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अतं िम लढि
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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सुरेंद्र पाथरकर

मिोगत:

लहािपणापासूि तलतहण्यार्ी आवड. 1975 to 1980 च्या दरम्याि िातसकच्या
गावकरी वतकमािपत्रात ,काही सामातिक तवषयांवर लेख तलहले होते. सेन्ट्रल वेअरहौससंग
कॉपोरे िि मधे ३९ वषक सेवा झाली, तेव्हा हेड ऑफिस फदल्ली वरूि सहंदीमध्ये तत्रमातसक प्रतसद्ध
होत असे त्यात माझ्या सहंदी भाषेत कथा श्ृंखला 1,२,३,४,५,६,७ प्रतसध्द झाल्या आहेत. िंतर
कामाच्या व्यापामुळे तिवृत्तीपयंत तलखाणाला वेळ देता आला िाही. िे ब्रुवारी २०१५ ला तिवृत्त
झाल्यावर मात्र ठरवूि तलखाणासाठी वेळ काठला.
“ अंततम लढत “ ही अततिय सुरस कथा असूि िेवट पयंत उत्सुकता वाढवणारी आहे.
मातृभूमीर्े रक्षण करतांिा राके िला िे थरारक अिुभव येतात ते सत्यावर आधाररत आहेत.
तरुणतपढीला ही र्ांगली मागकदिकक ठरे ल ही अपेक्षा. वार्कांच्या प्रेमळ आग्रहामुळे यापुढे अिूि
वार्िीय कथा तलतहण्यार्ा प्रपंर् करणार आहे.
लेखक: सुरेंद्र पाथरकर
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प्रस्ताविा-अंततम लढत
माझे स्नेही श्ी. सुरेंद्र यांिी आग्रहपूवकक तविंती के ली त्यांच्या तविंतीला माि
देऊि आपणही दोि िब्द तलहावे या दृतिकोिातूि थोडक्यात प्रस्ताविा तलतहण्यार्ा प्रयत्न करत
आहे.
श्ी. सुरेंद्र पाथरकर साहेब कोणाकक िगर-२ येथे रहावयास आल्यापासूि म्हणिे
िवळपास १० ते १५ वषाकपासूि त्यांर्ा व माझा पररर्य आहे. ते िांत व मितमळाऊ असल्यामुळे
िरी आम्ही वेगवेगळ्या रठकाणी िोकरी करत होतो तरी त्यांर्ी व माझी मैत्री िमली.त्यांिा
समािासाठी काहीतरी करण्यार्ा ध्यास पण आहे. सोसायटीतील मुलांसाठी ते कोणाकक िगर
वार्िालयाच्या माध्यमातूि तिरतिराळे उपक्रम राबवत असतात. त्यार्े इं ग्रिीवर प्रभुत्व आहे
तेवढेर् सहंदी व मराठीवर पण आहे.
सेन्ट्रल वेअरहाउस मधूि अधीक्षक पदावरूि तिवृत्त झाल्यािंतर त्यांिी लेखिाच्या
आपल्या आवडल्या क्षेत्रात पाय टाकला. या पूवी बुकगंगा प्रकाििातिे तीि कथांर्े पुस्तक “
प्रारब्ध “ प्रतसद्ध करण्यार्ी संधी तमळाली त्यामुळे त्यांर्ा उत्साह र्ांगलार् वाढला आहे.
त्यांर्ी “अंततम लढत” ही अततिय सुंदर कथा असूि तरुणांसाठी मागकदिकक अिी
कथा आहे. भारताच्या रक्षणासाठी राके ि सहभागी असलेले वेगवेगळे तसक्रेट तमिि अंगावर काटा
आणणारे आहेत. प्रत्येकािे वार्लीर् पातहिे अिी ही कथा आहे. श्ी.पाथरकर यांिी असेर्
तलतहत राहो त्यासाठी त्यांिा र्ांगले आरोग्य लाभो ही प्राथकिा करूि त्यांच्या भावी लेखि
कायाकसाठी िुभेच्छा.
िरें द्र सत्रंबक कु लकणी,
उपाध्यक्ष कोणाकक िगर-२, वार्िालय,
बंगला िंबर ८६, कोणाकक िगर-२,आडगाव तिवार,पंर्वटी, िातिक-३.मोबाईल: 9823437010.

अपकणपतत्रका:

माझी पत्नी सौ. तमिल तििे खंबीरपणे संसार िून्ट्यातूि
उभा करण्यात िेहमीर् मला साथ फदली तसेर् माझ्या
िीविातील संकट प्रसंगात मला आधार देऊि
मागकदिकि

करणाऱ्या अिेक ज्ञात/अज्ञात व्यक्तींिा

अपकण ...........

सुरेंद्र पाथरकर

अंततम लढत

(कथा पूणक काल्पतिक असूि स्थळ, काळ, व्यक्ती यात साधम्यक आढल्यास
के वळ योगायोग समिावा)
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र्ोबाईल र्धील सुर्धुर गजराच्या आर्ाजाने राके श ची झोप उडाली. पिाटे चा
४.३० चा गजर र्ाजला िोिा. गॅस र्र दुधाचे आधण ठे ऊन राके श ब्रश करू लागला. फ्रेश
झाल्यार्र शूज र् ड्रेस घािल्यार्र र्गर्धे दुध घेऊन त्याि एक चर्च्या बोनवहहिटा टाकू न
सार्काश हपऊ लागला. सायकल काढू न फडक्याने साफ के ली र् टािंग र्ारून हजर्च्या ददशेने
हनघाला. खािंद्यार्रच्या बॅग र्धे नेिर्ीप्रर्ाणे पाण्याची बाटली र् एक नॅपकीन िोिाच.

राके श सािंगलीिील हर्श्रार्बागेि एक रूर् घेऊन रािि िोिा. सािंगलीजर्ळील एका खेड्याि
त्याचे घर िोिे. घरी आई र् छोटा भाऊ उर्ेश रािि िोिे. र्हडलािंचा दोन र्र्ाव पूर्ी सािंगलीहून
परि येि असिािंना बस अपघािाि र्ृत्यू झाला िोिा. र्हडलािंना राके शला र् उर्ेशला खूप
हशकर्ून र्ोठे अहधकारी बनर्ायचे िोिे. पण अचानक त्यािंचे हनधन झाल्याने सर्ाांना र्ोठा धक्का
बसला िोिा. गार्ािील जोशीकाकािंनी कु टुिंबाला धीर ददला. राके श पहिल्या पासूनच खूप हुशार
िोिा. इिं हजहनयररिं गची पदर्ी घेण्यासाठी जोशी काकािंनी थोडी आर्थवक र्दि के ली र् सािंगलीच्या
कॉलेजर्धे अॅडहर्शन घेऊन ददली र् जर्ळील हर्श्रार्बागेि एक रूर् घेऊन ददली.
राके शला र्हडलािंच्या स्र्प्नाची कायर् आठर्ण िोिी. प्रत्येक र्र्ी चािंगले र्ाकव
हर्ळउन राके श आिा पदर्ी परीिेचा अभ्यास करि िोिा. त्याबरोबरच रोज हजर् र्धे जाऊन
दोन िास व्यायार्ाचा सरार् करण्याचा हनयर् काटे कोरपणे पाळला िोिा. जीर्नाि यशस्र्ी
हिायचे असेल िर हनरोगी सु दढ
ृ कर्र्लेल्या शरीराचे र्ित्र् र्हडलािंनी राके शच्या र्नार्र
बबिंबर्ले िोिे.
नेिर्ीप्रर्ाणे राके श कॉलेजला पोिचला. हर्त्रािंचा ग्रुप त्याची र्ाटच बघि िोिा.
परीिेला आिा एक र्हिनाच बाकी असल्याने सगळे अभ्यासाच्या बाबिीि हसरीयस झाले िोिे.
एकािी हपररयडला अबसेन्ट न राििा सर्व हपरीयड िजर रािण्याचे सर्ाांनी र्नापासून ठरर्ले
िोिे. इिं हजहनयररिं गच्या शेर्टच्या र्र्ावला असल्याने कॉलेज र्धील धर्ाल याकडे त्यािंनी िेिुपूर्वक
दुलवि के ले िोिे.

लौकरच परीिा झाली. राके शला फस्टव क्लास हर्ळे ल अशी खात्री िोिी. परीिेचे
टेे्न्शन नसल्याने राके श गार्ी आला िोिा र् प्रत्येक ददर्स लिान भाऊ उर्ेश बरोबर दफरण्याि,
हपच्चर बघण्याि आनिंदाि घालर्ि िोिा. पण त्या बरोबरच पदर्ी हर्ळ्याल्यार्र पुढे काय
करायचे याचा गिंभीरपणे हर्चार करीि िोिा. नोकरीसाठी अथाविच प्राधान्य िोिे कारण लिान
भाऊ उर्ेशची जबाबदारी त्याच्यार्र िोिी. रोज राके श र्ेगर्ेगळे र्िवर्ानपत्र घेऊन चाळि असे.
त्याि आलेल्या जाहिरािी काळजीपूर्वक र्ाचि असे. जोशीकाकािंनी पदर्ी हर्ळाल्यार्र स्र्िःचा
कारखाना टाकण्याचा सल्ला ददला िोिा. पण भािंडर्ला अभार्ी िे शक्य नसल्याने राके शने या
सल्ल्याकडे दुलि
व के ले िोिे. पुढील र्र्वभराि राके श र् गोपालने जो त्याचा जर्ळचा खास हर्त्र
िोिा, नोकरी हर्ळण्यासाठी अनेक किं पनीर्ध्ये, सरकारी ऑदफसर्धे अजव के ले, र्ुलाखिी ददल्या
पण अनेक कारणािंनी सगळी कडू न हनराशा झाली. कु ठे नािेबाईकानाच नोकरी ददली गेली िोिी,
र्ुलाखि फक्त फासव िोिा, िर कु ठे सरळसरळ पैशाची र्ागणी िोि िोिी. साधी एस्टी र्धे
किं डक्टरच्या नोकरी साठी १५ िजार िे २० िजार रुपये द्यार्े लागि िोिे. सगळीकडे करप्शनचे
जाळे पसरले िोिे. प्रार्ाहणकपणे हशकू न सुद्धा नोकरी हर्ळर्ण्यासाठी हर्ळणाऱ्या अपयशाने
राके श र् गोपाळ पुरिे खचून गेले, हनराश झाले िोिे.

आपल्यासारखे अनेक हशकलेले िरूण बेरोजगार दफरि असल्याचे दोघािंच्या
लौकरच लिाि आले. एकददर्स र्िवर्ानपत्र र्ाचि असिािंना गोपालची नजर एका बािर्ीने
र्ेधून घेिली. सािारला सैन्य भरिी साठी िरुणािंना आर्ािन के ले िोिे. गोपाल लगेच राके शला
भेटला. दोघािंनी बािर्ी सहर्स्िर नीट र्ाचली. बािर्ीि ददल्या प्रर्ाणे हशिण, उिं ची, र्जन,
छािी इत्यादी अटी र्धे दोघेिी बसि असल्याने दोघािंनी सािारला सैन्य भरिीच्या र्ुलाखिीसाठी
जायचे पक्के ठरर्ले. र्ुलाखिीला अजून एक र्हिना अर्काश िोिा. घरी सािंगार्े की नािी यार्र
दोघािंचे एकर्ि नहििे. गोपालने घरी सािंगायचे ठरर्ले कारण हर्रोध िोणार नहििा याची खात्री
िोिी. र्ात्र राके श घरी कसे सािंगार्े या हर्चाराि िोिा कारण घरी आई नक्की हर्रोध करणार
िोिी. हसलेक्शन झाल्यार्र पुढचे पुढे बघू असा त्यािंने हर्चार के ला.

पिाटे ५ र्ाजिा उठू न सुरर्ािीला पाच निंिर दिा दकलोर्ीटर पळण्याचा सरार्
दोघािंनी सुरु के ला. गोपाळला सुरर्ािीला सर्य िोई पयांि त्रास झाला पण राके शला
पहिल्यापासूनच हजर् र्धे जाऊन व्यायार् करण्याची सर्य असल्यार्ुळे त्याला कािीच त्रास
जाणर्ि नहििा. राके शच्या र्नाि काय चालले आिे याचा थािंगपत्ता त्याच्या आईला िोि नहििा.
जोशी काकािंनी एकदा त्याला आडू न हर्चारण्याचा प्रयत्न के ला पण राके शने हशिाफीने उत्तर
देण्याचे टाळले. हसलेक्शन झाले नािी िरी व्यायार्ाने कर्र्लेले शरीर र्ाया जाणार नहििे िी
खात्री दोघािंना िोिी. गार्ाजर्ळू न र्ािणाऱ्या नदीर्र जाऊन दोघेिी रोज दोन िास पोिण्याचा
सरार् करू लागले. सािारला र्ुलाखिीला जाण्याचा ददर्स जसजसा जर्ळ येि िोिा िसिशी
दोघािंची उत्सुकिा हशगेला पोिचली िोिी. एकदाचा िो ददर्स उगर्ला सकाळी सिा र्ाजिा
एस.टी. ने दोघे हनघाले. त्याआधी राके शने देर्घरािील देर्ािंना, आईला, र्डीलािंच्या फोटोला
नर्स्कार के ला. आईने घराि जाऊन र्ाटीि दिी साखर आणले र् राके शच्या िािार्र ठे र्ले.
आईला राके श फक्त सािारला नोकरीच्या र्ुलाखिीसाठी जाि आिे एर्ढेच र्ाहिि िोिे. उर्ेश
दोघािंना सोडायला बस स्थानका पयांि आला िोिा. उर्ेशला पण कािीिी कल्पना नहििी.

