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�ा%ता&वक 

'यगुांतर' नंतर जवळजवळ दहा वषाUनी हा माझा �तसरा भाषणसंnह <सo होत 

आहे. मpुयत: १९६६ ते १९७९ या कालखंडातील काह= �नवडक भाषणे यात 

समा6व�ट आहेत. याम'ये भाषणांबरोबर काह= मलुाखतींवर आधारलेले आWण 9वतंb 

असे दसुरे लेखह= आहेत. वेगवेगqया संगी 6व6वध 6वषयांवर 
यrत केलेले 6वचार 

कुठेतर= एकabत नsद झालेले असावेत, हा या प9ुतकाXया <सoीकरणाXया 

पाठZमागचा हेतू आहे.  

 

वाचकांXया सोयीसाठZ ह= भाषणे iकंवा या मलुाखती जशाXया तशा 9वkपात 

शtदश: न देता काशकांनी माuया संमतीने Hयांच ेलेख9वkपात kपातंर आWण 

संपादन केले आहे.  



 

गेले अध!शतक मी एका राजकcय प(ाचा सभासद Sहणून सातHयाने काम कर=त 

आलो आहे व बोलत आहे. या कालखंडातील माझी १९५६ नंतरची काह= भाषणे व 

लेख 'यगुातंर' व 'सvया7=च ेवारे' यांत <सo झालेल= आहेत.  

 

राजकारणाXया दगदगीXया आWण धावपळीXया जीवनात कुठे तर= �नवांत बसनू 

आपले 6वचार कागदावर उतरवwयास आव8यक ती उसंत <मळत नाह=. त
ेहा <सo 

झालेले भाषणांच ेवHृतांत, इतर gटपणं व सहजपणे उपलtध झालेल= भाषणांची टेप-

मgु7तं यांXया मदतीने हे लेखन तयार केले आहे.  

 

यांतील एक भाषण १९६१ साल= 'हेरा>ड ला9कc इि�9टyयटू ऑफ पो<लgटकल 

साय�स' अहमदाबाद, येथे gदलेले आहे. त े<सo करwयाच ेराहून गेले होते. त ेमला 

महHHवाच ेवाटले, Sहणून 'संसद=य लोकशाह= आWण Hय( आंदोलन' या 

शीष!काखाल= या प9ुतकात <सo होत आहे. अहमदाबादXया ला9कc इि�9टyयटूने 

या भाषणाची पिु9तका <सo केल= होती. या पिु9तकेXया काह= ती माuयाकड े

सापड>या, हा लेख Hया पिु9तकेचचे भाषातंर आहे. 

 

याXया<शवाय बहुतके सव! भाषणे १९६६ ते १९७९ या चौदा वषाUXया प>लेदार 

कालखंडातील आहेत. या काळात माuया राजकcय जीवनात अनेक ि9थHयंतरे झाल= 

आहेत. मी संर(णमंbी, गहृमंbी, अथ!मंbी, पररा�^मंbी आWण शवेट= 6वरोधी प(ाचा 

नेता व पाल!मdटचा सभासद या नाHयाने केलेल= ह= भाषणे आहेत. 9थानांम'ये आWण 

कालाम'ये 6व6वधता असल=, तर= माuया मते या भाषणांम'ये वचैा;रक e�ट=ने 

अ|यासकाला एकसbूता आढळून येईल, अशी मला आशा आहे. 

 



संर(णाच े8न, देशाXया ऐrयाच ेव 9थयैा!च े8न, भारताच ेकठZण आ/थ!क 8न 

व Hयांची सामािजक पा8व!भमूी व HयांसाठZ मलूभतू पनुर!चनेची आव8यकता, आजच े

राजकारण डोळसपणाने कर=त असतानासoुा भ6व�यकाळाकड ेआशनेे पाहwयाची 

सवय, Hयांमधील उfयाचा भारत कसा असावा, वगैरे 6वषयासंबंधीच ेमाझ े/चतंन या 

लेखांमधनू वाचकांस पाहावयास सापडले.  

 

१९६७ आWण १९७७ या दोन वेळा झाले>या gहदं9ुथानXया साव!abक �नवडणकुा vया 

देशाXया राजकारणाला कलाटणी देणा-या �नवडणुका ठर>या. या दो�ह= 

�नवडणकुाकंड ेeि�ट(ेप टाकून प;रि9थतीच ेमाझ े6व8लेषण मी यांत gदले आहे. दहा 

वषाUXया कालखंडानंतर केलेल= ह= दो�ह= भाषणं असल=, तर= यात काह= समान 

वचैा;रक eि�टकोण नजरेस आ>या<शवाय राहणार नाह=. माझा न� दावा असा आहे, 

कc अनेक ि9थHयंतरे मी जर= पाgहल= असल=, तर= मी माझ ेराजकारण काह= 

वचैा;रक 9वkपाचा eि�टकोण ठेवनू केले आहे; आWण सवाUत महHHवाची गो�ट अशी, 

कc या त�हेच ेराजकारण काह= मलूभतू 6वचारसbूांXया आधारेच करwयाचा Hयात 

यHन केला आहे. 

 

प;रि9थती व संग बदलले, तर= एक गो�ट यातून gदसनू येईल, कc मी आतापयUत 

Yया काnेँस प(ात काम कर=त आलो, Hया प(ापासनू कधी अलग झालो नाह=. 

सHतेची अनेक महHHवाची 9थाने मी <मळवीत गेलो. परंत ुHयासाठZ प(�न�ठेशी 

कधी खेळ केला नाह=. माuया प(ाXया जीवनाम'ये कसोट=च ेजे कठZण संग 

आले, Hयांच ेराजकारणावर झालेले प;रणाम वा �तihया या भाषणातं उमटले>या 

gदसतील. १९६९ साल= काnेँसXया जीवनात एक मोठे वादळ �नमा!ण झाले. या 

वादळात दोन वHृती मpुयत: gदसनू येतात. काह= वचैा;रक eि�टकोणातून काँnेसची 

नवी gदशा घेwयाची ऊम� आWण अंतग!त सHतासंघष! या Hया दोन वHृती होHया. 



'बां/धलकcच ेराजकारण' हे अWखल भारतीय काnेँसXया फ;रदाबाद अ/धवेशनातील 

भाषण व 'परुोगामी आ/थ!क धोरण' हे काnेँसXया मुंबई अ/धवेशनातील भाषण, ह= 

दोन भाषणे Hया कालातील राजकारणाची व अथ!कारणाची gदशा दाखवणार= अशी 

भाषणे आहेत. पररा�^नीती व आंतरराि�^य आ/थ!क पनुर!चना याचंा 6वचार करणार= 

भाषणेह= या प9ुतकात आहेत. Yया कालखंडात मी अथ!मंbी व पररा�^मंbी होतो, 

Hया काळXया सम9याचं े/चbण या भाषणातंून सापडले.  

 

या प9ुतकाच ेशीष!क 'भ<ूमका' हे ठर6वले आहे. याच ेकारण Yया अनेक 6वषयांवर, 

जी वचैा;रक (ेb े�नदA<शत केल= आहेत, Hयां6वषयी माझी आWण माuया प(ाची 

काह= �नि8चत भ<ूमका होती, Hयात ससंुगतता व एकसbूता आहे, असे मला वाटते. 

ह= भ<ूमका काह=शी 9प�ट 
हायला या भाषणांचा उपयोग होईल, असे मला वाटते. 

मराठZ वाचकांXया हाती 'भ<ूमका' हे प9ुतक देताना माझी एवढ=च अपे(ा आहे, कc 

या ससंुगत भ<ूमकेची नsद HयांXयाजवळ राह=ल. 

 

१९८० सालXया �नवडणुका ऐन तsडावर आ>या आहेत. Hयापवू� हे प9ुतक तयार 

झाले, याचा मला आनंद आहे. बदलHया राजकारणाच े/चb काय असेल, याची 

9प�ट क>पना आज कोणालाह= देता येत नाह=, इतके धसूर वातावरण आज देशात 

आहे. vया �नवडणकुcपवू� प9ुतक हाती देwयाचा उ�ेश असा आहे, कc 

�नवडणकुcनंतर होणा-या �तihयांपासनू त ेमrुत असावे. हे प9ुतक वाचकांXया 

हाती देतांना मला अ�तशय आनंद होत आहेत. 

 

१. संसद)य लोकशाह) आ-ण �.य/ आंदोलन 

महारा�^ाच ेमpुयमंbी असताना 



'हेरॉ>ड ला9कc इि�9टटयटू ऑफ पो<लgटकल साय�स' अहमदाबाद,  

या सं9थेत २७ जानेवार= १९६१ रोजी gदले>या ग. वा. मावळंकर 9मारक-


याpयानाXया आधारे. 

मी 9वत:ला महाHमा गांधींचा एक न� अनयुायी मानतो. अथा!त महाHमाजींच ेसव! 

6वचार मी आHमसात केलेले आहेत, असा दावा मी कk शकत नाह=, याचीह= मला 

जाणीव आहे. १९४२ मधील 9वातं�य-आंदोलनाXया काळात महाHमाजींनी घातले>या 

अट=ंचा भंग Yया 
यrतींनी केला, Hयांपकैc मीह= एक होतो. Hयावेळी पोल=स माuया 

शोधात होते. मी भ<ूमगत झालो होतो आWण मला पकडून देwयासाठZ इंnज 

सरकारने ब(ीस जाह=र केले होत.े 

 

अगद= अल=कडचे मला एका pयात पbकाराने 6वचारले, 

'Yया 
यrतीने १९४२ Xया आंदोलनात भाग घेतला होता, Hयाने आता गहृमंbी 

झा>यावर आंदोलनाचा माग! अमा�य का समजावा? 

मी Sहटले, 

'तुSहांला अपे�(त असलेला माणूस मीच आहे. मी माuया मताशंी ामाWणक आहे. 

आजह= प�ुहा Hयावेळची प;रि9थती देशात उ�वल=, आWण कोणHयाह= लोकशाह= 

मागा!ने सरकार बदलता येणार नाह=, अशी जर माझी खाbी झाल=, तर मी १९४२ 

म'ये जे काम केले, तसेच प�ुहाह= कर=न !' 

 

Hयावेळी मी जे काह= केले, Hयाचा मला मळुीच प8चाHताप होत नाह=. गांधीजी 

सांगत असले>या मागा!ने आपण जाऊ शकलो नाह=, याची खंत माb जkर आहे; 

पण हे द:ुख वेगqया कारच ेआहे. भारताXया 9वातं�यावर गदा आल=, तर एक 

9वा<भमानी भारतीय नाग;रक Sहणून मी माझी जबाबदार= १९४२ मध>या 

�नधा!रापे(ाह= अ/धक कसोशीने पार पाडायला मळुीच कचरणार नाह=. परंतु आता 

आपण संसद=य लोकशाह= 9वीकारलेल= आहे, आWण Sहणून संसद=य लोकशाह=मधील 

Hय( आंदोलनाXया मया!दा आपण समजनू घेत>या पाgहजेत. कोणताह= <सoांत 



प;रि9थ�त�नरपे( नसतो. कोणताह= राजकcय iकंवा आ/थ!क <सoांत कोणHया 

प;रि9थतीत अनसुरला जात आहे, हे अHयंत महHHवाच ेअसत.े Sहणून भारतातील 

आजXया प;रि9थतीत कोणत ेतHHव वा <सoांत 9वीकारायचा, याचा 6वचार 
हायला 

हवा, असे मी मानतो. 

 

संसद=य लोकशाह=ची काह= व<ैश�yये आहेत. 6वशषेता ह=, कc संसद=य लोकशाह=त 

कायfयाच ेराYय असते. दसुरे असे, कc या लोकशाह=त 6व<श�ट कालावधीनंतर ौढ 

मता/धकाराXया तHHवावर �नवडणकुा होत असतात. आणखी महHHवाची 6वशषेता 

ह=, कc संसद=य लोकशाह=त जनतेला 6वचार9वातं�य, सभा9वातं�य असे काह= 

मलूभतू अ/धकार असतात. या मलूभतू अ/धकारांच ेर(ण करwयासाठZ 9वतंb 

�यायसं9था असत.े संसद=य लोकशाह=म'ये सरकार बदलता येत.े एका �नवडणकुcत 

बहुमत <मळ6वलेला प(, पढुXया �नवडणकुcत पराभतू होऊ शकतो. 6व/धमंडळात वा 

संसदेत �नवडून जायची कोणHयाह= 
यrतीला मभुा असते. Yया 
यrतीच ेबहुमत 

होत,े Hयाच ेसरकार अ/धकारावर येत.े सव! ौढ नाग;रक मतदान कk शकत 

अस>यामळेु Hयांना पाgहजे तसे सरकार अि9तHवात येऊ शकत.े मतदारावर 

कोणतेह= दडपण येऊ नये, Sहणून मतदान गुjत पoतीने होत.े या सव! गो�ट= 

'यानात घेत>या, Sहणजे संसद=य लोकशाह=त मतप;रवत!नाला भरपरू वाव असतो, 

हे 9प�ट होते. Yया कारXया संसद=य लोकशाह=चा भारताम'ये योग होत आहे, 

तो सा-या जगाXया इ�तहासात अपवू! आहे, असे मला वाटते आWण या गो�ट=चा 

मला अ<भमान वाटतो.  

मग 8न असा �नमा!ण होतो, कc अशा लोकशाह=म'ये Hय( आंदोलनाला 9थान 

असावे, कc नसावे? 
यिrतगत आWण सामदुा�यक गा�हाणी दरू करwयासाठZ कोणी 

शांततामय आंदोलन केले, तर Hयाला हरकत घेwयाच ेकारण नाह=. परंत ु

कायदेभंगाXया हेतूने जी आंदोलने संघgटत केल= जातात, Hयांचा वेगळा 6वचार 


हायला हवा. संसद=य लोकशाह=म'ये कायfयाच ेराYय अस>यामळेु, कायदा 

मोडwयाXया उ�ेशाने करwयात येणा-या Hय( आंदोलनाला तेथे कोणतेह= 9थान 

असता कामा नये. कारण Hयामळेु कायfयाच ेराYयच संप�ुटात येईल. 



 

आप>या देशात वारंवार आंदोलने होत असतात, Hयांच ेमी चार वग! कk इिXछतो. 

न�ैतक संतापातून ज�म पावणार= आंदोलने पgह>या वगा!त येतात. अशा आंदोलनांत 

लोकांXया संतापाला तसेच काह= तर= कारण घडलेले असते. Hयाच ेएक उदाहरण 

सांगतो. कोणी एक फकcर मलुांना पळवनू नेतो, अशी बातमी पसरताच लोकांनी 

Hयाला शोधनू काढले व रागाXया भरात ठार मारले. अशा घटनांबाबतचा लोकांचा 

राग मी समजू शकतो. परंतु Hयांनी कायदा 9वत:Xया हातात घेता कामा नये. 

गु�हेगाराला Hयांनी कायfयापढेु खेचले पाgहजे. लोक 9वत:च एखाfयाला <श(ा कk 

लागले, तर देशात कोणती प;रि9थती उ�वेल, याची क>पना करणे अवघड नाह=. 

काह= 6व<श�ट धा<म!क, जातीय वा आ/थ!क कारणांमळेु लोक संतjत होतात आWण 

आंदोलने सkु करतात. ह= दसु-या वगा!तील आंदोलने होत. 

 

�तसरा वग! सरकारXया धोरणाचा �नषधे करwयासाठZ आयोिजत के>या जाणा-या 

आंदोलनांचा.  

 

चौथा आWण शवेटचा वग! राजकcय वा सामािजक आंदोलनांचा. 

 

लोकांच ेजीवनमान सधुारावे, यासाठZ च<लत अथ!
यव9था आWण समाज
यव9था 

बदलावी, ह= मागणी �या�य आहे, याब�ल वाद नाह=. लोकांच ेशोषण थांबले 

पाgहजे, उHप�नांतील तफावत कमी झाल= पाgहजे, Hयेकाला आपला 6वकास 

करwयाची समान संधी लाभल= पाgहजे, अशी मागणी करwयात काह=ह= गैर नाह=. 

वग!6वरgहत आWण शोषणमrुत समाज हा आपण आदश! समाज मानतो. परंतु असा 

समाज अ>पावधीत �नमा!ण करwयाची काह= लोकांना घाई झालेल= असते. ते काह=ह= 

करायला मागेपढेु पाहात नाह=त. कायfयाने समाज-प;रवत!न होणार नाह=, असे त े

गहृ=त धkनच चाललेले असतात. 

 

काह= लोक असा 8न करतील, कc गांधीजीनंी न
हती का Hय( आंदोलनाची हाक 



gदल=? Sहणूनच गांधीजींची जनआंदोलनाची क>पना आपण नीट समजावनू घेतल= 

पाgहजे. कारण भारतात Hय( आंदोलनाच ेपgहले वत!क गांधीजीच होते. मी तर 

असे मानणारा आहे, कc सHयाnहाची क>पना गांधीजींची आध�ुनक जगाला 

लाभलेल= फार मोठZ देणगी आहे. परंत ुHयाचबरोबर हेह= ल(ात घेतले पाgहजे, कc 

गांधीजी आप>या आंदोलनाला सHयाnह Sहणत असत. गांधीवाद= सHयाnह हे केवळ 

सामदुा�यक आंदोलन न
हते. गांधीजी सा'याइतकेच साधनालाह= महHHव देत असत. 

द�(ण आi�केतील वा9त
यापासनू त ेजीवनाXया अखेरपयUत गाधंीजींनी अनेक 

सHयाnह केले. Hयांच ेब<लदान, हाह= एक सHयाnहच होता, असे मी Sहणेन.  

 

भारताXया फाळणीनंतर देशात धा<म!क 6वfवेष उफाळून आला होता. सा-या देशभर 

ते 6वष पसरले होते. गांधीजींXया हौताHSयामळेु देश एका भयानक 6वनाशातून 

वाचला. HयांXया हHयेXया भयानक संकटामळेु आप>याला आपल= चकू कळून आल=. 

गांधीजींनी सHयाnहाला काह= 
यावहा;रक आWण काह= तािHHवक मया!दाह= घालनू 

घेत>या होHया. १९२० म'ये Hयांनी आपला सHयाnह एकदम मागे घेतला. असे 

धाडस दसु-या कोणHयाच नेHयाने दाख6वलेले नाह=. केवळ गांधीजींसारखा महाHमाच 

असा �नण!य घेऊ शकतो. १९४२ मधील 'भारत  छोडो' आंदोलन सkु करwयापवू� 

गांधीजींनी एक नवे सHयाnह= आंदोलन सkु केले होते. जुलमी कायदा मोडणे हा 

लोकांचा मलूभतू अ/धकार आहे, असे गांधीजी मानत असत; परंतु Hयाचबरोबर त े

आप>या सHयाnहाची मया!दाह= आखून घेत असत. कायदा तोडायला �नघाले>या 

माणसाला कायfयासंबंधी आदर वाटला पाgहजे, अशी Hयांची धारणा होती. 

<मठावर=ल कराचा कायदा तोडायला �नघाले>या माणसाने दसु-या कोणHयाह= 

कायfयाच ेउ>लंघन करता कामा नये, यावर Hयांचा कटा( असे. ह= अट Hयेक 

सHयाnह=ला पाळावी लागे. 

 

Hयांची वयैिrतक सHयाnहाची क>पनाह= तीकाHमक होती. अ�याय सहन करायचा 

नाह=, ह= Hयामागची भ<ूमका होती. Sहणून 'सरसकट सव! कायदे मोडा', असे 

गांधीजींनी कधीह= सां/गतले नाह=. कायfयाची �त�ठा हा साव!ज�नक जीवनाचा 



आधार9तंभ घटक आहे, असेच ते Sहणत असत. Sहणून Yयांना Hय( 

आंदोलनाचा माग! 9वीकारावासा वाटतो, Hयानंी गांधीजींची कायfयाXया राYयावर=ल 

ह= �न�ठा 6वचारात घेतल= पाgहजे.  

 

Hय( आंदोलन कधीच समथ!नीय ठरणार नाह= iकंवा जनआंदोलने ताबडतोब 

थांब6वwयात आल= पाgहजेत, असे मला मळुीच Sहणायच ेनाह=. सरकारXया 

धोरणाबाबत वा काय!hमाबाबत आपले मत 
यrत करwयाचा लोकांना जkर हrक 

आहे; परंतु तो हrक बजावताना कायदा मोडायची भ<ूमका घेतल= जाता कामा नये. 

हरताळ पकुारwयाचा तर कामगारांना कायfयानेच अ/धकार gदलेला आहे. लोकांची 

गा�हाणी वा अडचणी मांडwयासाठZ काढwयात येणा-या मोXयाUना मी कधी कमी 

लेखलेले नाह=. अशा मोXयाUच ेSहणणे सHताधीशांनी ऐकून घेतलेच पाgहजे. न
हे, ते 

Hयांच ेकत!
यच आहे. 

 

एखाfया घरात कुटंुबमखु आWण कुटंुबीय यांच ेजे नात ेअसत,े ते शासक आWण 

जनता यांXया दरSयान असावे, असे मी मानतो. आपण �नवडून gदलेले सरकार 

कसे काम कर=त आहे, यासंबंधीची बर=वाईट मत ेलोकांनी मांडल=च पाgहजेत. परंत ु

कुटंुबमखुच मा�य नाह=, अशी भ<ूमका घरात घेऊन चालणार नाह=. Hयामाणे 

आSह= सरकार मानतच नाह=, असे लोकांनी Sहणता कामा नये. कुटंुबमखुाचा 

अ/धकार सरकारपाशी असतो. कुटंुबमखुामाणे सरकारह= लोकानंा आप>या 

कत!
याची जाणीव कkन देऊ शकत.े परंत ुहे सारे काम एकमेकांXया 6व8वासाXया 

भावनेने 
हायला हवे. सरकारपढेु आपण आपल= अडचण मांडल=, तर �तचा 6वचार 

केला जातो, ती दरू केल= जात,े असा लोकांनाह= सरकारब�ल 6व8वास वाटायला 

हवा. कायfयाचा भंग होणार नाह=, एवढ= द(ता लोकांनी घेतल=, कc मग HयाXंया 

आंदोलनाबाबत कोणताच आ(ेप उरत नाह=. जनतेला इतर बरेच अ/धकार असले, 

तर= कायदा 9वत:Xया हातात घेwयाचा वा कायfयासंबंधी बेपवा!ई दाख6वwयाचा 

अ/धकार �तला नसतो. 



 

संसद=य लोकशाह=त जनतेची जशी िजSमेदार= आहे, तशीच सरकारचीह= एक 

िजSमेदार= आहे. एखादे सरकार iकतीह= लोकोपयोगी काय! कर=त असले, तर= Hयाने 

6व<श�ट मदुतीनंतर न
या सरकारसाठZ जागा खाल= करायला तयार असले पाgहजे. 

लोकशाह=त कोणताह= ामाWणक प( दसु-या ामाWणक प(ाकडून पराभतू 

झा>याब�ल द:ुख करणार नाह=, असे मी मानतो. येथे मी म�ुामच 'ामाWणक प(' 

असा शtदयोग केलेला आहे. संसद=य लोकशाह=वर Yया प(ाची खरोखरच �oा 

आहे, तोच प( लोकशाह=त 'ामाWणक प(' ठरतो. Yया देशात साSयवाद= प(ाची 

सरकारे आहेत, तेथे असे सHतांतर घडून येत नाह=. यावkन Hयांची 

लोकशाह=संबंधीची �न�ठा कळून येते.  

 

आमXया प(ाने केरळमधील साSयवाद= सरकार6व-o Hय( आंदोलन संघgटत केले 

होते. Hयामागच ेकारण समजावनू घेतले पाgहजे. एका अपवादाHमक प;रि9थतीम'ये 

संसद=य लोकशाह=तह= Hय( आंदोलन समथ!नीय ठरते. लोकशाह=Xया मागा!ने 

सHतेवर आलेले सरकार जर संसद=य संकेत गुंडाळून ठेव ूलागले, तर अशा 

सरकारला सHतेवkन दरू करwयासाठZ Hय( आंदोलन उभारwयाची गरज �नमा!ण 

होते. सरकारने संसद=य लोकशाह=च ेसंर(ण केले पाgहजे, Sहणून जर एखादे सरकार 

सHतेचा द-ुपयोग कkन लोकशाह=ची म>ूये न�ट कk पाह=ल, तर Hया सरकार6व-o 

Hय( आंदोलना<शवाय अ�य माग!च उरत नाह=. 

आणखीह= एका प;रि9थतीत Hय( आंदोलनाला 9थान आहे. Hयाच ेएक उदाहरण 

देतो. a�gटश सरकारXया अwव9bाबाबतXया धोरणाला 6वरोध करwयासाठZ ब^ा!wड 

रसेल यांनी शंभर लोकांची स<मती 9थापन केल= अन ्�तXया माफ! त आंदोलन सkु 

केले. अwव9bाची �न<म!ती मानवजातीवर=ल फार मोठे संकट ठरणार आहे, या 

भ<ूमकेतून ह= स<मती आWण �तच ेआंदोलन ज�माला आले. या आंदोलनामागची 

भ<ूमका 6वशाल मानवतावाद= होती. या स<मतीने जो मोचा! काढला, तो शांततापणू! 

आWण <श9तबo होता. या आंदोलनाच ेवत!क ब^ा!wड रसेल आपले �नवेदन सरकार= 

कचरे=वर लावwयासाठZ हातोडी आWण Wखळे घेऊन गेले होत.े परंत ु�नवेदन 



ठोकwयाऐवजी /चकटवावे, असे काह=जणांनी सचु6वताच, रसेलनी तसे केले. आपला 

ह� पढेु रेटला नाह=. ह= बाब लहान असल=, तर= आंदोलन करणारे लोक कोणHया 

वHृतीच ेहोत,े हे यावkन फार चागंले समजून येते. 

 

थोडrयात सागंायच,े तर संसद=य लोकशाह=म'ये Hय( आंदोलनांना Sहणजे 

कायदेभंगाXया चळवळींना 9थान असता कामा नये, असे सव!साधारण Sहणता 

येईल. माb दोनच अपवादाHमक प;रि9थतीतं हा माग! समथ!नीय ठरतो. एक, जे
हा 

सरकार 9वत:च संसद=य लोकशाह= न�ट कर=त असेल, ते
हा; आWण दसुर= 

प;रि9थती, संपणू! मानवजातीच ेभ6वत
य धोrयात येईल, ते
हा. Hय( 

आंदोलनाXया काय!hमाला लाभले>या तािHHवक मया!दांचा या दोन असाधारण 

प;रि9थतीतंच फेर6वचार करणे अप;रहाय! ठरते.  

 

२६. प/ावर अभंग �न�ठा 

'केसर=' १२ नो
हdबर १९७७ मधील लेखाXया आधारे. 

gहदं9ुथानची सवाUगीण बांधणी करwयासाठZ �तBाबo असले>या काnेँस प(ाच े

स'याच े9वkप हे �नि8चत धोरण आWण �नि8चत काय!hम 9वीकारलेला, अWखल 

भारतीय 9वkपाचा एकसंध प(, असे आहे. संसदेत आWण संसदेबाहेर काnेँस प( 

आज 6वरोधी प(ाची भ<ूमका बजावीत आहे. 

 

9वातं�यसंपादनानंतर प(ाXया धोरणाची आWण काय!hमाची gदशा �नि8चत कkन 

काnेँसने गेल= तीस वषA राYयकारभार केला. 9वातं�यपवू! काळातील आWण 

9वातं�योHतर काळातील ेरणा आWण अनभुव यातंून प(ाची धोरणे आWण gदशा 

�नि8चत झाले>या आहेत. सव!सामा�य जनतेXया संसदेत हा प( आज 6वरोधी प( 



Sहणून काम कर=त असला, तर= धोरणे आWण काय!hमाची gदशा यांपासनू तो 

मळुीच 6वच<लत झालेला नाह=. होऊ शकणार नाह=. 

 

9वातं�यल�याXया काळात काँnेस ह= बहुसंpय जनतेशी एकkप झाल= होती. 

समाजोपयोगी काय!hमाXया आधारे नंतरXया काळातह= ब
हंशी ह=च भ<ूमका gटकून 

राgहल=. काय!hमावर आधारले>या काया!मळेु गेल= प�नास-पाऊणश ेवषA, 'एकजीव, 

वाgहत प(', असे या प(ाच े9वkप बनलेले आहे. या प(ाXया 6प�यांमागून 

6प�यांचा जो इ�तहास आहे, Hयाम'ये Hयेक 6पढ=नंतर नवा 6वचार उदयाला येत 

राgहलेला असनू 6वचाराचा नवा धागा पकडून प(ाने देशाला नवा काय!hम व नवी 

gदशा gदल= आहे. माणसांXया मनात उHसाह �नमा!ण कkन Hयानंा उYYवल 

भ6वत
याकड ेखेचwयाच ेकाय!च या प(ाने केले आWण HयाXया जोडीला ाग�तक 

धोरणांचा आWण काय!hमाचा पrका पाया तयार केला. 

 

6वरोधी प( Sहणूनह= काnेँसला िज�ीने, आHम6व8वासाने हेच ऐ�तहा<सक काय! पढेु 

करावयाच ेआहे. Hयाच भ<ूमकेतून संसदेत हा प( काय! कर=त आहे. माझी मलूभतू 

धारणा अशी आहे, कc धोरणाXया आWण काय!hमाXया �नि8चत gदशा असले>या 

काnेँस प(ाने संसदेत व बाहेरह= 6वधायक 'पया!यी प(' Sहणून काम केले पाgहजे. 

िज�ीने, आHम6व8वासाने आWण लोकशाह=ला शोभायमान ठरणा-या �त�ठेने हे काम 

करावयाच ेआहे. 

 

'पया!यी प(', Sहणून काnेँसची लोकमानसात �तमा तयार 
हावयाची, तर प(ाची 

एकजीव संघटना अ/धक भrकम करणे, लोकशाह=ची �त�ठा व शrती वाढेल, अशा 

6वचारानkुप Hय( काय! करणे आWण HयासाठZ येणा-या सव! अडचणी ओलांडून 

डोqयासमोर फrत सामा�य माणूस आWण Hयाच ेgहत व रा�^ाच ेभ6वत
य एवढ=च 

उg��टे ठेवनू ाणपणाने काय! कर=त राहणे, हेच 6वरोधी प( Sहणून काnेँसच ेकाय! 

राह=ल. देशgहत साधणे, सामािजक आWण आ/थ!क 6वषमता दरू करणे, परराि�^य 

धोरणात अ<लjततेचा अवलंब करणे आWण देशांतग!त 9वयंपणू!ता 9था6पत करणे 



अशा कोणHयाह= कसोट=वर काnेँस प( हा 'पया!यी प(' बन ूशकतो, हे मा�य करावे 

लागेल. यो�य (ण येताच 9वत: सरकार बन6वणे आWण आप>या धोरणांची मांडणी 

Hया पoतीने करणे हे काम 6वरोधी प(ाला करावेच लागत.े संसद=य थांची �त�ठा 

ठेवनू, पण काह=शा आhमक पoतीनेच हे काम काँnेस प(ाला करावे लागणार 

आहे. 

 

पया!यी प(ाची भ<ूमका यथायो�य र=तीने पार पाडावयाची, तर HयासाठZ 6वरोधी 

प(ाजवळ संसद=य कामकाज, राYयकारभार, शासन इHयाgद आव8यक 6वषयांवर 

अ|यासपणू! आWण नेमकेपणाने 6वचारांची मांडणी कk शकतील, असे 6वशषे वrत े

असावे लागतात. a�टनम'ये असे 6वशषे वrते �नयrुत करwयाची Hयांची नवी पण 

प;रणामकारक था आहे. भारताचा 6वचार करताना अ<लकडील काळात या देशातील 

8नांची गती आWण गुंतागुंत वाढल= अस>याच ेआढळते. यातंील काह= 8न 

9वतंbपणे हाताळावे लागणार अस>यामळेु केवळ HयासाठZ अ|यास ूवrत ेतयार 

करावे लागतील. पया!यी प(ाच ेशॅडो कॅaबनेट तयार 
हावयाच,े तर अशा अ|यास ू

वrHयांमधनूच ते आकाराला येऊ शकते. 

 

देशांतग!त 8न सोड6वwयाची ताकद काnेँस प(ाम'ये आजह= शाबतू आहे. हे 8न 

सटुwयासाठZ काnेँसने आजवर जी वाटचाल केल=, तीतून ह= ताकद प(ाला 

<मळालेल= आहे. या ताकद=चा वापर पढुXया काळात कर=त राहून लोकांXया 8नांची 

सोडवणकू करणे आWण HयासाठZ जनतेशी असलेला जागता व िज
हाqयाचा संपक!  

कायम ठेवणे, वाढवीत राहणे, यालाच मी काnेँसचा काय!hम Sहणेन. देशासमोर 

असलेले महHHवाच ेव मलूभतू 8न आ/थ!क आWण सामािजक 9वkपाच ेआहेत. 

वषा!नवुष! या 8नांशी काnेँस झुजं घेत आहे आWण यापढेुह= �तला ती �यावी 

लागणार आहे. देशाXया आ/थ!क-रचनेत बदल आWण उHपादन-पoतीत (मता वाढवनू 

बहुसंpय लोकांना रोजगार <मळwयाची व HयांXया iकमान गरजा भाग6वwयाची 


यव9था करणे याला अnhम gदला आहे. आ/थ!क (ेb, तंbBानाच े(ेb, उfयोग, 

शतेी, आध�ुनक 6वBान, <श(ण अशी जी महHHवाची (ेb ेआहेत, Hयांम'ये 



कोणHयाह= कारणासाठZ परावलंबन राहणार नाह= आWण Hयाचबरोबर देशाXया Yया 

मलूभतू गरजा आहेत, Hया पणू! कkन सवाUगीण गतीसाठZ आव8यक असणार= 

शrती आपण �नमा!ण कk शकतो, याच ेHयंतर काnेँस प(ाXया गे>या तीस 

वषाUतील धोरणाHमक �नण!याने आWण Hय( अंमलबजावणीने आणून gदले आहे. 

देशांतग!त 8न सोड6वwयाची ताकद काnेँस प(ात �नि8चत आहे, अशी खाbी मी 

Hयामळेुच 
यrत कk शकतो. 

मलूभतू 6वचार असा आहे, कc Yया रा�^ाजवळ आध�ुनक तंbBानाची भरभrकम 

सामnी असत,े तेच रा�^ जगात �े�ठ ठरते. बदलHया ग�तमान द�ुनयेत Yया 

रा�^ाने ह= तंbBानाची अमोघ शrती ाjत कkन घेwयाच,े वाढ6वwयाच ेसाम_य! 

संपादन केलेले असेल, ते रा�^ iकंवा तो देश, संर(ण e�yया व आ/थ!क e�yया 

आHम�नभ!र राहू शकतो. आHम�नभ!रता �नमा!ण होwयासाठZ सरकारला तसे धोरण 

ठरवावे लागते. काय!hमाची gदशा �नि8चत करावी लागत.े जनता प(ाXया 

सरकारवरची ट=का या संदभा!त ह= आहे, कc या सरकारला काह= gदशाच नाह=. 

 

आ/थ!क रचनेमाणेच, सामािजक रचनेचा 8नह= माuया e�ट=ने �ततकाच iकंबहुना 

अ/धक महHHवाचा आहे. ऐ�तहा<सक कालापासनूचा मागोवा घेतला, तर= gदसत,े ते 

असे, कc सामािजक 6वषमता ह= भारताXया रोमरं�ांत <भनलेल= आहे. या सामािजक 

6वषमतेच ेखरे कारण आ/थ!क 6वषमता हे आहे. या दो�ह=ंची सर<मसळ इतकc झाल= 

आहे, कc आ/थ!क e�yया वरचढ असणारा वग! हा पढेु पढेु सामािजक अथा!नेह= 

वरचढ ठरत राgहला आहे. शतकानशुतके येथे हे असेच चालले आहे. हा उXच, हा 

क�न�ठ, हा पहाडात राहणारा, हा सम7ुकाठZ राहणारा, हा Sहणे, मदैानात राहणारा, 

एक 9प8ृय, तर दसुरा अ9प8ृय असे फरक भारताXया इ�तहासाXया सव!च 

कालखंडातं पाहावयास <मळतात. कोण, कुठे, कसा राहतो, यावkनच Hयाची 

सामािजक �त�ठा जोखावयाची, ह= आपल= परंपरागत पoती. सामािजकe�yया 

समाज एकिजनसी व एकबo अस>याच े/चbच उपलtध नाह=. सामािजक समतेच े

अपे�(त /चb HयासाठZ कायदे कkन �नमा!ण करता येईल का? मला वाटत,े कायदा 

यासाठZ फार तर साहा�यभतू ठरेल. सामािजक एकिजनसीपणाच े/चb ख-या अथा!ने 



�नमा!ण करावयाच,े ते भारतीय माणसांनी आप>या कृतीने व 6वचारानेच �नमा!ण 

केले पाgहजे. सामािजक व आ/थ!क (ेbांत सारpयाच �न�ठेने �तBापवू!क यHन 

केले, तरच हे शrय होणार आहे. 

 

काnेँस काय!कHयाUना आता हाच एक काय!hम 9वीकारावा लागेल. ह;रजनांना आता 

प�ुहा एकदा वेठaबगार Sहणून बांधले व राबवले जात आहे. सामािजक समता 

9था6पत करwयासाठZ भ<ूमह=न ह;रजनांना ज<मनीच ेवाटप केले. परंतु ज<मनी 

ताtयात आ>यावर Hया ज<मनीच ेसंर(ण करणे यांना अशrय होऊ लागले आहे. 

बेघराला घर gदले, भ<ूमह=नांना, द<लतांना, ह;रजनांना जमीन gदल=, तर= घरांच े

आWण ज<मनीच ेर(ण करwयासाठZ Hयांना कसलेह= साधन नाह=, कुणाच ेसहकाय! 

नाह=, iकंवा पाठबळ नाह=. ह;रजन व गर=ब शतेकर= याला जीवन जगता येणार 

नाह=, िजवंत राहता येणार नाह=, असे वातावरण व;र�ठ वग! Sहण6वणारे तयार 

कर=त आहेत. उHतर देश, aबहारम'ये तर या व;र�ठ वगाUXया अHयाचाराने कळस 

गाठला आहे. अ�न, पाणी आWण हवा या माणसाXया कमीत कमी गरजा. यांपकैc 

ग;रबांना, ह;रजनांना ज<मनीवkन हुसकावनू लावनू Hयांना अ�नापासनू वं/चत केले 

जात आहे. पाणी हे तर �नसगा!ने gदलेले साधन. परंतु माणसातं, जाती-जातीतं, 

फरक कkन ह;रजनानंा 6पwयाXया पाwयापासनू दरू हाकलले जात आहे. माणूस 

Sहणून जगwयाच ेपाणी हे एक साधन. परंतु Hयाच ेवाटप करताना माणसा-

माणसातं, जाती-जातीतं फरक केला जात आहे. �नसगा!ची कृपा, कc Hयाने हवा 

मोकळी ठेवल=. हवेची सoुा मया!gदत परुव�याची 
यव9था माणसांXया हातात 

राहती, तर ह;रजनांना जगणेच कठZण होत े! 

 

लोक मला 6वचारतात, काnेँससाठZ नवा काय!hम काय? माझ ेHयाला उHतर आहे, 

कc ग;रबांवर, मग तो शतेकर= असो वा शतेमजूर असो, ह;रजन असो iकंवा 

आgदवासी असो, यांपकैc कोणावरह= अ�याय होऊ नये, यासाठZ त-णांनी, 

काय!कHयाUनी कंबर बाधंनू उभे राgहले पाgहजे. ग;रबांची संघटना उभी कkन 

ग;रबांच,े द<लतांच े8न हाती घेऊन HयांXयावर होणा-या अ�याया6व-o उभा 



राहणारा प( Sहणजे काnेँस प(, असे Hय( कृतीने <सo केले पाgहजे. हे <सo 

करावयाच,े तर ग;रबाचं ेशोषण करणारे जे असतील, Hयांना जाब 6वचारणारे कोणी 

नाह=त, असे /चb gदसनू येता उपयोगी नाह=. काय!कHयाUनी याची जाण ठेवल= 

पाgहजे, कc शोषकांXया मागे जातीची, पशैाची, परंपरेची शrती उभी असते. HयाXया 

बळावरच तो �ीमंत वा शोषक, जमीनदार ग;रबाला, ह;रजनाला ज<मनीवkन दरू 

ढकलwयास <सo असतो. अशा वेळी काय!कHयाUनी काँnेसची संघटनेची शrती 

ग;रबांXया, द<लतांXया पाठZशी उभी करावयास हवी. 

 

ग;रबांXया पाठZशी शrती उभी करावयाची, ती Hयांच ेशोषण होऊ नये, यासाठZ तर 

खरेच, परंतु Hयाचबरोबर आ/थ!क 6वषमता हे या सव! अ�यायाच ेमळू आहे, हे 

ल(ात घेऊन 6वषमतचे ेत ेमळू छाटwयाचा यHन काnेँस काय!कHयाUनी केला 

पाgहजे. 6वषमतेच ेमळू छाटावयाच,े याचा अथ! 6वकासाXया नवनवीन काय!hमातं 

ग;रबांना, द<लतांना सहभाग gदला जाईल, यासाठZ धोरणाHमक जपणकू करावयास 

हवी. Sहणजे असे, कc 6वकासाक;रता नवीन काय!hम हाती घेतला जाईल, ते
हा 

HयासाठZ नवीन सं9था �नमा!ण होतील, अशा वेळी गर=ब व मागासले>या वगा!Xया 

8नांना ाधा�य fयावे लागेल. सहकार= चळवळीवर तर याची 6वशषे जबाबदार= 

आहे. छोyया जमातीXया 8नांना ाधा�य देऊन, 6वधायक eि�टकोणातून सहकार= 

चळवळीने Hयांच े8न हाताळले पाgहजेत. गावात नवी सं9था सkु होत असल= 

iकंवा गावातील ज�ुया सं9थेच ेकाय!(ेb वाढ6वwयाची संधी ाjत झालेल= असेल, 

iकंवा 6वकासाXया गतीतून रोजगाराची नवी संधी �नमा!ण होत असेल, तर अशा 

वेळी रोजगाराची संधी उपलtध कkन देताना एक प_य जkर पाळले गेले पाgहजे, 

कc Hया गावातील Yया घरात <मळवता कोणी नसेल, अशा घरातील त-णाला 

अnhमाने ह= संधी gदल= जाईल. याकड ेजागkकपणे ल( ठेवले पाgहजे. अशी संधी 

देत असताना, जात-पोटजात, रrताच ेनात,े असा 6वचारसoुा करता कामा नये. 

nामीण भागात काय iकंवा नागर= 6वभागात काय, ग;रबी ह= अमकुच एका 

जातीपरुती मया!gदत नाह=. या देशातील साठ टrके जनता दा;र�य-रेषखेाल= आहे, 



अशी आकडवेार= जे
हा आपण उoृत करतो, Hयाचा अथ!च हा, कc ग;रबीला जात-

पोटजात-धम!-पंथ असे काह= नसत.े 

 

अ�याया6व-o उभे राहwयाची <शकवण लो. gटळक व म. गांधींनी काँnेसला आWण 

काय!कHयाUना gदल=, याच ेकारण, अ�याय हा ग;रबा6ंव-o, मागासले>यां6व-oच होत 

असतो, हे Hयांनी देशात आWण परदेशातह= पाgहले होते. अनभुवले होते. Sहणूनच 

लहानमो�या अ�यायां6व-o त ेसातHयाने उभे राgहले. काnेँस काय!कHयाUनी या 

<शकवणुकcच ेकसोशीने पालन केले पाgहजे. समाजाला एकिजनसी बनवावयाच,े तर 

काय!कHयाUनी �त Sहणून हे धोरण 9वीकारणे अHयाव8यक आहे. आप>या 

गावापासनू काnेँस काय!कHयाUनी याचा ारंभ करावा. गावातले कोणत ेघर, कोणत े

कुटंुब दा;र�याXया पेचात सापडले आहे, कोणHया घरातले हात <मळवत ेनाह=त, 

याची माgहती Hया गावात>या काय!कHयाUना असल=च पाgहजे. तरच गावात न
याने 

उदयास येणा-या सं9थेत कोणाला अnhमाने सामावनू �यावयाच,े याचा आnह त े

धk शकतात. 

 

न
याने उपलtध होणा-या सामािजक व आ/थ!क स6ुवधांच ेर(ण करणे, Hया 

वाढ6वणे, गर=ब शतेक�यांना, शतेमजरुांना, ह;रजनांना रोजगार <मळवनू देणे, जाती-

पोटजातींची �तaबबें कामात पडू न देणे, 'एक गाव-एक पाणवठा' यासारखे 

तीकाHमक काय!hम राब6वणे, गावागावातंनू Hयांची कसोट= लागत,े कc नाह=, हे 

पाहणे आWण जेणेकkन समाज एकिजनसी बनेल, आ/थ!क 6वषमता दरू होईल, 

असाच मखु काय!hम भारतासमोर असायला पाgहजे. 9वातं�यपवू! काळात आWण 

9वातं�योHतर गे>या तीस वषाUत काnेँसने या काय!hमाचा पाठपरुावा केला. देशात 

�नमा!ण झाले>या न
या राजकcय प;रि9थतीत तर काँnेसXया काय!कHयाUनी हा एक 

नवा काय!hम Sहणून िज�ीने, आHम6व8वासाने, कसोशीने Hयाची अंमलबजावणी 

केल= पाgहजे. गावागावांत YयांXया शtदाला वजन आहे, �त�ठा आहे, असा 

काय!hम राब6वwयासाठZ YयांXयाजवळ साधनांची अनकूुलता आहे, iकमानप(ी हा 

काय!hम राब6वwयाची इXछा आहे अशा काय!कHयाUनी हे काम अnhमाने हाती घेणे 



उ/चत ठरेल. काnेँससाठZ काय!hम काय, अशी 6वचारणा करणा�यांना माझ ेहे 

आवाहन आहे. 

 

देशांतग!त न
या प;रि9थतीने उभे केलेले आणखी एक महHHवाच ेकाय! काँnेससमोर 

आहे, ते Sहणजे 6व<श�ट 6वचाराने बांधले>या 'येय�न�ठ काय!कHयाUची फळी उभी 

करणे हे होय. एका gदलाने आWण 6वचाराने बांधलेले काय!कतA अस>या<शवाय प( 

काय!(म बनत नाह=, हे खरे; परंतु राजकcय प( हा जे
हा जन-आंदोलनाXया 

9वkपाचा, लोकांचा प( (मास-पाट�) बनतो, Hयावेळी एकाच 6वचाराने बांधले>या 

काय!कHयाUचा प( Sहणून Hयाच े9वkप मया!gदत करणे अवघड ठरते. तसे त े

आव8यकह= नसत,े कारण सव!च काय!कतA समान अनभुवाच ेअसतील, याची शा8वती 

नसते.  

 

लोकप( iकंवा 'मास-पाट�' आंदोलनाXया kपाने काय! कर=त असते. 9वातं�यपवू! 

काळापासनू काnेँस प( आंदोलनाXया kपाने काय! कर=त राgहला. सव! समाजाच े

8न हाती घेऊन या प(ाला काम करावयाच ेअस>याने काnेँस हा कधी बांधीव प( 

बन ूशकला नाह=. प(ाच े
यापक 9वkप हे Hयाच ेएक कारण आहे. 

कSय�ुन9टांमाणे iकंवा रा. 9व. संघासारखी या प(ाला आपल= रेखीव बांधणी 

करणेह= परवडले नाह=. आव8यकह= वाटले नाह=. 

 

लोकशाह= ख-या अथा!ने शिrतशाल= करावयाची, तर साचबंेद, ल�करबंद, झापडबंद 

काय!कHयाUXया टोqया बनवनू चालणार नाह=. 'केडर-पाट�' ह= नेहमीच झापडबंद 

होwयाची शrयता असते. 6वचार करwयाच ेयंb बंद कkन, कान व हात मोकळे 

ठेवावयाच,े फrत 'आBा' ऐकायXया आWण Hया अमलात आणीत राहावयाच,े एवढेच 

'केडर पाट�' कk शकते. 

 

काnेँस प( अशा 9वkपाचा असावा काय? माझ ेउHतर असे, कc एका 6वचाराने 

बांधलेले काय!कतA प(ाXया संnह= असलेच पाgहजेत. परंत ुएका 6वचाराने Sहणजे 



काय? तो 6वचार कोणता? माuया मते तो 6वचार हाच असला पाgहजे, कc 

सामािजक, आ/थ!क, न
या रा�^उभारणीच ेकाम करावयाच ेआहे, हाच तो 6वचार. 

Sहणूनच सामािजक, आ/थ!क �यायावर अ
या<भचार= �न�ठा आWण दा;र�या6व-o, 

अ�याया6व-o, 6वषमते6व-o पोट�तडीक हे दोन महHHवाच ेगणु Yया काय!कHयाUXया 

gठकाणी आहेत, तो पgह>या तीचा काय!कता! होऊ शकेल. 6वचारांXया या दोन बाजू 

पrrया 
हा
यात, यासाठZ जkर 'केडर' �नमा!ण करावे. HयासाठZ काय!कHयाUना 

आव8यक ते <श(ण fयावे. 9वातं�यपवू! काळात असे 6वचाराने बांधलेले काय!कतA 

तयार करwयाची, <श�(त काय!कतA घड6वwयाची ihया अवलंaबल= जात असे. 

 

परंतु आजXया भारतासमोर=ल 8नांच े9वkप आता वेगाने बदलत आहे. १९६० 

म'ये तयार झालेला काय!कता! १९७० म'ये iकंवा १९७७ म'ये �नकामी ठरेल, कc 

काय, अशी ह= ि9थती बदलल= आहे. सारेच झपाyयाने बदलत आहे. साव!ज�नक 

कामाची मी स-ुवात केल=, ती Hया काळात काय!कHयाUची बांधणी करwयाचा मला 

मन9वी छंद होता, Sहणून मी ते काम केले. 9वातं�योHतर काळात सHतेXया 

राजकारणात आ>यानंतर सHतेXया मदतीने काय!कHयाUXया फqया �नमा!ण के>याचा 

आरोप माuया6व-o करwयासाठZ जे सरसावत, Hयांना याची जाणीव नसावी, कc 

काnेँसचा काय!कता! Sहणूनच मी सHतेत वावरलो, वागलो आWण काय!कHयाUची 

बांधणी करwयाच ेारंभापासनू 9वीकारलेले कामच कर=त राgहलो. महारा�^ात अगद= 

ारंभी, मी 9वत: सHतेवर नसताना आWण नंतर सHतेवर असताना, काय!कHयाUXया 

बांधणीXया कामाचा 'यास मी �नHय ठेवला आहे. 

 

महारा�^ासंबंधी लोक मला 6वचारतात, Hयावेळी मी Hयांना हेच सांगत आलो आहे, 

कc महारा�^ काँnेसची शrती ह= तेथील असंpय काय!कHयाUची शrती आहे. हे 

काय!कतA चळवळीत वाढले आहेत. शकेडो गावातंून त े6वखरुले आहेत. काnेँसबरोबर 

ते सातHयाने उभे राgहले आहेत. महारा�^ातील काँnेस प(ाने सरकारमाफ! त व 

प(ातफA  6व6वध (ेbातं पढुाकार घेऊन नागर= व nामीण जीवनात नवीन आशा व 

उHसाह �नमा!ण केला. समाजात>या 6व6वध वगा!च,े जातीजमातीचं ेव धमाUच ेलोक 



Hयात आहेत. शतेकर= आहेत; कामगार आहेत, म'यमवग�य आहेत. खे�यांतील 

आहेत आWण शहरांतलेह= आहेत. सदासव!काळ जागkक न राgह>याने कामात काह= 

bटु= iकंवा अपरेुपणा �नमा!ण झाला असेलह=, परंतु या सवाUतून �नमा!ण झालेल= 

शrती ह= महारा�^ काँnेसम'ये संमी<लत झाल= आहे. ह= शrती आणखी वाढवावी 

लागणार आहे. Hयाची आज गरज आहे. 

 

गरज अशासाठZ आहे, कc देशातील मखु सHतेच,े कारभाराच ेताk gदशाह=न 

असले>यांXया हाती गेले आहे. लोकांची गा�हाणी वाढत आहेत. गर=ब, ह;रजन, 

शतेकर=, कामगार, मजूर अ9व9थ आहेत. या सवाUना gदलासा देwयाच ेआWण Hयांची 

गा�हाणी ह= आपल= 9वत:ची गा�हाणी समजून उभे राहwयाच ेकाम करावे लागणार 

आहे. लोकांXया दैनंgदन गा�हाwयांनसुार कामगारांत, शतेक�यातं, आgदवासी लोकातं 

Hय( जाऊन काnेँसXया काय!कHयाUना काम करावे लागेल. HयासाठZ कामाची <श9त 

सांभाळून काय!hमाची मांडणी केल= पाgहजे. अ<श�(तांXया रोजगार=चा 8न आहे, 

तसा स<ुश�(तांXया रोजगार=चाह= 8न �ततकाच ती� अस>याने HयासाठZ वेगवेगळे 

काम सातHयाने करावे लागेल. जसा काळ जाईल, तसे हे 8न अ/धक स@ूम 

बनतील. Hयामळेु काnेँस काय!कHयाUनी आप>या वागwयात आWण बोलwयात 

टोकदारपणा आणwयाची गरज आहे. 6वचाराच ेवेगवेगळे सं9कार माणसावर सतत 

होत राहतात. परंतु काय!कHया!ने प(ासाठZ एकदा gदले>या �न�ठा या 6वचारा/धि�ठत 

असतील, तर 6वच<लत होऊ fयावयाXया नसतात. बदलHया राजकcय प;रि9थतीमळेु 

वचैा;रक संघष! व वादळे अधनूमधनू उठतात. Hयांपासनू काह= <शकावेह= लागते. पण 

HयांXया दडपणाखाल= मी 9वत: माuया प(ावर=ल �न�ठांपासनू कधी ढळलो नाह=. 

मी काnेँस प(ातच आहे आWण अखेरपयUत असेन. माझी ती उमेद आजह= अभंग 

आहे. देशातील न
या प;रि9थतीXया संदभा!त काnेँस काय!कHयाUनी �नि8चत 

काय!hमाच ेबोट धkन ठामपणे उभे राहावे, असे मी स9ुप�टपणे सांगतो आWण 

Hयाच वेळी Hयाची कारणमीमांसा करताना आजXया सHताधा�याXंया उWणवांचा 

परखडपणे समाचार घेतो, ते
हा या आhमकतेचा, 9वत:ला 6वचारवंत मानणारेह= 

चकुcचा अथ! लावनू लोकांची मने कल6ुषत बन6वwयाXया यHनात असतात, याची 



मला जाणीव आहे. HयांXयाकड ेदलु!( करwयाखेर=ज मी काय करणार? जनता 

प(ासारpया एका gदशाह=न असले>या प(ा6व-o जनतेला जागे करणे, या देशाच े

ताk जनता प(ाXया हाती राहणे कसे धोrयाच ेआहे, याची कारणमीमांसा मांडणे 

यात चकू काय? मी आhमक भ<ूमका 9वीकारतो, याचा अथ! जनता प(ाXया 

उWणवा, 9प�टपणे-कोणाचाह= मलुाgहजा न ठेवता बोलनू दाखवतो. परंतु माuया या 

कृतीचा राजकcय पातळीवkन �तवाद करwयाच ेटाळून, YयाXया मनात 

माuया6वषयी पवू!nह आहेत, <लgहwया-बोलwयात 6वकृतता आहे, Hयांनी माuया 

बोलwयाचा चकुcचा अथ! लावला, तर Hयांची कcव न करावी, तर काय करावे? 

 

या संदभा!त काँnेस प( आWण जनता प( यांच े9वkप प�ुहा एकदा तुलनाHमक 

e�yया समजावनू घेwयाची गरज आहे, असे मला वाटते. काnेँस प(ाच े9वkप हे 

राि�^य आंदोलन-काळातील चळवळीच े9वkप राgहलेले आहे. या राि�^य चळवळीत 

सव!च समाज सामील झाला होता, हे Hयाच ेकारण आहे. या प(ाचा जो काय!hम 

आहे, संघटनेची आजची रचना व व9तिु9थती आहे, ती पाgह>यावर काnेँस प(ाला 

राि�^य प( संबोधणेच सयिुrतक ठरत.े काnेँस प(ाला कोणी बहुजन समाजाचा 

प( Sहणूनह= संबोधतात. 'बहुजन' हा शtद मी 'मासेस'् या अथा!ने वापरतो. बहुजन 

समाज Sहणजे 'अमकु एका जातीचा समाज' असा Hयाचा अथ! न
हे. परंत ुमहारा�^ 

या सारpया ातंात बहुजन समाज या शtदाला एक 6व<श�ट, मया!gदत अथ! ाjत 

कkन gदला गेला आहे, काह= 6वचारवंतांना या शtदातून तसा मया!gदत अथ! 

काढwयाची खोड आहे, एवढेच फार तर या संदभा!त मी Sहण ूशकेन. मी 9वत: तर= 

'बहुजन' शtदाचा अथ! 'मासेस'् असाच केला आहे आWण आजह= तोच अथ! मला 

अ<भेत आहे.  

 

एखाfया प(ाला बहुजन समाजाचा प( Sहणून राहावयाच ेअसेल, तर Hया प(ाला 

राि�^य आंदोलनाच े9वkप fयावे लागेल. भारतात काnेँस प(ाला राि�^य 

आंदोलनाच े9वkप ाjत झाले आहे, याच ेकारण बहुसंpय समाजाला लाग ूअसलेले 

दा;र�याच,े सामािजक, सां9कृ�तक उHथापनाच ेजे 8न आहेत, ते आWण असे अ�य 



8न काnेँस प( 9वत:च ेSहणून आजवर हाताळीत राgहला आहे. द<लत समाजाXया 

अपे(ा पणू! करwयाच ेकाय!hमच या प(ाने आजवर 9वीकारले. बहुजन समाजाचा 

प( Sहणून राहायच ेअसेल, तर हेच काय!hम प(ाXया काय!कHयाUना राबवावे 

लागतील, हे उघड आहे. 

 

बहुजन समाजातील दा;र�याचा 8न पाहा. हा 8न nामीण भागात आहे, तसा 

नागर= भागातह= आहे. नागर= भागात तर �ीमंत आWण गर=ब यांXयातील दर= 

9प�टपणे जाणवत अस>यामळेु नागर= भागातील दा;र�याचा 8न अ/धक बोचक 

ठरतो. nामीण भाग असो वा नागर= असो, तेथील बहुजन समाजाच ेआरो�य, 

<श(ण, रोजगार, 9प8ृय-अ9प8ृय यांसारखे 8न सोडवावयाच ेअसतील, तर त ेएक 

राि�^य आंदोलन Sहणूनच प(ाने Hयाचा 9वीकार केला पाgहजे. काnेँस काय!कHयाUचा 

आजह= हा एक काय!hम होऊ शकतो. समाज हा कोणHयाह= जाती-जमातींचा असो, 

Hया gठकाणी दा;र�य हे असतेच. महारा�^ात तर सामािजक e�yया 9वत:ला जे 

वरXया थरातंील समजतात, HयांXयांतह= दा;र�य आहे आWण इतर खालXया 

समाजातह= आहे. याचा अथ! दा;र�याचा 8न हा बहुसंpय समाजाचा 8न आहे. 

काnेँस प(ाने दा;र�याXया  या 8नाशी मकुाबला करwयासाठZ 9वत:ला वाहून 

घेतले, Hयामळेुच तो बहुजन समाजाचा प( बनला आहे. 

 

जनता प(ाचा 6वचार करताना एक गो�ट 9प�टपणे जाणवत,े ती ह=, कc मलूत: 

राजकcय शrतीXया gहशबेाने, gहदं= भा6षक ातंापरुHया एका 6वभागीय प(ासारखे 

Hयाच ेमया!gदत 9वkप gदसत.े nामीण भागापयUत या प(ाची मळेु खर= तर -जलेल= 

नाह=त. जनता प(ाची कमजोर= ह= Hयांचा हा प( 9थापन होतानाच अभावाHमक 

कारणांनी तो बनवला गे>यामळेु मळुातच तो कमजोर व कXXया आधारावर उभा 

आहे. काnेँस प(ाला 6वरोध करwयासाठZ सािHHवक रागाची जी मनोभ<ूमका तयार 

झाल=, Hयाचा आधार घेऊन Yयांचा काय!hम एक नाह=, अशा 6व6वध प(ांनी एकb 

येऊन काह= ातंातं �नवडणूक िजंकल= व मग सरकार बन6वले. आज कd 7ात ते 

सHतेवर असले, तर= ह=च खर= जनता प(ाची कमजोर= आहे. 



 

�नवडणकू िजंकwयासाठZ काnेँस-6वरोध, सािHHवक राग जनता प(ाला उपयोगी 

पडला. सरकार चालवायच,े तर �नि8चत धोरण हवे, Hयाचमाणे �नि8चत 

काय!hमाची gदशा हवी. 

 

कd 7=य शासनात या e�ट=ने अजून तर= 'ना सरकार, ना प(' (Non Govt., Non 

Party) अशी ि9थती आहे. जनता सरकारचा काह= ठोस काय!hम आहे, अशी भावना 

व खाbी लोकांXयाह= मनात नाह=. Hयामळेुच सव!b चलaबचल आहे. जनता प(ाब�ल 

एकूणच �म�नरास 
हायला लागला आहे. जो दबु!ल समाज आहे, ह;रजन समाज 

आहे, HयांXयांत हा �म�नरासाचा वेग जबरद9त आहे. Yया वेगाने लोकांचा 

�म�नरास होतो आहे, Hयाची क>पना खु� जनता नेHयांना तर= आहे, कc नाह=, 

याची शंका वाटत.े 

 

कोणHयाह= सरकारला जनमानसात आपल= यश9वी �तमा उभी करावयाची, तर 

HयासाठZ �नि8चत काय!hमाची आWण 6वचारांची चौकट बनवावी लागत.े आ/थ!क 

उg��टांची अशी जाणीव आज जनता सरकारXया बोलwयात, वागwयात आढळत 

नाह=. जनता प(ाला मी 'नॉन पाट�' Sहणून संबोधतो, याच ेकारण, या प(ात 

�नर�नराळे प( सामील झाले आहेत; पण ते एकजीव झालेले नाह=त. Hयेक प( 

9वतंbपणे बोलतोय, वागतोय, हे प( जनता प(ातून फुटणार, असेह= लोक 

बोलतात. परंत ुव9तुत: जनता प(ातील 6व6वध प( फुटwयाचा 8न आहेच कुठे? 

एकतर ते एकजीव झालेलेच नाह=त. मळुात त ेफुटलेलेच होते. आजह= त ेतसेच 

6वभrत आहेत. यांवर काnेँस प(ात दफुळी नाह= काय, असा 8न साहिजकच 

6वचारला जातो. काnेँससारpया जु�या व मो�या प(ाला दफुळीचा, मतभेदाचा 8न 

नेहमीच भेडसावीत असतो. परंतु गे>या न
वद वषाUXया या प(ाचा इ�तहास पाgहला, 

तर अशा संगोपाHत �नमा!ण होऊ पाहणा-या दफुqया पचवनू, काय!hमाXया 

बांधीवपणाने जनतेXया पाgठंtयाने प(ाच ेसातHय कायम राgहले आहे. हा इ�तहास 

आहे. 



 

असे असले, तर= या मतभेदाचा प;रणाम या प(ाने 9वीकारले>या काय!hमावर 

होणार नाह=, याची प(ाXया काय!कHयाUना /चतंा बाळगावी लागेल. आ/थ!क 6वषमता 

दरू करwयाचा, सामािजक �याय 9था6पत करwयाचा iकंवा राजकcय e�yया 

�नवडणकुc लढवwयाचा काय!hम असो; अंत:9थ मतभेदाचा यिHकं/चतह= प;रणाम या 

कोणHयाह= गो�ट=वर होणार नाह=, याची काळजी प(-काय!कHयाUनी घेतल=च पाgहजे. 

महारा�^ातील काnेँस काय!कHयाUना तर या बाबतीत अ/धकच जागkक राहावे लागेल. 

यावेळी तर सव! काय!कHयाUना अ�य कशाचाह= 6वचार न करता एकजुट=ने आपल= 

सार= शrती काँnेसXया पाठZशीच उभी केल= पाgहजे. 

 

काय!कHयाUना मी जे
हा असे आवाहन करतो आWण जनता प(ाXया उWणवा सागंतो 

Hयावेळी शहाणीसरुती, 6वचारवंत मंडळीह= माuयावर जातीयवादाचा आरोप 

करwयासाठZ सरसावतात. जाणती माणसे असे काह= 6वपय!9त बोलतात, ते
हा मला 

खेद होतो. वाईट वाटते, मन क�ट= होत.े राजकारणात>या वादात 6वचारवंत ट=का 

करwयाच ेजमत नाह=, Sहणून जातीयवादाची <शवी देwयाचा या मंडळींचा यHन 

असावा काय? मला तर= तसेच वाटते. 

 

माझा न� दावा आहे, कc महारा�^ातील राजकारण हे जातीयवादापासनू अ<लjत 

राहावे, यासाठZ मी मन9वी क�ट घेतले आहेत. महारा�^ात असताना तेथील माuया 

कतAपणाXया gदवसातं आWण नंतरह= मी HयासाठZ पराका�ठेच ेयHन केले. मनातून 

9वत: मी कधी जातीयवाद= भावनेला बळी पडलो नाह=. उलट, समाजात 

एकिजनसीपणा आणwयाचचे 'येय मी मनाशी �नरंतर बाळगले. 

 

महारा�^ात कोणHया प(ाच ेसरकार बनवायच,े हे अखेर=स जनतेXया 9वाधीन आहे. 

काnेँसच ेसरकार यावे, यासाठZ अथा!तच मी शथ�च ेयHन कर=न. परंत ुयाचा अथ! 

महारा�^ाचा समाज दभंुगावा, फुटावा iकंवा जातीयवादाने डोके वर काढावे, असा 

न
हे. राजकारण करwयासाठZ Sहणून जातीयवाद राबवावा, या 6वचारापासून मी 



नेहमीच अ<लjत राgहलो आहे. माuयावर जातीयवादाचा आरोप करणारांना मला असे 

6वचारायचये, कc माझ ेकोणत े6वधान जातीयवादाला आवाहन आWण ोHसाहन 

देणारे आहे? जनता प(ावर ट=का करताना, जनसंघावर आWण रा. 9व. संघावर मी 

जkर ट=का करतो आWण यापढेुह= कर=न. परंतु मी ह= ट=का करतो, Hयावेळी 

माuयासमोर समाजातील एक 6व<श�ट वग! असतो, अशी शहाwयासरुHया पढुा�यांची 

ट=का जे
हा ऐकतो, ते
हा खेद वाटतो. जनसंघावर आWण रा. 9व. संघावर ट=का 

करणारा मी कोण एकटाच आहे? ट=काकारानंा अ<भेत असणा-या वगा!त संघ-

जनसंघाच ेट=काकार नाह=त, असे Hयांना Sहणावयाच ेआहे काय? 

 

जनसंघ, रा. 9व. संघावर मी ट=का करताच �ी. एस.् एम.् जोशी यांXयासारखे 

राजकारणी 6वचारवंत 'Sहणजे �ाvमण समाजावरच ना ह= ट=का?' असे 9वत:च े

6वधान Hयाला जोडून पढेु सरसावतात, याला काय Sहणावे? �ी. एस.् एम.् जोशी 

यांXयाब�ल मला नेहमीच आदर वाटत आला आहे. परंत ुमाuया भाषणावरच ेअसे हे 

6वपर=त भा�य जोशीबवुा व Hयांच ेसहकार= कर=त आहेत, ह= आ8चया!ची गो�ट आहे. 

यात>या वयैिrतक बदनामीची मला /चतंा वाटत नाह=. पण या मंडळींनाच 

महारा�^ातील �नवडणकू-चाराला जातीय 9वkप fयावयाच ेआहे, कc काय, अशी 

/चतंा मनात �नमा!ण होत ेआWण खेद वाटतो. व9तुत: महारा�^ातले साव!ज�नक 

जीवन गे>या पाव शतकात �ाvमण-�ाvमणेतर वादापासनू मrुत झाले आहे. माuया 

थोर <मbांना मी 6वनंती करेन, कc मी जे उXचारले नाह=, माuया मनात जे नाह=, 

Hयाचा आरोप कkन कृपया माuयावर अ�याय कk नका. माझी शrती कमी 
हावी, 

ह= Hयांची इXछा मी समजू शकतो. परंत ुHयासाठZ याच मागा!चा अवलंब कशाला? 

एका चागं>या पoतीने साव!ज�नक जीवन पढेु जात असताना त ेजीवन 

�नवडणकुcXया 9वाथा!साठZ Sहणून म<लन कk नका, एवढेच मी Sहणेन. 

 

जातीय 6वचार हा माuया जीवनात अशrय आहे, हे काय या मंडळींना माह=त 

नाह=? खरे Sहणजे माuया खासगी जीवनात>या गो�ट=ंची मी साव!ज�नकर=Hया 



वाXयता कk नये. तसे काह= सागंwयाची माuयावर कोणी वेळह= आण ूनये. परंतु 

अशा त�हेच ेआरोप केले जातात, ते
हा खंत वाटते. 

 

महारा�^ात>या जनतलेा माgहती आहे, कc मी अगद= गर=ब ि9थतीत असताना 

<श(ण घेतले. महा6वfयालयीन <श(णासाठZ गाव सोडून बाहेर जावे लागले. परंतु 

जेथे गेलो, तेथे राहwयासाठZ वस�तगहृ �नि8चत करताना मी दहा वेळा 6वचार केला. 

परंतु जातीय नावावर चालणा-या वस�तगहृात <श(णासाठZ राहायच ेकाय, असा 

सवाल माuयासमोर �नमा!ण झाला आWण अखेर=स अशा वस�तगहृात राहायच े

माuया मनाने नाकारले. िजथे कुठे लहान खोल= <मळाल=, �तथे राgहलो आWण 

<श(ण घेतले. योगायोग असा, कc Hया लहान खोल=त मला जोडीदार <मळाला, 

तोह= एक माझा �ाvमण <मbच होता. 

 

हा उ>लेख मी एव�यासाठZ कर=त आहे, कc जातीयवादाचा 6वषार= 6वचार 

लहानपणापासनूच मला कधी <शवला नाह=. माझा तर असा दावा आहे, कc 

महारा�^ात आWण अ�यbह= समाजातील सव! वगाUतील लोकांशी माझ े
यिrतश: 

िज
हाqयाच ेआWण घरोtयाच ेसंबंध आहेत. गर=ब घरांत>या शतेक�यांशी, ह;रजन 

वगा!त>या मंडळींशी जेवढे माझ ेिज
हाqयाच ेसंबंध आहेत, तेवढेच पढुारले>या 

�ाvमण वगा!तील लोकांशीह= आहेत. जनसंघ आWण रा. 9व. संघ यांXयाशी राजकcय 

e�yया मतभेद असले, तर= HयांXयापकैc अनेकांशी 
यिrतगत िज
हाqयाच ेसंबंध 

आहेत. इतकेच कशाला, मनातले द:ुख कुणाला सागंायच ेठरवले, तर चारांतले तीन 

�ाvमण असतात. ह;रजन, मसुलमान, <लगंायत, �ाvमण अशा सा�यांच 

जातीजमातींब�ल माuया मनात काह= िज
हाqयाXया भावना आहेत. अशा ि9थतीत 

महारा�^ात कोणी जातीयवाद फैलावwयाचा यHन करणार असतील, तर जीव 

पणाला लावनू महारा�^ातील जातीयवादा6व-o मी उभा राह=न, असा माझा �नधा!र 

आहे. 

 

थोड ेमागे वळून पाgहले iकंवा इ�तहासाची पाने उलटल=, तर रा. 9व. संघावर ट=का 



करणारे कोण आढळतात? रा. 9व. संघ ह= �ाvमणांची संघटना आहे. ह= ट=का 

थम रा�^सेवा दलाXया गोटातूनच केल= गेलेल= आहे. रा�^सेवा दलाXया 

माग!दश!कांना ह= माgहती असावी. असल=च पाgहजे.  

 

या उलट, रा. 9व. संघाच ेमहारा�^ातले आWण बाहेरचहे= 9वkप मी पाgहले आहे. 

Hयामळेु या संघटनेत एकाच जातीच ेलोक आहेत, असे मी Sहण ूशकत नाह=. 

जनसंघाचहे= तेच आहे. समाजातले �नर�नराळे वग! Hयात आहेत, याचीह= मला 

माgहती आहे. 
यिrतगत उ>लेख करायचा, तर पwुयात, मी जे
हा वiकल=चा 

अ|यास करायला आलो, Hयावेळी लॉ कॉलेजसमोर, िजथे मी राहात असे, तेथे माझा 

'-म पाट!नर' हा रा. 9व. संघाचा एक सचोट=चा काय!कता! होता. माuया 

<मbमंडळींतह= अशांचा भरणा होता. ते
हा संघ-जनसंघावर=ल माझी ट=का Sहणजे 

�ाvमण वगा!वर iकंवा जातीवर ट=का, असे भास6वwयाचा यHन जे
हा माuया 

बाबतीत होतो, ते
हा Hयाच ेमला हस ूयेत.े 

 

कारण माझी ट=का असते, ती 6वचारसरणीवर. सामािजक-सां9कृ�तक 

अ<लjतपणाXया HयांXया �न�ठांवर. परंतु याची जाणीव ट=काकार ठेवीत नाह=त, असे 

gदसते. तेह= मी समजू शकतो. पण काँnेसमधनू <शगें मोडून जनता प(ाXया 

आ�याला कालपरवा गेलेलेह= तशीच पोपटपंची करतात, हा सवाUत मोठा 6वनोद 

आहे. 

 

खरे तर, जनता प(ातलेच मखु कतA लोक संघ-जनसंघाबाबत ट=काHमक बोलत 

आहेत. महारा�^ात>या ट=काकार मंडळींनी, व9तुत: या ट=केचा अंतमु!ख होऊन 

6वचार करावा, हे बरे. शहाwया-सरुHयांनी अगोदर जनता प(ात>या ट=काकारांच े

समाधान करावे आWण मगच <श>लक उर>यास ट=केच ेहHयार परजून माuया 

रोखाने धाव �यावी. संघ-जनसंघाला खड ेबोल ऐकवणारा एक गट जनता प(ांतग!त 

आहेच ना ? माuयावर जातीयतेचा आरोप करणारांनी या गटावर=ल आरोपाचाह= 

उXचार एकदा केलेला बरा. 



 

वचैा;रक �oांतून काम करणारा मी माणसू. अनेक6वध 6वचाराXंया मंडळींशी संबंध. 

6व6वध कारXया वाचनाची, 
यासंगांची सवय. असा मी, इXछा झाल=, तर= 

जातीयवाद= बनणार कसा? सहज ओघात आले, Sहणून हा पंच. 

 

१९७८ चा ारंभ हा राजकcय इ�तहास �नमा!ण करणारा महHHवाचा काळ आहे. चार-

सहा राYयातं �नवडणकुा होणार असनू या �नवडणकुांम'ये जनता प(ाXया 

राYयकारभाराXया व धोरणांXया अनभुवानंतर जनमताची कसोट= लागणार आहे. 

काnेँस प(ाला आप>या 'येय-धोरणाचा, काय!hमाचा पाठपरुावा कर=त कर=त गे>या 

वष!भरात>या इ�तहासाला कलाटणी fयायची आहे. आप>या मळू ेरणा व काnेँसला 

इ�तहासाने gदलेले काम व मनातल= ती� जाणीव यांXया आधारावर प(ाने 

अ/धका/धक एकसंध बननू जनतेपयUत पाहोचावयाच ेआहे आWण आ
हान पणू! 

करावयाच ेआहे. 

 

काnेँस प(ावर, प(ाXया नेHयांवर ट=का या होत राहणारच. परंत ुया ट=कांच े

प;रमाज!न करwयासाठZ, लोकांना व9तुि9थती पट6वwयासाठZ पाच-दहा माणसांXया 

संpयेपासनू हजारsXया संpयेपयUत काय!कHयाUनी पोहोचनू नवे यवुामंडळ बन6वwयाच े

काम केले पाgहजे. खे�यांपासनू शहरांपयUत करावयाच ेहे काम आहे. महारा�^ 

Sहणजे काnेँस काय!कHयाUच ेमोहोळ आहे, असे महाHमा गांधी Sहणत असत. म. 

गांधींनी महारा�^ाला जो काnेँसचा मंb gदला, HयाXया पर=(ेची, कसोट=ची ह= वेळ 

आहे. 

 

 

२. भारता2या उ44वल भ&वत�यासाठ5 



संर(णमंbी असताना  

२९ �डसdबर ६५ रोजी  

म7ास येथे केले>या भाषणाच ेkपातंर. 

भारताXया महान ल�यातील एका ऐ�तहा<सक घटनेशी 'आवडी' हा शtद �नग�डत 

आहे. समाजवाद= समाजरचना या महान संक>पनेचा पgहला उXचार आवडी येथेच 

झाला. या संक>पनेत एक नवे 9वातं�य अ<भेत आहे. याच आवडीने प�ुहा एकदा 

इ�तहास घड6वला आहे. 9वातं�याXया संर(णाशी या इ�तहासाचा अनबंुध आहे. 

संर(ण खाHयाXया आवडी येथील कारखा�यातून आज पgहला रणगाडा बाहेर पडत 

आहे. देशाची संर(ण(मता वाढ6वwयाXया e�ट=ने हे एक महHHवाच ेपाऊल टाकले 

जात आहे, ह= केवळ माuयाच e�ट=ने न
हे, तर आपणा ंसवाUXया e�ट=ने 

अ<भमानाची घटना आहे. 

 

स'या आप>याला अनेक अवघड सम9यांना तsड fयावे लागत आहे. यातंील एक 

सम9या देशाXया संर(णाशी संबं/धत आहे. संर(णाXया सम9येस 6वशषे महHHव 

ाjत झालेले आहे; परंतु संर(णाचा एकाकc 6वचार करता येत नाह=. देशाXया 

राजकcय आWण आ/थ!क प;रि9थतीXया संदभा!त संर(णाच े8न समजावनू �यावे 

लागतात. तसेच देशाभोवती Yया राजकcय शrती वावरत आहेत आWण संपणू! 

जगाम'ये जे शिrतसंतुलन चाल ूआहे, Hयाचाह= 6वचार करावा लागतो. 

 

१९६० पासनूचा कालखंड आप>या देशाXया e�ट=ने अHयंत ल(णीय कालखंड 

ठरलेला आहे. Sहणून या कालखंडातील संर(ण6वषयक 8न जाणून घेwयासाठZ, 

आप>या देशास 9वातं�य <मळा>यापासनू येथे कोणHया राजकcय शrती 6वक<सत 

झा>या, यांचा आढावा घेणे आव8यक ठरते. कारण Hया<शवाय स'याXया 8नांची 

ऐ�तहा<सक पा8व!भमूी कळून येणार नाह=. 9वातं�य <मळा>यानंतर लगेच आप>या 

नेHयांनी देशाXया पररा�^=य धोरणासंबंधी अHयंत महHHवाचा मलूभतू �नण!य �यावा, 

हे hमाjतच होत.े जाग�तक शांततेXया मलूभतू संक>पनेवर आपले पररा�^=य 



धोरण आधारलेले आहे, हे सवाUनाच माह=त आहे. शजेार= देशांसह सव! देशांबरोबर 

मbैीच ेसंबंध 9था6पत करणे, हा Hया धोरणाचाच एक भाग होता - परंतु Hया 

काळातह= पाiक9तानने - जो एके काळी भारताचाच भाग होता - भारतासंबंधी 

<मbHवाची भ<ूमका घेतल= नाह=. आपण १९५० मधील प;रि9थतीचा 6वचार केला, 

तर आप>याला असे आढळून येईल, कc भारताच ेचीन आWण र<शया या अ�य दोन 

शजेार= रा�^ांबरोबरच ेसंबंध �नि8चतच चांगले होते. हा एक abकोणच होता. र<शया 

आWण चीन यांच ेसंबंध चागंले होत,े चीन आWण भारत यांच ेसंबंध चागंले होत े

आWण भारत �न र<शया यांच ेसंबंध चागंले होते. पाiक9तान माb Hयावेळी या 

abकोणाबाहेर होता. 

 

१९६० म'ये ह= प;रि9थती बदलल=. र<शया आWण चीन यांच ेसंबंध पवू�सारखे 

राgहले नाह=त. भारत आWण चीन यांच ेसंबंध 'मbैीच'े होत.े भारत आWण र<शया 

यांच ेसंबंध केवळ चागंले राgहले, असे न
हे, तर त ेबळकटह= झाले. 

 

या काळात पाiक9तानने अHयंत चतरुाईने राजकcय डावपेचांची आखणी कkन चीन 

आWण र<शया यांXयाबरोबरच ेसंबंध सधुारायला ारंभ केला. येथपासनू 

शिrतसमतोलात बदल होऊ लागला. Sहणनू आप>याला ह= समn प;रि9थती 

'यानात �यावयास हवी. शिrतसमतोलातील बदल कशामळेु घडून आला? हा 

समतोल आता कसा आकार घेत आहे? या 8नांची उHतरे शोधायला हवीत. 

 

१९६२ म'ये जे घडले, Hयाच े9वतंb महHHव आहे, असे मी मानतो. कारण Hया 

घटनेने भारताXया केवळ संर(ण6वषयक सम9येXया e�ट=नेच न
हे, तर राजकcय 

e�yयाह= द=घ!काल=न प;रणाम घडवनू आणला. Hयावेळी चीनने सीमावाद उकkन 

काढून भारतावर आhमण केले. /चनी स�ैनक नेफा-लडाखम'ये घसुले आWण एके 

gदवशी सकाळी अचानक चीनने आपण माघार घेत अस>याच ेजाह=र केले. 

Hयामाणे Hयाने आपले स�ैय मागे घेतलेह=. 



 

२० नो
हdबर १९६२ ची राb अजूनह= आप>याला आठवते. Hयावेळी चीनने एकतफ� 

माघार=ची घोषणा केल=, Hयाच gदवशी मी मुंबईहून संर(णपदाची व9b ेघेwयासाठZ 

gद>ल=स गेलो. चीनबरोबर लढwयासाठZ माझी संर(णमंbी Sहणनू �नयrुती 

करwयात आल= होती. चीनबरोबरची लढाई आता उरलेल=च नाह=, हे मला दसु-या 

gदवशी सकाळी समजले. मी gद>ल=स गेलो, Sहणून लढाई थांबल=, असे मला 

Sहणायच ेनाह=; परंतु तसे घडले, हे माb खरे. महHHवाचा म�ुा हा आहे, कc चीनने 

आhमण का केले आWण नंतर एकतफ� माघार का घेतल=? 
यापलेला सगळाच 

देश चीनने सोडलेला नाह=. अजून लडाखचा काह= भाग HयाXयाच ताtयात आहे. 

यामागच ेकारण समजावनू घेतले पाgहजे. चीन काह= गमतीक;रता आलेला न
हता. 

iकंवा gहमालयाची सहल करwयाक;रता Hयाने आप>या स�ैयास धाडले न
हते. /चनी 

स�ैनक श9bा9b ेघेऊन आलेले होते. HयांXयापाशी तोफखाना होता. त ेआप>या 

लोकांशी लढले. Hयांनी आपल= शrती दाख6वल=. आप>यापाशी साम_य! आहे, हे 

Hयांना कळून आले; पण या आhमणामागचा उ�ेश कोणता होता? Yया देशाबरोबर 

आप>याला यoु करावे लागत,े Hयाचा राजकcय उ�ेश समजावनू घेत>या<शवाय 

आप>याला लढता येत नाह=. Sहणून चीनचा आhमणामागचा उ�ेश समजावनू 

घेतला पाgहजे. मला असे वाटत,े कc या आhमणामागे चीनच ेदोन-तीन हेत ू

असावेत. Yया जगात आपण राहतो, Hया जगात राजकcय e�yया चीन महHHवाचा 

आहे, भारत न
हे, हे आi�कc-आ<शयाई इ. देशांना कळावे, हा चीनचा एक हेत ू

असावा. ल�कर=e�yया चीन बलवान आहे, भारत न
हे, हे जगाला दाखवनू fयायच े

असावे आWण आपले आ/थ!क 6वचार, आ/थ!क <सoता आWण आ/थ!क साधनसंपHती 

यांXयावर एक कारचा ताण पडावा, हा Hयाचा दसुरा हेत ूअसावा. कारण तोपयUत 

आपण आप>या आ/थ!क 6वकासावर 6वशषे भर देत होतो. आपण आपल= आ/थ!क 

साधनसामnी वाढ6वल=, आ/थ!क बाबतीत देश 9वयंपणू! केला, तर आपल= 

संर(ण(मता वाढव ूशकू, असे आपण मानत होतो. 

 

आhमण कkन भारताची आ/थ!क ताकद खXची करावी, असे चीनला वाटत असले 



पाgहजे. भारताला अ<लjततावाद सोडायला भाग पाडावे, हा Hयाचा �तसरा हेत ू

असावा, असेह= मला वाटते. अमे;रका आWण र<शया याXंया दरSयान सkु असले>या 

शीतयoुापासनू आपण अ<लjत राहावे आWण या दो�ह= गटातंील रा�^ांशी मbैीच े

संबंध ठेवावेत, ह= भारताची भ<ूमका चीनला -चwयासारखी न
हती. 

 

चीनXया १९६२ मधील आhमणाने अनेक राजकcय 8न 9प�ट केले आहेत. शीत 

यoु हे दोन ल�करांतील यoु नसते. जाग�तक वच!9वासाठZ धडपडणा-या <भ�न 

6वचारसरणींमधील ते यoु असत.े अशा यoुाच ेनेतHृव आप>याकड ेयावे, अशी 

चीनची आकां(ा आहे. या आकां(ेबरोबरच Hयाला आणखी एका महHHवाकां(ेने 

nासलेले आहे. सा-या जगाच ेनाह=, तर= �नदान आ<शयाई-आi�कc देशांच ेराजकcय 

नेतHृव आप>याकड ेयावे, असे चीनला वाटते. 

 

पाiक9तानने भारताबाबत सतत शbHुवाचीच भ<ूमका घेतलेल= आहे. पाiक9तानXया 

e�ट=ने का8मीर हा भारत आWण पाiक9तान यांXयांतील एक 6ववाfय 8न आहे. 

का8मीरचा भभूाग हा आमXया e�ट=ने �नि8चतच जसा महHHवाचा आहे, तसाच तो 

आमचा आहे. आमXया भमूीचा इंच अन ्इंच भाग आSहांला 6य वाटतो; परंत ु

भारत-पाiक9तान वाद केवळ का8मीरपरुताच मया!gदत नाह=. भभूागापे(ाह= अ/धक 

महHHवाXया गो�ट= Hयात अंतभू!त आहेत. आप>या लोकशाह=वाद= रा�^=य जीवनाशी 

तो 8न �नग�डत आहे. खरे आ
हान तेच आहे. 

 

आजचा भारत कसा आहे? भारत जर लोकशाह=वाद= आWण धम!�नरपे( राहणार 

नसेल, तर Hयाला काह=च अथ! उरणार नाह=, ह= गो�ट आपण नीट समजावनू 

घेतल= पाgहजे. आप>या संर(णाXया e�ट=ने ती महHHवाची आहे. HयासाठZ 

आप>याला भारताXया गे>या एक हजार वषाUXया इ�तहासावर नजर टाकल= पाgहजे. 

गे>या हजार वषाUचा भारताचा इ�तहास हा भारतावर झाले>या आhमणांचा इ�तहास 

आहे. पवू�Xया काळी वाय
येकडून ह= आhमणे झाल=. टोqयांमागून टोqया, 

स�ैयांमागून स�ैये येत होती आWण भारत पादाhातं कk पाहात होती. नंतर 



पि8चमेकडून सागर= मागा!ने आhमणे झाल=. या Hयेक आhमणाXया वेळी भारत 

पराभतू झाला, ह= व9तुि9थती मा�य केल=च पाgहजे. 

 

आपण का पराभतू झालो? आप>या देशात �तकाराची परंपराच न
हती का? 

आप>या देशात रणधरंुधर न
हते का? तसे मळुीच न
हते. उलट, या भमूीने अनेक 

पराhमी वीर आWण शरू योoे यांना ज�म gदलेला आहे. अशीच इ�तहासाची सा( 

आहे. हा देश Hयागाम'ये कधीह= उणा पडलेला नाह=. तशी ब6ुoवंतांचीह= कधी वाण 

न
हती. तर=ह= आपण पराभतू झालो, ह= व9तुि9थती <श>लक उरतेच. मग असे का 

झाले? आपण चं7गुjत, अशोक, चाणrय आWण 6वजयनगर याXंया परंपरा सागंतो. 

Hया परंपरा असनूह= आhमकांसमोर आप>याला नमते �यावे लागले. आप>यापाशी 

शरू स�ैनक होत,े मोठे स�ैय होत,े पराhमाचा वारसा होता आWण तर=ह= आपण 

आhमकांपढेु नमलो, याच ेकारण आपण एक रा�^ न
हतो. १९६२ म'ये नेफा 

6वभागात आhमकाला यश9वी र=तीने रोखले, हा गे>या हजार वषाUXया इ�तहासातील 

पgहला संग आहे. १९६५ म'ये पाiक9तानXया ससुYज ल�कराने आप>यावर चाल 

केल=, स-ुवातीला Hयाला थोडसेे यशह= <मळाले. परंत ुनंतर आपण आhमकांना 

रोखले आWण Hयांचा पराभवह= केला. याच ेकारण आजचा भारत हा खरा भारत 

आहे. आजचा भारत हा लोकशाह=वाद= देश आहे. सव! ातंातंील सव! धमाUच,े सव! 

भा6षक गटांतील भारतीय एक होऊन आhमका6ंव-o उभे ठाकले. 

 

हा नवा भारत काह= 6व<श�ट म>ूयांवर उभा आहे. ह= कोणती म>ूये आहेत? 

लोकशाह= आWण धम!�नरपे(ता ह= ती म>ूये आहेत. पंजाब, का8मीर, राज9थान 

आWण <सधं येथे कोण लढले? ते केवळ <सधंी iकंवा पंजाबी iकंवा काि8मर= न
हत.े 

पंजाब, का8मीर, राज9थान येथ>या भमूीवर केवळ पंजाबी, काि8मर= आWण 

राज9थानी लोकांच ेरrत सांडलेले नाह=. तामीळ लोकांच ेरrत तथेे सांडले, 

केरळीयांच ेसांडले, कना!टकcयांच ेसांडले, गजुराHयांच ेसांडले. Sहणून मी Sहणतो, कc 

भारताचा नवा इ�तहास <लgहला जात आहे, तो केवळ शाईने आWण लेखणीने 

<लgहला जात नाह=. तलवार आWण रrत यांनी तो <लgहला जात आहे. तलवार 



आWण रrत यांनी <लgहला जात असलेला इ�तहास हा खराखरुा आध�ुनक इ�तहास 

आहे. आप>याला असा इ�तहास घड6वणारा भारत हवा आहे.    

पाiक9तानच ेआhमण हे केवळ भारताXया 6व<श�ट भभूागावरच ेआhमण न
हते. 

लोकशाह= आWण धम!�नरपे(ता या भारताXया रा�^=य जीवनाXया मलूभतू म>ूयांवरच 

हे आhमण करwयात आले होत,े Sहणून आपण कशासाठZ लढत आहोत, हे नीट 

समजावनू घेतले पाgहजे. आपण कोणा6व-o लढत आहोत, याचाह= बोध 
हावयास 

हवा. 

 

एक हजार वषाUपवू� होऊन गेले>या एका /चनी यoुवेHHयाने - चीनम'ये असे अनेक 

यoुवेHते होऊन गेले - अHयंत मा<म!कपणे असे Sहटले आहे, कc 'तुSहांला शbचूा 

पराभव करावयाचा असेल, तर थम शb ूसमजावनू �या.' Sहणनू आपणह= आपला 

शb ूकशासाठZ आपले शbHुव कर=त आहे, हे जाणून घेतले पाgहजे. 

 

चीनला केवळ द�(ण आWण आ�नेय आ<शयाम'येच न
हे, तर संपणू! आ<शयाई-

आi�का देशांम'ये राजकcय वच!9व 9था6पत करावयाच ेआहे. Hया e�ट=ने भारत 

हा आप>या मागा!तील मpुय अडसर आहे, असे Hयाला वाटत.े कारण चीनXया 

6वचारसरणीपे(ा <भ�न 6वचारसरणी भारताने अं/गकारल= आहे. चीनXया 

6वचारसरणीला आपण खराखुरा पया!य शोधनू काढला आहे. 

 

आज आप>याला Yया दोन देशांशी मकुाबला करावा लागत आहे, Hया दो�ह= देशातं 

हुकूमशाह= आहे. पाiक9तानात धमा!/धि�ठत हुकूमशाह= आहे, तर चीनची साSयवाद= 

हुकूमशाह= आहे. या दो�ह= हुकूमशाह= राजवट=ंना भारताच ेखरे साम_य! कळूच शकत 

नाह=. भारत हा एक दबु!ल देश आहे, असेच त ेमानतात. लोकशाह=च ेसाम_य! काय 

असत,े हे Hयांना उमगून येत नाह=. Hयात Hयांचाह= काह= दोष नाह=. गे>या जुल-ै

ऑग9टमधील प;रि9थती 'यानात �या. Hयावेळी भारतापढेु अनेक अडचणी होHया. 

अ�नधा�यांची टंचाई होती. gठकgठकाणी �नदश!ने होत होती. पंजाबम'ये संत 

फHते<सगंांनी आमरण उपोषणाची धमकc gदल= होती. मुंबईत हरताळ आWण संप 



घडून येत होते. gद>ल=त संसदेवर मोठा मोचा! आयोिजत करwयात आला होता. 

भारताच े6वघटन होत,े कc काय, अशी भीती वाटावी, अशी Hया वेळची प;रि9थती 

होती. आप>याला लोकशाह= पचल= आहे iकंवा नाह=, अशी शंका 
यrत केल= जात 

होती. काय होणार आहे, हे कोणीच सागं ूशकत न
हते. ६ सjटdबरला भारतीय 

स�ैयाने लाहोरची gदशा धरल= आWण प;रि9थती एकदम बदलल=. �नदश!ने आWण 

हरताळ यांची भाषा ऐकू येईनाशी झाल=. �नदश!नाची आWण उपोषणाची भाषा बंद 

पडल=. हा खरा लोकशाह=चा अथ! आहे, Sहणून आपण देशाची बांधणी करताना 

आप>याला 6य असले>या म>ूयांचहे= जतन कर=त आहोत. भारताच ेहे खरे /चb 

आपण नेहमीच आप>या डोqयांसमोर ठेवले पाgहजे. ददु�वाने पाiक9तानला या 

/चbाचा अथ! कळूच शकला नाह=. 

आपण चीनकडून एक धडा <शकलो, तो पाiक9ताननेह= 'यानात घेतला पाgहजे. 

चीन आWण भारत <मbभावाने नांदतील, असे आपण १९६२ पयUत गहृ=त धkन 

चाललो होतो. १९५८-५९ म'ये चौ एन-लाय मुंबईला आले होत,े Hयावेळी मी 

fवभैा6षक मुंबई राYयाचा मpुयमंbी होतो. मी HयांXया 9वागताला गेलो, ते
हा मी 

HयांXयावर ेमपणू! प�ुपहारांचा वषा!व केला. Hयांनी आपला हात उंचावनू Sहटले, 

'gहदं= /चनी भाई भाई !' मीह= तसेच Sहटले. Hयांची ती घोषणा खर= आहे, अशीच 

आपल= क>पना झाल=. तसे होणे 9वाभा6वकह= होते. कारण हातात प�ुपगुXछ आWण 

अंत:करणात मbैी ठेवनू आपण <मbांच े9वागत कर=त असतो. परंतु नंतर 

आप>याला कळून आले, 'भाई भाई' Sहण6वणा-या या लोकांXया हातातं तलवार= 

आहेत आWण �दयात 6वष आहे. 

 

आपण चीनपासनू हा धडा <शकलो. आप>याला तो काल <शकायला <मळाला. आज 

इंडोने<शयाला तोच धडा <शकावा लागत आहे. हाच धडा कदा/चत पाiक9तानलाह= 

उfया <शकावा लागेल. Hया ध�यापासनू <शकायच ेiकंवा नाह=, हे पाiक9तानने 

ठरवायच ेआहे. आपण Hयाचा 6वचार करwयाच ेकारण नाह=; परंत ुभारतातील 

Hयावेळची प;रि9थती पाहून, पाiक9तानने Hया प;रि9थतीचा फायदा उठ6वwयाचा 

डाव रचला. आपला चांगुलपणा हा पाiक9तानला आप>या दौब!>याचा �नदश!क 



वाटला. पाiक9तानी ल�कराशी लढतानाह=, आप>या मनाम'ये पाiक9तानी 

जनतेबाबत वरैभाव न
हता. भारतीय व पाiक9तानी जनतेXया मbैीसंबंधात 

पाiक9तानी सरकार 
यHयय आणत आहे. भारताला पाiक9तानबरोबर शातंता आWण 

मbैी हवी आहे. माb HयासाठZ भारत आप>या रा�^=य �त�ठेशी कधीह= तडजोड 

करणार नाह=. 

 

भारताची ह= भ<ूमका पाiक9तान जाणून घेऊ इXछZत नाह=. जे ल�कर= आhमण 

कkन सा'य झाले नाह=, ते र<शयाकडून भारतावर दबाव आणून सा'य करwयाचा 

पाiक9तानचा यHन चाल ूआहे. र<शयाच ेदडपण परेुसे पडले नाह=, तर पाiक9तान 

चीनचाह= दडपण Sहणून वापर कर=ल. Sहणूनच चीन अधनूमधनू नेफा, लडाख 

आWण <सrकcम भागातं अ�तhमणे कर=त आहे. र<शयाXया म'य9थीला यश येऊ 

नये, अशीच या अ�तhमणांमागील चीनची इXछा आहे. भारत आWण पाiक9तान 

यांXयांत मbैी होऊ नये, असा चीनचा यHन आहे. भारत आWण पाiक9तान 

यांXयांतील भांडण कायम राgहले, तर Hयाचा आप>याला फायदा घेता येईल, असा 

चीनचा मनसबुा आहे. चीनचा हा कावा पाiक9तान 'यानात घेऊ इXछZत नाह=. 

 

ह= सव! प;रि9थती ल(ात घेऊनच आप>याला राजकcय, ल�कर= अशा सव! गो�ट=ंचा 

6वचार केला पाgहजे. आपल= मलूभतू भ<ूमका 9प�ट आहे. आSहांला केवळ शजेार= 

देशांशीच न
हे, तर जगातील Hयेक देशाशी मbैीच ेसंबंध �नमा!ण करwयाची इXछा 

आहे. परंत ुएखादा देश जर मbैीची बोलणी चाल ूअसतानाच, ल�कराच ेभय दाखवनू 

आSहांला धमकवwयाचा यHन कर=त असेल, तर आSह= कोणापढेुह= नमत ेन घेता 

आhमणाचा खंबीरपणे मकुाबला कk. 

 

१९६५ Xया सjटdबरमधील घटनांनंतर देशात एक नवे चतै�याच ेवातावरण �नमा!ण 

झाले आहे. 9वातं�यलढा जोरात चाल ूअसताना देशात जे वातावरण आढळत होत,े 

तशाच कारच ेहे वातावरण आहे. देशाXया कोणHयाह= भागात जा, लोकांत 

आप>याला भरपरू उHसाह आढळेल. Hयेक देशाची भाषा वेगळी आहे, जीवनपoती 



वेगळी आहे, भौगो<लक रचना <भ�न आहे. परंत ुHया 6व6वधततेह= एकाHमतेची 

मलूभतू जाणीव कायम आहे. अ<लकडXया घटनांमळेु या एकाHमतेला जी चालना 

<मळालेल= आहे, ती आपण gटकवल= पाgहजे. या एकाHमतेमळेुच शbलूा प�ुहा 

आhमण करwयाची gहमंत होणार नाह=.  

 

पाiक9तान व चीन यांXया मनात काय आहे, असा काह=जण मला 8न 6वचारतात. 

उfया काय घडले, हे कोणालाच सांगता येणार नाह=. परंतु माuयापरुत ेबोलायच,े 

तर पाiक9तानXया मनात प�ुहा एकदा आhमण करायचा 6वचार असावा, असे मला 

वाटते. परंतु पाiक9तानपाशी तेवढ= ताकद आहे का, यासंबंधी मी साशंक आहे. 

स'याXया यoुबंद=चा फायदा घेऊन पाiक9तान आपले ल�कर= बळ वाढ6वwयाचा 

यHन कर=ल. वाटाघाट=ंनी काह= साधेल काय, याचाह= तो अंदाज घेईल. वाटाघाट= 

iफसकट>या, तर कदा/चत तो प�ुहा आhमक प6वbा घेwयाचा संभव आहे. माb 

Hयाबाबतीत तो पढुाकार घेwयाची शrयता कमी आहे. 

