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वैचा�रक �प�ता हे यु�ांद या संघटनेचे �वभावव�ैश!य आहे. $न%ावंत यु�ांद�य 

हो'यासाठ) काह� संक�पनांबाबत मनांत $न:शकं �प�ता असणे गरजेचे आहे. जी 

संक�पना आप�या मनांत �प� नसते, ती संक�पना आपण दसु1या 2य34ला पटवून देऊ 

शकत नाह�. यु�ां7दयासाठ) आव8यक असले�या सकं�पनांची मा7हती या पुि�तकेत नमूद 

केल� आहे. 

११११. ज;मा<ध=%त भेदभाव चुक4चेज;मा<ध=%त भेदभाव चुक4चेज;मा<ध=%त भेदभाव चुक4चेज;मा<ध=%त भेदभाव चुक4चे 

ज;म हा केवळ अपघात असतो. स�ृीत फ3 माणसाला मAद ू�मळाला आहे. तो 

=वचारपूवBक घटना घडवू शकतो. योजनाबD काम कE शकतो. कतुBFव या गुणाला 

श;ूय Gकमत देणे व ज;माला अवा�तव महFव देणे. हे सरासर चुक4चे आहे. 

समाजघटकांना कतुBFवाची संधी नाकार'यासाठ) मुHाम तयार केलेल� ज;मा<ध=%त 

I$त%ा ह� एक पोकळ क�पना आहे. मनुKयेतर Iा'यांना FयांLया जीवनातील 

कोणFयाह� गो�ीबाबत $नवड कर'याचे �वातंMय नसते. ज;मापासून मरेपयNत 

Fयाना एकसाची व एकसुर� पDतीने  जगावे लागते. मानवेतर Iाणी $नसगBदO 

Iेरणेने जगतात. ते �वत:Lया इLछेने आपले जीवन बदलू शकत नाह�त. माणूस 

माR Fयाला ज;माने लाभलेले जीवन बदलू शकतो. 

ज;माचा कधीह� अ�भमान Gकंवा ;युनगंड मानू नये. जे2हा माणूस ज;मतो ते2हा 

Fयाला कशाचीह� जाणीव नसते, आFमभान नसते. अशा नेSणवेLया अंधारात 

FयाLयावर Fयाचे पालक जात Gकंवा =व�श� धमाBचा �शTका मारतात. बालकाने 

जात Gकंवा धमB यांपैक4 कशाचीह� $नवड केलेल� नसते. संUान झा�यानंतर 

=ववेकबुDीने $नवड कर'याची माणसाला Wमता व Iग�भता येते. संUान 

झा�यानंतरच कायदा 2य34ला लXनासाठ) जीवनसाथी $नवड'याचे �वातंMय देते. 

Fयाच धतZवर जात वा धमB �वीकार'यासाठ) मुल�ंसाठ) वयाची १८ वष] व 

मुलांसाठ) वयाची २१ वष] पूणB हो'याची अट असायला पा7हजे. ज;माLया आधाराने 

2य34ची जात वा धमB $न_ीत करणे ह� चुक4ची Iथा आहे. धमाBचा ि�वकार ह� 

गंभीर व बौिaदक पातळीवर�ल गुंतागुंतीची घटना आहे. अजाणतेपणी कोणावर धमB 

लादणे हे गैर असून ह� धमB संक�पेची चे�ा आहे. कोणFयाह� संUान 2य34ला एक 

वा अनेक धमB $नवड'याचे �वातंMय असले पा7हजे. एखाद� 2य34 कोणताह� धमB न 

�वीकारता सcयपणे व देशाLया कायdाचे काटेकोरपणे पालन कर�त जगू इिLछत 

असेल तर $तचे �वातंMय समाजाने मा;य केले पा7हजे. 
 



२२२२. लोकशाह� Iणाल� 2यव�थालोकशाह� Iणाल� 2यव�थालोकशाह� Iणाल� 2यव�थालोकशाह� Iणाल� 2यव�था 

आपला देश जगातला सवाBत Iाचीन. लोकांचा =वeास परंपरागत शहाणपणावर. 

बहुसंfय लोक $नरWर अस�यामुळे आधीLया =पgयांचा अनुभव, अ<धक 

वतBमानकाळातला �व:ताचा अनुभव यातून सं<चत झालेले सामदुा$यक शहाणपण 

FयांLयाजवळ आहे. याच सामुदा$यक शहाणपणाLया आधाराने भारतीय समाज 

अनंत =वसंगतीसह अनेक वष] समाधानाने जगात आला. एकR राह'याची कला 

Fयाने आFमसात केल�. अ;याय, शोषण, =वषमता अशा गो�ींचे �वतःLया मनाला 

Tलेश होऊ दयायचे नाह�त. असे मानून समाज एकR जगात आला. याला 

सहअि�तFवाचा अcयास iहणतात. जगात २ वंश, २ धमB एकR नांद ूशकले 

नाह�त. भारतांत माR जगातले सवB धमB अि�तFवात आहेत आSण तर�ह� 

�भ;नधमZय लोकसमूह ब1यापैक4 समाधानात एकR जगात आले आहेत. 

जातीसं�था ह� भारतीय समाजाची Iमुख =वशेषता आहे. =वषमतेची =वषव�ल� या 

जातीसं�थेमुळे द�घBकाळ वाढतच रा7हल�. एका जातीLया माणसांना दसु1या जातीचा 

स;मान करावा. हे I�शWण बालपणापासून �मळ'याची सुतराम शTयता नाह�. 

जातीसं�था iहणजे kे%/क$न% या पोकळ गो�ींचा अ�भमान बाळगणारा उतरंडीचा 

समाज. तथाक<थत व�र% जातींपुढे लाचार�ने वागावे आSण आप�यापेWा क$न% 

समजले�या जातीLया 2य34ला सदो7दत अपशnदाने 7हणवत राहावे, ह� भारतीय 

समाजाची मान�सकता बनल�. जो काम कर�त नाह� तो kे% दजाBचा आSण kम 

करणारा तो क$न% दजाBचा हा $नकष जातीसं�थेमुळेच Fया झाला.  

जो खरा क�कर� वगB Fयाला Wुo iहणून कमी लेखनू Fयाला केवळ जग;यापुरताच 

मोबदला �मळेल हे पा7हले जायचे. 7दवस मावळ�यानंतर FयाLयाकडे काह� सं<चत 

राहणार नाह� याची खाRी केल� जाई. Fयांना जबरद�तीने दगुNधीची कामे करणे 

भाग पाडले. FयांLयामaये अ;यायाचा I$तकार कर'याची श34 कशी न� होईल 

यासाठ) खास Iयq कर'यात आले. यातून गुलामीची Iथा $नमाBण झाल�. 

�वातंMयपूवB काळात देशात ७००Lया आसपास राजे वा बादशहा होते. Fयापैक4 

बहुसंfय मंडळींचा कारभार मनमानी असायचा. $नणBयIG�येत जनतेचा सहभाग 

श;ूय असे. IजेLया जीवनावर राजाLया $नणBयाचा चांगला वा वाईट प�रणाम 

2हायचा. पण Iजा काह�च बोलू शकत नसे. $तला मत असू शकते असे 

सरंजामदार मानत नसत. जे समूह आप�या भ=वत2याबHल बोलू शकत नाह�त, 

Fयांना Iजा iहणून संबोधतात. अ<धकारश;ूयता हा Iजाजनांचा =वशेष असतो. 

कुटंुबाना ते गर�ब असोत वा kीमंत, लोकशाह�ची ओळखच न2हती. कुटंुबIमुखाLया 

$नणBयावर कुणी कसलेह� भाKय करायचे नाह�. हा कुटंुबसं�थेचा �रवाज होता. 



भारतीय कुटंुबे अजूनह� डेमो�ॅ7टक पDतीची नाह�त. ती 2हेटो�$तक पDतीची 

आहेत. $नणBयाIG�येत कुटंुबIमुखाचा $नणBय अं$तम असतो. इतरांना चचाB, संवाद 

करायची परवानगी नसते. घरात मुलांना लोकाशा7हची ओळख होत नाह� तसा 

सं�कारदेखील होत नाह�. Fयामुळे Iौढाव�थेतह� तो लोकशाह� Iणाल�चे मोल 

ओळखू शकत नाह�. 

