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तेवढां सोडून बोला

हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकांना नवनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचं काहीच कमी होत नाही.
उलट आनंद वाढतो.
मजा येते.

पण

तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावं?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सानहत्यच्या लेखकानं ा, टीमला आनण तम्ु हालाही आनदं नमळेल

आनण तमु चं काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आनिर्ााद आनि िभु ेच्छा द्या
लेखकांना फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या नमत्रांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या
नमत्ांना हे पस्ु तक मेल आनि Whatsapp करा
ई सानहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टाग्राम, टेनलग्राम यार्ं र ्र्तः जा र् इतरानं ा आमनं त्रत करा. सोशल नमनडयावर ई
सानहत्यचा प्रचार करा. सर्ाात बहुमोल अिा तमु च्या सच
ू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व
ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक
प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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तेवढं सोडून बोला
लेखक:- डॉ. नितीि मोरे,
श्वसनरोग तज्ञ
र्सई, नज, पालघर.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com

या प्ु तकातील लेखनाचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरु नित असनू प्ु तकाचे नकंर्ा
त्यातील अंिाचे पनु माद्रु ि र्ा नाट्य, नचत्रपट नकंर्ा इतर रुपांतर करण्यासाठी
लेखकाची लेखी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेिीर
कारर्ाई (दडं र् तरुु ं गर्ास) होऊ िकते.
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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प्रकािक ई सानहत्य प्रनतष्ठान -:
www.esahity.com
esahity@gmail.com
Whatsapp- 9987737237
प्रकािन :- १८ जल
ु ै २०२२
©esahity Pratishthan®2022
▪ नर्नामल्ू य नर्तरिासाठी उपलब्ध.
▪ आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकता.
▪ हे ई प्ु तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापर्ु ी नकंर्ा र्ाचनाव्यनतररक्त कोिताही र्ापर
करण्यापर्ु ी ई सानहत्य प्रनतष्ठानची-लेखी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आहे.
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डॉ. ननतीन मोरे हे व्यर्सायाने डॉक्टर असनू र्सई,
मंबु ई येथे श्वसनरोग तज्ञ म्हिनू सप्रु नसद्ध आहेत. त्यांना
मराठी र् इतर भाषा नर्षयांची आर्ड असल्याने
त्यातनू च नलखािाची आर्ड ननमााि झाली.
सामान्सयत:- आजबू ाजच्ू या दैंननं दन घटनातं ील नर्सगं ती
र् त्यातनू ननमााि होिारा नर्नोद हा त्याचं ा आर्डता नर्षय आनि त्यातनू
उपरोधात्मक नलखाि आनि ममाभदे ी नटप्पिी करण्यात ते माहीर आहेत.
त्याचबरोबर आजबू ाजच्ू या व्यक्तीमधले नेमके पि हेरून त्यार्रही ते हीतात.
त्यांच्या लेखनाचा कॅ नव्हास नर्नर्ीन प्रयोगांतनू कायम नर््तारत असतो.
त्यात पत्रलेखन, नर्ज्ञानकथा, कहाण्या, नाटके , एकांनकका, नाट्यछटा,
प्रेमकथा हे सर्ा असते.
नेहमी नदर्ाळी अंकातनू डॉक्टरांच्या नर्नोदी कथा प्रकानित होत
असतात. ई सानहत्यर्र त्यांचे हे एकोिचाळीसार्े प्ु तक प्रकानित होत
आहे. त्यांचा ्र्तःचा असा एक र्ाचकर्गा आता ननमााि झाला असनू तो
त्यांच्या प्ु तकांची र्ाट पहात असतो.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com
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7

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

तेवढं सोडून बोला
अनक्र
ु म
१ सांगतो ऐका..
२ एका कंु भाराने..
३ तेर्ढे सोडून बोला!
४ माझ्या कातडीची गोष्ट..
५ बोलकी बाहुली!
६ नमनु ा!
७ र्ाईच जादाच भाऊ ही लोकिाही..
८ कळसत्रू ी
९ रंग बदलती..
१० होकायंत्री
११ देिद्रोही..
१२ उत्क्रांतीकडे..
१३ कारि..
१४ कोिी खचु ी देता का खचु ी..
१५ घरानेिाही..
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१६ जो जीता..
१७ एक्झाम गोइगं ..
१८ मी.. मोहरलेला मोहरा..!
१९ मानर् नततक
ु ा..
२० सत्यमेर् जयते!
२१ कायद्याचे बोल..
२२ बकरे पानहजेत..
२३ मी.. नदं ी!
२४ प्रश्न न पडती मजला..
२५ धरु ळा
२६ पटं र न.ं र्न
२७ बोले तैसा चाले
२८ उचलली जीभ..
२९ मी.. लोकिाही!
३० र्गं ि
३१ आम्ही चमच्यांच्या फौजा..
३२ सत्य..
३३ इन्स्टंट देिभक्त
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स ांगतो ऐक ..
ऐका..
एका गावी होता एक भोळा बजरंग
बघायचा ि इकडे नतकडे न्यारा तयांचा रंग..
नम्कार.. रामराम मंडळी..
ऐका म्हनलं की डफार्र थाप पडते नन तोंडातनं आपसक
ू ओळी फुटत्यात.
पन बजरंगास ठार्ं हाये.. हा फड न्सहाई अन् ननसताच तमािा हाये! तर्ा समदे कान
द्यनू ..
सांगतो आईका!
तर मंडळी, हा बजरंग कोन म्हननू काय पसु ता? म्या असेन लाडका..
द्येर्ाचा..
म्हजं े डायरे क्ट तो आकािातला न्सहर्ं.. तर हा लोकल द्येर्..
म्हजं े आपले ह्ये पाटील.. आनन म्या पाटलांचा लाडका!
लै कामाचा मानसू म्या.. कामाचा म्हजं े..
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हरकाम्या..
घरकाम्या..
कोन रे तो म्हनतो..
सांगकाम्या?
तर पाव्हनं.. म्या बजरंग..
पाटलाचं ा डार्ा हात जन.ू .
तसा उजर्ा हात म्हनायची पध्धत असतेया ठार्ं हाये.. पन आपले मालक..
पाटील पडले डार्खरु े ! तर्ा म्या डार्ा हात!
न्सहाई न्सहाई ..
राजकारनातील डार्ा न्सहाई ..
आन डाव्या उजव्यातला डार्ा न्सहाई.
ननसताच डार्ा हात .. मालकांसाठी खाता हात म्हना..
अन काय!
खाता हात म्हजं े ..
उगाच र्ायफळ इचार नका करू.. त्यासाठी मालकांची र्ेगळी मानसं हायेत.
.. इथं डार्ा हात म्हजं े .. मालक डाव्या हातानंच कोबंडी चापत्यात..
तर तमु ाला म्हननू सांगतोया..
म्या म्हजं े बजरंग! मालकांचा डार्ा हात!
झाडार्रलं पान न्सहाई हालत र्ाऱ्यानबगर आन मालकाचं पान हालत न्सहाई
माझ्यानबगर.. आसं लोकं कायबाय बोलत असत्यात ..
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तसं र्ार्गं न्सहाई त्यात कायबी.. पन समद्याच गोश्टी कोन बोलतं का? आन
राजकारनात तर न्सहाईच न्सहाई.
मालक म्हनतात त्ये ह्येच.. कुटं काय बोलार्ं नन कुटं काय बोलू नये हे उमगलं
की राजकारन ननम्मे सर झालंच समजा!
आसल बी.
मालक म्हनतात म्हजं े ते बरोबरच असाया पाह्यजे..
हा बजरंग मालकांकडे पंध्रा र्षा हाये.. त्यात निकला काय?
तर एकच गोश्ट..
मालक म्हनतात ती पर्ू ा नदिा.
मालक म्हनतात ते खरं आन तेच खरं.
मालकाचं ं कदी काय बी चक
ु त नसतं..
बजरंगाने त्यात डोकं र्ापरायचं नसतं..
तर मालकांपािी दोन लोक सदा असत्यातच..
मालक कुटं बी आसले तरी..
एक म्या.. आन
मालकांचा इमानी ढाण्या कुत्रा.. पायािी गोंडा घोळत आसतो.. तो.
तर सांगत व्हतो ते या बजरंगाबद्दल..
मालकांच्या पायी औि र्ाह्यलं.. साथाक झालं..
मालक म्हनतात बी..
परू ी दनु नया साथ सोडंल.. पन हा बजरंग कदीच न्सहाई सोडून जानार..
म्या मालकाचं े समदे आइकत असतो.. मालकानं ा त्याचं अप्रपू ..
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असला ननष्ठार्ान कोनी दसु रा न्सहाई म्हनतात मालक..
मालक आसं म्हनतात यातच समदं आल.ं .
राजकारनाचा तमािा समदा सरू
ु आसतो.. मालकांचे साथीदार नकतीक
आपापल्या पोळीर्र पळीभर तपू ओतनू घ्यनू अजनू नमळायच्या आिेनं सोडून
गेले. काही गळ
ु ाच्या ढेपेस मंगु ळे नचटकार्ेत तसे यनू नचकटले..
पन म्या आन ढाण्या .. दोगं नजतल्या नतथं..
तम्ु हाला त्येच सांगायचं व्हतं..
आमच्या नजंदगानीची कथा.. नन कहानी..
ती मालकांच्या पायी सरू
ु नन नतथंच संपते बी..
अजनू सांगनं न्सहाई आन मागनं बी न्सहाई ..
मालकानं ा सोडून र्ेगळं काय बोलला असेल बजरंग आजर्र त्ये ह्येच..
आयकून घेतलं समद्यानं ी..
त्याबद्दल काळजापासनू धन्सयर्ाद..
नम्ते ..

13

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

एका कुं भाराने ..
कंु भार मी.
फार पर्ू ी कोिी सागं नू गेलेत.. कंु भार बना.. गाढर्ाच
ं ी कमी नाही!
मग घेतलं मनार्र.
म्हिजे िहािे सरु ते आपले पर्ू ाज..
त्यांचे ऐकायला पानहजे.
ते काय म्हिाले होते..
सॉरी, पर्ू ाज म्हिजे त्या अथााने माकड र्गैरे पर्ू ाज नाहीत. तर बडे बजु गु ा र्गैरे.
तर त्यांनी हे सांगनू ठे र्लेच आहे ना..
मातीत लोळा.. मातीत खेळा.. मातीतनू मडकी घडर्ा..
म्हिजे थोडक्यात कंु भार व्हा!
मग आपली गाडगी मडकी र्हायला गाढर्ानं ा तोटा नाही!
गंमत काय आहे ना..
आपल्यापैकी काही थोडेच कंु भार नन बाकी बहुतेक गाढर्ं.. अगदी तोच
पर्ू ाजांनी नदलेला सल्ला सर्ाांसाठी एकच असला तरीही!
काय आहे, संत महात्मे सांगनू जातात, उपदेि करतात.. तो सर्ा जिांसाठी.
14

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

तो ऐकिारे ?
संतर्चन ऐकून कुिी संत होत असते तर सारी दनु नयाच संत सज्जनांनी भरली
असती. दजु ान औषधालाही सापडला नसता..
तर मद्दु ा तो नाही .. सागं ायचे ते हे की बजु गु ाांचे सल्ले ऐकूनही गाढर्ेच फार..
कंु भार कमी!
पि आम्ही िहािे.. दसु ऱ्या र्गाातले..
कंु भार!
काय म्हिता?
मडकी बनर्तो आम्ही?
आजकाल मातीचे माठ कोिी घेत नाही म्हिता?
नसतील घेत..
तम्ु ही फारच िब्दाथााने अथा काढता बर्ु ा.. र्ाच्याथा समजनू घ्या.
अहो, आम्हाला काय र्ेड लागलंय?
कंु भाराचे उत्पन्सन ते काय..
आनि आमची गाडी पाहताय की नाही? लांबलचक! र्र सरकारी!
म्हिजे जनसेर्ेसाठी जनकल्यािाच्या कामासाठी जनता जनादानाच्या पैिांतनू
आम्हाला खास नमळालेली.
अहो, याचसाठी तर के ला होता जनसेर्ेचा अट्टाहास ..
पि सागं ायचे ते हे नाही ..
आम्ही बनलो कंु भार .. मग ध्यानात आले..
15
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कंु भाराचे कंु भारपि त्याच्या मातीत नाही .. त्याने घडर्लेल्या गाडग्या
मडक्यांत नाही..
तर ते आहे त्याच्या पदरी बांधलेल्या गाढर्ांत!
जेर्ढी गाढर्े जा्त नततका कंु भार हुिार ..
नकंबहुना
नजतका चलाख कंु भार नततकी गाढर्े जा्त!
आम्ही तर पाहून ठे र्लेय..
कंु भाराकडे गाढर् म्हिनू काम करायला गाढर्ांच्या रांगा लागतात रांगा ..
गाढर्ा गाढर्ांतही गाढर्पिाची ्पधाा होते म्हिे!
किातही ्पधाा करतात .. गाढर् कुठचे!
पि ्पधाा असिारच!
नजतका हुिार कंु भार नततका तो गाढर्नप्रय होिारच!
आनि अजनू एक..
कंु भारास आपले कौिल्य दाखर्ायचे असेल तर त्याने पदरी अिी गाढर्े
नसु ती बाळगलीच पानहजेत असे नाही..
.. तर त्यांची संख्या र्ाढर्ण्याचा प्रयत्न के ला पानहजे ..
तर हा गाढर् सर्ं धान कायाक्रम कंु भारांनीच नाही राबर्ायचा तर कोिी
राबर्ार्ा?
आनि संर्धान म्हिजे ..
गाढर्ांची क्र्ानलटी आनि क्र्ांनटटी दोन्सही र्ाढर्ायला हव्यात ..
16
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तर अिी क्र्ानलटेनटव्ह नन क्र्ांनटटेनटव्ह गाढर्े र्ाढली की कंु भाराची
चलती..
आम्ही तर पर्ू ाजांच्याही पढु े जाऊन म्हितो ..
कंु भार व्हा.. गाढर्ानं ा तोटा नाही ..
पि इथर्रच थाबं ू नका..
कंु भार व्हा नन गाढर्े र्ाढतील असे पहा..
म्हिजे पहा..
कसे कंु भारांचे आयष्य
ु ु़ सफल आनि सफ
ु ल संपिू ा होते की नाही ते!

17
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तेवढे सोडून बोल !

बोला ना तम्ु ही.
बोलायला न पैसे पडत, न ऐकायला ..
तेव्हा बोला. बोलाच..
पि तेर्ढे सोडून बोला..
म्हिजे काय आहे ना, तमु चे ्र्ातत्र्ं य मान्सय आहे.
अनभव्यक्ती का काय म्हितात ते..
18

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

भाषि ्र्ातंत्र्य, बोलि ्र्ातंत्र्य असे काय काय ्र्ातंत्र्याचे प्रकार आहेत
म्हितात.
सगळे मान्सय.
त्यामळ
ु े बोला तम्ु ही. नबनधा्त बोला..
पि तेर्ढे सोडून.
नाही म्हिजे तमु चे नर्चार तम्ु ही माडं ा.
मांडायलाच हर्ेत.
मांडायला हर्ेतच.
याबाबतीत दमु त होण्याबद्दलही दमु त नाही.
नननभाडपिे मांडा नर्चार.
व्यक्त व्हा असे काहीतरी म्हितात तसे व्हा. होऊनच जा.
अगदी नबनघोर ..
बोला. बोलत रहा..
पि एकच ध्यानात ठे र्ा..
तेर्ढे सोडून बोला.
काय आहे मतमतांतरे व्यक्त के लीत तरच ठाऊक होतात.
नर्चारांचे अनभसरि व्हायलाच हर्े..
र्ादे र्ादे जायते.. असे काहीतरी म्हितात.
हे सगळे व्हायचे तर तम्ु ही बोललेच पानहजे. आनि बोलले पानहजेच.
तेव्हा बोला.
न नभता, न घाबरता..
19
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मनातील सर्ा बोलनू टाका.
फक्त एकच.. तेर्ढे सोडून बोला.
आमचे काय आहे ना..
आम्ही सारे ऐकून घेतो. कुिाला बोलायचे असेल तर उगाच अडर्त नाही
आम्ही.
पि िब्द िस्त्राहून ताकदर्ान आहे हे मात्र आम्ही नर्सरत नाही.
अहो, िब्द ताकदर्ान असेल तर िानब्दक नहसं ा होिार की नाही?
.. आनि अनहसं ा हाच परम धमा..
तेव्हा तम्ु ही बोला.
बोलाच. बोलनू टाकाच..
पि फक्त
.. तेर्ढे सोडून बोला..
तम्ु ही बोला. बोलाच. बोलत रहा.
मनात येईल ते.
फक्त त्याने कोिाच्या भार्ना दख
ु र्ू नका. कोिाला न पटेल असे बोलू नका.
कोिाला अडचिीत पडायला होईल असे बोलू नका.
कोिाच्या िेपटार्र पाय पडेल असे नका बोल.ू
काय आहे कुिाचा भार्ना दख
ु र्नू नन अन्मतेस इजा करून कसे चालेल?
तेव्हा बोला.
बोलाच..
पि तेर्ढे सोडून बोला..
20
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आमच्या श्रद्धा्थानांना धक्का नको.
इनतहासाची मोडतोड करा.. पि आम्हाला पटेल तिी करा म्हिजे आम्हाला
त्यात काही र्ार्गे र्ाटण्याचा प्रश्नच नाही.
आम्हाला पटेल तेच बोललात तर आम्ही काय तम्ु हाला बोलण्यापासनू
रोखिार आहोत?
अहो बोला.
तो तमु चा हक्कच आहे.
बोला. व्यक्त व्हा.
मनाला र्ाटेल ते बोला..
मनात येईल ते बोला..
फक्त एकच करा..
र्रीलपैकी सर्ा नीट र्ाचनू मनात योग्य तेच येऊ द्या.
मनातच योग्य ते येऊ द्या..
आनि
मनात योग्य ते येऊ द्याच.
म्हिजे तम्ु हाला..
हर्े तसे
हर्े नततके
हर्े तेव्हा
हर्े नतथे
हर्े नततका र्ेळ
21
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बोलता येईल.
मग आम्ही त्यात आडकाठी आििारे कोि? बोलिे तमु चा हक्क आहे.
मल
ू भतू हक्क.
त्यार्र गदा आििारे आम्ही कोि?
फक्त थोडी व्यर्धाने सांभाळून बोला..
बोलाच तम्ु ही.
आम्ही ऐकायला तयार आहोत.
सनं र्धानाने नदलेले ्र्ातत्र्ं य आहे ते.
ते नजर्ापाड जपा.
बोलण्याचा हक्क बजार्त रहा.
बोला. बोलाच. बोलत रहा..
फक्त एकच..
तेर्ढे सोडून बोला..!
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माझ्या कातडीची गोष्ट ..

