnDथतीचे राजक5य आिण सांDकितकृ  पUरणाम समजून घेOयासाठी 

हे आव7यक आहे. थापर Iहणा$या क5 िवचारवतंानंी (Public Intellectuals) हे सांधे तपासून ‘‘आप$या बौिKक वारशात$या 

िववेकवादी िवचारा/या परपंरा उकलून लोकांपुढे मांडायला हVया आहेत.” 

‘‘अनेक पेशांमधील िवशेष_ बरचेदा आपाप$या िवशेष अyयासा/या �ेYाबाहेरील जगाबqल असंवेदनशील असतात.” 

थापरां/या मते असे िवशेष_ िवचारवंत या पदाला पोचत नाहीत. आज कधी नVहते तेवढे अकादमीय िव~ान आहेत. पण ते 

स�े/या िवचारधारशेी िभडायला अनु3सुक असतात, आिण याने मुe िवचाराची वाट खंटणेु ही ते मा�य करतात.” 

िवचारवतंांनी स�ाधा8याशंी जुळ3या भूिमका घेण ेटाळायला हवे. 3यां/या भूिमका Dवाय� असायला हVया, व 3या तशा 

आहेत हे उघडपण ेिदसायलाही हवे. वाद*Dत वाटणाèया भूिमका, मग 3या कोणी का घेत असेना, 67न िवचाMन तपास$या 

जायलाच हVया. िवशेष_ा/ंया तJ_तेचे �ेY तर Dप2 हवेच, पण नागUरकांचे ह0क काय आहेत याबाबत िवचारवतं Iहणनू  

Dप2 आिण सवेंदनशील भूिमका घेत$या जायला हVयात. सामा4जक �याय कोण3या कतीतृ  आहे हे ओळखनू  3या कतीृ  

सामूिहक धोरणांचा भाग करवOयास िवचारवतंानंी झगडायला हवे. 

असे ‘पn�लक’ िवचारवंत भारतात का मागे पडत आहेत याचे िव7लेषण कMन 3यानंी जाDत पUरणामकारक व ठोस 

भूिमका कसा �याVया, ते थापर यां/या भाषणात Dप2 केले गेले. (3यांचे पूण�  भाषण http://sacw.net/article 9874.html  या 

संकेतDथळावर भेटेल). 

(6फ� ु िबडवाईचंा वरील लेख 3यानंी अ*ेिषत केला 3याच समुारास ‘डॉन’ (Dawn) या पािकDतानी दैिनकाचे िद�ीतले 

वाता�हर जावेद नकवी यांचा ‘हॅव इटेंले0चुअ$स बीन को-ऑ�टेड?’  हा लेखही इटंरनेटवर उपल�ध झाला. 3याची मजेदार 

सुXवातच फe देत आहोत :- 

‘‘स�ाट अकबरा/या आP�ाजवळील कबरीजवळचा एक शासक5य फलक सांगतो क5 ‘‘(अकबराने) एका जमावातून एक 

रा2 घडवलेa .’’  गे$या काही काळात 6ा. रोिमला थापरानंा जाDतजाDत 6माणात अकबराची ही भूिमका �यावी लागत आहे. 

उजVया  िहदं3विन=ांनी चुराडा न केले$या मूठभर पn�लक िवचारवंतांम+ये 6ाु . थापर अचलपणे उyया आहेत.”) 

 

prafulbidwai@gmail.com 

●●● 
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Dव/छता अिभयानDव/छता अिभयानDव/छता अिभयानDव/छता अिभयान: : : : गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी, मोदी आिण लेिननमोदी आिण लेिननमोदी आिण लेिननमोदी आिण लेिनन    
सुभाष थोरात 

जात-धम� खाउजा 

जाितVयवDथेने Vयवसाय DवातSंय नाकाMन 63येक Vयवसायासाठी एक DवतंY जात िनमा�ण केली. 4जने ज�माला 

आ$यापासनू मरपेयत आप$या जातीला ठरवून िदलेलेच काम केले पािहजे असा दंडक घातला गेलाj . या VयवDथेनुसार 

सवा�त घाणेरडे काम, Iहणजे साफसफाईचे काम आिण ित�ही वर/या वणा�/या लोकांची सेवा करOयाचे काम शूx समज$या 

जाणा8या जात[वर सोपवOयात आले. अशा 6कार ेDव/छतेची जबाबदारी अितशxूांवर Jयानंा आपण अDपृ7य जाती Iहणतो 

3यां/यावर सोपवून सगNया वर/या जात[चा समाज िनधा�Dत झाला. 3यामुळे `Dव/छता' हे आपले काम नाही. थे अमुक, 

अमुक जात[चे आहे ही मान4सकता आजतागायत Mजली गेली आहे. 

आज/या आधुिनक समज$या जाणा8या, भांडवली समाजातही ती फारशी बदललेली नाही. Iहणन या ू `साफसफाई'/या 

कामात अडकलेले, िकंवा परपंरनेे अडकवलेले हीन समज$या जाणा8या जात[चे समूहच िदसून येतात. आधुिनक भाषेत 

Jयानंा आपण साफसफाई कामगार Iहणतो. `आर�णाला' िवरोध करणार े वर/या जात[चे समूह या DवMपा/या कामात 

आर�ण मागत नाहीत. या कामातील `ओपन' सीट कधी भर$या जात नाहीत. भारतीय समाज सामा4जक gातंीपासून अजून 

िकती तरी कोस दर आहे याचे हे िनदशक आहे आिण Jयाची कोणाला लाज वाटते अशी पUरnDथती िदसत नाहीू ` . 

खर ेतर समाजाचे आरोPय चांगले रहावे Iहणन सावजिनक साफसफाईचे काम करणाू � 8या कामगारांना चांगली वागणक ू

िमळायला हवी पण पUरnDथती काय आहे? समाजात जे काम वाईट समजले जाते ते काम करणार ेसामा4जक�2या केवळ 

खाल/या दजा�चेच नाहीत तर अDपृ7य, बिह}कत असे आहेतृ . पण जे कठलेही उु 3पादक काम करीत नाहीत. केवळ 

धािमक�2या 3यानंा वरचा दजा� बहाल केला आहे� , ते ऐतखाऊ बांडगुळी-जातसमूह ओळखले जातात `Dव/छते'मुळे. 3यानंा 

Dव/छता आवडते. ते कायम `Dव/छ' रहातात. पण ही Dव/छता कोण करत.ं 3या/ंया आंघोळीसाठी कोण पाणी भरत?ं 3यांचे 

केस कापOयाचे काम कोण करतं? 3यांची बाग सुंदर कोण ठेवत?ं यासाठी आजपयत 4�या आिण शूx जातीसमूहांचाच वापर j

केला गेला. आिण हे काम करणार ेमाY अशुK, अDव/छ. आहे क5 नाही उपराटी 6था. आजही 3यात फारसा बदल झालेला 

नाही. आज मुंबई महानगरपा4लकेत साफसफाई कामगाराला जे `घर' देOयात येते. ते जर 3यांचा एक मुलगा 3याच कामावर 

रािहला तरच 3याला ते िमळते. एकतर तुटपंुJया पगारावर आिण घाणेरडी कामे `दाM न िपता' करता येत नस$यामुळे, 

िशवाय समाजात काहीही िकंमत नस$यामुळे, तो दाMडया बनतो. कायम कजबाजारी आिण सावकारा/या िवळ"या� त 

सापडतो. 3यामुळे Dवत:/या मालक5चे घर घेणे 3याला श0य होत नाही. पया�याने घरासाठी परपंरा चालू रहाOयासाठी 3याचा 

एक मुलगा 3याला कामावर ठेवावाच लागतो. आिण परपंरा चालू रहाते.  

सफाई कामगारां/या आरोPय आिण 3या/ंया ह0कांसाठी काम करणा8या रमेश हरळकरांची गो2 अशीच काळजाला चटका 

लावणारी आहे. अyयासात आिण िचYकलेत हशार असणा% 8या हरळकरांना कॉलेज सोडन केवळू  `घर' ता�यात रहावे Iहणन ू

विडलां/या नतंर हे काम करOयाची नामु}क5 आली आिण 3यानतंर 3यानंी सफाई कामगारां/या नरकतु$य वाDतवाला 

समाजापुढे मांडOयाचे काम सात3याने केले. जागितक िकता�चे छायािचYकार सुधाकर आलवे यानंी या कामगारां/या 

द:ुखावर, वेदनांवर आिण 3यां/या 63य� कामा/या वाDतवावर आधारीत अितशय 6भावी काळजाला हालवणारी अशी दाहक 
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छायािचYांची एक भलीमोठी सीरीज `वकर� ' या नावाने पुDतक Mपाने 6कािशत कMन या कामगारां/या अमानुष जगOयाला 

जागितक पातळीवर वाचा फोडOयाचे काम केले आहे. 

या संदभा�त डॉ. सुधीर पवार यांनी गटारा/या भुयारात काम करणा8या सफाई कामगारां/या जीवनाचा अyयास कMन 

अितशय ध0कादायक िन}कष पुढे आणले आहेत� . या Vयवसायज�य आजारांचे DवMप इतके भीषण आहे क5, 3यापुढे इतर 

कठलेही रोग मामुली ठरतातु . या भुयारातनू जो वाय िनमा�ण होतो 3या/या पUरणामी या कामगारांची फ�फसे िनकामी ू ु ु

होतात. 3यांचे केस लवकर पांढर ेहोऊन 3यानंा अकालीच वKृ3व 6ा� होते आिण या Vयवसायातील कामगार 50 वषाjपे�ा 

जाDत जगत नाहीत. या कामगारां/या सुर�ेसाठी काही करावे, काही आधुिनक तंY_ानाचा वापर कMन 3यांचे जीवन 

वाचवावे याचा 6य3न ना सरकार करते, ना 3यां/या यिनय�सु . कारण या कामगारांिवषयी जातीपूव*हातनू येणारी तु/छतावृ�ी �

या सव पातळीवर िदसून येते� . 

उ/चजातीय भारतीय समाजाला या `Dव/छतेची' इतक5 धाDती आहे क5 हे `लोक नसतील' तर मग आम/या Dव/छतेचे 

काय? इPंलड, अमेUरकेत जाणारी ही उ/चजातीय मडंळी तेथे माY िनमुटपणे सव 6कारची � `Dव/छतेची' कामे करताना 

िदसतात. कारण तेथील `कामगारांचे' Iहणजे घरकामगारांचे, सफाई कामगारांचे पगार 3यांना परवडणार ेनसतात. आप$याकडे 

सा+या कारकन 4�याू , आप$या मोलकरणीवर कायम तwडसखु घेताना िदसतात. कारण 3यांचे <म DवDत आहेत आिण 

3याला 6ित=ा नाही. भारताची फाळणी होऊन जेVहा पािकDतानची िनिमती झाली तेVहा पािकDतानात � `साफसफाई'ची कामे 

करणार े जे िहदं-ूद4लत होते 3यांना काहीही Yास झाला नाही. कारण हे `लोक' जर भारतात िनघून गेले असते तर मग 

साफसफाई कोण करणार? असा 67न 3या समाजासमोर उभा रािहला होता. Jया द4लतानंा भारतात सामील होOयाची इ/छा 

होती, 3यांनाही अटकाव झाला. शेवटी 3यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी दादासाहेब गायकवाडानंा पाठवून या लोकांची 

सुटका केली. 3यामळेु या कामाची िकती मोठी `धाDती' उ/चवणWय- वगWय समाजाला वाटते हे िदसनू येते. 3यामळेु 

चमकदार छबी िनमा�ण करOयासाठी अशा Dव/छता मोहीमा आखणे आिण 3यासाठी समाजातील गो8यागोमटया, नट-

नटयानंी पुढाकार घेणे हे फe एका `इVहटo 'पुरतेच मया�िदत राहते. ते रD3यावर िफरायला जातात तेVहा 3यानंा कचरा िदस ू

नये इतक5च 3यांची इ/छा असते. जोवर यासदंभा�तील मदवरील जाती संDकाराची घनदाट पुटे साफ होत नाहीत तोपयत o jू

अस$या मोिहमा आख$या तरी फरक पडणारनाही. भारतात शोध लागू शकले नाहीत आिण भारत तंY_ानात मागे रािहला 

3याला हीच मान4सकता कारणीभूत आहे. Jयानंी _ान िमळवायचे 3यांनी <म करायचे नाही, <माकडे तु/छतेने बघायचे 

आिण जे 63य� काम करतात 3यांना _ान िमळवOयावर बदंी-3यामुळे दोघेही पांगळे आिण समाजही पांगळा राहीला. 

शहरामधून साठणा8या कच8याबqल नेहमी आवाज उठवणा8या या वगा�ने सफाई कामगारां/या जीवनात काही मूलभूत बदल 

करावेत 3यांची जगOयाची पUरnDथती सुधारावी यासाठी काही के$याचे आढळत नाही. पण 3यां/या नावाने खडे फोडायला 

माY हे आघाडीवर असतात. 

या पा7वभूमीवर आप$याला मोद[नी� , गांधी जयंती/या महु%ता�वर सुM केले$या `Dव/छता अिभयाना'कडे पािहले पािहजे. 

वर Iहट$या6माणे Dव/छतेकडे पाहOयाचा आप$या समाजाचा `जाती*Dत' �2ीकोन पहाता असली Dवत:ची 6ितमा उजळ 

करOयासाठी आखलेली अिभयाने अपयशी ठरणार यात शंका नाही. माY नरx मोद[नी आपली 6ितमा Dव/छ करOयाचीo  जी 

मोहीम सुM केली आहे 3यात ते यशDवी होतील. ती मोहीम हाती घेतली ती गांधी जयतंी/या िदवशी. आिण 3यानंी हातात 
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झाड घेतला तो साफसफाईचे काम करणाू 8या वाn$मक5 समाजा/या वDतीत, जेथे गांधीजी रहात आिण साफसफाईचे 

आिण-<म 6ित=ेचे मह3व लोकांना पटवनू देOयासाठी- ते झाड तर मारीतच पण संडासही साफ करीत असतू . मोद[चा 

गांधीज[/या पावलावर पाऊल टाकOयाचा हा उFोग Iहणजे एक मोठा `दांिभकपणा' आहे. Jया िहदं3ववादी धमाjधु  

िवचारसरणीने गांध[सार"या एका महानायकाला भारतातील `महाVहीलन' बनवले. 3याच िवचारसरणीने 6ेरीत होऊन गोडसेने 

गांध[वर गोळया झाड$या, 3यांची ह3या केली, 3याच िवचारांचे पाईक गांधी नावाची जपमाळ ओढन आपली 6ितमा Dव/छ ू

करOयाचा 6य3न करीत आहेत. 

