श्याम बेनेगल ईपस्थथत राहू शकत नाहीत म्हणून खरं तर , अज मी आथे ईभा अहे. घरचाच
अस्ण मराठी माणसाला अपला , जवळचा वाटणारा म्हणून मला बोलावलंय्. तेव्हा याच
भूस्मके तून नमथकार!
मराठी ऄस्थमता हा शब्द ईच्चारला की अपल्याला लगेच त्याचे राजकीय रं ग ददसायला
लागतात. पण तशा कु ठल्याही रं गास्शवाय

, चष्मम्यास्शवाय ऄस्थतत्वात ऄसणाऱ्या मराठी

ऄस्थमतेचं वेगळं दशशन अपल्याला ला ऄनुभवायला स्मळतं सुनील देशमुख अस्ण महाराष्ट्र
फाईं डेशनमुळे! गेली पंचवीस वषश महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात दडलेल्या महत्त्वाच्या व्यक्ती
त्यांनी चोखाळलेल्या ऄनवट वाटा अस्ण तरुण स्पढीला त्यातून स्मळणारी थफू ती

,

, उजाश या

सगळ्याचा सातत्याने महाराष्ट्र फाईं डेशनने गौरव के ला अहे. ऄस्तशय संयत अस्ण सकारात्मक
पद्धतीने मराठी ऄस्थमतेला झळाळी देण्याचं काम के लं

, त्याबद्दल मी सुनील अस्ण महाराष्ट्र

फाउंडेशनचं मनःपूवशक ऄस्भनंदन करतो.
फाउंडेशनचे हे काम , गेली दहा वषे साधना ट्रथट समथशपणे पेलत अहे. सामास्जक जास्णवा
समृद्ध करण्याचा त्यांनी घेतलेला हा वसा ऄस्तशय महत्त्वाचा अहे. त्यांचंही हार्ददक ऄस्भनंदन!
पुरथकार स्वजेत्यांपैकी शांता गोखले अस्ण राजीव नाइक ही दोघं माझ्या स्िय व्यक्ती!
नाट्यजगतातल्या माझ्या वाटचालीत या दोघांचाही सहवास मला लाभला
थोडी जाथत िगल्भ व्हायला दोघांचाही हातभार लागला.

, माझी वाटचाल

तसंच हरी नरके , सास्नया, िवीण

बांदेकर यांच्या लेखनाचा मी चाहता अहे. या अपल्या अवडत्या लेखक - कलावंतांचा सत्कार
करताना मला खूप अनंद होतोय्.
ऄसे पुरथकार देताना अस्ण घेताना एक

वेगळी जबाबदारी खांद्यावर येउन पडते. ती म्हणजे

सामास्जक-राजकीय भान राखत , वेगवेगळ्या टप्प्यांवर , वेगवेगळ्या भूस्मका घेत , यथाथश स्ववेकवादी मांडणी करत राहायची ; सभोवतालच्या पररस्थथतीची दखल घेउन िश्न स्वचारत
रहायचे.
त्या भूस्मके त जाउन पुढचं हे थोडसं....
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“रात्र जशी कधी एका क्षणात येत नाही, तशीच दडपशाही सुद्धा हळू हळू पसरत जाते . दोन्ही
घटनांमध्ये सामास्यक ऄसतो एक संध्याकाल, जेव्हा सवशकाही ऄचल ऄसतं ! अस्ण त्याच काळी
हवेतल्या बदलाची चाहूल घेत अपण

जाथतीत जाथत जागरूक ऄसले पास्हजे

– नाहीतर

एखाद्या बेसावध क्षणी अपण ऄंधारा चे बळी होउन जाउ ."- न्यायमूती स्वस्लयम डग्लसनी
शतकापूवी हे सांगून सुद्धा २०१४ अधीचा संध्याकाल ओळखायला अपण चुकलो होतो.
पररणामी अज अपण ऄंधाराचे बळी झालेलो अहोत . दहशत वादाच्या स्वळख्यात सापडलेलो
अहोतच.
ऄंधार राज्यात ऄज्ञानाचं राज्य नसेल तरच नवल ! हजारो वषाांपूवी अपण एका हत्तीचे डोके
एका मनुष्मयाच्या धडाला जोडले याचा ऄथश अपल्याकडे प्लास्थटक सजशरी हजारो वषाांपासून
ऄस्थतत्वात अहे ; मोर संभोग करत नाहीत तर ते ऄश्ूंद्वारे िजनन करतात, माकडाचे मानवात
रूपांतर झाले नाही कारण अपल्या अजी-अजोबांनी ऄशी गोष्ट सांस्गतली नाही , E=mc2पेक्षा
ऄस्धक चांगले स्सद्धांत वेदांमध्ये

अहेत ऄसा स्वश्वास थटीफन हॉककग यांना होता

आ. आ.आ.

ऄज्ञानाचा ऄखंड मारा अपल्यावर चालूच अहे. कसल्याही अधारास्वना आस्तहासामध्ये बदल
करण्यापासून ते ऄवमानकारक स्मथके अस्ण ऄसत्ये पसरवण्यापयांत या

बौस्द्धक हननाची

स्वस्वध रूपे सवशत्र ददसत अहेत. टाटा सामाजिक संस्थेत दलऱत-ओबीसी वळद्यार्थयाांची
लऴष्यळत
ृ ी बंद झाऱी, िळाहरऱाऱ नेहरू वळद्याऩीठा वळरुध्द हल्ऱे सुरू झाऱे , मराठी
लऴकवळणाऱ्या ऴाला बंद

होत आहेत , लऴऺण महाग होत

लऴऺणाऩासून ळंचचत होत आहेत.

