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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा . 

• ि े ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककर्ा 

र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -साहित्य 

प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि े. 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

Bhopal, India 3 December 2984. Shortly after midnight, In the city 

of Bhopal, a poisonous gas called methyl isocyanate(MIC) leaked 

from the pesticide plant of Union Carbide India Limited 3,800 

people died that night. Another 20,000 died over the next three 

days, and several hundred thousand more fell ill over the 

following years, Many of those survived suffered permanent 

disabilities.  

This is regarded as the world’s worst industrial disaster ever. 

  



 

 

 

 

 

 

 

या पुस्िकािील एकिी प्रसंग, व्यक्ती र् स्थळ काल्पहनक नािी.  



भारिाि भोपाळ दघुवटना ... भाग पहिला 

 

संिाराची नांदी ... 

 

1940-50 च्या काळाि डीडीटी या कीटकनाशकार्ुळे हपकांचे आहण पयावर्रणाचे 

िोणारे नुकसान सर्ाांच्या लिाि आले िोिे. जागहिक बाजारपेठेि या कीटकनाशकार्र बंदी 

घालण्याि आली. अर्ेररकेििी िी बंदी लागू करण्याि आली िोिी.शास्त्रज्ांनी पयावयी आहण 

कर्ी धोकादायक कीटकनाशकांचा शोध घेण्यास सुरुर्ाि केली . आहण 1956 साली त्यांना 

सेहहिन बनर्ण्याि यश आल.े अनेक कंपन्या ि े कीटकनाशक बनर्ण्यासाठी पुढ े सरसार्ल्या. 

त्याि ' युहनयन काबावईड ' िी सर्ावि र्ोठी कंपनी िोिी. 

 

त्या काळाि अर्ेररकेच्या र्ॅनिटॅन र्ध्ये असणारी िी कंपनी जर्ळपास सर्वच िेत्राि 

अगे्रसर िोिी. अर्ेररकेिल्या दिा पैकी आठ हस्त्रया बाजाराि जािाना युहनयन काबावईड चा 

लोगो असणाऱ्या हपशव्या र्ापराि असि. िाच लोगो प्लॅहस्टकच्या पाण्याच्या बाटल्या , अन्नाचे 

िर्ाबंद पॅकेट्स यांर्रिी असे ! सेहहिन बनर्ण्याचे कार् काबावईडने िािी घेिल्यानंिर संपूणव 

अर्ेररकेि त्याची जोरदार जाहिरािबाजी करण्याि आली... " ि ेसर्व प्रकारच्या हपकांर्र कार् 

करि े , घराि फर्ारल्यास र्च्छर , झुरळं , ढेकूण ििेी र्रिाि आहण गुरांच्या अंगार्र 

फर्ारल्यास त्यांच्या अंगार्रील गोचीड र्ारिाि. परंिु गुरांना कािी िोि नािी अस ं या 

जाहिरािीि म्िटल ंिोिा. एकंदर सेहहिन र्नुष्याला अहजबाि िाहनकारक नािी अशी जाहिराि 

केली गेली... 



 

पुढच्या दिा र्र्ाांिच ि े हर्र् अर्ेररका आहण दहिण अर्ेररकेच्या सर्व भागांि 

पोिोचले. कंपनीि कार् करणाऱ्या 'र्ुनोझ ' या अहभयंिा आहण हर्के्रत्याला अर्ेररका अपुरा पडू 

लागला . आपली िौस भागर्ण्यासाठी िो इिर दशे शोध ूलागला... 

 

दरम्यान जर्वन हर्र् र्ैज्ाहनकांनी सेहहिन बनर्ण्यासाठी लागणाऱ्या हर्थाईल 

आयसोसायनेट (एर्आयसी ) आहण फॉहस्जन या घटकांचा अभ्यास केला. ि ेदोन्िी घटक अत्यंि 

घािक आििे ि े लिाि आल्यानंिर इिर अनेक कंपन्यांनी या उत्पादनािून र्ाघार घेिली. 

आहण काबावईडला रान र्ोकळे झाल े! 

 

जास्िीि जास्ि हर्क्रीसाठी िपापलेला र्ुनोझ जून 1966 र्ध्य ेददल्लीि आला. अत्यिं 

चलाख बुद्धीच्या र्ुनोझने आधी इथला अंदाज घेिला. भारिाि डीडीटी र्ुळे फार नुकसान झाल े

िोिे. हशर्ाय डीडीटी र्र बंदी आणल्यार्ुळे हपकांना रोगाचा र्ारा सिन करार्ा लागि िोिा . 

भारिाला िािडीने कीटकनाशकांची गरज िोिी. कृर्ी र्ंत्रालयाि जर्ळपास शंभर जणांच्या 

बैठकीि त्याने सेहहिन चे फायद े , कर्ीिकर्ी दषु्पररणार् ि े र्ुद्द े जोरदार लारू्न धरल े . 

पररणार्ी त्याने पहिली लढाई जजकली ! 1200 टन सेहहिन िाबडिोब अर्ेररकेिून आयाि 

करण्याि यार्े आहण त्याबदल्याि येत्या पाच र्र्ाांि युहनयन काबावईडने भारिाि कारखाना 

उभारार्ा ... असा करार झाला ! 

 

भारिाि कीटकनाशकांचा इिका र्ोठा कारखाना उभारण्यासाठी जागा हर्ळर्ण ंिा 

सर्ाांि र्ोठा प्रश्न िोिा . अनेक रठकाणी स्र्िः दफरूनिी िो कोणत्यािी हनणवयाला येि नहििा. 