सािारच्या सैहनक ऑदफसच्या आर्ाराि भरिी साठी उर्ेदर्ारािंची खूप गदी झाली
िोिी. सािाऱ्यािील सैहनक शाळा भारिािील एक प्रहसद्ध सैहनक शाळा आिे. हिथे हशकलेली
अनेक र्ान्यर्र आिा र्ेगर्ेगळ्या िेत्राि प्रहसद्ध आिेि. र्ाननीय बनिंबाळकर सािेब प्रहसद्ध सैहनक
अहधकारी याच शाळे चे हर्द्याथी िोिे. सिा टेबलािंर्र अहधकारी बसले िोिे. लािंबच्या लािंब रािंगा
लागल्या िोत्या. पहिल्या टेबलार्र उर्ेद्वाराने आणलेले कागदपत्र जर्ा करायचे िोिे. निंिर
पुढच्या टेबला जर्ळ ठे र्लेल्या र्ेईंग र्शीनर्र र्जन करून िेथेच उिं ची, छािी चे र्ाप द्यायचे
असा हनयर् िोिा. त्यानिंिर ग्राउिं डला ठराहर्क र्ेळेि राउिं ड र्ारणे, लािंब उडी, र् गोळा फे क
अश्या नोंदी करण्याि आल्या. शेर्टी एका रूर् र्धे र्ेहडकल करण्याि येि िोिी. सगळे कपडे
काढू न खोकू न दाखर्ार्े लागे. हसलेक्शन झाल्यार्र िुम्िाला घरी कळर्ण्याि येईल असे सािंगून
हनरोप देण्याि आला.
सािारच्या सैन्य भरिी र्ुलाखिीला दोन र्हिने िोि आले. उत्तराची आिुरिेने
दोघेिी र्ाट पिाि िोिे. एक ददर्स दुपारी पोस्टर्न गोपालच्या घरी पत्र देऊन गेला. सिंध्याकाळी
गोपाल घरी आल्यार्र त्याला कािीिरी पत्र आल्याचे कळले. उघडू न र्ाचले िर त्याला खूप आनिंद

झाला कारण त्याचे सैहनक भरिीसाठी हसलेक्शन झाले िोिे र् िोंडी र्ुलाखिीसाठी सािारला
बोलर्ले िोिे. त्याने लगेच राके शला गाठू न बािर्ी ददली.
राके शला आनिंद झालाच पण त्याला अजून पत्र न हर्ळाल्याने काळजीि िोिा. आपले
हसलेक्शन झाले नसेल का? आपण कु ठे कर्ी पडले का या हर्चारािंनी डोके हभरहभरि िोिे.
निंिरचे दोन ददर्स राके श पोस्टर्नची देर्ासारखी र्ाट पिाि िोिा, पण पोस्टर्न
दफरकलाच नािी. हिसऱ्या ददर्शी राके श र् उर्ेश दुपारची जेर्णे झाल्यार्र खाटेर्र गप्पा र्ारि
बसले िोिे. आई पडर्ीि िोिी. एर्ढ्याि पोस्टर्नची िाक ऐकू न आई बािेर आली र् पोस्टर्न
कडू न पत्र घेिले. पत्र राके शच्या नार्ार्र िोिे. आईला उत्सुकिा असल्याने पत्र राके शच्या िािाि
देऊन हिथेच उभी राहिली. पत्र न उघडिाच राके श आनिंदाने उड्या र्ारू लागला. उर्ेशला र्
आईला कािी सर्जेनासे झाले. राके शने दोघािंना सहर्स्िर सािंहगिले. थोडार्ेळ सगळे च आनिंदाि
िोिे. र्ात्र सैन्य भरिीि राके शचे हसलेक्शन झाल्याचे नीट लिाि आल्यार्र र्ात्र आईच्या चेिरा
बदलला. रागाने िी स्र्यिंपाकघराि हनघून गेली. आईची सर्जूि कशी काढार्ी राके शला कािी
उर्जि नहििे. सिंध्याकाळी गोपाळ, उर्ेश र् राके श नदी काठी भेटले. सगळ्यािंनी नाचून आनिंद
व्यक्त के ला. रात्री पोचायला रात्री उशीर झाला िोिा.

जोशी काकािंना राके शच्या आईने आपल्या र्नािले दु:ख सािंहगिले. राके श सैन्याि
भरिी झालािर आपल्यापासून दूर जाईल या कल्पनेनेच आईचे हृद्य हपळर्टू न हनघि िोिे. पिीचे
अकस्र्ाि हनधन झाल्यार्र दोन्िी र्ुलािंना जर्ेल िेर्ढ्या लाडाने र्ाढर्ले िोिे. दोघे करीि
असलेल्या शैिहणक प्रगिी सर्ाधानकारक िोिी. आपल्या घराण्याचे नार् काढू न जीर्नाि सुखी
िोिील असा हर्श्वास िोिा. पण अचानक सैन्याि भरिी िोण्याचे खूळ राके शच्या डोक्याि कसे
आले र् िे कसे काढार्े या हर्चाराने आईला कािी सुचि नहििे. जोशीकाका अनुभर्ी िोिे.
आपल्या हर्त्राच्या र्ृिुनि
िं र देखील दोन्िी कु टुिंबािील सलोखा कायर् ठे र्ण्याि िे यशस्र्ी िोिे.
कोणिीिी अडचण सार्िंजस्याने सोडहर्ण्याि त्यािंचा िािखिंड िोिा. प्रसिंग बाका िोिा. आईच्या
र्र्िेचा िोिा. त्यािंनी आईला सर्जार्ून सािंहगिले. सैन्याि भरिी िोण्याचा राके शचा हनणवय
कसा बरोबर आिे िे त्यािंनी सहर्स्िर सािंहगिले. राके श आिा आपल्या र्ािृभूर्ीची सेर्ा करणार
आिे िी बाब नक्कीच अहभर्ानाची आिे. र्ी अनेक िरुणािंना र्ोि, र्ाया च्या चक्कर र्धे अडकलेले
बघीिले आिे. उच्च हशहिि िोऊन ककिं र्ा अगदी अहशहिि िरून सुद्धा कर्ीिकर्ी र्ेळेि
जास्िीिजास्ि पैसा असा कर्र्िा येईल याच हर्चाराि असिाि. कािी जर्ले नािी िर

राजकारणाि प्रर्ेश करिाि. राजकारण म्िणजे हनरपेि सर्ाजसेर्ा िी आपल्या र्ेळेची कल्पना
आिा नािीशी झालेली आिे. आर्च्या हपढीिील कष्टाचे र्ित्र् कोणालाच नािी िेच दु:ख आिे.
पण राके शचे िसे नािी. त्याला हर्रोध करू नका. त्याने त्याच्या र्नाने हनणवय घेिला आिे,
कोणीिी लादलेला नािी. त्याच्या आनिंदाि आपण आनिंदाने सार्ील झालो िर सीर्ेर्र िो
र्नापासून शत्रूला नेस्िनाबूि करू शके ल.

राके श र् गोपाल िोंडी र्ुलाखिीसाठी सािारला जाण्यास हनघाले. आई कडू न
हर्रोध िोईल अशी भीिी राके शला िोिी पण िसे कािीच झाले नािी. आई उत्सािाि िोिी.
दुपारचा जेर्णाचा डबा ियार िोिा. आईने आनिंदाने दिीसाखर देऊन राके शला यशस्र्ी िोण्याचा
आशीर्ावद ददला. िा बदल कसा झाला असेल िे राके शला कळि नहििे. बसचा प्रर्ास सिंपून दोघे
कधी सािारला पोिचले सर्जलेच नािी. आिा पटािंगण ररकार्े िोिे. एका र्ोठ्या िॉल र्धे २७
युर्क र्ुलाखिीच्या ियारीि बसले िोिे. चौकशी निंिर कळले की साधारण २१००
उर्ेदर्ारानपैकी फक्त २७ जणािंना अिंहिर् र्ुलाखिीसाठी हनर्डले गेले िोिे.
शाररीक िर्िेच्या अटी र् शैिहणक पात्रिेला प्राधान्य असल्यार्ुळे हनर्ड खूप
पारखून के ली गेली िोिी. िोंडी र्ुलाखि फार पटकन आटोपली. गोपाळ र् राके शची हनर्ड झाली
िोिी. अजून साि जणािंना फक्त हनर्डण्याि आले िोिे. पुढची ट्रेबनिंग ची ऑडवर साि ददर्साि
घरच्या पत्यार्र येणार िोिी.

गोपाळ र् राके शच्या आनिंदाला उधाण आले िोिे. गार्ािील, िसेच कॉलेज च्या
हर्त्रािंनी हर्ळू न एक ददर्साची कोल्िापूरची हपकहनक काढली. १६ सीटर हर्नी बस के ली िोिी.
ट्रेबनिंगला जाण्यापूर्ी आई जगदिंबेचे दशवन घेण्याची सुप्त इच्छा दोघािंच्यािी र्नाि िोिी. जोिीबा
दशवन करून निंिर नरसोबाची र्ाडीला श्री गुरुदत्त चे दशवन घेण्याचा योग जुळून आला. घरी
आल्यार्र उर्ेशची सर्जूि काढण्याि राके शचा एक ददर्स गेला. राके श आिा खूप लािंब बॉडवरर्र
लढायला जाणार यार्ुळे उर्ेश दु:खी िोिा. राके शर्र त्याचे खूप प्रेर् िोिे. राके शने त्याची सर्जूि
काढली की बाबा प्रत्येकाच्या जीर्नाि असे प्रसिंग येिाि की ज्यार्ुळे जीर्नाला पूणव कलाटणी
हर्ळिे. आलेल्या सिंधीचा उपयोग करून घ्यायचा असिो. अशी सिंधी दर्डल्यास आयुष्याच्या
शेर्टपयांि एक खिंि र्नाच्या कोपर्याि दडू न राििे. िू र्ात्र हशिणाकडे लि दे. इिर र्ुलािंसारखिं

भरकटू न जाऊ नकोस. िू र्याच्या अत्यिंि नाजूक फे ज र्धून जाि आिेस. पटकन हर्श्वास बसणे,
पटकन राग येणे असे िोिे. जीर्नाि एखादे ध्येय हनहिि कर र् त्या ध्येयाला साध्य करण्याचा
कसोशीने प्रयत्न कर. जीर्नाि अनेक अडथळे अनेक र्ागाांनी येिाि िेथे न अडकिा बाजूने र्ळसा
घेऊन पुढील प्रर्ास करायचा असिो. र्ी खूप र्ोठा ित्र्र्ेत्ता म्िणून िुला र्ागवदशवन करि नािी
िर िू र्ाझा जीर्ाचा िुकडा छोटा भाऊ आिेस. र्ािृभूर्ीच्या रिणासाठी र्ी जीर्न र्ाहून घेणार
आिे. पण आपल्या आईची सेर्ा िू नक्कीच करशील िी आशा आिे. र्ाझी कर्ी कधीिी आईला
भासू देऊ नको. बोलण्याला शब्द उरले नहििे, घट्ट हर्ठीि दोन भाऊ सर्व जग हर्सरले िोिे, चार
डोळ्यािून अहर्रि अश्रू र्ािि िोिे.

उत्सुिेपोटी गोपाळ र् राके श रोज पोस्ट ऑदफस र्धे स्र्िः जाऊन सािारच्या
पत्राची चौकशी करि िोिे. आज र्ात्र त्यािंची हनराशा झाली नािी. पोस्ट ऑदफस बािेर असलेल्या
चिाच्या टपरीर्र जाऊन त्यािंनी दोन कट चिाची ऑडवर ददली. चिा येई पयांि पाकीट उघडू न
बहघिली. दोघािंनािी बिंगलोरला ३० ददर्साच्या ट्रेबनिंग साठी ऑडवर िोिी. दोन ददर्साि
हनघायचे िोिे. आनिंदाि आकाश्याि उडिच दोघे आपापल्या घरी पोिचले. बािर्ी गार्ाि
पसरायला र्ेळ लागला नािी. भेटायला येणाऱ्यािंची रीघ लागली िोिी.
राके शच्या घरासर्ोर अग्रर्ाल यािंचा र्ाडा िोिा. त्यािंचे गार्ाि र्ोठे एकु लिे एक
दकरणा दुकान िोिे. लिानपणापासून राके श अग्रर्ाल काकािंना ओळखि िोिा, त्यािंच्या घरी
खेळायलापण जाि िोिा. त्यािंची र्ुलगी सुगिंधी पण त्यािंच्या घरी खेळायला येि िोिी. पुढे सुगिंधी
हिच्या र्ार्ाकडे हशकायला गेली. राके श सािंगलीला हशिणासाठी गेला. त्यार्ुळे िे आजपयांि
फारच कर्ी र्ेळा एकर्ेकासर्ोर आले िोिे. सकाळपासून र्ात्र अग्रर्ाल काकािंच्या गच्ची र्रून
कोणीिरी सारखे आपल्या घराकडे नजर ठे ऊन असल्याचा भास राके शला िोि िोिा. एकीकडे
राके शचे सुटके स भरण्याचे कार् चालू िोिे. उर्ेश र् आई आठउन आठउन एक एक र्स्िू सुटके स
र्धे भरि िोिे. राके शला आर्डणाऱ्या बडिंकाच्या लाडू च
िं ा डबा आईने खास न हर्सरिा ठे र्ला.
दुसरा ददर्स फक्त आई जर्ळ बसूनच राके शने काढला. िू परि लौकर ये. िुझे दोनाचे चार िाि
करायचे आिेि, र्ला आिा सुनर्ुख बघायची घाई झाली आिे असा िगदा लार्ला िोिा.
सिंध्याकाळीच्या र्राठी बािम्या राके श ऐकि िोिा. इिक्याि उर्ेश आला र् त्याने बािेर
कोणीिरी बोलर्ि असल्याचे त्याला सािंहगिले. उर्ेशच्या चेिऱ्यार्रचे प्रश्नहचन्ि पाहून त्याला
कािी बोध झाला नािी.

