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गोह या बंद काय याची गरज का?
डॉ .शरद कंु टे
महारा*+ात गोह या ,-तबंधक काय.यावर रा*+पतींनी अल कडेच

वा2र केल . हा कायदा 3शवसेना-

भाजप सरकार स तेवर असतानाच 6हणजे 15 वषा8पूव9च रा;य शासनाने सं◌म
ं त करवन
ू घेतला होता.
पण रा*+पतीं>या

वा2र अभावी तो रखडला होता. या काळातील यपीए
शासनाचा या काय.याला
ू

वरोध होता. या वधेयकावर ट का करणे काह राजकBय CयDतींना सोयीचे वाटते. पण आपला Eि*टकोन
राजकBय अथवा धा3मFक असा एकांगी न ठे वता तो आHथFक, औ.योHगक, सामािजक असा ठे वन
वचार
ू
करता येणार नाह का?
वधेयका या बाजचे
ू आ ण वरोधातले मु े
हे वधेयक अयोJय आहे हे आHथFक -नकषावर मांडणारे लोक कोणते मKे
ु उपि थत करतात.
1) गोमांस खाणारा खप
ू मोठा वगF दे शात आहे . इतर कोण याह मांसापे2ा ते

व त आहे .

2) गोमांस -नयाFतीतन
ू मोNया ,माणावर परकBय चलन 3मळते.
3) गोह या केल तरच चमP.योग वाढतील.
4) गाय शेतकर अग-तकतेतन
वकतो.
ू

याला ती पोसणे परवडत नाह . अशा पSरि थतीत कसायाने

-तला माTन मांस, Uधीर, चामडे इ याद उपयDत
पदाथF 3मळवले तर Vबघडते काय?
ु
5) आध-नक
शेती +DटरसारWया
यांVYक उपकरणां>या आधारे चालते, बैला>या आधारावर नाह . जZया
ॅ
ु
ु
प[तीची शेती परवडत नाह . आध-नक
प[तींचा वापर कर\यास पयाFय नाह .
ु
या वधेयका या समथ"नात असलेले मु े
1) दे शात मळातच
पशधन
कमी आहे . असे असताना पशंच
क तल चालू ठे वल
ु
ु
ू ी बेसमार
ु

तर

अ]पावधीत दे श पशु वह न होऊन जाईल आ`ण पयाFवरणाचा समतोल ढासळे ल.
2) गोमांस -नयाFतीतन
3मळणा-या उ पZनापे2ा aकतीतर
ू

अHधक उ पZन दध
ू आ`ण

या>या

उ पादनां>या -नयाFतीतन
ू 3मळवता येते हे हॉलंड, इbायल यांसारWया दे शांनी दाखवन
ू cदले आहे .
पशपासन
पदाथF द घFकाळ 3मळवता येतात.
ू
ू एकदाच मांस 3मळवता येते. पण दJधजZय
ु
3) शेतीला रासाय-नक खते आ`ण कBटकनाशके यांपासन
होत आहे . शेती नापीक होणे
ू फार नकसान
ु
हा द घFकाल न तोटा आहे . गे]या काह वषा8पासन
ू आंबा, eा2 यांसारखी फळे आ`ण भाजीपाला दे खील
यरोपीय
माकटमधन
f
ू
ू परत पाठवला जातो अथवा

वीकारलाच जात नाह , कारण

यात रासाय-नक

कBटकनाशकांचा अंश सापडतो. यामळे
ु शेती उ.योग आ`ण -नयाFत Cयापार यास मोठा धोका -नमाFण
झाला आहे .
4) गे]या काह वषा8त शेतीचे तकडे
पडत चालले आहेत. वाढ या लोकसंWयेमळे
ु
ु शेतावर अवलंबन
ू
असले]यांची संWया वाढत चालल आहे आ`ण

या,माणात शेती कटं
ू कT शकत
ु ु बा>या गरजा पणF

नाह . शेतीतन
जोड उ.योगह
ू येणा-या उ पZनाबरोबरच दJधो.योगासारखे
ु

शेतक-यांची गरज झाल

आहे .
5) छोiया शेतक-याला टरDटर
परवडत नाह . यांVYक शेती फDत मोNया शेतक-यासच परवडते.
ॅ्
6) +Dटर
अथवा पाणी उपसा पंप lडझेलवर चालतात. सवFच शेतक-यांनी ह उपकरणे वापरल तर आज
ॅ
100 पट अHधक +Dटर
लागतील. तेवढे -नमाFण कर\याची 2मता नाह . भारत lडझेल>या बाबतीत
ॅ
परावलंबी आहे . वाढती तेल आयात आप]या अथFCयव थेला परवडणार नाह .
परावलंVब व हे याहन
ू अHधक धोDयाचे आहे .
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7) यांVYक क तलखाने हे हवा व पा\याचे ,चंड ,माणावर ,दषण
करतात. या क तलखाZयांना
ू
इतDया ,चंड ,माणावर पाणी लागते कB तो परवठा
करणे आज सवFच आ थापनांना परवडेनासे झाले
ु
आहे . गोवंश शेतीबरोबरच nामीण भागातील वाहतकBसाठo
मोNया ,माणावर वापरला जातो. पशु
ु
ह येमळे
ु हे ,माण कमी होत जाईल.
8) गोबर गस
ॅ , कंपो ट खत, गोमYापासन
ू
ू कBटकनाशके, औषधे, शेणापासन
ू कागद, साबण आ`ण अनेक
घरगती
उपयोगा>या व तू बनवता येतात. पशसं
ु
ु Wया वाढवल तर

या सवF उ पादनांपासन
ू nामीण

भागात फार मोNया ,माणावर रोजगार -नमाFण करता येतील.
वा%तव काय आहे ?
महारा*+ात यापव9च
पशु कररता
,-तबंधक कायदा होता.
ू
ू्

या आधारे पशह
ु या आ`ण वाहतक
ू यावर

अनेक -नब8ध पव9ह
होतेच. नवीन काय.याने हे -नब8ध अHधक Cयापक झाले आहेत एवढे च. आप]या
ू
रा;यात गोह या बंद चे काय द*पSरणाम
होतील याची चचाF करणा-यांनी आधी ;या इतर रा;यांत
ु
गोह या बंद चा कायदा लागू आहे -तथे काय पSरि थती आहे हे ह पाcहले तर व तिु थती समज\यास
अHधक मदत होईल. कानपरू आ`ण cद]ल येथे दे शातील सवाFHधक चमP.योग कqceत झाले आहे त.
उ तर ,दे शात गोह या बंद आहे च. तर हे उ.योग -तथे फोफावले याचा अथF काय? मत
ू े कातडे
ृ पशंच
गोळा कर\याची या शहरातील उ.यो◌ेगांनी उ तम Cयव था बसवल आहे . तसे महारा*+ातह होऊ
शकणार नाह का?
इbायलने आप]याच दे शातन
ू गीर गायी ने]या. -तथे

यां>यासाठo योJय वातावरण राह ल, उ तम

पशखा.य
, परेु से पाणी, व>छता, वै.यकBय सु वधा यांची नीट Cयव था लावन
उ पादन ,चंड
ू दधाचे
ु
ु
वाढवले. तो वाळवंट

दे शदे खील दध
पदाथF -नयाFत करतो. आज आदशF गोशालां>या
ू आ`ण दधाचे
ु

ं
Cयव थापनासाठo हॉलंड aकवा
इbायलचे त;s बोलाव\याची आप]यावर वेळ का येत?े आपण हे
ं
संशोधन का कT शकत नाह ? ओला चारा, कडबा कट
aकवा
पqड या पारं पSरक पशखा.यां
वरच आपण
ु
ु
आजह अवलंबन
,avयेने उ>च पोषण म]ये
असलेले
ू आहोत. जगात]या बहते
ू
ू
ु क दे शांत सuमजीव
पशखा.य
तयार कर\याचे कारखाने ,गत झाले आहे त. या आहाराने गायी चांग]या ध*टप*ट
होतात,
ु
ु
अHधक

दध
ू

ं
दे तात, पशखा.याची
aकमतह
ु

तलने
ु ने

खप
ू

कमी

होते.

आपण

अशा

,कार>या

संशोधनापासन
ू का दरू राcहलो?
दध
उ पादने आहे त. यापैकB , येकावर ,avया
ू , लोणी, शेण, मY
ू ह गोधनापासन
ू 3मळणार मWय
ु
ू , तप
कTन पाwचा य दे शांत शेकडो पदाथF बनवतात आ`ण

यांची -नयाFत करतात. हे ,avया उ.योग

आप]याकडे फारसे ,गत झालेलेच नाह त. अगद भाकड गाय दे खील शेण आ`ण मY
े . यापासन
ू दे तच
ू
गसवर
खत तयार कर\या>या उ.योगांतह अHधक ,योग Cहायला हवेत.
ॅ
नडप
ॅ ॅ प[तीने शेणापासन
ू खत तयार कर\याचे ,योग महारा*+ा>या व वध भागात चांगले लोक ,य
होत आहे त. शेण, पालापाचोळा आ`ण अZय ओला कचरा कजवन
यावर सuम
जीव ,avया केल जाते.
ू
ू
ु
या प[तीने खत प*कळ
मोNया ,माणात, उ तम दजाFचे आ`ण कमी aकमतीचे उपलxध होते. गोमY
ु
ू
अकाFपासन
ू अनेक ,कारची कBडनाशके तयार करता येतात. यामळे
ु पयाFवरणाचे ,wन तर -नमाFण होत
नाह तच; पण महागyया कBटकनाशकांवर अवलंबन
ू राह\याचीह वेळ येत नाह .
दे शात]या जवळजवळ 600 गोशालांमzये आता शेण आ`ण मY
व वध औषधे आ`ण अZय
ू यापासन
ू
जीवनोपयोगी व तू तयार कर\याचे यश वी ,योग होत आहे त. महारा*+ातील अकोला आ`ण
नागपरजवळ>या
दे वळापार येथ]या गोशालेने अशा शंभराहन
ू
ू ी -न3मFती केल आहे . गोमY
ू
ू अHधक व तंच
अकाFचा कZसरवर
ल उपचारांमzये उपयोग कर\या>या प[तींची दोन अमेSरकन, एक यरो
ॅ
ू पयन आ`ण
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एक Hचनी पेटंट दे वलापारला 3मळाले आहे . याचा अथF या ,कारांनी ;या कंपZया औषधे बनवतील
यांना मोठo धनराशी

वा3म व हDक 6हणन
ू दे वळापार गोशालेला .यावी लागेल. या सवF संशोधनांची

cदशा एकच आहे कB एक भाकड गाय बाळगणा-या शेतक-याला दे खील गायीचे शेण आ`ण मY
ू यापासन
ू
3मळणारे उ पZन हे -तचा चारा आ`ण औषधोपचारा>या खचाFप2
े ा अHधक असले पाcहजे. गाय ह शेतकयाला ओझे न वाटता आHथFक आधार वाटे ल.
गोह याबंद हा वषय घटने>या मागFदशFक त वांमzये आहे .आजवर समारे
20 वेगवेग{या केसेसमzये
ु
उ>च आ`ण सवP>च Zयायालयांनी गोह या बंद होणे घटनेस धTन आहे ; इतकेच नCहे तर भारतीय
अथFCयव थे>या E*ट ने आवwयक आहे असे -नणFय cदले आहे त .;या-;या रा;यांनी आजवर गोह या
बंद चा कायदा केला, या- या cठकाणी हा कायदा रोख\यासाठo cहतसंबंधींनी कोटF बाजी केल च आहे .पण
एकाह cठकाणी Zयायालयाने या हरकतींना थारा cदलेला नाह हे ल2ात घेतले पाcहजे. दसरे
असे कB
ु
फDत भाजपशा3सत रा;यांनीच गोह या बंद

कायदा राबवला आहे असे नाह

.हSरयाणा आ`ण

अUणाचल ,दे शमzये भाजप सरकार नCहते तेCहाह हा कायदा पाSरत कर\यात आला आहे .

‘लोकमत’>या सौजZयाने

●●●
गोवंश ह या बंद कायदा
Zया. (-नव ृ त) चंeशेखर धमाFHधकार
महारा*+ात गोवधबंद चा जो कायदा अि त वात होता. पण तो ,ाणवान होत नCहता, कारण तो अपणF
ू होता.
बैल व इतर गोवंश यां>या गद~त गाईची घसखोर
कTन गोह या होतच असे. एरवीह तो कायदा सव8कष व
ु
संपणF
येते कB, भारतीय वधानसभांना ;यात चोरावाटा नसतील असा कायदा
ू नCहता. असे अनभवास
ु
कर\याची इ>छाच नाह . जेणेकTन कायदा केला तर ;यांना गोह या करायची आहे या कसायांना यातन
ू
‘चोरवाटा’ काढता येतील. भारतीय सं वधान हे जगातले एकमेव सं वधान आहे कB, ;यात कलम 48 मzये असा
संक]प कर\यात आला आहे , ‘‘आध-नक
व शा Yीय र तीने कृषी व पशसं
ु
ु वधFन यांची ससY
ु ू Cयव था
लाव\यासाठo रा;य ,य नशील राह ल आ`ण वशेषत: गाई व वासरे आ`ण दभती
व जंप
ु णीची गरेु यां>या
ु
जातींचे जतन करणे व या सधारणे
आ`ण यां>या क तल स मनाई करणे याकSरता उपाययोजना कर ल.’’ तर
ु
कलम 51 क जे नागSरकां>या मलभत
ू ू कतFCयाबाबतचे आहे यात असे नमद
ू कर\यात आले आहे कB, सजीव
,ा\याबKल कUणाब[ी
ु बाळगणे हे , येक भारतीय नागSरकाचे कतFCय आहे . यावTन हे प*ट होते कB, हा ,wन
भाव-नक व धा3मFक नाह . तर याचा भारतातील कृ ष जीवनाशी व संवैधा-नक म]याशी
घ-न*ठ संबंध आहे .
ू
शेतक-यां>या आ मह यांबाबत जे सव2ण
कर\यात आले आहे यावTन हे प*ट झाले आहे कB, ;या शेतकf
यांजवळ गोवंशाचे पशधन
होते, यांनी आ मह या केले]या नाह त. दद
ु
ु • वाने या कृ ष,धान दे शा>या कqe य
कृ षमंYालयाने जे काह तांVYक मKे
ु उपि थत कTन या वधेयकास वरोध दशF वला होता ती कारणे टे िDनकल
6हणजे तांVYक होती. खरे तर आज या वधेयका>या वरोधातील सवा8ची उ तरे सवP>च Zयायालया>या सात
ं 6हणनच
सद यीय Zयायपीठा>या -नणFयात दे \यात आलेल आहे त. तर ह aकवा
14 जन
ू
ू 2006 >या पYाZवये
कqe य गह
सHचवास ,€ वचाTन वचारणा केल कB, आता अंदाजे 11
ु
ृ वभागाने महारा*+शासना>या मWय
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वषाFनंतर महारा*+ शासनास या वधेयकाचा पाठपरावा
कर\यात वार य आहे का? याचे उ तरह महारा*+
ु
शासनाने cदले नाह . यानंतर ऑDटोबर 2006 मzये या ,€ावर संबंHधत वभागाने cट‚पणी तयार केल व यात
कारणमीमांसा कTन अशी नƒद केल कB, ‘‘रा;यशासनास सदर दU
ु ती- वधेयकांमzये अ.यापह

वार य

आहे ,’’ व सदर cट‚पणी या वभागाचे मंYी मा. अनीस अहमद यां>याकडे सादर केल . या मंVYमहोदयांनी
काह ह कारण न दे ता यावर असा शेरा मारला कB, ‘‘ वधेयकाचा पन
ु वFचार करणे योJय’’ व यावर पZहा
ु
काह ह कारण न दे ता मWयमं
Yांनी 26 lडसqबर 2006 ला सह केल . यानसार
3 जानेवार 2007 >या पYाZवये
ु
ु
रा*+पतीं>या कायाFलयास कळ व\यात आले कB, ‘सदर वधेयकाचा पन
ु वFचार कर\याची ,avया सT
ु आहे.’
परं तु यानंतर ,avया सT
ु झाल च नाह . कारण अशा वधेयकाचा पन
ु वFचार कर\याचा अHधकार शासनास
नाह हे वधेयक वधानमंडळा>या दोZह गहां
ु वFचार Cहावयाचा असेल तर तो
ृ नी पाSरत केले आहे व यानंतर पन
वधानमंडळासच करता येईल. आता 19 वषा8चा कालावधी लोट]यानंतर हा कायदा अंमलात येत आहे , हे ह नसे
थोडके. तर ह वरोधासाठo वरोध करणे aकतपत योJय आहे याचा वचार करावयास हवा. आ`ण तेह भारता>या
व महारा*+ा>या लागन
ू असले]या ,दे शात अनेक वषाFपासन
ू हा कायदा अि त वात असताना. याचाह वचार
वरोधकांनी गांभीयाFने करावयास हवा. आता या काय.याला 19 वषf का लागल या इ-तहासाचा अ…यास
वतFमानात कतFCयब[ीने
जग\यासाठo व भ व*यात या काय.याची सशDतपणे अंमलबजावणी कर\या>या
ु
E*ट ने Cहावयास हवा. कारण आप]याला काय.याचे रा;य हवे आहे. व सवP>च Zयायालयाने घो षत केलेला
कायदा सं वधाना>या कलम 141 अZवये सवा8वर बंधनकारक आहे व सवP>च Zयायालया>या -नणFयात सवF
,wनांचा वचार कर\यात आलेला आहे .
सरकार आकडे ब-घतले तर महारा*+ात आवwयकतेप2
े ा गोवंशीय पशधन
व ब-याच कमी संWयेत उपलxध
ु
आहे . आहे त या बैलांना आंधळे व लंगडे कTन ते शेतीसाठo उपयDत
नाह त असे ठर वले जाते व यांची सराFस
ु
क तल होते. संपणF
ू गोवंशह याबंद बाबतचे कायदे भारतातील 13 ,दे शात अंमलात आहे त. हे ,दे श आहे त
गजरात
, राज थान, मzय,दे श, छ तीसगड, पंजाब, हरयाणा, cहमाचल ,दे श, ज6मू आ`ण काwमीर, उ तर
ु
,दे श, उ तरांचल, Vबहार, झारखंड व cद]ल . यांतील महारा*+ाला लागन
ू असले]या ,दे शांतील गोवंशातील
,ाणी महारा*+ात आण\यात येतात व यांची क तल केल जाते. पSरणामी याह ,ांतातील गोवंशह याबंद काय.याचे उ]लंघन कर\यास महारा*+ , य2 व अ, य2र या मदत करत होता. सवP>च Zयायालया>या
सात सद यीय Zयायपीठाने या>या -नकालात प*ट 6हटले आहे कB शेण व मY
ू यांचा Cयवि थत उपयोग
केला गेला आ`ण बायोगस
शेती, इंधन शेण व गोमYापासन
ॅ , ऑरग-नक
ॅ
ू
ू तयार होणार औषधे यांचा वचार केला
तर गोवंशातील ,ाणी कठ]याह
वयात उपयDतच
असतो.
ु
ु
एवढे च नCहे , तर सवP>च Zयायालया>या सात Zयायमत†नी
2005 साल cदले]या -नकालात असे 6हटले आहे
ू
कB ‘गाय व बैल यांचे शेण कोcहनरू cहर्यापे2ा म]यवान
आहे ’. शेण व गोमY
ू
ू यापासन
ू जे क6पो ट खत -नमाFण
होते, यामळे
व धाZयाची गणव
ताह व ृ [ंगत होते.
ु धाZयाचे उ पादन तर वाढतेच पण ज3मनीचा कस सधारतो
ु
ु
या बाबींचा वचार केला तर सं वधानाने जी वताचा जो मलभ
ू ूत अHधकार नागSरकास ,दान केला आहे , याचे
संर2णह होते, कारण सकस आहार हा जी वता>या अHधकाराचा अ वभा;य भाग आहे . व या आधाराचे
अHध*ठान शेण व गोमY
ू यापासन
ू तयार होणारे खत आहे . आता हे वैsा-नकE*टया ,योगाZती 3स[ झाले आहे
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कB गोवंश हा मरे पय8त उपयोगी असतो, कारण यां>या.वारा जे शेण व गोमY
ू 3मळते व औषधाद पदाथF -नमाFण
होतात ते मानवा>या E*ट ने जीवनोपयोगी आहे त.
ं धमाFत असे कठे
मिु लम-काय.यात aकवा
ु ह 6हटलेले नाह कB ‘बकर ईद’>या cदवशी बैलाचीच कबाF
ु नी cदल
पाcहजे असा प*ट -नकाल स,ीम
कोटाFने 1995 साल च cदला होता. यात 6हटले आहे कB बकर ईदला सशDत
ु
,ा\याचीच क तल कTन कबाF
ु नी .यावी असे मिु लम धमाFत मानले असले तर गाय, बैल व गोवंशातील ,ाणी
यांची, 6हणजे व3श*ट ,ा\याचीच कबाF
ु नी cदल पाcहजे, असे धमF 6हणत नाह . तसा धमाFचा आदे श नाह .
आजवर महारा*+ात बकर ईद>या cदवशी लाखांनी सशDत बैलांची कबाF
ु नी>या नावाखाल क तल होत आहे .
आ`ण तीह वाटे ल -तथे. हे बैल क तल साठo उपयDत
आहे त, असे ,माणपY डॉDटर व अHधका-यांना .यावेच
ु
लागते. कारण कसायांची सरु मानेवार aफरे ल व आपल च क तल होईल अशी यांना भीती असते. व3श*ट
,ा\याचे मांस भ2ण कर\याचा मलभत
असू शकत नाह . एरवी ;या नरभ2क जा-तू ू अHधकार कणालाह
ु
जमाती हो या यांचा तो अHधकार माZय करायचा का? याचाह वचार करावा लागेल. पाwचा य वwवात असा
एक दे श आहे जेथे नरभ2क जमात आहे . या दे शाचे अथFकारण Vबघडले. तेCहा यांनी तेथील शासनास कळ वले
कB पयFटन वाढावे व या.वारे उ पZनांत भर पडावी. 6हणन
नरभ2ण कर\यास तयार आहेत.
ू ते पZहा
ु
वाट]यास ते मेले]या माणसांचे भ2ण करतील व ते बघायला जगातील अनेक लोक पयFटक बनन
ू आप]या
दे शात येतील व यायोगे रा*+ य उ पZनह वाढे ल व यां>या आहाराचाह ,wन सटे
ु ल. असे होऊ .यायचे काय
याचाह

वचार तर करावाच लागेल ना? शेवट सवF बाबींशी हDक व अथFकारण ते अमानवीय असले तर ,

बलव तर ठT .यायचे काय? हाच य2 ,wन आहे. एका वंशातील ,ा\यां>या क तल वर ,-तबंध घात]याने
सवFच पौि*टक अZनावर बंद येते काय? याह ,wनांची मीमांसा सवP>च Zयायालया>या -नणFयात कर\यात
आलेल आहे.
शेतक-यां>या आ मह यांचा अ…यास केला तर असे cदसन
ू येते कB, ;यां>याकडे गाय आहे , वत:ची बैलजोडी
आहे , यांनी आ मह या के]या नाह त. एकBकडे आ मह या करणा-या शेतक-यां>या कटं
ु ु बीयांना गाय व
बैलजोडी दे \याची गो*ट शासन करते व दसर
ु कडे सशDत बैलांची क तल होऊ दे ते आ`ण क तल साठo ते योJय
Cहावेत 6हणन
चालणार होते? कबाF
ू बैलांना लंगडे, आंधळे करायचे हे कठवर
ु
ु नी ती असते, जेCहा CयDती आप]या
आ 6यांचा अंश समाजा,ती, दे व व अ]ला,ती सम पFत कर त असतो. उपयDत
,ा\यांची क तल कTन कबाF
ु
ु नी
दे ता येत नाह , हेह कळू नये ह च खर शोकां-तका आहे . आप]या धमाFबKल इतर धम9यांना आदर वाटावा असे
वाटत असेल, तर इतर धम9यां>याह भावनेचा आदर करणे 3शकावयास हवे ना? कारण तेच सेDयलर
ु , 6हणजे
ं
धमF-नरपे2व ृ तीचे अHध*ठान आहे . यात कऱˆप
प2कारण आणू नये. तसेच सवP>च
ृ या राजकारण aकवा
Zयायालया>या -नकालाचे वाचन व अzययन सवF 3मlडया चने
ॅ लनी व वतFमानपYांनी करावे अशी न‰ वनंती
आहे .
शहरातील सब[
ु ु समाजासाठo शेतक-यां>या आ मह यांचा ,wन ह फDत वतFमानपYांतील बातमी असते.
avकेट मचमधील
रनस ् 6हणजे धावा मोज\यासारखेच ते दै नंcदन व ृ त असते. पण शेतक-याला आ मह या का
ॅ
कराCया लागतात व यासाठo आपण सवF aकतपत जबाबदार आहोत, याचा साधा वचारह आपण कT इि>छत
नाह ह च या ,wनाची खर शोकां-तका आहे . ;या Cयवसाया>या भरवशावर 98 टDके लोकांचे पोट भरले जाते,
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याची उपे2ा करणे 6हणजे आ मघात आहे , याची साधी जाणीवह cदसन
ू येत नाह . महागाई वाढल 6हणन
ू
‘महागाई’ भ ता वाढवन
ू घे\यासाठo आंदोलन करणारे सवFच तरांतील पगारदार सवFच एकVYत होऊन, जेCहा
धाZयाचे भाव कमी करावेत, 6हणन
ू आंदोलन करतात, र

यावर उतरतात तेCहा ते हे वसरतात कB संपणF
ू

समाजाने शेतकर्यां>या वU[ केलेले ते कटकार थान असते. कारण इतर सवF गो*ट

याला उ>च भावातच

खरे द कराCया लागतात. व या>या उ पादनाचे भाव माY सारखे कमी करावेत अशी ओरड केल जाते, तेCहा
याचे जगणेह हराम होते याची साधी जाणीवह तथाकHथत ‘शहर ’ लोकात cदसन
ू येत नाह . यामळे
ु शेतकयां>या आ मह येचा ,wन फDत वरवरचा नाह . फDत हळहळ CयDत कTन तो संपणार नाह . याचा गांभीयाFने
व खोलात जाऊन वचार कर\याची गरज आहे . ,3स[ दाश-नFक खल ल िजŠान यांनी 6हट]या,माणे
‘;या,माणे आपणा सवा8>या अनाकलनीय दलF
ु 2ा3शवाय शेतक-यां>या आ मह या होत नसतात. एका अथाFने
ती आपल सवा8ची मक
ू संमतीच असते. याची जाणीव ठे व]या3शवाय ‹या ,wनाचे उ तर सापडणार नाह .
शेती>या मदतीनेच पाषाण यगात
राहणारा मानव,ाणी ‘गह
ु
ु ु ब’ व
ृ थ’ झाला. याने आपले ‘घर’ थाटले. ‘कटं
कौटंु Vबक भावना , था पत केल , ती शेती>याच सहाŒयाने. 6हणनच
मानवीय सं कृती व स…यता यांचा खरा
ू
अHध*ठाता शेतकर च आहे . ‘इंlडयाज क]चर इज अHnक]चर’ असे आपण नसते
6हणतो. पण कृती माY
ु
या>या वU[ असते. कठ]याह
दे शाला संपZन व यश वी हो\यासाठo तीन मागF आहे त.
ु
1) य[
जाते,
ु - ;याने इतरांना परािजत कUन यांचे धन लबाडले
ु
2) Cयापार - ;यात ,मा`णपणापे2ा लबाडीच अHधक असते.
आ6ह कधी गोरा बाजार पाcहलाच नाह . तर तो सदै व कमी-अHधक ,माणात काळाबाजारच होता, ‘ऑने ट इज
ं त वsान असते. आ`ण ‘पॉ3लसी’ या शxदाचा सामाZय माणसां>या
द बे ट पॉ3लसी’ असे याचे धोरण aकवा
शxदात सांगायचे तर साधासोपा अथF आहे . ;यात ‘खोटे ’ हे खरे आहे हे भासवन
ू सामाZयजनांना लबाड\यात
ु
येते. यालाच तर पॉ3लसी 6हणतात ना? आ`ण -तसरा व सवP •*ट मागF शेती आहे . असे मान\यात आले होते.
ज3मनीत एक बीज पेरले, याची काळजी घेतल तर या बद]यात अनेक धाZयांची बीजे 3मळत असतात व
यामळे
ु संपZनेत भर पडत असते. असा संपZन हो\याचा जो सवP कृ*ट मागF होता, याला आज ,-त*ठाच
उरल नाह , हे च खरे द:ु ख आहे . आता धाZयाची अगर अZनधाZयाची पैदास कर\याऐवजी पैशाचीच पैदास
करणारे व तेह वाटे ल या मागाFने आ`ण याची संWया वाढते आहे व तेच भाJयवान व स,-ति*ठत
मानले
ु
जातात. शेती>या Cयवसायाला ,-त*ठाच उरल नाह आ`ण जेथे उ पादक-पSर€माला ,-त*ठा नसते तेथे
ं बेशरम लोकांनाचा ,-त*ठा ,ा‚त होत असते. परं तु तर ह शेतक-याने अZय उपाय नाह
‘बे€मांना’ aकवा
6हणनच
शेती करावी, असे हे द*ट
ू
ु चv आहे .
राहुल गांधी वदभाFतील एका खेyयात शेतक-या>या घर गेले हे ◌ाते. या शेतक-याला तीन मले
ु होती. राहल
ू
गांधींनी यांना वचारले कB ते भावी आय*यात
काय होऊ इि>छतात व काय कT इि>छतात. सवा8नी एकमखाने
ु
ु
उ तर cदले कB शेती सोडन
ह Cयवसाय ते कT इि>छतात. व यासाठo शेतीचा एक तकडा
वकन
ू अZय कठला
ु
ु
ू
शासकBय अHधका-यांना पैसे खाऊ घालन
तर सरकार नोकर ते ,ा‚त कT
ू , •*टाचारा>या मागाFने कठल
ु
इि>छतात. कारण यां>यासमोर यां>या आई-वlडलांची हलाखीची ि थती , य2ात उभी होती. आजह फDत

7

आजचा सधारक
ु

गोवंश ह या बंद कायदा: व तिु थती

( वशेषांक)

जलै
ु 2015

मखF
ू शेतकर च अZनधाZयाची पेरणी करतो. €ीमंत व ,-ति*ठत शेतकर तर पैशाचीच पैदास करतात. याच
धाZयाची व फळांचीच ते पैदास कT इि>छतात. ;या>यापासन
ू म.य-न3मFती होत असते व भारतात
आज3मतीला म.याची सवाFHधक उ प ती करणारा ,दे श 6हणन
ू महारा*+ाची ओळख आहे . आता अZनधाZय व
फळे याची उ प तीह फDत म.य-न3मFतीसाठoच Cहावी अशी शासकBय योजना आहे . यातह वकBल, डॉDटर,
आcद ,-ति*ठत Cयावसा-यक हे यां>या सेवेचे म]य
ते वत: ठर वतात, पण शेतक-याला यां>या उ पादनाचा
ू
खचF व पकाचा भावह ठर व\याचा अHधकार नाह , ते सारे मzय थ दलाल

व शासन ठर वते. ;यांना

अि त वात असलेल पSरि थती माcहतह नसते. हा कठला
Zयाय आहे ? याचा साधा वचारह आ6ह कT शकत
ु
नाह . आता शेतक-याला शेती>या उ पZनाचा उHचत भाव तर हवाच आहे, पण याखेर ज याला या>या
Cयवसायाला ,-त*ठाह हवी आहे . याला केवळ सहानभती
ु ू नको आहे , हDक हवे आहे त. ,-त*ठा हवी आहे .
6हणनच
तर cहंद चे ,3स[ कवी भवानी,साद 3म€ यांनी 6हटले आहे
ू
दो सत
ू कांतो, चार दाने उपजाओ
aक तम
ु खाते पहनते हो, जरासी शमF तो खाओ!
पण आ6हाला आता कशाचीच लाज वाटत नाह . हे च तर खरे दद•ु व आहे .
पव9
हे शेतक-यांचq
ू Vबयाणे घरचे असे, ते गावचे लोक पर परांत वाटत
ू घेत. खतह घरचेच असे कारण पशधन
ु
धन होते. वत:ची बैलजोडी असे. यामळे
ु टॅ DDटर, बी-Vबयाणे, खते यासाठo कजF •यावे लागत नसे. शेतात
ं शेणगोमYाचा
पकले नाह तर गाईचे दध
कTन aकवा
उपयोग कUन
ू वकन
ु
ू अZय छोटे छोटे गहउ.योग
ृ
ं शेतीला उपयDत
जग\याची सोय होती. घर>या घर दोर aकवा
अZय व तंच
ु
ू ी -न3मFती होत असे. घर उखळ होते,
जाते होते, घर>या मcहला गहोपयोगी
व तू सामदा-यक
€मांतन
ु
ू -नमाFण कर त. लोणची, शेवया तयार करणे हा
ृ
सां कृ-तक कायFvम होता. आता नायलॉन दोर आले. ŠZडे
ॅ ड पकल आले व वसर पडला कB फDत मदरचे नाव
cद]याने आई>या हात>या लोण>याची यास चव ,ा‚त होत नसते. व तला
ू चव ये\यासाठo मायेचे ,ेम
ं
आवwयक असते. ;याचे म]य
असते व यास फDत aकमत
नसते. ऑ कर वाई]डचे ,3स[ वाDय आहे कB,
ु
ं
‘;याला सवF व तंच
कळते पण म]य
कळत नाह
ू ी फDत aकमतच
ू

याला व‘2‚त माणस
ू 6हणतात’. अशा

व‘2‚त अथFकारणात शेतक-याने जगावे कसे व यास जगावेसे का वाटावे हाच खरा य2,wन आहे . महा मा
गांधी 6हणायचे, योजना पा\यातील वलयासारखी असावी. पा\यात दगड टाकला तर सवF,थम छोटे से वलय
तयार होते, मग यातन
ू याहन
ू मोठाल वलये -नमाFण होतात. 6हणन
ू पंचवा षFक योजनेचे
ू मोठे व नंतर यातन
पcहले वलय गहो.योग
, मग nामो.योग, नंतर छोटे उ.योग व शेवट
ृ

वदे शीच मोठे उ.योग, असा ,वास

असावा लागतो. हे च पंचायती रा;याचे अHध*ठान आहे . पण आज सारे च उफराटे होते आहे . लोकांना आता ताजे
अZनच खा\याची सवय उरल नाह . मंब
ु ईत व इतर मोNया शहरांत र ववार सायंकाळी घर