आहण एक ददर्स अचानक जून 1967 र्ध्य े 'संिोर् दीनदयाळ ' नार्ाचा एक दलाल इसर् 

स्र्िःहून त्याच्या ऑदफसर्ध्य ेआला . भारिािल्या अनेक उद्योगधंद्यांची दलाली र्ी करिो ... 

र्ी िुर्च्या कारखान्यासाठी उत्कृष्ठ जागा हर्ळर्ून दिेो अस ेआश्वासन त्याने ददले ... 

 

संिोर् म्िणाला " इन द िाटव ऑफ इंहडया ... भोपाल " या रठकाणची काळे र्ैदान 

म्िणून ओळखली जाणारी जर्ीन त्याने सुचर्ली. र्ुनोझच्या र्नाि िे शब्द घुर्ि िोिे ...इन द 

िाटव ऑफ इंहडया ... परंिु प्रत्यि त्याने भोपाळर्ध्ये येऊन िी जर्ीन पाहिल्यार्र त्याच्या 

लिाि आले की िी जागा अगदीच र्ध्यर्िी भागाि आि.े र्नुष्यर्स्िीच्या र्ध्यभागी . त्याने 

भहर्ष्यािला धोका ओळखून र्नुष्यर्स्िीपासून दरू एखादी जागा शोधण्याचा सल्ला ददला. 

परंिु काबावईडच्या अनेक र्ररष्ठ अहधकाऱ्यांना नेर्की िीच जागा पसंि पडली ... आहण 

र्ुनोझचा नाईलाज झाला. त्याने र्ान्यिा ददली ! 

 

त्या जहर्नीर्र जुन्या नर्ाबाचा भव्य राजर्ाडा िोिा . इंददरा गांधींना अशा 

राजर्ाड्ांबद्दल फारशी आस्था नहििी. त्या नर्ाबाच्या र्ंशजार्र राजकीय दबार् टाकण्याि 

आला की त्याने राजर्ाडा हर्कार्ा आहण त्याबदल्याि दरर्िा िनखा घ्यार्ा . नर्ाब ियार 

झाला ! हशर्ाय कंपनीला दरर्िा पाच िजार टन सेहहिन बनर्ण्याचा परर्ाना हर्ळाला !!! 

 

राजर्ाडा पाडण्याि आला आहण त्याजागी कीटकनाशकांचा कारखाना उभारण्याची 

जय्यि ियारी सुरु झाली ! अगदी पाच र्र्ावि नािी , परंिु आठ दिा र्र्ाांि िो र्िाकाय 

कारखाना सुरूिी झाला !!! र्नुष्यर्स्िीच्या र्ध्यार्र ... इन द िाटव ऑफ इंहडया ... भलार्ोठा 

र्नुष्यसंिार करण्यासाठी .... 



 

  



भोपाळ दघुवटना ... भाग दसुरा 

 

 चढिा सूरज धीरेधीरे .... 

 

कारखाना सुरु िर झाला िोिा. परंिु सेहहिन बनर्ण्यासाठी लागणारे एर्आयसी 

ियार करण्यासाठी अजूनिी िा कारखाना पुरिा ियार नहििा . त्यारु्ळे सुरुर्ाि करण्यासाठी 

एर्आयसी थेट अर्ेररकेिून बोटीद्वारे भारिाि आणण्याचे ठरल.े1976 साली र्ुंबईिल्या िाजी 

बंदर र्ध्य ेएर्आयसी उिरल.े अर्ेररकेिल्या काबावईडर्धून नीट प्रहशिण घेऊन आलेला कर्ल 

पारीख िा उर्दा िरुण अहभयंिा या िणाची र्ाटच पािि िोिा ! एर्आयसी र्ुंबई बंदराि 

पोिोचल्याचं सर्जिाच िो िािडीने एका सिकाऱ्यासि स्र्िः र्ुंबईि आला. एर्आयसीचे 

सोळा ड्रर्  बंदराि उिरर्ल ेिोिे. प्रत्येक ड्रर्र्ध्ये 150 हलटर . एर्आयसी िोिे. एका ड्रर्च्या 

झाकणाकड े कर्ल ला बुडबुड े येिाना ददसल े !!! िो जीर्घेण्या भीिीने ड्रर्कड े धार्ला... 

पाण्याच्या एका थेंबानेिी इथ े िािाकार िोऊ शकिो ि े त्याला र्ाहिि िोिे. त्र्ररि सुरिा 

र्ुखर्टा चढरू्न त्याने गोंद लारू्न िो ड्रर् सील केला... त्याने िसं केल ंनसिं िर भोपाळ र्ध्य े

1984 ला िोऊ घािलेली घटना 1976 ला र्ुंबईि घडली असिी ... 

 

ि ेसोळा ड्रर् दोन ट्रकर्ध्य ेभरल ेगेले.कर्लची कार या दोन ट्रकच्या पुढ ेचालि िोिी. 

रस्त्याने प्रर्ास करून त्याला ि ेट्रक भोपाळपयांि न्यायचे िोिे ! र्धेच िापर्ान र्ाढल्यासारख े

र्ाटल्यार्र िो स्र्िः ट्रकर्ध्य ेचढून इन्स्युलेटर कहिसव चढर्ि िोिा . सलग 38 िास प्रर्ास 



करून िे ट्रक भोपाळच्या कारखान्याि दाखल झाले. िचे एर्आयसी र्ापरून कंपनीने सेहहिन 

चा श्रीगणेशा केला ... 

 

4 रे् 1980 या ददर्शी कारखान्याि एर्आयसी बनर्ण्याचा प्रयोग यशस्र्ी झाला . िा 

ददर्स एखाद्या सणासारखा साजरा केला गेला. अर्ेररकेिल्या युहनयन काबावईडचा िेहिाचा 

अध्यि अँडरसन िा स्र्िः या सोिळ्याला िजर िोिा. 