भारताचा �वातंMयसंvाम आगळावेगळा होता. आपले सदभाXय हे क4 wxट�शांLया 

=वरोधातील �वातंMयसंvामाला सुदैवाने उOुगं 2य34मFवाचे नेते लाभले. ते 

उLच�शyWत होते. परदेशात �शकताना Fयांना लोकशाह� मु�याची ओळख झाल� 

होती. �वातंMयसंvामाचा Iद�घB अनुभव घेत�यामुळे Fयांची मान�सकता पुरोगामी 

झाल� होती. <चतंनाLया भzीत Fयांचा ‘जनाता<ध% रा{वाद’ तयार झाला होता. 

Fयांना आपला पारंपा�रक देश बदलायचा होता. दसु1या बाजूला Fयांना wxट�शांची 

राजवटह� घालवायची होती. या =वसंगतीतून वाट काढत जनतेचा अंदाज 

घेत,नकळत आधु$नक मु�यांचा ि�वकार कर�त, �वातंMयलढा =वक�सत होत गेला. 

�वातंMयसंvामाLया गुंतागुंतीLया IG�येचे नेतFृव महाFमा गांधीनी अFयंत 

समथBपणे केले. FयांLयाकडे अलौGकक नेतFृवकौश�य होते. महाFमा गांधी हे 

2य34मFव एक आगळेवेगळे रसायन होते. बर��तर होऊन wxट�श धाटणीचे उLच|ू 

जीवन जग'याचे �व}न पाहणारा मोहनदास करमचंद गांधी हा सामा;य माणूस 

नंतर महाFमा कसा झाला याचा रोचक इ$तहास आSण भारताचा �वातंMयसंvाम 

यांचे नाते अ�भ;न आहे.  

�वातंMयसंvामात $नणBय झाला क4 wxट�शांना हाकलुन 7द�यानंतर भारतीय 

जनतेला आपला =वकास कर'यासाठ) �वातंMयोOर काळात लोकशाह� Iणाल� ह� 

2यव�था योXय राह�ल. लोकशाह� 2यव�थेत अनंत दोष आढळतील. तथापी 

सरंजामशाह� व जातीयवाद यांLया कटू अनुभवांनंतर Fयां 2यव�थेतील दोष दरू त 

कर'यासाठ) उF�ांत झालेल� ह� रा~यIणाल� आहे. आपला मु34लढा चालवून जे 

मानवसमूह �वतंR झाले अशा जगभरLया गुलामाना मु34नंतर लोकशाह� ह�च 

Iणाल� अनुEप वाटल�. लोकशाह�मaये 2य34चा स;मान कायम ठेवून सामािजक 

$नणBय �यावेत असा $नयम आहे. रा~यकFयाNना आप�या समाजातील वं<चतांLया, 

शो=षतांLया, ‘ नाह� रे वगाBLया द�लतांLया वेदनांची जाणीव लोकशाह�मुळे सतत 

होत राह�ल असे गहृ�त धर'यात आले आहे. या Iणाल�त सवाNसाठ) समान असे 

काह� मूलभूत अ<धकार Iदान केले जातात. इतरांLया =वकासाला बाधा न आणता 

2य34=वकासाचा मुलभूत हTक IFयेकाला �मळतो. 



लोकशाह� ह� Iणाल� खुप गतीमान आहे. Fयामुळे जातीभेद, धमB�ेष, kीमंत-गर�ब 

असे सारे भेदाभेद =वतळून जातील अशी अपेWा असते.तशी अपेWा अजूनह� आहे. 

जे2हा रा{ातील IFयेक 2य34ला समान अ<धकार �मळतात, ते2हाच $तला 

‘नाग�रक’ ह� संUा �मळते. दोन वष], नउ म7हने व एकोणीस 7दवस भारताLया 

कानाकोप1यातून $नवडून आले�या I$त$नधींनी घटना स�मतीत अखंड चचाB कEन 

प�रkमपूवBक भारतीय रा~यघटना तयार केल�. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनी 

प�रkमपूवBक रा~यघटना शnदबD केल�. ती २६ जानेवार� १९५० रोजी देशात लागू 

झाल�. लोकसभा व =वधानसभा या कायदेमंडळात स=व�तर चचाB कEन 

लोकI$त$नधी कायदे तयार करतील, पण एकह� कायदा घटनेLया मूळ गाcयाला 

बाधा आणणारा नसेल असा $नणBय झाला.  

२६ जानेवार� १९५० रोजी शेकडो वष] अ<धकारह�न अव�थेत जगत आले�या 

सामा;य भारतीय Iजाजनांचे �पांतर ‘भारतीय नाग�रक’ iहणून झाले. IFयेक 

नाग�रकाला आप�या मुलभूत अ<धकारांLया रWणासाठ) सरकारLया अ;यायाLया 

=वरोधात ;यायालयात या<चके�ारे धाव घे'याची परवानगी �मळाल�. भारतीय 

रा~यघटनेने भारतीय नागर�कांना 7दलेले अ<धकार व राजक4य पWासाठ) नमूद 

केलेल� मागBदशBक तFवे हे सारे भारतीय इ$तहासातील =वलWण घटना व Iसंग 

होते. तथापी जे भूतकाल�न इ$तहासात रमु इिLछत होते, FयांLयासाठ) रा~यघटना 

ह� भयंकर धTकादायक घटना होती. शेकडो वषाBLया उतरंडीची =वषमतेवर पोसलेल� 

समाज2यव�था न� कEन समानतेवर आधारलेला जा$तधमB$नरपेW, �ी-पु�ष 

यांLयामaये समानता मानणारा, शोषणमु3 भारत $नमाBण कर'याचा संक�प व 

$नधाBर रा~यघटनेतच �प�पणे न�दव'यात आला. �वातंMय �मळाले ते2हा देश 

$नरWर होता, Iजाजन लाचार होते. आSण गावोगावी सरंजामदारांचा Iभाव होता. 

लोकशाह�पुढे अनंत अडथळे होते. 

क�पना अशी होती क4 ~या Iमाणात लोकशाह�ची मू�ये �जतील, Fया Iमाणात 

आधु$नक =वचारांचे लोकI$त$नधी सावBज$नक जीवनात सहभागी होतील. हे 

लोकI$त$नधी =वकासासाठ) लोकांचे I$त$नधीFव करताना Fयांचे Iबोधनह� करतील. 

रा{ाने �वीकारलेल� मू�ये आप�या मतदारसंघात �जवतील अशी अपेWा होती. 

लोकI$त$नधी vामीण व शहर� जनतेमaये रा{ीय =वचार, लोकशाह� मू�ये 

�जवतील अशी अपेWा होती. पण ददु�वाने उलटे घडत आहे. गावातील गावगुंड 

रा{ीय �तरावर आप�या अंगात मुरलेल� गावगुंडी लोकI$त$नधी बनून रा{ीय 

�तरावर नेते पोहोचत आहेत. 



लोकI$त$नधींनी भारतीय जनतेचा मनोभंग व अपेWाभंग केला आहे. कधी कधी 

लोकशाह�चे �पांतर Iती$नधीशाह�त झाले आहे असे आढळते. हे लोकI$त$नधी 

जनतेला =वसEन सावBज$नक जीवनात �वयंभू पDतीने व आFमकA o� मनोवOृीने 

वागू लागतात. लोकशाह� मू�यांचे पालन कर'याऐवजी ते सरंजामी वOृीने वागू 

लागतात. आप�या मतदारसंघात लाचारांची संfया कशी वाढेल आSण दबुळी जनता 

आप�या मुठ)त कशी राह�ल याचा ते $नरंतर =वचार करतात. एकदा $नवडून 

आ�यानंतर लोकI$त$नधीनां लोक नकोसे होतात व $नवडणुका अडथळा�वEप वाटू 

लागतात. नागर�कांना तुLछ मानू लागतात. लोकI$त$नधी राजे बनू पाहतात. या 

मनोवतृीचा कळस iहणजे २६ जून १९७५ रोजी तFकाल�न पंतIधान इं7दरा गांधी 

यांनी लावलेल� आणीबाणी! Fयावेळी सOाEढ पWाने घोषणा 7दल� होती ‘इं7दरा इज 

इंडीया’ Fयांनी लोकांचे मूलभूत अ<धकार एका फटTयात रHबातल कEन टाकले 

होते. भारतीय नागर�कांना Fयांनी पु;हा Iाचीन काळातील साम�यBह�न Iजा 

बनवले. भारतीय जनतेने इं7दरा गांधीची हुकुमशाह� राजवट अFयंत शांतपणे, 

र3पात न करता मतपेट�Lया माaयमातून आ_यBकारकर�Fया �भरकावून 7दल�. या 

ऐ$तहा�सक घटनेमुळे भारतीय जनतेत सामुदा$यक शहाणपण व Iग�भता आSण 

लोकशाह� Iणाल� Gकती खोलवर �जलेल� आहे हे जगाLया लWात आले. 

