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कामगार 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना 

या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद 

होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
 

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत 

अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत 

एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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कामगार 

लेखक  : अंकुश शशंगाडे 

फ़ोन – ९३७३३५९४५० 

पत्ता : अंकुश शशंगाडे १२२ बी गजानन नगर भरतवाडा कळमना 

माकेट रोड नागपूर 

ईमेल -  geetshingade454@gmail.com 

या पुस्िकािील लखेनाचे सर्व िक्क 

लेखकाकड े सरुहिि असनू पुस्िकाचे 

ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पुनमुवद्रण र्ा 

नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर 

करण्यासाठी लेखकाची परर्ानगी 

घेणे आर्श्यक आिे     िसे न केल्यास 

कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकिे  . 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright 
protection in India is available for any literary, dramatic, 
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an 
author’s copyright in a work is recognised even without 
registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 
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प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रकाशन: २६ जुलै २०२० 

©esahity Pratishthan® 2020  

• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे 

फ़ॉरर्डव करू शकिा  . 

• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी 

ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई  -साहित्य प्रहिष्ठानची  

परर्ानगी घेणे आर्श्यक    आिे . 
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*अंकुश रा.शशंगाडे 

*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७ 

*शिक्षण: एम ए, डी एड 

*प्रकाशित साशित्य: 

*कशितासंग्रि*  

१)स्वातंत्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४) 

राजिाडा 

          *कादंबरी* 

१)िेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमषयोगी 

           *कथासंग्रि* 

१)मजेदार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरिलेलं 

बालपण ५)स्मिानाची राख ६)शनकाल ७)अजरन शकती ८)शनरािा 

         *लेखसंग्रि* 

१)माझे शिकशिण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध 

३)अस्तित्व ४)अस्तित्वाची पाऊलिाट िोधतांना 

         *चारोळीसंग्रि* 

१)आक्रमण 

           *प्रिासिणषन* 

१)प्रिास २)प्रिासातील गमतीजमती 

*मिाराष्ट्र ात िेगिेगळ्या िृत्तपत्रातरन साशित्य लेखन* 
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अंकुश शशंगाडे यांची ई साशित्यवर उपलब्ध पुस्तके 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/att_deep_bh

av_ankush_shingade.pdf  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/astittva_ankush

_shingade.pdf   
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िी पथृ्वी शेषनागाच्या डोईवर नसून कामगारांच्या कष्ांवर 

उभी आि.े 

--- शा. अणाभाऊ साठे 
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कामगार कादबंरी भाग १ 
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नकुताच सरू्योदर्य झाला होता. आज साविनंदला अस्िस्थ 

िाटत होतं. कारण त्र्याच्र्या मनात वचत्रविवचत्र विचार चालले 

होते. काहीसा तो वचंताग्रस्त तर काही भाि कळत नकळत 

बदलत होते. चेहरा अगदी वनस्तेज पडला होता.  

 आज कामगार वदिस होता. साविनंद अस्िस्थ अिस्थेत 

घरी बसला असतांना त्र्याचा वमत्र रघनुाथ वतथं आला. रघनुाथ 

साविनंदचा लहानपणीचा वमत्र होता. त्र्याचेसोबत राहू राहू 

जीिनाचे प्रत्रे्यक क्षण त्र्यानं अनभुिले होते. रघनुाथची भाषा 

तशी गािंढळ होती.. पण साविनंदसोबत राहू राहू त्र्याची भाषा 

सधुारली होती.  

 रघनुाथ साविनंदचा बालपणीचा वमत्र. मानिाईकही. तो 

कारखान्र्यात काम करार्यचा. ज्र्या कारखान्र्यात त्र्याचा फार 

मोठा मान होता. ती कामगार मंडळी त्र्याची आज्ञाही पाळत 

असत. तसा तो पन्नाशीिर टेकला होता.  
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 तसं रघनुाथनं पावहलं. साविनंद उदास बसला आह.े तसा 

तो म्हणाला,  

“र्यार, उदास का एिढा?” 

“नाही रे, आज कामगार वदिस ना.” 

“होर्य, कामगारच वदिस म्हण की. पण आज तर त ूखशु 

राहार्यला पावहजे होते ना.” 

“पण कसा राहू?” 

“का बरं? कार्य झालं?” 

“अरे माझे मन मला खशु राहू दते नाही.” 

“कशाचे विचारचक्र सरुु आह ेतझु्र्या मनात? तझु्र्या मलुीचं 

लग्न गी आह ेका? कदावचत त्र्याची वचंता.” 

“नाही रे, त्र्याची वचंता नाही.” 

“मग आणखी कसली वचंता आह?े” 

“म्हातारपणाची आह ेका?” 

“नाही, वतही नाही.” 
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“मग आणखी कसली आहे?” 

“अरे आज कामगार वदिस आह.े” 

“अरे, आज त ू ती पुस्तक कामगाराचे जीिन वलवहण्र्यास 

प्रारंभ केला होता, आठिते का तलुा. अन ्मावहत आह.े त्र्या 

तझु्र्या पसु्तकाने खपु क्रांती केली होती.” 

“सारंच आठितं. पण त्र्या पसु्तकानं क्रांती!" 

“होर्य, त्र्याच पसु्तकानं क्रांती केली.” 

“हो का.” 

“हो, आज सिव कामगार तेच पसु्तक िाचनू भडकले आवण 

उपोषणािर बसले.” 

“म्हणजे क्रांती केली म्हणािी पसु्तकानं.” 

“हो, क्रांतीच केली.” 

“बघ अजनू मी एक विसरलोच.” 

“कार्य विसरला.” 



कामगार अंकुश शशंगाडे 

13 
ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.in 

“तलुा चहा. त ू मगापासून आला आवण मी गोष्टीच 

सांगतोर्य.” 

“अरे कशाला चहा?” 

“का? त ूअसा नेहमी रे्यतोस का र्या ररटार्यडव माणसाकडे.” 

“अरे, चहा घेतला मी.” 

“एिढ्र्या लिकर घेतला चहा.” 

“एिढ्र्या लिकर. घड्र्याळ बघ वकती िाजलेत. आठ 

िाजले आठ.” 

“आठ िाजो की दहा. आपल्र्या मागं तर आटच आह ेभाऊ. 

पवहलं घराचा आट होता, तो संपला आतं लग्नाचा आट. 

म्हातारपणाचा आट अन ्नेहमीचा पेन्शनचा आट.” 

“तचु तर डोक्र्याला लािनू घेतलंस. अरे ते कामगार भोग ूदे 

आपल्र्या कमावची फळ. त ूकशाला मधात पडतोस?” 

“असाच विचार जर सगळर्यांनी केला, तर मला नाही िाटत 

की इथं कामगारांचं राज्र्य रे्यईल. अरे सिव सत्ता कामगारांच्र्या 

हाती असार्यला हिी. ह्या उच्चभ्र ूलोकांच्र्या हाती सत्ता. अन् 



कामगार अंकुश शशंगाडे 

14 
ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.in 

ज्र्यांच्र्या भरिशािर माल म्हणजे असली माल तर्यार होतो, ते 

आपल्र्यासारखे शेिटपर्यंत उपेवक्षतच.” 

“अरे पण तलुा त्र्यांच्र्याबद्दल कार्य करार्यचंर्य. हचे तझु्र्या 

वचंतेचं कारण. वनदान म्हातारपणी तरी ह ेउद्योग सोड. खरं सांग,ू 

तझु्र्याच्र्यानं कामगार सधुारणार म्हणतोस? त्र्यांचं सोड, ते 

वजकडं वमळेल, वतकडं धाितील. थोड्र्याशा चतकोर 

तकुड्र्यासाठी ही स्ितःला विकणारी माणसं. ह े पिुीपासून 

चालत आलेलं आह.े आताचं आह ेका?” 

“बरं थोडा बैस. मी चहा घेिनू रे्यतो.” 

“अरे, नाही मी चहा घेतला.” 

“बरं, काफी घेि.ू” 

“नाही नाही, राहू द.े उगाच खचव कशाला?” 

“हा खचव आह ेका?” 

“खचव नाही तर कार्य?” 

“अरे, , आपण कामगारांनी चहाच घ्र्यार्यला हिा. काफी 

अन ्दधू घ्र्यार्यची आपली अिकात नाही. ते पेर्य मालकांनीच 
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घ्र्यािं. ह े माजलेत साले, आपल्र्याच पैशािर आपल्र्यालाच 

घतु्कारतात.” 

“अरे, पण हे कामगार तरी चांगले आहते का? ह ेही तर....” 

“म्हणजे?” 

“ह ेही तर दल बदलतात.” 

“म्हणजे?” 

“ह ेपार्य, निेनिे आजकालचे पोट्टे, काम नाही करत न जास्त 

पैसा पावहजे म्हणतात.” 

“म्हणजे?” 

“अरे, मालकाला जेव्हा पैसा वमळल, तेव्हाच ते आपल्र्याला 

पगार दतेील न. त्र्या वदिशी कैलास सेठ भेटला होता.” 

“का म्हणत होता तो?” 

“म्हणत होता की कामगार आम्हाला पैसे काढून दतेील, , 

तेव्हाच पगार िाढिनू दिे ूना. त्र्याचंही ते बरोबरच का नाही.” 
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“कदावचत ह ेमालक िरुन वदसार्यला चांगले वदसतात. पण 

आतनू मोठे स्िाथी ि दृष्ट असतात. ह ेबघ, त्र्यांना पैसे बरोबर 

वमळतात. ते तसं काढतात. मालात भेसळ करुन.” 

“म्हणजे?” 

“आपण घरी आपल्र्याा कारखान्र्यातलंच तेल िापरतो ना. 

मग ते तर शदु्ध राहार्यला हिं. पण आपलं पोट वबघडतं त्र्यानं. 

कारण तेलात भेसळ असते सारी. आपण स्िस्त वमळते म्हणनू 

खातो.” 

“अरे आपण तर गरीब माणसं. आज ना उद्या मरार्यचंच आह े

बंधो, एिढे वदिस तर त्र्या तेलािर काढले. आता मेलो तरी 

कार्य होईल.” 

“पण आपली वपढी.... आपल्र्या वपढीचं कार्य?” 

“म्हणजे?” 

“त्र्या तेलाचा आपल्र्या पोरांिर काही असर नाही का 

होणार?” 
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“हो सालं, तझुं बरोबर आह.े माझ्र्या तर ह ेलक्षातच आलं 

नाही. ह ेबडे चतरू आहते तर.” 

“मी तर तेच म्हणत आहो.” 

 साविनंद चहा सांगार्यला आतमध्रे्य गेला.  

 रघनुाथ विचार करीत बाहेर बसला होता. साविनंद 

कामगारासाठी वकती तळपतो आह े र्याचा अंदाज घेत होता. 

कामगाराविषर्यीची तळमळ साविनंदला स्िस्थ बस ूदते नव्हती. 

कार्य वमळणार आह.े असा विचार करीत असतांनाच साविनंद 

घरातनू चहा घेिनू बाहेर आला. तसा रघनुाथ म्हणाला,  

“र्यार, मला एक गोष्ट कळलीच नाही.” 

“कोणती?” 

“त ूह ेसगळं करतो ते बरोबर आह.े पण तलुा र्यातून कार्य 

वमळतं?” 

 साविनंद थोडा हसला. म्हणाला,  

“त ू रावहला वनव्िळ कामगार. तलुा फक्त राबणंच तेिढं 

मावहत. मला काही वमळत नाही. वमळणारही नाही. पण मी 
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माझ्र्या मलुाबाळांना कामगार बनविणार नाही आवण मुलीलाही 

कामगाराच्र्या घरी दणेार नाही. कामगाराचं दःुख आपल्र्यालाच 

मावहत. पण एक गोष्ट अशी की र्यातनू समाधान वकती वमळतं 

आपल्र्याला.” 