 

र्ूर्र या अर्ेररकन अहभयंत्याला भारिािल्या कारखान्याचा प्रर्ुख म्िणून नेर्ण्याि 

आल.े सुरिा यंत्रणांच्या बाबिीि िो अत्यंि काटेकोर िोिा. कर्ल पाररखला त्यानेच आपल्या 

अर्ेररकेिल्या कारखान्याि प्रहशिण ददल े िोिे. िो भारिािल्या लोकांच्या कार्ाच्या पद्धिी 

पाहून चक्रार्ून जाई. गॉगल नािी ... र्ास्क नािी... ग्लोह्स िी नािीि ! त्याने सर्व सुरिा 

यंत्रणा कडक केल्या. "एर्आयसीचा प्रत्येक थेंब कोणत्यािी पररहस्थिीि 0हडग्री िापर्ानालाच 

साठर्ायचा" िो ि ेर्ारंर्ार ओरडून सांगायचा ! आहण त्याची एकच सचूना सिि असायची. 

एर्आयसी कर्ीि कर्ी प्रर्ाणाि साठर्ा... परंिु प्रत्यिाि र्ात्र प्रत्येकी 150 टन च्या एकूण 

िीन टाक्या बसर्ण्याि आल्या िोत्या !!! त्या टाक्या बघूनिी त्याला धडकी भरे ... 

 

23 हडसेंबर 1981 या ददर्शी फॉहस्जन युहनट र्ध्ये कार् करणाऱ्या 32 र्र्ीय र्ुिम्र्द 

अश्रफ याच्यार्र फॉहस्जनच्या पाईपचा हिॉल्र् दरुुस्ि करण्याचे कार् िोिे. त्याने झडप दरुुस्ि 

केली. परंिु िे करिाना कािी थेम्ब त्याच्या स्र्ेटरर्र उडाल.े 



त्याने िाबडिोब शॉर्र खाली धार् घेिली. परंिु त्याच्याकडून एक चूक झाली. 

फॉहस्जन पूणवपणे धुर्ून जाण्याआधीच त्याने फेस र्ास्क काढला. फॉहस्जनचे उष्णिेर्ुळे गॅस 

बनलेल ेथेंब त्याच्या नाकाि गेले. थोडा र्ेळ जळजळ िोऊन नंिर त्याला बरं र्ाटलं ... परंिु 

फॉहस्जन ि ेस्लो पॉयझन आि े! त्या रात्रीच त्याचा र्ृत्य ूझाला!!! कारखान्याने आपला पहिला 

बळी घेिला िोिा ... 

 

10 फेब्रुर्ारी 1982 रोजी पुन्िा लिानसा अपघाि झाला. फॉहस्जनची गळिी िोऊन 

25 जणांना हर्र्बाधा झाली. परंिु सुदरै्ाने िी गळिी प्राण घेण्याइिकी नहििी. सर्ाांना 

उपचाराने र्ाचर्ण्याि आल.े 

 

िर्ार्ानाच्या बदलारु्ळे हपकाचे प्रर्ाण कर्ी झाले िोिे. त्यारु्ळे भारिाला आिा 

सेहहिन ची जास्ि गरज लागि नहििी . कारखान्यािले कार् िळूिळू कर्ी हिायला लागल.े 

 

1980 िे 1982 या काळाि छोटेर्ोठे पाचसिा अपघाि झाल.े एकदा एका भागाला 

आग लागली. एकदा कंपनीच्या सांडपाण्याची बनलेल्या डबक्यािले पाणी हपऊन कािी गुरे 

र्ेली ... कंपनीने आसपासच्या हर्हिरीिील पाण्याची चाचणी घेिली. सर्व चाचण्यांचा ररपोटव 

एकच सांगि िोिा ... पाणी हपण्याच्या योग्यिेचे नािी !!! परंिु कंपनीने या ररपोटवबद्दल गुप्तिा 

राखली ! 

 



6 हडसेंबर 1982 या ददर्शी र्ूर्र अर्ेररकेला परि गेला. जािाना दोनच सूचना दऊेन 

गेला. कार् चालू नसिानािी एर्आयसी  0 हडग्री िापर्ानालाच साठर्ा ... आहण कर्ीि कर्ी 

साठर्ा !!! 

 

र्ूर्र गेल्यानंिर त्याच्याजागी डी. एन . चक्रर्िी नार्ाचा बंगाली र्ाणूस 

अहधकारीपदी आला. कर्ल सांगिो ," या चक्रर्िीला रसायनांबद्दल कािीच र्ाहििी नहििी. 

प्लान्टर्र दफरिाना िो हडझनी लँड र्ध्य े दफरल्यासारखा दफरि िोिा. " या र्ूखव र्ाणसाने 

1983 साली कंपनीचे पैस ेर्ाचर्ण्याचा एक सोपा र्ागव शोधून काढला ... " कार्च नािी िर 

सुरिा कशाला िव्याि ?" अस ं नसलले ं डोकं चालर्ून त्याने एर्आयसी च्या टाक्या थंड 

ठेर्ण्यासाठी लागणारा फे्रयॉन र्ापरण ंबंद केलं .... एर्आयसी आिा हिर्ाळ्यािल्या थंडीि 20 

हडग्री िापर्ानाला िोिं . भरीि भर म्िणून त्याने धुरांड्ाच्या र्र असणारी सिि जाळणारी 

ज्योििी हर्झर्ली ! या ज्योिीचे कार् जर चुकून गळिी झालीच िर सर्व हर्र्ारी र्ायू िर्ेि 

हर्सळण्यापूर्ीच जाळून टाकण्याचे असि े ! ज्योि हर्झरू्न त्याने शेर्टची आशा हर्झर्ली 

िोिी... ज्या कर्लन े सिि सुरिेचा ध्यास धरला त्याला ि े सर्व पािणे शक्यच नहििे ! 13 

हडसेंबर 1983 रोजी कर्लने राजीनार्ा ददला . कंपनीचा शेर्टचा आधार हनखळला िोिा... 