 

पाiक9तानला भारताXया तयार=चाह= 6वचार करावा लागेल. १९६२ म'ये चीनने 

आप>यावर आhमण केले. १९६५ म'ये पाiक9तानी आhमणाचा अनभुव �यावा 

लागला. १९६६-६७ म'ये हे दो�ह= देश प�ुहा आhमण करतील काय, हे सांगणे 

कठZण आहे. अथा!त हे सागंून मला यoुानकूुल वातावरण �नमा!ण करायच ेनाह=, हे 

सां/गतलेच पाgहजे. भारताने नेहमीच शांततचेा परु9कार केलेला आहे. मी फrत, 

शrयता काय आहे, याच े6ववेचन केले. यoु होणार आहे iकंवा यoु झालेच पाgहजे, 

असे मला मळुीच Sहणावयाच ेनाह=. यoेु कधीच घडता कामा नयेत, अशीच आपल= 

भ<ूमका आहे. परंतु केवळ आपण तशी इXछा कkन काह=च सा'य होणार नाह=. 

इतर देशांचीह= तशीच इXछा असेल, तरच ह= अपे(ा फल7पू होऊ शकेल. 

आप>याला मbैी आWण शांतता हवी आहे, अशी �तप(ाकडून �वाह= <मळायला हवी. 

तशी �वाह= जोपयUत <मळत नाह=, तोपयUत आप>याला कोणHयाह= प;रि9थतीला तsड 

देwयाइतकc <सoता केल=च पाgहजे.  



 

संर(ण(म 
हायच,े याचा अथ! अंगावर गणवेश चढवनू आघाडीवर जायच,े असा 

कkन चालणार नाह=. काह= थोड ेलोकच पायदलात iकंवा नौदलात iकंवा हवाईदलात 

जाऊ शकतात. सारा देश आप>या पाठZशी उभा आहे, याची Hया लोकांना खाbी 

झाल=, तरच ते चांग>या त�हेने लढू शकतात. पाiक9तानबरोबरXया यoुात आप>या 

जवानांनी आWण अ/धका�यांनी मदु!मकcच ेचांगले दश!न घड6वले. ते एव�या शथ�ने 

का लढले? आपण जर िज�ीने लढलो नाह=, तर आप>या देशाची अ�त�ठा होईल, 

आप>या ल�कराच ेनाव खराब होईल, आप>या देशाXया स�मानाला ब�ा लागेल 

आWण एका 9वतंb देशाच ेआपण नाग;रक आहोत, असे आप>याला अ<भमानाने 

Sहणता येणार नाह=, याची Hयांना जाणीव होती. 9वातं�यापवू� ल�कर आWण जनता 

यांXयांत अfवतै न
हते. ल�कर वेगळे आWण लोक वेगळे अशी प;रि9थती होती. 

आज ती अव9था राgहलेल= नाह=. ल�कर हा जनतेचाच एक भाग झालेला आहे. 

पायदलात iकंवा नौदलात iकंवा हवाईदलात काम करणा-या Hयेकाला हे माgहती 

आहे, कc आपला दसुरा भाऊ कारखा�यात iकंवा शतेात, शहरात iकंवा खे�यात 

देशासाठZच काम कर=त असनू HयाXयात आWण आप>यात अ<भ�न नात ेआहे. 

आजचा स�ैनक 9वत:साठZ लढत नाह=. तो देशासाठZ लढत असतो. जीवनाला 

कंटाळला, Sहणून तो आघाडीवर मरायला तयार झालेला नाह=. ती सव! मलेु त-ण 

होती, ब6ुoमान होती. Hयांची कृती चांगल= होती. HयांXयापढेु उYYवल भ6वत
य 

उभे होते. आWण तर=ह= Hयांची आHमब<लदानाला <सoता होती. मरणाचा 6वचार 

HयांXया मनाला 9पशू!च शकला नाह=. देश िजवंत राहावा, Sहणून हे त-ण स�ैनक 

मHृयलूा सामोरे गेले. 

 

देशाच े9वातं�य अबा/धत राखwयासाठZ Hयेकाने आघाडीवर जायची जkर नाह=. 

ल�कराला श9bा9b ेलागतात, आणखीह= ब-याच गो�ट=ंची जkर= भासते. देशाला ती 

साधने परु6वता यावीत, अशी प;रि9थती �नमा!ण करणे, हे Hयेकाच ेकत!
य आहे. 

आपण उHपादन-(ेbात काय करतो, आ/थ!क गती iकती घडवनू आणतो, याचा 

यासाठZ 6वचार करायला हवा. कारण तीच गो�ट महHHवाची आहे. आपल= आ/थ!क 



गती होऊ नये, �तXयात अडथळा यावा, हाच नेमका चीनXया आhमणाचा हेतू 

होता. 

 

भारतात भाषवेkन, देशावkन, धमा!वkन भांडणे आहेत. Hयामळेु अशा या फुट=र 

देशाला आपण एक धrका gदला, कc तो जगाXया नकाशावkन उडून जाईल, असे 

चीनला वाटत होते. भारतासंबंधीच ेहे 6व8लेषण चकुcच ेआहे, हे आपण दाखवनू gदले 

पाgहजे. दोनदा आपण तसे कkन दाख6वले आहे. तसा संग प�ुहा आला, तर जुना 

फुट=र भारत आता राgहलेला नाह=, आता भारतीय जनता एकgदलाने उभी आहे, हे 

आपण दाखवनू देऊ, यासंबंधी मला शंका नाह=. नवभारत लोकशाह=वाद= आहे, 

धम!�नरपे( आहे आWण या म>ूयांसाठZ तो लढायला कधीह= मागेपढेु पाहणार नाह=. 

स'या आपल= आ/थ!क प;रि9थती चागंल= नाह=, असे जे
हा मी Sहणतो, ते
हा 

माuया डोqयांपढेु पढुXया दहा वषाUचा कालखंड आहे. हा काळ आप>याला खडतर 

जाणार आहे. कारण आप>याला अनेक आ
हानांना तsड fयावे लागणार आहे. या 

आ
हानांचा आपण िज�ीने 9वीकार करणार नसलो, तर रा�^ Sहणून राहwयाचा 

आप>याला अ/धकार नाह=, असे मी मानतो. कारण आ
हाने नेहमीच असतात. 

अडचणी आWण आ
हाने नसतील, तर वयैिrतक जीवनदेखील बेचव होऊन जात.े 

आ
हानांना घाबरलो, कc सारे काह= गमावनू बसतो. पण जर का Hयांना धयैा!ने तsड 

gदले, तर आपण यश9वी होऊ शकतो. जे वयैिrतक जीवनाबाबत खरे आहे, तेच 

रा�^ाXया जीवनाबाबतह= सHय आहे.  

 

आपण इं�लंडच ेउदाहरण घेऊ या. १९४० साल= इं�लंडची प;रि9थती काय होती? 

जम!नीने �ा�स िजंकून घेत>यावर इं�लंडला �ा�समधनू आपले ल�कर काढून �यावे 

लागले. भारतातील आपण लोक Hयावेळी इं�लंडला हसत होतो; पण इंnज लोकांचा 

�नधा!र ओसरला नाह=. इं�लंडला Hयावेळी कोणीह= <मb उरलेला न
हता. शb ूपढेुपढेु 

येत होता. इं�लंड एकाकc पडले होते. पण Hयाची gहमंत शाबतू होती. च/च!लXया 

नेतHृवाखाल= इं�लंडने लढा gदला आWण शवेट= दसुरे महायoु Hयाने िजंकले. 



 

आपला भ6व�यकाळ खडतर असला, तर= आपण गागंkन न जाता, काय केले 

पाgहजे, याचा शांतपणे 6वचार केला पाgहजे. आपल= एकc अभेfय राgहल= पाgहजे. 

आ/थ!क सम9यांवर मात करावयास हवी. आपण जर हे कkन दाख6वले व भारत 

अडचणीतह= �नधा!र= आWण एकाHम राहतो, हे आप>या शbलूा gदसनू आले, तर 

Hयालाह= भारतावर आhमण करwयाची gहमंत होणार नाह=. प;रि9थती iकतीह= 

aबकट झाल=, तर= आपण लढwयाची ई�या! गमावता कामा नये. ह=च माझी 

भारताXया संर(णाची खर= क>पना आहे. 

 

चीनजवळ अणुबाँब आहेत, पाiक9तानने अHयाध�ुनक श9bा9b ेपदैा केल= आहेत. 

यoुाम'ये या श9bा9bांना महHHव असत,े हे तर खरेच, पण आणखी एक हHयार 

अ/धक महHHवाच ेअसते. ते Sहणजे लढणा-या माणसाची इXछाशrती. 

पाiक9तानबरोबरXया अ<लकडXया यoुात आप>याला हा अनभुव आलेलाच आहे. 

 

पाiक9तानची 6वमाने आप>यापे(ा चांगल= होती, Hयाच ेरणगाड,े तोफखाना-सगळेच 

काह= �े�ठ तीच ेहोते. कारण Hयाने त ेपा8चाHHय रा�^ाकंडून <मळ6वले होते. 

याउलट, आप>यापाशी ज�ुया बनावट=च ेरणगाड ेहोते. आपल= 6वमानेह= लहान होती. 

तर=ह= आपण पाiक9तानी ल�कराचा आWण हवाईदलाचा पराभव केला, याच ेकारण 

काय? आप>यापाशी सवाUत महHHवाच ेअसे एक श9b होते. शा9bBांनी आWण 

संशोधकांनी गे>या काह= वषाUम'ये iकती तर= आध�ुनक श9bा9b ेशोधनू काढल= 

आहेत. परंतु सवाUत भावी श9b परमे8वराने �नमा!ण केले आहे, आWण त ेSहणजे 

माणूस ! माणसापे(ा �े�ठ असे जगात कोणतेह= श9b नाह=. भारत आWण 

पाiक9तान यांXयातंील यoु हे रणगाड ेआWण 6वमाने यांXयातील यoु न
हते. 

<श�(त भारतीय स�ैनक आWण श9b6वfयेत �नपणु नसलेले पाiक9तानी स�ैनक 

यांXयांतील तो संघष! होता. Sहणून माणूस महHHवाचा आहे. 'मी देशाचा आहे आWण 

देश माझा आहे', ह= भावना जर आपण Hयेक नाग;रकात जागतृ कk शकलो; 

आWण कोणतीह= iकंमत fयावी लागल= तर= ती देऊन 9वातं�य जतन केलेच पाgहजे, 



असे Hयाला वाटायला लागले, तर भारतावर आhमण करwयापवू� शbलूा शंभर वेळा 

6वचार करावा लागेल. हे साम_य!, हा 6व8वास, ह= जाणीव हेच देशाXया 9वातं�याच े

संर(ण करwयाच ेमलूभतू श9b होय. देश�न�ठेइतका 9वातं�यर(णाचा दसुरा भावी 

उपाय नाह=. 

 

संर(णाचा 6वचार करताना शतेीचा 8नह= 6वचारात घेतला पाgहजे. आपण जर 

अ�नधा�यासाठZ इतर देशाकंड ेयाचना कk लागलो, तर Hयांची आप>यासंबंधी काय 

क>पना होईल? ते Sहणतील, 'तुSहांला जर परेुसे धा�य 6पकवता येत नसेल, तर 

जाग�तक शांतता, 9वातं�यर(ण इHयाद= बड ेशtद उXचारwयाचा तुSहांला अ/धकार 

पोहोचत नाह=.' अमे;रकेसारpया <मbदेशाने आप>याला अ�नधा�याची मदत केल=, 

याब�ल आपण Hयाच ेआभार मान;ू पण तवे�यावर थांबनू चालणार नाह=. 

आप>याला अ�नधा�याची आयात करावी लागणार नाह=, इतके शतेी-उHपादन 

वाढ6वले पाgहजे. 

 

संर(णमंbी Sहणून मी १९६४ म'ये याचनायाbवेर गेलो होतो. मी अमे;रकेला गेलो, 

इं�लंडला गेलो, र<शयाला गेलो. या देशांनी आप>याला काह= ना काह= मदत देwयाच े

आ8वासन gदले. हे सगळे देश आप>याशी चांगले वागले. आप>याला मदत 

करwयाची Hयांची इXछा होती. हे सगळे ठZक होत.े तर=ह= एक गो�ट मला जाणवल=. 

भारताला काय fयायच ेनाह=, हे Hयांनी अगोदरच ठर6वले होत.े Hया गो�ट= सोडूनच 

Hयांनी आप>याला मदत केल=. कारण कोणताह= देश आप>याजवळची सवाUत चागंल= 

आWण भावी श9bा9b ेदसु-याला देत नसतो. Sहणून आप>याला जर 9वातं�य 

gटकवायच ेअसेल, तर आपण 9वयंपणू! झालो पाgहजे. 9वयंपणू!ततेूनच देश समथ! 

होऊ शकतो. 

 

9वयंपणू! होणे अवघड आहे, याची मला जाणीव आहे. केवळ 9वयंपणू!तेचा गजर 

कkन ती सा'य होणार नाह=. 9वयंपणू!तेसाठZ �नयोजन हवे असते. आपल= ताaंbक 

(मता 6वक<सत करायला हवी. कोणत ेकाय!hम आधी �यावयाच,े कोणत ेनंतर 



�यावयाच,े हे सारे ठरवायला हवे. 9वयंपणू!तेचा वास लांब प>>याचा आहे. तर=ह= 

Hयाला ारंभ हा केलाच पाgहजे.  

 

भावी काळ आपल= कसोट= पाहणारा ठरणार आहे. परंतु Hयाचबरोबर संकटांना आWण 

अडचणींना तsड देwयाचा �नधा!र आप>या �दयात जागा झालेला आहे. या 

�नधा!रावरच आपल= गती आWण शातंता �नभ!र राहणार आहे. कारण शातंतेसाठZह= 

साम_य! हवे असते. मी र<शयाला गेलो असताना, बोलwयाXया ओघात  ू8चो
ह 

Sहणाले, 'तुSह= आमXयाकड ेब-याच गो�ट= मागत आहात, आSह= Hया देऊह=. पण 

एक गो�ट ल(ात ठेवा. तुमचा देश शांतताेमी आWण अ<लjततावाद= आहे. तुSहांला 

शांतताेमी आWण अ<लjततावाद= राहायच ेआहे; पण हे शातंताेम आWण अ<लjतता 

gटक6वwयासाठZह= तुSहांला ब<ल�ठ 
हायलाच हवे.' Hयांचा हा उपदेश मला फार 

महHHवाचा वाटला. आता आपण तो अमलात आणीत आहोत. ह= गो�ट आप>याला 

माह=त न
हती, असे नाह=; परंत ुअनभुवाने प�ुहा आप>याला �तच ेमहHHव जाणवले 

आहे. 

 

आपण दोन गो�ट= ल(ात ठेव>या पाgहजेत. मbैी आWण जाग�तक शांतता 

यांXयावर=ल आपल= �oा कधीह= कमी होता कामा नये. आप>याला कोणHयाह= 

देशाचा fवेष करावयाचा नाह=, इतर देशांXया मbैीचा आदर कkन जाग�तक शातंता 

बळकट करwयाचा यHन केला पाgहजे. Hयाचबरोबर आपण आपला देश आ/थ!क 

आWण ल�कर= e�ट=ने ब<ल�ठ करावयास हवा. देशभrतीची जाणीव सतत Yव<लत 

ठेवायला हवी. आपण या दो�ह= गो�ट= 'यानात ठेव>या, तर जगातील कोणतीह= 

शrती भारताची गती रोखू शकणार नाह=. 

 

भारताने लोकशाह=चा 9वीकार केलेला आहे. तो �नरंतर लोकशाह=वाद=च राह=ल, अशी 

माझी �oा आहे. लोकशाह=म'ये अं�तम सHता लोकांXयाच हातातं असते. लोकांची 

ह= साव!भौमता अखं�डत राgहल= पाgहजे, असे मी मानतो. �नधा!र, 6व8वास आWण 



देश�न�ठा यांXया आधारांवर आप>याला आप>या या महान देशाच ेउYYवल 

भ6वत
य घडवायच ेआहे. 

 

३. भारतीय नाग8रक.वाची आठवण 

 

१९६६ साल= संर(णमंbी असताना  

9वातं�यgदना�न<मHताने स�ैनकांना व जनतलेा  

उ�ेशनू केलेले संदेशवजा भाषण. 

 

भारतीय जासHताकाची 9थापना झाल=, तो gदवस या देशाXया इ�तहासातील न
या 

लोकशाह= यगुाचा पgहला gदवस Sहणून आपण सव!जण साजरा करतो. पण हा जसा 

लोकशाह=चा उHसव आहे, लोकाXंया 6वजयाचा उHसव आहे, तसाच आपण Yया 

न
या बंधनाने सव!जण इ�तहासात थमच बांधलो गेलो, Hया समान भारतीय 

नाग;रकHवाचाह= तो ज�मgदन आहे, हे आपण ल(ात ठेवले पाgहजे. आप>या 

राYयघटनेने हे नवे नात े�नमा!ण केले. या नाHयाने चंड जासHताक राYयाचा 

नाग;रक Sहणून आप>याला अ/धकार <मळाले. कोणHयाह= धमा!चा नाग;रक या 

देशात सारpयाच दYया!ने वाग6वला जाईल. 9bी आWण प-ुष असा भेद दाख6वला 

जाणार नाह=. कोणHयाह= जातीचा, कोणHयाह= वगा!चा नाग;रक असला, तर= 

राYयसं9था Hयाला �न:प(पातीपणे वागवील. अशी ह= राYयघटनेची देणगी 

आपणांला या gदवशी <मळाल=. जासHताक राYयाचा उHसव साजरा करताना हे 

ऋण आठवले पाgहजे. आपल= नाग;रक या नाHयाने काय जबाबदार= आहे, हे 

ओळखले पाgहजे. हा एक लोकशाह= नाग;रकHवाच ेसं9कार करणारा उHसव आहे. 

आपण भाऊबीजेXया gदवशी बgहणीवरच ेआपले ेम 
यrत करतो. Hया नाHयाची 

आठवण आपणांला येते. नाHयाची आठवण देणारा तो एक सं9कार आहे. 

जासHताक राYयाचा उHसव हाह= असाच एक रा�^=य सं9काराचा यHन आहे. पण 



सं9काराचा उपयोग आप>या वागणुकcसाठZ झाला पाgहजे. सं9कार 
हावयाच े

असतील, तर मन उघड ेठेवले पाgहजे. जासHताक राYयाचा नाग;रक Sहणून 

आपले वत!न यो�य र=तीने 
हावे, असे वाटत असेल, तर आप>याला आप>या 

मनाचीह= Hयाe�ट=ने जोपासना करावी लागेल. 

 

भारतीय जासHताकाचा नाग;रकधम! यश9वी 
हावयाचा असेल, तर आपले मन 

भारतीय राgहले पाgहजे. गे>या द=डश ेवषाUत हे भारतीय मन घड6वwयाच ेयHन 

महष� दादाभाई नौरोजी, लोकमा�य gटळक, लाला लजपतराय, रवीं7नाथ टागोर, 

महाHमा गांधी आद= रा�^=य नेHयांनी केले आहेत. 9वातं�यासाठZ लढत असताना ह= 

जी भारतीयतेची घडण झाल=, �तचाच भावनोHकट उfगार Sहणजे नेताजी सभुाषचं7 

बोसांनी gदलेल= 'जय gहदं' ह= घोषणा होय. इ�तहासातील योगायोग असा, कc ह= 

घोषणा स�ैनकांना gदल= गेल=, ती आराकानXया, इंफाळXया आWण <सगंापरू-

मलायाXया जंगलात घमुल= आWण �तच ेपडसाद भारतात उमटले. भारतातह= ती 

9वीकारल= गेल=. पण हा ऐ�तहा<सक योगायोग असला, तर= Hयात फार मोठे सHय 

आहे. त ेसHय Sहणजे भारतीय स�ैय हे भारताXया रा�^=य ऐrयाच ेHय( gदसणारे 

kप आहे. रणांगणावर लढताना, संकटाXया छायेखाल= वावरताना, नसै/ग!क 

आपHतीXया वेळी नाग;रकांXया मदतीसाठZ धावनू जाताना भारतीय स�ैयाXया या 

आदश! रा�^=य ऐrयाचा अनभुव गे>या वीस वषाUत भारताने घेतला आहे. Hया 

पराhमाचा, सेवाबoुीचा भारतीय नाग;रकाला अ<भमान वाटतो, हेह= १९६५ साल= 

भारतीय जनतेने जे स�ैनकांच ेकौतकु केले, Hयावkन gदसले. भारतीय स�ैयाची ह= 

काम/गर= िजतकc महHHवाची, �ततकcच Hयात जोपासल= जाणार= रा�^=य वHृतीह= 

महHHवाची आहे. 

 

आध�ुनक श9bा9b,े iकंवा रणनीती ह= देशाच ेसंर(ण करwयासाठZ आव8यक आहेत. 

पण मजबतू, 6वशाल भारतीय मन ह=ह= भारतीय स�ैयाची अभेfय अशी शrती 

आहे, हेह= ल(ात ठेवले पाgहजे. ते मन अभंग अस>यामळेुच जगातील कोणतीह= 

द�ुट शrती आप>याला पराभतू कk शकणार नाह=. 



 

भारतीय स�ैनकांनी या देशातील नाग;रकां6वषयी जशी रा�^=य भावनेने आ9था 

बाळगल= पाgहजे, तसेच नाग;रकांनीह= स�ैयाकड ेकौटंुaबक भावनेने पाgहले पाgहजे. 

रrत गोठ6वणा-या gहमालयाXया थंडीत, उ�णतेने भाजून काढणा-या राज9थानXया 

सीमेवर iकंवा आसामXया iकर! झाडीत आप>या सीमेच ेर(ण कर=त उभा असलेला 

भारतीय स�ैनक आप>या 6वशाल कुटंुबाचा घटक आहे, या भावनेने आपण वागले 

पाgहजे. HयाXयाशी आपले नात ेकृabम नाह=, कौटंुaबक िज
हाqयाच ेआहे, असे 

मानले, तर भारतीय स�ैनकाXया खडतर जीवनात Hयाला मोठा आधार वाटेल. 

 

जासHताक gदनाXया उHसवात स�ैयाच ेसंचलन पाहताना ह= भावना उचंबळून 

आल=, तर Hयाच ेसाथ!क होईल. Hयात कृतBतेची भावना असल= पाgहजे. कारण 

आपण शातंपणे झोपावे, Sहणून तो जागत असतो. आपण सरु�(त असावे, Sहणून 

तो धोrयाच ेजीवन पHकर=त असतो. भारतीय नाग;रक आWण भारतीय स�ैय 

यांXयांतील हे िज
हाqयाच ेसंबंध ह=सoुा भारतीय जासHताकाची मोठZ शrती ठरेल. 

भारतीय जासHताक राYयाचा उHसव करताना या सव! 6वचारांची आठवण ठेवल= 

पाgहजे. हा केवळ रोशनाईचा उHसव न
हे. आप>या देशाची जबाबदार= आप>यावर 

आहे. ती कोणती आहे, हे समजावनू घेwयाचा यHन कkन Hयामाणे आपण वागले 

पाgहजे. कारण Hयेक नाग;रकाच ेवत!न कसे आहे, यावरच आप>या रा�^ाच े

भ6वत
य अवलंबनू आहे. 

 

४. रा�:ाच ेसाम;य< 

क�हाड येथे ८ ए6ल १९६६ रोजी झाले>या भाषणाXया आधारे. 



9वराYय <मळाले, Hयाला आता १८ वषA झाल=. Hयांतला १५-१६ वषाUचा काळ हा जण ू

काह= मधचंु7ासारखा गेला. एक बला�य भभूाग असलेला देश 9वतंb झाला, याब�ल 

सव!b वाहवा सkु झाल= होती. दसुरे महायoु संपले होत ेआWण जगाला शांततेची 

आव8यकता वाटू लागल= होती. सव!b शांततचेी हवा होती. आSह=ह= जाग�तक 

शांततेचाच पकुारा सkु ठेवला होता. आSह= जगाला शांतीच ेसंदेश देत होतो. ते 

ऐकले जात आहेत, असे वाटत होत.े मोठZ गती झाल=, असे आSहांला वाटत होत;े 

पण ते खरे न
हते. शांततेचा अथ! आSहांला कळलाच न
हता, कारण खर= लढाई 

आSह= पाgहल= न
हती. 

 

आजXया द�ुनयेत दोन कारXया वHृती आढळतात. जगात शांतता 9था6पत केल= 

पाgहजे, असे आज बडी बडी रा�^े Sहणत आहेत. संहार करwयाच ेसाम_य! 

YयांXयाजवळ आहे, Hयांनाच शांततेची गरज अ/धक भासत आहे, असे gदसत.े 

र<शया, अमे;रका यांसारखी बला�य रा�^े आध�ुनक संहारक श9bा9bांनी प;रपणू! 

आहेत; परंत ुशbचूा नाश करावयास जाणार= श9b ेव अ9b ेआपला 9वत:चाच नाश 

करतील, असे Hयांना वाटते. Hया e�ट=ने या दो�ह= रा�^ांच ेशातंतXेया संदभा!त 

gहतसंबंध एकच आहेत, असे gदसते. 

 

१९६२ साल= चीनचा भारतावर ह>ला झाला, Hयावेळी व नंतरह= जाग�तक शांततेला 

धोका �नमा!ण झाला होता. भारतामाणेच rयबूामधील प;रि9थतीने सा-या जगाच े

ल( Hयावेळी वेधनू घेतले होते. 'वॉटरशडे ऑफ gह9^=' Yयाला Sहणता येईल, अशा 

कारची प;रि9थती �नमा!ण झाल= होती. Sहणजे <शखरावkन कोसळणारे पाणी, 

आता या बाजूला जात,े कc Hया बाजूला जाते, अशी ती प;रि9थती होती. 

महाबळे8वरला, आथ!र पॉइंटजवळ पाच नfया एकb येतात. कृ�णा, कोयना, वेwणा, 

सा6वbी व गायbी या पाच नfया Hया डsगराXया टोकावkन एकb आ>याने तेथे 

'वॉटरशडे' अव9था तयार झाल= आहे. तशीच काह=शी ह= अव9था होती. 

 

यoु, कc शातंता, असा Hयावेळचा �नवा!णीचा सवाल होता. चीन हे Hयावेळी यoुखोर 



रा�^ होत ेआWण आजह= आहेच. यoु नको, अशी भ<ूमका चीनने 9वीकारल=, तर 

Hयाला आपल= महHHवाकां(ा परु= करता येणार नाह=. 

 

२० नो
हdबर १९६२ रोजी मी gद>ल=ला गेलो, Hयावेळी मोठे भयानक /चb �नमा!ण 

झाले होते. तेथे जाऊन काय करणार, असे मला वाटत होत.े महारा�^ाचा 

मpुयमंbीह= नाह= आWण संर(ण-मंabपदह= अ/धकृतपणे 9वीकारले नाह=, असा एक 

gदवस मुंबईत होतो. काह= प;र/चत <मb मला Hया gदवशी भेटले. gद>ल=स जाऊन 

या प;रि9थतीत काय करणार, असे स/चतं होऊन गंभीर होऊन Hयांनी 6वचारले. मी 

gद>ल=ला पोहोचलो, Hयाgदवशीह= प;रि9थती अ/धक गंभीर बनल= होती. 

 

'येथे या प;रि9थतीत कशाला आलात', असे मला gद>ल=त>याह= माuया काह= 

<मbांनी 6वचारले. पण योग असा, कc मी gद>ल=त आलो, HयाXया दसु-या gदवशीच 

चीनने आपले स�ैय मागे घेतले व लढाई थांबल=. 

 

चीन स�ैय घेऊन भारतावर चाल कkन आला आWण आपण होऊनच परत गेला ह= 

घटना नीटपणे समजावनू घेतल= पाgहजे. तो काय हौस Sहणून भारतावर चालनू 

आला होता? पण तो परत गे>यामळेु लढायच ेकोणाशी, असा 8न माuयापढेु 

पडला. मी नंतर असे पाgहले, कc लढाई संपलेल= नाह=. gहमालयात सkु झालेल= 

लढाई थांबल= होती; पण संपलेल= न
हती. आजXया लढायांमागे केवळ स�ैनकc 

लढाई एवढाच हेतू नसतो. या लढायांमागे राजकcय हेत ूअसतात. Yयांचा प;रणाम 

जाग�तक 9वkपात होईल, अशा काह= गो�ट= Hयात दडले>या असतात. लढायच े

असेल, तर लढणारा कशासाठZ लढणार आहे, याचा आढावा �यावा लागतो. तसा तो 

घेत>या<शवाय आजकाल लढता येत नाह=. 

 

चीनचा लढाईमागचा हेतू 9प�ट होता. आ<शया व आi�का खंडातंील देशांसमोर 

Hयाला एक साम_य!वान देश Sहणून जावयाच ेहोते. आ�नेय आ<शया खंडात Hयाला 



नेतHृव करावयाच ेहोत.े त ेकरwयासाठZ, भारताशी धrकाबrुकc कkन, भारत हा 

दबुळा देश आहे, असे जगाला दाखवनू fयावयाच ेहोते.  

 

दसु-या महायoुानंतर दोन महHHवाXया गो�ट= घड>या. जनसंघटनेतून व 

जनसंघषाUतून 9वातं�याची hांती ज�माला आल= होती व या hातंीfवारे रा�^े 9वतंb 

होऊ लागल= होती. लोकशाह= मागा!ने रा�^े 9वतंb होwयाचा हा माग! चीनला 

अथा!तच -चणारा न
हता, Sहणून लोकशाह= मागा!ने hांती यश9वी होऊ शकत 

नाह=, असेह= Hयाला <सo करावयाच ेहोते. 

 

9वातं�यानंतर आSह= आमची सव! शrती 6वकासाXया कामासाठZ लावल=. आSहांला 

कोणी शb ूअसwयाच ेकारण नाह=, याह= समजुतीत आSह= होतो. पं�डत नेहkंसारखे 

परुोगामी नेतHृव या देशाला लाभलेले अस>याने सवाUगीण 6वकासाच ेधोरण 

नजरेसमोर ठेवनू आSह= पढेु चाललो होतो. मधचंु7ाXया अव9थेचा काळ मी Sहणतो, 

तो हाच. परंत ुHयाच वेळी चीन दसुरा 6वचार कर=त होता. भारतापढेु यoुसमान 

iकंवा ल�कर= संकटांसारखे 8न उभे केले, तर भारतात अंतग!त आ/थ!क 8नांचा 

ताण वाढत राह=ल, 6वकास योजना कोसळतील व आ/थ!कe�yया ताणला गेलेला देश 

तुटून फुटून पडले, असे वाटत होत.े भारत हा एक दबु!ल देश आहे, असे काह= 

देशांना वाटते. याच समजुतीवर Hयांची ल�कर= तयार= चाललेल= असते. याच 

वHृतीतून त ेभारतामधील ल�कर= संकटे वाढवwयाचाह= यHन करतात. भारताने 

तट9थ नीतीचा अवलंब केलेला अस>याने या तट9थतेXया �तापासनू Hयाला बाजूला 

करावयाच,े हाह= चीनचा एक हेतू होता. 

 

भारताने कोणHयाह= ल�कर= गटापासनू अ<लjतच असले पाgहजे, याब�ल नेहkंच े

धोरण आWण मन खंबीर होते. <मb रा�^ांXया यoुखोर नीती6वषयी HयांXया मनाला 

खंत वाटत होती. परंतु ल�कर= करारात सामील न होwयाXया धोरणापासनू ते 

कधीच 6वच<लत झाले नाह=त. 



 

मला आठवत,े मी gद>ल=त गेलो, Hया gदवशी राbी पं�डतजींना gद>ल=त पोहोच>याच े

मी कळ6वले. राbी भेटावयाला या, असे Hयांनी सा/ंगतले. राbी उ<शरापयUत ते 

कचरे=त काम कर=त बसलेले असत. मी HयांXयाकड ेगेलो, Hयावेळी त ेअसेच काम 

कर=त होते. लढाईचा जोर वाढलेला होता. एकापाठोपाठ एक यoुवाता! येत होHया. 

कोणHया प;रि9थतीत आपणांला काम करावयाच ेआहे, हे पं�डतजी मला समजावनू 

देत होत.े तट9थतेXया धोरणाब�लह= Hयांनी सा/ंगतले, रा�^ावर भयानक संकट 

कोसळले असतानाह= ते आप>या तट9थपणापासनू यिHकं/चतह= ढळले न
हते. 

Hयावेळी HयांXयाच एका वचनाची मला आठवण झाल=. 'मला राग लवकर येतो; पण 

धयै! नाह= खचत', असे त ेSहणाले होत.े पं�डतजींच ेतट9थतेच ेधोरण यो�य होत,े हे 

आSहांस आज पटत.े 

 

चीनच ेHया ल�कर= आhमणामागच ेहेत ूकाह= अंशी खरे ठरले. लढाईनंतर अंतग!त 

प;रि9थती बदलल=, देशात महागाई वाढल=. बाहेर देशांची आ/थ!क मदत कमी 

झाल=, हे खरे; परंतु Hयातून रा�^=य एकाHमतेची आमची भावनाह= eढ झाल=, हे 

6वसkन चालणार नाह=. 

 

आमचा दसुरा शजेार= पाiक9तान. इतर मिु9लम रा�^ांशी पाiक9तानची दो9ती 

जमल=, तर समजू शकत.े पण चीनशी मbैी कशासाठZ, हे समजत नाह=. पाiक9तान 

हे धमा!/धि�ठत रा�^. कSय�ुनझम हे काह= Hयाच े'येय न
हे. चीनशी Hयाचा धमा!चा 

iकंवा कSय�ुनझमचा कसलाच दवुा नाह=. तर=ह= त ेएकb येतात. याचा अथ!च हा, 

कc भारताब�लची 6वरोधी भावना हा Hया दोघांना जोडणारा समान दवुा आहे. 

रा�^ांशी मbैी मलूभतू तHHवावर iकंवा <सoांतावर जडलेल= असेल अथवा आधारलेल= 

असेल, तरच ती gटकू शकते. �न
वळ fवेषावर आधारलेल= मbैी द=घ!काल gटकणे 

अशrय आहे. 



 

या दो�ह= रा�^ांना भारत हे एक मोडू शकणारे दबु!ल रा�^ आहे, असेच वाटते. Hयांच े

हे Sहणणे खरे आहे काय, हेह= आपण तपासनू पाgहले पाgहजे. 

 

गे>या सjटdबरम'ये भारत-पाक यoुाच ेवेळी देशातील प;रि9थती तशी /चतंाजनक 

वाटत होती. बंगाल बंद, केरळ बंद, मुंबई बंद, अशी वावटळ सkु झाल= होती. 

पंजाबी स|ुयासाठZ संत फHत<ेसगं यांनी आमरण उपोषणाचा प6वbा घेतला होता. 

काह= शहरातंून जातीय दंगल=ंनी उचल खा>ल= होती. पwुयात Hयावेळी अशी एक 

दंगल उडाल=. देशात एक कारची अंतग!त गsधळाची प;रि9थती �नमा!ण झाल= 

होती. पण पाiक9तानच ेआhमण झाले आWण सबंध ५० कोट=ंचा देश एकसंध उभा 

राgहला. नाग फणा काढून उभा राहावा, असे e8य Hयावेळी gदसले. जा�तभेद, 

पंथभेद, राजकcय मतभेद, महागाई, आ/थ!क ओढाताण असे सव! मतभेद आWण वाद 

बाजूला पडले व देशाच ेसंर(ण व तेह= एकवटून करणे, एवढेच एक 'येय उरले. 

 

पण Hयानंतर लढाई थांबवल=, ता8कंद करार झाला आWण प�ुहा 'ये, रे,माuया 

माग>या' सkु झाले आहे. 'बंद' भाषा प�ुहा सkु झाल= आहे. नशीब बंद होwयाची 

वेळ आल=, तर= ह= बंद भाषा चालचू आहे. लोकशाह= रा�^ात अंतग!त भांडणे 

असतात, हे मा�य, पण Hया भाडंणांच े9वkप देशाची शrती वाढ6वwयासाठZ असते. 

Hयांतून भावाHमक शrती पाgहजे तशी वाढवता येते. 

 

आमXया देशावर चीनने आWण पाiक9तानने ह>ला केला, तर तुSह= काय करणार, 

असे कोणी मला 6वचारतात. काय सागंणार मी Hयांना? या दोघाबंरोबर लढूच लढू. 

पण Hयाबरोबर देशातील एकाHमता कशी वाढेल आWण gटकेल, हेह= पाgहले पाgहजे. 

देश समथ! बन6वणे, हे लढwयाअगोदरच ेमहHHवाच ेकाय! आहे. आSह= लढwयासाठZ 

आSहांला कोणी मदत कर=ल, Sहणून 9व9थ राहून चालणार नाह=. 

 

संर(ण-साहा�य <मळ6वwयासाठZ मी अमे;रका, इं�लंड व र<शया या तीन देशांचा 



दौरा केला. संर(ण-मदतीब�ल मी तेथे चचा! केल=. Hया देशांनी थोडीफार मदत 

gदल=ह=. पण ह= चचा! कर=त असताना, भारताला काय fयावयाच ेनाह=, याचा 

�नण!य Hयांनी अगोदर केलेला होता, हे माuया ल(ात आले. त
ेहा ख-या अथा!ने 

संर(णाची तयार= आपल= आपणच केल= पाgहजे, असा आपला �नधा!र हवा. चीन हा 

सबंध भारत िजंकwयासाठZ मोठZ झपे घेईल, असे न
हे. तो bास देईल. सीमेवर 

कटकट= �नमा!ण कर=ल, पाiक9तानशी संधान बांधनू काह= कुरापत काढेलह=, पण 

सहजासहजी आता भारताशी धrकाबrुकc Hयाला करता येईल, अशी प;रि9थती 

राgहलेल= नाह=. आपले स�ैय चांगले पराhमी आहे. कोणी ह>ला के>यास Hयापासनू 

देशाच ेसंर(ण करwयाची Hयाची मोठZ gहमंत आहे. पण या स�ैयाXया 

साम_या!बरोबरच देशातील जनमनाच ेसाम_य! कसे पrके करता येईल, हे पाgहले 

पाgहजे. 

 

देशात iकंवा देशाXया संदभा!त घडणा-या घटनांच ेअथ! आपण नीट समजावनू 

घेwयाची आव8यकता आहे. आजकाल ता8कंद करारा6वषयी iकंवा शा9bीजींXया 

�नधना6वषयी बोलताना काह= राजकcय प( 'ध' चा 'मा' कkन बोलताना आढळतात. 

ता8कंदचा करार झाला, Hयाम'ये र<शयाXया साम_या!ची चीती आल=. कSय�ुन9ट 

रा�^ाने दोन aबगरकSय�ुन9ट रा�^ांम'ये समझोता घडवनू आणला. HयांXया 

डोrयात वाईट गो�ट= येwयाच ेकारण काय? पण या करारासंबंधी बोलताना मनात 

शंका बाळगून काह=जण बोलतात. ता8कंद करार काह= कोणी कोणाXया दडपणाने 

9वीकारलेला नाह=. Hयात उलट-सलुट द=घ! चचा! झा>या. डावपेचाXया गो�ट= 

झा>या. ता8कंदचा करार 9वीकारला, याचा अथ! पाiक9तानचा �दयपालट झाला, 

असे आSह= कधीच मानले नाह=. का8मीर 8नाब�ल या दो�ह= रा�^ांत पवू! 

पि8चमेइतकc 6वरोधी मते आहेत, असे 'यानात घेऊनच करारावर सvया झा>या. 

करार न 9वीकारणे हे gहदं9ुथानला शोभले नसते. ते gहताचहे= न
हते. आजह= 

ता8कंद करार मोडwयात आमचा फायदा नाह=. पाकलाह= हा करार मोडावयाचा 

झाला, तर प�ुहा आhमणच करावे लागेल. भाषणबाजी फार तर कर=त असतील; 

पण Hयामळेु करार मोडला गेला, असे न
हे. याबाबतची आमची भ<ूमका 9प�ट आहे. 



पाकशी मbैी ठेवwयाची आमची इXछा आहे; पण HयासाठZ का8मीरचा सौदा झाला 

पाgहजे, असे कोणी Sहणेल, तर Hयाला आमचा साफ नकार आहे. 

 

पंतधान इंgदरा गांधी नकुHयाच अमे;रकेत जाऊन आ>या. Hयानंी ह= भ<ूमका 9प�ट 

केल= आहे. आता प�ुहा फाळणी नाह=, अशी आमची ठाम भ<ूमका आहे. धमा!तीत 

लोकशाह=Xया क>पनेचा भारतासारpया मो�या देशात पराभव झाला, तर जगातील 

लोकशाह=च न�ट होईल, असे Hयांनी 9प�टपणे Sहटले आहे. 

 

पाiक9तानने प�ुहा भारताXया भमूीत घसूखोर पाठ6वले आWण कटकट= �नमा!ण 

के>या, तर काय करणार, असा 8न 6वचारला जातो. पण ता8कंद करार या 

संकटाला तsड देwयाXया आड येwयाच ेकारण नाह=. असे घसूखोर प�ुहा आले, तर 

भारत समथ!पणाने हHयार चालवील. रा�^ Sहणून जगताना साम_य! हे gटक6वले 

गेलेच पाgहजे अशी, आमची भ<ूमका आहे. आSह= यoुखोर नाह=. पण आमची 

Hयाचबरोबर संर(ण-भ<ूमकाह= 9प�ट असल= पाgहजे. 

 

अंतग!त शिrतसाम_य! हा आज देशापढु=ल एक महHHवाचा 8न आहे. नागा, <मझो 

यांसारpयांच ेबंड झाले, तर बाहेरची मदत मागता येणार नाह=. यासंबंधी बाहेर 

बोलताना मान खाल= घालावी लागत.े देशातील मधचंु7ाचा काळ संपला आहे. 

6ववाहानंतर मधचंु7ाच ेकाह= gदवस गे>यावर मीठ-<मरचीचा 6वचार जसा करावा 

लागतो आWण दैनंgदन कौटंुaबक जीवन सkु करावे लागत,े Hयाचमाणे आता देश 

आWण देशासमोरच े8न आSह= वा9तवतेने समजावनू घेऊ लागलो आहोत. Hया 

e�ट=ने हा एक कठZण काळ आहे. राजकcय नेHयांनी गंभीरपणाने बोलwयाचा आWण 

वागwयाचा हा काळ आहे. 

 

देश Sहणून भारताचा 6वचार हा आज ामpुयाने आपणांसमोर आहे. 9वातं�य ाjत 

होऊन १८ वषA झाल=. या संदभा!त, आSह= काय केले, काय गती केल=, असे 8न 

6वचारले जातात. पण देश Sहणून भारताचा 6वचार केला, तर �नदान गे>या हजार, 



द=ड हजार वषाUत या देशाची काह= गती झाल= नाह=, असे 6वfवान इ�तहासकार 

Sहणतात. महारा�^ात छbपती <शवाजीमहाराजाकंडून iकंवा अ�य ातंातून इतर 

काह= गतीच े9वतंb यHन झाले असतील, परंतु एक देश Sहणनू या देशाची 

गती गेल= द=डहजार वषA खुंटलेल=च आहे. याच संदभा!त 9वातं�यानंतरXया १० 

वषाUचा 6वचार केला पाgहजे. श(ैWणक, आ/थ!क (ेbांत आSह= गती कर=त आहोत. 

पण Hयाचबरोबर या गतीला मागे खेचwयाचहे= काय! सkु आहे. को>हापरुातील 

रंकाळा तलावाXया काठZ एक नंद= आहे. Hयाची एक कथा काह=जण सागंतात, कc 

हा नंद= Sहणे वष!भरात केसभर पढेु आWण गहूभर मागे सरकतो. हा नंद= जे
हा 

रंकाqयात उडी घेईल, Hयावेळी जललय होईल, असे सा/ंगतले जाते. आमXया 

गतीचहे= असेच काह=से चाल ूआहे. 

 

देशापढेु महHHवाच ेआ/थ!क 8न आहेत. ट=का कkन आ/थ!क 8न <मटत नाह=त 

iकंवा <मटवता येत नाह=त. 
यrती काह= यHनांनी लौकर �ीमंत होऊ शकत,े पण 

समाज तसा होऊ शकत नाह=. ५० कोट=ंचा देश बदलावयाचा आहे. योजनापवू!क 

काह= गो�ट= के>या व समाजाच े�नयोजन केले, तर थो�या काळात hां�तकारक 

बदल घडू शकतो, असा अनभुव इतर देशातंून आलेला आहे. समाजXया समाज 

�ीमंत, सखुी होऊ शकतो, हा आमXया काळातील hा�ंतकारक 6वचार आहे. 

नवन
या शोधांनी समाजातील ग;रबी व दा;र�य हट6वता येत,े असे अनभुवाने <सo 

झालेले आहे. आप>या देशात या कामाला यHनपवू!क लागwयाची आव8यकता आहे.  

र<शयासारखे देशह= 6वधायक वHृतीने शतेी, <श(ण यांसारpया 8नांXया गतीचा 

6वचार करतात. केवळ राजकcय 6वचारानेच हे केले जाते iकंवा करावे लागत,े असे 

नाह=. 

 

वBैा�नक eि�टकोणातनू ह= गती सा'य करता येत.े आSह= आमXया देशातील 

राजांची राYये लोकराYयात 6वल=न करwयाची hातंी केल=. इतर देशांतह= राजांची 

राYये न�ट करणा-या hांHया झा>या. पण मानवी जीवन बदलwयाची hांती यापढेु 

करावयाची आहे. gहदं9ुथानातील आ/थ!क व सामािजक ग;रबी नाह=शी झा>या<शवाय 



या देशातील लोकशाह=ला अथ! राहणार नाह=. आज महागाई आहे, ग;रबी आहे, 

इतरह= अनेक 8न आहेत. परंतु Hयाचबरोबर देशाचाह= 8न आहे आWण या 

8नाXया संदभाUतच इतर 8न सोडवावयाच ेआहेत. 

 

9वातं�य <मळून २८ वषA झाल=, याचा अथ! आपण आता सBान झालो आहोत. 

सBानामाणेच आपण यापढेु वागले पाgहजे. सBानामाणेच राजकारण केले पाgहजे. 

रा�^ वाढते आहे. HयाXया गरजाह= वाढ>या आहेत. संकटाचा काळ समोर gदसतो 

आहे. Sहणून नेHयांचीह= गरज आहे. पराhमाला जागा आहे, असा हा काळ. यावेळी 

रा�^ाला बळकट करwयाच ेकामच तुSह=-आSह= करावयाच ेआहे. 

 

५. १९६७ 2या साव<@Aक �नवडणकुBनंतर 

१९६७ मधील एका मलुाखतीXया आधारे 

 

साव!abक �नवडणकुcतील �नकालांचा अ�वयाथ! सागंताना कोणताह= एक �नि8चत 

�न�कष! काढणे केवळ अशrय आहे. जनतलेा 6वना6वलंब प;रवत!न हवे आहे, हेच 

जनतेने मतपेट=Xया fवारा सव! प(ांना दाखवनू gदले आहे. जनतचेा कल डावीकड े

आहे, कc उजवीकड,े याबाबतीतह= खाbी देता येणार नाह=. या �नवडणुकcत काnेँसला 

राYय6वधानसभांम'ये मो�या माणावर पराभव पHकरावा लागला आहे, हे अगद= 

खरे. परंतु याचा अथ! जनतेचा �नयोजनाला, �नधम� रा�^ाXया क>पनेला वा 

आंतररा�^=य (ेbातील गतमान तट9थतेXया धोरणाला 6वरोध आहे, असे माb 

Sहणता येणार नाह=. 

 

मग काnेँस प(ाचा हा पराजय कसा व का झाला? 9था�नक लोकभावना, 

�नण!यांXया अंमलबजावणीची अ(Sय gदरंगाई आWण काह= राYयातं काnेँसXया 



9था�नक नेतHृवा6व-oचा राग यांमळेु जनतनेे <मळाले>या संधीचा लाभ घेतला 

आWण काँnेस6व-oचा राग कट केला. 

 

या �नवडणकुcपासनू भारतात राजकcय 'पोलरायझशेन'ला ारंभ झाला आहे, असे 

माb मला वाटत नाह=. तशी भावना �नमा!ण झाल= आहे, एवढेच. परंतु अशा 

कारXया 'पोलरायझशेन'ला मी माb या(णी तर= फारसा उHसकु नाह=. तHHवत: 

न
हे; 
यावहा;रक e�yया. कारण 'पोलरायझशेन'ची ihया या(णी सkु होणे 

रा�^gहताला बाधक ठरणार आहे, असे मला वाटते. आज आपण रा�^=य 6वकासाXया 

Yया 9तरावर उभे आहोत, Hयाकड ेe�ट=(ेप टाकता माझ ेSहणणे कुणालाह= पटावे. 

कारण अशा ihयेतनू देशात यादवी यoु पेटेल, अशी मला भीती वाटते. 

 

याचा अथ! 6व6वध राजकcय प(ांनी वेळोवेळी उ�वणा-या 8नावंर आपापल= धोरणे 

9प�टपणे मांडू नयेत, असे नाह=. Hयामाणे शांततापणू! व घटनेXया चौकट=त राहून 

जन-आंदोलने उभारwयासह= माझा 6वरोध नाह=. पण राजकारणात 'पोलरायझशेन' हा 

शtदयोग Yया अथा!ने वापरला जातो, तो अथ! मला या(णी अमा�य आहे. 

जनतेची डा
या व उज
या गटांत 6वभागणी करणे देशाला परवडणारे नाह=. 

 

काnेँसचा पराभव मो�या माणावर झाला असला, तर= देशातील जनता �नि8चतपणे 

कोणHया तHHवBानाXया पाठZशी उभी आहे, हे /चb अfया6प 9प�ट झालेले नाह=. 

म7ास राYयात 76वड म�ुनेbा, केरळ राYयात कSय�ुन9ट �नयंabत संयrुत आघाडी 

आWण उHतर देश, बंगाल, aबहारात जनसंघ-कSय�ुन9टांसह बंडखोर काnेँसजनांXया 

नेतHृवाखाल= संयrुत दले सHतेवर आल= आहेत. 

 

अशा या वचैा;रक गsधळातून माग! काढwयासाठZ काnेँसच ेपनु:संघटन होणे 

आव8यक आहे. �नवडणूक �नकाल ल(ात घेता काnेँसला आHमट=का जkर केल= 

पाgहजे, अंगभतू दोष दरू केले पाgहजेत आWण जनतेXया भावनांच ेव आकां(ांच े

�तaबबं काnेँस संघटनेत अ/धक उमटले पाgहजे, यात मळुीच शंका नाह=. 



काnेँसXया मलूभतू धोरणाशी तडजोड सचु6वणार= कोणतीह= योजना मला मा�य 

नाह=. गे>या ८०/९० वषाUXया काळात काँnेसने राजकcय, सामािजक व आ/थ!क 

6वचारांची एक �नि8चत gदशा �नमा!ण केल= आहे. 9वातं�योHतर काळात 

नव�नमा!णाXया अनेक योजना आख>या आहेत आWण एका 6व<श�ट gदशनेे परुोगामी 

वाटचालह= सkु केल= आहे. 

 

या पा8व!भमूीवर, �नवडणुकcत काह= माणात पराभव पHकरावा लागला, या एकमेव 

कारणासाठZ जनसंघ वा 9वतंb प(ाशी प( या नाHयाने सहकाय! करणे ससंुगत 

ठरणार नाह=. या दोनह= प(ांXया मखु नेHयांबाबत माuया मनात अतीव आदर 

आहे. परंत ु
यिrतगत लोभ वा आदरभावनेचा उपसग! प(ाXया तHHवBानाला पोहोच ू

नये, या मताचा मी आहे. तHHवBानाXया e�ट=ने पाहता हे दोनह= प( 'जैसे थे' 

(Status Quo) वाद= आहेत. खास कkन आ/थ!क पनुर!चनेXया बाबतीत 9वतंb प( 

राजकcय e�yया समाजातील उXच व वरXया थरातील समाजाच े�त�न/धHव कर=त 

आहे आWण Sहणूनच �तगामी आहे. सां9कृ�तक (ेbातील 9वतंb प(ाची 

6वचारसरणी पाि8चमाHयांकड ेझकुलेल= आहे, तर जनसंघाच े9फू�त!9थान 

परुाणमतवाद= 6वचारसरणीत आहे. अशा प(ांशी काnेँससारखा ग�तमान व परुोगामी 

प( सहकाय! कk शकेल काय? याच ेउHतर 'नाह=' असेच fयावे लागेल. 

इ�तहासाकड ेपाठ iफरवनू आHमघाताला <सo होwयाचाच तो एक कार ठरेल. 

 

जासमाजवाद= प(ाशी सहकाय! करwयाची क>पना माb �नि8चतपणे 6वचार 

करwयाजोगी आहे. अथा!त दो�ह= बाजकूडील मखुांत वचैा;रक देवाणघेवाण iकतपत 

होत ेव दो�ह= प( एकमेकांशी सहकाय! करwयास iकतपत उHसकु आहेत, यांवरच 

सारे अवलंबनू आहे. 
यावहा;रक अडचणी बाजूला सारता आ>यास, तHHवत: या दोन 

प(ांत वचैा;रक मतैrय अस>याचचे gदसनू येईल. 

 

भारतीय राYयघटनेने राYयांना gदलेल= 9वायHतता देशातील फुट=र वHृती वाढ=ला 

लावील, असे मला वाटत नाह=. स'याची 9वायHतता राYयांना व कd 7ांना सारpयाच 



माणात पर9परपरूक ठरणार= आहे. कd 7ाला दबु!ल करणे एवढाच जर काह= 

gहतसंबं/धयांना अ<भेत असलेला 9वायHततेचा अथ! असेल, तर तो अनथ!कार= आहे, 

असेच मानावे लागेल; पण भारताXया घटनाकारांनी या सव! बाबीचंा 6व9ताराने व 

खोलवर 6वचार कkनच 9वायHततेXया क(ा �नि8चत के>या आहेत. अथा!त या 

क(ांमागील भावना समजावनू घेतल= पाgहजे. एवढे प_य पाळ>यास कd 7ात वा 

राYयातं कोणHयाह= कारची सरकारे 9थापन झाल=, तर= जग�नाथाचा हा रथ यो�य 

मागा!नेच माग!hमण कर=ल. 

 

चा;र�यहननाची क>पना केवळ लोकशाह=शीच 6वसंगत आहे, असे नसनू, 
यिrतगत 

जीवनात पाळावयाXया <श�टसंमत संकेताशीह= ती 6वसंगत आहे. आWण Sहणूनच हा 

माग! के
हाह= HयाYय व �नषधेाह!च आहे. स|यतेXया मया!दा ओलांडणारा हा कार 

gहडीस व ओंगळवाणा आहे. असे कार थाबंलेच पाgहजेत. 

 

सरु(ा दलाची ^ेड य�ुनयन (संघटना) असा कार जगाXया पाठZवर कुठेह= असत 

नाह=. या 8नावर तडजोड नाह=. कारण अशा कारची ^ेड य�ुनयन (संघटना) 

देशgहताशी 6वसंगत आWण अराजकाला �नमंbण देणार= ठरेल. देशात हळूहळू 

लोकशाह= ि9थर होत असताना पो<लसांचा संप 
हावा, ह= घटना खेदजनक आहे. 

अनशुासनावर आधारले>या पोल=स संघटनेला संपाच ेतHHव मा�य असलेल= ^ेड 

य�ुनयन (संघटना) 9थापन करwयास अनमुती gद>यास लोकशाह= संकटात येईल. 

 

अथा!त पो<लसांची गा�हाणी मांडwयासाठZ मया!gदत अ/धकारांचीह= संघटना अस ूनये, 

असे माb कुणीह= Sहणणार नाह=. gद>ल=तलेच उदाहरण �यावयाच ेझा>यास, gद>ल= 

पो<लसांXया अशा कारXया संघटनेला मा�यता देwयात आल= होती. परंतु ददु�वाने 

या संघटनेXया नेHयानंी ती संघटना ^ेड य�ुनयन तHHवावर चाल6वwयाचा यHन 

केला व या यHनांतनूच संपाच ेअ;र�ट ओढवले. अथा!त लोकशाह=ला धोका �नमा!ण 

करणारे कोणतेह= कृHय सहन केले जाणार नाह=, असा सरकारचा पrका �नण!य 

अस>यानेच प;रि9थती आटोrयात आल=. 



 

अराजकवाद= अपवHृतीं6व-o लोकमत संघgटत करwयाची जबाबदार= ब
हंशी 

वHृतपbांची असनू, ह= जबाबदार= पbकारांनी पार पाडल= आहे, असे मला वाटत.े 

पो<लसांXया संपाXया संदभाUत मी हे 6वधान कर=त आहे. लोकमताचा पाgठंबा असेल, 

तर अशा अप-वHृतीवंर मात करणे मळुीच अशrय नाह=, असे मला वाटते. 

लोकशाह=त 'बंद' वा 'घेराओ'ना मळुीच 9थान अस ूनये, असे माझ े9प�ट मत आहे. 

कारण हे दो�ह= कार लोकशाह=शी संपणू!त: 6वसंगत आहेत. 

 

केवळ �नवडणकुcXया �न<मHताने ;रपिtलकन प( आप>या प(ाशी यतुी करतो, 

Sहणून तhार करwयाच ेवा नाराज होwयाच ेकाह= कारण नाह=. कारण लोकशाह=त 

सHतेXया गाभा-यात <शरwयाच े�नवडणकू हे भावी अ9b आहे. आWण याची जाणीव 

असणे, यात गरै काह=च नाह=. अथा!त याच े�ेय बoुवासी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

यांना आहे. Hयांनी आप>या समाजात चंड जागतृी केल=. Hया जागतृीचाच प;रपाक 

Sहणून ;रपिtलकन अनयुायी �नवडणकू-(ेbात जाणीवपवू! आघाडीवर असतात. 

केवळ �नवडणकुcXया �न<मHताने इतरेजनांशी सहकाय! करwयाची सkु झालेल= ह= 

ihया अHयंत महHHवाची आहे. काँnेसम'ये संघgटत झाले>या समाजाच ेव आपले 

gहतसंबंध एकच आहेत, ह= भावना लोकांत �नमा!ण करwयाच ेकाम काँnेसला िज>हा 

प;रषद �नवडणकुcXया �न<मHताने करावयाच ेआहे. तसे घड>यास, हा समाज 

सहकार= व इतर चळवळीतं जाणीवपणू! भाग घेईल आWण ह=च लोकशाह=-संवध!नाची 

नांद= ठरेल, असे मला वाटते. 

 

६. गहृमं@Aपदा2या कसोट)च ेवष< 

'लोकसHता' (१९६७) gदवाळी अंकातील मलुाखतीXया आधारे. 

 

गे>या �नवडणकुcनंतर भारताच ेअंतरंग ढवळून �नघाले आहे. भारताXया 6व6वध 



8नां6वषयीची सामा�य माणसाची िजBासा वाढल= आहे. 8न तर रोज नवे �नमा!ण 

होत आहेत. द�ुकाळाXया, अ�नटंचाईXया आपHतीतंून बाहेर पडायXया आतच अनेक 

द�ुवHृती प�ुहा एकदा उफाळून आ>यासारpया gदसत आहेत. भा6षक तंटे, ादे<शक 

तhार= व जातीय पवू!nह ह= आप>या द�ुवHृतींची वा-ळे आहेत. Hयांचा उ7ेक असा 

आलटून पालटून का होतो, याचा 6वचार 
हावयास हवा. 

 

या 8नांXया शा9bीय चचAबरोबरह= भारताला रा�^ Sहणून जगावयाच ेअसेल, 

आपला उHकष! साधावयाचा असेल, तर Hयाला 9वत:Xया आचाराचं े�नयमन करायला 

लागेल. परचh आले, कc आपल= राि�^य भावना अ<भमान वाटावा, इतrया 

चांग>या र=तीने gदसते; आWण त ेसंकट गेले, कc प�ुहा गाड ेमळू पदावर येत.े असे 

का होत आहे? आप>या राि�^यतेचा रंग कXचा आहे का? राि�^य भावनेच ेधागे 

दबुळे आहेत का? राि�^य नाग;रकता आपणांला पेलत नाह= का? 

 

या सव! राि�^य 8नाकंड ेगहृमंbी होwयापवू� मी काह=सा तट9थपणाने पाहात असे. 

राजकcय e�ट=ने Hयाचंा 6वचार कर=त असे. पण गहृमंabपद ह= फार मोठZ जबाबदार= 

आहे. ती लोकांXया जीवनाशी, HयांXया सरु�(ततेशी �नग�डत झालेल= आहे. Hया 

भ<ूमकेवkन जे
हा मी या 8नाकंड ेपाहतो, ते
हा मला एक वेगळा अनभुव येतो. 

केवळ कायदा व स
ुयव9था यांपरुती माझी जबाबदार= मया!gदत राहात नाह=. रा�^ात 

शांतता, सौहाद!, ऐrय कसे नांदेल, याची /चतंा मला करावी लागते. ादे<शकता 

iकंवा भा6षकता, धम! iकंवा जाती याXंया पल=कड ेजाऊन 6वचार करwयाची e�ट= 

येते. भारतीयHवाची खर= चीती येते. भेदातंह= अभेद पाहावा लागतो. 

 

माझा अनभुव सागंतो. महारा�^ाचा मpुयमंbी होतो, ते
हा मी अनेकदा gद>ल=त येत 

असे. महारा�^ाच े8न मांडwयासाठZ यावे लागे. Hया वेळेस इतर राYयांचहे= 

मpुयमंbी येत. आमXया राYयाला परेुसा पसैा नाह=, �याय <मळत नाह=, असे 

सव!जण सागंत. पण आता गहृमंbी Sहणून जे
हा मी सव! राYयातं जातो, ते
हा 

�तथे असे gदसत,े कc कd 7 सरकार आप>याकड ेदलु!( कर=त आहे, असे सवाUनाच 



वाटते. मग 8न पडतो, कc gद>ल= जर कोणालाच �याय देत नसेल iकंवा परेुसा 

पसैा देत नसेल, तर gद>ल=चा पसैा जातो कुठे? इतकेच न
हे, gद>ल=त>या 

लोकांनाह= असे वाटत,े कc कd 7 सरकार आप>याकड ेपरेुसे ल( देत नाह=. 

 

पण ह= समजूत चकुcची आहे, हे इथे आ>यावर पटते. खरे Sहणजे, ह= वाढHया 

भकेुची ल(णे आहेत आWण Hयामळेुच ह= समजूत �नमा!ण होत.े मलूत: 8न 

आ/थ!क आहे. Hयाचा उ7ेक भाषा iकंवा देश यांXया आधाराने होतो. Hयामळेु 

रा�^ाच ेऐrयच धोrयात येत आहे. 

 

मी गहृमंbी झालो, ते
हा देशाचा 'मडू' अशा कारचा होता. Hयावेळची देशाची 

मन:ि9थती थोडीशी उदास होती. द�ुकाळ, अ�नटंचाई यांमळेु अथ!
यव9था 6वकल 

झाल= होती. 9वातं�यकाल=न नेतHृवाचा शवेटचा दवुा �नखळून पड>यावर होणार= 

पgहल= �नवडणूक जवळ आल= होती. लोक अधीर झाले होते. सरकारात बदल 

करwयाच ेआपले साम_य! वापरावयाची लोकांची इXछा gदसत होती. लोकशाह=Xया 

कसोट=चा तो काळ होता. 'बंद'Xया चळवळी चाल ूहोHया. 6वfया_याUXया असंतोषाच े

9फोट gठकgठकाणी होत होते. गोवधबंद=चा 8न धसास लावwयाच ेयHन सkु होत.े 

gहदं=चा 8न होताच. राजकारणह= अि9थर होते. �नवडणुकcपवू�ची ह= सार= 

अि9थरता होती. Hयामळेु �नवडणकुc तर= सरुळीत पार पडतील, कc नाह=, या /चतंेत 

मी होतो. 

 

पण आहे या प;रि9थतीला सामोरे जायलाच हवे होत.े लोकशाह= हे अि�नgद
य आहे. 

�नवडणकुाह= Hयाचाच एक भाग. राYयकHयाUसकट सवाUनी जनतपेढेु जायला हवे, ते 

टाळता येणार नाह=. Sहणून मला Hयावेळी वाटले आWण आजह= वाटत,े कc 

�नवडणकू ह= समाज ढवळून काढणार= ihया आहे. HयासाठZ राजकHयाUनी सदैव 

तयार असलेच पाgहजे. गहृमंbी Sहणून मी कोणत ेधोरण 9वीकारतो आWण अमलात 

आणतो, या6वषयी Hयावेळी चचा! चाल ूहोती. 



 

माuयापढेु येणारे 8न हाताळwयाचा माझा 9वत:चा असा एक eि�टकोण आहे. मी 

राYयकता! Sहणून तो 9वीकारला आहे. ihयाश�ूय चचा! करणारा पं�डत होऊन मला 

माझी राYयकHया!ची भ<ूमका करता येईल, असे वाटत नाह=. राYय करणारा पढुार= 

हा समाजाXया 6व6वध 8नांची उकल, जसे त े8न पढेु येतील, तशी कर=त जातो. 

Hयाची 9वत:ची पोथी�न�ठ iकंवा सoैां�तक 6वचारसरणी पढेु ठेवनू iकंवा HयाXया 

चौकट=त राहून Hयाला समाजाच े8न सोड6वता येणार नाह=त. 

 

गहृमंbी Sहणून धोरण ठर6वताना मी दोन सbू ेठरवल= होती. मला वाटे, कc गहृमंbी 

Sहणून कणखरपणा दाख6वला पाgहजे; पण तो दाखवायचा असेल, तर 8नांची 

यो�य र=तीने उकल कkन घेwयासाठZ लागणारा समजूतदारपणाह= दाख6वला पाgहजे. 

कणखरपणा Sहणजे हेकटपणा न
हे. तसेच ताiक! क 6वचारदश!न केवळ तHHवचचAला 

ठZक gदसत;े पण 
यवहाराची कसोट= लागल=, कc Hयात>या अडचणी gदसायला 

लागतात. लोकशाह=त तर हा 
यवहार असंpय लोकांना बरोबर घेऊन करावयाचा 

असतो. 

 

मी फrत दोन 8नाचंा उ>लेख करतो. मी गहृमंbी झालो, ते
हा गोवधबंद=ची 

चळवळ सkु झाल= होती. ती करणा-या लोकांना वाटत होत,े कc राYयघटनेत �तची 

तरतूद आहे व ती अमलात आल= पाgहजे. Sहणून सरकारवर दडपण आणwयासाठZ 

चळवळ आव8यक आहे. काह= लोक गोवधबंद=च े6वरोधक होते. सरकारला दो�ह= 

eि�टकोणांचा 6वचार करावयाचा होता. पण चळवळ चाल ूहोती. परु=Xया 

�ीशंकराचायाUXया उपोषणाने वातावरण तंग झाले होते. ते
हा Hयाचा �तकूल 

प;रणाम राजधानीवर होऊ नये, याची काळजी घेणे गहृमंbी या नाHयाने माझ े

कत!
य होत,े Sहणून मी मनाशी कठोर �नण!य घेतला. तो Sहणजे �ीशंकराचायाUना 

अटक करwयाचा. अनेक e�ट=ंनी Hयाच ेप;रणाम होणार आहेत, हे माuया मनात मी 

जाणले होत.े तर= शातंतेXया e�ट=ने आव8यक असा तो �नण!य मी घेतला आWण 

परु= येथे Hयांची पाठवणी केल=. पण गोवधबंद=Xया परु9कHयाUशी मी पवू!nह ठेवनू 



वागलो नाह=. पवू!�नि8चत मत ेमनात बाळगून 8न सटुणार नाह=त, असे मला 

वाटते. राYयकHया! प(ाकडूनह= काह= चकुा झा>या अस>यास तो �त�ठेचा 8न न 

करता जनतेXया इXछेनसुार न
या e�ट=ने Hया 8नांची फेरतपासणी करणे ख-या 

राYयकHया!च ेधोरण असले पाgहजे. Sहणूनच मी गोवधबंद=Xया 8नाची फेरतपासणी 

करwयास तयार झालो. HयासाठZ स<मतीची 9थापना केल=. सरकारने नेमलेल= ह= 

स<मती सव! e�ट=ंनी �नि8चत 6वचार कर=ल. 

 

दसुरा 8न न(लबार=चा. तो हाताळwयासाठZ कणखरपणा, समजूतदारपणा 

दाखवायला हवा होता. न(लबार= हे असंतोषाच ेतीक होऊ पाहात आहे, संबं/धतांनी 

नम�ुयासाठZ सkु केलेला तो एक राजकcय योग होता. िजथे काnेँस प(ाच ेसरकार 

नाह=, अशा राYयात तो घडत अस>याने HयाXयाशी संबंध येणे ह= एक नाजकू बाब 

होती. लोकांना वाटत होत,े कc काnेँसेतर सरकारशी आमच ेवत!न प(पाती असेल. 

पण मला प(ापे(ा देश मोठा वाटतो. Hया देशात>या लोकांची इXछा ह= साव!भौम 

आहे, हे एकदा मा�य के>यानंतर HयांXया �नण!याचा 9वीकार केला पाgहजे. Sहणून 

न(लबार=Xया 8नाकड ेमी संकु/चत प(ीय e�ट=ने पाहात न
हतो. कायदा व 

स
ुयव9था यांच ेर(ण करwयापरुता माझा संबंध होता. न(लबार=त Hयालाच धोका 

आहे, हे जे
हा gदसनू आले, ते
हा काय!वाह= करणे ज-र=च ेहोते. काnेँसप(ीय या 

नाHयाने सामािजक �याय व समता या तHHवांवर समाजाच ेि9थHयंतर घटनाHमक 

मागा!ने केले पाgहजे, यावर माझी �oा आहे. कदा/चत घटनाHमकतेच ेहे बंधन 

पड>यामळेुच गे>या वीस वषाUत अशा ि9थHयंतराXया gदशनेे भारतात परेुशी गती 

झाल= नसेल. पण शोषक वगा!च ेgहतसंर(ण आSहांला करावयाच ेन
हत.े 

न(लबार=तह= आSहालंा 6व<श�ट वगा!च ेर(ण करायच ेन
हते. आSहांला र(ण 

करायच ेहोत,े शांततेच.े बंगाल सरकारला मी सवाल केला, तो हाच, कc सामािजक 

ि9थHयंतरासाठZ जे तमुच ेकाय!hम ठरले असतील, त ेआता घटनाHमकर=Hया 

अमलात आणwयाची संधी आल= आहे. �तचा फायदा तुSह= घेतला पाgहजे. पण 

बंगाल सरकारम'ये सहभागी झाले>या प(ानंी Hया सरकारवर अशा त�हेच ेदडपण 

आणले नाह=. संसद=य मागाUनी ज<मनींचा 8न न सोड6वता तो दहशतीने 



सोड6वwयास एका प(ाने ोHसाहन gदले. न(लबार=त gहसंाHमक सामदुा�यक 

आंदोलन करwयाच ेयHन झाले. जेथे सरकारच तुमXया हाती आहे आWण जनतेला 

ि9थHयंतर हवे आहे, तेथे gहसंा कशाला, अशी माझी भ<ूमका होती. माuया मते 

न(लबार=Xयाfवारे 'माओवाद' या देशात आणwयाचा यHन झाला. सरकारच अशा 

यHनात सहभागी झाले, तर देशgहताXया e�ट=ने आSह= 9व9थ बसनू चालेल काय, 

हा आमXयापढेु खरा 8न होता. देशाXया सीमेवर माओवादाचा नंगानाच आWण 

देशात Hयाच ेअनकुरण ह= 
यहूरचना कोणHयाह= प;रि9थतीत फोडल= पाgहजे. ती 

देशgहताXया eि�टने घातक आहे. मला वाटते, लोकमत माuया बाजूने आहे. 

 

मला वाटत,े कc भारतीय समाजाची मान<सक घडणच अशी आहे, कc Hयाला 

कोणताह= बदल उHकटतेने हवा आहे, असे वाटत असले आWण HयासाठZ ताHका<लक 

उ7ेक जर= �नमा!ण झाले, तर= Hयाला हा बदल शांततेने 
हावासा वाटत असतो. 

१९६७ Xया �नवडणुकcच े�नकाल हे भारतीय समाजाXया मान<सक घडणीच ेएक 

उHकृ�ट उदाहरण आहे. 

 

मला Hयावेळची माझी मन:ि9थती आठवते. गहृमंbी या नाHयाने Hया �नवडणकुा 

शांततेने 
हा
यात, याची काळजी मला �यावयाची होती. या �नवडणुकc शवेटXयाच 

ठरतील, अशी अभ7 भाiकत ेवत!6वल= जात होती. पण जे घडले आहे, ते सव! 

जगाने पाgहले आहे. राजकcय समज iकंवा यो�य तो �नण!य घेwयाची (मता ह= 

काह= सा(रतेवर अवलंबनू नसते. मला वाटते, <श(णानेह= एक कारचा मनोगंड 

येतो, �यनूगंड येतो. आपले समाजाXया अंतम!नाशी असलेले संबंध सटुतात. बावqया 

वेशातील फाटकc व9b ेघातलेल=, द=न gदसणार= माणसेह= चंड धrका देऊ 

शकतात, राजवट= कोलमडव ूशकतात, राYयकHयाUना व राजकcय प(ांना धडा 

<शक6वतात, हे लोकशाह=च ेसाम_य! आहे. भारतीय जनतेने त े<सo केले आहे. 

आWण हे सारे शांततेने घडवनू आणले, याचा मला अ<भमान वाटतो. Sहणूनच माझा 

जनतेवर=ल व लोकशाह=वर=ल 6व8वास दणुावला आहे. 

 



आप>या देशाला HयाXया 6वशालतेचा 6वसर पडले, 6वशाल 9वjने जाऊन �तथे 

संकु/चत भावना -जतील, कc काय, याच गो�ट=ंची मला काळजी वाटते. भारत हा 

चंडकाय देश आहे. तेच Hयाच ेफार मोठे साम_य! आहे. जाग�तक राजकारणात 

आप>याला Hयामळेुच �त�ठा लाभलेल= आहे, हे आपण 6वसरलो, तर हा देश 

�न�भ होईल. gहमालयाची उHतुंगता, सागराची खोल= व 6वशालता, भारताXया 

नfयांतून अखंड वाहात असलेल= एकच उदाHत उदारतेची परंपरा, मंgदरांत तेवणारे 

नंदाद=प व म<शद=म<शद=ंतून भ>या पहाटे ऐकू येणार= बागं हे भारताच े
यिrतमHHव 

आहे. मला वाटत,े Hयाचा 6वसर या देशाला पडू नये. तो 6वसर पडला नाह=, तर हा 

देश खरोखरच महान होईल, हा माझा 6व8वास आहे. 

 

 

७. कF G-रा4य संबंधांवर Jि�ट/ेप 

'माणूस' (१९६८) gदवाळी अंकातील मलुाखतीXया आधारे. 

लोकशाह=त �नवडणकू ह= एक सामािजक ihया असत.े राजकcय प( मतदाराकंड े

Hयावेळी नसुती मते मागत नाह=त, तर आप>या 6वचारसरणीचीह= छाप HयांXयावर 

पाडwयाचा यHन करतात. 6व6वध gहतसंबंधाच े�त�नधी, आपण राजकcय 

�त9पध� Sहणून, एकमेकांना आ
हाने देतात. या e�ट=ने काnेँसखेर=ज कSय�ुन9ट 

आWण जनसंघ हे दोनच महHHवाच ेअWखल भारतीय प( आहेत. दो�ह= समाजवाद= 

प(, हे ॉटे9टंट काnेँसवाद= आहेत, असे माझ ेमत आहे. ादे<शक प(ांत डी. एम.् 

के. हाच एक प( पढेु आला आहे. 

 

१९६७ Xया �नवडणुकcत लोकांचा 'मडू' लोकशाह=ने Hयांना gदलेला मता/धकार 

वापkन एक नवाच योग कkन पाहwयाचा होता. संयrुत आघा�यांच ेराजकारणी 



तंb कसे जमत,े हे 6वरोधी प(ांना एकदा अजमावनू पाहावयाच ेहोते. Hयामाणे 

काnेँसेतर आघा�यांना संधी <मळाल= व सात राYयातं काँnेसेतर प(ांची सरकारे 

9थापन करwयात आल=. 

 

लोकांचा उHसाह वाढता होता. काnेँसेतर प(ांनाह= ह= सवुण!संधी ाjत झाल= होती. 

पण गे>या वषा!तील या सरकारांचा अनभुव ल(ात घेता वाटत,े कc काnेँसेतर 

प(ांनी ह= सवुण!संधी वाया घाल6वल= आहे. सHता िजंकwयाच ेव राब6वwयाच ेएक 

तंb Sहणून संयrुत आघा�यांच ेराजकारण फसले आहे, असेच Sहणावे लागत.े 

Hयामळेु नजीकXया काळात नवीन राजकcय सोय;रकc होतील, असे gदसत.े संयrुत 

आघाडी ह= एक लोकशाह= सHता9पधAतील डावपेचाची अव9था (Tactical Phase) 

आहे. परंत ुह= अव9था आता तूत! तर= संप�ुटात आल= आहे. तर= सoुा Hयात 

gदसलेल= लोकांची योगशीलता वाखाणwयाजोगी आहे. पण ह= योगबoुी यापढेु 

आता अ/धक वा9तववाद= होईल, असे मला वाटत.े कारण मतदार मत देतो, ते 

देशात ि9थर सरकार �नमा!ण 
हावे, Sहणून. देशात राजकcय अ9थयै! असेल, तर 

अनेक महHHवाXया सधुारणांची गती कंुgठत होते. Hयामळेु लोक आता काँnेसकड े

प�ुहा वळतील; असे मला वाटते. काnेँसXया भ6वत
याशीच या देशाच ेभ6वत
य 

�नग�डत होणार, असेह= gदसते. याचा अथ! आगामी मदुतपवू! �नवडणुकcत काnेँसला 

6वनासायास 6वजय <मळेल, असा करता येणार नाह=. या लोक6वल(ण कालखंडात 

घडले>या अनेक घटनांतून काnेँसलाह= बोध �यावा लागणार आहे. 

 

आप>या राYयघटनेXया योगाचा 6वचार करता हा कालखंड अ�तशय मोलाच े

अनभुव देऊन गेला. सभापतीच ेअ/धकार, 6व/धमंडळाचा दजा!, मpुयमं�यांच ेव 

राYयपालांच ेसंबंध, राYयपालाची भ<ूमका हे जसे घटनाHमक 8न उ�वले, तसेच 

प(ांतराचा राजकcय 8नह= मो�या माणात पढेु आला. ादे<शक प(ांची सरकारे 

आWण राि�^य 8ना6ंवषयीच ेHयांच ेधोरणाHमक मतभेद असेह= 8न �नमा!ण झाले. 

उदाहरणाथ!, gहदं=चा 8न. राि�^य 8नांXयाबाबत काnेँसेतर प(ातं पर9पर6वरोधी 

मते अस>यामळेु Hयाचंी इXछा असनूह= काnेँस6वरोधी आघाडी त ेउभाk शकत 



नाह=त, हेह= Hयाच वेळी <सo झाले. थोडrयात, लोकशाह= राYयपoतीXया 6व6वध 


यवहारांची एक कारे पर=(ाच पाgहल= गेल=. 

 

राYयसरकारांचा कd 7ाशी असलेला संबंध या वषा!तील घटनांमळेु अ/धक �नकटचा व 

वा9तववाद= होईल, अशी आशा वाटते. शवेट= राजकारण iकंवा राYयशासन हा एक 


यवहार आहे. तेथे यश9वी 
हावयाच ेअसेल, तर का>प�नक भीती iकंवा फोल 

9वjनरंजन या दो�ह=चंाह= Hयाग करावा लागेल. राि�^य राजकारण हे अधातंर= राहू 

शकत नाह=. त ेज<मनीवkन चालावयाच ेअसेल, iकंवा जनता<भमखु करावयाच े

असेल, तर संघराYय ह= अटळ राYय
यव9था आहे. राि�^य राजकारण हे एका 

अथा!ने ादे<शक iकंवा 9था�नक राजकारणच असते. अमे;रकेXया अ'य(पदासाठZ 

उभे असलेले उमेदवार �नrसन यांनी नकुतचे Sहट>यामाणे Hयेक मतदार मत 

देताना आप>या देशाचा फायदा कोणाला मत gद>याने अ/धक होईल, याचाच 

6वचार थम कर=त असतो. याच अथा!ने 9था�नक राजकारणाचा राि�^य 

राजकारणाशी अभेfय संबंध आहे. 

 

याच कारXया जाWणवेतून कd 7 सरकारह= साम_य!शाल= होwयास मदत <मळते. कd 7 

सरकारची संमती, सहानभुतूी, सहकाय! व साहा�य अस>याखेर=ज आप>या देशाचा 

6वकास होणार नाह=, हे राYयसरकारांना कळून चकुले आहे. इतकेच न
हे, तर इतर 

घटक राYयांचीह= सहानभुतूी आप>याला <मळ6वल= पाgहजे, हे ादे<शक सरकारांXया 

आता �नि8चतपणे 'यानी आले आहे. अशा कारच ेकd 7ावलंबन हेच कd 7 सरकारच े

खरे साम_य! आहे. Hयामळेुच हा देश दभंुगला जाणार नाह=, असे मला वाटते. मधनू 

मधनू पर9परातं काह= तणाव iकंवा तंग प;रि9थती �नमा!ण होणारच. पण एक 

गो�ट ठामपणे Sहणता येईल, कc आता अलग होwयाXया वHृती दबुqया झा>या 

आहेत. 7. म.ु क. सारखा प(ह= भारतापासनू अलग होwयाची भाषा आता काढ=त 

नाह=. उHतरपवू! भारताम'ये माb असा आवाज अजून ऐकू येतो; Hयाकड ेदलु!( 

कkन चालणार नाह=. 



 

दसुरा �न�कष! असा, कc राYयसरकारच ेअ/धकार राYयgहत साधwयासाठZ अपरेु 

आहेत, ह= जाणीव आता राYयांना झाल= आहे. अनभुवातून <मळणारे हे एक <श(ण 

आWण शहाणपण असते आWण ते आता राYयांनी घेतले आहे. Hयामळेु के�7=य सHता 

मजबतू हवी आWण Hयात राYयसरकारांना भावी व प;रणामकारक वाटा आWण 

सहभाग हवा, ह= गो�ट सवाUना पटू लागल= आहे. ह= राYयघटनेची न
हे, तर 

लोकgहताXया राजकारणाची (Welfare Politics) सrती आहे, असेच मला वाटत.े 

लोकशाह= जर आप>या नाग;रकांना 6वकासाची संधी देत नसेल, तर ती gटकणार 

नाह=. Sहणून राYयांXया 6वकासाचा 6वचार करताना रा�^gहताची चौकट जशी 

महHHवाची, तसेच Hया देशातील लोकांच ेgहतह= महHHवाच ेआहे. Sहणून रा�^ाच े

आ/थ!क धोरण iकंवा HयाXया 6वकासाचा वेग यावर देशातील लोकक>याण अवलंबनू 

आहे. लोकक>याणाXया योजनांवर रा�^ाच ेराजकcय 9थयै! अवलंबनू आहे. Sहणून 

आ/थ!क 6वकासाची सामा�य नाग;रकाला <मळणार= संधी आWण HयाXया 

भ6वत
याब�लच ेआ8वासन या दोन �नकषांवर कोणतीह= राि�^य अथ!
यव9था 

तपासल= पाgहजे. तोच आप>या राजकारणाचा पाया असला पाgहजे. जी अथ!
यव9था 

हे नाकार=ल, तेथे राजकcय 6वभाजन होईल iकंवा संगी लोकशाह=ह= धोrयात येईल. 

 

आज तर= gदसत,े ते असे, कc म7ास व पंजाबखेर=ज अ�यb ादे<शक प( फारसे 

बळ नाह=त. ादे<शक प(ांचा धोका Hयामळेु फारसा राgहलेला नाह=. ादे<शक 

प(ह= 9वत:Xया 6वकासासाठZ के�7ावर अवलंबनू अस>यामळेु आWण रा�^ाXया 

संपHतीची �न<म!ती व वाटणी राि�^य पातळीवरच ठरत अस>यामळेु ादे<शक प( 

जनक>याणाXया सव!च योजना 9वत:Xया gहमतीवर पार पाडू शकणार नाह=त. 

Sहणून ादे<शक प( हा राजकcय जीवनाचा नवा घाट (पॅटन!) होईल, असे मला 

तर= वाटत नाह=. भारतीय संघराYयात राहwयानेच आपला सवाUगीण आ/थ!क 6वकास 

साधेल, हे 9वानभुवाने लोकांना पटले, तर ादे<शक प( फार काळ gटकणार नाह=त. 

 

राि�^य प(ांनी आपल= राि�^य धोरणे आखावीत आWण ती जनतसेमोर सतत 



6वचाराथ! मांडीत राहावे, असे मला सचुवावेसे वाटत.े जनतेचा Hयाबाबत कौल 

<मळ6वwयासाठZ �नवडणुका लढवा
यात. Sहणून  माझ े
यिrतगत मत असे आहे, 

कc राYयांXया 6व/धमंडळाXया �नवडणुका आWण संसद=य �नवडणुका वेगवेगqया 

वेळी 
हा
यात, Sहणजे मतदारांना ादे<शक gहतासाठZ वेगळा 6वचार करावा लागेल 

आWण संसद=य �नवडणुका राि�^य उg��टाXंया आधारे लढ6व>या जातील. राि�^य 

धोरणावर आपला भाव पाडwयासाठZ iकंवा सHतेचा ादे<शक वाटा <मळ6वwयासाठZ 

ादे<शक प(ांना राि�^य प(ांशी �नवडणकू-करार करावे लागतील. पण ह= 

अव9थाह= फार काळ gटकणार नाह=. कारण, भारतीय अथ!
यव9थेची गती या 

सवाUना एकb खेचीत राह=ल. 

 

भारताXया राजकcय एकतेचा 6वचार करताना, a�gटश राजवट=त येथे असले>या 

के�7=य सHतेचा तुलनाHमक 6वचार आप>या मनात ामpुयाने असतो. a�gटश 

सHता ह= लोकशाह= तHHवावर आधारलेल= नस>याने Hयावेळी असलेले सरकार 

लोकशाह= 9वkपाच ेन
हते. Hयाच ेसाम_य! नोकरशाह=Xया पोलाद= चौकट=च ेहोते. 

ते
हा Hया काळXया कd 7=य a�gटश सरकारची �न आप>या राYयघटनेने �नमा!ण 

केले>या जासHताक कd 7 सरकारची तुलना करणे चकुcच ेआहे. 

 

लोकशाह=त �नमा!ण झालेले सरकार हे लोकमतावर चालणार अस>याने त ेएका 

अथा!ने अशा8वतच असते. ह= अशा8वतता iकंवा अ�नि8चतता याचंा धाक ह=च 

राYयकHया! प(ाला लोका<भमखु ठेवणार= शrती असते. 

 

दसुरा म�ुा असा, कc भारताची राYयघटना ह= संघराYयाचीह= (फेडरल) नाह= आWण 

एककd 7= (य�ुनटर=) राYयाचीह= नाह=. दोहsतील चागं>या क>पना एकabत कkन 

�नमा!ण केलेल= व आप>या देशि9थतीला अनkुप अशी राYयघटना आहे. घटनेXया 

�नमा!Hयांनी भारताला gदलेल= सवाUत मोठZ देणगी Sहणजे Hयात अन9ुयतू असलेले 

समथ! कd 7 सरकार. आWण हे मलूभतू तHHव 'यानी ठेवनू अHयंत ससंुगत व 9प�ट 

र=तीने घटनेत तशा तरतुद= केले>या आहेत. 



 

कारभार सधुारणा स<मतीXया सेटलवाड उपस<मतीने कd 7-राYय संबंधांचा तप<शलवार 

6वचार करणारा एक अहवाल नकुताच सादर केला आहे. Hयातील 6व6वध सचूनांचा 

सरकार अव8य 6वचार कर=ल, पण एक गो�ट ठाम आWण 9प�ट आहे, कc कd 7 व 

राYय सरकारे यांXयातंील राजकcय संबंधातं कोणताह= मलूगामी बदल करणे 

धोrयाच ेआहे. कारण भारत हे 6व6वध उपरा�^ांच ेसंयrुत राYय आहे, ह= 

कSय�ुन9टांची 6वचारणाल= एका बाजूला; आWण राYयांना आहेत Hयांपे(ा जा9त 

अ/धकार देwयाचा आnह धरणार= अ�तउदार 6वचारणाल= दसु-या बाजूला, असे 

पर9पर6वरोधी 6वचारवाह देशात च<लत आहेत. या दो�ह= वाहांपकैc कशाचाह= 

9वीकार केला आWण कd 7-राYयसंबंधांत मलूगामी बदल केले, तर या देशाXया 

6वभrतीकरणास स-ुवात होईल. का8मीर iकंवा आसाम यांच ेगुंतागुंतीच े8न 

सोड6वwयासाठZ अशा एखाfया 6वचारसरणीचा आपण 9वीकार केला, तर ती घातक 

तडजोड ठरेल. Sहणून राYयघटनेत नमदू केले>या सरकारXया मलूभतू 

अ/धकारांबाबत कोणतीह= तडजोड होता कामा नये, असे माझ ेमत आहे. 

 

भारतातील एकता ह= सां9कृ�तक साधSया!वर आधारलेल= होती. �तला कd 7=य 

राजकcय सHतेचा आधार न
हता. एक रा�^, एक राYय ह= क>पनाह= अि9तHवात 

न
हती. Sहणूनच आता या सां9कृ�तक एकतेवर राजकcय ihया कkन आध�ुनक 

क>पनेमाणे भारत एकसंध रा�^ बन6वणे हे आपले कत!
य आहे. 9वातं�याXया 

चळवळीमळेु लोकशाह=वाद= राि�^य मन तयार झाले आहे. राि�^यHव ह= एक 

मान<सक अव9था (State of mind) आहे, हे खरे आहे, पण ह= एकता 9वjनरंजक 

'येयवादावर न आधारता राजकcय वा9तवतेवर आधारल= पाgहजे. या e�ट=ने 

संघराYयाXया क>पनेचा मनोमन 9वीकार कkन, आप>या राYयघटनेने gदलेले 

समान नाग;रकHव व Hयातील माग!दश!क तHHवे यांXया चौकट=त कd 7 सरकार व 

राYये यांच ेपर9परसंबंध पrके केले पाgहजेत. गेल= काह= वषA ह= ihया सkु आहे. 



आWण मला वाटत,े कc तप<शलात काह= iकरकोळ बदल करावा लागला, तर= 

घटनेXया �नमा!Hयांनी तयार केलेल= पर9परसंबंधाची ह= चौकट भrकम कd 7 सरकार 

�नमा!ण कर=ल. 

 

 

८. भारताची सMयःि%थती – एक Rचतंन 

‘केसर=’ (१९६८) gदवाळी अंकातील लेख 

 

भारताची राजकcय सfय:ि9थती अनेकांना अ9व9थ करते. तशीच ती मलाह= 

/चतंाn9त करते. 6वशषेत: 9वातं�यल�यात भाग घेतलेले iकंवा Hया उHतजेक, 

9वjनरंजक वातावरणात वाढलेले नेत ेअ9व9थ होतात. कारण एका भ
य 9वjनाXया 

पतू�साठZ झगडत असताना gदसलेल= बेहोशी आता कुठे gदसत नाह=. उलट 

अ/धकारांची वा हrकाचंी चचा! सव!b होते. 6वमानातून जाताना gदसणारे नfया-

पव!तांच ेkप मोहक असते, पण Hय( Hया नfया-पव!तांसमोर आपण उभे राहतो, 

ते
हा त ेदलुU�य वाटू लागतात. वाटत,े कc ती मोहकता हा एक भास होता. आपले 

तसेच झाले आहे. १९४२ साल= भारतीय hातंीसाठZ लढत असताना काह= 9वjने 

तरळत होती आWण अगद= अचानकपणे १९४७ साल= आप>याला या देशाच ेराYय 

करwयाची सवुण!संधी <मळाल=. Hयावेळी 9वातं�याची पहाट फुटताना नेहk Sहणाले 

होत,े कc भारत आता �नयतीची भेट घेwयासाठZ (tryst with destiny) मrुत झाला 

आहे. एक 9वjन साकार झाले होत.े दसुरे 9वjन देशाला देwयाची गरज होती. 

नेहkंनी त ेgदले. त े9वjन आप>या �नयोजनात gदसले. Yया hातंीचा उfघोष 

आपण कर=त होतो, �तXयातील ाणतHHवे, �तXयातील 9फुरणे आप>या राYयघटनेत 

समा6व�ट झाल=. आंतरराि�^य जगात भारत आप>या शां�तेमावर आधारलेल= 

तHHव�न�ठ भ<ूमका घेऊन उभा राgहला. मला वाटत,े अ
यrत भारतीय hातंीची ह= 


यrत kपे होती. 



 

ह= hांती शांतपणे घडत होती. Hयामळेु �तXयाकड ेलोकांच ेपरेुसे ल(च गेले नाह=. 

रrतरंिजत आ/थ!क hांतीत gदले जाणारे मानवी ाणांच ेम>ूय आपण gदले नाह=. 

Hयामळेु आप>याला वाटत ेआहे, कc या देशात hांतीच सkु झालेल= नाह=. 

 

Yया gदवशी आपण अ9प8ृयतेला घटनेत मठूमाती gदल=, ि9bयांना मता/धकार 

gदला, अ>पसंpयाकांना नाग;रकHवाच ेसव! अ/धकार gदले, Hया gदवशी सामािजक 

hातंीच ेनवे पव! सkु झाले. आपण कामगारांना �याय देणारे अनेक कायदे केले, 

Hया gदवशी आप>या आ/थ!क �याय देणा-या उg��टांची पतू� करwयास आपण ारंभ 

केला. िज>हा प;रषदा, nामपंचायती, सामgूहक 6वकास के�7 यांXयाfवारे nामीण 

hातंीची पायभरणी केल=. 6वBानाचा अ|यास करणा-या योगशाळा काढ>या, नवे, 

अवजड उfयोगाच ेकारखाने �नघाले. देश संर(ण(म करwयासाठZ संर(क साधनांच े

कारखाने सkु केले, ह= सगळी भारतातील न
या वBैा�नक यगुाची नांद= होती, पण 

ददु�व असे आहे, कc परदेशात घडले>या hांतीXया उदाहरणांनी आSह= इतके भारावनू 

गेलो होतो, कc आSह= आमXया देशात सkु केलेल= hांती यश9वी होwयासाठZ, ती 

राब6वwयासाठZ परेुसा उHसाह दाख6वला नाह=. याचा अथ! गे>या २० वषाUत घडले, ते 

सारे बरोबर होत,े चकुाच झाले>या नाह=त, असे मळुीच नाह=. पण आज gदसणारे 

वफै>य हे केवळ आप>या अपे(ाभंगातून �नमा!ण झालेले नसनू जे सभोवताल= घडत े

आहे, ते आपण नीट समजावनू न घेत>यामळेु आले आहे. Hयामळेु प;रि9थती 

अगद= �नराशाजनक वाटत ेआWण समाजात दोषदश� वHृतीच वाढत जातात. एखाद= 

योजना आपण आखतो, ती पार पाडू लागतो, Hयावेळी �तXया सामािजक, आ/थ!क 

प;रणामांची समn जाणीव अनेकदा आप>यास होत नाह=. जसजसे आपण Hया 

मागा!ने पढेु जातो, तसतसे आपणांस नवे 8न gदस ूलागतात. उदाहरणच fयावयाच े

झाले, तर <श(णाच ेदेता येईल. <श(णाचा अ�नबUध सार 
हावा, अशा मताचा मी 

होतो, आWण आजह= आहे. शकेडो वषA �नर(रतेXया, अBानाXया अंधकारात 

चाचपडणा-या भारताला 6वBानाचा काश लवकर gदसावा, ह= Hयामागची तळमळ 

होती. पण ह= 6वBानाची कवाड ेउघडल=, काश आला आWण Hयामळेु नवा, 



तंbBांचा वग! �नमा!ण झाला. पण Hयातूनच बेकार तंbBांची व <श�(तांची सम9या 

आज आप>यापढेु उभी आहे. एखाfया वगा!ला पढुच ेभ6वत
य 9प�ट gदसले नाह=, 

कc तो अ9व9थ होतो. काह= तर= नवा माग! शोधतो. शासन अशा वगा!बाबत थंड व 

उदासीन राgहले, तर Hया वगा!Xया असंतोषाला राजकcय 9वkप येते. हा राजकcय 

असंतोष एका श(ैWणक धोरणातून �नमा!ण झालेला आहे, असे ल(ात येते. 

समाजातील तंग प;रि9थती अशा अनेक कारणांमळेु �नमा!ण होते. मी फrत एकच 

उदाहरण gदले. दसु-या e�ट=ने पाgहले, तर ह= गती नाह= का? तंbBांची टंचाई 

असले>या या देशात Hयांची संpया वाढावी, हे स/ुच�ह नाह= का? 

 

दसुरे उदाहरण लोकशाह=तील राजकcय hांतीच ेघेता येईल. आपण ौढ मतदानाचा 

अ/धकार gदला. हा अ/धकार देऊ नये, असे काह= घटनापं�डतांच ेमत होते. यामळेु 

लोकशाह= ह= झुंडशाह= होईल, असे भय Hयानंा वाटत होते. तर=ह= गांधीजींनी ौढ 

मता/धकाराचा आnह धरला. कारण, आता जर हा अ/धकार gदला नाह=, तर तो 

ग;रबांना <मळावयास अनेक वषA झगडा करावा लागेल, असे Hयाचं ेमत होत.े Yया 

वगा!Xया हातात मया!gदत मतदानाने सHता जाईल, तो वग! ती सHता द<लतांXया 

हाती जाऊ देणार नाह=. HयासाठZ डावपेचाच ेराजकारण कर=त राह=ल. या 

ौढमतदानाने आजच ेभारतीय लोकशाह=च ेचंड 9वkप आपण पाहात आहोत. 

Hयामळेु काह= सम9या �नमा!ण झा>या आहेत, हे खरे. ह= एक फार मोठZ राजकcय 

hातंी आपण केल= आहे, असे आपण का मानीत नाह=? 

 

मला वाटत,े भारतातील hांतीमळेु �नमा!ण झाले>या न
या शrतीचा आपण परेुसा 

अ|यासच केलेला नाह=. Hयाबाबत आपण उदासीन राgहलो आहोत. आप>या देशात 

सHतांतर शातंतापणू! झाले. ह= एक अभतूपवू! घटना होती. तसेच ह= hातंीह= अपवू! 

आहे, असे आपण मानले नाह=. hांती आता स
ुयवि9थत फलदायी करावयाची, असे 

आप>याला वाटतच नाह=. hांतीXया 9वjनरंजक तHHवBानात वावरणा�यांना या 

hातंीच ेमहHHवच पटले नाह=. झालेल= hातंी पणू! आहे, असे कोणीच मानत नाह=. 

पण ती 6वधायक e�ट=ने राबवनू शवेटXया थरापयUत पोहोच6वwयाच ेयHन अपरेु 



पडले. मला वाटत,े आता हे औदासी�य टाकून gदले पाgहजे. hातंी परु= करwयासाठZ 

परुोगामी शrतींनी काह= नवे आnह धरले पाgहजेत. -सनू iकंवा /चडून हे घडणार 

नाह=. आजच ेसारे वफै>य या आप>या उदासीनततेून आले आहे. आजच ेराजकारण 

समाजापासनू दरू जात आहे. याच ेकारणह= हेच आहे. gद>ल=त मला gदसत,े ते 

असे, कc कोणताह= प( हे लोककारण कर=त नाह=. HयांXया राजकcय चळवळी 

डावपेचाXया 9वkपाXया झा>या आहेत. Hयामळेु Hयांत सातHय नाह=. न
या शrती 

उदयास येत नाह=त. नवे नेतHृव gदसत नाह=. या देशाच ेराजकारण अfयाप जु�या 

घोषणांवर, जु�या पवू!nहांवर आधारलेले आहे. गे>या वीस वषाUत काय घडले आहे, 

याचा ताळेबंद तयार न करता, नेमके आजच ेलोकांच े8न काय आहेत, Hयांचा 

लोकांत जाऊन अ|यास न करता, काnेँसXया नेतHृवा6वषयी जुने आकस 6व6वध 

प(ांXया धोरणावर भाव पाडीत आहेत. असे नकाराHमक राजकारण फार काळ 

चाल ूराgहले, तर नवी 6पढ= आWण जुने नेत ेयांXयांतील अंतर झपाyयाने वाढेल. 

नवी 6पढ= gदशाह=न होईल आWण Hयातून नवा राजकcय पेचसंग उ�वेल. 

 

दसुर= एक सम9या गेल= काह= वषA लोकांना अ9व9थ कर=त आहे. ती Sहणजे 

ादे<शक राजकारणाची. भारतीय 9वातं�यल�यात gदसलेल= एकाHमता एका समान 

शb6ूव-o केले>या यoुातून �नमा!ण झालेल= होती. बाहेरXया शb6ूव-o यoु करताना 

एकabत होणे कठZण नसते. 9वातं�यकाळातह= १९६२ �न १९६५ साल= या एकतेचा 

अनभुव आपण घेतला. 9वातं�याची पgहल= १७ वषA नेहkंच ेनेतHृव होते. Hयामळेु 

आप>या ादे<शक, भा6षक वा जातीय तंyयातून माग! काढwयासाठZ Hयांचा उपयोग 

होई. <शवाय एकप(ीय सरकारे सव!b होती. Hयामळेु आप>यांतील मतभेद 

<मट6वwयाच ेसंसद=य iकंवा घटनाHमक माग! फारसे अवलंबावे लागले नाह=त. 