राके श बािेर अिंगणाि आला. चिंद्रप्रकाशाि अिंगण न्िाऊन हनघाले िोिे. कोणीच
ददसि नािी पाहून िो गोंधळू न गेला. इिक्याि िुळशी र्ृदार्नाच्या बाजूला एक सार्ली ददसली
अिंधुकशी पाठर्ोरी. राके श जर्ळ गेला आणी आियवचदकि झाला. एक सुिंदर र्ुलगी िािाि
गुलाबाचे फु ल घेऊन उभी िोिी. दोघेिी एकर्ेकािंकडे पिािच राहिले.
कािी िणानिंिर र्ुलीनेच हर्चारले “काय नािी ओळखले ना ? र्ाटलेच िोिे. िू आिा
कसा ओळखशील?”
राके शने िणाि ओळखले िी सुगिंधा िोिी. “िू दकिी र्ोठी झालीस ग? लिानपणची
र्ेंधळी, सिि नाक पुसणारी सुगध
िं ा कु ठे गेली? िू िर िुझ्या र्ार्ाकडे हशकायला िोिीस ना कधी
परि आलीस?”
“अरे िो िो प्रश्नािंचा भडीर्ार करू नकोस. र्ी र्ार्ाकडे िर िू सािंगलीला िोिास. र्ी
नेिर्ी सुटीि घरी येि िोिी. कधी कधी िू पण सािंगलीहून घरी येि असे िेहिा र्ी िुला आर्च्या
गॅलरीिून बघि असे, िेहिाच िू र्ला आर्डायला लागला िोिास. र्ी िुला भेटायचा प्रयत्न करि
िोिे िेर्ड्याि िू सािंगलीला पसार हिायचा. आज सर्व धीर एकर्टू न आज िुला भेटायला र् एक
हर्निंिी करायला आले आिे.”
“बोल ना. र्ाझ्याकडू न िुला काय पाहिजे? लिानपणी र्ाझ्याकडू न भािंडून
चॉकलेट,आस्रीर् र्ागायचीस, आठर्िे का?”
दोन िण हनरर् शािंििा पसरली. कोणीच बोलि नहििे. चार डोळे च एकर्ेकािंशी
बोलि िोिे. र्ूर्िवर्िंि जशी स्र्गाविून आलेली परीच जणू. गोरीपान काया, हनळ्या अथािंग खोल
सागरासारखे हनळे , आणी भोकरासारखे र्ोठे डोळे , िरिरीि नाकाचा शेंडा, गुलाबी गाल, नजर
लागू नये म्िणून देर्ाने खास काळजी घेिलेली ददसि िोिी, उजव्या गालार्रचा काला िीळ
सौंदयव र्ाढर्ि िोिा. दोन्िी कानािंर्र आलेले के साचे सुिंदर र्िुवळाकार बट त्या र्ूर्िवर्िंि सौदयव
र्िीचे सौंदयव दकिीिरी पटीने र्ाढर्ि िोिे. स्र्प्नािून बािेर पडायला राके शला कािी िण लागले.
बोलायला शब्द सुचि नहििे.
दोघेिी भानार्र आल्यार्र खळखळू न िसि सुटले. दोन प्रेर्ी जीर्ािंना िसायला कािी
कारण लागिे का? िेर्ढ्याि आई िसण्याचा आर्ाज ऐकू न बािेर आली िोिी.

“काय ग सुगिंधे आि यायचे नािी का? आज िुझ्याशी अिंगणाि बसून हनर्ािंि गप्पा
र्ारायला र्ेळच नािी बघ. कारण उद्याच राके श बिंगलोरला हर्हलटरी ट्रेबनिंग साठी हनघि आिे,
त्याची ियारी चालू आिे.”
राके श रे हडओचा आर्ाज कर्ी करायला गेला िोिा.
“काकू राके श िर इिं हजहनयर आिे र्ग हर्ल्ट्रीि का जाि आिे? त्याला थािंबर्ि का
नािी? इथेच, सािंगली, कोल्िापूर ककिं र्ा पुण्याला त्याला चािंगल्या पगाराची नोकरी हर्ळू शकिे.
र्ाझे बाबा र् र्ार्ा त्याला चािंगली नोकरी हर्ळण्यासाठी प्रयत्न नक्कीच करिील.”
आईने सुगिंधाला जर्ळ घेिले. “अगदी र्ाझ्या र्नािले बोललीस बघ.िुझ्या िोंडाि
साखर पडो. राके शने एकदा हनणवय घेिला की आपण दकिीिी सािंहगिले िरी िो बदलि नािी.”
आई ने पटकन चिा ठे र्ला िोिा. राके शला र् उर्ेशला बोलार्ून सर्ाांनी चिा घेिला.
सुगिंधा आईला म्िणाली काकू येिे, पण राके शला आर्च्या घरापयांि सोडायला सािंगिा का? कारण
र्ला सिंध्याकाळची कु त्रयािंची खूप भीिी र्ाटिे.

िसेच झाले. राके श सुगध
िं ाला हिच्या घरा पयांि सोडायला हनघाला. सुगिंधा िुझ्या
हुशारीचे कौिुकच करार्े लागेल. आईला काय पण थाप र्ारलीस, कु त्रयािंची भीिी र्ाटले का?
र्ग िू येिािंना कु त्रे र्ाटेि नहििे का? कािी िण शािंििा पसरली. अबोलपणे पार्ले उचलली जाि
िोिी. चिंद्रप्रकाशाि पररसर उजळला िोिा. अचानक सुगिंधाच्या अिंगठ्याला एका दगडाची ठे च
लागली. पटकन राके शने हिला सार्रले. हखशािून रुर्ाल काढू न रक्त येि असलेल्या अिंगठ्याला
बािंधला. सुगिंधा अबोल झाली िोिी. दोन्िी डोळ्याि अश्रू िरळट िोिे.
“अजूनिी लिानपणी सारखी र्ेंधळी आिेस का?”
उत्तर नािी आले. फक्त एक हुिंकार आला.
“र्ेड्या र्ला रडू अिंगठ्याला ठे च लागली म्िणून नािी आले, र्ी िुझ्यार्र खूप प्रेर्
करिे आजर्र िे अव्यक्त िोिे आज िुझ्याजर्ळ र्न र्ोकळे करि आिे. र्ाईट याचे र्ाटिे की िू
हर्ल्ट्रीि भरिी िोण्याचा हनणवय घेिला आिेस. र्ाझ्यापासून दूर जाणार आिेस. र्ला दुरार्ा
सिन िोणार नािी. आपण लग्न करू. र्ी बाबािंना सािंगेन, आईची सर्जूि काढू . िू इथेच नोकरी
बघ. पण िुझा हनणवय बदल.”

“सुगिंधा िुला कसे सर्जार्ून सािंगू. दकिीिरी ददर्सािंनी आज िुला अचानक बघीिले
आणी र्ी िुझ्या प्रेर्ाि पडलो. र्ी नक्कीच र्ूखव िोिो की िुझे प्रेर् आजर्र सर्जू शकलो नािी.
र्ाझे नक्कीच र्ोठे भाग्य की िू र्ला िुझा जीर्नसाथी हनर्डले त्याबद्दल र्ी िुझा आभारी आिे.
पण आिा र्ेळ गेली आिे. र्ी िुला खोटे स्र्प्न दाखर्णार नािी. र्ाझा सैन्याि भरिी िोण्याचा
हनणवय पक्का आिे. आजर्रचा इहििास आिे दोन प्रेर्ी जीर्ािंच्या प्रेर्ाचा शेर्ट क्वहचिच लग्नाि
िोिो. र्ी िुझ्या प्रेर्ाचा नक्कीच आदर करिो. र्ाझ्या पेिा जास्ि प्रेर् करणारा िरुण िुला नक्कीच
हर्ळे ल िो र्ाझ्या पेिा नक्कीच भाग्यर्ान असेल.”
बोलिािंना राके शचे डोळे भरून आले िोिे. न र्ागिा देर् राके शच्या ओंजळीि
भरभरून सुख देण्यास ियार िोिा पण राके श स्र्िःला कर्नहशबी सर्जि िोिा. सुगिंधाचे घर
जर्ळ आले, िसे पार्ले अजून स्लो झाली.
अचानक सुगिंधा राके शला आडर्ी झाली. “बस आिा िू र्ला उपदेश देणे बिंद कर. र्ी
र्नाने कधीच िुझी झाली आिे. िुला नािी कळणार, कोणत्यािी र्ुलींच्या र्नाि एकदा उर्टलेली
प्रेर्ाची प्रहिर्ा कधीच पुसली जाि नािी. िू आनिंदाने सैन्याि जा, र्ी िुला आडर्णार नािी, पण
र्ी र्ात्र फक्त िुझी अन िुझीच असेन, िुझी र्ाट पिाि असेन कायर्ची. र्ला खात्री आिे िू पण
र्ला कधीच हर्सरू शकणार नािीस. इहििासाचा दाखला िू देऊ नकोस, िो कािी हनयर् िोि
नािी आणी असलाच िर प्रत्येक हनयर्ाला अपर्ाद असिोच ना? र्ग आपण प्रेर्ाचे रुपािंिर
लग्नाि करून जगाला दाखउ र् इथून पुढे आपले उदािरण सगळे प्रेर्ी सर्व जगाला नेिर्ी देिील
की दोन प्रेर्ी जीर्ािंचे लग्न लगेच झाले नािी िरी जीर्नाच्या अिंिापयांि िे एकर्ेकािंची र्ाट पाहू
शकिाि.”
िेर्ढ्याि सर्ोरून सुगिंधाचे बाबा येिािंना ददसले. दोघेिी गप्प झाले. अबोल पणे पण
बोलक्या डोळ्यािंनी एकर्ेकािंचा हनरोप घेिला.

त्या रात्री दोघािंनािी झोप लागली नािी. कल्पनेच्या स्र्गावि दोघेिी रर्र्ाण झाली
िोिी. सकाळी गोपालने अिंगार्रची चादर ओढली िेहिा राके शला जाग आली. आज दुपारी ३

र्ाजिा बसने पुण्याला र् निंिर ट्रेन ने बिंगलोरला जायचे िोिे. सगळी ियारी झाली िोिी. उर्ेशने
बस स्टेशन पयांि जाण्यासाठी ररिा पण सािंहगिली िोिी. दुपारच्या जेर्णाला गोपालला थािंबउन
घेिले िोिे. दुपारी २ र्ाजिा सगळ्यािंचा चिा झाला. गोपालने बरोबर सुटके स आणली िोिीच.
दोघािंनी कपडे के ले. देर्ाला, आईला र् बाबािंच्या फोटोला नर्स्कार के ला. जर्ळ उभ्या असलेल्या
जोशीकाकािंना पण नर्स्कार के ला. राके शने उर्ेशला जर्ळ घेऊन घट्ट हर्ठी र्ारली. आई सािंगल
े
िसे र्ागायचे प्रोर्ीस घेिले. इिक्याि सुगिंधा दरर्ाज्यािून आि आली. हिच्या िािाि दोन पासवल
िोिे. हिने सािंहगिले की राके श आिा आपल्या र्ािुभूहर्च्या सेर्े साठी सीर्ेर्र जाि आिे म्िणून
त्याला बाबािंनी सीर् काडव सहिि र्ोबाईल भेट ददला आिे.
“आणी िे दुसरे पासवल कोणासठी ग आणलेस?” आईने हर्चारले.
हिने धीट पणे सािंहगिले “राके शला फोन करायला कधी र्ेळ हर्ळे ल न हर्ळे ल. पण
आई र् उर्ेशला कधी त्याची आठर्ण आली बोलार्से र्ाटले िर या दुसऱ्या फोन र्रून िे सिंपकव
करू शकिाि, त्याि पण सीर् काडव आिे.”
“अग र्ुली एर्ढा खचव कशाला के ला िुझ्या बाबािंनी” आईने न राहून हर्चारले.
“अिो काकू र्ाझ्या र्ार्ाचे र्ोबाईलचे दुकान आिे. िो दरर्र्ी नर्ीन र्ोबाईल
बाबािंना हगफ्ट देि असिो. घराि खूप नर्ीन र्ोबाईल साठले आिेि. िुम्िी काळजी करू नका.”
राके शने नजरे नेच हिचे आभार र्ानले. गोपाळ र् उर्ेशच्या चेिऱ्यार्र गुढ िास्य िोिे.
र्ोठ्या खूबीने सुगिंधीने राके शला र्ोबाईल हगफ्ट देण्याि यश हर्ळर्ले िोिे.

बिंगलोरचा प्रर्ास सुरु झाला िोिा. पुण्याला पोिचल्यार्र ट्रेन र्धे स्पेशल बोगी र्
बथव दोघािंसाठी ररझर्व िोिे. र्रचा बथव हर्ळाल्याने राके शने हनर्ािंि श्वास घेिला. डोळ्यापुढून
सुगिंधाची प्रहिर्ा जाि नहििी. दोन भोकरासारखे हनळे डोळे सारखे राके शकडे बघि िोिे.
कानािंच्या पुढे डोकार्णाऱ्या के सािंच्या बटा र्धे राके श िरर्ून गेला िोिा. कधी झोप लागली
कळलेच नािी. गोपाळला र्ात्र भहर्ष्याच्या काळजीने बराच र्ेळ झोप लागली नहििी.
गोपाळला जाग आली िेहिा बिंगलोर रे ल्र्े स्टेशन र्र ट्रेन थािंबि िोिी. गोपाळने पटकन राके शला
उठर्ले. दोघािंनी पटकन शूज घािले, सार्ान घेऊन स्टेशन बािेर आले र् हर्हलटरी ट्रेबनिंग सेंटर
र्र जाण्यासाठी टैक्सी िायर के ली.

