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बुिद्वादी आिण सुिशिक्षत समाजाची नीितमत्ा

आमच्या बुिद्जीवी मध्यमवगीर्यांच्या सस्कतीची
स्थती आज शीड नसलेल्या तारवापर्माणें झाली आहे. स्वाथार्च्या
ं ृ
आिण अहंकाराच्या भोवऱ्यांत ती सांपडल्यानें बाहरे पडण्याचा मागर् ितला आज िदसत नाही. पारतत्य
ं जाऊन स्वातत्य
ं
े ें जग अशा तऱ्हन
े ें िकतीतरी बदलल,ें तरी या बदलत्या जगाचे
आलें, िद्भािषक जाऊन सयक्
ं ु महाराष्र् आलें, बाहरच
ें ळें या सस्कतीला
पावलावर पाऊल टाकन
अपमानाचें वाटत.ें मेथ्यु अनॉर्ल्ड या आग्ल
ं ृ
ं
ू स्वत: बदलणें बुद्ीच्या घमडीमु
टीकाकारानें अशा जातीच्या लोकांना

'Philistines'

असें सबोधू
गुणांचा अभाव असलेल्या अशा
ं न खऱ्या सांस्कितक
ृ

े ें अराजक सध्या महाराष्ांर् त माजलें आहे. कोणत्याच
लोकांमळ
ु ें समाजांत अराजक माजतें, असें म्हटलें आहे. अशा तऱ्हच
गोष्ींत कांहींिह चांगलें न पहाता इतरांच्या चांगल्या कायार्वर टीका करणें, हा पर्कार आपल्या समाजांत आज वाढत्या
पर्माणांत रूढ होत आहे. समाजावर अशी टीका करणारे हे लोक स्वत: मातर् 'उपनगर सस्कतीचे
' दासानुदास बनत
ं ृ
े . प्लॉट, बंगला, मोटार, रेिडओ, सोफासेट या गोष्ींमध्यें हा वगर् वाढत्या पर्माणांत दंग आहे. भोंवतालच्या जगांत
आहत
आपल्याच लोकांचे खन
ू पडले, जाळपोळ झाली, लूटमार फैलावली, तरीिह या वगार्ची मन:शांित ढळत नाहीं,
सुखलोलुपपणा यत्किचतिह
ं
कमी होत नाहीं.
े ,ें अथवा व्याख्यानबाजीनें सुटू ं
महाराष्ाच्या
सामा1जक नीितमत्ेच्या अवनतीची समस्या व्यासपीठावरील उपदशान
र्
शकेल असें मला पर्ामािणकपणें वाटत नाहीं. कायदे करून अथवा शाळाकॉलेजांतून बौिद्कें घेऊनिह या पर्श्नाची
ें येणारा िवषय
सोडवणक
ं , आदशर् आिण अत
ं :पर्ेरणा यांच्या कक्षत
ू होण्यासारखी नाहीं. नीितमत्ा हा िवषय मूलत: परपरा
आहे. हे आदशर् , परपरा
अथवा अत
ं
ं :पर्ेरणा समाजमनांत िनमार्ण व्हावयाच्या तर आमच्या बुिद्वादी आिण सुिशिक्षत
समाजांत त्या पर्थम िनमार्ण झाल्या पािहजेत. म्हणजे या लोकांच्या उदाहरणावरून 1झरपत 1झरपत त्या समाजाच्या
र् येऊं शकतील.''
खालच्या थरांपयत

त्यं. शं. शेजवलकर
●●●

आदरांजली
ें 2014 रोजी दु:खद िनधन झाले. त्यांना
आजचा सुधारक’चे आजीव सभासद शर्ी सदािशव अमरापूरकर यांचे िद. 3 नोव्हबर

‘

आसू प\रवारातफेर् भावपूवर् क आदरांजली.
़
े
ते िचतर्पट व नाट्क्षतर्ातील
चतुरसर् अिभनेता होते व त्याचबरोबर त्यांना सामा1जक भानही होते. वैचा\रक वाचनाची आवड
र् बचाओ आदोलन
होती. सामा1जक कतज्ञता
िनधी, नमदा
, अण्णा हजारे यांचे भर्ष्ाचार िवरोधी आदोलन
, अधशर्ध्दा
िनमूर् लन
ं
ं
ं
ृ
d ल्य योगदान होते. एक सवे
सिमती इत्यादी सामा1जक सघटनाच्या
चळवळीत त्यांचे बहमू
ं
ं दनशील कलांवत म्हणन
ू त्यांची ख्याती
होती.
त्यांच्या प\रवाराच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत.
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मन केले ग्वाही : (ले
(लेखांक पिहला)
पिहला)
1खळ1खळी लोकशाही
नंदा खरे
िववेक

सामा1जक समस्या

खाजाउ

इितहास

िशक्षण

आजचा सुधारक या मा1सकाचे पर्काशन सुरू झाल्याला लवकरच पचवीस
वषेर् होतील. एिपर्ल एकोणीसशे नव्वद ते
ं
माचर् दोन हजार पधरा
या काळात जगात मोठाले बदल झाले. काही बदल पातळीचे,
ं
गुणात्मक,

qualitative

quantitative

होते. काही मातर् या दोन्ही वगार्पैक्षा मूलभूत होते, आलोक-बदल िकवा
ं

होते, तर काही

paradigm shift

दजार्चे.
या बदलांबद्लचे माझे आकलन तपासायचा हा एक पर्यत्न आहे, िवस्कळीत, अपूणर्, असमाधानकारकही. पण असे
पर्यत्न करणे आवश्यकही वाटते.

शीतयद्
ु आिण त्यानंतर
एकोणीसशे नव्वदच्या आधीची पचे
छायेत होते. ताबडतोब आधीची पधरा
वषेर्
ं चाळीस वषेर् सवर् जग शीतयद्ाच्या
ं
ु
d र पक्ष सत्ेत होता. यांपैकm तेरा वषेर् (1975-88) मागरेर् ट थॅचर ही
िबर्टनमध्ये (यनायटे
ड िकग्डम
) स्थितवादी हजू
ं
ू
पोलादी मिहला’ पतपर्धानपदी
होती. अमे\रकेत (युनायटेड स्टेट्स) आठ वषेर् (1980-88) रेगन या स्थितवादी
ं

‘

\रपब्लकन राष्ाध्यक्षाची
सत्ा होती. या दोन नेत्यांची धोरणे ‘थॅच\रझम’ व ‘\रगनॉिमक्स’ या नावांनी ओळखली
र्
जातात. दोन्ही धोरणांचा गाभा बाजारपेठेला जास्तजास्त मुक् करण्याचा आिण मोठ्ा कापोर्रश
े न्सना जास्तजास्त
र् सरकारी धोरणे राबवण्याचा होता.
धा1जणी
े , जपान वगैरे शर्ीमत
े चा या पर्कारच्या मुक् बाजारपेठी धोरणांकडे फारसा कल नव्हता. परतु
यरोपीय
दश
ं दशां
ं
ू
े
आतरराष्ीय
बाजारपेठांमध्ये िबर्िटश-अमे\रकन कॉपोर्रश
े न्सना तोंड द्ावे लागत असल्याने हे दशही
आपापल्या
ं
र्
े लागले. अशा रीतीने ‘पिहले जग’ म्हणन
कॉपोर्रश
े न्सना मोकळीक व आधार दऊ
ू ओळखला जाणारा जगाचा भाग
र्
े ले होते. या पथाचा
पूणर् पणे मुक् बाजारपेठी झाला. या धोरणांमागचे अथशास्
‘िशकागो स्कल
ं
ू ’च्या िवचारपर्णालीवर बतले
र् पोप’ झाला, जगद्गुरू झाला.
सवार्त पर्1सद् पुरस्कतार् िमल्टन फर्mडमन होता. या जगाचा ‘आ1थक
र् ससाधनां
े नैसिगक
मुळात साम्यवादी धोरणे वापरणारे सोव्हएत यिनयन
व चीन हे दश
मध्ये पिहल्या जगाइतक्या
ं
ू
ेर् पिहल्या जगाला
सुस्थतीत कधीच नव्हते. ते ना स्वतःतील दोष ओळखन
ं
ू दरू करू शकले, ना आतरराष्ीय
र् स्पधत
े शकले. अखेर
टक्कर दऊ

1989

े त िवघटन झाले. चीनने कम्यिनस्ट
साली सोव्हएत यिनयनचे
डझनभर दशां
पक्षाचे
ू
ू

नावच केवळ िटकवले, व धोरणे मातर् पूणर् पणे भांडवलवादी,बाजारपेठी केली. बरे, या दोन्ही कम्यिनस्ट
म्हणवणाऱ्या
ू
र्
र् केली. यामुळे मुळात त्या
े नी दशाची
े
दशां
सपत्ी
मोठ्ा पर्माणात पक्षाच्या सदस्यांमाफतच
खाजगी सपत्ीत
प\रवितत
ं
ं
े मध्ये कोणत्या नमुन्याचा साम्यवाद होता हे मला तरी कळे नासे झाले. आज तर ‘दसरे
दशां
ु ’ म्हटले जाणारे जग हे
र्
पूवीर्च्या पिहल्या जगासारखेच पण कमी कायक्षम
आहे. यात चीनचा अपवाद करणेही शकास्पद
ठरेल, कारण तेथील
ं
कामगार-मालक सघष
ं र् सातत्याने वाढत असल्याच्या, आकडेवारी सदोष असल्याच्या बातम्या येत असतात.
े -सचाबाहरचे
े
े ‘ितसरे जग’ म्हणन
या दोन्ही दश
गरीब दश
ं
ू ओळखले जाई. ते ना मुक् बाजारपेठेचा एकारलेला
d क दश
े पूवीर् पारतत्ं यात होते, व नतरचे
पुरस्कार करत होते, ना साम्यवादाचा. मुळात हे बहते
ही स्वातत्य
ं
ं फार सीिमत,
र् हक्कही
े ना आतरराष्ीय
े तगत
बरेचसे नाममातर्, असेच आहे. या दशां
फारसे हक्क नाहीत. त्यांच्या पर्जांना दशां
ं
ं
र् मचावर
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े . या दशां
े ची धोरणे पूवीर् व आजही कधी मुक् भांडवली तर कधी पूणर् सरकारी िनयतर्णाची
फार सीिमत रूपात आहत
,
ं
े
अशी हलकावत
असतात.
हे भारतापुरते जरा तपिशलात पाह~ . ज्याला नेहरूपर्णीत समाजवाद (Nehruvian

Socialism

) म्हणतात, ते

भांडवलवाद व सामा1जक-सरकारी िनयतर्ण
यांचे िमशर् रूप होते. स्वातत्याच्या
वेळी अत्यत
ं
ं
ं कमी उपलब्धता असलेली
ें , लोखड
ससाधने
बऱ्याच पर्माणात सरकारी िनयतर्णाखाली
होती; उदाहरणाथर् : वीज, सीमट
ं , पेटर् ोल-डीझेल, काही
ं
ं
कळीचे महत्व असलेल्या वस्तू (essential

) इत्यादी. िनयार्तीला उत्ेजन आिण आयातीवर कडक

commodities ,

र् , हही
े परकm चलनाच्या क्षतर्ात
े
े होते. आज जरी या पर्काराचा उल्ेख हटाळणीने
े
िनबध
आवश्यक असे सरकारी हस्तक्षप
र् त्याला पयार्य नव्हता. आज
लायसन्स-परिमट राज’ असा केला जात असला तरी स्वातत्यापासू
न थेट 1975 पयत
ं

‘

र् त्यासोबत अन्ही होते.
आयात-वस्तूंमध्ये फार मोठा भाग इधन
सालापयत
ं हा आहे. पचाहत्र
ं
र् सीतारामन यांनी मतर्ी
आज व्यापार-मतर्ी
िनमला
ं
ं म्हणन
ं
ू पिहले वक्व्य केले, कm सोन्याच्या आयातीवरचे िनयतर्ण
वाईट प\रणाम होणार
सौम्य करायला हवे. याचा अथार्तच इतर आवश्यक वस्तूच्ं या आयातीवर, आयात िकमतींवर
ं
र् कोणताही
(आिण हो, मी सोन्याची आयात कोणत्यही दृष्ीने आवश्यक मानत नाही.). असले िवधान 1975 पयत
व्यापार-मतर्ी
ं करू धजला नसता. आजही ते धाष्ट्र्याचेच आहे, कारण गेल्या चारेक मिहन्यांतच सोन्याच्या आयातीमुळे
टेर् ड गॅप’ दप्पट
झाली आहे !
ु

‘

र् कधीतरी पचाहत्रनतर
े
े
तर हे िनयतर्णपव
अनावश्यक वाटू लागले. दशाची
मूलभूत ससाधन
यतर्णा
ं
ं
ं
ं
ं , दशाचे
infrastructure ‘

टेक ऑफ’ स्थतीत आले. आता हे 70 सालीच आले होते, कm 80 साली, हा तज्ज्ञांमधला वाद

आहे. पण आिणबाणीनतरच्या
ं
जनताराजवटीत िनयतर्ण
ं
सैलावण्याची सुरुवात झाली, व नतरची
ं
पधरा
ं
वषेर् ते सातत्याने
े
सैलावतच होते. कधी कधी ही िढलाई जास्त होऊन दशाची
पत शकास्पद
होई. हे दरु
ं
ु स्त करायला कधी रुपयाचे
े
सोने गहाण ठे वण्याची चचार् होई. नक् प\रणाम असा, कm
अवमूल्यन केले जाई, तर कधी मानहानी पत्करून दशाचे
र् , करसवलती दणाऱ्या
र्
र् उदारीकरणाकडे (भाषांतर : मुक् बाजारपेठी, कॉपोर्रश
े
े नधा1जण्या
भारत अप\रहायपणे
आ1थक
भांडवलवादी धोरणांकडे) सरकत गेला.
पर्ाितिन1धक’ लोकशाही?

‘

र्
भांडवलवादी (त्यातही मुक् बाजारपेठी) अथव्यवस्था
आिण लोकशाही ही राजकmय रचना (सस्था
ं , व्यवस्था, काय
म्हणाल ते!) नेहेमी एकतर्च जगतात आिण एकmिशवाय दसरी
जगूच शकत नाही असे सांिगतले जाते. पण शीतयद्ाच्या
ु
ु
र्
े आपापल्या दशात
े
काळात सोव्हएत पर्भावाखालील पूवर् जमनी
व इतरही अनेक दश
लोकशाहीच आह,े असे सांगत
र्
र् लोकशाही गणराज्य’ (German
असत. पूवर् जमनीचे
तर नावच ‘जमन

Democratic Republic

) असे होते. म्हणजे

र्
पर्त्येक दशातील
े
समाज आपल्याकडील लोकशाहीची आवृत्ीच इष्, आिण त्यासाठी आपली अथव्यवस्था
च इष् असे
र् लावतो, तसे आिण िततपतच िनयतर्ण
र्
सांगत असतो. पर्त्येकच समाज अथव्यवस्थे
वर कमीजास्त िनबध
करणेच योग्य
ं
र् लोकशाही पद्तीनेच ठरवले गेले आहत
े , असेही सांगतो.
असे सांगतो. आिण हे िनबध
आज जगभर कोणत्या ना कोणत्या पर्कारची पर्ाितिन1धक लोकशाही वापरात आहे, कधी सांसदीय
र्
((parliamentary) तर कधी अध्यक्षीय (presidential). आिण अथव्यवस्थाही
कमीजास्त मुक् असते. जास्त मुक्
र्
अथव्यवस्था
जास्त चांगलीही असते, असेही सांिगतले जाते.
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े नसे.
या नमुन्याच्या पर्ाितिन1धक लोकशाहीला पयार्य आहे का? खरे तर मला गेल्या शतकात हा पर्श्न फार तर्ास दत
ढोबळमानाने भारतातल्या िनवडणका
ु मुक् आिण न्याय्य असतात, िवशेषतः महाराष्ात
र् , हे मला खातर्ीलायक वाटत
असे.
आिण पुरस
े ेही वाटत असे.
े .
आज या दोन्ही बाबींबद्ल माझ्या मनात घोर शका
ं आहत
एकण
ं च्या तीसेक टक्के मतदारांना पसत
ं असलेले लोकपर्ितिनधी, अशांपैकm चाळीसेक टक्के एकतर्
ू मतदारसख्ये
येऊन होणारी सरकारे, यात कोणत्या अथार्ने लोकशाही असते?
एका गरीब मतदारसघाचा
(परभणी 2014) आमदार होण्यासाठी उमेदवार सत्र ते शभर
ं
ं कोटी खचर् करतात अशा
d क खचर् बकायदशीर
े . यांपैकm बहते
े
े
बातम्या आहत
असतो.
े
ेर् आहे. येऊन जुना झाला आहे, म्हणा.
राजकारणाचे गुन्हगारीकरण
, हा मुद्ा कधीही नव्हता तेवढा आज चचत
कट-आऊट्स, फ्लेक्सेस, रेिडओ-टीव्ही जािहराती, होलोगर्ॅम्स, पेड न्यज
ू , िनवडणक
ू पॅकेजेस, सोशल मीिडया
मोिहमा, एसेमेस मोिहमा, यांपैकm फार काही गेल्या शतकात िदसत नसे. कधी कोण्या उमेदवाराने यांपैकm काही केलेच,
र्
तर त्याच्या कायकत्यां
पासून सवार्मध्ये चोरटा भाव िदसून येई.
मनी पॉवर, मसल् पॉवर, मीिडया पॉवर साऱ्यांचे पर्माण जुजबी असे. िनवडणक
ू आयोगाचे अस्तत्व टी.एन.शेषनने
ठसवून िदले तो काळ फार जुना नाही. आज चाळीशीत, पन्ाशीत असलेल्यांनाही आठवावा इतका तो काळ जवळचा
आहे.
त्या काळात ‘इलेक्टोरल मे\रट’ उफर् जमेल त्या मागार्ने िनवडन
ू येणे, हा शब्दपर्योग वापरात नव्हता. तसल्या
d
,
नमुन्याची गुणवत्ा गाठीशी असलेल्या उमेदवारांना राजकmय पक्ष आपोआप िनवडत नसत. आज धनदांडगे, बाहबली
ें
मीिडया-फर्डली
उमेदवार पक्षांना आवडतात. मतदारांनाही त्यात काही गैर वाटते असे िदसत नाही.
आिण या साऱ्यांचा सबं
ं ध मुक् बाजारपेठी धोरणांनी पैशाबद्लचा आदर वाढवण्याशी नाही, हे मला पटत नाही.
या नव्या ‘मनू’त, नव्या वृत्ीमध्ये लोकशाही िकतपत उरली आहे?
एकण
उभारल्या जात आहत
े का?
ं
ु मधला भर्ष्ाचार, हे कमी व्हावे यासाठी काही यतर्णा
ू भर्ष्ाचार, िनवडणकां
े का? कm तशी अपेक्षा
लोकपाल, जनलोकपाल, ऑम्बड्स्मन, वगैरे पदे जास्त सक्षम करण्याचे पर्यत्न होत आहत
र्
ठे वणाऱ्यांना हास्यास्पद ठरवणे, हाच सवर् राजकmय पक्षांचा कायकर्म
आह;े जाहीरनाम्यांमध्ये अघोिषत, पण पर्त्यक्षात
ें
कदर्स्थानी
? म्हणजे लोकशाहीचा मुखवटा तेवढा कायम ठे वून आजचा समाज लोकशाही गाठायचा पर्यत्नही करत नाही
आहे. अगदी पर्ाितिन1धक म्हणवली जाणारी लोकशाहीही खरे तर नको आहे.
म. गांधींनी व इतर सामा1जक अराजकवादी िवचारवतां
े . ते
ं नी पर्ाितिन1धक लोकशाहीला पयार्य सुचवलेले आहत
र् घेण्यावर भर दतात
े . सख्ये
सगळे लोकसहभागाने िनणय
ं ने लहान गटांसाठी, सुट्ा गावांसाठी, खेड्ांसाठी हा पयार्य
ें
े ; अगदी भारतात, महाराष्ातही
वापरता येतो, हे दाखवणारी उदाहरणे बरीच आहत
. राळे गण 1सद्ी, िहवरे बाजार, मढा
र्
े . पर्श्न येतो मोठ्ा सख्ये
लेखा, ही तशी उदाहरणे बरीच तपासली गेली आहत
ं च्या गटांच्या सदभार्
ं त. उदाहरणाथर् , आम
र्
र् घेण्याची ‘स्वदस
े ’ ही कल्पना मांडली. आजच्या आमदारआदमी पक्षाने एकेका मतदारसघात
सवसहभागाने
िनणय
ं
~
खासदार यांच्या मतदारसघामध्ये
मतदारसख्या
लक्ष-दशलक्षांत जातात. एकूण लोकसख्या
तर याहनही
जास्त
ं
ं
ं
र् ,
े , त्यावर जनमतचाचणी (सावमत
असतात. एखादा पर्श्न इतक्या मोठ्ा सख्ये
ं च्या गटाला समजावून दणे
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) घेण,े मग कती
ठरवणे, ती पर्त्यक्षात करणे; हे सारे अत्यत
ं अवघड, अशक्यपर्ाय आहे. आजतरी हा
ृ

referendum

ू ठरेल.
पयार्य वापरून पर्ाितिन1धक लोकशाहीवर उपाय, इलाज शोधणे हे स्वप्नाळच
पण पर्ाितिन1धक लोकशाहीतले दोष घटवणे, हटवणे, यासाठी पर्यत्न तरी करायला हवेतच.
र्
आिण असे पर्यत्न अखेर अथव्यवस्थे
च्या अितरेकm मुक्तेपासून दरू जाऊनच करता येतील.
मॅमन’चे राष्
राष्र्र्

‘

र् धोरणामागची पाश्भूमी आिण त्या धोरणाचे राजकmय
भारताने एकोणीसशे नव्वदनतर
ं स्वीकारलेल्या उदार आ1थक
े आिण राहतील. पूवीर् यिक्वादां
प\रणाम केवळ मुक् बाजारपेठेकडे वळल्याने घडले, कm इतर कशामुळे, हे वाद आहत
त
ु
अमुक हे तमुकनतर
घडले, म्हणजेच अमुक हे तमुकमुळे घडले’ (post
ं

‘

) असे सूतर्

hoc, ergo propter hoc

काहीजण वापरत. ते चुकmचेच होते. परतु
ं बाजारपेठ जास्तजास्त मुक् होतानाच राजकारण जास्तजास्त मूल्यहीन होत
गेल,े हा योगायोग नक्कmच नाही.
का घडते, हे? अनेक उद्ोग पर्ामुख्याने राजाशर्यावर चालतात. त्यांच्यातला नफातोटा उद्ोजक आिण सत्ाधारी
यांच्यातील सुसंवादावर अवलबू
न साटेलोटे घडणे सहज शक्य असते. अशा
ं न असतो. आिण सुसवादातू
ं
साट्ालोट्ावर आधा\रत बाजारपेठेत चालते ती ‘कर्ोनी’ भांडवलशाही (crony

). या पर्कारासाठी

capitalism

राजीव सान्यांनी ‘कर्ौन्य’ हा सुंदर शब्द घडवला आहे. आिण कर्ौन्याधा\रत बाजारपेठेत जे घडते त्याला माधव
े ळी
गाडगीळांनी ‘खड
ं -वसुली’ (rent seeking) म्हटले आहे. एखादवे

rent

म्हणजे ‘भाडे’, यावरून जास्त तीवर् शब्दही

सुचतील!
ॅ ’ नावाचा लेख पर्कािशत केला.
द इकॉनॉिमस्ट’ िनयतका1लकाने 15 माचर् 2014 च्या अकात
ं
‘प्लॅनेट प्लूटोकर्ट

‘

त्यातले महत्वाचे मुद्े असे •

आज नवे शोध लावण्यापेक्षा खड
ं -वसुली हा शर्ीमत
ं होण्याचा जास्त सोपा मागर् आहे.