वयंपाकच होत

नाह . आईलाह स’ी
ु हवी असते. चंगळवाद सं कृ-त फोफावत आहे . 6हणन
ू गगनचंब
ु ी इमारती उ…या झा]यात.
पSरणामी इमारतींची उं ची वाढते आहे पण माणसे ठq गणी होत आहे त. र

यांची Uं द वाढते आहे पण मने अUं द

होत आहे त. माणसाला माणस
ं संपले
ू नकोसा झाला आहे, भौगो3लक शेजार उरला पण शेजा-यांतील संबध
आहे त. सारे संबध
ं Sरa“जरे टरमzये गोठले आहेत. अंकल Hच‚सचा जमाना आहे. ;यात Hच‚स कमी व हवाच
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जा त असते. यात धाZय व खा\या>या व तू परदे शातन
ू आयात होत आहे त. शेतक-यांचा जोडधंदा काढन
ू
घेत]यामळे
ु शेतीत काम नसेल तेCहा याने काय करायचे, कसे जगायचे हाच ,wन उ पZन होतो आहे . पव9
ू
‘कापस
3शरल नCहती. एका सव2णावUन
हे
f
ू ते कापड’ असा वावलंबनाचा ,वास होता. घरात बाजाराची म]ये
ू
उघड झाले आहे कB, ;या शेतक-यांजवळ या>या मालकBची बैलजोडी होती, या>या घर गाय होती व घरचेच
Vबयाणे व खत होते या शेतक-याला आ मह या करावी लागल नाह . पशधन
बेदखल होणे हे कष9
ु
ृ सं कतीं
ृ चे
दद•ु व आहे . गाय व बैल मरे पय8त उपयोगीच असतात. यांचे शेण खतासाठo, मY
ू फवारणीसाठo वापरले जाते.
यापासन
’सारWया रोगावरह या औषधांचा ,योग केला जातो. पव
ॅ
ू औषधे तयार कर\यात येतात. ‘कZसर
ू 9>या
कौटंु Vबक Cयव थेत रDताची नाती होती. तशीच मानलेल

वाय त नाती होती. , येक घर कठ]या
तर
ु

ना याने जोडलेले असे. याखेर ज पSरवारांत ,ाणी व वन पतीह सामील होते. भारत हा एकमेव दे श आहे येथे
नद ला मातेचा मान आहे , पवFत पता आहे . भमीह
भमाता
आहे . येथे तळशी
, वड, पंपळ आद व2ां
ू
ू
ु
ू
ृ ची पजा
केल जाते. एवढे च नCहे , नंद बैलह दे वता आहे आ`ण गाई-बैलह पजनीय
मानले गेले ह
ू

यागावर आधाSरत

सं कृती संपन
ू आता चंगळवादावर आधाSरत ‘भोगसं कृती’ वाढल . यामळे
ु सवFY मनीपॉवर, मसल पॉवर व
माaफया पॉवर, पॉवरफल
आ6ह करतो, यांना जी वत ठे व\यासाठo आ6ह
ु होत आहेत. पण ;यांची पजा
ू
ं
काह च कर त नाह व पैसा तर लबाड असतो. याची खर aकमत
सारखी बदलत असते. याखेर ज स तेचा
दUपयोग
व •*टाचार हे 3श*टाचार ठरत आहे त. शेतक-यां>या भ]यासाठo जेवNया योजना अंमलात आ]या,
ु
जेवढे पैसे cदले गेले, यांपक
ै B दहा टDकेह

यां>यापय8त पोहचत नाह त, असे पंत,धान राजीव गांधी 6हणाले

होते. नकते
ु च महारा*+ात गायींचे वाटप कर\यात आले असे 6हणतात. पण यातील एक टDका गायीह शेतकयांना 3मळा]या नाह त सा-या राजकारणांतील CयDतींनी वाटन
ू घेत]या. सरकार कजf हे फार गंत
ु ागंत
ु ीचे असे
गौडबंगाल आहे . तेह वेळेवर व गरजे,माणे 3मळत नाह . 6हणन
ू खाजगी सावकारांचीच चलती आहे . दे शात
बेरोजगार आहे , पण शेतीसाठo मजरू 3मळत नाह , सवा8ना Cहाईट कॉलर कामच हवे. जेथे -नय3मत दरमहा
पगार 3मळतो व काम न केले तर चालते. याखेर ज पगाराCय-तSरDत भरपरू उपरची कमाई असते. पैसा, Cयसने
व शानशौकB यांनाच ,-त*ठा अस]याने मंcदरे जशी वैभवाची ,तीके ठरत आहे त, तशीच लJन आद सवFच
समारं भ वैभवाची ,तीके आहे त, आ`ण या सवF द*टचvात
शेतकर सापडला आहे . यामळे
ु ,-त*ठे चे व सखाचे
ु
ु
जीवनच जर ,ा‚त होत नसेल तर या>यापढे
ु आ मह या कर\याप3लकडे पयाFयच उरत नाह . कारण तो आता
वधाता नाह , फDत वषय उरला आहे . वधाते वेगळे च आहेत. धाZय धारणा याऐवजी धन धारणाच फोफावत
आहे व यांचीच ,-त*ठा आहे .
आचायF वनोबाजी 6हणतात कB, ‘‘शेती हे Š‹मकमF आहे व शेतकर Š‹मष9 आहे . शेती ह च खर उपासना आहे ’
पण आज या Š‹मष9>या नशीबी अगद वेगळया ,कार>या VYवेणी संगमावर -न य जा\याची वेळ आल आहे .
ं ठे केदारांची तर टोपी
तो VYवेणी संगम आहे, ‘‘खच9
ु , थैल आ`ण टोपी’’ खच9
ु अHधका-यांची, थैल दलालांची aकवा
पढा
ु -यांची. अशा पSरि थतीत याने का जगावे? व कसे जगावे हाच ,wन आहे . याने शोषण केCहापय8त व का
सहन करावे?
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पव9
ू असे 6हणत असत कB Š‹मष9 शेतकर अHधक पैसे 3मळतील 6हणन
ू धाZयाऐवजी अफू, गांजा व तंबाखची
ू
शेती कर त नसे. Cयसनांची शेती करणे याला महापातक वाटत असे. आज महारा*+ातील खेyयात शहरातील
उ>च•ू माणस
ह
ू गेला कB यजमान ,wन वचारतो? ;वार ची कB बाजर ची चालेल? यजमान 6हणतो कठल
ु
भाकर चालेल. तेCहा यजमान प*ट कर त वचारतो कB भाकर नCहे , दाT ;वार ची कB बाजर ची हवी आहे .
पव9
ू शेतकर ;यांनी याला जीवनभर साथ cदल , जे या>या उदरभरणाचे साधन होते, ती गाय अगर बैलह तो
,ाणी मे]यावरह

ं बैल
यांचे कलेवर वकत नसे तर यांची पजा
असे. गाय aकवा
ू कTन यांना शेतात परत
ु

कसायाला वकले जात नसत. आज तर येथे मलाबाळां
नाच पोसणे परवडत नाह तेथे गाय बैल पोसले तर चारा
ु
व पाणी या>या अभावामळे
ु कसे परवडावे 6हणन
ू कसायाला वकले जातात. आ`ण तेह सराFस! ‹याला मी कृषी
ं
सं कृतीचे मरण 6हणतो. पण आज शेतक-याचे जीवनच इतके कठoण व •*ट झाले आहे कB, यांस aकमतच
उरल नाह . खरे तर ते अ यंत प वY जीवन आहे. ;याचा ईwवराशी पदोपद संबध
ं येतो. पाऊस वेळेवर पडला
ं फारच जा त पडला, 6हणजे दरवेळी ईश ्वराची कUणा भाक]या3शवाय इलाज नाह .
नाह , अवेळी पडला, aकवा
या खेर ज नांगर, बी-Vबयाणे, वीज परवठा
, पाणी, खत हे ह
ु

या>या अख यार तील नाह त. ऊनवारापाऊस,

वगैरेह ईwवर कृपेवर अवलंबन
ू आहे . याला कशाचाच अंदाज बांधता येत नाह . कशाचीच शाwवती नाह . दे वी
कृपा कर ल व सरकार कृपा कर ल या आशेवर तो जगतो आहे . पण यात अवकृपेचीच भर पडते आहे .
नांगर]या3शवाय काह च 3मळत नाह पण नांगर]यावरह काह ह पदरात पडत नाह अशी पSरि थती आहे .
याखेर ज कजाFचे ओझे आहे च. सावकार पाश घ’ आवळले जात आहे . अशा पSरि थतीत कजFमाफBसारWया
जजबी
योजनांनी शेतक-यां>या आ मह यांचा ,wन सटणार
नाह . यासाठo सवF समाजाने व सरकारनेह
ु
ु
सव8कष योजना आखन
ू ,य न करावयास हवे. या3शवाय शेतक-याला इतर सा-या व तू महागातच वकत
•या>या लागतात, यामळे
ु महागाईची झळ याला सवाF`णक जाणवते. मलां
ु चे 3श2ण, मल
ु चे लJन, याचेह
खचF असतात पण याने अsानी व दSरe च राहावे ह मान3सकता सोडन
ू दे ऊन या>या उ पादक पSर€माला
,-त*ठा लाभेल व कृ षCयवसाय परवडेल, एवढे च नCहे तर या>या उ पZनातन
ू मानाचे व ,-त*ठे चे जीवन
जगता येईल अशी पSरि थती -नमाFण के]याखेर ज शेतक-यां>या आ मह या थांबणार नाह त. हे च ख-या
अथाFने यातील अं-तम स य आहे. आज तर महागाई वाढल 6हणन
ू समाजातील सवF तरांतील लोक महागाई
भ ता वाढवन
, ताव करतात हे सवF शेतक-यां वU[
ू घेतात. व धाZयाचे भाव कमी Cहावेत असा एकमखाने
ु
उ.योगपती, भांडवलदार व समाजाने उभारलेले षडयंY व कट कार थान आहे, असे 6हटले तर ती अ-तशयोDती
होणार नाह .
आता हा कायदा अंमलात आ]यानंतर, असा कायदा असावा, असे ;यांना वाटत होते यांची जबाबदार वाढल
आहे . कायदा वाट मोकळी कTन दे तो, पण या वाटे ने जा\याची ,ेरणा दे त नाह आ`ण अशा सामािजक
ं ,ाणदायी ठरत नाह . व याची सचाU
काय.यांना लोकमताचा आधार 3मळाला नाह , तर कायदा ,ाणवान aकवा
ु
Tपाने अंमलबजावणीह होत नाह . 6हणन
ू गांधीजींनी ‘गोसेवा’ शxद वापरला होता, ‘गोर2ा’ नCहे . ‘सेव’े 3शवाय
‘र2ण’ होत नाह हे कटू स य आहे . तसेच केवळ पजा
ू कTनह र2ण होत नाह . असंWय लोक गंगेची पजा
ू
करतात, पण तर ह ती म3लन का होते? कारण पजा
करणे सोपे आहे . या सोबत कतFCय जोडलेले नाह .
ू
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याचमळे
ु लोकांची पापे धत
ु ा धत
ु ा गंगाच म3लन झाल व आत -त>या व>छतेसाठo करोडो Uपये खचF करावे
लागत आहेत. केवळ ‘र2ण’ कर\याने ‘जीवन’ यासाठo गाय व बैल यांची ‘सेवा’ करावी लागेल. यांची
उपयDतता
वाढवावी लागेल. याखेर ज ते ,ाणी जी वत राहणार नाह त व यासाठo केले]या काय.याची
ु
सचाT
पेण अंमलबजावणीह होणार नाह .
ु
तसेच गाय व बैल यां>या जी वताचा ,wन फDत अथFकारणाशी जोडन
ू चालणार नाह . ख-या अथाFने तो
ं
सां कृ-तक ,wन आहे . ;याचे ‘म]य
लावता येत नाह . ख-या अथाFने मन*याने
;या
ू ’ असते याची aकमत
ु
cदवशी ‘पश’ु ला पSरवारात

थान cदले, पशपालनाची
भ3मका
ि वकारल , याच cदवसापासन
याने ख-या
ु
ू
ू

अथाFने सां कृ-तक E*टया vां-तकार पाऊल उचलले याच cदवशी ‘भोग सं कृ-त’ ऐवजी ‘ याग सं कृ-त’
सशDतपणे उदयास आल . पशु समाजाचा अ3भZन अंग झाला, तो आमचा ‘सहयोगी’ झाला. वsानस[ा
ु
सं कृ-त संपZन करणारे असावे लागेल. ते सं कृ-तचा वनाश करणारे असता कामा नये. ह

याची मयाFदा

मानावीच लागेल. सं कृतीचा खरा अथF आहे अHधकाHधक जीवांना अभयदान व जीवनदान ,दान करणे. यासाठo
अथFकारण व वsान हे दोZह मानव-न*ठ असणे आवwयक आहे . एरवी सवF अथFकारण अनथFकारण होत असते.
अथFशा Y फDत वाथFशा Yच नCहे तर वपि तशा Y ठरत असते. याची हवी तशी जाणीव cदसन
ू येत नाह हे
दद•ु वी स य आहे .
गोवंशह याबंद कायदा हा भारतीय सं कृतीचे जतन कर\यासाठo -नतांत आवwयक आहे , याची हवी तशी
जाणीव समाजाला cदसत नाह , हे ह दद•ु वी स य आहे . या सहbांतील सवा8त €े*ठ मानव, महा मा गांधींनी
6हटले आहे कB ‘गाय हे कUणेचे काCय आहे . या सौ6य व दयाळू पशु म-तF
ू मान कUणा आहे . ती करोडो लोकांची
आई आहे ’. गोर2णाचा अथF आहे ईwवरा>या संपणF
ू मक
ू स*ट
ू होते. हा
ृ चे र2ण. याची सरु वात गायीपासन
र2णाचा ,wन अ यंत मह वपणF
ू आहे , कारण दे वाने यांना वाणी cदलेल नाह ’. ते पढे
ु 6हणतात पशंच
ू े
संर2ण सेवे3शवाय होत नसते. 6हणनच
यांची सेवा करणे हाच यांना जीवन ,दान कर\याचा व यां>या
ू
पजे
6हटले आहे कB ‘मी गायीची पजा
ू चाह अ3भZन व मह वाचा भाग आहे . यांनी 6हणनच
ू
ू करतो व या
पजे
ू चे समथFन कर\याकSरता सवF जगाशी सामना कर\याची माझी तयार आहे ’. यांची ह च भावना संपणF
ू
गोवंशाबKल होती. यांनी ‘सेवा’ हे संर2णाचे साधन मानले होते.
यामळे
ु आता गोभDत, गोशाळा व पांजरापोळ यांचे हे कतFCय व दा-य व आहे कB, यांनी संपणF
ू गोवंशा>या
संर2णाची हमी .यावयास हवी. या वंशातील कठलाह
,ाणी संर2णासाठo आला तर यास असे संर2ण लाभेल
ु
अशी शाwवती .यावी लागेल. तरच अशा सं थांना अथF ,ा‚त होऊ शकेल. अशा काय.याची अंमलबजावणी
फDत प3लस
, शासन अगर Zयायालयावर टाकन
होता येणार नाह . अशा सं थांनी व
ु
ू मDत
ु
ू जबाबदार तन
गोभDतांनी हे ,ाणी ,-त*ठे ने जगू शकतील अशा योजना आखाCया लागतील.
पशखा.याची
उ प ती करणे ह
ु

यां>यासाठo चारा व

यांची केवळ नै-तकच नCहे तर संवैधा-नक जबाबदार आहे . या सं था

ं औ.योHगक सं था नाह त याची जाणीव ठे वावी लागेल. आज दद•ु वाने
सेवासं था आहे त, या Cयापार aकवा
अशा सं थांचे वUप बदलत आहे , हे ददवी
ु f स य आहे . आता गोवंश ह याबंद चा कायदा अंमलात आ]यानंतर हे
दा-य व व जबाबदार

या सं थांना

वीकारावी लागेल ते
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कायदे शीर बंधनाची व दा-य वाची काय.या-अंतगFत अंमलबजावणी करावी लागेल. ती पाळी गोभDत व या
सं था येऊ दे णार नाह त अशी मी आशा बाळगतो. पण मा”या मनात शंका आहे, हे मी नाकाT शकत नाह .
कारण आमचा वwवास पजे
ची शोकां-तका
ू वर जेवढा आहे तेवढा जग व\यावर नाह ह खर मानवीय म]यां
ू
आहे .
गोवंशह याबंद चा संपणF
ू आशय समजन
ू घेणे अग याचे आहे . पण यासोबतच या वंशातील ,ा\यांना ,-त*ठे ने
जगता येईल व यांची उपयोHगता वाढे ल असे अथFकारण व कृ षसं कृ-त वक3सत करावी लागेल. तोच आप]या
ं भाव-नक नसन
योजनांचा अ3भZन भाग असावा लागेल. हा ,wन फDत धा3मFक aकवा
ू तो आHथFक व सां कृ-तक
म]या
चे र2ण कर\याचा आहे. सदै
ू
ु वाने पालFमqटमधील रा*+पतीं>या भाषणत जै वक शेतीवर भर दे \याबाबत
घोषणा कर\यात आल आहे . आज वैिwवक तरावरह शाकाहार व जै वक शेती‹यांवर भर दे \यात येत आहे . ह
भ3मका
, य2ात उतरावी 6हणन
ू
ू सशDतपणे योजना आखाCया लागतील.
हे खरे आहे कB काह अंशी अवैध गोवंशह या कर\याकडे कसायांचा कल असेल. कारण दद
ु • वाने आप]या दे शात
कायदे पाळणारांप2
े ा अनेक cहकमती कTन कायदे मोडणा-यांची अHधक ,-त*ठा आहे . ;यां>यापय8त
काय.याचे हात पोचत नाह त यांच अ-त व3श*ठ CयDती मानले जातात. एवढे च नCहे तर सफाईदारपण कायदे
मोड\याची तमची
2मता हेच तम>या
,-त*ठे चे ल2णच नCहे तर मापदं ड व मानदं ड आहे . हे ह ददवी
ु
ु
ु f स य
आहे . परं तु महा मा गांधीनी दाUबंद >या संदभाFत 6हट]या,माणे ‘दाTबंद असल तर चोरiया दाUभ’या काह
,माणात चालू राहतील हे -न:संशय, पण यांचे ,माण 6हणजे सरकार>या कायF2मतेचे नCहे , अकायF2मतेचे
,माण होय!’ मी या सोबत एवढे च 6हणू इि>छतो कB ते समाजा>या संवेदनशीलतेचे नCहे तर असंवेदनशीलचेह
ल2ण आहे .

●●●

गोवधबंद ची चळवळ
इरावती कवf
वत:ला cहंद ु व-न*ठ 6हणवणा•या

कांह मंडळीनी आजकाल गोवधबंद >या चळवळीची धमाल उडवन
ू

cदल आहे .गोवधबंद ची चळवळ काह आजचीच नाह ,प*कळ
cदवसांची आहे .कधी कधी ती मंदावते ,
ु
तर कधी जोरात येते .गेल काह cदवस ‹या चळवळीला जोर चढला आहे व -तचा cहंद ू मंcदरातन
ू व
cहंद>या
–तो,वांसाचे cदवस साधन
ू फार जोराचा ,चार चालला आहे .
ू
‹या चळवळीबKल

वातं—यवीर सावरकर ‹यांनी एक उ क*ट
लेख पव9
3लcहलेला आहे . यां>या
ू
ृ

लेखानंतर मी 3लcह\याची गरज नाह .हा यांचा लेख लोकं>या डो{यांपुढे सzया नाह 6हणन
ू पZहा
ु
एकदा ‹या चळवळीबKल 3लcहणे भाग पडत आहे .तर सzदा
सावरकरांचा लेख सवF मराठo मा3सकांनी
ु
व वतFमानपYांनी पZहा
एकदा छापावा अशी माझी आnहाची वनंती आहे .
ु
(हंद ू धम" आहे तर काय?
cहंद ू धमF आहे तर काय , याची थोडDयात राहोच ,पण व ताराने तर CयाWया करणे शDया आहे का ,
‹याबKलह मा”यापे2ा हजारो पट ंनी जे*ठ व €े*ठ लोकांनी वचार केलेला आहे .खK
ु लोकमाZयांनी
‹या बाबतीत केलेले ववेचन फार मा3मFक व मागFदशFक आहे .cहंदचे
ू एक असे दै वत नाह ,एकच असा
वचार नाह व मDतीचे
साzय साध\यासाठo सांHगतलेल साधनेह अनेक आहे त ,असे cहंद ू धमाFचे
ु
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ल2ण लोकमाZय करतात .cहंद ु थानचा गे]या तीन हजार वषा8चा इ-तहास हेच पZह
पZहा
3सzद
ु
ु
करतो.
आपले

वत:चे आचारधमF आपण पाळावे व इतरांना यांचे पाळू .यावे अशी ,था ,ाचीन काळापासन
ू

भारतात अ.ययावत चालू आहे .
हयाच कारणामळे
ु अनेक चाल -र ती
नाह त; काह त
ं मामा व

भारतात cदसतात .काह जमाती मांस खातात ,काह खात

आ या>या मल
ु शीं लJने करतात,

काह त
ं सवF त•हे चे -नकट सा पंyय

लJना>या बाबतीत -न षzद आहे ; ब•याच जातींत ि Yया चोळी घालतात ,तर काह >
ं यात ह चाल
-न षzद आहे; एक ना दोन ,अशी उदाहरणे हजाराने सांगता येतील .एकाच समाजात राहणा•या
लोकांनी एकमेकां>या 3भZन CयवहाराबKल सcह*णता
ु बाळगणे हे एक कतFCय आहे .;या वेळी एखा.या
Cयवहारामळे
ु एखा.या CयDती>या व समाजा>या ZयाŒय Cयवहाराला अडथळा येईल ,तेCहाच अशा
वातं—याला राजाsेने बंध घालता येईल .एखा.या समाजाला आपले काह Cयवहार योJय वाटले नाह त ,
तर

यावर बंद घालता येईल; एरवी दस•याचे
न आवडणारे Cयवहार बंद करावयाचे अस]यास मत
ु

पSरवतFन – तेह दांडगाईने नCहे – हाच एक मागF ZयाŒय व 3श*टसंमत आहे .
दे वळांचे (हंद ू समाजातील %थान
cहंदंच
ु
ू े सवF थोर राजे ‹याच ZयाŒयाने वागत आले .परकB राजांनी केलेल कृ ये ‹याच कारणामळे
जलमी
व सवFथव
ै -नं.य ठरल .दद•ु व एवढे च कB ‹या जलमी
व -नं.य ,काराला समाजातील सवF
ु
ु
शDती एकवटन
ू ,-तकार फार वेळा झाला नाह ., येकाने आप]या मना,माणे आप]या दै वताची पजा
ू
करावी हे cहंद ू धमाFचे त व आहे . या,माणे वागणक
ू ठे वताना इतरांनी आम>या आम>या दै वतांचे व
मंcदरांचे पा व—य •*ट करता कामा नये , यासाठo ,ाण खच9 कT ह भावना cहंदंन
ू ी दाख वल नाह .
नाह तर cहंद ू मंcदरांची मोडतोड व या जागी चचF,

मशीद ,

असेह 6हणता येईल कB ,cहंदंच
कौटंु Vबक
ू
ू ी दै वतपजा
मसलमान
व `˜ ती धमाFत जे व3श*ट
ु
cहंदंच
ू ी दे वळे शेकडƒनी

‹यांची

थापना होती ना .‹या बाबतीत

वTपाची होती . यामळे
ु

मशीद व चचF ‹यांना

थान आहे ते दे वळाला cहंद ू समाजात नाह .काह का असेना ,

फटल
हे खरे .आता तर आपण जागTकपणे दे वळाचे पा व—य ठे व\यासाठo
ु

झटतो 6हणावे तर तेह माह .कठ>याह
लहानमोNया दे वळांत जा , व>छता ,,सZनता व पा व—य
ु
अपवादानेच आढळतात .सवF त•हे >या बेवारशी व रोगी जनावरांचे वसती थान 6हणजे cहंद ू दे वळांचे
आवार झाले आहे .प*कर
सरोवरा>या र6य पSरसरात एक ,3सzद दे ऊळ Š6हदे वाचे आहे .तेथे
ु
दे वळाभोवताल>या ओव•यांवर ल ग>चीवर सवF पजार
व याYेकT शौच वधी उरकतात! पव9
ू दे वळांना
ु
भCय आवारे असत ,दे वळाला वाट Tंद ठे वलेल असे .ह]ल दे वळांची आवारे व शेजार ल र ते पजार
व
ु
दकानदार
‹यांनी हळहळ
ू ू पठे
ु सरकत इतकB बळकावल आहेत कB ,दे वळात जा\याची वाट अTंद
ु
बोळासारखी झालेल आहे .काह मंcदरात तर पजा•यां
>या भो‚यां>या घरातनच
जावे लागते दे वाचे
ु
ू
आवार पव9
ू

केवठे होते हे शोधन
ू ते परत तेवढे करवले तर एक मोठे समाजकायF होईल .cहंद ू

दे वळांतन
े े एक अंग फार
ू व घरांतून भजन 6हणन
ू एक कायFvम असतो .गायन व न ृ य हे ई™वरसेवच
,ाचीन काळापासन
काह मंcदरांतून सकाळी व संzयाकाळी वीणावादन व
ू समजले जाते .अजनह
ू
गायन चालते .Hचंदवराला रोज सकाळ-संzयाकाळ उत क*ट
भिDतगीते गाइल जातात .जगZनाथा>या
ृ
मंcदरात जयदे वा>या गीतगो वंदाचा काह भाग रोज 6हटला जातो .अशा cठकाणी मन काह 2ण का
होईना ,दे वा>या पायाशी ि थरावते; पण aक येक cठकाणी भजना>या नावाखाल गायनाची ,वा.यांची व
;या भDताने गीते रHचल

याची वंटबना माY झालेल आढळते ., येक भDता>या हातात टाळासारखे

ककFश वा.य असते , या>यावर आवाज चढवावा लागतो 6हणन
ू , येक जम गळा फोडन
ू ओरडत
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असतो .माधरु चा सवFथप
ै लोप होऊन ककFश , वसंवाद नाद माY उमटत असतो .दे व बcहरा आहे अशी
‹या लोकांची ठाम समजत
ू झालेल असते .अशा भजनाने आसपास>या वीस-पंचवीस घरांना Yास होतो ,
ह द*ट
भजन करणे शDय आहे . यामळे
जा त
ू सु वर सामदा-यक
ु
ु cहंजचे
ू दै वतपजन
ू
ु ,था बंद पाडन
मंगल होईल ,पण -तकडे कोणी ल2 दे त नाह .एवढे च नCहे तर अशी ट का करणारा नाि तक व
पाखंडी समजला जातो.
गोवधवंद ची चळवळ दडपणाची!
`˜ ती व मसलमान
, वशेषत: मसलमान
,लोकांचे अनकरण
कTन आततायीपणा कर\याकडे माY
ु
ु
ु
,व ृ ती वाढू लागल आहे .वेदवाšमय ,इ-तहास व पराणे
हे जसे आमचे धमFnंथ आहे त तसेच ते जZया
ु
ु
चा3लर ती व इ-तहास ‹यांचे कोठार आहे त .भारता>या ,ाचीन इ-तहासाचे संशोधन करावयाचे तर ‹या
nंथाचा फार कोटे कोरपणे अ…यास करावा लागतो . यात सारखी भर पडत गेल आहे .ती भर कोणती
व पव9चा
शDय -ततका जना
nंथ कोणता ,हे शोधन
ु
ु
ू काढणे आवwयक आहे .अशा अ…यासात प;य
ू
दै वते व CयDती ‹यां>या चSरYावर उलटसलट
ट का होणे अपSरहायF असते
ु

.अशा वेळी भावना

दखाव]याचा
हलक]लोळ करणे रा त नाह .जZया
पंlडतांचे nंथ , वमतमंडन व परमतखंडन करताना
ु
ु
यांनी केलेल

वधाने पाcहल 6हणजे कस]याह त•हेचे पा व—य वडंबन कर\याचे यांनी ठे वले नाह हे

cदसन
ू येईल .चीड येईल असे 3लखाण 3लcह\या>या बाबतीत ‹या ,-तवाद भयंकर पंlडतां>या मानाने
ह]ल ची पढ क>चीच आहे असे cदसन
थाचा जो
ू येईल .जैनांनी सनातZयां>या इ-तहास व पराणnं
ु
वचका केला आहे -ततका दस•या
कोणीच केला नसेल .शैवांनी वै*णवांची व वै*णवांनी शैवांची जी
ु
-नं.य चे*टा केल आहे -ततकB इतर धम†यानीसzदा
cहंदची
ु
ू केलेल नाह .
‹या गो*ट

येथे सांग\याचे कारण असे कB ,cहंद ु वाचा अ3भमान धरणारे लोक ,काह

अपवाद

वगळ]यास , वतःची श[ी
ु न करता इतरांवर CयथF दडपण आणू पाहत आहेत .गोवधबंद ची चळवळ ह
अशा चळवळीपैकB आहे .-तला तकाFचा ,इ-तहासाचा ,धमाFचास[ा
ु आधार नाह .जे cहंद ू राजे धमFर2णाथF
लढले व ;या>यां हातात रा;यस ता होती , यांनीह सरसकट गोवधबंद अंमलात आणल नाह .
नी गाय मारावयाची
3शवाजी महाराजां>या रा;यात भरर यावर गाय माT दे त नसत; पण मसलमानां
ु
नाह व गोमांस खायचे नाह अशी बंद नCहती .खK
पेशCयां>या Šा‹मणी रा;यातह संपणF
ु प\याला
ु
ू
गोवधबंद होती असा खाYीदायक परावा
सापडत नाह .मग आताच गोवधबंद ची चळवळ का उसळल !
ु
cहंद ू धमाFबKस काह

वशेष आ था वा काह नवी मानवीम]ये
‹या आंदोलना>या बडाशी
आहे त असे
ू
ु

वाटत माह .जी तUण मंडळी ‹यांत पडल आहे त ती स•ावनेनेच कायF कर त असणार ,पण

यांना

शांतपणे वचार करावा अशी यांना आnहाची वनंती आहे .
गोमांसभ,णाचा इ.तहास
गोमांसभ2णाचा इ-तहास मोठा उ.बोधक आहे .गाय ,बैल ,शे{या ,व मq œया ‹यांचे कळप पाळणारे
बहते
ु क ‹या ना या वTपात ‹या ,ा\यांचे मांस खातात व यांचे कातडे पांघर\यासाठo ,पादYाणे
कर\यासाठo वगैरे नाना त•हे >या उपयोगासाठo वापरतात .पव9
आयF भारतात आले तेCहा
ू
यां>याजवळह अशा त•हे चे कळप होते व या ,ा\यांचे दध
ू ,मांस व कातडे यांचा उपयोग ते सराFस
कर त असत .उ*ण ,दे शात मांस लवकर नासते व 6हणन
ू जनावर मारले कB ,शDय -ततDया लवकर
ते खाऊन संपवावे लागते .शेळी मq ढ सारखे जनावर 5-10 जणांना संपवता येत;े पण गायबैलांचे मांस
संपायला चांगल

50 माणसे लागतील . याच,माणे शे{या-मq œया एका मालकाजवळ खंडोगणती

असतात ,तर गरेु 10 नीच मोजावी लागतात .यरापातील
थंड ,दे शात , वशेषतः cहवा{यात मांस
ु
आठवडे>या आठवडे cटकू शकते .एखादे गT
ु ं माTन ठे वले तर एक कटं
ु ु ब aक येक cदवस य़ावर जगू
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सकेल .भारतातील उ*ण हवेत ते शDय नCहते यामळे
ु गUंु मारणे 6हणजे एक मोठा मेजवानीचा ,संग
समजला जाई व कोणी थोर ऋषी आले तरच गाईचे कोवळे मांस 3शजवले जाई .Šा‹मणांचा सवाFत
ं
मोठा सZमान करणे – aकवा
पाह\याचा
सZमान करणे 6हणा – ‹या वधीला मधपक
ु F असे नाव आहे
ु
व यात गोमांस अवwय 6हणन
ू उ]लेख आहे .आयF पादYाणे वापर त व ती गाईबैलां>याच कातyयाची
असत .6हैस बाळगणे जZया
आया8ना ठाऊक नCहते .,ाचीन आया8चे पंचगCय) गाईपासन
ु
ू झालेले पाच
पदाथF ( 6हणजे दध
ू ,लोणी व मांस असे होते.
ू ,दह ,तप
एकंदर नेच आया8ना मांस व;यF नCहते .मंुज झा]यापासन
अ-तशय
ू Š‹मचयाFची द 2ा सटेु पय8त आय*य
ु
साधेपणे व क*टाने घालवावे असा -नयम होता .तेवœया वेळात ;या गो*ट व;यF हो या यांत मध ,
मांस वगैरे कायला Uचीकर लागणारे पदाथF होते .ल2ात ठे व\यासारखी गो*ट अशी कB ‹या
Š‹मचयाF>या काळात

सवFच त•हे चे मांस व;यF होते ,फDत गोमांसच व;यF असे नCहते .

