२०११ सालाच्या सुरुवातीला आनंद करं दीकरांनी ’ननर्ााण’ चळवळीच्या र्ुलार्ु ु्लींपुढे एक भाषण
ददले. त्या भाषणावरून खालील लेख तयार केला आहे . कंसांर्ध्ये श्रोत्यांनी ववचारलेले प्रश्न
थोडक्यात र्ांडलेले आहेत. भाषणातील तळर्ळ आणण जोर् कायर् राखण्याचा प्रयत्न केला

आहे . (त्यार्ुळे काही दिकाणी प्रर्ाणभाषेबाबतच्या संकेतांचे झालेले उल्लंघन नजरे आड करावे संपादक.)

भारतात ककंवा र्हाराष्ट्रात ककंवा गावागावांत दोनतीन र्हत्त्वाचे सार्ाजजक बदल घडले.
त्यांचा र्ाझ्या परीने र्ी एक धावता आढावा घेणार आहे . हा काही त्यांचा पूणा इनतहास नाही.
पण र्ला जे पुढे र्ांडायचे आहे ते र्ांडण्यासािी एक सार्ाजजक भूमर्का ननर्ााण व्हावी म्हणून

र्ी त्यांचा धावता आढावा घेणार आहे . आणण नंतर काही र्हत्त्वाची तत्त्वे आहे त, ककंवा त्यांचे
आधार आहे त, ते उलगडून दाखवण्यासािी र्ी या उदाहरणांचा वापर करणार आहे . सार्ाजजक
बदल हे का घडतात, कशा स्वरूपात सरू
ु होतात यांच्याबद्दल र्ी काही सावात्रिकीकरण करणार

आहे , पाच-सहा सि
ू े र्ांडणार आहे . त्या केस-स्टडीज ु् आहे त. त्या र्द्द
ु ार्हून अशासािी
ननवडल्या आहे त की, त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहे त आणण सध्या त्या बदलाच्या

वेगवेगळ्या अवस्थेत आहे त. र्ी चार र्ख्
ु य चळवळींबद्दल बोलणार आहे ; चळवळी म्हणा,
रचनात्र्क कायाक्रर् म्हणा, सार्ाजजक बदल म्हणा.

संकररत गाईंचा जो र्हत्त्वाचा कायाक्रर् र्हाराष्ट्रात झाला होता आणण ज्याच्यातून धवलक्रांती

भारतात घडली, त्याच्याबद्दल र्ी बोलणार आहे . र्ी लहान असताना आम्हांला रे शनची काडे
मर्ळायची आणण ती घेऊन रांगेत उभे राहायला लागायचे, दध
ू हवे असल्यास. आता ववश्वास
बसणार नाही पण चांगली पंधरावीस मर्ननटे रांगेत थांबले की सकाळचे दध
ू मर्ळायचे. र्ग

तसेच रांगेत थांबले की दप
ु ारचे दध
ू मर्ळायचे. दसऱ्याला जर आईने असे िरवले असेल, की
श्रीखंड करायचे आहे , तर वीस ददवस आधी अजा करायला लागायचा, र्ग तो अजा र्ंजूर

व्हायचा, र्ग त्या ददवशी जास्तीचे ५ लीटर दध
ू मर्ळायचे. आता वाण्याकडे जाऊन दध
ू

र्ागगतले की दध
ू मर्ळते, वपशवीत. चोवीस तास दध
ू मर्ळे ल, वाण्याचे दक
ु ान उघडे असेल. ही
वरपांगी ददसणारी क्रांती आहे .

दस
ु रे , र्ी स्िीर्ुक्ती चळवळीबद्दल बोलणार आहे . पण ती ७० सालच्या नंतरची. या चळवळीत
र्ी पूवीपासून होतो. आम्ही जेव्हा चळवळीला सुरुवात केली, तेव्हा पुण्यात जवळपास रोज एक

बाई जळून र्रायची; लग्न केल्यापासून पुढच्या दोन वषाांत. आणण हे नोंदलेले भाग होते.
वषााला ३६० बायका जळून र्रायच्या; ससूनर्ध्ये ’जमळताच्या केसेस’ असे ज्यांना म्हटले

जायचे, त्या जवळजवळ दर वषी ५००० असायच्या. र्ाहीत नसायचे की त्या जाळून र्ेल्या की

अपघाताने जळून र्ेल्या. गेल्या तीस वषाांत हे प्रर्ाण जवळपास नगण्य झाले आहे . कालच
एक दद
ु ै वी बातर्ी आली. एका सुनेने आत्र्हत्या करून घेतली, सासरच्या जाचाला कंटाळून.

आणण पोमलसांनी नतच्या नवऱ्याला आणण सासूला अटक केली. तीस वषाांपूवी अशी अटक

झाल्याची हकीकत र्ाहीत होत नव्हती लोकांना. हा बदल कसा घडला, याबद्दल र्ी काही वेळ
तुर्च्याशी बोलणार आहे .

नतसरे , एकूणच अंधश्रद्धा ननर्ल
ूा न, लोकववज्ञान चळवळ आणण बवु द्धप्रार्ाण्यवाद, ह्या एकाच
गोष्ट्टीची वेगवेगळी अंगे. ही चळवळ र्हाराष्ट्रात खप
ू प्राचीन काळापासून चालू आहे . सत्तर
सालानंतर अंधश्रद्धा ननर्ूालन समर्ती, लोकववज्ञान चळवळ, बुवद्धप्रार्ाण्यवादी र्ंच ह्यांनी ही

चळवळ करण्याचा प्रयत्न केला. र्ाझ्या र्ते फारसा यशस्वी न झालेला हा प्रयत्न आहे , ज्याने
सर्ाजात ववशेष काही बदल घडलेले ददसत नाहीत. याच्यावर दर्
ु त असू शकेल.

र्ग पयाावरण रक्षणाची चळवळ. ही १९८० सालानंतर, ९० सालानंतर आणण आता २०००
सालानंतर, अगधकागधक व्यापक होताना ददसते आणण नतलाही अजजबात यश आलेले नाही,
असा र्ाझा सर्ज आहे . तो र्ाझा सर्ज का आहे ते सांगेन तुम्हांला.
हे र्ी त्या चळवळी चांगल्या की वाईट ह्या अथााने बोलत नाही आहे . ह्या सगळ्याच चळवळी
करण्यासारख्या आहे त, ह्याच्याबद्दल आपले कोणाचेच दर्
ु त असण्याची शक्यता आहे असे
र्ला वाटत नाही. र्ी यव
ु क क्रांती दलात होतो. त्याची सुरुवातच र्ळ
ु ी भ्रष्ट्टाचाराववरुद्धच्या

लढ्याने झाली होती. भ्रष्ट्टाचाराववरुद्धचे लढे असेच त्या कार्ाचे र्ख्
ु यत: स्वरूप होते, र्ग तो
कृवषववद्यापीिातला भ्रष्ट्टाचार असेल, र्ेडडकल कॉलेजच्या अॅडमर्शनर्धला भ्रष्ट्टाचार असेल,
काहीही असेल. त्याचे कजल्र्नेशन हे जयप्रकाशजींच्या चळवळीत झाले, ज्याने गुजरातर्धले

सरकार कोसळून पडले, त्रबहारर्धले सरकार कोसळून पडण्यापयांत आले. ज्याच्यातन
ू एक नवे
नेतत्ृ व र्ोठ्या प्रर्ाणात सत्तेवर आले. तरीसुद्धा आज, त्या वेळी होता त्यापेक्षा कदागचत

जास्त भ्रष्ट्टाचार राजकीय क्षेिात, सार्ाजजक क्षेिात घडताना ददसतो. काही चळवळी यशस्वी
झाल्या, ननदान त्यांनी काही यश ननजश्चतपणे प्राप्त केले. काही चळवळींना यश हे लाभलेच
नाही. असे का झाले, असा खरा प्रश्न आहे .
तीन थोर लोकांनी तीन ववचार र्ांडले. आणण ते पररवतानाच्या आणण बदलाच्या दृष्ट्टीने खप
ू

र्हत्त्वाचे आहे त. र्ाझ्या र्ांडणीशी र्ी त्यांचा काही संबंध जोडणार नाही आहे . ही र्ांडणी
त्या व्यापक आणण भव्य पातळीवर करण्याचा र्ाझा हे तू नाही. काला र्ाक्साने असे म्हटले होते
की, "तत्त्वज्ञ हे

जगाचा अथा लावत आले.

खरा प्रश्न हा जग बदलण्याचा आहे ."

"Philosophers have interpreted the world. The real task is to change it." आंबेडकरी
चळवळीत भीर्ाच्या गाण्यांची एक प्रचंड परं परा आहे . त्या गाण्यांर्ध्ये एक गाणे आहे , "जग
बदल घालन
ु ी घाव, सांगन
ू गेले आम्हां भीर्राव" [शाहीर: अण्णाभाऊ सािे - संपा.]. (जेव्हा
सरु
ु वातीला र्ी भीर्ाचे गाणे ऐकले तेव्हा र्ला वाटले, हे र्हाभारतातल्या भीर्ाचे गाणे आहे .)

नतसरे गांधीजींचे फार र्ोिे वाक्य आहे , की, "जगात जे बदल अपेक्षक्षत आहे त त्यांची सुरुवात
ही आपल्यातल्या बदलापासून होते". तात्त्वज्ञाननक पातळीवरचे व्यापक ववषय आहे त हे . तो

आत्ता र्ाझ्या बोलण्याचा भाग नाही. अगधक व्यावहाररक पातळीवर थोडे बोलण्याचा प्रयत्न
करणार आहे .
आता या चळवळींचे स्वरूप आपण थोडक्यात सर्जावून घेऊ.
गाय ही भारतात दै वत र्ानली जाते. नतच्या पोटात चाळीस कोटी दे व असतात, अशा दै वी
अवस्थेला नेऊन बसवलेले ते जनावर आहे . त्याची अनेक आगथाक कारणे होती. युरोपर्ध्ये
शेती नांगरायला घोडे वापरायचे, त्याच्यार्ुळे गाईचा ककंवा बैलाचा नांगरट करायला कुणाला

उपयोग नव्हता. सार्ान्यत: गायी-बैल ककंवा कुिल्याही र्ॅर्लर्ध्ये नांगरण्याची शक्ती
वाढवायचे िरवले, तर त्यांची दध
ू दे ण्याची क्षर्ता कर्ी होते. आणण त्यांची दध
ू दे ण्याची

क्षर्ता वाढवली, तर त्यांची नांगरण्याची क्षर्ता कर्ी होते, असा ननसगाननयर् आहे . युरोपर्ध्ये
घोडे नांगरण्यासािी वापरल्यार्ुळे गाई दध
ु ासािी जोपासणे आणण संकर करणे शक्य झाले.

