संविधान म्हणजे काय?
माणस
ू नेहमी समह
ू ात जगत असतो. हे समह
ू िेगिेगळ्या प्रकारचे असू

शकतात. आपण कुटुंबात, ममत्रमंडळीत जगत असतो. असे समह
ू व्यक्तीला
ओळख आणण ककमान सरु क्षा दे तात पण तरीही व्यक्तीचे आणण समह
ू ाचे
(समष्टीचे) नाते तसे तणािाचेच असते. समूहाचे ननणणय आणण व्यक्तीची

स्ितःची इच्छा यात जेव्हा जेव्हा विसंगती येते तेव्हा हा तणाि ननमाणण होतो.
पण समह
ू ात जगणे म्हणजेच समष्टीच्या सोबत राहणे ही व्यक्तीची

अपररहायणता नसली तरी गरज असते. व्यक्ती आणण समष्टी (समह
ू ) यांच्या
नात्यात प्रयत्नपूिक
ण संतुलन ननमाणण करािे लागते. असे संतुलन बनविण्याचे
शास्त्र म्हणजे संविधानिाद असे म्हणता येईल.

आधुननक काळातील सिाांत मोठी आणण महत्त्िाची समष्टी म्हणजे राष्र-

राज्य. राष्रात राहण्यायाण व्यक्ती-व्यक्ती मधील संबंध आणण व्यिहार सरु ळीत
व्हािेत यासाठी राज्यव्यिस्थेने (शासनाने) काही ननणणय घ्यािेत अशी जेव्हा

अपेक्षा आपण करतो तेव्हा आपण त्या राज्यव्यिस्थेस मान्यता दे त असतो.
नागररक जेव्हा ननिेदन अथिा मोचाणद्िारे राज्यव्यिस्थेकडे एखादी मागणी करत
असतात तेव्हा त्या व्यिस्थेची अधधमान्यता ननश्चचत होत असते. नागररक
आंदोलनाद्िारे राज्यव्यिस्थेकडे मागणी भलेही अधधकारांची अथिा स्िातंत्र्याची
करत असतील पण ती मागणी करत असतानाच ते नागररक त्या
राज्यव्यिस्थेकडून शामसत होणे मान्य करत असतात.राज्यव्यिस्थेकडून

श्जतक्या जास्त अपेक्षा आपण करतो नततकी ती व्यिस्था अधधक ताकदिान
बनत असते. त्यातन
ू च अशी राज्यव्यिस्था क्रमशः ननरं कुश आणण दमनकारी

बनण्याचा धोका असतो. सिण नागररकांचे अधधकार िा स्िातंत्र्य अबाधधत राहािेत
ही जबाबदारी पार पाडताना राज्यव्यिस्था जे काही ननणणय करे ल ते ननणणय
एखाद्या-दस
ु याण नागररकाच्या इच्छे िर गदा आणणारे असू शकतात. पण

बहुमताने सत्तेिर आलेली राज्यव्यिस्था जेव्हा अप्रामाणणक बनते ककंिा फक्त

विमशष्ट गटांच्या हहतरक्षणासाठी भेदभाि करणारी बनते अथिा आपले शासन
अननबांध आणण धचरकाल हटकविण्यासाठी धडपडणारी बनते तेव्हा प्रचन ननमाणण
होतात. नागररकांचे अधधकार ि स्िातंत्र्य हटकविण्याची जबाबदारी पार
पाडण्याकररता राज्यव्यिस्थेची अधधमान्यता ननमाणण व्हािी लागते पण
त्याचिेळी त्यातन
ू ती राज्यव्यिस्था ननरं कुश आणण दमनकारी बनू नये ही

काळजीही घ्यािी लागते. नेमके हे काम संविधान करत असते. संविधान एका

बाजूला राज्यव्यिस्थेची अधधमान्यता प्रस्थावपत करते आणण दस
ु याण बाजूला ती
राज्यव्यिस्था बेलगाम ि नागररकांचे अधधकार हहरािन
ू घेणारी बनणार नाही
याची काळजी घेते. यालाच उदारमतिादी संविधानिाद असेही म्हणतात.
• •

भारताचे संविधान कसे आणण कधी बनले?
भारताला स्िातंत्र्य ममळण्यासाठी ब्रिहटश सरकारबरोबर दीघणकाळ लढा झाला
आणण त्यांच्याबरोबर िाटाघाटींचे सत्रही सरू
ु राहहले. त्याच्याच एका टप्पप्पयािर
ब्रिहटश

सरकारने

पाठविलेल्या

कॅब्रबनेट

ममशनने

भारतात

घटनात्मक

राज्यपद्धती आणण्यासाठी संविधानसभा ननिडण्याचा ननणणय घेतला. कॅब्रबनेट
ममशनने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 1946 साली प्रांनतक विधानमंडळािर ननिडून

आलेल्या सदस्यांनी मतदान करून संविधानसभेसाठी एकूण 383 सदस्य
ननिडले. या संविधानसभेची पहहली बैठक 9 डडसेंबर 1946 या हदिशी हदल्लीत

झाली. मस्
ु लीम लीगने या बैठकीिर बहहष्कार टाकला होता. 11 डडसेंबर 1946

च्या संविधानसभेच्या बैठकीत सभेचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेन्र प्रसाद यांची
ननिड करण्यात आली. संविधानाचा मसद
ु ा तयार करण्यासाठी मसद
ु ा सममतीची

ननिड करण्यात आली. या मसद
ु ा सममतीच्या पहहल्या बैठकीत 29 ऑगस्ट

1947 ला मसद
ु ा सममतीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांची ननिड
करण्यात आली. भारत सरकारच्या राजपत्राद्िारे घटनेचा मसद
ु ा जनतेच्या

माहहतीसाठी ि जनतेकडून सच
ू ना मागविण्यासाठी प्रमसद्ध करण्यात आला
होता. संविधानसभेने या मसद्
ु यािर 4 नोव्हें बर 1947 पासन
ू ते 26 नोव्हें बर

1949 एिढा प्रदीघण काळ चचाण केली. या चचेदरम्यान नागररकांकडून आलेल्या
7635 पैकी 2473 सच
ू नाही सभेने विचाराथण घेतल्या. अथाणतच संविधान
ननममणतीत अनेक मान्यिरांचे महत्त्िपूणण योगदान लाभले आहे ज्यांचा उल्लेख

स्ितः बाबासाहे ब आंबेडकरांनी आपल्या शेिटच्या भाषणात केला आहे . या सिण
प्रकक्रयेत मसद
ु ा सममतीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांची

भमू मका अनतशय महत्त्िाची राहहली. मसद
ु ा सममतीचे अन्य सदस्य आजारपण,
परदे श िास्तव्य, मत्ृ यू अशा अनेक कारणांनी या कामात सहभाग दे ऊ शकले

नाहीत. संविधानसभेत सदस्यांनी केलेल्या विविध सच
ू ना कायदे शीर भाषेत

आणण सिणमान्य अशा पद्धतीने शब्दबद्ध करणे तसेच चचेतील मद्
ु यांबाबत
इतर दे शांच्या संविधानांमध्ये असलेल्या तरतुदी सदस्यांच्या माहहतीसाठी प्रस्तुत
करणे या जबाबदायाण बाबासाहे ब पार पाडत होते. विविध सामाश्जक घटकांचे
आग्रही

प्रनतननधधत्ि

करणारे

संविधानसभेचे

सदस्य

आणण

त्यांच्या

परस्परविरोधी मतमतांतरातन
सिण भारतीयांना सन्मानाची हमी आणण
ू

विकासाची संधी दे णारे संविधान सिणसम
ं तीने बनविले यासाठी डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकर आणण संविधानसभेचे सिण सदस्य यांचे आपण ऋणी राहहले पाहहजे.
• •

स्िातंत्र्यपि
ू ण काळातील राजकीय-सामाश्जक चळिळी
आणण भारतीय संविधान

भारतीय संविधान जरी संविधानसभेत प्रदीघण चचेअंती तयार झाले असले तरी
या संविधानाची पायाभरणी ही स्िातंत्र्यपि
ू ण काळात झालेल्या राजकीय आणण
सामाश्जक चळिळीत झालेली आपल्याला हदसते. संविधानात कलम 17 हे

अस्पचृ यता नष्ट करण्याबद्दलचे कलम आहे पण आपण हे ननश्चचत म्हणू

शकतो की डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर जेव्हा महाड येथे चिदार तळ्याचा सत्याग्रह
करत होते आणण जनािरे जे पाणी वपऊ शकतात ते पाणी हाडामासाची असलेली
अस्पचृ य माणसे का वपऊ शकत नाहीत असा सिाल उपश्स्थत करत होते तेव्हा

अस्पचृ यताविरोधाचे कलम मलहहले जात होते. महात्मा फुले जेव्हा हं टर
कममशनसमोर ननिेदन दे ऊन बहुजनांच्या मशक्षणाचा प्रचन मांडत होते तेव्हा

सक्तीच्या ि मोफत मशक्षणाचे कलम 45 मलहहले जात होते. आपल्या संस्थानात
जेव्हा शाहू महाराज बहुजनांना आरक्षणाची तरतूद करत होते ककंिा डॉ.
बाबासाहे ब आंबेडकर जेव्हा दमलत समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी भांडत होते
तेव्हा सामाश्जक न्यायाची कलमेच मलहहली जात होती. तसेच शहीद भगतमसंग

जेव्हा रौलट अॅक्टच्या विरोधात आिाज उठित होते तेव्हा अमभव्यक्ती
स्िातंत्र्याचा मद्
ु दाच पुढे आणत होते. कााँग्रेसच्या कराची अधधिेशनात (1931)
जेव्हा मल
ू भत
ू अधधकारांचा ठराि मांडला जात होता तेव्हा भविष्यातील भारतीय

संविधानातील मल
ू भूत अधधकाराचे प्रकरण आकार घेत होते. कााँग्रेसच्याच 1936
च्या अधधिेशनात शेतीविषयक कायणक्रम मांडला जात होता तो भविष्यातील

स्ितंत्र भारत घडिताना धराियाच्या आधथणक समतेच्या आग्रहासाठीच असे
आपण म्हणू शकतो. कााँग्रेस आणण गांधी जेव्हा धाममणक सलोखा ि ऐक्याची भाषा
िारं िार करत होते तेव्हा ते धमणननरपेक्षतेचाच आग्रह धरत होते. 1920
सालापासन
ू

भारतीय

स्िातंत्र्यचळिळीत

बहुसंख्य

भारतीयांनी

सहभाग

नोंदविलेला हदसतो. ती चळिळ आपल्या प्रत्येक आंदोलनातन
ू एका बाजूला
स्ितंत्र भारताचे धचत्र रे खाटत होती आणण दस
ु याण बाजल
ू ा त्या धचत्रात तम्
ु ही कुठे

असाल हे भारतातील शेतकयाांना, कामगारांना, आहदिासींना, दमलतांना आणण
महहलांना समजािन
ू सांगत होती.यामळ
ु े च 1920 पासन
ू पढ
ु े स्िातंत्र्यचळिळीत
भारतीय लोक िाढत्या संख्येने सहभाग घेत राहहले. या सिण बाबी म्हणजे स्ितंत्र

भारताच्या संविधानाची पायाभरणीच होती. स्िातंत्र्यपूिण काळातील अशा अनेक
राजकीय-सामाश्जक

चळिळी

आपल्याला

हदसतील

ज्या

भविष्यातील

भारताबद्दल काही आग्रह धरत होत्या ज्याचा पररणाम संविधान बनत असताना
झालेला आपल्याला हदसेल. या पुस्तकाच्या मयाणदेत त्या सिाांची दखल घेणे
अशक्य आहे .

• •

भारतात संविधानाआधी काय होते?
ब्रिहटश भारतात आल्यािर भारतातले लोक स्ितःचा भारतीय म्हणून विचार

करू लागले हे जसे काही प्रमाणात खरे आहे तसेच कायद्याचे राज्य ही
संकल्पनासद्
ु धा त्याच काळात भारतात रुजू लागली हे ही खरे आहे . ब्रिहटशांच्या
काळात ब्रिहटश इंडडया अॅक्ट नुसार भारताचा कारभार चालत होता. तो एका
बाजल
ू ा सिण भारतीयांना समान न्याय दे त नव्हता आणण दस
ु याण बाजल
ू ा ब्रिहटश

आणण भारताचे नागररक यांच्यात भेदभाि करणारा होता. भारताच्या आधथणक
शोषणास बळ दे णारा होता. पण ब्रिहटशांच्या आधीच्या भारतात राजे-राजिाडे,
संस्थाननक, ितनदार यांचे राज्य होते. या संस्थाननक-ितनदारांचा रयतेशी संबंध
हा फक्त सारा ककंिा कर िसल
ू करण्यापरु ताच होता. महत्त्िाचे म्हणजे हे सिण
राजे-रजिाडे पुरोहहतांच्या मान्यतेने कारभार हाकत असत. समाज जीिनािर

पुरोहहतशाहीतून आलेल्या धमण संकल्पनांचा आणण परं परांचा प्रभाि होता. या
संकल्पना आणण परं परा या माणसामाणसात आणण जातीजातीत आणण स्त्रीपुरुषात भेदभाि करणायाण होत्या. त्याकाळी धमणग्रंथ मान्यताप्राप्पत होते. हे

धमणग्रंथ विषमतेचा पुरस्कार करत होते. एकलव्याला जातीच्या आधारे मशक्षण

नाकारले गेले. सावित्रीबाई फुले महहलांसाठी शाळा सरू
ु करत असताना त्याला
तीव्र विरोध करणारी पुरोहहतशाही ही धमाणचाच दाखला दे त महहलांना मशकविणे हे

धमणशास्त्रानुसार पाप आहे असे आग्रही आणण हहंसकपणे सांगत होती. एकाच
गन्
ु ्यासाठी खालच्या जातीतल्या मानल्या गेलेल्यांसाठी जास्त तीव्र मशक्षा

आणण उच्च जातीतले मानले गेलेल्यांसाठी सौम्य मशक्षा हा त्याकाळचा न्याय
होता. सरं जामदार आणण परु ोहहत यांच्या संगनमताने सरू
ु असलेल्या त्या
काळच्या कारभारात कुठे ही व्यश्क्तस्िातंत्र्य, कायद्यापढ
ु े सिण समान, सिाांना
समान संधी या मल्
ू यांची ओळखही नव्हती, अंमलबजािणीची बाब तर दरू च
राहहली. या पाचिणभम
ू ीिर सिण प्रौढ नागररकांना मतदानाचा अधधकार दे णारे ,

कायद्यापढ
ु े सिण समान मानणारे , जन्माच्या आधारे भेदभािास मनाई करणारे ,
संधीची समानता ही मल्
ू यव्यिस्था रुजिू पाहणारे , विषमता कमी करण्यासाठी
राज्यव्यिस्थेिर

जबाबदारी

टाकणारे ,

संसाधनांच्या

िाटपाबद्दल

बहुसंख्याकांच्या हहताची भमू मका घेणारे आणण सिाांना उपजीविकेचा अधधकार
दे णारे भारतीय संविधान आणण त्याचे महत्त्ि आपण नीट समजून घेतले पाहहजे.

• •

आम्ही भारताचे लोक
भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेची सरु
ु िात आम्ही भारताचे लोक अशी

आहे . काय आहे याचा अथण. या संविधानातील जो काही संकल्प आहे तो आम्ही
भारतीयांनी केलेला आहे , तो आमच्यािर कुणीही लादलेला नाही. उद्याचा भारत
सािणभौम, समाजिादी, धमणननरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य म्हणन
ू आम्हाला
घडिायचा आहे . हे आमचे स्िप्पन आहे . स्िातंत्र्यलढ्यात ज्यांनी लाठ्या खाल्ल्या,

तरु
ु ं गिास भोगला, प्राणाची आहुती हदली त्या स्िातंत्र्यिीरांनी बनघतलेले हे स्िप्पन

आहे . त्या काळात ज्यांनी स्िातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला नाही, ज्यांनी
इंग्रजांची चाकरी करण्यात धन्यता मानली आणण आज जे विकासाचे खोटे
मायाजाल उभे करत सत्तेत येऊन बसले आहे त त्यांना हे संविधान अडचणीचे असू

शकते; पण ज्या शेतकयाांनी, कामगारांनी, आहदिासींनी, महहलांनी आणण अनेक

कष्टकरी-बहुजनांनी स्िातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला त्यांच्यासाठी हे संविधान
त्यांच्या जगण्याचा आधार आहे .

आम्ही भारताचे लोक या या प्रकारचा भारत घडिण्याचा आणण भारतातील

नागररकांना या या प्रकारचे अधधकार दे ण्याचा संकल्प करून हे संविधान

स्ितःप्रत अपणण करत आहोत याचा आणखी एक अथण असा की भारतीय
संविधानाने भारतीय नागररकांना जे अधधकार बहाल केले आहे त ते अधधकार
भारतीय नागररकांना कुणा राजाने उदार होऊन हदलेले नाहीत ककंिा परमेचिराने

कृपाळूपणाने बहाल केलेले नाहीत तर हे अधधकार म्हणजे आम्हा भारतीयांनीच

एकमेकाच्या माणूसपणाला हदलेली मान्यता आहे . यातील क्रांनतकारी आशय नीट
लक्षात घेऊन आपण भारतीयांनी एकमेकासोबत जगण्याची आणण विकासाच्या
हदशेने एकसाथ पढ
ु े पढ
ु े जाण्याची सिय आपल्याला लािन
ू घेतली पाहहजे.
• •

संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे महत्त्ि
संविधानाचे प्रास्ताविक सािणभौम भारताची भाषा करते. याचा अथण आता
ब्रिहटश ननघन
ू जाणार आहे त. आमच्या भविष्याची जबाबदारी आमची आहे आणण
त्यासाठीचे ननणणयही आम्ही लोकशाही पद्धतीने घेणार आहोत. आमच्या

ननणणयप्रकक्रयेिर बाहे रून कोणाचाही दबाि असणार नाही. ननणणय घेताना भारतीय
जनता सािणभौम असणार आहे . पण संविधानात असे मलहहलेले असले तरी मक्
ु त
(मोकाट?) अथणकारणाच्या आग्रहातून, संसदे ला-जनतेला विचिासात न घेता

जागनतक व्यापार करारािरती भारत सरकारने स्या केल्यािर भारताची
विकासप्रकक्रया खरे च सािणभौम राहहली आहे का हा जसा प्रचन पडतो तसाच नीरा
राडडया टे प प्रकरणातील खल
ु ाशानुसार केंरीय मंत्री नेमताना सद्
ु धा उद्योगपती

आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने यशस्िी हस्तक्षेप करताना हदसतात त्यािरून
सरकारची ननणणयप्रकक्रया खरे च लोकांच्या गरजा ि आकांक्षांच्या पूतत
ण ेसाठी

प्रनतसाद दे ते की ननिडणुकीसाठी पक्षाला ननधी पुरविणायाण उद्योगपतींच्या
नफेखोरीसाठी कायणरत राहते हाही प्रचन पडतो. संविधानात समाजिादी,

धमणननरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा संकल्प आहे याचा अथण काय
याबद्दल आपण या पश्ु स्तकेत नंतर सविस्तर चचाण करूच पण काही लोक सतत

हा आक्षेप घेतात की मळ
ू संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाजिाद ि धमणननरपेक्षता
हे शब्द नव्हते. त्यांचा असाही आक्षेप असतो की इंहदरा गांधींनी हे शब्द

संविधानात घुसडले. पहहला मद्
ु दा म्हणजे हे शब्द घुसडले नाहीत तर रीतसर
कायदे शीरपणे घटनादरु
ु स्तीची प्रकक्रया राबिन
ू 42 व्या घटनादरु
ु स्तीद्िारे हे शब्द
प्रास्ताविकेत

आले

आहे त.