तम्ु हाला सांगतो..
खोटं नाही काही..
अगदी िहारा आला.. कातडी थरथरली.. नन घाम सटु ला..
हसताय किाला?
खरे च झालंय तसं.
नाही म्हिजे तम्ु हाला आश्चया र्ाटत असिार. पि मला नाही.
तसा मी उगाच बदनाम.
23
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कोिाला ननलाज्ज म्हिायचे.. घ्या माझे नार्.
ननगरगट्ट म्हिायचेय.. आहेच मी नदमतीला..
अगदी एक निंग माझे.. त्या निंगाची िपथ!
लोक म्हिजे असे आहेत सांगतो..
कोिाला त्याच्या र्ैगण्ु यार्रून नहिर्ू नका म्हितात..
नन गेंड्याची कातडी म्हिनू कोिाला दषू िे काय देतात?
नाही म्हिजे ननगरगट्टपिा नन ननलाजरे पिा ही काय आम्हा गेंड्याच
ं ी
खानसयत नाही.
पि त्या नर्धात्याने आमची बाॅॅडी नडझाईनच अिी बनर्लीय की सांगिार
कोिाला?
नन या मािसाने आमच्या कातडीला घेतले उदाहरिादाखल!
आनि मग मधल्या मध्ये बदनाम कोि?
तर आम्ही!
एकनिंगी गेंडे..
कोिाच्या अध्यात मध्यात नसनू सद्ध
ु ा!
पि सांगत होतो ती माझी हालत..
काय झाले ना..
आमच्या या प्रािी संग्रहालयात त्यानदर्िी गडबड झाली.
म्हिजे गेले काही नदर्स आमचे नपजं रे रंगर्ले गेले.. पािीनबिी भरले गेले.
साफसफाई झाली. इतक्या र्षाांच्या अनभु र्ानंतर अंदाज आलाच मला.. कोिीतरी
महनीय व्यक्ती येिार. त्यानिर्ाय असे सगळे कामाला लागतात होय?
24
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आनि माझा अंदाज चक
ु तो थोडीच!
लाल नदव्याच्या गाड्या आल्या.
पांढऱ्या िभ्रु कडक इस्त्रीच्या कपड्यात साहेब उतरले.
आजबू ाजल
ू ा त्यांचा हुकूम झेलायला र्ाकून अनधकारी र्गा.
साहेब एका कानार्र काहीतरी नर्ीन घेऊन त्यात अखंड बोलत नपंजऱ्यांर्र
नजर टाकत झरझर चालत होते..
माझ्या नपंजऱ्यातनू बघत होतो मी..
लोकांची लगबग सरू
ु होती.
साहेबांच्या भेटीमळ
ु े असेल, आज लहान मल
ु े कुठे च नदसत नव्हती ..
मग माझ्याच नपंजऱ्याबाहेर साहेब उभे रानहले.
त्यांच्या मागोमाग हातात कसली तरी नळकांडी घेऊन मािसं आली..
मग कसले कसले प्रश्न नर्चारू लागली..
पि साहेब काय.. कसलेले गडी..
म्हिे पाच र्षाांपर्ू ी ह्या प्रािी सग्रं हालयासाठी के लेल्या खचााचे काय झाले?
आनि काय तर या पढु े नर्ीन काय?
नर्ीन प्राण्यांच्यासाठी के लेल्या खचााचे काय झाले?
असे काही बाही नर्चारत होते.
साहेब म्तपिे सगळे टोलर्त होते..
लोकं त्या नळकांड्यासारख्या बोंडकात बोलायचे.. साहेब त्यार्र टाळ्या
घेिारी र्ाक्ये बोलायचे..
25
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मला आठर्ले.. तीन चार र्षाांपर्ू ी माझ्या सोबतीला गेंडा येिार म्हिनू हेच
साहेब सांगनू गेलेले.
त्यानंतर असेच काहीबाही कानार्र यायचे.
आजचा साहेबाचं ा आर्ेि तर अजनू जबरद्त ..
बोलण्यात साहेब हार कसले जातात..
पि ते बोंडूकर्ाले? ना ना प्रश्न नर्चारून भडं ार्नू टाकले साहेबांना ..
साधासधु ा कोिी असता तर घाम फुटला असता..
पि साहेब? हसतमख
ु अगदी!
खरं सांगतो..
साहेबांच्या त्या आर्ेिाने माझी ही गेंड्याची कातडी िहारली..
थरथरली ..
त्या जाड कातडीर्र घामाच्या धारा र्ाहायला लागल्या ..
लागिारच!
जातीच्या गेंड्याला आपल्यासमोर आपल्याहून जाड कातडीचा कोिी
नदसला तर?.
आनि एकच र्ाटले ..
.. अजनू या गेंड्याच्या जातीला खपू काही निकण्याचे बाकी आहे!
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बोलकी बाहुली!
हो ना!
आहेच तम्ु हाला ्र्ातंत्र्य.
काही ही करण्याचे नन नलनहण्याचे नन बोलण्याचे इत्यादी इत्यादी.
नाही म्हिजे तिी ना नाही आमची.
संनर्धानानेच तिी सोय करून नदलीय तम्ु हाला.
बोला. नबनधा्त बोला.
अगदी उचला जीभ लगेच नन लार्ा टाळूला.
काय म्हिता?
टाळूला जीभ लार्नू फक्त काहीच अिरे बोलता येतील? भाषा तज्ञ त्याला
तालव्य अिरे म्हितात म्हिे!
मग काय नबघडले?
काहीच नसण्यापेिा काहीतरी असिे चांगलेच नाही का?
पि नाही.
तम्ु हाला त्याची नकंमत नाही कळिार. सदैर् नसु त्या तक्रारी.
तर बोला.
बोलनू घ्या. बोलत रहा.
27
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कोिी ऐकतंय का नाही .. बोलण्याला अथा आहे की नाही .. याची नचंता न
करता बोला..
सगळे आम्ही तयारच आहोत ऐकायला.
ऐकून घ्यायला ही.
आनि ऐकून न ऐकल्यासारखे करायला ही.
अहो बोलायला पैसे पडत नाहीत. ऐकायलाही नाहीत.
तेव्हा बोला.. बोलत रहा..
मनात येईल ते बोला.
मनाला येईल ते बोला..
कुिी म्हिेल नर्चार करून बोला..
बोलता येईल तसेही..
पि ती काही पर्ू ा अट र्गैरे नाही!
तेव्हा बोला.. बोलत रहा!
काय म्हिता?
तमु चे कोिी ऐकत नाही?
अहो, आपले कमा करा. फळाची अपेिा किाला करताय?
आपल्या सं्कृ तीची काही मानहती आहे की नाही तम्ु हाला?
उचला ती जीभ.. लार्ा टाळूला..
िाबास..
असे त त प प करू नका..
अ्खनलत बोला..
28

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

बोला.. बोलत रहा..
काय म्हिालात?
अगदी काहीही बोलू िकतो?
अथाातच. काहीही ..
फक्त एकच..
टम्सा ॲडं कंनडिन्सस अप्लाय..
होय.. त्या मगंु ीसारख्या अिरातल्या टम्सा ॲडं कंनडिन्सस .. त्या र्ाचा..
काय म्हिता?
र्ाचता येत नाही येत?
मग नभंग घेऊन र्ाचा.. बनहगोल.
नाहीतर तम्ु हाला सारांि सांगू का?
ते नहदं ी गािेय ना..
जो तमु को हो पसंद र्ही बात कहेंगे..
तेच!
तोच साराि
ं .
तर जे त्यानं ा आर्डेल ते बोला.
जे त्यांनाच आर्डेल ते बोला..
जे त्यांना आर्डेल तेच बोला..
जे त्यांना आर्डेलच ते बोला..
आनि हुिार असाल तर..
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जे त्यांना आर्डेल ते बोलाच..
काय म्हिता?
त्यांना म्हिजे कोिाला?
छे !
इतके तम्ु ही मठ्ठ असाल असे र्ाटले नव्हते.
उगाच नाही, ते 'ते' आहेत.. आनि तम्ु ही .. 'तम्ु ही' ..
नाहीतर एक करा ना..
बोलक्या बाहुल्याच
ं ा कायाक्रम पानहला असेल तम्ु ही ..
तसे बाहुले बना..
मग बघा.. बोलनर्ता धनी मागोमाग येईलच..
मग तर काय..
नसु ते ओठ हलर्ा.. हात हलर्ा ..
बोलण्याची सोय 'त्यांच्या'कडून होईलच ..
अगदी मोफत ..
तिी आॅॅफर अमयाानदत काळासाठी उपलब्ध!
अटी आनि िती नर्चारताय?
अट एकच.. आजन्सम आमरि बोलकी बाहुली बननू रहा..
बाकी काही मागिी नाही त्यांची बरे ..
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नमना!