बिंगलोरचे ट्रेबनिंग सेंटर खूप हर्स्िारले िोिे. ट्रेबनिंगला आलेल्या जर्ानािंसाठी सुरेख,सुसज्ज असे
रे हसडेनहशयल कोम्प्लेक्स िोिे. जॉइबनिंग रे पोटव ददल्यार्र त्या दोघािंनी फक्त ट्रेबनिंग हर्र्यी र्ाहििी
गोळा के ली र् आरार् के ला. या सेंटर र्धे बैफल फायररग रें ज, अॅथलेरटक ट्रेक िोिा. ५० एकर
जागे र्धे कर्ािंडो ऐबस्टकल (अडथळे ) कोसे िोिा. खड्डे, पाणी, उिं च बभिंि, िारािंचे र्ेटोळे असे ३१
अडथळे ओलािंडण्याचे खडिर प्रहशिण जर्ानािंना घ्यार्े लागे. िसेच भालाफे क, गोळाफे क,
थाळीफे क, लािंबउडी, बािंबूउडी याचे प्रहशिण ददले जािे. ट्रकच्या र्ध्यभागी फु टबॉल र् िॉकीचे
र्ैदान िोिे. सकाळी शापव ५ र्ाजिा ग्राउिं डर्र ररपोर्टांग िोिे.
४ र्ाजिा र्ोबाईलचा गजर झाला. राके शने र्नापासून सुगिंधाने र्ोबाईल भेट ददला
म्िणून आभार र्ानले. आल्यापासून इच्छा असूनसुद्धा सुगिंधाला फोन करणे जर्ले नहििे. र्ेळाि
र्ेळ काढू न हिला फोन करण्याचे र्नापासून ठरर्ले. दोघािंनी पटकन आर्रून ग्राउिं डर्र िजेरी
लार्ली. लगेच ५ राउिं ड रबनिंग करार्े लागले. िसा हनयर्च िोिा. त्या निंिर सार्ुहिक कर्ायि
िोिी. त्या निंिर एका र्ोठ्या िॉल र्धे सगळ्यािंसाठी ब्रेकफास्ट िोिा. त्यानिंिर फायररग रॉउिं ड
असायचे. एके -४७ पेिा अत्याधुहनक अशा रायफल्सचे र्ेनटेनिंस, लोबडिंग, टागेट अहचहर्न्ग
हशकार्े लागे. दुपारी एक र्ाजिा लिंच असे.
एक िासाच्या हर्श्रािंिी निंिर िॉलर्ध्ये हर्हर्ध हर्र्यार्र हर्हलटरी ऑदफससव चे
लेक्चर असे. त्यानिंिर अधाव िासाचा टी टाईर् असे. दुपारी चार र्ाजिा अडथळे शयविीचा सरार्
करार्ा लागे. सिंघ्याकाळी ६ र्ाजिा त्या ददर्साचे ट्रेबनिंग सिंपलेले असे. रात्री ८ िे ९ या र्ेळेिच
फक्त बुफे हडनर हर्ळे . दुसऱ्या ददर्शी परि पिाटे चार र्ाजिा ददर्स सुरु िोि असे.

पहिल्या चारददर्साि लिाि असूनसुद्धा राके शला सुगिंधाला फोन करणे जर्ले नािी.
उर्ेशला र्ात्र त्याने र्ेसज
े करून सुखरूप पोचल्याचे कळर्ले िोिे. रहर्र्ारी फक्त लेक्चर िोिे.
दुपारी चार र्ाजिा सुटी झाल्यार्र गोपाळ र् राके श रूर्र्र आले. त्याने लगेच सुगिंधाला फोन
लार्ला. ररिं ग र्ाजिच राहिली. र्ैिागून त्याने र्ोबाईल चार्जांगला लार्ला र् बेड र्र पडला.
त्याचा डोळा लागून गेला. अधाव िास झाला असेल फोनच्या ररिं ग ने त्याला जाग आली. बघिो िर
काय सुगिंधाचा फोन िोिा. त्याने बराच र्ेळ िॉलो िॉलो के ले पण िीकडू न ररप्लाय येि नहििा.
िो बिंद करणार एर्ढ्याि िॉलो अगदी िळू कोर्ल आर्ाज आला. कोणीिरी नाराज र्ाणसाचा

फोन ददसि आिे. असे म्िणिाच िीकडू न र्ोठा आर्ाज आला. नाराज कोण आिे र्ी का िू?
िीकडू न सुगिंधाचा हर्श्कील आर्ाज आला. िुला बिंगलोरला जाऊन दकिी ददर्स झाले एकदा िरी
र्ाझी आठर्ण आली का? आठर्ण आली असिी िर िू र्ला फोन के ला नसिा का? एकिर खूप
र्र्व र्नाि साठलेले प्रेर् पररणार्ािंची पर्ाव न करिा र्ी िुझ्याजर्ळ व्यक्त के ले. र्ी बरोबर के ले
दक नािी र्ला र्ाहिि नािी. िुझा रीस्पॉंस कसा आिे िे र्ला कळालेच नािी. िू ददलेल्या उत्तराने
र्ी कािीसी नाराज झाली िोिी. म्िणून र्ी स्र्िः िुला फोन न करिा िुझ्या फोनची र्ाट पिाि
िोिे. जसे चार ददर्स उलटू न गेले िसे िुझा नकार असार्ा असे र्ला र्ाटले. िुझा फोन आला
िेहिा र्ी आहण बाबा दुकानाि आलेल्या सार्ानाची हलस्ट चेक करि िोिो. बाबािंनी र्ला
सािंहगिले िुझ्या र्ोबाईलची ररिं ग र्ाजिे आिे बघ कोणाचा फोन आिे. र्ी बाबािंना सािंहगिले की
कु ठल्यािरी किं पनीचा फोन आिे जाऊ द्या र्ाजू द्या. िे कौंटरर्र गेल्यार्र र्ी िुला फोन के ला. िू
गेल्या निंिर दकिीिरी रात्री र्ी आढ्याकडे बघि काढल्या, झोपच येि नािी काय करू.?
सॉरी, र्ी बिंगलोरला आल्यानिंिर लगेच िुला फोन करायला पाहिजे िोिा. पण
लगेचच ट्रेबनिंगच्या हबझी शेड्यल
ू र्धे अडकलो. रात्री ९ र्ाजे निंिर हनर्ािंि असायचो पण रात्री
िुला फोन कसा करणार ना? बर जाऊ दे. र्ी गार्ी आल्यार्र आपण जरूर र्ाद करि बसू . िू
ददलेल्या र्ोबाईलबद्दल र्नापासून धन्यर्ाद. िुझा फोन झाल्यार्र र्ी उर्ेश र् आईशी पण
बोलणार आिे. बिंगलोरचे ३० ददर्सािंचे खडिर एन्ट्री ट्रेबनिंग आिे. ट्रेबनिंग चालू असिाना र्ी र्
गोपाळ पण एकर्ेकािंशी बोलू शकि नािी. थोडी चूक झाली िरी कठोर पहनशर्ेंट िोिे. र्ी
गार्ाला आलो की आपण भेटूच िो पयांि अधीर िोऊ नकोस. दर रहर्र्ारी ४ र्ाजिा फोन करीि
जाईन. िोपयांि जर्ले िर र्ाझ्या आईची काळजी घे, उर्ेशला करीयर कडे लि द्यायला सािंग.
आिा फोन ठे र्िोय कारण गोपाळ आला आिे, िो पयांि स्र्प्नाि र्ात्र रोज नक्कीच भेटू.

आिा ट्रेबनिंग चे शेर्टचे िीन ददर्स बाकी िोिे. सगळ्या जर्ानािंर्ध्ये प्रचिंड कॉहन्फडन्स
र्ाढला िोिा. भारिािल्या र्ेगर्ेगळ्या प्रािंिािून जर्ान आलेले िोिे. भार्ा, रािणीर्ान,
जेर्णाच्या पद्धिी, सणर्ार सगळे र्ेगर्ेगळे िोिे. सगळ्यार्धे एकच कॉर्न िोिे िे म्िणजे
र्ािृभूर्ी र्र असलेले हनस्सीर् प्रेर्, र्ेळ आली िर र्ािृभूर्ीच्या रिणासाठी जीर् देण्याची
ियारी र् कु ठल्यािी प्रकारच्या त्यागाची ियारी. ज्याची कर्िरिा आजकाल बहुसिंख्य िरुणािंर्धे
ददसून येिे. हडग्री हर्ळाल्यार्र कर्ीिकर्ी श्रर्ाि, र्ेळेि, जास्िीि जास्ि पैसे कसे हर्ळिील
याकडे आकर्वण ददसिे. दुदर्
ै आिे की हशिण पूणव झाली की नाईलाजाने नोकरी शोधण्याला

प्राधान्य द्यार्े लागिे. निंिरचे प्राधान्य असिे लग्न. र्ग आणा र्ागे लागिो. र्ुल िोिाि, त्यािंचे
हशिण, त्यािंचे लग्न याि हनम्र्े जीर्न सिंपलेले असिे. या सगळ्यािंनी सुरहिि सुखी सार्ान्य जीर्न
जगार्े म्िणून आर्च्या सारखे देशला र्ाहून घेिलेले जर्ान सीर्ेर्र रात्रीचा ददर्स करून,
जीर्ाचे रान करून शत्रू पासून र्ािृभूर्ीचे,पयावयाने सगळ्यािंचे रिण करि असिो.

शेर्टच्या ददर्शी कौहन्सबलिंग घेण्याि आले. सैन्याि भरिी िोण्याचा हनणवय कसा
योग्य आिे, िुर्च्या सारख्या जर्ानािंची आज देशला दकिी गरज आिे याचे र्ित्र् सािंहगिले गेल.े
पिंजाबच्या जस्बीरबसिंग ला प्रथर् िर राके शला
हद्विीय बेस्ट कर्ािंडो चे पदक देऊन गौरर् के ला गेला. इजीहनयररिं गची हडग्री हर्ळाल्या
र्ुळे ट्रेबनिंग निंिर पहिली पोबस्टिंग कहर्श्नड ऑदफसर के डर र्धील लेफ्टनिंट म्िणून असेल, पुढचे
प्रर्ोशन कॅ प्टन, र्ेजर असे असेल. सिंध्याकाळी सर्व जर्ान बिंगलोर हसटी बघायला गेल.े परिीचे
सगळ्यािंचे रे ल्र्े ररझर्ेशन के ले िोिे. सगळ्यािंच्या गळा भेट झाल्या. एकर्ेकािंचे र्ोबाईल निंबर
शेअर के ले गेल.े

गोपाळ र् राके श ३० ददर्सािंचे बिंगलोरचे ट्रेबनिंग पूणव करून परि गार्ी आले.
पुढच्या ट्रेबनिंगसाठी फक्त आठ ददर्स िोिे. दोघािंच्यािी जीर्नािील िा र्ोठा टर्नांग पॉइिं ट िोिा.
शरीर हपळदार झाले िोिे. चालण्या, बोलण्याि, उठण्या बसण्याि आत्र्हर्श्वास ठासून भरलेला
ददसि िोिा. र्ागण्याि हशस्ि िोिी. नजरे ि जरब िोिी. घरी जास्िीि जास्ि र्ेळ उर्ेश र् आई
जर्ळ काढायचे राके शने ठरर्ले. आईला र् उर्ेशला खूपच आनिंद झाला िोिा. ट्रेबनिंग बद्दल
सहर्स्िर जाणून घेण्याची दोघािंची इच्छा राके शने पूणव के ली. त्या र्ेळी सुगध
िं ा िळू च आई शेजारी
येऊन बसली िोिी. ऐकिािंना सगळे भाराऊन गेले िोिे. ट्रेबनिंग दकिी कठीण खडिर िोिे याची
कल्पना सगळ्यािंना आली.

दोन ददर्सानिंिर सुगिंधाने राके शला गाठलेच. आिािरी िुझ्याजर्ळ र्ेळ आिे का
र्ाझ्याशी बोलायला ? सुगिंधाने सुरर्ाि के ली. चल आपण नदी दकनारी असलेल्या आिंब्याच्या
झाडाखाली बसू. चालि िे कधी पोिचले कळलेच नािी. सन्ध्याकाळ िोि िोिी. सूयव पहिर्ेकडे

झुकि िोिा. पाखरे परि घरट्याकडे येि िोिी. दोन प्रेर्ी जीर् सर्व जगाला हर्सरून एकर्ेकािंच्या
हर्ठीि िोिे. राके शला भान आले. सैन्याि आपण भरिी झाले आिोि या सत्त्याची जाणीर् झाली.
आपण सुगिंधाला सत्याची जाणीर् करून दयायला पाहिजे असे राके शने र्नोर्न ठरर्ले. सुगिंधा
िू र्ला खूप आर्डिेस, र्ाझे िुझ्यार्र स्र्िाःपेिा जास्ि प्रेर् आिे. िू र्ला िुझा जीर्नसाथी
हनर्डले िे र्ाझे भाग्य आिे. िरीपण र्ी िुला र्नापासून हर्निंिी करीन की िू िुझ्या िोलार्ोलाचा
दुसरा जीर्नसाथी हनर्डू न सुखी जीर्न जग. िू सुखी असल्यास र्ला सीर्ेर्र लढिािंना दिा
ित्तीचे बळ येईल. सैहनकाच्या डोक्यार्र कायर्ची टािंगिी िलर्ार असिे. र्ला हर्ळर्ण्यासाठी
िू िुझ्या स्र्प्नािंना बळी देऊ नकोस. र्ाझे र्न दोलायर्ान िोईल असे िू कािीिी करणार नािीस
िी खात्री आिे.

