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

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल
आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.

तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव 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.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करीि आिे

अनाहुि

लेखक

जगददश खाांदेवाले

अनवहुत
लेखक... जगशदि खवदां र्े वले
फ्लॅट नां ११३ शिर्िांकर सोसवयटी.
शिर्तीर्ा नगर कोर्रुड पिु े ४११०३८
िो. नां ९१५८६६१६३८
Email id – jlkhandewale@gmail.com

या पुस्िकािील लेखनाचे सवव िक्क लेखकाकडे
सुरहिि असून पुस्िकाचे ककां वा त्यािील अांशाचे
पुनर्ुवद्रण व नाट्य, हचत्रपट ककां वा इिर रुपाांिर
करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेणे
आवश्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारवाई
िोऊ शकिे.

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43
and 66 of the IT Act 2000. 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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शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.

•

आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू शकता.

• हे ई पु्तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी
घेणे आवश्यक आहे

उद्यिी आशि न्सयवय यव ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन तर्फे प्रकवशित
झवलेल्यव िवझ्यव दोन्सही कवदबां ऱयवांनव र्वचकवांनी उदडां प्रशतसवद
शदल्यवने िी ही शतसरी कवदबां री सवदर करीत आहे.
आपिवस ही कवदबां री पि आर्डेल अिी आिव करतो.
ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन टीमचे व श्री सनु ील सविांत यवांचे शर्िेष
आभवर.

अपािपशत्कव
माझे नातू शच. ओजस (वय र्षे दहव) आशि शच. शर्रवज
(र्य र्षे तीन)
याांच्या सहकवयवाशिर्वय मी एक िब्दही शलहू िकलो
नसतो….

कादबं री विषयी थोडेसे
कवही शर्शिष्ट कवलवर्धीनतां र घटनव ्र्त:ची
गती धवरि करतवत र् तम्ु ही र्फक्त सवक्षीदवर
असतव असे शिगेशडयर बवत्व नेहिी म्हिवयचे
त्यवची सेकांड लेफ्टनटां रवजेिलव प्रशचती येऊ
लवगली होती.
सेकांड लेफ्टनांट रवजेिलव हव अनभु र् इतकव
अनपेशक्षत होतव की आल्यव प्रसांगवलव सविोरे
जवत असतव कताव्य पवलनवचव आनांद पि तो
व्यक्त करू िकत नव्हतव.
जे कवही त्यवच्यव बवबतीत घडत होते त्यवकरतव
कोिवलवही दोष न देतव तो ज्यव आत्िशर्श्ववसवने
सविोरे जवतो त्यवलव खरांच तोड नवही.
यवलव तो कसव सविोरव जवतो यवचव हव आढवर्व.

जेथे जातो तेथे। तू माझा सांगाती ।
चालविसी हाती । धरोवनया ॥१॥
चालो िाटे आम्ही । तझ
ु ाची आधार ।
चालविसी भार । सिे माझा ॥२॥
बोलो जाता बरळ । करीसी ते नीट ।
नेली लाज, धीट । के लो देिा ॥३॥
तुका म्हणे आता । खेळतो कौतूके ।
जाले तझ
ु े सख
ु । अंतबााही ॥४॥
सतं तक
ु ाराम

अनाहुत
लेखक : जगवदश खांदेिाले

या कादबां रीतील सवव घटना, स्थळे
व व्यक्ती काल्पवनक असनू त्याचां ा
कोणाही व्यक्ती स्थळ वा घटनेशी
साम्य आढळल्यास तो वनव्वळ
योगायोग मानावा.

सादल
मी राजेश. राजेश पवार. आमचे सादल हे वहरवेगार सपां न्न गाव
कोल्हापरु पासनू चाळीस वकलोमीटर अांतरावर आहे. गाव काही
फारसे मोठे नाही. सवव वस्ती आमच्याच भाऊबांदाांची म्हणजे
पवाराचां ी आहे. लोकसख्ां या जेमतेम तीन हजार आहे. सववच
पवाराांना ते करत असलेल्या व्यवसायावरून नावे पिली आहेत.
जसे चाकरमाने पवार, दधु वाले पवार वगैरे. तसे माझ्या घराण्याचे
नाव आहे फौजी पवार कारण उघि आहे. आमच्या घराण्यातील
सवव परुु ष वमसरूि फुटली की सैन्यात दाखल व्हायचे, वतथली
नोकरी सपां ली की नागां र हाती धरायचे.
माझ्या बाबतीतही काही वेगळे घिायची शक्यता नव्हती.
साधारण पणे १९६७ साली, त्यावेळची मॅट्रीक परीक्षा पार
झाल्याबरोबर आबाांनी म्हणजे माझ्या आजोबाांनी मला NDA चा
फॉमव भरायला सावां गतले. अपील वगैरे करण्यात तसा काहीच अथव
नव्हता, तरीपण मी मला इवां जवनयररांग वशकायचे आहे असे साांगनू
बवघतले. त्यावर वतथला बॉन्ि सांपल्यावर काय करायचे ते कर असे
लष्करी खाक्यातले उत्तर वमळाले. माझी सेनेत जायची इच्छा
नव्हती असे नाही, पण मला आपले उगीच वाटायचे की लष्करात

आपली ववचारशक्ती वापरायला जास्त वाव वमळत नाही. वकांवचत
नाखश
ु असलो तरी मी एकदा हाती घेतलेले काम नेहमीच नेटाने
करतो. त्यानसु ार मी अभ्यासात अवजबात हयगय के ली नाही.
परीक्षा होई पयंत कोल्हापरू लाच मक्ु काम के ला. जेवढे मागवदशवन,
क्लासेस वगैरे करता येतील तेवढे के ले व NDA ची परीक्षा पार
झालो. तीन वषांचे खितर प्रवशक्षण झाल्यावर मी ‘सेकांि लेफ्टनांट’
या वशकाऊ श्रेणीत मद्रास रे जीमेंटला रूजू झालो. ते वषव होते
१९६९. या उमेदवारी काळात मी कमाांिो प्रवशक्षणाचा ववकल्प
वदला. बऱ्याच कठोर चाचण्यानांतर माझी याकरता वनवि झाली व
चेन्नईला प्रवशक्षण सरू
ु झाले.
आतापयंतचे पररश्रम काहीच नव्हते असे पवहल्या
आठवियातच मला जाणवायला लागले. १०० वकलोमीटर अांतर
२५ वकलो वजन घेऊन चालणे, धावणे, पाव वलटर पाण्यावर सांपणू व
वदवस-रात् काढणे असे खितर जीवन होते. कोणतीही वनरूपद्रवी
वस्तू घातक शस्त्र म्हणनू कशी वापरता येते, सदैव दक्ष राहणे म्हणजे
काय असते हे वकांवचत मासले झाले. पण एक गोष्ट मात् नक्की की
यामळ
ु े तमु चा आत्मववश्वास प्रचांि वाढतो. एखाद्या ऑशलपां ीक
पदक ववजेत्याला हेवा वाटेल अशी तमु ची शरीरसांपदा होते. हे सवव
पररश्रम घेत असतानां ा रोज रात्ी पाठ टेकतानां ा असे वाटायचे की

कोणत्या वाईट क्षणी आपण हा पयावय वदला. क्ववचत असेही
वाटायचे की हे सवव कधी उपयोगात येईल? ते चाळीस आठविे
माझ्या आयष्ु यातील सवावत कठीण क्षण होते. पण तेच मला
आयष्ु यभर परु ले. १९७० च्या मध्यात मला आमच्या कमाांविांग
ऑवफसरने भेटण्यास बोलावले. कमाांविांग ऑवफसरने भेटायला
बोलावणे ही सैन्यात एक दवु मवळ घटना असते. सरळ मद्दु यावर येत
लष्करी खाक्या नसु ार त्यानां ी अगरताला येथे विगेवियर बात्ानां ा
ताबितोब ररपोटव करण्यास सवांशगतले.
विगेवियर बात्ा हे एक ववलक्षण व्यवक्तमत्व होते.
प्रथमभेटीतच स्वत:बद्दल समोरच्याचे मत खराब होईल याची ते
पणू वपणे काळजी घेत. गोरापान वणव, वकांवचत स्थल
ु तेकिे झक
ु णारी
शरीरयष्टी, सव्वा सहा फूट उांची, खास खजावतला आवाज या
वनसगवदत्त देणग्या त्याांना लाभल्या होत्या. गोल वभांगाच्या सोनेरी
बारीक काि्याच्या चष्म्यातनू जगाचे चौफे र वनरीक्षण करणारे
बाररक लक
ु लणु ारे िोळे, यामळ
ु े समोरचा माणसू अनावधानानी
त्यानां ा कमी लेखण्याची चक
ू कररत असे. पण या फसव्या
व्यवक्तमत्त्वा मागे एक कुशाग्र मेंदू सतत जागृत व कायवरत असतो हे
त्याच्ां या सांपकावत आलेले सववजण जाणनू होते. त्यामळ
ु ेच त्याांना
सववत् मान वमळत असे. माझी व त्याच
ु ाखत सेनेच्या
ां ी पवहली मल

मख्ु यालयात झाली. “ये राजेश, मी तझु ीच वाट पाहत होतो. ” असे
शद्ध
ु मराठीत त्यानां ी माझे स्वागत के ले. माझ्या चेहऱ्यावररल
आश्चयव बघताच ते अगदी सहजगत्या म्हणाले की मराठी, गजु राती,
बांगाली या भाषापण त्यानां ा चाांगल्या येतात म्हणजे द्राववि
पांचभाषाांवशवाय. हा पण खल
ु ासा त्याांनी लगेच के ला.
'' सर, अजनू कोणत्या भाषा तम्ु हाला येतात?'' न राहवनू मी
ववचारलेच. ''इग्रां जी आवण रवशयन. ' ते शाांतपणे उत्तरले आवण हो
तल
ु ा सागां ायचे रावहलेच, उद्यापासनू तल
ु ा माझ्याबरोबरच राहायचे
आहे. तेही नागरी वेषात, तसेच हे लष्करी रीवतररवाज वगैरे सवव बाद
समजले?. ''
दसु ऱ्या वदवशी माझ्यावशवाय अजनू वतघेजण आलेले होते.
बात्ाांनी थोिक्यात प्रोजेक्ट समजावनू कामाची रूपरेखा ववशद
के ली. पररवस्थती आम्हाला माहीत नव्हती असे नाही पण इतक्या
ससु गां तपणे कोणी सागां ीतली नव्हती इतके च.
बात्ाच्ां याच शब्दात सागां ायचे झाले तर मळ
ु ात भारताची
फाळणी वहच एक मोठी चक
ू होती. त्यातही पावकस्तान ची वनवमवती
सांपणू वपणे अनैसवगवक होती. के वळ धमावच्या पायावर आवण इतक्या
कमी कालावधीत एक नवीन देश तयार करायची घाई टाळता
आली असती. असो, घिलेल्या घटने वर आपण काही करू शकत

नाही, झाले ते झाले अशी वटप्पणी करीत ते पढु े म्हणाले इग्रां जाांनी
के लेली चक
ू सधु ारण्याची सधां ी वनयतीने आपल्याला वदली आहे.
पावकस्तानच्या वनवमवतीपासनू च पवू व पावकस्तानला सापत्न
वागणक
ू देणे सरू
ु झाले होते. जसे मल
ु की व लष्करी दलाांमध्ये
दय्ु यम प्रवतवनवधत्व, ववलवां बत सरकारी योजना, अपरु ी सरकारी
मदत वगैरे. त्यामळ
ु े ववचारवतां आवण सामान्य नागररक कमालीचा
प्रक्षब्ु ध आहे. त्यातच बांगाली भाषेची गळचेपी के ल्याने त्याांच्या
बगां ाली अवस्मतेवर घाव बसला आहे. त्यामळ
ु े ते उठाव करण्याच्या
मनवस्थतीत आहेत. त्याांना आपल्याला पावसाळा सरू
ु व्हायच्या
आत प्रवशवक्षत करायचे आहे. ''
'' सर, हे सवव करण्याऐवजी आपण आताच का पवू व पावकस्तान
मक्त
ु करू नये?''मी ववचारले.
“दोन गोष्टी करता” बात्ा उत्तरले, ''एकतर यद्ध
ु ही एक महा
खवचवक बाब आहे. आपण आत्ता काही कृ ती के ल्यास ववजयी
ज़रूर होऊ, पण हानी खपू होईल, म्हणनू आपल्याला झटपट
सांपणारे यद्ध
ु करायचे आहे. त्याकरता हे प्रवशक्षण. दसु रे म्हणजे
आतापयंतचा इवतहास साक्षी आहे की, आपण कधीही आक्रमण
के लेले नाही. म्हणनू आपण अशी कोणतीही कृ ती करायची नाही

की ज्यामळ
ु े यद्ध
ु सरू
ु होईल. शेवटी प्रत्येकाला आपली लढाई
स्वत:च लढायची असते. ''
दसु ऱ्या वदवसापासनू आमचा प्रवास आवण वनवास सरू
ु
झाला. वनरवनराळ्या कें द्राांना प्रवशवक्षत करणे. वेळ पिल्यास
त्याच्ां याबरोबर गवनमी हल्ल्यात भाग घेणे. त्याच्ां यात योग्य तो
समन्वय साधणे. यात आम्ही सवव इतके मग्न झालो की के व्हा
पावसाळा सरू
ु झाला हे पण कळले नाही. या दरम्यानच बात्ा हे
गरु रल्ला वॉरफे अर मधील एक वनष्णात तज्ञ आहते हे पण कळून
चक
ु ले. जसे जसे पवू व पावकस्तानी नागररक दले (ज्याांना आता मक्त
ु ी
वावहनी म्हणनू सांबोधण्यात येत होते) या तांत्ात वनष्णात व्हायला
लागली, तसे तसे बात्ानां ी हळूहळू सपां णू व जबाबदारी त्याच्ां यावर
सोपवायला सरुु वात के ली.
आपले सैन्य जेव्हा कारवाई करे ल तेव्हा याांनी आतनू उठाव
करून आपल्याला यद्ध
ु लवकर सपां वण्यासाठी मदत करावी ही
त्याांची मळ
ू रूपरे खा होती.
ववववध कारवायाांमधे प्रत्यक्ष भाग घेतल्याने तसेच
याह्याखानच्या सैन्याने के लेले अन्वनीत अत्त्याचार प्रत्यक्ष
बवघतल्याने म्हणा, नकळत माझ्यात एक बदल झाला होता. तो
म्हणजे मी सांवेदनावहन होवू लागलो होतो. दया-माया या गोष्टी

माझ्या मनातनू हद्दपार होऊ लागल्या होत्या. कदावचत बात्ाांना पण
हा माझ्यातील बदल जाणवला असावा. म्हणनू एक वदवस (जल
ु ै
१९७१) त्याांनी मला बोलावनू घेतले व साांवगतले की उद्यापासनू
आपण वदल्लीत काम करायचे.

वदल्ली
वदल्लीतील कामाचा प्रकार आतापयंतच्या कामाच्या पेक्षा
पणू वपणे वेगळा होता. येथे बात्ा ववववध राजनैतीक वतवळ
ु ात
वावरायला लागले. तेही इतक्या सहजतेने की ही व्यक्ती गरु रल्ला
वॉरफे अरमधे तज्ञ आहे, वबकट यद्ध
ु प्रसगां ी मात करण्यात वनष्णात
आहे, हे कोणालाही साांगनू पण खरे वाटणार नाही. अथावत् ते पवू व
पावकस्तान (आता बाांगलादेश म्हणनू सांबोधन वापरायला सरुु वात
झाली होती) स्वतत्ां झाल्यावर त्याला कोणते देश, समाजातील
मान्यवर, बवु द्धवांत मान्यता देतील, या दृष्टीने त्याांची पवू वतयारी सरू
ु
असावी. हा अथावत् माझा एक अांदाज होता. त्याांनी तसे कधी स्पष्ट
साांवगतले नाही. मी पण ववचारले नाही. हेरवगरीचे जाळे ववस्तारीत
करण्याची पण शक्यता होतीच. येथील माझे एकमेव काम म्हणजे
बात्ाचां े रक्षण करणे एवढेच होते.
अशातच एक वदवस ते फारच वचतां ाक्रातां वदसले. आम्ही
मख्ु यालयात जात होतो. परत येताांना ते सहजगत्या मला म्हणाले,
''राजेश, मी साांगेन ते तू करशील काय?''
'' का नाही, You are my Boss. ''

'' मी वररष्ठ, कवनष्ठ या नात्याने नाही म्हणत. ''
''मग?''
''मी एक फार मोठा िाव खेळणार आहे. जर वजक
ां लो तर प्रश्नच
नाही पण जर काही ववपरीत घिलेच तर मला तझु ी मदत लागेल. ''
'' सर, माझ्यावर ववश्वास ठे वा. ''
अजनू काहीतरी साांगण्याचा त्याांचा ववचार होता पण
तेवढयात मेन गेट आले आवण ते गप्प झाले. रात्ी दहा वाजता ते
अचानक मला म्हणाले, '' चल आपल्याला हॉटेल िायमांि ला
जायचे आहे.'' “काय? कशाला?” असे ववचारायची पद्धत
नव्हतीच. त्यामळेु मी वनमटू पणे गािीत बसलो. हे एक फाईव्ह स्टार
हॉटेल असनू अती उच्चपदस्थाांची त्यात वदवळ असते, एवढेच मी
ऐकून होतो. पावकं ग लॉटच्या बऱ्याच आधी ते उतरले. मला गािी
पाकव करायला सागां नू त्यानां ी त्याच्ां या व माझ्या घियाळाची वेळ
एक करून घेतली. नांतर मला ते शाांतपणे म्हणाले यानांतर बरोबर
वीस वमवनटाांनी तू मला रुम नां १०१ मधे भेट. मी गािी पाकव करून
परत ररसेप्शनला येईपयंत ते गेले पण होते.
आम्ही दोघेही साध्या वेशात असल्याने कोणी ववशेष लक्ष
वदले नाही. साधारणपणे १०/१५ वमवनटे मला रे गाांळताांना बघनू

ररसेप्शवनष्ट माझ्याकिे रोखनू बघू लागली. तेवढयात वीस वमवनटे
झाल्याने मी पटकन रुम नां १०१ किे वनघालो.
रुम न.ां १०१ चे दार वकांवचत उघिे होते. दरवाजा उघिून मी
आत गेलो. सटू फारच प्रशस्त होता. दार हळूच उघितानां ा बघनू
सिोरच्यव सोफ्यावर बसलेले बात्ा हलके च म्हणाले, ''बरे झाले
राजेश तू वेळेवर आला. आता पटकन दार लाव व माझ्यासमोर
येऊन बस. '' त्याांनी साांवगतल्याप्रमाणे मी के ले. सटू मधील मांद
प्रकाशाला माझी दृष्टी जेंव्हा सरावली तेंव्हा माझ्या लक्षात आले
की त्याांच्या हातात वपस्तल
ू होते व साधारण सहा सात फुटावर एका
पन्नाशीतल्या भपके बाज पेहरावातल्या माणसाचे प्रेत पिले होते.
त्याला बात्ानां ी पॉईट ब्लँक अतां राहून गोळी घातली असावी.
मी काही ववचारायच्या आतच बात्ाांनी साांगायला सरुु वात
के ली. त्याांचा स्वर थोिा वखन्न वाटत होता.
''माझा नाईलाज होता राजेश. त्यानी मला िबल क्रॉस
करण्याचा प्रयत्न के ला. ''
''मी समजू शकतो सर. ''
'' तो कोण आहे, सॉरी, होता, तल
ु ा कल्पना आहे?''
''नाही सर. ''
'' रवफक, पवशक्तवन र्शकलवतीचव उच्च पद्र् अशधकवरी !”