काय कसली कसली मािसं असतात नाही?
आम्ही इतक्या र्षाात इतके नमनु े पानहले.
नकतीक प्रकारचे.
हा असा तर तो तसा.
कुिी कमी असा तर कुिी जा्त तसा.
कुिी काळा.. गोऱ्यासारखा नदसिारा.
कुिी ओररनजनल गोरा.. ननरखनू पानहले की आतनू काळा नदसिारा.
कुिी अतं बााह्य कृ ष्ि .. ते एक बरे य.. र्रनलया रंगासी भल
ु िे नको!
कुिी उगाच राकट.. अगदीच किखर पिाचे सोंग आििारा..
पि आम्ही आमच्या पद्धतीने त्याच्यािी डील के ले तर मऊ पडिारा ..
ओल्या कापसासारखा. नलबनलबीत!
त्या उलट..
कुिी अगदी नम्र.. नर्नम्र.. नतम्तक.
पाया पडिारा..
अगदी र्ाटेल की हा आर्ाक्यातील.. तर आपली छुपी नखे दाखर्िारा..
कुिी गरीब गाय..
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कुिी र्ारंर्ार आपल्या र्ळिार्र येिारा र्ळू..
तर कुिी मारकी म्हैस!
कुिी र्ाघाच्या कातड्यातील कोल्हे
तर कुिी गायीच्या र्ेु़िातील लांडगे!
पि सरते िेर्टी सगळे सारखेच..
आमच्या मागाात हे आले तर आम्ही साम र्ापरतो..
त्यात ननम्मे गारद..
आमच्या र्ािीचा नन र्ानिज्य बद्ध
ु ीचा पररिाम सगळा..
उरलेले दाम.. यातच आऊट.
काही ्र्यंचीत..
पि दामापनलकडे कधी जार्े लागत नाही.
आपल्या देर्भक्तांस लक्ष्मी दिानाची ओढ फार.
आनि आमच्या कराग्रे र्सते ती लक्ष्मी!
त्यामळ
ु े बहुतेक सारी प्रकरिे दाम म्हटले की राम म्हितात.
मी मी म्हििारे दामाच्या र्ाढत्या दबार्ाखाली नटकत नाहीत.. फक्त
एके काची नकंमत र्ेगळी.
देर्दयेने सारे काही आहे..
म्हिजे ही खचु ी आहे..
त्यामळ
ु े धनाचा अखंड प्रर्ाहो र्ानहला अिी न्थती आहे..
सढळह्ते लक्ष्मी करकमलातनू ह्तांतररत होते.
आमची अडचि नमटते..
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मागा मोकळा होतो ..
कामे मागी लागतात ..
सारे कसे सरु ळीत सरू
ु राहते..
थोडक्यात
आमच्या मागाातले काटे नन कंटक सारे च.. लक्ष्मीकृ पेने दरू होतात..
मग तो समोरील असा असो की तसा ..
पि हा?
हा म्हिजे एक दनु माळ नमनु ा.
मािसाला काही हर्े असेल तर त्याला ते देता येते..
छोटी गोष्ट असेल तर तो ऋिी राहतो.
अगदीच मोठी गोष्ट असेल तर नमंधा बनर्नू ठे र्ता येते..
त्याचा ्र्ाथा हीच आपली चलनी नािी.
नकंर्ा कधीही र्टिारी हुडं ी.
ती र्टर्ार्ी नन र्ट्ट आपली कामे करून घ्यार्ीत..
तो थोडीफार र्टर्ट करे ल कदानचत.
पि आपली र्ट अिातनू च र्ाढर्त न्सयार्ी.. कायासम्राटपदासाठी अिी
तयारी करत रहार्े..
घेिाऱ्याची नकंमत चक
ु र्ली की त्याच्या कडून कामे करर्नू घेताना
आपल्याला ओिाळर्ािे र्ाटत नाही ..
.. नन घेिारा दबार्ाखाली राहिे हा अजनू एक फायदा!
पि समोरचा नन्र्ाथी .. कसलीच इच्छा नसलेला असेल तर?
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जो जे र्ांछील तो ते लाहो.. हे ठीक आहे..
पि..
ते र्ांछील काहीच नसेल तर?
ज्याची काही मागिीच नसेल तर त्याचे काय करार्े?
ज्याला कसलाच ्र्ाथा नाही..
ज्यास कसलेच भय नाही..
त्याचे काय करार्े?
आहेत.. असे ही नमनु े आहेत!
व्यक्ती नततक्या प्रकृ ती नन
व्यक्ती नततक्या प्रर्ृत्ती ..
हे खरंय.
पि ही दनु माळ जमात सर्ाात धोकादायक..
प्रामानिकता हा प्रमाि गिु मानिारी ..
किास न बधिारी..
नगं ेसे खदु ा भी डरता है म्हिे..
तसे
या प्रामानिकांची प्रत्यि सम्राटास ही भीती र्ाटेल..
अिांची संख्या मयाानदत आहे तोर्र ठीक..
पि जगातनू ्र्ाथाच बाद झाला तर हे जग चालार्े कसे?
त्या ईश्वरासही ते ठाऊक असिार ..
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म्हिनू तर त्याने ही जात तिी थोड्याच प्रमािात नमन्सु यादाखल बनर्ली
असिार ..
नमनु ा!
खरे च ते!
नमनु ाच एक.
देर् करो..
आनि असला दनु माळ कुिी तमु च्या र्ाटेत न येर्ो..
आनि तमु च्या र्ाटेला न जार्ो..
अथाात काळजी नसार्ी..
िेर्टी हे नमनु े ही आहेत नमन्सु यादाखलच!
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वाईच जादाच भाऊ ही लोकशाही ..
रामराम मडं ळी.
कटाळून गेलो की रार्.
ह्ये काय राज्य हाये की काय?
पाच र्षा संपत आलीत म्हने. अगदी काल झाल्यासारखं र्ाटतंया .. पाच र्षा
झाली सदु ीक?
आता समदे म्हनतायत..
.. चला कामाला लागा?
ह्ये बरंय रार्!
आता तर कुठं सगळा खेळ जमत आलाया.
जमत आलाया म्हना नायतर जमर्त आनलेला म्हना. असं आपसक
ू असं
काय कधी कुठं व्हतंय होय?
सगळी टोके टाकं जमर्नू आकृ तीबंद बनर्ायाला लागतो..
आकृ तीबदं म्हिजे काय?
काय पन नर्चारताय रार्!
म्हजं े, आम्हाला काय तसं थोडं थोडं मानहतीय. पि अथााचं काय घ्यनू
बसलायत?
सरकारात राहून असले िब्द र्ापरार्े लागतात. भारद्त. र्जनदार..
आकृ तीबंद!
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काय म्हनता? धरबंद चा भाऊ?
इनोदीच ब्र्ा तम्ु हीबी!
अहो, हा कार्ा त्या इरोधकांचा.. त्यांनाच धरबंद रानहला न्सहाई ..
तर सांगतोय ना ते ह्येच. अगदी कटाळून गेलोय रार्.
पाच र्षाापर्ू ी आम्ही ह्या ह्या मतदारसंघात जितेच्या कृ पार्षाार्ात न्सहाऊि
ननघालो. जिताच ती. प्रेम करनारच. आमच्यासारख्यांर्र नायतर कोनार्र करनार?
मंग? आता काय?
पाच र्षाानी ते प्रेम आटतंय व्हय?
परत तपासनू पहा म्हिे!
पन आमची जिता अिी इसरभोळी न्सहाई. आम्हाला अन आमच्या कामाला
इसरत न्सहाई.
कोन म्हनतो काय नर्चारताय?
कोनी म्हनायला किाला हर्ेय?
हातच्या कांकनाला आरसा किाला?
आमची जिता काय आमचे उपकार नर्सरतेय होय?
आनि आम्ही बरे इसरू देऊ?
पाच र्षाात आम्ही काय नाय के ले? जागोजागी लागलेले नसु ते आमचे बोरड
र्ाचलेना तरी ही कळून येईल.
पन न्सहाई. हे प्रश्न इचारनार म्हने!
आन इरोधक काय.. टपनू च बसलेले.
बगळ्यार्ानी.
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चोचीत मासा गार्ला की नगळलाच समजा.
म्हजं े बघा..
जितेच्या प्रेमाखातर नन प्रेमामळ
ु े आम्ही ननर्डूि आलो..
आता गपगमु ान कारभार करू द्यार्ा की न्सहाई?
पन न्सहाई.
बोरूबहाद्दर प्रश्न नर्चारनार.
इरोधक रान उठर्नार..
आरं.. पाच र्षाापर्ू ी सोडर्लेला परीिेचा पेपर .. आता परत नर्ा पेपर
सोडर्ायला लागनार..
तम्ु हाला सांगतो..
त्या सनु िनितांचे एक बरं असतंय. एकदा नडग्री लागली िेपटीसारखी
नार्ापढु ं तर आयष्ु यभर परु ते.
नायतर आम्ही.
दर पाच र्षाांनी नर्ी परीिा. नर्ा पेपर. नर्ी नडग्री.
कठीि होऊन बसलंय रार्.
जिसेर्ेची तळमळ आम्हाला ्र््थ बसर्त न्सहाई. पन एक नम्रपना म्हननू
काही असतो की न्सहाई?
परत परत जितेला आपले काम ऐकर्ायचे. ्र्तःची ्ततु ी करत राहार्े ..
म्हटले ना जीर् कटाळून कटाळून गेलाय नसु ता..
आधी ननर्डून या.
कामाचा भला थोरला डोंगर उबा करा. आन
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सर्ाांना तो दाखर्त नफरा.
ते पेपरर्ाले नन बोंडूक घेऊन नफरिारे चॅनेलर्ाले नन अट्टल नर्रोधी .. त्यात
खसु पटं काढनार..
मग ती झेंगटं नन्तरा..
इतक्यात सगळे म्हननार.. घटं ा झाली. पाच र्षााचा पेपर नलहून सपं ला.. आता
नर्ीि पेपर नलहायला घ्या.
सारे प्रश्न .. प्रश्न ..
नजर्ाला िांतता म्हिनू न्सहाई.
कोनीबी उठतो नन प्रश्न नर्चारतो..
कोनीबी उठतो नन प्रश्न ननमााि करतो..
कटाळून गेलाय जीर्..
तम्ु हाला सागं तो रार्.. अर्घड झालयं त्रागडं ं.. जिसेर्ेची आस आम्हाला
्र््थ बसू देत नाही .. पन हे बरोबर न्सहाई ..
तम्ु हाला सांगतो आम्हाला अंदाज आलाया ..
फारच बोकाळलीया आपल्याकडं .. ही लोकिाही.
जरा जा्तच झालीय भाऊ .. ही लोकिाही ..
आम्हाला तर पटलयं हे..
म्हजं े थोडीफार ठीक आहे..
पन हे आम्हाला उत्तरे द्यायला लार्ने र्गैरे .. जरा जा्तच होतयं रार्..
र्ाईच जादाच होतेय ही भाऊ..
- लोकिाही..
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कळसत्रू ी
आपलं बर्ु ा असं आहे.
उठ म्हटले की उठा
बस म्हटले की बसा..
झोप म्हटले की झोपा..
त्यांनी सांनगतले की..
ते म्हितील तसे करा..
ते म्हिाले मतदान करा..
त्यांनाच करा ..
तर आम्ही दान करतो.. आमचे मत ही दान करतो.
ते म्हितात हे योग्य
आम्ही पि तेच म्हितो ..
त्यानं ा एखादी गोष्ट अयोग्य र्ाटली
तर अथाातच ती तिीच असते.
ते सर्ाज्ञ.. सर्ाज्ञानी..
ते महान .. महाज्ञानी..
महाभाग ..
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ते त्राते.. सर्ाज्ञाते..
भाग्यनर्धाते..
ते तारिहार..
म्हिनू आम्ही त्यांच्या गळ्यात घालतो हार..
होऊ देिार नाही त्यांची हार..
ते म्हितात देि हा देर् असे माझा..
आहे. पि आमच्यासाठी मात्र तेच देर्..
ईश्वराि
ं ..
त्यांना आम्ही के लेला नम्कार म्हिनू डायरे क्ट देर्ापयांत पोहोचतो.
त्यांचे सारे च योग्य.
काय सांगार्ा त्यांचा प्रताप
काय आठर्ार्े त्यांचे रूप..
आम्ही परम निीबर्ान
भाग्यर्ान..
आमच्या आयष्ु याची दोर त्याच्ं या हाती आहे.
नर्चार करा..
ते आम्हाला आपल्या ्र्ह्ते खेळर्त आहेत.
प्रत्यि गाॅॅडस् ओन हँड ..
नहज मा्टसा व्हाॅॅईस सारखा अर्र मा्टसा हँड..
आम्हाला हलर्तो..
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खेळर्तो..
आमचे हलतात ओठ..
आम्ही बोलताना नदसतो..
पि प्रत्यि ते आमच्याकडून सारे करर्नू घेतात..
आमचा आर्ाज म्हिजे अर्र मा्टसा व्हाॅॅईस!
कताा करनर्ता जगनन्सनयतं ा परमेश्वर त्या नतथे आकाि्थ..
आनि या इथे देि्थ .. तेच.
आमच्या कळसत्रू ीचे दोर हातात घेऊन.
आम्ही भाग्यर्ंत..
आमच्या कळसत्रू ाची सत्रू े त्यांच्या हाती आहेत.
आम्ही कठपतु ली सारखे ..
हलतो पि हलत नाही.
बोलतो पि बोलत नाही ..
नाचतो पि नाचत नाही..
्र्तःहून!
ते म्हितील नन ते करतील तसे!
आनि तसेच!
काय म्हिालात?
आम्ही हे ्र्तः सांगतोय का?
यू मीन आम्ही ्र्त:च हे सांगतोय का?
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आता आम्ही आहोत कळसत्रू ी.. कठपतु ली..
इतके आम्हास ठाऊक..
आम्ही सांनगतल्याने तम्ु हास ठाऊक..
त्या पलीकडे ..
छे !
तम्ु ही सज्ञु आहातच..
नाही म्हिजे तसा आमचा समज..
कदानचत गैरसमज.. आहे..
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रुंग बदलती..
कुिी मला सृष्टीचा चमत्कार म्हितात..
.. ननसगादत्त देिगी आहे म्हितात.
नाही, तसे अगदीच खोटे नाही ते. म्हिजे थोडेफार खरे य ते.
खरे तर थोडेफारच खरे य ते..
अगदी ऐकीर् भाषेत बोलू तर त्यात सत्याचा थोडा अंि आहे..
.. थोडाच अि
ं आहे
.. आनि सत्तेचा जा्त!
आनि तसा मी काही अपर्ाद नाही..
आमच्या प्रजातीत हे होतच असते म्हिे!
पि सबधं जाती प्रजातीबद्दल किाला बोला?
कारि अथाातच.. मी तसा ्पेिल सरडा आहे!
साधासधु ा नव्हे!
लोकांच्या पि आम आदमी आनि खास आदमी अिा जाती असतात असे
ऐकून आहे मी.
अहो, खरंच आहे ते!
तसा मी ही.
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आम सरडा नव्हे .. तर खास सरडा!
समथााघरचे सरडे आम्ही!
समथााघरच्या सर्ाांस मान नमळत असतोच..
म्हिजे श्वानच नव्हे तर समथााघरच्या सरड्यासही सर्ा देती मान!
तर, काय आहे,
अगदी कंु पिापयांत धार् घ्यायची झाली तरीही काय झाले?
म्हिजे जीर् र्ाचर्ायचा तर तसे करायला हर्ेच!
आजबू ाजसू बघायचे ..
इकडेनतकडे नजर टाकायची,
रागरंग बघायचा ..
कंु पिार्र बसायचे..
कधी या तर कधी त्या बाजसू जायचे..
एका समथााकडून दसु ऱ्या अनत समथााकडे..
नन मग पररन्थती पाहायची ..
नन रंग बदलायचा!
असा नन इतका की कोिाला ओळखू येऊ नये.. कोिास ओळख पटू नये!
तोही ििाधाात!
कारि काय?
काय नर्चारता?
सांनगतले ना, जीर् र्ाचर्िे ही प्रानिमात्राची आनदम प्रेरिा आहे म्हितात.
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जान है तो ही जहान है म्हिे!
खरंच आहे ते!
पररन्थतीनरू
ु प बदल नाही के ला तर लय अटळ आहे!
नटकून रहायचे तर जळ
ु र्नू घ्यायला हर्े.. घ्यायलाच हर्े!
अगदी या कंु पिापासनू त्या कंु पिापयांत धार् घ्यायची म्हिार्े तरी..
अखडं असार्े सार्धान!
समथााघरी निकलेले र्चन आहे ते!
चािाि नजर चौफे र, आनि बदलत्या पररन्थतीत कोिास लिात येण्याच्या
आत अनत चापल्याने ्र्तःस बदलिे!
या नन त्या बंगल्यात राहिाऱ्या समथाांकडून निकलेली कला आहे ती.
नतकडचे साहेब तर कंु पिार्र बसतात बहुतेक र्ेळा.. रागरंग पाहून रंग
बदलतात .. आनि ्र्तःची टोपी देखील बदलतात.
इकडचे साहेब .. ते देखील तसेच!
अहो, अगदी काहीच नदर्सांपर्ू ी इकडचे साहेब नतकडे नन नतकडचे इकडे
होते..
मग त्यांनी टोप्या बदलल्या ..
मी ्र्तः पानहले आहे.
पि आम्हा सरड्याच्ं या जातीत कुठे आल्यात टोप्या न नबप्या..