 

पं�डतजी गे>यावर आWण १९६७ Xया �नवडणुकc पार पड>यावर जे राजकcय /चb 

gदसले, ते अगद= वेगळे होत.े Sहणजे आप>या प;रचयाच ेन
हत.े एक कारे 

राजकcय व सामािजक 9फोटांचा (Social explosion) हा काळ आहे. आप>यातंील 

मतभेद वर आलेले आWण पवू�च ेभारतीय नेतHृव गेलेले, अशा या काळात वावरताना 



9वाभा6वकच बावर>यासारखे होते. आप>या मनात 6वभ�ूतमHHवाची, प-ुषावताराची 

क>पना कोठे तर= घर कkन बसल= आहे. Hयामळेु राजकcय नेतHृवाकड ेया e�ट=ने 

आपण पाहतो, त ेसाफ चकू आहे. 

 

मला वाटत,े कc राजकारण आWण राजकcय नेतHृव लोक
यवहार आहे. Hयात सHता 

<मळ6वwयासाठZ 9पधा! ह= चालणार आहे. भावी पढुार= आप>या 6वचारसरणीच,े 

आप>या काय!hमाचा आnह धरणारे गट करणार, हेह= आता उघड आहे. सHता 

<मळ6वणे iकंवा �तची अ<भलाषा धरणे, Sहणजे काह= तर= पाप आहे, असे मानणारे 

लोक राजकारण कk शकणार नाह=त. कोणता तर= गट अडचणीत सापडला, कc 

दसुरा गट पढेु येणार. सHतासंhमण हे आता असेच होत राहणार. Sहणून गटबाजीच े

राजकारण इHयाद= शtद छ¬ी अथा!ने आपण वापरतो, ते आता सोडून fयावे लागेल. 

जगात सव!b असेच चालले आहे. भारतातह= Hयाला अपवाद आढळणार नाह=. अथा!त 

वयैिrतक हे
यादा
यासंाठZ उभारलेले गट हे के
हाह= �नfंय व HयाYय समजावे 

लागतील.  

 

दसुरा म�ुा ादे<शक नेतHृव आWण राि�^य नेतHृव यांXया �न<म!तीचा आहे. 

राजकारणाचा पgहला संबंध एव�या चंड देशात एकदम अWखल भारतीय पातळीवर 

येणे कठZण असते. Sहणून गाव, तालकुा, िज>हा, राYय या gठकाणी माणसे 

राजकारणात भाग घेऊ लागतील आWण तथेनूच ती वर जातील. मी 9वत: 

राजकारणात पडलो, तो 9था�नक पातळीवरच. क>पनाह= नसताना मला राि�^य 

पातळीवर यावे लागले. तसेच आता होत राह=ल. 

 

राि�^य नेतHृव आता देशातून चागंल= माणसे आणून -जवावे लागेल. 6वfयमान 

कतृ!Hववान नेHयांपकैcच कोणाला तर= पढेु कkन हे भारतीय सामgूहक नेतHृव �नमा!ण 

केले जाईल. Sहणून गांधी-नेहkंXया काळातील राि�^य नेतHृवाXया क>पना आता 

आप>याला बदला
या लागतील. 



 

ादे<शक राजकारणाचहे= तसेच आहे. ादे<शक राजकारण अ/धक लोका<भमखुकरावे 

लागेल. तेथे तप<शलाXया अनेक 8नांवर लोकमत भावी कkन सामािजक, आ/थ!क 

8न राYय पातळीवर सोडवावे लागतील. राि�^य उg��टांची समानता मा�य कkनह= 

शवेट= सHतेचा पाया हा ादे<शक राजकारणात राहणार, हे उघड आहे. Sहणून तेथे 

परुोगामी शrती व नेतHृव संघgटत केल= पाgहजेत. राि�^य उg��टांवर एकमत 

असणारे राजकcय नेतHृव (Politics of consensus) ादे<शक पातळीवर यश9वी 

होईलच, असे नाह=. 

 

आपले राYय हे ख-या अथा!ने संघराYय होणार, हे 9प�ट आहे. तसे होत गेले, तर 

आ/थ!क, सामािजक प;रवत!नाची ihयाHमक पातळी (Operative level) ह= राYयातच 

राह=ल. अथा!त फुट=र वHृती माजू नयेत, Sहणून काह= संgहता ठरवावी लागेल. पण 

तसे घडणे कठZण नाह=. अगद= अ<लकडची दोन उदाहरणे घेऊ. राि�^य एकाHमता 

प;रषदेत जे
हा राि�^य 8नांची चचा! झाल=, ते
हा अनेक 8नावंर 6व6वध प(ांच े

एकमत झाले. दसुरे उदाहरण राि�^य 6वकास मंडळाXया सभासदांत �नयोजनातील 

6वकास खचा!वर झाले>या चचAच ेदेता येईल. Hयेक देशालाच अ/धक पसैा हवा 

आहे. Hयेकाला 6वकासाची ओढ आहे. पण राि�^य संक>प आWण राि�^य तHHवे ह= 

6वचारात घेतल= पाgहजेत, HयासाठZ काह= तHHवसचूी तयार केल= पाgहजे, हेह= सव! 

राYयांना-काँnेसेतर सरकारांनाह= पटले आहे. Hयाचाच Hयय राि�^य 6वकास 

मंडळात आला. 

 

सारांश, अ6ववेकc, आHमकd g7त देश�न�ठा कोणHयाह= देशाने जोपासल=, तर तो 

देश एकाकc पडले, हे आता अगद= उn ादे<शक �न�ठा असणा�यांनाह= कळून 

चकुले आहे. ादे<शकता व एकराि�^यHव यांXयांतील तोल सांभाळणे ह=च 
यवहाय! 

राि�^यता आहे. 

 

ह= सगळी प;रि9थती समजावनू घेऊन आपल= धोरणे आखल= पाgहजेत. HयासाठZ 



आपल= 6वचारांची जुनी पठडी बदलल= पाgहजे. 6व6वध 8नांतून उHप�न होणा-या 

प;रि9थतीला आHम6व8वासाने सामोरे गेले पाgहजे. 

 

मला वाटत,े आपण सम9यांनी उHतेिजत (Excite) वा उf6व�न होतो. पण मन�ुय 

जोपयUत सधुारणेसाठZ झगडतो आहे, तोपयUत 8न हे राहणारच. ते सोड6वwयासाठZ 

यHन करणे हे राYयकHयाUच ेकाम आहे. जगातील कोणHयाह= गत वा अगत 

देशापढेु आज सम9या नाह=त, असे झालेले नाह=. भारत तर एका अभतूपवू! योगात 

गुंतला आहे. अनेक संकटे कोसळत आहेत. नवीन सम9या पढेु येत आहेत. पण Hया 

वां�छत �नयतीसाठZ झुंज देwयातच खरा प-ुषाथ! आहे. 
 

९. बांRधलकBच ेराजकारण 

अWखल भारतीय काnेँसXया फ;रदाबाद  

अ/धवेशनातील भाषणाXया आधारे (२७-४-६९) 

गे>या दोन वषाUतील राजकcय घडामोडींच े6वहंगमावलोकन के>यास आप>याला काह= 

अHयंत 6वल(ण गो�ट= gदसनू येतात, काह= अ�तशय अथ!पणू! राजकcय घटना 

आढळतात. (मी केवळ या अहवालाची पा8व!भमूी सागंत आहे. या स<मतीने देशातील 

राजकcय प;रि9थतीवर चचा! केल=, ते
हा �तने गे>या दोन वषाUत घडले>या 6वशषे 

महHHवाXया व अथ!पणू! राजकcय घटनांचा 6वचार केला. आWण या घटनांXया व 

गे>या दोन वषाUत आSहांला आले>या अनभुवांXया आधारेच आSह= 9तुत �नवेदन 

केलेले असनू Hयात काँnेसची वर=ल घटनां6वषयीची भ<ूमका 9प�ट कkन, भावी 

काळातील धोरणाची kपरेषा gदल= आहे.) 

 

१९६७ मधील �नवडणकुcनंतरची सवाUत महHHवाची राजकcय घटना Sहणजे १९६९ 

मधील मदुतपवू! �नवडणूक ह= होय. या �नवडणुकc6वषयी 
यासपीठावkन व 

�नयतका<लकांतून इतकc मि>लनाथी झालेल= आहे, कc १९६९ म'ये काय घडले व 



राजकcय e�yया Hयाचा अ�वयाथ! काय, याचा आपण 9वत: आढावा घेणे आव8यक 

होऊन बसले आहे. 

 

पाच �नवडणकुांपकैc बंगाल व पंजाबम'ये आपण हरलो, हे खरे. ह;रयाणात आपण 

�न6व!वाद जय <मळ6वला. उHतर देशात आWण aबहारम'ये आपण काह= न
या 

महHHवाXया जागा िजंक>या. आता आपण तेथे मंabमंडळ बनव ूशकलो नाह=, हे 

खरे. परंतु ६७-६९ Xया �नवडणुकांत काnेँसने सपशले आपट= खा>ल=, असे 

मानwयाची वHृती gदसनू येते. काnेँसने गतीच केल=, असे आकडवेार= देऊन <सo 

करायची माझी इXछा नाह=, पण तर=ह= ६९ साल= जे घडले, Hयाचा समतोल e�ट=ने 

6वचार करणे अगHयाच ेआहे. ६९ Xया �नवडणुकcंचा अथ! लावताना भ6व�यात 

अ/धकच पराजय होwयाची शrयता 
यrत केल= जाताना gदसत आहे. आWण या 

वHृतीपायी काँnेसXया लहानमो�या काय!कHयाUXया मनातील आHम6व8वास ढासळू 

पाहत आहे. या �तihयेची अं�तम प;रणती सव!साधारण जनतेXयाच मनात 

आHम6व8वासाचा अभाव �नमा!ण करwयात होणार आहे. Hयामळेुच उHतर देश व 

ह;रयाणा या ांतात काnेँसने गती साधल= अस>याच े(9तुत �नवेदनाने) दाखवनू 

देwयात आले आहे. इतरह= iकHयेक ांतांत काnेँसच ेबळ चव_या सव!साधारण 

�नवडणकुcत>याहून वाढलेलेच आहे. 

 

या �नवडणकुांचा आपण तप<शलवार 6वचार कk या. आपण बंगालम'ये हरलो, हे 

मी सा/ंगतलेच. तो पराजय आप>याला मा�य करायलाच हवा. पण  Hयाबरोबरच 

बंगा>यात जे घडले, Hयाचा राजकcय अ�वयाथ! शोधायचाह= यHन आपण 

करायलाच हवा. बंगालमधील ५० लाखांहून अ/धक मतदारांनी आप>याला मत ेgदल=, 

हे आपण जाणतो. जागांXया e�ट=ने आपण हरलो अस,ू पण अडचणीXया काळातह= 

५५ लाख लोक काnेँसXया बाजूने उभे राgहलेले होतेच. Hयांना वा-यावर सोडून 

आपण असे Sहणणार का, कc 'आSह= हरलो, तर आता आSह= अBातवासात राहू !' 

या ल(ावधी लोकांXया पाठZशी राहून आगामी काळात माग!दश!न करणे, हे आपले 



कत!
य ठरते. त ेआपले राजकcय दा�यHव आहे. काह= अंशी उHतर देशात आपल= 

ि9थती सधुारल= आहे, हेह= आप>याला 6वसरता येत नाह=. 

 

ह;रयाणात iकHयेकांनी प(ांतर केले असनूह= आपण िजंकलोच. पराजयाला 6वजयाच े

9वkप fयायचा माझा अ�ाहास नाह=. परंत ुआपण सव!च गमावले असनू आता 

वाचवwयाजोगे काह= उरलेलेच नाह=, अशीह= भावना मला �नमा!ण करावयाची नाह=. 

माuया मते ती एक कारची आHमहHयाच ठरत.े YयाXया पाठZशी महान इ�तहास 

आहे, आWण माझी खाbी आहे, कc HयाXयापढेु महान भ6व�यह= आहे, अशा या 

राजकcय प(ाने प;रि9थतीचा समतोल e�ट=ने 6वचार कkन, व9तुि9थती नीट 

'यानात घेऊनच पढेु पाऊल टाकwयाचा यHन करायला हवा. काह= माणसे, 

iकंबहुना काह= नेतेह= जनतेने Wझडकारले, असे आपण Sहणू. परंतु �नवडणकुcंXया 

�नकालाचा असा अथ! खासच नाह=, कc आप>या प(ाच ेधोरण व काय!hम जनतेने 

अमा�य केले. मदुतपवू! �नवडणुकांचा अथ! अशा पoतीने लावणे Sहणजे काnेँसच े

अि9तHव संपणू!तया नाकारणे होय.  

 

मदुतपवू! �नवडणकुांXया या पथृrकरणाXया अनषंुगाने रा�^ाXया राजकcय 

6वचारसरणीत वाहू लागले>या न
या वाहाचंाह= 6वचार करायला हवा. 

 

आज �वुीकरणाची भाषा बोलल= जात आहे. �वुीकरण Sहणजेच फुटाफुट=Xया 

अनरुोधाने 9वतंb मतणाल= धारण करणारे दोन पथृक् गट <सo करwयाची 

वHृती. देशात सkु असलेले एक कारच े�वुीकरण वा 6वचारपoती मी समज ू

शकतो. पण आपण काnेँसXया �वुीकरणाचा 6वचार कk लागतो, ते
हा 

काnेँसम'येच अ�त उजवे व अतीव डावे अशी मतभेदज�य फूट पाडावी, अशी 

अपे(ा gदसते. असे करणे बरोबर ठरते का? (महाशय, या स<मतीच ेअसे ठाम मत 

बनले आहे, कc) प;रि9थतीच ेहे म>ूयमापन सव!9वी चकुcच ेअसनू �तXयावर उपचार 

करwयाचा हा माग! संपणू!तया चकू आहे. ऐ�तहा<सक e�yया लोकशाह= समाजवादाचा 

पाठपरुावा काnेँसने केलेला आहे. �तच े9वत:च े�नि8चत काय!hम असनू �तने 



जनतेXया �दयात मानाच े9थान <मळ6वलेले आहे. काँnेसXया धोरणाने आप>याला 

दगा gद>याच ेकोणीह= <सo केलेले नाह=. आपण 9वत:च 9वत:ला दगा gदला 

असwयाचीह= शrयता आहे. पण काnेँसची धोरणेच अपेशी ठरल=, असे आपण Sहण ू

शकत नाह=. पण चाल ूकाळात माb �नर�नराळे लोक पढेु सरसावनू 'आपण उजवा 

गट बनवwयाचा यHन कk या', अशी सचूना करताना gदसत आहेत. 9वतंb प( व 

आपण यातं फारसा भेद नाह=च, असे <सo करwयाचा कोणी यHन कर=त आहेत. 

कोणी Sहणतात, 'आपण तर जनसंघालाच अ/धक जवळच ेआहोत'. उलट प(ी, 

'आपण पढेु सkन डा
या प(ांशी सpय साधwयाचा यHन कk या', असा आnह 

करणारेह= दसुरे काह= आहेतच. हे 'डावे' Sहणजे काय, ते मला खरोखर=च समजत 

नाह=. 6व'वंसाची भाiकत ेकरणारे काह= भ6व�यवाद= तर, '७२ सालXया �नवडणकुcत 

काnेँस कd 7ातह= मता/धrय गमावणार आहे आWण Sहणून आपण आतापासनूच 

संयrुत सरकारांचा 6वचार करायला ारंभ करायला हवा', असाह= चार कर=त 

आहेत. संयrुत सरकार कोणाXया सहकाया!ने आWण कोणHया उg��टांसाठZ? 

 

देशातील राजकcय आराख�याचा वा e8यांचा व9तु�न�ठ e�ट=ने 6वचार करावयाचा 

यHन आपण कk या.  

 

आपण कोणाशी ग�ी कk पाहतो, आWण कशासाठZ? मला आजच ेराजकcय e8य 

gदसत आहे, ते असे: डा
या बाजूला दोन, iकंवा कदा/चत दोहsहून अ/धक प( 

असनू ते 9वत:ला कSय�ुन9ट प( व लोकशाह= समाजवाद= प( Sहणवतात. 

उजवीकड ेजनसंघ व 9वतंb हे प( आहेत. Hयांत>या कोणाशी तुSह= संगनमत कk 

इिXछता? जनसंघाशी आपले थोड ेतर= मतrैय आहे का? एक प( धम!�नरपे(ता 

मानीत नाह=, तर दसुरा जैसे थे प;रि9थती gटकव ूपाहतो. 

 

दसु-या बाजूला आहेत उजवे कSय�ुन9ट व माrस!वाद=. भारतातले कSय�ुन9ट व 

Hयांच ेप( आप>या 9वत:Xयाच 6वसंगतीला बळी पडत अस>याच ेमला आढळून 

आले. उजवा कSय�ुन9ट प( आपण चागंला ओळखतो. मला तशी कोणHयाह= 



राजकcय प(ावर ट=का करायची नाह=. पण आप>यात>या Hयेकाने राजकcय 

वातावरणाच ेपथृrकरण कkन HयांXया-आप>यांत काह= तर= समान गो�ट= आहेत 

का, हे पाहावे, हे फार बरे. वीस वषA काम के>यानंतर उज
या कSय�ुन9ट प(ात 

फूट पडल=. आWण तेह= नेतवृग! देशाबाहेkन कुठून तर= - मॉ9कोकडून - माग!दश!न 

9वीकाk लागला, Sहणून ! Hयातं>या काह=नंा तर मॉ9कोXया आBा पाळणेह= परेुसे 

वाटेना ! Hयांना बहुधा Hयात पेiकंगXयाह= आBांची भर पडायला हवी होती ! 

यामळेुच HयांXयातं फूट पडल=. माrस!वाद= उज
या कSय�ुन9टांची पाठ धरतात, तर 

HयांXया शपेटाला धkन आता �तसराच एक गट डोके वर काढू लागला आहे - 

न(लबार= लांड�यांचा. त े9वत:च 9वत:मधील 6वसंगतीला बळी पडत आहेत. तुSह= 

HयांXयाशी सहकाय! करायला जाऊ पाहता का? खरे सांगायच,े तर उज
या 

कSय�ुन9ट प(ाची सार= लोक6यता न�ट झाल= आहे. गे>या दोन �नवडणुकांतील 

सव!साधारण वHृती पाहाल, तर हे पणू!पणे 9प�ट gदसनू येईल. काnेँसमधील फूट 

आWण सोि
हएट र<शयाXया नेतHृवाखाल= चालणा-या राजन�ैतक घडामोडी यांवरच त े

अ/धक अवलंबनू आहेत, हेच Hयांच ेराजकारण ! 

 

माrस!वाद= कSय�ुन9ट सश9b hांतीची भाषा बोलत असले, तर= �तची कास 

धरwयाचा काळ हा न
हे, अशी Hयांची भावना आहे. Sहणून वत!मान प;रि9थती 

वग�य संघषा!साठZ मHुस�े/गर=ने राबवwयाचा आWण तीतूनच भावी काळात सश9b 

संघष! �नमा!ण 
हावा, या e�ट=ने यHन करwयाचा Hयांचा खटाटोप असतो. सश9b 

hातंीला वत!मानकाळ अनkुप आहे, असे 9प�ट सागंwयाइतका ामाWणकपणा 

न(लबा�याजंवळ असनू त ेसाहसवादाचीच भाषा बोलत असतात. आता हे झाले 

डावीकडच े/चb. 

उजवीकडXया e8याचा �नदAश मी मागे केलाच आहे.  वाद घालणारे - Hयांचा 

ामाWणकपणा मला मा�य आहे - Sहणतात, 'आपण सव!साधारण व मदुतपवू! 

�नवडणकुा हरलो, याच ेएकटे एक कारण Sहणजे 6वरोधी प(ांनी अवलंबलेले 

आघा�यांच ेनवे मHुस�ी धोरण.' ह= मHुस�े/गर= हळूहळू काँnेसला सव! प(ांनी 

घातले>या एक कारXया घेरावात प;रणत होत आहे. हा एक राजकcय घेराव आहे 



खराच. भारतातील लोकशाह= समाजवाद सरु�(त राहायला हवा असेल, तर 

eढ�न8चय, योजनाबo काय!hम आWण आHम6व8वास यांXया बळावर हा घेराव 

मोडून काढणे हे आपले कत!
य होय, असे मला वाटते. पण हा राजकcय गराडा 

मोडायचा कसा? कोणी Sहणतात 'ह= फळी फोडायची असेल, तर 9वत:च जाऊन 

�तXयात सामील होणे, हा उHतम माग!.' मोठा अपवू! तक! वाद आहे हा ! आणखीह= 

दोन प( आहेत. त ेSहणतात, 'डा
यांनाह= <मळू नका आWण उज
यांनाह= <मळू 

नका. पण आपले दोन समाजवाद= प( आहेतच. एक . सो. प. आWण दसुरा सं. 

सो. प.'. या दोन प(ानंा काnेँसशी कसलाच संपक!  नको आहे, हे मी जाणून आहे. 

मग HयांXयाशी संपक!  साधायला हवा, अशी भाषा आSह= का बोलावी, तेच मला 

कळत नाह=. . सो. प. काय आहे आWण सं. सो. प. काय आहे, ते आपण 

ओळखून आहोत. व9तुत: त ेदोषकैe�ट= आहेत. काnेँसच ेदोष हुडकcत राहून ती 

चकुल=, असे <सo करणे, हेच Hयांच ेएकमेव तHHवBान. हा एक कारचा 

अकरणाHमक काnेँसवाद, हेच Hयांच ेएकमेव तHHवBान होय. अशा लोकांच ेआपण 

करणार काय? हे दोन प( देखील आपाप>या (ेbात आप>याच काnेँस6वरोधी 

मतणाल=खाल= 6पचत चालले आहेत. Hयाचंी संगत धkन आपण 9वत: साम_य!वान 

बन ूशकू व जनतेला आWण देशातील राजन�ैतक जीवनाला वा लोकशाह=ला 

साम_या!च ेलेणे चढव ूशकू, असे का (तुSहालंा) सचुवायच ेआहे? याहून अ/धक 

क-णाह! आHमवंचना मी दसुर=कड ेकुठेच, कधीच पाgहलेल= नाह=. 

 अथ! असा, कc �वुीकरणाची, संयrुत आघाडीची ह= बडबड अगद=च अवा9तव 

आहे. 
यिrतश: मला ती फारच असमंजसपणाची वाटत.े आता आपणच सहभागी 

होऊ शकत नाह=, उज
या, डा
या व इतर वगाUत 6वभाग>या गेले>या या राि�^य 

प(ांशी आपण कसलेच नात ेजोडू शकत नाह=. 

 

मग आपण करायच ेकाय? 

 

मला वाटत,े आपण एकच कk शकतो. 
यrतींवर न
हे, तर काnेँसची तHHवणाल=, 

काय!hम आWण धोरण यांवरच मदार ठेवनू सारा माग! एकाकcपणे कापwयाचा 



�न8चय करणे. काnेँसला वाचवwयाचा आWण देशालाह= वाचवwयाचा हाच एकमेव 

माग! आहे. 

 

आपण करतो आहोत, Hयाचा उदो उदो करwयाचा माझा खटाटोप आहे, असे माb 

कृपा कkन समजू नका. आपण आHमसंत�ुट बनत आहोत, असे मान ूनका. 

YयाXया अंगी आHमपर=(णाची अप;रहाय!, आव8यक अशी (मता नाह=, Hयाला 

फारसे उYYवल भ6व�यह= नाह=. पण आHमपर=(णाचीह= e�ट= समतोलच ठेवायला 

हवी. आHमपर=(ण पर=(णच ठरायला हवे असेल, तर त े6वधायकच असायला हवे. 

ते व9तु�न�ठ असले पाgहजे. 

 

पण आज आप>याला काय आढळत ेआहे? आHमपर=(णाची अधोगती आHम�नदेंत, 

आHम/धrकारातच होत आहे. 9वत:वर ट=का करतानाह= आपण व9तु�न�ठ राहायला 

हवे. आपण धोरणांची चचा! कk शकतो, धोरणांच ेपथृrकरण कkन सHया�वेषण 

साध ूशकतो, ते अमलात आणwयातील चकुा काढून Hया दरू कk शकतो. पण या 

घडीला माb काnेँसच ेसगळे चकुले आहे - काnेँसचा काय!hम चकू आहे, �तच े

नेतHृव चकुcच ेआहे, �तची संघटना चकू आहे, इHयाद= ट=का करणे हेच <श�टमा�य 

होऊन बस>याच ेमाuया �नदश!नास येत आहे. 

 

काह= तर= चकुते आहे, हे मीह= मा�य करतो. पण सारेच काह= चकुले आहे, असे 

Sहणता येईल का आप>याला? अजूनह= काँnेसला पाgठंबा देणारे कोyयवधी लोक 

आहेतच. त ेमखू! आहेत, Sहणून का त ेकाnेँसला पाgठंबा देत आहेत? का त ेआंधळे 

आहेत? आजह= काँnेस संघटनेत व �तXया काय!hमात काह= तर= अHयंत ग�तमान 

असे आकष!ण आहे. 9वत:च ेदोष जाणून घेwयासाठZ, आHमपर=(ण करwयासाठZ 

9वत:चीच �नदंा करwयाची मळुीच गरज नाह=. कधी कधी तर आHम�नदेंची, 

आHम/धrकाराची ह= वHृती इतकc पराका�ठेला जात,े कc �तला 6वदषूकc रंग 

चढतात. मला कोणाह= एका 
यrतीची �नदंा करायची नाह=. Hयेकाची 9वत:ची मते 

ामाWणकच असतात, अशीच माझी �oा आहे. (पण काल एका 
यrतीने दोन ठराव 



मांडलेले आढळले. एक काँnेसच े6वसज!न करwयाचा, तर दसुरा काnेँस म'येच 

उXचनीच �ेणी �नमा!ण करwयाचा. काँnेसच े6वसज!न करायलाच का Hयांना 

काnेँसम'येच अशी �ेणी हवी आहे?) आजकाल अवलंaबला जातो, Hया 6वदषूकc 

थाटाचाह= �नदAश मी केलाच आहे. (काnेँसच े6वसज!न न के>याचा /धrकार, Sहणून 

एका सfगहृ9थाने मुंडणच करायच ेठरवले.) या देशात मलूभतू हrक आहेत, हे मी 

जाणतो. 
याpयाने देwयाच,े संघटना करwयाच ेव इतरह= वयैिrतक 9वातं�याच े

अ/धकार आहेत. आपले डोके तासायचा मलूभतू हrक Hयाला �नि8चतच आहे. 

अथा!त खरे सागंायच,े तर आHमपर=(ण करायची वेळ आता �नि8चतच आलेल= 

आहे. पण ती व9तु�न�ठ व 6वधायक आHमपर=(णाची. पण हा तर आHमहHयेचा 

घातक �यनूगंड आहे. मी तर= Hयाला आHमहHयेची वHृतीच Sहणतो. आप>याला 

आपला देश व प( या आHमघातकc वHृतीपासनू वाचवावाच लागणार आहे. या 

प(ात काह= तर= ग�तमान, काह= तर= ऐ�तहा<सक महHHवाच ेआहे, हे आपण 

'यानात �यायला हवे. आज आपण अडखळत असहू=. पण हे अडखळणे कसे 

सावरायच,े याचा माग! आपणच शोधनू काढू या आWण भावी काय!hमाची 

अंमलबजावणी आHम6व8वास व भ6वत
यावर=ल �oा यांची कास धkन करwयाचा 

यHन कk या. 

 

उपयु!rत स<मतीने कd 7-राYय संबंधांचाह= 8न 6वचारात घेतला. भारतात या 

8नाला एक वेगळा इ�तहास आहे. कd 7-राYय संबंध हा 8न 9वातं�योHतरच न
हे, 

तर 9वातं�यपवू! काळातह= अि9तHवात होताच. खंडाय आकारमानाXया देशात, 

6वशषेत:, आप>या देशासाठZ घटनेनसुार आपण संघीय राYययंbणा 9वीकारलेल= 

अस>याकारणाने कd 7 व राYये याXंया पर9परसंबंधांची सम9या �नमा!ण होणे अटळच 

आहे. 

कd 7 व राYय यांXयातंील चचा! व ससंुवाद अप;रहाय! आहेत, हे कोणीच अमा�य 

कk इXछZत नाह=. काह= राYये kढ प;रभाषनेसुार 'काnेँसेतर' बन>यावर या चचAला 

�नराळेच 9वkप आलेले आहे. एक राजकcय सम9या Sहणून ती पढेु ढकलल= जाते. 

या सम9येच ेआकलन �तXया यथात_य पा8व!भमूीसकट संपणू!तया होwयाXया e�ट=ने 



�तची अ�तस@ूम छाननी करायला हवी आहे, असे मला वाटत.े कd 7 व राYये यांXया 

पर9परसंबंधाकंड ेपाहwयाच ेदोन eि�टकोण आहेत : एक हा, कc Hयेक राYय व 

Hयाची जा यांना गती साधwयाच ेसमn अ/धकार असनू Hया 'येयाXया पतू�साठZ 

साधनसामnी व साहा�य यातंील 9वत:चा वाजवी वाटा कd 7ाकड ेमागwयाचा Hयांना 

हrक आहे. Hयात काह=ह= चकू नाह=. कd 7 बला�य 
हायला हवे असेल, तर घटनेची 

बंधने सांभाळून घटक राYयेह= बळ करणे आव8यक आहे. ह= व9तुि9थती 

नाकारwयासारखी नाह=च. 

 

पण अडचणीची बाब ह= न
हेच. दरुापा9त अडचण आहे, ती दसु-या eि�टकोणाची. 

मधनूमधनू �नराळीच भाषा बोलणा-या कSय�ुन9ट सरकारा6ंवषयी मी काह=च Sहणत 

नाह=, पण कSय�ुन9ट प( माb कd 7 व राYये यांच ेपर9परसंबंध हाह= एक कारचा 

वग�य संघष!च अस>याच ेजोरजोराने �तपादन कर=त आहेत. कd 7 एका वगा!च े

�त�न/धHव करत,े तर ह= नवी राYये दसु-या वगा!च,े असे Hयांना वाटत आहे. 

Sहणूनच त ेअसा दावा करतात, कc राYय सरकारांच ेअ/धकारह= ल�यातील श9b 

Sहणूनच राबवले गेले पाgहजेत. Hयेक राYय हे 9वत:परुते एक 9वतंb रा�^च आहे, 

असा Hयांचा अं�तम <सoांत आहे. 

 

HयांXया मते संर(ण, दळणवळण व पररा�^संबंध एवढ=च खाती कd 7ाXया 

अ/धकारात असावी. Sहणजेच संर(ण, दळणवळण व पररा�^ खात ेएव�यांचचे 

केवळ दा�यHव कd 7ाकड ेठेवनू उरले>या सव! बाबी राYयांकड ेसोपवा
या. कd 7 दबु!ळ 

कkन टाकणे एवढेच फ<लत यातून �न�प�न होणार आहे. 

 

कSय�ुन9टांनी �तपादले>या या <सoांताच ेकधी कधी मला आ8चय!च वाटत,े कारण 

सव!साधारणपणे कSय�ुन9ट तHHवणाल=ची लोकशाह= कd 7वादावर �न�ठा आहे. Hयांच े

9वत:च ेराYय झाले, कc त ेकd 7वाद 9वीकाk इिXछतात, पण कd 7सHता HयाXंया 

हाती नसेल, ते
हा माb Hयांना कd 7वाद अ�न�ट वाटतो. मग Hयानंा राYयेच अ/धक 

बळ 
हायला हवी असतात. 



 

Sहणूनच कd 7-राYयसंबंध6वषयक सम9यांचा 6वचार आपण समतोल e�ट=ने करायला 

हवा आहे. राYयाराYयांतील 6वषमता दरू करwयासाठZ कd 7 व राYये यांच े�त�नधी 

<मळून चचा! घडवनू आणणे आव8यक आहे, हे आपण जाणतोच. तेलंगण व पवू! 

उHतर देश यांXया सम9या आहेतच. उHतर बंगाल, म'य देशाचा काह= भाग, 

iकंवा झारखंड, इ. इतरह= अनेक राYयांच े8न अस ूशकतात. पण या सम9या 

सोडवwयाXया e�ट=ने राYय सरकारांनीच ब
हंशी पर9पर 6वचार6व�नमय करायला 

हवा.  कदा/चत Hयांना कd 7 सरकारशीह= चचा! करwयाची गरज भास ूशकेल. अशा 

चचा! सलुभतेने घडवनू आणwयाXया e�ट=ने �नयोजनमंडळ, राि�^य 6वकासमंडळ, 

अथ!महामंडळ, इHयाद= अनौपचा;रक सं9थांXया यंbणा आपण �नि8चतच राबव ू

शकतो. Hया आपल= गरज परु= कk शकणार नसतील, तर दसु-याह= एखाfया 


यासपीठाचा 6वचार आपण कk शकतो. Hया gठकाणी एकb जमनू व चचा! कkन 

आप>या सम9यांचा उलगडा कkन घेwयाची ihया आप>याला �नरंतर चाल ूठेवता 

येईल. 

 

सम9यांXया सोडवणकुcची चचा! करायला कोणाचाच नकार नाह=. पण घटनेने वाटून 

gदलेले अ/धकार व काय!-6व/ध6वषयक व शासकcय, दो�ह= (ेbातंील - यांची 

फेरवाटणी करwयाची खरोखर गरज आहे का? Hयांची संपणू!तया वा मलूत: 

फेरवाटणी करणे आव8यक आहे का? (9तुत स<मतीने असा स�ुनि8चत �नण!य 

gदला आहे, कc) कd 7 व राYये यातं 6वधायक चचा! घडवनू आणwयाची 
यव9था 

करायलाच हवी, परंत ुघटनेने ठरवनू gदले>या 6व/ध6वषयक व शासकcय काया!Xया 

मलूभतू वाटणीचा फेर6वचार करwयाच ेमाb मळुीच कारण नाह=. कारण कd 7 बळच 

असायला हवे, अशी आमची �oा आहे. (आWण HयासाठZ आपला पाgठंबा आSहांला 

हवा आहे.) फेरफार करwयाXया खटाटोपात आपण कd 7ाच ेसाम_य! खXची केले, तर 

केवळ कd 7सHता दबु!ळ होwयावरच भागणार नसनू देशाXया एकाHमतेलाच बाधा 

येणार आहे आWण रा�^ातील लोकशाह=लाह= हादरा बसणार आहे. कd 7 व राYयांXया 

पर9परसंबंधां6वषयी आमच ेSहणणे हे असे आहे. 



 

आजXया (णी काह= लोकांना ह=च काळजी लागून राgहल= आहे, कc देशाXया 

6व<भ�न 6वभागांत न(लबार= काय! करwयाचा संभव आहे. पण आपण केवळ 

कSय�ुन9टांवर ट=का करावी आWण न(लबा�यांपासनू धोका आहे, असे तणुतणेु 

वाजवीत राहावे, एव�याचीच गरज आज आहे, असे नाह=. कारण अस>या 

तHHवणाल= अ�यायाXया सपुीक (ेbातच फोफावतात. 

 

Hयांना शतेक�यांची - छोyया शतेक�यांची एकजूट घडवनू आणायची आहे. कुळे व 

मालक यांXया पर9परसंबंधांत 6वfयमान असले>या 6वषमतेमधनू उ�वणा-या 

कुळांXया अडचणी राबवनू घेwयाचा Hयांचा डाव आहे. बंगाल, aबहार, आं� व इतरह= 

राYये या gठकाणी लढे पेटवनू देwयाचा Hयांचा खटाटोप आहे. यावर उपाय काय? 

दडपशाह= हा खासच न
हे. आपणच अशा कुळांना भेटावे, Hयांची संघटना करावी व 

6वषमता दरू कkन HयांXया अडचणींच े�नवारण करावे, यातच तो उपाय सामावलेला 

आहे. अस>या सम9यांच ेहेच एकमेव उHतर होय. संघष! घडवनू आणणे, हे त े

9वत:च ेकत!
य मानतात. पण आपण माb संघषा!च ेमळूच उखडून टाकणे, हेच 

आपले कत!
य ठरवायला हवे. आपण असा माग! 9वीकार>यावाचनू 9तुत सम9येवर 

शा8वत उपाय सापडwयाचा सतुराम ्संभव नाह=. 

 

या सम9येकड ेकेवळ कायदे जार= करwयाची व <श9त कायम राखwयाची सम9या 

Sहणून पाहता येणार नाह=. कायदा व स
ुयव9था यांच ेदा�यHव मी जाणून आहे. (त े

पार पाडwयात काह= चकुा झा>या, तर Hया पदरात घेwयासह= मी तHपर राह=न.) 

पण कायदा व स
ुयव9था यांXया सम9या हाताळताना आप>याला Hया सम9यांXया 

मळू कारणांनाच हात घालायला हवा आहे. Hयांवरच उपाय हुडकून काढायला हवे 

आहेत. आव8यक तर संर(क-दलाचा उपयोग करावाच लागेल. बळाचाह= उपयोग 

अव8य �तथे करायला हवाच. पण केवळ संर(क दलाXया बळाचा वापर कkन काह= 

आप>याला सव! उHतरे, सव! उपाय सापडू शकणार नाह=त. 



(इतर महान सम9याचंाह= �नदAश आSह= केलेला आहे : उदा.,) जातीयतावाद, 

ादे<शकतावाद, 6वभrततावाद (Divisiveness) या सम9या आ वासनू ख�या 

आहेतच. गे>या दोन वषाUत आप>या देशात सवाUत भीषण जातीय दंगे उसळलेले 

आपण पाgहले आहेत. महाHमा गांधी व जवाहरलाल नेहk यांXया नावाचा वारसा 

सांगणा-या प(ाला हे दंगे कायमच ेथांबवwयात यश येऊ नये, ह= लYजा9पद घटना 

होय. गहृमंbी या नाHयाने या अपेशाXया दोषाचा माझा वाटा मलाह= आप>या 

पदरात �यायला हवाच. पण एकेकyया मं�याला वा शासनाला ह= सम9या सोडवणे 

माb शrय होणार नाह=. देशात अव8य त ेवातावरण �नमा!ण करwयात, जनतेXया 

मनात यथायो�य म>ूयांना 9थान ाjत कkन देwयात आपण अपेशी ठरणार 

असलो, तर आशलेा मळुीच वाव नाह=. या सम9यांवर सोपे व सलुभ आWण झटपट 

उपाय सापडwयाची थोडी देखील शrयता नाह=. Sहणूनच काह= सम9यांची दखल 

घेणे अगHयाच ेहोऊन बसले आहे. 

 

जा�तवादाXया सम9येचा 6वचार करतानाच अ>पसंpयाकांXयाह= सम9येचा उ>लेख 

करणे मला इ�ट वाटते. मसुलमान, W 9ती व इतर अ>पसंpय लोकांXया मनात 

तhार=ची, उपे�(तHवाची भावना �नि8चतच आहे. (याचा �नदAश आSह= केलेला आहे.) 

�तच ेअि9तHव नाकारwयात काह=च अथ! नाह=. आWण या अ>पसंpयाकांशी 

सामदुा�यक संपक!  साधwयाचा व HयाXंया मनात 6व8वासाची भावना �नमा!ण 

करwयाचा जुना काय!hम आपण न
याने हाती �यायलाच हवा. आपण 9वीकारले>या 

सामािजक व राजकcय रा�^6वकासाXया काया!त Hयांनाह= समान पातळीवर=ल 

सहका�यांXया नाHयाने सामील होता येईल, असा 6व8वास HयांXया मनात �नमा!ण 


हायला हवा. 

 

अ9प8ृयतावाद या देशात iफkन डोके वर कk पाहात अस>याची /च�हे ददु�वाने 

e8यमान होऊ लागल= आहेत. अ9प8ृयता ह= प6वb, धा<म!क बाब अस>याचा दावा 

सांगायला एखादा मन�ुय, 9वातं�य <मळून वीस वषA लोट>यावरह=, पढेु सरसावेल, 

असे आSहांला कधीच वाटले न
हत.े �नदान मला तर= असे साहस कोणी कk 



शकेल, असे 9वjनातदेखील वाटले न
हते. कोणाह= 
यrतीचा उ>लेख कkन �तला 

नसते महHHव fयायची माझी इXछा नाह=, कारण अशा बाबतीत काह= गो�ट= 

�याय6व�ट के>या जाwयाचाह= संभव असतो. पण ददु�वाने काह= 
यrती तसा दावा 

करायला पढेु सरसाव>याच ेआपण Hय(च पाgहले आहे. आजXयासारpया 

काळातदेखील अ9प8ृयतेला पाgठंबा लाभावा आWण चातुरवwया!च ेसमथ!न करायला 

एखाfयाने पढेु सरसावावे, याचा मला अचंबा वाटतो. 

 

येथे मी एक म�ुा माडूं इिXछतो. केवळ आ/थ!क 6वकास, समाजवाद= अथ!
यव9था 

एवढाच या देशापढुचा 8न नाह=. या उदंड 6वभrततावाद= वHृतींनाह= आप>याला 

तsड fयायच ेआहे. भा6षक व ादे<शक हे
यादा
यांवर आधारले>या फुट=र वHृतींशी 

आप>याला अजून सामना fयायचा आहे. हा सामना fयायला काnेँस बoप;रकर 

झालेल= आहे. व9तुत:, तीच �तची ऐ�तहा<सक भ<ूमका आहे. iकंबहुना हा एकच 

सामना न
हेच. तसेच Hयात एकच आघाडी लढवायची नसनू, भारताला शंभर 

आघा�यांवर लढा fयायचा आहे. या रोगांचा �तकार आपण करायला हवा असनू, 

तीह= धयैा!ने व आHम6व8वासानेच, समतोल मनानेच करायला हवा आहे. 

 

या खो�यातून यश9वीपणे बाहेर पडwयाXया e�ट=ने हेच गणु उपकारक ठरणार 

आहेत. व9तुत: काnेँस ह= जनतेXया केवळ राजकcय महHHवाकां(ांचचे �त�न/धHव 

कर=त नाह=. आजच न
हे, तर गे>या ८०-१०० वषाUत ती आप>या नवयगुाकडील 

वाटचाल=Xया पोट�तडकcच,े आध�ुनक जगाच,े अfययावत झाले>या नवसमाजाXया 

�न<म!तीXया आप>या 9वjनाच े�त�न/धHव कर=त आलेल= आहे. आपल= 'येये ह=च 

आहेत. पण केवळ घोषणा देत राgह>याने काह= ह= 'येये Hय(ात उतरवता येणार 

नाह=त. मी 9वत:च ह= घोषणा कर=त असतानाच मला याची पणू! जाणीव आहे. 

'येयाचा हा �वुतारा गाठwयासाठZ आप>याला बां/धलकcXया राजकारणाXया 

भ<ूमकेवkन 6वचार करावा लागणार आहे. मौ<लक व पायाभतू गो�ट=ंचा मागोवा 

घेत>यानेच हे साधता येईल. एका तHHवावर मी सदैव �oा ठेवत आलो आहे. 

आजXया (णी �न�ठे6वषयीच आणीबाणी �नमा!ण झाल= आहे, असे लोक बोलतात. 



काह= लोक 'आपण नाना माग! फुटले>या चौकात सं�<मत अव9थेत उभे आहो', असे 

या प;रि9थतीच ेवण!न करतात. स'या आप>याला राजकcय e�yया कठZण काळातून 

माग!hमण करावे लागत आहे, हे खास. आWण Sहणूनच या देशाXया भ6वत
यतेXया 

e�ट=नेच काँnेसने 6वचार करायला हवा आहे. मग आSह= करावे काय? 

 

a�जXया खेळात>या एका अHयंत वेधक �नयमाचा मी �नरंतर मागोवा घेत आलेलो 

आहे. Hया खेळात असा �नयम आहे, कc जे
हा तुSह= संशयn9त 
हाल, ते
हा हुकूम 

खेळावा. मला वाटत,े हाच �नयम राजकारणाXयाह= डावाला उHतम कारे लाग ू

पडतो. कारण हाह= डाव मलूभतू राजनीतीचाच आहे. संकटn9त प;रि9थतीत 

अडक>यासारखे वाटेल, ते
हा पायाभतू तHHवांचाच 6वचार करा. आWण काँnेसXया 

e�ट=ने पायाभतू गो�ट कोणती? �तXया सद9यांXया e�ट=ने सव!साधारण जनतेपयUत 

पोहोचनू �तXयाशी तादाHSय साधणे, ह=च मलूभतू गो�ट होय. तHHवणाल= बाजूला 

ठेवनू लोकांXयाच भ<ूमकेवर आkढ होणे, HयांXयाशी तदाकार होणे, हाच महHHवाचा 

�नकष होय. 

 

�नध!न बहुजनसमाज, लहान लहान कुळे, औfयो/गक कामगारवग! तसेच या 

देशातील त-ण यांXया ेरणा व महHHवाका(ंा याXंयाशी तादाHSय साधता येईल, 

अशाच काय!hमाXया e�ट=ने आप>याला 6वचार करायला हवा, (असे आSह= 

इ�तवHृतात Sहटले आहे.) दसु-या, �तस-या व चव_या दशकांत आपण जे काह= 

केले, तेच आपण कर=त राgहलो, जनतेशी तादाHSय साधwयाXया मलूभतू �नयमांचा 

मागोवा घेऊन व प(ाला असलेला बहुजनसमाजाचा आधार पनु-Yजी6वत कkन, तो 

आपण सeुढ केला, तर काnेँसला भ6वत
यते6वषयी कस>याह= कारची भीती 

वाटwयाच ेकारण पडले, असे मला वाटत नाह=. 

 

दसु-याह= एका (ेbाकड ेआपण खास ल( परुवणे इ�ट ठरेल. त-ण मनाला ेरणा 

देऊन व आक6ष!त कkन 9वत:Xया 'येयपतू�साठZ Hयांचा उपयोग कkन घेwयाच ेजे 

साम_य! काnेँसम'ये आहे, तेह= आपण ल(ात �यायला हवे. प(ाXया उXचनीच 



सव!च थराकंड ेत-णाचंा पनु-Yजीवन देऊ शकणारा ओघ अ
याहत चाल ूनसेल, तर 

कोणHयाह= राजकcय प(ाला उYYवल भ6व�याची आशा बाळगायला नको, हे �नराळे 

सांगwयाची आव8यकता नाह=. देशाच ेभ6वत
य घड6वwयाXया काया!त महHHवाची 

भ<ूमका बजाव ूइिXछणा-या काnेँसने वर=ल काय!(ेbाकड ेदलु!( कkन भागwयासारखे 

नाह=. Sहणूनच काnेँस संघटनेने त-णांसमोर 6वधायक काय!hम ठेवwयाXया 

आव8यकतेवर आWण आप>याबरोबर देशाXया पनुर!चनेXया काया!त सहभागी होwयाची 

ओढ Hयांना लागावी, Sहणून 9फू�त!दायक पण Hय( लाभदायी अशी उg��टे 

HयांXयापढेु ठेवwयाXया  आव8यकतेवर भर gदला पाgहजे. 

 

6वfया/थ!वगा!चा उ>लेख माb आSह= म�ुामच टाळला आहे. कारण प(ीय 

राजकारणाXया आखा�यात 6वfया/थ!वगा!ला ओढू नये, असेच काँnेसने अ
याहत 

मानलेले आहे. मलूभतू राजकारण, सामािजक व आ/थ!क 6वचारसरणीतंील मौ<लक 

आशय यांपासनू माb Hयांना वं/चत करता येत नाह=. भावी काळात आप>यावर 

अटळपणाने पडणा-या दा�यHवाची धरुा यो�य वेळी सांभाळता यावी, या e�ट=ने 

6वfया_याUनी चाल ूकाळातील सामािजक व आ/थ!क 6वचारवाहांचा अfययावत 

मागोवा घेत राहावे, हे 9वाभा6वकच आहे. पण Hयांनी एखाfया राजकcय प(ाशी 

नात ेजोडwयाXया मुयावर माb आSहांला असेच वाटत,े कc समn 6वfया/थ!वगा!ने 

अशा कारXया प(ीय राजकारणाXया जाqयात न गुरफटणेच अ/धक इ�ट. आSह= 

6वfया_याUचा �नदAश केला नाह=, तो याच कारणामळेु. त-णांचा उ>लेख आSह= 

खासच केला आहे. देश वा प(, त-णांना नाह=, तर दसु-या कोणाला आवाहन कk 

शकेल? त-णां6वना देशालाह= उYYवल भ6वत
य नाह= व प(ालाह= नाह=. न
या 

रrताची भरती अखं�डत होत राgहल= पाgहजे, एका 6पढ=मागून दसु-या 6पढ=चा 

पाgठंबा अ
याहत लाभला पाgहजे, हा मलूभतू धडा भतूकाळातील अनभुवांतून आपण 

�यायलाच हवा. 

दसु-या, �तस-या व चव_या दशकातं चळवळींची व ल�यांची परंपरा अ
याहतपणे 

सkु होती. 9वाभा6वकच काnेँसXया उXचनीच थरातं त-णांचा अ
याहत वाह 

<मसळत राgहला. पण चव_या व पाच
या दशकांपासनू माb देशभrतीXया भावनेने 



उH9फूत! झाले>या चळवळी वा लढे झालेच नाह=त. आता चळवळी होतात, Hया 

जा�त�न�ठ हे
यादा
यामंळेु, भा6षक 9वाथ!परतेपायी वा ादे<शक उg��टांसाठZ. 

अस>या चळवळींतील 
यrतींची भरती आप>याला करता येत नाह=. परंतु 

काnेँसXया उXचनीच थरांत भरती करता येईल, अशा थो�या इतर कारXयाह= 

यवुकांXया चळवळी �नि8चतच आहेत. त-ण 6पढ=ला तुSह= यो�य कारे आवाहन 

कराल आWण, Hयांची गरज इतरांना आहे, अशी भावना HयांXया मनात जागतृ 

कराल; देशाXया पनुर!चनेसाठZ आपण जे जे काह= कर=त आहोत, Hयात भाग 

घेwयाची संधी Hयांना <मळू शकेल, अशी Hयांची खाbी पटवाल; तर काnेँसला 

आप>या भ6वत
यत6ेवषयी काह=च काळजी उरणार नाह=. 

 

9वातं�योHतर काळातील नवी 6पढ= आता ऐन उमेद=त आहे. आप>या देशात एक 

नवी ौढ 6पढ= उदयाला आलेल= असनू �तला वीस वषाUपवू� आपण काय केले, याची 

यथात_य माgहती मळुीच नाह=. आWण आमचा लढा अशा 9वkपाचा होता आWण 

आSह= इतका इतका Hयाग केला, असे Hयानंा सा/ंगतले, तर= Hयाची मळुीच छाप 

HयांXयावर पडwयासारखी नाह=. कारण आपण लावलेला हातभार ते गहृ=तच धkन 

चालतात आWण त े9वाभा6वकच आहे. Hयेक नवी 6पढ= पवू�Xया 6पढ=Xयाच 

खांfयावर आ-ढ होत असते. आपण HयांXयासाठZ इतके इतके केले, एवढेच न
हे, 

तर भावी काळात आपण HयांXयासाठZ काय काय करणार आहोत, हेह= Hयांना 

सांगावे लागेल. जे
हा जे
हा माझी त-ण 6पढ=शी गाठ पडत,े ते
हा मी Hयांना 

सांगत असतो: '9वातं�यसंnामात लढले>या 9वा<भमानी 6पढ=च ेआSह= घटक 

आहोत. आमचा वाटा आSह= उचललेला आहे. आSह= 9वातं�यसंnामातले स�ैनक 

आहोत, याचा आSहाला आनंद वाटतो. आता पढेु सरसावनू प;रि9थतीच ेआ
हान 

9वीकारणे, 9वातं�य eढमलू करणे आWण हा लढा अ/धका/धक पढेु चाल ूठेवणे, हे 

तुमच ेकत!
य आहे.' तुSह= Hयांना यो�य कारे आवाहन कराल, तर त-ण 6पढ= 

तुमXयाकड ेवळेल, या6वषयी मला मळुीच संशय नाह=. आप>या यवुकांXया संदभा!त 

आपण ह= भ<ूमका 9वीकाk, तर काँnेसचा /धrकार होwयाच ेकाह=च भय नाह=. 

आWण यासाठZच आSह= त-णांचा खास उ>लेख केलेला आहे. 



 

(Sहणूनच वर=ल 6ववेचनाXया आधारे हा ठराव पढु=ल अं�तम आवाहन कर=त आहे.) 

आपण फुट=रपणाXया राजकारणाXया e�ट=ने 6वचार करता कामा नये, �नदेंXया 

e�ट=नेह= राजकारणाचा 6वचार कk नये. वयैिrतक ट=का कkन शीलावर <शतंोड े

उडवwयाचहे= धोरण ठेव ूनये. स�ुनि8चत अ<भवचने देऊन HयांसाठZ बां/धलकcXया 

राजकारणाXयाच e�ट=ने 6वचार करwयाचा यHन आपण कk या. आपण हे कk, 

तर आपला देश व लोकशाह= समाजवाद 9वत:च ेसंर(ण 9वत:च कk शकतील, 

या6वषयी मला मळुीच शंका नाह=. 

 

 

१०. परुोगामी आRथ<क धोरण 

अWखल भारतीय काnेँसXया मुंबई येथे भरले>या ७३ 
या  

अ/धवेशनात आ/थ!क ठराव मांडताना २८ �डसdबर १९६९  

रोजी केले>या भाषणाXया आधारे. 

देशातील स'याXया राजकcय पेचसंगाXया काळात, आपण जे आ/थ!क धोरण 

9वीकाk, Hयाच ेदरूगामी प;रणाम होणार आहेत, हे आपण 'यानात घेतले पाgहजे. 

या धोरणावर आपल= केवळ आ/थ!कच न
हे, तर राजकcय गतीह= अवलंबनू राहणार 

आहे. Sहणून या धोरणास जसे आ/थ!क महHHव आहे, तसाच राजकcय संदभ!ह= 

आहे. स'या आप>यापढेु जो 9ताव आहे, Hयात गे>या बावीस वषाUम'ये आप>या 

देशाने काय काय सा'य केले, हे नमदू करwयात आलेले आहे. येथे हे ल(ात 

ठेवायला हवे, कc आ/थ!क धोरणाची जशी काह= ताHका<लक उg��टे असतात, तशीच 

द=घ!काल=न 'येयेह= असतात. या द=घ!काल=न 'येयांनसुार देशाXया आ/थ!क धोरणास 

6व<श�ट gदशा लाभत असते. ह= 'येये गाठwयासाठZ कालबo काय!hम 



9वीकारwयाची गरज भासते. Hया e�ट=ने काnेँसने १९६७ म'ये दहा कलमी काय!hम 

मंजूर केला. Hयानंतर काय घडले, हे सवाUनाच माह=त आहे. खरे Sहणजे हा काय!hम 

अमलात आणwयावर भर gदला गेला नाह=, Sहणूनच प(ाम'ये धोरण6वषयक 

पेचसंग उ�वला. आप>याला कोणती gदशा धरायची आहे, हे दहा कलमी 

काय!hमाfवारे आपण �नि8चत ठरवले होत.े पण आता प;रि9थती अशी आहे, कc 

केवळ या काय!hमाकरता थांबनू चालणार नाह=. आप>याला दहा कलमी 

काय!hमाXयाह= पढेु गेले पाgहजे. आ/थ!क काय!hमाची आWण धोरणांची आणखी काह= 

(ेb े�नि8चत करायला हवीत. कारण गे>या बावीस वषाUम'ये आपण 6व<श�ट 

आ/थ!क धोरण 9वीकाkन Hया अनरुोधाने पावले टाकल= असल=, तर= देशाXया 

आ/थ!क प;रि9थतीत अfयापह= काह= 6वसंगती आढळून येऊ लाग>या आहेत, हे 

नाकाkन चालणार नाह=. iकंबहुना आ/थ!क धोरणासंबंधीचा हा 9ताव तयार 

करwयामागचा मलूभतू 6वचार तोच आहे. 

 

9वातं�य <मळा>यानंतरXया गे>या बावीस वषाUम'ये आप>या देशाने काह=च गती 

केल= नाह=, असे Sहणणे �नखालस चकू ठरेल. या काळाम'ये आ/थ!क (ेbात अशा 

अनेक चागं>या गो�ट= करwयात आले>या आहेत, कc Hयांचा देशाला, काnेँसला 

आWण सरकारला जkर अ<भमान वाटतो. आपण जे
हा आHमपर=(ण करायला 

बसतो, ते
हा या चागं>या गो�ट=ंच ेआप>याला 6व9मरण होते. असे होणे चांगले 

नाह=. आपल= आणखी गती 
हावी, यासाठZ आपण आHमपर=(ण केले पाgहजे, हे 

मलाह= मा�य आहे. परंतु आHमपर=(ण करताना आपण केलेले उ>लेखनीय काय! 

6वचारात घेतले नाह=, तर आपण आपला आHम6व8वास आWण 6वकासाची gदशा 

हरवनू बसwयाचा धोका आहे. 

 

गे>या बावीस वषाUम'ये आप>या देशाने �नि8चतच भर=व आ/थ!क गती केल= आहे, 

याब�ल माuया मनात तर= संदेह नाह=. शतेीचा 6वचार केला, तर= असे gदसेल, कc 

आपण पाटबंधारे आWण 6वfयतुीकरण यांचा अHयंत महHHवाकां(ी काय!hम हाती 

घेऊन ह;रत-hांती घडवनू आणल= आहे. उfयोगधंfयांबाबतह= हेच Sहणावे लागते. 



गे>या काह= वषाUम'ये आप>या देशात इतके आध�ुनक आWण 6व6वध कारच े

कारखाने 9थापन झाले आहेत, कc केवळ आ<शयातीलच न
हे, तर सा-या जगातील 

एक औfयो/गक e�yया गत देश Sहणून भारत ओळखला जात आहे. ह= गती 

कमी लेखून कसे चालेल? परंत ुHयाचबरोबर हेह= मा�य केले पाgहजे, कc 

गतीबरोबरच देशात काह= 8न न
याने �नमा!ण झाले आहेत. 

 

आपण <म� अथ!
यव9था 9वीकारल= आहे. Hयामळेु साव!ज�नक (ेbाला सिु9थर 

पाया लाभत असतानाच खाजगी (ेbह= ग�तपथावर आहे. खाजगी (ेbाXया 

गतीबरोबर अथ!
यव9थेम'ये एक अपवHृती <शk पाहात आहे. या गतीबरोबर 

आ/थ!क मrतेदार=चीह= वाढ होत असनू ह= आ/थ!क मrतेदार= राजकcय (ेbावर 

आपले वच!9व गाजव ूपाहात आहे. आWण हाच खरा धोका आहे. YयांXया हातातं 

आ/थ!क सHता असत,े Hयांच ेया सHतेवर समाधान होत नाह=. त ेआप>या आ/थ!क 

साम_या!Xया बळावर राजकcय सHताह= ह9तगत कk पाहतात. आपण इतर देशांचा 

इ�तहास पाgहला, तर तेथे हेच घड>याच ेआढळून येते आWण आज भारतातह= हेच 

घडत आहे. आप>या देशाXया Hयेक आ/थ!क (ेbाम'ये - मग ते शतेीच ेअसो, 

उfयोगधंfयाच ेअसो वा 
यापार6वषयक असो-मrतेदार=ने पाय रोवले असनू आता 

ह= मrतदेार= राजकारणातह= वेश कk पाहात आहे. Sहणून आपण आपले आ/थ!क 

8न सोडवत असताना मrतेदार=Xया धोrयाची उपे(ा कkन चालणार नाह=. मी 

असे मानतो, कc आमXया देशात सं<म� अथ!
यव9था राह=ल. पण Hयाचबरोबर 

आSह= मrतेदार= चाल ूदेणार नाह=. आप>या देशाच ेऔfयो/गक धोरण कसे राह=ल, 

यासंबंधी आपण एक धोरण6वषयक 9ताव केला असनू Hयाम'ये खाजगी (ेbाकड े

कोणत ेउfयोग राहतील, याचा �नदAश करwयात आलेला आहे. त ेउfयोग खाजगी 

(ेbाकडचे राहतील. Hयायोगे खाजगी (ेb देशाXया आ/थ!क 6वकासातील आपल= 

भ<ूमका यो�य त�हेने पार पाडू शकेल; परंत ुआSह= खाजगी (ेbाचा वरच8मा सहन 

करणार नाह=. मलूभतू उfयोगधंfयांXया बाबतीत साव!ज�नक (ेbांचा परूक 6वभाग 

Sहणूनच खाजगी (ेbास काम करावे लागेल. लघउुfयोगाच े(ेb मpुयत: खाजगी 

(ेbाकडचे राह=ल. Yयांनी तांabक <श(ण घेतलेले आहे, Hयांना आपले 9वत:च े



लघउुfयोग सkु करता येतील. या लोकांना कज! कसे उपलtध कkन देता येईल, हा 

या संदभा!तील एक 8न आहे. परंत ुआपण जे
हा खाजगी (ेbासंबंधी बोलतो, ते
हा 

आप>या डोqयांपढेु मpुयत: काह= मठूभर घराwयांनी आप>या �नयंbणाखाल= 

उभारलेले औfयो/गक सा�ाYय येत.े अशा खाजगी (ेbाची ह= मrतेदार= /चतंाजनक 

बाब होwयाइतकc वाढलेल= आहे. आSह= जे
हा सं<म� अथ!
यव9थेचा परु9कार 

करतो, ते
हा अशा मrतेदारांना कसेह= वागायची मभुा आSह= देऊ, असा याचा अथ! 

होत नाह=. खाजगी (ेbाने साव!ज�नक (ेbाबाबत 9पध!काची भ<ूमका घेताच कामा 

नये. <शवाय राजकcय सHतेवर �नयंbण <मळ6वwयाXया खटाटोपातह= पडू नये. 

कारण अशी मrतेदार= राजकcय आWण आ/थ!क लोकशाह=ची मारेकर= ठk शकते. 

 

�नयोजनबo अथ!
यव9था 9वीकारwयामागे आपल= ह=च e�ट= होती. देशाXया 

आ/थ!क 6वकासास हातभार लावwयात खाजगी (ेbासह= 9थान लाभले पाgहजे आWण 

Sहणून खाजगी कारखा�यांXया वाढ=ला ोHसाहन gदले पाgहजे, असे आपले 

�नयोजनकार थमपासनू Sहणत आलेले आहेत. माb कोणHयाह= 6वकसनशील 

देशाम'ये साव!ज�नक (ेbालाच �नणा!यक महHHव असले पाgहजे, याबाबत 

�नयोजनकारांम'ये दमुत न
हते. परंत ुकाह= मrतदेार घराwयांनी अथ!
यव9थेवर=ल 

आपल= पकड वाढवनू साव!ज�नक (ेbावर कुरघोडी करwयाचा यHन चाल6वला आहे. 

मrतेदारांच ेहे आ
हान आप>याला 9वीकारले पाgहजे. 

 

हे आ
हान 9वीकारwयासाठZ आपण आप>या समाजवाद= उg��टांचा आWण धोरणांचा 

पनु-Xचार केला पाgहजे. कारण काnेँसची ारंभापासनू समाजवादाशी बा/ंधलकc 

आहे. ग;रबी आWण बेकार= हे आप>या देशाXया अथ!
यव9थेला भेडसावणारे दोन 

मलूभतू 8न असनू ते सोड6वwयासाठZ समाजवादा<शवाय पया!यच नाह=. HयासाठZच 

काnेँसने दहा कलमी काय!hम तयार केला. परंत ुहा काय!hम नीटपणे अमलात न 

आण>यामळेु मrतेदार=चा 8न आणखी aबकट झाला आहे. Sहणनूच या दहा 

कमल= काय!hमाबाबत आपण कोणती भ<ूमका 9वीकारतो, यावर आप>या 

वाटचाल=ची gदशा ठरणार आहे. फ;रदाबाद येथ>या अ/धवेशनात हा दहा कलमी 



काय!hम मांडwयात आला, ते
हा आप>या काह= पढुा�यांनाच तो मनापासनू मा�य 

न
हता, असे आप>याला आढळून आले. Hयातूनच पेचसंग �नमा!ण झाला. 

 

बँकांवर सामािजक �नयंbण असावे, असे सचु6वwयात आले, ते
हा सामािजक 

�नयंbण Sहणजे काय, यासंबधीच वाद झाला. सामािजक �नयंbण ह= 

राि�^यीकरणापे(ा iकती तर= 
यापक आWण सवUकष क>पना आहे, असे मी मानतो. 

१९६७ मधील काँnेसXया �नवडणकू जाgहरनाSयात सामािजक �नयंbणाचा आवजू!न 

उ>लेख करwयात आला होता. परंत ुनंतर सामािजक �नयंbण Sहणजे काय, 

यासंबंधी वेगवेगळी मते माडंwयात येऊ लागल=. सामािजक �नयंbण Sहणजे 

राि�^यीकरण न
हे, असे अ�ाहासाने सां/गतले जाऊ लागले. अथा!त या वादंगाला 

आता केवळ ताaंbक महHHव तेवढे उरले आहे, कारण राि�^यीकरण का सामािजक 

�नयंbण, हा 8न आता <श>लक राgहलेला नाह=. कारण आपण केवळ 

राि�^यीकरणाच ेतHHव 9वीकाkनच थांबलो नाह=, तर देशातील चौदा मखु बँकाह= 

सरकारने आप>या ताtयात घेत>या आहेत. 

 

मrतेदार=6व-oचा आपला लढाह= Hयाचबरोबर चालचू आहे. मrतेदार=वर �नयंbण 

घालणारे 6वधेयक आपण मंजूर केले आहे. आयात 
यापाराबाबतह= आपण हे धोरण 

अनसुरले आहे. 

 

अनेक व9तूंचा आयात-
यापार यापढेु केवळ सरकार= यंbणेमाफ! तच केला जाईल. 

बँकांच ेराि�^यीकरण कkन आWण मrतेदार= 
यापारावर �नबUध लादनू आपण जो 

समाजवाद= माग! अनसुरायला ारंभ केला आहे, Hया मागा!वर=ल पढु=ल वाटचाल 

करwयाXया e�ट=ने आपण आणखी काह= पावले टाकायला हवीत. 

 

सव!साधारण 6वमा 
यवसायाच े(General Insurance) राि�^यीकरण हे Hयापकैc एक 

पाऊल होय. कारण केवळ बँका ताtयात घेऊन भागणार नाह=. Hयाबरोबर 

सव!साधारण 6वमा-
यवसायह= सरकार= �नयंbणाखाल= आला पाgहजे. 



 

भतूपवू! सं9था�नकांच ेतनखे आWण खास अ/धकार हेह= काढून �यायला हवेत. कारण 

हे सं9था�नक जु�या सरंजामशाह=च ेअवशषे असनू अशा कालबाvय अवशषेांना 

समाजवाद= अथ!
यव9थेम'ये 9थान राहूच शकत नाह=. सं9था�नकांच ेतनखे आWण 

खास हrक काढून घेwयाबाबत आतापयUत भरपरू चचा! झालेल= आहे. याबाबत माझी 

भ<ूमका अशी आहे, कc आपण हा 8न शrय तर वाटाघाट= कkन सोडवावा. कारण 

Hयामळेु कटुता �नमा!ण होणार नाह=. माb येथे एक गो�ट केल= पाgहजे. 

सं9था�नकांच ेतनखे आWण हrक नाह=से करwयाXया �नण!याबाबत तडजोड होऊ 

शकणार नाह=. आमचा प( Hयाबाबतीत खंबीर भ<ूमके वर उभा आहे. Sहणून 

लवकरच आSह= संसदेपढेु तसे 6वधेयक सादर करणार आहोत. सं9था�नक अजूनह= 

खळखळ कर=त आहेत. काह= घटनाHमक तरतुद=ंची सबब पढेु कkन 9वत:चा बचाव 

कk पाहत आहेत. मला Hयांची अडचण समजू शकत.े परंत ुकाळ बदलला आहे, 

इ�तहासाचा संदभ! बदलला आहे, इ�तहासाची अपे(ा बदलल= आहे, ह= व9तुि9थती 

भतूपवू! सं9था�नकांनी समजावनू घेतल=, तर राि�^य जीवनवाहाम'ये सहभागी 

होwयाची ह= संधी त ेदवडणार नाह=त, अशी मला आशा आहे. 

 

शहर= भागातील मालमHतेXया धारणेवर कमाल मया!दा घातल= पाgहजे, हा 6वचार 

आपण १९६२ पासनू बोलनू दाखवीत आहोत. Hयावेळी �नवडणूक जाgहरनामा तयार 

कर=त असताना, केवळ शतेज<मनीXया धारणेवर मया!दा घालनू चालणार नाह=, 

शहरातील मालमHतेXया धारणेबाबतह= कमाल मया!दा ठर6वल= पाgहजे, असे ते
हा 

सचु6वwयात आले. शहरांमधील रgहवाशांना iकती अडचणी सहन करा
या लागत 

आहेत, याची आप>याला क>पना आहे. तेथील ज<मनींXया iकमती भरमसाट वाढत 

चाल>या असनू Hयायोगे राहwयाXया जागेचा 8न aबकट झालेला आहे. 

 

Sहणून शहरभागातील ज<मनींXया धारणेबाबत �नि8चत धोरण ठरवनू Hयाची hमश: 

अंमलबजावणी करwयाची वेळ आता आलेल= आहे. शहर= मालमHतेवर �नयंbण 

घालwयाचा 8न अ�तशय गुंतागुंतीचा अस>यामळेु तो एकदम सोड6वता येणार 



नाह=. HयासाठZ <भ�न<भ�न पातळयांवर �नण!य �यावे लागतील. Sहणून थम 9थलू 

�नण!य घेणे इ�ट ठरेल.  

 

शतेक-याला HयाXया शतेमालाब�ल iकमान वाजवी भाव <मळालेच पाgहजेत, हे 

आप>या आ/थ!क धोरणाच ेएक मखु सbू आहे. शतेमालाच ेउHपादन वाढावे आWण 

उHपादक व nाहक याचं ेशोषण थांबावे, यासंाठZ काह= नवी पावले उचलावी 

लागतील. Hया e�ट=ने साव!ज�नक (ेbात मखु अ�नधा�याची घाऊक खरेद= करणे 

इ�ट ठरेल. अशी एका/धकार खरेद= सkु झाल=, तरच शतेक�यांची 6पळवणकू थांब ू

शकेल. काह= राYय सरकारांनी या e�ट=ने पावले टाकल= आहेत, हे मला माह=त 

आहे. काह= राYयांमधील <शलकc अ�नधा�य खरेद= करwयाबाबत अ�नधा�य 

महामंडळ पढुाकार घेत असते. परंतु एकेका व9तूचा 
यापार साव!ज�नक (ेbात 

घेऊन हा 
यापक 8न सटुणार नाह=. nामीण भागातील उHपादकांची प;रि9थती 

सधुारwयासाठZ गहू, तांदळू, Yवार= आWण इतर नगद= 6पके यांची खरेद= साव!ज�नक 

शासन यंbणेमाफ! तच झाल= पाgहजे, हा आमXया न
या परुोगामी आ/थ!क धोरणातील 

आnहाचा भाग आहे. तेलaबयांसारpया इतर शतेमालाXया 
यापारात �ीमंत ठेकेदार 

अशा र=तीने भाव बांधनू घेतात, कc Hयामळेु शतेकर= आWण nाहक या दोघांनाह= 

नकुसान सोसावे लागते. Sहणून शतेमालाXया 
यापारातील म'य9थाला आWण 

HयाXया नफेबाजीला मळुीच वाव राहणार नाह=, अशा र=तीने शतेमालाची खरेद= सkु 


हावयास हवी. 

 

शतेक�यांनी  अपार क�ट कkन नगद= 6पकांच ेउHपादन वाढ6वले, तर Hयाचा 

प;रणाम काय होतो? एकदम व9तूंच ेबाजारभाव खाल= येतात आWण प;रणामी 

शतेक-याला नकुसान सहन करावे लागत.े परंतु हाच शतेमाल कXचा माल Sहणून 

कारखा�यात गेला, कc Hयाची iकंमत एकदम चढू लागते. उHपादक आWण nाहक 

यांची 6पळवणकू करwयाची घाऊक बाजारातील ह= नेहमीचीच र=त झालेल= आहे. 

उHपादकांनी राबायच ेआWण HयांXया क�टाचा फायदा पसेैवा>या दलालांनी �यायचा, 

ह= अ�न�ट पoत यापढेु बंद झाल= पाgहजे. सरकारनेच सव! अ�नधा�य 
यापार 



आप>या हातात घेतला, कc शतेक-यालाह= यो�य भाव <मळेल आWण nाहकांचीह= 

लबुाडणकू होणार नाह=. nामीण भागातील अथ!कारणाचा 6वचार करताना शतेकर= 

उपाशी राहणार नाह=, ह= पgहल= खबरदार= घेतल= पाgहजे. Hयामाणे साठेबाजी 

कkन कृabम टंचाई �नमा!ण करwयाची व लोकांकडून भरमसाट भाव वसलू 

करwयाचा कटह= उधळून लावायला हवा.  

 

9वातं�य <मळा>यापासनू आपण जागोजागी धरणे बांधwयाच ेकाय!hम हाती घेतले 

आहेत. Hयामळेु शतेीला पाणी आWण वीज <मळू लागल=. गे>या वीस-बावीस 

वषाUम'ये आपण या बाबतीत खरोखरच आ8चय!कारक गती केलेल= आहे. आप>या 

देशाला मो�या जलवाgहनींच ेवरदान <मळालेले आहे. गंगा, �vमपbुा, कृ�णा, 

गोदावर= अशा iकती तर= लोकमाता या भमूीम'ये नांदत आहेत. परंत ुHयांXयावर 

धरणे बांधावीत आWण अडवलेले पाणी शतेीसाठZ वापरावे, हा 6वचार पवू�Xया काळी 

आप>याला सचुला न
हता. Hयामळेु एकcकड ेनfयांतील पाणी वाहून जाई, तर 

दसुर=कड ेपाwयाअभावी शतेे वाळून जात. पं. जवाहरलाल नेहkंच ेया देशावर फार 

मोठे ऋण आहे. कारण Hयांनीच थम आप>या सव! �नयोजनामं'ये अवाढ
य 

धरणांना आWण चंड वीज�न<म!�त-कd 7ांना अnhम gदला. Hयामळेुच भारतीय शतेीचा 

चहेरामोहरा एकदम बदलनू गेला.  

 

शतेीम'ये अल=कड ेनवे तंb6वBानह= अनसुरwयात येऊ लागले. Hयामळेु आप>याला 

nामीण भागात काह= सधुारणा gदसनू येत आहे. वीस वषाUपवू�च ेभारतीय खेड ेआWण 

आजच ेखेड ेयांत बराच फरक आहे. Hयावेळी खेडगेाव उदास अन ्उजाड gदसायच.े 

आता तेथे गतीची चhे iफरत अस>याच ेपाहायला <मळत आहे. Hयामळेु 

साहिजकच मनाला बरे वाटते. पण एव�यावरच समाधान माननू चालणार नाह=. 

�ीमंत शतेक-याचा एक नवा वग! �नमा!ण झाला आहे, हे खरे आहे. परंत ुअजूनह= 

बहुसंpय शतेकर= गर=बच राgहले आहेत. पडीक ज<मनीच ेप�ेXया प�े अनेक 

gठकाणी पाहायला <मळतात. भ<ूमह=न शतेमजूर आWण छोटे शतेकर= यांच ेभीषण 

दा;र�य अंत:करण 6पळवटून टाकणारे आहे. शतेीचा hमश: 6वकास होऊनह= 



बहुसंpय nामीण जनता गर=बच राहावी, हे आप>या राि�^य अथ!
यव9थेपढु=ल 

सवाUत मोठे आWण महHHवाच ेआ
हान आहे.  

 

धरणे बांधwयाच ेकाय!hम आपण यापढेु सोडून fयावेत, असे मला मळुीच Sहणायच े

नाह=. तो काय!hम चाल ूठेवलाच पाgहजे. परंतु मला हे सागंायच ेआहे, कc आपण 

देशातील सार= जलसंपHती उपयोगात आणल=, तर=देखील बराच मोठा भभूाग 

पाwयापासनू वं/चतच राहणार आहे. आपण Hया कोरडवाहू ज<मनीच ेकाय करणार 

आहोत, हा खरा 8न आहे. तो सोड6वला नाह=, तर देशातील ग;रबीच ेआपण 

�नमू!लन कk शकणार नाह=. छोyया शतेक�यांXया ज<मनीला पाणी <मळूनह= Hयांचा 

8न सटुलेला नाह=, हे आपण पाहातच आहोत. Sहणून यापढेु आप>या nामीण 

6वकासाXया काय!hमामं'ये बहुसंpय उपे�(त शतेक�यांची प;रि9थती सधुारwयावर 

6वशषे भर gदला गेला पाgहजे. Hया e�ट=नेच कोरडवाहू शतेीचा 8न हाताळला 

पाgहजे. कोरडवाहू शतेीXया 6वकासासाठZ कd 7 आWण राYय सरकारांनी खास काय!hम 

संघgटत केले पाgहजेत. तसेच अशा शतेांम'ये कोणती 6पके घेता येतील, याचाह= 

6वचार 
हायला हवा. HयासाठZ आप>याला कोरडवाहू शतेीच ेनवे तंb 6वक<सत करावे 

लागेल. ह= शतेी करणा�यांना बी-aबयाणे आWण खत ेयांचा परुवठा करwयाची आWण 

HयांXया मालाला सहकार= बाजारपेठ <मळवनू देwयाची 
यव9था करwयासाठZ वेगळा 

�नधी उभारावा लागेल. 

 

आपण लहान माणसानंा कज! कसे उपलtध कkन देणार आहोत, हाह= परुोगामी 

आ/थ!क धोरणाXया संदभा!त महHHवाचा 8न ठरतो. YयाXयाकड ेसंपHती आहे, 

मालमHता आहे, Hयालाच कज! fयायच,े अशी आप>याकडील बँकांची सव!साधारण 

वHृती आहे. लहान माणासाने न
या योजना अंगीका;र>या पाgहजेत व Hयाने 

उHपादनाXया ihयेम'ये भाग घेतला पाgहजे, अशी जर आपल= अपे(ा असेल, तर 

Hयाला 9वत:चा 
यवसाय सkु करwयासाठZ आपण भांडवल कोठून देणार आहोत, 

याचा 6वचार 
हावयास हवा. 6वशषेत:, जो नवीन तंb आHमसात कk इिXछतो, 

Hयाला तर अ/धकच भांडवल लागत.े त ेHयाला कोण देणार? तो जर एखाfया अथ! 



महामंडळाकड ेगेला, तर तेथील अ/धकार= 6वचारणार, 'तुuयापाशी तारण ठेवायला 

काय आहे?' Hया aबचा-यापाशी मळुीच मालमHता नसत.े मग तो तारण काय 

ठेवणार? Hयामळेु कज! देwयाबाबतच ेपारंप;रक धोरण यापढेुह= चाल ूराgहले, तर 

YयाXयापाशी मालमHता आहे, Hयांनाच यापढेुह= कज! <मळत राह=ल. या पoतीमळेु 

�ीमंत अ/धक �ीमंत होतात आWण गर=ब अ/धक गर=ब होऊ लागतात. Sहणून 

मालमHता आWण भांडवल-परुवठा या द�ुटचhाचा भेद केलाच पाgहजे. HयासाठZ 

मालमHता पाहून कज! देwयाची था थांब6वल= पाgहजे. एखाद= 
यrती जो उfयोग-


यवसाय सkु कk इXछZत आहे, Hया 
यवसायाची संभा
य (मता 'यानात घेऊनच 

कज! देwयात आले, तर भांडवलाअभावी अडून पडलेले अनेक क>प माग!9थ होतील. 

नवा कारखाना वा नवा उfयोग सkु करायची त-ण उfयोजकाला gहमंत होईल, 

अशा र=तीने कज!वाटपाची काय!पoती ठर6वल= पाgहजे. या काय!पoतीमळेु देशात 

9वयंरोजगारांना खूप चालना <मळू शकेल-मग तो उfयोग छोyया शतेक-याने सkु 

केलेला असो वा एखाfया शतेमजुराने. 

 

शतेीचा 6वचार कर=त असताना जमीनधारणेचा 8न साहिजकच उपि9थत होतो. या 

बाबतीत गे>या वीस वषाUम'ये आपण फारसे काह= सा'य कk शकलो नाह=, हे कटु 

सHय मा�य केलेच पाgहजे. तसे पाgहले, तर या 8नाचा 6वचार आपण अल=कडचे 

कk लागलेलो आहोत, असे मळुीच नाह=. देशाला 9वातं�य <मळwयापवू�ह= काँnेस 

प(ाने जमीनदार=-�नमू!लनाचा काय!hम परु9का;रला होता. Hया काळातह= काह= 

राYय सरकारांनी जमीनधारणेसंबंधी कायदे केले होत.े १९३७ म'ये ते
हाXया मुंबई 

सरकारने कुळांXया हrकांच ेसंर(ण करणारे 6वधेयक मांडले होते. नंतर इतर अनेक 

राYयांनीह= तशा कारच ेकायदे केले. परंत ुया कायfयाXंया अंमलबजावणीच ेगे>या 

वीस वषाUतील /चb काय gदसत?े शतेजमीन कसणा-याXया मालकcची झाल= पाgहजे, 

हे तHHव मा�य झाले आहे. तसे कायदेह= करwयात आलेले आहेत आWण तर=ह= 

छोटा शतेकर= आWण शतेमजूर आहे तेथेच आहे. असे का? कारण कायदे 

कागदावरच राgहले. Hयांची अंमलबजावणी झाल=च नाह=. Sहणून यापढेु एक-दोन 

वषाUXया आत या सव! कायfयांची 
यवि9थत अंमलबजावणी करwयाचा �नधा!र 



आपण केला पाgहजे. आपण तसे काह= कk शकलो, तरच लोकाचंा आप>यावर 

6व8वास बसेल. नाह= तर ते वफै>याने nासले जातील. 

 

मोठे जमीनदार आWण शतेकर= यांXयात असंतोष धमुसत आहे. तो वेळीच नाह=सा 

केला नाह=, तर nामीण भागात gहसंाचाराच ेथमैान �नमा!ण होईल आWण 

ह;रतhांतीच ेसारे फायदे नाह=से होऊन जायला वेळ लागणार नाह=. Sहणून 

जमीनवाटपाXया 8नाची ताबडतोब दखल घेतल=च पाgहजे. याबाबतीत gदरंगाई वा 

चालढकल चालणार नाह=. 

 

शतेीनंतर आ/थ!क धोरणाम'ये 6वचार होतो, तो उfयोगधंfयांचा. वीस वषाUपवू� 

आपण जे औfयो/गक धोरण �नि8चत केले, Hयांत मलूत: काह=च चकू नाह=. परंतु 

हे धोरण अमलात आणताना काह= गफलती घड>या, हे मा�य केलेच पाgहजे. 

कारखानदार=म'ये मrतेदार= अशीच वाढत गेल=, तर लवकरच धोकादायक 

प;रि9थती �नमा!ण होईल. Sहणून काह= मठूभर घराwयांXया हातांत औfयो/गक 

साम_य! कd g7त होwयाची स'याची ihया थांब6वल= पाgहजे. HयासाठZ औfयो/गक 

चौकट=त काह= बदल वा काह= फरक करायला हवेत. 

 

कर चकु6वणे आWण काळा पसैा साठ6वणे, हा आप>या अथ!
यव9थेला लागलेला एक 

मोठाच शाप आहे. काळा पसैा बाहेर काढwयासाठZ आWण Hयाचा सार 

थांब6वwयासाठZ कोणते उपाय योिजले पाgहजेत, याचा 6वचार करwयासाठZ कd 7 

सरकारने तYBांची स<मती नेमावी, असे मी Sहणेन. तसेच कोणालाह= कर चकु6वता 

येऊ नयेत, अशा र=तीने करपoतीची आखणी करायला हवी. करपoती सोपी आWण 

सटुसटु=त केल=, तर कर चकु6वwयाची वHृती कमी होऊ शकेल. Sहणून करपoतीची 

पनुघ!टना करwयासाठZह= तYBांची स<मती नेमणे आव8यक ठरत.े  

 

Hयेक माणसाXया पाच मलूभतू गरजा असतात. अ�न, व9b, �नवारा, <श(ण 

आWण आरो�य या Hया गरजा होत. स'या आपण आरो�यसेवांXया 6व9तारावर बराच 



पसैा खच! कर=त असतो. परंतु सव!सामा�य माणूस अजूनह= ाथ<मक 

आरो�यसेवेपासनू दरूच राgहलेला आहे. Sहणनूच मला असे वाटत,े कc ताप, खोकला, 

पडसे यांसारpया वारंवार उ�वणा-या आजारांवर=ल औषधे तर= लोकांना 9व9त 

iकंमतीत <मळायला हवीत. सव!सामा�य नाग;रकांना हे आजार नेहमी होत असतात. 

Hयामळेु या आजारांवर=ल औषधे जर= लोकानंा 9व9त iकंमतीत <मळाल=, तर= 

आपण या बाबतीत बरेच काह= सा'य केले, असे Sहणता येईल. Sहणून औषध-

�न<म!तीकड ेकेवळ 
यवसाय Sहणून न पाहता Hयातील सामािजक आशय 'यानात 

घेतला पाgहजे. 

 

तसेच बालसंगोपनाचा 8नह= दलु!�(त राहता कामा नये. मलेु रा�^ाची भावी 

नाग;रक आहेत. आWण Sहणून HयांXया सवाUगीण 6वकासाला ाधा�य fयायला हवे, 

असे आपण Sहणत असतो. पण Hय(ात काह=च घडत नाह=. Sहणून 

बालसंगोपनासाठZ वेगळा राि�^य �नधी उभाkन तो केवळ लहान मलुांXया 

क>याणासाठZ वापरला जाईल, असा यHन 
हावयास हवा. 

 

आरो�यामाणे घरांचा 8नह= aबकट झालेला आहे. शहरांम'ये झोपडप�य्ा वाढत 

आहेत तर खेडगेावांमधील छोटे शतेकर= आWण शतेमजूर असरु�(त जीवन जगत 

आहेत. ज<मनीचा मालक के
हा येईल आWण आप>याला घर सोडून जायला सागेंल, 

याची Hयांना सारखी भीती वाटत असते. हे शतेमजूर अHयंत छोyया खोपyयांम'ये 

राहतात. पण Hयाह=, Hया आप>या आहेत व आप>याला येथनू कोणीह= हुसकावनू 

लावणार नाह=, याची शा8वती Hयांना वाटत नाह=, हे अगद= खरे आहे. Sहणून 

शतेमजुरांना राहHया घरांसाठZ HयाXंया मालकcची जमीन उपलtध कkन gदल= 

पाgहजे. 

 

आजह= आप>या देशात अशी अनेक खेडगेावे आहेत, कc िजथे आपण 6पwयाXया 

पाwयाची 
यव9था कk शकलेलो नाह=. हा 8न िजतका 
यापक आहे, �ततकाच 

अवघडह= आहे. परंत ुSहणून तो टाळून चालणार नाह=. के
हा तर= ारंभ करायलाच 



हवा. Sहणून येHया पाच वषाUम'ये आपण सव! खेडगेावांम'ये 6पwयाXया पाwयाची 


यव9था कk शकू, असा कालबo काय!hम हाती घेतला पाgहजे. 

 

बेकार=चा 8नह= अ�तशय तातडीचा झालेला आहे. खरे तर ग;रबी आWण बेकार= हे 

आप>या अथ!
यव9थेतील अHयंत मलूभतू 8न आहेत. Sहणून Hयांचा एकabत 

6वचार करायला हवा. बेकार= नाह=शी झा>या<शवाय ग;रबी दरू होणार नाह= आWण 

ग;रबीची सम9या सोड6व>या<शवाय बेकारानंा रोजगार देता येणार नाह=. दरवष� 

शाळा-महा6वfयालयांमधनू हजारो 6वfयाथ� बाहेर पडत आहेत. Hयांना रोजगार कोण 

देणार? या स<ुश�(त त-णांXया उदर�नवा!हाची सोय करणे जमले नाह=, तर ह= 

यवुाशrती (ुtध होऊन देशाXया 9थयैा!ला आWण गतीलाच आ
हान देईल. Sहणून 

बेकार=ची सम9या सोड6वwयावाचनू आप>याला पया!यच उरत नाह=. उपाशी पोट 

आWण �नि�hय हात यांतून �नमा!ण होणारा असंतोष भयावह ठरतो. बेकार= आWण 

ग;रबी यांXया �नमू!लनाला आ/थ!क धोरणात अnhम fयायलाच हवा. 

 

या संदभा!म'ये आणखी एक 8नाचा 6वचार होणेह= आव8यक आहे. देशातील 

कोyयवधी लोक उपासमार=Xया छायेत �नरंतर वावरत असताना काह= थो�या 

लोकांनी 6वलासी जीवन उपभोगत राहावे, ह= खरोखर संतापजनक बाब आहे. एका 

बाजूस आपण माजी सं9था�नकांच ेतनखे काढून घेत असताना हा नव-�ीमंतांचा वग! 

उदयाला यावा, याला काय अथ! आहे? �ीमंत शतेकर=, कारखानदार अन ्
यापार= 

यांची राहणी जु�या सं9था�नकांनाह= मागे टाकेल, इतकc ऐशारामाची झालेल= आहे. 

हे नवे राजेरजवाड ेकसे �नमा!ण झाले? करपoतीमधील उWणवांचा गरैफायदा घेऊन 

Hयांनी आपले वभैव वाढ6वले. आपण सव!सामा�य जनतेच ेसेवक आहोत आWण या 

जनतेसारखेच आपलेह= जीवनमान असले पाgहजे, याची या नव-�ीमंतांना जाणीव 

कkन देwयासाठZ आपण कर6वषयक आWण अ�य कायfयातं द-ु9ती केल= पाgहजे. 

आपण आप>या आ/थ!क जीवनामधील ह= बेसमुार 6वषमता जोपयUत नाह=शी कर=त 

नाह=, तोपयUत आपला समाजवादाचा जयघोष �नरथ!क आहे. 



 

समाजवादाच ेतीन 6वशषे �नकष असतात. पgहला हा, कc सवाUना 6वकासाची समान 

संधी <मळाल= पाgहजे. सगळेजण कायfयासमोर समान आहेत, एवढे Sहणून भागत 

नाह=. देशाXया आ/थ!क समoृीम'ये हातभार लावwयाची आWण या समoृीचा उपभोग 

घेwयाची Hयेकाला ख-या अथा!ने समान संधी उपलtध झाल= पाgहजे. 

जीवनमानांतील 6वषमता नाह=शी करणे हा समाजवादाचा दसुरा �नकष आहे. 

जीवनमान Sहणजे केवळ आ/थ!क जीवन न
हे, सामािजक जीवनह= Hयात अंतभू!त 

असते. उHपादनाXया ihयेतील शोषण थाबं6वणे, ह= समाजवादाची �तसर= अट 

आहे. हे �त�ह= �नकष आपाप>या पर=ने महHHवाच ेअसले, तर= आ/थ!क आWण 

सामािजक 6वषमता न�ट करणे, हा समाजवादाचा गाभा Sहटला पाgहजे. Sहणून 

आपण येHया पाच-दहा वषाUम'ये ह= 6वषमता �नपटून काढल= पाgहजे. तरच आपल= 

समाजवादाXया gदशनेे खर=खुर= वाटचाल चाल ूझालेल= आहे असे Sहणता येईल. 

 

मला येथे आणखी एक इशारा fयावासा वाटतो. केवळ घोषणा कkन समाजवाद 

अवतरत नसतो. तसे मानणे Sहणजे आHमवंचना करwयासारखे होईल. 

समाजवादाXया मागा!वर=ल वास द=घ!, कठZण आWण क�टद असतो. माb हा 

वास आप>याला केलाच पाgहजे. कारण तशी आपल= �तBाच आहे. Sहणून केवळ 

आ/थ!क 8नांचा तािHHवक 6वचार कkन चालत नाह=. तो 6वचार 6व<श�ट 

कालावधीम'ये Hय(ात उतरायला हवा. आज काय करायच,े उfया काय करायच,े 

या वषा!तील उg��ट कोणत,े पढु>या वष� iकती प>ला गाठायचा, हे सगळे ठरले 

पाgहजे, आWण Hयामाणे घडले पाgहजे. समाजवाद प9ुतकातून अवतरत नाह=. कृती-

काय!hमातून Hयाचा Hयय येत असतो. 

 

आप>या घोषणा जे
हा कृतीत येतील, ते
हाच आपण आप>या कत!
याला जागलो, 

असे होईल. आपला उXचार आWण आचार यांत तफावत पडल=, Sहणूनच काnेँसला 

१९६७ म'ये अनेक राYयांत पराभव पHकरावा लागला. कारण लोक Sहणतात, 'तुSह= 



बोलता खूप, पण करता माb थोड े!' Sहणनू यापढेु ह= चकू घडता कामा नये, येHया 

चार-पाच वषाUत �नि8चत काय कk शकू, याच ेआप>या मनाशी मोजमाप कkनच 

आपण लोकांना आ8वासन gदले पाgहजे. नाह= तर लोकांची फसगत के>याXया 

पापाच ेधनी आपण होऊ. Sहणूनच यापढेु आपला सारा भर वचनपतू�वर असला 

पाgहजे. 

 

 

११. भारतीय लोकशाह) : एक भ&व�यकथन 

'iकल®9कर' जानेवार= १९७०. 

आपण आता १९७० पासनू सkु होणा-या न
या दशकात वेश कर=त आहोत. अशा 

वेळी 9वाभा6वकच देशाचा 6वचार करणा�यांXया मनात या दहा वषाUत आप>या 

देशात काय काय घडले, यासंबंधी 6वचार येतात. 6वशषेत:, लोकशाह=म'ये 

राजकारणी 6वचारवंताला अशा 8नांचा 6वचार केवळ खाजगी र=तीने iकंवा गुjतपणे 

करता येत नाह=. 

 

कारण आजXया राजकारणातील 8न हे सव! जनतेशी �नग�डत असतात. Sहणून 

राजकारणी माणसाला लोकशाह=म'ये अशा साव!ज�नक 6वषयांवर आपले 6वचार 

लोकांसमोर मांडून लोकांना 6व8वासात �यावे लागत.े Hयातून 6वचारवत!न सkु होते. 

Hयामळेु सामा�य नाग;रक 9वत:Xया �तihया देऊ लागतो. अशा मतदश!नातून 

शवेट= लोकमत तयार होते आWण Hयातून लोकशाह=तील अं�तम �नण!य घेतले 

जातात. 

 

येHया दशकात आपण आपले धोरण कसे आखावे, असा 8न उभा करताच इतर 

अनेक उप8न उभे राहतात. हे 'येयधोरण कशासंबंधी व कोणासाठZ आखावयाच,े 



हा यांXयातंील के�7-8न होय. या धोरणाची व<ैश�yये कोणती राहतील; हे Hयावkन 

ठरते. कोणHया सामािजक व आ/थ!क प;रि9थतीम'ये आप>याला नवे धोरण आखावे 

लागेल, हाह= एक महHHवाचा 8न आहे. आखले>या 'येय-धोरणाशी संभा
य संघष! 

कोणत ेहोतील आWण ते टाळwयाचा iकंवा HयांXयाशी सामना देwयाचा कोणता माग! 

पHकरावा लागेल, याचाह= 6वचार करावा लागतो. आगामी दशकाच े'येयधोरण 

आखताना 9वाभा6वकच गे>या दशकात काय घडले, याचीह= नीट पाहणी केल= 

पाgहजे. कारण एखाfया दशकातील घटनाचंी जंbी, Sहणजे काह= Hया दशकातील 

घटनांचा शा9bोrत 6वचार न
हे. 9वातं�योHतर काळाम'ये रा�^ाXया पनुर!चनेसाठZ 

काह= मलूभतू तHHवे व 'येये यांचा परु9कार आपण केला. Hयानसुार राजकcय व 

आ/थ!क 
यवहार झाले, या वासातील काह= अडचणीह= आप>या नजरेस आ>या. 

ते
हा गे>या दशकाचा 6वचार करताना आप>या घटनेतील जी सामािजक उg��टे 

आपण डोqयांसमोर ठेवल=, ती आपण iकतपत सा'य केल= आWण ती झाल= 

नस>यास येHया दशकाम'ये ती कशी सा'य करता येतील, याचा 6वचार ामpुयाने 

करावयाचा आहे. 

 

आपल= राYयघटना हा भारताXया इ�तहासातील एक hा�ंतकारक संक>प आहे. 

साव!देशीय लोकसHता व समान नाग;रकHव ह= �तXयातील hा�ंतकारक तHHवे आहेत. 

भारतासारpया सामािजक व आ/थ!क 6वषमतेने हजारो वषA जखडले>या समाजात 

धमा!तीत व जा�तभेदातीत नाग;रकHवाचा परु9कार करणे व Hयामागे शासनशrती 

उभी करणे, ह= एक मलूभतू राजकcय hातंी आहे. 

 

मला वाटत,े कc या 'येयाच ेhा�ंतकारक महHHव आपण 6वसरलो आहोत. iकंबहुना 

ते आप>याला उमगलेच नाह=. ह=च hांती gहसंाHमक झाल= असती, तर कदा/चत 

�तची नाyयमयता व �तXयातील भावनोHकटता आप>याला अ/धक ती� भासल= 

असती. पण शातंतेने सHता�तर झा>यामळेु या hांतीला नाyयमय पा8व!भमूी लाभल= 

नाह=. हे खरे असले, तर= शासनाने एकदा आ/थ!क व सामािजक �यायाच ेतHHव 

9वीकार>यानंतर व शासनाच े9वkप लोकसHताक राह=ल, हे ठर>यानंतर Hयेक 



नाग;रकाच ेहrक, HयाXया गरजा, Hयाच ेसखु ह=च Hया शासनाची सामािजक उg��टे 

ठरतात आWण ती सा'य करwयासाठZ 'येय, धोरण व काय!hम शासनाला ठरवावा 

लागतो. 

 

गे>या दशकातील आप>या राजकcय अनभुवावkनच भारताची vयापढु=ल राजकcय 

'येये कोणती असावीत, याचा 6वचार करता येईल. मला 9वत:ला तीन e�ट=ंनी 

भारताच ेराजकcय 'येयधोरण ठरले पाgहजे, असे वाटते. पgहले 'येय भारताच े

ादे<शक व राजकcय ऐrय अभंग ठेवणे, हे राह=ल; दसुरे 'येय लोकशाह=धान व 

9वतंb समाजाची �न<म!ती व HयासाठZ लागणा-या राजकcय सं9थाच ेसंवध!न व या 

समाजाला �यायाच ेअ/ध�ठान देwयासाठZ HयाXयातील आ/थ!क व सामािजक संबंध 

यांत आव8यक त ेमौ<लक प;रवत!न घड6वणे, हे राह=ल. �तसरे 'येय Sहणजे 

रा�^संर(णाची अfययावत तयार=, हे असेल. 

 

या �त�ह= आघा�यांवर आपण गे>या वीस वषाUत काय केले, याचाह= थोडrयात 

6वचार कk. पgह>या 'येयाXया बाबतीत सं9थानांच े6वल=नीकरण, ांतांची पनुर!चना 

या दोन गो�ट= महHHवाXया आहेत. या वीस वषाUत कd 7 व राYय यांच ेसंबंध चागंले 

राgहले, आWण Hयामळेु भारताXया राजकcय (ेbात फारसे संघष! �नमा!ण झाले 

नाह=त. तसेच भारताने अनेक राYयांम'ये लोकशाह= 6वकd 7=करणाचा योग याच २० 

वषाUत सkु केला आWण जनतेच ेराYय खे�यापयUत पोचावे व राजकcय शासनाम'ये 

�तला सहभागी होता यावे, Sहणून िज>हा प;रषदा, nामपंचायती आद= न
या सं9था 

�नमा!ण के>या. या राजकcय पा8व!भमूीवरच भारताने आप>या आ/थ!क पनुर!चनेच े

संक>प व �नयोजन, तीन पंचवा6ष!क योजनांXयाfवारे केले. याच काळात आप>या 

दोन शजेा�यांनी भारतावर आhमणे केल=, पण Hयामळेु �नमा!ण झालेला आ/थ!क 

ताणह= मो�या gहमतीने आपण पेलला आWण भारताXया अथ!कारणाच े

आध�ुनकcकरण वेगाने चाल ूठेवले. या आध�ुनकcकरणाचा पाया Hयेक आ/थ!क 

(ेbात घातला गेला. मागासले>या व कोरडवाहू शतेीला धरणांच ेपाणी <मळायला 



लागले. नागंराXया बरोबरच आध�ुनक अवजारे gदस ूलागल=. 6पकाXंया पoतीह= 

बदल>या आWण अ�न9वावलंबनाचा पाया घातला गेला. 

 

औfयो/गक (ेbातह= असेच प;रवत!न घडले. अनेक (ेbांम'ये परदेशातून माल 

आयात होत असे. ती आयात फार कमी अथवा बंद झाल= आWण उHतम, दजAदार 

माल बाजारातून gदस ूलागला. बाहेरXया बाजारपेठेतह= भारतीय माल जाऊ लागला. 

अवजड उfयोगधंदे व यंbोHपादन यांमळेु नवे यंbयगु सkु झाले. या अनषंुगाने 

<श(ण(ेbातह= बदल झाले. न
या औfयो/गक क>पांना तंbBांचा परुवठा करणार= 

अनेक 6वfयापीठे व <श(णसं9था �नमा!ण झा>या. 

 

या न
या औfयो/गक आWण शतेकc गतीबरोबरच शतेक�यांच ेज<मनीवरच ेहrक 

9था6पत झाले. कामगारांसाठZ नवे कायदे झाले. मागासले>या जातींना आWण 

ह;रजन-/ग;रजनांना आ/थ!क आWण सामािजक साहा�य देwयासाठZ अनेक सं9था 

�नमा!ण झा>या. 