धम" कमकवत
क/ नका!
ु
एकंदर नेच मांस खा\या वषयी Šा‹मणांचे मत कसे होत गेले व यातह -न ष[ कसे व कधी झाले हे
नीट सांगता येत नाह .aफलाडेि]फया व.यापीठात ,ो .Šाऊन 6हणन
पंlडत आहे त .
ू एक सं कत
ृ
यांनी ‹या वषयावर 3लcहलेला एक लेख नकताच
पाह\यात आला . यांतह ,ो महाशयांना ‹या
ु
,wनाचा उलगडा झाला नाह ,असे cदसते .पण यात यांना असे दाखवन
ू cदले कB ,हा -नषेध असनह
ू
cहंद ू भारतात -नर-नरा{या जमाती गोमांस भ2ण कर त असे उ]लेख सापडतात .
Šा‹मणांना एकंदर मांसभ2ण -न ष[ झाले ते ब[ा>या
त वsानाचा पाडाव करता करता यातील काह
ु
त वsानाचा पाडाव करता करता

यांतील काह त वे सनातZयांनी

मzययगात
जैन मताचा ,सार झाला यामळे
ु
ु

वीकारल 6हणन
ू झाले कB ,

झाले ,हे ह ठामपणाने सांगता येत नाह .‹याबाबत एक

ल2ात ठे वणे जTर आहे कB ,cहंद ु तानाबाहे र ल ब[धम9य
मांसभ2ण ु

गोमांसभ2ण धTन –

करतात .काह कारणामळे
गोमांसभ2ण -न ष[ झाले; पण -नषेध
ु Šा‹मणांना मांसभ2ण व यातनह
ू
हा cहंद ू धमाFचा गाभा असे मानता येणार नाह व cहंद ू धमाF>या नावाखाल गोवधबंद ची चळवळ करणे
6हणजे cदशाभल
करणे
ू करणे व cहंद ू धमाFत एक -नषेध Eढमल
ू कTन तो धमF आणखीच कमकवत
ु
होय.
दधपरवठा
.न गोवध
ू ु
गोवधामळे
भारतातील लोकांना परेु से दध
ु
ू 3मळत नाह

असाह

एक सवFथव
ै खोटा ,चार गे]या

महा3शवराYीला झाला .भारतात -न6मे लोक 6हणीचे दध
यरोपा,माणे
सवF वी
ु
ू पतात; यांचे दJधपान
ु
गाईवर अवलंबन
ू नाह .3शवाय ;यांना दध
ू 3मळत नाह

यांना खायला व ‚यायलाह नीट 3मळत

नाह .सवा8ना दध
नाह अशी पSरि थती असती ,
ु
ू घे\याची ऐपत आहे व इ>छा आहे पण परेु सा परवठा
तर एक मह वाचे अZन 6हणन
ू

याचे रे श-नंग कर\याची मागणी पढे
ु आल असती .जे दध
ू पीत

नाह त ते दाSरŸयामळे
ु . यांना – -नदान गर ब लहान मलां
ु ना – दध
ू सरकारचे व
ू 3मळावे 6हणन
aक येक सावFज-नक सं थांचे ,य न चालू आहे त . या ,य नांना हातभार लावन
ू सवा8ना दध
ू 3मळावे
असा ,य न कर\याचे टाकन
परवठा
व दध
ु
ु
ू घे\याची ऐपत ‹या गो*ट शी ;यांचा संबंध नाह
ू दधाचा
अशा गोवधबंद >या चळवळीत साम यF खचF करणे 6हणजे वेळेचा अपCयय व बहजन
समाजाची
ु
cदशाभल
ू जाणनबजन
ू ु ू करणे होय .
;या दे शातन
ू सरसकट गोवध होतो ,जेथले गर बगरु ब गोमांस खातात ,तेथे गाईचे दध
ू उ तम 3मळते
ं
व याची aकमतह
मंब
.यावी लागते यापे2ा कमी पडते .गोवधाचा दध
संबध
ं
ु ई – प\यास
ु
ु
ू -परवNयाशी
मळीच
नाह .
ु
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गाई6हशी>या दधाचा
उ]लेख आला 6हणन
ू थोडे वषयांतर कTन एक गो*ट नमद
ू करते .गाईचे दध
ु
ू
मलां
साय
ु ना मानवते 6हणन
ू ते 6हशीपे2ा चांगले हेह एक अजब तकFच आहे .6हशी>या दधाची
ु
काढल व
मानवते

यात पाणी घातले तर मलां
ु ना ते उ तम मानवते व ,ौढांना तर 6हशीचे दध
ू चांगलेच
.6हशीचे दध
2ा जा त चांगले असते . याचे दह पण
ू गोडीने व कसाने गाई>या दधापे
ु

गाई>या द‹यापे2ा घ’ व Tचकर असते 3शवाय गाईला होणारे बरे चसे रोग 6हशीला होत नाह त .
यरोपमzये
काह ,दे शांतून गा¡ना फार मोNया ,माणाच 2यरोग झालेला असतो व ते दध
ु
ू ‚याय]याने
माणसालाह तो रोग होतो ,6हणन
(न केलेले असे खेडग
े ावचे दध
पऊ नका
ू पाwचराइ;ड) जंतरcहत
ु
ू
असे सांगणा•या धोDया>या सचना
,जेला दे तात .ि व झल8डमzये गाई ब•याच ,माणात अशा रोगाने
ू
पछाडले]या असतात ,6हणन
चीझ व चॉकलेट बनवन
ू बहते
ू टाकतात .कारण ‹या दोन
ु
ु क दधाचे
पदाथा8चा कतीं
धारे त वाहवन
ू न जाता उ तम सकस दधाचे
ु
ु
ृ त रोगजंतू मTन जातात .तेCहा गोदJधा>या
रांजणत जणू अशा आप]याकडील ओबडधोबड ,का{या 6हशीचेह

मरण ठे वले तर कतsता
CयDत
ृ

के]यासारखे होईल.
एक राजक2य प व3ा
cहंद>या
दे वळातील काह ,कार वर वणFन केलेच आहेत .आणखी एक वै3श*iय 6हणजे दे वळा>या
ू
आवारात मोकाट सटले
चालतात ,पण काह जातींची माणसे माY आलेल चालत
ु ले गाईबैल व कYी
ु
नाह त .काशी>या दे वाचे नाव वwवेwवर आहे .सबंध वwव राहोच ,पण cहंदंत
ु
ू ]या सग{या जातींनासzदा
तो दे व जवळ कर त नाह .तो प-ततपावन तर नCहे च नCहे .तो दस•यां
ना पावन कर त नाह ,तर
ु
वत:च द3लतां>या

पशाFने प-तत होतो! हSरजनांनी मंcदर,वेश केला 6हणन
वwवेwवराचे नवे दे ऊळ
ू

बांधणा•यांचा कडकडन
-नषेध 3शवराYीची पवFणी साधन
ू
ू का बरे केला गेला नाह !

वधम†यां>या

आचार वचारांची दखल का बरे घेतल गेल नाह ! इतरांनी अमके खावे का नाह ,अमके जनावर मारावे
कB नाह

‹याची

ववंचना कर\याचे कारण काय? हा खटाटोप धमाF>या उZनतीसाठo नसन
ू एक

राजकBय प वYा माY आहे .मोकाट सटले
>या मालात तƒड घालतात व
ु ल ह मोठo जनावरे दकानदारां
ु
र

याने येणा•या – जाणा•याला ढशा
दे तात .र
ु

याने जाणा•या गरां
ु चा पादचा•यांना , वशेषत: शाळकर

मलां
ु ना फार Yास होतो .कधी कधी िजवावर बेतते . या गरां
ु >या मागन
ू भर र

यावर थांबन
ू शेण

गोळा करणा•या बायका पाहन
ं रह खरा आहे ‹याची
ू मानभावांचा शेनपंुजी E*टांत सात शतकांनत
,Hचती पटल ,तर येणा•या जाणा•या वाहनाखाल ‹या बाया सापडणार कB काय अशी सारखी 3भती
वाटते .गरां
ु वर योJय -नयंYण व मोकाट जनावरे ज‚त कर\याची तोबडतोब Cयव था झाल पाcहजे .
ं
पण वर 6हट]या,माणे धमाF>या नावाखाल माणसांपे2ा जनावरांनाच जा त aकमत
cदल जात आहे .
धम"सरं ,णा या खळचट
क6पना
ु
;या गाई-बैलांबKल एवढ सहानभती
यांना वागणक
ु ू
ू काय 3मळते? यांचे क*ट घेऊन यांना अ यंत
-नक*टाव
थेत जेमतेम िजवंत ठे व\यापल कडे cहंद ू काह ह कर त नाह त . यांना पराणीने टोचणे;
ृ
जनावर काम दे ईनासे झाले कB , याला इतके कमी खाणे .यायचे कB ,ते भक
ु े ने तडफडन
ू मरते .
अशापे2ा

याला मारणे काय वाईट? आं¢ात मोठमोठे गाडे असतात .आं¢ात बेलह फार उमदे व

मोठाड असतात . यांना गाyयाला जोडले तर बैलांचे ढंु गण व गाyयाची पढची
कड ‹यांत -नदान फटाचे
ु
ु
तर अंतर असते व बैल मोकळे पणे चालू शकतो .महारा*+ात माY बैल इतDया दाट वाट ने बांधलेला
असतो कB गाyयाची पढची
बाजू शेपट ला व ढंु गणाला घासन
ु
ू रDत गळत असलेले ले`खकेने अनेकदा
पाcहलेले आहे .गाडीचा आकार सधाTन
जोखड व गाडीची पढची
बाजू यांत भरपरू अंतर ठे व\याबKल
ु
ु
लोकांचे मन वळवले तर बैल दवाच
दे तील .गोमांस खाणा•यां>या ,दे शांत गरां
ु ना जी वागणक
ू 3मळते
ु
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ती भारतांतील cहंद ू कधीह दे त नाह त .भारतात गोधन इतके -नक*ट
आहे कB ,गोमांसखाऊ वलायतेत
ृ
जेवढे दध
ु शह येथे 3मळत नाह .बैलांची काम दे \याची शDतीह
ू दर गाईमागे 3मळते या>या एकचतथा8
कमी असते .गरेु जा त व चारा कमी 6हणन
ू गरां
ु ना चांगले खाणे पणे DवHचतच 3मळते .गंगा व
Š6हपYा
माझा एक ,वास झाला .गरां
ु ‹या न.यां>या खो•यांतून नकताच
ु
ु चे शेकडो कळप वाटे त भेटले;
पण

यातील फार थोडी गरेु सशDत व प*ट
cदसल .बाहे र हाडे -नघालेल
ु

,थकल -बागलेल गरेु च

अHधक .हा उZहाळा तर काढतील कB नाह ,असे यांना पाहन
ु चा कळप ,
ू वाटले .जेथे जेथे अशा गरां
तेथे तेथे शेजार>या व2ावTन
मोठमोठo Hगधाडे बसलेल पाहन
गU
ु
ु
ृ
ू अंगावर काटा आला .एखादे दसरे
वाट पाहावयाची एवढे च
तर 4/5 मैलांत रोज मरतेच .मेजवानी 3मळ\यासाठo फDत उं च व2ावर
ृ
Hगधाडांचे काम .अशी भक
ु े ने व रोगाने मेलेल

जनावरे cहद ु थानात खपच
असतात . यां>या
ू

कातyयांपासन
ू केले]या पादYाणांना ‘अcहंसक’ चपला 6हणतात .ह अcहंसेची चे*टा कB जाणनबजन
ू ु ू
वीकारलेले औदा3सZय? इतर धमा8चे लोक गरेु कसाईखाZयात एका घावाने मारतात .आ6ह cहद ू
यांना उपाशी-तापाशी ठे ऊन मारतो .काय.याने पcह]या त•हे >या वधाला बंद Cहावी आमचे हे मागणे
व यामळे
ु cहंदसं
ु
ू र2ण होईल ह आमची क]पना! खरोखर ‹या ,चाराला बळी पड\याइतके आपण खळे
झालो आहोत का?
ह7ा8ह का ?
गाय ,6हैस ,घोडा ,उं ट ,शे{या ,मq œया वगैरे जनावरे फार उपयDत
आहे त .ते गाyया ओढतात ,नांगर
ु
ओढतात ,दध
, यां>या कातyयांपासन
ु
ू असंWय
ू व मांस असे सकस अZन भरपरू ,माणात परवतात
ं पासन
उपयDत
व -न या>या वापरात]या व तू होतात . यां>या खर3शगां
ु
ु
ू सरस बनतो .तोच सरस श[
ु
कTन

यात -नर-नराळे रं ग व सगं
होते .
ु धी eCये घातल 6हणजे बाजारात 3मळणार जेल ची भकट
ु

यां>या हाडाचा चरा
असन
ु हे उ तम खत आहे . यांची चरबीह उपयDत
ु
ू -तचा मोNया ,माणावर
Cयापार चालतो .‹या रा*+ य संप तीची सवF त•हे ने भरपरू उपयोग कसा करता येईल ,šयाचे शा Yश[
ु
3श2ण जनतेला हवे .धमाF>या नावाखाल भावना चेतवन
ू .वेशब[ी
ु -नमाFण कर\याने रा*+ाचे कधीह
cहत होणार नाह .
ं
; डकरे
मारणे aकवा
खाणे मसलमानां
ना -न ष[ आहे ,तर अ]पतम
गोवधाने cहंदं>
ु
ु
ू या भावना दखावतात
ु
,ाणी 6हणजे ढे कू ण ,उवा , पसवा वगैरेसु[ा मारणे जैन धमाF>या वU[ आहे .सवा8नी एका रा;यात
राहावयाचे 6हटले तर , येकाला शDय तर आपले आचारधमF पाळ\याची मभा
ु दे ता येईल .पण इतरांवर
बंधन कसे घालता येईल? ;या cहदं न
वाटतात
ू
ू ा गाई प;य
आपल पापे न*ट करावीत;

यांचे दधतप
ू ू खावे; पण इतरांनी

यांना रोज

यांना नम कार करावा .व

यां>याच समजती,माणे
वागावे असा
ु

आnह योJय नाह .

- 1958
(इरावती कवf यां>या आमची सं कती
या पु तकातील लेखाचा काह भाग)
ृ

●●●

गोह या बंद ः कशासाठ:?
जगन फडणीस
सzया>या सरकारने गोह या बंद ची घोषणा केल आहे .याचे दरगामी
पSरणाम आHथFक, धा3मकF व
ू
सामािजक 2ेYावर होणार आहे त .गोह या बंद खरोखरच धमाचf सांHगतल आहे काय? भारता>या ख•या
सं कतीचे
पाईक काय 6हणतात? गाय ह दे वता आहे काय? या वषयी......
ृ
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घटनेतील मागFदशFक त वांचा आधार घेऊन महारा*+ात गोह याबंद कायदा कर\यात येणार आहे .
यापव9
ू एकसारखा नागर कायदा कर\याची घोषणा केल गेल आहे .या दोन काय.यांबाबतच महारा*+
सरकारला मागFदशFक त वांची घाई झालेल आहे .घटनेने राजकBय लोकशाह च बहाल केलेल नाह तर
क]याणकार रा;याची cदशाह दाखवन
ू cदलेल आहे .मागFदशFक त वांमधील तरतद
ु हा हDक नाह .
मागFदशFक त वे ह सरकार>या धोरणाची म]ये
आहेत .मागFदशFक त वे सरकारची धोरणे सांगणार
ू
आहे त .कदाHचत याचमळे
ु भारती जनता प2 घटना बदल\याचा वचार अधनमधन
ू
ू

मांडत असावा.

घटनेने ,जास ताक Cयव था cदलेल आहे .घटनेने धमF-नरपे2 रा*+ाची संक]पना मांडलेल आहे .
मलभत
ू ू हDकह सांHगतले आहे त .पण सरकार>या धोरणाची cदशा काय असेल याचीह चौकट घालन
ू
cदलेल आहे .अशा घटनेशी ,ामा`णक राहावयाचे तर भाजपाला अ3भ,ेत असले]या धमFरा*+ाचे

व‚न

साकार होणार नाह .6हणन
ू भाजपाला घटनेत बदल हवा आहे . याच,माणे मागFदशFक त वांपैकB काह
त वांचा अधाF भाग मांडू न भाजप जनतेची cदशाभल
ू कर त असतो .महारा*+ात भाजप-3शवसेना यती>या
ु
सरकारचे एकसारखा नागर कायदा व गोह याबंद कायदे कर\यामागचे राजकारण हा याच

यां>या

धोरणाचा पSरपाक आहे .गोह याबंद चा कायदा कर\यासंबध
ं ात घटने>या 48 Cया कलमाचा आधार
घेतला जात आहे .
माणसांपे,ा पशंच
ू े ;ेम
गोह याबंद >या काय.यासंबध
ं ीचे 48 वे कलम एकसारWया नागर काय.याबाबतचे 44 वे कलम ह
दोZह कलमे मागFदशFक त वांत सांHगतल आहे त .मागFदशFक त वांत केवळ ह दोनच कलमे नाह त .या
दोन कलमांत एकण
अठरा बाबी मागFदशFक त वांत नमद
ू केले]या आहे त . या सवा8चा
ू
कर\याचे कारण नाह , पण काह मागFदशFक त वांचा आवजFन
ू उ]लेख करावा लागेल .कारण

ऊहापोह
यां>या

सवFसामाZय जनतेशी , य2 संबंध पोहोचतो .माणसा>या जीवनाशी ;याचा संबंध येतो या मागFदशFक
त वांचा आnह भाजप व 3शवसेनेसारWया संघटना धर त नाह त .माणसांपे2ा भाजप-3शवसेना यांना
जनावरे अHधक मह वाची वाटतात !तसे नसते तर भाजप-सेना यती>या
सरकारने माणसासंबंधी जी
ु
मागFदशFकत वे घटनेत आहे त यांचा ,थम आnह धTन तसे कायदे कर\याची तयार ठे वल असती ! Yी
व पTष
यांना जग\यासाठo आवwयक साधने एकसारखीच उपलxध कTन दे णे, संप तीचे आ`ण
ु
उ पादना>या साधनांचे कqe करण होणार नाह हे पाहणे, समान कामासाठo समान वेतन, Yी,पTष
व
ु
वाढ या वयाची मल
आरोJयाकSरता आवwयक असणारे आ`ण
ु े यां>या सEढ
ु

यांचे शोषण थांबवणारे

कायदे करणे, बेरोजगार, व[
ृ , आजार , अपंग यांना आHथFक मदत भ ता दे णारा, कामाचा हDक मानणारा,
औ.योHगक व शेतमजरू यांना

यांचे जीवनमान उं चाव\यासाठo गरजेइतका वेतन दे णारा, चौदा

वषा8पय8त>या मलां
ु ना मोफत व सDतीचे 3श2ण दे णारा असे
माणसा>या पदरात

व वध कायदे केले तर सवFसामाZय

याचे लाभ पडणार आहे त .या काय.यां>या अंमलबजावणीमळे
ु गोरगर ब

माणसा>या पSरि थतीत आमलाn
बदल घडन
ू
ू येणार आहे .परं तु भाजप व 3शवसेना यांना मागFदशFक
ं
त वांतील या तरतद
यांना यांचे मह व वाटत नाह .भाजप-सेना यांना मागFदशFक
ु cदसत नाह त aकवा
त वांतील एकसारWया नागर काय.याचे 44 चे आ`ण गोह याबंद चे 48 चे कलमच आठवते .मागFदशFक
त वांतील या कलमांचा दTपयोग
कTन यांचा चकBचा
अथF लावन
ु
ू धममांधF राजकारण पेटव\याची संधी
ु
यांना साधावयाची आहे .याकSरता भाजप-3शवसेना यां>या सरकारने तसे कायदे कर\याचा -नणFय
घेतला आहे .
48 >या कलमातील तरतद
ू काय सांगते?
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गोह याबंद >या48 Cया कलमातील तरतद
व शा Yीय पायावर आधार त शेती
ू असे सांगते, ‘आध-नक
ु
आ`ण पशसं
ू वधFन कर\याचा सरकारने ,य न करावा. चांग]या जाती>या जनावरांची पैदास कTन यांची
जोपासना करावी आ`ण यासाठo गायी, वासरे , दभती
आ`ण भाकड जनावरे यां>या ह येला बंद करणारा
ु
कायदा कर\याचा ,य न करावा.’ जनावरे मार\याला ,-तबंध का करावा? तर आध-नक
व शा Yीय
ु
पायावर

पशसं
ु वधFन

कर\यासाठo

काय.याने

,-तबंध

करावा

.चांग]या

जाती>या जनावरां>या

संवधFनासाठo पशह
ु या बंद करावी .याकSरता भाकड जनावरांचा उपयोग होणार असेल तर

या

जनावरांची आ`ण दभ
होणा•या जनावरांची ह या बंद कर\यासाठo कायदा
ु
ु या व शेतीला उपयDत
कर\याचा ,य न करावा, हा 48 कलमांचा अथF होतो .आध-नक
व शा YीयE*iया संवधFन करणे,
ु
चांग]या जाती>या जनावरांचे संर2ण करणे आ`ण दभती
जनावरे मारल न जाणे हा या कलमांचा हे तू
ु
आहे . सवP>च Zयायालयाने अxदल
भाकड
ू
ु हकBम वT[ Vबहार रा;य यां>या खट]यात 6हणनच
जनावरांना 48 Cया कलमाचे संर2ण लागू होत नाह .असा -नणFय cदलेला आहे ) . ऑल इंlडया SरपोटF र
1961-सवP>च Zयायालय पान 448 (दभ
ु या जनावरांत गायीबरोबर 6हैस व शेळीह येते .बैल, रे डा व
बोकड-बकराह उपयDत
,ा\यांत येतो मग 6हैस, रे डा, शेळी, बकरा-बोकड यांची ह या कर\यास बंद का
ु
केल जात नाह ? आ`ण फDत गोवंशह या बंद चाच कायदा कर\याचा वचार का सचतो
? गोह याबंद चा
ु
कायदा हा जणू काय मसलमानां
>या वT[ काय.याचा भाग आहे, या E*ट ने याचा वचार केला जातो.
ु
ं
;यांचा उपयोग नाह अशी aकवा
भाकड जनावरे असतील तर याचा aकती गंभीर पSरणाम होतो याचा
वचार पढे
ु ह केला आहे .पण महारा*+ातीलच उदाहरण घेऊन या पSरणामां>या गांभी•याचा वचार कT .
एका जनावराला रोज 45 3लटर पाणी लागते. (अवषFण ,वण2ेY पन
ु वFलोम स3मती-डॉ.सŠ6ह\यम
ु
स3मती, अहवाल) महारा*+ात एक कोट स तर लाख जनावरे आहे त.

यापैकB साडेतीन लाख जनावरे

भाकड व -नTपयोगी आहे त .रोज 45 3लटर या cहशोबाने भाकड व -नTपयोगी जनावरांसाठo मcहZयाला
45 अxज 90 कोट 3लटर पाणी लागते .महारा*+ात पा\याचा थqब न थqब अडवा आ`ण िजरवा अशी
Vबकट अव था आहे .या अव थेत भाकड व -नTपयोगी जनावरांकSरता दरमहा एवढे पाणी .यावयाचे हा
पा\याचा अपCयय नाह काय? पाणी तर मबलक
नाह .6हणन
ु
ू चांग]या जनावरांचे पाणी कमी कTन
भाकड व -नTपयोगी जनावरांना पाणी पाजले जात आहे .तीच गो*ट चा•याची आहे .चांग]या
जनावरांचा चारा कमी कTन भाकड जनावरांना चारा दे तो यामळे
ु चांग]या जनावरांचीह आपण हानी
कर त आहोत .दध
वर, यां>या कायF2मतेवर याचा पSरणाम होत
ु
ू उ पादनावर व जनावरां>या उपयDतते
असतो .चांग]या जनावरांना चारा-पाणी कमी दे तो आ`ण भाकड -नTपयोगी जनावरांनाह चारा कमी
cदला जातो . यामळे
कमी 3मळते. 6हणजे खत 3मळ\या>या
ु भाकड -नTपयोगी जनावरांचे शेण-मYह
ु
E*ट नेह

यांचा फारसा उपयोग होत नाह .चांग]या जनावरांना चारा पाणी कमी झाले तर 48 Cया

कलमाला अ3भ,ेत असले]या पशसं
साzय होत नाह
ू
ु वधFनाचा हे तच

.मग महारा*+ सरकार

गोवंशह ये>याच बंद चा कायदा कर\यास का -नघाले आहे ? मसलमान
गायी मारतात आ`ण गोमांस
ु
ं
खातात aकवा
यांचे मांस -नयाFत करतात ह बहसं
ु असा कायदा हा
ु ी धारणा आहे . यामळे
ु Wय cहंदंच
मसलमानां
ची िजरव\यासाठo, यां>या वT[ केला आहे असे वातावरण -नमाणF कर\यासाठo हा कायदा
ु
केला जात आहे .सवP>च Zयायालयाने एकसारखा नागर कायदा करावा असे मत,दशFन केले 6हणन
ू
तसा कायदा कर त आहोत असे सांHगतले जाते .पण एकसारखा नागर कायदा कर\याचा ,य न करावा
असे मत,दशFन सवP>च Zयायालयाने के]यानंतर पाचच cदवसांनी सवP>च Zयायालयाने कंYाट कामगार
प[ती न*ट करणारा कायदा कqe व रा;यांनी करावा असा -नणFय cदला . यानसार
कंYाट कामगार
ु
प[ती न*ट करणारा कायदा करणार असे माY महारा*+ सरकार 6हणत नाह
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ं
काय.याबाबतचे मत,दशFन, aकवा
मागFदशFक त वांतील 48Cया कलमानसा
ु र गोह याबंद चा कायदा
कर\याची त परता दाखवल जात आहे .गाय प वY आहे 6हणन
ू असा कायदा केला जात आहे असे
6हं टले जाईल .पण गाय केCहापासन
ू प वY झाल ? वैcदक काळात गायीचा कसा उपयोग होत होता? -तचे
काय

थान होते.....?

वेदकाळात गोमांस खा6ले जात होते
वैcदक काळापासन
ू इ.स.दहाCया शतकापय8त भारतात गायीचा कसा उपयोग केला जात होता; गायीपे2ा
अZय ,ाणी कसे प वY मानले जात होते; भारतीयांना गाय केCहापासन
ू प वY झाल ; आ`ण गोवंश
ं
ह याबंद काय.याचे कोणते पSरणाम होतील याचा वचार या -न3म ताने केला पाcहजे .मसलमान
aकवा
ु
`˜wचन लोकच गोमांस अथवा ;याला बीफ 6हणतो ते मांस खातात ह जी क]पना आहे ती चकBची
ु
आहे .भारतात फार ,ाचीन काळापासन
ू अ-तशय मोNया ,माणावर गोमांस खा]ले जात होते .Šा6हण
लोकस[ा
गोमांस खात असत .भारतात गोमांस -न ष[ नCहते .‘ऋJवेदा>या काळी बैल, गायी, मq œया
ु
‹यां>यासारWया पशंच
ू े मांस यsात दे वतांना अपFण कर\यात येत असे .यsाकSरता फDत वंzया गायीचा
वध कर\यात येत असे .Šा6हण nंथा>या काळीह हा ,घात चालू होता...’ (धमFशा Yाचा इ-तहास महामहोपाzयाय पां .वा.काणे (गोमांस भारतात -न ष[ नCहते आ`ण यsात गायीचा बळी cदला जात
होता .‘गायी व घोडे यांना यsात बळी दे त असत .ह ,था वेदांनी व`णFल आहे ....’ ‘.... गाय, बैल,
बक•या, मq œया, घोडे व उं ट यांचा मांसाकSरता उपयोग होत असे.’ असा उ]लेख तकFतीथF लuमणशा Yी
जोशी यां>या ‘वैcदक सं कतीचा
ृ

वकास’ या nंथातह

‘बह
ु
ृ पतीला cह सा माZय नस]यामळे

आहे .यsात गायीचा बळी cदला होता .

याने यsात प*ट-पशचा
ू बळी दे \याचा , ताव ठे वला परंतु

वेcदकांना ते माZय झाले नाह ’ असे भी*माचाया8नी यHध*ठoरला
सांHगतले होते, असे डॉ.आ.ह.साळंु खे
ु
यांनी ‘आि तक 3शरोमणी चावाFक’ या nंथात महाभारतातील शंतीपवाFचा दाखला दे ऊन सांHगतले आहे .
गोमांस भारतीयांना -न ष[ नCहते .उलट, गोमांसाचे पदाथF कसे करावेत हे ह ;यांना cहंद ू लोक धमFnथ
ं
मानतात यात सांHगतले आहे .
बॅ.मक
ु ं द लाल 1944 पय8त उ>च Zयायालयाचे Zयायाधीश होते . यांनी बौ[ धमाFचा 1956 मzये

वीकार

केला आ`ण ‘गाय’ या वषयातील ते गाढे व.वान मानले जातात .आनंदा>या घटनां>या वेळी 6हणजे
जZम, ववाह, पाह\यां
चे आ-त य अशा वेळी आ`ण म ृ य>या
संबंधातील वधी>या वेळीह ‘गोमेध’ केला
ु
ु
जावयाचा .अशा ,संगी गायीचा सराFस बळी cदला जात होता .गायी>या मांसाचा मोNया ,माणात
Cयापार होत असे आ`ण गोमांस Šा6हणांसह सवFचजण खात होते .कौcट]या>या अथFशा Yातह Šा6हण
गोमांस खात होते याचे परावे
आहेत, असे मक
ु
ु ं द लाल यांनीह 6हटले आहे .
,ाचीन काळीच गायींचा बळी दे णे आ`ण गायीचे मांस खाणे ह ,था होती असे नाह , तर इ.स.दहाCया
शतकापय8त भारतात सराFसपणे गोमांस खा]ले जात होते .गाय हा ,ाणी दहाCया शतकापय8त
आज>यासारखा प वY मानला जात नCहता .`˜ तपवF
भारतीय सं कती
आहे .मzय
ू 3000 वषा8पासनची
ू
ृ
आ3शयातन
वzवंस केला .
ू आले]या आया8>या टो{यांनी मोहq जादारो व हर‚पा येथील ,गत सं कतीचा
ृ
इ-तहास संशोधकांना या सं कतीवर
,काश टाकणारे परावे
3मळाले . यात तेराको’ा HचYे आहे त .या
ु
ृ
HचYांत, ,-तकतीत
कोठे ह गाय नाह .बैल, ह ती, घोडे, उं ट, कYी
ु , हरणे, माकडे या ,ा\यांची HचYे-,-तकती
ृ
ृ
3मळा]या .इतकेच काय तर वंचह
नाह .
ू तेराको’ा HचYांत पाहावयास 3मळतात .पण गायींची ,-तकती
ृ
याचे कारण हे च आहे कB हे ,ाणी यावेळी भारतीय सं कतीला
मह वाचे वाटत होते. गाय ह मह वाची
ृ
वाटत नCहती .;याचा उपयोग असतो

याचेच मह व -नमाणF होते. ;या ,ाचीन भारतीय सं कतीचा
ृ
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थान नCहते .मग ती प वY मान\याचा

ं
aकवा
प वY अस\याचा ,wन या काळात -नमाणF होत नाह .
,ाचीन काळात ना\यांचा वापर सT
ु झाला, यांवरह इतर ,ा\यांची HचYे कोरलेल आहे त .पण गायीचे
HचY यावर नाह .इंडो-nीक ना\यांवर गTड आहे .`˜.प.ू 330-325 वषा8>या काळातील ना\यांवर घबडे
ु
कोरलेल आहे त .`˜.पू.300 सालातील ना\यांवर ह ती आहे .माY ना\यांवर गाय नाह .गाय प वY
मानल गेल असती व गाय ह माता समजल असती तर घबडा
ु -गTडाऐवजी एखा.या ना\यावर तर
गायीचे HचY कोरले गेले

असते .पाळीव ,ा\यांत गायीला भारतात

थान नCहते .बळीसाठo,

गोमांसाकर ता गायीचा उपयोग होत होता .ऋJवेद काळापासन
ू गाय इतर ,ा\यां>याबरोबर येऊ लागल .
इराणीयन आयाFत गायीला वशेष मह व cदले जात असे .गोमY
ू व गायीचे शेण झोरि +यZस प वY
मानीत .पढे
ु cहंदहु गोमY
ू व गाई>या शेणाला वशेष मह व दे ऊ लागले) .काऊ क]ट इन इंlडया :
मक
वाढल आ`ण गाय हा पाळीव ,ाणी
ु ंु द लाल (महाभारता>या काळानंतर भारतात गायीची उपयDतता
ु
झाला .तर ह महाभारतात गोमेध यs आ`ण गायी मार\याचा उ]लेख आहे .राहल
ु सांकृ यायन यांनी
महाभारतातील वनपवF, eोणपवF व शांतीपवाFत गायी मार\याचा उ]लेख अस]याचे दाखवन
ू cदले आहे .
सांकृ यायन यांनी वनपवाFतील wलोक cदला आहे . याचा अथFह

यांनी सांHगतला आहे .तो असा ...हे

Š6हन ् राजा रांतीदे वा>या पाकखाZयात रोज दोन हजार गायी मार]या जातात ....राजा रांतीदे वाला
गायीचे मांस फकट
वाट\यात आनंद व प\यकमF
वाटत होते .गोमांसाचे पदाथF व गोमांस राजा रां-तदे व
ु
ु
लोकांना वाटत अस]यामळे
ु इतDया गायी

या>या काळात मार]या जात हो या .माळCयाचा राजा

रां-तदे व याने मोNया ,माणावर गायी मार]या . यामळे
ु च गायीचे मह व नंतर>या काळात वाढत गेले .
गायीची उपयDतता
अHधक जाणवू लागल .महाभारता>या वनपवाFत राजा रां-तदे व याने मारले]या
ु
गायींचा उ]लेख आहे .यावTन महाभारता>या काळात व यानंतरच गायीचे मह व वाढत गेले हे
होते .राजा रां-तदे व याने ;या ,कारे गायी मार]या

प*ट

यामळे
ु दभ
ु यासाठo गायी कमी पडू लाग]या

असणार! यामळे
ु महाभारत काळापासन
ू गायीला मह व येत गेले .तर गायीची ‘गोमाता’ हो\यास
यानंतरचा बराच काळ उलटावा लागला!
रा?यारोहणा या वेळी गायी या कात@याचे आसन
सावFज-नक cठकाणी ,ाचीन काळी गायी माTन गोमांसाची वvB केल जाईच !पण शभ
ु समारं भा>या
ं
वेळी गाय aकवा
-तचा गोवंश असलेला बैल मारला जावयाचा ववाहा>या ,संगी बैल माTन

या>या

ता;या ता;या सोलले]या कातyयावर वध-वरां
ना बस वले जाई .रा;यारोहणा>या वेळी राजालाह
ू
ं
मारले]या गायी>या aकवा
बैला>या नक
ु याच सोलले]या कातडीवर बस वले जात असे .नेपाळचे राजे
महq e यांचा रा;यारोहण समारं भ झाला तेCहा पाaक तानमधन
ू गायीचे ताजे कातडे वमानाने आणले
होते .ह

घटना 5 मे 1956 रोजीची आहे .नेपाळचा राजा cहंद ू आहे .आ`ण cहंद ू राजां>या

रा;यारोहणा>या ,थेनसार
राजे महq e यांचा रा;यारोहण समारं भ पार पडला होता .राजे महq e यां>या
ु
रा;यारोहणाची ‘टाई6स ऑफ इंlडया’त तेCहा बातमी ,3स[ झाल होती, ती अशी ....“राजे महq e यां>या
रा;यारोहणासाठo पाaक तानचे पररा*+मंYी cहमदल
हक चौधर
ु

यां>याबरोबर गायी-बैलाचे नकते
ु च

सोकलेले कातडे आणले गेले होते हे फार थोyया लोकांना माcहती होते .नेपाळ सरकारला वाघ, Vबबiया,
3संह, मांजर, Hच ता, पथर
यांची कातडी 3मळवणे कठoण नाह .परं तु नेपाळमzये गोवंशाचे तांबस
ँ
ू -काळे
कातडे 3मळवणे फारच अवघड आहे .रा;यारोहणाकSरता अशा कातyयाची आवwयकता ह दोनशे वषा8ची
परं परा आहे .ह गरज पाaक तानच भागवू शकत होते .पाक सरकारने तलवार सह राजे महq e यांना हा
नजराणा cद]यामळे
ु रा;यारोहण समारं भ पार पडला.” (टाई6स ऑफ इंlडया, 6 मे1956)
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गोवंशाची वाटे ल तशी ह या केल जाऊ नये 6हणन
ू गायी मार\याकSरता कौcट]याने गायींची वगFवार
केल .मांसल गाय मारावी; पण दभती
व गाभण गाय मारल जाऊ नये असा दं डक कौcट]याने घालन
ू
ु
cदला होता .बौ[ साcह यात गायीचे कातडे सोलणा•या ‘गोघटका’चा वारं वार उ]लेख आहे .‘गोघटका’
6हणजे गायीचे कातडे सोलणारा .बौ[ काळातह गायीचे मांस खा]ले जात होते .इतके काय पण
ब[ाने
ह गोमांस खा]याचा उ]लेख बौ[ व जैन साcह यात आहे .याचे दाखले राहल
ु
ु सांकृ यायन व बौ[
धमF वीकारलेले मक
ु ंु द लाल यांनी cदले आहे त .कोणते ,ाणी खा]ले जाऊ नयेत याची ,ाचीन काळी
याद तयार केल होती . यात ह ती, घोडा, साप, 3संह, वाघ, तरस व माणस
ू यांचे मांस खाऊ नये असे
‘ वनय पटका’मzये cदले]या याद त 6हटले आहे .या याद त गोमांसाचा उ]लेख नाह , हे ल2ात
घे\यासारखे आहे .ब[
गाय मार\यास ,-तबंध होता .पण
ु ा>या काळात एखा.या>या अ-त यासाठo मKाम
ु
वvBकर ता दकानात
ठे वलेले गोमांस आणन
ू खा\यास ,-तबंध नCहता .-तबेटमzये अ.यापह ह ,था
ु
आहे .मी

वत :ईशाZय भारत, आसाम व पिwचम बंगाल>या दौ•यावर असताना कामTपची सीमा

ओलांडू न भतान>या
हKीत गेलो .तेथे कामTप-भतान
यां>या सीमेवर गायी-बैलां>या मांसाची दकाने
व
ू
ू
ु
क तलखाने होते .तेथून मांस भतानमzये
नेले जात होते .मी यासंबंधी चौकशी केल तेCहा भतानमzये
ू
ू
बौ[ धमF अस]यामळे
ु तेथे जनावरे मारल जात नाह त. पण मारले]या जनावरांचे मांस ने\यास
भतानमzये
,-तबंध बौ[ धमानf केलेला नाह असे सांHगतले होते . यांचा संदभF ब[ा>या
काळातील
ू
ु
वर ल ,थेशी आहे हे नंतर कळन
वSर*ठ जातीने
ू आले .-नदान माझी तशी समजत
ू आहे .cहंदमधील
ू
दहाCया शतकापासन
ू गोमांस खा\याचे बंद केले .पण

यानंतर काह काळ खाल>या जातीत गोमांस

खा]ले जात होतेच !उ तर रामचSरतामzये वाि]मकBं>या आ€मातील सांघटकB व थंडायन यांचा संवाद
आहे . यातह

अ-तथीला गोमांस, कालवडीचे मांस खाऊ घाल\याची ,था आहे असे 6हटले आहे .