य आणण अनेकिण

थोडक्यात काय तर अंधार गडद करण्यासाठी

डोळयांळर ऩट्टय
् ा बांधल्या िात आहेत. िे त्या ऩट्टय
् ा दरू करू बघत होते अऴा
वळचारळंतांच्या हत्या झाल्या आणण त्याचा आिही तऩास ऱागत नाही
ननर्भयऩणे लऱहहता येत नाही , कळींना ऩोऱीस संरऺण हदऱे िाते
नऺऱी असल्याचे आरोऩ ठे ऊन त्यांना तुरुंगात टाकऱे िाते.

, ऱेखकांना
, कायभकत्याांळर

दहऴत राखण्यासाठी

अंधाराची गरि असतेच. म्हणूनच अंधार हे रािकीय हत्यार आहे िे ऩद्धतऴीरऩणे
आऩल्याळर सातत्याने चाऱळऱं िात आहे .
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डॉ. ऄमत्यश सेन यांनी ‘Development as Freedom’ म्हणून सुमारे दोन दशके ईलटू न गेली.
"ऄस्भव्यक्ती थवातं त्र्या सारखे राजकीय हक्क , अर्थथक गर जांचे सामास्जक भान वाढवण्या साठी
के वळ महत्त्वाचे नाहीत तर ते अर्थथक गरजां चे स्नकष ठरवण्यासाठी अवश्यक ऄसतात. " या
मांडणीतले गांभीयश अपण ओळखले नाही.

सेन्सरस्शपचा, दहशतीचा नवीन चेहरा अपण

वेळेवर ओळखला नाही. स्नभीड पत्रकाररते स्वरुद्ध १०० कोटींचे दावे लावणे , सामास्जक काम
करणायाशळ एनजीओं ची नोंदणी रद्द करून त्यांचे ऄस्थतत्वच संपवायचे
राष्रद्रोहाचे खटऱे र्रऱे

िाणे, स्ळतंत्र माध्यमांच्या माऱकांळर

, वळद्यार्थयाांळर
अर्थथक दंडात्मक

कारवाइ करणे , ही सगली अंधारननतीची हत्यारे आहेत. दोन अमेररकन प्राध्याऩकांनी
“SLAPP” म्हणिे Strategic Lawsuits Against Public Participation अऴी phraseही
त्यासाठी रूढ केऱी आहे . व्यजक्त आणण समूहाच्या स्वचारांना िस्तबंस्धत करत जनमत
स्नयंस्त्रत के लं नाही तर ऄंधार पसरणार कसा?
राजकीय अस्ण सांथकृ स्तक दहशतीचा हा नवा ऄवतार अहे. रोजच्या जीवनातली ईदाहरणे
घेउन राष्ट्रवादाचे , धमाशष्ठास्धत राष्ट्रास्नर्थमतीचे वेगवेगळे पैलू ककवा ितीके सावशस्त्रक करणे

,

ईदाहरणाथश राष्ट्रगीत, झेंडे, गोमाता, सणांचे थतोम, भव्य पुतळे , जास्हराती अस्ण फलक – this
is normalization of cultural violence. ती हहसा ईघड होउ नाही म्हणून पररस्थथतीला
धूसर ठे वायचे , माध्यमांना हाताशी धरायचे... यास्वरुध्द्ध जरा ब्र काढला तर तुम्ही ऄबशन नक्षल
ठरवले जाता. तुमच्यावर ऄदृश्य फौजांचे हल्ले सुरू होतात.
२०१७च्या ‘Reporters without borders’ च्या ऄहवालात

‘देशामध्ये लोकांना दकती

थवातंत्र्य अहे’ या स्नकषावर भारताला १३६व्या क्रमांकावर ठे वले गेले.
हे दारुण अहे.
मुद्दा ऄसा अहे, पुढे काय ?
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पुढे २०१९च्या स्नवडणुका अहेत ; स्नवडणुकीत मतदान करणे अपल्या हातात अहे
कोणाला मतदान करणे अस्ण ती स्नवड करताना डोळे ईघडे ठे वणे अपल्या हातात अहे

; तेव्हा
;

खोट्या िचारामागच्या ऄंतथथ हेतूनना समजून घेणं अपल्या हातात अहे ; ऄंधारनीतीचा भेद
करणे अपल्या हातात अहे ; त्यासाठी एकत्र येणं अपल्या हातात अहे . त्याचेच पस्हले पाउल
म्हणून २९ जानेवारीला मुंबइत पुरोगामी स्वचारांचे , सवेदनशील कलाकार, सास्हस्त्यक, रस्सक
वाचक एकत्र येणार अहेत. या सारखी छोटी छोटी पावले अपअपल्या क्षेत्रात

, पररसरात

ईचलण्यासाठी सगळे समस्वचारी एकत्र येणे गरजेचे अहे.
स्नभशय बनून एकत्र येउ या… एकत्र येउन ऄंधारनीतीचा भेद करू या !
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