 

या सव! यHनांमळेु शतेकर= व कामगार आता भारतीय समाजाचा ihयाशील, 

जागkक व शिrतमान घटक झाला आहे. 9वत:Xया शrतीची चीती आल=, कc 

समाजाम'ये एक नवीन शिrतशाल= वाह सkु होतो. हा शिrतशाल= वाह 

लोकशाह=म'ये अHयंत प;रणामकारक असतो. कारण, अशा वाहामळेुच राजकcय 

ि9थHयंतरे घडत असतात.  Hयांच ेHयंतर भारताम'ये गे>या वीस वषा!म'ये Yया 

चार साव!abक �नवडणकुा झा>या, HयांXयांत gदसनू आले. या �नवडणुकांम'ये 

भारतातील न
या शrतीच ेदश!न घडले. अथा!त अfयाप आपल= प(पoती िजतकc 

तHHवधान व ससंुघgटत असावयास हवी, �ततकc नाह=. परंतु अनेक पया!यी प( 

लोकांपढेु जाऊन Hयांना राजकcय e�yया आप>याकड ेवळवwयाचा यHन करतात, 

हा एक असामा�य राजकcय अनभुव व योग आहे. हा मतचार iकंवा मतसार 

शांततेने होतो व लोक आपले �त�नधी शातंतेने व 6वचारपवू!क �नवडतात, हे गे>या 

�नवडणकुातं gदसनू आले आहे. त
ेहा प(पoतीत iकंवा प(ांXया संघटनेत संघष! 



असले, तर= भारतीय मतदाराची राजकcय 6ववेकशrती शाबतू आहे, हे �न:संशय. 

माuया e�ट=ने आजXया अंधारले>या वातावरणातह= गे>या वीस वषाUत आपण 

<मळ6वलेला हा राजकcय अनभुव व यश9वी केलेला लोकशाह= �नवडणुकcचा योग 

अ/धक मोलाचा व आ8वासक वाटतो. यावkन हे <सo होत,े कc राजकcय, आ/थ!क 

व सामािजक ि9थHयंतर हे आपण लोकशाह= मागा!नेच घडवनू आणव ूशकू. नवजात 

भारतीय लोकशाह=ची कृती �नकोप आहे, हे <सo झाले आहे. ती �नकोप कृती 

�नि8चतच आप>याला राजकcय e�yया अHयंत सावध व जागkक ठेवील. 

 

भारताच ेऐrय, Hयातील लोकशाह=च ेसंर(ण व संवध!न व भारताच ेराि�^य संर(ण 

या तीन 8नांचा 6वचार आप>याला अलगअलगपणे कkन चालणार नाह=. कारण हे 

�त�ह= 8न पर9परांशी �नग�डत आहेत. अनेकदा या महHHवाXया मfुयाकड ेदलु!( 

होते. भारताच ेसंर(ण हा यांपकैc अHयंत िज
हाqयाचा 8न आहे. Hयाचा आपण 

6वचार कk. 

 

9वातं�य <मळा>यानंतर लगेच शजेारXया रा�^ांशी आपला संघष! सkु होईल, याची 

आप>याला मळुीच क>पना न
हती. कुरबरु= होHया, पाiक9तानबरोबर=च ेसंबंध तणाव 

�नमा!ण करणारे होते. पण पाiक9तानने का8मीरवर केले>या ह>>यामळेु यoुाला तsड 

फुटले. पण याह= बाबतीत आप>या आंतरराि�^य धोरणानसुार आपण हा 8न 

समझोHयाने सोड6वwयाचा यHन केला.  

 

चीनबरोबरह= संबंध ठेवताना आपल= ह=च e�ट= होती. पण १९५० नंतर चीनने 

आपण आ<शयातील सव!शिrतमान रा�^ आहोत, या भावनेने आपले परराि�^य 

धोरण आखwयास स-ुवात केल= आWण HयासाठZ यoुाची तयार= चाल ूठेवल=. 

भारतात �नमा!ण झाले>या लोकशाह= राजवट=मळेु चीनXया राजकcय, आ/थ!क 

रचनेला व HयाXया तHHवणाल=ला जण ूआ
हानच देwयात आले, असे चीनला वाटू 

लागले. भारत जर यश9वी झाला, तर आपण जे राजकcय व आ/थ!क धोरण 

पHकरले आहे, Hयाचा पराभव होईल, असे चीनला वाटत होत.े Sहणून चीनने, 



भारताला राजकcय व आ/थ!क e�yया दबुळे करwयासाठZ, १९६२ साल= काय घड6वले, 

यासंबंधी मी येथे अ/धक काह= सागंत नाह=. पण एवढेच सांगतो, कc Hयानंतर 

आSह= चीन आ
हानाच े9वkप नीट समजावनू घेऊन Hयामाणे धोरण आख ू

लागलो. Hयानंतर चीनने पाiक9तानबरोबर मbैी केल=. या आWण तदनंतरXया 

चीनXया सव! नीतीच ेमpुय 'येय भारताच ेआ/थ!क साम_य! खXची करणे हेच होते. 

 

सदैुवाने भारताने ारंभापासनूच 9वावलंबी अथ!
यव9था �नमा!ण करwयाच ेउg��ट 

डोqयांसमोर ठेवनू आपले आ/थ!क �नयोजन केले. तर=ह= १९६२ नंतर अनपे�(तपणे 

आप>याला आप>या संर(णखचा!त वाढ करावी लागल= आWण ती कkन आSह= 

संर(ण(मता वाढ6वल=. त ेकरताना 6वकासयोजनांवर=ल खच! 9वाभा6वकपणेच कमी 

झाला. पण जनतेने केलेला हा Hयाग कारणी लागला, हे १९६५ सालXया संघषा!त 

<सo झाले. 

 

येHया दशकात संर(ण6वषयक धोरण कसे आखावे, याचा 6वचार करताना 

आप>याला अथा!तच आप>या श9bसाम_या!Xया वाढ=बरोबरच, जगाXया राजकारणात 

Yया घडामोडी घडत आहेत, HयांXयावरह= नजर ठेवल= पाgहजे. कारण देशाच ेसंर(ण 

व जाग�तक राजकारण यांचा �नकट संबंध असतो. या e�ट=ने पाहता असे gदसत,े 

कc अनेक कारणांमळेु जगातील दो�ह=ह= सHतागटांना पि8चम आ<शया व आ�नेय 

आ<शया यांत शातंता अन ्सरु�(तता हवी आहे. अथा!त चीनXया ादे<शक 

6व9ताराXया आकां(ेमळेु आ�नेय आ<शयातील चीनचा धोका कायम आहे, याची 

जाणीवह= या दो�ह= बल रा�^ातं आहे. दो�ह= रा�^ांनी आ<शयाXया संर(णासाठZ 

आ<शयाई संर(ण योजना यासारpया काह= योजनांचा चार चाल ूकेला आहे. अथा!त 

आतापयUत ल�कर= करारावर 6व8वास ठेवणा-या या दो�ह= सHतागटांना Hया कराराच े

वयै_य! व �न�फळता, फार उ<शरा का होईना, पण कळून आल= आहे. १९५० नंतर 

नेहkंनी अशा ल�कर= करारा6व-o 6वचार मांडले, ते
हा Hयांना कSय�ुन9ट Sहणून 

gहण6वwयात आले. सारांश, आता ल�कर= संर(णाXया कराराचा अंत झाला आहे 

आWण सीटो वा सdटो यांसारखे करार हे दjतर= केवळ नाममाb राgहले आहेत. पण 



आता या करारांऐवजी कोणती संर(ण योजना आखल= जाईल, याकडचे जगातील 

सव! राजकcय व स�ैनकc �नर=(कांच ेल( लागले आहे. 

 

चीनम'ये अंतग!त बदल घडत आहेत, Hयांमळेु प;रि9थती गुंतागुंतीची झाल= आहे. 

/चनी नेHयांच ेधोरण अ/धका/धक ह�ी होत आहे. Hयामळेु चीन हे येHया दशकातह= 

मोठे 8न/च�ह राहणार आहे. कदा/चत मो�या रा�^ावर चीन ह>ला करणार नाह=, 

पण HयांXया6व-o आhोश माb सतत कर=त राह=ल. पण चीनच ेभारता6वषयी 

धोरण काय राह=ल, याब�ल कोणताच खाbीपवू!क अंदाज देता येणार नाह=. जोपयUत 

चीनला 9वत:Xया आ/थ!क व सामािजक रचनेब�लच आHम6व8वास �नमा!ण होत 

नाह=, तोपयUत भारताकड े/चनी नेत ेसंशयाने व शbभुावनेनेच पाहतील आWण 

पाiक9तानलाह= भारता6व-o सदैव /चथवीत राहतील, हे �न:संशय. चीनच ेर<शयाशी 

जे भांडण चाल ूआहे, ते <मटले, तर=ह= चीनXया धोरणात बदल होईल iकंवा नाह=, 

हे सागंणे कठZण आहे.  

 

प. आ<शया व आ�नेय आ<शया यासंबंधी ब�या रा�^ांच ेजे धोरण आहे, Hयावkन 

या भागात फrत अणयुoु होणार नाह=, एवढेच फार तर Sहणता येईल. परंतु या 

भागातील 6व6वध रा�^ांम'ये छोटे-छोटे संघष! टाळणे शrय होईल, असे वाटत नाह=. 

याच ेकारण अगद= साधे आहे. काह= रा�^ांना जैसे-थे वHृती मानवतच नाह= iकंवा 

9व9थ बसवत नाह=. मग Hयाची कारणे कोणतीह= असोत. Sहणनूच भारताला 

आपले स�ैनकc साम_य! सतत वाढवत राgहले पाgहजे. कोणHयाह= आंतरराि�^य 

9वkपाXया संर(ण-योजनेमळेु पाiक9तान आपले का8मीर6वषयीच ेआhमक मनसबेु 

टाकून देईल, असे वाटwयास मला काह= जागा gदसत नाह=.  

 

आप>या संर(ण(मतते ताaंbक e�yयाह= सधुारणा 
हावयास हवी. Hया e�ट=ने 

जगाम'ये जी नवीन श9bा9b े�नमा!ण होत आहेत, Hयांचीह= दखल व माgहती 

आप>याला �यावयास हवी. आप>या स�ैयाच ेआध�ुनकcकरण करwयासाठZ ब-याचशा 

योजना आखwयात आ>या आहेत. पण तर=ह= अजून बरेचसे 
हावयाच ेआहे. 



मpुयत: आप>याला संर(ण(मतेत भारतीय शा9bB व तंbB यांचा जा9तीत जा9त 

उपयोग कkन घेऊन स�ैयाच ेआध�ुनकcकरण करावे लागणार आहे. आध�ुनक 

संर(ण
यव9थेतह= पायदळाच ेमहHHव कमी झालेले नाह=. आWण येHया काह= वषाUत 

जुनी यoुतंb ेसव!9वी बदलतील iकंवा Hयांत काह= गुणाHमक बदल होईलच, असे 

नाह=. यामळेुच केवळ तांabक आध�ुनकcकरण हे अपरेु ठरेल. स�ैयाची संpया व 

न�ैतक बळ हेह= संर(ण(मतेच ेमहHHवाच ेअंग आहे. 

 

संर(ण-(मता वाढ6वwयासाठZ केवळ आध�ुनक श9bा9b ेपरु= आहेत काय? कc 

आपणह= अwव9b े�नमा!ण केल= पाgहजेत, हा 8न साहिजकच उपि9थत होतो. मला 

असे वाटत,े कc अwव9b ेअसलेल= ससुYज सेना �नमा!ण करwयाची मागणी ह= 

असमंजस आहे. Hयाच ेएक कारण असे, कc भारताला आhमक आकां(ा नाह=त. 

भारताच ेादे<शक संर(ण, एवढेच आप>या स�ैयाच ेमया!gदत 'येय आहे. संर(ण-

(ेbात आपले मpुय धोरण येHया दशकात श9b-9वावलंबनाच ेअसले पाgहजे. तसेच 

आ<शयातील बदलती प;रि9थती ल(ात घेऊन, आप>या 9वा<भमानास व रा�^gहतास 

पोषकर=Hया जर चीनशी आपले संबंध सधुारता आले, तर तोह= यHन कkन 

पाहwयासारखा आहे. असा एखादा तडजोडीचा माग! �नघाला, तर दो�ह=ह= देशांतील 

जनतेच ेआ/थ!क राहणीमान सधुारwयाXया e�ट=ने त ेउपकारक ठरेल. 

 

संर(ण-
यव9थेनंतर येHया दशकात आपले आ/थ!क धोरण काय राह=ल, याचा 

6वचार महHHवाचा आहे. आप>या घटनेतील सामािजक व आ/थ!क �याय 9था6पत 

करwयाची उg��टे याe�ट=ने आपण iकतपत साधल= व ती अ/धक जलदर=Hया 

साधwयासाठZ आप>याला काय करावे लागेल, याचा �नण!य आप>याला �यावयाचा 

आहे. गे>या २० वषाUत जे 6व6वध आ/थ!क व सामािजक संक>प व कायदे आपण 

केले, Hयांतून आपण मठूभर लोकांXया हातांत आ/थ!क सHतेच ेकd 7=करण होwयाचा 

धोका अंशत: टाळला असला iकंवा समाजातील आ/थ!क e�yया पंगु असणा-या 

लोकांना संर(ण देwयात अंशत: यश9वी झालो असलो, तर=ह= हे कायदे व आप>या 

6वकास-योजना यामळेु सामािजक �याय व आ/थ!क समता आपण 9था6पत कk 



शकलो नाह=, ह= व9तिु9थती आहे. रा�^ाXया 6वकासासाठZ लागणार= अथ!साधने 

समाजाXया सव! घटकांनी �नमा!ण केल= पाgहजेत, हे खरे असले, तर= आ/थ!क 

6वकासाXया या कालखंडात सोसावे लागणारे हाल व क�ट हे समाजातील सव! 

गटांना सारखेच सोसावे लागावे, याची काळजी घेणे अHयंत �नकडीच ेआहे. आपले 

आ/थ!क धोरण आखताना <श(ण, आरो�य, वाहतूक, सां9कृ�तक संवध!न यांसारpया 

साव!ज�नक gहताXया अनेक योजनांवर जा9त पसैा खच! कkन हजारो वषA उपे�(त 

असले>या भारतीयांना आपण आ/थ!क e�yया सखुी कk शकलो पाgहजे. यासाठZ 

लागणारा पसैा सरकारला <मळावा, Sहणून जे सखुव9त ूवग! आहेत, Hयांना थोडीशी 

जा9त तोशीस पडल=, तर= तीह= समथ!नीय मानल= जावी. 

या e�ट=ने बँकांच ेराि�^यीकरण कkन असे साहसी पाऊल भारत सरकारने टाकले 

आहे. अथा!त Yया वेगाने व Yया gदशनेे आप>याला जावयाच ेआहे, Hयाची ह= केवळ 

स-ुवात आहे. यानंतरच औfयो/गक e�yया अ6वक<सत देशांकड ेल( fयावे 

लागेल. भ<ूमह=न शतेमजुरांनाह= संर(ण कसे देता येईल, याचा 6वचार तातडीने 

करावा लागेल. आध�ुनक तंb6वBानाचा वापर कkन देशात सव!b छोटे उfयोग-धंदे 

वाढ6वले पाgहजेत. सहकार= (ेbात त ेअ/धक माणात सkु केले पाgहजेत. यामळेु 

e8य व अe8य बेकार= कमी करwयास मोठZ मदत होईल. शतेीम'ये तांabक hांती 

कkन, छोyया व म'यम शतेक�यांना शतेीच ेउHपादन वाढ6वwयासाठZ योजना 

आखा
या लागतील. ह= सव! कामे करावयाची असतील, तर आतापयUत कधीह= केले 

नाह=, एवढे चंड अथ!संचयाच ेव भांडवल-�न<म!तीच ेकाय! आप>याला करावे लागेल. 

एत�ेशीय अथ!साधने �नमा!ण झाल=, तरच परदेशातून आ/थ!क मदत घेwयाची आपल= 

वHृती कमी होईल. यासाठZ आप>या वयैिrतक जीवनातील चनैबाजी व उपभो�य 

व9तूंचा वापर कमी करावा लागेल. अपरु= बचत, कमी उHपादन(मता व कमी 

उHप�न यांXया द�ुट चhात आपला देश सापडला आहे. Hयातून Hयाला बाहेर 

काढwयासाठZ आप>याला समाजवाद= पनुर!चनेची साहसी उपाय-योजना तातडीने 

करावी लागेल. 

 

बँकांXया राि�^यीकरणामळेु जलद आ/थ!क गतीXया gदशनेे आपण एक hां�तकारक 



पाऊल टाकले आहे, असा लोकांचा समज झाला आहे. पण बँकाXंया 

राि�^यीकरणातून आप>या अथ!साधनांचा सवUकष 6वकास करwयामागे आपण लगेच 

लागले पाgहजे. तसे झाले नाह=, तर बँकांXया राि�^यीकरणामळेु �नमा!ण झालेला 

उHसाह 6वkन जाईल. तो उHसाह कायम ठेवावयाचा असेल व लोकांXया अपे(ा पणू! 

करावयाXया असतील, तर अ�न, व9b, �नवारा व <श(ण यांसाठZ Hयेक माणसाला 

काह= तर= iकमान दजा! आपण ाjत कkन gदला पाgहजे. Hया<शवाय देशात 

6वकासाचा हुkप �नमा!ण होणार नाह=. Sहणनू जे काह= करावयाच ेआहे, त े

आप>याला अHयंत तातडीने केले पाgहजे. नाह= तर वफै>याची व लोक(ोभाची अशी 

चंड लाट अंगावर येईल, कc आपण अग�तकच होऊन जाऊ. 

 

आता राजकcय (ेbात काय घडले, याचा थोडासा अंदाज घेतला पाgहजे. राजकcय 

(ेbातह= संर(ण-योजनांचा संबंध येतोच. संर(ण(मता वाढ6वwयासाठZ जी योजना 

आखावयाची, �तXयामागे राि�^य मानस हवे. तरच �तXयासाठZ लागणारा आव8यक 

खच! आपण �नवAधपणे कk शकतो. आणखी दोन बाबतीतं जा9तीतं जा9त मतैrय 

साधणे जkर आहे, असे मला वाटत.े पgहल= बाब अशी, कc आपले राजकcय ऐrय 

अभंग ठेवwयासाठZ आप>याला काह= राजकcय व शासकcय धोरणे आखावी लागतील. 

आप>या रा�^रचनेXया कामात अनेक अडचणी आहेत. अथा!त Hया प�ुकळशा 

आप>या इ�तहासातून �नमा!ण झाले>या आहेत. Hयांपकैc जातीयवाद ह= 

आप>यापढुची अHयंत गहन सम9या आहे. आप>या सामािजक व आ/थ!क 

6वकासाXया ihयेमळेुह= काह= सामािजक तणाव �नमा!ण झाले आहेत. हजारो 

�नरपराध जीवांची हHया व मालमHतेची नासधसू करणारे जातीय दंगे या सम9येची 

द:ुखद आठवण आप>याला नेहमी कkन देतात. धमा!तीत तHHवावर आपण या 

रा�^ाची पनुर!चना आfया6प कk शकलो नाह=, याच े9मरण Hयामळेु सतत होते. 

आपण हे ल(ात ठेवले पाgहजे, कc भारतीय रा�^वादाचा आधार कोणताह= 6व<श�ट 

धम! हा नसनू समान नाग;रकHव, समान अ/धकार व समान कत!
ये हा आहे. या 

देशात 6वशषे अ/धकार असलेले कोणतेह= नाग;रक नाह=त. भारतीय जासHताकाच े

समान नाग;रकHव हेच रा�^ाXया 6व6वधतचे ेतीक आहे. 9वातं�याXया ल�यात व 



Hयानंतर आपण रा�^वादाXया आध�ुनक काळात हेच �नधम� तHHव अंगीकारले. हे 

एका 6व<श�ट धमा!च ेवा सं9कृतीच ेभHुव मानणा-या रा�^वादाशी पणू!पणे 6वसंगत 

आहे. परंत ुददु�वाने आप>यांतील काह= लोकांना हे पटत नाह=. धम! व रा�^ हे एकच 

आहे, असे त ेमानतात. धम!�न�ठ रा�^वाद व धमा!तीत रा�^वाद यांXया संघषा!तून 

काय घडले, ते आप>याला माgहती आहेच. पण फाळणीनंतरह= भारत हे बहुधम�, 

परंतु धमा!तीत रा�^ Sहणून आपण मानले आहे. ती आमची अढळ �न�ठा आहे. 

9वातं�योHतर काळाम'ये धमा!तीत रा�^वादावर=ल आप>या �oेची पर=(ा अनेकदा 

घेतल= गेल= आहे. ती �oा �डवचwयाचा पाiक9तानने सतत यHन चाल6वला आहे. 

परंतु ददु�वाची गो�ट अशी, कc अ�य धम�यांशी संघष! �नमा!ण कkन, धमा!तीत 

रा�^वादावर=ल आपल= अ�oा काह= लोकांनी वारंवार <सo केल= आहे. 

 

धमा!तीत रा�^वादाची �न�ठा वाढ=ला लाव>याखेर=ज आWण जातीयवादाच े6वष नाह=से 

के>याखेर=ज भारत हा रा�^ Sहणून तगू शकणार नाह=, याब�ल माझी खाbी आहे. 

9वातं�य-ल�यात या धमा!तीत राYयक>पनेसाठZ Hया काळXया नेHयांनी आपले परेुसे 

बौ6oक प;रवत!न जर= घडवनू आणले होत,े तर=ह= काह= जु�या वHृती व म>ूये 

अfया6प समाजाXया काह= घटकांम'ये मळू धkन आहेत, असे gदसते. Hयामळेु 

समाज व सरकार याXंया 8नाकड ेधमा!तीत e�ट=तून पाहwयाची वHृती आपण 

समाजात सव!थवै �नमा!ण कk शकलो नाह=, ह= व9तिु9थती आहे. 

 

मला वाटत,े कc येणा-या दशकात या e�ट=ने दोन gदशांनी eढतापवू!क यHन करावे 

लागतील. पgहल= गो�ट अशी, कc सव! राजकcय प(ांना जातीय दंगे टाळwयासाठZ 

शासनाशी सहकाय! करावे लागेल. HयासाठZ जातीय भावना व fवेष वाढवीत राहून 

लोकांना gहसंाचारास वHृत करणा-या शrतींशी सामना देwयासाठZ सरकारशी 

सहकाय! करावे लागेल. पण याह=पे(ा अ/धक महHHवाची गो�ट, Sहणजे आप>याला 

'येयवादाXया संघषा!त समान आघाडी उभारावी लागेल. धमा!तीत रा�^वादाच ेतHHव 

समाजाम'ये सतृ करwयासाठZ संयrुत यHन करावे लागतील. साgहHय, /चbपट, 

नाyय, शाळा व 6वfयापीठे या मा'यमातूंन हा सार आप>याला करता येईल. 



लोकांना पटवावे लागेल, कc <म_या रा�^वादाच ेgदवस आता संपले आहेत. gहदंरुा�^ 

iकंवा हुकमत-ए-इलाह= या दो�ह= क>पनांशी बौ6oक पातळीवर आप>याला लढावे 

लागेल व लोकांना धमा!तीत राYयसं9थेXया क>पनेकड ेवळवावे लागेल. मला वाटत,े 

कc या गो�ट=कड ेिजतके ल( fयावे, �ततके देwयात आलेले नाह=. भतूकाळातच 

Yयांच े6वचार सव!था रमलेले आहेत, HयांXयाशी बौ6oक सामना gद>याखेर=ज 

धमा!Xया नावावर केला जाणारा 6वफल संघष! भ6व�यकाळात आपण टाळू शकणार 

नाह=. येHया दशकात या आ
हानाला आप>याला उHतर fयावयाच ेआहे. 

 

जा9तीतं जा9त मतैrय Yयात साध ूशकेल, अशी दसुर= बाब Sहणजे 9वतंb 

लोकशाह= समाजाXया �न<म!तीच ेआपले 9वjन. यातह= दोन धोके आहेत. एक धोका 

आपल= गा�हाणी सोड6वwयासाठZ gहसंाचार करwयाची आप>यांतील वाढती वHृती.  

दसुरा धोका लोकशाह= व संसद=य 6वरोधी असणा-या तHHवणाल= व चळवळी यांचा 

आहे. या दो�ह= 8नाचंा आगामी दशकाXया e�ट=ने अHयंत गंभीरपणे 6वचार केला 

पाgहजे. 

 

मी वर सा/ंगत>यामाणे आपल= आ/थ!क व सामािजक पनुर!चना hा�ंतकारक 

काय!hम करwयाच ेनेटाच ेयHन आपण केले, तर HयासाठZ लोकांना <श9तबo 

र=तीने व सामgूहकर=Hया क�ट करावे लागतील, हे उघड आहे. धयै! व 

भ6व�यकाळाब�लची आशा यांXया बळावर हे क�ट लोक सोसतील, तर 6वकासाचा  

वेग वाढू शकेल. क�ट व हाल सोस>या6वना आपला औfयो/गक व शतेकc 6वकास 

वेगाने होईल, अशा �मात आपण राहून चालणार नाह=. लोकशाह= रचनेत राजकcय 

प(ांनी व iकसान कामगार संघटनांनी अशा कारची �म करwयाची वHृती व िज� 

लोकांत �नमा!ण केल= पाgहजे. हे उg��ट सा'य करwयासंबंधीXया क>पना व वग!gहत 

यांचा संघष! झाला, तर Hयात काह=ह= वावगे नाह=; पण तो संघष! 6व/धमंडळात 

iकंवा सभागहृात झाला पाgहजे. वHृतपbांत Hयाच ेपडसाद उमटले पाgहजेत. पण असे 

fवंfव जर gहसंाचाराने र9Hयात 
यrत होऊ लागले, तर या देशातील 9वतंb 

समाजाXया क>पनेवर �नमा!ण झाले>या राजकcय सं9था धोrयात येतील. 9वत:Xया 



क>पनांची बळजबर= व Hयातून येणारा gहसंाचार यातंून राजकcय दहशतवाद �नमा!ण 

होतो. जगाXया इ�तहासात सव!काळी व वारंवार हे घडले आहे. वाढHया gहसंाचाराXया 

थमैानातह= भारतातील लोकशाह= gटकून राह=ल, असे दैवी वरदान या देशाला 

<मळाले आहे, असे नाह=. vया वाढHया gहसंक वHृतीपासनू लोकशाह=च ेसंर(ण व 

संवध!न करwयासाठZ सव! 6वचारवंतांना कgटबo होऊन �न�ठेने यHन करावे 

लागणार आहेत. 

 

अनेकांना असे वाटत,े कc सरकारने कठोर उपाययोजना कkन gहसंाचाराला आळा 

घालावा. तसे करणेह= शrय आहे. पण हा केवळ कायfयाची अंमलबजावणी 

करwयाचा 8न नाह=, तर आप>या राजकcय �oांचा हा 8न आहे. आप>याला जर 

येHया दशकात आ/थ!क 6वकासाचा वेग वाढवावयाचा असेल, तर हे दशक शातंतेच े

गेले पाgहजे. ह= शांतता 9था6पत करwयासाठZ सरकारलाह= आप>या शासनयंbणेला 

लोका<भमखु करावे लागेल. आप>या समाजात 6व6वध व गुंतागुंतीच ेजे बदल 

घडवावयाच ेआहेत, HयांसाठZ आव8यक असे शासकcय बदल करावे लागतील. न
या 

तंbांचा वापर करावा लागेल. vयाबरोबरच 6वरोध व मतभेद हे 
यrत करwयाच े

शांततेच ेमाग! आपण अवलंaबले पाgहजेत. यासंबंधी राि�^य जागतृी व मतैrय 

आपण घड6वले पाgहजे. अथा!त या कामी येणा-या अनेक6वध अडचणींची जाणीव 

मला आहे. कोणHयाह= 9वतंb समाजाम'ये मत<भ�नता (Dissent) हेह= महHवाच े

तHHव आहे, हे मी मानतो. पण शांतता ह=ह= �ततकcच महHHवाची आहे. कारण 

Hया6वना या देशातील कोyयवधी लोकांना हवे असलेले सखुद जीवन आपण देऊ 

शकणार नाह=. 

 

दसुरा धोका आहे, तो 'सामािजक व राजकcय बदल हे gहसें<शवाय घडणार नाह=,' 

अशी eढ �oा असणा-या लोकांच ेमाण कमी आहे व त ेअसंघgटत आहेत. परंत ु

या 8नाचा गंभीरपणे व साक>याने 6वचार न झा>यास साव!abक gहसंाचार 

करwयाइतके Hयांच ेसाम_य! वाढू शकेल, हे आपण 6वसkन चालणार नाह=. या 

संदभा!त लोकशाह=Xया मागा!ने समाजवाद= रचनेची शपथ घेतले>या राजकcय प(ांवर 



जा9त जबाबदार= आहे. असे जातीय दंगे केवळ सरकार= साम_या!ने नाह=से होणार 

नाह=त; तर HयासाठZ लोकांच ेमनप;रवत!न केले पाgहजे. तसेच gहसंाचारावर 6व8वास 

ठेवणा-या 'येयणाल=पासनू लोकांना परावHृत करावयाच ेअसेल, तर Yया 

लोकमानसात अशा gहसंाHमक 'येयवादाचा भाव पडतो, HयाXयावर लोकशाह=च े

प;रणामकारक सं9कार कर=त राgहले पाgहजे. लोकशाह= पoतीची �े�ठता लोकांना 

पटवनू gदल= पाgहजे. सामािजक �याय व समता यांच ेआ8वासन देणा-या 

समाजवाद= शrतीवर eढ �oा असलेल= लोकशाह=च अशा gहसंाचार= 'येयणाल=शी 

मकुाबला कk शकेल. 

 

येHया दहा वषाUत राजकcय प(ाम'ये कोणHया कारच ेबदल घडतील, यासंबंधी मी 

हेतुत:च काह= सां/गतले नाह=. कारण, आप>या प(ाखेर=ज इतर प(ांत काय घडले, 

हे सागंणे कठZण असते. तथा6प, राजकcय प(ांXया काय!पoतीत कोणता बदल होणे 

आव8यक आहे, हे 9थलूमानाने सागं ूइिXछतो. चौ_या साव!abक �नवडणुकांनंतर 

भारतीय राजकारणावर=ल एकप(ीय भHुव कमी झाले. iकंबहुना नाह=से झाले, असे 

सांगwयात येते. अथा!त १९६७Xया �नवडणकुcनंतर भारतीय राजकारणात गणुवHतेXया 

e�ट=नेह= काह= बदल झाले, हे �न:संशय आहे. येHया दशकात जी उg��टे राजकcय 

प(ांना साधावयाची आहेत, HयांXया मनाने बहुप(ीय सरकारे iकंवा सं<म� सरकारे 

यांचा 8न गौण समजला पाgहजे. 

गे>या दोन दशकांम'ये Yया न
या सामािजक व आ/थ!क शrती �नमा!ण झा>या, 

Hयांना सामावनू घेwयासाठZ भारतातील राजकcय प(ांना आता 'येयणाल=ची 

9प�टता व HयांXयाशी ससंुवाद अशा काय!hमावर भर fयावा लागणार आहे. १९६७ 

नंतर घडले>या ि9थHयंतराच ेहे मम! आहे. या ihयेमळेुच काह= प(ांत अंतग!त 

ि9थHयंतरे वेगाने घडत आहेत व काह=म'ये अfया6प तेवढा वेग आलेला नाह=, हे 

आपण पाहतो आहोत. Hयामळेुच प(ातंग!त <श9तीत थोडासा gढलेपणा आला आहे. 

हा gढलेपणा <श9त असावी, कc नसावी, या मतभेदातूनच �नमा!ण झाला आहे, असे 

मानणे चकुcच ेठरेल. मलूभतू व तातडीच े8न सोड6वwयासाठZ नवे माग! शोधले 

पाgहजेत, असे सागंणा-या मतवाहांच ेदडपण प(-संघटनेवर येत,े हे प(बंधनाXया 



लवचीकपणामळेु शrय होत आहे. याच ihयेतून गे>या काह= वषाUत प(ांतर सkु 

झाले आहे. येHया दशकात सव! राजकcय प(ांना आपल= gदशाह=नता टाकून देऊन 

सामािजक व आ/थ!क उg��टांची �नि8चती व अंमलबजावणीचा स9ुप�ट आWण 

अनhुमबo काय!hम यांXयाकड ेआपला मोहरा वळवावा लागेल. 6व6वध राजकcय 

प(ांतील हे प;रवत!न कदा/चत योजनापवू!क घडले iकंवा काह= माणात प(ाबाहेर=ल 

iकंवा अंतग!त शrतीXया दडपणामळेु घडले. परंत ुएक �न�कष! �नि8चत 

काढwयासारखा आहे, तो असा, कc स9ुप�ट 'येयवाद व �नि8चत काय!hम हा 

जनेतेसमोर ठेवला नाह=, तर राजकcय प(पoतीलाच धोका पोचwयाचा संभव आहे. 

 

आज जो सव!b गsधळ gदसत आहे, Hयातूनह= एक आशादायक वाह मला gदसतो. 

तो Sहणजे सव! राजकcय प(ातं बदलHया प;रि9थतीच ेसमी(ण, पथृrकरण व 

आHम/चतंन करwयाची वHृती बळ झाल= आहे. या सवाUचा प;रणाम होऊन येHया 

दहा वषा!तील राजकारण हे जनतेXया आ/थ!क व सामािजक 8नावर आपले ल( 

कd 7=भतू कर=ल, असे  मला वाटते. Hयामळेु प(ाप(ांXया केवळ 6वचारातंच न
हे, 

तर आचारातंह= प;रवत!न घडले, असा माझा 6व8वास आहे. 

 

अनेक लोकांना स'याXया बदलHया व आ
हानाHमक प;रि9थतीपढेु भारतातील 

लोकशाह= तग धk शकेल, कc नाह=, याब�ल ामाWणक शंका वाटते. देशातील 

gहसंाचार व संसद=य लोकशाह=चा उघडउघड /धrकार करणा-या मतणाल=चा जो 

भाव आज पडत आहे, Hयामळेु अनेक लोक शंकाकुल झाले आहेत. 6वशषेत:, 

गे>या दोन अडीच वषाUतील घटना, 6व/धमंडळातील प(ातंरे व बे<श9त वत!णकू 

यांमळेु राजकcय �नराशावाद �नमा!ण होत आहे. आप>या देशातील न
या 

लोकशाह=Xया अि9तHवास या सव! गो�ट= घातक ठरतील, हे मी नाकारत नाह=. परंत ु

दोन द�ुकाळानंतर �नमा!ण झाले>या आ/थ!क व सामािजक तंग प;रि9थतीतह= १९६७ 

साल= साव!abक �नवडणुका शांतपणे पार पड>या आWण मो�या माणात मतदान 

झाले, ह= घटना माuया e�ट=ने अ/धक बोलकc आहे. तसेच १९६९ मध>या चार 

राYयातंील म'यावधी �नवडणकुा शातं र=तीने पार पड>या, हेह= 6वसkन चालणार 



नाह=. लोकशाह= शासनाXया लोक-
यवहारात साव!abक �नवडणुकांना जे सामािजक 

9थान आहे, ते ल(ात घेता, भारतीय लोकाचंी �नवडणकुcतील शातंतामय वागणूक 

HयांXया लोकशाह=वर=ल eढमलू �oेची fयोतक मानल= पाgहजे. १९६७ म'ये 

राजकcय प(ांत काह= घटना6वषयक �नण!यामळेु ती� मतभेद झाले होते. कd 7-राYय 

संबंधांवर iकंवा राYयपालांXया अ/धकारांसंबंधी राजकcय वादळेह= �नमा!ण झाल= 

होती. तर=ह= सामा�यत: देशात सव!b शातंताच नांदल=. 

 

मला वाटत,े कc अशा संक<लत व दरूदश� eि�टकोणातून सfय:ि9थतीच ेआपण 

म>ूयमापन केले, तर फारसे �नराश होwयाच ेकारण नाह=. iकंबहुना, मला तर असे 

gदसत,े कc Yया राजकcय प(ांनी घटनाHमक राजकारणाला खर 6वरोध केला, ते 

आता हळूहळू संसद=य शासनपoतीXया <श9तीशी 9वत:Xया राजकcय वत!नाचा मेळ 

घाल ूलागलेले आहेत. अथा!त अशा प(ांना HयांXया पवू!�नयोिजत राजकcय 

<सoांतामळेु संसद=य शासनपoतीचा उघड अंगीकार करणे सोपे ठरणार नाह=; पण 

Hयांचा यHन चाल ूआहे, हे माb �न:संशय. Sहणूनच भारतीय लोकशाह=ची मHृयघंुटा 

वाजते आहे, अशासारpया भावनाधान घोषणांनी मी स/चतं होत नाह=. मला 

9वत:ला भारतीय लोकशाह=च ेरोपटे लहान, पण रसरसलेले आहे, असे वाटत ेव 

लहानशा वादळाने त ेपडले, अशी भीती मला तर= वाटत नाह=. 

 

 

१२. नवी Vदशा 

३ ऑrटोबर १९७० रोजी म7ास, येथे भरले>या 

'काnेँस फोरम फॉर सोश<ल9ट ऍrशनXया' 

अWखल भारतीय मेळा
यापढु=ल भाषणाXया आधारे. 



काnेँस प( केवळ राजकcय 9वातं�याXया संnामाम'ये न
हे, तर सामािजक आWण 

आ/थ!कe�yया मागास iकंवा उपे�(त अव9थेत राहणा-या जनतेXया मrुततेसाठZ 

असले>या संघषा!तह= सतत आघाडीवर राgहला आहे. आप>याला कोणता नवभारत 

�नमा!ण करावयाचा आहे, याच े9वjन, 9वातं�याjतीनंतर आपण जी राYयघटना 

तयार केल=, �तXया पवू!�नवेदनाम'ये रेखाटwयात आले आहे. सव! नाग;रकांना 

सामािजक, आ/थ!क आWण राजकcय �याय लाभेल; 6वचार, उXचार, �oा आWण पजूा 

यांबाबतीत 9वातं�य राह=ल आWण दजा! �न संधी यांबाबतीत समानता राखल= जाईल, 

असे राYयघटनेने सव! नाग;रकांना वचन gदलेले आहे. राि�^य जीवनाXया सव! 

यंbणांम'ये सामािजक, आ/थ!क आWण राजकcय �याय <मळेल, अशी समाज
यव9था 

�नमा!ण करwयाXया �तBेचा पनु-Xचार करwयात आलेला आहे. सव!सामा�य 

माणसाXया gहताची जपणकू 
हावी, Sहणनू आ/थ!क सHतेच ेकd 7=करण होणार नाह=, 

अशी अथ!
यव9था �नमा!ण करwयाच ेआ8वासन देwयात आलेले आहे, ह= सव! 

अ<भवचने Hय(ात आणwयाXया e�ट=ने hमश: कोणत ेकाय! अंगीकारwयात येईल, 

याची सचूना काँnेस प(ाने वेळोवेळी <सo केले>या �नवडणकू जाgहरनाSयांम'ये 

पाहायला <मळते. Hया gदशनेे आतापयUत आपण iकती वाटचाल केल= आहे आWण 

iकतपत उg��टे सा'य केलेल= आहेत, याचा आढावा घेणे सयिुrतक ठरेल. 

 

आ/थ!क 6वकासाचा वेग वाढ6वwयासाठZ आWण अथ!
यव9थेची पनुर!चना करwयासाठZ 

�नयोजन आव8यक आहे, हा 6वचार 9वातं�य <मळा>यानंतर लगेचच 9वीकारwयात 

आला. पंचवा6ष!क योजना आखताना आWण Hयांतील अnhम ठर6वताना वर 

�नदA<शत केलेल= राि�^य उg��टे डोqयांसमोर ठेवwयात आल= होती. Hयेक योजना-

काळाXया अखेर=पयUत, राि�^य काया!Xया सव! 9तरांपयUत सामािजक �यायाच ेमाण 

वाढत ेराह=ल, यासाठZ काह= खबरदार=ह= घेwयात येत होती. आ/थ!क सHतेच े

कd 7=करण होऊ नये, �तला जनतेच ेशोषण करता येऊ नये व Hयेक 
यrतीXया 

�त�ठेच ेजतन झाले पाgहजे, या e�ट=ने परूक आ/थ!क-सामािजक कायदेह= 

करwयात आले. 



 

हे सारे उपाय योजwयात आलेले असतानाह=, �नयोजनाXया पgह>या वीस वषाUम'ये 

सामािजक �यायाची कदर न करताच आ/थ!क 6वकास होत राgहला, हे मा�य केलेच 

पाgहजे. दोन दशकांXया 6वकास-यHनांनंतरह= आ/थ!क सHतेच ेकd 7=करण वाढलेले 

आहे. काह= थो�या लोकांची चनैीची राहणी व वारेमाप खच! चालचू आहे आWण 

मागास �न 6प�यान ्6प�या गर=ब असले>या लोकांXया आWण 6वशषेत: अनसु/ूचत 

जाती-जमातींXया जीवनात पंचवा6ष!क योजनांनी फारसा बदल घडवनू आणलेला 

नाह=, ह= व9तुि9थती नाकारता येत नाह=. या काळाम'ये देशाची जी भरभराट 

झाल=, �तचा लाभ Hयेक 
यrतीपयUत पोहोच ूशकलेला नाह=.   

 

याबाबतीत ह;रत-hातंीच ेउदाहरणह= घेता येwयासारखे आहे. स'या ह;रत-hातंीसंबंधी 

बरेच बोलले जात आहे. परंतु या hांतीमळेु nामीण भागात जी सबुHता आल=, ती 

सवाUनाच लाभलेल= नाह=. 

 

�नयोजनबo गतीमळेु तंbBानाXया (ेbात घडून आले>या 6वकासाचा लाभह= 

संघgटत औfयो/गक आWण कृषी (ेbांतील ध�नक लोकांनाच झालेला आहे. या 

तhार=त बरेच त_य आहे. उHप�न आWण मालमHता यांबाबतची 6वषमता वाढल= 

आहे. सामािजक प(पात आWण 6वषमता यापंासनू मrुत असलेला व समतेवर 

आधारलेला समाज �नमा!ण करwयाXया gदशनेे गे>या वीस वषाUत जी काय!पoती 

अवलंबwयात आल=, �तचहे= अपयश उपे(णीय नाह=. समताधान समाज �नमा!ण 

करwयाXया e�ट=ने आपण बरेच यHन व आव8यक त ेकायदेह= केले. तर= पण 

राि�^य जीवनात आपलाह= सहभाग आहे, ह= जाणीव समाजाXया द<लत आWण 

�नरंतर उपे�(त राgहले>या लोकांम'ये �नमा!ण होऊ शकलेल= नाह=. Hया लोकांनी 

'माणूस' Sहणून जगwयाचा आपला अ/धकार बजावwयाचा यHन केला, कc लगेच 

जात आWण वण! यांXया उXचतेचा कालबाvय आWण उम!ट बडजेाव दाखवनू Hयांना 

6वरोध केला जातो. द<लतांवर=ल gहसंक अHयाचार Hया उ�ाम वHृतीचचे fयोतक 



आहेत. आgदवासी लोकांच ेसामािजक आWण आ/थ!क शोषण वाढले असनू, राि�^य 

जीवनवाहापासनू ते दरू फेकले गेले आहेत. 

 

Hयामळेुच स'या आप>याला सगळीकड े6वफलता आWण अ9व9थता यांच ेवातावरण 

वाढत अस>याच ेgदसत असनू, Hयातच फुट=र gहसंाचाराची बीजे -जल= गेल= आहेत. 

या gहसंाचाराला तsड फुटले, तर जी 'येये आपण उराशी जपलेल= आहेत, HयांXया 

मळुावरच घाव बसेल. 

 

Sहणून आता आपण आप>या काय!पoतीम'ये बदल करwयाची वेळ आलेल= आहे. 

राYयघटनेम'ये n/थत करwयात आलेले सामािजक आWण आ/थ!क �यायाच े'येय 

साकार करwयासाठZ, आप>याला अ/धक मन:पवू!क आWण अथ!पणू! यHन करायला 

हवेत. प(-संघटनेXया सव!च पातqयांवर याबाबत तातडी gदसल= पाgहजे. समाजाXया 

सव! यंbणेम'ये अ/धका/धक सामािजक �याय व�त!त होwयासाठZ �नधा!रपवू!क 

पावले टाकावयास हवीत, 6वकासाXया ihयेम'ये काह= माणात Hयाग आWण 

आHमसंयम अ<भेत आहे, हे तर खरेच आहे. 6वकासाची 6व<श�ट पातळी 

गाठ>या<शवाय उHप�न आWण संपHती यांबाबतीत समानता आणwयाचा यHन 

�नरथ!क ठरणार आहे, हेह= खरे आहे. परंतु Hयाचबरोबर 6वकास6वषयक यHनांचा 

अप;रहाय! भाग Sहणनू सहन करा
या लागणा-या अडचणी, समाजातील सव! 

घटकांनी Hय(पणे 9वीकारwयाची वेळ आलेल= आहे, हेह= नाकाkन चालणार नाह=. 

काह= थो�या लोकांनी उधळप�ी कkन 6वलासात राहावे, आWण YयांXयापाशी अगद= 

नगwय hयशrती आहे, Hयांनी आपल= उपासमार तशीच चाल ूठेवावी, ह= प;रि9थती 

सहन होwयासारखी नाह=. काह= थो�या लोकांXया चनैीवर मया!दा घालwयासाठZ 

आWण HयांXयाकडील संपHती समाजातील खालXया घटकाकंड ेपोहोच6वwयासाठZ 

साव!ज�नक सेवांचा 6वकास करायला अजून बराच वाव आहे. 

 

उपे�(त मानवतेपयUत पोहोचwयासाठZ <श(ण, आरो�य, वाहतूक अशांसारpया 

सामािजक सेवांची 
याjती फार मो�या माणाम'ये वाढवावी लागेल, Yया देशातील 



बहुसंpय लोक अHयंत �नकृ�ट जीवन 
यतीत कर=त आहेत, अशा देशांम'ये 

अनािज!त उHप�न आWण गुंतवणकुcवरचा भरमसाट फायदा या गो�ट=ंना 9थानच 

उरत नाह=. Sहणून संपणू! प;रवत!नाXया ihयेतून जात असले>या समाजाXया 

सामािजक व आ/थ!क गरजांची ससंुवाद= ठरेल, असे उHप�न आWण संपिHत6वषयक 

धोरण आखणे हा आप>या आ/थ!क काय!पoतीचा 6वशषे ठरला पाgहजे. गती iकंवा 

6वकास ह= केवळ आ/थ!क संक>पना नसनू �तला सामािजक आWण मानवी असाह= 

महHHवपणू! संदभ! लाभलेला असतो, हे आपण 'यानात ठेवले पाgहजे. गत 

भांडवलशाह= देशांतह= सामािजक �यायाच ेमहHHव मा�य केले जात आहे. जोपयUत 

सामािजक �याय आWण उपे�(त �न दबु!ल घटकांच ेक>याण यांXयाशी 7तुगतीने 

होणा-या आ/थ!क 6वकासाचा संबंध जोडला जात नाह=, तोपयUत मठूभर लोकांच ेवभैव 

gटकूच शकणार नाह=, 9वत:Xया ओuयाखाल=च त ेवभैव कोलमडून पडले. 

 

काnेँसXया 6वभाजनानंतर आWण 6वशषेत: वचैा;रक �न�ठेXया पनुघ®षानंतर लोकांना 

नवा आशाiकरण gदस ूलागला आहे. बँकांच ेराि�^यीकरण करणे आWण माजी 

सं9था�नकांच ेतनखे �न 6वशषेा/धकार र� करणे यांसारpया धाडसी आWण 

ऐ�तहा<सक उपाययोजनांमळेु तातडीने आWण ामाWणकपणे पावले टाकwयाची वाढती 

जाणीव �नमा!ण झालेल= gदसत आहे. माb हा न
या आ/थ!क गतीचा केवळ ारंभ 

ठk शकेल, याच ेभान सटुता कामा नये. कारण या आWण अशा कारXया अ�य 

उपाययोजनांचा लोकावंर ताHपरुताच प;रणाम होऊ शकतो. Hयाला /चर9वkप 

fयावयाच ेअसेल, तर अगद= कमी अवधीम'ये जनतेXया जीवनमानाम'ये 6व<श�ट 

9वkपाची सधुारणा घडून आल= पाgहजे. आ/थ!क आWण राजकcय सHता 6वकd g7त 

झा>यामळेु 6वकासihयाह= 6वकd g7त झालेल= आहे. हे काय!hम काय!वाह=त आणणा-

या यंbणांची संpया बर=च वाढलेल= अस>यामळेु काय!hमांची अंमलबजावणी करणे 

अ/धक गुंतागुंतीच ेझालेले आहे. आपला देश 6वकसनशील असला, तर=ह= 

आप>यापाशी �नि8चतपणे काय!(म शासकcय यंbणा आहे. परंतु Hवरेने �नण!य 

घेwयाXया आWण Hयाचंी काय!वाह= करwयाXया e�ट=ने कामकाजाची पoत फारशी 

उपयrुत ठरत नाह=. केवळ कागदावर धाडसी �नण!य घेऊन काह=च सा'य होणार 



नाह=. अशा �नण!यांच ेलाभ शrय �ततrया लवकर सामा�य माणसापयUत जाऊन 

पोहोचले पाgहजेत. 

 

एक राजकcय प( Sहणून काnेँसला लोकमानसात जे 9थान लाभलेले आहे, Hया 

संबंधीचा 6वचार या संदभाUम'ये माuया मनात येतो. 9वातं�य-ल�याची धामधमू सkु 

असताना आWण 9वातं�य <मळा>यानंतर ारंभीXया काळातह= काnेँसचा जनतेशी 

घ�न�ठ आWण िजताजागता संबंध होता. खरे तर, लोकांXया आशाआकां(ांशी समरस 

झाले>या संघटनेम'ये आपण आहोत, याचा आप>याला यावेळी iकती तर= अ<भमान 

वाटत असे. लोकांXया अडीअडचणी आWण हालअपे�टा दरू करwयासाठZ ह= संघटना 

उH9फूत!पणे धावनू जात असे. गे>या काह= वषाUम'ये ह= प;रि9थती राgहलेल= नाह=. 

सHतासंपादनाXया नादाम'ये, लोकांच ेक>याण करwयाच ेसHता हे एक साधन आहे, 

याचाच आप>याला 6वसर पडला. सHता हेच आपले एकमेव उg��ट झाले. 

सHताnहण के>यानंतर आप>या देशातील कोyयवधी अध!पोट= आWण अप-ुया 

कप�यातं राहणा-या जनतेची दरुव9था नाह=शी करwयाची आप>यावर जबाबदार= 

आहे, हे 'यानातच घेतले गेले नाह=. 

 

एकcकड ेजागतृ आWण चोखंदळ मतदारांची संpया सतत वाढत असताना सामा�य 

लोकांXया 8नांकड ेदलु!( केले गे>यामळेु 6वभाजनापवू�Xया अ6वभrत काnेँसला 

घरघर लागावी, यात आ8चय!जनक असे काह=च न
हते. असंतोषाने खदखदत 

असले>या जनतेला असvय यातना सहन करा
या लागत आहेत, Hयाब�ल आपण 

आ9था दाख6वल= नाह=, तर 6वभाजनह= �नरथ!क ठरेल. काnेँस काय!कHयाUना वा9तव 

प;रि9थती 'यानात �यावीच लागेल. लोकाXंया आकां(ांशी �नग�डत असलेला 

काय!hम तातडीने अमलात आणwयाचा आप>याला कसोशीने यHन केला पाgहजे. 

 

न
या प;रि9थतीXया संदभा!म'ये काnेँस प(ाXया काय! करwयाXया पoतीम'ये 

कोणत ेबदल करणे आव8यक आहे, ते समजावनू घेwयाची ज-र= आहे. अ/धक 

वचैा;रक 9प�टता आWण काय!hमांXया पातळीवर अ/धक एकवाrयता यांXया 



आधारावर आप>याला नवी आHमजाणीव कkन घेतल= पाgहजे, हे गे>या 

मgह�यांतील घटनांवkन gदसनू आले आहे. गे>या काह= वषाUम'ये काnेँस प(ाला 

<भ�न<भ�न 6वचारसरणींXया काय!कHयाUXया घोळrयांच ेजे 9वkप आले आहे, ते 

नाह=से करwयाची वेळ येऊन ठेपल= आहे. HयासाठZ आप>याला प�ुहा वचनपतू�Xया 

राजकारणाला वाहून घेतले पाgहजे. तसेच वा9तवाच ेभान राखणारे नेतHृवह= बळकट 

करावयास हवे. अखेर=स कोणताह= खराखुरा राि�^य प( हा 6वचार आWण परुोगामी 

कृती यांच ेसाधन असते आWण बळकट आधार Sहणून Hयाला काय! करावे लागते. 

देशाला 9वातं�य <मळवनू देwयाXया आWण तो एकाHम करwयाXया काया!त काnेँस 

प(ाने ऐ�तहा<सक भ<ूमका बजावलेल= आहे. आता Hयाला Hयापे(ाह= अवघड काय! 

करावयाच ेआहे. आWण ते Sहणजे देशाXया आ/थ!क आWण सामािजक प;रवत!नाच े

आWण आप>या 9वातं�याला खरा अथ! आWण आशय <मळवनू देwयाच.े 

 

आज देशात सव!b gहसंाचाराच ेवातावरण पसर>याच ेआप>याला gदसत आहे. शांतता 

आWण स
ुयव9था राखwयाच ेजागोजागच े8न हाताळता येwयासारखे असले, तर= 

gहसंाचाराची वHृती ह= फार मो�या समाजघटकाला जाणवत असले>या वफै>याचा 

कट अ6व�कार आहे, ह= गो�ट आप>या नजरेआड कkन चालणार नाह=. लोकांना 

Yया हालअपे�टा सहन करा
या लागत आहेत, Hयाची झळ त-णानंा बसत आहे. 

कारण Hयांना रोजगार परु6वwयाबाबत आप>याला यश आलेले नाह=. Hयामळेु हा 

फार मोठा जनसमहू पणू!बेकार=च ेiकंवा अध!बेकार=च ेजीवन कंठत असनू Hयाला 

अ�न, व9b, �नवारा, <श(ण यांसारpया आप>या ाथ<मक गरजाह= भाग6वणे शrय 

होत नाह=. Hयामळेु देशाच े9थयै! आWण गती यासंबंधी Hयाला आ9था वाटत नाह=. 

Sहणून बेकारांना रोजगार परु6वणे यावर आप>या 6वचारांचा आWण साधनसंपHतीचा 

सवा!/धक भर असायला हवा. 

 

<श�(त यवुकांमधील बेकार= ह= आणखी एक गंभीर सम9या आहे. अथ!
यव9थेचा 

जलद 6वकास, nामीण आWण नागर= 6वभागांम'ये साधन-संपHतीचा मो�या माणात 

वापर आWण उfयोगीकरणाXया गतीस चालना या काय!hमांfवारेच आप>याला या 



प;रि9थतीतून बाहेर पडता येईल. nामीण व नागर= 6वभागांम'ये 9वयंरोजगाराची 

स6ुवधा जा9तींत जा9त उपलtध कkन देणे, हा बेकार=चा 8न सोड6वwयाचा एक 

माग! होऊ शकतो. 

 

शतेीवर आधा;रत उfयोगांना आWण छोyया कुgटरोfयोगांना न
याने चालना देwयात 

आल= पाgहजे. याचा अथ! असा आहे, कc बेकार=ची सम9या सोड6वwयासाठZ 

आप>याला चंड यHन करावे लागणार आहेत. खरे Sहणजे या काय!hमाला 

सव®Xच ाधा�य gदले गेले पाgहजे. Hयेक कुटंुबातील iकमान एका 
यrतीला तर= 

रोजगार परु6वला जाईल आWण Hयायोगे Hयाला दरमहा iकमान शंभर -पये 

<मळतील, हे आपले अगद= नजीकच ेउg��ट अस>याच ेआपण केरळमधील आप>या 

�नवडणकू जाgहरनाSयाम'ये आ8वासन gदले आहे. अ�न, �नवारा, व9b, <श(ण 

आWण आरो�य या जीवनाव8यक गरजांXया बाबतींत लोकांची iकमान गरज 

भाग6वwयाXया यHनातंील हे पgहले पाऊल ठरेल. काnेँस प(ाची ह= भ<ूमका 

लोकांना मा�य आहे, हे केरळमधील �नवडणुकcXया �नकालावkन <सo झालेले आहे. 

सव!सामा�य माणसाXया उ�नतीसाठZ झटणा-या परुोगामी शrतींXया पाठZशी केरळीय 

जनता उभी आहे आWण �तची लोकशाह= म>ूयांवर eढ �oा आहे, याचाच हा Hयय 

आहे. 

भधूारणा हे आप>यापढु=ल आणखी एक महHHवाच ेकाय! आहे. देशाXया हजारो 

लोकांम'ये 6व6वध कारXया कूळपoती आहेत. काह= राYयांम'ये ज<मनीची मालकc 

कुळाकंड ेदेwयात आलेल= असनू, 9वत: जमीन न कसणा-या जमीनदारांच ेहrक 

gहरावनू घेwयात आलेले आहेत. 'कसणा-याची जमीन' हे तHHव देशाXया काह= 

भागांम'ये अमलात आणwयात आलेले आहे. परंतु काह= भागांम'ये जमीनदार= पoत 

अजून मळू धkन आहे. केवळ राYयाराYयामं'येच न
हे, तर एका राYयाXया वा 

िज>vयाXया भागातह= ज<मनीची त आWण पावसाच ेमाण यांम'ये तफावत 

आढळते. Sहणून भधूारणेसंबंधी संपणू! देशभर एकच पoत वा माण लागू करणे 


यवहाय! ठरणार नाह=. परंतु छोटे शतेकर=, कुळे आWण भ<ूमह=न शतेमजूर यांना 

�याय <मळेल, हे माग!दश!क तHHव 9वीकारलेच पाgहजे. भधूारणेसंबंधी गे>या वीस 



वषाUम'ये बरेच कायदे करwयात आले आहेत. परंत ुHया कायfयांXया काय!वाह=म'ये 

ब-याच bटु= आढळून येतात. काह= राYयांम'ये जमीनधारणेच ेमाण बरेच वरच े

ठेवwयात आलेले आहे. <शवाय Hयाचीह= अंमलबजावणी झालेल= नाह=. Hयामळेु जादा 

जमीन भ<ूमह=न शतेमजूर आWण छोटे शतेकर= यांXयाम'ये वाटपाच ेकाय! फारसे 

झालेलेच नाह=. Sहणनू भधूारणेXया 8नाचंा न
याने 6वचार करwयाची तातडीची 

गरज �नमा!ण झालेल= आहे. भधूारणेची मया!दा ठर6वताना 
यrती हा घटक न 

धरता कुटंुब हाच घटक मानला गेला पाgहजे. तसे केले, तरच फेरवाटपासाठZ काह= 

तर= जमीन उपलtध होऊ शकेल. देशाXया अनेक भागांम'ये कुळाची सरु�(तता 

आWण Hयाने �नि8चत iकती खंड fयायचा, या दोन ाथ<मक गो�ट=ह= दलु!�(त 

राgहले>या आहेत. भ<ूमह=न शतेमजुरांची घरे Yया ज<मनीवर बाधंलेल= आहेत, Hया 

ज<मनीची मालकc HयांXयाकड ेदेwयाच ेकाय!ह= अनेक राYयांम'ये घडून आलेले नाह=. 

Hयामळेु भ<ूमह=न शतेमजूर आWण छोटे शतेकर= यांXया मनात असरु�(ततेची भावना 

�नमा!ण झालेल= असनू ती 6वना6वलंब नाह=शी 
हावयास हवी. 

 

हा असा एक 8न आहे, कc जो सोड6वwयाXया e�ट=ने आप>याकडून आव8यक ती 

कृती घडलेल= नाह=. आप>या उपे(ांचा एखाfयाला परुावाच हवा असेल, तर nामीण 

भागातील वाढत ेतणाव आWण अशातंता याचंा �नदAश करता येईल. जनसमहूाXया 

फार मो�या 6वभागाकडून जे
हा नरैा8य, असरु�(तता, संताप आWण उतावीळपणा 

यांच ेदश!न घडत,े ते
हा तो केवळ शांतता आWण स
ुयव9था राखwयाचा 8न राहत 

नाह=. ह;रतhांती आWण पीक-लावणीXया पoतीमधील तांabक गती यांमळेु nामीण 

भागात जी 6वषमता �नमा!ण झाल= आहे, �तने आता बरेच 
यापक kप धारण केले 

आहे. आWण �तXयात गंभीर सामािजक तणावाची बीजे आहेत. भधूारणेXया 

काय!hमाXया कालबo काय!वाह=वर भर देऊन काnेँसXया १९६९ म'ये मुंबई येथे 

भरले>या अ/धवेशनाने या 9फोटक 8नांची दखल घेतल= आहे, हे मा�य केलेच 

पाgहजे. 

 

छोyया शतेक�यांची आWण 6वशषेत: कोरडवाहू शतेीXया 6वभागातंील छोyया 



शतेक�यांचीह= आप>याकडून उपे(ा झालेल= आहे, हेह= मुंबई अ/धवेशनात मा�य 

करwयात आले. Sहणनू आप>या कृती-काय!hमांम'ये बेकार=, भधूारणा आWण छोटे 

शतेकर= या 8नांना अnhम देwयात आला पाgहजे. 

 

या तीन आघा�यांवर आपण Hय( काय सा'य करतो, यावkनच जागतृ भारतीय 

जनता आपले यश वा अपयश मोजणार आहे. आप>या देशापढेु जे अनेक गुंतागुंतीच े

8न आहेत, ते सोड6वwयासाठZ सोपी वा तयार केलेल= उHतरे देणे सव!9वी अशrय 

आहे. कोyयवधी लोकांXया या Yवलंत आWण तातडीXया 8नांबाबत सoैा�ंतक iकंवा 

साचबंेद eि�टकोण 9वीकारणे मळुीच परेुसे ठरणार नाह=. स'याXया बदलHया 

काळाम'ये आपला eि�टकोणह= अपारंप;रक आWण बदलता असला पाgहजे. या 

8नांची नवी उHतरे शोधनू काढwयासाठZ योग करwयाची आप>यापाशी इXछा 

असल= पाgहजे. 

 

राजकcय आघाडीवरह= बर=च कामे बाकc आहेत, रा�^उभारणीXया काया!म'ये 

आप>याला बरेच अडथळे सहन करावे लागत आहेत. काह= e�ट=नंी ती आप>या 

द=घ! इ�तहासाचीच प;रणती आहे. परंतु Hयाचबरोबर सामािजक आWण आ/थ!क 

6वकासाXया ihयेमळेुह= काह= नवे सामािजक तणाव �नमा!ण झालेले आहेत. 

जातीयवाद हा आप>यापढु=ल एक अHयंत गंभीर 8न आहे. आध�ुनक इहवाद= 

भ<ूमकेवर रा�^ाची उभारणी करwयाच ेकाय! अfया6प अपरेु राgहलेले आहे, याची 

दररोज उफाळणा-या जातीय दंगल= आप>याला आठवण कkन देत असतात. 

द:ुखाची गो�ट ह= आहे, कc अशा दंगल=ंम'ये �नरपराध 
यrती आWण मालमHता 

यांचा नाहक बळी जात असतो. भारतीय रा�^ाची आपल= संक>पना कोणHयाह= 

धमा!शी �नग�डत नाह=, हे आपण कधीह= 6वसरता कामा नये. समान नाग;रकHव, 

समान अ/धकार आWण समान जबाबदा-या या गो�ट= या संक>पनेचा पाया आहे. 

येथे कोणीह= खास नाग;रक नाह=त. खरे Sहणजे भारतीय नाग;रकHवाची क>पना हा 

भारतीय 6व6वधतेचाच अ6व�कार आहे. आध�ुनक काळाम'ये, राि�^यतेXया तHHवावर 

कोणताह= धम! वा कोणतीह= सं9कृती आप>या एकyयाचा अ/धकार सागंूच शकत 



नाह=, अशी आमची 9वातं�य-ल�याXया काळाम'येह= �oा होती, आWण 9वातं�य 

<मळा>यानंतरह= ती तशीच कायम आहे. आप>या लोकांपकैc काह=जणांची क>पना 

वेगळी होती, धम! Sहणजेच रा�^, असे ते मानत होत.े या दोन तHHवांमधील 

संघषा!त काय �न�प�न झाले, ते सवाUनाच ठाऊक आहे. देशाच े6वभाजन पHकरावे 

लाग>यानंतरह=, आप>या नेHयांची इहवादाXया मलूभतू तHHवावर=ल �oा अ6वचल 

राgहल=. समान नाग;रकHव आWण सव! धमाUना 9वातं�य यांची �वाह= देऊन, आप>या 

राYयघटनेने इहवादाच ेमलूभतू तHHव आHमसात केले. 9वातं�याjतीनंतर 

इहवादावर=ल आप>या �'देची अनेक वेळा कसोट= लागल=. पाiक9ताननेह= 

/चथावणी देऊन पाgहले. परंतु वाईट वाटत,े ते याच,े कc आप>याच देशातील काह= 

लोकांनी परधम�यांवर ह>ले कkन या �oेशी 6व8वासघात केला. 

 

9वतंb लोकशाह= समाज हाह= आपला आणखी एक �oा6वषय आहे. याबाबतीतह= 

दोन धोके संभवतात. आपल= गा�हाणी दरू करwयासाठZ gहसेंचा अवलंब करwयाची 

वHृती वाढत आहे, हा एक धोका आहे. आWण लोकसHताक संसद=य यंbणांवर 

Yयांची �oा नाह=, अशा चळवळींXया आWण 6वचारसरणींXया वाढ=तून दसुरा धोका 

ज�माला आलेला आहे. येHया काह= वषाUम'ये उHप�न होwयाची शrयता असले>या 

8नांXया संदभा!त या दो�ह= धोrयांकड ेगंभीर ल( देणे आव8यक झाले आहे. 

आ/थ!क 6वकासाची गती वाढ6वwयासाठZ आWण अथ!रचनेम'ये मलूगामी प;रवत!न 

घडवनू आणwयासाठZ आप>याला अ/धक प;र�म आWण Hयाग करावा लागणार 

आहे. समाजाXया आ/थ!क प;रवत!नामळेु आWण आध�ुनकcकरणामळेु 9वाभा6वकच 

अनेक 9तरांवर तणाव �नमा!ण होwयाची शrयता आहे. लोकशाह= समाजरचनेम'ये 

आपण असे गहृ=त धरतो, कc राजकcय प( आWण कामगार संघटना, iकसान 

संघटना यांसारpया अ�य संघटना; Hया Yया समाजगटांच ेgहतर(ण करतात, 

Hयाचबरोबर संपणू! समाजाXया gहतसंबंधाची आWण आकां(ाची जपणकू करतील. 

6वचार iकंवा gहतसंबंध यांत संघष! �नमा!ण झाला, तर Hयात वावगे असे काह=च 

नाह=. परंतु 6व/धमंडळांम'ये, सभागहृांम'ये, साव!ज�नक सभांम'ये iकंवा 

वHृतपbांम'ये यासंबंधीची चचा! होwयाऐवजी, र9Hयावर gहसंाचाराची भाषा घमु ू



लागल=, तर 9वतंb समाजातील राजकcय यंbणांवर भलताच ताण पडले. gहसेंला 

gहसेंने उHतर देwयाXया वHृतीमळेु दहशतीच ेवातावरण �नमा!ण होते. असे घड>याची 

जगाXया इ�तहासात असंpय उदाहरणे आहेत. उफाळHया gहसंाचाराXया झंझावातातह= 

भारत लोकशाह= वाचवायला समथ! ठk शकेल, असे मानणे �ामक ठरेल. 

gहसंाचाराचा के
हाह= बीमोड करता येईल आWण सरकार स'या Yया पoतीने 

gहसंाचाराचा बंदोब9त कर=त आहे, Hयापे(ाह= कठोर उपाय सरकारने योजावेत, असे 

काह=जणांच ेSहणणे आहे. परंत ुकायदा आWण स
ुयव9था यांपरुताच हा 8न 

मया!gदत नाह=. आप>या राYय
यव9थेXया पायाशीच तो �नग�डत आहे. जर 

आप>याला 7तुगतीने आ/थ!क 6वकास साधायचा असेल, तर देशात शांतता नांदणेह= 

�ततकेच आव8यक ठरते. Sहणून 7तुगती व बहु6वध प;रवत!नाXया काळातील 

आप>या जबाबदा-या नीटपणे पार पाडwयाची शासनाला जाणीव कkन देणे आWण 

HयासाठZ Hयाला साव!ज�नक शांतता-र(णाची सव! चागंल= साधने उपलtध कkन देणे 

हे आपले पgहले उg��ट ठरेल, यासंबंधी राि�^य सहमती �नमा!ण करwयाचा यHन 

करणे हे आपले दसुरे उg��ट असावयास हवे. या ihयेम'ये असंpय अडचणी 

येतील, याची मला जाणीव आहे. 9वतंb समाजाम'ये �नषधेाला वा मतभेदाXया 

उXचाराला वाव असलाच पाgहजे. परंत ुHयाचबरोबर भारतातील कोyयवधी गर=ब 

नाग;रकांना येHया काह= वषाUXया आत आशादायक भ6वत
य �नमा!ण करावयाच े

असेल, तर शातंताह= तेवढ=च आव8यक आहे. 

दसुरा धोका अ/धक गंभीर आWण मलूभतू आहे. जे
हा दंगल उH9फूत!पणे उ�वते 

iकंवा संतjत जमावाने हाती घेतलेल= नसत,े ते
हा ती अ/धकच /चतंाजनक बनत.े 

सामािजक आWण राजकcय बदल घडवनू आणwयासाठZ, gहसंाचार हाच एकमेव माग! 

आहे, अशी �oा बाळगणा-या गटाकंडून केल= जाणार= gहसंा या कारात येते. 

संसद=य लोकशाह=च ेसंपणू! उ�मलून करwयाची भाषा बोलणारे गट, अजून लहान 

आWण 6वखरुलेले आहेत, तोवर या दसु-या धोrयाची नीट क>पना येत नाह=. 

Sहणूनच अनेक gठकाणी दंगल= घडवनू आणणा-या अशा या गटांXया (मतेला कमी 

लेखून चालणार नाह=. या बाबतीतील सवाUत अ/धक जबाबदार=, लोकशाह= 

समाजवादावर Yयांची �न�ठा आहे, अशा राजकcय प(ांवर येत.े अशा त�हेXया 



उठावांचा सरकारने आप>या ल�करांचा वापर कkन बीमोड करावा, असे जर एखादा 

राजकcय प( मानत असेल, तर तो गंभीर चकू कर=त आहे, असेच Sहटले पाgहजे. 

Yयामाणे लोकांXया मनातील जातीयवाद= वHृती आWण म>ूये नाह=शी करwयासाठZ 

�नधा!रपवू!क यHन करावे लागतील, Hयाचमाणे gहसंाचारावर 6व8वास ठेवणा-या 

लोकांXया क>पना बदलwयासाठZह= तेव�याच �नकराचा यHन केला पाgहजे. कारण 

एखाfया तHHवBानाXया सारासाठZ gहसंाचार आव8यक आहे, या क>पनेचा उ�व 

थम माणसाXया मनात होतो. आWण Sहणनू माणसाXया मनातच लोकशाह=च े

�े�ठHव aबबं6वwयाचा यHन 
हावयास हवा. 

 

आप>या 6वचारांची आWण कृतींची gदशा कोणती असल= पाgहजे, यासंबंधीच ेमाझ े

6वचार मी येथे मांडले आहेत. लोकशाह= समाजवाद आWण धम!�नरपे(वाद या 

म>ूयांच े�े�ठHव 9था6पत करwयासाठZ काnेँस झुजं देत आहे, असे मी मानतो. 

साव!ज�नक धोरणासंबंधी जागkक आWण मोकळी चचा! होत राहणे हाच ह= म>ूये 

जतन करwयाचा 6व8वसनीय माग! आहे. अशा चचAमळेु लोकमत घड6वता येत ेआWण 

Hयाचबरोबर साव!ज�नक धोरण लोकांXया आकां(ांशी अ/धक ससंुवाद=ह= करता येत.े 

राजकारण आWण अथ!कारण यांचा संबंध घ�न�ठ आहे. Sहणून आप>यापढु=ल 

गुंतागुंतीच ेआWण अवघड 8न सोड6वwयासाठZ आप>यापाशी प;रणामकारक आ/थ!क 

नेतHृवह= हवे. हे 8न हाताळताना हेतु�न�ठ राजकcय एकजूट आWण सामंज9य 

साधता आले, तर आपले काय! नrकcच सकुर होईल. 

 

 

१३. राजकBय सम%याचंा च$�यहू : शोध, वेध आ-ण भेद 
        

'केसर=' (१९७०)  

gदवाळी अंकातील  



मलुाखतीXया आधारे. 

 

gहदं9ुथानXया 6व<श�ट अनभुवांतून आWण अनभुतूीतंून �नमा!ण झालेला समाजवाद 

या देशात असावा, असे मला वाटत.े माrस!Xया संपणू! 6वचारांतून तयार झालेला 

शा9bशoु समाजवाद, Sहणजेच काय तो खरा समाजवाद, असे मी मानीत नाह=. 

माrस!ला समोर ठेवनू समाजवाद 9था6पत कk पाहणा-या देशातंूनह= <भ�न<भ�न 

ि9थती gदसते. �तथ>या इ�तहासानेह= वेगवेगळी वळणे घेत वास के>याच ेgदसनू 

येते. समाजवादाXया इ�तहासाची �न<म!ती ह= एक लांब प>>याची सफर आहे. 

इ�तहासाचा हा वाह बदलत, वळणे घेतच पढेु जाणार. Hयाने एका 6व<श�ट 

मागा!नेच गेले पाgहजे, असा ह� बाळगून चालणार नाह= आWण Sहणूनच मी 

Sहणतो, कc अनभुव आWण अनभुतूी यांतूनच खरा समाजवाद 9था6पत होwयाची 

ihया घडू शकते. अगद= शा9bशoु समाजवादाचा दावा करणा-या देशांचाह= अनभुव 

हाच आहे. समाजवाद-9थापनेचा Hयांचा वास चार-पाच तपांचा काळ उलटला, तर= 

अजून चालचू आहे. आमचा इ�तहास वेगळा. आमचा भगूोल वेगळा. Sहणून आमचा 

यHनह= जरा वेगळा असायला हवा. इथे समाजवादाची रचना अगद= 9वतंb पoतीने 

करावयाची आहे. इथ>या समाजवादात ऐ�तहा<सक प;रि9थतीचा संदभ! असेल, 

लोकशाह=च ेम>ूय हा Hयाचा आधार असेल, आWण हरएक 
यिrतमHHवाचा 6वकास, 

सवाUना समान संधी, आ/थ!क 6वषमतेच ेउXचाटन हे सव! Hयात अ<भेत असेल. 

न
हे, तसे ते असलेच पाgहजे आWण आहेह=. भारतीय समाजवादाच े6व8लेषण 

वेगवेगqया eि�टकोणातंून आWण gदशनेे करता येईल; पण आमचा समाजवाद हा 

लोकशाह= म>ूयांवर आधा;रत असणे अHयंत आव8यक आहे. 

 

लोकशाह= आWण हुकूमशाह= या 6वचारांचा उXचार राजकcय आWण राYयकारभाराXया 

संदभा!त केला जातो. लोकशाह= राYयकारभार करताना लोकांXया �त�नधींचा 6वचार 

घेऊन कारभार केला जातो, हे खरे, पण मया!gदत अथा!ने ती राजकcय 9वkपाची 

लोकशाह= झाल=. समाजाXया e�ट=ने लोकशाह=ची कसोट= अगद= वेगळी आहे. 



लोक�त�नधींचा 6वचार राYयकारभारासाठZ घेत>यामळेु, Hया कारभारातून लोकांना 

समाधान <मळेलच, असे नाह=. आWण लोकाचं ेसमाधान, ह= तर लोकशाह=ची खर= 

कसोट= आहे. लोकशाह= मानणारे आWण लोकशाह=नसुार चालणारे सरकार जे काह= 

कर=ल, Hयाने लोकांना समाधान gदले पाgहजे. अथा!तच असे समाधान <मळवनू 

fयावयाच,े तर लोकशाह=च े9वkप बदलते राgहले पाgहजे. बदलHया प;रि9थतीनसुार 

ते बदलले पाgहजे, असे लोकांना वाटत.े संसद=य लोकशाह= ह= एक 6व<श�ट पoत 

झाल=. पण हे 9वkपसoुा कायम राह=ल, याची खाbी नसत.े Sहणूनच देशाXया 

बदलHया प;रि9थतीम'ये, Hया Hया काळातील आ
हानांना सामोरे जाwयासाठZ, 

लोकशाह=च ेा�त�न/धक 9वkप कायम ठेवwयासाठZ व भावी 6प�यांXया आकां(ा 

साकार करwयासाठZ, राजकcय 9वkपाXया लोकशाह=ला सामािजक आWण आ/थ!क 

लोकशाह=ची सोबत आव8यक ठरते. 

 

समाजवादाला लोकशाह= म>ूयांचा आधार असला पाgहजे, याचा अथ!च असा, कc 

राजकcय (ेbामाणे सामािजक व आ/थ!क (ेbातंह= सवाUना समान संधी <मळाल= 

पाgहजे. आWण इथेच �नयोजनाच ेमहHHव 'यानात येत.े �नयोजन हेसoुा लोकशाह= 

तHHवांशीच ससंुगत असले पाgहजे. अखेर �नयोजन Sहणजे तर= काय? देशात>या 

साधन-संपHतीचा 6वकास कkन देशाXया जीवनात समoृी आणणे हा �नयोजनाचा 

हेतू झाला. परंतु �नयोजनाXया यHनातूंन जी संपHती �नमा!ण होईल, जे साम_य! 

ाjत होईल, Hयाचा फायदा सामा�यांत>या सामा�य माणसालाह= <मळवनू देणे, हा 

दसुरा आWण सवाUत महHHवाचा हेतू होय. खरे �नयोजन तेच. देशाम'ये जो बदल 

घडत जातो, तो बदल आWण जीवनाच ेसातHय या ihयेम'ये समतोल राखून, 

देशाच ेऐrय, 9थयै! आWण साम_य! यांची जोपासना करणे, हेच �नयोजनात अ<भेत 

आहे. केवळ धाडसी �नण!य घेऊन यापढेु चालणार नाह=. सामा�यांXया पदरात 

�नयोजनाच े फळ iकती पडत,े ह= कसोट=ह= अशा �नण!यातून लागल= जाणार आहे. 

 

सHतासंघषा!त अडकून पडलेला प( हे काnेँस संघटनेला ाjत झालेले 9वkप बदलनू 

9वातं�य-ल�याच ेवेळी सामा�य माणसांची संघटना Sहणून ओळखले जाणारे 9वkप 



Hयाला ाjत कkन देwयाचा यHन करताना न
या काnेँसने कशा पoतीने काम 

करावे, याचा काह= आराखडाह= आपण तयार करावयास पाgहजे. कारण आ/थ!क 

आWण सामािजक प;रवत!न घडवनू आणwयाच ेएक महHHवाच ेकाय! या संघटनेला 

यापढेु करावयाच ेआहे. काnेँसला अल=कड ेाjत झालेले जे भsगळ 9वkप आहे, ते 

टाकून �नि8चत 6वचार आWण �नि8चत काय!hम यांना बांधलेल= संघटना उभी 

के>या<शवाय हे काय! घडणार नाह=. 

 

त-ण 6पढ=म'ये आज कमाल=च ेवफै>य वाढ>याच ेआढळून येत.े देशातील 

gहसंाHमक कार हे या वफै>याच ेतीक आहे. लाखो त-णांना कामधंदा देwयात जी 

असमथ!ता �नमा!ण झाल= आहे, तीमळेु ल(ावधी त-ण आप>या जीवनाXया मलूभतू 

गरजाह= आज भागव ूशकत नाह=त. Hयामळेु बेकारांना कामधंदा देणे, ह= आजची 

तातडीची गरज आहे. अnhमानेच हे करावे लागेल.  

कृ6ष-औfयो/गक धंfयांची वाढ आWण छोyया माणावर=ल उfयोगधंfयांना उHतजेन 

हेच या बेकार=वर HयाXंया मताने भावी इलाज आहेत. Hयेक कुटंुबात>या �नदान 

एका माणसाला तर= काम देwयाची जबाबदार= यापढुXया काळात शासनाला पार 

पाडावी लागणार आहे. 

 

समाजाXया मलूभतू 8नांशी हे सव! 8न �नग�डत आहेत. येHया पाच-दहा वषाUXया 

काळात वेगाने 6वकास सा'य करावयाचा असेल, तर सव!च (ेbांत शातंता ह= 

आव8यक आहे. देशात ल(ावधी त-ण बेकार अव9थेत ठेवनू iकंवा अ�य सामािजक 

8न अ�नण�त ठेवनू शांततेची अपे(ा कोणाला करता येणार नाह=, हे जर= खरे 

असले, तर= देशातील करोडो लोकांXया आशा-आकां(ा साकार 
हावयाXया, तर 

देशात शातंतेच ेवातावरण अस>या<शवाय त ेशrय होणार नाह=, हेह= �ततकेच खरे. 

 

Sहणून कुटंुबात>या एका 
यrतीला तर= काम <मळwयाने 6वकासाला आव8यक 

असलेल= शांतता उपलtध होwयास मदत होईल का, या e�ट=ने 6वचार सkु झाला 

आहे. बेकार= आWण वफै>यामळेु gहसेंला ोHसाहन <मळत ेआWण Hयामळेु लोकशाह=च 



संकटात सापडwयाचा धोका �नमा!ण होऊ लागतो. अशा वेळी gहसंा �नपटून काढावी, 

ने9तनाबतू करावी, असेह= सा/ंगतले जात.े पण दंडूकशाह= मागा!ने gहसंा �नपटून 

काढwयाच ेमळू 8नाचं ेगांभीय! कमी होत नाह=. उलट वाढतच राहते. यासाठZ 

समाजाXया मलूभतू 8नांXया सोडवणकुcसाठZ, आ/थ!क व सामािजक 6वकासाXया 

�नि8चत काय!hमाचा आराखडा तयार करणे, देशाची राि�^य संपHती वाढवनू संपHती 

व उHप�न यांXयातं समता 9था6पत करणे आWण झाले>या 6वकासाचा लाभ 

देशातील त-णांनाह= वाटला जात आहे, हे दाखवनू देणे, अशी महHHवाची कायA 

आप>याला शrय कkन दाखवावी लागतील. 

 

�नि8चत काय!hमाच ेबोट धkन वाटचाल सkु केल=, तर जनता Hया काय!hमाबरोबर 

चालत राहत,े न
या उHसाहाने वाटचाल करते, असा बँकांXया राि�^यीकरणानंतरचा 

अनभुव आहे. बँकांXया राि�^यीकरणामळेु आकाश कोसळेल, अशी भीती �तगामी 

मंडळींनी 
यrत केल=, अजूनह= तशी त ेकर=त आहेतच. पण आकाश कोसळलेच 

असेल, तर त ेफrत ब�या भांडवलदारांवर ! कारण बँकांच ेअ/धकार= आता या 

न
या बदलानंतर, ब�या भाडंवलदारांXया महालातून बाहेर पडून nामीण भागातील 

शतेक�यांशीह= बोल ूलागले आहेत. बँकांचा पसैा हा उHपादन करणा�यांसाठZ खुला 

असला पाgहजे. आजपयUत तसा तो होता, पण फrत ब�यांसाठZ. देशाच ेसमुारे 

प�नास टrके उHपादन हे शतेीच,े पण Hया उHपादकाला बँकेची ओळख न
हती. 

बँकाह= Hयाला ओळखत न
हHया. बँकांच ेराि�^यीकरण झाले आWण शतेकर=ह= 

मडrयाXया उतरंडीतला पसैा बँकेत जमा कk लागला आहे. या ihयेला फार मोठा 

अथ! आहे. कोyयवधीचंी संपHती अशा र=तीने बँकेत जमा होत राहणे याला 

अथ!शा9bाXया e�ट=नेह= बरेच मोल आहे.  

बँकेची गरज खेडुतांनाह= उमजणे फार महHHवाच ेआहे. बँक कज! देत,े पण हा 

कज!दाता वेगळा आहे, याची एक नवी चीती येwयाने HयांXया जीवनाच े9वkपच 

बदलणार आहे. कारण आHतापयUत जो जो ध�नक खे�यात पोहोचला, तो खेडुतांना 

लटुwयासाठZच. तो सावकार असो अथवा 
यापार=. शतेक-याच ेgहत पाहणारा �तथे 

कोणी पोहोचलाच नाह=. बँकांXया kपाने खे�यात हा वेगळा कज!दाता पोहोचला 



अस>याने केवळ शतेीच ेन
हे, तर शतेीच ेजोडधंदेह= आता भांडवलाअभावी अडून 

राहणार नाह=त. कृ6ष-औfयो/गक hांतीची व Hयाfवारे बेकार= कमी होwयाची बीजे 

या �नण!यात आहेत. 

 

न
या काँnेसने ह= ि9थती बदलायच ेठरवले आWण बँकांXया राि�^यीकरणाचा �नण!य 

कkन Hयाची अंमलबजावणी सkु केल=. कोणाला हे 'राजकारण' वाटते. पण माझ े

9प�ट मत आहे, कc देशाच ेराजकारण आWण अथ!कारण याच ेसंबंध अ�तशय 

घ�न�ट असतात. राि�^य gहताचा 6वचार करता, राजकारण, अथ!कारण आWण 

समाजकारण हे अलग अलग असचू शकत नाह=त, ते एकमेव व एकसंध असले 

पाgहजेत. या �त�ह=ंना अलग अलग करायच ेआWण मग Hयेकाची 9वतंb लांडगेतोड 

करायची, ह= राजकारणी gहकमत झाल=. या �त�ह=ंचा अलग अलग 6वचार करwयात 

कदा/चत राजकारwयाचं ेgहत असेल, पण देशाच ेgहत नाह=, जनतेच ेनाह=. देशासमोर 

अनेक6वध सम9या आहेत, Hया सोडवायXया झा>या, तर राजकारण आWण 

अथ!कारण यांचा 6वचारवाह <मळता-जळुता असला पाgहजे. संघgटत राजकcय 

साम_य! आWण भावी आ/थ!क नेतHृव यांमळेुच आपले बरेचसे 8न सटुणार आहेत. 

 

लोकशाह=-र(णाXया आ
हानाबाबतह= आप>याला 6वचार करावयास हवा. लोकशाह= 

मागा!वर 6व8वासच नसलेला एक गट, तर दसुरा एक गट असा आहे, कc गा�हाणी 

पढेु करायची आWण ती नाह=शी करwयाXया मागणीसाठZ gहसेंच ेमाग! धरायच.े 

लोकांना आपल= गा�हाणी मांडwयाब�ल iकंवा Hयांचा आnह धरwयाब�ल कुणाचाह= 

6वरोध असायच ेकारण नाह=. पण gहसेंचा माग! पHकkन लोकशाह=ला धोका उHप�न 

होऊ fयावयाचा, याचा 6वचार आपणच करावयास हवा आहे.  लोकशाह= समाजात 

�तकार हा आव8यक आहे. iकंबहुना लोकशाह=च ेत ेएक प6वb अंग मानले गेले 

आहे; पण �तकार, असंतोष हे 
यrत करwयाच ेकाह= लोकशाह= संकेत असावेत, 

कc नाह=? ते असले पाgहजेत, असे मला वाटते. gहसंाHमक मागा!नेच समाजाच े

ि9थHयंतर होईल वा प;रवत!न होईल, अशी �oा बाळगून राजकcय गट वावk 

लागले, तर देशाला तो एक मोठा धोका आहे. कदा/चत हा धोका आज लहान 



माणात असेल. पण तो उपे�(wयासारखा माb नाह=. या बाबतीत खरे Sहणजे 

लोकशाह= समाजवादाला बांधनू घेतले>या राजकcय प(ांनीच आपल= जबाबदार= 

ओळखायला हवी. देशातील वातावरणात लोकशाह= मागा!नेच बदल घडू शकतो iकंवा 

समाज ग�तमान होऊ शकतो.  Sहणून लोकशाह= माग! हा gहसंाHमक मागा!पे(ा 

�े�ठ आWण gहताचा माग! आहे, हे न
या काnेँसला दाखवनू fयावे लागेल. 

HयाचसाठZ �नि8चत 6वचार आWण �नि8चत काय!hम यांवर ह= काnेँस ि9थर होत 

आहे, ह= समाधानाची बाब आहे. 

 

या काnेँसला राजकcय कारणासाठZह= देशातील लोकमत जागतृ करावे लागणार आहे. 

पढु=ल दशक हे देशाXया जीवनातील �नणा!यक दशक ठरणार आहे. शांतता gटकून 

6वकासाचा वेग वाढेल आWण लोकांXया 6वकासाब�लXया आशाआकां(ा ल(ात घेऊन 

कारभारयंbणा लोका<भमखु बनेल, हे पाgहले पाgहजे. देशाची आजची ि9थती ह= 

गे>या वीस वषाUतील धोरणातून �नमा!ण झालेल= आहे, हे नाकाkन चालणार नाह=. 

याम'ये बदल करणे आव8यक ठरले आहे. कारण सामािजक आWण आ/थ!क 

6वकासात �नHय नवे तणाव तयार होत आहेत. रा�^उभारणीXया काया!त 

जातीयवादाचा अडसर उभा आहे. हे जातीयवाद= अडसर मधनू मधनू gहसंाHमक 

संघष! उभे कर=त आहेत. रा�^ाचा पाया, नाग;रकHव, समान हrक आWण समान 

कत!
य ह= देशातील जनतेला पटवनू fयावी लागणार आहेत. 9वातं�यापवू�Xया 

काळातच व9तुत: ह= भ<ूमका आपण मा�य केलेल= आहे. परंतु प�ुहा एकदा लोकांना 

सांगावे लागणार आहे. लोकशाह=, समाजवाद आWण धम!�नरपे(ता या म>ूयांच े

�े�ठHव <सo करwयासाठZ नवी काnेँस लोकांना बरोबर घेऊन, लोकांXया बरोबर 

राहून जा9तींत जा9त यHन कर=ल, अशी माझी �oा आहे.   

 

 



१४. आमचा आRथ<क प&वAा 

'केसर=' (१९७१)  

gदवाळी अंकातील  

मलुाखतीXया आधारे. 

आ/थ!क 6वकासामागे सामािजक शrती काम कर=त असतात, Hयाचमाणे राजकcय 

8नह= Hयांम'ये <मसळलेले असतात. Hयामळेु आ/थ!क 6वकास, Sहणजे केवळ 

आ/थ!क 6वकासाXया तंbाचा अ|यास करणे न
हे. सामािजक, राजकcय व आ/थ!क 

अशा सवाUगीण भ<ूमकेवkन या 8नाचा 6वचार करणे आव8यक होय. अनेक वेळा 

या महHHवाXया बाबीकड ेदलु!( झा>याने आ/थ!क 6वकासाXया 8नाचा आप>याकड े

समाधानकारक अ|यास होताना आढळत नाह=. 

 

शकेडो स<ुश�(त बेकारांना पढु=ल वषाUत कामधंदा उपलtध कkन fयावा लागणार 

आहे. त-णांपढेु 6वधायक काय!hम ठेवwयाची आWण Hयांनीह= देशाXया पनुर!चनेXया 

काया!त सihय भाग आवडीने �यावा, यासाठZ 9फू�त!दायी, पण Hय( लाभदायी, 

अशी उg��टे HयांXयापढेु ठेवwयाचीह= आव8यकता �नमा!ण झाल= आहे. मलूभतू 

राजकारण, सामािजक व आ/थ!क 6वचारसरणीतंील मौ<लक आशय यांपासनू त-णांना 

iकंवा त-ण 6वfया_याUना वं/चत करता येणार नाह=. त-णा6ंवना देशाला उYYवल 

भ6वत
य नाह=, याची दखल सHताधार= राजकcय प(ालाह= �यावी लागेल. 

9वातं�योHतर काळातील 6पढ= आता ऐन जवानीत आWण उमेद=त आहे. 

9वातं�यासाठZ लढले>या 6पढ=ब�ल HयांXया मनात आदराची भावना असेलह=, पण हे 

9वातं�य eढमलू करwयासाठZ आWण येणा-या न
या आ
हानांचा 9वीकार कkन 

HयांXय6व-o मकुाबला करwयासाठZ, त-ण 6पढ=ला कत!
याची जाणीव �यावीच 

लागेल. हे करावयाच,े तर स<ुश�(त बेकारांमाणेच अ<श�(त अशा लाखो लोकांना 

जीवनांच ेसाधन उपलtध कkन देऊन, Hयांना �नराशXेया गतAतून बाहेर काढावे 

लागणार आहे. Yयांना gदवसभर परेुसे काम नाह=, अशा अध!वेळ काम करणा-या 

लोकांXया अ�तशय गुंतागुंतीXया 8नाशीह= मकुाबला करावयाचा आहे. या 8नांचा 



6वचार मी जे
हा गंभीरपणे करतो, ते
हा या लोकांना कामधंदा <मळवनू देwयाच ेसbू 

आप>या आ/थ!क 6वकासाXया सbूांतील महHHवाच ेसbू असले पाgहजे, या �नण!यात 

येऊन ठेपतो. अथा!त हा 8न िजतका गंभीर, �ततकाच अवघडह= आहे, हेह= मला 

मा�य आहे. तर=सoुा हा 8न सोडवावयाचा, तर छोyया छोyया उfयोगधंfयांXया 

वाढ=वर अ/धक भर fयावा लागणार आहे. Hयाचमाणे शतेीला परूक अशा 

उfयोगधंfयांची वाढ कशी होईल, याचीह= काळजी �यावी लागेल. खे�यापा�यातंील 

अगद= लहान माणावर=ल उfयोगधंfयाXया वाढ=चा 6वचारह= याम'ये अन9ुयतू 

आहे. खे�यात iकंवा एकूण nामीण भागातच जो कसबी(आgट!झान) वग! आहे, Hयांना 

परेुसे उfयोग उपलtध कkन देणे, हा 'ग;रबी हटाव' या यHनातंील फार मोठा 

जोखमीचा भाग ठरेल. 

 

बेकारांची संpया कमी करावयाची, तर या 8नाXया संदभा!त <श(णाXया पनुर!चनेचा 

8नह= 6वचारात �यावा लागेल. स'याXया <श(ण
यव9थेतून स<ुश�(त बेकारांची 

संpयाच केवळ वाढत असेल, तर आWण पढेुह= वाढणार असेल, तर च<लत 

<श(ण
यव9थेत बदल करणे अप;रहाय! ठरते. हा बदल कसा करावा, हा एक वेगळा 

अ|यासाचा 6वषय आहे. पण अ/धका/धक लोकांना कामधंदा देऊ शकेल, असे 

<श(ण कसे fयावयाच,े याचा रा�^ाला 6वचार करावाच लागेल. भारत सरकारला या 

8नाची ती�ता आज कषा!ने जाणवत आहे. १९७१Xया अखेरपयUत पाच ल( 

लोकांना कामधंदा देwयाचा �नण!य सरकारने केलेला आहे. पण एकूण बेकारांची चंड 

संpया 'यानी घेता, यापढु=ल फार मो�या उपhमाचा हा एक लहानसा ारंभ आहे, 

एवढेच Sहणता येईल. 

 

बेकार= कमी करwयाXया उपhमातील एक लहानसा टjपा Sहणून हा ारंभ झाला 

असला, तर= सामा�य माणसाXया Yया आशा-आकां(ा-अपे(ा आहेत, Hयांची 

यथायो�य दखल घेwयाच ेकाम एव�याने परेु होत नाह=. सामािजक 6वषमतेXया 

eि�टकोणातूनह= Hयांची दखल �यावीच लागणार आहे. गे>या काह= वषाUतील 

ि9थतीचा अ|यास के>यानंतर असे आढळून येत,े कc उHप�नांतील दर= ह= वाढत 



चालल= आहे. YयांXयाजवळ संपHती होती, जमीन होती iकंवा आहे, Hयांना 

स-ुवातीXया काळात अ/धक फायदा <मळणे व Hयांची संपHती वाढत जाणे काह= 

माणात अटळ होत,े हे नाकारwयात हशील नाह=. पण Hयातून जी प;रि9थती 

�नमा!ण झाल= आहे व होत आहे, Hयाबाबतीत आHमसंतु�टतेची भ<ूमका माb घेता 

येणार= नाह=. समाजातील वेगवेगqया घटकातंील उHप�न व संपHती यांXयातील 

तफावत कमी करणे, हा ह= प;रि9थती पालटwयाचा माग! आहे. देशासमोर पढुची 

काह= वषA तर= हे एक मोठे 8न/च�ह सतावत राहणार आहे. ह= तफावत कमी 

करताना या बाबतीत अथा!तच, कोणीह= ठोकळेबाज iकंवा सoैा�ंतक भ<ूमका न घेता, 

अ/धक वा9तववाद= भ<ूमका तर �यावी लागेलच; पण Hयाचबरोबर सामा�य 

माणसांXया जीवनातील वाढHया आशाआका(ंा व अपे(ांची ामpुयाने दखल �यावी 

लागणार आहे. आज gदसते, ते असे कc समाजात एका बाजूला समoृीची, 

ऐ8वया!ची, वभैवाची (ेb ेआWण <शखरे �नमा!ण झाल= आहेत, तर, दसु-या बाजूला 

दै�याच ेआWण ग;रबीच े6वदारक e8य gदसते आहे. Hयामळेु �नध!न बहुजन समाज, 

लहान लहान शतेकर=, औfयो/गक (ेbातील कामगार वग! आWण देशातील 

म'यमवग�य त-ण यांXया महHHवाकां(ेशी आपण तादाHSय साधणार आहोत का? 

आWण Hया eि�टकोणातून काय!hमाची आखणी करणार आहोत का? iकंवा Hयाचा 

6वचार तर= करणार आहोत, कc नाह=? हे खरे आप>यापढु=ल महHHवाच े8न आहेत. 

जनतेशी तादाHSय साधwयाXया मलूभतू �नयमांचा आ�य घेऊन आWण बहुजन 

समाजाXया उपजी6वकेचा आधार पनु-Yजी6वत कkनच देशाला समoृीच ेgदवस 

आणता येणार आहेत, याब�ल आता शंका बाळगwयाच ेgदवस संपले आहेत. कारण, 

याच जाWणवेXया आधाराने 9वातं�य-संपादनाच ेयश आपण ाjत कले आहे, हे 

दलु!�(ता येणार नाह=. देशाXया पनुर!चनेसाठZ जे जे काह= करावयाच,े Hयाम'ये आता 

सव! वगा!ला, सव! थरानंा, भाग घेwयाची संधी उपलtध कkन �यावी लागणार आहे. 

एका बाजूला �ीमंती आWण दसु-या बाजूला कमाल=च ेदै�य अशी ि9थती समाजात 

�नमा!ण होणे के
हाह= इ�ट नाह=. उHप�न आWण संपHती यांXयातील ह= 6वषमता 

केवळ शहरांतच आहे, असे नाह=. अल=कड ेखे�यातंह= Hयाचा Hयय येऊ लागला 

आहे. ह;रत-hांतीमळेु ह= ihया मो�या माणात सkु झालेल= आहे. आWण Hयातून 



काह= गुंतागुंतीच ेसामािजक आWण राजकcय 8नह= �नमा!ण होऊ लागले आहेत. ह= 

ि9थती केवळ भारतातच आहे, असे नाह=. मो�या माणात उfयोगीकरण झाले>या 

यरुोपातील काह= रा�^ांमधील ि9थती पाgहल=, तर तेथेह= याचा Hयय येतो. यावkन 

आ/थ!क 6वकास हा केवळ आ/थ!क 8न Sहणून न अ|यासता Hयाच ेसामािजक 

आWण राजकcय प;रणामह= 6वचारात घेwयाची �नतातं गरज �नमा!ण होते. समाजात 

आ/थ!क 6वकासाXया ihयेत एक घटक समoृीकड ेजात आहे व दसुरा दा;र�याXया 

gदशनेे वाटचाल करतो आहे, ह= ि9थती घातक ठरेल. मला वाटते, या संदभा!तच 

आप>या देशातील ह;रत-hातंी, औfयो/गक hातंी आWण नागर=करण या 8नांचा 

खोलवर अ|यास केला पाgहजे आWण �नमा!ण झाले>या व भावी काळात �नमा!ण 

होणा-या 8नांची उHतरे शोधल= पाgहजेत. 

 

ह;रत-hातंीचा 6वचार करताना खे�यातील �ीमंत शतेकर= व गर=ब शतेकर= 

यांXयातील वाढHया 6वषमतेचा 6वचार हा आव8यकच ठरतो. आWण असा एकदा 

6वचार कk लागलो, Sहणजे मग जमीनसधुारणा व ज<मनीवर=ल कमाल मया!दा 

यांचाह= 6वचार ओघानेच पढेु येतो. आज खे�यांत ल(ावधी भ<ूमह=न आहेत. 

शतेमजूर आहेत. कारागीर आहेत. ते रोजगारासाठZ, उfयोगांसाठZ आWण 

ज<मनीसाठZ भकेुलेले आहेत. HयांXयाकड ेल( fयावेच लागेल. अथा!त यासंबंधी 

�नण!य करताना ज<मनीमधनू अ/धका/धक उHपादन कसे �नघेल, शतेीसाठZ 

आध�ुनक तंbाचा वापर कसा करता येईल, याचाह= 6वचार करावाच लागेल. 

