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अनवु ाकदिे चा पररचय
डॉ. मग्ु धा िकणिि
जन्म १९६०
कशक्षण एम् ए समाजशास्त्र
अनवु ादशास्त्रात डॉक्टरे ट
डॉ. मग्ु धा िकणिि या १९९१ पासनू
२०१८पयंत- संचालि- बकहिःशाल कशक्षण कविाग, मंबु ई कवद्यापीठ होत्या.
सामाकजि शैक्षकणि क्षेत्रात मंबु ई कवद्यापीठाच्या बकहिःशाल कशक्षण कविागाच्या
सच
ं ालि म्हणनू २७ वर्षे िायिरत होते. २०१८ साली कनवृत्त झाल्या.
या िाळात त्यांनी िोिणच्या ग्रामीण कजल््ांत २००२ पयंत कवकवध
शैक्षकणि उपक्रमांचे आयोजन िे ले
त्याच्ं या राजिीय कलखाणामळ
ु े त्या मराठी पररघात समाज माध्यमातं नू
प्रकसद्ध आहेत. गेली अनेि वर्षे वृत्तपत्रातं नू ही सामाकजि-राजिीय लेखन िे ले
आहे. अनेि अनवु ाद िे ले आहेत.द िुकिंग कवच या नावाने त्यांनी िे लेले
खाद्यपदार्ांच्या िृ तीचे लेखनही लोिकप्रय आहे. शैक्षकणि कशकबरांचे कडझाइकनंग
आकण अंमल. यात गकणत, खगोलशास्त्र, वैद्यिशास्त्र, पोर्षणशास्त्र, जीवशास्त्रातील
वनस्पती आकण प्राणीशास्त्रकवर्षय, पयािवरणशास्त्र, अधं श्रध्दा कनमिल
ू न,
नाट्यप्रकशक्षण, िला या कवर्षयांवरील िायिक्रम समु ारे पन्नास गावांतनू िे ले. त्याच
वेळी मंबु ई शहरात कवकवध खल्ु या- कवनाअट प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांची आखणी.
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इकं डया स्टडी सेंटर ट्रस्ट या शैक्षकणि ट्रस्टच्या त्या व्यवस्र्ापिीय ट्रस्टी असनू या
ट्रस्टमधनू िारताचे िश
ू ास्त्र, जीववैकवध्य आकण परु ातत्वीय अभ्यास या क्षेत्रात िाम
िे ले जाते. कनवृत्तीनंतर त्या या ट्रस्टचे पणू िवेळ िाम पाहातात. िोकवड िाळात ७५
ऑनलाईन अभ्यासक्रमांचे आरे खन आकण आयोजन त्यांनी िे ले.
त्याचं ी आजवरची प्रकसद्ध पस्ु तिे :
सहस्रिातील कवज्ञान, वृक्षराजी मबंु ईची, सेंट्रीज ऑफ मबंु ई या तीन
पस्ु तिांचे संिल्पन आकण संपादन, प्रिाशन.
आयन रॅ न्ड कलकखत अॅटलस श्रग्ड, द फाउंटनहेड या दोन महािादबं ऱ्याचा
अनवु ाद.
मालािाईट िॅ स्िे ट या उरालच्या लोििर्ांचा अनवु ाद
जे आर आर टॉल्िीनच्या लॉडि ऑफ द ररंग्ज या जगकिख्यात अद्भुत
महािादबं रीचा अनवु ाद
क्लायमेट चेंज ररिकन्सडडि या पकु स्तिे चा अनवु ाद
आय ऍम अ ट्रोल, शॅडो आमीज, द गॉड कडल्यजू न, ऑन कटरनी, द
रीयकु नयन या राजिीय पस्ु तिांचे अनवु ाद.
७० हून अकधि इग्रं जी िकवतांचे अनवु ाद.
याच बरोबर त्यांनी कवपल
ु स्फुटलेखन िे ले आहे.
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मग्ु धा िकणिि याचं े ई साकहत्यवरील इतर साकहत्य.
िव्हरवर कक्लि िरताच पस्ु तिे उघडतील.
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रा.स्व.संघ: किती खोल, किती पसारा
लेखि- देवनरू
ु महादेव

‘ ಆ" ಎ$ ಎ$: ಆಳ ಮತು) ಅಗಲ’
या देवनरू
ु महादेव याच्ं या पकु स्तिे चा मराठी अनवु ाद
अनवु ादि- मग्ु धा धनजं य
मळ
ू प्रिाशनआरएसएस: अळ मट्टू अगला
ले. देवनरू
ु महादेव
अकिरुची प्रिाशन
मोबाईल- 99805 60013
abhiruchiprakashanamysore@gmail.com
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अपिण पकत्रिा
या जगात स्वतंत्र नागररि म्हणनू जन्मलेल्या मल
ु ांना स्वतंत्र नागररि
म्हणनू च जगता यावे या इच्छे ने कलकहलेले पस्ु ति.
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ही पकु स्तिा तम्ु हीही प्रिाकशत िरू शिता. िुणीही व्यक्ती, सस्ं र्ा,
प्रिाशि ही पस्ु तिा प्रिाकशत िरू शिते. इच्छा असल्यास आमच्याशी
संपिि साधनू डीडी, चेि किंवा पेटीएम वरून तम्ु ही आम्हाला पैसे पाठवू
शिता आकण पकहल्या आठ पानांसाठी नवीन टेम््लेट बनवनू स्वतिःचे नाव
घालू शिता. संपणू ि प्रिाशन खचि पाठवल्यास तम्ु हाला हव्या कततक्या प्रती
आम्ही देऊ शितो.
तम्ु ही आम्हाला शिं र रुपये पाठवनू सपं णू ि पस्ु ति तम्ु हीच छापू शिता.
पढु ील क्रमाि
ं ावं रील िुणाशीही सपं िि साधावा. पकहली ८ पाने सोडून
बािीची सवि पाने तम्ु हाला आम्ही पाठव.ू लेखिाला मानधन देण्याची गरज
नाही. फक्त छापल्यानंतर दहा प्रती जरूर पाठवाव्यात.
देवनरू
ु महादेव यांनी या पकु स्तिे त आपल्यािडील कहदं त्ु वाची संिल्पना
िशी बदलत गेली या मदु द्य् ावर लक्ष िें कित िरून राष्ट्ट्रीय स्वयंसेवि संघ
किंवा आरे ससे ची पाळे मळ
ु े िशी खोल गेली आहेत आकण त्यांचा पसारा िसा
वाढला आहे ते फार िाळजीपवू िि माडं ले आहे.
आरे सेसचे खरे कचत्र समोर आणतानाच ही पकु स्तिा आपल्याला या
देशाची एिता, सकं वधान आकण लोिशाही याचं े बळ वाढवण्यासाठी उद्यक्त
ु
िरू पाहाते. देवनरू
ु महादेव यांनी या पकु स्तिे च्या प्रिाशनास अनमु ती कदली
याबद्दल त्यांचे आम्ही ऋणी आहोत.
-अकिरुची गणेश
9

a

अनक्र
ु मप्रस्तावना
१-रास्वसघं ाचा प्राण िुठे आहे?
२- दस्तावेज िाय स्पष्ट िरतात?
३- आजघडीला...
४- या पार्श्ििमू ीवर धमांतरबंदीचा िायदा
५- आता...
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प्रस्तावना
रास्वसघं ाचे खरे स्वरुप आकण त्यांचे हेतू िाय आहेत हे
िाळजीपवू ि
ि तपासनू लोिांपढु े मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे. संपणू ि देशाला
कवघकटत िरण्याच्या दृष्टीने रास्वसघं िसा सातत्याने प्रयत्नशील आहे हे
लोिांना समजावे म्हणनू हे एि छोटेसे पाऊल म्हणजे ही पकु स्तिा आहे.
रास्वसंघ म्हणजे िाय याबद्दल उिे िे लेले रम्य कचत्र आकण सत्य यात फार
मोठी तफावत आहे- ती समजावनू देणे हा यामागचा हेतू आहे.
आपल्या लोििर्ामं ध्ये एि िर्ा फार प्रकसद्ध आहे. एि क्रूर
चेटक्या जगिर हाहािार माजवतो, दवु ितिन िरतो- त्याला िुणाचीही िीती
वाटत नसते िारण त्याने आपले प्राण साता समिु ापार असलेल्या एि
गंफ
ु े त ठे वलेल्या पोपटामध्ये लपवनू ठे वलेले असतात. हा सरुु वातीला
फक्त चेटक्या असतो, आकण मग तो बहुरुपीही होतो. तो अनेि रूपे धारण
िरू शितो. त्याची वेर्षातं र क्षमता अमयािद असते. आकण त्याला िुणीही
िाहीही िरू शित नाही, िारण त्याचा जीव, त्याचा प्राण अज्ञात अशा
दरू स्र् गफ
ंु े त सरु कक्षत असतो. या ियि
ं रातनू सटु िा िरून घ्यायची तर
प्रर्म त्याचा प्राण िुठे लपवलेला आहे हे शोधनू िाढावे लागेल.
आपल्याला त्याचा शोध घ्यावा लागेल. अशाच प्रिारे रास्वसंघाचा प्राण
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िुठे लपलेला आहे याचा शोध घेताना या संघटनेची पाळे मळ
ु े िुठल्या
प्राचीन कचखलात रुतलेली आहेत त्या कचखलाचाच मी माग िाढला.
मला जे कदसले ते कहडीस आहे. त्याचा एि बारीिसा अश
ं या पकु स्तिे त
मी देतो आहे. यातनू जर िुणी अकधि खोलवर शोध घेऊ लागले तर मी
या माझ्या प्रयत्नाला यश आले असेच समजेन.
आता िाही ऋणकनदेश. माझे कमत्र कशवसंदु र, प्रसन्न एन. गौडा, बी.
श्रीपाद िट आकण प्रा. िुमारस्वामी यांच्या साहाय्यामळ
ु े , सचू नांमळ
ु े या
पकु स्तिे तील माकहती सव्ु यवकस्र्तपणे माडं ता आली. िाही सदं िांचा
िन्नडमधे अनवु ाद िरून कदल्याबद्दल सरु े श िट बक्रबायलू यांचाही मी
ऋणी आहे.
देवू
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१- रास्वसघं ाचा प्राण िशात आहे

गोळवलिर हे अनेि वर्षांपयंत रास्वसंघाचे सरसंघचालि होते.
संघाचे सस्ं र्ापि होते डॉ. हेडगेवार. हेडगेवार सावरिरांना आकण
गोळवलिरानं ा आपले गरू
ु , मागिदशिि आकण तत्त्वज्ञ मानत- या दोघाच्ं या
लेखनातील िाही महत्त्वाचे अंश पढु े कदले आहेत.
गोळवलिरांचा देविः
“आपणा सवांना अशा एिा चैतन्यशील देवाची गरज असते, जो
आपल्यातील चैतन्य जागे िरू शिे ल. ‘आपला समाज हाच आपला देव
आहे... कहदं चंू ा वंश हाच एि मतू ीमंत कवराट परुु र्ष आहे’- वेदांमधनू
साकं गतलेला आकदपरुु र्ष- सविशक्तीमान ईर्श्राचेच रूप आहे.” हे आपल्या
पवू िजांनी म्हणनू च सांगनू ठे वले आहे. जरी त्यांनी कहदं ू हा शब्द वापरला
नाही तरीही परुु र्षसक्त
ू ात येणारे हे वणिन तेच स्पष्ट िरते. –‘तारे आकण
आिाश त्या परमात्म्याच्या बेंबीतनू उत्पन्न झाले’ हे सांकगतल्यानंतर,
‘सयू ि आकण चिं हे त्या परमात्म्याचे नेत्र आहेत’ असे त्यात म्हटले
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आहे. त्यानंतर त्यात असे म्हटले आहे िी ‘ब्राह्मण हे त्याच्या
मस्तिापासनू झाले आहेत, त्याचे बाहू म्हणजे क्षकत्रय राजे, त्याच्या
माडं ् या म्हणजे वैश्य आकण त्याची पाऊले म्हणजे शिू आहेत.’ जे लोि
या चातवु िण्यि पद्धतीस मानतात तेच कहदं ू वश
ं ाचे लोि आहेत आकण हाच
आपला देव आहे, हाच त्याचा अर्ि.”
(संदिि-गोळवलिरांच्या ‘बंच ऑफ र्ॉट्स’या पस्ु तिामधनू )
गोळवलिरांचे ‘संकवधान’
लोिांच्या मनातील कहदं ू असण्याचा ओतप्रोत अकिमानाची
आपल्याला िल्पना आहे असे सांगत ते पढु े म्हणतात, “कफकलपाईन्सच्या
दरबारात मनचू ा सगं मरवरी पतु ळा आहे. ‘मानवजातीमधील सवाित
शहाणा असा हा पकहला माणसू ज्याने िायदे-कनयमांची आखणी प्रर्म
जगाला कदली’ असे त्या पतु ळ्याखालील चौर्ऱ्यावर कलकहले आहे.”
(संदिि- गोळवलिरांच्या ‘बंच ऑफ र्ॉट्स’ या पस्ु तिामधनू )
कव.दा. सावरिरांचा दृष्टीिोन
“आपल्या कहदं ू राष्ट्ट्रात, वेदांनंतर मनस्ु मतृ ी हा सवाित पकवत्र असा
धाकमिि ग्रंर् आहे. प्राचीन िाळापासनू , आपल्या सांस्िृकति परंपरा,
कवचार आकण िृती यामं ागील नैकति तत्त्वांचे कदग्दशिन िरणारा हा ग्रंर्
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आहे. गेली अनेि शतिे आपल्या देशाचा आध्याकत्मि आकण दैवी
प्रवास ज्या कनयमांनसु ार, ज्या आदशांनसु ार चालत आला आहे त्याचे
सारसत्रू यात आहे. मनस्ु मतृ ी हा लक्षावधी कहदं ू अनयु ायाच्ं या कदनक्रमणेचा
मल
ू ितू आधार आहे. आज मनस्ु मतृ ी हाच कहदं संू ाठी िायदा आहे.”
(संदिि- कव.दा. सावरिर, मनस्ु मतृ ीतील कस्त्रया, समग्र सावरिर, खंड
४, प्रिात पकब्लशसि)
आंबेडिरांच्या नेतत्ृ वाखालील िारतीय संकवधानाकवर्षयी
गोळवलिराच
ं े मत
“पाश्चात्य देशांच्या संकवधानांमधनू उचलाउचल िरून, कक्लष्ट
आकण कवसगं त असे ति
ु डे जोडून तयार िे लेले आपले संकवधान आहे
आपले. एवढेच. यनु ायटेड नेशन्सच्या जाहीरनाम्यातनू किंवा आधीच्या
लीग ऑफ नेशन्सच्या जाहीरनाम्यातनू , अमेररिन किंवा कब्रकटश
संकवधानांतनू िसल्याशा लळ्
ु यापांगळ्या तत्त्वांच्या आधारे कशवलेली
गोधडीच आहे ती जण.ू ”
(सदं िि- गोळवलिराच्ं या ‘बचं ऑफ र्ॉट्स’ या पस्ु तिामधनू .)
‘ऑगिनायझर’ या रास्वसंघाच्या मख
ु पत्रात ३० नोव्हेंबर,
१९४९ रोजी प्रकसद्ध झालेल्या सपं ादिीयातनू :
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२६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी स्वतंत्र, सावििौम िारताने संकवधानाचा
मसदु ा प्रिाकशत िरून लोिापिण िे ला त्या कदवशी संकवधानावरील ही
टीिा प्रकसद्ध िरण्यात आली- “आपल्या सकं वधानात प्राचीन िारतीय
घटनात्मि िायद्याचं े, सस्ं र्ाचं े, सि
ं ल्पनाचं े, व्याख्याचं े नामोल्लेखही
नाहीत. मनस्ु मतृ ीचे लेखन लायिगिस ऑफ स्पाटाि किंवा सोलोन ऑफ
पकशिया यांच्याही आधी झाले होते. आजही मनचु ी िायदेसंकहता जागकति
िौति
ु ास पात्र आहे, कहदं ू लोिाि
ं डून त्या िायद्यानं ा उत्स्फूति असे
अनयु ाकयत्व लािते. पण आपल्या संकवधानित्याि पंकडतांच्या लेखी याची
किंमत शन्ू य आहे.”
संघराज्यासंबंधी
कवर्षबीज: “आपल्या संकवधानात राज्यांचा संघ असण्यासंबंधी जे
कनयम आहेत त्यावरून हे स्पष्ट होते िी आपले राष्ट्ट्र हे एिकजनसी,
ससु ंवादी राष्ट्ट्र होऊ शिते याची खात्री संकवधानित्यांच्या मनात नाही.
त्यांनी राष्ट्ट्राला अनेि राज्यांचा संघ ठरवले आहे यावरून यात कवघटनाची
बीजे आहेत हे स्पष्ट होते.”
(संदिि- गोळवलिरांच्या ‘बंच ऑफ र्ॉट्स’ या पस्ु तिातनू )
“... याच िारणासाठी आपण संकवधानाच्या या संघराज्यात्मि
आराखड्यावरची चचाि िायमची खोलवर गाडून टािली पाकहजे. या
16