भारत ओळखला जातो बुK आिण गांध[चा देश Iहणनू . पण अमेUरकेतील भाषणात मोद[नी भारत ओळखला जातो तो 

साप-सपेरा आिण काNया जादमुळेू , असे सांगून आज आम/या हातात `माऊस' आला आहे आिण भारतीय हा `माऊस' 

हलवून जगाला हालवीत आहे, असे सािंगतले. एक5कडे काँ*सेने 60 वषाjत काही केले नाही Iहणायचे आिण दसरीकडे ु

आम/या हातात `माऊस' आला आहे. आIही 6गती केली आहे, मंगळावर पोहोचलो आहोत, असे Iहणायचे. हे सगळे काय 

मोदी/या स�ाकाळात घडले आहे काय? असे मोदी Iहणतात 3या6माणे आपला देश जसा साफ-सपेरा आिण काNया 

जादचा आहे तसा चम3काराचाही आहेु . रामायण, महाभारत, सगळी पुराण,े िकंबहना एकंदर सनातनी वैिदक वाङमय %

चम3कारावरच उभे आहे. उदा. कठ$याही ऋषीु -मुन[चा ज�म आई/या उदरातनू झालेला नाही. कारण एकदा आई/या 

उदरातून Iहणजे �ीपासून ज�म घेणे `पाप' समज$यावर हे महान लोक  �ीपासून कसे ज�माला येणार? वा$याचा वाn$मक5 

झा$याचा पण एक `चम3कार' आहे. आज घडीला आप$या लोकशाहीने तो चम3कार कMन दाखवला आहे. एक नवा `भारत 

भाPय िवधाता', देशी-िवदेशी बहरा2ीय कंप�यानंी आिण 3यां/या बटीक बनले$या 6सारमा+यमांनी ज�माला घातला आहे% a . 

आिण 3या/या डो0यातनू या अशा `Dव/छता अिभयाना'सार"या भंकप योजना पुढे येत आहेत. 3या केवळ Dवत:ची 6ितमा 

Dव/छ करOया/या गरजेपोटी. 

 खर े तर महारा2ाला आिण देशालाही आदशवत वाटेल अशी a � `Dव/छता' िशकवली ती `गाडगेबाबांनी.' गाडगेबाबांच हे 

`Dव/छता अिभयान' केवळ कचरा आिण घाण साफ करOयापुरते नVहते. तर ते सम* Dव/छता अिभयान होते. ते 

जाितVयवDथािवरोधी होते. ते अंध<Kािवरोधी होते. एक िनतळ आिण शKु माणसक5/या भावनेचा गाभा 3यात ओत6ोत ु

भरलेला होता. कठलाही Dवाथ आिण राजकारण 3यामागे नVहतेु � . गांधीज[नी Dव/छतेचा मुqा जरी जातीय भेदभावा/या 

भावनेशी आिण <म6ित=शेी जोडला असला तरी 3यात गांध[चे `राजकारण' होतेच. ि�टीशां/या `फोडा आिण झोडा' या 

िनतीला जसे मुnDलम बळी पडले, तसे द4लत बळी पड नयेत आिण DवातंSय लढयात आणखी गुतंागुतं होऊ नये याची ू

3यानंा काळजी �यायची होती. िशवाय िहदंधमा�/या चौकटीतच ू `द4लतांचं' काही भल ं करावं अशीही भिूमका होती. 

जातीअतंाची िकंवा द4लत मुe5ची ही भूिमका नVहती. द4लतांना माणसक5ने वागवावं ही एक दयावादी भूिमका होतीु . 

द4लतांचा िव7वास िमळवOयाचा माग Iहणजे 3यांना हUरची लेकर ंIहणजे हUरजन Iह� णण,ं अशी भपंकबाजीपुढे येते. 

गांधीज[ना द4लतांना गरीब िबचारी हUरची लेकरचं ठेवायच होतं. गांधीज[/या 6ामािणकपणावर सशंय न घेताही ही 3यांची 

`चलाखी' आप$या ल�ात येते. 3यां/या या �2ीकोनामळेु उ/च जात-वगा�/या मनात दया िनमा�ण होत असेल पण या 

जातवगा�/या 6Dथािपत VयवDथेतील िहतसंबधंानंा माY धोका िनमा�ण होत नVहता. जो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां/या 

आंदोलनामळेु िनमा�ण होत होता. गांधीज[कडे दया होती, पण द4लतां/या ह0कांची लढाई नVहती आिण या दयेलाही 
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राजकारणाचे अDतर होते. गोलमेज पUरषदेम+ये द4लतांचा 6ितिनधी मीच अशी जी गांध[नी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना 

डावलणारी भिूमका घेतली 3यात या राजकारणाचे 6ितिबबं िदसून येते. `साफ-सफाईचे काम मला ि6य आहे.' `Dव/छता हे 

ई7वराचे दसर ेनाव आहेु .' अशी जी चम3कतीपूण िवधाने गांधीजी करत असत Jयानंा वाDतवात काही अथृ � �  नVहता. कारण 

वाDतव हजार पटीने भीषण होते. या सदंभा�त गांधीवादावर टीका करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी Iहटले आहे 

`शारीUरक पUर<माचे गुणगाण गाणे हे ऐषोआरामात जगणा8या वगा�चा (जात[चा) अनुराग असतो.' Dव/छतेचेही तसेच 

आहे.Jयांना ती करायची नाही 3यानंा ितचे गुणगाण गाणे हे `gािंतकारक' वाटणारच. पंत6धानपदी आMढ झा$यानंतर नरx o

मोद[ना गांध[/या `Dव/छता' मोिहमेचा सा�ा3कार झालेला आहे. हाही एक चम3कार आहे. पण मोद[चे या साफ सफाई/या 

कामाबqल आकलन आपण पािहले क5, 3यांची ही `चलाखी' आप$या ल�ात येते. गुजरातचे मु"यमंYी असताना एका साफ-

सफाई कामगारां/या सभेत बोलतांना मोद[नी `सफाई कामगारानंा हे काम करताना आपण जनतेची जी सेवा करीत आहोत 

3याबqल `आ+याn3मक' आनदं िमळत असावा; नाही तर मग इतर कामे 3यां/यासाठी असताना 3यानंी या कामासाठी 

Dवत:ला का वाहHन घेतले असते असे िवधान केले होते.' यात जाितVयवDथेचा चलाख पKतीने बचाव केलेला िदसून येतो. 

कारण जाितVयवDथेनेच हे काम 3यां/यावर `लादलेले' आहे. 3यांनी ते आ+याn3मक आनदंाने nDवकारलेले नाही. पण ही 

वDतुnDथती दडवून या समूहांनी असाच `आ+याn3मक आनंद' िपढयान् िपढया घेत रहावा हेच 3यानंा सुचवायचे आहे. या 

संदभा�त थोर नाटककार बना�ड शॉ यांचे एक वा0य आठवते जे या `सवण�' मान4सकतेवर झगझिगत 6काश टाकणार ेआहे. 

बना�ड शॉ यांनी `गो8या लोका/ंया काNया लोकांबqल/या मान4सकतेबqल एके िठकाणी Iहटले आहे ` ते (गोर)े काNया 

लोकांना `बूट पॉ4लश'िशवाय दसरी कठलीही संधी ठेवत नाहीत आिण वर Iहणतात पहा 3यांना ु ु (काळया लोकानंा) बुट 

पॉ4लशिशवाय दसर ेकाहीच येत नाहीु .' जाितVयवDथेने द4लत समूहां/या बाबतीत हेच केले आहे. द4लतां/या गुणव�ेचे 67न 

जे उभे करतात ते वरील `गो8या मान4सकते'चे लोक आहेत. Iहणे `नरकत$ुय काम करताना 3यानंा आ+याn3मक आनदं 

िमळतो.' या 67नाचे असे आकलन असणारा माणस आज भारतीय लोकशाही/या चम3कारामुळे केवळू  31… मते िमळवनू 

पंत6धान झाला आहे आिण तो गांधीज[/या थाटात आप$याला Dव/छतेचा नवा `मंY' देत आहे. एखाFा सामा�य दजा�/या 

अिभने3याला अचानक काही कारणामुळे नाटकात-4सनेमात एखाFा `महापुMषाचे' पाY रगंिवOयाची संधी िमळते, तेVहा तो 

जसा 3या वेषात Dवत:ला महापुMष समजू लागतो तसे आप$या मोदीसाहेबांचे झाले आहे. Jया महागाई, �2ाचार, 

बेरोजगारी/या 67नावर िवकासाचा नारा देत मोद[नी स�ा काबीज केली. 3यावर बोलायला मोदी कबूल नाहीत. 3यामुळे मग 

अशा `Dव/छता अिभयान'सार"या चमकदार पण भwगळ मोहीमा घेऊन जनतेची िदशाभूल करOयाचा 6य3न करीत आहेत. 

सफाई कामगारांचे िकंबहना एकंदरीतच साफ% -सफाईचे 67न असे `जातीय' आधारावर सडत ठेवून एका जातीचे जीवन 

पूणपणे नामशेष करणार ेवाDतव मूलभूतUर3या जर बदलणार नसेल तर Dव/छता मोिहमा� , Jयानंी कधी हाती झाड घेतला ू

नाही 3यां/यासाठी एक `gांितकारी गो2 ठरले' बाक5शू�यच वाटयाला येईल. यासाठी या कामाचे आधुिनक5करण करणे हा 

एक माग आहे� . पण सफाई कामगारांचे पूण पुनवसन कMनच ते अंमलात आले पािहजे� � . नाही तर 3यानंा आगीतून-

फफाटयात ढकल$यासारखेच होईलु . दसरीकडे हे ु `काम सोडा' अशा पKतीची मोहीम आखली पािहजे. डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकरानंी महारवतनामळेु गावची गुलामी करणा8या महार जातीला महार वतने सोडन शहराकडे येOयाचा स�ा िदला ू

होता. तो 3यानंी पाळला. सफाई कामगारांना आता हेच सांगायची वेळ आली आहे. 



आजचा सुधारक                                              जानेवारी 2015                                                       

 15

कामगारवगा�चे महान नेते कॉ. लेिनन यांचे एक सु64सK काटन आहेू� . लेिनन पृ�वीवर झाड घेऊन उभे आहेत आिण ू

जगभरातील शोषक वगा�ला (राजे-रजवाडे, जमीनदार, धमगुM� , भांडवलदार इ.) पृ�वीवMन झाडने साफ कMन पृ�वी ू

3यां/यापासनू मुe करीत आहेत. आIहाला अशा झाडवा$याचंी गरज आहेू . कारण अखेर `सव रDते अखेरीस लडंनला �

िमळतात' अशा आशयाची एक Iहण आहे. 3या6माणे सव 6कार/या मुe5चा माग हा अखेरीस � � - `समाजवादी gातंी'/या 

िदशेनेच जातो. तेथे अशा सwगानंा आिण थेरानंा थारा नसतो. थोर िहदंी कवी गजानन माधव मुe5बोध यांनी 3यां/या एका 

किवतेत Iहटले आहे. 

`जो ह ैउससे बेहतर चािहए। 

सारी दिनया साफ करने के 4लएु  

एक मेहतर चािहए। 

कॉ. लेिनन या/ंया काटनला साजेशी ओळू�  आहे. पृ�वीतलावMन शोषक वगा�चा पूण िन� :पात करणा8या 

साफसफाईवा$याची आप$याला गरज आहे. 

- ‘जीवनमाग�’/या सौज�याने 

kiranm.subhasht@gmail.com 

●●●    

जागितक5करणाने सबका िवकासजागितक5करणाने सबका िवकासजागितक5करणाने सबका िवकासजागितक5करणाने सबका िवकास? 

सुलभा ��े 

िवकास खाजाउ राजकारण 

गेली 20-22 वष भारताम+ये जागितक5करणामुळे सवाj` पयत िवकास पोचणार असा �ामक 6चारj , राJयकत̀, मा+यमे, 

तथाक4थत िवचारवतं, शा�_ आदी सव करत आहेत� . 3यामुळे जागितक5करण Dवागताह आहे अशी अंध<Kा जनमाणसात �

खोलवर Mजवली गेली आहे. 1991 साली काँ*से सरकारने नाणेिनधीचे मोठे कज घेऊन 3यां/या अटी� बरहकम खा% ू जाउ 

(खाजगीकरण- जागितक5करण-उदारीकरण) धोरण Dवीकारले. बहरा2ीय व बडया कंप�याधा4जOया% �a , या धोरणामुळे 

िवDथापन, बेकारी, महागाई वाढत जाऊन जनतेची ससेहोलपट वाढ लागलीू . तेVहा Dवदेशीचा नारा देत भाजप आघाडीने 

1999 साली कxीय स�ा काबीज केलीo . परतंु स�ेवर आ$यावर माY काँ*ेसपे�ाही अ4धक वेगाने खाउजा धोरण रटेणे चालू 

ठेवले. 3यामुळे 2004 साल/या िनवडणक5त भाजप पराभूत होऊन काँ*ेस आघाडी डाVया प�ा/ंया पािठं�याने स�ेवर आलीु . 

डाVया प�ांमुळे रोजगार हमी, आिदवासी वनह0क कायदा अशी काही लोकिहतकारी धोरणे अंमलात आणली गेली. पUरणामी 

2009/या िनवडणक5त का*ँेस आघाडीने स�ा िटकवू शकलीु . 3यानंतर का*ँेस आघाडीने खाउजा धोरण रटेणे चालूच ठेवले. 

<िमकाचें ख/चीकरण<िमकाचें ख/चीकरण<िमकाचें ख/चीकरण<िमकाचें ख/चीकरण 

नवीन आ4थक धोरणाखाली बडया कंप�यानंा शासन मोठमोठे जगंलप�े बहाल करीत असनू आिदवासी मोठया�  सं"येने 

िनवा�हसाधने गमावीत आहेत. नवी बदंर,े िवमानतळ, पयटन कxे� o , महामाग�, कारखाने यासाठी शेतक8यां/या जिमनी ता�यात 

घेऊन शासन शेतक8यानंा देशोधडीला लावत आहे. िवDथािपतांचे हे तांडे धरण,े महामाग�, बदंर,े आलीशान इमारती, 

उ¢ाणपूल अशा महाकाय बांधकाम 6क$पांकडे फेकले जात आहेत. ठेकेदारां/या चाबकाखाली भरडले जात आहेत. 
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असंघिटत �ेYातील असे लाखो कामकरी कमी वेतनात अमानषु पKतीने राबवले जात असनू 3यानंा कोणतेही कायदेशीर 

संर�ण व संघटनांचा आधार नाही. असंघिटत �ेYातील कामगारांना यिनय�सचे बळु  होते. परतंु कामगार कपात व 

खासगीकरण एवढया वेगाने रटेले जाते आहे क5 कामगार यिनय�सचे संपु -लढे िन}6भ बन ू लागले आहेत. कामगार-

कमचारी मोठया सं"येने नोकरी गमावत असताना नVया िपढीला नोकरी कोठन िमळणार� ू ? 