भवभतीने
ह Šा6हण गोमांस खात असा उ]लेख केला आहे . वातं—यवीर व.दा.सावरकर यांनीह ‘गाय
ू
माता नCहे, दे वता तर नCहे च नCहे, गाय उपयDत
पशू आहे.’ असे 6हटले आहे .माY गौतम ब[ाने
ु
ु
गायीची तलना
माता- पता, बंध,ू 3मY यां>याशी केल होती .तर ह ब[ा>या
काळात गोह या सावFVYक
ु
ु
होत होती .Šा6हणांना गोमांस खाऊ घाल\यासाठo राजा रां-तदे व दोन हजार गायी मारत होता. (काऊ
लॉटर : संपादक - अ.3भ.शहा)
शेतीला आ`ण दभ
आहे , याची खाYी झा]यावर ब[
ु
ु व
ु यासाठo बैल-गायी यांचीच अHधक उपयDतता
अशोकाने गायीं>या संर2णाची द2ता घेतल . पण महाभारतापासन
ू गायीला मह व ,ा‚त होऊ लागले
होते .अशोका>या काळात गायीची ह या बंद कर\याचा ,य न सT
ु झाला .आप]या सा‰ा;यात
अशोकाने गोह याबंद केल .मिु लमां>या आगमनानंतर सफB
पंथाचे लोक गायीला मानू लागले पण
ु
मिु लम स ता ि थरावल आ`ण काह मु ल म स ताधार आvमकपणा धारण कT लागले .मग यांनी
cहंदंन
ू ा प वY वाटणार गाय मार\याचे तंY अवलंबले .कमFठ, सनातनी cहंदंन
ू ी मिु लम गोमांसभ2क
आहे त .यावर भर cदला आ`ण गायीला ‘गोमाता’ 6हणन
केल .ते गाय प वY
ू प वY मान\यास सरवात
ु
मानू लागले .तेCहा आvमक मसलमान
स ताधार व यां>या जवळ>या लोकांनी गाय हे ‘लuय’ केले .
ु
शेती करणा•या मसलमानालाह
cहंदइतकBच
गायीची उपयDतता
आहे व ती याला तशी वाटतेह . याच
ु
ु
ू
E*ट ने मसलमानां
नी गायीकडे पाcहले पाcहजे .आ`ण cहंदनीह
, गाय उपयDत
आहे ; पण वैcदक
ु
ु
ू
काळापासन
ू गायीचा बळी cदला जात होता, सराFसपणे आ`ण Šा6हणांसह आ`ण सारे जण दहाCया
शतकापय8त गोमांस खात होते .यsात गायीचा , य2 बळी दे \याचे बंद झा]यावरह पठाची, कणकेची
गाय कTन -तचा ,-तका मक बळी आजह cदला जातो, हे सवF वसरता कामा नये !अबनींeनाथ टागोर
यांनी मक
ु ंु द लाल यांना बंगालमधील घटना पY पाठवन
ू सांHगतल होती .इंnजां>या आगमनानंतर
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वचार, सधारणा
यांचे वारे सT
नी बंगालमzये पZहा
मKाम
ु
ु झाले. तेCहा सधारणावा.यां
ु
ु
ु

गोमांस खा\यास सरवात
केल . याचा पSरणाम असा झाला कB, कमFठांनी गायीला दे वता मान\यास
ु
सरवा
ु त केल .आनंदमठ कादं बर मळे
ु रा*+मातेचे दे वतेसारखे का]प-नक HचY रे खाटले गेले .तसेच
गायीचे ‘गोमाता’ 6हणन
ू , थ वाढ वले होते.
गाय हा उपयBत
पशच
ु
ू !
शेती>या E*ट ने गाय हा उपयDत
,ाणी आहे -त>या वंशाची सराFस ह या कर\याचा वचार सोडन
ु
ू
उपयDतते
>या E*ट ने -त>याकडे पाcहले पाcहजे .;या मु ल म माणसाची जमीन आहे आ`ण जो शेती
ु
करतो याला हे सांग\याची आवwयकता आहे असे नाह ! धमा8ध मु ल म गायी माTन cहंदंन
ू ा lडवचतो
आ`ण धमा8ध cहंद ू मसलमान
सराFसपणे गायीच मारतात असा ,चार करतात .ह च भावना वाढ स
ु
लाव\यासाठo मWयमं
Yी मनोहर जोशी यांनी गोवंश ह या बंद चा कायदा करणार अशी घोषणा केल
ु
होती .बाबराने फमाFन काढन
गोह याबंद
ू
(1417- 69)

केल

होती .3सकंदरचा दसरा
मलगा
झेनल
ऐVबcKन
ु
ु
ु

यांने कािwमरमzये गोह याबंद केल होती. (,ा.,.बा.गजqeगडकर) अहवाल ह बंद

आजह लागू आहे .कािwमरमzये, बौ[ व जैन धमा>या उदयानंतर तीनशे वषf भारतात, गोमांस खा]ले
जात होते .बहदार\यक
उप-नषदात गोमांसाचा कशा प[तीने पलाव
करावा हे सांHगतले आहे .
ु
ृ

(‘काऊ

लॉटर’ या पु तकाला अ.3भ.शहा यांनी 3लcहले]या ,ा ता वकातन
ू )
गोह या बंद संबंधात काह वषा8पूव9 अथFतs डॉ. व.म.दांडक
े र यांनी अथFशा Yीय Eि*टकोनातन
ू व ताराने
ववेचन केले होते . या वेळी डॉ.दांडक
े र यांनी उपि थत केलेले ,wन आजह कायम आहे त....
1. लोकसंWयपे2ो जनावरांची संWया एक cदवस अशा बंद मळे
जा त झालेल असेल, लोकसंWया
ु
मयाFcदत राहावी, पण जनावरांची संWया वाढावी असे गोह याबंद चा आnह धरणारांना वाटते काय?
2. लोकसंWया व जनावरांची संWया दोZह बरोबर ने वाढतच राहावी असे गोह याबंद वा]यांना वाटते
काय? तसे झाले तर आपल सार साधनसामnी
जनावरांवरच खचF होऊन माणस
ु
ू व जनावर यात
फरक राहणार नाह .
3. गोह याबंद करावयाची, पण गायी व जनावरे यांची संWया वाढू .यावयाची नसेल तर मानवी कटं
ु ुब
-नयोजनासारखे उपाय गायी जनावरांकSरताह योजावे लागतील, गायींनाह लप
ू बस वले तर यांना
कालवडी-गो•हे होणार नाह त यामळे
ु यांची संWया मयाFcदत राह ल .पण गायींना कालवडी -गो•हे च
झाले नाह त तर गाय दधच
दे णार नाह .आ`ण मग दध
े पोट भर त बसवायचे
ु
ू न दे णा•या गायींचह
काय?
दांडक
े र यांनी हे ,wन कर\यापव9
ू , शंभर माणसांमागे पZनास जनावरे असे ,माण पडते, तसेच
लोकसंWया वाढ चा वषाFचा वेग अडीच टDके आहे , आ`ण जनावरां>याह वाढ चा वेग तेवढा आहे असे
6हटले आहे .एका एकरावर 370 माणसे हे ,माण आहे .जनावरां>या वाढ मळे
ु माणसांना जागाच
3श]लक राहणार नाह हे यांनी स,माण ममांडले आहे .शेतीची जमीन व पाणी मयाFcदत आहे .वाढ या
,माणावर ल लोकसंWया व जनावरे यांची गरज यावर पणF
ू होणार नाह .साधनसामnीचा वचार करता
लोकसंWया व जनावरां>या वाढ वर मयाFदा ह

घालावीच लागेल .गोह याबंद

केल

आ`ण

यांची

अंमलबाजवणी चोख झाल तर चांग]या जनावरांना पाणी व चारा यांचा परवठा
कर\याचा ,wन -नमाणF
ु
होईल .आ`ण एक तर चांग]या जनावरांना चारा पाणी .यावे लागेल .यात लोकांचेच नकसान
आहे ,
ु
चांग]या चा•याअभावी कमी दध
ू 3मळे ल; भाकड, लंगyया-पांग{या व रोगट जनावरांना कमी ,माणात
चारा-पाणी दे ऊन

यांना अधFपोट

ठे वन
ू जगवावे लागेल. अशी जनावरे जगवणे हे , य2 ह या

कर\यापे2ा vर
यांची तेथे दे खभाल करावी असा
ू व पापीपणाचे ठरे ल !भाकड जनावरे गोशाळे त पाठवन
ू
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पयाFय गोह याबंद वा]याकडन
मांडला जाईल .पण गोशालांचा खचF कोणी, कसा करावयाचा? आज व[
ू
ृ
माणसां>या व[ापकाळातील
Cयव था कर\यासाठo पैसा नाह .आ`ण भाकड जनावरांकSरता, यांची
ृ
दे खभाल कर\याकSरता पैसा खचF करणे यात कोणती मानवता आहे ...? माणसांकडे दलF
ु 2, यां>यावर
खचF करावयाचा सोडन
े ह
े नाह .
ू भाकड जनावरांवर खचF करणे शहाणपणाचेह नाह आ`ण मानवेतच
गायीला ‘गोमाता’ 6हणतो, पण भारतातील गायींची काय अव था आहे ? गायीला ‘गोमाता’ मानणा•या
भारतातील गायी संबध
ं cदवसात जेमतेम 3लटर, द ड 3लटर दध
ू दे तात आ`ण गोमांस खाणा•या पिwचमी
दे शांतील गायी ध*टप*ट
असन
या रोज 75 ते 90 3लटरपय8त दध
ु
ू
ू दे तात .सवFच गायी-बैलांना उपाशी
मT .यावयाचे कB -नTपयोगी झाले]या जनावरांना क तलखाZयात पाठवायचे, यापैकB कशाची -नवड
करणार? गोह याबंद झाल कB, यांचे ,माण वाढत जाईल आ`ण तेवœयांना परेु सा चारा पाणी उपलxध
होणार नाह . यामळे
ु सवFच चांग]या व भाकड जनावरांना अधFपोट च जगवावे लागेल . याचा पSरणाम
दधावर
व बैला>या कायF2मतेवर झा]या3शवाय राहणार नाह
ु
चारा-पा\याची Cयव था कTन

.6हणन
ू चांग]या गायी-बैलांकSरता

यांचा जा तीत जा त उपयोग कTन घेणे आ`ण भाकड व रोगी

जनावरांना उपाशी, अधFपोट ठे वन
यांचे हालहाल कर त यांना मार\यापे2ा क तलखाZयाकडे पाठ वणे
ू
दे शा>या E*ट ने अHधक काय.याचे होईल .गायीला माता मानले कB, मग काह जण आईवडील व[
ृ
झाले कB मग

यांना आपण मारतो का? असा ,wन करतात !6हणन
ू

वातं—यवीर सावरकर

यां>यासारWया ने यालाह गाय ह माता नाह .गाय एक उपयDत
,ाणी आहे असे सांगावे लागले.
ु
काह रा;यांनी गोह याबंद केल आहे .पण ते सवF कायदे सारखे नाह त .वेगवेग{या रा;यांत वेगवेगळे
कायदे आहे त .उ तर ,दे शात संसगFजZय रोग झालेले गाय, बैल, कालवड, गो•हे यांचा अपवाद करता
गोवंशाची ह या कर\यास बंद

आहे .Vबहारमzये दभ
असणा•या गोवंशाची ह या
ु
ु या व उपयDत

कर\यास बंद आहे .महारा*+ात गोवंशह या-बंद कायदा कर\यापव9
ू ;या रा;यात गोवंश ह याबंद आहे
तेथील पSरि थती काय आहे याची पाहणी करावी .गोवंशह या बंद असले]या रा;यांतील चांग]या
गायी-बैल, कालवडी -गो•हे यांचे अZनपाणी भाकड व रोगट गायी-बैल मार\यास ;या रा;यांनी मभा
ु
ठे वल आहे

या रा;यांतील पSरि थती कशी, याचाह तलना
मक अ…यास करावा !गोवंशह या बंद ह
ु

मसलमानां
ची िजरवणार
ु

कारवाई

आहे, अस]या

भावनेतन
ू

पाहन
कायदा केला जाऊ नये .
ू
मसलमानां
नीह गाय-बैल यांची उपयDतता
ल2ात घेऊन भाकड जनावरांची ह या कर\याची मागणी
ु
ु
करावी .cहंदंन
े तन
ू
ू गायींची ह या कT नये .वैcदक काळापासन
ू
ू ा `खजव\या>या, Hचडव\या>या भ3मक
इ.स.दहाCया शतकापय8त Šा6हणांसह सवFजण गोमांस खात हाते .गायीची उपयDतता
ल2ात
ु
आ]यानंतरह भारतात मसलमान
ये\यापव9पासन
ु
ू
ू cहंद ू गायींची सराFस क तल कर त होते .यsात
गायींचा बळी दे त होते .वैcदक काळ ह भारताची सं कती
असे मानावयाचे पण या सं कतीत
गोमांस
ृ
ृ
Šा6हणह खात होते, गायीचा cहंदह
ू बळी दे त होते याचा

वीकार करावयाचा नाह यात अsानापे2ाह

ढƒगीपणाचाच भाग आहे ....

अ.-न.वाताFपY>या (ऑग ट – स‚टq बर 1995) सौजZयाने
●●●
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गोह या बंद कायदा: एक पाउल मागे!
अशोक गदf
गेल

दोनशे वषf सामािजक व राजकBय सधारणा
कर\यात अnभागी असले]या आ`ण सतत
ु

,गतीपथावर चालणा•या महारा*+ाने आता एक पाउल मागे टाकले आहे . हे नकळत घसरलेले पाउल
नसन
]या वचारांचा एक मोठा द*पSरणाम
आहे . गोह या बंद चा कायदा आणन
ू हा बरसटले
ु
ू आ`ण गाय
ु
मारणा•याला 3श2ा फमाFवन
ू महारा*+ाने काय 3मळवले? या एका फटDयाने भारतीय धमF-नरपे2तेला
आ`ण शा Yीय तकाFHधि*ठत वचारांना फाटा cदला! ‘cहंद ू धमाFचे र2ण केले’ असे ह 6हणता येत नाह ,
कारण cहंदं>
ह
ू या (मा”या) धमFशा Yामzये कोठे ह ‘गोमांस खाऊ नये’ असे सांHगतलेले नाह . कठले
ु
“€-त
”वचन असे 6हणत नाह कB गाय माT नका व गोमांस खाऊ नका. गाय या
ु - म-त
ु
ृ -पराणोDत
,ा\याला प वY मानणे व गोमांस न खाणे ह एक Tढ आहे , परं परा आहे . ह Tढ पाळावी कB नाह हे
ठरवायचे

वातं—य CयDतीचे आहे, ह धमाFची सDती नाह . असे असनह
इतर धम9यांनी पण गोह या
ू

कTन गोमांस खाऊ नये असा कायदा कारणे रा*+cहतासाठo –अगद cहंदरा*+ासाठo
पण –आ`ण
ु
समाजcहतासाठo अयोJय, असमथFनीय व अनथFकार आहे .
धमा"चे अCधDठान नाह
वसाCया शतका>या मzयावर घडले]या एका घटनेला उजाळा दे ऊ या. €ी अ.3भ. शहा या
,खर बzद
ु वाद

प\यातील
ु

गह
ृ थाने परु >या शंकराचाया8ना आCहान cदले. cहंद ू धमF परं परे चे उ तम ,तीक

असणा•या वाद-,-तवाद ,avयेनुसार समोरासमोर बसन
ू इतर अनेकां>या उपि थतीत नDकB कTया, कB
आप]या cहंद ू धमाFत गोह या -न ष[ आहे कB नाह . उभयप2ी केवळ शा Y nंथांचा (€-त
ु - म-त
ु
ृ –पराण
यांचा) संदभF आपापले 6हणणे 3स[ कर\यासाठo .यावयाचा. इतर कठलाह
नाह . शंकराचाया8नी आCहान
ु
वीकारले. अ.3भ.शहांनी एक उपयDत
सचना
केल ,”आपण हा सवF संवाद zव-नमceत
कT या. असे
ु
ू
ु
के]याने कठ]याह
प2ाला ‘मी असे 6हटलेच नCहते’ असे सांगता येणार नाह व हा मह वाचा संवाद
ु
सवF जनतेपय8त पोहोच वता येईल.” शंकराचाया8नी चDक माघार घेतल ! अ. 3भ. शहांनी एक संद
ु र पु तक
3लहन
यांनी
ू
ू या ,wनाला -नणाFयक उ तर cदले. On the Horns of a Dilemma या यां>या पु तकातन
गोह या बंद चा सवF बाजनी
वचार केला व दाखवन
ू
ू cदले कB सामािजक व आHथFक E*ट ने गोह याबंद
करणे अयोJय आहे .
चारह वणा8चे

Yी पUष
रामायण काळात केवळ मांसाहार च नCहते, तर गोमांस खाणारे पण होते याला
ु

परावा
वाि]मकB रामायणात 3मळतो. व]कले नेसन
ु
ू वनवासाला -नघालेले राम-लuमण-सीता जेCहा सरयू
नद होडीत बसन
ू ओलंडत होते, तेCहा सीतेने केलेल नद ची ,ाथFना पहा,” माते, आज आ6ह वनवासास
-नघत सा]यामळे
ु तला
ु योJय असे अ•यF मी दे ऊ शकत नाह याबKल 2मा असावी. परं तु जqCहा आ6ह
परत येऊ तq Cहा मी तला
मांस आ`ण भाताचे मोठे दान कर न.” रामाने वाल ची बाण माTन ह या
ु
केल , यावेळी वाल मर\यापव9
ू रामाला ह या कर\याचे कारण वचारतो. चार पाच संभाCय कारणापैकB
एक असे आहे . “ ‘मला माTन खाता यावे’ हे कारणह असू शकत नाह , कारण Šा‹मण व 2VYयांना
-न षzद असे पांचच ,कारचे मांस आहे . यांत ‘नखे असलेले ,ाणी’ पण आहे त, आ`ण मी वानर हा तर
नखे असलेला ,ाणी आहे .” या पांच ,कार>या मांसांमzये खरु असलेया ,ा\यांचा समावेश नाह ;
6हणजेच गोमांस -न ष[ नCहते. जे Šा‹मण 2VYयांना -न ष[ नCहते ते अथाFतच वैwय आ`ण शeां
ू ना
पण -न षzद नCहते.
भगवद गीतेमzये साि वक, राजस व तामस आहाराचा उ]लेख आहे तो अ यंत वाचनीय आहे . साि वक
आहार हा सौ6य व ि नJध इ याद असतो, तर ताम3सक हा तीuण, कडू, -तखट इ याद असतो. कठे
ु ह
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मांसाहार राजस अथवा तामस असतो असे भगवान €ीक*णाने
पण 6हटले नाह . मनु मती
ृ मzये
ृ
wलोक आहे , “ मांस खाणे, दाT

प*ट

पणे आ`ण संभोग करणे यात काह ह दोष नाह ; कारण ह सवF

,ाणीमाYाची साहिजक -नैसHगFक - ,व ृ ती आहे .”
नीतीक6पनेत बसत नाह
ससं
ु कत
ृ समाजात CयDतींनी पर परांशी कसे वागावे, काय करावे व काय कT नये हे नीतीम ता
ठरवते. नीतीम तेची 3भZन पण पर पर संबंHधत अशी तीन अंगे आहे त: सदव ृ त (ethics), सदाचार
(morals) व कायदा (laws). स.व ृ ताची CयाWया सरळ व सोपी आहे.”समजा अ या CयDतीने

वतः>या

सखासाठo
क ह कती
केल , कB िजचा CयDती ब वर कांह पSरणाम होतो. ह च कती
क जर CयDती ब
ु
ृ
ृ
ने केल , तर CयDती अ सखी
राह ल का? उ तर ‘हो’ अस]यास कती
क ह स.व ृ ताला धTन आहे,
ु
ृ
‘चांगल ’ आहे . उ तर ‘नाह ’ अस]यास कती
क ‘वाईट’ आहे .” उदाहरण: ‘मी तमचे
U 1000 चोरले तर
ु
ृ
मी खष
माझे घेतलेत तर मी नाखष
ु , पण त6ह
ु
ू ”6हणन
ू ‘चोर ’ सदव ृ त नाह . सदाचाराची CयाWया
आणखीनच सोपी आहे : जे जे कT नये अथवा करावे असे CयDती>या मनावर लहानपणापासन
ू ठस वले
जाते

या सवा8ची बेर ज 6हणंजे सदाचार. जqCहा समाजाला/रा*+ाला कांह संकेत सDतीचे करावे असे

वाटते तqCहा ते रा*+ तसा कायदा करते. कायदा मोडणारा 3श2ेस पाY ठरतो. थोडDयात सांगायचे
6हणजे सदव ृ त सवF जगभर काल -नरपे2 लागू असते, सदाचार सं क-त
सापे2 असतात व कायदा हा
ृ
रा*+ अथवा ,ांत यावर अवलंबन
ू असतो.
‘माणसाने वागावे कसे’ याचे उ तर ‘सदव ृ ताला धTन’ असे आहे . वेगवेग{या धमा8चे ‘सदाचार’ वेगळे
असतात हे आपण सवFच जाणतो. यातील बरे च सदाचार स.व ृ तात मोडत नाह त: कांह स.व ृ ता वU[
असतात तर काह तट थ असतात. cहंद ू धमाFतील ‘ पwय
मानणे ’ हा सदाचार आपण
ृ -अ पwयता
ृ
हजारो वषf पाळत आलो होतो, पण तो स.व ृ ताला धTन नस]याने आपण तो सोडन
ू cदला आहे, हो न?
केवळ परंपरे न,े Tढ ने, काह च 3स[ होत नाह , समथFनीय होत नाह . जैन मंडळी बटाटे व कांदे खात
नाह त, कारण

यां>या धमाFचा तो सदाचार आहे . स.व ृ ता>या E*ट ने ‘बटाटे खाणे’ हे तट थ आहे .

(‘CयDती अ ने बटाटे खा]ले, तर CयDती ब वर काह च पSरणाम होत नाह !) ‘माणसाने माणस
ू खाणे’
सोड]यास बाकB सवF ‘खाणे’ हे स.व ृ ताने तट थ आहे . जो -नयम बटाiयाला तोच गोमांसाला पण
लागू होतो, नाह का?
धम" .नरपे,ता तटते
ु
धमF -नरपे2ता 6हणजे सरकारने कठ]याह
ु

धमाFला (religion या अथ9) शासनात

थान न दे णे,

कठ]याह
एका धमाFनसार
कायदे न करणे, व आपाप]या धमाFनसार
वाग\याचे , येक नागSरकाला
ु
ु
ु
वातं—य दे ण.े अथाFत, एका.या धमाFचा ‘सदाचार’ जर स.व ृ ताला सोडन
ू असेल तर तो काय.यानसार
ु
-न ष[ ठरवणे हे पण धमF -नरपे2तेत अंतभFत
तर ‘अ पwयता
पाळणे’ हा गZहा
ू
ु
ू आहे . 6हणनच
ृ
ठरवला गेला आहे. ‘गोमांस खाणे’ हा cहंदंच
, `˜ चन, बौ[, पारशी इ याद ंचा
ु
ु ा सदाचार आहे ; मसलमान
नाह . आ`ण हा cहंद ू सदाचार स.व ृ ता>या E*ट कोनातन
ू तट थ आहे . अशा तट थ ,काराबाबत कायदा
कारणे हे चक
ू आहे . अशा काय.यामळे
ु इतर धम9यां>या

वातं—यावर कारण नसताना – यां>या गोमांस

खा\याने cहंदंच
ू े काह ह Vबघडत नसताना –अंकु श घातला जातो; हे धमF -नरपे‘2त नाह च नाह .
अंधEFेला खतपाणी
आपण गायीचे दध
पतो 6हणन
, तर 6हैस का नाह तशीच प वY? गाय आपल
ू गाय जर पजनीय
ू
ू
माता, तर 6हैस का नाह ? आ`ण कोणी जर बकर चे अथवा उं ट णीचे दध
ू पीत असेल तर बकर आ`ण
ं
उं ट ण पण प;यच
नाह का? ‘गाय’ वंदनीय आहे हे ‘3स[’ करायला aकवा
या Tढ चे समथFन करायला
ू
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जे जे सांHगतले जाते ते इतके लटके असते कB ते सांगणारा पण कसा बसा यावर वwवास ठे वायचा
,य न कर त असतो हे ऐकणा•याला कळते. ‘पाल अंगावर कठे
ु पडल कB काय वाईट होते’ ‹यावर
वwवास ठे वणे ह जशी अंध€zदा, तशीच गाय वंदनीय मानणे ह पण आहे हे ल2ात •यावे.
;जातं3ावर आघात
लोकशाह 6हणजे ,जा-तंY; लोकांसाठo लोकांनी -नवडलेले सरकार लोकांसाठo चालवायचे असते. आ`ण
राज-धमF असे सांगतो कB सवF ,जानन एकाच मापात तोलावयाचे असतात. कोणालाह वरचढ ठरवन
ू
यां>या वाग\या>या प[ती,माणे इतर कोणालाह वागावे वागावे लागू नये. अथाFत कठे
ु ह स.व ृ ताचे
उ]लंघन न होऊ दे ता सवा8ना समान लागू पडणारे कायदे करावयाचे असतात. गोह याबंद काय.यामळे
ु
भारतातील जवळपास 25-40 टDके लोकांनी ( इतर धम9य 4-5%, cहंदमधील
अनेक जाती-जमाती 15ू
20% आ`ण अ€[ 10-15%) ‘काय खावे’ या साzया गो*ट वर -नब8ध येतो. असे होऊ नये.
>यBती%वातंHयावर गदा
CयDती

वातं—या>या अनेक वध संक]पनांसाठo सवF धमाF>या भारतीयांनी गेल 200 वषf मोठा लढा

cदला आहे . जातीमळे
ु नDकB ठरलेला Cयवसाय आता मोकळा झाला आहे ; Yीने 3शकावे आ`ण पाcहजे
तो Cयवसाय करावा हे सांगावे लगत नाह . Yी-पUष
समानता व समान संधी इ याद
ु

वातं—ये आता

अंगवळणी पडत आहेत. अशा वेळी ‘काय खावे’ या फटकळ
वचारासाठo ‘धमF-र2णाचा दावा’ करत
ु
-नब8ध घालणे हा CयDती वातं—यावर ल ह]ला ,जेने मंजरू कT नये. जर असे कायदे गळमळीतपणे
मन
ु
ु
मारत मानू लागलो, तर उ.या ‘लाल आहेत 6हणन
ू टोमाटो खाऊ नयेत’ असा जैन धमF-र2णाचा
कायदा पण मानावा लागेल!
;यांना गोमांस खाऊ नये असे वाटते, यांनी ते खाऊ नये. ;यांना खावेसे वाटते, यांनी खावे: माY न
खाणा•यानी

वतःला ‘€े*ठ’ मानू नये, व खाणा•याना दोष दे ऊ नये हे च खरे CयDती वातं—य. “खाणे’

स.व ृ ताने तट थ आहे 6हणन
ू येथे CयDती वातं—य योJय आहे.
आCथ"क नकसान
ु
गोह या व गो-र2ण या मळे
होते. -नयाFतीत घट, धंदा कमी,व
ु रा*+ाचे तीन ,कारे आHथFक नकसान
ु
भाकड गायी मरे पय8त पाळ\यावर होणारा अनाठायी खचF.

गोमांस (beef) -नयाFतीत भारत जगात

,थम vमांकावर (17% भाग) आहे हे स य बहते
ू करणे जTर आहे
ु कांना माह तच नसते. माY येथे नमद
कB बीफ या शxदात 6हशी-रे डे यांचे मांस पण असते. जसा कƒबडी पाळ\याचा धंदा भारतात फोफावला
आहे , तसाच गायी व बैल पाळन
ू

या मांसाचा Cयापार कर\याने अनेकांना काम 3मळे ल व रा*+ य

संप तीत वाढ होईल. बैल हा शेतीसाठo उपयDत
,ाणी हळू हळू टांJयाला वापरात येणा•या घोyयां,माणे
ु
नाह सा होत चालला आहे . यांVYक शेती वाढतच जाणार, कारण ती कमी खHचFक होत आहे . यामळे
ु
जZमाला आलेले सवF बैल व दध
ू न दे ऊ शकणा•या सवF गाई पाळ\याचा खचF करावा लागेल. हा खचF
त6ह
आ6ह cदले]या करांतन
समाजाची अंध-€[ा!
ु
ू होणार! कां? तर बहजन
ु
अनाथांची उपे,ा
हा गोर2णाचा खचF खरे पाहता ‘मानव’ र2णासाठo केला गेला पाcहजे. अनेक अनाथ बालके, अनेक
गर ब 6हातारे -6हाता•या व अनेक गर ब UJण जग\यासाठo धडपडत असताना

यां>या उपयोगी पडू

शकणारा पैसा गायी-बैलांवर खचF कर\यात काय ‘माणसकB
’ आहे? “दया धमF य मलम
्” हे ल2ात
ु
ू
घेऊन आधी माणस
ू व नंतर जनावरे र2ावीत हे च योJय, नाह का?
परदे शात अवगणना
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सवF धमाFचे भारतीय आज जगभर पसरलेले आहे त आ`ण साहिजकच

यांत बहतां
ु शी cहंद ू आहेत. या
सवा8ना असे कायदे बचक{यात
पाडतात. यांचे समथFन करणे अयोJय तर वाटतेच, पण केले तर ते
ु
ताaकFक E*iया लंगडे पडते. भारताची ,-तमा सवF बाजनी
उजळत असताना अशा ‘धा3मFक’
ू
काय.यांमळे
ु ती डागाळल जात आहे. असे होऊ नये यासाठo राजकBय प2ांनी सावध राcहले पाcहजे.
समारोप
वwव cहंद ू पSरषद, रा*+ य

वयंसेवक संघ आ`ण इतर cहंद ू सं थांनी ‘गोमाता पजावी
, गोमांस खाऊ
ू

नये’ ह Tढ पाळावी असे cहंदना
ू सांगणे हा यांचा अHधकार आहे . माY cहंदमहासभा
ु
व. दा. सावरकर या

वsान-न*ठ

थापन करणा•या

ववेकवा.यांनी “ वेदांचा आदर करा, पण समाज Cयव था माY

आध-नक
वsानानसार
करा ”असे
ु
ु

प*ट सांHगतले होते. ,खर cहंद ु ववाद असनह
सावरकर यांचा
ू

cहंदं>ू या गोमांस भ2णाला वरोध नCहता हे पण ल2ात •यावे.
भारतीय जनता प2ाला cहंदंन
ू ा गोर2ण करावयास सांगावयाचे असेल, तर हा

यांचा पण अHधकार

आहे च. आ`ण असे ते सवF धम9यांना पण सांगू शकतील. असा स]ला अमलात आणावा कB नाह , हा
अHधकार माY CयDतीचा. cहंद ू असो वा इतर धम9य, यांना काय.याचा बडगा दाख वणे हे धा3मFक
आततायीपणाचे ल2ण आहे . अंध€[ा नाह शा कर\यासाठo भारतात अनेक सं था काम कर त आहेत.
एक cदवस ह गायी वषयीची अंध€[ा पण नाह शी होईल. माY जोपय8त लोकसभेतील -नदान 68%
टDके

वधायक भारतीय रा;य घटनेतील एकमेव धमFसापे2 कलम –गोर2णाचे – काढन
टाकBत
ू

नाह त, तोपय8त भारत 21 Cया शतकात, तकाFHधि*ठत शा Yीय वचारसरणीत, संपणF
ू पणे 3शरला आहे
असे मानता येणार नाह .

ashokgarde@hotmail.com
●●●

गोह या बंद ः सावरकर आ ण ववेकानंद
द त,साद दाभोळकर
वीर सावरकर 6हणालेत, ‘गाय हा एक उपयDत
पशू आहे ; ती माता नCहे , दे वता तर नCहे च नCहे . एक
ु
समथF सम[
ृ रा*+ उभे करावयाचे असेल, तर भाकड गाय अवwय कापा.’ वीर सावरकर असे 6हणाले,
या वेळी

वणीला भरले]या सनातन धमF पSरषदे ने ठराव केला होता

- “आज पेशवाई असती, तर

यांनी या धमFबडCया
सावरकराला ह ती>या पायाखाल Hचरडला असता.” सावरकर यावर एवढे च
ु
6हणाले होते, ‘गाढवां>या
खरं तर या ,wनावर
ववेकानंदावर माY
सांगताना ते 6हणाले

व‚नात पण उकBरडेच येतात.’