र्ैिागून सुगिंधाने जर्ळ पडलेला दगड उचलला र् नदीच्या पात्राि जोराि
हभरकार्ला. र्ािार्रण गिंभीर झाल्याचे राके शच्या लिाि आले. र्ाझेच चुकले िुझ्यार्र प्रेर्
करून. सैन्यािील अहधकारी खूप कठोर असिाि ऐकले िोिे पण त्यािंचे काळीज पण दगडाचे असिे
िे आज र्ला सर्जले. सुगिंधाने र्न र्ोकळिं करायला सुरर्ाि के ली. िुझिं कॉलेजर्धील कु ठल्या
र्ुलीर्र प्रेर् आिे का? म्िणून िू र्ला असा टाकू न बोलि आिेस? िसे असेल िर र्ला सािंग र्ी
िुझ्या जीर्नािून हनघून जाईन. प्रेर् असे ठरर्ून करिा येि नािी राके श. िे हनसगविािा उपजि
असिे. िसेच इथून पुढे प्रेर् करायचे नािी, असलेले प्रेर् हर्सरून जायचे िे इिके सोपे नािी,
कोणाच्यािी िािाि नािी. असा कु ठलािी बाजार या जगाि नािी जेथे प्रेर्ाची कािी अटींर्र
देर्ाणघेर्ाण िोि असेल. र्नािील एक कप्पा एकदा ददला गेला की िो ररप्लेस करून दुसऱ्याला
देऊ शकि नािी, िो कायर्चा ररकार्ाच राििो. िडजोडीने चाललेले अनेक सिंसार असिाि.
र्ोडि पण नािी पण लडखडि नाईलाजने हनभर्ि असिाि, पण र्ला कु ठलीिी िडजोड करून,
र्न र्ारून जगायचे नािी. र्ी िुझ्यार्र प्रेर् करिे, करिे म्िणजे करिे. िुझे नसले िरी करि
रािणार िे हत्रकाल सत्य आिे. र्ला उपदेश देऊन र्ाझे र्न हर्चहलि िोईल असे िुला र्ाटि
असेल िर िू चुकि आिेस.
असो आिा ऐक. िू र्ाझा आिेस यापुढेिी कायर्च र्ाझाच रािशील. र्ी िुझ्या
ध्येयाच्या आड कधीिी येणार नािी. िू आनिंदाने, पूणव आत्र्हर्श्वासाने सीर्ेर्र शत्रूशी लढ, र्ी
कायर् िुझ्या सोबि असनार नािी पण िुझ्या हृदयाि कायर्ची असेल. र्ी कधीिी दुसऱ्या
कोणाची असणार नािी याची खात्री बाळग. र्ेळ आल्यास र्ी िुझ्या फक्त नार्ाने पूणव जीर्न

िुझ्या आठर्णींर्र काढीन पण परि र्ी दुसऱ्या अनोळखी व्यक्तीशी लग्न करार्े असा अनाहूि
सल्ला िुझा ओठािंर्र परि येणार नािी अशी शपथ घे.
सुगिंधाला सर्जार्णे राके शला शक्य नहििे. प्रेर्ाची िाकद काय असिे याचे प्रत्यिंिर
राके शला जाणर्ि िोिे. राके शपुढे पयावय नहििा. राके शने सुगिंधाला हर्ठीि घेिले. आभाळ
स्र्च्छ झाले िोिे. र्नोहर्लन िर झालेच िोिे पण प्रेर्ाचे रुपािंिर बळकट हर्श्वासाि झाले िोिे.
आिा र्ाघार नहििी. फक्त भहर्ष्याि काय हलहून ठे र्ले आिे या बद्दल दोघेिी अनहभज्ञ िोिे.

दुसऱ्या ददर्शी टेलीग्रार् आला. हसकिं दराबाद येथील इलेट्रीकल आहण
र्ेक्याहनकल ईजहनयररिं ग सिंस्थेि पुढच्या ट्रेबनिंग साठी जायचे िोिे. सगळ्यािंचा हनरोप घेऊन
गोपाळ र् राके श हसकिं दराबादला जायला हनघाले. ट्रेन हसकिं दराबाद कडे धार्ि िोिी पण राके शचे
र्न गार्ीच सुगध
िं ा जर्ळ घुटर्ळि िोिे. आपल्याला कोणीिरी आर्डिे यापेिा कु णालािरी
आपण आर्डिो िी कल्पना फारच सुखकारक िोिी. दोघािंचेिी जीर्नसाथी बनण्याचे स्र्प्न र्ात्र
हनयिीच्या िािी िोिे. सुगिंधाने हनघिािंना राके शला सािंहगिले की हडग्री हर्ळाल्यार्र िी
पुण्याच्या र्ार्ाकडे जाऊन नर्सांग चा कोसव करणार आिे. गोपाळला राके शच्या र्नहस्थिीची
कल्पना िोिी. त्याने प्रर्ासाचा आनिंद लुटला. हसकिं दराबादला पोचल्यार्र दोघािंनी ट्रेबनिंग सेंटर
गाठले.

या ट्रेबनिंग र्धे बिंगलोर सारख्या रुटीन व्यायार्, खेळ, फायररिं ग सरार्, िोिेच पण
र्ित्र्ाचे इिं हजहनयररिं ग हर्र्याचा सखोल अभ्यास िोिा. सीर्ेर्र लढिािंना इिं हजहनयररिं ग हर्र्याचे
ज्ञान फार र्ित्र्ाचे असिे. त्याची सहर्स्िर र्ाहििी देशाच्या सुरिेच्या कारणास्िर् उघड न
करण्याचे बिंधनकारक िोिे.
ट्रेबनिंग चे हर्र्य अहिशय गुप्त िोिे. हसकिं दराबादच्या ट्रेबनिंगला िीन ददर्सािंनी ३०
ददर्स पूणव िोणार िोिे. त्यार्ेळी अचानक ऑडवर हर्ळाली की िे ट्रेबनिंग सिंपल्यार्र लगेच पुणे येथे
कॉलेज ऑफ हर्हलटरी इिंजहनबरिंग येथे १५ ददर्सािंचे ट्रेबनिंग िोिे. घरी जायला र्धे र्ेळ हर्ळणार
नहििा. गोपाळ र् राके श दोघेिी नाराज झाले िोिे, पण नाईलाज िोिा. राके शने उर्ेशला फोन
करून िसे कळर्ले. आईशी पण बोलणे झाले. फक्त सुगध
िं ाला फोन लागला नािी. जसजसे ट्रेबनिंग

पूणव िोि िोिे िसे दफहजकल दफटनेस िर जाणर्िच िोिा पण अनेक र्ाहिि नसलेल्या हर्र्यािंच्या
ज्ञानाि भर पडली िोिी. सीर्ेर्र जाऊन लढण्याचा आत्र्हर्श्वास र्ाढला िोिा.

पुण्याचे १५ ददर्सािंचे ट्रेबनिंग लौकरच सिंपले. पुणे शिर राके शला खूप आर्डले. जगलो
र्ाचलो िर हनर्ृत्त झाल्यार्र पुण्याला स्थाईक िोण्याचा हर्चार त्याने के ला. कधी एकदा घरी
जाऊन आई र् उर्ेशला भेटिो असे त्याला झाले िोिे. घरी पोिचल्यार्र सगळ्यािंना आनिंद झाला.
राके श आिा खूप रुबाबदार ददसि िोिा. सिंध्याकाळी जोशीकाका र् गार्ािील कािी र्िंडळी
राके शच्या घरी जर्ली. गोपाळला पण बोलार्ून घेण्याि आले. गार्कऱ्यािंनी भारिीय सैन्याि
भरिी झाल्याबद्दल दोघािंचा सत्कार के ला. सैन्याि भरिी िोणे म्िणजे येऱ्यागबाळ्याचे कार् नािी
त्यासाठी हजगर लागिे, आपल्या आर्डीहनर्डी, भौहिक सुखाच्या इच्छािंना र्ूठर्ािी द्यार्ी
लागिे, र्ािृभर्
ू ीबद्दल प्रेर्, र्ेळ आली िर बहलदान द्यायची ियारी असार्ी लागिे,
जोशीकाकािंनी आपल्या छोट्याशा भार्णाि सािंहगिले. दोघािंबद्दल गार्कर्यािंना कायर् गर्व र्ाटेल
असे अग्रर्ाल काकािंनी सािंहगिले. रात्री राके शने सुगिंधाला फोन के ला िोिा. िी आठ ददर्सापूर्ी
पुण्याला र्ार्ाकडे गेली िोिी. सरकारी नर्सांग कोसवला हिला अडहर्शन हर्ळाली िोिी. िी
आनिंदाची बािर्ी सािंगण्यासाठी राके शला कॉल करण्याचा हिने खूप प्रयत्न के ला िोिा पण फोन
बिंद लागि िोिा. फोन लागल्यार्र ट्रेबनिंग पूणव झाल्या बद्दल सुगिंधाने राके शचे अहभनिंदन के ले.
पोस्टींग कु ठे िोिे याची र्ाट पिाि असल्याचे राके शने सािंहगिले. पोस्टींग च्या जागेर्र रुजू
िोण्याआधी पुण्याला येऊन भेटेन असे प्रोर्ीस राके शने सुगिंधाला ददले.

पहिलीच पोस्टींग राजस्थान र्धील पोखरण येथे हर्ळाली. गोपाळला र्ात्र
आसार्ला पोस्टींग हर्ळाली िोिी. दोन हजर्लग हर्त्र आिा एकर्ेकािंपासून दूर िोणार िोिे.
गोपाळला रडू आर्रे ना. लिानपणापासून एका शाळे ि, निंिर एकाच कॉलेजला, सैन्य भरिीि,
ट्रेबनिंगलापण एकत्र, पोस्टींग र्ात्र दोन टोकािंना. राके शला पण दु:ख आर्रि नहििे. दोघेिी नदीर्र
गेले, िीन िास अहर्रि पोिल्यार्र शािंि झाले. आपल्या इिकी दीघवकाळ कोणी र्ैत्री हनभउ
शकणार नािी याची त्यािंना खात्री िोिी. आपण दकिीिी दूर असलो िरी र्ोबाईल र्ुळे नेिर्ीच
एकर्ेकािंच्या सिंपकावि असू असे एकर्ेकािंना सर्जार्ि िोिे. दोघािंनी एकर्ेकािंचा आनिंदाने हनरोप
घ्यायचा असे ठरर्ले.

सगळ्यािंचा हनरोप घेऊन गोपाळ आसार्ला र् राके श जयपूर राजस्थान कडे
हनघाले. थोडासा उलटा प्रर्ास करून राके श आधी पुण्याला सुगिंधाला भेटायला गेला. िोस्टेल
र्रून अध्याव िासाची परर्ानगी घेऊन सुगिंधा र् राके श जर्ळ असलेल्या गाडवन र्धे गेले. एका
बाकार्र बसले. सुगध
िं ाने हर्ठी र्ारून लगेच रडायला सुरर्ाि के ली. राके शने हिला थािंबर्ले
नािी. र्न र्ोकळे िोणे जरुरी िोिे. त्याने िळू च बोलायला सुरर्ाि के ली. र्ेड,े र्ला िसून हनरोप
देणार आिेस की रडू न? आपण फक्त शरीराने दूर असू र्न,हृद्य र्ात्र एकर्ेकािंजर्ळच असेल.
आपण कायर् सिंपकावि असू नुसत्या र्ोबाईल र्ुळेच नािी िर टेलीपथी र्ुळे. या बद्दल िुला
र्ाहििी नसल्यास या हर्र्याची पुस्िक र्ोकळ्या र्ेळेि र्ाच. दकिीिी प्रचिंड र्ोठे अिंिर असले
िरी टेलीपथीच्या र्दिीने दोन व्यक्ती सिंपकावि राहू शकिाि याची र्ला खात्री आिे. असो. िुझ्या
नर्सांगच्या कोसवला र्ाझ्या शुभेच्छा. जेहिाजेहिा गार्ी जाशील र्ाझी हर्निंिी आिे की आई र्
उर्ेशला भेटि जा. सुगिंधा रागाने दूर जाऊन उभी राहिली. राके श िू र्ला र्ेडी सर्जिोस का रे
? र्ी िुला आपले र्ानले म्िणजे आई, उर्ेश र्ाझे कु णीच लागि नािी का? िू अहजबाि काळजी
करू नकोस. िू अहजबाि गार्ाकडची कु ठलीच काळजी करायची नािी, सगळी जबाबदारी र्ी
घेिली आिे. िू फक्त र्ािृभूर्ीच्या रिणाची जबाबदारी हनभर्. र्न दोलायर्ान िोईल त्यार्ेळी
र्ाझी फक्त आठर्ण काठ आणी शत्रूर्र िुटून पड. िुझ्या सारखे शूर र्ीर र्ािृभूर्ीच्या पोटी आिेि
िो पयांि काय हबशाद भारिाकडे कोणीिी र्ाईट नजरे ने बघायची.
परि दोन अबोल जीर् एकर्ेकािंच्या हर्ठीि हर्रघळू न गेले कळलेच नािी.

जास्ि र्ेळ िोस्टेल च्या बािेर रािणे शक्य नसल्याने दोघािंनी एकर्ेकािंचा िसून
आनिंदाने हनरोप घेिला. र्नाने पुण्याला पण शरीराने राके श जयपूरला हनघाला. जयपूरला
पोिचला िेहिा रात्रीचे २ र्ाजले िोिे. युहनफोर्व घािलेले दोन जर्ान त्याला घ्यायला स्टेशनर्र
आले िोिे. बोलणे कािी झाले नािी, त्यािंनी नार् हर्चारले, र् आयकाडव बघीिले. बािेर असलेल्या
हर्हलटरी जीप र्धे बसून त्याचा प्रर्ास सुरु झाला. दकिी िास उलटले सर्जले नािी, जीप एका
टेंट जर्ळ थािंबल्यार्र राके शने डोळे उघडले. एक एकरच्या रे डीयस र्धे अनेक हर्हलटरी टेंट िोिे.
सगळीकडे युहनफोर्व घािलेल्या जर्ानािंची र्दवळ िोिी. एका लाईने र्धे अनेक हर्हलटरी जीप
रािंगेि उभ्या िोत्या. दोन जर्ान त्याला एका टेंट र्धे घेऊन गेल.े आि र्ोठ्या टेबल जर्ळ
रे हिाबलिंग चेअर र्धे एक उर्दा अहधकारी बसला िोिा. र्ेल कर्, लेफ्टनिंट राके श सर, र्ै

सिंिोखबसिंग असीस्ििंट लेफ्टनिंट आपका स्र्ागि करिा िै. सर र्ै र्राठी बोल सकिा िै क्योकी र्ै
र्ुिंबईका-थानेका रिनेर्ाला िै. आज िुम्िी प्रर्ास करून थकले असाल आिा जेर्ण करून आरार्
करा. िे िुर्चेच ऑदफस आिे. िा टेबल चेअर िुर्चीच आिे. सकाळी बरोबर ७ र्ाजिा र्ी
िुम्िाला ररपोटव करीन. गुड नाईट सर.