“ ओ हो, मग तर फारच गांभीर प्रकरण आहे. ”
“हो, सध्याच्या पररवस्थतीत तर पावकस्तानच्या हातात
कोलीत वदल्यासारखे होईल. ”
यावर पण हो म्हणण्यापलीकिे मी काय करू शकत होतो.
“भारत सरकार तर आपल्याला चक
ु ू नही पाठीशी घालणार
नाही. कारण हे वमशन पणू वपणे अनवधकृ त आहे. ”
मी परत सहमती दशवववली.
“ सर, समजा मी या प्रेताची ववल्हेवाट लावली तर?”
“काही उपयोग नाही. पोलीस सहज आपल्या पयंत
पोहोचतील. ”
“मग?”
''सध्याच्या पररवस्थतीत मला एकच मागव सचु तो. पण
त्याकरता तझु े सहकायव अपेवक्षत आहे. ”
'' तम्ु ही फक्त साांगा. ''
''नीट शाांतपणे ऐक. नांतर काही शांका असल्यास ववचार, तू
नकार पण देऊ शकतोस!'
“Yes sir. ''

''या घटके ला तरी मला अटक होणे वकांवा माझी चौकशी होणे,
त्यात मी गतांु नू पिणे म्हणजे कालापव्यय होईल. तसेच मी सरू
ु
के लेल्या सवव कामाांवर ववपरीत पररणाम होईल. ''
''मला कल्पना आहे. ''
'' म्हणनू मला वाटते की, या खनु ाची जबाबदारी तू स्वतःच्या
वशरावर घेऊन फरार व्हावे. ''
यावर काय बोलावे हे मला क्षणभर सचु लेच नाही. पण परत
बात्ानां ीच बोलायला सरुु वात के ली.
''हे बघ, हे सवव प्रकरण मी तझ्ु यावर ढकलतो आहे असे समजू
नको. हा खनू माझ्या हातनू झाला आहे. हे मी कधीही नाकारणार
नाही.''
''सर, पण माझे काय? माझे कोटव माशवल होईल, मला फरार
घोषीत करतील, माझी कारकीदव सरू
ु व्हायच्या आधीच सांपेल.''
''यातले काहीएक होणार नाही. कोटव माशवल होईल त्या वेळी
तू माझा सांदभव दे. मी स्वत: येउन सवव जबाबदारी घेईन व तझु ी
वनदोष मक्त
ु ता होईल हे मी बघेन. हा माझा शब्द आहे. '' बात्ा
म्हणाले, “पण कमीत कमी चार मवहने तरी पोवलसाांना सापिू
नकोस, तेवढा प्रवशवक्षत तू नक्कीच आहे. ”
“चार मवहन्यानां ी असे ववशेष काय होणार आहे?”

“यद्ध
ु ” बात्ा शाांतपणे उत्तरले.
मी परत ववचारात पिलो; मग धीर धरून ववचारले, ” सर,
होऊ नये, पण समजा याच कालावधीत जर तमु चे काही बरे वाईट
झाले तर, माझा शेवट वनवश्चत नाही काय?”
“Good Question “बात्ा होकाराथी िोके हलवीत म्हणाले,
“याचा ववचार मी आधीच के ला आहे. झालेली घटना मी
ववस्तारपवू वक वलहून, एक प्रत माझ्या वररष्ठाांकिे, एक लष्करी
मख्ु यालयात व एक प्रत माझ्या पत्नीकिे उद्याच देईन. माझ्या
पश्चात फक्त तू मावगतल्यासच ती ते तल
ु ा देतील. अशी स्पष्ट सचू ना
पण त्याांना देईन. अजनू काही?”
’आवलया भोगासी’ असा ववचार करून मी नकाराथी मान
हलवली.
“आता माझ्या काही सचू ना नीट ऐक, ”बात्ा म्हणाले “फरारी
होताांना ज्या साधारण चक
ु ा होतात त्या तू टाळ. उदाहणाथव परदेशी
जाणे, मोठया शहरात जाणे जे रूटीनने पोलीस सहज जाणू
शकतात. अशाच प्राांतात जा जेथे तू सहज वमसळू शकशील म्हणजे
दवक्षणेचे प्राांत वज्यव, कळले?”
“ कळले.”

'”तसेच कोणत्याही वादात, भाांिणात मारामारीत सहभागी
होऊ नकोस, पोलीस के स होईल अशी कोणतीही गोष्ट करू नकोस.
वेळेवर जे योग्य वाटेल ते कर, Ok, Best of Luck.”
“I need it. ”
“आवण माझ्यावर ववश्वास ठे व, पण सांपकव करण्याचा प्रयत्न
करू नकोस. अथावत् हे सवव वनवळे पयंत !”
“Yes Sir. ” असे म्हणनू मी क्षणभर िोळे वमटले आवण
उघिले तेव्हा बात्ा वनघनू गेले होते.
मी सटू ची वकल्ली शोधली हळूच दार उघिले व कॉररिॉर वर
एक नजर टाकली. कोणीच नव्हते. तसाच बाहेर आलो, दरवाजा
लॉक के ला. वलफ्ट किे जाताांना लाँड्री अशी पाटी असलेली एक
लहान रूम वदसली. तेथे भरपरू चादरी, टॉवेल, अभ्रे वगैरे पिले
होते. मी त्या पसाऱ्यात वकल्ली फे कली. चार वलफ्ट होत्या.
त्यातील एकात वशरलो व खाली जात असताांना मला बेल बॉय व
वसक्यरु रटी रुम नां १०१ किे पळत जाताांना वदसले.

सज्जनपूर्
मी ररसेप्शवनस्टला जाणवेल अशा रीतीने वेगाने हॉटेलबाहेर
आलो. समोरून येणाऱ्या पवहल्याच टॅक्सीला हात के ला व रे ल्वे
स्टेशनला चलण्यास साांवगतले. काहीशा वववचत् नजरे ने त्याने
माझ्याकिे बवघतले. काय झाले असे ववचारताच तो म्हणाला
आताशीच 12 वाजलेत आवण 2 वाजल्या वशवाय कोणतीच ट्रेन
नाही. तम्ु ही पायी गेलात तरी तासाभरात पोचाल. जास्त सांभाषण
वाढवण्यात अथव नव्हता म्हणनू मी त्याला जास्त बिबि न करता
मला ड्रॉप कर ऐवढेच रागात साांवगतले. माझ्या स्वरावरून काय
समजायचे ते तो समजला व ’ठीक आहे, मला काय त्याचे’ असे
स्वत:शीच म्हणत खाांदे उिवनू गािी चालवू लागला. अध्याव
तासात त्याने मला स्टेशनवर सोिले.
इवां िके टरवर जयपरू ला जाणारी ट्रेन दोन वाजता प्लॅटफॉमव नां ३
वर येणार असल्याचे वारांवार दाखवण्यात येत होते. ववशेष ववचार
न करता मी जयपरु चे वतकीट काढले व प्लॅटफॉमव नां ३ किे वनघालो.
अजनू तब्बल दीि तास असल्याने प्लॅटफॉमववर ववशेष गदी नव्हती.
उतरत्या वजन्यालगत एक मोठा लाकिी बाक ररकामा होता. त्यावर

बसनू मी झालेल्या घटनेचा शाांतपणे ववचार करू लागलो जो
करायला मला आतापयंत अवजबात वेळ वमळाला नव्हता.
बात्ा बोलल्याप्रमाणे वागतील या ववषयी माझ्या मनात
अवजबात शांका नव्हती. तसेच त्याांच्यावर फार मोठी जबाबदारी
असल्याने त्यानां ी घेतलेला हा वनणवय जरी माझ्यावर अन्याय
करणारा वाटत असला तरी योग्य होता.
या वनष्कषाववर आल्यानांतर मला थोिे मोकळे वाटू लागले.
अजनू तीन वदवस तरी पोवलसाांचा सासेवमरा सरू
ु होणार नाही असे
मला उगीच वाटले, कारण बात्ा शक्य तेवढा कालापव्यय करतील
अशी मला खात्ी होती. तसेच जयपरू तसे बऱ्यापैकी मोठे शहर
आहे. तेथे आपण २/४ मवहने सहज काढू हाही ववचार मनात
िोकावला. मी प्लॅटफ़ॉमववर आवण बाजच्ू याच वजन्यावर एकदा
नजर वफ़रवली व त्या लाकिी बाकावर थोिा ऐसपैस पसरलो.
तेवढयात मी इथे बसू शकतो काय असा प्रश्न मला कोणी तरी
ववचारला. कोण ववचारत आहे म्हणनू मी बवघतले तर साधारणपणे
माझ्याच वयाचा एक चाांगल्या पेहरावातील तरूण मला ववचारत
होता.
“ जरुर” असे म्हणत मी वकांवचत सरकून त्याला जागा करून
वदली.

मी माझ्याच ववचारात इतका गढून गेलो होतो की गदी बरीच
वाढल्याचे माझ्या लक्षात पण आले नव्हते.
“कोठे जयपरू काय?” त्याने ववचारले.
“ होय” मी त्ोटक उत्तर वदले
“सविवन वदसत नाही?”
“वमत्ाकिे आहे. ” एवढयाने त्याांचे समाधान झाले असावे.
“गािीला अजनू वेळ आहे. ” तो म्हणाला. माझे मौन.
“मी पण जयपरु चाच आहे. वदल्लीत करवा इनफ्ाां मध्ये सेल
मॅनेजर म्हणनू होतो. ”
“म्हणजे?” मला फक्त माझ्या सांदभावत प्रश्न नको होते.
“ म्हणजे या आठवियात नोकरी सोिणार व स्वत:चा
व्यवसाय सरू
ु करणार. ”
“फारच छान! All the best. ”
“Thanks, आता आईला भेटायला चाललो आहे. ती चारी
धाम यात्ेला परवा जात आहे. ” याचा चौकसपणा बघनू मला पण
यात्ेला जावेसे वाटू लागले. हा माझ्याबद्दल ववचारायला लागला,
तर आपली काय अवस्था होईल याचा मी ववचार करू लागलो.

तेवढयात त्याने वखशातनू वव्हवजवटांग काि्वस चा एक बॉक्स
काढला व माझ्या हातात ठे ववत म्हणाला, “ वबवझनेस करता
लागतील म्हणनू कालच वप्रांट करून घेतली. बघा जरा कशी
आहेत.”
त्याचा वहरमोि कशाला करायचा या ववचाराने मी तो बॉक्स
घेतला व त्यातले कािव वाचू लागलो. त्यावर ववनय कश्यप B. E.
(Civil) Supplier of all types of building materials\ we
undertake all type of civil construction & design
works वगैरे बरे च काही वलवहले होते. मी बारकाईने वाचत
असल्याचे बघनू ववनय खश
ु झाला. “मला वाटलेच होते की
तम्ु हाला आविेल.” असे म्हणनू मी जरा आपल्याकरता चहा
आणतो. तोवर तम्ु ही नीट वाचा व काही सचू ना असल्यास जरूर
सागां ा असे म्हणत चहा आणण्यास गेला.
मी काि्वस वनरखनू बघत असतानां ा अचानक वजन्याच्या
वरच्या बाजनू े कोलाहल ऐकू आला. मी वर बघताच एक
व्हीलचेअर, ज्यात एक ववकलाांग व्यक्ती बसली होती जोराने खाली
घसरत येतानां ा वदसली. बहुधा सहायकाच्या हातनू वनसटली
असावी. पण ती इतकी वेगात येत होती की जर अिवली नाही तर

सरळ प्लॅटफॉमव वरून रूळावर गेली असती आवण ट्रेन हळूहळू येऊ
लागली होती.
क्षणाचाही ववचार न करता मी वव्हवजवटांग काि्वस चा बॉक्स
वखशात ठे ऊन वेगाने व्हीलचेअर अिववण्याकरता धावलो. इथे
माझे प्रवशक्षण कामी आले. कारण मी साधारणपणे अध्याव
वजन्यातच व्हीलचेअरपाशी पोचलो पण अपेक्षेपेक्षाही वतचा वेग
जास्त होता. मी दोन्ही हात वतच्या हॅन्िल वर ठे ऊन वतला मागे
रे टण्याचा प्रयत्न के ला. पण या गिबिीत माझा तोल जाऊन माझे
िोके वजन्याच्या रे लींगवर जोरात आदळले. त्यामळेु व्हीलचेअर
माझ्या पायावरून उलटली व तीचा वेग कमी होऊन कठि्याला
धिकून थाबां ली.
एव्हाना बाकीचे लोकपण मदतीला धावले. त्याांनी प्रथम
व्हीलचेअर नीट उचलली, त्या ववकलाांग व्यक्तीला त्यात नीट
बसवले व प्लॅटफॉमववर नेउन ठे वले. काही जण माझ्या मदतीला
धावले पण एव्हाना मी बेशद्ध
ु होत होतो. मला एवढेच आठवते.
त्यानतां र जेव्हा मला जाग आली तेव्हा मी एका प्रशस्त
खोलीत एका िबल बेिवर पहुिलोहोतो. माझे िोके असह्य दख
ु त
होते. िोळे जि झाले होते. तहान पण फार लागली होती, पण
तोंिातनू शब्दही फुटत नव्हता. माझ्या कानी फक्त एका स्त्रीचे वाक्य

पिले. ती बहुतेक घरच्या नोकराशी बोलत असावी. “बद्री, तल
ु ा
एकपण काम नीट करता येत नवही” असे काहीसे ती रागात
म्हणताांना मी ऐकले तेवढ्यात परत माझी शद्ध
ु गेली.
त्यानतां र परत मला जेव्हा जाग आली तेव्हा खोलीत बराच
उजेि होता म्हणजे सकाळ झाली असावी. आता माझे िोके दख
ु णे
थोिे कमी झाले होते. कसेबसे उठून बसण्याचा मी प्रयत्न करू
लागलो. मला तसे करताांना पाहून एक यवु ती जी तेथेच होती मला
थाबां वत म्हणाली, “तम्ु ही अवजबात हालचाल करू नका. िॉक्टरनी
मनाई के ली आहे. ” मी पाण्याची खणू के ली. पाणी देतानां ा मला
शतने ववचारले, “आता तम्ु हाला कसे वाटत आहे?” मला अजनू ही
जीभ जि झाल्याने नीट बोलता येत नव्हते. तरीही मी प्रयत्नपवू वक
म्हणालो “मी कुठे आहे?”
“ सज्जनपरु ”
“मी तर….. ”
“हो, तम्ु ही जयपरू ला जाणार होता. पण काकाांना वाचवताांना
तमु च्या िोक्याला व पायाला लागले. त्यामळेु आम्ही तम्ु हाला येथे
आणले. ” पायाच्या वेदना मला जाणवल्या नव्हत्या म्हणनू मी
पायाकिे बघताच ती म्हणाली, 'पायाला फारसे लागले नाही, फक्त
हेअरलाईन क्रॅक आहे. ”

“ तम्ु ही?”
“मी कववता. मी, काका व सववता माझी बवहण, काकाांना
घेऊन येत असताांना बद्रीच्या गलथानपणामळ
ु े हा अपघात
घिला.”
“पण….. ”
“पि बीण काही नाही. आता तम्ु ही फक्त आराम करा आवण
हो घरची काही काळजी करू नका हो ववनय.” िलव परत
गरगरायला लागले.

माबबलगज
ं
दसु ऱ्या वदवशी मला बरीच हुशारी वाटू लागली. िोके दख
ु णे
पणू व थाांबले होते. सकाळी १० च्या समु ारास िॉक्टर आले. त्याांनी
तपासनू चार वदवसात पणू वपणे ठणठणीत होशील, असा ववश्वास
व्यक्त के ला. तसेच िाव्या पायावर जोर न देता चालायला हरकत
नाही, हे ही साांवगतले. हे साांगत असताांनाही अथावत् कववता हजर
होती.
िॉक्टर जाताच मी कववताजवळ काकानां ा म्हणजे
वेलजीभाईना भेटायची ईच्छा व्यक्त के ली.
“हो, हो, का नाही? त्याांना पण तम्ु हाला भेटावे असे वाटत
असेलच की” ती म्हणाली.
“वाटत असेल म्हणजे, ते काही म्हणाले नाहीत?”
“नाही, चार वषावपवू ी झालेल्या अपघातामळ
ु े ते ववकलागां
झाले आहेत. ते हालचाल करू शकत नाही तसेच बोलू पण शकत
नाही. ”
“सो s s, सॉरी, तरीपण मला त्याांना भेटायला आविेल. ”
आम्ही दोघेही त्याच्ां या खोलीकिे जाऊ लागलो.