खाउजा धोरणाखाली कामगारवगा�चे असे ख/चीकरण केले जाते आहे. कंYाटी, हगंामी मजुरां/या फौजा वाढव$या जात 

आहेत. बेकार तMणांचे ताडें िवDतारले जात आहेत. वाढ3या काळया धFंात 3यानंा गुतंवनू भणगं वग वाढवला जात आहे� . 

तसेच झटपट पैशा/या मागे असलेले म+यDथ, दलाल, 3यांचे हDतक, सेवक असे उपर.े अनु3पादक, संधीसाधू थर वाढवले 

जात आहेत. धाकदपटशाचा वापर कMन `संर�ण श$ुक' (Protection Money), कजवसुली� , राहती जागा खाली कMन घेण े

यासाठी खंडणी वसूल करOयाकरता राजक5य पुढारी, Vयापारी व कंYाटदार बाळगत असले$या भणगंसेनांचा वेगाने िवDतार 

चालू आहे. भारतातील या भणगं भांडवलशाही अवDथेम+ये इले0टॉिनक मीिडयाचे मोहजालa , पैशाची धुदंी, शासक5य 

दमणयंYणा व गुडंसेना फोफावत आहेत. आ4थक अंगाने जसा भणगं वग वाढवला जात आहे तसाच राजक5य� � , सांDकितक ृ

अंगानेही तो पोसला जात आहे. बेकार, िदशाहीन यवकांची िदशाभूल कMन या तMणांची झालेली लाकडे आप$याु  चुलीत 

घालून जात-जमातवाद संघटना आपली पोटे भरत आहेत. जातीय दंगली/या होळीत स�चेी पोळी भाजून घेत आहेत. 

वाढ3या बेकारीचा, आ4थक अUर2ाचा फायदा उठवनू जातजमातवादी शe5 आपली ताकद वाढवत आहेत� . सा�ाJयशहांना हे 

पोषकच आहे. Iहणन ते 3यास खतपाणीही घालत आहेतू . 

खासगीकरणखासगीकरणखासगीकरणखासगीकरण 

नवीन आ4थक धोरणाखाली सावजिनक �ेYाचे खासगीकरण सरकारने सुM केले� � . खिनज तेले, यंYसाम*ुी, दरसंचार ू

आदी भरपूर नफा देणा8या उFोगां/या समभागांची िवg5 अ3यंत कमी िकंमतीत मनमानी पKतीने कMन 20-25 ट0के नफा 

देणार े उFोग सरकार न2 करत आहे. मोठया न�याची हमी देऊन तेल, खाण, वीजिनिमती आदी नफेशीर �ेYे खासगी �

कंप�यांना बहाल कMन सावजिनक उFोग� -सेवा डबघाईला आण$या जात  आहेत. बहरा2ीय कंप�यांचा भारतात मुe % a

िवDतार सुM कMन 3यां/याशी Dपधत िटकOया/या नावाने भारतीय उFोग व से` वांम+ये संगणक5करण वेगाने रटेले जात 

आहे. पUरणामी सावजिनक �ेYात$या � 190 लाख नोकरांपैक5 50 लाखांची कपात संभवते. नवीन भरती तर जवळपास 

थांबलेलीच आहे. बहरा2ीय कंप�यांची ताकद जगडVयाल आहे% a . तेVहा टाटांसारखे बडे भारतीय उFोगही बहरा2ीय % a

कंप�यांबरोबर करार कMन द�यमfव Dवीकारत आहेतु . अनेक सहयोगी कंप�या उ3पादना/या कामाऐवजी िनVवळ जुळणीचे 

काम करत आहेत. म+यDथिगरी वाढते आहे. बहरा2ीय कंप�यां/या मा% a 8याखाली, साबण, शीतपेये, कपडे पादYाणांपासून 

टे4लफोन मोटारीपयतj  - भारतातले बडे उFोग अडचणीत येत आहेत व 3यावर अवलबूंन असलेले लहान उFोग तसेच 

कारािगरी व गृहोFोग बदं पडले आहेत. कामगार मोठया सं"येने बेकार होत आहेत. 

2014 मधील लोकसभा िनवडणक मधील लोकसभा िनवडणक मधील लोकसभा िनवडणक मधील लोकसभा िनवडणकूूूू 

जागितक5करणा/या तेवीस वषाj/या जाचक अंमलामुळे जनतेतील असंतोष व वैफ$यभावना वाढत चालली होती. 3यात 

भर पडली ती जागितक मंदीमुळे आ4थक वाढी/या दरातील घसरण� , वाढ3या महागाई आिण खासगीकरणा/या धोरणाखाली 
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कोळसा, लोह, Dपे0टम आदी देशाची अमू$य संप�ी मनमानी पKतीने खासगी कंप�यांना बहाल के$यामळेु फोफावलेली a

�2ाचाराची मोठी 6करण!े 3यामळेु काँ*ेसिवरोधी वातावरण तापू लागले. 

काँ*ेस/या िदवाळखोरीचा भरपूर फायदा उठवत `िवकास' व `सुशासन'याची गाजर े लटकवत भाजपचे नरx मोदी o

पंत6धानपदा/या शयतीत उतरले� . परदेशी-देशी बडया कंप�यानंी भरमसाठ पैसा पुरवनू, 6सारमा+यमातंनू झझंावती 6चार 

कMन आिण संघ पUरवाराने जात-जमातीचा ए0का वापMन मोद[ना स�ाMढ केले; काँ*ेस/या गलथान कारभारामळेु 

महागाई भडकत आहे, मोद[/या हातात स�ा आ$यावर 3यां/या तडफदार कायपKतीमुळे महागाई आटो0यात येईल असा �

6चार मोद[नी िनवडणक काळात केला होताू . महागाई का वाढते याची क$पना नस$याने जनतेची िदशाभूल झाली. पण 

मोद[ची धोरणेही का*ँेस6माणेच देशी-िवदेशी कंप�यांचे नफे फगवणारी व खाजगीकरण रटेन रॉकेलु ू , Pयास, वीज, पाOयाचे दर 

वाढवणारी अस$याने महागाई वाढतच आहे. 

यािशवाय मोद[/या राजवटीखाली जागितक5करणाचे थैमान अ4धकच संहारक DवMप धारण करत आहे. िकरणो3सारी 

अणवीज 6क$पु , महाकाय औFोिगक प�,े नमदेवरील सरदार सरोवर धरणा/या उंचीत मोठी वाढ� , अवाDतव गगंा - कावेरी 

नदी जोड 6क$प अशा अनेक िवनाशकारी 6क$पांमुळे लाखो भारतीय <िमक Dवदेशातच िनवा�4सत बनवले जाऊन 

भांडवला/या गुलामी/या गाडयास जुपंले जाणार आहेत. `मोद[चे िवकासाचे मॉडेल' Iहणजे सा�ाJयशाहीची हकमशाही% ू ! 

भाजप6िणत बेगडी िवकास भारतातील बहिविवधतेवर वरवंटा िफरवनू भारतीय3व न2 कM पाहत आहे% . शेतकरी व 

आिदवासी यांचे जीवन उ+वDत कMन लाखो <िमकानंा देशोधडीला लावनू 3या/ंयापुढे `शहर'े Iहणजे `िवकास' असे फसवे 

समीकरण मांडत आिण `Dमाट 4सटी� 'ची Dव�ने रगंवत 3यानंा भाडंवला/यागुलामीत ओढले जाते आहे. 

रा2ािभमाना/या पोकळa  फशार0या मारतु . Dवािभमान सोडनू , जपान व अमेUरका भेटीत, Dमाट 4सटी� , बुलेट टेन यासाठी a

जपानी कंप�या आिण अमेUरकेतील अिनवासी भारतीय व तेथील बहरा2ीय कंप�या यां/यापुढे% a , मुe संचारासाठी, मोदी 

नतमDतक! चीन/या अ+य�ां/या भारत भेटीम+ये िविवध �ेYांमधील गुतंवणक5बाबत चचा� झालीु . िचनी यंY उFोग व अ�य 

उFोग भारतात सहयोगी उFोग Iहणन गुतंवणक करOयास उ3सुू ू क आहेत. 

3यामळेु भरपूर भांडवली गुतंवणकू , पण रोजगार माY नगOय. Dमाट 4सटी� , र$ेवे, महामाग�, वीजकxेo , कारखाने याम+ये 

गुतंवणूक करायची Iहणजे मुबलक जमीन ता�यात हवी. ही जमीन गावाची Iहणजे शेतक8यांची िकंवा जगंलातील Iहणजे 

आिदवास[ची िनवा�ह साधने आहेत. 3यानंा बळजबरीने हसकाव$यािवना ती बहरा2ीय कंप�यानंा बहाल कशी करणार% % a ? अशा 

जमीन संपादना/या आड येत आहे. 2005 चा आिदवासी व वनवासी जमीन ह0क देणारा वनह0क कायदा आिण सुधाUरत 

जमीन संपादन कायदा. तेVहा हे दो�ही कायदे `सुधारOयाचा' (Iहणजे भारतीय जनतेचे कायदेशीर ह0क िहरावून घेOयाचा) 

मोदी शासनाचा इरादा आहे. परक5य भाडंवल गुतंवणक5बाबत भारताम+ये अनेक �ामक समजुती ठसवले$या आहेतु . एक, 

भारतात भांडवलाचा तटुवडा आहे. हे खर ेनाही. 

करचुकवेिगरी, लांडयालबाडया कMन 3या पैशाला काळया पैशाचे Mप िद$याने 3यातून उघड भांडवली गुतंवणक करता ू

येत नाही आिण हा पैसा जिमनी/या व मालम�े/या स�ेबाजी Vयवहारात, रोखे बाजारात, िविवध काळया धFंात, सोने-चांदी 

खरीदOयात अडकला आहे िकंवा परदेशा/या गु� खा3यांम+ये कजवत ठेवला आहेु . हा पैसा भारता/या रा2ीय उ3प]ाहन a H

अ4धक आहे असा अदंाज आहे. 



आजचा सुधारक                                              जानेवारी 2015                                                       

 18

दसरा �म Iहणजे परक5य गुतंवणक5मुळे परक5य चलन उपल�ध होतेु ु . भारतात नफा कमाईसाठी आलेले परक5य 

भांडवल Vयाज, नफा, रॉय$टी इ. माग परदेशात नेले जाते` . पUरणामी काही वषाjतच भांडवला/या आयातीपे�ा परक5य 

चलनाची गळती वाढते आिण परक5य भाडंवलामळेु परक5य चलनाचा नe पुरवठा वाढOयाऐवजी 3यामळेु परक5य चलनाची 

नe जावकच होते, आिण देश कजा�/या िचखलात खोलखोल Mतत जातो. Uरझव बँ� कने परक5य कंप�यां/या 1994-95 ते 

1996-97 या काळात केले$या 268 कंप�यां/या अyयासातून हेच िदसनू येते. या कंप�यानंी या तीन वषा�त 157 अ�ज Mपये 

परक5य चलन िमळिवले व 208 अ�ज Mपये आयात, नफा, रॉय$टी इ. माग परदेशी पाठवले` . Iहणजे ऐन जावक 51 अ�ज 

Mपयांची झाली. तीन वषा�तच ही र0कम 3यांनी भारतात आणले$या भांडवला/या ित�पट होती. यावMन परक5य 

भांडवला~ारा केवढी लूट केली जाते हे ल�ात येते. 

ितसरा �म, रोजगार िनिमती होते� . परक5य कंप�या वापरतात ते तंY_ान अितभांडवल6धान अस$याने रोजगार िनिमती �

अ$पच होते. पण 3यासाठी शेतजमीन, जगंलजमीन बळकावली जाते. 3यामुळे शेतकरी, आिदवासी बेकार हेऊन नe 

रोजगारात घटच होते. िशवाय िनसगसंप�ीचा िव+वसं होतो तो वेगळाच� ! आलीशान शहर,े सुपरमहामाग�, र$ेवेमाग�, 

िवमानतळ, बदंर ेयासाठी लाखो हे0टर जमीन संपादन केली जात आहे. 6चंड बांधकामासाठी डwगर भुईसपाट कMन डबर 

आिण खडी, नFा खरवडन वाळू ू , शेतजमीन उकMन िवटा, जगंले समूळ न2 कMन लाकड पुरवठा आिण खाणकामातनू ू

कोळसा, लोह आदी खिनजसंप�ी संपु2ात आणली जात आहे. भूगभा�तले पाणी आटवून आिण शेतीचे पाणी पळवनू `Dमाट �

4सटी'ना पाणीपुरवठा, लाखwचे िवDथापन असा 6चंड िव+वंस करीत बडया कंप�या/ंया थ$ैया भरणार, धिनकांचा ऐशआराम 

चैनचंगळ पोसली जाणार  आहे. याला िबMद माY सबका िवकास! 

- ‘जीवनमाग�’/या सौज�याने 
sulabhabrahme2013@gmail.com; 

●●● 

आ3माआ3माआ3माआ3मा आिण मानवी मद   आिण मानवी मद   आिण मानवी मद   आिण मानवी मद  oo oo ूू ूू  

य.ना.वालावलकर  

त3व_ान इितहास 

इिंxयािण पराOयाहUरिंxयेyय% : पर ंमन:। मनसDतु परा बुिK: यो बुK:े परतDतु स:। 
   (गीता अ. 3 7लोक. 42)  

गीतेतील या 7लोकात इिंxये (_ानिxयेo +कमिxये` ं ), मन आिण बुKी यांचा उ�ेख आहे. माY बुKीचे तसेच मनाचेही 

अ4ध=ान असले$या मदचा उ�खे नाहीo ू . संपूण� गीतेत मद अथवा 3या अथा�चा अ�य कोणताही श�द नाहीo ू . संDकतृ -मराठी 

"गीवा�णलघुकोशा"त मद हा श�द नाहीo ू . पुढे शोध घेता ल�ात आले क5 आपण आज Jया अथा�ने मद हा श�द वापरतो 3या o ू

अथा�चा एकही श�द वेद, उपिनषदे, गीता यातं नाही. एवढेच  नVहे तर तो बायबलात नाही, कराणातु  नाही, कठ$याहीु  

धम*ंथात नाही� . _ाने7वरीत नाही, अ�य सतंसािह3यात नाही.  मद/याo ू  काया�िवषय[  माणसाला झालेले _ान अगदी 

अ4लकडचे Iहणजे गे$या दोन शतकांतील आहे.  