•

यात समाजाचे एकण
ू उत्पादन वाढत नाही, तर काही जणांचा उत्पादनातील वाटाच फक् वाढतो.

•

र् िवषमता वाढते. (हा माझा उपिनष्कषर् आहे, लेखात न ठसवलेला).
याने (अथार्तच) समाजातली आ1थक

ेर् क (crony
तर लेखात एक साटेलोटे िनदशां

) सुचवला आहे. एखाद्ा दशातील
े
डॉलर अब्जाधीशांची

capitalism

े
सपत्ी
िकती, हे मोजायचे. ही सपत्ी
त्या दशाच्या
सकल राष्ीय
ं
ं
र् उत्पादाच्या (GDP च्या) िकती टक्के आहे, ते
ेर् क.
पाहायचे. ही टक्केवारी म्हणजे साटेलोटे िनदशां
लेखात साटेलोटे कोणत्या उद्ोगांत सहज घडते याची एक यादी येते : खिनजे, वनौपज, ऊजार्, नागरी जमीन,
बांधकाम, बंदरे व िवमानतळ, जुगारखाने, फोनसेवेसारखी दळणवळण साधने, सुरक्षाव्यवस्थेतील कतर्ाटे
. िकवा
ं
ं भारतीय
सदभार्
ठे केदारी, गॅस ऑथॉ\रटी व \रलायन्स एनजीर् पर्करण, भूखड
ं त म्हणू : कोल-गेट, जगल
ं
ं , लवासा, टजी
ू ,
शवपेट्ा.
र् आपल्या
आता साटेलोटे हा दतफार्
व्यवहार असतो. उद्ोजक राजाशर्याने शर्ीमत
ं होतो, तसा सत्ाधारी वगही
ु
आशर्याचे मोल वसूल करतो(च)! तर मुक् भांडवलशाहीतून सहज साटीलोटी घडतात, ज्याने सत्ाधारी व उद्ोजक
े
एकमेकांना मदत करत झपाट्ाने शर्ीमत
दशाची
शर्ीमती
ं होतात. याने एकणात
ं मुळीच वाढत नाही. म्हणजे राजकारणीू
र् घडते,
उद्ोजक इतर समाजघटकांचा वाटा चोरत असतात. राजकारणात, िवशेषतः िनवडणकां
ं लक्षमीदशन
ु त, जे पर्चड
त्याचे मूळ अखेर बाजारपेठेवरचे िनयतर्ण
कमी होण्यात सापडते.
ं
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ेर् क, त्यांत होणारे बदल, इत्यादी पािहलेच नाहीत.
पण आपण जगभरातले साटेलोटे िनदशां
•

र् पाच दश
ेर् कात पिहल्या पाच कर्मांकावर रािहले आहत
े साटेलोटे िनदशां
े , अनुकर्मे 2007 पासून 2014पयत
हाँगकाँग, रिशया, मलेिशया, यकर्न
ं र(!).
ु े व 1सगापू

•

भारत 2007 साली सहाव्या कर्मांकावर होता, तर आज नवव्या कर्मांकावर आहे. म्हणजे यपीए
सरकारची
ू
े पेक्षा काहीसे कमी वेगाने वाढते आहे.
वेगवेगळी पर्करणे लक्षात घेऊनही भारतातले कर्ौन्य इतर दशां

•

र् , दिक्षण को\रया सातत्याने
चीन या काळात सातत्याने एकोिणसाव्या कर्मांकावर आहे. जमनी
े .
साट्ालोट्ांपासून दरू आहत

े .एकतर फक् तेवीसच दशां
े चा तपशील आहे. दसरे
पण या तपिशलाच्या काही मयार्दाही आहत
ु म्हणजे थेट साटेलोटे
ेर् कांचे आकडे न नोंदता ते स्तभाले
िनदशां
ख(
ं

ेर् क 2014 साली सुमारे
े . भारताचा िनदशां
) रूपात आहत

histogram

े .
10% होता. तुलनेसाठी हाँगकाँग 75%, 1सगापू
ं र 15%, जपान 2% असे आकडे आहत
कोणाला वाटेल कm द इकॉनॉिमस्टच्या आडन
ू ही छुपी साम्यवादी जागितकmकरण-िवरोधी मांडणी केली जात आहे.
पण लेखाच्या पिहल्याच प\रच्छे दात ‘‘वीस वषार्च्या जागितकmकरणातून पर्माणाबाहरे फायदा कमावलेले जगातील सवार्त
े ’’ असा उल्ेख आहे. मॅमन (mammon) हा हावरट
शर्ीमत
ं 1% लोक जणु काही एक वेगळे च मॅमनचे राष्र् घडवत आहत
े , नीितिवरिहत कबर
शर्ीमतीचा
1खर्स्ती दव
ं
ु े म्हणा.
आिण अस्मतांचा कातर्जचा घाट.
े बंधुभाव हे मूल्य पर्यत्नाने
सोबतच आपापल्या पर्ांतीय, जातीय, भािषक इत्यादी अस्मतांना अवास्तव महत्व दत
र् धोरणे वगैरे पाहता काहीही महत्व नसलेले मुद्े लावून धरणे हा
त्यागले जात आहे. राजकmय िवचारधारा, आ1थक
राजकारण्यांपैकm काहींचा एकमेव असा

USP

(Unique

Selling

Point

) झालेला आहे. अशा अस्मतादशीर्

d
d
े
नेतृत्वाकडे बहधा
बाहबली
(भाषांतर, गुंड) बरोजगारां
चा ताफा असतो. यामुळे उद्ोजकही काहीसे घाबरून
अस्मतावादी नेत्यांना पोसत, चुचकारत, पुचकारत राहतात.
यामुळे अनेकानेक महत्वाच्या पर्श्नांकडन
ू लक्ष इतर िदशांकडे वळवता येत.े पुतळे , पर्तीके, अमुक िदवस, तमुक
िदवस, दकानां
च्या पाट्ांवरच्या 1लप्या (वाहनांच्या नबर
ं -प्लेटा, मैलाचे दगड, इत्यादीही यांत आलेच!). गावांची नावे,
ु
ै च्या िशगां
अशा बलां
ं ना मशाली लावून लोकांना भरकटवता येत.े अस्मतेच्या राजकारणात असली स्मरणरमणात्मक
पर्तीकबाजी महत्वाची ठरते.
आता पर्जा ही राज्यकत्यार्ची शतर्ू नसते. मग ितला असे कातर्जच्या घाटात का पाठवावे?
आिण ही फसवणक
ू कशी करावी?

vidya_nand@hotmail.com
●●●

े ... सावध
बुरूज ढासळत आहत

इसादास भडके

िवकास िवस्थािपत मान1सकता

समाज

आजचं चदर्पू
ं र तेव्हा चांदा होत.ं माझ्या बालपणी चांदा हे नाव रूढ होत.ं नव्हे मनात तेच नाव घर करून होत.ं
चांद्ाबद्ल अनेक आख्याियका ऐकवल्या जात. चांदा फार मोठं आहे असं वाटायच.ं बीएनआर या झुकझुक गाडीनं
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चांद्ाला यायचो. गिडसुलार् हे मूल तालुक्यातलं माझं गाव. गावच्या पायथ्याशी असलेल्या डोंगरावर चढलं कm दरवर
ू
ें
मूल िदसायचं. लहान लहान बंगले िदसायचे. डोंगराच्या पायथ्याशी आसोलामढाचा
पाट वाहताना मनोवेधक वाटायचा.
आबराईत
रांगेने उभी असलेली झाडी िहरवी गच्च वाटे. डोंगरावरून पूवेर्ला नजर टाकली तर वाहणारी वैनगगा
ं
ं नदी
र्
िदसायची. माकड्ाच
िदसायच.ं धानाच्या मोसमात सपू
ं मिदर
ं
ं णर् प\रसर िहरवागच्च आच्छादन लेल्यासारखा िदसायचा.
बालकवीच्या ‘औदंबु र

‘

किवतेची आठवण व्हावी असा हा प\रसर. गावालगत दोन डोंगरं. एक लाल मातीचा. दसरा
ु

सारवण करायच्या पांढऱ्या मातीचा. दोन डोंगरांच्यामध्ये कधीही न आटणारा बांध. बांधाच्यामध्ये इगर्जां
ं नी उभारलेला
े अशी कथा. खांबावर बसणारा पक्षी बालकवीच्या ‘पारवा
खांब. या खांबावर इगर्ज
अपराध्यांना िशक्षा दत
ं

‘

किवतेची

े . बांधाच्या पारीवर मोठमोठी झाडे. झाडावर उलटी लटकलेली वटवाघुळं. िनसगार्नं नटलेलं माझं
आठवण करून दई
गाव. डोंगराच्या पायथ्याशी रेस्ट हाऊस व िमशनऱ्यांनी बांधलेलं चचर् . माझं गाव म्हणजे जाितव्यवस्थेचं बोलकं पर्तीक.
हे माझं गाव मी ितसऱ्या वगार्त असताना सोडलं. कायमचं सोडल.ं चांद्ाला आलो आिण चदर्पू
ं रचाच झालो. चदर्पू
ं रगडिचरोली प\रसराला झाडीपट्ी म्हणतात. आिदवासी पट्ा म्हणतात. मागासवगीर्य भाग म्हणतात. गोंडवन असही
ं
म्हणतात.
चांदा गोंडराजानं वसवल.ं या भागावर गोंडराजाचं सामर्ाज्य होत.ं त्यांनी या भागावर आपल्या अस्तत्वाचा ठसा
उमटवला ऐितहा1सक वास्तू बांधल्या. गडकोट बांधले. आपल्या राज्याचा िवस्तार केला. राणी िहराईने आपले पती
िबरशहा यांच्या स्मृितपर्ीत्यथर् अचले
ं श्वर गेटला समाधी बांधली. राणी िहराईने आपल्या पतीक\रता बांधलेली एकमेव
समाधी. यातलं पुष्कळसं इितहासजमा होण्याच्या मागार्वर आहे. दंडकारण्याच्या खरा इितहास दलिक्षत
होत आहे.
ु र्
िनसगार्नं ओतपर्ोत भरलेला हा प\रसर. रानावनात वन्यजीव मनसोक् जगत, वावरत, बागडत. आयवदाला
उपयक्
ु ेर्
ु असा
साठा असलेलं जगल
होत.ं पूवीर् आठ-दहा िदवस झळ राहायची. आता झळ अभावानेच, अशी आई सांगायची. सवार्ना
ं
र् जनजीवन होत.ं हे वैभव औरच होत.ं आपली बोली, भाषा, सस्कती
े वाटावा असं नैसिगक
हवा
यात एकरूप झालेलं
ं ृ
जनजीवन होतं. लोककलांचा पर्चड
होत्या. व्यवस्थेत
ं साठा जतन केलेला होता. लोकजीवनात शर्द्ा होत्या. अधशर्द्ाही
ं
लादलेली बंधनेही होती. या साऱ्यात मानव जगण्याचा अट्ाहास करीत होता. आपआपले रीित\रवाज जोपासत िनसगार्त
जगत होता. मानवी जीवन कष्ाचं व सघषार्
ं चं होत.ं आजच्या एवढं गुंतागुंतीचं आिण स्वाथीर् नव्हत.ं
राजा होता, राजा गेला. म्लेच्छ गेले. इगर्ज
गेले. पर्जा आली. स्वातत्य
ं
ं िमळाले. लोकशाही आली. काळाच्या पर्वाहात
र् ं आली. मन्वतरे
पर्चड
थांबला नाही. काळ पुढे पुढे सरकतच गेला. काही काळासोबत
ं प\रवतन
ं घडली. काळ कणाक\रता
ु
थांबले. थांबले ते थांबलेच. काही काळासोबत गेले. ते पुढेच गेले. काहींनी प\रस्थतीवर स्वार होऊन पर्गतीच्या वाटा
चोखाळल्या. औद्ोिगकmकरण आलं. सगणक
-नेट आलं. जागितकmकरण, खासगीकरण व उदारीकरण आलं. जगण्याचे
ं
सारे सदभ
ं र् बदलले. रोज नवीन काहीतरी येतं. जुनं अडगळीत जात.ं वापरा आिण फेका असं काहीसं िवस्कळीत
ें
व्यवस्थेनं रूप धारण केलं. या साऱ्यांचा कदर्िबं
द ू माणस
ू आहे. माणसाला स्वतःला सांभाळणं अवघड झालेलं आहे.
ेर् ं झालेलं आहे. माणस
स्पधच
ू स्वतःच्या अस्तत्वासोबत सुख अ1धक समीप आणण्याचा सातत्याने पर्यत्न करीत आहे.
र्
व्यवस्थेची तऱ्हा सपू
येत.े
ं णर् उफराटी झालेली जाणवते. आजच्या जीवनशैलीतून ते िनदशनास
d आिण मागास 1जल्हा म्हणन
र् मीवर अनेक
चदर्पू
ं र-गडिचरोली 1जल्ह्ाची आिदवासीबहल
ू नोंद झालेली. या पाश्वभू
ें
िवकासात्मक योजना राबिवल्या जातात. त्याचाच भाग, झपाट्ानं औद्ोिगकmकरण झाल.ं दगार्
ु पूरला महाऔष्णक कदर्
ें कारखाने उभे झाले. पोलाद कारखाना सुरू झाला. जागोजागी दगडी कोळशाच्या खाणी
आकाराला आलं. 1समट
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िनघाल्या. रोजगाराच्या सधी
ं उपलब्ध झाल्या. चारी िदशातून चदर्पु
ं रात लोकांचा लोंढा वाढला. चदर्पू
ं रची लोकसख्या
ं
झपाट्ानं वाढू लागली. मोठ्ा पर्कल्पात जिमनी गेल्या. स्थािपत िवस्थािपत झाले. जिमनीच्या मोबदल्यात पैसा
िमळाला. नोकऱ्या िमळाल्या. शेतीचे प्लॉट पाडले जाऊ लागले. शेतीवर िवपरीत प\रणाम झाला. जीवनशैली बदलली.
े
पैसा येऊ लागला. ज्याच्याकडे काहीच नाही ते उदरिनवार्हासाठी मजुरी करू लागले. स्थािनक बाजूला पडले. बाहरचे
स्थाियक होऊ लागले. जिमनीच्या िकमती आकाशाला टेकू लागल्या. यालाच शहरीकरण म्हणतात कm काय?
वेगवेगळ्या पर्ांतांतले आिण 1जल्ह्ातले लोक चदर्पु
सिमशर्
झाली. चदर्पू
ं रात आले. चदर्पू
ं रची सस्कती
ं ृ
ं
ं रच्या
र् बाबींवर चांगला-वाईट प\रणाम झाला. चदर्पू
सामा1जक, राजकmय, सांस्कितक
, सािहत्यक, शैक्षिणक, आ1थक
ृ
ं रचे समगर्
पयार्वरण बदलू लागले. ‘जेथं भरला नरा, तो गाव बरा ‘ असं झाल.ं चदर्पू
ळे पर्दिषत
शहर झाल.ं चदर्पू
ं र उद्ोगधद्ामु
ं
ं रनं
ू
पर्दषणात
अव्वल स्थान िनमार्ण केलं आिण साऱ्यांना चकर्ावून टाकल.ं चांद्ाचं चदर्पू
ं र झाल.ं होत्याचं नोहतं झाल.ं
ू
र्
चदर्पू
कमी नाही. चदर्पू
ं रला लाखोली वाहणाऱ्यांची सख्या
ं
ं रच्या चांगल्या बाबींवर भाष्य करण्याऐजी तर्ुटीवर िनरथक
े . शोषणातून पैसा कमवण्याक\रता चदर्पू
े . चदर्पू
े
बोलणारे अनेक आहत
ं रचा वापर करणारे यात आहत
ं रला िशव्या दणारे
े . चदर्पू
चदर्पू
ं रच्याच वास्तव्याला आहत
ं रला अस्थायी म्हणन
ं रलाच पैशाच्या लोभापाई स्थायी होतात.
ू आलेले चदर्पू
र् चा
िगधाडानं लचके तोडावे तसे चदर्पू
ं रचे लचके तोडत स्वःच्या उच
ं उच
ं इमारती आकाराला आणतात. धािमकते
बडेजाव माजवत सामान्यांना आपल्या कळपात पर्लोभने दाखवून सामावून घेतात. मुखवटे धारण करून फसगत करीत
े . सगणकामु
आहत
ळे सारं जग एक खेडं झाल,ं असं म्हणतात. सारं क्षणात कळत.ं जगातला कठलाही
माणस
ं
ु
ु ही
ू कठे
जाऊ शकतो. अथार्त त्या त्या भागाचे िनयम लक्षात घेऊनच. याचा अथर् असा नव्हे कm, मूळ िनवाशांना डावलून
त्यांच्यावर अन्याय करणे. वेगवेगळ्या शैक्षिणक व इतर पर्ितष्ानांमध्ये पैशाच्या बळावर इतराना नोकरीमध्ये घेतले जाते.
पैशाअभावी स्थािनक लोकांना डावलले जाते. स्थािनकांना न्याय िदला पािहजे, असे तासन् तास बोलणारेच
स्थािनकांच्या इच्छा-आकांक्षा पायदळी तुडवताना आढळतात. गावातल्या जिमनी फामर् हाऊसच्या नावाने भांडवलदार
र् आिण अिभसरण अडवता येत नाही. जागितकmकरणामुळे पुष्कळसं अडगळीत पडत
े . प\रवतन
पादाकर्ांत करीत आहत
र् जात आहत
े . इगर्जीसारखी
आहे. बोलीभाषा सपतात
कm काय, असे पर्श्न चिचले
व्यावहा\रक भाषा जगावर अ1धराज्य
ं
ं
गाजवीत आहे. मोठं व्हायचं तर इगर्जीिशवाय
पयार्य नाही. सारं ज्ञानभांडार इगर्जीत
असल्यासारखं वाटत.ं इगर्जी
बरोबर
ं
ं
ं
येत नसल्यामुळे अनेक मुलं पुढे जाऊ शकत नाही. िशकवण्या लावाव्या लागतात. गर्ामीण भागात या सोयी उपलब्ध
े . अनेक राजहंस नष् होत आहत
े . ज्याचं फावलं ते मजेत
नाहीत. त्यामुळे अनेक िपढ्ाच्या िपढ्ा बरबाद होत आहत
े . सारा पैशांचा लपडाव
आहत
सुरू आहे. ज्यांच्याकडे अमाप पैसा आहे, ते आपल्या मुलांना उच्च िशक्षण देतात. काही
ं
सघष
ं र् करत उच्च िशक्षण घेतात. काही सरकारी योजनांचा लाभ घेत उच्च िशक्षण घेतात. ज्याच्याजवळ काहीच नाही ते
भरकटत जातात. ही या भागाची फार मोठी शोकांितका आहे. काबाडकष् करून िशकणार चपराशाची नोकरी लागावी
े शेण होतात. प\रस्थतीवर मात करून उच्च पदावर जाणाऱ्याचं
म्हणन
ू आशेवर िशकतात. पण मनात िशणलेले हतू
स्वागतच करायला हवं. औद्ोिगकmकरणामुळे चदर्पू
ं रची पर्गती होऊ लागली. नवीन पर्श्न आिण समस्या रौदर्रूप धारण
करू लागल्या. पश्चम महाराष्ात
ं े िवदभार्त आणण्याचा घाट िशजू लागला. यातून िवदभार्कडे
र् नाकारलेले उद्ोगधद
बघण्याची दृष्ी लक्षात येत.े इथल्या पयार्वरणाला डावलले जाते. खेड्ातून रोजगार शोधत शहरात आले. अपृश्यता नष्
होण्याच्या मोबदल्यात झोपडपट्ट्ा वाट्ाला आल्या. नवीन समस्येची भर पडली.
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दगार्
ु पूर आिण त्याच्या आजूबाजूचा प\रसर माझ्या प\रचयाचा आहे. दगार्
ु पूरच्या समीप लहान लहान खेडे वसलेले.
ें आकाराला आलं. या
भोवताल जिमनीच्या जिमनी पसरलेल्या. गावाला जगल
लागलेल.ं दगार्
ं
ु पूर महाऔष्णक कदर्
भागाचा सपू
आिण उष्णतेत वाढ झाली. अनेक
ं णर् कायापालट झाला. त्याचा िवपरीत प\रणामही झाला. पर्दषणात
ू
आरोग्यिवषयक समस्यांना िनमतर्ण
ं ं िमळाली. अनेकांना असाध्य रोगांनी पछाडलं. श्वासोच्छ्ासात व्यत्यय येऊ लागला.
र् झपाट्ानं झाल.ं
गावाला लागलेलं जगल
दरदर
ं
ु पूर ओळखणं अवघड झाल.ं प\रवतन
ू ू जाऊ लागल.ं आधीचं दगार्
े
रोजगार वाढले. बकारीही
वाढली. चदर्पु
ं रात रस्त्यानं गदीर् वाढली. वाहतुकmचे पर्श्न छळू लागले. पावसाळ्यात रस्ते
आिण नाल्या आपलं असली रूप दाखवतात. हे चदर्पू
ं रकर चांगल्या पर्कारे जाणतात. चदर्पू
ं र नव्या रूपानं साकार
े . इथल्या धुळीनं श्वेतवणीर्य कष्णवणीर्
होताना रस्ते मातर् तेवढेच आहत
य होतात. चदर्पू
ं र हे काळ्या िहऱ्याचं शहर.
ृ
इथल्या भूगभार्त दगडी कोळसा तुडु ब
ं साठलेला. दगडी कोळशाच्या खाणी हा साठा \रक् करायला जागोजागी उभ्या.
आता चदर्पू
ं र पोखरलं गेलं आहे. मातीनं इथला रगं बदलवलेला आहे. मोठाले िढगारे आकाराला आले. िढगाऱ्याचं
डोंगरात रूपांतर झालं. झरपट नदी व इरई नदीचं पातर् बुजण्याच्या मागार्वर आहे. लहानसा जरी पाऊस आला तर सारं
पाणी साचतं. चदर्पू
आिण उष्णता
ं र पाण्याखाली येत.ं चदर्पु
ं रात पूर म्हटला कm दहशत िनमार्ण होते. चदर्पू
ं रचं पर्दषण
ू
े चदर्पू
म्हटलं कm, बाहरचे
ं रला यायला िबचकतात. चदर्पू
ं र म्हणजे काळ्या पाण्याची सजाच समजली जाते. मातर् सहलीचं
िबल सावतवाडी
ते 1सरोंचा असं सादर केलं जात.ं भामरागड वगैरे त्यांच्या िहशेबातच नसतं. चदर्पू
ं
ं रचा काळा िहरा
ें आहे पण चदर्पू
सपण्याच्या
मागार्वर आहे. झरपट नदी झटपट बुजण्याच्या मागार्वर आहे. चदर्पू
ं रला महाऔष्णक कदर्
ं र
ं
अधाऱ्या
झुडपात लपते.
ं
झाडीपट्ीतलं पूवीर्चं वैभव लोपत असून, जगल
ं
नष् होत आहे. जगल
ं
छाटले, तोडले जात आहे. पाण्याची पातळी
सतत खाली जात आहे. घनदाट जगलामळे
चदर्पू
ं
ं र-गडिचरोली प\रसरातील पाण्याची पातळी िटकन
ू होती. पयार्वरणात
आता अिनयिमतपणा जाणवतो.आता ताडोबासारख्या अभारण्यावर वकर्दृष्ी टाकली जात आहे. ताडोबातून वाघाला
हद्पार करण्याचा डाव िदसतो. अदाणीसारखे अधेमधे डोकं वर काढतात. ताडोबा वाचवण्याक\रता आदोलन
उभं करावं
ं
लागतं. हा गभीर
िवषय आहे.
ं
उत्खननात दगडी कोळसा गवसला. िवजासन टेकडीचा शोध लागला. भदर्नगरीचं पर्ाचीन रूप कळल.ं गडचांदरू,
े यातील उत्खननात पर्ाचीन इितहासाची आिण उज्वल सस्कतीची
गिडसुलार्, मूल, रामदगी
ओळख पटली. ताडोबा,
ं ृ
ें व दीक्षाभूमी चदर्पू
महाऔष्णक कदर्
ं र यातून िनसगर् , मानवता व आधुिनकता यांचा सदश
ं े िमळू लागला. आनदवनन
ं
ं
र्
े . महाकाली, माकण्डा
साऱ्या जगाचं लक्ष वेधल.ं ही चदर्पू
, अचले
हा
ं रची आधुिनक बलस्थानं आहत
ं श्वर मिदर
ं
ऐितहा1सक ठेवा आहे. चदर्पू
ं रला गोंडराजाने बांधलेला िकल्ा चदर्पू
ं रची ओळख असून चार दरवाजे व चार 1खडक्या
शाबूत आहत
े . चदर्पू
ं र शहराला वेढलेला सपू
ं णर् िकल्ा लक्षवेधक आहे. हा िकल्ा, दरवाजे व 1खडक्या वाहतुकmला
व्यत्यय आणतात, अशी ओरड करण्यात येत.े काळाच्या पर्वाहात हे सारं नष् होणार कm काय, हा पर्श्न िनमार्ण होतो.
चदर्पू
ं र शहरात पर्वेश करायचा म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या दरवाजातून आिण कोणत्या ना कोणत्या 1खडकmतून पर्वेश
करावा लागतो.काहींनी तर िकल्ा फोडन
ू तांगळ-ितंगळ वाहतुकmचा मागर् सोयीक\रता केलेला आहे.
माझ्या घरासमोरून वळण घेत िकल्ा गेला. घरासमोर उद्ध्वस्त बुरूज आहे. थोड्ा अतरावर
चोर1खडकm आहे.
ं
िकल्ल्याला लागून घरं बांधण्यात आली. िकल्ल्याचा दगड काढन
ू काहींनी स्वतःच्या घरांची पायाभरणी केलेली आहे.
त्यामुळे िकल्ल्याची िभत
ं पावसाळ्यात ओलसरपणामुळे थोडीथोडी कोसळत जाते. घरासमोरील बुरूज कधी ढासळे ल
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याचा नेम नाही. बुरूज ढासळण्याची कल्पना मनात असख्य
िवचाराचं मोहोळ िनमार्ण करते. िकल्ल्याच्या शेजारी
ं
र् घडवतात. व्यसनाधीन अशा झुडपांचा आशर्य घेतात. लैला-मजनू िकल्ल्याच्या
वाढलेली झाडझुडपं अनैिकतेचं दशन
आडोशाने आपले चाळे साधत असतात. काळाच्या ओघात सारं नष् होत नाही. जुन्याच्या आधारावर नवं उभं राहत.ं
जुन्यातलं कचकामी
िनकामी होत.ं नवीन रूप धारण करतं. मानवी शाश्वत मूल्यं 1जवत
ं राहतात. व्वस्था आपली रूप
ु
े . नवीन योजना राबिवल्या
बदलवत असते. मुखवटा धारण करीत असते. नवीन माध्यमं सवार्ना आकष्
ृ करीत आहत
र् पोहचिवल्या जातात काय? याचे फायदे कोण लाटतात, याची उत्रं आपल्याकडे
े . त्या सामान्य लोकांपयत
जात आहत
े . बालपणात बोलीचे सस्कार
आहत
आपल्यावर होतात. त्याच छतर्ाखाली आपण लहानाचे मोठे होतो. तेच सस्कार
ं
ं
ेर्
े . स्पधची
ेर् भाषा अवगत करणे काळाची गरजआहे. आपला सांस्कितक
स्पधच्या
यगात
पुसले जात आहत
ठे वा इच्छा
ृ
ु
नसतानाही िवसरतो. याचं भान ठे वणं काळाची गरज आहे.
र् आपली, िनसगर् आपला. आपण िनसगार्च.े सारं आपलं असूनही
जगल
आपल,ं दगडी कोळसा आपला, ऊजार्िनिमती
ं
े आहे. आपल्यात सामावून घेत आहे. लोकपूर, इदर्पू
आपलं काहीच नाही अशी अवस्था. चदर्पू
ं र,
ं र साऱ्यांना आशर्य दत
े .
चांदा, चदर्पू
ं रचा पर्वास सुरू आहे. मातर् इथले बुरूज ढासळण्याच्या मागार्वर आहत
(