आपल्या इथे बैल हे र्ख्
ु यत: नांगरणीसािी वापरल्यार्ळ
ु े गाईची दध
ु ाची क्षर्ता वाढवणे शक्य

नव्हते; कारण की दोन्ही एका वेळी अजन
ू पयांत जगात कोणाला करायला जर्लेले नाही.
दष्ट्ु काळ पडला की सर्ोर ददसणारी गाय ही भाकड असते. ती खायला तयार असते, पण ती

दध
ू फार कर्ी दे त असते. अशा वेळी नतला र्ारून टाकून पोट भरणे हा एक चांगला र्ागा
असतो. तम्
ु ही पला बकची ’गड
ु अथा’ कादं बरी जर कधी वाचली, (वाचा!) तर चीनर्ध्ये दष्ट्ु काळ
पडल्यानंतर घरातील गाय र्ारायचा प्रसंग आला त्या कुटुंबावर, की त्यांची र्ानमसकता काय

होते याचे वणान सुरेख आहे . पण अशा गायी र्ारून टाकल्या तर शेतीची उत्पादने करायला

ककंवा कार्े करायला पुढे बैल कसे ननर्ााण होणार, हा प्रश्न ननर्ााण होतो. आणण जर असे बैल

ननर्ााण करू शकला नाहीत तर तुर्च्या शेतीचा ऱ्हास होतो. म्हणून सगळ्यात फास्ट
टनाओव्हर कम्युननटीज ु्, म्हणजे ज्यात गाय, बैल आणण शेती हे एकि आहे त आणण जजथे
बैलांचा वापर हा शेतीसािी केला जातो, नतथे गायींच्या रक्षणाची काहीतरी व्यवस्था केली जाते.
र्ग नतला दे वता बनवण्यात येत;े अर्ुक, तर्ुक, तर्ुक.
हळूहळू शेतीर्ध्ये यांत्रिकीकरण व्हायला सुरुवात झाली. असे सांगतात, की गांधीजी जेव्हा

उरळीकांचनला होते तेव्हा त्यांच्याबरोबर त्यांचे एक अनय
ु ायी होते र्णणभाई दे साई. र्णणभाई
हे त्या १९४२च्या चळवळीत बााँब बनवणारे क्रांनतकारक होते. पण ते गांधीजींचे अनय
ु ायी बनले
आणण गांधीजींनी त्यांना असे सांगगतले, "इथे रहा आणण गोसेवा करा". उरळीकांचन हे

पण्
ु याजवळ जे गाव आहे नतथे र्णणभाईंनी गोसेवा करण्याचे व्रत घेतले. त्यांच्या असे लक्षात

आले की या सवा भाकड गाई जगवायचा एकच र्ागा आहे . त्यांचे दध
ू वाढवले पादहजे. त्या

उत्पादक झाल्या पादहजेत. ढोर जी जनावरे कापायचे, त्यांच्याबरोबर स्वतः बसन
ू गाईंची
शवववच्छे दने करून गाय हा प्राणी काय आहे हे सर्जन
ू घ्यायचा प्रयत्न केला. ह्या सगळ्या
ऐकीव कथा आहे त. खऱ्या जर असल्या तर त्यातून मशकण्यासारखे बरे च आहे . र्ग त्यांनी

परदे शात एवढ्या गाई कशा काय पाळतात, ह्याचाही अभ्यास केला. आणण असा ननष्ट्कषा
काढला की जास्त दध
ू दे णाऱ्या गाईच्या वंशाचे वीया हे आपण जर दे शी गाईंना टोचले, त्यांचे
आदटा कफमशयल इन्सेमर्नेशन केले, आणण त्यार्ुळे जर गाई गाभण रादहल्या; तर या ज्या
संकररत गाई होतील, त्या ककतीतरी जास्त दध
ू दे तील आणण शेतकऱ्यांना ती गाय सांभाळणेही
परवडेल. हे तंिज्ञान परदे शात होते. ते भारतात आणणे सोपे कार् नव्हते. कारण वीया
मलजक्वड नायरोजनर्ध्ये उणे १८० अंश तापर्ानाला राण्सापोटा करावे लागते. ह्या स्वरूपाच्या
कोल्ड चेन्स उपलब्ध नव्हत्या. त्या ननर्ााण करणे हे प्रचंड कार् होते. र्णणभाईंनी त्या यंिणा
उभ्या केल्या. त्याला जोडून र्ग जे जे प्रश्न उद्भवतील त्या त्या प्रश्नांची सावात्रिक उत्तरे

शोधण्याचा प्रयत्न केला. १९७० साली पुण्यात येणारे ९०% दध
ू हे म्हशींचे होते. १९९० साली

पुण्यात येणारे ८५% दध
ू हे गायींचे झाले. दध
ू ासािी रे शनकाडा ही इनतहासजर्ा होष्ट्ट झाली.
गावागावांर्ध्ये दध
ू -संकलन सुरू झाले ज्याला आपण धवलक्रांती म्हणू, ती प्रत्यक्षात घडली.

र्ी ज्या सार्ाजजक बदलाच्या चळवळी सांगणार आहे त्याचा प्रत्येकाचा छोटा इनतहास आधी

सांगणार आहे . (प्रश्न: सरकारची काही भूमर्का होती का?). हो! सगळीचकडे दध
ु ाच्या ववक्रीसािी
सहकारी संस्था ननर्ााण करणे, त्यांच्या त्यांच्या को-चेन्स ननर्ााण करणे आणण शहरी भागात

नेऊन ते ववकणे याच्यासािी सरकारने दध
ु ाला हर्ीभाव दे ण्याची जरूरी आहे , सरकारने असे
म्हणणे, की "हे दध
ू आम्ही या ककर्तीला ननजश्चतपणे घेऊ". तसे घेणे हे र्हाराष्ट्र सरकारने

केले, गुजरात सरकारने केले, ददल्लीच्या सरकारने केले. पण हे असे घडणे आवश्यक होते. ही

सरकारी योजना आहे , आणण ती सरकारने काही दिकाणी चांगली राबवली; काही दिकाणी वाईट

राबवली. पण सरकारचा याच्यात नक्की भाग आहे . याच्यात खाजगी उद्योगांचा भाग आहे .
उदाहरणाथा गाईंचे र्ेजर फंडडंग हे र्फतलाल इंडस्रीजने केले. र्फतलाल इंडस्रीजने खप
ू
र्ोठ्या प्रर्ाणावर सातत्याने सरु
ु वातीला र्दत केली. त्याच्यात आंतरराष्ट्रीय तंिज्ञानाचा भाग
आहे . असे सगळे च आहे .

धवलक्रांती ही आता भारतात सवाि आहे . ज्यावेळी सुरूवात झाली तेव्हा बाईफचे (BAIF, भारत
अॅग्रो-इंडस्रीज फाउं डेशन) कार् र्हाराष्ट्रात सुरू झाले. पण नंतर दहा वषाांत यू.पी., त्रबहार,
कनााटक, आंध्र, गुजरातर्ध्ये ती संस्था गेली. नंतर र्ुख्यतः पंजाब, राजस्थान, ददल्ली.

अजूनही पजश्चर् बंगाल, ओररसा, हे जे रे डयांनी भातशेती करण्याचे प्रांत आहे त, नतथे हा प्रश्न
नीटसा सुटलेला नाही.

दस
ु रा जो भाग आहे तो स्िी-र्ुक्ती चळवळीचा. अंदाजे सत्तर सालच्या दशकातली गोष्ट्ट आहे .
त्याच्या एकाच अंगाबद्दल बोलणार आहे . कुटुंबांतगात स्िीवर होणारे अत्याचार. स्िीवर

कुटुंबांतगात अत्याचार हे जगभर होतात. १९७०-८० च्या दशकात हा प्रश्न फार प्रार्ुख्याने
शहरी

भागात

पुढे

आला.

त्याला

काही

त्यावेळची

ननमर्त्ते

घडली.

अत्यंत

चांगल्या

र्ध्यर्वगीय कुटुंबात अचानकपणे सुना जळून र्रत, र्ी तुम्हाला सांगगतले. १९७४ ककंवा ७५
यांपैकी एका वषी रोज एक या गतीने दखलपाि, नक्की अपघात नाही, अशी जाळून र्ारण्याची
केस घडत होती.
दस
ु ऱ्या

बाजूला

फुले, आंबेडकर, कवे

या

सगळ्यांच्या

चळवळीतून

ननर्ााण

झालेली

र्हाराष्ट्रातील जस्ियांची पदहली वपढी होती, की जजला केशवपन करावे लागले नाही. र्ाझे
वडील ववंदा करं दीकर काव्यवाचन करायचे. ते अलीकडे एक गोष्ट्ट सांगायचे, की “र्ाझी
कववता काही वेळा लोकांना कळत नाही, याचा र्ला आनंद होतो. र्ला छान वाटते की र्ाझी
कववता कळली नाही लोकांना.”. ते उदाहरण काय सांगायचे? तर त्यांची एक 'धोंडया न्हावी'
नावाची कववता आहे . तम्
ु ही कीतान, भजन म्हणत होता, तसे ते कववता वाचन. म्हणजे कीतान
कसे चालायचे? त्याच्यात लोक रं गन
ू कसे जायचे? पण तरीसद्ध
ु ा र्हार-र्ांगांना कसे वेगळे बाहे र

बसवायचे? असे होत होत कीतान रं गते. तशी ही कववता. 'धोंडया न्हावी' कववतेत अनेक
उल्लेखांतला एक उल्लेख असा आहे , की हा धोंडया न्हावी र्ागच्या दारी जायचा आणण
भलतेच काही करायचा जे आम्हाला कोणी पाहू द्यायचे नाही. हा उल्लेख लोकांना कळत नाही
याबद्दल ते आनंद व्यक्त करायचे. कारण की हा धोंडया न्हावी ववधवांचे र्ुंडन करायचा,

र्ागच्या दारी जाऊन. चाळीस सालची ही कववता आहे . अजून शंभर वषेसुद्धा झालेली नाहीत.
या सगळ्यातून बाहे र पडणाऱ्या पदहल्या वपढीच्या जस्िया आता बऱ्याच अगधकारावर पोचल्या

होत्या. सुलभा ब्रम्हे सांगायच्या की, जगातील सवाात बलशाली आणण स्वतंि जस्िया आता
र्हाराष्ट्रातल्या ब्राह्र्ण जस्िया आहे त. हे पुण्यातील ब्राह्र्ण स्िी म्हणतेय, हे लक्षात घ्या.