याचा अथ असा नVहे क5 डो0या/या कवटी� त सुरि�तपणे असलेला मद हा अवयव 6ाचीनकाळी ठाऊक नVहताo ू .  य_ात 
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अनेक पश ूबळी देत. तसेच मांसाहारासाठी बोकड, बलै, गाय असे पशू कापीत. तेVहा पशूंचे सव अवयव वेदकालीन माणसाला �

_ात होते. हाडात जसा पांढरा-िपवळा मगज असतो तसा 6ाOयां/या डो0या/या कवटीत िफकट गुलाबी-राखी रगंाचा मगज 

असतो. माणसा/या डो0यातही तसा असणार  एवढे 3याकाळी कळत होते. पण 3या/या काया�िवषयी काहीच क$पना 

माणसाला नVहती. शरीरातील सव िgया िनयंिYत करOयाची यंYणा 3या गुलबट रगंा/या मगजात आहे याची क$पना �

3याकाळी जगात कणालाच नVहु ती. ते _ान अगदी अ4लकडचे आहे. माणसा/या Dमृती, _ान, मन, बुKी  यांचे Dथान �दयात 

आहे अशी पूवW सवाjची समजूत होती. कारण �दयाची धडधड कळत होती. ती थांबली क5 मृ3य येतो हे िदसत होतेू . 

माणसाची कमिxये कोणती` ं , _ानिxयेo  कोणती, 63येक इिंxयाचे काम काय हे सहज समजत होते. पण इिंxयांनी आपापली 

कामे करावी Iहणन 3यांना कोण 6वृ� करतोू ? _ानिxयां~ार ेझालेले _ान नेमके कोणाला होतेo ? _ाता कोण? हे समजत 

नVहते.  डोNयानंी एक वDतु पािहली. ती सोनचा�याची कळी आहे हे आप$याला  समजले. वDतूचे Mप आिण नाव यांची 

सांगड घातलेली ही Dमृती शरीरात कठे साठिवलेली असतेु ? एक आवाज कानानंी ऐकला. 3यावMन सापाने तwडात बेडक ू

पकडला आहे हे हे पूवा�नुभवामळेु कळले. नाका~ार ेसुगधं आला. बकळी/या फलांची आठवण झालीु ु . हे सगळे कसे घडते? 

कोण घडवते? 

केनोपिनषदात िश}य गुMंना िवचारतोः 

लोक Jया वाणीने बोलतात 3या वाणीला बोलOयास कोण 6वृ� करतो? डोNयांना आिण कानांना 3या 3या 

कामासाठी कोण िनयe करतोु ? 

ऐतरये उपिनषदात आहे:-- 

Jया/यामळेु माणस ू (नेYां~ार)े पाहातो, (कणा�~ार)े ऐकतो, (नाका~ार)े वास घेतो, वाचे~ार ेDप2 बोलतो, (रसने~ार)े 

चिव2-बेचव जाणतो तो आ3मा कोण आहे? 

या 67नाचे उ�र, "तो �दयDथ आ3मा परमा3Iयाचा अंश आहे." असे ितथे िदले आहे. (उपिनषदातील या 67नाचे 

खर ेउ�र आ3मा असे नसनू  िनn7चतपणे मद असे आहे हे आपण आज जाणतोo ू .) 

 3याच उपिनषदात पुढे, 

सं_ान ं (सIयक _ान), आ_ान ं (आदेश देOयाची शe5),िव_ान ं (िविभ] MपांवMन वDतू ओळखOयाची �मता), 

6_ान ं (ता3काळ जाणOयाची शe5), मेधा, �ि2, धृित:, मित:, मनीषा(मनन करOयाची शe5), Dमृित:, संक$प:, 

gत:ु(मनोरथ शe5), अस:ु(6ाणशe5) , काम: एतािन सवा�िण 6_ानDय एव(जीवा3Iयाचीच) नामधेयािन।(नावे आहेत.)  

 

अशी 67नो�र े उ¤वOयाचे कारण Iहणजे मद/या काया�िवषय[ असलेली 3या काळ/या माणसाची अनिभ_ताo ू . अ�य सव �

इिंxयांची कामे कोणती ते Dप2पणे कळत होते. जसे डोNयांचे काय पाहाणे� , कानांचे काम ऐकणे, नाकाचे वास घेणे हे सहज 

समजते.  पण डो0या/या कवटीत आहे ते काय? 3याचे काय कोणते� ? याची काहीच क$पना नVहती. Jयात शंभर अ�ज मJजा 

पेशी आहेत असा माणसाचा मद Iहणजे जगातले सवाjत िवDमयकारकo ू , Vयािम< (गुतंागुतंीचे), समजOयास  गहनतम असे  

िवFुत् -रासायिनक यंY आहे. माणसा/या शारीUरक, वैचाUरक, मान4सक, भाविनक अशा सव कत[चे िनयंYण मद करतो� oृ ू . हे 

गे$या शभंर- िदडशे वषाjत समजले आहे. उपिनषद ्काळात मद िवषयीचे हे कोणतेच _ान नसणे Dवाभािवक  आहेo ू . 
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पण माणसाला पडले$या 67नाचंी उ�र े3याला हवी असतात. िश}यानंी िवचारले$या अशा 67नांवर गुM िचंतन करतात. 

इिंxये आपापली कामे करतात 3यासाठी 3यानंा कोण 6वृ� करतो? कोण आ_ा देतो? इिंxये, मन, बुKी या/ंयावर िनयंYण 

ठेवणारा कोणीतरी शरीरात असला पािहजे असे 3यांना वाटत होते. वDतूचे नाव आिण ितचे Mप-गधंािद गुणधम यांची सांगड �

घालून ती Dमतृी शरीरात कठेु , कशी  नwदिवलेली असते?  सवVयापी�  ��ापासनू िव7वाची िनिमती झाली हे सव उपिनषbकार � �

मानत होते. 3या ��ाचा अंश माणसा/या शरीरात असणार हे Dवाभािवकपणे तकसंगत�  वाटले असावे. Iहणनू  3यांनी तशी 

क$पना केली. शरीरांतील 3या मानीव ��ांशाला आ3मा असे नाव िदले. सवVयापी �� आिण शरीरDथ �� यांतील भेद Dप2 �

होOयाकUरता सवVयापीसाठी पर��� , परमा3मा, परमपुXष, िशवा3मा तर शरीरDथासाठी ��, आ3मा, जीवा3मा, अंतरा3मा, देही 

असे श�द Mढ झाले. हा आ3मा �दयात असतो हेही सवमा�य झाले� . 

 

अंगhाएवढा असलेला अतंरा3मा पुXष नेहमी माणसा/या �दयात nDथत असतो.मी सवाj/या �दयात सामावलो 

आहे. Dमृती, _ान, िचिक3सक व�ृी, चचा� कMन तकशKु िन}कष काढOया� � ची �मता(अपोहन), यांचा उ¤व माdयातनू 

आहे.  

(अ.15,7लोक.15) 

गीतेतील या 7लोकात उ�ेख असले$या Dमृती, _ान आिण िचिक3सक वृ�ी या तीनही गो2ी मदत उ¤वतात  हे आज o ू

आपण िनिववादपणे जाणतो� . यावMन आज/या मदला 6ाचीन काळचे ऋषी आ3मा मानीत होते असे िदo ू सते. 

हा जीवा3मा कान, डोळे, Dपशn�xय ` -3वचा-, 4जVहा आिण ¥ाणिxय o –नाक - तसेच अंत:करण uां/या आ<याने 

(~ारo) िवषयांचा उपभोग घेतो.     

(गीता अ.15,7लोक.9) 

अ]ा/या पचनासाठी लागणार् या सव िgया मद िनयंिYत करतो� o ू . कोणते पाचकरस केVहा ¦वावे याचे आदेश मद o ू

देतो.  

(गीता  अ.15,7लो.14) 

यावMन गीतेतील अह ं(<ीक}णृ ) Iहणजे मदच असावा हे Dप2 आहेo ू .   

 67नोपिनषदात  गाPय� मनु[नी िवचारले$या 67नाला महषW िप�पलाद यानंी िदले$या उ�रामधूनही ही संक$पना Dप2 

होते.   

हा जो पाहाणारा, Dपश करणारा� , ऐकणारा, हगंणारा% , तसेच (इिंxया~ंार)े काय� करणारा िव_ाना3मा, जीवा3मा आहे , 

तो अिवनाशी अशा परमा3Iयात nDथत आहे. आज आप$याला िनn7चतपणे ठावूक आहे क5 हे सव करणारा मद � o ू

आहे.        

हे गाPय � ! अDताला जाणार् या सयूा�ची सव िक� रणे जशी 3या/या तेजोमंडला/या िठकाणी एकवटतात आिण सयू�दय 

झा$यावर ती सयूिबबंातून पु�हा फाकतात� .  

यावMन उपिनषद काळातील _ानमया�दा समजते् .  

(झोपेत असताना माणसाचा) तो सव  _ानिxयसमदुाय  मना/यािठकाणी िवलीन होतो� o . 3यामुळे हा जीवा3मा 
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कांही ऐकत नाही. पाहात नाही. कशाचा वास घेत नाही. Dवाद घेत नाही. 3याला Dपश जाणवत नाही� . अशावेळी तो 

झोपला आहे असे लोक Iहणतात.     

या Dव�नावDथेत हा जीवा3मा आप$या िवभतूीचा (सवVयापीपणाचा� , सवसा�ीपणाचा� ) अनुभव घेतो. जे अनेकदा 

पािहले आहे ते पुन:पु�हा पाहातो. जे अनेकदा ऐकले आहे ते पुन7च ऐकतो. नाना देशांतील आिण अ2िदशातंील  

अनुभवले$या िवषयांचा पुन:63यय घेतो. इतकेच नVहे तर पािहलेले आिण न पािहलेले, ऐकलेले आिण कधीही न 

ऐकलेले , अनुभवलेले आिण कधीही न अनुभवलेले, अnDत3वात असलेले तसेच अnDत3वात नसलेलेसुKा Dव�नात 

पाहातो. Iहणजे (िनज$याजागी) आपणच सव होतो आिण आपणच पाहातो� .    

आज आपण जाणतो क5 Dव�नावDथेतील आ3Iयाचे हे वणन मानवी मदला शत� o ू -6ितशत (100%) लागू पडते. 3याकाळी 

उपिनषद कारानंी Dव�नांचा िकती सू�म आिण सखोल अyयास केला होता हे ल�ात येते् . खर ेतर तो िवचार 3यां/या मदनेच o ू

केला. पण  Dव�ने पाहाणारा �दयDथ आ3मा नसनू मी मद Iहणजे तुम/या डो0या/या कवटीत असलेला गुलबट रगंाचा मगज o ू

आहे याची जाणीव 3यानंा होऊ िदली नाही. 3याकाळी ते समजणे श0यही नVहते. आता साडेतीन सह¦ वषाjनतंर 3यां/या 

वंशजानंा (Iहणजे आप$याला) ते समजले.  

* *      *  

असे हे उ�ेख उपिनषदांत तसेच गीतेत आहेत. इथे �दय हे Dथान सोडन अ�य बहतेक गो2ी मदला लागू पडतात हे ू % o ू

आप$याला आज समजते. 

पुढे या का$पिनक आ3Iया/या पायावर पुनज�म� , संिचत, 6ार�ध, Dवग�, आ3Iयाचा अिचरािद मागाjनी 6वास� , मो�, 

मो�6ा�ीचे िविवध माग�, ज�ममृ3यचेू  फेर,े चौर् याऐशी ल� योनी अशा अनेकानेक �ामक संक$पनांचे बहमजली डोलार ेउभे %

रािहले. वDततु: हे सगळे माणसा/या मदनेच िनमा�ण केलेo ू ."तुIही Jयाला शोधत आहात तो कता�-करिवता मी आहे." याचा 

थांगप�ा 3याने दीघकाळ लागू िदला नाही� .  3या/या आ_ेनेच तर  सगळे घडत होते. पण ते 3याचे 3यालाच ठाऊक नVहते. 

मग  थांगप�ा  कोण, कोणाला, कसा सांगणार?   

 "आ3मा वा अर ेx2Vय:,<ोतVय:,म�तVय:, िनिद+या4सतVय:।  

(बृहदारOयक उपिनषद) 

अर े बाबांनो! आ3मा Iहणजे काय ते पाहायला हवे. 3यािवषयी ऐकायला हवे. 3यावर मनन, िचंतन करायला हवे. 

आ3Iयाचा सतत +यास �यायला हवा. तरच आ3मा Iहणजे काय ते थोडे-फार समजेल .  

जणंू  या औपिनषिदक उपदेशानुसार आधुिनक वै_ािनकानंी मदिवषयी सतत संशोधन केले आिण मदo oू िुव_ानात मोठी 

6गती झाली. आज जगभरात सवा�4धक सशंोधन मद या िवषयावर होत आहेo ू . मानवी मद Iहणजेच उपिनषदातंील आ3मा हे o ू

आता समजू लागले आहे असे IहणOयास 63यवाय नसावा. 

अशी आहे ही जािणवेची जाणीव असले$या (पण बरचेदा कठ$या कठे भरकटणार् याु ु ) होमो सेिपयन सेिपयनची गIंमत! 

Iहणजे अ�जावधी मJजापेश[नी बनले$या 3या/या मदची  मJजाo ू ! 

 

 ynwala@gmail.com 
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जेतजेतजेतजेत 
नंदा खर/ेप§जा फाटक 

आदरांजली 

प§जा फाटक वार$या. अनेक Vयाधी, ‘रोपण’ केलेले मूYिपंड, 3या मूYिपंडाला शरीराने Dवीकारावे यासाठीची 

औषधयोजना, 3या औषधांचे द}पUरणाम टाळायला ु (िकंवा सौIय करायला) आणखी औषधयोजना; अशा सा8याशंी बावीस-

तेवीस वष झगडन स�र/या वयात ` ू ६ िडसबर o २०१४ ला प§जांनी ‘देह ठेवला.’ 

‘आजचा सुधारक’ आिण 3यांचा जुना Dनेह. िद. य. देशपांडे, 6. ब. कलकणWु , मी, सा8याशंी तसाच जुना Dनेह. 

िश�णाने समाजशा�_ असले$या प§जांना खर ेतर कोणताच िवषय वJय� नVहता. ‘िश�णतJ_ ताराबाई मोडक’ आिण 

(माधव नेMरकरांसोबतचे) ‘बाराला दहा कमी’ ही 3यां/या *ंथसपंदेतली र3ने. 

ताराबाई मोडक प§जां/या आजी. 3यांचे वादळी Vयिeगत आय}यु ; आिण िश�ण�ेYातली अ3यंत सजकतेने� , िन=ेने 

केलेली कामिगरी; या दो�ह[ना पूण �याय देत प§जांनी सुंदर चUरY रखेाटले� . 

अणिव_ान आिण अणबाँबचे तYं_ान हा िवसाVया शतकातला महfवाचा मानवी Vयवहार खप स�दयतेने प§जांनी ु ु ू

तपासला. एक5कडे माणसाची _ानलालसा आिण दसरीकडे _ानवापरातले नैितकतेचे 67नु , यातंले ताणतणाव 3यांनी अ3यतं 

सुरस आिण वाचनीय Mपात वाचकांपुढे मांडले. 

