ह िं दत्ु व व भारतीय सिंस्कृती
ह िंदत्ु व आहि भारतीय सिंस्कृती े शब्द ऐकले की मला स्वतःला तरी गोंधळात पडल्यासारखे ोते. कारि एकीकडे
म र्षी व्यास, शिंकराचायय, श्रीकृष्ि, भगवद्गीता, म ाभारत, उपहिर्षदे, हववेकाििंद अशा व्यक्ती हकिंवा गोष्टी
डोळयािंसमोर उभ्या रा ातात. दुसरीकडे पाह ले तर, समाजात बोकाळले ला अिंधश्रद्धाळू पिा व कमयठपिा, मिंहदरािंतली
वाढती गदी, आहि अहभमािाच्या िावाखाली वाढत चालले ली आत्मप्रौढी व सिंकुहचतपिा िजरेसमोर येतो. यातली
खरी भारतीय सिंस्कृती िक्की कोिती!?
“शतकािुशतके आपली सिंस्कृती आधी मुस्लीम व ििंतर हिटीश टाचेखाली भरडली जात ोती” या सबबीखाली
सरायस जुिे ते सगळे च चािंगले , सवयच परिंपरािंचे पुिरूज्जीवि झाले पाह जे असा आग्र अलीकडे हदसतो. बरेवाईट
ा तोल सुटला आ े. श्रद्धाळू पिा प्रमािाबा ेर वाढतोय, िवस/ज्योहतर्षशास्र अशा अिंधश्रद्धािंचे प्राबल्य वाढत
चालले य. सवायत हचिंतेची बाब अशी की सवय समजुती व परिंपरा शास्रावर आधाररत (scientific) आ ेत असे
आग्र पूवक
य सािंहगतले जाते. अमुक पिंहडतािे हकिंवा शास्रज्ञािे अभ्यास करूि े हसद्ध कसे केले आ े याचे पोकळ
दाखले देखील हदले जातात! पाश्चात्त्य जे असेल ते सवय भ्रष्ट, त्यािंिी लावले ले सवय शोध आमच्या पूवज
य ािंिी आधीच
लावले ोते, पाश्चात्त्यािंिी कशी जगाची वाट लावली आ े आहि आता प्राचीि भारतीय सिंस्कृती ेच जगाचे एकमेव
आशास्थाि उरले आ े , असे भार्षि े अहभमािी करतात.
जी भारतीय सिंस्कृती सवयसमावेशक ोती, सवय मतप्रवा ािंचा, धमाांचा आदर करिारी ोती, ती यात कुठे च हदसत
िा ी. खुद्द ज्या सावरकरािंिी गाय या प्राण्यामधे sacred असे का ीच िा ी, असे आग्र पूवक
य म् टले ोते, त्याच
सावरकरािंच्या िावाखाली आजचे िवह िंदत्ु ववादी गाईला ात जरी लावला तरी इतरधमीयािंचा खूि पाडायला मागे-पुढे
पा ात िा ीत. जे वैहदक तत्त्वज्ञाि सूयय, पृथ्वी, अवकाश अशा िैसहगयक शक्तींिा, एव् ढेच िव् े वैहिक ईिरास
आवा ि करते, ईिर अिाहद/अििंत आ े , हिगुयि/हिराकार आ े , असे म् िते, त्याच वैहदक तत्त्वज्ञािाच्या
िावाखाली मूहतयपूजेचे प्रस्थ, देवळािंची मुजोरी, वारी/पालखी/गिपती अशा उत्सवािंचे थोतािंड पराकोटीला गेले आ े.