a

एिसधं िारतात स्वायत्त किंवा अधिस्वायत्त राज्ये असण्याची शक्यताच
कमटवनू टािली पाकहजे. एिछत्री शासनाची प्रस्र्ापना िरण्यासाठी
आपण सकं वधानाच्या मसद्यु ाचा पनु कविचार िरून पनु लेखन िरणे गरजेचे
आहे...”
(संदिि- गोळवलिरांच्या ‘बंच ऑफ र्ॉट्स’या पस्ु तिामधनू )
रास्वसंघाचा प्रेरणास्रोत
“रास्वसघं हा एिा ध्वजाखाली, एिा नेतत्ृ वाखाली आकण एिा
कवचारसरणीने प्रेररत असनू या र्ोर िमू ीच्या प्रत्येि िानािोपऱ्यात
कहदं त्ु वाची ज्योत पेटवणार आहे.”
(१९३० साली मिास येर्े िरलेल्या १३५० संघनेत्यांच्या सिेतील
गोळवलिराच
ं े जाहीर कनवेदन हे त्याच्ं या फॅ कशस्ट आकण नाझी
कवचारसरणीचे ठळि उदाहरण आहे.)
कहटलरच्या नाझी आकण फॅ कशस्ट कवचारसरणीसंबंधी
“जमिनवंशाकिमान हा आजच्या चचेचा कवर्षय आहे. आपल्या
वश
ु त्व राखण्याच्या हेतनू े जमिनीने जगाला
ं ाचे आकण सस्ं िृतीचे शद्ध
धक्िा बसेल असे कनणिय घेतले- ज्यू वंशीय लोिांचे देशातनू उच्चाटन
िरण्याची सरुु वात िे ली. उच्च िोटीचा वंशाकिमान इर्े कदसनू आला.
जमिनीने हेही दाखवनू कदले आहे िी मळ
ु ातनू च जे वश
ं आकण सस्ं िृती
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कवकिन्न आहेत त्यांचे एिीिरण िधीही होऊ शित नाही- हा धडा
कहदं स्ु र्ानात आपण सवांनी कशिला पाकहजे आकण त्याचा लाि घेतला
पाकहजे.”
(सदं िििः गोळवलिरांचे ‘वी, ऑर अवर नेशनहूड कडफाईन्ड’,
१९३९)
“ही सवि प्राचीन इकतहास असलेली राष्ट्ट्रे अल्पसख्ं य समहू ाचं ी
समस्या िशी सोडवतात हे पाहाणे आकण ध्यानात ठे वणे आपल्यासाठी
महत्त्वाचे आहे. िोणत्या ना िोणत्या िारणाने देशात आलेल्या
स्र्लातं ररत लोिानं ी त्या त्या देशातील बहुसंख्य लोिाश
ं ी, -राष्ट्ट्रीय
वंशाशी- सहजपणे जळ
ु वनू घेतले पाकहजे- त्यांची सस्ं िृती, िार्षा,
बहुसंख्यिांच्या आशाआिांक्षा आत्मसात िरताना त्यांनी आपले स्वतंत्र
अकस्तत्व, आपले कवदेशी मळ
ू कवसरून गेले पाकहजे. त्यानं ी तसे िे ले नाही,
आकण ते परिे म्हणनू च जगत राकहले, त्याच्ं या नव्या राष्ट्ट्राला त्याचा त्रास
होत असला तरीही आपल्याच मळ
ू देशाच्या रूढी परंपरा पाळत राकहले
तर त्यांना िोणतीही कवशेर्ष सरु क्षा कमळता िामा नये, अकधिार किंवा
हक्िाच
ं ा तर कवर्षयच सिं वत नाही. परक्यासं ाठी िे वळ दोनच मागि
मोिळे आहेत- त्यांनी मळ
ू राष्ट्ट्रीय वंशात सामील व्हावे, नवी संस्िृती
स्वीिारावी किंवा मग राष्ट्ट्रातील वंश जोवर मान्यता देईल तोवर त्यांच्या
18

a

दयेवर जगावे किंवा मग राष्ट्ट्रीय वंशाच्या इच्छे नसु ार ते म्हणतील तेव्हा
देश सोडावा. अल्पसंख्यिांचा प्रश्न सोडवायला हा एिच दृष्टीिोन
पररपणू ि ठरे ल. हेच एि उत्तर तिि शद्ध
ु आकण योग्य आहे. िे वळ असे झाले
तरच राष्ट्ट्रजीवन कनरोगी आकण कनकविघ्न राहील. िे वळ असे िे ले तरच
आपले राष्ट्ट्र अंतगित उपराष्ट्ट्रे तयार होण्याच्या राजिीय ििि रोगासारख्या
धोक्यापासनू सरु कक्षत राहील.”
(सदं िििः गोळवलिराचं े ‘वी ऑर अवर नेशनहूड कडफाईन्ड’,
१९३९)
जमिनी आकण इटली या राष्ट्ट्रांनी नाझीवाद किंवा फॅ कशझमच्या
जादच्ू या िाडं ीने स्वतिःला सावरले आकण ती राष्ट्ट्रे पवू ीपेक्षा अकधि
शक्तीमान झाली यावरूनच हे स्पष्ट होते िी या कवचारप्रणालींचे
शक्तीवधिि टॉकनिच राष्ट्ट्र कनरोगी ठे वण्यात सवाित प्रिावी आहे.”
(संदिाि- कव.दा. सावरिरांच्या १९४०च्या मदरु ाई येर्ील कहदं ू
महासिेच्या अकधवेशनातील अध्यक्षीय िार्षणातनू .)
स्वातत्र्ं य
“आपल्या स्वातंत्र्यामागची सप्तु प्रेरणा ही एिच असते, ती म्हणजे
आपल्या राष्ट्ट्रीय मल्ू यांचे जतन आकण प्रसार- ही मल्ू ये म्हणजेच आपला
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धमि आकण आपली संस्िृती. हा आपला ऐकतहाकसि पारंपररि दृष्टीिोन
असतो.”
(सदं िि- गोळवलिराच्ं या ‘बचं ऑफ र्ॉट्स’ या पस्ु तिामधनू )
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२-दस्तावेज िाय सागं तात