 पण प§जांचा मूळ िपंड ल4लतलेखांचा. पण हे जागाभM, फरसती/या काळात वाचायचे लेख नVहेतु . सJजड 67न 

िवचारण,े _ानिपपासा आिण ितचे शमन वाचकापुढे मांडण,े हा प§जांचा ल�णगुण. खर ेतर १९७५-९० या काळात$या 

िववेक5, िवचारी, सुिशि�त म+यमवगा�/या बौिKक कमाईचा आलेख रखेत, 3या वगा�चे 67न 3या/ंयातफ माडंत प§जा वावरत `

हो3या. 3यां/या मनांत$या, िवचारांत$या उ3क2 अंगाला प§जा िभडत ृ हो3या. 

 हो, 3या �ा�णी संDकतीतनू आले$या हो3याृ . पण 3या सDंकतीने एकण मराठीृ ू -भारतीय समाजाला खप काही ू

िदले आहे. Iहणनच 3याू , ‘‘हो, 67न साडेतीन ट00यांचा (�ा�णांचा!) आहे, पण Iहणन काय 3या 67नानं असूच नयेू ?”  असे 

न लाजता िवचारत असत. जाितभेदाला संपवू पाहणा8यांम+ये जी ‘UरVहस Dनॉबरी� ‘ असते, उ/चवणW ते सगळेच िनरथक �

िकंवा घातक, असा अिववेक5 भाव असतो, 3याला प§जा स�म उ�र देत असत. Iहणनच 3यां/याू , 3यां/या 4लखाणा/या 

चाह3यांम+ये वा. िव. भट (3या/ंया पिह$या पुDतकाचे 6काशक), *ंथाली पUरवार (Jया पुरोगामी गटाला प§जांचे एकही 

पुDतक काढता आले नाही!) इथपासनू ते <ी. पु. भागवत (सािह3यात$या उ/चवणWयांचे मेXमणी) यांसारखे िविवधरगंी 

लोक आहेत.  

 3यां/या लेखनाची साnfवक, वाचनीय, स�दय वृ�ी अधोर4ेखत करणारा उतारा खाली देत आहोत. (सोनेलुिमयेर, 

सुपण 6काशन� , पुण,े ‘िश�ण’ या लेखातून) 

 थोडाफार अ ॅ�Dटे0ट िवचार करता यायला लाग$यापासनू मला सतत एक 6कारची अिनn7चतताa , असुरि�तता 

वाटत असायची आिण हा भांबावलेपणा खप वष िटकन होताू j ू . जण मला कणी तरी डोळे बांधून या नVया पUरसराू ु त जाणन ू

सोडलेल ंअसावं तशी भोवतालची बरीच नाव,ं पा'ा, संDथा आिण संबधं मला अनोळखी वाटायचे.कठे एखाFा राYीपुरता ु

मु0काम करायची वेळ आली तरी आपण 3या घराचा - िनदान खोलीचा - िकमान भूगोल माहीत कMन घेतो आिण मला 

तर ज�मभर Jया पाOयात सपासप हात मारायचे होते 3याचं कापंो4झशनही समजत नVहत.ं 
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हे आपले वडील. हे सरकारी हायDकलचे ि6�सीपॉल आहेत तर सरकारी Iहणजे न0क5 कायू ? वाटेत लागणारा तो नळ, 

Iयिन4सपा4लटीचाु -Iयिन4सपा4लटी Iहणजे न0क5 कायु ? आईला सारखं ‘मजर� झाल ंIहणन वाईट वाटत असतं� ू . ते वाटण ं

Iहणजे न0क5 काय? आपला मामा मुंबईला ‘एिशया एलेn0टकa ’ म+ये आहे; हे जे आपण कणी िवचारल ंतर सांगता यायला हव ंु

Iहणन ल�ात ठेवलयंू , ते तरी? आिण 3या/या घरी िनNया, िनNया Jयोत[चा ‘गॅस ‘ असतो तो? 

थोड0यात Iहणजे आप$या भोवताली हे सगळं काय चाललयं काय? 

67न अनंत होते आिण 3यातले बहतेक भौितक होते% . आिण बाक5ची सगळी माणसं पािहली तर ती याच अनाकलनीय 

जगात-जण इथेच ज�म$यासारखीू -िबधंाDतपणानं वावरत असायची! 

माझा बुिK6वास सुM झाला तो भोवताल समजून घेOया/या या टोका/या गरजेतनू, रोक°ा उपयeवादातून ु - िवशKु 

_ानलालसेतनू नVहे. 

आमची, माझी मैYीण गेली. आIहाला, मला दUरxी कMन गेली. पण ितची गn�प2, 6ेमळ िववेक5 वृ�ी 4जवंत राहीलच. 

माणस6ाणी खप लवचीकू ू , शहाणा, िटकावू आहे! 3याला जगाकडे मजेत पाहणे आवडते. आिण प§जांचे तर Dवतः िनवडलेले 

नावच ‘मजेत’ असे होते! 

 

vidya_nand@hotmail.com 

●●●    

कटबसDथाकटबसDथाकटबसDथाकटबसDथाुुुु ुु ुु ं ंं ंं ंं ं :  काही 67नकाही 67नकाही 67नकाही 67न 

छाया दातार 

यवाु  मिहला जीवन शलैी  

आजचा तMण अDवDथ आहे, असंतु2 आहे. बेभान आहे, बेदरकार आहे, बेजबाबदार आहे िहसंक आहे, िव+वसंक 

आहे. 3याला कोणतीही बधंने नकोत. 3याला मeु5 हवी आहे पण ही अराजकवादी मुe5 आहे. हा बेबदंपणा आहे. हे 

आज/या समाजशा�_ांचे तMणाचे िव7लेषण आिण हा राJयक3या�/या, 3याच बरोबर आईविडलां/या डो0या/या काळजीचा 

िवषय. उपाय अनेक सुचिवले जातात, तMणांना िवधायक काया�साठी 6व�ृ केले पािहजे. खे°ात पाठिवले पािहजे. 3यांची 

उसळती यवाशe5ु  सृजनासाठी वापरली पाहीजे. तMणांने राजकारणात पड नये सरकारी पातळीवर िवFापीठातून uा ू

यवाशe5ला बांध घालOयाचे 6य3न होतातु . आईविडलाकंडन पैशा/या ना°ा आवळOयाचा 6य3न होतोू . मुले आईविडलानंा 

जुमानत नाहीत. ‘ जनरशेन गॅप’ (िप±ामंधील अंतर) वाढते आहे का? अशा िचंते/या सुरांम+ये पUरसंवाद होतात. कटंबांचा ु ु

पूवWचा सुरळीतपण े चालणारा गाडा आता करकM लागला आहे याची सवाjना जाणीव होतेु ु . आिण आजचा तMण असा 

अDवDथ का या/या कारणांचा शोध घेता घेता दोन िठकाणी 3याची मुळे Mजली अस$याची प0क5 खाYी पटते. 

िश�णVयवDथा बदलली पािहजे, िश�णातनू संDकार चांगले झाले पािहजेत. आिण कटंबजीवन सुधारले पािहजेु ु . माणसा/या 

मनावर पिहले घाव बसतात ते येथेच. 

कटंब VयवDथा आदश असली पािहजेु ु � . मुलांची मने तेथे घडिवली जातात असे आमचे समाजशा� टाहो फोडन ू

सांगतात. 63य� कंटबात माY वेगळे िचY िदसतेु ु . बाहेर लोकशाहीचा आदश सांगणारी समाज VयवDथा कटंबात माY � ु ु
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‘विडलांचे आ_ापालन करावे’ असा उपदेश कMन मुलांची मने विडलां/या भीतीने खरटी ठेवOयाचा 6य3न करतेु . 

VयिeDवांतSयाचे नार ेिदले जात असताना घरात माY ‘बाई ग तुझे Dथान चुलीजवळ!’ या मंYाने 4�यांची गुलामी जोपासली 

जाते. ‘ सचोिटने वागावे’ या उपदेशाचा मंY जपत घरात माY विडलां/या मृ3य मागे संप�ीचा मोhात मोठा हडप ु

करOयासाठी भावाभावात Dपधा� लागते. पुMष �Iहचारी रािहला तर 3यांचे कौतुक होते. अिववािहत �ीला समाज वाळीत 

टाकते. �ीचा देवता Iहणन आIही स�मान करतो असे अिभमानाने सांगत घरोघरी �ीला दासीहनही �ुx पातळीवर ू H

वागिवले जाते. एक5कडे 63येकाने आवडीचा Vयवसाय िनवडावा असे Iहणत विडलां/या आवडीचा Vयवसाय िनवडावा अशी 

3याची फलिन}प�ी होते. कारण आ4थक ताबा 3यांचा असतो� . पैसे या िनकषावर सव काही तोलले जाते� . ताMOय हा 

जीवनाचा अितरIय, रोमॅंिटक काळ Iहणन किवतातनू महती गायली जातेू . 63य� कॉलेजम+ये माY तMणतMण[ची Dव/छ 

मोकळी मैYी नाक मुMडन पािहली जातेू . तMणा-ंम+ये धडाडी, पुढारीपंणा, औFोिगक वृ�ी जोपासली पािहजे Iहणता 

Iहणता घरात माY ‘तुला काय कळतय! आमचे अनूभवाचे बोल ऐक.’ या दडपणाखाली पुढे पाऊल टाकायला बदंी केली 

जाते. आ3मस�मान ठेवावा, लाथ मारीन तेथे पाणी काढीन अशी व�ृी बाळगावी हे सुभािषत पाठ कMन घेता घेताच 

63य�ात माY लाचारी, ढwगीपणा याच गुणावर माणसे यशDवी होताना िदसतात. ‘जाती VयवDथा मोडली पािहजे या 

उपदेशाचे ढोल ऐकता ऐकताच घरीदारी जातीबाहेर लm केले$या Vयिeला टोचे माMन रeबबंाळ करणारी विडलधारी 

मंडळी �ि2स पडतात. आिण आजचा सवेंदनाशील माणस िवषOण होतोू . सुभािषते आिण 63य� Vयवहार या/ंयामधील 

दरीचा अथ काय� ?  माणस असा का वागतोू ? असे अनेक 67न 3याला पडतात. माणसाचे Vयिeम3व घडते तरी कसे?  

एक5कडे या सगNया दािभंकतेवM+द बडं करावे असा आका�ंत करणारी Vयe5 पु�हा या समाजात सािमल होऊन तेच 

दािभंक जीवन कसे जगते?  या 67नांची उ�र े पहाOयासाठी सगळे जीवनच तपासून पाहायला पािहजे, असा 6य3न 

0विचतच होताना िदसतो. या दािभंकतेने वतैागलेला तMण पु}कळदा हे सामा4जक जीवनच नाकारतो समाज Iहणजे बधंने 

uा बधंनांचा 4ध0कार करताना तो समाज-संघटनाचाच 4ध0कार करतो. 6दिषत झाले$या 6काशापे�ा अंधाराला ू

कवटाळतो. अशी नकारा3मक भूिमका घेऊन उ�र े सापडत नसतात. आपण माणस आहोतू . इतर 6ाणीमाYापे�ा <े= 

आहोत. माणसाचे जीवन हे केवळ िनसगा�ने िनयम केले$या चौकटीत न होता माणसा/या जाणीवपूवक कतीतून घडत जाते � ृ

आिण Iहणनच माणसाचे जीवन माणसाला बदलती येतेू . माणस हा समाजातच राह शकतोू H . सामा4जक <म हो 3या/या 

अnDत3वाची अट असते. आिण Iहणनच सामा4जक बधंने ही सामा4जक सुखाचे कwदण असतेू . uा सखुा/या व DवातंSया/या 

क�ा Mंदावताना जु�या बधंनाचे कwदण गळन पडते आिण हेू  जािणवपूवक करता येते� . हे भान येणे Iहणजे मानवी साम�या�ची 

ओळख पटण.े याचीच पुढची पायरी अyयास. 

जीवनाची तीन �ेYेजीवनाची तीन �ेYेजीवनाची तीन �ेYेजीवनाची तीन �ेY े

Vयe5चे जीवन हे साधारण तीन िठकाणी िवभागलेले असते (1) कटंबु ु  जीवन, (2) काय जीवन� , (3) आिण या 

दोघां/याVयितUरe उरलेले मैYी जीवन. 

(1) कटंबातील माणसामाणसाचें संबधं हे रeा/या ना3याने बांधले असतातु ु . 3याम+ये एक6कारची अपUरहायता असते� . 

तशीच साDकंितक सुरि�तता असतेृ . पूवW/या टोळी जीवनाचा हा एक 6गत 6कार Iहणता येतो. कोण3या कटंबात माणसाचा ु ु
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ज�म होतो या घटनेने माणसा/या आय}याु तील अनेक चाको8या ज�म जात ठMन जातात. कटंब हे पिहली ल�मण रषेा ु ु

आखते, पिहले कपंण येथेच भेटतेु . 

(2) कायजीवन हे माणसा/या आय}यातील सवा�त मह3वाचे अगं� ु . Dवत:/या अंग/या साम�या�ची 0लपना 3याला येथेच 

जाणवते. येथील पायरीवर पाय ठेवूनच 3याचा सामा4जक Vयवहारात 6वेश होतो. िशडी/या िकतVया पायरीवXन सुMवात 

होते याला उ3पादन Vयवहारात मह3व असते. 3याचे तर माणसांशी संबधं िनn7चत होतात. तो कामगार असेल तर तो शोिषत 

वगा�त जातो कारखानदार असेल तर शोषक वगा�त जातो. 3यांचे िहतसंबध गोठले जातात. 3यानुसार जीवनाकडे पहाOयाचा 

�ि2कोन तयार होतो. तकपधदती� , गृिहतक3ये थोड0यात क$पना 6णाली तयार होतेृ . सुभािषतांचा काळ जाऊन 

Vयवहाराचा काळ येतो. आिण मन लविचक बनू लागते. 

(3) 0लबम+ये जाऊन प�े खेळOयापासनू ते ना0यावर उभे राहन वासिूगरी करणे िकंवा िमYां/या घोH ळ0यात 

पानप�ीवा$याचा रिेडओ ऐकणे हे मैYी जीवन. येथे कंटबजीवन व कायजीवन याम+ये आढळणारी िशDतशीर रचना नसतेु ु � . 

