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“भारत माझा देश आहे. 
सारे भारतीय माझे बाधंव आहेत. 
माझ्या देशावर माझे प्रम आहे . . .” 

ही प्रितज्ञा आपण सवार्ंनी लहानपणी म्हटलेली आहे. आपल्या 
सवार्ंचे आपल्या देशावर प्रमे आहे. पण देशावर प्रमे, देशप्रमे म्हणजे नेमकं 
कशावर प्रमे? आम्हाला वाटतं, देशावर प्रेम करणे म्हणजे देशात राहणाऱ्या सवर् लोकावंर प्रमे करणे. इथे 
असलेल्या िविवधतेवर प्रमे करणे. संिवधानावर प्रमे करणे. खरंतर देशप्रमेाची एक उत्तम व्याख्या आपल्याला 
भारतीय संिवधानाने िदली आहे. ती आहे संिवधानाच्या कलम ५१ मध्ये. नागिरकासंाठी िदलेल्या मूलभूत 
कतर्व्यामंध्ये! आपले संिवधान देशाच्या नागिरकाकंडून काही कतर्व्याचंी अपेक्षा करते. 

(१) संिवधानाचे पालन करणे आिण त्याचे आदशर् असलेल्या संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत याचंा आदर करणे. 
(२) ज्यामुळे आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यास स्फतीर् िमळाली, त्या उदात्त आदशार्ंची जोपासना करून त्यांचे 
अनसुरण करणे. 

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने जगाला एक नवीन िदशा दाखवून 
िदली. अिहसंा, सत्याग्रह, धमर्िनरपेक्षता, मानवतावाद, आतंरराष्ट्रीय 
बंधुभाव, शातंी ह्या मुल्याच्या आधारावर भारताने इंग्रजाच्या 
साम्राज्याला नमवले. या मुल्याचंी जोपासना करून त्याचे अनुसरण 
करणे आिण त्याचंा प्रचार आिण प्रसार करणे. म्हणजे खरे देशप्रमे. 
(५) धािर्मक, भािषक आिण प्रादेिशक िकंवा वगीर्य भेदाच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सवर् जनतेमध्य 
सामंजस्य व बंधभुाव वाढीला लावणे; िस्त्रयाच्या प्रितष्ठला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथाचंा त्याग करणे. 

िस्त्रयाच्या प्रितष्ठला उणेपणा आणणाऱ्या रूढी-परंपरा, हुडा, 
मािसक पाळी दरम्यान िस्त्रयानंा अपिवत्र मानणे इत्यादीचंा त्याग करण्याची 
तािकद देखील संिवधान देते. एकमेकाच्या श्रध्दाचंा आदर करणे आिण 
िस्त्रयानंा सन्मानाने वागवणे म्हणजे खरे देशप्रमे. 

(६) आपल्या संिमश्र संस्कतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणनू तो जतन करणे. 
आपल्या देशाची संस्कती ही काही एका धमार्ची िकंवा एका पंथाची संस्कती नाही. भारतीय संस्कती 

जागर देशप्रमाचा 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी शक्रवार, िद. २२/१२/२०१७ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

िविवध धमर्, प्रातं, पंथ, भाषा इ. संस्कतीच्या िमलापातून बनली आहे. ह्या िविवधतेचा आपण आदर केला 
पािहजे आिण ितला जतनही केले पािहजे. समाजातील भेदभावाच्या सवर् िभतंी तोडून देशातील सवर् 
नागिरकामंध्ये एकमेकानंा समजून घेऊन बंधुभावाने राहण्याची भावना वाढीला लावण्याचं कतर्व्य संिवधान 
आपल्याला सागंतं. 
(७) वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीवसृष्टी यासंह नैसिर्गक पयार्वरणाचे संरक्षण करणे व प्राणीमात्राबंद्दल 
दयाबुद्धी बाळगणे. आपल्या देशातील िनसगार्चा होत असलेला ऱ्हास थाबंवणे म्हणजे खरे देशप्रमे. 
(९) सावर्जिनक मालमत्तचे रक्षण करणे व िहंसाचाराचा त्याग करणे म्हणजे खरे देशप्रेम. 

ददुैर्वाने संिवधानाबद्दल, संिवधानाने िदलेल्या अिधकाराबंद्दल आिण संिवधानाने नागिरकाकंडून 
अपेिक्षलेल्या कतर्व्याबंद्दल बहुसंख्य नागिरकानंा फारशी मािहती नसते. बहुताशंी लोक असं मानतात की 
संिवधानाचा उपयोग फक्त संसदेला व सवोर्च्च न्यायालयाला आहे. 

लोकानंा अज्ञानात ठेवून सत्ताधारी याचा फायदा घेत आहेत. ते उठसूट कोणालाही राष्ट्रद्रोही म्हणून 
घोिषत करायला लागले आहेत. सरकारच्या धोरणावंर टीका केली की बनले तुम्ही देशद्रोही! तसेच देशभक्तीची 
फारच उथळ व्याख्या हे लोक करत आहेत. एखादा नागिरक वरीलपैकी एकही कतर्व्य पार पाडत नसेल िकंवा 
त्याच्या िवरोधीच वागत असेल पण दररोज न चुकता ‘भारत माता की जय’ म्हणत असेल िकंवा राष्ट्रगीताला 
तत्परतेने उभा रहात असेल, तर केवळ तेवढ्याने तो राष्ट्रभक्त ठरेल का? 

खरंतर शेतमालाला भाव का िमळत नाही, महागाई का वाढते, आपल्या मुली-मुलानंा चागंलं िशक्षण 
का िमळत नाही, िकतीही शोधली तरी नोकरी का िमळत नाही, गरीब–श्रीमंत दरी वाढतच का चालली आहे या 
सगळ्याचंा िवचार करणं आिण त्यासाठी संिवधानाची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणं म्हणजे 
खरं देशप्रमे. आम्हाला वाटते राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत याच्या सन्मानासोबतच वर िदलेली संिवधानातील कतर्व्य जो 
नागिरक आपल्या वागण्यात आणतो तोच खरा देशप्रमेी! 

िमत्र-मैित्रणीनंो, आपल्या संिवधानातील मूलभूत हक्कासंाठी लढा 
देणे, मूलभूत कतर्व्याचंं पालन करणे आिण त्याचंा समाजात प्रचार आिण 
प्रसार करणे गरजेचं आहे. आपलं जीवन तेव्हाच चागंलं होऊ शकते 
जेव्हा आपला समाज चागंला होईल. आिण तो चागंला करण्याची 
जबाबदारी आपलीच आहे. म्हणूनच समता–न्याय–बंधुतेवर आधािरत 
समाजिनिर्मतीसाठी आम्ही ‘संिवधान जागर अिभयान’ हाती घेत आहोत. 
चला तर, आपण सगळे िमळून भारतीय संिवधानाचे स्वप्न जास्तीत-जास्त 
लोकापंयर्ंत पोहोचवयूा आिण खरे देशप्रेमी बनूया! 

लोकायत 
संपकर्  प ा: लोकायत, िसंिडकेट बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळ टॉपजवळ, पणुे – ४११००४. 
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