पा ाल हतथे भाहवकािंची अमाप गदी हदसते. यातल्या हकती जिािंिी खरिंच उपहिर्षदे वाचली आ ेत , शिंकराचायाांचे
तत्त्वज्ञाि समजूि घ्यायचा प्रयत्ि केला आ े , गीतेचा एकतरी अध्याय अभ्यासला आ े , हकमाि म ाभारत हिव्वळ
कथा म् िूि ऐकतािा तरी "धमय" या हवर्षयावर वेळोवेळी झाले ले सिंवाद लक्ष देऊि ऐकले आ ेत , सिंतािंचा हिव्वळ
मािुसकीवर आधाररत व्यापक दृष्टीकोि समजूि घेतला आ े , याहवर्षयी मला शिंका आ े. या लोकािंच्या सिंस्कृतीअहभमािात आमचे ते (जे असेल ते सगळे ) चािंगले आहि इतरािंचे सगळे वाईट, कहिष्ठ, ीि एव् ढे एकच तत्व
हदसते. हववेकाििंदािंचे परखड आत्मपरीक्षि यािंिा झेपत िा ी. “ जार वर्षे आम् ी इतरािंची अरेरावी स ि केली,
आता आमचे हदवस आले आ ेत” असा आक्रमक अहवचार हदसतो. यािंच्या हवचारपद्धतीत एखादी जरी चूक
दाखवूि द्यायचा प्रयत्ि केला तर ते तुमच्या अिंगावर धावूि तरी येतील हकिंवा “मग परदेशात असे-असे चालते त्याचे
काय?” असा युहक्तवाद देतील. म् िजे बाकी चोर आ ेत म् िूि आम् ी चोरी केली तर काय चुकले ! असा ा
युहक्तवाद झाला! “गवय से क ो म ह िंदू ैं ” या घोर्षिेतला गवयच सवाांिा समजलाय, “ह िंद”ू असिे म् िजे काय
याची कोिालाच का ी पडले ली िा ी.

मला स्वतःला भावले ली भारतीय सिंस्कृती अशी: माझा हपिंड िास्स्तकतेकडे झुकिारा असल्यािे (िास्स्तकतासुद्धा
वैहदक सिंस्कृतीत मान्य आ े े बऱ्याच जिािंिा माह त िसेल!) मला हिराकार/हिगुयि/वैहिक ईिराची सिंकल्पिा
आवडते. उपहिर्षदािंतले सगळे च तत्त्वज्ञाि पटत िसले तरी ते अभ्यासायला मला आवडते. कारि त्यात कुठे ी
अमुक तत्त्वाचा आग्र िा ी. गीतेत वहियलेले मुक्तीचे हवहवध मागय मला हवलक्षि वाटतात. श्रीकृष्िास देव माित
िसलो तरी त्याचे व्यहक्तमत्त्व, त्याची जीविपद्धती, हवचारधारा े सगळे मला अद्भुत, जगावेगळे वाटते. आपल्या
ऋहर्षिंिी सुचवले ले चार आश्रम मािवी जीविासाठी अगदी योग्य आ ेत असे मला वाटते. चािंगल्या आरोग्यासाठी
आयुवदे ातील हवचार व उपाय (जे आधुहिक शास्रीय हवचारसरिीस -- the scientific method -- बगल देत
िा ीत) व योगासिे े केव् ाच माझ्या जीविपद्धतीचा भाग झाले आ ेत. आपले प्राचीि साह त्य -- म ाभारत,
रामायि, काहलदासाची िाटके -- जगाला हमळाले ली मोठी देिगी आ े. एव् ढेच काय वात्स्यायिाचे “कामसूर”
सुद्धा अत्यिंत वाचिीय आ े असे माझे मत आ े! पि मूहतयपूजेचा अहतरेक, देवळािंची झुिंडशा ी, "गुरू" लोकािंची
मुजोरी, चातुवण्य यय पद्धत, अशा अिेक रोगािंमुळे भारतीय सिंस्कृती अिेक शतके dark ages मधे ोती आहि अजूि ी
आ े असे माझे मत आ े. या व इतर अिेक रोगािंचे परखड आत्महिरीक्षि करूि आधी त्यािंचा स्वीकार (म् िजे े
रोग आपल्या सिंस्कृतीला खरेच झाले आ ेत े मान्य करिे) आहि त्यािंच्या हिमूयलिाचा सावयहरक हवचार ी खरी
काळाची गरज आ े. आपल्या पूवज
य ािंिी हवहवध क्षेरात काय कायय केले आहि त्यातले काय बरोबर आहि काय चूक
ोते ा हवर्षय हवद्यापीठातल्या “इहत ास” हवभागािंत अभ्यासण्यास का ीच रकत िा ी. पि का ी ी करूि
“आपले पूवज
य कसे म ाि ोते” े हसद्ध करण्याचा मो टाळला पाह जे. सवय पृथ्वीवरची मािवजात जर एकच
असेल तर बुदह् धमत्तेचा वारसा फक्त भारतीयािंकडे कसा असू शकतो ा हववेक ठे वला पाह जे. प्रत्येक मािसात गुि
तसेच दोर्ष ी असतात े शास्रीय सत्य असतािा आपले पूवज
य केवळ सद्गुिािंचे पुतळे , जिू स्वगायतूि पडले ले कसे
असू शकतात ा हवचार झाला पाह जे.