खोलीत व्हीलचेअर वर वेलजीभाई बसले होते व एक नोकर
बेिशीट बदलत होता.
“हा बद्री, हाच काकाांचे सवव बघतो.” बद्री हे नाव ऐकल्या
सारखे वाटले. पण कोठे ते आठवत नव्हते.
वेलजीभाई ववकलाांग जरूर होते, पण एके काळी ते राजवबांिे
असावेत. त्याचां े राजवबिां ेपण जरी सध्याच्या अवस्थेत ओसरले
असले तरी सवव तेज त्याांच्या टपोऱ्या वनळ्या िोळयात साठवले
होते. माझ्या आतापयंतच्या आयष्ु यात इतके तेजस्वी िोळे मी
बवघतले नव्हते. ते कायवरत असतानां ा नक्कीच के वळ नजरे नेच काम
करून घेत असतील असा ववचार माझ्या मनात चमकून गेला.
आम्हा दोघाांनाही बघनू त्याचां े िोळे हषावने लक
ु लक
ु ले.
“कवकव, हे ववनय, तम्ु हाला भेटायला आलेत”
वनळ्या िोळयात कृ तज्ञतेची छटा तरळली जी मला सहज
वाचता आली.
“त्यात मी काय ववशेष के ले?”
“म्हिजे? तम्ु हाला कळले काकाांना काय म्हणायचे?”
“होय त्याांत काय ववशेष, त्याांचे िोळे ववलक्षण बोलके आहे,
आवण हो माझ्याशी एके रीतच बोल!”

'ठीक आहे. मलापण अजनू काकाशी नीटसा सांवाद साधता
येत नाही आवण तू पवहल्या भेटीतच सहज सागां त आहे ' वकांवचत
खाांदे उिवनू मी हा माझा प्रातां नसल्याचे सवू चत के ले. 'काका, मी
आता पणू व बरा झालो आहे. उद्या मी येथनू वनघावे म्हणतो. '
वनळ्या िोळयात ववषादाची छटा जाणवली.
“नाही, तू अजनू पणू व बरा नाही झाला. िॉक्टरानां ी चालायची
परवानगी वदली म्हणजे तू पणू व बरा झाला असे नाही. ”कशर्तव
जोरात म्हणाली, “अजनू एक आठविा तरी येथेच आराम कर. ”
वनळ्या िोळयात वकांवचत आजववाची छटा आली.
“कोण कुठे चाललय?” सववता आत येत म्हणाली. हाच
आवाज मी बद्रीवर रागावताांना ऐकला होता, मला एकदम
आठवले.
मी पवहल्याांदाच कववता व सववता या दोघींना एकत् बघत
होतो. के वळ रांगाचा फरक सोिल्यास जळ
ु यवांिधे असावे तेवढे
साम्य दोघीत होते. म्हणजे कववता वकांवचत सावळी होती. तर
सववता गोरी. सववताचे सौंदया बरे चसे आक्रमक होते, तर कववताचां े
सौंदया शालीनतेकिे झक
ु णारे होते. कववताांचे बोलणे पण मृदू होते
तर सववता बेफीकीरपणे बोलायची. तसेच बोलण्यात फटकळपणा
जाणवायचा.

“काही नाही, ववनय जायचे म्हणत आहे. ”
“मग जाऊ दे की. त्यानां ा पण त्याच
ां ी काम असतीलच की. ”
“असे कसे ताई, अजनू तो परु ता बरा पण झाला नाही. ”
“हो का, मग थाबां ा हो ववनय “ असे म्हणत आपण परक्या
माणसासमोर बोलत आहो याकिे पणू व दल
व करीत ती सरळ
ु क्ष
वेलजी भाईनाां म्हणाली “काका, मग काय तम्ु ही ववलचे काय
ठरववले? एकदा काय ते लवकर फायनल करा. परत असा अपघात
झाल्यास दरवेळी ववनय सारखा कोणी भेटेलच असे नाही. ”
वनळ्या िोळयात ववषाद वदसला.
“ सववता, काय हे आवण कोणासमोर बोलते?”
“त्यात काय ववशेष, कधी ना कधी हे बोलायलाच हवे”असे
म्हणत फणकाऱ्याने सववता वनघनू गेली.
आपले गृहवछद्र अशाप्रकारे माझ्यासमोर अचानक उघिे
पिल्याने कववता जरा वखन्न झाली होती. पण लगेच स्वत:ला
सावरीत म्हणाली की, “चल मी तल
ु ा घर दाखवीते. तेवढाच तल
ु ा
चालायचा पण व्यायाम होईल. ” वनळ्या िोळ्यात समाधान
वदसले.

घर कसले, तीन मजली हवेलीच ती! ती दाखववताांना कववताने
अजनू बरीच मावहती वदली. हवेली जरी वहदां ी वसनेमात दाखवतात
तशी भव्य वदसत असली तरी रयाहीन वाटत होती. गॅरेजमध्ये एक
ॲम्बेसेिर व एक व्हेस्पा धळ
ू खात पिली होती. हे सवव असे का हे
साांगताांना कववता म्हणाली की चार वषावपवू ी झालेल्या अपघातात
वेलजींचा एकुलता एक मल
ु गा अवी गेला, वेलजी ववकलाांग झाले
व व्यवसायाची ददु श
व ा झाली. देणेकऱ्यानां ी देणी बिु ववली व बँकेचे
हप्ते थकल्याने आता जप्ती पयंत वेळ आली होती. सववता व
कववताचां े आईवविल लहानपणीच गेल्याने वेलजीच त्याचां े सववस्व
होते. जेंव्हा सवव व्यववस्थत होते तेंव्हा त्यानां ी त्याांचे वशक्षण पणू व के ले
आवण कसलीच आबाळ होऊ वदली नाही. पण अपघाताच्या व
अवीच्या जाण्याने ते पणू व खचले होते.
“पण सववता ववलचे काय म्हणत होती?”
“ते होय, वेलजींचा १० लाखाचा ववमा आहे. त्याचे नॉमीनी
म्हणनू वतला नोंदवावे म्हणनू . ”
“हे करण्याऐवजी व्यवसाय सावरण्याचा प्रयत्न का करत
नाही?”
“शर्नय, आमचा समाज फारच रुवढवप्रय आहे. आम्हाला
पदवी पयंत वशकवले हेच अजनू बऱ्याच जणाांना खपु त आहे. ”

“ मग तम्ु हाला वशकवण्याचा उपयोग काय आहे? तसा
वबवझनेस तर तमु च्या रक्तातच आहे. ”
“ तू म्हणतो त्यात तथ्य आहे. तू मदत करशील तर त्याला पण
माझी तयारी आहे. ”
“ मी काय मदत करणार आहे?”
“हे बघ तझ्ु याकिे वसवव्हल विग्री आहे. वतचा उपयोग
आमच्या साठी के ला तर?"
“माझ्या विग्रीचे तल
ु ा कसे कळले?”
“ तझ्ु या वव्हवजवटांग काि्वस वरून” कववता म्हणाली “त्या
ज्ञानाचा उपयोग तू सध्या आमच्याकरता कर व बरोबरीने मलापण
वशकव. तल
ु ा जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा तू स्वत:चा व्यवसाय सरू
ु
कर. एक िबघाईला आलेला व्यवसाय आपण सरु ळीत करू
शकतो हा एक अनभु व तल
ु ा वमळेल!”
मी अजनू NDA मोिमधेच होतो. त्यामळ
ु े कववता मला
ववनय समजनू बोलत आहे हे समजायला मला जरा वेळ लागला.
“पण समजा मला नाही जमले तर?”
“नाही म्हणनू कोणत्याही कामाची सरुु वात करू नये. तसे
के ल्यास ते खात्ीने वफसकटते. ”

'”असे वेलजीभाई म्हणतात!” मी सहजगत्या म्हणालो.
दसु ऱ्या वदवशी सकाळी कववताने हा ववचार सवांसमोर ठे वला
तेव्हा घरच्याांवशवाय वेलजींचे वदवाणजीपण हजर होते. साधारण
पन्नाशीचा हा गृहस्थ वेलजींचा उजवा हात असावा हे जाणवत
होते. सवडेपवच र्फूट उांची, ्र्ल
ू िरीरयष्टी, गोरापान वणव, मृदू
बोलणे, साधे, स्वच्छ धतु लेले कपिे, एकूण सेवाभावी वृत्ती असे
व्यवक्तमत्त्व म्हणता येईल. बँकेकिून मवहन्याची मदु त वाढवनू
वमळाल्याचे तसेच माबवलगजां मधील फॅ क्टरी बशीर मळ
ु े बदां
असल्याचे त्याांनी सावां गतले.
“फॅ क्टरी जर बांद राहील तर या मदु तवाढीचा काय
उपयोग?”सववता म्हणाली.
“ फॅ क्टरी तर गेले चार मवहने बदां च आहे. मी फक्त ती अजनू ही
बांदच राहील एवढेच साांवगतले” वदवाणजी म्हणाले.
“म्हणजे उत्पन्न नाहीच व त्यात या नववन मॅनेजरची भर.”
सववता उपरोधीकपणे म्हणाली.
“हे सवव मागी लागेपयंत मला कसलेही वेतन नको” मी
म्हणालो, “पण, हा बशीर कोण आवण फॅ क्टरी बांद करणारा तो
कोण?”

“ते सवव मी तल
ु ा उद्या फॅ क्टरीत आल्यावर साांगेन” इती
वदवाणजी.
“उद्या नाही. मी आताच तमु च्या बरोबर येणार आहे." वनळ्या
िोळयात समाधान वदसत होते. पोचव मध्ये येईस्तो हलक्या
आवाजात वदवाणजींनी बशीरबद्दल मावहती वदली. बशीर हा
स्थावनक नगरसेवकाचा वपत्त्त्या होता. वकरकोळ मवालीगीरी
करणारा हा माणसू नगरसेवकाच्या पावठांब्याने व्यावसावयकाांना
धमकावणे, त्याच्ां याकिून हप्ते गोळा करणे असे प्रकार करू लागला.
वेलजी व्यवसाय करत असताांना त्याची कधी त्याांना
धमकावण्याची वहम्मत झाली नव्हती. पण ते ववकलाांग झाल्यावर
तसेच समथवपणे बघणारा कोणी नसल्याने तो दरमहा दहा हजाराचा
हप्ता मागत होता. तो न वदल्याने कामगाराांना धमकावनू कामावर
जाण्यास मज्जाव करीत होता.
“तम्ु ही पोवलसाक
ां िे का नाही गेलात?”
‘पोवलस’ असे म्हणत वदवाणजी इतके उपरोधीक हसले की
मला सवव समजले. तरी मी ववचारलेच की ते काय म्हणतात?
“ते तक्रार पण नोंदवनू घेत नाहीत. आम्हाला काय एवढेच
काम आहे काय? असे ववचारतात.” एव्हाना आम्ही पोचवमध्ये
आलो होतो.

मी वदवाणजींना सहज ववचारले, “आपण जायचे कसे?”तर ते
ववचारात पिले. “मी तर बसने आलो पण तल
ु ा बस चालेल
काय?” असे ववचारू लागले.
तेवढयात कववता व्हेस्पाच्या वकल्ल्यात घेऊन आली व मला
देत म्हणाली “सध्या ही गािी घेऊन जा एक दोन वदवसात मी
मेकॅवनककिून ॲम्बेसेिर पण चेक करून घेईन. नांतर ती वापर.” ती
घेत असलेलव पढु ाकार बघनू मला बरे वाटले.
आम्ही वनघणार तेवढ्यात आम्हाला थाांबवनू वतने कोपऱ्यातील वॉवकांग स्टीक काढून वदवाणजीकिे वदली व चालतेवेळी ही
ववनय वापरे ल याकिे लक्ष द्या असे साांवगतले. पांधरा वमवनटातां
आम्ही माबवलगजां ला पोहोचलो. वातावरणात सववत् बारीक धळ
ु ीचे
कण होते. तसेच स्टोन कवटांगचा आवाज सववत् येत होता.
“बाकीची सवव मांिळी त्याच्ां या कांपन्या कशा काय चालवत
आहेत” मी पृच्छा के ली.
“बशीरला हप्ते देवनू ” वदवाणजी उत्तरले.
वेलजी माबवलस् असा मोठा बोिव वदसताच मी गािी आत
वळवली. एक भव्य शेि, इतस्तत: पिलेले किप्पा व माबवल चे
वेगवेगळया आकाराचे तक
ु िे, चार मोठाली कवटांग मवशन्स, चार
मोठे पाण्याचे हौद या गोष्टी प्रथम नजरे स पिल्या. िाव्या बाजल
ू ा

एक लहानसे ऑवफस व उजव्या बाजल
ू ा दहा लहान औटहाऊस
सारखी घरे वदसत होती. मी प्रश्नाथवक मद्रु ने े बघताच वदवाणजींनी
एक-एक करून मला सवांबद्दल मावहती देण्यास सरुु वात के ली...
“हा कवटांग एररया. हे पाणी कवटांग करतेवेळी माबवल गरम
होऊन त्याला क्रॅक जाऊ नये म्हणनू वापरतात. तसेच कवटांग
झाल्यावर माबवल स्वच्छ करण्यासाठी पण वापरतात. हा विस्पॅच
एररया. ही घरे आपल्याच कामगाराांची आहेत. सध्या वबचारे
वजकिे काम वमळेल वतकिे करतात. हे आपले ऑवफस. सवव
पत्व्यवहार ऑिवसव इथेच आहेत. चल मी तल
ु ा ऑवफस दाखवतो
“असे म्हणत आम्ही ऑवफसच्य वदशेने चालू लागलो. तोच मागनू
आवाज आला “ओ, वदवाणजी, लौंिेको हमारे बारे मे भी समझा
दैयो”
मी वदवाणजींकिे बवघतले.
“हाच तो बशीर. ”
मी कुतहु लाने मागे वळून बवघतले. एक टपोरी वदसणारा
पांचेचाळीशीचा मवाली, जाळीदार बवनयन वहरव्या-लाल रांगाची
चौकिीची लांगु ी, िोळे तारवटलेले, के साांना चपचवपत तेल
लावलेल,े बरोबर दोन चेले अशा थाटात आमच्याकिे येत होता.
एके काळी तो तावलम कररत असावा पण तावलम सटु ल्याने

आिवा-वतिवा सटु ला होता. “हा, वठक कहयो. पहले अपना हप्ता
वफर काम चाल.ू ठीक समझाईयो. ”
“ वमळणार नाही” मी शाांतपणे उत्तरलो. अशा उत्तराची त्याला
अपेक्षा नसावी. तो वचिून ओरिला
“ए छोरे , तू जाणता नवह मेरेकु, बशीर म्हणतात मला. ”
“ म्हित असतील, असे तझ्ु यासारखे टपोरी वदल्लीत हमाली
करतात. तू पण कर आवण दहा हजार किर्. ”त्याचा चढलेला
आवाज ऐकून तीन-चार कामगार बाहेर आले होते. तसेच गेटपाशी
पण दहा-बारा बघे गोळा झाले होते. सकाळी सकाळी फुकटात
तमाशा बघायला वमळाला तर कोणाला नको असतो?
एव्हाना आमच्यातले अांतर दहा-बारा फुटा पयंत कमी झाले
होते.
इतक्या लोकाांसमोर आपला पाणउतारा झालेला बघनू बशीर
सांतापाने बेफाम झाला व आवेशाने माझ्या अांगावर धावनू आला.
“अरे तेरी तो……”
ददु वै ाने तो वाक्य पणू व करू शकला नाही कारण मी अध्याव
अांतरावरच त्याला गाठले व फक्त वनम्मी ताकत वापरून जबियावर

एक जोरदार ठोसा वदला होता. पररणामस्वरूप बशीर महाशय सरळ
गेटपाशी जाऊन धळ
ु ीत पिले, तेही प्रेक्षक वगावच्या पायाशी.
“बशीर, मी वशवी देत नाही आवण ऐकून पण घेत नाही. ”
आपण येथे कसे येऊन पिलो याचा बशीर धळ
ु भरल्या
चेहऱ्यानी ववचार करत असावा कारण मी परत माझ्या जागी गेलो
होतो. ज्या वेगाने बशीरचा जबिा सजु ू लागला होता तो बघता
त्याने दोन तीन दात गमावले असावेत असा माझा प्राथवमक अांदाज
होता. गेलेली पत थोिीतरी वमळवावी. या उद्देशाने परत बशीर धळ
ू
झटकून चाल करून आला.
“अभी वदखाता हू तझु े ……”
हे पण वाक्य तो अधेच म्हणू शकला कारण त्याचा हात ज्यात
त्याने चाकू पकिला होता, मी हवेतच धरून कट् असा आवाज
येईतो वपरगाळला होता व त्याला परत गेटच्या वदशेने ढकलले होते.
परत बशीर प्रेक्षकवगावच्या पायाशी जाऊन पिला. आता परत
उठण्याचे त्याच्यात त्ाण नव्हते.
एलबो विसलोके टेि म्हणजे कमीत कमी दोन मवहने प्लॅस्टर,
मी मनाशीच ववचार के ला.