3यामळेु येथे पु}कळसा सैलपणा असतो. दो�ही िठकाणी असणा8या दमनाचा येथे अभाव असतो. येथील मानवाचे संबधं 

ब8याच 6माणात िनवडलेले असतात. आिण कटंु ु बजीवन व कायजीवन या दो�ही िठकाणी न िमळालेला 4जVहाळा येथे िमळ � ू

शकतो. Dपधची भावना तीp नसते` . बेछटपणाू , बेदरकारपणा यांना वाव िमळतो. व दो�ही िठकाणी जाचक वाटलेली पण 

टाळता न येणारी िशDत व बधंने झुगाMन देऊन काहीशा िचिक3सक �2ीकोनातनू समाजाकडे पाहOयाचे धयै िमळ शकते� ू . 

िकंवा काही वेळा च0क जीवनापासून पळOयाचा व दाMम+ये द:ुख बुडिवOयाचा 6कारही घड शकते अथा�त पु�हा एकदा ू

घोळके तयार होतातच व uा घोळ0यातील मान4सक वातावरणावरही समाजाची सावली पडलेली असतेच. ‘घोळ0याचे 

‘अ4ल4खत िनयम तयार होतात. घोळ0यात कोण सामील होऊ शकते व कोण नाही हे पु�हा 3याचे कटंब व कामाचे DवMप ु ु

यावMनच ठरिवले जाते. येथेही माणसा/या Vयिeम3वाला आकार येत असतोच. कटंब व कायजीवन याम+ये जी बधंने बाu ु ु �

वाटतात तीच बधंने या मैYी जीवनात Dवत:हन Dवीकारली जातातH . ती मताचा भाग बनतात. सगNयांना चहा पाजणे हा 

अ4ल4खत िनयम मी पाळला नाही तर मी एकटा पडOयाची भीती असते. एकटेपणा ही सवा�त मोठी िश�ा असते. या ित�ही 

िठकाणी माणसा/या मनावर सDंकार होत असतात. पण मूळ माणस कोठे घडिवला जातो असा कोणी 67न िवचारसा तर ू

पटकन उ�र िमळते, ‘अथा�त कटबांतु ु ‘ अगदी लोकि6य भाषेत बोलायचे झाले तर ‘बाळ आप$या पायावर उभे राuला 

लागेतोवर ऊन, वारा, पाऊसपाणी यापासनू संर�ण देणार ेउबदार घरटे Iहणजे कटंबु ु .‘  येथे काऊिचऊची गो2 आठवते, 

प�ी व 6ाणी या/याशी तुलना करOयाचा मोह होतो. या सो�या पृ=भागीय साIयामुळे मानवाचे वेगळेपण िवसरले जाते व 

कटंब हा समाजाचाच एक भाग आहेु ु , एक सामा4जक संDथा आहे याचे भान संपते. कटंब Iहणजे सुखाने संरि�त बेट असा ु ु

�म तयार होतो. ते ‘नैसिगक� ’  वाट लागतेू , जीवशा�ीय वाट लागतेू . ही एक भूिमका झाली. 

कटंब कटंब कटंब कटंब ुु ुु ुु ुु :  एक शाळा एक शाळा एक शाळा एक शाळा  

 दसुरी भूिमका अशी, माणसाचा ज�म कटंबा/या चौकटीत होतोु ु . Iहणनच माणसाचे Vयिeम3व हे कटंबातील ू ु ु

वातावरणातच मूलत: घडिवले जाते आिण हे Vयिeम3वाचे कंगोर े घेऊन तो सामा4जक Vयवहारात भाग घेतो. सामा4जक 

Vयवहाराला आकार देतो. रगं देतो. कौटंिबक जीवन 4जतके उ�मु , आदश� , िनखळ िततके माणसाचे Vयिeम3व श+ुद  आिण 

असा माणस जेVहा सामा4जक Vयवहारात भाग घेईल तेVहा तो सामा4जक Vयवहार अ4धक सचोटीचाू , स3यम् , िशव,ं मगलंम ्
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होईल असा खोटा आशावादही सापडतो. काहीसा अशा 6कारचा सूर <ी आशा  मुडंले यां/या मागील वषW (1975) �ी 

मा4सकात आले$या लेखमालेम+ये आढळतो. 3यांचा आरोप असा क5 आज �2ाचार, गरै6कार, ढwगे, बुवाबाजी, �ीपुMष-

नी�ीम�ा, लिैगकं DवातंSय या सामा4जक 67नाबाबत आरडा ओरड केला जातो. पण ‘समाजजीवन फe उंब8या/या आत 

िनरोगी व उंब8याबाहेर �2 कसे असू शकेल?’ थोड0यात कटंबजीवन सुधारणे ही Vयe5 सुधारOया/या मागा�तील व वैचाUरक ु ु

पUरवतनातील आF गरज आहे� . या �2ीकोनाम+ये कटंब हे केवळ सुरि�त ऊबदार घरटे एवढीच भूिमका घेतलेली नसनू ु ु

कटंब ही एक 6कारची शाळा आहेु ु . तेथील संDकार हे आय}यावर मह3वाु चे असतात, या वाDतवाचे भान ठेवले गेले आहे. 

आिण तरीसु+दा हा �ि2कोन अपुरा आहे. आईवडील, बिहण भाऊ, आजी आजोबा, माव7या, काका ठरािवक �ि2कोन 

घेऊन ज�माला आलेली असतात. 63येकाकडे समाजाने एक मागदशक �3वांची यादी िदलेली असते� � . 3यानसुार ही माणसे 

मुलांना वळण लावताना असे गृहीत धरले गेले आहे. ही मागदशक �3वांची यादी बदलली क5 मुलांचे वळण सुधारले असा � �

भाबडेपणा या �ि2कोनाचा येतो. ही मागदशक त3वे काही सनातनी िवचारवतंानी मqुाम बनवून Dवत� � :/या हकमतीखाली % ु

3यांचे आचरण करOयास भाग पाडले असाही �म यात गृिहच धरलेले िदसतो. जुनी वतणक चूक आहे� ू , ती सुधाMन नवी 

कशी आणावी याची प�ये देऊन हा �2ीकोन थांबतो. पण अजूनही जु�याचीच चलती का आहे, लोकांना नVयातील 

चांगलेपणा का िदसू शकत नाही याची कारणमीमासंा शोधOयाचा 6य3न येथे नाही. कारण कटबाचंा ज�म कसाु ु  होतो, कटंब ु ु

या संDथेस सामा4जक काय न0क5 काय आहे� . समाज कसा चालतो. कटंबात िदली जाणारी िशकवण कोण3या सामा4जक ु ु

गरजांपायी तयार होतो याची छाननी केली जात नाही. आज आप$याला नेमके तेच करOयाची आव7यकता आहे. 

 याच �ि2कोनातून कटंबजीवनाचा Vयिeम3व घडणीवर ु ु पUरणाम याबाबत िनn7चत भूिमका घेता येईल. याबाबत 

एकच गो2 ल�ात ठेवली पाहीजे क5 कटंब हे सुरि�त बदंर असले तरी 3या बदंरातील पाणी व बाहेरील अथांग समुx हे ु ु

एकाच समाजजीवनाचे भाग आहेत. समुxातील अतं6वाह या बदंराला येऊन िभडतात. आईवडील, बहीण भावंडे ही या 

समुxावर संचार कMनच पु�हा बंदरात येतात. या संचारातनूच 3यां/या मनावर पUरणाम होत असतो. ते पUरणाम 3या जाणीवा 

बदंरात उyया असले$या छो'ा मुलावर संDकाUरत होत असतात. Iहणनच उंबू 8याबाहेरील समाजजीवनाचाही मुलाला व 

कटंबातील वातावरणाला सतत Dपश होत असतोु ु � . आिण या वातावरणात वाढलेले बाळच उंब8याबाहेर/या �2 

समाजजीवनात पाय रोवून उभे राह शकतेH . कारण �2 समाजजीवनाम+ये आपण लाथा कधी खाय/या आिण दसु-याला 

कधी Fायचा याबqलचे कसब 3या/या अंगी बाणलेले असते. याचाच अथ आपण माणसाचे जीवन जरी तीन िवभागाम+ये �

वाटन टाकले तरी uा ित�ही िवभागांचा एकमेकाशंी अिवभाJय संबधं असतोू . विडलां/या कायजीवनाचा मुला/या �

कटंबजीवनावर पUरणाम होतोु ु . कायजीवन व कटंबजीवन यांना पूरक असेच मैYीजीवन रहाते झोपडप�ीत राहणा� ु ु 8या 

कामगारा/या मुलाला कोप8यावर/या पानप�ीवा$या/या दकानासमोXन उभे राहन मैYी जीवन जगता येतेु H . कारण तुमचे 

अnDत3व सामा4जक असते. आिण कटंबजीवन कायजीवनु ु � , मैYीजीवन येथे होणार े संDकार व तयार होणार े भावजीवन 

मनोव�ृी या Vयिe/या सामा4जक अnDत3वाने ठरिव$या जातात. सामा4जक अnDत3व सामा4जक संबधंा/या चौकटीत फलत ु

राहते. हे सामा4जक संबधं उ3पादन-संबधंा/या पायावर आधारीत असतात. उ3पादनसंबधंाची मुळे उ3पादन VयवDथेम+ये 

Xजलेली असतात. उ3पादनािशवाय माणस जगू शकत नाहीू . उ3पादन ही मानवी अnDत3वाची 6ाथिमक गरज आहे.  स+या 

मानवी मनाची होणारी घडण - कटंबसंु ु Dथेचे काय � - कटंबVयवDथेचे समाजु ु -संघटनेमधील Dथान एवढी ससुूY साखळी 
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ल�ात आली तरी पुर.े यातूनच कटंब Iहणजे न0क5 काय यासबंधी एक िनn7चत पण सवसामा�य DवMपाचे आकलन होऊ ु ु �

शकेल. 

 कटंब Iहणजे न0क5 कायु ु ? मानवाचा ज�मापासनूचा बराचसा काळ कटंबात जातो ु ु माणसामाणसातील पिहले नाते 

कटंबात सापडतेु ु . आपण माणस नावा/या 6ाणीजातीचा सभासद आहोत याची जाणीव कशी करावी याते पिहले धडे तेथे ू

िमळतात. बाहेरील सामा4जक Vयवहाराचे वादळी वार े या सुरि�त घर'ाला लागत नसले तरी 3या Vयवहाराची चुणक ु

पाहयला िमळते. थोड0यात कटंु ु ब हे बाहेर/या भVय समाजाची छोटीशी 6ितकती असतेृ . VयिeVयिeतील सामा4जक 

संबधंाचे 6ितिबबं येथे पहायला िमळते. लुटपुट/या लढाया लढOयाचे िश�ण येथेच िमळतेु ु . Iहणनच माणस सामा4जक ू ू

जीवनातील आपापली भूिमका VयnVDथतपणे Dवीकारतो व पार पाडतो. हे सव कशा�  त8हेने होते ते आपण पुढे बघणार 

आहोत. 

कटंबसंDथा न2 होते आहे कायकटंबसंDथा न2 होते आहे कायकटंबसंDथा न2 होते आहे कायकटंबसंDथा न2 होते आहे कायुु ुु ुु ुु ?         

शा�ीय  अyयासा/या पूवW थोडीशी एका 6च4लत गरैसमजाची दखल घायला हवी. कटंबसंDथा ज�माला येऊन आज ु ु

शेकडो वष झाली` . 3यामुळेच समाज Iहटला क5 कटंबVयवDथा आलीचु ु . हे सवसामा�य मा� णसा/या मनावर इतके प0के 

िबबंले आहे क5 पुढे कटंबVयवDथा रहाणार नाही असे कोणी भाक5त केले क5 लोक 3याला वे°ात काढतील िकंवा तो ु ु

Dवैराचारी आहे. अशी 3याची संभावना करतील. पण गमंतीची गो2 Iहणजे आजही काही पा7चा3य देशात कटंबVयवDथा ु ु

डळमळ लागलेली आढळतेू . घटDफोटाचे वाढलेले 6माण, Vयवसाय मह3वाचा. मग मुलांकडे ल� कोण देणार असे Iहणन ू

मूल नको Iहणणा8या यवतीु , िकंवा पुMषी वचDव नको Iहणन अिववािहत रहाणा� ू 8या तMणी यांचे 6माण वाढताना िदसते 

आहे. 3याच6माणे कटंबामधून Jया सोयी माणसाला िमळत असतात 3यांु ु चे ब8याच 6माणात सामा4जकरण झाले आहे. 

मुलांवरील संDकाराचे काम वया/या ितस8या वषा�पासनू शाळांनी उचलेले आहे. आजा8याचंी, Iहाता8यांची सेवाशु<ुषा 

करOयाचे काम MPणालये, वृ+दा<म येथे केले जाते. धुलाई, Dवयंपाक वगरै े सेवा बाहेर सहज िमळतात. वे7यामळेु 

शरीरसुखाची गरज भागू शकते. अशा nDथतीत कटंबाची गरज काय हे म"ुय Iहणजे पूवW सपं�ीला वारसा Iहणन तरी ु ूु

मुंलाची गरज भासे.  आजकाल सामा�य माणसाकडे ना जमीन, ना घर, ना कारखाना. तेVहा सपं�ी/या वारशासाठी मुलांची 

गरज उरली नाही. थोड0यात कटंबसं"येचे ु ु काय संपलेले आहे� . हे झाले वरवरचे िचY. 

आप$याकडे जेVहा कोणी ही भीती Vयe करतात तेVहा माY क5व करािवशी वाटते. आप$याकडे अिवभe 

कटंबप+दतीतनू िवभe कटंबप+दतीम+ये होणाु ुु ु 8या बदलाला अजूनही पुरशेी गती आलेली नाही. िहदं अिवभe कटंब ू ु ु

कायFासारखे कायदे कMन संप�ीमालका/या संप�ीवर कर कमी बसिवOयाचे 6य3न चालू आहेत. व अिवभe कटंबप+दत ु ु

मोडOयाची गरज 3यानंा भासत नाही. तसेच कटंबातील सेवांचे सामाजीकरण पुरसेे झालेले नाहीु ु . औFोिगकरण झपा'ाने 

होत नस$याने �ीला नोकरीसाठी मोhा 6माणात बाहेर पडावे लागले नाही. गृिहणीला पोट भरOयासाठी अजूनही 

नव8यावर अवलबूंन रहावे लागते. शहरातील कामगाराकडे खे°ात रहाणा8या भावाची मुले िशकायला, नोकरी करायला 

असतात. बेकारानंा सामावून घेOयासाठी कटंबे ही आव7यक सDंथा आहेु ु . कटंबातील घ� ऋणानुबधंामुळे ले ऑफ िदु ु ले$या 

कारखा�यातील कामगार भावाकडे बिहणीकडे दोन वेळचे जेवण घेऊ शकतो. तेVहा कटंबसंDथेने येथील जीिवतकाय संपलेले ु ु �

नाही. 
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अथा�त येथे कटंबVयवDथा चांगली क5 वाईट हा 67न नसनू ितचे काय समजून घेOयाचा हा 67न आहेु ु � . पु}कळसे 

िवचारवतं जेVहा भारतीय संDकृतीचे व आदश कटंबVयवDथेचे गोडवे गातात व पा7चा3य देशा/ंया आ3यितंक Vयिeवादाला व � ु ु

उपभोगी 6वृ�ीला नावे ठेवताता 3यानंी ही गो2 ल�ात ठेवOयाची आव7यकता आहे क5 समाजा/या िवकासा/या वेगवेगNया 

अवDथा असतात. ट�पे असतात 3या 3या अवDथेची सामा4जक गरज Iहणन काही संDथा िनमा�ण होतातू . क$पनाVयह तयार ू

होतो. 3या अवDथेचा भौितक पाया बदलला क5 हळ हळ समाज संघटनाचे DवMप बदलतेू ू . संDथाचे DवMप बदलते. 