वामी ववेकानंदानी वीर सावरकरां>याहन
ू अcदक भेदक वचार CयDत केलेत.

यावेळीह

ट का

झाल

नाह . आपल

रणनीती आपले बंधू महq eनाथ यांना

होते, ‘धमFवड
े ासारखा मानवी मनाला होणारा दसरा
भयावह रोग नाह . मी
ु

धमाFचे वेड पांघरलेला एक वचारवंत आहे.’
ववेकानंद nंथावल >या -तस•या खंडात प*ठ
7 वर ववेकानंदां>या एका 3श*याने आपला अनभव
cदला
ु
ृ
आहे .

तो अनभव
असा – ववेकानंद मठात बसले होते.
ु

होते. यांनी ‘आ6हाला आ3शवाFद .या’
केले आहे त?’

यांना भेटायला मंुबईचे काह गोर2क आले

असे सांHगतले. ‘त6ह
मंडळींनी या कामासाठo aकती पैसे जमा
ु

असे ववेकानंदाने वचारले.

यांनी रDकम सांHगत]यावर

ववेकानंद 6हणाले, ‘आज

मzय,दे शात माणसे भक
सांगताय
ु े ने मरताहे त. हे सवF पैसे -तकडे पाठवा.’ ती माणसे 6हणाल , ‘त6ह
ु
ते खरे . पण ती माणसे मरताहे त, कारँ आमचे धमFnथ
ं सांगतात-
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होते.’ यावर ववेकानंद 6हणाले, ‘अरे , ह रचना फारच सोपी आहे . मग

या गाई मरताहे त, कारम

यांनीह गे]या जZमी पाप केले असणार. त6ह
कशाला उगाच काळजी करताय? ’
ु

ती माणसे

6हणाल , ‘ वामी, त6ह
सांगताय ते खरे आहे . पण गाय ह आमची आई आहे ,असे आमचे धमFnंथ
ु
सांगतात आ`ण आई कशीह असल तर -तचे र2ण करायला हवे.’

ववेकानंद शांतपणे 6हणालेत,

‘मा”या दे शाचे काह खरे नाह . येथे ढे कणाचे संर2ण कर\यासाठoस[ा
ु काह €ीमंत Cयापार हॉि पटल
काढणारे त, असे ऐकतो.’
गोह येबKल अHधक नेमके वचार यांना मालमदरा
ु येथे यांना सZमानपY cदले, याला उ तर दे ताना
सांHगतले. ती नƒद

ववेकानंद nंथावल >या पाचCया खंडात प*ठ
77 वर येते.
ृ

ववेकानंद सांगतात,

‘;याला आज आपण सामाZयतः धमF 6हणतो, तो -नर-नरा{या cठकाणचा लहान-सहान nामदे वतांमzये
आ`ण 2ुe – 2ुe खळचट
Tढ मzये सामावलेला आहे .
ु

था-नक Tढ असंWय आहे त आ`ण पर पर

वरोधी आहे त. Tढ 6हणजेच खरा धमF, अशी अsानी लोक जी समजत
ू कTन घेतात, यातच यांची
मोठo चक
धमF बडत
नाह . – मळीच
ू आहे . एखाद 2ुe सामािजक Tढ बदलल 6हणजे काह तमचा
ु
ु
ु
बडत
नाह . ल2ात ठे वा कB, Tढ या नेहमीच बदलत आ]यात. याच भारतात असा एक काळ होता,
ु
कB गोमांस खा\यावाचन
आढळे ल कB, जेCहा
ू Šा‹मण हा Šा‹मण राहू शकत नसे. वq दामzये त6हाला
ु
ं
एखाद संZयासी, राजा aकवा
थोर पाहणा
घर येई; तेCहा उ तम बैल मार\यात येत असे. नंतर पढे
ु
ु
लोकां>या ल2ात आले कB, आपला दे श कृ ष,धान आहे . उ तम बैलांची ह या के]याने, शेतीचे नकसान
ु
काह
होईल; 6हणन
ू ह Tढ बंद पडल व गोह या -न षzद मानल गेल . काळा>या ओघात दसरे
ु
-नयम केले गेले. तेह -नTपयोगी ठTन कालौघात वल न होतील व दस•या
ु

मती
तयार होतील.
ृ

अHधक सो‚या शxदांत सांगावयाचे तर - जो सारभत
ू मह वाचा भाग असतो, तो -न य असतो; गौण
गो*ट या ता का3लक मह वा>या असतात. जर व3श*ट काळानंतर या गौण गो*ट ं>या जागी दस•या
ु
अHधक उपयDत
गो*ट आण]या नाह त, तर यां>यापासन
ु
ू खरोखरच धोका असतो. ’
या आ`ण इतर संदभाFत ‘धमF –
सांHगतले, ते

या>या पzदती आ`ण उKेश’ या वषयावर भाषण दे ताना

वामी ववेकानंद nंथावल >या सातCया खंडात प*ठ
94 वर येते.
ृ

यांनी जे

यांनी सांHगतलंय -

‘धमFnंथात सांHगतलंय 6हणन
वwवासच ठे वायचा असेल, तर ईwवराने cदले]या या €े*टतम दे णगीचा
ू
उपयोग न करावयाचा आप]याला काय हDक आहे ? मला खाYी आहे कB, जो माणस
ू आप]या
तकFबzद
ु चा उपयोग करतो पण

याचा

वwवास नाह ;

याला ईwवर 2मा कर ल. पण जो माणस
ू

ईwवराने cदले]या शिDतचा उपयोग न करता अंधपणे वwवास ठे वतो, याला ईwवर 2मा करणार नाह .
आंधळे पणाने

वwवास ठे वणारा माणस
ू

वत:चा अध:पात कTन घेतो, पशं>
ू या पातळीवर उतरतो,

वत:>या इंceयशDतीचा अध:पात करतो आ`ण न*ट होतो.’

‘सा‚ताcहक साधना’ (6 जन
ू 2015)>या सौजZयाने

●●●
ववेकानंद आ ण गोवधबंद
गोर2ण मंडळाचा एक ,चारक वामी ववेकानंदां>या भेट ला आ]यावर जो संवाद झाला तो जरा ल2ात
घेऊया.
वामीजी : आप]या या मंडळाचा उKेश काय?
,चारक : आ6ह दे शातील गा¡ची कसायां>या हातन
करतो .जागोजागी गोशाळा बांधन
ू सटका
ु
ू तेथेरोगी,
दब{या
आ`ण कसायां>या हातन
ू सोड वले]या गा¡चे पालनपोषण करतो.
ु
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वामीजी : फार चांगले काम आहे हे आपले .हा खचF चालवायला पैशाची काय Cयव था करता त6ह
ु ?
,चारक : आप]यासारखे उदार लोक दयाब[ीने
जेकाह दे तात, यातनच
हा खचF आ6ह चाल वतो.
ु
ू
वामीजी : आतापय8त आप]यापाशी aकती पैसा जमला आहे?
,चारक : मारवाडी Cयापार या कामात सढळ हाताने पैसा ओततात. यांनी या कामासाठo बराच पैसा
cदलेला आहे .
वामीजी : मzयभारतात भयंकर द*काळ
पडला आहे . खK
ु सरकारने नऊ लाख लोक ‘अZन अZन’
ु
कर त मे]याचे आप]या अहवालात जाह र केले आहे .आप]या मंडळानेया भक
ु े ले]यांना मदत
कर\यासाठo काह कर\याचे ठर वले आहे का?
,चारक : अस]या द*काळ
-Vब*काळा>या कामात आ6ह अगद भाग घेत नाह .गोमातेचे र2ण
ु
कर\या>या हे तने
ू च आमचे हे मंडळ

थापन झाले आहे .

वामीजी : लाखƒ>या संWयेने ‘अZन अZन’ कTन आप]यासारखीच माणसे द*काळात
मरत असताना
ु
शDय असनह
ू

यां>या पोटाला अZन दे ऊन मदत करणे आपणाला योJय वाटत नाह ?

,चारक : नाह .हा द*काळ
6हणजे यां>या कमाFचेच फळ आहे .जसे करावे तसे भरावे .जसे कमF तसे
ु
फळ.
,चारकाचे हे उ तर ऐकन
ू

वामीजींचे मखमं
डळ अगद लाल झाले . यां>या या वशाल डो{यांतन
ु
ू जणू

आग बाहे र पडत आहे असे वाटले; पण या संतापाची ऊम9 आत]या आत दाबीत ते 6हणाले,
‘‘;या सभा, जी मंडळे माणसासारWया माणसांकडे सहानभती>या
Eि*टकोनातन
ु ू
ू पाहत नाह त, आपलेच
दे शबांधव उपासमार ने तडफडत असताना यांचे ,ाण वाच व\यासाठo मठभर
अZन न दे ता
ू
पशपuयाcदकां
चे ,ाण वाच व\यासाठo धाZयाचे ढ ग>या ढ ग वाट\यासाठo पढे
ु
ु सरसावतात, यां>याबKल
मला काडीचीह सहानभती
ु ू वाटत नाह .अशांकडन
ू या समाजाचा काह फायदा होणे अशDय आहे .माणस
ू
आप]या कमाFने मरतो 6हणन
ू कानावर जर हात ठे वलेत, तर जगात ,य नांना काह अथF राहणार नाह ;
आ`ण मग गाई वाच व\या>या या तम>या
धडपडीला तर काय अथF आहे? आप]या कमाFनीच गाई
ु
कसाया>या हाती पडतात आ`ण मरतात असे 6हणा!’’
,चारक हे सारे ऐकन
ू हादरलाच; पण

वत:ला सावTनतो 6हणाला, ‘‘आपण 6हणता ते तसं खरं; पण

शा Yात सांHगतलं आहे , गाय आपल आई आहे .’’
ं
यावर aकHचत
हसन
ू

वामीजी 6हणाले, ‘‘हो, गाय आपल आई हे तर उघडच cदसते .नाह तर असल

अलौaकक ,जा आणखी कणापोट
बरे -नपजणार?’’ –
ु

(हा संवाद झालाय 1897मzये, €ी. ,यनाथ मखोपाzयाय
यां>या घर , बागबाझार कलक ता येथे .तो
ु
शर>चंe चvवत9 यांनी शxदांaकत केला आहे आ`ण हा संवाद रामक*ण
मठाने‘ वामी ववेकानंद
ृ
nंथावल चे’ जे दहा खंड ,3स[ केलेत यातील -तस•या खंडात सUवातीला
cदला आहे .)
ु

●●●

गोवंश ह याबंद कायदा - व%ति%थती
आ ण भKमका
ु
ू
उमेश सयF
ू वंशी
महारा*+ रा;यात नकताच
‘गोवंश ह याबंद कायदा’ लागू झाला .1995 साल गोवंश ह या ,-तबंधक
ु
काय.याचा मसदा
कर\याची सचना
कqeाने
ु त का3लन यती
ु सरकारने तयार केला होता . यात सधारणा
ु
ू
रा;याला केल होती .30 जानेवार 1996 रोजी सधार
त , ताव रा*+पतींकडे पाठव\यात आला .तxबल
ु
19 वषा8नंतर सzयाचे रा*+पती ,णव मखज9
यांनी
ु

वा2र के]šमाने महारा*+ात हा कायदा लागू

झाला .महारा*+ाचे मWयामं
Yी दे वqe फडणवीस यांनी या काय.याबाबत अनकल
त परता दाखवल .
ु
ु ू
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महारा*+ाचा हा ‘आदशF’ अZय रा;यातह लागू करायचा वचार कqe सरकार करत आहे आ`ण यासाठo
कायदा मंYालयाचे मत माHगतले आहे .गोवंश ह याबंद काय.याशी संबंHधत नेमDया व तिु थतीचा
वेध घे\याचा हा ,य न .
व%ति%थती
ु
गोवंश मांस मिु लम धम9य लोकच केवळ भ2ण करतात या •ामक क]पनेचा मोठा गाजावाजा अथवा
अफवा समाजामzये आहे .भारत दे शात 40 टDके लोक गोवंश मांस भ2ण करणारे आहे त . यातील 12
टDके मिु लम सोडले तर 28 टDके हे द3लत-आcदवासी, भटके वमDत
ु , इतर मागास वगाFतील काह
जाती आcद बहजन
समाजातील लोक आहे व हे सारे धमाFने cहंदच
ू आहे त .वैcदक परं परे चा ,ाचीन
ु
इ-तहास पाcहला तर अनेक nंथांमधन
ू गाय, बैल, खƒड, वळू असे अZय गोवंशातील ,ाणी यsयागातन
ू
बळी cदले जात .यsात बळी cदले]या या जनावरांचे मांस कठे
व
ु
ु जात होते? तर ते राजा, परोcहत
अZय सरदार, वतनदार, जमीनदार यां>यातच वाटन
ू जायचे .यs वधी 6हणजे गा¡चं मांस खा\या>या
भोजनावळी हो या .पं.महादे वशा Yी जोशी 6हणतात, “Šा6हण nंथावTनह

प*ट होतं कB, यs,संगी

मांसर2णाथF गाईची cहंसा केल जात असे.’’ याsव]Dय हा गोमांसभ2क होता .तो

प*टपणे 6हणतो,

“मा”या वषयी बोलायचे झा]यास मी गोमांस खावे या प2ाचा आहे .’’ ( शतपथ Šा‹मण )

सं कत
ृ

साcह याचे जाणकार राजवै.य माता,साद सागर यांनी अनेक

‘,ाचीन

व.वानां>या nंथाआधारे

भारतमq गोमांस भ2ण-एक त य’ या शीषFकाचे पु तक 3लcहले आहे . यात वेद, उप-नषद,

मती
ृ ,

Šा6हणnंथ, रामायण, महाभारत, पराणे
, nंथांमधील गोमांस भ2णाचे संदभF शोधन
यावर ववेचन केले
ु
ू
आहे .
सांग\याचा हेतू हा कB, cहंद ू अथवा वैcदक धमाFत गोमांस सराFस खायले जायचे .जर cहंद ू धमाFत गाईचे
मांस -नषेधाहF असेल तर भारतात असणारे व वध धमF व

या धमाFत व;यF असणारे ,ा\यांचे मांस

यावरह बंद घालायला हवी .उदा .मिु लम धमाFत डDकरा>या
मटणावर बंद आहे .उ.या मिु लमांनी
ु
डDकरा>या
मांसावर बंद घाल\याची मागणी केल तर ती योJय ठरे ल काय? 6हणनच
गोवंश ह याबंद
ु
ू
काय.या>या इतर बाजह
ू समजन
ू •यायला हCयात.
शेतकर व गोवंश ह याबंद
गोवंश ह याबंद चा कायदा शेतकर बांधवांसाठo cहताचा नाह .काय.याचा शेतक•यांवर अथवा कषी
ृ
2ेYावर काय पSरणाम होईल याचा अ…šमास कर\यात आला व याचे स व तर सादर करण भाजपा>या
काह ने यांनी केले आहे .घटने>या कलम 48 नसार
रा;यांना आध-नक
व वैsा-नक प[तीने कषी
ु
ु
ृ
आ`ण पशपालनाचा
,य न करता येतो .,ा\या>या वाणात सधारणा
, याचे संर2ण, गाय, वासT व अZय
ु
ु
दधाळ
व
ू ,ा\यां>या ह येवर बंद आणता येते .घटनाकारांचा Eि*टकोन हा धा3मFक नसन
ू आध-नक
ु
ु
आHथFक आहे .या पाwवFभमीवर
या काय.या.वारे शेतक•यांचे cहत कसे जोपासले जाईल हा ,wन आहे .
ू
एका जनावराला रोज साधारणपणे 45 3लटर पाणी व 10 aकलो चारा लागतो .महारा*+ात पा\याचा
,wन गंभीर आहे .aक येक cठकाणी टकरने
पाणी परवठा
होतो .या पSरि थतीत भाकड जनावराला
ँ
ु
पाणी कसे दे णार? पव9
, येक गावाला गायराने असत .शेतक•यांनी बर च गायराने कस\यासाठo
ू
ताxयात घेत]याने आ`ण काह गायराने भ3मcहनां
ना cद]यामळे
ू
ु जनावरांना चर\यासाठo चारा कमी
उपलxध आहे .चारा
आजार

वकत घेऊन जनावरांना घालणे शेतक•यांना परवडणारे नाह .भाकड, 6हातार ,

गरां
ु ना केवळ गोवंशातील आहेत 6हणन
ू माT नये हे सांगणे सोपे आहे परं तु

यांचा

कायम वTपी सांभाळ चाराटं चाई व पाणीटं चाई>या पाwवFभमीवर
शेतक•याला आHथFकE*iया पेलणारे
ू
नाह हे वा तव आहे .आप]या डो{यासमोर जनावराचा म ृ यू पाहणेऐवजी क तलखाZयात पर पर म ृ यू
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ू
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शेतक•यांना या काय.या>या

अंमलबजावणीने सोडावे लागेल .याउलट या काय.याने शेतीसाठo -नTपयोगी ठरलेले बैल, वांझोiया
गाई, आजार जनावरे पोस\याची पाळी शेतक•यांवर येऊन

या>या कजFबाजार पणात वाढच होईल .

कचकामी
भाकड जनावरांची रा;यात अंदाजे 4 लाख एवढ संWया आहे .यावTन
ु

याची भयानकता

समोर येते .
‘अथ"कारण’ काय सांगते?
या काय.याने महारा*+ा>या अथFकारणावर दरगामी
पSरणाम होणार आहे त .भाकड जनावरे पोस\याचा
ू
भद
ंू र पडणार आहे .तसाच पSरणाम ‘चमP.योग’ या Cयवसायावर होणार आहे .
ु 8ड जसा शेतकर बंधव
कसाई वा खाट क या धं.यात जवळजवळ 15 लाख लोक आहे त .गोवंश मांसा>या खरे द

वvBबरोबरच

गरां
ु ची कातडी कमावणे, चामyया>या व तू तयार करणे, हाडांची पड
ू कTन -तचा वापर खते आ`ण रं ग
तयार करणे .अशा Cयवसायात कोiयावधी लोकांची उपजी वका अवलंबन
ू आहे .परेु शा ,माणात
जनावरांचे चामडे उपलxध झाले नाह तर या Cयवसायात महागाई वाढे ल .चामyयांची पादYाणे, बगा
ॅ
महाग होतील .रा;यातन
ू जनावरा>या मांसाची बाहे र ल दे शात -नयाFत होते .या काय.याने हा Cयवसाय
बंद होऊन परaकय चलनाला मकावे
लागेल .कदाHचत चामyया>या व तू अपSरहा¬मतेमळे
ु
ु परदे शातन
ू
आयात कराCया लाग]यास याची aकं मत भरमसाठ असेल .nामीण भागातील ढोर-चांभार, होलार, कसाई
हे बलते
ु दार उ[व त होतील 3शवाय जनावरां>या खरे द - वvB कर\यासाठo असले]šमा नगरपSरषदा,
बाजारस3म या यांचेवरह

वपSरत पSरणाम होईल .जनावरा>या व3श*ट भागापासन
ू वै.यकशा Yाला

लागणारा सिजFकल धागा, हे +ासानल नसारखी औषधे, के3मक]स, इसेZस या व तंच
ू े उ पादन बंद करावे
लागेल .या व तं>
परदे शातनच
आयात करावी लागेल .गोवंश मांस
ू या अपSरहायF वापरामळे
ु पZहा
ु
ू
खाणारे 40 टDके लोकांना गोमांस बंद झा]याने बोकडाचे, मq ढ , बकर चे, कƒबडीचे मटण •यावे लागेल जे
आHथFकE*iया सवFसामाZय माणसा>या `खशाला सहज परवडणारे नाह

.रा;यात अंदाजे 600

क तलखाने अHधकतSर
या आहे त .ते बंद करावे लागतील पSरणामी बेकारां>या संWयेत वाढ होईल .
ृ
थोरां या वचारांना .तलांजल
थोरां>या ,-तमांचे पजन
करायचे आ`ण वचारांचे दमन करायचे असा Cयवहार सरकार करत आहे .कqe
ू
सरकार व महारा*+ सरकार

वत:ला सावरकरवाद

वचारांचे मानते .सावरकर 6हणतात, “एक वेळ

थोडी गोह या झाल तर चालेल, परं तु दे शा>या ब[ीची
ह या नको.’’ "गाय हा उपयDत
पशू आहे ती
ु
ु
माता नCहे’’ असेह सावरकर वचार ,3स[ आहे त .मग कqe व रा;य सरकार सावरकर वचारांना
-तलांजल कशापाई दे तय
े ?
रा*+ पता महा मा गांधी स[ा
गाईला प वY मानत .पण
ु

यां>या मते गोर2ण 6हणजेच गोसंवधFन

होय .गांधी 6हणत, ‘‘गाय प वY असल तर ह मानव पासन
ू गाईचे संर2ण कर\याचा मागF यां>या
-दय पSरवतFनाचा आहे .गाईला वाचव\यासाठo माणसाची ह या करणे, हा धमF नCहे .’’ महा मा गांधीं>या
या वचारावर अHधक भा*य कर\याची गरज नाह .
cहंद ू समाजात गाई वषयी जो समज आहे

यावर

वामी ववेकानंद यांनी ,खर ट का केल आहे .ते

6हणतात ‘गाय आ`ण माणस
जेCहा माणसे
ू यामzये माणस
ू मह वाचा मानला पाcहजे .द*काळात
ु
उपाशी मरत असतात तेCहा गोशाला काढन
ू गाई वाच व\याऐवजी माणसे कशी जगतील हे पाहावे.’
असं मत

वामी ववेकानंदांनी मांडले होते.

सरकारने काय कमावले? काय गमावले?
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आपण शेतकर cहत वरोधी गर बां>या cहत वरोधी,

वचार वरोधी, आध-नक
व वैsा-नक प[त वरोधी काम करत आहे हे 3स[ होतेय .
ु

रा;यसरकार>या या भ3मक
े ला कqeाचाह पाठoंबा आहे च .‘पाठoवर मारा, पण पोटावर माT नका’ अशी
ू
6हण आपणाकडे आहे .गोरगर बां>या तƒडचा सकस घास सरकारने काढन
घेतला . याचबरोबर
ू
बहरा*+
य कंपZयांना या Cयवसायाचे दालन उघडे कTन आपण ‘भांडवलदारवगाFचे cहत’ जोपासतो हे
ु
स[ा
3स[ केले .जाग-तक ‘बी’ बाजारात तxबल 20 टDके वाटा भारताचा आहे .1960 पासन
ु पZहा
ु
ू 65
दे शांमzये गोवंश मांस -नयाFत केले जाऊन समारे
25 हजार कोट Tपयांचे परकBय चलन 3मळत होते .
ु
हा कायदा दे शभर लागू झा]यास यावर पाणी सोडावे लागणार .हा कायदा करताना राजकBय E*ट ने
आपणच cहंद ू ध3मFयांचे cहतर2क आहोत असा आभास सरकार -नमाFण कT पाहतेय .परं तु व तिु थती
पाहता cहंद ू बांधवांचे सवाFHधक नक
ु सान शेतकर , कारागीर, गोवंश मांस खाणारे , थोरांचे वचार हे cहंद ू
धम9य बहसं
ू
ु Wय आहे त होणार आहे .मिु लम वरोध ,कट कर\याचा सरकारचा हे तु ,थमदशFनी cदसन
येतोय .
खरे तर नसते
मिु लमच नCहे तर ढोर, होलार, कसाई, खाट क या द3लत घटकां>याह
ु

वरोधात

सरकारची भ3मका
आहे .मसबका साथ, सबका वकास’ या घोषणे>या वपर त Cयवहार सरकार करतंय
ु
एवढं खरं .केवळ मठभर
लोकां>या •ामक क]पनांना व भावनांना गƒजार\यासाठo सम त बहजन
ू
ु
वगाFचा रोष सरकार प करत आहे .सरकार व या काय.याचे पाठoराWयांना खरोखरच गोवंशाचे संवधFन
करायचे असेल तर भाकड, आजार

जनावरांना सांभाळ\याचे ‘प\यकमF
’
ु

यांनी

वत:कडे •यावे .

वनाकारण शेतकर बंधन
ूं ा भद8
ु ड कशापाई? ;यांना हा कायदा योJय वाटतो या , येकाने aकमान एक
जनावर तर दारात बांधन
याचे पालनपोषण करावे .क तलखाZयात काम करणा•या 20 लाख लोकां>या
ू
उपजी वकेचा मागF कसा सोडणार? यावर ल उपाय जाह र करावेत .
या काय.याला अनसTन
काह
ु

बाबतीत सरकारनेह

भ3मका
जाह र करावी .यsामzये गोवंश
ू

काप\याची ,था cहंद ू धमFnथ
ं ात आढळन
आता यs व धमFnथ
ं रKबादल
ू येते .नCया काय.यानसार
ु
ठरवले जावेत . पंडदानावेळी कणकाची गाय कTन -तला ठार मारले जाते .,-तका मक का होईना
या.वारे ह गाय मारल जातेच .सरकारने पढ
जाह र करावी .
ु ल काळात या ‘सं कारा वषयी’ भ3मका
ू
‘नेपाळ’सारWया कधीकाळ>या cहंद ू रा*+ात काल मातेला गाईचा बळी cदला जातो .सzया>या सरकारचे
वशेषतः

कqeाचे नेपाळशी ‘सWय’ पाहता नेपाळ सरकारला ह ,था थांबवावी असे सरकार सांगेल

काय?
‘गाय’ माता आहे अशी भावना असणा•या लोकांना खश
ु कर\यासाठo सरकारने हा कायदा केला आहे .
लोकां>या या भावनेचा आदर कTनच एक ,wन उपि थत होतो .शेतकर बांधव हा ज3मनीलाच आपल
आई मानतो .6हणनच
वषाFनुवषf तोiयात जाऊनह तो शेती करतो .यापाई आ मह याह करावी लागते .
ू
काय.या>या समथFकांचा यDतीवाद
असा कB, वत:चे आई-बाप 6हातारे झाले कB यांना पोस\याऐवजी
ु
क तलखाZयात पाठवणार का? काय.या>या समथFकांना एवढेच सांगावे कB, शेतकर
आई-बाप मानतो .शेतक•याचे हे आई-बाप अथाFत जमीन

ज3मनीलाच

या>या संमती3शवाय रा*+cहताकSरता(?)

ताxयात घेणारे कqe सरकारचा ‘भ3मnहण
’ कायदा येत आहे . याबKल तम>या
भावना काय 6हणतात?
ू
ु
आई-बाप जमीन ताxयात घेऊन [ मला
ु ला] शेतक•याला क तलखाZयाची अथाFत उ[व तकरणाची वाट
दाखवणे योJय आहे का?
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वचारपवF
ू क केला नस]याने
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यां>या पSरणामांचा

वचार केलेला नाह

वचार झालेला नाह

.

.धमFभावना चेतव\याचा व

आप]या राजकBय मतपेट ला खश
ला लाभदायक नाह .
ु कर\या>या हे तने
ु केलेला हा कायदा बहजनवगाF
ु
‘अ.-न.वाताFपY’ (मे, 2015)>या सौजZयाने

umeshsuryavanshi@yahoo.in
●●●

राजकारणा या खेळात प व3 गोमांस
डॉ. राम प-नयानी
ु
समाजातील कोणा वगाF>या खा\या>या सवयींना राजकारणाचा

वषय बन वला जाऊ शकतो काय?

कोणी एक पशु कB ;याला समाजातील एक वगF, मातेसमान पजतो
राजकारणा>या खेळाचा वषय होऊ
ु
शकतो काय? जर हे अक]पनीय वाटत असले, तर भारतीय राजकBय पर Ewयावर गाय मह वपणF
ू
बाब बनल आहे . महारा*+ वधानसभेने पाSरत केले]या “महारा*+ पशु संर2ण (संशोधन) वधेयक
1995”ला रा*+पतींनी नकतीच
मंजरु
ु

cदल

आहे . या नCया काय.या,माणे गायींबरोबर बैलां>या

ह येवरह ,-तबंध लाव\यात आला आहे. या काय.याचे उ]लंघन करणा•याला दहा वषा8>या कैदे ची
3श2ा आ`ण 10 हजार Uपये दं ड होऊ शकतो. जेCहा मी या काय.यातील पशु संर2ण शीषFक वाचले
तेCहा मला ते सवF पशंब
ू ाबत ;यांना माणसे खातात, या सवF पशंब
ू ाबत आ`ण वा माणसे ;या पशंच
ू ा
व वध कामांसाठo उपयोग करतात

या सवF पशंब
ू ाबत वाटले. परं तु पढे
ु वाच]यावर मा”या हे ल2ात

आले कB हा कायदा केवळ गोवंशावर लागू होणारा आहे . एका दशकापव9
ू , भारतीय इ-तहासाचे अनZय
अ…यासक ,ो. ि.वजqe नाथ झा यांना

यांनी

यांचे ‘होल काऊ बीफ इन इंlडअन डायेटर +े lडशन’

(भारतीय खा.य परं परे त प वY गोमांस) हे पु तक ,3स[ के]यास

याचे गंभीर पSरणाम भोगावे

लागतील, अशा धमकBचे फोन आ]याचे वाच]यावर मला मोठा धDका बसला होता. हे व.व तापणF
ू
पु तक भारतीय खा.याZनातील गोमांस भ2णाचा अनेक शतकां>या परं परांवर कqceत आहे .
प*ट आहे कB, नCया काय.याचा उKेश गोमांस भ2ण आ`ण गोवधा>या बहा\याने अ]पसंWयांकांना
लuय बन वणे हा आहे . सन 2014>या सावFVYक -नवडणकBत
,चारामzये दे \यात येणा•या घोषणांमzये
ु
‘मोद को मतदान, गाय को जीवदान’ आ`ण ‘बीजेपी का संदेश, बचेगी गाय, बचेगा दे श’, या घोषणा
भाजप>या ‘गो वकास ,-त*ठान’कडन
ू दे \यात आ]या हो या.
धमाF>या नावे के]या जाणा•या राजकारणामzये अशा ,कार>या भावना मक आ`ण ओळखी>या
म..यां
चा वापर ह आम बाब आहे . भाजपाने लोकां>या भावनांशी संबHं धत राम मंcदराचा मKा
ु
ु आप]या
राजकारणाचा वषय बन वला होता आ`ण आपल ताकद वाढ वल होती, ह गो*ट आपण जाणतोच.
गाय, अनेक वषा8पासन
ू संघ-भाजप>या राजकारणाचा भाग बनन
ू राcहल

आहे . गाई>या ह येवTन

शेकडो दं गे भडकाव\यात आले आहेत. 1964मzये संघाने वwव cहंद ू पSरषदे ची

थापना के]यानंतर

योजनाब[ र तीने गाईचा मKा
ु वेळोवेळी उठ वला जात आहे . गाय आ`ण गोमांस भ2णाबाबत अनेक
चकB>या
भावना ,चाSरत के]या जात आहे त. गोमांस भ2णाला मु ल म समदायाबरोबर
जोडणे ह
ु
ु
यातील एक घणा
पद गो*ट आहे . मसलमानां
तील कसाई वगाFला घणा
पद बन वले जात आहे .
ु
ृ
ृ
गोमांस भ2ण मसलमानां
साठo अ-नवायF गो*ट आहे असा •म -नमाFण Cहावा अशा र तीने ,चार केला
ु
जात आहे . cहंदंन
-तचा वध करतात अशी समाजातील मोNया
ू मसलमान
ु
ू ा गाय प वY आहे 6हणन
वगाFची धारणा बन वल गेल आहे . गोमांस भ2णाची परं परा मसलमानां
>या आvमणानंतर भारतात
ु
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-नमाFण झाल , असाह ,चार केला जात आहे . या धारणा खोiया आहे त, परं तु तर ह समाजाचा एक
मोठा cह सा या ख•या मानत आहे .
ह

3मथके हळहळ
वर गा¡चे Cयापार
ू ू -नमाFण कर\यात आल . गोमांसाशी संबHं धत म..यां
ु

आ`ण

द3लतां वU[>या cहंसाचारा>या बात6या येतच असतात. गाईचा वापर समाजाला जातीयवादावर ¢वीकत
ु ृ
कर\यासाठo कर\यात येत आहे . गाई>या कातyयाचा Cयापार करणा•या द3लतांची हSरयाणातील
गोधनासह अनेक cठकाणी ह या कर\यात आल आहे आ`ण वcहंप>या ने यांनी या ह यांना उHचत
ठर वले आहे .
खर गो*ट ह आहे कB, गोमांस खाणे आ`ण गायींचा बळी दे णे, या परं परा भारतात वैcदक काळापासन
ू
चालत आ]या आहेत. aक येक धमFnंथात यsात गायीचा बळी दे \याचा उ]लेख आहे . अनेक
पु तकांमzये गोमांस खा\याचाह उ]लेख आहे . तेYय
े Šा‹मणातील एक wलोक ‘अथो अZनम