र् 2014 मधून साभार)
महाराष्र् टाइम्स, िवदभर् िवशेष - वािषक
●●●

हे पर्ेतांचे कारखाने थांबवा!
े कर
सुधीर बडे
िशक्षण

यवा
ु

जीवनशैली

माणस
ू भोवतालचे जग बदलू शकतो, घडवू शकतो अन् या व्यवहारातूनच स्वतःलाही घडवत जातो. ही माणसाची
व्याख्या मानली तर िशक्षणाने माणस
ू हा माणस
ू होतो. पर्ाण्यांच्या िपल्ांना न िशकिवता ती अन् िमळवू शकतात, मोठी
होऊ शकतात. पण माणसासारखे जगणे मुळातच शक्य करायला िशक्षण आवश्यक आहे. समाजात वाढताना अनेक
मागार्नी हे िशक्षण आपण शोषत असतो, पण शाळा कॉलेजातल्या िशक्षणाचा त्यात सवार्त मोठा व महत्वाचा वाटा असतो
हे उघड आहे.
े
े , पण तो या जगाचा पूणर् गुलाम नाही.
खरे िशक्षण नेहमी दहरी
जगाचा एक भाग आहच
ु े असते. माणस
ू बाहरच्या
त्यामुळे त्याची कोणतीही कती
सबं
ं ध असेल तरच खऱ्या अथीर् मानवी असेल. मूल म्हणजे एक
ृ वा िशक्षणही एक दतफ¢
ु
े े
मातीचा गोळा आहे व त्याला िशक्षणाने आकार द्ायचा आहे. हे मुळातच चूक आहे. मुलाला आकार दतादताच
त्याने
स्वतः आपला आकार शोधण्याची, िमळवण्याची पर्िकर्या िशक्षणात चालू राहील तरच ते खरे, चांगले िशक्षण होईल.
िवद्ाथीर् म्हणजे आरसा िकवा
ं ज्ञानरस शोषणारा स्पज
ं नव्हे. त्याने स्वतः पुढे येऊन ज्ञानाशी हस्तांदोलन केले पािहजे.
आिण हा स्वतःचा आकार शोधून िमळवण्याची क्षमता असलेलाच माणस
ं असू शकतो. अमुक केल्याने अमुक
ू स्वततर्
े
होते एवढे च बाहरून
त्याच्या मनात जर िशरले तर तो स्वततर्
ं होणार नाही. असे अनेक िनयम िशकता िशकता त्याला
जर मी अमुक करावे, िकवा
ं करीन, अशी िनवड सुजाणपणे करण्याची क्षमता आली तरच तो स्वततर्
ं होईल. मग केवळ
र् घेईल,
जगाच्या व समाजाच्या िनयमांचे तो आधळे
पालन करणार नाही, गुलाम होणार नाही, तर स्वततर्पणे
िनणय
ं
ं
िविशष् पर्कारे जगण्याचा पर्यत्न करील. दसऱ्या
शब्दांत, िशक्षणाचा उद्ेश माणसाला एखादी िफल्म बनवण्याचा वा खप
ु
ू
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मािहती असलेला काँप्यटर
करण्याची, स्वप्ने पहाण्याची क्षमता
ं
ु बनवण्याचा नाही. त्याला या ज्ञानाच्या आधारे सकल्प
े
आणन
आहे. योग्य िशक्षण असे दहरी
ू दण्याचाही
ु े असेल.
र्
र्
िकवा
आणखी एका दृष्ीने पहायला लागले तर िशक्षण माणसाला सजनशील
बनवते. आिण सजनशीलता
ही
ं
मानवाची स्वातत्याबरोबरच
मूलभूत अशी खण
ं
ं ध जोडला जात असतो.
ू आहे. िशकवताना मूल व जग यांच्यात एक सबं
हा सबं
ं
ं ध एकतफ¢ असेल तर मुलाचे मन एखाद्ा आरशासारखे जगातल्या गोष्ी िटपून घेईल, त्याचे फोटो काढन
ू सगर्ही
ठे वील, पण त्या वस्तूच
ं े काय करायचे हे त्याला कळणार नाही. मग त्या वस्तूच त्याला हवे तसे वाकवतील, त्याच्यावर
ताबा िमळवतील. तो स्वतःलाच हरवून बसेल. ‘या वस्तूच
ं ा ताबा असलेली एक वस्तू’ एवढे च त्याला स्वतःिवषयी
उमगेल. पण िशक्षण जर खरेच योग्य असेल तर त्यात जो मूल व जगाचा सबं
असेल. जगािवषयी
ं ध येतो तो दतफ¢
ु
त्याला ज्ञान होईल ते ‘िटपून घेण्या’च्या स्वरूपाचे नसेल, जगाची त्याला ‘समज येईल’ - म्हणजेच जगातल्या
वस्तूब
ं रोबरच, त्या वस्तूच
ं ा व त्याचा जो

सबं
ं ध आहे तोही तसाच 1जवत
ं रूपात त्याला आकळे ल. पयार्याने या

सबं
ं धातून त्याला स्वतःिवषयीही जाण येईल आिण ही जाण व जगािवषयीचे ज्ञान यांचा उपयोग करून तो पुन्हा जगाशी
र्
क्षमता त्याच्यात येईल. पोपटपची
यात नेमका हा
नीटपणे, सुिशिक्षत सबं
ं ध जोडू शकेल. सजनाची
ं आिण समजसपणा
ं
फरक असतो. पिहल्यात माणस
आवश्यकतेचे ज्ञान स्वततर्पणे
पुन्हा वापरू शकतो. पिहल्यात
ं
ू गुलाम असतो, दसऱ्यात
ु
र्
कती
सजनक्षम
होतो, माणस
ृ - कती
ृ उदासीन (पॅ1सव्ह) रहातो, दगड रहातो; दसऱ्यात
ु
ू होतो.
र् त्याला िगरवायला लावले, तर
एक उदाहरण घ्या. एखाद्ा लहान मुलाला एक िवषय िदला व िचतर् चांगले येईपयत
d े ~ काढू शकेलही. पण रगाची
तो ते िचतर् हबहब
, रेषांची जाण त्याला येणार नाही. त्यामुळे त्याला दसऱ्या
एखाद्ा वस्तूचे
ं
ु
~ एखादे
र्
िचतर् काढायला सांिगतल्यावर त्याला ते येणार नाही. सजनशीलता
त्याच्यात आलेली नसेल. िकवा
ं आपणहन
d े ~ काढायचाच
िचतर् काढायला सांिगतले तरी तो जुनेच काढील वा गप्प बसेल. स्वातत्याचा
अभाव. आिण तेच िचतर् हबहब
ं
पर्श्न असेल तर एखादे कॉपी करणारे यतर्ही
त्याच्यापेक्षा ते काम चांगले करू शकेलच. मानवीपणाचा नाश होऊन यतर्वत
ं
ं
अवस्था त्याला पर्ाप् झाली असेल. उलट एखाद्ा मुलीला रगपे
ं टी घेऊन मोकळे सोडले तर ितला िचतर्कलेची जाण
अ1धक येईल. ितचा हात केवळ तेच िगरवण्याकरता नव्हे, तर वेगळी वळणे सहजपणे शोधण्याकरता समथर् होईल. ितला
d े ~ काढता येणारही नाही, पण ती जे काढील त्यात ितचे स्वतःचे काही असेल, उत्फल्ता
एखादे िचतर् हबहब
असेल. जे येथे
ु
े .
खरे आहे तेच तत्वज्ञान-आल्जबर्ा िकवा
ं पर्त्येक गोष्ीबद्ल आहे. खरे िशक्षण माणसाला ही क्षमता आणन
ू दते
आिण यातून आणखी एक मुद्ा स्पष् होतो. नवीन िशकण्याची गोष् आपल्यासमोर एक चमत्का\रक, िवलक्षण वस्तू
म्हणन
ु हल, एक पर्कारची भीती आिण आदरही वाटत असतो - जसा एखाद्ा परक्या
ू येत.े ितच्यािवषयी कतू
माणसाबद्ल वाटावा. पण िशक्षणाच्या पर्िकर्येत हा िवलक्षणपणा कठे
ु तरी खोलवर आपल्याला छे डतो, आपण पुढे
जाऊन त्या वस्तूला हात लावतो, हाताळतो अन् आपल्यात सामावून घेतो. जणू ितच्यावर िवजय िमळवतो व
आपल्याला समजेच्या सामर्ाज्यात ितला खेचून आणतो. त्याचबरोबर त्या वस्तूचे ज्ञान आपल्याला झालेले असते, ितची
अगां
ं गे कळलेली असतात; आिण एका अथीर् आपणच ही अगां
ं गे ितला पर्दान करून िशकण्यातूनच ती वस्तू घडवलेलीही
असते. अनाकलनीय काळ्या गोळ्यातून एक िशल्प घडवलेले असते. ती परकm व्यक्m आता आपल्यातली झालेली
र्
असते. या सबंध पर्िकर्येत एक अचाट आनद
आनद
ं भरलेला आहे. सजनाचा
ं िकवा
ं ‘ज्ञानानद
ं ’ आहे. जर खरोखर मी
काही समजून घेऊ शकलो, आपलेसे करू शकलो तर िमळणारे ते समाधान आहे. मग तो एखाद्ा गिणताचा 1सद्ान्त
असो वा किवता वा तत्वज्ञान असो.
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र् पाडले आहत
े . खरे िशक्षण दतफ¢
बोलता बोलता िशक्षणाला आपण बरेच पैलू आतापयत
असते; ते माणसाला
ु
र्
स्वततर्
करते; खरोखर माणस
ं व सजनक्षम
ू करते. अशा िशक्षणाची पर्िकर्या एकाचवेळी वस्तूचा शोध असते व वस्तूची
र् असते, ितच्या परकेपणावरचा िवजय असते, आनददायी
िनिमती
असते.
ं
आज शाळा-कॉलेजात िशकणाऱ्या व िशकवणाऱ्यांना हे वरचे सगळे वाचून परीकथा वाचल्यासारखे वाटेल यात
शका
डोळ्यांसमोर उभा रहातो. कटाळा
आिण भीती! काहीही नवे
ं नाही. कारण िशक्षण म्हटले कm एक भयकर
ं कटाळाच
ं
ं
िशकायचे म्हटले, नव्या गोष्ींचा िवचार करायचा म्हटला म्हणजे आमच्या अगावर
काटा उभा रहातो. आिण
ं

हे

समजण्यासारखे आहे. आजच्या शाळा-कॉलेजातल्या िशक्षणामुळे ‘िशक्षण’ या गोष्ीचा आनद
ं वगैरे सोडाच पण एक
र् . नवे काही िशकायचे म्हणजे भय वाटते. त्यात आपल्या
पर्चड
ं भय आमच्या मनात साचून रािहलेले असते. पार मरेपयत
े 1जंकू न घेण्याऐवजी आहे
चालले आहे ते ठीक आह’े पर्कारच्या सुरिक्षततेला आह्ान िमळाल्यासारखे वाटते. नवे पर्दश

‘

े
त्याच कोंडवाड्ात कसेबसे चालवणे बरे वाटते. आजच्या िशक्षणाने आनदाऐवजी
भयपर्द स्मृती दण्यात
, स्वातत्याऐवजी
ं
ं
र्
ऐवजी मुकाट दगडपणा रुजवण्यात यश िमळवले आहे िनःसशय
गुलामीची आवड बाणवण्यात, सजनक्षमते
ं .
र् म्हटले आहे, माणसाकडे िकती आहे त्यापेक्षा तो स्वतः िकती आहे त्यावर त्याची िकमत
माक्सने
अवलबू
ं
ं न असते.
र्
िशक्षणाचा पिहल्यापासून शेवटपयतचा
उद्ेश माणसाची िकमत
वाढवणे हा आहे. त्याला आतून समृद् करणे आहे.
ं
आजच्या िशक्षणामुळे कदािचत माणस
त्याला िमळे लही, पण तो स्वतः समृद् होत होत
ं
ू माया जोडू शकेलही, सपत्ी
र्
नाही. स्वातत्याचे
, सजनक्षमते
च,े अफाट जािणवेच्या सामर्ाज्याचे धन त्याला िमळत नाही, आनद
ं
ं िमळत नाही.
े माणस
आत्मिवकास वा स्वतःला समृद् करून घेणे शक्य आहे हच
ू िवसरायला लागला आहे.
दसऱ्या
शब्दांत, माणसासारखे जगणेच िशक्षणाने अशक्य करून टाकल्यासारखे झाले आहे. शाळाकॉलेजे म्हणजे
ु
े ! एकmकडन
फक् पर्ेतांचे कारखाने झाले आहत
ू िचपाड
ू िवस्फारल्या डोळ्यांची, कोवळी मुले सरकावयाची कm दसरीकडन
ु
े .
झालेल्या सांगाड्ांच्या कवायतीच्या कवायती तयार! त्यात इ1जिनयर
, डॉक्टर, पर्ाध्यापक, कारकन
ं
ू - सगळे आहत
ू गेले तरी अगात
े . नाहीत फक् माणसे - जवळन
समाजाला उपयोगी पडणारेच आहत
वीज खेळावी अशी 1जवत
ं
ं माणसे!
े .
आिण याची मुळे आजच्या िशक्षणसस्थां
ं मध्ये, िशकवण्याचे िवषय व पद्तींमध्ये खोलवर गेलेली आहत
तीन पर्कारे त्यांचा िवचार करू.
े . िवद्ाथ्यार्ला िटपून घ्यायला लावणाऱ्या, घासायला
एक तर आजच्या िशकवण्याच्या पद्ती एकतफ¢ आहत
े . पर्थम पिहलीत किवता पाठ करायला लावण्यापासून (किवता ही पाठ करण्याची गोष् आहे हा
लावणाऱ्या आहत
अत्याचारी िवचार फक् चरक

र् . आम्हाला
झालेल्या पद्तीतच शक्य आहे!) ते पदवीपरीक्षांमधल्या 1सद्ान्तापयत

िचतर्कलेसारखा िवषयसुद्ा ‘‘कावळा झाडावर मांसाचा तुकडा घेऊन बसला आहे, कोल्हा खाली आहे, दरवर
उजवीकडे
ू
डोंगर आहे : ४५ िमिनटे’’ या पद्तीने िशकवला गेल्याचे स्मरते. कधी मुलांना घेऊन बाहरे गेलेत, कधी रगं नुसते उधळू
िदलेत - हे होत नाही. शास्ाचे िनयमसुद्ा अत्यत
ं रूक्षपणे पुस्तकातून िशकवले जातात. (िवज्ञान म्हणजे एक गद्
गोष् आहे हीसुद्ा एक पुराणकथा आह!े ) पर्योगशाळा, िवज्ञान-छद
ं -मडळे
ं , आिण िशकवतानाही त्या िनयमांचा व
रोजच्या अनुभवांचा तसेच मोठमोठ्ा शोधांचा सबं
ं ध जोडन
ू िशकवणे खरे तर पर्भावी ठरेल. खरे पाहता िवद्ाथ्यार्ला
स्वततर्पणे
या िनयमांचा ‘शोध’ लावता येण्याकरता वळण दाखवणे, िकता
ं
ं फार तर बोट धरून त्याला नेण,े एवढेच केले
पािहजे. सध्या म्हणजे तय्यार िनयम 1खळ्यांनी त्याच्या डोक्यावर ठोकन
ं समज कधीच
ू बसवला जातो. त्यामुळे 1जवत
र्
येत नाही. साधी गिणते सोडवणे, िदलेल्या िवषयावर िनबंध 1लिहणेसद्
ु ा त्याला जड जाते. त्याची सजनक्षमताच
मारली
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~ िचतर् काढणे, किवता, वा िनबंध 1लिहणे, तर अशक्यच
जाते. मग स्वततर्पणे
नव्या अनुभवांना हाताळणे, आपणहन
ं
आिण याचमुळे परीक्षा

–

पढवणी

–

र्
े ओझे - हे दष्चकर्
गाइड - स्वातत्य
चा नाश - परीक्षचे
सुरू होते.
ं व सजनशीलते
ु