जगात अनेक रा{ांमaये लोकशाह� 2यव�था Iचल�त आहे. आपापसातील र3रंिजत 

सOासंघषB व महायुDे यांLयामुळे झाले�या भयंकर =व;aवसानंतर Fयांना सुचवलेले 

ते मोलाचे शहाणपण आहे.7हसंाचाराLया आगीत हात पोळ�यानंतर पा_ीमाFय 

रा{ांनी लोकशाह�चा ि�वकार केला. IFयेक 7ठकाणी लोकशाह�ची उF�ांती वेगवेगळी 

7दसते. $तचा =वकास �भ;न सं�कृतीLया समाजांमaये वेगळा 7दसतो. लोकशाह� 

Iणाल� आकाशातुन पडत नाह�. लोकांLया सामुदा$यक शहाणपणातून लोकशाह� 

Iणाल� उगम पावते. 7हटलरमुळे भयंकर =व;aवस झाले�या जमBनीत FयाLया 

मFृयुनंतर लोकशाह� आल�. पु;हा 7हटलर ज;माला येऊ नये याची दWता घेणे हेच 

$तथ�या लोकशाह�चे वै�श!य होते. इंXलडमaये राजा व Fयाचा सेनापती जनतेशी 

�ूर वागले, iहणून लोकांनी Fयांची हFया केल�. Fयातून $तथे नवा जामाना सु� 

झाला. राजा शोभेपुरता व सOाह�न राह�ल असे Fयावेळी ठरले. सावBज$नक $नणBय 

घे'यासाठ) सव�Lच व प=वR सभागहृ iहणून ससंदेची $न�मBती झाल�. संसद 

सावBभौम व �वायO असेल, पण नाममाR असलेला राजा संसदेमaये बहुमताने 

झाले�या $नणBयावर �शTकामोतBब कर�ल अशी लोकशाह� रा~यIणाल� $नमाBण 

झाल�. �ा;समaये अडीचशे वषाBपूवZ IजेLया 7हताबHल पूणB $नKकाळजी असलेला 

$नK�4य राजा आSण Fयाचे लुटाE सरंजामदार, वतनदार यांLया =वरोधात जनतेने 



7हसंक उठाव केला. �ा;समध�या सरांजामदारापैक4 कुणी परत डोक वर काढू नये 

iहणून FयांLयापैक4 एकेकाला हुडकून ठार मार'यात आले. <गलो7टन नावाची मोठ) 

कु1हाड तयार कEन राजांLया नातेवाईकांची मुंडक4 धडापासून वेगळी कर'यात 

आल�. पर�स या �ा;सLया राजधानीLया शहरात लाट�न TवाटBर येथे Fयावेळी 

वापरलेले <गलो7टन पाह'यासाठ) ठेवले आहे. या र3रंिजत घटनांLया इ$तहासातून 

I$तG�या iहणून �वातंMय, समता व बंधुभाव या तीन तFवांची अमोल रqे 

समाजामंथनातून अमतृकलशाIमाणे वर आल�. भारताची लोकशाह� आकाराने व 

संfयेने जगातल� सग�यात मोठ) लोकशाह� आहे. ती भारतीय �वात;Mयसंvामातून 

ज;माला आल�. अ7हसेंचे पालन कर'यावर, संवादावर, चच]अंती $नणBय घे'यावर 

भर देणे हा $तचा गाभा आहे. अथाBत Iाचीन काळात भारतात लोकाशाह� Iणाल�ची 

गणरा~ये होती. गणरा~यात सवB $नणBय बसून घेतले जात. Fया पDतीला सहभागी 

लोकशाह� iहणता येईल. Fया परंपरेचा आधार आताLया Iा$त$न<धक लोकशाह�ला 

आहे. छो�या गटांमaये संघटनेLया कायBकार� मंडळात यु�ांद सहभागी 

लोकशाह�Lया Iणाल�चा वापर करते. 

र�शया, चीन, Tयुबा, ि2हएतनाम, ई रा{ामaये कiयु$न�ट शलै�ची �ांती झाल�. 

Fयामुळे मानवी समाज ‘साम7ुहक मानवी Iयqाने’ बदलता येतो याबHल अSखल 

मानवतेमaये आFम=वeास $नमाBण झाला. Fयामुळे राजा ईeराचा अवतार आहे 

अशा पोकळ क�पना अथBह�न झा�या. भारतात ‘आiह� अ7हसंक �ांती कE 

शकतो’ असा =वeास भारतीय �वातंMयलढा व रा~यघटनेमुळे �मळाला. भारताLया 

�ांतीचे �वEप इतर इतर देशाLया �ांतीसारखे र3रंिजत असणार नाह�. Gकंबहुना 

�वातंMय संvामाLया अ<धक 2यापक पातळीवर अ7हसंक संघषB होऊन भारतात 

�ांती यश�वी होईल. जे2हा �ांती यश�वी होईल ते2हाच लोकाशाह� सतेज होईल. 

�ांतीनंतर भारत भारत भेदाभेदर7हत, धमB�ेषर7हत असेल, Fयावेळी तो  

जगातले अvेसर, लोकशाह�वाद�, धमB$नरपेW रा{ बनलेला असेल. शोषणमु3 व 

|�ाचारमु3 भारताLया $नमाBणासाठ) जनतेतील सचंाराला, $तLया Iबोधनाला, 

आSण Fयातून $नमाBण होणा1या �वाभा=वक संघषाBला �ांतीकारकांना गतीमान 

करावे लागेल. तसे झाले तर भारत हे अनेक रा{ांचे Iेरणारा{ बनू शकेल. अनंत 

गुंतागुंतीLया सम�या आSण Fयांची सोडवणूक करणारे समथB Iयोगशील मंडळी 

अशी भारत नावाची एक आगळीवेगळी भ2य Iयोगशाळा आहे. या Iयोगशाळेत जी 

उOरे �मळतील ती जगाला 7ठक7ठकाणचे I� सोडव'यासाठ) मागBदशBक ठरतील. 

जगातल� IFयेक सम�या इथे आहे. आSण आद� जमाती (कोरकू) आSण अFयंत 

हाय-फाय लोक इथे राहतात.  



चीन व भारत हे दोन देश केवळ २ वषाBLया अंतराने �वतंR झाले. �वतंR 

झा�यांनतर आप�या $नयतीशी दोघांनी करार केले. =वकासासाठ) कोणती 2यव�था 

�वीकारायची याबHल दो;ह� रा{ाचा �=�कोन �भ;न होता. भारताने लोकशाह� 

2यव�थेLया माaयमातून =वकास साधायचा असा $नणBय घेतला. चीनने माR 

=वकासासाठ) हुकूमशाह� 2यव�थेचे माaयम �वीकारले. हे दोन Iचंड लोकसंfयेचे व 

महान परंपरेचे देश ~या पDतीने आप�या =वकासाचे अंतीम aयेय गाठतील, 

FयावEन  =वeात Fयापैक4 एक Iणाल� अ<धक लोक=Iय होईल. नंतर ती उवBर�त 

सवB रा{ांमaये पसरेल. एवढ� Iचंड लोकसंfया असनूह� गे�या ६५ वषाBत बंदकु4चा 

धाक न दाखवता जो =वकास भारताने साaय केलाय Fयाचे जगाला नTक4च कौतुक 

आहे. 