 

2 हडसेंबर 1984 या ददर्शी िीन टाक्या पुढीलप्रर्ाण ेएर्आयसी ने भरलेल्या िोत्या. 

पहिली टाकी 42 टन 

 दसुरी टाकी 20 टन 

 हिसरी टाकी 1 टन 



 त्या ददर्शी 19 र्र्ाांचा रिर्ान खान िा र्कव र दसुऱ्या पाळीर्र िोिा. ए. हिी. 

र्ेणुगोपाल या सुपरर्ायझर ने त्याला बोलारू्न घेिल.े सेहहिन ियार करण्याच्या ररएक्टरच े

एर्आयसी पयांि जाणारे पाईप गंजले िोिे. िे पाण्याने धुण्याचे कार् रिर्ान कड ेसोपर्ण्याि 

आल.े प्रदक्रया त्याला हलहून दणे्याि आली. " आधी सर्व झडपा बंद करून र्गच ररएक्टर र्ध्ये 

पाणी सोडारे्. सर्व आउटलेट र्धून पाणी हनघून पाईप पूणव साफ िोईपयांि पाणी सोडि रािार् े

..." याि एक सूचना राहून गेली. झडपा बंद करिाना त्याि र्ेटल हडस्क टाकून झडप पूणव बंद 

झाल्याची खात्री करार्ी ... 

 

रिर्ान ने सगळ्या झडपा बंद केल्या. गंजलेल्या अर्स्थेिील त्या झडपा बंद झाल्या की 

नािीि याची खात्री र्ात्र त्याला झाली नहििी . " दखेिे ि ै, क्या िोिा ि ै" असा हर्चार करून 

त्याने पाणी सुरु केल.े चार आउटलटे पैकी फक्त िीनच आउटलेट र्धून पाणी बािरे येि िोिे. 

त्याला गडबड र्ाटली. त्याने िाबडिोब जाऊन र्ेणुगोपाल ला बोलार्ून आणल.े झोपर्ोड 

झाल्याने र्ैिागिच िो आला. म्िणाला , " अरे कचरा िोगा . पानी  छोडिे रिो. साफ 

िोजाएगा िो आउटलेट स े बािर आएगा " रिर्ानने सूचना पाळल्या ... आठ र्ाजिा त्याने 

पाणी सुरु केल ेिोिे. साडदेिा र्ाजिा त्याने हर्चारल े," सािब , पानी बंद करू या चाल ूरख ू?" 

सपुरर्ायझर म्िणाला , " सफाई अच्छा िोना चाहिए . पानी चाल ूरख और िू घर जा !" 

 

रिर्ान घरी हनघून गेला ... पाणी चाल ू ठेऊन ... िी चौथी आउटलटे चालू झालीच 

नािी ... कारण त्याची नादरुुस्ि झडप िे सर्व पाणी एर्आयसी च्या टाकीि सोडि िोिी... 

त्याच एर्आयसी र्ध्य ेज्याला पाण्याच्या थेंबाने स्पशव केला िरी िािाकार िोईल या भीिीने 

कर्लन ेर्ुंबईि स्र्िःचा जीर् धोक्याि घािला िोिा ... िळूिळू पाणी टाकीि हशरि िोिे... 

र्ृत्यूचे थैर्ान सुरु हिायला आिा थोडाच र्ेळ हशल्लक िोिा ... 



 

  



भोपाळ  दघुवटना ... भाग हिसरा 

 

 र्ृत्यचू ेथरै्ान ... 

 

रात्रपाळी सुरु झाली. रिर्ान आहण इिर सिकारी घरी हनघून गेल े िोिे. रात्री 11 

र्ाजिा रात्रपाळीचे कार्गार कार्ार्र आले. सुर्न ड े , शकील कुरेशी ि े दोन सुपरर्ायझर 

आहण हिी. एन. जसग , र्ोिनलाल र्र्ाव आहण इिर दोन ऑपरेटसव ... अस े एकूण सिा जण 

कंपनीि िोिे. कार्ार्र पोिोचल्यार्र सुर्नने आपल्या हनयंत्रण किाि लार्लले्या डायलर्र 

एर्आयसी च्या टाकीचे प्रेशर चेक केल.े.. 2 psig ! ... म्िणजे सर्व कािी हनयंत्रणाि िोिे. िो 

आहण इिर सर्व छोट्या कँटीन र्ध्ये हर्ड्ा ओढि बसल े... 

 

र्ध्यरात्री 12.30 र्ाजिा अघरटि घडायला सरुुर्ाि झाली. एर्आयसी च्या टाकीि 

हशरलले्या पाण्याची एर्आयसी बरोबर रासायहनक दक्रया सुरु िोऊन अहिप्रचंड उष्णिा आहण 

र्ायू ियार झाले िोिे. या र्ायूंच्या प्रचंड प्रेशरर्ुळे टाकीि हशरलले ेपाणी उलट्या ददशेने र्ेगाने 

र्ािि ररएक्टर र्ध्य ेयेि िोिे. सोबि हर्र्ारी र्ायूंना घेऊन येि िोिे... 

 

र्ोिनलाल ला एर्आयसी चा र्ास येऊ लागला. परंिु कुरेशी ने त्याची थट्टा सुरु केली. 