आम्ही पाहून पाहून निकलोय..
कंु पिापयांत धार् घेिे
नन
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झरझर रंग बदलिे!
आता सृष्टीचा चमत्कार म्हितात कोिी तर मला र्ैषम्य र्ाटते..
सरड्याच्या जातीला नततके तर यायलाच हर्े!
मग र्ैषम्य का र्ाटते सांग?ू
अहो, ननसगााने ही रंग बदलायची सोय नदलीय.. ती आम्हा सरड्याना देर्दत्त
आहेच, पि..
पि या बंगल्यातील साहेब नन त्या बंगल्यातील साहेब..
दोघेही माझ्याहून झरझर रंग बदलतात ..!
तसा त्यांच्याकडून मी निकलोय खपू सारे ..
पि गरू
ु ची सर निष्यास किी यार्ी?
आनि जातीच्या सरड्यास असे मनष्ु यमात्राकडून निकायला लागार्े?
अथाात तसं जा्त र्ाईट र्ाटून घेत नाही मी.
कुठलीही गोष्ट जा्त मनाला लार्नू घेिे पटत नाही मला..
.. तसेच निकलोय साहेबाक
ं डूनच!
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होकायुंत्री
का इतका खि
ु नदसतोय मी?
अहो, खि
ु तर होिारच मी.
नार्ातच माझ्या सदा आनंद आहे!
मी सदानंद सदार्ते.
तर साहेब खि
ु तर मी खि
ु !
साधी गोष्ट आहे!
साहेब माझे तसे मोठे आहेत. म्हिजे मोठे च आहेत.
नाही म्हिजे त्यांच्या कचेरीबाहेरील रांगा पाहून अंदाज आलाच असिार
तम्ु हाला.
लोकं कामं घेऊन येतात. काहीबाही काम असते.
साहेबांची र्टच तिी.
आनि कामाची धडक पद्धत. बेधडक कामं करतात साहेब. त्यात त्यांना
कोिी अडर्ू िकत नाही.
कोिी म्हिजे मी देखील!
कसं आहे ना.. साहेबाच
ं ा सनचर् मी. ्र्ीय सनचर्.
साहेब या कचेरीत आले. तेव्हा मला घेऊन आले म्हिायचे.
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म्हिजे अगदी दसु ऱ्या नर्भागातनू मला इकडे मागर्नू घेतले.
तम्ु हाला र्ाटेल साहेबांची नन माझी ओळख असेल आधीपासनू . पि नाही!
साहेबांनी माझ्यातला कोिता गिु हेरला कोिास ठाऊक.. पि त्यांच्या
गिु ग्राहकतेमळ
ु े च आज मी येथे आहे हे खरे !
आता सनचर्ाचे गिु म्हिजे काय?
कामाचा उरक.
साहेबांच्या बेधडक कामात धडक दाखर्ीत फायलींचा फडिा.
सगळ्या ननयमांची अगदी अंतबााह्य मानहती.
साहेब तेच म्हितात..
ननयम बनतात त्यांची पररपिू ा मानहती हर्ीच. म्हिजे कोित्याही कामाला
ननयमात बसर्ार्े कसे हे मानहती करून घेिे महत्त्र्ाचे.
त्याचे काय आहे ना.. कायदे काननू बनतात तेव्हा त्यात पळर्ाटा अतं भातू
करिे हे काम कायदे बनर्िाऱ्यांचे. त्यासाठी अत्यंत कुिाग्र बद्ध
ु ीचे लोक नतथे
घेतले जातात. कायद्याच्या अभ्यासात कायदेिीर काय यापेिाही बेकायदेिीर बाब
कायद्यात किी बसर्ार्ी हाच अभ्यास महत्त्र्ाचा.
आनि त्या पळर्ाटांची इत्यंभतू मानहती हा सनचर्ाचा खास गिु !
साहेब त्यामळ
ु े माझ्यार्र खि
ु .
आनि साहेब खि
ु तर मी पि खि
ु !
आनि हो..
हा 'हो' साहेब दरबारात सर्ाात महत्त्र्ाचा!
म्हिजे साहेबांना 'नाही' हा िब्दच आर्डत नाही..
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सॉरी,
म्हिजे सांगताना हेच नकाराथी र्ाक्य
'साहेबांना नकाराथी र्ाक्यांची नार्ड आहे' असे नलहार्े नकंर्ा बोलार्े
लागेल!
तर साहेबांना असे होकाराथी लोकच आर्डतात. नकंर्ा होकाराथीच लोक
आर्डतात.
एकदा साहेब म्हिाले ही तसे मला..
सदानंद, तम्ु ही हो ला हो म्हिता ही कीती ऐकूनच
तमु ची बदली करर्नू घेतली नन नेमिक
ू झाली तमु ची इथे.
असिार. असेच असिार.
मी कररयरच्या सरू
ु र्ातीलाच हे पक्के ठरर्नू घेतलेले..
ज्याची खार्ी पोळी त्याची र्ाजर्ार्ी टाळी!
नव्हे, त्याचीच र्ाजर्ार्ी टाळी!
खरे तर, त्याची र्ाजर्ार्ीच टाळी हे ही खरे !
त्यामळ
ु े हा होकाराथी ्र्भार् आजर्र मला इथर्र घेऊन आलाय!
काय म्हिता?
इथनू बदली झाली तर?
तमु चे लि नदसत नाही माझ्या सांगण्याकडे.
आताच म्हटले ना, ज्याची खार्ी पोळी त्याची र्ाजर्ार्ी टाळी..
आनि त्याचीच र्ाजर्ार्ी टाळी!
तेव्हा मी नतथेही असाच असेन..
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होकाराथी ..
होकायंत्रासारखा.
त्या त्या साहेबाची उत्तर नदिा ओळखनू त्याप्रमािे आपली होकायंत्री सईु
र्ळर्िारा!
माझ्या यिाचे हे गमक..
आनि यि म्हटले की खि
ु ी आलीच..
म्हिनू मी हा असा.. नसु ता नार्ानेच सदानंद नाही,
तर खराखरु ा.. सदा आनंदी..
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देशद्रोही ..
तम्ु हाला ठाऊक नाही?
तम्ु हाला खरे च ठाऊक नाही?
- की ठाऊक असनू ही असे.. की ठाऊक करूनच घ्यायचे नाहीए?
अहो, असेच आहे हे.
अगदी आजच्या मोबाईलपयांत सारे काही होते तेव्हा. तेव्हा म्हिजे प्राचीन
काळी. टीव्ही नन रे नडओ तर असिारच. नाहीतर संजयाने महाभारताचे थेट प्रिेपि
के ले असते का?
मला तर र्ाटतेय अगदी हा मोबाईल .. अगदी ्माटा फोनपि तेव्हा होता.
नार्नबर् र्ेगळे असेल पि तंत्र तेच नन ज्ञानही तेच. फार प्रगत होते हो आमचे
पर्ू ाज.
पि आपले दळभद्री राजकारिी. नतद्रष्टानं ी सारे दडर्नू ठे र्लं. किासाठी
काय नर्चारताय? िद्रु राजकारि हो! पर्ू ाज आपले महान होते यात िंका नाही.
पि लिात कोि घेतो? मळ
ु ात आपल्याला त्यांचा अनभमान हर्ा. त्यांचे कतृात्र्
पानहले की र्ाटेलच तो. काय म्हिता?
त्यासाठी परु ािे ग्रंथ र्गैरेंचा अभ्यास करायला हर्ा? नाही म्हिजे िन्सू याचा
िोध र्गैरे नन आयाभट्टाचे काय काय खगोलिास्त्रीय संिोधन र्गैरे याबद्दल ठाऊक
आहे हो. पि बाकीचे?
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त्याबद्दल र्ाचायचे म्हिजे जन्सु या पोथ्यापरु ािे र्ाचत बसायची. बसायला
हरकत नाही हो. पि त्यातनू िेर्टी नमळिार हेच की नाही .. की आपले पर्ू ाज ग्रेट
होते? नर्ीन ते काय नमळिार? उगाच र्ेळेचा अपव्यय. त्यापेिा तोच र्ेळ या
लोकांची थोरर्ी सर्ाांना ऐकर्ण्यात घालर्िे श्रेय्कर. आनि त्या अभ्यासातनू
नदसिार काय? मी म्हितो हे आताचे नर्नर्ीन िोध त्यार्ेळेस असिारच. िंकाच
नको.
अहो, उगाच िंकाकुिंका घेऊन आपल्या प्राचीन सं्कृ तीचा अपमान नको.
अहो परु ाव्याने िानबत करायला ही गोष्ट म्हिजे काय कुठला गन्सु हानबन्सहा आहे?
उगाच आपले काहीतरी खसु पट काढत बसता नन काय?
थाबं ा थाबं ा.. एक सेकंद .. िक
ं ा घेताय? प्रश्न नर्चारताय?
िंकासरु कुठले!
साधेसधु े नाही .. तर मला तर तम्ु ही ते देिाबद्दल अनभमान नसिाऱ्यांपैकी
र्ाटताय.
नाही म्हिजे आजकाल ति माजार्े तिी ही जमात फै लार्तेय.. त्यापैकीच
कुिी आहात तम्ु ही. नाहीतर आपल्या प्राचीन सं्कृ तीनर्षयी असले प्रश्न
नर्चारायला जीभ धजार्लीच नसती..
- अहो, काही गोष्टींबद्दल मनात नकंतु येऊ देिे हे देखील पाप. आज हे असे,
मग उद्या तम्ु ही देर्ाच्याच अन्तत्र्ाबद्दल प्रश्न नर्चारायला कमी करिार नाही.
खरे तर तमु च्या सारखे पाखंडी लोक म्हिजे धमाद्रोही, सं्कृ तीद्रोही
- आनि खरे तर देिद्रोही सद्ध
ु ा.
- खरे सांगतो..
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मला तर र्ाटते अिा िंका मनात येऊ देिाऱ्यांनर्रूद्ध कडक कायदाच करून
टाकला पानहजे. तडीपार करून टाकायला हर्ेत सारे .. परु ार्ा मागताय.. अरे ,
हातच्या काक
ं िाला आरसा किाला?
काय म्हिता? हे काय अजनू नर्ीन?
म्हिे पर्ू ाजांच्या र्ारिार्र नकती काळ तग धरिार? आनि आताचे काय?
आताचे काय? काय म्हिनू नर्चारता?
अहो तमु च्या सारखे जोर्र आहेत ना तोर्र काही खरे नाही.
तमु च्यासारख्यामं ळ
ु े च आज मागे पडलाय देि. जरातरी परु ािस्ं कृ तीचा अनभमान
बाळगा.. नन मग बघा. कसे झपाझप सारे बदलते नचत्र ते. परु ाि कालीन सोन्सयाचा
धरू ननघिारा प्रदेि आपला. सर्ा बाजंनू ी प्रगत नन जगास मागा दाखर्िारा .. त्याची
अिी अर्हेलना?
- नाही म्हिजे तसा माझा अभ्यास नाही सर्ा गोष्टींचा,
- पि.. पि इथे नचनकत्सा नको.. िंकाकुिंका नकोत..
आनि अभ्यास? खरे तर अभ्यासाची गरजच नाही..
पि तम्ु हाला का सांगतोय सारे ?
- मला र्ाटते की खरे तर तमु च्यािी बोलिेच नको..
छे ! अिा द्रोही व्यक्तींची सार्ली देखील नको..
- खरंच.. नकोच ते..
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उत्क्ाुंतीकडे..
काय म्हिता?
म्हिजे तम्ु हाला मानहतीच नाही की काय? किाबद्दल काय?
उत्क्रांतीबद्दल.
नाही मानहती?
अहो, हे फे सबक
ु ार्र र्ाचलेय मी. अगदी फे सबक
ु ार्र नसेल जायला तर
व्हाॅॅट्सॲपर्र देखील र्ाचलेय.
मी काय म्हिते,
उगीच का कुिी असे मेसेज पाठर्तो नन उगीच नलनहतो. त्यात नलनहलेय
म्हिजे नक्कीच तसेच असिार. ज्ञानाचा के र्ढा मोठा स्त्रोत उघडा झालाय सांगते.
- नाहीतर आधी..
..काय ना, ढुढ्ढाचाया लोकं लायब्ररीत र्गैरे जायचे काय. तासनतास बसनू
प्ु तके ढुढं ाळत ज्ञानाचे कि गोळा करायचे काय..
आनि आता बघा.. आता हे ज्ञान सगळीकडे कसे मक्त
ु पिे र्ाट सापडेल
नतकडे सगळे बांध तोडून र्ाहतेय. त्याला ना नर्षयाचे बंधन ना आियाचे. काय
म्हिता?
खरे खोट्याचे बधं न ही नाही?
असे कोि म्हितेय?
अहो म्हिायला किाला हर्ेय?
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असेच आहे ते. ते खरे खोटेपिाबद्दल त्या ज्ञानाच्या मक्तेदारांनी उठर्ललेली
आर्ई आहे नसु ती. आपला मक्ता सोडायला कोिाला आर्डते सांगा? जाड जाड
ढापिं लार्नू नन जाडजडू प्ु तकं घेऊन ्र्तःला नर्द्वान र्ाच्पती म्हिर्नू
घेिाऱ्यांना आता गल्लीबोळातील पोरंसोरांचे भय र्ाटिार नाही तर काय?
- आनि नर्षय कुठला ते नर्चारू नका. म्हिजे इनतहास भगू ोलापासनू ते
भौनतक नन रसायनिास्त्राचे गनित जमर्तात. आरोग्यिास्त्रात तर या फे सबक
ु ी
र्ैद्यांचा हात धरिारे कोिी नाही. किाला हर्ेत कोिी तज्ञ नन नबज्ञ? तम्ु हाला
सांगते अिी ज्ञानगंगा र्ाहतेय सगळीकडे. आपला धंदा मंदा होईल म्हिनू धाबे
दिािले सगळ्याचं े.
दिाििार नाही तर काय?
एक नदर्स हे व्हायचेच होते तम्ु हाला सांगते.
- अहो चौफे र र्ाहिाऱ्या ज्ञानगंगेला कुिी अडर्ू िकिार आहे का?
आता मी तर म्हिते िाळा काॅॅलेजातही इतके ज्ञान र्ाटप होत नसेल.
ज्ञानाच्या गंगेत सामान्सयातील सामान्सयही हात धर्ु नू घेऊ िकतो. याहून मोठी क्रांती
कुिी पानहली असेल?
- तर सांगत काय होते,
ह्या नर्ीन गोष्टींनी क्रांती घडर्लीय.. आता उत्कांती दरू नाही म्हिे.
उत्क्रांती हो. मानहती नाही?
कालच र्ाचलेय मी. तिी कल्पना जनु ाट आहे. नन तीही पाश्चात्त्य. म्हिजे
आपल्याकडे त्याआधीच ऋषीमनु ी सागं नू गेलेच असिार, पि इनतहासात त्याच
ं ी
नोंद कोि घेतोय? तर ते एक जाऊ देत.
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- पि उत्क्रांती हळूहळू होते म्हितात. पि ह्या ज्ञानगंगेच्या प्रर्ाहात ही
उत्क्रांती लर्करच होईल म्हितात.
कोि म्हितो काय नर्चारता?
मी फे सबक
ु ार्रती र्ाचलेय हल्लीच. तेच तर सागं तेय. या फा्ट यगु ात सारे
काही फा्ट. नदर्स फक्त चोर्ीस तासांचाय अजनू नन पोर पोटात मोठं व्हायला
नऊ मनहनेच लागतात अजनू .
- तेर्ढे सोडले ना तर बाकी सगळे फा्ट.. जलदगती. त्यामळ
ु े
ितकानि
ु तकात होिारी उत्कातं ी आता चटु कीसरिी होईल म्हितात.
मी तर म्हिते, होऊनच जाऊ दे. आपल्याला आपल्या डोळ्यांसमोर उत्क्रांती
होताना नदसेल म्हितात. मी तर आतरु तेने र्ाटच पाहातेय.
- तर सांगत काय होते..
- ती ज्ञानगंगा. दथु डीभरून र्ाहतेय. मोबायला मोबायलातनू घरोघरी पािी
भरतेय.. तम्ु ही र्ाचताय ना? र्ाचाल तर र्ाचाल! नाही म्हिजे अपडेट करत रहार्े.
आपि िाळा सोडली असेल लर्कर .. पि आता हे ज्ञानाजान करूयाच.. घेता
नकती घेिील दो करानं ी असे होऊन जाते नकत्येकदा..
- घरोघरी र्ाहिारी ही गंगा.. प्रर्ाहपनततासारखे प्रर्ाहात र्ाहात जार्े ..
ज्ञानतषु ार अंगार्र झेलार्ेत.. ऐकताय ना?
- चला तर मग, त्यात आपिही धर्ु नू घेऊ.. आपले हात!
होय.. उत्क्रांती येत आहे .. लर्करच!
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कारण..
आमचे हे असेच!
कारि सर्ा गोष्टींस कायाकारिभार् असतो असे आम्हाला र्ाटते. अहो, पृथ्र्ी
नफरायला नन नदर्स उगर्ायला पि काही कारि असते. गरू
ु त्र्ाकषाि की
काहीतरी म्हिे. असेलही. पि कसले ना कसले ते आकषाि नन त्यातनू सगळ्या
घडामोडी..
काय म्हिालात? भानगडी?
तसं बरोबर आहे तमु चे.. पि..
पि नकतीही योग्य असले तरीही भानगडी र्गैरे काय अिी मोठयाने
बोलण्याची गोष्ट आहे?
अथाात राजकारिात आहोत आम्ही तेव्हा तम्ु ही आपले असे म्हिार्यास
मोकळे ..
.. भानगडी म्हिे!
.. तर सांगण्याचे कारि..
कायाकारिभार्ानसु ार घडते सारे ..
कारि..
कारि आम्हाला ठाऊक आहे सगळे काही कायाकारिानसु ारच चालिार..
काया आनि त्यास कारिीभतू होिारे कारि..
58