नुकतेच ‘ज�मीन �ांती’ या नावाने इिज�, �यु$न�शया, �सर�या, �लwबया येथील 

हुकुमशहा=वरोधी जनतेचे उठाव झाले. Fयांचा आ�ोशह� लोकशाह� 2यव�था पा7हजे 

यासाठ) होता. Fया उठावात सु�वातीला फ3 एकR येऊन रा~यकFयाB;चा $नषेध 

करणे एवढाच भाग होता. नंतर सरकार बदल'यासाठ) र3रंिजत संघषB सु� झाला. 

लगेच kीमंत रा{ांनी Fयांना उघडपणे श�ा�ांची मदत केल�. या रा{ामधील 

तेलासा�यांवर ताबा �मळव'यासाठ) Fयांनी हा बा� ह�तWेप केला. आता ~यांना 

सOा �मळेल ते अमे�रकेची मदत घेऊन अमे�रकेची मदत घेऊन पु;हा देशांतगBत 

दडपशाह� कE शकतील. भारतीय नाग�रकांना कोणFयाह� आतयायी व 7हसंक  

अशा इंटरनेट �ांतीला थारा देता कामा नये. ज�मीन �ांती भारताLया Iकृतीशी 

सुसंगत नाह�. 7हदंFुववाद आSण मिु�लमांचा धमाNध अ$तरेक4वाद या गो�ीना 

लोकशाह� Iणाल�त काह� जागा नाह�. लोकशाह� नेहमीच जातीधमB$नरपेW 

(सेTयुलर) असते. अ;यथा सवB धमाNचे भारतीय नाग�रक बंधूतेने एकR बांधले 

जा'याची शTयताच नाह�.  



  

 
    

  

 

३३३३. �ातंीचे भावाFमक आSण व�तु$न% घटक�ातंीचे भावाFमक आSण व�तु$न% घटक�ातंीचे भावाFमक आSण व�तु$न% घटक�ातंीचे भावाFमक आSण व�तु$न% घटक 

�ांती ह� एक माणसा माणसातील �भतंी पाड'यासाठ) केलेल� IGकया आहे. ~या 

समाजरचनेत शोषण अ<धक असते, Fयात भेदाभेद, अंधkDा, धमB�ेष या गो�ी 

अ<धक Iमाणात असतात. इ$तहासाLया उF�ांतीLया ट}}यात के2हातर� समाज 

�वतःला दोषमु3 कर�त असतोच. �ांतीमुळे तो 7दवस लवकर येतो. यु�ांदची 

�ांतीला बां<धलक4 आहे. पण याचा अथB असा न2हे क4 यु�ांद �वबळावर, 

समाजाLया इLछा-अ$नLछेचा =वचार न करता आपल� हौस iहणून �ांती 

करणार.यु�ांदLया Iयqाने जे भ=वKयात कधीतर� होणारच आहे ती गो� काह� 

काळ अल�कडे आल� आSण �ांतीची IG�या यु�ांदामुळे कमीतकमी र3पाताची 

झाल�, तर यु�ांदचे कायB सफल झाले असे मानता येईल. �ांती हे एक शा� आहे. 

Fयासाठ) दोन घटकांचा नीट अcयास करावा लागतो. Fयापैक4 एक घटक iहणजे 

प�रि�थतीचे व�तू$न% व अचूक आकलन आSण दसुरा घटक iहणजे �ांती=वषयी 

आव8यक असले�या भावा$न%तेचे आकलन. 

    व�तु$न% आकलनव�तु$न% आकलनव�तु$न% आकलनव�तु$न% आकलन 

    ~या प�रि�थतीत माणुस ज;माला येतो, वाढतो Fयातून तो भवतालची 

प�रि�थती बदलावी क4 तशीच कायम ठेवावी या $नणBयाIत पोहोचतो. ~याLया 

वा�याला समाजरचनेमुळे Tलेशदायक प�रि�थती येते. Fयाला �ांतीची भाषा 

आकषBक वाटते. आजLया त�णाला काय वाटत असेल याचा $नि_त अंदाज  

येऊ शकतो. |�ाचार, =वषमता, जातीयता या गो�ींचा I$तकार करावा असे 

लोकांना वाटत असणार. $नवडणुक4मaये जे वतBन राजक4य पWानी केले, FयावEन 

एकह� राजक4य पW =वdमान प�रि�थतीत सुधारणा घडवील Gकंवा बदल 

घडव'याची Fयाची इLछा व Wमता आहे असा =वeास त�णांना वाटत नाह�. 

�ांतीसाठ) भावाFमक घटक आव8यक असतो. जनतेLया वा�याला Gकतीह� 

हलाखीची प�रि�थती असल� तर� भावाFमक घटक Iभावी झा�या�शवाय �ांती होऊ 

शकत नाह�.     

    फ3 सै$नकांची संfया एवढांच $नकष लढाई िजंक'यासाठ) पुरेसा नसतो. 

रणांगणावर दो;ह� पWाLया नेतFृवकौशा�याचीह� पर�Wा असते. Fयावर युDातला 

जय पराजय ठरतो. अथाBत व�तु$न% प�रि�थती अनुकूल नसताना Gकंवा �ांतीसाठ) 



ती पुरेशी पTव नसताना केवळ नेतFृवकौश�यावर �ांती होऊ शकत नाह�. �ांतीचे 

नेतFृव करणा1यांमaये व कायBकFयाNमaये आदशB समाजाचे <चR असावे लागते. 

Fयाचबरोबर Fयांना वतBमान प�रि�थतीचे �प� भान असावे लागते. =वdमान 

प�रि�थतीत भीषण <चR बदलून आदशB प�रि�थती आणता येईल हा आFम=वeास 

�ांतीLया नेFयात असावा लागतो. �ांतीचा Iवास व र�ता मुलायम नसतो. बेकार�, 

दा�र�य, अनारोXय या गो�ी सवBसामा;य माणसाला संताप आणणा1याचा आहे. 

जे2हा बहुसंfय जनतेला Iचल�त समाज2यव�था नकोशी होते, ते2हाच समाजरचना 

बदलावी, शTय अस�यास �ांती करावी, असा =वचार �जू लागतो. भारतात आज 

अ$तkीमंत वगB व अ$तगर�ब वगB अशी फाळणी 7दसते. ह� दर� 7दवसे7दवस वाढत 

जाऊन अखेर�स �फोटक होईल असे 7दसते. तसे पा7हले तर �ांतीसाठ) अनुकूल 

अशी व�तू$न% प�रि�थती गेल� पाच हजार वष] भारतात अि�तFवात आहे. तथापी 

येथे �ांती घडत नाह�. केवळ बहुसंfय जनतेला Tलेश होतात iहणून �ांती घडत 

नाह�.  

भावाFमक घटक भावाFमक घटक भावाFमक घटक भावाFमक घटक ( 

�ांती आपोआप होत नसते. ~यांLयावर भरोसा ठेवून, �ांतीLया 7दशेने वाटचाल 

करता येईल असे �ां$तकारक नेतFृव असावे लागते. नेतFृव, संघटना, कुशल 

कायBकत] आSण Fयांचे �ांतीकारक शील या गो�ी अनुभव�यानंतर शो=षत समाज 

हळूहळू उठाव कE लागतो. हा र�ता मुलायम नाह�. तो ओबडधोबड 

का�याकु�यांचा आहे. �ांतीLया नेFयांना आपल� वाट आपणच तयार करावी लागते. 

अशा �ांतीकार� नेतFृवाला ओळख'याLया काह� खुणा आहेत.तो जातीमु3 व 

वगBमु3 जाणीवेचा असावा लागतो. Fयाला आईवडील, ब7हणभाऊ, भावक4, सोय�रक 

अशा गोताव�यामaये रम'यात रस नसतो. FयाLया िजवनातील सव�Lच नाते 

iहणजे कॉ�ेड iहणजे साथी हे असते. नेFयांLया मयाBदा ह� सामा;य जनतेला 

ओळखता येतात. ~यांचे aयेय एक असूनह� जे मामुल� गो�ींवर भांडतात ते 

�ां$तकारक नसतात असे जनता मानते. �ांतीLया Iवासातील सुखदTुखे 

कॉ�ेडजवळ शेअर केल� जातात. �ां$तकारक शील नावाची एक बाब असते ती 

सतत =वक�सत करावी लागते. 