कमाांिोच्या उपजत कौशल्याने मी माझ्या उजव्या
बाजल
ू ा होणारी हालचाल वटपली.
आपल्या गरू
ु ची ही अवस्था बघनू व आपणही काहीतरी के ले
पाहीजे, या भावनेनी एक चेला त्वेषाने चाल करून येत होता.
आता मात् बास झाले या ववचाराने मी त्याच्या निगीवर
जोराने लाथ मारली. कळवळत तो पण बशीर पाशी जाऊन पिला.
दसु ऱ्या चेल्याकिे मी बघताच तो स्वत:हूनच म्हणाला
'साहेब, मी फक्त याांच्याबरोबर आलो होतो. माझा याांच्याशी
काहीच सांबांध नाही.’ गदी बघनू थाांबलेला एक टेम्पो माझ्या नजरे ने
हेरला होता. मी त्याला सहज साांगावे तसे या दोघाांना टेंम्पोत घालनू
हॉस्पीटलला नेण्यास साांवगतले. गदीतल्या लोकाांची मदत घेऊन ते
त्याने त्वरे ने के ले. आता काही नववन होणार नाही असे बघनू गदी
पाांगली.
हा सवव तमाशा भयाने बघणाऱ्या वदवाणजी जवळ जाऊन मी
वॉवकांग वस्टक त्याच्ां या हातातनू माझ्याकिे घेतली व वमस्कीलपणे
म्हणालो, 'ही कववताने माझ्यासाठी वदली आहे, वदवाणजी!'
भानावर येऊन वदवाणजी म्हणाले, “ हो, हो माझ्या लक्षात
आहे. ”

त्यानतां र मी त्याांना जेवढे कामगार असतील त्याांना बोलावनू
काम सरू
ु करण्यारस सावां गतले. एव्हाना ते सवव आलेच होते पण
त्याच्ां या सरु ावरुन परत बशीर आलाच तर आम्हाला त्ास देईल
अशी भीती जाणवली. वदवाणजींना पण तसेच वाटत असावे. ते
फक्त उघिपणे बोलले नाही ऐवढेच.
' असेच जर तम्ु हाला वाटत असेल तर, मी येथेच मक्ु काम
करतो. ' हे ऐकल्यावर ते आश्वस्त झाले पण शेिमधे कामाला काही
गेले नाही. असे का? ववचारताच त्याच्ां यातला एकजण हळूच
म्हणाला की, आमचे चार मवहन्याचे पगार अजनू झाले नाहीत.
त्याबद्दलपण काहीतरी करा. कसल्या अतां ःप्रेरणेने म्हणा वकांवा
अती उत्साहाने म्हणा, मी सहज बोलनू गेलो की, 'मला एक
मवहन्याची मदु त द्या. तेवढया अवधीत तमु चे पैसे तम्ु हाला
वमळतील. ' एवढ्यावर त्याांचे समाधान झाले असावे कारण लगेच
काम सरू
ु झाले.
मी वदवाणजीबरोबर ऑवफसमधे पोचताच त्याांना याांची नेमकी
थकबाकी वकती आहे हे ववचारले. त्याांनी अांदाजे एक लाखतरी
आहे. नक्की आकिा दोन तासात सागां तो असे उत्तर वदले आवण
हळूच ववचारले, “ ववनय, एका मवहन्यात पैसे कसे उभे करणार?”
“ बघ,ू मी बोलतो वेलजीभाई आवण कववताशी. ”

“काही उपयोग होणार नाही. आज जरी काम झाले तरी ऑिवर
पणू व होऊन हाती पैसे येण्यास मवहना तरी लागेल. ”
“कोणत्या ऑिवसव लवकर करता येण्यासारख्या आहेत?”
“ यश कांपनीची तीन लाखाची ऑिवर अधी वशल्लक आहे.
पण ती पणू व करण्यास सलग तीन आठविे लागतील. ”िलव
ऑिवरची प्रत देत ते म्हणाले.
मला त्या प्रतीतले काहीही कळत नव्हते. तरी मी ती सहज
उचलली. Terms & Condition मध्ये अधी रक्कम ॲिव्हान्स
देण्यात येईल असे वलवहले होते. बाकी रक्कम ऑिवर पणू व झाल्यावर
ऑिवर वेळेवर पणू व न झाल्यास दहा परसेंट पेनाल्टी लागू होईल असे
वलवहले होते. त्याबद्दल ववचारताच ते म्हणाले मोठी कांपनी आहे
पण ॲिव्हान्स कधीच देत नाही उलट आता ऑिवर वेळेवर न
झाल्यास पेनल्टी लावतील.
“चला, आपण भेटून येऊ” मी म्हणालो.
“ ववनय, हा मारधाि करून सटु णारा प्रश्न नाही. ” वदवाणजी
फारच शातां ीवप्रय व्यक्ती होते.
“नाही, आपण फक्त ॲिव्हान्स मागनू बघ,ू वदला तर वदला. ”

वदवाणजी जरा ववचारात पिले. “प्रयत्न करून बघायला
हरकत नाही. पण खरे तर कोणतीही येणारी रक्कम आपण बँकेचे
कजव फे िण्यासाठी वापरली पवशहजे. ”
“बँकेचे वकती देणे आहे?”
“तीन लाख. अधे कजव व्यववस्थत फे िले आहे. ”
“ठीक आहे. बँकेत पण जाऊ. फाईल तयार ठे वा. ”
“ववनय, एकाच वदवशी सवव प्रश्न सोिवण्याचा प्रयत्न करू
नकोस. आधी हे बशीरचे प्रकरण आज आपला वकती वेळ घेईल
हे साांगता येत नाही. ”
“का? आता काय होणार आहे?”
“शर्नय, ही वदल्ली नाही. या गल्लीतल्या पोवलसाांना आपण
काहीतरी करतो आहे हे दाखवायला फार आविते.”
येताना मी बात्ाांना शब्द वदला होता. पोवलसाांच्या भानगिीत
पिणार नाही. पण आता भानगि माझ्यापाशी आली होती.
“पण तमु ची तर तक्रारपण नोंदवनू घ्यायला ते तयार नव्हते?”
“कारण माझ्याकिून त्यानां ा काहीही वमळणार नव्हते.”

एव्हाना बोलाफुलाला गाठ पिल्यासारखी पोवलसाांची जीप
गेटपाशी येऊन थाबां ली. वदवाणजी सवयीप्रमाणे जीपपाशी
जाण्यासाठी वनघाले होते पण मी त्याांना नजरे नेच खणु ावनू जागीच
थाांबवले. आपल्याला भेटायला कोणीच येत नाही बघनू एक
इस्ां पेक्टर उतरले व ऑवफसमधे आले. गणवेषाचा फरक सोिल्यास
मला ते बशीरचीच कॉपी वाटले. दरवाज्यावर काठीने टकटक
करून ते मोठयाने गरजले, “ येथे ववनय कोण आहे?”
“मी” िी उभे राहून उत्तर वदले.
'”त?ू ” वकांवचत अववश्वासाने ते म्हणाले कारण मी आधाराला
काठी धरली होती.
“चल चौकीवर, तझ्ु यव ववरुध्द तक्रार आहे. ”
“कोणाची?”
“ बशीरची, चल फालतू चौकशा करू नको. ”
“ पण बशीर तर हॉस्पीटलला गेला आहे. तमु च्याकिे के व्हा
आला? मीच त्याला हॉस्पीटलला पाठववले आवण त्याची तर
काही तक्रार नव्हती.” इन्स्पेक्टर चमकले पण तरी रे टून म्हणाले,
'त्याच्याशी तल
ु ा काय करायचे, चल म्हटले की चलायचे. '

“दरोगाजी, आपण असे करू की बशीरला हॉस्पीटलमध्येच
जाऊन भेटू. जर त्याची तक्रार असली, तर ववनय तमु च्या बरोबर
चौकीत येईल.” वाद वाढत आहे असे बघनू वदवाणजी म्हणाले.
“माझी हरकत नाही “ मी म्हणालो, “पण त्याची तक्रार
असल्यास तो येथे दहा हजार रूपयाचा हप्ता मागण्यास आला होता
ही माझी तक्रार राहील. ”
“आवण नसल्यास?” इन्स्पेक्टर म्हणाले.
“ माझीही तक्रार नसेल. ”
थोिा ववचार करून इन्स्पेक्टर म्हिवले “ठीक आहे. चला
हॉवस्पटलला जाऊ या. ' कामगारानां ा उगीच आम्हाला पोलीस
घेऊन गेले असे वाटायला नको म्हणनू वनघताांना मोठ्यानी ओरिून
सवांना आम्ही अध्याव तासात परत येत आहोत असे वदवाणजींनी
सावां गतले.
हॉवस्पटल मधे बशीरवर उपचार सरू
े
ु झाले होते. बहुतक
दाढेवर इजां ेक्शन वदले असावे कारण त्याला बोलायला फारच त्ास
होत होता. आता चेहरा सपां णू व सजु ला होता. िोळयाच्या जागी फक्त
फटी वदसत होत्या.

िॉक्टराांकिे पणू व दल
ु वक्ष करत इन्स्पेक्टरनी बशीरला ववचारले,
”बशीर, बोल तझु े वकसने मारा?”
बशीरने कष्टाने त्याच्ां याकिे व नांतर माझ्याकिे बवघतले व
कसाबसा म्हणाला, “वकधर साब, मेरा मैही गीरा.”
इन्स्पेक्टरचव चेहरा पिला तरीही परत म्हणाले, ”अरे , ववनयची
काही तक्रार नाही तचू काय झाले ते सवांग. ”
“साहेब, तेच साांगतोय, मीच पिलो. ”असे म्हणनू बशीरने
िोळे (म्हणजे आता फट) वमटून घेतले.
वनराशेनी इन्स्पेक्टरनीं मान हलवली व मला म्हणाले, “या
वेळी वाचला, दर वेळी वाचवशलच असे नाही. ”
“इन्स्पेक्टर, जी तत्परता एका मवाल्याकरता दाखवता तीच
जरा सामान्य लोकाक
ां ररता पण दाखवीत जा” मी रागात बोललो.
इन्स्पेक्टर सांतापाने लाल झाले पण िॉक्टर, वदवाणजी बाजल
ु ा
असल्याने काही बोलले नाहीत. त्याांनी हातानी आम्हाला
जाण्याची खणू के ली. पित्या फळाची आज्ञा घेऊन वदवाणजींनी
मला जवळपास बकोटीलात धरूनच बाहेर काढले.
“ववनय, प्रत्येक वठकाणी वाद घातलाच पावहजे काय? जरा
रागावर ताबा ठे व.” िी चमकलो हे तर बात्ाांचेच वाक्य होते. मी

सहज आढावा घेतला तर बात्ाांनी ज्या गोष्टी कटाक्षाने टाळायला
सावां गतल्या होत्या, त्याच मी नेमक्या करत होतो.
“ठीक आहे वदवाणजी मी प्रयत्न करे न, ” मी उत्तरलो “ मला
प्रचांि भक
ू लागली आहे. ”
“लागणारच, एवढी हाथापाई बघनू मला पण लागली आहे. ”

अर्बकारण
जेवण झाल्यावर आम्ही कारखान्याला परत गेलो. तेथे काम
व्यववस्थत सरू
ु होते. आम्हाला परत आल्याचे बघनू कामगाराांना
जरासे आश्चयव व हायसे वाटल्याचे जाणवले. वातावरणात प्रचांि
धळ
ू जाणवत होती पण कामगार तसेच तोंिाला फिकी बाधां नू काम
करीत होते.
'”यवचव त्याांना त्ास होत नाही?”मी ववचारले.
“होतो, िोळयाांचे ववकार, अस्थमा, टी. बी येथील कायम रोग
आहेत” मी काहीच बोललो नाही. थोिया वेळाने त्यानां ा म्हणालो,
“चलव बँकेत जाऊ या. ”
“हो चल, पण िोकां शाांत ठे व. ”
“तम्ु ही आधी चला तर, तमु चा ववश्वास बसणार नाही इतका
मी शातां राहीन. ”
बघयु ा, असे म्हणत त्यानां ी आवश्यक ते कागदपत्े घेतली व
आम्ही वनघालो. रस्त्यात त्यानां ी आवश्यक ती मावहती वदली. बँकेत
पण त्याांची बरीच ओळख होती.

“आपण सरळ मॅनेजर साहेबाांनाच भेटू” एका के वबनकिे हात
दाखवत ते म्हणाले. के वबन वर पाटी होती ‘राम सवठे ' प्रमख
ु
प्रबांधक. मनात म्हणालो ‘वनम्मे काम झाले’ पण वरकरणी काहीच
न दशवववता गप्प बसलो.
पाच वमवनटात आम्हाला आत बोलावले गेले. आतमधे
प्रबांधकाच्या खचु ीत एक वतशीच्या दरम्यानचा गोरापान घाऱ्या
िोळ्याचां ा उमदा तरूण बसला होता. आज सकाळ पासनू मला
सवव प्रौढच भेटले होते. हा पवहलाच तरूण. “आओ, आओ
काकाजी, आवण हे कोण बरोबर?” असे म्हित त्यवने आिचे
्र्वगत के ले.
“ ववनय, आमचे नववन मॅनेजर आवण काम आमचे नेहमीचे
मदु तवाढीचे. ”
“ काकाजी, मी माझ्या अवधकारात जास्तीत जास्त मदु तवाढ
आधीच वदली आहे. अजनू देणे खरांच शक्य नाही,” राम म्हणाला.
“सर, आमच्या हातात एक मोठी ऑिवर आहे. ती या दोन
मवहन्यात पणू व झाली तर आम्ही सवव कजव एक रकमी फे िू शकतो'
मी म्हणालो आवण आजपासनू काम जोरात सरू
ु पण झाले आहे.”

“ काम सरू
ु झाले हे मलापण कळले आहे ' राम म्हणाला “पण
ऑिवर पणू व होईल की नाही याची मला खात्ी वाटत नाही. ” लहान
गावात बातम्या फार लवकर पसरतात असे मला वाटले.
“सर, आमच्यावर ववश्वास ठे वा व एक सांधी आम्हाला द्या “
मी शद्ध
ु मराठीत म्हणालो. शद्ध
ु मराठी ऐकताच राम दचकलाच.
“ तम्ु हीतर फारच छान मराठी बोलता. ”
“ माझे वशक्षण कोल्हापरू ला झाले आहे” मी म्हणालो.
“तरीच, साांगा तमु च्या योजना. ”
“सर, ऑिवर पणू व झाल्याबरोबर येणाऱ्या पैशातनू आम्ही
रावहलेले कजव फे िू पण आम्हाला पाच लाखाचे नवीन कजव
तातिीने वमळावे. ”
नकळत रामच्या ओठातनू वशटीचा आवाज आला.
वदवाणजीकिे बवघतले तर ते रूमालानी घाम वटपत होते म्हणजे
त्यानां ा मवतताथव तर नक्कीच कळला होता.
“ववनय, त्या करता मला वेलजीभाई आवण कववताची समां ती
लागेल. ”
“जरूर, तम्ु ही त्याांना के व्हा भेटू शकता?”

“त्याांना इथे यायची गरज नाही. मीच उद्या दपु ारी दोन वाजता
त्यानां ा भेटण्याकरता येईन. वेलजीभाईनी मला सरू
ु वातीच्या
काळात म्हणजे मी येथे नववन होतो, तेव्हा मला फार मदत के ली
आहे. ”
वेलजींचे नाव हे माझ्याकरता हुकुमाचा एक्का ठरत होते.
“जरूर, मी त्यानां ा तशी कल्पना देतो. ”
“ठीक आहे, अरे एकदा घरी जरूर ये. माझी पत्नी पण्ु याचीच
आहे. वतला पण आनांद होईल तल
ु ा भेटून. काकाजी तम्ु ही पण
या यानां ा घेऊन. ”
जरूर येवू असे म्हणत आम्ही त्याचा वनरोप घेतला. बाहेर
आल्याबरोबर मी वदवाणजींना सहज ववचारले, ”काय? रावहलो की
नाही शाांत?”
“याच्यापेक्षा मारपीट परविली, ” ते घाम वटपत उत्तरले.
“चला आता यश कांपनीत” मी व्हेस्पाला वकक मारत
म्हणालो, “आवण वतथे कसे वागावे याबद्दल काही सचू ना?”
“काही नाही, तल
ु ा काही सागां ण्यात अथव नाही, ” ते पटु पटु ले
“म्हणजे?”
“तल
ु व योग्य वाटेल ते कर. ”

यश कांपनी
यशचे हेि ऑवफस शहराच्या मध्यवती भागात होते. एका
पॉश सहा मजली इमारतीत यशची सवव महत्वाची कायावलये होती.
बाांधकाम व त्यासाठी लागणाऱ्या सवव सामग्रु ीची ववक्री हा त्याचां ा
मख्ु य व्यवसाय होता. तसे पावहले तर सज्जनपरु चा प्रमख
ु व्यवसाय
बाांधकाम व त्यासाठी लागणाऱ्या सामवु ग्रची ववक्री हाच वदसत
होता. वतसऱ्या मजल्यावरील एका ऑवफस मधे आम्ही जाताच
तेथील प्रमख
ु ाश
ां ी आमची भेट झाली. वदवाणजी येथेपण चागां लेच
पररवचत होते. पण ऑिवर सांदभावत बोलणे सरू
ु होताच त्याांनी
पेनल्टीची भाषा सरू
ु के ली. तेव्हा वदवाणजींनी अपेक्षेने माझ्याकिे
बवघतले. “ववनय तू तरी मेहताजींना समजावनू सागां .”
“काकाजी, त्याचा काही उपयोग नाही, मलापण वाईट वाटते
पण कांपनी पॉवलसी मी बदलू शकत नाही. ”
“मग कोण बदलू शकते?”िी शाांतपणे ववचारले.
“मॅनेवजांग िायरे क्टर सेठणा” तेही तेवढयाच शाांतपणे म्हणाले.
“सेठणा साहेबानां ा आम्ही भेटू शकतो?”
“जरूर, त्याच
ां ी अपॉइटां मेंट घ्यावी लागते. ”

त्याांनी हातानीच त्याचां ी के वबन दाखववली. मी वदवाणजीबरोबर के वबन किे गेलो. के वबनच्या बाहेर सेठणा साहेबाचां ी पी ए
नेलपॉवलशने नखे रांगवीत बसली होती. वतच्या समोर तब्बल पाच
वमवनटे उभे रावहलो तरी वतला आम्हा क्षद्रु प्राण्याांची दखल
घ्यावीशी वाटली नाही. म्हणनू मी वतच्या टेबलावर टक टक असा
आवाज के ला. त्ावसक मद्रु ने े वतने ‘क्या है?' असे ववचारले.
“ आम्हाला सेठणा साहेबानां ा भेटायचे आहे. अजवन्ट कवि
आहे?"
“अपॉइटां िेंट आहे?”
“नाही. पण काम अजवन्ट आहे. ”
“साहेब वबझी आहेत. ”
“आम्ही पावहजे तर थाांबतो, पण भेटणे जरूरी आहे. ”
“पढु च्यव सोमवारी या, आता भेटणे अशक्य आहे. ”
ही सवव प्रश्नोत्तरे होत असतानां ा एकदाही वतने मान वर करून
बघायची तसदी घेतली नाही. तसेच नखे पॉलीश करायचे पण
थाांबवले नाही. मी सरळ के वबनचे दार ढकलनू व आत बसलेल्या
व्यक्तीला आत “येऊ काय?” असे ववचारले.
“काय काम आहे?”

