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“ शब्, र्िवांत शब्,
र्ििले पांख फडफडवणदऱ्यद
पदखरदसां दरखे शब्,
अन्यदयदच्यद पहदडदच्यद
र्िकऱ्यद र्िकऱ्यद करणदरे
सरु ां गदसदरखे शब्,
ओल्यद मदतीच्यद वदसदचे शब्,
प्रकदशदने झळदळणदरे शब्,
अांध सत्तेचद थरकदप उडवणदरे शब्,
गदांधी आर्ण मदर्टिन ल्यथु र र्कांग
यदच्ां यद छदतीतली िखम व्यक्त करणदरे शब्,
म्हदतदऱ्यद आिीसदरखे अनिु वी, शहदणे शब्,
अपदर र्निःशब्तेशी एकदकदर होणदरे शब्....”
-मांगेश पदडगदवकर

3

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

शब्दांचीच शस्त्रे
डॉ. मग्ु धद कर्णिक

यद पस्ु तकदतील लेखनदचे सवि हक्क लेर्खके कडे सरु र्ित असनू पस्ु तकदचे र्कांवद त्यदतील
अांशदचे पनु मद्रिु ण वद नदट्य, र्चत्रपट र्कांवद इतर रपदांतर करण्यदसदिी लेर्खके ची परवदनगी
घेणे आवश्यक आहे. तसे न के ल्यदस कदय्ेशीर कदरवदई (्डां व तरु ां गवदस) होऊ शकते.

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works.
Although an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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• हिनामूल्य हििरणासाठी उपलब्ध.
• आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकिा.
• िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी ककिं िा िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी
िापर करण्यापुिी ई-सदहित्य प्रहिष्ठदनची परवदनगी घेणे आवश्यक आिे.
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लेर्खके चद पररचय
डॉ. मग्ु धद कर्णिक
िन्म १९६०
र्शिण एम् ए समदिशदस्त्र
अनवु द्शदस्त्रदत डॉक्टरे ट
डॉ. मग्ु धद कर्णिक यद १९९१ पदसनू २०१८पयंत- सांचदलक- बर्हिःशदल
र्शिण र्विदग, मबांु ई र्वद्यदपीि होत्यद. सदमदर्िक शैिर्णक िेत्रदत मबांु ई
र्वद्यदपीिदच्यद बर्हिःशदल र्शिण र्विदगदच्यद सांचदलक म्हणनू २७ वर्षे कदयिरत
होते. २०१८ सदली र्नवृत्त झदल्यद.
यद कदळदत त्यदांनी कोकणच्यद ग्रदमीण र्िल््दांत २००२ पयंत र्वर्वध
शैिर्णक उपक्रमदचां े आयोिन के ले
त्यदांच्यद रदिकीय र्लखदणदमळ
ु े त्यद मरदिी पररघदत समदि मदध्यमदांतनू
प्रर्सद्ध आहेत. गेली अनेक वर्षे वृत्तपत्रदांतनू ही सदमदर्िक-रदिकीय लेखन के ले आहे.
अनेक अनवु द् के ले आहेत.् कुर्कांग र्वच यद नदवदने त्यदांनी के लेले खदद्यप्दथदंच्यद
कृ तीचे लेखनही लोकर्प्रय आहे. शैिर्णक र्शर्बरदच
ां े र्डझदइर्नांग आर्ण अमां ल. यदत
गर्णत, खगोलशदस्त्र, वैद्यकशदस्त्र, पोर्षणशदस्त्र, िीवशदस्त्रदतील वनस्पती आर्ण
प्रदणीशदस्त्रर्वर्षय, पयदिवरणशदस्त्र, अांधश्रध््द र्नमिल
ू न, नदट्यप्रर्शिण, कलद यद
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र्वर्षयदांवरील कदयिक्रम समु दरे पन्नदस गदवदांतनू के ले. त्यदच वेळी मांबु ई शहरदत र्वर्वध
खल्ु यद- र्वनदअट प्रमदणपत्र अभ्यदसक्रमदांची आखणी. इर्ां डयद स्टडी सेंटर ट्रस्ट यद
शैिर्णक ट्रस्टच्यद त्यद व्यवस्थदपकीय ट्रस्टी असनू यद ट्रस्टमधनू िदरतदचे िश
ू दस्त्र,
िीववैर्वध्य आर्ण परु दतत्वीय अभ्यदस यद िेत्रदत कदम के ले िदते. र्नवृत्तीनांतर त्यद
यद ट्रस्टचे पणू वि ेळ कदम पदहदतदत. कोर्वड कदळदत ७५ ऑनलदईन अभ्यदसक्रमदांचे
आरे खन आर्ण आयोिन त्यदांनी के ले.
त्यदचां ी आिवरची प्रर्सद्ध पस्ु तके :
सहस्रकदतील र्वज्ञदन, वृिरदिी मबांु ईची, सेंट्रीि ऑफ मबांु ई यद तीन पस्ु तकदच
ां े
सांकल्पन आर्ण सांपद्न, प्रकदशन.
आयन रॅ न्ड र्लर्खत अॅटलस श्रग्ड, ् फदउांटनहेड यद ्ोन महदकद्बां ऱ्यदचद
अनवु द्.
मदलदकदईट कॅ स्के ट यद उरदलच्यद लोककथदांचद अनवु द्
िे आर आर टॉल्कीनच्यद लॉडि ऑफ ् ररांग्ि यद िगर्िख्यदत अद्भुत
महदकद्बां रीचद अनवु द्
क्लदयमेट चेंि ररकर्न्सडडि यद पर्ु स्तके चद अनवु द्
आय ऍम अ ट्रोल, शॅडो आमीि, ् गॉड र्डल्यिू न, ऑन र्टरनी, ् रीयर्ु नयन
यद रदिकीय पस्ु तकदांचे अनवु द्.
७० हून अर्धक इग्रां िी कर्वतदांचे अनवु द्.
यदच बरोबर त्यदांनी र्वपल
ु स्फुटलेखन के ले आहे.
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या पुस्तकातील माहिती, संदर्भ व मते सवभ स्वी
लेखिकेची स्वतः ची आिे त. या सवाां शी ई
साहित्य प्रहतष्ठान सिमत असे लच असे नािी.

टीम ई साहित्य

8

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

प्रदस्तदर्वक
र्ह्ां त्ु ववद्दचे र्वर्षदर चदरपदच वर्षे पेरत, त्यदची मशदगत करत िदरतीय िनतद
पि कें द्रदत सत्तेवर आलद त्यद वर्षदिनांतर म्हणिे २०१४ सदलदनतां र त्यदच
ां े
धमिवचिस्ववद्ी फॅ र्शस्ट स्वरूप लोकदांपढु े मदांडणे हे रदष्ट्ट्रकतिव्य समिनू मी करत
आले आहे.
बहुसांख्य लोकदांची वैचदररक पदतळी घसरत चदलली आहे वगैरे के वळ
बोलण्यदर्लर्हण्यदपेिद त्यदांनद समोर असलेल्यद सांकटदची तीव्रतद िदणवनू ्ेणे हे
आपले कदम आहे असे मी मदनते. िगदचद इर्तहदस मदहीत नसलेले, िदरतदचद
इर्तहदस नेमकद िदऊक नसलेले बहुसांख्य िदरतीय आहेत. आर्ण त्यदमळ
ु ेच
प्रचदरदच्यद िडीमदरदसमोर ते सहिच हतबद्ध
ु होतदत.
मो्ींच्यद पांतप्रधदनप्दनांतर पर्हल्यद पदच वर्षदंत ्ेशदत गोहत्यदबां्ीवरून
मनष्ट्ु यहत्यद, घरवदपसीच्यद नदवदखदली िल
ु मू , नोटबां्ी, िेएनयच्ू यद र्वद्यदर्थयदंनद
खोटेनदटे रचनू तक
ु डेतक
ु डे गँग िरवणे आर्ण अत्यदचदर करणे, र्वद्यदर्थयदंच्यद
स्कॉलरर्शप्स बां् करणे, वदट्टेल ते लोक नेमणे, प्रकरणे ्दबणे, प्रकरणे ्दबण्यदसदिी
मदणसेच ्दबणे अशद अनेक ्ष्टु गोष्टी घडल्यद. यदबद्दल स्पष्ट र्लहदयलद मरदिीतील
वतिमदनपत्रेही घदबरत होती. र्तखट टीकद करणे म्हणिे र्िवदवरचद धोकदच झदलद
होतद... आर्ण म्हणनू च यद सवदंसांबांधी र्वचदर मदांडत रहदणे महत्त्वदचे होते.
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२०१३-१४ यद सरु वदतीच्यद उन्मद्दच्यद वर्षदित र्लर्हणे म्हणिे अत्यांत
खदलच्यद थरदच्यद ट्रोर्लांगलद सदमोरे िदणे होते. तरीही सोशल र्मर्डयदवरून व्यक्त
होत रहदणे हद एक पयदिय मलद र््सत होतद. र्शवदय कदही लेखन वृत्तपत्रदतां नू ही झदले.
मी के लेल्यद लेखनदतील कदही महत्त्वदच्यद र्वर्षयदांवरचे लेख एकत्र प्रर्सद्ध
करदवेत अशी एक फमदिईश आली.
वदटले होते, २०२१मध्ये हे घृणदस्प् र्वचदर फोफदवू ्ेणदरे रदज्य थोडेतरी
अशक्त होईल. पण तसे र्न्दन कें द्रदत तरी झदले नदही. आपण फॅ र्शझमच्यद वदटेवर
सदत वर्षदंची वदटचदल मक
ु दट के ली. इर्तहदस िसद घडेल तसद घडेल. पण र्न्दन
त्यदच्यद नों्ी, र्वरोधदच्यद नों्ी तदज्यद असतदनदच शब्दांर्कत झदल्यद होत्यद यदचद
लेखद असदयलद हवद. त्यदचबरोबर अवनत होत गेलेल्यद समदिदवर प्रखर टीकद
झदली तर त्यदचीही नों् असदयलद हवी.
म्हणनू हद लेखसग्रां ह.
डॉ. मग्ु धद कर्णिक
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कर्वतद महदिन ही मदझी धदकटी मैत्रीण मलद
सोडून अचदनक चदलती झदली. तो धक्कद अिनू ही
अनेक्द र्ततक्यदच तीव्रतेने िदणवतो.
स्वतिः र्वपल
ु सदमदर्िक लेखन करणदरी
कर्वतद मदझ्यद रदिकीय लेखनदची चदहती होती.
कदही र्लर्हलेले वदचल्यदवर फोनवर त्यदबद्दल बोलत
रहदयची. स्वतिःचे र्वचदरही शेअर करदयची. फदर
अथिपणू ि गर्हरे नदते होते आमचे.
आतद हे न होणे खपू िदणवते.
मदझ्यद रदिकीय-सदमदर्िक लेखदचां े हे ई पस्ु तक
र्तच्यद स्मरणी अपिण.
मग्ु धद

11

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

लेखदनक्र
ु म
1. वैचारिक पातळी उंचावायची ति...
2. लढाऊ पत्रकाि आणि सत्तामदांधांचे ट्रोणलगं
3. वेळ आलेली आहे
4. ति णििच्छे द!
5. युद्ांचे दलाल आणि माध्यमांचे स्वामी
6. भीम पॅन्थसस
7. भीम पॅन्थसस
8. लोकिाहीविील संकट आणि आपि
9. खुन्या गदीचा सैतान अवतिला आहे
10. पत्रकारितेचा कस लागेल
11. पिुसंग्रहालयात गाय
12. इणतहासाची बोंब आणि बोंबाबोंब
13. ट्रोलायि
14. ण दं ाबाद-मुदासबाद
15. बेडकांपासून उत्क्ांत
16. लोकिाहीची गाय मािली जाईल...
17. णहंदुत्कववादी खुन्याचा कबुलीजबाब
18. नैणतकतेची ऐसीतैसी
19. वर्स संपत असताना...
20. पंचगव्यात णवज्ञानाचे समपसि की तपसि
21. देि म्हिजे काय हो?
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वैचारिक पातळी उंचावायची ति...
प्रश्न आहे कोणत्यदही सत्यदलद र्िडण्यदसदिी, असत्यदलद तोडण्यदसदिी आपण
र्कती वैचदररक तयदरी ्दखवतो हद. त्यद सत्यदलद के वळ मदध्यमदांतनू लखलखत्यद
चचदि, सांघर्षि सर्मत्यदांचे रदिकदरण, वेगळ्यद वदटेने चदलत असल्यदचे िदांडवल करून
र्िडतद येते असे नदही. आर्ण असत्य के वळ पैसद, नोटद, एखद्े कांत्रदट र्मळणे,
एखद्े प् र्मळणे, र्नवडणक
ु ीत र्विय र्मळून रदज्य करण्यदच्यद बदरद वदटद उघडणे
अशद के वळ द्रव्यगदमी कदमदांपरु ते मयदिर््त नसते.
भ्रष्टदचदरदची व्यदख्यद आपण फदर वरवरची आर्ण उथळ करून िे वली आहे.
पैसे खदणे र्कांवद अर्धक पैसद कमदवण्यदसदिी मधल्यद ्व्ु यदलद पैसे खदऊ घदलणे
र्कांवद ्सु ऱ्यदचद अर्धकदर असलेले द्रव्य-मदलमत्तद स्वतिःच्यद र्खशदत घदलणे र्कांवद
स्वतिःच्यद वदट्यदचे द्रव्य कदही प्रमदणदत र्मळवण्यदसदिी त्यदतलद थोडद वदटद
्सु ऱ्यदलद र्चडर्चडत कदां होईनद ्ेणे म्हणिे भ्रष्ट आचरण अशी व्यदख्यद
सविसदमदन्यपणे के ली िदते. आपली लदयकी नसल्यदमळ
ु े िगण्यदच्यद ज्यद कदही
सर्ु वधद आपल्यदलद कमदवतद येणदर नदहीत त्यद र्मळवण्यदसदिी खोटेपणद करणे
म्हणिे भ्रष्टदचदर ही थोडी व्यदपक व्यदख्यद.
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भ्रष्ट आचदरदचद आरांि भ्रष्ट र्वचदरदांतनू होतो हे सध्ु ्द सदमदन्यतिः मदन्य के लां
िदतां. पण र्वचदरदांच्यद भ्रष्टतेची व्यदपकतद पैशदच्यद व्यवहदरदांच्यद पर्लकडे पोहोचते
हे मदन्य के लां िदत नदही. वैचदररक िमतद असलेल्यद बध्ु ्ीवतां दांनी आपल्यद
िीवनशैलीलद धक्कद लदगेल असे सत्य नदकदरून, तत्वे आर्ण र्वचदर बदिल
ू द
सदरून तथदकर्थत व्यवहदरी र्वचदर करून िगत रहदणे ही सवदित मोिी नीतीभ्रष्टतद
आहे हे मदन्य के लां िदत नदही.
त्यद त्यद मदनवी सांस्कृ तीच्यद टप्प्यदांवर बध्ु ्ीवांतदांचे र्वचदर हे सांपणू ि मदनवी
िमतेचां ममिस्थदन असते. त्यदांचे र्वचदर भ्रष्ट र्कांवद अशक्त झदल्यदस मदनवी िमतदच
र्व्ीणि होते. आर्ण मग तो अिम, अकदयििमदांचद समदि लदयकी नसतदनद
सख
ु समृध््ीची िीवनशैली र्मळवण्यदसदिी भ्रष्टदचदरदच्यद वदटदच
ां द रदिमदगि मळवू
लदगतो.
आपल्यद ्ेशदत सदधीसधु ी कदमां करण्यदसदिी र्चरीर्मरी द्यदवी लदगते आर्ण
महदप्रचांड व्यवहदरदांसदिी कोटीकोटींचे र्ककबॅक्स र्मळतदत यदने हळहळणदऱ्यद
सवदंनी यदपेिदही मोिी शोकदांर्तकद कदय आहे त्यदकडे लि द्यदवे. ते म्हणिे
आपल्यद ्ेशदतील बध्ु ्ीवतां दनां ी सत्यदचद मल
ू गदमी र्वचदर करणे नदकदरले आहे.
असत्यदलद आव्हदन ्ेण्यदची आपली िमतद ते र्वसरले आहेत, त्यदांच्यद वैचदररक
िमतेचे र्वरणे ्ेशदच्यद चदररत्र्यदलद र्व्ीणि करीत आहे.
हे सदरां सरू
ु कुिे होतां. कुणी म्हणतदत, सत्तद भ्रष्ट करते. सवंकर्ष सत्तद सवंकर्ष
भ्रष्टदचदर मदिवते. पण यदलदच पदयबां् बसदवद म्हणनू मदनवी इर्तहदसदत
समदिव्यवस्थदनां ी र्नयम आर्ण रदिव्यवस्थदनां ी कदय्े करदयलद सरु वदत के ली.
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आर्ण नीतीर्वर्षयक प्रगल्ितद वदढवण्यदचे कदम तत्वज्ञदांनी करदयलद घेतले.
नीतीमत्तद, नीतीभ्रष्टतद, स्दचरण, ्रु दचरण, यदची मल
ू तत्वे तपदसण्यदचे, पन्ु हद
घडवण्यदचे कदमही होत रदर्हले. नीतीशदस्त्र आर्ण तत्वज्ञदन र्वकर्सत होण्यदमदगचद
मळ
ू हेतचू तर तो होतद. आर्ण िेव्हद िेव्हद तत्वज्ञदांनी आर्ण नीतीवेत्त्यदांनी सत्तेपढु े
पड खदल्ली र्कांवद आपली िर्ू मकद बिदवतदनद तत्वदांनद मरु ड घदतली तेव्हदतेव्हद
समदिप्रवदहदलद नीतीभ्रष्टतेचे वळण र्मळदले.
आि आम्ही आमच्यद र्वद्यदपीिदांतनू , शदळदशदळदांतनू समु दर नीतीमल्ू यदांची
फोलपटां ्ेतो आहोत पदि्यपस्ु तकदांच्यद पदनदांतनू . आम्ही स्वतिःलद र्शिणव्यवस्थेतील चक्रदांमधले ्दते बनवनू घेतलांय आर्ण र्फरतोय गरगरद बटण चदलू
असेतोवर. स्वतिःलद बध्ु ्ीवांतदच्ां यद पक्त
ां ीत बसवनू घ्यदयलद आम्हदलद आधदर असतो
तो फक्त उपदधीचद र्कांवद नदवदनांतर उमटणदऱ्यद बदरदखडीच्यद िेळेचद.
मौर्खक पदिदांतररत ज्ञदनदच्यद मयदि्द पस्ु तकदच्ां यद छपदईनतां र ओलदडां ल्यद
गेल्यद. पण आतद पस्ु तकी ज्ञदन ही फदर र्वचर्लत करणदरी सांज्ञद र्नमदिण झदली कदरण
पस्ु तकदांवरून के वळ कदही वेचक ज्ञदनदचे चमचे िरवणदरी पदि्यपस्ु तके र्शिणदचद
मदप्डां िरू लदगली. आतद तर र्वर्शष्ट प्वी नतां र र्वर्शष्ट प्व्यत्तु र आर्ण र्वर्शष्ट
प्व्यत्तु र र्शिणदनांतर डॉक्टरे ट अशी चळत रूढ झदल्यदनांतर पदि्यपस्ु तकदांचेही धड
ज्ञदन नसलेले लोक र्विदनदांच्यद पांक्तीत येऊन बसू लदगले. डदयिेस्टच्यद म्तीने
अनेकिण फस्टि क्लदसही र्मळवतदत. कुणदकुणदच्यद गरिदच
ां द आधदर घेऊन र्थर्सस
र्लहून ्ेणदरी ्क
ु दने, र्थसीस मदन्य करून घेणदरी कें द्रे र्वद्यदपीिदांमधनू र्नमदिण
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झदल्यदवर अनेक र्वद्यदवदचस्पती पदइपदतनू घरांगळले आहेत. हे झदले र्शक्कदमोतिब
र्मळदलेल्यद र्वित्तेचे ्र्ु ित्र.
आतद यद पररघदबदहेर के वळ र्िज्ञदसेपोटी र्मळवल्यद िदणदऱ्यद ज्ञदनदचे आर्ण
मदर्हतीचे र्चत्र कसे आहे?
इटां रनेटमळ
ु े कुणीही कमदवलेले ज्ञदन सवि्रू पोहोचणे शक्य झदले. ज्ञदनिेत्रदतील
ही प्रचडां मोिी क्रदतां ी होती. टेर्लर्व्हिनचद शोध १९२०मध्ये बदिदरदत आणलद
गेलद. तेव्हदपदसनू टेर्लर्व्हिनमधनू करमणक
ु ीबरोबरच ज्ञदन आर्ण मदर्हतीचद
प्रसदरही सरू
ु झदलद. १९५०मध्ये इलेक्ट्रॉर्नक कॉम्प्यटु सि र्वकर्सत झदले.
१९६०मध्ये इटां रनेटचद लष्ट्करदसदिी र्वकदस आर्ण वदपर सरू
ु झदलद. १९८०८१मध्ये इटां रनेट सविसदमदन्यदांच्यद वदपरदसदिी, र्वद्यदपीिदांसदिी उपलबध झदले.
१९९०मध्ये नेट कनेर्क्टर्वटी र्मळण्यदची सरु वदत झदली आर्ण नव्यद सहस्रकदच्यद
सरु वदतीलद इटां रनेट कनेर्क्टर्वटी ही आवश्यक बनू लदगली. आतद ती गृहीत धरली
िदते. ज्ञदन आर्ण सांपकि यदसदिी र्वज्ञदन-तांत्रज्ञदनदने मदणसदच्यद बध्ु ्ीलद, वैचदररक
िमतेलद उपलबध करून र््लेले समथि सदधन.
पण िसे अन्न र्मळवण्यदसदिी प्रथम र्नमदिण झदलेली शस्त्रसदधने नांतर
र्हसां दचदर-र्वनदशदसदिीही मदणसदने वदपरली तसेच आतद यद ज्ञदन र्मळवण्यदच्यद
सदधनदांचे होऊ लदगले आहे.
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इटां रनेटिदरे ज्यद सर्ु वधद र्नमदिण झदल्यद त्यदपां ैकी अनेक सर्ु वधद आि
ज्ञदनप्रसदरदऐविी अज्ञदनप्रसदर करतदनद र््सतदत. इमेल, वेबसदइट्सबरोबरच सध्यद
सोशल र्मर्डयदतील फे सबक
ु , ट्वीटर, व्हॉट्सऍप सदधनदांच्यद वदपरदतनू तर
ज्ञदनदऐविी अज्ञदनदलद र्नष्ठद वदर्हल्यद िदतदनद र््सत आहेत. सल
ु िसांपकदितनू िग
एकवटण्यदऐविी ्हु ीचे र्नरोपच अर्धक पोहोचत आहेत. वैज्ञदर्नकतेशी, त्यदत
अांतिितू असलेल्यद र्ववेकर्वचदरदशी कवडीचद सांबांध नसलेले कट्टर धदर्मिक गट,
कट्टर वणििर्षे ी गट, कट्टर रदिकीय िर्ू मकद असलेले गट ही सदधने वदपरून सदऱ्यद
हेतांनू दच सरु ां ग लदवत आहेत. सोशल र्मर्डयदवरून र्हसां दचदरदचद सां्श
े पोहोचवणे,
कदरस्थदने करणे, खोट्यदचे खरे आर्ण खऱ्यदचे खोटे करणे सोपे झदले आहे. सदऱ्यद
िगदलद ्रु दचदरदच्यद तोंडी ्ेणदरे वेगवेगळ्यद गटदांचे ट्रोल्स आर्ण अर्तरे की
यदांच्यदसदिी ही सदधने अग्ी सहिप्रदप्य बनली आहेत. त्यदच वेळी एखदद्यद
गटदसदिी, ििू दगदसदिी सोशल र्मर्डयदचद र्कांवद इटां रनेटचद वदपर शदसकीय
पदतळीवर थदांबवनू , र्कांवद लोकदांनद र्वर्वध कदरणदांनी त्यदपदसनू वांर्चत िे वनू िल
ु मी
सत्तदधदरी स्वतिःसदिी सोयीची पररर्स्थतीही र्नमदिण करू शकतदत. िसे आि
िगदतील मदगदस सरकदरदच्ां यद िदगदत के ले िदते.
यदचीच आणखी एक बदिू अशी की यदच पररवतिनदतनू िरिरून करमणक
ू
्ेणदरी मदध्यमे र्नमदिण झदली. मदगदस रदिकदरणी, प्रर्तगदमी धमिकदरणी यदांच्यद
फदसदत येणदरी िनतद सोडून, कशदचेच कदही न वदटणदरद एक फदर मोिद वगि तयदर
झदलद.
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कोण र्मळवणदर ज्ञदन, कोण वदचणदर, कोण कदहीतरी गांतु दगांतु ीच्यद प्रश्नदांत लि
घदलणदर, कोण डोक्यदलद तदप करून ्ेणदर...
सविसदमदन्य घरदघरदत यद र्वधीर्नर्षेधशन्ू य, र्ववेकशन्ू य आर्ण अग्ीच समु दर
अशद मनोरांिनदच्यद सदधनदांनी िदण मदांडले. वदचनसांस्कृ ती वदढवणदरे र्कांडल र्कती
घरदत असतील, आर्ण टीव्हीचे एकदहून अर्धक सेट्स र्कती घरदतां असतील
अभ्यदस करदयलद हवद.
मल
ु दच्ां यद अभ्यदसदच्यद वेळेलदही टीव्हीचद आवदि कमी न करणदऱ्यद
आईवर्डलदांनी, आिीआिोबदांनी िरलेली घरे र्कती आहेत पदहदयलद हवे.
मठ्ठपणदची परमदवधी असलेल्यद मदर्लकद पदर्हल्यद नदहीत तर आपले प्रदण
िदतील की कदय असे वदटणदरी एक वयोवृध्् र्पढी अनेक घरदांतनू मदनदच्यद
स्थदनदवर आपतिः असते. त्यदांनद ्ख
ु े त्यदांचे टीव्ही
ु वदयचे नदही म्हणनू त्यदांची मल
पदहणे सरू
ु िे वतदत. मग त्यदच
ु े आिीआिोबदच्ां यद सोबतीने पन्ु हद तीच गचदळ
ां ी मल
करमणक
ू पदहून डोकी िरून घेतदत. त्यदांनद यद समु दर मनोरांिनदच्यद समद्रु दत चहुकडे
पदणी आहे पण र्पण्यदलद थेंबही नदही हे कळत नदही हे यद ्ेशदत नक्कीच र््सते
आहे. चकचर्कत घरे , तांडणदरी मदणसे यदांच्यद मदर्लकद पदहदणदऱ्यद लोकदांच्यद
मनदतील नीतीमल्ू यदांच्यद व्यदख्यद र्वरर्वरीत होत िदत चदलल्यद आहेत. तांत्रज्ञदनदतनू
इफे क्ट्स वदपरून के लेल्यद चमत्कदरदच्ां यद पौरदर्णक मदर्लकद पदहून त्यदांच्यद
डोक्यदतील अर्ववेकदच्यद श्रद्धद घट्ट होत चदलल्यद आहेत. ही वयोवृध््, मदनदने श्रेष्ट
मदणसे बेिबदब्दरपणे वदगत आहेत हे त्यदांनद कोणीही धदररष्ट्य ्दखवनू सदांगत नदही
ही मोिीच शोकदर्ां तकद आहे.
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अवैचदररक मनोरांिनदलद, डोक्यदलद तदप नको यद िदवनेलद सोकदवलेली मल
ु े
कोणत्यदही म्ु द्य् दचद, घटनेचद, प्रणदलीचद गदांिीयदिने र्वचदर करूच शकत नदहीत
असद त्यदच्ां यद में्चांू द सदचदच बननू िदतो. फदर थोडी मल
ु े यद सगळ्यद िेंडोळ्यदतनू
सटु तदत आर्ण कदहीतरी वेगळे करू लदगतदत. ही र्वचदर करणदऱ्यद मल
ु दांची सांख्यद
र््वसेंर््वस कमीकमी होत चदलली आहे. आर्ण यदची र्चांतद यद घरदांनद वदटत नसेल
तर ्ेशदचे किीण आहे.
सपां कदिचे हे तांत्रज्ञदन आपली बौर्ध््क प्रगती, उत्क्रदांती करण्यदऐविी बद्ध
ु ीची
िमतद अधोगतीलद नेत चदलले असेल तर त्यदत ्ोर्ष त्यद तांत्रज्ञदनदचद नदही, त्यदचद
गैरवदपर करणदऱ्यद मदणसदांचद होतद यदची इर्तहदसदत नों् होईल.
***

19

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

लढाऊ पत्रकाि आणि सत्तामदांधांचे ट्रोणलंग
‘एडेलमन ट्रस्ट बॅरोमीटर’ म्हणनू ओळखल्यद िदणदऱ्यद एिन्सीने िगिरदतील
मदध्यमदांवरचद सदमदन्य लोकदांचद र्वश्वदस उडत चदललद आहे असे ्शिवणदरद
सवेिणदचद अहवदल प्रर्सध्् के लद आहे. िगिर लोकदांनद मदध्यमे ही श्रीमांतदांच्यद,
रदिकदरण्यदांच्यद हदतदतील बदहुली बननू के वळ नफे खोरी करणदऱ्यद कांपन्यदसां दरखी
वदगतदत असे वदटते. यदत िदरतदतील मदध्यमदांचदही समदवेश आहे.
गमां त अशी की चोरदच्यद उलट्यद बोंबद यद न्यदयदने अशीच अर्वश्वदसदहि, आर्ण
पगदरी प्रचदर करणदरी कदही नवी ऑनलदईन नेटकर मदध्यमे यद अहवदलदचद हवदलद
्ेऊन अनेक िदरतीय मदध्यमे कशी ्ेशदलद ब्नदम करतदत, असर्हष्ट्णतु ेचद
बदगल
ु बवु द उिद करतदत म्हणनू ती अर्वश्वसनीय आहेत अशी बोंब िोकू लदगली
आहेत. सरकदरच्यद र्वरध्् बोलणदऱ्यद पत्रकदरदांनद प्रेर्स्टट्यटू (मदध्यमदांतील वेश्यद)
असे सांबोधणे, आपल्यद बदिनू े वळवण्यदसदिी पोटदथी पत्रकदरदांनद उत्तेिनपर लदलचू
्ेणे वगैरे गोष्टी सरसहद घडत आहेत. इतके की यद झडांु ीच्यद र्वरध्् ब्रही कदढदयलद
अनेक पत्रकदर घदबरू लदगले आहेत. तरीही अनेकिण आपलद कणद र्टकवनू
आहेत. सत्यदची चदड र्टकवनू आहेत. अन्यदयदच्यद र्वरध्् र्लहीत, बोलत आहेत.
र्वश्वदसदहितद िी कदही र्टकून रहदते ती यदच र्वरोधदचद आवदि शदबतू िे वणदऱ्यद
पत्रकदरदांमळ
ु े.
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स्वदतत्र्ां यसेनदनी चमेली्ेवी िैन यदांच्यद नदवे स्त्री पत्रकदरदांनद र््लद िदणदरद फदर
मोि्यद प्रर्तष्ठेचद परु स्कदर यद वर्षी आउटलक
ु मध्ये कदम करणदऱ्यद पत्रकदर नेहद
्ीर्ित यदनां द ्ेण्यदत आलद. यद परु स्कदरदचे कदरण होते गेल्यद वर्षीचद एक
शोधवृत्तदांत.
गेल्यद वर्षी िल
ु ैमध्ये त्यदांनी ‘आउटलक
ु ’ यद मदर्सकदत एक शोधवृत्तदांत प्रर्सध््
के लद. ‘ऑपरे शन बेबीर्लफ्ट’ असे त्यद लेखदचे शीर्षिक होते. आसदम, प.
बांगदलमधील कदही ्दररद्र्यग्रस्त आर््वदसी वस्तीच्यद िदगदांतनू लहदन मल
ु ींनद
र्शिणदसदिी म्हणनू आईवर्डलदांपदसनू ्रू करून ्रू गिु रदत, पांिदब अशद रदज्यदांत
पदिवले गेले. वर्षि होऊन गेले तरीही त्यदांच्यद आईवर्डलदांशी त्यदांचद कोणतदही सांपकि
नदही. यद मल
ु ी नेतदनद कोणत्यदही कदग्पत्रदच
ां ी पतू ितद करण्यदत आली नदही. त्यदांनद
कुिे िे वले आहे यदचद कदहीही पत्तद नदही. नेहद ्ीर्ितने अशद प्रकदरे नेलेल्यद
एकतीस मल
ु ींच्यद प्रकरणदांचद पदिपरु दवद के लद. तीन मर्हने ती यद िदगदत र्फरत होती,
त्यद मल
ु ींच्यद आईवर्डलदनां द िेटत होती. त्यद मल
ु ींनद पदिवण्यदसदिी ्वु े म्हणनू कदम
के लेल्यद सांघर्वचदरदच्यद अधीन झदलेल्यद स्थदर्नकदांनदही िेटत होती. हे सदरे लोक
रदस्वसांघदच्यद सेवदकदयि करणदऱ्यद सांघटकदांच्यद प्रिदवदखदली आलेले लोक होते.
आर््वदसींनद आर््वदसी न म्हणतद वनवदसी म्हणण्यदची लबदडी करणदरे सघां िन
त्यदांच्यदसदिी गेली तीसेक वर्षे सेवदकदयि करीत आहेत. त्यदमळ
ु े प्रिदव तर आहेच.
आर््वदसी सांस्कृ ती ही मळ
ू र्ह्ां ू सांस्कृ तीच आहे- कुिल्यदही तत्वदची पिू द म्हणिे
र्ह्ां धू मिच असतो हे त्यदांचे लदडके तत्वज्ञदन र्तथे प्रसदररत के ले गेले. त्यदांचे मळ
ू
्ेवतदचिन अलग् कदढून र्तथे रदमकृ ष्ट्ण आर्ण र्शव यदांची रोपणी झदली. आर्थिक
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म्तीची लदलचू , सन्मदनदची लदलचू यदतनू ते सहि सदध्य होऊ शकले. यद
सेवदकदयदिचद डांकद नेहमीच र्पटलद िदतदनद आपल्यदलद वेळोवेळी ऐकू येतो. आर्ण
कदही र्िकदणी खरोखरच सदलसपणे कदम चदलत असेलही. त्यदमदगील हेतू सघां र्टत
र्ह्ां ू धमदिचद प्रसदर करणे हदच असलद तरीही अग्ीच नदडलेल्यदलद म्तीचद हदत
कोणत्यदही हेतनू े र्मळदलद तरी तो उपयोगीच असतो. पण यद परगण्यदांमध्ये मदत्र
कुणदचेतरी पदऊल घसरले.
लोकदनां द फसवनू , अांधदरदत िे वनू त्यदांची मल
ु े कुिे ही पदिवणे आर्ण त्यदांचद
सांपकि होऊ न ्ेणे यदलद सदध्यद िदर्षेत अपहरण म्हणतदत. आर्ण ही अपहरणे
सांघदच्यद सेवदिदवी हदतदपदयदांनी के ली हे सत्य नेहद ्ीर्ित यदांनी खल
ु दसेवदर मदांडले.
यद लेखदर्वरध्् बोलणदऱ्यद सघां दच्यद र्कांवद िदिपच्यद लोकदनां ी यद मल
ु ींनद नेमके
कसले र्शिण ्ेऊन नेमके कदय घडवले िदणदर आहे? त्यद यद ्ेशदत की पर्ेशदत
कुिे आहेत? यदची उत्तरे र््ली नदहीत. सांघदचां कदम र्कती छदन आहे, र्कती गोड
आहे, र्कती मस्त आहे असल्यद वणिनदपां र्लकडे यद मल
ु ींचद िदवर्िकदणद शोधण्यदत
त्यदांची म्त झदली नदही. कें द्रदत त्यदांचे सरकदर असनू ही र्कांवद असल्यदमळ
ु े च यद
तक्रदरींनद कदहीही प्रर्तसद् र्मळदलद नदही. सांघदचे कदम चदांगलेच असते अशी
अधां श्रध््द बदळगणदऱ्यद लदखो स्वयसां ेवक आर्ण रदष्ट्ट्रसेर्वकदांनद यद प्रकरणी कदही
सत्य असेल तर अशी शांकदही सतदवत नदही हे ्िःु ख् आहे. नेहद र््र्ितचद अहवदल
र्कत्येक तपशील ्ेतो. छदयदर्चत्रदांसह खरी मदणसे ्दखवतो. तरीही छे ते सगळां
सांघर्वरोधकदांचां कुिदांड आहे अशी शहदमृगी िर्ू मकद सज्िन घेत आहेत. आर्ण मग
्वु ितिनी ट्रोल तर कदय त्यदसदिीच पगदर घेतदत... हे सदरे मदांडल्यदनांतर नेहद ्ीर्ितलद
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गर्लच्छ िदर्षेत बलदत्कदरदच्यद धमक्यद येऊ लदगल्यद, ती र्ह्ां र्ू वरोधी, ्ेशद्रोही आहे
हद लदडकद आरोप तर सतत होतोच आहे. गवु दहदटी न्यदयदलयदत ती आर््वदसी
समदिदत ्हु ी फै लदवते असद आरोप करून र्तच्यदर्वरध्् खटलद ्दखल करण्यदत
िदिपचे कदही स्स्य सक्रीय झदले.
‘बेटी बचदओ’चे ‘बेटी उिदओ’ कसे झदले? यद मल
ु ींचे अपहरण झदले कद, त्यद
खरोखरच कुिे गदयब झदल्यद असतील हे महत्त्वदचे प्रश्न कुणदलदही पडले नदहीत?
मख्ु य मद्दु द कदय िरलद, तर नेहद ्ीर्ितने हे कोणत्यद हेतनू े र्लर्हल?ां ती ्ेशद्रोही
आहे कद?
गेली ्हद वर्षे नेहद ्ीर्ितने मल
ु दांच्यद व्यदपदरदसांबांधी, शोर्षणदसांबांधी
शोधपत्रकदररतद के ली. २०१०मध्ये म्रशदतां चदलणदरे शोर्षण, २०११मध्ये
सदरदां्दच्यद िांगलदत चदललेले शोर्षण र्तने उघडकीस आणले. पण र्तच्यदवर
कधीही हेत्वदरोप झदले नदहीत. पण नव्यद मनच्ू यद नव्यद यगु दतले ट्रोलर्शपदई
हेत्वदरोपदांर्शवदय कदहीही बोलतच नसतदत. प्रकदशक, सांपद्क सवदंवर हेत्वदरोप
झदले. आणखीही कदही हदत र्परगळण्यदच्यद क्लृप्त्यद वदपरल्यद गेल्यद असतील.
कदरण नतां र र्तचद लेख स्वीकदरून छदपणदऱ्यद कृ ष्ट्णद प्रसद् यद सपां द्कदलद
आउटलक
ु च्यद प्रकदशकदांनी कोणतेही कदरण न ्ेतद कदढून टदकले. मग इतर
मदध्यमदांनी चचदि सरू
ु के ली ती अर्िव्यक्ती स्वदतांत्र्यदची. ज्यद अन्यदयग्रस्तदांवर वृत्तदांत
होतद त्यदनां द न्यदय र्मळवनू ्ेण्यदसदिी कुणीही शब् वेचले नदहीत.
गेल्यद आिवड्यदत पर्िम बांगदलमधनू िहु ी चौधरी यद िदिप मर्हलद
मोचदिच्यद अध्यि बदईनदां अटक झदली. र्वियन आर्ण पर्हल्यद महदिदरत
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सीरीयलमध्ये द्रौप्ी म्हणनू र््सलेली रपद गदांगल
ु ी यदांनीही यद रॅ केटलद म्त के ल्यदचे
पढु े येत आहे. आतद हे बांगदलच्यद ्ेशद्रोही तृणमल
ू सरकदरने रचलेलद डदव आहे
वगैरे ििन सरू
ु झदलेच आहे. पण गेल्यद िल
ु ैनतां र हे प्रकरण आतद उघड होणे म्हणिे
नेहद ्ीर्ितच्यद शोधवृत्तदांतदलद सशक्त ्िु ोरद र्मळदल्यदसदरखे झदले आहे.
मद्दु द असद आहे, की असे कदम करणदरी, आर्ण गरीबदतल्यद गरीबदांची व्यथद
मदांडणदरी मदणसांही िदरतीय पत्रकदररतेत आहेत. मदओवद्ी िरवनू छळ करून मग
आत्मसमपिणदचे नदटक उिे करून परु स्कदर, प्ोन्नतीसदिी मदणसदांच्यद र्िवदांशी
खेळ करणदऱ्यद पोर्लस अर्धकदऱ्यदांर्वरध्् र्लर्हणदरे अनेक पत्रकदर आहेत.
र्निियपणे त्यदांनद कदयद्यदची म्त करणदरी मदणसे आहेत. त्यदांनद सतत धमक्यद
येतदत. पण आिकदल यद धमक्यदच
ां े रांग िरद िदस्तच िडक बटबटीत झदलेले
र््सतदत.
नेहद ्ीर्ित म्हणतदत: “ऑनलदइन ट्रोल्सच्यद हल्ल्यदपदसनू कोणतीच स्त्री
पत्रकदर, कलदकदर र्कांवद लेर्खकद वदचत नदही. यद पवू ी मी खदप पांचदयतींच्यद र्वरध््
र्लर्हलां तेव्हद कदही व्यदसपीिदांवरून मलद कदळर्नळां होईपयंत कसां ब्डदवां यदची
आखणी के ली िदत होती. मी उत्तर िदरतदतील वधच्ांू यद व्यदपदरदवर र्लर्हलां तेव्हद
मदझ्यद ग्
ु दांगदत कदटेरी ्दांडकी, र्कांवद धदर्दर धदतचू ी पट्टी घदलनू मदझ्यदवर
बलदत्कदर के लद िदईल असां वणिन करण्यदत आलां. ‘लव र्िहद्’बद्दल मी र्लर्हलां
तेव्हद मी ‘लष्ट्करे तोयबद’वदली आहे असां सदर्ां गतलां गेलां. मी र्ह्ां त्ु ववद्ी
रदष्ट्ट्रवद्दबद्दल र्लर्हलां तेव्हद मलद ‘रदहूल गदांधीची रखेल’ म्हटलां गेलां. गर्लच्छ
लैंर्गक मिकूर, र्लांगदची र्चत्रे मदझ्यद इनबॉक्समध्ये अनेक्द येतदत. एखद्द
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कदटेकोर सत्यमदांडणी के लेलद वृत्तदांत र््ल्यदनांतर िर हद असलद प्रर्तसद् र्मळणदर
असेल तर कुणदही वदतदिहरदलद ते खच्ची करणदरां िरतां. यद मळ
ु े घदबरलेले अनेक
पत्रकदर गप्पच रहदणां पसतां करतील.”
ही िीती खरी आहे. कोणत्यदही म्ु द्य् दांवर र्वरोधी र्लर्हणदऱ्यद अनेक
पत्रकदरदनां द त्यदच्ां यद मल
ु ीचां बरांवदईट करण्यदत येईल अशद धमक्यद आल्यद आहेत.
अर्लकडेच स्वदती चतवु े्ी यदांनी र्लर्हलेल्यद पस्ु तकदतील सत्यशोधदनांतर
र्तच्यदवरही ट्रोलधदड पडलीच होती. तरीही सत्य समोर आणण्यदचे कदम र्तने पदर
पदडले. पण अनेक पत्रकदर गप्प बसनू ‘सांसदरदमधी ऐस आपल्ु यद उगदच िटकत र्फरू
नको’ हीच वर्हवदट रळवतील हे शक्य आहे. सोशल र्मर्डयदमध्ये िसे ट्रोल्स
घसु लेले आहेत तसेच पत्रकदररतेतही आहेत. पत्रकदररतद हे िेत्र ज्ञदनदचे आर्ण
र्वचदरदांचे िेत्र आहे. सत्यरिणदचे िेत्र आहे. त्यदत र्शरलेले, हदती गर्लच्छ
धमक्यदांचद सोटद घेतलेले झोंड ही मोिी र्चांतदिनक गोष्ट िरणदर आहे. पत्रकदर
नदमोहरम झदले तर मग िदर्हरदतींसदिी मदध्यम कांपनी चदलवणदरे शेर्िये- िे आधीच
सरकदरपिदकडे लीन आहेत- त्यदांचीच पत्रकदररतद चदलेल.
सत्यदचे वदतदंकन झदकोळणदरे ियदचे हे वदतदवरण प्रयत्नपवू िक ्रू करदयलद
हवे.
***