" बंद फॅक्टरी र्ें ऍहक्सडेंट निीं िोिें !" परंिु कािीच हर्हनटांि सर्ाांचे डोळे चुरचुरू लागल.े 

त्यािी पररहस्थिीि कुरेशी शांि िोिा ! " अरे हुआ रिगेा थोडा लीक . पिल ेचाय िो खिर् कर 

ल े !!!" कुरेशी िािािला चिा संपर्ि िोिा... इिक्याि सुर्नची नजर डायलर्र पडली... 30 



psig ! ि ेप्रेशर प्रचंड िोिे... सुर्न आहण र्र्ाव यांनी पहिल्या टाकीच्या र्र बसर्ललेा डायल 

हिथे जाऊन चेक करायचे ठरर्ले. दोघांनी संरिक र्ुखर्टे चढर्ले. दोनच हर्हनटांि दोघ े

पहिल्या टाकीजर्ळ पोिोचले. आिून घुसळण्याचा आर्ाज येि िोिा ! आच्छादनार्र बसर्ललेी 

डायल 55 psig प्रेशर दाखर्ि िोिी ! र्ुख्य म्िणजे त्या डायलर्रचे सर्ावि शेर्टचे हडहजट्स 

55 िोिे  ! काटा त्यापुढे सरकूच शकि नहििा .... 

 

कुरेशी हिथे पोिोचला िोिा. िो भयचदकि झाला . बंद कंपनीि अपघाि िोऊ शकिो 

ि े आिा त्याला सर्जल े िोिे. त्यािी पररहस्थिीि त्याने डोकं चालर्ायला सुरुर्ाि केली. 

पहिल्या टाकीला र्ाचर्णं शक्यच नहििे . परंिु दसुऱ्या टाकीला पहिल्या टाकीशी जोडणारी 

झडप बंद केली िर हिला र्ाचर्िा येईल ... त्याने झडप बंद केली. परंिु त्यारु्ळे पहिल्या 

टाकीिले प्रेशर आणखी र्ाढि िोिे. आर्रणाला िड ेजाि िोिे ! सर्ाांनी पळ काढला. पळिा 

पळिा जोराच्या आर्ाजारु्ळे दचकून त्यांनी र्ागे र्ळून पहिले... टाकीचे आर्रण फुटून 

आजूबाजूला हर्खरून पडल ेिोिे. त्यािून टाकी रॉकेट सारखी बािरे येऊन जहर्नीर्र कलंडली 

िोिी... प्रेशरर्ुळे हिला िड ेजािच िोिे ... आहण आिा त्यािून र्ोठर्ोठे र्ायूंचे ढग बािरे पडि 

िोिे ... 

 

कुरेशीने र्ाऱ्याची ददशा पाहिली. िो र्नािून चरकला ! र्ारा  दहिणेकड ेस्टेशनच्या 

आहण जुन्या शिराच्या ददशेने र्ािि िोिा. र्स्िीिल्या लोकांना धोक्याचा इशारा दणेे गरजेचे 

िोिे. त्यासाठी कारखान्याचा भोंगा िोिा . परंिु त्याला स्र्िःचा आहण इिर सिकाऱ्यांचा जीर् 

र्ाचर्ण ंर्ित्र्ाचं र्ाटल.ं त्या सर्ाांनी उलट्या म्िणजेच उत्तरेच्या ददशेने पळ काढला. कसेबसे 

खोकि , ओकि , धडपडि यांनी त्या कारखान्यािून स्र्िःची सुटका करून घेिली. 



 

हर्र्ारी र्ायूंनी आपल ेकार् सुरु केल ेिोिे. एर्आयसी , फॉहस्जन , हर्थाईल अर्ाईन 

आहण िायड्रोजन सायनाईड ि े िे हर्र्ारी र्ायू िोिे. एर्आयसी िर्ेपेिा जड िोिा. िो 

आसपासच्या र्स्िीि पसरला. एकाएकी लोक खोकू लागल.े ओकू लागल.े रक्ताच्या उलट्या 

करून त्यािच कोसळून पडू लागल.े सगळीकड े धार्ाधार् पसरली िोिी. एर्आयसी र्ुळे 

लोकांची दषृ्टी गेली. त्यारु्ळे आणखी िािाकार उडाला. हर्थाईल अर्ाईनच्या गुदर्रून 

टाकणाऱ्या र्ासारु्ळे लोक िडफडि िोिे. िळूिळू र्रणाऱ्यांची संख्या र्ाढि िोिी... रात्री दीड 

र्ाजिा बरेच लोक झोपेिच र्रण पार्ल े! 

 

िायड्रोजन सायनाईड ने ज्यांना गाठले िोिे , त्यांना िुलनेने कर्ी त्रासाला सार्ोरे जारे् 

लागल.े.. िा अहिहर्र्ारी सुंदर र्ायू पहिल्या श्वासाि जर फुप्फुसाि गेला , िर पुढचा श्वास 

घेण्याची िो िसदीच दिे नािी !!! याच्या िडाख्याि येणारे लोक सेकंदािच चालिा चालिा 

कोसळून पडि िोिे... 

 

अनेकांचे प्राण घेऊन त्या रािसाची भूक भागि नहििी... त्याला आणखी र्ोठा घास 

घ्यायचा िोिा ... त्यासाठी िो र्ेगाने दहिणेकड े सरकि िोिा... रेल्र् े स्टेशनर्र टे्रनची र्ाट 

पािणाऱ्यांना कल्पना नहििी की िे नेर्की कशाची र्ाट पािि आििे ... आहण ... 45 डब्यांची 

प्रर्ाश्यांनी खचाखच भरलेली  एक्सप्रेस र्ेगाने भोपाळकड ेयेि िोिी ... 

