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महारा  टाई स, २ मे २०१० 

शासक य पा पु तक आिण मी 
 

सुभाष भडे  

 
 

'ग या आपुला गाव बरा' हे मा या अमे रका भेट वर आधारलेलं वासवणन. अमे रकेत आज सुब ा 
आहे, सुखाची रेलचेल आहे. परंतु काह  बाबतीत या देशात अध:पतन कसं चालू आहे या वषयी 
सारांश पानं िल हलं होतं. याचा समावेश बारावी या पा यपु तकासाठ  झाला...  
 

 

एके दवशी अचानक मला पा यपु तक मंडळाकडून प  आलं. तुम या 'ग या आपुला गाव बरा' 
पु तकातील शेवटचे करण आ ह  बारावी या पा यपु तकासाठ  िनवडले आहे. पुढ ल तीन वष आ ह  
याचा समावेश पा यपु तकात करणार आहोत. यासाठ  आ ह  आप याला ितवष  १०० पये 

मानधन देऊ. तर  आपली परवानगी असावी.'  

बारावीची लाखो मुलं माझा लेख वाचणार, याचा अ यास करणार (जर  मानधन फारच के वलवाणं 
होतं!) हणून मी मंडळाला माझा लेख पा यपु तकात समा व  कर याची मो या आनंदानं परवागी 
दली. 'ग या आपुला गाव बरा' हे मा या अमे रका भेट वर आधारलेलं वासवणन होतं. अमे रकेत 
आज सुब ा आहे, सुखाची रेलचेल आहे. परंतु काह  बाबतीत या देशात अध:पतन कसं चालू आहे हे 
मी अखेर या करणात सारांश पानं िल हलं होतं. बारावीशी तसा माझा संबंध नस यानं मी ती घटना 
वस नह  गेलो. शासक य कारभार अस यानं मला ते मानधनह  िमळालं नाह  आ ण बारावी या 
पा यपु तकाची एकह  त मा याकडे आली नाह .  

काह  दवसांनी मला एका व ा याचं प  आलं 'मी बारावीत आहे. आपला 'ग या आपुला गाव बरा' 
धडा मला खूप आवडला. मा  यातील काह  वा यांचा अथ नीट लागत नाह . 'अमे रका इतका आहे, 

तर  पण तो एक आहे. अमे रका हणजे एक चंड आहे!' या दोन वा यातील मह वाचे श द गाळले 
गेले आहेत. खुलासा हावा. आपला प ा मो या मु कलीनं िमळवला.'  

हे प  वाचून मी ता काळ दुकानात गेलो. आ ण बारावी या पा यपु तकाची एक त खरेद  केली. 
मा या ध यातील मह वाचे श द गाळले होते. यामुळे अथबोध होत न हता. लागलीच मी तसे प  
पा यपु तक मंडळाला िल हले. नवी आवृ ी छापताना कंवा पु तकाचं पुनमुदण करताना ती वा यं 
नीट छापावीत. यावष  शाळांकडे तशी 'चुक ची दु ती' पाठवून ावी अशीह  सूचना केली. 'अमे रका 
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इतका मु  देश आहे, तर  पण तो एक सोनेर  पंजरा आहे.' अमे रका हणजे एक चंड वरोधाभास 
आहे' अशी दु ती करणं गरजेचं होतं.  

या मा या प ाला तीन म ह यांनी उ र आलं. प ावर मूळ तार ख होती १० स टबर. ती खोडून ४ 
ऑ टोबर कर यात आली होती. प  पो टात पडलं होतं १९ ऑ टोबरला. एकंदर त शासक य कारभार 
कसा चालतो हे या तीन तारखांव न यानात येत होतं. प ातला मजकूर असा होता : 'आपले प  
पावले. महारा  रा य पा यपु तक २५ (अ) (ड) (झ) या अ वये पा यपु तकात समा व  कर यात 
आले या कोण याह  ध यात बदल कर याचा संचालकांना अिधकार नाह . तशी ढवळाढवळ करणे हा 
अिधिनयम (२६) (अ) (ड) (झ) माणे दखलपा  गु हा आहे.'  

हे प  पाहून मला हसावं क  रडावे हे काह  ण कळेना! िच  पु हा था  यावर आ यावर मी मंडळाला 
पु हा प  िल हलं. 'िनवड सिमतीने िनवडले या ध यात बदल कंवा ढवळाढवळ करा, असे मी कसे 
हण?ू तसे करणे हा दखलपा  गु हा असेल तर मी तसा आ ह मुळ च करणार नाह . माझे हणणे 

एवढेच क  मु दते तपासताना काह  श द नजरचुक ने गळाले आहेत. यामुळे नीट अथबोध होत नाह . 
आप यासार या सू  वाचकांना संदभाव न वा याचे अथ समजतील. परंतु बारावी या व ा याकडून 
तशी अपे ा कशी करायची? 'कृपया' माझे मागील प  पु हा पाहा व या माणे दु या करा'  

या मा या प ाला सहा म ह यानंतर उ र आले. मूळ तार ख १५ ए ल बदललेली तार ख २५ ए ल 
आ ण पो टाचा िश का १० मेचा. 'आपले प  िमळाले. आपले प हले प  कचेर त गहाळ झाले आहे. 
कृपया या प ाची त पाठवावी'  