25

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

वेळ आलेली आहे...
कसलीही र्वशेर्ष लदयकी नसतदनद के वळ सघां टनेच्यद पदर्िांबयदच्यद बळदवर
इतर लोकदांवर िबर्स्ती करणे, आपल्यदलद हवां तेच करवनू घेणे हे कदही आपल्यद
समदिदत नवीन नदही. इतरही अनेक ्ेशदांत ते चदलचू असत.ां अपवद्दत्मक कदहीही
झदलेलां नदही, तरीही आय़आय़टीच्यद मडू इर्ां डगोमधे र्ित्ती र्चत्रदमां धनू कदढलेल्यद
हनमु दनदची प्रर्तमद र्शवसेनेचे कदही कदयिकते आर्ण नेते यदांनी गांडु र्गरीची झलक
्दखवनू कदढदयलद लदवली आर्ण आय़आयटी सदरख्यद बध्ु ्ीमदन र्वद्यदर्थयदंच्यद
िदण्यदने हद र्बनमहत्त्वदचद, र्करकोळ प्रश्न आहे त्यदवर बोलण्यदसदरखां कदहीही नदही
असां म्हणत र्चत्र खोडून टदकलां- यदमळ
ु े ब्ललेल्यद रोगट वदतदवरणदची छदयद थोडी
अर्धकच गड् झदली हे नक्की.
पदच वर्षदंपवू ी मांबु ई र्वद्यदपीिदत रोर्हटां न र्मस्त्री यद ख्यदतनदम लेखकदची
कद्बां री अभ्यदसदलद होती. अभ्यदसक्रमदची की्ि सांपतदसांपतद यवु दनेत्यदलद कदही
चकमक हवी म्हणनू त्यद कद्बां रीवर आिेप घेऊन ती अभ्यदसक्रमदतनू कदढदयलद
िदग पदडणदरी गांडु र्गरी यदतलीच होती. आर्ण घदबरून तदत्कदळ आज्ञदपदलन
करणदरे अर्धकदरीही यदतलेच होते.
पोरां बदळगनू ररमोटरदज्य करणदऱ्यद र््वांगत नेत्यदच्यद नदवे र्वद्यदपीिदांच्यद िदर्षद
र्विदगदत अध्यदसन सरू
ु करण्यदची घोर्षणद करणदरे मत्रां ीसत्रां ी यदतलेच होते.
गतवर्षी िवदहरलदल नेहरू र्वद्यदपीिदत सत्तदधदरी पि र्कांवद त्यदांच्यद
मदतृसस्ां थेच्यद अिेंड्यदच्यद र्वरोधदत असलेल्यद र्वद्यदर्थयदंनद ्ेशद्रोही िरवण्यदचद
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िो तमदशद झदलद तोही यदतलदच होतद. रोर्हत वेमल
ु दलद आत्महत्येप्रत नेऊन
सोडणदरी पररर्स्थती िरदही न हदतदळणदरे र्वद्यदिीवी यदतलेच होते.
यदत गांडु र्गरीने मनमदनी रदबवणदऱ्यद सांघटनदांचद ्ोर्ष नदही. त्यदांची ती
सहिप्रवृत्ती आहे. असल्यद प्रवृत्तींनद पदयबां् बसदवद यदसदिी व्यक्तीस्वदतांत्र्यवद्ी
लोकशदही व्यवस्थेत न्यदय, मदध्यमे, र्शिण यद िेत्रदतां कदम करणदऱ्यद र्वचदरी
लोकदांवर मोिी िबदब्दरी असते.
ती िबदब्दरी र्निदवणे त्यदनां ी पदतळ के ले की असल्यद टोळीबदि आर््म
प्रवृत्ती कदळिदत घेऊन िगणदऱ्यद र्टळे धदरी, गांडेधदरी, तदबीिधदरी लोकदांची सद्दी
सरू
ु होते. त्यदमळ
ु े अपरदध कुणदचद- यद प्रश्नदचे स्पष्ट उत्तर आहे- वैचदररक कृ तीचद
आळस करत तस्ु त झदलेल्यद र्वचदरी लोकदच
ां द.
यदत एक असद प्रर्तवद् के लद िदतो- ‘त्यदांनद’ र्हसां द करदयलद कदही वदटणदर
नदही. नक
ु सदन आपलच
ु सदन. पण हद वैचदररक
ां होणदर- क्दर्चत् िन्मदचां नक
कृ र्तशीलतेचदच नव्हे तर वैचदररक उद्गदरदचदही आळस के वळ गांडु र्गरीपरु तदच
मयदिर््त रदर्हलेलद नदही.
आि नोव्हेंबरपदसनू पदचशे-हिदरदच्यद नोटद रद्द करण्यदचद िो र्नणिय झदलद
त्यदवरही र्वित्िेत्रदतले फदर मोिके लोक स्पष्टपणे, िदमपणे र्वरोधदत बोलत होते.
अितू पवू ि अशी पररर्स्थती उद्भवली. भ्रष्टदचदर सांपवण्यदचे नदरे ्ेत ्प्ु पट भ्रष्टदचदरदची
्दलने खल
ु ी के ली गेली. गरीब स्तरदतील, र्नम्न मध्यमवगीय स्तरदतील लोक त्यदत
िरडले िदत रदर्हले. पण वृत्तपत्रदतां र्कांवद टीव्हीचॅनेल्सवर नेहमीच बोलणदऱ्यद
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र्लर्हणदऱ्यद मिू िर बहदद्दर र्नििय व्यक्तींव्यर्तररक्त, र्वित्तेच्यद सरु नळ्यदांच्यद
र्शड्यदांच्यद आधदरदवर सख
ु वस्तू नोकरी पटकदवलेले र्विदन कसे चपु रदर्हले हे
पदहदत रहदणां क्लेशकदरक होत.ां
र्वद्यदपीिे , इतर उच्च र्शिण सांस्थद यदांमधनू चदलणदऱ्यद सदमदर्िक
र्वज्ञदनदच्यद र्विदगदतां नू यद र्वर्षयदवां र िदष्ट्य व्हदयलद हवे होते, चचदंचे, वद्दच
ां ,े
टीके चे मांथन व्हदयलद हवे होते. अथिशदस्त्र, समदिशदस्त्र, रदज्यशदस्त्र, न्यदयशदस्त्र,
कृ र्र्षअथिशदस्त्र अशद प्रत्येक र्विदगदर्विदगदतनू ्ेशदतल्यद पररर्स्थतीवर कोरडे
ओढले िदयलद हवे होते. पण ते झदले नदही हे स्पष्ट आहे.
आमच्यद एकद र्मत्रदने कलदर्वद्यदिेत्रदतील एकद सदवििर्नक सांस्थेच्यद िदहीर
कदयिक्रमदत नोटद रद्द झदल्यदमळ
ु े र्कती वदईट पररर्स्थती उद्भवली त्यदचद उल्लेख
करतदच त्यद सांस्थेचे (र्वरोधी पिदचे रदिकीय पदिबळ असलेले) अध्यिमहो्य
त्यदनां द समिदवू लदगले. अशी िदहीर टीकद करणे बरे नव्हे हो...
यद रदज्यदतले तथदकर्थत िदणते नेते तोंडदत गळ
ु णी धरून बसले आहेत त्यदांची
कदरणे समिचू शकतदत. पण कदळद पैसद असण्यदचद सांबांध नसलेले खरोखरच
स्वच्छ चदररत्र्यदचे अभ्यदसू र्विदनही नको ती िदनगड म्हणनू तोंडदलद कुलपू घदलनू
बसतदत तेव्हद यद िनगणमनदचे ््ु वै सदिदत उिे रदर्हलेले मलद र््सते आहे.
सवि नोकर्दर र्विदनदांच्यद नोकऱ्यद सरु र्ित आहेत, एवढ्यद वर्षदंच्यद
यर्ु नयर्नझमनांतर नोकरीची शदश्वती वदटू नये अशी कदहीही पररर्स्थती नदही...
र्नवृत्तीनांतर त्रदस होईल असद र्वचदर करून आमचे र्विदन किीण घडीलद गप्प
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रहदणदर असतील आर्ण सत्तदधदरी झांडु ीपढु े नदांगी टदकणदर असतील तर त्यदांनद
सदमदर्िक र्वज्ञदन र्वर्षयदांतील तज्ज्ञ म्हणवनू घेण्यदचद अर्धकदरच उरत नदही.
फदर थोडे... फदरच थोडे र्विदन र्निियपणे बोलत आहेत. बदर्कच्यदांच्यद गप्प
रहदण्यदमळ
ु े त्यदांची सरु र्िततद र््वसेंर््वस धोक्यदत येते आहे.
हैद्रदबद्ेत रोर्हत वेमल
ु दच्यद मदगे उिे रहदयलदही र्विदन र्शिक पढु े आले
नदहीत, िेएनयच्ू यद र्शिकदांचद अपवद् सोडलद तर आझद्ीच्यद मल्ू यदसदिी
बहुसख्ां य र्वद्यदपीिे वद सस्ां थदमां धील बहुसख्ां य र्विदन मदन तदि करदयलद तयदर नदहीत
ही पररर्स्थती ियदवह आहे. इतके कसे पोटिरू झदलो आपण?
बध्ु ्ीिीवी, बध्ु ्ीवद्ी लोक हे सत्तेचे र्मत्र असदयलद हवेत. ते सत्तदधदऱ्यदपां दसनू
्रू िदतद कदमद नयेत. त्यदांचां र्बनसलां तर ते आक्रस्तदळद गोंधळ घदलू शकतदत
यदबद्दल थोडी िीती असतेच सत्तदधदऱ्यदांच्यद मनदत.
पण आिचे बध्ु ्ीवद्ी सत्तदधदऱ्यदांकडून धोकद होण्यदची चदहूल लदगली तर
लदगलीच तोंडदची गपु र्चळी करतदनद र््सतदत. आपलद ्ेश यदच बध्ु ्ीमांतदांनी
अपदत्र सर्मत्यदच्ां यद हवदली करून टदकलद आहे. गिेंद्र चौहदनलद एकद आवदिदत
र्वरोध नदही के लद आपल्यद बध्ु ्ीमांतदांनी. कदही बोलले आर्ण बरे चसे गप्प रदर्हले.
पदि्यपस्ु तक महदमांडळदवर थेट प्रर्तगदमी पनु रज्िीवनवद्ी एडके र्बडके नेमले गेलेआम्ही कदय करणदर म्हणनू र्शिणिेत्रदतील नदमवांत गप्प रदर्हले. इर्ां डयन कौर्न्सल
फॉर र्हस्टॉररकल ररसचिच्यद अध्यिप्ी फुसके सांशोधन असलेलद, आपल्यद
र्खशदतलद वदयएसआर रदव आणनू बसवलद- आतद तो लोकदच्ां यद मदथी हरप्पन
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नर्तिकेची मतू ी म्हणिे पदविती आर्ण तो सप्रु र्सध्् पतु ळद म्हणिे र्शवशांकर असलद
बोगस ररसचि मदरू लदगलद आहे. आम्ही मनदतल्यद मनदत कण्हतो फक्त.
२०१४ सदली मांबु ई र्वद्यदपीिदत िरलेल्यद नॅशनल सदयन्स कदँग्रेसमध्ये पष्ट्ु पक
र्वमदनदचद अांतररि प्रवदस वगैरे पतांग र्वज्ञदनदच्यद नदवदखदली उडवले गेल.े
र्टआय़एफआरचे सश
ां ोधक डॉ. वदर्हयद सोडले तर िल्यदिल्यद ज्येष्ठ र्विदनदांनी
्दती तृण धरले. कुणीही हद पदचोळद उडवनू ्ेण्यदसदिी धिले नदही.
आतद कॅ शलेसने र्खसे कदपलेल्यद लोकदनां द आमचे अथिशदस्त्रज्ञ अिनू ही
समिदवनू सदांगत आहेत की ही उपदसमदरी म्हणिे ्ेशदच्यद प्रगर्तपथदवरचद एक
टप्पद आहे म्हणनू . हुकूमशहद सिम असेल तर लळ्
ु यदपदांगळ्यद लोकशदहीपेिद तोच
िलद, स्वदतत्र्ां यदपेिद समृध्् गल
ु दमर्गरी िली असां सहि म्हणू लदगलेत र्विदन.
आपलद बलसदगर नेतद कल्यदणकदरी आहे. तरु ां गदांत सडत पडलेली सांशर्यत
्हशतवदद्यदचां ी, आर््वदसी निलवदद्यदांची र्िवतां प्रेते पररर्स्थती र्बघडण्यदलद
िबदब्दर आहेत असांही र्बनर््क्कत मदन्य करतदत. डॉ. सदईबदबदांसदरख्यद र्वकलदांग
प्रदध्यदप्रदकदच्यद कदरदवदसदर्वरध्् पर्ेशदतील र्वद्यदपीिदांचे प्रदध्यदपक उिे रदर्हले.
पण ्ेशदतनू कोलकदतद, र्बहदर आर्ण पिां दब यद के वळ तीन रदज्यदांतील सदतआि
र्वद्यदपीिीय प्रदध्यदपकदांचद सहीर्नशी पदर्िांबद गेलद.
र्नििय मदणसू पण र्वसरून गेलो आहोत कदां आम्ही पगदरदच्ां यद र्पिां ऱ्यदतां ?
खरोखर आिच्यद बध्ु ्ीवांतदांची कदळिी करण्यदचां सत्तदधदऱ्यदांनद खरांच कदही
कदरण नदही. परु स्कदर परत करणदरदच
ां ी रे वडी त्यदनां ी उडवलीच. आर्ण बदकी पगदरी
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बध्ु ्ीवांत शदसकीय प्े, हुद्द,े मदनधने र्मळदली की सोर्यस्कर िदर्षणां-लेखनां करू
लदगतदत. आिच्यद सोशल र्मर्डयदच्यद िमदन्यदत र्कती कमी र्शिक-प्रदध्यदपक
खल्ु यद आवदिदत बोलतदत मोिनू घ्यदव.ां
फ्रेंच इर्तहदसकदर, तत्वज्ञ मदयके ल फौकॉल्ट म्हणतो सत्तेचे खेळ कोणकोणत्यद
पदतळ्यदवां रून चदलतदत, लोकदच्ां यद स्वदतांत्र्यदवर हुकुमशदही तत्वदच
ां ी पकड कशी
घट्ट होत िदते हे ्दखवणां हे र्विदनदांचां कदम आहे. शोर्षण कसां चदलतां ते लोकदांनद
मदहीत असतां. पण ते र्खळर्खळां करण्यदसदिी कोणत्यद वदटद चोखदळदयच्यद हे
बध्ु ्ीवांतदांनी सदांगदयलद हवां. िे िसां आहे त्यदसमोर झक
ु ू न न रहदतद पररर्स्थती
ब्लतद येणां शक्य असतां हे र्विदनदांनी सोप्यद िदर्षेत लोकदांनद समिदवत रहदणे, वदट
प्रत्यि ्दखवणे हेच त्यदच
ां -ां आमचां खरां कदम आहे. ते करदयलद हव.ां
नदहीतर पोटिरू र्विदनदांचद धदक पररिदांपरु तदच रदहील. त्यदही तर गांडु दळून
िे वतद येतदत, कदरण ियदचद रदि्डां चदलवणदरे र्टळे -गांडेधदरी मवदलीच बलवत्तर
होत रहदतील.
आिच्यद िदरतदच्यद घसरत्यद लोकशदही मल्ू यदांच्यद आर्ण चढत्यद
गांडु र्गरीमल्ू यदांच्यद सां्िदित सविच बध्ु ्ीवांतदांनी, -र्शिणिेत्रदतल्यद पगदरी
बध्ु ्ीवांतदांनीही- आपण कदय करतो आहोत, कदय करणां टदळतां आहोत- यदचद र्वचदर
करदयलदच हवद अशी वेळ आलेली आहे. वेळ र्नघनू िदऊ नये.
***
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ति णििच्छे द!
सध्यद िदरतदत सत्तदसमथिन असलेल्यद अनेक र्बनडोक वदचदळवीरदनां द
र्शरच्छे ् करण्यदची िबरी खमु खमु ी आलेली आहे. िवळपदस सदऱ्यद िगदच्यद
शब्कोर्षदतनू हद्दपदर झदलेलद र्शरच्छे ् हद शब् गेल्यद वर्षििरदत अचदनक िदरतदत
कदनदवर येऊ लदगलद आहे.
िदरतीय प्रदचीन वदङ्मयदत- ज्यदत इर्तहदसदची बीिे क्वर्चतच असतीलहीर्शरच्छे ्दचे तरु ळक उल्लेख आहेत. म्हणिे कृ ष्ट्णदने र्शशपु दलदचद र्शरच्छे ् के लद,
द्रोणदचद र्शरच्छे ् दृष्टद्यम्ु नदने के लद, रदहूचे र्शर उडवनू अवकदशदत फे कले गेले,
र्कांवद र्शवशांकर, ्गु दिकदली यदांच्यद गळ्यदत नरमांडु मदळद असतदत म्हणिे त्यद नरदांचे
र्शरच्छे ् त्यदांनी के लेले असतील वगैरे. यद पर्लकडे फदरसे उल्लेख सदपडत नदहीत.
गेल्यद सहस्रकदच्यद उत्तरदधदित र्शरच्छे ्दची र्शिद ्ेण्यदचे प्रमदण पदिदत्य ्ेशदांत
बरे च िदस्त होते. तेव्हद िदरतीयदांच्यद तल
ु नेत पदिदत्य अग्ीच रदनटी होते असद
आपलद लदडकद आर्ण कदही प्रमदणदत सत्य समि आहे. िमिनीतील ल्यॅन्डसि
िदगदत, फ्रदन्स, इग्ां लांडमध्ये र्शरच्छे ्दच्यद र्शिद सरसकट फमदिवल्यद िदत असत.
इस्लदमी ्ेश, िपदन, सेर्ल्टक प्रदतां सदरीकडे र्शरच्छे ्दने मदरणे रळलेले होते.
र्ब्रटनचद रदिद पर्हलद चदल्सि यदलद घटनदत्मक रदिेशदहीच्यद चचेच्यद कदळदत
क्रॉमवेलच्यद रदिवटीत र्शरच्छे ् करून िदर करण्यदत आले होते. त्यद कदळदत
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र्शरच्छे ्दने मृत्यू ्ेणे हद ्ेहदन्तर्शिेचद सवदित सन्मदननीय प्रकदर मदनलद िदत असे.
कदरण मदरल्यद िदणदऱ्यद मदणसदांनद कमीत कमी वे्नद होऊन मृत्यू येत असे
र्नरीिणदतां ी िरवण्यदत आले होते. फ्रेंच रदज्यक्रदतां ीतील ्हशतीच्यद रदिवटीत िे
घदऊक र्शरच्छे ् झदले त्यदत िमिन अर्ियांतद अांटोन लईु यदने र्डझदइन के लेले
र्शरच्छे ् सांयत्र वदपरदवे आर्ण मरणदऱ्यदलद कमीत कमी त्रदस व्हदवद असे डॉ. िोसेफ
र्गलोर्टनने सचु वले. तो वदपर सरू
ु झदलद आर्ण त्यद सांयत्रदलद र्गलोर्टनचेच नदव
र्चकटले. १९७७पयंत र्गलोटीनने र्शरच्छे ् करणे फ्रदन्समध्ये सरू
ु होते. नांतर
१९८१मध्ये तेथे मृत्य्ू डां दची र्शिदच कदयद्यदने ब्ां करण्यदत आली.
नदझींनीही र्गलोर्टनचद वदपर करून हिदरो लोकदांचे र्शरच्छे ् के ल्यदचे उघड
झदले आहे. फ्रेंच क्रदतां ीमधे र्शरच्छे ्दने १६५४९ लोकदांनद मदरले गेले तर नदझींनीही
तोडीस तोड १६००० लोकदांनद र्गलोर्टनखदली मदरले. अखेर एकर्वसदव्यद शतकदत
यद सवि ्ेशदनां ी र्शरच्छे ्दची र्शिद पणू िपणे थदांबवली. फक्त सौ्ी अरे र्बयदच्यद
शदसनदने शदररयदनसु दर र्शरच्छे ् आर्ण अल कदइ्द, आय़र्सस यदच्ां यद
्हशतवदद्यदांनीच र्शरच्छे ् करून िगदलद ्हशत घदलण्यदचे बेशरम प्रकदर के ले.
र्शरच्छे ् के ल्यदनतां र रक्तदच्यद र्चळकदडां ् यद ्रू वर उडतदत, र्शरही तीन फूट ्रू
िदऊन पडते आर्ण ते दृश्य अर्तशय अमदनर्षु , र्कळसवदणे असते अशी वणिने
आहेत. फ्रेंच रदज्यक्रदांतीमध्ये लोक र्पकर्नकसदरख्यद वदतदवरणदत र्शरच्छे ्
पदहदण्यदसदिी येत ही िनर्वकृ तीची परमदवधी होती. शोर्षणदचद कडेलोट
झदल्यदनांतरची ती प्रर्तर्क्रयद असली तरीही मदनवी सांवे्नदशीलतेवरचद कलांकच
होतद तो.
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आि एकीकडे मृत्य्ू डां दची र्शिदच रद्द व्हदवी यदसदिी प्रयत्न सरू
ु झदले आहेत.
पण तरीही िे मृत्य्ू डां होतदत ते र्शरच्छे ्दने नसतदत.
आि हे पदहदतदनद ऐकतदनद अर्तशय ्िःु ख वदटते, लदि वदटते की सत्य-र्शवसां्ु रदचद नदमिप करणदऱ्यदांच्यद ्ेशदत र्ह्ां त्ु ववदद्यदांची सत्तद लोकशदही सिदगृहदत
स्थदपन झदलेली असतदनद पन्ु हद र्शरच्छे ्दची उद्ददम िदर्षद होऊ लदगली आहे. आर्ण
असे कदही िदर्षणदांत ऐकले की त्यदलद र्वरोध करण्यदऐविी श्रोत्यदांनदच खनू चढतो
आहे. असले वक्ते िनतेलद अर्धकदर्धक पटू लदगले आहेत. आर्ण हे बोललेले
िनतेलद आवडते आहे हे पदहून अर्धकदर्धक वक्ते उधळू लदगले आहेत. र्वकृ तीचे
्ष्टु चक्र गरगरत र्फरते आहे.
रदस्वसघां दचे एक सह प्रचदरप्रमख
ु प्दवरचे प्रचदरक डॉ कांु ्न चद्रां दवत यदांनी
उज्िैन येथील सदवििर्नक सिेत बोलतदनद के रळच्यद मख्ु यमांत्र्यदांचद र्शरच्छे ् करून
ते आपल्यदकडे आणनू र््ल्यदस एक कोटी रपयदच
ां े बर्िस ्ेण्यदची घोर्षणद के ली.
आतद त्यदांची हकदलपट्टी करण्यदचे और्चत्य सांघदने ्दखवले आहे. (अथदित िो
एक्द सांघदत िदतो तो कदयम सांघदतच असतो हे िसे नथरु दमच्यद बदबतीत खरे होते
तसे कुणदच्यदही बदबतीत खरे असते तो िदग वेगळद.) त्यदच्ां यदवर कदय्ेशीर
कदरवदईही झदली. पण त्यदनांतर आपले र्वधदन मदगे घेण्यदपवू ी ‘मी िे बोललो त्यदलद
लोकदांचद िो प्रर्तसद् र्मळदलद त्यदमळ
ु े मी आनां्दत आहे’ असेही त्यदांनी सदांर्गतले
होते.
नेहमीच आगखदऊ बोलण्यदत पढु े असणदरे है्रदबद्ेतले िदिप आम्दर टी
रदिदर्सगां योगी आर््त्यनदथचे सरकदर उत्तरप्र्ेशमध्ये आल्यदनतां र खपू च उत्सदर्हत
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झदले. आतद उत्तर प्र्ेशदत ‘अपने बदप की सरकदर’ आहे. ्ेशिरदतनू सगळे
रदमसेवक तेथे िदऊन मांर््र बदांधतील. पढु ल्यद वर्षी र्तथे रदममांर््र झदलेले असेल
वगैरे वक्तव्य करतदनदच त्यदनां ी आणखी एक ्गु दणी झदडून टदकली. िो अयोध्येत
रदममांर््रदच्यद बदांधणीलद र्वरोध करील त्यदचद मी स्वतिः र्शरच्छे ् करे न असे त्यदांनी
िदहीर के ले.
पर्िम बांगदलमध्ये हनमु दन ियांती िोरदत सदिरी करणदऱ्यद एकद िमदवदवर
पोर्लसदांनी छडीमदर के लद. त्यदवरून सांतप्त झदलेले िदिप यवु द आघदडीचे नेते
योगेश वदश्नेय यदांनी आवदहन के ले की कुणीही पढु े यदवे ममतद बदनिीचां द र्शरच्छे ्
करदवद आर्ण अकरद लदखदचे बर्िस घेऊन िदवे. यदनांतर पररसरदत तणदव र्नमदिण
झदलद, पोर्लसतक्रदर झदली आर्ण सीआय़डीने ्खल घेत वेगवेगळी खनू ,
कदरस्थदन, िनसम्ु दय िडकदवणे यदबदबतची कलमे लदवनू कदरवदईस सरु वदत
के ली आहे. िदिपच्यद नेत्यदांनी हद मख
ू िपणद आहे असे म्हणनू वदश्नेयपदसनू अांतर
रदखदयलद सरु वदत के ली. इकडे आणखी एक मख
ू ि र्शरोमणी र्टपू सल
ु तदन मर्श्ीचे
इमदम- िे ममतदांच्यद र्नकटवती आहेत म्हणे त्यदांनी कडी के ली- वदश्नेयचे र्शर कदपनू
आणणदरदस त्यदांनी बदवीस लदखदचे बिीस िदहीर के ले. तम्ु ही एक वेडे तर आम्ही
्प्ु पट वेडे. मग आणखी एकिण सरसदवले- समदिवद्ी पिदचे मदिी आम्दर
िमीर उल्लद म्हणदले वदश्नेयची िीि कदपनू आणद. वदश्नेयने मी हे रदगदच्यद िरदत
बोललो असे सदांगनू मदफी वगैरे मदगनू टदकली. रदग येणे, मदरदमदऱ्यद हे कदही
रदिकदरणदत नवीन नदही. पण प्रश्न आहे तो ब्ललेल्यद िदर्षेचद. आपली सांतदपदची
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िदर्षद अर्धकदर्धक र्हस्रां होऊ लदगली आहे. पढु े िदण्यदऐविी अर्धकदर्धक मदगदस
होऊ लदगली आहे. आर्ण हे मनपसांत वदटू लदगले आहे.
आर्ण अग्ी कदलपरवद कदश्मीरच्यद र्चघळत्यद पररर्स्थतीबद्दल बोलतदनद
सांतप्त ्गडफे क करणदऱ्यद कदर्श्मरी लोकदांची बदिू घेणदऱ्यद डॉ. फदरूख अब्ल्ु लद
यदचां ेही र्शर कदपनू आणनू ्ेणदरदस बिीस िदहीर झदले आहे. आग्रद येथील
बिरांग्लदच्यद गौरिद ्लदचे प्रमख
ु गोर्वां् परदशर यदांनी फदरूक अब्ल्ु लद यदांचे
र्शर कदपनू आणणदरदस मी एक लदख रपयदचे इनदम ्ेईन अशी घोर्षणद के ली.
मदगे रदम्ेव बदबदनेही िो िदरतमदतद की िय म्हणणदर नदही त्यदचे डोके उडवले
पदर्हिे अशद अथदिचे िदष्ट्य के ले होते.
यद सवि र्शरच्छे ्वेड्यद, मृत्य्ू दत्यद लोकदांमध्ये अथदितच इस्लदमचे खां्े
पदईकही आहेत. त्यदांचे तर आ्शिच अलकदई्दचे ्हशतवद्ी. उत्तर प्र्ेशमधील
बसपचे आम्दर यदकूब कुरे शी यदनां ी मोहमां ्दचे तथदकर्थत कदटूिन प्रर्सध्् करणदऱ्यद
पॅरीसमधल्यद चदली हेबडोच्यद पत्रकदरदांनद मदरणदऱ्यदांनद एकदवन्न कोटीचे बिीस
िदहीर के ले होते. एवढद पैसद ते कुिून आणणदर होते हद प्रश्न पडण्यदपेिदही एवढद
िेर्ष हे लोक कुिून आणतदत हद खरद प्रश्न आहे. अकबरद्दीन ओवेसीने तर आम्ही
पांचवीस कोटी िदरतीय मसु लमदन शांिर कोटी र्ह्ां नांू द िदर करू असलद बकवदस
के लद होतद...
असे कदही करदयची तयदरी प्रत्यिदत गरीब िनतेने ्दखवली नदही तरीही त्यदांनद
असली िदर्षद आवडते आहे हे खरे सक
ां ट आहे.
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पन्ु हद एक्द सत्तदधदरी पिदच्यद बदिनू े असणदऱ्यद सदमदन्य मत्दरदांनद,
लोकदांनद, तरणदांनद आवदहन करदवेसे वदटते. यद र्वकृ तीच्यद आगीशी खेळ खेळू
नकद. िे धमिर्वकृ तीचे ्ष्टु तत्व आय़र्सस, अलकदई्दलद िन्म ्ेऊन गेले तेच
्ष्टु तत्व तमु च्यद धमिर्वकृ तीच्यद पोटीही फळे ल. र्नरपरदधदांचे प्रदण घेणदऱ्यद, कुटुांबे
उ्ध्् वस्त करणदऱ्यद घटनदांचे कदरण यद ्ेशदच्यद प्रदचीन सांस्कृ तीतनू पढु े येऊ नये.
अनेक ्ष्टु गोष्टींसोबतच यद सांस्कृ तीत अर्तशय चदांगल्यद गोष्टीही आकदरदलद आल्यद
आहेत. आपल्यद सांस्कृ तीतील सां्ु रतत्वदच्यद गळ्यदतली नरमांडु मदळद कदयमची
त्यदज्य िरवनू त्यदतील चौसष्ट कलदच
ां ेच ितन करण्यदचद शहदणपणद ्दखवदयलद
हवद. िदरतदत र्गलोटीन कलेचद उ्य व्हदयलद नको.
र्शरच्छे ्दची िडक िदर्षद करून के वळ मद्दडदच्ां यदच िदवनेलद हदत घदलणदरे िे
नेते आहेत त्यदांचद बां्ोबस्त वेळीच के लद पदर्हिे. नदहीतर तमु च्यदच सांस्कृ तीच्यद
मस्तकदची शांिर शकले उडून तमु च्यदच पदयदशी लोळू लदगतील. तो स्वतिःच
स्वतिःचद के लेलद र्शरच्छे ् पदहदयलद र्शल्लक असेल फक्त वे्नेचद कल्लोळ...
नदनगरहदरच्यद िग्न गहु दांमध्ये उडदलेल्यद कल्लोळदसदरखद.
***
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युद्ांचे दलाल आणि माध्यमांचे स्वामी
महदरदष्ट्ट्रदतल्यद बहुसख्ां य लोकदनां द रदिीव चद्रां शेखर हे नदव मदहीतही नसेल.
पण हे नदव मदहीत असदयलद हवां. यदची कदही महत्त्वदची कदरणां आहेत. एक म्हणिे
आपले नेशन वॉन्ट्स टु नौ वदले ओरडब गोस्वदमी यदांनी िे नवीन ररपर्बलक नदवदचे
न्यिू चॅनेल कदढण्यदची घोर्षणद के ली आहे त्यदचे मॅनॅर्िगां डदयरे क्टर आर्ण त्यद
चॅनेलमध्ये पैसद घदलणदरी असदमी म्हणिे रदिीव चांद्रशेखर. रदज्यसिेत अपि पण
एनडीएचे समथिक खदस्दर म्हणनू ते आहेत. आर्ण अपि म्हणनू इतकद कदळ
कनदिटकमध्ये वदवरल्यदनतां र गेल्यदच वर्षी रीतसर के रळ एनडीएचे उपदध्यि म्हणनू
त्यदांची नेमणक
ू करण्यदत आली.
रदिकदरणदत कुिल्यद व्यक्तीचां िदग्य कसां फळफळे ल हे वर्हवदटेने चदलणदऱ्यद
सदमदन्य मदणसदलद कधीही कळू शकत नदही. बरे चसे र्शिण अमेररके त झदलेले,
अर्तशय तल्लख असे हे रदिीव चांद्रशेखर. यदांचे िदग्य आतद र्वर्वधदांगदने फळफळू
लदगले आहे असां लवकरच ्ेशदलद पदहदयलद र्मळे ल. मो्ीप्रर्णत िदिप सरकदरने
पदर्कस्तदनशी यध्ु ् करण्यदचद ज्वर सरु वदतीच्यद र््वसदांत बऱ्यदपैकी चढवत नेलद.
मग आतां ररदष्ट्ट्रीय रदिकदरणदतील वदतदवरण पदहून आर्ण शदल, निरदण्यदच
ां ी
मत्ु सद्देर्गरी के ल्यदनांतर तो िरद थांडदवलद. पण ्ेशदतील सत्तद हदती घट्ट िे वदयची तर
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मर्ु स्लम िेर्ष, पदर्कस्तदनशी यध्ु ् वगैरे तथदकर्थत ्ेशिक्तीचे ििन सरू
ु िे वदवेच
लदगेल. त्यदमळ
ु े तो प्रश्न कधी नद कधी पन्ु हद वर येणदरच.
एनडीए सरकदरने सांस्ीय सांरिण सर्मतीवर रदिीव चांद्रशेखर यदांची र्नयक्त
ु ी
के ली आहे. गेल्यद अडीच वर्षदंत सरकदरी यांत्रणेतनू खदिगी व्यक्तींचद फदय्द
होण्यदची अनेक उ्दहरणे घडली. त्यदत आतद रदिीव चद्रां शेखर यदच
ां े नदव मख्ु य
आहे. यद अपि खदस्दरदची ही र्नयक्त
ु ी मोिी कुतहू लिनक आहे.
िदरतदलद लदगणदऱ्यद सांरिण सदमग्रीच्यद उत्पद्नदत चद्रां शेखर यदनां ी गतांु वणक
ू
के ली आहे. त्यदांची एक कांपनी आहे ज्यर्ु पटर कॅ र्पटल. यद कांपनीची गांतु वणक
ू आहे
ऍर्क्ससके ड्स यद कांपनीमध्ये. आर्ण त्यद कांपनीच्यद इतर उद्योगदतलद एक उद्योग
आहे सरां िण िेत्रदसदिी प्रणदली तयदर करण्यदच.ां िदरतदच्यद सरां िण व्यवस्थेसदिी
सदमग्री ्ेण्यदसदिी त्यदांनद प्रमदर्णत करण्यदत आले आहे असे त्यदांच्यद सांस्थळदवर
स्पष्टच म्हटले आहे.
िदरतीय सांरिण सदमग्रीच्यद उत्पद्नदसदिी एक िदगी्दर िदरतीय असदवद
लदगतो. तरच र्व्ेशी कांपन्यद त्यदच्यदशी करदर करून िदरतदलद हवी असलेली
सदमग्री िदरतदत तयदर करू शकतदत. त्यद पध््तीने ऍर्क्ससके ड्स बदिदरदत र्वर्वध
र्व्ेशी कांपन्यदांशी करदर करून आहेच. र्शवदय ती स्वतांत्रपणेही कांत्रदटे घेते. गेल्यद
वर्षी मदचि मर्हन्यदत यद कांपनीलद सरां िण मांत्रदलयदचे एक कांत्रदट र्मळदल्यदचे त्यदनां ी
स्वतिःच घोर्र्षत के ले होते.
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आतद यद महो्यदांचद यध्ु ्दसांबांधीचद उत्सदह पहद. पदर्कस्तदनच्यद कुिल्यदही
व्यक्तीलद, सांस्थेलद, खेळदडूलद िदरतदत प्रवेश ्ेऊ नये अशी त्यदांनी सचू नद सांस्ीय
सर्मतीच्यद बैिकीत के ली. पदर्कस्तदनशी सवि प्रकदरचे आर्थिक, व्यदपदरी आर्ण
सदांस्कृ र्तक सांबांध सांपवदवेत हे र्वधेयकच त्यदांनी मदांडले. इतके च नव्हे तर पदर्कस्तदनी
व्यक्ती असेल असे कुिलेही र्वमदन िदरतदच्यद आकदशदतनू िदरतदच्यद िमू ीवरून
उडत िदतद कदमद नये अशी सचू नदही त्यदांनी के ली होती. पदर्कस्तदन हे ्हशतवद्ी
रदष्ट्ट्र म्हणनू घोर्र्षत करदवे असे र्वधेयकही त्यदांनी सांस्ेत रे टले होते. त्यदांच्यद मते
पदर्कस्तदनशी सबां धां िे वणे एकदच प्रकदरे सांिवते. सघां र्षदिचद सबां धां . यध्ु ्दचद सबां धां .
असल्यद यध्ु ्खोरीलद यध्ु ् प्रत्यि कधीच न अनिु वलेले बदर्लश लोक पदर्िांबद
्ेतदत. त्यदत प्रश्न असतो तो िदवर्नक. मदर्हती नसल्यदमळ
ु े आगखदऊ बोलणदरे
लोक अनेक असतदत. पण तो िदबडेपणद म्हणनू सोडून द्यदयलद हवद. आपल्यद
िदवनद चेतवनू , खेळवनू त्यदतनू फदय्द उकळणदरे शस्त्रदस्त्रदांचे ्लदल ्ेशिक्त
नसतदत तर फक्त फदय्दिक्त असतदत हे त्यदांच्यद गदवीही नसते. पण यध्ु ्ज्वर
वदढवणे सोपे झदले असल्यदच्यद कदळदत प्दचद ्रु पयोग करून िनतेलद यध्ु ्दसदिी
प्रवृत्त करणदरे रदिमदन्य रदिश्री यद ्ेशदत आहेत यदचे िदन आपण िे वदयलद हवे.
ज्यद ज्यर्ु पटर कॅ र्पटल यद कांपनीची रदिीव चद्रां शेखर यदनां ी स्थदपनद के ली ती
कांपनी आतद अणिव गोस्वदमीच्यद ररपर्बलक यद नव्यद चॅनेललद िदगी्दर बननू
आर्थिक पदिबळ ्ेते आहे. यद कांपनीची वदटचदल कशी होणदर हे त्यदांच्यद एकद
अर्धकदऱ्यदने पदिवलेल्यद इमेल्सवरून स्पष्ट होते आहे.
40