 

  



भोपाळ दघुवटना ... भाग चौथा 

 

रािसाची शािंी... 

 

अनेक लोकांचे प्राण घेऊन आहण त्यापेिा अहधक लोकांना र्ृत्यूच्या दाराि पोिोचर्नू 

िो हर्र्ारी ढग रेल्र् ेस्टेशनकड ेर्ळला ... स्टेशनर्र लोक गाडीची र्ाट पािि िोिे. कुणी चिा 

पीि िोिे , कािी सर्ोस े खाि िोिे. लिान र्ुल ं खेळि िोिी. शर्ाव नार्ाचे स्टेशन र्ास्िर 

आपल्या केहबनच्या बािरे ररझर्ेशनची हलस्ट िपासि िोिे. गोर्धवन एक्सप्रेस यायला आिा 

थोडाच र्ेळ राहिला िोिा. इिक्याि लोकांचे डोळे चुरचुरायला लागल.े श्वास जड हिायला 

लागला. शर्ाव सुद्धा डोळे चोळि हलस्ट बघि िोिे. इिक्याि त्यांच्या केहबन र्धला फोन 

खणखणला. शर्ाांनी केहबनर्ध्ये जाऊन फोन उचलला . रेल्र् ेकॉलनी र्धून ऑदफसरचा फोन 

िोिा. " शर्ाव , अनथव घडलाय ! काबावईड र्धून हर्र्ारी र्ायूंची गळिी झालीय. इथे अनेकांचे 

प्राण गेलेि. पुढचा नंबर कदाहचि िुर्चा असेल. िो र्ायू स्टेशनच्या ददशेने येिोय ! िेहिा ियार 

रािा... " 

शर्ाांनी फोन ठेर्ला. त्यांना काबावईड ने ददलेला र्ास्क आठर्ला. परंिु स्टेशनर्र अनेक 

लोक िोिे. आहण र्ास्क फक्त चार पाच ! दकिी जणांना पुरणार िोिे ? शर्ाांनी स्र्िः सदु्धा 

र्ास्क र्ापरला नािी. हखशािून रुर्ाल काढून पाण्याने हभजर्ून त्यांनी नाकािोंडार्र बांधला. 

आहण केहबनर्धून बािरे पडल.े बािरे पडल्यानंिर त्यांना जे दशृ्य ददसल ेिे त्यांना अनेक ददर्स 

छळि राहिल.े लोक र्ेदनेने रडि िोिे रक्ताच्या थारोळ्याि अनेक लिान लिान र्ृिदिे आपली 

खेळणी कर्टाळून पडल ेिोिे... प्रत्येक िणाबरोबर पररहस्थिी िािाबािरे जाि िोिी. त्यांना 



अचानक आठर्ण झाली... गोर्धवन एक्सप्रेस येण्याची र्ेळ झाली िोिी. हिला र्ेळेि र्ाहििी 

ददली िर र्ोठा अनथव टाळिा येईल... त्यांनी आरोग्यर्ंत्रयांना संपकव  केला. र्ंत्री हचडल े ! " 

काबावईड िफे हनर्ावळा हर्ळाला आि.े र्ायू इिके हर्र्ारी नािीि . लोकांना नाकािोंडार्र 

रुर्ाल बांधायला सांगा. आहण कर्ीिकर्ी श्वास घ्यायला सांगा .... गाडी अडरू् नका." 

 

शर्ाव ििबल झाले. अहधकाऱ्यांकडून ऑडवसव हर्ळि नहित्या . पण गाडी भोपाळर्ध्य े

आली असिी िर अनेक हनरपराध लोकांचे प्राण गेल ेअसि.े.. त्यांनी भोपाळ आधीच्या हर्ददशा 

स्टेशन र्ास्िर ला फोन लार्ला. सर्ोरून उत्तर आले ,"गाडी हर्ददशाहून हनघालीय." शर्ाव 

हर्चार करू लागल.े हर्ददशा आहण भोपाळ च्या र्ध्य ेएकिी हसग्नल नहििा . त्यांनी िािडीने 

दोन िर्ाल बोलारू्न घिेले. त्या दोघांना लाल रंगाचे कंदील िािाि घेऊन रुळांर्र उिरून 

गाडीच्या ददशेने धार्ायला सांहगिले.    

पटेल आहण पररदर नार्ाचे दोन िर्ाल िािाि लाल कंदील घेऊन धार्ि हनघाल.े 

स्टेशनपासून बऱ्याच दरू अंिरापयांि िे पोिोचले. परंिु र्ाटेि त्या दोघांना त्या हर्र्ारी ढगांनी 

गाठले. श्वास कोंडि िोिा. धाप लागि िोिी. डोळ्यांसर्ोर कािी ददसि नहििे. पायािले बळ 

खचि चालले िोिे. िािािले कंदील जिदकळि िोिे... िशाििी िे चालि िोिे ! गोर्धवनच्या 

र्ोटरर्नला िे दरुून ददसल.े परंिु दोन बेर्ड ेहपऊन दगंा करि आििे ! त्याने र्ेग कर्ी केला 

नािी... रुळांर्र रक्ताच्या हचळकांड्ा उडाल्या... स्टेशनर्र शर्ाव नाकार्र रुर्ाल बांधून 

चांगल्या बािर्ीची र्ाट पािि िोिे.  परंिु प्रत्यिाि त्यांना ददसल े ... गोर्धवन एक्सप्रेस 

ददर्ाखाि िॉनव र्ाजर्ि स्टेशनर्र प्ररे्श करि िोिी !!! 