सिोच्च

न्यायालयाच्या

दृष्टीने

42

व्या

घटनादरु
ु स्तीतील त्यांना अयोग्य िाटणारे काही मद्
ु दे नंतर सिोच्च न्यायालयाने

रद्दबातल केले. नंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारनेही पुन्हा घटना दरु
ु स्ती
करून 42 व्या घटनादरु
ु स्तीद्िारे झालेले काही बदल कफरविले. पंतप्रधानांिरील
आरोपांच्या चौकशीबाबत पंतप्रधानांना अनािचयक संरक्षण दे णारे मद्
ु दे , जे

इंहदरा गांधींनी स्ितःला िाचविण्यासाठी मंजूर करून घेतले होते अशा काही

दरु
ु स्त्या जनता सरकारने ननरस्त केल्या; पण या दोन्ही िेळी सिोच्च न्यायालय
अथिा संसदे ने प्रास्ताविकेतील समाजिाद ि धमणननरपेक्षता हे शब्द तसेच राहू

हदले आहे त हे विशेष. दस
ु रा मद्
ु दा म्हणजे मळ
ू संविधानाच्या प्रास्ताविकेत जरी
हे दोन शब्द नसले तरी संविधानातील अनेक कलमे ही समाजिाद ि

धमणननरपेक्षता हा आशय सांगणारी आहे तच. म्हणजे जे संविधानाच्या आतल्या
पानािर होतेच ते संविधानाच्या पहहल्या पानािर आणले इतकेच.
अलीकडे एनडीए चे सरकार पाठ्यपस्
ु तकात धमणननरपेक्षता या शब्दाऐिजी

पंथननरपेक्षता हा शब्द िापरत आहे . मळ
ू इंग्रजी शब्द सेक्युलॅररजमचे भाषांतर
म्हणून पंथननरपेक्षता हा शब्द िापरािा का हा प्रचन आहे . धमणननरपेक्षता शब्द

म्हणजे धमाणचा विचार न करता, म्हणजेच हहंद,ू मस्
ु लीम, णिचचन, बौद्ध, पारसी

असा कुठलाही विचार न करता सरकारने ननणणय करािेत. पंथननरपेक्षता
म्हणताना आताच्या राज्यकत्याांना हा िरील अथणच अमभप्रेत आहे का हे स्पष्ट

होत नाही. आत्ताच्या सत्ताधायाांच्या मते पंथननरपेक्षता म्हणजे हहंद ू धमाणतील
िेगिेगळे पंथ जसे जैन, शीख, मलंगायत आणण अन्य यांच्याबाबत ननरपेक्ष
पद्धतीने विचार करािा असे आहे का? हे कळले पाहहजे. म्हणजे पंथननरपेक्ष हे

भाषांतर िापरून सध्याचे सत्ताधारी सेक्युलॅररजमच्या चचाणविचिातून मस्
ु लीम

आणण णिचचन यांना िगळू पाहत आहे त की काय अशी शंका घ्यायला जागा
आहे . तसे असेल तर हे संविधानातील आशयाला धरून नाही हे स्पष्टपणे
सांधगतले पाहहजे.
भारतीय संविधानाचे प्रास्ताविक ‘ संधीची समानता’

हा महत्त्िपूणण शब्द

िापरते. संविधानाने भारतीयांना केिळ जगण्याची हमी हदलेली नाही तर

सन्मानाने जगण्याची हमी हदलेली आहे आणण ही हमी िास्तिात यायची असेल
तर संधीची समानता प्रत्यक्षात उतरविणे आिचयक आहे . भारतीय समाजातील
िाढता गरीब-श्रीमंत भेद, जन्माच्या आधारे उच्च-नीचता ठरविणारा जानतभेद
आणण महहलांच्याकडे पाहण्याचा पुरुषी दृश्ष्टकोन पाहता संधीची समानता हे

आचिासन िास्तिात आणण्यासाठी शासनाने आणण समाजानेही म्हणजेच
आपण सिाांनी बरे च काही करणे आिचयक आहे .
संविधानाचे प्रास्ताविक स्िातंत्र्य, समता आणण बंधुतेची भाषा करते. या

तीनही बाबींचा सट
ु ासट
ु ा विचार करता येत नाही. आपण जर फक्त स्िातंत्र्याची

भाषा करू लागलो तर ते स्िातंत्र्य सिाांना सहजपणे उपभोगता येणार नाही.
स्टाँ डिर जर गदी असेल आणण फलाटाला लागत असलेल्या बसमध्ये बसण्याचे
सिाांना स्िातंत्र्य आहे , एिढे च जर जाहीर केले तर बलदं ड पुरुषच त्या बसमध्ये

जागा पकडतील आणण लहान मल
ु े, महहला, अपंग परु
ु ष यांना बसमध्ये चढताच
येणार नाही. त्याचप्रमाणे समाजात फक्त स्िातंत्र्य आहे असे मानल्यास
समाजातील जातदांडगे आणण धनदांडगेच सिण फायदे उपटतील, परु
ु ष फायदे

उपटतील. मात्र जातव्यिस्थेने अन्याय केलेले समह
ू आणण पुरुषसत्ताक
पद्धतीच्या बळी असलेल्या श्स्त्रया तसेच आधथणक दब
ण घटकातील नागररक हे
ु ल

कायम मागेच राहतील. हे टाळायचे असेल तर समतेची भाषा आणण संधीच्या
समानतेची हमी आिचयक असते. नुसती समतेची भाषाही पुरेशी नाही कारण
स्िातंत्र्य नसेल तर िैयश्क्तक कतत्ुण िशक्ती मारली जाऊ शकते. आणण केिळ

कायदे शीर तरतुदींनी स्िातंत्र्य आणण समता आणण्याचा प्रयत्न हा तांब्रत्रक,
कोरडा आणण िरिरचा ठरू शकतो, त्यासाठी बंधत
ु ा आिचयक असते. बंधत
ु ेच्या

साहाय्याने येऊ शकणारी समता ही नैसधगणक आणण खोलिरची असू शकते.

संविधान सभेतील आपल्या शेिटच्या भाषणात बाबासाहे बांनी या मद्
ु याबाबत
फार महत्त्िाचे भाष्य केलेले हदसते.
• •

संविधान दरु
ु स्तीच्या कलमाचा अथण
संविधानात 368 िे कलम हे घटनादरु
ु स्तीचे कलम आहे. योग्य ती प्रकक्रया पार पाडून

आणण संविधानाच्या मल
ू भत
ू गाभ्यात कुठलाही बदल न करण्याचे बंधन पाळून

संविधानात आिचयक ते बदल करण्याची तरतद
ू या कलमात आहे . घटनादरु
ु स्तीचा
संसदे चा अधधकार आणण संविधानातील नागररकांचे मल
ू भूत अधधकार याबाबत सिोच्च

न्यायालय आणण संसद यांच्यात झालेला प्रदीघण िाद-संिाद तपमशलात अभ्यासण्याचा
विषय आहे. नागररकांना संपत्तीचा अधधकार हा मल
ू भत
ू अधधकार म्हणन
ू दे णायाण
कलमािरून हा िाद-संिाद झालेला आहे. पुढे घटनादरु
ू
ु स्तीद्िारे हे कलम संविधानातन

िगळले आहे. आजिर झालेल्या घटनादरु
ू ी हा सुद्धा
ु स्त्या ि त्या होण्यामागची पाचिणभम
स्ितंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. या पस्
ु तकाच्या मयाणदेत तो दे णे अशक्य आहे.

संविधानाआधी समाजािर धमणग्रथ
ं आणण धमाणधधश्ष्ठत व्यिस्थेचा प्रभाि होता हे
आपण पाहहले. धमणग्रथ
ं ांबाबत त्या त्या धमाणतील कट्टरतािाद्यांचे काय म्हणणे असते.

धमणग्रथ
ं हे अपौरुषेय आहेत ककंिा धमणग्रथ
ं हे थेट परमेचिराने सांधगतलेले असल्याने ते
अपररितणनीय आहे त. त्यामुळे जोिर मानिी जीिन आहे तोिर या धमणग्रथ
ं ात कुठलाही

बदल संभित नाही, अशीच धारणा सिणच धमाणतील कट्टरपंधथयांची असते. त्या
पाचिणभम
ू ीिर संविधान दरु
ू घेतले पाहहजे.
ु स्तीच्या कलमाचे महत्त्ि आपण समजन

या कलमाच्या संदभाणत बाबासाहेबांची भूममका महत्त्िाचे भाष्य करते. ज्याप्रमाणे

आम्ही आमच्या भविष्याचा ननणणय इंग्रजांिरती सोपिायला तयार नाहीत त्याचप्रमाणे
आमच्याच

पुढच्या

वपढ्यांच्या

भविष्याचे

ननणणय

घेण्याबाबतच्या

त्यांच्या

अधधकारािरतीही आम्ही अनतक्रमण करू इश्च्छत नाही अशी त्यांची भूममका हदसते.
लोकशाही तत्त्ि आणण व्यिहाराशी बाबासाहे बांची जी घट्ट बांधीलकी होती ती लक्षात घेता

हे िाक्य योग्यच आहे. संविधानातील मल्
ू यांना ज्यांचा विरोध आहे अशा शक्ती आज
मोठ्या प्रमाणािर कायणरत असताना संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत बदल होणार नाहीत
यासाठी संविधानाबद्दल आस्था असणारांनी सािध आणण सकक्रय राहण्याची गरज आहे.
• •

संविधानाने भारतीयांना हदलेले मूलभूत अधधकार
संविधानाच्या भाग तीनमध्ये कलम 12 ते कलम 35 मध्ये मल
ू भत
ू अधधकारांचा

तपशील हदलेला आहे .

* कायद्यापुढे समानता (कलम 14),
* धमण, िंश, जात, मलंग ककंिा जन्मस्थान या कारणािरून नागररकांमध्ये भेदभाि
करण्यास मनाई, मात्र भारतातील सामाश्जक, आधथणक विषमता लक्षात घेऊन महहला,
बालके, सामाश्जक-शैक्षणणकदृष्टया मागासिगण (ओ.बी.सी.), अनस
ु धू चत जाती (एस.सी.)

आणण जनजाती (एस.टी.) यांच्या कल्याणासाठी विशेष तरतूद करण्यास या कलमाचा
प्रनतबंध असणार नाही (कलम 15).

* सािणजननक सेिायोजनांच्या (सरकारी नोकयाण) बाबींमध्ये सिण नागररकांस समान
संधी, मात्र मागासिगीय, अनस
ु धू चत जाती आणण जनजातींना राज्याच्या ननयंत्रणाखालील
सेिांमध्ये पयाणप्पत प्रनतननधधत्ि ममळालेले नसल्यास त्यांच्यासाठी पदे राखून ठे िण्याची
अथिा आरक्षणाची तरतूद करण्यास राज्यास प्रनतबंध होणार नाही (कलम 16)
* अस्पचृ यता नष्ट करणे (कलम 17)
* भाषण ि अमभव्यक्ती स्िातंत्र्य (कलम 19)

* अपराधाबद्दलच्या दोषमसद्धीबाबत संरक्षण (कलम 20)
* जीवित ि व्यश्क्तगत स्िातंत्र्य यांचे संरक्षण (कलम 21)
* मशक्षणाचा हक्क (कलम 21 क)
* वििक्षक्षत प्रकरणी अटक ि स्थानबद्धता यापासन
ू संरक्षण (कलम 22)
* माणसांचा अपव्यापार आणण िेठब्रबगारी यांना मनाई (कलम 23)
* कारखाने इत्यादीमध्ये बालकांना कामास ठे िण्यास मनाई (कलम 24)
* सद्सद्वििेकबद्
ु धीचे स्िातंत्र्य आणण धमाणचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण ि प्रसाराचे
स्िातंत्र्य (कलम 25)

* अल्पसंख्यांक िगाणच्या हहतसंबध
ं ांचे संरक्षण (कलम 29)
* संपदांचे संपादन इत्यादींकररता तरतूद (कलम 31 क)
असे काही महत्त्िाचे मल
ू भूत अधधकार संविधानाने नागररकांना हदले आहेत. मल
ू भूत

अधधकार हे माणसाचे ननसगणदत्त असे आणण जे त्याला जन्मतःच उपलब्ध असले पाहहजेत
असे अधधकार मानले जातात. मूलभूत अधधकारांचे हनन होत असेल ककंिा त्यापासून
आपल्याला िंधचत ठे िले जात असेल तर नागररक न्यायालयात जाऊन दाद मागू शकतात.
म्हणजेच मल
ू भत
ू अधधकार हे न्यायालयाकडून अंमलबजािणीयोग्य असे असतात.

(Enforceable by court) संविधानाने आपल्या सिाांना अमभव्यक्ती स्िातंत्र्य, संचार
स्िातंत्र्य, व्यिसाय स्िातंत्र्य हदले आहे. सन्मानाने जगण्याचा अधधकार हदला आहे.
संविधान आपल्या सिाांसाठी आहे हे जास्त महत्त्िाचे आहे.
संविधानाचे मळ
ू कलम 31 हे नागररकांना मालमत्तेचा अधधकार दे णारे कलम होते;

पण नंतर घटनादरु
ु स्तीद्िारे हे कलम िगळले गेले आहे.

(या हठकाणी फक्त त्या त्या कलमाची शीषणके हदलेली आहे त. संबंधधत
कलमांचा अथण नीट समजण्यासाठी संविधानात हदलेली त्या त्या कलमाची संपण
ू ण
शब्दरचना िाचणे आिचयक आहे )
• •

राज्य धोरणांची ननदे शक तत्त्िे
(Directive principles of state policy)

संविधानाच्या भाग चार मध्ये कलम 36 ते 51 मध्ये राज्य धोरणाची
ननदे शक तत्त्िे हदलेली आहे त. या भागाच्या सरु
ु िातीस संविधान ननमाणत्यांनी
आिजन
ूण असे म्हटले आहे की या भागात अंतभत
ूण असलेल्या तरतुदी कोणत्याही
न्यायालयाकडून अंमलबजािणीयोग्य असणार नाहीत; पण तरीसद्
ु धा त्यात
घालन
ू हदलेली तत्त्िे दे शाच्या शासन व्यिहाराच्या दृष्टीने मल
ू भत
ू आहे त आणण

कायदे करताना ही तत्त्िे लागू करणे हे राज्याचे कतणव्य असेल. म्हणजेच जरी
राज्य

धोरणांच्या

ननदे शक

तत्त्िांच्या

अंमलबजािणीसाठी

नागररकांना

न्यायालयात दाद मागता येत नसली तरी त्याचे महत्त्ि अधोरे णखत करण्याचा
आणण राज्यव्यिस्थेने ही तत्त्िे गंभीरपणे घ्यािीत असे ठसविण्याचा प्रयत्न
संविधान ननमाणत्यांनी केलेला आहे . आपण थोडक्यात ती कलमे पाहूया.
* राज्याने लोककल्याणाच्या संिधणनासाठी समाजव्यिस्था प्रस्थावपत करणे
(कलम 38)
* राज्य शक्य होईल नततक्या पररणामकारकररतीने सामाश्जक, आधथणक ि
राजकीय न्यायाची अंमलबजािणी करे ल ि राष्रजीिनाच्या सिण घटकांना
सामािून घेणारी समाजव्यिस्था प्रस्थावपत करे ल.लोककल्याणासाठी राज्य
सतत प्रयत्नशील राहील. (कलम38(1))

* राज्य हे व्यक्ती-व्यक्तींमधील आणण ननरननराळ्या क्षेत्रात राहणायाण
लोकांमधील तसेच िेगिेगळ्या व्यािसानयकांमधील उत्पन्नाच्या बाबतीतील
विषमता कमी करण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करील. दजाण, सवु िधा ि संधी

यांच्या बाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील
राहील. कलम 38(2)
* स्त्री ि पुरुष नागररकांना उपजीविकेचे साधन ममळविण्याचा हक्क राहील.
कलम39(क)

* सामहू हक हहताला सिाणधधक उपकारक होईल अशा ररतीने समाजाच्या भौनतक
साधनसंपत्तीचे स्िाममत्ि ि ननयंत्रण यांची विभागणी व्हािी. कलम39(ख)

* आधथणक यंत्रणा राबविण्याच्या पररणामी संपत्ती ि उत्पादन साधनांचा संचय
सामहू हक हहतास बाधक अशा ररतीने एकाच हठकाणी होऊ नये. कलम39(ग)
* पुरुष ि श्स्त्रया या दोघांनाही समान कामासाठी समान िेतन ममळािे.
कलम39(घ)

* स्त्री ि पुरुष कामगारांचे आरोग्य ि ताकद आणण बालकांचे कोिळे िय यांचा
दरु
ु पयोग करून घेतला जाऊ नये. कुणालाही आधथणक गरजेपोटी त्यांचे िय ि
ताकद यास न पेलिणारा व्यिसाय करािा लागू नये. कलम39(ङ)

* बालकांना मक्
ु त ि प्रनतष्ठापण
ू ण िातािरणात विकासाची संधी ि सवु िधा

ममळािी. त्यांना शोषणापासन
ू तसेच नैनतक-भौनतक गरजांच्या बाबतीत
उपेक्षेपासन
ू संरक्षण ममळािे. कलम39(च)

* समान संधीच्या तत्त्िािर न्यायाची अमभिद्
ृ धी व्हािी आणण आधथणक ि अन्य
अडचणीमळ
ु े कुणालाही न्याय नाकारला जाणार नाही याची खात्री असािी.
कलम 39 (क)

* कामाचा, मशक्षणाचा ि वििक्षक्षत बाबतीत साहाय्याचा हक्क नागररकांना
असेल. (राज्याच्या आधथणक क्षमता ि विकासाच्या मयाणदेत). (कलम41)
• •

समाजिाद यापेक्षा िेगळा काय असू शकतो?
मागील प्रकरणात हदलेली कलमे जर आपण नीट समजन
ू घेतली तर आपल्या असे

लक्षात येईल की संविधानाने राज्यािर * सिण प्रकारच्या विषमता कमी करण्याची *
राष्रजीिनाच्या सिण घटकांना विकासप्रकक्रयेत सामािन
ू घेण्याची * लोककल्याणाची *
उपजीविकेचे साधन सिाांना ममळिन
ू दे ण्याची * भौनतक साधनांचे स्िाममत्ि ि ननयंत्रण हे

सामहू हक हहतासाठीच करण्याची * संपत्ती ि उत्पादन साधनांचे केंरीकरण होणार नाही

अशी आधथणक धोरणे राबविण्याची * श्स्त्रया आणण बालके यांचे शोषण थांबविण्याची *
कायदे विषयक मोफत साहाय्याची * आपल्या मयाणदेत कामाचा-मशक्षणाचा आणण

लोकसहाय्याचा म्हणजेच सरकारकडून साहाय्याचा हक्क नागररकांना दे ण्याची जबाबदारी
टाकली आहे. समाजिाद यापेक्षा िेगळा काय असू शकतो? म्हणन
ू च आधी म्हटल्याप्रमाणे

संविधानातील विविध कलमात समाजिादी आशय आधीपासन
ू होताच त्यामुळे 42 व्या
घटनादरु
ु स्तीद्िारे तो प्रास्ताविकेत घुसडला हा आक्षेप योग्य नाही.