“सर, मला तमु ची फक्त पाच वमवनटे हवी आहेत. ”
त्याांनी समोरच्या खचु ी किे हात के ला. मी आवण वदवाणजी
लगेच स्थानापन्न झालो. तेवढ्यात पी ए दार ढकलनू घाईने आत
आली व त्याांना साांगू लागली की मी याांना मना करत होते पण हे न
ऐकताच आत घसु ले.
“सर, काम महत्वाचे असल्याने आमच्या समोर पयावय
नव्हता” िी म्हणालो.
सेठणा साहेब साधारण साठीच्या आसपास असावेत. त्याांचे
व्यवक्तमत्व फारच प्रभावी होते. काही माणसाांना वाध्यवक्य पण फार
खल
ु नु वदसते. त्यातलेच सेठणा साहेब होते.
“मला त्याची कल्पना आहे. तू जाऊ शकतेस. तम्ु ही बोला”
ते मला उद्देिनू म्हणाले.
मी थोिक्यात सवव साांवगतले व आम्हाला झालेल्या कामाचे
तरी पैसे वमळावे म्हणनू ववनांती के ली. खचु ीत वकांवचत मागे रे लनू
त्याांनी हळुवार आवाजात ववचारले, “यात आमच्या कांपनीचा काय
फायदा?”
बवनया, पक्का बवनया माझ्या मनात ववचार चमकून गेला.
उघिपणे मी फक्त एवढेच म्हणालो की, ” एक प्रकारे आम्ही

तमु च्या पररवारातील सदस्य आहोत आवण यश कांपनी पररवाराची
काळजी घेते असव लौशकक आहे. ”
“हे माझ्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. ”
'”सर, एका व्यवसाय बांधल
ु ा अिचणीत असताांना मदत करणे
हे समाधान पण काही कमी नाही.”
ते हसले व म्हणाले, ”हे बरोबर आहे. वेलजीभाईना मदत
करण्याची सांधी घालवण्या इतपत मी मख
ू व नाही. ”
त्याांनी ताबितोब िेहतवांनव बोलावले व आतापयंत के लेल्या
कामाचा वहशेब करून तो चेक तयार करण्यास साांवगतले. मेहताांची
आकिेवारी तयार होती. त्यानां ी दोन लाखाचा चेक दहा वमवनटात
सहीसाठी समोर ठे वला. त्यावर त्याांनी सही के ली व माझ्या हातात
चेक देत म्हणाले, “हा आजच्या तारखेचा चेक आहे. पण तीस
ऑगस्ट पयंत तम्ु ही हा जमा करू नका.”
“का?” परत हा बवनया काय अट घालेल याचा ववचार करत
मी ववचारले.
“३० ऑगस्ट पयंत जर तमु ची पवहली कांसाईनमेंट आली
तरच हा जमा करा ही माझी अट आहे. ”

एक प्रकारे सप्लाय गॅरांटी पण तोंिी, मी मनात म्हणालो. “सर,
आम्ही हा उद्या पण जमा करू शकतो. ”
परत वस्मतहास्य करत ते म्हणाले, ' तसे तम्ु ही करणार नाही. '
“आवण के ले तर?”
“मला इतकी वषे व्यवसाय करून पण माणसे ओळखता येत
नाही असे मी समजेन.” या भरत वाक्यानांतर मल
ु ाखतीचा समारोप
झाला हे साांगायला नकोच.

घरचा अहेर
आम्ही चेक घेऊन बाहेर येईपयंत सध्ां याकाळचे सहा वाजले
होते. मागे बसताांना वदवाणजी हळूच म्हणाले, “आता गािी सरळ
हवेलीकिेच घे आवण मध्ये एखादे मेविकलचे दक
ु ान वदसल्यास
थाबां . मला B. P. च्या गोळया घ्यायच्या आहेत. ”
“एका वदवसात ऐवढया घिामोंिीना तोंि वदल्यावर B. P.
िटू होणारच “ मी म्हणालो “आवण वेलजीभाईना जेवढे झाले
तेवढेच सागां ा. उगीच वतखटमीठ लावनू सागां ू नका नाहीतर
त्याांचेपण B. P. शटू होईल. तसेच गेल्याबरोबर वॉकींग स्टीक
माझ्याकिे द्या. ”
“का, कववताला एवढा घाबरतोस काय. ”
मी ऐकू न आल्यासारखे के ले. हवेलीला पोचतात वॉकींग
वस्टक माझ्या हातात कोंबनू वदवाणजी झटपट वेलजी भाईच्या
खोलीकिे गेले. लगबगीने जाणाऱ्या त्याांच्या वकांवचत स्थल
ू
आकृ तीकिे बघतानां ा मला मनोमन त्याच
ु वाटले. खरे च
ां े कौतक
त्याच्ां या स्वामीभक्तीला पयावय नव्हता. एवढी वदवसभर पळापळ
करून पण हा माणसू मालकाांच्या कानी पणू व वृत्तान्त घातल्या

वशवाय घरी जात नव्हता. अहो ववनय वरून ते के व्हा अरे ववनय
पयंत पोहचले आवण वकती सहजपणे ते मला कळले पण नाही.
मला हा ईमानदार माणसू फारच आविायला लागला होता.
“साांभाळून, तू फारच गांतु ला जात आहेस.’ असे मनाला
बजावीत मी फ्े श होण्याकररता खोलीत गेलो. साधारण एका
तासानी फ्े श होऊन सरळ जेवणाकरताच जाऊ असा ववचार करून
मी प्रथम स्नानाकरता गेलो. सािेसातच्या दरम्यान फ्े श होऊन
आवण आठवणीने वॉवकांग वस्टक हातात घेऊन िायवनगां टेबलकिे
जेव्हा मी गेलो तेव्हा तेथे स्वागत सवमती म्हणजे वेलजीभाई,
कववता, सववता व हनमु ानजी म्हणजे वदवाणजी ( होय, योगायोगाने
त्याचां े नाव पण हनमु ान प्रसाद होते) आधीच स्वागतासाठी तयार
होऊन बसली होती.
“या ववनय महाराज, उगाच ती वॉकींग स्टीक घेऊन वफरण्याचे
ढोंग करू नका. ” पशहलव हल्ला कववता.
मला बघताच वदवाणजींची टकळी बदां झालेली वदसली.
“तरी मी त्याला वदवसभर आठवण करून देत होतो. ” ईती
वदवाणजी उफव दलबदल.ू
काही उत्तर न देता मी सपू वपण्यास सरुु वात के ली.

“बघा काहीतरी वाटतेय काय? काय गरज होती बशीरशी
मारामारी करायची? काही झाले असते तर तमु च्या आईला आम्ही
काय उत्तर वदले असते?” परत कववता.
हा आईचा उल्लेख मला खरांच कळला नाही कारण मला
ववनय नावाची अजनू सवय झाली नव्हती आवण मी माझ्या आईला
कधी पावहलेच नव्हते. माझ्या चेहऱ्यावरचा सांभ्रम बघनू ती परत
म्हणाली, “अरे देवा, आता याला परत ववसर पिला की हा पण
अवभनय आहे?”
या प्रश्नाला उत्तर न देता मी पल
ु ाव खायला सरुु वात के ली.
“मी तल
ु ा काही ववचारत आहे, ववनय” कववता किक
आवाजात म्हणाली.
“मी ऐकतोय, पण मला आता भक
ू लागली आहे आवण
जेवल्यावर परत फॅ क्टरीत जायचे आहे. ”
“कशाला? परत मारामारीचा कायवक्रम आहे?”
माझ्या सेनेतल्या कारवाया वहला कळल्या तर हे स्वयांपाकघर,
हे टेबल ही वफनाईलने दहा वेळेस धवु नू घेईल. या ववचाराने मला
हसायला आले.

“हसायला काय झाले? तू के वढी जोखीम घेतली होती याची
तल
ु ा कल्पना आहे?”
“का? अवीनी नसते एवढे के ले?” या माझ्या प्रश्नाने कववताने
आवेशाने वर के लेला हात हळुच खाली आणला व वतच्या
िोळयात पाणी तरारले. बाकीचे पण सवव स्तब्ध झाले.
परत बोलायला सरुु वात के ली ती सववताने, ”ते सवव ठीक आहे
पण चेक 30 ऑगस्ट पयंत जमा न करण्याचे हे काय प्रकरण आहे?
ते काही नाही उद्या साठे साहेब येणारच आहे. त्याांच्याकिेच चेक
दे. ”
“नाही, मी तसा शब्द सेठणा साहेबाांना वदला आहे. ”
“मी मालक या नात्याने साांगत आहे. ”सशर्तव.
“याच नात्याांनी उद्या ये कामगाराशी बोलायला आशि
कांसाईनमेंट 30 तारखेच्या आत पणू व कर. अजनू एक गोष्ट लक्षात
ठे र्, मी तझु व पगारी नोकर नाही. ” मी झटक्यात बोललो.
वनळ्या िोळयात ववषाद उमटला.
“ताई, ववनयचे बरोबर आहे. वबवझनेस मधे शब्द महत्वाचा
असतो. त्यानी आपल्या वतीने शब्द वदला आहे. तो आपण

पाळला पवशहजे” कववता शातां पणे म्हणाली “मग, तू उद्या येतेस का
फॅ क्टरीत?”
“नाही, मला वेळ नाही. जरुरी काम आहेत वशवाय ज्यानी
शब्द वदला आहे त्यानीच तो पाळावा. ”सशर्तव फणकारली.
वनळे िोळे एकदा माझ्याकिे रोखले नांतर कववतावर
वस्थरावले,
“कववता, तू उद्या दहा वाजता येऊन कामगाराश
ां ी बोलावे असे
मला वाटते. ” मी म्हणालो , ”िी पण असेनच पण मालकापैकीं
कोणी बोलणे योग्य राहील बाकी सवव वदवाणजी समजावनू
साांगतील.”
“ठीक आहे. मी येईन. ” कववता वनश्चयाने म्हणाली.
शनळे िोळे समाधानाने लक
ु लक
ु ले.

पररश्रम
फॅ क्टरीत जाण्यासाठी मी व्हेस्पा स्टँि वरून काढत
असताांनाच ' ववनय एक वमवनट ' असे म्हणत कववता आली.
“आता काय?”
“काही नाही, सववता जे काही तल
ु ा बोलली त्याबद्दल मी तझु ी
क्षमा मागते. ”
“ म्हणजे. ? ती बोलली आवण क्षमा मागते त?ू ” मी आश्चयावने
म्हणालो, “कववता, असल्या बोलण्याने मला काहीही फरक पित
नाही. पण तू जरा कणखर बन. उद्या तल
ु ा हा व्यवसाय साभां ाळायचा
आहे. तेव्हा दर वेळेस िोळयात पाणी आणनू आवण क्षमा मागनू
चालणार नाही. ”असे म्हणनू आवण वतला ववचारात पािून मी सरळ
फॅ क्टरीत गेलो. वतथे वदवाणजींनी ऑवफसमधे माझी तात्परु ती
रहाण्याची व्यवस्था के ली होती. हा माणसू खरे च चौफे र लक्ष
ठे वणारा होता. मला बघनू कामगाराांना जरा नवल वाटले कारण
बशीर प्रकरणाचा शेवट त्यानां ापण कळला होता. पण सवव सरु ळीत
होईपयवत मी रात्ी येथेच येणार हे ऐकल्यावर त्याांनापण बरे वाटले.
काही लागल्यास आम्हाला साांगा असे म्हणनू ते आपापल्या घरी

गेले. पावसाची लक्षणे वदसत होती. तशी काही शक्यता दपु ारी
वाटत नव्हती. ढगाळ वातावरण बघनू मला अचानक बात्ाचां ी
आठवण आली. आता ते काय करत असतील माझा ठाववठकाणा,
मी काय करत आहे, याची त्याांना कल्पना असेल काय असा ववचार
करतच मी झोपी गेलो.
सकाळी माझे सवव आठ वाजताच आटपले होते. नवू वाजता
वदवाणजी आले. एव्हाना काम सरू
ु झाले होते. मी त्याांच्या बरोबर
वफरून उगाच आपले हे काय ते काय, याला काय म्हणतात असे
जजु बी प्रश्न ववचारत होतो. ते पण न कांटाळता मावहती देत होते.
दहाच्या ठोक्याला गेटमधनू व्हाईट ॲम्बेसेिर आत आली व
त्यातनू कववता उतरली.
शतलव बघताच सवव कामगार उत्स्फूतवपणे गािी भोवती गोळा
झाले व टाळया वाजवनू त्याांनी वतचे स्वागत के ले. वदवाणजी
लगबगीने शतलव घेऊन ऑवफसमधे गेले. अथावत् मागोमाग मी पण
गेलो. आता ते ऑवफस कम स्लीवपांग रूम झाले होते. त्या पसाऱ्या
किे व माझ्याकिे एक नाराजीचा दृष्टीक्षेप टाकून वतने वदवाणजी
किून काय बोलायचे याची मावहती करून घेतली व आम्ही सवव
परत बाहेर आलो. कामगार अजनू गािीपाशीच होते. शतलव

कदावचत परत जायचे असेल या ववचाराने ते बाजल
ु ा होऊ
लागताच वतने हातानेच त्यानां ा थाबां ण्यास सावां गतले.
कववताने सरुु वात के ली, “खरे तर मी तम्ु हा सवांशीच
बोलायला आली आहे. ” सरुु वातीला वकांवचत कापणारा वतचा
आवाज आता शातां व वस्थर झाला. “फॅ क्टरीची पररवस्थती तम्ु हाला
पणू व मावहती आहेच. पण आपले नवीन मॅनेजर व वदवाणजींनी
कालच खपू धिपि करून यश कांपनीची ऑिवर पणू व करण्याचे
ठरवले आहे. याने आपले सवव प्रश्न सटु तील असे नाही पण फॅ क्टरी
सरू
ु राहील हे नक्की. मला आत्ताच्या घटके ला तमु ची मदत पावहजे
आहे.”
"दीदी, तम्ु ही फक्त सागां ा.” एक कामगार उत्स्फूतव पणे
म्हणाला.
“ऑिवर पणू व होईपयंत पैशाची कमतरता जाणवणार आहे.
त्यामळ
ु े सध्या तरी अजनू एक मवहना तमु चे पगार व थकबाकी देणे
शक्य नाही. फारच काय OT पण देऊ शकत नाही म्हणनू मला
तम्ु हाला ववचारायला फारच सांकोच वाटत आहे की अजनू एक
मवहना तम्ु ही ववनापगार काम करू शकाल काय? पैसे येताच वकांवा
आधी काही सोय झाल्यास तमु ची सवव थकबाकी आम्ही देऊ याची
मी खात्ी पण हा एक िशहनव मला साांभाळून घ्या. ” माझा स्वत:च्या

कानावर ववश्वास बसत नव्हता. कालपयंत प्रत्येक वाक्याला
िोळयात पाणी आणणारी ही मल
ु गी एवढे स्पष्ट व ससु गां त बोलत
होती.
“अजनू एक गोष्ट” कववता बोलतच होती “याची कोणावरही
सक्ती नाही. ज्यानां ा शक्य नसेल काही अिचण असेल ते गेले तरी
चालतील. त्याांच्याबद्दल कोणताही आकस ठे वण्यात येणार नाही.
तसेच त्याांची देणी पण बिु णार नाहीत. ”
“आमची तयारी आहे”, एकमख
ु ी आवाज आला व सववजण
कामाला गेले. वदवाणजी व माझ्याजवळ येत कववता म्हणाली, “
तम्ु ही दोघेही माझ्या बरोबर चला. दपु ारी दोन वाजता साठे साहेब
येणार आहेत ना? आवण माझ्याकिे बघत वमवस्कल पणे हसनू
म्हणाली मारामारी न करताही प्रश्न सोिवता येतात. ” भानावर येत
मी वतला गािी कोण चालवत होता ते ववचारले.
“मेकॅनीक, जो गािी चेक करायला आला होता त्यालाच मी
मला येथे ड्रॉप करण्यास सावां गतले” ती सहजपणे म्हणाली, “पण
आता जातेवेळी त्याला त्याच्या गॅरेजवर सोिल्यानांतर तल
ु ाच गािी
चालवावी लागेल. तल
ु ा चालवता येते ना?”

“कववता, याला चालवता येत असो की नसो, तू याच्याबरोबर
कोणत्याच गािीवर बसू नको. मीच काल कसा वाचलो मला
कळत नाही. ” वदवाणजी म्हणाले.
सववजण हसतच गािीत बसले
जेवण झाल्यानांतर थोिा वेळ होता म्हणनू मी वेलजीभाईजवळ
बसलो. थोि्या वेळाने कववतापण आली.
“काका खश
ु आहेत. ” कववता म्हणाली.
“कशावरून?”
“मी त्याच्ां या िोळयावरून अदां ाज करू शकते. ”
“हे फारच मोघम होते. आता साठे साहेब येणार आहेत.
पैशाचा प्रश्न आहे म्हणनू आपल्याला वनदान हो वकांवा नाही अशा
प्रकारची उत्तरे काकाक
ां िून वमळवली पावहजे. ”
“पण ते तर बोलू शकत नाहीत. ”
“िोळयाांची उघिझाप तर करू शकतात. समजा, आपण
आपले प्रश्न असे ववचारले की त्याांची उत्तर फक्त हो वकांवा नाही
येतील आवण त्याप्रमाणे त्यानां ी पापण्या वमटल्या तर?” मी
म्हणालो.

