लेखक आ ण आजचा काळ
( द ल तील कॉि ट यशन
लबम ये १ नो हबर रोजी ब!"जीवी
, यावसा'यक, सा हि(यक, प*कार, कलाकार
ू
ु
अशा संवेदनशील य तींनी दे शातील वाढती हंसा व अस ह.णता
याचा 'नषेध व !वरोध य त
ु
कर3यासाठ5 6'तरोध ह सभा आयोिजत केल होती. या 6संगी ;ये.ठ इ'तहासकार रो=मला थापर यांनी
भाषण केलं. (यांनी स या परु कार परत करणा?यांवर होणारे आरोप खोडन
ू काढत !ववेकाचा !वचार जागत
ृ
ठे वला. (यांCया भाषणाचा संपा दत अंश..)
माझं वय आता ८४ वषH आहे . २८ वषाHची अस यापासन
ू मी एक =शKLका आहे . भारतात या अनेक
महा!वMयालयांत मी याNयानं दल आहे त. इतरह अनेक ठकाणCया सवO(तम !वMयापीठांत मी
याNयानं

दल

आहे त. मागCयाच आठवPयात मी मंब
ु ईतील एका महा!वMयालयात याNयान दलं.
आय.यात
प ह यांदाच याNयानापवR
ु
ू पो=लसांनी मला फोन केला आTण पोल स संरLण दे 3याचा आUह
धरला. वातंVय =मळन
ू ६८ वषH होऊनह एका शैLTणक Lे*ातील अ[यासक य तीला धम\'नरपेLता या
!वषयावर शैLTणक याNयान दे णं पोल स संरLणा=शवाय श य नाह ! एक रा.^ आTण एक समाज _हणन
ू
आपण वत:ला aकती कमी कbन घेतलं आहे ! ह काय अ=भमान वाट3यासारखी बाब आहे?
वाढती हंसा आTण अस ह.णते
ु चा 6dन मांडणा?या लोकांCया 'नषेधाला स(ताधार पLाकडन
ू टोमणे मारले
जाताहे त. याला ते जाणीवपव\
!वfोह असं _हणताहे त. रचना करणं _हणजे हातांनी
ू क रचलेला कe*म
ृ
बनवणं. आTण जे असं बनवलेलं असतं ते अि त(वात असतं आTण खरं असतं. हा 'नषेध असा अचानक
वाढलेला नाह . आपला समाज आTण मू यं स या ;या र तीनं gचरडले जातायत, ते ;यांना पसंत नाह
अशा अनेक भारतीयांची ह

उ( फत\
वेदना आहे . !व!वध यवसायांतील लोकांकडन
हा 'नषेध दे शात
ू
ू
सगळीकडं नiदवला गेला आहे, नiदवला जात आहे . केवळ डा या !वचारसरणीCया लोकांकडन
ू न हे , तर
अगद मोठमोठे उMयोगपती, jरझ ह\ बक
ँ े ने ग हन\रह तो नiदवतायत. अlण जेटल जसं 'नषेध करणा?यांचं
वण\न करतायत तसे हे लोक नाह त. क पना aकतीह ताणल तर यांना प के भाजप!वरोधी _हणता
येणार नाह . _हणनच
तेस"ा
ू
ु आजCया काळाला आ(यं'तक अि थर नागर समाज असं का _हणतायत हे
सरकार (यांना का !वचारत नाह ? (यांना !वfोह _हणणं याला केवळ !वgच* असंच _हणता येईल. !वfोह
_हणजे शासनाCया अि त(वा!वl" एक चळवळ असते. आमची मागणी अशी आहे कm भारतीय समाजाला
Uासन
ू टाकणा?या ह(या आTण अराजक संपव3यासाठ5 योnय असं 6शासकmय 'नयं*ण असलं पा हजे.
शासनाचे 6मख
ु या ना(यानं रा.^पतींकडे आ_ह ह !वनंती करतो आहोत.
तर मग मी आTण इतर अनेकजण कशाचा 'नषेध करतो आहोत? आमचा अशा पjरि थतीला आLेप आहे,
'तथं पु तकांवर बंद घातल आहे . िजथं भाजपचे ;ये.ठ सद य पु तक जाळ3याची मागणी करताहे त.
जसं माoया पु तकाबाबतीत झालं. !वदे शी नीतीCया मMयां
वर चचा\ कb इिCछणा?या लोकांCया चेह?यावर
ु
शाई फेकल

जातेय. !ववेकवाद

!वचारवंतांचे खन
ू होतायत. वत:ला हवं ते खा3याचा ह क य त
के याCया अफवेतन
ू माणसांना ठार मारलं जातंय. स(तेत असणा?या पlषां
ु ची मान=सकता मु त *ीची
संक पना वीकाb शकत नाह . (यामळे
ु च ि *यांवर दररोज होणा?या बला(कारांबqल काह ह प.ट करणं
दल जातायत आTण अgधक चांग या जीवनाची आकांLा कर3याची हंमत के याबqल द=लतांना rरपणे
ू
ठार मारलं जातंय. आ_ह ;यांचा 'नषेध करतो आहोत ती क(यं
नवी नाह त. पवRह
अशा तरळक
घटना
ू
ु
ृ
घडत असत, आTण 6(येक वेळी आमCयापैकm अनेकांनी (यांचा 'नषेध केला आहे. पवR
ू ते केवळ कायदा