पण या सिण कलमांच्या पाचिणभम
ू ीिर आजची पररश्स्थती जर आपण पाहहली तर

सहजपणे लक्षात येईल की िेगिेगळे पक्ष आणण आघाडयांच्या सरकारांनी ही कलमे

प्रभािीपणे राबविण्याचा विचार गंभीरपणे घेतला नाहीच पण बहुतक
े िेळा या कलमांच्या
विरोधी, संविधानातील तरतुदींच्या विरोधी कारभार सरकारांनी केलेला हदसतो. आज
* आत्महत्याग्रस्त शेतकरी समाज
* महहला अत्याचारांच्या िाढत्या घटनांच्या पाचिणभम
ू ीिर िाढत्या असुरक्षक्षत िातािरणात
सािणजननक जीिनातन
ू मागे मागे सरकणारा महहलािगण

* राबराब राबून दे शाच्या संपत्तीत भर घालणारा आणण तरीही रोजगाराची हमी, ककमान

िेतन आणण सामाश्जक सुरक्षेसाठी आक्रोश करणारा असुरक्षक्षत/असंघहटत कष्टकरी
समाज

* मशक्षण, नोकयाण, बाँकांकडून कजण, सरकारी योजनांचे लाभाथी आणण लोकप्रनतननधींची

सभागह
ृ े अशा सिण हठकाणी ज्याचा टक्का अनतशय अल्प आहे पण केिळ संशयािरून
पोलीस कोठडीत डांबलेल्या तरुणांच्या बाबतीत जो समाज सिाांत आघाडीिर आहे
असा संशय ि अविचिासाच्या िातािरणात जगणारा मुस्लीम समाज

* जल-जंगल-जममनीिरचा आपला अधधकार मागतो ककंिा बहुराष्रीय कंपन्यांना
किडीमोलाने खननजसंपत्ती बहाल करण्यास विरोध करतो म्हणन
ू ज्याला नक्षलिादी
ठरविले जाते असा आहदिासी समाज

* जन्माच्या आधारे ठरत असलेल्या उच्च-ननचतेचे चटके सहन करणारा दमलत समाज
* स्िातंत्र्याच्या 69 िषाांनंतरही पररघािरच जगणारे भटके विमुक्त समह
ू
* शेतमजरू , बांधकाम मजरू मश्च्छमार, खाणकामगार, घरे लू कामगार, पथारी
व्यािसानयक, ररक्षा चालक

अशा सगळ्या समूहांना विकासप्रकक्रयेत सामािून घेण्यासाठी कुठल्याही सरकारने

खरे च काही केले आहे का? या सिणच समह
ू ांमध्ये आज जे नैराचय आणण हताशा आहे याला

जबाबदार कोण? संविधानाच्या िरील तरतद
ु ी या समह
ू ांपयांत पोहोचल्याच नाहीत याचे
काय करायचे? विषमता कमी करण्याची जबाबदारी राज्यािर असताना ती िाढतेच आहे

आणण अधधक बटबटीतपणे अंगािर येत आहे. एकेकाळी शेतकयाांना मसमलंगचा कायदा
लािन
ू त्यांच्याकडच्या अनतररक्त जममनी राज्याने काढून घेतल्या पण आज ‘ एसईझेड’

च्या नािाने हजारो एकर जममनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्यासाठी सरकारच दलाली
करत असताना ककंिा शेतकयाांच्या कजणमाफीला ठाम नकार दे णारे सरकार राष्रीयीकृत

बाँकांचे लाखो कोटी रुपयांचे कजण थकविणायाण उद्योगपतींकडून ते िसल
ू करण्यासाठी ठोस
भूममका घेताना हदसत नाही. ककंबहुना कजणबुडव्या उद्योगपतींकडून ते िसल
ू करा

म्हणणायाण ररझिण बाँकेच्या गिनणरलाच घरी पाठविण्याचा ननणणय सरकार घेत.े अशा सिण
घटनांत संविधानातील 39(ख), 39(ग) कलमांच्या विरोधात सरकारचा व्यिहार असतो हे
नागररकांनी लक्षात घेतले पाहहजे.
मूठभरांच्या विकासासाठी आणण विशेषतः ननिडणक
ू काळात ननधी पुरविणायाांसाठी

सिण कायदे , ननयम एिढे च नव्हे तर संविधानसद्
ु धा धाब्यािर बसविले जात असताना

कष्ट करून, घाम गाळून दे शाच्या संपत्तीत भर घालणायाण िगाणस िायाणिर सोडून दे ण्याची
अनेक उदाहरणे तुम्हालाही सापडतील, पण प्रचन असा आहे की आपण काय करणार?

सरकारला धोरणांचा फेरविचार करायला लािण्यासाठी आणण संविधानातील िरील सिण
तरतुदींशी प्रामाणणक राहण्याची भूममका घ्यायला लािण्यासाठी संिध
ै ाननक मागाणने काय
आणण कसे करायचे?

डॉ. रािसाहे ब कसबे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणण भारतीय संविधान या

पुस्तकात मलहहल्याप्रमाणे आधथणक समतेसाठीचा िरील कायणक्रम मूलभूत अधधकारांचा
भाग बनािा असा बाबासाहे बांचा प्रयत्न होता पण त्याला संविधानसभेत पुरेसे समथणन

ममळू शकले नाही म्हणन
ू मग बाबासाहे बांनी हा कायणक्रम राज्य धोरणांच्या ननदे शक
तत्त्िांचा भाग बनविला. त्यािेळी काहीजणांची भमू मका अशी होती की दे श नुकताच स्ितंत्र

होत आहे, फाळणीच्या जखमा बयाण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, इंग्रजांनी अनेक िषण
आधथणक शोषण केल्याने सरकारच्या आधथणक मयाणदा आहेत, त्यामुळे एिढी मोठी
जबाबदारी आजच सरकारिर टाकली तर उद्या उठून नागररक कोटाणत जातील ि गरीब

सरकारची कोंडी करतील त्यामुळे आधथणक समतेच्या या कायणक्रमास मल
ू भूत अधधकारांचा
भाग बनिू नये. बरे मग आज ही पररश्स्थती बदलली आहे की नाही? माझ्या
माहहतीप्रमाणे संविधान लागू झाल्यानंतरचा भारताचा पहहला अथणसक
ं ल्प म्हणजे

1950-51 सालचा अथणसक
ं ल्प तत्कालीन वित्तमंत्री जॉन मथाई यांनी 28 फेिुिारी
1950 ला सादर केला, तो 347.5 कोटी रुपयांचा होता. आणण यािषी वित्तमंत्री

अरुण जेटली यांनी सादर केलेला सन 2016-2017 चा अथणसक
ं ल्प आहे 19.78
लाख कोटी रुपयांचा. म्हणजेच भारत दे शाची संपत्ती साधारण साडेतीनशे कोटी
रुपयािरून आज जिळपास िीस लाख कोटी रुपयांपयांत िाढली आहे . यातील
चलनफुगिट्यामुळे झालेली िाढ िजा जरी केली तरी आज दे श श्रीमंत झाला आहे हे

नक्की. ही जी दे शाची श्रीमंती िाढली त्यात शेतकयाांच्या आणण कष्टकयाांच्या घामाचा
हहस्सा ननविणिादपणे मोठा आहे; पण तो त्यांना अश्जबात ममळालेला नाही. तो हहस्सा
त्यांना ममळायचा तर ककमान दोन गोष्टींची जबाबदारी सरकारने आज घ्यायला हिी. ती
म्हणजे मशक्षण आणण रोजगाराच्या अधधकाराची. सिाांना प्राथममक ते उच्च

मशक्षणापयांतचे सिण मशक्षण हे चांगल्या प्रतीचे ि मोफत ममळािे आणण सिाांना सक्षम
रोजगार पुरविण्याची जबाबदारी मल
ू भूत अधधकार म्हणन
ू सरकारने स्िीकारण्याची िेळ

आता आली आहे . संविधानातील तरतुदींना न्याय द्यायचा असेल तर ककमान एिढे तरी
सरकारने केलेच पाहहजे.

आणखी काही महत्त्िाची राज्य धोरणांची ननदे शक तत्त्िे
* ग्रामपंचायतींचे संघटन (कलम 40)
* कामाबाबत न्याय्य ि मानिीय पररश्स्थती आणण प्रसत
ू ीविषयक साहाय्याची तरतद
ू
(कलम 42)
* कामगारांना ननिाणहिेतन इत्यादी (कलम 43)
* उद्योगधंद्यांच्या व्यिस्थापनात कामगारांचा सहभाग (कलम 43क)
* सहकारी संस्थांचे प्रितणन (43ख)
* नागररकांकररता एकरूप नागरी संहहता (कलम 44)
* सहा िषाणपेक्षा कमी ियाच्या बालकांची बाल्यािस्थेतील दे खभाल आणण मशक्षणाकररता
तरतूद (कलम 45)
* अनस
ण घटक यांचे शैक्षणणक ि
ु ूधचत जाती, अनस
ु ूधचत जनजाती आणण इतर दब
ु ल
आधथणक हहतसंिधणन (कलम 46)

* पोषणमान ि राहणीमान उं चािणे आणण सािणजननक आरोग्य सध
ु ारणे हे राज्याचे
कतणव्य (कलम 47)

* कृषी ि पशस
ं धणन यांची सस
ु ि
ु ूत्र व्यिस्था लािणे (कलम 48)
िरीलपैकी बहुतक
े कलमांचे महत्त्ि सहज समजण्याजोगे आहे पण यातील दोन कलमांची
चचाण या पुस्तकात आिचयक आहे असे िाटते.
• •

एकरूप

नागरी

संहहता

(समान नागरी कायदा)
संविधानातील या 44 व्या कलमासंदभाणत सिोच्च न्यायालयानेही अनेकदा
सरकारकडे विचारणा केली आहे . एकरूप नागरी संहहता करण्यासंदभाणत सरकारचा काय
विचार आहे अशी चौकशी करून या विषयाबाबत आपला आग्रह नोंदविला आहे .

भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात प्रत्येक िेळी समान नागरी कायदा या नािाने
हा विषय समाविष्ट असतो. काही हहंद ू कट्टरतािादी गट सतत मस्
ु लीम समाजाचा

तथाकधथत अनन
ु य आणण या विषयाची सांगड घालत धाममणक सलोखा ब्रबघडविण्याचा

प्रयत्न करत असतात. समान नागरी कायद्याची मागणी करणायाांनी समान
नागररकत्िाबाबतही मनात स्पष्टता ठे िली पाहहजे. समान नागरी कायदा नसल्याने
राष्रीय एकात्मतेला फार मोठा धोका आहे अशीही काहींची मांडणी असते. या विषयाशी

संबंध असलेल्या सिणच समाजघटकांनी व्यापक समाजहहत डोळ्यासमोर ठे िन
ू या

मद्
ु याचा खुलेपणाने विचार केला पाहहजे. पहहली बाब म्हणजे नागररकांचे
आपापसातील संबंध ि व्यिहार ननयममत करण्यासाठीचे जे जे कायदे आहे त त्यापैकी

99 टक्के कायदे सिण धममणयांसाठी समान आहे तच. िाहतक
ु ीचा मसग्नल जर तोडला
ककंिा चोरी केली, भ्रष्टाचार केला ककंिा कोणाला जमीन खरे दी-विक्री करायची असेल
ककंिा उत्पन्नािर कोणी ककती आयकर भरािा अशा ककतीतरी बाबतीत जे कायदे आहे त

ते िेगिेगळ्या धमाणतील लोकांसाठी िेगिेगळे नसन
ू सिाांसाठी सारखेच आहे त.
िेगिेगळ्या धममणयांसाठी िेगिेगळे कायदे हे फक्त वििाहपद्धती, घटस्फोटाची ि

पोटगीची ननयमािली, िारसा आणण दत्तक या चारच मद्
ु यांच्याबाबतीत आहे त. आता
या चार मद्
ु यांच्याबाबतीत एकरूप नागरी संहहता बनिायची तर त्याचा अथण एका

धमाणच्या पद्धती, ननयम दस
ु याण धमाणिर लादणे असा तर नक्कीच होऊ शकत नाही. या

मद्
ु यांबाबत फक्त मुस्लीम समाजाची अडचण नाही. हहंदं म
ू धील िेगिेगळ्या जाती
जमातीतही लग्नाबाबत िेगिेगळ्या परं परा आहे त. बयाणच हठकाणी घटस्फोटाबाबतचे

ननणणय जातपंचायतीच करतात आणण नतथे बहुतेक िेळा महहलांिर अन्याय होतोच
होतो.

िरील चार मद्
ु यांच्याबाबत एकरूप नागरी संहहता बनिायची तर धमाणच्या

अभ्यासकांसोबत कायदे तज्ञ, शरीरविञानाचे तज्ञ, सामाश्जक शास्त्राचे अभ्यासक

अशा लोकांना बसिन
ू चारही बाबतीत कुठल्या धमाणत चांगल्या परं परा आहे त त्या
तपासन
ू प्रत्येक धमाणतील काही योग्य असलेले घ्यािे लागेल आणण त्या धमाणतील

अयोग्य असलेले नाकारािे लागेल. ही प्रकक्रया खूपच ककचकट असणार आहे पण
मनमोकळ्या संिादातन
ू हळूहळू ती पढ
ु े नेता येते का हे बघािे लागेल. महहलांिर

अन्याय करणायाण ककंिा महहलांची अप्रनतष्ठा करणायाण परं परा कुठल्याही धमाणत
असतील तर त्या नाकाराव्या लागतील. उदाहरणाथण जुबानी तलाक, बहुपत्नीत्ि,
वििाहप्रसंगी कन्यादान अशा परं परा नाकाराव्या लागतील. महहलांना आणण त्यातही

विशेषतः मस्
ु लीम महहलांना न्याय दे ण्यासाठी काही पािले आपण उचलली पाहहजेत.

हा संिाद समाजात सरू
ु व्हायचा असेल तर या विषयाच्याबाबत राष्रीय एकात्मतेला
धोका, कुणाचे तरी लांगूलचालन ही ओरड थांबविली पाहहजे. कुठलाही मसद
ु ा अथिा

प्रस्ताि न दे ता समान नागरी कायदा हा केिळ जाहीरनाम्यात श्जिंत ठे िण्यापरु ता

आणण अधन
ू मधन
ू अल्पसंख्यांकािर दोषारोप करण्याकररता िापराियाचा मद्
ु दा असू

नये. एकरूप नागरी संहहतेच्या हदशेने िाटचाल म्हणून दोन गोष्टीिर आपण काम करू
शकतो. एक म्हणजे त्या त्या धमाणसाठी जे िैयश्क्तक कायदे (पसणनल लॉज) आहे त

त्यात महहलांना न्याय दे ण्याच्या दृश्ष्टकोनातून योग्य त्या सध
ु ारणा घडिन
ू
आणण्याचा प्रयत्न करणे आणण दस
ु रे म्हणजे विशेष वििाह कायद्यानस
ु ार सिाांनी
लग्न करण्याचा आग्रह धरणे. विशेष वििाह कायदा सिण जाती-धमाणच्या लोकांना लागू

होतो, तो कायदा सिाांसाठी समान आहे ,म्हणजेच खयाण अथाणने जो कायदा धमणननरपेक्ष
कायदा आहे त्या कायद्याप्रमाणे वििाह करण्याचा सिण धमीयांनी आग्रह धरािा. याच
पद्धतीने मल
ू दत्तक घेण्याच्या बाबत सिोच्च न्यायालयाचा एक चांगला ननकाल
आलेला आहे . सिण धममणयांनी त्याप्रमाणे िागािे. त्यातून जो संिाद िाढे ल तो
आपल्याला हळूहळू एकरूप नागरी संहहतेकडे घेऊन जाईल.