तेव्हा स्िी-र्क्
ु तीचे जे अनेक गट होते, त्यांना हा प्रश्न पडला, की हे काय चालले आहे ? र्ी

त्यावेळी जनवादी र्दहला संघटनेचा कायाकताा होतो. आर्च्या अर्त
नावाच्या
ु
ृ ा दे शर्ख
लढवय्या नेत्या होत्या. ही एका संघटनेची जबाबदारी नव्हती. जेव्हा असे काही घडेल तेव्हा

त्या नवऱ्याला व सासल
ू ा आम्ही सोडणार नाही, अशी भमु र्का घेऊन अनेक दिकाणी जेथे

जमळताचे प्रसंग घडले, नतथल्या सोसायटीतल्या प्रत्येक कुटुंबात जाऊन 'तम्
ु ही काय झोपा

काढत होता का?' असे ववचारणे, पोलीस स्टे शनला घेराव घालणे, वककलांना घेराव घालणे असे

अनेक जहाल, र्वाळ प्रचाराचे कायाक्रर् हे ह्या सगळ्या स्िी संघटनांनी पण्
ु यात घेतलेले र्ला
र्ादहती आहे त. असेच भारतभर घडायला लागले.

दस
ु ऱ्या बाजूला काहींनी खप
ू र्ोठ्या प्रर्ाणावर वैचाररक र्ंथनही सुरू केले की असे का घडते?

आणण असे भारतातच का घडते? म्हणजे कौटुंत्रबक अत्याचार आणण कुटुंबांतगात दहंसा हा जरी
जागनतक प्रश्न असला तरी सुनेला जाळून र्ारणे ही काही जागनतक परं परा नाही. ह्याला टोक
आले ते रूपकाँवर सती गेली तेव्हा राजस्थानर्ध्ये. एका गावात एक रूपकाँवर नावाची बाई
सती गेली. आजही भारतात एखादी स्िी सती जाते, नतचा सगळा गावातला सर्ाज नतला
प्रोत्साहन दे तो आणण ती सती गेल्यानंतर नतथे दे ऊळ उभारले जाते. हा अगधकचा प्रनतकात्र्क
प्रश्न आहे . ऐनतहामसक आढावे, मलखाण, वाचन आणण र्ंथन सुरू झाले. सरकारला कायदे
करणे भाग पडले.

त्यातले एका कायद्याचे कलर् असे आहे , की अशी बाई जमळताबद्दल बोलल्यानंतर तो आधी
गुन्हा आहे असे गह
ृ ीत धरायचे. नवऱ्याने आणण सासूने असे मसद्ध केले पादहजे की, आम्ही
त्यात गुंतलेलो नव्हतो. खटला भरल्यानंतर स्िीसंघटना येतात, आणण त्या खटल्यांतून
सहजासहजी सुटका होऊ शकत नाही, हे ही मसद्ध झाले. याला कायदे शीर पािबळ मर्ळाले.

राजनैनतक पक्षांचे पािबळ मर्ळाले. स्िीसंघटनांनी हा प्रश्न जवळजवळ वीसपंचवीस वषे
सातत्याने लावून धरला. त्यात अनेक स्वरूपाचे ववश्लेषण करण्यात आले. अर्त
ृ ा दे शर्ुख.
त्यांच्याबरोबर आम्ही भोंडल्यातल्या गाण्यातला र्जकूर काय आहे ते तपासले. तुम्हाला असे

ददसेल, की सासरच्या छळाचं वणान आहे . ’अस्सं र्ाहे र सुरेख बाई खावया मर्ळं तं, अस्सं

सासर द्वाड बाई कोंडूनी र्ारीतं’. र्ी चाळीत असताना सवा लहान र्ुली ही गाणी गोल फेर
धरून आनंदाने गायच्या. अजूनही गातात. 'कोंडूनी र्ारीतं' हे च वणान आहे . आणण सुखाची
पररसीर्ा काय, तर 'खावया मर्ळतं'. आज पररजस्थती अशी आहे की हा प्रश्न बऱ्यापैकी

ननकालात ननघालेला आहे . बऱ्यापैकी, ह्याचे कारण कालच दद
ु ै वाने वपंपरीर्ध्ये एका सुनेने
सासू आणण नवरा छळ करतात म्हणून आत्र्हत्या केली. पण त्यांना पुढच्या तीन तासांत

अटक झाली. (प्रश्न - ही चळवळ फक्त पुण्यात होती की भारतभर?) ही चळवळ भारतभर
झाली. त्याच्या तीव्रता कर्ी-जास्त होत्या. स्थाननक पररजस्थती वेगळी असेल, प्रश्न वेगळे

असतील. र्हाराष्ट्रात जे कर्ावता आले, पुण्यात जे कर्ावता आले, तेच त्रबहारर्ध्ये कर्ावता

आले, हे ही खरे नाही. सार्ाजजक प्रगतीसुद्धा कर्ी-जास्त होती. पण चळवळ ही भारतभरची
होती. (प्रश्न - नेतत्ृ व?) एक नेता असा नव्हता. आर्च्या अर्त
ु होत्या. ववद्या बाळ
ृ ा दे शर्ख
या एकेकाळी 'स्िी' र्ामसकाच्या संपाददका होत्या. 'स्िी' र्ामसक ककलोस्कर सर्ह
ु ाच्या र्ालकीचे
आहे . म्हणजे एका अथााने भांडवलशाहीच्या टोटल र्ालकीचे र्ामसक आहे ते. पण ववद्या बाळ

संपादक असताना त्यांनी ते पण
ा ः स्िी-र्क्
ू त
ु ती चळवळीचे व्यासपीि बनवले. खप
ू शा अकादर्ीय
लोकांनी, खप
ू प्राध्यावपका, प्राध्यापक यांनी त्यासािी कार्े केली. त्यात चारपाच नेते नक्की

होते. (प्रश्न - ह्या सगळ्या चळवळी जोडल्या जातात की त्या स्वतंि असतात?) काही
जस्ियांच्या संघटना ह्या अणखल भारतीय आहे त. त्या राजकीय पक्षांशी जोडलेल्या आहे त.
जनवादी र्दहला संघटना, सी. पी. एर्.ची फ्रंट ऑगानायझेशन आहे , त्यार्ुळे ती भारतभरची
संघटना आहे . अशीच भाजपाचीही आहे . अशीच कॉग्रें सवाल्यांचीही आहे . कर्ी-जास्त प्रर्ाणात
ह्या चळवळीत

ह्या सगळ्या राजकीय

पक्षांच्या स्िी-संघटनांचे एकर्त

होते.

प्रत्यक्ष

कुटुंबांतगात अत्याचाराबद्दल आवाज उिवलाच पादहजे, आणण हे थांबवलेच पादहजे, ह्याबद्दल सवा
स्िी-संघटनांत एकर्त होते. वैचाररक र्तभेद असे असतील की ह्याला दहंद ू धर्ा ककती

कारणीभत
आहे, ह्याला परु
आहे , ह्याला ढासळणारी
ू
ु षांचा परु
ु षीपणा ककती कारणीभत
ू
कुटुंबव्यवस्था ककती कारणीभत
ू आहे , इत्यादी इत्यादी.

र्ाझ्या र्ते, ह्या जशा दोन यशस्वी चळवळी आहे त, तशा र्ी तुम्हाला दोन ककंवा तीन

(र्ाझ्या र्ते) अयशस्वी चळवळी, सांगणार आहे . पदहली अंधश्रद्धा-ननर्ल
ूा न, लोकववज्ञान आणण
ज्याला रॅ शनॅमलस्ट ककंवा बुवद्धप्रार्ाण्यवाद म्हणतात ती. लोकववज्ञान चळवळीत र्ी अंदाजे
आिदहा वषे खप
ू कार् केले. आम्ही अनेक प्रदशाने भरवली, राष्ट्रीय पातळीवर कफल्म्स केल्या.
केरळ शासन सादहत्य पररषद ही ह्या चळवळीतली सगळ्यांत र्ोठ्या स्वरूपाची चळवळ जी.

परर्ेश्वरन ु् नावाचे गहृ स्थ चालवत. केरळर्ध्ये लाखोंनी शाखा उघडल्या, अनेक पुस्तके
प्रकामशत

केली.

र्हाराष्ट्रार्ध्ये

अंधश्रद्धा

बुवद्धप्रार्ाण्यवादी र्ंच वगैरे चळवळी होत्या.

ननर्ल
ूा न

समर्ती,

लोकववज्ञान

चळवळ,

ह्यांनी कार् करायचा खूप प्रयत्न केला. सातत्याने कार् केले. एखाद्या दे वीला बळी ददले

जात होते, ते थांबवणे ककंवा दे वीला वादहलेल्या बाईने केस ववंचरू नयेत, तर नतला केस
ववंचरायला लावणे; इथपासून अनेक अंधश्रद्धांचे ननर्ल
ूा न झाले. वैज्ञाननक जाणणवांची वाढ
करण्यासािी प्रयोग करायचे कायाक्रर् घ्यायचे. वीस-वीस हजार लोक एकि येऊन ते बघत

असत. तरीसुद्धा र्ी अयशस्वी का म्हणतो? त्यांनी एकि कार्े केली नाहीत, आणण व्यापक
पररणार्ही झाला नाही.

उदाहरणाथा - र्दर टे रेसा ह्या संत होत्या की नाही? संत म्हणन
ू औपचाररकरीत्या र्ान्य
करायचे असले, तर त्या व्यक्तीने चर्त्कार केलेले असले पादहजेत , ही आवश्यक अट आहे .

तेव्हा र्दर टे रेसांनी असे चर्त्कार केले का, हे शोधण्यासािी कमर्टी भारतात आली. त्यांना
लोकांनी परु ावे ददले. नरें द्र दाभोलकरांनी पिक काढले, याला ववरोध करणारे , की हे काही बरोबर
नाही. आणण असे चर्त्कार घडू शकतात ही अंधश्रद्धा आहे . पण बाकी सवा सर्ाजात काहीही

हालचाल झाली नाही. तम्
ु ही-आम्ही सवाांनी काहीही केले नाही, ही वस्तजु स्थती आहे . ह्या
स्वरूपाच्या अंधश्रद्धांना खतपाणी घालणे, त्या वाढवणे आणण ते फोफावत नेणे, हे उलट जास्त
चालू आहे .
आज टीव्हीवर तुर्चे र्नोरं जन चांगले होते. र्नोरं जनाचे र्ाझ्या र्ताने इंटरनेटवरचे
सगळ्यांत र्ोिे दोन भाग आहे त. एक अश्लील वाङ्र्य, सादहत्य. ४०% इंटरनेट रॅ कफक हा
पोनोग्राफीवर असतो, असे लोक म्हणतात. त्याच्या खालोखाल धर्ाांध प्रचार. एक र्ुजस्लर्
होता, त्याची साइट शेवटी बॅन करण्यात आली म्हणे. त्याचे पदहले नाव झकीर. आपण

बघणार नाही, कारण आपण र्ुसलर्ान नाही. र्ग आपण काय करतो? आपण दहर्ांशू

र्हाराज, अजून दस
ु रे र्हाराज, नतसरे . पेव फुटले आहे . आणण ह्याला काहीही ववरोध होत

नाही. र्ला बऱ्याच वेळा असे वाटते की तीस वषाांपव
ू ीचे बरे होते ह्याबाबतीत. ननदान
र्ख्
ु यर्ंिी उघडपणे स्वार्ी आणण बव
ु ांर्ागे जायला धजावत नव्हते. वसंतराव नाईक, शरद
पवार आणण अशोक चव्हाण यांच्यात काय फरक आहे ? तर एक दखलपाि फरक असा आहे ,
की हे उघडच करायला लागले. त्याचा जोड पढ
ु च्या चळवळीशी, म्हणजे भ्रष्ट्टाचार. र्ाझे

म्हणणे असे नाही, की अंधश्रद्धा ननर्ल
ूा न चळवळ करू नये. र्ी परत परत तम्
ु हाला सांगतो,

की चळवळ र्ाझ्या दृष्ट्टीने आवश्यक आहे , योग्य आहे . आणण तरी ती यशस्वी होत नाही.
र्ग का? असा प्रश्न आहे .