इहत ासात भारत देशावर अन्याय झाले , बेबिंद अत्याचार झाले , परधमीयािंिी ह िंदिंव
ू र बेछूट धमाांतर लादले े
हिहवयवाद सत्य आ े. पि त्याचा सूड सध्याच्या भारतीयािंवर घेिे म् िजे परिंपरागत चालू ठे वले ल्या भाऊबिंदकीसारखे
आ े. इतर धमाांतले हवचार ह िंदू तत्त्वज्ञािापुढे का ी बाबतीत मागासले ले वाटले तरी त्या धमाांिा ीि ले खण्याचा
आपल्याला काय अहधकार आ े -- हवशेर्षतः वर िमूद केले ले आपल्यािंत असले ले रोग लक्षात घेता? त्यािंिी ी
आत्मपरीक्षि करण्याची गरज आ े -- हकिंब ु िा सवयच धमाांिी तसे करण्याची या आधुहिक युगाची गरज आ े असे
मला वाटते.
“ह िंदिंिू ा स्वाहभमाि िा ी. सगळे साले पाश्चात्त्यािंचे लािंगूलचालि करत असतात. सा ेबािे कौतुक केले तरच यािंिा
आपले बरोबर आ े े पटते.” असा एक आरोप या िव-ह िंदत्ु ववाद्यािंकडू ि केला जातो. तो का ींच्या बाबतीत
खरा ी असेल. ी स्वाहभमािशून्यता ा एक रोगच आ े असे मी म् िेि, आहि तो का आ े आहि कसा दूर करता
येईल याचा हवचार झाला पाह जे. पि तो जबरदस्तीिे, “गवय से क ो” असा धमकीवजा आदेश देऊि बरा ोिार
आ े का? स्वाहभमाि म् िजे गवय िव् े. स्वाहभमाि म् िजे self-respect. समोरच्यािे का ी ी हशवीगाळ केली तरी
स्वतःच्या तत्त्वािंहवर्षयी, जीविपद्धतीहवर्षयी हविास बाळगूि रा ािे. “मी सगळयात भारी” असे म् ििे िव् े!
सध्याच्या आक्रमक ह िंदू धमयगुरूिंिा पाह ल्यावर तरूि हपढी ह िंदत्ु वाकडे आकहर्षयत ोण्याऐवजी दूर पळण्याची
शक्यताच जास्त आ े! केवळ गुिंड लोक अशा आक्रमकतेकडे ओढले जातात -- पूिपय िे वेगळया कारिािंसाठी! मग

हवरोधकािंिा धमक्या आहि गुिंडहगरी या मागाांिी िेस्तिाबुत करण्याचे प्रकार -- जे आज भारतात सवयर हदसतात -ते सुरू ोतात.