कारखान्याचा एक भाग हा असा असतो.
आजच्या एखाद्ा अवाढव्य, अद्यावत शाळे च्या इमारतीत मधोमध जाऊन ‘ज्ञानानद
ं ’ हा शब्द मोठ्ाने ओरडला
तर मला वाटते तो कणालाही
चक्क ऐकच
ु
ू जाणार नाही! िशकण्या-िशकवण्यात आनद असू शकतो हे आज िशक्षक
े . उलट िवद्ाथीर् मारून-मुटकन
आिण िवद्ाथीर् दोघे पार िवसरून गेले आहत
ू वगार्त बसतात आिण कधी एकदा शाळा
सुटू न स्वततर्
सुरू होती आहे ते पहात राहतात! अशा शाळा वा कॉलेजे म्हणजे रूक्ष तुरुं ग बनतात.
ं , आनदी
ं सध्याकाळ
ं
े , बिशस्त
े
िशकणे म्हटल्याबरोबर कटाळा
अन् धडकm छातीत भरून येतात. वगर् बुडवणे, लक्ष न दणे
; सगळ्यांचे हे मूळ
ं
र्
े
आहे. याचाच एक भाग म्हणजे गुरुिशष्य नाते ही सौदबाजी
होते. त्यात ओलावा, आदर शून्य उरतो. एखाद्ा सजनशील
,
आनददायी
व्यवहारातच माणसे एकमेकांशी खरे 1जव्हाळ्याचे नाते जोडू शकतात. सबंध पर्िकयाच तशी नसल्याने हे
ं
होऊ शकत नाही. धदा
ं केल्यासारखे िशक्षक 1खळे ठोकठोकत रहातात, अन् मुले घायाळ होऊन सोसत रहातात.
आजच्या जगातले कारखान्यातले शर्म, िशक्षण, फार काय 1सनेमा-नाटकासारख्या करमणकm
ं ,
ु च्या गोष्ींतही हा थड
पैशांची गिणते करणारा गारठा भरून रािहला आहे. खरी नाती जोडणे अशक्य झाले आहे. यरेु का असे ओरडत रस्त्याने
नागवे धावण्याचा आनद
ं आज अशक्य झाला आहे.
लहान मुलाला पर्त्येक वस्तूबद्ल कतू
ं स्ट असतो, आनद
ं
ु हल असते; ती हाताळण्यात, शोधण्यात, ‘िमळवण्या’त इटरे
असतो. ही क्षमता चरकाच्या पर्त्येक दात्यातून वर जाता जाता नाहीशी व्हायला लागते. अन् त्याचबरोबर आणखीही एक
घडते:
मुलाचा माणस
ं या कारखान्यांमधून
ू व्हायच्याऐवजी कारकन
ू वा डॉक्टर होतो! समाजाला आवश्यक अशी ही यतर्े
तयार होतात. त्यांना मेकॅिनकल इ1जनीय
\रगची
वा उच्च तत्वज्ञानाची मािहती होते. पण त्याचा त्यांच्या स्वतःशी सबं
ं
ं
ं ध
काय ते उमगेनासे होते. एम.ए.होऊन नोकरी िमळते व पैसे िमळतात; एवढेच माणसाला कळू लागते. म्हणजे स्वतःला हे
े
े .
िशक्षण समृद् करत नाही; उलट फक् पैसे िमळवण्याची क्षमता आणन
पैशांची व्यापारी तहान वाढवून दते
ू दऊन
र् उरत नाही. उलट काम हे एक पर्चड
कामामध्ये व एकदर
जगण्यामध्ये स्वातत्य
ं
ं व सजन
ं ओझे होते व माणस
ू पैशांचा
गुलाम होतो. आतमधून \रता होतो. वर म्हटल्यासारखे िचपाड होतो. कणी
म्हणेल कm, मग या िवशेष शाखांमध्ये
ु
स्पेशलायझेशन नकोच का? तर ते हवे; पण सपू
ं णर् जीवनिशक्षणातलाच एक पुढे गेलेला तो भाग असायला पािहजे. आज
ती केवळ सूज आहे, िकवा
ं पोकळ मनावरचे पैसे िमळवण्याकरता उपयोगी पडणारे एक गळू आहे. मराठी घेऊन एम.ए.
d क वेळा शून्य असते. तत्वज्ञान-पंिडताला स्वतःच्या
झालेल्या माणसाला कलेची व सािहत्याची 1जवत
ं जाण आज बहते
जीवनाचा अथर् उमगत नसतो. इ1जिनयर
आपल्या मनाच्या व समाजाच्या पर्चड
ं
ं यतर्ापु
ं ढे अवाक् होऊन बसतो, भेदरून
जातो. कारण तो आत अत्यत
ं द\रदर्ी झालेला असतो. तो भेदरून, भोवडन
ं ू जगत राहतो. बालकवींच्या किवतेवरील
पिडतां
ची मते त्याला पाठ असतात, पण त्याच्या स्वतःच्या हृदयातले काव्य मरून गेलेले असते. तो पर्चड
ं
ं धरण उभे
करू शकतो : पण स्वतः स्वततर्पणे
उभा राह~ शकत नाही. िशक्षणाने केवळ डोक्यांवर िविशष् ज्ञानाचे ओझे घेतलेले
ं
े
े , सत्ा इत्यादींच्या - आधारािशवाय उभे रहाता येत
सांगाडे तयार होतात, अन् त्यांना बाहरच्या
कशाच्या तरी पैसा, दव
नाही.
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म्हणजेच, वेगळ्या दृष्ीतून, आजचे िशक्षण अत्यत
ं गैरलागू झाले आहे. मुलांपुढे वा नतर
ं मोठ्ा माणसांपुढे येणाऱ्या
ै ं
व्यिक्गत दनिदन
जीवनाचा व िशक्षणाचा सांधा साफ तुटला आहे. भोताली िदसणाऱ्या जीवनाच्या पर्चड
ं कोलाहलाचा
आिण मनातल्या आशा-आकांक्षा अन् दःखे
ु व भये यांचा अथर् लावण्याची ताकद माणसात ते आणू शकत नाही. त्याला
पोकळ करून भेदरवून टाकले जात आहे. त्यामुळे सगळे जग व तो स्वतः त्याला अनोळखी, अनाकलनीय झाला आहे.
मी एवढा िशक िशक िशकलो पण समाजवादावर त्यात एक अक्षर नव्हते; आिण बाहरे पडतो तर जो तो त्याच्याबद्ल
बोलत सुटलेला! ते कळणार कसे? माझ्यापुढे ग\रबी, जात, भूक, िहंसा, स्वाथर् यांचे थैमान चालले आहे, पण त्यािवषयी
ैं
मला इतक्या वषार्त कणीच
सांिगतले नाही. माझ लिगक
उपासमार व त्यातून येणारे पर्श्न सोडवण्याकरता जे लागते ते
ु
र् मला कळू शकत नाही. पैसे िमळवण्याची एक जाद ू मला
मला कधीच िदले गेले नाही. ‘मी सुिशिक्षत आहे’ याचा अथच
र् नाही. जर मला पैशाचा गुलाम व्हायचे नसेल, समृद्ी जमवायची नसेल, स्वतःलाच
आता येते यापलीकडे त्याला अथच
समृद् व्हायचे असेल, जर मला शुभर् शीड उभारून मुक् होऊ पहायचे असेल, आनंदी व्हायचे असेल, तर हे सगळे
िशक्षण गैरलागू आिण भकस
ठरत आहे. आिण ह्ा आकांक्षा पर्त्येक माणसाच्या, त्याला कळत नसले तरी, असतात.
ं
त्याच्या जगण्याचा पाया, आनदाचे
सर्ोत, त्याचे मूळ माणसपणच
वर ठरण्याऐवजी एक शाप झाले आहे. िनराशेच,े
ं
ू
दःखाचे
कारण झाले आहे. इतर अनेक गोष्ींबरोबरच गैरलागू िशक्षण हे ह्ाचे एक कारण आहे.
ु
र्
आतापयतचा
सगळा िवचारही जर असल्या िशक्षणाचाच एक भाग व्हायचा नसेल तर इतक्या खोलवर जाऊन
आणखी पुढेही गेले पािहजे : िशक्षणपद्ती अशी का आहे ते समजून घेऊन, ती बदलायची कशी ते पािहले पािहजे.
थोडक्यात, िनदान हा लेख तरी ‘लागू’ केला पािहजे!
र्
जरा डोळे आणखी उघडले तर िशक्षणाचे आजचे स्वरूप अटळ का आहे ते कळू शकते. स्वततर्
ं , सजनशील
, पर्ेममय
माणस
ू आजच्या समाजात नको आहे. असा पर्त्येक माणस
ू त्याचा हाडवैरी आहे. कारण आजचा समाज, माणसाने
माणसाच्या केलेल्या िपळवणकmवर
, िहंसेवर, स्वाथार्वर आधारलेल ा आहे . हा त्याचा पाया आहे, अन् यावर कोणताही
ु
े
आघात होऊ न दण्याची
व्यवस्था या समाजाने प\रपूणर् केली आहे. माणसाला शून्यवत पर्ेत केल्यािशवाय, त्याला पैसा
र्
े
या राक्षसी दवाचा
गुलाम केल्यािशवाय, तो पुरता नेस्तनाबूत होत नाही. त्याची सजनक्षम
ता मारून टाकल्यािशवाय
त्याची स्वातत्याची
तहान सपत
ं
ं नाही. रोगट उत्पादन-व्यवस्थेला जाणारा तडा कसाबसा सांधायचा असेल, िपळवणक
ू
र्
शक्य व्हायची असेल, तर अथव्यवस्था
, राज्यसत्ा, सामा1जक सस्था
- सगळ्यांना िविशष् आकार घ्यावा लागतो.
ं
े
त्यांच्यात माणसाचे माणसपण
कसे हरवेल याकडे लक्ष िदले जाते. मालकm हक्क, करार, मालमत्ेचे कायदकानू
िकवा
ं
ू
राज्यसत्ेचे अ1धकार, लोकशाहीच्या भकस
कल्पना, ‘शांतता आिण सुव्यवस्था’, िकवा
धमर् , जात, कटबसस्था
व
ं
ं
ु ुं ं
लग्सस्थां
ं चे नीितशास्-सगळ्यांतून हे साधले जात असते. िशक्षणव्यवस्था व पद्ती याच पर्स्थािपताचा एक भाग आहे,
एक एक हत्यार आहे. पर्ेताचे कारखाने चालू राहणे हा आजच्या स्मशानवत जगाची एक मूलभूत आवश्यकता आहे.
र्
े
आिण िशक्षणक्षतर्ात
हे राक्षसी चरक अितशय कायक्षमते
ने चालणे शक्य असते. कोवळी असहाय मुलेच खायला
े
िमळत असल्याने सगळे सोपे असते. एकतफ¢ िशक्षणाने, छातीतली धुगधुग नष् करून त्यांना हवा तो आकार दण्याचे
मोलाचे काम िशक्षणात केले जाते! एकmकडे पर्स्थािपत समाजरचना कायम रहावी म्हणन
ू मेलेल,े गैरलागू िशक्षण
र्
े िदले जाते व माणसाला पोकळ आिण हतबल करण्यात येत.े दसरीकडे
असजनशील
तऱ्हने
त्याला ‘उपयुक्’ ज्ञान
ु
े , आजच्या व्यवस्थेला त्याचा उपयोग करून घेणे शक्य करण्यात येत.े िशक्षणातून आज माणसाला ज्ञान िमळते हे
दऊन
कोणी नाकारत नाहीच. फक् हे ज्ञान केवळ पैशांना जोडलेले असते. शरीराच्या गरजा अन् मनाच्याही खोट्ा भुका
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भागवण्याकरता ते वापरले जाईल असेच असते. त्यामुळे हे ज्ञान ओझे होते. माणसाला आलेले बांडगूळ ठरते. काम ही
र्
िशक्षणासारखीच दःखद
गोष् ठरते. हे ज्ञान आनददायी
तेव्हाच होईल जेव्हा गरजा भागवणे हा सजनशील
व स्वततर्
ं
ं
ु
व्यवहार होईल, रखडपट्ी रहाणार नाही. मग त्यातूनच नव्या गरजा मी िनमार्ण करू शकेन. अन् त्या अश्या कm त्यांचे
र्
े , वगैर.े पण अशी सतत
समाधान हा पुन्हा सजनशील
व िशकण्याचा अनुभव असेल, पुन्हा नव्या गरजांना जन्म दईल
अत्यवस्थ माणसे हा आजच्या व्यवस्थेला सगळ्यात मोठा धोका ठरेल. अशी माणसे िनमार्ण होऊ नयेत हा िशक्षणाचा
े आह!े
आद् हतू
िशक्षणशुद्ी करायची असेल तर हे लक्षात घेतलेच पािहजे. िशक्षणव्यवस्था व पद्तीत बदल घडवण्याचा सबं
ं ध
र्
अप\रहायपणे
आजचा समाज उलथवून टाकण्याशी लागतो; स्वातत्यावर
आधारलेला, िपळवणकहीन
समाज िनमार्ण
ं
ू
र्
करण्याशी लागतो. िशक्षणशुद्ी, सांस्कितक
कर्ांती, अथव्यवस्थे
मध्ये (खरा) समाजवादी बदल अन् कामगारृ
र्
शेतकऱ्यांची सावभौम
राजकmय सत्ा: ही अप\रहायर् साखळी आहे.
र्
आजवर अनेक सिमत्या नेमून, नवीन नवीन कायकर्म
आखन
ू , मोठमोठाले िशक्षणतज्ज्ञ अन् पर्ाध्यापकांनी डोकेफोड
े
करूनही िशक्षणक्षतर्ात
मूलभूत शुद्ी आजवर का झाली नाही याचे रहस्य यातच आहे. जणू ‘इितहास - पर्िकर्येचा
े आहे: ज्या फांदीवर बसला आहात ती तोडू नका; िकवा
कावेबाजपणा’ या तज्ज्ञ मडळींना
आत कठे
ं
ं
ु तरी सूचना दतो
ू
े . असो.
उघडपणेच हे लोक पर्स्थािपत कायम रहावे याकरता कळनसवरून
वागत आहत
तर िशक्षणशुद्ीची खरोखर िनकड वाटणाऱ्यांनी हा सपू
ं णर् कर्ांतीचा सदभ
ं र् सतत लक्षात ठेवलाच पािहजे. नपेक्षा
जुजबी सुधारणा तरी होतील िकवा
ं आणखी भलत्याच मागार्ला िशक्षणव्यवस्था लागेल. वेगळ्या पर्कारचा साचलेपणा,
ें शन ितच्यात येईल -- जसे काही िठकाणी झालेले आहे.
पारतत्य
ं , अन् रे1जमटे
र्
अगदी पिहल्यांदाच आपण म्हटले कm िशक्षण हे दत
माणस
ं व सजनक्षम
ु फ¢ असले पािहजे. स्वततर्
ू अशाने िनमार्ण
होईल व असाच माणस
ू खरे िशक्षण घेऊ शकेल. म्हणजे िवद्ाथ्यार्नी, आम्ही सगळ्यांनी, स्वतःत बदल घडवून
d ं
आणण्याचीही गरज आहे. जे या कारखान्यातून सांगाडे होऊन बाहरे पडलेत - आिण असेच बहसख्य
- ते सोडले तर
े आिण या कारखान्यातल्या कन्व्हअर
े
े
बाकmचे बाहरचे
बल्टवर
बाटल्यांसारखे सरकणारे अगिणत अजून 1जवत
ं असलेले
िवद्ाथीर्, या सगळ्यांनी आधी स्वतःला झाडन
ू घेतले पािहजे. (िशक्षणात मुलांच्या कोवळे पणामुळे व ताजेपणामुळे
अत्याचाराला जेवढी सुलभता असते तेढीच बंडाची शक्यताही असते!) आम्हाला पैसा हवा आहे, गुलामी चालणार
आहे, आनद
ं नसला तरी सुख हवे आहे का आम्ही माणसासारखे जगण्याचा हक्क बजावणार आहोत ते आम्ही
ठरवायला पािहजे. आिण जर हा हक्क - हक्क कसला! आनद
ं , पर्ेम, स्वातत्य
ं िमळिवण्याची सधी
ं -- आम्हाला हवा
असेल तर िशक्षण दतफ¢
आहे हे जाणन
ु
ू आम्ही स्वतःला बदलले पािहजे. खरे सुिशिक्षत व्हायला पािहजे. या गोष्ीवर
भर दण्याची
े
अत्यत
डोळे उघडे ठे वणाऱ्या िवद्ाथ्यार्ला आज ऐंशी टक्के
ं जरूर असून हे केले जात नाही. कणाही
ु
िवद्ाथीर् या ना त्या स्वरूपात कॉपी करतात हे कळल्यासारखे असून त्याबद्ल एक अक्षर मी आजवर ऐकलेले नाही.
र्
े िशकवणाऱ्या
आम्हा िवद्ाथ्यार्च्या मुलींशी होणाऱ्या वागणकmिवरुद्
काही नाही! चांगल्या, आस्थेने सजनशील
तऱ्हने
ु
े
(क्विचत िमळणाऱ्या) िशक्षकांना भयकर
तर्ास दताना
मी मुलांना पािहलेले आहे. आपण असे का वागतो हे आम्ही
ं
d ं
समजून घेतले पािहजे व सगळी कारणे दरू केली पािहजेत. त्यातला मोठा भाग िशक्षणसस्थां
ं चा, पद्तींचा, अन् बहसख्य
े ढोंगी लोक नाकारतील. पण काही भाग िवद्ाथ्यार्चा आहे हही
े खरे
िशक्षक-पर्ाध्यापक-तज्ज्ञांचा आहे ही गोष् फक् हच
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े . आतून पेटलेली िशस्त, िनष्ा, वाईटाचा सताप
आहच
(िकंवा दसऱ्या
शब्दांत स्वातत्य
व चांगल्याची तहान)
ं
ं , उत्फल्ता
ु
ु
े .
या खऱ्या बदलाला, शुद्ीला, कर्ांतीला आवश्यक आहत
र् करत असतो तसाच
िशक्षणपर्िकर्या दतफ¢
असते याचा दसरा
अथर् असा : िशकताना जसा मी स्वततर्पणे
, सजन
ं
ु
ु
सबंध िशक्षणव्यवस्थेलाही मी ‘शोधले’ पािहजे, घडवले पािहजे. दसऱ्या
शब्दात आिण नेहमीच्या शब्दांत, िशक्षण काय व
ु
े
कसे असावे याबद्ल मला अ1धकार असले पािहजेत. एखादे सामुदाियक शेत राबवताना मी स्वाथीर्, सौदबाजी
भावनांवर
मात केली पािहजे (कॉपी केली नाही पािहजे) हे 1जतके खरे, िततकेच मला या सामुदाियक शेताच्या घडणीवर,
े . कारण त्यािशवाय आपुलकm अन् हे माझे घरचे शेत आह,े
कारभारावर, पर्त्यक्ष िनयतर्णात
िहस्सा िमळाला पािहजे हही
ं
र्
असे मला वाटणार नाही. आिण माणस
जेवढा स्वततर्
असतो तेवढा बाहरे नसतो.
ं
ं व िनिमितक्षम
ू घराच्या िभतीत
थोडक्यात, िवद्ाथ्यार्ना िवद्ापीठे, कॉलेज,े शाळा-सगळ्यांच्या कारभारात, िशकवण्याच्या पद्ती ठरण्यात, लागू आिण
समावेशक िशक्षणकर्म नेमण्यात, िशक्षक व पर्ाध्यापकही नेमण्यात (आईबापांनी ठरवलेली लग्े आता बस्स झाली!)
र् सबंध समाज बदलत नाही तोपयत
र् िवद्ाथ्यार्चा हा ‘सहभाग’ व्यवस्थेशी सघषार्
अ1धकार िमळाले पािहजेत. जोपयत
ं चा,
र्
तेढीचाच राहणार हे उघड आहे. पण हे पत्करायचे का नाही, समाजात बदल घडू द्ायचा कm नाही - मग तो कठपयतही
ु
र् आजच्या पर्स्थािपताने घ्यायचा आहे. लोकशाहीच्या अन् िहरव्या, िपवळ्या,
आपल्याला घेऊन जावो - हा िनणय
े का या सघषार्
े
े - ते त्यांनी ठरवायचे आहे.
पांढऱ्या कर्ांतीच्या ते गप्पाच मारणार आहत
आहत
ं ला तोंड फट
ु ू दणार
र् कोणता असेल हे ठरलेले आहे! राज्य चालवणारे, धदा
आपल्यापुरते बोलायचे तर, माझ्या मते पर्स्थािपताचा िनणय
ं
र्
करणारे, यिनव्ह1सट्ा
व शाळा चालवणारे लोक मूखर् असले तरी स्वतःला खलास करण्याइतके मूखर् नाहीत. म्हणन
ु
ू हे
आपणच करायचेय - या पर्ेतांच्या कारखान्यातल्या यतर्ां
ं त िचरडल्या जाणाऱ्या पर्त्येकाने. ितथल्या ितथे चकर्ाला खांदा
ू हे यतर्
रेटू न, िमठी मारून, लोंबकळन
ं थांबवण्याचा व उलटे िफरवण्याचा िनकराचा पर्यत्न करून. िवधायक सूचना
े , पर्योग करून पहायला सांगन
करून, नव्या पर्कारच्या िशक्षणाकरता पर्त्यक्ष रोजच्या पर्श्नांना उत्रे दऊन
ू - आिण हे न
कराल तर हे यतर्
ं उध्वस्त करू, बंद पाडू असा लढाऊ पिवतर्ा घेऊन! या सूचनांचा, ‘िवद्ाथ्यार्च्या मागण्यां’चा
सहानुभूितपूवर् क िवचार करण्याची आश्वासने हजारो वषेर् आम्ही ऐकत आलो आहोत. पार शबु
ं काच्या तपाच्या
अ1धकाराच्या मागणीपासून ते आजवर. हे असे होणार नाही. सुधारणावाद्ांचा काळ आता गेला आहे. आता समोर
र् , कठोर सघष
सरळ, िनदय
ं र् आहे. म्हणजे असे: पर्स्थािपत तर काही बदलणारे नाहीत, आिण फार तर काही सुधारणा
करण्यापलीकडे तर नाहीच. आपली भूक तर ही अशी वाढलेली, सबं
ं ध बदलू पहाणारी. मग काय करायचे? वर
र् चरकाच्या दात्याला रेटत जायचे. सगळ्यांनी एकदम. न हलता-परत, दसरा
म्हटल्यापर्माणे खांदा रक्ाळे पयत
दाता,
ु
~ , स्वतःला बदलत, घडवत, िशकवत करावयाचे आहे.
दसरा
चरक. पण हे सगळे आजच्या िशक्षणसस्थां
ं मध्ये राहनच
ु
जरी अितम
उद्ेश या व्यवस्थेला ‘खांदा दण्या
े ’चा असला तरी आज ते शक्य नाही. म्हणन
ं
ू तर्ागा व िचडिचड न
करता, थड
िनधार्र जागा ठे वायचा, अन् आजच्या सस्थां
ं , धारदार, सतापी
ं
ं मधून लाँग माचर् करत जायचे. िमळे ल ितथे
िहसडा मारायचा, शक्य तर यतर्
ं उलटे िफरवायचे, थांबवायचे; शतर्ू जोरात आला तर पाय काढता घ्यायचा. वळण घेऊन
पुन्हा माचर् सुरू ठेवायचा. या सगळ्याने आमूलागर् िशक्षणशुद्ी वगैरे होणार नाही हे मातर् पक्के ध्यानात ठेवायला पािहजे.
ू ू
र् न हळहळ
काहीबाही सुधारणा होतीलही. पण मूळ पाया माणसाला पर्ेत बनवण्याची पर्िकर्याच राहील. या लाँग माचमधू
े
े त असे लोक वाढतील. कन्व्हअर
े
े
आपण वाढत जाऊ. बाहरही
सगळीकडे सगळ्या क्षतर्ां
बल्टवरच्या
बाटल्या रक्बंबाळ
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होतील, पण त्यांच्यात दारू ठासली जाईल. अन् कधी तरी मग स्फोटक हालचाली त्यांच्यात सुरू होतील. कारखाना
वाळवीने पोखरल्यासारखा कोसळायला लागेल. दसरीकडे
नवीन िनमार्ण होऊ लागेल.
ु
सारांश, खऱ्या अथीर् िशक्षणशुद्ी खरोखर तेव्हाच होईल, जेव्हा दव
े , धमर् , पैशांची गुलामी, अन् िहंसेवर आधारलेले
ू पडेल. िशक्षणक्षतर्ातला
े
राज्यही कोसळन
लढा त्यांच्याशी िनगिडत आहे. आिण दतफ¢
आहे: पलीकडचे बदलताना,
ु
अलीकडचे ही बदलल्यािशवाय अशक्य आहे. सपू
ं णर् कर्ांतीकरता अक्षरशः अतबार्
ं ह् कर्ांती आवश्यक आहे.
या सवर् िववेचनातून अनेक मुद्,े उपमुद्े पुढे येतात. त्यांचा िवचार आिण त्यावर आधारलेल्या मागण्या व लढ्ाच्या
र्
योग्य पद्ती सजनशीलते
ने िनमार्ण करायला लागतील. एरवी आम्ही आजच्या शालेय िशक्षणाने जसे आधळे
झालोय
ं
े
तसे बाहरच्या
पक्षािबक्षांच्या पर्स्थािपतांकडन
व िवद्ाथीर्
ं पणाने वागत राह~ . असे आजवरच्या यवक
ू ‘िशकन
ु
ू ’ही आधळे
े . कठे
चळवळींचे चाललेले िदसते आहच
ु अवास्तव मागण्या, कठे
ु मूल्यिवचार नसलेल्या, ‘कॉपी करू द्ावी’ यासारख्या
र् हसा, तर कठे
भकस
मागण्या, कठे
ं
ु िनरथक
ु शांततामय मागर् अन् साधनशुिचतेचा अनाठायी ध्यास, कठे
ु पोथीबाज
िदशा अन् कणाच न उरलेल्या गुळगुळीत अन् मुळमुळीत ‘लढाऊ’ सघटना
. या
िवश्लेषणे व मागर् , तर दसरीकडे
ं
ु
सगळ्यात आमची वाताहत होत आहे. ही कोंडी फोडण्याच्या दृष्ीने त्या लेखातील एकदर
िशक्षणािवषयी समज उपयोगी
ं
पडेल असे वाटते. मग अनेक सुधारणा व मागण्यांचा आराखडा करता येईल, व सबंध िशक्षणव्यवस्थेचे कजले
ले रहस्य
ु
र् येतील. उदाहरणाथर् , आपल्या िववेचनात कर्माने येणाऱ्या मागण्या
जाणन
ू घेऊन, िविशष् प\रस्थतीत लढ्ाचे मागही
ें न पर्त्यक्ष जगाशी व शर्िमकांशी जास्त सबं
अशा होऊ शकतात : पुरवणी-वाचन, सहली, समाजकायर् , शर्मकायर् वगैरतू
ं ध;
र्
पर्योग, 1सनेमा, इत्यादींवर जास्त भर; घोकपट्ी
आिण स्वततर्
च्या अभावावर आधारलेल्या
ं
ं बुद्ी व सजनशीलते
परीक्षापद्तीत बदल; केवळ ‘पैसा-उपयक्
ं
जीवनािवषयी - धमर् , जातीयता, समाजवाद,
ु ’ ज्ञानाबरोबरच एकदर
कर्ांितकारक िवचार यांिवषयी - अभ्यासकर्मात िवषय; इटर
ं -िड1सप्लनरी आिण इिटगर्े
ं टेड अभ्यासकर्म; िशक्षकैं
िवद्ाथ्यार्चा मानवी पातळीवर अ1धक सबं
बाबींत व खऱ्या अथीर् िशक्षण; कॉपी वा इतर वाईट गोष्ींबद्ल
ं ध, लिगक
र्
कडक िशक्षा करण्यासाठी िवद्ा1थसिमत्या
व त्यांना योग्य अ1धकार; अभ्यासकर्म, िशकवण्याच्या व मूल्यमापनाच्या
र्
पद्ती व नेमणका
कारभार यात िवद्ाथ्यार्ना िनणार्यक सहभाग; गर्ंथालये व पर्योगशाळा इत्यादी
ु आिण सवसाधारण
सोयी व मोफत िशक्षण इत्यादी. आिण मग व्यापक कर्ांतीच्या सदभार्
ं त उद्वणाऱ्या िवद्ापीठांचे स्वातत्य
ं व पािवत्य,
े
बकारीिवरुद्
उपाययोजना, राजकारणात भाग घेतल्याबद्ल आकसाला पर्ितबंध, जातीयतेला िवरोध, इतर व्यापक
र् व राजकmय मागण्या इत्यादी.
सामा1जक, आ1थक
पर्त्येक िठकाणची प\रस्थती, िवद्ाथ्यार्ची व व्यवस्थेची तयारी, त्या गावातले सामा1जक व राजकmय जीवन,
इत्यादींची नीट कल्पना करून घेऊन मग मागण्या, सघटने
चे अतगत
ं
ं र् स्वरूप व लढ्ाचे मागर् , आिण डावपेच
तपशीलवार ठरवावे लागतील. पण या पुढच्या गोष्ी, आिण पर्त्यक्षात कतीने
सोडवण्याच्या. या सगळ्यांमध्ये मूळ
ृ
र्
उद्ेशाचे - स्वततर्
, आनदी
ं , सजनक्षम
ं , माणसासारखा माणस
ू घडवण्याचे व त्याला अनुरूप अशी व्यवस्था घडवण्याचे
र्
े कामा नये. कारण याच सततच्या सवकष
- िवस्मरण मातर् होऊ दता
भानातून व झगड्ातूनच एक अफाट बहरलेले
े . आजच्या िशक्षणामुळे
ची सुरी ही आमची हत्यारे शाबूत रहाणार आहत
स्फोटक स्वप्न अन् थड
ं , धारदार पर्चड
ं सतापा
ं
बाकm गमावण्यासारखे काही आपल्याकडे नाहीच.
(हजार हातांचा आक्टोपस मधून साभार)

sudheerbedekar@gmail.com
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जनआदोलन
ं
ं - साधीसरळ गुंतागुत
ं
सुनील तांबे
चळवळ