“अरे तझुी आता खड्ड्र्यात जार्यची िेळ. मेल्र्यािर कोणतं 

समाधान वमळणार आह ेतुला? म्हातारपणी आराम करार्यला 

हिं. पण तू राबतोस त्र्या कामगारांसाठी. जे कामगार तुला न्र्यार्य 

दिे ू शकणार नाहीत. वशिार्य ते सधुरतील असं िाटतं का 

तलुा?” 

“तझुं बरोबर आह.े पण एका गव्हाच्र्या दाण्र्यापासनू शंभर 

आवण कोटी दाणे तर्यार होतात. माझ्र्याही एका एका शब्दातनू 

शेकडो क्रांतीकारी कामगार तर्यार होतील. जे संपणुव मालक-

शाही मदुावबाद करुन टाकतील.” 

“बघ आतं जास्त विचार करु नकोस.” 

“विचार करार्यला हिा रघुनाथा विचार करार्यला हिा.” 

“साखर वकती टाकू भािजी?” साविनंदची पत्नी मध ू

म्हणाली.  
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“नकोच मला साखर.” 

“वकती वफके खाता. िाचिता िाटते.” 

“नाही जी िवहणी, पण साखर कमीच खािी.” 

“का बरं?” 

“साखर आजारािर आमंत्रण.” 

 मध ूसाविनंदची पत्नी. ती स्िभािानं पे्रमळ होती. वतच्र्या 

पे्रमळ स्िभािानं सिवजण वतचा मान करार्यचे. साविनंदचे 

कोणीही वमत्र आलेच, तर ती त्र्यांचा सन्मान करीत असे. ती 

रघनुाथला चहा दते होती. तोच वतथं रमेश आला. तसं त्र्यानं 

त्र्यांना चहा वपणं पावहलं ि तो म्हणाला,  

“घ्र्या.... प्र्या प्र्या. एकटे एकटेच चहा प्र्या.” 

“आला रमेश रे्य. कसं कार्य रे्यणं केलं?” रघनुाथ म्हणाला.  

“अन ्हो, जरा िेळानं आला.” 

“का बरं?” 

“अरे, चहासाठी तझु्र्या िवहणीला त्रास.” 
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“नको नको. चहा नको मला.” 

“मग बोल. कशासाठी आलास?” 

“रमेशराि, कामास दोनचार वदिस सट्ु्टर्या वमळेल 

कार्य?”रघनुाथ म्हणाला.  

“वमळेल. पण जरा इनं्री करािी लागेल.” 

 त्र्या वतघांमध्रे्य बराच संिाद रंगला. काही िेळानंतर रमेश ि 

रघनुाथ चहा वपिनू वनघाले. घरी जाण्र्यासाठी. कारण 

कारखान्र्यात कामाला जाण्र्याचा िेळ होत आला होता.  

 

 

 घरापासून कारखाना जिळच होता. पण कारखान्र्यात 

िेळेिर पोहोचािं लागत होतं. थोडा जरी िेळ झाला तरी परत 

पाठविण्र्यात र्येत असे. तब्बल बारा तासाची नोकरी होती. 

सकाळी पािणेअकरा ते रात्री पािणेअकरा पर्यंत. पण िेतन 

अत्र्यल्प म्हणजे बाराशे ते पंधराशे रुपरे्य तेिढे वमळत. निीन 

लागलेल्र्या तरुणांना फक्त सहाशे रुपरे्य. िर्यस्क मंडळींना 
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पंधराशे रुपरे्य िेतन वमळार्यचं. र्या कामगार विश्वातील जीिन 

हलाखीचे होते.  

 साविनंदनं चहा घेतला. तसा तो आपल्र्या पत्नीस म्हणाला,  

“मधिंुते, आज मला बरंच अस्िस्थ िाटतेर्य.” 

“कार्य झालं तमु्हास्नी?” 

“काही नाही गं. पण आज कारखान्र्यात जार्यचा त्रास 

आलार्य. जािंसं िाटत नाही.” 

“अहो विनाकारण सट्ु्टर्या घेि ू नोका. अहो आजचा पगार 

नार्य का कटणार.” 

“कटू द.े हरामखोर आहेत. कारखानेिाले. जसे जनािरं 

समजतात. जनािरांनाही थोडािेळ विश्ांती वमळते. पण 

आम्हाला जनािरापेक्षाही बेहत्तर िागवितात. खार्यला पण 

बरोबर सटुी दते नाहीत ते.” 

“जशी तमुची इच्छा. तुम्हाले िाटन तं घरी राहा. नार्यतं जा. 

मी कोण तमु्हाले सांगणेिाली. पण घरखचव मलेच तं पाहा 

लागते. तिा माही त्रेधावतरपीट उडते.” 
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“बरं बरं. जातो कारखान्र्यात. पाणी गरम कर लिकर. 

अंघोळ करतो. दोन वनिाले पोटात टाकतो अन ् जातो 

कामाला.” 

“तपनूशान िार्या चाललंर्य.” 

“टाक मग लिकर अंघोळीला अन ् जेिणाचा ताट बनि. 

पािणेअकरा िाजार्यला िेळ लागत नाही. दोन वमवनट जरी िेळ 

झाला तरी आम्हाला कारखान्र्यात घेतल्र्या जात नाही.” 

 'ह्या कारखान्र्यािाल्र्यांना धडा वशकविलाच पावहजे. ' तो 

स्िगत म्हणाला. तसा त्र्याच्र्या मनात विचार आला त्र्याच्र्या 

बालपणीचा. ' 

  

 

बालपणीचा काळ सखुाचा िाटत होता. एरिी लहान 

रावहलो असतो तर बरं झालं असतं असं त्र्याला िाटत होतं. तो 

बराच वशकला होता. पण मोठ्र्या डीग्रीचा त्र्याला उपर्योग 

नव्हता. पण तो वचंताग्रस्त िाटत नव्हता. एिढ्र्यात त्र्याला 

आिाज आला.  
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“जेिन िाढलंर्य.” 

 'हट सालं, आपलं जीिनच बेकार. पोट भरण्र्यासाठी 

वदिसभर राबराब राबार्यचं आवण काही वमळार्यचं नाही. 

कारखान्र्यात बडेबडे मालक न वशकलेले. तरीपण आपल्र्यािर 

रोब टाकतात. आपल्र्या वशक्षणाची काही वकंमतच नाही. 

दसुरीकडं चांगली नोकरीही नाही वमळाली. का हे वशक्षण. 

वनव्िळ पेन्शनसाठी नोकरी करार्यचीर्य. आता तर पोरंबारं. 

त्र्यांच्र्या वशक्षणाची जबाबदारी. नको रे बाबा. ह ेपरमेश्वरा. त ू

माझा जन्म कामगारात का टाकला. मलाही त ू करोडपती 

बापाचा करोडपती मलुगा बनिार्यला पावहजे होतं. मी काही 

पाप तर नाही ना केलं. अन ्पापही केलं असेल तरी देिा त ूमला 

माफ करार्यला हिं. ' तसा घरुन पनु्हा आिाज आला.  

“अहो, जेिन थंड होत चाललंर्य.” 

 तशी त्र्यानं लिकर अंघोळ आटोपिली. तसा परत तो 

विचार करु लागला.  

 'ह े वकटाण,ू साबन लािनू आपण आपल्र्या शरीरािरुन 

झटकून टाकतो. त्र्याप्रमाणे ह े मालक..... र्या मालकांनाही 
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शरीरािरच्र्या वकटाणूंसारखं आपल्र्या अंगािरुन नव्ह े तर 

आर्यषु्र्यातनू झटकून टाकािं. ' 

 त्र्यानं खरबरीत टािेलनं अंग पसुलं. कपडे चढिले ि तो 

बाहेर आला. तसा म्हणाला,  

“वकती िाजले गं?” 

“नि िाजले जी.” 

“जेिन थंड होत आह ेजी.” 

“अगं पण जरा पजुा तर करु द.े” 

“बरं करा पजुा लिकर. पण काहो, तमु्ही दररोज पजुा करता. 

मंग दिे पािते तरी का? तमुचा दिे फार्यदा बी करत नार्य.”  

“अगं होईल एखाद्या वदिशी फार्यदा. फक्त विश्वास ठेि 

दिेािर म्हणजे झालं.” 

 त्र्यानं माचीस उजळली. तसा त्र्याच्र्या मनात विचार आला. 

'साला र्या माचीसनंच कारखाना जाळून टाकािा. कोणाला कळू 

न दतेा. अन ् कळलं तर कदावचत..... तर आपल्र्यालाच 

तरंुुगिास होणार. आपला परीिार उघड्र्यािर पडणार. त्र्या 
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कारखान्र्याचं कार्य होणार. त्र्या कारखान्र्याचा विमा असणार. 

ज्र्या विम्र्यानं झालेलं नकुसान भरुन वनघणार. ' त्र्यानं अगरबत्ती 

लािली ि आपल्र्या मनातील इच्छा पणुव करण्र्यासाठी दिेाला 

विनंती करुन अगरबत्ती लािली. नैिेद्य चढिला आवण 

जेिार्यला बसला. पण तो दिेालर्यात बसलेला दगडाचा दिे 

काहीही हालचाल करीत नव्हता.  

 तो जेिार्यला बसला खरा. पण त्र्याला जेिन धकत नव्हतं. 

त्र्याला त्र्या पसु्तकाविषर्यीची गोष्ट आठित होती.  

  

 

त्र्याचा एक मलुगा दहािीमध्रे्य दरू शहरात वशकत होता. 

साविनंदने कामगारांचे जीिन पसु्तक वलहार्यचा आरंभ केला 

होता. आज कामगाराचे जीिन ही पसु्तक अधी वलहून झाली 

होती. त्र्यातील काही पानाच्र्या सांत्क्षांवकत प्रवत काढून त्र्या 

कारखान्र्यातील बेरोजगारांना िाटल्र्या होत्र्या. त्र्या पुस्तकाचा 

मळु उद्दशे होता. कामगारांची दनै्र्यािस्था दरू करणे. आता 

कामगारांमध्रे्य नक्कीच क्रांती होईल असे िाटत होते. 
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एिढ्र्याशा पानानेच क्रांती होणार होती. तर अख्खख्खर्या पसु्तकानं 

कार्य होईल असं त्र्याला िाटत होतं. तसा तो स्िगत हसला. ते 

पाहताच पत्नी म्हणाली,  

“कार्य झालं हो, तुम्हाले हासाले?” 

“काही नाही गं. सहज हसत आह.े” 

“नाही पण काहीतरी नक्कीच मनात चाललं आह.े” 

“मला कामगार विश्वातील आठिण झाली.” 

“कोणती आठिण आली?” 

“मगाशी रघुनाथ सांगत होता की तमुच्र्या पसु्तकानं क्रांती 

केली. बस तीच आठिण आली. अगं आज एिढीच पसु्तक 

वलवहली तर एिढी क्रांती. उद्या पणुव झाल्र्यािर. हचे आठिलं 

मला आवण हसू आलं. मी माझं हसणं मनात ठेि ू शकलो 

नाही.” 

“अस्सं होर्य. त्र्यात का आह ेहसण्र्यासारखं.” 

“तलुा त्र्याच्र्यातलं नार्य कळार्यचंर्य.” 
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“भराभरा जेिन करा अन् वनघा कामाले. ररकामपणाच्र्या 

जास्त गोष्टी रे्यतेत तुम्हाले.” 

“तलुा ररकामपणाच सचुतोर्य.” 

“नार्यतं कारखान्र्यात असं कोणतं काम करीत असान. 

वनव्िळ गोष्टीत िेळ जात असन. घरीच तं नसुता गोष्टीत िेळ 

घालिता. मंग वतथं गोष्टी नसन करत ह ेकशािरुन? सांगा मले, 

माह्य काही चकुलं का?” 