कटंबसंDथा ही िYकालाबा4धत त3व तर नVहेच नVहे िकंबहना मानवाची नसैिगक गरजही नाहीु ु H � . तो िविश= समाज 

संघटनेतील माणसाची सामा4जक गरज आहे. आज केवळ नवी िपढी जु�या िपढी/या आ_ाचें िबनचूक पालन करायला 

तयार नाही. 3या/ंया आवडीिनवडी, नीतीक$पना यांम+ये थोडासा बदल िदसू लागला आहे. मुलां/या मनावरही िचYपट, 

सािह3य, िश�ण यातंून होणा8या संDकारांचे 6माण वाढले आहे. तेही शहरातून. आिण 3यामुळेच िवचारवंत घाबMन जाऊन 

67न िवचाM लागले आहेत. ‘कटंबसंDथा न2 होते आहे कायु ु ?’  

म+यमवगWय सुरि�त िचरबेदंी कटंबVयवDथेला िकंिचत ध0के बसायला लागले आहेतु ु . पण कामगार वगा�ची अवDथा 

3याहन कठीण आहेH . उ�र 6देशातून येणार ेभै�ये आपण बघतो. आिण 3यां/यावर िवनोदही करतो. दोन वष गावी न गेले$या `

भै�या जेVहा हातावर पेढे ठेवून ‘मुझे ब/चा हो गया’ असे कौतुकाने सांगतो तेVहा आपणा द2पण ेहसतोु . म+यमवगWय बायका 

तावातावाने वे7याVयवसायाचे समथन करतात� . ‘तस$य बायका आहेत Iहणन बर े होू , नाहीतर या मे$या पुMषांची नजर 

आम/यासार"या कलवान 4�यांकडे वळायचीु ’  असा यिeवाद ऐकता ऐकता कठेतरी खोलवर जाणीव होत रहातेु ु . क5 

कटंबसंDथा कोसळत आहेु ु . ही म+यमगWय भीती कामगारासांठी आजच वाDतव आहे. मुबईं/या रामा ग°ाची बायको ितकडे 

कोकणात भातखाचर सांभाळत असते. मुबईं/या औFोिगक चुबकं5य �ेYात पुMष जोडले जातात. कटंब ठेवायला जागा ु ु

िमळत नाही. दहाबाय दहा/या खोलीत पाळीपाळीने झोपावे लागते. आिण घरधनीण ितकडे सुपारी/या झाडानंा पाणी देत 

वषा�तनू एकदा माघारी येणा8या चाकरमा�याकडे डोळे लावून आसते. हे कटंबVयवDथेचे कोसळणे Iहणायचे क5 लविचकता ु ु

Iहणायची?  Iहणनच आज सgंमण काळातील कटंबVयवDथेचे DवMप पहाणे आव7यक आहेू ु ु .          

- मागोवा, एि6ल 1976 मधून साभार 
 
chhaya.datar1944@gmail.com; 

●●●  

रटॅ रसेचा िवळखारटॅ रसेचा िवळखारटॅ रसेचा िवळखारटॅ रसेचा िवळखा! 
6भाकर नानावटी 
खाजाउ िववके  मान4सकता 

तुIहाला आपण फार असहाय आहोत, अगितक आहोत असे वाटते का?  कणीहीु  आपली दखल घेत नाही अशी भावना 

अधूनमधून येत असते का? या जगात आपला िनभाव लागणार नाही हा िवचार येत असतो का? अnDत3वासाठीची Dपधा�, 

Dपधतून`  Dवाथ�, भीती, व इतरांचा दDवासु  इ3यादीमुळे आपण मान4सक DवाD�य हरवून बसलो आहोत असे   वाटत असते का?   

असे काही वाटन घेणार ेतुIही एकटेच नाहीू . हे जे वाटण ेआहे ते मान4सक अनारोPयाचे ल�ण आहे असेही वाटनू  घेOयाचे 

कारण नाही. आताची बदलत असलेली पUरnDथतीच या मान4सकतेचे, असमाधानीवृ�ीचे 6मुख कारण असावे असे काही 
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त_ांचे मत आहे. जागितक5करणा/या र'ेातील नवउदार भांडवलशाही (neo-liberal capitalism) व 3यातनू होत असलेले 

बाजारीकरण तुIहा – आIहाला हqपार करOया/या बेतात आहे. या गwधळले$या पUरnDथतीतनू  माग� शोधण े – िकंवा िनदान 

3याबqल िवचार करण े– यात गरै काही नाही. Dवतःची आयडिटटीo  जोपासOयाचे 6य3न करण ेयातही काही चूक नाही.   

मुळात आपण सामा4जक 6ाणी आहोत. िप±ान िप±ा जोपासले$या   अनेक गो2ीतनू व जीवनमू$यामधून आप$याला 

एक आयडिटटीo  6ा� झालेली असते. समाज आप$या आयडिटटीलाo  आकार देत असतो. आपण normal  आहोत क5 

abnormal हे समाज ठरवत असते. तरीसुKा समाजाबरोबर जावे क5 3या/याशी फटकनू  वागावे या िनवडीचे  DवातंSय 

आप$याला असते.  

यापूवW/या समाजातील बदल फारच सथंगतीचे होत गे$यामुळे काही अपवाद वगळता माग/या िपढीत$यांना Dवतः/या 

आयडoिटटीबqल फारसे िवचार करOयाची गरज पडली नसेल. परतं ु गे$या 30 - 40 वषा�त समाज nDथतीत फार मोठा बदल 

झा$यामळेु आपण नेमके कठेु  आहोत हेच कळेनासे झाले आहे.  

आज/या समाजा/या  सव� Vयवहारावर बाजारीकरणाची गडद सावली आहे. बाजारीकरणा/या आgमकतेमुळे एकामागून 

एक असे सव� �ेY भांडवली VयवDथेत  बिंदDत होत आहेत. बाजारीकरणातच सामा4जक, आ4थक�  व राजक5य समDयांची उ�र ं

दडलेली आहेत असे 3या/या पुरDक3याjची  खाYी आहे. राJयकत̀ 4जतके िनयंYण कमी कM शकतील, 4जतके कर कमी कM 

शकतील, ितत0या 6माणात समाजिवकास होत राहील असे 3यानंा वाटत आहे. सावजिनक�  सेवांचे खाजगीकरण Vहावे, 

सावजिनक�  िहतासाठी/या कामांना काYी लावावी, उFोगVयवDथेला पूणपणे�  िनयंYण मुe करावे, रोकडसुलभता असावी, 

भांडवला/या अतंररा2ीय  हDतांतरणालाa  िनयमां/या चौकटीतून मुe करावे ही मान4सकता व 3याकडे वाटचाल 6बळ होत 

आहे. मागा�रटे थॅचर व रोना$ड रीगन यां/या काळापासनू  हे लोण पसरत असनू कठ$यानाु  कठ$याु  DवMपात ती जगभर पाय 

पसरत आहे. या बाजारीकरणाला अपवाद असलेला एकही देश या पृ�वीवर नसावे अशी आताची nDथती आहे.  

खर ेपाहता बाजारीकरणाचा डोलारा 6ाचीन *ीक सDंकती/या ृ मू$ये ज�मजात असतात या त3वावर व मानवजात DवाथW 

व अ�पलपोटी असणार या िgn7चयन गृिहतकावर उभा आहे. व आतापयतचीj   समाज-VयवDथा या गो2[चे िनयंYण करत 

अस$यामळेु 3यापासनू होणा8या द}पUरणामांचीु   झळ सामा�यापयतj  पोचली नVहती. आता माY या (अव)गुणांचे उदो उदो होत 

आहे. िनयंYणाऐवजी 6ो3साहन िमळत आहे. Dवयं6ेUरत अिनबधj  Dपधतूनच`  व भांडवली नफेखोरीतनूच नवीन शोध, 

इनोVहेश�स, आ4थक�  वाढ, होत होत शेवटी मानवाचे क$याण होणार असा आ3मिव7वास Vयe केला जात आहे.  

`लोक आप$या अवDथेला Dवतःच कारणीभूत आहेत. गरीबीत रहायचं क5 नाही हे 3यानंीच ठरवायचं आहे. वर यायचं 

असेल तर 3यांनी शासना/या आधाराची अपे�ा करता कामा नये.' 

बाजारीकरणात अमाप भांडवलाबरोबर मेUरटचेही फार मोhा 6माणात कौतुक केले जात असते. बौिKक �मता, 

पUर<मातील सात3य, व इनोVहेिटVह माइडं Jया/यांकडे आहे 3यानाच कठ$याहीु  Dपधतील`  यशाची िक�ी िमळू शकते, याबqल 

कणाचेहीु  दमतु  नसते. 3याच6माण ेया गो2ी असणा8यानंा वाटेल ती िकंमत देऊन िवकत घेता येते याचीसुKा सोय येथे होत 

असते.  याचा पUरणाम  जीवघेOया Dपधत`  होत आहे व बहतेकांना%  या रटॅ रसे म+ये सहभागी Vहायचे आहे. 3यामळेु Jयानंा संधी 

िमळते वा जे संधी/या शोधात आहेत 3यांचेच हे जग आहे. आिण इतरांना येथे Dथान नाही.  

परतं ुवाDतव फार वेगळे आहे. ही रटॅ रसे सवाjना समान संधी देऊ शकत नाही. काही (मोजके   चाणा�) Dमाट�  अगोदरच या 



आजचा सुधारक                                              जानेवारी 2015                                                       

 30 

शयती/या�  िविनंग लाइनजवळ उभे आहेत. व िश�ी वाजवली क5 तेच सवाj/या अगोदर पोचतात व शयत�  4जकंतात.   

बाजारावरील िनयंYण दरू करOया/या 6िgयेला सुXवात झाली तVहापासूनचo  समान संधी नाकारली गेली हे िवसरता येत नाही. 

उ3कषा�/या िशडी/या खाल/या पायरीपाशीच बहतेक%  जण घुटमळत आहेत, एकमेकाचे पाय ओढत आहेत. व यातूनही काह[ना 

वर/या पायरीवर जाण े श0य झाले तरी 3यांना वर येऊ न देOयासाठी काही अडथळे उभे करणार े िठकिठकाणी आहेत. 

रिशयातील कIयिनDटु  राजवट संप$यानंतरसुKा 3या देशातील सवाjना समान संधी उपल�ध नVहती. कारण काही मूठभर 

लोकां/या हातात अमाप संप�ी एकवटली होती व 3यांचे केजीबीशी लागेबांधे होते. व हेच मूठभर लोक बाजारीकरणाचे गोडवे 

गात होते. खर े पाहता उदारीकरणा/या 4सKांतानसुार िवल�ण बुKीम�ा, सजनशीलता�  िकंवा अिव<ातं पUर<म 

असले$यां/याकडेच  संप�ी हवी.  परतं ु यापैक5 कठलेहीु  गुणिवशेष या <ीमतंां/या  जवळ नVहते.   

बुKीम�ा वा पUर<मांची फळंसKुा फार काळ िटकत नाहीत. पिह$या िपढीतील उFोजकानंी Dवतः/या िहकमतीवर व 

इनोवेशन/या जोरावर उFोगधदें उभाMन संप�ी गोळा केली असली तरी नतंर/या कालखडंात Dपधची झळ लागणार नाही `

याची शा7वती देता येत नाही. इनोवेश�स सतत होत असतात. 3यामळेु नवीन उFोग धदें उदयास येत काही उFोग धFंाना  

कालबाu ठरवतात.  3यामुळे बापा/या पैशा/या जोरावर उFोजकांची पुढली िपढी िटकनू  राहील याची खाYी देता येत नाही. 

कठ$याही कालखंडात नािव�यतेलाु , 3या/या उपयeतेला अ*gम िदला जातोु . अमेUरका वा ि�टन सार"या 6गत भांडवली 

देशातसKुा याचा 63यय येत असतो.  

 नवउदार भाडंवलशाही/या पुरDक3याjनी आिण 3यानंी पाळले$या तथाक4थत िवचारवतं व िवशेष_ांनी मेUरट/या जोरावर 

समाजिहत साधOयासाठी, सवाjना समान पातळीवर आणOयासाठी व समान संधीसाठी 6य3न करावेत. केवळ पैशा/या 

जोरावर आपाप$या मुलाबाळानंा अ3याधुिनक िश�ण देवनू आपण िकती इनोवेिटVह आहोत असे शेखी िमरवOयात हशील 

नाही. परतंु हे िवधान 3यांना अ4जबात पटOयासारखे नाही.  Iहणनच सव उFोगधFंांना भाडोYीपणाचे DवMप येत आहेू � . 

या गो2[ना एक वेळ दल� केले तरी बाजारीकरणा/या अपयशाला Vयe5/या नाकतपणाला जबाबदार धरले जातेु � ` . 

<ीमंतांचे सगळे बरोबर व गरीबांचेच काही तरी चुकते,  आ4थ�क व नैितक �}'ा 3यां/यातच  उणीवा अस$या मुळे 6गती 

रखडत आहे, असे दोषारोप गरीबावर केले जातात. 3यां/या �2ीने गरीब जनता या आधुिनक समाजाला लागलेली क5ड 

आहे, ते सव बाडंगुळं आहेत� , ही मान4सकता जोपासली जात आहे.  

बाजारीकरण माणसानंा Dवाय�ता व DवातंSय देत 3यातनू मानवजातीचे क$याण होत राहणार, अशी Dव�न ं दाखवत 

होत होती.  परतंु 3या अपे�ा फोल ठरत आहेत. 3याऐवजी माणसांना कDपटासमान लेखOयातच ध�यता मानले जात आहे. 