‘रास्वसघं ाचा प्राण िुठे आहे’ या प्रिरणात आपण
गोळवलिर आकण सावरिरानं ी प्रगट िे लेले िाही कवचार आकण त्याचं े
दृष्टीिोन स्पष्ट िरणारे िाही उतारे पाकहले. अजनू पयंत तरी हे सारे
दस्तावेजातं नू च सापडलेले माडं ले आहे. ‘परिे ’ म्हटले जाणारे िुणी
तर सोडाच, िुणीही सबु द्ध
ु ब्राह्मणही रास्वसंघाचा हा सैतानी ितू िाळ
मान्य िरणार नाही.
गोळवलिरानं ी आपल्या पस्ु तिाला ‘‘बचं ऑफ र्ॉट्स’’
असे नाव कदले होते. याचं मराठी नाव होतं कवचारधन. असो, पण यातील
‘कवचार’ या शब्दाला साजेल असे िाहीही या पस्ु तिात नाही. जे िाही
अकवचार आहेत त्यात आधी नमदू िे लेल्या तीन गोष्टी आकण अकतशय
घाति अशा श्रद्धा यांचीच बजबज आहे. ितू िाळात जमा झालेल्या
घाति श्रद्धा पन्ु हा जागवण्याचा प्रयत्न आहे. गेली जवळपास १०० वर्षे
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रास्वसघं आकण त्याचे सार्ीदार ितू िाळातील घाति श्रद्धांच्या आधारे
आज कदसणारे िारताचे कचत्र प्रत्यक्षात आणण्यासाठी झटले आहेत.
रास्वसंघाची पकहली श्रद्धा ही- परुु र्षसक्त
ू ामधील देव िल्पनेमधनू
उिी रहाणारी सामाकजि व्यवस्र्ा हाच त्याचं ा देव आहे. या
समाजव्यवस्र्ेत ब्राह्मण हे मस्तिाच्या जागी आहेत, क्षकत्रय राजे हा
बाहूच्ं या जागी आहेत, वैश्य हे मांड्यांच्या जागी आहेत, आकण शिू हे पाय
आहेत- आकण हेच रास्वसंघाच्या दृष्टीने ईर्श्राचे रूप आहे. गोळवलिरांनी
हाच आपला देव हे स्पष्ट साकं गतले आहे- ते त्या समाजव्यवस्र्ेचे वणिन
चैतन्यशील देव म्हणनू िरतात. रास्वसंघाच्या सवि कनष्ांच्या तळाशी हाच
अचल असा खडि आहे. त्यांच्या दृष्टीने हेच देवाचे दृश्य रूप आहे!
ठीि तर, देवाच्या रुपाशी जोडलेली ही चातवु िण्यि व्यवस्र्ा तपासनू
पाहायची तर आपण आपलेच शरीर तपासनू पाहाणे परु े से आहे. डोिे
म्हणजेच मन किंवा बद्ध
ु ी. या डोक्यातनू उविररत शरीरािडे -हात, मांड्या,
पाय सवांिडे आज्ञा जात असतात आकण हे उविररत शरीर डोक्यातनू
आलेल्या आज्ञा पाळत असते. हेच आपण समाजाला लागू िे ले तर
डोक्याच्या जागेवर असलेले ब्राह्मण सांगतील त्यानसु ार हातांच्या स्र्ानी
मानलेले क्षकत्रय राज्य िरतील, तसेच वैश्य व्यापार िरतील आकण शिू
सवांची पडेल ती सेवा िरतील. रास्वसंघाच्या धारणांनसु ार हाच
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सामाकजि न्याय आहे, हीच सामाकजि समरसता आहे. त्यांच्या देवाच्या
संिल्पनेत हेच अंतिितू आहे- हाच त्यांचा चैतन्यशील देव.
लहान मल
ु ांच्या मनात लहानपणापासनू याच संिल्पना घट्ट
बसाव्यात म्हणनू आता िाजप या सघं प्रकणत राजिीय पक्षाने िगवद्गीतेचे
कशक्षण सक्तीचे िरायला सरुु वात िे ली आहे. या िगवद्गीतेत देवाचा
अवतार श्रीिृष्ट्ण घोकर्षत िरतो िी ‘चातवु ण्ि यिम् मया सष्टृ म’
्
(चातवु ण्ि यािचा कनमािता मीच आहे).
पण िगवद्गीतेची रचना िधी झाली? मळ
ू संकहतेमध्ये िृष्ट्णाने
चातवु िण्यािचा उल्लेख िे ला होता िा? िी हे गीतेमध्ये नंतर घसु डलेले
आहे? घसु डले असेल तर ते नेमिे िे व्हा? या प्रश्नाचं ी उत्तरे शोधली
पाकहजेत.
गीतेच्या अकधिृत संकहतेबद्दल बोलताना स्वामी कववेिानंदांनी
म्हटले आहे िी, “जोपयंत शंिराचायांनी गीतेवरची कवस्ततृ टीिा
कलकहली नव्हती आकण कतचा प्रसार झाला नव्हता, तोपयंत लोिांना त्या
रचनेचे तपशील ठाऊिच नव्हते. शि
ं राचायांच्या आधीपासनू फार
वर्षांपवू ीपासनू अनेि कविानांनी असे मत मांडले आहे िी गीतेवरील
टीिाग्रंर् महणनू बोधयान वत्तृ ी नावाच्या ग्रंर्ाचा बोलबाला होता. परंतु
बोधयानाने कलकहलेला वेदाकं ति सत्रू ावं रील टीिाग्रर्ं मी िारतिर
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शोधला, पण तो माझ्या हाती लागला नाही. वेदान्त सत्रू ांवरील या प्राचीन
बोधयान टीिे मळ
ु े बोधयानाची िीती कवित्जगात पसरली होती, कतचेच
अकस्तत्व जर असे अकनकश्चत असेल तर गीतेवर त्याचा टीिाग्रर्ं होता हे
कनकश्चत िरणे अकधिच अवघड आहे. िाहीजण असेही म्हणतात िी
शंिराचायांनी स्वतिःच गीतेची रचना िे ली आकण त्यांनीच ती महािारतात
घसु वली.” (संदिि- स्वामी कववेिानंद िृती श्रेणी, खंड ७. पष्ृ ८०-८१,
श्री रामिृष्ट्ण आश्रम प्रिाशन)
चातवु िण्यािची कवर्षम आकण गल
ु ामीचे समर्िन िरणारी व्यवस्र्ा ही
नंतर देवाच्या तोंडी घालनू समर्िनीय ठरवण्याचा प्रयत्न िरून घसु वण्यात
आली आहे हे स्पष्ट िरण्यास कववेिानंदांचे हे शब्द परु े से नाहीत िाय? हे
सारे या लोिाच्ं या दृष्टीने परु े से नाही! त्याचा त्यानं ा िाही उपयोगच नाही.
त्यांच्या श्रद्धा म्हणजेच इकतहास आकण त्यांचे शब्द म्हणजेच वेदवाक्य!
सत्याची गरजच नाही. त्यांच्या मनात रुजलेल्या िल्पना म्हणजेच सत्य.
त्याच्ं या मनातल्या श्रद्धा वतिमानात वास्तवात उतरल्या पाकहजेत. या
सवांतनू िारताच्या लोिशाही संकवधानाला जेवढा धक्िा पोहोचेल तेवढा
त्यांना कवजयोन्माद होतो.
त्यामळ
ु े या कवकशष्ट कहदं ू धमीयांना असे वाटते िी िारतात जन्मलेले
प्रत्येि मल
ू जरी जगाचे नागररि झाले तरीही जन्मल्यापासनू मरे पयंत त्याने
जाती-वणािच्या व्यवस्र्ेशी घट्ट बांधनू घेतले पाकहजे. स्वतत्रं आकण
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आधकु नि िारताच्या संकवधानाची रचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडिरांच्या
नेतत्ृ वाखाली झाली तेव्हा त्यात नागरी आकण मानवतावादी आदशि
ठे वण्यात आले. हे सकं वधान असल्या या लोिाच्ं या दृष्टीने दिःु स्व्न न ठरले
तर नवल. त्याच
ं ी झोप उडवणारे सकं वधान आहे आपले. रास्वसघं आकण
संघ-पररवार यांनी आपले संकवधान नष्ट िरण्याचे हरप्रिारे प्रयत्न
आरंिले आहेत. र्ोडेर्ोडिे नाही, तर अनेिकवध आकण अक्षम्य असे
प्रयत्न याच उकद्दष्टापोटी त्यानं ी सरू
ु ठे वले आहेत.
आपल्या देशाची सघं राज्य रचना उदध्् वस्त िरणे, सकं वधानाला
मळ
ु ासिट उपटण्यासाठी साविकत्रि प्रचार िरणे या िारस्र्ानात रास्वसंघ
पररवार अनेिांना कदशािल
ू िरून सहिागी िरून घेत आहे. संघाच्या
दृष्टीने कवकवधतावाद म्हणजेच फुटीरतावाद, त्यांच्या मते हे कवघटनवादाचे
कवर्षबीज आहे. गोळवलिरांनी सांकगतले िी ‘हा सारा राज्यमंडळांचा
पसारा मांडणाऱ्या संकवधानाबद्दलची सारी चचाि िायमची गाडून टािली
पाकहजे... सकं वधानाचा मसदु ा पन्ु हा तपासनू , पन्ु हा कलकहला पाकहजे आकण
एिचालिानवु ती शासनाची पायािरणी िे ली पाकहजे.’
कशवाय, एि ध्वज, एि राष्ट्ट्रकवचार, आकण कहटलरने सांगतलेली
एिवंशी, एिाच नेतत्ृ वाखालील शक्तीमान हुिूमशाही हेच त्यांचे उकद्दष्ट
आहे.
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आठवण ठे वायला हवी, िारतीय राष्ट्ट्रीय िााँग्रेसच्या इकं दरा गांधी या
सद्ध
ु ा िाही िाळासाठी हुिूमशहा झाल्या होत्या. तो अकतशय छोटासा
िाळ होता, आकण त्याचं ी हुिूमशाही प्रशासिीय स्वरुपाची होती.
इकं दरे च्या या छोट्याशा हुिूमशाही िाळात न्यायपाकलिा, प्रशासन,
वत्तृ पत्रे आकण स्वायत्त संस्र्ा या आजच्या इतक्या र्षंढ बनल्या नव्हत्या हे
लक्षात ठे वायला हवे.
पण आज, मोदींच्या सत्तेत न्यायपाकलिा, प्रशासन, वत्तृ माध्यमे
आकण स्वायत्त सस्ं र्ानं ा आपले अकस्तत्व राखण्यासाठी धडपडावे लागत
आहे. रास्वसघं ाच्या स्व्नातील िारतात समाजातील सविच अविाश
संिोच पावू लागला आहे. त्यांना िे वळ राजिीय सत्ता नव्हे तर समाज,
संस्िृती, प्रशासन या सवांवर सत्ता गाजवायची आहे. सविव्यापी आकण
कनरंिुश अकधिार यालाच म्हणतात! हे आपण लक्षात ठे वायला हवे.
आकण हे सारे िशासाठी- िोणत्या उकद्दष्टासाठी? चातवु िण्यािवर
आधाररत समाजव्यवस्र्ेची पनु स्र्ािपना िरण्यासाठी? िी मनस्ू मतृ ीवर
आधाररत संकवधान कनकमिण्यासाठी? िी देशाची संपिि िार्षा संस्िृत व्हावी
या आिाक्ष
ं से ाठी? िी... आपल्या देशाच्या िाळ्यािुट्ट अधं ाऱ्या
ितू िाळातनू त्यांना चढणारी नशा वतिमानिाळातही कमळत रहावी म्हणनू
ते हे सारे िरत असतील! संस्िृत िार्षा संपिि िार्षा व्हावी या संदिाित
गोळवलिरानं ी आधीच घोकर्षत िे ले आहे, “जोवर सस्ं िृत िार्षा
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संपिि िार्षा होण्याइतिी दृढ होत नाही तोवर कहदं ीला सवािकधि प्राधान्य
कदले पाकहजे.” (‘बचं ऑफ र्ॉट्स’ मधील पष्ृ क्र.१२२ पहा). हे
सारे कनकश्चतच ियानि बीित्स आहे!
रास्वसंघाची कतसरी श्रद्धा आहे आयिवंश हा सविश्रेष् वंश
असल्याची. ही तर त्यातील प्रत्येिाची अगदी व्यकक्तगत वेडगळ श्रद्धा
झाली आहे. इर्ेही रास्वसघं कहटलरसारख्या क्रूरिमाि वणिश्रेष्त्ववाद्याला
आपले श्रद्धास्र्ान मानत आला आहे. अयोग्य वंश संपवला पाकहजे आकण
शद्ध
ु वंश अकधि सधु ारला पाकहजे (यजु ेकनक्स) हा कहटलरचा कवचार होता.
त्याच्याही एि पाऊल पढु े जाऊन गोळवलिर म्हणतात िी अखंड
िारतात आयांनी वश
ु ीचे प्रयोग प्राचीन िाळापासनू िे ले आहेत.
ं शद्ध
गजु रात कवद्यापीठाच्या कवद्यार्थयांपढु े िार्षण िरताना गोळवलिर
म्हणाले, “आज सि
ं ररत संततीचे प्रयोग फक्त पशंवू र िे ले जातात. अशा
प्रिारचे प्रयोग मनष्ट्ु यप्राण्यावर िरण्याचे धाडस आजच्या वैज्ञाकनिांमध्ये
नाही. सि
ं ररत वणािचे जे नमनु े आज कदसतात ते वैज्ञाकनि प्रयोगाचं े फकलत
नसनू िे वळ लैंकगि वासनेचे फकलत आहे. आपल्या पवू िजांनी या क्षेत्रात
िाय प्रयोग िे ले ते पाहू. वणिसंिरातनू अकधि चांगले मानवी नमनु े
जन्माला यावेत म्हणनू उत्तरे िडच्या नबं िु ी ब्राह्मणानं ा िे रळमध्ये
वसवण्यात आले. आकण असा कनयम िे ला गेला िी नंबिु ी िुटुंबातील
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ज्येष् पत्रु ाला िे रळच्या क्षकत्रय, किंवा वैश्य, किंवा शिू िन्येशीच कववाह
िरावा लागेल. आणखी एि साहसी कनयम असाही िरण्यात आला िी
िुठल्याही कववाकहत स्त्रीला पकहले अपत्य िे वळ नबं िु ी ब्राह्मणाि
ं डूनच
व्हावे. त्यानंतर ती आपल्या पतीिडून अपत्यप्राप्ती िरू शिते. आज या
प्रयोगाला व्यकिचार म्हटले जाईल, पण ते तसे नव्हते िारण हा कनयम
िे वळ पकहल्या अपत्यापरु ताच होता.”
आता आणखी एि कवसंगती पहा. आपल्या अनवु ंशशास्त्राच्या
ज्ञानाची पतािा गजु रात कवद्यापीठातील िार्षणात फडिवल्यानतं र ते
िार्षण जेव्हा रास्वसंघाचे अकधिृत मख
ु पत्र ‘ऑगिनायझर’मध्ये
प्रिाकशत झाले त्यानतं र गोळवलिरानं ी ते िार्षण मागे घेतले! अर्ाित
तोवर ते छापले गेले होते आकण प्रिाकशत झाले होते. मग प्रश्न आला- ते
िार्षणात सत्य बोलले िी असत्य? त्यांनी ते मागे घेतले म्हणजेच ते
असत्य किंवा मनगढन्त होते असे कनकश्चत झाले िा? त्याचं े हे प्रखर िार्षण
मोठे मोकहनी घालणारे होते. त्यांची मांडणी अशी होती िी जणू त्यांनी
त्याचा प्रत्यक्ष अनिु व घेतला असावा. अशा प्रिारे दतु ोंडी मांडणी िरून
गोळवलिर असत्याची सक्ष्ू म बीजे सवित्र उधळून देत होते आकण मग हीच