“बापरे , समजायला जरा कठीण आहे. पण तचू प्रात्यवक्षक
करून बघ ना. मला पण उत्सक
ु ता आहे. ”
“ठीक आहे” असे म्हणनू मी वेलजीभाईना म्हणालो, “काका,
आतापयंतचे आमचे बोलणे तम्ु हाला समजले असेल तर एक वेळा
पापण्या वमटा ” नतां र आम्ही दोन वमवनटे वाट बवघतली पण
िोळयाांची काहीच हालचाल झाली नाही.
“सॉरी, ववनय तझु ा प्रयत्न वाया गेला” कववता वनराशेने
म्हणाली मी पण वनराश झालो.
तेवढयात काकाांनी हळुवारपणे पापण्या वमटल्या. आम्ही
दोघाांनीही हषावने एकमेकाांना टाळया वदल्या. नांतर कववताने प्रश्न
ववचारला,
“आतापयंत ववनयने के लेले प्रयत्न तम्ु हाला मान्य आहेत
काय?” या वेळी एका वमवनटात प्रवतसाद वमळाला. तरी अजनू
खात्ी करून घेण्यासाठी कववताने नकारात्मक उत्तरे असणारे तीन
प्रश्न ववचारले. काकाांनी दोन वेळा िोळयाांची उघिझाप करून
ववरोध दशवववला. आता साठे साहेब येईपयंत काकाांना ताण देऊ
नये यावर आम्हा दोघाांचेही एकमत झाले व आम्ही काकाांना
आराम करण्यास सावां गतले.

बरोबर दोन वाजता राम आला. आल्याबरोबर त्यानी
वेलजीभाईच्या
ां पायाला हात लावनू नमस्कार के ला. कववता
वदवाणजी व माझ्याकिे एक दृष्टीक्षेप टाकून, “काकाचां ी तब्येत
आता बरीच छान वाटते. ” असे म्हणाला. “म्हणजे मी साधारणपणे
मवहन्यापवू ी त्याांना बवघतले होते. त्यापेक्षा तर नक्कीच” त्याने
पस्ु ती जोिली.
“खरे आहे” असे म्हणत कववताने त्याांना झालेल्या सवव घटना
सावां गतल्या. कववतामधे झालेला बदल बघनू त्याला आश्चयव जरूर
वाटले असावे पण त्याने तसे दाखवले नाही.
लोन रर-स्ट्रक्चररांग बाबत याांचा कन्सेंट कसा घ्यायचा? या
त्याच्या प्रश्ना वर कववताने ते िोळयाच
ां ी उघिझाप करून होय वकांवा
नाही असे साांगू शकतात. फक्त प्रश्न असेच ववचारावे लागतात की
ज्याांची उत्तरे फक्त होय वकांवा नाही येतील हे ववशद के ले.
मी सोिल्यास बाकींच्याकरता ही बातमीच होती. रामला पण
नवल वाटले. त्यानां ी चाचणी दाखल दोन तीन प्रश्न आमच्या देखत
ववचारले आवण त्याची उत्तरे होय, नाही हे वेलजीभाई देऊ शकतात
याची खात्ी करून घेतली.
“असे होऊ शकते हे मला कोण आधी सावां गतले असते तर
माझा ववश्वास बसला नसता पण आता मानावेच लागेल. ”असे

म्हणत त्यानी मला याांना एकाांतात काही प्रश्न ववचारायचे आहेत
असे सागां नू कववता सोिून बाकी सवांना बाहेर खोलीत थाबां ण्यास
साांवगतले.
“ववनय, ही जादू के व्हा झाली?” बाहेर येताच वदवाणजींनी
ववचारले.
“त्यात कसली जादू आहे काका? होय वकांवा नाही हे स्पष्ट
कळले पावहजे म्हणनू कववताला सहज ही गोष्ट सचु ली.”
“हे फारच छान झाले. ” तो स्वावमवनष्ठ म्हणाला.
“म्हणनू त्याांना सारखे प्रश्न ववचारून त्ास द्यायचा नाही. ”
“छे छे एवढे काय मला कळत नाही?”
एवढे बोलणे होत असताांनाच कववताने आम्हा सवांना परत
बोलावले.
“मी नवीन कजावबाबत सवव मावहती वेलजीभाईना व
कववताला वदली आहे आवण त्याांची सांमती आहे याची खात्ी
करून घेतली आहे. ”
“पैसे के व्हा वमळतील?” आता सववताला कांठ फुटला.
“या मवहना अखेरीस”

“कववता, सेठणा साहेबाच्ां या चेक बद्दल रामला साांवगतले
आहे ना?” िी.
“कववताने मला सवव साांवगतले आहे” सवव शब्दावर जोर देत
राम म्हणाला “आवण वतच्यावर माझा पणू व ववश्वास आहे. ”
“कामगाराांच्या थकबाकीबद्दल काही ठरले काय?”वदवाणजी.
“काका तम्ु ही त्याची जास्त काळजी करू नका. अधे देणे या
मवहन्यात व बाकीचे पढु च्या मवहन्यात असे त्याांना साांगा पण नको
वीस तारखेलाच पणू व साांगा. ” वदवाणजींना हषववायचू व्हायचे बाकी
होते.
“बरे तर, येऊ मी आता? येतो काका” असे वेलजीभाईना
म्हणत तो भला माणसू गेला पण.
सवांचे चेहरे समाधानाने फुललेले बघनू वदवाणजी उत्स्फूतवपणे
म्हणाले, “बऱ्याच वदवसाांनी हवेलीत आज आनांद बघनू छान
वाटले. ”
बोलल्याप्रमाणे रामने वीस तारखेला कामगाराच्ां या
थकबाकीचा एकरकमी चेक वदला. हे काय, कसे याचां ी तावां त्क
मावहती मला वदवाणजींनी समजावनू साांगायचा एक- दोन वेळा

प्रयत्न के ला, पण काही कळले नाही. आता तीस तारखे च्या आत
कांन्साइनमेंट गेली पावहजे एवढाच मला ध्यास लागला होता.
दरम्यानच्या काळात, पांधरा ऑगस्टला पांतप्रधानाांचे जोवशले
भाषण झाले. नेहमीपेक्षा वेगळे म्हणजे भारताच्या सांयमाची परीक्षा
बघू नये, त्यालाही मयावदा आहेत. असे त्यानां ी ठणकावले. या
सवावची पररणीती यध्ु दात होणार याची मला तरी खात्ी होती. पण
अजनू पयंत माझा ठाववठकाणा कोणाला लागू शकला नाही. यावर
माझा ववश्वास नव्हता नक्कीच बात्ानां ी काही दबावतत्ां ाचा वापर
के ला असावा.
वीस ऑगस्टला वदवाणजी मी आवण कववता कामगाराच्ां या
थकबाकीची पावकटे तयार करण्यासाठी एकत् बसलो. (हो,
सत्तरीच्या काळात पगार रोख देण्याची पद्धत होती) सवव पावकटे
तयार के ल्यावर कववताने सटु के चा वनःश्वास टाकला व सटु लो बाबा
एकदाचे असे ती म्हणाली. “सटु लो कुठे अजनू ?” वदवाणजी
म्हणाले, “कांन्साइनमेंट वेळेवर वदली पावहजे. मग माके टमधे
आपली पत
रावहल. "
“त्यात काही अिचण वाटते का तम्ु हाला?”

“बऱ्याच, सवावत मोठी अिचण म्हणजे विस्पॅच साठी ट्रक
वमळत नाही आहे. ” वदवाणजी म्हणाले, “तसे माझे प्रयत्न चालू
आहे पण मवहना अखेर पयंत कोणालाही वेळ नाही. ”
“याबाबतीत मी तम्ु हाला मदत करू शके न. ” दरवाज्यातनू
आवाज आला.
आम्ही दरवाज्याकिे बवघतले तर बशीर दारात उभा होता.
स्वाभाववक प्रवतवक्रयेने मी उभा राहू लागताच बशीर मला
बसण्याची खणू करत म्हणाला, “ववनय बाबू तम्ु ही बसनू च बोला.
तम्ु ही उभे रावहलात की माझे फार नक
ु सान होते. ”
“ तू आम्हाला काय मदत करणार?” मी म्हणालो.
“मी ट्रक वाहतक
ु ीचा व्यवसाय सरू
ु के ला आहे. म्हणजे तसा
आधी करत होतोच पण झटपट पैसे कमावण्याच्या नादात तो बदां
पिला होता. ”
“मग आताच ही उपरती का झाली?”
“तम्ु ही वदलेल्या फटक्याांमळ
ु े . त्यानांतर माझ्या जवळपास
कोणी येत नाही. ईमानदारीत काम मागतो तरी कोणी देत नाही. ”
“आम्ही तरी का ववश्वास ठे वावा?” वदवाणजी.
“एकदा ठे वनू बघा. नाहीतर ववनय बाबू आहेतच. ”

आम्ही वतघाांनी एकमेकाांकिे बवघतले. दोन वमवनटाांनी
कववता वनश्चयानी म्हणाली, “अठ्ठावीस तारखेला सकाळी दहा
वाजता ट्रक घेऊन या. ”
नतां र आम्ही कामगाराांची पावकटे वाटण्याचे काम सरू
ु के ले.
कामगाराच्ां या चेहऱ्यावर वदसणाऱ्या आनदां ापढु े आम्ही आमच्या
सवव वचांता तेवढ्या कररता तरी ववसरलो.
“कववता, बशीरवर ववश्वास ठे वण्यात तझु ी चक
ु तर होत नाही
ना?” वदवाणजी म्हणाले.
“नाही, अनोळखी लोकाांवर पण आपण ववश्वास ठे वतोच ना?”
माझ्याकिे बघत ती ठामपणे म्हणाली.
या वाक्याचा नक्की काय अथव असावा याचा ववचार मी करत
असताांनाच सवव कामगाराांना परत एकदा व्यक्तीश: भेटून ती गेली
पण.
कामगाराांनी त्याांचा शब्द पाळला.
बरोबर अठ्ठावीस तारखेला आम्ही विस्पॅचकरता बशीरच्या
ट्रकची वाट पाहू लागलो. ठरल्याप्रमाणे दहा वाजता तो ट्रक घेऊन
आला. ट्रक फक्त बाधां कामाच्या वाहतक
ु ीसाठी योग्य होता हे
वदसतच होते. पण आम्हाला काम होण्याशी मतलब होता.

बशीरपण जरा नीटनेटका होऊन आला होता. साधारणपणे एका
तासात ट्रक भरण्यात आला. तेवढयात एका कामगाराची पत्नी
पजू ेचे ताट घेऊन आली आवण अवधकारवाणीने कववताला
म्हणाली,
" वददी, तमु ची ही पवहलीच ऑिवर आहे. पजू ा करा.” हे
वदवाणजींचे िोके असावे.
हसतच कववताने ट्रकला हार घातला, पजू ा के ली व नारळ
हाती घेऊन हा कोणाला फोिायला साांगावे या सांभ्रमात पिली.
"वददी, सोचो मत, ववनय बाबांनू ा नारळ फोिायला द्या. त्याांना
तोिफोिीची फार प्रॅक्टीस आहे. ” बशीर ओरिून म्हणाला. मी
नारळ फोिल्यानांतर वदवाणजी बशीर सोबत बसले व यश
कांपनीकिे रवाना झाले.
यानतां रच्या घटना इतक्या वेगाने झाल्या की त्यावर कोणाचे
वनयांत्ण रावहले नाही. काही वववशष्ट कालावधीनांतर घटना स्वत:ची
गती धारण करतात व तम्ु ही फक्त साक्षीदार असता असे बात्ा नेहमी
म्हणायचे त्याची मला प्रवचती येऊ लागली होती.
यशची कांन्साइनमेंट वदलेल्या तारखेआधीच पणू व झाली आहे
हे सेठणा साहेबाांना साांगण्यासाठी मी मद्दु ाम कववताला बरोबर नेले.

यावेळेस पी ए नी अवजबात अिवले नाही. आम्हाला
बघनू सेठणाचां े िोळे आनदां ाने लकाकले.
" अरे कववता बेटी त?ू छान छान वेलजीभाई कसे आहेत?”
“काका उत्तम आहेत. कांन्साइनमेंट पणू व झाली हे साांगण्यासाठी
मी आले आहे. ” कववता नम्रपणे म्हणाली.
“त्याची मला खात्ी होतीच. ”
“मग आम्ही आता चेक जमा करू?”
“जरूर, जरूर आवण जातेवळ
े ी मेहताजींना भेटा व पढु च्या
ऑिवसव ची कोटेशन भरा.” नांतर बाकीच्या ऑिवसवचा पण ओघ सरू
ु
झाला. माझा फॅ क्टरीतला रात्ीचा मक्ु काम पण सांपला. यातनू आता
काय नवीन मागव काढावा आवण आपला इथला मक्ु काम कसा
हलवावा याचा मी ववचार करू लागलो. कारण कधी ना कधी मी
कोण हे या साध्या सरळ लोकाांना कळणार होतेच. त्यानांतरची
प्रवतवक्रया काय होईल याची परीक्षा मला घ्यायची नव्हती. या
घालमेलीत पावसाळा सांपला व नोव्हेंबर सरू
ु झाला.

युद्धाचे ढग
जसा पावसाळा ओसरू लागला तसे मला बात्ाचां े प्रत्येक
वाक्य आठवायला लागले. एव्हाना मक्त
ु ीवावहनीचा प्रवतकार
जोरात सरू
ु झाला होता. इकिे पावकस्तानला यद्ध
ु ज्वराने पछािले
होते. उखिून टाकू, नष्ट करू अशा वल्गना सरू
ु झाल्या होत्या.
भारताने स्वत:हून आक्रमण न करण्याचे ठरवले होते. पण
वदवसागवणक वाढणारा वनवाववसताांचा ओघ आवथवक योजनाांवर
बोझ ठरत होत्या. या पररवस्थतीत आपण सेनेत असायलाच पावहजे
या ववचाराने माझे हात वशववशवू लागले. पण यद्ध
ु सरू
ु व्हायच्या
आधी माझा उल्लेखपण करायचा नाही ही बात्ाचीं अट आठवनू
मला गप्प बसावे लागत होते. याआधी आपण वनदान वेलजीभाई
व कववता याांनातरी आपण कोण आहे हे साांगावे या ववचाराांनी
माझ्या मनात उचल घेतली. एक वदवस (बहुतेक 30 नोव्हेंबर ) मी
रात्ी ते दोघेच असताांना त्याच्ां यापाशी गेलो व त्याांना म्हणालो.
“मला तम्ु हाला काही सागां ायचे आहे. "
" आत्ता?"
“होय, आत्ताच”.

“बरां, ठीक आहे साांग. ”
अतीगप्तु मावहती सोिून मी सवव हकीकत साांगनू त्याांना
म्हणालो, “आता मला राहवत नाही आवण सहन पण होत नाही.
तम्ु हीच माझा ररपोटव करा वकांवा वा मीच मख्ु यालयात जातो. ” माझे
बोलणे सपां ताच पाच वमवनटे खोलीत शातां ता पसरली. नतां र कववता
शाांतपणे म्हणाली, “यातील रवफकच्या खनु ामागाची खरी मावहती
सोिल्यास बाकी सवव वतवमानपत्ात आले होते. पण तल
ु ा बरे
नसल्याने तझ्ु यापयंत आम्ही कोणतीच बातमी येऊ वदली नाही. ”
आता थक्क होण्याची पाळी माझी होती.
“म्हणजे तम्ु हाला कल्पना असनू पण …”
“होय आम्हाला कल्पना असनू पण आम्ही गप्प रावहलो
त्याचां ी दोन कारणे होती. ”
“कोणती?”
“एक तर तू काकाांचे प्राण वाचवले होते आवण दसु रे म्हणजे तू
जखमी होतास. नांतर ज्या तिफे नी तू आमचे प्रश्न लागला ते बघनू
आम्हाला तझ्ु याबद्दल ववश्वास वाटू लागला. तसेच तू स्वत:हून एक
वदवस सारे साांगशील याची आम्हाला खात्ी होती. ”
“सववताला हे सवव मावहती आहे?”

“नसावे. त्याबाबतीत तू नवशबवान आहे कारण ती फक्त फॅ शन
मॅगझीन्स वाचते.
"मग आता माझ्याबाबत तम्ु ही काय वनणवय घेतला आहे?”
थोिा ववचार करून कववता म्हणाली, “इतके वदवस तू कळ
सोसली आहे तशी अजनू एखादा मवहना सोसावी असे मला वाटते.
बात्ानां ी काही ववचार करूनच तल
ु ा अशी ऑिवर वदली असेल. नतां र
काहीतरी मागव वनघेलच. ”
“ठीक आहे. ” असे म्हणत मी बाहेर आलो तर सववताच्या
खोलीचे दार हळूच बांद होत आहे असे भासले. रहस्यात एक
भागीदार वाढला होता.
मला जास्त वाट बघायची गरज पिली नाही. तासाभरातच
माझ्या दारावर टकटक असा आवाज आला. " दार उघिेच आहे
सववता. तू आत येऊ शकते" मी उठून लाईट ऑन करत म्हणालो.
“तल
ु ा कसे कळले की मी आहे?"
" तू आमचे बोलणे चोरून ऐकत होती. तेव्हाच मी तकव के ला
होता की मला भेटण्यास येशील म्हणनू . ”
“एवढाच हुशार आहे तर मी का आले असेन हे पण साांग. "
"ते तचू सागां . "

“ठीक आहे. मला सवव इस्टेट पावहजे आहे. ”
“ती तशीपण तझु ीच आहे. ”
“मला अशी नामधारी नको पणू वपणे माझी हवी. ”
“मग मी काय करू?”
“ तू बरे च काही करू शकतोस. गेले पाच-सहा मवहने धिपि
करून तल
ु ा काय वमळाले? याच गतीने अजनू दहा वषे लागतील
वस्थरसावर व्हायला. ”
“मग तझु ा सपु र फास्ट प्लॅन काय आहे?”
“काकानां ा मागावतनू हटव. ”
“काय?!” मी चमकून म्हणालो.
“का? तझ्ु यासारख्या खन्ु याला त्यात एवढे आश्चयव का वाटावे?
बघ शातां िोक्याने ववचार कर. एवढे काम कर आवण आयष्ु यभर
वनवातां रहा. कववता आवण सववतात सरस कोण हे कळण्याची
अक्कल तल
ु ा असेलच. ”
या असल्या लोकाांच्या रक्षणासाठी आपले सैवनक प्राण देतात
मी मनात म्हणालो. पण वरकरणी काही न दशवववता “सववता प्लॅन
तर झकास आहे. पण मला ववचार करण्यासाठी पांधरा वदवस दे”
असे म्हणालो.