लेफ्टनिंटच्या युहनफोर्व र्धे राके श खूपच रुबाबदार ददसि िोिा. शापव ७ र्ाजिा
िो आपल्या टेंट र्धे दाखल झाला. अनुभर् नसला िरी आत्र्हर्श्वासाने सर्व जबाबदारीचे कार्
पार पाडायचा हनधावर त्याने के ला. असीस्ििंट लेफ्टनिंट सिंिोखबसिंग ने उत्सािाि एन्ट्री के ली. सर
बािेर हर्हलटरी जीप उभी आिे त्याि दोन जर्ान आिेि, त्यापैकी एक जीप ड्राईहि करे ल. दुसरा
आपल्याला कहिर करे ल. जीपर्ध्ये र्ित्र्ाचे अहनहर्शेन आिेि. जीप थािंबली की िे लेफ्टनिंट
उर्रला ििंडओहिर करून याच जीप र्धून परि यायचे आिे. राके श थोडा गोंधळू न गेला िोिा.
सािबजी एक हर्चारू का? राके शने हर्चारले. िे कार् िर कोणिािी जर्ान करू शकिो र्ग र्ला
या कार्ासाठी का हनर्डण्याि आले सर्जेल का? नािी सािबजी िी आपली पहिली परीिा
सर्जा. आपण जे कार् करि आिोि िे भारि सरकारचे एक हसरे ट हर्शन आिे. कनवल सािेबािंची
ऑडवर आिे की ददलेले कार् कु ठलेिी प्रश्न न हर्चारिा करायचे आिे. एकर्ेकािंशी सुद्धा र्ाच्चिा
करायची नािी. र्ला सुद्धा कािीिी र्ाहििी नािी. कृ पया परि या कार्हगरीबद्दल कु णालािी
कािीिी प्रश्न हर्चारू नका अशी र्ाझी नम्र हर्निंिी आिे.

पुढच्याच आठर्ड्याि राके शच्या कार्ाि थोडा बदल झाला. िीन जीप बरोबर
सिा जर्ान घेऊन राके श अद्याि स्थळी जाण्यास हनघाला. साधारण ३ िास ४० हर्हनट प्रर्ास
झाला. हिन्िी जीप बाजूला लार्ण्याि आल्या. आज कोणीिी युहनफोर्व घािलेले नहििे. पुढचा
प्रर्ास पायीच िोिा. साधारण दोन दकलोर्ीटर चालल्यार्र खूप र्ोठा उिार सुरु झाला.
उिाराचा शेर्ट एका बोगद्याि झाला. साि फु ट उिं च, पाच फु ट रुिं द असा बोगदा िोिा. दर ४००
र्ीटरर्र एक जर्ान रायफल घेऊन उभा िोिा. राके श जर्ळ आला की त्याला कडक सॅल्युट के ला
जाि िोिा.

परि अजून एक िास चालार्े लागले आणी राके शला आियावचा धक्काच बसला. खूप
र्ोठ्या प्रयोग शाळे ि त्याचा प्रर्ेश झाला िोिा. बरोबर आलेले जर्ान आिा कोणीच त्याच्या
बरोबर नहििे. त्यािंचे कार् झाले असार्े.
राके शचे स्र्ागि लेफ्टनिंट शर्ाव यािंनी के ले. र्ेलकर् सर. बी कम्फटेबल. इथून पुढे
िुम्िाला इथेच कार् करायचे आिे, िुर्च्या हनर्ासाची व्यर्स्था इथेच के ली आिे. पुढची ऑडवर
हर्ळे पयांि िुर्चा र्ुक्कार् येथेच असेल. िुर्ची कु ठलीिी गैरसोय िोणार नािी याची पूणव काळजी
घेण्याि आली आिे. आिर्धे टोटल ९ के हबन आिेि. त्याि र्ेगर्ेगळे सायिंस्टीट त्यािंच्या कार्ाि
र्ग्न असिील. िुर्चे टेबल खुची बािेर र्ध्यभागी असेल. इथे कोणालाच नार् नसिे. कोणालािी
कािी र्दि लागल्यास ित्काळ िुम्िाला करार्ी लागेल. िुर्च्या इिं जहनयरच्या ज्ञानाचा इथे कस
लागेल.

पुढचे १० र्हिने ७ ददर्स राके श हिथे कार्ाि र्ग्न िोिा. कािीिी अिंदाज येि
नहििा. र्ोबाईल जर्ळ ठे र्ण्याची परर्ानगी नहििी. घरच्या कोणाशीिी सिंपकव नहििा. आईची,
उर्ेशची खूप आठर्ण येि िोिी. रोज रात्री दोन हनळे भोकरे डोळे आणी कानार्रच्या दोन बटा
र्धे राके श िरर्ून जाि िोिा. अचानक एके ददर्शी ऑडवर हर्ळाली िािडीने काश्र्ीर र्धील
कु पर्ाडा येथे ररपोटव करायचे िोिे. असे का असा प्रश्नच नहििा. ऑडवर फालो करायची िी हशस्िच
िोिी. हिसर्या ददर्शी राके श ७ जर्ानािंसि काश्र्ीरर्धील कु पर्ाडा येथे िजर झाला. त्याच्या
अिंडर १७ कर्ािंडो िोिे. सीर्ारे र्ेर्र नाईट पेट्रोबलिंग चे कार् चलू झाले.
१५ ददर्सािंनी एक र्ोठी न्यूज आली. भारिाने राजस्थान र्धील पोखरण येथे यशस्र्ी
अणु चाचणी के ली. सगळ्या जगाला या बािर्ीने धक्का बसला. भारि एक अणुशक्तीयुक्त
शहक्तशाली देश म्िणून जगापुढे आला. कोणाच्यािी दबार्ाला भारि हभक घालि नािी िे हसद्ध
के ले. या टॉप हसरे ट हर्शनचा आपण एक छोटासा पाटव िोिो िे राके श कोणालाच सािंगू शकि
नहििा पण त्याचे उर अहभर्ानाने भरून आले.

कु पर्ाडा येथे शत्रूबरोबर कायर् चकर्की चालू असायच्या. सीर्ारे र्ा ओलािंडून
घुसखोरी करणार्यािंर्र भारिीय जर्ानािंचे हनयत्रण िोिे. रात्रीचा ददर्स करून हनयिंत्रण रे र्ेर्र
पेट्रोबलिंग करणे हजकीरीचे कार् िोिे. एक ददर्स दुपारी र्ेळ काढू न राके शने आईला र् उर्ेशला

फोन के ला. राके श पोखरणला िोिा िेहिा कािीच सिंपकव न झाल्याने आई काळजीि िोिी.
उर्ेशला नेट कु स्िीि करीयर करायचे िोिे. त्यासाठी त्याने कोल्िापूरला एक हजर् लार्ली िोिी.
िुम्िी र्ला फोन करि जाऊ नका, र्ला र्ेळ हर्ळाला की र्ीच फोन करीि जाईन असे सािंहगिले.
उर्ेशकडू न सुगिंधाची र्ाहििी काढू न घेिली. िी पुण्यालाच असिे, फक्त सुटीर्ध्ये गार्ी येि असिे
असे त्याने सािंहगिले.
लगेच त्याने सुगिंधाला फोन लार्ला. हिचा लिंच टाईर् िोिा. सगळ्या र्ैहत्रणी
कॅ न्टीनर्धे डबे घेऊन जेर्ायला बसल्या िोत्या. इिक्याि सुगिंधाचा र्ोबाईल र्ाजला. र्ैहत्रणीनी
सािंगूनिी जेर्ण अधवर्ट सोडू न सुगिंधा र्ोबाईल घेऊन गैलरीि आली. राके शचा फोन आल्याने
हिला खूप आनिंद झाला. दोन हर्हनटे स्िब्ध शान्ित्ता िोिी. फक्त हुिंकारच ऐकू येि िोिे.
“दकिी ददर्सािंनी फोन करि आिेस” सुगिंधाने नाराजीने सुरर्ाि के ली. राके शने
आर्श्यक िेर्ढी र्ाहििी सािंगून आपण का फोन करू शकि नहििो िे सहर्स्िर सािंहगिले. आिा
काश्र्ीरला असून हनयिंत्रण रे र्ेर्र िैनाि असल्याचे सािंहगिले. िू अभ्यासाकडे लि दे. र्ाझा
हर्चार करू नकोस असे सािंहगिले. िसेच र्ला फोन करण्याचा प्रयत्निी करू नकोस, र्ला र्ेळ
हर्ळाल्यार्र र्ीच फोन करि जाईन अशी सूचना ददली.

रोजच्या चकर्कीि आपले जर्ान कधी कधी थोडे जखर्ी िोि िोिे. पिाटे २.३०
र्ाजिा राके श र् लान्सनाईक प्रकाशबसिंग पेट्रोबलिंग करि िोिे. दर २०० र्ीटरर्र एक एक असे
साि रायफलर्न र्ागे येि िोिे. अचानक झाडीच्या र्ागून एके ४७ चा भडीर्ार झाला.
सगळ्यािंना पोहझशबनिंगची ऑडवर राके शने ददली. र्ागे येि असलेल्या साि पैकी एका
रायफलर्नच्या डोक्याि गोळी घुसली. िाबडिोब सर्व िुकडी राके शच्या ऑडवर प्रर्ाणे दूर दूर
हर्भागून हडफे न्स करू लागली. एक िास ३० हर्हनटे चकर्क चालू िोिी. निंिर शािंििा
पसरली. पुढचा अधाव िास कोणीच िालचाल के ली नािी. ददर्स उगर्ायला एक िासच बाकी
िोिा. एका पॉइिं ट र्र सगळे जर्ले. राके शने सगळ्यािंची हर्चारपूस के ली. जखर्ींर्र उपचार
सुरु के ले. अॅम्बुलिंस बोलार्ून डेड बॉडी िेड क्वाटवरला पाठर्ली.
राके शच्या लिाि यायला र्ेळ लागला नािी की लान्सनाईक प्रकाशबसिंग कु ठे च ददसि
नािी. सर्ाांना त्याचा शोध घेण्याच्या ऑडवर देऊन स्र्िः राके श ३०० हर्टर र्ागे जाऊन
प्रकाशबसिंगचा शोध घेऊ लागला. जखर्ी झाला असेल िर सापडेल असा हर्श्वास सगळ्यािंना
िोिा. सगळे हनराश झाले. हनयर्ाप्रर्ाणे राके शने सािंकेिािंक र्ापरून कॉडवलेसर्रून र्रीष्ठ

अहधकार्यािंना चकर्कीनिंिर प्रकाशबसिंग सापडि नसल्याचे कळर्ले. पुढचे १० ददर्स
प्रकाशबसिंगला शोधण्यासाठी हर्हलटरीचे जर्ान प्रयत्नािंची शथव करि िोिेच, िेहलकॉप्टरने पण
शोध घेिला जाि िोिा. पण हनराशा िािी आली. त्याचे शर् जिंगली प्राण्यािंनी जिंगलाि ओढू न
नेले असण्याची शक्यिा नाकारिा येि नहििी.

अखेर अकराव्या ददर्शी प्रकाशबसिंगची डेंड बॉडी जर्ानािंना ट्रेस झाली. त्याच्या
शरीराची खूपच हर्टिंबना के ली िोिी. बॉडीला शीर नहििे. धारदार शत्राने र्ानेपासून डोके र्ेगळे
करून धड इथे फे कू न ददलेले ददसि िोिे. िािाच्या बोटािंना र् िळपायाला चटके ददल्याचे ददसि
िोिे. राके शने जेहिा प्रकाशबसिंग च्या र्ृि शरीराची अशी हर्टिंबना बहघिली िेहिा त्याला र्ोठ्याने
ओरडार्े, रडार्े, असे र्ाटले. िािािल्या रायफलर्र पकड इिकी घट्ट झाली की िळिािािून रक्त
येि िोिे. जर्ळ उभ्या असलेल्या जर्ानाच्या गळ्याि पडू न राके श लिान र्ुलासारखा रडू
लागला. कािी िणासाठी राके श हर्सरून गेला की िो लेफ्टनिंट आिे. पुढच्या िणी त्याला
किवव्याची जाणीर् झाली. ित्काळ त्याने ऑडवर द्यायला सुरर्ाि के ली. हडटेिन/ सचव स्कर्ाड
बोलर्ण्याि आलें. शर्र्ाहिका िजर झाली. पािंढर्या शुभ्र चादरीि शर् गुिंडाळू न पोस्टर्ाटेर् साठी
पाठर्ण्याि आले. याचा एक ददर्स जरूर बदला घेण्याचे र्नोर्न राके शने ठरर्ले. या धक्क्यािून
सार्रायला राके शला बरे च ददर्स लागले. त्याची र्नहस्थिी पाहून त्याची हिर्ाचल बॉडवर र्र
बदली करण्याि आली.