• •

गोिंशहत्या बंदी

आजच्या भारतात उलटसल
ु ट चचेने हा मद्
ु दा प्रमसद्धीत आला आहे . दद
ु ै िाने

आपल्या दे शात प्रत्येक मद्
ु याला धाममणक विद्िेषाच्या अंगाने िाढित मतांच्या

राजकारणाची पोळी भाजण्याची प्रित्त
ृ ी सतत कायणरत राहते. संविधानाच्या 48 व्या
कलमात या मद्
ु द्याचा जो उल्लेख आहे तो आधनु नक ि शास्त्रीय ररतीने कृषी ि
पशस
ु ंिधणनाची सस
ु त्र
ू व्यिस्था लािण्याबाबत आहे . या कलमात शेिटी जो उल्लेख आहे

तो असा आहे , गाई ि िासरे आणण दभ
ु ती ि जंप
ु णीची गुरे यांच्या जातीचे जतन ि त्या

सध
ु ारणे आणण त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे याकररता राज्य उपाययोजना करील

असा आहे . शेती ही नैसधगणक पद्धतीने व्हािी. शेती कसताना मयाणहदत
यांब्रत्रकीकरणासोबत गुरांचा-जनािरांचाही भरपरू उपयोग व्हािा यासाठी सरकारने
मदत आणण प्रोत्साहन द्यायला पाहहजे. त्यासाठी कंपोस्ट खते, गांडूळ खत, जैविक

ककटकनाशके आणण नैसधगणक-जैविक पद्धतीने वपकविलेल्या शेतमालाला रास्त
भािाची हमी सरकारने द्यािी अशी अपेक्षा आहे . त्यामळ
ु े शेतीचा नैसधगणक पोत आणण

कस िाढे ल, हे या कलमातन
ू अपेक्षक्षत आहे . मात्र सरकार त्यासाठी फार काही करताना
हदसत नाही. दस
ु रे म्हणजे या कलमात फक्त ‘ गोिंश’ हा शब्द नाही तर ’ गाई ि
िासरे आणण इतर दभ
ु ती ि जंप
ु णीची गुरे’

असा उल्लेख आहे . शेळी, में ढी, म्है स,

उं टीण या दध
ू दे तात, तसेच हाल्या ककंिा उं ट आणण अन्य जनािरे त्या त्या भागात

शेतीच्या कामासाठी जंप
ु तात, मग काही लोकांचे फक्त गाई-बैलािरच इतके प्रेम का?
मक्
ु या श्जिािरच्या प्रेमाचा मद्
ु दाही फक्त गाई-बैलापरु ताच का? म्है स, बकरी, में ढी

कोंबडी ही मक
ु ी जनािरे नाहीत का? बंदीच घालायची तर गाई-बैलासह उं ट, म्है स,
हाल्या, शेळी, में ढी, कोंबडी अशा सिणच मक्
ु या तसेच दभ
ु त्या ि जंप
ु णीच्या जनािरांच्या

कत्तलीस मनाई केली पाहहजे. आज गोिंश हत्या बंदीच्या कलमाने सिाांत जास्त जर
कोणी अडचणीत आले असतील तर ते आहे त दष्ु काळात होरपळणारे शेतकरी.

घरातल्या पोराबाळांचे पोट कसे भरायचे? उपयोगातल्या जनािरांच्या चारा-पाण्याची
सोय कशी करायची? पोरीच्या मशक्षणाचा खचण कुठून करायचा? अशा अनंत प्रचनांनी
है राण असलेल्या शेतकयाांच्या गळ्यात भाकड जनािरे सांभाळण्याची जबाबदारी टाकून
शेतकयाणचे आधीच ब्रबघडलेले अथणकारण पण
ण संपविण्याचे काम गोिंश हत्या बंदी
ू च

कायद्याने केले आहे . पण कत्तल तर होतच राहते, त्यामशिाय का एन.डी.ए. सरकारच्या
काळात विक्रमी बीफ ननयाणत झालेली हदसली असती. या कायद्याने होते एिढे च की

बाजारातील जनािरांच्या ककंमती पडतात आणण पोमलसांना भ्रष्टाचाराचे आणखी एक
कुरण िाढते. या सगळ्यात मरतो फक्त शेतकरी. जनािरे सांभाळली पाहहजेत, जनािरे

िाढविली पाहहजेत आणण नैसधगणक शेतीला प्रोत्साहन ममळाले पाहहजे. पण ते करताना
ते जनािर मरे पयांत सांभाळण्याचे ओझे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकयाणिर

कशासाठी? मशिाय याननममत्ताने कोणी काय खािे आणण काय खाऊ नये असे
अनािचयक फतिे काढून सरकार मल
ू भत
ू अधधकारांचे हनन करत आहे . या बाबतीत
शेतकरीहहत आणण वििेकी विचारांच्या आधारे ननणणय करणे संविधानाच्या दृष्टीनेही
योग्य ठरे ल.
हा मद्
ु दा समिती सच
ू ीत आहे , तरीही केंर सरकार मात्र याबाबत कायदा करत

नाही, म्हणजे श्जथे फायदा िाटतो त्या राज्यात गोिंशबंदी कायदा करायचा आणण श्जथे
नक
ु सान होईल असे िाटते नतथे हा कायदा करायचा नाही असे आहे का? अलीकडील
काळात स्ितःला गोरक्षक म्हणविणायाांनी गोहत्येच्या संशयािरून, गाईचे मांस

बाळगल्याच्या संशयािरून मस्
ु लीम समाजातील, दमलत समाजातील नागररकांना

मारहाण करण्याच्या, जीिे मारण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहे त. एका
प्रसंगात तर महहलांनाही मारहाण करण्यात आली. ज्या राज्यात गोिंशहत्या बंदी

कायदा आहे नतथे जर कोणी हा कायदा मोडला तर अटकेची कारिाई आणण मशक्षा
दे ण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध असताना स्ितःला गोरक्षक म्हणिणारे कायदा हातात

घेऊन ही जी कृत्ये करतात हे बेकायदे शीर आहे , ती शद्
ु ध गंड
ु धगरी आहे ; पण पोलीस
आणण प्रशासन या घटना परु े शा गांभीयाणने घेत नाहीत. पंतप्रधान नरें र मोदी यांनी हे

गोरक्षक म्हणजे समाजकंटक असन
ू त्यांची दक
ु ानदारी मोडून काढली पाहहजे असे

स्पष्ट विधान केल्यानंतर तरी पररश्स्थतीत फरक पडेल अशी आशा करूया.
पंतप्रधानांचे विधान स्िागताहण आहे ; पण अशा संिेदनशील घटनांनंतर पंतप्रधान
प्रनतकक्रया द्यायला खप
ू च उशीर का लाितात हे अनाकलनीय आहे . • •

नागररकांची मूलभूत कतणव्ये

संविधानाच्या भाग चार मध्ये कलम 51क मध्ये नागररकांची मल
ू भत
ू कतणव्ये

हदलेली आहे त. संविधानाच्या 42 व्या घटनादरु
ु स्तीनुसार ही कलमे संविधानाचा
भाग बनली आहे त. आपण ती महत्त्िपण
ू ण कलमे जशीच्या तशी पाहूया.

क: संविधानाचे पालन करणे आणण त्याचे आदशण ि संस्था, राष्रध्िज ि
राष्रगीत यांचा आदर करणे.
ख: ज्यामळ
ु े आपल्या स्िातंत्र्यलढ्यास स्फूती ममळाली त्या उदात्त आदशाांची
जोपासना करून त्यांचे अनस
ु रण करणे.

ग: भारताची सािणभौमता, एकता ि एकात्मता उन्नत ठे िणे ि त्यांचे संरक्षण
करणे.
घ: दे शाचे संरक्षण करणे ि आिाहन केले जाईल तेव्हा राष्रीय सेिा बजािणे.
ड: धाममणक, भावषक ि प्रादे मशक ककंिा िगीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन
भारतातील सिण जनतेमध्ये सामंजस्य ि बंधुभाि िाढीला लािणे; श्स्त्रयांच्या
प्रनतष्ठे ला उणेपणा आणणायाण प्रथांचा त्याग करणे.

च: आपल्या संममश्र संस्कृतीच्या समद्
ृ ध िारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे.
छ: िने, सरोिरे नद्या ि िन्य जीिसष्ृ टी यासह नैसधगणक पयाणिरणाचे रक्षण
करून त्यात सध
ु ारणा करणे आणण प्राणणमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे.

ज: विञानननष्ठ दृश्ष्टकोन, मानितािाद आणण शोधकबुद्धी ि सध
ु ारणािाद
यांचा विकास करणे.

झ: सािणजननक मालमत्तेचे रक्षण करणे ि हहंसाचाराचा ननग्रहपि
ण त्याग करणे.
ू क

ञ: राष्र सातत्याने, उपक्रम ि मसद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशा
प्रकारे व्यश्क्तगत ि सामद
े ात पराकाष्ठे चे यश
ु ानयक स्िरूपाच्या सिण कायणक्षत्र
संपादन करण्यासाठी झटणे.

टः मातावपत्याने ककंिा पालकाने सहा ते चौदा िषाांदरम्यानचे आपले अपत्य
ककंिा, यथाश्स्थनत, पाल्य याला मशक्षणाच्या संधी दे णे.
ही प्रत्येक भारतीय नागररकाची कतणव्ये असतील.
भारतीय संविधानाने नागररकांकडून अपेक्षक्षलेली ही मल
ू भत
ू कतणव्ये पुरेशी

स्ियंस्पष्ट आहे त. नागररकांकडून राष्रध्िज आणण राष्रगीताचा आदर अपेक्षक्षत
आहे , स्िातंत्र्यलढ्यातील आदशाांची जोपासना, दे शाच्या सािणभौमतेचे आणण

एकतेचे संरक्षण, सामंजस्य आणण बंधुभािाची भािना, भारताच्या संममश्र

संस्कृतीच्या िारशाचे जतन, पयाणिरणाचे रक्षण, विञानननष्ठ दृश्ष्टकोन आणण
सध
ु ारणािाद यांचा विकास, हहंसाचाराचा त्याग आणण सािणजननक मालमत्तेचे
नक
ु सान टाळणे ही महत्त्िाची कतणव्ये अपेक्षक्षत आहे त. सिाांत महत्त्िाचे म्हणजे

महहलांच्या प्रनतष्ठे ला उणेपणा आणणायाण प्रथांचा त्याग आपल्याकडून अपेक्षक्षत

आहे . याचा आपण सिाांनी गंभीरपणे विचार केला पाहहजे. सािणजननक हठकाणी
महहलांबाबतची उथळ ककंिा अचलील शेरेबाजी जशी ननंदनीय आहे , मल
ु ींची

छे डछाड जशी ननंदनीय आहे , तसेच दस
ु याण बाजल
ू ा मल
ू नसलेल्या ककंिा विधिा
महहलांचा माणूस म्हणून सन्मान अपेक्षक्षत आहे , अगदी घरातही महहलांच्या

बाबतीतील अनेक सियी-नेहमीच्या िापरातील अिमानजनक शब्द आपण
टाळणे अपेक्षक्षत आहे .
संविधान आणखी एका महत्त्िाच्या कतणव्याबद्दल बोलते. प्रत्येक नागररकाने
आपल्या कायणक्षेत्रात पराकाष्ठे चे यश संपादन करण्यासाठी झटायचे आहे
जेणेकरून राष्र उपक्रम ि मसद्धीच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल. हे फार
महत्त्िाचे कतणव्य आहे . िेळेची मशस्त पाळणे, ठरलेली कामे िेळच्यािेळी पण
ू ण

करणे, कामे नािीन्यपूणण पद्धतीने करणे, कमी िेळेत ि कमीत कमी साधने

आणण ऊजाण िापरून कामे पूणण करण्याच्या नव्या पद्धती शोधणे, जेणेकरून
राष्राच्या विकासाला आपला जास्तीत जास्त हातभार लागेल हे प्रत्येक
नागररकाने पाहहले पाहहजे.
मला असे िाटते की या सिण कतणव्यांचा जर एकब्रत्रत विचार केला तर ही
कतणव्ये एका पररपूणण अशा मल्
ु यव्यिस्थेचा आग्रह धरतात. आपण ही कतणव्ये

नततक्याच गंभीरपणे घेऊन ती जास्तीत जास्त पररणामकारक ररतीने आचरणात
आणली पाहहजेत.
संविधानात समाविष्ट केलेल्या मल
ू भत
ू कतणव्यांची अंमलबजािणी कशी

होईल याबाबत सच
ू ना दे ण्यासाठी 1998 साली केंर शासनाने न्या. िमाण यांचे
अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला आहे . या कतणव्यांची अंमलबजािणी

न्यायालयाकडून करिून घेण्याची तरतूद जरी नसली तरी ती पार पाडण्याचे बंधन
व्यक्ती आणण राज्यािर आहे असे मत न्या. िमाण आयोगाने आणण सिोच्च

न्यायालयानेही िेगिेगळ्या खटल्यात नोंदविले आहे . समाजजीिनात याबाबत
मोठ्या प्रमाणािर चचाण अपेक्षक्षत आहे आणण ही कतणव्ये प्रभािीपणे कशी पार
पाडली जातील याचे िेगिेगळे आयाम शोधण्याची गरज आहे . • •

राष्रभक्त कोणाला म्हणािे?
मध्यंतरी आपल्याकडे भारत माता की जय घोषणा दे णे अथिा न दे णे ककंिा

जबरदस्तीने द्यायला लािणे अशी उलटसल
ु ट चचाण होऊन त्याचा संबंध

राष्रभक्तीशी जोडला गेला होता. दे शाबद्दल प्रेम असलेच पाहहजे आणण ते
प्रकटही झाले पाहहजे. पण एखादा जर असे म्हणाला की मी भारत दे शाचा विजय
असो असे म्हणेल ककंिा जय हहंद असेही म्हणेल तर आपण त्याला, नाही तू
‘ भारत माता की जय’

असेच म्हटले पाहहजे तरच तू राष्रभक्त अशी

जबरदस्ती त्याच्यािर करता येईल काय? दस
ु रा मद्
ु दा म्हणजे, एखादी व्यक्ती *
घरातील महहलांशी अरे रािीने िागत असेल, मारझोड करत असेल ककंिा * एखादी

व्यक्ती सािणजननक मालमत्तेचे नक
ु सान करण्यात आघाडीिर असेल ककंिा *
एखादी व्यक्ती दस
ु याण धमाणतील/जातीतील लोकांबद्दल सतत द्िेषभािना

पसरिीत असेल ककंिा * एखादी व्यक्ती व्यापारात/व्यिसायात गरजेपेक्षा जास्त
नफा कमािून जनतेला लब
ु ाडत असेल ककंिा * एखादा सरकारी नोकर िैयश्क्तक

कामात िेळ िाया घालित असेल आणण त्याच्या कायाणलयात कामासाठी
आलेल्या नागररकास हे लपाटे घालायला लािून मानमसक-आधथणक त्रास दे त असेल

ककंिा * एखादा सरकारी अधधकारी मोठ्या प्रमाणािर भ्रष्टाचार करत असेल ककंिा
* एखादा विद्याथी अभ्यास न करता कॉपी करून पास होत असेल ककंिा * एखादी
कायम नेमणुकीिर असलेली प्राध्यावपका गलेलठ्ठ पगार घेऊनही स्ितःच्या

मशकिण्याच्या कामाबद्दल गंभीर नसेल आणण अशा सिण व्यक्ती दररोज
झोपेतून उठल्यािर आणण झोपायला जाण्यापूिी न चुकता ‘ भारत माता की
जय’

म्हणत असतील तर केिळ तेिढ्याने त्या व्यक्ती राष्रभक्त ठरतील

काय? राष्रािरचे प्रेम हे आदशण नागररकत्िातन
ू मसद्ध झाले पाहहजे आणण आदशण

नागररकत्ि हे संविधानातील या मल
ू भत
ू कतणव्यांचे पालन कोण ककती करतो
यािर ठरले पाहहजे. मशिाय राष्रािरील आपले प्रेम हे डोळस असले पाहहजे. अंध
राष्रभक्ती ही कामाची नाही. पाककस्तानी लष्कर, गुप्पतहे र संघटना आय. एस.
आय. यांच्या कारिायांनी भारत त्रस्त आहे , परे शान आहे , नक
ु सान सोसतो आहे

तर योग्य अशा राजनैनतक मागाांनी पाककस्तानची नाकाबंदी केली पाहहजे,
त्याच्यािरील दबाि िाढविला पाहहजे, आंतरराष्रीय राजकारणातील दबाितंत्राचा
यासाठी उपयोग केला पाहहजे, सिण मागाांनी भारताच्या हहतरक्षणाची भमू मका
भारत सरकारने घेतलीच पाहहजे; पण त्यासाठी पाककस्तान सरकारच्या चक
ु ीच्या

धोरणांचे दष्ु पररणाम भोगत असलेल्या पाककस्तानच्या गरीब जनतेला शत्रू

मानन
ू नतचा द्िेष करण्याने काहीच साध्य होणार नाही. आपली राष्रभक्ती सिण
अथाांनी डोळस आणण वििेकी असली पाहहजे.