बीजे सगळीिडे रुजनू तणांसारखी वाढत राकहली. सत्य िाय ते तपासले
जाईपयंत असत्याचे हे तण अमयािद माजत रहातात. आजिाल वॉट्सॅप,
फे सबि
ु , वत्तृ माध्यमे आकण साविजकनि िार्षणे, चचाि यांतनू असत्याचा
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प्रचार-प्रसार देशिर होतो आहे. अशा प्रिारे असत्यिार्षण प्रसतृ िरायचे,
देशवासीयांच्या मनात खोटेनाटे रुजवायचे आकण मग नामाकनराळे व्हायचे
ही देणगी गोळवलिरानं ीच कदली आहे! रास्वसघं आकण पररवार हे िायि
अर्ि प्रयत्नानं ी पढु े नेतो आहे- मठु ीमठु ीने मनगढन्त असत्याचं ी बीजे
वाऱ्यावर उधळून देतो आहे.
एिीिडे चातवु िण्यि व्यवस्र्ेलाच आपला देव मानणारा रास्वसंघ
िारतातच स्र्ापन झालेल्या जैन, बौद्ध, कलंगायत अशा चातवु िण्यािला
किंवा वेदानं ा न मानण्यातनू च उद्भवलेल्या धमांचे अकस्तत्व नष्ट िरू
पाहातो. या धमांनीही चातवु िण्यािचे सवं धिन िरावे अशा रीतीने ते या धमांना
वागवू पाहातात. या धमांनाही कहदं ू धमािचे िाग असल्यासारखेच समाकवष्ट
िरून घ्यायचे- उदा. बद्ध
ु हा कवष्ट्णचू ाच अवतार आहे असे सागं ायचेम्हणजे तेही आपोआपच चातवु िण्यािचे िाग होतात, अशी त्यांची यक्त
ु ी
आहे. दसु रीिडे इस्लाम आकण किश्चॅकनटी या धमांना कहदं ू चातवु िण्याित
सामावनू घेण्याची सधं ीच नसल्यामळ
ु े त्यानं ा नष्टच िरण्याचे प्रयत्न िे ले
जातात, पररवाराला त्यांच्यावर र्ेट हल्ले चढवण्यासाठी मोिळे सोडले
जाते. हे हल्ले अनेि प्रिारे आकण कवकवध रुपांत होतात- याची सरुु वातही
फार आधीपासनू च झाली आहे. या हल्ल्यांमध्ये एि साम्य कनकश्चत असतेलबाडी आकण दतु ोंडीपणा. एिच उदाहरण पहा, १४ माचि १९४८ रोजी
तेव्हाचे राष्ट्ट्रपती राजेंिप्रसाद यांनी पंतप्रधान पंकडत नेहरू आकण गहृ मंत्री
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सरदार वल्लििाई पटेल यांना एि पत्र कलकहले, त्यात त्यांनी एि इशारा
कदला होता- “लोिांमध्ये िाही गैरसमज पसरवनू दगं े घडवण्याच्या
रास्वसघं ाच्या योजनेसबं धं ी मला माकहती कमळाली आहे. मकु स्लमासं ारखे
पोर्षाख घालनू सघं ाचे अनेि लोि कहदं वंू र हल्ले िरणार आहेत ज्यायोगे
कहदं ू लोि खवळतील. त्याच वेळी िाही कहदं ू लोि मकु स्लमांवर हल्ले
िरून मकु स्लमांना िडिवतील. अशा प्रिारे दोन्ही समाजांना कचर्ावनू ते
दगं लींचा िडिा उडवतील.” सघं ाच्या लबाडीचे हेच कवशेर्ष प्रर्मपासनू
आहे. आजच्या िारतात याची प्रचीती किती प्रिारे येते आहे? किती सोंगे
िाढली जात आहेत?
रास्वसंघाचा इस्लाम आकण किश्चॅकनटीसंबंधीचा तीव्र िेर्ष
एवढ्यासाठीच आहे िी त्याचं ा चातवु िण्यािशी िोणत्याही प्रिारे मेळ बसू
शित नाही. त्यांना त्यातील िाहीही मान्यच होऊ शित नाही. त्यांचे हे
चातवु िण्यि अमान्य िरणे त्यांच्या घशात हाडिासारखे अडिते. या दोन
धमांच्या लोिानं ा एिा साच्यात दाबनू हवे तसे वळवायचे आकण िाहीही
िरून त्यांचे चैतन्य कहरावनू त्यांना िोणत्याही मानवाकधिारांकशवाय
किंवा हक्िाकं शवाय सडवायचे हाच रास्वसंघाचा दृष्टीिोन आहे. वी ऑर
अवर नेशनहूड कडफाइन्ड या पस्ु तिातील पष्ृ क्र. ४७ वर गोळवलिरांनी
हे अगदी सस्ु पष्टपणे म्हटले आहे, ‘देशात आलेल्या स्र्लातं ररत लोिानं ी
त्या त्या देशातील बहुसंख्य लोिांशी, -राष्ट्ट्रीय वंशाशी- सहजपणे जळ
ु वनू
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घेतले पाकहजे- त्याचं ी संस्िृती, िार्षा, बहुसंख्यिांच्या आशाआिाक्ष
ं ा
आत्मसात िरताना त्यांनी आपले स्वतंत्र अकस्तत्व, आपले कवदेशातनू
आलेले असणे कवसरून गेले पाकहजे. त्यानं ी तसे िे ले नाही, आकण ते परिे
म्हणनू च जगत राकहले, त्याच्ं या नव्या राष्ट्ट्राला त्याचा त्रास होत असला
तरीही आपल्याच मळ
ू देशाच्या रूढी परंपरा पाळत राकहले तर त्यांना
िोणतीही कवशेर्ष सरु क्षा कमळता िामा नये, अकधिार किंवा हक्िाचं ा तर
कवर्षयच सिं वत नाही. परक्यासं ाठी िे वळ दोनच मागि मोिळे आहेतत्यांनी मळ
ू राष्ट्ट्रीय वंशात सामील व्हावे, नवी संस्िृती स्वीिारावी किंवा
मग राष्ट्ट्रातील वंश जोवर मान्यता देईल तोवर त्यांच्या दयेवर जगावे किंवा
मग राष्ट्ट्रीय वश
ं ाच्या इच्छे नसु ार ते म्हणतील तेव्हा देश सोडावा.’ इतिी
नीतीभ्रष्ट िल्पना मांडणारा हा मनष्ट्ु य म्हणजे कहटलरचाच िाऊ.
रास्वसंघ आकण त्यांची कपलावळ िशाप्रिारे फसवणि
ु ीचे मागि
आखते त्याचे एि अगदी स्पष्ट उदाहरण म्हणजे कटपू सल
ु तानाच्या
बाबतीतली बदनामीची मोहीम. कटपू सल
ु तानाची राजवट होती १७८२ ते
१७९९ या िाळातील. संघपररवारातील संघी कविानांनी असे सांगायला
सरुु वात िे ली िी िोडगू (िूगि) या िागात ६९,००० कहदं चंू े इस्लाममध्ये
धमांतर िरण्यात कटपू सल
ु तानाचा हात होता. िोडगू कजल््ाच्या स्टेट
गॅझेटीअरमधील या िागाच्या तेव्हाच्या लोिसख्ं येचे आिडे तपासा.
कितीही प्रयत्न िरून आिडे फुगवले तरीही संपणू ि लोिसंख्या
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६९,०००च्या वर जात नाही. त्यांचे म्हणणे खरे असेल तर आज िोडगचू ी
संपणू ि लोिसंख्या मकु स्लम असायला हवी होती नाही िां? पण प्रत्यक्षात
िोडगच्ू या मसु लमान लोिाचं ी सख्ं या एिूण लोिसख्ं येच्या जेमतेम
१५% आहे. सघं ाचे आधं ळे कविान या गोष्टीची दखल घेत नाहीत, घेऊ
इकच्छत नाहीत. खोटे बोला, असत्याची बीजे पेरा आकण ती वाढताना
पाहात रहा. ददु वै ाने, फसवणि
ु ीचे रान माजत चालले आहे. रास्वसंघ
आकण पररवाराला या फसवणि
ु ीच्या रानातनू कनघणारे खोटारडेपणाचेच
पीि हवे आहे. त्यांच्यात देवत्वाचा अंशही नाही. फसवणि
ू हेच त्याचं े
िुलदैवत आहे. त्यांची सदसकिवेिबद्ध
ु ी या लबाडीच्या िारखान्यात
बळी गेली आहे.
आता आपण हे तपासनू पाहू िी इर्ले सवि मकु स्लम आकण किश्चन्स
हे बाहेरच्या देशांतनू इर्े आले आहेत िा? त्यातील बहुसंख्य लोि
चातवु िण्याितील अत्याचारांनी, अन्यायांनी कपडलेले लोि होते आकण
जातीिेदाच्या चक्राखालनू सटु ण्यासाठी त्यानं ी धमांतर िे ले होते हे खोटे?
कशवाय इस्लामी आक्रमिांचे आगमन झाल्यानंतर सत्तेच्या
अकिलार्षेपोटी, सैन्यातील मानाच्या पदांसाठी, प्रशासिीय
उच्चपदांसाठी, प्रकतष्ेसाठी इस्लामचा स्वीिार िरण्याचा आरंि िरणारे
लोि उत्तर िारतातील आयि ब्राह्मणच होते ना? रास्वसघं ाच्या िेर्षाचे लक्ष्य
असलेले पाकिस्तानातील अनेि मसु लमान हे असेच पवू ािश्रमीचे आयि
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ब्राह्मण होते ना? हे वास्तव स्वीिारण्याची िुणाचीच तयारी नाही. कनदान
या पवू ािश्रमीच्या कहदं चंू ,े आजच्या मसु लमानांचे मळ
ू तपासनू पहाल?
त्याचं े मळ
ू आयिवश
ं ी नाही? पन्ु हा एिदा, त्याचं ी हे सारे जाणनू घेण्याची
इच्छाच नाही. त्याचं ी एिमात्र इच्छा आहे ती सवांनी चातवु िण्यािची
दडं ाबेडी घालनू आयष्ट्ु याची वाटचाल िरावी. त्यामळ
ु े च चातवु िण्यि हेच
खरे आकण एिमेव कहदं त्ु व असल्याचा दावा रास्वसंघ उचलनू धरतो.
बहुसख्ं य कहदं ू धमीय हे उदारमतवादी असनू ही त्यानं ा अशा प्रिारे
कहदं त्ु वाच्या व्याख्येतच फसवण्यात येत,े त्यांना इतर धमांचा िेर्ष िरायची
दीक्षा कदली जाते आकण या प्रकक्रयेत त्यांना मसु लमान आकण किश्चनांवर
हल्ले िरण्यासाठी पायदळात िरती िे ले जाते.
रास्वसघं ािडे आतवर पाहाताना आपले लक्ष आणखी िाही
महत्त्वाच्या गोष्टींिडे वळले पाकहजे. ितू िाळातील िबरी खणनू ितु े
जागवण्यात आकण त्यांना वतिमानात नाचवण्यात रास्वसंघ हा िाही
एिटाच नाही. सघं ाच्या िाळ्या सावलीत आता त्याचं ी कपलावळही
प्रचडं उत्साहाने या िामात सामील झाली आहे. संघाच्या प्रमख
ु प्रिाशन
सस्ं र्ेचे १९९७मध्ये प्रकसद्ध झालेले ‘परम वैिव िे पर् पर’ हे पस्ु ति
सारे तपशील देते. या कपलावळीत िारतीय जनता पक्ष आहे, अकखल
िारतीय कवद्यार्ी पररर्षद आहे, कहदं ू जागरण मंच आहे, संस्िार िारती
आहे, कवर्श् कहदं ू पररर्षद आहे, बजरंग दल आहे. एिंदर अशा चाळीस
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सस्ं र्ा संघटनांचा उल्लेख या पस्ु तिात आहे. ही १९९६मधली माकहती
आहे. यानंतरच्या िाळात आणखी किती असली िछ्त्
ू त्रे उगवली
असतील गणतीच नाही. ‘धमिससं द’ ही धाकमिि सघं टनाही सघं ाच्याच
पंखाखालची आहे. िनािटिच्या बजरंग दलाचेच िावंड असलेली श्री
राम सेनै ही सघं टना सद्ध
ु ा यातच आहे. ही सारी कपलावळ रास्वसघं ाचीच
असनू ही, यांच्या िाही कहसं ि िृत्यामं ळ
ु े सघं अडचणीत येतो आहे असे
वाटले िी संघ अगदी ठरीवपणे या संघटनांशी आपला िाहीही संबंध
नाही असे सांगनू मोिळा होतो. खरे तर या सवि संघटनांचे संघाशी
आतड्याचे नाते आहे.
ज्या प्रिारे रास्वसघं स्वयसं ेविानं ा आपल्या कवचारप्रणालीची दीक्षा
देतो ते तर सवाित ियावह आहे. गोळवलिरांच्या शब्दांत, “आपण ज्या
क्षणी या संघटनेचा िाग बनतो आकण संघ-धारणा स्वीिारतो, त्यानंतर
आपल्या आय़ष्ट्ु यासबं धं ी दसु ऱ्या िाही पयाियाच
ं ा कवचार िरणे सिं वतच
नाही. जे सांकगतले आहे ते िरा. िबड्डी खेळायला सांकगतले तर िबड्डी
खेळा. बैठि घ्यायला सांकगतली तर बैठि घ्या. उदाहरणार्ि आपल्या
िाही कमत्रानं ा सागं ण्यात आले िी राजिीय िायिक्रमातं िाग घ्या. पण
म्हणजे आता राजिारणाकवना त्यांना जगता येणार नाही किंवा ते
पाण्याकवना मासा तडफडावा तसे तडफडतील असे होता िामा नये. त्यांना
राजिारणातनू बाजल
ू ा व्हायला सांगताच ते कवनाकवलंब बाजल
ू ा होतील.
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त्याचं ी िाहीही हरित असणार नाही. त्यांना कनवडीचे िुठलेही स्वातंत्र्य
असणे अनावश्यि आहे.”
(वध्यािच्या कसंदी गावात गोळवलिरांनी १६ माचि १९५४ रोजी
कदलेले िार्षण)
इर्े गोळवलिर कनवडीचे स्वातत्र्ं य अनावश्यि असल्याचे सागं तात.
व्यक्तीगत कनवड महत्त्वाची नसल्याचे घोकर्षत िरतात. इर्े प्रश्न असा आहे
िी अनेि लहान मल
ु े संघटनेत आणली जातात आकण जबरदस्तीनेच
सामील िे ली जातात. लोिानं ा मनाची तयारी िरण्याचाही अवधी कदला
जात नाही.
संघ स्वयंसेवि होण्याच्या नावाखाली ते अमानर्षु यंत्रमानवांचीच
फौज तयार िरत असतात. रास्वसंघाने जाळ्यात ओढलेल्या मल
ु ांना िसे
वाचवायचे हा एि प्रश्नच आहे!
कहदं ू समाजाने या कवकचत्र िाळात या कवर्षयावर बोलणे आवश्यि
आहे. चातवु ण्ि यािचे ढोल वाजवणाऱ्या कहदं चंू ी क्रूर िृत्ये पाहूनही गपचपू
बाजल
ू ा उिे राहून गंमत बघण्याची ही वेळ नाही. खरे तर असले क्रूर कहदं ू
तसे अल्पसख्ं यच आहेत, पण मेंढीचे िातडे पाघं रून िळपात कशरलेल्या
एखाददसु ऱ्या लाडं ग्याइतिे च घातिी आहेत. सविसामान्य कहदं ू
समाजातील माणसु िी न हरवलेले लोि सवि जातींत आहेत- यात ब्राह्मण
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आले तसेच आकदवासी आकण इतरही आले- या सवांनी एित्र येऊन हा
कवचार िे ला पाकहजे.
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३-आजघडीला