हिर्ाचल बॉडवर र्र सध्या युद्धजन्य पररहस्थिी नसली िरी एका हसरे ट हर्शनर्र
त्याची अरुणाचलप्रदेश ब्रम्िपुत्रा नदी काठार्रील एका गार्ाि पोस्टींग झाली िोिी. चीनच्या
हिबेटी स्र्ायत्त प्रदेशािून दिा पेिा जास्ि नद्यािंची हनर्र्विी झाली. आहण गेल्या दशकाि, या
िेत्रािील दोन र्ोठ्या भौगोहलक शक्तींनी भारि आहण चीन या शक्तीचा र्ापर करण्यासाठी
जलहर्द्युि शयविीि व्यस्ि िोत्या. या नदीला चीनर्धील यालुांग त्सिंगपो, भारि र्धील हसयािंग
आहण ब्रह्मपुत्र आहण बािंगलादेशािील जर्ुना असे म्िणिाि. अरुणाचल प्रदेश आहण आसार् आहण
बािंगलादेशच्या डाउनस्ट्रीर् सर्ुदायािंर्ध्ये चीन आहण भारि या दोघािंनी र्ेगा-बािंध बािंधण्याच्या
योजना आहण चीनद्वारे नदीच्या पाण्याने जलहर्द्युि प्रकल्पािंची बचिंिा भारिाला िोिी. जगािील
एकर्ेर् असा पाच दकलोर्ीटरचा हब्रजच्या बािंधकार् र्ेगाि सुरु िोिे. ब्रम्िपुत्रा नदी हजच्या

पाण्याच्या प्रर्ािाला प्रचिंड र्ेग िोिा त्यार्र िे बािंधकार् िोि िोिे. हब्रजर्रून हर्हलटरी जीप,
प्रचिंड र्ोठे रणगाडे, याची र्ाििूक िोणार िोिी िर त्यार्रून बोथ र्े ( जाणारी र् येणारी) ट्रेन
रूट िोिे. यार्ुळे अिंिर कर्ी झाले िोिेच, पण अत्यिंि कर्ी र्ेळेि चीन बॉडवर र्र लष्करी र्दि
पोिचणार िोिी. भारिाच्या आधुहनक हसहिील इिं न्जीहनयररिं ग ज्ञानाची जगाला ओळख िोणार
िोिी. िे हर्शन अत्यिंि गुप्त पणे चालू िोिे, या प्रकल्पाच्या सिंरिणाची पूणव जबाबदारी राके शर्र
िोिी.

घर सोडू न राके शला आिा िीन र्र्व पूणव झाले िोिे. फोनर्रून सगळ्यािंशी बोलणे
हिायचे िेर्ढेच. उर्ेश आिा नेट र्रील कु स्िीचा र्ास्टर झाला िोिा. आई थकली िोिी. सुगिंधाचा
नर्सांगचा कोसेस पूणव िोऊन आिा िी सरकारी दर्ाखान्याि िेड नसव म्िणून पुण्याला सर्र्वस करीि
िोिी. सगळ्यािंना भेटण्याची ओढ राके शला अस्र्स्थ करीि िोिी. त्याने ३० ददर्सािंची रजा
काढू न गार्ी जाण्याचे नक्की के ले. उर्ेशने र् आईने खूप उत्सािाने राके शचे स्र्ागि के ले. येिािंना
त्याने दोघािंसाठी खूप भेट र्स्िू आणल्या िोत्या. खास आईसाठी काहश्र्री शाल आणली िोिी.
उर्ेशसाठी आकर्वक सोन्याचे ब्रेसलेट आणले िोिे. राके शसाठी काय करू काय नको असे आईला
झाले. राके शच्या आर्डीचे हनरहनराळे पदाथव आई रोज करू लागली. रोज सिंघ्याकाळी चार्डीर्र
बसून राके श जर्लेल्या गार्कर्यािंना आपले अनुभर् सािंगि असे. िरून र्ुलािंना लष्कराि भरिी
िोण्याचे आर्ािन करीि असे. त्याने र् उर्ेशने कोल्िापूरला जाऊन हपक्चर बघण्याचा सपाटा
लार्ला िोिा. सुगिंधा िीन ददर्सािंची रजा काढू न गार्ी आली िोिी. दोघे नदीर्र जाऊन र्न
र्ोकळे गप्पा र्ारीि, त्यासाठी त्यािंना ददर्स पण कर्ी पडि िोिा. राके शच्या बोलण्या,
चालण्याि, र्ागण्याि राकटपणा आला िोिा. र्ािृभूर्ीसाठी र्ेळ आली िर जीर्ार्र उदार
िोणार्या राके शचा हिला खूप अहभर्ान र्ाटायचा. िसेच सगळ्यािंचे र्न सािंभाळू न घरापासून
दूर पुण्याला िेड नसव असणाऱ्या सुगिंधाचा राके शला अहभर्ान र्ाटायचा. सुगिंधाने िळू च लग्नाचा
हर्र्य राके श जर्ळ काढला. त्यार्र राके शची कािीिी प्रहिदरया आली नािी. िो एकदर् गिंभीर
झाला.
“सुगिंधे र्ी िुझ्यार्र खूप प्रेर् करिो, िे र्ी र्ाझे भाग्य सर्जिो. सुखी जीर्न
जगण्याची इच्छा र्ला नािी असे िुला र्ाटले का? आईचे सुनर्ुख बघण्याचे स्र्प्न पूणव करण्याची
र्ला पण इच्छा आिे. पण. िा पणच फार र्ोठा आिे. जरा सहर्स्िर सािंगिो. जन्र् िोिो.
आईर्डील र्ाढर्ून र्ोठा करिाि. हशिण िोिे. लगेच नोकरी र् लग्नाची घाई िोिे. र्ुलबाळ

िोिाि. त्यािंना र्ोठे करणे, हशिण,नोकरी परि त्यािंचे लग्न, नािर्िंड, उिारर्य र् शेर्ट. असे
रुटीन जीर्न र्ला जगायचे नािी. नािीिर इिर जनार्रािंर्ध्ये र् आपल्याि काय फरक?
सगळ्याच गोष्टी र्ाणसाच्या िािाि नक्कीच नसिाि, पण हर्परीि पररहस्थिीिून र्ागव काढू न
जीर्नाि एखादे ध्येय पक्के करार्े लागिे. ध्येय गाठण्याि अनेक अडचणी येऊ शकिाि. न
डगर्गिा प्रयत्न करार्े लागिाि. र्ािृभूर्ीचे रिण करण्याचे र्ाझे ध्येय आिे. सर्ोरासर्ोर
लढण्याची िाकद नसलेला शत्रू जेहिा भ्याडपणाने एखाद्या भारिीय जर्ानाला पळउन त्याचे
शीर कापून पाठर्िाि, त्याच्या शरीराचे कल्पनािी करिा येणार नािी अशी हर्टिंबना करिाि.
िे डोळ्यािंनी र्ी बघीिले आिे. रक्त जळिे, डोळ्याि अिंगार उिरिो, र्स्िकाची नस अन नस
िाडिाड उडायला लागिे, िेहिा असे र्ाटिे की ब्रम्िोस सारख्या हर्साईलने र्ारा करून शत्रूचे
रक्ताचे पाट र्ाहू द्यार्े. जोपयांि र्ी र्ाझे िे स्र्प्न पूणव करीि नािी िोपयांि र्ी िुला लग्नाचे
आश्वासन देऊ शकि नािी.” र्नािील जखर् लौकर बरी िोण्यािली नहििी याची सुगिंधाला
कल्पना िोिी.
हिने राके शला जर्ळ घेऊन बराच र्ेळ डोके थापटले. उन्िे उिरायला लागली िोिी.
र्ेळेचे दोघािंनािी भान नहििे.

रजा ३० ददर्सािंची िोिी. १८ ददर्स पूणव झाले िोिे. राके श सगळ्यािंच्या सिर्ासाि
आनिंदी िोिा. पण हनयिीला िे बघर्ले नािी. दुपारी ३ र्ाजिा पोस्टर्न टेलीग्रार् घेऊन आला.
राके शला परि काश्र्ीर बॉडवर र्र ररपोटव करायचे िोिे. सगळे अचिंहबि आणी नाराज झाले.
सगळ्यािंच्या उत्सािार्र पाणी दफरले िोिे. पण कािी इलाज पण नहििा. सगळ्यािंचा हनरोप
घेऊन राके श जम्र्ूला जाण्यास हनघाला. जम्र्ू स्टेशन र्र लान्सनाईक राय त्याला ररसीहि
करायला आला िोिा. कडक सॅल्युट झाल्यार्र हर्हलटरी जीपर्ध्ये बसून प्रर्ास सुरु झाला. जीप
डायरे क्ट हर्हलटरी िेड क़्र्ाटरला पोिचली िेहिा राके शला फार आचयव र्ाटले. दकिीिी
उत्सुकिा, कु िुहूल र्ाटले िरी िी व्यक्त न करण्याची हशस्ि लष्कराि िोिी. दोन हर्हनट कनवल
सािेबािंच्या के हबन बािेर राके शला र्ाट पिार्ी लागली.
कनवल अभयबसिंगच्या सर्ोर राके श उभा िोिा. त्यािंच्या भव्य पसवनालीटीने भारून
गेला. सीट डाऊन. िुझ्या रे कॉडव र्रून र्ी िुला चागले ओळखिो. फक्त दिा हर्हनटच आपण
बोलणार आिोि. इथुन पुढे िुझे नार् सिलज असेल. िू युहनफोर्व घालायचा नािी. िू अत्यिंि
गोपनीय कार्हगरीर्र हनयुक्त झाला आिेस. दर दोन ददर्सािंनी िुझे िे नार् बदलले जाईल. िुला

आिा हर्स्टर रोझला निंगा पर्वि स्पॉटर्र ररपोटव करायचे आिे. यापेिा जास्ि र्ाहििी र्ी िुला
देऊ शकणार नािी.

निंगा पर्वि स्पॉटर्र राके श पोिचला िेहिा प्रचिंड थिंडी िोिी जी स्र्ेटर, जसी घालून
सुद्धा िाडािंपयांि जाि िोिी. दोन िास भ्रर्िंिी निंिर सुद्धा त्याला कोणीच ददसेना. चारपाच प्राणी
दफरिाना ददसि िोिे. जर्ळ एक र्ाणूस शाल पािंघरून िािाि काठी घेऊन झाडाखाली बसला
िोिा. थकू न राके श त्याच्या सर्ोरच्या झाडाखाली बसला. एकिासानिंिर किं टाळू न राके श उठला
िेर्ढ्याि सर्ोरच्या र्ाणसाने त्याला िािाने जर्ळ बोलार्ले र् अस्खहलि र्राठीि बोलायला
सुरर्ाि के ली. िुझे नार् काय रे बाबा ? कु णाला शोधि आिेस का? याला निंगा पर्वि म्िणिाि.
येथे र्ाणूस और्धाला पण सापडणार नािी. िू कसा काय भटकला आिेस? राके शने त्याचे
हनरीिण के ले. िो उिं च, हधप्पाड िोिा. राके श त्याच्या जर्ळ बसला. िुम्िी र्राठी का? राके शने
सुरर्ाि के ली. िो र्ी नागपूर जर्ळील एका खेड्यािील आिे. पण र्ी र्राठी आिे िे िुम्िाला कसे
कळाले, आपण िर कािी बोललोच नहििो. बरोबर आिे राजे. िुर्च्या हर्र्यी र्ला सगळी
र्ाहििी आिे. िुझे नार् राके श आिे. िू रोझ नार्ाच्या र्ाणसाच्या शोधाि आिेस बरोबर ना?
र्ग र्ीच रोझ आिे. त्याने असे म्िणिाच राके श खाडकन उठू न उभा राहिला र् रोझला सॅल्युट
के ला. सर र्ी िुम्िाला ओळखू शकलो नािी िर्ा करा. राके श भािंबार्ून गेला. डोंट र्री र्ी कनवल
गेडार् पण आिा रोझ. या हसरे ट हर्शन असिािंना आपले िेच नार् असणार आिे हर्स्टर सिलज,
सर्जले?

चार ददर्स रोझ बरोबर काढल्यानिंिर एके ददर्शी रात्री १२.३० र्ाजिा
र्ायरलेसर्रून र्ेसेज आला. ऑपरे शन ब्लाक क्लौड स्टाटव. एक र्ाजून १० हर्हनटािंनी एक
हर्हलटरी िेहलकॉप्टर उिरले. त्याि दोन कर्ािंडो सर्व हर्नाशकारी अहनहर्शेन सहिि िोिे.
दोघािंनी सॅल्युट के ले. रोझ कार्हगरीचे नेिृत्र् करणार िोिा. कु ठे जायचे? काय करायचे? कािीच
र्ाहििी नहििे. फक्त ऑडवर फालो करायच्या एर्ढेच इन्स्टक्शन िोिे. िेहलकॉप्टर चालू झाल्यार्र
हखशािून रोझने एक नकाशा काठला. पाक हसर्ेरेर्च्े या आि िीन रठकाणी रे ड रॉस िोिे. रोझने
सािंहगिले या रठकाणी िल्ला करून, उध्र्स्ि करायचे आिेि. लष्कराच्या आपल्यासारख्या अनेक
टीर् या कार्हगरीर्र हनयुक्त आिेि. आपल्याला ददलेल्या र्ेळेच्या आि बर्बारडींग करून, कार्
फत्ते करून आपले कु ठलेिी नुकसान म्िणजे जीहर्ि िानी न िोिा परि यायचे आिे. आल्यार्र

सािंकेहिक बसिंग्नल ददल्यार्र ददल्ली िेड क़्र्ाटरला ररपोटव करायचा आिे. पोचायला ३० हर्हनटे
परि यायला ३० हर्हनटे र् टागेट नष्ट करण्यासाठी फक्त १५ हर्हनटे र्ेळ आिे. टोटल ७५ हर्हनटे
अलौट के ली आिेि. आिा आपण टागेट जर्ळ पोिचलो आिे. ओके . बी. अलटव एन्ड स्टाटव. गुड
लक.