• •

धमणननरपेक्षता आणण भारतीय संविधान
संविधानातील कलम 15 आपण िाचले आहे . या कलमानुसार धमाणच्या

आधारे नागररकांमध्ये कुठलाही भेदभाि सरकारला करता येणार नाही असे

स्पष्टपणे नोंदविले आहे . संविधान कुठे ही एका विमशष्ट धमाणबद्दल भाष्य करत
नाही. याचा अथण सरकारला कुठलाही धमण नसेल. सरकार कुठल्याही एका
धमाणच्या बाजन
ू े पक्षपाती कृती करणार नाही. सरकारचा कारभार धमणननरपेक्ष

म्हणजे धमाणचा विचार न करता चालविला जाईल. दस
ु याण बाजल
ू ा नागररकांनी

विञानननष्ठ दृश्ष्टकोन, सध
ु ारणािाद आणण शोधकबुद्धीचा अंगीकार करािा

असे नागररकांच्या कतणव्यात सांधगतले आहे . 25 व्या कलमाने नागररकांना
सद्सद्वििेकबद्
ु धीचा ि धाममणक आचरणाचा अधधकार दे ताना त्याला काही

मयाणदाही घातल्या आहे त. सािणजननक शांतता, सािणजननक आरोग्य आणण
सामान्य ननतीतत्ि याला अधीन राहून नागररकांना धाममणक आचरण अथिा
उपासनेचे स्िातंत्र्य संविधानाने हदले आहे . म्हणजेच एखाद्याची उपासना

पद्धती ककंिा धाममणक आचरण जर सािणजननक शांततेला बाधा आणत असेल,

सािणजननक आरोग्य ब्रबघडिीत असेल ककंिा सामान्य ननतीतत्िाला धाब्यािर
बसिीत असेल तर अशा धाममणक आचरणाला थांबविण्याचा, लगाम घालण्याचा
अधधकार राज्याला असेल. 25 व्या कलमात पुढे असेही म्हटले आहे की
धमाणचरणाशी ननगडडत असलेल्या आधथणक, वित्तीय, राजनैनतक िा अन्य
धममणकेतर कायाणचे विननयमन करण्यासाठी िा त्यािर ननबांध घालण्यासाठी
कायदा करण्यास राज्याला या कलमाचा प्रनतबंध असणार नाही. सामाश्जक
कल्याण ि सध
ु ारणा याबाबत अथिा सािणजननक स्िरूपाच्या हहंद ू धाममणक संस्था,

हहंदं च
ू े सिण िगण ि पोटभेद यांना खल्
ु या करण्याबाबतच्या तरतुदी करण्यासही 25

व्या कलमाचा अडथळा असणार नाही असेही याच कलमात संविधान ननमाणत्यांनी
नोंदविले आहे . याचाच अथण असा आहे की, * समाजाच्या एका िगाणत प्रचंड गररबी

आणण कुपोषण असताना शननदे िाच्या मत
ू ीिर तेल िाहणे ककंिा महादे िाच्या

वपंडीिर दध
ू िाहणे. * रस्त्यात िाहतुक कोंडी होत असताना दगाण ककंिा मंदीर

रस्त्यातन
ू हलिण्यास विरोध करणे. * माझ्या मल
ु ीचे लग्न कोणत्या ियात
करािे यात सरकारने पडू नये असे म्हणणे * महहलांना बुरखा घालण्याची सक्ती
करणे असे अनेक मद्
ु दे हे धमणस्िातंत्र्याचा भाग असच
ू शकत नाहीत.

संविधानाने नागररकांना धाममणक आचरणाचा अधधकार काही मयाणदा घालन
ू

तर हदलेला आहे च पण पुन्हा हा अधधकार व्यक्तीला हदलेला आहे . म्हणजेच

एकाच कुटुंबातील ककंिा जन्माने एका धमाणतील सञान व्यक्तींना हा अधधकार

स्ितंत्रपणे हदलेला आहे . काय करायचे ते त्या त्या व्यक्तीने ठरिायचे आहे .
आपल्या आध्याश्त्मक उन्नतीसाठी जन्माने ममळालेला धमण योग्य िाटला तर

व्यक्ती त्या धमाणप्रमाणे आचरण करू शकते ककंिा आध्याश्त्मक उन्नतीसाठी
दस
ु राच एखादा धमण योग्य िाटला तर त्या धमाणच्या पद्धतीने व्यक्ती उपासना

करू शकते. आणण आजचे सिण धमण त्या त्या धमाणतील पुरोहहतांच्या उपजीविकेचे
व्यिसाय बनले आहे त, धमाणची जी काही नैनतक मशकिण असेल नतचा आणण
प्रत्यक्ष व्यिहाराचा काही संबंध उरलेला नाही, सिणच धमाणचा व्यिहार हा
कमणकांडांच्या भोिती कफरतो आहे , धमणस्थळे ही बाजाराची आणण गडबडगोंधळाची केंरे बनली आहे त, धमाणच्या नािाने महहलांिर अन्याय होतो आहे ,
त्यांच्यािर दय्ु यम भमू मका लादली जात आहे , असे जर एखाद्या नागररकाचे मत
बनले असेल आणण तो नागररक, ‘ खरा तो एकची धमण, जगाला प्रेम अपाणि’े

अशी माझी भमू मका आहे असे म्हणत असेल तर त्या नागररकास तसे म्हणायचा
अधधकारही 25 व्या कलमाने हदला आहे . त्या दृष्टीने 25 व्या कलमाचे पहहले

दोन शब्द सद्सद्वििेकबुद्धीचे स्िांतत्र्य हे फारच महत्त्िाचे आहे त. िरती

आध्याश्त्मक उन्नती हा शब्द िापरला आहे . धमाणचे पालन हे खयाण अथाणने

आपल्या मनामध्ये झाकून बघण्याची प्रकक्रया असते. उपासना म्हणजे
आत्मपरीक्षण करत आपले आचरण अधधक ननदोष बनविण्यासाठी कधीतरी

शांतपणे बसन
ू , सष्ृ टीशी (ननसगाणशी) तादात्म्य साधण्याची प्रकक्रया असते.

म्हणजेच उपासना ही स्ितःला अधधक ननमणल आणण उन्नत बनविण्यासाठी
असते. आजच्या बहुतेक धमणस्थानांच्या भोितीचा व्यिहार आणण बयाणच धाममणक
पुढायाांचे फूत्कार जर ऐकले तर त्यांचा आणण नैनतक मशकिणुकीचा ककंिा त्यांचा
आणण आश्त्मक उन्नतीचा काहीतरी संबंध आहे का असा सहज प्रचन पडतो. जो
आपले-तप
ु ले मशकवितो, जो कुणाचा तरी द्िेष मशकवितो, जो प्रसंगी हहंसेला
उद्युक्त करतो, जो केिळ पुरोहहताचे पोट भरण्यासाठी कायणरत राहतो, तो खरा

धमण कसा काय असू शकतो? संत परं परे ने अनेक अथाांनी मानितािादाची,
उदारमतिादाची मशकिण हदली आहे . त्याचबरोबर संत परं परे ने भक्त आणण दे ि

यांच्यातील स्िाथणरहहत, ननमणळ अशा नात्याची मांडणी केली आहे . कुठल्याही
प्रकारच्या मध्यस्थाविना भक्त आणण दे ि यांचे थेट नाते जोडणायाण साध्या-

सोप्पया आणण सरळ अशा उपासनेची पद्धती त्यांनी हदली आहे . ती भागित
परं परे तील संतांनी हदली आहे तशीच सफ
ु ी संतांनी पण हदली आहे . ‘ कांदा मळ
ु ा
भाजी, अिघी विठाई माझी’

या एका ओळीत केिढा अथण भरला आहे . मी

शेतकरी आहे आणण मी जर काळ्या आईच्या मशागतीत घाम गाळून कांदा, मळ
ु ा,
भाजीपाला वपकिीत असेल तर मला पांडुरं गाच्या भेटीसाठी कुठलेही कमणकांड
करायची गरज नाही, ककंबहुना मला पंढरीला जाण्याची पण गरज नाही, माझे

काम करत असताना, काळ्या आईच्या मशागतीत घाम गाळत असताना मी
वपकविलेल्या भाजीपाल्यातच माझा विठोबा मला भेटेल. प्रत्येकाने आपले काम
करत राहािे, कामातच तम्
ु हाला तम
ु चा दे ि भेटेल. केिढी उदात्त भािना! हा खरा
उपासनेचा अथण. या अथाणने जर तपासले तर आज आपल्या अितीभोिती धमाणच्या

नािाने जो बाजार मांडलेला हदसतो तो म्हणजे धमाणच्या नािाने सरू
ु असलेला

अधमण आहे असे उद्िेगाने म्हणािे लागते. धाममणक स्िातंत्र्याच्या कलमाची

सरु
ु िात सद्सद्वििेकबुद्धीचे

स्िातंत्र्य

या

शब्दांनी

करताना

संविधान

ननमाणत्यांना धाममणक आचरणाचा असाच उदात्त अथण अपेक्षक्षत असणार हे नक्की.
यरु ोप मध्ये जेव्हा राजा आणण पोप म्हणजेच राज्यव्यिस्थेचा प्रमख
ु आणण

धमणव्यिस्थेचा प्रमख
ु यांच्यात संघषण झाला, हहंसाचार झाला तेव्हा चचेअंती एक
सत्र
ू पढ
ु े आले ते असे, राजाचे राजाला द्या आणण पोपचे पोपला द्या. म्हणजेच

राजाच्या क्षेत्रात पोपने ढिळाढिळ करायची नाही आणण पोपच्या क्षेत्रात राजाने
ढिळाढिळ करायची नाही. या सत्र
ू ापेक्षा भारतीय संविधानातील धमणननरपेक्षतेची

संकल्पना एक पाऊल पुढे गेलेली आहे . आपल्याकडे जन्मापासन
ू मरे पयांत
माणसाच्या जीिनाचा पगडा िेगिेगळ्या ननरथणक धाममणक कमणकांडांनी घेतलेला

असल्याने, संविधानाने उपासना स्िातंत्र्याला घातलेल्या मयाणदा जर कोणी
ओलांडल्या तर अशा उपासना स्िातंत्र्याला पायबंद घालण्याचा अधधकार
राज्यव्यिस्थेला संविधान ननमाणत्यांनी हदला आहे . धमणस्िातंत्र्य हे ‘ धमण’
नािाच्या संस्थेला नाही तर व्यक्तीला हदले आहे . राज्याला मात्र कुठलाही धमण
असणार नाही. संविधानातील धमणननरपेक्षतेची ही संकल्पना नागररकांनी आणण

राज्याने दोघांनीही नीट समजून घेतली तर आपल्या समाजासमोरचे अनेक प्रचन
सट
ु ू शकतील. • •

धमणननरपेक्षतेचे राजकारण की धमणननरपेक्ष मद्
ु यांचे
राजकारण

धमणननरपेक्षता या शब्दाचा अथण काय यािर आपल्याकडे खप
ू च कीस काढला

जातो आणण तरीही गोंधळ कायम राहतो ककंबहुना िाढतो. धमणननरपेक्षता हा
मद्
ु दा आपल्याकडे कायम हहंद-ू मस्
ु लीम ककंिा हहंद-ू णिचचन अशा संदभाणतच

चधचणला जातो. िास्तविक ज्या दे शात एकाच धमाणचे लोक राहतात त्या दे शातही
धमणननरपेक्षता हे मल्
ू य आिचयक असते. खरा मद्
ु दा असा आहे की आपण पुन्हा

पुन्हा धमणननरपेक्षतेचीच चचाण करत राहणार की सािणजननक जीिनात सकक्रय

होण्यासाठी धमणननरपेक्ष मद्
ु दे शोधणार. म्हणजे असे की सिण जानतधमाणचे स्त्री-

पुरुष ज्यासाठी सहजपणे एकत्र जमू शकतात तो धमणननरपेक्ष मद्
ु दा असतो.
अनेकजण आपापल्या धमाणचे सण, उत्सिात उत्साहाने सामील होतात.
जातीनुसार िाटून घेतलेल्या महापुरुषांचे जयंती कायणक्रम धूमधडाक्यात साजरे

करतात पण श्जथे सिण भारतीय सामील होऊ शकतात अशा राष्रीय सणांच्या
िेळी अनेकजण कफरायला कसे जातात. ज्या हदिशी अन्य कुठल्याही उत्सिापेक्षा

आणण जयंतीपेक्षा 26 जानेिारी, 15 ऑगस्ट आणण 26 नोव्हें बर म्हणजे
राज्यघटना हदन अधधक उत्साहात साजरे होतील त्या हदिशी भारताच्या प्रगतीची
दारे खयाण अथाणने खल
ु ी होतील.
त्याचप्रमाणे वपण्याचे पाणी ममळािे म्हणून काढलेला मोचाण, मशक्षण हक्क

कायद्याची अंमलबजािणी व्हािी म्हणून केलेले धरणे आंदोलन, रोजगार
ममळािा म्हणून मंत्र्याला घातलेला घेराि ही धमणननरपेक्ष आंदोलने असतात
कारण त्या प्रचनांचा त्रास सिण जाती-धमाणतील स्त्री-परु
ु षांना होत असतो. म्हणजेच

धमणननरपेक्षतेिरून राजकारण करण्याऐिजी श्जथे सिण जाती-धमाणचे स्त्री-पुरुष

भारतीय या नात्याने एकत्र जमू शकतील असे धमणननरपेक्ष मद्
ु दे शोधन
ू त्यांचे
राजकारण करणे भारताच्या हहताचे ठरे ल. • •

सामाश्जक

न्यायाची

संकल्पना

आणण

भारतीय

संविधान
उद्याचा भारत हा सािणभौम, समाजिादी, धमणननरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य
घडविण्याचे स्िप्पन संविधानाने पाहहले आहे . भारतातील जानतव्यिस्था आणण
पुरुषी िचणस्ि असणारी समाजव्यिस्था जर लक्षात घेतली तर सामाश्जक

न्यायाच्या सत्र
ू ाची प्रभािी अंमलबजािणी केल्यामशिाय हे स्िप्पन पूणण होणे शक्य

नाही. संविधान समतेबद्दल आग्रहाने बोलते पण इथे गणणती समानता नक्कीच

अमभप्रेत नाही तर जैविक समानता अपेक्षक्षत आहे . भारतात हजारो िषाणपासन
ू
काही जातीसमह
ू ांना श्रेष्ठत्ि ि विशेष संधी बहाल करण्यात आल्या, तर खालच्या

जातीतल्या मानल्या गेलेल्या जातीसमह
ू ांना जन्माच्या आधारे मशक्षणाची संधी,

मालमत्ता धारण करण्याचा अधधकार जन्माच्या आधारे नाकारला गेला. तसेच
असे जातीसमह
ू ज्या श्रमाच्या कामातून पोट भरत असत त्या श्रमाला इथल्या

व्यिस्थेने कायम प्रनतष्ठा आणण ककंमत नाकारली. हजारो िषाांच्या या
अन्यायातन
ू आणण शोषणातून शोवषत जातीसमह
ू ांमध्ये जे मागास सांस्कृनतक

संधचत तयार झाले ते आज भारताच्या सिणसमािेशक आणण संतुमलत विकासात
मोठाच अडथळा आहे . या जातीप्रथेला धमाणची मान्यता होती आणण

धमणधचककत्सेला बंदी होती. आजही विधायक धमणधचककत्सेची भमू मका घेणायाण

दाभोलकर-पानसरे -कलबुगी यांना हदिसाढिळ्या गोळ्या घातल्या जातात तर
जन्
ु या काळात काय पररश्स्थती असेल? त्यामळ
ु े च स्िातंत्र्यानंतरच्या भारतात

दमलत, आहदिासी आणण मागास जातीसमह
ु ांना विशेष संधीद्िारे पुढारलेल्या
समाजाच्या बरोबरीला आणणे ि सामाश्जक न्यायाची प्रस्थापना करणे ही
भमू मका संविधानाने घेणे अगदीच स्िाभाविक होते. अशाच पद्धतीची भमू मका
परु
ु षी िचणस्िाखाली दडपल्या गेलेल्या महहलांसाठीही संविधान घेताना हदसते.

सामाश्जक न्यायाच्या बाबत संविधानात काय काय तरतुदी आहे त आपण

पाहूया.

मल
ू भत
ू अधधकारांच्या भागातील कलम 15 आणण कलम 16 आपण पूिी

िाचले आहे त.

* कलम 15 नस
ु ार धमण, िंश, जात, मलंग ककंिा जन्मस्थान या कारणािरून
नागररकांमध्ये भेदभाि करण्यास मनाई आहे मात्र भारतातील सामाश्जक,

आधथणक विषमता लक्षात घेता महहला, बालके, सामाश्जक-शैक्षणणकदृष्टया
मागासिगण (ओ.बी.सी.), अनुसधू चत जाती (एस.सी.) आणण जनजाती

(एस.टी.) यांच्या कल्याणासाठी विशेष तरतूद करण्यास या कलमाचा
कुठलाही प्रनतबंध असणार नाही.