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

म्हिजे हेच बघाना..
आम्ही हे असे कसे झालो?
असे कसे म्हिजे?
अहो, असे कसे काय नर्चारता?
आम्ही असे राजकारिी कसे झालो?
म्हिालो ना, तोच कायाकारिभार् ..
नाही, आमच्या राजकीय र्ैचाररक नर्रोधकानं ा त्यातही काहीतरी काळे बेरे
नदसेल कदानचत .. पि म्हिजे फक्त सत्ता नमळर्ण्यासाठी ..
.. खचु ी नमळर्ण्यासाठी
.. लाल नदव्याची गाडी नमळर्ण्यासाठी
.. इत्यादी इत्यादी.
.. पि त्यात त्यांची चक
ू च ती कोिती?
कारि..
सरड्याची धार् कंु पिापयांत.. नाही, कंु पिापयांतच!
त्यांना इतके च नदसिार ..
खचु ी नदसेल पि टेबल नाही ..
लाल नदव्याची गाडी नदसेल पि त्यासाठी करार्े लागिारे नदव्य नाही ..
सत्ता नदसेल .. पि काटेरी मक
ु ु ट नाही ..
कारि.. तेच!
सरड्याची धार्च नततकी!
तर सागं त आमच्या राजकारिात येण्याच्या कायाकारिभार्ाबद्दल होतो.
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त्याला कारि आमचे नपताजी.
कोिी म्हिेल घरािेिाही.. म्हिू देत!
पि सत्य तेच सांगतो..
आम्ही राजकारिात येण्यास नपताजींचा नर्रोध होता. म्हिायचे, समाजासाठी
आम्ही के ले नततके बनलदान ब्स.. सत्ताकारि नको.. समाजकारि करा.. फक्त
समाजकारि.
नपताजींचा िब्द तो. म्हिायचे, राजकारि म्हिजे एक रि आहे. सदा
सर्ाकाळ यद्ध
ु . तेही कोिािी? सर्ाांिी!
आनि ते कसे? तर कोिास जािर्ू न देता!
म्हिजे कोिास कळू न देता अगदी सख्ख्या नमत्रािीही यद्ध
ु !
पि आम्ही नपताजींचे न ऐकता राजकारिात का आलो?
कारि आहे त्यास ..
म्हटले ना कारिानिर्ाय कुठलीच गोष्ट होत नाही. कायाकारिभार् असतोच..
तर बाबा र्ाक्यं प्रमािं म्हित आम्ही समाजकारिात उतरलो. मग नकतीतरी
सामानजक काये के ली.. गिेिोत्सर् काय.. दहीहडं ी काय.. आम्ही आमच्या गार्चे
अननभनषक्त नंबर र्न कायासम्राट बनलो..
लोक अडीनडीला यायचे.. दादा हे काम करून द्या.. भाऊ ह्या कामाला मदत
करा.. एक ना दोन!
मग आम्हाला जािर्ू लागले..
.. हाती नाही सत्ता.. नसु तीच मत्ता.. नतचे करार्े काय?
.. नकती नदर्स अन नकती र्ेळा हाती फलक घेऊन मोचे काढार्ेत?
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.. नकती र्ेळ जननहताथा सत्तानर्हीरीच्या बाहेर राहून नसु ते इतरांना पािी
िेंदताना पाहार्े?
.. नकती र्ेळ पाण्यात राहूनही ्र्तः कोरडे पाषाि रहार्े?
.. नकतीक र्ेळा कोिाच्या तोंडार्र काळे फासण्याच्या धमक्या द्याव्यात?
त्यात मग आमच्या नपताजींचे ननधन झाले. त्याच
ं े ते ्र्प्न ..
एक पत्रु धमा म्हिनू ते साकार करिे.. ओघाने आलेच..
तर..
समाजकारिातनू राजकारिात उतरिे आलेच..
समाजकारि.. राजकारि ..सत्ताकारि.. एके क पायऱ्या आम्ही र्रर्रच
चढिार..
.. नर्नाकारि त्यात िक
ं ा कुिक
ं ा किाला?
आनि त्यात आश्चया कसले?
कारि नतघांमध्ये कारि हा िब्द सामानयक आहेच..
म्हिजे हाच तो काया'कारि'भार् ..
.. कारि
.. सांनगतले ना आधी..
- कायाकारिभार्ार्ाचनू कोितीच गोष्ट घडत नाही ..
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कोणी खची देता का खची..
कोिी खचु ी देता का खचु ी..
ह्या गरीब नबचाऱ्याला कोिी खचु ी देता का?
कालपयांत बडु ाखाली होती तोर्र नतचा कोि आधार होता. नतच्या चार
पायांर्र सारे जग तोलनू धरायची ती.
नतच्यार्र बसलेला मी.. सगळे नतम्तक व्हायचे. नतच्यार्र आरूढ झालेला
मी नन माझ्या भेटीसाठी ताटकळत असलेले नकत्येक. नकत्येक म्हिजे ..
सामान्सयानतसामान्सय क्पटासमान आम आदमी पासनू ते आमच्या नबरादरीतील
िनक्तिाली नन यनु क्तिाली सत्ताधारी म्हिा नकंर्ा नर्रोधी म्हिा.. नगरसेर्कांपासनू
आमदार.. खासदार.. असे नकत्येक नामदार. माझे उघडण्याची र्ाट पाहात
ताटकळलेले..
मी खचु ीत.
करंजीत परु ि भरार्े तसा बसलेला.
होय! करंजीतल्या परु िासारखा! चक
ु ीची नाही उपमा.. परु िानिर्ाय करंजीला
करंजीत्र् नाही .. नन बाहेरील करंजीच्या आर्रिानिर्ाय परु िाला पिू ात्र् नाही!
खरे की नाही?
तर ..
..खचु ीतील मी..
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िनक्तमान नन लेखिीच्या एका फटकाऱ्यात दनु नया बदलण्याची ताकद
असलेला.
त्या दहा र्षाात बदलली मी दनु नया. काही नव्हत्याचे होते के ले.. नकत्येक
होत्याचे नव्हते. एकदा जनसेर्ेची र्ाट धरली की जननहत, पिनहत नन ्र्नहत..
सारे कसे अर्घा रंग एकनच झाला म्हिार्े तसे एकरूप होऊन गेलेले.
त्या दहा र्षाात दनु नया पानहली, बदलली.
माझ्या पेनातील िाईस नन त्या िाईने के लेल्या सहीस इतके मोल आलेले.
त्या सहीपढु े झक
ु लेली दनु नया.. आनि या सर्ाांसाठी कारि म्हिजे ती.. माझी
लाडकी खचु ी..
आज तीच नाही ..
नन मी इकडे असा पंग.ू
सारे आहे.. सारे काही आहे.. पि काहीच नाही असे का र्ाटतेय?
डोक्यार्र टोपी आहे.. डोक्यात नर्चार आहेत. मनात जनसेर्ेची आच आहे..
हृदयात खोलर्र रूतनू बसलेली राबर्लेली सत्ता आहे.. डोळ्यांसमोर ती
जनसामान्सयांची गदी आहे.. कानात खचु ीर्र असताना र्षाार् झालेल्या
्तनु तसमु नाचं े िब्द आहेत.. जनकल्यािाच्या इच्छे ने सदा आिीर्ााद द्यार्ा तसा
उचलेला हात आहे.. हातात तेच पेन आहे.. तीच लेखिी आहे.. थोडक्यात..
सारे काही आहे इथे..
पि काहीच नसार्े असे का र्ाटार्े?
असनू ही नसार्े सारे ?
कारि हीच खचु ी..
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त्या आमदार जगदाळे च्या क्लृप्त्यांना भल
ु नू या बडु ाखालनू त्या बडु ाखाली
गेलेली ती.. माझी खचु ी..
ती गेली नन मी असा झालो..
पगं .ू हताि. हातातील िस्त्रे खाली टाकायला भाग पडलेला र्ीर..
नाहीतर मी आहे एक घोंघार्िारे र्ादळ. जनसेर्ेच्या ईष्येने तफ
ु ान र्ाहिारे
र्ादळ.
आज हे र्ादळ िांत झालंय. थंडार्लंय..
एक र्ार्टळ आली नन र्ादळाला थंड करून गेली.
हजारो लाखोंचा पोनिंदा असा थंड झालाय..
या तफ
ु ानाला हर्ीय.. बसायला ती खचु ी..
नजच्यार्र बसनू हे तफ
ु ान परत त्या र्ार्टळीला नतची जागा दाखर्नू देईल..
परत सारी दनु नया या खचु ीतनू खाली सोडलेल्या माझ्या पायािी लोळि घेत
येईल..
नजच्यार्र बसनू हे तफ
ु ान लेखिीच्या एका झटक्यात घडर्ेल नकंर्ा
नबघडर्ेल.. हजारो लाखोंची भनर्ष्ये नन भनर्तव्ये..
तळमळतोय जीर् नहच्यार्ाचनू ..
घटु मळतोय नहच्या चारी पायांपािी ..
ह्या तफ
ु ानाला हर्ीय ती ..
खचु ी.
कोिी खचु ी देता का खचु ी..
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घरानेशाही..
रामराम मडं ळी.
मी बबनरार् बजाबारार् मोनहते पाटील.
ओळखलं असेलच.
नाही म्हजं े बजाबा पाटलांची धाकली पाती. बजाबा म्हनलं की झटकन
ओळख पटलीच पायजे. होय की नाही?
काय म्हनता?
मला कधी पाह्यलं नाही?
बरोबर आहे कसं पाहनार?
अहो रार्, आता तर कुठं अठराचा झालो.
नाही म्हजं े तसे आमच्या गार्ात तसे िभु ेच्छाचे बोडा जागोजाग लागलेले
तेव्हा कळ्ळं असेलच. पन ते र्ेगळं.
म्हजं े त्या बोडाात माझा फोटो साईडला नन बाजल
ू ा आबांच्या ननष्ठार्ंत
कायाकत्याांचा बाजल
ू ा. हजारो कायाकते म्हिले की तसे बोडा लार्ायला मारामारी
होनारच.
पन बजाबा पाटलांची गार्ात इज्जतच तिी आहे ना.
ग्रांपंचायतीचे सरपंच ते आमदार.
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आबा सदा कायाकत्याांच्या गराड्यात. पन लि मात्र सदा घराकडे.
आमचे मोठे बधं .ू . त्यांना साखर कारखान्सयाची नजम्मेदारी आबांनी लार्नू
नदली. आता लि माझ्याकडे.
बाकी पोरांच्या आईबापासं ारखे आबा कधीच नव्हते आनन नाहीत.
बाकी आईबाप पोरानं ा िाळे त हे नििन काय घ्यायला लार्तील नन गरुु जींना
भेटाया काय येतील. आबा तसे नाहीत.
म्हनले, हौस असेल तर निक. जमत असेल तर ठीकच.
पन न निकल्याने कोनाचे काय अडत नाही.
मग आबा ्र्तःचेच उदाहरन देतात. म्हनतात, आम्ही निकलो नाही.. काय
अडले? उलट एक काॅॅलेज काढून पोरानं ा निकायची र्ेर््था करून नदली.
काय म्हनता?
पेपरर्ाले अिांना निििसम्राट का कायतरी म्हनतात?
असतील.
आबा म्हनतात, भंक
ु नारे भंक
ु तात म्हननू हत्ती काय आपली चाल बदलत
नाही.
तर सागं त होतो ते माझ्या भनर्ष्याबद्दल.
म्हजं े आमचे ज्योनतषी पळसल
ु े गरु जी म्हनलेले, धाकल्याच्या हातार्र
राजयोग नदसतो..
तेव्हाच आबांनी ठरर्ले, अिा राजयोग्यास उगाच नििनाच्या चरकात नपळून
काढाचं नाही. एसेसी पयांत नििन म्हजं े डोक्यार्रनं पानी.
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मागे त्या हिेर्ाडीच्या पाटलानं आपल्या पोरासाठी मोठ्ठी नडग्री नर्कत
घेतली.
आबा म्हनले, असला खोटेपना आपल्याला नको. अरं नहमं त असेल तर
नडग्रीच्या त्या नचटोऱ्या कागदाला कसली नकंमत?
तेव्हा आमचं नििन आता इथंच थांबलं म्हना. दहार्ी पास!
तिी काॅॅलेजला जायची हौस माझी, म्हजं े पोरं फटफट्या उडर्त धमाल
नबमाल करतात त्यासाठी.. पन त्याबरोबर अभ्यासाचं नसतं लचांड कोन लार्नू
घेईल मागं?
आबा म्हनले राजयोग आहे, उगा महत्त्र्ाची र्षा नििनात नाही र्ाया घालर्.ू
मग आता आबा म्हनले तसे गार्ची चारदोन कामं करतो. लोकांना मदत करा
म्हनले आबा, तिी मदत करत नफरतो. आबांनी र्ाढनदर्िी फटफटी घ्यनू नदली
त्यार्र मातीचा धरु ळा उडर्त नफरतो.
.. असला रूबाब का? काय नर्चारता रार्?
.. आबा म्हनतात, आपन इथले राजे, म्हजं े मी राजपत्रु . त्या इतमामाने राहार्े
लागते.. राहतो ही.
अजनू सात र्षा आहेत म्हने.
.. म्हजं े मी रीतसर ननर्डनक
ु ीला उभा राहीन. ननर्डून तर येनारच.
.. आबा म्हनतात उगा नििनात र्ेळ दर्डू नको. मतदारसघं बाधं ाया घे.
त्यासाठी मग गिेिोत्सर्, दहीकाला.. नक्रके टच्या मॅची, बैलगाडया ियाती नन
कु्तीचे फड..
.. चार पाच र्षाात मी असा मोठा झालो की ननर्डनक
ु ीला तय्यार ..
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..आनन आबा म्हनतात तोर्र मजा करून घे. एकदा ननर्डून आलो की मग
राजकारन मागे लागले. आबांची गादी चालर्नं सोपं थोडीच आहे?
.. काय म्हनलात? घरानेिाही ही?
डॉक्टरचा पोर डॉक्टर नन इनं जनेरचा इनं जनेर होतो तेव्हा नसते नदसत घरानेिाही?
त्यांच्या कामासाठी नििनाची मेहनत लागत असेल, तर आमच्या राजकारना
साठीही र्ेगळी मेहनत लागते .. ती के ल्यानबगर कोनी गादीर्र बसतो होय?
.. असा राजयोग काय योगायोगाने हाताच्या रे षांत नन कंु डलीत येऊन बसतो?
.. नन तो बसलाय कंु डलीत म्हननू कोनी फुकटफाकट गादी देतोय?
उगाच घरानेिाहीच्या नार्े बोटं मोडायची सर्य झाली सगळ्यानं ा.. फॅ िन
म्हना..
.. आबा डोळे लार्नू बसलेत ..
घरान्सयाचे नार् मी अजनू मोठे करनार म्हननू . आबा आमदार तर मला
मत्रं ीपदार्र पोहोचायलाच हर्े..
झालचं तर मख्ु यमत्रं ीपद.. ती दरू ची बात.. पन..
सध्या फक्त आबा म्हनतात तिी समाजसेर्ा.. समाजकारन..
.. मग यथार्काि राजकारन नन सत्ताकारन..
मेहनत.
नदर्सरात्र मेहनत..
इथे िेळी जाईल नजर्ानीिी ..
नन हे सगळे म्हनतात .. घरानेिाही किी?
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जो जीता..
िेर्टी नजक
ं लोच!
काय आहे ना नजक
ं िे महत्त्र्ाचे.
कोिी नकतीही काहीही म्हिो.. जो जीता र्ही नसक
ं दर!
मग कोिी नखलाडू र्ृत्ती दाखर्त म्हिेल, हार जीत होत असतेच म्हिे!
म्हििारच! िेर्टी काय आहे, निखरार्र एकच जि उभा रानहल इतकी जागा
असते. बाकीच्यानं ा नतथे पोहोचता येत नाही .. मग उगाच प्रयत्न तर के ला र्गैरे
सांत्र्न करत बसतात आनि काय!
आनि कसं आहे..
मी नजंकतो तेव्हा माझ्या नर्रूद्ध जे कोिी आहेत ते हरलेले असतात. म्हिनू
तर मी नजक
ं तो की नाही?
सागं ायचे काय की िेर्टी इनतहास हा जेतेच नलनहत असतात.
..त्यानं ा हर्ा तसा!
तेव्हा नजंकण्यामागील पडद्यापाठचे काय नलहार्े नन काय न नलहार्े .. ते ही
तेच ठरर्िार.
आनि मला तर र्ाटते की ते ठरर्ण्यासाठी तरी िेंडी तटु ो र्ा पारंबी.. हड्डी
तटु ो र्ा फसली..
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नजंकायलाच पानहजे!
काय आहे ना, एकदा ध्येय ठरले की मागा आपोआप ननघत जातो. एकदा मागा
नदसला की त्यातील लघमु ागा पि नदसत जातो.. म्हिजे िाॅॅटाकट..
मोठमोठया डोंगरानं ा जोडिारे र्ते काय,
नदी नाल्यार्रचे पल
ू काय
नकंर्ा खाचखळग्यार्ं र माराव्या लागिाऱ्या उड्या काय..
सारे काही आपोआप जमत जाते..
उड्या म्हिजे सर्ा प्रकारच्या.. उंच उड्या लांब उड्या नन कोलांट्या उड्या
देखील!
पि म्हितात ना.. ध्येयाकडे नजर असेल तर बाकी सारे अगदी नबन महत्त्र्ाचे
र्ाटायला लागते..
मग उड्या काय नकंर्ा बडु ् या काय नन धार्िे काय नकंर्ा उडिे काय. बडु िे
होऊ नये हेच फक्त महत्त्र्ाचे.
आनि अजनू एक..
ियात म्हटली की प्रथम येिारा नजक
ं तो..
म्हिजे बाकीच्याच्ं या आधी..
.. तेव्हा त्यांना मागे पाडण्यासाठी त्यांच्या मागाात अडथळे उभारिे आले.
झालेच तर त्यांना जायबंदी करिे आले..
.. इग्रं जीत आॅॅल इन द गेम म्हितात ना तसे.. येि के ि प्रकारे ि!
आपली रे षा मोठी करायची नन त्याचबरोबर दसु ऱ्याची पसु त जायची म्हिजे
आपली रे षा आहे त्याहून मोठी र्ाटायलाच हर्ी!
70

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

आनि एक ..
.. ती तिी नैसनगाकरीत्या लांब आहे हे उच्चरर्ात सांगता ही यायला हर्े!
बाकी ियात म्हटली की सारे आलेच..
.. फक्त ते हारजीत चालायचीच र्गैरे फालतू तत्र्ज्ञान नको. लढार्े ते
नजक
ं ण्यासाठीच!
मग मागा महत्त्र्ाचे नाहीत ..
काय म्हिता? इनतहास काय म्हिेल?
म्हिजे तमु चे लिच नाही माझ्याकडे..
इनतहास काय सांगिार?
तेच सांगिार जे जेत्यास सांगायचे आहे!
अहो म्हिनू तर नजंकायलाच पानहजे.
नर्जय म्हटला की र्ेगर्ेगळ्या िेत्रातील मंगु ळे येऊन लगेच नचकटतातच
की..
त्यातील कुिी चटकन ऐनतहानसक दाखल्यांसकट इनतहास नलहून देिार
नाही?
आनि काय म्हिता? पढु ील नपढी साठी आदिा?अगदीच नर्खे तम्ु ही ..
मल्ू ये नन आदिा!
एकदा नजक
ं लो की त्यासाठी एखादा तत्र्नचतं क मगंु ळा नचकटेल
त्याच्याकडून इतके ही मॅनेज करता येिार नाही?
.. त्याच्याकडून आदिा नन मल्ू ये नचटकर्नू घेता येतीलच ना?
.. नसेल तर काय उपयोग आहे त्या नजंकण्याचा?
71