आज, िाजप हे रास्वसघं ाचे एि कपल्लू िें िात आकण इतर अनेि
राज्यांत सत्तेवर आहे. महाराष्ट्ट्रातही अनेि लांड्यालबाड्या िरून,
येनिे न प्रिारे ण नि
ु ताच िाजप सत्तेत पन्ु हा कशरला आहे. १९७५मध्ये
आकणबाणीच्या िाळात रास्वसंघाच्या राजिीय पक्षाने म्हणजेच
जनसंघाने जयप्रिाश नारायणांच्या नेतत्ृ वाखाली इकं दरा गांधींच्या
हुिूमशाही िारिाराला कवरोध िरण्याच्या मोहीमेत कशरिाव िरून
घेतला. तेव्हापासनू त्यांचा रागरंग पणू िपणे बदलला. आजवर लोि
जनसंघाला नािारत आले होते ते त्यांना कनदान दारात उिे िरू लागले.
रास्वसघं ाच्या सदस्यानं ी जयप्रिाश नारायणाच्ं या जनता पाटीचे सदस्यत्व
घेताना दहु रे ी पक्षसदस्यत्वाचा आकण रास्वसघं ाच्या सदस्यत्वाचा त्याग
िरण्याचे वचन कदले. असे वचन देणारे महत्त्वाचे नेते होते, अटलकबहारी
बाजपेयी, लालिृष्ट्ण अडवाणी आकण रास्वसंघाचे सरसंघचालि
बाळासाहेब देवरस. त्याच्ं या सोज्वळ प्रकतमेला िल
ु नू जयप्रिाश
नारायणांनी त्यांच्यावर कवर्श्ास टािला. जनता पाटीत नांदत असताना
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त्यानं ी िधीही त्यांचे संघाशी असलेले संबंध संपवले नाहीत आकण संघाचे
सदस्यत्वही सोडले नाही. वचन मोडणे हातचा मळच होता. जयप्रिाशाचं ा
कवर्श्ासघात झाला होता. नतं रच्या वर्षाित जेपी या कवर्श्ासघाताबद्दल दिःु ख
प्रिट िरताना म्हणाले, “त्यानं ी मला दगा कदला.”
(१९७५च्या आकणबाणीत जयप्रिाश नारायणांना चंडीगडच्या
घरातच नजरिै देत ठे वण्यात आले होते तेव्हा शासनाने कजल््ाचे िलेक्टर
एम जी देवसहायम् यांना त्यांच्या नजरिै देवर लक्ष ठे वण्यासाठी नेमले.
रोज िेटीगाठी होत असल्यामळ
ु े ते जेपींचे कनिटवती कमत्रच झाले.
नजरिै देतनू सटु िा झाल्यानंतरही त्यांची मैत्री कटिून राकहली. त्यांचे हे
शब्द एमजी देवाशयम यांनी अजाज अश्रफ यांना कदलेल्या मल
ु ाखतीत
वाचायला कमळतात. ही मल
ु ाखत न्यजू कक्लि या ऑनलाईन माकसिाच्या
२६ जनू २०१९च्या अंिात वाचायला कमळे ल.)
जनसंघाचा िारतीय जनता पक्ष झाल्यानंतर रास्वसंघ आकण िाजपचे
फसवणि
ु ीचे उद्योग देशिरात वेगाने पसरू लागले. यातनू अखेर िारतीय
जनता पक्ष सत्तेतही आला. देशिरात गोंधळ, सश
ं य, िेर्षाचे वातावरण
कनमािण िरून, पाकिस्तानला सवाित धोिादायि शत्रू ठरवनू त्यांनी
देशाची मोठ्या प्रमाणात कदशािल
ू िे ली. िारतात घडणाऱ्या
बारीिसारीि दगं लींनाही पाकिस्तानच जबाबदार असल्याचे सांकगतले
गेल,े लोिानं ा एिमेिाकं वरुद्ध िडिावण्याचे सत्र सरू
ु झाले. समाजात
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ियाचे वातावरण सातत्याने राहील अशी िाळजी ते घेऊ लागले.
िधीिधी स्वतिःच दगं ली िरायच्या आकण दोर्ष मसु लमानांवर ठे वायचा
ही नेहमीची यक्त
ु ी होऊ लागली. आकण आता ज्या कहदं ु धमािच्या ज्या
छत्राखाली शेिडो श्रद्धा, परंपरा आकण पर्ं जपले जात होते ते छत्रच
जयप्रिाश नारायणांसारखा शोि व्यक्त िरताना कदसते आहे... दगा झाला
आहे.
सत्तेवर येण्याआधी िाजपने किती वचने कदली होती? िसलेिसले
वेर्ष त्यानं ी पाघं रले होते? एि िी दोन िी किती? त्यानं ी दावा िे ला होता
िारतीयांनी बेिायदेशीरपणे जो पैसा परदेशी बाँिांच्या खात्यांत ठे वला
होता तो परत आणला जाईल आकण प्रत्येि िारतीयाच्या खात्यात पंधरा
लाख रुपये टािले जातील. नरें ि दामोदरदास मोदी यानं ी स्वतिःच्या तोंडाने
हे सांकगतले होते. िुणाला कमळाले ते? तो पैसा आला असेल तर िुठे
गेला? मग मोदींनी िोट्यवधी नोिऱ्या कनमािण िरण्याची घोर्षणा िे ली
होती. पण त्यानं ी कनकमिती िे ली ती अितू पवू ि बेिारीची! िोण बोलणार
आहे? हे प्रश्न िोण कवचारणार आहे? शेतिऱ्यांचे उत्पन्न द्ु पट िरू
म्हणाले होते ते. पण शेतिऱ्यांचे उत्पन्न जेवढे होते तेवढेही उत्पन्न त्यांना
कटिवता आले नाही. त्यांनी आपल्याला धळ
ू चारली आहे. ते िाहीही
सोडत नाहीत. साविजकनि उद्योग खाजगी क्षेत्रात कविून त्याचं ी मौज
चालली आहे. कवदेशी िजािचा बोजा इतक्या प्रमाणात िधीच वाढला
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नव्हता. त्यांचे गोडगोड बोलणे, पोिळ आर्श्ासने, वाळूचे बंगले यांच्या
घोळात घेत त्यांनी देशाचे कदवाळे िाढले आहे. वाढती बेिारी आकण
महागाई यामळ
ु े ते जराही कवचकलत होताना कदसत नाहीत. दोन समाजातं
िेर्ष पेरणे, तो धमु सत ठे वणे आकण मग उतू जाऊ देणे... या सत्ताधाऱ्यानं ी
लोिांना िेर्ष िरण्यातच समाधान मानायला कशिवले आहे. ज्यांनी
िाजपला मत कदले आकण सत्ताकसंहासनावर बसवले त्यांनाही आता
पश्चात्ताप होताना कदसतो आहे. पररणामी नागररिाच्ं या मनातील सावििौम
देशाची िावनाच उतरणीला लागली आहे. ज्या मतदारांनी यांना कनवडून
कदले त्या मतदारांच्या दैनंकदन संघर्षािशी यांचा जणू िाहीही संबंध नाही.
आजच्या िारतातील राजिीय पक्षांची घडण िशी आहे यात या
घसरणीचे उत्तर सापडू शिते. १- व्यक्तींनी कनयकं त्रत िे लेले पक्षीय
राजिारण २- िुटुंबानं ी कनयंकत्रत िे लेले पक्षीय राजिारण ३असंवैधाकनि संघटनांनी कनयंकत्रत िे लेले पक्षीय राजिारण. या तीन
प्रिारच्या पक्षाच
ं ी सत्ता िारतात िुठे ना िुठे नादं त आहे. या तीनही
प्रिारांमळ
ु े लोिशाही धोक्यातच येत.े आज देशाचे चालित्व िाजपच्या
हाती आहे- असंवैधाकनि संघटनेने कनयंकत्रत िे लेला पक्ष. व्यक्ती किंवा
िुटुंबाने कनयंकत्रत िे लेल्या पक्षात जसे मतदारांच्या कहतापेक्षा पक्षप्रमख
ु ाचं े
कहतरक्षण िरण्यािडे िल असतो तसेच, असवं धै ाकनि सघं टनेने कनयंकत्रत
िे लेल्या पक्षात मातसृ ंघटनेचे कहत जपले जाते. ही पक्षसंघटना तीनही
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पक्षप्रिारातं ील सवािकधि धोिादायि म्हणावी लागेल. म्हणनू च आज
आपल्याला कदसते िी िाजपचे आमदार-खासदार, मंत्रीसंत्री, छोटेमोठे
नेतेही रास्वसघं ाच्या नजरे त िरण्यासाठी िशाही उड्या मारायला तयार
असतात. असल्या देखाव्यात एिमेिावं र मात िरण्याचे त्याचं े इक्सत
असते.
असंवैधाकनि संघटनांनी कनयंकत्रत िे लेल्या पक्षाबं ाबत आणखी एि
कनरीक्षण आहे- उदाहरणासकहत पाहू- बलाढ्य नेता म्हणनू सवित्र प्रकतमा
तयार िे ल्यानतं र मोदी हे बहुमत कमळालेल्या िाजपिडून पतं प्रधान झाले.
पण तरीही ते िे वळ कदसण्यापरु ते प्रमख
ु उत्सवमतू ी आहेत. खरे दैवत आहे
रास्वसंघ- जे नागपरू च्या मंकदरात आरामात बसले आहे. उत्सवमतू ीच्या
वेर्षिर्षू ेतील पात्र देशिर इिडून कतिडे कफरत असते, लोिाचं ा
जयजयिार घेत असते. उत्सवमतू ी होण्यासाठी मख्ु यतिः िाय लागते?
िाही िौशल्ये लागतात- जनसंमदािपढु े प्रिावी अकिनय िरावा लागतो,
आपल्या शासनिालात िाही ियि
ं र समस्या उद्भवल्या तर िाहीतरी
मदु द्य् ावरून िावकनि उिेि घडवनू लोिांचे लक्ष दसु रीिडे वळवण्याची
धतू िता लागते, लोिांना येडे बनवण्याच्या यक्ु त्या गाठीशी असाव्या
लागतात आकण सवाित महत्त्वाचे म्हणजे गािाऱ्यात बसलेल्या खऱ्या
दैवताशी ‘शतप्रकतशत’ कनष्ा असावी लागते. बस्स, एवढेच लागते.
आजघडीला हेच तर होते आहे ना?
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आपल्या लोिशाहीवरचे आणखी एि महासंिट म्हणजे अशा
असंवैधाकनि संघटनेने चालवलेल्या पक्षाची नेतत्ृ वकनवडीची प्रकक्रया.
जणू िाही देवताच्ं या अगं ावरची फुले िाही कनवडि िक्तानं ा वाटली
जातात तसे प्रसादासारखे नेतत्ृ व ठरते. सारे िसे िळसत्रू ी बाहुल्याच्ं या
खेळासारखे! नवा नवा बाहुला, रंगीबेरंगी िपडेवाला, राजिारण
िरण्याचे िौशल्य असो वा नसो- पण त्याला कदलेल्या तालाबरहुिूम
कवनातक्रार नाचता आले पाकहजे, प्रेक्षिानं ा त्याच्या नाचाने गगंु वनू ठे वले
पाकहजे... जर आधीचा बाहुला कततिासा आिर्षिि राकहला नाही तर
त्याची जागा दसु रा बाहुला घेतो... रंगमंचावर प्रवेशतो... नेता होतो.
आधीचा बाहुला अडगळीत पडतो. कनवडून आलेल्या प्रकतकनधींची ही
अवस्र्ा मातसृ ंस्र्ा िरत असेल तर त्यात मोठाच धोिा आहे. बािी सवि
गोष्टींपेक्षा आपल्या लोिशाहीला आज असलेला सवाित मोठा धोिा हाच
आहे.
अशा साऱ्या गोष्टी एित्र येऊन लोिांचे जगणे पार िे कवलवाणे झाले
आहे. असवं ैधाकनि सघं टनेच्या हातातले बाहुले असलेल्या िाजपने
कनयक्त
ु िे लेल्या पंतप्रधानांिडे िाही राज्यित्यािसाठी आवश्यि अशी
िौशल्ये हवीत असे ठरले असते तर बेिारी कनकश्चतच रोखता आली
असती. महागाईवर कनयंत्रण कमळवता आले असते. सरिार साविजकनि
संपत्तीची कवक्री िरून टािण्यासाठी हातघाईवर आले नसते. कवदेशी
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िजािचा बोजा वाढतच गेला नसता. िारतातील स्वायत्त संस्र्ांना कनिामी,
कनष्ट्फळ िरण्यात आले नसते.
पंतप्रधान मोदींच्या या िौशल्यहीन चिचिीत जगात िोकवड
१९च्या हल्ल्यापवू ी म्हणजे २०२० पवू ी अबं ानींची सपं त्ती २.९८ लाख
िोटी होती- ती आता ८.०३ लाख िोटी झाली आहे. अडानींची संपणू ि
संपत्ती िोकवड-१९च्या हल्ल्याआधी म्हणजे २०२०च्या आधी ६९ हजार
िोटी होती म्हणजे अंबानींच्या संपत्तीच्या एि चतर्ु ांशही नव्हती- पण
दरम्यानच्या िाळात ती वाढून आता ७.८० लाख िोटी झाली आहे.
िे वळ २ वर्षांत ही मजल! (संदिि-फोब्जि् मॅगेकझन- १० जनू २०२२). एि
दोन नव्हे तर अनेि प्रिारच्या कवर्षमतांच्या दऱ्यांतनू खेचत फरफटत
कनघालेला िारत िणी तटु लेल्या पतगं ासारखा िरिटतो आहे. पण
सरिार िे वळ श्रीमंतांना सवलती आकण अर्िसाहाय्य देऊ िरते आहे.
िरिपात िरते आहे. हजारो िोटींचे िजि माफ िरून टाित आहे आकण
पन्ु हा िजि घ्यायची परवानगीही कदली जात आहे. हे सरिार िोणाचे
आहे? देशातील सवि लोिांनी बसनू यावर शांतपणे मनोमन कवचार िे ला
पाकहजे.
पण िाहीही होवो- लोि दैनंकदन आयष्ट्ु यात कितीही झगडत राहोत,
िाहीही घटना घडोत वा प्रसंगकनकमिती होवो, देशाच्या कचंधड्या उडोत...
असवं ैधाकनि मातसृ घं टनेच्या कनयत्रं णाखालील िारतीय जनता पक्ष
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देशिक्तीची गीते गणु गणु त अनावश्यि िायदेिानू आकण घटनादरुु स्त्यांचे
प्रस्ताव आणत आहे. िाजपातनू चातवु िण्यि पद्धतीचा दगु ंध मरु त चालला
आहे, मनचू े िायदे घसु वत िारतीय सकं वधानाचा शक्तीपात िरणे सरू
ु
आहे, इस्लाम आकण किश्चॅकनटीबद्दल टोिाची असकहष्ट्णतु ा,
आयिवंशश्रेष्त्वाच्या िल्पना उचलनू धरल्या जात आहेत. िोणतीही
किंमत देऊन ही सामग्री तर जमवलीच पाकहजे. िुठे ही शोधा ती सापडतेच.
िनािटिातील ‘धाकमिि स्वातंत्र्याच्या हक्िाचा िायदा’ हा वरवर
पाहाता िायदा असल्यासारखा िासतो. पण नीट वाचनू पाकहलात तर
त्यात िारतीय सकं वधानाला उदध्् वस्त िे ल्याचे आकण मनच्ु या
धमिशास्त्रातील कनयमांना घसु वल्याचे कदसते. आपण सारे आपल्या
संवैधाकनि स्वातंत्र्यांबद्दल बोलतो, पण रास्वसघं ाने स्वातंत्र्याचा अर्िच
सपं णू िपणे बदलनू टािला आहे. सघं ाचे गोळवलिर गरुु जी त्याच्ं या ‘बचं
ऑफ र्ॉट्स’मधे म्हणतात, “स्वातंत्र्य असणे याचा अर्िच आपल्या
राष्ट्ट्रीय मल्ू याच
ं े म्हणजेच धमि आकण सस्ं िृतीचे सवं धिन आकण प्रसार िरणे
आहे.” गोळवलिरांचे शब्द हे िाजपसाठी संकवधानासारखेच आहेत
िारण ते अखेर रास्वसंघाचे अपत्य आहे. गोळवलिर धमि िशाला
म्हणतात हे समजनू घेऊ. त्याच्ं या दृष्टीने चातवु िण्यािला समर्िन देणाऱ्या
मठू िर कहदं चंू ा धमि तोच धमि आहे. अनेिकवध परंपरा पाळणाऱ्या फार
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मोठ्या कहदं ू समाजाशी त्यांना देणेघेणे नाही. अशा अगदी लहानशा कहदं ू
गटािडे धमािची मशाल सोपवण्यात येत असेल तर ते नैकतिदृष्ट्या िसे
िाय समर्िनीय ठरू शिते? यावर प्रश्न कवचारले गेले पाकहजेत. आकण
सपं णू ि धमािची व्याख्या जर गोळवलिर िाय म्हणतात याच एिा
आधारावर होणार असेल तर मग आपल्या संकवधानाने कदलेल्या
व्यकक्तस्वातंत्र्याचे िाय, अकिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे िाय, धाकमिि स्वातंत्र्याचे
िाय? चातवु िण्यि व्यवस्र्ेमध्ये जो कहदं ू समाज शिू वणाित गणला गेला
होता, त्यांना पन्ु हा एिदा शिू त्वात ढिलले जाईल िाय हा प्रश्नही
कवचारायला हवा. ब्राह्मण, क्षकत्रय आकण वैश्यांची हर प्रिारे सेवा िरणे
हेच त्याच
ं े आय़ष्ट्ु य असणार आहे िा? हे प्रश्न समोरासमोर कवचारले गेले
पाकहजेत.
गोळवलिर आपल्या ‘बचं ऑफ र्ॉट्स’ या पस्ु तिात िारताची
सघं राज्य पद्धती गाडायची िार्षा बोलतात. एिाच झटक्यात िाजपने
िारताची संघराज्य पद्धती कखळकखळी िरून टािली- गाडण्याच्या
जवळपासच नेली. जीएसटी िराच्या कनकमत्ताने हे िरण्यात आले. वरवर
पाहाता जीएसटी हा आकर्िि सधु ारणेचा कनणिय वाटतो. पण त्याचा
पररणाम िाय झाला आहे? िारतातील राज्यांनी हा िर मान्य िरून
आपली आकर्िि स्वायत्तता िें िाच्या अधीन िरून टािली आहे. आता
अशी पररकस्र्ती आहे, िी राज्यांनी आपली सपं त्ती िें िाच्या पायापाशी
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नेऊन ओतली आहे आकण त्यातला कहस्सा कमळावा म्हणनू आता त्यांना
रडतिेित कििा मागाव्या लागत आहेत. या बाबतीत राज्यांची स्वायत्तता
सपं वनू िाजपने गोळवलिराचं ी इच्छा पणू ि िरून त्यानं ा आदराजं ली
वाकहली आहे. सघं राज्य पद्धतीचा आत्मा असलेला सकं वधानातील सवाित
महत्त्वाचा िाग त्यांनी कमटवनू टािला आहे! आता आपल्या समोर
ठािला आहे कहदं ीला राष्ट्ट्रिार्षा बनवण्याच्या सक्तीचा प्रश्न- िारण
त्यानतं र येणार आहे सस्ं िृत िार्षा राष्ट्ट्रिार्षा बनवण्याचा प्रयत्न. यातनू
अखेर कवकवधता संपवण्याचा हेतू आहे. एि राष्ट्ट्र, एि िार्षा, एि वंश,
एि चालि... वगैरे वगैरे.
कशक्षणाच्या बाबतीतही तीच िर्ा आहे. रास्वसंघ नेहमीच आपला
पजं ा कशक्षण आकण इकतहासावर ठे वनू असतो. शालेय कशक्षण हे तर
िेर्षप्रसाराचे प्रमख
ु साधन. याचे एि छोटेसे पण स्पष्ट उदाहरण पहा.
सहावीच्या एिा पाठ्यपस्ु तिातनू एि वाक्य गाळले गेल-े “कटपू
सल
ु तानाने कब्रकटशाकं वरुद्ध अनेि लढाया िे ल्या. फ्रेंचाच्ं या सार्ीने त्याने
कब्रकटशांना देशातनू हािलनू िाढण्याचे प्रयत्न िे ले.” हे वाक्य धड्यातनू
िाढून टािले गेल.े कशवाय कटपू सल
ु तानाने िे लेले रे शीमशेतीचे प्रयोग,
जमीन सधु ारणा, शेतिऱ्यांना छोटी िजे परु वण्याचे प्रयत्न, नाण्यांची
टाि
ं साळ उिारणे हे सारे िाढून टािण्यात आले. कशवाय सहावीच्या
पस्ु तिातील ‘इतर धमांचा उदय’ हा धडाही संघवाल्यांना सहन झाला
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नाही. त्यात जैन, बौद्ध हे नवीन धमि असल्याचे कलकहण्यात आले होते.
त्यात बदल िरून िनािटि सरिारने जैन आकण बौद्ध हे कहदं ू धमाितीलच
दोन पर्ं असल्याचे वाक्य टािून तो धडा आठवीसाठी टािला. जैन,
बौद्ध, शीख, कलगं ायत हे िारतातील खरे स्वतत्रं धमि आहेत हे वास्तव
चातवु िण्यिवाद्यांच्या घशात अडिते खरे .
पाठ्यपस्ु तिांमधे असे प्रकतगामी बदल िरणे तसे नवीन नाही.
१९९८मध्ये िाजपच्या नेतत्ृ वाखालील एनडीए सरिार सत्तेवर आले
तेव्हा मानव ससं ाधन मत्रं ी डॉ. मरु ली मनोहर जोशी यांना शालेय
अभ्यासक्रमात ‘पौरोकहत्य आकण िमििांडे’ हा कवर्षय घातला होता.
त्याच्ं याच िाळात कवज्ञानाकधकष्त खगोलशास्त्राऐवजी ज्योकतर्षकवद्येच्या
कशक्षणावर त्यांनी िर कदला. वैकदि िमििांडात वणिन िे लेल्या
पत्रु जन्मासाठी िरण्याच्या पत्रु िामेष्टी यज्ञाबद्दलचीही माकहती देण्यात येऊ
लागली. एिंदरीत अकववेिी श्रद्धा आकण मख
ू िपणाच्या गोष्टी लहान
मल
ु ांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. रास्वसंघाच्या िायाित
कवश्ले र्षण किंवा कवचार िरण्याची गरज नसल्याचे गोळवलिरांनी
साकं गतले होते ते आठवा. सत्तेत आल्यानतं र त्यांनी बालकशक्षणात हीच
तत्त्वे रुजवण्यास सरुु वात िे ली.