बी. टी. रणददव्यांनी एक लेख मलदहला होता. My party members are communist in public
life and Hindu husbands at home. हे त्यांना म्हणावेसे वाटले हे लक्षात घ्या. अंधश्रद्धेने
लोक र्रत नाहीत हे ही खरे नाही! बुवांकडे जाऊन औषधे घेणे. तुम्हाला र्ादहती आहे का, की
ग्रार्ीण भागात सरासरी दरडोई औषधोपचाराचा खचा शहरी भागापेक्षा दीडपट होतो. का होतो?

नुसते चांगले ननदान होत नाही असे नाही. लोक बुवांकडे जातात, ते खोटी औषधे दे तात, ती
लागू पडत नाहीत, र्ाणसे र्रतात.
हाच

प्रश्न

भ्रष्ट्टाचारववरोधी

आंदोलनाचाही

आहे .

सरू
ु वात

झाली

कृषी-ववद्यापीिार्ध्ये.

वमशल्याने अॅडमर्शन ददल्या, म्हणन
ू दोन कृषी-ववद्यावपिातले हजार ववद्याथी ७२ साली
तुरुंगात गेले. शेतकऱ्यांची र्ुले कॉग्रें सच्या सरकारववरुद्ध तुरुंगात जातात म्हणजे काय? जातीय

भाषेत बोलायचे तर र्राठ्यांची र्ुले र्रािा सत्ताधीशांववरुद्ध तुरुंगात जातात म्हणजे काय?

जयप्रकाशजी नारायण यांच्या नेतत्ृ वाखाली या चळवळीला खरे टोक आले. लाखो तरुण त्यात

सार्ील झाले. गुजरात सरकार भ्रष्ट्टाचाराच्या प्रश्नावरून खाली ओढण्यात आले. नंतर ह्या
चळवळीतून पुढे आलेल्या लोकांच्या हातात सत्ता आली. प्रत्यक्षात भ्रष्ट्टाचाराववरुद्ध काही झाले
नाही. ददसते ते असे, की तो वाढतच गेला. ववककलीक्सने बातर्ी छापली. राडडआ टे प्स बाहे र

आल्या. कोणीतरी काहीतरी भ्रष्ट्टाचार केला, हे तुम्हाला आम्हाला कळले. कोणीतरी र्ंिी
राजीनार्ा दे तात, कोणीतरी अगधकारी सस्पें ड होतो, ववषय संपला. बडतफासद्ध
ु ा होत नाही.

शेवटचा प्रश्न पयाावरण, पयाावरणरक्षण. र्ळ
ु ात पथ्
ृ वी गरर् होते आहे की गार होते आहे ,
ह्याच्यावरच दोन र्ते आहे त. प्रत्येक राष्ट्राने आपण पयाावरणाचा ववनाश ककती जास्त

करणार, ह्यावर र्याादा घालन
ू घ्यायची आहे . त्या ननमर्त्ताने जगातल्या सगळ्या र्ोठ्या

कंपन्यांनी एक काहीतरी टागेट घ्यायचे. आम्हाला कोणीतरी कार् ददले, की या सगळ्या
कंपन्यांचे ररपोर्टास अभ्यासा. जवळ जवळ पंचवीस हजार आहे त. सगळे जण गोलगोल
गोलगोल गप्पा र्ारतात, प्रत्यक्षात काही खरे सांगत नाहीत. आता ह्याला जनरल र्ोटसापासन
ू
टाटा

र्ोटसापयांत

कोणाचाही

अपवाद

नाही.

प्रत्यक्षात

पयाावरणाला

धोका

आहे

आणण

त्याच्यार्ुळे लोक र्रतात. उदाहरणाथा - पयाावरण दवू षत झाल्यार्ुळे लोक कशार्ुळे र्रतात
भारतात? डोर्ेजस्टक स्र्ोक - स्वयंपाकघरातला धरू . त्याचे आकडे आहे त, बरे ! १० लाख बायका
र्रतात. ग्रार्ीण भागातल्या स्वयंपाकघरांतल्या धुराने सवाात जास्त बायका र्रतात. कोणाला
प्रश्नसुद्धा वाटत नाही. पयाावरण वगैरे र्रू दे . पण स्वयंपाकघरांतल्या धुराने लाखो बायका
र्रतात याच्याबद्दल पयाावरणवादी काहीही करत नाहीत.

प्लाजस्टकच्या वपशव्या म्हणे र्ुंबईच्या मर्िी नदीतून वाहताना तुंबल्या आणण त्याच्यार्ुळे

र्ुंबईत एक र्हापूर आला, म्हणून प्लाजस्टकच्या वपशव्यांवर बंदी घातली. म्हणजे पातळ
वपशव्या ववकायच्या नाहीत. जाड वपशव्या ववकल्या तर चालतील. डॉ. र्ालशेकर म्हणतात,
"अहो? काय चाललंय? आम्ही प्लाजस्टक अजन
ू पातळ करा, अजन
ू पातळ करा म्हणतो, सगळी
टे क्नॉलॉजी डेव्हलप करतोय की ज्याच्यातन
ू एकूण प्लाजस्टकची क्वांदटटी कर्ी लागेल आणण

तम्
ु ही पयाावरणवादी पातळ वपशवी ववकायची नाही म्हणन
ू आग्रह धरून बसता." र्ला काही

कळत नाही. र्ला कळते ते एवढे च की ना र्ोठ्या कंपन्या काही करत, ना जगातली सरकारे
काही करत. ह्याचा अथा पयाावरणाचे रक्षण करू नये असे नाही. उलट, केले पादहजे.

भरपूर बदल घडतात रोजच्या जीवनात. हळूहळू हे बदल घडत जातात. र्ाझ्या र्ताने वररष्ट्ि

जातीतला मशक्षणाचा प्रसार हा ह्याप्रकारचा आहे . ग्रार्ीण भागात मशक्षणाचा प्रसार थोडाबहुत
झाला असता. होणारच होता. कर्ावीर भाऊराव पाटील झाले म्हणून त्याला वेग आला. असे

नाही की हे एकर्ेव नाव आहे . हळूहळू मशक्षणाचे सवात्रिकरण होणे, हे अनेकांच्या कायावाहीर्ुळे
झाले. स्िी-र्ुक्ती चळवळ ही एक अंडरकरं टर्धून ननर्ााण झाली. एका क्षणी ननर्ााण झाली
आणण एका क्षणी काहीतरी क्रांनतकारक बदल झाला, असे घडले नाही.
मूल्याधार
र्ाझ्या दृष्ट्टीने आजचा कळीचा र्ुद्दा आहे , चळवळी कधी यशस्वी होतात आणण कधी यशस्वी

होत नाहीत. र्ाझ्या दृष्ट्टीने ह्याला पाच र्हत्त्वाची कारणे आहे त. त्यांतले सगळ्यात

र्हत्त्वाचे कारण असे, की ह्या चळवळीला, ह्या बदलाला काही र्ूल्यागधष्ट्िान ककंवा
र्ूल्यागधकार होता का? काही एक र्ूल्याधार आहे का? र्ूल्ये अनेक प्रकारची असतात.

स्वातंत्र्य, सर्ता, बंधत
ु ा ही र्ला र्हत्त्वाची र्ूल्ये वाटतात, आणण हे सांगायला र्ला काही
कर्ीपणा वाटत नाही. आयन रॅं डचा व्यजक्तवाद हा र्ला टाकाऊ आहे . ज्या र्ूल्याला र्ाझा
तीव्र ववरोध आहे ते आयन रॅं ड. नतचे सगळे मलखाण अत्यंत व्यजक्तवादी. र्नोरं जन छान होते,

पण त्यातून जी र्ूल्ये ओवण्याचा ती प्रयत्न करते त्या भांडवलशाहीच्या पराकोटीच्या
व्यजक्तवादी भावना आहे त. पण तेही एक र्ूल्य आहे . शौया हे बाय इटसेल्फ र्ूल्य [स्वतोर्ूल्य

- संपा.] असू शकते. र्ग त्यासािी यद्ध
ु करावे लागले, तर यद्ध
ु करायचे, हे ही र्ल्
ू य असू शकते.
पण बदल जर व्हायचा असला तर कुिले तरी र्ल्
ू य आपण पढ
ु े नेतो.

आणण शक्यतोवर जे शाश्वत र्ूल्य आहे ते र्ूल्य आपण पुढे नेतो आहोत, असे घडावे लागते.

र्ाझ्या दृष्ट्टीने शोया हे शाश्वत र्ूल्य नाही. व्यजक्तवाद, स्पधाा ही शाश्वत र्ूल्ये नाहीत. पण
स्वातंत्र्य, सर्ता, बंधत
ु ा ही शाश्वत र्ूल्ये आहे त आणण ही शाश्वत र्ूल्ये पुढे नेण्यासािी ही
चळवळ बांधील आहे , हे

पदहल्यापासून जाणवावे लागते. तो चळवळ पुढे नेणाऱ्यांचा

जाणीवपूवक
ा प्रयत्न असावा. तो जजतका स्पष्ट्ट ददसेल नततकी चळवळ पुढे जायला र्दत होते

ककंवा यशस्वी व्हायला र्दत होते. तुम्हा म्हणाल संकररत गाई घ्या. त्यांचा संकर करायचा

आणण त्यांचे दध
ू जास्त ननर्ााण करायचे, ह्याच्यात शाश्वत र्ूल्य काय आहे ? त्यात एक
अदहंसेचे र्ूल्य आहे , की गाय ही जर चांगल्या प्रकारे जगवली नाही तर ती र्ारली जाते. ही
वस्तुजस्थती होती. गांधीजींच्या र्ते, र्णणभाई दे साईंच्या र्ते, अदहंसा हे त्यांचे एक शाश्वत

र्ूल्य होते. र्णणभाई दे साई अनेक भाषणांतून असे सांगायचे, की भाकड गाय जगवण्यापेक्षा ती
र्ेलेलीच बरी. त्यार्ुळे जेव्हा साधन
ूं ी गोहत्याबंदीचा र्ोचाा काढला तेव्हा त्यांचा ववरोध होता.