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

िेर्टी काय आहे ..
.. जो नजंकतो तोच राज्य करतो..
.. तोच इनतहास घडर्तो नन तोच इनतहास नलनहतो.. नलहर्नू घेतो.
िेर्टी..
जो जीता र्ही नसंकदर हेच एक सत्य..
बाकी सारे .. ननखळ असत्य!
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एक्झाम गोइगुं ..
रामराम
नम्कार
सर्ाांना नर्नम्र प्रिाम
नर्नयिील सत्िील आनि कायािील अिा आमचा सर्ाांना साष्टांग
प्रनिपात..
जनता जनादानाच्या पायी दर पाच र्षाांनी लोटांगि.
आता आम्ही आलोय म्हिजे ..
समजलेच असेल .. परीिा जर्ळ आलीय. आमची.
पंचर्ानषाक!
अगदी िाळा काॅॅलेजात असताना सारखे .. एक्झाम गोइगं आम्ही!
तिी नचंता आम्हाला नाही.
कारि सतत अभ्यास करिाऱ्याचे परीिेआधी घोकंपट्टी करिाऱ्या सारखे
थोडीच असते? आम्ही सातत्याने हा जनसेर्ेचा पेपर सोडर्त आलो आहोत. तो
ही व्यर्न्थत.
नीट नेटका नन अगदी र्ेळेत.
जनसेर्ेच्या परीिेत उत्तीिा न व्हार्े असे काहीच नाही.
म्हिजे अभ्यास उत्तम.
पेपर नलनहिे उत्तम.
आनि मायबाप परीिक.. जनता जनादान यांच्या कृ पेची हमी आहेच!
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तेव्हा परीिा पार पडेलच.
आमच्या प्रगती प्ु तकार्र लाल िेरा पडिार नाहीच..
तरीही ..
तरीही जन हो..
सार्ध रहार्े. कारि गननम कुठून कसा कार्ा करे ल नन डार् साधेल सांगता
येत नाही.
काय म्हिता?
आहे परीिा, पि भाषा यद्ध
ु ाची?
अथाात!
रात्रंनदन आम्हा यद्ध
ु ाचा प्रसंग!
प्रत्यि तक
ु ोबाराय म्हिनू गेलेत!
पि तिी आम्ही नचंता करत नाही ..
प्रत्यि परमेश्वरासारखी ही जनता असताना आम्हास कसली नचतं ा..
म्हितात ना
देर् तारी त्यास कोि मारी ..
तेव्हा तम्ु ही सगळे पाठीिी आहातच..
आनि ही परीिा यद्ध
ु ासारखीच महत्त्र्ाची आहे आमच्यासाठी. रात्रंनदन
असार्े सार्ध..
नाहीतर पढु च्या पाच र्षाांत आम्हास नसु तीच जनसेर्ा करत बसार्े
लागायचे!
ती आम्ही आताही करतोच.
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पि हाती सत्ता असिे
नन
सहीच्या एका फटकाऱ्याने जनसेर्ेसाठी ननिाय घेिे
नकंर्ा
लाल नदव्याच्या गाडीतनू नन डोक्यार्र नफरिाऱ्या पंखाधारी नर्मानातनू
जनसेर्ेसाठी राज्य पालथे घालिे.. र्ेगळे च.
त्यासाठी तर ही परीिा.
आनि तम्ु ही मायबाप परीिक..
काय म्हिालात?
पाच र्षे कुठे होतो आम्ही?
कुठे असिार?
ते र्चन आहे ना..
घार नहडं ते आकािी, नचत्त नतचे नपलापािी.. तसेच आहे आमचे!
आम्ही गेल्या पाच र्षाात कुठे कुठे नसेल गेलो? पर्ू ेस ते पनश्चमेस नन उत्तर ते
दनिि नकत्येक गार्े, नकती एक राज्ये नन नर्नर्ध कनटबंधातील देिनर्देि..
हे सारे पालथे घालताना आमचे लि इकडेच लागनू रानहलेले असायचे..
आनि एक..
तसे नसते तर आम्ही परत परीिेस बसू िकलो असतो का?
आमच्या पिश्रेष्ठींनी आम्हाला परत बसू नदले यातच सर्ा आले..
तेव्हा हा र्ेळ काढून तमु च्या समोर येिे आले..
मताचं ा जोगर्ा मागिे आले..
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पदर पसरिे आले..
हात जोडून सर्ाांस नम्कार करिे
नन
साष्टांग प्रनिपात घालिे ही आलेच..
परीिा जर्ळ येत आहे..
परीिकानं ो तेर्ढी कृ पानजर राहू द्या.. इतकीच नर्नतं ी ..
मी.. मोहरलेला मोहरा..!
काय ओळखलंत मला?
नाही ना?
कसं ओळखिार?
ओळखलंत तर मी मी कसा राहिार?
म्हिजे माझा मी पिा मी असा मी असण्यातच आहे ना!
असा मी म्हिजे असा.. सामान्सयानतसामान्सयातील अनत सामान्सय!
म्हिजे तसे पाच र्षाात मला असामान्सय महत्त्र् येते. र्ीज चमकून उजेड
पडार्ा.. सगळीकडे लख्ख नदसार्े ििभर तसे.
मी एकाएकी सर्ाांस नदसू लागतो.
असे पंचर्ानषाक महत्त्र् आहे मला. त्या ििी मी राजा.
नकती छान र्ाटते सांग?ू
आम आदमी!
कुिी इग्रं जी फाडफाड फाडत त्याला मँगो मॅन म्हितात म्हिे!
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म्हिोत!
नार्ात काय आहे?
आम म्हिा की मँगो म्हिा.. र््तनु ्थती तीच!
पि नकती छान र्ाटते..
एरर्ी ढुंकून न पाहिारे , गाड्या उडर्त जािारे नन नहदं ीत नकचढे म्हितात
तसे िभ्रु धर्ल र्स्त्रानं कत सारे आता मारे धार्तात माझ्यामागे..
खरं सांगतो,
तेव्हा आयष्ु याचे साथा साथाक झाल्यासारखे र्ाटायला लागते. कुिाच्या
तालार्र पाच र्षा नाचल्यार्र आपल्या हाताच्या बोटार्र पाच नदर्स का होईना
त्याच कुिाला नाचर्ताना नकती मजा येते कसे सागं ?ू
खरे तर त्याच आिेर्र नदर्स काढत असतो मी.
नततके च समाधान!
एरव्ही तसे पेपरानबपरात नन टीव्ही रे नडओर्र याच लोकांना माझ्या
भल्यासाठी झटण्यासाठी कढ काढताना पाहात असतो मी.
माझे भले व्हार्े म्हिनू नदनरात्र एक करिारे नेतेगि..
आनि
तिा बातम्या छापनू आििारे नेतेगि..
अगदी गार्.. िहर.. राज्य.. नन देि पातळीर्र माझ्याच भल्याचा नर्चार
चालतो म्हितात ते.
मोठी मािसं ती..
नव्हे, मोठीच मािसं ती!
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खरे बोलतील की नाही?
नव्हे .. खरे च बोलतील की नाही?
त्यांचा हात माझ्या हातात आहे असेही म्हितात ते!
अगदी तक
ु ोबाराया म्हितात तसे..
जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती!
तक
ु ोबा देर्ाला म्हिालेले तसे..
आनि आमच्यासाठी मात्र हेच..
कते करनर्ते.. देर्ाचे प्रनतननधी!
जेथे जातो तेथे आमच्या सारख्या आम आदमीच्या हाती हात देिारे .
काय म्हिालात? हात दाखर्िारे ?
नाही हो. असं हात दाखर्नू अर्लिि नको.
.. तर नम्कार मंडळी.
लोकिाहीचा पंचर्ानषाकोत्सर् जर्ळ येत चाललाय.
त्या र्ंसतोत्सर्ाची झळ
ु ूक अंगार्रून जायला लागली की.. गल्ली गल्लीत
नेतेगिांचे कोनकळ कूजन सरू
ु होते..
र्संतात कोनकळे च्या कूजनाबरोबर आंब्याला मोहर येतो
.. नन मग या मँगो मॅनलाही मोहरून जायला होते..
िाही लोकिाहीतील मी मोहरा..
मोहरून जािारच!
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मानव तततका..
बालपिीचा काळ सख
ु ाचा..
नसु ता सख
ु ाचाच नाही ..
तर निकण्याचा..
जडिघडिीचा..
कोिाच्या ध्यानात नाही येिार पि आम्ही त्यातनू च निकत गेलोय. घडत
गेलोय..
आज आम्ही जसे नदसतोय ना.. त्याची मळ
ु ं त्या बालपिात आहेत बरं..
जसे नदसतोय म्हिजे कसे?
कसे काय नर्चारताय तम्ु ही?
कसे म्हिजे हे असे!
नदमतीला नोकर चाकर.
ही पांढरी िभ्रु गाडी ..
ते आजबू ाजसू उभे आहेत .. गाडास् म्हितात त्यांना ते..
आधी दडं ु केधारी एखाद दसु रा असायचा ..
नन आता बंदक
ू धारी ..
आमची प्रगती अिीच मोजली जाते.. नजतके आम्ही सत्तासोपान र्र र्र
चढत जाऊ, नततके अनधकार अनधक..
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..नततके गाडास् अनधक ..
.. मग आम्ही यि्र्ी अनधक..
पि मद्दु ा तो नाही ..
आमच्या या यिामागे आमची अखंड मेहनत आहे.
जनसेर्ेचा कळर्ळा आहे..
देिोद्धाराची तळमळ आहे..
तळागाळातल्या िेर्टच्या मािसापयांत पोहोचण्यासाठी आम्ही नदनरात
मेहनत करतो..
आम्ही लहानपिी तसे हूड होतो म्हिे.
मातोश्री आमच्या म्हितात .. आठर्िी काढतात अजनू ही. तम्ु ही पानहला
असेलच तो आमचा फोटो..
अहो, कसला काय नर्चारताय?
आमच्यासारखे आम्ही मातेच्या पाया पडतानाचा.
काय म्हिता? सगळे च आपापल्या आईच्या पाया पडतात?
काय म्हिार्े तम्ु हाला?
अहो.. आया सगळ्या सारख्या असतील .. पि त्यांची मल
ु े? ती तर सारखी
नसतात ना? त्या फोटोत आम्ही नकती नम्र नदसत आहोत ते पहा..
तम्ु ही लोक असेच.. काय पहार्े हे ही सांगार्े लागते तम्ु हाला!
तर सागं त होतो ते बालपिाबद्दल..
आमची िाळा..
तिी फार मोठी नव्हती.
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दोन गरू
ु जी िाळा हाकायचे.
हाकायचे म्हिायचे कारि िाळा आमची नि्तीची.
बनसोडे गरू
ु जी नन दसु रे भार्े गरू
ु जी.
गोष्ट जनु ी.
म्हिजे आता नकती र्षे लोटली.
ध्येयर्ाद नन असं काय काय याची तेव्हा गरू
ु जनानं ा आस काय असायची नन
सगळे त्याने भारार्नू नबरार्नू जात िाळे त काय काय निकर्ायचे. फॅ िन म्हिाना!
आमचे दोन्सही गरू
ु जन हे असेच ..
त्यांनी आम्हाला नसु ते नर्षयच नाहीत निकर्ले.. जीर्ननििि नदले म्हिा
ना..
ते आज ही उपयोगी पडते आहे.
म्हिजे तसे सारे च लिात आहे असे नाही.
खरे तर बहुतेक सारे नर्सरलोच आम्ही..
पि एक गोष्ट आम्ही अजनू नर्सरलो नाही.
ती म्हिजे मानर् सर्ा एकच आहे.
आनि संतसज्जनही सांगनू गेले ते आम्हास पटते.. मानर् नततक
ु ा एकच
आहे..
अथाातच ..
तसे समाजात उच्च नीच असायचे..
असमानता असायचीच..
साधी जमीन पि उंच सखल असते..
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हाताची बोटे सगळी सारखी नसतात..
प्रािी नन झाडे एकाच जातीतील असली तरी र्ेगर्ेगळी असतात..
तरीही ..
मािसू सर्ा एकच आहे..
द्रष्ट्या संतांनी सांगनू ठे र्लेय ते पटते. पटायलाच हर्े!
कारि आम्हाला ठाऊक आहे..
मािसू कोिीही असो..
गरीब-श्रीमतं की कुठल्या जाती,धमा, पथं ाचा .. कुठल्याही भाषेचा की अजनू
कोिी..
सगळा मानर् नजथनू नतथनू एकच आहे..
कारि ..
सगळ्यांच्या मताची नकंमत मतपेटीत एकच आहे..
मानर् नततक
ु ा एकच आहे हे खरंय..
कारि ..
आम्हास ठाऊक आहे..
.. प्रत्येक मािसू हा एक मतदार आहे!
.. आनि त्याच्या मताची नकंमत पि एकच आहे.
म्हटले ना, ते बाळकडू कसे उपयोगी पडतेय आता ही! पहा.. बाळपिीच्या
निकर्िक
ु ीचा जडिघडिीत र्ाटा नकती मोठा असतो ते..
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सत्कयमेव जयते!
काय मग?
ठोकले की नाही म्तपैकी.
ऐकत नाही म्हिजे काय!
अहो, या लोकांना असेच पानहजे.
लातोंके बतू .. बातोंसे कभी मानते हैं?
उगाच यांच्यािी र्ादार्ादी किाला?
आमचे हे असेच. एक घार् दोन तक
ु डे.
उगाच गळ
ु मळ
ु ीत बोलायला जमत नाही आपल्याला.
र्ाद घालायला तर नाहीच.
नन कुिाचे ऐकून घ्यायला तर नाहीच नाही.
आमचे ऐकत नाही म्हिजे काय?
आम्ही बोललो ते काय चक
ू ?
आनि चक
ू असेल तर आमच्या आजबू ाजचू े माना हलर्तात ते काय उगीच?
आमच्या इतके जननहत कोिालाच नाही समजत.
खरे तर आमच्याइतके काहीच कोिाला नाही समजत.
पि या लोकांना नततकी अक्कल असेल तर ना!
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प्रत्यि आमच्यािी र्ाद आनि आमच्या भनू मके बद्दल प्रनतर्ाद?
हे म्हिजे फार झाले.
फारच डोक्यार्रून पािी गेले.
असले जननहतित्रू आसपास आहेत म्हिजे प्रगती बोंबललीच..
पि नाही.
आम्ही असले काही होऊ देिार नाही.
मारा नन ठोका.
म्ु कटदाबी करा..
काही ही करा.
पि या िंकासरु ांच्या नपलार्ळीचा बंदोब्त करा ..
करा म्हिजे आम्हीच करिार .. बंदोब्त.
तसे आदेिच आहेत आमचे.
काय म्हिता?
कायद्याने हे होऊ िकत नाही?
काय तम्ु ही?
अहो कायदा कायदा म्हिजे काय?
चार कागदार्र खरडलेले चार दोन िब्द. ते ही मानर्नननमात!
मला सांगा.. कायदा मािसासाठी आहे की मािसू कायद्यासाठी?
आनि आम्ही असताना हे कसले कायद्याचे बेकायदा अर्डंबर?
अहो, एकच गोष्ट महत्त्र्ाची ..
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आमची भनू मका म्हिजे काळ्या दगडार्रची ओल्या खडूनी काढलेली पांढरी
रे घ.
ती कोिीच पसु नू काढू िकत नाही.
त्यानं ी असे बोलार्े? आमचा नाइलाज होतो ..
कायदा गाढर् असेल ..
.. पि आम्ही तर नाही!
आनि ते काय म्हितात.. कायदेिीर कारर्ाई र्गैरे .. ती होईल तेव्हा होईल..
पि आमचा नर्श्वास..
झटपट ॲक्िन र्र..
आनि महत्त्र्ाचे,
आमचा अनर्श्वास आहे..
बोलण्यार्र..
तम्ु हाला सागं तो,
नक्रयेर्ीि र्ाचाळता व्यथा आहे म्हितात..
मग आम्ही फक्त त्या नर्रोधी मत व्यक्त करिाऱ्यास असेच सोडून द्यार्े?
मारिे आनि ठोकिे ही नक्रयािील आयधु े हाती असताना?
काय म्हिता?
आमच्यासारख्या व्यक्तीस िोभत नाही?
अहो अगदीच काय म्हितात ते हे आहात तम्ु ही.
एकतर आम्ही आम्ही आहोत ते यामळ
ु े च.
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आनि तम्ु हाला काय र्ाटले, आमच्या सही निक्क्याची र्ाट पाहून होते
ठोकाठोकी?
जे होते ते आमच्या इच्छे ने .. पि कोिास न समजता..
हे सारे आम्ही तम्ु हाला कसे सागं ू िकतो म्हिता?
अहो.. आम्ही सागं तोय.. ते तम्ु ही दसु ऱ्या कोिास सांगनू पहा नसु ते..
त्याचं ा नर्श्वास तर नाहीच बसिार .. र्र र्ेड्यात काढतील तम्ु हालाच..
आमचा अनधिेप करिाऱ्यास तेच बाहेरच्या बाहेर बघनू घेतील..
तिी सोय आम्हीच ठे र्लीय करून..
आनि..
तिी आमची मािसं आहेतच ठे र्नू लि .. सदा दि ..
डोळ्यांत तेल घालनू .. पकडतील भक्ष्य!
काय आहे ना..
सामोपचारार्रचा आमचा असला नसलेला नर्श्वास उडलाय आता परु ता..
बस झाली ती गळ
ु मळ
ु ीत अनहसं ा .. नन सत्यमेर् जयते र्गैरे ..
नाही नाही ..
ते नहसं ा परमो धमाच ठीक..
पि सत्यमेर् जयते हे मात्र खरे च.. म्हिजे आधी नर्श्वास नव्हता पि सत्ये
ध्यानी आलीयेत आमच्या..
खरी सत्ये कोिती ते उमगलेय आम्हाला..
एक घार् .. दोनिे तक
ु डे..
हे एक सत्य ..
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आम्ही तारिहार ..
आम्ही तारिहारच.. नव्हे,
आम्हीच तारिहार
हे अजनू एक सत्य ..
आनि अनहसं ेचे नसते लाड परु र्नू झाले..
आता धरी मी िस्त्र करी!
म्हिजे नहसं ेला पयााय नाहीच.
हे एक अनं तम सत्य!
.. आनि या नर् सत्यांचा नर्जय म्हिजेच..
सत्यमेर् जयते!
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कायद्याचे बोल..
हॅलो..
आयॅम द लॉ.
काय म्हिता? फादर की मदर इन लॉ?
की ब्रदर नकंर्ा नस्टर इन लॉ?
काहीतरीच.
उगाच आपले काही बोलायचे नर्नोदी समजनू . अक्कल दाखर्ायची म्हिनू .
मी लॉ आॅॅफ द लँड.
मी कायदा.
काही लोक ज्यास घाबरून असतात नन त्याचे पालन करतात .. ते सामान्सय
आनि ज्यास मी ्र्तः घाबरून असतो.. ते असामान्सय..
पि काहीही असो..
दोघानं ाही काही झाले तरी माझी दखल ही घ्यार्ीच लागते!
सामान्सयांचे तर समजण्यासारखे आहे. नबचारे माझी किा ओलांडली गेली
जरी चक
ु ू नही तरी त्याची फळे भोगतात.
माझे हात आजानबु ाहू रामासारखे लांब आनि सर्ाव्यापी आहेत म्हिनू त्यास
भीती दाखर्ली जाते..
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तेच लांब हात असामान्सयांसाठी आखडून नन जखडून जातात..
पि तरीही हे असामान्सय माझा कीस पाडतात ..कारि मोडायचे तर असते
त्यांना मला.. पि ते माझ्याच चौकटीत राहून!
हीच तर माझी गमं त आहे!
ते बनर्िारे माझ्यात तोडमोड करण्याची िक्यता पि माझ्यातच घालनू
ठे र्तात.
मग सगळी मोठमोठी र्नकली डोकी जमनू माझ्याच पोटातनू मलाच गारद
करण्याचा मागा िोधत बसतात!
खरे तर सारे पाहून चकरार्यास होते अगदी.
कोिी 'कायद्याचे बोला' ची फोड 'काय द्या चं बोला' अिी पि बेधडक करू
धजतात..
आनि मी?
मी करून करून करिार तो काय?
सारे काही मक
ू पाहात असतो.
माझ्या अमं लबजार्िीचे सोंग आिण्यासाठी झटिारे उच्चपद्थ..
माझे राज्य सगळीकडे स्ु थानपत करत ननर्डिक
ू नजक
ं ू न त्या पदार्र
पोहोचिारी नामदार मंडळी..
मग पंचर्ानषाक सत्तासत्रांत माझ्या नर्नर्ीन प्रारूपांस जन्सम देिारी हुिार
मडं ळी..
माझ्या नार्ाचा जप करत मलाच पायदळी तडु र्त नामाननराळे होिारे
महाभाग ..
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माझ्यातील त्रटु ी हेरून त्यांचा फायदा करर्नू देिारी कायदेतज्ञ म्हिर्िारी
काळे कोटर्ाली मंडळी..
मग माझ्यामळ
ु े कधी न कधी न्सयाय नमळे ल या आिेर्र हेलपाटे घालिारी
सामान्सय जनता..
सारे काही माझ्याच नजरे समोर ..
नाकाखाली..
नकत्येकदा नाकार्र नटच्चनू ..
आनि सरते िेर्टी मला नमळिारी काॅॅनम्प्लमेंट ती काय..
कायदा गाढर् असतो!
मनष्ु य मात्राचा ्र्भार् कसा कोळून भरलाय या र्ाक्यात!
मला बनर्िारे ..
माझा अथा लार्िारे ..
माझी अंमलबजार्िी करिारे ..
नकंर्ा तसा भास ननमााि करिारे ..
र्ेळोर्ेळी माझ्यात सधु ारिा म्हित बदल करिारे ..
माझे पररपिू ा ्र्रूप न बनर्ता त्यात पळर्ाटा बनर्िारे ..
कोिास सहज आकलन न होईल असे माझे ्र्रूप बनर्नू आपली र्नकली
दक
ु ाने चालर्ण्याची सोय करिारे ..
र्ेळ येताच माझ्याच आधारे मला पायदळी तडु र्िारे ..
माझे नक्लष्ट रूप न समजल्याने ते न समजता 'ते करतील तो कायदा' हे
मक
ू पिे मान्सय करिारे ..
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सारे काही करिारा तो मनष्ु यच..
म्हिजे यातील काहीच माझ्या हाती नसनू ही िेर्टी काय?
कायदा गाढर् आहे!
कसा मी असा मी मानहती असनू ही ..
मीच गाढर्!
अथाात हे खोडून काढण्याचा गाढर्पिा मी करिार नाही.
करूही िकिार नाही
कारि.. कारि एकच..
एकाबाजनू े मला गाढर् म्हििारी मंडळी दसु रीकडे कायदेमंडळात बसनू मीच
कसा सर्ोच्च हे उच्च रर्ात सांगत असतात!
तेव्हा देर्ानधदेर्ांनीही ्ततु ीस भल
ु ार्े हा कायदा मात्र मी पाळल्यानिर्ाय
कसा रानहन ..
घोडा म्हिा.. नाहीतर गाढर् म्हिा..
िेर्टी मीच नामधारी का होईना.. सर्ेसर्ाा .. बोलनर्ता धनी कुिी दसु रा
असला तरीही .. सर्ोच्च ्थानी..
त्याचा ननषेध करायला कुिी नकतीही काहीही म्हटले तरी मी खरे च गाढर्
थोडीच आहे?
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बकरे पातहजेत ..
कुिी बकरा बनताय का बकरा?
बकरा नव्हे खरं तर.. अनेकर्चनी.. बकरे हर्ेत..
म्हिजे काय आहे आमचे काम सरू
ु आहे.
काम म्हिजे ..?
आम्ही कायासम्राट.
कायासम्राट म्हिजे अत्यंत कायािम असे आम्ही नेते.
काया म्हिजे काय?
आम्ही पढु ारी आहोत तेव्हा आमच्या कायाास काही सीमा असू िकतात का?
असीम काम हीच ओळख आमची. अनर्रत कायारत असे आम्ही. आम्ही
म्हिजे सम्राट. कायासम्राट.
नसु तेच ते नव्हे तर आमच्या मतदारसघं ातले हृदयसम्राट आम्ही.
खरे सांगतो,
आरिात पाहतो आम्ही सकाळी तर डोक्यार्र आम्हाला मक
ु ु ट नदसतो.
अदृश्य असेल इतरांसाठी पि आमच्या असंख्य कायाकत्याांनी आनि ननष्ठार्ंत
अनयु ायांनी चढर्लेला हा सोनेरी मक
ु ु ट. त्याची झळाळी कोिाला नदसत दरू
ु न
नसेल.
पि आम्हाला नदसते.
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आनि तीच चमक आमच्या कामात मग उतरते. अथाात चमक नदसायला
अंगात धमक हर्ीच.
ती आहे म्हिनू तर आम्ही कामाचे डोंगर उभारलेत.
.. तम्ु ही नसु ती चक्कर मारलीत आमच्या मतदारसघं ात तरी जागोजागी
आमच्या नार्ाचे फलक नदसतील. म्हिजे र्ते म्हिू नका, गटारे म्हिनू नका,
पदपथ म्हिू नका, पािपोई म्हिू नका..
.. सगळीकडे आम्ही काया करून आमची छाप सोडली आहे. आमच्या
नर्भागात तर िौचालया मागनू िौचालये नदसतील. त्यातील काही िौचालयामं ध्ये
तर आम्ही पािीसद्ध
ु ा परु र्ले आहे. आमचे काया हे असेच.
सर्ा बांधकामांर्र उद्घाटक म्हिनू आमच्या नार्ाचे संगमरर्री दगड बसर्ले
आहेत.
- मरार्े परी निलारूपी उरार्े म्हितात ते ह्यासच!
.. तर असे आम्ही जनसेर्क. जननहतदि अन जनतेर्र लि.
- आनि आमचे जनसेर्ेचे लक्ष्य नन आम्ही बनतो नर्रोधकांचे भक्ष्य.
पि जनतेच्या प्रेमापढु े कोिाचे काय चालते होय?
आमच्या कायाडोंगरास पोखरून ते काढतात.. आमच्या चक
ु ांचे उंदीर!
तर सांगायचे हेच आहे आम्हाला..
.. आम्हाला आमच्या मातोश्री आठर्तात. देर्ाघरी गेल्या. पण्ु यात्मा. त्या
म्हिायच्या नेहमी, जो काम करतो त्याच्याकडूनच चक
ु ा होतात. त्यामळ
ु े चक
ू
होण्याची भीती र्ाटू देऊ नका. आम्ही लहान असताना आम्ही पढु े कायासम्राट
बनिार याचा अदं ाज त्या माऊलीस आला असार्ा की काय?
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असिार.
माताच ती.
पि हे राजकारि!
राजकारि म्हिजे गजकरि!
इकडे चक
ु ा चालत नाहीत.
म्हिजे चक
ु ा के लेल्या चालतात पि त्या आम्ही करून चालत नाहीत..
म्हिजे.. सागं िे मनु श्कल आहे थोडे..
गोंधळ आमच्या मनात नाही .. सागं ण्यात आहे..
तर सांगायचे हेच..
आम्ही सदा कायारत रहार्े.
त्यात धडाडीने पढु े जात रहार्े ..
तडकाफडकी ननिाय घ्यार्ेत..
जा्त नर्चार करिे आमच्या ्र्भार्ात बसत नाही. आधी कृ ती मग
नर्चार .. आमच्या कामाच्या धडाक्याचे रह्य आहे ते..
.. मग
.. चांगल्या सर्ा कामांचे श्रेय आम्हाला नमळार्े. नमळत रहार्े. आमचे
कायाकते आमचे गिु गान करत नफरार्ेत..
आनि..
आनि आम्हाला ननष्ठार्तं बकरे हर्ेत..
.. होय.. बकरे च!
जे आमच्या सर्ा चक
ु ाच
ं ी जबाबदारी घेतील..
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असे बकरे जे चक
ु ीचे प्रायनश्चत घेण्यास..
राजीनामे देण्यास..
आपल्या तपासयंत्रिांच्या तपासास तोंड देण्यास..
र्ेळप्रसंगी तरू
ु ं गात जाण्यास सदा तयार असतील ..
..असे बकरे हर्ेत..
.. त्याच्ं या जोरार्र आम्ही फक्त योग्य तेच ननिाय घेतो अिी नमथके
पसरतील..
.. आम्ही आकािाएर्ढे होत राहू..
हर्ेत आम्हाला.. असे ननष्ठार्ंत बकरे ..
कुिाला सांगू नका..
आम्ही आतील गोटातील रह्य भेद करतोय तो.. आपल्यातच राहू द्यात..
.. पि असतील कुिी ननष्ठार्ान बकरा बनायला तयार तर पाठर्नू द्या..
.. नाही, तसे त्यानं ा कमी काही नाही पडू देिार .. आम्हाला आमचे नार्
कमर्ायचे
.. नन नार् बनर्नू ठे र्ायचे देखील ..
तर थोडी नकंमत तर मोजार्ी लागिार .. ती पैिांत मोजू आम्ही.
.. आनि नार् सलामत तर पैिांची काय कमी?
- तमु च्या आमच्यात म्हिनू ..
आहेत कुिी पाहण्यात .. बकरा बनण्यास योग्य उमेदर्ार?
द्या त्र्ररत पाठर्नू ..
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मी.. नुंदी!
नम्कार मडं ळी.
मी.. मी कोि म्हिनू सानं गतलेच पानहजे नाही का?
मी आहे िक
ं राच्या नपडं ीसमोरचा नदं ी. नदं ीबैल नव्हे .. नदं ीच. उगाच मला
बैल नबल समजू नका. नाही म्हिजे मान हलर्तो मी तिी, पि ती हलर्ली नाही
तर साहेबांकडे काम नमळे ल का? त्यामळ
ु े तिी मान हलताना नदसते माझी. पि
म्हिनू मी काय डायरे क्ट बैल?
तर.. साहेब ..
साहेब म्हिजे आमचे आमदार नामदार कामदार.. आनि त्यांचे आम्ही
भालदार चोपदार.. साहेबांनी दार उघडून आत घेतलेय एकदा त्यांच्या पंखांखाली..
आता त्यांच्या त्याच्ं यार्र हो ला हो नमळर्िे हे माझे कामच आहे.. नाही तर
खाल्ल्या नमठाचा नर्सर पडेल ..
आनि आता साहेबांकडे राहून अळिी आयष्ु याची सर्य ही गेलीय..
तर मडं ळी मी नदं ी..
साहेबाक
ं डे काही काम.. नव्हे काही ही काम ननघाले ना तर मला सागं ा..
नबननदक्कत सांगा.. चक
ु लोच.. मला सांगा नाही, तर मलाच सांगा.. कारि नंदीला
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हात लार्ल्यार्ाचनू िंकरास नम्कार नाही करता येत.. तिी प्रथाच आहे.. आनि
आपल्या प्रथा परंपरा आपि सांभाळल्याच पानहजेत.
- असा गाठ िेर्टी साहेबांिीच आहे..
त्याचे काय आहे पहाटे चार र्ाजता साहेबाच
ु होतो नतथपासनू
ं ा नदनक्रम सरू
रात्री साहेबांचा डोळा लागेतोर्र माझ्यार्ाचनू साहेबांचे पान हलेल तर िपथ! मग
साहेब कोठे ही असोत. म्हिजे आपल्या ह्या र्ाड्यार्र नाहीतर कोठल्यातरी गार्ी.
सदा त्याच्ं या तोंडी नार् माझेच,
सदा,त्या ह्यांना फोन के ला का..
सदा ते हे आले का?
सदा, नदल्लीची फ्लाइट बघ ..
सदा, त्या ह्यांची ती मेल आली का?
सदा, हे बघ.. नन ते कर
सदा, हे कर नन ते बघ ..
सदा, अमक
ु नन सदा तमक
ु ..
सदार्ाचनू साहेबाच
ं े काम सदा अडते नन अडकते..
सदा म्हिजे मी, सदानंद सरर्टे.
गेली पंधरा र्षा साहेबांचा डार्ा हात बननू आहे. तिी पद्धत उजर्ा हात
म्हिायची असते..
म्हिजे नेताजी पालकर म्हिजे महाराजांचा उजर्ा हात .. तसा मी डार्ा हात!
कारि आमचे साहेब पडले डार्खरु े त्यामळ
ु े मी त्याचं ा डार्ा हात म्हिार्े.
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तर. र्षाात साहेब नकती पढु े ननघनू आले त्याचा मी सािी आहे. अगदी मध्ये
हरले ननर्डिक
ू तरीही साहेबांना मी सोडले नाही. नन साहेबांनी मला. राजकारिात
असले चढ उतार व्हायचेच.. हो की नाही?
आता हे सारे का सांगतोय मी?
तर आज आता मी मोकळा आहे.. साहेब अ़नधर्ेिनात नबझी आहेत. मी
सध्या ररकामाच. तर म्हटले सांगार्े.. ह्या कोकिातील छोट्याश्या खेड्यातनू
आलेला हा सरर्ट्याच
ु ाच्या
ं ा सदानदं कुठे पोहोचला ते. अगदी सत्तेच्या र्ताळ
आत. आमचे साहेब म्हिजे नकती मोठे नेते नन भाग्यनर्धाते ते मी सांगायला
नकोच. साहेबांच्या नार्ाचा डंका र्ाजलेला सगळीकडे ऐकायला येतो. सांगायचा
मद्दु ा.. साहेब इतके मोठे तर त्याच
ं ा हा डार्ा हात.. तो नकती मोठा असेल?
पोंबप्ु यााचा हा सरर्टे आज मंत्रालयाच्या र्ातानक
ु ू नलत के नबनीत बसनू आजबू ाजचू े
सारे पाहात असतो.. एखादा कंपाऊंडर कसा डॉक्टरच्या हाताच्या इलाजांकडे नन
करामतींकडे पाहात असतो तसा..
आनि साहेबांचे पान हलत नाही असा नर्श्वासू आनि आतील गोटातला मी.
सदानंद सरर्टे.
काय म्हिता?
नर्श्वास बसत नाही?
न बसू देत. म्हिजे काय आहे, एकदा तम्ु ही साहेबांना भेटायला या. या म्हिजे
याच.
- तिी त्यांची अपाँईटमें
ं ट नमळते का ते बघा.
बघा म्हिजे बघाच एकदा.
98