िवकास

खाउजा

महानदीवरील िहराकड
र िवद्ापीठाच्या जवळ आहे. िहराकड
ं
ू धरण सबळपू
ू धरण पर्कल्पामुळे दीड लाख एकर
र्
जमीन ओ1लताखाली आली. त्यािशवाय काही शे मेगावॉट िवजेची िनिमती
होते. पण धरणाच्या प\रसरातील
आिदवासींच्या गावात वीज पोचलेली नाही. सबळपू
र िवद्ापीठाच्या एका पर्ाध्यापकाने एका गावकर्याला ह्ासबं
ं
ं धात
छे डलं. तर आिदवासी उत्रला, "िदव्याखाली अधार
ं
असतो." पण त्या अधारातही
ं
अवकाश असतो. तो िदसत नाही.
िवकासाची सकल्पना
सरळ-सोपी असते कारण ती िदव्यासारखी िदसते. िवकासाची सकल्पना
गुंतागुंतीची असते
ं
ं
े आपल्या नजरेला िदसत नाही. त्या आिदवासीचे उद्गार पर्ाध्यापकाला
कारण त्या िदव्याखालच्या अधारातला
पर्दश
ं
र्
दाशिनक
वाटले.
िवकास म्हणजे काय, ह्ाची उकल करताना त्या पर्ाध्यापकानं म्हटल,ं "मानवी शर्म आिण ज्ञान ह्ांच्या सयोगातू
न
ं
उत्पादक शक्चा िवकास होतो. माणसाच्या जीवनिवषयक सकल्पना
ं
आिण िवश्व ह्ांच्या आकलनातून ज्ञान िनमार्ण
होतं. त्यामुळे ज्ञानिवषयक धारणेतून िवकासपर्कल्प जन्म घेतो. त्यामुळे धरण असो कm कारखाना वा शाळा, ह्ामुळे
े
िवकास झाला आहे कm नाही, हे शोधायचं असेल तर त्या पर्कल्पाला जन्म दणारी
जी ज्ञानिवषयक धारणा आह,े ितचा
स्वीकार त्या प\रसरातल्या लोकांनी केला आहे का असा पर्श्न िवचारायला हवा. म्हणजे स्थािनक लोकांच्या
जीवनिवषयक धारणांशी तो पर्कल्प एकजीव झाला आहे का, स्थािनक लोकांच्या जीवनधारणा त्या पर्कल्पाने बदलल्या
आहत
े का, स्थािनक लोकांच्या ज्ञानिवषयक, जीवनिवषयक धारणा पर्कल्पात अनुस्यत
ू असलेल्या ज्ञानिवषयक
े का अशा पर्श्नांची उत्रं शोधायला हवीत."
धारणांशी िमलाफ करत आहत
र्
अिभवृद्ी वेलगु ू नीडालू' ह्ा शीषकाचा
(िवकास - पर्काश आिण छाया) पर्ा. आर्. एस्. राव ह्ांचा हा िनबंध 1990

'

र्
र्
साली तेलगू ू सोसायटीने पर्कािशत केला. पर्ा. राव ही माक्सवादी
िवचारांची एक नावाजलेली व्यक्m. माक्सवादी
लेिननवादी आिण त्यानतर
माओवादी सशस् आदोलनाचे
ते िचिकत्सक अभ्यासक होते. 90च्या दशकातील
ं
ं
भारतातील िविवध जनआदोलनां
नी िदव्याखाली असलेल्या अधारातील
अवकाशाला पर्काशमान करण्याचा अथक
ं
ं
पर्यत्न चालवला आहे.
धरण पर्कल्पामुळे होणार्या िवस्थािपतांचा पर्श्न मुळशी धऱणापासून, म्हणजे स्वातत्य
उपस्थत झाला
ं आदोलनातही
ं
र्
होता. महाराष्ात
पर्श्न बाबा आढाव, एन्. डी. पाटील इत्यादींनी यशस्वीपणे लढवलाही
र् धरणगर्स्तांच्या पुनवसनाचा
े ख वा एन. डी. पाटील; ह्ांपैकm कोणी धरणांना
होता. सेनापती बापट असोत, कm बाबा आढाव; वा गणपतराव दशमु
िवरोध केला नव्हता. धरणामुळे जमीन ओ1लताखाली येत,े शेती उत्पादनात वाढ होते, िवकास होतो हे त्यांना मान्य
होतं. पण िवस्थािपतांचा पर्श्न सोडवायला हवा, एवढच
ला
ं ते अधोरे1खत करत होते. त्यामुळे िवकासाच्या सकल्पने
ं
र् बचाव आदोलना
त्यांचा िवरोध नव्हता. 80च्या दशकात उभ्या रािहलेल्या 'नमदा
'ने आधुिनक िवकासाच्या सकल्पने
ला
ं
ं
र् कोण घेत,ं ते िनणय
र् कसे घेतले जातात,
आव्हान िदलं. िवकास म्हणजे काय, कोणाचा िवकास, िवकासासबं
ं धीचे िनणय
धरण पर्कल्पाचा आराखडा बनवताना मांडलेले लाभ-हानीचे आकडे कसे फसवे असतात, धरण पर्कल्पामुळे िवस्थािपत
होणार्यांचे मानवी हक्क कसे पायदळी तुडवले जातात, जगल
म्हणजे केवळ लाकडफाट्ाची
कोठारं नाहीत कm
ं
ू
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पर्ाणवायचे
ं वर अवलबू
ं न असतात - त्यांच्याकडे जमीन मालकmच्या
ू कारखाने नाहीत, तर अनेक मानवी समूह जगलां
े
नोंदी नाहीत म्हणन
लावण्याचा हक्क सरकारला कसा नसतो, िकवा
ं , लोकशाही राज्यकारभाराची
ू त्यांना दशोधडीला
र् बचाव आदोलन
चौकट लोकांची मुस्कटदाबी कशी करते, असे अनेक मुद्े या आदोलनाने
ऐरणीवर आणले. नमदा
फक्
ं
ं
र् बचाव
र् खोर्यापुरतं मयार्िदत रािहलं नाही. मुंबई, पुण,े िदल्ी, केरळ, बंगलोर, अमे\रका, जपान, इथेही नमदा
नमदा
र् न्यायाची
आदोलनाचे
गट स्थापन झाले. ह्ा आदोलनाने
िवकास पर्कल्पाच्या िवरोधात लढताना सामा1जक-आ1थक
ं
ं
मागणी करणार्या, समता आिण समृद्ीची सांगड घालू पाहणार्या िविवध सघटना
, गट, व्यक्m ह्ांना आकिषर् त केलं.
ं
र् बचाव आदोलनाच्या
र्
र् खोर्यातील लोक उपस्थत
1989 साली हरसूद येथे झालेल्या नमदा
कायकर्माला
केवळ नमदा
ं
े
र्
नव्हते, तर दशभरातील
सुमारे 350 सघटना
, कायकत्यार्
चे गट, कलावत
ं
ं इत्यादींनी हजेरी लावली. िवस्थापन, िवनाश,
िवषमतेला नकार आिण नव्या िवकासाची सुरुवात, हा हरसूद अ1धवेशनाचा जािहरनामा होता.
े
हरसूदच्या अ1धवेशनानतर
िविवध जनआदोलनां
ना एकमेकांशी समन्वय साधण्याची गरज भासू लागली.
ं दशातील
ं
d र् कपन्यां
' ह्ा समन्वयाची सुरुवात झाली. बहराष्ीय
च्या िवरोधातील आझादी बचाव
त्यातून 'जनिवकास आदोलन
ं
ं
र् र् फोरम, भोपाल गॅस पीिडत मिहला उद्ोग सघटना
आदोलन
, िहमालय बचाव आदोलन
, नॅशनल िफश वकस
, मानव
ं
ं
ं
र् बचाव आदोलन
वािहनी, गगा
, समाजवादी जन प\रषद, िचल्का बचाओ आदोलन
, नमदा
, जनिवकास
ं मुक्m आदोलन
ं
ं
ं
ें ' ह्ा व्यासपीठाची
आदोलन
ह्ांनी जनआदोलनां
चा राष्ीय
ं
ं
र् समन्वय अथार्त 'नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मूव्हमट
स्थापना केली.
ें पर्ोगर्ॅम' (एस्.ए.पी) भारताने स्वीकारला.
िवश्व बँक आिण आतरराष्ीय
एडजस्टमट
ं
र्
र् नाणेिनधी ह्ांचा 'स्टक्चरल
र्
अथव्यवस्थे
त सरचनात्मक
ं
बदलाला सुरुवात झाली ती 1990 नतर
ं . हे धोरण िवकासािभमुख कm उद्ोगािभमुख हा
ेर् पर्श्न आहे. तूतार्स तो बाजूला ठेवूया. परतु
वादाचा वा चचचा
ं ह्ा धोरणामुळे गुंतवणक
ू , भांडवलाची मालकm, नफ्याची
े ं वगैर,े बंदराचं खाजगीकरण
वाटणी, िविवध खिनजांच्या खाणींसबं
ं धातील धोरण म्हणजे जिमनींचे मोठे पट्े भाडेपट्ीनं दण
अशा अनेक बदलांना सुरुवात झाली. 1995 ते 2011 ह्ा काळात, फक् ओडीशा राज्यातच 50,276 एकर जमीन
िविवध उद्ोग पर्कल्पांसाठी राज्य सरकारने सपािदत
केली. त्यािशवाय रस्ते, रेल्वे इत्यादी पायाभूत सुिवधांसाठी
ं
सपािदत
केलेली जमीन वेगळी. खाणींसाठी खाजगी उद्ोगांना भाडेपट्ीनं िदलेली अडीच लाख एकर जमीन वेगळी.
ं
रोजगाराचं म्हणायचं तर 1960 साली उभ्या राह्लेल्या राऊरकेल्यातील पोलाद पर्कल्पाने 34 हजार लोकांना थेट
ेर् -िमत्ल पर्कल्प फक् साडेपाचशे लोकांनाच थेट
नोकऱ्या िदल्या होत्या. 12 दशलक्ष टन पोलाद उत्पादनाचा आसलर
े
नोकर्या दणार
आहे. म्हणजे ज्यांची जमीन आिण जगण्याची ससाधन
ं
ं िहरावून घेण्यात आली, त्यांना ह्ा पर्कल्पांमध्ये
े
तपशील पाह्ला, तर दशामध्ये
काय घडत
िवकासाची सधी
ं नाही. एकट्ा ओडीशा राज्यातील जमीन सपादनाचा
ं
र् ससाधन
d र्
असावं ह्ाचा अदाज
येतो. इतक्या पर्चड
ं
ं पर्माणावर जमीन आिण नैसिगक
ं
ं खाजगी उद्ोजक वा बहराष्ीय
कपन्यां
च्या हाती गेल्याने लोकांच्या जगण्याच्या हक्कावर गदा आली. त्यातून िविवध जनआदोलन
ं
ं
ं उभी रािहली.
र् ेर् ह्ांची िनष्ा, बां1धलकm, सजनशीलता
र्
स्थािनक नेते आिण कायकत
आिण सघटन
कौशल्य, ही या आदोलनां
ची शक्m
ं
ं
े —म्हणजे एखाद्ा िविशष् पर्श्नाची तड लावू पाहणारं होत.ं मातर् आदोलनां
होती. त्यांचं स्वरूप अथार्तच इश्यू बस्ड
त
ं
र् स्वरुपात का होईना, पण स्पष् होते.
िविवधता एवढी पर्चड
ची िवचारधारा सकmण
ं , कm त्यातून ह्ा आदोलनां
ं
ं
े
दशातील
शेतकरी आिण शेती व्यवस्थेच्या आजच्या स्थतीला जबाबदार असणार्या िविवध आतरराष्ीय
ं
र् घटकांची
ै
आिण त्यावरील उपयांची नोंद जनआदोलनां
च्या 'राष्ीय
पुढील शब्दांत घेण्यात आलीः
ं
र् समन्वया'च्या एका बठकmत
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ितसरं सहस्क हे जागितकmकरणामुळे प\रघावर फेकल्या गेलेल्या शेतकरी शेतमजूर मच्छमार समूह आिदवासी

'

,

,

,

समूह कारागीर द1लत व इतर समूहांचे असेल. जागितकmकरणाच्या आव्हानाचा सामना करीत जमीन पाणी व जगल
ं
,

,

,

यांचं स्वतःच व्यवस्थापन करून आपण दृढ होत जायचं आहे. जनुक अिभयांितर्कm व पेटंट्सपासून मुक् समाज
र् ं आव्हान आपण स्वीकारायचं आहे. आपली पारप\रक
िनिमतीच
िवद्ा व जैविविवधता इतरांबरोबर उपयोगात आणायची
ं
े
आमची परपरा
राहत आली आहे. जगातील कणालाही
ितच्यावर िनयतर्ण
ठेवू दण्यास
आमचा िवरोध आहे.
ं
ं
ु
े . या भांडवलदारांच्या नफ्याच्या
भांडवलदारांच्या िवरुद् आपले लोकशाही अ1धकार आपणांस सुरिक्षत ठेवायचे आहत
ें मूल्ये आपण समजून घेऊ व भारताच्या सध्याच्या घटनेतील
चकर्ािवरुद् सामा1जक न्याय व समानतेची लोककदर्ी
र्
े
े
लोकशाहीसाठीचा अवकाश वापरून आपली सावभौमता
आपण ठसवू. आपल्या दशातील
सत्ाधार्यांनी दशातील
बीज

,

े
वनस्पतींची समृद् जैविविवधता बड्ा कपन्यां
च्या हाती दण्याची
तयारी चालवली आहे. त्यासाठी वेगवेगळे कायदे
ं
े
करून सरकार इथल्या जैविविवधतेचा ताबा घेणार आहे. हे रोखण्यासाठी दशभरातील
स्थानीय समुदायांनी
आपआपल्या जैव ससाध
ं नांवरील अ1धकारांची घोषणा करावी.

'

जनआदोलनां
चा राष्ीय
नाही. तर िविवध सघटना
आिण आदोलनां
चं ते एक
ं
ं
ं
ं
र् समन्वय (ज.रा.स.) ही एक सघटना
े . शासनसस्थे
व्यासपीठ आहे. जनआदोलनां
नी जे पर्श्न उपस्थत केले आहेत ते शासनसस्थे
ं
ं शी सबं
ं 1धत आहत
ं त कायदा, धोरण िनश्चत करणे आिण त्यांची अमलबजावणी
करणे, ह्ामध्ये बदल करण्यासाठी आदोलनां
चा रेटा हवाच.
ं
ं
2011 साली अण्णा हजारे ह्ांनी सुरू केलेल्या जनलोकपाल कायद्ाच्या मागणीसाठी जे आदोलन
सुरू झाल,ं त्यामध्ये
ं
ज.रा.स. चे अनेक पदा1धकारीही सहभागी झाले. ह्ाच आदोलनातू
न पुढे 'आम आदमी पाटीर्' ('आप') स्थापन झाली.
ं
ें
भर्ष्ाचारिवरोधी आदोलनाने
ं
केवळ 'जनलोकपाल िवधेयक' ह्ाच मागणीवर लक्ष किदर्त
केल.ं वस्तुतः भर्ष्ाचाराच्या
िवरोधातील लढाई तीन आघाड्ांवर केली पािहजे. पिहली आघाडी: अथर् -राजकmय व्यवस्था. 1991 नतर
ं जे काही
सरचनात्मक
बदल भारतीय अथर् -राजकmय व्यवस्थेत झाले, त्यामुळे मतर्ी
ं
ं आिण नोकरशहांच्या हाती अमयार्द सत्ा
आली. त्यामुळे गैरव्यवहारांच्या सख्ये
ं त आिण पटीत पर्चड
ं वाढ झाली. 'टू -जी' घोटाळा, कोळसा खाणवाटप घोटाळा,
राष्र् कु ल कर्mडास्पधार्च्या आयोजनातील घोटाळा, 'रािडया टेप्स्'ने बाहरे आणलेलं कॉपोर्रट
े -राजकारणी आिण पतर्कार
ें ं आदोलन
ें
ह्ांचं गूळपीठ, ह्ावरून हा मुद्ा स्पष् व्हायला हवा. ददवाने
अण्णा हजारच
फक् कायद्ावर किदर्त
झालं. पुढे
ं
ु ैर्
त्या आदोलनातू
न िनमार्ण झालेल्या 'आप'ने िदल्ी िवधानसभा िनवडणकां
िविवध
ं
ं
ु मध्ये यश िमळवल्यानतर
े नेते आिण जनआदोलनां
जनआदोलनां
ना आशेचा िकरण िदसू लागला. समाजवादी जनप\रषदचे
च्या राष्ीय
ं
ं
र् समन्वयाच्या
ें यादव, हे 'आप'मध्ये सामील झाले. जनआदोलनां
पर्िकर्येत सुरुवातीपासून सामील असलेले योगदर्
ना न्यायालयीन
ं
े
आधीपासूनच 'आप'मध्ये सकर्mय
कामकाजात नेहमीच मदत करणारे, त्यांचे खटले लढवणारे पर्शांत भूषण हे कायदतज्ज्ञ
होते. अरिवद
ं केजरीवाल ह्ांच्या नेतृत्वाखाली ह्ा पक्षाने नवी िदल्ीतील शेकडो तरूणांना अितशय पारदशीर्पणे
िनवडणका
ु कशा लढवता येतील, ह्ाचा धडा घालून िदला. 'कर्ोनी कॅिपटॅ1लझम' च्या िवरोधात केजरीवाल ह्ांनी स्पष्
भूिमका घेतली. काँगर्ेस आिण भाजप ह्ांच्यापासून वेगळा पयार्य उभा करण्याची भाषा ते करू लागले. त्यामुळेही
जनआदोलनां
च्या आकांक्षांना 'आप' साद घालू लागली. 2014 च्या लोकसभा िनवडणकां
ं
ु मध्ये 'आप'च्या वाट्ाला
र्
केवळ चार जागा आल्या. त्याही पजाबातू
न. जनआदोलनां
च्या ज्या कायकत्यार्
नी वा नेत्यांनी िनवडणका
ं
ं
ु लढवल्या, ते
र् ेर् पुन्हा
सपशेल पराभूत झाले. त्यानतर
'आप'मध्येह ी धुसफस
चे नेते-कायकत
ं
ं
ू सुरू झाली. अथार्तच जनआदोलनां
आपआपल्या आदोलनात
गुंतले.
ं
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े
हे रोखण्यासाठी दशभरातील
स्थानीय समुदायांनी आपआपल्या जैव ससाधनां
वरील अ1धकारांची घोषणा करावी',
ं

'