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

सदऱ्यद सांपद्कदांनद, वदतदिहरदांनद त्यदांनी कळवले की त्यदांची मते आर्ण त्यदांची
मदांडणी ही मध्यममदगी पण उिवीकडे झक
ु णदऱ्यद र्वचदरसरणीचीच असदयलद हवी.
आपल्यद चेअरमनच्यद म्हणिे रदिीव चद्रां शेखरच्यद र्वचदरधदरे शी िळ
ु णदरी मते
असलेलेच लोक नोकरीवर िे वले िदवेत. आर्ण चांद्रशेखर यदांचे ‘रदष्ट्ट्रप्रेम’ आर्ण
‘शदसन’ यदांच्यद कल्पनदांशी सवि पत्रकदरदांची चदांगली ओळख करून ्ेण्यदत यदवी.
(हद सां्श
े ्सु ऱ्यद र््वशी घदईघदईने मदगे घेण्यदत आलद). अशद यद चद्रां शेखरदांच्यद
िोडीलद कल्लोळस्वदमी अणिब आल्यदनांतर यध्ु ्ज्वर तदपवण्यदचे प्रयत्न कसे
पध््तशीर पदर पडू लदगतील ही कल्पनद करदयलद कदही फदर मोि्यद कल्पनदशक्तीची
गरि नदही.
आतद प्रश्न असद आहे, ज्यदच
ां े र्हतसांबधां सरळसरळ सरां िण सदमग्रीच्यद
उत्पद्नदत गांतु लेले आहेत अशद व्यक्तींनद सांस्ीय सांरिण सर्मतीवर िे वणे हे कें द्रदत
कुणदलदच कसे अयोग्य वदटत नदही? यध्ु ् होण्यदत स्वदरस्य असलेली व्यक्ती
सरां िणदच्यद ससां ्ीय सर्मतीवर? की हेच योग्य वदटते?
सदमदन्यदांनी एक लिदत िे वदयलद हवे. यध्ु ् ही एक अत्यांत घदतकी घटनद
असते. त्यदत मरणदरे सैर्नक सत्तदधदऱ्यदच
ां े गणगोत नसतदत. त्यदतनू येणदऱ्यद कष्टमय
र््वसदांनद तोंड द्यदयलद लदगते ते यद ्ेशदतल्यद रदिीव चांद्रशेखर, अणिब आर्ण
सत्तेवर असलेल्यद वदर्चवीरदांनद नव्हे. त्यदांनद फदय्दच र्मळणदर असतो. यद नद त्यद
प्रकदरे . अनदथ होणदर असतदत आपली घरकुले. पगां ू होणदर असतदत सदध्यदसध्ु यद
लोकदांची मल
ु े. शत्रचू द बदगल
ु बवु द फुगवनू आपल्यदलद फसवणदऱ्यद यद यध्ु ्दच्यद
कदरखदन्दरदांपदसनू सदवध रहदयलद हवे.
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‘िमिन यध्ु ्पदिदतनू ’ यद नदवदची बटोल्ट ब्रेख्त यद िमिन प्रर्तिदवांतदची ही
कर्वतद मी अनवु दर््त के ली होती. त्यदतील कदही ओळी येथे ्ेत आहे. शांिर वर्षे
झदली तरी कर्वतेची हदक तशीच तीव्र आहे.
...
ज्यदच्ां यद िेवणदच्यद टेबलदवर यथदर्स्थत अन्न आहे
ते ्ेत आहेत समदधदनी रहदण्यदचे धडे.
सदरद पैसद ज्यदांच्यद पदयदशी िमद होणदर आहे
ते समिदवत आहेत त्यदगदची महती
िरपेट िेवणदरे िक
ु े कांगदलदांनद सदांगतदहेत
पढु े फदर चदगां ले र््वस येणदर आहेत सवदंनद.
्ेशदलद पढु ेपढु े नेत खदईत घेऊन चदललेले
म्हणतदत सदमदन्यदनां द- रदज्य करणां िदरी किीण हो...
पढु दरी िेव्हद शदांततेच्यद गप्पद करतदत
तेव्हद सदमदन्य लोकदांनद समितां
लवकरच यध्ु ् होणदर.
पढु दरी िेव्हद यध्ु ्दलद र्शव्यदशदप ्ेतदत
तेव्हद िरतीचे आ्ेश र्लहून तयदर असतदत.
वरचे लोक म्हणतदतयध्ु ् आर्ण शदांततद ्ोन र्िन्न गोष्टी आहेत.
पण त्यदांची शदांततद आर्ण त्यदांचे यध्ु ्
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िणू एक वदरद आर्ण एक वद्ळ- समिनू घ्यदयचां
त्यदांच्यद शदांततेतनू यध्ु ् तरदरू लदगतां
आईच्यद पोटी िन्मलेलां पोर
िसां वदगवतां र्तचदच ियदण तोंडवळद.
त्यदांच्यद शदांततेतनू िगलांवदचलेलां िे कदही
तेही िदर करून टदकतां त्यदांचां यध्ु ्.
यध्ु ् िवळ येत चदललांय.
हे कदही पर्हलच
ां नव्हे.
यदआधीही झदली बरीच यध्ु ्े.
गेल्यद... शेवटच्यद यध्ु ्दच्यद वेळी
र्ितां होते आर्ण िेते होते
र्ितदांमध्येही िनसदमदन्य होते उपदसमदर झदलेले
आर्ण िेत्यदांमध्येही होते िनसदमदन्य उपदशी खांगलेले.
कूच करून िदतदनद मदहीत नसतां अनेकदनां द
त्यदांचद शत्रचू त्यदांचां नेतत्ृ व करीत असतो.
त्यदांनद आज्ञद फमदिवणदरद आवदि
असतो त्यदांच्यद शत्रचू दच आर्णशत्रबू द्दल बोलणदरद तो मदणसू च
असतो स्वतिःच त्यदच
ां द शत्र.ू
हे सेनदनदयकद, तझु द रणगदडद के वढद बलशदली आहे
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िांगलां िईु सपदट करत िदईल आर्ण शेकडो मदणसदांनद लोळवील
पण त्यदत एकच ्ोर्ष आहे
तो चदलवदयलद मदणसू लदगतो
हे सेनदनदयकद, तझु ां बॉम्बर िबर्स्त आहे.
वद्ळवेगदने ते उड्डदण करतां आर्ण हत्तीपेिद िड ओझां वदहून नेतां.
पण एकच ्ोर्ष आहे त्यदत
ते ्रु स्त करदयलद मदणसू लदगतो.
हे सेनदनदयकद, मदणसू मोिद उपयक्त
ु प्रदणी आहे.
तो उड्डदण िरू शकतो, आर्ण सांहदर करू शकतो
पण एकच ्ोर्ष आहे त्यदच्यदत
तो र्वचदर करू शकतो.
...........
यध्ु ्दच्यद िीर्षण खदईत कुणदच्यदतरी वैयर्क्तक नफ्यदच्यद महत्त्वदकदि
ां दपां दयी
आपले सैर्नक, आपली मदणसां लोटली िदणदर नदहीत एवढी कदळिी नक्कीच
घ्यदयलद हवी.
***
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भीम पॅन्थसस
सहदरनपरू आर्ण शबबीरपरू . उत्तर प्र्ेशमधल्यद यद ्ोन शहरगदवदच
ां ी नदवां गेल्यद
मर्हन्यदपदसनू ्ेशदच्यद वृत्तिेत्रदच्यद पटलदवर आली. त्यदचबरोबर एक नवीन नदव
्मु ्मु ू लदगलां, िीम आमी.
महदरदष्ट्ट्रदतलद ्र्लत पॅन्थसि गदिू लदगले तो कदळ स्वदिदर्वकपणे आिवलद.
अन्यदयदर्वरद्ध, न ब्लणदऱ्यद वृत्तीर्वरध्् मिु ी वळून झेपदवू पदहदणदरे ्र्लत पॅन्थसि.
सदरद महदरदष्ट्ट्र ढवळून र्नघदलेलद. बदबदसदहेबदनां ीच स्थदपन के लेल्यद ररपर्बलकन
पिदच्यद नेतत्ृ वदने न्यदय र्मळवण्यदच्यद अपेिद पणू ि के ल्यद नव्हत्यद, र्शवदय
त्यदांच्यदतील गटतटदांची सांख्यद वदढतीच होती. ्र्लतदांचे प्रश्न धसदस लदवण्यदत ते
कमीच पडत होते. १९७४मध्ये रदिद ढदलेंचद ‘कदळद स्वदतत्र्ां यर््न’ हद लेख र्शर्ितअल्पर्शर्ित ्र्लत तरणदांच्यद उरदत घसु लद. महदरदष्ट्ट्रिरच नव्हे तर ्ेशिर
्र्लतदांवरचे अत्यदचदर वदढले होते. ्र्लतदांच्यद र्स्त्रयदांनद नदगवे करून र्धांड
कदढण्यदच्यद घटनद ग्रदमीण महदरदष्ट्ट्रदत घडत होत्यद. ्र्लत पॅन्थसि यद तदज्यद
रक्तदच्यद सांघटनेने र्वद्रोहदची हदक र््ली. ्र्लत तरणदांनद सदांर्गतले गेले- सहन करू
नकद, प्रर्तकदर करद. प्रथमच असद खबां ीर आवदि उमटलद होतद. वरळीतनू हिदरोंचद
मोचदि र्नघदलद तेव्हद त्यदलद र्मळदलेलद प्रर्तसद् मांबु ईलद आर्ण महदरदष्ट्ट्रदलद
िबर्स्त हद्रवनू गेलद. यद मोचदिमध्ये मोचेकऱ्यदांवर िरवनू ्गडफे क करण्यदत
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आली, पोर्लसदांनी क्रूरपणे बे्म लदिीमदर के लद. ढदले, ढसदळदांनद पन्ु हदपन्ु हद अटक
करण्यदत आले. पण ्र्लत तरण र्िऊन गप्प रहदत नव्हते. एक वेगळांच र्वद्रोही
वदतदवरण तयदर झदल,ां होत रदर्हलां.
हद झांझदवदत आतद कदय करील असां वदटत असतदनद- ्र्लत पॅन्थसि फक्त तीन
वर्षदिची झदलेली असतदनद आर्णबदणी िदहीर झदली आर्ण वद्ळदलद कोंडून पडदवां
लदगलां. ्र्लत पॅन्थसिची चळवळ अपेिेइतकी बळकट रदर्हली नदही... पढु चद
इर्तहदस तसद गळदिलेलद आहे. र्िणग्यद होत्यदच पण त्यदांचद िदळ होऊ शकलद
नदही.
ही सदरे उिळणी मनदत होण्यदचे कदरण ्ेशदच्यद रदिकीय पटदवर िोम्दरपणे
आलेली िीम आमी.
्र्लतदांच्यद पदर्िांबयदवर, बहुिनदांच्यद पदर्िांबयदवर सत्तद हस्तगत करतदनद
मदयदवतींनी पर्हली घोर्षणद र््ली होती ‘र्तलक, तरदिू और तलवदर, मदरो इनको
ितू े चदर’. यदत आपण ब्रदह्मण, व्यदपदरी आर्ण बदहूबली िदती यदांच्यद र्वरोधदत
असल्यदचे त्यदांनी स्पष्ट के ले. नांतर २००७ ते २०१२ यद पदच वर्षदंत मख्ु यमांत्री म्हणनू
र्टकलेल्यद, मदयवतींनी र्िांकतदनद आपले धोरण ब्लले. कदांशीरदम मॉडेल घेऊन
सत्तद कदबीि करदयचे स्वप्न सदकदर करण्यदसदिी मदयदवतींच्यद लिदत आले की
सपदने बहुिनदांच्यद मत्दरकोर्षदत हदत मदरलद तर आपल्यदलद ब्रदह्मणदांचदही पदर्िांबद
लदगेल. ‘बहुिन नहीं सवििन’ अशी शदर्ब्क चलदखी करून मदयदवतींनी घोर्षणद
र््ली- ‘हदथी नहीं गणेश है, ब्रह्मद र्वष्ट्णू महेश है.’ आिवरच्यद ्र्लत- बहुिनदांच्यद
प्रर्तर्नधीत्वदवर बोळद र्फरवणदरी ही घोर्षणद ्ेऊन मदयदवतींनी िदिपसदिीच रस्तद
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िणू तयदर के लद. नांतर समदिवद्ी पदटी सत्तेत आली. मल
ु दयमर्सांगसदरखद प्रर्तगदमी
र्वचदरदांचद तथदकर्थत समदिवद्ी नेतद उत्तर प्र्ेशदलद आणखी खदतेऱ्यदत घेऊन
गेलद. आतद लोकदचां द ्ोघदवां रचदही र्वश्वदस उडून िदिपच्यद आर््त्यनदथ र्बश्तची
सत्तद आली.
पण हद सत्तदपदलट होण्यदपवू ीच यद आधीच्यद ्ोन वर्षेंपदसनू िीम आमीचे
सांघटन होत चदलले होते. मदयदवती, आिवले, पदस्वदन यद सवदंकडून र्नरदशद
झदलेलद ्र्लत तरण उत्तर प्र्ेशदतच कदय इतरत्रही पयदियदांचद र्वचदर करू लदगलेलद.
महदरदष्ट्ट्रदतही यदची सरु वदत खैरलदांिी, खडदि हत्यदकदांडदांनांतर झदली होती. ्ेशदच्यद
इतर िदगदांतही झदली होती.
चद्रां शेखर आझद् रदवण असे नदव स्वतिःलद घेतलेल्यद कदय्द प्वीधर तरणदने
िीम आमीची स्थदपनद करून ्ोन वर्षे लोटली आहेत. कॉलेिमध्ये चमदर
लोकदसां दिी पदणी र्पण्यदचद वेगळद नळ, उच्च िदतींसदिी वेगळद नळ यद म्ु द्य् दवरून
चांद्रशेखर आझद् रदवणने र्वरोध उिदरलद. त्यदांचे स्स्य वदढू लदगले. अग्ी छोट्यद
गदवदांतही बदरीकशी कचेरी तयदर झदली. तरण एकत्र येऊ लदगले. यदांनीच मदयदवती
आर्ण सपद यदांच्यद र्वरोधदत िदिपलद मतेही र््ली.
पण त्यदांच्यद अपेिदांहून र्नरदळे - िे होणदर तेच झदले. मदयदवतींच्यद आर्ण मग
मधल्यद यद्व रदिवटीत उत्तर प्र्ेशचे बदहूबली िदकूर ‘िरद सहमे हुए से’ रदर्हले
होते. आर््त्यनदथ यद िदकुरदच्यद र्वियदमळ
ु े त्यदांच्यदत पन्ु हद एक्द िनु द सत्तद म्
सांचदरलद नसतद तर नवल नव्हते. मख्ु यमांत्री आर््त्यनदथदांच्यद िदतीचे, िदकूर िदतीचे
लोक पन्ु हद एक्द आपले हरपलेले िदतीय स्थदन कदबीि करण्यदच्यद मनिःर्स्थतीत
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आले. सहदरणपरू आर्ण शबबीरपरू यद िदगदत िो सांघर्षि पेटलद तो यदच ‘हम हैं’
्दखवण्यदच्यद मदनर्सकतेतनू पेटलद.
िदकुरदांनी शबबीरपरू च्यद ्र्लतदांनी डॉ. आांबडे करदांच्यद पतु ळ्यदच्यद
प्रर्तष्ठदपनेवर हरकत घेतली. परवदनग्यद आणद तरच हे होऊ र््ले िदईल अशी
िर्ू मकद घेतली. त्यदच वेळी िदकुरदांनी महदरदणद प्रतदपदांच्यद प्रर्तमेच्यद र्मरवणक
ु ीचे
आयोिन के ले. शबबीरपरू च्यद ्र्लतदांनी परवदनगी ्दखवद असद सवदल टदकलद.
आर्ण ्गां द पेटलद.
शबबीरपरू लद बलदढ्य िदकूरदांनी ज्यद झपदट्यदने घरां िदळली, र्स्त्रयदांवर
अत्यदचदर के ले गेले त्यदचेही वदतदंकन फदरसे झदले नदही. एक िदकूर तरण धरु दने
ग्ु मरून मेल्यदचे वृत्त आले पण नतां र एक ्र्लत तरूण मेलद, अनेक िखमी झदले
हे फक्त ्ोनतीन चॅनेल्सनी ्दखवले. शबबीरपरू चे अनेक ्र्लत गदव सोडून ्रू गेले
आहेत.
वदतदवरण र्बघडले आर्ण ्र्लत ऐक्यदचे आां्ोलन धडदडून पेटले. िांतरमांतर
वर िमलेलद सत्तदधदऱ्यदांच्यद आर्ण ्र्लतर्वरोधकदांच्यद छदतीत धडकी िरवणदऱ्यद
आां्ोलकदांचद िमदव शक्य र्ततकद झदकून िे वण्यदत आलद. आां्ोलकदांची सांख्यद
लदखदांत असतदनद के वळ चदरपदच हिदर लोक िमल्यदच्यद बदतम्यद पसरवण्यदत
आल्यद. पण लपवदछपवीने कदहीही सदध्य होणदर नदही.
सोशल र्मर्डयदचद वदपर िर प्रर्तगदमी शक्ती करू शकतदत तर सदरे च करू
शकतदत. आर्ण हद वदपर वदढतो आहे. आर््त्यनदथ र्बश्त यदच
ां े मसू हर लोकदच्ां यद
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िेटीलद िदण्यदचे घदटले तसे प्रशदसनदतील सेवेकऱ्यदांनी त्यदांनद सदबण, पदवडर, अत्तर
नेऊन र््ले. तम्ु ही गर्लच्छ आहदत हे अध्यदहृत िे वनू मख्ु यमांत्री िेटदयलद येतील
तेव्हद गर्लच्छपणे सदमोरे न येतद सदबण वगैरे वदपरून आघां ोळी करद हे सदर्ां गतले
गेले. यदतनू उघडीवदघडी तच्ु छतद समोर आली. त्यदचदही प्रचदर झदलद. िवदनदच्यद
गरीब घरदत िेटीलद िदतदनद यदच प्रशदसनदने अध्यदि तदसदच्यद िेटीसदिी िदडोत्री
सोफद, गदर्लचद कदपेट यदांची तिवीि के ली. चमचेर्गरी आर्ण तच्ु छतद यदांचद हद
सांगम िगदसमोर आलद.
उत्तरप्र्ेशच्यद मदिोड्ियद पदश्वििमू ीवर ्र्लत तरणदांनद आपल्यदबदबत होणदऱ्यद
िे्िदव आर्ण अत्यदचदरदर्वरद्ध आपणच उिे रहदयलद हवे हे सदांगणदरे नवनेतत्ृ व
िदमपणे उिे रहदतदनद र््सत आहे. यद िीम आमीचे लोक निलवद्ी असल्यदची
कुिबिू उत्तर प्र्ेशच्यद पोर्लसखदत्यदकडून सरू
ु झदली यदचदच अथि त्यदांचे आव्हदन
सत्तदधदऱ्यदांनद मोिे वदटते आहे. िीम आमीच्यद तरण नेतत्ृ वदकडे कदयद्यदचे ज्ञदन
आहे, आपल्यद मयदि्दसां कट तदक्ीचे िदन आहे. उनदच्यद ्र्लत मदरहदणीच्यद घटने
नांतर र्िग्नेश मेवदनींच्यद नेतत्ृ वदखदली गिु रदतमधील ्र्लतही एकत्र येत आहेत.
महदरदष्ट्ट्रदतही वदतदवरणदत धग आहेच. िेव्हद ्र्लत पॅन्थसि महदरदष्ट्ट्रदत उिी रदर्हली
त्यदच वेळी तदर्मळनदडूतही उिी रदर्हली. इतरत्रही पसरत गेली. ती सघां टनद म्हणनू
फदरशी रोवनू र्टकली नदही र्कांवद प्रिदवी िरली नदही हे अत्यदचदररत ्र्लतदांचे ््ु वै .
आि यद प्रगतीशील िदरतदत रोटीबेटी व्यवहदरदपदसनू ही अिनू ही ते खदलचे र्न
आपण वरचे हद ्िां िपलद िदतो. ्र्लत र्स्त्रयदांवर र्कतीही अत्यदचदर झदले तरी
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हळहळून गप्प रहदणदरद, बलदढ्य िदतींचद समदि िदतीतल्यद एखदद्यद मर्हलेवर
अत्यदचदर होतदच के वढद खवळून उितो हे र्चन्ह यद ्िां दचेच आहे.
चळवळींमध्ये िनु े पि, िन्ु यद सांघटनद म्यर्ू झयम पीससदरख्यद िपनू िे वण्यदची
गरि नदही. त्यदांचद इर्तहदस िरूर नों्दवद. पण प्रदण खांटु लेल्यद इर्तहदसदच्यद
तक
ु ड्यदांची धगु धगु ी कदही नेते मडां ळींसदिी िगवत िे वण्यदऐविी नव्यद सघां टनदतां ल्यद
तेिदत सदमील व्हदवे हे सदरीकडच्यद सांघटनदांनी गांिीरपणे लिदत घ्यदयलद हवे.
िदतीय ्िां दच्यद छदयेतल्यद यद ्ेशदत यद वद्ळी सदमदर्िक आ्ां ोलनदची गरि
अत्यदचदररत समदिदलद खरोखरच आहे. अन्यदयर्वरोधदचद सशक्त पयदिय उिद
रदर्हलद आहे. तो के वळ िदतीय िदवनदशीलतेपेिद अर्धक शहदणद असो आर्ण
िदतीय र्विेर्षदच्यद पढु े िदऊन सदमदर्िक न्यदयदच्यद चौफे र प्रश्नदवर त्यदचे लि
कें र्द्रत असो.
अन्यदयदच्यद र्वरद्ध झगडणे ही र्नरांतर प्रर्क्रयद आहे हे कोण नदकदरू शके ल?
***
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लोकिाहीविील संकट आणि आपि
लोकशदही कशी यदवर अनेक र्तरकस र्वनो् सदर्ां गतले िदतदत. ती कशी वदईट
आहे, र्नरपयोगी आहे वगैरे उपहदस के लद िदतो. आपल्यद ्ेशदत, आपल्यद गदव,
र्िल्हद, तदलक्ु यदत लोकशदहीच्यद नदवदखदली सरांिदमशदही, गांडु पांडु शदही कशी
रदबवली िदते यदची र्वर्षण्ण करणदरी उ्दहरणे आपण पदहदत असतो. िदतींच्यद
उतरांडीलद, धमदंच्यद फरकदलद आयष्ट्ु यदत प्रदधदन्यक्रम ्ेत रोिचे व्यवहदर करणदऱ्यद
यद ्ेशदत लोकशदहीमल्ू ये फदर वरवर िपली िदतदत. सांघर्षि उिे रदर्हले की मदणसदांवर
वदर करून सांपवण्यदची स्पधदि लदगते. पण तरीही सत्य हेच आहे की लोकशदही ही
शदसनप्रणदली र्वर्वध शदसनप्रणदलींमधली त्यदतल्यद त्यदत कमी वदईट म्हणनू
आधर्ु नक िगदत स्वीकदरली गेली. बहुसांख्येच्यद र्नणियदनसु दर सत्तेवर सरकदरे येतदत.
कधी त्यदचां े सरळ बहुमत होते कधी नदही. कधी शदसन बरे चदलते कधी अत्यांत
वदईट. पण यदतील सवदित महत्त्वदचद िदग असतो की लोकशदही प्रणदलीमध्ये
व्यक्तीस्वदतत्र्ां यदचद सवदित कमी सक
ां ोच होतो. बहुसख्ां येचे सरकदर चदलले तरीही
अल्पसांख्यदांचे हक्क शदबतू िे वले िदतदत. सैद्धदांर्तक पदतळीवर हे अमदन्य करतद येत
नदही कुिल्यदही िेर्षिदवी व्यक्तीलद वद सांघटनेलद.
कुणदही वेगळ्यद र्वचदरदच्यद व्यक्तीलद, सांघटनेलद बां्ी, मस्ु कट्दबी सहन
करदवी लदगत नदही हे लोकशदही तत्वदचे आद्य कतिव्य असते. र्वरोधी पिदलद योग्य
51

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

तो सन्मदन यदचदच अथि र्वरोधी र्वचदरदलद योग्य तो सन्मदन हे तत्व आ्शि
लोकशदहीत िपले िदते. आपण गदवपदतळीवरची लोकशदही, रदज्यदांतगित
लोकशदही रदिकदरण यदबद्दल सहिच खपू चचदि करतो. र्िथे अनेक्द लोकशदही
मल्ू ये धोक्यदत आलेलीच असतदत. पण आि अशी वेळ आली आहे की िगदतील
लोकशदही तत्वदांचद खनू पडण्यदची शक्यतद र्नमदिण झदली आहे. म्हणनू िदगर्तक
आर्ण त्यद सां्िदित ्ेशपदतळीवरच्यद लोकशदहीपढु ील आव्हदनदांची चचदि करदयलद
हवी.
आि िग एकद मोि्यद र्स्थत्यांतरदतनू िदत आहे. गेल्यद ्ोनशेचदळीस
वर्षदंपदसनू ज्यद लोकशदहीकडे िग पदहदत आले त्यद अमेररके तील यद वर्षीच्यद
र्नवडणक
ु ीने लोकशदही उमे्वदरदच्यद र्नकर्षदच
ां े सदरे आडदखेच ब्लनू टदकले.
र्स्त्रयदांबद्दल वदईट बोलणदरद, वणििर्षे न लपवणदरद, इतर धमदंचद िेर्ष उघड करणदरद
आर्ण हे करतदनद उलटसल
ु ट कोलदांट्यद मदरत खरे कदय खोटे कदय यदची भ्रदांत
िनमदनसदत तयदर करत त्यदचद फदय्द उचलणदरद डॉनल्ड ट्रम्प हद इसम अमेररके त
र्नवडून आलद. एकद हत्यदकदांडदच्यद िबदब्दरीचद ्ोर्ष ट्रम्पकडे नदही एवढीच
त्यदची उिवी बदि.ू
मो्ी पांतप्रधदनप्ी आरूढ झदल्यदलद अडीच वर्षे लोटली. ट्रम्प अिनू
अध्यिप्दची सत्रू े हदती घ्यदयचे बदकी आहेत- आतद अकरद तदसच उरले. अिनू ही
अध्यिप्ी आरूढ झदलेले नसतदनदही त्यदने औध््त्यदची िी आतर्षबदिी सरू
ु
के ली ती पदहदतद िदरतदचे पांतप्रधदन मो्ी कधीमर्ध सौम्यच वदटदवेत. पण गेल्यद
अडीच वर्षदंत मो्ी, त्यदचां द पि, त्यदांचद सांघ यदांनी ज्यद प्रकदरे प्रचदरदची धमु िक्री
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सरू
ु िे वली आहे ती पदहदतद वदटदवे की हे अिनू ही र्नवडणक
ू मोडमध्येच आहे.
र्नवडणक
ु ींत र्वर्वध पि यध्ु ्पदतळीवर कदमे करतदत. पण यदांचे तर यध्ु ् सदतत्यदने
सरू
ु रदर्हले आहे. यदच
ां ी प्रचदर सेनद अिनू ही कोणत्यदही इश्यवू र एकर््लदने
र्वरोधकदांवर तटु ू न पडते आहे. सत्य-असत्यदची सरर्मसळ त्यदांनद अर्िबदत वज्यि
नदही. अर्लकडेच प्रर्सध्् झदलेले स्वदती चतवु े्ी यदांचे आय अम अ ट्रोल- हे
िदिपच्यद र्डर्िटल सैन्यदच्यद गप्तु िगदची झलक ्दखवणदरे पस्ु तक अवश्य वदचद.
अधिवट रदिकीय िदण असलेले तांत्रज्ञदन अवगत असलेले लोक नोकरीधांद्यदलद
लदवनू त्यदनां द र्वरोधकदांनद सतदवण्यदचे, अपमदर्नत करण्यदचे, तेिोिगां करण्यदचे
कदम लदवनू र््ले आहे िदिपने. ही बदिदरबणु ग्यदांची फौि... नव्यद यगु दतील नव्यद
मनचू े शें्दड र्शपदई आहेत हे. त्यदांनद विणीवर आणण्यदचे कदम, यद सैन्यदलद आर्ण
त्यदच्ां यद र्डझदइनलद परु े पडणे हे लोकशदहीचे रिण करू पदहदणदऱ्यद सवदंचे कदम
होणदर आहे. िणू यद धोरणदचदच अांर्गकदर करून र्तकडे ट्रम्प आर्ण त्यदांची
ब्रदईटबदटिवदली सेनद िोरदत कदमदलद लदगली आहे. कसलदही र्वधीर्नर्षेध न
बदळगतद र्वरोधकदबां द्दल वदट्टेल ते र्लर्हणे, बोलणे, गर्लच्छपणद करणे यदलद
ट्रम्पची के वळ सदथच नव्हे तर त्यदचद र्क्रयदशील सहिदग आहे.
मो्ी स्वतिःही अनेक बेमवु ित िदर्षेत र्लर्हणदऱ्यद बोलणदऱ्यद लोकदांचे ट्र्वटर
हॅन्डल्स फॉलो करीत असतदत हे परु दव्यदांसह उघड झदले आहे. त्यदतील बेशरम
धमक्यदांवरून त्यदांनी आपल्यद र्नष्ठदवांत झोंडसैन्यदलद कधीही रोखलेले नदही,
टोकलेले नदही. उलट त्यदांनद बोलदवनू घेऊन त्यदांचे आ्रसत्कदर वगैरे करणे सरू
ु
के ले आहे.
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फरक एक िदणवलद- की ट्रम्प हे लोकशदही मदगदिने र्नवडून आलेले असनू ही
ते लोकशदहीलद र्कती घदतक िरू शकतदत यदचे समदिशदस्त्रीय, मदनसशदस्त्रीय
आर्ण रदज्यशदस्त्रीय र्वश्ले र्षण करण्यदस अमेररकन बध्ु ्ीवतां दनां ी वेळ न ्वडतद, फदर
र्शस्तबद्ध सरु वदत के ली आहे. अनेक वैचदररक व्यदसपीिे ्ेशपदतळीवर एकत्र येऊन
र्वचदर मदांडत आहेत.
अमेररके त लोकशदही रिलेली असण्यदचे हे द्योतक आहे.
आपल्यदकडील र्चत्र तेवढेसे आश्वदसक नदही. र्वरोधी पिैक्यदचद बोिवदरद
सरू
ु च आहे. आपण सवि मो्ी र्वरोधकदांनी, फॅ र्शस्ट र्वचदरसरणीलद अनल
ु िनू ,
त्यदांच्यद धमिवद्ी र्वचदरकें द्रदवरून त्यदांच्यदवर टीकद के ली. त्यदांच्यद र्नणियदांतील
फसवदफसवी, िमु ले वगैरे वरून र्वरोध के लद, रे वडी उडवली. पण िो मख्ु य मद्दु द
त्यदकडे कदहीसे वैचदररक ्ल
ु िि झदले हे मदन्यच करदवे लदगेल. मो्ी हे अग्ी
र्नखळ लोकशदही प्रर्क्रयेतनू च र्नवडून आले आहेत. त्यदनां ी िलेही धमदिधदरे
बहुसांख्य मदगदस र्वचदरदांच्यद लोकदांनद आपल्यदकडे वळवनू घेतले.
िदर्हरदतबदिीवर प्रचांड कदळद पैसद खचि करून लोकदांची र््शदिल
ू करून स्वतिःलद
पतां प्रधदनप्दचे उमे्वदर म्हणनू प्रस्थदर्पत के ले. इतर पिदच्ां यद नेतत्ृ वदवर अश्लदघ्य
आरोप करून, खदलच्यद पदतळीवरची टीकद करून लोकदांनद ररझवत मख
ू ि बनवले.
फोटोशॉप उद्योगदांनी स्वतिःलद मोिे करणे आर्ण त्यदच पद्धतीने र्िवांत र्कांवद मेलेल्यद
इतर नेत्यदांनद ब्नदम करणे हेही त्यदनां ी के ले. क्दर्चत र्सद्ध न होण्यदिोगे उद्योग
त्यदांच्यद फौिेने र्नवडणक
ु दांतही के ले असतील- पण तरीही िी कदही लोकशदही
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र्नवडणक
ू प्रर्क्रयद आहे ती पदर पदडूनच मो्ी बहुमतदने र्नवडून आले आर्ण र्वियी
झदले आहेत.
लोकशदही र्नवडणक
ू प्रर्क्रयेचद वदपर करून लोकशदहीचे शत्रू र्नवडून येऊ
शकतदत हे आिवर अनेक्द र्सध्् झदले आहे. स्वदतांत्र्यदच्यद सरु वदतीच्यद वर्षदंत,
पवू ीच्यद रदिवटींतही लोकशदहीबद्दल यर्त्कांर्चतही आ्र नसलेले रदिे, िमीन्दर
वगैरे प्रकदरदांतले उमे्वदर र्नवडून येत रदर्हले आहेत. त्यदत बदहुबळ, धमक्यद, िय
यदांचद वदपर उघड होतद. त्यदतील कदहींनी, र्कांवद त्यदांच्यद वदरस्दरदांनीही अशदच
मदगदंनी र्पढ्यदनर्पढ्यद सत्तद र्मळवली. कदलदांतरदनांतर थोडीफदर लोकशदही तत्वे
त्यदांच्यद र्कांवद लोकदांच्यद मनदत मल
ु दम्यदपरु ती कद होईनद चढली असतील की नदही
शक
ां दच आहे.
पण सध्यदच्यद पररर्स्थतीबद्दल बोलदयचे तर मो्ी आर्ण त्यदांचद पि हद
मळ
ु दतच लोकशदही प्रर्क्रयदर्वरोधी आहे हद मद्दु द र्वश्ले र्षणदच्यद पदतळीवर फदरसद
पढु े आलेलद नदही. रदिकीय र्वरोधकदांचे मख्ु य र्ववेचन म्हणनू अर्िबदतच पढु े
आलेलद नदही.तसद तर हद मद्दु द ररपर्बलकन पिदबदबत अमेररके च्यद डेमॉक्रॅट
पिदनेही पढु े आणलेलद नदही. पण तदर्त्वक, वैचदररक र्वरोधकदच्ां यद लेखनदतनू ही ते
र्ववेचन िदरतदत फदरसे पढु े आलेले नदही. अमेररके त ते सरू
ु झदले आहे. आर्ण असे
र्नििय लेखन, िदर्षण, मदांडणी यद बदबतीत आपण त्यदांचे मॉडेल घ्यदयलद हवे.
एखदद्यद र्िकदणी िमनू नदरे बदिी करणे, आां्ोलन करणे यदत सांख्यद परु े शी
र््सली नदही तर हेतू परदितू होतो. पण वैचदररक लेखन, िदर्षण, चचदि, सोशल
र्मर्डयदतील घणदघदत यदमळ
ु े र्टकदऊ पररणदम र््सू लदगतदत. मो्ींचे २००२मधले
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उद्योग ‘क्लीनर्चट’िदरे पदवन झदले कदरण त्यदांनी कुिे ही स्वतिःलद प्रत्यि समोर येऊ
र््ले नव्हतेच. पण एकद मोि्यद रदज्यदत लोकशदहीधमदिचे (िन्ु यदच मदनर्सकतेतनू
आलेले त्यदचां े ज्येष्ठ नेते त्यदलद रदिधमि म्हणतदत) पदलन न करणदरद नेतद ्ेशदच्यद
नेतेप्ी र्नवडणक
ू प्रर्क्रयेने बसू शकलद यदत लोकशदही तांत्रदचद र्विय आहे. पण
यदच र्वियदत लोकशदही तत्वदांच्यद अांर्तम परदिवदची बीिे आहेत. ती बीिे कधीही
अांकुरणदर नदहीत यदची कदळिी घेणे हे लोकशदहीपढु ील सवदित मोिे आव्हदन आहे.
आपल्यदच नव्हे तर िगदतल्यद सवि लोकशदही प्रणदलींपढु े हेच आव्हदन आहे.
हे कद होऊ शकले, मो्ी र्कांवद ट्रम्पच्यद र्वियदबदबत हद प्रश्न मोिद महत्त्वदचद
आहे. यदत समदिदचे प्रर्तर्बांब आहेच. पण समदिदच्यद एकां्र आकलनिमतेच्यद
स्ां िदित र्कतीही कदर्थयदकूट के लद तरीही यद ्ोन व्यक्तींनी ज्यद शक्यतद समोर उभ्यद
के ल्यद आहेत त्यद शक्यतदांचद परदिव करण्यदची, त्यददृष्टीने र्वचदर आर्ण कृ ती
होण्यदची गरि आिच्यदइतकी कधीच नव्हती.
परु ोगदमी, स्वतांत्र र्वचदरसरणीच्यद व्यक्तींनद लोकशदही मल्ू य हेच सवदित
िवळचे शदसनमल्ू य आहे. शदसन यद आवश्यक कृ तीयांत्रणेची गरि कदही के ल्यद
मोडीत कदढतद येत नदही. सवि बऱ्यदवदईट शक्यतदसां ह शदसनयत्रां णद स्वीकदरदवी
लदगते- तेव्हद र्न्दन व्यक्तीस्वदतांत्र्यदचद सांकोच होऊ नये म्हणनू बहुपयदियी
लोकशदही व्यवस्थदच स्वीकदरदवी लदगते. एकव्यक्तीकें द्री, एकधमिकेंद्री र्कांवद एक
र्वचदरसरणीकें द्री शदसनव्यवस्थद हद व्यक्तींनी बनलेल्यद समदिदसदिी शदप िरतो.
कदरण त्यदत ्सु ऱ्यद र्वचदरदलद स्थदन असणदर नदही यदचीच कदळिी घेतली िदते.
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िदरत हे तल
ु नेने नविदत रदष्ट्ट्र असले तरीही यद रदष्ट्ट्रदच्यद सांस्थदपकदांनी
बहुपिीय लोकशदही प्रणदली स्वीकदरली. वैचदररक र्वरोध असलद तरीही र्वचदर
वेगळद असण्यदचे स्वदतत्र्ां य अबदर्धत िे वणदरी ही प्रणदली व्यक्तीस्वदतत्र्ां य, समदिदची
मोकळी घडण यदसदिी उपकदरकच आहे. ते तसे नसनू िदरतीय समदि हद एकद
शदसकदच्यद हदतदखदलीच रहदण्यदच्यद लदयकीचद आहे, प्रदचीन िदरतीय
धमिसांस्कृ तीच्यद वचिस्वदखदलीच रहदण्यदच्यद लदयकीचद आहे असे यद ्ेशदतील
एकमेकदलद धरून रहदणदऱ्यद आर्ण गोळवलकरी-र्हटलरी मल्ू यव्यवस्थद मदनणदऱ्यद
वगदिच्यद गळी बदलपणदपदसनू उतरवले गेले आहे. र्ह्ां -ू वचिस्ववद्ी अशी ही
र्वचदरसरणी मळ
ु दतच लोकशदही र्वरोधी आहे- अग्ी थेट इस्लदम
वचिस्ववद्दसदरखीच. र्ह्ां ू वचिस्ववद्ी, इस्लदमी वचिस्ववद्ी, र्िस्ती वचिस्ववद्ीथोडक्यदत धमिवचिस्ववद्ी, श्वेतवणि वचिस्ववद्ी, वगि वचिस्ववद्ी अशद कुिल्यदही
वचिस्ववद्ी र्वचदरसरणीच्यद गदभ्यदांतील र्वर्ष अग्ी असेच िीवघेणे आहे.
व्यक्तीस्वदतांत्र्य नष्ट करणे, र्वचदरदांचे मक्त
ु पण नष्ट करणे आर्ण सदच्यदतनू बदहेर
पडलेल्यद मनष्ट्ु यप्रदण्यदच्ां यद झडांु ींच्यद म्तीने वचिस्व कदयम करत िदणे ही यद सवि
वचिस्ववद्ी प्रणदलींची कदयिपद्धती असदवीच लदगते.
यरु ोप धमिवचिस्वदच्यद, वणिवचिस्वदच्यद र्वळख्यदत सदपडलद होतद, त्यदनां ी
बऱ्यदच अांशी तो तोडलद, अमेररके नेही हद र्वळखद बऱ्यदच अांशी तोडलद होतद.
िदरतदतील आर्ण इतर अनेक ्ेशदांतील र्वचदरवांतदांच्यद घसु ळणीतनू कुिलदही
वचिस्ववद् झगु दरून ्ेऊन लोकशदही प्रणदली स्वीकदरल्यद गेल्यद. र्हटलर,
मसु ोर्लनी, स्तदर्लन नांतर पन्ु हद तशदच पोलद्ी पकडींत िीव ग्ु मरण्यदची वेळ
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िगदतील बव्हश
ां रदष्ट्ट्रदांनी स्वतिःवर येऊ र््ली नदही. मदओच्यद चीनने मदत्र यद
पकडीतच िगणे पसांत के ले. ्.कोररयद, कदांबोर्डयद, अरब ्ेश, आर्फ्रके तील कदही
्ेश येथेही धमिवचिस्व र्कांवद व्यर्क्तवचिस्वदच्यद रगदड्यदखदली व्यक्ती अिनू ही
िरडल्यद िदत आहेत. तेथे व्यक्तीस्वदतांत्र्यदचद र्वचदर ्डपनू टदकलद गेलद आहे.
र्वचदर करणे, सत्य िदणणे हद अखेर मदनविदतीचद मदनर्बां्ू आहे. पोटिर अन्नवस्त्र-र्नवदरद र्मळदलद की मदणसू त्यदकडे वळतोच. क्दर्चत् म्हणनू च एकद मोि्यद
िनसांख्येलद नदगवण्यदचद र्वचदर हुकूमशहद करतदत.
िेथे िेथे लोकशदही प्रणदली रिली तेथे तेथे कोणत्यदही र्वचदरसरणीचद शदरीर
र्निःपदत करणे हे लोकशदही र्वचदरदच्यद तत्वदतच बसत नव्हते. कू क्लक्स
क्लॅनसदरख्यद अतीव अर्तरे की, र्वकृ त सघां टनेवर ब्ां ी येऊ शकली, उघडपणे
र्नओनदझी म्हणवनू घेणदरदांनद गप्प बसवणे सोपे होते- पण वरवर ससु ांस्कृ त,
इर्तहदसदतील आपल्यद स्थदनदचे ्दखले ्ेत उघड वचिस्ववद्दची नव्हे पण
आपल्यदच कर्थत योग्यतेची खदत्री हळुहळू पटवनू ्ेणदऱ्यद सघां टनदनां द ब्ां ी करणे हे
मळ
ु दतच लोकशदही तत्वदांनद धरून नदही.
आि अमेररके तील ररपर्बलकन पिसध्ु ्द तसद श्वेतवणि वचिस्ववद्दच्यद तोंडदत
असनू ही त्यद वचिस्ववद्ी र्वचदरदिोवती घट्ट र्वणलेलद नदही. कदही कप्पे अिनू ही
मोकळे आहेत. पण िदरतदत मदत्र रदष्ट्ट्रीय स्वयांसेवक सांघ- त्यदतनू र्नघदलेलद
िनसघां ोत्पन्न िदरतीय िनतद पि आर्ण त्यदच्ां यद अग्ी सवदित र्करकोळ अशद
र्शांतोड्यदांसदरख्यद सांघटनद- त्यदत रदम सेनै आहे, बिरांग ्ल आहे, अपणदि
रदमतीथिकरदांचद बँडबदिद आहे- यदांची वीण मदत्र एकमेकदांशी घट्ट आहे.
58