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

- मग तमु च्या कामासाठी साहेबांनी सर्ड काढार्ी म्हिनू तम्ु ही
अपॉंईटमें
ं टसाठी आटानपटा कराल.. फोन काय कराल.. इकडून नतकडून प्रयत्न
काय कराल..
- मग तमु च्या लिात येईल ..
जन्सु या जमान्सयात गृहसजार्टीचा सोपा मागा झारापकरांकडून जायचा तसा या
जमान्सयात साहेबांपयांत पोहोचण्याचा मागा या सदानंद सरर्ट्यांकडून जातो.
कुिी तर एकदा गंमतीने म्हिाले ही, साहेबांना ्र्तःला ्र्तःचीच
अपॉंईटमें
ं ट हर्ी असेल तरी या सदाची मदत लागेल.
कुिी म्हितो, चहापेिा चहाचा कपच जा्त गरम असतो!
कोिी काय बोलार्े यार्र आपला काय कंट्रोल आहे का?
बोलिारे बोलतात, ऐकिारे ऐकतात.. माझ्यासारखे एका कानाने ऐकून
दसु ऱ्याने सोडून देतात ..
.. िेर्टी साहेबाच
ं ी सेर्ा हाच जीर्नाचा उद्देि .. त्यासाठीच तर सारे काही!
.. िेर्टी साहेबानं िर्ाय मी कोि? कुिी सदानदं म्हिा, कुिी सरर्टे म्हिा
कुिी सरर्टे साहेब म्हिा..
.. मी साहेबांच्या दरबारातील एकननष्ठ.. िंकरासमोरचा नंदी मी..
नंदीच..
पि काही हरकत नाही ..
- भले कोिी नदं ीबैल का म्हिाना..
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प्रश्न न पडती मजला..
प्रश्नच नाही हो.
म्हिजे मला पडिारा कुठला प्रश्नच नाही!
गेले ते नदर्स..
काय म्हिता? नजज्ञासा?
एके काळी होता नजज्ञासा म्हिनू कुठला िब्द होता भाषेत. आता मी तो
िब्दकोिातनू बाद के ला..
पर्ू ी मोठे लोक सांगायचे ..
पडू द्यात प्रश्न. िोधा उत्तरे .
यातनू च जग पढु े जाईल!
जात असेल खरे च?
नाही, हा प्रश्न देखील नाही नर्चारिार मी.
कारि प्रश्न पडला की मग त्याच्या उत्तरामागे धार्ार्े लागते.
नाहीतर त्यासाठी तो कोिास नर्चारार्ा लागतो.
नन एकदा प्रश्न पडला की त्या मागोमाग उपप्रश्न कुत्र्यांच्या छत्र्यांसारखे
उपजतात.
मग त्याचं े अजनू उपप्रश्न!
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नकंर्ा प्रनतप्रश्न देखील!
ही अिी प्रश्न जंजाळ साखळी..
त्या साखळीचे साखळदडं ..
नन त्यात अडकलेला प्रश्नकताा नन
कधी कधी त्याचा जीर्!
कोिी सांनगतलीय इतकी यातायात?
तसे आम्ही प्रश्न नर्चारत नाही असे नाही.
आम्हास तर तयार उत्तरे आमच्या लोकोत्तर धरु ीिाच्ं या र्क्तव्यात नमळतात ..
त्या उत्तरार्रून आम्ही प्रश्न फ्रेम करतो..
म्हिजे आधी उत्तर मग प्रश्न!
उलटी असली तरी आपल्या सं्कृ तीचा अनर्भाज्य भाग असलेली गंगा आहे
ती!
आनि खरे सांगायचं ना तर आमच्या धरु ीिासं आम्हीच आर्डतो.
म्हिजे यामळ
ु े च आर्डतो.
आम्ही म्हिजे, मी आनि समनर्चारी..
सम नर्चारी म्हिजे सारखाच नर्चार करत कसलाच नर्चार न करिारी
मंडळी!
आनि कसलाच प्रश्न पडू न देिारे आम्ही सारे !
आम्ही या राज्याचे आदिा नागररक आहोत..
अथाात!
आज्ञाधारकपिा हा आमचा लहानपिापासनू च आदिा गिु आहे..
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उलट प्रश्न न करिे हे बाळकडू नमळाले आहे..
त्या बालपिीच्या निकर्िीचा मोठे पिी असा उपयोग होतो आहे..
उगाच नाही .. सं्कारांचे महत्त्र् सांनगतलेय आपल्या सं्कृ तीत!
तेव्हा प्रश्न न पडती मजला.
मी ऐकतो ती फक्त उत्तरे ..
नकंर्ा आमच्या महनीय माननीय आदरिीय व्यक्तींनी खिनू काढलेले प्रश्न ..
इनतहास, भगू ोल नन नागररक िास्त्राबद्दलचे..
अथाात मी फक्त एक श्रोता..
ऐकलेले प्रश्नही फक्त ऐकिारा ..
त्यार्र प्रश्न .. प्रनतप्रश्न पडत नाहीत मला..
कारि मी एक जबाबदार नागररक आहे.. म्हिनू च..
प्रश्न न पडती मजला..
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धरळा!
काय मग. पाह्यलं का न्सहाई?
म्हनलं व्हतं ना..
तो दौलत्या.. दाती गर्त धरून िरि आलाच पाह्यजे!
न यनू जातो कुटं?
राजकारनात उगा न्सहाई काळ्याचे पांढ्रे झाले..
ह्ये झालेत ते टकुरं र्ापरून र्ापरून.
नन्ते उन्सहातान्सहात नफरून न्सहर्ं त्या संभा पाटलासारखे.
न्सहाई तर काय त्या ग्रांपंचायतीच्या पंचायती सोडर्त सोडर्त औिभर गार्ात
न्तो बसलो मडंु ासे बाधं नू .
हा.ं तसा र्ाडा हाय.. िेती हाय.. गार्ात र्ट हाय.. पन गार्ातील र्ट
गार्ापतु ी..
इकडनं ही जीपगाडी उडनर्त जायाची िान काही और.
आम्ही पाह्यलंय ना..
गार्च्या र्त्यार्र गाडी आमची निरली रं निरली की सारे गार्करी कामधाम
सोडून हात धरून उबं राहतात.
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िहरातली छोटी असामी पन गार्च्या बड्या असामीहून मोठी अन्तया..
आन आम्हीतर बोलनू चालनू िहरात मोठी ह्ती..
म्हजं े काय हाये की गार्ात लोक्कलांचा सीझन आला रे आला की िहरात
मन रमेना होतंया. अगदी अनदर्ेिन असो की िीएमसाहेबांची आडार.. आम्ही
तडक गाडी घ्यनू गार्ात.
आपल्या लोकांनला उत्तेजन आपन न्सहाई तर कोन देनार?
तर आमची जीप निरली रं निरली की सारे हात जोडून मातीच्या सडके च्या
कडंला.
गार्ंच त्ये. मातीचा कच्चा र्ता.. धरु ळा उडतोया.. नकतीबी इकास करा..
धरु ळा काय उडायचा थांबत न्सहाई ..
पन तरीबी एक सांगतो, त्ये पाहून आम्हांस भारी र्ाटतं.. आम्ही त्या
धरु ळ्यार्ानी..
म्हजं े कसं हाय ना..
आम्ही म्हजं े तफ
ु ान..
म्हजं े नर्लेक्िनीत ती आमची नर्लिन घोििा व्हती..
बसर्ा इरोधकांचं दक
ु ान..
ु ान.. ननर्डा इकासाचे तफ
तर तफ
ु ान उठलं की धरु ळा उडतोया.. तसं आम्ही बी..
धरु ळ्यार्ानी उडतोया नन घराघरातमंदी जाऊन पोचतोया..
आन त्याबरोबर आमचे नार् बी.
मोठे मालक आलेत ..
असला धरु ळा उडर्नारी दसु री गाडी पच
ं क्रोिीत न्सहाई ..
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सारे कर्नतकाने बोलत राहत्यात. आम्ही आइकत राहतो.
राजकारनाचे ते काय म्हनतात ते साथाक झाल्यार्ानी र्ाटतं..
गार् तसं छोटंस..
त्यातनू आम्ही र्र उटत उटत इथर्र ..
आम्हास ्र्तःर्रच गर्ा र्ाटतोया..
त्या गर्ाात मग आम्ही गच्चीत यनू उबे राह्यलो की जानर्तयं ..
असलं पक्कं घर गार्ात कुनाचं बी न्सहाई ..
एक ते आम्ही.. आमचं ते घर..
घर कसलं र्ाडाच म्हना ना..
दारािी बईलगाडी नन दचु ाकी नन चारचाकी..
श्येत नन त्यातील नर्हीर ..
राबनारे नोकरचाकर नन गडी आन बाया..
नकती सांगार्ं..
आम्ही समाधानानं गच्चीतनू समदं पाहतो..
एक ती नदसते आम्ही उबे असलेली आमची गढी..
आन बाकी समदा..
सगळीकडे पसरलेला ..
ननसता
धरु ळाच धरु ळा..
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पुंटर नुं. वन
सलाम सगल्यानं ा.
आपन कोन नर्चारताय?
आपन छोटा हकीम.
तसं आपलं नार् र्ेगलंय पि सारे छोटा हकीम बोलतात आपल्याला.
साह्यबानी आपल्या पंखाखाली घेतला त्या अदोगर आपन एका हनकमाकडे
कामाला होता. म्हिनू छोटा हकीम!
काय गडबड .. म्हनजे गंमत..
नतकडे आपन लोकानच्या जखमा बादं ायच्या.. अर्िद पानी द्यायचा..
इकडे त्याच्या बरोबर उलटा काम!
लोकानला जखमा करायच्या .. काम जोखीमभरलं पन टेन्सिन नाय.. कायपन!
साह्येब असताना कसलं टेन्सिनर्ेन्सिन?
म्हनजे आपन तीनदा आत जाऊन आलो. ही चर्थी बारी.
साह्येब म्हनला, टेन्सिन नाय कायपन छोटू.
साह्येब िब्दाचा पक्का. घरी पयसे पाटर्ायचा. आन ह्या धंद्यातल्या नट्रक तर
आपन इकडेच निकला.. इकडे म्हनजे जेलामधी. या लायनीत निकायचं तर
मधनू मधनू जेलात टरे ननंग घ्यायलाच पायजे.
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आन साह्यबाचं काम म्हनजे ..
साह्येब बोलतो, प्रश्न नर्चारू नको..
साहेब बोल्ला..
राडा घाल.. घालायचा..
ह्याला झोड .. झोडायचा..
कुनाला तडु र्.. कुनाला उडर्..
साला राजकारनात हे चालायचेच..
त्यात आपन साह्येबाचा राइट हँड एकदम..
साह्येबाकडं आलो तेव्हा साह्येब आज हाय नततका मोठा नव्हता.
साह्येब म्हनतो पन, साला, तू आन तज्ु यासारखे पंटर लोक हायेत म्हननू
सगली िान हाये.. नायतर साला सगली हानामारीची कामं कोन करनार?
साह्येब म्हनला त्यानदर्िी .. हानामारी, मारामारी दगं ाफसाद अन कोनाचा
मडु दा पाडने.. सगलं काही ठीक.. पकडला गेला तरबी काय र्ांदा नाय .. पन
त्यातनू आपली मानगटू अलगत ननकालता आली म्हनजे मग आपली र्ट र्ाढते.
कायदेको सारी दन्सु या डरती म्हननू दन्सु या बेकायदेिीर काम नहीं करती. आपन लोक
नेते लोक .. आपनच कायद्याला डरलो तर नेता म्हननू काय र्ट राहनार?
साह्येब असा कदीमदी राजकारनाचे ते काय म्हनतात ते.. तत्र्ज्ञान सांगत
असतो.
एकदा साह्येब आपनला बोल्ला पन, छोटा हकीम.. नहकमत एक चीज होती
और दसु री नहमं त.. तेरेमें दोनों है म्हननू तू मेरा राइट हँड..
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मी म्हनलं.. साह्येब, तमु च्यानबगर हा छोटा हकीम िन्सु य.. झीरो.. कोनाचा
पाठीर्र अन डो्क्यार्र हात असला की राडा घालायला अंगात जोि चढतो ..
पन त्यासाठी पाठी साह्येबासारखाच कोिी मोठा मानसू च हर्ा..
आता इथे आपनची चर्थी बारी..
इथं हाय म्हननू बोलता येतं. नायतर भायेर आपन लय नबझी. इथं आता काही
नदर्स ननर्ांत.
साह्येब खि
ु ीत आला की गाना बोलल्यासारखा इग्रं जीत बोलतो..
झाला अरे ्ट.. आता घे रे ्ट!
तर आता थोडे नदर्स आराम. बाकी लोकानच्या गाठीभेटी आन नर्ीन नट्रक
निकून ताजा होऊन भायेर पडेन साहेबाच्या पायािी रूजू व्हायला.
मागच्या टायमाला त्या नतकडे होतो. आता जेलर बदलला पन जेलचे सगले
पहचानचे झाले. साह्येबाचा मानसू म्हननू इकडे सगले मानतात. अन टकाू न बी
असतात.
अिी र्ट पाह्यजे.
पन साह्येब म्हितो, जेलात नम्रपने रहा..
जेलरला र्ाटायला हर्ं, र्ाट चक
ु लेला कुनी हाये. म्हनजे हे कदी उपयोगी
पडेल सागं ता येनार नाय.
साह्येब म्हनतो म्हनजे खरंच असनार.. तेव्हा जेलामदी दादानगरी बदं .
.. भायेर उधळलेला बईल, आत गेला की गोगलगाय नायतर गायीसारखा
िांत..
आत बसला की नजंदगीचा नहसाब मांडत बसतो.
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कोि होता आपन?
िाला निकायची आपनला आर्ड तर नव्हती. िाला सोडून हकीमाच्या
दर्ाखान्सयात अर्िदाच्या पडु ् या बांदिारा आपन ..
गनपतीच्या नदर्सात साह्येबानी हेरला आपनला.. मग..
नतकडून कुटर्र यनू पोचलो.
साह्येब मोठा होत गेला..
तसा आपन बी मोठा होत गेलो..
झोपडी सोडून चाळीत आला.. मागच्या टायमाला खतरनाक काम के ला
आपन तर साह्येबानी पल्सर घ्यनू नदली.. ती उडर्त नफरतो..
आपनच्या पऱ्ु या एररयात साह्येबाचे नार् मोठं.. एकच ते साह्येब.. नंबर र्न..
नन त्यामळ
ु े आपन बी.. त्याचे राइट हँड..
पटं र नबं र र्न..
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बोले तैसा चाले
बोले तैसा चाले त्याची र्ंदार्ी पाऊले..
असं म्हितात.
त्या नहिेबाने आम्ही नसु तेच नाही तर परम र्दं नीय.
आम्ही बोललो नन तसे के ले नाही असे कधी झालेय का?
आमच्या नकत्येक र्षाांच्या सार्ाजननक आयष्ु याच्या इनतहासात असे कधी
घडलेय का?
पढु ्यात एक अन पाठीमागे एक असे आम्हाला जमत नाही.
जे आहे ते समोर आनि समोरासमोर ..
मग पररिामानं ा सामोरे जाण्यास आम्ही नाही भीत..
आम्ही सानं गतलेले,
आमच्या मतदारसंघात पाण्याची सम्या यापढु े नसेल.
आमच्या पढु ाकाराने इथे बाटलीबंद पाण्याचा कारखाना सरू
ु झाला गेल्या
र्षी. आज या कारखान्सयात येथील ्थाननक िेतकरी कामाला आहेत. त्यांच्या
िेतजनमनींचा असा र्ापर झाल्याने त्यांना कायम रोजगाराची सोय आम्ही करून
नदली आहे.
आनि ्थाननक रोजगाराचा प्रश्न त्यामळ
ु े सोडर्ण्यात आम्हाला यि आले
आहे.
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आम्ही असे एकाच र्ेळी एकात एक प्रश्न सोडर्नू आमची र्चने पाळत
असतो..
आम्ही सांनगतलेले गार्ात नळ सगळीकडे येतील. आज घर नतकडे नळ
आहे.
र््ती र््तीतनू नळांच्या लायनी आहेत.
आमचे पाईप आनि नळ उत्पादक कंपनीिी साटेलोटे असल्याचा आरोप
झाला. पि आम्ही बधलो नाही.
.. र्चन पतू ी आम्ही करून दाखर्लीच.
आता पढु ील काही र्षाांत या नळांतनू घरोघरी पािी देखील येईल.. हे प्रत्यि
आमचे र्चन आहे.
आम्ही बोललेलो,
आमच्या मतदारसंघात र्ते बनतील.
बनले. एकदाच नव्हे तर पाचर्ेळा..
गेली पाच र्षे आम्ही दरर्षी नव्याने र्ते बनर्नू घेत आहोत.
.. पार्साळ्यात र्ते र्ाहून गेले की आम्ही ते लगेच नव्याने दरर्षी बनर्नू
घेतो.
ननर्ाऱ्याचे सम्येचे ननर्ारि आम्ही करू म्हिालेलो..
आमच्या भार्ाबनहिींना घरे नमळार्ीत म्हिनू आम्ही झटलो.. झटत
आहोत.. झटत राहू..
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त्यासाठी नकनारपट्टीच्या भागातनू नारळाच्या झार्ळ्यांची सोय आम्ही करत
आलो आहोत. त्यातनू च आमच्या गार्कऱ्यांच्या झोपड्या िाकारण्याची सोय
आम्हीच करून नदली आहे.
आज आमचे मतदार या झार्ळ्यांच्या छायेत आपली घरे र्सर्ताना पाहून
आम्हाला कृ तकृ त्य र्ाटते.
नर्जेबाबतची सधु ारिा तर आम्ही अगदी नर्द्यतु र्ेगाने उपलब्ध करून नदली.
आपच्या िेजारील गार्ातनू जािाऱ्या र्ीज र्ानहन्सयांतनू आपल्या गार्ास
र्ीज उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही नर्नामल्ू य आकड्याच
ं ी सनु र्धा उपलब्ध
करून नदली.
आज घर नतथे आकडा.. आनि आकडा टाके ल त्यास र्ीज ही योजना
राबनर्ली जात आहे ती आमच्या पढु ाकाराने.
.. यामळ
ु े गार्कऱ्यानं ा र्ीज तर नमळालीच. त्याचप्रमािे त्याबरोबर
र्ीजनबलात ही प्रचंड बचत झाली.
.. आधी म्हटले तसे, आम्ही एकात एक प्रश्न असे सोडनर्त असतो.
अन्सन र्स्त्र ननर्ारा..
र्ीज र्ते नन पािी ..
सर्ा बाबतीत आम्ही नदलेली र्चने आम्ही पाळत आलो आहोत. र्चनें नकं
दररद्रता असे आम्ही िाळे त निकलेलो.. नन बोले तैसा चाले.. हे ही. आमची
जर्ळीक दसु ऱ्या सभु ानषतािी..
बारकाईने पहा की र्रर्र ननरीिि करा .. आम्हाला र्चनपतू ीचा आनंद
आहे..
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समाधान आहे..
आम्ही म्हिालेलो..
आम्ही नर्कास घडर्िार..
घडर्ला..
आनि नर्कासचाही नर्कास आम्ही घडर्िार.. तमु च्या म्हिजे मायबाप
मतदाराच्ं या कृ पेने..
म्हिजे गार्चा तो सारा नर्कास तमु च्या डोळ्यादेखतच झालेय.. पनु रूक्ती
किाला?
पि आता आमचे ज्येष्ठ सपु त्रु नर्कास यांना मतदारांच्या पायी घालत आहोत.
.. आम्ही घडर्लेला नर्कास सर्ाांसमोर असा आहे.
आपिा सर्ाांच्या कृ पेने आमच्या नर्कासचा नर्कास ही घडून येईल.
आम्ही बोलतो तसे करून दाखर्तोच..
.. त्यासाठी अजनू काही दाखला द्यायलाच हर्ा का?
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उचलली जीभ..
‘काहीतरीच.’
‘िोभते तरी का?’
‘उगाच कसला तरी आर् आिलाय नसु ता..’
‘आपली मतं आपल्याकडे ठे र्ा.’
‘मानहतीय.. तम्ु हाला आपल्या सं्कृ तीचा अनभमान म्हिनू मळ
ु ीच नाही.’
‘अरे .. ही काय पो्ट झाली? राष्ट्रानभमान म्हिनू काही गोष्ट असते की
नाही?’
‘जनाची नाहीतर मनाची तरी..’
‘थोडा नर्चार करून टाकत जा.. पो्ट.’
‘उगाच उचलली जीभ लार्ली टाळूला नको..’
हे काय आहे नर्चारता?
अहो, मी फे सबक
ु ार्र नदलेल्या र्ेगर्ेगळ्या पो्टर्रच्या सडेतोड प्रनतनक्रया
आहेत.
सडेतोडच अगदी.
माझे नर्चार स्ु पष्ट असतात.
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उगाच गळ
ु मळ
ु ीत बोलत नाही मी कधी की नलनहत नाही.
फे सबक
ु ार्र कुिी काहीही कसे टाकतात?
तेही देिनर्रोधी नन सं्कृ ती नर्रोधी असेल ना तर तळपायाची आग म्तकात
जाते माझ्या.
मग मी पढु े मागे नाही पहात..
आगा नाही नपछा नाही..
ििभराचाही नर्चार न करता मी त्या नलनहिाऱ्यास करतो गारद..
एक घार् अन दोन तक
ु डे एकदम.
नाही म्हिजे नर्चार न करता कुिी कसे काही नलहू िकतात?
अहो, या लोकांना असेच पानहजे.
र्चक हर्ा कोिाचा तरी.
नाहीतर चेकाळतील.
मला तर असे काही नदसले ना की ििभराचा नर्लबं न करता त्यानं ा त्याच
ं ी
जागा दाखर्नू देतो.
अिा लोकांना असेच पानहजे.
अिा लोकांना म्हिजे कोिाला काय नर्चारताय?
अहो तेच.
उचलला अंगठा नन लार्ला मोबाईलला ..
नलनहली पो्ट आनि टाकली फे सबक
ु ला र्ाले.
नाही म्हिजे त्यानं ी नलहार्े,
अहो, अनभव्यक्ती ्र्ातत्र्ं य हा भला भारद्त िब्द आहे त्यासाठी.
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पि काय नलहार्े हे तरी नर्चार करून ठरर्ार्े.
उगाच याच्या नर्रूद्ध, त्याच्या नर्रूद्ध काहीही नलहार्े?
आम्ही बरे सहन करू?
अहो देिभक्ती काही आहे की नाही?
आनि आपल्या सं्कृ ती नन परंपरांबद्दल काही .. प्रेम नबम तर सोडा.. पि
नसु ती चाड तरी?
आले यांच्या मना.. मग ते कोिाचे ऐके ना.
करा सिार्ारांर्र टीका..
करा परंपरांर्र टीका..
करा प्राचीन प्रथांर्र टीका..
कुिी तर आमच्या देर्देर्तांची थट्टा करतो..
कुिी जन्सु या ग्रंथातील परंपरा अननष्ट म्हिनू काहीही बरळतो..
कुिी आमचे स्ं कृ ती सर्ं धान होताना नदसले की अ्र््थ होत काहीबाही
नलनहतो..
कोिी आमच्या नप्रय नेत्यांर्र टीका करतो..
तर कोिी कोिाच्या धोरिांर्र..
काय काय म्हिनू ऐकून घेिार मी?
ते नदर्स गेले जेव्हा मी मक
ू प्रेिक होतो. ननमटू पिे ऐकून घेत होतो..
आता नाही ..
ते उचलनू लार्त असतील जीभ टाळूला..
तर तिी जीभ मला ही आहे,
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तसाच टाळू मला ही आहे
नन ती जीभ मला उचलता ही येते
नन टाळूस लार्ता ही येते!
रूढी, परंपरा, सं्कृ ती नन देि नटकर्नू ठे र्ायचे तर मला हा देिभक्तीचा र्सा
घ्यायलाच पानहजे..
तसा मी नर्चारी आहे..
पि काही चक
ु ताना नदसले ..
चक
ु ताना म्हिजे मला ते बरोबर नाही असे र्ाटले तर..
जिास तसे..
मी आहे,
माझी जीभ आहे..
नन माझा टाळू आहे..
उचलतो ती जीभ नन लार्तो टाळूला..
सोडतो की काय?
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मी.. लोकशाही!
काय सागं ायचं?
म्हितात की दनु नया झक
ु ती है. झक
ु ानेर्ाला चानहए.
मला सागं ा झक
ु िारे नकती
आनि
झक
ु र्िारे नकती?
म्हिजे झक
ु र्िारे थोडे.. झक
ु ायला तयार असे फार!
आता झक
ु ायला तयार कोिी नसतील तर?
झक
ु ानेर्ाल्याला काय करता येईल?
नकतीही त्याने के ला आटानपटा तरी जोर्र झक
ु नेर्ाला झक
ु ने के नलए तैयार
नहीं तोर्र झक
ु ानेर्ाल्याचा नाइलाज!
र्र तोरा असा की झक
ु ानेर्ाला चानहए!
म्हिजे तो र्रचढ!
तर मी म्हितो..
आम्ही पनहल्या र्गाातले..
लर्नचक आनि सदा र्ाकण्यास तयार!
अगदी साष्टांग नम्कार नकंर्ा प्रनिपात.
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दोन हात जोडून ..
कमरे त र्ाकून..
पाया पडून
दडं र्त ..
नम्कार ..
लोटागं ि देखील!
र्ा! काय तो तोरा!
समोरच्या र्ाकर्िाऱ्यास र्ाटतेय..
तोच िनक्तमान.. सर्ािनक्तमान.
हाताला दोरी बांधनू कठपतु ली नाचर्तोय..
बच्चे लोग बजार् ताली म्हित चक्क!
मी मात्र सदा नम्र. नर्नम्र.
जी हुजरू नन
होय साहेब म्हित.
चेहऱ्यार्र लाचार हसू आित..
घेिाराचे हात हजार जाित..
मनातल्या मनात देिाऱ्याच्या गैर समजतु ीला हसत..
र्ाकतो मी.
सर.. सर.. करत सरपटतो मी ..
र्ाके न मी पि मोडत नाही.
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बचेंगे तो और भी दसू रे के सामने और भी र्ाकें गे असा बािेदार बािा माझा.
साहेबाला त्याचा अहं सख
ु ार्नू घेऊ देिे.. हे माझे कताव्य .. परम कताव्य!
िेर्टी काय साहेब खि
ू तर आपि खि
ू
खरे तर
साहेब नाखि
ू तर तो आपल्याला कसला खि
ु ीत राहू देिार आहे?
मोठमोठे सतं महात्मे सांगनू गेलेत..
जीर्नाचे अनं तम ध्येय आनि
अनं तम सत्य..
आनंदी राहिे..
तर साहेब आनंदी तर आपि परमानंदी!
अिा र्ाकिाऱ्यांच्या फौजा पाहून साहेबाला परम सख
ु लाभते..
एखाद्या नसनेमातल्या खलनायकासारखा साहेब अक्राळनर्क्राळ हसतो..
म्हितो,
दनु नया झक
ु ती है.. झक
ु ानेर्ाला चानहए ..
माझ्यासारखे सत्य जाििारे हे जािनू आहेत..
साहेबासमोर झक
ु ण्यात कमीपिा नाही.
िेर्टी तो साहेबच आहे.
आपल्या र्ाकण्या झक
ु ण्यातनू च त्याचे साहेबपि सांभाळले जािार आहे.
त्यातनू च त्याला सर्ा िनक्तमानतेचा आभास होिार आहे..
त्यातनू च त्याला तो झक
ु र्िारा आहे याची पटिार आहे खात्री..
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आपि एकच करायचे..
लर्नू
र्ाकून
लोळून
कसाही कुननासात करायचा..
साहेबाला खि
ु करायचे..
िेर्टी झक
ु नेर्ाला समोर असेल तरच झक
ु ानेर्ाल्याला नकंमत ..
साहेब त्याच्या तोऱ्यात हे नर्सरला तरी आपि नर्सरत नाही ..
साहेब समजतो आपल्याला कठपतु ळी ..
साहेब समजतो ्र्तःस झक
ु ानेर्ाला..
मनात समजनू उमजनू घ्यायचे..
आहे याच्या अगदी उलट..
बहुसंख्यांकातील मी..
साहेबाला न झक
ु ता झक
ु र्िारा..
त्याच्या नकळत!
लोकिाही म्हिनू काही असते की नाही?
मी आपली ताकद समजनू आहे..
झक
ु र्िारा मी..
झक
ु र्िारा मीच..
पि झक
ु िाऱ्याच्या र्ेिात..
121

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

कारि मला ठाऊक आहे..
िेर्टी काय..
दनु नया झक
ु ती है..
झक
ु ानेर्ाला चानहए!
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वुंगण
मी.. सर्ाांच्या ओळखीची..
कुिी मला लाच म्हितात ..
कुिी लचु पत..
नाही, मी आहे अगदी बाळसेदार..
लचु पत म्हिाले म्हिनू काय नखतपत पडिारी मी नाही..
मला कुिी चायपानी म्हितात
कुिी नखसा गरम म्हितात
कुिी पैसे खािे म्हितात..
तर कुिी हात ओले म्हितात!
हे थोडेसे त्या भगर्तं ासारखे झाले..
कुिी राम म्हिा कोिी रनहम..
मी एकच आहे.
तर मी लाच!
अिी उघडपिे किी भेटतेय नर्चारताय?
नर्चारा!
तिी मला भीती किाची नाही.
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मी म्हिजे पैिाचा ओघ..
एकीकडून दसु रीकडे जािारा.
त्या नैसनगाक प्रर्ाहास कुिी बांध घालू िकिार आहे?
मी आहे..
माझे अन्तत्र् सर्ाांस मान्सय आहे..
माझी उपयक्त
ु ता सर्ाांनी जािली आहे..
सारे काही कसे सरु ळीतपिे सरू
ु आहे..
पि..
पि माझे असिेच नाकारिारे लोक आहेत आजबू ाजसू ..
मी नसल्याचे सांगनू आपली पाठ थोपटून घेिारे महाभाग धरु ीि आहेत
आजबू ाजसू ..
मी असल्याचे र्ैषम्यच नकत्येकांना..
त्या अदृश्य ननराकार भगर्तं ाच्या अन्तत्र्ाबद्दल छातीठोक सागं िारा मािसू
प्रािी मी दृश्य साकार असनू ही माझे अन्तत्र् नाकारत असेल तर माझे हृदय नकती
नर्दीिा होत असेल?
पि नाही,
मी अिी हरिार नाही.
तिी मी यगु ानयु गु े नटकून आहे.
मी ताकदर्ान..
इनतहासकालीन फंदनफतरु ीपासनू मी आहे.
मी इनतहास घडर्ला आहे आनि
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नबघडर्लाही आहे..
माझ्या असण्याला नन माझ्या ताकदीला कोिी बांध घालू िकिार आहे?
हां.. तो बांध बंधारा बांधायचा र्ादा करून कोिी सत्ताधीि होऊ िकतो.
मी नसल्याचेच सांगनू आपली खचु ी बळकट करू िकतो..
तेर्ढाच माझा सदपु योग!
म्हिजे मी असताना जेर्ढे काम करते त्याहून जा्त मी नसल्याचा कांगार्ा
करून कायाभाग साधनू घेतात यक्त
ु ीबाज ..
अथाात अिा यक्त
ु ीनेच ते नतथर्र पोहोचले असतात..
पि तम्ु हाला सांगते, माझे अन्तत्र् नाकारण्याची फॅ िन असेलही..
पि मी म्हिजे र्ंगि आहे.
समाजपरू
ु षाला माझी ननतांत गरज आहे.
माझ्यानिर्ाय ही समाजयंत्रिा चालेल?
सारी चाके एकात एक अडकतात.. तेव्हा प्रत्येक चाकाला नफरर्ण्यासाठी
मीच हर्ी.
मी नसेन तर चाकांचे एकमेकांर्र नकती घषाि होईल याचा नर्चार करा..
मी समाजिक्तीचा अपव्यय टाळिारी िक्ती आहे.
सारी कामे सरु ळीतपिे पार पाडिारी एक सपु र पॉर्र आहे मी..
कुिी ननंदा कुिी र्ंदा..
आपले काम चोख बजार्िारी आहे मी..
मग कुिी काहीही म्हिो..,
माझी नकतीही बदनामी करो..
125