खे�यातंून गे>या काह= वषाUत Yया 6वकासाXया योजना राबव>या गे>या, Hयांचा खरा 

फायदा सधन शतेक�यांXयाच पदरात पडला. छोटे शतेकर= आWण शतेमजूर हा वग! 

जवळजवळ उपे�(तच राgहला. अवतीभवती ह;रत-hांती होत आहे, काह= शतेक�यांना 

6वकास योजनांचा फायदा <मळून Hयांच ेउHप�न वाढत आहे, ते संपिHतमान बनत 

आहेत. पण या वाढHया समoृीचा फायदा आप>याला काह=ह= <मळत नाह=, ह= 

भावना छोटा शतेकर= आWण शतेमजूर यांXयांत �नमा!ण झाल= आWण ती वाढतच 

राgहल=, तर HयांXयात वफै>य वाढेल. ददु�वाने छोyया शतेक�यांXया वाyयास 

आHतापयUत उपे(ा आWण वफै>यच आले. खे�यातील अथ!
यव9थेतील हे दोष वेळीच 



दरू करावे लागतील. एरवी पढुXया काह= वषाUत 6वषमता ह= अशीच वाढत राह=ल, 

संगी ती धारदार बनेल आWण Hयातून मग 9फोटक प;रि9थती �नमा!ण होईल. 

अल=कड ेकाह= राYयातंून अशा 9फोटक प;रि9थतीXया घटना घड>या आहेत. 

Sहणूनच जमीनसधुारणा व ज<मनीवर=ल कमाल मया!दा यांचा 6वचार hमाjत 

ठरतो.  

 

अथा!त हा 6वचार करताना, आप>या देशात जमीनधारणेबाबत कमाल मया!दा 

अमकुच असावी, असे ठाशीव मत सoैा�ंतक eि�टकोणातून मांडता येणार नाह=. 

भारतातील �नर�नराqया राYयातं ज<मनीची ि9थती वेगवेगळी आहे. ज<मनीचा 

कसह= वेगवेगqया कारचा आहे. पण Sहणून ज<मनीवर=ल कमाल धारणेचा 

मलूगामी 6वचार बाजलूा टाकून चालणार नाह=. उलटप(ी, हा 6वचार अ/धक 

गंभीरपणानेच केला पाgहजे. मला वाटत,े कुटंुब हाच घटक धkन याचा 6वचार करणे 

�ेय9कर ठरेल. nामीण भागांतून iफरताना तेथील लोकांम'ये जो एक कारचा 

असंतोष आढळतो, तो का? या 8नाचा शोध घेताना असे आढळते, कc 

खेडगेावांतील जीवनात �नर�नराqया वगाUXया पर9पर आ/थ!क संबंधांत परेुसे 

रचनाHमक बदल घड6वले गेलेले नाह=त. आपण समाजवादाची भाषा केल=, Sहणजे 

कत!
य संपले, असे न
हे. राि�^यीकरण अथवा समाजीकरण एवढेच केवळ 

समाजवादाच ेमलूभतू उg��ट आहे, असे Sहणता यावयाच ेनाह=. भ<ूमह=न, �<मक, 

मागासलेले यांXया 8नांची उकलह= Hयाम'ये अ<भेत आहे. HयासाठZ समाजाXया 

या मलूभतू आ/थ!क उWणवांची कsडी फोडावी लागेल. 

 

हे झाले nामीण भागाच.े पण nामीण भागामाणेच शहरातंह= हा �ीमंती व 

ग;रबीतला फरक उn kप धारण कर=त आहे. Hयाकडहे= �ततrयाच गंभीरपणे ल( 

fयावे लागणार आहे. समाजातील मठूभर �ीमंत हे आज आप>या �ीमंतीच े

असं9कृत दश!न कर=त अस>याच ेgदसनू येते. हे असं9कृत दश!न अ�न�टच 

Sहटले पाgहजे. शहरातंील मालमHतेवर मया!दा घालावी लागणार आहे, ती यासाठZच. 

मालमHतेवर=ल कमाल मया!देXया तप<शलासंबंधी काह= मतभेद अस ूशकतील, 



Hयाचमाणे कोणHया पoतीने उg��ट सा'य करावयाच,े याब�लह= मत<भ�नता 

असेल. पण या तHHवांची अंमलबजावणी Hव;रत झाल= पाgहजे, यात मतभेदाला 

जागा नाह=. यापढुXया काळात या 8नाची सोडवणकू करावीच लागणार आहे. 

 

समाजातील मलूगामी अशा आणखी एका 8नाचा 6वचार समोर येतो, तो 

महागाईचा-भाववाढ=चा. iकमती ि9थर करwयाXया सम9येचा 6वचार आज जगातील 

अनेक रा�^ारा�^ांतून सkु झालेला आहे. महागाईचा 8न हा केवळ भारतासमोरच 

आहे, असे न
हे. पढुारले>या औfयो/गक रा�^ांतह= हा 8न डोके वर काढ=त आहे. 

आWण Hयामळेु Hयांनाह= भडकले>या iकमती ि9थर कशा ठेवावयाXया, याचा 6वचार 

करwयावाचनू गHयंतर उरलेले नाह=. तथा6प HयांXयाकडील महागाईच े9वkप आWण 

आप>याकडील 9वkप यातं काह= �नि8चत फरक आहे. �तकडील महागाई ह= 

जीवनाव8यक व9तूंXया कमतरतेतून �नमा!ण झालेल= नाह=, तर ती समाजातील 

वेगवेगqया घटकांम'ये जीवनमान उंचावwयासाठZ जो संघष! चाल ूआहे, Hयातून 

�नमा!ण झाल= आहे, असे आढळते. कामगार वगा!चा पगार वाढत आहे. पण 

माणात उHपादनवाढ होत नाह=. Sहणूनच Hयांचा महागाईचा 8न �नमा!ण होत 

आहे. परंत ुHयाचबरोबर समाजातील संपHतीची यो�य माणात जाणीवपवू!क 

6वभागणी ह=ह= पढुारले>या रा�^ांतील एक महHHवाची सम9या बनल= आहे. 

महागाईचा 8न Hयातूनह= उ�वत आहे. 

 

अथा!त या 8नाचा 6वचार भारताXया संदभा!त करताना आप>याला केवळ व9तूंXया 

iकंमती, पगार व उHप�न एव�याचाच 6वचार कkन भागणार नाह=. Hयापल=कड े

जाऊन समाजातील मलूभतू अशा सामािजक व आ/थ!क 8नांचाच 6वचार करावा 

लागणार असनू जा�त
यव9था, मालमHतेवर=ल कमाल मया!दा, संपHतीXया 

वारसाहrकाXया कायfयात बदल, 
यापार-उद=माम'ये राYयसरकारने उचलावयाचा 

वाटा इHयाद= अनेक 8नांचा साक>याने 6वचार 
हावा लागणार आहे. Hयामळेु 

महागाई iकंवा भाववाढ रोखwयाXया ताHका<लक उपायांपे(ा दरूगामी 8न 

डोqयांसमोर ठेवनू या सम9येचा आप>याला 6वचार करावा लागेल.  



 

देशातील गर=ब माणसांच ेजीवनमान उंचा6वwयासाठZ उHपादनवाढ व राि�^य 

संपHतीचा 6वकास यावंरच सतत भर fयावा लागणार अस>याने, पढुXया काह= 

वषाUतील औfयो/गक धोरण ठर6वताना इतर मलूभतू 8नह= हाताळावे लागणार 

आहेत. 'ग;रबी हटाव'ची घोषणा झाल=. पण या काय!hमात यश9वी 
हावयाच े

असेल, तर HयासाठZ राि�^य संपHतीची वाढ करावी लागणार आहे, Hयाच ेकाय? 

राि�^य संपHती न वाढ6वता केवळ संपHतीXया 6वभाजनाची चचा! कर=त राहणे 
यथ! 

आहे. अथा!तच राि�^य संपHती वाढवत असताना काम, बचत, iकंवा भांडवलसंचय 

आWण भांडवल-गुंतवणकू याला चालना <मळेल, अशी ेरक शrती �नमा!ण करwयाची 

गरज आहे. �ीमंत व सखुव9तू लोकांना अशा शrती देwयाच ेफारसे कारण नाह=. 

भारतासारpया 6वकसनशील रा�^ाम'ये �नयोजनाची ihया अनेक वषA चाल ू

राहणार आहे. Hयामळेु ल(ावधी गर=ब लोकांना अ/धक काम करwयास भांडवलसंचय 

करwयास व अ/धक गुंतवणूक करwयास कोणHया ेरणा उपयोगी पडतील, याचीच 

अ/धक पोट�तडकcने आखणी करावी लागेल. iकंबहुना भांडवलउभारणी हा पढु=ल 

काह= वषA आप>या आ/थ!क धोरणाचा एक महHHवाचा भाग राहणार आहे. 6वषमता 

वाढत गेल=, तर 8न अ/धकच गुंतागुंतीचा होत राहणार अस>याने, समाजातील 

वेगवेगqया घटनांना यो�य 9वkपाXया ेरणा कशा fया
यात, हा 6वचार मखु 

ठरतो. याम'ये म'यम वगा!ला डावलनू मळुीच चालणार नाह=. केवळ व;र�ठ वग! 

आWण क�न�ठ वग! यानंी iकतीह= Hयाग केले, तर= कमी उHप�न, कमी बचत, कमी 

भांडवल-गुंतवणूक व कमी उHपादन(मता या वतु!ळातून आप>याला बाहेर पडता 

येणार नाह=. आव8यक Hया ेरणा Sहणूनच सवाUसाठZ खु>या अस>या पाgहजेत. 

 

आ/थ!क 6वकासाचा काह= ताHका<लक व दरूगामी 9वkपाचा 6वचार कर=त असताना, 

या आ/थ!क 6वकासातनू समाजातील लोकशाह= शrती बलशाल= कशा होतील, याचहे= 

भान राखावे लागणार आहे. भारतीय राYयघटनेत लोकशाह= सारखी मलूगामी 

9वkपाची म>ूये आपण 9वीकारल= आहेत. आ/थ!क 6वकासातून ह= म>ूये अ/धक 

साम_य! संप�न होतील, याचा यHन झाला, तरच आ/थ!क 6वकासाला काह= 



अथ!वHता ाjत होईल. तो 8न अथ!पणू! होईल. भारतातील लोकशाह= ह= जगातील 

सवाUत मोठZ लोकशाह=. ह= लोकशाह= देशातील ग;रबी हटवwयाचा यHन कर=त 

आहे. Hयामळेु येथील 8न हा केवळ आ/थ!क 6वकासाचा 8न न
हे. लोकशाह= म>ूये 

gटक6वwयाचाह= हा 8न आहे. 

 

पढु>या काळातील आ
हाने 9वीकारताना हे सव! संदभ! 'यानी �यावे लागतीलच. पण 

Hयाचबरोबर आ/थ!क 6वकासाXया या काया!त करोडो लोकांचा सहभाग �नमा!ण करावा 

लागणार आहे. कारण या करोडो हातांXया प;र�मातून, Hयागातनू आWण 

सहकाया!तून देशाची ग;रबी हटवता येणार आहे. दा;र7या6व-oची लढाई िजंकायची 

आहे. करोडो लोकांनी एकजुट=ने आWण िज�ीने gदले>या ल�यामळेुच 9वातं�य 

<मळ6वणे शrय झाले आहे. दा;र�या6व-oचा लढाह= असाच राि�^य eि�टकोणातून 

व द=घ! प;र�म कkन आWण वषा!नवुष! संघgटत यHन कkनच सोडवायचा आहे. 

iकंबहुना आपला आ/थ!क प6वbा अWण आवाज असाच राgहला, तरच Hयाला अपे�(त 

यश <मळणार आहे. आ/थ!क 6वकासाची स�ुनि8चत अ<भवचने देऊन HयांसाठZ सवाUनी 

जनसेवेला वाहून घेतले आWण तदनषंुगाने राजकारणाचा 6वचार आWण आचार कk 

लागलो, तर हा देश व लोकशाह= समाजवाद 9वत:च ेसंर(ण 9वत:च कर=ल आWण 

कालांतराने सामािजक सम9यांXया सोडवणकुcXया gदशनेे आप>या या कृतींचा 

अनकूुल प;रणाम घड>याच ेअनभुवास येईल. 

 

आ/थ!क सम9यांना एक राजकcय अंग असते. सरुाYयाची घोषणा आपण करतो, पण 

Hया सरुाYयाची चीती सव!सामा�य जनतेला येणे महHHवाच ेअसते. प;रि9थतीत 

यो�य ते फेरबदल घडून आप>या सम9या सटुत अस>याची जाणीव लोकांना होणे 

ह= आजची मखु गरज मानल= पाgहजे. राYय करावयाच,े ते �नज�व व9तंूवर न
हे. 

शासनकतA बननू ग�तमान आ/थ!क प;रि9थतीशी झुजं fयावयाची, ती सजीवांसाठZ! 

संpयाशा9bीय आकडमेोड कर=त राहणे, भाडंवल-गुंतवणकुcत अ/धक महHHवाXया 

बाबींना अnहrक देणे, 6वकासाची गती �नि8चत करणे हा झाला Hयातला एक 



तांabक भाग. दसुरा महHHवाचा भाग असा, कc आ/थ!क सम9याचं ेसामािजक 

eि�टकोणातून सवाUगीण पर=(ण करणे आWण Hयातं>या आधी कोणHया 

सोडवायXया, हे �नि8चत करणे. पgहला भाग यथाhम घडत राहतो. पण 

महHHवाXया दसु-या भागावर ल( ठेवणे अगHयाच ेआहे. आमचा आ/थ!क प6वbा वा 

आवाज या रोखाने आWण HयाXया पतू!तेसाठZ असायला हवा. 

 

 

१५. नाणे-सधुारणा आ-ण &वकसनशील देश 

'क<मट= ऑफ yवdट='Xया �तस-या बठैकcपढेु  

३० जुल ै१९७३ रोजी अथ!मंbी-पदावkन 

 केले>या भाषणाXया आधारे. 

आंतरराि�^य चलनपoती सरुळीत चालणे 6वकसनशील देशाXंया e�ट=ने महHHवाच े

आहे. Sहणून देशादेशातंील आ/थ!क 
यवहाराचं ेसमायोजन, gहशबेपतू� व 

प;रवत!नीयता यांत 6वकसनशील रा�^े उHसाहाने रस घेतात. जगातील बहुसंpय 

लोकव9ती 6वकसनशील देशांम'ये अस>याने जोपयUत जाग�तक वातावरण सधुारत 

नाह=, तोपयUत कोणतीह= सधुारणा महHHवाची अशी Sहणता येणार नाह=. 

चलनपoतीतील सधुारणेचा फायदा काह= मोजrया देशांपरुताच मया!gदत राहायचा 

नसेल, तर 6वकसनशील देशांपढेु असले>या सम9यांच ेभावी व प;रणामकारक 

उHतर शोधणे आव8यक आहे. आजपयUत या ना Hया सबबीवर अशा सम9यांवर 

गंभीरपणे चचा! करwयाच ेटाळwयाकड ेकल gदसनू आला. यापढेु तसे होणार नाह=, 

अशी आशा आहे.  

 

आंतरराि�^य नाणे�नधीच े6वशषे 7
या/धकार (S.D.R.) व 6वकासासाठZ fयावयाच े

साहा�य यांम'ये �नि8चत 9वkपाचा दवुा कसा 9था6पत करता येईल, याचा 6वचार 




हावयास हवा. आंतरराि�^य नाणे�नधीची �नण!य घेwयाची पoती व Hयेक देशाचा 

वाटा �नि8चत करwयाम'ये सधुारणा, या गो�ट= फार महHHवाXया आहेत, परंतु 

Hयांबाबत अजून 6वचार झालेला नाह=. आंतरराि�^य नाणे6वषयक सधुारणांसंबंधी 

घेwयात यावयाXया �नण!यात सहभागी होwयाचा आपला हrक अखेर=स मा�य 

करwयात आला, याचा 6वकसनशील रा�^ांना आनंद होत आहे. परंतु केवळ 

आंतरराि�^य चचा!सbात 6वक<सत देशांXया �त�नधींसमवेत बसावयास <मळावे, 

एव�यासाठZ आमची धडपड नाह=. तर जाग�तक चलनपoतीत सवUकष सधुारणा 

घडवनू आणwयाXया ऐ�तहा<सक संगी, ज�ुया जमा�यातील 6वषमता नाह=शी 

करwयात आल= पाgहजे. या 6वषमतेमळेुच 6वकसनशील रा�^े दा;र�यात Wखतपत 

पडल= आहेत. ह= 6वषमता दरू झाल=, तरच आंतरराि�^य सहकाया!वर=ल आमचा 

6व8वास gटकून राह=ल. या संदभा!त पढु=ल मfुयांचा 6वचार करणे ज-र=च ेआहे. 

 

१) जमाबंद)ची �W$या व संचय �नदXशकाची भ�ूमका : जमाबंद=Xया ihयेत 

सधुारणा होणे अगHयाच ेआहे, या 6वषयी दमुत नाह=. Hयाचबरोबर या ihयेत 

येणा-या अडचणींचीह= दखल घेतल= पाgहजे. 6व6वध संचयकd 7ांXया जबाबदा�यांबाबत 

मत<भ�नता अस>यामळेु आWण काह= मोजके देश आप>या आंतरराि�^य देव-घेवीत 

सतत <श>लक दाखवत आ>यामळेु या अडचणी उ�वतात. या अडचणींच े�नराकरण 

करwयासाठZ करwयात येणा-या उपाययोजनेला आमचा पाgठंबा राह=ल. पण नवे 

�नयम बन6वताना वा काह= सधुारणा सचु6वताना 6वकसनशील देशांवर जादा बोजा 

पडता कामा नये, असे आमच ेeढ मत आहे. संकि>पत सधुा;रत आंतरराि�^य 

नाणेपoतीम'ये Yया '6वशषे स>लामसलती'चा �नदAश करwयात आला आहे, Hयात 

केवळ जाग�तक e�yया द�ुप;रणाम घडव ूशकणा-या अशा वयैिrतक वा सामgूहक 

असमतोलाचा समावेश करwयात यावा, असे सव!साधारण एकमत झाले आहे, ह= 

समाधानाची गो�ट आहे. याचा अथ! आSह= असा करतो, कc अशा 6वशषे 

स>लामसलतीतून 6वकसनशील रा�^ांना सटू <मळेल. यो�य अशा उपाययोजनेची 

गरज अजमावताना, तसेच एखाद= उपाययोजना iकतपत परेुशी होईल, याचा अंदाज 

घेताना 6वकसनशील देशांXया अथ!रचनेची व<ैश�yये व HयांXया 6वकासाची क�न�ठ 



पातळी यांचा सवाUगीण 6वचार होणे आमXया e�ट=ने फार महHHवाच ेआहे. 

6वकसनशील देशांना आप>या द=घ! मदुतीXया 6वकास-काय!hमांना बाधा न येता 

gहशबेांच ेतHपरतेने समायोजन करावे लागते. तसे करताना Yया खास अडचणींना 

Hयांना तsड fयावे लागत,े Hयांकड ेअसमतोलाXया 6व<श�ट घटनाचं ेम>ूयमापन 

करताना ल( देwयाचा 6वचार �नि8चतच 9वागताह! वाटतो. 

 

आजXया प;रवत!नीयतXेया जमा�यात समायोजन-ihयेत संचय �नदAशकांना 

महHHवाच े9थान ाjत झाले आहे. तथा6प आध�ुनक सामािजक व आ/थ!क 

संघटनांची गुंतागुंत ल(ात घेता या �नदAशकांचा उपयोग समायोजन-ihया 

(Adjustment Action) काह= माणात सkु करwयासाठZ आपोआप करता येईल, असे 

आSहांस वाटत नाह=. संचयात (Reserves) फेरबदल (Changes) करताना, Hयांना 

संबं/धत देशाची आ/थ!क प;रि9थती व भावी गती यांXया सवाUगीण म>ूयमापनाची 

जोड fयावी लागत.े सारांश, आंतरराि�^य नाणे�नधीने समायोजन-पoतीची 

(Adjustment Action) <शफारस करताना सव! बाजूंनी व काळजीपवू!क 6वचार 

करwयात यावा. 6वशषे 7
या/धकार व आंतरराि�^य आ/थ!क साहा�य यातं दवुा 

9था6पत केला, तर 6वकसनशील देशांXया आंतरराि�^य देवघेवी6वषयीXया 6व6वध 

उg��टांचा सम�वय करणे शrय आहे. समायोजन-ihयेत सधुारणा कशी करता 

येईल, याचा शोध असताना या सम�वयाXया शrयतकेड ेदलु!( होता कामा नये.  

 

आदा करावयाXया रकमांच ेजाग�तक सवA(ण करताना दोन महHHवाXया बाबी 

ल(ात �यावयास ह
या आहेत. एक 6वकसनशील देशाकड ेख-या साधनसंपHतीचा 

ओघ, आWण दसुरे, HयासाठZ लागणारे 7
यबळ. 

 

२) दबावाऐवजी सहकाय< : संकि>पत सधुारणांम'ये अशीह= एक सचूना आहे, कc 

एखाfया देशाXया अथ!
यवहारात उ/चत फेरबदल घडवनू आणwयाक;रता hमश: 

अ/धका/धक दबाव आणwयात यावा. अशा दबावांXयाब�ल बोलायच ेझा>यास 

आमची अशी धारणा आहे, कc आंतरराि�^य नाणे�नधीसारpया संघटनेम'ये - जी 



मलूत: एक सहकार= सं9था आहे - दबावाऐवजी सहकाया!वर जा9तीत जा9त भर 

देwयात आला पाgहजे. 6वकसनशील देशांXया बाबतीत असा अनभुव आहे, कc Hयांना 

परकcय चलनाची सतत चणचण भासत,े HयांXया अथ!
यव9थेला आHयं�तक दबावांना 

तsड fयावे लागत.े तसेच मदत देणारे देश व यंbणा यांजकडून HयांXया आ/थ!क 

गतीची तपासणीह= होत असते. Sहणून सधुारणांXया आराख�यात (Draft outline) 

उ>लेWखले>या दबावांचा आमXया अथ!
यव9थेशी iकतपत संबंध पोहोचतो, याब�ल 

आSह= साशंक आहोत. एखाfया देशाब�ल अहवाल <सo कkन दबाव आणणे, 

iकंवा याहून गव!णीय गो�ट Sहणजे दबावाचा अवलंब 
यापाराXया आWण चाल ू

आ/थ!क देवघेवीXया (ेbात करणे, हे असमतोल द-ु9त करwयाच े�या�य माग! 

आहेत, असे आSहांस वाटत नाह=. अशा दबावतंbाचा वापर के>यास प;रणामी 

देशादेशांत अकारण संघषा!च ेवातावरण �नमा!ण होईल. Hयामळेु Yया सहकाया!Xया 

भावनेवर रा�^ारा�^ांच ेपर9पर-संबंध अवलंबनू आहेत, ते दरू सार>यासारखे होतील. 

 

३) प8रवत<नीयता : देणीघेणी �नि8चत करwयाXया 
यवहारात पवू�पे(ा अ/धक 

माणबo पoती अंगीकारwयात यावी, या सव!साधारण इXछेशी आSह= सहमत 

आहोत. आराख�यातील दो�ह= 9तावांम'ये काह= 9वीकाय! तरतुद= आहेत. पकैc 

पgह>या पया!याम'ये असलेला eि�टकोण सव! गो�ट= 6वचारात घेता आSहांला मा�य 

आहे. कारण Hयायोगे जाग�तक 7
यसंपHतीवर, आंतरराि�^य �नयंbण 

प;रणामकारकपणे घालता येईल. Hयाच वेळी दसु-या पया!याXया समथ!कांना वाटणा-

या /चतंेतह= आSह= सहभागी आहोत. कारण अकि>पत संगांना तsड देता यावे, 

Sहणून थो�याशा लव/चकपणाची गरज आहेच. असा लव/चकपणा नसला, तर 

जाग�तक नाणे पoतीचा कल iकंमती वाजवीपे(ा जा9त घट6वwयाकड ेराह=ल. 

 

जमाबंद=संबंधीXया 9तावात नाणे�नधीXया बद>यात (Substitution) चाल ूजादा 

रोख रrकम एकabत करwयाची एक योजना मांडwयात आल= आहे. जमाबंद=Xया 

9तावात अशीह= एक योजना मांडwयात आल= आहे, कc Yयायोगे काह= देशाकंड े

साठले>या रोख रकमाचं ेkपांतर 6वशषे 7
या/धकारांत करता येईल. या सवलतीमळेु 



नाणे�नधीजवळ चंड माणात चलनी <श>लक गोळा होईल. तो आकडा iकती 

होईल, याची �नि8चत क>पना देता येत नाह=. कदा/चत तो ५० हजार दशल( 

डॉलस!पयUतह= जाईल. याचा प;रणाम �नि8चतपणे असा होईल, कc रोख 

रकमांXयाऐवजी 6वशषे 7
या/धकारांच ेचंड साठे �नमा!ण होतील. तसे घड>यास एक 

खराच धोका संभवतो. काह=ंचा असा समज होईल, कc Yया अथ� नाणे�नधीने �नधी 

एकabत करwयाXया हेतूने इतके खास अ/धकार �न<म!ले आहेत, Hयाअथ� येती 

iकHयेक वषA सभासद रा�^ांम'ये 6वशषे 7
या/धकारांच े�नHय�नय<मत वाटप 

करwयाची गरजच भासणार नाह=. Sहणून आSहांला अशी साधार भीती वाटत,े कc 

संचयाच ेहे एकbीकरण-वरकरणी iकतीह= �ेय9कर वाटत असले, तर= 6वकसनशील 

रा�^ांXया मळुावर येईल. आधीच 6वशषे 7
या/धकारांच ेवाटप करwयाची च<लत 

पoती 6वकसनशील रा�^ांXया e�ट=ने अ�तशय असमाधानकारक आहे, आWण 

Hयातूनह= वर उ>लेWखलेला धोका Hय(ात �नमा!ण झाला, तर 6वशषे 7
या/धकारांच े

�या�य वाटप करwयाची सम9या अ/धकच जgटल होऊन बसेल. एव�याचसाठZ 

आमची अशी आnहाची मागणी आहे, कc vया जादा <शलकेचा बहुतांश भाग 

f6वप(ीय �नधी उभारwयाXया पoतीने एकabत करwयात यावा. अगद= लहानसा 

भाग मोबदला पoतीने गोळा करावा, मग कोणतीह= सम9या �नमा!ण होणार नाह=. 

 

४) &वशषे G�याRधकार, .यांच ेमZूयमापन आ-ण �याजाचा दर : 6वशषे 7
या/धकार 

हा जर सधुा;रत पoतीचा के�7aबदं ूराहणार असेल, तर Hयांच ेभाडंवल= म>ूय आWण 


याजाचा दर असे असले पाgहजेत, कc त ेसंबं/धत रा�^ांना आकष!क असे वाटावेत. 

माb ते आपण खच� घाल ूनये, असा मोह पडwयाइतके जा9त आकष!कह= अस ू

नयेत. परंत ुयासाठZ 6वशषे 7
या/धकारांच ेम>ूय व सवाUत ब<ल�ठ चलन यांची 

सांगड घातल= पाgहजे, यावर आमचा 6व8वास नाह=. तसे केले, तर चलनात बेसमुार 

वाढ होऊन जाग�तक 7
यसंपHतीच ेअसमान 6वतरण घडून येईल. <शवाय हा 6वशषे 

अ/धकार इतका आकष!क बन>यावर चलन 
यवहारातील <शखरसं9था आंतरराि�^य 

gहशबे चकुत ेकरwयासाठZ Hयाचा वापर करतील, हे असंभवनीय आहे. प;रणामी हा 

अ/धकार गोठवला जाईल. हे 7
या/धकार 9वत:जवळ असावेत, असे वाटwयाइतपत 



आकष!क करwयासाठZ Hयावर बाजारपेठेXया दराने 
याज gदले पाgहजे, असे आSहांला 

वाटत नाह=. कारण काह= झाले, तर= सव! देश आप>या <शलकcचा काह= भाग 

सो�याXया 9वkपात ठेवतातच. Hयावkन <शलकc संपHतीची 9वीकाय!ता 

(Acceptability)  ठर6वwयाXया कामी 
याजाचा दर हा सवा!/धक महHHवाचा घटक 

गणला जात नाह=, हे gदसनू येईल.  

 

जोपयUत जाग�तक पातळीवर=ल 7
यसंपHतीXया गरजा ल(ात घेऊन 6वशषे 

7
या/धकारांच ेवाटप करwयात येत आहे, तोपयUत रा9त अशा अ>प 
याजाXया 

दरावर ह= पoत चाल ूठेवणे शrय 
हावे. 

 

५) सवुणा<च े%थान : आंतरराि�^य पoतीतील सो�याची भ<ूमका hमश: कमी कमी 

करावयास हवी, हे आSहांस मा�य आहे (Phased out). Hयाe�ट=ने नाणे6वषयक 

यंbणांनी खु>या बाजारात सवुण!6वhc करwयास आमचा पाgठंबा आहे. या संबंधात 

अनेक सचूना करwयात आले>या आहेत. Hयांपकैc सो�याXया अ/धकृत iकमतीत वाढ 

करwयाXया 9तावास माb आमचा सrत 6वरोध आहे. सो�याची अ/धकृत iकंमत 

सतत gटकवनू ठेवणे आWण Hयावेळी नाणे6वषयक यंbणांना सवुण!6वhय करwयास 

मभुा देणे हा पया!य आSहांला अ/धक �ेय9कर वाटतो. 

 

(या चचAXया ओघात न
या मखुवyयाXया (Revamped) काय!कार= मंडळाचा उ>लेख 

ब-याच वेळा करwयात आला. हे न
या मखुवyयाच ेमंडळ Sहणजे नेमके काय? 

Hयाची चचा! यावेळी अशा र=तीने करणे आव8यक आहे का, iकंवा सधुारणा कोणता 

आकार घेतात, हे ठर>यानंतर याबाबत 6वचार करता येईल, इHयाद= गो�ट=ंचा 

उलगडा 
हावयास हवा. तो झाला नाह=, तर एक धोका संभवतो. काय!कार= मंडळाला 

नवा मखुवटा देwयाचा हेत ूकाय व तो कसा fयावयाचा, हे कळwयापवू�च आपण 

न
या मखुवyयाXया मंडळाला मा�यता देऊन बस.ू) 

 

६) मह..वाचा दवुा : 6वकसनशील देशांना देwयात यावयाच े6वकास-साहा�य व 



6वशषे 7
या/धकार (S.D.R.) यांम'ये  दवुा 9था6पत झाला पाgहजे, असे आमच े

ठाम मत आहे. अशा कारXया द
ुयाला सव! 6वकसनशील देशांचा एकमखुी पाgठंबा 

आहे. हा दवुा 9था6पत करwयास काह= 6वक<सत देशांचा 6वरोध असावा, ह= ददु�वी 

घटना होय. तथा6प बहुसंpय 6वक<सत देशानंा हा दवुा �नमा!ण करwयाXया मागा!त 

येणा-या अडचणी अन>ुलंघनीय वाटत नाह=त आWण कोणHया तर= कारचा दवुा 

असलाच पाgहजे, असे Hयांना वाटत,े हे काह= कमी उHसाहजनक नाह=. 6वकसनशील 

देशांना साधनसंपHती उपलtध कkन देwयाXया यंbणेला पाgठंबा देणारे जे �नवेदन 

�ा�सXया 6वHतमं�यानी केले आहे, ते �नि8चतच 9वागताह! आहे. जी थोडी रा�^े या 

द
ुयास 6वरोध कर=त आहेत, ती या द
ुयाला <मळणारा चंड पाgठंबा ल(ात घेऊन 

आप>या भ<ूमकेचा पनु6व!चार करतील, अशी आशा वाटते. 

 

असा दवुा �नमा!ण झा>यास 6वशषे 7
या/धकारांवर आधारलेल= पoती संकटात येईल 

आWण या अ/धकारांवर=ल 6व8वासाला तडा जाईल, या HयांXया आशंकेशी आSह= 

सहमत नाह=. 7
या/धकार हे चलन�नयामक सं9थांXया हातांत राहतात, ते खाजगी 

बँकांना gदले जात नाह=त; हे सव!�तुच आहे. ते
हा 6व8वास डळमळwयाची भीती 

आपोआपच �नराधार ठरते. 6वकसनशील देशांची देणी 6वक<सत देशांनी 6वशषे 

7
या/धकारांXया 9वkपात 9वीकारwयाच ेमा�य केले, तर 6व8वासासंबंधीची 

सम9याच संप�ुटात येईल. 6वशषे 7
या/धकार जर 6वकसनशील देशांXया 

जबाबदार=वर आधा;रत असतील, तर त े6व8वास �नमा!ण कk शकणार नाह=त, असे 

काह=ंच ेSहणणे आहे. पण च<लत पoतीत सoुा 6वकसनशील देशांXया जबाबदार=चा 

आधार 6वशषे 7
या/धकारांना काह= माणात <मळतोच आहे. आWण तर= देखील 

7
या/धकारावर=ल 6व8वास कमी झा>याच ेकुणीह= Sहटले नाह=. उलटप(ी, 6वशषे 

7
या/धकारांना न
या नाणेपoतीचा कd 7aबदं ूकरwयास सव! 6वकसनशील देश उHसकु 

आहेत. आ/थ!क बाजारपेठांम'ये जाग�तक बँकेXया रोpयांना सवाUत जा9त भाव आहे, 

यावkन हेच <सo होते, कc 6वकसनशील देशांXया आ/थ!क बळाचा पाgठंबा असलेल= 

ठेव (Asset) ह= कमी दYया!चीच गणल= जात,े असे नाह=. जाग�तक बँक वाटत 

असले>या कजा!चा मोठा भाग हा 6वकसनशील देशांना देwयात येतो. तर= जाग�तक 



बँकेने काढले>या रोpयांXया 6व8वासाह!तेब�ल संशय 
यrत केला जात नाह=, याच े

कारण HयांXयामागे अHय(र=Hया उभे असलेले 6वक<सत देशांच ेभांडवल. 

Hयाचमाणे 6वक<सत देशांनी आंतरराि�^य gहशबे चकुत ेकरताना 6वशषे 

7
या/धकार 9वीकारwयाची तयार= दश!6वल=, तर 6व8वासाचा 8न मळुीच उ�वणार 

नाह=. 

 

तसेच असा दवुा 9था6पत झा>यास भ6व�यकाळातील 6वशषे 7
या/धकारांXया 

वाटपावर Hयाचा प;रणाम होऊन चलनफुगवटा वाढेल, या यिुrतवादातह= फारसे 

त_य नाह=. 6वशषे 7
या/धकार वाटपासंबंधीच े�नण!य केवळ जाग�तक गरजा ल(ात 

घेऊन देwयात यावेत. 6वकासाशी Hयांचा कोणHयाह= कारे संबंध जोडू नये. यावर 

6वक<सत रा�^ांनी सतत भर gदला आहे. 6वकसनशील रा�^ांनी आपल= भ<ूमका 

�न:संgद�ध शtदांत माडंल= असतानाह= 6वशषे 7
या/धकारांच ेवाटप भरमसाट होईल, 

अशी भीती सतत का 
यrत केल= जात आहे, हे समजत नाह=. आंतरराि�^य 

नाणे�नधीपकैc ७३ टrके रrकम 6वक<सत देशांजवळ असताना, HयांXयावर यश9वी 

र=Hया दडपण आणून HयांXया मज�6व-o 7
या/धकारांच ेभरमसाट= वाटप करwयास 

Hयांची संमती <मळवता येईल, यावर कोणाचा तर= 6व8वास बसेल का? 6वक<सत 

देशांची तशी इXछा असेल, तर 6वकसनशील देश इटा<लयन सद9याने 

सचु6व>यामाणे 6वशषे 7
या/धकारांXया वाटपासंबंधी व9तु�न�ठ �नकषांवर 

आधारले>या सbूांना मा�यता देतील, अशी भ<ूमका एकदा घेतल=, कc रा�^ांXया 

कोणHयाह= गटाला या अ/धकारांXया वाटपाबाबत दडपण आणwयास कधी वाव 

<मळणार नाह=. असा सव! बाजूंनी 6वचार के>यावर 6वकसनशील रा�^ांची आWण 

बहुसंpय 6वक<सत रा�^ांचीह= खाbी पटल= आहे, कc दवुा 9था6पत करwयाXया 

मागा!त अ�नवाय! अशा कोणHयाह= तांabक अडचणी नाह=त. जाग�तक संघटनेXया 

राजकcय इXछाशrतीचीच काय ती गरज आहे. 

 

6वकसनशील देशांना द=घ! मदुतीXया <शलकc रकमा देता या
यात, यासाठZ 

'6व9ता;रत �नधी सवलती'ला (Extended Fund Facility) आमचा खंबीर पाgठंबा 



राह=ल. पण ह= योजना संकि>पत द
ुयाला (Link) परूक समजावी; Hयाला पया!य 

Sहणून मानता कामा नये. 

 

6वकसनशील रा�^ांपढु=ल सम9यांचं समाधानकारक �नराकरण करwयास असमथ! 

असले>या सधुारणेस आSह= पाgठंबा देणार नाह=. 6वकसनशील रा�^ांना आप>या 

'येयानसुार जाग�तक नाणे�नधीस आकार देwयास आव8यक असणारा मता/धकार 

आज नसला, तर= पण �याय, नी�तमHता व तक!  आमXयाच बाजूला आहे, अशी 

आमची धारणा आहे. 

 

आंतरराि�^य नाणे�नधीXया संचालक मंडळाने २६ जुल ै१९७२ रोजी ठराव कkन वीस 

सद9यांची एक स<मती नेमल= व आंतरराि�^य नाणे6वषयक सधुारणांसंबंधी सव! 

8नांचा 6वचार करwयाच ेकाय! �तजवर सोपवले. �ी. यशवंतराव च
हाण भारताच े

अथ!मंbी या नाHयाने स<मतीच ेदोन वषA सद9य होते. ह= स<मती Committee of 

Twenty Sहणून <सo आहे. या स<मतीXया अमे;रका व यरुोपम'ये अनेक बठैका 

झा>या. Hयांपकैc �तस-या बठैकcपढेु ३० जलु ै१९७३ रोजी केले>या भाषणाXया 

आधारे. 

 

 

१६. आजवर2या वाटचाल)मागील माझी भ�ूमका 

'केसर=' १० माच! १९७४  

अंकातील मलुाखतीXया आधारे 

देश, देशातील लोक, Hयांच ेजीवन आWण HयांXया समोरची संकटे यांचा 6वचार 

सवाUनाच 6वधायक eि�टकोण ठेवनू करावा लागेल. संकटे 
यिrतगत असोत वा 



रा�^ाXया जीवनातील असोत, ती कसोट= घेwयासाठZच येत राहतात. अशा वेळी 

6वचाराने eढ आWण कृतीने ि9थर राहूनच Hयांतून �नभावनू जायच ेअसते. इतरांना 

�यायच ेअसते. काnेँसप(ावर याची जबाबदार= काह=शी अ/धक. सखुावर ल( ठेवनू 

iकंवा सखुाXया वेळीच फrत एकb यायच,े एकb बसायच ेआWण संकटाच ेवेळी 

दोषgद�दश!नासाठZ कुठे तर= बोट दाखवीत 9वत:ची जबाबदार= झटकायची, iकंवा 

gदसेल तो र9ता धरायचा, हे काह= श9त नाह=. या कातडीबचाव ूमागा!च ेसमथ!न 

करावयाच ेआWण इतरांनाह= Hयाची महती सांगायची, या ihयेला, 6वचाराला iकंवा 

वHृतीला 6वधायक कोण Sहणेल? देशात स'या जी प;रि9थती �नमा!ण झाल= आहे, 

�तचा खोलवर 6वचार कkन उHतरे शोधावी लागणार आहेत. एवढेच न
हे, तर 

Hयांचा आप>या कृतीशीह= मेळ घालावा लागणार आहे.  

 

ग;रबी हा सामािजक व आ/थ!क रोग आहे आWण ग;रबांXया यHनांनीच तो �नपटून 

काढला जाऊ शकतो, असा 6व8वास 'ग;रबी हटाव' घोषणेXया मळुाशी आहे. ग;रबी 

हट6वwयाचा 6व8वास आWण �नधा!र ग;रबांम'ये �नमा!ण करणे, हेच या काय!hमाच े

मळू सbू आहे. ग;रबी हट6वwयासाठZ राजकcय e�yया काह= मांडणी कkन काय!hम 

तयार केला आWण तो समोर ठेवला, तर जनतेत चतै�यशrती �नमा!ण करता येत े

हा यातील मखु 6वचार आहे. या 6वचाराच ेबीजारोपण Hया घोषणेने केले आहे, हे 

�नि8चत. ह= घोषणा आWण हा 6वचार, Sहणजे न
या hांतीच ेबीज आहे. gहतसंबंधी 

मंडळी हे ओळखून आहेत. ह= घोषणा ऐकायला ठZक आहे, पण Hयामळेु ग;रबी 

हटल= का? असा सवाल हा gहतसंबंधी वग! कुिHसतपणाने कर=त असतो. 'ग;रबी 

हटाव' घोषणा कkन सार= फसवणकू चालल= आहे, असेह= हा वग! सांगत आहे. 

याचा सरळ अथ! असा आहे, कc ग;रबी जाऊच शकत नाह=, असेच या gहतसंबंधी 

वगा!ला सचुवावयाच ेआहे. पवूा!पार चालत आलेला 6वचार न
या प;रि9थतीत Hयांना 

आजह= HयाYय वाटत नाह=. 'ग;रबी हटाव' घोषणेची हेटाळणी करwयामागे, पवूा!पार 

चालत आलेल= ग;रबी कायम ठेवणे, iकंबहुना ती वाढ6वणे हेच HयांXया 6वचारांच े

सbू आहे. gहतसंबंधीयांXया मतलबी ट=केने भाळणा�यांना हे समजून �यावे लागेल. 



 

काnेँस प( हा पढु=ल काळात ख-या अथा!ने ग;रबांचा प( झाला पाgहजे. या प(ाचा 

नेता कोण आWण समाजाXया कोणHया 9तरावरच ेतो �त�न/धHव कर=त आहे, हे 

पाहणे महHHवाच ेआहे. त ेसाम_य! काnेँस प(ाXया अंगी आहे का, हेह= तपासनू 

पाहावे लागेल. याचा 9प�ट अथ! असा, कc Yयांची ग;रबी हटवायची, Hयांच े

�त�न/धHव करणारे नवे नेतHृव Hयाच वगा!तील न
या 6पढ=मधनू तयार केले 

पाgहजे. छोटा शतेकर=, शतेमजूर, द<लत, ह;रजन व कामगार याचं ेनेतHृव करणारे 

�त�न/धHव काnेँस प(ात जा9तींत जा9त वाढले पाgहजे. न
हे, तसे त ेवाढवावेच 

लागेल. कारण हे नवे नेतHृवच देशात समाजवाद 9था6पत कर=ल. छोटे शतेकर=, 

शतेमजूर, द<लत वग! यांच े�त�न/धHव करwयासाठZ प(ाXया रचनेत बदल करणे 

आव8यक आहे, असे मला वाटते. 

 

एक काळ असा होता, कc राजकारणात फrत वकcल, <श(क, आद= पांढरपेशा वग!च 

सihय भाग घेत असे. संप�न शतेक�यांसंबंधी बोलायच,े तर या वगा!ने परुोगामी 

राजकारण कधी gहर=र=ने केले, असे मला तर= वाटत नाह=. संप�न शतेक�यांचा वग! 

a�gटश काळात a�gटशांबरोबरच राgहला. कालांतराने सधन शतेक�यांमधील 

सरंजामदार वग! <शगं मोडून राजकारणात <शर>याच ेआढळत,े परंतु आजह= हा वग! 

समाजवादाला पोषक कृती करwयापासनू काह=सा अलगपणा बाळगून आहे. 

 

महारा�^ातील लहान व म'यम शतेकर= वगा!च े6व8लेषण माb वेगqया पoतीने 

करावे लागेल. 9वातं�य-ल�यात तो आघाडीवर होता आWण आजपयUत तर= Hयाने 

परुोगामी 6वचारांची वाटचाल केल= आहे. या संदभा!त महारा�^ काँnेसलाच न
हे, तर 

अWखल भारतीय काnेँस प(ालाह= संघटनेची बांधणी न
याने करावी लागेल. ह= नवी 

संघटना-वग!संघटना Sहटले, तर= चालेल. ग;रबांXया काय!(ेbातील काय!कHयाUची 

असेल. अशी नवी संघटना बांधwयासाठZ जु�या-न
या काँnेस काय!कHयाUनीच पढुाकार 

घेतला पाgहजे. शतेकर=, कामगार, व द<लताचं े8न हाती घेऊन लढाऊ 



काय!hमाXया पायावर या वगा!ला संघgटत करावे लागेल आWण ते सoुा जनशrतीचा 

तेजोमय (dynamic) 6वचार नजरेसमोर ठेवनू ! 

 

नवी 6पढ= Sहणजे आपण अfययावत त-ण 6पढ= Sहणतो. पण तसे कधी नसते. 

१९४२Xया 9वातं�यल�याXया चळवळीतलाह= माझा हा अनभुव आहे. देशातल= 

सव!Xया सव! नवी 6पढ= एखाfया कामात 9वत:ला बांधनू घेत,े असे सहसा घडत 

नाह=. महHHवाची आ
हाने येतात, Hयावेळी नवी 6पढ= कामासाठZ पढेु सरसावते. 

त-णांपढेु 6वधायक 6वचार, 'येय, काय!hम ठेवला, तर त ेसंघgटतह= होतात. 

मानवतावाद= 6वचार HयांXया मनात -जवला, तर त-णवग! अ�यायाXया 6व-o 

आWण द<लतांXया बाजूने उभा राहतो, असे आजह= आढळत.े आजXया त-णाXंया 

gठकाणीह= न�ैतक म>ूयांची चागंल= जाण आहे; हाच याचा अथ!. नवी 6पढ= जागतृ 

आWण ामाWणक आहे, तसेच ती रा�^वादाचा 6वचार कमी महHHवाचा मानीत नाह=. 

त-ण मनाला �नराशनेे nासले आहे, असे Sहटले जात.े याचा मी जो अथ! करतो, तो 

असा, कc समाजवाद 9था6पत करणारा दसुरा प( तयार होईल, कc नाह=, या 

शंकेने Hयांना nासले आहे. 

 

ादे<शक प(ांच ेाब>य वाढत आहे, हे तर खरेच; पण /चतंेची बाब ह=, कc हे 

ादे<शक प( मलूत: ॉपट�वाद= - खाजगी मालमHतेच ेपरु9कतA - आWण जातीय 

परंपरा शं<सणारे आहेत. अशा शrती आज समथ!पणे उ|या राहात आहेत, हेह= 

आढळून येत.े उलटप(ी, परुोगामी व राि�^य eि�टकोण मांडणा-या शrती माb 

वाढ>याच ेgदसत नाह=त आWण त-ण मनाXया �नराशचेा गैरफायदा अशा �तगामी 

शrती वाढ6वwयासाठZ केला जात आहे, असाच गे>या �नवडणुकcम'ये पडताळा 

आला.  

 

भारताच ेआ/थ!क, राजकcय, सामािजक 8न गुंतागुंतीच ेआहेत, हे तर 9प�टच आहे. 

लोकशाह= समाजवादाची ihया ह= संथ गतीची व सावकाशीची आहे. याचा अथ! 

आप>याला थांबनू चालणार नाह=. समाजवाद= समाजाXया 9थापनेसाठZ लोकांम'ये 



6व8वास �नमा!ण करावा लागेल आWण HयासाठZ अनकूुल अशा प(रचनेचाह= 6वचार 

करावा लागेल. नेतHृव समाजापासनू दरू चालले आहे, याचा अथ! असा, कc 

लोक<श(णाची वHृती कमी झाल= आहे. न
या 6पढ=तील गर=ब वगा!तील त-णांनी 

पढेु येऊन नेतHृव ताtयात घेतले पाgहजे, हाच यावर उपाय आहे, असे मला वाटते. 

Yया समाजाच े/चb आप>याला बदलावयाच ेआहे; Yयांची ग;रबी नाह=शी करावयाची 

आहे, Hया वगा!तील त-णांनीच कोणाXयाह= �नमंbणाची वाट न पाहता पढेु येऊन, 

न
या 6वचारांची कास धkन कामाला जुंपनू घेणे जkर आहे. 

 

पोट�नवडणुका iकंवा साव!abक �नवडणकुा यांXया �नकालाच ेअथ! जो तो आपाप>या 

सोयीने लावणारच. पण देशात>या शहाणपणावर माझा 6व8वास आहे. १९६७ Xया 

�नवडणकुांनंतर देशात �नर�नराqया 'सेना'ंचे राजकारण सkु झाले होते. परंत ुHयातले 

धोके जसजसे नजरेपढेु येत राहतील, तसतसे संकु/चत 6वचार नाह=से होwयास 

मदतच होईल. ादे<शक 6वचाराचा धोका रा�^वादाला तर आहेच, पण <शवाय 

परुोगामी 6वचारालाह= तो मोठा अडथळा आहे. कारण ादे<शक 6वचारणाल=तून 

�तगामी वHृतीच ेलोक नेतHृव करwयासाठZ सरसावतात आWण मोrयाXया जागा 

अडवनू बसतात. आज तर संकु/चत 6वचारवHृती ादे<शक वादापरुतीच मया!gदत 

राgहलेल= नाह=. सव!च (ेbातं ती पसरल= आहे. 

 

चलनवाढ, महागाई व आ/थ!क सम9या या सव!च अ6वक<सत रा�^ांसमोर=ल सम9या 

आहेत. या 8नांतून बाहेर पडावयाच,े तर शतेक�यांपासनू तो कामगार आWण 

म'यमवग�य संघgटत वगा!ने केवळ '^ेड य�ुनयन'चा 6वचार आWण फायदा आप>या 

नजरेसमोर ठेवनू चालणार नाह=. सव! (ेbातंील उHपादन वाढ6वणे आWण राि�^य 

संपHती वाढ6वणे, यावरच आपले सवाUच ेल( कd g7त झाले पाgहजे. कd 7 सरकारने 

HयासाठZ काह= धोरण �नि8चत आखलेले आहे. Hयाची पणूाUशाने अंमलबजावणी होत 

नाह=, ह= मोठZ उणीव मानावी लागेल. हे काम राYयांच ेiकंवा ते काम कd 7ाच,े अशी 

कामाची टोलवाटोलवी होत राgह>याने सा'य दरुावते. खासगी iकंवा साव!ज�नक 

(ेbातील उfयोगांमधील कम!चा�यांम'ये, तसेच शतेकर=, आWण कामगार यांXया 



gठकाणीह= समाजवादाची जाण आWण 6व8वास �नमा!ण करणे हेच मलूभतू काय! 

आहे, असे मी मानतो. 

 

परुोगामी 6वचाराच ेव आचाराच ेबोट धkन मी आजवर वाट चालत आलो. देशाला 

सखुी करwयाXया <शखराकड ेनेणार= ह= वाट आपणा सवाUनाच धरावी लागणार आहे. 

पढुचा प>ला एकमेकाXंया साथीनेच गाठावयाचा आहे. 'सवA सWुखन: संत'ु असे 

घडwयाची शrती लाभावी, ह=च सgदXछा. 

 

 

१७. अथ<मं@Aपदाची चार वषX : एक ताळेबंद 

'केसर=' (ऑrटोबर ७४) अंकातील मलुाखतीXया आधारे. 

अथ!खात ेहे नेहमीच इतर कोणHयाह= खाHयापे(ा अ/धक रोक�या 
यवहाराच ेखाते 

आहे. तेथे मला अनेक गुंतागुंतीXया आ/थ!क 8नांना सामोरे जावे लागले. पण 

Hयात सoैां�तकतेपे(ा 
यावहा;रकतेच ेआ
हान अ/धक असे. Hयामळेु या खाHयात 

बरेच काह= नवे करावयास व काह= <शकावयासह= <मळाले. अथ!खाHयात मी अनेक 

न
या उपhमांना ारंभ केला होता. Hयातंील बरेचसे ihयाशील आहेत व काह=ंच े

प;रणाम हाती यावयास आणखी काह= अवधी लागेल. थोडीशी खंत एवढ=च आहे, कc 

Hयांतील एकदोन उपhम परेु करwयासाठZ मला परेुसा वेळ <मळाला नाह=. 

उदाहरणाथ!, वांछु स<मतीने केले>या अहवालावर आधारलेले काqया पशैासंबंधीच े

6वधेयक मी /चiकHसा स<मतीशी Hयातील Hयेक कलमाब�ल सखोल व चौफेर चचा! 

कkन तयार केले आWण ते gदवाळी अ/धवेशनात मी मांडणार होतो. असेच काह=से 

गहृमंbी असतानाह= झाले होते. सं9था�नकांXया तनpयाबाबतच े6वधेयक तयार कkन 

लोकसभेत मी सादर केले होत;े पण Hयावर=ल पढुच ेसोप9कार होwयापवू�च ते खात े



मी सोडले. यावेळीह= असेच घडले. पण हे असे चालायचचे. राजकcय जीवनात बदल 

हाच �नHयhम आहे. 

 

या बदलानंतर गे>या चार वषाUXया (१९७०-७४) या माuया अथ!शा9bाXया 

कालखंडाकड ेजे
हा मी पाहतो, ते
हा असे ल(ात येत,े कc गेल= चार वषA द�ुनयेला 

आWण भारताला आ/थ!क अ;र�टांची गेल=. ७१Xया साव!abक �नवडणुकc झा>यानंतर 

परत येऊन मी अथ!संक>पाची तयार= कर=त होतो. ते
हाच बांगला देशात 

पाiक9तानी स�ैयाने अHयाचार सkु केले व बागंला देशाXया 9वातं�ययoुाची gठणगी 

पडल=. ल(ावधी �नवा!<सतांचा लsढा भारताकड ेआला. या सव! �नवा!<सतांची पडलेल= 

सव! जबाबदार=, बागंला देशXया मिुrतवाgहनीला करावी लागलेल= मदत, संग 

पडला, तर करावी लागणार= यoुाची तयार= व पढेु Hयावर झालेला खच!, बांगला 

देशाXया पनुर!चनेखातर झालेला अवाढ
य खच! हे सव! ओझ ेभारतावर येऊन पडले. 

नंतर तीन वषA पज!�यराजाने केलेल= अवकृपा आWण Hयामळेु लागोपाठ ३ वषA 

राYयातं चाल ूअसलेले द�ुकाळ हे महHHवाच ेसंकट उभे राgहले. ह= �त�ह= वषA 

परदेशातून अ�नधा�याची आयात करणे आWण द�ुकाळn9त भागातील जनतेला 

वाच6वwयासाठZ 6व6वध त�हेच ेयHन करwयात गेल=. HयासाठZ करावा लागलेला खच! 

हे सव! भारतीय �तजोर=वर पडलले अनपे�(त पण न टाळता येwयासारखे ओझ ेहोते. 

हे झाले अंतग!त प;रि9थतीबाबत. 

 

आंतरराि�^य e�yयाह= हा काळ आ/थ!क अ;र�टांचाच होता. पे^ो<लयम उHपादक 

देशांनी तेलाXया iकंमती भरमसाट वाढ6व>या, Hयामळेु चलनवाढ=चा 8न १९७२ 

पासनू जगातील एक चh
यहूासारखा 8न होऊन बसला. जगाची नाणेपoतीच 

संकटात आल=. ह= नाणेप;रि9थती सधुारावी, Sहणून आंतरराि�^य नाणे�नधीला वीस 

देशांXया अथ!मं�यांची एक स<मती नेमावी लागल=. ह= स<मती (Committee of 

Twenty)  Sहणून <सo आहे. gहदं9ुथानचा �त�नधी Sहणून मी नाणे�नधीचा 

ग
हन!र अस>यामळेु vया वीस देशांXया अथ!मं�यांXया स<मतीचा सद9य Sहणून 

काम करwयाची एक अपवू! संधी या �न<मHताने मला <मळाल=. या स<मतीच ेकाम 



जवळ जवळ दोन वषA चाल ूहोते. या स<मतीपढेु अ6वक<सत देशांच ेमलूभतू आ/थ!क 

8न सटुwयाXया e�ट=ने नाणेपoतीत महHHवाच ेबदल केले पाgहजेत, यासंबंधी 

अनेक6वध सचूना व 6वचार भारतातफA  मांडwयात आले. या सव! चचाUनंतर काह= 

�नण!यह= झाले. परंत ुमाuया मताने त ेमलूभतू 9वkपाच ेन
हते.  

 

चार वषाUXया या कालखंडाच े9वkप समज>या<शवाय या ताळेबंदाXया इतर बाबी 

9प�ट होणार नाह=त. Sहणून ह= पा8व!भमूी मी येथे देत आहे. काह= नवी धोरणे 

आखल= व नवी कामे सkु केल=. Hयांमध>या एका कामाचा येथे मला उ>लेख केला 

पाgहजे. १९७०Xया राि�^य काnेँसXया मुंबई अ/धवेशनाम'ये vया एका महHHवाXया 

गो�ट=च ेआ8वासन आSह= देशाला gदले होत ेआWण त ेSहणजे जनरल इ�शअुर�सच े

राि�^यीकरण. या चार वषाUXया कालखंडाम'ये जनरल इ�शअुर�सच ेराि�^यीकरण 

होऊन हे काम भारतात यश9वी र=Hया सkु झाले होते. या काळाची एक खणू 

Sहणून ह= गो�ट 'यानात ठेवावी लागेल.  

 

चलनवाढ, वाढHया iकमती यांनी या चार वषाUXया काळात सरकारचा आWण जनतेचा 

एकसारखा पाठलागच केला. वाढHया iकमतींXया धोकादायक 8नामळेु मी असे 

iकHयेक मgहने /चतंेत राgहलो. परंत ुअथ!मंabपद सोडwयापवू� Hयावर जाल=म 

उपाययोजना करावी लागल=. ती Sहणजे १९७४चा परुवणी अथ!संक>प व Hयाचबरोबर 

वाढHया महागाई भHHयाच ेkपातंर सrतीXया बचतीत करwयाचा कठोर �नण!य 

यावेळी आSह= अथ!शा9bBांXया स>>यावkन घेतला. परंत ुहे कबलू केले पाgहजे, कc 

vया �नण!याने या वादळी वषा!Xया तडाpयातून बाहेर पडwयाचा र9ता काढून gदला. 

दर आठव�याला येणा-या अथ!तYBांXया iकमतींसंबंधीXया अहवालात iकमती खाल= 

उतरत आहेत, असे मी या परुवणी अथ!संक>पाXया नंतरच पgह>याथम पाgहले. 

भारताXया गुंतागुंतीXया अथ!
यव9थेत प�ुहा कधी या योजनेची पनुरावHृती करावी 

लागल=, तर मला आ8चय! वाटणार नाह=. 

 

vया चार वषाUXया काळातील आणखी एक ल(ात घेwयासारखे काम Sहणजे बँकांXया 



राि�^यीकरणाXया (ेbातील आहे. १९६९ साल= राि�^यीकरणाचा कायदा पास कkन 

एक वष! होऊन गेले होते. परंतु Hयाचा तप<शलवार 6वचार कkन �नि8चत योजना 

करwयाच ेकाम <श>लक राgहले होत.े सव! राYयांXया, सव! अथ!(ेbांतील व 

9तरांवर=ल लोकांच े�त�न/धHव असणार= संचालक-मंडळे पgह>याथम माuया 

अथ!मंabपदाXया कारकcद�त मला तयार करावी लागल=. 

 

आता कामाची gदशा ठkन गेल=, यंbणा पrकc झाल=. राि�^यीकरणानंतर कज! 

देwयाXया नीतीम'ये तHHवत: फरक झाला. लहान 
यापार=, लहान शतेकर=, छोटे-

मोठे धंदे करणार= गर=ब माणसे यांना कमी 
याजाXया दराने कज! देwयाची क>पना 

मी मांडल=. काह= मया!देपयUत ;रझ
ह! बँकेने ती मा�य कल=. आजह= ती योजना 

चाल ूआहे. अ/धक फायदा देणारे धंदे आWण �नसग!त: कमी फायदा असणारे धंदे 

यांXया 
याजाXया दरातं फरक असला पाgहजे, असे माझ ेमत आहे. मो�या 

कारखानदाराला तोच दर आWण पाच एकराXंया शतेक-याला तोच दर. हजार, दोन 

हजाराXया भांडवलावर धंदा करणा-या सतुार, गवंडी याXंयासारpया माणसांनाह= तोच 

दर, अशी एक 6व/चb अव9था होती. ती बदलावी आWण कामाXया 9वkपावkन 


याज आकारwयाची योजना (Differential Rate of Interest) आणावी, असा माझा 

6वचार होता. काह= माणात ह= योजना आता सkु झालेल= आहे. परंत ुशासनाने या 

बाबतीम'ये आnहपवू!क यHन के>या<शवाय बँका या योजनेची अंमलबजावणी 

करणार नाह=त. तर= पण एक नवा eि�टकोण 9वीकारwयाXया gदशनेे एक पाऊल 

पढेु पडले, याच ेमला समाधान आहे. 

 

अथ!मंabपद सोडून मी पररा�^मंabपद घेwयासाठZ Yया gदवशी 6वदेश मंbालयात 

जाणार, Hया सकाळी आमच ेaबहारच ेएक Yये�ठ <मb व संसद सद9य �ी. 6वभतूी 

<म� माuयाकड ेअनपे�(तपणे आले. एका वेगqयाच कारणासाठZ Hयांनी माझ े

अ<भनंदन केले. Hयांनी सां/गतले, कc '9वातं�य-ाjतीनंतरXया काळात आतापयUत 

राजीनामा न देता दसु-या खाHयात जाणारे तुSह= पgहलेच अथ!मंbी आहात. गे>या 

सHतावीस-अ°ावीस वषाUचा इ�तहास हा अथ!मं�यांXया रािजनाSयाचंा इ�तहास आहे. 



ती परंपरा तुSह= मोडल= आWण कठZण काळातह= अथ!मंabपद सांभाळून बचावनू 

�नघालात, याब�ल अ<भनंदन करतो.' 

 

ह= मनोरंजक नsद मी एव�याचसाठZ करतो, कc �ी. 6वभतूी <म� यांच ेSहणणे खरे 

होते. पण मी कधी Hयाचा 6वचार केला न
हता iकंवा मला तो सचुलाह= न
हता. 

१९४७ पासनू सव! अथ!मंbी राजकcय कारणासंाठZ iकंवा अथ!6वषयक धोरणातील 

मतभेदांसाठZ, तर कधी वयैिrतक आरोपामळेु अथ!मंabपदाचा राजीनामा देऊन बाहेर 

पडले होत,े ह= खर= कहाणी आहे, हे माuया 'यानात आले. �ी. 6वभतूी <म� यांच े

मी आभार मानले, कारण Hयांनी नवीनच एका सखुकर 6वचाराचा अनभुव gदला 

होता. हा सखुद 6वचार मनात खेळवतच मी 6वदेश मंbालयात पgहले पाऊल टाकले. 

 

माझी अथ!संक>पावर=ल भाषणे ह=च माझी माग!दश!क सbू ेदश!वतील. उदाहरणाथ!, 

१९७१-७२ Xया माuया अथ!संक>पावर=ल पgह>या भाषणात मी माuया कर6वषयक 

धोरणाची abसbूी सा/ंगतल= होती. 

 

पgहले सbू : ाjतीतील 6वषमता कमी करणे. दसुरे : कर-योजनेचा पाया 6व9ततृ 

करणे आWण �तसरे : कर-आकारणी व कर-वसलु= यांची शासन-यंbणा अ/धक 

काय!(म करणे. 

 

ाjतीतील 6वषमता कमी करwयाXया अथ!मं�याXया हातातील उपाय Sहणजे कर-

योजना, काळा पसैा, काqया पशैातून होणारा खच! व काqया पशैाXया कमाईच े

6व6वध माग! या गो�ट=ंवर �नयंbण ठेवणे हा होय. आज काळा पसैा वेगवेगqया 

kपांत वावरतो आहे. तो ज<मनीत लपला आहे, सो�यात गुंतवलेला आहे आWण 

बँकातंील बेनामी ठेवीतं आहे. एका हjHयात आय6ुव!मे उतरले जातात. ऐशारामी खच!, 

चनैीXया व9त,ू परदेशी मालाची खरेद= यांXयाfवारे बराचसा काळा पसैाच खच! होतो. 

कर चकुवनू हाती राहतो, तोह= काळा पसैाच असतो. काqया पशैाची गुंतवणकूह= 

काqया मागा!नीच होत असते. अशा अवधै मागाUनी गुंतवणकुcतून �नमा!ण होतो, तो 



पसैाह= काळाच. असे हे द�ुट वतु!ळ iफरत राहत.े काळा पसैा या देशात नेमका 

iकती आहे, हे  सागंणे कठZण आहे. कारण, सोने, चांद=, दा/गने, gहरेमाणके, 

उfयोगोपयोगी कXचा माल, दैनंgदन गरजेXया व9त,ू शअेस! आद= अनेक गो�ट=ंचा 

नेमका अंदाज येत नाह=. वाछुं स<मतीने YयाXयावरचा ािjतकर चकु6वला जातो, 

Hया <मळकतीचा अंदाज १९६८-६९ साल= १४०० कोट= -पयांचा केला होता; पण डॉ. 

रागंणेकरांनी Hयाच वषा!चा अंदाज २८३३ कोट= -पये वत!6वला आहे. 

 

संसद=य लोकशाह=त 6वलंब हा अप;रहाय! असतो. एकदा �नण!य राजकcय पातळीवर 

घेतला, कc चौकशी स<मती नेमणे आव8यक ठरत.े Hया स<मतीला आव8यक तो 

वेळह= fयावा लागतो. Hयानंतर Hया स<मतीXया <शफारशींचा शासकcय खाHयात 

6वचार केला जातो. अशा <शफारशींना कायfयाच े9वkप देwयासाठZह= वेळ fयावा 

लागतो. 

 

काqया पशैाला �तरोध करणारे 6वधेयक आता लोकसभेपढेु येईल. यात झडती, 

जjती, यांXयासाठZ जादा अ/धकार देwयात येणार आहेत. gहशबेाचंी तपासणी, कर 

चकु6वणा�यांXया 6व6वध वाटा बजु6वwयासाठZ उपाय योजwयास मी स-ुवात केल= 

आहे. 

 

१९७३ Xया आ/थ!क कायfयानसुार शतेीच ेउHप�न व aबनशतेकc <मळकत यांचा 

करपाbतेसाठZ एकb gहशबे करwयात येईल. याखेर=ज आणखी काह= शासकcय 

उपाययोजनाह= केल= आहे. ािjतकर खाHयामाफ! त Yया झडHया होतात, Hयांची 

संpया १९७०-७१ म'ये १९५ होती. Hयांत १४० लाख -पयांची मालमHता जjत झाल= 

होती, १९७३-७४ Xया पgह>या नऊ मgह�यातंच ३९५ झडHया झा>या आWण ३२७ 

लाख -पयांची मालमHता जjत करwयात आल=. तसेच खट>याचंी संpयाह= वाढल= 

आहे. ािjतकर चकु6वणा�यांची पाहणीह= चाल ूआहे.  

 

या सवाUम'ये महHHवाची मोह=म चाल ूआहे, ती 9मगलस!ना पकडwयाची. ह=च 



मोह=म साठेबाजां6व-o चाल ूकेल= जाईल. या सव! शासकcय उपायांXया संक<लत 

प;रणामामळेु काqया पशैाला आलेले 9थयै! iकंबहुना �त�ठाह= नाह=शी होईल. 

Hयांना हादरा बसेल. Hय( होणा-या आ/थ!क फायfयाइतकच vया सामािजक 

�तर9कारांXया भावनेला व सरकार काह= ठाम �नण!य घेऊन पावले उचलत,े या 

जनतेम'ये �नमा!ण होणा-या 6व8वासाला अ/धक महHHव आहे, असे मी मानतो. 

 

उfयोगपती बँकाकंडून पसेै घेतात. 
यापार=ह= बँकांXया पशैावर उलाढाल= करतात. 

साठेबाजीह= यातूनच होते. त
ेहाह= Hयांची रसद तोडल=, तर अस>या जगुार= 

वHृतींना आळा बसेल, ह= माझी भ<ूमका होती. यालाच काह= लोकांनी पत गोठवणे 

(Credit Squeeze) Sहटले. खरे तर पत परुवwयाची ती लोका<भमखु योजना आहे. 

गरजेXया उfयोगांना पतपरुवठा तर चाल ूठेवायचा, पण तो पसैा अ�न�ट मागाUनी 

जाऊ नये, Sहणून Hयावर �नयंbण ठेवायच,े हे आमXया धोरणाच ेमpुय सbू. 

 

गरजेXया उfयोग(ेbासंाठZ व शतेीसाठZ राि�^य बँकांनी जो कजा!ऊ पसैा gदला, 

Hयात वाढ झालेल= आढळेल. जून १९६९ म'ये 6वभागासाठZ ४४९ कोट= -पये gदले 

होत,े तर जून १९७३ म'ये १२९५ कोट= gदले होते. तसेच �नया!त-
यापारासाठZ 

gदलेल= पत जून १९६९ म'ये २५८ कोट= -पये होती, तर �डसdबर १९७३ म'ये ती 

६७७ कोट= -पये होती. Hयाला 
याजाचा दरह= कमी होता. तसेच बँकांचा पसैा 

अ�न�ट मागाUनी वापरला जाऊ नये, Sहणूनह= ;रझ
ह! बँकेने काह= उपाय योजले. 

मला वाटत,े या सवाUचा प;रणाम आता gदस ूलागला आहे. मी जी ारंभी आ/थ!क 

धोरणाची abसbूी सा/ंगतल=, तीनसुार हे सव! उपाय योजले आहेत. 

 

भारतातील चलनवाढ हा एकूण जाग�तक चलनवाढ=चाच एक भाग आहे, असे जे
हा 

आSह= Sहणतो, ते
हा Hयाचा अथ! समजावनू घेतला पाgहजे. आपण 

उfयोगधंfयासाठZ काह= यंbमालाची आयात करतो. धा�यह= आयात करावे लागत.े 

हे सव! अप;रहाय! आहे. पे^ोलXया iकमती वाढ>या आहेत. एकतर 6वकसनशील 

देशांनी साधारणपणे ३ ते ४ टrके चलनवoृी केल=, तर ती धोकादायक असत नाह=. 



पण आप>या देशाची अथ!
यव9था ह= मळुातच तोळामासा कृती असणा-या 

माणसासारखी आहे, कc नसै/ग!क संकटे, यoु यांXयासारpया आकि9मत संकटांनी 

iकंवा संपासारpया राजकcय कारणांनी Hयात थोडा जर= अडथळा आला, तर= ती 

लवकर 6व9कळीत होते आWण सगळे अंदाज चकुतात. 

 

शतेीचा 6वकास �नय<मत झाला, औfयो/गक उHपादन सातHयाने वाढत गेले आWण 

लोकसंpयेच ेमाण कमी होत गेले, तरच आप>या देशात काह= आ/थ!क ि9थरता 

येईल. नाह=, तर Hयाचा तोल सांभाळणे कठZण होऊन बसेल. HयांXया जोडीस 

समाज7ोह= शrतींXया कारवायाह= आप>या अडचणीतं भर टाकतात, हे काqया 

पशैाXया उदाहरणावkन gदसनू येते. हा काळा पसैा गरजेXया व9तू 6वकत घेwयात 

आWण Hयांच ेसाठे कkन ठेवwयासाठZ वापरला जातो. मग महागाई होत,े 

कामगारांXया मागwया वाढतात, असंतोष उHप�न हातो, उHपादनाच ेयंb aबघडत े

आWण या सवाUXया जोडीस द�ुकाळासारpया आपHती Hयाच वेळेस आ>या, तर 

चलनवाढ होणे अटळ ठरत.े 

 

जनमानसात सामािजक �यायाची जाणीव �नमा!ण झाल=, तर= Hयेक नाग;रकात 

आंत;रक व सामािजक <श9त नसेल, तर या जाWणवेचा काह= उपयोग होणार नाह=. 

मला gदसत,े ते असे, कc सामािजक �यायाXया iकंवा समाजवादाXया जाWणवेने 

आपण राजकcय �नण!य घेतले, HयांसाठZ काह= सं9था �नमा!ण के>या, काह= पoती 

�नि8चत के>या, पण आपण जेवढे �म करतो आWण उHपादन करतो, Hयापे(ा 

अ/धक माणात सरकार वा समाज परतफेड करेल, ह= आपल= अपे(ाच आपण 

टाकून gदल= पाgहजे. चीनने रा�^ाची उभारणी केल=, ती या सामा�य माणसांXया 

ताकद=वर व �न�ठेवर. अगद= साधे उदाहरण साखरेच ेघेऊ. आप>या जीवनात गहू, 

तांदळू, कापड यांXयाइतकc साखर आव8यक आहे का? �नि8चत नाह=. ती काह= 

माणात कमी वापkन Yया देशात आप>याला जा9त भाव <मळेल, तेथे पाठ6वल=, 

तर आप>या देशाचा आ/थ!क फायदा होईल. र<शयाने अनेक व9तंूचा वापर 9वत:Xया 

नाग;रकांसाठZ मया!gदत केला. काह=ंवर बंद=ह= घातल=. चीनने असेच सामािजक 



�नयमन कठोरपणे केले. आWण Hयातूनच Hया रा�^ाच ेअथ!कारण समथ! व 9वावलंबी 

केले. आप>यापढेु 8न असा आहे, कc लोकशाह=म'ये अशा कारची सामािजक 

<श9त आWण काय!(मता आपण आणू शकू का? केवळ राजकcय मा�यता (सँrशन) 

येथे अपरु= पडत.े 
यापक समाजgहताची बoुी व HयासाठZ Hयागाची aबनतhार 

<सoता यांची आज �नतांत गरज आहे. 

आशा-�नराशXेया gहदंोqयावर बसनू नसुते झोके घेणे gहतावह ठरणार नाह=. 

आHम6व8वासाने व �नधा!राने यो�य माग! आपण चोखाळणार iकंवा नाह=, हा 8न 

आहे. केवळ -पयाच ेम>ूय हा आ/थ!क 6वकासाचा �नकष न
हे. कारण, कदा/चत या 

hमाने -पयाची iकंमत आणखी घटत गेल=, तर देशाचा 6वकासच झाला नाह=, असे 

Sहणावे लागेल. मला तर= असे वाटत,े कc सामा�य माणसाXया e�ट=ने हा 6वचार 

गंभीर असला, तर= भारताXया अथ!कारणाच ेि9थHयंतर आपण घडवनू आणले आहे, 

ह= जाणीव व Hय( व9तुि9थती महHHवाची आहे. महHHवाची गो�ट Sहणजे आपण 

6वकासाची यंbणा उभी केल= आहे. काह= पायाभतू उfयोगधंfयांचा 6वकासह= केला 

आहे. पण तर=ह= हवी तशी, अपे�(त गती होत नाह=. ती का होत नाह=, या 

सम9यांच ेमळू शोधायला हवे. जी 6वकास-यंbणा आपण उभी केल=; वीज �न<म!ती व 

पाटबंधा�यांची उभारणी करwयासाठZ जो खच! केला, Hयाच ेपरेुसे फायदे आप>याला 

<मळत नाह=त. योजना आखताना iकफायतशीर म>ूयमाणाचा (Benefit cost ratio) 

6वचार केला जातो. पण Hयांची Hय( अंमलबजावणी करताना Hयाचा अभाव 

जाणवतो. या bटु=ची अनेक कारणे देता येतील. पण असे समथ!न मला समथ!पणे 

करावेसे वाटत नाह=. उदाहरणे देऊनच बोलायच,े तर आपण पाटबंधा�यांच ेपाणी 

परेुसे वापरतो का? वीजउHपादनाची आपल= योजना कमी का पडते? रासाय�नक 

खतांच ेउHपादन परेुसे का होत नाह=? शतेीचा 6वकास उfयोगधंfयांना कXचा माल 

परुवwयाइतका होतो का? व शतेीच ेउHपादन अ�नाXया बाबतीत 9वावलंबी 

होwयाइतrया वेगाने व साम_या!ने का होत नाह=? 
यव9थापन व कामगारांच े

औfयो/गक संबंध यातं bटु= आहेत का? या सा-या 8नांचा 6वचार साक>याने केला 

पाgहजे. भारताची अथ!
यव9था शतेकcधान राहणार आहे, हे गहृ=त धरलेच पाgहजे. 

पण अथ!
यव9था सरंजाम-यगुातील तशीच ठेवल= आWण बाकcXया गो�ट=ंच े



आध�ुनकcकरण कर=त राgहलो, तर आपल= अथ!
यव9था पागंळीच राह=ल. Sहणूनच 

शतेी6वकास हा औfयो/गकe�yया व शतेीXया धंfयाXया e�ट=नेह= महHHवाचा 

कd 7aबदं ूआहे. 

 

अfया6प आव8यक Hया जमीन6वषयक सधुारणा आपण कk शकलेलो नाह=. परंत ु

अथ!खाHयापरुते बोलायच ेझाले, तर nामीण (ेbातील शतेीवर=ल Hय( करयोजनेचा 

सवाUगीण 6वचार १९७२ म'ये डॉ. राज यांXया अ'य(तखेाल= स<मती नेमनू केला 

आहे. शतेी6वकासासाठZ सरकार जो पसैा खच! करत,े Hयाची परतफेड nामीण 

(ेbातील शतेी-उHप�नातूनच झाल= पाgहजे, ह= Hयामागची भ<ूमका होती. या 

8नाबाबत मी राYयाXंया मpुयमं�यांशी चचा!ह= केल= होती. आता पढुची जबाबदार= 

राYय सरकारांची आहे. शतेीवर=ल Hय( करातून येणारे उHप�न १९६७-१९७१ या 

काळात साधारणपणे १३० कोट= -पये होत.े १९७१ म'ये एकूण कर-उHप�नाXया त े

६.८ टrके होते. राजस<मतीने जमीनधारण-(ेbाचा कर बसवावा, असो सचु6वले होत.े 

Hयानसुार हरयाणा, gहमाचल सरकारांनी कायदे केले आहेत. काह= वेळा राYय 

सरकारांना पाटबंधा�याXंया योजनेत आ/थ!क तूट येते. १९७१-७२ म'ये ह= तूट १४० 

कोट= -पयांची होती. पाटबंधा�यांतून gद>या जाणा-या पाwयावर कर बसवनू ह= तूट 

भkन काढावी, असे आSह= राYय सरकारानंा सचु6वले आहे.  

 

राYय सरकारांच ेवेगळे आ/थ!क 8न आहेतच. Hयांची आ/थ!क ताकद मया!gदत 

असते. आरो�य, <श(ण आद= सामािजक क>याण-योजनांची जबाबदार= HयांXयावर 

असते. Hयांची अंमलबजावणी करwयासाठZ Hयांना मदतीची गरज असते. <शवाय 

द�ुकाळ, महापरू यांसारpया आपHती अधनूमधनू HयांXया वाyयास येतातच. राYय 

सरकारांXया आ/थ!क सम9यांचा 6वचार मी Hयेक राYयाशी वेगवेगqया चचा! योजून 

केला. HयांXया पंचवा6ष!क योजना तयार होwयापवू� Hयांच ेउHप�न iकती आहे, ते 

iकती व कोणHया (ेbात वाढ6वणे रा9त आहे, HयासाठZ Hयांनी काय केले पाgहजे, 

याची तप<शलवार चचा! केल=. यापढेु ओ
हर-±ा²टला मया!दा असतील, याचीह= 

Hयांना �नधा!रपवू!क जाणीव fयावी लागल= आहे. एके काळी ४०० कोट= -पयांपयUत 



ह= रrकम असावयाची. आधी अमया!gदत खच! करावयाचा आWण मग कd 7 सरकारवर 

दडपण आणून Hयाला मा�यता fयायची, असेह= कार घडावयाच.े Sहणूनच हा या 

बाबतीत काह= <श9त आणwयाचा, आWण HयांXया खचा!च े�नयमन करwयाचा आSह= 

यHन कर=त आहोत. 

 

राYय सरकारांXया अडचणींची Yयांना क>पना आहे व Yयांनी राYयात अथ!मंbी व 

मpुयमंbी Sहणून काम केले आहे, Hया �ी. �vमानंद रे�डींनाच आSह= अथ! मंडळाच े

अ'य( केले. Hयांनी सवाUगीण अ|यास कkन आप>या <शफारशी के>या. कd 7 

सरकारने Hया सव! 9वीकार>या आहेत. राYय सरकारांना कd 7ाXया उHप�नातून 

�नि8चत वाटा <मळतो. तसेच कज!उभारणीची परवानगी gदल= जाते. HयांXया 

पंचवा6ष!क योजनांना कd 7 सरकार आ/थ!क साहा�य देतेच. 

 

राYय सरकारांXया अथ!संक>पांची आSह= छाननी करतो. �नयोजन मंडळातह= 

सांगोपागं 6वचार केला जातो. Hयांचा राYयकारभारावर=ल खच!, कजा!Xया वसलु=च े

माण, राYयाXया वीज मंडळाचा कारभार आद=6वषयीची पाहणी आSह= करतो. 

आव8यक तो पसैाह= राYय सरकारे उभारतात, कc नाह=, हेह= पाहातो. राYय 

सरकारांच े8न iकंवा आ/थ!क e�yया मागासले>या देशांच े8न यांचाह= 6वचार 

कd 7 सरकार कर=त असतेच. ादे<शक 6वकास समतोल 
हावा, अशी माझी 9वत:ची 

भ<ूमका आहे. पण HयासाठZ राYय सरकारानंीह= उHप�नवाढ=च ेयHन केले पाgहजेत, 

असा आnह मी धरला. Hयाचा प;रणामह= चांगला झाला. अनेक राYयांनी आपले 

परुवणी अथ!संक>प तयार कkन तूट भkन काढल=, हे Hयाच ेगमक. 6वhcकर 

वाढ6वwयासारpया सोjया उपायापे(ा अ/धक 
यापक अशी करयोजना राYयांनी 

करावी, असेह= मी राYयसरकारांना सचु6वले होते. मला Hयांनी चांगले सहकाय! gदले. 

�ी. धनंजयराव गाडगीळांनी मागे एक सचूना केल= होती, कc �नयोजनाXया 

उg��टांशी ससंुगत अशी 6व6वध योजनांची अंमलबजावणी होत,े कc नाह=, यावर 

सतत नजर ठेवणार= यंbणा असणे आव8यक आहे. अशा कारची समी(ा iकंवा 

/चiकHसा वेळोवेळी होते. केवळ खचा!स संमती देणारे, ते अथ!मंbालय, या मया!gदत 



अथा!नेच आपण अथ!खाHयाकड ेपाहात अस>याने योजनांची उg��टे सफल होतात, 

कc नाह=, याकड ेखाHयाच ेSहणावे तसे ल( असत नाह= iकंवा Hयाच े�नयंbण असत 

नाह=. अप;रहाय!पणे, खच! के>यानंतर करावयाXया gहशबेतपासणीसारखी 

अथ!खाHयाची भ<ूमका असते. अथ!मंbालयाची ह= भ<ूमका बदलनू ती अ/धक उपयrुत 

करावी, यावर माझा भर होता. अशा 8नाचंा साक>याने 6वचार करwयासाठZ माuया 

सचूनेवkन भारत सरकारने कd 7=य अथ! स/चवांXया अ'य(तेखाल= एक स<मती 

नेमल= होती. Hया स<मतीने काह= मलूभतू बदल सचु6वले आहेत व कd 7=य 

मंabमंडळानेह= त ेसंपणू!त: 9वीकारले आहेत. एवढेच न
हे, तर Hयांची 

अंमलबजावणीह= स'या चाल ूआहे. या अंमलबजावणीनंतर माuया मत ेअथ! खात े

अ/धक 
यापक भ<ूमकेवkन प;रणामकारकपणे काम कk शकेल. 

 

आप>या उWणवांमाणेच काह= जमेXया गो�ट=ह= आपण समजावनू घेत>या पाgहजेत. 

यांपकैc दोन गो�ट=ंचा मी थम उ>लेख करतो. पgहल= Sहणजे बँकांXया 

राि�^यीकरणामळेु आपण एक अf6वतीय योग मो�या माणावर सkु केला आहे, 

हे ल(ात घेतले पाgहजे. राि�^यीकरण एका 6व<श�ट राजकcय पा8व!भमूीवर झाले. 

Hयामळेु साहिजकच Hयाब�लXया लोकांXया अपे(ा वाढ>या होHया. Hया प-ुया 

झा>या नाह=त, तर अपे(ाभंग होwयाची शrयता आहे. Sहणूनच आप>या बँकांच े

8न आपण समजावनू घेतले पाgहजेत. Sहणजे हा अपे(ाभंग होणार नाह=. एक तर 

आप>या बँकांचा धंदा हा 
यापार= व औfयो/गक (ेbांतच मया!gदत होता. Hयामळेु 

Hयातील धोरण, Hयाच ेनेतHृव, Hयातील <श(ण हे केवळ शहर= व औfयो/गक 

9वkपाच ेव Hया घाटाच ेहोते. 6वकासाXया ihयेशी Hयाचा संबंध जोडणे हे आमच े

पgहले काय! होते. Sहणजे बँकांना काह= सामािजक कत!
ये व उg��टे असल= 

पाgहजेत, ह= आमची भ<ूमका आSहांला राि�^यीकरण झाले>या बँकांना समजावनू 

सांगावयाची होती. nामीण (ेbाशी Hयांचा संबंध जोडावयाचा होता. Yया राYयातं या 

बँका काय! करतात, तथेील राYय सरकारे, 9था�नक आ/थ!क सं9था यांXयाशी 

6वचार6व�नमय करणेह= आव8यक होत.े Sहणून मी 9वत: हे काम अंगावर घेतले. 

बँकांच ेअ'य( संचालक व मंडळ यांXयाशी मी वषा!तून दोनदा बँकांच ेगुंतवणकूcच े



धोरण, पतपरुवठा, इHयाद=6ंवषयी सखोल चचा! कर=त असे. तसेच Hयेक राYयात 

जाऊन तेथील राYय सरकारच े�त�नधी, बँकांच ेादे<शक अ/धकार= व कd 7=य अथ! 

खाHयाच ेअ/धकार= याXंया संयrुत बठैका घेत असे. अशा दोन फे-या मी सव! 

राYयातं के>या. nामीण अथ!
यव9थेत बँकाचंा कसा हातभार लागेल, बँकांXया शाखा 

सव!b कशा काढता येतील, इHयाद=ंचा 6वचार आSह= केला. बँकcगं 
यवहार 

जनता<भमखु कkन Hयाची काय!(मता व उपयrुतता वाढवावयाची होती. 

अ>पावधीत घडणारे हे ि9थHयंतर न
हे, हे आSह= जाणतो. पण मी असे 

आHम6व8वासाने Sहणेन, कc आSह= आता यो�य gदशनेे वाटचाल व कृती करwयास 

सYज आहोत. या साहसी उपhमांची फळेह= आता लवकरच gदस ूलागतील.  

 

दसुर= जमेची बाज ूSहणजे आमच ेसाव!ज�नक उfयोग(ेb. याXयावर बर=च ट=का 

केल= जाते. काह= अंशी ती रा9तह= आहे. पण सरकारने 9वत:च तYBाकंडून या 

(ेbाची /चiकHसा करवनू घेतल= आहे. काह= खाजगी उfयोग(ेbातील तYBांना 

आSह= HयासाठZ या (ेbात आणलेह= आहे. HयांXया स>>यामाणे काह= बदलह= होत 

आहेत. देशाचा मोलाचा पसैा या (ेbात गुंतला अस>याने Hयात सधुारणा के>या6वना 

आपल= गती होणार नाह=, याची आSहांला जाणीव आहे. या (ेbाम'ये आता 

�नपणु 
यव9थापनाला आSह= अnhम gदला आहे. तेथील औfयो/गक संबंध 

सधुारत आहेत. Hया (ेbातील अंतग!त सहयोग वाढत आहे.  

 

साव!ज�नक उfयोग(ेbातह= काह= वेळा अपयश येत,े याच ेकारण Hयात आप>याला 

पवूा!नभुव नसतो. माणसे नवीन असतात. Yया धंfयाच ेराि�^यीकरण झालेले असत,े 

Hयांचहे= साचत आलेले काह= गुंतागुंतीच े8न असतात. कोळशाXया खाणीच े

राि�^यीकरण केले, ते
हा या गो�ट=चा अनभुव आSहांला आला. या 
यवसायात 

समाज7ोह= माणसे मोrयाची gठकाणे अडवनू बसल= होती. खाणीचंी यंbसामnी जुनी 

झाल= होती. धंदाह= 6व9कळीत अव9थेत होता. Hयातील उHपादन व वाटप यात वाटा 

रोखून बसलेले दलाल होते. ते
हा ंया सवाUना तsड देऊन पढेु जावयाच ेकाय! अवघडच 

होते. पण अपयश आले, तर= त ेताHका<लक समजले पाgहजे. साव!ज�नक 



उfयोग(ेbाच ेभारतीय अथ!कारणातील 9थान अटळ आWण अढळह= आहे, हे ल(ात 

घेणे आव8यक आहे.  

 

काह= अप;रहाय! अडचणींमळेु आWण व9तूंच ेभाव वाढ>यामळेु आपल= �नयोजनाची 

ihया मंदावल= आहे iकंवा -o झाल= आहे, हे खरे आहे. पण तर=ह= �नयोजन 

अप;रहाय! आहे. iकंबहुना माझ ेSहणणे असे आहे, कc आ/थ!क (ेbात 6वचारपवू!क 

धोरण ठरवनू Hयाची अंमलबजावणी करwयास परेुसा अवधी gदला पाgहजे. 

ताHका<लक अपयशाने iकंवा Hयामळेु येणा-या अ6यतेXया भीतीने हाती घेतलेल= 

धोरणे अध!वट सोडून कोणतेह= बदल करता कामा नयेत. ह= धरसोड आप>याला 

अंती घातक ठरेल. 

 

दसुरे सbू मी असे सागेंन, कc 6वकासाXया Yया (ेbात आपण भांडवल गुंतवीत 

आहोत, ते (ेb व Hयातील गुंतवणूक चाल ूठेवल= पाgहजे. उदाहरणाथ!, 6वfयतु ्

उHपादन, कालवे, रासाय�नक खतांच ेकारखाने इHयाद= आप>याला आव8यक 

असलेले 6वकास-क>प आपला लाभ होतो, कc नाह=, आWण Hया (ेbाची (मता 

परेुपरू वापरल= जात,े कc नाह=, यावर सतत ल( ठेवनू Hयाचा अथ!कारणास वाढता 

उपयोग कसा होईल, यासाठZ सतत यHन केला पाgहजे. Sहणजेच 6वकासाची जी 

आयधेु, यंbणा आपण �नमा!ण केल=, �तचा वापर झाला पाgहजे. तरच आपले 

औfयौ/गक उHपादन वाढत राह=ल.  

 

�तसरे सbू असे, कc Yया काय!पoतीत Yया 6वकाससं9था आपण सkु के>या आहेत, 

Hयांत काह= अडचणी येत असतील iकंवा तथेे काह= औfयो/गक संबंधांच ेवा अ�य 


यव9थापकcय 8न उपि9थत होत असतील, तर Hयांकड ेतातडीने ल( gदले 

पाgहजे. चवथे सbू Sहणजे आ/थ!क 6वकासात सामािजक �यायाला ाधा�य gदले 

पाgहजे व ादे<शक 6वषमता न येता समतोल 6वकास होईल, याची सतत काळजी 

घेतल= पाgहजे. 



 

पाचवे सbू औfयो/गक उHपादनासंबंधीच ेआहे. यात कामगारांच ेgहतसंबंध हा 

महHHवाचा 8न आहे. पण येथे राि�^य gहताचा 6वचार सतत डोqयांसमोर ठेवला 

पाgहजे. संकु/चत gहतावर जा9त भर देणे कामगारांXयाह= gहताच ेठरणार नाह=. 

Hयांच ेसव! हrक मा�य कkनह= हे प_य पाळणे आव8यक झाले आहे.  

 

आता आपले औfयो/गक परवा�या6वषयीच ेधोरण व पoती यातं सधुारणा होत 

आहे. Hयाचा यो�य तो प;रणाम gदस ूलागेल. औfयो/गक उHपादनाच ेधोरणह= 

कारखानदारांना आता �नि8चत करावे लागेल. समाजाला लागणा-या दैनंgदन 

गरजेXया व9तूंच ेचंड माणावर उHपादन करणे nाहकांXया gहताXया e�ट=ने व 

महागाई कमी करwयासाठZ आज आव8यक आहे. गे>या काह= वषाUत जी महागाई 

झाल= आहे, तीत कारखानदारांनी केले>या कृabम टंचाईचा, उHपादनाचा व Hयातून 

वाढ6वले>या बेसमुार iकंमतींचा वाटा आहे, हे 6वसरता कामा नये. Sहणून 

उHपादनाची पातळीच वाढती ठेवल= पाgहजे, एवढेच न
हे, तर Hया उपभो�य व9तूंच े

कार iकंवा Hयांच ेवाटपह= nाहकाला अनकूुल असे केले पाgहजे. 

 

- आWण मला वाटणार= अगद= सवाUत महHHवाची गो�ट Sहणजे, आप>या देशातील 

Hयेक नाग;रकाचा अशा गतीबाबत �नधा!र असायला हवा. Hयातून �नमा!ण होणार= 

वयैिrतक व सामािजक <श9त व येणार= काय!(मता महHHवाची आहे. आपण 

समाजाला iकती देतो, याचा 6वचार कkन मगच आपण समाजाकड ेiकती 

मागावयाच,े हे जर Hयेकाने ठर6वले, तरच आज gदसणारा असंतोष कमी होईल. 

आWण आजXया सव! कारXया आ/थ!क संकटांवर आपण मात कk शकू, असा माझा 

6व8वास आहे. 

 

 



१८. समाजा�भमखु �श/ण 

<शवाजी 6वfयापीठात १ �डसdबर १९७४ रोजी  

केले>या द=(ांत भाषणाXया आधारे 

महारा�^ाXया आWण भारताXया e�ट=नेह= हे वष! अHयंत मोलाच ेआहे. राजष� �ी. 

छbपती शाहू महाराजाचंी ज�मशताtद=, छbपती <शवाजी महाराजांच ेराYयारोहण 

abशत संवHसर आWण भगवान महावीर 9वामींचा २५०० वा �नवा!णgदन या वषा!तच 

आपण साजरे केले. Hयागभावनेला आवाहन करwयाच,े अgहसेंचा gद
य आWण अ(य 

संदेश देwयाच,े अ�याया6व-o लढwयाची ेरणा देwयाच,े िज� �नमा!ण करwयाच े

आWण समतेच ेन�ैतक अ/ध�ठान 9था6पत करwयाच ेसाम_य! आप>या इ�तहासात 

आहे. जीवनाXया शा8वत म>ूयांना उजाळा देणारे हे वष! आहे. असे असतानाह= 

सभोवताल= द<लत समाजावर होत असलेले अ�याय पाgहले, Sहणजे उबग येतो, खंत 

वाटत,े आHमदंडन करावेसे वाटते. अशा घटनांमळेुच आपल= सामािजक आWण न�ैतक 

म>ूये धोrयात येत आहेत. अथा!त शा8वत म>ूयांना धrका देणार=, सामािजक 

जीवनात वा वत!नात Hयांच े9थान कमी अथवा न�ट करणार= प;रि9थती आज 

�नमा!ण झाल= आहे iकंवा नाह=, याबाबत कदा/चत काह=ंच ेमतभेद अस ूशकतात; 

परंतु तशी प;रि9थती �नमा!ण झाल= आहे, असे मान>यास माb ती गंभीर /चतंेची 

बाब ठरते. संभा
य मतभेदाXया पल=कड ेअसा /चतंेचा हा 6वषय आहे. 

 

आजXया आप>या सगqयाच सम9या gदवसdgदवस मो�या गुंतागुंतीXया आWण 

कठZण होत आहेत, हे खरे. ह= गुंतागुंत आSह= आप>या वत!नाने अ/धक वाढवल=, 

कc कमी केल=, हा 8न (णभर बाजूस ठेव ूया. सामा�यत: आपले ल( याच 

8नावर कd g7त होत असते. आ/थ!क संबंधाXंया, सामािजक जातीजमातींXया, धा<म!क 

वा भा6षक गटांXया iकंवा राजकcय प(ोप(ांXया 9पधAत वा कलहात असे उ7ेक 

होणे 9वाभा6वक आहे. तथा6प 6व<श�ट संग वा घटनांXया बाबतीत दोष कुणाचा वा 

�ेय कुणास fयावयाच,े याचा 6वचार कर=त असताना मळू 8नाXया 6व9ताराकड,े 



9वkपाकड ेदलु!( होता कामा नये, एवढेच मला सचुवायच ेआहे. उदाहरणाथ!, 

अ�नधा�याXया वाटप पoतीतील गुणदोष अव8य तपासले पाgहजेत. परंतु तसे 

कर=त असताना दरवष� अडीच टrके वाढ होत असले>या साठ कोट= जनतेसाठZ 

परेुसे धा�य उHपादन करwयाXया वा परु6वwयाXया 8नाच े9वkप नजरेआड होऊ 

नये. �नर�नराqया 8नांXया अशा तपासणीकड ेल( परु6व>याने ताHका<लक 

गुणदोषांची कारणमीमांसा थोडीशी अ/धक जबाबदार=ने होऊ शकेल, असे वाटत.े हे 

गुणदोष च/च!लेच पाgहजेत. लोकशाह= पoतीत अशा चचAतूनच यो�य माग! सापडू 

शकेल, असा माझा 6व8वास आहे. 

Hय( कृतीत गुंतले>या काय!कHया!ला यो�य माग!दश!न 
हावे, अशी अपे(ा आपण 

6वfयापीठाकंडून अnhमाने बाळगल= आहे. परंत ुआजXया भारतातील 6वfयापीठांचा 

वा सव!च <श(णसं9थांचा 6वचार करताना सव!b �नराशचेा सरू �नघतो, ह= माuया 

e�ट=ने अ/धक /चतंेची बाब Sहणावी लागेल. वत!मान प;रि9थती कठZण खर=च. 

सारेच 8न अ/धका/धक अवघड होत चाल>यासारखे gदसतात. त ेसोड6वणे जसे 

आमXया हाती आहे, तसे त ेजाग�तक प;रि9थतीवरह= अवलंबनू आहे. याचा Hयय 

अल=कड ेसव!च रा�^ानंा येऊ लागला आहे. आध�ुनक 6वBान व तंb6वfया यांXया 

योगाने सवाUचचे भ6वत
य पर9परावलंबी झाले आहे. सव! घटकांचा संक<लत 6वचार 

के>यावाचनू इत:पर कोणासह= पढेु जाता येणार नाह=. तथा6प या बाबतीत 

भ6व�यकाळात तर= आशलेा जागा आहे काय? या 8नाच ेउHतर देताना 

<श(ण(ेbाकडचे वळून पाहावे लागते. Sहणूनच आजची प;रि9थती अ/धक 

/चतंाजनक वाटत.े कारण <श(णा6वषयीची �नराशा ह= भ6व�या6वषयीची �नराशा 

होय. 

 

या �नरोशचे ेआ6व�कार 6व6वध 9वkपांत पाहावयास <मळतात. सभोवतालXया 

Hयह= वाढHया गुंतागुंतीXया प;रि9थतीवर मात करwयाXया बाबतीत, �तला यो�य 

आकार देwयाXया बाबतीत <श(ण अपयशी ठरले आहे. यातून ह= �नराशा उ�वते. 

आWण सामािजक वातावरणाच ेसव! दोष <श(ण(ेbात कषा!ने gदस ूलाग>याने ती 

दणुावते. या �नराशXेया भावनेतून अनेक वडीलधार= मंडळी आजच े<श(ण अगद= 



कुचकामाच ेझाले आहे, आजची <श(णपoती आमलूाn बदलल= पाgहजे, थोडीफार 

सधुारणा के>याने, लहानसहान बदल कkन काय!भाग साधणार नाह=, असे Sहणू 

लागल= आहेत. हे म>ूयमापन बरेच अथ!पणू! आहे, यात शंका नाह=. तथा6प सव!च 

<श(णकाया!ला दषूण देणे फारसे समथ!नीय वा यो�य होणार नाह=, असे वाटते. 

कोणHयाह= कारच ेअसो, <श(ण हे सव!थवै दोष9पद अस ूशकत नाह=, ते काह= 

द�ुकम! न
हे. Hयात दोष अस ूशकतात - न
हे, आहेत. तथा6प वाढHया 6पढ=चा 

<श(णावर=ल 6व8वासच नाह=सा करणे हा काह= <श(णपoती सधुारwयाचा माग! 

न
हे. भावी <श(णपoतीत आजच ेअ|यासhम, अ'यापन व पर=(ापoती इHयाद= 

गो�ट= प�ुकळच बदला
या लागतील, यात संशय नाह=. आजचा औपचा;रकपणाह= 

बराच कमी होईल. तथा6प हे सारे मा�य कkनह= भावी 6प�याचंा Yयायोगे 

<श(णावर=ल 6व8वास ढासळेल, असे काह=ह= करणे इ�ट नाह=, असे मला वाटते. 