47

a

अकलिडेच सीबीएसईने आपल्या कसलॅबसमधनू अनेि कवर्षय
हटवले. यामध्ये दहावीच्या अभ्यासक्रमातनू लोिशाही आकण कवकवधता,
जागकतिीिरणाचा शेतीवरील पररणाम, जन आदं ोलने, जातीयवाद या
कवर्षयानं ा वगळण्यात आले. अशा प्रिारची शैक्षकणि क्षेत्रातील
ढवळाढवळ शक्य व्हावी म्हणनू च रास्वसंघाने आणखी एि कपल्लू पाळले
आहे- ते म्हणजे ‘कशक्षा सस्ं िृती उत्र्ान न्यास’. या िारे ते सातत्याने
एनसीईआरटीवर अभ्यासक्रमातनू ‘माजी पंतप्रधान मनमोहनकसंग यांनी
१९८४च्या शीख कशरिाणाबद्दल माफी माकगतली’ किंवा ‘२००२च्या
गजु रातमधील दग्ं यांमध्ये २००० मकु स्लमांच्या हत्या झाल्या’ असे
अडचणीचे सदं िि वगळण्यासाठी दबाव टाित असतात. त्याचं ा भ्याड
धतू िपणा तो हाच आहे. िोण जाणे सध्या डोळ्यासमोर घडत असलेल्या
घटना लपवण्याची कशिस्त िरणारे हे लोि िुणालाच माहीत नसलेला
अवािचीन ितू िाळ आणखी िोणिोणत्या रंगात रंगवतील... िी
अदृश्यच िरतील?
हेच सरू
ु राकहले तर एि वेळ अशी येईल िी आपल्याला हेडगेवार
आकण सावरिर यांनीच स्वातंत्र्य कमळवनू कदले असेच पाठ्यपस्ु तिात
वाचायला लागेल. हेडगेवारानं ी िारताचा स्वातत्र्ं यलढाच नािारला होता
आकण वीर म्हणवले गेलेल्या सावरिरांनी कब्रकटश वसाहतवाद्यांशी,
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साम्राज्यवाद्याश
ं ी तडजोड िरून माफीपत्रे कदली होती. असे लोि िारतीय
स्वातंत्र्यलढ्याचे कशल्पिार असल्याची िहाणी लविरच रचली जाईल
आकण प्रसतृ ही होईल. गांधीहत्या िरणाऱ्या गोडसेचा धडा तो कहदं धू मािचा
सरं क्षि हीरो होता अशा प्रिारे शाळे त कशिवला जाईल. येत्या िाळात
रास्वसंघ आकण त्यांची कपलावळ िायिाय कदवस दाखवतील ते लविरच
उलगडत जाणार आहे!
आणखी किती िाळ हे सांगत राहावे लागणार आहे? आयि वंश हा
सविश्रेष् आहे एवढेच मान्य िरून िागणार आहे? मळ
ू कनवासींसाठी सघं ाने
आकदवासी ही संज्ञा बदलली आकण त्यांना वनवासी म्हणनू संबोधायला
सरुु वात िे ली. त्यांच्यािडून सारे िाही कहसिावनू घेणारे हेच लोि आता
आकदवासींची नावेही बदलायचा प्रयत्न िरत आहेत. याचे िारण सोपे
आहे, जोवर आकदवासी स्वतिःचे स्वतंत्र अकस्तत्व राखतील तोवर
बािीच्यांना आपण या िमू ीत परिे च असल्याची िावना येत राहील. हाच
धागा धरून साकं गतले पाकहजे, राखीगढी येर्े सापडलेल्या अवशेर्षातं
सापडलेल्या डीएनए अभ्यासावरून हेच स्पष्ट झाले होते िी कसंधु
संस्िृतीच्या लोिांचे आयि किंवा वैकदि लोिांशी िाहीही गणु सत्रू ीय
साम्य नव्हते.
रास्वसंघाला याचा धक्िा बसला, आकण मग त्यांनी कसंधु
सस्ं िृतीला सरस्वती सस्ं िृती म्हणायला सरुु वात िे ली. पण आपण आयि
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लोि बाहेरून आले हे मान्य िे ले तर? िारतिमू ी ही येर्े जन्मलेल्या
प्रत्येिाला पोटाशी धरते. कशवाय िारतात िकवड, आयि, इस्लाकमि आकण
किश्चन अशा सवि लोिांचे सबं धं एिमेिातं अकतशय घट्ट कवणले गेले
आहेत. असे असताना रास्वसघं इतिा अस्वस्र् िा आहे? सघं
वतिमानिाळात िा जगू शित नाही? आयि वंशाच्या र्ोरवीचा जीवघेणा
पगडा त्यांच्यावर आहे असे कदसते.
आपण श्रीराम सेनै किंवा बजरंग दलसारख्या संघटनांमधील
तरुणाचं ा कवचार िरू. कहजाब, हलाल, मकु स्लम कवक्रेत्यावं र बकहष्ट्िार,
अजान वगैरे गोष्टींवरून ते वातावरण तापवायच्या प्रयत्नांत सतत असतात
ते िा? हे सारे तरुण तळागाळातील पददकलत समाजातले नाहीत िा?
त्याच्ं यासाठी आपल्या देशात योग्य ते िाम, नोिऱ्या कनमािण होणे हे
कविासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही िा? पण रास्वसंघाच्या पोटी
जन्मलेल्या िाजपला या िशाशीच ितिव्य नाही. रास्वसंघ आकण िाजप
याच्ं या दृष्टीने शिू ानं ी त्यांचे पायदळ म्हणनू च राबले पाकहजे, त्यानं ा िायम
असरु कक्षत वाटले पाकहजे आकण त्यांना चातवु िण्यािच्या कनयमांनसु ार
नेहमीच सेवेिरी िकू मिे तच राकहले पाकहजे. िंत्राटी मजरू आकण त्याचं ी
कस्र्ती वेगळी नसते. आधी झालेल्या जमीन हक्ि सधु ारणा िायद्यांची
कवल्हेवाट लावली िी मग हे िमू ीहीन शिू पन्ु हा एिदा उच्चवणीयाचं ी
चािरी िरण्यात गंतु वता येतील, नाही िा? सरिारी प्रशासनातील
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ररिाम्या जागा न िरल्याने आकण कवकवध साविजकनि उपक्रम खाजगी
क्षेत्राच्या घशात घातल्याने नोिऱ्यांतील आरक्षणाचा प्रश्न आपोआप
कनिाली कनघतो. आरक्षण कमळत असलेल्या समाजाला बेरोजगार
िरण्याचा हा प्रयत्न नाही िाय? सन्माननीय नोिऱ्या गेल्या िी शिू ांना
अपमानास्पद अशा खाजगी चािऱ्या िे ल्याकशवाय पयाियच रहाणार
नाही. कशवाय एिीिडे िें ि सरिार िामगारांचे हक्ि दडपण्याचे प्रयत्न
जारीने िरतेच आहे.
सेंटर फॉर मॉकनटररंग इकं डयन इिॉनॉमी (सीएमआयई) या सश
ं ोधन
संस्र्ेच्या अहवालानसु ार २०१७ ते २०२२ या िाळात िारतीय
श्रकमिांमधील २ िोटी कस्त्रया नाहीशा झाल्या आहेत. हे सहज घडले,
योगायोगाने घडले िी कस्त्रयानं ी चल
ू मल
ू सािं ाळण्यासाठी घरात रहावे या
रास्वसंघाच्या छु्या अजेंड्यानसु ार घडले? असा संशय येणं, शंिा येणं
अगदी स्वािाकवि आहे.
या सवािसोबतच सध्या कशक्षणाचे खाजगीिरण जोरात सरू
ु िरण्यात
आले आहे, सरिारी कशक्षणसस्ं र्ानं ा कखळकखळे िे ले जात आहे. त्यामळ
ु े
ग्रामीण िागांत मल
ु ींच्या कशक्षणावर र्ेट पररणाम झाला आहे. िाही
पररणाम आपल्याला स्पष्ट समजत आहेत, तर िाही ियंिर पररणामांचा
अंदाजही येत नाही.
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िाय िरायला हवे? आकण िसे? आपल्यािडे स्पष्ट उत्तरे आहेत
िा?
समजा, गावात चोर कशरले तर आपण िाय िरतो? आपण आपले
सरं क्षण िसे िरतो?
प्रर्म, सारे जागे होतो. तरुण आळीपाळीने रात्रीचे पहारे बसवनू
मोहल्ल्यांवाड्यांतनू देखरे ख ठे वू लागतात. गावातल्या बाया कमरचीपडू
घेऊन सज्ज रहातात.
आपल्याला अशाच प्रिारचा जागता पहारा ठे वणं आवश्यि आहे.
िारण हे चोर वेगवेगळ्या वेर्षातं येतात. उदाहरणार्ि ते मकं दराच्या
जीणोद्धाराच्या कनकमत्ताने येतात. खोट्या बातम्या पसरवतात. आरत्या
किंवा स्तोत्रे म्हणण्याचा घाट घालतात. िुठलातरी िावकनि प्रश्न गळाला
लावनू संपणू ि समाजाला जाळ्यात ओढतात. यातनू सटु िे चा एिच मागि
आहे. त्याच
ं े िारस्र्ान उघडे पाडायचे. या साठी सतत सावधकगरी
बाळगावी लागेल. कशवाय, कनदान आता तरी, शहाणपणाचे बोल ऐिवू
शिणाऱ्या लोिांनी मागे न हटता बोलले पाकहजे.
प्रेम, सकहष्ट्णतु ा, न्याय या शब्दांचा गजर समाजातनू वाढला पाकहजे.
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४- या पार्श्ििमू ीवर धमांतर-बदं ी िायद्याचा अर्ि