“का, एवढा काय ववचार करायचा त्यात?”
“सवव नैसवगवक वाटले पावहजे, नाहीतर माझ्या बरोबर तल
ु ापण
हाथकिया पितील. ”
“ठीक आहे. पण मला दगा देशील तर पररणाम वाईट होईल
याचा हे लक्षात ठे व.” असे म्हणनू ती पीिा एकदाची गेली.
ही घटनव पि िी कशर्तवलव सशर््तर सवांशगतली. त्यवनांतर
िवझी आशि कशर्तवची जर्ळीक र्फवरच र्वढली. कधी जर्ळीक
सलगीत बदलली आशि सलगीचे रुपवांतर प्रेिवत झवले ते आिचे
आम्हवलवच कळले नवही. र्फक्त पररश्र्तीिळ
ु े आम्ही ते उघड के ले
नवही. योग्य र्ेळ येतवच आपि र्ेलजीभवईनवां सवांगू असे कशर्तव
म्हिवली. पि त्यवांनव र्ेगळे कवही सवांगवयची गरज आहे असे िलव
तरी भवसले नवही कवरि आम्ही दोघेही एकत् शदसतवच त्यवचां े
शनळेिवर डोळयवत सिवधवनवची छटव शदसवयची.
तीन विसेंबरला आम्ही िेकफास्ट घेत असताांना रे िीओवर
पावकस्तानने भारताच्या अकरा हवाई कें द्रावर हल्ला करून
भारतावर यद्ध
ु लादल्याची बातमी प्रसृत झाली. त्यानांतर भारताने
जे तिाखेबाज प्रत्यत्तु र वदले त्यातच बात्ा व त्याांच्यासारख्या
अनेकाचां े पररश्रम व पाच सहा वषांचे वनयोजन असावे हे उघि होते.
हे यद्ध
ु आपल्याला झटपट सांपवणे जरूरी आहे नाहीतर सववकषव

यद्ध
ु सरू
ु होईल आवण त्याचे पररणाम सववव्यापी राहतील. हे बात्ाांचे
उद्गार मला सतत आठवू लागले. ज्या गतीने भारतीय सेना मसु िां ी
मारीत होती ते बघता हे यद्ध
ु लवकरच वनणावयक ररत्या सपां वण्याचा
भारताचा ववचार उघि वदसत होता.
माझी वस्थती मात् पाण्याबाहेर पिलेल्या मासोळी प्रमाणे
झाली होती. यावेळेस आपण सेनेत असायला हवे या ववचाराने
परत उसळी घेतली होती. दहा विसेंबरला भारताने ‘बाांगलादेश’ ला
मान्यता देऊन जागवतक नकाशाच बदलला. आता पावकस्तानची
गत वपांजऱ्यात कोंिलेल्या श्वापदाप्रमाणे झाली होती. प्रश्न यनु ो त
नेऊन ताबितोब यद्ध
ु बांदी कररता त्याांचे प्रयत्न सरू
ु झाले. पण
भारताने चढाईचे धोरण ठे वीत ववभाजन प्रक्रीया सरू
ु च ठे वली.
दरम्यानचा काळ माझ्याकरता फारच कसोटीचा ठरला. कारण
इकिे सववताने फारच त्ागा सरू
ु के ला होता. कारण नसताांना
काहीतरी खसु पट काढून ती कववताशी उघिपणे भािां त होती. ती
माझ्याजवळ काय बोलली हे सवव मी कववताला साांगताच
वेलजीभाईनाां कोणत्याही पररवस्थतीत एकटे सोिू नये यावर आमचे
एक मत झाले. त्यानसु ार वदवसा कववता आवण रात्ी मी
असे वेलजीभाईजवळ
राहू लागलो.
ां

दहा विसेंबर माझ्या करता फारच वाईट उगवला कारण
त्यावदवशीच्या बातम्यामधे विगेवियर बात्ा यानां ा वीरगती प्राप्त
झाल्याचे प्रसृत झाले.
भारतीय सेनेने ढाक्क्या पयंत मसु ांिी मारून ववजयी दौि पणू व
के ली. आता सवव मागव बदां झाल्याचे बघनू जनरल वनयाझी यानां ी
शरणागती पत्करली व दसु ऱ्या महायद्ध
ु ाच्या नांतर सवांत जास्त
म्हणजे नव्वद हजार पावकस्तानी सैवनक यद्ध
ु कै दी झाले आवण
सोळा विसेंबरला यद्ध
ु समाप्त झाले.
आता मात् माझा धीर सटु ला. मी कववताला ताबितोब
वदल्लीला जावनू बात्ाांच्या पत्नीची भेट घेण्यास तसेच त्याांच्या
जवळ माझ्या सदां भावत जे पत् असेल ते ताब्यात घेण्यास सावां गतले.
ते जर शक्य झाले नाही तर वदल्ली मख्ु यालयात चौकशी करण्यास
साांवगतले. आवश्यक ते सांदभव वतला वदले. शतने पण दसु ऱ्या वदवशी
जायचे ठरववले. त्यावदवशी वातावरण पण खराब होते. नेमके रात्ी
सववताने पण पैशावरून जेवताांना वाद सरू
ु के ला. कववता आता
खांबीरपणे उत्तर देत होती कारण सवव व्यवहार वतला चागां ले ठावक
ू
होते. गेल्या चार मवहन्यात व्यवसाय परत उभा करण्यास जो काही
पैसा एकवटावा लागत होता त्यामळ
ु े साहवजकच सववताच्या
चैनीवर मयावदा आल्या होत्या आवण त्या वतला अवजबात मान्य

नव्हत्या. एवढेच नव्हे तर त्या कववता जाणनू बजु नू शतलव त्ास
देण्यासाठीच करीत असल्याचे वतचे मत होते. यावर कळस म्हणजे
हे सवव वेलजीभाईच घिवनू आणत आहेत असे अजब तकव ट ती
लावीत होती.
या वादगां ामळ
ु े कववता चा फारच कोंिमारा होत होता.
एकीकिे सववताला गप्प करणे, दसु रीकिे िवझी शचडशचड आवण
वशवाय वेलजीभाईचेां करणे यामळ
ु े ती त्स्त झाली होती. आजचा
वाद फारच झाल्याने ती जेवण झाल्याबरोबर वतच्या खोलीत गेली
व दार बांद करून झोपली. इकिे सववतापण पाय आपटत
माझ्याकिे आली आवण मला धमकीच्या भाषेत म्हणाली " रात्ी
दोन वाजता मला टेरेसवर काम झाले हे सागां ायलाच भेट. "
मी काही बोलायच्या आत ती गेली पण.
आता वतच्या धमक्याांना भीक घालायचे मला काहीच कारण
नव्हते. कारण होण्याऱ्या कारवाईला तोंि देण्याची याची माझी
मानवसक तयारी झाली होती, म्हणनू मी वतला रात्ी भेटून एकदाचा
सोक्षमोक्ष लावायचा ठरववले. असाच ववचार करता करता मी
वेलजी भाईच्या
ां खोलीत बसलो होतो. कधी माझा िोळा लागला
तर मलाच कळले नाही.

अचानक दोनच्या दरम्यान मी खिबिून जागा झालो. प्रथम
वेलजी भाईकिे
ां बवघतले तर ते शातां झोपले होते. मला हायसे
वाटले. फ्े श होऊन मी टेरेसवर गेलो. टेरेस वापरात नसल्याने तसेच
फार जनु े बाांधकाम असल्याने बराच धोकादायक झाला होता. तसा
टेरेस पणू व मोकळा होता. त्याची ्कशटिंग फारच जनु ी आवण जेितेि
दोन र्फूट उांचीची होती. अशी जागा सववताने का वनविावी असा
ववचार करीत मी टेरेसवर पोचलो. आधी मला जाणवला तो
वसगारे टचा वास. नजर तेथील अांधाराला सरावल्यावर दरू अांतरावर
सववता वसगारे ट ओढीत असताांना वदसली.
जवळ पोचताच मला धरु ाचा वास पण वेगळाच जाणवला
म्हणनू मी म्हणालो " सववता, तू कोके न पण घेतेस काय?"
" तू जेवढ्या कल्पना करू शकतो तेवढे मी सवव करते " ती
गवु मवने म्हणाली.
" म्हणनू तल
ु ा सारखे पैसे लागतात"
" त्याच्याशी तझु ा काय सांबांध? काम झाले की नाही तेवढे
बोल".
" झाले नाही आवण मी ते करणार पण नाही. तल
ु ा काय
करायचे ते कर. "

मी रागाने म्हणालो आवण वळून जाऊ लागलो. तोच वतने
माझ्या हाताला धरून वतच्याकिे ओढला आवण ऐकून तर घे असे
काहीसे ती बोलत होती तेवढ्यात मी रागाने वतचा हात जोरात
झटकला. तो झटका तीच्याकरता फारच जोराचा ठरला ज्यामळ
ु े
वतचा तोल जावनू ती ्कशटिंगर्र आदळली. आधीच ती निेत
असल्यवने वतचा तोल गेला आवण सशर्तव एक अस्फुट वकांचाळी.
फोिीत सरळ खाली पिली. रात्ीच्या त्या नीरव शातां तेत तो
आवाज पण बराच मोठा भासला. क्षणभर काय झाले ते मला
कळलेच नाही. वतला फक्त बाजल
ु ा सारणे एवढाच माझा हेतू होता.
खाली ढकलणे, फे कणे हा कधीच नव्हता. मी सन्ु न झालो. दोन
वमवनटाांनी स्वतःला सावरत खाली बवघतले. खाली सववताची
अांधक
ु शी वनश्चल आकृ ती वदसत होती. थोि्या आशेनी मी काही
हालचाल वदसते काय ते बवघतले. पण ते अशक्य आहे हे मला
ठाऊक होते कारण खाली फरशी होती. तोच मेन गेट किून
कोणीतरी धावत येत असल्याचे मला वदसले. तो नक्कीच रात्ीचा
वॉचमन असणार. आता खाली जावे की इथेच थाांबावे असा
ववचारात मी पिलो. शेवटी मी खाली जाण्याचे ठरववले. त्याआधी
उपजत सावधवगरीने माझ्या येथे असल्याच्या काही खाणा खणु ा
आहे काय हे तपासले आवण खाली आलो.

तेवढ्यात तो माझ्या खोलीपाशी पोचला पण होत आवण मी
तेथे नसल्याचे बघनू मोठ्याने ववनय बाब,ू ववनय बाबू असे ओरित
होता. तो आरिाओरिा ऐकुन कववता खाली येत होती. शतलव
बघताच त्याने काहीतरी वरून पिल्याचे साांवगतले. ती
त्याच्याबरोबर धावत गेली. पाठोपाठ मी पण गेलो.
जवळ जाताच माझी भीती खरी ठरल्याचे मला वदसले.
सववताचा वनष्प्राण देह खाली पिला होता. वतच्या िोक्यापाशी
रक्ताचे थारोळे वदसत होते. ती मरण पावली आहे हे सागां ायला
िॉक्टर ची गरज नव्हती. ते दृश्य बघनू कववता दःु खावेगाने पिलीच
असती पण मी वतला कसेबसे सावरले. मी वॉचमनला तेथेच
थाबां ायला सावां गतले आवण कशालाही हात न लावण्यास बजावले.
कववताला घेवनू वदवाणखान्यात आल्यावर मी वतला प्रथम शाांत
करून वपण्यास पाणी वदले. नतां र िॉक्टर आवण पोवलसाांना बोलवावे
लागेल हे साांवगतले. कसेबसे स्वतःला सावरत वतने पोलीस
कशाला असे ववचारले. कारण की हा अपघात आहे असे त्यावर
मी उत्तरलो. नतां र मी िॉक्टर आवण पोवलसानां ा फोन के ला.
दोघाांनीही लगेच येतो म्हणनू साांवगतले. ते येण्यास वेळ होता म्हणनू
मी कववताजवळ बसलो.
" हे असे कसे झाले ववनय?"

आता काय आवण कसे साांगावे, तेही यावेळी हा मला प्रश्नच
पिला. तरीपण वहय्या करून मी सवव सावां गतले. नकळत का होईना
सववताच्या मृत्यल
ू ा मी कारणीभतू आहे हे सरळ कबल
ु के ले.
मी वतच्याकिून बराच त्ागा, सांताप अपेवक्षत के ला होता
आवण सद्य पररवस्थतीत तो योग्यही ठरला असता. शेवटी वतची
सख्खी बवहण गेली होती. क्षणभर स्तब्ध राहून ती हळूच म्हणाली
" मग, आता तू काय करायचे ठरववले आहे".
"जे झाले ते पोवलसाांना साांगायचे".
मी उत्तरलो.
" ते ववश्वास ठे वतील?"
" नाही ठे वणार".
" मग?"
" जन्मठे प वकांवा फाशी".
" दसु रा काही पयावय सचु तो काय? कारण झाला तो अपघात
होता याची मला खात्ी आहे".
मला चार मवहन्या पवू ीचा प्रसगां आठवला. तेव्हा मी काहीही
के ले नव्हते आता फक्त वनसटता हात लागला होता.

"वकतीही जीव तोिून साांवगतले तरी माझ्यावर पोवलस ववश्वास
ठे वणार नाहीत. "
" माझ्याकरता. तू फक्त टेरेसवर गेल्याचा उल्लेख करू नको.
िी बशहि गिवर्ली आहे आतव िलव तल
ु व गिवर्यवचे नवही".
मी वनरुत्तर झालो. नांतर हळूच म्हणालो " मग मी सवावत शेवटी
का आलो आवण दहा वमवनटे कुठे होतो याचे उत्तर काय देणार?"
"काही देऊ नकोस. तल
ु ा माझी शपथ आहे. "
एव्हाना रात्ीचे तीन वाजले होते. नांतर जणू काय ठरववल्या
सारखे िॉक्टर आवण पोवलस एकदिच आले. तोवर मी
वदवाणजींना बोलावले होते. वदवाणजींनी समयसचू कता दाखवनू
पत्नीला बरोबर आणले होते. त्यामळ
ु े वेलजी भाई ां किे कोणी
बघायचे हा प्रश्न सटु ला.
िॉक्टराांनी सववताला जागेवरच तपासनू वतला मृत घोवषत
के ले. इन्स्पेक्टर राके श चौधरीने पोष्ट माटवम कररता देह वसटी
हॉवस्पटल ला पाठववला. वदवाणजी पण हॉवस्पटल ला गेले.
त्यानतां र राके श हवेलीत आला. राके श पांचेचाळीसच्या
आसपासचा चागां लाच रापलेला अवधकारी वाटत होता. एवढ्या
कालावधीत त्याने कोणालाही काही ववचारले नव्हते वकांवा तो

स्वतः काही बोलला पण नव्हता. उलट आतापयंत त्याची भवू मका
मदत करण्याची वदसली. जणू काही हे सवव त्याला लवकर
सांपवायचे होते.
आत येताच त्याने कववताजवळ झाल्या प्रकाराबद्दल दःु ख
व्यक्त के ले आवण प्रथम टेरेसची पाहणी के ली नतां र सववताच्या
खोलीची.
वदवाणखान्यात आल्यावर तो सरळ कववताकिे गेला
व हळूच त्याने वतला शर्चवरले, " कववता, मला खरांच यावेळी
तल
ु ा त्ास देणे योग्य वाटत नवही पण काही गोष्टी शर्चवरिे भाग
आहे".
"ववचारा" कववता शाांतपणे म्हणाली.
त्याने औपचाररक मावहती ववचारून जसे हवेलीत वकती जण
राहतात, रात्ी कोण कुठे होते हे ववचारले. वतला आश्वस्त के ले.
एवढेच नाही तर वेलजी भाई ांना पण एवढ्यात काही सागां ू नका हा
सल्ला पण वदला. िेर्टी त्यवने इतक्यव रवत्ी सशर्तव टेरेसर्र कव
गेली असवर्ी हे तल
ु व िवशहती आहे कवय असे शर्चवरले.
“ शसगवरे ट ओढवयलव “ कशर्तव िवतां पिे म्हिवली.