 

वडीलधा-या मंडळींXया �नराशचेी दसुर= बाज ूSहणजे त-ण 6पढ=तील वफै>याची 

भावना, ह= होय. आजकाल त-ण मंडळी काह=शी रागावलेल= आहेत. आपण 

<मळ6वलेले <श(ण Hय( जीवनातील काह= 8न सोड6वwयाXया बाबतीत 

�न-पयोगी आहे; पदवी <मळाल=, तर= नोकर= <मळत नाह=, सामािजक दजा! सधुारत 

नाह=, आ/थ!क प;रि9थती बदलत नाह=, असा अ/धका/धक नकाराHमक अनभुव 

आ>याने त-णांचा �म�नरास होऊ लागला आहे. आपल= फसवणूक झा>याने Hयांना 

वाटत,े कोणी तर= आपला जण ू6व8वासघातच केला आहे, असे वाटून HयांXया 

वत!नात काह= वेळा कटुताह= gदस ूलागते. जीवनातील 9पधा! अ/धक ती� बनत 

चाल>याने नोकर= वा कामधंदा <मळणे कठZण होत,े पढु=ल माग! gदसेनासा होतो. 

अशा वेळी 9था6पत <श(णयंbणा व समाजरचनादेखील उलथनू टाकावीशी वाटत.े 

अशाच काह=शा भावनेमळेु iकHयेकजण देश सोडून कायमXया वा9त
यासाठZ अ�यb 

जातानाह= gदसतात. इतर अनेकांXया बाबतीत त ेकर=त असलेल= कामे आWण Hयांनी 

<मळ6वलेले <श(ण याचंा मेळ घालणे कठZण होत.े 

 

वडीलधा-या मंडळींची �नराशा आWण त-णाचं ेवफै>य या एकमेकांना परूक आWण 



पोषक 9वkपाXया �तihया होत. <श(णपoतीवर=ल ट=का जो जो कठोर होत जात,े 

तो तो त-णांचा �तXयावर=ल 6व8वास अ/धका/धक ढासळत जातो. ट=का होत,े परंत ु

सधुारणा माb होत नाह=, अशी प;रि9थती वषा!नवुष! पाgह>यानंतर त-णांनी बंडास 

वHृत होऊ नये, तर काय करावे? या 8नाच ेउHतर सोपे नाह=. आपण चाल ू

पoतीच ेसमथ!नह= कर=त नाह= आWण �तXयात सधुारणाह= कर=त नाह=. यामळेु 

�नमा!ण होणा-या अव9थेत भावनांचा उ7ेक e�ट=स पडला, तर आ8चय! कसले? 

 

<श(णकाय! हे केवळ न�ैतक काय! आहे, असे नाह=. कोणHयाह= सामािजक काया!स 

न�ैतकतेच ेअ/ध�ठान लागत.े Hयावाचनू त ेgटकाऊ व प;रणामकारक होऊ शकणार 

नाह=. <श(णकाय! हे तर याहून मौ<लक 9वkपाच,े Sहणजे चा;र�य घड6वwयाच ेकाय! 

आहे.  Hयामळेु Hया (ेbात आज आढळणारे अराजक समाज-जीवनाच ेसारेच 8न 

अ/धका/धक कठZण कर=त जाणार, कc काय, अशी भीती वाटते. ह= भीती दरू 

करwयाच े
यवहाय! माग! शोधले पाgहजेत. HयासाठZ आजXया प;रि9थतीच े

काळजीपवू!क 6व8लेषण होणे आव8यक आहे. मला तसा यHन करता येणे शrय 

नाह=. <श(णशा9bBाचं,े <श(कांच,े 6वचारवंतांच ेत ेकाय! आहे. केवळ 6व8लेषण 

कkन न थांबता ाjत प;रि9थतीत सधुारणा करwयाचा माग! Hयानंी दाखवावा व तो 

Hय( काय!वाह=त आणwयाची पoतह= 9प�ट करावी, एवढेच मी Sहणेन. तसे 

करताना 6व<श�ट gहतसंबंध व Hयातंून �नमा!ण होणा-या दरुाnह= वHृतीला वा अ�य 

दोषांना माb Hयांनी बळी पडू नये.  

 

हे आवजू!न सागंwयाच ेकारण राजकcय नेत ेवा काय!कतA यांXयावर अशा दोषांचा 

आरोप नेहमी केला जातो, हे होय. राजकारणी लोकांना <श(ण(ेbाXया बाहेर ठेवले 

पाgहजे, असे <श(ण(ेbातील मंडळी आnहाने �तपादन करताना आढळतात. 

<श(ण(ेbाची 9वायHतता gटक6वwयासाठZ हे आव8यक आहे, असे Hयांच ेSहणणे. 

उXच <श(णाबाबत ह= भ<ूमका यो�य आहे, असे Sहणता येत.े परंतु 

समाजजीवनाXया 6व6वध गरजांशी <श(णाचा सांधा जोडला पाgहजे, Hयावाचनू 

आजची �नराशचेी व वफै>याची भावना जाणार नाह=, ह= भ<ूमका एकदा 9वीकारल=, 



कc Hयातून 9वायHततऐेवजी पार9प;रक आदराची भावना व �तXयातून उ�वणारा 

संवाद-6वतंडवाद न
हे, यालाच ाधा�य fयावे लागत.े अशा कारXया 

<श(ण(ेbातील तYBाशंी संवाद सkु 
हावा, या हेतूनेच मी काह= 6वचार पढेु मांडीत 

आहे. 

 

<श(ण(ेbा6वषयी साव!abक असमाधान आWण तर= देखील सधुारणेचा अभाव या 

व9तु/थतीचा उलगडा कसा करणार? �तXया मळुाशी इXछाशrतीचा अभाव आहे, कc 

6वचारांची वाण आहे, कc Hया व9तुि9थतीतच अंतभू!त होणा-या सधुारणेXया 

मागा!तील काह= अडचणी आहेत? याचं उHतर शोधलं पाgहजे. अडचणी �नमा!ण 

होwयाच ेएक कारण गे>या पंचवीस वषाUत <श(णाची झपाyयाने झालेल= वाढ होय. 

या वाढ=मळेु <श(णाला एक कारच ेसामदुा�यक (mass) 9वkप ाjत झाले आहे. 

दा;र�यामळेु पा>यांXया <श(णाची जबाबदार= पालकांऐवजी राYयावर वाढHया 

माणात पडू लागल= आहे. <शवाय, �नर=(णाची व �नयंbणाची जबाबदार= ब-याच 

माणात राYयाकड ेआहेच. यामळेु रचनाHमक iकंवा काय!पoतीतील कोणताह= बदल 

असो, Hयाच ेपडसाद 
यापक 9वkपात सव!b उमटतात. शासनाHमक 

(administrative) आWण श(ैWणक 8न ह= 6वभागणीदेखील समाधानकारक ठरेल, 

कc नाह=, याब�ल शंकाच नाह=. उदाहरणाथ!, अ|यासhमातील एखादा 6वषय बदलनू 

Hयाऐवजी दसुरा घालणे हा वा9त6वक श(ैWणक 8न. परंतु Hयायोगाने लागल=च 

काह= <श(क बेकार होwयाचा वा अ�य काह=ंची कमतरता भासwयाचा, आWण Sहणून 

एका पर=ने राजकcय 9वkपाचा 8न �नमा!ण होऊ शकतो. जे आहेत, HयांXयावरच 

भागवावे, असे Sहट>यास <श(णाचा दजा! खालावwयाचा धोका �नमा!ण होतो आWण 

अ|यासhम बदलwयाच ेयोजनच नाह=से होते. काह= वेळा 9वायHततेचा 6वचार 

केवळ उXच <श(णापरुताच मया!gदत आहे, असे Sहटले जाते. परंतु तेथेह= 

मा'य<मक शाळांसाठZ लागणारे <श(क तयार करwयाची जबाबदार= 6वfयापीठांवर 

अस>याने अडचणी संभवतात. Sहणून शासन आWण <श(ण(ेbातील काय!कतA यांनी 

एकमेकां6वषयी आदर बाळगून देवाणघेवाणीXया भ<ूमकेतूनच श(ैWणक 8न 

हाताळणे उ/चत ठरते. 



 

जातीजातींत 6वभाग>या गेले>या आWण ज�म<सo उXचनीचतेXया क>पनांवर 

आधारले>या आमXया समाजात बहुसंpय लोक <श(णाला हजारो वषA वं/चत झालेले 

होत,े हे न
याने सागंwयाची गरज नाह=. Bानोपासना, Bानाच ेसंवध!न हे या 

समाजात 6व<श�ट जातीचचे काय! होत.े अशा समाजात <श(ण सवाUना खुले होणे, हा 

एक महान hांतीचाच आरंभ होता. ज�म<सo �े�ठतेऐवजी गुणांXया आधारावर तो 

ठरणे Sहणजे या समाजाचा कायापालट होणे, ह= एक महान hातंीच होय. या 

hातंीचा आरंभ समुारे द=डश ेवषाUपवू�च आमXयाकड ेझाला. <श(णाच ेहे रह9य 

ओळखून Hया gदशनेे Hय( काय!वण होणारांत, महारा�^ापरुत ेबोलायच ेझा>यास, 

महाHमा Yयो�तराव फु>यांनाच अnपजेूचा मान gदला पाgहजे. दादाभाई नौरोजी, 

जग�नाथ शंकरशटे, छbपती शाहू महाराज, 6व�णुशा9bी /चपळूणकर, लोकमा�य 

gटळक, आगरकर, महष� कवA, कम!वीर भाऊराव पाट=ल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 

डॉ. पंजाबराव देशमखु अशा अWखल भारताला ललामभतू झाले>या 6वभतूींनी 

<श(ण-साराची उYYवल परंपरा �नमा!ण केल=. <श(णसाराची क>पना HयांXया 

थोर काया!मळेु आमXया मनोभमूीत खोलवर -जल=. भारतीय पातळीवरह= राजा 

राममोहन रॉय, स�यद अहमद अशांसारpया थोर 
यrती होHयाच. अ<लकडXया 

काळातील आSहांला प;र/चत उदाहरण Sहणजे सयाजीराव महाराजांच.े ताHपय!, 

मनोभमूीत -जले>या या आकां(ेला 9वातं�याjतीनंतर वाव <मळणे अगद= 

9वाभा6वक होते. मया!दा होHया, Hया फrत साधनसामnीXयाच.  

 

9वातं�य-ाjतीनंतर झालेला <श(णसार हा या वचैा;रक आWण सामािजक परंपरांचा 

प;रपाक Sहणावयास हवा, पण Hयातह= एक मोलाचा 6वचार होता. आप>यापढु=ल 

�नर�नराळे 8न सोडवायच ेझा>यास HयासाठZ अ/थ!क 6वकास झपाyयाने केला 

पाgहजे, या6वषयी या सव! 6वचारवंतांच ेएकमत होते. आप>या देशात ातं, भाषा, 

धम! यांची असलेल= 6व6वध kपे अशी गुंतागुंतीची आहेत, कc Hयामळेु आ/थ!कच 

काय, परंत ुइतर राजकcय, सामािजक (ेbातंील 8नांची उHतरे शोधwयाच ेकामह= 

अ/धक गुंतागुंतीच ेव अवघड होत.े यासाठZ देशाXया या 6व6वधतते अंतभू!त असे जे 



ऐrय आहे, ते आधी शोधावे लागेल. आWण त ेशोधwयासाठZ लोकशाह=ची पoती ह=च 

यो�य �नण!यपoती आहे, हे मा�य करावे लागत.े 

 

लोकशाह= Sहणजे केवळ बहुमताने �नण!य घेwयाची पoती, असे न मानता ती 

जीवन�न�ठा बनावी लागेल, तरच �तचा पाया भrकम होईल, याची जाणीवह= 

अनेकांना होते. जात, गोत, धम!, भाषा, देश, �त�ठा, पसैा इ. सवाUपे(ा 
यrतीच े


यrती Sहणून ाथSय मा�य के>यावाचनू लोकशाह= ह= जीवन�न�ठा होऊ शकत 

नाह=. तशी ती झाल= पाgहजे. लोकशाह= �नण!यपoती वा राYय
यव9था राबवनू, 

डोईस मत ह= तरफ वापkन समतेवर आधारलेला समाज �नमा!ण करwयाच ेउg��ट 

आपण पढेु ठेवले आहे. असा समाज �नमा!ण करwयाच ेआ/थ!क 6वकास हे देखील 

एक महHHवाच ेसाधन आहे. अशा समाजरचनेच े9वjन साकार 
हाव,े यासाठZ 

<श(णाची आव8यकता आWण उपयrुतता 'यानी घेऊन आपण यHनशील राgहलो. 

9वातं�याHतर काळात झाले>या <श(णसाराची ह= खर= पा8व!भमूी आहे, असे मला 

वाटते. 

 

<श(णसाराचा हा मळू हेत ूल(ात घेता Hयाबाबतची आपल= जबाबदार= 'यानात 

येईल. हा <श(णाचा सार वाढता राgह>याने Hयाचा दजा! खालावेल, अशी तhार 

अनेक वेळा कानांवर येते, परंत ुहा केवळ ताHका<लक प;रणाम मानावा लागेल. 

उलट, समाजाची औfयो/गक 6वकासाकड ेवाटचाल सkु झाल=, कc Hयातील सगळे 


यवहार अ/धक व<ैश�yयपणू! होत जातात आWण ते चाल6वwयासाठZ 6व<श�ट 

9वkपाच ेBान, कौश>य व (मता असणे आव8यक ठरते. <शकलेले लोक मठूभर 

असतील, तर अशा गतशील समाजाच े
यवहार सरुळीतपणे चालचू शकणार 

नाह=त, ह= गो�ट आजXया स<ुश�(तांनी ओळखल= पाgहजे. <श(णाचा सार सkु 

झाला, कc Hयाचा कस वा दजा! सधुारwयाची इXछा समाजातच �नमा!ण होईल आWण 

कालांतराने आमचा <श(णाकड ेपाहwयाचा eि�टकोणह= बदल ूलागेल. <श(ण ह= ख-

याख-ुया अथा!ने समाजाची जबाबदार= बनेल. 



 

<श(णाXया दYया!चा 6वचार करताना परंपरागत चौकट=तून आSहांला बाहेर पडावे 

लागेल. मठूभर लोक <शकत असताना <श(णhमाच ेजे 9वkप यो�य ठरेल, ते 

आता सव! समाजच बहुसंpयेने <श(णाकड ेवळत असताना बदलावयास नको काय? 

8न केवळ <श(णाचा आलेख बदलनू सटुणार नाह=. शालेय <श(णhमाची ११ वषA 

आWण महा6वfयालयाची ४ वषA याऐवजी १०+२+३ असे जे
हा आपण Sहणतो, ते
हा 

Hयात फrत आक�याचं ेको�टक बदलनू बेर=ज सारखीच काढwयाची क>पना 

अ<भेत आहे, असे मला वाटत नाह=. <श(ण समाजा<भमखु करwयाXया gदशनेे 

टाकलेले त ेपgहले महHHवाच ेपाऊल होय. त ेफलदायी होwयाXया e�ट=ने 

अ|यासhमात 6व6वध कारXया कौश>यांना, 
यावसा�यक हु�नरानंा, बौ6oक 

(मतेला 9थान <मळाले पाgहजे आWण Hयाची न
याने उभारणी झाल= पाgहजे. हे 

बदल करणे वाटते �ततके सोपे नाह=. कारण एका पर=ने त े<श(कातंील बदलच 

होतात. HयासाठZ <श(कांचा eि�टकोण बदलणे इ�ट व आव8यक ठरते. नवे कौश>य 

व Bान ाjत कkन घेwयाची <श(कांची तयार= नसेल, तर 6वfया_याUना त ेकसे 

ाjत होणार? �नदान त-ण <श(कांनी तर= �त�ठेची खोट= क>पना उराशी न 

बाळगता, पगार, महागाई, नोकर=च े9थयै! इHयाद= 8नांबरोबरच इकडहे= ल( fयावे 

आWण आपला जबाबदार=चा वाटा उचलावा, असे मी सचुवीन. यापढेु सव! समाजच 

सतत <शकत राgहला पाgहजे. 6वfयापीठातून बाहेर पडलो, कc <श(ण संपले, हा 

औपचा;रक eि�टकोण झाला. HयाXयापढेु जाwयाची गरज आता �नमा!ण होत आहे. 

अ/धका/धक होणार आहे. आWण या बाबतीत स<ुश�(तांनी-6वशषेत: <श(कांनी-

चांगला आदश! घालनू gदला पाgहजे, असा मी आnह धर=न. 

 

सभोवतालच ेजीवन आज झपाyयाने बदलत आहे, या बदलाची गती वाढ6वwयाच ेयHनह= 

आपण कर=त आहोत. 6वBान आWण तंb6वfया यांXया योगाने आजXया जगात चंड 

hातंी होत आहे. जग लहान होत आहे. जीवनाची सव! अंगोपागें तंb6वfयेने 
यापल= 

आहेत. सव! (ेbातं होत असले>या या बदलांची गती पाgहल=, Sहणजे मन (णभर 

भांबावनू जात.े या घटनेचा एक साधा अथ! असा, कc यापढेु भ6व�यकाळातील 8न 



सोड6वताना भतूकाळाचा फारसा उपयोग होऊ शकणार नाह=. परंपरेच ेाब>य असले>या 

आमXया समाजात परंपरेचा अथ! प�ुहा न
याने तपासwयाची गरज �नमा!ण होईल आWण 

भ6व�याकड ेअ/धका/धक e�ट= वळवावी लागेल. आजची �oा9थाने समळू नाह=शी होती, 

असे नाह=, परंत ुआजवर चालत आलेल वाद, कलह, भेदाभेद हे सारेख अ9ततु व अयो�य 

Sहणून सोडावे लागतील, यात मळुीच शंका नाह=. �oांचा अथ! प�ुहा न
याने लावावा 

लागेल, 'येयस�ृट= नीट पारखावी लागेल. ह= जबाबदार= न
या त-णांना �यावी लागणार 

आहे - हे सव! सापे(ाने साधता यावे, यासाठZ केवळ Bानाची उपासना वा बoुीची 

जोपासनाच कkन चालणार नाह=, तर भावनांची ग>भता आWण अंत:करणाचा मोठेपणा 

अंगी असणे आव8यक आहे. या e�ट=ने आजXया <श(णhमातील खेळ, सां9कृ�तक काय! 

इHयाद=ंचा व Hयाचबरोबर राि�^य छाbसेना, नॅशनल 9टुडटंस ्सि
ह!स iकंवा महारा�^ातील 

भसेूना अशांसारpया उपhमाकंड ेपाgहले पाgहजे. त-ण 6वfयाथ� <मbांना सामािजक 

प;रि9थतीच ेBान यथाथ! आकलन 
हावे आWण HयांXया भावनांच ेशoुीकरण होऊन 

सामािजक समता-9थापनेXया ती�तेची HयांXया मनात वाढ 
हावी, हा या उपhमांमागील 

हेतू आहे. कोण उHतम खेळतो, याला महHHव आहेच, परंतु Hया बरोबरच िजंकला iकंवा 

पराभतू झाला असताना तो कसा वागतो, याला �ततकेच iकंबहुना Hयाहूनह= अ/धक 

महHHव आहे, हे 'यानात ठेवले पाgहजे. 

 

<श(ण(ेbाची 9वातं�य ाjतीनंतरXया गे>या सHतावीस वषाUत प�ुकळच वाढ झाल= आहे. 

<श(णसं9थाह= वाढ>या आहेत. येथील दरडोई उHप�नाXया मानाने ाथ<मक <श(ण 

घेणा�यांची संpया पाgह>यास आप>यासारpया इतर 6वकसनशील रा�^ांXया तुलनेने ती 

दपुट=हून अ/धक आहे. 6वBान (ेbातील दरवष� तयार होणा-या 9नातकांची (पदवीधरांची) 

संpया पाgह>यास जगात आमचा �तसरा hमाकं लागतो. आमXया आजXया सम9या 

अHयंत कठZण आहेत, हे मा�य केलेच पाgहजे. Hयातून उपाय काढwयाच ेआमच ेआजवरच े

यHन अपे(ेमाणे सफल झाले नाह=त, हेह= नाकारता येत नाह=. यामळेु आमची त-ण 

6पढ= आज रागावलेल= आहे, हे मला माह=त आहे. <श(णाXया साहा�याने सामािजक 

8नांच ेआकलन झा>यामळेु Hयांना राग आला आहे, हे उघड आहे. आWण Sहणूनच हे 

आकलन 
यथ! जाणार नाह=, अशी आशा बाळगwयास आधार आहे. ज<मनीत टाकलले बी 



एकदा अंकुरले, कc वरच जाणार, खाल= न
हे ! गे>या सHतावीस वषाUत पेरले>या श(ैWणक 

बीजाला आता अंकूर फुटू लागले आहेत. आजXया-एरवी �नराशाजनक वाटणा-या 

प;रि9थतीत हा एक महHHवाचा आशचेा iकरण आहे, असे मानणारा मी आहे. 

 

१९. राजकBय �नण<य आ-ण प8रवत<नाची �W$या 

२ सjटdबर १९७५ रोजी संयrुत रा�^संघातील भाषणाXया आधारे 

आ/थ!क (ेbात सा-या जगाला जाणवत असले>या काह= तातडीXया 8नांचा 6वचार 

करwयासाठZ संयrुत रा�^संघाच ेऐ�तहा<सक महHHवाच ेसहावे 6वशषे अ/धवेशन द=ड 

वषा!पवू� भरले होत.े सव! देशांना पर9परांवर अवलंबनू राहावे लागत अस>यामळेु 

नवी आंतरराि�^य अथ!
यव9था �नमा!ण करwयाची गरज आहे, यावर Hया 

अ/धवेशनात एकमत झाले होते. ब<ल�ठ आWण �ीमंत देशांच ेयापढेु जगावर वच!9व 

राहता कामा नये, असेह= Hयावेळी Sहटले गेले होत.े 

 

Hया अ/धवेशनात जे ठरले होत,े Hयाची अंमलबजावणी करwयाची काह= देश 

टाळाटाळ कर=त आहेत, ह= ददु�वाची बाब आहे. पर9पर-सहकाया!Xया भ<ूमकेपासनू त े

देश दरू जात असनू, HयांXया eि�टकोणात पारंप;रक वसाहतवाद= वHृती gदसनू येत 

आहे. काह= थो�या देशांनाच संपHती संपादन करwयाचा आWण साम_य! जोपासwयाचा 

अ/धकार आहे, असे हे देश मानतात. जाग�तक साधनसंपHतीम'ये आप>याला रा9त 

आWण �या�य gह9सा <मळाला पाgहजे, या 6वकसनशील देशांXया मागणीबाबत काह= 

6वक<सत देशांची �तकूल �तihया आढळून आल= आहे. संयrुत रा�^संघाXया 

सहा
या खास अ/धवेशनाम'ये आ/थ!क पेचसंगांचा 6वचार झाला, तर Hया 

पेचसंगाला तsड देwयात अपयश का आले, आWण तो पेचसंग सोड6वwयासाठZ नवे 

कोणत ेयHन करावयास हवेत, यासंबंधीचा 6वचार सात
या खास अ/धवेशनात 

करावा लागणार आहे. 



 

नवी आंतरराि�^य अथ!
यव9था पढु=ल सव!मा�य <सoांतांXया आधारावर अि9तHवात 

यावयास हवी, असे आSह= मानतो: 

 

(१) स'याXया पर9परावलंबी जगात एका देशाXया वा समहूाXया गतीचा वा 

पीछेहाट=चा इतर देशावंर वा समहूांवर ताHकाळ Hय( प;रणाम होत असतो. 

 

(२) पर9परावलंaबHवाम'ये सामदुा�यक जबाबदार=चा <सoांत अटळपणे स/ूचत आहे. 

कारण सामदुा�यक जबाबदार= मानल=, तरच 6वषमता आWण अ�याय नाह=सा करता 

येईल.  

 

(३) स'याXया अथ!
यव9थेम'ये कोणते बदल करावयास हवेत, यासंबंधीच े�नण!य 

घेताना सव! देशांना आपापल= मत ेमाडंwयाची मभुा असल= पाgहजे आWण  

(४) राि�^य आWण जाग�तक 6वकासाचा 6वचार कर=त असताना ादे<शक 

पर9परावलंबनाच ेमहHHव जाणून घेतले पाgहजे. 

 

राि�^य 6वकासाची जबाबदार= Hया Hया देशाXया सरकारवर पडत असल=, तर= 

जाग�तक 6वकासाची जबाबदार= आंतररा�^=य 
यापार, गुंतवणकू, उfयोग
यवसाय 

आWण तंbBान यांची सbू ेYयांXया हातांत आहेत, Hयांनीच मpुयत: 9वीकारल= 

पाgहजे. थोडrयात सागंायच,े तर 6वक<सत आWण 6वकसनशील देश यांXया 

दरSयानची आ/थ!क 6वषमता नाह=शी झाल= पाgहजे आWण जाग�तक आ/थ!क 

6वकासातील आपला उ/चत वाटा आप>याला <मळाला पाgहजे, ह= 6वकसनशील 

देशांची मpुय मागणी आहे. HयासाठZ स'याXया अ�याय आWण 6वषमता कायम 

ठेवणा-या आWण वाढ6वणा-या यंbणा नाह=शा कkन Hया जागी न
या यंbणा 

उभार>या गे>या पाgहजेत. हा अ�याय दरू करwयाचा यHन पवू� करwयात आलेला 

नसला, तर= जाग�तक अथ!
यव9थेची पनुर!चना करणे आप>याह= gहताच ेआहे, याची 

जाणीव 6वक<सत देशानंा होऊ लागलेल= आहे, हे मा�य केलेच पाgहजे. एका देशाने 



वा गटाने इतरांवर वच!9व 9था6पत करावे, ह= प;रि9थती अ�न�ट अस>यामळेु 

सHतेच े6वकd 7=करण करायला हवे, हा 6वचारह= पढेु येऊ लागला आहे. 6वकासाXया 

6व6वध बाजूंचा 6वचार करwयासाठZ संयrुत रा�^संघाXया 
यासपीठावर आWण अ�यb 

अनेक देशांXया प;रषदा भरत आहेत, हा या न
या जाWणवेचा परुावाच Sहटला 

पाgहजे. 

 

सात
या 6वशषे अ/धवेशनात 6वकास आWण आंतरराि�^य सहकाय! यांचाच 

मpुयHवेकkन 6वचार होणार आहे. Hयेक 6वकसनशील देश आप>या लोकांसाठZ 

�या�य समाज
यव9था �नमा!ण करwयाचा यHन कर=त असताना Hया यHनांना 

आंतरराि�^य साहा�य आWण सहकाय! यांच ेपाठबळ <मळायला हवे. नवी 

आंतरराि�^य अथ!
यव9था आव8यक आहे, असे 6वक<सत देशांनी नसुते मा�य कkन 

काह=च सा'य होणार नाह=. गर=ब देशांच ेउHप�न वाढ6वwयासाठZ, भकेुले>यांना 

अ�नधा�य परु6वwयासाठZ आWण 6वकसनशील देशांXया 
यापार6वषयक अट= 

सधुारwयासाठZ 6वक<सत देशांनी Hय( पावले टाकल= पाgहजेत. १९७० म'ये Sहणजे 

या 6वकास-दशकाXया ारंभी संयrुत रा�^संघाXया सव! देशांनी असे मा�य केले 

होत,े कc '6वकसनशील देशांXया 6वकासाची मpुय जबाबदार= Hया देशांवरच पडत 

असल=, तर= जोपयUत 6वक<सत देश Hयांना अ/धक अथ!साहा�य उपलtध कkन देत 

नाह=त आWण HयांXया बाबतीत अ/धक उदार आ/थ!क आWण 
यापार6वषयक धोरण 

9वीकारत नाह=त, तोपयUत 6वकसनशील देशांनी iकतीह= यHन केले, तर= Hयांना 

आपला अपे�(त आ/थ!क 6वकास 7तुगतीने सा'य करता येणार नाह=.' Sहणूनच 

आंतरराि�^य 6वकासाच ेयोजनाकाय! येHया काह= सjताहातंच केले गेले पाgहजे. 

आWण ह= योजना अ/धक Hययकार=, दरूe�ट=ची, व परुोगामी होwयासाठZ या 6वशषे 

अ/धवेशनानेच Hयाला आव8यक ती राजकcय गती आWण चालना fयावयास हवी. 

मदत आWण 
यापार या दोन मpुय खांबांवरच 6वकास6वषयक आंतरराि�^य सहकाय! 

उभे असते. पवू� मदत आWण 
यापार यांXयावर वेगवेगळा भर देwयात येत असे. 

अल=कड े�ीमंत देशाकंडून गर=ब देशांना होत असले>या 9वयं9फूत! साहा�याबाबत 

उदासीनताच gदसनू येते आहे. ब-याचशा �ीमंत देशाकंडून मदतीचा ओघ 



वाढwयाऐवजी कमी झा>याचचे आढळत.े आंतररा�^=य 6वकास मोgहमेम'ये आ/थ!क 

साहा�याची जी उg��टे �नधा!;रत करwयात आलेल= होती, ती परु= करwयात आलेल= 

नाह=त. उलट या साहा�याम'ये घटच होत चाललेल= आढळते. यासंबंधी असेह= 

Sहटले जात,े कc 6वकास6वषयक साहा�य देwयाबाबत काह= देश खळखळ कk 

लागले असनू, 6वकसनशील देशांना आप>या गतीचा �नधा!;रत टjपा गाठwयाइतके 

6वक<सत देशाकंडून साहा�य <मळwयाची शrयता कमी आहे. याबाबत हे 9प�ट केले 

पाgहजे, कc 6वकसनशील देशांचा वाढता आयात-खच! आWण �नया!त-
यापारातील घट 

यांXयांतील सांधा जुळ6वwयासाठZ 6वक<सत देशांकडून 9वयं9फूत! साहा�य होणे 

अHयाव8यक आहे. �ीमंत देशांXया राजकcय इXछाशrतीवरच हे अवलंबनू राहणार 

आहे, हेह= खरे आहे; Sहणूनच याबाबतीत आnहाने बोलले पाgहजे. परदेशांना 

fयावयाXया मदतीत 6वक<सत देशांमधील नाग;रकांचा सहभाग असतो, हे िजतके 

खरे आहे, �ततकेच हेह= खरे आहे, कc 6वक<सत देशांम'ये तयार होणा-या मालासाठZ 

6वकसनशील देशातंील खरेद=दार पसेै मोजत असतात. येथे आणखीह= एक गो�ट 

9प�ट केल= पाgहजे. आपल= म>ूयेच आप>या आंतरराि�^य कृतीमं'ये �तaबaंबत 

होत असतात. अ/धकृत 6वकास6वषयक साहा�य जेमतेम ७०० कोट= डॉलस!Xया 

आसपास असताना 6वनाशकार= श9bा9b े�नमा!ण करwयाचा जाग�तक खच! भरमसाट 

वाढलेला असावा, ह= /चतंाजनक बाब आहे. 

 


यापार हा आंतरराि�^य सहकाया!तील दसुरा आधार आहे. जे आंतरराि�^य 

साहा�याबाबत Sहटले आहे, त ेआंतरराि�^य 
यापारालाह= लाग ूपडते. जाग�तक 


यापार, उfयोग आWण तंb6वBान यांXयाम'ये 6वकसनशील देशांना फारसे 9थान 

लाभलेले नाह=. 6वकसनशील देशाकंडून �नया!त होत असले>या मालाXया iकमती 

एक तर Hया कमी असतात iकंवा सतत अि9थर तर= असतात. Hयामळेु 

6वकसनशील देशांचा आयात-खच! इतका वाढला आहे, कc �नया!त-उHप�नात १०० 

टrके वाढ झाल=, तर= Hयांना आयात आWण �नया!त यांXयातील समतोल साधता 

येणार नाह=. असे असले, तर= देखील 6वकसनशील देशांना परदेशाकंडून जे उHप�न 

<मळत,े ते मpुयत: 
यापाराfवारेच <मळत असते. मदतीचा भाग Hयात अHय>प 



असतो. Sहणून आयात व �नया!त करणा-या 6वकसनशील देशांच ेgहतसंबंध 

सटुसटु=त राहतील, अशा पoतीने व9तूंXया आंतरराि�^य 
यापाराम'ये �नि8चत 

आWण समि�वत मांडणी करwयाची तातडीची गरज आहे. या e�ट=ने योजना पढेु 

आले>या आहेत. व9तूंचा समि�वत 6वचार करावा, असे एका योजनेम'ये Sहटलेले 

आहे. या समि�वत काय!hमाबाबत आता राजकcय करार करwयात आला, तर Hयाचा 

तांabक तपशील पढु>या वष� नरैोबी येथे ठरवता येईल. समि�वत कराराची क>पना 

नवीह= नाह= आWण hां�तकारकह= नाह=. कारण काह= 6वकसनशील देश आWण 

यरुोपीय सामदुा�यक बाजारपेठ यांXयांतील करार ब-याच माणात असाच आहे. हा 

करार याच मलूभतू गो�ट=ंवर आधारलेला आहे. साठा करwयाची यंbणा, सामgूहक 

अथ!�नधी, अनेक प(ीय तरतुद=, भरपाईसाठZ उदार 9वkपाची आ/थ!क यंbणा आWण 

ihया �न 6व6वधता यांबाबतीत नवा eि�टकोण हा या योजनेचा गाभा आहे. ह= 

योजना सव! 6वकसनशील देशांXया बाबतीत 9वीकारwयाच ेमा�य झाले, तर संयrुत 

रा�^संघाXया चौ_या 
यापार 6वकास प;रषदेला �तचा तपशील ठर6वता येईल. 

कXXया मालाXया 
यापाराबाबत खास ल( fयावे लागेल. 

 

कोणHया कXXया मालाचा या करारात अंतभा!व करावयाचा, याचा 6वचार केला जात 

आहे. परंत ुHयाह=पे(ा उHपाgदत आWण अध!उHपाgदत व9तूंXया 
यापाराचा 8न 

�ततकाच महHHवाचा आहे. 
यापार आWण जकात यासंबंधीXया संघटनेमाफ! त 

आंतरराि�^य 
यापाराबाबत स'या जी बोलणी चाल ूआहेत, ती फारशी फल7पू 

होwयाची शrयता gदसत नाह=. 

 

Sहणूनच उHपाgदत व9तूंXया 
यापाराचा 8न 6व<श�ट eि�टकोणातून हाताळला 

पाgहजे. आंतरराि�^य 
यापाराम'ये जकात कराXया kपाने वा अ�य 9वkपात Yया 

अडचणी �नमा!ण झाले>या आहेत, Hयाह= दरू के>या पाgहजेत. तसेच उHपाgदत 

व9तूंचा परुवठा आWण �न<म!ती, 6वhc आWण 6वतरण या 8नाचंाह= 6वचार 
हावयास 

हवा. अnhमाबाबत सव!साधारण पoत अवलंaबwयाचा 6वक<सत देशांचा �नण!य 

9वागताह! असला, तर= या पoतीत आणखी व9तूंचा अंतभा!व होणे, जकातीच ेमाण 



कमी करणे व करबाvय अडचणी <श/थल करणे या उपायांचा समावेश 
हावयास 

हवा. 

 

आंतरराि�^य चलन-पoतीम'ये सधुारणा 
हावयास हवी, ह= सव! 6वकसनशील 

देशांची आणखी एक महHHवाची मागणी आहे. आंतररा�^=य चलनपoतीXया 


यव9थापनात भाग घेता आला पाgहजे. या गो�ट=ंची फारशी दखल आजपयUत 

घेwयात आलेल= नाह=. न
या आंतरराि�^य राखीव �नधीXया �न<म!तीत आWण 

6वकास6वषयक साहा�याम'ये काह= तर= दवुा असला पाgहजे, ह= 6वकसनशील 

देशांनी सातHयाने केलेल= मागणी दलु!�(तच राgहलेल= आहे. एकूण जाग�तक 

लाकसंpयेपकैc ७० टrके लोकसंpया 6वकसनशील देशातं राहत असताना, गे>या 

वीस वषाUत �नमा!ण झाले>या जादा �नधीपकैc ४ टrकयांपे(ाह= कमी रrकम 

6वकसनशील देशांना <मळालेल= नाह=. 

 

Sहणून आंतरराि�^य नाणे6व�नमयाबाबत केवळ न
या पoती सkु कkन भागणार 

नाह=. 6व�नमयातील मेळ जम6वताना पडणा-या बोYयाच ेसमान वाटप, ि9थर आWण 

जळुवनू घेता येwयाजोगे 6व�नमयदर, मpुय राखीव साठा Sहणून सो�याऐवजी पसेै 

काढwयाXया 6वशषे अ/धकारांना मा�यता, 6वकसनशील देशांना fयावयाXया 

अ>पकाल=न मदतीची 
याpया असे इतर अनेक 8नह= चलन6वषयक सधुारणेत 

�नग�डत आहेत. 

 

अथ!कारणाXया (ेbांत कजा!चा 8न सवाUत महHHवाचा आहे. कारण गे>या काह= 

वषाUम'ये 6वकसनशील देशांच ेकज! चंड माणात वाढले आहे. या 8नांचा अ|यास 

करwयाचा थोडासा यHन झालेला असला, तर= हे काम इतrया संथ गतीने होते 

आहे, कc कज! घेणा-या देशांXया सम9यांची ध�नक देशांना जाणीवच झालेल= नाह=, 

असे अनमुान काढावे लागत.े 

 

स'याXया प;रि9थतीतनू माग! काढwयासाठZ आWण बदलHया आ/थ!क प;रि9थतीशी 



जळुवनू घेwयासाठZ 6वकसनशील देशांना आ/धक �नधी उपलtध झाला पाgहजे. हा 

�नधी <मळ6वwयासाठZ 6वकसनशील देशांना आप>या जवळची मलूभतू साधनसंपHती 

6वक<सत देशाकंड ेपाठ6वwयाची प;रि9थती �नमा!ण होता कामा नये. कारण Hयामळेु 

Hयांचा आ/थ!क बोजा वाढेल. सवलतीXया दराने अथ!साहा�य होत नस>यामळेु 

भारतासह अनेक देशानंा केवळ गुंतवणकुcसाठZ न
हे, तर दैनंgदन गरजांसाठZह= 

च�या दराने कज! �यावे लागत आहे. Hयामळेु 6वकसनशील देशानंा <मळत असलेल= 

मदत कज!फेडीतच खच! करावी लागत आहे. 

 

6वकास6वषयक आ/थ!क साहा�याचा कोणताह= काय!h म आखताना गर=ब देशाकंडून 

�ीमंत देशाकंड ेमलूभतू संपHतीचा ओघ वाहणार नाह=, अशी द(ता �यावयास हवी. 

Hयाचमाणे aबकट आ/थ!क प;रि9थतीचा तडाखा अनेक देशांना बसलेला अस>यामळेु 

खास काय!hमात जी ल(णे �नधा!;रत केलेल= आहेत, तीह= 'यानात घेतल= पाgहजेत. 

या देशापढु=ल 8न सोड6वwयाचा यHन करणे ह= यापढु=ल कोणHयाह= काय!hमाची 

मखु gदशा असायला हवी. जाग�तक चलनफुगवटा, पाि8चमाHय देशांमधील मंद=, 

चलन6वषयक अि9थरता, आयातीचा आWण 6वशषेत: अ�नधा�ये, इंधन, खत ेआWण 

तयार माल यांXया आयातीचा वाढता खच! यांमळेु 6वकसनशील देशांXया 6वकासात 

मोठाच अडसर �नमा!ण झालेला आहे. 

 

Hयेक देशाने आप>या पर=ने यHनांची पराका�ठा केल=, तर सगqयांचाच भार कमी 

होऊन कोणHयाह= एका देशाला जादा Hयाग करावा लागणार नाह=. यापढेु आयात-

खचा!त वाढ होणार नाह=, असा सव! देशांनी तातडीने यHन केला पाgहजे. तसे झाले, 

तरच 6वकासासाठZ आव8यक असले>या आयातीपासनू 6वकसनशील देशांना वं/चत 

राहावे लागणार नाह=. स'याXया कजा!Xया बोYयाम'ये आणखी असvय वाढ होणे 

6वकसनशील देशांना झपेwयासारखे नाह=. 

उHपादन, 
यापार, खते द=घ!काल=न गुंतवणकू आWण सरु�(तता अशा सव! बाजूंनी 

अ�नधा�यांXया सम9येचा गे>या वष� रोम येथे भरले>या जाग�तक अ�नधा�य 

प;रषदेने 6वचार केला. या प;रषदेत अनेक �नण!य घेwयात आले. या �नण!यांची 



Hवरेने व प;रणामकारकर=Hया अंमलबजावणी करणे ह= Hयेक देशाची िजSमेदार= 

आहे. अ�यथा 6वकसनशील देशांXया इतर (ेbांतील 6वकास-योजनांच ेफ<लत हाती 

येणे अशrय आहे. 

 

सा-या जगभर आ/थ!क गतीचा 6व9तार करावयाचा असेल, तर 6वकसनशील देशांना 

पर9परांशी सहकाय! के>या<शवाय गHयंतरच उरत नाह=. आपापसातंील 
यापार 

एखाfया 6वक<सत देशाXया म'य9थीतून करwयाचा जुना वसाहतवाद= कार सोडून 

gदला पाgहजे. 6वकसनशील देशांनी पर9परांसंबंधीच ेपवू!nह टाकून gदले, तरच 

पर9परांXया सहकाया!ने Hयेक देश समथ! होऊ शकेल. 

 

6वकसनशील देशांपाशी साधनसंपHती, तYB, तांabक Bान, कुशल कामगार, इHयाद= 

गो�ट=ंचा मळुीच तुटवडा नाह=. या सव! गो�ट=ंची पर9परांXया 6वकासासाठZ 

देवाणघेवाण करणे मळुीच अवघड ठk नये. या e�ट=ने डाकार (सेनेगल) येथे 

भरले>या अ<लjत देशांXया बठैकcत काह= �नण!य घेwयात आलेले आहेत. बरेचसे 

6वकसनशील देश न
यानेच 9वतंb झालेले आहेत. एखाfया सा�ाYयसHतेमाफ! तच 

Hयांचा पर9परांशी संबंध येत असे. ह= प;रि9थती यापढेु कायम राहता कामा नये. 

6वकसनशील देशांनी पर9परांशी घ�न�ठ संबंध 9था6पत केले, तर ते 9वत:च 

आपापला 6वकास सा'य कk शकतील. या काया!म'ये 6वक<सत देशांनी मदत केल=, 

तर ठZकच; पण ती <मळाल= नाह=, तर=ह= अडून राहता कामा नये. 

 


यापार, अथ!कारण आWण तंb6वBान या (ेbांम'ये 6वकसनशील देशांना पर9परांशी 

कसे सहकाय! करता येईल, याचा समn 6वचार करwयाच े<लमा येथे भरले>या 

अ<लjत देशांXया पररा�^मं�यांXया बठैकcत ठरले आहे. आंतरराि�^य 
यासपीठावkन 

जाग�तक 8नांXया सोडवणकुcचा 6वचार होत असला, तर= देखील 6वकसनशील 

देशांनी आपले 8न सोड6वwयासाठZ एकमेकांना साहा�य करwयाचा माग! 

अवलंaबलाच पाgहजे. नसै/ग!क साधनसंपHतीचा 6वfयमान आWण संभा
य साठा, 

उपलtध तंb6वBान आWण मानवी कसब यांXया क(ेत राहूनह= 6वकसनशील देशांना 



अनेक पर9परपरूक (ेb ेशोधता येतील, हे काय! करwयासाठZ आSह= 6वक<सत देश 

आWण आंतरराि�^य संघटना यांच ेसहकाय! अपे(ीत आहोत. कारण Hयायोगे 

6वकसनशील देश आWण 6वक<सत देश यांXयात नवे दवेु �नमा!ण होऊ शकतील. 

 

6वकसनशील देशांमधील सहकाय! सकुर आWण व6ृoगंत करwयासाठZ न
या संघटना, 

यंbणा आWण साधने �नमा!ण केल= पाgहजेत, असे आSह= मानतो. हे सहकाय! दोन 

त�हांनी करता येईल. देवाणघेवाणीम'ये समानता आणwयासाठZ समि�वत कृती 

करणे, ह= एक र=त होय आWण ाधा�य 9वkपाच े
यापार= करार कkन 
यापारवoृी 

करणे, हा दसुरा माग! आहे. 6वकसनशील देशाXया एकूण �नया!त-
यापारातील अवघा 

२० टrके 
यापारच 6वकसनशील देशांम'ये होत असतो. याउलट, 6वक<सत देशांच े

पर9परातंील 
यापाराच ेमाण ७५ टrके आहे. Sहणून 6वकसनशील देशांनी 

आपापसांतील 
यापार वाढ6वwयास ाधा�य gदले पाgहजे. तसाच Hयांनी आपाप>या 

व<ैश�yयांचा पर9परांना लाभ कkन fयावयास हवा. ह= पoत प;रणामकारक 

होwयासाठZ या 
यापाराम'ये कXXया मालामाणे उHपाgदत मालांचाह= समावेश होणे 

आव8यक आहे. 

 

जे 6वकसनशील देश जाग�तक बाजारपेठेला कXचा माल परु6वतात, Hयांनी आपले 

�नण!य एकजुट=ने घेतले, तर 6वक<सत देशाशंी iकंवा बहुराि�^य महामंडळाशी 


यापार6वषयक अट= �नि8चत करताना Hयानंा �नि8चतच आHमबळ येईल. अशा 

काह= क>पना, न
या यंbणा 9थापन कkन Hयांची 
यवहाय!ता अजमावनू पाहता 

येईल.  

 

�ीमंत देश आWण गर=ब देश यांनी एकमेकां6व-o संघषा!चा प6वbा घेwयाऐवजी 

सहकाया!ची भ<ूमका 9वीकारावी, असे आSह= सतत Sहणत आलेलो आहोत. �ीमंत 

आWण गर=ब देशांम'ये तणावाच ेवातावरण �नमा!ण के>याने केवळ 6वकसनशील 

देशांचचे न
हे, तर सा-या जगापढु=ल जgटल 8न सटूु शकणार नाह=त. जाग�तक 



साधनसंपHतीचा सजुाण आWण सयुो�य वापर करावयाचा असेल, तर सहकाय! आWण 

पर9परसामंज9य यांचाच आधार �यावयाला हवा, अशी आमची eढ �न�ठा आहे.  

 

पवू� कधीह= न
हता, एवढा गंभीर आ/थ!क पेचसंग स'या जगापढेु उभा आहे. हा 

पेचसंग इतका 
यापक आहे, कc तो सोड6वwयासाठZ ारंभ कोठून करावयाचा, हेह= 

नीटसे उमजत नाह=. हे सव! 8न चटकन ्सटुतील, असेह= आSह= मानत नाह=. 

परंतु Sहणून आपण उशीर कkनह= चालणार नाह=. यांपकैc कोणHयाह= एका 8नावर 

ल( कd g7त करwयाऐवजी सव! 8न सोड6वwयासाठZ एकाच वेळी अनेक बाजूंनी 

�नधा!रपवू!क यHन करwयाची गरज आहे. 

 

उHप�न आWण संपHती यांXया वाढHया असमथ!नीय 6वषमतेला रोखायला 6वfयमान 

राि�^य आWण आंतरराि�^य यंbणा अप-ुया पडले>या आहेत. साधनसामnी आWण 

तंbBान यांXयातंील स'याची गुंतवणकू मpुयत: बहुराि�^य महामंडळाकडूनचा 

कारभार अशा अ
यवहाय! र=तीने चालतो, कc Hयामळेु 6वकसनशील देशांना आप>या 

साधनसंपHतीचा आप>या 6वकासासाठZ वापर करwयावर बंधने पHकरावी लागतात. 

6वकसनशील देशाXंया साव!भौमHवावर आWण 9वातं�यावर हा आघात आहे. Sहणून 

बहुराि�^य महामंडळाXया कामकाजावर अ/धक �नयंbणे घालwयाची आव8यकता 

आहे. 6वकास आWण सहकाय! यांना ह= महामंडळे साहा�यभतू ठरतील, अशा र=तीने 

Hयांच ेकामकाज 
हावयास पाgहजे. याबाबतीत 6वक<सत देशांXया शासनसं9थांवर 

6वशषे जबाबदार= येऊन पडते. साधनसंपHती आWण तंbBान यांXया 

देवाणघेवाणीबाबत Hयांनी पवू�पे(ा अ/धक माणात Hय( भाग घेतला पाgहजे. 

Hयाचबरोबर 6वकसनशील देशांतील 6वBान आWण तंbBान आWण तंbBान 6वक<सत 

करwयावरह= भर fयायला हवा. तसे झाले, तरच या देशांना आप>या जनतेची 

ग;रबी दरू करwयासाठZ आपल= साधनसंपHती वापरwयाची (मता ाjत होईल. 

6वकसनशील देशांनी दा;र7या6व-o सkु केले>या ल�याला चालना <मळेल, अशाच 

र=तीने आंतरराि�^य अथ!
यव9थेची फेररचना करावयास हवी.  

 



मानवजातीच ेभ6वत
य हा संयrुत रा�^संघाXया 6वचाराचा कd 7aबदं ूआहे. ह= 

जबाबदार= पार पाडwयासाठZ संयrुत रा�^संघाXया सव! साव!भौम सभासद देशांनी 

एकजुट=ने पढेु आले पाgहजे. हे काय! बहुराि�^य महामंडळाXया आWण खाजगी 

भांडवलदारांXया लहर=वर सोपवनू चालणार नाह=. कारण आतापयUतचा अनभुव असा 

आहे, कc बहुराि�^य महामंडळांनी 6वकसनशील देशांच ेसदैव शोषणच केलेले आहे. 

Sहणूनच उfयाXया न
या जगाला आकार fयायचा अ/धकार HयाXंयाकड ेयापढेु तर= 

सोप6वता कामा नये. 

 

आंतरराि�^य 
यापारातील तूट, वाढता चलनफुगवटा आWण अ9व9थ कkन टाकणार= 

मंद= यांमळेु एक वषा!पवू� जाग�तक अथ!कारणात मोठZच अवघड प;रि9थती �नमा!ण 

झालेल= होती. या सव! अ�न�ट घटनांची झळ मpुयत: 6वकसनशील देशांनाच सहन 

करावी लागल= आहे. भारतह= Hयापासनू अ<लjत राहू शकलेला नाह=. या अडचणीतून 

माग! काढwयासाठZ भारताने चलन6वषयक, उHप�न6वषयक, आWण आ/थ!क 9वkपाच े

अनेक उपाय योिजले आहेत. Hयामळेु iकमतींचा एकूण �नदAशाकं हळूहळू खाल= येत 

आहे. गे>या वषा!पे(ा भारतातील स'याची भावपातळी खाल= आलेल= आहे. असे 

करणे फारच थो�या देशांना शrय झाले आहे. 

 

माb 6वक<सत देशातं अजूनह= चलनफुगवyयाची प;रि9थती आWण भीती कायम 

अस>यामळेु, भारताला तयार मालाXया आयातीसाठZ जादा खच! करावा लागत आहे. 

१९७२ पासनू इंधनाXया आयातीवरचा खच! सतत वाढतच चालला आहे. गे>या 

वष!भरात आयात-खचा!त साठ टrके वाढ झालेल= आहे. �नया!त-
यापारातून भारताला 

जे परकcय चलन <मळत,े Hयापकैc ८० टrके रrकम अ�नधा�य, खत ेआWण इंधन 

यांXया आयातीवर खच� पडते. Hया माणाम'ये चहा, ताग, तंबाखू आWण कXच े

लोखंड यांXया iकमतीतं वाढ झालेल= नाह=. या aबकट अव9थेतून माग! काढwयासाठZ 

आSह= अनेक उपाय योिजले आहेत. तेलाXया वापरात काटकसर करwयात येत आहे.  

खतांच ेउHपादन वाढ6वwयाचा यHन होत आहे. कारखा�यांनी तलेाऐवजी कोळशाचा 

इंधन Sहणून वापर करावा, असा बदल केला जात आहे. जीवनाव8यक व9तंूXया 



वाटपात समानता आणणे, <श(णाचा सार करणे, आरो�य आWण आहार यांत 

सधुारणा करणे आWण 6वकासकाया!म'ये ि9bया आWण यवुक याचंा सहभाग वाढ6वणे 

इHयाद= गो�ट=ंना आSह= आमXया �नयोजन-काय!hमाम'ये अnhम gदलेला आहे. 

भारतातील प;रि9थतीवर ५६ कोट= लोकांच ेभ6वत
य अवलंबनू आहे. हे 8न 

सोड6वwयासाठZ आSह= राि�^य पातळीवर अनेक यHन कर=त असलो, तर= आमची 

6वकास6वषयक उg��टे सा'य करwयासाठZ आSहांला काह= (ेbातं तर= आंतरराि�^य 

सहकाया!ची आWण मदतीची गरज लागणार आहे. <लमा येथे भरले>या अ<लjत 

रा�^ांXया पररा�^मं�यांXया बठैकcत १०७ देशांच े�त�नधी हजर होते. यांत काह= 

मिुrत-संघटनांच ेनेतहे= होत.े या १०७ देशांचा आवाज हा बहुसंpय मानवजातीXया 

आशाअपे(ांचा आवाज आहे. सव! 6वकसनशील देशांपढेु अनंत अडचणी उ|या आहेत. 

Hया सवाUना वसाहतवादाXया शोषणाचा 6वदारक अनभुव आलेला आहे, Sहणून आता 

Hयांना �याय हवा. पवू�Xया काळात HयांXयावर झाले>या अ�यायाच ेप;रमाज!न 
हावे 

आWण यापढेु Hयांना 6वक<सत देशांकडून सहकाय! <मळावे, एवढ=च अपे(ा आहे. 

 

हे सव! देश आHम�नभ!रता आWण पर9पर-सहकाय! यांची कास धर=त असतानाच 

Hयांना 6वक<सत देशाकंडून मदत हवी आहे. आप>या जनतेला अ�न, पाणी, 

आरो�य, �नवारा, <श(ण यांचा लाभ कkन देता यावा, आ/थ!क 6वकासाची ihया 

अबा/धत चाल ूराहावी आWण आजXया पर9परावलंबी जगात समान साव!भौमHवाXया 

भ<ूमकेवkन 9वातं�य आWण सरु�(तता लाभावी, ह=च Hयांची तळमळ आहे. 

 

6वकसनशील देशाXंया या अपे(ा रा9त अस>यामळेु, Hया प-ुया करwयासाठZ 

6वक<सत देशांना अवाजवी Hयाग करावा लागणार नाह=, अशी माझी खाbी आहे. 

राजकcय 9वातं�य Sहणजेच काह= सव!9व न
हे. खरे तर आ/थ!क 9वातं�य संपादन 

करwयाच ेते एक मखु साधन आहे. राजकcय 9वातं�य ाjत झाले, कc आ/थ!क 

सरु�(तता आWण सामािजक �याय 9था6पत करता येतो. Sहणून आपल= आव8यक 

ती आ/थ!क गती कkन घेwयासाठZ 6वकसनशील देशांनी आप>या राजकcय 



शrतीचा 
यिrतश: आWण सामgूहक वापर केला, तर Hयांना आhमक भ<ूमका 

�यायची आहे, असा गैरसमज कkन घेwयाच ेकारण नाह=. 

 

6वकसनशील देशाXंया मलूभतू 8नांची चचा! करwयाच ेसंयrुत रा�^संघ हेच मखु 


यासपीठ असले, तर= समान gहतसंबंधांXया पतू!तेसाठZ सव! देशानंी एकजुट=ने 

यHन करwयाक;रता या संघटनेXया रचनेम'ये काह= बदल करणे जkर=च ेझाले 

आहे. संयrुत रा�^संघाची 9थापना आज करwयात आल= असती, तर 6वकसनशील 

देशांXया �या�य गरजांचा आWण अपे(ांचा अ/धक चागंला 6वचार कशा त�हेने होऊ 

शकेल, हे 'यानात घेऊनच संयrुत रा�^संघाची रचना झाल= असती. 

 

अथ!कारण आWण राजकारण यांचा पर9परसंबंध अ6वभाYय आहे. संयrुत रा�^संघाने 

आप>या जाgहरनाSयाXया ा9ता6वकात असे Sहटले आहे, कc '
यापक 9वातं�याXया 

पायावर सामािजक गतीला आWण चागं>या जीवनमानाला गती देwयाचा आSह= 

�नधा!र केलेला आहे. तसेच सव! लोकांचा सामािजक आWण आ/थ!क 6वकास 
हावा, 

यासाठZ आंतरराि�^य यंbणा वापरwयाचहे= आSह= ठर6वले आहे.' 

 

सव! जगातील सव! लोकांXया आ/थ!क व सामािजक गतीच ेसाधन Sहणून काय! 

करwयाची संयrुत रा�^संघाXया सव! सभासद देशांXया सरकारांनी �तBा घेतलेल= 

आहे. याe�ट=ने प;रवत!नाXया ihयेला गती देwयाच ेकाय! सात
या खास 

अ/धवेशनाला करावयाच ेआहे. या प;रवत!नाच े9वkप सहा
या खास अ/धवेशनात 

�नि8चत करwयात आलेले आहेच. Sहणून यावेळी आपण दोन गो�ट=ंवर ल( कd g7त 

करायला हवे. 6वक<सत आWण 6वकसनशील देशांम'ये स'या जे 6वषम आ/थ!क 

संबंध आहेत, ते बदलनू समानता आWण �याय या तHHवांवर आधारलेल= नवी 

आंतरराि�^य अथ!
यव9था �नमा!ण करwयाची व �तXया आधारे 6वकसनशील देशांशी 

सहकाय! करwयाची राजकcय इXछाशrती 6वक<सत देशांनी 
यrत केल= पाgहजे, ह= 



एक गो�ट होय. दसुरे असे, कc आपणा ंसवाUना भेडसावत असले>या अनेक 8नांची 

सव!संमत सोडवणूक करwयासाठZ 6वचार6व�नमयाची 9वतंb यंbणा 9थापन करायला 

हवी. कारण न
या आंतरराि�^य अथ!
यव9थेच े9वkप ठर6वwयासाठZ बराच 

6वचार6व�नमय करावा लागणार आहे. तसेच ती अथ!
यव9था मा�य करwयाच े

6वक<सत देशांनी आ8वासनह= gदले पाgहजे. Sहणून शातंतामय सहजीवनासाठZ 

आव8यक असले>या न
या स
ुयव9थेत चौकट=Xया Hयेक घटकासंबंधी करार 

करwयासाठZ गंभीरपणे आWण 6वना6वलंब 6वचार6व�नमय सkु होणे, ह= राजकcय 

गरज आहे, हे आपण मा�य केले पाgहजे. 

 

 

२०. भ&व�यकाळाच ेअभतूपवू< आ�हान 

संयrुत रा�^संघाXया �तसा
या अ/धवेशनाम'ये पररा�^मंbी या  

नाHयाने २६ सjटdबर १९७५ रोजी केले>या भाषणाXया आधारे. 

अWखल मानवजातीला शातंता आWण �याय यांचा लाभ कkन देणे हे संयrुत 

रा�^संघाच ेमखु काय! आहे. Sहणूनच सव! देशातंील लोकांना ह= संघटना िजSमेदार 

आहे. तणाव आWण 6वषमता यांनी तीन iकंवा अ/धक गटांत 6वभागले>या जगाला 

शांतता आWण सहकाय! यांXया आधारावर एकb आणणे, असा आपणा ंसवाUचा यHन 

असला पाgहजे. सव!च देश काह= ना काह= माणात पर9परांवर अवलंबनू आहेत 

आWण Hयेक देशाने इतरांXया मलूभतू गरजांची आWण �या�य आकां(ांची दखल 

घेतल= पाgहजे, यासंबंधी सव!च रा�^ातं वाढती जाणीव gदसनू येत आहे. 

 

भावी 6प�यांना यoुाची झळ लागू नये आWण 
यापक 9वातं�याXया पा8व!भमूीवर 

सामािजक गती आWण सधुा;रत जीवनमान लाभावे, हा उ�ेश डोqयांपढेु ठेवनू तीस 

वषाUपवू� संयrुत रा�^संघाXया सं9थापकांनी सव! देशांXया eि�टकोणांत आWण 



काय!hमातं ससंुवाद �नमा!ण करwयासाठZ या संघटनेची महूुत!मेढ रोवल=. परंत ुदसु-

या महायoुाXया 6वनाशकार= Yवालांनी उf'व9त झालेले जग एक होwयाऐवजी 

पर9पर6वरोधी ल�कर= करारांXया kपाने जगाच ेअनेक 6वभाग पडले असनू Hयांनी 

एकमेकां6व-o आhमक प6वbा धारण के>याच ेgदसनू आले. संयrुत रा�^संघाXया 

सनदेम'ये n/थत केले>या उg��टांना या शीतयoुांमळेु मोठाच धोका �नमा!ण केला. 

तसेच Hयावेळी अनेक देशांची वसाहतवादाXया वच!9वातून सटुका झालेल= न
हती. 

Hयामळेु जोपयUत Hयाचंी गुलामी न�ट होत नाह=, तोपयUत HयांXया eि�टकोणातून 

तर= संयrुत रा�^संघाची सनद �नरथ!कच ठरत होती. 

 

गे>या काह= वषाUम'ये माb अनेक जुनी सा�ाYये 6वलयास गेल= असनू, जगाXया 

ब-याच भागातंून वसाहतवादाचहे= उXचाटन झाले आहे. राि�^य मrुती आंदोलनाXया 

6वजयाचचे हे fयोतक आहे. या ihयेम'ये संयrुत रा�^संघानेह= आपला वाटा 

उचललेला आहे. Hयामळेु आता या संघटनेम'ये �नSSयाहून अ/धक �त�नधी 

नव9वतंb देशांतील आहेत. सव! जगाच े�त�न/धHव करwयाच ेआपले मलूभतू 

उg��ट ह= संघटना सा'य कर=त आहे, ह= समाधानाची घटना आहे. 

 

भारतासह अनेक नव9वतंb देशांनी शीतयoुाची क>पना Wझडकाkन gदलेल= असनू, 

अ<लjततावाद आWण शांततामय सहजीवन यांचा माग! अनसुरला आहे. 

अ<लjततावादाच ेधोरण स'याXया प;रि9थतीत iकती अथ!पणू! आWण उपयrुत आहे, 

हे आता अ/धका/धक देशांना पटू लागलेले आहे. आंतरराि�^य संबंधांम'ये जा9तीत 

जा9त सामंज9य �नमा!ण 
हावे आWण संघष! �न पेचसंग टाळून सहकार= यHन 


हावेत, असाच 6वकसनशील देशांचा संयrुत रा�^संघाम'ये यHन असतो. अ<लjत 

रा�^ांXया पररा�^मं�यांची <लमा येथे बठैक भरलेल= असताना �याय आWण समानता 

यांवर आधारलेल= नवी आंतरराि�^य 
यव9था �नमा!ण करwयाXया �तBेचा 

पनु-Xचार करwयात आला. 

 

शांततेच ेजतन हे आपले सवाUत महHHवाच ेउg��ट असले पाgहजे. Sहणून शांततेत 



aबघाड आणणा-या 8नांची सोडवणूक करwयास ाधा�य <मळायला हवे. ब-याच 

वषाUXया यoुांनंतर इंडोचीनम'ये आता शातंता 9था6पत झालेल= आहे. Hयामळेु 

सवाUनाच समाधान वाटणे 9वाभा6वक आहे. परंतु काह=जणांXया डोrयातून अजूनह= 

भतूकाळ गेलेला gदसत नाह=. ि
हएटनामी लोकशाह=वाद= जासHताक आWण द�(ण 

ि
हएटनामी जासHताक यांच ेसंयrुत रा�^संघात वेश करwयासंबंधीच ेअज! सरु(ा 

स<मतीन फेटाळून लावले, ह= द:ुखाची बाब आहे. या संघटनेत दाखल 
हायला त े

दो�ह= देश पाb असताना खरे Sहणजे आपण Hयांच े9वागत करायला हवे. HयांXया 

सहकाया!चा संयrुत रा�^संघाला लाभच होईल. इंडोचीनमधील देशांच ेयoुामळेु 

झालेले नकुसान भkन काढwयासाठZ आWण Hयांची आ/थ!क पनुर!चना करwयासाठZ 

सव! देशांनी मदतीचा हात पढेु केला पाgहजे. या बाबतीतील आपल= जबाबदार= पार 

पाडायला भारत तयार आहे.  

 

पि8चम आ<शयातील प;रि9थती अजूनह= 9फोटक आहे. आhमण कkन िजंकलेले 

अरब देश इ9bायलने सोडून gद>या<शवाय आWण पॅले9टाईनमधील अरबांच े�या�य 

अ/धकार मा�य के>या<शवाय पि8चम आ<शयात /चर9थायी शातंता नांदणार नाह=. 

म'यंतर=Xया काळात, <सनायमधनू इ9bायलने मया!gदत माघार घेwयाबाबत इिजjत 

आWण इ9bायल यांXयांत करार झालेला आहे. या करारामळेु Hया 6वभागातील तणाव 

कमी झाला आWण मलूभतू 8न सटुायला मदत झाल=, तर हा करार महHHवपणू! 

ठरेल. 
याjत अरब देशांतून इ9bायलने माघार �यावी, यासाठZ संयrुत रा�^संघाने 

सव! यHन करणे HयाXया सनदेशी आWण सरु(ा स<मतीने वेळोवेळी केले>या 

ठरावांशी ससंुगतच ठरणार आहे. Hयाचमाणे पॅले9टाईनमधील अरबांना Hयांच े

�या�य अ/धकार ाjत होतील, असाह= आपण यHन केला पाgहजे. अरब देशांनी 

आपल= एकजूट कायम राखल=, आWण Hयानंा संयrुत रा�^संघाकडून सतत पाgठंबा 

<मळत गेला, तर Hयानंा आपले देश परत <मळ6वणे आWण पॅले9टाईनी जनतेस 

�या�य अ/धकार ाjत होणे मळुीच कठZण जाणार नाह=, असे मला वाटते. 

 

पोतु!गालXया आi�केतील सा�ाYयाचा झपाyयाने 6वलय होत चालला आहे. 



आi�केतील मिुrत-आंदोलनांना हे यश लाभ>याब�ल सवाUनाच समाधान वाटत 

आहे. परंत ुराि�^य 9वातं�य संपादन करwयाचा आi�कc देशांचा लढा अजूनह= 

संपलेला नाह=. Sहणून आi�केतील जे देश अजूनह= गुलामीत राहत आहेत, HयांXया 

मिुrत-आंदोलनांना गती कशी लाभेल, याचा आपण 6वचार केला पाgहजे. 

 

अंगोलाम'ये 9वातं�य <मळताच अंतग!त संघष! �नमा!ण 
हावा, ह= सगqयांXयाच 

e�ट=ने /चतंेची बाब आहे. कारण सHतेसाठZ सkु झाले>या या संघषा!ची झळ 

अखेर=स तेथील जनतलेाच सहन करावी लागणार आहे. अंगोलामधील �नर�नराqया 

गटांम'ये शातंता आWण सहकाय! 9था6पत करwयाXया काया!त आi�कc ऐrय-

संघटनेला यश येईल, अशी आशा आहे. 

 

आi�केXया द�(ण भागात तीन 8न अंतग!त राgहलेले आहेत. ना<मaबयाच े

9वातं�य, Wझबंाtवेम'ये बहुसंpयाकांची राजवट आWण वण!-6वfवेषाच ेउXचाटन, हे त े

तीन 8न होत. हे 8न पर9परांशी �नग�डत अस>यामळेु Hयांचा एकbच 6वचार 


हावयास हवा. द�(ण आi�केXया गो-या आWण वण!-6वfवेषी राजवट=ने ना<मaबयाच े

शासन 9वत:कड ेठेवणे बेकायदेशीर आहे, हे यापवू�च जाह=र करwयात आले आहे. 

ना<मaबयातील जनतलेा 9वातं�य देwयात येईपयUतXया मध>या काळात तेथील 

शासन 9वत:कड े�यायला संयrुत रा�^संघाने तयार= दश!6वल= आहे. परंत ुअजूनह= 

द�(ण आi�कc सरकार संयrुत रा�^संघाचा हा आदेश धडुकावनू लावत आहे. 

Sहणून आता संयrुत रा�^संघाने ह9त(ेप केला पाgहजे. द�(ण आi�के6व-o 

भावी आWण �नधा!रपवू!क कृती केल= पाgहजे, अशी आमची मागणी आहे. 

 

द�(ण आi�कc सरकारXया पाgठंtयावरच Wझबंाtवेमधील ि9मथ यांची बेकायदेशीर 

राजवट gटकून आहे. ि9मथ यांना या 8नात स�माननीय तडजोड करावयाची 

असेल, तर Hयांनी थम सव! राजकcय 9थानबoांची सटुका कkन तेथील 

लोकनेHयांची घटना प;रषद बोलावल= पाgहजे आWण अखेर=स बहुसंpयाकाकंड ेसHता 

सपुतू! केल= जाईल, या e�ट=ने पावले उचलल= पाgहजेत. ि9मथ राजवट=6व-o सरु(ा 



स<मतीने केले>या उपाययोजनेचा मया!gदत प;रणाम gदसनू येत असला, तर= 

प;रि9थती फारशी बदललेल= नाह=, हे मा�य केलेच पाgहजे. तेथील लोकनेHयांम'ये 

फूट पडावी आWण Hयानंा मा�य नसलेला तोडगा 9वीकारायला भाग पाडावे, 

याe�ट=ने ि9मथ राजवट यHन कर=त अस>याच ेकळते. ि9मथ यांचा हा यHन 

यश9वी होऊ न देwयासाठZ संयrुत रा�^संघाने Wझबंाtवेमधील मिुrत-आंदोलनाला 

पाgठंबा gदला पाgहजे. 

 

द�(ण आi�केXया वण!6वfवेषी धोरणाचा 8न या ना Hया 9वkपात १९४६ पासनू 

संयrुत रा�^संघासमोर आहेच. या बाबतीम'ये महास<मतीने वेळोवेळी केले>या 

आवाहनांना द�(ण आi�केने काह=च iकंमत gदलेल= नाह=. द�(ण आi�केशी 

सवाUनी राजन�ैतक संबंध तोडले, तर= Hयाचीह= �तने पवा! केलेल= नाह=. द�(ण 

आi�केशी 
यापार कk नये आWण �तला श9b ेपरुव ूनयेत, असा संयrुत 

रा�^संघाने आदेश जार= केला असला, तर= Hयाची अंमलबजावणी होत नाह=. 

Hयामळेु वेगवेगळी बाटुं9ताने �नमा!ण कkन आgदवासी जनतेला Hया Hया व9तीत 

9थानबo ठेवwयाच ेकुgटल धोरण द�(ण आi�केने चालचू ठेवले आहे. तसेच 

आgदवासी जनतेला आप>या घरांमधनू हुसकावनू लावwयात येत आहे, �तXयावर 

अमानषु बंधने लादल= जात आहेत.  

 

संयrुत रा�^संघाXया ठरावांची संपणू! अवहेलना कkन द�(ण आi�केने अजूनह= 

वण!6वfवेषी धोरण चाल ूठेव>यामळेु HयांXया �त�नधींवरचा 6व8वास नाह=सा झाला 

आWण Sहणूनच Hयांना महास<मतीXया अ/धवेशनातून घालवनू देwयात आले. द�(ण 

आi�केXया गो-या वण!6वfवेषी राजवट=वर आWण �तXया समथ!कांवर काह=च 

प;रणाम झालेला gदसत नाह=. Sहणून, या बदनाम राजवट=Xया वच!9वातून मrुत 

होwयासाठZ तेथे चाल ूअसले>या लढयाला मदत करwया<शवाय पया!यच उरलेला 

नाह=. 

 

आंतरराि�^य तणाव वाढ6वणा-या घटनांच े6ववेचन कर=त असताना यरुोपमधील 



काह= आशादायक घटनांचाह= �नदAश करायला हवा. यरुोप खंडातील शांतता आWण 

भावी सहकाय! यांची kपरेखा ठर6वwयासाठZ उपरा�^ नेHयांची हेले<सकंc येथे प;रषद 

भरल= होती. Hया प;रषदेत यरुोपमधील शातंता आWण सहकाय! यासंबंधी करwयात 

आले>या कराराच े9वागत केले पाgहजे. आतापयUतXया जाग�तक महायoुांचा उ�व 

यरुोपात झालेला अस>यामळेु या कराराला जाग�तक शांततेXया e�ट=ने 6वशषे 

महHHव ाjत होते. या कराराची क(ा इतर खंडांपयUत आWण 6वशषेत: स'याXया 

तणावn9त 6वभागापयUत 6व9ता;रत करwयात आल=, तरच यरुोपमधील या 

सामंज9याला जाग�तक प;रणाम लाभणार आहे. ल�कर= उपकरणांवर होणारा खच! 

सव! मानवजातीXया क>याणासाठZ उपयोगात आणावयाच ेठरले, तर या सामंज9याच े

अ/धक भर=व प;रणाम gदसनू येतील. संयrुत रा�^संघ महास<मतीXया पgह>या 

बठैकcतील पgहला ठराव �न:श9bीकरणासंबंधी होता. तो तसा असणे 9वाभा6वकह= 

होते. कारण दसु-या महायoुापवू�Xया रा�^संघाला याच 8नाने घेरले होते आWण 

Hयामळेु दसु-या महायoुानंतर अि9तHवात आले>या संयrुत रा�^संघाने 

�न:श9bीकरणाXया 8नाला ाधा�य देणे, हे ओघानेच आलेले होते.  

 

संयrुत रा�^संघाने आप>या 9थापनेपासनू गे>या तीस वषाUम'ये 

�न:श9bीकरणासंबंधी आWण 6वशषेत: अwव9b-�न<म!तीवर बंद= घालwयाबाबत अनेक 

ठराव आWण आवाहने केल=. परंतु Hया gदशनेे फारशी गती झालेल= नाह=. तसे 

घडून येwयाऐवजी श9bा9b-9पधा! वाढ=लाच लाग>याच ेgदसनू आले आहे. 

अwव9bांचा आWण अ�य संहारक श9bांचा साठा आता इतका झालेला आहे, कc असे 

करwयात काह= शहाणपण आहे का, असा 8न उHप�न होतो. उपासमार, दा;र�य 

आWण सामािजक अ�याय नाह=सा करwयासाठZ पसैा कसा उपलtध करावयाचा, याचा 

एकcकड ेजग 6वचार कर=त असताना श9b9पधAवर दरवष� तीस हजार कोट= डॉलस! 

उधळले जात आहेत. अwव9bबंद=ला सवाUत अ/धक ाधा�य देwयाची गरज जाणवत 

असताना Hयाबाबत कोणते उपाय योजावेत, याचा अजूनह= गंभीरपणे 6वचार होत 

नाह=, ह= व9तुि9थती आहे. 



 

शांतता हा गतीचा पाया आहे. Hयाचबरोबर जोपयUत जगातील वाढती 6वषमता 

रोखल= आWण नाह=शी केल= जात नाह=, तोपयUत /चरंतन शांतता �नमा!ण होणे 

अशrय आहे.  

 

सा-या मानवजातीला कोणत े8न भेडसावत आहेत, ते सोड6वwयासाठZ साधनसामnी 

कशी उपलtध होईल, मखु 8नांचा सखोल अ|यास कसा करता येईल आWण 

मpुय Sहणजे मने एकb येwयाची iकतपत शrयता आहे, यांचा 6वचार करwयाXया 

e�ट=ने संयrुत रा�^संघाXया सात
या 6वशषे अ/धवेशनाने बर=च गती केल= आहे. 

या फल�न�पHतीला जसे अवा9तव महHHव देता कामा नये, तशीच ती कमीह= लेखून 

चालणार नाह=. या खास अ/धवेशनातील अं�तम �नवेदनाब�ल 6वकसनशील देशांना 

संपणू! समाधान वाटणे शrय नाह=, याची मला जाणीव आहे. तर= देखील ारंभ 

झालेला आहे आWण या �नण!यांची कसोशीने आWण 7तुगतीने अंमलबजावणी 

करwयात आल=, तर उव!;रत 8नांसंबंधी अ/धक 6वचार6व�नमय करणे सकुर जाईल. 

अशा 6वचार6व�नमयातून आंतरराि�^य आ/थ!क समतोल कसा नाह=सा करता येईल, 

याचा उलगडा होऊ शकेल. कारण स'याXया प;रि9थतीच ेन
या आWण समान 

अथ!
यव9थेत kपातंर होणे आव8यक आहे, या बाबींची �वाह= 6वक<सत देशांनी 

Hय( कृतीनेच fयावयाची आहे.  

 

9वातं�याjती हा 8न राजकcय e�yया जेवढा महHHवाचा आहे, तेवढेच महHHव 

आ/थ!क आWण सामािजक 6वकसनशीलतेला <मळाले पाgहजे. संयrुत रा�^संघापढेु 

तेच मोठे आ
हान आहे. कारण समतेवर आधा;रत सहकाय! �नमा!ण करwयाच ेत े

एकमेव साधन आहे. भ6व�यकाळाने सा-या मानवजातीपढेु टाकलेले हे अभतूपवू! 

आ
हान 9वीकारwयासाठZ, संयrुत रा�^संघाXया सव! यंbणा आWण काय!पoती यांची 

सजुाणपणे �न दरूe�ट=ने वापर करणे अगHयाच ेझालेले आहे. 

 



 

२१. परराि�:य धोरणाची Vदशा 

'ग�तमान'(१९७५) gदवाळी अंकातील  

मलुाखतीXया आधारे. 

गे>या वषा!त जाग�तक 9तरावर प;रणाम करणा-या दोन अ�तशय महHHवाXया 

घटना घड>या. पgहल= ि
हएटनाम यoुाची समाjती आWण दसुर= हेले<सकंcत भरलेल= 

यरुोपीय समझोता प;रषद. आंतरराि�^य (ेbात या वषा!त घडले>या या दोन 

अ�तशय महHHवाXया घटना आहेत. ि
हएटनामी जनतेने द=घ!काळ चालले>या 

यoुात जो 6वजय <मळ6वला आहे, Hयाने प�ुहा एकदा <सo केले आहे, कc 

श9bा9bाXया e�ट=ने साम_य! असणार= कोणतीह= मोठZ शrती रा�^वादावर 

आधारले>या जनसाम_या!6व-o कधीच यश9वी होऊ शकणार नाह=. जनशrतीचा व 

परुोगामी रा�^वादाचा हा 6वजय आहे. 

 

दसु-या महायoुानंतर पgह>या थमच इंडोचायनाम'ये शांतता व ि9थरता 9था6पत 

होwयाची प;रि9थती �नमा!ण झाल= आहे. शांतता हा 6वचारच मलूत: एकिजनसी 

आहे. Hयामळेु कोणHयाह= (ेbात शांततेXया gदशनेे पडलेल= पावले जाग�तक 

शांततेला अंतत: शrती देणार=च गो�ट ठरत असते. ि
हएटनामXया 6वजयाच ेया 

e�ट=ने महHHव आहे, असे मला वाटते.  

 

हेले<सकंc इथे झालेल= प;रषद व �तथे झालेले करार-मदार ह= यरुोपXया 

इ�तहासातील एक महHHवाची आWण भ6व�याला कलाटणी देऊ शकणार= आशादायी 

घटना आहे. यरुोपात शांतता व सामंज9य 9था6पत होwयाXया मागा!वर=ल तो एक 

महHHवाचा टjपा आहे, असे मला वाटते. अथा!त या करारामळेु यरुोपम'ये असले>या 

ल�कर= गटांXया या अि9तHवावर प;रणाम झालेला नाह=, ह= गो�ट खर= आहे. 

HयांXयांतील संघष! संपला, असेह= Sहणता येणार नाह=. परंतु HयांXयांत सहकाय! 



�नमा!ण होwयाची शrयता उ�वल= आहे, असे मला वाटत.े Sहणनूच जाग�तक 

शांतता 9थापनेXया e�ट=ने या दो�ह= घटना महHHवाXया आहेत, यात शंकाच 

नाह=. 

 

यरुोपम'ये शांतता प;रषदेXया यश9वी वाटाघाट=नंतर कदा/चत सो6वयत र<शया या 

8नांना चालना देwयाची व HयाXया पाठZमागXया तHHवाची मांडणी करwयाची 

शrयता आहे. परंत ुआ<शयाई सरु(ा कराराXया क>पनेची अजनूह= स�ुनि8चतपणाने 

व तप<शलवार मांडणी झालेल= नाह=. सो6वयत नेत ेव तYB यानंी या बाबतीत एक 

गो�ट केल= आहे, कc ह= योजना कोणाह= रा�^ाXया 6व-o माडंलेला असा ल�कर= 

करार iकंवा योजना नाह=. 

या पा8व!भमूीवर सो6वयत र<शया व चीन यांच ेसंबंध या कारणामळेु aबघडावेत, असे 

समजायला सबळ कारणे gदसत नाह=. सो6वयत र<शयाची व भारताची मbैी अनेक 

संकटसंगी तावनू सलुाखून �नघालेल= आहे व ती दो�ह= रा�^ांXया पर9पर gहताXया 

e�ट=ने महHHवाची आहे. तर=सoुा ह= मbैी भारताच ेचीनशी संबंध सधुारwयाXया आड 

यावी, याच ेमला तर= कारण gदसत नाह=. आमची ह= भ<ूमका आSह= अनेक वेळा 

9प�ट केल= आहे. ददु�वाने आमची ह= 6वचारसरणी चीनने अजूनह= 9वीकारलेल= 

नाह= iकंवा समजावनू घेwयाचा यHनह= केलेला नाह=.  

 

आ<शयाई सरु(ा कराराXया पाठZमागXया भ<ूमकेच ेपर=(ण जाग�तक सामंज9य व 

सहकाय! (Global detente) यांXया आधारावर झाले>या हेले<सकंc येथील �नण!याXया 

संदभा!त केले पाgहजे. माuया क>पनेमाणे या 6वचारधारणेमागे आ<शयाई 

रा�^ांम'ये पर9पर-सहकाय! व स>ला-मसलत वाढावी; Hयाचमाणे आ<शयाई रा�^ातं 

सरु(ा व सहकाया!ची शrयता �नमा!ण होईल, असे वातावरण �नमा!ण 
हावे, अशी 

भावना आहे. र<शयाने या कामी पढुाकार घेतलेला आहे, आWण भारतह= या 

संक>पनेत सहभागी आहे. परंत ुयाचा अथ! चीनची नाकेबंद= करwयाचा हेत ूआहे, 

असे Sहणणे 6वपय!9त ठरेल. आ<शयाई शातंता कराराची योजना स�ुनि8चत 

9वkपात अfया6प माडंलेल= नाह=. परंतु कधी काळी ह= योजना अमलात येणार 



असेल, तर ती अथा!तच सव! आ<शयाई रा�^ांXया मा�यतेनेच येऊ शकेल. HयासाठZ 

या योजनेम'ये धोरणांची लव/चकता व सामंज9य आWण वातावरणाचा 6वकास 

होwयासाठZ लागणारा संयम यांची गरज आहे. यासंबंधी मी जो 6वचार केला आहे, 

Hयानसुार या संक>पनेत चीनसह सव! आ<शयाई रा�^े मbैी-भावनेने सSमी<लत 

असावी, अशीच क>पना आहे. Hयाचमाणे हेह= 9प�ट केले आहे, कc हा काह= कोणा 

एका रा�^ा6व-o मांडलेला ल�कर= करार नाह=. 

 

भारताची भ<ूमका याबाबत 9प�ट आहे. सव! आ<शयाई रा�^ांत शातंतेच,े सरु�(ततेच े

व सहकाया!च ेवातावरण वाढ6वले पाgहजे. यासाठZ भारत यHनशील आहे. 

Hयाचमाणे gहदं= महासागरात परकcय ल�कर= शrतींना वाव <मळू नये, यासाठZह= 

भारत यHन कर=त आहे. gहदं= महासागर शातंतेच ेागंण बनले पाgहजे, हे 

भारताXया पररा�^-नीतीच ेमहHHवाच ेसbू आहे. भारताXया नीतीची ह= सbूमाला 

नजरेसमोर ठेवनू उपखंडात आWण पवू! र<शया अरब रा�^े यांXयाम'ये आ/थ!क व 

राजकcय सहकाय! वाढावे, या धोरणाचा भारत सरकार सतत पाठपरुावा करणार आहे 

व या gदशनेे �नि8चत पावले टाकwयास स-ुवातह= झाल= आहे.  

 

यरुोपीय करार व ि
हएटनाममधील पराभव यांमळेु अमे;रका अ<लjत बनेल, अशी 

शrयता काह=जण 
यrत करतात. परंत ुअमे;रका एकाकc अ<लjततावद= 

(Isolationist) कधी काळी बनेल, असे मला वाटत नाह=. उलटप(ी, लहानमो�या 

आंतरराि�^य 8नांम'ये ल( घालwयात Hयांना नसुता रसच आहे, असे न
हे, तर 

Hयात Hयांच ेgहतसंबंधह= गुंतलेले आहेत. iकंबहुना इतरांची अडचण होईल, इतrया 

टोकापयUत जाऊन राजकcय पढुाकार घेwयाची अम;रकेची तयार= असते. हेले<सकंc 

प;रषदेत सो6वयेत र<शयाXया बरोबर=ने अमे;रकेने भाग घेतला. पि8चम आ<शया 

8नातह= ते अ�ाहासाने म'य9थी कर=त आहेत. अल=कड ेझाले>या रा�^संघाXया 

अ/धवेशनातील काह= आ/थ!क 8नातं थो�याशा समजतूदारपणाने भाग घेwयाचा 

यHन Hयांनी केला. पण Hयातून काय घडले, हे सागंणे अवघड आहे. सागंwयाचा 

महHHवाचा म�ुा असा, कc 6वकसनशील देशांतील 8नांपासनू 9वत:ला अलग 



ठेवwयाच ेHयांच ेधोरण gदसत नाह=. परंत ुलहान व गर=ब देशांच े8न 

सोड6वwयासाठZ आप>या gहतसंबंधाला बाधा न येता जेवढे करता येईल, तेवढेच 

करwयाची Hयांची आपमतलबी भाषा आहे. जगातील आ/थ!क रचनेची परुोगामी 

पनुमाUडणी करwयाXया क>पनेला 6वरोध gदसतो. याबाबतीत 6वकसनशील देशांचा 

eि�टकोण अमे;रकेXया धोरणापासनू मलूत: वेगळा आहे. 6वकसनशील रा�^े आपल= 

मते जा9त gहर=र=ने जगापढेु मांडीत राहतील.  

 

आजXया जगात, राजकcय व आ/थ!क (ेbातं मलूभतू आWण ल@यवेधक 8न आहे, 

तो मानवजातीXया दा;र�याचा आWण 6वक<सत व 6वकसनशील रा�^ांमधील अ(Sय 

6वषमतेचा. अ6वक<सत रा�^ांना समथ! बन6वwयासाठZ आव8यक ती साधने 

परु6वwयाक;रता 6वक<सत रा�^ांनी Hयागपवू!क पढुाकार घेऊन यHन केला पाgहजे, 

असा 6वकसनशील रा�^ांचा आnह आहे. ह= आnह= मागणी करताना संघष! टाळून 

सहकाय!-भावनेने हे घडावे, असा Hयांचा मानस आहे. असे घडले, तर उYYवल 

मानवी भ6व�याब�ल आशा बाळगwयास जागा आहे. पण तसे घडले नाह=, तर माb 

संघष! अटळ आहे. परंतु असा संघष! होणे मानवजातीXया gहताचा नाह=, ह= जाणीव 

माb हळूहळू सवाUना होत आहे, ह= आनंदाची बाब आहे. 

 

अमे;रकेच ेल�कर= 6व9तारवाद= धोरण हे र<शयाXया साSयवाद= आhमणाला 

थोप6वwयाच ेश9b आहे, अशी नीती अमे;रकेच ेपररा�^मंbी जॉन एफ्. ड>लस यांनी 

च<लत केल=. परंत ुड>लसचा जमाना आता मागे पडला आहे. अमे;रकेXया 

राजकcय धोरणाXया डावपेचांत काह= मलूभतू  

फेररचना झालेल= gदसते. स'या तर= ते सामंज9य आWण शांततापणू! सहजीवनाची 

भाषा बोलत आहेत. �न
वळ साम_या!Xया जोरावर चीनला काबतू ठेवwयाची 

क>पनाह= Hयांनी सोडून gदलेल= gदसते. कारण ती 
यवहाय! नाह=, हे Hयांना कळून 

चकुले असावे. Hयांच ेस'याच ेधोरणह= समजुतीच ेआWण तणाव कमी करwयाचचे 

gदसते. अथा!त या दोन रा�^ांमधील संघषा!ची, तणावांची आWण 9पधाUची (ेb ेब-याच 

माणात आजह= अि9तHवात आहेत. 



 

आजXया जगाम'ये ल�कर= व 6व9तारवाद= नीतीला 9थान असता कामा नये, असे 

भारताला वाटते. मानवजातीच ेसखु व क>याण जाग�तक सहकाया!म'ये व 

मानवतेतील 6वषमता दरू करwयाXया �नधा!रपणू! यHनांवर अवलंबनू आहे. हे मळू 

सbू नजरेसमोर ठेवनूच भारत आप>या 6वदेश-नीतीची रचना कर=त आला आहे. 

परंतु असे असले, तर= हेले<सकंc प;रषदेमळेु जाग�तक यoु iकंवा अणुसंघष! होणार 

नाह=, असा माझा भोळाभाव नाह=. त ेटळावे, असे यHन माb झाले पाgहजेत व त े

खरपणे केले पाgहजेत, यावर माझा 6व8वास आहे. एक चांगल= गो�ट अशी आहे, 

कc अशा संघषा!तून होणा-या भयानक प;रणामांची जाणीव मो�या रा�^ांनाह= आता 

झाल= आहे. गे>या काह= वषाUत या gदशनेे काह= आशादायी पावलेह= पडल= आहेत. 

हेले<सकंc <शखर प;रषद हा Hयाचाच एक परुावा आहे. शीतयoुाXया वेळी जग Yया 

दोन समथ! गटांत 6वभागले गे>यासारखे gदसत होत,े तशी ि9थती आज राgहलेल= 

नाह=. जगातील बहुसंpय देश आज ल�कर= गटाXया बाहेर राहून अ<लjततावादाचा 

परु9कार कर=त आहेत. अ<लjततावादाचा 6वचार आज जगात मा�यता पावला आहे, 

एवढेच न
हे, तर Hयाला साम_य!ह= ाjत झाले आहे. अ<लjततावाद= रा�^े कुठ>याह= 

एका मो�या रा�^ाचा कोणHयाह= कारचा अnहrक वा नेतHृव मा�य कर=त नाह=. 

अ<लjतततावाद= रा�^ाXंया या 6वचाराXया साम_या!ची बजू राखल= गेल= पाgहजे. 

जगाची वचैा;रक राजकcय वाटणी केवळ दोन मतणाल=ंXया पायावर करणे, माuया 

मते चकुcच ेआहे. व9तुत: राजकcय व आ/थ!क मतणाल=Xया 6व6वध त�हा व छटा 

सव! जगभर आपआप>या प;रि9थतीनkुप व अनभुवावkन बनले>या आहेत व 

यापढेुह= बनत राहतील. अनेक रा�^े आप>या परंपरा, इ�तहास, गरजा व अनभुव 

यांXया अनरुोधाने आपाप>या आ/थ!क व राजकcय पoती 6वक<सत कर=त आहेत. या 

वेगवगqया पoतींम'ये काह= माणात जर आरो�यदायी 9पधा! राgहल=, तर Hयात 

काह= गरै नाह= व ह= गो�ट HयाXंया सहजीवनाXया आड येईल, असे मानwयाचहे= 

कारण नाह=. 

 

नेहk, ट=टो, नासर यानंी माडंलेल= पंचशील तHHवे बांडुगं प;रषदेXया वेळी जेवढ= 



महHHवाची होती, तेवढ= ती आजह= �ततकcच महHHवाची आहेत. पंचशील तHHवांचा 

परु9कार स-ुवातीस अगद= थो�या रा�^ांनी केला. पण आज शकेडो रा�^ांनी तो 

9वीकारलेला आहे, ह= गो�ट Hया 6वचाराXंया तHHवांची आWण उ�ेशांची आजXया 

काळात iकती गरज आहे, हेच दाखवनू देते. अ<लjततावादाXया भ<ूमकेवkन 9वतंb 

व परुोगामी पररा�^-नीती आखwयाच ेमलूभतू तHHव भारताने 9वीकारले आहे व 

Hयाच े�नधा!रपवू!क पालनह= केले आहे. 

 

बांगला देशाXया न
या राजवट=ने भारताशी झालेले व इतर आंतरराि�^य करार 

स�मानपवू!क पाळwयाच ेजाह=र केले आहे. HयांXया या धोरणाच ेआSह= 9वागतच 

केले आहे. या उपखंडात समानतेXया भ<ूमकेवर पर9पर gहतसंबंध 'यानात घेऊन 

कोणाह= रा�^ाXया साव!भौम हrकांम'ये iकंवा HयांXया अंतग!त 8नात ह9त(ेप न 

करwयाच ेधोरण ठेवले पाgहजे. बाहेर=ल रा�^ांचा ह9त(ेप aबलकूल होऊ न देता 

तडजोडीने व चचAने आपसांतील 8न सोड6वले पाgहजेत, ह=च नीती यश9वी होऊ 

शकेल. <समला कराराचा हाच अथ! मला तर= अ<भेत आहे. 

 

धम!�नरपे(तेच ेतHHव हे भारताXया e�ट=ने एक अHयंत मलूभतू असे तHHव आहे व 

भारत Hयाच ेपालन अHयंत ामाWणकपणाने व �न8चयाने कर=त आहे, कारण Hया 

मलूभतू तHHवांवर भारताची �oा आहे. धम!भावना राजकcय 6वचारांXया आड येऊ 

देणे चकुcच ेआहे. यामळेु जनतेXया मलूभतू मbैीXया भावनेम'ये संकटे �नमा!ण 

होतात. इ´ाएल6व-o अरब देशांXया मागwयांना केवळ सोयी9कर राजकcय धोरण 

Sहणून आSह= मा�यता देत नसनू, �यायाXया तािHHव भ<ूमकेवर आSह= Hयांना 

पाgठंबा देत आलो आहोत. gहदं9ुथान 9वतंb होwयापवू�-महाHमा गांधींXया 

नेतHृवाखाल= 9वातं�य-लढा आपण लढत होतो, ते
हापासनू पॅले9टाईन अरबांXयावर 

अ�याय झालेला आहे, अशी आमची भ<ूमका होती आWण आजह= तीच आहे. 

कुठ>याह= एखाfया रा�^ाने सrतीने दसु-या रा�^ाची भमूी बळकवावी, याला आमचा 

6वरोध आहे. अरब रा�^ांनीह= आमXया मbैीला <मbHवाची साथ gदल= आहे. Hयांनी 

तसा �तसाद gदला नाह=, असे जर कोणी मानत असेल, तर त ेअHयंत चकू आहे. 



सौद= अरेaबयाने थमत: तेल परुव�याXया बाबतीत भारताची 'खास <मbातं' गणना 

केल= न
हती, परंतु ह= चकू Hयांनी तातडीने द-ु9त केल= आहे. काह= मखु अरब 

पढुार= gहदं9ुथानला भेट देऊन गेले आहेत आWण या दोन रा�^ातं सहकाया!ची 

भ<ूमका तयार होत आहे. तेलांXया वाढHया iकमतीमळेु ाjत झाले>या संप�नतेमळेु 

अरब रा�^ांशी 6व6वध (ेbातं ताaंbक आWण आ/थ!क सहकाय! करwयाची संधी 

भारताला ाjत झाल= आहे. अल=कड ेHया रा�^ांशी आपला �नया!त-
यापारह= वाढला 

आहे. 

 

इ9लामी धम! प;रषद ह= आमXया सहकाया!Xया आड येऊ देता कामा नये. बांगला 

देशाम'ये झाले>या बदलामळेु अरब रा�^ांम'ये व gहदं9ुथानम'ये मतभेद होwयाच े

कोणतेच कारण नाह=. याच ेकारण अरब रा�^े व gहदं9ुथान यांच ेसंबंध पर9परांXया 

आदरावर, मbैीवर व gहतसंबंधावर अवलंबनू आहेत. 

 

आ�नेय आ<शयातील रा�^ांनी (ASEAN) शांतता, 9वातं�य व अ<लjततेच े(ेb 

�नमा!ण 
हावे, अशी मागणी केल= आहे. या मागणीला भारताने हाgद!क पाgठंबा 

देऊन असे सचु6वले आहे, कc gहदं= महासागरात शांततेच े(ेb �नमा!ण 

करwयासंबंधीची जी मागणी आहे, Hयाबरोबरच आ�नेय आ<शयातील रा�^ांXया 

मागणीचीह= अंमलबजावणी केल= पाgहजे. आ�नेय आ<शयातील देशांशी राजकcय, 

आ/थ!क व सां9कृ�तक (ेbातं सव! त�हेच ेसहकाय! वाढ6वwयाचा भारत नेहमीच 

यHन कर=त आलेला आहे. यासंदभा!त इंडोचायनामधील देशांनी अ<लjततेXया 

धोरणाचा परु9कार करwयाचा जो �नण!य घेतला आहे, तो 9वागताह! आहे. 

 

भारताने गे>या पंचवीस वषाUत औfयो/गक व तांabक (ेbातं बर=च गती केल= आहे 

व आज भारतात या (ेbांतील तंbBांचा फार मोठा संचय आहे. HयांXया आधारावर 

भारत व आ�नेय आ<शयातील देशांम'ये औfयो/गक (ेbात वाढते सहकाय! 

निजकXया भ6व�यकाळात होऊ शकेल. या<शवाय या देशांच ेआपसांतील सां9कृ�तक 

संबंधह= ऐ�तहा<सक काळापासनू eढ आहेत आWण त ेसतत वाढत राgहले पाgहजेत. 



 

मी तर= असे मानतो, कc सो6वएत र<शयाने शांततामय सहजीवनाच ेतHHव मा�य 

केलेले आहे आWण सो6वएत र<शयाची पररा�^-नीतीह= Hया तHHवावर आधारलेल= 

आहे. iकंबहुना असेह= Sहणता येईल, कc एकूणच सव! जगात शातंतामय 

सहजीवनाXया तHHवाला अ/धका/धक मा�यता <मळालेल= आहे. Hयामळेु कोणHयाह= 

देशातील राजकcय पoती iकंवा आ/थ!क णाल= यामळेु मbैीXया संबंधांत बाधा 

येwयाच ेकाह= कारण नाह=. 

 

भारताने धम!�नरपे(ता व समाजवाद यांवर आधा;रत संसद=य लोकशाह=चा माग! 

पHकरलेला आहे आWण Hयाच मागा!ने आपल= आ/थ!क व सामािजक उ�नती कkन 

घेwयाचा भारताचा �नधा!र आहे. भारतातील संसद=य लोकशाह= जर gटकवनू 

धरावयाची असेल, तर अखेर=स HयासाठZ जkर आहे, ती एकतेची, साम_या!ची व eढ 

�न�ठेने केले>या प;र�मांची.  

 

9वातं�यपवू! काळापासनू भारताच ेआi�केशी फार �नकटच ेसंबंध राgहले आहेत. 

महाHमा गांधींXया सHयाnहाची स-ुवात आi�केतच झाल=. ते
हापासनू सातHयाने 

भारताने आi�केतील देशांXया 9वातं�याXया आकां(ांचा व चळवळींचा पाठपरुावा 

केलेला आहे. आi�केतील सव! 9वतंb देशाचंी संघटना आहे आWण Hया संघटनेने 

अ<लjततेXया धोरणाचाच सतत परु9कार केलेला आहे. Hयावkन भारत व 

आi�केतील 9वतंb देश यांXया पररा�^-नीतींतील जवळीक 9प�ट होईल. द�(ण 

आi�का सोडून आi�केतील इतर देशांशी भारताने राजकcय, आ/थ!क व सां9कृ�तक 

(ेbांत सहकाया!च ेधोरण अवलंaबले आहे. संयrुत रा�^संघातह= वसाहतवाद व 

वण!fवेष यां6व-o भारताने आi�कc देशांशी सतत सहकाय! केलेले आहे. 

 

संयrुत रा�^संघाला आज जगात फार महHHवाच े9थान आहे. जाग�तक शांतता व 

सरु�(तता या रा�^संघाXया सनदेत समा6व�ट असले>या उg��टापंासनू जग अजूनह= 

खूप दरू आहे, यात शंका नाह=. परंतु देशादेशांतील तणाव कमी करwयात आWण 



जाग�तक शांततेसाठZ केले>या यHनांना पाठबळ देwयात रा�^संघाने ल(णीय 

काम/गर= बजा6वल= आहे. 6वशषेत:, वसाहतवादाच ेउXचाटन करwयास संयrुत 

रा�^संघाने बजावलेल= काम/गर= दरूगामी व उ>लेखनीय आहे. 