मी मा या मूळ प ाची त पु हा पाठवली. चार म ह यांनी उ र आलं. (तारखांचा घोळ सांगत नाह !) 
'आपले प  व मूळ प ाची त पावली. मी आपले ल  महारा  रा य पा यपु तक अिधिनयम १७६० 
(ज) वेधू इ छतो. या कलमाम ये पा यपु तकातील ध यात वाद त, धािमक भावना भडकवणारे, 

जातीय तणावांना ो साहन देणारे, आपापसातील वैरभावना ढ करणरे, रा ीय एका मतेस ध का 
पोच वणारे असे कोण याह  कारचे आ ेपाह मु े येता कामा नयेत. आप या ध यात अमे रकेची 
काळ  बाजू अधोरे खत केलेली दसते. ते हा उपरो ले खत मु े यात आहेत का याचा शोध घे यातह  
अिधिनयम १७६१ (अ) अ वये आ ह  एक उपसिमती नेम या या वचारात आहोत. 'कृपया आपले 
हणणे या उपसिमतीपुढे मांडावे'  

ब याच दवसांनी मला फोन आला. ारंभीच फोन करणा  यानं नाव सांग यास नकार दला. 
'पा यपु तकातील धडे िनवड यासाठ  जी सिमती आहे ितचा मी एक सद य आहे. नाव गु  ठेव याची 
आमची प त आहे. काह  अमे रकाधा ज या सद यांना तुम या लेखाऐवजी थोर नेते कै. संजय गांधी 
यांचा मृ यूलेख समा व  करावयाचा होता. आपण सतत त ारप े िलहून पा यपु तक मंडळाला 
सतावणार असाल तर पुढ ल आवृ ीतून आपला धडा वगळ याचा मंडळ  आ ह धरतील. आप या 
ध यामुळे भारताचे अमे रकेशी असलेले संबंध दुरावतील, रा ीय एका मतेस ध का पोहोचेल अशी भीती 
काह  सद यांनी य  केली आहे. मह वाचे श द गाळले गे यामुळे अनेक वा यांचा अथबोध होत 
नाह . सहा जकच अमे रकेशी संबंध बघड याचे, रा ीय एका मतेस ध का पोहोच याचे बलकूल भय 
नाह  असे मी यांना पटवून दले आहे.  
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'मग मी आता काय करावे असे आप याला वाटते?' मी वचारलं.  

'कृपा क न या वषयावर आणखी प यवहार क  नये' ते फोन खाली ठेवताना हणाले. मी 
प यवहार बंद केला.  

काह  म ह यांनी मला बारावीत या एका व ा याचं प  आलं. 'दोन वषापूव  मा या थोर या भावानं 
बारावीत असताना आप या ध या वषयी प  िल हलं होतं. अजून या चुका दु त झा या नाह त 
याला काय हणावे?'  

'काह ह  हण ूनये, चूप बसावे' मी याला एका ओळ त उ र िल हलं. 

 

   

भा य: 

आप या रा यशासनाचा , नीरस, चाकोर ब  कारभार चालवताना नोकरशहा मंडळ  कधीकधी नकळत 
वनोद िनमाण कर त असतात. मा  एक कडे यां या  व संकुिचत वृ ीमुळे होणारा ास व 
दुसर कडे यां या उथळ व िनबु  वाग यामुळे उ वणारा ासंिगक वनोद ाम ये सापडले या 
सामा य माणसाला "हसू क  रडू" असे होऊन जाते. 

खरं हणजे केवळ वनोद हाच ा कहाणीचा थायीभाव न हे. सरकार  लोकांचा कावेबाजपणा, 
काय ाची भीती दाखवून सामा य नाग रकास घाबरवणे व तसे क न आपली चूक कंवा मूखपणा 
झाकून घेण,े आपली चूक असताना ती दु त कर याऐवजी समोर याला "मी मु ामच तसे केले 
हणूनच तू वाचलास" असा उपकार के याचा आव आणणे हे सव सरकार  नोकरांचे ला णक 

( ट पकल) गुणह  ा संगातून उघड होतात. 

अशा सव शासन यव थेला आपण लोकशाह  कतपत हणू शकतो याब ल शंकाच वाटते. 
स या हाचा, स याचा आ ह धर याचा इं जांवर जेवढा प रणाम झाला तेवढादेखील आप या वतं  
भारतातील लोकशाह  सरकारावर होत नाह , हेच मोठे दुःख आहे.  

भारतातील आजची आपली लोकशाह यव था ह  कुठ याह  आदशवादाचे मुळातच ख चीकरण 
कर यास त पर असते. अभय बंग, अ णा हजारे यां या सारखे अगद च मोजके समाजकारणी सोडले 
तर तु हा-आ हासार यांना अशी म तवाल नोकरशाह  व यां यावर तसे सं कार करणार  माजखोर 
राजकारणी मंडळ  ां याशी ट कर दे या या बाबतीत ब  याच मयादा पडतात. अथात हे सव सहन 
क नह  काह  लोक यासाठ  तन, मन, धन खच करतात. पण असे फारच थोडके. आणीबाणी या 
काळातह  अगद  हाता या बोटांनी मोज याएव या सा ह यकांनी शासनाचा िनषेध केला. आ ण 
यानंतर तीस वषानी आजची प र थती आणखीनच खालावली आहे. आज “स यमेव जयते” असे 

बोधवा य असणा  या भारतात स याला कोण मह व देतो? आ ण स याचा पाठपुरावा करणा  याचा 
सतीश शे ट  होतो. 