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

बदलपणदपदसनू मने वचिस्ववद्ी िर्ू मके त िखडून टदकणे, प्रदचीन र्ह्ां ू धमदिच्यद
महतीचद मध आर्ण इतर धमदंच्यद िेर्षदचे र्वर्ष असे एकत्र मदत्रेत चदटवत आपली
बदळे वदढवणे हे यदनां द पदलकत्वदचद गदिद वदटते. पढु े अर्शर्ित, -अर्वचदरीहीिनसदमदन्यदांतील ्ेवधमिप्रेमदचद फदय्द घेत आपली प्यद्ी पढु े रे टणे हे यद
र्वचदरधदरे ने गेली नव्व् वर्षे करत नेल.े इतर धमदंच्यद कट्टर सांघटनदही हेच करत
असतदत. लोकशदही िर्ू मकद असलेल्यद र्वचदरी लोकदांच्यद मनदत त्यदांचद पदर
बीमोड करदवद असे येणे शक्यच नव्हते. म्हणनू च ते वदढू शकले. आर्ण आतद सांधी
र्मळतदच ते लोकशदही ध्वस्त करून धमिवचिस्ववद्ी हुकूमशहदच्यद प्रस्थदपनेच्यद
प्रयत्नदलद लदगले आहेत. लोकशदही मदगदिने लोकशदहीची हत्यद करणे िरूर
सांिवते. तो सांिव टदळण्यदसदिी के वळ र्िवट र्वचदरच उपयोगी आहेत.
एक्द कद यदांची सत्तद र्स्थरदवते आहे हे र््सले की सत्तदकदांिी पिदांतले अनेक
बेडूक इथनू र्तथे उड्यद मदरतील, सांधदने बदांधतील. स्वदतांत्र्यदचद मदगि सोडणे, र्नष्ठद
सोडणे सवदित सोपे असते असल्यदसां दिी.
त्यदांच्यद र्वर्षदलद उतदरद ्ेण्यदत िदरतीय स्वतांत्रतदप्रेमी र्वचदरवांत आर्ण त्यदांच्यद
अनयु दर्यत्वदने वदढलेले पि अथवद सघां टनद अपयशी िरल्यद असे आि र््सत
आहे. असे कद झदले यदचद त्यदांनीच र्वचदर करदवद असद एक शहदिोगपणदचद सल्लद
आिकदल नेहमीच ्ेण्यदत येतो. त्यदत ्ेखत प्रर्तगदमी र्वचदरदांच्यद लोकदांबरोबरच
कुिल्यदच रदिकीय प्रणदलींची नीट मदर्हती नसलेले लोकही िदबडेपणदने सरू
र्मसळतदत. प्रर्तगदमी शक्तींच्यद लोकशदहीप्रर्णत र्वियदने बदवचळून गेलेले अनेक
लोकही हद प्रश्न गदांिीयदिने स्वतिःलद र्वचदरू लदगले आहेत.
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हद प्रश्न र्वचदरण्यदची गरि नदही. हद प्रश्न पडून घेण्यदची गरि नदही. कदरण यदची
उत्तरे वेगळीच आहेत. िगदतले अनेक लोक फदर कमी वदचन करतदत. यद ्ेशदतले
तर फदरच कमी. बहुसख्ां यदच
ां े इर्तहदसदचे, त्यदतील महत्त्वदच्ां यद घटनदांसबां धां ीचे ज्ञदन
फदर तटु पांिु े असते. अनेक्द तर ते के वळ आपल्यद पररवदरदच्यद मदर्हतीच्यद
चौकटीबदहेर िदतच नदही. उ्दहरणदथि- वडील म्हणदले गदांधी नद्दन होते, नेहरू
ऐय्यदश होते की तीच खदत्री र्नष्ठेने पढु े नेली िदते. सांघदची लोकां हलकट असे बदबद
म्हणदले की ते तसेच मदन्य के ले िदते. वदस्तव नेमके कसे ते तपदसनू घेतले िदत
नदही. त्यदबद्दलचे वदचन के ले िदत नदही. शहरदतां ही वदचनदचे प्रमदण अत्यल्प आर्ण
्िदि समु दर. तर गदवगदड्यदत अडकलेल्यदांची कथद कदय सदांगदवी.
धदर्मिक परांपरदांच्यद लचदडां दत आपतिः अडकलेली बहुसांख्यद यद गरीब ्ेशदत
पोटदपदण्यदच्यद रोिच्यद व्यवहदरदांत इतकी बे्म अडकलेली आहे की डोक्यदलद तदप
्ेणदरे कोणतेही नवे र्वचदर त्यदांनद झेपत नदहीत. आि्हद मदणसदांच्यद घरदत एक
र्वचदर करू पदहणदरद मदणसू असलद तरीही त्यदलद कुटुांबसांस्थेचद िोरद िेंिदरून टदकू
शकतो. ही नको इतकी र्नढदिवलेली कुटुांबसांस्थदही लोकशदही मल्ू यसांवधिनदलद
मदरक आहे हद आणखी एक महत्त्वदचद मद्दु द ्ल
ु ििनू चदलणदर नदही.
परांपरे ने यद ्ेशदच्यद िवळपदस पन्नदस र्कांवद पांचेचदळीस टक्के िनतेलद म्हणिे
र्स्त्रयदांनद लोकशदही व्यक्तीस्वदतांत्र्यदची मल्ू ये ही मृगिळदसमदन आहेत. शहरदांतही िे
पणू ितिः सदध्य होऊ शकलेले नदही ते र्वचदरस्वदतत्र्ां य ग्रदमीण र्स्त्रयदांनद अपवद्दनेच
र्मळते. व्यर्क्तस्वदतांत्र्यदची मल्ू येच मळ
ु दत न रिलेलद समदि व्यक्तीकें द्री प्रिदविेत्रदत
न आलद तरच नवल. कदँग्रेस पिदत घरदणेशदही चदलली यदलद कदरण यद समदिदतनू
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आलेल्यद त्यदांच्यद अनयु दयदांची तीच िखडलेली मदनर्सकतद आहे. मदतृ्वे ी
सांकल्पनेच्यद प्रिदवदमळ
ु े नेतत्ृ विमतद असलेल्यद कदही र्स्त्रयदांनद इथे सत्तद र्मळदली
असली म्हणिे स्त्रीस्वदतत्र्ां यदचे सदवित्रीकरण झदलेले नदही हे उघड आहे. अशद
र्स्त्रयदांत लगोलग ्गु दि वगैरे ्ेवीरपे पदर्हली िदतदत. सविसदमदन्य स्त्रीने मदत्र असले
कदहीही करदयचे नसते. त्यदमळ
ु े हद एक मोिद वगि िदणीवपवू िक मठ्ठ रदहील असेच
समदि वदगतो.
अशद पररर्स्थतीत कदँग्रेसपिदपेिद अर्धक गडगडून बोलणदरद नेतद आर्ण
त्यदचद पि अनेक लोकदांनी आपलदसद के लद यदत र्वचदरवांतदांचद परदिव वगैरे
कदहीही नदही. यद एकद िनु दट समदिदमध्ये अचदनक उगवनू आलेल्यद लोकशदही
तत्वदच
ु े कोमेिले आहे इतके च.
ां े आयष्ट्ु य परु े से खतपदणी न र्मळदल्यदमळ
तरीही यद समदिदने व्यक्तीस्वदतांत्र्यदची चव चदखलेली आहे. मो्ींच्यद स्वमग्नस्वप्रेमी व्यर्क्तमत्वदने फदर मोिद उत्पदत करदयलद सरु वदत के ली तर हद समदि कदय
करे ल हे अिनू पदहदयचे आहे.
सघां दच्यद सदच्यदत घडलेले र्कांवद सदवलीत बसलेले अनेक लोक रदमरदज्यकल्यदणकदरी रदिद म्हणिेच कल्यदणकदरी हुकूमशहद योग्य असे उघड बोलतदत.
सध्यद त्यदांच्यदसदिी मो्ी हेच त्यद प्दचे योग्य उमे्वदर आहेत. बदयकोलद वदऱ्यदवर
सोडणदरद मदणसू - ्ेशदसदिी घर्दर सोडणदरद सवां े्नदशील ्ेशिक्त िरवलद त्यदनां ी.
सडू दसदिी रदज्य पेटू र््लेलद सदमदन्य वकूबदचद नेतद परु ां धर िरवलद त्यदांनी. आर्ण
प्रचदरदसदिी कदमी लदगलेल्यद वदनरसेनेने- ट्रोलसेनेने िरपरू पल
ू बदांधले त्यदने
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पद्दक्रदतां करदवे म्हणनू . इर्तहदसदची मोडतोड करून वदट्टेल ते बोलणदरद मळ
ु दत
अधिर्शर्ित मनष्ट्ु य र्वश्वर्विेतद िरवदयलद वेळ नदही लदगलद त्यदांनद.
आर्ण अर्लकडचद हद पदचशे र्न हिदरदच्यद नोटद रद्द करण्यदचद महदमख
ू ितेचद
र्नणिय मो्ींनी के वळ स्वतिःची व्यर्क्तशिः तदक् र्सद्ध करण्यदसदिीच ्ेशदच्यद मदथी
लद्लद. सगळे बडे मिीवदले सरु र्ित झदले होते. पिदलद तोशीस लदगणदर नव्हती.
पण हद प्रयोग होतद- मदझ्यद थदपदांनद लोक र्कती प्रमदणदत बळी पडतदत, र्कती र्नमटू
सदरे सोसतदत हे पदहण्यदचद. तो त्यदांनी पदहून घेतलद आहे. हद हुकूमशदही पद्धतीचदच
र्नणिय आहे. के वळ गोडगोड वदटदवीत, आर्ण कुणीच आिेप घेऊ धिणदर नदही
अशद उर्द्दष्टदांचे ढोल बडवनू त्यदांनी िनतेलद परु ते हवदलर््ल के ले. अडचणीतील
मदणसे आणखी अडचण नको म्हणनू आलद र््वस ढकलत रहदतदत, बोलत नदहीतयदचद हद वस्तपु दि िरलद आहे.
मद. मनमोहनर्सगां यदांनी कदय र्कांवद इतरही र्वरोधकदांनी उर्द्दष्टे चदांगली पण
कदयिवदही वदईट अशी टीकद के ली. पण यद मदगचे खरे उर्द्दष्ट कर्थत उर्द्दष्टदांपैकी
एकही नसनू - मैं झक
ु दतद हूँ ्ेश झक
ु तद है एवढेच र्सध्् करण्यदचे होते- आर्ण ते र्नांद्य
आहे. र्िरकदवनू ्ेण्यदच्यद लदयकीचे आहे.
मो्ींचे व्यर्क्तमत्व एकद अकुशल हुकूमशहदचे आहे हे यद घटनेवरून पणू िपणे
स्पष्ट होते. यद अकुशल, असस्ां कृ त हुकूमशहदलद आपल्यद लोकशदही तत्वदांनीच
मदनेवर बसवनू घेतले आहे. बरां- मग पढु े?
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आतद यदलद प्रखर र्वरोध करणे एवढेच स्वदतांत्र्यप्रेमी र्वचदरदांच्यद थोड्यद
लोकदांच्यद हदती आहे. २०१९मध्ये पन्ु हद एक्द हद गल
ु दमवद्ी र्वचदर र्िांकू शकतो.
पण तरीही िी थदबां त नदही तीच र्वचदरदांची- र्वचदरदच्ां यद स्वदतत्र्ां यदची लढदई आहे.
िोवर लोकशदही रचनद पणू िपणे नष्ट करत नदही तोवर िोरदत आर्ण नष्ट के ल्यदस
िर्ू मगत असद हद र्वरोधदचद लढद चदललद पदर्हिे. र्वरोधी रदिकीय पि वेगळे ,
आर्ण र्वचदरशील स्वतांत्र व्यक्ती वेगळ्यद.
िदरतीय सांस्कृ ती ही आमचीसध्ु ्द आहे. त्यदतील बरे ते िे वनू हीण ते फे कून
्ेऊन र्तचद प्रवदह खळदळतद िे वणदरे आम्ही र्वचदरी लोक. आम्ही तम्ु हद सदऱ्यद
र्बळदतल्यद ढोलबडव्यदांपेिद अर्धक सांस्कृ तीप्रेमी आहोत. तमु च्यद ्ेशिक्तीच्यद
फडतसू कल्पनद फांु कतो आम्ही.
समदिदलद बांर््स्त करून गल
ु दम बनवण्यदच्यद असल्यद स्वप्नदांनद आम्ही
र्वचदरदनां ी र्वरोध करत रदहू. त्यदच्ां यद थदपदिल
ू थदपद उघड्यद पदडत रदहू. त्यदच्ां यद
आज्ञदांनद र्िणदर नदही. ज्यद कदही सांस्थद व्यक्तीस्वदतांत्र्य, र्वचदर स्वदतांत्र्य िपतदत
त्यदांचे रिण करू. तरूण मल
ु दांनद र्वचदरस्वदतांत्र्यदचे मोल पटवनू ्ेणदरी पस्ु तके
वदचदयलद लदव-ू र्कती पस्ु तके बॅन करतील ते? आमची र्निियतद त्यदांनद अखेर मोडून
पदडेल. आमचद सत्यदवरचद िदम र्वश्वदस त्यदांनद परदितू करे ल. त्यदांच्यद गोंडस
सिु दर्र्षतदांतनू , घोर्षणदांतनू , नैर्तकतेच्यद फोलपटदांतनू त्यदांनद आरपदर पदहदतो आहोत
आम्ही. त्यदचां ी ओळख पटवण्यदत तेच म्त करणदर आहेत- आम्ही फक्त त्यदवरचद
उ्बत्त्यदांच्यद धरु दचद पड्द फे डून टदकू.
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त्यद ्ेशदत श्वेतवणिवचिस्ववद्दर्वरध््, त्यद ्ेशदत इस्लदमी वचिस्ववद्दर्वरध््,
त्यद ्ेशदत टोळीवचिस्ववद्दर्वरध्् आमचेच वैचदररक सहो्र लढणदर आहेत.
आम्ही इथे र्ह्ां ू वचिस्ववद्दचे पडघम वदिू लदगतदच थोडे उशीरद कद होईनद िदगे
झदलो आहोत. आम्ही मो्ी आर्ण त्यदांच्यद पिदच्यद कवदयती सैन्यदशी, बध्ु ्ीमदन
गोबेल्सशी कुिल्यदही सत्तदलोिदर्शवदय, अप्रदमदर्णक धनलोिदर्शवदय लढणदर
आहोत.
आि ज्यद पद्धतीने मो्ींची प्रचदरी सेनद, पदर्िरदखे पिीय लदगेबदांधे नसलेल्यद
र्वचदरवांतदांचद अर्धिेप करतदत, त्यदांनद फुरोगदमी, लळ
ु े पदांगळे , र्सक्यल
ु र वगैरे
अर्िधदने ्ेतदत, त्यदांनद पैसद पोहोचलदय कद र्वचदरतदत त्यदवरून त्यदांनद अशद
स्वतत्रां वृत्तीच्यद र्वचदरवतां दांची ियक
ां र िीती वदटते आहे हे स्पष्ट होते. अर्धिेपदचे
शस्त्र वदपरण्यदची त्यदांच्यदवर वेळ आली हे यद िीतीचेच लिण आहे. नदकदरू ्ेत
र्कतीही.
त्यदचां े हे शब्-अपशब् गौरवपत्रदसदरखे र्मरवदवेत. र्वचदरदांच्यद पदतळीवर ते
नेहमीच परदितू होते. नेहमीच रहदतील. सत्यदच्यद पदतळीवर ते नेहमीच पदांगळे होते.
नेहमीच रहदतील. त्यदमळ
ु े यद धळ
ु वडीकडे सरळ ्ल
ु िि करून र्वचदरस्वदतत्र्ां य र्प्रय
असलेल्यद सवि र्ववेकी लोकदांनी आपली किीण अशी झांिु सरू
ु च िे वली पदर्हिे.
ज्यद ्ेशदत लोकदांनद ‘य्दय्दर्ह धमिस्य ग्लदर्नििर्वर्त िदरत, अभ्यत्ु थदनम् अधमिस्य
सिां वदर्म यगु े यगु े’ यदसदरखे महदकदव्यदतले कदव्यदत्म वचन एखदद्यद व्यक्तीच्यद
िन्मदच्यद स्वरपदत अिनू ही खरे वदटते र्तथल्यद र्वचदरदांच्यद ग्लदनीची िीती
वदटण्यदसदरखीच पररर्स्थती आहे. इथे अिनू ही लोक एकद र्वचदरदलद ्ेवदचे रूप
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्ेतदत आर्ण मग र्वचदर र्वसरून िदतदत. िन्म र्न मरण यदांच्यद सोयरसतु कदच्यद
अर्वरत सोहळ्यदांत नव्यद र्वचदरदचे स्पशि बध्ु ्ीलद हलवनू सोडूच शकत नदहीत.
र्वचदरदच्ां यद ग्लदनीवर उत्तर ्ेतो तो प्रत्येक यगु दतलद नवद र्ववेकी र्वचदर आर्ण
त्यदतनू र्नमदिण झदलेली कृ ती हे पटवणे किीण आहे. पण ते पटवले पदर्हिे. प्रदप्त
पररर्स्थतीशी लढदयलद उद्यक्त
ु करणदरद र्ववेकवद् आतदच्यद यद मो्ीशहदसांघरूप
सांकटदशी झांिु वदवद लदगेल. धरून चदलू त्यदांचद पगडद अिनू कदही कदळ कदयम
रदहील. पण अखेर सत्य बदहेर येतचे . आिच त्यदांच्यद पिदतील, सांघदतीलही
अनेकदनां द त्यदांचे खरे रूप अर्लकडच्यद नोटर्नणियदनांतर िदणवले आहे. त्यदच्ां यद
स्विदवर्वकृ तीच्यद कथद हळुहळू त्यदांच्यदच आतल्यद गोटदांतनू प्रसृत होऊ लदगल्यद
आहेत. स्वतिःवर खर्षू असलेल्यद, रदिसी महत्त्वदकदांिी असलेल्यद, बोलक्यद
मदणसदचद कररश्मद- रोिच्यद पोटदपदण्यदच्यद मदगे असलेल्यद सदध्यदिोळ्यद
लोकदांनद िल
ु वतोच यदची आपण रदज्यदरदज्यदांत अनेक उ्दहरणे पदर्हली आहेत.
मो्ी हे त्यद सवदंचे मेरूमर्ण म्हणदयचे. आर्ण ज्यद सांघटनेतनू त्यदांनद िेर्षदचे आर्ण
स्वयश्रां ेष्ठत्वदचे बदळकडू र्मळदले ती सघां टनद लोकशदहीर्वरोधी असल्यदमळ
ु े त्यदच
ां द
धोकद फदर मोिद आहे. उद्यद त्यदांचे उिवे हदत अर्मत शहद त्यदांची िदगद घेऊन आले
तर तेही र्ततके च धोकद्दयक िरतील. यद सांघटनेच्यद र्वचदरदलद- अर्वचदरदलद
थदरदच र्मळू नये हे सदध्य करदयचे तर ती झांिु शतकिरदची असेल. र्कांवद अर्धक.
आत्तदच परु ोगदमी कद अयशस्वी िरतदत यदचे मल्ू यमदपन करद, ते कधीच र्िांकणदर
नदहीत वगैरे टीके चद िदग हद त्यदच्ां यद र्खिवण्यदच्यद धोरणदचद िदग आहे. त्यदलद
65

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

बळी पडून परदितू मदनर्सकतद आपण स्वीकदरतद कदमद नये. पल्लद बरदच मोिद
आहे.
कदरण आपलद ्ेश, आपले लोक आहेत हे असे आहेत...
्ेश सोडतद येत नसेल, लोक सोडतद येत नसतील तर- ्ेशदतील लोकदच्ां यद
डोक्यदांच्यद घड्यदांवर पदणी ओतत रहदण्यदवदचनू ्सु रद कदय पयदिय आहे?
तेच करत रदहू यद.
मी मदांडलेल्यद यद र्ववेचनदचे बरे च मोिे श्रेय येल र्वद्यदपीिदतील इर्तहदसदचे,
होलोकॉस्ट इर्तहदसदचे प्रदध्यदपक र्टमथी स्नदयडर यदनां द आहे. त्यदांच्यद र्वश्ले र्षणदतां नू
यद र्ववेचनदलद र््शद र्मळदली आहे. प्रद. र्टमथी स्नदयडर यदांनी लोकशदहीच्यद
सांरिणदसदिी कदय करदयलद हवे यद र्वचदरदचे वीस मद्दु े मदांडले आहेत. ते मी मदझ्यद
िदर्षणदच्यद अतां ी, इथे आपल्यद सवदंसदिी तसेच्यद तसे ्ेत आहे. हे मद्दु े ऐकत
असतदनद आपल्यदकडल्यद उ्दहरणदांचद मी उल्लेख के लद नदही तरीही तम्ु हदलद ती
उ्दहरणे नक्की आिवतील यदची खदत्रीच आहे मलद.
गरि नसतदनद अगो्रच मदनद तक
ु वू नकद. बऱ्यदचशद अर्धकदरशहदांनद िी
सत्तदशक्ती र्मळते ती लोक स्वतिःहून ्ेऊ करत असतदत. असल्यद किीण कदळदत
तर अनेक व्यक्ती शदसनदलद आपण कसां वदगलेलां रचेल यदचद र्वचदर करून आधीच
तसे वतिन करू लदगतदत. तसां करू नकद. त्यदांनद अपेर्ित असलेलद आज्ञदधदरकपणद
आधीच ्ेऊ के लदत तर अर्धकदरशहदांनद लोकदांनद आज्ञदांर्कत करण्यदतील शक्यतद
ध्यदनी येतदत. आर्ण त्यदांची आपल्यद स्वदतांत्र्यदवरील िल
ु मी पकड घट्ट होत िदते.
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संस्थेचे िक्षि किा.
न्यदयदलये, मदध्यमे, र्कांवद वृत्तपत्रे यदच
ां द मदगोवद घेत रहद. कुिल्यदही सांस्थेलद
आपली मदनत असदल तर र्तच्यदसदिी कदही कृ ती करदवी लदगेल. सस्ां थद कधीच
स्वतिःच स्वतिःलद सांरर्ित करू शकत नसतदत. त्यदांनद सरु वदतीपदसून
र्वचदरसदमर्थयदिचे पदिबळ नसेल तर त्यद झरझर गडगडत िदतदत.
रदष्ट्ट्रनेते आर्ण पढु दरी िर नकदरदत्मक उ्दहरणे घदलनू ्ेत अशतील तर आपण
आपले कदम अर्धकच न्यदयबध्ु ्ीने करणे महत्त्वदचे िरते. कदयद्यदचे रदज्य मोडीत
कदढणे वर्कलदांर्शवदय शक्य होत नदही, आर्ण र््खदऊ खटले चदलवणे
न्यदयदधीशदांर्शवदय शक्य होत नदही.
िाजकािणयांची भार्िे ऐकताना काही िबदांकडे सावधपिे लक्ष असू
द्या.
्हशतवद्, अर्तरे की यद शब्दांचद वदपर वदढू लदगलद की सदवध व्हद.
अपवद्दत्मक पररर्स्थती र्कांवद आर्णबदणीची पररर्स्थती यद कल्पनद मोि्यद
धोके बदि असतदत. ्ेशिक्तीच्यद फसव्यद शब्योिनदबां द्दल मनदत सतां दपच
असदयलद हवद.
कल्पनेपणलकडची अवांणच्छत परिणस्थती उद्भवली ति िांत िहा.
्हशतवद्ी हल्लद झदलद असेल, तर सविप्रथम हे लिदत िे वद की अनेक्द
सगळे अर्धकदरशहद अशद घटनदांची फदर वदट पदहदत असतदत. त्यदतनू त्यदांच्यद
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शक्तीचे एकत्रीकरण होत रहदयलद म्तच होणदर असते. रदइशटॅगच्यद आगीची
आिवण िे वद. असल्यद प्रकदरची आपत्ती सत्तेचद तोल ढळवदयलद, र्वरोधकदनां द
नदमोहरम करदयलद उपकदरक िरते. र्हटलरी पदि्यपस्ु तकदतलद फदर महत्त्वदचद धडद
आहे तो. त्यदलद बळी पडू नकद.
भार्ेचा सुज्ञ वापि किा.
सगळे िण एकसदथ िे वदक्प्रचदर वदपरत आहेत ते वदपरणां टदळद. स्वतिःची
वैचदररक बोली स्वतिः घडवद. ्सु रे लोक िे बोलत आहेत तेच तम्ु ही मदांडणदर
असलदत तरीही. झोपण्यदपवू ी इटां रनेट वदपरू नकद. आपली गॅिेट्स ्सु रीकडे
चदर्िंगलद लदवद. आर्ण वदचद. कदय वदचणदर? वदक्लदव हॅवेलचे ् पॉवर ऑफ ्
पॉवरलेस, िॉिि ऑवेलचां १९८४, स्झेस्लॉ र्मलोझचे ् कॅ र्प्टव मदइन्ड, आल्पटि
कदम्यचू े ् ररबेल, हॅनद आरे न्डचे ् ओररर्िन्स ऑफ टोटॅर्लटेररयर्नझम, र्कांवद पीटर
पोमेरदन्त्सेवचे नर्थांग इि ट्रू अँड एव्रीर्थांग इि पॉर्सबल.
वेगळे उठून णदसा.
कुणीतरी असदयलदच हवां वेगळां. उक्तीने आर्ण कृ तीने सवदंसदरखांच असणां सोपां
असतां. कदहीतरी वेगळां करणां थोडां र्वर्चत्र, अस्वस्थ करणदरां वदटेल. पण थोडां
अस्वस्थ झदल्यदर्वनद मक्त
ु ी र्मळणदर नसते. ज्यद िणी तम्ु ही उ्दहरण घदलनू ्ेतद,
िैसे थेचे गदरूड िांग पदवते. आर्ण मग इतर अनेक तमु च्यद सोबत चदलू लदगतदत.
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सत्कयावि णवश्वास ठे वा.
वदस्तव नदकदरणे म्हणिे स्वदतत्र्ां यच नदकदरणे. कदहीच सत्य नसेल तर मग
सत्तेवर कुणी टीकदच करू शकणदर नदही, कदरण तसां करदयलद कदही पदयदच उरत
नदही. कदहीच सत्य नसेल तर मग सगळदचद ्ेखदवद. आांधळां करून सोडणदऱ्यद
झगझगदटदवर कुणीतरी िरपरू पैसद खचि करत असतां हे कधीही र्वसरदयचां नदही.
िोध घेत िहा.
घटनदचां े अथि स्वतिः लदवदयचद प्रयत्न करद. ्ीघि लेख वदचण्यदसदिी वेळ कदढद.
शोधपत्रकदररतद करणदऱ्यद र्प्रांट र्मर्डयदलद आर्थिक पदिबळ द्यद. तमु च्यद
डोळ्यदसमोरच्यद चकचकत्यद पडद्यदवरच्यद अनेक गोष्टी तमु चे नक
ु सदन
करण्यदसदिीच र्तथे चमकत असतदत हे समिनू घ्यद. र्व्ेशी प्रचदरदचद शोध
घेणदऱ्यद सदइट्सबद्दल वदचद.
थोडं स्ीय िाजकािि.
सत्तदधदऱ्यदांनद तम्ु ही खचु ीत बसनू बसनू थल
ु थल
ु े व्हदवे, तमु च्यद िदवनद
पडद्यदवरच्यद चकचकदटदत र्वरळ र्वरांर्ित व्हदव्यदत असेच वदटत असते. बदहेर पडद
त्यदतनू . िरद अनोळखी लोकदतां , अनोळखी िदगी र्फरद. नवे र्मत्र िोडद आर्ण
त्यदांच्यदसोबत चदर पदवले चदलद.
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डोळ्यािी डोळा णभडवा, बोला.
हे के वळ र्वनम्रतद ्दखवण्यदसदिी नव्हे. आपल्यद पररसरदशी िोडून घेण्यदसदिी
करदवे लदगेल. अनदवश्यक सदमदर्िक र्िांती पदडण्यदसदिी, कोणदवर र्वश्वदस
िे वदयचद आर्ण कुणदवर नदही, हे समिण्यदसदिी हे करदवे लदगेल. आपल्यदलद इतर
सवदंनद तच्ु छ लेखण्यदच्यद कदळदत िगण्यदची वेळ आली तर आपल्यद रोिच्यद
िगण्यदत डोकदवणदऱ्यद मनोिर्ू मकदांशी ओळख हवीच.
िगदत िे घडतां आहे त्यदची िबदब्दरी स्वीकदरदवी लदगेल स्वर्स्तके र्कांवद
अशदच िेर्षर्चन्हदांकडे डोळे उघडून पहद. निर र्फरवनू कदहीच सदध्य होणदर नदही.
यद र्चन्हदांपदसनू स्वतिःलद ्रू िे वद आर्ण इतरदांनद तेच उ्दहरण घदलनू द्यद.
एकपक्षीय िाष्ट्ट्राच्या कल्पनेला णविोध किा.
ज्यदज्यद पिदांनी आिवर एकछत्री सत्तद कदबीि के ली ते कधीतरी कदही
कदळदपवू ी वेगळे होते. आपल्यद र्वरोधकदनां द मोडून कदढण्यदसदिी त्यदनां ी एखद्द
ऐर्तहदर्सक िण वदपरून घेतलद. असे होऊ नये म्हणनू सवि र्नवडणक
ु दांत सहिदगी
होऊन मत्दन करद.
चांगल्या कामांना आणथसक मदत किा.
चदगां ले कदम करणदरी एखद्ी सस्ां थद शोधनू र्तलद र्नयर्मत म्त करद. यदमळ
ु े
आपण नदगरी समदिदचद एक िदग आहोत आर्ण स्वतांत्र र्नवड करू सकतो हे िदन
िदगे रदहील.
70