“इतर लोक धमयप्रसार करतात आहि त्यािंची लोकसिंख्या झपाटयािे वाढतेय. पि ह िंदध
ु मायत धमयप्रसार ा प्रकार
िसल्यािे आपली सिंख्या हदवसेंहदवस कमी ोतेय. एक हदवस भारताचा पाहकस्ताि ोिार!” अशी एक भीती
िवह िंदत्ु ववादी व्यक्त करतात. खरे तर माझ्यासारख्या िास्स्तक मािसाला कमी-जास्त प्रमािात सवयच धमय जुिाट व
अिंधश्रद्धािंिी पछाडले ले वाटतात. आधुहिक युगात computers, automation, robots यािंचे वाढते प्राबल्य पा ाता े
जुिे धमय हकती काळ हटकतील अशी ी शिंका वाटते. आहि हटकले तरी एकच धमय इतर सवाांच्यावर कुरघोडी करूि
बसेल े हकतपत सिंभाव्य आ े ? ह िंदू धमय िामशेर्ष हकिंवा अल्पसिंख्याक ोण्याआधी लोकसिंखेच्या बोज्याखाली हकिंवा
पयायवरिबदल, आस्ण्वक युद्ध अशा इतर कारिािंमुळे पृथ्वीच आधी िामशेर्ष ोईल की काय असे वाटते.
हचन्मय हमशि, वेदािंत सोसायटी यासारख्या सिंस्थािंिी आपली प्राचीि सिंस्कृती व तत्त्वज्ञाि जपले , इच्छु क लोकािंिा
त्याचे हशक्षि उपलब्ध करूि हदले , आहि सवायत म त्त्वाचे म् िजे कालबाह्य झाले ल्या आहि शास्रहवरोधी जुन्या
रूढी/समज यािंिा फाटा देत व शास्रीय (scientific) दृष्टीकोि जागा ठे वत ह िंदू धमायचे रूप dynamic ठे वले तर
ह िंदू धमायला का ी ी धोका िा ी असे माझे मत आ े. भारतीय सिंस्कृतीच्या अस्सल मौहलक देिग्या -- उदा.
शास्रीय सिंगीत, भारतीय पाकशास्र, योगासिे, प्रािायाम, आयुवदे , इ. -- जगभर रूजल्या आ ेत आहि त्या अमर
रा तील -- का ी ी प्रचार ि करता.
धमय, तत्त्वज्ञाि, अध्यात्म -- े सवय हकती जीविावश्यक आ ेत आहि हकती सवाांिी अभ्यासले पाह जेत े व असे
प्रश्ि सामाहजक िसूि वैयहक्तक आ ेत असे मला वाटते. (प्रहसद्ध भौहतकशास्रज्ञ ररचडय फाईिमि -- ो! एक गोरा
सा ेब! -- यािे म् टल्याप्रमािे व्यक्तीचा धमय हतच्या जन्मावर आधाररत ि ठे वता त्या व्यक्तीला २१ वर्षे वय
झाल्याििंतर हिवडण्याचे स्वातिंत्र्य असले पाह जे!) या प्रश्िािंत राज्यकत्याांिी पडिे तर अहजबात चुकीचे आहि
धोक्याचे आ े. या प्रश्िािंहवर्षयी इच्छु कािंिा मागयदशयि करिे रामकृष्ि हमशि, हचन्मय हमशि यासारख्या सिंस्थािंचे काम
आ े. (अथायत या सिंस्थािंिी ी वर म् टल्याप्रमािे “आम् ी ह िंदू म् िंजे लई भारी” अशी भूहमका ि घेता हववेकािे,
आपल्या सिंस्कृतीतले सवय गुिदोर्ष स्वीकारूि, लोकािंचे हशक्षि केले पाह जे.) समाजसुधारकािंिी अिंधश्रद्धा, जाहतभेद
यासारख्या भयाि रोगािंचा पाठपुरावा करण्यात सवय शक्ती पिाला लावली पाह जे.
ज्या समाजातले ब ु तािंशी बुदह् धजीवी व बुदह् धमाि लोक इहत ासाचा कीस काढत ि बसता सद्यस्स्थती व भहवष्य
यािंच्या हवचारात गकय असतात तोच समाज प्रगतीशील रा ू शकतो.
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