आTण सु यव थेचे 6dन _हणन
ू 'नकालात काढले जात. मागCया वषR मा* अशा कतीं
ृ म ये लLणीय वाढ
झाल आहे . दहशत, भीती, हंसा आTण टोकाCया !वसंवादाचं वातावरण ह संघ पjरवाराCया झाकले या
संघटनांची कती
आहे . आ_ह (यांना कsर त((व _हणतो. हा आता केवळ कायदा व सु यव थेचा 6dन
ृ
रा हलेला नाह . हा समाजावर, !वशेषत: 6(येकाCया मनात भय 'नमा\ण केले या, धमकावले या लोकांवर
'नयं*ण कर3याचा 6य(न आहे .एखाMया रा;यात कोणता पL स(तेत आहे हा 6dन अ6 तत
ु आहे . हे सव\
घडतं कारण 6शासनाचा 6भाव कमी झाला आहे . अल कडील काळात ह घसरण कोणाला माह त न हती
असं न हे . पण ती आता अ'तशय

प.ट दसू लागल आहे . ह कsर त((वं गोtया घालतायत. लोक
!वचारतायत, असे गु हे रोख3याची ताकद आTण अgधकार कोणाकडे आहे त कm नाह ? कm एकणच
असं मौन
ू
चालू राहणार आहे? कf सरकार न कmच रा;य शासनांकडे 6भावीपणे तrार कb शकेल आTण वत:Cयाच
पLातील कsर घटकांवर खा*ीनं 'नयं*ण कb शकेल.
आ_ह पवR
ू कधीच असा 'नषेध केला नाह . आ_ह फ त रा.^ य वयंसेवक संघ आTण (यांCया हंद ू रा.^
व हंद ू धमा\Cया संक पनेचा 'नषेध केला आहे, इतरांCया नाह , आTण आ_ह टोकाचे भाजप!वरोधी आहोत ,
असे आरोप आमCयावर केले जातायत. मी पवR
ू ;या ;या 6संग आTण घटनांचा 'नषेध केला आहे (याची
याद इथं दे 3याची संधी मी घेत.े आTण हे केवळ माoयाबाबतीत नाह , तर आमCयापैकm बहते
ु क जणांचा
बाबतीत लागू होतं.
मी १९७५ सालCया आणीबाणीचा 'नषेध केला होता आTण इं दरा गांधींनी माoयावर (याचा राग काढला
होता. नेहbंचा आदर करत असनह
मी (यांना पा ठंबा दला न हता. १९८४ साल झाले या =शखांCया
ू
क(तल चा मी 'नषेध केला होता आTण (याची चौकशी कर3याCया 6य(नाला पा ठंबा दला होता. सलमान
रdद ंCया !वl" काढले या फत याला मी आLेप घेतला होता. राम ज मभमीचा
तथाकgथत इ'तहास आTण
ू
बाबर मशीद उद व त कर3याचा मी 'नषेध केला होता. आमCयापैकm काह जणांनी (याबqल The
Anatomy of a Confrontation हे पु तकह

=ल हलं होतं. पण 6सारमा यमं आTण सरकारचा पु तकं

वाच3याशी काह

संबध
ं
नाह . भारतीय क_य'न
ट पL (मा स\वाद ) आTण (यांCया नं दUाममधील
ु
कारवायांचा मी अनेक इ'तहासकारांसोबत 'नषेध केला होता. २००५ साल जे हा प हलं संयु त परोगामी
ु
आघाडी सरकार स(तेत होतं, ते हा आमCयापैकm अनेकांनी !व!वध स=म(या, सं था आTण अकादमीसारNया
यावसा'यक सं था अजनह
शासनाCया 'नयं*णाखाल अस3याचा 'नषेध केला होता. या सं था वाय(त
ू
करा यात व मतांवर 'नयं*ण ठे व3यासाठ5 नेमले या शासन 'नयु त सद यांऐवजी (या यावसा'यक
य तींनी चालवा यात अशी मागणी केल होती. आTण अगद अल कडे ए. आर. रहमान यांचा gध कार
कर3याCया फत याचाह मी 'नषेध केला होता. इ'तहासावर जाडजड
ू खंड =ल ह3यात आTण अ=भ य ती
वातंVय व मानवी अgधकारांचा संकोच कर3या!वl" सarयपणे 'नषेध कर3यात मी माझं आय.य
यतीत
ु
केलं. तर ह कधीच 'नषेध न केलेल

य ती असं माझं वण\न केलं जात आहे . ;यांCयावर पव\
ू Uहद!षत
ू
अस याचा आरोप करताहे त, (यांCया बाबतीत भाजप, रा.^ य वयंसेवक संघ आTण 6सारमा यमं थोडंसं