अकलिडेच िनािटि सरिारने ‘िनािटि धाकमिि स्वातंत्र्य रक्षणाचे
कवधेयि २०२१’ कवधानसिेत माडं ले आकण घाईघाईने समं तही िे ले.
यासंबंधी अकधकनयम जारी िरण्यासाठी िॅ कबनेटची मान्यता घेऊन
राज्यपालांिडूनही कशक्िामोतिब िरून घेतले. आता हा िायदा झाला
आहे. धाकमिि स्वातत्र्ं य रक्षण िायदा असेच त्याचे नाव आहे. पण
िायद्याच्या पोटात डोिावनू पाकहलेत तर िळे ल िी हा िायदा
धमांतराकवरुद्ध कवकवध प्रिारचे मोडते घालणारा िायदा आहे. या
िायद्यात धाकमिि स्वातत्र्ं याची छोटीशी झळ
ु ूिही नाही, हक्ि किंवा
िसलेही संरक्षण नाही. स्वातंत्र्य हा शब्द वापरला असला तरी प्रत्यक्षात
धमिस्वातंत्र्याचा हक्ि पायदळी तडु वणाराच हा िायदा आहे. त्यामळ
ु े
लोिांनी आपोआपच त्याला धमांतर कवरोधी िायदा म्हणण्यास सरुु वात
िे ली आहे, आकण तोच खराखरु ा उद्देश या िायद्यामागे आहे! िारताच्या
इकतहासात आजवर िुठल्याही राजाने किंवा सम्राटाने धमांतर
र्ांबवण्यासाठी िायदा िे ला नव्हता. सवि प्रिारचे पंर्, कवचारधारा,
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आध्याकत्मि प्रयोगांना स्वीिारणारी ही िारतिमू ी आहे. हीच िारतीय
संस्िृती आहे. हा िारताचा वारसा आहे. हेच िारतीयत्व आहे.
इकतहासिार म्हणतात ‘यद्ध
ु ाचं ा अतं कववाहात होतो.’ िारतीय पौराकणि
िर्ातं नू ही देव आकण देवी याचं ी यद्ध
ु े होतात, हारजीत होते आकण मग ते
एिमेिांशी कववाह िरून एित्र येतात. पण हे तर्ािकर्त िक्तीप्रवण
लोि मात्र असकहष्ट्णतु ेच्या, िेर्षाच्या, जातीयवादाच्या आकण जन्मतिःच
बालिाच
ं े वगीिरण िरून त्यानं ा तसेच आयष्ट्ु य िाढण्यासाठी िाग
पाडणाऱ्या अपमानास्पद पद्धतींचे उदात्तीिरण िरणाऱ्या वातावरणातच
अडिून आहेत. लोिशाही पद्धतीने कनवडून आलेले िाजप सरिार
आपल्या बगलेत रास्वसघं ाच्या छु्या महत्त्वािाक्ष
ं ाच सािं ाळत आहे
आकण चातवु िण्यािचे पनु रुज्जीवन िरण्याची त्यांची मनीर्षा पणू ि
िरण्यासाठी देशाला ितू िाळािडे घेऊन जात आहेत. आपल्या अंधाऱ्या
ितू िाळािडे देशाला पन्ु हा परत नेण्याचेच हे िारस्र्ान आहे. धमािसबं धं ी
िाहीही चचाि िरण्याची इच्छा असलेल्या िुणालाही ते अशक्य होईल
इतिे अडर्ळे हे सरिार आणते. आकण हे सोंग धाकमिि स्वातंत्र्याचे रक्षण
िरण्याच्या नावाखाली चालते. सप्तसागरांचे पाणी कपण्याचा प्रयत्न जेवढा
अवघड असेल तेवढाच धमांतराचा प्रयत्न आज अवघड िरून ठे वला
गेला आहे. ज्यांना धमांतर िरायचे असेल अशा व्यक्तींना तीस कदवस
आधी फॉमि-१ िरून िलेक्टरिडे देऊन आपली इच्छा जाहीर िरावी
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लागते. तसेच ज्या धमाित जायचे त्या धमािच्या परु ोकहतांनाही फॉमि-२ िरून
त्यांचा हेतू जाहीर िरणे िाग आहे. त्यानंतर यावरच्या हरिती मागवल्या
जातात. िुणीही शेजारीपाजारी, सहिारी, नातेवाईि यावर हरित घेऊ
शितात! हा िाय नादानपणा आहे? धमांतर जर जबरदस्तीने होत असेल
किंवा आकमर्ष देऊन होत असेल तर त्यावर हरित फक्त कजचे धमांतर
होणार ती व्यक्तीच घेऊ शिते ना? सरिारने लोिांच्या आयष्ट्ु यात असली
फालत,ू अनावश्यि ढवळाढवळ िा िरावी? कशवाय धमांतराचे कवधी
िरणाऱ्या व्यक्तींना िे वढी िठोर कशक्षा होते ते पाकहले तर यापढु े िुणीही
धमांतराचे कवधी िरणार नाही असे लक्षात येत.े ऐकच्छि धमांतरांनाही
खोटेपणा िरून हा जल
ु मू आहे, ही जबरदस्ती आहे, त्यानं ा लालचू कदली
होती, त्यांना जाळ्यात ओढण्यात आले असे सांगनू रंग देण्यात येतो.
धमांतराचे कवधी िरणारांना तर शारीररि छळालाही सामोरे जावे
लागल्याच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. मग ज्यानं ा स्वेच्छे ने धमांतर
िरायचे आहे ते िाय िरतील? िदाकचत एिच मागि उरला आहे- फॉमि
१ िरल्यानंतर उपरोधाने राज्यशासनालाच कवनंती िरून धमांतराचा मागि
सि
ु र िरण्याची कवनंती िरणे. गतीमंद किंवा मतीमंदांचे धमांतर किंवा
लहान मल
ु ांचे धमांत िरण्यावर अशा प्रिारे बधं ने असणे गरजेचे अवश्य
आहे िारण त्यांच्यािडे आवश्यि ती कनणियक्षमता नसते. पण कस्त्रया
किंवा दकलत जातींतील व्यक्तींनी धमांतराची इच्छा व्यक्त िे ली असेल तर
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या िायद्यामळ
ु े त्यांचा आत्मसन्मानच धोक्यात येऊ शितो. या िायद्यात
कस्त्रया, दकलत, कनणियक्षमता नसलेल्या मतीमंद व्यक्ती, आकण लहान मल
ु े
यानं ा एिाच मापात मोजले गेले आहे. कस्त्रया आकण दकलत यांचे धमांतरण
िरण्यासाठी कवधी िरणाऱ्या लोिासं ाठी या िायद्यात िठोर कशक्षा योजनू
ठे वल्या आहेत. म्हणजे कस्त्रया आकण दकलत हे मतीमंद असल्याचे गहृ ीत
धरले गेले आहे िा? िी त्यांच्यात कनणियक्षमता नसते असे गहृ ीत धरले
आहे? सरिारची समज तरी नेमिी िाय आहे? सरिारने असे गहृ ीत धरले
आहे िी कस्त्रया आकण दकलत कनबिद्ध
ु असतात, त्यांच्यािडे कनणियक्षमताच
नसल्यामळ
ु े त्यांना स्विल्याणाचे कनणिय घेता येत नाहीत.
पण असा िायदा िरणाऱ्या सरिारने एिच गोष्ट लक्षात ठे वावी,
त्यानं ा कनवडून देणाऱ्या मतदारातं बहुसख्ं येने कस्त्रया आकण दकलत होते. पण
या िृतघ्न लोिांनी िाय िे ले? आपल्याच मतदारांच्या बाबतीत त्यांनी
िेदिाव िरायला सरुु वात िे ली आकण त्यांना दय्ु यम दजािचे नागररि
असल्यासारखी अपमानास्पद वागणि
ू कदली.
कस्त्रया आकण दकलत दोघानं ाही हा डाग, हा अपमान धवु नू िाढायला
हवा. या लोिांना येत्या कनवडणि
ु ीत त्यांना पणू ितिः कनपटून िाढायला हवे.
असल्या लोिप्रकतकनधींना धडा कशिवायचा तर स्वतिः कवचार िरून,
स्वतिःच कनणिय घ्यायला लागले पाकहजे. या मठ्ठ लोिप्रकतकनधींच्या
डोक्यातं प्रिाश पाडावा लागेल. कस्त्रया आकण दकलतानं ी जागे होऊन
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कवधानसिेत िाहीही कवचार न िरता, चचाि होऊ न देता िायदा संमत
िरण्यासाठी हात वर िरणाऱ्या लोिप्रकतकनधींना जाब कवचारणे गरजेचे
आहे. आकण खरोखर सरिार या बाबत िाय िरीत आहे? हे लोि धाकमिि
स्वातत्र्ं याच्या बाता मारतात आकण िृतीतनू धमांतरावर बदं ी आणतातआकण एिाच घावात संकवधानाने कदलेल्या व्यक्तीस्वातंत्र्याला लंगडे
िरून ठे वतात. स्वतिःच्या सदसकिवेिबद्ध
ु ीला स्मरून िोणताही धमि
स्वीिारणे, पाळणे आकण त्याचा प्रसार िरणे हा आपला घटनादत्त
अकधिार त्यांनी कचरडून टािला आहे. कशवाय कस्त्रया आकण दकलत यांना
दय्ु यम दजाि देऊन त्यांचा अवमान िे ला आहे! या सवािचा र्ोडक्यात अर्ि
आणखी एिा उदाहरणाने स्पष्ट िरतो. धमांतर बदं ीच्या कवर्षयासबं धं ी
कवधानसिेत एि फासि झाला. होसदगु िच्या िाजप आमदार गळ
ु ीहाट्टी
शेखर- यांची िीती अंगावरचे िपडे िाढून टािण्यासंदिाित पसरली
होती, कशवाय यानं ी स्वतिःच्या आईचा किस्ती धमिप्रवेश स्वतिःच वकणिला
होता. याच
ं ी आई किस्ताच्या धमाििडे िा आिकर्षित झाली हा प्रश्न
िुणालाही कवचारावासा वाटत नाही. िदाकचत् गळ
ु ीहाट्टी शेखर
यांच्यासारखा पत्रु लािल्याची कनराशाच त्यांना किस्ताची ओढ लावनू
गेली असावी िी िाय? कतचा िुणी कवचारच िरत नाही! मग या स्त्रीला
स्वतिःच्या सदसकिवेिबद्ध
ु ीला स्मरून िोणताही धमि स्वीिारण्याचा,
पाळण्याचा आकण त्याचा प्रसार िरण्याचा घटनादत्त अकधिार होता िी
57