“तलुा छान घरी राहार्यला वमळते म्हणनू गोष्टी रे्यतात असं 

िाटतं.” 

“रागिलात तमु्ही. मी तं गंमत करत होती. तमुची तळमळ 

मले कळते. कामगारांसाठी तमु्ही तमुचं आर्यषु्र्य खची घातलं. 

पण र्या कामगारांना स्िातंत्र्र्य वमळाल्र्यािर ते तमुचं नाि तरी 

घेतीन का?” 

“न घेिोत.” 

“म्हणनू मी म्हणते, आपण आपल्र्यासाठी जगािं. ह ेकार्य 

कामगार, वदडवदिस चांगले बोलतीन. पनु्हा काही वमळालं तं 

तमुच्र्या विरोधातच जातीन म्हणते.” 
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“िेडी त.ू अगं मानिाचा जन्म एकदाच वमळतो. त्र्या 

जन्माचा आपण काहीतरी उपर्योग करुन घ्र्यार्यला हिा. जर 

आपण आपल्र्याच गोष्टीिर भर वदला तर ते आपल्र्याच सामान्र्य 

माणसासारखं जगणं झालं. ते तसं जगणं तर एखादा वकडाही 

जगतो. तो वकडाही कचर् र्यािर आपली उपजीिीका करतो. पण 

आपण माणसं. मी माझं जीिन मळुातच समाजसेिेला 

िावहलेला. माझ्र्या समाजसेिेच्र्या आड कोणी आलंच तर मी 

त्र्याला दखेील मोजणार नाही. तो माझा छंद आह.े जसा 

कोणाला लेखनाचा छंद असतो. कोणाला दारु वपण्र्याचा. 

कोणाला वसगारेट ओढण्र्याचा. र्या सगळर्यांपेक्षा माझा छंद 

चांगला आह ेकी नाही. कोणी आपल्र्या छंदासाठी पत्नी घरदार 

विकून टाकतात. मी तर तसं काही केलं नाही.” 

“बरं बरं! तमुचा छंद तमु्हाले लखलाभ.” ती म्हणाली.  

“मधिंुते, माझा डबा तर्यार कर.” तो म्हणाला. तसा वतनं 

त्र्याच्र्या जेिणाचा डबा तर्यार केला. त्र्यानं तर्यारी केली ि लाल 

पागोटा खांद्यािर घेत तो वनघाला.  
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 तो रस्त्र्याने जार्यला वनघाला. तसा तो प्रथम रघनुाथच्र्या घरी 

गेला. त्र्याला आिाज वदला.  

“रघनुाथ, ए रघनुाथ.” 

“होर्य, आलो.” 

“चाला ना चालत नाही का?” 

“पोटासाठी तरी जािंच लागन न बाबा.” 

“अरे चालनं लिकर राजा, वतकडं गेट बंद झालं तं िापस र्या 

लागेल.” 

“िेळ आह ेरे, भोंगा ऐकू रे्यईल, तेव्हा जाि.ू” 

“अरे पण इथंच साडे दहा िाजले.” 

“अरे, अजनू अधाव तास आह.े रे्य, बस असा. तलेु काही 

एकट्र्यालेच जािं लागतं का? तलेुच बार्यकापोरं आहते का? 

तहु्यात अन ्माह्यात फक्त वशक्षणाचा फरक. अन ्तझुा मलुगा 

बारािीले अन ्माझा नाही तेिढा.” 
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 त्र्यानं पानाची चंची काढली. विचारलं,  

“पान खातेस?” 

“नाही, सपुारी तेिढी.” 

“खाणं पान. विटमीन भेटते म्हणतेत नं.” 

“विटमन नाही रे वव्हटॅमीन म्हण. जीिनसत्ि.” 

“बाबा, मी तेिढा वशकलो नाही नं. तुही बराबरी नाही करता 

र्येणार मले.” 

 त्र्यानं पानाला चनुा लािला. तसा तो म्हणाला,  

“अरे रघनुाथा, असा कधी गािराणी तर कधी शदु्ध भाषा का 

िापरतोस. एकच भाषा ठेिािी.” 

“अरे बाबा, िवहणी समोर शदु्ध बोलाच लागते. मार्यके 

तहुीच बार्यको म्हणन का तमुचे वमत्र बी गािराणीच. तहुीच 

इज्जत िाढितो राजा.” 

 त्र्यानं पानाला चुना लािला. कात, सपुारीचा तुकडा 

टाकला ि पानाची घडी मारुन पान तोंडात कोंबत तो म्हणाला,  
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“चल बाबा लिकर. पािणेअकरा िाजलेत.” 

 शभुद्रनंे बांधलेला डबा हातात दते शभुद्रा म्हणाली,  

“जािा जी लिकर. नार्यतं उशीर होईन.” 

“र्या कारखान्र्याचा काही नेमच नाही. केव्हाबी भोंगा 

िाजते.” 

“कार्य म्हणालास?” 

“कार्य नार्य रे. भोंगा लिकर िाजला म्हतंो.” 

“हो, अन ्सटुी द्यार्यच्र्या िेळी मात्र लिकर िाजतच नाही 

भोंगा.” 

 ''हो ना. माणसू बंधनात आह ेम्हणनू. नाहीतर मी केव्हाच 

सोडून गेलो असतो हा कारखाना. तो अडाणी सपुरिार्यजर सदु्धा 

आम्हा वशकलेल्र्यांिर रोब झाडतो.” 

“नातेिाईक होर्ये न बाबा तो सार्येबाचा.” 

“अरे नातेिाईक राहो का अजनू कोणी. पण मी एम ए आह े

अन ्तो अडाणी. वनदान र्याची तरी तमा बाळगनू िागािं त्र्यानं. 

पण ढोरासारखाच िागते तो सपुरिार्यजर सदु्धा.” 
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“म्हूनच पोरी पार्यतांनी वशकलेलीच पार्यत असतीन 

लग्नासाठी. वतले व्र्यिहार कळले पाह्यजे म्हणनू.” 

“ह ं बरोबर. बाबा रघनुाथ, वशक्षणिाल्र्यांची वकंमत 

वशक्षणिाल्र्यांनाच मावहत. अडाणी माणसांना नाही.” 

“मंग आतं नाराज कािनू होतेस. तलेु तं एिढं सगळं मालमू 

हार्य. का वशक्षणिाल्र्याची इज्जत वशक्षणिालेच करतेत 

म्हणनू.” 

“नाही रघनुाथा, ह ेमाणसाच्र्या स्िभािािर आह ेअिलंबनू. 

अरे त ूतर अडाणीच आहेस. मग त ूकसा बोलतोस.” 

“तसं नाही रे, त ू माझा वमत्र आहसे ना. म्हणनू. तो 

सपुरिार्यजर काही तुह्या वमत्र नार्य.” 

 तो रस्ता विराण होता. आजबुाजलुा गदव झाडांची दाटी. 

त्र्यातच आजबुाजलुा घरंही होती. रखरखीत उन्हाळर्याचे वदिस 

होते. पािणेअकरा. ऊन अंगाला चटके दते होती. जण ूबारा 

िाजले असािेत असे जाणित होते. रस्त्र्यािर चारदोन दचुाकी 

धाित होत्र्या. तशी रकाचीही गदी होती.  
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ते दोघंही आजबुाजलुा पाहात चालले होते. आजबुाजलुा 

असलेल्र्या इमारतींच्र्या वनरीक्षणाने त्र्यांच्र्या मनात दे्वषाची 

भािना वनमावण होि ूलागली होती.  

 माणसेच वतही.... पण ती साधी माणसं नव्हती. ती भ्रष्टाचार 

करुन पैसे कमविणारी माणसे र्या मोठमोठ्र्या इमारतीत 

वस्थरािली होती.  

 तो कारखाना तेल काढण्र्याचा होता. वतथे तांदळाच्र्या 

कुकसापासून तेल काढत असत. र्या कुकसात कोणतंतरी पांढरे 

पािडर वमसळविले जाई. त्र्यानंतर ते मवशनमध्रे्य भरुन त्र्यापासनू 

तेल वनघत असे.  

 ते आजबुाजलुा पाहात पाहात चालले होते. तसा त्र्यांना एक 

दिाखाना वदसला. त्र्या दिाखान्र्यात फार गदी होती. तसा 

साविनंद म्हणाला,  
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“रघनुाथा हा पाहा भेसळीचा परीणाम. आपण 

कारखान्र्यातनू भेसळर्यकु्त तेल काढतो ना. त्र्याचाच परीणाम 

पाहा डॉक्टर चा दिाखाना वकती गरजिंत झाला आह.े” 

 ते परत समोर गेले. समोर पाहतो कार्य बंगल्र्यांची रांग. एक 

मोठा बंगला त्र्यांना वदसला. हाच तो मंत्र्र्यांच्र्या पोराचा बंगला. 

मार्यबापाशी पटलं नसल्र्यानं त्र्यानं इथं अलगसलग बंगला 

बांधला होता. त्र्यानेही भ्रष्टाचार करुन बंगला बांधला होता. 

त्र्याच्र्याच बाजलुा दसुरा बंगला. हा बंगला तहसीलदाराचा. 

त्र्यानंही भ्रष्टाचार करुनच बंगला बांधला होता.  

 

 

 आज कामगार वदिस होता. तरीही सटुी न वमळाल्र्यानं 

त्र्यांना कामािर जािं लागत होतं. पण र्या तहसीलिाल्र्यांना सटु्टी 

होती. तसा साविनंदला फार िाईट िाटत होते. तसे ते पढुे गेले. 

पढुे कार्य तर एक चौक होता. त्र्या चौकात एक वशपाई िाहतकू 

सांभाळत होता. पण तोही थकला असल्र्यानं सािलीच्र्या 

कडेला बसला होता. तर वसग्नल बंद असतांनाही लोकं 
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वनर्यमांचे उल्लंघन करीत चालले होते. वशपाई मात्र खचुी लािनू 

बसला होता. बहुतेक ती खुची बाजचु्र्या दकुानदाराचीच असेल 

असे िाटत होते. तो पोवलस कतवव्र्यािर असनूही झोपला 

असल्र्याचा भास होत होता.  

“अरे साविनंदा, हा तर झोपलेला वदसतोर्य.” 

“ते तसंच असते. इथं जो इमानदारीनं काम करतो, तो मागेच 

असतो. न काम करणारेच पढुे जात असतात. हाच जगाचा 

वनर्यम आह.े” 

 पोवलसही झोपलेला होता. त्र्याच्र्याजिळ बाईक असािी 

असं िाटत होतं. रघनुाथ ि साविनंद वनरीक्षण करीत होते. 

एिढ्र्यात एक मागनू रक आला ि त्र्यानं इकडेवतकडे न पाहात 

वसग्नल तोडला आवण पढुे सार्यकलस्िारास वचरडले.  

 रकने सार्यकलस्िारास वचरडले खरे. आरडाओरड सरुु 

झाली. कोणी पाणी आणा, पाणी पाजा म्हण ू लागले. तोच 

साविनंद पढुे धािला. कारण कोणी पढुे होिनू धािार्यला तर्यार 

वदसले नाहीत. त्र्या माणसाचा चेंदामेंदा झालेला असून चेहरा 

अक्षरशः गहाळ झाला होता. साविनंदला फार िाईट िाटलं ि 
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मनात जळफळाटही झाला. िाटलं, जर हा पोवलसिाला जागा 

असता आवण आपले कतवव्र्य चांगले बजाित असता तर.... 

आज हा माणसू मरण पािला नसता. एिढ्र्यात एक मलुगा 

पोवलसाला बोलिार्यला गेला.  

“अंकल.” 