3यामळेु संवेदनशील माणस बाजूला फेकला जात आहेू . एकाक5 ठरत आहे. कामा/या िठकाणी असेसमoट, मॉिनटUरगं, 

मेजUरगं इ3याद[चा अितरके होत असून िनयोजनाची सव सूYे लांब असले$या कठ$यातरी अनामधेयाकडन हलत � ु ू

अस$यामळेु रटॅ रसेम+ये यशDवी होत असले$यांना सव सोई� -सुिवधा, सवलती, उ�ेजनाथ ब�ीस� , पदो]ती व मागे 

रािहले$यांना िश�ा, दंड, पदावनती िकंवा 6संगी पद/यती यांना सामोर े जावे लागत आहेु . या 6कार/या धोरणामुळे 

कामा/या िठकाणी भीतीयe वातावरणाची िकंवा मॅिन�यलेट करत पुढे पुढे राहOयासाठी/या व�ृीची वाढ होत आहेु ु . 

Dवाय�ता, उFोजकता, नािव�यतेचा शोध घेOयाची आका�ंा, िन=ा या गो2ी हळ हळ न2 होत असनू 3याऐवजी ू ू

औदासी�य, भीती, म3सर, DवाथWपणा इ3यादी 6कार/या भावना Xजत आहेत. VयवDथापना/या िशDती/या बडPयामळेु 
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वUर=ानंा खश ठेवणेु , 3यानंा आवडतील तसेच अहवाल, खोटे खोटे आकडेवारी सादर करणे यावर भर िदला जात आहे. 

अशा वेळी रिशया/या �2 राजवटीत सटल �यरो/या अंदाजा6माणे आकडे कमी जाDत केले$याचंी आठवण येतेo a ु .  

हेच पाशवी बळ बेरोजगारानंासKुा छळत आहे. बेरोजगारी/या तापदायक Vयथेबरोबरच यानंा या वेगवेगNया पातळीवरील 

छ0के पंजे समजून घेOयातही वेळ व <म खचW घालावे लागत आहे. मुळात नवउदारभांडवलवादातच comparison, 

evaluation  व quantification  अंतभतू आहेत� . 3यामुळे कागदावर जरी आप$याला  हवे ते िनणय घेOयाचे DवातंSय असले  �

तरी 63य�ात आप$याकडे काहीही नाही. पUरnDथती आप$याला िनवWय व िनःशe बनवत आहे� . सव राजक5य प��  या 

6िgयेत सामील झालेले आहेत. 3यामुळे बेरोजगारानंा राजक5य पाठबळही िमळेनासे झाले आहे. DवातंSय आिण Dवाय�ता  

ऑटोनामी/या मुखव'ाखाली दबलेले असून िबनचेह8या/या  मनमानी करणा8या नोकरशाही/या हातात समाज िनयंYणाची 

सूYे िदलेली आहेत.  

हा बदल व ही िवदारक पUरnDथतीच वयैिeक जीवनात अनेक मनोिवकारानंा ज�म देत आहे, असे त_ांचे मत आहे. 

Dवतःची हेटाळणी, िवषOणता, Vयिeम3व िवकतीृ , बेिशDत जीवनशैली इ3याद[ना ती ज�म देत आहे. Vयिeम3व िवकतीत ृ

िचंता व समाजािवषयी भीती अस$यामळेु इतरांकडे सदोष �2ीने बिघतले जाते. कारण इतर सवजण 3या/याशी Dपधा� �

करणार े िकंवा 3याचे म$ूयांकन करणार े  आहेत अशी भीती 3यां/या मनात असते. 3या/या �2ीने या इतरानंा समाजात 

मा�यता  अस$यामळेु आपण िकस झाडक5 प�ी हा �यनगडं Xजत आहेू .  

एकलकwडेपणा आिण िवषOणता यांना हरैाण करत आहेत. कामा/या िठकाणी 3यांचे Dव3व िपळवटन टाकले जात आहेू . 

जे शेवट/या पायरीवर आहेत 3यांना अपराधीपणाने *ासले आहे. Dवतःबqल सांगOयासारखे काहीही िश�क नसते. यश 

िमळाले क5 फगवून जायचे व न िमळा$यास Dवतःलाच दोष Fायचेु . गमंत Iहणजे या यशापयशात 3यांचा दरा�वयानेही ू

काडीचा संबधं नसतो.    

जर या जगात तुIहाला, आपण बाजूला सारले जात आहोत, आपले Dव3व हरवत आहे, या जगात अयशDवी ठरत 

आहोत असे टोचत अस$यास अजूनही तुम/यात संवेदनशीलता  िश�क आहे IहणOयास वाव आहे. खर ेपाहता इतरांनी 

दल� केले$या काहीु �  मू$यानंा तुIही मानता यातच तुमचा मोठेपणा आहे. 3याचा तुIहाला अिभमान वाटायला हवा. 3यामळेु 

आपण गवा�ने ताठमानेने जगOयालाच जगणे Iहणतात असे जगाला ओरडन सांगू शकतोू .   

संदभः � Paul Verhaeghe, यांचा What About Me? हा लेख 

 

pkn.ans@gmail.com 

●●● 
 

सपादकसपादकसपादकसपादकंंंं ,    आजचाआजचाआजचाआजचा    सधुारकसधुारकसधुारकसधुारक  …    
िदवाकर मोहनी 
 

आप$या नोVहबरo  2014 /या अकंात अXण फाळके uांचे पY 6कािशत झाले आहे. 3यांचे पY वाचून असे वाटले क5, 

3यानंी माझे धम�-धमिनरपे�ता�  वगरै ेिवषयावरील तीन लेख वाचले नाहीत; 3यानंी केवळ शेवटचा लेख वाचला आहे. 
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3यांचा लेखका/या शीषकावर आहे� . धम आिण धमिनरपे�ता uातील � � ‘धम� ’ uा श�दा/या ऐवजी ‘िह�दधमु �’ Iहणायला हवे 

होते असे ते Iहणतात. 3याबqल माझा खलासा असा क5ु , हे शीषक रा2ीय Dवयसेंवक संघाचे एके काळचे बौिKक6मुख <ी� a . 

मा.गो. वैF uां/या एका पुDतका/या वाचनानंतर मी घेतले आहे. 3यानंी िह�द-ुधमा�ची Vया"या करताना ती कशा 6कार े

केली आहे क5 ‘uा जगात धम uा सं_ेला पाY अशी एकच िवचार6णाली आहे आिण ती िह�दधमा�ची होय आिण 3यामळेु � ु

धम आिण िह�दधम uातं काही फरक नाही� �ु . हे लेख मी समुार े22 वषाjपूवW बाबरीमिशदीचा िव+वंस होOयापूवW 4लिहलेले 

आहेत. पण 3यांचे औिच3य अजून कमी झालेले नाही असे वाट$यामुळे संपादकानंी ते पुन:6कािशत केले आहेत. 

अगदी अ4लकडे सुमार े2 मिह�यांपूवW डॉ. मोहनजी भागवत सरसंघचालक, uानंी असे िवधान केले क5 भारतात राहणार े

सगळेच िह�द ुआहेत. तेVहा धम� आिण िह�दधमु � uात फरक नाही असे आजही 3यांचे मत आहे. 3यामुळे हे शीषक�  फार 

चुकले आहे असे मला वाटत नाही. 

फाळके Iहणतात क5 ते ‘िह�द’ु Iहणनू  ज�मले पण 3यानंा भारता/या उ�वल परपंरचेा अिभमान वाटत नाही. ते 

कठ$याहीु  देवळात जात नाहीत, कठ$याहीु  देवाचे Dतवन करीत नाहीत, कठलाहीु  सण पाळत नाही, कठलाहीु  देव मानत 

नाहीत (uात अ�ा व आकाशातील बापही आले) असे असनूही ते िह�दचू आहेत आिण 3यात लाज वाटOयासारखे काही 

नाही. 

पुढ/या पUर/छेदात ते Iहणतात क5 तथाक4थत पुरोगाIयानंा ते िह�द ुआहेत uाची लाज वाटते. (3यानंी अजूनही 

िह�दधमा�चाु  3याग कसा केला नाही.) 

माdया स�टबरo  14 म+ये 6कािशत झाले$या लेखात मी िह�दंचूे पाच वग� केले आहेत. 3यात$या पाचVया वगा�तले ते िह�द ु

आहेत असे आIही समजायचे का?, मी तसा आहे. 3यां/या िठकाणी िहदं3वाचीु  जर कठलीचु  ल�ण े नसली तर 3यानं 

Dवत:ला िह�द ुका Iहणवनू �यावे आिण ते जर िह�द ुनसतील तर िह�द,ु मुसलमान, 4¶Dती, शीख हे सगळेच भारतीय 

Iहणजे िह�दचू आहेत Iहणजे िह�दंचूे सगळे दोष 3यां/यातही असतील. मग मुसलमान 4¶7चन हे वेगळे कसे? समसमा� वेशक 

अशी िह�दंचीू  Vया"या के$यावर ते वेगळे कसे? आिण 3यां/यातील दोष Iहणजे आप$यातील दोष नVहेत का? 

जर िह�द ु आिण मुसलमान वेगळे असतील तर आप$यांतील दोष काढनू  टाक$यावरच आप$याला 3यांचे दोष 

दाखवOयाचा अ4धकार पोहोचेल. आधी आप$या नाकाचा शबूडo  पुसावा आिण नतंर लोकांना हसावे. असो. 

धम� हा श�द मी का वापरला uािवषयी एवढे पुर.े एव±ा धािमक�  दंगली झा$या 3या 6ामु"याने मसुलमानांनी सुM के$या 

ही वDतुnDथती आहे असे ते Iहणतात. पण वDतुnDथती वेगळी आहे असे uा िवषया/या अyयासकांचे मत आहे. िहदंंनीू  

मुसलमानां/या 6ाथने/या�  वेळी 3यां/या मिशदीवMन सवाF िमरवणक5ु  नेण,े मिशदीवर रगं टाकण ेअशा 3यां/या करापतीु   

वेळोवेळी के$या आहेत आिण वेळोवेळी 3यांना असुरि�त वाटेल िकंबहना%  दहशत वाटले असे कायgम�  िह�दनंीू  केले आहेत. 

uाचेही पु}कळ पुरावे आहेत. मुसलमानांना िचथावण,े 3यांचा 6�ोभ करण ेव िहसंा करOयास भाग पाडण ेव दंगे सुM झाले 

क5 3यां/यावर तटुनू  पडण े हेही िह�दंनीू  िनn7चतच केले आहे. फाळके Iहणतात ती वDतुnDथती आIहाला िदसत नाही. 

दंगली कोणी सुM के$या हे ठरवOयासाठी दंगली/या आधी शिe6दशना� चे 6योग कोणी केले हेही तपासण ेआव7यक आहे 

असे मला वाटते.  
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मुसलमानांचे 6बोधन करणार ेजे 6य3न मुसलमान करतात ते मला माहीत आहेत. महारा2ातa  मुnDलम स3यशोधक मडंळ 

uा नावाची संDथा असून ितचे नेत3ृव शमसिुqन तांबोळी करीत आहे. हमीद दलवाई uानंी uा �ेYात केलेले काम सव<ुत�  

आहे. 3यािशवाय व+aयाहनH  नविनिमती�  uा नावाचे एक मा4सक <ी. अजाणी चालवतात. uािशवाय जे माdया पUरचयाचे 

नाहीत असे आणखी कायकत� ` असणारच. 

िह�द ु भेकड अस$यामळेु 3यानंी आपला पळपुटेपणा लपवOयासाठी अिहसेंचा आ<य घेतला आहे असेही 3यांचे मत 

फाळके uानंी नwदवले आहे. 3यांचा रोख महा3मा गांध[/या अिहसंातfवावर आहे असे िदसते. 3याबqल मला असे सांगायचे 

आहे.  फाळकचाo  uाबाबतीत गरैसमज झाला आहे. गांधीज[ची अिहसंा ही 3यां/या असाधारण धयैा�ची 6तीक होती. 

6ितप�ाने िकतीही 6��ुध करायचा 6य3न केला तरी  आपण 6�ु�ध Vहावयाचे नाही असे ठरवून 3यां/या िहसेंला 

रोखOयासाठी 3यांनी अिहसेंचा आ<य घेतला. मािटन�  $यथरु  िकंग uां/यावर गांधीज[/या िवचारांचा 6भाव होता. 3यानंी 

अिहसेंचे धोरण का Dवीकारले हे 3यां/या श�दातं पुढे देत आहे. 

‘तीन शतकांहनH  अ4धक काळ अमेUरकेतील नी*wना जुलमा/या लोखंडी सो'ाने झोडपून काढले आहे. िदवसभर 

िनराशेचे आिण राYी/या वेळी सहन न होOयाजोPया अ�यायाने ते गwधळनू  गेले आहेत. अशा ला4जरवाOया पUरnDथतीत राहण े

भाग पड$याने मनात कडवटपणा भMन घेऊ न  3याच 6कार/या ~ेषाने 3या qहसेचा आिण जुलमाचा 6ितकार करOयाचा 

मोह आIहाला होण े Dवाभािवक आहे. पण तसे झाले तर 3यातून ज�माला येणारी नवी VयवDथा ही जु�या पKतीची 

6ितकतीचृ  ठरले. Iहणनू  न�पण े पण िनधा�राने नवी VयवDथा 6ेमावर आधारलेली असावयास हवी. भेदभाव नाकारताना 

भेदभाव करणाèयावर आपण 6ेमच करायला हवे. आम/या अ3यतं कडVया िवरोधकांना आIही Iहणतो - तुIही जेवढी Iहणनू 

छळणकू  कM शकता ती सव� सहन करOयाची ताकद आम/याम+ये आहे. तुम/या शारीUरक ताकदीला आIही आम/या 

आ3Iया/या ताकदीने तwड देऊ .’ 

 ‘तुIही आम/याशी कसेही वागलात तरी आIही तुम/यावर 6मे कM.... द2पणाशीु  असहकार करण ेहे चांगुलपणाशी 

सहकार करOया6माणेच आमचे नैितक कतVय�  आहे...... आIही तुम/या मनाला आिण सदसि~वेकबुKीला असे आवाहन 

कM क5 uा 6िgयेत आIही तुIहाला 4जकूं आिण िवजय दहेरीु  असेल.’ 

 हा उतारा ‘गांधीज[चे असामा�य नेतृ3व’ uा (पाDकल अ ॅलन नाझरथे पृ= 114) पुDतकातनू घेतला आहे. िहसेंचे 

63य�रु  िहसेंने िद$यास व 3यात िवजय 6ा� के$यास ता3पुरते समाधान िमळते. 3यामागे जायचे क5 िहसेंचे मूळ नाहीसे 

करायचे हे केVहातरी ठरवण ेभागच आहे. 

िहसेचा 6ितकार वा  63य�रु  िहसेंने असे के$यास िहसेंची एक अखंड साखळी िनमा�ण होते;  ती कोणाचेच भले करीत 

नाही. Iहणनू  िहसेंचा 6ितकार अिहसेंने करण ेिववेकाचे ल�ण आहे. 

 

dpmohoni@gmail.com 
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