आतव र्क्क व्हवयची पवळी रवके ि ची होती “म्हिजे तल
ु व
िवशहती होते की….. ” त्यवने जविीर्पर्ू क
ा र्वक्य अधे सोडले.
“ होय, ती ड्रग्स घेते हे िलव ठवर्क
ू होते. ”
ठीक आहे. तू जवऊ िकतेस असे म्हणनू त्याने वॉचमनला
बोलावले त्याची जबानी घेतली आवण त्याला घेऊन परत टेरेस वर
गेला.
माझी हळूहळू खात्ी पटत होत की त्याला माझा सश
ां य आला
आहे. हा सवव माझ्यावररल मानवसक दबाव वाढववण्याचा प्रकार
होता.
साधारण आठच्या दरम्यान वदवाणजींचा येत असल्याचा
वनरोप आला. एव्हाना लोक जमायला लागली होती. दरम्यानच्या
काळात मी कववताला कोणाला कळवायचे आहे काय हे ववचारले.
पण वतने कोणीही जवळचे नातेवाईक नसल्याचे सावां गतले तसेच
मलाच सवव ववधी करण्यास साांवगतले.
सवव आटपनू जेव्हा अकरा वाजता आम्ही परतलो तेव्हा
राके शने मला बोलावले.
"ववनय, काही प्रश्न ववचारायचे आहेत"
"जरुर ववचारा. "

" हे बघ, माझे सरळ प्रश्न आहेत. मला सरळ उत्तर पावहजे" तो
जरबेने म्हणाला.
" ठीक आहे. "
"मी कववता आवण वॉचमन या दोघाच्ां याही जबान्या घेतल्या
आहेत. तू घटनास्थळी दहा वमवनटे उवशरा का पोचला?"
" मी गाढ झोपलो होतो. "
अचानक त्याने वेगळाच प्रश्न ववचारला " तू वसगारे ट
ओढतोस?"
"नाही"
"सववता वसगारे ट ओढते, ड्रग घेते हे तल
ु ा ठावक
ू होते?"
"नाही"
"तझ्ु याशी वतचे पटत नव्हते?"
"नव्हते. "
" तू रात्ी दोन वाजता टेरेसवर गेला होता?"
"नाही. "
" ववनय, तू खोटे बोलत आहेस. कववताने सवव साांवगतले आहे.
तू रात्ी टेरेसवर गेला होता. वतथे तमु ची बाचाबाची झाली. रागाच्या
भरात तू शतलव खाली फे कले त्यामळ
ु े ती मरण पावली. "

अगदी त्या वस्थतीत पण मला राके श बद्दल आदर वाटला. हा
माणसू फार वरती पोचेल असे वाटले.
पण मी शाांतपणे असे काहीही झाले नाही एवढेच म्हणालो.
"पण वतचे आवण तझु े पटत नव्हते हे तर खरे आहे?"
"होय. म्हणनू काही मी वतला ठार मारणार नाही. वशवाय वतला
िवरून माझा काय फायदा?"
चेहऱ्यावरची रे घ पण न हलववता तो म्हणाला"असेही होऊ
शकते की तझु े काही वबांग वतला मावहती असेल. त्या बदल्यात ती
तझ्ु याकिून काही काम करून घ्यायला बघत असेल. "
मनातल्या मनात मी या माणसाला कवमशनर करून टाकला.
पण वरकरणी तसे काहीही नाही एवढेच म्हणालो. तेवढ्यात
सैन्याची एक जीप पोचव मधे येवनू थाबां ली. त्यातनू दोन अवधकारी
उतरले. सरळ आमच्या जवळ येत त्याांनी मला ववचारले "आम्ही
वदल्ली सैवनक मख्ु यालया तनू आलो आहोत. मी मेजर शमाव व हे
कॅ प्टन ववनय कश्यप. आम्हाला सेकांि लेफ्टनटां राजेश पवार यानां ा
भेटायचे आहे. "
दोघेही मला ज्येष्ठ असल्याने मी खािकन उभे राहून सल्यटू
ठोकला आवण म्हणालो, " मीच सेकांि लेफ्टनटां राजेश पवार.
बोला. मी आपल्यासाठी काय करू शकतो?"

मेजर शमाव म्हणाले “ आम्हाला काही गोपनीय मावहती
ववचारायची आहे अथावत् एकातां ात"
हा सवव प्रकार शातां पणे बघणारा राके श हळूच पण खबां ीरपणे
मला म्हणाला " मला तमु च्या भेटीत व्यत्यय आणण्याची इच्छा
नाही पण माझ्या प्रश्नाचे उत्तर वमळाले पावहजे. "
पदाने व वयाने ज्येष्ठ असणाऱ्या मेजर शमाव याांनी नांतर सवव सत्ू े
हातात घेतली. त्यानां ी प्रथम राके शकिून पररवस्थती समजनू घेतली
आवण त्याला ववश्वासात घेवनू सैन्याच्या चौकशीची वनकि
समजावनू साांवगतली. जर राजेशने गन्ु हा के ला असेल तर त्याला
आम्ही कायद्याच्या हवाली जरुर करू हे पण आवजवनू सावां गतले.
सवांच्या सांमतीने चौकशी हवेलीत, माझ्या खोलीतच घेण्याचे
ठरववण्यात आले.
नांतर माझी एकटयाची त्याांनी तीन तास किक तपासणी के ली.
सवव घटनाक्रम माझ्याकिून वलहून घेतला. तसेच सवव प्रश्नोत्तराचे
रे कॉशडिंग के ले. अवतगप्तु कारवाया सोिून मी सवव मावहती साांवगतली.
तसेच बात्ाांनी तीन वठकाणी रवफकच्या हत्ये पयंतचा क्रम व कारणे
वलहून ठे वली आहेत. हे ही सावां गतले त्यावर त्यानां ी मख्ु यालयातनू
वमळालेले पत् मला दाखवले.

“या पत्ामळ
ु ेच ही चौकशी गोपनीय ररत्या करण्यात येत आहे.
” ते म्हिवले. आता माझे बरे च टेंशन कमी झाले होते. सवव प्रश्नोत्तरे
थाांबल्यावर कॅ प्टन ववनय कश्यप याांच्याकिे बघत मी ववचारले
“तम्ु हाला मी याआधी बवघतल्या सारखे वाटते पण कोठे ते
आठवत नाही. ”
“बरोबर आहे. आपण वदल्ली रे ल्वे स्टेशनला प्लॅटफॉमव नां तीन
वर भेटलो होतो. ”
“म्हणजे ते पवू व वनयोवजत होते. ”
“होय, ’' तो म्हणाला, ‘'तल
ु ा नवीन आयिेंटीटी व काही पैसे
देण्यास बात्ाांनी साांवगतले होते. तल
ु ा वव्हवजवटांग कािव, पैसे आवण
काही सचू ना द्यायच्या होत्या पण त्याच्या आतच तू त्या
वव्हलचेअरवरील व्यक्तीला वाचववण्याकरता धावला. ”
म्हणजे बात्ा माझी परोपरीने काळजी घेत होते.
शेवटी दपु ारी चारच्या दरम्यान त्यानां ी चौकशी पणू व झाल्याचे
साांवगतले आवण काही फोन वदल्लीला के ले. तसेच मला एक तास
बाहेर थाांबायला साांवगतले.
आता तासाभरात माझे भववतव्य ठरणार असव शर्चवर करत मी
बाहेर आलो. गोपनीयतेची शपथ घेतल्याने मी कोणाशीच बोलू
शकत नव्हतो. पण कववताच्या चेहऱ्यावरील वचतां ा लपत नव्हती.

बरोबर पाच वाजता त्याांनी मला बोलावले आवण वनकालपत्
माझ्या हाती ठे वले. त्यात महत्त्वाचे एवढेच नमदू के ले होते की
काही आकवस्मक पररवस्थती उद्भवल्यामळ
ु े विगेवियर बात्ा याांनी
सेकांि लेफ्टनांट राजेश पवार याांना जी ऑिवर वदली ती त्याांनी
सांपणू वपणे इमानदारीने व वनष्ठेने पार पािली याबद्दल आमची खात्ी
पटली आहे. गोपनीयता व सुरक्षेच्या कारणास्तव त्याांच्या कायावचा
जाहीर सन्मान करणे शक्य नाही. या पत्ाद्वारे त्यानां ा लेफ्टनटां पदावर
बढती देण्यात येत आहे. त्याांनी वदल्ली मख्ु यालयात सत्तावीस
जानेवारी एकोणीसशे बाहत्तरला ररपोटव करावा.
Case is closed.
माझे वाचनू होताच मी त्याांना धन्यवाद वदले आवण म्हणालो
सर या गोष्टीला फक्त एक वदवस उशीर झाला आहे. साहवजकच
मेजर शमांनी असे का म्हणतो असे ववचारले. त्यावर मी काल
रात्ीपासनू काय घिले ते काही न लपववता साांवगतले.
मेजर शमाव क्षणभर ववचारात पिले नांतर म्हणाले " तझ्ु या
ववरुध्द कसलाही परु ावा नाही, साक्षीदार नाही. जो झाला तो के वळ
अपघात होता. स्वतः कववता तझ्ु या बाजनू े आहे. तू का स्वतःला
अपराधी समजतो?"

"कारण मी स्वतःला फसवू शकत नाही. नकळत का होईना
वतच्या मृत्यल
ु ा मी जबाबदार आहे. के वळ कववताने शपथ वदली
म्हणनू मी गप्प आहे. "
काही न बोलता मेजर शमांनी जीपच्या वकल्ल्या माझ्याकिे
सरकवल्या. एका कवगदवर्र कवहीतरी शलशहले व मला देत म्हणाले
" बाहेर गािी उभी आहे. तल
ु ा पावहजे वतकिे जा. जेव्हव गरज र्वटेल
तेंव्हव यव नांबर वर फोन कर. पैसे वमळतील. राके शला आम्ही
बघतो".
दोन्ही त्याांच्याकिे परत करत मी वनश्चयाने म्हणालो " सर, न
के लेल्या खनू ापासनू मी गेले चार मवहने पळत होतो तेंव्हा माझी
मन:वस्थती काय झाली होती हे माझे मला मावहती आहे. आता तर
कळत नकळत माझा हात लागनू खनू झाला आहे. फरार झालो तर
मीच खनू के ला हे गृहीत धरण्यात येईल आवण माझे म्हणणे कोणीच
ऐकुन घेणार नाही. सॉरी सर, त्यापेक्षा कायद्याला ठरवू दे माझे काय
करायचे ते. "
मेजर शमाव काही बोलणार तेवढ्यात दारावर टक टक करून
राके श आवण कववता आत आले. मागोमाग बवद्र चहा घेवनू आला.
" Welcome interruption" मेजर शमाव म्हणाले. "मी
तम्ु हाला बोलावणारच होतो. या बसा. "

राके श अगदी शातां पणे बसला आवण त्याने कॅ प काढून
टेबलावर ठे वली. कववता माझ्याजवळ येवनू बसली. आता कववता
आवण राके श समोरासमोर होते.
बवद्र सवांना चहा देवनू गेल्यावर ववनयने वनकालपत् राके श व
कववताला वाचायला वदले. रवके िने ते शनशर्ाकवरपणे वाचले. नांतर
तो फक्त एवढेच म्हणाला "नॉमवल पररवस्थतीत ही आनदां ाची बातमी
ठरली असती."
आता कववता पढु े सरसावनू म्हणाली "आता काय वेगळी
पररवस्थती झाली आहे?"
" कववता, तू रात्ीपासनू फारच धीराने वागत आहेस. अजनू
काही साांगनू तझ्ु या दःु खात भर घालणे मला बरोबर वाटत नाही पण
साांगायलाच हवे."
"सागां ा काय ते. "
" सववताचा अपघात झाला नसनू वतचा राजेशने खनू के ला
आहे. "
" हे तम्ु ही कशाच्या आधारावर म्हणता?"
" एकतर वॉचमन आला तेंव्हा तो खोलीत वकांवा वेलजी भाई
जवळ नव्हता आवण घटनास्थळी तो सवावत शेवटी आला. ही पांधरा
वमवनटे तो कुठे होता याचे तो उत्तर देत नाही. मी स्वतःच्या

खोलीतच झोपलो होतो हेच तो साांगत आहे. जे पणू व खोटे आहे हे
तो जाणनू आहे पण तो खरे सागां त नाही. "
कववता शाांतपणे म्हणाली, " तम्ु ही त्याला वकतीही आवण
कशाही प्रकारे ववचारले तरी तो ते साांगणार नाही. "
"का?"
"कारण तो रवत्ी शदड ते सव्र्वदोन माझ्याबरोबर माझ्या
खोलीत होता. र्ॉचिन ओरडत आलव तेंव्हव रवजेि िवझ्यव खोलीत
होतव. तो आधी खवली आला असतव तर र्ॉचिनलव हव र्रच्यव
िजल्यवर्र कवय करत होतव हव सांिय आलव असतव. त्यवलव हे कळू
नये म्हिनू िी आधी खवली आले. िवझी बदनामी होऊ नये म्हणनू
रवजेि तिु च्यविी खोटे बोलत आहे."
हे ऐकताच खोलीत एकदम शातां ता पसरली. सववप्रथम वतचव
भांग राके शने के लव. त्याने शाांतपणे टेबलावरील कॅ प उचलनू
िोक्यात घातली. पेपसव गोळा के ले उठला व दरवाज्याकिे चालू
लागला. दरवाज्यापाशी पोचताच मागे वळून सवांना उद्देिनू तो
एवढेच म्हणाला
"माझी खात्ी पटली आहे की सववताचा मृत्यू अपघाती
होता."

परत सेनेत
नतां रचा मवहना फार धामधमु ीत गेला. ववशेष म्हणजे कववता
अगरवाल सौ कववता राजेश पवार झाल्या. लग्न समारांभ साधाच
झाला. त्या आधी आबाांना नातसनू दाखवायला मी कोल्हापरू ला
जाऊन आलो. त्यानां ा कववता बघताक्षणीच आविली.
वेलजीभाईचा
ां ववचार करून लग्न सज्जनपरु ला करण्याची सांमती
त्यवांनी वदली. लग्नाला मोजके लोक होते. ज्याांत सेठणा साहेब, राम
साठे ही वरपक्षाची माणसे होती. लग्नानतां र कववताने व्यवसाय
बघण्यासाठी व वेलजीभाईची
ां देखभाल करण्यासाठी सज्जनपरू ला
रहायचे ठरले. आबाांना कववताने कसे मनवले माहीत नाही. पण ते
वषावतनू चार मवहने तरी सज्जनपरू ला राहतील हेही त्याांनीच मला
साांवगतले.
माझे खरे नाांव व त्यामागचा इवतहास कळल्यावर बशीरने माझे
नामकरण ' छुपा रुस्तम ' असे के ले.
मी जाणार म्हणनू वदवाणजींना मनापासनू वाईट वाटले पण
कववता येथेच राहणार आहे हे कळल्यावर बरे वाटले. हा माणसू
कोणीतरी वेगळाच आहे हे त्यानां ा सरु वातीपासनू जाणवत होते असे

ते कववता जवळ बोलले. कववताने भले झाले म्हणनू त्यव भल्यव
िविसवलव मनापासनू आनदां झाला.
शिळवलेल्यव आदेिवनसु वर मी सत्तावीस जानेवारीला वदल्ली
मख्ु यालयात मव्ु हींग ऑिवर घेण्यासाठी दाखल झालो. तेथील
ऑवफसरने सरु वातीचे सोपस्कार पार पिल्यानतां र एक जािजिू
पाकीट माझ्या हाती वदले. “यात सवव आवश्यक कागदपत्े व सचू ना
आहेत. तम्ु हाला बहात्तर तासाच्या आत अगरताला मख्ु यालयात
मेजर जनरल बात्ानां ा ररपोटव करायचा आहे.” तो म्हणाला.
“म्हणजे बात्ा? ……” हे वाक्य मी मोठ्या प्रयासाने ओठी
येण्याच्या आत थाांबवले आवण मला झालेला आनांद चेहऱ्यावर न
दशवववता शातां पणे पाकीट घेतले व परत बात्ानां ा ररपोटव करण्यासाठी
वनघालो.

जेथे जातो तेथे। तू माझा सांगाती ।
चालविसी हाती । धरोवनया ॥१॥
चालो िाटे आम्ही । तुझाची आधार ।
चालविसी भार । सिे माझा ॥२॥
बोलो जाता बरळ । करीसी ते नीट ।
नेली लाज, धीट । के लो देिा ॥३॥
तुका म्हणे आता । खेळतो कौतूके ।
जाले तझ
ु े सख
ु । अंतबााही ॥४॥
संत तुकाराम

जगवदश खाांदवे ाले: एक जबरदस्त लेखक

जगवदश खाांदवे ाले याांची ई
सावहत्यवर प्रकावशत पस्ु तके .
बाजच्ू या कव्हरवर फ़क्त एक वक्लक
करताच
पस्ु तक
उघिेल.

ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे १३ वे वर्ष.
जगदिश खाांिव
े ाले याांचे िे हिसरे पुस्िक.
जगवदश खादां वे ाले याच्ां या कथा वास्तवाशी जववळक साधणाऱ्या,
मनोरांजक आवण ववषयाांचे वैववध्य राखणाऱ्या असतात. ते वलवहतात
कमी. पण जे वलवहतात ते सकस, जोमदार आवण भरीव असते. त्याांच्या
पस्ु तकावां र असख्ां य वाचकाचां ा प्रवतसाद येतो आवण त्यात एक गोष्ट
आवजवनू साांवगतली जाते. ती म्हणजे “तुमचे पस्ु तक हातात घेतल्यावर
पणु व के ल्याखेररज खाली ठे वता येत नाही”. त्याांच्या पस्ु तकानां ा भरपरु
मागणी आहे. पण ते अत्यांत मेहनतीने वलहीलेली आपली पस्ु तके ई
सावहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील वाचकाांना ववनामूल्य देतात.
असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू
कसलीही अवभलाषा नसते. िरवठी भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर
र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु
आहे. अखांड. अजरविर. म्हिनू तर ई सावहत्यवर वदनानाथ मनोहर(२
पस्ु तके ), िांभू गिपल
ु े (नऊ प्ु तके ), डॉ. िरु लीधर जवर्डेकर (९
प्ु तके ), डॉ. र्सतां बवगल
ु (१७ प्ु तके ), िभु वगां ी पवसेबदां (८ प्ु तके ),
अशर्नवि नगरकर (४ प्ु तके ), डॉ. श्ितव दविले (७ प्ु तके ), डॉ.
शनतीन िोरे (२६ प्ु तके ), अनील र्वकिकर (९), अनांत पवर्सकर(४),
िधू शिरगवर्ां कर (६), अिोक कोठवरे (बारा हजवर पवनवचां े िहवभवरत),

श्री. शर्जय पवढां रे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वर्ा), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे
र्ैज्ञवशनक(३), सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १६ प्ु तके ), शर्नीतव
देिपवांडे (७) उल्हवस हरी जोिी(६), नांशदनी देििख
ु (५), िॉ. सजु वतव
चव्हवि (८), डॉ. र्ृषवली जोिी(१७), िॉ. वनमवलकुमार फिकुले (१९),
CA पनु म सांगवी(७), िॉ. नांवदनी धारगळकर (८), अांकुश वशांगािे(६),
आनांद देशपाांिे(२), िॉ. वनलीमा कुलकणी(२), अनावमका बोरकर(३),
अरुण फिके असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई
सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयिंत शर्नविल्ू य
पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यमतु ीच्ां यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृक्ष जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव
खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवतां नू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्विंचव
सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आशि ग्रर्ां ोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।