त्यांचे म्हणणे असे होते, की कायद्याने गोहत्या बंदी करून काही होणार नाही. प्रत्यक्ष लोक
उपाशी िे वन
ू र्ारतील. संकररत गाईंची वासरे अशीच र्ारली जातात, आजही. म्हणन
ू गोऱ्हा

जन्र्ाला आला तर त्याचा उपयोग नसतो. र्ग त्याला सोडून दे तात. र्ग तो उपाशी राहून
र्रतो. दस
ु रे त्याहून जास्त र्हत्त्वाचे हे गररबी घालवणे आणण पोटाची भक
ू भागवणे. हा
सर्तेच्या र्ल्
ू याचाच आववष्ट्कार आहे , आणण त्याला ते िार्पणे बांधील होते. असे र्ला
करायचे आहे , असे ते जाहीरपणे सांगायचे.

भारतातील एकूण पररजस्थती लक्षात घेता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे, दध
ु ाची र्ब
ु लकता वाढणे,
हे सर्तेच्या दृष्ट्टीने आपण करतो. याच्यात कुिे तरी र्ल्
ू यांर्ध्ये ववसंवाद येऊ शकतो का?

येतो. त्याबद्दल नेत्यांना भमू र्का घ्याव्या लागतात. ववनोबा दस
ु रे गांधीवादी. र्णणभाईंना त्यांनी
असे सांगगतले की हे कार् बंद करा. असे र्णणभाई सांगतात हं ! का? गाईंचा जो नैसगगाक

आनंद आहे , तो तम्
ु ही दहरावन
ू घेता. गाईला काही एक संभोग आनंद मर्ळतो, आणण तम्
ु ही
आदटा कफमशयल इजन्समर्नेशन केले की हा ननसगाक्रर् तुम्ही चक्रर्पणे बदलवता. र्णणभाईंची

याच्याबद्दलची भूमर्काही स्पष्ट्ट होती की र्ला गाय जगवणे जास्त र्हत्त्वाचे आहे . र्ला
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे जास्त र्हत्त्वाचे आहे . र्ूल्याधार असावा लागतो. हा पदहला र्ुद्दा
आहे .

तुम्ही स्िी-र्ुक्तीच्या चळवळीबद्दल बनघतले. बाईचा जगण्याचा अगधकार हा र्ूलभूत अगधकार
आहे , स्वातंत्र्य आहे , त्याच्यात बंधत
ु ा आहे , त्याच्यात प्रेर् आहे . पण त्याच्यातला सगळ्यांत

र्हत्त्वाचा अगधकार हा आयुष्ट्य जगण्याचा अगधकार आहे . त्या काळात स्िी-र्ुक्ती चळवळीने
पुढे पुढे असेही म्हटले, की बाकीची सर्ता नंतर बघू. जगण्याचा अगधकार आहे की नाही? अशा

स्वरूपात ववचारल्यानंतर ननदान जे ववरोधक आहे त त्यांच्या र्नात प्रश्न ननर्ााण होऊ शकतो,
की अरे , र्ी जगण्याचा अगधकार बाईला नाकारला तर र्ग र्ी परु
ु ष म्हणन
ू जगू शकतो का?
कुिे तरी र्ल्
ू यववचाराचा आधार असावा लागतो.

अंधश्रद्धा ननर्ल
ूा नाचा र्ूल्याधार काय हो, असा प्रश्न जर ववचारला, तर प्रचंड गोंधळ आहे . हे

लक्षात घ्या. श्रद्धा कशाला म्हणायचे आणण अंधश्रद्धा कशाला म्हणायचे इथपासून ती सुरूवात
आहे . र्दर टे रेसा ही चर्त्कार करू शकते की नाही? हा श्रद्धेचा प्रश्न आहे की अंधश्रद्धेचा प्रश्न

आहे ? ववज्ञान कशाला म्हणायचे आणण कशाला म्हणायचे नाही? सावरकर ववज्ञानननष्ट्ि होते
असा एक प्रचंड सर्ज आहे . आसार्र्ध्ये नागांनी बंड सुरू केले. सावरकरांचा उपाय होता,
अॅटर् बॉबं टाका, अर्ेररकेतून आणून. हा र्ाणूस ववज्ञानननष्ट्ि असू शकतो का? ननरीश्वरवाद हे

आपले र्ूल्य आहे का? याच्याबद्दल गोंधळ आहे . भ्रष्ट्टाचाराबद्दल र्ूल्यागधकार आहे , की सर्ता,

स्वातंत्र्य या सगळ्याच्या ववरुद्ध भ्रष्ट्टाचार कार् करतो म्हणून तो गेला पादहजे. पयाावरणाच्या
चळवळीचा र्ूल्याधार काय, हा परत एक चर्त्काररक प्रश्न आहे . त्याचा प्रचार केला जातो तो

‘आहे-रें ’नी ‘नाही-रें ’च्या ववरोधात करायचा असा प्रचार आहे . सरळ, स्वच्छ र्ूल्यागधकार आणण
र्ूल्यांचा आधार हा जर चळवळीला नसला, आणण तो जर नेत्यांनी, त्या चळवळीने जाहीरपणे
र्ांडला नाही तर एक अडचण ननर्ााण होते.
ज्ञानाधार
दस
ु रा र्हत्त्वाचा आधार हा त्याच्याहूनही जास्त र्हत्त्वाचा आहे . त्याला र्ी ज्ञानाधार
म्हणतो. तंिज्ञान हा ज्ञानाचाच एक भाग आहे . सार्ाजजक पररजस्थतीचा केलेला ववमशष्ट्ट
उलगडा, हा ज्ञानाचा दस
ु रा भाग आहे . आपण जे करतो आहोत, त्याच्याबद्दल आपल्याला पुरेसे
ज्ञान आहे का, आणण चळवळीतन
ू ते ज्ञान पढ
ु े जाते आहे का, हा प्रश्न आहे . चळवळीला
नस
ु ता ज्ञानाचा आधार असन
ू पुरत नाही. चळवळीने संबंगधत ज्ञान पढ
ु े न्यावे लागते. असे जर

होत नसले तर बऱ्याच वेळा त्या चळवळीत होणारे बदल यशस्वी िरत नाहीत. ज्ञानाचा अथा
पस्
ु तकी ज्ञान असासद्ध
ु ा आहे . पस्
ु तकी ज्ञान म्हणन
ू ते कर्ी प्रतीचे, असे नाही. अनभ
ु वमसद्ध
ज्ञान याचा अथा र्ला अनभ
ु वाला येईल तेवढे च ज्ञान, असे र्त कायाकत्याांर्ध्ये व्हायला नको.

र्ी, र्ाझा ननकटचा पररसर आणण त्यातला र्ाझा अनभ
ु व, हाच जणू काही अंनतर् ज्ञानाचा

ननकष आहे , अशी जर गर्
ु ी कायाकत्याांना यायला लागली, तर प्रश्नच ननर्ााण होतात. तेव्हा ते

पस्
ु तकी ज्ञान असेल, ते जागनतक ज्ञान असेल, ते अनभ
ु वातन
ू आलेले ज्ञान असेल, ते तांत्रिक
ज्ञान असेल, ते कफलॉसॉकफकल ज्ञान असेल, ते सर्ाजशास्िीय ज्ञान असेल; या सगळ्या

ज्ञानाचा आधार त्या बदलाच्या र्ागे आहे का? आणण त्या बदलाच्या प्रकक्रयेत ज्ञानवद्ध
ृ ी होते
आहे का?

संकररत गाईंच्या संदभाात असा एक र्ोिा ज्ञानाधार आधी होता की एकूणच जगभरच्या

अथाशास्िज्ञांनी गाईचे अथाशास्ि कसे प्रगत होत जाते, गोहत्या बंदी का ननर्ााण होते, का
आवश्यक िरते, का िरत नाही, कुिल्या अथाकारणार्ध्ये काय स्वरूपात दध
ु ाच्या अथाशास्िाचे
स्थान आहे , याच्याबद्द्ल प्रचंड अभ्यास केला होता.

तंिज्ञान, म्हणजे वीया घ्यायचे कसे, ते वीया कसे सािवायचे, हे सातत्याने चालू होते.
भारतातल्या अथाशास्िाचे ज्ञान; की इथन
ू दध
ू जर र्ुंबईत नेऊन ववकायचे असेल तर काय

केले पादहजे ? अनेक प्रयोग पंचच
े ाळीस सालापासून चालू राहून त्यांतन
ू अनुभवमसद्ध ज्ञान, की
कसे काय वाहून आपण ववकू शकतो. हा कायाक्रर् ववकमसत व्हायला लागला, तश्या चाऱ्याच्या
नवनव्या जाती, कुिल्या भागात कुिल्या जाती लावता येतील आणण कशातून चाऱ्याची

प्रॉडजक्टजव्हटी खप
ू वाढे ल, याच्यावर खप
ू संशोधन झाले, ते याच काळात झाले. ते इंडडयन

कौजन्सल ऑफ अॅगग्रक्ल्चरल ररसचाच्या प्रयोजनाने झाले. ते अनेक कृवषववद्द्यापीिांतून झाले.
ते बाईफसारख्या संस्थेने स्वत:च्या शेतांवर करून पादहले. संकररत गाईंचा कायाक्रर् ववकमसत

होत असताना त्याच्यासािी योग्य असे ज्ञान हे फक्त आधीचे नाही, तर सातत्याने नवे नवे
ज्ञान ववकमसत करण्याचा प्रयत्न हा त्या चळवळीने केला. त्यातला काही चांगला झाला.
उदाहरणाथा - सुबाभुळवर अशी टीका आहे की त्याच्यार्ुळे काही दिकाणी र्ोनोकल्चसा ननर्ााण

झाली. पण त्याच्यात अनेक चाऱ्याच्या नव्या जाती ननर्ााण झाल्या. गाईच्या कुिल्या प्रती
दटकवून िे वल्या पादहजेत, हाही याच चळवळीचा भाग होता. हे काही आधी झालेले नव्हते.
तेव्हा ज्ञानाचा आधार असणे आणण तो ववकमसत होत जाणे.