समाजात बदलाची झुळूक Gकंवा �ांतीचा हंुकार Iथम ऐकू येतो तो क=वतांमधून. 

कवीचे मन संवेदनाशील असते. पण ते कधीच जबाबदार� घेत नाह�त. �ां$तकारक 

�मR अ$तसंवेदनाशील, अFयंत उदार मनाचा, आSण Fयाचवेळी व�ाहूनह� कठ)ण 

असतो. क=वमन असूनह� FयाLया डो�यात फ3 अkू येत नाह�त. तो संकटातह� 

रडत नाह�. �ांतीLया मागाBतील अडचणी दरू कर'याची Fयांची Wमता $नFय 



वाढ=व'याची तो काळजी घेतो. Fयाचे प�रि�थतीचे वाचन व�तु$न% व अचूक 

असते. 

�ां$तकारकाला गवB हा बाधक असतो. Fयासाठ) Fयाला काह� प�येह� पाळावी 

लागतात. �ांती ह� IG�या आहे, हे बौ=Dक पातळीवर मा;य कEन मान�सक 

पातळीवर माR मी एकटाच �ांतीकारक आहे असा समज कEन घेत�याने दपB 

वाढतो. मग �ांतीकारक Wमता घटते. Fयाचे काम डॉTटरसारखे अथवा सुईनीसारखे 

असते. �ांती होणारच असते. ती ऐ$तहा�सक अप�रहायBता असते. �ांतीचा गभB 

�ांतीLया नेFयामुळे समाजाLया पोटातून सुकरमागाBने बाहेर येतो. Fयाचे काम फ3 

डॉTटरसारखे आहे. पण कोणFयाह� पर�ि�थतीत डॉTटरमुळे बाळंतपण होत नाह�. 

�ांतीमुळे भेदाभेद न� होऊन माणसामाणसातील अंतर कमी होते. तसेच �ांतीपुवB 

काळातील संदभBह� बदलतात.  

    

४४४४. आ�मक अ7हसंाआ�मक अ7हसंाआ�मक अ7हसंाआ�मक अ7हसंा 

माणुस मुळात अ7हसंक �वभावाचा आहे. =व�श� व अपवादाFमक प�रि�थतीत तो 

7हसंक होऊ शकतो. ती Fयाची =वकृती असू शकते. अ7हसंा हा $नरोगी मनाचा 

नैस<गBक �वभाव आहे. समाजात �वाथZ, आपमतलबी, |�ाचार�, इतराना पीडा 

देणारे, समाजoोह� अशा अनंत =वकृतीचे लोक असतात. I�था=पत वगाBमaये 

आFमकA o� IवOृी IकषाBने आढळते. FयांLयामुळे समाजाचा समतोल wबघडतो. हा 

समतोल कायम ठेव'यासाठ) वं<चत वगाBLया वतीने संघषB करताना ते दबुBल आहेत 

iहणून या संघषाBत 7हसेंचा वापर 2यावहा�रक पातळीवर समथBनीय आहे काय, हा 

I� =वचार'यात येतो. तािFवक आSण 2यावहा�रक असा भेद कE नये. असे यु�ांद 

मानते. आचार व =वचार यात फरक के�याने ढ�गाची $न�मBती होते. ढ�ग हा 

मानवी �वभावातला मोठा दोष आहे.  

गर�बांकडे संfयाबळ असते. संfयाबळाचे साम�यB व ;याय मागणी हे एकR आले 

क4 संघषाBला यश �मळते. 7हसंाचार कर'याचे साम�यB नेहमी I�थापीत वगाBकडेच 

असते. दबु�या वगाBने थोडी 7हसंा केल� क4 साम�यBवान वगाBला 7हसंाचार व 

दडपशाह� कर'याचा नै$तक परवाना लाभतो. काह� लोकाना गद� जमल� क4 $तचा 

7ह�सा बनून 7हसंाचार कर'याचा मोह होतो. cयाड माणुस गद�मaये ताFपुरता शरू 

बनून उथळपणे 7हसंाचाराची भाषा बोलू लागतो. टरबूज व सुर� यांचे नाते कसे 

असते? <चडून टरबूज सुर�वर ह�ला कE iहणाले तर� शेवट� टरबुजाचे तुकडे 

होणार हे नTक4. iहणून दबुBल वगाBLया वतीने ;याय मागणा1यानी 7हसेंचा =वचार 

तािFवक Gकंवा 2यावहा�रक अशा कोणFयाह� पातळीवर करता कामा नये.  



=वषमतेLया समाज2यव�थेत ग�रबांची व शो=षतांची संfया अ<धक असते. पण 

FयांLयामaये फुट पाड'यास 7हसंा कारणीभूत ठरते. अ7हसंा माR सवाNना एकR 

आणते. Fयात सवाNना अभय आणते. अ7हसंा सामा;यांLया पु�षाथाBला वाव देते. 

आ�मक अ7हसंा iहणजे G�याशील अ7हसंा. अ7हसेंला आ�मकतेची जोड �मळाल� 

क4 $तची प�रणामकारकता वाढते. कधी अ7हसेंLया नावाखाल� दडून $निK�यतेचा 

आkय घेतला जातो. आ�मक अ7हसंा या तFवाचा एकदा ि�वकार केला क4 

राडेबाजी, उDटपणाने बोलणे आSण ग$नमी ह�ला करणे वैगरे Iकारांना संघषाBत 

�थान उरत नाह�. आ�मक अ7हसेंचा �वीकार के�याने माणसे $नभBय बनतात. 

तसेच IतीपWाला अभय 7द�याने FयाLयाह� मनातील 7हसंाचार गळून पडतो. 

आ�मक अ7हसेंला लढाऊ अ7हसंा (Militant Nonviloence)असेह� iहटले जाते. 

भोवताल� घडणा1 या अ;यायाबHल डोळे झाकून घेणे आSण चुप बसणे या Iकाराला 

$नK�4य अ7हसंा iहणतात. $नK�4य अ7हसंा नै$तक�!या खालLया दजाBची असते. 

7हसेंपेWा $निK�यता गैर मानावी लागेल.  

५५५५. आ7द;य दानआ7द;य दानआ7द;य दानआ7द;य दान 

यु�ांदचे शील व चा�रMयाची जी संक�पना आहे, Fयात आ7द;य दानास नकार देणे 

हे �त फार महFवाचे आहे. सावBज$नक उप�म, चळवळी, संघटना या दानावर 

चालतात हे मा;य केले पा7हजे. आप�या वैय34क पैशामधून कुणी सावBज$नक 

जीवनात स�4य राहू इिLछत असेल, तर ते ख1या अथाBने सावBज$नक काम नसते. 

Fयाला पैसा वापEन �वत:चा वैय 3क Iभाव वाढवायचा असतो. दान दोन Iकारचे 

असते. प7हला Iकार समयदानाचा. जे aयेय पटले आSण एकदा मनापासून ते 

�वीकारले क4 Fयाकरता सवB�व सम=पBत करणे iहणजे जीवनदान. उपजी=वकेसाठ) 

आव8यक असेल तेवढा वेळ सोडून उरलेला सवB वेळ सामािजक कायाBसाठ) खचB 

करणे याला अंशाFमक समयदान iहणतात. आ<थBक सहा¡य दसु1या Iकारचे दान 

होय. अथाBत, समयदान हे अथBदानापेWा अ<धक kे� आहे.  