 



शर्ाांनी ओळखल.े त्यांची दोन्िी र्ाणस ं टे्रन रोखायला अपयशी ठरली आििे... परंिु 

अजूनिी र्ेळ गेलेली नहििी. त्यांनी लगेच केहबनर्ध्ये जाऊन घोर्णा सुरु केल्या. " कुणीिी 

भोपाळ स्टेशनर्ध्य े उिरू नये ! हर्र्ारी र्ायूच्या गळिीरु्ळे लोकांना त्रास िोि आि.े गाडी 

लगेचच सुटेल." 

घोर्णा संपरू्न िे केहबनबािरे आल.े आपल्या घोर्णेचा काय पररणार् झाला आि ेि े

पािण्यासाठी ... परंिु जण ू कािी प्रर्ाशांनी िी घोर्णा ऐकलीच नहििी ! लोक स्टेशनर्र 

उिरल ेिोिे आहण जे घडू नय ेिे घडि िोिे... गाडी हिथून लगेच सुटण ेगरजेचे िोिे. त्यांच्या 

र्नाि एक भयानक शंका आली. जर र्ोटरर्नला हर्र्बाधा झाली िर ??? इथे िणाि नरक 

अर्िरेल ! या कल्पनेने शिारून िे िािाि हिरर्ा झेंडा घेऊन र्ोटरर्नच्या ददशेने धार्ल.े 

र्ागावि आलेली प्रेिं ओलांडि , िुडर्ि , लोकांच्या हर्हिळण्याकड े दलुवि करि ... त्यांनी 

र्ोटरर्नला झेंडा दाखर्ि म्िटल े ," ऑल हक्लयर . गाडी लगेच हनघू द े !" एकदाची गोर्धवन 

एक्सप्रेस भोपाळर्धून हनघाली... 

 

गाडी हनघून गेली. परंिु स्टेशनर्र खरंच नरक पसरला िोिा. जे थोडफेार हजर्ंि िोिे 

िे कािी ऐकण्याच्या आहण सर्जण्याच्या पलीकड ेगेल ेिोिे. रुर्ाल बांधण्याच्या आहण कर्ीि 

कर्ी श्वास घेण्याच्या सचूना िे कुणाकुणाला दणेार िोिे ? कािीच न सुचून शर्ाव केहबनर्ध्ये 

धार्ल.े फस्टव एडचा डबा उघडून ददसिील िी सर्व और्ध ं त्यांनी कोटाच्या हखशाि भरून 

घेिली. पण प्रेिांर्र काय उपचार करणार ? ििबलिेर्ुळे आहण र्ायूंच्या पररणार्ार्ुळे िे 

बेशुद्ध िोऊन कोसळल.े.. 

 



3 हडसेंबर 1984 ... िॉहस्पटल्स लोकांनी भरून गेली. प्रत्येकाचा रेकॉडव ठेर्ण ेशक्य 

नहििे. उपचार काय करारे्ि ििेी र्ाहिि नहििे. काबावईडच्या अहधकृि डॉक्टर . लोया यांना 

संपकव  केला गेला. त्यांनी सांहगिले , " एर्आयसी या र्ायूसाठी कोणिािी उपाय , उिारा 

उपलब्ध नािी.... डोळ्यांर्र ओल्या कापसाचे बोळे ठेर्ा. जळजळ कर्ी िोईल..." 

फक्त इिकंच ? परंिु प्रत्यिाि ऑहक्सजन र्ास्क लारू्निी कािी फायदा नहििा. 

िॉहस्पटलची शर्ागार भरून र्ािि िोिी. प्रेिं उघड्ार्र पडून िोिी. हर्र्बाधा झालेली िी 

प्रेिं आिा सडायला लागली िोिी.... 

 

हर्त्रांनो , भोपाळच्या दघुवटनेची र्ुख्य घटना इथे संपिेय. कायदशेीर कारर्ाई काय 

झाली ? अँडरसन कसा कचाट्यािून सुटला ? गुन्िा नेर्का कुणार्र दाखल झाला ? त्यारे्ळच्या 

आरोग्यर्ंत्रयांनी नेर्की काय भूहर्का घेिली ? आहण सर्ावि र्ुख्य ... दसुऱ्या टाकीिल्या 20 टन 

एर्आयसी चे काय झाल े? 

या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याि ज्यांना इंटरेस्ट आि े , फक्त त्यांच्यासाठी  व  च 

याबद्दल हलिने. अगदी थोडक्याि. परंिु ज्यांना फक्त घटनेची कारणं आहण प्रत्यिाि घटना 

जाणून घ्यायची आि ेत्यांच्यासाठी भोपाळ ची पोस्ट संपली आि.े..    

 

  



भोपाळ दघुवटना ... भाग पाचर्ा (अंहिर् ) 

 

न्यायहनर्ाडा ... 

 

भोपाळची घटना संर्ेदनशील र्ाणसाला िळरं् करणारी िोिी... परंिु आज र्ी जे 

कािी हलहिणार आि ेिे बुहद्धर्ान र्ाणसाला चक्रार्ून सोडणारे आि े! 

 

र्ध्य प्रदशे चे र्ुख्यर्ंत्री अजुवनजसग यांनी घटनेच्या रात्री स्र्िःच्या गार्ाबािरेच्या 

बंगल्याि बसून भोपाळच्या पोलीस आयुक्तांना ऑडवसव ददल्या िोत्या की भोपाळर्धून बािरे पळू 

पािणाऱ्यांना अडर्ण्याि यार् े ... रस्त्यारस्त्यार्र नाकाबंदी करून प्रत्येकाला आपल्या घरीच 

रािण्यास भाग पाडण्याि यार्े ... परंिु आयुक्त रणहजिजसग यांनी त्या सूचना फेटाळून लोकांना 

सुरहिि स्थळी जाण्यास र्दि केली. हनर्डणूका जर्ळ आलेल्या असिाना आपल ेर्िदार इिरत्र 

हर्खुरल ेजाऊ नये यासाठी र्ुख्यर्ंत्रयांनी अशा ऑडवसव ददल्या िोत्या ! 