स्िी-र्ुक्तीचळवळीबद्द्लही खप
ू घटना आहे त. स्िी र्ुक्ती म्हणजे काय ? जस्ियांचा संघटनांच्या

र्ागण्या काय आहे त ? त्याबद्दलचे भारतीय इनतहासाचे आकलन, भारतीय सर्ाजशास्िाचे
आकलन, जागनतक पातळीवरती त्याचे असलेले आकलन; हे राष्ट्रीय पातळीवर, आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर ववकमसत झाले. याच्यावर खप
ू चचाा झाली. र्ुलीचे संर्तीचे वय, (म्हणजे कोणत्या

वयात नतच्याशी संभोग केला तर ते बेकायदा र्ानू नये), हे वाढवावे आणण चौदा करावे असा
जेव्हा कायदा येणार होता (सारडा अॅक्ट), तेव्हा त्या कायद्याला ववरोध करणाऱ्यांर्ध्ये

रवींद्रनाथ टागोर होते. त्यांनी जाहीरपणे असे सांगगतले, की अल्पवयात र्ुलीशी संभोग केला

तर तो नतला द:ु खदायक असतो. त्यार्ुळे नतची कार्ेच्छा र्ारली जाते आणण त्यार्ुळे आर्च्या
कुटुंबांचे रक्षण होते. हे थोर कवी, राधाकृष्ट्णांची प्रेर्काव्ये मलदहणाऱ्या रवींद्रनाथ टागोरांनी
सारडा अॅक्टला ववरोध करताना मलदहले होते. हा रवींद्रनाथ टागोरांचा छोटे पणा ककंवा र्ोिे पणा
म्हणून र्ी तुम्हाला सांगत नाही. र्ी तु ु्म्हाला सांगतो घटनेची, वादाची तीव्रता. त्या काळातले

आगरकरांचे लेख वाचले तर अंगावर काटा उभा राहतो. नतथपासून चालत आलेली ही एक

ज्ञानाधाराची परं परा आहे . हे काय होते आहे ? कसे घडते आहे ? का घडते आहे ? ह्याच्याबद्दल

प्रचंड चचाा, प्रचंड वादवववाद, प्रचंड ज्ञानननमर्ाती आणण चळवळींनी ती ज्ञानननमर्ाती पढ
ु े जाणार.

आर्चा सांस्कृनतक वारसा काय? हा प्रश्न ऐंशी साली सद्ध
ु ा रूपकाँवरबद्दल ववचारला गेला. त्याचे

ववश्लेषण केले गेले. ससन
ू र्ध्ये जाऊन केस दहस्रीज गोळा करून, घरोघर जाऊन तपास
करण्याचे कार् स्िी-चळवळींनी केले. त्या एक नवा ज्ञानसािा बनवत होत्या, की काय आहे .
जमळताच्या केसेस, म्हणजे खरे च ककती जमळताच्या केसेस नायलॉनच्या साडया आणण
जमर्नीवरच्या शेगडयांतन
ननर्ााण होतात? तेव्हा हा ज्ञानाधार ननर्ााण होऊन तो वेगाने
ू
वाढवावा लागेल.

दद
ु ै वाने असे वादवववाद हे अंधश्रद्धा ननर्ल
ूा न चळवळ, लोकववज्ञानवालेसुद्धा फारसे करत नाहीत.
ते एका अंधश्रद्धेबद्दल बोलतात. त्याचा उलगडा करून दाखवतात. ते केलेच पादहजे. पण

त्याच्यापलीकडे जाऊन ह्याच्याबद्दल एकूण ज्ञानप्रसार करणे व्हायला हवे. भ्रष्ट्टाचार का
ननर्ााण होतो? कशातून ननर्ााण होतो? भ्रष्ट्टाचारी र्ाणूस वाईट, त्याच्यावर खटला भरला

पादहजे, त्याला तुरुंगात टाकले पादहजे, त्याला मशक्षा झाली पादहजे; हे सगळे बरोबर आहे . पण
हे कशार्ुळे होते? का होते? याची र्ुळे कशात आहे त? याच्यार्ागे प्रेरक शक्ती कुिल्या आहे त?
एकूण सर्ाजात एवढ्या र्ोठ्या प्रर्ाणावर भ्रष्ट्टाचार का होतो? जयप्रकाशजींनी मलदहलेली

‘लोकतंि के नार् गचट्ठी’ तम्
ु ही वाचली असेल. पजु स्तका चांगली आहे . पण जर तम्
ु ही असा
प्रयत्न केला शोधण्याचा, की भ्रष्ट्टाचार का होतो आणण होऊ नये म्हणन
ू काय करावे, तर
याच्याबद्दल तीर्ध्ये ककती आहे हो? फार कर्ी आहे .

पयाावरणाच्या चळवळीबद्दलसुद्धा हे च. नेर्के आपण काय म्हणतोय, याच्याबद्दल र्ादहती करून
द्यायची नाही. शेरेबाजीच जास्त - ज्या कशाबद्दलच फारसे काही र्ादहती नाही, त्याच्यात
कोणीही आपणहून भाग घेत नाहीत, त्या चचेत. र्ाशेलकर जेव्हा म्हणाले, प्लाजस्टक पातळ
करत नेणे हाच कायाक्रर् आहे , तेव्हा एकानेही र्ाशेलकरांना जाहीरपणे चचेचे आवाहन केले
नाही. असे करून चालत नाही चळवळीर्ध्ये. अशी ननष्ट्िा लागते की आम्हीच खरे . आणण
आम्ही तुम्हाला पटवून दे णार आहोत, की का आम्हीच खरे ! त्याला जबरदस्त ज्ञानाधार
लागतो. नुसता आरडाओरडा आणण भांडण पुरेसे नाही.
कायााधार
नतसरा र्हत्त्वाचा कायााधार लागतो. बदल यशस्वी व्हायचा असला तर त्याला जीवनदायी
कायाकते लागतात. कार् सातत्याने, नेटाने करण्याची आवश्यकता असते. नेतत्ृ व लागते, पण
नेतत्ृ व हे र्हत्त्वाचे नसते अनेक वेळा. र्ाफी र्ागून र्ी असे म्हणू इजच्छतो की र्हात्र्ा फुले
जरी झाले

नसते तरीसुद्धा र्हाराष्ट्रात स्िी-मशक्षण झाले असते. सावविीबाई फुल्यांना

मशव्याशाप खायला लागले. त्यांनी ते खाल्ले आणण तरीही जस्ियांना मशकवले. अनेक अत्यंत

ननष्ट्िावान लोकांनी मशक्षण संस्था सुरू करून त्या अत्यंत ननष्ट्िे ने चालवल्या. र्ी ज्या शाळे त
मशकलो ते एक इंजग्लश स्कूल होते. गरीब त्रबचारी आर्ची शाळा. नतसऱ्या र्जल्यावरचे पाणी
तळर्जल्यापयांत

पोचले

पावसाळ्यात, की

आर्ची

शाळा

बंद

व्हायची.

पण

आर्च्या

हे डमर्स्रे सबाई होत्या र्नोहर नावाच्या, त्यांनी ननष्ट्िे ने ती शाळा चालवली. कारण त्यांचे
म्हणणे असे होते, की गंुडांच्या वस्तीत, गंड
ु ांसािी शाळा हवी. आम्ही गंड
ु ांच्या वस्तीत नव्हतो,
पण ती आर्च्या घराजवळ होती. असे शाळा चालवणारे ननष्ट्िावान लोक लागतात. त्यांची त्या

मशक्षणाला कमर्टर्ें ट लागते. त्यांनी ते आयष्ट्ु याचे काया म्हणन
ू स्वीकारलेले असावे लागते.

त्यासािी योग्य संस्थांची उभारणी करावी लागते. त्या योग्य संस्थांर्ध्ये सातत्य राहील आणण

सातत्याने नवे लोक येतील याची काळजी घ्यावी लागते. हे जर झाले नाही, तर चळवळी
यशस्वी होत नाहीत. नेते जे लोकांत सांगतात ते त्यांनी स्वतःच्या आयष्ट्ु यात राबवावे लागते.
अशी ववसंगती चालत नाही, की र्ी बाहे र एक बोलतो, घरी दस
ु रे च करतो. साधा व्यावहाररक

र्द्द
ु ा आहे . र्णणभाईंनी एक संस्थाच ननर्ााण केली असे नाही तर वारसदार सद्ध
ु ा ननर्ााण केले.
गगरीश सोनी एका चचाासिाला आले होते. र्ी म्हटले , “अहो र्णणभाई गेले हे कळले. हे गडे

गेले कळले. आता तू पण तेच कार् करणार?” आणण आता तो म्हणाला, “हो, र्ी तेच करणार

आणण र्ाझ्यानंतर कार् करायला लोक या संस्थेत आहे त.” हे सातत्य आहे . नवे नवे कायाकते
येणे आणण त्या संघटनेतसुद्धा एक अंतगात डेर्ोक्रसी असणे, हे सगळे त्या कायााधाराचेच भाग
आहे त.

लोकववज्ञान चळवळीने र्ार कुिे खाल्ला? आजचे संचालक म्हणतात, "पंचवीस वषा र्ी कॅलें डर

काढत आलो. पण र्ला एडडदटंग करायलासुद्धा एक र्ाणूस मर्ळत नाही हो!" लोकववज्ञानचे
एक कॅलेंडर काढतात, चांगले काढतात. पादहले आहे का कुणी? तुर्च्याचसािी ननघते आणण

तर्
रीडडंगलासद्ध
ु च्यापैकी कुणी पादहलेलेसद्ध
ु ा नाही! संचालक म्हणतात, "प्रफ
ू
ु ा र्ाझ्याकडे
र्ाणस
नाही." याचा अथा काय? तम्
ू
ु ही संस्थात्र्क उभारणी करू शकला नाहीत. आणण
सातत्याने नवे नवे लोक त्याच्यात बोलवू शकला नाहीत. अर्त
ु सांगायच्या "काही
ृ ा दे शर्ख

संस्थांर्ध्ये चौकशी करतात, की तम्
ु ही का आत येताय? म्हणजे जणू काही लोक तर्
ु ची
संघटना ताब्यातच घ्यायला आलेत, तर्
ु च्याशी लढाई करायलाच आलेत. असा बाहे रच्या
र्ाणसाला आत न येऊ दे ण्यासािी केलेला बंदोबस्त. काही संघटनांचे स्वरूप होते की आर्चे
आम्ही! दस
ु रा कुणी जर आला तर आम्ही भ्रष्ट्ट होऊ अन ु् तो येणारा थोडा भ्रष्ट्ट असणार.

तुर्च्या इथे सगळे शद्ध
ु असतात, तर प्रश्नच मर्टला नं सगळा!" काया करण्याची पद्धत अशी,

की आम्ही आर्च्याभोवती एक कंु पण घालून घेणार. एकेकाळी कम्युननस्ट पक्षात असायचे,
"तुला काडा द्यायच्या आधी तपासून बघतो".