 आ7द;यदान iहणजे $न�पयोगी दान. जे �वीकार�याने कायBनाश होतो असे 

दान.एखाdा संघटनेचे aयेय व =वचार ~याला पटले, Fयाने मनापासून Fया 

संघटनेला समयदान व आ<थBक दान 7दले तर ते दान $नि_तपणे योXय असे फळ 

देते. परंतु एखाdा संघटनेचा वा एखाdा कायाBचा =वचार मा;य नसूनह� एखाdा 

2य34ने केवळ �भडेखातर Gकंवा दबावामुळे Fया संघटनेला समय वा आ<थBकदान 

7दले तर Fया दानाला आ7द;यदान iहणतात. दान देणा1याला Tलेश होणार नाह�त 

याची काळजी घेणे आव8यक असते.दान देणा1याला ताण पडेल, Rास होऊ शकेल 

असे समयदान वा आ<थBकदान हे देखील आ7द;यदानच iहणावे लागेल. यु�ांद 



जे2हा आप�या कायाBसाठ) दान मागते ते2हा खाRी कEन घेतल� जाती क4 दान 

देणा1याला यु�ांदची मुलभूत भू�मका, =वचार, कायBपDती आSण नेतFृव या गो�ी 

मनापासुन मा;य आहेत. Fयाचबरोबर दान देणा1याला ताण पडणार नाह� अशा 

बेतानेच दान मा<गतले जाते. अ7द;यदान �यायचे नाह� या �प� धारणेमुळे व तशा 

ठाम $नधाBरामुळे यु�ांद ह� संघटना ताठ मानेने व $नKकलंक I$तमा कायम ठेवून 

द�घBकाळ कायBरत राहू शकल� आहे.राजकारणात Gकंवा सावBज$नक जीवनात जो 

wबघाड झालेला आढळतो Fयाची जर� अनेक कारणे असल� तर� मुfय कारण 

बळजबर�ने �मळवलेला पसैा हे आहे. आ7द;यदान घेत�यामुळेच माणसे |�ाचार� व 

Iभावाश;ुय झालेल� आहेत. अ7द;यदान घे'याLया IवOृीमुळे कायBनाश हमखास 

होतो याचा पुरावा आज सवBR �मळतो. समाजाकडून घेतलेले दान फार 

काटकसर�ने, उधळमाधळ न होऊ देता वापरले पा7हजे. 

६६६६. I�था=पताचंी हFयारेI�था=पताचंी हFयारेI�था=पताचंी हFयारेI�था=पताचंी हFयारे 

कोणFयाह� समाजात एक I�था=पत वगB असतो. तो �ांतीLया IG�येला 

थोपा=वणारा असतो. तो वगB Iती�ांतीचा पाईक रWक असतो. Fयालाच ‘आहे रे’ 

वगB असेह� iहणतात.    या वगाBचे जीवन सुखी, समाधानी, चैनीचे असते. या 

वगाBLया ऐषारामी जग'याचे ~या वगाBLया खांdावर असते Fयाला ‘नाह� रे’ वगB 

iहणतात. ढोबळमानाने समाजाची I�था=पत व वं<चत अशा दोन वगाBत =वभागणी 

होते. गर�बी आSण kीमंती ह� सयामी जु�यासारखी पाठ)ला पाठ <चटकवलेल� 

सfखी भावंडे आहेत. देशाLया आ<थBक प�रि�थतीत राहणीमानाचा एक लसा=व व 

मसा=व असतो. kीमंत वगB iहणजे कमाल राहणीमान आSण गर�ब iहणजे Gकमान 

गरजांची पूतZ होत नाह� तो, राहणीमानाLया $नचांकाखाल� राहणारा वगB. हा फरक 

पड'याचे मुfय कारण सOा, संपOी, I$त�ा, कनक अन कांता Iा� कर'याची 

साधने फ3 I�था=पत वगाBजवळ असतात. ‘नाह� रे’ वगाBकडे मालमOा, संपOी, 

I$त%ा या गो�ी तर सोडाच, पण आव8यक Fया गरजांची पूतZ कर'याचीह� साधने 

नसतात. अ�भजन वगB असतो. तो लnध I$त�ीत आSण =वचारवंत iहणून 

�मरवतो. FयाLया मताला Gकंमत असते.  

I�था=पत वगाBLया शोषणाला ‘नाह� रे‘ वगाBने कधी आ2हान देऊ नये यासाठ) 

=व�श� परंपरा, सं�कृती, धमB, सा7हFय यांची रचना व�र% वगाBला अनुकूल राह�ल 

अशी $नमाBण केल� जाते. डॉ. राम मनोहर लो7हया या थोर सFयाvह� व 

समाजावाद� नेFयाने या संदभाBत काय iहटले आहे हे लWात घे'यासारखे आहे. ते 

iहणतात “I�था=पत वगाBLया हातामaये शोषणाची काह� Iमुख हFयारे असतात. 

Fयापैक4 भाषा, भूषा, भोजन, भुवन, कातडीचा रंग, इFयाद� हFयारे आहेत. ‘नाह� 



रे’ वगाBपेWा I�था=पत वगB वेगळी भाषा बोलतो. जणू तीच खर� भाषा आहे असा 

समज तो पसर=वतो. ती भाषा अ;य वगZयांना, वं<चतांना, आFमसात करणे कठ)ण 

वाटेल अशी असते. इंvजी भाषा हे I�था=पत वगाBचे Iभावी हFयार आहे. भाषा हे 

Iभावी हFयार I�था=पत वगB अFयंत कुशलतेने वापरतो. वेशभूषेबाबत देखील तेच. 

सामा;य जन धोतर घालतात. मग वरचा वगB हेतुपर�पर कोट टाय घालणार. 

गर�ब म7हला केसांची वेणी घालतात. मग I�था=पत वगB केसांचा बॉब कट हे �ी 

स¢दयाBचे लWण आहे असे सांगणार. गो1या कातडीLया लोकांचे जगातील सOेत 

द�घBकाळ वचB�व रा7हले. Fयामुळे गोरा रंग हादेखील I�था=पत वगाBLया 

वेगळेपणाचे वैशी�य ठरते. तेच कालांतराने वणBभेदाचे व शोषणाचे साधन बनले. 

वा�त=वक स¢दयB आSण कातडीचा रंग यात अ;यो;य काह� नाते नाह�. डॉ. लो7हया 

iहणतात, “भारतावर wx7टशांचे रा~य होते iहणून गोरा रंग हा �ी स¢दयाBचे 

Iमुख लWण ठरले. स¢दयाBचा $नकषाचा सOेशी थेट संबंध आहे. जर आG�केतील 

एखाdा हशबी राणीने भारतावर रा~य केले असते, तर काळा रंग, चपटे नाक 

आSण आखुड कुरळे केस ह� स¢दयाBची लWणे मान'यात आल� असती”. I�था=पत 

वगाBची घरे जनतेपेWा वेगळी ज�र�पेWा जा�त WेRफळाची अन भ2य असतात. 

FयांLया आवारात =व�तीणB बागा असतात. एवgया मो�या महालात राहणारा 

माणूस मोठा असणारच असा |म लोकांमaये पसरव'याकरता I�था=पतांचे भवन 

एक हFयार आहे. I�था=पत वगाBचे भोजन सामा;य जनतेपेWा वेगळे असते. एका 

वगाBLया खा'या=प'याLया आवडी$नवडी समान असतात. भोजनाला वगZय अंग व 

वगZय चव असते. उFपादनाची साधने I�था=पतांLया मालक4ची असतात. FयांLया 

आधारे k�मकाकडून उFपादन करवून घेतले जाते. उFपादन श34 iहणजे ख1या 

अथाBने मानवी kमश34. या kमश34ला माR समाजात गौण �थान 7दले जाते 

भारतात पु�षIधान सOा आहे. पु�षांची IभूसOा म7हलांवर $नध�कपणे चालते. 

Fयांनी I$तकार कE नये. मुका�याने अ;याय सहन करावा. यासाठ) पु�षIधान 

सं�कृतीने  



     

७७७७. यु�ादं राजक4य व अराजक4ययु�ादं राजक4य व अराजक4ययु�ादं राजक4य व अराजक4ययु�ादं राजक4य व अराजक4य 

 

यु�ांद ह� एका =पढ�तील त�णांनी आपला �वतंR शोध घेऊन �थापन केलेल� चळवळ 

आहे . $तचे चळवळीचे �वEप अखंड रहावे यासाठ) ह� धमाBदाय आयु3ांकडे न�दवलेल� 

सं�था नाह�.  