वया

गऊ’ (गाय खरे भोजन आहे ) असे सांगतो. व वध दे वतांना व वध ,कारचे गोमांस ,य आहे . ,ो. डी.
एन. झा यांनी आप]या उ क*ट
पु तकात याची अनेक उदाहरणे cदल आहे त.
ृ
भारतात अcहंसेची क]पना कषी
आधाSरत समाजा>या वकासाबरोबर आल . जैन धमF सवF ,कार>या
ृ
cहंसे वU[ होता. बौ[ धमFह

अcहंसेचा उ.गाता आ`ण पशबळीं
>या
ु

,-तपादले]या अcहंसा 3स[ांताला ,-तavया 6हणन
ू आ`ण

याला , यु तर 6हणन
ू , ब•याच काळाने

Šा‹मणवादाने ,-तक Tपाने गाईचा अंगीकार केला. कारण Šा‹मणवाद
Uपात ,चाSरत कT इि>छत होता, 6हणन
ू

वरोधात होता. या धमा8नी
वतःला cहंद ू धमाFचा पयाFय या

यांनी गाय सवF cहंदंन
आहे असा
ू
ू ा प वY आ`ण पजनीय

,चार सU
ु केला. स य हे आहे कB cहंद ू समाजाचे अनेक वगF, वशेषतः द3लत आ`ण आcदवासी फार
आधी>या काळापासन
ू गाईचे मांस खात आले आहे त. ह गो*ट वेगळी आहे कB cहंद ु वा>या वाढ या
,भावामळे
ु , ;यां>यासाठo गोमांस ,Hथनांचा सम[
ृ

Yोत होता असे अनेक समदायां
ना ते खाणे सोडणे
ु

वा सोड\याबKल वचार करणे, यासाठo भाग पाडले जात आहे .
भाजपा>या साथीदारां>या दाCया>या

वU[,

वामी

ववेकानंदांनी अमेSरकेतील एका मोNया सभेत,

“त6हाला
हे जाणन
ु
ू आwचयF वाटे ल कB ,ाचीन काळी खास समारं भांमzये जे गोमांस खात नसत यांना
चांगले cहंद ू मानले जात नसे,” असे वDतCय केले होते. “अनेक ,संगी बैलाचा बळी दे णे आ`ण खाणे
ह गो*ट आवwयक होती.” [शेDस पयर Dलब, पेसेlडना, क3लफो-नF
या येथे 2 फेŠवार
1900ला ‘बौ[
ॅ
ु
भारत’ या वषयावर बोलताना (‘द क6‚ल ट वDसF ऑफ

वामी ववेकानंद, खंड 3, अ.वैत आ€म,

कलक ता, 1997, प*ठ
536)
ृ
वामी ववेकानंदा.वारे

था पत रामक*ण
3मशन.वारा ,ायोिजत काह अZय संशोधन पSरयोजनांनीह
ृ

या त याला प*ु ट cदल आहे . यातील एकात “Šा‹मणांसह सवF वैcदक आयF मांसे, मांस आ`ण अगद
गोमांस स[ा
खात होते” असे 6हटले आहे . खास पाह\यां
चा सZमान कर\यासाठo जेवणात गोमांस
ु
ु
वाढले जात असे. जर वैcदक आयF गोमांस खात होते तर दध
ू दे णा•या गाईला मारले जात नसे.
गाईला अघZय (िजला मारले जात नाह असा शxद ,योगात होता.) पण अ-तथी साठo जो शxद
,यDत
होता तो होता, गो‹न (;या>यासाठo गाईला मारले जाते.) केवळ बैल, दध
ु
ू न दे णा•या गाई
आ`ण वासरांना मारले जात असे. (सनी-तकमार
चटज9 व अZय यांनी संपाcदत केलेले ‘द क]चरल
ु
ु
हे र टे ज ऑफ इंlडया’, खंड 1, ,काशक रामक*ण
3मशन, कलक तामधन
राजांचा ‘वैcदक
ू कZहन
ु
ृ
क]चर’ हा आलेख, प*ठ
217)
ृ
महारा*+

सरकार>या

या

वधेयकाला

रा*+पतींनी

माZयता

cद]यानंतर

मंब
ु ई>या

दे वनार

क तलखाZयातील हजारो €3मक, जे यामळे
ु आपला रोजगार गमावणार आहे त, यांनी 11 माचFला या
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वरोधात मंुबईत जोरदार -नदशFने केल . वेगवेग{या धमा8चे अनेक Cयवसायी महारा*+ शासना>या या
जातीयवाद कतीला
वरोध कर\यासाठo मंुबई>या आझाद मैदानात एकY आले. नCया काय.या वरोधात
ृ
मंब
ु ई उ>च Zयायालयात याHचका दाखल कर\यात आल आहे. गोमांसावर ल ,-तबंध हा नागSरकांना
आपले भोजन -नवड\या>या मलभत
ु ू अHधकाराचे उ]लंघन अस]याचे या याHचकेत 6हटले आहे .
समाज, अशा राजकBय लuय ,ा‚त कर\यासाठo लोकां>या भावनांशी संबंHधत अशा म..यां
>या
ु
दUपयोगा
वरोधात एकY येईल, अशी आशा आ6हाला वाटते. लोकांनी काय खावे वा खाऊ नये याचा
ु
-नणFय लोकांवरच सोपवायला हवा आ`ण मांस Cयवसायाशी संबHं धत असले]यांची रोजी-रोट cहरावन
ू
घेतल जाता कामा नये.

ram.puniyani@gmail.com
●●●

गोवंश ह याबंद कायदा मागे Lया!
डॉ.सलभा
Š‹मे
ु
2014 साल अवषFणाचा मोठा फटका मराठवाडा व व•हाडाला बस]याने सzया पाणी-टं चाईची भीषणता
cदवसqcदवस वाढत आहे .टकरचा
पाणी परवठा
अपरा
ँ
ु
ु , बेभरवशाचा अस]याने माणसांनाच पाणी 3मळणे
मwकBल
तर गरां
ु चारा-वैरण हाती लागत नाह .तेCहा गरां
ु ना
ु
ु ना पाणी कोठन
ू आणणार? द*काळामळे
ु
जगवायचे कसे? गरां
ु >या छाव\यांवर गरां
ु ची ,चंड आबाळ होते .पण गाई-बैल जगव\या>या आशेने
शेतकर छावणीवर गरेु दाखल करतात .पण तीह सु वधा उपलxध नस]याने गरेु जगवणे अशDय झाले
आहे .डो{यांसमोर गरां
ु ना वैरण-पा\या वना तडफडत तर कसे ठे वणार 6हणन
ू नाईलाजाने गरां
ु >या
बाजारात गरेु दाखल करावी लागतात .1976>या महारा*+ ,ाणी संर2ण काय.याZवये गोह येवर बंद
घाल\यात आलेल आहे .तो दखलपाY गZहा
असन
ु
ू

याबKल 6 मcहने 3श2ा व 1000 T .दंड

ठोठाव\याची काय.यात तरतद
ू आहे .पण तो कायदा तसा कागदोपYीच राcहलेला आहे .यती
ु सरकार
स तेवर आ]यावर

या>या अंमलबजावणीची हवा -नमाFण झाल व गाईची खरे द बंद झाल . तेCहा

काय करावे अशा ववंचनेत शेतकर असताना नCया वषाF माचF 2015मzये यती
शासनाने गोवंश
ु
ह याबंद कायदा कTन शेतकर वगाFवर मोठा आघात केला आहे .
1995 मzये 3शवसेना-भाजप यती
सरकारने वHधमंडळात `महारा*+ ,ाणी संवधFन) सधाSरत
(कायदा'
ु
ु
संमत कTन घेतला होता .1996 साल माZयतेसाठo रा*+पतींकडे पाठवला, तो 19वषf तेथेच पडन
ू होता.
परं तु 2014 साल महारा*+ात भाजप-3शवसेना यती
स ताTढ झा]यावर यांनी याचा पाठपरावा
ु पZहा
ु
ु
केला आ`ण कqeामzये मोद सरकार अस]याने रा*+पती मखजाF
यांनी त परतेने
ु

यावर माZयतेची

मोहोर उमटवल . या नCया गोवंश ह या बंद काय.याZवये गाई, बैल व वळू यां>या ह येवर बंद
घाल\यात आल आहे . या हे तने
खरे द , वvB करता येणार नाह , वकत घेऊन
ू गाई, बैल व वळची
ू
मांस

वत:>या ताxयात ठे वता येणार नाह , रा;याबाहे Tन आलेले गोवंशमांसह ताxयात ठे वता येणार

नाह . 6हणजे गोवंशमांस सेवनावरह पSरणामतः बंद आलेल आहे .यापैकB कोण याह तरतद
ु ंचे
उ]लंघन के]यास पाच वषाFचा तT
ु ं गवास व दहा हजार Tपये दं डा>या 3श2ेची तरतद
ू काय.यात आहे .
हा गZहा
दखलपाY व अजामीनपाY ठरव\यात आला आहे .या काय.याची अंमलबजावणी सT
ु
ु झा]याने
आता द*काळn
त शेतकर परेु हवालाcदल झाले आहेत .द*काळात
तेरावा मcहना !आता गाई नCहे तर
ु
ु
बैलह

वकणे हा गZहा
झाला आहे . पाणी-वैरणी वना गरेु सांभाळणे तर अशDय आहे .तेCहा शेतकर
ु
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ं
तह3सलदार, िज]हाHधकार कचेर वर गरेु नेऊन बाजारभावाने aकमत
.या व गरेु सांभाळा अशी मागणी
करत आहे त .परं तु शासन थंड आहे.
बैल हा पारं पाSरक भारतातील शेतीचा आधार तंभ होता .नांगरणी, वखरणी, मोटे ने पाणी उपसा,
बैलगाडीने वाहतक
ू , तेल घाणा अशी सवF कामे बैला>या सहाŒयाने चालत .गाय वासरे दे त,े गायी>या
दधाचे
पोषणम]य
उ>च असते .गायी-बैलांचे शेण, खत, गोवNया, सारवण यासाठo उपयोगी पडते .
ू
ु
पारं पाSरक गावगाडयामzये मत
ृ गाय-बैल ओढ\याचे काम महार जातीचे, यांचे मांसह खा]ले जाई,
ं , हाडे याचा यथायोJय उपयोग केला जाई .गाय-बैल मोठया ममतेने शेतकर सांभाळतो .
चामडे, 3शगे
परं तु भाकड गायी सांभाळन
ू गोवंशव[ी
ृ कशी होणार?
गे]या पZनास वषा8त lडझेल, वजेचे पंप आले, +Dटर
-+ॉल , यंYे आल
ॅ

यामळे
ु बैलांचे मह व कमी होत

चालले आहे . याबरोबर गावठo गाईचे मह व व संWया कमी होत आहे .मोकाट चराईची 2ेYे कमी
झा]याने भाकड गायी व -नकामी बैल, संकSरत गायीचे गो•हे यांचा सांभाळ कठoण झा]याने

यांची

वvB करणे एवढाच मागF उरला .भाकड गायी व -नकामी बैल सांभाळ\याची ऐपत नाह 6हणन
ू
शेतकर अशी गरेु वकन
ु घcटत Cयव था
ू चार पैसे 3मळवतात .-नकामी गोवंशीय गरेु वापर\याची ससं
अि त वात आहे .बाजारात

वकलेल

गोवंशीय गरेु क तलखाZयात गे]यावर ती सCयवि
थतपणे
ु

ं , हाडे या सवाF>या उपयDतते
कापल जाऊन यांचे मांस, कातडी, 3शगे
,माणे ,avया कTन याचा वापर
ु
केला जातो .क तलखाने, गोमांस ,avया व वvB, कातडयांचे बट
ॅ , वा.ये, चामडी व तू
ू , चपला, बगा
ं , हाडे यांचा सौदयF ,साधने, औषधे, साखर इ. उ.योगांमzये वापर यातन
बनवणे आ`ण 3शगे
ू हजारƒना
रोजगार उपलxध होतो व म]यवधF
न होते .गोमांस तलना
मकE*टया
ू
ु

व त अस]याने गर ब कटं
ु ु बां>या

आहारात ,Hथनांचा bोत 6हणन
महारा*+ातील लाखो
ू तो मौ]यवान असतो .नCया काय.यामळे
ु
शेतकर , बैलांची कातडी कमावणारे व कातडी वापरणारे कारागीर व उ.योग, बैलांचे Cयापार , खाcटकB
Cयवसायातील Cयापार , वाहतकदार
, कामगार, कमFचार , -नयाFतदार यांचे मोठे आHथFक नकसान
होणार
ू
ु
ं
आहे व काह ंवर तर बेकार चे संकट कोसळले आहे .तलना
मकE*टया aकमत
कमी असलेले बीफ हा
ु
,Hथनांचा मौ]यवान bोत 6हणन
ू

यावर अवलंबन
ू असले]या लाखो nाहकांवर मोठा अZयाय केला

जात आहे .तेCहा शासनाने ववेकE*ट वापTन गोवंशह या बंद कायदा ताबडतोब मागे •यावा.
महाराDNाचे मOयमं
3ी दे वPQ फडणवीस यांना जाह र प3
ु

गोवंश ह याबंद कायदा महारा*+ सरकारने जार केला आहे .हा कायदा धा3मFक कारणाने पाSरत केला
आहे काय? तसे नसेल तर गोवंशह या बंद चे कारण काय ते ल2ात येत नाह .आHथFक पैलूंचा वचार
केला तर या काय.यामळे
होणार आहे .भाकड गायी व -नकामी बैल
ु फार मोठे आHथFक नकसान
ु
सांभाळ\याची ऐपत नाह

वकन
चार पैसे 3मळवतात. वशेषतः
ू
महारा*+ातील मराठवाडा- वदभाFतील द*काळn
त शेतक•यांना तर वत:परु तेह पाणी 3मळ\याची •ांत
ु
असताना गरां
आणणार, या मोठया ववंचनेत शेतकर सापडलेले आहे त .
ु ना पाणी-वैरण कोठन
ू
शासनाने

6हणन
ू

शेतकर

अशी गरेु

वvBवर बंद घात]यामळे
ु बैल काय मोकळे सोडन
ू दे ऊन पा\या-चा•या वना तडफडत

मरताना पाहायचे? शासनाने कायदा केलाच आहे .तेCहा गरां
ु >या बाजारात वvBस बंद असलेल सवF
ं
गरेु शासनाने रा त aकमतीला
वकत •यावी आ`ण यांना सांभाळ\याची सोय करावी .अथाFत या
गरां
ु ची खरे द आ`ण भाकड गरेु नीट सांभाळ\याचा खचF शासनाला करावा लागेल, 6हणजेच जनतेवर
कराचे ओझे वाढन
होणार आहे .गोवंश ह याबंद के]यामळे
ू सवा8चेच आHथFक नकसान
ु
ु -नकामी
गोवंशीय गरेु वापर\याची जी ससं
ू पणे कोलमडन
ू पडणार
ु घcटत Cयव था अि त वात आहे , ती पणF

37

आजचा सधारक
ु

गोवंश ह या बंद कायदा: व तिु थती

( वशेषांक)

जलै
ु 2015

आहे .बाजारात वकलेल गोवंशीय गरेु क तलखाZयात ने]यावर ती सCयवि
थतपणे कापल जाऊन
ु
ं , हाडे या सवा8>या उपयDतते
,माणे ,avया कTन याचा वापर केला जातो .
यांचे मांस, कातडी, 3शगे
ु
क तलखाने, गोमांस ,avया व वvB, कातडयांचे बट
ॅ , वा.य, चामडी व तू बनवणे आ`ण
ू , चपला, बगा
ं , हाडे यांचा सौदयF ,साधने, औषध, साखर इ .उ.योगांमzये वापर यातन
3शगे
ू हजारƒना रोजगार
उपलxध होतो व म]यवधF
न होते .गोमांस तलना
मकE*टया
ू
ु
आहारात ,Hथनांचा

व त अस]याने गर ब कटं
ु ु बां>या
व त 6हणन
ू तो मौ]यवान असतो .एका फटDयाने ह सवF अथFCयव था व

पोषण Cयव था कोलमडव\यात आल आहे .याचे कारण आ6हास अनाकलनीय आहे .
तर मWयमं
—यांनी या -नणFयाचे कारण काय ते सांगावे .शेतक•यांकडन
ु
ू भाकड जनावरे वकत घे\याची
आ`ण ती सांभाळ\याची चांगल सोय करावी व

याचा खचF कसा करणार ते

प*ट करावे .नCया

, कामगार, कमFचार
काय.यामळे
जे शेतकर , खाट क, Cयापार , उ.योजक, वाहतकदार
ू
ु

आद ं>या

मापन कसे करणार व नकसानभरपाई
उपजी वकेवर घाला पडला आहे , यां>या आHथFक नकसानीचे
ु
ु
करावा . हे सवF नेटकेपणे जमणे
कशी करणार, याचा आHथFक भार कोण उचलणार याचाह खलासा
ु
कठoणच आहे .तेCहा कायदा ताबडतोब मागे घेणे हे च उHचत आहे .
डॉ.सलभा
Š‹मे
ु

‘जीवनमागF’>या सौजZयाने
sulabhabrahme2013@gmail.com

•••
लोकशाह

वरोधी, मलभतहBका
वरोधी
ू ू

संपादकBय
वासाह-तक काळात VŠcटशां>या सरस आHथFक-राजकBय ,ाTपामळे
ु इथला उ>चवण9य समाज आप]या
पारं पSरक स तेला मकला
असला तर
ु

आध-नक
3श2ण आ`ण अथF-स ता-अHधकार ,ाTपात तोच
ु

उ>चवण9य बनत गेला. आ`ण या ,avयेतून दहेु र

पSरणाम घडत गेला. एका बाजला
हा वगF
ू

VŠcटशां>या कायF2म आHथFक-राजकBय ,ाTपामळे
ु Zयनगं
ू डात गेला पण काह

पœया ि थरावताच तो

आप]या धा3मFक - सां क-तक
परं परे >या आ यं-तक समथFनाकडे वळला. आ`ण यातनच
cहंद ू धमाFची
ू
ृ
नववेदांती मांडणी पढे
ु आल .

वामी दयानंद सर वती,

वामी

ववेकानंद, बंaकमचंe यांसारWयांनी

लोक ,य cहंद ू ,तीकांना वसाहत वरोधी 6हणन
केल . कालौघात हा नववेदांती
ू वापरायला सUवात
ु
Eि*टकोन

वातं—य चळवळीचे ,भावशाल

त वsान बनला. नंतर>या काळात गांधींनीह

याचा

अ-तशय हशार
ने उपयोग केला असला तर
यांनी अ-तशय जाणीवपवF
ू क या Eि*टकोनातील
ु
मु ल म.वेषाला बदलवन
ू VŠcटश वरोधी बनव\याचा ,य न केला. पण तोपय8त 6हणजे गांधींजीं>या
वातं—य चळवळी>या पटलावर उदय होतानाच इथ]या Šा‹मण परं परावा.यांनी या नववेदांती
Eि*टकोनाला आणखीन संकु Hचत बनवत मु ल म-द3लत आ`ण इतर अ]पसंWयाकां>या
cहंद ु ववाद

वरोधातील

वचारसरणीत बदलवन
ू टाकले होते.

वातं—या>या उष:काल सं वधान सभे>या चचा8तह गोह याबंद चा वषय चHचFला गेला. पवF
ू पंजाबचे एक
-नवाFHचत सद य पंlडत ठाकरदास
भागFव यांनी रा;या>या zयेय-धोरणाची मागFदशFक त वे यातील
ू
कलम 38अ, ;यात एकणच
पशसं
आल होती, असा
ु वधFन आ`ण गोह याबंद बाबतच दU
ु
ु ती सचव\यात
ू
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यानंतर मzय आ`ण बेरार ,ांतातील एक सद य सेठ गो वंददास यांनी

या दU
दे त यातील गाई या शxदाला अ-तCया‚त करत आ तासारखेच यात वळू, बैल
ु
ु तीला अनमोदन
यांचाह समावेश Cहावा असा आnह धरला. याह पढे
ु जाऊन दोघांनीह हे कलम मागFदशFक त वांत
अंतभFत
कर\याऐवजी तो मलभत
हDकांत समा व*ट कर\या वषयी आnह धरला. पण इतर
ू
ू ू
सZमाननीय सद यांचा या वषयीचा Eि*टकोन आ`ण मत यांचा वचार कTन डॉ. आंबड
े करांनी याचा
समावेश मागFदशFक त वांतच आ`ण या>या आधी>या सी3मत अथाFसकटच केला.
माDसF एकदा हेगेल>या एका -नर 2णावर cट‚पणी करताना 6हणाला होता कB, इ-तहास
पनUDत
ु

करतो...

पcह]यांदा

शोकां-तका

6हणनतर
ू

दस•यां
दा
ु

,हसन

6हणन
ू !

आता

वत:ला
सं वधान

बनवताना>या पcह]या ,य नात अपयशी ठर]यानंतर पास*ट वषा8नंतर 2015>या या काय.या>या
यश वीते>या या इ-तहासपनUDतीला
आपण काय 6हणणार, शोकां-तका कB ,हसन?! सं वधान सभा ह
ु
जर थेटपणे लोकां.वारे -नवडन
ू cदल नसल तर aकती जाणीवपवF
ू क -तने जनभावनेचा आदर करतच
अशा अ-तशय संवद
े नशील म..यां
बाबत योJय ते -नणFय घेतले होते. पण
ु

पास*ट वषा8>या

लोकशाह >या सरावानंतरह अशा संवद
े नशील म..यां
त ,2ोभासाठo>या जाणीवपवF
ु
ू क फट ठे वत, इतर
समदायां
चा-वगा8चा वचार न करताच ;या एकांगीपणे हाताळले जात आहे हे पाहन
ु
ू अ यंत द:ु ख होते.
पास*ट वषा8नंतर पंlडत ठाकरदास
भागFव आ`ण सेठ गो वंददास या दोघां>या दोZह ह माग\यांना आज
ू
या काय.या.वारे पन
ु थाF पत केले गेले. गायी>या CयाWयेला सकारा मकर या अ-तCया‚त करत तर
नकारा मकर या याचा मलभत
ू ू हDकांत समावेश करत! एकाचवेळी शोकां-तका आ`ण ,हसनह !! यामळे
ु
भाजप

नेते

6हणतात

या,माणे

या

-नणFयापाठoमागे

(गोह या

बंद )

पशपयाF
वरणाचा
ु

आ`ण

शेतक•यां>या cहताचा नCहे तर भ व*यात अगद घटना मक लोकशाह चौकट त या काय.याचा आधार
घेत धा3मFक

वnह वाढव\याचाच हे तू आ6हाला

प*ट cदसतो आहे.इतर अनेक रा;यांतील अशा

,कारचे कायदे , 1966 सालचा संघ आ`ण -त>या भHगनी सं थांनी काढलेला गोह या काय.याला
ं
Cयापक कर\याची मागणी करणारा मोचाF असो aकवा
नंतर>या काळात सवP>च Zयायालयाचे या
संदभाFतील काह खट]यांतील -नकाल पाहता गोह या या शxदाला अ-तCया‚त करत

यात बैल-वळू

यांसह आजार , अनु पादक आ`ण द*काळी
पशधनाचा
समावेश कर\यास सवFच पात{यांवर नकार
ु
ु
दशFव\यात आला.
खरे तर आकडेवार पाcह]यास पशधनातील
बैल आ`ण वळंू ची संWया धोकादायक र तीने कमी झाल
ु
आहे , याउलट गा¡ची संWया वाढतेच आहे . पशु धनाचा CयावहाSरक आ`ण शा YीयE*iया आपण वापर
न के]यास आHथFक, रोजगार आ`ण इतर तोiयांसह इतरह नैसHगFक असंतलनाला
आपणाला सामोरे
ु
जावे लागेल. आधीच अSर*टात सापडले]या शेतक•यांची पशंन
व इतरह
ू ा पोस\याची अ2मता, द*काळ
ु
अनेक कारणांसह मळातच
या पशंच
पादनाचा अ]पकाळानंतरचा द घF अनु पादनाचा
ु
ू ा असणारा पनU
ु
काळ

पाहाता यावर

धा3मFक प वYते>या Eि*टकोनातन
नCहे
ू

तर CयावहाSरक आ`ण शा Yीय

Eि*टकोनातन
पाहायला हवे. नाह तर हा फDत आप]या पशधनाचाच
अपCयय आ`ण अथF व
ू
ु
रोजगार-न3मFती वकास संधी यांचा अनादर ठरे ल. तसेच बहसं
ु Wय गर ब वगाF>या जीवनप[तीशी केलेल
,तारणा ठरे ल.
Cयापार मंYालया>या आकडेवार नसार
गे]या वष9पासन
ु
ू भारत 6हशी>या मांसा>या -नयाFतीत इतर
दे शांना मागे टाकत vमांक एकवर पोहोचला आहे . यात उ तर ,दे श आ`ण आं¢ ,दे शनंतर महारा*+ाचा
-तसरा vमांक लागतो. APEDA>या आकडेवार नसार
2012-13 या वषाFत ह -नयाFत 10.76 लाख
ु
मेc+क टन इतकB होती आ`ण

याचे Uपयांतले म]य
जवळजवळ 17.40 हजार कोट इतके होते.
ू
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पढ>या
2 वषा8त 6हणजे 2014-15 या वषाFत ती 14.75 लाख मेc+क टन इतकB वाढन
-तचे
ु
ू
-नयाFतम]य
29.28 हजार कोट इतके होते. 6हणजेच भारताची बीफ -नयाFत ह बासमती तांदळा>या
ू
,माणात vमांक दोनची असल

तर

-नयाFत म]यात
ती vमांक एकवर होती. यावTन भारतीय
ू

शेती>या अSर*टाचा वतFमानकाल न संदभF ल2ात घेता भ व*यात या 2ेYातील रोजगार, वकास आ`ण
Cयापारसंधी याकडे आपण डोळसपणे पाहायला हवे.
-नवडणकBआधी
ु

वकासा>या

नावावर

भलवणा•या
ु

भाजपने

स तेच

येताच

cहंद ु वासाठo

पयाFयी

वकासमागFह खडा
केल . बीफ -नयाFतीबरोबरच चामyयाचेह मोठे Cयापार2ेY आहे आ`ण
ु यला सUवात
ु
ते व तारतच आहे . एका बाजला
बीफ Cयापारातील फDत क तल >या चचलाच
गडद करायचे आ`ण
f
ू
याच वेळी माY बीफ>या पंचतारांaकत हॉटे ]समध]या मेZयकाडF
आ`ण -तथे 3मळणा•या बीफ
ू
ं
पदाथा8बाबत aकवा
उ>च•ं>
ू या अ यंत लोक ,य असणा•या महागyया चामyया>या व तंूबाबतच काह ह
बोलायचे नाह याला काय 6हणावे?जाती-नब[ भारतीय समाजात हलDया आ`ण अ व>छ समज]या
गेले]या या 2ेYात अजनह
ू

,ामWयाने
फDत राखीव पवाF
कायFरत आहे त. तीच गो*ट
ु
ू पwयच
ृ

अ]पसंWयाकां>या बाबतह खर आहे. याबरोबरच भारतात िजथे 80 टDके जनता दर cदवस फDत 20
Uपयांवर गजराण
करते पण
ु
व त पण ,HथनयDत
असा
ु

याचवेळी आ यं-तक क*टसाzय उपजी वका कर\यास बाzय असते -तथे
यांचा पारं पSरक बीफ आहाराचा घासह

यां>या तƒडन
काय.या>या
ू

दमदाट ने काढन
घे\याचा हा लोकशाह वरोधी, मलभत
ू ू हDक वरोधी बेकायदे शीर कट
ू
ु ल डाव आहे .
थोडDयात, हा कायदा ,ाणी-पश,ू -नसगF वा शेतक•यांचे cहत ल2ात घेऊन केलेला आहे असे 6हणता
येणार नाह .
( मDत
शxद >या जलै
ु
ु 2015>या अंकातील संपादकBय संपाcदत

वTपात)

मी मराठo Live >या सौजZयाने

•••

बलवीर पंुज यांची गोह याबंद
व‚लव मे€ाम
भारतीय जनता प2ाचे रा*+ य उपाzय2 बलवीर पंज
ु यांचा गोह याबंद >या समथFनाथF 3लcहलेला लेख
दै -नक लोकमत>या 11 ए ,ल 2015>या अंकात छाप\यात आला .गोह या बंद चे समथFन करताना
यांनी असा तकF केला कB, गोमांस दे शांतगFत उपयोगाकSरता असो कB, -नयाFतीकSरता, याचा पSरणाम
पयाFवरणावर ,-तकल
असा होईल .गोमांसाकर ता गायी पाळ]या तर
ु

याकरता जंगलांचे Tपांतर

करणां
त करावे लागेल . यांनी लट
त
ॅ न अमेSरके>या अनेक दे शांची उदाहरणे cदल कB, जंगलांचे करणां
ु
ु
Tपांतर कTन गवताळ ,दे श -नमाFण के]यामळे
ु तेथे पावसाचे ,माण घसTन अनेक गंभीर पSरणाम
झाले .आप]या तकाF>या समथFनाकSरता वंदना 3शवा यां>या `द

टोलन हावf ट' व “ािZसस

लॅ पे मरू

यां>या `व]डF हंगर' ‹या पु तकांची नावे यांनी cदल .
अजब तकF आहे !अगद Vबनडोक !!गोह येवर बंद लाद]यावर जीवंत असले]या गायी दगड, माती
चरणार काय? यांना चाराच लागणार नाह व 6हणन
ची गरजच भासणार नाह असे घडणार
ू करणां
ु
काय? आहेत

या पशंच
ू ी संWया ि थर ठे व\याकSरता पशं>
ु या कटं
ु ु ब -नयोजनाची Cयव था भाजप

सरकार करणार काय?
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पंज
ु पढे
ु सांगतात कB, औषध उ.योगांत िजलेट न -नमाFण कर\याकSरता लागणा•या ढोरां>या हाडांसाठo
मत
ृ ढोरांची) नैसHगFकSरता मेले]या (हाडं वापरावी .औषध उ.योगातील िजलेट न उ पादनाकSरता
लागणारा क>चा माल 6हणजे ढोरां>या हाडां>या मागणीचा परवठा
नैसHगFकSर या मेले]या ढोरां>या
ु
हाडांनी साधणार आहे काय? आ`ण जी अथFCयव था केवळ नफा ‹यावर आधारलेल आहे , ती Cयव था
हाडां>या परवठयाकSरता
केवळ नैसHगFक मत
ु
ृ ढोरांवर समाधानी राह ल व एवढयाकSरता अनैसHगFक
म ृ यंच
ू ा थैमान घालणार नाह याची हमी पंुज दे तील काय? आ`ण असे घडू नये 6हणन
ू मळातच
ु
`नफा'वर जगणार भांडवलदार Cयव था उलथन
आहे काय?
ू पाड\याची पंुज व यां>या प2ाची भ3मका
ू
वीज -न3मFतीकSरता पंुज यांनी गाईचे शेण वापर\याचा स]ला cदला आहे .ते 6हणतात कB, काह
दशकांत कोळशाचे साठे संपतील .तेCहा वीज -न3मFतीकSरता इंधन 6हणन
ू शेणापासन
ू तयार होणारा
बायोगस
ॅ वापर\यात यावा .दे शाला लागणा•या एकण
ू वीज -न3मFतीकSरता जे बायोगॅस लागेल याकSरता
aकती शेण लागेल, याची पतF
काय Cयव था होईल? कारण गाई दे शभर
f
ू ता कशी होईल, +ाZसपोटशनची
वखरले
ु ]या असतील, ‹याची कोणतीह माcहती पंुज यांनी cदलेल नाह .
कमीत कमी ,ायोHगक त वावर तर केवळ cद]ल शहराकSरता शेणापासन
ॅ आधाSरत
ू -न3मFत बायोगस
वीज-न3मFतीचा ,क]प मोद

सरकारने उभाTन दाखवावा .जैतापरू ,क]पाकSरता पंत,धान मोद

“ाZसबरोबर करार कर त आहे त .पंुज यांनी मोद न
ं ा त काळ थांबवन
ू हा ,क]प गाई>या शेणावर
चाल व\याचा स]ला का cदला नाह ? गे]या वीसेक वषा8पूव9 महारा*+ शासनाने खेडयापाडयात घरोघर
बायोगस>या
चल
ं ा ,क]प राब वला होता, याची काय गत झाल ? एका तर घर ह बायोगस
ॅ
ॅ चल
ू
ु च
वीस वषा8पासन
Yी फडणवीसांबरोबर संपकF साधन
ु महाशयांनी महारा*+ाचे मWयमं
ु
ू
ू पेटत आहे काय? पंज
माcहती •यावी.
पढे
ु पंज
ु महाशय 6हणतात कB, `वैcदक काळात गोमांस भ2णाची परं परा होती असे डावे लोक 6हणतात
व हा यिDतवाद
थांब व\याकSरता माZय कT या कB कदाHचत तसे होत असेल', पंज
ु महाशय कदाHचत
ु
नाह तर खHचतच तसे होते .अगद वेदच नाह तर
संcहता

म-तं
ृ तह ‹याचे

प*ट दाखले आहे त .तैतर य

प*ट घोषणा करते - `अथो अZनंते गौ' 6हणजे गाय खरोखर अZन आहे .केवळ डावे प2

6हणतात 6हणन
तर भ2ण योJय
ू वैcदक पवF
ू ज तƒडात गोमांसाचा घास ओतत नCहते .मनु म-तत
ृ
पशू प2ांची लांबलचक याद च cदलेल आहे . यात
फ त के]यावरह

प*ट 6हटले आहे कB, व3श*ठ ऋषीने हजार गायी

यांना तपोबलामळे
ु पाप लागले नाह !ऋJवेदांत आले आहे कB, वामदे व ऋषीने

पोटांत भक
आंतडे 3शजवन
महाशय !डावे प2
ु े चा आगडƒब उसळला तेCहा क—याचे
ू खा]ले .पंज
ु
ु
6हणतात 6हणन
ू नाह

तर ;या €-त
ृ ,

म-त
, महाकाCयांना त6ह
ु
ु
ृ , पराणं

प वY मानता

यांतच

गोमांससह त अZय पशू -प2ी भ2णां>या परं परांचे दाखले वखरले
आहे त .डोळे उघडन
ु
ू वाचा इतकेच!!
पंज
चे
ू बदलल आहे .धा3मFक माZयतेमळे
ु अ पwयते
ु पढे
ु 6हणतात, `गे]या 7000 वषाFत पSरि थती खप
ृ
पालन कर\यात येत होते, पण अ पwयता
आता संप*टात
आल असन
े [ा
ु
ू घटनेनस
ु ती अमाZय केल
ृ
आहे .एकेकाळी सती ,थेचे समथFन होत होते आ`ण वधवा ि Yयांना Hचतेवर उडी माTन आ मदहन
करावे लागत होते, तेCहा अनेक धा3मFक ,थांना वरोध करणारे लोक गोह याबंद लाह