हाच प्रकार तुम्हाला पयाावरणाववषयी ददसेल. ते कोण आपले, नोबेल प्राइज ज्यांच्या संघटनेला

मर्ळाले ते. तपासा, आणण लक्षात येईल, अरे , ते टाटाच्या पेरोलवर आहे त. त्यांनी ददलेले
ररपोर्टास खोटे च होते. लोकांचे म्हणणे आहे , की हे पयाावरणवादी नसलेला धोका फार र्ोिा
करून सांगतात. असे जर नेतत्ृ व असले आणण त्याला जर ज्ञानाधारही नसला आणण
कायााधारही नसला तर चळवळीने बदल होत नाहीत.
जनाधार
ह्या सगळ्यांतून ननर्ााण होणारा पुढचा भाग हा र्हत्त्वाचा आहे , जनाधार. आपण हे

कोणासािी करतो? आपली र्ानमसकता काय आहे ? चार लोकांपुरती आपापसातली हौस आहे , की
याच्या ज्यांना काहीतरी मर्ळवायचे आहे आणण ते ज्या र्ूल्यांवर मर्ळवायचे आहे , त्यांचा

र्ोठ्या संख्येने सहभाग आहे ? ककती, कोण एकूण याप्रकारे सहभागी आहे ; याला जनाधार
म्हणता येईल. संकररत गाईंच्या कायाक्रर्ात र्हाराष्ट्रातली एक कोटी कुटुंबे सहभागी होती.
र्हाराष्ट्रातल्या जनतेचा अंदाजे वीस टक्के भाग हा याच्यात थेटपणे सहभागी होता. शहरी

भागात ज्यांना दध
ू मर्ळाल्याने आनंद झाला असे बनघतले, तर ती संख्या अजन
ू वाढे ल. स्िीर्क्
ु तीचा कायाक्रर्ही असाच आहे . प्रत्यक्ष कृतीच्या पातळीवरसद्ध
ु ा हजारो जस्िया संबंगधत

होत्या. भावननक पातळीवर तर हा प्रत्येक स्िीचा प्रश्न होता. आणण हळूहळू तो ननम्म्या
परु
ु षांचा प्रश्न बनला. 'परु
ु ष उवाच' नावाची स्िी-र्क्
ु तीला र्दत करणाऱ्या परु
ु षांची संघटना
होती. जनाधार हा ज्या वगााचा नेर्का फायदा आहे त्याच्या पमलकडच्या वगाांर्ध्ये जाऊन
पोचतो का?
बऱ्याच वेळा दमलत चळवळीवर टीका होते. काही प्रर्ाणात खरे आहे , की बौद्धांची चळवळ,
त्यांच्यात र्ांग येतो म्हटले, तर नकोसे वाटते. र्ातंग येतो म्ह्टले तर नकोसे वाटते. गारुडी
तर चालतच नाही. गारुडयांबद्दलही खरे आहे . त्यांनी जातीची संघटना केली की त्यांना इतर
कोणी चालत नाही. जनाधाराचा एक अथा असा आहे की जे सगळे शंभर टक्के येणार नाहीत,
पण ज्याना नजीकचा फायदा आहे , असे सोडून इतर लोक त्यात सार्ील होतात का?
संकररत गाईंच्या कायाक्रर्ात अनेक शेतकरी सार्ील झाले. काहींनी चारे वाढवले. काहींनी
दध
ु ाच्या गाडया चालवल्या. काही शहरार्ध्ये आनंदाने दध
ू प्यायले. ज्यांचा प्रत्यक्ष गाई
संकररत करण्याशी काही संबंध नाही असे अनेक जनसर्ुदाय त्या कायाक्रर्ांर्ध्ये गुंतू लागले.

स्िी-र्ुक्तीच्या कायाक्रर्ात गुंतणारे पुरुष र्ी स्वतः अनेक पादहलेले आहे त. काही वेळा असे
होते की संकुगचत जनाधार अगधक व्यापक होण्याचे प्रयत्न हे फारसे होत नाहीत.

र्ाझा एक अनुभव सांगतो, र्ी एकेकाळी उद्गीरला युवक क्रांती दलाचा पूणव
ा ेळ कायाकताा
होतो. नतथे एक दध
ु ाची डेअरी होती. त्यांनी सांगगतले, आम्हाला शंभर युवकांना नोकऱ्या
द्यायच्या आहे त. नतथल्या अगधकाऱ्यांनी सांगगतले, की जो जो पाच हजार रुपये आणून दे ईल
त्याला नोकरी. लोकांनी घरावरचे पिेसुद्धा ववकले आणण त्याला पाच हजार रुपये नेऊन ददले.

शेवटी त्याने वीसच लोकांना नोकऱ्या ददल्या. बाकीचे लोक आर्च्याकडे आले. आम्ही र्ोचाा
काढला. आम्हाला पोमलसांनी पकडून जेलर्ध्ये टाकले. आम्ही पंधरा ददवस जेलर्ध्ये रादहलो.

र्ग सट
ु ू न आलो. त्या ऐशीतल्या अजन
ू वीस लोकांना नोकऱ्या मर्ळाल्या. बाकीच्या लोकांचे

काय म्हणणे होते? अरे चोरांनो, तम्
ु ही आधी पैसे नेऊन ददले होते ना! तेव्हा तर्
ु चा भ्रष्ट्टाचारववरोध कुिे गेला होता? उद्गीरर्धल्या ररक्षा स्टॅं डच्या ररक्षावाल्याला असे वाटले नाही की हा
आपला लढा आहे . आर्ची यनु नयन त्या ररक्षावाल्यांर्ध्येसद्ध
ु ा होती. उद्गीरर्ध्ये एक खादी

ग्रार्ोद्योग केंद्र आहे . नतथे चरख्यावर कार् करणाऱ्या बायकांर्ध्ये पण आर्ची युननयन होती.
पण त्या कोणालाही असे वाटले नाही की या पोरांचा लढा आपला आहे . आम्ही काही त्यांना
फारसे

इन्व्हॉल्व्ह

करून

घेऊ

शकलो

नाही.

म्हणजे

र्ूल्याधार

जो

आपण

म्हणतो

भ्रष्ट्टाचाराववरुद्धचा, तो खरा आर्च्याकडे नव्हता. आर्च्याकडे म्हणजे एक आनंद करं दीकर
सोडा. आनंद करं दीकरांना नोकरी पण नको होती. लोक म्हणतात, तुम्हाला हौसच आहे

तुरुंगात जायची! तेव्हा तुर्चे सोडा. बाकीच्यांचे काय? भ्रष्ट्टाचाराचा फायदा झाला तर आम्ही
भ्रष्ट्टाचारी; भ्रष्ट्टाचाराचा फायदा नाही झाला तर आम्ही भ्रष्ट्टाचाराच्या ववरोधात. इतके जेव्हा हे
संकुगचत आहे , तेव्हा तो लढा काही व्यापक जनाधाराचा लढा असू शकत नाही.
कालाधार
शेवटचा र्हत्त्वाचा भाग की एक कालाधारही लागतो. ती त्या काळाची गरज असावी लागते.
हा अगधक व्यापक ववषय आहे . कुिलेच सर्ाजातले बदल हे स्वयंपूण,ा तेवढ्यापुरते घडत
नाहीत. त्याचा सगळ्या इतर गोष्ट्टींशी संबंध असतो. वतार्ानपिे छापायची असतील तर

वप्रंदटंग प्रेसचा शोध लागलेला असावा लागतो. एका बाजल
ू ा तंिज्ञानाची गरज असावी लागते,

दस
ु ऱ्या बाजल
ू ा र्ला लोकांना काहीतरी सांगायचे आहे , अशी ननकड वाटावी लागते, कारण
तम्
ु हाला स्वातंत्र्याची चळवळ लढायची आहे . भारतातली वतार्ानपिे त्रब्रदटशांच्या बोटीतन
ू
आलेला कुिला र्ाल ववकाऊ आहे हे जनतेला कळावे म्हणन
ू सरू
ु झाली. ती व्यापारी गरज
होती. जादहराती छापायला वतार्ानपिाचा तेव्हा र्ख्
े . र्ंब
ु य उपयोग होता. बॉम्बे गॅझट
ु ई
सर्ाचार नंतर आले.

वगीय जाणीव ही काय भानगड असते? आता हा र्ाक्सावाद्यांचा शब्द आहे . कार्गार वगााला
असे वाटायला लागले होते, की भांडवलशाहीच्या ववरुद्ध र्ी लढा करणार आहे . ह्याला ते वगीय
जाणीव म्हणतात. वगा वेगवेगळे असू शकतात. शेतकऱ्यांची म्हणून एक वगीय जाणीव असू

शकते. र्जुरांची म्हणून एक वगीय जाणीव असू शकते. ह्या जाणणवासुद्धा ववकमसत व्हायला

लागतात. दोनशे वषाांपूवी, तीनशे वषाांपूवी सतीच्या चालीला का ववरोध झाला नाही, हा प्रश्न
हास्यास्पद आहे . एकूण सर्ाजार्धली सर्तेची भावना, वैयजक्तक स्वातंत्र्याची भावना,

जगण्याच्या अगधकाराबद्दलची जाणीव ही ववकमसत व्हावीच लागते. जशी तंिज्ञानार्धली प्रगती
अपेक्षक्षत असते तशीच सर्ाजातल्या र्ल्
ू यसंस्थांतील प्रगतीही आवश्यक आहे . प्रत्येकच वपढी
असे म्हणते की आर्च्यावेळी बरे होते, आता यांची र्ूल्यव्यवस्था ढासळली आहे . कोणी

गांभीयााने म्हणत नाही, बरे का! र्ी तरी म्हणत नाही. तम्
ु ही जर कालक्रर् बनघतला तर असे
म्हणायला काही जागा नाही. आपण असा नक्कीच आशावाद िे वू शकतो, की ज्या र्ल्
ू यांवर
आपण श्रद्धा िे वतो ती इनतहासाच्या ववकासक्रर्ात घडत आलेली र्ल्
ू ये आहे त, आणण ती एकूण
पढ
ु े ही वाढत जाणार आहे त.