सं�थेची न�दणी झाल� असेल तर $तLयावर तांwRक आWेप घेऊन $तला बदनाम करणे 

व $तचे कायB बंद पाडणे शTय होते. जगात ~या संघटनांनी  �ांती  यश�वी केल�. 

Fयापैक4 कोणतीह� सं�था सरकार दरबार� न�दवलेल� न2हती.  

यु�ांद रिज�टर केल� असती तर सरकार� ह�तWेप वाढला असता. अ;याया=व�D 

संघषाBला Iाधा;य देणा1या संघटनेला अनेक शRू असतात. Fयांनी सरकारदरबार� अनेक 

अजB कEन यु�ांदला न� कर'याचा Iयq केला असता. 

यु�ांद ह� एक राजक4य संघटना आहे. ती एक =व�तारत जाणार� व जनतेLया  

£दयात Iवेश करणार� एक ग$तमान चळवळ आहे. संघटनेची न�दणी कEन 

$तLयातील ग$तमानता, चळवळ  या सा1या गो�ीना हरकती आ�या असFया.  

मग $तला ि�थतीशील बनव'या�शवाय पयाBय उरला नसता. iहणून यु�ांद ह� चळवळ 

कधीह� रिज�टर केल� जाणार नाह� असा मुलभूत $नणBय झाला आहे.  

 

काह�  2य34ंनी स¤हेतूने पण अडाणीपणाने यु�ांदचे �वEप एन. जी. ओ. सारखे 

कर'याचा Iयq केला. FयांLया मते यु�ां¤ला एन. जी. ओ. iहणून फं डगं एज;सीकडे 

संपकB  करता येईल.  

पैसे आधी जमवावेत आSण नंतर सामािजक काम करावे हे यु�ांदचे xीद नाह�. 

याबाबतीत यु�ांदचे सामुदा$यक <चतंन व अनुभव समDृ आहे. यु�ांद कधीह� �थायी 

�व�पाचा फंड  जमवून ठेवत नाह�.  

कारण ~यावेळी आiह� �थायी �व�पाचा फंड �श�लक ठेव'याचा Iयq केला. ते2हा 

खूप =व<चR अनभुव आले. कायBकFयाBपेWा लाभाLया आशेने जमलेल�  हंगामी मंडळी 

Fया �थायी $नधीLया रकमेवर आपले लW कA 7oत कE लागल�. 

Fयामुळे कायBनाश हो'याची शTयता $नमाBण झाल�. या संकटावर मात कर'यासाठ) 

यु�ांद भा=वKयात कधीह� �थायी �व�पाचा $नधी जमवून ठेवणार नाह�. कायाBचा Iारंभ 

करताना पत वापरावी आSण नंतर वगBणी गोळा करावी हे सूR आता पावेतो यश�वी 

झाले आहे. 



 चळवळ चालू असताना आव8यक तेवढे आ<थBक सहा¡य �मळते, फ3 �श�लक राहत 

नाह�.  

लोकवगBणी गोळा करताना यु�ांदLया नेFयांLया व संघटनेLया $नKकलंक चा�रMयाचा 

मोठा आधार �मळतो. यु�ांदला 7दलेले आ<थBक सहा¡य $नि_तपणे वापरले जाते 

याबHल लोकांना  खाRी आहे हेच यु�ांदचे फार मोठे भांडवल आहे.  

यु�ांद ह� �वतंR राजक4य संघटना आहे हे �प�पणे लWात घेतले पा7हजे. =वधायक 

काम, समाजसेवा या गो�ी यु�ां7दयाना =Iय आहेत   

पण या गो�ी iहणजे संपूणB यु�ांद न2हे. आ<थBक, सामािजक रचना अ;यायमलूक आहे 

iहणून यु�ांदचे xीद अ;याया=व�D सFयाvह� संघषB हे आहे. यु�ां7दयाना कधीह� 

जेलमaये जा'याची भीती वाटल� नाह� ,वाटत  नाह�.  

भ=वKयातह� कोणताह� यु�ांद�य सFयाvह कEन कारावास पFकर'यास मागे हटणार 

नाह�. IFयेक यु�ां7दयाला कोणFयाह� प�रि�थतीतील =व¥ेषण करता आले पा7हजे 

यावर भर आहे. Fयाला कोणFयाह� =वषयात अचूक भू�मका घेता आल� पा7हजे.  

तो सदैव पो�ल7टकल� व सोशल� करेTटच असला पा7हजे यावर संघटनेचा भर असतो. 

अनेक स¤हेतू बाळगणारे समाजसेवी लोक भाबडेपणाने  राजकारणाकडे बघतात. ते 

अराजक4य मनोवOृीचे लोक असतात. 

FयांLयामुळे समाजात बरेच वैचा�रक सं|म पसरतात. यु�ांद राजक4य संघटना आहे  

 हे ठासून सांग'याचे आणखी एक कारण यु�ांदचे नेतFृव यु�ांदLया IG�येतून तयार 

होते. यु�ांदची $नणBयIGकया व नेतFृवIG� या  �वावलंबी व �वायO आहे. यु�ांदमaये 

Iामुfयाने त�णांचा भरणा असतो. कोणFयाह� राजक4य पWाची यु�ांद ह� आघाडी 

नाह�.  

कोणFयाह� राजक4य गटाकडून यु�ांद साधनसामुvी घेत नाह�. या सवB गो�ी  यु�ांद 

�वतंR व  �वायO  संघटना आहे याचाच पुरावा आहे. �वत:Lया aयेयपूतZसाठ) यु�ांद 

साधनसामुvी  गोळा करत.  

 

राजकारणाची दोन WेRे असतात.एक असते संस7दय राजकारण, दसुरे असते र�Fयावरचे 

राजकारण Gकंवा जनआदंोलनाFमक राजकारण. यु�ांदला ससंद�य राजकारण wबलकुल 

व~यB नाह�.  

Fया=वषयी यु�ांद�य सजग असतात. तथा=प पूवBतयार� नसताना बळेबळे उमेदवार उभे 

कर'याची  यु�ांद घाई करत नाह�. ~यावेळी महारा{ातील $नiiया गावांमaये 

यु�ांदची कA oे $नघतील, 



 Fयावेळी यु�ांद आपल� संसद�य =वगं सु� करेल. $नवडणूक आयु3ांकडे या =वगंचे 

रिज�¦ेशन कर'यात येईल. ती प�रि�थती  $नमाBण  होईपयNत यु�ांद र�Fयावरचे 

राजकारण कर�त राह�ल. संसद�य राजकारणाचा शोध आSण वेध घेत राह�ल.  

 जे2हा जात, काळा पैसा व गुंड<गर� या 2य$त�र3 साधने वापEन मतदारांचे मन 

िजंकता येईल Fयावेळेला यु�ां7दयानी $नवडणूक लढ=वल� पा7हजे असे यु�ांदचे धोरण 

आहे.  

कारण पदयाRा, लोकसंपकB  व जन आदंोलने या माaयमातून यु�ांदLया पाठ)शी 

लोकमत उभे रा7हले आSण यु�ां7दयाने $नवडणूक लढ=वल� नाह� तर �ांतीची IG�या 

I$त �ांतीकारक न� कEन टाकतात.  

�ांतीकारक राजक4य IG�या अधBवट सोडल� तर $तचा उपयोग Iतीबंधक लस 

टोच'यासारखा होतो. समाजातला  I$त�ांतीकारक गत न2या =वचाराची माणसे न� 

कर'यात पुढाकार घेतात. iहणून ~या WेRात आदंोलने झाल�,  

लोकमत वळ=वले $तथे I�था=पतांचा $नवडणुक4त पराभव करेपयNत IG�येची तकB संगती 

पूणB करावीच लागते.  

जे2हा राजक4य पोकळी  असते ते2हाच जात, काळा पैसा, गुंड यांचा Iभाव 

$नवडणुक4वर पडतो. जगात�या अ;य 7ठकाणी झाले�या �ांFयामaये जी अखेर होती 

ती I�था=पतांना गो�या घालून पूणB होत असते.  