वरोध कTन

गोमांस भ2णाचे परं परे >या आधारे समथFन कर त आहे त.'
पंज
ु महाशय हातचलाखी कर त आहेत .एक तर 7000 वषाFचा कोणता इ-तहास ते सांगतात .`इ.स .पवF
ू
5000 वषा8पूव9 भारतात कोणती पSरि थती होती?' ‹या

वाDयाने ते आपल परं परा हजारो वषf मागू

नेऊ पाहतात .भारतातील ,थम नागर सं कती
मोहq जोदारो-हड‚पाचा ,ारं भ इ.स.पवF
ू 3000ला झाला .या
ृ
सं कतीचा
आया8शी संबंधच नCहता !या सं कती>या
अवसान काळात इ.स.पवF
ू 1500मzये आया8नी
ृ
ृ
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ह]ले कTन -त>या न*ट हो\यात शेवटची भ3मका
वठवल .इ.स.पवF
ू
ू 5000 6हणजे 7000 वषा8पूव9
भारता>या तरळक
भागांत नव-पाषाण यग
ु
ु होते.
अ प*यता
न*ट झाल ) ती आजतागायत पणF
ू पणे न*ट झाल नाह , अजनह
ू
ृ
काह

धा3मFक उदारपणामळे
नाह तर अ पwयां
ु
ृ >या आ`ण

याचे अवशेष आहे तच (ती

वशेषत :डॉ .बाबासाहे ब आंबड
े करां>या

चळवळीमळे
ु ! आ`ण ;या सती ,थेला पंुज महाशय ि Yयांचे `आ मदहन' संबोधतात, ते आ मदहन नसन
ू
बळजबर ने Hचतेत वधवांना ढकलन
ू केलेले खन
ू होते !`आ मदहन' शxद वापTन पंज
ु महाशय अघोर ,
अमानष
व सती ,थे>या वरोधात जेCहा चळवळी सT
ु खनां
ु ना गƒडस नांव दे त आहे त .अ पwयता
ु
ृ
झा]या, तेCहा `धमF बडाला
' अशी आवई दे णा•या सनातZयांचाच वारसा पंुज महाशय व
ु

यांचा संघ

पSरवार चाल वत आहे .काह दशकांपूवाF जेCहा Tपकंवर सती ,करण घडले तेCहा याचे उदा तीकरण व
समथFन कर\यात पंज
ु महाशयां>याच प2 व संघपSरवार आघाडीवर होता हे वसरणे शDय नाह .
अ पwयता
, सती,थेचे समथFन व गोमांस भ2णाचे समथFन समान पातळीवरचे नाह त .अ पwयता
व
ृ
ृ
सती,था अमानवी व असमानतेचे ,कार आहे त .तसे खा\याचे नाह .परं तु पंज
यांना एकाच पारडयात
ु
तोलतात .पंज
ु महाशयां>या प2ाचेच सरकार महारा*+ात आहे .या भाजप सरकारने `गोवंश ह या
बंद चा' कायदा केला .गोमांस बाळगणे हा गZहा
ठर वला .गडHचरोल >या भामरागड तालDयात
वटे ल
ु
ु
गांव आहे .‹या गावात आcदवासी गायी पाळतात या खा\याकSरता .शेतीकSरता ते बैलांचा वापर कर त
नाह त व दधह
पीत नाह त .दध
ू
ू पणे ते पाप समजतात .अशी अनेक गांवे गडHचरोल त आहेत .आता
फडणवीस ‹या आcदवासींना जेल याYा घड वणार आहे त काय?
पंज
करतात व ,wन
ु
ु महाशय आप]या लेखात `वाघ वाचवा मोह म' व `गोह या ,-तबंध' याची तलना
उपि थत करतात कB, वाघ वाचवा मोह म योJय आहे तर गोह या ,-तबंध कां नाह ? वाघ वाचवा
मोह म ह पयाFवरण, जंगल व जैव

व वधतेकरता आवwयक आहे .3शवाय पयFटनामळे
ु शासनाला

आHथFक फायदाह 3मळतो .तम>या
भाकड गायी व 6हातारे बैल आ`ण र
ु
मोकाट सांड बघायला त6ह
ु

यावर धमाकळ
ु
ू घालणारे

वत:ह जाणार नाह .पयFटकांची तर बातच नाह .गोह याबंद चा हा ,कार

-नCवळ धा3मFक भावनांना Hचथावणी दे \याचा राजकBय घाट आहे .
माY एक बाब कबल
ू करावी लागेल, पंज
ु महाशयांनी आप]या लेखात मोगल बादशाह अकबर आ`ण
बहादरशाह
जफर यांनी गोह याबंद केल होती असे 6हटले आहे .नशीब !नाह तर पंूज महाशयां>या
ू
संघ पSरवार मोगल बादशाहसह त
प2ातील अनेक खासदार, तथाकHथत साधू आ`ण साzCया व एकणच
ू
सवFच मिु लमां>या वT[ उघडपणे गरळ ओकतात.
भारतातील कषी2े
Yांत अनेक बदल होत आहे त .यंYांचा उपयोग वाढ ला लागला आहे .बैल आज जर
ृ
शेती>या कामात असतील तर पण तो cदवस काह फार दरू नाह जेCहा कषी
कायाFतून जनावरे
ृ
कालबा‹य होतील, 6हणन
ू `गोवंशाचा शेतीला उपयोग'चे तणतणे
ु ु वाज व\यात अथF नाह .आ`ण आज
जर बैलांचा वापर शेतीत होत असला तर 6हातार , -नTपयोगी जनावरे , भाकड गायी वगैरे आधीच
तोटयाची शेती करणा•या शेतक•यांना परवडणार नाह त.
कोणी काय खावे? आ`ण काय नाह ? हा ;याचा याचा हDक आहे .केवळ धा3मFक भावनांना हात घालन
ू
राजकारण कर\याकSरता कायदा करणे 6हणजे श[
प[त आहे .
ु मखF
ू पणा व हकमशाह
ु ु
जीवनमागF (28 जन
ू – 4 जलै
ु 2015)>या सौजZयाने

•••
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अ6पसंOयाकांसोबत शेतकTयांनाह मारणार काय?
सरेु श .वादशीवार
छ तीसगड>या भाजप सरकारने शाळांमzये सयF
ू नम कार आवwयक केले .राज थान>या भाजप
सरकारने गीतेचा अ…यास अ-नवायF केला .मzय ,दे श>या भाजप सरकारने शालेय अ…यासvमात
cहदं>ू या धमFnंथातील उतारे समा व*ट केले आ`ण गजरात>या
भाजप सरकारने सग{या सरकार
ु
शाळांत सर वतीपजन
आवwयक ठर वले .महारा*+ा>या भाजप सरकारने गोवंश ह याबंद चा कायदा
ू
करताच हSरयाना>या भाजप सरकारनेह तो

या रा;यात लागू केला .cद]ल तील दं गल त म ृ यू

पावले]या चार हजार 3शखां>या कटं
ु ु बीयांना , येकB पाच लाख Uपये दे णा•या कqeात]या भाजप
सरकारने गजरातमधील
दं गल त मत
ना तशी मदत दे \याचा साधा
ु
ु
ृ पावले]या दोन हजारांवर मसलमानां
वचारह केला नाह .गजरात>या
Zयायपीठाने या दं गल तील सग{या गZहे
ु
ु गारांना ससZममान मDत
ु
करणारे -नणFयच अल कडे cदले, हे या संदभाFत मह वाचे .सरकार शाळा या कोण या प2ा>या
मालकB>या नाह त आ`ण गजरातची
Zयायालयेह भाजपने
ु
बंद

थापन केलेल नाह त .गोवंशा>या ह येवर

घालणारा कायदा कर\याआधी महारा*+ा>या व हSरयाना>या सरकारांनी

या वंशाचे पालन

करणा•या आ`ण यावरच अवलंबन
ू असणा•या लोकां>या या कामातील अडचणी कधी जाणन
ू घेत]या
नाह त .हा सारा दे शा>या राजकारणाने

या>या समाजकारणाला उजवे, कमFठ आ`ण धमFभोळे पणाकडे

जाणारे वळण दे \या>या चाल वले]या ,य नांचा भाग आहे .या दे शात cहंद ू समाज मोठा 6हणजे 80
टDDयांएवढा आहे आ`ण

याला या मागाFने ,सZन कTन आपल

आसने ि थर कर\या>या या

सरकारां>या हे तची
ू ह पSरणती आहे .एखादा कसाई वकत असलेले मांस गाईचे आहे कB बकर चे, असा
संशय आ]यास काय करायचे, या ,wनाला हSरयाना सरकारने cदलेले अचाट उ तर

- या

नमने
ॅ टर ’त पाठवायचे
ु फोरे िZसक लबोरे

‘म ृ य’ू

हे आहे .सनं
या ,3स[
ु दा प*कर
ु

आता एका वषाFचा काळ लोटत आला .-तचा िCहसेरा

या>या

Yीचा

‘मांसाचे
होऊन

वwवसनीय तपासणीसाठo दोन

मcहZयांपूव9 इंJलंड>या फोरे िZसक लबोरे
ॅ टर त पाठ व\यात आला . याचा अहवाल सरकार>या हाती
अजन
ॅ टर जची ि थती केवढ Hचंताजनक आहे , ते सांगणार ह बाब
ू यायचा आहे .आप]या अशा लबोरे
आहे .या लबोरे
बंद
ॅ टर ज गाईचे मांस -निwचत कTन या वषयीचा अहवाल दे ईपय8त कसायांची दकाने
ु
राहायची नाह त आ`ण यांची Hग•हाइकेह
न करता आ`ण कोणालाह

यासमोर वाट पाहत थांबायची नाह त .कोणतीह पवF
ू तयार

वwवासात न घेता कधी काळी केले]या घोषणांनी ठर वलेल धोरणे

अमलात आण\याचे असे पSरणाम यापढे
आहोत.
ु आपण आणखी अनभवणार
ु
cहंदं>ू या ,ाथFना, गीता, सयF
;या सरकार शाळांत आवwयक केले गेले, तेथे
ू नम कार वा सर वतीपजन
ू
मसलमान
, `˜wचन, ;य,ू शीख, जैन व बौ[ समाजाची मले
ु
ु कशी जातील व राहतील? गीतापठणासोबत
कराणातील
आयती येणार नाह त आ`ण ब[वं
समाजाला
ु दनाह चालणार नाह .भारता>या बहधम9
ु
ु
धमF-नरपे2 बन व\याऐवजी एकधम9 बन व\याचा हा उ.योग याआधी अनेकां>या मनात होता; माY
यातन
ू एका म रा*+ उभे हो\याऐवजी ि.वरा*+वाद उभा राcहला, हा इ-तहास आपण एवœयातच
वसरलो काय? ि.वरा*+वादाची भाषा बोलणारे तेCहाह ‘फायनल सो]यशन
ु ’वर आलेले आपण पाcहले .
परवाच भाजप>या एका खासदाराने

ह फायनल सो]यशनची
वेळ आहे असे सांHगतले. धमF आ`ण
ु

राजकारणाचे हे भांडण नाह .
काय.याचे व तो ;यां>या पोटावर उतरे ल

ं
यां>यातले आहे .धमाFची aकवा
गाईची पजा
हा या
ू

,कारावरचा उतारा नCहे .गाय हा पशू आहे असे 6हणणारा वsान-न*ठ vां-तकारकह धा3मFकच होता .
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याचे नाव न

मरणे, हाच

यावरचा

मरण, गैरसोय असेल तेCहा व मरण -हा धमाFचा भाग माY होत

नाह .बोलन
अथF
ू दाख वले .फायनल सो]यशनचा
ू

याला ठाऊक असला तर तो दे शा>या ल2ात

राcहला असेलच, असे नाह .cहटलरने या>या अखेर>या काळात ;यू धमाFचे लोक नाह से कर\यासाठo
हे ‘फायनल सो]यशन
ल2ावधी ;यंूना ;वालागहात
घालन
ु ’ पढे
ु केले . यानसार
ु
ू ठार मार\याचा व तो
ृ
धमF संपवन
ू टाक\याचा उ.योग याने कTन पाcहला .इ-तहास सांगतो, याने साठ लाखांवर ;यंच
ू ी अशी
जाळन
ू ह या केल .

भाजप>या खासदाराला ;यांचे फायनल सो]यशन
करायचे आहे, ते वगF कोणते
ु

आहे त?
सन 2011 >या जनगणनेनुसार भारतात cहंदंच
ू ी संWया 80 टDके 6हणजे 82 कोट 70 लाख एवढ
होती . या खालोखाल मसलमानां
ची संWया 19 टDके 6हणजे 13 कोट 80 लाख होती .3शवाय यात 2
ु
कोट 40 लाख `˜wचन, 1 कोट 90 लाख शीख आ`ण जैन व बौ[ 3मळन
ू 40 लाख लोक होते .
उजCया कमFठांचा राग यांत]या मसलमान
व `˜wचनांवर आहे .माY
ु

यां>याबाबत हे सो]यशन
ु

वापर\यात फार अडचणी आहे त .cहटलरने साठ लाख ;यू मारले तर जगात ;यू 3श]लक राcहले
आ`ण यांनी इbाईल हा

वतःचा दे श उभा केला .अमेSरकेने द .िCहएतनाम>या चाळीस लाख लोकांवर

वषाFनुवषf बॉ6बवषाFव केला; पण अखेर अमेSरका हरल आ`ण हो-Hच-3मZह हा

वातं—याचा ,-त-नधी

6हणन
ू जगासमोर उभा राcहला .मोठा समाज मारता येत नाह आ`ण लहानांचे Hचवटपणह संप वता
येत नाह

.;या काळात बादशाह

वा हकमशाह
होती, तेCहा जे शDय झाले नाह
ु ू

ते आता>या

लोकशाह >या काळात यश वी Cहायचेह नाह .जी गो*ट फायनल सो]यशनने
झाल नाह आ`ण
ु
अमेSरके>या नापाक बॉ6xसना जमल नाह ; ती गो*ट सयF
ू नम कारांनी आ`ण सर वती>या पजनाने
ू
करता येईल असे ;यांना वाटते, यां>या आशावादा वषयी आदर CयDत कTनह

यांना हे न‰पणे

सांHगतले पाcहजे कB, त6ह
चकBची
व दहु ची बीजे पेरत आहात .यातन
हवे ते कधी साzय
ु
ु
ू त6हाला
ु
होणार नाह . वषा>या बीजाला अमताची
फळे कधी येत नाह त.
ृ
मग ओlडशात बाराशे चचस
काय साधले? गजराते
त शेकडो म3शद उ.zव त कTन त6ह
f जाळन
ू त6ह
ु
ु
ु
काय 3मळ वले? कनाFटकात अZय धम9यांची शेकडो पजा
थाने त6ह
नाह शी केल त, यातन
ू
ु
ू तम>या
ु
हाती काय लागले? cद]ल तले मोद ंचे सरकार हे याच कृ यांचे अप य आहे , असे त6ह
मानता काय?
ु
तसे त6ह
समजत असलात, तर मोद ते मानत नाह त आ`ण ते खरे ह नाह .मोद ंचे सरकार कqeात
ु
आ]यानंतर अव•या नऊ मcहZयांत याला दे शाची राजधानी गमवावी लागल आहे .;यांनी ती cहरावन
ू
ं
घेतल , ते सयF
सर वतीपजन
यातल कोणतीह गो*ट करणारे नCहते .3शवाय
ू नम कार aकवा
ू
कराण
वा बायबलह
ु
धमF-नरपे2तेची

हाती घेतले नCहते .ते धमाFने cहंद ू होते व आहे त .भारताने

(सेDयलSरझम
) संक]पना केवळ वैचाSरक कारणांसाठo
ु

राजकBय कारणांसाठoह

आपण

वीकारल

यांनी

वीकारलेल

याने अंगीकारल नाह ; ती

आहे .‘काwमीर भारतात असणे ह

भारतात राहणा•या

कोiयवधी मसलमानां
>या सर‘2तते
ची हमी आहे’, हे पं.नेहTंनी पाaक तानला ऐक वलेले वाDय एका
ु
ु
वेग{या संदभाFत आपण समजन
घेणे गरजेचे आहे
ू

.धमF-नरपे2ता

वीकारताना भारता>या

घटनाकारांसमोर फDत काwमीरच नCहते; अUणाचल, नागालड
ँ , म`णपरू, 3मझोरम, VYपरा
ु आ`ण मेघालय हे
,दे शह होते .3शवाय

यात केरळ, भोपाळ आ`ण है दराबादचाह

वचार होता .हे सारे केवळ धमाFचा

वचार करणा•यांना न पचणारे आहे .पण दे शाचा एका म वचार करणा•यांना तो याच मागाFने करावा
लागणार आहे .
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ं
वतःला साध,ू बैरागी, संत, बवा
साzCया 6हणवन
ु , बाप,ू बाबा, €ी€ी aकवा
ू घेणारे च जोवर असे बोलत
होते, तोवर

याची Hचंता कर\याचे कारण नCहते .या माणसांकडन
ू तƒडची वाफ व ऐकणा•यांचा वेळ

दवड\याखेर ज फारसे काह होत नाह आ`ण

वतःला यांचे 3श*य 6हण वणारे आपाप]या कंु पणातच

बहधा
राहत असतात .आताची गो*ट वेगळी आहे .या माणसांची भाषा आता स तेवर आलेल सरकारे च
ु
बोलू लागल आहे त आ`ण सरकारे अशी अनकल
असल कB, अनयायां
चे वगF कोणता उ पात घडवू
ु ू
ु
शकतात ते2002 >या गजरात
दं गल न
ं ी दे शाला दाखवन
ु
ू cदले आहे .मारणारे मोकळे राcहले, माT दे णारे
सटत
राcहले आ`ण पव
ु
ू 9ची कठोर Zयायालये नंतर मवाळ होतानाह cदसल . यांत]या काह ंवर कमFठांचे
झqडे लागले असावे, असे HचY उभे राcहले; याखेर ज

‘मोद हे एक अ-तशय

,ामा`णक

स ते>या

गह
ृ थ

आहे त’

असे

घटनेने

केले]या

वभाजनात

व>छ, ,ग-तशील व
न

बसणारे

वाDय

Zया.एच.एम.द तू या दे शा>या सरZयायाधीशाने उ>चारले नसते .स ता थाने आ`ण यांचे समथFक जेCहा
एका भाषेत बोलतात, तेCहा ती भाषा फार काळजीपवF
ू क समजावन
ू •यावी लागते .दे शातील सग{या
नागSरकांची ‘रामजादे ’ आ`ण ‘हरामजादे ’ अशा दोन वगा8त वभागणी करणार -नरांजना ह नसती
ु
साzवी नाह , ती मंYीह आहे .मोद ना 6हणजे भाजपला न मानणा•या सा•यांनी दे श सोडन
ू चालते Cहावे,
ं
असे 6हणणारा सा2ीबवा
aकवा
आcद यनाथ हे नसते
साधू नाह त; ते लोकसभेचे सभासद आहे त .
ु
ु
‘सो-नया गांधी जZमाने नायजेSरयन अस या तर’ असे वणF व.वेषी व बेशरम उ.गार काढणारा
HगSरराज 3संह संत नाह , मंYी आहे . याच,माणे गीतापठण ते सर वतीपजन
6हणणारे लोक साधे
ू
धमFसेवक नाह त, मWयमं
Yी आहे त .रा;यकतच
f जेCहा असे धमाFचे झqडे खां.यावर घेतात, तेCहा ते साधे
ु
स ताधार राहत नाह त, धमा8ध होतात आ`ण याच वेळी ते cहंbह हो\याची भीती उभी होते .मग ते
cहंद ू ि Yयांना पोरांचे कारखाने बनवायला -नघतात आ`ण , येक cहंद ू

Yीने चार ते दहा पोरे जZमाला

घातल च पाcहजेत, अशा ,-तsा या ि Yयांनाच करायला लावतात .हे सारे ऐकन
ू घेणारे लोकह काह
ं
काळ आपण vां-तपथावTन aकवा
zयेयपथावTन चालत अस]याचा •म अनभवत
असतात.
ु
गोवंशाचे र2ण हे आप]या धमाFने एके काळी आपले कतFCय मानले; माY या संबध
ं ीचे वा तव कधी
तर ल2ात घेतलेच पाcहजे .या ,ा\यांचे

मांस फDत cहंदंम
ू ध]या व

यातह आयाFवतF 6हणन
ू

ओळख]या जाणा•या ,दे शातील वSर*ठ जाती>या लोकांनीच व;यF मानले .सन 1993 मzये
मानववंशशा Ysांनी दे शात केले]या अzययनातन
ू समोर आलेल एक आकडेवार येथे नƒद व\याजोगी
आहे .दे शातील एकण
4635 मानवी समहां
ै B 88 टDके समह
ू पक
ू
ू

मांसाहार आहे त .या

मांसाहार

समहां
ू त गोमांसभ2ण करणा•यांची संWया aकती, ते या अहवालाने सांHगतले नसले तर
अ…यासकां>या मते ती -न66याएवढ

इतर

भरावी अशी आहे .`˜wचन, मसलमान
व अZय धमा8>या
ु

लोकांनीच तो यां>या चSरताथाFचा भाग मानला, असे नाह ; cहंदंम
ू धील क-न*ठ मान]या जाणा•या अनेक
जातींत हे मांस

यां>या खा.यपदाथाFचा भाग होते .गSरबांचा एक मोठा वगFह

व;यF मानत नCहता .कƒबyया, बकरे , बदक वा इतर ,ा\यांचे
नCहते .हा वगF गाई, बैल व तशाच इतर ,ा\यां>या

मांसाहार 6हणन
ू ते

मांस महागडे 6हणन
याला परवडणारे
ू

मांसावर आपल भक
ू व आवड भागवीत राcहला

आ`ण अजनह
तो तसा आहे .आcदवासींचे अनेक वगFह
ू

याला अपवाद नाह

.नागालड
ँ , म`णपरू,

अUणाचल, 3मझोरम, VYपरा
ु , आसाम व बंगाल>या अनेक भागांतील लोक, तसेच केरळमधील
अवणा8एवढे च सवणा8मधील मोठे वगF गोमांस खाणारे आहे त .केरळातील अनेक Šा‹मण कटं
ु ु बातह ते
व;यF मानले जात नाह .या सामािजक बाबीला एका आHथFक वा तवाची असलेल जोडह मह वाची
आहे .nामीण भागातला शेतक•यांचा मोठा वगF गाईगरां
ु ना वा तव अथाFने गोधन मानतो .वषाFकाठo
जवळची जनी
जनावरे वकणे आ`ण आले]या पैशांत काह भर घालन
ु
ू नवी जनावरे वकत घेण,े ह
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याची वषाFनुवषा8ची परं परा आहे .या पैशातन
ू ह माणसे आप]या घरादाराला हातभारह लावतात .
वकलेल

जनावरे पढे
जातात याची फारशी काळजी ती कर त नाह त .नCया काय.यामळे
ु कठे
ु
ु

शेतक•यांचे हे अथFतY
ं मोडीत -नघणारे व या>यावर भाकड जनावरे पाळ\याची नवी जबाबदार लादणारे
आहे .आपले संसार ;यांना नीट राखता व ओढता येत नाह त, यांनी या भाकड जनावरांचे काय
करायचे असते? हSरयानाचे मWयमं
Yी ख’र 6हणतात, ‘आमचे सरकार अशा गरां
ु
ु साठo जागोजागी
पांजरपोळ उघडील.’ 6हणजे

यांना पZहा
सरकार अनदाने
दे णे आले व भाकड जनावरे -तथवर
ु
ु

पोहोच वणे आले .;यांना माणसांचे व[ा€म
धड चाल वता येत नाह त, ते भाकड जनावरांचे हजारो
ृ
पांजरपोळ कसे चालवतील? ख’रांचे सरकार तर , येक गाई>या व बैला>या ग{यात इलेD+ॉ-नक कॉलर
बस व\याची भाषा बोलत आहे .कारण काय, तर 6हणे यांची चोर होता कामा नये .‘भारतात बाईहन
ू
गाई जा ती>या सर‘2त
होणार आहे त’, असे परवा सलमान रwद 6हणाले ते अशा वेळी खरे
ु
वाट\याजोगे आहे .
दे शी गाईचे वा बैलाचे सवFसाधारण वय पंधरा ते वीस वषf एवढे असते .यातल गाय वया>या चौ या
वा पाचCया वषाFपासन
फDत पाच ते सहा वषf दध
-तचा काळ एक
ू पढची
ु
ु
ू व वासरे दे ऊ शकते .पढला
भाकड जनावर 6हणन
ू -नभत असतो .बैलह अखेरची आठ ते दहा वषf कामाबाहे र जातो .या भाकड
गरां
ु चा भार सरकारने उचलला नाह , तर तो शेतक•यांना वाहावा लागणार आहे आ`ण ह
शेतक•यां>या -उ3शरा 6हणजे -कायदा लागू झा]यानंतर zयानात येऊ लागल

बाब

आहे .या वषयीचा

असंतोष आता खेyयांमzये संघcटतह होऊ लागला आहे .गाईला गोमाता 6हणणार व -त>या आर या
करणार शहर माणसे गायी पोसत नाह त, शेती कर त नस]याने यांना बैलह पाळावे लागत नाह त .
‚लिॅ टक>या

पशCयांमधन
ू येणारे व भैŒया आणन
ू दे त असलेले दध
ू

वकत घेणार

ह

माणसे

गाईगरां
पडला कB, गरां
ु >या Cयव थापनातील या अडचणी व खचF कसा ओळखणार? जरा द*काळ
ु >या
ु
पा\याची आ`ण चा•याची Cयव था सरकारने करावी, अशी ओरड nामीण भागात सT
ु होते .भाकड
जनावरांची गद~ वाढल
प.महारा*+ातला ऊस

कB ह

भ व*य नजरे आड कसे करायचे?

पकवणारा धनवान शेतकर या भाकड जनावरांचा शेणासाठo, 6हणजे सqceय

खतांसाठo वापर करतो . यासाठo
असतो .तो

ओरड कायमची होईल, हे

या>याजवळ शेतात]या कोरyया उसाची तणकटे व कचरा भरपरू

यांना उसाची मळीह खाऊ घालतो .तर ह

याला जर भाकड जनावरांचे ओझे वाटत

असेल. कोरडवाहू शेती करणा•या गर ब शेतक•यांचे काय? याला याची पोरे वाढ वणे अवघड होत
असेल, तर तो या भाकड गरां
बोलायचे तर -मराठवाडा आ`ण
ु चे ओझे कसे वाहणार? महारा*+ापरते
ु
वदभाFतला सारा शेतकर वगFच उ.या या भाकड गरां
ु >या ओ”याखाल वाकलेला cदसेल. हे गोह येचे
समथFन नाह .माY गोर2णाचा कायदा कर\याआधी

या वषयी nामीण भागातील ख•या गोर2कांशी

चचाF न कर\याचे आ`ण यांना वwवासात घेऊन गोर2णा>या सरकार Cयव था अगोदर न आख\याचे
हे संभाCय पSरणाम आहे त.
ग°ा मतां>या भयापोट लोक,-त-नधी ग‚प राहणार आ`ण 3मळालेल मते आणखी घ’ होतील या
आशेने

सरकार

या

नCया

काय.याला

Hचकटन
ू

राहणार

.यात

भरडला

जाणारा

वगF

मग

,-त-नHध वावाचनचा
होतो आ`ण आजवर>या Cयवहारात गंत
ू
ु लेला वगF गोमाते>या ह येचे 6हणजे
मातहृ येचे पातक कपाळी Hचकट वले जाणार 6हणन
ू ग‚प राहतो .धमF व परं परा यांचे नाते वचारांहू न
भावनांशी अHधक आहे . यात तकF नसतो, €[ाच तेवढ असते .पशपालना>या
;या अव थेत समाजाने
ु
गाई-गरां
ु ची `ख]लारे बाळगल , तेCहाह

यांनी गोमांस व;यF मानले नाह , हे वा तव अशा वेळी कोण

सांगणार? आ`ण सांHगतले तर , आता>या धमPZमाद काळात ते कोण ऐकणार? धमF आ`ण राजकारणाचे

46

आजचा सधारक
ु

गोवंश ह या बंद कायदा: व तिु थती

( वशेषांक)

जलै
ु 2015

ं
हे भांडण नाह .काय.याचे व तो ;यां>या पोटावर उतरे ल यां>यातले आहे .धमाFची aकवा
गाईची पजा
ू
हा या ,कारावरचा उतारा नCहे .गाय हा पशू आहे असे 6हणणारा वsान-न*ठ vां-तकारकह धा3मFकच
होता . याला अधा3मFक ठर व\याचे साम यF कोणात आहे ? अशा वेळी
यावरचा उपाय होतो .सोय असेल तेCहा

याचे नाव न

मरणे, हाच

मरण, गैरसोय असेल तेCहा व मरण -हा धमाFचा भाग माY

होत नाह .
या दे शातील बहसं
ु Wय क तलखाने cहंदं>ू या व जैनां>या मालकBचे आहे त, हे वा तव तर सांगायचे कB
नाह ? ते चाल वताना या मालकांचा CयवसायधमF यां>या ख•या धमाFहू न मोठा ठरत असतोच कB
नाह ?... असो .यापढचा
काळ अशा आणखी अनेक वसंगतींना सामोरे जायला लावणारा आहे .माY या
ु
वसंगती समाज मकाiयाने
खपवन
ु
ू घेतो, असे कोण याह राजकारणी माणसाने व प2ाने समज\याचे
कारण नाह .समाजाला ते अनभवातन
ु
ू कळतच असते .तशा समाजाला अडवायला लोकसभेतले बहमत
ु
कामी येत नाह .cद]ल तील लोकसभे>या सातह जागा मोद >
ं या प2ाने िजंक]या .एका वषाFतच या
रा;या>या वधानसभेतील 70 जागांपैकB अव•या तीन जागा
यां>या प2ाचे 282 खासदार आहे त आ`ण

याला िजंकता आ]या. मोद >
ं या मागे

या बळावर ते सारे च काह घडवू शकतील, असे कोणी

समज\याचे कारण नाह .राजीव गांधीं>या मागे लोकसभेत413 सभासद होते .पण

यांचे सरकार

या>या स तेची पाच वषह
f पणF
ू कT शकले नाह , हे कसे वसरता येईल?... या संदभाFत समाजवाद
प2ा>या मलायम
3संहांनी लोकसभेत केलेले एक वDतCयह नƒद व\याजोगे आहे .नरq e मोद न
ं ा उKेशन
ु
ू
फDत 31 टDके मते 3मळवन
वरोधात
मलायम3सं
ह 6हणाले, “त6ह
ु
ू स तेवर आला आहात .तम>या
ु
ु
दे शाने 69 टDDयांएवढे मतदान केले आहे .आ6ह

वभागलो होतो, एवœयाच एका कारणाने त6ह
ु

स तेत आला आहात .आज माY (भमी
अHधnहण वधेयकाला वरोध कर\यासाठo) आ6ह सारे एकY
ू
आलो आहोत, हे ल2ात •या...” मलायम3सं
ह हे आप]या पवारांसारखेच -नसरडे राजकारणी नेते आहे त .
ु
तर ह

यां>या इशा•यात त य आहे आ`ण तसेह एकणच
सारे राजकारण -नसरडे 6हणावे असेच असते
ू

कB नाह ?
जाता-जाता एका गो*ट चे

मरण पZहा
एकवार .भारत हा ,कतीने
मzयममाग9 दे श आहे .एखा.या
ु
ृ

,संगी संतापाने तो डाCया वा उजCया बाजला
ू झकले
ु ला cदसला, तर सारे ि थर थावर होताच तो पZहा
ु
या>या मळ>या
मागाFवर येतो, हे वा तवह अशा वेळी zयानात ठे वायचे असते.
ू
‘सा‚ताcहक साधना’ (25 ए ,ल 2015) >या सौज6याने)

sdwadashiwar@gmail.com
●●●

आता गोमाता केवळ पजे
ू पुरतीच उरणार का?
नीळकंठ रथ
आप]या दे शातील गोधनात आ`ण गोधना>या संWयेत अ-तशय मलभत
ू ू

वTपाचे ि थ यंतर घडन
ू येत

अस]याची HचZहे अल कडील काळात EJगोचर होत आहे त (या cठकाणी व इथन
ू पढे
ु लेखात सवFY
मगोधन’ या संsत
े गाई, बैल, गोèहे , कालवडी, खƒड या सग{यांचा अंतभाFव केलेला आहे ). आप]या
दे शातील गोधना>या संWयेत 1956 ते 1960 या पाच वषा8>या काळात दर वष9 सरासर दोन टDके
दराने वाढ घडन
ू येत होती. याच काळात वा षFक सरासर वाढ चा हाच दर ओlडशामzये साडेचार टDके
असा होता, तर उ तर ,दे शात ह वाढ दरसाल सरासर 2.7 टDके दराने घडन
ू येत होती. गोधनामधील
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वा षFक वाढ चा हा दर जवळपास दे शा>या लोकसंWयावाढ >या दराइतकाच होता. दे शातील दर 100
CयDतींमागे 50 गोधन असे HचY

या काळात cदसत होते. एकंदर ने, सगळीच पSरि थती हाताबाहे र

जा\याची भीती या काळात वाटत असे. परं तु, यापढ
ु ल अधFशतकभरात ते HचY सदै
ु वाने पालटले. सन
1992 मधील आकडेवार नसार
ु ,

या वष9 दे शात एकण
गोधन होते 20 कोट
ू

CयDतींमागे 23 असे ते ,माण भरले.