र्
े वा आवाहन करून पर्श्न सुटत नसतो; त्यासाठी सघटना
े
असा आदश
लागते. तरच दशव्यापी
कायकर्म
अमलात
येऊ
ं
ं
र्
शकतो. जनआदोलनां
च्या कायकत्यार्
ना दशव्यापी
े
सोडाच पण राज्यव्यापी सघटना
उभारण्याचीही गरज वाटत नाही.
ं
ं
भारत सरकार, पर्स्थािपत राजकmय पक्ष, जागितक भांडवलशाही इत्यादींच्या िवरोधात सघटना
न उभारता जनलढा
ं
कसा उभारायचा, ह्ाची स्पष्ता जनआदोलनां
च्या राष्ीय
ं
र् समन्वयाकडे नाही. साधी राहणी, उच्च िवचारसरणी ह्ाला
िवरोध असण्याचं कारण नाही पण व्यक्mच्या आकांक्षांना जनलढ्ात िकवा
सघषार्
ं
ं त काही स्थान आहे कm नाही?
ज्याच्याकडे सायकल असते त्याला स्कटर
घ्यावीशी वाटते. ज्याच्याकडे स्कटर
आहे त्याला चारचाकm हवीशी वाटते.
ू
ू
र् असली, तरी गोरगरीबांना
र्
ह्ा साध्या आकांक्षांना स्थान नसलेली िवचारसरणी िकतीही रोमिटक
, आदशवादी
, आकषक
ँ
कशी भुरळ घालेल? राजकmय-सामा1जक आदोलन
चालवताना पुढच्या पाच, दहा, पंधरा, पचवीस
वषार्चा वेध घ्यायला
ं
ं
र्
हवा आिण त्यानुसार कायकर्म
आखायला हवा. अथार्त सघटना
असेल तर हा पर्श्न िनमार्ण होतो. सघटना
नाही आिण
ं
ं
र् ेर् वगळता बाकmचे अनेक लोक केवळ
र्
, सघषार्
सगळा आदशवादाचा
ं चा, िवचारधारेचा कारभार असला, कm कायकत
र् ेर् बनतात.
पर्श्नापुरते सघटना
वा आदो
ं
ं लनाशी जोडले जातात आिण िनवडणकां
ु मध्ये वेगवेगळ्या राजकmय पक्षांचे कायकत
रोज उठन
करणं कष्करी माणसाला परवडणार ं नसतं आिण शक्यही नसत.ं कारण त्याला जगायचं असत.ं
ं
ू आदोलन
े ख नावाचे एक कम्यिनस्ट
प\रणामी, आदोलनां
चा जोर नतर
नेते
ं
ं ओसरत जातो. अमरावती 1जल्ह्ात सुदामकाका दशमु
ु
होते. त्यांच्या चा\रत्याचा आिण च\रतर्ाचा क\रष्मा मोठा होता. िवधानसभा, लोकसभेच्या िनवडणका
ु त्यांनी यशस्वीपणे
लढवल्या. त्यांच्या िनधनानतर
पक्ष आहे, हे कोणत्याही िनवडणकmत
समजत नाही.
ं अमरावती 1जल्ह्ात कम्यिनस्ट
ु
ु
जनआदोलनां
ं
ची मदार अशा व्यक्वर आहे. त्यातल्या काही व्यक्m थकतात, भुलतात तर काही व्यक्m उतणार नाही मातणार नाही - घेतला वसा टाकणार नाही, ह्ा िनष्ेने कायर् करत राहतात. अशा व्यक्बद्ल समाजात आदर असतो.
ू िनघालेल्या लोकांना अधारातल
िदव्याच्या पर्काशात उजळन
ं
ं अवकाश शोधणार्या लोकांबद्ल आदर असतो,
आपलेपणा वाटतो आिण अनेकदा त्यांच्या मनात अपराध भावनाही असते.
र् ेर् िदपून जात नाहीत. िवकास पर्कल्पामुळे िवस्थािपत
िवकासाच्या पर्काशानं जनआदोलन
ं
ं आिण त्यांचे कायकत
होणार्यांचा 'िकर्िटकल मास' आदोलन
उभारतो. त्या आदोलनाला
वैचा\रक िदशा दण्या
े चं आिण त्यांचे हौसले बुलद
ं
ं
ं
र् ेर् करतात. ह्ा अगाने
र् ेर् हे पर्करण
करण्याचं कायर् , जनआदोलन
जनआदोलन
ं
ं आिण त्यांचे कायकत
ं
ं
ं आिण कायकत
े ं
साधसरळ
आहे. मातर् लढा यशस्वी होण्यासाठी शासनसस्थे
आिण नोकरशाही) स्वरूप आिण
ं
ं चं (मितर्मडळ
ं ं , कायदमडळ
ते बदलण्याची व्यहरचना
ह्ामध्ये त्या 'िकर्िटकल मास'चं स्थान िनणार्यक नसतं. त्यासाठी राजकारणाच्या मुख्य
ू
पासून दरू जाण्यािशवाय पयार्य नसतो. जनआदोलन
पर्वाहात यावं लागतं आिण ते करायचं तर जनआदोलनां
ं
ं
ं आिण
र् ेर्, हे पर्करण इथं गुत
त्यांचे कायकत
ं ागुंतीचं बनत.ं

(ऐसी अक्षरे, िदवाळी अक
ं , 2014 च्या सौजन्याने)

●●●
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डावा आदशवाद आ ण खुली बाजारपेठ
िम1लदं मुरुगकर
चळवळ

िवकास

खाउजा

र् बचाव आन्दोलनाच्या 'हरसूद मेळाव्या'ला पचवीस
चळवळी' या िवषयावर 1लहायचा िवचार करत असतानाच नमदा
ं

'

े
वषेर् पूणर् झाल्याची आठवण करून दणारी
मेल आली आिण त्यासोबतच त्या मेळाव्याचे िचतर्ीकरण असणारी व्हीडीओ
र् े
े
क्लीप दखील
. ही क्लीप पाहताना हरसूदच्या मेळाव्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या. हरसूद हे गाव नमदवरील
र्
े
धरणपर्कल्पाच्या बुडीत क्षतर्ात
येणारे गाव. मेधा पाटकरांच्या आगळ्यावेगळ्या शैलीच्या अभूतपूवर् नेतृत्वाखालील नमदा
र् पर्कल्प, हरसूद ही नावे जगाच्या काना कोपऱ्यात पोहचवली होती. येथे हे िवसरता कामा नये
बचाव आदो
ं लनाने नमदा
र् बचाओ आदोलनाने
कm पचवीस
वषार्पूवीर् अजून आजची माध्यमकर्ांती व्हायची होती. आिण तरीही नमदा
ही िकमया
ं
ं
साधली होती.
हरसूदची िचतर्फmत पाहताना एक गोष् पर्कषार्ने जाणवत होती. या मेळाव्याला ढोबळ मानाने ज्यांना डावे म्हणता
येतील असे सवर् िवचारपर्वाह एकतर् आले होते. त्यात पयार्वरणवादी

,

गांधीवादी जसे होते तसेच जहाल अित डाव्या

र् लोकांना मेधा पाटकर मांडत असलेली पयार्यी िवकासाची सकल्पना
े
सघटना
दखील
होत्या यातील सवच
मान्य होती
ं
ं
र् बचाओ आदोलनाला
असे नाही. त्यांचा नमदा
असलेला पर्ितसाद पर्ामुख्याने भाविनक होता.आिण तो एका पोकळीतून
ं
िनमार्ण झालेला होता. ती पोकळी दोन कारणांनी िनमार्ण झाली होती. एक कारण आतरराष्ीय
ं
र् होते आिण दसरे
ु
र्
े
दशपातळीवरील
. आतरराष्ीय
ओहोटी लागली होती. (हरसूदच्या मेळाव्या नतर
ं
ं
र् पातळीवर साम्यवादाच्या आकषणाला
र्
केवळ दोन मिहन्यातच ब1लनची
िभत
ं कोसळली.आिण दोन तीन वषार्त सोव्हयेत यिनयनचे
िवघटन सुरु झाले). या
ु
नसा या
घटनांचा पर्चड
ं
ं मोठा प\रणाम जगभरच्या डाव्या चळवळीवर झाला. तुम्ही साम्यवादी असा िकवा
र्
प\रणामापासून वाचणे अशक्य होते. कारण आता भांडवलशाही अथव्यवस्थे
ला दसरा
पयार्य िदसत नव्हता. हे
ु
र्
े
े
आतरराष्ीय
खल्या
व्यापारावर आधा\रत अथव्यवस्थे
कडे दशाचा
पर्वास सुरु
ं
ु
र् पातळीवर घडत होते. तर दशपातळीवर
झाला होता. समता

,

र्
र्
शोषणमुक् समाजिनिमतीचे
स्वप्न पहाणाऱ्या आदशवादा
ला हा एक मोठा तडा होता. ज्या

स्वप्नांना जीवनभर जपले ती स्वप्ने अशी भगणे
क्लेशकारक होते. हरसूदच्या मेळाव्याची िचतर्फmत पाहताना एक गोष्
ं
जाणवत होती कm िवकास साधण्यासाठीचे जे मागर् त्या भाषणात सुचवले जात होते त्यांच्याबद्ल आज कोणी बोलत
े
े भांडवलाला या मेळाव्यात पूणर् िवरोध केलेले होता. आज परदशी
े गुंतवणकmला
दखील
नाही. उदाहरणाथर् , परदशी
िवरोध
ू
े गुंतवणकmला
करणे अनेकांना हास्यास्पद वाटेल. आजही परदशी
िवरोध करणारी भूिमका काहींची असू शकेल पण त्या
ू
र् आज पूणर् तः िवरले आहे. हे एक उदाहरण. अशी इतर अनेक उदाहरणे सांगता
भूिमकेला त्यावेळेस असलेलेले समथन
र् चा काळ होता. अनेक क्षतर्ात
येतील. हरसूदच्या मेळाव्याचा काळ हा शासन आिण बाजारपेठ यांच्या नात्यातील पुनरचने
े
े
े
े
खाजगी क्षतर्ाला
वाव दण्यात
आला. आिण त्याला मोठा िवरोध झाला. पण आज जर कोणीही ज्या क्षतर्ात
खाजगीकरण
र्
े चे पुन्हा राष्ीयीकरण
े
झाले त्या क्षतर्ा
व्हावे असे अशी भूिमका घेत दखील
नाही. कारण त्या भूिमकेला जनमताचे समथन
र्
र्
र्
े
अथव्यवस्थे
त झाले त्याचे समथन
लाभणार नाही याची त्यांना खातर्ी असते. 1990 च्या आसपास जे मन्वतर
ं दशाच्या
े िकवा
करणे हा येथे उद्ेश नाही. ती वेगळ्या पातळीवरील चचार् ठरेल. पण आज जर चळवळी क्षीण झाल्या आहत
र्
चळवळीतील लोकांना आपण अपर्स्तुत झालो असे वाटत असेल, िकवा
आज लोप पावत
ं आपण जपलेला आदशवाद
चालला आहे असे वाटत असेल तर त्याचे कारण 90च्या मन्वतरात
आहे. पण शोषणमुक् समाजाचे, समन्यायी
ं
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िवकासाचे स्वप्न बाळगणारा आदशर् वाद लोप पावण्याची गरज नाही. तो लोप पावला असे आपल्याला वाटते याचे कारण
े .
त्या आदशार्कडे जाण्याचे आपले मागर् अव्यवहायर् ठरत आहत
ऐसी अक्षरेच्या' सपादकां
नी जे िटपण पाठवले आहे त्यात म्हंटले आहे कm "सामा1जक, राजकmय आिण वैचा\रक
ं

'

र् महाराष्ान
चळवळींसाठी पुष्कळ सामगर्ी एका काळापयत
ं वर् काळातल्या समाजसुधारकांपासून,
र् ं िदली. स्वातत्यपू
िवचारवतां
ं पासून आिण राजकmय नेत्यांपासून ते आज पन्ाशीत असलेल्या मराठी माणसांना प\रिचत असलेल्या नरहर
र्
र् लक्षमणशास्ी जोशी, दगार्
ें र् ही
े डे, मे.पुं.रेगे, राम बापट, गो.पु. दशपां
े डे वगैरपयत
करुदकर
, तकतीथ
ु ं
ु भागवत, पु.ल. दशपां
परपरा
चालू रािहली. तसच
ं
ं , मराठी माणसानही
ं आपल्या आस्थेच्या चळवळींना जमेल तसा आधार िदला. कधी तो
सकर्mय सामा1जक सहभागातून होता, तर कधी केवळ व्यिक्गत, म्हणजे स्वत:च्या आयष्याची
िदशा बदलण्याइतपत
ु
होता. िवचारवत
ं , चळवळींचे नेते आिण समाज ह्ांच्यामधला मोठा दवा
ु असणाऱ्या पर्सारमाध्यमांचाही ह्ात मोठा वाटा
होता. गेल्या काही वषार्त मातर् प\रस्थतीत मोठे आिण खेदजनक बदल झाले."
े त्यात अजून अनेक नावे टाकता येतील. वसत
या वरील प\रच्छे दात ज्या व्यक्ची नावे घेतली आहत
ं पळशीकर
े कर
िद. के. बडे

,

,

शरद पाटील यांचाही त्यात समावेश करता येईल. यातील दगार्
ृ
ु भागवतांचे नाव हे पूणर् तः सांस्कितक

े
े . या डावेपणात अनेक छटा
क्षतर्ातील
वाटते. पण ते नाव वगळता ईतर सवर् लोक हे डाव्या िवचाराचे होते आिण आहत
े . पण एक समान धागा आहे. तो म्हणजे माकट
ेर् िकवा
आहत
ं 'बाजार' व्यवस्थेच्या सहाय्याने दा\रद्र्य दरू करता येईल

,

े
े . एक िवचारपर्वाह माणस
िवकास साधता येईल याबद्लचा अिवश्वास. या डावेपणात दोन गुणात्मक फरक दखील
आहत
ू
र्
े आिण दसरा
े . पिहला पर्वाह गांधीवादाशी
बदलणे यावर मोठा भर दतो
िवचारपर्वाह व्यवस्था प\रवतनाला
पर्ाधान्य दतो
ु
जवळ आहे तर दसरा
साम्यवादाच्या. दोन्ही िवचारसरणीत खली
ु बाजारपेठ हे िवकासाचे एक मोठे साधन आहे याबद्ल
ु
बाजाराच्या ठायी असलेल्या िवकासाची शक्यता
मोठा अिवश्वास आहे. आिण पर्त्यक्षात भारतीय जनतेला मातर् खल्या
ु

,

आशा आिण खातर्ी भारतीय जनतेला वाटतेय. डाव्या चळवळीला आपण कालबाह् झालोय असे वाटत असेल तर त्याचे
र् हे आह.े आिण हे आकषण
र्
कारण आज जनतेत असलेले खल्या
बाजारपेठेत असलेल्या या शक्यतांचे आकषण
ु
अनाठायी िनश्चतच नाही.
र्
समजातील एका मोठ्ा वगार्ला 1990 नतरच्या
खल्या
अथव्यवस्थे
चा फायदा िनश्चतच झाला आहे. याच खल्या
ं
ु
ु
व्यापाराचे अगं असलेल्या माध्यम कर्ांतीमुळे िवशेषतः मोबाईलमुळे समजातील दबल
ु र् घटकांना आपले सबलीकरण झाले
र्
आहे असे वाटतेय आिण त्यात िनश्चतच तथ्य आहे. पण याचा अथर् असा नाही कm शोषणमुक् समाज िनिमतीचे
स्वप्न,
र् , ज्याला ढोबळमानाने आपण डावा आदशवाद
र्
िवषमता िनमुर्लनाचे स्वप्न हा आपला आदशवाद
म्हण,ू तो डावा
र्
र्
काल 1जतका पर्स्तुत होता आजही िततकाच पर्स्तुत आहे. हा
आदशवाद
आज कालबाह् झाला आहे. हा आदशवाद
र् , हे स्वप्न आपल्या चळवळीचा गाभा असेलच. पण एक अडचण मातर् आहे.
आदशवाद
र्
अनेकांना बाजारपेठ आिण आिण हा आदशवाद
या तत्वतःच एकमेकािवरुध्द असलेल्या गोष्ी वाटतात. त्याला एक
खोल मान1सक कारण आहे. स्विहतदक्ष अश्या व्यक्च्या खल्या
िविनमयातून सवार्चेच िहत साधले जाते या तत्वावर
ु
बाजारपेठेवर आधा\रत िवकासाचे तत्वज्ञान उभे आहे. येथे Adam Smith च्या ‘Invisible Hand' ची आठवण व्हावी.
र्
पर्त्येकाने आपला स्वाथर् साधायचा पर्यत्न केला आिण त्यामुळे सवार्चेच िहत होते. पण या तत्वाने डाव्या आदशवादाला
मोठा तडा जातो. कारण असे होणार असेल तर मग समाजातील विचत
आिण शोिषत घटकासाठी त्याग करणे या
ं
मूल्याचे काय? स्वाथार्पलीकडे जाणारा माणस
चा आधार
ं
ू घडवण्याच्या स्वप्नाचे काय? सामा1जक न्याय या सकल्पने
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ेर् ) या
काय? सपत्ीच्या
न्याय्य वाटपाच्या मुद्द्ाचे काय? या साऱ्याला काहीच अथर् नाही का? बाजारपेठ (माकट
ं
शब्दाला डाव्या चळवळीकडन
ू येणाऱ्या नकारात्मक मान1सक पर्ितिकर्येला हे खोलवरील कारण असते. ज्या मुल्यांवरील
र् णर् होते त्या मूल्याला खल्या
िनष्ेमुळे आपले जीवन अथपू
बाजाराचे तत्वज्ञान मोठा तडा दते
े .
ु
र्
पण येथे अनेक पर्श्न िनमार्ण होतात. सवसाधारणपाने
असा समज आहे कm Invisible Hand ची 1थयरी मांडणाऱ्या
Adam Smith ने स्वाथर् हीच माणसाची मूळ पर्ेरणा आहे असे मानले होते. आिण म्हणन
व्यापाराचा पुरस्कार
ु
ू खल्या
करणारी िवचारसरणी ही माणसाच्या स्वाथार्च्या पर्ेरणेला अधोरे1खत करणारी असणे हे स्वाभािवकच आहे असे मानले
जाते. परतू
नव्हती. माणस
ं Adam Smith ची मानवी स्वभावाची समज ईतकm सकिचत
ं ु
ू स्विहतदक्ष असतो एव्हढाच
त्याचा अथर् होता. माणसातील सामा1जकता, स्वाथार्पलीकडे जाण्याची पर्वृत्ी याची खोल जाण आिण आदर स्मथच्या
र्
र् करणारी आिण कोणत्याही पर्कारे सपत्ीच्या
मनात होता. आिण त्यामुळे मुक् अथव्यवस्थे
चे समथन
फेरवाटपाला
ं
तत्वतःच िवरोध करणारी , कोणत्याही कल्याणकारी योजनेला िवरोध करणारी (Ayn Rand चा वारसा सांगणारी) जी
िवचारसरणी आज आपला पर्भाव गाजवते आहे त्या िवचारसरणीला Adam Smith चा वारसा सांगता नाही सांगता येणार.
आिण Adam Smith डाव्या िवचारसरणीच्या लोकांनाही आपला वाटू शकतो. तसा तो वाटला पािहजे. कारण कोट्ावधी
लोकांना दा\रद्र्याच्या खाईतून बाहरे काढण्याची क्षमता असलेल्या बाजारपेठेच्या क्षमतेकडे त्याने आपले लक्ष वेधले.
र्
ेर् ) हा समाजातील सपत्ी
बाजार (माकट
िनिमतीचे
, दा\रद्र्यिनमुर् लनाचे एक महत्वाचे साधन आहे असे मानल्याने आपण
ं
र्
े अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. कारण खलता
Ayn Rand पर्णीत उजव्या िवचारसरणीला पुष्ी दवू
आ1थक
ु
व्यवस्थेमधून जी सपत्ी
िनमार्ण होते त्या सपत्ीचे
समाजात वाटप कसे व्हावे हा पर्श्न राजकmय पटलावरील वैध पर्श्न
ं
ं
ठरतो. कल्याणकारी शासकmय योजनासाठीचा आगर्ह धरण्याचे आपले राजकmय स्वातत्य
ं या भूिमकेत अबा1धत रहाते.
े
बाजाराचे तत्व लावले गेल्याने मानवी जीवनाच्या गुणवत्ेला बाधा येईल हा पर्श्न
इतकेच नव्हे तर कोणत्या क्षतर्ात
े
ेर्
दखील
राजकmय चचच्या
प\रघात रहातो. येथे फक् एकच महत्वाचा िनकष पाळावा लागेल. तो असा कm िवषमता
र् तीचा वेग कमी होवून त्याचा फटका समाजातील गरीब जनतेला बसत असेल तर
िनमुर् लनाच्या आगर्हामुळे सपत्ीिनिम
ं
िवषमता िनमुर् लनाऐवजी दा\रद्र्यिनमुर् लानाला पर्ाधान्य द्ावे लागेल. यातच नैितकता आहे.
भारतातील डावी चळवळ पर्ामुख्याने माक्सर् , गांधी आिण जयपर्काश-लोिहया अश्या तीन पर्वाहांची आहे. यामध्ये
बाजारपेठेला सामावून घेणाऱ्या आिण तरीही समतेच्या मूल्याचा पुरस्कार करणाऱ्या John Rawls सारख्या पर्भावशाली
िवचारवताचा
पर्भावच नाही. (याचे कारण हा तत्वज्ञ अमे\रकन आहे हे तर नाही?)
ं
बाजारपेठेकडे खल्या
दृष्ीने पहाणाऱ्या (पण फक् एक उपयक्
ु
ु साधन म्हणन
ू ), डाव्या भूिमकेची व्याख्या कशी करता
येईल?
र् यश हे आजच्या व्यवस्थेत त्या व्यक्mच्या पर्यत्नापलीकडील घटकांवर जास्त अवलबू
व्यक्mला लाभणारे आ1थक
ं न

'

ेर् न िनमार्ण होणाऱ्या सपत्ीचे
असते. म्हणन
वाटप ही स्पधार्
ं
ू ही स्पधार् न्याय्य नाही. ही स्पधार् न थांबवता या स्पधतू
अ1धक न्याय्य होण्यासाठी करण्याचा आगर्ह धरणारी व्यक्m ही डाव्या िवचारसरणीची असे म्हंटले गेले पािहजे.'
र्
र् स्पधार् ही अन्याय्य
डावेपणाची ही अितशय व्यापक व्याख्या मानता येईल. थोडक्यात खल्या
अथव्यवस्थे
तील आ1थक
ु
े
व्यवस्थेतील स्पधार् आहे हे ओळखन
ितला अवरोध न करता ही स्पधार् अ1धका1धक न्याय्य होण्यासाठी, या
ू दखील
ेर् भाग न घेवू शकणायार् िकवा
ेर् खप
र् साठी स्पधतील
ेर्
स्पधत
यशस्वी
ं स्पधला
ू मागील स्थानावरून सुरवात करणाऱ्या स्पधकां
र् कडन
स्पधकां
ं त
ू कर रूपाने िमळणाऱ्या पैशाचा वापर करणे हे या डाव्या भूिमकेत गृहीत आहे. यात व्यक्mच्या अगभू
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िकवा
ं कमावलेल्या गुणांच्या िवकासाला िवरोध नाही. पण ही स्पधार् िवषम पातळीवरील स्पधार्कांमधील असल्यामुळे
र् यशावर यशस्वी स्पधकां
र् चा तत्वतः नैितक हक्क नसेल.
त्यात िमळालेल्या आ1थक
र् उदारीकरण
या भूिमकेत आ1थक

,

जागितकmकरण यांना नकार नाही. परतु
े
न्याय्य
ं असे असताना दखील

र्
र्
समाजिनिमतीचे
स्वप्न बघणाऱ्या आदशवादाला
कठे
ु ही बाधा नाही.
डाव्या चळवळीने हा खला
ु दृष्ीकोन स्वीकारल्यास आज आपण अपर्स्तुत झालो आहोत असे वाटल्यामुळे आलेल्या
मरगळीतून, आिण वांझ स्मरण रजनातू
न
ं
असलेल्या

,

(nostalgia)

आपण बाहरे येवू शकू . अफाट दा\रद्र्य आिण िवषमता

ें
कमालीच्या अन्याय्य भारतीय समाजव्यवस्थेत अश्या डाव्या चळवळीची मोठी गरज आहे. आज जव्हा

े
आकर्मक िहदत्ववाद
आिण सपत्ीच्या
वाटपाला तत्वतःच नकार दणाऱ्या
उजव्या िवचारसरणीची सांगड घातली जातेय
ं
ु
ें
आिण त्याला मोठे यश िमळू पहात आहे तव्हा
तर हे आव्हान जास्तच गभीर
बनतेय. डाव्या चळवळीने पुन्हा पर्स्तुत
ं
होण्याची आज िनतांत गरज आहे.