आiह� कोणाला गो�या  घालणार नाह� हे यु�ांद आधीच जाह�र करत अस�यामुळे 

मतपwRका हा बंदकु4Lया गोळीचा पयाBय वापरणे अटळ आहे. साaय व साधन  यांचा 

=ववेक करणे हे यु�ांदचे वै�श!य आहे.  

अ7हसंक समाज $नमाBण कर'यासाठ)  अ7हसंक सघंषB करावा लागतो. अ7हसंक 

संघषाBने I�था=पतांचा, शोषकांचा पराभव करणे शTय आहे यावर यु�ांदचा ठाम =वeास 

आहे    



 

८. पूणBवेळ कायBकताBपूणBवेळ कायBकताBपूणBवेळ कायBकताBपूणBवेळ कायBकताB 

पूणBवेळ कायBकFयाBने अनेक प�ये पाळावी लागतात. Fयाला पंचशील पालन करावे लागते. 

कुणालाह� पीडा dायची नाह�. वाणीनेदेखील दखुावयाचे नाह�. बढाई मारायची नाह�. 

कोणतेह� 2यसन करायचे नाह� ह� पंचशील आहेत. २५०० वषाBपूवZ भगवान गौतम बुDाने 

माणसाLया मनो2यापाराचा सु§म अcयास कEन हे पंचशील सां<गतले. तेच अनेक संतानी, 

महापु�शानी साFयताने सांगून Fयाची एक =वचारधारा बनल�. �ा =वचारधारेचे पालन 

रा{=पता महाFमा गांधीनी FयांLया काळात केले. Fयाचा Iभाव यु�ांदचे फ4लोसोफर गाईड 

लोकनायक जयIकाश नारायण यांनी यु�ां7दयामaये �ज=वला. 

पूणBवेळ कायBकFयाNनी काह� �तांचे पालन करायचे असते. तरच Fयाला सवB ताणतणाव 

सहन कEन Iस;न मनाने काम करता येते. Fयाने वा $तने आपला जीवनसाथी �वत: 

$नवडावा. शTयतो Fयाने/$तने आतंरजातीय/आंतरधमZय/आतंरIांतीय =ववाह करावा. कारण 

असेच =ववाह समजून/उमजून केले जातात. बाक4 =ववाह हे पालकांसाठ) केलेले असतात. 

Fयात =ववाह करणायाB त�ण/त�णीचा वैचा�रक सहभाग नसतो. पारंपा�रक =ववाहात 

जीवनसाथीची $नवड $तसयाBच कुणीतर� केलेल� असते. सम=वचार� जीवनसाथी अस�यास 

कुटंुबाकडून अवा�तव व =व<चR अपेWा के�या जात नाह�त. पूणBवेळ कायBकFयाBला 

अप�रvह iहणजेच असंvह �ताचे $न%ेने पालन करावे लागते. जे ज�र�चे नाह� Fयाची 

हाव न धरणे iहणजे अप�रvह �त. हे �त पालन के�याने बुDी Iस;न, सतेज व शDु 

राहते. या �ताबHल जीवनसाथीला आदर असावा लागतो. दोघांपैक4 एकजण अथाBजBन 

करणारा असेल तर Fया दोघांमaये एक अ�लSखत करार होणे भाग असते. सावBज$नक 

पैसा घरात आणणार नाह� आSण पूणBवेळ कायBकताB पqीकडून सावBज$नक कामासाठ) पैसा 

मागणार नाह� असा $नणBय �यावा लागतो. असे ठरले तर घरातील वातावरण शांत व 

Iस;न राहते. अपर�vहाचे �त मोडले, 2यसनाचा आkय घेतला, सFयाची साथ सोडल�, 

अ7हसंा�ताची फारकत घेतल� तर शीलभंग होतो आSण Fया कायBकFयाBचा समाजातील 

Iभाव घटू लागतो. कधी पती पqी दोघेह� यु�ांदचे पूणBवेळ कायBकत] असू शकतात. 

माणूसIाणी कलाकार अस�याने तो =व=वध अ=वKकार करतो. पूणBवेळ कायBकताB जनतेत 

पूणBवेळ राहत अस�याने Fयाला सामा;य माणसापेWा खूप अनुभव येतात. Fयाची बौ=Dक 

संपदा समDृ होते. कोणFयाह� Iसंगात आप�या मनाची शांती ढळू नये यासाठ) Fयाला 

�वत:ची आaयािFमक श34 =वक�सत करावी लागते. तसेच आFमप�रWणाची, �वत:कडे 

�वत:च सातFयाने पाह'याची सवय लावून �यावी लागते. माणसे फार लोभस असतील 

अशी हमी नसते. ग�रबीमुळे शो=षतवगाBत सां�कृ$तक, नै$तक, बौ=Dक पातळीवर दा�र�य 

आढळते. iहणून तर �ांती केल� पा7हजे याबHल नै$तक समथBन वाढते. पूणBवेळ कायBकताB 



माणूसलोभी असावा लागतो. माणसांमaये हजारो दोष असतील पण ह� माणसे आपल� 

आहेत अशी भावना मनात �ढ 2हावी लागते. िज2हाळा हा गुण वाढवावा लागतो. पूणBवेळ 

कायBकFयाBला सतत आप�यापेWा धाक�या लोकांची संघटनेमaये भरती करावी लागते. 

IथमदशBनी माणसे =वचाराकडे मो7हत होत नसतात. Iथम िज2हा�याने iहणजे उबदार 

मनाने धाकटयाशी नाते जुळवावे लागते. पूणBवेळ कायBकFयाBकडून मागBदशBनाची अपेWा  

असते. संघटनेतील कायBकत], समाज Fयाने अ<धक <चतंन करावे अशी अपेWा करतो. 

iहणून Fयाचे वाचन व <चतंन दज]दार असावे लागते. Fयाचबरोबर तो सFसंगाचा भुकेला 

असावा लागतो. आप�यापेWा जा�त मा7हती असले�या लोकांशी संवाद कर'याची संधी 

Fयाने कधीच सोडता कामा नये. सFसंगाला सदैव अv�म रा7हला तर Fयांची बटर� चाजB 

होत राहते. बुDी त�लख होत राहते. 

पूणBवेळ कायBकFयाBला जपणे हे संघटनेचे आd कतB2य आहे. iहणून पूणBवेळ कायBकFयाBला 

एखाdाLया कजाBला जामीनदार राह'याचा कोणीह� कधीह� आvह कE नये.Fयाने 

�वत:देखील अवा�तव खचB कE ये. FयाLयाकडून मो�या पाहुणचाराची, बडेजावी 

आ$त�याची, लXनामaये आहेराची अपेWा इतरांनी कE नये. संघटनेने हे सवाNना सांगणे व 

पूणBवेळ कायBकFयाBकडून भलFया अपेWा न ठेवणे हे सवाNचे कतB2य  आहे. 

पूणBवेळ कायBकFयाBला जे मानधन 7दले जात Fयातून FयाLयाकडे आ<थBक �श�लक उरत 

नाह�. Fयामुळे Fयाचे आजारपण व आकि�मक खचB ह� संघटनेतील सवाNची सामुदा$यक 

जबाबदार� असते. ~यावेळी यु�ांदने हाती घेतले�या संघषाBत एका रणांगण उभे राहते. 

Fयावेळी आघाडीवर हेच पूणBवेळ कायBकत] लढत असतात. शRूकडून होणारा आघात Iथम 

FयांLयावरच होतो. Fयासाठ) Fयाना व�ासारखे कठ)ण बनावे लागते. Fयांना संघषाBत मन 

ि�थर ठेवता येत असले तर�ह� आप�या सहकायाBने ट�का केलेल� सहन होत नाह�. 

Fयाबाबत ते अतीसंवेदनाशील असतात. समोरचा वार झेलाणायाBला नेहमीच पाठ)मागून 

झालेला वार सहन करता येत नाह� हे लWात ठेवून सवB यु�ांद�य पूणBवेळ कायBकFयाBशी 

अFयंत आदराने वागतात, तसे Fयांनी वागावे असे यु�ांदमaये I�शWण �मळते. 
 

  

 