* तर कलम 16 असे सांगते की, राज्याच्या ननयंत्रणाखालील कोणत्याही
पदािरील सेिायोजन ककंिा ननयुक्ती या बाबींमध्ये सिण नागररकांना समान

संधी असेल मात्र इतर मागासिगीय, अनुसधू चत जाती आणण जनजातींना
राज्याच्या ननयंत्रणाखालील सेिांमध्ये पयाणप्पत प्रनतननधधत्ि ममळालेले
नसल्यास त्यांच्यासाठी पदे राखन
ू ठे िण्याची अथिा आरक्षणाची तरतूद
करण्यास राज्यास प्रनतबंध होणार नाही

आरक्षणाच्या बाबतीत मलहहताना संविधान ननमाणत्यांनी पयाणप्पत प्रनतननधधत्ि
हा जो शब्द िापरला आहे तो फारच महत्त्िाचा आहे . आपण बयाणच िेळा
आरक्षणाचा विचार हा िैयश्क्तक लाभ अथिा िैयश्क्तक अन्याय या अंगाने
करतो. संविधान मात्र ज्या जातीसमह
ु ांना इनतहास काळात व्यिस्थेने मागे ठे िले

त्या जाती समह
ु ांना विविध सत्ताकेंरांमध्ये पयाणप्पत प्रनतननधधत्ि दे ण्यासाठी
आरक्षणाचा विचार करते हे आपण नीट समजन
ू घेतले पाहहजे.
सामाश्जक न्यायाच्या बाबतीत अन्य महत्त्िाची कलमे,
* अस्पचृ यता नष्ट करणे (कलम 17)
* माणसांचा अपव्यापार आणण िेठब्रबगारीस मनाई (कलम 23)
* अनुसधू चत जाती, अनुसधू चत जनजाती आणण इतर दब
ण घटक यांचे शैक्षणणक
ु ल
ि आधथणक हहतसंिधणन (कलम 46)

* लोकसभेत अनस
ु धू चत जाती (एस.सी.) ि अनस
ु धू चत जनजाती (एस.टी.)
यांच्याकररता जागा राखन
ू ठे िणे (कलम 330)

*

राज्यांच्या

विधानसभेत

अनुसधू चत

जाती

यांच्याकररता जागा राखन
ू ठे िणे (कलम 332)

ि

अनुसधू चत

जनजाती

* सेिा ि पदे यािर अनुसधू चत जाती ि अनुसधू चत जनजाती यांचे हक्क (कलम
335)
* अनस
ु धू चत जाती राष्रीय आयोगाची तरतद
ू (कलम 338)
* अनस
ु धू चत जनजाती राष्रीय आयोगाची तरतद
ू (कलम 338क)
* मागासिगाांच्या (ओ.बी.सी.) श्स्थतीचे अन्िेषण करण्यासाठी आयोगाची
ननयुक्ती (कलम 340)
जातीप्रथेने दमलत-शोवषत जातीसमह
ु ांचे शोषण केले ही झाली एक महत्त्िाची

बाजू त्याचबरोबर दस
ु याण बाजल
ू ा जातीप्रथेच्या बंहदस्त ि अपररितणनीय स्िरूपाने

सिणच भारतीय समाजाचे मोठे नुकसान झालेले हदसते. जातीप्रथेने भारतीय

समाजाची निे काही तरी करून दाखविण्याची ऊमी मारली, धाडस करून नव्या
िाटा चोखाळण्याची प्रित्त
ृ ी मारली, समाजाची सजणनशीलताच मारली गेली.
इथल्या पुरोहहतिगाणने मशिाजी महाराज ि शाहू महाराजांसारख्या राजांना शूर
मानले हे आपण जाणतोच. त्यांनी महहलांना मशकविणे हे धमणशास्त्रानुसार पाप

मानले. भारतीय स्िातंत्र्याचे नेते लोकमान्य हटळक जेव्हा स्िातंत्र्याच्या
कामासाठी इंग्लंडला जाऊन आले तेव्हा समर
ु प्रिास हे पाप असल्याने लोकमान्य

हटळकांनी प्रायश्चचत घेतले पाहहजे अशी भमू मका पुण्यातील पुरोहहतिगाणने
घेतली. सामाश्जक प्रचनांबाबत लोकमान्यांची मते प्रनतगामी असल्याने त्यांनीही

या मागणीपुढे मान तुकित प्रायश्चचत घेतले. गंमत पहा, एका बाजूला युरोवपयन

समाज विञानाचा स्िीकार करत होता, औद्योधगकीकरणाचा मागण चोखाळत
होता, कारखाने उभारून उत्पादन िाढित होता, त्या उत्पादनाला बाजारपेठ
ममळविण्यासाठी धाडसी समर
ु मोहहमा आखत होता, निे निे प्रदे श त्यासाठी
शोधत होता आणण दस
ु याण बाजूला आपण मात्र आपल्या त्या काळातील सिोच्च

राजकीय नेत्याला स्िातंत्र्याच्या कामासाठी समर
ु प्रिास केला म्हणून प्रायश्चचत्त

घ्यायला लाित होतो. कमणठ रीतीररिाज, ननरथणक धाममणक कमणकांड आणण
धमाणच्या मान्यतेने उभ्या असलेल्या जातीप्रथेने आपल्या समाजातले चैतन्य
आणण कक्रयाशीलताच मारली गेली. आपल्या दे शात अनेकांना यरु ोप-अमेररकेचे
भारी प्रेम असते त्यांनी त्यांच्यातला आणण आपल्यातला हा फरक नीट समजून

घेतला पाहहजे. नाहीतर नतथे जाऊन पुन्हा ननरथणक कमणकांडाच्या ननममत्तानेच
भेटणारी महाराष्रीयन मंडळे हदसतातच.

समाजाला पढ
ु े घेऊन जाण्यासाठी विविध जबाबदायाण पार पाडणारी माणसे

जर समाजातल्या सिण घटकांतून ननिडली गेली नाही तर समाजाला उत्तम कतत्ण ृ ि

असणारी माणसे ममळणार कशी? समाजातील आधी आबादी मानल्या गेलेल्या
महहलांना जर हजारो िषे केिळ चूल आणण मल
ू यातच अडकिून ठे िले तर हा

महहलांिर अन्याय आहे च पण अध्याण लोकसंख्येची कल्पनाशक्ती, काही तरी
करून दाखविण्याची ऊमी अशी मारल्याने नुकसान एकूण समाजाचेच होणार ना?
दस
ु याण बाजल
ू ा उन्हातान्हात घाम गाळत, श्रमाची कामे करणारे बहुसंख्य समह
ू हे

निननममणतीचे काम करत असतात. त्यांना संधी नाकारून केिळ बौद्धधक
घटापटीचे काम करणायाण पांढरपेशा समाजातूनच विविध जबाबदायाांसाठी माणसे

ननिडली जात असतील तर कामातील सजणनशीलता मारली जाणार हे नक्की.
आपल्याकडे डोके चालाविणायाांनी श्रम करायचे नाहीत आणण श्रम करणारांना
डोके चालिायला बंदी ही अननष्ट परं परा होती. आपल्या समाजाने बद्
ु धी आणण
श्रमाची फारकत करून आपलेच फार मोठे नुकसान करून घेतले आहे .

विषमतेने ग्रस्त अशा समाजव्यिस्थेत गणणती समानतेचे ननयम हा अन्याय
ठरतो. ज्या समाजात सिणजण एका रे षेिर नसतात त्या समाजात समान ननयम
सद्
ु धा अन्याय करत असतात. अशािेळी विशेष संधीद्िारे मागे राहहलेल्यांना पुढे
आणण्याचा प्रयत्न करणे हाच सामाश्जक न्याय असतो. इनतहास काळात समान

संधी ममळाली नसेल तर मग त्या काळात ज्यांना संधी आणण माणूसपण

नाकारले गेले त्यांच्यासाठी थोडे डािे-उजिे करणे ककंिा त्यांच्या बाजूने थोडा
पंश्क्तप्रपंच करणे हाच सामाश्जक न्याय ठरतो. मागास जातीसमह
ु ांना अशी संधी
ककती काळ दे णार असा एक प्रचन उभा केला जातो, अथाणतच विशेष संधी

कायमसाठी ककंिा अनंत काळापयांत चालू ठे िणे हे काही ननरोगी समाजव्यिस्थेचे
लक्षण नाही; पण हजारो िषाांच्या मठ
ू भरांसाठीच्या विशेष संधी आणण

संविधानानंतरच्या भारतात 66 िषाणत मागासांसाठी अधणिटपणे राबविलेल्या
विशेष संधी यांची तुलना होऊ शकेल काय? यासाठी एक गहृ पाठ कोणीही करून

पहािा. कुठल्याही सरकारी आस्थापनेत िगण एक, िगण दोन, िगण तीन आणण िगण
चारच्या कमणचायाांचे जातिास्ति तपासािे ककंिा कुठल्याही महानगरपामलकेच्या

चतथ
ण ेणी सफाई कामगारांमध्ये फक्त दमलत मानल्या गेलेल्या जातीतीलच
ु श्र
लोकांचा भरणा कसा काय असतो हे कोणीही तपासन
ू पहािे. त्यामळ
ु े विशेष संधी
अनंतकाळपयांत ठे िणे तत्त्ि: योग्य नसले तरी आज त्या चालू ठे िणे गरजेचे आहे
हे च िास्ति आहे .

आरक्षणाची धोरणे राबविताना अंमलबजािणीत काही दोष, उणणिा राहत
असतील तर त्या दरू केल्याच पाहहजेत. विशेषतः त्या त्या आरक्षक्षत प्रिगाणसाठी

(कॅटे गरीसाठी) ज्या राखीि जागा असतील त्या राखीि जागा त्या प्रिगाणतील
अधधक गरजू जाती आणण अधधक गरीब कुटुंबांपयांत कशा पोहोचतील यासाठी
आिचयक असे ननयम बनविले पाहहजेत. एखाद्या विमशष्ट आस्थापनेत विमशष्ट

प्रिगाणसाठी ज्या राखीि जागा असतील त्या अंनतमतः त्याच प्रिगाणतून भरल्या
जातील हे नक्की करून मग असे ननयम केले पाहहजेत.

कमी होत चाललेला सरकारी टक्का आणण आरक्षणाचे भवितव्य
मक्
ु त अथणकारणाच्या जमान्यात सरकार अनेक क्षेत्रातून माघार घेत

असताना, सरकारचा कल्याणकारी योजनांचा टक्का घसरत असताना, सरकारी

नोकरभरती जिळपास थांबलेली असताना आरक्षणाच्या कक्षेत येणायाण संधी
कमी होत आहे त आणण आरक्षणाच्या मागण्या िाढत आहे त अशी विधचत्र

पररश्स्थती आहे . भारतात काम करणारे जे एकूण लोक आहे त, त्यांच्यापैकी 93
टक्के कामकरी हे असंघहटत क्षेत्रात आहे त ज्यांना कुठलेही कामगार कायदे लागू
नाहीत. अथाणतच नतथे आरक्षण नाही. उरलेल्या 7 टक्के संघहटत कामगारांमध्ये

ननम्म्याहून जास्त कामगार जे खाजगी क्षेत्रात काम करतात नतथेही आरक्षण
नाही. आणण मशल्लक राहहलेल्या सरकारी जागांमध्ये पन्नास टक्के आरक्षण
आहे . त्यामळ
ु े संपण
ू ण आरक्षणाची चचाण फारच थोडया क्षेत्रासाठी असते. त्यामळ
ु े

सरकारने सिण काही खाजगी क्षेत्रािर सोपिू नये. सरकारची विविध क्षेत्रातील

गंत
िाढािी. सरकारी नोकरभरतीिरील अघोवषत बंदी उठिािी या
ु िणक
ू
मद्
ु द्यािरही सिाांचा भर असला पाहहजे.

भटके विमुक्त समाज
घरदार नसलेला, जमीन नािािर असण्याचा सत
ु राम संबंध नसलेला, मतदार

यादी-आधारकाडण-रे शनकाडण यापासन
ू कोसो दरू असणारा भटका समाज आजही

समाजाच्या विचारप्रकक्रयेपासन
ू आणण विकासाच्या प्रिाहापासन
ू दरू च आहे .
यातील अनेक जमातीिरती गुन्हे गारीचा मशक्का बसलेला होता/आहे . त्यांनी जे

केले त्याला गन्
ु हे गारी मानायचेच असेल तर ती कृत्ये ही पोट भरण्यासाठी होती.

पोट भरण्यासाठीची चोरी आणण धनदांडग्यांची अय्याशीसाठीची चोरी एकाच
मापात कशी मोजायची. काही ऐनतहामसक कारणांनी आणण त्यािेळच्या
पररश्स्थतीमळ
ु े भटके-विमक्
ु त समाजासाठी काही ठोस तरतुदी संविधानात

आलेल्या हदसत नाहीत. स्िातंत्र्यानंतरच्या काही आंदोलनामळ
ु े आणण काही

आयोगांच्या सकारात्मक मशफारशीमळ
ु े या समाजाचे प्रचन चचेत आले ि त्यातील
थोडेफार मागी लागले. आज यातील काही जमाती जातपंचायत सारख्या

घटनाबा्य प्रक्रीयामळ
ु े चचेत आहे त. मात्र मशक्षणाचा अभाि असणे, त्यामळ
ु े
अंधश्रद्धा भरपूर असणे, पुरुषी ित्त
ृ ीतून आलेले महहलांचे दय्ु यमत्ि असणे,

हाताशी कुठलीच उत्पादनसाधने नसणे, पयाणयी रोजगार नसणे, नव्या
स्िरूपातील रोजगारांमध्ये हटकून राहण्यासाठी त्या पद्धतीच्या कौशल्यांचा
अभाि असणे आणण बाहे रील समाजाचा सततचा अविचिास यामळ
ु े हा समाज

अजूनही पररघाबाहे रच आहे . त्यांना विकासप्रकक्रयेत सामािून घेण्यासाठी ठोस
प्रयत्नांची गरज आहे .
• •

आहदिासी समाजाच्या विकासाचे प्रचन
राज्यघटनेने आहदिासी समाजास आरक्षणाचे संरक्षण हदले आहे .जंगलात
राहणारे आहदिासी पोटापरु ते जंगलाकडून घेतात आणण बदल्यात जंगल
संिधणनाचे काम मोठ्या प्रमाणािर करतात. ठे केदार आणण काही भ्रष्ट
िनअधधकारी यांच्या संगनमतातून जंगलतोड मोठ्या प्रमाणािर झाली.

लोकसंख्येच्या दृष्टीने आहदिासी बहुल भागासाठी आहदिासी स्िशासन कायदा
अश्स्तत्िात आहे . त्याला ‘ पेसा कायदा’ म्हणतात.(PESA म्हणजे पंचायतराज
एक्स्टें शन टू शेडयुल्ड एररयाज). या कायद्याने आहदिासीबहुल गािात
ग्रामसभांना काही विशेष अधधकार ममळाले आहे त. पण या कायद्याची
अंमलबजािणी नीट होत नाही. आहदिासी विकासासाठी ननधाणररत केलेला ननधी
फारच थोडा योग्य पद्धतीने खचण होतो. बराचसा भ्रष्टाचारात िाहून जातो.
आहदिासी समाजाचे स्िातंत्र्यलढ्यातील योगदान महत्त्िपूणण आहे . ब्रबरसा मड
ुं ा,
तंट्या मभल्ल या आहदिासी नायकांचा इनतहास अजून नीट समोर आलेला नाही.
मधल्या काळात ब्रिहटशकालीन िनकायद्याचा हिाला दे ऊन आहदिासीनांच

जंगलातन
ू हुसकािन
ू लािण्याचे प्रयत्न सरकारने केले. बाकी समाजाच्या तल
ु नेत
आहदिासी समाजात आजही मशस्तीत आणण धचिटपणे लढण्याची प्रित्त
ृ ी हटकिून

आहे . आहदिासी भागात अनेक जनसंघटना काम करतात. श्जथे त्यांच्या
जनसंघटना आहे त त्याही खप
ू मशस्तीत आणण प्रभािीपणे काम करतात. त्यांच्या

अनेक िषाांच्या संघषाणमळ
ु े च िनाधधकार कायदा संसदे ने मंजरू केला. श्जथे
जनसंघटना आहे त नतथे त्या िनाधधकार कायद्याच्या अंमलबजािणीसाठी

चांगल्या पद्धतीने लढत आहे त. श्जथे जनसंघटना नाहीत नतथे मात्र

िनअधधकारी आणण महसल
ू खात्याचे अधधकारी अडचणी ननमाणण करतात असे

धचत्र हदसत आहे . दे शाच्या अनेक श्जल््यात नक्षलिादी चळिळ िाढते आहे .
माजी पंतप्रधान मनमोहनमसंग यांनी ‘ नक्षलिाद हा दे शाच्या आंतररक
सरु क्षक्षततेला असलेला धोका आहे ’ असे विधान केले होते. आधी मलहहल्याप्रमाणे

जंगल आणण जंगलाखालची खननजसंपत्ती बहुराष्रीय कंपन्यांना नफेखोरीसाठी

दे ण्याचे सिणच सरकारांचे धोरण राहहले आहे . आहदिासी समाज त्याला विरोध
करतो आहे आणण करणारच. दग
ण आहदिासी भागात विकास नािालाही नाही.
ु म
महाराष्राचे गहृ मंत्री आर. आर. पाटील एकदा म्हणाले होते, नक्षलिाद जंगलात

जन्मत नाही तर मब
ुं ईच्या मंत्रालयात पैदा होतो यात खप
ू च तथ्य आहे .

आहदिासी समाजाला विचिासात घेत पेसा कायद्याची ि िनाधधकार कायद्याची
नीट अंमलबजािणी करत, आहदिासी विकासाचा ननधी प्रामाणणकपणे त्याच
कारणासाठी खचण केला तर नक्षलिादािरही उत्तर ममळू शकेल.
• •

मुस्लीम आरक्षणाचा पेच
सच्चर सममती अहिालानस
ु ार काही बाबतीत मुस्लीम समाजाची श्स्थती ही

अनस
ु ूधचत जातींपेक्षाही खराब आहे. मशक्षण, नोकयाण, बाँकांचे कजण, सरकारी योजनांचे
लाभाथी अशा सिणच हठकाणी मुस्लीम समाज मागे आहे. श्जल्हा पररषद, विधानसभा,

लोकसभा अशा सिणच प्रनतननधधगहृ ात मुश्स्लमांचे प्रनतननधधत्ि नगण्य आहे. या
समाजातील बहुसंख्य लोक आज उपेक्षा आणण अविचिासाच्या िातािरणात जगत आहेत.
त्यातन
ू च समाजातील तरुण भरकटून चक
ु ीच्या मागाणला लागत आहेत. दहशतिादी
संघटना याचा फायदा घेऊन मस्
ु लीम तरुणांची माथी भडकिण्याचा प्रयत्न करतात.

श्जहादचा चुकीचा अथण त्यांना सांगत त्यांना दहशतिादाच्या मागाणला लाितात. जे

दहशतिादाच्या मागाणिर आहेत त्यांना समजािून रोखले पाहहजे. जे दहशतिादी कृत्यात
सामील आहे त त्यांना कठोर मशक्षा झालीच पाहहजे.

भारतात दहशतिाद हा काही एकाच धमाणच्या नागररकांचा सहभाग असलेला विषय
नाही. मालेगाि बॉम्बस्फोट आणण समझौता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोट खटल्यात ज्या
पद्धतीने साध्िी प्रञामसंग, कनणल पुरोहहत हे पकडले गेले आणण राष्रभक्त अधधकारी

हे मंत करकरे यांनी ज्या पद्धतीने त्याबाबतचे पुरािे समोर आणले त्याने हे आता मसद्ध

झाले आहे; पण दहशतिादाच्या तपासाबाबत तपासयंत्रणा पक्षपातीपणे िागतात याचा
एक खोलिर पररणाम मुस्लीम तरुणािर होत आहे. या पाचिणभम
ू ीिर मुस्लीम आरक्षणाची
मागणी समजन
ू घेतली पाहहजे. सरसकट धमाणच्या आधारे आरक्षण संविधानाला मंजरू
नाही. त्या समाजातील थोडे पढ
ु ारलेले लोक स्िाथाणसाठी आम्ही सिण एकच अशी भमू मका

घेऊन सिाांसाठी आरक्षण मागतात या पाचिणभम
ू ीिर जे न्यायालयात हटकत नाही. तत्त्ितः
इस्लाममध्ये जातीप्रथा नसली तरी व्यिहारात भारतीय मस्
ु लीम समाजात जाती आहे त.