“क्र्या ह?ै” 

“अंकल, िहॉ एक्सेडंट हो गर्या।" 

“होने दो।मझुे क्र्या करना ह।ै साले चलते नही बराबर, 

इसवलए मर गर्या।" 

 तो मलुगा परत आला. तो पोवलसिाला काही करीत नाही 

ह ेपाहून काहींनी जिळच्र्या पोवलसांना फोन केला. इतक्र्यात 

पोवलसाच्र्या कारचा आिाज आला. तसा झोपलेला 

पोवलसिाला खडबडून जागा झाला. तसं अवधकार् र्यानं 

विचारलं,  

“क्र्या हुआ?” 
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“कुछ नही साहाब, र्यह तो होता ही रहता ह।ै र्यह 

सार्यकलिाला बीच में आ गर्या, मर गर्या।" 

 इतनी बड़ी घटना और पांडे आप कह रह ेहो की कुछ नही 

हुआ।" 

 तसा आि आणत तो पोवलसिाला सिांना बाजलूा करीत 

म्हणाला,  

“चलो बाज ूहटो, साहाब को वशनाश्त करने दो।" 

 साविनंद ि रघनुाथला कामाला जार्यला िेळ होत होता. 

लोकं खपु वचडले होते. रक चालक फरार झाला होता. काही 

लोक पोवलसांना वशव्र्या हासडत होते. काही जण हळहळत 

होते.  

 'साले पोवलस झोपा घेतात. चौरस्त्र्यािर उभे न राहता 

रहदारी सांभाळत नाहीत. ' असं स्पष्टपणे ऐकू रे्यत होतं.  

 आतापरं्यत झोपलेल्र्या पोवलसांना आता जाग आली होती. 

कारण ते विचारतच तसे होते.  

“ह ंसांगा अपघाताच्र्या िेळी इथं कोण कोण होतं?” 
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 सिवजण चपू होते. मात्र साविनंद म्हणाला,  

“मी..... मी होतो.” त्र्याचबरोबर रघुनाथ ही म्हणाला,  

“मी पण होतो जी.” 

“तमु्हाला बर्यानासाठी पोवलस स्टेशनला चालािं लागेल.” 

 रघनुाथ ि साविनंदला कामाला उशीर होत होता. पण त्र्यांनी 

िेळेकडे न पाहता एक समाजकार्यव केले होते. जिळपास सव्िा 

अकरा िाजले होते. फक्त पंधरा वमवनट तेिढे बाकी रावहले होते. 

साविनंद रघुनाथला म्हणाला,  

“रघनुाथ, तझुा कार्य विचार आह?े” 

“साविनंदा, असल्र्या खटल्र्यात पडू नोको. आपल्र्याले उशीर 

होतोर्य. आपला एक वदसाचा पगार जाईन. ह ेपोवलसं का दणेार 

आहते का पगार?” 

“अरे पण माणसुकी.” 

“धोड्र्यात गेली माणसुकी. माणसुकीनं पोट तरी भरते का 

साविनंदा.” 
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“त ूजा रे बाबा, मी नार्य रे्यत वतकडं. उगीच आपल्र्या मांगं 

कार्य तरी लािनू घेणं.” 

“मग त ूजा कामाला. मी जातो पोवलसस्टेशनला. जाि ूदे 

एक वदिस गेला तर.” 

“तमु्ही पोवलसांना मदत करीत नाही. म्हणनूच तर असले 

गनु्हगेार सटुतात.”तो अवधकारी म्हणाला.  

“सारे्यब, र्यात चकू कोणाची असल असं तुम्हाले 

िाटते.”रघनुाथ म्हणाला.  

“म्हणजे?” 

“म्हणजे सार्यकलिाल्र्याची का रकिाल्र्याची का 

पोवलसिाल्र्याची.” 

“सार्यकलिाल्र्याची असेल.” अवधकारी म्हणाला.  

“नार्य साहबे, र्यात पोवलसिाल्र्याची चकू आह.े तो झोपला 

होता तमुचा वशपाई.” 

“ह ेबघा, सिवजण पोवलसिाल्र्यांनाच वशव्र्या दते असतात. 

ही मानवसकताच बनली आह ेलोकांची.” 
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“साहबे ही मानवसकता नार्य. ह ेसत्र्य आह.े” 

“मला तमुचा बर्याण नको. तमु्ही तर आम्हालाच फसिणारे 

वदसता.” 

“अहो, अवधकारी झालात म्हणनू कार्य झाले. खर् र्या 

गनु्हगेाराले सोडून द्याचं का? ते दान दतेेत नं तमुच्र्या पोवलसाले. 

तमु्ही मंग त्र्याईले कसे पकडान. अन ्जाणनुबजुनू गरीबांर्यिरंच 

गनु्ह्याची नोंद करता.” 

“ह ेसगळं तमुचं चकू आह.े” 

“खरं कधीबी चकूच असते.” 

“तमु्ही तं चक्क पोवलसांिरच आरोप लाित आहात.” 

“अन ्र्यात गनु्हगेार बी पोवलसच आहते नं जी.” 

“कसे कार्य?” 

“तमुचा वशपाई झोपला होता खरुचीत. आम्ही आमच्र्या 

डोळर्यानं पाह्यलार्य.” 

“र्यािरुन पोवलस बदमाश असतात असं कशािरुन?” 
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“अहो, आमच्र्या घराकड दारुची मोठी भट्टी आह.े ते दारु 

माणसाचा जनािर करते. मांगं तं त्र्या भट्टीिाल्र्यानं दारुमंधी का 

टाकलं तं मालमू नार्य. चार पाच जण मेले तरी बी त्र्याईले 

पोवलसाईनं पकडला नोर्यता.” 

“केव्हाची गोष्ट आह?े” 

“झालं िरीष दोन िरीष. पण माहं्य बरोबर का नार्य.” 

“नाही नाही.” 

“अिो, साहबे, त्र्या भट्टीिाल्र्यानं पै पै पैसा चारला 

अवधकार् र्याले. म्हणनू तो सटुला कोरा. तमु्हीच तं त्र्याले 

पकडलं होतं.” 

“मी नसेल. मोवहते असेल मोवहते. मोवहते अन ् मरई मोठे 

बदमाश होते. त्र्याईनं खाल्ला असन पैसा. म्हणनू त्र्याईले 

वनलंबीत केला. त्र्याईच्र्या जागी मी आलो.” 

“साहबे, सिवचजण तसे बोलतेत. चार दोन वदिस. त े

एकदाचे वनघून गेले तर सगळे थंड होतेत. मी सामान्र्य माणसू 

आह ेसाहेब. मी जर श्ीमंतांचे वखसे कापले तर कार्य दोष? तो 
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लटुते गरीबाले तं. पण तमु्ही त्र्याले नार्य पकडत. मले पकडता. 

र्याले न्र्यार्य नार्य म्हणत साहबे.” 

“का बरं पकडतो त्र्यांना. कारण त्र्याचा ठोस पुरािा असतो 

राि.” 

“नार्य, र्याचंही मीच उत्तर सांगतो.” 

“सांगा.” 

“अहो साहेब, ह े बघा, आम्ही वखसे कापले, तं आम्ही 

कामापरुतं पैसे घेतो. बाकीचे दान करतो. पण तेच श्ीमंत चार्य, 

पाणी, नाश्ता अन ्पैसेबी देतेत. होर्य का नाही.” 

“रघनुाथा एक सांग र्या वठकाणी पोवलस तर रक्षण करीत होते 

नं.” साविनंद म्हणाला.  

“त ूचपू बस रे बाबा थोडािेळ.” 

“र्यात पोवलसांची चूक कशी कार्य?” 

“मीनं मनाशीच सांगतलं नं, का तो झोपला होता.” 

“पण त्र्या सार्यकलिाल्र्याला सांवगतलं की वनर्यम तोड 

म्हणनू. का रकिाल्र्याला सांवगतलं.” 
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“साहबे, , मी सांवगतलं तर तमु्ही माझ्र्यािरच ओरडाल.” 

“नाही ओरडत. सांग.” 

“लाल लाईट सरुु होता. तेव्हा आम्ही इथं थांबलो होतो. 

माझं लक्ष तमुच्र्या पोवलसिाल्र्याकडं गेलं. तो छान झोपला 

होता. लोकं बरोबर लाल, वहरिा, वपिळा लाईट पाहून चालत 

होते. इतक्र्यात हा रकिाला भरधाि आला, अन ्र्यानं मारली 

ठोस.” 

“म्हणजे मी आलो तरी माझी रं्यत्रणा झोपा काढते िाटते.” 

“साहबे मग कार्य तर..... साहबे, , सगळे वनर्यम ह ेसामान्र्य 

लोकांसाठीच असतात. आम्हीच फक्त वनर्यम पाळार्यचा. तमु्ही 

तोडला वनर्यम तर तुम्हाला काहीच होणार नाही, आम्ही तोडला 

तर जबर वशक्षा. असेच आहते आमच्र्या दशेातील कार्यद.े” 

“अहो राि, आम्ही पकडतो त्र्यांना. पण न्र्यार्यालर्यात ते 

जमानतीिर सटूुन रे्यतात. त्र्यासाठी िकील ऊभा करतात. भरपरू 

पैसा भरतात. त्र्याला आम्ही काय करणार. र्यात आमचा दोष 

आह ेका?” 
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“साहबे, , ते सांगाच लागते. वजसकी टोपी उसके सर. तमु्ही 

तर दोष दणेारच. आपल्र्या अंगािर काही पण रे्यि ूदणेार नाही. 

न्र्यार्याधीश महोदर्य ही वनकाल लािार्यला बराच िेळ लाितात. 

माझ्र्या गािचीच गोष्ट आह.े दोन भािाची जमीन त्र्यांनी आपला 

वनिाडा करण्र्यासाठी खटला न्र्यार्यालर्यात नेला. पण आज 

पंधरा िषव झाले. अजनू वनकाल लागार्यचाच आह.े पण तीच 

जर धनिान असती तर....” 

“नाही हो राि. काही गोष्टी र्या विचार करुनच केल्र्या 

जातात.” 

“मग सांगा. हा तमुचा पोवलसिाला. तो वबचारा 

सार्यकलिाला. त्र्या वबचा-र् र्याचा तं जीि गेला. मग र्या 

पोवलसाला कोणती वशक्षा कराल?” 

“कार्यदा करेल ते.” 

“कार्यदा करेल का साहेब. कार्यदा दईेल रक िाल्र्यांना 

वशक्षा.” 

“त्र्यानं र्या सार्यकलिाल्र्याला पावहले नाही म्हणनू अपघात 

झाला ना.” 
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“चकू. र्यात रकिाल्र्याचीही चकू नाही होि ूशकत. कारण 

तो माणसू माल पोहोचिण्र्यासाठी रातभर डोळे फोडत आपला 

रक चालितो. तरीही त्र्याला मालकांच्र्या वशव्र्या खाव्र्या 

लागतात. िेळ का झाला म्हणनू.” 

“म्हणजे त्र्यालाही मालक बोलतात असं म्हणार्यचं 

तमु्हाला.” 

“होर्य. म्हणनू तो कधी जेिन न करताही सारखा रक 

चालित असतो. कधीकधी त्र्याचा तोल सटुतो. त्र्यालाही 

विश्ांती हिी असते कुठंही त्र्याला रक ऊभा करता रे्यत नाही. 

त्र्यानं एखाद्या वठकाणी रक ऊभा केलाच तर नो इनं्री लािनूही 

तमु्हीच पैसे घेता. कधीकधी हाच रकिाला झोप रे्यि ूनरे्य म्हणनू 

नशा करुन रक चालितो. तेव्हाही तमु्ही पकडता. बरोबर का 

नाही.” 

“म्हणजे तमु्ही वचत भी मेरी ि पट भी मेरी म्हणत आहा 

तर....” 