 

संयrुत रा�^संघाच ेआतापयUतच ेकाय! पाहता, भ6व�यकाळातह= रा�^ संघाच े

महHHवपणू! 9थान अबा/धत राह=ल, अशी माझी तर= धारणा आहे. याचा अथ! असा 

नाह=, कc आतापयUत जे काह= यश संयrुत रा�^संघाने <मळ6वले आहे, Hयापल=कड े

काह= करwयासारखे उरलेले नाह=. जगातील 6वकसनशील देशातंील दा;र�य दरू करणे 

व 6वकसनशील व 6वक<सत देशांतील 6वषमता कमी करणे, या e�ट=ने अनेक पावले 

उचलणे आव8यक आहे. नकुHयाच संपले>या 6वशषे अ/धवेशनात संमत झालेला 

एकमखुी 9ताव हे या gदशनेे टाकलेले पgहले पाऊल होय. वेगवेगqया देशांची 

अथ!रचना व संप�नता ह= एकमेकांशी iकती �नग�डत आहे, याची सवाUनाच जाणीव 


हावयास लागल= आहे, ह= समाधानाची गो�ट आहे. 6वशषेत:, 6वकसनशील देशांXया 

गती<शवाय 6वक<सत देशातंील संप�नता अ�तशय अि9थर आहे, 6वक<सत देशांना 

अ/धक ती�तेने जाणीव होwयाची गरज आहे. जगातील अथ!रचना अ/धक �या�य 

आधारावर पनुग!gठत करwयाXया e�ट=ने अनेक ठाम पावले उचलणे आव8यक झाले 

आहे. 

 

एकमेकांXया 6वचारांची देवाणघेवाण करwयाXया e�ट=ने व जाग�तक सम9यांवर 

सहकाया!Xया आधारावर काह= उपाय शोधwयाXया e�ट=ने संयrुत रा�^संघ हे एक 

फार उपयrुत असे 9थान आहे. Hयामळेु आजXया जगातील जे अनेक गुंतागुंतीच े

8न आहेत, मग ते राजकcय (ेbांतील असोत iकंवा आ/थ!क असोत iकंवा 

सामािजक (ेbातील असोत, Hया 8नांची सोडवणकू करwयाXया रा�^संघाXया घटक-

सं9थांची काय!(मता वाढ6वणे व HयासाठZ जkर तर संयrुत रा�^संघाची 

संघटनाHमक पनुर!चना करणे हे 6वकसनशील रा�^ांXया e�ट=ने फार महHHवाच े

उg��ट नजरेसमोर असायला हवे, असे मला वाटत.े 



 

 

 

२२. परराि�:य धोरणाची माग<दश<क मलूत..वे 

१९७६ साल= लोकसभेत वाद6ववादाला  

gदले>या उHतराच ेभाषण. 

आप>या देशाXया परराि�^य धोरणाचा 6वचार करताना आपण या 8नाकड ेसंकु/चत 

प(ीय eि�टकोणातून पाहत नाह=, असा सव!साधारण अनभुव आहे. तसे पाgहले, तर 

आप>या 9वातं�य-आंदोलनातच आप>या देशाXया परराि�^य धोरणाच ेकाह= 6वशषे 

�नि8चत केले गेले होते. अथा!तच जसजशी आंतरराि�^य प;रि9थती बदलत गेल=, 

तसतशी या 6वशषेांम'ये आणखी काह= 6वशषेांची भर पडल=. कधी कधी मांडणी 

करताना थोडफेार फेरफारह= करावे लागले. हे असे कालो/चत बदल वगळता 

परराि�^य धोरणाची मळू बठैक नेहमीच कायम राgहलेल= आहे. आWण मला वाटत,े 

याचमळेु पररा�^नीतीXया (ेbात आप>या देशाच ेमहHHवाच े�नण!य व प;रि9थतीच े

म>ूयमापन aबनचकू ठरत आले आहे. 

 

जाग�तक शांततेXया 9थापनेसाठZ ihयाशील राहणे, सव! देशांशी सहजीवनाXया 

आWण सहकाया!Xया भ<ूमकेवkन संबंध 9था6पत करणे, समान आWण �या�य 

अथ!
यव9था उभारwयासाठZ यHनशील असणे आWण जगात जेथे कोठे 9वातं�य 

आWण मानवी �त�ठा संघष! चाल ूअसेल, Hयाला मन:पवू!क पाgठंबा देणे, ह= 

आप>या परराि�^य धोरणाची माग!दश!क मलूतHHवे आहेत. आप>या सा9ंकृ�तक 

परंपरेचा आWण 9वातं�यसंnामाचा तोच वारसा आहे. 

 

माgट!न >यथूर iकंग (Yय�ूनयर) यांनी १९६५ म'ये पं. नेहkंसंबंधी काय Sहटले होत,े 

ते नकुतेच माuया वाचनात आले. माgट!न >यथूर iकंग (जू�नयर) हे केवळ 



कृ�णवण�यांचचे न
हे, तर सा-या मानवजातीच ेमहान नेते होत.े Hयांनी नेहkंXया 

जीवनाचा iकती स@ूम अ|यास केला होता, हे पाहून मी थrक झालो. माgट!न 

>यथूर iकंग (Yय�ूनयर) यांच ेत ेउfगार केवळ नेहkंसंबंधी नसनू आप>या 

परराि�^य धोरणासंबंधीह= अस>यामळेु मी येथे उoृत करतो. त ेSहणाले होत:े 

'जवाहरलाल नेहk हे तीन अन�यसाधारण यगुांच ेजनक होते. आपल= मातभृमूी 

वसाहतवादाXया पाशातून मrुत 
हावी, यासाठZ झाले>या द=घ! संघषा!च ेHयांनी 

नेतHृव केले. Hयाचमाणे इतर परतंb देशातंील जनतेलाह= Hयांनी 9वातं�य-

ाjतीसाठZ ेरणा gदल=.' 

 

हे नेहkंच ेपgहले यगु होते. 

 

नंतर Hयांच ेदसुरे यगु सkु झाले. 'आपला देश 9वतंb करwयात नेहk यश9वी 

झा>यानंतर Hयांना एका ऐ�तहा<सक संघषा!ला तsड fयावे लागले. दसु-या 

महायoुानंतर जाग�तक शांततेसाठZ Hयांना झटावे लागले. या महान संघषा!म'ये 

Hयांना महाHमा गांधीचंी Hय( साथ शrय न
हती. पण सव! भारतीय जनता 

HयांXया पाठZशी उभी होती. कारण आता ती 9वतंb झालेल= होती आWण भारतीय 

जासHताक अि9तHवात आलेले होते. तो काळ ल(ात घेतला, Sहणजे जाग�तक 

शांततेसाठZ नेहkंनी आWण भारताने केवढ= अवघड काम/गर= बजावल=, याची क>पना 

येऊ शकत.े सार= मानवजात न�ट होऊन जाते, कc काय, अशी शrयता वाटावी, 

एवढ= भयावह प;रि9थती �नमा!ण झालेल= होती. कोणHयाह= (णास अणुयoु 

भडकwयाचा संभव eि�टआड करता येत न
हता. या अशा 9फोटक काळाम'ये 

पौवा!Hय आWण पाि8चमाHय महासHतांमधील वाढते वमैन9य कमी होऊन 

HयांXयाकडून जाग�तक शांततेचा भंग होणार नाह=, ह= भारतीय जनतेची इXछा 

HयांXया गळी उतर6वwयाची अHयंत नाजकू काम/गर= नेहkंनी जाग�तक 

मHुसयाXया कौश>याने पार पाडल=.' 



 

नेहk Yया �तस-या यगुाच ेजनक होत,े यासंबंधी <लgहताना माgट!न >यथूर iकंग 

(Yय�ूनयर) Sहणतात: 

 

'हे �तसरे यगु नेहkंXया �नधनानंतर अवतरत आहे. Hयांच ेपा/थ!व शर=र जर= 

पंचHवात 6वल=न झाले असले, तर= Hया 
यिrतHवाचा आ'यािHमक आशय आजह= 

�ततकाच चतै�यशाल= आहे. महासHतांनी पर9परांशी अजून सौहादा!च ेसंबंध 

9था6पत केलेले नाह=त, हे खरे असले, तर= आप>या महHHवाका(ेंवर �नयंbण कसे 

घालायच,े हे Hयांनी अ<लjततावाद= जगाXया मदतीने जाणून घेतले आहे. या 

संयमावरच /चर9थायी सामंज9य नांदणार आहे. शातंतामय सहजीवनावर=ल नेहkंची 

eढ �oा आWण या �oेला Hयांनी gदलेले कृ�तkप हाच मानवजातीस लाभलेला 

तेज9वी आशाiकरण आहे.' 

 

आप>या परराि�^य धोरणाचा हाच खराखरुा आधार आहे. अ<लjततावादाची 

संक>पना, वसाहतवाद6वरोधी संक>पना, सा�ाYयवाद6वरोधी संक>पना, शांततेसाठZ 

यHनशील असwयाची आWण Hयाचबरोबर शांततामय सहजीवनाचा परु9कार 

करwयाची संक>पना या सगqया संक>पना Hया मलूभतू परराि�^य धोरणाच े

आंतरराि�^य अ6व�कार ठरतात. 

 

आपण आपापसातं सामंज9य �नमा!ण करावे, असे आता महासHतांना वाटू लागले 

आहे, यामागे बर=च कारणे आहेत. 6वकसनशील अ<लjततावाद= देशांनी आंतरराि�^य 

राजकारणाम'ये आपले 9वत:च ेअसे वेगळे 9थान आWण साम_य! �नमा!ण केले आहे. 

आंतरराि�^य प;रि9थतीला एक वेगळी gदशा gदलेल= आहे. हे Hयापंकैc एक मखु 

कारण आहे. दसुरे असे, कc तांabक गतीनेह= ते अप;रहाय! केले आहे. आपणच 

सवाUत शिrतशाल= आहोत, असा दावा कोणालाह= करता येणार नाह=. इतrया 

माणाम'ये सव!b तांabक गती झालेल= gदसनू येते. 



 

'f6वकd 7ाHमक' iकंवा 'abकd 7ाHमक' iकंवा 'पंचकd 7ाHमक' अशा शtदांनी स'या 

काह=जण जाग�तक प;रि9थतीच ेवण!न करतात. ह= अशी कd 7े iकती आहेत, ते मला 

माह=त नाह=. आप>याला मलूत: दोनच कd 7े gदसतात. आता जर यoु झाले, तर ते 

अwव9bांचचे राहणार अस>यामळेु कोणालाह= 6वजय <मळणे अशrय आहे, हे या 

दो�ह= कd 7ांनाह= कळून चकुलेले आहे. Hयामळेु Hयांना पर9परांशी समझोता 

करwयावाचनू गHयंतरच उरलेले नाह=. व9तिु9थती अशी आहे, कc तंb6वBानातील 

hातंीमळेु आंतरराि�^य (ेbाम'ये काह= अप;रहाय! राजकcय मया!दा �नमा!ण झाले>या 

आहेत. आप>याजवळील संहारक अ9bांचा आपण उपयोग कkच शकत नाह=, याची 

कमाल=ची जाणीव भावी श9bा9b ेबाळगणा-या महासHतांना झालेल= आहे. ह= 

Hयांपकैcच एक मया!दा होय. 

 

Hयामळेु सामंज9य ह= एक चागंल= घटना आहे, असे आपण Sहणत असलो आWण 

�तच े9वागत कर=त असलो, तर= हे सामंज9य एका 6व<श�ट खंडापरुतेच iकंवा एका 

6व6व�(त प;रि9थतीपरुते मया!gदत राहता कामा नये, असेह= आपण �तपादन 

करतो. केवळ एखादा पेचसंग टाळwयाच ेतंb Sहणून समझोHयाचा अवलंब केला 

जाऊ नये;  तर जगातील सव! खंडांना, सव! प;रि9थतींना आWण सव! तणावांना 

समा6व�ट करwयाइतकc खर=खुर= (मता Hयात यावयास हवी, यावर आपला भर 

आहे. Hयामळेु आपण जे
हा अ<लjततावादाचा 6वचार करतो, ते
हा आपण 

अ<लjततेचा अ/धक 6वधायक 6वचार केला पाgहजे, असे मला वाटते. 

 

खरे Sहणजे, स-ुवातीपासनूच अ<लjतता ह= केवळ एकपदर= संक>पनाच न
हती. 

अनेक मलूभतू घटकानंा सामावनू घेणार= अशी ती अनेकपदर= संक>पना आहे. 

अ<लjततावादाची उg��टे जवाहरलाल नेहkंXया शtदांत सागंावयाची, तर: 

 

'कोणHयाह= एका महासHतेचा iकंवा सHतागटाचा आधार न घेता Hयेक 6ववाfय 

iकंवा संघष!मय 8नाकड े9वतंb eि�टकोणातून पाहून शांततेचा माग! चोखाळायचा 



आहे. परतंb समाजाची मrुतता, राि�^य आWण आंतरराि�^य 9वातं�याच ेजतन, 

वां<शक भेदाभेदांच े�नमू!लन आWण जाग�तक लोकसंpयेXया फार मो�या भागाची 

उपासमार, रोगराई व अBान या द:ुि9थतीतनू सटुका ह= अ<लjततावादाची उg��टे 

आहेत.' नेहk अ<लjततावादाकड ेमानवतेXया भ<ूमकेतून पाहात होते. अ<लjतता हे 

मानवजातीXया हातातंील एक 6वधायक साधन बनावे, असा Hयाचंा यHन होता. 

अ<लjततावादाचा हा मखु 6वशषे सदैव 'यानात ठेवायला हवा. 

 

बदलती जाग�तक प;रि9थती ल(ात घेता, Hया Hया प;रि9थतीनसुार 

अ<लjततावादाXया 6व6वध 6वशषेांपकैc एखाfया 6वशषेाला अ/धक ाधा�य <मळणे 

hमाjत आहे. माb अ<लjततावादाचा कोणताह= एक पलै ूस'याXया प;रि9थतीम'ये 

�नरथ!क झालेला आहे, असे मानणे माuया मताने अगद= चकू आहे. शीतयoुाच ेयगु 

आता समाjत झालेले आहे, असा यिुrतवाद ऐकू येऊ लाग>यामळेु मला ह= गो�ट 

6वशषे जोर देऊन सागंावीशी वाटते. कदा/चत काह= जण Sहणतात, Hयामाणे 

शीतयoुाच ेयगु अ9तंगत झाले असेलह=; परंतु मलूभतू प;रि9थतीम'ये बदल घडून 

आलेला आहे का, हा खरा सवाल आहे. मी Hयासंबंधी साशंक आहे. सव! 

6वकसनशील देशांना संपरू ्!ण 9थयै! वाटत आहे का? सवाUची भीती लोपल= आहे, अशी 

�वाह= आपण देऊ शकतो का? 

 

१९६१ म'ये बेलnेड येथे पgहल= अ<लjततावाद= रा�^ांची <शखर प;रषद 

भर>यानंतरXया काळाम'ये जाग�तक प;रि9थती बदललेल= आहे, हे कोणीच नाकबलू 

करणार नाह=. परंत ुअजूनह= जग संघष!मrुत, दा;र�यमrुत आWण तणावमrुत 

झालेले नाह=. Sहणूनच बदलले>या आWण सतत बदलत असले>या जगाम'ये 

अ<लjततावादाची चपखल संक>पना १९६१ पे(ाह= अ/धक अथ!पणू! ठरल= आहे. Yया 

देशांनी पवू� पर9परां6व-o संघषा!चा प6वbा घेतला होता, ते देश आता तणाव कमी 

करwयाXया मागा!वर आलेले आहेत, हे खरे आहे. येथे मी म�ुामच सामंज9य हा 

शtद वापरत नाह=, कारण काह= लोकांना या शtदाच ेवावड ेआहे. तणाव कमी 

करwयाXया 6वधायक घटनेच ेआपण 9वागत केलेले आहे. 



 

व9तुि9थती अशी आहे, कc सव! खंडांना आWण सव! संघष!-(ेbांना अथ!पणू! 

सामंज9याच े(Detente) तHHव लागू 
हावे, याच भ<ूमकेचा आपण सतत परु9कार 

केलेला आहे. इतकेच न
हे, तर Yया 6वभागात आपला देश आहे, Hया 6वभागात 

/चर9थायी शांतता आWण <मbतापणू! सहकाय! 9था6पत 
हावे, यासाठZ आपण सतत 

यHन कर=त आलेलो आहोत. असे असले, तर=ह= ल�कर= करारमदार र� झालेले 

नाह=त. उलट, /चb असे gदसत,े ते असे, कc जु�या ल�कर= करारांना प�ुहा उजाळा 

देwयात येत आहे. Hयाह=पे(ा महHHवाची गो�ट ह= आहे, कc मलूभतू साधनसामnी, 

कXचा माल आWण इंधन यांचा संभा
य जाग�तक तुटवडा ल(ात घेऊन पवू�Xया 

ल�कर= गटांम'ये नवा आ/थ!क आशयह= समा6व�ट केला जात आहे. 

 

ब�या सHतांXया समझोHयावर कोणत ेताण पडत आहेत, हे जाणून घेwयाXया 

e�ट=ने आi�केतील ताYया घटनाकंड ेआWण gहदं= महासागरावर भHुव 

<मळ6वwयाXया कारवायांकड ेपाgहले पाgहजे, Sहणून ल�कर= करार ह= इ�तहासजमा 

झालेल= गो�ट आहे, असा �न�कष! काढणे चकुcच ेठरत.े 

 

न
याने मrुत झाले>या देशांच े9वातं�य जतन करwयात, परतंb देशातंील 

9वातं�यसंnामांना बळ परु6वwयात आWण सा�ाYयवाद, वसाहतवाद आWण वण!वाद 

यांXया 6व-oXया ल�यांना पाgठंबा देwयात अ<लjततावाद= चळवळीने मोठZच भ<ूमका 

बजावल= आहे. नवी आWण �या�य आंतरराि�^य अथ!
यव9था साकार 
हावी, यासाठZ 

चालले>या ल�यातह= अ<लjततावाद= देश आघाडीवर आहेत. Sहणून अ<लjततावाद= 

चळवळीXया वाढHया बळाच ेआWण पाgठंtयाच ेआपण 9वागत करतो. 

 

माb Hयाचबरोबर हेह= ल(ात ठेवले पाgहजे, कc iकती देश या चळवळीत सहभागी 

झालेले आहेत वा होत आहेत, यावर या चळवळीच ेसाम_य! अवलंबनू राहणार नाह=. 

तर अ<लjततावाद= देशांची एकजूट आWण पर9पर-सहकाय! यावरच ह= चळवळ 

बलवान होणार आहे. ताHका<लक गरजेपायी या चळवळीमागील मलूभतू उg��टांना 



फाटा देwयात आला, तर ह= एकजूट आWण सहकाय! gटकू शकणार नाह=, हेह= 

�ततकेच खरे आहे. भारताXया राि�^य gहतसंबंधांची जपणूक करणे हे भारताXया 

परराि�^य धोरणाच ेमpुय सbू आहे, हे तर खरेच आहे. आप>या देशाXया परराि�^य 

धोरणाला त ेसbू सोडता येणारच नाह=. परंतु Hयाबरोबरच या धोरणाचा आंतरराि�^य 

संदभ! 6वसरता येत नाह=. खरे पाहता, कोणHयाह= देशाXया परराि�^य धोरणाच े

अंतग!त आWण आंतरराि�^य संदभ! पर9पराशंी अHयंत �नग�डत असतात. कारण 

राि�^य संदभा!तूनच आंतरराि�^य संदभ! ज�म पावतात. 

 

काह= देशांशी आपल= 'खास' मbैी असावी आWण इतरांबरोबर माb 'आम' मbैी ठेवावी, 

असे काह= जण Sहणतात. परंत ुमbैीम'ये असा फरक करणे मला मंजूर नाह=. 

'आपण आप>या <मbाचंी �नवड केल= पाgहजे', असे Sहणणा�यांना आपण आप>या 

शbूंचीह= �नवड केल= पाgहजे, असेच सचुवायच ेअसत.े परंत ुमला हे अ<भेत नाह=. 

मला हे मा�य आहे, कc काह= वेळा असे घडते, कc काह= ऐ�तहा<सक कारणांमळेु 

काह= देशांबरोबरच ेसंबंध आपोआपच eढ होत जातात. असे घडणे 9वाभा6वक 

असले, तर= 'खास मbैी' आWण 'आम मbैी' असा आपण फरक करता कामा नये, 

असे मी मानतो. 'जाग�तक सHता' हा शtदयोग Yया अथा!ने वापरwयात येतो, Hया 

अथा!ने भारताला 'सHता' ाjत कkन घेwयाची इXछा नाह=. भारत ब<ल�ठ असलाच 

पाgहजे, या6वषयी दमुत नाह=. शांततेत नांदता यावे आWण सहकाया!ने वागता यावे, 

असाच भारत आSहांला हवा आहे. ताaंbक आWण वBैा�नक hातंीम'ये सहभागी 

होऊनच आप>याला हे उg��ट सा'य करता येईल. 

 

6वक<सत देशातंील लोकांपाशी जेवढ= बoुी आWण कतृ!Hव आहे, तेवढेच त ेआप>या 

लोकांपाशीह= आहे, असे मी मानतो. आपण ब6ुoमHतेत मळुीच मागे नाह=. हा 

कालावधीचा 8न आहे. 6वक<सत देशांनी तांabक hातंीXया काया!ला दोनश ेवषाUपवू� 

ारंभ केला. आप>याला तो आता करायला <मळत आहे, ह= खर= अडचण आहे. असे 

असले, तर= ताaंbक hातंी घडवनू आणwयाXया काया!ला आपण गती gदल= आWण 



तशी ती देऊ, याची मला खाbी आहे. आWण Hयाचबरोबर या उg��टाला अनसुkन 

आपण आप>या आ/थ!क, 
यापार= आWण परराि�^य धोरणाची आखणी केल=, तर 

अखेर=स आपण तेथेह= तांabक hांती घडवनू आणू शकू. आप>या अंतग!त राजकcय, 

आ/थ!क आWण शा9bीय धोरणांवरच आप>या परराि�^य धोरणाच ेयश आWण 

साम_य! अवलंबनू आहे, हे मी वारंवार सांगत आलो आहे. Sहणून Yयामाणे आपण 

आपले परराि�^य धोरण आखताना आWण अनेक देशांबरोबरच ेसंबंध ठर6वताना 

काळजी घेतो, तशीच काळजी राजकcय, आ/थ!क आWण शा9bीय धोरण ठर6वतानाह= 

घेतल= पाgहजे. कारण भारताXया साम_या!चा तोच मलूाधार आहे. हा आधार आपण 

जेवढा बळकट कk, तेव�या माणात आपण भारताला आWण भारतीय जनतेला 

समथ! करणार आहोत. कारण अखेर=स भारतीय जनतेच ेसाम_य!च भारताच े

परराि�^य धोरण समथ! आWण यश9वी करणार आहे. 

 

 

२३. अ�ल_ततावाद आ-ण पाचवी कोलंबो �शखर प8रषद 

 

अWखल भारतीय काnेँस क<मट=ने ऑग9ट १९७६ म'ये  

<सo केले>या पिु9तकेतील लेख. 

बेलnेड येथे १९६१ म'ये भरले>या पgह>या <शखर प;रषदेपासनू अ<लjततावाद= 

आंदोलनास ारंभ झालेला असला, तर= या आंदोलनामागच ेधोरण आWण तHHवे पं. 

जवाहरलाल नेहk यानंी Hयापवू�च सां/गतलेल= होती. भारत 9वतंb 
हायXया 

अगोदरपासनूच Hयांनी अ<लjततावादाचा परु9कार आरं<भला होता. हंगामी सरकारच े

मखु या नाHयाने ७ सjटdबर १९४६ या gदवशी भारताXया भावी परराि�^य धोरणाची 

सbू े6वशद करताना जवाहरलाल नेहk Sहणाले होते : 



 

'पर9परा6ंव-o उ|या ठाकले>या सव!च सHतागटांपासनू 9वत:ला जा9तीत जा9त 

अ<लjत ठेवwयाचा भारताचा यHन राह=ल. कारण या अशा पर9पर6वरोधी 

गटांमळेुच पवू� जाग�तक महायoेु भडकल= होती आWण प�ुहा जर संघषा!चा भडका 

उडाला, तर पवू� कधीह= झाला न
हता, इतका संहार होwयाचा संभव आहे. Sहणून 

शांतता आWण 9वातं�य यांच ेअतूट नात ेआहे, असे आSह= मानतो. Sहणून 

कोणHयाह= देशाXया 9वातं�याला नकार देणे, Sहणजे अ�य gठकाणच े9वातं�य 

धोrयात आणwयासारखे ठरणार असनू Hयातूनच महायoुाचा उ�व होऊ शकेल. 

सव!च परतंb देश 9वतंb 
हावेत, कारण सव!च समाजांना केवळ तािHHवक पातळीवर 

न
हे, तर Hय(ातह= समान संधी <मळाल= पाgहजे, अशी आमची धारणा आहे.' 

 

नेहkंनी अ<लjततावादाची ह= संक>पना अHयंत 9प�ट शtदांत 6वशद के>यानंतरXया 

गे>या तीस वषाUXया काळाम'ये अ<लjततावाद= आंदोलनाला आंतरराि�^य 


यासपीठावर खूपच साम_य! आWण �त�ठा लाभलेल= आहे. जाग�तक शातंता आWण 

9थयै! कायम gटकwयाXया काया!त या आंदोलनाने मोठाच वाटा उचललेला आहे. 

वसाहतवाद, वंशवाद आWण वण�य प(पात यांXया �नमू!लनाच ेआWण �या�य �न 

समान आ/थ!क व सामािजक 
यव9था �नमा!ण करwयाच ेकाय!ह= या आंदोलनाला ब-

याच माणाम'ये करता आलेले आहे. 

 

ारंभीXया काळाम'ये या आंदोलनाXया उभारणीस चालना देwयाम'ये दोन 

प;रषदांचा वाटा बराच होता. या दो�ह= प;रषदा आ<शयाई भूमीवरच भर>या होHया. 

यांपकैc पgहल= आ<शयाई संबंध प;रषद १९४७ म'ये gद>ल=ला भरल= होती. 

आi�का-आ<शयाई रा�^ांची दसुर= प;रषद १९५५ म'ये इंडोने<शयातील बाडुंगं येथे 

आयोिजत करwयात आल= होती. नव9वतंb आ<शयाई आWण आi�कc देशांना 

अ<लjततावादासंबंधी वाटणा-या आ9थेचा Hयय या दोन प;रषदामंळेु आला. दो�ह= 

सHतागटांपकैc कोणाचहे= वच!9व वा �नयंbण नव9वतंb देशांना पHकरावे लागता 



कामा नये, या �नधा!राXया दो�ह= प;रषदा �नदश!क ठर>या. आंतरराि�^य राजकcय 


यव9थेच ेलोकशाह=करण करwयाची आव8यकताह= या प;रषदांनी �तपादन केल=. 

 

अ<लjततावाद= आंदोलनाला लाभत चालले>या वाढHया पाgठंtयाXया पा8व!भमूीवर 

१९६१ म'ये बेलnेड येथे अ<लjततावाद= रा�^ांची पgहल= <शखर प;रषद बोला6वwयात 

आल=. बेलnेड येथील पgह>या <शखर प;रषदेला सद9य Sहणून पंचवीस देश 

उपि9थत राgहले. Hयापंकैc तरेा आ<शयाई देश होते. या पgह>या प;रषदेनंतर या 

आंदोलनाची क(ा सतत 6व9तारत राgहल=. नंतरXया <शखर प;रषदा कैरो (इिजjत) 

येथे १९६४ म'ये, लसुाका (झांबीया) येथे १९७० म'ये आWण आ>डोयस! (आंजे;रया) 

येथे १९७३ म'ये भर>या. या Hयेक प;रषदेXया वेळी अ<लjततावाद= देशांची संpया 

वाढत होती. कोलंबो येथे १९७६ Xया ऑग9टम'ये भरले>या पाच
या <शखर 

प;रषदेम'ये संपणू! सद9य Sहणून ८६ देशांनी, �नर=(क Sहणून १० देशांनी व 

�नमंabत Sहणून ७ देशांनी भाग घेतला. अ<लjततावादाच ेमहHHव आWण 

प;रणामकारकता iकती आहे, हे या आंदोलनाला 7तु गतीने लाभले>या वाढHया 

पाgठंtयावkन gदसनू येते. तसेच या आंदोलनामागील धोरण आWण काय!hम यांची 

�न6व!वाद उपयrुतताह= <सo होते. 

 

गे>या वीस वषाUम'ये अ<लjततावाद= आंदोलनाने काय सा'य केले? �तची 'येये 

आWण उg��टे कोणती आहेत? दसु-या महायoुाXया 6वनाशकार= आघातातून 9वत:ला 

सावरणा-या आWण नवोgदत देशांची संpया सतत वाढत चालले>या जगाला, 

अ<लjततावाद= आंदोलनाXया kपाने, मानवजातीला अHयाव8यक असले>या शा8वत 

आWण अथ!पणू! शांततचेा आशाद=प gदसला. नव9वतंb देशांच े9वाभा6वक आWण 

ामाWणक राि�^य gहतसंबंध हेच आंदोलनाला सरु�(त ठेव ूशकतात, हे <सo झाले. 

कारण अ6वरत क�टानंंतर लाभले>या राि�^य 9वातं�याच ेजतन आWण संवध!न 

करwयाची (मता या आंदोलनात आहे. 

 

आप>या 9वातं�याच ेसंर(ण करणे आWण आ/थ!क �न सामािजक 6वकासाXया 



मागा!ने हे 9वातं�य Hय( आWण अथ!पणू! करणे हाच या आंदोलनाम'ये सहभागी 

झाले>या देशांचा eढ �न8चय अस>यामळेु अ<लjततावादाला आज /चर9थायी 

महHHव ाjत झाले आहे. Sहणून ल�कर= करार आWण आघा�या यांXया iकंवा 

वसाहतवाद= आWण सा�ाYयवाद= शrतींXया धोrयांपासनू नव9वतंb देशांना सरु�(त 

ठेवwयाच ेकाय!च केवळ अ<लjततावादाने पार पाडले आहे, असे नसनू, या 

आंदोलनाने राि�^य 9वातं�याच ेजतन आWण जाग�तक शांततेची �वाह= ह= 6वधायक 

काम/गर=ह= बजावल= आहे. 

अ<लjततावाद ह= अकारणाHमक, ि9थ�तशील iकंवा नकाराHमक संक>पना नाह=, हे 

गे>या काह= वषाUत अ<लjततावादाचा जो 6वकास झालेला आहे, Hयावkन 9प�ट होते. 

उलटप(ी, या काळात अ<लjततावाद= आंदोलनाला जे यश लाभले, ते Sहणजे 

बदलHया आंतरराि�^य प;रि9थतीशी हे आंदोलन iकती ससंुवाद= आहे, याचा परुावाच 

ठरते. 

 

वेगवेगळी kपे घेणा-या वसाहतवादा6व-o आWण सा�ाYयवादा6व-o लढwयाच ेएक 

भावी साधन Sहणून अ<लjततावाद= आंदोलनाने आपले साम_य! कट केले आहे. 

Hयाचमाणे नववसाहतवाद= परकcय वच!9वामळेु रा�^ारा�^ांम'ये जे 6वषम संबंध 

�नमा!ण होतात, Hयांमळेु उ�वणा-या सम9यां6व-oह= या आंदोलनाने झुंज घेतल= 

आहे. परदेशांकडून येणा-या दबावाचा 6वचार करwयाची शrती या आंदोलनाने 

नव9वतंb देशांना परु6वल=, ह= तर आंदोलनाXया e�ट=ने जमेची मोठZच बाजू आहे. 

 

Hयेक रा�^ाला आWण समाजाला आप>या 6वकासाचा माग! 9वतंbपणे अनसुरwयाचा 

अ/धकार आहे, हे अ<लjततावादाच ेमखु सbू अस>यामळेु या आंदोलनात सहभागी 

झालेले देश आप>या अंतग!त कारभाराम'ये पररा�^ांकडून होत असणारा ह9त(ेप 

मो�या 6व8वासाने आWण �नधा!राने रोखू शकतात. या बाvय ह9त(ेपाच ेअनेक 

कार असतात. कधी हा ह9त(ेप वHृतपbासंारpया जनसंपक!  मा'यमांXया माफ! त 

केला जातो, तर काह= वेळेला HयासाठZ आ/थ!क आWण राजकcय यंbणा आWण सं9था 



यांचा वापर केला जातो. नव9वतंb देशात गsधळ आWण अराजक �नमा!ण करणे, 

हाच या ह9त(ेपाचा उ�ेश असतो. 

 

कोलंबो येथील <शखर प;रषदेम'ये मpुयत: अ<लjततावादाXया महHHवपणू! 6वशषेांवर 

भर देwयात आला. Hयामळेुच अ<लjत रा�^ांची एक 9वतंb वHृतसं9था 9थापन 

करwयासाठZ भरावयाXया प;रषदेत यजमानHव 9वीकारwयाXया भारताXया पढुाकाराच े

सव! देशांनी मन:पवू!क 9वागत केले. अ<लjत रा�^ांXया 9वतंb वHृतसंचयामळेु 

जनसंपक!  मा'यमांXया (ेbात एक नवी आंतरराि�^य 
यव9था काय!वाह=त येईल, 

असा सवाUनाच 6व8वास वाटतो. कारण Hयामळेु बातSया पाठ6वwयाबाबत स'या काह= 

ब�या देशांवर अवलंबनू राहावे लागत,े ती प;रि9थती नाह=शी होणार आहे. Hयामळेु 

एका अथा!ने ह= नवी 
यव9था Sहणजे वHृतसंचय आWण वHृत6वतरण या बाबतीतंील 

वसाहतवादाच ेउXचाटन ठरेल. सव! अ<लjततावाद= देश पर9परसहकाया!Xया भावनेने 

एकb येऊन आपल= साधनसंपHती एकजुट=ने वापk लागले, तर Hय(ाम'ये केवढे 

मोठे काय! करता येत,े याच ेअ<लjततावाद= वHृतसंचय योजना हे एक उ>लेखनीय 

उदाहरण आहे. वसाहतवादाXया जोखडाखाल= Wखतपत पडले>या देशांना 9वतंb 

होwयाची ेरणा gदल=, ह= अ<लjततावादाची महायoुोHतर काळातील अHयंत 

महHHवाची फल�तुी Sहटल= पाgहजे. वसाहतवाद= देशांनी इतर देशांXया भमूीवkन 

चालते झाले पाgहजे, अशी अ<लjततावाद= देशांनी सतत एकमखुाने संयrुत 

रा�^संघाम'ये आWण अ�य आंतरराि�^य 
यासपीठांवर मागणी केल= आWण 

वसाहतवादाXया उXचाटनाच ेकाय! आता अं�तम आWण �नणा!यक अव9थेपयUत 

पोहोचले, हे या आंदोलनाला लाभलेले भरघोस यश Sहटले पाgहजे. 

 

अंगोला, केप बद!, कोमोरोस, /गनो aबसाऊ, मोझांaबक, साओ टोमो �न 6ि�सपे 

आWण सेश<ेलस हे अगद= अल=कड े9वतंb झालेले देश प;रषदेत सहभागी झाले, 

याब�ल कोलंबो येथे भरले>या <शखर प;रषदेने आनंद 
यrत केला. Hयाचमाणे 

वसाहतवादाच ेउरलेसरुले अवशषेह= उखडून काढ>या<शवाय हे आंदोलन 9व9थ 

बसणार नाह=, हा �नधा!रह= 
यrत करwयात आला. 



 

मpुय Sहणजे Wझबंाtवे आWण द�(ण आi�का येथे अfयापह= वण!6वfवेष, वंशवाद 

आWण वां<शक प(पात यांच ेजे थमैान सkु झालेले आहे, Hयाचा पणू!पणे बीमोड 

करwयाXया �तBेचा या <शखर प;रषदेत पनु-Xचार करwयात आला. द�(ण 

आi�कc सरकारने बेकायदेशीरपणे ना<मaबया आप>या ताtयात ठेवावा आWण 

सोवोटो, लांगा, इHयाद= द�(ण आi�कc शहरांमधील रgहवाशांवर अHयाचार करावेत, 

याब�ल तर कोलंबो <शखर प;रषदेने द�(ण आi�कc सरकारचा ती� �नषधे केला. 

अ<लjततावाद= देशांनी आपले यHन यापढेुह= नेटाने जार= ठेवले, तर संपणू! आi�का 

खंड वसाहतवादाXया nहणातून मrुत करwयाच ेउg��ट लवकरच सफल 

झा>या<शवाय राहणार नाह=, असा 6व8वास वाटतो. 

 

उपि9थतीXया e�ट=ने पाचवी <शखर-प;रषद सवाUत मोठZ ठरल=. कारण �तला ४२ 

रा�^मखु iकंवा शासनमखु आWण ६५ पररा�^मंbी हजर होत.े अ<लjततावाद= 

आंदोलनाXया मलूभतू उg��टांना वाढता पाgठंबा <मळत आहे, याच ेHय( दश!नच 

या पाच
या <शखर प;रषदेXया kपाने पाहता आले. शांततामय सहजीवनाची तHHवे 

हाच आंतरराि�^य संबंधाचा पाया असला पाgहजे, या अ<लjततावाद= आंदोलनाXया 

मलूभतू भ<ूमकेला जाग�तक लोकसमहूाकडून 
यापक पाgठंबा लाभला आहे. अनेक 

महHHवाच ेआंतरराि�^य 8न सोड6वwयासाठZ एक 9वतंb आWण भावी मा'यम 

Sहणून अ<लjततावाद= आंदोलन iकती उपयrुत ठk शकत,े याचाह= या प;रषदेXया 

kपाने पनु!Hयय आला. अनेक आंतरराि�^य 8न सोड6वwयाम'ये अ<लjत रा�^ांXया 

एकजुट=ने महHHवाची भ<ूमका बजावल= आहे, हे मा�य केलेच पाgहजे. आi�केXया 

द�(ण भागातील वंश6वfवेषी राजवट= उलथवनू पाडwयाXया काया!त अ<लjत 

रा�^ांनी केले>या ल(णीय काया!चा उ>लेख यापवू�च करwयात आलेला आहे. अशी 

आणखीह= अनेक उदाहरणे देता येतील. 

पॅले9टाईनXया 8नावkन पि8चम आ<शयातील वातावरण /चघळलेले असताना 

अ<लjत रा�^ांनीच तथेील शातंता gटक6वwयाचा यHन केला. सायस आWण को;रया 

या देशांतील 9फोटक प;रि9थतीबाबतह= हेच Sहणता येईल. gहदं= महासागर हा 



शांतता 6वभाग Sहणनू मा�य केला जावा, या आnहास इतर रा�^ांची मा�यता 

<मळ6वwयाच ेकाय! अ<लjत रा�^ांनीच पार पाडले. या सव! 8नांXया बाबतीत 

अ<लjत रा�^ांचा एकabत आवाज, हेच 9वयंपणू! आWण 
यावहा;रक माग! शोधनू 

काढwयाच ेप;रणामकारक साधन ठरले. Sहणून यापढेु हे अ<लjततावाद= आंदोलन 

अ/धक बळकट करwयाच ेठर6वwयात आलेले आहे. अ<लjततावाद= देशांनी 

पर9परातंील सहकाय! वाढ6वले, तर जाग�तक शांततेच ेर(ण करwयाची या 

आंदोलनाची (मता �नि8चतच व6ृoगंत होईल.  

 

कोलंबो येथील <शखर प;रषदांमळेु अ<लjततावाद= देशांना अनेक आंतरराि�^य 

सम9यांसंबंधी आWण गे>या पंधरा वषाUम'ये या आंदोलनाने केले>या गतीसंबंधी  

6वचार6व�नमय करwयाची चागंल= संधी लाभल=. या आंदोलनात सहभागी होणा-या 

देशांची संpया जशी वाढू लागल=, तसे संघटनाHमक बाबींकड ेअ/धक ल( परुवावे 

लागणे, हेह= hमाjतच होते. या संबंधात भारताची भ<ूमका 9प�ट आहे. या 

आंदोलनासाठZ एखादे कायम 9वkपाच ेस/चवालय उभारणे iकंवा तHसम 9वkपाची 

साचबंेद यंbणा �नमा!ण करणे इ�ट ठरणार नाह=, असे भारताच ेमत असनू या 

मताचा कोलंबो <शखर प;रषदेस जमले>या ब-याच देशांनी पाठपरुावा केला. कायम 

9वkपाच ेस/चवालय उभारwयाऐवजी सम�वय स<मतीच अ/धक मजबतू आWण 

काय!(म करावी, ह= भारताची क>पना एकमताने मंजूर करwयात आल=. 

 

<शखर प;रषदांXया मध>या काळाम'ये अ<लjततावाद= देशांXया काया!म'ये ससुbूता 

राखwयाच ेआWण �नण!याची काय!वाह= करwयाच ेकाय! ह= सम�वय स<मती कर=त 

असते. या आंदोलनाची तीच एकमेव ा�त�न/धक स<मती आहे. <शखर प;रषदेने 

gदले>या आदेशांची काय!वाह= करwयाची जबाबदार= जर= स<मतीवर पडत असल=, तर= 

�तला आप>या काया!त खूपच मोकळेपणा असतो. �तXया कामकाजाम'ये गैरवाजवी 

साचबंेदपणा येणार नाह=, इतके 9वातं�य ती घेऊ शकत.े या स<मतीचा 6व9तार 

आWण सातHय �न समतोल, भौगो<लक �त�न/धHव यांXया संदभा!त �तची रचना 

यासंबंधी या सचूना होHया. Hयानसुार सम�वय स<मतीची सद9यसंpया १७ वkन २५ 



पयUत वाढ6वwयात आल= असनू Hयांची 6वभागीय 6वभागणी पढु=लमाणे करwयात 

आलेल= आहे. आi�का १२ जागा, आ<शया ८ जागा, द�(ण अमे;रका ४ जागा 

आWण यरुोप १ जागा. अ<लjततावाद= आंदोलनाम'ये भारताने ारंभापासनू 

9वीकारलेल= महHHवपणू! भ<ूमका ल(ात घेऊन कोलंबो <शखर प;रषदेने भारताची 

सम�वय स<मतीवर फेर�नवड केल=. न
या सम�वय स<मतीवर पढु=ल देशांना 

घेwयात आलेले आहे : 

आW`का : अ>जे;रया, अंगोला, बाyसवाना, छाड, /गनी, लायबे;रया, नायजर, 

नायजे;रया, सदुान, टांझा�नया, झgहरे, आWण झांaबया. 

 

आ�शया : ि
हएटनाम, इंडोने<शया, अफगाWण9तान, बांगला देश, सी;रया, इराक, 

पॅले9टाईन मrुती संघटना आWण �ीलंका. 

 

दa/ण अमे8रका : rयबूा, पेk, गयाना आWण जमकैा. 

 

यरुोप : यगुो9लाि
हया.  

 

कोलंबो <शखर प;रषदेमधील भारताXया भ<ूमकेचा 6वधायक आWण प;रणामकारक 

असा गौरव करwयात आला. अ<लjततावाद= आंदोलनाची एकता आWण सामंज9य 

gटक6वwयात आले पाgहजे, यावर या <शखर प;रषदेम'ये भारताने भर gदला होता. 

या <शखर प;रषदेम'ये करwयात आले>या �नण!यांची आWण 9तावांची परेुशी 

काय!वाह= करwयात आल=, तरच या आंदोलनाची 6व8वासाह!ता कायम राह=ल, या 

गो�ट=कड ेभारताने इतर देशांच ेल( वेधले. Hयाबाबतीत सहमतीXया तHHवाचा 

अवलंब करwयात आला पाgहजे, हे सवाUनाच मा�य झाले. अ<लjततावाद= देशांची 

एकजूट gटक6वwयाXया e�ट=ने सहमतीच ेतHHव उपयrुत ठरत,े अशी आमची �oा 

आहे. कोलंबो <शखर प;रषदेम'ये काह= देशांना सहभागी 
हायला आSह= मा�यता 

देwयामागे आमचा तोच eि�टकोण होता. माb याचा अथ!, या प;रषदेम'ये कोणास 



सहभागी होता येईल, यासंबंधीXया मळू धोरणापासनू आपण Xयतु झालेलो आहोत, 

असा करणे �नखालस चकुcच ेठरेल. उलट, Hया धोरणाचा <शखर प;रषदेत परु9कार 

करwयात आला. कारण Hयाची उपयrुतता ि9थर झालेल= आहे. सभासद आWण 

�नर=(क यांXया बाबतीच े१९६१ मधील पgह>या <शखर प;रषदेत जे �नकष 

ठर6वwयात आले, तेच यापढेुह= 9वीकारले पाgहजेत, यावर प;रषदेम'ये एकमत 

झाले. कोलंबो <शखर प;रषदेम'ये जो राजकcय जाgहरनामा मा�य करwयात आला, 

Hयात अनेक आंतरराि�^य 8नांचा समावेश करwयात आलेला आहे. हा जाgहरनामा 

तयार कर=त असताना बर=च मोकळी आWण 9प�ट चचा! झाल= व जाgहरनाSयाम'ये 

6ववाfय 8नांचा समावेश करतानाह= अ<लjततावाद= देशांXया एकजुट=ला तडा 

जाणार नाह=, अशी काळजी घेwयाबाबत कोणाचचे दमुत न
हते. Hयामळेुच राजकcय 

जाgहरनाSयाम'ये अंतभू!त करwयात आले>या अनेक आWण त�हेत�हेXया 8नांबाबत 

उ>लेखनीय मतैrय आढळून आले.  

 

भारतीय <श�टमंडळाने Yया अनेक क>पना आWण सचूना माडं>या, Hयांपकैc ब-

याचशा क>पना-सचूनाचंा अं�तम मसfुयाम'ये अंतभा!व करwयात आला. राजकcय 

जाgहरनाSयाम'ये अ<लjततावाद= आंदोलनाच ेमpुय 9वkप आWण मलूभतू तHHवे 

आWण उg��टे यांचा जोरदार पनु-Xचार करwयात आला पाgहजे, असा आमचा आnह 

होता. दसुरे असे, कc कोलंबो प;रषदेXया �न<मHताने आ<शयाम'ये थमच <शखर 

प;रषद भरत अस>यामळेु अ<लjततावाद= आंदोलनाXया उभारणीम'ये आ<शया 

खंडाने बजा6वले>या भ<ूमकेचा राजकcय जाgहरनाSयाम'ये उ>लेख होणे आव8यक 

आहे, असेह= आSह= सचु6वले. या दो�ह= सचूना अं�तम मसfुयात अंतभू!त करwयात 

आले>या आहेत. 

 

�न:श9bीकरण हा आमXया e�ट=ने आणखी एक महHHवाचा 6वषय होता. Sहणून 

केवळ �न:श9bीकरणाXया 8नाचा 6वचार करwयासाठZ १९७८ Xया आत संयrुत 

रा�^संघाने आपले खास अ/धवेशन बोलवावे, अशी कोलंबो प;रषदेने मागणी केल=. 

जाग�तक �न:श9bीकरण प;रषदेऐवजी हे अ/धवेशन बोलवावे, असा या मागणीचा 



अथ! नसनू, जाग�तक �न:श9bीकरण प;रषद बोलावणे भाग पडावे, याच ेएक 

प;रणामकारक साधन Sहणून संयrुत रा�^संघाच ेखास अ/धवेशन उपयोगी पडावे, 

असे अ<भेत आहे. 

 

संयrुत रा�^संघाXया मळू जाgहरनाSयाम'ये जी तHHवे आWण उg��टे नमदू 

करwयात आलेल= आहेत, ती सा'य होwयासाठZ अ<लjततावाद= देशांनी आपले वाढते 

बळ संयrुत रा�^संघाXया पाठZशी उभे करावे, हा �नधा!रह= कोलंबो <शखर 

प;रषदेम'ये एकमताने 
यrत करwयात आला. gहदं= महासागर हा शांतता 6वभाग 

Sहणून घो6षत करwयात आला पाgहजे, ह= भारताXया e�ट=ने अHयंत महHHवाची 

घटना ठरणार अस>यामळेु Hयाबाबतीत भारतीय <श�ट मंडळाने या 6वभागातील 

इतर रा�^ांशी घ�न�ठ सहकाय! करwयाच ेठर6वले आहे. Sहणून ब�या सHतांXया या 

6वभागातील संघषा!च ेआWण 9पधAच े�नमू!लन 
हावे, तसेच या सHतांनी gहदं= 

महासागरातील आपले ल�कर= तळ आWण अwव9b-कd 7े काढून �यावीत, असे कोलंबो 

प;रषदेने आवाहन केले. कोलंबो जाgहरनाSयाम'ये gदएगो गा<स!या येथील ल�कर= 

तळाचा �नषधे करwयात आला असनू, ब�या सHतांXया 9पधAपायी या 6वभागाम'ये 

जे ल�कर= करार वा तह करwयात आलेले आहेत, Hयांपासनू या 6वभागातील तटवत� 

आWण भवेूि�टत देशांनी दरू राहावे, असे जाgहरनाSयाम'ये Sहटले आहे. या 

6वभागातील स'याच ेवातावरण ल(ात घेता gहदं= महासागराभोवतालच ेतटवत� व 

भवेूि�टत देश, महासHता आWण या महासागराचा 
यापार= नौकानयनासाठZ वापर 

करणारे देश अशा सवाUची प;रषद बोला6वणे आव8यक झाले आहे, हेह= 

जाgहरनाSयात नमदू करwयात आलेले आहे. ि
हएटनामXया एकcकरणाबाबत 

प;रषदेत समाधान 
यrत करwयात आले. Hयाचमाणे सा�ाYयवादा6व-oXया 

लढाईत यश9वी झा>याब�ल कंबो�डया, लाओस आWण ि
हएटनाम येथील जनतेच े

अ<भनंदन करwयात आले. या देशांXया आ/थ!क पनुर!चनेम'ये सव!तोपर= साहा�य 

करwयाच ेआ8वासनह= कोलंबो प;रषदेने gदले. 

 

�याय आWण समानता या तHHवांवर आधारलेल= नवी आंतरराि�^य आ/थ!क 
यव9था 



अि9तHवात यावी, यासाठZ सkु झाले>या यHनांम'ये अ<लjततावाद= देश पर9परांशी 

अ/धक सहकाय! कk लागले आहेत. हा या आंदोलनाXया यशाचा आणखी एक 

ढळढळीत परुावा Sहटला पाgहजे. आ/थ!क 6वमोचना<शवाय राजकcय 9वातं�याला 

पणू!Hव ाjत होत नाह=, हे तHHव अ<लjततावाद= आंदोलनाने थमपासनूच 

9वीकारलेले अस>यामळेु या आंदोलनात आ/थ!क आशय अन9ुयतू झालेला आहे. 

Hयेक अ<लjततावाद= देशाची ऐ�तहा<सक आWण राजकcय पा8व!भमूी वेगवेगळी आहे, 

हे तर खरेच आहे, पण या Hयेक देशापाशी असले>या नसै/ग!क साधनसंपHतीच े

माणह= <भ�न आहे. असे असले, तर=ह= गे>या काह= वषाUपासनू अनेक 

आंतरराि�^य संघटनामं'ये Hयांनी संयrुत आWण समि�वत कृती करwयाच ेधोरण 

9वीकारले आहे. 

 

6वकसनशील देशांमधील एक मोठा गट ७७ देशांचा गट Sहणून ओळखला जातो. या 

गटातील अ<लjततावाद= देशांनी अनेक न
या क>पनांचा आWण समान धोरणांचा 

परु9कार केलेला आहे. 

 

नवी आंतरराि�^य अथ!
यव9था �नमा!ण करwयाXया अ<लjततावाद= देशांXया 

मागणीमागे तीन मलूभतू घटक आहेत. �ीमंत आWण गर=ब देशामंधील आ/थ!क 

6वषमता नाह=शी झाल= पाgहजे, औfयो/गक देशाकंडून होत असले>या दडपणांना 

रोखwयासाठZ अ<लjततावाद= देशांनी पर9पर-सहकाया!ची क(ा वाढ6वल= पाgहजे 

आWण आप>या 6वकासाXया योजना �न अnhम ठर6वwयाचा अ<लjततावाद= देशांना 

संपणू! अ/धकार असला पाgहजे, या तीन घटकांवर न
या आंतरराि�^य 
यव9थेची 

मागणी आधा;रत आहे. या मागणीच ेअनेक Hय( प;रणामह= gदसनू येऊ लागले 

आहेत. बेलnेड येथील १९६१ मध>या <शखर प;रषदेनंतर १९६४ म'ये िज�न
हा येथे 

संयrुत रा�^संघाXया वतीने पgहल= 
यापार-6वकास6वषयक प;रषद भरल=. 

आि>जअस! येथे भरले>या चौ_या <शखर प;रषदेनंतर संयrुत रा�^संघाXया 

महास<मतीXया सहा
या आWण सात
या खास अ/धवेशनांची मागणी करwयात आल=. 



याच अ/धवेशनांम'ये देशांXया आ/थ!क अ/धकारांचा आWण जबाबदा�यांचा तसेच 

न
या आंतरराि�^य अथ!
यव9थेचा जाgहरनामा 9वीकारwयात आला.  

 

आप>याला जा9तीत जा9त आ/थ!क 9वायHतता <मळाल= पाgहजे, यासाठZ 

अ<लjततावाद= देशांनी सkु केले>या ल�यांXया e�ट=ने कोलंबो <शखर प;रषदेने 

आणखी एक पाऊल पढेु टाकले. अ<लjततावाद= आWण 6वकसनशील देशांना 

पर9परांशी आ/थ!क सहकाय! व6ृoगंत करwयाखेर=ज पया!यच उरलेला नाह=. हे मत या 

प;रषदेस हजर राgहले>या जवळजवळ सव! रा�^मखुांनी आWण शासनमखुांनी 


यrत केले. अ<लjततावाद= आंदोलनाला आ/थ!क आशय देwयासाठZ आWण नवी 

आंतरराि�^य अथ!
यव9था अमलात येwयासाठZ सामgूहक 9वावलंबनाचा माग! 

अनसुरला पाgहजे, याची या देशांना वाढती जाणीव होऊ लागल= आहे. या <शखर 

प;रषदेत जो कृ�तकाय!hम मंजूर करwयात आला आहे, तो अ<लjततावाद= आWण 

इतर 6वकसनशील देशांना पर9परांशी अ/धका/धक सहकाय! करwयाची गरज वाटत 

अस>याचाच �नदश!क आहे. आ/थ!क जाgहरनाSयाम'ये आWण कृ�त-काया!म'ये 

सहकाया!ची अनेक6वध (ेb े�नदA<शत करwयात आलेल= आहेत. 
यापार, 

चलन6वषयक आWण आ/थ!क सहकाय!, अ�नधा�य आWण शतेी, उfयोगीकरण, 

आरो�य, शा9bीय आWण ताaंbक 6वकासातील सहकाय!, पय!टन, रोजगार-�न<म!ती 

अशा अनेक (ेbांत अ<लjततावाद= 6वकसनशील देशांना भर=व वाटचाल करता येऊ 

शकेल. अ<लjततावाद= आWण 6वकसनशील देशांनी आप>या 6वfयमान आ/थ!क 

(मतेचा पर9परांना अ/धका/धक उपयोग कkन gदला, तर 6वक<सत देशांवर 

अवलंबनू राहwयाच ेमाण बरेच कमी होईल, यावर भर देwयाच ेठरले आहे. 

 

अशा त�हेXया आ/थ!क सहकाया!बाबत अ<लjततावाद= आWण 6वकसनशील देशांपाशी 

चंड (मता असनू या ihयेस चालना <मळावी, या gदशनेे भारत पढुाकार �यायला 

तयार आहे. सहकाय! कk इिXछणा-या देशाXंया पढुाकारानेच वर �नदA<शत केले>या 

(ेbांमधील कृ�त-काय!hम अमलात यावयाचा आहे. कोलंबो <शखर प;रषदेXया 

अगोदरपासनूच अ<लjततावाद= आWण 6वकसनशील देशांमधील आ/थ!क व 



चलन6वषयक सहकाया!बाबत जो सम�वयक गट 9थापन करwयात आलेला आहे, 

Hयात भारताचा समावेश आहे. कोलंबो प;रषदेम'ये शा9bीय आWण तांabक 6वकास 

तसेच तांabक सहकाय! आWण माग!दश!न या बाबींसंबंधीह= भारतास सम�वयक 

Sहणून नेमwयात आले. या सव! (ेbांम'ये भारताने जी उ>लेखनीय गती केल= 

आहे, �तचीच ह= पावती आहे. कोलंबो जाgहरनाSयाम'ये एका क>प 6वकास 

यंbणेची <शफारस करwयात आलेल= आहे. आप>या देशातंील क>पासंबंधी पाहणी-

अहवाल तयार करwयासाठZ इतर 6वकसनशील देशांतील तYBांच ेसाहा�य घेता यावे, 

हा या मागचा हेत ूआहे. 6वकसनशील देशामंधील कौश>ये, उपकरणे आWण तंbBान 

यांची आपापसांत देवाणघेवाण होत राहावी, असे अपे�(त आहे. 6वकसनशील देशांनी 

संयrुत क>प आWण बहुउ�ेशीय काय!hम हाती घेतला, तर Hयानंा औfयो/गक 

6वकास 7तु गतीने कkन घेता येईल, यावरह= Hया जाgहरनाSयात भर gदलेला आहे. 

तसेच 6वक<सत देशांवर अ�नधा�यांXया आयातीसाठZ अवलंबनू राहावे लाग ूनये 

आWण 6वकसनशील देशांXया अथ!
यव9थांमधील रचनाHमक 9वkपाचा समतोल 

सधुारावा, यासाठZ अ�नधा�याच ेउHपादन वाढ6वwयाचा काय!hम हाती घेwयाच े

आवाहन करwयात आले आहे. 

 

आंतरराि�^य 
यापाराम'ये वाजवी अट= अमलात आणwयाची आWण 6वकासाXया 

ihयेत सवाUना समान वाटा <मळwयासंबंधी 6वक<सत देशांवर �नि8चत जबाबदार= 

येऊन पडत,े असे स'याXया आंतरराि�^य आ/थ!क प;रि9थतीच े6व8लेषण करताना 

कोलंबो प;रषदेने �न:संgद�ध शtदांत Sहटले आहे. जाग�तक अथ!
यव9थेच ेस'याच े

पर9परावलंबी 9वkप 'यानात घेऊन �ीमंत रा�^ांना पवू�माणे 6वकसनशील 

देशांXया मागwयांची उपे(ा कkन चालणार नाह=, असा परखड इशाराह= कोलंबो 

प;रषदेने gदला आहे. 

 

6वकसनशील देशाXंया अपे(ांची 6वक<सत देश दखल घेतील, ह= आशा फल7पू 

झालेल= नाह=. हे चौ_या संयrुत रा�^संघ 
यापार6वकास प;रषदेवkन आWण 

आंतररा�^=य आ/थ!क 
यव9थेसंबंधी भरले>या पॅ;रस येथील प;रषदेवkन gदसनू 



आलेले आहे. असे असले, तर= देखील, कोलंबो <शखर प;रषदेने संघषा!ऐवजी 

सहकाया!वर भर देwयाचा �नधा!र केला आहे. काह= तातडीXया सम9या 

सोड6वwयासाठZ Hव;रत समि�वत कृती करwयाची गरज जाणवत आहे. 6वकसनशील 

देशांचा कज!6वषयक 8न हा Hयापकैcच एक आहे. 6वशषेत:, काह= देशांना तर या 

8नाने खूपच अडचणीत आणले आहे. हा 8न सोड6वwयासाठZ स'याXया 

आंतरराि�^य चलन
यव9थेची पनुर!चना कkन, 6वकसनशील देशाXंया गरजांशी तो 

अ/धक ससंुवाद= करणे अगHयाच ेझाले आहे. तसेच संयrुत रा�^संघाXया 
यापार 

6वकास प;रषदेने संमत केले>या कXXया मालासंबंधीXया एकािHमक काय!hमाची 

काय!वाह= 
हावयास हवी. HयासाठZ एक समान �नधीह= उभारwयात आला पाgहजे. 

कारण Hयायोगेच 6वकसनशील देशांना �नया!त 
यापाराfवारा <मळणारे उHप�न 

सरु�(त राखता येईल. 6वकसनशील देशांना आपले �नया!त उHप�न वाढ6वता यावे, 

याक;रता कXXया मालाXया उHपादकांच ेसंघ 9थापन करwयात यावेत, असेह= 

कोलंबो प;रषदेने Sहटले आहे. 

 

उHपादकांची संघटना �नमा!ण करwयासाठZ लवकरच एक मंडळ 9थापन करwयात 

येणार आहे. या बाबीम'ये सवाUनी समान धोरण 9वीकारावे, Sहणून HयांXयांत 

अनभुवांची देवाणघेवाण करwयाXया e�ट=ने हे मंडळ उपयोगी ठरेल. 

 

अ<लjततावाद= आंदोलनाXया उभारणीत भारताचा सहभाग फार महHHवाचा आहे, हे 

सा-या जगाने आता मा�य केलेले आहे. अ<लjततावादाची मलूतHHवे आWण उg��टे 

यांच ेजतन करwयात आWण आंतरराि�^य (ेbाम'ये या आंदोलनाची 

प;रणामकारकता वाढ6वwयात भारत सतत यHनशील राgहलेला आहे. याचा 

आतापयUत भरले>या याच <शखरप;रषदांम'ये आWण <शखरप;रषदांXया दरSयानXया 

काळाम'येह= गौरवपणू! उ>लेख करwयात आलेला आहे. मpुय Sहणजे, या 

आंदोलनाने जे आदश! 9वीकारले आहेत, HयांXयाशी भारताने खर=खुर= आWण 

ामाWणक बां/धलकc पHकरलेल= आहे, ह= जाणीव सव!b आढळत.े एखाfया 



रा�^ाबरोबरXया आप>या मतभेदांना वाचा फोडwयासाठZ भारताने या आंदोलनाचा 

कधीह= वापर केलेला नाह=. 

 

अ<लjततावाद= देशांXया आपापसांतील मतभेदांना <शखरप;रषदांXया 
यासपीठांवर 

9थान <मळता कामा नये, हे तHHव 9वीकारwयात आले, ह= कोलंबो प;रषदेतील 

भारताची आWण सम6वचारांXया देशांची मोठZच काम/गर= Sहटल= पाgहजे. 

अ<लjततावाद= देशांनी पर9परांशी Hय( वाटाघाट= कkनच असे 8न सोड6वले 

पाgहजेत, हे आता मा�य झाले आहे. याबाबतीत भारताने केले>या यHनांमळेु 

अ<लjततावाद= आंदोलनाची एकता, सामंज9य आWण संघटनासाम_य! यांना मोठेच 

बळ लाभले आहे. 

 

 

२४. जाग�तक शातंतचे ेएकसंध %वbप 

संयrुत रा�^संघ महास<मतीXया ३१ 
या  

अ/धवेशनाम'ये ४ ऑrटोबर १९७६ रोजी  

पररा�^मंbी या नाHयाने केले>या भाषणाXया आधारे. 

संयrुत रा�^संघाची 9थापना झा>याला आता तीस वषA होत आहेत. या तीस 

वषाUXया कालावधीत जाग�तक राजकारणाम'ये अनेक बदल घडून आलेले आहेत. 

दोन महासHतांमधील शीतयoुाचा काळह= या संघटनेने पाgहला आहे आWण या 

महासHता समंजसपणाXया पवा!त वेश कर=त आहेत, हेह= संयrुत रा�^संघ पाहात 

आहे. जगात जेथे जेथे Hय( संघषा!ची प;रि9थती उ�वल=, तेथे ह= प;रि9थती 

�नवळावी, यासाठZ संयrुत रा�^संघाने पढुाकार घेतला. Hयामळेु शांतता-र(णाXया 

काया!त या संघटनेला उपयrुत अनभुव <मळू शकला. वसाहतवादाच ेजोखड फेकून 



देऊन अनेक देश या कालखंडात 9वतंb झाले. Hयामळेु संयrुत रा�^संघाची 

सद9यसंpया भराभर वाढत गेल=. 

 

शांतता, �याय आWण जगातील Hयेक माणसाला 6वकासाची संपणू! संधी हे संयrुत 

रा�^संघाच ेअ<भवचन आहे. गे>या वीस वषाUम'ये जगात एक शांततामय hांती 

घडून आल= आहे, हे संयrुत रा�^संघाच ेआHतापयUतच े6व6वध 8नांसंबंधीच े9ताव 

पाgहले, तर कळून येते. ह= hातंी मpुयत: शांतता कशा कारची असावी, या 

संबंधीXया आWण भ6व�यकाळात सव! मानवमाbाच ेजीवन कशा कारच ेअसावे, 

यासंबंधीXया (ेbात घडून आलेल= आहे. 

 

च<लत 8न आWण वाद हाताळणे, हे संयrुत रा�^संघाच ेएक मखु काय! झाले 

आहे. यांपकैc काह= 8न असे असतात, कc जे संबं/धत देशांना संयrुत 

रा�^संघाबाहेरह= सोड6वता येऊ शकतात. Sहणून भ6व�यकाल=न 8न समथ!पणे 

सोडव ूशकणार= संघटना, हे संयrुत रा�^संघाच े9वkप gटकवायच ेअसेल, तर 

रा�^संघाXया सनदेनसुार आपापसांत सोड6वता येwयासारpया 8नांचा बोजा आपण 

या संघटनेवर टाकता कामा नये, असे आपण मानले पाgहजे. कारण, सव! देशांनी 

आपापले वाद आंतरराि�^य शांतता, सरु�(तता आWण �याय यानंा धोका �नमा!ण 

होणार नाह=, अशी काळजी घेऊन आपापसातं शांततेने सोडवावेत, असे संयrुत 

रा�^संघाXया सनदेतील दसु-या कलमातील �तस-या प;रXछेदात Sहटले आहे. 

 

याउलट, काह= 8न असे असतात, कc Hयांचा अनेक देशांशी संबंध येतो आWण 

Sहणून ते सोड6वwयासाठZ संयrुत रा�^संघाXया मदतीची अप;रहाय! गरज भासते. 

परंतु अशा 8नांXया बाबतीतह= अखेर=स असे आढळून येत,े कc संबं/धत देशांनाच 

एकb येऊन पर9परांXया 6वचार6व�नमयातून स�माननीय तडजोड शोधनू काढावी 

लागत.े ब-याच 8नाXंया बाबतीत ारंभीXया काळात तर= ह= व9तु/थती 6वसरल= 

जाते. Hयामळेु साहिजकच संयrुत रा�^संघाXया काय!(मतेब�ल अकारणच संशय 


यrत होत असतो. 



 

Yया 8नांमळेु आंतरराि�^य शातंतेला आWण सरु�(ततेला गंभीर धोका �नमा!ण 

होwयाचा संभव आहे, अशा 8नांना अnhम देणे संयrुत रा�^संघाXया e�ट=ने 

आव8यकच ठरते. पि8चम आ<शयातील प;रि9थती हा असाच एक सतत अ9व9थ 

करणारा 8न झालेला आहे. येथे आणखी एखादे यoु उ�वले, तर Hयाची झळ 

सवाUनाच बसणार आहे. Hया 6वभागातील लोकांवर तर अभतूपवू! असे चंड संकट 

कोसळेल. लेबनॉनमधील अंतग!त यादवी यoु, हाह= स'या असाच एक काळजी 

करwयाजोगा 8न झालेला आहे. कारण तथेे जी6वत6वHताचा फार मो�या माणावर 

6वनाश होत आहे. लेबनॉनमधील यादवी यoुांमळेु पि8चम आ<शयातील आधीचीच 

9फोटक प;रि9थती आणखी /चघळwयाची शrयताह= नाकारता येत नाह=. 

 

या यoुn9त देशात शांतता 9था6पत 
हायलाच हवी. ह= शातंता कोणHया 

<सoांताXया आधाराने �नमा!ण करता येईल, याचा �नदAश सरु(ा स<मतीXया २४२ 

आWण ३३८ या ठरावातं करwयात आलेला आहे. HयानंतरXया ठरावांम'ये संयrुत 

रा�^संघाने पॅलेि9टनी जनतेचा ादे<शक अ/धकार मा�य केला असनू Hया 

6वभागाम'ये शांतता नांदwयासाठZ या अ/धकारांची अंमलबजावणी होणे आव8यक 

आहे, असेह= Sहटले आहे. इ´ायलने काह= अरब देश आप>या ताtयात ठेव>यामळेु 

हा संघष! उ�वला आहे. Sहणून सरु(ा स<मतीXया ठरावांची अंमलबजावणी केल= 

जाईल, हे पाgहले पाgहजे. िज�न
हा प;रषदेच ेकामकाज प�ुहा लवकर सkु झाले, तर 

अंमलबजावणीसाठZ अनकूुल वातावरण �नमा!ण होऊ शकेल. 

 

आi�केचा द�(ण भाग वगळला, तर अ�यb वसाहतवादाXया �नमू!लनाXया ihयेला 

चांगल= गती आलेल= आहे. पोतु!गीजांनी आपल= वसाहतवाद= राजवट संप�ुटात 

आण>यानंतर आi�केXया द�(ण भागातील इतर असंpय गो-या राजवट= Hयाच े

अनकुरण करतील, अशी अपे(ा होती. परंत ुती चकुcची ठरल=. Hयामळेु Hया 

भागातील मrुती आंदोलनांना सश9b ल�याचा माग! अनसुरwया
य�त;रrत पया!यच 

उरलेला नाह=. 9वातं�य <मळ6वwयासाठZ आi�केXया द�(ण भागातील लोकांना 



आपले रrत सांडावे लागत आहे, ह= अ�तशय द:ुखाची बाब आहे. संयrुत रा�^संघाने 

अशा वसाहतवाद= राजवट=6ंव-o जर कडक उपाय योजले, तर आi�कc जनतेला 

आणखी Hयाग करwयाची गरज उरणार नाह=. 

 

Wझबंाtवेम'ये बहुसंpय जनतेची राजवट खरे Sहणजे यापवू�च 9था6पत 
हायला 

हवी होती. तेथील आi�कc जनतेला तो अ/धकार <मळा>यानंतर गो-या 

अ>पसंpयाकांXया संर(णाची घटनाHमक तरतूद करता येईल. Wझबंाtवेमधील 

पेचसंग शांततामय आWण लोकशाह=संमत मागा!ने सटुावा, यासाठZ काह= मखु 

आi�कc आWण इतर देश यHन कर=त आहेत. इआन ि9मथ याXंया राजवट=ला 

कोणताह= कायदेशीर अ/धकार नाह= आWण �तला लोकांची मा�यताह= नाह=, ह= गो�ट 

9प�ट आहे. Sहणून Wझबंाtवेम'ये आणखी रrतपात टाळावयाचा असेल, तर इआन 

ि9मथ यांनी तेथील बहुसंpय जनतेXया �त�नधीकंड ेताHकाळ सHता सपुदू! केल= 

पाgहजे. Wझबंाtवेबाबत इं�लंडवर कायदेशीर जबाबदार= येत अस>यामळेु पेचसंग दरू 

करwयासाठZ Hयालाह= महHHवाची भ<ूमका बजावता येwयासारखी आहे. 

 

ना<मaबया या देशाला 9वतंb आंतरराि�^य दजा! आहे आWण Sहणून तेथील सHता 

द�(ण आi�केने 9वत:कड ेठेवणे बेकायदेशीर आहे, याच ेआप>याला 6व9मरण होता 

कामा नये. द�(ण आi�केने संयrुत रा�^संघाचा अ/धकार धडुकावनू 

लाव>यानंतरह= संयrुत रा�^संघाकडून द�(ण आi�केबाबत कोणतीह= प;रणामकारक 

उपाययोजना झालेल= नाह=. ना<मaबया देश आWण तेथील जनता यांच े6व8व9त 

Sहणून संयrुत रा�^संघाकड ेकायदेशीर अ/धकार असताना देखील हा अ/धकार 

संयrुत रा�^संघाकडून वापरला जात नाह=. द�(ण आi�केकड े<शफारसवजा ठराव 

धाडwया
य�त;रrत रा�^संघाने आतापयUत काह=च केलेले नाह=. अशी कायदेशीर 

जबाबदार= 9वीकारwयास संयrुत रा�^संघाकडून हयगय होत राgहल=, तर Hया 

जाग�तक संघटनेवर=ल 6व8वासालाच तडा जाईल. ना<मaबयासंबंधीXया कायदेशीर 

अ/धकाराला मा�यता fयायची, पण या अ/धकाराची अंमलबजावणी करwयाची 

टाळाटाळ करायची, असे धोरण जे देश अवलंबीत आहेत, HयांXयावरह= तेथील 



घटनांची जबाबदार= येऊन पडते. ना<मaबयातील लोक�त�नधींनी एकb यावे आWण 

लौकरांत लौकर 9वातं�य कसे संपादन करता येईल, याची Hयांनी योजना आखावी, 

या gदशनेे चाल ूझाले>या यHनातं संयrुत रा�^संघाला अ<लjत राहून चालणार 

नाह=. कारण ना<मaबयाला 9वातं�य <मळवनू देwयाची संयrुत रा�^संघाXया सव! 

सभासद देशांवर सामदुा�यक जबाबदार= आहे. 

 

आप>या सHतेला झळ पोहोच ूनये, या हेतूपायी द�(ण आi�केतील गो-या 

अ>पसंpयाक राजवट=ने अवलंaबले>या वण�य प(पाताXया असं9कृत धोरणाचा 

संयrुत रा�^संघाXया जवळजवळ सव! सभासदांनी �नषधे केलेला आहे. हे धोरण 

कमाल=च ेवंशवाद= असनू बहुसंpय लोकांवर गुलामी लादणारे आहे. Sहणून या 

धोरणातच HयांXया gहसंक 6वनाशाची बीजे अंतभू!त आहेत. Hयेक मानव - मग 

Hयाचा वण! वा वंश कोणताह= असो - हा समान आहे, या मलूभतू भ<ूमकेचा 

वण!6वfवेष हा उघडउघड भंग आहे. Sहणून वण!6वfवेषाला मठूमाती देwयाच ेजे काय! 

तेथे सkु झालेले आहे, ते लवकर आWण शातंतामय मागा!ने पणू!Hवाला जावे, असेच 

कोणीह= इXछZल. सोवेटो आWण केपटाऊन येथील जे नाग;रक वण!वाद= दडपशाह=च े

बळी झालेले आहेत, HयांXयाब�ल आSहांला सहानभुतूी वाटते. 

 

जी6वत6वHताचा आणखी 6वनाश टाळwयासाठZ द�(ण आi�केच ेगौरकाय राYयकतA 

वण�य प(पाताच ेधोरण सोडून देऊन सव! लोकांना संपणू! समानतेXया भ<ूमकेवkन 

एकb राहता येईल, असे सSयक् धोरण 9वीकारतील, अशी आशा आहे. ^ा�सकोला 

नाममाb 9वातं�य बहाल कkन आWण आणखी बांटु9ताने �नमा!ण कkन आपण हा 

8न सोडव ूशकू, अशी जर द�(ण आi�केXया गो-या राYयकHयाUची क>पना असेल, 

तर तो �म ठरेल. कारण असे करणे Sहणजे वण!fवेषाच ेधोरण पढेु 

चाल6वwयासारखेच होणार आहे. खरे 9वातं�य न देता कृ�णवण�यांXया वेगqया 

वसाहती 9थापन करwयाचाच तो डाव आहे. या धोरणामळेु वण!भेद न�ट होwयाऐवजी 

जोराने उफाळून येईल. Sहणून द�(ण आi�केचा हा 9ताव संयrुत रा�^संघाने 

फेटाळून लावला पाgहजे. 



 

अमे;रका आWण र<शया यांXयात सामंज9याच ेपव! सkु होत आहे, ह= 9वागताह! 

घटना आहे. या दोन देशांनी इतर देशांXया अपे(ा आWण आकां(ाह= 6वचारात 

घेत>या पाgहजेत, असे आSह= नेहमीच Sहणत आलेलो आहोत. �न:श9bीकरणाच े

प;रणामकारक उपाय, न
या �या�य आंतरराि�^य अथ!
यव9थेची उभारणी आWण 

6वकसनशील देशाXंया अंतग!त कारभारात ह9त(ेप न करwयाचा �नधा!र या मागाUनी 

हे सा'य होऊ शकेल. सामंज9याच ेवातावरण सव!b �नमा!ण होwयासाठZ आWण सव! 

देशांम'ये पर9पर-परूक सहकार= संबंध 9था6पत 
हायला चालना <मळwयासाठZ हे 

उपाय आव8यक ठरतील, असा आमचा 6व8वास आहे. 

 

काह= थो�या देशांXया हातातं भरमसाट ल�कर= साम_य! एकवटलेले आहे, हा 

मानवजातीपढु=ल सवाUत भयावह 8न आहे. ह= श9bा9b-9पधा! कमी करwयाXया 

मन:ि9थतीत हे देश नाह=त. श9bा9bांXया बाबतीत आपण दसु-यापे(ा कमी पडता 

कामा नये, या 'यासातून हे देश अ/धका/धक श9bा9b-�न<म!तीत गुंतले आहेत. 

ब�या श9bा9b-�न<म!तीवर स'या दरवष� तीस हजार कोट= डॉलस! खच� पडत 

आहेत. (ेपणा9bांXया बाबतीत तथाक/थत समतोल साधwयाXया 'यासापायी हे 

देश आपल= साधनसंपHती अमाप माणाम'ये वाया घालवीत आहेत. Hयामळेु जग 

सतत यoुाXया छायेत वावरत आहे. स'याXया कोणHयाह= ादे<शक संघषा!च े

6व8वयoुात पय!वसान होwयाXया शrयतेचा अमे;रकेXया पररा�^मं�यांनी उ>लेख 

करावा, हे या संदभा!त महHHवाच ेठरते. 

 

6व8वयoुाXया या संभा
यतेबाबत जग उदासीन राहूच शकत नाह=. जाग�तक ल�कर= 

खच! जोपयUत सतत वाढता आहे, तोपयUत 6वकसनशील देशांना आप>या सामािजक 

आWण आ/थ!क 6वकासाकड ेपणू!पणे ल( देता येणे अशrय आहे. भारताने १९५० 

पासनू सतत �न:श9bीकरणाचा परु9कार केलेला आहे. परंत ुया gदशनेे फारशी गती 

झालेल= नाह=, हे खेदाची बाब आहे. Sहणून जाग�तक �न:श9bीकरण प;रषद 

6वना6वलंब बोला6वwयात आल= पाgहजे. ह= प;रषद केवळ याच 8नाचा 6वचार 



करwयासाठZ भरणा-या रा�^संघाXया महास<मतीXया खास अ/धवेशनाची पवू!तयार= 

Sहणून उपयrुत ठk शकेल. आपण अवकाशसंचार, अणुऊजAचा वापर, पया!वरण, 

मानवी वसाहती, 
यापार-6वकास अशा अनेक6वध 6वषयांचा ऊहापोह करwयासाठZ 

जाग�तक प;रषदा भरवीत असतो. ते
हा �न:श9bीकरणाचा 6वचार करwयासाठZ 

जाग�तक प;रषद आयोिजत करणे हे अHयंत महHHवाच ेआWण �ततकेच �नकडीचहे= 

आहे. 

 

अwव9bांXया सारावर बंद= घालwयाचा 8नह= स'या पढेु आलेला आहे. अwव9bांची 

�न<म!ती करता कामा नये, असे भारत नेहमीच आnहाने सागंत आलेला आहे. परंत ु

शांततामय काया!साठZ अणुऊजAचा 6वकास करwयाचा सव! रा�^ांना �या�य अ/धकार 

असताना, Hया अ/धकाराशी 6वसंगत ठरेल, अशा त�हेने अwव9bसारबंद=चा 8न 

�नग�डत करwयाच ेसतत यHन 
हावेत, याच ेआ8चय! वाटत.े अणुऊजAचा लाभ 

घेwयाचा अ/धकार काह= ठरावीक देशांनाच असला पाgहजे, या मागणीला भारताचा 

ठाम 6वरोध आहे. अणुऊजAचा शांततामय (peaceful) काया!साठZ उपयोग करwयाची 

जबाबदार= काह= 6व<श�ट देशच सांभाळू शकतील, असे मानणे आSहांला गैर वाटते.  

 

आंतरराि�^य संघष! हाताळतांना श9bबळाचा वापर कk नये, अशा आशयाचा करार 

करwयात यावा, ह= सोि
हएत र<शयाची सचूना 6वधायक 9वkपाची अस>यामळेु, 

�तची महास<मतीने दखल घेतल= पाgहजे. खरे Sहणजे आंतरराि�^य 8न 

सोड6वताना कोणHयाह= देशाने श9bबळ वापk नये, असे संयrुत रा�^संघाXया 

सनदेतील दसु-या कलमातील चौ_या प;रXछेदात Sहटले आहे, Hयाचाच हा 

पनु-Xचार आहे. सोि
हएत र<शयाXया पररा�^मं�यांनी नकुतीच आणखी एक घोषणा 

केल=, तीह= भारताXया e�ट=ने 6वशषे महHHवाची ठरत.े ते Sहणाले, कc 'gहदं= 

महासागराम'ये ल�कर= तळ उभारwयाचा आमचा मळुीच 6वचार नाह=. Hयाचमाणे 

gहदं= महासागर 6वभागात महासागराXया iकना-यावर=ल देशा
ंय�त;रrत इतर 

सHतांXया ल�कर= हालचाल= कशा कमी करता येतील, यासंबंधी इतर देशांशी 6वचार 

करायलाह= सो6वएत र<शयाची तयार= आहे'. 



 

सो6वएत र<शयाXया पररा�^मं�यांची ह= घोषणा 9वागताह! आहे. र<शयाने 
यrत 

केले>या या 6वचाराला अ�य महासHताकंडूनह= �तसाद <मळेल, अशी आSहांला 

आशा आहे. Hयामळेु gदएगो गा<स!यासारखे ल�कर= तळ नाह=से करwयात येतील 

आWण gहदं= महासागर हा शातंता 6वभाग 
हावा, ह= महास<मतीची घोषणा Hय(ात 

येईल. 

 

सागर= कायfया6वषयीXया संयrुत रा�^संघ प;रषदेXया काया!त भारताला 6वशषे 

महHHव वाटते. अनेक महHHवाच े8न सोड6वwयाबाबत या प;रषदेत सहमती gदसनू 

आलेल= असल=, तर= अfयाप उव!;रत 8नाबंाबत सहमती 
हावयाची असनू Hयाचा 

शोध घेwयाच ेयHन सkु आहेत. सागराXया तळाशी असलेल= साधनसंपदा ह= सा-या 

मानवजातीXया मालकcची आहे, हे तHHव अfयाप मा�य 
हावयाच ेआहे. 

सा�ाYयवाद= देशाकंडून झाले>या घोषणांमळेु आWण 6वषम आंतरराि�^य 

अथ!
यव9थेमळेु 6वकसनशील देशांना आतापयUत सागरतळाशी असले>या 

संपHतीमधील रा9त वाटा <मळालेला नाह=. तांabक बाबतीत गत असले>या 

देशांनीच Hया संपHतीचा एकतफ� लाभ उठ6वला आहे. 

 

सव! देशांना भेडसावत असले>या आWण वाशांXया सरु�(ततेशी �नग�डत असले>या 

आणखी एका 8नाचाह= मला उ>लेख करावासा वाटतो. राजकcय वा अ�य 

कारणांक;रता �नरपराध नाग;रकांना ओल=स ठेवwयाच ेकार अल=कड ेबरेच वाढले 

आहेत. या अमानषु तंbाचा सव!च देशांनी कडाडून �नषधे केला पाgहजे, असे मला 

वाटते. Hयाह=पे(ा या कारांना आळा घालwयासाठZ आपण कठोर उपाय योजणे 

महHHवाच ेआहे. वाशांना ओल=स ठेवwयाXया तंbा6व-o एक आंतरराि�^य करार 

करावा, असे पि8चम जम!नीने सचु6वले आहे. या कराराला सव! देशांचा पाgठंबा 

<मळेल, अशा र=तीने Hयाची आखणी करायला हवी. 

 

सव! शजेार= देशांशी मbैीच ेसंबंध 9था6पत करwयाच ेधोरण भारताने सातHयाने 



अवलंaबले आहे. या मbैीसंबंधातून कोणीह= वगळला जाऊ नये, असा आSह= 

कसोशीने यHन कर=त असतो. 

 

पाiक9तानXया पररा�^मं�यांनी तथाक/थत जSम-ूका8मीर वादाचा उ>लेख केला 

आहे. जSम-ूका8मीर हा भारताचा अ6वभाYय भाग आहे. या संदभा!म'ये पाiक9तानी 

पररा�^मं�यांनीसoुा स<मतीXया १९४८ आWण १९४९ मधील 9तावांचा �नदAश केला 

आहे. या 9तावाम'ये Yया अट= घालwयात आले>या होHया, Hयांपकैc काह= अट= 

पाiक9तानने न पाळ>यामळेुच त े9ताव अमलात येऊ शकले नाह=त. Hयामळेु त े

9ताव कालबाvय ठरले आWण तसे सरु(ा स<मतीला कळ6वwयातह= आले होते. 

Sहणून पाiक9तानने पनु: प�ुहा Hया 9तावांचा उ>लेख करwयात काह=च हशील 

नाह=. भारत आWण पाiक9तान यांXया दरSयानच ेसव! 6ववाfय 8न सोड6वwयाचा 

वा9तव आWण 
यवहाय! माग! <समला करारात नमदू करwयात आलेला आहे. <समला 

करारामळेु अनेक (ेbातंील संबंध सधुारwयास ारंभह= झालेला आहे. ह=च ihया 

यापढेु चाल ूराहावी, अशी भारताची इXछा आहे. कारण Hयायोगेच भारत उपखंडात 

9थयै! आWण /चर9थायी शांतता नांद ूशकेल. 

 

बांगला देशाबरोबर समानतेXया भ<ूमकेवkन मbैीसंबंध 9थापन करwयाचा आSह= 

यHन कर=त आहोत. तसे संबंध दो�ह= देशांनाह= उपकारक ठरतील. परंतु ददु�वाची 

बाब ह= आहे, कc गंगेXया पाwयाच ेवाटप उ�हाqयात कसे करावे, यासंबंधीचा वाद 

बांगला देशाने महास<मतीXया बठैकcपढेु माडंला आहे. पाणी-वाटपाबाबत बांगला 

देशाने काह= चकुcXया क>पना कkन घेत>या आहेत, हे यावkन gदसनू येते. हा 

8न महास<मतीपढेु 6वचाराथ! आला, ते
हा आSह= आमची भ<ूमका 6वशद केल= 

आहे. हा 8न संयrुत रा�^संघापढेु नेwयाने तो अ/धकच गुंतागुंतीचा होईल आWण 

f6वप(ीय वाटाघाट=ंत 
यHयय येईल, असे आSह= मानतो. 

 

6वकसनशील देशांना �यायो/चत वागणकू <मळाल= पाgहजे, यासंबंधीचा लढा गेल= 

दहा-एक वषA संयrुत रा�^संघाम'ये चाल ूआहे. परंत ुह= मागणी मा�य होwयाजोगी 



प;रि9थती अजूनह= �नमा!ण झालेल= नाह=. 6वकसनशील देशांXया गा�हाwयांचा आWण 

अपे(ांचा उXचार महास<मतीXया पवू�Xया अ/धवेशनांम'ये आWण अ�य 

प;रषदांम'येह= वारंवार करwयात आलेला आहे; परंतु या 8नांचा 6वचार करwयासाठZ 

एकामागोमाग एक प;रषदा बोला6वwया
य�त;रrत काह=च घडलेले नाह=. या 

प;रषदांम'ये जुने ठराव मांडwयात येतात आWण तेव�यावरच कामकाज थांबत.े 

6वकसनशील देश राजकcय e�yया 9वतंb झालेले असले, तर= आंतरराि�^य आ/थ!क 


यव9थेम'ये Hयांना काह=च 9थान <मळालेले नाह=. ज�ुया वसाहतवाद= 

अभ!काव9थेतून Hयांची अजूनह= सटुका झालेल= नाह=. 6वक<सत देश 9वत:Xया 

फायfयासाठZ जे धोरण आखतात, तेच 6वकसनशील देशांना �नमटूपणे मा�य करावे 

लागत.े ह= प;रि9थती अशी राgहल=, तर 6वकसनशील देशांची दा;र�यातून सटुका 

होणार नाह=. 6वकसनशील देशांXया शोषणावर 6वक<सत देश अ/धक समoृ होत 

आहेत. ह= प;रि9थती �यायो/चत नाह=. Sहणून यासंबंधी पवू�Xया प;रषदांम'ये 

घेwयात आले>या �नण!यांची अंमलबजावणी करwयासाठZ 6वधायक वाटाघाट= सkु 


हायला ह
यात. 

 

6वकसनशील देशांना दरवष� वाढती कज!फेड करावी लागत अस>यामळेु Hयांचा 

कज!बाजार=पणा १५०० कोट= डॉलस!वर गेलेला आहे. Hयामळेु आता प;रि9थती अशी 

झालेल= आहे, कc 6वकसनशील देशांना एक तर कज!फेड बंद करावी लागेल iकंवा 

राि�^य 6वकासाची गती रोखून ठेवावी लागेल. कज!दार देशांना कोणHया सवलती 

fयायला ह
यात, यासंबंधी सव! देशांनी एकb येऊन वा9तववाद= 6वचार केला, तरच 

हा 8न सटूु शकेल. 6वक<सत देशांनी आप>या ल�कर= खचा!म'ये अवघी पाच टrके 

कपात केल=, तर= देखील दोन ततृीयांश मानवजातीXया 6वकासासाठZ आव8यक 

असलेल= साधनसंपHती उपलtध होऊ शकत.े 

 

पर9पर-सहकाया!Xया समान (ेbांची स�ुनयोिजत वाढ करwयावरच 6व6वधतेने 

नटले>या मानव-जातीच ेभ6वत
य अवलंबनू राहणार आहे. HयासाठZ आप>याला 

जाग�तक पातळीवर काह= �नि8चत तHHवे आWण आचारसंgहता ठरवावी लागेल. 



जगातील सव! 6वभागाचंी �नय<मत व ससंुगत आ/थ!क गती होwयासाठZ 

पर9परसाहा�याचा आराखडा तयार केला पाgहजे. पर9पर-साहा�याचा काय!hम 

आखताना काह= प_येह= पाळल= गेल= पाgहजेत. Hयेक रा�^ाच ेसाव!भौमHव अबा/धत 

राgहले पाgहजे, अशा सहकाया!म'ये <भ�न<भ�न राजकcय 6वचारणाल=ंचा ससंुवाद 


हायला हवा, मpुय Sहणजे दबु!ल देश इतके बलशाल= 
हायला हवेत, कc Hयामळेु 

Hयांना �ीमंत देशाकंडून होणा-या शोषणाचा �तकार करता आला पाgहजे. दाता 

आWण याचक असे �ीमंत आWण अ6वक<सत देशांमधील नाते असता कामा नये. 

Sहणून �नण!य घेताना सवाUना समान अ/धकार असायला हवा.  

 

सव!च देशांच ेसंबंध पर9परपरूक असतात. तर=सoुा स'याXया आंतरराि�^य 

अथ!
यव9थेची अ/धक �या�य पातळीवर पनुर!चना करwयाची गरज आहे. या दोन 

गो�ट= �ीमंत देशांनी 'यानात घेत>या, तर 6वकसनशील देशांची राि�^य 6वकासाची 

माफक उg��टे सा'य करwयासाठZ Hयांनी पढेु आले पाgहजे. �ीमंत देशांतील 

नाग;रकांनाह= हे पटेल - आप>यासाठZ त ेआप>या राYयकHयाUना आनंदाने परवानगी 

देतील. परंतु अfयाप तर= �ीमंत देशांतील राYयकतA तशी इXछा दश!वीत नाह=. 

6वfयमान प;रि9थतीमधील आ
हाने आWण संधी यांना सामोरे जाwयाबाबत त े

टाळाटाळ कर=त आहेत. पॅ;रस प;रषदेतील संथ गती हा अशा इXछाशrतीXया 

अभावाचाच परुावा Sहटला पाgहजे. कदा/चत Hयामागे अBात भ6वत
याची भीती 

असावी iकंवा आप>या नाग;रकांXया चंड उपभोगात कपात करwयाची Hयांना gहमंत 

होत नसावी. 

 

6वकसनशील देशांनी 6वक<सत देशांवर अवलंबनू राहावे, ह= प;रि9थती अ�नि8चत 

काळापयUत चाल ूgदल= जाणार नाह=, ह= गो�ट समoृ देशांनी नजरेआड कkन 

चालणार नाह=. स'याXया प;रि9थतीतून पर9परपरूक आWण समान सहकाया!वर 

आधारलेल= नवी अथ!
यव9था �नमा!ण झाल=च पाgहजे. 9वत:च ेgहतसंबंध सरु�(त 

राखwयासाठZ 6वक<सत देश जर आपल= ताHपरुती उपाययोजना कk पाहतील, तर 

Hयातून द=घ!काल=न सोडवणकू �नघणार नाह=, हे Hयांनी 'यानात घेतले पाgहजे. 



Hयाचमाणे 6वकसनशील देशांनीह=, अंतग!त आWण सामgूहक आHम�नभ!रतेची कास 

धkन आWण आपापसातं सहकाय! कkन आप>या �या�य gहतसंबंधाच ेसंर(ण 

करwयाचा माग! अनसुरला पाgहजे. 

आपल= एकजूट आWण समान उg��टांची जाणीव यांवरच अखेर=स 6वकसनशील 

देशांच ेसाम_य! अवलंबनू राहणार आहे. केवळ 6वकनशील देशांची संpया अ/धक 

आहे, Sहणून न
हे. शांततेची इXछा बाळगणा-या जगाचा आपण आधार आहोत, 

याची जाणीव Hयांना Yया माणात होत जाईल, Hया माणात Hयांच ेबळ वाढणार 

आहे. कारण 6वकसनशील देश केवळ संpयेने अ/धक आहेत, असे न
हे, तर 

जाग�तक लोकसंpयेपकैc बहुसंpय लोक याच देशात राहात आहेत. Sहणून 

मानवजातीXया भ6वत
याXया e�ट=ने HयांXया आकां(ांना 6वशषे महHHव ाjत होते. 

कारण 6वकसनशील देश दा;र7यात Wखतपत पडले>या मानवजातीच े�त�न/धHव 

कर=त आहेत. Sहणून Hयांनी जर एकजुट=ने यHन केले, तर 6वक<सत देशांना 

आWण Hया देशांतील लोकांना या यHनांची दखल �यावीच लागेल, याब�ल 

iकं/चतह= संदेह नाह=. 

 

संयrुत रा�^संघ एक�तसा
या वषाUत पदाप!ण कर=त असतांना आमच ेभतूपवू! पंतधान पं. 

जवाहरलाल नेहk भारताXया पgह>या 9वातं�यgदनी काय Sहणाले, Hयाचा उ>लेख मला 

करावासा वाटतो. त ेSहणाले होत,े  'शांतता अ6वभाYय आहे, असे Sहटले जात.े परंत ु

Hयाचबरोबर समoृी आWण 6वनाश हेह= अ6वभाYयच असतात. कारण यापढेु जगातील 

कोणHयाह= भभूागाला जाग�तक वाहापासनू अ<लjत राहताच येणार नाह='. 
 

 

२५. लोकमताचा कौल आ-ण .याचा अथ< 

५ ए6ल १९७७ रोजी 6वरोधी प(ाच ेनेते Sहणून  

रा�^ाला उ�ेशनू आकाशवाणीवkन केलेले भाषण. 



काnेँसने आप>या 9थापनेपासनू रा�^ाXया जीवनाम'ये ऐ�तहा<सक भ<ूमका बजावल= 

आहे. काnेँसने देशाXया 9वातं�यल�याच ेनेतHृव तर केलेच, <शवाय 9वातं�य 

<मळा>यानंतर तीस वषA देशाला ि9थर आWण ाग�तक शासन gदले. या कालावधीत 

�तने लागोपाठ पाच साव!abक �नवडणकुा िजंक>या. लोकांनी वेळोवेळी 
यrत 

केले>या या 6व8वासामळेु काँnेसने देशाची अनेक6वध (ेbांम'ये गती घडवनू 

आणल=.  

 

नकुHयाच झाले>या लोकसभेXया �नवडणकुcम'ये माb थमच काँnेसला 

लोकसभेतील बहुमत गमवावे लागले. काह= राYयांम'ये काँnेसला घवघवीत यश 

<मळाले असले, तर= ब-याच राYयांतील मतदारांनी काnेँसऐवजी नवोgदत जनता 

प(ाला यश9वी केले. लोकमताचा हा कौल आSह= मानतो आWण न
या सरकारला 

आWण पंतधान �ी. मोरारजी देसाई यांना सयुश /च�ंततो. नकुHयाच झाले>या 

�नवडणकुcने प�ुहा एकदा भारतीय लोकशाह=Xया आंत;रक साम_या!च ेदश!न घडवले 

आहे. भारतीय जनतेने कमाल=ची राजकcय ग>भता आWण सBुता दाख6वल=, याचा 

सा-या देशाला अ<भमान वाटतो. कोणता प( यश9वी वा पराभतू झाला, हे या 

संदभा!त महHHवाच ेनाह=. 

 

लोकमताXया ताYया कौलावkन केवळ काnेँसनेच न
हे, तर सा-या देशाने यो�य 

बोध घेतला पाgहजे. राि�^य एकता, धम!�नरपे(ता, समाजवाद आWण लोकशाह= 

यांचा काnेँसने नेहमीच परु9कार केलेला आहे. लोकमताचा कौल या मलूभतू 

तHHवांXया 6व-o गेलेला आहे काय? शतकानशुतकांच ेआ/थ!क दा;र�य, सामािजक 

कुचंबणा आWण सां9कृ�तक �हास यांXया गतAतून देशाला बाहेर काढून लोकांXया 

जीवनाची गणुवHता वाढ6वwयासाठZ �नयोजनबo 6वकास आव8यक आहे, असे 

काnेँस मानत.े लोकमताचा कौल या भ<ूमके6व-o आहे काय? उfयोगधंfयांचा 

7तुगतीने 6वकास कkन आ/थ!क जीवनाXया अ/धका/धक (ेbातं देश 9वयंपणू! 


हावा, हे काँnेसच ेधोरण आहे. गे>या ३१ माच! रोजी संपले>या वषा!म'ये देशातील 

पोलाद कारखा�यांनी उHपादनाचा नवा 6वhम 9था6पत केला, हे या धोरणाचचे 



�नदAशक आहे. लोकमत या6व-o गेले काय? देशाXया सवाUगीण 6वकासासाठZ आWण 

6वशषेत: ८० टrके भारतीय जेथे राहतात, या nामीण भागाXया समि�वत 

6वकासासाठZ 6वBान आWण तंbBान यांचा उपयोग कkन घेतला पाgहजे, असेह= 

काnेँसच ेधोरण आहे. गे>या वषा!त आप>या शतेक�यांनी अ�नधा�याच े6वhमी 

उHपादन केले आहे. सयुो�य �नयोजनामळेुच देशात ह= ह;रत-hांती घडून आल=. ती 

लोकांना मा�य नाह= काय? अ<लjततावाद, आi�कc देशांXया मिुrतल�यांना 

पाgठंबा, अरब लोकांXया �या�य मागwयांचा परु9कार आWण शजेार= देशांबरोबर 

मbैीच ेसंबंध ह= काnेँस सरकारXया परराि�^य धोरणाची सbू ेहोती. लोकांनी 

Hया6व-o मतदश!न केले काय? 

 

या सव! 8नांची उHतरे नकाराथ� आहेत, हे मला 9प�टपणे सा/ंगतलेच पाgहजे. 

काnेँसची मलूभतू धोरणे iकंवा �तने घडवनू आणलेल= गती या6व-o लोकांनी कौल 

gदलेला नाह=. यांपकैc काह= धोरणांची आणीबाणीम'ये जी अ�तरेकc आWण कठोर 

अंमलबजावणी झाल=, �तXया6व-o लोक संतापले, हे खरे आहे. अ/धकाराचा हा 

असा गरैवापर ह= मी राि�^य शोकां�तका मानतो. या अनभुवापासनू काnेँसला 

मोठाच धडा <मळाला आहे. लोकgहतकार= धोरणे आWण Hयांची Hय( अंमलबजावणी 

यांत अंतर पडले, कc काय घडत,े हे यावkन कळून आले. द=घ!काल=न राि�^य 

gहताXया e�ट=ने अHयंत महHHवाचा असलेला कुटंुब�नयोजनाचा काय!hमह= काह= 

राYयांम'ये अशा र=तीने हाताळwयात आला, कc Hयामळेु तेथे संतापाची लाट 

उसळल=. आणीबाणीच ेआWण �नवडणकुcच ेधड ेकाnेँस <शकल= आहे, असे मी 

देशाला आ8वासन देतो; परंतु Hयाचबरोबर मला असेह= सागंायच ेआहे, कc या एका 

6व<श�ट घटनेमळेु, काnेँसने जी द=घ! देशसेवा केल= आहे, �तच े6व9मरण होता 

कामा नये. 

 

भारत हा 6वशाल आWण व6ैव'यपणू! देश आहे आWण Hयामळेु Hयाच ेशासन सांभाळणे 

ह= सोपी गो�ट नाह=. हे काय! न
या सरकारने 9वीकारले आहे. �ी. मोरारजी देसाई 

यांXयासारpया 9वातं�यसंnामातील नेHयाने आWण काँnेसXया राYय �न कd 7 



शासनांमधील महHHवाची अ/धकारपदे सांभाळले>या शासकाने या न
या सरकारच े

धरु=णHव अंगीकारले आहे. रा�^उभारणीXया काया!म'ये आमचा प( न
या सरकारशी 

सहकाय! कर=ल, असे मी Hयांना आ8वासन देतो. नवे सरकार आमXया सहकाया!चा 

आदर कर=ल, अशी मला आशा आहे. 

 

राYयकारभार करताना नकाराHमक eि�टकोण उपयrुत ठरणार नाह=, असे मला 

आnहाने सागंावेसे वाटते. Sहणून सडूबoुीने वागwयाचा मोह कटा(ाने टाळला 

पाgहजे. आपण सव!चजण लोकशाह= म>ूये मानतो. Sहणून भतूकाळात जे माद 

घडले असतील, ते 6वसkन जाऊन पर9पर सहकाया!ने पढु=ल वाटचाल केल= पाgहजे. 