पुढच्या १५ हर्हनटे धुर्ाधार फायररिं गचे आर्ाज येि िोिे. र्ेळ रात्रीचे २.३०
र्ाजले िोिे. बॉम्ब र्ुळे अनेक रठकाणी आगीचे भडके उडालेले ददसि िोिे. हिन्िी टागेटची िीच
अर्स्था के ली गेली िोिी. कार्हगरी फत्ते झाल्यार्र सािंकेहिक बसिंग्नल ददला गेला र् िेहलकॉप्टर
ददल्ली िेड क़्र्ाटरच्या ददशेने हनघाले. परे ड ग्राउिं डर्र अनेक कर्ािंडोज, र्ररष्ठ अहधकारी
स्र्ागिासाठी आलेले िोिे. निंिर कळले सर्जवकल स्टाईकची िी कार्हगरी १००% फत्ते झाली
िोिी.
एकिी जर्ान धारािीथी पडला नहििा. शत्रूचे ३९ जर्ान र्ारले गेले िोिे. या घटनेने
सिंपूणव जगाला िादरा बसला िोिा. भारिाच्या लष्करी िाकदीची ओळख पटली िोिी. पाक िर
आिून िादरले िोिे. पण असे कािी सर्जवकल स्टाईक झालेच नािी असा कािंगार्ा त्यािंनी सुरु के ला.
िे नेिर्ीचेच झाले िोिे. भारिीय जर्ानािंचे शीर कलर् करणे दकिी र्िागाि पडू शकिे याची
धास्िी पाकने नक्कीच घेिली. राके शचा उर अहभर्ानाने भरून आला.

राके श १५ ददर्सािंची रजा काढू न घरी जाण्याचा हर्चार करि िोिा िेर्ढ्याि
त्याला पाक व्याप्त काश्र्ीर बॉडवर र्र जाण्याची ऑडवर हर्ळाली. राके शला आिा जरासा िोर्
हसकनेस जाणर्ि िोिा. हनयहर्िपणे पेट्रोबलिंग सुरु िोिे. रजेचा अजव र्िंजुरी साठी पाठर्ला िोिा.
पिाटेचे ४ र्ाजून २० हर्हनटे झाली िोिी. त्याच्या र्ागे पुढे २०० र्ीटरर्र जर्ान िोिे. अचानक
फायररग सुरु झाली. कु ठल्या ददशेने फायररिं ग िोि आिे कळि नहििे. एक गोळी डाव्या
खािंद्यार्रून गेली त्याच र्ेळी दुसरी गोळी डाव्या िळिािाि खुसली. राके श कोलर्डला. िणाि
सार्रला. AK47 उजव्या िािाि घट्ट पकडली. िाफ राउिं ड घेि धुर्ाधार फायररिं ग चालू ठे र्ली.
प्रहिसाद कर्ी झाल्याचे जाणर्ले िसे दोन हर्हनटे थािंबून राके शने दीघव श्वासोच््र्ास घेिला.
िेर्ढ्याि चारी बाजूिंनी त्याच्यार्र िल्ला झाला. सार्रायला र्ेळ हर्ळायच्या आधीच त्याला

जेरबिंद करण्याि आले. र्ुसक्या बािंधून एका पाक जीपर्ध्ये कोंबून पाकच्या एका लष्करी
ठाण्यार्र नेण्याि आले.
दोन ददर्स त्याला उपाशी ठे र्ण्याि आले. निंिर एका र्ोठ्या िॉल र्धे पादकस्िानी
लष्करी अहधकार्यासर्ोर उभे करण्याि आले. त्याने प्रश्न हर्चारायला सुरर्ाि के ली. बोलो सुर्र
िुम्िारा नार् क्या िै. िुर् लेफ्टनिंट िै ना? िुम्िारे कनवल का नार् बिार्. सुखोई के बारे र्े िुर् क्या
जानिे िो? त्याने कािीच प्रहिसाद न ददल्याने निंिर कािी िासािंनी त्याचे िाि र्ोकळे करण्याि
आले. बोटािंना जळत्या हसगारे टचे चटके देण्याि आले. राके श जीर्ाच्या आकािंिाने ओरडि िोिा.
पण त्याने कु ठल्याच प्रश्नाचे उत्तर ददले नािी. दोन िास त्याचा छळ के ल्यार्र किं टाळू न िो
अहधकारी हनघून गेला. जािािंना त्याने ऑडवर ददली की, अगर ये बिंदा जर्ाब निी देिा िै िो उसकी
बोटीबोटी अलग करके सीर्ा के उसपार फे क दो. र्ो बजिंदा निी रिना चाहिये.

भारिीय लष्करािील एक अहधकारी सार्ज हर्ळाल्यार्ुळे त्यािंना खूप आनिंद झाला
िोिा. पाक अहधकारी हनघून गेल्यार्र त्यािंनी आनिंद साजरा करण्यासाठी दारूच्या बाटल्या
काढल्या. त्या नशेि राके शच्या डाव्या िळिािाला हजथे गोळी त्या जखर्ेर्र सिंगीन खुपसि िोिे.
र्ेदनेने िो िडपि िोिा. िरी चेिऱ्यार्र गूढ िास्य िोिे. लष्करािील ट्रेबनिंगर्धे खास योगाचे धडे
हशकर्ले िोिे. त्याचा हुशारीने उपयोग करण्याचा हर्चार त्याच्या डोक्याि घोळि िोिा. त्याने
र्ुद्दार् सर्व शरीर दढले सोडू न ददले. डोळे हर्टून शर्ासनाि र्ग्न झाला. डोळ्यापुढे आईचा
आश्वासक चेिरा आला, र्न शािंि झाले. शरीराच्या र्ेदनािंकडे जाणीर्पूर्वक दुलि
व के ले. दकिी
काळ गेला सर्जले नािी.
त्याला र्ृि सर्जून सीर्ारे र्ेकडे नेण्याि येि िोिे. त्याने थोडी सुद्धा िालचाल के ली
नािी. बॉडवरर्र आणून त्याला फे कू न देण्याि आले. राके श हनपहचि पडला िोिा. ३० हर्हनटे
राके श िसाच पडू न राहिला. बुटािंचे आर्ाज जर्ळ येि असल्याचे त्याला जाणर्ले. िे भारिीय
लष्करािील जर्ान नक्कीच नहििे. का परि आले असार्े? की आपण र्ृि नािी िे त्यािंना सर्जले
असेल? कािीिी असो त्याने हनपहचि पडू न रािण्याचे ठरर्ले. दोघािंचे आर्ाज येि िोिे. अरे शब्बू
यिी िो किी उसको फे का िै ना? ओ िो र्रा हुआ िै, ठीकसे देख. जनाबने भी क्या कार् ददया ,
र्ो र्रे आदर्ीका सर कलर् करनेका! क्या जरुरी था? बिोि ददनके बाद र्ौका हर्ला था चार
बोिल पी सकिे थे.

बोलिा बोलिा त्याचा पाय राके शच्या डाव्या िािार्र पडला िणाचीिी उसिंि न घेिा
राके शने उजव्या पायाची लाथ कसून त्याचा प्रायहिेट पाटव र्र र्ारली. िो कळर्ळू न खाली
बसला. सेकिंदाि राके शने त्याच्या AK47 चा िाबा घेिला र् डोळे हर्टू न फायररिं ग सुरु के ले. डोळे
उघडू न भघीिले िर दोघेिी ढेर झाले िोिे. राके शच्या डोळ्यािून अहर्रि अश्रू हिायला लागले.
भारिीय िेहलकॉप्टर राके शच्या शोधाि रॉउिं ड र्ारिच िोिे. त्यािील एका िेहलकॉप्टरला झाडीि
राके श असार्ा असा डाउट आला. कारण िेथे फायररिं ग िोि असल्याचे त्या जर्ानाने बघीिले
िोिे. खात्री झाल्यार्र सेफ लॅंबडिंग करण्याि आले. राके श बेशुद्ध िोिा.

राके श शुद्धीर्र आला िेहिा िो ददल्लीिील लष्करी िॉहस्पटल र्धील आय.सी.यु.
र्धे िोिा. बाजूला आई, उर्ेश, जोशीकाका, अग्रर्ाल काका ददसि िोिे. त्याची नजर अजून
हभरहभरि िोिी. कोणाला शोधीि िोिी याचा अिंदाज जोशीकाकािंना आला िोिा. बेटा कािी
काळजी करू नकोस. र्ािंजर डोळे हर्टू न दुध पीि असली िरी सगळ्यािंना कळिे बर का ! अग्रर्ाल
काकािंनी िुला जार्ई करून घ्यायचे र्ान्य के ले आिे. सुगिंधाचा अन िुझ्या लग्नाचा बार लौकरच
उडर्णार असे आईने पण ठरर्ले आिे. िेर्ड्याि एका थर्ावस र्धे सुगध
िं ा चिा घेऊन आली.
राके शला आपल्याकडे बघिाना बघून लाजेने चूर झाली. त्याच्या लग्नाला उच्चपदस्थ लष्करी
अहधकारी आले िोिे. र्हिनाभर गार्ाि सगळीकडे आनिंदीआनिंद साजरा के ला गेला.

पुढच्या र्र्ी २६ जानेर्ारीला राके शला पररर्ारासि ददल्लीला बोलार्ून
राष्ट्रपिींच्या िस्िे र्ीरचर देउन गौरर् करण्याि आला. उर्ेशने नेटर्रील कु स्िीचा नाद सोडू न
राके श प्रर्ाणे सैन्याि भरिी िोण्याचे ठरर्ले. अशाच ध्येयर्ेड्या िरुणािंची आज भारिाला गरज
आिे नािी का?

०००

ई सातहत्य प्रततष्ठाि दहा वषांपुवी सुरू झालं. िगभरात ई पुस्तकांर्ी संकल्पिा रुिू लागत
असतािार् मराठीतही ई पुस्तकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉि सारखे प्रर्ंड इन्ट्व्हेस्ट्मेंट करणारे
तखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई सातहत्य म्हणिे अगदीर् सलंबुटटंब.ू पण गेली दहा वषं आतण
आिही गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककं वा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख
िांवांमध्ये पतहले दुसरे िाव येते ते ई सातहत्यर्ेर्. ही करामत आहे आमच्या लेखकांर्ी.
वार्कांिा सातत्यािे दिेदार मिोरं िक उच्च प्रतीर्ी पुस्तके “तविामूल्य” देणारे आमर्े लेखक
हेर् या स्पधेर्े तविेते आहेत.
मराठीत “सातहत्यरत्नांच्या खाणी” तिपिोत या ज्ञािोबांिी मातगतलेल्या पसायदािाला ईश्वरािे
तेवढ्यार् उदारतेिे खाणींर्ा वषाकव के ला. मराठीर्े दुदव
ै हे की या खाणींतली रत्ने बाहेर आणणे
आतण त्यांर्े पैलू पडल्यावर त्यांिा िोके स करणे आतण िागततक वार्कांसमोर ते पेि करणे
यात आपण कमी पडलो. इथे उत्तम सातहत्यासाठी भुकेलेले वार्क आतण उत्तम वार्कांच्या
प्रततक्षेतले सातहतत्यक यांच्यात तब्रि बिणे आवश्यक आहे. तविेषतः डॉ. तितीि मोरे यांसारखे
सातहतत्यक जयांिा तलतहण्यात आिंद आहे पण त्यापुढील िटील प्रफक्रयेत पडण्यात रस िाही
अिांसाठी. तवदेिांत मोठे लेखक एिंट िेमतात आतण ते बाकी सवक व्यवहार पहातात. मराठीत
ही सोय िाही.
ई सातहत्य प्रततष्ठाि ही काही अिुभवी प्रोफ़े ििल प्रकािि संस्था िव्हे. पण गेल्या दहा वषांत
आमच्या हे लक्षात आले की मराठीत रत्नांच्या खाणी आहेत आतण त्यांत उतरूि हात काळे
करूि माती गाळ उपसत राहूि िर तर्वटपणे काम करत रातहले तर एकाहूि एक भारी रत्ने
गवसणार आहेत. एखाद्या मोठ्या धतिकािे, पंतडतांच्या सहाय्यािे, दरबारी आश्यासह िर हे
काम हाती घेतले तर मराठी भाषेतले सातहत्य िागततक पटलावर आपला ठसा िक्की उमटवेल.
डॉ. तितीि मोरे यांर्ी तेरा अप्रकातित पुस्तके प्रकािात आणण्यार्ा माि ई सातहत्यला
तमळाला. िंभू गणपुले यांर्ी िऊ, डॉ. वसंत बागुल यांर्ी बारा, िुभांगी पासेबंद यांर्ी सात,
अतविाि िगरकर यांर्ी,डॉ. तस्मता दामले यांर्ी पार्, डॉ. वृषाली िोिी यांर्ी तीि अिा

अिेकांच्या पुस्तकांिा वार्कांपयंत िेण्यार्े भाग्य ई सातहत्यला लाभले. असे अिेक
“स्वांतःसुखाय” तलहीणारे उत्तमोत्तम लेखक कवी या मराठीच्या “सातहत्यरत्नांतर्या खाणीं” मध्ये
आहेत. अिोक कोठारे यांिी महाभारताच्या मूळ संतहतेर्े मराठी भाषांतर सुरू के ले आहे.
सौरभ वागळे , सूरि गाताडे, ओंकार झािे, पंकि घारे , तविायक पोतदार, फदप्ती काबाडे, भूपेि
कुं भार, सोिाली सामंत, के तकी िहा असे अिेक िवीि लेखक सातत्यपूणक लेखि करत आहेत. ई
सातहत्यकडे हौिी लेखकांर्ी कमी कधीर् िव्हती. पण आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरर्े,
लेखिाकडे गंभीरपणे पहाणारे आतण आपल्या लेखिाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष देणारे लेखक
आता येत आहेत. त्यांच्या सातहत्याच्या प्रकािाला उिाळा तमळो. वार्कांिा आिंद तमळो.
मराठीर्ी भरभराट होवो. िगातील सवोत्कृ ि सातहतत्यक प्रसवणारी भाषा म्हणूि मराठीर्ी
ओळख िगाला होवो.
या सवाकत ई सातहत्यार्ाही खारीर्ा वाटा असेल हा आिंद. आतण या यिात ई लेखकांर्ा
ससंहार्ा वाटा असेल यार्ा अतभमाि.
आमेि
सुिील सामंत
अध्यक्ष, ई सातहत्य प्रततष्ठाि