“साहबे, एकदा मी न्र्यार्यालर्यात गेलो होतो एका 

खटल्र्याच्र्या संदभावत. त्र्यािेळी एका वटनटप्परिाल्र्यानं मला 
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सांवगतलेली कहाणी. तो म्हणत होता. 'ह्या पोवलसिाल्र्यानं 

मला पकडलं. मी एका शेतकर् र्याजिळचा जनुा पाईप विकत 

घेतला. अन ्बाजारात विकार्यला जात होतो. तेव्हा पोवलसानं 

पकडलं. म्हटलं कोठून चोरुन आणला. त्र्यािर त्र्यानं उत्तर वदलं 

की मी हा शेतकर् र्याजिळून घेतला. तरीही पोवलस ऐकार्यला 

तर्यार नव्हते. मग त्र्यानं त्र्या शेतकर् र्याजिळ नेलं. शेतकर् र्यानं 

खरं सांवगतलं. परंत ूतोही खोटं बोलत आह.े म्हणनू दोघांिरही 

खटला सरुु होता.” 

“अं राहातो एक एक पोवलसस्टेशन. आपण वकतीही 

गव्हातील सोंडे वनिडले तरी एखादा उरतोच उरतो.” 

“एका वठकाणी एक ररके्षिाला कडेला दारु वपिनू झोपला 

होता. तेव्हा र्या पोवलसानं दारु वपिनू का आह ेम्हणनू पकडलं 

त्र्याला. त्र्याच्र्यािरही गनु्हा नोंदिला. असं आह ेपोवलसखातं. 

र्या सत्र्य घटना आहेत. मी स्ितः डोळर्यानं पावहलेल्र्या.” 

“तमु्ही दोघंही फार हुशार वदसता.” 

 ''हुशार नार्य जी साहेब, अनभुिाचे बोल बोलतो आम्ही. 

एकदा मी स्ितःच सार्यकल घेिनू जात होतो. रस्त्र्यात चौरस्ता 
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होता. वसग्नल चालू होता. मी सार्यकल काढली. पण पोवलसानं 

मलाच पकडलं ि म्हटलं'तुम्ही पाहून सार्यकल काढली नाही. 

कारण माझं सार्यकल काढार्यची ि वसग्नल बंद व्हार्यची िेळ 

एकच असेल कदावचत. ती गोष्ट कािळा फांदीिर बसािा ि 

फांदी तटुािी वकंिा एखाद्यानं पाऊस रे्यईल म्हणािं ि पाऊस 

र्यािा अशी झाली. मी भरपूर समजािनू सांवगतले त्र्यांना. पण ते 

ऐकले नाही. त्र्यांनी माझ्र्याकडून जमुावना िसूल केलाच केला. 

वचठ्ठी न दतेा.... िरुन धमकी दखेील. जर तुम्ही वचठ्ठी मावगतली 

तर तमुची सार्यकल जप्त होईल. तेव्हा मी ही त्र्या धमकीला 

घाबरुन गेले होतो. त्र्यािेळी मला पोवलसांबद्दल बराच आदर 

िाटत होता. पण आता िाटत नाही.” 

“अहो पोवलसांिर विश्वास ठेिा. पोवलस तमुचेच रक्षक 

आहते. त्र्यांच्र्याशी वमळून वमसळून िागा. पोवलसाविणा दशे 

चाल ू शकत नाही. अन ् दशे जर चालिार्यचा असेल तर 

पोवलसांिर विश्वास ठेिार्यलाच हिा.” 

“पण असे पोवलस असले तरी....” 

“नाही नाही ह ेतमुच्र्या लोकांच्र्या अविश्वासानं होते.” 
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“अहो साहेब, र्या अशा पोवलसांमळंु जमलेलं लग्न तटुते. 

एखाद्या घरच्र्या लग्न सोहळर्यात अचानक पोवलस आले तर 

निरदेिाकडील मंडळी शहावनशा न करता िरात घेिनू जातात. 

मग सांगा ह ेपोवलस आमचं रक्षण करतात की आम्हाला समाप्त 

करतात.” 

 बरं राि ते जाि ूद्या. तुम्ही पोवलसस्टेशनला बर्यानासाठी 

चालणार का?” 

“नाही नाही.” 

“का बरं!" 

“अहो, आम्हाला िेळ होतो कामाला जार्यला. अन ्तुमच्र्या 

म्हणण्र्यानसुार तो रकिाला नाहीतर सार्यकलिाला दोषी 

आह.े” 

“हो. तेच दोषी. दसुरे कोण? कोण तमुच्र्या म्हणण्र्यानुसार.” 

“आमच्र्या म्हणण्र्यानसुार तुमचं पोवलस खातं दोषी आह.े” 

“कुठं काम करता तमु्ही?” 

“कारखान्र्यात करतो जी.” 
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“कोणता कारखाना?” 

“बस रे्यथनू सरळ जार्यचं. डाव्र्या बाजलूा िळार्यचं. मग 

उजिीकडं पलटार्यचं. मग पानठेल्र्याची रांग वदसते. वतथंच आह े

कारखाना.” 

“पण तमु्हाला भेटार्यचं कसं?” 

“त्र्या पानठेलेिाल्र्यालेबी ईचारलं तं ते बी सांगन साहबे 

आमची नािं.” रघुनाथ मधातच बोलला.  

“कार्य नािं आहते?” 

“र्याचं साविनंद बारस्कर अन ्माह्य रघुनाथ बेलकर.” 

“साविनंदजी, तमु्हाला कार्य िाटते अपघाताबाबत?” 

“बस गनु्हगेाराला वशक्षा व्हािी.” 

“मग शेिट विचारतो, कोणाला ठरिािं गनु्हगेार?” 

“साहबे रापीक पोवलस.” रघनुाथ परत बोलला.  

“रघनुाथ, चपू बस. वसग्नलचे लाईटं रस्ता दाखित होते नं. 

मग तो पोवलसिाला झोपो का काही करो. आपण थांबलो ना. 
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मग र्या दोघांनीही थांबार्यला हिं नव्हतं का? ह्यांनी वसग्नल 

तोडला, म्हणनू अपघात झाला.” 

“ह ंतहंु्य बी बरोबर आह े राजा.” रघनुाथ म्हणाला ि चपू 

बसला. त्र्याच्र्या मनात एकच प्रश्न होता. दोषी कोण? 

सार्यकलिाला, पोवलस की रकिाला. कारण प्रश्न संभ्रम वनमावण 

करणारा होता.  

“बरं साहेब, आता आम्ही वनघतो.” 

“बरं असंच सहकार्यव करत चला. तमुच्र्यासारख्खर्यांच्र्याच 

सहकार्यावची आम्हाला गरज असते.” 

 ते वतथनू पढुं वनघाले. समोर एका पटिारी महोदर्याचं घर 

वदसलं. त्र्याला लागूनच एक मखु्खर्याध्र्यापक राहात असलेला 

वदसला. आज ते घराचं वनरीक्षण करीत करीत वनघाले होते.  

 त्र्या दोघांच्र्याही इमारती चांगल्र्या प्रशस्तच होत्र्या. तसंही 

पटिारी महोदर्याचं घर अस ूशकते असं िाटत नव्हतं. पण ते 

पटिारी महोदर्याचंच घर होतं. ते घर बांधण्र्यापुिी पटिारी 

महोदर्यानं भरपूर पैसे खाल्ले असािे असे िाटत होते. त्र्यामानाने 

मखु्खर्याध्र्यापकाचे घर छोटे होते. तसा रघुनाथ म्हणाला,  
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“र्यार, मास्तराले पैसे खाता नार्य र्येत का?” 

“खाता रे्यते नं. पण र्या पटिार् र्याएिढे नाही. ते 

शेतकर् र्याजिळून भरपरू पैसा खातो. कधी सातबार् र्यासाठी. 

कधी मोजणीसाठी. कधी फेरफारसाठी तं कधी कागदपत्र 

परुिण्र्यासाठी.” 

“अन ्मखु्खर्याध्र्यापक कोणत्र्या माध्र्यमातनू खातो?” 

“तो मास्तरांच्र्या पैशािर डल्ला मारतो. पोरांच्र्या पैशािर 

डल्ला मारतो.” 

“मले नार्य समजलं साविनंदा.” 

“अरे वशक्षकांचा जेिढा पगार रे्यतो ना. हा मखु्खर्याध्र्यापक 

त्र्यांना िेठीस धरुन त्र्यामधनू पै पै पैसा खातो. दने म्हणनू अन् 

मलुांचे पैसे पेपरच्र्या नािानं गोळा करतो. तीन रुपर्याचे पेपर होत 

असतील तर दहा रुपर्ये घेतो. वशिार्य शाळा सोडल्र्याच्र्या 

दाखल्र्याचे पैसे घेतो. शाळा सधुारच्र्या नािाने पैसे घेतो. अन ्ते 

सिव पैसे दाबून बसतो” 

“शाळा सधुारचं ठीक आह ेपण मला सांग मास्तरलोकं कसे 

पैसे दते असतीन?” 
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“त्र्याईले धमकी दतेे नं हा मखु्खर्याध्र्यापक. म्हणते पगार बंद 

करीन. अन ् करते सदु्धा. म्हणनू सगळे घाबरुन आपल्र्या 

पगारातले पैसे दतेात त्र्यांना.” 

“तलेु कसं मालमू?” 

“माह्या घरापाशीच एक मास्तर राहात होता. त्र्याचा पगार 

नेहमी बंद राहार्यचा. तोच सांगत होता. बघ आज लोकशाही 

जरी असली तरी हुकूमशाहीसारखाच व्र्यिहार करते. 

हुकूमशाही लोकशाहीचा बुरखा पांघरून आह.े” 

“बरोबर. शंभर टक्के.” 

“ह ेबघ, लहानांपासून तर मोठ्र्यांपरं्यत एकाच माळेचे मणी 

आहते सगळे. इथं जे बेईमानी करतो, तोच वटकिनू ठेितो 

स्ितःचं अस्तीत्ि. अरे आता तर असं आह.े माणसाच्र्या 

जन्मापासनू तर मरेपरं्यत पैसा लागतो.” 

“कसा कार्य?” 

“बघ, जन्म होतांना तो दिाखान्र्यातच होतो. वदलेिरीसाठी 

पैसा. अन ् मेल्र्यािर घाटािर जाळण्र्यासाठी पैसा. मधात 

वशक्षणाला पैसा. मलुांचं बारसं. त्र्याला कपडेलत्ते, त्र्याला 
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अन्न, शाळेत गेल्र्यािर िह्या पसु्तकाला पैसा. र्यासाठी बाळाचे 

हट्ट परुिणे. ह्या सिव गोष्टी करतांना नाकीनि रे्यतं. म्हणनू आपण 

मागं राहतो. कारण आपल्र्या जिळ तेिढा पैसा नसतोच ना.” 

“ह ंसमजलं.” 

“त्र्यानंतर नोकरी नाही लागली तर आपल्र्यालाच त्र्या 

पोरांना पैसा लािनू दकुान लािनू द्यािे लागते. मग लग्न ही 

आपल्र्यालाच करुन द्यािा लागतो. लग्नाचं आपल्र्या काळात 

बरं होतं का बेसन भातािर लग्न व्हार्यचं. पण आता तसं नाही. 

धमुधडाक्र्याने केल्र्यावशिार्य जमत नाही. कोटावतनू केलं तर 

लोकं नािबोटं ठेितात. मग र्यात श्ीमंतांचे ठीक आह.े पण 

गरीब माणसू लग्नासाठी पैसा कजव म्हणनू काढतो. जर सामान्र्य 

माणसाला मलुीच असल्र्या तर मोठा पेचप्रसंग वनमावण होतो. 

कारण हुडंाही जबरदस्त आह ेआपल्र्या समाजात. िधवूपत्र्यांना 

मोठी खटाटोप करािी लागते.  