 

4 हडसेंबर रोजी अँडरसन अर्ेररकेिून भारिाि आला. त्याला पोलीस बंदोबस्िाि 

भोपाळ र्ध्ये हर्र्ानाने आणल े गेले. कंपनीच्या गेस्टिाऊस र्ध्य े नेऊन त्याला अटक केल्याचे 

जािीर केल ेगेल.े अजुवनजसग यांनी स्र्िः िी बािर्ी प्रसारर्ाध्यर्ांना ददली. आहण िीन िासांनी 

फक्त 25 िजार रुपये जार्ीन घेऊन त्याला सोडण्याि आले. पुन्िा एकदा पोलीस बंदोबस्िाि 

त्याला ददल्लीपयांि नेण्याि आल.े हिथून िो अर्ेररकेला रर्ाना झाला. 92, 120 बी , 278, 

304, 426, 429 या कलर्ान्र्ये दलुविार्ुळे र्नुष्यर्ध , र्ािार्रण हर्र्ारी करण े , हर्र्ारी 



पदाथव िािाळण्याि हनष्काळजीपणा अस े गुन्ि े त्याच्यार्र दाखल िोिे. त्यासाठी आजन्र् 

कारार्ासाची र्ागणी करण्याि आली िोिी. 

 

र्ूर्र भारिाि आला. त्याने कंपनीच्या भारिािल्या अहधकाऱ्यांना प्रश्न हर्चारण्यास 

सुरुर्ाि केली. " एर्आयसी इिका जास्ि का साठर्ला िोिा ? सुरिचे्या यंत्रणा बंद का िोत्या 

? " परंिु सीबीआय ने त्याच्या चौकशीि िस्ििेप करून त्याला कंपनीच्या आर्ाराि प्ररे्श 

करण्यास बंदी घािली... 

 

र्ूर्र च्या सल्ल्याने उरलेल ेएर्आयसी सेहहिन बनर्ण्यासाठी र्ापरले गेल.े त्यासाठी 

सर्व यंत्रणा सुसज्ज करून 16 हडसेंबर रोजी कंपनी पुन्िा चालू करण्याि आली. या प्रदक्रयेला 

िीन ददर्स लागल.े अजुवनजसग यांनी जर्ळपासच्या सर्व नागररकांना स्थलांिररि केल े आहण 

भीिीचे र्ािार्रण पसरर्ल.े र्ात्र स्र्िः 16 हडसेम्बरला कंपनीच्या आर्ाराि िजर राहून 

र्िांची खात्री करून घेिली... 

 

1989 - 47 कोटी डॉलसवची नुकसान भरपाई कंपनीने जािीर केली. 

 

15 र्ाचव 1985- भारिािील कृर्ी हर्भागाचे उपाध्यि के.एल. कार्दार यांनी 

र्ािाविरांच्या बैठकीि एक अिर्ाल सादर केला. त्याि असे म्िटल ेिोिे की 

 िा अपघाि नसून र्ुद्दार् घडर्ण्याि आलेला एक घािपाि िोिा. एका र्कव रन े

आपल्या बॉसर्र सूड उगर्ण्यासाठी र्ुद्दार् भरपूर पाणी ररएक्टर र्ध्ये सोडल े िोिे. आहण 



र्ुद्दार् सुरिा यंत्रणा हनकार्ी केल्या िोत्या . पुरारे् म्िणून शोधपथकाला टाकीजर्ळ पडललेा 

पाण्याचा पाईप आहण रात्रपाळीच्या रहजस्टरर्ध्ये खाडाखोड हर्ळाली िोिी !!! 

 

1991 - अँडरसन ला इंटरपोल िफे कोटावचे सर्न्स पाठर्ण्याि आल.े परंिु िो 

त्याआधीच हनर्ृत्त िोऊन , दशे सोडून फरार झाला िोिा. सर्न्स त्याच्यापयांि अजूनिी 

पोिोचले नािीय ... 

  



 

"Those who lived are the unlucky ones - the lucky ones are those 

who died on that night." 

Gas survivor Rashida Bi, who lost five gas-exposed family members 

to cancers. 

 

 

 

 

“$500 is plenty good for an Indian” 

Dow Public Affairs Specialist Kathy Hunt, 2002, referring to the 

average compensation received by the Bhopal victims 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

आिा र्राठी ई पुस्िकं िुम्िी www.esahity.com र्रून डाऊनलोड करा. 

ककर्ा esahity@gmail.com ला कळर्ून र्ेल ने हर्ळर्ा. ककर्ा 7720980842 

िा नंबर सेहि करून या नंबर ला    च     व व    व Whatsapp करून 

पुस्िके whatsapp र्ाग ेहर्ळर्ा. ककर्ा ई साहित्यचे app. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks या जलकर्र 

उपलब्ध आि.े    download करा.     व          . 

आिा ठरर्लंय. र्राठी पुस्िकांनी अर्घं हर्श्व व्यापून टाकू. प्रत्येक 

र्राठी सुहशहििाच्या र्ोबाईलर्ध्ये दकर्ान पन्नास र्राठी पुस्िकं 

असलीच पाहिजेि.  प्रत्येक र्राठी र्ाणसाच्या!  

िुर्ची साथ असेल िर सिज शक्य आि ेि…े कृपया जास्िीि जास्ि 

लोकांना याि साहर्ल करून घ्या. 

आपले नम्र 

टीर् ई साहित्य 

http://www.esahity.com/
mailto:esahity@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks


 

 