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

मी ननष्काम कमायोग्यासारखी..
आपले काम करीत राहिार!
मग ती देिाऱ्याचे काम घेिारा प्रत्यिात करो की न करो!
करण्याची आश्वासने मात्र देत राहिार!
मी आहे लाच.. आनि माझे ्थान मलाच मानहती आहे!
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आम्ही चमचयाुंचया फौजा..
काय म्हिता?
ओळखत नाहीत?
काय मजाक करताय भाऊ?
मी सर्ाव्यापी ..
सर्ा चराचर व्यापनू दिांगळ
ु े उरे न असा..
सर्ाव्यापी.
माझ्यामळ
ु े आमचे श्रेष्ठी..
म्हिजे माझ्यामळ
ु े ते ज्येष्ठ आनि श्रेष्ठ..
नाही, तसे ते ज्येष्ठ असायची गरज नाही नन श्रेष्ठ असायची ही नाही..
पि मी असल्याने त्यांना तसे र्ाटायला लागते!
म्हिजे त्यांच्या तसे असण्यात
नकंर्ा
त्यांना ते तसे आहे असे र्ाटण्यात
माझा मोठाच हात आहे.. म्हिजे असतो.
मी त्यांना सर म्हितो
साहेब म्हितो
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मालक म्हितो
धनी म्हितो..
बाईसाहेब नाहीतर मॅडम म्हितो.
मी त्यांचे तोंड फाटे्तोर्र कौतक
ु करतो..
मी त्यांची प्रत्येक गोष्ट किी योग्य नन एकदम परफे क्ट आहे ते सांगत नफरतो..
त्याच्ं या ननिायिमतेचे कौतक
ु मी नाहीतर कुिी करार्े?
त्याचं े गिु गान मी नाहीतर कुिी करार्े?
मी त्यानं ा नेता मानतो
मी त्यांना त्राता मानतो..
कधी त्यांना अर्तार म्हितो..
कधी देर्दतू तर कधी तारिहार म्हितो ..
मी इतक्यार्रच थांबत नाही..
मी ते सर्ाांस सांगतो..
अलम दनु नयेत डंका नपटतो..
असलेल्या नसलेल्या गिु ांचा र्षाार् त्याच्ं यार्र करतो..
त्याच्ं यानिर्ाय मला जगाची कल्पनाही किी करर्त नाही ..
मला प्रश्न पडतो..
त्यांच्यानिर्ाय आम्हा पामरांचा उद्धार कोि करिार?
आम्हाला त्राता कोि?
आमचा र्ाली कोि?
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आमचा उद्धार करिारा तोच तो एक..
ईश्वरी अंि असिारा..
नेता, त्राता, रिि कताा.. तारिहार ..उद्धार कताा.. कताा करनर्ता.
मी त्यांचे गिु गान करताना थकत नाही ..
त्यांची आरती म्हिनू मी सर्ाांस त्यांची महती र्निातो ..
त्याचं ा नखाची सर यार्ी म्हिनू मी त्यांच्या चरिी लीन होतो..
त्याचं ी एकही चक
ू होत नसल्याचे मला ठाऊक आहे..
.. म्हिनू मी त्यानं ा सदैर् होकार भरतो..
कुिी त्याबद्दल मला होयबा म्हिेल याची पर्ाा मी करत नाही ..
उलट अिा दैर्ी अर्ताराचा पाईक असण्याचा मला अनभमान र्ाटून ऊर
भरून येतो.
मला त्यांच्या नर्रोधी लोकांबद्दल भयंकर संताप र्ाटतो..
अिा दैर्ी व्यक्तीला नर्रोध कुिी कसा करू िकतो?
नाही, मला कीर् नाही येत त्याच
ं ी..
ननव्र्ळ राग येतो.. संताप ..
अगदी तळपायाची आग म्तकात जाईल असा..
अिा नतद्रष्टांमळ
ु े होिाऱ्या नक
ु सानामळ
ु े मला अिांबद्दल चीड र्ाटते..
पि मी गप्प नाही बसत..
ना ना प्रकारे मी त्यांची तोंडे बंद करू िकतो.. िकतो म्हिजे करतोच..
आपल्या धन्सयाची सेर्ा करून धन्सय र्ाटून घेिे.. ही माझ्या आयष्ु याची इनत
कताव्यता..
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त्याचा मला गर्ा आहे.. अनभमान आहे..
मग मला कोिी काहीही का म्हिेना?
कुिी म्हिे होयबा
कुिी म्हिे लाचार..
कुिी म्हिे चमचा
कुिी म्हिे काही
तर कुिी म्हिे काहीबाही ..
काही म्हिा..
काटा म्हिा की सरु ी
की म्हिा चमचा..
मला फरक नाही पडत..
आनि मी एकटाच नाही..
माझ्याबरोबर अजनू नकतीतरी आहेत..
आमच्यातही पळा पळा कोि पढु े पळे तो म्हिनू ्पधाा आहे..
.. तरी आमच्यात एक गोष्ट समान आहे..
आम्ही सारे एक आहोत..
म्हिजे कुिी म्हिेल एका माळे चे मिी आहोत..
म्हिोत..
मी तर बेलािक आनि अनभमानाने म्हिेन ..
आनि आम्ही चमच्यांच्या फौजा..
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सत्कय ..
मी कोि?
खरे सागं तो.. िपथेर्र सागं तो..
िपथेर्र सत्य सागं तो.. आनि सत्यानिर्ाय दसु रे काहीही सांगत नाही ..
पि नाही. तमु चा नर्श्वास नाही बसिार.
तमु चा नर्श्वास माझ्यार्र सहजासहजी बसेलच कसा?
नाही म्हिजे मी कोिी अफर्ा नाही.
मी कोिी कोण्या बातमीदाराने आकसाने म्हिा की पैसे देऊन म्हिा नदलेली
बातमी नाही.
मी म्हिजे कोण्या राजकारण्याच्या तोंडून चक
ु ू न नकंर्ा मद्दु ामहून बाहेर
पडलेला िब्द नाही.
ना ही मी कुठे पेड न्सयजू म्हिनू छापनू आलेली नप्रंट न्सयजू आहे.
मी हे सर्ा नाही ..
.. तर तमु चा नर्श्वास बसिार कसा?
नाही म्हिजे तम्ु हा लोकानं ा कसे चटपटीत नन चमचमीत काही नदसले की ते
चरु चरु ीत आनि चकचकीत सत्य र्ाटते.
ते असते ते कपड्यांच्या आर्रिात झाकलेले.
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कुिी त्यास अंगडी टोपडी घालतात.
कुिी त्यास अगदी भारीतील र्ल
ू न नाहीतर नसल्कची भरजरी र्स्त्रे ल्यार्यास
लार्तात.
कुिी त्यास अगदी ओळख न पटार्ी असा मेकअप करर्नू पेि करतात.
सर्ाांना त्याच्या बाह्यरंगात रस असतो.
अतं रंगी पाहण्याची तिी गरज नसते फार.
पि काही असो..
त्याचे रूप आकषाक..
बाह्यांग आकषाक..
चटपटीतपिात पढु े..
आनि र्डा आॅॅफ माऊथ म्हितात ना तिी प्रनसद्धी झटकन नमळते त्यास..
अगदी जनसामान्सय आर्ेगाने नर्द्यतु र्ेगाने त्यास पढु े पोहोचर्तात..
नतथे मग माझे काम काय?
मी अगं चोरून बाजसू ..
त्या भरजरी र्स्त्रांनकतांसमोर मी..
लक्तरे ल्यायलेले..
बाकी सर्ा गोड
नकंर्ा कदानचत गोग्गोड ..
नकंर्ा चर्दार .. मसालेदार आनि
चनर्ष्ट!
मी कडू..
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कडूजार नकंर्ा कडर्ट..
पि मी असतेच..
म्हिजे मला मरि नाही म्हितात..
नन माझा नर्जय ठरलेला असेही म्हितात..
म्हितात म्हिजे असिार तसेच!
पि डे टु डे मध्ये माझ्याकडे ढुक
ं ू न पाहायला र्ेळ आहे कोिाकडे?
लोकासं मोर मी म्हिनू ज्यास नकंर्ा नजस आिले जाईल त्यास नकंर्ा तीस
लोक मी असल्याचे मानतात..
माझा नर्जय ठरलेला..
पि तो िेर्टी..
सगळे काही पयााय संपले की लोक माझ्याकडे र्ळण्याचा नर्चार करतात
म्हिे..
मी नतथेच आजबू ाजसू असते.
बघिाऱ्यास नदसते..
त्यापेिा खरे तर खरे काय ते बघण्याची इच्छा असिाऱ्यास नदसते..
अंनतम नर्जय माझाच म्हिे..
पि हा िेर्ट आधी होतो मग माझा नर्जय होतो..
..की माझा नर्जय झाला की िेर्ट होतो?
कोिास ठाऊक!
खरी गोष्ट एकच आहे..
मी सत्य आहे..
133

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

होय .. तेच सत्य, ज्याबद्दल सारे कळर्ळून बोलतात.
साधू संत ज्याची कास धरार्यास सांगतात तेच सत्य ..
सत्यमेर् जयते म्हितात.. ते सत्य ..
ज्यास मरि नाही, ते सत्य..
आपल्या रूपड्यात र्ेि बदलनू गोंडस ्र्रूपात उभे असिाऱ्या असत्यांच्या
कळपात अगं चोरून उभे असलेले ..
एक सत्य!
मला ठाऊक आहे तमु चा असा नर्श्वास बसायचा नाही ..
म्हिजे सत्य सत्य म्हितात ते मीच यार्र नाहीच बसिार नर्श्वास ..
कारि ..
माझा नर्जय असा तसा इतक्यात काही व्हायचाच नाहीये ..
कारि अजनू िेर्ट आलेला नाही ..
िेर्ट येईल नन तोर्र नटकून रानहलेले मी..
.. तर ते एक सत्य..
ते एकच सत्य..
आनि तेच एक सत्य!

134

तेवढं सोडून बोला

डॉ. ननतीन मोरे

इन्स्टुंट देशभक्त
आजकाल नकती सोपे झालेय नाही?
नाही म्हिजे पर्ू ी काय होते ना की देिभक्ती र्गैरे साठी कुठे कुठे काय काय
करार्े लागायचे. अगदी पारतंत्र्यात तर अजनू च कठीि होतं ते.
लोक मोच्याात काय जायचे, सरकार नर्रोधी घोषिा काय द्यायचे..
कुिी लोक भार्ना चेतर्ण्याच्या नार्ाखाली भाषिे ठोकायचे.
पेपरातनू टीका नटप्पिी काय नन सत्याग्रह काय.. सभा संमेलने काय..
त्यातील काही धाडसी तरुु ं गात र्गैरे जायचे. ्र्ातंत्र्य दृनष्टपथात आले तेव्हा
तर काही द्रष्टे पढु े मागे नेते म्हिनू नमरर्ण्यासाठी तरू
ु ं गात गेले म्हिे.
असतील.
नकंर्ा नसतील ही.
हल्लीची नपढी आमची. ऐकून मानहती.
नाही म्हिजे तसा इनतहास ठाऊक आहे आमच्या नपढीला.
आम्हाला हर्ा तसा तो आम्ही ठाऊक करून घेतो.
आम्हाला हर्ा तसा त्याचा अनभमान बाळगतो.. कधी कधी नमरर्तो देखील.
आनि आमच्या गर्ााचे घर कधी खाली येत नाही ..
तर सागं त होतो ते सल
ु भीकरिाबद्दल..
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प्रगती झाली तसे सारे काही सल
ु भ सोपे होते गेले. होिारच. त्यासच तर
प्रगती म्हितात ना? ज्ञान पढु े गेले.. नर्ज्ञान पढु े गेले..
नसु ते सज्ञान ही आता नर्द्वान म्हिनू गिले जाऊ िकतात इतका प्रगतीचा
पल्ला गाठला गेला.
कराग्रे मानहतीचा साठा आला.
एका बोटाच्या नक्लकर्र सर्ा ज्ञान नर्ज्ञान तंत्रज्ञान आले..
ते व्यासंगाचे नदर्स मागे पडले.
चारिे बक
ु े र्ाचनू र्ाच्पती म्हिर्िाऱ्यांचा तोरा पार उतरला.
हळद नपऊन इन्स्टंट गोरे होण्याचा सल
ु भ सोपा मागा आला.
र्ेग र्ाढला.
आमच्या नपढीचा आर्ेगही र्ाढला..
सारे काही नडनजटल होण्याचा जमाना आला.
सारे काही ििाधाात.
सारे काही इन्स्टंट.
त्यात मग आमची देिभक्ती किी मागे राहिार?
इन्स्टंट देिभक्तीचे पयााय उपलब्ध झाले..
कुिी त्यास कुनत्सतपिे आमाचेअर पॅनट्रयाॅॅनटझम म्हिनू नहिर्ू लागले..
ते तेच असिार जन्सु या जमान्सयातील..
आपल्या तप्र्ीपिाचा तोरा नमरर्त देिभक्तीचा नदडं ोरा नपटिारे .
आपल्या ज्ञानी असण्याचा गर्ा करिारे ..
त्याच्ं या गर्ााचे घर कधी न कधी खाली यायचेच होते.. ते आले.
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पि आम्ही त्यांना नाही भीक घालिार..
आता आम्ही त्यांच्या तोडीचे..
नव्हे तर त्यांच्याहूनही पढु े गेलेले देिभक्त.
आम्ही सकाळ पासनू रात्रीपयांत असतो ते कराग्रे देिभक्ती नचटकर्नू .
मग ते तंत्र्नेही फे सबक
ु इन्स्टा नन ट्नर्टर नाहीतर नर्द्यापीठतल्ु य
व्हाॅॅटसॲ
् प असो..
प्रभातसमयी पर्ू ी प्रभातफे ऱ्या ननघत.
आम्ही प्रभातसमयी नडनजटल फे री काढतो.
आम्ही गगु लाधाररत ज्ञान गंगेत डुबकी मारून सकाळी िनु चभातू होतो.
एके क करून सारे र्ाचनू एके का नर्रोध मताच्या नचंधडया उडर्तो.
आम्हाला र्ज्या काही नाही.
इनतहास भगू ोल नागररक िास्त्रापासनू राजकारि धमाकारि..
भौनतक रसायन जीर् िास्त्रापासनू ते त्या साऱ्यासं परू
ु न उरिारे ज्योनतष
िास्त्र..
आमचा अनभमान नन गर्ा गल्ली पासनू नदल्लीपयांत ओसंडून र्ाहात
आम्हाला कुठे खट्टु नर्रोधी मताचा आर्ाज आला तर त्यार्र तटु ू न पडण्यास भाग
पाडत असतो.
आम्ही त्यार्ेळी मागेपढु े पाहात नाही.
मागे तर हटतच नाही.
समोर कोि आहे याचा मल
ु ानहजा आम्ही ठे र्त नाही.
या नठकािी सारे च समान.
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सदैर् सैननका पढु ेच जायचे हे आमचे ब्रीद.
सीमेर्र सैननक लढतात तसे आम्ही नडनजटल सैननक..
जे जे आम्हास राष्ट्र सं्कृ ती सं्कार धमा इनतहास रूढी परंपरा ररर्ाज सिर्ार
इत्यादी नर्रोधी र्ाटते त्यानर्रूद्ध आम्ही मोबाईल परजनू उभे ठाकतो.
अगदी अष्टौप्रहर.
सकाळी सरू
ु झालेला हा देिभक्ती यज्ञ आम्ही ननद्राधीन होईपयांत चालर्तो.
आमच्या या यज्ञात आम्ही आमच्या भार्भार्नांिी म्हिजे अथाातच
आमच्या देिािी द्रोह करिाऱ्या साऱ्यांची आहुती देतो.
आमचे कताव्यच आहे ते!
कारि िेर्टी देिभक्ती म्हिनू काही असते की नाही?
देिाचे ऋि म्हिनू काही असते की नाही?
आम्ही मागे हटत नाही.
नडनजटल सैननक म्हिनू आम्ही बाह्या सरसार्नू मग अिा देिद्रोह्यांच्या मागे
पडतो..
मग खि
ु ाल म्हिो कुिी यास आमची आमाचेअर देिभक्ती ..
खरे तर प्रगती प्रगती म्हितात ती हीच!
आम्ही आनि आमची इन्स्टंट देिभक्ती ..
.. म्हटले ना नकती सोपे झालेय आजकाल?
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डॉ. ननतीन मोरे याचं ी ३९+२ प्रकानशत पस्ु तके
यांच्या कव्हरवर नललक करताच (नेट असल्यास) पस्ु तक उघडेल.
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे पंधरावे वर्ष
डॉ. हनिीन मोरे यांचे िे बेचाळीसावे पुस्िक.
डॉ. ननतीन मोरे एक यशस्वी श्वसनरोगतज्ञ आहेत आनण एक उत्साही
लेखकही. त्यांच्या लेखनात एक टवटवी असते. त्यांचा नवनोद कोणाच्या व्यंगावर
आधाररत नसतो, स्तर सोडत नाही. समाजातील अननष्ट नवसंगतीवर ते आपल्या
नवनोदातनू नेमकं बोट ठे वतात. समझदार वाचकानं ा त्यांचा इशारा काफ़ी असतो.
त्यामळ
ु े त्यांच्या नमम नवनोदाचा एक फ़ॅ नवगम ननमामण झाला आहे. ते फ़क्त नवनोदी
सानहत्य नव्हे तर ननरननराळ्या प्रकारचे लेखन नलहीतात. त्यानं ी गेली अनेक वर्षे
आपले लेखन ननरंतर चालू ठे वले आहे. त्यांना प्रकाशक नमळायला तोटा नाही. पण
त्यांना आपली पस्ु तके जास्तीत जास्त लोकांपयंत नेणारे आनण प्रकाशनप्रनिया
सल
ु भ असणारे प्रकाशन हवे होते. त्यांनी ई सानहत्यची ननवड के ली.
डॉ. ननतीन मोरे यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई सानहत्य-च्या
माध्यमातनू जगभरातील मराठी र्ाचकांना नर्नामल्ू य देतात. असे लेखक ज्यांना
लेखन हीच भक्ती असते. आनि त्यातनू कसलीही अनभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या
सदु र्ै ाने गेली दोन हजार र्षे कर्ीराज नरें द्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तक
ु ारामांपासनू ही
परंपरा सरू
ु आहे. अखडं . नदनानाथ मनोहर(४ पस्ु तके ), शभं ू गणपल
ु े(९पस्ु तके ), डॉ.
मरु लीधर जावडेकर(९), डॉ. वसंत बागल
ु (१९), शभु ांगी पासेबंद(१३), अनवनाश
नगरकर(४), डॉ. नस्मता दामले(९), डॉ. ननतीन मोरे (४२), अनील वाकणकर (९),
फ्रानससस आल्मेडा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनतं पावसकर(४), मधू
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नशरगावं कर (८), अशोक कोठारे (४७ खडं ांचे महाभारत), श्री. नवजय पाढं रे
(ज्ञानेश्वरी भावाथम), मोहन मद्वण्णा (जागनतक कीतीचे वैज्ञाननक), संगीता जोशी
(आद्य गझलकारा, १८ पस्ु तके ), नवनीता देशपाडं े (७) उल्हास हरी जोशी(७), ननं दनी
देशमख
ु (५), डॉ. सजु ाता चव्हाण (८), डॉ. वृर्षाली जोशी(३७), डॉ. ननममलकुमार
फडकुले (१९), CA पनु म संगवी(६), डॉ. नंनदनी धारगळकर (१५), अंकुश
नशगं ाडे(२२), आनदं देशपाडं े(३), नीनलमा कुलकणी (२), अनानमका बोरकर (३),
अरुण फडके (६) स्वाती पाचपांडे(२), साहेबराव जवंजाळ (२), अरुण नव.
देशपाडं े(५), नदगबं र आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुंधती बापट(२), अरुण
कुळकणी(१२), जगनदश खांदवे ाले(६) पंकज कोटलवार(५) डॉ. सरुु ची नाईक(३)
डॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकडे(६), श्याम कुलकणी(५), नकशोर कुलकणी,
रामदास खरे (४), अतल
ु देशपाडं े, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य भापकर, मग्ु धा कनणमक(३),
मंगेश चौधरी, बंकटलाल जाज(ू ३) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक
ई सानहत्याच्या द्वारे आपली प्ु तके लाखो लोकापं यांत नर्नामल्ू य पोहोचर्तात.
अिा सानहत्यमतू ीच्ं या त्यागातनू च एक नदर्स मराठीचा सानहत्य र्ृि जागनतक
पटलार्र आपली ध्वजा फडकर्ील याची आम्हाला खात्री आहे. यात ई सानहत्य
प्रनतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी
रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयाला येत आहेत. आनि
या सर्ाांचा सामनू हक ्र्र गगनाला नभडून म्हितो आहे.
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आनि ग्रंथोपजीनर्ये । नर्िेषीं लोकीं “इ”यें ।
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