 मग चार वदिस मलुीचे लग्न केल्र्यािर चांगले जातात. मग 

पनु्हा लेकीच्र्या जीिास सासरचा त्रास होतो. वतच्र्या 

मार्यबापाला सारख्खर्या वशव्र्या, वतच्र्या माषबापाचा घडोघडी 

अपमान, वतचे नातेिाईक तोडणे, आत्महत्र्या करार्यला भाग 
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पाडणे, गळा दाबनू खनु करणे, मग न्र्यार्यालर्यात खटले सार् र्याच 

बाबी.  

 िकीलही भारदस्त. आता मलुीचे मार्यबाप गरीब असले तर 

न्र्यार्य वमळविणे मवुश्कल. खटलेच्र्या खटले खारीज होतात. 

आरोपी मोकळे सटुतात. पनु्हा दसुरं लग्न. वतचेही तेच हाल. 

पण तीच जर मलुगी श्ीमंताची असली तर असे लोक दबनू 

राहतात.  

 न्र्यार्यालर्यात कोणकोणते खटले बरेच वदिस चालतात. पण 

न्र्यार्य वमळत नसतोच. रे्यणं जाणं र्यात पैसा खचव होतो. िेळही 

जातो.  

 सालं हुडंा हुडंा म्हणनू मलुी छळल्र्या जातात. मारुन 

टाकल्र्या जातात. जाळतातही. पण कुठेच वसद्ध होत नाही. ना 

हुडंा मागणार् र्याला फाशी.... सगळेच सटुतात अन ्सोडवचठ्ठी 

ही थाटात होत असते. ह ं सोडवचठ्ठी. पण पैसा अमाप 

असल्र्यािर ह ेसगळं साध्र्य होते. सगळर्या वठकाणी पैसाच. हा 

पैशाचाच खेळ आह.े माणसू मेला तरीही मर्यतीचं सामान. 

वशिार्य िाजा गाजा..... मांगानं मर्यतीसाठी जेिढा पैसा म्हटला 

तेिढा द्यािाच लागतो. रक्षा विसजवण आवण तेरव्र्या चौदाव्र्या.... 
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अथावत जन्मापासनू तर मरेपरं्यत पैसाच पैसा लागतो. अशािेळी 

नको हा जन्म असं सारखं िाटार्यला लागतं.” साविनंदनं 

आपली खंत व्र्यक्त केली.  

  

 

ते गोष्टी करीत करीत वनघाले होते. एिढ्र्यात कारखाना 

आला. प्रिेशद्वार बंद झालं होतं. तसा रघनुाथ म्हणाला,  

“भाऊ, आज बी परत जािा लागन. दरिाजा बंद झाला.” 

“विचारुन पाहू.” 

 त्र्यांनी गेटजिळ असलेल्र्या माणसाला विचारलं. त्र्यानं 

उत्तर वदलं की तो गेट उघडू शकत नाही. कारण साहेबाचा तसा 

हुकूम आह.े  

 रघनुाथ ि साविनंदला पश्चात्ताप होत होता. आपण फालतचू 

त्र्या अपघाताच्र्या मागं लागलो. वमळालं काही नाही, उलट 

आपली पन्नास रुपर्ये रोजी गेली. वशिार्य र्येण्र्याजाण्र्याचा 

त्रासही झाला. आपलंच चकुलं. असं त्र्यांना िाटत होतं. 
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साविनंदला सामावजक कार्यव आपल्र्या हातनू घडलं असं िाटत 

होतं. पण रघनुाथचं कार्य? रघनुाथला मावहत होतं की शुभद्रा 

आपल्र्यािर खेकसणार. ते दोघंही एकमेकांना दोष दते होते. पण 

नंतर त्र्यांनी सामोपचारानं परत जाण्र्याचा वनणवर्य घेतला.  

“फक्त पाचच वमवनट. फक्त पाचच वमवनट िेळ झाला होता. 

घेतलं असतं कामािर तं का झालं असतं.” रघुनाथ म्हणाला.  

“पण रघनुाथा त्र्यानं वनर्यम वबघडते ना. अशानं कोणी 

केव्हाही र्येईल. आज आपण आलो. उद्या दसुरे आपलं 

उदाहरण दिेनू आत जातील.” 

“त ूतं हुशारच आहसे. का गरज होती तेथं िेळ घालिण्र्यात. 

का भेटलं.” 

“अं ते जाि ूद ेआता. आता परत जाि.ू” 

 ते माघारी वफरले होते. मात्र बराच िेळ असल्र्यानं ते दसुर् र्या 

रस्त्र्याने वनघाले होते. हा रस्ता तेिढा रहदारीचा नव्हता. त्र्यामळंु 

लिकरच घर आलं.  

 रघनुाथला पाहताच शुभद्रा विचारपसू करु लागली. पण 

रघनुाथ वतच्र्यािर खेकसािनू धाित बोल ू लागला. त्र्यातच 
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वतला साविनंदनं समजािलं. आता साविनंदनं रघुनाथचा वनरोप 

घेत म्हटलं.  

“रघनुाथा, चलतो आता.” 

“हो, उद्या लिकर र्येशीन.” 

 त्र्यांच्र्या त्र्या बोलण्र्यानं शुभद्रा कार्य समजार्यचं ते समजली. 

ती काहीच बोलली नाही.  

 

 

 साविनंद रस्त्र्यानं चालत होता. त्र्याच्र्या मनात रघनुाथा 

विषर्यी विचार आला. रघनुाथ आपला सगा का सोर्यरा, 

आपल्र्याविषर्यी वकती प्रेम बाळगतो तो. वकती आदर आह े

आपल्र्याबाबत. आपल्र्याकडून त्र्याला काहीच मदत वमळत 

नसतानाही. तो आपल्र्यासाठी सिव करतो अन ्आपल्र्या घरी 

त्र्याच्र्या तोंडाला साधं चहाचं पाणीही लागत नाही. अन ्तो तर 

आपली जेिणाखािण्र्यापासनू काळजी घेतो. मागं त्र्याच्र्या 

पोरीच्र्या लग्नात सख्खख्खर्या भािासारखा मान वदला त्र्यानं. तो 

माणसू मोठा चांगला आह.े फक्त पैशाने गेला. तो वशकला 
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असता तर पषु्कळ समोर गेला असता. आपल्र्या सारखा मागं 

रावहला नसता. आपण वशकलो. पण मेंढकासारखे त्र्याच 

पाण्र्यात गटांगळर्या खात आहोत. तो अडाणी असनूही बरंच 

काही करण्र्याची वजद्द त्र्याच्र्यात आह.े कामगारांना 

जागविण्र्यासाठी बरंच काही करािंसं िाटतं त्र्याला. पण 

कामगार काही जागत नाहीत. शेिटी मलाच करािं लागेल, 

त्र्यांना जागविण्र्यासाठी. कारण तो अडाणी आह.े त्र्याचं कोणी 

ऐकणार नाहीत ना.  

 आपण अनभुिानं हुशार आहोत. वशक्षणानंही.... आपलं 

ऐकतील कामगार. वशक्षणाने इज्जत आह े आपली. नाहीतर 

मालकानं केव्हाच मारलं असतं आपल्र्याला अन ् काढूनही 

टाकलं असतं आतापरं्यत कारखान्र्यातनू.  

 रघनुाथला जािई चांगला भेटला. दिेासमान..... 

अडाण्र्याच्र्या घरात सोनं. रघनुाथचा अनभुि आवण आपलं 

वशक्षण कामगार क्रांतीस र्योग्र्य ठरेल असं िाटतं. मी कामगार 

क्रांती करील. त्र्यावशिार्य मला राहिणार नाही. कामगार क्रांती 

झाली नाही तर माझ्र्या जन्माचा मला कोणता उपर्योग? त्र्यापेक्षा 

मी मेलेलं बरं. असल्र्या सामान्र्य जीिनाचा मला कार्य उपर्योग.  
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 तो विचार करीत करीत चालला होता. एिढ्र्यात त्र्याच्र्या 

कानािर शब्द पडले,  

“साविनंदा, कामाला नाही का गेला.” 

 त्र्यानं इकडं वतकडं पावहलं तोच त्र्याला रमेश वदसला.  

“तमु्ही असं बोल ूनोका. देि तमु्हाले वशक्षा दईेन.” 

“नाही दणेार. कारण त्र्याला जीि नाही आह.े तो आपणच 

बनिला आह.े” 

“अहो, मनाची नाही तर जनाची लाज बाळगा. तुम्ही पजुा 

नार्य करत तं नोको करा. पण..... माझ्र्यासाठी तरी असं बोल ू

नोका.” 

“ठीक आह.े पण मी काही िेगळं बोलत नाही. जे 

गागडेबाबानं म्हटलं, तेच बोलतो. आजकाल तझुा दिेही 

पैशासाठी रुसतो. जो त्र्याला जेिढे पेढे दईेल अथावत नैिेद्य 

चढिेल. तेिढा तो प्रसन्न होतो. अवलकडं तझु्र्या दिेाची 

वकंमतही खपु िाढली आह.े हजार रुपर्यांना लहानशी मतुी. 

मला तसा दिे नाही. असली दिे पाहार्यचा आह.े सांग, कुठे 

वमळेल पाहार्यला?” 
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“वदसनच तमु्हाले. कधीतरी, कधी ना कधी वदसनच.” 

“मला आता पाहार्यचा आह.े”त्र्यानं वतचा हात हातात घेत 

म्हटलं.  

 ती गप्प होती. तसा तोही गप्प झाला. विचार करु लागला. 

मग झोपार्यला गेला. बाहेर चक्क लखलखतं उन्ह.ं अंगाची 

लाहीलाही होत होती. त्र्या लखलखत्र्या उन्हात घरामध्रे्य अंग 

टाकताना झोप केव्हा लागली ते कळलंच नाही.  

 सारं्यकाळ होत आली होती. तशी बाहरे कुजबजु ऐकार्यला 

आली. क्षणात तो जागा झाला, पण कुजबजु अदृश्र्य होताच 

परत झोपी गेला.  

 झोपमोड झाली होती. इकडून वतकडे सारखी कुस तो 

बदलिीत होता. पण त्र्याला झोप रे्यत नव्हती. एिढ्र्यात एक 

अलामव झाला. त्र्यानं घड्र्याळाकडे पावहलं. सारं्यकाळची िेळ 

झाली होती. पाच िाजले होते. तसा तो उठला. आळस काढला 

ि हातपार्य धिुार्यला वनघून गेला. त्र्यानं हातपार्य धतुले ि 

वफरार्यला वनघून गेला. सोबत पत्नीलाही नेलं होतं.  
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 ते विस्तीणव मैदान होतं. त्र्या मैदानात काहीजण बसले होते 

त्र्या गिताळ जागेिर. जी जागा वहरव्र्यागार मखमली गितानं 

आच्छादली होती. त्र्या लििर डोळे वफरिताच रोमांचकारी 

आनंद डोळे वदपित होता. आजबुाजलुा पे्रमीर्यगुल बसले होते. 

त्र्यांच्र्या रोमांचकारी गोष्टी ऐकार्यला रे्यत होत्र्या. त्र्या गोष्टी ऐकून 

त्र्या दोघांना त्र्यांचं तरुणपण आठित होतं. एिढ्र्यात त्र्याला हसू 

आलं. तशी ती म्हणाली,  

“का झालं हसता आहात?” 

“अगं मला जनुी आठिण झाली. त्र्या तरुणपणी वदलेली 

िचनं आठितात. मधिंुते, मला माफ कर. मी एकही िचन तलुा 

वदलेलं पणुव करु शकलो नाही. ना घर बांधलं. ना दार बांधलं. 

बस पोट भरत रावहलो अन् र्या इिल्र्या पोटासाठी काबाडकष्ट 

करीत रावहलो. काहीतरी निीन करार्यचं ठरिलं होतं. पण कार्य 

करु, सारंच जागेिर रावहलं माझं. आज मी काहीतरी करु 

शकलो नाही. र्याची मला खंत िाटते. कारण तो कारखाना 

आवण माझं प्रारब्ध. माझ्र्याकडे स्िप्न होतं. मोठं स्िप्न. पण र्या 

तुु ुटपुंज्र्या पैशात ते स्िप्न पणुव झालं नाही. मलंु झाली. त्र्यांना 
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मोठं करण्र्यात आवण वशकविण्र्यात अख्खख आर्यषु्र्य खची 

घातलं. एकही रुपर्या जळुला नाही.” 