इतके. दर 100

यानंतर>या दोन दशकांदर6यान दे शातील गोधनामzये

जवळपास 6.69 टDDयांची घट घडन
ू येऊन गोधनाची संWया 20 कोट ंवTन 19 कोट ंपय8त खाल
आ]याचे संबंHधत आकडेवार आप]याला सांगते.
परं तु, या बदलाचे अंतरं ग अHधक बारकाईने Zयाहाळावयास हवे. कारण आप]या दे शातील दे शी गोधन
आ`ण संकSरत वाणाचे परदे शी गोधन या दोहƒतील बदलांची cदशा या काळात 3भZन-3भZन राcहलेल
cदसते. संकSरत वाणा>या परदे शी गोधनाची संWया सात याने वाढत अस]याचे वा तव पढे
ु येते आहे .
एकंदर गोधनामzये संकSरत वाणा>या गोधनाचे संWयाबळ 1992 मzये साधारणपणे द ड कोट >या
आसपास होते, तीच संWया 2012 मzये पोहोचलेल cदसते जवळपास चार कोट >
ं या पSरघात. संकSरत
वाणा>या गोधनाचे दे शातील एकण
गोधनामzये 1992 मzये असणारे सात टDDयांचे ,माण -तपट ने
ू
उं चावन
ू 2012 मzये 21 टDDयांवर पोहोचलेले होते. एकणातन
ू हे संकSरत वाणाचे गोधन वगळले तर
ू
आप]या zयानात येते ते असे कB, 1992 ते 2012 या काळात दे शी वाणा>या गोधना>या संWयेत
साधारणपणे 19 कोट ंवTन जवळपास 15 कोट ंपय8त घट झालेल आहे . 6हणजेच, 20 वषा8>या काळात
दे शी वाणा>या गोधनामzये जवळपास 20 टDDयांनी घसरण घडन
ू आलेल cदसते.
दे शी वाणा>या बैलांची संWया घट]याममळे
: एकण
दे शी गोधना>या संWयेत ह घट झालेल
ु च ममWयत
ु
ू
आहे . दे शी वाणा>या बैलांची आप]या दे शातील एकण
संWया 2003 मzये होती जवळपास 7 कोट 75
ू
लाख इतकB. सन 2007 पय8त या संWयेत अंमळ घट घडन
ू आल व ती 7 कोट 67 लाखांपय8त
उतरल . माY 2007 ते 2012 या पाच वषा8>या काळात तीच संWया झपाiयाने खालावन
ू 6 कोट 19
लाखांपय8त घसरल . सन 2003 ते 2012 या दशकभरादर6यान दे शी वाणा>या बैलांची संWया सम
ु ारे 1
कोट 56 लाखांनी घटल .
दे शी वाणा>या बैलांची संWया घट\यामागील कारण अ-तशय सोपे व सरळ आहे . आप]या दे शात दर
शेतकर

कटं
ु ु बामागील सरासर लागणी 2ेY काळा>या ओघात सात याने आ`ण ल2णीयर या आकंु चन

पावत आलेले cदसते. पदर जमीन असणा•या आप]या दे शातील एकण
शेतक•यांपक
ै B, तीन-चतथा8
ु शापे2ा
ू
अHधक शेतकर हे लहान आहे त. 6हणजे

šमां>šमाकडे दोन हे D
् टरपे2ाह कमी जमीन आहे . (लहान

शेतक•यांचा वचार केला, तर या गटात धारण2ेYाचे सरासर आकारमान अवघे 0.67 हे Dटर 6हणजे
1.78 एकर इतकेच भरते). पSरणामी, एखादा बैलह पदर बाळगणे बहसं
ु Wय लहान शेतक•यांना जड
जाते, मग बैलजोडी सांभाळ\याची तर बातच सोडा.
नांगरट >या कामासाठo हा शेतकर वगF एक तर दस•या
शेतक•यांची बैलजोडी आणन
ू आप]या शेतात
ु
नांगर धरतो अथवा थेट +Dटरच
भाyयाने आणन
ॅ
ू आपले शेत नांगTन घेतो. मोठे शेतकर दे खील जवळ
बैलजोडी बाळग\यापे2ा +Dटरलाच
अHधक पसंती दे ताना cदसतात. शेतकर
ॅ
वकतात आ`ण पढे
ु Cयापार

याच बैलांची रवानगी खाटकांकडे करतात. गोवंशाबKल प;य
भाव मनात
ू

बाळगणा•या या cहंदधम9य
शेतक•यांना
ु
असतात. कारण, बैल पदर

यांचे बैल Cयापा•यांना

यां>या बैलांचे हे भागधेय ठाऊक असते, माY ते हतबल

बाळग]याने अखेर स बैल आ`ण आपले कटं
ु ु ब या दोहƒ>या भाळी

उपासमारच 3लcहलेल आहे , हे यांना परते
उमगलेले असते.
ु
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दे शी वाणा>या बैलांची संWया घट\यास यापव9च
,ारं भ झालेला आहे आ`ण आता दे शी वाणा>या गाईची
ू
संWयादे खील

यां>याच पावलावर पाऊल टाकताना cदसते. दे शातील गाई>या संWयेमzये 2007 ते

ं ु , दे शी
2012 या पाच वषा8>या कालावधीदर6यान वाढ घडन
ू आ]याचे आकडेवार सांगत नाह (aकबहना
वाणा>या गाई>या संWयेत पcह]यांदाच अंमळ घट झालेल cदसते). दसर
ु कडे, एकंदर गोधनामzये
संWयेने आ`ण ,माणाने वाढ या राcहले]या संकSरत वाणा>या परदे शी गाईनी दधाचा
परवठा
वाढता
ु
ु
राह\याची तरतद
गोधनामzये संकSरत गोधनाचे ,माण आज3मतीला
ू केलेल आहे . दे शातील एकण
ू
जवळपास एक-पंचममांशाहन
ू ू
ू अHधक आहे . दे शी वाणा>या गाई-बैलां>या संWयेत भ व*यात हळहळ
ं ु , दे शातील एकंदरच गोधना>या संWयेला ये या काळात ओहोट लागेल. ते
घटच होत जाईल. aकबहना
वाभा वकच ठरते. कारण, दधाची
वाढती गरज संकSरत वाणा>या गाई आ`ण 6हशी परवत
राहतील.
ु
ु
याच वेळी, बैल ठे वणे परवड\याजोगे नस]याने बैलां>या संWयेतह उतरती भाजणी cदसन
ू येईल.
हे झाले दे शपातळीवर ल HचY.

माY, रा;या-रा;यांतील वा तव यांप2
े ा -नराळे cदसते. महारा*+,

ओlडशा, गजरात
आ`ण त3मळनाडू या चार रा;यांतील गोधनाचे वा तव आपण अHधक तप3शलाने
ु
इथन
ै B महारा*+ात गोवंशा>या ह येवर अल कडेच रा;य सरकारने
ू पढे
ु Zयाहाळणार आहोत. या चारांपक
बंद

जार

केलेल

आहे . ओlडशातील गोधना>या संWयेतील वाढ चा वा षFक सरासर

वेग सम
ु ारे

अधFशतकापव9
गोधनात 25.2 टDके अशी दे शभरातील पाच
ू उ…या दे शात सवाFHधक होता. गजरातमधील
ु
रा;यांपैकB सवाFHधक वाढ घडन
ू आलेल आहे (राज थान, उ तर ,दे श, छ तीसगड आ`ण आसाम या
अZय चार रा;यांचा vमांक गजरात>या
खालोखाल या बाबतीत लागतो. या चार रा;यांतील
ु
गोधनामzये अनvमे
9.94 टDके, 3.57 टDके, 3.41 टDके आ`ण 2.65 टDके अशी वाढ झा]याचे
ु
cदसते), तर

त3मळनाडतील
ू

गोधनामzये

दे शभरात

सवाFHधक

घट

घडन
ू

आ]याचे

संबंHधत

आकडेवार वTन zयानात येते. महारा*+ातील गोधन 2007 मzये जवळपास 1 कोट 62 लाखां>या
घरात होते. सन 2012 पय8त>या पाच वषा8त गोधना>या एकंदर संWयेमzये सात लाखांनी घसरण
होऊन ती संWया 1 कोट 55 लाखांपय8त खाल आलेल होती.
परं तु इथे नƒद व\याजोगी बाब 6हणजे, संकSरत वाणाचे परदे शी बैल आ`ण दे शी वाणा>या गाई-बैलां>या
संWयेतच मWयत
: घट झालेल होती. तर दसर
ु
ु कडे, संकSरत वाणा>या गाईची संWया 6 लाख 30
हजारांनी वाढलेल

cदसते. संकSरत वाणा>या गोधनामzये संकSरत बैलांचे ,माण 2007 मzये

जवळपास 17 टDDयां>या आसपास होते, तेच ,माण 2012 दर6यान तेच ,माण 12 टDDयांपय8त
उतरलेले cदसते. जZमा>या वेळी गोधनामzये कालवडी व गो•हे यांचे ,माण मन*य
ु माYां,माणेच
साधारणपणे सारखे असते, ह बाब या संदभाFत आवजFन
संकSरत
ू नƒदवन
ू ठे वावयास हवी. असे असनह
ू
वाणा>या गोधनामzये संकSरत बैलांचे ,माण तलने
कमी cदसते. संकSरत वाणाचे बैल
ु ने खपच
ू
-नUपयोगी असतात, अशी भावना शेतक•यांमzये वसत अस]याने
कर\याकडे

यांची ग>छं ती लवकरात लवकर

यांचा कल असतो. सन 2012 मधील आकडेवार नसार
संकSरत बैलांचे महारा*+ातील
ु

एकंदर संकSरत गोधनामधील ,माण होते अवघे एक-अ*टमांश इतके. परं तु याह पे2ा अHधक ल2वेधी
बाब 6हणजे, 2007 ते 2012 या काळात रा;यातील दे शी बैलां>या संWयेतह 76 लाख 30 हजारांवTन
67 लाख 80 हजारांपय8त घट घडन
ू आलेल cदसते. ह घट जवळपास साडेआठ लाखांची भरते. परं तु
याह वरची कडी 6हणजे, याच पाच वषा8>या काळात महारा*+ातील दे शी गाई>या संWयेतह 54 लाख 30
हजारांवTन 50 लाख 53 हजारांपय8त घट झालेल होती. दे शी वाणा>या गाई>या संWयेत झाले]या या
घसरणीची भरपाई सम
ु ारे सहा लाखांनी वाढले]या संकSरत वाणा>या गाईनी केलेल cदसते. 6हणजेच,
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या पाच वषा8त 12 लाखांहू न अHधक गोधनाची रवानगी क तलखाZयांकडे बहश
ु : केल गेल . आता,
गोवंशा>या ह येवर महारा*+ सरकारने परती
बंद जार के]याने, यापढ
ु
ु ल काळात ते कोठे जाईल?
ओlडशातील पSरि थती माY ब•यापैकB वेगळी आहे . गे]या 50 वषा8>या कालखंडात रा;यातील
गोधनातील वाढ मzये ल2णीय बदल झा]याचे ल2ात येते. ;या ओlडशा रा;यात 1956 ते 1960 या
काळात दर वष9 सरासर साडेचार टDके दराने गोधन वाढत राcहले, याच ओlडशातील गोधना>या
संWयेमzये 2007 ते 2012 या पाच वषा8>या काळात 5.6 टDDयांची घट घडन
ू आल . 6हणजेच, दर
वष9 सरासर एक टDका दराने घसरण झाल . ह बाब

वागताहF च 6हणायला हवी. पण ब स, तेवढे च!

संकSरत गोधनाचे ओlडशातील एकण
गोधनामzये असणारे ,माण 2007 मzये 14 टDके इतके होते,
ू
तेच ,माण 2012 मzये 11 टDDयांपय8त उतरलेले cदसते. यांत]या यांत cदलासादायक बाब 6हणजे,
संकSरत गोधनातील या बदलात मWय
वाटा होता तो संकSरत बैलां>या संWयेत 8लाख 80 हजारांवTन
ु
3 लाख 20 हजारांपय8त घडन
आले]या घसरणीचा आ`ण संकSरत गाई>या संWयेमzये झाले]या
ू
वाढ चा. दे शी बैलां>या संWयेत माY ओlडशामzये नजरे त भरे ल असा काह ह फरक पडलेला cदसत
नाह . परंतु नƒद •यावी अशी रोचक बाब 6हणजे, याच काळात ओlडशातील दे शी गाई>या संWयेमzये
50 लाख 30 हजारांवTन 48 लाख 10 हजारांपय8त घट घडन
ू आ]याचे zयानात येते. ;या वेळी 2012
मzये पशधनाचे
सव2ण
-तथे चालू होते, या वेळी दभ
f
ु
ु या गाई>या संWयेतह घसरण झालेल cदसत
होती. दसर
ु या गाई>या वाढले]या संWयेने दे शी दभ
ु या गाई>या संWयेतील
ु कडे, संकSरतवाणा>या दभ
घसरणीची भरपाई केलेल

cदसते. ब स, या>या पल कडे काह

रा;या>या वधान मंडळाने एक कायदा मंजरू केला होता.
पाचवा कायदा) असे

नाह . मागे 1960 मzये ओlडशा

‘गोवध बंद कायदा, 1960’ (1961 चा

या काय.याचे नाव होते. अथाFत, शार Sरक E*iया अपंग झाले]या, रोगी

आ`ण/aकं वा 18 वषा8प2
े ा अHधक वय असले]या गोधनाचा वध कर\यास काय.यामzये वाव ठे व\यात
आला होता. माY, यासाठo स2म अHधका•याकडन
ू तसे ,माणपY घेणे बंधनकारक होते. हा कायदा
अि त वात अस]यामळे
ु च असेल कदाHचत, पण संकSरत बैलांची ह याह 2007 पय8त ओlडशामzये
केल जात नसे.
ओlडशा, Vबहार आ`ण पिwचम बंगाल या रा;यांतन
ू अल कडील काह वषा8त गोधनाची बेकायदा -नयाFत
बांगलादे शामzये Cयापक ,माणावर केल जाते. दे शा>या उ तर तसेच पिwचम भागातील काह रा;येह
अशा -नयाFतीमzये मागे नाह त. बांगलादे शामzये दर वष9 क तल के]या जाणा•या गोधनापैकB
जवळपास दोन-ततीयां
श गोधन -तथे बाहे Tन आयात केलेले असते. कातडी, 3शंगे, चामडे आ`ण
ृ
कातyयापासन
बनवले]या व तू बांगला- दे शामधन
मोNया ,माणावर -नयाFत के]या जातात.
ू
ू
गोधना>या वाहतकBबाबतह
ु

ओlडशामzये काह

बंधने लागू केलेल

व]हे वाट लाव\यावर शेतक•यांना काय.याने बंद
रा;यातील गोधनाचे व

आहे त. अनु पादक गोधनाची

के]याममळे
ु , अZय कोण याह

अHधक ,गत

यावर बेतले]या अथFकारणाचे HचY जसे cदसेल, तसेच आज>या ओlडशाचे

रं गTप या बाबतीत cदसते.
दे शातील अZय रा;यां>या तलने
ल पSरि थती वेगळीच राcहलेल आहे . सन 2007 ते
ु त गजरातमधी
ु
2012 या पाच वषा8>या कालावधीदर6यान गोधना>या संWयेमzये वाढ दशF वणा•या पाच रा;यांमzये
गजरातमधील
गोधनात घडन
ु
ू आलेल 25.2 टDDयांची वाढ ह सवाFHधक भरते. दे शी तसेच संकSरत
अशा दोZह वाणां>या गाई>या संWयेत भर पड]याने ह सगळी>या सगळी वाढ वा तवात उतर]याचे
संबंHधत आकडेवार वTन आप]या zयानात येते. संकSरत गोधनाचे गजरातमधील
एकंदर गोधनात
ु
असणारे ,माण 2007 मzये 14 टDDयांप2
े ा अंमळ
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अHधक होते. तर, एकण
संकSरत गोधनामzये संकSरत बैलांचे असणारे ,माण 19 टDDयांप2
े ा कमी
ू
होते.

या

बाबतीत

गजरातचे
ु

HचY ओlडशा>या

तलने
ु त

वेगळे

cदसते.

गजरातमधील
ु

शेतकर

यां>याकडील संकSरत बैल काढन
होते. दे शी बैलां>या बाबतीतह हे च
ू टाकतात, हे च यावTन सHचत
ू
HचY cदसते, माY याचे ,माण तलने
ु ने कमी आहे . एकंदर गोधनामzये बैलांचे ,माण भरते जवळपास
48.5 टDDयां>या घरात. सन 2012 पय8त माY दे शी तसेच संकSरत बैलां>या संWयेत चांगल 8.8
टDDयांची घट झा]याचे cदसते. माY, दे शी तसेच संकSरत गाई>या संWयेमzये याच काळात घसघशीत
वाढ झालेल cदसते. दे शी आ`ण संकSरत वाणा>या गाई>या संWयेमzये 77 लाखांवTन 99 लाखांपय8त
वाढ घडन
ू आ]याचे आकडेवार वTन

प*ट होते. संकSरत गाई>या संWयेमzये 9 लाख 30 हजारांवTन

17 लाख 30 हजारांपय8त वाढ घडन
ू आ]याचे cदसत असतानाच दसर
ु कडे, दे शी गाई>या संWयेमzये 35
लाखांवTन 50 लाखांपय8त वाढ झा]याचे वा तव पœयात
येते. गजरातमधील
हे HचY अZय अनेक
ु
ु
रा;यांतील HचYापे2ा वेगळे cदसते. दधा>या
उ पादना>या बाबतीत दे शातील एक अnेसर रा;य असा
ु
गजरातचा
लौaकक आहे . गीर हा दे शी गाईचा एक दधाळ
वाण या ,ांतात पव9पासनच
वपल
ु
ू
ू
ु ,माणात
ु
आढळतो. परं तु, या HचYाचाच आणखी एक पैलू दलF
ु ‘2\याजोगा नाह . गाई>या संWयेमzये भर व वाढ
घडन
ल2णीय अशी घट झालेल आहे .
ु
ू आलेल cदसत असल तर , बैलां>या संWयेत माY गजरातमzये
हे जे व जसे घडले, याला कोण याह ,कारचा ,-तबंध केला गेला असता तर काय घडले असते, याची
केवळ क]पना केल तर परेु .त3मळनाडमधील
वा तव 6हणजे जणू आरसाच ठरावा. गोवधबंद सारखे
ू
-नब8ध लागू केले गेले नाह त, तर अZय रा;यांत गोधना>याबाबतीत कसे HचY cदसेल याची झलक
आप]याला त3मळनाडमzये
बघावयास 3मळते. संकSरत वाणा>या परदे शी गोधनाचा ,वेश अZय
ू
रा;यां>या तलने
बराच आधी झालेला होता. संकSरत वाणाचे रा;यातील एकंदर
ु त ता3मळनाडमzये
ू
गोधनामzये असणारे ,माण 2007 पय8त जवळपास दोन-ततीयां
शांपय8त (66 टDके) उं चावलेले होते.
ृ
तर, यानंतर>या केवळ पाचच वषा8त, 6हणजे 2012 मzये हे च ,माण उं चावन
ू पोहोचले होते 72
टDDयांवर. इथे आवजFन
ू नƒद •यावी अशी बाब 6हणजे, 2007 ते 2012 या काळात रा;यातील सवFच
,कार>या गोधनामzये घट घडन
ू आ]याचे संबंHधत आकडेवार वTन आप]या zयानात येते. संकSरत
वाणा>या गाई-बैलां>या संWयेत या काळात 1 कोट 12 लाखांवTन 88 लाखांपय8त घसरण घडन
ू आल .
टDकेवार >या भाषेत बोलायचे, तर ह घट भरते 21.2 टDDयांची. दे शी गोधना>या बाबतीत घडन
ू
आलेल अशी संWया मक घट अHधकच ती– होती. त3मळनाडमधील
दे शी गोधन या काळात 35.4
ू
टDDयांनी

घटले. संWया मक E*iया सवाFHधक घट झालेल

cदसते ती बैलां>या संWयेमzये.

त3मळनाडमधील
बैलां>या संWयेमzये जवळपास 41 टDDयांनी घसरण झालेल cदसते; तर दसर
ू
ु कडे
गाई>या संWयेत माY तलने
ु ने कमी 6हणजे 14.8 टDDयांची घट झा]याचे आकडेवार सांगते. यात]या
यातह पZहा
दे शी गाईची
ु ने मोठo घट घडन
ू आल ती दे शी गाई>या संWयेत. त3मळनाडतील
ू
ु , तलने
संWया 2007 ते 2012 या पाच वषा8>या काळात तxबल 30 टDDयांनी घसरल . गोवधबंद सारखे
-नणFय Cयवहारात लागू केले गेले नाह त तर, ये या दोन दशकभरांदर6यान दे शी गोधन त3मळनाडमzये
ू
जवळपास नग\यच बनावे.
ओlडशामधील शेतीचे व पशप
ु ालनाचे

वwव नीट समजावन
ू •यायला हवे. दर शेतकर

कटं
ु ु बामागे

असणार अ य]प जमीनधारणा, बहु वध पीकप[तीचा अभाव, व]प 3संचन, नागर करणाची कमी
असणार पातळी आ`ण शेतीवर असणारे सघन अवलंबन... अशी सगळी पSरि थती अस]याममळे
ु
जेमतेम घर>यापरते
ु च पकवणा•या बहसं
ु Wय शेतकर वगाF>या लेखी गोधन तसे šकारसे मह वाचे ठरत
नाह . यांतच, भर स भर 6हणन
ू कB काय, ओlडशामzये गोवंशबंद चा अंमल Cयवहारात जार कर\यात
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बांगलादे शामzये के]या जाणा•या गोधना>या बेकायदे शीर -नयाFतीममळे
ु

पSरि थती अHधक खालावलेल

नाह . (आताशा, भारतामधन
बांगला- दे शामzये के]या जाणा•या
ू

गोधना>या चोरiया -नयाFतीस आळा घाल\या>या E*ट ने भारत व बांगला- दे शादर6यान>या सीमावत9
,दे शात भारतीय सैZयदलांनी पावले उचल]याममळे
येते.
ु -नयाFतीमzये बCहंशी घट झा]याचे अनभवास
ु
पSरणामी, बांगलादे शातील बाजारपेठमधील गोधना>या aकमतींमzये एकदम तेजी आलेल cदसते. तसेच
-तथन
ू केल जाणार गोधनजZय िजनसांची -नयाFतह रोडावलेल आहे ). या HचYाशी पणF
ू पणे वसंगत
असे HचY त3मळनाडमzये
cदसते. अ-तशय वेगाने होणारे नागर करण, वक3सत असे सघन 3संचनाचे
ू
जाळे आ`ण रोजगारासाठo शेतीवर असले]या अवलंबनामzये वेगाने होणार घसरण, हे त3मळनाडमधील
ू
वा तव होय. पSरणामी, अHधक दधाळ
असणारे संकSरत वाणाचे गोधन हाच इथन
काळात
ू पढ>या
ु
ु
त3मळनाडतील
दJधो
पादनाचा कणा बनेल, असे HचY आता -तथे हळहळ
ू
ू ू उभारताना cदसते.
ु
चांग]यापैकB दधाळ
अशा दे शी गाईबाबतीत गजरातमzये
ब•यापैकB आशादायक पSरि थती E*ट स
ु
ु
पडते. असे असनह
ू , संकSरत गोधनाचे एकंदर गोधनामधील ,माण सतत वाढतानाच cदसते.
भ व*यातह हाच कल cदसावा. दे शी वाणा>या गोधनाचे मह व उतरणीस लाग\यास अHधक काळ
जावा लागेल, अशी HचZहे cदसतात. बैलां>या ह येवर बंद घातल गेल , तर दे शी तसेच वदे शी गाई>या
संWयेत आ`ण पयाFयाने दधा>या
उ पादनामzये वाढ घडन
भासते.
ू येणे द*करच
ु
ु
गोधनातील बदलांचे दे शपातळीवर जे सरासर HचY cदसते, याचेच ,-तVबंब महारा*+ामzये पडलेले आहे .
स.य:ि थतीला बाधा उ पZन करणार

काह

पSरि थती उ•वल

नाह , तर भ व*यात महारा*+ाची

वाटचाल गोधना>याबाबतीत त3मळनाड>या
cदशेने Cहावी. परंतु सzया,माणे सवF ,कार>या गोधना>या
ू
ह येस आ`ण गोमांसा>या वvBवर बंद कायम राcहल , तर माY महारा*+ाचे HचY vमाने ओlडशातील
ं ु , ओlडशापे2ाह महारा*+ातील वा तव अHधक भीषण बनेल, असे
HचYा,माणे cदसू लागेल. aकबहना
वाट]यावाचन
ू राहत नाह . गाई-बैलां>या वvBस संपणF
ू पाबंद च असेल, तर शेतकर करतील तर काय?
-नUपयोगी, भाकड बन]याने

यांचे पालन-संगोपन परवडेल? शेतक•यांना अशDय बनलेले सारे गोधन

चाराछाव\यांमधन
ू सांभाळणे सरकारला शDय होणार आहे काय? ह येवर बंद जार राcह]याने अशा
गोधनाची संWया ये या काळात व[ीं
पSरि थती उ•व]यानंतर
ु
ृ गतच राह ल. द*काळी

या मानाने

मयाFcदत माYेने असणारे गोधन चाराछाव\यां.वारे तगवन
ू धरतानाच आज3मतीस सरकारची होत
असलेल धावपळ आपण सगळे बघत असतोच. सांभाळ अशDय बन]याने शेतक•यांनी सोडन
ू cदलेले
असे

गोधन

उ.या केवळ खेडोपाडीच

शेतीबरोबरच एकंदर नागर

नCहे

तर

शहरोशहर ह

ममोकाट भटकायला लाग]याने

जीवना>याच सर2ाCयव
थेपढे
ु
ु केवढे Vबकट आCहान उभे राह ल, याची

क]पना तर आप]यापैकB कोणाला आहे काय?
दे शी वाणा>या दभ
काळात वाढती राह\याची
ू पढ>या
ु
ु या गोधनाची आप]या दे शातील संWया इथन
HचZहे एकंदर ने अवघडच भासतात. गजरातमधील
गीर आ`ण आं¢ ,दे शातील अंगोल वाणा>या
ु
गोधनाची आयात ब•याच वषा8पूव9 Šाझीलने केल होती. गीर आ`ण अंगो3लया दोन वाणांची चांगल
गणवान
जनावरे वेगळी -नवडन
यां>या प[तशीरपणे केले]या वंशव[ी.वारे
अशी गीर वाणा>या गाईची
ु
ू
ृ
,जाती आ`ण उ>च दजाFचे गोमांस दे णा•या अंगोल वाणाची -नपज Šाझीलने मोNया पSर€मपवF
ू क
साzय केलेल आहे . या दोZह िजनसांची -नयाFतह Šाझीलमधन
ू केल जाते. परं तु आप]या दे शातील
था-नक गोधनाची गणव
ता उं चाव\या>या E*ट ने आजवर आपण कोणतेह ,य न केलेले नाह त.
ु
काह

दे शी

वाणां>या

बाबतीत

अगद

गोवंशह याबंद सारखी पावले उचलल

अल कडे

काह

,योग

सT
ु

झा]याचे

cदसते.

माY

जा\याने अशा ,योगांची म ृ यघं
ु टा घणघणायला लागेल, असे
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6हण\यावाचन
ू पयाFय नाह . पSरणामी, आप]या दे शातील दे शी तसेच संकSरत गोधन यथावकाश लयाला
जाईल.
गोवंशा>या ह येवर ल बंद >या मागे असणार

कारणमीममांसा सवF वcदत आहे . ‘प वY गोधना’ला

भेडसावणा•या (ह ये>या) संभाCय अSर*टाबाबत दे शभरातील cहंदधम9यां
पैकB एक ममोठा गट सततच
ु
सqचत राहत आलेला cदसतो. गोवधबंद >या तरतद
ु चा समावेश घटनेमzये केला जावा, असा आnह
काँnेससह अZय प2ांतील खासदारां>या एका ,भावी गटाने घटना स3मतीमzये सात याने लावन
ू धरला
होता तो

यामळे
ु च. परंतु या गटा>या मागणीला होणारा वरोधह तेCहा -ततकाच ती– व ताकदवान

होता. पSरणामी, गोह येला बंद घाल\याबाबतची तरतद
ू घटने>या मागFदशFक त वांमzये अंतभFत
ू केल
जा\याचा मzयममागF तडजोडीखातर मग

वीकारला गेला. मलभत
हDकां>या धत9वर घटनेतील
ू ू

मागFदशFक त वे ह बंधनकारक असत नाह त, ह बाब या संदभाFत अधोरे `खत करावयास हवी.
गोह येस ,-तबंध करणारा कायदा अि त वात आणला जावा, यासाठo राजकBय नेत ृ वा>या एका गटाने
तसेच cहंद ू धमाF>या समथFकांनी

वातं—यानंतर या तरतद
ु चा आधार घेत, दबाव -नमाFण कर\यास

सUवात
केल . या मागणीचा पाठपरावा
कर\यासाठo परु तील गोवधFन मठा>या शंकराचाया8नी 1966
ु
ु
>या नोCहq बर मcहZयात उपोषणह

(सयPदयापासन
सयाF
ू
ू
ू तापय8तचेच?) आरं भले. cहंद ु व

वचाराची

पाठराखण करणा•या राजकBय प2ाची स ता आता कqeासह दे शातील काह रा;यांमzये आ]यानंतर
आज 50 वषा8नी याच मागणीचे पनU;जीवन
पZहा
एकवार केले जाताना cदसते आहे . गोवंशह येवर ल
ु
ु
-नब8ध आ`ण गोमांसाची साठवणक
ू व Cयापार यांवर महारा*+ सरकारने अल कडे जार केलेल बंद हा
सगळा याचाच पSरपाक होय.
गाय हा cहंदधम9यां
>या लेखी प;य
पशू होय. cहंद ू लोक -तला गोमाता मानन
ू
ू -तची आराधना करतात
ु
आ`ण गाईचे दध
ू यांसारखे िजZनस धा3मFक कृ यांमzये वापरले जात अस]याने गोह याबंद
ू , शेण, गोमY
जार

कर\यात यावी, ह

असले]या मागणी>या

पवाF
ू पार चालत आलेल

कारणमीममांसाच आता नCयाने के]या जात

मळाशी
आहे . cहंद ू पराणां
मzये -नदश
f असलेले 33 कोट दे व गाई>या शर रात
ु
ु

व तीस असतात, अशी cहंदधम9यां
ची धारणा आहे. गाई>या शर रात हे 33 कोट दे व कसे आ`ण aकती
ु
दाट वाट ने सामावलेले असले पाcहजेत, यांबाबत
मा3मFक cट‚पणी या संदभाFत वाच\याजोगी आहे -

वनायक दामोदर सावरकर यांनी केलेल

ममोठo

‘ व*ण,ू Š‹मा, शंख, चंe, सयF
ू , सोम, यम ,भती
ू
ृ झाडन

सा•या दे वांची -त>या शर रात एकच दाट झालेल . कोणी डो{यांत, कोणी दातांवर, ;याला िजथे साधले
-तथे तो लगटला. पाठo>या क\यात तर, मध]या सट
ु त शाळे तील उनाड पोरे एखा.या बाकावर गमतीने
करतात तशी, दे वां>या दाट ची इतकB रे टारे ट चाललेल आहे कB, वाळत घातलेले

वत:चे गहच
ू खाताना
या गाईला पाहन
ू -त>या पाठoत घालतो तेCहा दहा-पाच तर लंबे
ू गोभDतदे खील जेCहा एखादे लाकड
झा]यावाचन
-त>या पायांत घसले
ू राहच
ू
ु . नाग
ु पवFत खालनच
ू नयेत! वर ह गद~ झालेल पाहन
ू कल
, महष9 केसाकेसां>या भोकात! ‘प>छे
नागा: खराnे
ता:। मzये दे वगणा: सवf
प>छात
ु
ु षु ये चा*टौ कलपवF
ु
ु
लोमकपे
ू महषFय:’! पण सग{यांत अ यंत के वलवाणी दशा झाल या Vबचा•या मUताची -न वUणाची!
Bone for the latecomers या Zयायाने उरले]या ;या दोन जागीच शDय या समाधानात राह\याची वेळ
आल

यांजवर. या दोन जागा 6हणजे ‘अपाने तु मUKेवो योनौच वUण: ि थत:’! आ`ण मYे
ू गंगा’!!!’’

(गाय- एक पशू दे वता तर नCहे च नCहे ! : सावरकरांचे सामािजक वचार, संकलन- ,ा. व.याधर पंड
ु 3लक,
मजे
ॅ ि टक ,काशन, जानेवार 1973).
अं-तमत:, प वY अशा गोमातेचे दशFन खेडोपाडी दलF
ु भ व द3मF
ु ळ हो\यामzये या सग{याची पSरणती
संभवते. ये या काळात तोच धोका cदसतो. गोभDतांना आराधना करता यावी व गोमय 3मळावे केवळ
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याचसाठo दे वळांमधन
काळात केला गेला, तर
ू गाईचा सांभाळ पढ>या
ु

जलै
ु 2015

याचे आwचयF वाटावयास नको.

,ाचीन काळातील ;यधम9य
लोक गाईची सोZयाची मत9
-नमाFण कTन -तची उपासना करत असत.
ू
ू
तसेच काह
उं चाव\याबाबत

तर

आप]या दे शातह

संभवते. दे शी वाणा>या गोधनाची गणव
ता ल2णीयर या
ु

वरे ने काह पावले उचलल गेल नाह त, तर यापे2ा -नराळे HचY cदस\याची आशाच

नको. दे शी गोधनाची गणव
ता उं चाव\यासाठo जर भले पावले एकBकडे उचलल गेल तर दसर
ु
ु कडे
गोवंशह याबंद जार राcहल , तर सग{यांवरच पाणी पडेल. मग द तरखK
ु ु दे वाHधदे वह प वY अशा
गोमातेचे र2ण कT शकणार नाह !
(ट पः गोधनासंदभाFतील या लेखात नमद
ू कर\यात आलेल सवF आकडेवार 2007 व 2012 या दोन
वष9 दे शभरात घे\यात आले]या अनvमे
18 Cया व 19 Cया पधन
गणने.वारे उपलxध झाले]या
ु
ु
माcहतीमधन
ू

घेतलेल

आहे , तर

दे शभरातील

लहान

शेतक•यां>या सरासर

जमीनधारणेबाबतची

सांिWयकB अगद अल कडील वषाFसाठo उपलxध असले]या कृ षगणनेमधन
ू घेतलेल आहे. भारतामधन
ू
बांगलादे शामzये के]या जाणा•या गोधना>या चोरटा CयापारासंदभाFतील तपशील तार ख 4 जन
ू 2015
रोजी>या दै -नक cहंद’ू मzये ,का3शत झाले]या मजकरावर
बेतलेला आहे .
ु
सवF€ी चंदा -नंबकर, शरcदनी रथ, तपन 3म€ आ`ण स यिजत रथ यांनी , तत
याबाबत
ु लेख वाचन
ू
काह सचना
के]या, यांबKल यांचे आभार).
ू
(अनवाद
: अभय cटळक)
ु
‘सा‚ताcहक साधना’ (11 जलै
ु 2015) >या सौजZयाने

nrath66@yahoo.co.in
agtilak@gmail.com
•••
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