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

खाजगी अवकाि सांभाळा.
हलकटपणे वदगणदरे सत्तदधदरी तमु च्यदबद्दलची मदर्हती वदपरून तम्ु हदलद
कोंडीत पकडण्यदचद प्रयत्न करतील. आपलद कदँप्यटु र वेळोवेळी मदलवेअरमक्त
ु
करद. इमेल्स म्हणिे खल्ु यद आकदशदवर र्लर्हण्यदसदरखेच आहे. इटां रनेटवरील
पयदियी मदगि वदपरून सांपकि करद. र्कांवद सरळ नेट कमीच वदपरद. व्यर्क्तगत र्नरोप
व्यर्क्तशिः प्रत्यिच द्यदयची सरु वदत करद. कदयद्यदशी सबां र्ां धत कदहीही प्रकरणे
असतील तर ती लवकरदत लवकर र्नपटून टदकद. अर्धकदरशहदांचे रदज्य अखेर
बलॅकमेलवर चदलते. कुिल्यद हुकदलद तम्ु हदलद टदांगदयचां त्यदचद शोध घेत असते.
फदर िदस्त हूक्स िे वू नकद.
इति देिांकडून णिका. र्व्ेशदांत आपले र्मत्र असू द्यद. नवे र्व्ेशी र्मत्र
अवश्य िोडद. इथल्यद अडचणींतनू एक सदविर्त्रक र््शद र््सते आहे. कुिल्यदच
्ेशदलद एके कट्यदने उत्तरे र्मळणदर नदहीत. तमु च्यदकडे आर्ण तमु च्यद कुटुांर्बयदक
ां डे
पदसपोट्िस असतीलच असां पहद.
णनमलष्ट्किीदलांकडे लक्ष असू द्या.
व्यवस्थेच्यद र्वरोधदत असल्यदचां बोबांलनू सदांगणदरे लोक िेव्हद गणवेर्ष धदरण
करून, मशदली पेटवनू कवदयती करू लदगतदत, एखदद्यद नेत्यदचां र्चत्र फडकवत
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र्फरतदत तेव्हद अखेर िवळ आली असां समिद. नेत्यदचे र्नमलष्ट्करी अनयु दयी आर्ण
अर्धकृ त पोलीस र्कांवद लष्ट्कर र्मसळू लदगतदत तेव्हद खेळ सांपलद असांच समिदयचां
आहे.
िस्त्र धािि किणयापूवी णवचाि किा.
सदवििर्नक सेवेचद िदग म्हणनू तमु च्यदकडे शस्त्र असेल तर ्ेव तमु चां िलां करो
आर्ण तमु चां रिण करो. पण ितू कदळदत पोलीस आर्ण र्शपदई यदांनी के लेली ्ष्ट्ु कृत्ये
आिवद. नकदर ्ेण्यदची मदनर्सक तयदरी िे वद. यदचद अथि समित नसेल तर एखद्े
होलोकॉस्ट म्यर्ू झयम अवश्य पहद आर्ण कतिव्यदतील नैर्तकतद पदलनदच्यद
प्रर्शिणदबद्दल थोडेसे िदणनू घ्यद.
धैयसवान िहाणयाचा यत्कन किा.
आपल्यदपैकी कुणीच स्वदतांत्र्यदसदिी मरदयलद तयदर नसेल तर आपण सदरे च
स्वदतांत्र्यदर्वनद मरून िदऊ.
देिभक्त असा.
नवद अध्यि ्ेशिक्त नदही. अमेररकद कदय आहे यदचे िदन येणदऱ्यद र्पढ्यदांनद
असदवे म्हणनू चदांगले उ्दहरण आपणच घदलनू द्यदयलद हवे. त्यदांनद त्यदची फदर गरि
िदसेल.
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र्टमथी स्नदयडर यदांनी िणू एक रोडमॅप र््लद आहे. िो अमेररके लदच नव्हे तर
लोकशदही प्रेमी िदरत्ेशदलदही मदगि्शिक िरणदर आहे.
यद ्ेशदत लोकशदहीप्रणदली रिण्यदसदिी कदरणीितू िरलेले गदधां ी, नेहरू,
आांबेडकर असे तत्ववेत्ते नेतत्ृ व वदवरून गेले. त्यदांनी यद लोकशदहीलद िे र््ले ते
असे सहिी परदितू होणदरे नदही. सांतर्त र्पत्यदच्यद र्वचदरदांचद परदिव करतदनद
पदहतो आपण. पण खऱ्यद र्चरांतन मल्ू यर्वचदरदचद परदिव फदर कदळ र्टकत नदही.
र्वज्ञदन-तांत्रज्ञदनदची वदटचदल गेल्यद शतकदपदसनू अितू पवू ि वेगदने सरू
ु आहे.
एकद र्स्थत्यतां रदच्यद शतकिरदच्यद कदळदत इस्लदर्मक स्टेट, तदर्लबदन, ट्रम्प, पतु ीन,
मो्ी यदांच्यद सदरखी र्िरर्िरी उितील िरूर. पण कदळ त्यदांनद अखेर
पदचोळ्यदसदरखद फे कून ्ेईल. र्वज्ञदनदचे वदरे , र्ववेकदचे शब् िगदचे सदरे वदतदवरण
र्नर्ित करतील असद र्वश्वदस आपण बदळगदयलदच हवद कदरण ते सत्य आहे.
आपल्यद हृ्यदतली र्ववेकदची ज्वदळद सतत िळत िे वण्यदची िदर्षद आपण
सवदंनी र्शकदयलद हवी. िीती ही अत्यतां िीती्दयक गोष्ट आहे हे एक्द स्वच्छपणे
कळले की त्यदवर मदत करदयलद वेळ लदगत नदही.
आपल्यद र्वचदरदच
ु ीसरशी
ां े फळ चटु कीसरशी र्कांवद एकद््सु ऱ्यद र्नवडणक
नदही र्मळणदर क्दर्चत.् पण तरीही हदच र्वचदर खरद आहे. आपली ्ेशिक्ती खरी
आहेच आर्ण आपले मदनववांशदवरले प्रेम कुिल्यदही कांु पणदांत बदांधले िदणदरे नदही.
***
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खुन्या गदीचा सैतान अवतिला आहे
सदमर्ू हक र्हसां दचदरदच्यद- मॉब र्लर्ां चगां च्यद- घटनद कदही यद िगदलद नवीन
नदहीत. यद्ध
ु हद एक सदमर्ू हक र्हसां दचदरच असलद तरीही त्यदत एक प्रकदरे तोल
असतो. कदरण ्ोन्ही बदिांक
ू डे ्सु ऱ्यदलद िदर करण्यदची शस्त्रे असतदत. ्सु रद आर्ण
सदमदर्िक दृष्ट्यद सवदंनदच ियग्रस्त करणदरद सदमर्ू हक र्हसां दचदर म्हणिे ्बु िळ,
एकट्यद्क
ु नेने मोि्यद िमदवदने िदर करणे.
ु ट्यद र्कांवद मिू िर मदणसदांनद एखदद्यद तल
यदत मदरले िदणदरे र्निःशस्त्र असतदत आर्ण मदरणदरदांकडे अग्ी ििु बी स्वरपदची
शस्त्रे असतदत. िमदवदची सख्ां यद आर्ण त्यदच
ां द र्हसां क आवेश हेच खरे शस्त्र असते.
कधीकधी अग्ी लदिीकदिीसदरखे प्रदथर्मक शस्त्र नसनू ही के वळ लदथदबक्ु क्यदांचद
वर्षदिव करूनही िदर के ले िदते.
सपां णू ि िगिरदत, आर्ण मदनवी सांस्कृ तीच्यद असांस्कृ त म्हणदव्यद अशद
इर्तहदसदत ्बु िळदांच्यद सदमर्ू हक र्हसां दचदरदतनू झदलेल्यद हत्यदांची नों् आहे. िदरतदत
अशद प्रकदरे झदलेली- र्निःशस्त्रदची सशस्त्र समहू दने के लेली अमदनर्षु हत्यद ही
अधमदिचे उ्दहरण म्हणनू महदिदरतदसदरख्यद महदकदव्यदत नों्ली गेली. अर्िमन्य.ू ..
आर्ण तरीही तो यद्ध
ु दचद एक िदग तरी होतद. तोही शस्त्र घेऊन चक्रव्यहू दत र्शरलद
आर्ण र्निःशस्त्र झदल्यदनांतर मदरलद गेलद.
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अप्रगत सांस्कृ तीच्यद एकद टप्प्यदवर रदनटी टोळ्यद एकट्यद्क
ु ट्यदांनद र्निःशस्त्र
करून िदर करत असे आपल्यद कदनदवरून गेले आहे... अमेररके त गेल्यद शतकदत
आर्फ्रकन अमेररकनदच
ु दमीतनू मक्त
ु तद झदल्यदच्यद िेर्षदतनू ज्यद सदमर्ू हक
ां ी गल
र्हसां दचदरदतनू हत्यद झदल्यद तेव्हद प्रथम र्लांर्चांग हद शब् प्रचदरदत आलद. तेव्हदही हे
र्लांर्चांग इतके वदढले होते की मदकि ट्वेन यद प्रर्सद्ध लेखकदने म्हटले हद ्ेश आतद
यनु दयटेड स्टेट्स ऑफ र्लांचरडम अशद नदवदने ओळखलद िदईल की कदय... पण
तेव्हदही तांत्रप्रगती आिच्यद तल
ु नेत िेमतेम होती.
पण आि आपल्यद ्ेशदत तांत्रप्रगतीच्यद यद एकद टप्प्यदवर रदनटी टोळ्यदांहून
अर्धक अर्वचदरी र्हसां दचदर के वळ अनदिदयी ियदच्यद उद्रेकदतनू होतो आहे.
िमदवदने कुणदलदही िे चनू मदरणे, बलदत्कदर करून िे चणे हे यद ्ेशदत क्वर्चत
कधीतरी होणदरे ्िःु सदहस आिकदल ्रमहद होत चदलले आहे. कदरणे वेगवेगळी...
मनिःर्स्थती तीच. मदि तोच. कदयद्यदची पत्रदस न बदळगणे तेच.
२०११ ते २०१३ यद वर्षदंत ्ेशिरदत अशद सदमर्ू हक र्हसां दचदरदांत मदरले
गेलेल्यद १५ व्यक्ती होत्यद, तर िखमी झदलेल्यद २६.
यदची सरु वदत कुिून झदली... होय. तीन र््वस कदहीही करद... मी तम्ु हदलद
सदांिदळून घेतो यद त्यद आश्वस्त करणदऱ्यद अिय्दनदनांतरच. सवदंनद मदहीत असलेले
गर्ु पत आहे ते.
२०१४ पवू ी यद ्ेशदत गोमदांस खदल्ले िदत होते. ज्यदांनद खदयचे त्यदांनद खदयलद
मनदई नव्हती. ज्यदनां द न खदयचे त्यदनां द खदयलद सक्ती नव्हती. पण सांस्कृ तीप्रेमदचे
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बेगड र्शांगदांनद बदांधनू उधळलेल्यद मदरक्यद िनदवरदांनी हे सदरे आपल्यद फोडद आर्ण
झोडद नीतीमधनू ब्लनू टदकले.
गोमदसां खदल्ल्यदच्यद, गदयींनद कदपण्यदसदिी नेत असल्यदच्यद के वळ
सांशयदवरून २०१४पदसनू र्कती मर्ु स्लम मदणसदांच्यद हत्यद झदल्यद... अखलदख,
िनु ै्, पहलू यदच्ां यद हत्यद तर रदष्ट्ट्रीय पदतळीवर गदिल्यद. पण २०१४ नतां र मदरहदण
झदलेले, िखमी झदलेले, कदयमचे अधू झदलेले रर्फक, हबीब, असीफ, रे हदन, महु मां ्
नदर्सर, नदर्सरल हक, महु मां ् समीर, शदर्कर मोहसीन, हदर्शम, मोईन शोकत अली,
कौर्शक परु कदयस्थ, श्दब, आफतदब... बरीच लदांबलचक यद्ी आहे आिवरची.
गोहत्येच्यद सांशयदवरून पदच ्र्लतदांनद िमदवदने िदर के ल्यदची सवदित िळक घटनद
२००२मध्ये गिु रदतमध्ये घडली होती.
इर्ां डयदस्पेंडच्यद एकद अहवदलदतनू असे उघड झदले आहे की २०१० ते २०१७
यद कदळदत गोरिद- गोहत्यद-गोमदसां ििण यद र्वर्षयदिोवतीने िो कदही र्हसां दचदर
झदलद त्यदतील ९७ टक्के घटनद गेल्यद तीन वर्षदंत घडल्यद आहेत. गोरिण ्ले,
गोमदांसदच्यद र्वक्रीवरील बां्ी हे सदरे सरू
ु झदल्यदनांतर यदपैकी ६१ घटनद घडल्यद.
सदमर्ू हक र्हसां दचदरदतनू मदणसे मदरण्यदचद िणू परवदनदच गोरिणदतनू र््लद गेलद.
आर्ण यदतील सवदिर्धक घटनद यद िदिप शदर्सत रदज्यदांतनू घडल्यद आहेत हेही
वदस्तव आहे.
हे झदलां गोरिक, बिरांग ्ली गोरिक अशद र्ह्ां त्ु वदच्यद कदिदवरच्यद
सांघटनदांच्यद िमदवदांनी के लेले हल्ले आर्ण मदरहदणींचां.
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लव र्िहद्च्यद नदवदनेही र्कत्येक लोकदांनद िदर करण्यदत आलां िमदवदांकडून,
यदत तर फक्त मर्ु स्लमच नव्हे तर िदती-पोटिदतीच्यद सन्मदनदच्यद नदवदनेही बळी
गेले. र्नतीन आगेलदही िदतिमदवदनेच छळछळून मदरलां होतां.
के वळ धमििर्षे दतनू पण्ु यदच्यद मोहसीनलद मदरणदरदही िमदवच होतद.
पण आतद अर्लकडच्यद ्ोन मर्हन्यदांतनू र््सतांय िमदवदच्यद अर्वचदरदतनू
सरळ िे चनू , मदरहदण करून िर करण्यदची कदरणां धमदिशी र्कांवद रूढींशी सांबांर्धतच
रदर्हलेली नदहीत. कोणत्यदही कदरणदने हे होऊ लदगले आहे. पवू ी र्खसेकदपनांू द र्कांवद
चोरदांनद पकडल्यदनांतर िमदवदने कदय्द हदतदत घेण्यदच्यद घटनद क्वर्चत होत असत.
पण के रळमधल्यद त्यद मर्तमां् चोर तरणदलद मदरत सेल्फी कदढणदऱ्यद िमदवदनांतर
हे वदढतच चदलले आहे.
अर्लकडच्यद र्त्रपरु दपदसनू , िळगदव-धळ
ु े पयंत वॉट्सॅप र्वद्यदपीिदतून
र्मळदलेल्यद मदर्हतीवरून र्बथरून र्नष्ट्पदपदांचे खनू करण्यदच्यद घटनद हेच सदगां तदत.
फदर वर्षदंपवू ी रदयगड र्िल््दत िौगोर्लक सवेिण करदयलद गेलेल्यदांची
गदवकऱ्यदांनी सश
ां यदवरून हत्यद के ल्यदची घटनद गदिली होती. पण त्यदनतां र योग्य
खबर्दरी शदसकीय पदतळीवरून घेतली गेली होती. बऱ्यदच वर्षदंपयंत पन्ु हद कदही
अशद घटनद घडल्यद नदहीत.
खनु ी िमदवदांनद सांरिण ्ेणे, त्यदांच्यद बदिनू े घोर्षणद ्ेत मोचे कदढणे, असल्यद
र्हसां ेलद प्रोत्सदहन ्ेणदरदांनद बिीस ्ेणे, सन्मदर्नत करणे असे करणदरे लोक सत्तेत
आले आहेत. िांगलदच्यद नरििक रदिदने तरसदांनद अिय र््ले तर यदहून वेगळे कदय
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होणे अपेर्ित आहे. सोशल र्मर्डयदवर चक
ु ीची मदर्हती र्फरवणे हे तर गेल्यद चदर
वर्षदंत रदिमदन्य झदले आहे. र्फरे ल ते सत्य अशी सत्यदची नवी व्यदख्य़द झदली.
आतद अशद र्फरत्यद सत्यदच्यद िदरे आतद वदट्टेल त्यद ‘धमि’र्नरपेि अफवदही
उिल्यद तरीही र्हसां दचदर होऊ शकतोच. गर्लच्छ िदर्षेबरोबरच िदर करण्यदची िदर्षद
करणदरे आय़टी कुबद्ध
ु ीवांत मदध्यमदांतनू सदमर्ू हक र्हसां दच करत असतदत- ती
शदर्ब्कच रदहील यदची गॅरांटी सांपली.
यदचां े तथदकर्थत ‘र्वचदरक’ ज्यद िस्मदसरु दलद वर्दन ्ेऊन चक
ु ले आहेत, तो
मनमदनी र्हसां ेचद िस्मदसरु आतद कुणदच्यद डोक्यदांवर हदत िे वू शकतो. यदलद नष्ट
करण्यदसदिी कुणदचीही मोर्हनी कदमी येणदर नदही. र्कांबहुनद सदमर्ू हक र्हसां ेच्यद
िस्मदसरु दचे कदरण पढु े करून अघोर्र्षत नदझी रदिवट- (आर्णबदणी नव्हे ती तर
अग्ीच सौम्य-मयदिर््त हुकूमशदही होती) लवकरदत लवकर घोर्र्षत होण्यदचीच
शांकद येते आहे.
र्ववेकदचद लय हर प्रकदरे होऊ शकतो.
***
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पत्रकारितेचा कस लागेल
रदज्यसत्तेसमोर शेपटू घोळणदऱ्यद मदध्यमदांचद शदप ज्यद समदिदांनद असतो त्यद
समदिदांतील आचदर-र्वचदर-उच्चदर स्वदतांत्र्य धोक्यदत येते हे कदही कुणी नव्यदने
सदगां ण्यदची गरि नदही.
रदिेशदही, सरांिदमशदही र्िरकदवनू ्ेण्यदचद सांकल्प करून ज्यद समदिदांनी
लोकशदहीकें द्री शदसन व्यवस्थद स्वीकदरली त्यद समदिदनां द िन्ु यद पिडीतल्यद
र्वचदरसरणींचद िोर वदढू नये आर्ण सत्तदकदांिी लोकदांकडून वद सांघटनदांकडून
मस्ु कट्दबी होऊ नये यदसदिी स्वतिःलद िदगते िे वदवेच लदगते. ही िबदब्दरी
अथदितच सवि लोकदवां र असली तरीही न्यदयव्यवस्थद आर्ण मदध्यमे यदच्ां यदवर ती
तीव्रतेने असते.
ट्रम्प महो्य अमेररके त र्नवडून आले आर्ण शपथ घेण्यदपवू ीच त्यदनां ी आपण
र्वरोधी मदध्यमदांनद, पत्रकदरदांनद कदय प्रकदरे वदगवणदर यदची चणु क
ू ्दखवली. एकद
पत्रकदरदस तो र्वकलदांग म्हणनू र्खिवले, कदही पत्रकदरदांनद तम्ु ही यद ्ोशदचे नदहीत
म्हणत हदकलनू लदवले आर्ण कदही गिां ीर प्रकृ ती चॅनेल्सची खोट्यद बदतम्यद ्ेणदरे
म्हणनू हेटदळणी सरू
ु के ली. व्हदइट हदऊसच्यद बदतम्यद र्नवडक, मिीतल्यद
पत्रकदरदसां मोर ्ेण्यदचे सत्र सरू
ु के ले. (होय- आपल्यद ्ेशदतल्यद पररर्स्थतीशी
सदधम्यि वदटत असले तरीही हे सदरे अमेररके तच होत आहे.)
येणदऱ्यद पररर्स्थतीचद अां्दि येतदच शपथर्वधी होण्यदआधीच यएु स प्रेस
कोरने (US Press Corp) ट्रम्प तदत्यदांनद एक पत्र र्लर्हले. ते असे79
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र्प्रय नवर्नवदिर्चत अध्यि महो्य,
आपल्यद अध्यिप्दचद उद्घदटन सोहळद होण्यदआधी, आपले प्रशदसन आर्ण
अमेररकन प्रेस कोअर यदांमधील सांबांध कसे असतील यदसांबांधी कदही मद्दु े स्पष्ट करून
सदांर्गतलेले बरे असे आम्हदलद वदटते.
आपणदस आियि वदटदयलदच नको, की आपले सांबांध तणदवपणू िच रदहदतील हे
आण्ही िदणनू आहोत. गेल्यद कदही र््वसदांतच आम्ही ऐकून आहोत, की आपल्यद
सपां कि सर्चवदनां ी व्हदइट हदउसमधनू मदध्यमदच
ां े कदयदिलये बदहेर कदढण्यदचद र्वचदर
चदलवलद आहे. सांपणू ि र्नवडणक
ू मोर्हमेतील आपल्यद वतिनदशी ते ससु ांगतच आहे.
तम्ु ही अनेक वदतदंकन करणदऱ्यद सांघटनदांनद, मदध्यमदांनद आपल्यद सिद-बैिकदांचे
वदतदंकन करण्यदपदसनू रोखले आहे. ट्र्वटरवर िदऊन तम्ु ही कदही पत्रकदरदवां र
व्यर्क्तशिः टोमणेबदिी करणे, धमक्यद ्ेणे असे करू लदगलद आहदत आर्ण तमु च्यद
पदर्िरदख्यदांनीही तसेच करदवे यदसदिी उत्तेिनही र््ले आहे. ब्नदमीसबां धां दतील
कदय्े िरद र्ढलेढदले व्हदवेत यदचद आपण परु स्कदर करीत आहदत आर्ण ब्नदमीचे
खटले िरण्यदच्यद अनांत धमक्यद तम्ु ही ्ेऊन झदल्यद आहेत. त्यदतील एकही खटलद
िरलद गेलेलद नदही अथदितच. तम्ु ही शक्य तेव्हदतेव्हद पत्रकदरदनां द टदळत आलद
आहदत आर्ण एकत्र वृत्तसांकलनदची पद्धत धडु कदवनू तम्ु ही पत्रकदरपररर्ष्द
घेण्यदसही नकदर ्ेत आहदत. तम्ु हदलद न आवडणदरे कदहीतरी र्लर्हल्यदबद्दल तम्ु ही
एकद पत्रकदरदच्यद शदरीररक व्यगां दवरून त्यदची िदहीर र्खल्ली उडवलीत.
हे सदरे करणे ही अथदितच तमु ची व्यर्क्तगत र्नवड आहे आर्ण एकद अथी तो
तमु चद हक्कही आहे. आपली रदज्यघटनद मदध्यमदचां े स्वदतत्र्ां य िपत असली तरीही
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एखदद्यद रदष्ट्ट्रदध्यिदने त्यदचद सन्मदन िे वदवद असे कदही त्यदत लेखी सदांगनू िे वलेले
नदही. रदष्ट्ट्रदध्यिदांनी र्नयर्मतपणे पत्रकदर पररर्ष्द घ्यदव्यदत असेही रदज्यघटनेत
नों्वनू िे वलेले नदही.
पण पत्रकदरदांबरोबर, मदध्यमदांबरोबर कसे वदगदवे यदचे र्नयम िरवण्यदचद
तम्ु हदलद िसद हक्क आहे तसदच तमु च्यदशी कसे वदगदवे हे िरवण्यदचद हक्क
आम्हदलदही आहेच. अखेर, तम्ु हदलद प्रिदव टदकदवदसद वदटतो ते स्तांि आम्ही
र्लर्हतो, िो मदध्यम अवकदश तम्ु हदलद िरदवदसद वदटतो तो अथदितच आमच्यद हदती
आहे.
आमच्यद वदचकदांनद, श्रोत्यदांनद, प्रेिकदांनद कशद प्रकदरे सेवद द्यदवी हे आम्ही
िरवतो, तम्ु ही नदही.
त्यदमळ
ु े पढु ील चदर वर्षदंत आमच्यदकडून कदय अपेिद िे वदयची हे तम्ु ही िी
पदश्वििमू ी तयदर के ली आहेत, त्यदवरच अवलबां नू रदहील.
आमच्यदशी सांपकि रदर्हलद तर स्वदगतदहि आहे, पण तो अत्यदवश्यक नदही.
तमु च्यद प्रशदसनदशी पत्रकदरदच
ां द सबां धां येऊ न ्ेणे हे तम्ु हदलद फदर सोयीचे वदटत
असेलही. आम्हदलद ते चक
ू वदटते, पण िीक आहे- र्नवड तमु चीच आहे. आम्ही
सदरे मदर्हतीचे पयदियी स्रोत शोधण्यदत वदकबगदर आहोत. स्पष्टच सदांगदयचां तर, ज्यद
वृत्तवदर्हन्यदांनद आपण आपल्यद मोर्हमदांत येण्यदस बां्ी घदतलेली त्यदांनीच सवोत्तम
वदतदंकन के ले. आम्हदलद अमकी बां्ी आहे, तमकद मज्िदव आहे वगैरे ऐकदयलद
बरां वदटतां असां नदही, पण ते एक आव्हदन िरत,ां िे आम्हदलद फदरच आवडत.ां
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कदय ऑफ ् रे कॉडि असदवां आर्ण असेच इतर र्नयम आम्ही िरवत असतो,
तम्ु ही नदही. तमु च्यद एखदद्यद अर्धकदऱ्यदशी ऑफ ् रे कॉडि बोलणे आम्ही मदन्य
करू र्कांवद न करू. आम्ही तमु च्यद पवू ितयदरीच्यद बदतर्चतींसदिी, तमु च्यद
सदवििर्नक उत्सवी गोष्टींच्यद पवू िकल्पनेसदिी येऊ नदही तर न येऊ. आमची र्नवड
असेल. तमु चे र्नयम अमदन्य करणदऱ्यद पत्रकदरदांनद बदतम्यद र्मळणदर नदहीत, मदर्हती
र्मळणदर नदही असद समि असेल तर वरचद पररच्छे ् पन्ु हद वदचद.
तमु च्यद प्रवक्त्यदांनद र्कांवद िदडोत्री आर्श्रतदांनद र्कती वेळ द्यदयचद ते आम्ही
िरवणदर. तमु चद दृष्टीकोन कदय आहे ते लोकदांपयंत पोहोचवण्यदचद प्रयत्न नक्की
करू, तम्ु ही आमची नदके बां्ी के लीतर तरीही. पण त्यदचद अथि असद नदही की आम्ही
आमच्यद वेळदत, आमच्यद छदपील िदगेत के वळ सदतत्यदने खऱ्यदचे खोटे
करणदरदांनद, सत्यदलद लवचीक समिनू वळवणदरदांनद आम्ही वदव ्ेणदर नदही.
िेव्हदिेव्हद असे कुणी करतील तेव्हदतेव्हद आम्ही त्यदांनद उघडे पदडू, इतके च नव्हे,
तर अशद प्रकदरचे वतिन वदरांवदर करणदरदनां द आम्ही आमच्यद मदध्यमदतां नू ब्ां ी घदल.ू
वस्तर्ु नष्ठ सत्यदवर आमचद र्वश्वदस आहे आर्ण त्यद मल्ू यदवरूनच आम्ही तमु चे
मल्ू यमदपन करू. तम्ु ही र्कांवद तमु चे िदडोत्री आर्श्रत िेव्हद अग्ी सहिर्सद्ध
करण्यदसदरखे असत्य ट्वीट करदल तेव्हद आम्ही तम्ु ही खोटे बोलतद हे स्पष्ट ्दखवनू
्ेत रदहू. आम्ही वदस्तवदलद र्चकटून रदहू आर्ण खोटदरडेपणदने रे टलेली िदष्ट्ये आम्ही
सत्य म्हणनू प्रसृत करदवी अशी अपेिदच नको. एखद्ी गोष्ट तम्ु ही र्कांवद तमु च्यद
चमतू ील लोक म्हणतदत म्हणनू , शहदर्नशद के ल्यदर्शवदय योग्य बदतमी िरत नदही.
्ोन्ही गोष्टी महत्त्वदच्यदच आहेत.
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शदसकीय गोष्टींचे तपशील आमच्यदसदिी परम महत्त्वदचे आहेत. तम्ु ही आर्ण
तमु चे कमिचदरी व्हदईट हदऊसमध्ये बसतद, पण अमेररकन शदसन हे सवि्रू पसरलेले
आहे. आम्ही आमचे वदतदिहर ्रू वर पेरू, तमु च्यद सदऱ्यद एिन्सींमध्ये पोहोचव,ू
आर्ण नोकरशहदकरवी मदर्हती कदढू. पररणदम अशद होईल की तम्ु ही तमु च्यद
सत्रू दांकरवी बदहेर िदणदऱ्यद मदर्हतीवर बांधने घदलण्यदत मग्न असदल तेव्हद आम्हदलद
तमु च्यद कदमदची, धोरणदांची अग्ी आतली मदर्हती र्मळत रदहील.
आम्ही स्वतिःवर यदपवू ीपेिदही कडक नैर्तक बांधने घदल.ू सांपणू ि रदिकीय
पटलदत मदध्यमदांबद्दल अर्वश्वदस पेरण्यदचे श्रेय तमु चेच आहे. तमु च्यद र्नवडणक
ू
मोर्हमद त्यदवरच आधदररत होत्यद आर्ण त्यदमळ
ु े च आम्ही खणखणीत िदगे झदलो
आहोत. आम्हदलद पन्ु हद एख्द र्वश्वदस सपां द्न करदयचद आहे. आर्ण हे आम्ही
अचक
ू , र्नििय वदतदंकन करूनच सदध्य करू. आमच्यद चक
ु द झदल्यद तर त्यद मदन्य
करू आर्ण स्वतिःसदिी अत्यांत किोर नीतीर्नयम लदगू करून वदग.ू
आम्ही सदरे एकत्र कदम करणदर आहोत. तम्ु हद आमच्यदत फूट पदडण्यदचद
प्रयत्न के लद आहे. आमच्यद स्पधदित्मक ईष्ट्यचे द वदपर करून तम्ु ही आमच्यद
पररवदरदत िदांडणां लदवलीत. हे र््वस आतद सपां ले. आतद आम्हदलद हे कळलां आहे
की तमु च्यद बदतम्यद र्मळवण्यदसदिी आम्हदलद एकमेकदांनद सहकदयि करणां, म्त
करणां आवश्यक आहे. त्यदमळ
ु े िेव्हद एखदद्यद पत्रकदर पररर्ष्ेत तम्ु ही िेव्हद एखदद्यद
नदवडत्यद पत्रकदरदवर ओरडदल, डदफरदल र्कांवद ्ल
ि करदल तेव्हद तमु च्यद समोर
ु ि
आमची एकिटू फळी उिी असेल. आम्ही सदरे महत्त्वदच्यद बदतम्यदांवर एकत्रपणे
कदम करू. आर्ण एखदद्यद सहकदऱ्यदने चदांगली बदतमी के ली असेल तर सदऱ्यद
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िगदलद समिदवी म्हणनू आम्ही सहकदयि करू. आमच्यदत मतिे् िरूर असतील,
नैर्तकतद, अर्िरची र्कांवद समतोल यदबदबतीत वद्र्ववद्ही होती. पण त्यदांची
सरु वदतही आर्ण शेवटही आम्ही करू.
आम्ही ्ीघि पल्ल्यदचे खेळदडू आहोत. तमु च्यदसदिी सगळां अग्ी छदन
सरु ळीत होईल असां गृहीत धरलां तरीही तमु ची सद्दी िदस्तीत िदस्त आि वर्षदंची
असेल. पण आम्ही इथे आहोत यद प्रिदसत्तदकदच्यद स्थदपनेपदसनू . आर्ण यद महदन
लोकशदहीच्यद िडणघडणीत आमची िर्ू मकद ही सदतत्यदने मिबतू होत रदर्हली
आहे, सधु दरत रदर्हली आहे. आम्ही कोण आर्ण आमचे उर्द्दष्ट कदय यद प्रश्नदच
ां द
गांिीर र्वचदर करण्यदस तम्ु ही आम्हदलद िदग पदडलेत यदबद्दल आम्ही तमु चे ऋणी
आहोत.
हे पत्र अमेररकन पत्रकदर-वदतदिहरदच्ां यद लढदऊ बदण्यदचां एक द्योतक म्हणनू
पत्रकदररतेच्यद इर्तहदसदत नों्लां िदणदर आहे.
आपल्यदकडे कसले इर्तहदस रचले िदत आहेत... गमतीिमती पदहू.
िदिप प्रवक्ते सर्ां बत पदत्रद हे त्यदच्ां यद इतर बदधां वदप्रां मदणेच चॅनेलवर िदऊन
आवदिी चचदि करतदत. मोि्यद आवदिदत रे टून-रे कून खोटेनदटे मद्दु े मदांडणे, आऱोप
करणे, इतरदांनद बोलू न ्ेणे हे प्रकदर महदरदष्ट्ट्रदत िसे के शव उपदध्यदय वगैरे प्रवक्ते
मांडळी करतदत तेच पदत्रद रदष्ट्ट्रीय पदतळीवर करतदत. ‘ओरडद’ चॅनेलच्यद अँकरलद
हेच हवे असते. आर्ण तीच सवय सांर्बत पदत्रदांनद लदगली आहे. पण परवद
एनडीटीव्ही चॅनेलवर त्यदनां ी असदच आरडदओरडद आर्ण गैरलदगू आरोप करदयलद
सरु वदत के ली, चॅनेलचद अिेंडद असल्यदमळ
ु े मलद बोलू ्ेत नदही वगैरे कदांगदवद
84