“तमुच्र्याचप्रमाणे मलेही तं ते वदन आठितेत. र्याच मैदानात 

तारुण्र्य काढलं. वहच झाडं. हचे पक्षी. वहच बाग. फरक 

आपल्र्यातच. आपणच बदललो. तरुणांचे म्हातारे झालो. पण 

आपली बाग आजही तशीच आह.े तारुण्र्यात आधार दते होती. 

आजही आधार देते. मन कंटाळलं की र्या बागेत र्यार्यचो. आतं 

बरेच वदिस झाले, आपण र्या बागेकडं वफरकलो नाही. र्या 

बागेचा आतापरं्यत कसा विसर पडला ते समजलंच नाही. 

काळाच्र्या गतेत आवण दःुखाच्र्या डोंगरात आपण र्या बागेला 

विसरुन दःुख करीत बसलो. जर र्या बागेच्र्या सहिासात रावहलो 

असतो तर आपला आनंद आजही वटकून रावहला असता. पण 

आज आपल्र्या चेहर् र्यािर आनंद नाही. आजही आशेचे वकरणं 

नाहीत. र्या समद्या गोष्टींले तमुचा कारखाना जबाबदार आह.े 

आता आपला मलुगाच आपले स्िप्न पणुव करुन दाखि ू

शकतो.” 

“हो, अगदी तसंच म्हणािं. आपल्र्या मलुाला नोकरी 

लागली उद्या तर आपण बसनू खार्यचं. आपला मलुगा 
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आपल्र्याला पोषेल ि सनु आपली सेिा करील र्याच आशेिर 

जगार्यचं.” 

“चकुलं तमुचं. अहो र्या काळात कोठची सनु अन ्कोठचा 

पोरगा. कोणी पोरगा अन ्कोणती सनु सास ूसासर् र्याची सेिा 

करत नार्य. ते आस सोडा. उलट वतलेच विचारा लागते का बेटा 

कशी आहसे, दखुत आह ेका काही. िैगेरे िैगेरे. ते सेिा करत 

नार्य. आपल्र्यालेच करा लागन वतची सेिा. तसं जर केलं नार्य 

तं आपला पोरगा आपल्र्याले दसुर् र्याच वदिशी सोडून जाते 

घरातनू.” 

“तझुं म्हणणं बरोबर आह.े पण मी आताच काही थकलो 

नाही. मी स्ितंत्र रावहल. पोरामध्रे्य जाणार नाही. तलुा जार्यचं 

असेल तर जाशील.” 

“नाही, मी काही तुम्हाले सोडून जाईन का? पती परमेश्वरच. 

वजथं तमु्ही तेथं मी.” 

“जशी तझुी इच्छा. त ूम्हणशील तसं.” 

“चला आता. आपण घरी जाि.ू बराच िेळ झाला.” 

“त ूम्हणशील तसं.” तो हसत म्हणाला.  
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 ते वनघाले होते. एिढ्र्यात त्र्यांची नजर त्र्या झाडािर पडली. 

ज्र्या झाडािर तरुणपणात त्र्यांनी नाि कोरलं होतं. स्ितःच्र्या 

पे्रमाची आठिण म्हणून. ते त्र्या झाडाचं वनरीक्षण करु लागले. 

तोच त्र्यांना ती नािं वदसली. काहीशी ती पसुट झाली होती. 

तशी ती म्हणाली,  

“हचे ते झाड. ज्र्या झाडािर आपलं नाि कोरलं होतं. बघा 

कसं नाि आजही आह.े पण थोडं पसुट झालं आह.े” 

“हो, नािं पसुटशी वदसतात. र्या िकृ्षांनी जण ू अंतगवभावत 

आपली नािं अजनूही जीिंत ठेिली आहते. आपण मात्र र्यांना 

विसरुन गेलो होतो. कदावचत र्या झाडालाही आपल्र्या प्रेमाचा 

आनंद झाला होता त्र्यािेळी असं िाटतं.” 

“र्यानं आपली आठिण ठेिली. र्याला काहीतरी बक्षीस 

द्यार्यला हिं. पण कार्य बक्षीस दतेा रे्यईल?” 

“खत.... पाणी.... हो तेच देता रे्यईल. कारण झाडं तर काहीच 

मागत नाहीत.” 

“लोक आपल्र्याला िेड्र्यात काढतील. काही खुळ तर 

लागलं नाही ना म्हणतील.” 
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“म्हण ू द्या. लोकांना कार्य? लोकांचं ऐकार्यचं नार्य. लोकं 

काहीबाही बोलतात. लोकं सीतेला िनिासात पाठिार्यला 

सांगतात. रामाचा संसार तोडतात. झाडं आपल्र्याला सिवकाही 

दतेात. त्र्यांना पुरेसं खत न पाणी वदलं तर कार्य होईल. पण 

आपला स्िाथव आपण त्र्यांच्र्याकडून सगळी अपेक्षा करतो 

आवण जेव्हा द्यार्यची िेळ र्येते, तेव्हा त्र्याला कापनू टाकतो. हा 

कुठला शहाणपणा. हा तर फसिणकुीचा प्रकार. साधे त्र्यांना 

बदल्र्यात सहानभुूतीचे बोल दते नाही आपण. सगळे शैतान 

तमुच्र्या कारखान्र्यातल्र्या मालकांसारखे.” 

 ते विचार करीत होते. झाडांना कार्य बक्षीस द्यािं. र्याचा 

विचार त्र्यांच्र्या मनात होता.  

“ह ंसमजलं, आपण र्याला बागिानाकरिी खत टाकार्यला 

लाि.ू त्र्याला पैसे देि.ू” 

“कुठले पैसे दणेार!घरी उपाशी राहून. अन ्त्र्या बागिानानं 

त्र्याले खतच टाकलं नार्य तर....” 

“ हो तेही आह ेतर....” 
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“अहो, झाडांना खत वमळतं, पाणी ही वमळतं जवमनीतनू. 

तमु्ही टाकार्यची गरज नार्य. काहीतरी उगाच सोंग करु नोका.” 

“आपण आपल्र्या डोळर्यासमोर टाकार्यला लाि.ू” 

“तमुच्र्या डोळर्यासमोर टाकार्यला तो का तमुचा नोकर आहे 

का?” 

“थोडीशी तर माणसुकी असेलच त्र्याच्र्यात.” 

“तमुच्र्यात आह ेम्हणनू कार्य सिावनाच माणसुकी आहे का? 

अहो शेकडो रुपर्याचं खत सरकार कडून रे्यते. ह ेलोक तेच खत 

टाकत नार्य. मंग तमुचं खत कसं टाकणार. मले तं िाटते का ह े

भ्रष्टाचार करणेिालेच खरं तं सखुी आहते. अन ्आपण इमानदार 

सदाचे वभकारी.” 

“पण ते समाधानी तरी आहते का 

“ते जाि ूद्या. इथं समाधान कोणं पावहलं.” 

“खरं तर त ुफार हुशार आहेस.” 
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“हो, पण तमुच्र्या पेक्षा अवधक नाही. कारण तमु्ही माझे पती 

आहात. अन ्तमुच्र्या सहिासात माह्यासारखीची बोलभाषा बी 

सधुरत आह.े” 

“हो. पण पणुव बोलार्यचा प्रर्यत्न करत जा.” 

 ''पण मधेमधे बोलतानी नार्य आठित, त्र्याचं कार्य?” 

“त ूमाझ्र्या पढुे जािं असं िाटतं कधीकधी.” 

“पण कशी जाणार. मले सात जन्मांचं पाप नार्य का लागन.” 

“का बरं?” 

“मी पत्नी आह े तमुची. तमु्ही माझे पती आहात. पती 

परमेश्वर असतो. परमेश्वराच्र्या का पढुं भक्तानं जािं.” 

“िेडी गं िेडी.” 

“धत! चला आता. रात्र झाली आह.े पोरं िाट पाहात 

असतीन.” ती ओशाळली ि हसत हसत म्हणाली. घरी 

चालण्र्याची विनंती करु लागली.  
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 रात्रीचे नऊ िाजले होते. जेिन आटोपलं होतं. बाहेर 

चांदण्र्यांचा लख्खख प्रकाश पडला होता. आकाश पथृ्िीला 

चुंबत आह ेकी कार्य असे िाटत होते. पण साविनंदला झोप 

सखुाित होती. तो दपुारी झोपला होता तरीही. कारण त्र्याच्र्या 

मनात उद्याची वचंता होती.  

 बाहेर वशतल चंद्राचा प्रकाश. साविनंदा अंगणात झोपला 

होता. कारण उन्हाळर्याचे वदिस होते. कंुत्री मात्र भुंकत होती 

आवण वहच कुत्री साविनंदाच्र्या झोपेला आड रे्यत होती.  

 अंगणात झोपले असतांनाही उकाडा जाणितच होता. 

अशातच वदघव प्रवतके्षनंतर थोडीशी झळूुक आली हिेची. 

मनाला बरं िाटलं. तसाच एक विचार, जो स्िस्थ बस ू दते 

नव्हता. मी कामगार राज्र्य स्थापन करणार. एरिी त्र्यानंतर 

कोणताच भांडिलदार कोणत्र्याच कामगारांचा अपमान तर 

करणार नाही. पण क्षणात झोप लागली.  

 झोपेत त्र्याला स्िप्न वदसलं. त्र्या विस्तीणव पहाडाचं. ज्र्या 

पहाडािर रस्ताही संपत नव्हता आवण त्र्याचं चालणंही. भर 
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दपुारची िेळ. तो सारखा चालत होता. हातात एक पािडे. 

बहुतेक काम करार्यला आपण कुठेतरी जात आहोत असं 

त्र्याला िाटत होतं. तसा कारखाना आला.  

“आजही िेळ.” सपुरिार्यजर म्हणाला.  

“होर्य, का बरं?” 

“जा घरी जा.” 

“नाही जात.” 

“ही काही तहु्या बापाची जहांगीर नाही उशीर करार्यला.” 

“तमु्ही रे्यता तं दररोज उशीरा.” 

“आम्ही मालक आहोत.” 

“असाल मालक आम्हाला कार्य करार्यचं. पवहलं स्ितः र्येत 

चला. मग आम्हाला सांगा.” 

“ए सािद्या, जास्त बोल ूनको. नार्यतं....” 

“नार्यतं, नार्यतं का कराल....” 

“झापड मारीन एक.” 
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“मारा बरं.” 

 सपुरिार्यजरनं एक थापट साविनंदला मारली. तोच रागाने 

लाल होत साविनंदा म्हणाला,  

“मालक मलाही मारता र्येते. पण.... पण तमु्ही मालक 

आहात. म्हणून विचार करतोर्य.” तशी पुन्हा एक थापड 

साविनंदला वदली. तसा साविनंद पुन्हा म्हणाला,  

“मालक खबरदार, , आतं माराल तर..... चांगला चोपनूच 

काढील.” त्र्याचा आिाज चढला होता. अशातच त्र्याला मधनंू 

आिाज वदला ि क्षणाधावत तो जागा झाला.  

“का झालं?” 

“काही नाही. स्िप्न होतं.” 

“कोणतं?” 

“मी कुदळ घेिनू डोंगर चढत होतो. रस्ता संपत नव्हता.” 

“स्िप्न तर चांगलं आह.े” 

“म्हणजे?” 
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“अहो, तमु्हीच म्हणतार्य ना का मी कामगार क्रांती करीन. 

तेच दाखिलं स्िप्नात.” 

“म्हणजे?” 