a

नव्हता? एिाही आमदाराने यावर कवचार िे ला नाही. मननू े सांकगतलेल्या
धमािचा दगु धं या संपणू ि प्रिरणाला येतो. स्त्री ही आधी वकडलांची, मग
पतीची आकण वैधव्य आल्यानतं र मग पत्रु ाची अकं ित असते असे
सागं णारा मनचू ा धमि. एिंदरीत या सवि प्रिरणात सकं वधानावर घाव घातले
गेले आकण मनच्ू या धमाितील तत्त्वे िशी र्ोर आहेत हेच ठसवण्याचा
प्रयत्न झाला.
आकर्ििदृष्ट्या दबु िळ घटिांसाठी आरक्षण देण्याचा प्रिारही असाच
सकं वधानावर हल्ला चढवणारा आकण मनधू मािची पाठराखण िरणारा
आहे. आरक्षण आकण िल्याणिारी िृती या मागे सामाकजि न्यायाची
संिल्पना आहे. शैक्षकणि स्र्ान, सामाकजि प्रकतष्ा आकण कशक्षण-नोिरी
यात िाहीही स्र्ान नसणे या सवि प्रिारच्या तफावती िरून िाढण्यासाठी
हे मागि शोधले गेल.े यात न्यायाची आशा होती. यात एि िणखर िृती
होती. संघिाजपचा एिाकत्मि चेहरा असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी
एिा फटक्यात १० % आरक्षण हे आकर्ििदृष्ट्या दबु िळ गटानं ा देऊन
टािले. त्यामळ
ु े आधीची सामाकजि न्यायाच्या जाणीवेतनू आलेली
आरक्षणाची संिल्पना हरवली. त्यातील बळ गेल.े
र्ोडं मागे जाऊन पाकहलं तर लक्षात येईल िी रास्वसंघाने मडं ल
आयोगाच्या मागास जातींना आरक्षण देण्याच्या कशफारसींवरून
वेगवेगळ्या गटानं ा िडिवण्याचे आकण कहसं ि आदं ोलने आयोकजत
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िरण्याचे िाम जोरात िे ले होते. या आंदोलनात एिा आंदोलिाचा
मत्ृ यहू ी झाला होता. या पार्श्ििमू ीवर, मोदींनी पंतप्रधान होताच
आकर्ििदृष्ट्या दबु िळ गटानं ा आरक्षण कदले आकण सकं वधानावर पकहला वार
िे ला. सकं वधानाला शक्तीहीन, पररणामहीन िरण्याचा त्याचं ा अतं स्र् हेतू
आहे. त्यामळ
ु े च सामाकजिदृष्ट्या तल
ु नात्मि फायदे कमळणाऱ्या गटाचे
प्रमाण लोिसंख्येच्या ५% असनू ही, त्यांच्यािडे सवािकधि प्रमाणात
नोिऱ्या, कशक्षणाच्या सधं ी असनू ही त्यानं ा १०% आरक्षण देण्यात आले,
आकण आता ते शयितीत अकधि पढु े जाऊ शितील. मनधू मािच्या
कशिवणीशी एिकनष् असणारांना साजेसेच हे नवे आरक्षण आहे- वरच्या
वणांना अकधि सधं ी कमळणे गरजेचे आहे ही ती कनष्ा! एिंदरीत मनचू ा
धमि व्यवहारात रुळवणे हा िायिक्रम आहे. रास्वसंघाने वातावरणात कवर्ष
िालवले आहेच, त्यामळ
ु े त्यांनी िे लेले िायदे अन्याय्य आहेत असे
म्हणणाऱ्या सवांना रास्वसघं ाचे अपशिुनी िावळे देशिोही ठरवू
लागतील. िारतावरची आपत्ती ही या प्रिारची आहे.
(मळ
ू िन्नडमध्ये रास्वसंघाच्या अपशिुनी िावळ्यांना ‘िुगमु ारीस
’ हा शब्द वापरला आहे. तेर्ील लोिरूढीत असे मानले जाते िी
िुणी िुगमु ारीस घरासमोर आला आकण िुणी त्याला ‘ओ’ अशी हाि
मारली किंवा ‘िुणी बोलावल?ं ’ असं कवचारलं तर कवचारणाऱ्याचा
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रक्तपात होऊन मत्ृ यू होतो. त्यामळ
ु े त्याला प्रकतसाद म्हणनू दारादारावर
उद्या या- ‘नाळे बा’ असं कलहून ठे वलेलं असतं.)
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५- आता...

मग आता आपण िाय िरायला हवे? सरुु वात म्हणनू आपण िाय
घडते आहे ते लक्षात घेऊ. आश्चयि वाटण्यासारखे आहे सारे ! रास्वसंघ
आकण त्याची अगकणत कपलावळ अकतशय एिकदलाने, एिवाक्यतेने
कवर्षमता, िेदिावावर आधाररत समाजरचना होण्यासाठी िाम िरीत
आहे. यातनू आपल्याला िाय समजनू घ्यायचे आहे? खरे तर यात खोलवर
समजनू घ्यावे असे िाहीच नाही. ितू िाळात जमा झालेल्या प्राचीन श्रद्धा
आकण परंपरा, म्हणजेच चातवु िण्यािवर आधाररत समाजरचना, मनच्ू या
धमिशास्त्रानसु ार झालेले िायदे आकण आयि वंशाच्या श्रेष्त्वाचा पि
ु ारा
िरत आधकु नि िारताच्या सकं वधानावर घाव घालणे हीच त्याचं ी िल्पना
आहे. या तीन वािड्या चालीच्या श्रद्धा हाच रास्वसघं ाचा र्श्ास आहे.
म्हणनू च ते आपल्या बद्ध
ु ीलाच नष्ट िरू पाहातात. गोळवलिरांच्या
मांडणीतनू बद्ध
ु ी वापरू निा, कनवड िरण्याचा आग्रह धरू निा हा स्पष्ट
सदं श
े वेळोवेळी कदला गेला आहे. अकववेिी श्रद्धा मान्य िरणारी ही
अकवचारी संघटना िधीही िुठल्याही कववेिी प्रश्नाचे उत्तर देत नाही.
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समं ोकहत झालेल्या दोन पायांच्या मेंढ्यांचा िळप जसा वरच्यांनी कदलेल्या
आदेशांनसु ार चालत असावा तशाच त्यांच्या हालचाली असतात. आकण
दसु ऱ्या बाजसू िाय आहे? दसु रीिडे आहे समाजाला पढु े घेऊन जाणाऱ्या
कवचारधाराच
ं ी िास धरण्याचा पयािय. दसु रीिडे आहे कववेिकवचार,
प्रत्येि गोष्ट सत्य आहे िी नाही तपासनू मगच त्यावर कवर्श्ास ठे वण्याची
सवय. यातनू च नवीन िल्पना स्फुरतात. पण अशा प्रिारे वेगळा कवचार
िरणाऱ्या, वेगळ्या कदशेने जाऊ पाहाणाऱ्या सघं टनामं ध्ये नेहमीच
मतकिन्नता असते, एिवाक्यता नसते. पण आजच्या संिटिाळात,
रास्वसंघ आकण पररवार बलाढ्य झाला असताना, आकण बािी प्रस्र्ाकपत
असण्याचे फायदे कमळणाऱ्या सघं टना दबु ळ्या झालेल्या असताना इतर
लहानमोठ्या संघटनांवर अकधि जबाबदारी आहे. आपला समाज
ितू िाळाच्या दलदलीत न फसू देता पढु े न्यायचा असेल तर ही जबाबदारी
लहानमोठ्या सस्ं र्ा-सघं टनानं ी पेलायला हवी हे अत्यतं कनिडीचे आहे.
या वािड्या चालीच्या गटाच्ं या चेहऱ्यावरचे बरु खे फाडून फे िण्याचे िाम
आपल्याला िरावेच लागेल. चातवु िण्यािचा परु स्िार िरणारे , प्राचीन
िारताचे गोडवे गाणारे हे लोि स्वतिःला जरी बहुसंख्यिांचे प्रकतकनधी
म्हणवत असले तरीही प्रत्यक्षात ते अल्पसख्ं यच आहेत हे आपल्याला
दाखवनू द्यावे लागेल. त्यांचे खरे रंग उघडे पाडावे लागतील.
62

a

स्वतत्रं कवचार िरणाऱ्या सवि संघटनांच्या नेत्यांनाही याचे िान
बाळगावे लागेल. कनदान आता तरी अशा सवि परु ोगामी संघटनांनी
एिमेिाश
ं ी समन्वय साधला पाकहजे, आपापले छोटेसे प्रवाह सोडून
नदीच्या मोठ्या प्रवाहात सामील व्हायला पाकहजे. ब्राह्मणी श्रेष्त्वाची
बाधा दरू िरायला हवी. उगाच फुगलेले अहिं ाव टािून द्यायला हवेत.
एिाच ध्येयािडे नेणाऱ्या कवकवध वाटा असू शितात हे कवनयपवू िि मान्य
िरायला हवे. आपलेच व्यक्तीमहात्म्य वाढवणारे माजडु े नेतत्ृ व फे िून
द्यावे लागेल. स्वतिःच्या संघटनेचे महात्म्य वाढवण्याच्या मागे लागनू
पोरिट, क्षिु हेवेदावे बंद िरून आपल्याला एि व्यापि एिता
साधायला हवी... आपल्या सकं वधानातील तत्त्वाच्ं या रक्षणासाठी,
आपल्या कवकवधतेचे संवधिन िरण्यासाठी, िारताचा आत्मा असलेली
संघराज्य िल्पना अक्षय रहावी, सवि नागररिांचा सहिाग असलेली
लोिशाही व्यवस्र्ा कटिावी, सकहष्ट्णु सस्ं िृती कटिावी, वाढावी, िुणाला
उच्चनीच न ठरवता सहजीवनासाठी परू ि असलेली समतेची तत्त्वे जगावी
यासाठी हे आपल्याला िरावे लागेल. आपल्या समाजात न्याय रुजला
पाकहजे, वाढला पाकहजे. कवकवध समाजांमधील अकिसरणानेच
आपल्याला नवजीवन कमळू शिते. सवांनीच याचे नवनवीन मागि
शोधायला हवेत. -सविप्रर्न आपल्याला जागे व्हावे लागेल. रास्वसंघाच्या
अपशिुनी िावळ्यांना आपल्या बंद दारांतनू च स्पष्ट उत्तर कमळायला हवे.
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त्यानं ी आपल्या दारावर चोचींनी टिटि िे ली तर त्यांना प्रकतसादही न
देता हािलायला हवे. त्यांच्या िाविावीला प्रकतसाद कदला तर आपली
अधोगती ठरलेलीच आहे हे समजनू घ्या. माणसातं एिी राकहली तर
सैतानही दरू पळतो हे लक्षात ठे वायला कशिा. आज समाज इतक्या
प्रमाणाबाहेर िंगला आहे. धमािचे मख
ु वटे चढवनू दष्टु तेचा नंगा नाच सरू
ु
आहे. कवर्षमता हे िाहीतरी मोठे च महत्त्वाचे धोरण असल्याचा आव
आणला जातो आहे.
आपल्या या िमू ीवर चाललेले ज्वाळाचं े ताडं व िधी र्ाबं ेल िी
नाही अशी शंिा येऊ लागली आहे. ही राजवट आपल्याला िुठल्या
मक्ु िामी घेऊन चालली आहे? सरु राजाची एि गोष्ट आहे. दारू पाजनू
त्याने आपल्यामागे अनयु ायी गोळा िे ले. त्याने त्यानं ा आपल्या
राजवाड्यात दारू कपण्याचे आमंत्रण िे ले. नशेत चरू लोि त्याच्या सत्तेला
प्रश्न कवचारू शिणार नाहीत, आपल्या समस्या कवसरून आनंदात दारू
ढोसतील, त्याची स्ततु ी गातील आकण त्याच्या कवरोधिानं ा रस्त्यात
बदडून िाढतील ही त्याची अपेक्षा होती. पण दारू कपऊन कझंगलेल्या
अनयु ायांनी राजवाड्याबाहेर गेल्यानंतर रस्त्यात गोंधळ घालायला
सरुु वात िे ली. नशेत बेधंदु होऊन ते कफरू लागले. राजालाही त्यांना
र्ाबं वता येईना. त्याच्ं यावर कनयत्रं ण आणण्यासाठी तो स्वतिःच रस्त्यावर
उतरला. पण आता डोक्यात नशा गेलेले ते सारे अकधिच बेबंद झालेहोते
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आकण त्याच िरात त्यांनी राजालाच बदडून िाढत तडु वले! िेदिाव
आकण दहु ी माजवणाऱ्या व्यवस्र्ेत, िायदे पायदळी तडु वणाऱ्या राज्यात
आपल्यािडेही हीच िर्ा घडू शिते. हे आज होऊ शिते किंवा उद्याही.
िारण अखेर िेर्षाचा, िट्टर धमांधतेचा शेवट हा असाच होतो. पेरले ते
उगवते त्यातलाच हा प्रिार असतो! िेर्ष-मत्सराचा अग्नी,
अंधकवर्श्ासाच्ं या कठणग्या यातनू साऱ्याचीच धळ
ू धाण होते. एिदा पेट
घेतल्यावर िाही िाळ तो अग्नी पेटवणाराच्ं या मजीनसु ार जाळत जातो
पण िाही िाळानंतर तो पेटवणारांचाही घास घेतो.
दष्टु चेटक्याने जन्माला घातलेला िेर्षाचा सैतान अखेर त्या
चेटक्याचाच घास घेऊन समाधानाची ढेिर देणार आहे हे नक्िी. ही िाही
जादचू ी िहाणी नाही. हा तर अशा गोष्टींचा स्वािाकवि अतं आहे. आज
हे रास्वसंघाला लागू पडते आहे. पण फक्त त्यांनाच नाही, तर िेर्षाची बीजे
पेरणाऱ्या िुणालाही ते लागू पडत राहील. आपणही जर असेच िे ले तर
आपलीही दशा तीच होईल.
हे लक्षात ठे वनू पढु ची वाटचाल आपण एिो्याने िरू या.
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