त्यामुळे त्या त्या प्रिगाणच्या समकक्ष जे जातीसमूह मुस्लीम समाजात आहेत त्यांना त्या

त्या जातींचे दाखले दे ण्याची व्यिस्था प्राधान्याने करून त्या त्या प्रिगाणतील आरक्षण
त्यांना ममळे ल अशी व्यिस्था केली पाहहजे. लोकननयक्
ु त सभागह
ु लीम समाजाचे
ृ ात मस्
प्रनतननधधत्ि िाढािे यासाठी सिणच राजकीय पक्षांनी अधधक संख्येने मस्
ु लीम उमेदिारांना
उमेदिारी हदली पाहहजे.
• •

महहला आरक्षणाचा नतढा आपण कधी सोडविणार?
संसदे त सिाांत अधधक काळ प्रलंब्रबत असलेले विधेयक हे बहुतेक महहला

आरक्षणाचे असािे. अनेक प्रचनािर भांडणारे िेगिेगळ्या राजकीय पक्षांचे सदस्य

या मद्
ु द्यािर एकत्र येतात आणण महहला आरक्षणाचे विधेयक हाणून

पाडतात.स्थाननक स्िराज्य संस्थात अनेक महहला प्रनतननधींनी आपले कतत्ण ृ ि

आणण क्षमता मसद्ध केली आहे . त्यांना आता पुढील संधी विधानसभेत,
लोकसभेत ममळाली पाहहजे. काही सावित्रीच्या लेकी सिण क्षेत्रात आत्मविचिासाने

भरारी घेत असताना बाकीच्या अनेकजणी आज संधीपासन
ू िंधचत आहे त.
काहीजणींना तर जन्माला यायची संधीही नाकारली जात आहे . ही पररश्स्थती
बदलण्यासाठी

आता

सावित्रीच्या

लेकींना

दे श-राज्ये

चालविण्याच्या

जबाबदारीतही सहभागी करून घेतले पाहहजे. संसदे तील काही पुरुष सदस्य
महहला आरक्षण विधेयकात काही बदल मागत आहे त. त्यांचे म्हणणे आहे

महहलांना 33 टक्के आरक्षण दे ताना त्या तेहेतीस टक्क्यातील विविध सामाश्जक
गटातील महहलांचा त्यातील हहस्सा आत्ताच नक्की करा. म्हणजे सरसकट
महहलांना तेहेतीस टक्के आरक्षण असे न म्हणता त्या तेहेतीस टक्क्यात
अनुसधू चत जाती, अनुसधू चत जनजाती, इतर मागासिगीय आणण सिणसाधारण

गटातील महहलांचे प्रमाण कायदा करतानाच नक्की करा. ही मागणी योग्यच
आहे अन्यथा आत्ता सत्तेत असलेल्या घराण्यातील महहलांनाच फक्त संधी
ममळण्याची जास्त शक्यता आहे . िरील बदल महहला आरक्षण विधेयकात करणे
फार अिघड नाही. अनस
ु च
ु ीत जाती आणण अनस
ु धु चत जमातींसाठी आता जे

आरक्षण प्रत्यक्षात आहे त्यातूनच अनुसधु चत जाती ि अनुसधु चत जनजातीच्या
महहलांना 33% आरक्षण ममळे ल. ओ.बी.सी. महहलांसाठी फक्त िेगळी तरतद
ू

करािी लागेल. त्या कारणासाठी हे विधेयक लांबणीिर टाकणे योग्य नाही.
महहला आरक्षण विधेयक लिकरात लिकर मंजरू झाले पाहहजे. • •

मराठा-पटे ल-जाट आरक्षणाची मागणी आणण संविधान
मराठा, पटे ल आणण जाट अशा मध्यम जातीतन
ू आरक्षणाच्या मागण्या पढ
ु े

येत आहे त. कुणबी शेतकरी मोठ्या प्रमाणािर आत्महत्या करत आहे त. शेतीतील

सािणजननक गुंतिणूक कमी होत आहे . त्यामळ
ु े शेती आहे त्यांनाच जगिू शकत

नाही. शेतीची उपेक्षा आणण उद्योगांना पायघडया या धोरणाने शेती आणण
शेतकरी उध्िस्त होत आहे त. मराठा समाजात रुपयातला बारा आणे समाज
अल्पभध
ू ारक, कोरडिाहू गरीब शेतकरी आहे . तो आज प्रचंड अडचणीत आहे .

गररबीमळ
ु े चांगले मशक्षण नाही. चांगले व्यािसानयक मशक्षण नाही म्हणून
नोकयाण नाहीत. नोकयाण नाहीत म्हणून पढ
ु चे रस्ते सापडत नाहीत. गािात राहहले

तर गािकरी नको नको ते प्रचन विचारून है राण करतात. आई जेिू घालीना आणण

बाप भीक मागू दे ईना अशा प्रकारची कोंडी होते. त्यातून हे तरुण शहरात स्पधाण
परीक्षेच्या नािाखाली िषाणनुिषे स्पधाण परीक्षा दे त राहतात. सट्
ु टीत गािी
आल्यािर कुणी विचारलेच तर कलेक्टरची परीक्षा दे तोय असे सांगतात.

िास्तिातील हताशा त्याची त्यालाच माहीत असते. दस
ु रीकडे रुपयातला चार

आणे मराठा समाज सातत्याने सत्तेत आहे पण त्याचा कुठलाच उपयोग
अडचणीत असलेल्या मराठा समाजाला होत नाही. आरक्षणाच्या मागणीसाठी

मात्र आम्ही सिण एक असा नारा हदला जातो. अडचणीत असन
ू ही गरीब मराठा
समाज उच्चजातीय अश्स्मतेला सोडायला तयार नाही. शोवषत समाज आणण
कष्टकयाांसोबत उभा राहायला तयार नाही. संविधानाने

आरक्षणासाठी

सामाश्जक-शैक्षणणक मागासलेपण हा ननकष मान्य केला आहे . संविधानाला
आरक्षणासाठी आधथणक ननकष मान्य नाही. त्यामळ
ु े मराठा आरक्षण न्यायालयात

हटकत नाही. आरक्षणाच्या बाबतीत मलहहताना संविधान ननमाणत्यांनी पयाणप्पत
प्रनतननधधत्ि हा शब्द िापरला आहे हे आपण िरती पहहलेच. हा रुपयातला बारा
आणे मराठा समाज गररबीमळ
ु े खप
ू च अडचणीत आहे हे िास्तिच आहे पण आज
विविध सत्ताकेंरात मराठा समाजास पयाणप्पत प्रनतननधधत्ि आहे की नाही हे जर
आपण बनघतले तर लक्षात येईलकी पयाणप्पत प्रनतननधधत्ि आहे .
आधथणक ननकषािर आरक्षण राबविणे अिघड आहे . उत्पन्न लपविता येते.
जात सहजासहजी लपत नाही. दाररद्र्यरे षेच्या याद्या बनताना ककंिा
मशक्षणासाठी ई.बी.सी. सिलतीचे प्रमाणपत्र ममळताना काय होते आपण
पाहतोच. हताश झालेला मराठा तरुण आपला राग दमलत-मागासिगीयांच्या
आरक्षणािर काढतो. आम्हाला द्या नाहीतर कोणालाच दे ऊ नका असे म्हणत
सामाश्जक न्यायाचे तत्त्िच मोडीत काढायला ननघतो. सत्तेत मचगूल असलेले नेते
भडकित राहतात. हताश मराठा तरुणांना उत्तर नसलेल्या हदशेने ढकलत
राहतात. गरीब मराठा तरुणांचे प्रचन आहे त हे नक्की. पण ते उत्तर चक
ु ीच्या
हठकाणी

शोधत

आहे त.

समाजातील

जाणत्यांनी

समथणकांनीसद्
ु धा या तरुणांशी संिाद िाढविला पाहहजे.

आणण

आरक्षण

खरे तर अशा मध्यम जातीतून िाढत्या संख्येने येणायाण आरक्षणाच्या

मागण्या या शेतीक्षेत्रातील पेचप्रसंगाची साक्ष आहे त. उद्योगांच्या तल
ु नेतील
शेतीची उपेक्षा थांबविणे, शेतीतील सािणजननक गुंतिणूक िाढविणे, पाणी,िीज,

खते, ब्रबयाणे, कीटकनाशके ही परिडणायाण दरात उपलब्ध करणे, शेतीसाठी रास्त
दरातील कजण उपलब्ध करून दे णे आणण सिाांत महत्त्िाचे म्हणजे उत्पादनखचाणिर
आधाररत हमीभाि शेतकयाांना ममळे ल अशी व्यिस्था उभी करणे इथपासन
ू

सरु
ु िात करािी लागेल. शेतीमाल प्रकक्रया उद्योगातन
ू ग्रामीण भागाची क्रयशक्ती
आणण तेथील रोजगार िाढविला पाहहजे. त्याचबरोबर आधी मलहहल्याप्रमाणे

सरकारी नोकयाांचा टक्का िाढविणायाण आधथणक धोरणांचा आग्रह धरला पाहहजे.
आणण हे सिण तातडीने होण्याची गरज आहे . िाढत्या संख्येने होणायाण शेतकरी

आत्महत्यांनी िाजविलेली धोक्याची घंटा हा गंभीर सामाश्जक आजाराचा इशारा
आहे , तो आपण नीट समजून घेऊन त्यािर उपाय शोधले पाहहजेत.
खरे म्हणजे आरक्षणाच्या बाबतीत खाणारे शंभर आणण भाकरी दहा ही
पररश्स्थती कायम अशीच राहणार असे गहृ ीत धरून असलेल्या दहा भाकरी कोण
खाणार असा प्रचन आपण उपश्स्थत करतो आणण मग आपापसात भांडत बसतो.

पण खाणारे शंभर असतील तर भाकरी शंभर का बनत नाहीत असा प्रचन सिाांनी
ममळून सरकारला का विचारायचा नाही? म्हणून सिाांना चांगले मशक्षण आणण

सिाांना सक्षम रोजगार ही लढाई आणण त्यासाठीच्या आधथणक धोरणांचा आग्रह
आपण धरला पाहहजे. अशा धोरणांच्या प्रामाणणक अंमलबजािणीमळ
ु ेच
भविष्यात आरक्षणाची गरज संपण्याची शक्यता आहे .
• •

केंर-राज्य संबंध
भारतीय संविधानाने संघराज्य पद्धती स्िीकारली आहे . िेगिेगळी राज्ये
आणण केंरशामसत प्रदे श ममळून भारत दे श बनला आहे . केंर आणण राज्ये यांच्यात

कायदे करण्याबाबतच्या अधधकारांचे िाटप ननश्चचत केले आहे . सातव्या
अनुसधू चतील संघसच
ु ीमध्ये केंराच्या अधधकारक्षेत्रातील विषयांची यादी आहे .

त्याचबरोबर राज्यसच
ु ीमध्ये राज्याच्या अधधकारक्षेत्रातील विषयांची यादी हदलेली
आहे . नतसरी सच
ू ी ही समिती सच
ू ी आहे ज्यात अशा विषयांची यादी आहे

ज्याबाबत केंर आणण राज्य दोघांचाही कायदे करण्याचा अधधकार असेल मात्र

समिती सच
ू ीतील विषयासंदभाणत केंर आणण राज्याच्या कायद्यात विसंगती

असेल तर केंराचा कायदा प्रभािी असेल. िरील तीनही सच
ु ीत समाविष्ट

नसलेल्या विषयाबाबत कायदे करण्याचा अधधकार संसदे चा असेल. आणीबाणी
जाहीर केलेल्या काळात राज्यसच
ु ीतील कोणत्याही विषयांबाबत कायदे करण्याचा
अधधकार संसदे ला असेल. संविधानाच्या भाग 12 मध्ये कलम 268 ते 281 नुसार
केंर आणण राज्ये यांच्यातील महसुलाचे िाटप ननश्चचत केले आहे . सध्या

मंजुरीच्या प्रकक्रयेत असलेल्या जी.एस.टी. ब्रबलाने या रचनेची ननयमािली आता
बदलेल.

थोडक्यात केंर सरकारकडे अधधक अधधकार असणारे ककंिा मजबत
ू केंर

सरकार असलेली संघराज्य पद्धती आपण स्िीकारली आहे . संविधान बनत

असताना दे श फाळणीच्या जखमा आणण िेदना सहन करत होता. आपला दे श
अनेक धमण आणण हजारो जातींचा बनला आहे . अनेक भाषा बोलणारे लोक या
दे शात राहतात. स्िाभाविकपणे या सिाांच्या भोिती कफरणारे अश्स्मतेचे
राजकारण संविधान बनतानाही होते, आज ते अधधक िाढले आहे . त्यामळ
ु े
दे शाची एकता आणण अखंडता अबाधधत ठे िण्यासाठी केंर सरकारकडे अधधक

अधधकार असािेत असे संविधान ननमाणत्यांना िाटणे स्िाभाविक आहे .
संविधानसभेत काही सदस्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत राज्यांना अधधक
अधधकार दे ण्याची मागणी केली होती. याबाबत बाबासाहे बांनी संविधान सभेतील
आपल्या अखेरच्या भाषणात स्पष्टीकरण हदलेले हदसते. आजही सरकाररया
आयोगाच्या अहिालाचा संदभण दे ऊन पंजाब, ताममळनाडू आणण अन्य राज्ये
राज्यांना अधधक अधधकार दे ण्याची मागणी करत असतात.

सिणच पक्षांच्या केंर सरकारांनी राज्यपाल हे पद राजकीय हस्तक्षेपाचे साधन
बनविले आहे . अनेक राज्यपालांनी पदाच्या घटनात्मक मयाणदा ओलांडून

संविधानातील 356व्या कलमाचा दरू
ु पयोग करताना नको ते उपद्व्याप करत

राज्य सरकारांना त्रास हदल्याने त्या त्या राज्यात केंर सरकारच्या अनािचयक
हस्तक्षेपाबद्दल असंतोष आहे . संविधान ननमाणत्यांची भािना योग्यच होती; पण
प्रत्येक बाबतीत पक्षीय स्िाथण पाहण्याच्या ित्त
ृ ीने गडबड होत आहे . त्या त्या
राज्यातील िैमशष्ट्यपूणण परं परा, िारसा आणण सांस्कृनतक महत्त्ि आणण

विकासाच्या आकांक्षा यांना योग्य प्रनतसाद केंराने द्यािा आणण राज्यांनी
आपल्या रास्त अश्स्मता जोपासताना भारतीयत्िाचे भान कधीही सट
ु ू दे ऊ नये,

असा समतोल सांभाळला तर भारत एक राष्र बनण्याची प्रकक्रया िेगाने पुढे जाऊ
शकते, त्यासाठी संविधानातील तरतुदी पूरक आणण योग्यच आहे त.
• •

काचमीरचा प्रचन आणण 370 िे कलम
भारत स्ितंत्र होत असताना तो एकसंध राहणार नाही, त्याचे तुकडे होतील याची

पुरेपरू काळजी इंग्रजांनी घेतली. त्यांनी केिळ फाळणी केली असे नव्हे तर भारतातील

संस्थाने त्यांच्या मजीप्रमाणे ननणणय करू शकतील अशी तरतूदही स्िातंत्र्य दे तानाच ते

करून गेल.े स्िातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी फाळणी टाळण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला; परं तु
बॅररस्टर महंमद अली जीना यांचा अनतमहत्त्िाकांक्षी आणण हटिादी स्िभाि आणण त्याला
इंग्रजांनी घातलेले खतपाणी याने पररश्स्थती धचघळत गेली. जीनांच्या डायरे क्ट
अॅक्शनच्या आिाहनाने दे शात हहंसाचार िाढत गेला. दस
ू ा स्िातंत्र्यलढ्यापासन
ू
ु याण बाजल

लांबच राहहलेल्या हहंदत्ु ििाद्यांनी आगीत तेल ओतायचे काम केले. नेहमी घडते
त्याचप्रमाणे िरकरणी एकमेकाच्या विरोधात लढत आहे त असे भासणायाण मस्
ु लीम

कट्टरतािाद्यांनी आणण हहंद ू कट्टरतािाद्यांनी प्रत्यक्षात एकमेकाला पूरक भूममका
घेतली. स्िातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी हतबल होत नाइलाजाने फाळणी स्िीकारली. दे शाच्या

फाळणीच्या सिणमान्य सूत्राप्रमाणे काचमीर संस्थानाचे राजे हरीमसंग यांनी काचमीर स्ितंत्र

राहू शकते का हा प्रयत्न सुरू केला. पाककस्तानी सरकारची याबाबत काही मदत होऊ शकते

का याची चाचपणी सुरू केली. सीमेिरचे संस्थान असल्याने काचमीरचे महत्त्ि ओळखून

काचमीर हा भारताचा भाग बनािा यासाठी जिाहरलाल नेहरू प्रयत्न करत होते. काश्चमरी
जनतेचे नेते शेख अब्दल्
ु ं गात होते. काचमीर हा भारताचा भाग
ु ला हे राजा हरीमसंगांच्या तरु

बनािा या मताचे ते होते. (पुढे स्िातंत्र्योत्तर भारतातही पंडीत जिाहरलाल नेहरु पंतप्रधान
असताना शेख अब्दल
ु ांना तुरुंगात टाकािे लागले होते.) एिढ्यात पाककस्तानने काश्चमरात
घस
ु खोरांच्या टोळ्या आणण त्यामागन
ू सैन्य घुसिले. अशा तणािाच्या प्रसंगात राजा

हरीमसंगाने मग भारताची मदत माधगतली. भारतात सामील होण्याच्या बदल्यात
काचमीरसाठी

विशेष

दजाणची

मागणी

हरीमसंगांनी

केली.

भारताने

पाककस्तानी

आक्रमणापासन
ू काचमीर िाचिले; पण आंतरराष्रीय मशष्टाईतून युद्ध थांबले तेव्हा
एकतत
ृ ीयांश काचमीर पाककस्तानच्या ताब्यात राहहला. काचमीरला विशेष दजाण दे णारे 370

िे कलम या विमशष्ट पररश्स्थतीमळ
ु े अश्स्तत्िात आलेले आहे. भारतीय संविधान आणण
काचमीरचे संविधान यांना जोडणारा दि
ू 370व्या कलमाकडे पहहले जाते. इथे एक
ु ा म्हणन
गोष्ट नमद
ू केली पाहहजे की काचमीरबाबत सरु
ु िातीच्या काळात अश्स्तत्िात असलेल्या

काही विशेष तरतुदी उदाहरणाथण पोलीस अधधकायाांच्या ननयुक्त्या स्ितंत्रपणे, स्ितंत्र

ननिडणक
ू आयोग या आज अश्स्तत्िात नाहीत. भारतातील अन्य राज्यांप्रमाणेच आज
नतथे याबाबतची व्यिस्था आहे. इंहदरा गांधींच्या काळात कुठलाही गाजािाजा न करता हे
घडले आहे.