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

के लद. खरे म्हणिे ते स्वतिःच हिदररकदांच्यद बोलण्यदत अडथळे आणत होते. र्नधी
रदि्दन यद अँकरने अग्ी शदांतपणे पररर्स्थती हदतदळली आर्ण ते ऐके नदत तेव्हद
त्यदनां द ‘असले आरोप करदयचे असल्यदस मदझ्यद कदयिक्रमदतनू र्नघनू िद’ असे
शदांतपणे सदांर्गतले. पदत्रद धमक्यद ्ेत र्नघनू गेले.
यदनांतर चोवीस तदस िेमतेम उलटले असतील. एनडीटीव्हीच्यद सांचदलक
मदलकदांवर सीबीआयने धदडी टदकल्यद. प्रणव रॉय आर्ण रदर्धकद रॉय यदांच्यद
कदयदिलयदांसर्हत, र्नवदसस्थदनीही धदडी टदकण्यदत आल्यद. धदडी टदकण्यदचे ्ेण्यदत
आलेले कदरण असे की िे गेल्यद आि वर्षदंत कुिल्यदही कोटदित र्टकू शकले नदही.
सांिय ्त्त यद त्यदांच्यद मदिी करसल्लदगदरदने त्यदलद कदढल्यदनांतर त्यदांच्यद र्वरद्ध
ज्यद तक्रदरी के ल्यद होत्यद त्यद कुिल्यदही न्यदयदलयदने ग्रद् धरल्यद नव्हत्यद. ज्यद
बॅकेां चे किि बडु वल्यदचद आरोप आहे त्यद आय़सीआयसीआय़ बॅकेां ने आिही
कोणतेही किि र्शल्लक नसल्यदचे लेखी र््ले आहे. कििफेड एकरकमी झदल्यदस
व्यदिदत िी सटू र््ली िदते त्यदबद्दल ्त्तने तक्रदर के ली. एक खदिगी बॅक,
ां एकद
खदिगी कांपनीलद किि ्ेत,े फे डतदनद सटू ्ेते यदत शदसनदचद कवडीचदही सबां धां येत
नदही. इतर कुणदचदही सांबांध येत नदही, म्हणनू च यदांच्यद तक्रदरी कोटदित ्दखल झदल्यद
नदहीत. पण सडू दचे रदिकदरण खेळदयचे, त्यदत कोणत्यदही तत्वदांची, लोकशदही
मल्ू यदांनी तमद बदळगदयचीच नदही असे िरवलेल्यद सद्दीलद त्यदचे कदय.
इकडे रदम-मदधव परु स्कृ त, प्रर्शर्ित ट्रोलधदड एनडीटीव्हीवरच्यद धदडींबद्दल
िो कदही आन्ां व्यक्त करीत आहेत ते फदरच चदगां ले. त्यदमळ
ु े मद. मो्ीिींच्यद
सरकदरच्यद हेतांर्ू वर्षयीची उरलीसरु ली शांकदही र्फटते आहे.
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एकद चॅनेललद घदबरवनू सोडदयचे हेच एक लक्ष्य यदत होते. त्यदांच्यद ््ु वै दने
एनडीटीव्ही चॅनेलचे मदलक आर्ण बदकी सदरे पत्रकदरही घदबरट नदहीत. यद ्ेशदत
पत्रकदररतेच्यद र्नििय परांपरद शदबतू िे वणदरी िी कदही थोडी मदध्यमे आहेत त्यदतील
ते एक आहे. आर्ण आतद त्यदांच्यद बदिनू े सदरी उविररत स्वतांत्र मदध्यमे आर्ण पत्रकदर,
लेखक, सदर्हर्त्यक, कलदकदर उिे रहदतील.
असां खडबडवनू िदगां के ल्यदबद्दल क्दर्चत् िदरतीय पत्रकदररतेलद यद
रदिवटीचे आिदर मदनदवे लदगतील.
पत्रकदररतेतील सवदंनी अमेररकन प्रेस कोअर कडून धडद घेण्यदची वेळ आली
आहे. एनडीटीव्हीच्यद र्नर्मत्तदने यद रदज्यसत्तेची चदल कळली आहे. र्तलद पदयबां्
घदलण्यदसदिी पत्रकदरदांनी, लेखक आर्ण सदर्हर्त्यक यद सवदंनी र्मळून लोकदांनद
र््शद द्यदयलद हवी. कदरण न्यदय, र्वद्यद आर्ण पत्रकदररतद यद िेत्रदतां ल्यद र्विदन
लोकदांनी आपल्यद शेपट्यदांनद गोंडे, कलदबतू लदवनू घेतली तर मग ्ेशदचे ब्री्वदक्य
सत्यमेव ियते ब्लनू च टदकदवां लदगेल.
मग एकच ब्री्वदक्यगदय हमदरी मदतद है, हम को कुछ नहीं आतद है...
***
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पिुसंग्रहालयात गाय
२१ नोव्हेंबर २११७
गेल्यदच्यद गेल्यदच्यद गेल्यद शतकदतील रदणीबदग, गेल्यदच्यद गेल्यद शतकदतील
वीरमदतद र्ििदबदई उद्यदन, गेल्यद शतकदतील रदिमदतद हीरदबेन मो्ी उद्यदन आर्ण
आतदच्यद िीववैर्वध्यउद्यदनदत प्रचांड ग्ी उसळली आहे.
आि रर्ववदर म्हणनू खदस सवलत िदहीर करण्यदत आली आहे. पांधरदशे
रपयदांच्यद र्तर्कटदवर ्हद टक्के सवलत. बल
ु ेट ट्रेनचद खदस थदांबद बनवनू घेण्यदत
आलद आहे. िवळपदसच्यद सवि मर्ल्टस्टोरी पदर्कं गच्यद िदगद फुल्ल झदल्यद आहेत.
--आि आपलद अर्िमदनदस्प् वदरसद सदांगणदऱ्यद पशसु ांग्रहदलयदत िदरतदतनू
गेल्यद शतकदत नष्ट म्हणिे एर्क्स्टांक्ट झदलेलद पशू खदस आणवण्यदत आलद आहे.
त्यदवर सांशोधन करणदरे एक रदष्ट्ट्रीय पथकही तेथे ्दखल झदले आहे. आर्ण
के वळ २० आर्ण २१ नोव्हेंबर यद सट्टु ीच्यद र््वशी तो पशू लोकदांनद पदहदण्यदसदिी
उपलबध आहे.
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यद पशच्ू यद खदस कदच्दलनदवरील फलकगदय- (बोस इर्ां डकस / बोस टॉरस- मद्ी)
िदरतदत अठ्ठदवीस उपिदतींचे वैर्वध्य असलेलद हद प्रदचीन इर्ां डयन ऑरक्स यद
िदतीपदसनू र्वकर्सत झदलेलद बोस इर्ां डकस र्कांवद बोस टॉरस प्रिदतीतील पशू
गेल्यद शतकदच्यद पवू दिधदित नदमशेर्ष झदलद. यद पशचू े कळप सदऱ्यद ्ेशिर र्फरत
रदर्हले होते. पण कदही घटनद घडल्यदनांतर मदनव की हद पशू असे रदिकदरण उिे
रदर्हले आर्ण यदचे िर्वतव्य धोक्यदत आले. तत्पवू ी खदण्यदसदिी, ्धु दसदिी,
कष्टदांसदिी यद उपयक्त
ु पशचू द वदपर करण्यदत येत असे आर्ण त्यद कदळी यद पशचू े
सांवधिन उत्तम रीतीने होत असे. मधल्यद कदही कदळदतील घटनदांचद उल्लेख शदलेय
इर्तहदसदत येतोच. त्यदनतां र फदर्मंग कम्यर्ु नटीने उपयक्त
ु तद सपां ष्टु दत आणल्यदकदरणदने
यद पशच्ू यद पदलनदवर बर्हष्ट्कदर घदतलद.
कदही वर्षदंतच अरदिक पररर्स्थतीत हे गदय(मद्ी पश)ू आर्ण बैल (नर पश)ू
सरसकट नष्ट झदले. असे म्हणतदत की 'नरपश'ांू च्यद करणीमळ
ु े च त्यदांचद अांर्तम
र्वनदश ओढवलद.
यदपढु े असल्यद म्ु द्य् दांवरून र्हसां दचदर होणदर नदही असे आश्वदसन यनु ोलद लेखी
र््ल्यदनांतर वीस वर्षदंपवू ी यद वदटदघदटीं सरू
ु होऊन यदवर्षी सफळ झदल्यद आहेत.
सध्यद िदरतदत यदच्यदच िवळील प्रिदतीतील (बबु दलस बबु दर्लस) मधील
म्हैस हद पशू र्टकून रदर्हलद. आर्ण आतद सवित्र म्हशी-रे डे पदळण्यदत येतदत.
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हद नमनु द्दखल पशू आपल्यदलद शेिदरी रदष्ट्ट्रदच्यद सौिन्यदने र्मळदलेलद
असनू , त्यदचद नर नमनु दही आणवण्यदसदिी वदटदघदटी सरू
ु आहेत. त्यद यशस्वी
झदल्यदस प्रिननदच्यद प्रयत्नदतां नू पढु ील शतकदच्यद सरु वदतीस िदरतदत पन्ु हद एक्द
हद पशू चदांगल्यद प्रमदणदत उपलबध होऊ शके ल अशद आशदवद् प्रदणीतज्ञ िदगवीत
आहेत.
र्वशेर्ष सचू नद
कृ पयद कदचेवर टकटक करू नये.
ऐशां ी-नव्व्ीतल्यद लोकदांनी पशल
ू द गवत चदरण्यदचद आग्रह व्यवस्थदपनदकडे
धरू नये. तसे के ल्यदने कदहीही वैयर्क्तक फदय्े (िन्ु यद िदर्षेत पण्ु य) र्मळत नदहीत
असे स्पष्ट करण्यदत येत आहे.
-हुकुमदवरून.
***
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इणतहासाची बोंब आणि बोंबाबोंब
र्चतौडचद रदणद प्रतदपर्सांह हळ्ीघदटदच्यद लढदईत र्वियी झदलद होतद असे
इर्तहदसदचे पनु लेखन करण्यदचे रदि’कदर’स्थदनदत अर्धकृ तररत्यद घदटते आहे.
हरप्पद येथे र्मळदलेली नर्तिकेची म्हणनू ओळखली िदणदरी मतू ी ही पदवितीची आहे
असे एक लदांगल
ु चदल र्नवृत्त प्रदध्यदपक म्हणदलेच आहेत. इर्तहदसदचे पनु लेखन हद
यद ्ेशदतील प्रर्तगदमी र्वचदरसरणीचे नेतत्ृ व करणदऱ्यदच
ां द अर्धकृ त कदयिक्रमच
आहे. त्यदत हेच नव्हे तर यदसदरखे अनेक मद्दु े चचेसदिी आर्ण मग कृ तीसदिी घेण्यदत
आले आहेत.
मध्यतां री पद्मदवती कदव्यदवरील र्चत्रपटदच्यद र्नर्मत्तदने पन्ु हद एक्द इर्तहदसदची
मोडतोड यद र्वर्षयदवरून कदर्थयदकूट सरू
ु झदलद. इर्तहदसदची मोडतोड आपण
करदवी, बदकी कुणी मदत्र करू नये असद खदक्यद हल्ली र््सतो आहे. यदसबां धां ीच्यद
एकद चचेत कलेर्क्टव मेमरी र्कांवद सदमर्ू हक स्मृतीचद र्वर्षय आलद. आर्ण
समहू दच्यद मनदत असलेल्यद स्मृती म्हणिेच लोकसमि यदांनदच इर्तहदस म्हणनू
मदन्यतद र्मळदवी अशी िोर्दर, आततदयी मदगणी करण्यदत आली.
सदमर्ू हक स्मृतीचे महत्त्व आहेच. एक से िले ्ो यद न्यदयदने एकद सांपणू ि
समहू दकडे असलेली सदमदर्िक, रदिकीय र्कांवद ऐर्तहदर्सक घडदमोडींसबां धां ीची
आिवणीस्वरूप मदर्हती अभ्यदसकदांनद उपयोगी िरू शकते. पण त्यदचद अथि असद
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नदही की त्यदतील सवि तपशील योग्यच असतील, सत्यच असतील. अनेक्द
सदमर्ू हक स्मृती यद कदही हेतनू े वदवरणदरे रदिकीय गट िदकूनिोकून तयदर करत
असतदत. र्वशेर्षतिः धमि आर्ण रदज्यसत्तेच्यद िगु दडदत र्हतसबां धां गांतु लेले गट र्कांवद
व्यक्ती यद प्रकदरच्यद हेतनू े र्शस्तशीर कदम करीत असतदत. आयर्सस-्दएश
(इस्लदर्मक स्टेट ऑफ इरदक अँड लेव्हदांट) र्कांवद अल कदइ्द सदरख्यद मदनविेष्ट्यद
धमिसांघटनद िेव्हद आपलद प्रचदर करून तथदकर्थत प्रेर्र्षतदच्यद शब्दचे अवडांबर
मदिवतदत तेव्हद त्यदसांबांधीच्यद स्मृती यद त्यदांच्यद लक्ष्य समहू दत एकद सदच्यदतनू
कदढल्यदसदरख्यद असतदत. यदचदच अथि त्यद घडवलेल्यद सदमर्ू हक स्मृती असतदत
आर्ण त्यदांचद वतिमदनदशी र्कांवद ऐर्तहदर्सक सत्यदांशी कदहीही सांबांध नसतो.
्सु ऱ्यदचे उ्दहरण घेतल्यदवर आपल्यदलद पटते की असे मदनणे चक
ू आहे- म्हणनू
हे उ्दहरण. िदरतदत यद अधोगती झदलेल्यद वृत्तीचद उ्य वेगळ्यद धमदिचे रूप घेऊन
व्हदयलद नको असेल तर सरसकट कोणत्यदही सदमर्ू हक स्मृती र्कांवद सोप्यद िदर्षेत
लोकसमि म्हणिेच इर्तहदस हे मदनण्यदची चक
ू क्दर्प करतद कदमद नये.
खरे म्हणिे गेल्यद हिदर-्ोनहिदर वर्षदंच्यद इर्तहदसदत गांतु नू पडून तीसेक हिदर
वर्षदंच्यद उत्क्रदांतीतनू आिच्यद शदरीररक-बौर्ध््क पदतळीलद पोहोचलेल्यद
मदनविदतीने एवढे घोळ घदलनू िे वले आहेत हीच गोष्ट ्दरूण र्वनो्ी आहे.
मदनविदतीचद इर्तहदस उण्यदपऱ्ु यद तीस हिदर वर्षदंचद तर नक्कीच आहे. िदर्षेचदर्लपीचद शोध, अग्नीचद वदपर, ्गडदांची शस्त्रे, सदिद करणे, र्नवदरद उिदरणे,
र्नसगदितील ब्लदांशी सदमनद करण्यदसदिी चदमड्यदांचद आर्ण मग सतु ी वस्त्रदांचद
वदपर करणे, र्शकदरीचे तांत्र, शेतीचद शोध, पशपु दलनदचे तांत्र आर्ण त्यदलद िोडून
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चदकदचद वदपर, रांगदांचद वदपर आर्ण मग त्यदतनू स्फुरलेल्यद कलदत्मक
आर्वष्ट्कदरदांची सरु वदत यद चदांगल्यद गोष्टी मदनविदतीतल्यद नेमक्यद कुणी मळ
ु दत
शोधल्यद यदचद कदहीही परु दवद आपल्यदकडे नदही. तरीही हे सदरे झदले आर्ण
वदरशदने सदऱ्यद मदनविदतीलद र्मळदले. शस्त्रदांचद वदपर आपदपली सदधनदांवरील
मदलकी शदबतू िे वण्यदसदिी र्हसां द करण्यदसदिीही झदलद, सघां र्षदिचे तांत्रही र्वकर्सत
झदले, वचिस्वदचे तांत्रही र्वकर्सत झदले तेही सदऱ्यद मदनविदतीकडे चदलत आले.
कदळ्यद, गोऱ्यद, गव्हदळ, र्पवळ्यद सदऱ्यद वणदंमधनू पसरले. पण तीनचदर हिदर
वर्षदंपर्लकडचे मनदवदचे रदिकीय-सदमदर्िक िीवन कदय होते, त्यदतल्यद
प्रिदवशदली व्यक्ती नेमक्यद कशद होत्यद यदबद्दल सांर््ग्धतद असनू ही कदही प्रमदणदत
ते आपल्यदलद मदहीत आहे. त्यदपवू ीच्यद कदळदतील उत्क्रदांतीची, प्रगतीची र्कांवद
अधोगतीची वदटचदल आपल्यदलद परु दतत्वीय अवशेर्षदच
ां द मदगोवद घेत धडपडत,
धसू रधसू र कळू लदगली आहे. परु दतत्वीय अभ्यदसदची सदधने तांत्रदृष्ट्यद िसिशी
प्रगत होत िदतील तसतशी ती धसू रतद कमी होत िदईल. तरीही आपण अडकून
पडलो आहोत ते गेल्यद हिदर्ोनहिदर वर्षदंच्यद ज्ञदत इर्तहदसदत. मदनवी
रदिकदरणदत आर्ण धमिकदरणदतही गर्ु पते, कदरस्थदने यदांचे प्रदबल्य इतके असते की
कदलपरवद घडलेल्यद रदिकीय धमिकदरणी घटनदांतही नेमके कदय-कसे-कुणी-के व्हद
के ले ते नों्ले िदऊ शकत नदही. तर िेव्हद नों्ींची सदधने कमी होती, प्रगत नव्हती,
खद६ची नव्हती त्यद कदळदतील इर्तहदसदबद्दल कुणीही छदतीिोकपणे र्वधदन करून
तेच र्चरांतन सत्य असल्यदचद ्दवद करीत असेल तर तो के वळ मख
ू िपणद र्कांवद
हेतपू वू िक र््शदिल
ू करण्यदचद प्रयत्न आहे असे खश
ु दल समिदवे.
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इर्तहदस िदणनू घेणां खपू महत्त्वदचां असतां हे फदर लोकदांच्यद लिदतच येत नदही.
सनदवळ्यद पदि करणां आर्ण सन एकद वर्षदिने चक
ु लद की एक मदकि घदलवणां ही िीती
म्हणिे इर्तहदस हद र्वर्षय हे र्वद्यदथी ्शेत डोक्यदत पक्क बसवलां गेलेलां असत.ां
महदरदष्ट्ट्रदत शदळद न र्शकलेल्यद लोकदांनद र्शवदिी महदरदिदांचद कदळ आर्ण
मग एक्म पदडां वकदळ हदच प्रदचीन इर्तहदस वदटतो आर्ण तोच तेवढद महत्त्वदचद
वदटतो. शदलेय र्शिणदशी तोंडओळख झदलेल्यदांच्यद बदबतीत बोलदयचे तर
आपल्यद कदही र्प्रय ऐर्तहदर्सक व्यर्क्तमत्वदांबद्दल र्शकतदनद त्यदांचे िरतदड र्कस्से
हदच इर्तहदसदचद िदग म्हणनू िदस्त डोक्यदवर बसवलद गेलद आहे. उ्दहरणदथि
महदत्मद गदांधींचे शेळीचे ्धू र्पणे, लोकमदन्य र्टळकदांची शेंगदांची टरफले, सर्दर
वल्लििदई पटेलदचां ी कदखमदिां री असल्यद ऐर्तहदर्सकदृष्ट्यद िल्ु लक महत्त्वदच्यद
गोष्टींवर इतकद िर र््लद गेलद की त्यदांच्यदसांबांधींच्यद बदकीच्यद घटनदांच्यद िोडीने
हेच अर्धक लिदत रदर्हले. फदर उ्दहरणे न ्ेतद मद्दु द मदांडदयचद तर इर्तहदस
र्शकवतदनद इर्तहदसदतील व्यक्तीमत्वे चकदचक मोिदली सिवणे हेच अर्धक होत
गेले.
आपल्यद प्रदचीन-अवदिचीन इर्तहदसदच्यद नों्ीही फदरशद र्शस्तबध्् नदही
आपल्यदकडे लेखी नों् िे वण्यदची सरु वदत िेमतेम आिशे ते हिदर वर्षदंपवू ीपदसनू
झदली. यद नों्ीही रदिस्ततु ीलद र्कांवद रदिदचे आ्ेश यदांच्यद सां्िदितील अर्धक.
महदरदष्ट्ट्रदत गेल्यद शतकदपदसनू हे कदम मोि्यद कष्टपवू िक प्रथम र्व.कद. रदिवदडे
आर्ण नांतर इतर अनेक इर्तहदससांशोधकदांनी के ले. पण पदि्यपस्ु तकी इर्तहदसदत मदत्र
त्यद अभ्यदसदचे अग्ीच थरथरते प्रर्तर्बांब पडते.
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चीन यद ्ेशदचे कौतक
ु करदवे लदगेल. त्यदांच्यदकडे सदडेतीन हिदर वर्षदंचद
रदिकीय इर्तहदस लेखी नों् के लेलद आहे. यद नों्ींतनू च एक घटनद िगदलद मदहीत
झदली होती. र्िस्तपवू ि र्तसऱ्यद शतकदतील र्क्वन रदिेशदहीच्यद कदळदत रदिद
आर्ण त्यदचद प्रधदन ली सी यदने कन्फूर्शय़सच्यद तत्वज्ञदनदची सदरी पस्ु तके ,
कदव्यसांग्रह आर्ण इर्तहदसदची पस्ु तके िदळून टदकण्यदचद आ्ेश कदढलद. ४६०
र्विदनदांनद र्िवांतपणी गदडण्यदचदही हुकूम होतद, पण त्यद घटनेचद खरे पणद अिनू
र्सध्् होऊ शकलेलद नदही. (सदमदर्िक स्मृतीत तो रे खलेलद असलद तरीही तो
खरदच असेल असे नदही!) पण महत्त्वदचे हे की तत्वज्ञदन, कदव्य यदच्यद बरोबरीने
इर्तहदसदचे ज्ञदन लोकदांनद होणे हे त्यद रदज्यकत्यदंनद िोखमीचे, धोकद्दयक वदटत
होते.
आपल्यदलद न िदवणदरी, आपल्यद रदिकीय मतदांच्यद र्वरध्् िदणदरी पस्ु तके
िदळण्यदचे प्रयत्न हे कदही नवीन नदहीत. र्िस्तपवू ि सदतशे वर्षदंपदसनू यदसांबांधीच्यद
नों्ी आहेत. इर्तहदस पसु नू टदकण्यदचे प्रयत्नही नवीन नदहीत. ियग्रस्त रदिवटी
आर्ण र्वचदरसरणींचे अनयु दयी अशद प्रकदरे मक्त
ु र्वचदरदचद उद्गदर ्दबनू टदकण्यदचद
प्रयत्न करतदत, घडलेल्यद इर्तहदसदची मोडतोड करू पदहदतदत. कधीकधी त्यदलद
इर्तहदसदचे पनु लेखन असे गोंडस नदवही र््ले िदते. इर्तहदस सश
ां ोधनदचद र्कांवद
कोणत्यदही शदस्त्रीय पदयदवरील सांशोधनदचद आत्मदच हद असतो- की सतत शोध
घेतदनद, आधीच्यद मदर्हतीनसु दर िे रचलेले आहे त्यदचद पनु र्विचदर करण्यदची तयदरी
असतेच. सांशोधनदच्यद ओघदत र्कत्येक िनु े समि मोडून पडतदत, आर्ण नव्यद
र््शद र्मळतदत. यदलद इर्तहदस र्कांवद परु दतत्वीय सांशोधन म्हणतदत. पनु लेखन असे
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म्हणण्यदची गरिच नसते. िेव्हद मनदत आधीच अांर्तम उत्पद् िरवलेलद असतो
आर्ण मग त्यदलद िळ
ु णदरी मदांडणीच बसवदयची असते तेव्हद त्यदलद पनु लेखन
म्हटले िदते. आर्ण तेव्हदच सदमर्ू हक स्मृती म्हणिेच इर्तहदस असले िक्ु कड
प्रर्तवद्ही के ले िदतदत. तेव्हदच सांख्येच्यद बळदवर, र्हसां कतेच्यद बळदवर र्कांवद
पांडु दईवर मदि करून आम्ही मदांडतो तोच इर्तहदस असेही म्हटले िदते. र्कांवद
कधीकधी आमच्यद पगड्यद हेच आमच्यद र्वित्तेचे परु दवे असेही म्हटले िदते.
इर्तहदसदचे सत्य, ज्ञदन आर्ण हेतू यद सवदंपेिद फदर र्नरदळे आहेत. हे समिणदरद
समदिच र्ववेकदच्यद आधदरदवर प्रगती करू शकतो. ते र्वसरलेल्यद समदिदच्यद
नेतत्ृ वदचे इर्प्सत के वळ र्हसां कतेतनू रदिसत्तद-धमिसत्तद बळकदवण्यदचेच असते.
***
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ट्रोलायि
स्वदती चतवु े्ी यदांनी र्लर्हलेल्यद ‘आय अॅम अ ट्रोल’ यद पस्ु तकदची चचदि
िोरदत आहे. पिदच्यद प्रचदरदसदिी र्कांवद ्सु ऱ्यद पिदलद र्खिवण्यदसदिी,
र्वरोधकदांनद नदमोहरम करण्यदसदिी सोशल र्मर्डयद आर्ण र्नगर्डत तत्रां ज्ञदनदची म्त
घेऊन प्रचदरदचे रदिसी यांत्र चदलवणे हद आिच्यद यगु दचद रदिकीय फांडद बनत
चदललद आहे हयदची सदि कदही प्रत्यि परु दव्यदांसकट ्ेणदरे हे पस्ु तक आहे.
िदरतदपरु ते मयदिर््त आर्ण त्यदतही मख्ु यत्वे िदिपपरु ते मयदिर््त अवकदश
िे वनू पत्रकदर लेर्खके ने हद एक शोधअभ्यदस यद पस्ु तकदमदफि त मदांडलद आहे.
लेर्खके लद स्वतिःलद प्रत्यि त्रदस झदल्यदनांतर र्तने यद र्वर्षयदच्यद मदगे िदयचे िरवले
आर्ण शोधपत्रकदररतेच्यद शैलीनेच ते र्लर्हले आहे.
िदरतदच्यद रदिकीय प्रचदरदच्यद अवकदशदत इतक्यद प्रिदवीपणे आधर्ु नक
तांत्रज्ञदनी वदटदांचद वदपर करून यश र्मळवणदरद पर्हलद पि िदिप (आर्ण त्यदमदगचद
रदष्ट्ट्रीय स्वयांसेवक सांघ) असल्यदमळ
ु े पस्ु तक अथदितच िदिपलद टोक्दरपणे
रतण्यदसदरखे झदले आहे.
ट्रोल हे पदत्र पदिदत्य र्कांवद प्रदमख्ु यदने उत्तर यरु ोपीय परीकथदांमधनू आलेले
आहे. खद्दड, क्रूर, मठ्ठ, रदिसी तदक्ीचे, आकदरदचे ट्रोल्स रदत्रीर्शकदर, लटु दलटू
वगैरे कदरिदर करतदत आर्ण सयू ि उगवतदच गहु दांमधनू लपतदत. प्रकदशदपदसनू ्रू
िदतदत, कदरण सयू िर्करण अांगदवर पडले तर त्यदांचे ्गडदत रपदांतर होते. महदयध्ु ्
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कदळदत ट्रॉर्लांग यद मदसेमदरी तांत्रदचे आर्ण ट्रोल चे एकत्रीकरण झदले आर्ण शत्रचू े
लि ्सु रीकडे वेधण्यदसदिी िलतीच कदही कदरवदई करणे यदलद ट्रोर्लांग म्हटले
िदऊ लदगले.
यद पदत्रदलद सोशल र्मर्डयदवर कधी कसद सां्िि प्रदप्त झदलद ते पदहदणांही मोिां
मिेशीर िरे ल. ऐशां ीच्यद ्शकदपदसनू हद शब् इटां रनेट स्ां िदित वदपरलद िदऊ
लदगलद. एखदद्यद ग्रपु वर कुणी नवखद आहे कद ते पदहदण्यदसदिी अग्ी सदधेसधु े प्रश्न
टदकून नवखेपणद उघड करणे म्हणिे ट्रोर्लांग करणे होते. अर्लकडे िो सां्िि आलद
आहे त्यदनसु दर डोके बदिल
ू द िे वनू तोच तोच प्रर्तवद् िरवनू करणे, आतद परु े म्हटलां
तरीही वद् घदलतच रहदणे, र्वरोधी मत असलेल्यदांच्यद र्िांतींवर िदऊन आगखदऊ
िदर्षद वदपरून र्वरोधी मत असलेल्यदनां द त्रदस ्ेणे, ब्नदम करणे, र्शव्यद घदलणेनको तो सोशल र्मर्डयद असे करून सोडणे यदलद ट्रोर्लांग म्हटले िदऊ लदगले,
इनबॉक्समधे िदऊन र्शव्यद ्ेणे, धमक्यद ्ेणे, ट्वीट करतदनद नदवे घेऊन ब्नदमी
करणे, फोटोमॉफि करून ओगां ळ र्लर्हणे हे सदरे हळुहळू ट्रोर्लगां मध्ये समदर्वष्ट झदले.
व्यर्क्तगत िीवनदत, र्िांतींवर, सांवद्दांत असले कदही झदले तर तो प्रकदर त्रदस्दयक
असलद तरीही एकद बलॉकमध्ये कदम होते. पण यद पस्ु तकदत ज्यद ट्रोर्लांगबद्दल
र्लर्हले आहे ते सघां र्टत रदिकीय गन्ु हेगदरी स्वरपदच्यद ट्रोर्लगां बद्दल आहे. त्यदचद
व्यर्क्तगत ट्रोर्लांगशी सांबांध नदही हे प्रथम लिदत घ्यदयलद हवे. असले ट्रोल्स ही
अनेक्द मिू िर खऱ्यद मदणसदांनी चदलवलेल्यद हिदरो बेनदमी पदत्रदांची सोशल
र्मर्डयदतली छद्मरपे असतदत. प्रत्येकदची झल
ू वेगळी. पण र्लर्हणे तेच. एकद्द
शब् इकडेर्तकडे करून तोच तोच प्रचदर वदिवत रहदणे हे यद ट्रोल्सचे कदम. त्यदमळ
ु े
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व्यर्क्तशिः आपल्यद आवडीने र्शवीगदळ करणदऱ्यद, प्रचदरकी लोकदांनद आतदच्यद
व्यदख्येनसु दर ट्रोल म्हणतद येणदर नदही.
िसे अनेक लोक आि सोशल र्मर्डयदवर र्लर्हतदनद र्शवरदळ, गर्लच्छ िदर्षेत
र्लर्हतदत, एकमेकदांवर हेत्वदरोप, ब्नदमी वगैरे सदरे च चदलते. िदती, धमि यद
अर्खलिदरतीय लदडक्यद र्वर्षयदवां रून लोक अत्यतां खदलच्यद पदतळीवर उतरून
एकमेकदांवर शेणगोळे फे कत असतदत. पण यदलद ट्रोर्लांग म्हटले तरीही यद
बदरीकसदरीक ट्रोर्लांगचद सां्िि यद पस्ु तकदलद नदही.
सघां दचे एक तांत्रदर्िमख
ु र्वचदरवांत रदम मदधव यदांनी िदिपच्यद आय़टी किदचे
श्रेय स्वतिःहून स्वतिःकडे घेतले आहे त्यदमळ
ु े यद किदची- र्कांवद िदरतदतील
ट्रोलधमदिची सांस्थदपनद रदम मदधव यदनां ी के ली असे म्हणदयलद हरकत नदही. त्यदच
ां ी
एक मल
ु दखत यद पस्ु तकदत तशीच्यद तशी छदपलेली आहे. ती नीट वदचली असतद
एक गोष्ट स्पष्ट होते. की शक
ां र म्हणतो- हो मीच हद िस्मदसरु र्नमदिण के लद आहे पण
तो िे कदही उत्पदत (इथे प्रेर्स्टट्यटू वगैरे र्शवीगदळ) करतो आहे ती मलद मदन्य नदही.
मी स्वतिः असां कधीही करत नदही. फदर िदरी आहेत रदमिी मदधविी.
एक गोष्ट मदन्य करदवीच लदगेल. ज्यद पध््तीने ही सोशल र्मर्डयदचे यध्ु ्तांत्र
सांघधरु रणदांनी वदपरले आहे त्यदतील कष्ट कौतक
ु दस्प् आहे. र्बहदरहून आलेल्यद
एकद यवु कदलद रोिगदर र्मळवनू ्ेणे, त्यदलद एबीसीडीपदसनू र्शकवणे, कॉम्प्यटु रचे
ज्ञदन ्ेणे, प्रर्शर्ित करणे यद गोष्टी त्यदांनी ज्यद सौहद्दिने के ल्यद त्यदचे फळ त्यदांनद
त्यद मल
ु दच्यद र्नष्ठेतनू र्मळदले आहे. (आतद त्यदचदही थोडद भ्रमर्नरदस झदलेलद आहे
हे ही येतेच त्यदत पढु )े .
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असदच भ्रमर्नरदस झदलेली सदधवी खोसलद ही आय़टी सैन्यदतील स्वयांसेर्वकद
िेव्हद ट्रोर्लांगच्यद गर्लच्छपणदमळ
ु े सैन्यदपदसनू ्रू झदली. आर्ण स्वदती चतवु े्ीलद
िेटली. र्तने र््लेल्यद तपशीलवदर मदर्हतीतनू पस्ु तकदचद मख्ु य गदिद आकदरलेलद
आहे. मर्ु स्लमिेर्षदचद अर्तरे क झदलेलद पदहून सदधवीचे डोळे उघडले. आशद आहे
अशदच प्रकदरे अनेकदांचे डोळे उघडतील. अखेर कुिे तरी स्सर्िवेकबध्ु ्ी र्िवांत
रहदवी.
पांतप्रधदन यद ट्रोलसैन्यदतील र्नवडक लोकदांनद फॉलो करतदत. (अशी लगन
पदर्हिे. नदहीतर र्तकडे कदँग्रेसचे नेते चदांगल्यदचदांगल्यद कदयिकत्यदंनदही िेटत नदहीत,
आपल्यद पिदच्यद मख्ु यमांत्र्यदांनदही िेटत नदहीत.) यद ट्रोलसैन्यदतील कुणीही र्कतीही
असभ्य िदर्षद वदपरली तरीही त्यदनां द कुणीही रोखत नदही. त्यदच्ां यदवर पिर्शस्तीचद
बडगद उगदरलद िदत नदही. र्कांबहुनद हे यद प्रकदरे च चदलले पदर्हिे अशीच इच्छद
र््सते आहे.
िदिपचे िसे ट्रोलसैन्य आहे त्यद तल
ु नेत कदँग्रेसचे कदहीच नदही. आप यद
पिदनेही पध््तशीर सोशलर्मर्डयदचद वदपर ट्रोर्लांगसह सरू
ु के लद आहे. पण िदर्षद
अिनू तल
ु नेत कमी असभ्य आहे.
मख्ु यतिः हे रदिकीय ट्रोर्लांग म्हणिे सोयीच्यद असत्यदांचद प्रसदर आर्ण प्रचदर
करण्यदचे तत्रां आहे. वीपीएनची(वच्यिअ
ु ल प्रदयवेट नेटवकि ) र्ितां अनेक गोष्टी ्डवनू
िे वू शकते. त्यद आड रदहून लदखोंच्यद सांख्येने खोट्यदनदट्यद िेर्षमल
ू क अशद
वक्तव्यदांचद प्रसदर करणे आर्ण त्यदिदरे िदबड्यद र्कांवद मठ्ठ, र्ह्ां त्ु ववद्ी लोकदांचद
पदर्िांबद र्मळवत रहदणे हद िदिप-सघां आय़टी किदचद मख्ु य हेतू आहे. बदकीचे
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रदिकीय पिही सत्तेसदिी टक्कर घ्यदयलद यदत सहिदगी होतील. पण फॅ र्शस्ट
र्वचदरसरणीच्यद हदतदशी असे तांत्रज्ञदन आले आर्ण ते त्यदांनी प्रिदवी पणे वदपरले तर
गोबेल्स झक मदरे ल आर्ण र्हटलरही अशी पररर्स्थती िदरतदत यदयलद उशीर
लदगणदर नदही.
आप पिदचे असेच सोशल र्मर्डयदवर लढणदरे यर्ु नट आहे. हे पस्ु तक वदचनू
क्दर्चत् बदकी पिही िदगे होतील. आर्ण खोट्यद नदवदांनी खोटद प्रचदर करण्यदचद
सदथीचद रोग सदऱ्यद िदरतिर र्कांवद िगिरही पसरे ल. यद सवदित मनमोकळे
र्लर्हण्यदबोलण्यदचे, आपले मत मदांडण्यदचे र्वश्वदसदचे स्थदन म्हणनू फे सबक
ु आर्ण
ट्र्वटर यदांचे स्थदन िदईल. वॉट्सॅप ग्रप्ु सवरूनही प्रचदरदची रदळ उडवली िदते. सत्य
कदय र्न असत्य कदय ते तपदसनू पदहदण्यदचद र्ववेक वॉट्सॅप फॉविड्िसनी िवळपदस
सांपष्टु दत आणलेलदच आहे.
सोशल र्मर्डयदमळ
ु े र्कतीतरी चदांगल्यद गोष्टी घडल्यद. मदर्हतीच्यद स्फोटदतनू
र्नघदलेली ऊिदि सवित्र पसरण्यदसदिी सोशल र्मर्डयदने खपू चदांगली िर्ू मकद
र्निदवली. रर्सकतद, कलद, इर्तहदस, अनेकदने मदनवी प्रज्ञेची िेत्रे अनेक लोकदांपयंत
लोकदनां ीच पोहचवण्यदचे हे सदधन होते. व्यदसपीि होते. आतद रदिसी सत्तदकदि
ां ेने
यद व्यदसपीिदत मदती कदलवली असे होऊ नये.
आय अॅम अ ट्रोल असे म्हणू शकणदरे लोक अिनू ही तसे कमी आहेत.
िदिपच्यद आय़टी किदत कदम करणदरे ्ोनतीनशे लोक, त्यदांनद फॉलो करणदरे
लदखो लोक यद खोट्यद आय़डेर्न्टटीिच्यद ट्रोर्लांगच्यद आसरु ी पकडीत आलेलेच
आहेत. असत्यमेव ियते यद सत्रू दनसु दर आपण कदम करतो आहोत र्कांवद बळी पडतो
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आहोत हे िदन त्यदांनद क्दर्चत् येणदरही नदही. पण हे पस्ु तक वदचणदऱ्यद अनेकदांनद
ही आिवर फ्यचु ररर्स्टक वदटणदरी सदय-फदय िीती खरी िरू शकते यदचे थोडेसे
िदन यदवे..
***
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ण ंदाबाद-मुदासबाद
कोणत्यदही ्ेशदच्यद म्ु दिबद्च्यद घोर्षणद ्ेणां म्हणिे तोंडची वदफ फुकद
्वडणां असतां. एक ्ेश एकर्िनसी नसतोच. अग्ी तदर्लबदनी मख
ू दंच्यद आर्ण
गर्लच्छीकरण झदलेल्यद इस्लदमच्यदही ्ेशदांत कदही लोक, अनेक व्यक्ती सत्प्रवृत्त,
र्वचदरी पण सत्तेलद ियिीत असतदत. त्यदमळ
ु े कोणत्यदही ्ेशदच्यद म्ु दिबद्च्यद
घोर्षणद आर्ण त्यदच न्यदयदने र्झां्दबद्च्यदही घोर्षणद तशद र्नरथिक असतदत.
िदरतदची बरबद्ी झदली तरी चदलेल पण आम्ही लढत रदहू असे म्हणणे हे
अग्ीच मख
ू िपणदचे आहे. पदर्कस्तदन र्झां्दबद्लद तर कणदचदही अथि नदही. ही
एक िबर्स्त अपररपक्वतदच आहे. त्यद घोर्षणदांचे खरे खोटे बदहेर येईलही पण त्यद
र््ल्यद गेल्यद असल्यद तर तो र्नव्वळ मख
ू िपणद आहे. यदत वद्च नदही. पण त्यद
मख
ू िपणदवर समि ्ेणे र्कांवद त्यदांच्यद पदिीशी असलेल्यद रदिकीय सांिदर्र्षते ्ेणदऱ्यद