(ऐसी अक्षरे, िदवाळी अक
ं 2014 च्या सौजन्याने)
milind.murugkar@gmail.com
●●●

ईश्वर - एक मुक् िचतन
ं
भालचदर्
ं काळीकर
तत्वज्ञान

शर्द्ा-अंधशर्द्ा

आस्तक िवरुद् नास्तक" असा एक कायमचा घोळ समाजाच्या वैचा\रक िवश्वात चालू असतो. हा घोळ

"

आस्तकांनी घातला आहे. नास्तकांची िवचारसरणी सुस्पष् असते. िनरीक्षण-परीक्षण-पर्त्यक्ष पर्योग-गिणतीय पडताळणी
ह्ा वैज्ञािनक पर्िकर्येतून िनष्पन् झालेले सत्य िववेकाच्या पर्काशात स्पष् िदसत असल्यामुळे नास्तकांच्या मनात
कठलाही
सदह
ं े नसतो. आस्तकांजवळ मातर् काल्पिनक गृहीतकांिशवाय कोणतेच साधन नसते. िनराधार परपरां
ं वर डोळे
ु
िमटन
चाचपडत असतात. कठलीही
पर्ायोिगक 1सद्ता न लाभलेल्या गूढ, गहन, अनाकलनीय,
ं
ू शर्द्ा ठे वीत ते अधारात
ु
र् असते. सुबोधतेपेक्षा दबोर्
धूसर अशा गोष्ींचे आस्तकांना िवलक्षण आकषण
ु धतेकडे ओढा असणे, स्पष्तेपेक्षा धूसरता
अ1धक आवडणे, पर्काशापेक्षा अधार
बरा वाटणे, ज्ञानाऐवजी अज्ञानात सुख वाटणे
ं

,

आकारापेक्षा िनराकारात रमावेसे

वाटणे हा वैचा\रक जगतातील मोठा िवरोधाभास आहे.
वास्तिवक एखादी गोष् अस्तत्वात आहे(अस्त) असे मानणारा त्या गोष्ीपुरता आस्तक मानता येतो. तसेच ती गोष्
अस्तत्वात नाही(न अस्त) असे मानणारा त्या गोष्ीपुरता नास्तक म्हणता येईल. तथािप सामान्यपणे ह्ा सज्ञा
ं
ईश्वराच्या अस्तत्वासदभार्
ं त

वापरतात. परतु
िवषयीं मोठा गोंधळ आहे.
ं आस्तक जगतात ईश्वर ह्ा सकल्पने
ं

र् थ आध्यात्मक तत्वज्ञाने, दशने
र् , पुराणे
े )ची िनश्चत अशी व्याख्या ते करू शकत नाहीत. असख्य
ईश्वरा(दवा
धमगर्ं
ं
इत्यािद सिहत्य जगात उपलब्ध आहे. पण ईश्वर म्हणजे नेमके काय हे कठे
ु च सापडत नाही. कोणत्याही दोन मतांत
र्
र्
र्
एकवाक्यता आढळत नाही."तकोर्Sपर्ितष्: शर्ुतयोिविभन्ा
नैको मुिनयस्य
मतं पर्माणम्।धमस्य
तत्वं िनिहतं गुहायाम्।"
असेच शेवटी सामान्य 1जज्ञासूला म्हणावे लागते.
े ही सकल्पना
ईश्वर िकवा
आस्तक जगतात अनेक पातळ्यांवरून मांडली जाते. त्यांतील दोन पर्मुख पातळ्या
ं दव
ं
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प्लेनस्) अशा:

(

र्
एक म्हणजे सृिष्िनिमतीचे
तत्व व त्याचा अभ्यास आिण दसरी
म्हणजे "आराध्य (उपासनेचे) तत्व)" वास्तिवक ह्ा
ु
दोन सपू
े . त्यांचा परस्परांशी काही सबं
ं णर् पणे िभन् गोष्ी आहत
ं ध असायला नको. आिण तसा तो नाहीही. पण या दोहोंना
ईश्वर" हे समान नामािभधान िमळाल्यामुळे एकच गोंधळ िनमार्ण झाला आहे. खरे तर या दोन्ही गोष्ींना (तत्वांना,

"

र् गोंधळ टाळता आला असता. पण आस्तकांनी आपल्या सोयीसाठी तो
सकल्पनां
ना) वेगवेगळी नावे असती तर सवच
ं
घातला.
र्
े
सृिष्िनिमतीचे
तत्व व त्याचा अभ्यास ही सपू
ं णर् पणे िवज्ञानाच्या अखत्यारीतील गोष् आहे. हा अभ्यास त्या क्षतर्ात
र्
अिवरत चालू आहे. िवश्विनिमतीचे
कोडे अजून सुटलेले नाही हे खरे आह.े पण वैज्ञािनकांनी त्याबाबतीत खप
ू पर्गती
केली आहे. ती चालूच राहाणार आहे.(अध्यात्माने उगीचच ही जबाबदारी आपल्या िशरावर घेतली आहे.)
र्
े ही मातर् वेगळी सकल्पना
े (पसनल
े
उपासनेचा दव
आह.े त्याला व्यिक्सापेक्ष दव
गॉड) असे म्हणतात. हा दव
ं
र् ना पर्ितसाद दतो
े -अनुष्ाने आदींनी सतु
े . पूजा-अचार्, वर्त-वैकल्ये, अिभषक
भक्ांच्या पर्ाथनां
ं ष् होतो. जप-तप, उपासतापास, आदींनी पर्सन् होतो. नवसाला पावतो. पापिवमोचन करतो. थोडक्यात म्हणजे चमत्कार घडिवतो. अशी
े . परतु
आस्तकांची कल्पना आहे. ह्ा कल्पनेला ते "शर्द्ा" असे नाव दतात
ं जगात चमत्कार घडत नसतात. पर्त्येक
र्
र् र् तत्व मान्य असणार्या नास्तकांना असा
े
घटनेमागे कठलातरी
िनसगिनयम
असतोच. हे वैज्ञािनक क्षतर्ातील
मागदशक
ु
र्
े मान्य नसेल तर त्यात नवल नाही. सृिष्िनिमतीशी
े
चमत्कारी" दव
अशा दवाचा
सबं
ं ध नाही. पण आध्यात्मक लोक तो

"

र्
े
जोडतात. कारण ते त्यांच्या सोयीचे असते. चमत्कार करणार्या दवावर
नास्तकांनी अिवश्वास दशिवला
कm,"मग जग
कणी
िनमार्ण केले ते सांगा." ह्ा आव्हानाची ढाल त्यांना पुढे करता येत.े आिण ,"हे कोडे सोडवायचे पर्यत्न िवज्ञािनक
ु
े
े ." असे पर्ामिणक उत्र दण्याचा
पर्यत्न करताच, पुढचे काही ऐकन
करीत आहत
ू न घेता,"म्हणजे अजून सुटले नाही ना?
े
मग आम्ही म्हणतो ते मान्य करा. हे जग दवाने
िनमार्ण केले आहे. तोच जगिन्यता
ं आहे. तो काहीही करू शकतो.त्याला
र् डे करावी लागतात." असा आगर्ह धरीत ईश्वराच्या अस्तत्वावर आपल्याच मनाने
संतुष् ठेवण्यासाठी सवर् कमकां
र् करतात. आिण लगेच न्यटन
र्
िशक्कामोतब
आदींच्या 1सद्ांताना वाकल्या
दाखवीत साधुवाण्याच्या नौकेचे
ू , आिकिमडीज
ु
बुडणे वा तरगणे
ं , पर्साद न खाणे वा खाणे यावर अवलबू
ं न ठेवणार्या कथेचे भिक्भावाने शर्वण करतात. गुरुच\रतर्ाची
ै ं
े ही सकल्पना
पारायणे करतात. िशडीर्-शेगावच्या वार्या करतात. आस्तकांच्या दनिदन
व्यवहारातही दव
पूणर् तया
ं
ू गेली आह.े सवर् ऐच्छक इच्छापूतीर्साठी त्या काल्पिनक दवाची
े
िमसळन
उपासना ते सतत करीत असतात. इच्छापूतीर् न
होऊन सुद्ा.
र् डे केल्याने दव
े
आस्तकांपैकm जवळपास पचाण्णव
टक्के लोक हे असे उपासनेचे भक् असतात. उपासनेची कमकां
ं
आपल्यावर पर्सन् होऊन आपले मनोरथ पूणर् करील अशी त्यांची शर्द्ा असते. आपण ईश्वराचे पर्ितिनधी आहोत असा
े
दावा करणारी, बाबा-बापू, बुवा-महाराज, ताई- दवी

-

माताजी अशी भोंद ू मडळी
ह्ाच आधळ्या
व भाबड्ा शर्द्ेचा
ं
ं

लाभ उठवतात. आपल्या अशा शर्द्ा, तकार्च्या, िववेकाच्या कसोटीवर खर्या उतरणार नाहीत हे त्यांच्यापैकm कांही
जणांना, िवशेषत: सुिशिक्षतांना जाणवत असते. पण त्या शर्द्ा सोडवतही नाहीत. मग त्यांना बळकटी आणण्यासाठी ते
उरलेल्या पाच टक्क्यांचा आधार घेतात.
हे पाच टक्के आस्तक बुिद्मान, ज्ञानी, पर्ितभासपन्
ं

,

िवचारवत
ं असतात. मानवी जीवनाच्या सवर् पैलच
ंू ा त्यांनी

े .पण
अभ्यास केलेला असतो. िचतन
असते. मानविहताची तळमळ त्यांना लागलेली असते. ते धमार्ची िशकवण दतात
ं
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र् डाशी त्याचा काही
त्यांचा धमर् "धारणात् धमर् इत्याहd : धमोर् धारयते पर्जा:।" ह्ा व्याख्येतला असतो.सांपर्दाियक कमकां
~ घेतात. त्यामुळे ते सवार्नाच
एक सबं
ं ध नसतो. हे ज्ञानी, पर्ज्ञावत
ं , िवचारवत
ं मानवधमार्च्या पर्सारासाठी स्वत:ला वाहन
आदरणीय असतात. नास्तकांनासुद्ा. कारण ते िववेकाची कास धरून आपले िवचारिवश्व उभारत असतात. ते दव
े
े एवढ्ाच
मानतात हे खरे असले तरी त्यांची ईश्वरकल्पना व्यापक आिण िवशाल असते. पण ते आस्तक आहत
काडीचा आधार घेऊन पचाण्णव
टक्के उपासना आस्तक हे नास्तकांवर दडपण आणतात.
ं

"

म्हणजे तुम्ही

शकराचायार्
ना मानता ना? ज्ञानेश्वर-तुकाराम यांच्यािवषयी तुम्हाला आदर आहे ना? िववेकानदां
आहात
ं
ं चे तुम्ही पर्शसक
ं
ना?" अशा पर्श्नांचा मारा सुरू करतात. नाही म्हणायची सोय नसते. "हो" म्हणताच, आस्तकतेचा दसरा
अथर् माहीत
ु
नसल्यामुळे

"

े मानतात. तुम्हीही माना. बसा पूजेला म्हणा केशवाय नम:।" अशी
मग तुम्ही आस्तकच आहात. ते दव

र् डी आस्तकांची रीत असते."शकराचायार्
े िदला नव्हता कm ज्ञानेश्वरांनी
कमकां
नी कधी लघुरुदर् करण्याचा आदश
ं
िशवलीलामृत वाचायला सांिगतले नव्हते; कm िववेकानदां
ं नी शिनमाहात्म्य वाचाण्याचा सल्ा िदला नव्हता." असा
यिक्वाद
त्यांच्यापुढे व्यथर् ठरतो. उलट
ु

नवसे करोनी पोरे होती ।तरी का करणे लागे पती?।"असा रोकडा सवाल

,"

करणार्या सतां
ं च्या अगी
ं "भिक्िवजयासारखे

"

~ चमत्कार िचकटिवले.
गर्ंथ 1लहन

ज्ञािनयांच्या राजाची नेमणक
ं
ू िभत

े
चालिवण्याच्या कामी केली. सत
मान्यता
ं आिण उपासनेचे आस्तक ह्ांच्यात "दवाला

तीही केवळ शाब्दक ) एवढे च

"(

े
साम्य आहे. सत
"जो जे वांछ ील तो ते लाहो। पर्ािणजात॥" असे पसायदान मागतात तर
ं त्यांच्या िवश्वात्मक दवाजवळ
े
पो1थिनष् आस्तक पोथीच्या "फलशर्ुती" तील आश्वासने खरी करण्यासाठी दवाला
साकडे घालतात. ऐिहक स्वाथर्
े असतो.
साधणे एवढाच त्यांचा हतू
े . गती त्याला मानवत नाही. शारी\रक आळसासोबतच
खरी गोष् अशी आहे कm आपला समाज स्थितशील आहत
वैचा\रक आळसही त्याच्यात िभनला आहे. सखोल िवचार करणे, िचिकत्सा करणे, शका
ं उपस्थत करणे, पर्श्न िवचारणे
अशा वैचा\रक "िकर्यांचा" त्याला मनस्वी कटाळा
आहे. त्यामुळे पूवर् सूरींकडन
ं
ू आयत्या िमळालेल्या िवचारधनावर तो
गुजराण करतो. िशवाय ह्ा आळसाची सतत सोबत करीत असते ते भय. पोथीत सांिगतल्यापर्माणे आचरण न केल्यास,
े
नवस न फेडल्यास, गर्हशांती न केल्यास दवाचा
वा गर्हांचा कोप होईल ही भीती सतत पाठीशी असते. त्याच बरोबर
िवचारांना िववेकाची बठक
ै
दण्यासाठी
े
जे धाडस लागते त्याचा पूणर् अभाव आस्तकांमध्ये असतो. नाहीतर एरव्ही
शकराचायार्
चे गुणगान करणार्या आस्तकांनी त्याच आचायार्च्या
ं

निह शर्ुितशतमिप शीतोिग्रपर्काशो वेित बर्ुवन्

,"

पर्ामाण्यमुपैित।" (अग्ी हा शीतल आिण पर्काशरिहत आहे असे शभर
ं वेदांनी सांिगतले तरी त्याला िवश्वासाऱ्हता पर्ाप्
होत नाही.) ह्ा िववेकपूणर् िवधानाकडे दलक्ष
आहे.
ु र् केले नसते. ही एक वैचा\रक दबलताच
ु र्
हे भय आिण दबलता
लपिवण्यासाठी आस्तक लोक, िवशेषत: िशकलेल,े त्यांच्याभोवती भारदस्त अशा मोठमोठ्ा
ु र्
र्
शब्दांचे जाल िवणतात. रगीबरगी
ही
ं े ं शब्दततू
ं च
ं े हे जाल िदसायला सुंदर िदसते व त्या आड भय आिण िवचारदौबल्य
र् भासतो. शब्दांच्या
वैगुण्ये झाकली जातात. मोहक शब्दांच्या कोंदणात बसिवलेला मूल्यहीन असा शर्द्ेचा खडा आकषक
ह्ा भूलभुलैयाच्या आधाराने नास्तकांवरही ते आस्तकतेचा िशक्का मारण्याची जाद ू करून दाखिवतात. पूजन, वदन
ं ,
र् ह्ा जणू दवासाठीच
े
े अशी समजूत करून घेऊन (आिण इतरांचीही करून
आदर, पर्ाथना
राखन
ू ठेवलेल्या िकर्या आहत
र्
े
दऊन
) मग जे जे वदनीय
, पूजनीय, आदरणीय, पर्ाथनीय
ते ते सवर् ईश्वरस्वरूप आहे असा आभास ते िनमार्ण करतात.
ं
सुंदर, रमणीय, आनददायी
, अशा पर्त्येक गोष्ीत (मग ते एखादे दृश्य असो, स्वर असो, स्पशर् असो वा सुवा1सक पुष्प
ं
े
े भव, "दश
े हा दव
े असे माझा", अशा
असो) त्यांना दवच
िदसतो. त्यातूनच मातृदेवोभव, िपतृदेवोभव, अित1थदवो
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े मानले पािहजे का? ितला आईच राह~ िदले तर ितच्यािवषयींचा
काव्यमय कल्पना पर्सृत होतात. वास्तिवक आईला दव
े
े " िकवा
े " म्हटले तर काय िबघडते?
पूज्यभाव, कतज्ञता
कमी होतात का? दशाला
नुसतेच "दश
ं फार तर "माझा दश
ृ
भगत1सग
े
उणावली होती का? पण पूजा, भक्m ह्ा सकल्पना
"दवाशीच
े
"
ं पूणर् पणे नास्तक होते. त्याने त्यांची दशभक्m
ं
े आदींना "दव
े "त्व पर्ाप् होते. पर्त्येक िठकाणी दव
े आणलाच पािहजे का?
िनगडीत करून ठे वल्यामुळे, आई-वडील, दश
े
पूज्यभाव दवािशवाय
इतरही िठकाणी ठेवता येतो.
काही पर्ितभावत
ं उच्चिशिक्षत ह्ाहीपेक्षा वरची शाब्दक झेप घेतात. भव्य, िदव्य, िवराट आिद िवशेषणांनी नटलेले
भरजरी पदर त्यांच्या शर्द्ेला असतात. त्यांचा परमेश्वर िनगुर् ण-िनराकार असतो."म्हणजे नेमके काय? "असे िवचारले
असता, "वेद, उपिनषदे, पर्स्थानतर्यी, िनरिनराळ्या स्मृती, ह्ांच्याकडे बोट दाखिवतात. हे सवर् वाचण्याचा पर्यत्न केला
असता सामान्य 1जज्ञासूच्या हाती काही लागत नाही. बर्ह्, परबर्ह्, परमात्मा अशा सकल्पनां
चा नीट बोध होत नाही.
ं
अशा ईश्वराला मानण्याचे सामान्य व्यक्mच्या जीवनात काय फरक पडतो, त्याचा उपयोग काय, अशा पर्श्नांची उत्रे
नाहीत. साधकांना मातर् आत्मसुख, बर्ह्ानद
ं , िचदानद
ं , मन:शांती, अशा गोष्ी पर्ाप् होतात असे म्हणतात. सामान्य
माणसाला अगम्य वाटणार्या ह्ा गोष्ी "साध्य" झाल्यानतर
ठाऊक नसते.
ं साधक त्यांचे पुढे काय करतात हे कणाला
ु
मुळांत असे साधक िकतीसे असतात? त्यांच्यासाठी इतकm मोठी शब्दांची जगले
ं ? तत्वज्ञानाचे डोंगर? त्यापेक्षा
िबकटवाट विहवाट नसावी, धोपट मागार् सोडू नको।" हे साधे तत्वज्ञान काय वाईट?

"

ै ऐिहकाकडे पाठ िफरवून पारलौिकक सुखांच्या कल्पनेत मग् असतात. ती
आस्तकांच्या एका वगार्तील लोक सदव
सुखे उपभोगायला िमळावीत यास्तव इहलोकm पुण्यकत्ये
करीत असतात. ही पुण्यकत्ये
म्हणजे अथार्तच जप-तप, वर्तृ
ृ
े तर पृथ्वीवरच टाकन
वैकल्ये ,पचािग्साधन
ं
इत्यािद. वस्तुत: सुखोपभोग हे इिदर्यां
ं
नी घ्यायचे असतात. आिण दह
ू
िमळतात? आत्म्याला? पण त्याचे ध्येय तर मुक्m आहे. मग सगळी धडपड
द्ायचा असतो. मग सुखे कणाला
ु
कशासाठी? सगळाच वैचा\रक गोंधळ.
े शोधत असतात. आपली वैचा\रक उची
काही किवमनाचे आस्तक िवराट अशा िनसगार्तच दव
ं दाखिवण्यासाठी
र् डे वगैरे मानीत नाही. त्या पातळीवर आपण नास्तक आहोत." असे म्हणत, िनगुणाचा सगुण आिवष्कार
आपण कमकां

"

म्हणजेच हा िवराट िनसगर् . असे आम्ही मानतो व त्या पातळीवर आपण आस्तकच

आहोत." असे सांगतात.

े ." असे पर्ौढीने उद्गारतात. बस्स? एवढाच
पर्काशाचा सर्ोत असलेला, रोज पूवेर्ला उगवणारा तेजोगोल हाच आमचा दव

"

े ? िवश्वाच्या ह्ा अनत
त्यांचा दव
नसणारा हा िठपका नमस्काराला पातर्
ं पसार्यात , महासागराच्या तुलनेत िबंदएवढाही
ु
ठरतो? ह्ांच्या िनसगार्चे िवराटपण पृथ्वीपुरतेच मयार्िदत असते. िनसगार्कडे त्यांना वैज्ञािनक दृिष्कोनातून पाहाता येत
फलिवतात
. त्यांचा
नाही. तो दृिष्कोन त्यांच्याजवळ नसतो. तळ्यात-मळ्यात असणारे हे लोक नुसता शब्दांचा फलोरा
ु
ु
भाषािवष्कार हा केवळ शब्दच्छल असतो. "िनगुर् ण" का होईना पण दव
े त्यांना हवा असतो. उपासनेच्या माध्यमातून
े , ते माध्यम सुटले तरी, आपली जागा सोडायला तयार नसतो. हे असे अधर् नास्तक
मनांत ठाण मांडू न बसलेला दव
े
खरे उपासनेचेच भक् असतात. फक् ताकाला जाऊन भांडे लपिवतात. केवळ आभासमय (फंॅ टम) असणारा दव
d श रूपे नवसाला पावणार्या, चमत्कार घडिवणार्या
जतर्ेतल्या खेळण्यापर्माणे लोकांपुढे मांडला जातो. यातील बहतां
र् े
े
उपासनेच्या दवाचीच
असतात.(पुजारी, पुरोिहत, फलज्योितषी, वास्तुशास्ी, तीथक्षतर्ातील
पडे
ं

,

पर्ािणक

ें भरभराटलेली दकाने
े .) फक् त्यांना भव्य, िदव्य, िवराट, वदनीय
ही1लगवाले
,वगैरची
ह्ाची साक्ष दतात
, पूजनीय अशा
ं
ं
ु
े
िवशेषणांनी सजिवले जाते. दवाच्या
अस्तत्वाची सत्यता पटिवण्यासाठी महापुरुषांची, सतां
ं ची वचने तोंडी लावली
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जातात.
े असा डांगोरा िपटताना सुिशिक्षत आस्तक एका यक्mचा
आपल्या शर्द्ा आधळ्या
नसून डोळस आहत
अवलब
ं
ं
ु
करतात. वैज्ञािनक सत्ये तर नाकारता येत नाहीत. तेव्हा "इफ यू कनॉट फाईट दम
े ,जॉइन दम
े . "ह्ा न्यायाला अनुसरून
आपल्या शर्द्ांना िवज्ञानाचा पािठबा
ं आहे असे दडपून सांगतात. ज्ञात-अज्ञात-अल्पज्ञात अशा वैज्ञािनकांची, सोयीपुरती
ू
वाचलेली, त्यांच्या गर्ंथातील वाक्ये सदभ
ं र् वगळन

(out of contest)

उद्त
ृ करतात. आिण िवज्ञान व अध्यात्म समन्वय

व्हावा अशी मागणीही करतात. अशा समन्वयाची गरज अध्यात्माला असेल, िवज्ञानाला नाही. यािवषयीं एक कळीचा
d
े " या सकल्पने
मुद्ा मांडला येईल. तो म्हणजे आस्तकांनी "दव
ची एक िनश्चत व कायमची अशी बहमान्य
व्याख्या
ं
े
करून टाकावी व ितलाच ठाम िचकटन
ू राहावे. पुन्हा फाटे फोडू नयेत. तसे झाले तर गोंधळ कायमचा िमटेल. दवाला
ू पडतील. पर्ामािणक 1जज्ञासूंची िदशाभूल थांबून त्यांना योग्य मागर् िदसेल.आिण
िचकटलेली लेबले, िवशेषणे गळन
.....