आपण 370 व्या कलमाची भरपूर चचाण करतो; परं तु त्यानंतर लगेचच अन्य काही

कलमांच्यामध्ये इतर काही राज्यांनाही त्यांची िैमशष्ट्यपण
ू ण पररश्स्थती लक्षात घेऊन

विशेष तरतद
ू ीची व्यिस्था संविधानाने सच
ु विलेली आहे हे आपण िाचतही नाही. महाराष्र
ि गज
ु रात (371), नागालाँ ड (371 क), आसाम (371 ख), मणणपरू (371 ग), आंध्र प्रदे श

(371 घ), मसक्कीम (371 च), ममझोराम (371 छ), अरुणाचल प्रदे श (371 ज), गोिा
(371 झ), कनाणटक (371 ट) अशा कलमांमधन
ू त्या त्या राज्यांसाठी विशेष तरतूदीची

व्यिस्था संविधानात करण्यात आली आहे. अथाणतच 370 िे कलम ि 371 कलमाचे हे सिण
भाग सारखेच आहे त असे म्हणता येणार नाही. त्या त्या राज्याची िैमशष्ट्यपूणण पररश्स्थती
लक्षात घेऊन ही कलमे आलेली आहे त हा संदभण 370 व्या कलमाची चचाण करताना लक्षात
घेतले पाहहजे.

आज काचमीरचा प्रचन पुन्हा पेटला आहे. पीडीपी-भाजप युतीच्या सरकारला

पररश्स्थती नीट न हाताळता आल्याने तो पेटला आहे . आपल्यापैकी काहीजण
काचमीरबाबत खप
ू धचंतीत असतात. काचमीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे ही

भारताची भमू मका आहे आणण ती योग्यच आहे. आत्तापयांत झालेल्या अनेक
ननिडणक
ु ांमध्ये काश्चमरी जनतेने मतदान करून त्यांना भारतातच राहायचे आहे हे

दाखिन
ू हदले आहे ; पण आपल्याला हे एकदा नक्की केले पाहहजे की आपल्याला काचमीर

हिा आहे म्हणजे केिळ काचमीरचा भूभाग हिा आहे की काश्चमरी जनतेसह काचमीर हिा
आहे. पाककस्तानने त्या भागात तीन यद्
ु धे आपल्यािर लादली. त्या यद्
ु धकाळात काचमीर
भारतातच राहािे यासाठी सिाांत जास्त नक
ु सान काश्चमरी लोकांनीच झेलले आहे. आजही
दहशतिादाच्या माध्यमातून पाककस्तानने आपल्यािर लादलेल्या छुप्पया युद्धाचा जास्त

त्रास काश्चमरी लोकच सहन करत आहेत. अशा िेळी आपण काचमीरची िेगळी अडचणीची
भौगोमलक पररश्स्थती, काचमीरची िैमशष्टयपूणण संस्कृती (काश्चमरीयत) आणण काचमीरचा
खप
ू च मागे राहहलेला विकास याची नीट माहहती घेऊन काश्चमरी जनतेशी नाते जोडायचा
प्रयत्न केला पाहहजे. काचमीर हा काश्चमरी जनतेसह भारताचा भाग राहहला पाहहजे. • •

कायदे मंडळ, न्यायपामलका आणण कायणकारी मंडळातील
अधधकारांचे संतुलन
कायदे मड
ं ळ, न्यायपामलका आणण कायणकारी मंडळ हे संसदीय लोकशाहीचे
महत्त्िाचे घटक. यांच्यातील अधधकारांचे योग्य संतुलन संविधानाने साधले आहे .
प्रत्येक घटकाला आपले काम मोकळे पणाने करता यािे आणण कुठलाही एक
घटक ननरं कुश सत्तेकडे जाणार नाही अशा प्रकारचे हे संतुलन आहे . संसदे ला

कायदा करण्याचा अधधकार आहे . तो कायदा संविधानाशी सस
ं त आहे की नाही
ु ग

ते तपासण्याचा आणण कायद्याचा अथण लािण्याचा अधधकार न्यायालयाला आहे .
कायणकारी मंडळाचे घटनात्मक प्रमख
ु राष्रपती आहे त आणण त्यांच्या ननिडीनंतर

त्यांना शपथ दे ण्याचे काम सिोच्च न्यायालयाचे मख्
ु य न्यायाधीश करतात.
राष्रपतींना सल्ला दे ण्यासाठी मंब्रत्रपररषद असते आणण नतचे प्रमख
ु पंतप्रधान

असतात. दे शाचा कारभार मंत्रीपररषदे च्या सल्ल्याने आणण राष्रपतींच्या नािे
चालतो. मंब्रत्रपररषदे चा सल्ला एकदा परत पाठविण्याचा अधधकार राष्रपतींना
असतो पण मंब्रत्रपररषदे ने दस
ु याांदा तोच सल्ला पाठविला तर राष्रपतींिर तो

बंधनकारक ठरतो. राष्रपती ककंिा सिोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चुकीचे
िागले तर त्यांना महामभयोग नािाच्या विमशष्ट प्रकक्रयेने काढून टाकण्याचा

अधधकार संसदे ला असतो. काहींना असे िाटते की एकाचे पाय दस
ु याणच्या पायात
अडकविणारी ही पद्धती आहे ; पण तसे मानायची गरज नाही. लोकशाही

व्यिस्थेचे हे िैमशष्ट्य आहे . कुठलीही संस्था ननरं कुश बनन
ू नतने नागररकांचे
मल
ू भत
ू अधधकार धाब्यािर बसिू नयेत हा त्यातील हे तू आहे . इंग्रजीमध्ये याला
चेक्स अाँड बॅलस
ं ेस असा समपणक शब्द आहे . लोकशाही व्यिस्थेत सिाांनी आपले

घटनात्मक अधधकार प्रभािीपणे िापरून सकक्रयपणे काम करणे जसे अपेक्षक्षत
आहे तसेच आपापल्या घटनात्मक मयाणदेत राहणे हे ही अपेक्षक्षत असते. समतोल
आणण संतुमलत ित्त
ृ ीने काम केल्यामशिाय लोकशाही यशस्िी होऊच शकत नाही.

अलीकडील काळात हे संतल
ु न ब्रबघडते आहे की काय असे िाटते. थोडेफार
िादवििाद आणण त्यातून झालेला संिाद लोकशाहीला अधधक समद्
ृ ध करे ल पण
हे करताना त्या त्या संस्थेची घटनात्मक मयाणदा प्रत्येकाने सांभाळािी एिढे च.
• •

संसदीय लोकशाही
भारतीय

संविधानाने

संसदीय

लोकशाहीचा

स्िीकार

केला

आहे .

ग्रामपंचायतीपासन
ू ते लोकसभेपयांत मतदार आपले प्रनतननधी ननिडून दे तात. हे

प्रनतननधी त्या त्या लोकननयुक्त सभागह
ृ ात मतदारांच्या ितीने भमू मका

बजाितात. पाच िषण पण
ू ण झाले की पन्
ु हा येणायाण ननिडणक
ु ीत मतदारांना कौल

मागतात. अलीकडे धनशक्ती, गुंडशक्ती आणण जात-धमाणचे आिाहन यांनी
ननिडणक
ु ांचे ननकाल प्रभावित होण्याचे प्रमाण िाढले आहे . अनेक पक्ष आणण
अपक्ष उमेदिारांमळ
ु े अनतशय कमी मते ममळालेला उमेदिार सिण सिण मतदारांचा

प्रनतननधी ठरतो. (फस्टण पास्ट पोस्ट पद्धती) त्यामळ
ु े ननिडणुकांतील काळ्या

पैशाचा प्रभाि कमी करण्यासाठी सरकारनेच उमेदिारांचा प्रचारखचण उचलािा
इथपासन
ू ते प्रमाणशीर प्रनतननधधत्िाची पद्धती आणािी अशा अनेक ननिडणूक

सध
ु ारणांची मागणी अनेकजण करत आहे त. ननिडणक
ु ीचा अजण भरताना
उमेदिारांनी भरलेले संपत्ती ि उत्पन्नाच्या स्रोतांची शपथपत्रे ननिडणूक

आयोगाकडे पडून राहतात. ती तपासण्याची यंत्रणाही असायला हिी. माजी मख्
ु य
ननिडणूक आयुक्त एस. िाय. कुरे शी यांच्या काळात ननिडणूक आयोगाने

सरकारकडे ननिडणक
ू सध
ु ारणांच्या संदभाणत काही सच
ू ना पाठविल्या होत्या.
याबाबत सिाांच्या विचारविननमयातन
ू पण लिकरात लिकर ननणणय घेतला

पाहहजे. आपल्या ननिडणुका हायजॅक होतात ही प्रामाणणक मतदारांच्या मनातील
भािना दरू करण्याचा प्रयत्न झाला पाहहजे.

प्रानतननधधक लोकशाहीकडून सहभागी लोकशाहीकडे
मतदार प्रनतननधी ननिडून पाठवितात, त्या प्रनतननधींनी आपल्या मतदारांना

जबाबदार राहणे अपेक्षक्षत असते. पण आजच्या व्यिस्थेत ते होताना हदसत नाही.

लोकशाहीत मतदार हा महत्त्िाचा असतो हे धचत्र आज हदसत नाही. प्रनतननधी
सिाणधधकारी

बनतात.

अपिादात्मक

लोकप्रनतननधी

िगळता

बहुसंख्य

लोकप्रनतननधी निे संस्थाननक बनल्याचा अनभ
ु ि मतदार घेत आहे त. पाच
िषाणतून एकदा मतदान करणे एिढे च काम मतदारांना असते. अथाणत व्यिस्थेचा

प्रभािच असा पडत जातो की, अनेक मतदारांनाही स्ितःला काहीच करािे न
लागता आपोआप सिण घडािे असे िाटते. मतदारातील या प्रित्त
ृ ीला लोकप्रनतननधी

खतपाणी घालतात हे ही खरे च आहे . माझ्यािर सिण सोपिा असे आचिासन
ननिडणुकीतील उमेदिार दे तात. पुढे ननिडून आल्यािर करत काहीच नाहीत.
अनेक संस्थांचे ककंिा मंडळांचे पदाधधकारी लोकप्रनतननधीच्या दरबारात हजेरी

लािून ममळे ल ती णखरापत पदरात पाडून घेतात. उत्सि, जयंत्या या
लोकिगणणीतन
ू , काटकसरीने आणण पारदशीपणे न करता त्या धम
ू धडाक्यात

साजयाण करण्यासाठी लोकप्रनतननधींना एकरकमी दे णग्यांसाठी छळतात. काही

लोकप्रनतननधींनाही हे च आपले महत्त्िाचे काम िाटते, ममरविण्याची हौस भागून
घेणे बरे िाटते. या सिाांतून प्रानतननधधक लोकशाहीचे फारच चुकीचे स्िरूप आज

बनले आहे . प्रानतननधधक लोकशाहीला सहभागी लोकशाही बनिायचे असेल तर
दोन मतदानांच्या मधल्या पाच िषाणत मतदाराला काम हिे आहे . ननणणयप्रकक्रयेत
संधी आणण अंमलबजािणीत सहभाग हिा आहे . इच्छाशक्ती असेल तर हे अनेक
प्रकारे करता येईल.
* विधानसभा, लोकसभेच्या अधधिेशनाच्या आधी आमदार-खासदारांनी
मतदारांच्या बैठका घेऊन अधधिेशनातील चचेचे विषय, विधेयके याबाबत
मतदारांना माहहती दे ऊन त्याबाबतचे त्यांचे मत आजमािणे.
* अधधिेशनानंतर पुन्हा मतदारांच्या बैठका घेऊन झालेले ननणणय आणण
लोकप्रनतननधीने स्ितः काय केले, काय भमू मका घेतल्या याची माहहती दे णे.

* निीन कायदा बनविण्याचा प्रस्ताि दे ण्याचा अधधकार सध्या मंब्रत्रपररषदे स
अथिा

खाजगी

विधेयकाद्िारे

लोकप्रनतननधीस

आहे .

हा

अधधकार

मतदारांनाही दे ता येऊ शकतो. विमशष्ट टक्के मतदारांनी जर स्या करून
एखाद्या कायद्याची मागणी केली तर अशा कायद्याचा प्रस्ताि चचेस
घेण्याचे बंधन लोकप्रनतननधीगहृ ािर असले पाहहजे. कायदा मंजरू अथिा

नामंजूर करण्याचा अंनतम अधधकार संसद ि विधानमंडळाकडेच असला
पाहहजे.

सिाांत महत्त्िाचे म्हणजे स्थाननक स्िराज्य संस्थांना आणण ग्रामसभा,
मोहल्लासभांना अधधक अधधकार दे णे हे गरजेचे आहे . 73 व्या ि 74 व्या
घटनादरु
ु स्तीद्िारे पंचायतराज बळकट करण्याच्या दृष्टीने काही पािले उचलली

आहे त; पण त्या उपाययोजना अपुयाण आहे त. ग्रामसभांना आपल्या कायणक्षत्र
े ात
स्ितःसाठी महसल
ू गोळा करण्याचे अधधकार, राज्याकडून अधधक महसल
ू
ममळविण्याचे

अधधकार,

गािाच्या

कायणक्षेत्रातील

सरकारी

कमणचायाांच्या

नेमणुकीचे आणण त्यांच्यािर ननयंत्रण ठे िण्याचे अधधकार, आधीच ठरलेल्या

योजनांचे लाभाथी ननिडण्याच्या अधधकारापेक्षा गािातील लोकांच्या गरजेनस
ु ार
विकासकामे ठरविण्याचा, ती कामे पूणण करून घेण्याचा, त्या कामांच्या गुणित्तेची
तपासणी करून ठे केदाराची ब्रबले मंजरू करण्याचे अधधकारसद्
ु धा ग्रामसभांना

असािेत. अथाणतच दोन गािाशी संबंधधत प्रचन असतील तर त्यापुढील स्थाननक

स्िराज्य संस्थेकडे ननणणयाचे अधधकार असािेत, शहरी भागातील नागररकांनाही
मोहल्लासभेद्िारे असे अधधकार दे णे शक्य आहे . आज महानगरपामलकेत
ननिडून आलेले नगरसेिक आणण महापौर यांच्यापेक्षाही प्रनतननयक्
ु तीिर
आलेल्या

राज्यशासनाच्या

अधधकायाांना

अधधक

अधधकार

असतात

हे

लोकशाहीशी सस
ं त नाही. आता स्माटण मसटी प्रकल्पात तर लोकप्रनतननधींच्या
ु ग
अधधकारांना अजून कात्री लागत आहे हे योग्य नाही. लोकशाही योग्य प्रकारे

रुजिायची असेल तर सत्तेचे ि ननणणयप्रकक्रयेचे विकेंरीकरण गरजेचे आहे . काही
लोक म्हणतात हे केल्याने गािात गटबाजी, मारामारी िाढे ल, भ्रष्टाचार होईल.
पण मग आज आपण विधानसभेत, लोकसभेत काय पाहतो? केिळ पक्षीय
राजकारण, गोंधळ, हमरीतुमरी, एकमेकाचे कपडे फाडणे हे सिण विधानसभेत,
लोकसभेत घडतेच आहे . आत्ताच्या केंहरत व्यिस्थेत भ्रष्टाचार थांबला आहे ककंिा
कमी झाला आहे असा दािा कोणी करू शकेल काय? ग्रामसभा, मोहल्लासभांना
अधधक अधधकार हदल्यानंतर गािात, मोहल्लयात काही काळ गोंधळ होईल,
भ्रष्टाचार होईलही; पण कदाधचत दरू च्या भ्रष्टाचारापेक्षा जिळचा भ्रष्टाचार

लोकांना अधधक जाणिेल, टोचेल, गािातला गोंधळ खटकेल. आणण समजा नाही
खटकला तर काही िषाांनी आता आपल्या दग
ण ीसाठी, मागासलेपणासाठी
ु त

दस
ु याणला कोणाला दोष दे ता येत नाही हे लक्षात आल्यािर तरी लोक जागे होतील.
आपल्या विकासासाठी सकक्रय होतील. दरम्यान समाजातील जाणते लोक, नागरी

संघटना, स्ियंसेिी संस्था यांनीही लोकांच्या सोबत काम करत लोकशाही
व्यिहाराबाबत मतदार सजग होतील, सकक्रय होतील, जागे होतील यासाठी
प्रयत्न केले पाहहजेत. कमीत कमी दोष असणारी व्यिस्था म्हणून लोकशाहीचा

एकदा स्िीकार केल्यानंतर सतत जागे राहणे ही लोकशाहीची ककंमत असते हे
आपल्याला समजन
ू घ्यािेच लागेल. स्िातंत्र्यानंतरची अनेक िषे काही गोष्टी

आपोआप घडतील असे मानून आपण ननिांत राहहलो. राज्यघटनेने लोकशाही

हदली की लोकशाही आपोआप रुजत नसते. त्यासाठी लोकशाही मल्
ू यांना पोषक

समाजमन घडिािे लागते. मोठ्या प्रमाणािरील कृनतशील प्रबोधन त्यासाठी
आिचयक असते. आपल्या सिाांना ते आता करािेच लागेल आणण आपण ते
नक्की करूया. भारतीय संविधानाचे रक्षण सिोच्च न्यायालयाच्या भरिशािर
सोडािे की संसदे च्या भरिशािर सोडािे अशी एक चचाण नेहमी होत असते. संसद

आणण सिोच्च न्यायालयाला जे करायचे ते करू द्यािे पण स्ितःच्या
अधधकारांबद्दल जागरूक आणण कतणव्यांबद्दल सजग असलेला ि सनदशीर
जनआंदोलनांद्िारे

रस्त्यािर

उतरण्याची

तयारी

असणारा

समाजच

संविधानातील मल्
ू यव्यिस्थेचे संरक्षण आणण संिधणन करू शकेल. एस.एम.जोशी
सोशमलस्ट फाउं डेशनच्या संविधान साक्षरता अमभयानासाठी बनविलेले हे पस्
ु तक
असा जागत
ृ समाज बनविण्याच्या हदशेने टाकलेले एक पाऊल आहे .
··