गटदांशी बोलणे महत्त्वदचे की त्यदांनद ्हशत घदलणे महत्त्वदचे यदची चचदि करदयलद
हवी. ्हशत घदलण्यदचद मदगि चदर चवल्यदच
ां ी अक्कल असलेल्यद उथळ लोकदनां द
फदर मस्त वदटतेय हे पदहदतोच आहोत. पण िगदच्यद पटदवर, बध्ु ्ी वदपरणदऱ्यद
र्वचदरी लोकदांच्यद मच
ां दवर यद ्हशतीची खरी र्कांमतच के ली िदईल.
प्रश्न असद आहे की आपण परकीय सत्तद असल्यदप्रमदणे असलद मख
ू िपणद
करणदरदांवर ्ेशद्रोहदचद आरोप िे वणे, त्यदांनद कदय्द हदतदत घेऊन एके कट्यदांनद
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गदिून मदरझोड करणे, सदमदर्िक बर्हष्ट्कदरदसदिी कमिचदऱ्यदांनद प्रवृत्त करणे हद
्हशतवद् आहे. खऱ्यद ्हशतवद्दचे उत्तरही आपण ्हशतवद्दने ्ेत नदही.
अफझलगरू
ु लद क्रदतीकदरकच मदनणदऱ्यद पिदबरोबर यतु ी करून कदश्मीरदत सत्तेचे
के शर कपदळी लदवतो.
चक
ु त असलेल्यदांनद समिदऊन सदांगणे फदर किीण नदही. रोर्हत वेमल
ु दच्यद
आत्महत्येनांतर सांतप्त, िबु ध झदलेल्यद लोकसमहू दांनद, त्यदतील कदयिकत्यदंनदही व्हदयद
अिदर्वप ्हशत घदलण्यदचदच प्रयत्न होतो आहे. सत्तदधदरी गटदचे कुणीही ही
समितू कदढू इर्च्छत नदही. र्कांबहुनद पांतप्रधदनदांचे वतिन मौनीबदबदांचेच आहे. एक
वदक्य- िदरतमदतेचद सपु त्रु वगैरे फे कल्यदनांतर त्यदांनी यद इश्यक
ू डे ढुांकूनही पदर्हलेले
नदही. ्ेशदत वेगळद र्वचदर करणदरी मदणसे आहेत. त्यदांनद स्वतिःच्यद घरदत घेऊ नकद
हवां तर- पण त्यदांनद ्ेशद्रोही िरवण्यदचद िो उन्मद्ी, उन्मत्त प्रयत्न होत चदललद
आहे आर्ण ते मत व्हदयरल करण्यदचद पद्धतशीर टेक्नोर्ब्रर्लयन्ट पण मळ
ु दत मद्दड
प्रयत्न होतो आहे तो ्ेशदच्यद एकां्र घडणीलद बदध आणणदरदच िरे ल हे नक्की.
िोळसटदांनो, आर्ण मो्ीर्ब्ीप्रेमदचद ज्वर चढलेल्यद ्ेशप्रेमींनो, तमु च्यदपेिद
वेगळद र्वचदर करणदऱ्यद लोकदच
ां हां ी यद ्ेशदवर प्रेम आहे. सतत िदगां रदहून र्निियपणे
बोलणे हद त्यदच प्रेमदचद िदग आहे. आमच्यदकडे िी र्वचदरशक्ती आहे, बध्ु ्ी आहे,
व्यदसांग आहे त्यदच्यद िोरदवर तमु च्यद कदलबद् र्वचदरप्रणदलीत समदर्वष्ट
झदल्यदसदरखां ्दखवनू आम्ही तम्ु हदलद के व्हदच उल्लू बनवू शकतो. पण तसां करणदर
नदही आम्ही- हद आम्ही र्नवडलेलद किीण पयदिय आहे.
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सघां आर्ण िदिपचद र्वरोध के लद की त्यदतील कदही ससु ांस्कृ त, सभ्य लोकदांनद
खपू ्िःु ख होते. कदलच एकद स्त्रीने खपू कळवळून सांघ र्कती चदांगलद आहे वगैरे
स्वदनिु व र्लर्हले. िदिपच्यद सरकदरने कशी चदगां ली कदमे के ली आहेत हेही पटवनू
्ेण्यदसदिी लोक मधनू मधनू सांपकि करीत रहदतदत. आर्ण ते िे म्हणतदत ते अग्ी
योग्यच आहे. िसां कोणतदही ्ेश सांपणू िपणे टदकदऊ असत नदही असां मी कदल
म्हटलेलां, तसांच कोणतदही पि र्कांवद एकद र्वचदरप्रणदलीचे सांघटन असलेले
कोणतेही लोकसमहू सरसहद सगळे च बैल र्कांवद रदिस नसतदत. त्यदत सरर्मसळ
असते िल्यदबऱ्ु यदचां ी, सभ्य-असभ्यदच
ां ी, नीतीमदनदच
ां ी आर्ण भ्रष्टदांची. हे प्रत्येक
सांघटनेबदबत खरे आहे. सांघटनदच कशदलद? एकदच व्यक्तीत गणु दवगणु दांची
सरर्मसळ र््सतेच आपल्यदलद. आर्ण हेच लिदत िे वनू कुणदलदही शदर्ब्क
फदशीवर सरसहद लटकदवू नये हेही पटण्यदसदरखेच. (खऱ्यद फदशीवरही लटकदवू नये
कुणद व्यक्तीलद. िगू द्यदवे तरु ां गदत र्पचत.)
िदिप रदिवटीने चदगां ली कदमे के लीत हे सदगां णदऱ्यद र्नष्ठदवतां दांनी स्वतिःही हे
पदहदयलद र्शकदवे की आधीच्यद सत्तदधदऱ्यदांनीही चदांगली कदमे के लीच. आपल्यद
ब्ललेल्यद पररर्स्थतीत बरीच उ्दहरणे ्ेतद येतदत. तर कदही कप्पे तसे उपेर्ित
रदहून गेले आहेत.
पण पिधदरद म्हणनू , पि धोरण म्हणनू , सवंकर्ष सत्तद अवगत करण्यदचद मदगि
म्हणनू तमु च्यद सघां टनदच
ु ीचे असस्ां कृ त मदगि र्नवडत असतील आर्ण
ां े कतेधते िर चक
तरीही तम्ु ही सांघ मदझद चदांगलद र्न पि मदझद फदर िलद म्हणत रदर्हलदत तर तम्ु ही
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तमु च्यद छोट्यद र्नष्ठद िपतद पण िीवनदच्यद र्चरांतन मल्ू यदांपदशी असलेल्यद र्नष्ठदांनद
र्तलदांिली ्ेतद असेच अखेरीस तमु च्यद लिदत रदहील.
आपल्यद ्ेशदच्यद िल्यदसदिी आपण प्रहरी झदले पदर्हिेच. ्ेशदर्वरध््
घोर्षणद ्ेणदरे आपल्यदलद नकोसे वदटतील हे योग्यच आहे. पण सत्यदची शहदर्नशद
न करतदच तम्ु ही कुणदलद तडु वदयलद र्नघदलदत आर्ण त्यदत तमु चद कुणी र्नरपरदध
्ेशबदांधवच बळी गेलद तर त्यदत कुणदचे िले आहे. शहदर्नशद न करतद चक
ु ीच्यद
मदणसदलद चोर समिनू िमदवदने िे चनू िदर मदरल्यदच्यद घटनद घडल्यद आहेत
अनेक. तसेच हे होईल. तम्ु ही तमु च्यदच ्ेशदत िन्मलेल्यद लोकदांनद हीन लेखू
लदगलदत तर खरे च ती तमु ची ्ेशर्नष्ठद आहे कद? ्ेश म्हणिे के वळ िमीन, खदणी,
झदडे, प्रदणी, सपां त्ती नव्हे नद? सवदित पर्हली येतदत इथली मदणस.ां तम्ु ही तर त्यद
मदणसदांनद नदमोहरम करणदऱ्यद सवदंनद डोक्यदवर घेतद, समथिने करतद. अपरदध कुणी
िलत्यदनेच के ले आर्ण ्रू
ु न ्रू
ु न सांबांध नसलेली के वळ त्यद धमदिची अनरर्ित
मदणसे मदरली गेली तम्ु ही समथिन करतद. त्यदची नैर्तक िबदब्दरी असलेल्यदलद
महदन मसीहद मदनतद. यद ्ेशदच्यद अांधदऱ्यद कोपऱ्यदांत गेली अनेक शतके लोटली
गेलेली ज्यदांनद वरच्यदांनी शद्रू मदनले, िद्रु मदनले, त्यद समदिदच्यदच पोटी
िन्मदपघदतदने आलेली नवी प्रिद अिनू ही िे्िदवदचे घदव गदवदगदवदतां नू सोसते
आहे, त्यदांच्यदतलद कुणी वर पोहोचलद की त्यदांनद आमच्यद करदतनू फदय्े उकळणदरे
फुकटे म्हणणदरे लोक तमु च्यदत आहेत हे तम्ु ही नदकदरतद र्कांवद समथिने करतद.
तमु च्यद सांघधदरे त, पिधदरे तही मदणसे आहेत, कदँग्रेसमध्येही मदणसे आहेत,
डदव्यद र्वचदरसरणीचीही मदणसे आहेत, स्वतांत्र वृत्तीने र्तन्ही धदरदांतील चक
ु दांचद
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र्वचदर करणदरीही मदणसेच आहेत. र्शवदय सदरी यदच ्ेशदची, आर्ण सवदित
महत्त्वदचे म्हणिे यदच पृर्थवीची लेकरे . तरीही तमु च्यद श्रेष्ठींनी, त्यदांच्यदतल्यद सांकुर्चत
र्वचदरदच्ां यद बलवत्तर व्यक्तींनी सत्तेसदिी र्नघृिणपणे वदगदयचे िरवले तर तम्ु ही कदय
र्कांवद कुणी कदय- व्यक्ती व्यक्ती म्हणनू न्यदयदचद र्वचदर करणदर की नदही हद प्रश्न
आहे.
नदहीतर- अनेक सदिे , मोघे, िदवे आपदपल्यद र्िकदणी पणू ि नैर्तक व्यक्ती
असतील यदची मलद मयदिर््त खदत्री आहेच. नैर्तकतेची अांर्तम कसोटी क्दर्चत्
िवळ आलेली असेल. सांघर्वचदर सत्तेत नसतदनद ती यदयचद प्रश्नच नव्हतद. पण तो
र्िथे सत्तेवर होतद त्यद रदज्यदत त्यद कसोटीलद सांघर्वचदरदचे सदमदन्य लोक खरे
उतरले नदहीत हे स्वच्छ र््सले आहे. िवदहरलदल नेहरू र्वद्यदपीि, है्रदबद्
र्वद्यदपीिदत िे कदही झदले, त्यदत सांघर्वचदरदच्यद तरणदांनी िे कदही के ले त्यदलद
अस्थदनी उन्मद् म्हणनू ओळखण्यदची नैर्तक तदक् तम्ु ही ्दखवणदर कदांय़ िे
त्यदतनू बदहेर पडले त्यदच्ां यद कदरणदक
ां डे तरी सह््यतेने पदहदणदर कद?ां
की के वळ अमकदतमकद अिदर्वपचद नव्हतदच, आमच्यदत रदर्िनदम्यदची
पध््तच नदही, अमक्यदने रदर्िनदमद र््लदच नदही असलेच सरू
ु िे वणदर?
प्रत्येकदने अखेर आपदपली गृहीतके तपदसनू पदहदयलद हवीत.
में्ू सदमर्ू हक नसतोच. बध्ु ्ीर्नणिय सदमर्ू हक कधीही नसतो.
आपदपली तेिर्स्वतद आर्ण नैर्तकतद आपणच िपदयची असते.
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आपणदमां धील ससु ांस्कृ त, नैर्तक व्यक्तींनद सांघर्वचदरदशी लढण्यदच्यद
अर्िर्नवेशदत मी ्ख
ु दवले असेन तर िमद असदवी. पण त्यदत तम्ु हद सवदंशी
वैयर्क्तक असे कदहीही नदही. तम्ु ही तर अिनू ही नैर्तकतेची आशदस्थदन आहदत.
***
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बेडकांपासून उत्क्ांत
‘वे्’ हद शब्च ‘र्व्’ म्हणिे ‘िदणणे’ यद मळ
ू र्क्रयदप्दतनू र्नमदिण झदलद
आहे, आर्ण म्हणनू वे् हद शब् ज्ञदनदशी सांबांर्धत आहे. वे् हद एक ज्ञदनसांचय
असेल तर तो कदही डबक्यदसदरखद सदचलेलद नसदवद. िदरतदत ज्ञदनर्वर्षयक चचदि,
खडां नमडां न यद सदऱ्यद र्िवतां प्रर्क्रयद होत्यद त्यद मदरून टदकदयलद डोक्यदचे डबके
झदलेली परांपरदशरण मदणसांच कधीकदळी कदरणीितू झदली. पदिदांतरे , उद्धतृ े ्ेणे,
आवतिने करणे म्हणिे ज्ञदनदत, र्वद्येत िर टदकणे नसते. तर र्वश्ले र्षक, अन्वेर्षक
बद्ध
ु ीने र्वचदर करणे, र्नरीिणे करणे, नवनवीन कल्पनदांचद र्वचदर करणे, त्यद र्सद्ध
करणे, पडतदळून पदहदणे, अनेक कसोट्यदांवर घदसनू सत्यदपयंत पोहोचणे अशी मोिी
प्रर्क्रयद असते ज्ञदनदची. िगदत अनेक र्िकदणी यद प्रर्क्रयेनसु दर मदनवी बद्ध
ु ी कदमदलद
लदगली. मदनव िीवन आर्ण मृत्यहू ी सख
ु कर व्हदवद, मन आर्ण बद्ध
ु ी सपां न्न व्हदवे
म्हणनू अनेक प्रर्तिदवांत, बद्ध
ु ीवांत झटत रदर्हले. यदत िदरतदतले प्रदचीन र्वचदरवांतही
होते, पौवदित्यद आर्ण पदर्िमदत्यही होते. एकद कदलखडां दत वेगळद र्वचदर
मदांडल्यदबद्दल पदर्िमदत्य बद्ध
ु ीमांतदांनद, वैज्ञदर्नकदांनद छळ सोसदवद लदगलद. पण
िदरतदतील तशदच कदलखांडदत र्कतीही वेगळद र्वचदर मदांडलद, क्रदांतीकदरक र्वचदर
मदडां लद तरीही कुणदलद िदर करण्यदत आले, िदळण्यदत आले, कदरदवदसदत
टदकण्यदत आले अशी उ्दहरणे ऐर्कवदत नदहीत. तरीही कूपमांडुक व्यवस्थेमळ
ु े
सदचलेपणद येत गेलद.
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आर्ण आतद त्यदतनू थोडेथोडे बदहेर पडू अशी आशद र््सू लदगली तोवरअमके तमके वे्दत नदही म्हणनू असत्य म्हणणदरी बेडकां टरदरून फुगू लदगली.
डदर्विनची मदडां णी कुिे योग्य, कुिे चक
ु ीची यदचे पररशीलन अिनू ही होत असते. सयू ि
पृर्थवीिोवती र्फरतो, सृष्टी ही ईश्वरदने र्नमदिण के ली असे मदनणदऱ्यद चचिच्यद िनु दट
पदईकदांइतके च मठ्ठ लोक आपल्यद धमिसत्तेत नव्हे तर रदिसत्तेत कु्कत आहेत.
असत्यपदलर्सांह यदांच्यद मठ्ठ वक्तव्यदांसकट त्यदांच्यदसदरख्यद अनेकदांच्यद बेतदल
बडबडीचद समदचदर घ्यदयलद हवद.
कुिल्यदही प्रदचीन ज्ञदनदबद्दल त्यद कदळदच्यद चौकटीत तेवढे मदनवदने सदध्य
के ले म्हणनू आ्र हवदच. पण ते िे ज्ञदन सीर्मत होते तेच अांर्तम म्हणनू तीच सीमद
आपल्यदही पदयदत बेडीसदरखी अडकवू पदहदणदऱ्यद सवदंनद िोकरून लदवले
पदर्हिेच.
यद स्ां िदित सत्तरएक वैज्ञदर्नकदनां ी सत्यपदलर्सगां दच
ां ी अक्कल कदढणदरे पत्र
त्यदांनद र्लर्हले आहे. त्यदचद उपयोग कदहीच होणदर नदही. पण ते र्लर्हले आहे यदची
्खल इतरदांनी घ्यदयलद हवी. र्बनडोकपणे अनयु दर्यत्व यद एकद र्नकर्षदवर सत्तेत
चढलेल्यद यद लोकदांची उत्क्रदांती- नव्हे अधोक्रदांती एक ओरडलां की ्सु रां ओरडू
लदगतां अशद बेडकदांपयंत झदली आहे. त्यदांची डबकी आटवदयची आहेत.
***
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लोकिाहीची गाय मािली जाईल...
आपल्यदलद मदन्य असलेल्यद र्नवडक सत्यदांचद आर्ण असत्यदांचद िोर्दर
प्रचदर करणे हे स्टदर्लन, र्हटलर, मसु ोर्लनी यद र्तघदांनीही के ले. ओसदमदर्बनलद्ेन
आर्ण त्यदच्यद मदळे तल्यद तदर्लबदनी सर्दरदांनीही हेच तांत्र आपल्यद अनयु दयदांत
वदपरले. पण यद सवदंसदिी के वळ प्रचदर हेच एक सदधन नव्हते. त्यदच्ां यद
र्वचदरतांत्रदची ्ीिद लोकदांनद, अनयु दयदांनद फदर गदांिीयदिने र््ली िदत असे. िे
अनयु दयीही नदहीत पण र्वरोधकही नदहीत त्यदांनद ियदची झलक ्दखवली िदत
असे आर्ण र्वरोधकदांनद सदतत्यदने घदबरवनू सोडले िदत असे र्कांवद सरळ
सांपवण्यदत येत असे.
असत्यदचां द वदपर हद अशद प्रवृत्तींचद फदर मोिद आधदर होतद. िे आहे ते नदहीच
आर्ण िे नदही ते आहेच असे र्सध्् करणे रदज्यव्यवस्थेत आरूढ झदलेल्यद
अर्धकरशहदांनद सहि शक्य होते.
र्हटलरने वांशशध्ु ्ीची मोहीम हदती घेतदनद पोलांडमधील बध्ु ्ीमांतदांनद सांपवले
तेव्हद त्यदचद कर्थत हेतू ्हशत पसरवणे हद नव्हतद. तर त्यदच्यद र्वचदरदनसु दर
पोर्लश लोकदांनद बध्ु ्ीच नसते हे लोकदवां र र्बबां वले गेले. हे लोकदनां द मदन्यही झदले.
आि आपल्यद ्ेशदत हीच पध््ती वदपरली िदतदनद र््सते आहे. मर्ु स्लमदांनद
मदरदयचे नदही. पण ते गरीब गदय मदरतदत म्हणिे ते वदईट आहेत म्हणनू त्यदनां द मदरणे
योग्य आहे असे इतर लोकदांनद सहि पटवतद येते आहे. मर्ु स्लम लोक गोमदांस खदयचे
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थदबां ले तरीही इतर कदही र्नर्मत्ते कदढून त्यदांच्यदवर हल्लद करणे सरू
ु िे वतद येईल.
र्कांवद सरळ ते खदतदत ती िदिीही गोमदांसयक्त
ु होती असेही पयदियी सत्य सदांगतद
येईल.
क्रौयि इतके सहिपणे सदध्य होते आहे हे िसे २००२मध्ये गिु रदतमधल्यद
लोकदनां द कळले तसेच हळुहळू ्ेशिर कळू लदगेल. आर्ण मग ियदची लदल-िगवी
सदवली िरदिर लदांबत सवि्रू होत िदईल.
आतद हळुहळू सत्तदधदरी पिदवर टीकद म्हणिेच ्ेशद्रोह असे वदरे वदहू
लदगलेच आहेत.
आि िदिपच्यद नक्वींनी िे म्हटले आहे... ते िदिपच्यद दृष्टीने फदर
धोरणदत्मक महत्त्वदचे आहे. अल्वर येथे झदलेल्यद ्घु िटनेबद्दल नक्वी रदज्यसिेत
म्हणदले की असे कदही यद पृर्थवीतलदवर घडलेलेच नदही. त्यदवर टीकद झदल्यदनांतर
ते पढु े म्हणदले की हद सदरद बनदव आहे. गडांु दनां ी लोकदांनद मदरले आहे. ते गोरिक
नव्हतेच. प्रत्येकिण कदही गोरिक असू शकत नदही.
नक्वींनी इस्लदम धमि त्यदगलद असेल तर चदगां लीच गोष्ट आहे. यदत त्यदच
ां द धमि
आणण्यदची कदहीच गरि नदही. पण त्यदांचे नदव मर्ु स्लमसददृश असल्यदमळ
ु े त्यदांच्यद
मख
ु े आलेले असत्य- पयदियी सत्य हे सत्तदधदरी गटदांनद त्यदांच्यद उपगटदांनद फदर
महत्त्वदची म्त करू शकते आहे.
िदिप+सघां +र्वर्हपां +बिरांग्ल+गौरिक+मिदर्धपती+बदबदांची
ग्ी+तांत्रकुशल प्रचदरसेनद यदांच्यद एकर्त्रत पररणदमदने िदरतीय लोकशदहीच्यद
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गदयीचद शें्रू फदसनू बळी र््लद िदईल असे र्चन्ह आहे. ते र्ितक्यद आधी ओळखू
र्ततकद त्यदचद परदिव िवळ येईल. र्ितके ्ल
ु िि करू र्ततकी लवकर
लोकशदहीची गदय मरणदर. आर्ण हे लोक र्तचे मदसां मिेत खदणदर हे नक्की.
***
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णहंदुत्कववादी खुन्याचा कबुलीजबाब
अर्लकडेच एनडीटीव्हीच्यद चमनू े यद खनू चढलेल्यद ग्ीच्यद सत्रू धदरदनां ी,
धमदंध पढु दऱ्यदांनी- कोटदितनू परु दव्यदअिदवी सटु ल्यदनांतर छुप्यद कॅ मेऱ्यदसमोर ज्यद
बढदयद मदरल्यद, आपणच झांडु ीच्यद सदथीने यद हत्यद के ल्यदची कबल
ु ी र््ल्यदचे
र्व्हर्डओ कदढून ररअर्लटी चेक यद कदयिक्रमदतनू रदष्ट्ट्रीय प्रसदरणदतनू ्दखवले.
यद ्ोन र्वर्डओतां बोलणदरे ्ोघे स्थदर्नक र्ह्ां त्ु ववद्ी होते, आर्ण त्यदांनी
िोरदत आपल्यद कृ त्यदचे समथिन के ले. त्यदनां द आपल्यद हदतदलद लदगलेल्यद
र्नष्ट्पदपदांच्यद रक्तदबद्दल कदहीही ्िःु ख नव्हते. होतद तो र्वकृ त अर्िमदन.
कॅ मेऱ्यदसमोर एकद मसु लमदन मिरु दलद मदरून पेट्रोल टदकून िदळणदऱ्यद शांिू
रे गरच्यद तोडीस तोड असद अर्िमदन ते ्शिवत होते. शांिू रे गरने स्वतिःच र्व्हर्डओ
कदढून प्रसृत के लद होतद- र्वकृ तीची ती पढु चीच पदयरी होती. पण कमी तरी तल
ु नेने
कमीच घदतक. रदके श र्शसोर््यद हद हदपरु चद खनू ी आपल्यद र्न्ोर्ष सटु के वर,
त्यदनांतर झदलेल्यद िांगी स्वदगतदवर खर्षू होतदच, पण ‘पढु च्यद वेळी असां करतदनद
र्व्हर्डओ र्बलकूल कदढणदर नदही’ असांही तो सदांगनू मोकळद झदलद. म्हणिे पन्ु हद
अशदच प्रकदरे कुणदलदतरी मदरून र्हरोर्गरी करण्यदची यदची तयदरी आहेच.
मरणपांथदलद लदगलेलद कदर्सम पदणी मदगत होतद, ते नदकदरलां हे सदांगतदनदही त्यदलद
आनां्दच्यद उकळ्यद फुटतदनद र््सत होत्यद...
यदसबां ांधी झदलेल्यद चचेत आर््त्यनदथदचां चररत्र र्लर्हणदऱ्यद शांतनू गप्तु दलद यद
चचेत बोलवलां गेलां होतां. तो यद र्व्हर्डओबद्दल, त्यदतनू प्रकट होणदऱ्यद र्वकृ तीबद्दल
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अवदिरही न बोलतद- मॉब र्लांर्चांगलद िदतीय स्वरूप ्ेऊ नये असां सप्रु ीम कोटदिने
सदांर्गतल्यदचां रे टून खोटां सदांगत रदर्हलद. आर्ण हद के वळ कदय्द र्न सव्ु यवस्थेचद
प्रश्न आहे असहां ी. ्सु रे िदिपदई ां चचेत सदमील झदले होते. रदके श र्शसोर््यद
म्हणदलेलद पवू ी र्ह्ां नांू द असां कदही के लां असतां, गोहत्येसदिी त्यदांनी कदही के लां असतां
तर त्रदस झदलद असतद- यद वदक्यदचद आधदर घेऊन हे महदशय म्हणत होते की पहद
म्हणिे त्यदांचे मदनर्सक खच्चीकरण करत गेल्यदमळ
ु े आतद हे असां होतांय. यद
समथिनदची चढती िदिणी कदहीशी अशी होती- गदय ही र्ह्ां नांू द पर्वत्र वदटतेच नद
मग कशदलद मदरदवां ‘त्यदनां ी’ गदयीलद, सतां दपदच्यद िरदत असां घडू शकत,ां पण
मसु लमदन र्कती र्हसां क असतदत, एखद््सु ऱ्यदलद मदरलां म्हणिे कदही सदऱ्यद
्ेशदत तेच झदलेलां नदहीये- उगदच वदढवू नकद. यद ्ोघदांनीही र्व्हर्डओत िे र््सलां
त्यदबद्दल चकदर शब् उच्चदरलद नदही. शतां नू गप्तु द तर र्नलिज्िपणे म्हणदलद की हे
र्व्हर्डओ खरे की खोटे ते मलद मदहीत नदही... सांपलां.
तरीही आपल्यदलद समोर सत्यच र््सत होत.ां
यद फदर महत्त्वदच्यद र्स्टांग ऑपरे शनमध्ये िो कबल
ु ीिबदब समोर आलद त्यदचद
उपयोग होईल कद असद प्रश्न आतद समोर िदकलद आहे. ज्यद न्यदयदलयदने
परु दव्यदअिदवी ज्यद आरोपींनद सोडून र््ले होते, ते न्यदयदलय, ते न्यदयमतू ी हे
कबल
ु ीिबदब, यद बढदयद न्यदयपदर्लकदबद् परु दवे म्हणनू ्दखल करून घेऊ
शकतदत. तसे ते के ले िदईल कद. तशी पररर्स्थती ्ेशदत आहे कद. एखद्े उच्च
न्यदयदलय र्कांवद सवोच्च न्यदयदलय स्वतिःहून सओ
ु मोटो ्खल घेऊन हे परु दवे ग्रद्
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मदननू पन्ु हद यद खन्ु यदांच्यद कबल
ु ीिबदबदनसु दर त्यदांनद खनू ी िरवनू त्यदांचद न्यदय करील
कद?
न्यदयदलयदबदहेर िर कुणी अपरदधदची कबल
ु ी र््ली असेल तर त्यद
अपरदधदसांबांधदतील इथर पररर्स्थतीिन्य परु दव्यदांची, सदिींची छदननी करून तो
कबल
ु ीिबदब र्शिद िोिदवण्यदसदिी र्कांवद रद्द करण्यदसदिी (िे लदगू असेल
त्यदनसु दर) न्यदयदलयदसमोर घेतलद िदऊ शकतो.
परांतु यद बदबतीत अनेक मदगि्शिक तत्वे घदलनू ्ेण्यदत आली आहेत.
न्यदयदलयदबदहेरील कबल
ु ीिबदब हद मळ
ु दत ्बु ळद परु दवद मदनलद िदतो. तो
न्यदयदलयीन कसोट्यदवां र उतरदवद लदगतो. असद कबल
ु ीिबदब स्वेच्छे ने र््लद आहे,
सत्यदधदररत आहे, र्वश्वदसदहि वदटतो यद गोष्टीही त्यदत महत्त्वदच्यद असतदत. आर्ण
ते न्यदयदलय िरवते. यद कबल
ु ीिबदबदलद परू क असे पररर्स्थतीिन्य सदिीपरु दवे
असदवे लदगतदत. अशद कबल
ु ीिबदबदत र्वसगां ती आढळल्यदस तो रद्द िरवतद येतो.
आर्ण असद कबल
ु ीिबदब अन्य परु दव्यदांप्रमदणेच शहदर्नशद करून घेतलद िदतो.
ही मदगि्शिक तत्वे पदहतद यदतनू र्कत्येक पळवदटद कदढणे र्हतसबां ांधी
रदज्यव्यवस्थेलद शक्यच आहे. त्यदमळ
ु े एनडीटीव्हीच्यद सदहसी पत्रकदररतेतनू बदहेर
र्नघदलेले हे सत्य परु दवद म्हणनू ग्रद् धरले िदईलच असे नदही. सत्यदचद र्वरोध
करणदरे वकील आर्ण पत्रकदर आि यद ्ेशदत खांडीने आहेत.
यद ्ेशदतील र्तसऱ्यद खदांबदचे- न्यदयपदर्लके चे मध्यस्थ समिले िदणदरे वकील
आर्ण चौर्थयद खदांबदचे- पत्रकदररतेची अस्त्रे समिले िदणदरे पत्रकदर यद ्ोन्ही
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गटदतां गित आि उिी फूट पडलेली र््सते आहे. चमचे पत्रकदर, चमचे वकील र्वरद्ध
सच्चे पत्रकदर आर्ण सच्चे वकील. आर्ण सध्यदतरी चमच्यदांचद र्विय िोरदत होतो
आहे.
कदँग्रेसच्यद सत्तदकदळदतही चमचेर्गरी करणदरे पत्रकदर होते, यतु ीच्यद कदळदतही
होते. पण आिचे सत्तदधदऱ्यदांच्यद बदिचू े र्ह्ां त्ु ववद्ी पत्रकदर चमचे नव्हे तर
ओगरदळी बनले आहेत.
कदही वर्कलदांच्यद टोळ्यद इतके र््वस के वळ गरीब अडदणी िनतेलद लटु ण्यदत
गतांु लेल्यद असत, आतद ते र्ह्ां त्ु ववद्ी झदले आहेत. कन्हैय्यद कुमदरलद र्पटणदरे ,
कथआ
ु च्यद आर्सफदच्यद वतीने लढणदऱ्यद ्ीर्पकद रदिदवतलद धमक्यद ्ेणदरे हे
न्यदयपदर्लके चे र्ह्ां त्ु ववद्ी मध्यस्थ झदले आहेत.
अशद वेळी न्यदयदलयदांतनू सत्यदची बदिू लदवनू धरणदरे वकील आर्ण
पत्रकदररतेतनू वदस्तवदची िदणीव करून ्ेणदरे पत्रकदर हे अल्पसांख्य होत चदलले
आहेत. यद व्यस्त प्रमदणदतही लोकशदहीचद, बहुसदांस्कृ र्तकतेचद आत्मद िदरतदत
र्टकवनू धरण्यदसदिी िे लोक बोलतदत, र्लर्हतदत, सदमोरे िदतदत त्यदच
ां े म्हणणे
लोकदांनी र्न्दन ऐकून घ्यदवे, डोळे उघडे िे वदवेत एवढीच अपेिद करण्यदइतकी वदईट
पररर्स्थती आली आहे.
्ेशदची बहुसांख्यद र्कमदन मदणसु की र्वसरत चदलली असेल तर ते िर्वष्ट्यदलद
लदर्िरवदणे िरे ल.
***
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नैणतकतेची ऐसीतैसी
िे कदही सिोवदर चदलले आहे यद सवदंलद कदरण यद ्ेशदतील र्नणदियक
बहुसांख्यदांकदांची र्शर्थल झदलेली नीतीमत्तदच आहे यद र्वर्षयी मदझ्यद मनदत शांकद
नदही. ्ेशदत एक असद र्हस्सद आहे की ज्यदलद नीती, बद्ध
ु ी, स्वसन्मदन यदचद र्वचदर
करण्यदइतकी िगण्यदची फुरसतच कधी र्मळदली नदही. ज्यदलद अिनू ही सत्तेवर
कोण आलद, कोण गेलद, आर्ण कद आलद, कद गेलद यद प्रश्नदांवर र्वचदर करदयलद
वेळ नदही, वेळ असलद तरीही फदरशी सदधने नदहीत. तत्वज्ञदनदत पशपु िी आर्ण
लहदन मल
ु े यदांनद र्नरदगस र्नष्ट्पदप यदबरोबरच ‘ननैर्तक” (amoral) असे मदनले
िदते. हद बरदचसद मोिद वगि तसदच आहे. सदांगोपदांग र्वचदर करदयलद मदलकीचद वेळ
नसलेलद वगि. आि यद प्रकदरदतील डोळ्यदांवर प्रचदरदचे िडक फ्लेक्स, कदनदांवर
प्रचदरदचे लदउडस्पीकसि आर्ण हदतदत वॉट्सॅप र्वद्यदपीिदचे बोगस सर्टिर्फके ट आहे.
आर्ण ्सु रद िो वगि आहे तो शतकदनश
ु तके सरांिदमशदही, िदर्तव्यवस्थद यदच
ां ी
रस्दर फळे चदखत आलेलद आहे. सदधनसांपत्ती आहे. त्यदच्यदपदशी ज्ञदन आर्ण
मदर्हतीची वदनवद नदही. सदधनदच
ां ी अग्ीच कमतरतद नदही. मदलकीचद वेळ आहे.
आर्ण स्वतिःच्यद र्वर्शष्ट स्थदनदचद ्रु र्िमदन परु े परू आहे. यदत िन्मलेले बद्ध
ु ीिीवी
िे आिच्यद नैर्तक पदतळीचे र्न्ेशक आहेत- यदत भ्रष्टदचदरी बदबू आहेत,
िदत्यदर्िमदनी पोलीस-िवदन आहेत, लबदडी करणदरे वकील-डॉक्टसि-एर्ां िनीअसि
आहेत. हे लोक आपली स्वतिःची ऐर्हक र्वलदसदची प्रगती आर्ण सदमदर्िक
प्रर्तष्ठेचे स्थदन र्मळवणे यदपर्लकडे त्यदांची नीतीमल्ू ये फदर कदही डोकदवनू पदहदत
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नदहीत. िे अपवद् िन्मतदत घडतदत, ते र्बचदरे एकटे पडतदत, एकट्यदच लढदयद
लढतदत... आर्ण आिच्यद घटके लद ते फुरोगदमी, र्सकुलर, र्लबटदडि िरतदत आर्ण
तरीही िदमपणे आपल्यद नैर्तक िर्ू मकद ब्लत नदहीत.
गन्ु हेगदरी पदश्वििमू ीच्यद आर्ण करोडपती आम्दर-खदस्दरदांनद नदवे िे वतदनद,
र्कांवद खोटदरड्यद उचच्प्स्थदवां र टीकद करतदनद त्यदनां द वश होणदऱ्यद आर्ण र्नवडून
्ेणदऱ्यद यद ्ोन्ही वगदंकडे पदर्हले पदर्हिे.
आपल्यद नैर्तक मल्ू यदांची घसरण कदही आिची नदही. ती गेल्यद अनेक
वर्षदंपदसनू ची आहे. यदची कदरणां फदर पवू ीपदसनू चदलत आलेल्यद ्बलेल्यद
मदनर्सकतेतही ्डली आहेत.
आपल्यदलद सत्य बोलद-पण कुणदलद ्ख
ु दवू नकदचद डोस पदिलद गेलदय
आर्ण तो चदांगलदच र्िनलदय. म्हणिे सोयीसोयीने सत्य नदही बोलले तरी चदलेल
हेच अखेर मनदत उतरते. आपल्यदलद ज्येष्ठदांचद मदन िे वद हे िरवले गेले- ते ज्येष्ठ
मदन न ्ेण्यदलदयक असले तरीही, वयदकडे पदहून त्यदच्ां यद पदयदांनद हदत लदवद.
म्हणिे नदटक करणे महत्त्वदचे हे आपण आपोआप र्शकत गेलो.
कद लोक र्निेळ खोटे वदगणदऱ्यदलद, खोटे ्दवे, खोटद इर्तहदस, खोटी वचने
्ेणदऱ्यदलद र्नवडून ्ेतदत आपलद प्रर्तर्नधी म्हणनू ? कदरण एक तर नक्कीच की
त्यदांनद तो आपलदसद वदटतो. खोटां बोलण्यदत फदरसां चक
ू कदय असतां? सगळे च खोटां
बोलतदत, रोि कदही नद कदही खोटां वदगतोबोलतोच आपण.
खोटां बोलणदऱ्यद पांतप्रधदनदर्वरद्ध िोिदचद कल्लोळ कद उमटत नदही?
प्रचदरदत खोटां बोललां िदण्यदत कुणदलद फदरसां वदवगां कदां वदटत नदही? अरे
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र्नवडणक
ु द आहेत, यद्ध
ु च आहे ते. मदहीतीए नद... प्रेमदत आर्ण यद्ध
ु दत सदरां मदफ
असतां. आतद िेर्षदत आर्ण यद्ध
ु दत सदरां मदफ असतां असद नवद फांडद झदलदय.
आत्तदआत्तदपयंत िे वतिन अमदन्य के लां िदत होत,ां िी िदर्षद त्यदज्य िरवली िदत
होती ती िदर्षद लदल र्कल्ल्यदच्यद मांचदवरूनही यदयलद लदगली, सांस्ेच्यद
बदकदांवरूनही यदयलद लदगली, तर मग कदलदांतरदने कद होईनद र्तच्यद त्यदज्य
असण्यदची धदर कमीच होत िदते. पवू ी ज्यदलद गटदर म्हटलां िदयचां ती आतद िरदशी
प्र्र्ू र्षत न्ी िरते आहे. मदन्यतद र्मळू लदगली आहे गटदरदलद.
गेल्यद कदही मर्हन्यदांत रदष्ट्ट्रीय उच्च पदतळीवरच्यद सवि सत्तदधदरी नेत्यदांचे आर्ण
त्यदांच्यद पिदने चदलवलेल्यद प्रचदरदतील असत्य चौफे र वेशीवर टदांगले गेले. त्यदांच्यद
मदतृसघां टनेच्यद कदिदवरच्यद सघां टनदनां ी, िदलीय सस्ां थळदांनी चदलवलेल्यद प्रचदरदतले
असत्य अधोरे र्खत करण्यदत आले. कनदिटकदतील र्नवडणक
ु दांच्यद िदर्षणदांत
पांतप्रधदनदांनी पदतळी सोडण्यदचीही सवदित खदलची पदतळ गदिली. नेहरू
िगतर्सगां दांनद िेटले नदहीत वगैरे तद्दन खोटे त्यदनां द समोर बसलेल्यद में्ू न वदपरणदऱ्यद
िनतेच्यद कदनदत ओतले. पण एक पांतप्रधदन ्ेशदच्यद इर्तहदसदतील एकद महदन
व्यक्तीबद्दल, एकद मदिी पांतप्रधदनदबद्दल इतकां खोटां बोलतो आहे यदबद्दल िनिोि
उसळलद नदही. र्वरोधकही आतद हदां मो्ी नद- ते खोटां बोलतदतच अशद कदहीशद
एक प्रकदरे मदन्य करण्यदच्यद पदयरीलद येऊन पोहोचले आहेत. पण मत्दरदचां नवल
आहे. खोटां बोलणदऱ्यद मदणसदलद नदकदरदयची गरि त्यदांनद वदटत नदही. कदरण खोटां
बोलणां हद त्यदांच्यदही िगण्यदचद िदग झदलद आहे? हद एकां्रीत आपल्यद
मल्ू यव्यवस्थेचदच परदिव आहे हे हळुहळू अर्धकदर्धक स्पष्ट होत िदत आहे.
119