होमवक\ का नाह करत? 6सारमा यमं आTण राजकmय पL जे हा लोकांबqल असं धादा त खोटं सांगतात,
ते हा (यांCयाबqलचा सारा आदर नाह सा होतो.
अगद ताजा 6सारमा यमांचा अहवाल असं सांगतो, कm मला शासनानं दलेले परर
ु कारह मी परत दले.
पण !वनोदाची बाब ह आहे कm मी कधी शासनाचे परु कार वीकारले नाह त. (यामळं
ु माoयाकडं परत
दे 3यासाठ5 काह च नाह . पण या 6dनाबाबतीत एक गो.ट
आहे त कm सरकारचे? मी अगद
काँUेस सरकारकडन
ू प{ परु कार

प.ट करायला हवी. हे शासनसं थेचे परु कार
प.टपणे सांगते कm हे सरकारचे परु कार आहे त. (यामळे
ु च तर मी दोनदा
वीकारणं नाकारलं. दरवषR परु कार =मळाले या य तींची याद पा हल

तर कोणीह सांगू शकतं कm कोणता राजकmय पL स(तेत आहे . परु कार 6ा|त य तीCया 'नवडीत जर
गह
ृ मं*ालय आTण इतर !वशेष मं*ालयं सहभागी नसतील तरच (यांना शासनसं थेचे परु कार _हणता
येईल. (यामळं
ु परु कार परत कbन रा.^ाचा अपमान कर3याचा 6dनच उ}वत नाह .
केवळ आप या कळपांवर 'नयं*ण करणं अश य झा यानंच भाजप 'नषेध करणा?या

य तींना डावे वा

काँUेसने फस
ू लावलेले असं _हणत आहे . अनेक जण डावे आहे त, पण अनेक जण नाह त. हा 'नषेध केवळ
याकरता आहे कm समाज _हणन
ू आप या समोर आले या 6dनांवर चचा\ कर3यासाठ5 एका उदारमतवाद
अवकाशाची गरज आहे, आTण आपण स याचं हे भय कसं घालवू शकू. पेbमल मbगनना
आणखी एक
ु
कादं बर =ल हणं सोडन
(यांना असं कb दे णार नाह त _हणन
ू का Mयावं लागलं? केवळ हंद ू मनानी
ु
ू ?
२०१४Cया 'नवडणकां
ु त आप याला !वकासाCया आदश\ रा;याचं वचन दलं गेलं होतं. पण !वकासाचा अथ\
हा होता का? !वकास _हणजे कोणताह नागर समाज ;याची मागणी करतो (या मलभत
ू ू मानवी
अgधकारांकडे लL दे णं. अ न, !प3याचं पाणी, =शLण, आरोnयाची काळजी, रोजगार, नागjरक _हणन
ू समान
ह क आTण सामािजक

याय. यातलं काह आप याला =मळालं आहे ? पवRCया
संयु त परोगामी
आघाडीनं
ू
ु
यातलं खप
पjरि थती आहे तशीच
ू कमी केलं, असा आपण (यांना दोष दे त होतो. पण या सरकारकडनह
ू
रा हल आहे . आTण मग आप याला उपरोधानं सांgगतलं जातं आहे, कm नागर समाजानं दे शातील
दाjर~याकडं लL दलं पा हजे. जर नागर समाज या दे शातील दाjर~य 'नम\ल
ू न कb शकत असेल तर
आप याला सरकारची गरज काय?
6सारमा यमं आ(यं'तक मह((वाचा 6dनांवर चचा\, वाद!ववाद करतात असं _हणतात. 6(येक 6dनासाठ5
'तथे राजकmय पLांचे 6व ते असतात. यामागं केवळ सवय हे कारण सोडलं तर इतर कोणतंच कारण
दसत नाह . ते एकमेकांवर इत या जोरजोरात, कानठtया बसतील असे ओरडत असतात, एकमेकांना
इत यांदा म ये म ये थांबवतात, बोलच
ू दे त नाह त. हे जणू काह च न _हण3यासारखं असतं. अल कडे
!वNयात वै€ा'नक 6ा. बी. एम. भाग\व यांCया बाबतीत एका राजकmय 6व (यानं जो अनादर दाखवला ते
तर अ'तशय वाईट आहे . 6ा. भाग\व एक अ'तशय चांगला मqा
ु मांडत होते कm, अल कडील काळात ;या
वै€ा'नकांनी 'नषेध य त केला ते !ववेकवाद !वचाराचं रLण, वै€ा'नक जाTणवेची आवdयकता यासाठ5
बोलले आहे त. (यातील अनेक शा *€ हे वै€ा'नक सं थांचे 6मख
ु आहे त. (यांCयाबqल लोकांना 6चंड
आदर आहे . 6ा. भाग\व यांचे शेरे अ'तशय उम\टपणे खोडन
ू काढले गेले. जर राजकmय य तींना उम\ट
आTण असंवेदनशील अस या=शवाय एखाMया 6dनावर चचा\ कर3याचं सौज य नसेल तर (यांना
6सारमा यमांतील चचा\तन
वगळलं पा हजे. आता तर स*सं
ू
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