गे>या काह= वषाUम'ये देशात जो कडवटपणा �नमा!ण झाला, तेवढा तो ब9स झाला, 

असे माननू 6वशाल राि�^य सामंज9याचा माग! चोखाळू या. तसे झाले, तरच 

आप>या या 6य मातभृमूीचा आपण सव! (ेbांम'ये 6वकास घडवनू आणू शकू. 

तसेच आप>या सव! देशबांधवांना सामािजक मrुतता, आ/थ!क गती आWण बौ6oक 

�न आ'यािHमक 6वकास यांचा लाभ कkन देता येईल. 

२६. प/ावर अभंग �न�ठा 

'केसर=' १२ नो
हdबर १९७७ मधील लेखाXया आधारे. 

gहदं9ुथानची सवाUगीण बांधणी करwयासाठZ �तBाबo असले>या काnेँस प(ाच े

स'याच े9वkप हे �नि8चत धोरण आWण �नि8चत काय!hम 9वीकारलेला, अWखल 

भारतीय 9वkपाचा एकसंध प(, असे आहे. संसदेत आWण संसदेबाहेर काnेँस प( 

आज 6वरोधी प(ाची भ<ूमका बजावीत आहे. 

 

9वातं�यसंपादनानंतर प(ाXया धोरणाची आWण काय!hमाची gदशा �नि8चत कkन 

काnेँसने गेल= तीस वषA राYयकारभार केला. 9वातं�यपवू! काळातील आWण 

9वातं�योHतर काळातील ेरणा आWण अनभुव यातंून प(ाची धोरणे आWण gदशा 



�नि8चत झाले>या आहेत. सव!सामा�य जनतेXया संसदेत हा प( आज 6वरोधी प( 

Sहणून काम कर=त असला, तर= धोरणे आWण काय!hमाची gदशा यांपासनू तो 

मळुीच 6वच<लत झालेला नाह=. होऊ शकणार नाह=. 

 

9वातं�यल�याXया काळात काँnेस ह= बहुसंpय जनतेशी एकkप झाल= होती. 

समाजोपयोगी काय!hमाXया आधारे नंतरXया काळातह= ब
हंशी ह=च भ<ूमका gटकून 

राgहल=. काय!hमावर आधारले>या काया!मळेु गेल= प�नास-पाऊणश ेवषA, 'एकजीव, 

वाgहत प(', असे या प(ाच े9वkप बनलेले आहे. या प(ाXया 6प�यांमागून 

6प�यांचा जो इ�तहास आहे, Hयाम'ये Hयेक 6पढ=नंतर नवा 6वचार उदयाला येत 

राgहलेला असनू 6वचाराचा नवा धागा पकडून प(ाने देशाला नवा काय!hम व नवी 

gदशा gदल= आहे. माणसांXया मनात उHसाह �नमा!ण कkन Hयानंा उYYवल 

भ6वत
याकड ेखेचwयाच ेकाय!च या प(ाने केले आWण HयाXया जोडीला ाग�तक 

धोरणांचा आWण काय!hमाचा पrका पाया तयार केला. 

 

6वरोधी प( Sहणूनह= काnेँसला िज�ीने, आHम6व8वासाने हेच ऐ�तहा<सक काय! पढेु 

करावयाच ेआहे. Hयाच भ<ूमकेतून संसदेत हा प( काय! कर=त आहे. माझी मलूभतू 

धारणा अशी आहे, कc धोरणाXया आWण काय!hमाXया �नि8चत gदशा असले>या 

काnेँस प(ाने संसदेत व बाहेरह= 6वधायक 'पया!यी प(' Sहणून काम केले पाgहजे. 

िज�ीने, आHम6व8वासाने आWण लोकशाह=ला शोभायमान ठरणा-या �त�ठेने हे काम 

करावयाच ेआहे. 

 

'पया!यी प(', Sहणून काnेँसची लोकमानसात �तमा तयार 
हावयाची, तर प(ाची 

एकजीव संघटना अ/धक भrकम करणे, लोकशाह=ची �त�ठा व शrती वाढेल, अशा 

6वचारानkुप Hय( काय! करणे आWण HयासाठZ येणा-या सव! अडचणी ओलांडून 

डोqयासमोर फrत सामा�य माणूस आWण Hयाच ेgहत व रा�^ाच ेभ6वत
य एवढ=च 

उg��टे ठेवनू ाणपणाने काय! कर=त राहणे, हेच 6वरोधी प( Sहणून काnेँसच ेकाय! 

राह=ल. देशgहत साधणे, सामािजक आWण आ/थ!क 6वषमता दरू करणे, परराि�^य 



धोरणात अ<लjततेचा अवलंब करणे आWण देशांतग!त 9वयंपणू!ता 9था6पत करणे 

अशा कोणHयाह= कसोट=वर काnेँस प( हा 'पया!यी प(' बन ूशकतो, हे मा�य करावे 

लागेल. यो�य (ण येताच 9वत: सरकार बन6वणे आWण आप>या धोरणांची मांडणी 

Hया पoतीने करणे हे काम 6वरोधी प(ाला करावेच लागत.े संसद=य थांची �त�ठा 

ठेवनू, पण काह=शा आhमक पoतीनेच हे काम काँnेस प(ाला करावे लागणार 

आहे. 

 

पया!यी प(ाची भ<ूमका यथायो�य र=तीने पार पाडावयाची, तर HयासाठZ 6वरोधी 

प(ाजवळ संसद=य कामकाज, राYयकारभार, शासन इHयाgद आव8यक 6वषयांवर 

अ|यासपणू! आWण नेमकेपणाने 6वचारांची मांडणी कk शकतील, असे 6वशषे वrत े

असावे लागतात. a�टनम'ये असे 6वशषे वrते �नयrुत करwयाची Hयांची नवी पण 

प;रणामकारक था आहे. भारताचा 6वचार करताना अ<लकडील काळात या देशातील 

8नांची गती आWण गुंतागुंत वाढल= अस>याच ेआढळते. यातंील काह= 8न 

9वतंbपणे हाताळावे लागणार अस>यामळेु केवळ HयासाठZ अ|यास ूवrत ेतयार 

करावे लागतील. पया!यी प(ाच ेशॅडो कॅaबनेट तयार 
हावयाच,े तर अशा अ|यास ू

वrHयांमधनूच ते आकाराला येऊ शकते. 

 

देशांतग!त 8न सोड6वwयाची ताकद काnेँस प(ाम'ये आजह= शाबतू आहे. हे 8न 

सटुwयासाठZ काnेँसने आजवर जी वाटचाल केल=, तीतून ह= ताकद प(ाला 

<मळालेल= आहे. या ताकद=चा वापर पढुXया काळात कर=त राहून लोकांXया 8नांची 

सोडवणकू करणे आWण HयासाठZ जनतेशी असलेला जागता व िज
हाqयाचा संपक!  

कायम ठेवणे, वाढवीत राहणे, यालाच मी काnेँसचा काय!hम Sहणेन. देशासमोर 

असलेले महHHवाच ेव मलूभतू 8न आ/थ!क आWण सामािजक 9वkपाच ेआहेत. 

वषा!नवुष! या 8नांशी काnेँस झुजं घेत आहे आWण यापढेुह= �तला ती �यावी 

लागणार आहे. देशाXया आ/थ!क-रचनेत बदल आWण उHपादन-पoतीत (मता वाढवनू 

बहुसंpय लोकांना रोजगार <मळwयाची व HयांXया iकमान गरजा भाग6वwयाची 


यव9था करणे याला अnhम gदला आहे. आ/थ!क (ेb, तंbBानाच े(ेb, उfयोग, 



शतेी, आध�ुनक 6वBान, <श(ण अशी जी महHHवाची (ेb ेआहेत, Hयांम'ये 

कोणHयाह= कारणासाठZ परावलंबन राहणार नाह= आWण Hयाचबरोबर देशाXया Yया 

मलूभतू गरजा आहेत, Hया पणू! कkन सवाUगीण गतीसाठZ आव8यक असणार= 

शrती आपण �नमा!ण कk शकतो, याच ेHयंतर काnेँस प(ाXया गे>या तीस 

वषाUतील धोरणाHमक �नण!याने आWण Hय( अंमलबजावणीने आणून gदले आहे. 

देशांतग!त 8न सोड6वwयाची ताकद काnेँस प(ात �नि8चत आहे, अशी खाbी मी 

Hयामळेुच 
यrत कk शकतो. 

मलूभतू 6वचार असा आहे, कc Yया रा�^ाजवळ आध�ुनक तंbBानाची भरभrकम 

सामnी असत,े तेच रा�^ जगात �े�ठ ठरते. बदलHया ग�तमान द�ुनयेत Yया 

रा�^ाने ह= तंbBानाची अमोघ शrती ाjत कkन घेwयाच,े वाढ6वwयाच ेसाम_य! 

संपादन केलेले असेल, ते रा�^ iकंवा तो देश, संर(ण e�yया व आ/थ!क e�yया 

आHम�नभ!र राहू शकतो. आHम�नभ!रता �नमा!ण होwयासाठZ सरकारला तसे धोरण 

ठरवावे लागते. काय!hमाची gदशा �नि8चत करावी लागत.े जनता प(ाXया 

सरकारवरची ट=का या संदभा!त ह= आहे, कc या सरकारला काह= gदशाच नाह=. 

 

आ/थ!क रचनेमाणेच, सामािजक रचनेचा 8नह= माuया e�ट=ने �ततकाच iकंबहुना 

अ/धक महHHवाचा आहे. ऐ�तहा<सक कालापासनूचा मागोवा घेतला, तर= gदसत,े ते 

असे, कc सामािजक 6वषमता ह= भारताXया रोमरं�ांत <भनलेल= आहे. या सामािजक 

6वषमतेच ेखरे कारण आ/थ!क 6वषमता हे आहे. या दो�ह=ंची सर<मसळ इतकc झाल= 

आहे, कc आ/थ!क e�yया वरचढ असणारा वग! हा पढेु पढेु सामािजक अथा!नेह= 

वरचढ ठरत राgहला आहे. शतकानशुतके येथे हे असेच चालले आहे. हा उXच, हा 

क�न�ठ, हा पहाडात राहणारा, हा सम7ुकाठZ राहणारा, हा Sहणे, मदैानात राहणारा, 

एक 9प8ृय, तर दसुरा अ9प8ृय असे फरक भारताXया इ�तहासाXया सव!च 

कालखंडातं पाहावयास <मळतात. कोण, कुठे, कसा राहतो, यावkनच Hयाची 

सामािजक �त�ठा जोखावयाची, ह= आपल= परंपरागत पoती. सामािजकe�yया 

समाज एकिजनसी व एकबo अस>याच े/चbच उपलtध नाह=. सामािजक समतेच े

अपे�(त /चb HयासाठZ कायदे कkन �नमा!ण करता येईल का? मला वाटत,े कायदा 



यासाठZ फार तर साहा�यभतू ठरेल. सामािजक एकिजनसीपणाच े/चb ख-या अथा!ने 

�नमा!ण करावयाच,े ते भारतीय माणसांनी आप>या कृतीने व 6वचारानेच �नमा!ण 

केले पाgहजे. सामािजक व आ/थ!क (ेbांत सारpयाच �न�ठेने �तBापवू!क यHन 

केले, तरच हे शrय होणार आहे. 

 

काnेँस काय!कHयाUना आता हाच एक काय!hम 9वीकारावा लागेल. ह;रजनांना आता 

प�ुहा एकदा वेठaबगार Sहणून बांधले व राबवले जात आहे. सामािजक समता 

9था6पत करwयासाठZ भ<ूमह=न ह;रजनांना ज<मनीच ेवाटप केले. परंतु ज<मनी 

ताtयात आ>यावर Hया ज<मनीच ेसंर(ण करणे यांना अशrय होऊ लागले आहे. 

बेघराला घर gदले, भ<ूमह=नांना, द<लतांना, ह;रजनांना जमीन gदल=, तर= घरांच े

आWण ज<मनीच ेर(ण करwयासाठZ Hयांना कसलेह= साधन नाह=, कुणाच ेसहकाय! 

नाह=, iकंवा पाठबळ नाह=. ह;रजन व गर=ब शतेकर= याला जीवन जगता येणार 

नाह=, िजवंत राहता येणार नाह=, असे वातावरण व;र�ठ वग! Sहण6वणारे तयार 

कर=त आहेत. उHतर देश, aबहारम'ये तर या व;र�ठ वगाUXया अHयाचाराने कळस 

गाठला आहे. अ�न, पाणी आWण हवा या माणसाXया कमीत कमी गरजा. यांपकैc 

ग;रबांना, ह;रजनांना ज<मनीवkन हुसकावनू लावनू Hयांना अ�नापासनू वं/चत केले 

जात आहे. पाणी हे तर �नसगा!ने gदलेले साधन. परंतु माणसातं, जाती-जातीतं, 

फरक कkन ह;रजनानंा 6पwयाXया पाwयापासनू दरू हाकलले जात आहे. माणूस 

Sहणून जगwयाच ेपाणी हे एक साधन. परंतु Hयाच ेवाटप करताना माणसा-

माणसातं, जाती-जातीतं फरक केला जात आहे. �नसगा!ची कृपा, कc Hयाने हवा 

मोकळी ठेवल=. हवेची सoुा मया!gदत परुव�याची 
यव9था माणसांXया हातात 

राहती, तर ह;रजनांना जगणेच कठZण होत े! 

 

लोक मला 6वचारतात, काnेँससाठZ नवा काय!hम काय? माझ ेHयाला उHतर आहे, 

कc ग;रबांवर, मग तो शतेकर= असो वा शतेमजूर असो, ह;रजन असो iकंवा 

आgदवासी असो, यांपकैc कोणावरह= अ�याय होऊ नये, यासाठZ त-णांनी, 

काय!कHयाUनी कंबर बाधंनू उभे राgहले पाgहजे. ग;रबांची संघटना उभी कkन 



ग;रबांच,े द<लतांच े8न हाती घेऊन HयांXयावर होणा-या अ�याया6व-o उभा 

राहणारा प( Sहणजे काnेँस प(, असे Hय( कृतीने <सo केले पाgहजे. हे <सo 

करावयाच,े तर ग;रबाचं ेशोषण करणारे जे असतील, Hयांना जाब 6वचारणारे कोणी 

नाह=त, असे /चb gदसनू येता उपयोगी नाह=. काय!कHयाUनी याची जाण ठेवल= 

पाgहजे, कc शोषकांXया मागे जातीची, पशैाची, परंपरेची शrती उभी असते. HयाXया 

बळावरच तो �ीमंत वा शोषक, जमीनदार ग;रबाला, ह;रजनाला ज<मनीवkन दरू 

ढकलwयास <सo असतो. अशा वेळी काय!कHयाUनी काँnेसची संघटनेची शrती 

ग;रबांXया, द<लतांXया पाठZशी उभी करावयास हवी. 

 

ग;रबांXया पाठZशी शrती उभी करावयाची, ती Hयांच ेशोषण होऊ नये, यासाठZ तर 

खरेच, परंतु Hयाचबरोबर आ/थ!क 6वषमता हे या सव! अ�यायाच ेमळू आहे, हे 

ल(ात घेऊन 6वषमतचे ेत ेमळू छाटwयाचा यHन काnेँस काय!कHयाUनी केला 

पाgहजे. 6वषमतेच ेमळू छाटावयाच,े याचा अथ! 6वकासाXया नवनवीन काय!hमातं 

ग;रबांना, द<लतांना सहभाग gदला जाईल, यासाठZ धोरणाHमक जपणकू करावयास 

हवी. Sहणजे असे, कc 6वकासाक;रता नवीन काय!hम हाती घेतला जाईल, ते
हा 

HयासाठZ नवीन सं9था �नमा!ण होतील, अशा वेळी गर=ब व मागासले>या वगा!Xया 

8नांना ाधा�य fयावे लागेल. सहकार= चळवळीवर तर याची 6वशषे जबाबदार= 

आहे. छोyया जमातीXया 8नांना ाधा�य देऊन, 6वधायक eि�टकोणातून सहकार= 

चळवळीने Hयांच े8न हाताळले पाgहजेत. गावात नवी सं9था सkु होत असल= 

iकंवा गावातील ज�ुया सं9थेच ेकाय!(ेb वाढ6वwयाची संधी ाjत झालेल= असेल, 

iकंवा 6वकासाXया गतीतून रोजगाराची नवी संधी �नमा!ण होत असेल, तर अशा 

वेळी रोजगाराची संधी उपलtध कkन देताना एक प_य जkर पाळले गेले पाgहजे, 

कc Hया गावातील Yया घरात <मळवता कोणी नसेल, अशा घरातील त-णाला 

अnhमाने ह= संधी gदल= जाईल. याकड ेजागkकपणे ल( ठेवले पाgहजे. अशी संधी 

देत असताना, जात-पोटजात, रrताच ेनात,े असा 6वचारसoुा करता कामा नये. 

nामीण भागात काय iकंवा नागर= 6वभागात काय, ग;रबी ह= अमकुच एका 

जातीपरुती मया!gदत नाह=. या देशातील साठ टrके जनता दा;र�य-रेषखेाल= आहे, 



अशी आकडवेार= जे
हा आपण उoृत करतो, Hयाचा अथ!च हा, कc ग;रबीला जात-

पोटजात-धम!-पंथ असे काह= नसत.े 

 

अ�याया6व-o उभे राहwयाची <शकवण लो. gटळक व म. गांधींनी काँnेसला आWण 

काय!कHयाUना gदल=, याच ेकारण, अ�याय हा ग;रबा6ंव-o, मागासले>यां6व-oच होत 

असतो, हे Hयांनी देशात आWण परदेशातह= पाgहले होते. अनभुवले होते. Sहणूनच 

लहानमो�या अ�यायां6व-o त ेसातHयाने उभे राgहले. काnेँस काय!कHयाUनी या 

<शकवणुकcच ेकसोशीने पालन केले पाgहजे. समाजाला एकिजनसी बनवावयाच,े तर 

काय!कHयाUनी �त Sहणून हे धोरण 9वीकारणे अHयाव8यक आहे. आप>या 

गावापासनू काnेँस काय!कHयाUनी याचा ारंभ करावा. गावातले कोणते घर, कोणत े

कुटंुब दा;र�याXया पेचात सापडले आहे, कोणHया घरातले हात <मळवत ेनाह=त, 

याची माgहती Hया गावात>या काय!कHयाUना असल=च पाgहजे. तरच गावात न
याने 

उदयास येणा-या सं9थेत कोणाला अnhमाने सामावनू �यावयाच,े याचा आnह त े

धk शकतात. 

 

न
याने उपलtध होणा-या सामािजक व आ/थ!क स6ुवधांच ेर(ण करणे, Hया 

वाढ6वणे, गर=ब शतेक�यांना, शतेमजरुांना, ह;रजनांना रोजगार <मळवनू देणे, जाती-

पोटजातींची �तaबबें कामात पडू न देणे, 'एक गाव-एक पाणवठा' यासारखे 

तीकाHमक काय!hम राब6वणे, गावागावातंनू Hयांची कसोट= लागत,े कc नाह=, हे 

पाहणे आWण जेणेकkन समाज एकिजनसी बनेल, आ/थ!क 6वषमता दरू होईल, 

असाच मखु काय!hम भारतासमोर असायला पाgहजे. 9वातं�यपवू! काळात आWण 

9वातं�योHतर गे>या तीस वषाUत काnेँसने या काय!hमाचा पाठपरुावा केला. देशात 

�नमा!ण झाले>या न
या राजकcय प;रि9थतीत तर काँnेसXया काय!कHयाUनी हा एक 

नवा काय!hम Sहणून िज�ीने, आHम6व8वासाने, कसोशीने Hयाची अंमलबजावणी 

केल= पाgहजे. गावागावांत YयांXया शtदाला वजन आहे, �त�ठा आहे, असा 

काय!hम राब6वwयासाठZ YयांXयाजवळ साधनांची अनकूुलता आहे, iकमानप(ी हा 

काय!hम राब6वwयाची इXछा आहे अशा काय!कHयाUनी हे काम अnhमाने हाती घेणे 



उ/चत ठरेल. काnेँससाठZ काय!hम काय, अशी 6वचारणा करणा�यांना माझ ेहे 

आवाहन आहे. 

 

देशांतग!त न
या प;रि9थतीने उभे केलेले आणखी एक महHHवाच ेकाय! काँnेससमोर 

आहे, ते Sहणजे 6व<श�ट 6वचाराने बांधले>या 'येय�न�ठ काय!कHयाUची फळी उभी 

करणे हे होय. एका gदलाने आWण 6वचाराने बांधलेले काय!कतA अस>या<शवाय प( 

काय!(म बनत नाह=, हे खरे; परंतु राजकcय प( हा जे
हा जन-आंदोलनाXया 

9वkपाचा, लोकांचा प( (मास-पाट�) बनतो, Hयावेळी एकाच 6वचाराने बांधले>या 

काय!कHयाUचा प( Sहणून Hयाच े9वkप मया!gदत करणे अवघड ठरते. तसे त े

आव8यकह= नसत,े कारण सव!च काय!कतA समान अनभुवाच ेअसतील, याची शा8वती 

नसते.  

 

लोकप( iकंवा 'मास-पाट�' आंदोलनाXया kपाने काय! कर=त असते. 9वातं�यपवू! 

काळापासनू काnेँस प( आंदोलनाXया kपाने काय! कर=त राgहला. सव! समाजाच े

8न हाती घेऊन या प(ाला काम करावयाच ेअस>याने काnेँस हा कधी बांधीव प( 

बन ूशकला नाह=. प(ाच े
यापक 9वkप हे Hयाच ेएक कारण आहे. 

कSय�ुन9टांमाणे iकंवा रा. 9व. संघासारखी या प(ाला आपल= रेखीव बांधणी 

करणेह= परवडले नाह=. आव8यकह= वाटले नाह=. 

 

लोकशाह= ख-या अथा!ने शिrतशाल= करावयाची, तर साचबंेद, ल�करबंद, झापडबंद 

काय!कHयाUXया टोqया बनवनू चालणार नाह=. 'केडर-पाट�' ह= नेहमीच झापडबंद 

होwयाची शrयता असते. 6वचार करwयाच ेयंb बंद कkन, कान व हात मोकळे 

ठेवावयाच,े फrत 'आBा' ऐकायXया आWण Hया अमलात आणीत राहावयाच,े एवढेच 

'केडर पाट�' कk शकते. 

 

काnेँस प( अशा 9वkपाचा असावा काय? माझ ेउHतर असे, कc एका 6वचाराने 

बांधलेले काय!कतA प(ाXया संnह= असलेच पाgहजेत. परंत ुएका 6वचाराने Sहणजे 



काय? तो 6वचार कोणता? माuया मते तो 6वचार हाच असला पाgहजे, कc 

सामािजक, आ/थ!क, न
या रा�^उभारणीच ेकाम करावयाच ेआहे, हाच तो 6वचार. 

Sहणूनच सामािजक, आ/थ!क �यायावर अ
या<भचार= �न�ठा आWण दा;र�या6व-o, 

अ�याया6व-o, 6वषमते6व-o पोट�तडीक हे दोन महHHवाच ेगणु Yया काय!कHयाUXया 

gठकाणी आहेत, तो पgह>या तीचा काय!कता! होऊ शकेल. 6वचारांXया या दोन बाजू 

पrrया 
हा
यात, यासाठZ जkर 'केडर' �नमा!ण करावे. HयासाठZ काय!कHयाUना 

आव8यक ते <श(ण fयावे. 9वातं�यपवू! काळात असे 6वचाराने बांधलेले काय!कतA 

तयार करwयाची, <श�(त काय!कतA घड6वwयाची ihया अवलंaबल= जात असे. 

 

परंतु आजXया भारतासमोर=ल 8नांच े9वkप आता वेगाने बदलत आहे. १९६० 

म'ये तयार झालेला काय!कता! १९७० म'ये iकंवा १९७७ म'ये �नकामी ठरेल, कc 

काय, अशी ह= ि9थती बदलल= आहे. सारेच झपाyयाने बदलत आहे. साव!ज�नक 

कामाची मी स-ुवात केल=, ती Hया काळात काय!कHयाUची बांधणी करwयाचा मला 

मन9वी छंद होता, Sहणून मी ते काम केले. 9वातं�योHतर काळात सHतेXया 

राजकारणात आ>यानंतर सHतेXया मदतीने काय!कHयाUXया फqया �नमा!ण के>याचा 

आरोप माuया6व-o करwयासाठZ जे सरसावत, Hयांना याची जाणीव नसावी, कc 

काnेँसचा काय!कता! Sहणूनच मी सHतेत वावरलो, वागलो आWण काय!कHयाUची 

बांधणी करwयाच ेारंभापासनू 9वीकारलेले कामच कर=त राgहलो. महारा�^ात अगद= 

ारंभी, मी 9वत: सHतेवर नसताना आWण नंतर सHतेवर असताना, काय!कHयाUXया 

बांधणीXया कामाचा 'यास मी �नHय ठेवला आहे. 

 

महारा�^ासंबंधी लोक मला 6वचारतात, Hयावेळी मी Hयांना हेच सांगत आलो आहे, 

कc महारा�^ काँnेसची शrती ह= तेथील असंpय काय!कHयाUची शrती आहे. हे 

काय!कतA चळवळीत वाढले आहेत. शकेडो गावातंून त े6वखरुले आहेत. काnेँसबरोबर 

ते सातHयाने उभे राgहले आहेत. महारा�^ातील काँnेस प(ाने सरकारमाफ! त व 

प(ातफA  6व6वध (ेbातं पढुाकार घेऊन नागर= व nामीण जीवनात नवीन आशा व 

उHसाह �नमा!ण केला. समाजात>या 6व6वध वगा!च,े जातीजमातीचं ेव धमाUच ेलोक 



Hयात आहेत. शतेकर= आहेत; कामगार आहेत, म'यमवग�य आहेत. खे�यांतील 

आहेत आWण शहरांतलेह= आहेत. सदासव!काळ जागkक न राgह>याने कामात काह= 

bटु= iकंवा अपरेुपणा �नमा!ण झाला असेलह=, परंतु या सवाUतून �नमा!ण झालेल= 

शrती ह= महारा�^ काँnेसम'ये संमी<लत झाल= आहे. ह= शrती आणखी वाढवावी 

लागणार आहे. Hयाची आज गरज आहे. 

 

गरज अशासाठZ आहे, कc देशातील मखु सHतेच,े कारभाराच ेताk gदशाह=न 

असले>यांXया हाती गेले आहे. लोकांची गा�हाणी वाढत आहेत. गर=ब, ह;रजन, 

शतेकर=, कामगार, मजूर अ9व9थ आहेत. या सवाUना gदलासा देwयाच ेआWण Hयांची 

गा�हाणी ह= आपल= 9वत:ची गा�हाणी समजून उभे राहwयाच ेकाम करावे लागणार 

आहे. लोकांXया दैनंgदन गा�हाwयांनसुार कामगारांत, शतेक�यातं, आgदवासी लोकातं 

Hय( जाऊन काnेँसXया काय!कHयाUना काम करावे लागेल. HयासाठZ कामाची <श9त 

सांभाळून काय!hमाची मांडणी केल= पाgहजे. अ<श�(तांXया रोजगार=चा 8न आहे, 

तसा स<ुश�(तांXया रोजगार=चाह= 8न �ततकाच ती� अस>याने HयासाठZ वेगवेगळे 

काम सातHयाने करावे लागेल. जसा काळ जाईल, तसे हे 8न अ/धक स@ूम 

बनतील. Hयामळेु काnेँस काय!कHयाUनी आप>या वागwयात आWण बोलwयात 

टोकदारपणा आणwयाची गरज आहे. 6वचाराच ेवेगवेगळे सं9कार माणसावर सतत 

होत राहतात. परंतु काय!कHया!ने प(ासाठZ एकदा gदले>या �न�ठा या 6वचारा/धि�ठत 

असतील, तर 6वच<लत होऊ fयावयाXया नसतात. बदलHया राजकcय प;रि9थतीमळेु 

वचैा;रक संघष! व वादळे अधनूमधनू उठतात. Hयांपासनू काह= <शकावेह= लागते. पण 

HयांXया दडपणाखाल= मी 9वत: माuया प(ावर=ल �न�ठांपासनू कधी ढळलो नाह=. 

मी काnेँस प(ातच आहे आWण अखेरपयUत असेन. माझी ती उमेद आजह= अभंग 

आहे. देशातील न
या प;रि9थतीXया संदभा!त काnेँस काय!कHयाUनी �नि8चत 

काय!hमाच ेबोट धkन ठामपणे उभे राहावे, असे मी स9ुप�टपणे सांगतो आWण 

Hयाच वेळी Hयाची कारणमीमांसा करताना आजXया सHताधा�याXंया उWणवांचा 

परखडपणे समाचार घेतो, ते
हा या आhमकतेचा, 9वत:ला 6वचारवंत मानणारेह= 

चकुcचा अथ! लावनू लोकांची मने कल6ुषत बन6वwयाXया यHनात असतात, याची 



मला जाणीव आहे. HयांXयाकड ेदलु!( करwयाखेर=ज मी काय करणार? जनता 

प(ासारpया एका gदशाह=न असले>या प(ा6व-o जनतेला जागे करणे, या देशाच े

ताk जनता प(ाXया हाती राहणे कसे धोrयाच ेआहे, याची कारणमीमांसा मांडणे 

यात चकू काय? मी आhमक भ<ूमका 9वीकारतो, याचा अथ! जनता प(ाXया 

उWणवा, 9प�टपणे-कोणाचाह= मलुाgहजा न ठेवता बोलनू दाखवतो. परंतु माuया या 

कृतीचा राजकcय पातळीवkन �तवाद करwयाच ेटाळून, YयाXया मनात 

माuया6वषयी पवू!nह आहेत, <लgहwया-बोलwयात 6वकृतता आहे, Hयांनी माuया 

बोलwयाचा चकुcचा अथ! लावला, तर Hयांची कcव न करावी, तर काय करावे? 

 

या संदभा!त काँnेस प( आWण जनता प( यांच े9वkप प�ुहा एकदा तुलनाHमक 

e�yया समजावनू घेwयाची गरज आहे, असे मला वाटते. काnेँस प(ाच े9वkप हे 

राि�^य आंदोलन-काळातील चळवळीच े9वkप राgहलेले आहे. या राि�^य चळवळीत 

सव!च समाज सामील झाला होता, हे Hयाच ेकारण आहे. या प(ाचा जो काय!hम 

आहे, संघटनेची आजची रचना व व9तिु9थती आहे, ती पाgह>यावर काnेँस प(ाला 

राि�^य प( संबोधणेच सयिुrतक ठरत.े काnेँस प(ाला कोणी बहुजन समाजाचा 

प( Sहणूनह= संबोधतात. 'बहुजन' हा शtद मी 'मासेस'् या अथा!ने वापरतो. बहुजन 

समाज Sहणजे 'अमकु एका जातीचा समाज' असा Hयाचा अथ! न
हे. परंत ुमहारा�^ 

या सारpया ातंात बहुजन समाज या शtदाला एक 6व<श�ट, मया!gदत अथ! ाjत 

कkन gदला गेला आहे, काह= 6वचारवंतांना या शtदातून तसा मया!gदत अथ! 

काढwयाची खोड आहे, एवढेच फार तर या संदभा!त मी Sहण ूशकेन. मी 9वत: तर= 

'बहुजन' शtदाचा अथ! 'मासेस'् असाच केला आहे आWण आजह= तोच अथ! मला 

अ<भेत आहे.  

 

एखाfया प(ाला बहुजन समाजाचा प( Sहणून राहावयाच ेअसेल, तर Hया प(ाला 

राि�^य आंदोलनाच े9वkप fयावे लागेल. भारतात काnेँस प(ाला राि�^य 

आंदोलनाच े9वkप ाjत झाले आहे, याच ेकारण बहुसंpय समाजाला लाग ूअसलेले 

दा;र�याच,े सामािजक, सां9कृ�तक उHथापनाच ेजे 8न आहेत, ते आWण असे अ�य 



8न काnेँस प( 9वत:च ेSहणून आजवर हाताळीत राgहला आहे. द<लत समाजाXया 

अपे(ा पणू! करwयाच ेकाय!hमच या प(ाने आजवर 9वीकारले. बहुजन समाजाचा 

प( Sहणून राहायच ेअसेल, तर हेच काय!hम प(ाXया काय!कHयाUना राबवावे 

लागतील, हे उघड आहे. 

 

बहुजन समाजातील दा;र�याचा 8न पाहा. हा 8न nामीण भागात आहे, तसा 

नागर= भागातह= आहे. नागर= भागात तर �ीमंत आWण गर=ब यांXयातील दर= 

9प�टपणे जाणवत अस>यामळेु नागर= भागातील दा;र�याचा 8न अ/धक बोचक 

ठरतो. nामीण भाग असो वा नागर= असो, तेथील बहुजन समाजाच ेआरो�य, 

<श(ण, रोजगार, 9प8ृय-अ9प8ृय यांसारखे 8न सोडवावयाच ेअसतील, तर त ेएक 

राि�^य आंदोलन Sहणूनच प(ाने Hयाचा 9वीकार केला पाgहजे. काnेँस काय!कHयाUचा 

आजह= हा एक काय!hम होऊ शकतो. समाज हा कोणHयाह= जाती-जमातींचा असो, 

Hया gठकाणी दा;र�य हे असतेच. महारा�^ात तर सामािजक e�yया 9वत:ला जे 

वरXया थरातंील समजतात, HयांXयांतह= दा;र�य आहे आWण इतर खालXया 

समाजातह= आहे. याचा अथ! दा;र�याचा 8न हा बहुसंpय समाजाचा 8न आहे. 

काnेँस प(ाने दा;र�याXया  या 8नाशी मकुाबला करwयासाठZ 9वत:ला वाहून 

घेतले, Hयामळेुच तो बहुजन समाजाचा प( बनला आहे. 

 

जनता प(ाचा 6वचार करताना एक गो�ट 9प�टपणे जाणवत,े ती ह=, कc मलूत: 

राजकcय शrतीXया gहशबेाने, gहदं= भा6षक ातंापरुHया एका 6वभागीय प(ासारखे 

Hयाच ेमया!gदत 9वkप gदसत.े nामीण भागापयUत या प(ाची मळेु खर= तर -जलेल= 

नाह=त. जनता प(ाची कमजोर= ह= Hयांचा हा प( 9थापन होतानाच अभावाHमक 

कारणांनी तो बनवला गे>यामळेु मळुातच तो कमजोर व कXXया आधारावर उभा 

आहे. काnेँस प(ाला 6वरोध करwयासाठZ सािHHवक रागाची जी मनोभ<ूमका तयार 

झाल=, Hयाचा आधार घेऊन Yयांचा काय!hम एक नाह=, अशा 6व6वध प(ांनी एकb 

येऊन काह= ातंातं �नवडणूक िजंकल= व मग सरकार बन6वले. आज कd 7ात ते 

सHतेवर असले, तर= ह=च खर= जनता प(ाची कमजोर= आहे. 



 

�नवडणकू िजंकwयासाठZ काnेँस-6वरोध, सािHHवक राग जनता प(ाला उपयोगी 

पडला. सरकार चालवायच,े तर �नि8चत धोरण हवे, Hयाचमाणे �नि8चत 

काय!hमाची gदशा हवी. 

 

कd 7=य शासनात या e�ट=ने अजून तर= 'ना सरकार, ना प(' (Non Govt., Non 

Party) अशी ि9थती आहे. जनता सरकारचा काह= ठोस काय!hम आहे, अशी भावना 

व खाbी लोकांXयाह= मनात नाह=. Hयामळेुच सव!b चलaबचल आहे. जनता प(ाब�ल 

एकूणच �म�नरास 
हायला लागला आहे. जो दबु!ल समाज आहे, ह;रजन समाज 

आहे, HयांXयांत हा �म�नरासाचा वेग जबरद9त आहे. Yया वेगाने लोकांचा 

�म�नरास होतो आहे, Hयाची क>पना खु� जनता नेHयांना तर= आहे, कc नाह=, 

याची शंका वाटत.े 

 

कोणHयाह= सरकारला जनमानसात आपल= यश9वी �तमा उभी करावयाची, तर 

HयासाठZ �नि8चत काय!hमाची आWण 6वचारांची चौकट बनवावी लागत.े आ/थ!क 

उg��टांची अशी जाणीव आज जनता सरकारXया बोलwयात, वागwयात आढळत 

नाह=. जनता प(ाला मी 'नॉन पाट�' Sहणून संबोधतो, याच ेकारण, या प(ात 

�नर�नराळे प( सामील झाले आहेत; पण ते एकजीव झालेले नाह=त. Hयेक प( 

9वतंbपणे बोलतोय, वागतोय, हे प( जनता प(ातून फुटणार, असेह= लोक 

बोलतात. परंत ुव9तुत: जनता प(ातील 6व6वध प( फुटwयाचा 8न आहेच कुठे? 

एकतर ते एकजीव झालेलेच नाह=त. मळुात त ेफुटलेलेच होते. आजह= त ेतसेच 

6वभrत आहेत. यांवर काnेँस प(ात दफुळी नाह= काय, असा 8न साहिजकच 

6वचारला जातो. काnेँससारpया जु�या व मो�या प(ाला दफुळीचा, मतभेदाचा 8न 

नेहमीच भेडसावीत असतो. परंतु गे>या न
वद वषाUXया या प(ाचा इ�तहास पाgहला, 

तर अशा संगोपाHत �नमा!ण होऊ पाहणा-या दफुqया पचवनू, काय!hमाXया 

बांधीवपणाने जनतेXया पाgठंtयाने प(ाच ेसातHय कायम राgहले आहे. हा इ�तहास 

आहे. 



 

असे असले, तर= या मतभेदाचा प;रणाम या प(ाने 9वीकारले>या काय!hमावर 

होणार नाह=, याची प(ाXया काय!कHयाUना /चतंा बाळगावी लागेल. आ/थ!क 6वषमता 

दरू करwयाचा, सामािजक �याय 9था6पत करwयाचा iकंवा राजकcय e�yया 

�नवडणकुc लढवwयाचा काय!hम असो; अंत:9थ मतभेदाचा यिHकं/चतह= प;रणाम या 

कोणHयाह= गो�ट=वर होणार नाह=, याची काळजी प(-काय!कHयाUनी घेतल=च पाgहजे. 

महारा�^ातील काnेँस काय!कHयाUना तर या बाबतीत अ/धकच जागkक राहावे लागेल. 

यावेळी तर सव! काय!कHयाUना अ�य कशाचाह= 6वचार न करता एकजुट=ने आपल= 

सार= शrती काँnेसXया पाठZशीच उभी केल= पाgहजे. 

 

काय!कHयाUना मी जे
हा असे आवाहन करतो आWण जनता प(ाXया उWणवा सागंतो 

Hयावेळी शहाणीसरुती, 6वचारवंत मंडळीह= माuयावर जातीयवादाचा आरोप 

करwयासाठZ सरसावतात. जाणती माणसे असे काह= 6वपय!9त बोलतात, ते
हा मला 

खेद होतो. वाईट वाटते, मन क�ट= होत.े राजकारणात>या वादात 6वचारवंत ट=का 

करwयाच ेजमत नाह=, Sहणून जातीयवादाची <शवी देwयाचा या मंडळींचा यHन 

असावा काय? मला तर= तसेच वाटते. 

 

माझा न� दावा आहे, कc महारा�^ातील राजकारण हे जातीयवादापासनू अ<लjत 

राहावे, यासाठZ मी मन9वी क�ट घेतले आहेत. महारा�^ात असताना तेथील माuया 

कतAपणाXया gदवसातं आWण नंतरह= मी HयासाठZ पराका�ठेच ेयHन केले. मनातून 

9वत: मी कधी जातीयवाद= भावनेला बळी पडलो नाह=. उलट, समाजात 

एकिजनसीपणा आणwयाचचे 'येय मी मनाशी �नरंतर बाळगले. 

 

महारा�^ात कोणHया प(ाच ेसरकार बनवायच,े हे अखेर=स जनतेXया 9वाधीन आहे. 

काnेँसच ेसरकार यावे, यासाठZ अथा!तच मी शथ�च ेयHन कर=न. परंत ुयाचा अथ! 

महारा�^ाचा समाज दभंुगावा, फुटावा iकंवा जातीयवादाने डोके वर काढावे, असा 

न
हे. राजकारण करwयासाठZ Sहणून जातीयवाद राबवावा, या 6वचारापासून मी 



नेहमीच अ<लjत राgहलो आहे. माuयावर जातीयवादाचा आरोप करणारांना मला असे 

6वचारायचये, कc माझ ेकोणत े6वधान जातीयवादाला आवाहन आWण ोHसाहन 

देणारे आहे? जनता प(ावर ट=का करताना, जनसंघावर आWण रा. 9व. संघावर मी 

जkर ट=का करतो आWण यापढेुह= कर=न. परंतु मी ह= ट=का करतो, Hयावेळी 

माuयासमोर समाजातील एक 6व<श�ट वग! असतो, अशी शहाwयासरुHया पढुा�यांची 

ट=का जे
हा ऐकतो, ते
हा खेद वाटतो. जनसंघावर आWण रा. 9व. संघावर ट=का 

करणारा मी कोण एकटाच आहे? ट=काकारानंा अ<भेत असणा-या वगा!त संघ-

जनसंघाच ेट=काकार नाह=त, असे Hयांना Sहणावयाच ेआहे काय? 

 

जनसंघ, रा. 9व. संघावर मी ट=का करताच �ी. एस.् एम.् जोशी यांXयासारखे 

राजकारणी 6वचारवंत 'Sहणजे �ाvमण समाजावरच ना ह= ट=का?' असे 9वत:च े

6वधान Hयाला जोडून पढेु सरसावतात, याला काय Sहणावे? �ी. एस.् एम.् जोशी 

यांXयाब�ल मला नेहमीच आदर वाटत आला आहे. परंत ुमाuया भाषणावरच ेअसे हे 

6वपर=त भा�य जोशीबवुा व Hयांच ेसहकार= कर=त आहेत, ह= आ8चया!ची गो�ट आहे. 

यात>या वयैिrतक बदनामीची मला /चतंा वाटत नाह=. पण या मंडळींनाच 

महारा�^ातील �नवडणकू-चाराला जातीय 9वkप fयावयाच ेआहे, कc काय, अशी 

/चतंा मनात �नमा!ण होत ेआWण खेद वाटतो. व9तुत: महारा�^ातले साव!ज�नक 

जीवन गे>या पाव शतकात �ाvमण-�ाvमणेतर वादापासनू मrुत झाले आहे. माuया 

थोर <मbांना मी 6वनंती करेन, कc मी जे उXचारले नाह=, माuया मनात जे नाह=, 

Hयाचा आरोप कkन कृपया माuयावर अ�याय कk नका. माझी शrती कमी 
हावी, 

ह= Hयांची इXछा मी समजू शकतो. परंत ुHयासाठZ याच मागा!चा अवलंब कशाला? 

एका चागं>या पoतीने साव!ज�नक जीवन पढेु जात असताना त ेजीवन 

�नवडणकुcXया 9वाथा!साठZ Sहणून म<लन कk नका, एवढेच मी Sहणेन. 

 

जातीय 6वचार हा माuया जीवनात अशrय आहे, हे काय या मंडळींना माह=त 

नाह=? खरे Sहणजे माuया खासगी जीवनात>या गो�ट=ंची मी साव!ज�नकर=Hया 



वाXयता कk नये. तसे काह= सागंwयाची माuयावर कोणी वेळह= आण ूनये. परंतु 

अशा त�हेच ेआरोप केले जातात, ते
हा खंत वाटते. 

 

महारा�^ात>या जनतलेा माgहती आहे, कc मी अगद= गर=ब ि9थतीत असताना 

<श(ण घेतले. महा6वfयालयीन <श(णासाठZ गाव सोडून बाहेर जावे लागले. परंतु 

जेथे गेलो, तेथे राहwयासाठZ वस�तगहृ �नि8चत करताना मी दहा वेळा 6वचार केला. 

परंतु जातीय नावावर चालणा-या वस�तगहृात <श(णासाठZ राहायच ेकाय, असा 

सवाल माuयासमोर �नमा!ण झाला आWण अखेर=स अशा वस�तगहृात राहायच े

माuया मनाने नाकारले. िजथे कुठे लहान खोल= <मळाल=, �तथे राgहलो आWण 

<श(ण घेतले. योगायोग असा, कc Hया लहान खोल=त मला जोडीदार <मळाला, 

तोह= एक माझा �ाvमण <मbच होता. 

 

हा उ>लेख मी एव�यासाठZ कर=त आहे, कc जातीयवादाचा 6वषार= 6वचार 

लहानपणापासनूच मला कधी <शवला नाह=. माझा तर असा दावा आहे, कc 

महारा�^ात आWण अ�यbह= समाजातील सव! वगाUतील लोकांशी माझ े
यिrतश: 

िज
हाqयाच ेआWण घरोtयाच ेसंबंध आहेत. गर=ब घरांत>या शतेक�यांशी, ह;रजन 

वगा!त>या मंडळींशी जेवढे माझ ेिज
हाqयाच ेसंबंध आहेत, तेवढेच पढुारले>या 

�ाvमण वगा!तील लोकांशीह= आहेत. जनसंघ आWण रा. 9व. संघ यांXयाशी राजकcय 

e�yया मतभेद असले, तर= HयांXयापकैc अनेकांशी 
यिrतगत िज
हाqयाच ेसंबंध 

आहेत. इतकेच कशाला, मनातले द:ुख कुणाला सागंायच ेठरवले, तर चारांतले तीन 

�ाvमण असतात. ह;रजन, मसुलमान, <लगंायत, �ाvमण अशा सा�यांच 

जातीजमातींब�ल माuया मनात काह= िज
हाqयाXया भावना आहेत. अशा ि9थतीत 

महारा�^ात कोणी जातीयवाद फैलावwयाचा यHन करणार असतील, तर जीव 

पणाला लावनू महारा�^ातील जातीयवादा6व-o मी उभा राह=न, असा माझा �नधा!र 

आहे. 

 

थोड ेमागे वळून पाgहले iकंवा इ�तहासाची पाने उलटल=, तर रा. 9व. संघावर ट=का 



करणारे कोण आढळतात? रा. 9व. संघ ह= �ाvमणांची संघटना आहे. ह= ट=का 

थम रा�^सेवा दलाXया गोटातूनच केल= गेलेल= आहे. रा�^सेवा दलाXया 

माग!दश!कांना ह= माgहती असावी. असल=च पाgहजे.  

 

या उलट, रा. 9व. संघाच ेमहारा�^ातले आWण बाहेरचहे= 9वkप मी पाgहले आहे. 

Hयामळेु या संघटनेत एकाच जातीच ेलोक आहेत, असे मी Sहण ूशकत नाह=. 

जनसंघाचहे= तेच आहे. समाजातले �नर�नराळे वग! Hयात आहेत, याचीह= मला 

माgहती आहे. 
यिrतगत उ>लेख करायचा, तर पwुयात, मी जे
हा वiकल=चा 

अ|यास करायला आलो, Hयावेळी लॉ कॉलेजसमोर, िजथे मी राहात असे, तेथे माझा 

'-म पाट!नर' हा रा. 9व. संघाचा एक सचोट=चा काय!कता! होता. माuया 

<मbमंडळींतह= अशांचा भरणा होता. ते
हा संघ-जनसंघावर=ल माझी ट=का Sहणजे 

�ाvमण वगा!वर iकंवा जातीवर ट=का, असे भास6वwयाचा यHन जे
हा माuया 

बाबतीत होतो, ते
हा Hयाच ेमला हस ूयेत.े 

 

कारण माझी ट=का असते, ती 6वचारसरणीवर. सामािजक-सां9कृ�तक 

अ<लjतपणाXया HयांXया �न�ठांवर. परंतु याची जाणीव ट=काकार ठेवीत नाह=त, असे 

gदसते. तेह= मी समजू शकतो. पण काँnेसमधनू <शगें मोडून जनता प(ाXया 

आ�याला कालपरवा गेलेलेह= तशीच पोपटपंची करतात, हा सवाUत मोठा 6वनोद 

आहे. 

 

खरे तर, जनता प(ातलेच मखु कतA लोक संघ-जनसंघाबाबत ट=काHमक बोलत 

आहेत. महारा�^ात>या ट=काकार मंडळींनी, व9तुत: या ट=केचा अंतमु!ख होऊन 

6वचार करावा, हे बरे. शहाwया-सरुHयांनी अगोदर जनता प(ात>या ट=काकारांच े

समाधान करावे आWण मगच <श>लक उर>यास ट=केच ेहHयार परजून माuया 

रोखाने धाव �यावी. संघ-जनसंघाला खड ेबोल ऐकवणारा एक गट जनता प(ांतग!त 

आहेच ना ? माuयावर जातीयतेचा आरोप करणारांनी या गटावर=ल आरोपाचाह= 

उXचार एकदा केलेला बरा. 



 

वचैा;रक �oांतून काम करणारा मी माणसू. अनेक6वध 6वचाराXंया मंडळींशी संबंध. 

6व6वध कारXया वाचनाची, 
यासंगांची सवय. असा मी, इXछा झाल=, तर= 

जातीयवाद= बनणार कसा? सहज ओघात आले, Sहणून हा पंच. 

 

१९७८ चा ारंभ हा राजकcय इ�तहास �नमा!ण करणारा महHHवाचा काळ आहे. चार-

सहा राYयातं �नवडणकुा होणार असनू या �नवडणकुांम'ये जनता प(ाXया 

राYयकारभाराXया व धोरणांXया अनभुवानंतर जनमताची कसोट= लागणार आहे. 

काnेँस प(ाला आप>या 'येय-धोरणाचा, काय!hमाचा पाठपरुावा कर=त कर=त गे>या 

वष!भरात>या इ�तहासाला कलाटणी fयायची आहे. आप>या मळू ेरणा व काnेँसला 

इ�तहासाने gदलेले काम व मनातल= ती� जाणीव यांXया आधारावर प(ाने 

अ/धका/धक एकसंध बननू जनतेपयUत पाहोचावयाच ेआहे आWण आ
हान पणू! 

करावयाच ेआहे. 

 

काnेँस प(ावर, प(ाXया नेHयांवर ट=का या होत राहणारच. परंत ुया ट=कांच े

प;रमाज!न करwयासाठZ, लोकांना व9तुि9थती पट6वwयासाठZ पाच-दहा माणसांXया 

संpयेपासनू हजारsXया संpयेपयUत काय!कHयाUनी पोहोचनू नवे यवुामंडळ बन6वwयाच े

काम केले पाgहजे. खे�यांपासनू शहरांपयUत करावयाच ेहे काम आहे. महारा�^ 

Sहणजे काnेँस काय!कHयाUच ेमोहोळ आहे, असे महाHमा गांधी Sहणत असत. म. 

गांधींनी महारा�^ाला जो काnेँसचा मंb gदला, HयाXया पर=(ेची, कसोट=ची ह= वेळ 

आहे. 

 

 

२७. वग<संघष< आ-ण जा�तसंघष< 



'त-ण भारत' नागपरू, १९७७ Xया gदवाळी अंकातील लेख. 

माrस!ने मांडलेले वग!संघषा!च ेतHHव, हा इ�तहासशा9bातील एक hा�ंतकारक <सoांत 

आहे. तो अमकु एका देशाला लागू आहे आWण अमकु एका देशाला लाग ूनाह=, असे 

होऊ शकत नाह=. gहदं9ुथानलाह= तो लागू आहे. जोपयUत समाजात शो6षत-पी�डत 

लोक आहेत आWण Hयांना शोषनू काढणारे लोक आहेत, तोपयUत माrस!चा <सoांत 

भारतातह= आहेच. शोषकांच ेअHयाचार वाढतील, तसतसा हा वग!संघष! वाढत जाईल, 

यात मला मळुीच शंका वाटत नाह=. माझ ेतर उलट असेच मत आहे, कc 

gहदं9ुथानात वग!संघष! न
हता, असे कधी झाले नाह=. Hया संघषा!ची 
याjती अधनू 

मधनू कमी-अ/धक झाल= असेल, इतकेच काय ते. पण संघषा!ची ह= भावना अगद= 

पवू�ह= होती आWण आजह= आहे. आWण मला वाटत,े ती यापढेुह= राहणारच आहे. 

कारण आपण इतर वगा!पे(ा �े�ठ आहोत, असे मानणारा वग! भारतात 

आजXयामाणेच पवू�ह= होता आWण Hयाच ेवच!9व न मानता त ेझगुाkन fयावे, 

असे वाटणारा वग!ह= पवू� होता व आजह= आहे. ते
हा gहदं9ुथानम'ये वग!संघष! ह= 

काह= नवीन घटना न
हे. 

 

वग!सम�वयाची भावना व भाषा आप>या सं9कृतीत आहे, असे माननू घेणे ह=ह= एक 

कारची सोयी9कर गरैसमजूत आहे. उलट, भारतीय सं9कृतीXया �नमा!Hयांनी या 

द=न-द<लतांनाह= काह= मन आहे, भावना आहेत, याचा फारसा 6वचार केलेला नाह=, 

असेच खेदाने Sहणावे लागत.े सम�वयाची भाषा काढताना ती घडवनू आणतानाह= 

नेहमी द<लत वगाUना शोषणाखाल= कायमच ेजखडले जाईल, असाच यHन झालेला 

आहे. हा आप>या समाज
यव9थेचा दोष आहे. शो6षत आहे, तो शो6षत राहू नये, 

असा यHन कधी झाला नाह=. शो6षताने �तकार करावा, इतके साम_य! Hयाला 

समाज
यव9थेने कधी ाjत होऊ gदले नाह=. 

 

भारतीय सं9कृतीXया अगद= भरभराट=Xया काळातह= चातुव!wय!-णाल= �नमा!ण कkन 

समाजात कायमचा जा�तभेद �नमा!ण करwयात आला. जो श7ू आहे, तो श7ूच 



राgहला पाgहजे, असे यगुानयुगेु सां/गतले गेले. ते
हा Yया 
यव9थेने 

माणसामाणसांत भेद केला, काह= लोकांना ह=न मानले, Hया 
यव9थेत सम�वय हा 

शtदह= वणा!�म
यव9थेला कायम kप देwयासाठZच होता, असेच Sहणावे लागत.े 

gहदं9ुथानXया इ�तहासाचा असा सम�वयवाद= अथ! लावणे, हे वा9तवाकड ेपाठ 

iफरवणे होणार आहे. शोषण करणारा समाज, वग! iकंवा जाती आहेत, तोवर शो6षत 

राहणारच. आWण शो6षत असले, कc असंतोष आWण संघष! येणारच. हजारो 

वषाUपासनू हेच होत आलेले आहे आWण शोषणरgहत समाजाचा उदय सव! जगभर 

होईपयUत असेच घडत राहणार आहे.  

वग!-संघष! Sहटला, कc तो अgहसंक असणे संभवत नाह=. कारण एक तर 

वग!6वnहाची भावना पराका�ठेला पोहोच>या<शवय संघष! पेटणार नाह=. संघष! gहसंक 


हायला नको असेल, तर तो पेटणारच नाह=, अशी 
यव9था करायला हवी. 

वग!संघषा!ने gहसंक वळण �यायला नको असेल, तर वग!6वnहाची भावना दरू 

करायला हवी. आ/थ!क e�yया दबु!ळ आहे, एव�याच खातर कुणावर अ�याय होणार 

नाह=, याची द(ता �यायला पाgहजे आहे. आजह= कुणी द;र7= असेल, गर=ब असेल, 

तर तो दोष Hयाचा नसनू संपणू! समाज
यव9थेचा आहे, असे मानले पाgहजे. ते न 

करता वग!संघष! gहसंक राहणार, कc अgहसंक राहणार, ह= चचा! नसुती पोकळ व 

कोरडी ठरणार आहे. समाजात 6व6वध 9तरांवर=ल वग! आहेत व Hयांतला एक वा 

अनेक सबल वग! दसु-या कमकुवत वगा!च ेशोषण करतात, छळ करतात, हेच 

वग!संघषा!च ेमळू कारण आहे. पवू� आपला समाजच अ<श�(त होता. आप>यावर 

अ�याय होत असला, तर= त े'आपले नशीब' असे मानwयाची <शकवण Hयाला 

देwयात आल= होती. आता समाज जागा होतो आहे. ह;रजनह= आता सा(र होत 

आहेत. शहाणे होत आहेत. HयांXया न
या 6पढ=ला परंपरेने चालत आलेले अ�याय, 

अHयाचार सहन होत नाह=त. त ेदरू करwयासाठZ आजचा शो6षत कंबर कसनू उभा 

राहू Sहणतो आहे. Hयाचा HयाXया हrकासाठZ होणारा लढा हा वा9त6वक समाजाने 

कौतुकाने 9वीकारला पाgहजे आहे. इतकेच न
हे, तर मी तर Sहणेन, Hयाला सव!तो 

कारे मदत केल= पाgहजे. हा संघष! अटळ आहे. आWण एकदा तो अटळ आहे, हे 



मा�य केले, कc मग ती एक लढाई ठरते आWण लढाई नेहमी अgहसंकच राgहल= 

पाgहजे, ह= इXछा चागंल= आहे, पण 
यवहारात तसे घडणे अशrय आहे. 

 

मला वाटत,े ह;रजनानंा अन ्शो6षतांना HयांXयाच बाबतीत समाज प(पात करतो, 

असे वाटू न देणे, ह= सवाUत महHHवाची गो�ट आहे. जातपात कोणतीह= असो, 

सामािजक �त�ठा असो वा नसो, आ/थ!क ि9थती खालावलेल= असो वा चांगल= 

असो, सारा समाज आप>याकड े'माणूस' Sहणून पाहतो आहे, ह= भावना HयांXयातं 

वाढ=स लावल= पाgहजे. त ेहोणार नसेल, तर तो वग! संघgटत होणार व आप>या 

हrकांसाठZ संघषा!ला सYज होणार. परंत ुहा वग! असा उn बनणार नाह=, gहसंाचार 

करणार नाह=, यावर उHतम उपाय, Sहणजे समाजातील आ/थ!क आWण सामािजक 

6वषमता दरू करणे हाच आहे. माrस!ने सा/ंगतलेल= वग!6वnहाची क>पना iकंवा 

वग!संघषा!चा <सoांत HयाXया देशात होता, तसाXया तसा कदा/चत gहदं9ुथानात 

gदसत नसेल. येथील �नर�नराqया वगाUची क>पना व रचना कदा/चत �नर�नराळी 

असेलह=. परंतु वग! आहेत, 6वषमता आहे, HयांXया gहतसंबंधातं 6वरोध आहे, 

6प�यान ्6प�या तो वाढतो आहे. जा�त
यव9था ह= अHयंत वाईट 9वkपाची 

वग!6वnह-
यव9थाच आहे, असे माझ े9प�ट मत आहे. या जा�त
यव9थांना स'या 

जे 6वकृत 9वkप आले आहे, Hया 9वkपासाठZ Hया �नमा!ण करwयात आले>या 

न
हHया, असे Sहणwयात फारसा अथ! नाह= �न तसे Sहणणे Sहणजे 9वत:ची 

फसवणकू करणे ठरेल. आप>या समाजात Hयेक 6पढ=त, iकंवा यगुात Sहणा, हवे 

तर, जा�त
यव9था ह= कायम 9वkपाXया जा�तभेदात बदलत चालल= आहे, हे 

ओळखणारे नेत ेiकंवा समाजसधुारक न
हते, कc काय? पण तर=ह= हा �हास झाला 

व समाज-जीवनात जा�तभेदाच ेहे 6वष खोलवर <भनले. कामावkन ठर6वलेल= जात 

ज�मावkन ठरणा-या जातीला वाट कkन का गेल=? काम कोणतेह= असो, आधी 

जात कोणती, Hयाचा 6वचार Hयानंतर बळावला. Hयातूनच कामापे(ा ज�म 

महHHवाचा ठरला आWण येथनूच आमXया देशात जा�तभेद हेच वग!भेदाच ेदसुरे नाव 

होऊन बसले. 



 

आज ह;रजन हा वग! राgहलेला नाह=, ती जात बनल= आहे. कदा/चत शो6षताची 

आWण शोषकांची नवी जातच या देशात तयार होwयाचा धोका आहे. ती जात 

ज�मावkन न
हे, तर आ/थ!क संप�नतेवkन iकंवा 6वप�नतेवkन ठरणार आहे. 

Sहणजे माrस!चा <सoांत Hय(ात आलाच. भारतात तर= वग!संघष! आWण 

जा�तसंघष! यांचा तsडावळा ब-याच अंशी एक-सारखाच आहे. 

 

जयकाशांनी ह;रजनावंर होणा-या अHयाचारांXया संदभा!त वग!संघषा!ची क>पना 

मांडल= आहे. परंत ुमाuया मत ेअशा वग!संघषा!तून ह;रजनांचा लाभ होणार आहे, कc 

नाह=, या तािHHवक चचAचा हा 8न नाह=. ह;रजनांची आजची प;रि9थती काय आहे, 

हा महHHवाचा 8न आहे. gहदं9ुथानम'ये आज अHयाचार Yया पoतीने होताहेत, 

Hयाची माgहती काढायचा जर यHन केला, तर असे gदसनू येईल, कc या सवाUच े

मळू कारण सामािजक अहंकाराच ेआWण मोठेपणाच ेजुने 6वचारच आहेत.  

Hयाचबरोबर आजच ेजे आ/थ!क काय!hम आहेत, Hया आ/थ!क काय!hमांना 6वरोध 

Sहणून ह;रजनांवर हे अHयाचार होत आहेत.  

 

या अHयाचारांची पाहणी करwयासाठZ माuया प(ाने खासदारांXया Yया तुक�या 

aबहार, गजुरात, उHतर देश या राYयांत पाठ6व>या होHया, Hयांनी आणले>या 

माgहतीवkन gदसत,े कc Yयांना ज<मनी न
हHया, Hयांना ज<मनी gद>या, Sहणून 

HयांXयावर राग काढwयात आला. कालपयUत aबनज<मनीच ेअसलेले हे लोक आता 

ज<मनीच ेमालक 
हायला लागले, जमीनदार 
हायला लागले, हे अनेकांना पाहवले 

नाह=. 

 

Hयाचमाणे Yयांना राहायला जागा न
हHया, Hयांना Hया <मळा>या, तर अHयाचार 

करणा�यांनी Hया परत gहसकावनू घेत>या. वेठaबगार= पoतीत 6पढ=जात गुलामी 

करायला माणसे <मळत होती. Hयांना वषा!काठZ काह= धा�य gदले, थोड ेकपड ेgदले 

आWण 6पढयान ्6पढया आमचचे काम केले पाgहजे, Sहणून बांधनू घेतले. तर अशी 



जी वेठaबगार चाल ूहोती, �तला 6वरोध करायला लोक उभे राgह>याबरोबर HयांXयावर 

अHयाचार झाले आहेत. Hयातून हा संघष! �नमा!ण झालेला आहे. 

Sहणजे हा संघष! मळुाम'ये आहेच. Hयांच ेशोषण चालचू होत.े Hयांच ेसामािजक 

आ/थ!क शोषण वषा!नवुष! चालले आहे आWण आज Hयांनी बरोबर=Xया नाHयाने 

वागायचा यHन करतो Sहट>याबरोबर HयांXयावरती, जणू काह= आपले ज�म<सo 

अ/धकार जातील, या भावनेने शोषक HयांXयावर नसुती कुरघोडीच न
हे, तर gहसंक 

ह>ले करतो आहे. हे /चb काय दश!6वत?े हेच कc, हा वग!संघष!च आहे. दसुरे 

काह=ह= नाह=. आWण हा जो शोषक आहे, तो gहसेंचा वापर कkन शो6षताला 

दाबायचा यHन करतो आहे. अशा प;रि9थतीत तो शो6षत वग! जर �तकाराला 

उभा राgहला, तर HयाXया6व-o तhार कशी करता येईल? 

 

अशा प;रि9थतीत या वगा!ने HयाXयावर जो अ�याय होतो आहे, HयाXया6व-o 

संघgटत झाले पाgहजे आWण Hयाचा संघgटत �तकार केला पाgहजे. अथा!तच संघष! 

केला पाgहजे. कारण हा HयाXंया मलूभतू हrकाचा 8न आहे. या संघषा!साठZ 

समाजातील सजुाण 
यrतींनी Hयाला आपणहून सव! कारची मदतह= केल= पाgहजे. 

कारण अशा संघषा!तून Hयाला जो लाभ <मळेल, तो /चर9थायी राहणार आहे. 

कुणाXया तर= उपकाराने iकंवा उदारतेमळेु Hयाला काह= gदले, तर Hयाने Hयाच े

भागायच ेनाह=. Hयाच ेसमाधानह= होणार नाह=. कुणी Hयाला दया दाख6वल=, तर 

Hयाने काय होणार? अशा कृabम मदतीने iकंवा दयेने सामािजक अ�याय, अHयाचार 

कधीच दरू होत नसतात. वkन येणा-या कुणाXया तर= दयेवर अवलंबनू राहून 

सामािजक एकता कधीच �नमा!ण होत नसते. 

 

मी काह= समाजात 6वतु�ट �नमा!ण करावे, अशा मनाचा नाह=.6वतु�टे टाळल= 

पाgहजेत, 6वत�ुटे �नमा!ण होणार नाह=त, असे यHन केले पाgहजेत, अशाच मताचा 

मी आहे. HयासाठZ समाजात>या सव! लोकानंी, शासकांनी, नेHयांनी यHन केले 

पाgहजेत. याच भावनेने आमXया प(ातील खासदारांनी आणले>या माgहतीXया 



आधारे आपले पंतधान मोरारजी यांना मी पb <लgहले आहे, कc शासनाने आपल= 

सव! यंbणा या लोकांवर=ल अHयाचाराXया �तकारासाठZ आWण असे अHयाचार होणार 

नाह=त, याची खबरदार= घेwयासाठZ सYज उभी करायला पाgहजे. हे शासनाच ेकाम 

आहे. सामािजक, सां9कृ�तक (ेbांतील जे कोणी नेत ेअसतील, Hया सवाUच ेहे काम 

आहे. हा काह= एका प(ाचा वा राजकारणाचा 8न नाह=. समाजातील �यायाचा 

8न आहे. 

 

२८. जनता सरकारच ेपरराि�:य धोरण 

पररा�^ 
यवहार खाHयाXया मागणीवर=ल चचAत भाग घेताना  

२ ए6ल १९७९ रोजी केले>या भाषणाXया आधारे. 

आजXया ग�तशील जगाम'ये अनेक महHHवाच ेबदल अHयंत जलद गतीने होत 

असतात आWण Hयामळेु आंतरराि�^य प;रि9थतीसंबंधी वारंवार चचा! होत राgहल= 

पाgहजे, असे मला वाटते. याबाबतीत केवळ सरकारनेच पढुाकार �यावा, असे नाह=; 

इतरांनाह= अशी चचा! व�त!त करता येते.  

 

आंतरराि�^य प;रि9थतीचा ऊहापोह करwयापवू� पररा�^मंbी Sहणनू �ी. अटलaबहार= 

वाजपेयी कर=त असले>या काया!ब�ल समाधान 
यrत करणे आव8यक वाटते. 

HयांXया या न
या भ<ूमकेच ेमी गेल= दोन वषA �नर=(ण कर=त आहे. जनसंघाच ेनेत े

Sहणून Hयांनी वेळोवेळी 
यrत केले>या वचैा;रक भ<ूमका मी अवलोकन केले>या 

आहेत. ते ल(ात घेता, पररा�^मंabपदावर 6वराजमान झा>यापासनू �ी. वाजपेयी 

खु>या वHृतीने आWण लवचीक मनाने 6वचार कk लागले आहेत, असे Sहटले 

पाgहजे. पं. नेहkंXया परराि�^य धोरणाचा वारसा चाल6वwयाची जबाबदार= 

HयांXयाकड ेआलेल= आहे. पं. नेहkंच ेधोरण ते पढेु चालवत आहेत, हे जसे Hयांना 

भषूणावह आहे; तसाच तो नेहkंXया धोरणाचाह= 6वजय आहे. 



 

१९७९ मधील भारताXया परराि�^य धोरणाचा 6वचार कर=त असताना पररा�^-

मं�यांनी केवळ या वषा!परुतीच आपल= e�ट= मया!gदत न ठेवता येHया दशकातील 

परराि�^य धोरणाचाह= साक>याने 6वचार केला पाgहजे, असे मला सचुवावेसे वाटत.े 

येHया दहा वषाUम�ये जाग�तक आंदोलनांच े9वkप काय राहणार आहे, जग कसे 

होणार आहे, आपले भौगो<लक 9थान, आकार व महHHव ल(ात घेता भारताच े

धोरण कोणत ेराह=ल आWण आगामी प;रि9थतीसंबंधीच ेभारत सरकारच ेम>ूयमापन 

कसे राहणार आहे या सव! गो�ट= पररा�^मं�यांXया डोqयांसमोर ह
यात. कारण 

परराि�^य धोरणाचा 6वचार करताना द=घ!काल=न संभा
यता 'यानात घेणे gहतकारक 

ठरते.  भारतासारpया देशाXया परराि�^य धोरणाची पर=(ा अनेक �नकषांXया 

आधारे करता येणे शrय आहे. शजेार= देशाबंरोबरच ेसंबंध आWण या 6वभागातील 

देशांबरोबरच ेसंबंध हे दोन �नकष मखु आहेत. यांपकैc पgहला Sहणजे शजेार= 

देशांबरोबरXया संबंधाचा 6वचार करायचा Sहटले, तर या बाबतीत सरकार काह=से 

आHमसंतु�ट आहे, असे gदसत.े 

 

सव! शजेार= देशांबरोबरच ेआपले संबंध अ�तशय चागंले आहेत आWण जनता सरकार 

अ/धकारावर आ>यानंतरच हे घडून आलेले आहे, असे भास6वwयाचा सरकारतफA  

यHन केला जात आहे. पण या दो�ह= गो�ट= ख-या न
हेत. जर भारताच ेआज 

शजेार= देशांबरोबर चागंले संबंध असत,े तर जनता सरकार अ/धकारावर येwयापवू�ह= 

अशीच प;रि9थती होती, हे नाकाkन चालणार नाह=. तसेच शजेार= देशांबरोबरच े

संबंध अगद= 
यवि9थत आहेत, ह= �नखालस चकू आहे. कारण पाiक9तान, नेपाळ 

आWण बागंला देश Sहणजेच केवळ सव! शजेार= देश न
हेत. शजेार= देशांम'ये चीनह= 

येतो. 

 

शजेार= देशांबरोबर चागंले संबंध असावेत, हा पं. नेहkंXया परराि�^य धोरणाचा एक 

महHHवाचा घटक होता आWण Sहणून या धोरणाचा वारसा आपण HयांXयाकडून 

घेतलेला आहे. Hया चौकट=शी आWण मळू <सoांताशी आपण ामाWणक राgहलो, तर 



कोणHयाच पररा�^मं�याकडून चकू घडणार नाह=. माb HयासाठZ नेहkंनी आप>या 

परराि�^य धोरणाचा पाया घातलेला आहे, तो 9वीकारwयाचा ामाWणकपणाह= 

दाखवायला हवा.  

 

पाiक9तानबरोबरच ेआपले संबंध स'या काह= माणाम'ये सधुारले आहेत, हे खरे 

असले, तर= ह= ihया सरकार अ/धकारावर येwयाXया ब-याच पवू�पासनू सkु 

झालेल= होती. मागXया सरकारXया कारiकद�तच ती सkु झालेल= होती. जे
हा 

बांगला देशाचा संnाम सkु झाला, ते
हा भारतीय उपखंडात तणावाच ेआWण संघषा!च े

वातावरण �नमा!ण झाले होते. परंतु Hया संघषा!नंतर बागंला देशाचा उदय झाला 

आWण नंतर नवे पव! सkु झाले. Hयाच काळात भारत आWण पाiक9तान यांXया 

दरSयान <समला करार आWण अ�य करारह= झाले. ते
हापासनू या दोन 

देशांदरSयानच ेसंबंध हळूहळू सधुाk लागले.  

 

कोणHयाह= दोन देशांदरSयानXया संबंधांत सधुारणा होणे, हे केवळ शजेार= 

रा�^ाबाबतच महHHवाच ेअसत,े असे न
हे, तर सव! देशांबाबतह= हेच Sहणावे लागते. 

Sहणून आपण f6वप(ीय संबंधावर 6वशषे भर देऊन इतर देशाबंरोबरह= f6वप(ीय 

आWण राजन�ैतक संबंध 9था6पत करwयाचा यHन केला पाgहजे. f6वप(ीय 

कराराच ेधोरण स'याXया सरकारने चाल ूठेवले आहे, ह= आनंदाची बाब आहे. माb 

iकरकोळ 8नांबाबत असे f6वप(ीय करार कkन फार महHHवाच ेकाह= सा'य 

होणार नाह=, हे 6वसरता कामा नये.  

 

पाiक9तान अणुऊजAXया (ेbात काय कर=त आहे आWण Hया बाबतीत Hयाने चीन, 

�ा�स आद= देशांशी कोणत ेकरार केलेले आहेत, हे सरकारने आSहांला सां/गतले 

पाgहजे. तसेच पाiक9तानXया मनात काय आहे, हेह= कळायला हवे. पाiक9तानXया 

हेतूंबाबत आWण तयार=बाबत आपण सतत जागkक राहwयाची गरज आहे. सरकारला 

याची जाणीव असावी, अशी मी आशा करतो. 



 

नेपाळबरोबरच ेआपले संबंध नेहमीच चागंले राgहले आहेत. नेपाळच ेभारताबरोबरXया 

संबंधात काह= गैरसमज होत.े आWण Hयामळेु Hयाला भारताबरोबर वासी सोयीसाठZ 

वेगळा करार करावा, असे वाटत होते. नेपाळXया दडपणापढेु मान तकुवनू आपण 

एक करार करwयाऐवजी 
यापार आWण वासी वाहतूक यांबाबत दोन वेगवेगळे 

करार केले, तर Hयांतनू अनेक 8न �नमा!ण होतील, Sहणून पढेु धोकादायक 

प;रि9थती उHप�न होईल, असे काह=ह= न करwयाची सरकारने द(ता �यायला हवी. 

 

शजेार= देशांबरोबरXया संबंधात सरकार व9तुि9थतीपासनू दरू जात आहे, असे मला 

वाटते. त ेदेश लहान असले, तर= आप>या देशाXया 6वशाल आकारामळेु HयांXया 

मनांत आप>यासंबंधी काह= गंड असणे शrय आहे, हे ल(ात �यायला हवे. लहान 

देशांबरोबर मbैीच ेसंबंध �नमा!ण करताना आपण उदार असले पाgहजे, हे खरे असले, 

तर= HयांXया गैरवाजवी मागwया मा�य करwयाची चकू आपण टाळल=च पाgहजे. 

 

भारत आWण नेपाळ यांXया मbैीसंबंधाचा चांगला �नकष कोणता, असे मला 

6वचारले, तर मी Sहणेन, कc, या दोन देशांनी संयrुत नद=क>प हातात घेतले, 

तरच हे संबंध चांगले आहेत, असे मानावे. दर वष� आपण शतेी6वषयक मागwयांची 

चचा! कर=त असतो, देशातील परू प;रि9थतीचा आढावा घेत असतो. नेपाळबरोबर 

आप>याला संयrुत नद=क>प आखता न आ>यामळेुच दरवष� उHतर भारताला 

महापरुाचा तडाखा सहन करावा लागतो. आपण हा 8न नेपाळशी वाटाघाट= 

करताना अनेक वेळा काढला होता. परंतु नेपाळने Hयाबाबत तsडदेखला होकार देऊन 

Hय(ात काह=ह= केलेले नाह=. मी १९७६ म'ये नेपाळला भेट gदलेल= असताना 

तेथील व;र�ठ अ/धका�यांशी याबाबत बोलणी केल= आWण Hयानंतर दोन देशांXया 

पररा�^ स/चवांXया दरSयान करारपbाची देवाणघेवाणह= झाल=. �ी. वाजपेयी यांनी 

नेपाळला भेट देऊन आ>यानंतर संयrुत नद=क>पांबाबत थोडीशी गती झा>याच े

Sहटले होते. याबाबतीत आणखी पाठपरुावा केला पाgहजे. नेपाळबरोबर आप>याला 

मbैीसंबंध 9था6पत करायच ेअसतील, तर केवळ सgदXछाभेट=ंवर भागणार नाह=. 



अशा भेट= आव8यकच असतात, Hयाबाबत मला काह=च Sहणायच ेनाह=. कोणHयाह= 

देशाXया नेHयांबरोबर वयैिrतक संबंध 9थापन झाले, तर ते चागंलेच असते. परंतु 

आप>याला काय हवे आहे, हे आपण मनाशी पrके केलेले असले पाgहजे. एखादा 

देश मखु 8नांबाबत कोणती भ<ूमका घेतो, यावरच Hयाची आWण आपल= मbैी 

अवलंबनू असत.े भारत आWण नेपाळ यांXया दरSयान संयrुत नद=क>प हा असाच 

एक मखु 8न आहे. Sहणून नेपाळ-बरोबरच ेसंबंध सधुारwयाचा यHन कर=त 

असताना पररा�^मं�यांनी संयrुत नद=क>पांना नेपाळ मा�यता देईल, इकड ेल( 

gदले पाgहजे.     

 

बांगला देशाबरोबरच ेआपले संबंध चागंले आहेत, असे सरकार सांगत.े मागXया 

सरकारXया कारiकद�तह= ह= प;रि9थती होती. iकंबहुना मागील सरकारने बांगला 

देशाXया �न<म!तीला हातभार लाव>यामळेुच तो देश 9वतंb होऊ शकला, हा इ�तहास 

कोणालाह= 6वसरता येणार नाह=. न
या सरकारने बांगला देशाला अ/धक पाणी 

देwयाच ेमा�य के>यामळेु हे संबंध सधुारले, असा दावा केला जातो. पण HयासाठZ 

कलकHता बंदराXया सोयीची उपे(ा करwयात आलेल= आहे. मला पि8चम 

बंगालबाबत सहानभुतूी वाटत.े बांगला देशाबरोबर आपले अHयंत चागंले संबंध 

आहेत, असे सरकार वारंवार Sहणत असते. परंत ुअसे Sहणून संबंध सधुारत नाह=त. 

भारतात येणा-या �नवा!<सतांबाबत बागंला देश कोणत ेधोरण 9वीकारतो, तेथील 

अ>पसंpयाकांना तो कसे वाग6वतो, यावरच बागंला देशाXया मbैीची कसोट= 

लागणार आहे. या महHHवाXया 8नाकंड ेदलु!( कkन जर कोणी असे सागं ूलागेल, 

कc गे>या दोन वषाUत आSह= आमXया सव! शजेा�यांबरोबर मbैी 9थापन केलेल= 

आहे, तर ती शoु आHमवंचना ठरेल. हा eि�टकोण चकुcचा आहे. कारण जनता 

सरकार अ/धकारावर येwयापवू� या देशाच ेशजेा�यांबरोबर चागंले संबंध न
हत,े असे 

या वrत
यातून स/ूचत केले जाते. 

 

चीन हा आपला सवाUत महHHवाचा शजेार= देश आहे. �ी. वाजपेयींXया चीन-भेट=ब�ल 

माझी वयैिrतक काह=च तhार नाह=. Hयांनी चीनला जाऊन यायलाच हवे होत,े असे 



माझ ेमत आहे. दरूदश!नावर बोलताना �ी. वाजपेयी Sहणाले, कc 'परमे8वराकडून 

बोलावणे आले नाह=, तर आपण HयाXयाकडहे= जाणार नाह=. Hयाचमाणे सतैानाने 

बोलावले, तर आपण Hयालाह= भेटू.' 

 

कोणीह= बोलावणे आ>या<शवाय परमे8वराकड ेजात नाह=च. �ी. वाजपेयींनाह= ते 

बोलावणे लवकर येऊ नये, अशीच माझी इXछा आहे. परंत ुHयाचबरोबर Hयांनी 

सतैानाची भेट घेतानाह= काळजी �यावी, असे मी <मb Sहणून सचुवेन. केवळ 

आमंbण आले, Sहणनू सतैानांXया भेट=ला जायची घाई कk नका. 

 

चीनबरोबर मbैी 9था6पत करताना आप>याला बर=च सावधानता बाळगायला हवी. 

Hया देशाशी राजन�ैतक संबंध प�ुहा 9था6पत करwयाच ेकाय! मागXया काँnेस 

सरकारनेच पार पाडले होते. Hयावेळी चीनमधील आWण अ�य आ<शयाई 6वभागातील 

वा9तव प;रि9थतीच ेआSह= म>ूयमापन केले होते. या म>ूयमापनाला वा9तवाचा 

आधार होता. Hयानंतर चीन बदलला आहे, असे Sहणता येईल का? चीनसारpया 

देशातील प;रि9थतीच ेखरेखरेु म>ूयमापन करायच ेअसेल, तर पररा�^मं�यांXया 

चीन-भेट=नंतर पेiकंगम'ये वा gद>ल=म'ये काय सागंwयात आले, यावर केवळ 

6वसंबनू चालणार नाह=. चीन हा जाग�तक राजकारणातील एक महHHवाचा देश आहे 

आWण मो�या देशासारखाच तो वागत असतो. तो अनेक e�ट=ंनी मोठा आहे, हे तर 

खरेच आहे. परंत ु8न असा आहे, कc चीनला आप>या शजेा-यासंबंधी काय वाटत?े 

Hयाचा जाग�तक eि�टकोण काय आहे, हे अ�तशय महHHवाच े8न आहेत आWण 

Sहणून चीनशी मbैी करwयाची इXछा बाळगणा-याला हे 8न 6वचारात �यावेच 

लागतील.  

 

जगाकड ेपाहwयाचा चीनचा eि�टकोण कोणता आहे? �तसरे जाग�तक महायoु 

अप;रहाय! आहे, असे तो मानतो. Hयाचा आंतरराि�^य सामंज9यावर 6व8वास नाह=. 

�तसरे महायoु झा>या<शवाय hांतीला चालना देता येणार नाह=, असे Hयाच ेमत 

आहे. चीनXया जाग�तक eि�टकोणाचा हा एक भाग झाला. चीनXया 



शजेा�यांब�लXया eि�टकोणात खरोखरच बदल झाला आहे काय? मला तसे वाटत 

नाह=. चीनला शजेा�यासंंबंधी काय वाटत,े याचा भारताने १९६२ म'ये अनभुव 

घेतलेला आहे. ि
हएतनामने अल=कड ेतो १९७९ म'ये घेतला. यावkन चीनXया 

मनोवHृतीत काह=च फरक पडलेला नाह=, हेच <सo होत.े माओ आWण चौ एन ्लाय 

�नधन पावले असतील, Sहणून काय झाले? Hयांची जागा तdग आWण हुआ यांनी 

घेतल= आहे. शजेा�याकंड ेपाहwयाXया चीनXया eि�टकोणात मळुीच बदल झालेला 

नाह=. तो आहे तसाच आहे. 

 

१९६२ मधील यoुानंतर दसु-या एका देशाXया मं�यांशी बोलwयाचा योग आलेला 

होता. कोलंबो योजनेचा 6वचार करwयासाठZ भरले>या प;रषदेम'ये Hयाने भाग 

घेतला होता. Hयाने मला सा/ंगतले, 'मी Yयावेळी चीनला गेलेलो होतो, ते
हा 

रा�^ा'य( <लऊ शाओची मला Sहणाले, 'भारत जर अजूनह= धडा <शकलेला नसेल, 

तर आSह= Hयाला वारंवार धडा <शकव,ू हे तSुह= तुमXया भारतीय <मbांना जाऊन 

सांगा'. याचा अथ! असा, कc चीन वारंवार भारतावर आhमण कर=ल. चीन 

शजेा�याकंड ेकोणHया eि�टकोणातून पाहतो, याचा हा एक परुावा आहे. आप>या 

लहानमो�या शजेा�यानंा धडा <शक6वwयाची चीनची नीती आहे. चीन हा जगातील 

म'यवत� देश असनू सा-या जगाने आपले ऐकले पाgहजे, असे /चनी नेत ेमानतात. 

चीनची ह= मन:वHृती आपण कधीह= 6वसरता कामा नये. ती ल(ात घेऊनच 

आपण HयाXयाबरोबरच ेसंबंध सधुारwयाचा यHन केला पाgहजे. 

 

चीनने आध�ुनकcकरणाचा द=घ!काल=न काय!hम हाती घेतला आहे. उfयोगांच े

आध�ुनकcकरण, शतेीच ेआध�ुनकcकरण, तंb6वBानाच ेआध�ुनकcकरण आWण 

संर(ण<सoतेच ेआध�ुनकcकरण ह= भाषा /चनी नेत ेबोलत असतात. चीनने इ. स. 

२००० म'ये काय सा'य करावे, याचा वेध घेऊन /चनी नेते काम कर=त आहेत. तर 

आSह= कशाचा वेध घेत आहोत? आप>यापढेु असा कोणता 6वचार आहे? 

पररा�^मं�यांXया चीन-भेट=ने बरेच काह= सा'य झाले आहे, असे माननूच फrत 

आSह= 9व9थ राहणार आहोत काय? 



 

चीनबरोबर आपले संबंध सधुारले आहेत, असे पंतधान Sहणाले होते. चीनने 

ि
हएतनामला 'धडा' <शक6व>यानंतरह= Hयाचं ेहेच मत आहे का? एखाfया 

पbकातील एखाfया वाrयाचा आधार घेऊन �न�कषा!त येऊ नका. पंतधानांना 

चीनसंबंधी खरोखरच काय वाटत?े चीनशी मbैी करwयासाठZ आपण जो पढुाकार 

घेत आहोत, Hयातून काह= तर= सा'य होईल, अशी Hयांची क>पना आहे काय? 

भारत आWण चीन याXंयात लवकरच शातंतचेा आWण मbैीचा करार होणार आहे, 

असे पंतधानांXया �नवेदनावkन वाटू लागते. Hयामळेुच देशात �ामक आशावाद 

�नमा!ण झालेला आहे. वाजपेयींXया चीन-भेट=चा जो गाजावाजा करwयात येत आहे, 

Hयावkन भारत-चीन मbैी करार ह= आता काह= gदवसांचीच बाब राgहल= आहे, असा 

लोकांचा समज होwयासारखा आहे. परंत ुभारत आWण चीन यांXया मbैीत अवघड 

8न गुंतलेले आहेत. चीनXया gदशनेे मbैीचा हात पढेु करwयापवू� Hयाचा 

शजेा�यांब�लचा eि�टकोण आWण Hयाच ेआंतरराि�^य धोरण 6वचारात घेतले पाgहजे. 

हे म>ूयमापन अगद= 9प�ट असले पाgहजे. तुSह= जर खोyया आशांच ेइमले बांधनू 

प�ुहा जु�या भाईभाईXया काळात जाणार असाल, तर आप>या हातून पवू� जी चकू 

झाल=, �तचीच पनुरावHृती होईल. 

 

�ी. वाजपेयी यांXया चीन-भेट=नंतर सो6वएत र<शयाच ेपंतधान को<सिजन भारतात 

येऊन गेले, हे फार चांगले झाले. Hयावेळी भारत आWण सो6वएत र<शया यांXया 

दरSयान अनेक करार झाले, याचाह= मला आनंद वाटतो. Hयामळेु समतोल प�ुहा 

साधला गेला आहे. हे करार करwयात Yयानंी कोणी पढुाकार घेतला असेल, Hयांच े

मी अ<भनंदन करतो. 

 

कोणHयाह= देशाXया परराि�^य धोरणाच ेम>ूयमापन करताना अनेक �नकष 'यानात 

�यावे लागतात, हे मी ारंभीच Sहटले आहे. शजेा�यांसंबंधीच ेधोरण, हा एक �नकष 

होय. भारत आंतरराि�^य (ेbात काय कर=त आहे, हा दसुरा �नकष Sहटला पाgहजे. 

आंतरराि�^य (ेbाम'ये भारताला दोन भ<ूमका बजावायXया असतात. अ<लjततावाद= 



आंदोलनाचा तो सं9थापक-सद9य आहे, ह= एक भ<ूमका, संयrुत रा�^संघातील 

काय!, ह= दसुर= भ<ूमका. अ<लjततावाद= आंदोलनामधील भारताचा सहभाग फार 

महHHवाचा आहे. हे आंदोलन कसे काय! कर=त आहे आWण Hयाची वाटचाल कोणHया 

gदशनेे करावी, यासंबंधी भारताला पढुाकार �यावा लागतो. जनता सरकारने गे>या 

दोन वषाUत अ<लjततावाद= आंदोलनाबाबत जे काय! केले आहे, Hयाब�ल माझी 

काह=च तhार नाह=. अ<लjततावाद= आंदोलनाXया सम�वय स<मतीXया आWण 

पररा�^मं�यांXया सव! महHHवाXया बठैकांम'ये न
या सरकारने भाग घेतला आहे. 

अ<लjत रा�^ांची <शखर प;रषद अजून 
हायची आहे. अ<लjततावाद= देशांXया 

बठैकांम'ये सरकारने यो�य वेळी यो�य भ<ूमका घेतल= आहे. या (ेbाम'ये नेहkं नी 

व�त!त केलेले धोरण नवे सरकार कायम ठेवत आहे, हे चागंले आहे. 

 

जनता सरकार अ<लjततावाद= आंदोलनाम'ये भाग घेत असले, तर= Hयासंबंधी त े

साशंक आहे, असे वाटते. आSह= खरोखरच अ<लjत आहोत, असे हे सरकार वारंवार 

जगाला आWण 9वत:लाह= सागंत असते. त ेनेहमी अ<लjततावाद हा शtद 

उXचारwयापवू� 'खराखरुा' हे Hयाला 6वशषेण लावतात. जनता सरकार पाि8चमाHय 

रा�^ांकड ेझकुलेले आहे आWण Hयावर आवरण घालwयासाठZ ख-याख-ुया 

अ<लjततावादाचा जयघोष केला जातो. सरकार जे
हा हा शtद वारंवार उXचारत,े 

ते
हा तर सरकारXया अंत:9थ हेतूंबाबतचा संशय अ/धक बळावतो. 

 

अ<लjततावाद Sहणजे तट9थता न
हे. एका बाजूला सो6वएत र<शया आWण दसु-या 

बाजूला अमे;रका, एका बाजूस एक <मb आWण दसु-या बाजूला दसुरा <मb Sहणजे 

अ<लjततावाद न
हे. ती एक 6वधायक संक>पना आहे. अ<लjततावादात सा�ाYयवाद 

आWण वसाहतवाद यानंा 6वरोध करणे अ<भेत आहे. Hयामळेु सरकार 

सा�ाYयवादा6व-o आWण वसाहतवादा6व-o कोणती भ<ूमका घेत,े यावरच त े

अ<लjत आहे iकंवा नाह=, हे ठरत असत.े 

अ<लjततावादाला आ/थ!क आशयह= आहे आWण Hया e�ट=नेह= भारत या 

आंदोलनाला साहा�यभतू होऊ शकतो. 6वक<सत आWण 6वकसनशील देशांम'ये गेल= 



दहा वषA बोलणी चाल ूअसल=, तर= Hयांत 6वक<सत देशांनी अडथळा आणलेला आहे. 

साधनसामnीXया परुव�याचा 8न असो, कज!फेडीबाबत सवलत देwयाचा 8न असो 

iकंवा आंतरराि�^य चलन
यव9था 6वकसनशील देशांना सोयीची ठरेल, अशा र=तीने 

तीत सधुारणा करwयाचा 8न असो, 6वक<सत देशांनी नेहमीच �तकूल भ<ूमका 

घेतलेल= आहे. Sहणून अ<लjततावाद= देशानंी सामgूहक 9वावलंबनाचा काय!hम 

अंगीका;रला पाgहजे, असे कोलंबो येथे भरले>या अ<लjत रा�^ांXया <शखर प;रषदेत 

ठर6वwयात आले. 

 

आपण जे
हा देशाचा 6वचार करतो, ते
हा राि�^य 9वावलंबनासंबंधी बोलतो, तसेच 

जे
हा आपण अ<लjततावाद= आंदोलनासंबंधी बोलतो, ते
हा सामgूहक 9वावलंबनाचा 

परु9कार करतो. भारताने या भ<ूमकेचा पाठपरुावा केला पाgहजे. भारत या बाबतीत 

पढुाकार घेऊ शकेल. कारण भारताची अथ!
यव9था समथ! औfयो/गक आWण तांabक 

पायावर उभी आहे. जनता सरकारला जर 9वावलंबनाचा 6वसर पडला आWण 

आतापयUत झालेल= शा9bीय गती Hयाने उधळून लावल= (आWण तसे होwयाचा 

संभव gदसत आहे.), तर आपण आप>या अथ!
यव9थेचा मौ<लक आधार गमावनू 

बस.ू तसे झाले, तर भारताची फार मोठZ हानी होईल. Sहणून आSह= सरकारला तसे 

कk देणार नाह=. आपण आप>या औfयो/गक गतीबाबत 9वावलंबी राgहलेच 

पाgहजे. 

 

अ<लjततावाद ह= परराि�^य धोरणातील आHम�नभ!रता आहे. आध�ुनकcकरणासाठZ 

6वBान आWण तंb6वBान यांXया बाबतीतह= आपण आHम�नभ!र राgहलेच पाgहजे. या 

महHHवाXया 8नांसंबंधीच ेसरकारच ेधोरण लोकांना कळले पाgहजे. भारत शांततामय 

उपयोगासाठZह= अणु9फोट करणार नाह=, असे पंतधानांनी जाह=र केले, तर 

पररा�^मं�यांची भ<ूमका नेमकc 6व-o आहे. Sहणून सरकारने आपल= भ<ूमका 

जाह=र केल= पाgहजे. याबाबत सरकार काय कk इXछZत आहे, हेह= कळायला हवे. 

जर शातंता काया!साठZह= अणु9फोट करायचाच नाह=, अशी सरकारने भ<ूमका घेतल= 

असेल, तर अण6ुवBानाम'ये आपल= गती होणार नाह=. ह= अशी भ<ूमका भारतीय 



जनतेला मळुीच मा�य होणार नाह=. अणऊुजAचा शातंतामय काया!साठZ उपयोग 

करwयाचा आप>या देशाला संपणू! अ/धकार आहे. 

 

संयrुत रा�^संघामधील भारताची भ<ूमका हा परराि�^य धोरणाXया e�ट=ने दसुरा 

महHHवाचा म�ुा आहे. कारण या आंतरराि�^य 
यासपीठावर आपण शrयतो दरू 

राहावे, असे मानणारा आप>या पररा�^मंbालयात एक गट आहे. आपण सरु(ा 

स<मतीत 9थान <मळ6वwयाचा यHन केलाच पाgहजे, असे माझ ेमत आहे. कारण 

Hयामळेु अनेक आंतरराि�^य 8नांबाबत भारताला प;रणामकारक मतदश!न करता 

येईल. आतापयUत अनेक संगी भारताने यो�य �नण!य घेतलेले अस>यामळेु 

आंतरराि�^य 
यासपीठावर भारताXया मताला मान gदला जातो. इतर काह= देशांXया 

तुलनेने भारतापाशी चंड ल�कर= वा आ/थ!क साम_य! नाह=. (अथा!त भारताची 

आ/थ!क गती मळुीच उपे(णीय नाह=) तर= देखील संयrुत रा�^संघाम'ये भारत 

काय Sहणतो, इकड ेइतर देश उHसकुतेने ल( देत असतात. 

 

भारताच ेअमे;रकेबरोबरच ेसंबंध चांगले आहेत, ते सधुारतह= आहेत. अमे;रकेच े

रा�^ा'य( इकड ेयेऊन गेले आWण आप>या पंतधानांनी अमे;रकेला भेट gदल=. 

पररा�^मंbी जे
हा संयrुत रा�^संघाXया बठैकcत जातात, ते
हा ते इतर 

पररा�^मं�यांना भेटतात. Hयाबाबत मला एक धोrयाचा इशारा fयावासा वाटतो. 

आपण जे
हा ब�या देशांबरोबरXया चागं>या संबंधांबाबत बोलतो, ते
हा हे बड ेदेश 

Sहणजे अंत:करण नसलेल= यंb ेआहेत, हे आपण 6वसरता कामा नये. त ेकेवळ 

आपले gहतसंबंधच जाणतात - केवळ राि�^य gहतसंबंध न
हेत, तर जाग�तक 

gहतसंबंधह=. हे सो6वएत र<शया, अमे;रका आWण चीन या सगqयाXंया बाबतीत खरे 

आहे. हे �त�ह= देश आपले राि�^य आWण जाग�तक gहतसंबंध 'यानात घेऊनच 

�नण!य कर=त असतात. 

 

अमे;रकेXया जाग�तक 6वचाराम'ये भारताला iकतपत महHHवाच े9थान आहे? 

अमे;रकेपरुते बोलायच,े तर �तXया जाग�तक 6वचाराम'ये भारताचा hमाकं बराच 



खालचा लागतो. सां9कृ�तक, आ/थ!क आWण औfयो/गक 8नाचंा 6वचार करwयासाठZ 

आपण भारत-अमे;रका संयrुत आयोग 9थापन केले आहेत. ह= चांगल= गो�ट आहे. 

या आयोगांच ेकामह= ठZक चालले आहे. परंतु जे
हा अणु6वBानासारखा महHHवाचा 

8न उ�वतो, ते
हा बड ेदेश भारतासंबंधी मळुीच अगHय दाखवीत नाह=त. त े

आप>याला तुटक पb े<लहून काय करावे, यासंबंधी उपदेश कk लागतात. Hयेक 

देशासंबंधीचा अnhम भ-ूराजन�ैतक eि�टकोणातून ठर6वला जातो. भ-ूराजन�ैतक 

e�ट=ने भारताला कोणता hम <मळतो? हा घटक आपण नीट ल(ात घेतला, तरच 

ब�या देशांशी आपण संबंध 9था6पत कk शकू. केवळ नेHयांXया भेट=गाठZ आWण 

आयोगांXया बठैकc यातंून काह=च �न�प�न होणार नाह=. आंतरराि�^य राजकारण हा 

जाग�तक मHुस�े/गर=चा खेळ असतो आWण मHुसयांची भाषा सगळीकड ेसारखीच 

असते. 

 

यासंबंधात gदएगो गा<स!या 8नाचा 6वचार केला पाgहजे. जर अमे;रका gहदं= 

महासागरातील तटवत� देशांची खर=खुर= <मb असती, तर �तने आपण होऊन gदएगो 

गा<स!या येथला ना6वक तळ काढून घेतला असता. gहदं= महासागराबाबत आपण 

इतर देशांशी चचा! करायला तयार आहोत, असे र<शयाने जाह=र केले आहे. gहदं= 

महासागरात इतर देशांXया नौका नसुती वाहतूक कर=त असतील, तर Hयांना कोणीच 

आ(ेप घेणार नाह=. कारण Hयेक देशाला जगभर संचार करायला अ/धकार आहे. 

gहदं= महासागर हा Hयाचा एक खुला र9ता आहे. परंत ुअमे;रकेने या महासागरात 

आपला ल�कर= तळ उभारावा, याला आमचा 6वरोध आहे. तो तळ केवळ भारतालाच 

न
हे, तर या 6वभागातील सव! देशांना दहशत ठk शकतो. आi�का, इराणXया 

आखातातील देश, भारत, पाiक9तान आWण आ�नेय आ<शया एव�या मो�या 

भभूागावर जरब बस6वणे हा या तळाचा उ�ेश आहे. Sहणून या तळाचा धोका 

आi�कc देशांना आहे. सएुझ काल
याXया दो�ह= बाजूंकडील देशानंा आहे, 

आखातातील देशांना आहे आWण सवाUत महHHवाच,े Sहणजे तो भारतासह= आहे. 

 

जनता सरकार जर 'खरेखुरे' अ<लjततावाद= असेल, तर gदएगो गा<स!याबाबत त े



कोणती भ<ूमका घेत,े यावर HयाXया अ<लjततावादाची कसोट= लागणार आहे. Hयांनी 

अमे;रकन नेHयांशी या बाबतीत चचा! केल= पाgहजे. सव!च ब�या देशांशी वागताना 

काळजीपवू!क पावले टाकल= पाgहजेत. 6वशषेत:, अमे;रकेXया बाबतीत तर 

आप>याला फार जागkक राहायला हवे. कारण आप>या मागXया दाराशीच �तचा 

ल�कर= तळ आहे. र<शयाच ेनौदलह= gहदं= महासागरात येत असते, असे काह=जण 

सांगत असतात. gहदं= महासागरात र<शयाचाह= वावर असतो, हे खरे आहे. Hयेक 

बडा देश सा-या जगाला आप>या अि9तHवाची जाणीव कkन देत असतो. gहदं= 

महासागर Hयाला अपवाद नाह=. 

 

पण महHHवाचा म�ुा हा आहे, कc gहदं= महासागरात तळ कोणाचा आहे? र<शयाने 

तेथे तळ उभारलेला नाह=. अमे;रकेने माb उभारलेला आहे. आWण Sहणून 

अमे;रकेबरोबरXया संबंधाची gदशा आWण 9वkप ठर6वताना ह= गो�ट आपण सतत 

'यानात ठेवल= पाgहजे. 

 

मी जनता सरकारवर केवळ ट=का करwयासाठZ ह= ट=का केलेल= नाह=. आप>या 

परराि�^य धोरणाची आखणी करताना आप>या राि�^य gहतसंबंधांच ेआप>याला 

6व9मरण होता कामा नये, या हेतूनेच हे 6व8लेषण केलेले आहे. 