े
िवधान धाष्ट्ार्चे वाटेल, पण शकराचायार्
पासून ज्ञानदव
ं

र्
तुकाराम-िववेकानदां
िववेकशील िवचारवत
ं पयतचे
ं

-

े "ची व्याख्या नवसाच्या दवापु
े रतीच मयार्िदत असेल.
नास्तकांच्या गोटात येऊ शकतील. कारण मग "दवा

bhalchandra.kalikar@gmail.com
●●●

कणाच्या
खांद्ावर कोणाचे ओझे
ु
अश्वनी कलकणीर्
ु
पुस्तक परीक्षण

िवकास

िवस्थािपत

ै
पी साईनाथ यांच्या वातार्कनातून गर्ामीण, दलक्षीत
, िपडीत समाजाची प\रस्थती मुख् य इगर्जी
दिनकातू
न िदसू
ं
ु र्
लागली .हाच वारसा सांगणारे, इगर्जीतू
न वातार्कन करणारे जयदीप हडीर्कर यांनी A Village Awaits Doomsday
ं
(Penguin Books) हे पुस्तक 1लिहले आहे.
सरकारने हाती घेतलेल्या िववीध िवकास पर्कल्पाने गर्स्त लोकांसंबंधी हे पुस्तक आहे .धरणे, िवद्ुत पर्कल्प, मोठे
े व्हावे लागले त्यांच्या
रस्ते, खाणी या व अश्या पर्कल्पांसाठी ज्यांना आपले िपढ्ान िपढ्ाचे वास्तव्य सोडू न बघर
े .भारतातील िववीध भागातील, वेगवेगळ्या िवकास पर्कल्पांनी बाधीत कटबां
हर्दयस्पशीर् कहाण्या यात आहत
ु ु ं ना पर्त्यक्ष
े .आिण या अश्या २१ कहाण्या वाचत असताना जे पर्श् मनात येतात
तेथे जाउन भेटून या कहाण्या 1लहील्या आहत
त्यांची चचार् पुस्तकाच्या दस
ु -या भागात केलेली आहे .भाग अ या पर्त्यक्षदशीर् कहाण्या आिण भाग ब मध्ये या अनुषंगाने
येणा-या काही मुद्ांची मांडणी अशी या पुस्तकाची रचना आहे.
पुस्तकाची व्याप्ी मोठी आहे .हे पुस्तक कोयना सारख्या जुन्या पर्कल्पापासुन अगदी जैतापुर आणी यमुना एक्सपर्ेस
हायवे सारख्या सध्या चचत
ेर् असलेल्या पर्कल्पांचा ; तसेच धरणे, आरिक्षत जगल
ं , खाणी, िवद्ुत पर्कल्प अश्या
े
भारतातील िववीध पर्दशातील
पर्कल्पगर्स्तांच्या पर्श्नाचा मागोवा घेत.े
पर्कल्पगर्स्त कटबां
सकचीत
झालेली उपजीिवकेची
ं
ं ु
ु ु ं ची आधीची उपजीिवकेची साधने व राहणीमान आिण नतरची
र् व िवश्लेषण, त्यांच्याच शब्दात त्यांचे म्हणणे काय आहे हे िदल्याने
साधने व खालावलेले राहणीमान याचे वणन
आपणही त्यांना भेटतो. ही या पुस्तकाच्या 1लखाणाची जमेची बाजू आहे.
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े
या सवर् कहाण्यांना भाग ब मधील मांडणीने व्यापक सदभ
ं र् िमळतो .पर्त्येक पर्कल्पाला एक सघषार्
ं ची बाजू आहच
र्
आिण ते तसे का व्हावे याचे िवश्लेषण केलेले आहे .सवार्त महत्वाचे म्हणजे पर्कल्पगर्स्त कोण हे ठरवणे , पुनवसनाचे
िनयोजन व अमलबजावणी
होणे, या सबं
ं
ं धीचे िववीध कायदे, िनयम याची चचार् केल्यािशवाय हे पुस्तक पूणर् होउच शकले
नसते .ही चचार् शेवटच्या पर्करणात येते .या सोबत िविवध कायद्ांची यादीही िदलेली आहे.
या कहाण्यातुन भेटलेली माणसे आिण त्यांच्यासाठी सरकारची जबाबदारी, पर्शासनाचा कारभार हे सवर् एकितर्त
आिण व्यवस्थत या अभ्यासपूणर् पुस्तकात वाचायला िमळते.
र् आहे
परतु
ं सारखा पर्श् हा पडतो कm या कहाण्यांमधुन भेटलेल्या माणसांची प\रस्थती हे सपू
ं णर् प\रस्थतीचे वणन
र्
का? याचा अथर् भारतभरातील कोणत्याही पर्कल्पात, कठे
ठीक झालेले नाही असे
ु ही, केव्हाही, कोणाचेच पुनवसन
र्
े तशीच ते बरे झालेली, ठीक झालेली, चांगली
म्हणायचे का? पुनवसन
वाईट झाल्याची जशी अनेक उदाहरणे आहत
झालेली अ1जबातच नाहीत का असा पर्श् पडतो .अशी चांगली उदाहरणे मुद्ाम शोधून समजून घेणे या अश्या
र्
अभ्यासासाठी आवश्यक आहे .आवश्यक एवढ्ासाठी कm पुनवसन
पर्िकर्या कोण कोणत्या कारणांमळ
ु े समाधानकारक
होवू शकते हे समजले असते आिण निवन येऊ घातलेल्या कायद्ाच्या सदभार्
ं त चचार् करताना ही मािहती व समज
े , फक् मांणसांची नावे, पर्दश
े , काळ
उपयक्
ु ठरली असती. म्हणून या सवर् कहाण्या परत परत तेच तेच सांगत आहत
आिण िवकास पर्कल्पांचे तपशील बदलतात असे होते.
र्
पर्त्येक िवकास पर्कल्पातील पुनवसनाला
आव्हान करणारे, पर्कल्पगर्स्तांची बाजू घेउन न्याय मागणारे सघष
ं र् उभे
र्
रािहले आिण या सघषार्
ू बरेच काही चांगले बदलही झाले .मुळात सघष
नसणे
ं तन
ं र् करावा लागतो याचा अथर् पारदशकता
आिण जबाबदारीची स्पष्ता नसणे हे उघडच आहे .या मुळे जेथे लोकशाही पध्दतीने सवाद
ं
होऊ शकला असता तेथे
र्
आपल्याच सरकार िवरोधात सघष
ं र् आिण आपलेच सरकार आपल्याच लोकांसमोर पोलीस नेऊन गोळीबार होईपयतचे
पर्सग
ं घडणे हे लोकशाहीसाठी लज्जस्पद नव्हे, घृणास्पद आहे .पर्त्येक िठकाणच्या सघषार्
ं च्या पर्यत्नातून ितथल्या
र्
प\रस्थतीत, पुनवसन
पर्िकर्येतील पध्दतीवर काही प\रणाम झाला असणार तो नेमका काय याची चचार् त्या त्य़ा कहाणी
सोबत समजली असती तर त्या कहाणीला एक व्यापक सदभ
ं र् िमळाला असता असे वाटते .परतु
ं या सवर्
र्
सघषार्
कायद्ाच्या मसुद्ावर पर्भाव आहे हे फक् शेवटच्या पर्करणात येत.े
ं चा निवन येऊ घातलेल्या राष्ीय
र् पुनवसन
े
या पुस्तकाच्या लेखन शैलीबद्ल पडणारा आक्षपवजा
पर्श्न म्हणजे ती लेखकाची भूिमका अपर्त्यक्षपणे सुिचत
े
करते .म्हणजे पुस्तकाचा बाज मािहती दण्याचा
, िवश्ले शणाचा जरी असला तरी त्यातून लेखकाची मते अपर्त्यक्षपणे
र् करण्याची जबाबदारी टळते .त्यामुळे लेखकाने 'non committal'
पोहचवली जातात .पण त्या मतांचे समथन
~ आपले मत वाचकापयत
र् पोहचवले आहे.
राहन
पर्कल्प गर्स्तांची पर्भावीपणे बाजू मांडणारे हे पुस्तक िदल्याबद्ल लेखक जयदीप हडीर्करांचे अिभनदन
ं .

pragati.abhiyan@gmail.com
●●●
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े
सृिष्कर्म आिण िववक
िदवाकर मोहनी
जात-धमर्

समाज

इितहास

जाितसस्थे
ं च्या उपपत्ीिवषयी मी जी मांडणी केली आहे, ती अपुरी आहे असे माझ्या वाचकांिशवाय मलाही वाटत
े आह;े तो आक्षप
े असा कm मी बर्ाह्णांना झुकते माप िदले
होते. माझ्या िमतर्ांचा माझ्या 1लखाणावर आणखी एक आक्षप
आहे.

त्यांनी जो अन्य जातींवर िपढ्ान् िपढ्ा अन्याय केला आहे त्याची जबाबदारी त्यांच्यावर न टाकता मी

सृिष्कर्मावर िकवा
ं कालचकर्ावर टाकmत आहे. त्यामुळे आता बर्ाह्णांना कठले
ु ही पर्ायश्चत् घेण्याची गरज उरली नाही
व हे माझे करणे योग्य नाही.
भारतात उच्चवणीर्यांनी अन्य जातींवर अन्याय केला, हे खरेच आहे. ते मी मुळीच नाकारत नाही. बर्ाह्णांनी जसा
दसऱ्या
जातींना आपल्यापेक्षा कमी दजार्च्या लेखून त्यांचे शोषण केले तसेच त्यांनी आपल्या स्वत:च्या जातीतील
ु
े . त्यांच्या बायकांना त्यांनी एका परीने गुलामिगरीतच
1स्यांवरही (ज्या बर्ाह्ण होत्या) अनन्वत अत्याचार केले आहत
ठे वले. घरातल्या कठल्याही
सकटासाठी
त्यांनी बायकांना जबाबदार धरले आहे. ‘ही पांढऱ्या पायाची, आपल्या
ं
ु
र् नको’, ही वांझोटी, - िहला मुलीच होतात आिण ह्ांसारखे अनेक
नवऱ्याला खाऊ न बसली’ ‘ही अपशकनी
ु , िहचे दशन
आरोप ितच्यावर केले व ितला जगणे नकोसे केले आहे. िवधवांना सती जायला भाग पाडले आहे. एखाद्ा िवधवेचे
ितच्या तारुण्यसुलभ भावनांमुळे ‘वाकडे पाऊल’ पडले तर ितला जीव नकोसा केला आहे. अजून ह्ा 21व्या शतकात
त्यांना त्यांचा नवरा िनवडण्याचे स्वातत्य
जातीचा असला तरी त्यांचे पर्ाण सकटात
असतात.
ं नाही. तो दसऱ्या
ं
ु
अन्यायपरपरा
ं अखड
ं चालू आहे.
े . गुलामिगरीची पर्था िकती शतकांपूवीर्
भारतात बर्ाह्णांनी जसे अन्याय केले तसेच गोऱ्यांनी काळ्यांवर केले आहत
सुरू झाली ह्ाचा अदाज
ं

े मध्ये राजपुरुषांच्या मृत्यनतर
नाही. पर्ाचीन काळी काही दशां
त्याच्या बायकांना व
ू ं

दासदासींना त्याच्याबरोबर मारून पुरून टाकmत असत. वेठिबगारीची पद्त अजून पुष्कळ िठकाणी चालूच आहे.
आपला धमर् शर्ेष् समजून तो तलवारीच्या बळावर इतरांवर लादला आहे. त्यासाठी घनघोर यद्े
ु , ती सुद्ा शतकानुशतके
े . आमचीच जमात शर्ेष् आहे, तीच राज्य करण्यास योग्य आहे, असे म्हणन
केली आहत
ू इतर जातींनी आपली पायरी
ओळखन
ं तही ठेवल्याचे आढळते. दिक्षण आिफर्केचा गेल्या
ू वागावे अशा अपेक्षा केवळ भारतातच नव्हे तर इतर खडां
े
300 वषार्चा इितहास मी म्हणतो त्याची साक्ष दणारा
आहे.
आिदवासींची लूट करणारे, त्यांचे भयानक शोषण करणारे, केवळ बर्ाह्णच नव्हते. सावकारांनी आपल्या
ऋणकोंकडन
ं चे राज्य येथे येण्यापूवीर् 1जतके राजे
ू वसुली करण्यासाठी कोणते अन्याय केले त्यांची गणती नाही. इगर्जां
र्
होऊ न गेले त्यांत काही अपवाद सोडले तर बाकmच्यांनी पर्जेचे भयकर
शोषण केले. नागपूरकर भोसल्यांनी बंगालपयत
ं
स्वाऱ्या केल्या त्यात त्यांनी केवळ लूटमार केली असा लोकपर्वाद आहे. अजून ितथे लहानमुलांना बागुलबुवाची जशी
भीती दाखवतात तशी ‘मराठा बारगीरांची’ दाखवली जाते.
एका जातीने दसऱ्या
जातीच्या लोकांना, एका धमार्च्या लोकांनी दसऱ्या
धमार्च्या लोकांना कमी लेखणे हा पर्कार
ु
ु
जसा परशुरामाने 21 वेळा िन:क्षितर्य पृथ्वी केली त्यात आढळतो तसाच तो िहटलरने केलेल्या ज्यच्या
िशरकाणातही
ंू
िदसून येतो.
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े पव
हे जे सगळे इितहासात घडले ते त्या त्या व्यक्नी िकवा
ू र् क केले असे मला
ं समाजगटांनी जाणीवपूवर् क िकवा
ं हतु
वाटत नाही. अशा घटनांमध्ये कालचकर्ाचा सृिष्कर्माचासुद्ा काही पर्भाव होता असे मला वाटते. आज आम्हाला
भेडसावणाऱ्या सवार्त महत्वाच्या बाबी ह्ा शर्द्ेमुळे िनमार्ण झाल्या आहत
े . मुस्लमधमीर्यांनी इतरांना कालबाह्
धारण करण्याचा आगर्ह धरणे, व तसे करण्याने ते ज्या
वाटणाऱ्या ‘शरीयातील’ िनयमांचा आगर्ह धरणे, शीखांनी कपाण
ृ
े त राहतात तेथील पर्च1लत कायद्ांचा भगं करणे ह्ांसारख्या न सुटणाऱ्या समस्या िनमार्ण होतात. येथे काही
पर्दशां
र् ॅ येथील सटल
ें र्
े . एका चौदा वषार्च्या मुस्लम मुलीने इग्लडमध्ये
उदाहरणे दतो
लग्ाला नकार िदला तेव्हा बिमगहम
ं ं
जािमया मिशदीचा इमाम मो. शाहीद अख्तर ह्ाने ती ‘शरीया’पर्माणे िववाहयोग्य आहे असे सांगून ितला लग् करावेच
र् िदला. तेथील कायद्ापर्माणे लग्ाचे वय मुलींसाठी 16 वषेर् असे आहे. आता इमामाच्या फतव्याला
लागेल असा िनणय
ू लावता येईल काय हा पर्श्न न्यायपर्िवष् आहे. आपल्या दशात
े
े
े
बकायदा
म्हणन
दखील
जात पचायतीचे
‘खाप’
ं
ू फेटाळन
र् हे बहधा
d 1स्यांनाच अत्यत
पचायतीचे
िनणय
ं
ं जाचक असे असतात. 1स्यांना, तसेच शूदर् मानल्या गेलेल्या जातींना,
े . पण मला येथे पुन्हा सांगायचे आहे कm हा
कोणत्या अन्यायाला तोंड द्ावे लागते त्यांच्या कथा न सपणाऱ्या
आहत
ं
अन्याय बुिद्पुरस्सर जाणन
ू -बुजून केला जातो कm मनुपर्भावामुळे होतो ह्ाबद्ल मी साशंक आहे.
र्
d
माझ्या आतापयन्तच्या
पर्ितपादनावरून असे वाटण्याचा सभव
आहे कm माणसे त्या सृिष्कर्माच्या हातातील बाहले
ं
े . पण ते तसे नाही. माणस
आहत
ू हा बुिद्मान पर्ाणी आहे. त्याला सारासारिववेक करता येतो. योग्य काय अयोग्य काय हे
त्याला समजते िकवा
ं त्याने पर्यत्न केल्यास त्याला समजू शकते असे म्हणणे जास्त उिचत होईल. तकर्ार अशी आहे कm
तो त्याची िववेकबुद्ी वापरत नाही. त्याचा ‘महाजनो येन गत: स पन्था:’ ह्ा वचनावर दृढ िवश्वास आहे. त्याच्या
पूवर् जांनी जी वाट चोखाळली त्या वाटेवरून जाताना त्याला कसे सुरिक्षत वाटते आिण त्या सुरिक्षततेच्या मोहापायी कm
काय, तो त्याच्या हातून होणारे अन्याय चालू ठेवतो. िकवा
ं असे म्हणू या कm त्याला आपल्या हातून काही अन्याय घडत
र् समाज तसा अन्यास करीत असल्यामुळे, ज्या एक दोघांच्या मनात ह्ा
आहे ह्ाची जाणीवच होत नाही. आिण सवच
अन्यायाची जाणीव असते त्यांना त्याची टोचणी पुरश
े ी लागत नाही. सासवा सुनांना सासुरवास करतात. त्या सगळ्या
दष्ु िकवा
ं कर्र
ं दनशून्य नसतात पण जे समाजमान्य आहे त्याच्या
ू नसतात. सगळे सावकार, गुलामांचे मालक हे सवे
िवरोधात जाण्याचे धैयर् त्यांच्यात नसते. आिण एक दोघे गेले तरी त्याचा फारसा फरक समाजावर पडत नाही. न्या.मू.
े गोिवद
महादव
ं रानडे ह्ांना त्यांच्या पर्थम पत्नीच्या मृत्यनतर
ू ं एखाद्ा िवधवेशी िववाह करावा अशी तीवर् इच्छा होती.
पण ते तसे करू शकले नाहीत. ह्ा घटनेमागे त्यांच्या विडलांचा आगर्ह कारणीभूत असला तरी एकण
ू समाजाची वृत्ी
यद्िप शुद्ं लोकिवरुद्ं न करणीयं नाचरणीयम् ‘ अशी असते. सृिष्कर्मामुळे ज्या समजुती मनामध्ये िनमार्ण झालेल्या

‘

े
िवश्वास,
असतात, त्यांना नष् करणे, त्यांचे िनमूर् लन करणे अशक्यपर्ाय असते. ह्ा अश्या समजुतींमध्ये दवावरचा
आपलाच धमर् शर्ेष् ह्ाचा िवश्वास जसा असतो तसाच तो खाजगी मालकmिवषयीही असतो. ‘हे माझे, हे तुझे’ ही भावना
र्
फार जुनी नसावी. मानवजातीचा इितहास पाहता. काही जनावरांना माणसाळवता येते ही भावनासुद्ा सावितर्क
नाही.
ै , घोडे, गाढवे ह्ांचा आपले शर्म कमी करण्यासाठी वापर झालेला आढळत
आजच्या आिदवासी समाजात गाय, बल
े , असे असले पािहजे.
नाही ह्ाचे कारण ती मडळी
अजून िनराळ्या मनूमध्ये आहत
ं
र् द् िवचार नाही त्याला शर्द्ा म्हणतात. आिण ह्ा शर्द्ा अत्यत
ज्या िवश्वासाच्या मागे तकशु
ं बळकट असतात.
ज्यांना थोडे पलीकडचे िदसते, त्यांनी िकतीही पर्यत्न केला तरीही शर्द्ांना झळ पोहोचत नाही. आिण त्या शर्द्ांमळ
ु ेच
कm काय, एकमेकांिवषयी सशय
िनमार्ण होतो. िहंदना
िवश्वास वाटत नाही.
ं
ू मुसलमानांिवषयीं, मुसलमानांना िहंदिवषयी
ू
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िकतीही खटपट केली तरी तो िवश्वास िनमार्ण होत नाही. हा अिवश्वास फक् िभन् धमीर्यांमध्येच असतो असे नाही. तो
वेगवेगळ्या जातींमध्ये असतो. सासूसुनांमध्ये असतो, नणदाभावजयांमध्ये असतो, नवराबायकोमध्ये िकवा
ं बाप आिण
मुलांमध्ये असतो, एका धद्ातील
भागीदारमध्ये
ही असतो. पुष्कळदा तो सशय
िनष्कारण असतो पण तो शर्द्ासदृश
ं
ं
ं
असल्याने त्याचे िनराकरण करणे अशक्य असते.
शर्द्ा म्हणजे न ढळणारा िवश्वास. अशर्द्ा म्हणजे शर्द्ेचा अभाव. ह्ा अभावामुळे मन पुष्कळ मोकळे असते.
कठल्याही
िवधानाची दसरी
बाजू समजून घेण्याची येथे तयारी असते; जी शर्द्ेमध्ये नसते. ‘तुम्ही काहीही म्हटले तरी
ु
ु
े आहे म्हणजे आहे’. अश्या शर्द्ेमध्ये वृत्ी असते तेथे मनाचे
मला तुमचं म्हणणं पटत नाही, पटू शकणार नाही. दव
दरवाजे बंद असतात. ह्ापेक्षा आणखी िनराळा एक वगर् असतो िकवा
घडू शकतो. तो िन:शर्द्ांचा.
ं

हे शर्द्ेच्या

~ ते अशर्द् बनलेले असतात. त्यांच्या मनातील शर्द्ांचा
अधारातू
न बाहरे पडलेले असता. पिहल्याने सशर्द् पण मागाहन
ं
िनरास झालेला असतो. ही अत्यत
ं अवघड वाटचाल आहे ती त्यांच्या मनाने केलेली असते. ह्ालाच िववेक करणे असे
म्हणतात. असे होणे कष्साध्य आहे असाध्य नाही.
माझ्या पिहल्या लेखावर जी टीका झाली ितच्यात मी जो मनुपर्भावाचा मुद्ा मांडला आहे त्याचे खडन
कणी
ं
ु
केलेले नाही. मी केलेल्या मांडणीमुळे उच्चवणीर्यांना झुकते माप िदले गेले व त्यांच्या अपराधांवर दलक्ष
ु र् केले गेले असे
र् घडले आहत
े आिण घडत आहत
े . जे घडन
म्हटले आहे. मला एवढे च सांगायचे आहे कm असे अपराध जगभरात सवतर्
ू
े त्याबद्ल आता ते िकतीही दण्ड असले तरी कोणालाही िशक्षा करता येत नाही. कारण ते घडवणारे आता
चुकले आहत
े त्यांनी अपराध केल्यास, त्यांना अवश्य दण्ड करावा. पण तो सौम्य असावा हयात नाहीत. आज जे हयात आहत
कारण अपराधामागे मनुपर्भाव असू शकतो.
े . पण सतत इितहास मनात बाळगून पूवर् जांच्या पापांचे
मला वाटते त्यासाठी आजचे कायदे पयार्प् आहत
पर्ायश्चत् कोणाला भोगावे लागू नये. कारण पूवर् जांची पापे आपण शोधायला गेलो तर त्यातून कोणत्याच वणार्चे लोक
े त्यांना बरोबरीने न वागवण्याचा व त्यांचे शोषण करण्याचा अपराध सगळ्याच
सुटणार नाहीत. आपल्यापेक्षा दबळे
ु आहत
काळात व सगळ्यांकडनच
घडत आलेला आहे. त्याचा एका1धकार कोणत्याही एका वणार्कडे िकवा
ं जातीकडे नाही.
ू
आज मानवजातीत जगामध्ये 1जतक्या काही समस्या आहत
े , (ज्यामुळे दु:ख - misery िनमार्ण झाले आहे) त्या
र् आहत
े . त्या मानवांच्या गटातील अहंकारामुळे िकवा
सगळ्या मानविनिमत
ं अज्ञानामुळे म्हणजे ह्ा समस्येचे सम्यक
े . िकवा
आकलन न झाल्यामुळे िनमार्ण झाल्या आहत
ं असे म्हणता येईल कm त्या मनुपर्भावामुळे िकवा
ं सृिष्कर्मामुळे
े ; िववेकाभावामुळे िनमार्ण झाल्या आहत
े . माणसाच्या पर्वाहाबरोबर वाहत जाण्याच्या स्वभावामुळे
िनमार्ण झाल्या आहत
त्या समस्या सोडिवण्यासाठी आम्हा साऱ्यांना िववेकाची साथ धरावी लागणार आहे म्हणजेच इितहासाकडे आिण
र्
वतमानाकडे
पाहण्याचा आमचा दृिष्कोण बदलावा लागणार आहे. आमच्या िवचारिवश्वाच्या मयार्दा ओलांडाव्या
े हे वेगळ्या तऱ्हेने पाहणे म्हणजेच मनाला decondition करणे हे अवघड आहे पण ते केलेच पािहजे
लागणार आहत
कारण हाच खरा पुरूषाथर् आहे असे मला वाटते.
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