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

आि आपल्यद ्ेशदत नसु तेच खोटे बोलणे हे वेगळ्यद पदतळीवर नेऊन
िे वण्यदत आले आहे. खोट्यदची कलदकुसर करणदरद मोिद उद्योगच उिदरलद गेलद
आहे. मेक इन इर्ां डयद. एके क असत्ये घेऊन ती आपल्यद पगदरी सेनेच्यद मदफि त
सिवनू , मीिर्मरी लदवनू पसरवण्यदचे कदम चदलते. यद कदमदचद पगदर घेणदऱ्यदांचे
वेगळे . ते के वळ पोटिरू बणु गे सैर्नक. त्यदतल्यद एखदद्यद महदवीरची
स्सर्िवेकबद्ध
ु ी िदगी होते. बदकी तसेच खदांद्यदवर बां्क
ु द वदहत रहदतदत. र्कांवद
पगदर न घेतद ्ेशदचे िले हे करू शकतील यद फसव्यद र्वश्वदसदपोटी कदम करदयलद
घेणदरीही फौि आहे, त्यदतल्यद एखदद्यद सदधवी खोसलदची स्सर्िवेकबद्ध
ु ी िदगी
होते. पण अनेक पगदरी, र्बनपगदरी लोक असे आहेत की िे हे असत्य आहे, अनैर्तक
आहे हे स्पष्ट र््सत असनू ही डोळे झदक करतदत. कदरण हे असत्य कदलपरत्वे त्यदांची
अर्स्मतद बननू िदते. त्यदच
ां ी ओळख बननू िदते. आपल्यद अवतीिवती ही मदणसे
सहिच र््सतदत. िदर्षेवर उत्तम प्रित्ु व, थोडीफदर इर्तहदसदची िदण, सदर्हर्त्यक
मल्ू यदांचे िदन असलेली ही मदणसे असत्यदच्यद पकडीत स्वतिःची ओळख गड् करू
शकतदत पण स्वतिःचे नैर्तक िदन गमदवनू बसतदत. ती के वळ एकद इर्तहदसदच्यद
िोखडदखदली सदपडलेल्यद वतिमदनदच्यद घदण्यदिोवती र्फरत रहदतदत. त्यदांच्यद
बदबतीत असत्यदचे हीनत्व सांपते आर्ण ती एक िीवनदवश्यक कलद बननू िदते.
नेत्यदने पेट्रोल-डीझेल स्वस्त होऊ र््ले नदही, डदळतदां्ळ
ू परवडेलसे िे वले
नदही, वचन र््लेली कर सवलतही र््ली नदही, पिदच्यद आय़टीसेल व्यर्तररक्त
िेत्रदत नोकऱ्यद तयदर झदल्यद नदहीत, अर्तरे क्यदांचद खदत्मद झदलद नदही र्कांवद
पदर्कस्तदनलद धडद र्मळदलद नदही हे सदरे सदरे गौण िरवण्यदची असत्यिक्ती
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त्यदच्ां यदत कशी कदय र्िनत िदते यद प्रश्नदचे उत्तर एवढेच आहे की त्यदांनद सत्यदशी
्ेणेघेणे उरले नदही.
आपली सांघटनद म्हणते तेच सत्य, आपलद नेतद आर्ण त्यदचद चोप्दर िे
सदांगतो तेच सत्य अशी मनोिर्ू मकद तयदर आहे. आर्ण में्ू वदपरदयलद वेळ नसलेले,
र्कांवद िमतद हरपलेले लोक कुणदच्यदही सत्यदसत्यदांनी फरक पडण्यदपर्लकडे गेले
आहेत ही ्सु री मनोिर्ू मकद.
आि सत्यदची, सभ्यतेची बदिू लदवनू धरणदरे लोक पप्पू िरत आहेत.
िोरदिोरदत खोटे सदांगण्यदची िमतद नसलेले लोक र्बनकदमदचे िरत आहेत हे र्चत्र
िर र्नणदियक र्नवडणक
ु दांतनू उिे रहदत असेल तर मग सत्य परदितू होत आहे हे
नक्की. र्नलिज्िपणे वदट्टेल ते खोटेनदटे नदगररकदच्ां यद तोंडदवर मदरले िदत असेल
आर्ण त्यदचद िदब नदगररकदांनी र्वचदरलद नदही तर त्यदची र्कांमत ्ेशदलद चक
ु वदवी
लदगेल. आि आर्ण उद्यद.
कनदिटकदतील आिच्यद सत्तदग्रहणदच्यद नदटकदपेिदही र्नवडणक
ु ीतनू
पांतप्रधदनदांच्यद गँगने िे कदही के ले त्यद असत्यदचे िदन बदळगणे अर्धक मह्त्त्वदचे
आहे असे मलद वदटते. त्यद खोटेपणदमदगील अनैर्तकतेकडे आपण हसनू ्ल
ु िि के ले
तर आपल्यद झेंड्यदच्यद आर्ण आपल्यद ब्री्दच्यद र्चांध्यद झदलेल्यद आहेत अशे
खश
ु दल समिदवे.
***
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वर्स संपत असताना...
रर्वद्रां नदथदांच्यद ्ोन कर्वतद वर्षि सपां त असतदनद मनदत रांिी घदलत आहेत.
्ोन्ही कर्वतद ्ेशदसदिी कदही मदगणदऱ्यद, इच्छद व्यक्त करणदऱ्यद. एकद
बद्ध
ु ीमदन प्रर्तिदवांत कवीने िे ्ेशदसदिी मदर्गतले त्यद पर्लकडे िदऊन आणखी
कदय मदगदवे... त्यद ्ोन कर्वतद र्लर्हल्यदलद उणेपरु े शतक लोटले- तरीही अिनू ही
तेच मदगणे मदगदवे लदगते आहे. आतद तर त्यद मदगण्यदतील कळकळ अर्धकच तीव्र
होत चदलली आहे.
रर्वांद्रनदथदांच्यद १९१० सदली र्लर्हलेल्यद- ‘र्चत्तो िेथॉ ियशन्ू यो ‘यद
कर्वतेतील आळवणी होती...
र्चत्त िेथे असेल ियशन्ू य आर्ण मस्तक असेल उन्नत
ज्ञदन असेल मक्त
ु
र्करकोळ सीमदांच्यद र्िांतीत र्चणनू
िग नसेल झदलेले र्व्ीणि खांर्डत...
शब् उमटतील सत्यदच्यद घनगिदितनू अन,्
पणू ित्वदस पोहोचण्यदसदिी अथक श्रमदांचे बदहू यत्नदत रदहतील सतत.
र्ववेकदचद र्नवळशांख र्नझिर नदही िदणदर हरवनू
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प्रदण हरपलेल्यद सवयींच्यद ओसदड खडतर वदळवांटदत.
तचू नेशील पढु ेपढु े बद्ध
ु ीलद...
उ्दरसांतत र्वचदर आर्ण कृ तीच्यद मदगदिवर.
हे र्पत्यद, िदग येवो मदझ्यद ्ेशदलद... स्वदतत्र्ां यदच्यद त्यद स्वगदित.
ही कर्वतद त्यदांनी गीतदांिली यद नोबेल र्विेत्यद कर्वतदसांग्रहदतही अांतिितू
के ली होती.
आर्ण आि यद आपल्यद िदरतदत आपण पदहदतो आहोत...
र्िवदवर बेतलेल्यद सांकटदचेही सत्य सदांगतदनद र्िवदचीच िीती मनदांनद वदटते
आहे. ज्यद पेशदांमध्ये मस्तक उन्नत िे वनू के वळ सत्यदची कदस धरदयची गरि त्यद
पेशदतां ील मदणसे झक
ु दयलद सदर्ां गतलां तर रें गू लदगतदनद र््सतदत. ज्ञदन म्हणिे
सोलीव सत्यदकडे िदण्यदचद मदगि न रहदतद, सोर्यस्कर सत्य-असत्यदांचद सोपदन
होतदनद र््सतो आहे. आपदपल्यद र्वचदरधदरदच्ां यद डबक्यदतां कोंडलेली चळ
ु कदिर
मदर्हती म्हणिे ज्ञदन अशी व्यदख्यद सहिच होतदनद र््सते आहे. हद ्ेश कोणे एके
कदळी सदऱ्यद िगदतील वांश, ज्ञदन, कलद, र्वद्यद यदांनद एकिीव करणदरी मसू बनलद
होतद- पण आतद ‘आपण’ आर्ण ‘ते’ यद िे्दची कदटेरी कांु पणे सहिपणे कुिे ही
उगवनू येऊ लदगली आहेत. आर्ण कांु पणदांच्यद कदट्यदांनद अतीव िेर्षदचे र्वर्ष
मदखलेले... सत्यदच्यद घनगिदितनू शब् येणे ्रू - असत्यदच्यद ्ल्लीत रतलेल्यद
व्यदसपीिदवां रून िल
ू थदपदच
ां ी फे कदफे क रदिरोस चदलते आहे. सदरे च अपणू ि रदर्हले
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की अधिवटदांचद बदिदर िोरदत चदलतो... असे बदिदर र््ल्लीपदसनू गल्लीपयंत
आहेत.
यद ्ेशदतील समदिदत र्ववेकदचद र्वसर पदडण्यदसदिीच पीिदधीश झदलेले
स्वदमी, महदरदि, बदबद, मदँ, सदध्वी मांडळी आर्ण अडचणीतल्यद र्स्त्रयद-बदलकदांनद
्ेहर्वक्रीच्यद धद्यां दलद लदवणदरे ्लदल एकदच तत्वदच्यद आधदरदने कदम करतदत.
आर्ण त्यदांनद लोकदश्रयदबरोबरच सत्तदश्रयही र्मळतो. र्ववेकदचद र्नझिर
खळदळण्यदपवू ीच त्यदचद र्चखल करण्यदत र्निेत रूढी-परांपरद मदित चदलल्यद
आहेत. धमिर्नष्ठेचे ्ेव्हदरे मदिवले िदतदनद मदणसु कीचद र्वसर पडतो आहे.
बद्ध
ु ीर्नष्ठद तर ्रू च सदधीसधु ी सहृ्यतदही तथदकर्थत धमदिर्िमदनदच्यद पदयदवर
रक्तबबां दळ होते आहे, र्िवांत िदळली िदत आहे.
बद्ध
ु ी पढु ेपढु े िदत रदहीलच- पण ती आि यद ्ेशदत उपेर्ित आहे. अवमदर्नत
आहे. उ्दरसांतत र्वचदर आर्ण कृ तीच्यद मदगदिवर िदणदऱ्यद प्रज्ञदवांतदनां द र्हणवणे हे
सदतत्यदने सरू
ु आहे. िमेल त्यद मदध्यमदांतनू आिच्यद सत्तदधदऱ्यदांच्यद र्वचदरदांचे
लोक र्ववेकदचद र्धक्कदर, र्ववेकी िनदांची र्खल्ली उडवणे हे प्रकदर अर्िमदनदने
करतदनद र््सतदत. हे एक लिणच आहे र्कडत चदललेल्यद समदिपरु र्षदचे.
र्ववेकर्वचदरदांची कृ ती करू धिणदऱ्यद कुणदलदही आि ्डां ु केधदरी र्टळे वदल्यदांच्यद
धमक्यद र्मळत आहेत. नक
ु तेच एकदच र््वशी कें द्रीय मांत्री, खदस्दर अशद लोकदांनी
िदर करण्यदच्यद धमक्यद र््ल्यदची, धमिर्नरपेितेचद र्धक्कदर के ल्यदची वक्तव्ये
वदचदयलद र्मळदली. एक र्विदन आपल्यद कदयिक्रमदलद गैरहिर रदर्हलेल्यद
अर्धकदऱ्यदांनद तमु चद लोकशदहीवर र्वश्वदस नसेल तर व्हद निलवद्ी आम्ही
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तम्ु हदलद गोळ्यद घदलू म्हणदले, एकिण धमिर्नरपेि लोकदांनी आपल्यद रक्तदची
ओळख र्मटवली म्हणदले... आम्ही घटनद ब्लण्यदसदिीच सत्तेत आलो आहोत
म्हणदले, गदयींचद व्यदपदर करदल तर िदर मदरू असे एक िण म्हणदले. उन्मद्दची
बीिे पद्धतशीरपणे पेरत चदलले आहेत सत्तदधदरी.
ियशन्ू य र्चत्त असदयचे- त्यद ्ेशदत रोिची िदग कुिल्यद तरी वैचदररक
र््वदळखोरीच्यद नरकदतच येते आहे...
इर्तहदसदच्यद एकद कों्ट कोनदड्यदत अडकलेल्यद मनदच
ां ी मोट बदधां लेल्यद
एकद सांघटनेने महदकवी रर्वांद्रनदथदांच्यद ्ेशदचे स्वप्न र्चरफदळदयचद वसद घेतलद
आहे. पण अशद वेळी रर्वांद्रनदथदांची ही कर्वतदच आपल्यदलद र्चरांतन मल्ू यदांची
आिवण ्ेणदर आहे.
रर्वांद्रनदथदांची ्सु री कर्वतद मी आिवते आहे... एकोर्णसदवे शतक सांपण्यदच्यद
अखेरच्यद र््वशी त्यदनां ी ही कर्वतद र्लर्हली- सन १८९९मध्ये. आर्ण बरोबबर शिां र
वर्षदंपवू ी त्यदांनी ‘रदष्ट्ट्रवद्’ यद र्वर्षयदवर पर्ु स्तकद र्लर्हली होती. रदष्ट्ट्रप्रेम आर्ण
आक्रस्तदळद, लबदड सांधीसदधांचू द रदष्ट्ट्रवद् यदतील फरक त्यद महदकवीलद तेव्हद
िदणवलद होतद. आि त्यदचे चटके आपल्यदलद बसत आहेत. ते म्हणदले होते...
यद शतकदचद अखेरचद सयू ि मदवळतो आहे...
पर्िमेकडून िमनू आलेल्यद लदल-रक्तवणी ढगदांत बडु तो आहे, िेर्षदच्यद
आवतदितनू डोकदवतो आहे.
रदष्ट्ट्रदांची खदयलद उिलेली अर्स्मतद125
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म् चढलेली हदांव
स्वतिःच्यदच र्नलिज्ि लदलसेतनू होईल स्फोट र्हसां ेचद...
सदऱ्यद िगदलदच र्गळांकृत करदयलद र्नघदलीय ती.
र्ििल्यद चदटत, चक्कदचरू करत, प्रचांड घदस करून र्गळत,
ती सिु तेय, फुगतेय.
त्यद गर्लच्छ मेिवदनीच्यद मध्येच अचदनक कधीतरी...
स्वगिच स्वतिः खदली येऊन र्तचां र्हस्रां हृ्य र्व्ीणि करून टदके ल.
र्िर्तिदवरील लदलसर प्रकदश तझ्ु यदकडील शदांत पहदटेचद उिेड नदही हे
मदतृिमू े,
मदांसदच्यद र्ढगदांची रदख होते आहे र्चतदांवररदष्ट्ट्रदांचे आत्मगौरवी प्रेम...
स्वतिःच्यदच विनदने ्डपनू आतद मरत चदलले आहे.
तझु ी पहदट होणदर आहे, शदांतपणे प्रतीिद करणदऱ्यद पवू ेच्यद अांधदरदतनू .
बिु री आर्ण शदतां पहदट.
सदवध रहद, िदरतिमू े.
आण तझु ी अचिनद त्यद पर्वत्र सयू ो्यदसदिी.
त्यदच्यद स्वदगतदचे पर्हले गीत येऊ ्े तझ्ु यद ओिी आर्ण मग गद त,ू
ये, हे शदांती, ्ेवदांच्यदच स्वतिःच्यद कष्टण्यदतनू िन्मद आलेली पत्रु ी त.ू
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ये तझ्ु यद समदधदनदचद अमोल िे वद घेऊन, शोिू ्े हदती तलवदर सांकटदतील
धैयदिची,
आर्ण मदर्थयदवर असो मक
ु ु ट र्वनम्रतेचद.
मदझ्यद बदधां वदनां ो, उन्मत्तदसां मोर, बलवतां दसां मोर लर्ज्ित वदटून घेऊ नकद
स्वतिःलद
आपली सदधेपणदची शभ्रु वस्त्रे लेऊन तदि उिे रहद.
तमु च्यद मदर्थयदांवर असो उ्दर र्वनम्रतेचद
तमु चे स्वदतांत्र्य असो आत्म्यदचे स्वदतांत्र्य
ईश्वरदचे र्सांहदसन रोिच घडवद आपल्यद अिदवदच्यद र्वस्तीणि िेत्रिमू ीवर
आर्ण लिदत िे वद, िे िव्य र््सते ते महदन असतेच असे नदही
आर्ण गवि कधीही र्चरकदल र्टकू शकत नदही.
ही कर्वतद रर्वांद्रनदथदांनी र्लर्हली असेल रदष्ट्ट्रवद्दचे िदांडवल करून इतर
अनेक रदष्ट्ट्रदनां द, लोकदनां द नदडणदऱ्यद रदष्ट्ट्रसत्तदसां बां धां दत. पण आि आपल्यद ्ेशदतच
कोण रदष्ट्ट्रिक्त आर्ण कोण रदष्ट्ट्रद्रोही यदचद र्नवदडद करण्यदचद मक्तद घेतल्यदसदरखे
वदगणदरे सत्तदधदरी र्ििल्यद चदटत, चक्कदचरू करत, व्यक्तीस्वदतांत्र्यदचदच प्रचांड घदस
करून र्गळत, सिु त, फुगत चदलले आहेत.
आपणद सवदंची िदरतिमू ी त्यदांनी िदरतमदतद िरवली आहे. मधनू च ते हदळी
्ेतदत- व्ां े मदतरम् म्हणद नदही तर तम्ु ही रदष्ट्ट्रद्रोही, गदयीचां मदांस खदणां ब्ां करद
नदहीतर तम्ु ही ्ेशद्रोही, आमच्यद नेत्यदलद पज्ू य मदनद नदहीतर तम्ु ही ्ेशद्रोही,
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रदममांर््रदच्यद बदांधणीलद पैसद सोडद नदहीतरी तम्ु ही ्ेशद्रोही... अमक
ु करद तमक
ु
करद नदहीतर तम्ु ही ्ेशद्रोही. तम्ु ही प्रेम करू नकद, तम्ु ही असे कपडे करू नकद, तम्ु ही
अमक्यद र््वशी तमकां करू नकद...
अन्य धमीयदांची यद ्ेशदतनू गच्छांर्त करणे हेच यद ्ेशदसदिी श्रेयस्कर हे आि
यद ्ेशदतील धरु रणदचां ी मदतृसस्ां थद कुिबिु त समिदवनू ्ेत आहे. र्स्त्रयदनां ी असे
वदगदवे, असे र्शकदवे, असे ल्यदवे वगैरे उप्ेश यदांच्यद सर्मत्यदांतनू प्रसृत के ले िदत
आहे. परु र्षप्रधदन सत्तेच्यद मदत्रद उगदळून हलके हलके पदिल्यद िदत आहेत.
मदध्यमदांनी फदर टोक्दर सत्य सदांगू नये अशद व्यवस्थद अलग् उभ्यद के ल्यद िदत
आहेत. अशद वेळी रर्वांद्रनदथदांनी के लेली ही ्सु री प्रदथिनद आपल्यदच ्ेशदतल्यद
बदधां वदनां ी नव्यदने मनन करून म्हटली पदर्हिे.
शतकिरदनांतर रदष्ट्ट्रवद्दचे ितू उिे करून बहुसांख्यदांकदांचे प्रर्तर्नधी
म्हणवणदऱ्यद लबदडदच
ां ी ्डां ु केशदही यद ्ेशदत अवतरणदर नदही यदलद आपण
बदांधील रहदवे. रदष्ट्ट्रगीतदचे कवी गरु ्ेव रर्वांद्रनदथदांच्यद तेिस्वी कदव्यदची प्रिद
्ेशदवरील कदळ्यद सदवल्यदांनद कणदकणदने परदितू करत रदहो.
***
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पंचगव्यात णवज्ञानाचे समपसि की तपसि
हरप्पद सस्ां कृ तीत सदपडलेल्यद एकद मद्रु मे ध्ये प्रोटो र्शवद म्हणनू वद पशपु ती
म्हणनू ओळखली िदणदरी एक प्रर्तमद आहे. यद प्रर्तमेतील आकृ तीच्यद डोक्यदवर
र्शांगदांसदरखे र्शरोिर्षू ण घदतलेले ्दखवले आहे. कदही िदरतीय वैज्ञदर्नकदांनदही
डोक्यदवां र र्शांगदसां दरखे अलक
ां दर घदलण्यदचद बहुमदन र््लद पदर्हिे. म्हणिे खऱ्यद
अथदिने इर्तहदसरम्यतेलद र्वज्ञदनदत स्थदन र्मळून िदईल.
गदयीची र्वष्ठद, मतू , तपू , ्ही आर्ण ्धू यदचां े र्मश्रण म्हणिेच पच
ां गव्यदचद
वदपर मदनवी आरोग्यदसदिी आर्ण शेतीसदिी र्वर्वध प्रकदरे करदवद असे प्रदचीन
ग्रांथदांत र्लर्हले आहे. आर्ण त्यदतील वैज्ञदर्नक सत्य र्सद्ध करण्यदच्यद हेतनू े ‘पांचगव्य
सर्मती’ स्थदपन करण्यदत आली आहे.
र्वज्ञदन आर्ण तांतत्रज्ञदन मांत्रदलय, अपदरांपदररक उिदि मांत्रदलय, िीवतांत्रज्ञदन
मत्रां दलय यदचां े सर्चव, आयआय़टी र््ल्लीचे सच
ां दलक, प्रद. व्ही रदमगोपदल रदव,,
आयआय़टीचे ग्रदमीण तांत्रज्ञदन कें द्रदचे सांचदलक प्रद व्ही के र्विय, कौर्न्सल फॉर
सदयर्न्टर्फक अँड इडां र्स्ट्रयल ररसचिचे सांचदलक डॉ, रघनु दथ मदशेलकर यदांच्यद
मदडां ीलद मदडां ी लदवनू असणदर आहेत रदस्वसघां आर्ण र्वर्हपां प्रर्णत र्वज्ञदनिदरती
आर्ण गो र्वज्ञदन अनसु ांधदन कें द्रदचे तीन स्स्य. र्शवदय सांघसांचदर्लत
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र्वज्ञदनिदरतीचे सांचदलक- हो तेच ते ‘परम’वैज्ञदर्नक डॉ. र्विय िटकर यद सर्मतीचे
सहअध्यि आहेत
मदनद मोडीत र्नघदलेल्यद िर्थर्थयदत िटकर, मदनर्सांघकद यद र्नष्ठद वदर्हलेल्यद
अपेर्ितदांच्यद िोडीलद डॉ. रघनु दथ मदशेलकरही आहेत. यदांची आय़ष्ट्ु य सरली तरीही
यदचां ी सरकदरी मदनसन्मदनदांची हदव सपां लेली नदही अशी खे्दने नों् घ्यदवी लदगते.
अशद प्रकदरे स्थदपन झदलेल्यद सर्मत्यदांवर र्कती खचि होतो आर्ण त्यदतनू कदय
सदध्य होते हद एक र्वचदर करण्यदयोग्य मद्दु द असलद तरीही यद सर्मतीच्यद हदती र्कती
कोटींची तरत्ू र््ली िदते आर्ण त्यद पैशदचद नेमकद कशदसदिी उपयोग होतो हे
सदवध रदहून पदर्हले पदर्हिे.
अख्खद आयवु े् अनेक आरोग्यसदधनेच्यद के वळ अनिु वर्सद्ध रदर्हलेल्यद परांतु
प्रयोगर्सद्ध न झदलेल्यद ्दव्यदांनी िरलेलद आहे. त्यदतील कदही और्षधयोिनद
खरोखरच िीवरिक आहेत आर्ण ती और्षधे र्सद्ध व्हदयलद हवीत. कदही
रसदयनकल्प िीवरिक नसले तरीही पररणदमकदरक आहेत, पण त्यदवर लि कें र्द्रत
करण्यदत येत नदही. आयर्षु वदले फक्त अलोपथीच्यद डॉक्टरदांनद धमक्यद ्ेऊन थदांबले.
की िे अलोपथीचे डॉक्टसि आयवु े्दची र्शफदरस करीत नदहीत ते ्ेशद्रोही आहेत
वगैरे. धमक्यद ्ेणे सोयीचे र्न फुकदचेच.
परांतु हे सदरे सांशोधनर्वर्षय मदगे टदकून के वळ गदय, गदय आर्ण गदय यदच्यद
िोवतीच र्वज्ञदनप्रयत्न र्फरतद िे वण्यदमदगचद हेतू स्पष्ट आहे. गोमदांस खदणदरे र्वरद्ध
गोमदसां वज्यि समिणदरे हे ििां उिे के ल्यदनतां र िे र्हसां क वळण र्वर्हपां च्यद गोरिक
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कळपदने स्वीकदरले त्यदने िगिरदत छीथू झदली आहे. म्हणनू मग येनके नप्रकदरे ण
गोहत्यद आम्ही एवढ्यदचसदिी नको म्हणतो हे सदांगण्यदसदिी हद अट्टहदस.
गेल्यद ्ोन वर्षििरदांत गोमदांसदच्यद र्वर्षयदवरून ऐशां ीबयदऐशां ी लोक मदरले
गेल्यदनांतर मदननीय प्रधदनसेवकदांनी गेल्यद आिवड्यदत कळकळीचे आवदहन के ले
आर्ण रदज्यसरकदरदांनद िबदब्दरीची िदणीव वगैरे करून र््ली. यदनतां र आतद
पांचगव्य सदरख्यद सर्मतीची स्थदपनद झदली आहे.
यदतले एक गो अनसु ांधदनवदले गोवीर मदनर्सघां कद म्हणतदत की गदय ही
आपल्यद सांस्कृ तीचद मल
ू दधदर आहे. हद शोध कसद लदवलद हे पदहदण्यदसदिी आर्ण
व्हॅर्लडेशन करण्यदसदिी आतद परु दतत्व आर्ण इर्तहदसदचीही पांचगव्य सर्मती
नेमदयलद हवी. म्हणिे आणखी कदही प्लोलपु , प्रदच्यर्वद्यदकदरदांनदही अन्नदलद
लदवतद येईल.
यद क्रदतां ीकदरक कदयिक्रमदचे नदव आहे स्वदरोप (SVAROP) सदयर्न्टर्फक
व्हॅर्लडेशन अँड ररसचि ऑन पांचगव्य. तीन वर्षदिसदिी ही सर्मती कदम करणदर आहे
आर्ण र्वर्वध सांस्थदांनद प्रकल्प ्ेऊन शेणदमतु दची उपयोर्गतद र्सद्ध करणदर आहे.
त्यदतही के वळ िदरतीय शद्ध
ु वांशदच्यद गदयींच्यद शेणदमतु दतनू हे फदय्े होतदत
हे सदांगदयचदही फोकस आहे. कदरण र्व्ेशी गदयींची हत्यद थदांबवणे र्तकडे कोण
मदन्य करणदर? हद सदरद खेळ यद सर्मतीतील मदन्यवर वैज्ञदर्नकदांनद समित नसेल हे
खरे वदटत नदही.
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रदज्यकत्यदंच्यद मिीवर झल
ु ण्यदची गरिही सांपली अशद वयदत असनू ही,
आांतररदष्ट्ट्रीय कीती र्मळवलेली असनू ही डॉ. रघनु दथ मदशेलकरदांसदरखे वैज्ञदर्नक यद
सदऱ्यद सकि शीत सहिदगी होत आहेत हे ्स्ु सह आहे. हीच वेळ होती सडेतोड प्रश्न
र्वचदरण्यदची, हीच वेळ होती छद्मर्वज्ञदनदचद वदपर शस्त्रदसदरखद करू पदहदणदऱ्यद
रदज्यकत्यदंनद सडकून कदढण्यदची.
हळ्ीघदटदची लढदई लढणदरे म्हणनू प्रर्सद्धीस आलेले हे थोर वैज्ञदर्नक र्नरदशद
करीत आहेत हे नक्की.
त्यदच वेळी इकडे कदही िदरतीय वैज्ञदर्नक ्सु री लढदई लढदयलद तयदर होत
आहेत हे त्यदतल्यद त्यदत आशद िदगवणदरे वृत्त.
२२ एर्प्रल रोिी र्वज्ञदनदलद योग्य स्थदन र्मळदवे, परु े शी आर्थिक तरत्ू असदवी,
धोरणे िरवतदनद वैज्ञदर्नक सत्यदांचद र्वचदर करून, त्यदांच्यदशी ससु ांगत अशी धोरणे
िरवदवीत, अशद र्वर्वध मदगण्यदांसदिी िगिरदतले वैज्ञदर्नक रस्त्यदवर उतरले.
डॉनल्ड ट्रम्पच्यद र्वज्ञदनर्वरोधी धोरणदांचद कडदडून र्वरोध करण्यदसदिी अमेररके त
फदर मोि्यद सांख्येने वैज्ञदर्नक वॉर्शांग्टन डीसी येथे िमले आर्ण र्न्शिने झदली. यद
वेळी िदरतीय वैज्ञदर्नकदांत सन्नदटद होतद. पण उशीरद कद होईनद िदरतीय वैज्ञदर्नकदांनद
िदग आली आहे. िदरतदच्यद इर्तहदसदत हे प्रथमच घडणदर आहे. मल
ू ितू र्वज्ञदन
र्वर्षयदवां रील सश
ां ोधनदसदिी आर्थिक तरत्ु ींत कदटछदट होऊ नये हद यद येत्यद
र्न्शिनदांतील महत्त्वदचद मद्दु द असणदर आहे, अवैज्ञदर्नक र्कांवद छद्मवैज्ञदर्नक
कल्पनदांनद र्वज्ञदनर्शिणदत थदरद र्मळू नये आर्ण के वळ सप्रमदण, प्रयोगर्सद्ध
र्वज्ञदनच र्शकवले िदवे ही मदगणीही त्यदत िोरदत पढु े आणली िदईल.
132

शब्दच
ां ीच शस्त्रे

मग्ु धद कर्णिक

९ ऑगस्ट रोिी ‘िदरत- र्वज्ञदनदच्यद मदगदिवरच’ यद मोचदिचे आयोिन होत
आहे. यदत आत्तदपयंत चदळीस सांशोधकदांनी, अनेक पत्रकदरदांनी आर्ण र्वज्ञदन
चळवळींतील कदयिकत्यदंनी नदवे नों्ली आहेत.
यद सरकदरने उच्च र्शिणदसोबतच र्वज्ञदन सांशोधनदवरील खचदिलद कदत्री
लदवदयलद सरु वदत के ली आहे. के वळ कदही उत्पद्ने ्ेऊ शकणदऱ्यद सश
ां ोधनदवरच
खचि करण्यदपेिदही मल
ू ितू सांशोधनदकडे लि ्ेणेही महत्त्वदचे आहे. एकूण
उत्पन्नदच्यद आि ्शदांश टक्के िो कदही खचि र्वज्ञदन सांशोधनदवर होतो त्यदतील
बरदचसद िदग अणसु ांशोधन आर्ण अवकदशर्वज्ञदन यदकडे िदतो. हे प्रमदण वदढून ३
टक्के पयंत आणदवे ही यद वैज्ञदर्नकदांची प्रमख
ु मदगणी आहे. र्वज्ञदनसांस्थद, र्वद्यदपीिद
यदतां ील सश
ां ोधकदचां ी, प्रदध्यदपकदच
ां ी प्े न िरून हळुहळू त्यदनां द शैिर्णक हलदखीत
ढकलण्यदचे पदप आधीच्यद सरकदरनेही के ले होते. हे सरकदर त्यद हलदखीत िर
घदलेल असे र््सत असतदनद ही मदगणी फदर मह्त्त्वदची आहे.
एकत्र येऊ पदहदणदऱ्यद यद वैज्ञदर्नकदांत एकवदक्यतद आहे छद्मर्वज्ञदनदलद
र्मळणदऱ्यद सरकदरी आश्रयदसांबांधी. उच्च प्दांवरील व्यक्ती, मांत्रीगण यदांच्यद
पदर्िांबयदमळ
ु े र्वज्ञदनदच्यद िेत्रदत धदर्मिक िपां कर्गरी सरू
ु होण्यदचद धोकद वदढत
चदललद आहे. गेल्यद ्ोन रदष्ट्ट्रीय र्वज्ञदन पररर्ष्दांमधनू असल्यदच िांपक र्वज्ञदनदच्यद
्दव्यदांमळ
ु े र्वज्ञदन िेत्रदलदच लदि आलेली. आर्ण तरीही फदलतू
सस्ां कृ तीअर्िमदनदच्यद म्ु द्य् दवां र लोक वद् घदलत रदर्हले. आर्ण ते कोणीही
थदांबवले नदही. अर्लकडेच मध्य प्र्ेश सरकदरने त्यदांच्यद इर्स्पतळदांत डॉक्टरदांच्यद
िोडीलद ज्योर्तर्षदांनद बसवनू रग्णदांची कांु डली मदांडून मगच उपचदर सरू
ु व्हदवेत असद
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एक नवीन पदयांडद पदडदयचे िरवले आहे. कुडमडु ी ‘शदस्त्रे’ प्रगत र्वज्ञदनदच्यद पदयदत
बदांधनू परु ोर्हतशदहीचे प्रस्थ वदढवदयचदच हद प्रकदर आहे हे स्पष्ट आहे. पदळीव
मख
ु डां यदचेही समथिन करतील.
शदसनदच्यद चक
ु ीच्यद र्वज्ञदन धोरणदांबद्दल तीव्र र्नर्षेध व्यक्त करण्यदचे कदम
वैज्ञदर्नकदनां दच करदवे लदगेल हे िदन अखेर कदही वैज्ञदर्नकदतां तरी िदगे होते आहे,
हीच ती आशद.गदयीचे शेणमतू यदसांबांधी र्वज्ञदन पररिदर्षेची मोडतोड ऱ्हदांऱ्हीं करून
ज्यद प्रकदरे सरकदर पदवले टदकीत आहे त्यदलद र्वरोध करण्यदची तयदरी
मदशेलकरदांसदरखे ‘प्’्र्लत मदतबबर ्दखवणदर नसले तर सांशोधकदांची नवी फळी
त्यदर्वरद्ध खडी िदके ल हद र््लदसद यद येत्यद नऊ ऑगस्टलद र्मळू शके ल.
िदरतदने ्ेशदतीलच नव्हे तर िगदतील अधां श्रद्धदळू, अर्वद्य िनतेलद फदर
फसवी िदळी िेट र््ली आहेत. र्वज्ञदन तांत्रज्ञदनदने र््लेल्यद आांतरिदलदचद वदपर तर
खपू िदरतीय करतदत. पण त्यदत िी िदळी ते फे कतदत त्यदत ज्योर्तर्षशदस्त्र,
हस्तसदमर्ु द्रक, रत्नशदस्त्र, वदस्तश
ु दस्त्र असली फे कूर्गरी िरपरू असते. आतद िदरतदने
िगदलद र््लेल्यद यद फे कूर्गरीच्यद ्ेणगीत शेणदमतु दच्यद कदल्यदत ्धू ्िु तां कदलवनू
फदरच मोिमोिदले फदय्े होतदत यद ्दव्यदची िर पडते आहे. तरीही कदही मिू िर
र्विदन ही फे कूर्गरी ओळखनू यद सवदंची र्कांमत करणदर आहेत हे नक्की. यद
फे कूर्गरीत अख्खद ्ेश सदमील नदही हे िगदलद कळण्यदसदिीही हे आां्ोलन
महत्त्वदचे आहे.
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आईन्स्टदईन म्हणदलद होतद, ‘हे र्वश्व आर्ण मदनवी मख
ू िपणद यद ्ोनच गोष्टी
अनांत म्हणतद येतील अशद आहेत. त्यदपैकी पर्हल्यदबद्दल मलद तेवढीशी खदत्री
नदही.’
हे आईन्स्टदईनचे वचन र्सद्ध करण्यदची सध्यद अहमहर्मकद िदरतदत शदसकीय
पदतळीवरूनच नव्हे तर वैज्ञदर्नकदच्ां यदही पदतळीवरून सरू
ु आहे, असे नष्टचयि सरू
ु
झदले आहे.
***
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देि म्हिजे काय हो?
्ेशदत असर्हष्ट्णू वदतदवरण नदहीच असे अनेकिण िदसनू सदांगत आहेत. आर्ण
त्यदच वेळी ्ेशदतील असर्हष्ट्णू वदतदवरणदमळ
ु े ्ेश सोडून िदवे असद पत्नीच्यद
मनदत र्वचदर आल्यदचे र्तने बोलनू ्दखवले एवढे सदगां णदऱ्यद नटदच्यद घरदसमोर
र्ह्ां त्ु ववदद्यदांची र्न्शिने झदली, बर्हष्ट्कदर टदकण्यदची मोहीम सरू
ु झदली हे नेमके
कशदचे द्योतक आहे?!
्ेश म्हणिे कदय यदचद र्वचदर करू. ्ेश म्हणिे एक र्ववर्ित िमू ी... र्तचे
सौं्यि, र्तथल्यद नद्यद-िलदशय, र्तथलद समद्रु , र्तथले स्थदपत्य, र्तथले रस्ते,
र्तथल्यद वस्त्यद, र्तथले पवित, र्तथले झदडे, र्तथली फुलेफळे प्रदणीपिी, र्तथले
अन्न, ्ेश म्हणिे त्यदतील अनेकदनेक लोकसमहू , त्यदांचे पेहरदव, त्यदांचे उत्सव,त्यदांचे
वैर्वध्य, त्यदांच्यद सवयी, ्ेश म्हणिे त्यदत असलेले अनेकदनेक र्वचदरदांच,े मल्ू यदांचे
प्रवदह,्ेश म्हणिे ्ेशदचे रदिकदरण, समदिकदरण आर्ण तेथील धमिकदरणही...
आर्ण तरीही हे सांपणू ि नदहीच. यद सवदंच्यद मध्यदत व्यक्तीव्यक्ती आर्ण कुटुांबे
आपल्यद स्वतिःसदिी एक सरु र्ित, सख
ु ् अवकदश शोधतदत तो र्मळण्यदची सवदित
गर्हरी शक्यतद म्हणिे ्ेश. अनेक्द व्यक्ती के वळ स्वतिःसदिीच नव्हे तर आपल्यद
िदवी र्पढीसदिी, आपल्यद मल
ु दनदतवांडदांसदिी असद सख
ु ् अवकदश र्मळे ल कद,
र्कांवद आहे त्यद अवकदशदपेिदही सरस अवकदश र्मळे ल कद यदचद र्वचदर करतदत.
एखद्ी गदवखेड्यदत रहदणदरी व्यक्ती िेव्हद आपले गदव सोडते तेव्हद ती
र्तच्यदपरु तद र्तचद ्ेशच सोडत असते. र्तलद र्तथे र्तचद अवकदश सख
ु ् होणे कमी
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झदलेले असते र्कांवद थदांबलेले असते. मोि्यद िदवर्नक तडफडीनांतरच गदव सोडलद
िदतो. तसदच ्ेशही.
आि मी स्वतिः र्वचदर करते आहे- की मदझी मल
ु े बरी आहेत ्रू आहेत ती.
आर्ण त्यदांनी इथे परत यदवे वगैरे आग्रह मी आईच्यद प्रेमदतनू ही धरणदर नदही.
र्वशेर्षतिः त्यदांनद मल
ु गी झदली तर नकोच त्यदांनी इथे यदयलद असदही स्पष्ट र्वचदर
मनदत येतो. र्ववेकर्नष्ठदांनद इथे रहदवेसे वदटू नये अशी पररर्स्थती तर कदयमच आहे.
धमि आर्ण त्यदतनू र्नपिलेले वेडदचदर पर्िमेकडेही आहेत. पण ते इथल्यदसदरखे
अगां दवर येत नदहीत. इथे रोि उिून बदगां ेपदसनू झदिां ेपयंत, र्पग्ां यदपदसनू
धदांगडर्धांग्यदपयंत सदरे च लदऊडस्पीकरवर असते. इथे कुणीही कुणदची वेडगळ श्रध््द
्ख
ु वदयची नदही म्हणनू सदवििर्नक अवकदशदत चदललेलद गोंधळही थदांबवू पदहदत
नदहीत. उलट ते करतदत तर आम्ही कद नदही अशी सविच समदिदची अहमहर्मकद
र््सते. शेिदरच्यदने बदरशदलद लदऊडस्पीकर लदवलद तर आतद सदखरपडु ् यदलद
आपण डीिेच आणू असल्यदच प्रकदरदतली ही अहमहर्मकद. त्यदांनी लदवलद तेव्हद
तम्ु हदलद त्रदस झदलद नदही, तेव्हद कद नदही बोललदत.
कदल एक मत असे मदांडले गेले की त्यद अमक्यद मसु लमदनदने आपल्यद मल
ु ीलद
बरु खद खदली घसरलद म्हणनू िदर के ले यदबद्दल कद नदही ते बोलत, तेव्हद कद नदही
यदांची सांवे्नशीलतद िदगी झदली? हे मत यक्त
ु ीवद्दसदरखे पढु े करणदरदांची बौर्ध््क
िमतद बदरसां र्न सदखरपडु ् यदत स्पधदि करणदऱ्यद त्यद लोकदांसदरखीच आहे.
अश
ां दत्मक फरक आहे- वस्ततु िः नदही.
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यद सदऱ्यद प्रकदरदलद सदि वर्षे सत्तद गदिवणदरदांनी पदयबां् घदतलद नदही. नद
थदांबवल्यद सदवििर्नक पिू द, नद थदांबवले मर्श्ींवरचे िोंगे. नद थदांबवली
कांु िमेळ्यदवां रची अमदप उधळपट्टी, नद रोखले हदियदत्रेवरचे व्यथि खचि. गेली सदि
वर्षे यद ्ेशदतल्यद रदज्यकत्यदंनी सविधमिसमिदवदच्यद नदवदखदली के वळ धदर्मिक
श्रध््दांचे नको इतके लदड परु वले. धदर्मिक आधदरदने वदढणदऱ्यद, आक्रस्तदळी
बोलणदऱ्यद सांघटनदांनदही अमकदतमकद समदि ्ख
ु दवलद िदऊ नये म्हणनू वदढू र््ले.
आपले र्ह्ां स्ु थदनदच्यद अमक्यद िदगदत स्वदगत आहे अशद पदट्यद र्वर्हपां चे
लोक सरदिस लदवत होते, मसु लमदनदवां रचे हीन र्वनो् र्शकवत, िेर्षदची पेरणी करत
सांघ वदढत होतद- पण आम्ही र्कती चदांगले सदमदर्िक कदयि करते यद त्यदांच्यद
मख
ु लेपदलद िल
ु त त्यदांनदही पदयबां् बसलद नदही. इर्ां ्रदबदईच्यद
ां आर्णबदणीच्यद
अर्तरे कदनतां र िनतद पिदिदरे िनसघां दलद िदरतीय रदष्ट्ट्रीय रदिकदरणदत चच
ां प्रु वेश
करू ्ेण्यदचे ्ष्ट्ु कमि कॉन्ग्रेसच्यद र्वरोधदतील समदिवद्ीसदम्यवदद्यदांनी के ले यद
रदिकीय बदवळटपणदलद तर ्ेशदच्यद इर्तहदसदत तोडच नदही. नांतर पन्ु हद एवढ्यद
बहुमतदने सत्तद र्मळवनू ही कदँग्रेसने धमिवदद्यदच
ां द बदष्ट्कळपणद तसदच चदलू र््लद.
खर्लस्तदनी चळवळीलद मोडून कदढण्यदत, आसदमी क्रोधदलद, श्रीलांकेतील
वणव्यदलद र्वझवण्यदची म्त करतदनद पदयदखदलचे र्नखदरे मदत्र फुलत रदर्हले.
आततदयी र्ह्ां ांू सांघटने बहुसांख्येलद असरु र्ित वदटदयलद लदवण्यदत प्रचदरकी
सफलतद प्रदप्त करीत होती हे कदँग्रेसच्यद नेतत्ृ वदलद िदणवलेच नदही. मर्ु स्लम
आततदयी तर सौ्ीकडे पदहूनच आपले घड्यदळ लदवत. आर्ण त्यदच्ां यद मख
ू ि
वक्तव्यदांनद लोकशदही व्यवस्थेत िे चण्यदची सोय असतदनदही र्तकडेही कदनदडोळद
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करदयचद असले गचदळ तांत्र कदँग्रेसने वदपरले. थोडक्यदत कदँग्रेसने यद ्ोन उग्र
सांघटनदांनद ऊब र््ली.
सघां आर्ण त्यदच्ां यद समर्वचदरी र्कांवद अर्धक उग्र अशद पण िदईब्ां सघां टनदचद
रे टद वदढत गेलद. एकद रदज्यदत त्यदांच्यद हदती सवंकर्ष म्हणदवी अशी सत्तद येतदच
कदय कसां घडू र््लां गेलां त्यदची रक्तलदांर्च्छत नों् तर इर्तहदसदत कदयमची रे खली
गेली आहे. आर्ण यद गिु रदतच्यद र्वकदसदच्यद फुगवनू फुगवनू िो प्रचदरकी धरु ळद
उिवलद गेलद त्यदतनू सदऱ्यद ्ेशदतनू र्वस्कर्ळत मते एकवटण्यदचद प्रयोग यशस्वी
झदलद. त्यदपवू ी इथल्यद आरिणदमळ
ु े , इथल्यद लदडां ् यदांच्यद लदडदमळ
ु े ्ेश सोडदवदसद
वदटलद असां म्हणणदरे कमी नव्हते. त्यदांनद कुणी ्ेशद्रोही म्हटले नव्हते. आर्ण अशद
तऱ्हेने गेलेल्यदांपैकी अनेकदांनी यद सांघटनदांची सदथ के ली आर्ण करत आहेत. त्यदांचे
इथले सहदनिु दव आि ्ेश सोडण्यदचद र्वचदर मनदत येतो हे बोलनू िे चदलले आहे
त्यदबद्दलची के वळ व्यथद प्रकट करणदरदांवर ज्यद र्हसां कपणे व्यक्त होत आहेत, किोर
बोलत आहेत ते पदहून र्वर्षद्दर्शवदय मनदत कदहीच िरत नदही. इथे र्वकसनदची
सधां ी नदही म्हणनू र्तथे िदणदरे , इथल्यदपेिद र्तथेच चदगां ले वदटते म्हणनू र्तथले
नदगररकत्व घेणदरे र्कती आहेत हे मॅर्डसनमधल्यद िक्त आर्ण र्वरोधकदांच्यद,
वेम्बलीतील िक्त आर्ण र्वरोधकदांच्यद सांख्येवरून लिदत येतचे . त्यदांनद कुणीही
्ेशद्रोही म्हणनू , इथेच रदहून पररर्स्थती ब्लद असे सल्ले ्ेत नदहीत. पण र्वर्षद्दलद
शब् ्ेणदऱ्यद अनांतमतू ीनां दही हे र्वरोधक सोडत नदहीत... हद प्रर्सध्् नट तर कदय
अर्धकच सोपद आहे लक्ष्य करदयलद. त्यदच्यदवर आग ओकली की आपलेही वलय
वदढतेच...
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परु स्कदर परत करणदरे ्दांर्िक, र्ह्ां त्ु वदतील हीणदवर टीकद करणदरे र्ह्ां ू ्दांर्िक,
र्वरोधदचद सरू लदवणदरे सदरे च ्दांर्िक, िदिपचद परदिव झदलद म्हणनू आनां् व्यक्त
करणदरे ्दांर्िक असे बोलणे आतद सरदिस यद र्ह्ां त्ु व सहदनिु दवींच्यद तोंडी रळले
आहे. ही सदरी नदझीझम र्कांवद फॅ र्शझमचे प्र्चन्हे आहेत असे इर्तहदसदची पदने
पदर्हलेले लोक बोलतदत ते तर खोटे, ्दांर्िक, अनदकलनीय बोलणदरे च िरवले िदत
आहेत.
कदही वर्षदंपवू ी एकद र्शिकदांच्यद सत्कदरदलद गेले होते. त्यदांचे वक्तृत्व,
शैिर्णक कदयि अर्तशय उत्तम होते. पण त्यदनां ी र्लर्हलेल्यद वैज्ञदर्नक र्वर्षयक ग्रथां दचे
प्रकदशन करदयलद आलेले सांघदच्यद मश
ु ीतनू घडलेले एक कदय्ेपांर्डत
त्यदांच्यदर्वर्षयी बोलतदनद त्यदांची तरूणपणची एक आिवण सदांगू लदगले. म्हणदले,अभ्यदसवगि सरू
ु होतद, आर्ण एक र्धप्पदड, ्ेखणद यवु क बोलत होतद... त्यदच्यद
कपदळदवर अडॉल्फ र्हटलरसदरखीच एक बट रळत होती. तेव्हदच मलद त्यदबद्दल
खपू आशद वदटली- की हद तरण पढु े मदगे कदहीतरी िव्यर््व्य करणदर. पण त्यदने
र्शिण िेत्र र्नवडले आर्ण र्तथेही िव्यर््व्य कदम के ले.
सचु वदयचे आहे एवढेच की सांघदच्यद मऊ कुशीतनू , किोर मश
ु ीतनू घडलेले
अनेक लोक आपल्यदत कुणीतरी अडॉल्फ र्हटलर तयदर होईल, नॉस्त्र्दमसच्यद
िर्वष्ट्यकथनदतील किोर नेतद तयदर होईल यद प्रतीिेत होतेच. नव्व् वर्षे वदट
पदर्हली आहे त्यदांनी. आर्ण त्यदांनद मो्ीशहद िोडी गवसली आहे. त्यदांच्यदत
क्दर्चत् र्हटलर होण्यदची इच्छद नसेलही- पण ितु दवळीलद मदत्र तीच प्रतीिद आहे.
लोकदननु यदच्यद रदिकदरणदत- येते तीन र््वस हवे ते करद आम्ही सदांिदळू असे सदांगनू
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मदगे रहदणदऱ्यद यद नेतत्ृ वदकडून तसे होणदरच नदही यदची खदत्री नदही. र्हसां क उन्मद्
तर अनयु दयदांच्यद शब्दांशब्दांतनू सदांडत चदललद आहे. शस्त्र धरद, तयदरी करद, यदांनद
धडद र्शकवद असे सदगां णदऱ्यद अनेक वेबसदइट्स सरू
ु आहेत. गोमदांस खदणे आर्ण
त्यदवरील कट्टर बां्ी यद र्वर्षयदवरून नको ते वद् पेटवण्यदचद िरपरू प्रयत्न िदगोिदग
झदलद, बळी गेले. तो प्रयत्न एक हत्यदर आहे, ते मधनू मधनू वदपरले िदईलच.
र्तकडे मर्ु स्लम धमदिच्यद ्हशतवदद्यदांनी मख
ू िपणदच्यद, क्रौयदिच्यद सवि सीमद पदर
करदयलद के व्हदच सरु वदत के ली आहे. त्यदांनद खणखणीत र्वरोध न करणदरे आर्ण
व्यक्तीस्वदतांत्र्यदची गळचेपी करणदरे इस्लदमचे रूढीर्प्रय पदईक यदां मख
ू दंच्यद
आगिदळीत िरच घदलतदत.
एकूणदत सदरीकडचे धमिवेडे मदनविदतीतलद गोंधळ अर्धकच मदिवत चदलले
आहेत. यदत र्ववेकदचे थोडोथोडे आवदि, त्यदांनद वदटणदरी व्यदकुळतद यदचद
गदिां ीयदिने र्वचदर करण्यदऐविी, िर्ू मकद न घेणदरी अधलम्मधलम मदणसेही अर्धक
घदण करीत आहेत. पढु ल्यद हदकद सदवधपणे ऐकून इतरदांनदही सदवध आर्ण र्वचदरी
बनवू पदहदणदऱ्यद मदणसदांचद अर्धिेप बां् करदवे एवढे र्कमदन कदम त्यदांनी के ले तरी
खपू झदले. र्शर्ित, नदगर आर्ण थोडीफदर सपां न्नतद असलेल्यद समदिदच्यद बौर्ध््क
आळसदतनू ‘धमि’सांकटदचे ढग अर्धकच गड् होतील. आयर्ससची कदळी छदयद
आहेच, त्यदत आतद सविधमीय अर्ववेकदची कदळोखी नको. िे समित नदही असे
वदटते ते समिनू घेण्यदसदिी प्रयत्न करद. प्रर्तर्क्रयदवां र मते बनवणे सोडून द्यद. मळ
ू
तपदसद. हे सदधे सदांगणे, मदगणे.
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