चांगल्या अथााने व्यजक्तस्वातंत्र्य (र्ी कर्ालीचे एकांगी व्यजक्तस्वातंत्र्य म्हणत नाही), ककंवा
एकूणच सर्ाजार्धले लोकशाहीकरण वाढत चाललेले आहे . बदलाच्या चळवळींच्या दृष्ट्टीने
चांगली गोष्ट्ट आहे . आपण जे बदल करू इजच्छतो त्याला एक कालाधार आहे . जी र्ूल्ये

वगधाष्ट्णु आहे त; स्वातंत्र्य असेल, सर्ता असेल, बंधत
ु ा असेल, अदहंसा असेल, कोणीतरी म्हणाले
की प्रेर् आहे , आहे च ते. बंधत
ू ार्ध्ये घालून टाकतो; असा कालाधारही त्या चळवळींना असावा

लागतो. कालाधाराचा एक अथा असा, की त्या इतर चळवळींशी आणण इतर ववचारांशी ककती
जोडलेल्या आहे त; ककती ववववध अंगांनी जीवनाच्या ककती क्षेिांत ती चळवळ जाऊन मभडली
आहे ?
संकररत गाईंची र्ूळ िे वण वीया आणायचे, टोचायचे आणण संकररत वासरू ननर्ााण करायचे
अशी असली, तरी दस
ु ऱ्या बाजूला र्ग अख्खी चाऱ्याची वपके आणण त्यार्ुळे पूणा शेतीचे
ननयोजन, हाही त्या चळवळीचा भाग बनतो. गाई-म्हशी कश्या संभाळायच्या हे गुजरातर्धल्या

शेतकऱ्यांना जेव्हा कळायला लागले तेव्हा त्यांना पदहल्याने आपल्या बायकोची काळजी घेणे
का र्हत्त्वाचे आहे हे ही कळायला लागले. बाईला ददवस रादहले की नतची काळजी ककती
नीटपणे घेतली पादहजे, हे त्याला गभाार म्हशीची काळजी
घ्यायला जेव्हा आम्ही मशकवले,
ा़
तेव्हा नीट कळायला लागले, असे कुररयन म्हणतात. र्ुद्दा असा की जीवनाच्या ववववध क्षेिांना

ही चळवळ जाऊन मभडली पादहजे. स्िी-र्ुक्तीची चळवळ, त्यात कोअरचा भाग कुटुंबांतगात

दहंसा थांबवणे असा जरी असला तरी राजकारणार्ध्ये आम्हाला स्थान काय आहे , पुण्याच्या
ककती मशक्षण संस्थांच्या प्राचाया जस्िया आहे त ? पंच्याहत्तर साली एवढा मशक्षणाचा प्रसार

झाल्यानंतर त्यांनी असा प्रश्न ववचारला, साधा, की एवढी पण्
ु याला चाळीस कॉलेजेस आहे त,

ककती कॉलेजेसच्या प्राचाया जस्िया आहे त ? उत्तर होते - शन्
ू य ! लॉ कॉलेजची प्राचाया
पदहल्याने त्या काळात झाली. लॉ कॉलेजचे वप्रजन्सपॉल स्िी-र्क्
ु ती चळवळीशी संबंगधत होते.
कालाधार याचा अथा, हा प्रश्न कुटुंबातील अत्याचाराशी संबंगधत आहे का, की पण्
ु याच्या ककती

संस्थांच्या वप्रजन्सपल्स या जस्िया आहे त ? वरकरणी नाही. सर्ाजातले एकूण जस्ियांचे स्थान,
सत्तेतील एकूण जस्ियांचे स्थान याच्याशी तो जरूर संबंगधत आहे .

एल. आय. सी.ची जादहरात होती आत्ता आत्तापयांत, की ववर्ा हा र्ुलाच्या मशक्षणासािी
आणण र्ुलीच्या लग्नासािी. ह्याच्यावर त्या चळवळीने रान उिवले. एल. आय. सी.वाल्यांना
या जादहराती बंद कराव्या लागल्या. याचा प्रत्यक्ष संबंध जमळताच्या केसेसशी आहे का ?

म्हटले तर आहे , कारण की हुंडा मर्ळे ल म्हणूनच लग्न करायचे आणण एकीला जाळून परत
लग्न केले की परत हुंडा मर्ळतो. एकाने अभ्यास केला, की अशा आधी ज्या केसेस झाल्या,

पुढच्या तीन वषाांत त्या पुरूषाचे लग्न होते आणण त्याला परत हुंडयासकट बायको मर्ळते.
प्रश्नाच्या ववववध अंगांना जाऊन मभडावे लागते. आणण असे म्हणावे लागते, की िीक आहे , हा
गाभ्याचा प्रश्न आहे . र्गच त्याचा कालाधार आहे की नाही, हे कळते.
दद
ु ै वाने "भ्रष्ट्टाचाराचा संबंध भांडवलशाहीशी आहे का हो ?" अशा प्रश्नसुद्धा ववचारलेला अनेकांना
चालत नाही. पण राजकारणी भ्रष्ट्टाचारी आणण त्यांना पैसे दे णारे सगळे कोण ? आत्ता कधी
नव्हे ते सीबीआय ननदान त्यांचे इन्टरव्ह्यू घ्यायला लागले. एकालाही अजून अटक केलेली

नाही. कोण कोण पिकार वीर मसंघवी आणण बरखा दत्त, हे त्या नीरा राडडयाशी चचाा करतात,
की ह्या र्ुलाखतीचा अंत कसा व्हायला पादहजे ? र्ध्य कसा असला पादहजे? आम्ही
तुर्च्यासािी सगळी र्ुलाखत कशी डडझाईन करू ? हा सगळा भ्रष्ट्टाचाराचा भाग नाही ?
र्ीडडया दाबून िे वते, बरोबर आहे . इतर कोण बोलतात ? आयपीएलबद्द्ल! पदहल्या ददवशी

बातर्ी आली, की हे दे शपांडे आणण अॅनालॉग यांनी म्हणे डील केले होते. र्ग दस
ु ऱ्या ददवशी
बातर्ी आली, की सुवप्रया सुळे म्हणतात, की आर्चा त्या कंपनीशी काही संबंध नाही. नतसऱ्या
ददवशी बातर्ी आली, की बोडााच्या सभेला आम्ही हजर नव्हतो. चौथ्या ददवसापासून एका
शब्दाने एकही बातर्ी नाही. इतकासुद्धा भ्रष्ट्टाचाराचा संबंध बाजूला काढून इतर कोणाशी

जोडायचा नाही, असे जर झाले, तर त्याचा कालाधार उरत नाही. त्याला जनाधारही राहात
नाही. दद
ु ै वाने भ्रष्ट्टाचारववरोधी चळवळीचे हे च आहे . पयाावरणववरोधी चळवळीचे हे च आहे आणण
अंधश्रद्धा आणण लोकववज्ञान चळवळी या इतर कुिल्याही गोष्ट्टीशी काहीही संबंध जोडायला
भांडत नाही.

र्ाझा स्वतःचा अनुभव आहे , की पेटंट कायद्द्याला ववरोध करायला पादहजे, इन्टलेक्चअ
ु ल

प्रॉपटी राइटसला. तशी आम्ही भुमर्का घेतली. लोकववज्ञानर्धल्या सगळ्यांनी ववचारले, की
याचा लोकववज्ञानशी काय संबंध आहे . पेटंट अॅक्टचा आणण बौवद्धक र्क्तेदारी असावी का
नसावी; परदे शी कंपन्यांचा आणण लोकववज्ञान चळवळीचा काही संबंध नाही. अंधश्रद्धा

ननर्ल
ूा नचा तर त्याहून नाही. र्ग आम्ही त्यांना पटवून ददले, की याच्यार्ुळे औषधे र्हाग
होतात. आणण स्वस्त औषधे असा आपला कायाक्रर् आहे की नाही ? म्हणन
आपण
ू

इन्टलेक्चअ
ु ल दादागगरीला ववरोध केला पादहजे; असा त्यांचा संबंध जोडू शकतो. एकूण
मशक्षणातली ब्राम्हणी र्क्तेदारी याच्यावर खरे सवा चळवळींनी बोलले पादहजे. ते अजजबात

बोलणार नाहीत. असे बोलणे त्यांना आवडत नाही. कारण की ते एकजात, र्ी धरून, सगळे

ब्राम्हण आहे त, आणण आपण एका जातीच्या छोर्टया कळपात अडकलो आहोत, याचेही भान
त्यांना राहात नाही. असे झाले की कालाधारही जातो, जनाधारही जातो.
समारोप
र्ाझ्या दृष्ट्टीने जर चळवळीला र्ूल्याधार असला, तर तो बरोबर र्ल्
ू याधार असावा लागतो.
नतने व्यापक ज्ञान आत्र्सात केले असले आणण ज्ञानवद्ध
ृ ीत नतने सातत्याने भर घातली असली

तर ज्ञानाधार लाभतो. नतच्यात सातत्याने कार् करणारे प्रार्ाणणक कायाकते असले; (नेते
आवश्यक असतात, ते ननर्ााण होतात, पण जे इतरांना आत घ्यायला तयार आहे त, सातत्याने
कार् करायला तयार आहे त, लोकशाहीने वागायला तयार आहे त, संस्थात्र्क उभारणी करायला
तयार आहे त आणण आपले वैयजक्तक जीवन आणण आपला सावाजननक र्ख
ु वटा याच्यात

काहीएक कजन्सस्टन्सी बाळगायला तयार आहे त) तर कायााधार घडतो. जर त्यांचा लगेचचा
फायदा

आहे

असे

सोडून

इतर

लोकांचा

सहभाग

यायला

लागतो,

तेव्हा

चळवळीचा जनाधार ननर्ााण होतो. इतर चळवळी, जीवनाची ववमशष्ट्ट अंगे, तंिज्ञान, इतर ज्ञान,
इतर चळवळी ह्यांच्याशी संबंध आहे , की ते फक्त एका संकुगचत प्रश्नाबद्द्लच र्यााददत आहे ?
त्यांचा टोकाचा प्रश्नही असू शकतो; पण त्या प्रश्नाची नाती ही सावात्रिक जोडलेली आहे त का ?

आणण त्या त्या कालक्रर्ाप्रर्ाणे आहे त का? हे प्रश्न आपण ववचारले पादहजेत. या सगळ्या
प्रश्नांना होकारच मर्ळे ल अशी खािी नाही. हा होकार करण्याकडे आपला प्रयत्न असला
पादहजे. त्यातूनच कालाधार मर्ळतो. चळवळीचा जनाधार घडवावा लागतो. चळवळीचा कायााधार

घडवावा लागतो. चळवळीचा ज्ञानाधार घडवावा लागतो. चळवळीला र्ूल्ये स्वीकारावी लागतात.

एखादवेळेस र्ी एक लहान संस्था उभारून नतथे हे कार् करत असेन. ती जर बदलाची असेल,
तर तीही चळवळच आहे . असे जर झाले तर चळवळी यशस्वी होतात. र्हाराष्ट्रार्ध्ये हे
झालेले आहे . अशा चळवळी यशस्वी होण्याचीच र्ुख्य परं परा आहे . अयशस्वी होण्याची परं परा
आता कर्ी आहे . हा आपल्या दृष्ट्टीने फार चांगला भाग आहे .
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