“अहो हे कामगाराची दनै्र्यािस्था पणुव कराले तमु्ही डोंगर 

चढत आहा. पण लक्ष अजनू दरू आह े ह े दाखिलं स्िप्नानं 

तमु्हाले.” 

“असं होर्य.” 

“बघा, , लिकर उठा अन् लिकर तर्यारी करा अन ्लागा 

रस्त्र्यानं लिकर. नार्यतर आजबी उशीर होईन.” 

“हो हो, तझुं म्हणणं बरोबर आह.े मी लिकर तर्यारी करुन 

वनघतो.” 

“तशीही पहाटेची स्िप्न खरी होतात.” 

“ह ं तझु्र्या खळुचट समजतूी. एखाद्यानं म्हणािं पाऊस 

पडणाार अन ्पाऊस रे्यणार अशा. खरंच त्र्याच्र्या बोलण्र्यातून 

पाऊस र्येतो का? पण त्र्याला िाटते आपलं सत्र्य झालंर्य. तसंच 
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तमु्ही चंद्र सरु्यावले दिे मानता. पण चंद्र सरु्यव काही दिे नाहीत. 

चंद्र दगड आह.े सरु्यव आगीचा गोळा. शास्त्रज्ञाचे बोल.” 

“तसं नार्य. अहो, चंद्र सरु्यव ह े आळशी होते. पण त्र्याईले 

शराप दलेा. ऋषीनं का तमु्हाले िषावनुिषव दगडधोंडे बननू राहा 

लागन. माही आजी सांगार्यची कथा लहानपणी.” 

“बरं बा, तू मोठी.. मी लहान. अगं त्र्या वहमालर्यात जे साध ू

दहा दहा मवहने अंघोळ करीत नव्हते. ते ऋषी..... त्र्यांचा शाप 

तरी कसा लागन?” 

“म्हणजे?” 

“म्हणजे वहमालर्यात टेकडीिर साध ू तप करार्यचे. पाणी 

वमळार्यचं नाही टेकडीिर. मग कशाची आली अंघोळ? अन ्

त्र्यांच्र्यात जर शाप दणे्र्याची शक्ती असती तर त्र्यांनी आपल्र्या 

मंत्रानंच सिव काही उत्पन्न केलं असतं. आपल्र्या दारी वफरले 

नसते.” 

“तमु्ही का ते अंघोळ करतेत का नार्य ते पाहाले गेले का 

कधी?” 

“अन ्त ूदखेील ते अंघोळ करताना पावहलं का डोळर्यानं.” 
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“हो, टीव्हीिर बघते.” 

“अगं प्रत्र्यक्षात सांग.” 

“नार्य, प्रत्र्यक्ष नार्य पाह्यलं.” 

“ऐकतर, एक शंकराचं मंवदर होतं. वतथं एक साध ू नेहमी 

बसार्यचा. दररोज रे्यणारी जाणारी मंडळी पैसा दते. वमही त्र्याला 

पैसे वदले. पण मी ज्र्या वमत्राच्र्या घरी मकु्कामाला होतो, वतथं 

रात्री पाटी झाली. त्र्यात हा दखेील साध ूआला होता. चांगली 

दारुची जंगी पाटी रंगली होती. अगं डोंगराळ भागात 

उपजीविकेचं साधन नसल्र्यानं साध ूअसा िेश करतात. केिळ 

िस्र परीधान केल्र्यानं साध ू बनत नाही. ठीक आह े वमत्रानं 

सांवगतलं म्हणून मला त्र्या साधरूुपी माणसाचा साधपूणा 

कळला. नाहीतर वमही त्र्याला साधचू समजलो असतो 

तझु्र्यासारखा. तसंच त्र्यानेही कबूल केलं की तो जटाशंकरला 

बसतो.. इथं ओसाड जागा. हाताला काम नाही. म्हणनू हा धंदा. 

परंत ू हा धंदा करार्यला मनाई नाही, पण असला धंदा करुन 

त्र्यातनू दारुसारखे पेर्य घेणं मला आिडलं नाही.” 

“बरं ते जाि ूद्या. नाहीतर गोष्टीगोष्टीत अजनू िेळ होईल.” 
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 ''बरं!" असं म्हणत तो उठला ि कामािर जाण्र्याची तर्यारी 

करु लागला.  

 तो कामाची तर्यारी करु लागला. तोच त्र्याला विचार 

आला. दिे..... आमच्र्या दशेात दरिषी दषु्काळ पडतो. कधी 

साथी र्येतात रोगाच्र्या. कधी प्लेगची साथ. कधी कोणत्र्या 

रोगाचा प्रादभुावि. मग कजव घ्र्यािं लागतं, कधी लाखोचा माल. 

कधी र्या साथीत िेळेिर माल नाही वमळाला तर माणसे 

उपासमारीनं मरतात. मग देि का िाचित नाही त्र्यांना आह ेतर. 

दिे िेळेिर पाऊस का पाडत नाही. आम्ही देि मानतो खर् र्या 

साधलूा नाही तर ढोंगीपणा करणार् र्या साधूंना. त्र्यांच्र्या वशव्र्यात 

आम्हाला दिेपण वदसतं.. त्र्यांचं उष्ट आम्हाला प्रसाद िाटतो. 

एखाद्या िेळी त्र्याची थापट मारणं आम्हाला आवशिावद िाटतो. 

चंद्रग्रहण सरू्यव ग्रहण कसं होते ते वसद्ध होिनूही आम्हास ते 

कळलं नाही. आम्ही चंद्रग्रहण सरु्यवग्रहण जेव्हा असते, तेव्हा 

उदास होतो. ही अंधश्द्धा. जबरदस्त अंधश्द्धा. लोकं आजही 

डॉक्टरकडे जात नाहीत. मांत्रीकाकडे जातात. रोगं सधुारार्यला. 

काही काही रोगं प्रवतकारशक्तीनं सधुारतात. नाि मांत्रीकाचं 

होतं. ज्र्याला रोगाबद्दल काहीच कळत नाही. तरीही आम्हाला 
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समजत नसल्र्यानं आम्ही त्र्यांचा वस्िकार करतो. बकरा दिेीला 

भाि म्हणनू दतेांना त्र्याच्र्यािर पाणी टाकतो. त्र्यानं अंग झटकलं 

की भाि घेतला असं मानतो. थंडीमळेु बकरा अंग झटकणारच. 

माणसाला थंडी लागते अन ्बकर् र्याला न लागेल कशािरुन? 

दिेीला ह ेघाणेरडे कृत्र्य चालत नाही. पण आम्हाला चालते. 

दिेी कोण्र्या बकर् र्याचा भोग घेत नाही. आम्ही घेतो. 

आम्हालाच खार्यचा असतो त्र्याला. उगाच देिाला बदनाम 

करतो. ही आमची परंपरा. वशिार्य बकरा फडफडलाच तर 

मांत्रीक सांगतात. दिे तमुच्र्यािर प्रसन्न आह.े खरंच देि प्रसन्न 

होण्र्याशी ि बकरा फडफडण्र्याशी कोणता संबंध आहे. तरीही 

आम्ही तो संबंध जोडतो. मग कार्य बकर् र्याचा निश वदल्र्यानं 

आमचा जीि सरुक्षीत राहतो का? आम्ही अमर आहो का? 

असा भाि वदल्र्यानं जर आम्हाला अमरत्ि वमळत असेल तर 

ठीक आह.े बकरा अिश्र्य कापािा निश म्हणनू. पण वजथ ं

अमरत्ि नाही वतथं भाि देणे ही प्रथा कशाला? मरण अटळ 

आह.े जन्मास आलेला प्रत्र्येक जीि कधी ना कधी जाणारच. 

मग असं असतांना माणसानं फक्त नी फक्त आनंद दिेनू जािं. 

पण हा आनंद दणे्र्याऐिजी आम्ही आमच्र्याच माणसांना, जे 
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गरीब आहते, त्र्यांना त्रास दतेो. झोपडपट्टीत राहतात म्हणनू 

क्षीण समजतो.  

 झोपडपट्टीत राहणारी ती माणसे. नशा करतात. आम्ही 

त्र्यांना िाईट म्हणतो. पण ती नशा दःुखापार्यी करतात. 

कसलंतरी दःुख असतं त्र्यांच्र्याही आर्यषु्र्यात. ते दःुख 

विसरण्र्यासाठी सहारा घेतात ते नशेचा. र्यातच आर्यषु्र्याचा िेळ 

आवण पैसा हातातनू वनघनू जातो. चांगले वदिस कधीच उजळत 

नाही त्र्यांच्र्या आर्यषु्र्यात. त्र्यांना कोणी काही म्हटल्र्यास 

आिडत नाही. पण पर्यावर्य नसतो. जेव्हा र्या झोपडपट्टीतनू सभ्र्य 

माणसू जातो, तेही नाकाला पदर लािनू. त्र्या सभ्र्य माणसाला 

वकळस र्येते र्या िस्तीची. पण ते ह े विसरतात की आपलाही 

जन्म र्याच वकचळातनू झाला. आईच्र्या गभावत वकती वकचड 

होता. खरं तर र्या िासातही सगंुध असतो. र्याच वचखलातून 

एखादा गणुिंत पढुे रे्यतो एखाद्या वचखलात उमललेल्र्या 

कमळासारखा. पण त्र्याचं उचंबळणारं मन समाज बांधनू 

टाकतं. त्र्याला िर रे्यि ूदते नाही. ज्र्याप्रमाणे हात बांधािे तसे. 

त्र्याचं मन न तटुणार् र्या धाग्र्यांनी बांधनू टाकलं जातं.  
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 वकती जीिाच्र्या िेगिेगळर्या छटा. एकीकडे एसीच्र्या हिेत 

जगणारी माणसं वदसतात. तर दसुरीकडं हो वदघोद्योगी मंडळी. 

ऊन, िारा, पाऊस झेलीत काट्र्याकुट्र्याच्र्या झोपडीत राहतात. 

कार्य विषमता आह ेही?  

 िेश्र्याव्र्यिसार्यासारख्खर्या समस्र्याही र्याच झोपडपट्टीत. पैसा 

नसतो. कोणी हाताला कामंही दते नाही. मग कार्य करार्यचं तर 

िेश्र्याव्र्यिसार्य. जीिंत राहार्यला परेुसा पैसा लागतो. म्हणून 

र्याच झोपडपट्टीत त्र्या सुंदर तरुणी आपलं इमान तर विकतात. 

वशलंही विकतात. त्र्यांना मावहत असते की आपल्र्याला आपले 

वशल विकण्र्यावशिार्य पर्यावर्य नाही. त्र्यालाच आम्ही निीन नाि 

दतेो िेश्र्यािस्ती.  

 खरंच वतला िेश्र्यािस्ती म्हणािं का? एखादा मलुगा त्र्या 

वठकाणी खपु वशकला, तरी त्र्याच्र्या गणुांची कदर होत नाही. 

पढुलं वशक्षण वशकार्यला खपु पैसे लागतात. हा पैसा जिळ 

नसल्र्यानं ते वशकत नाहीत. वशिार्य नोकरी वमळिासाठी भरपूर 

डोनेशन. सरकारनं र्या गोष्टीकडे लक्ष द्यार्यला हिं. जे दोन 

िेळच्र्या जेिनाला महाग असतात. ते पैसे कुठून दणेार? कुठून 

नोकरीसाठी एिढे डोनेशन भरणार. ह्याच गोष्टी पुढे कोणी 
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वशकिीत असेल आपल्र्या बापाला तर त्र्याला ऐकितात. 

र्यामळेुच की कार्य त्र्यांच्र्या मलुांच्र्या वशक्षणाच्र्या आशा 

संपषु्टात रे्यतात. नव्ह े तर वशक्षणाच्र्या िाटा खुंटतात. त्र्यातच 

एखाद्याला नोकरी लागलीच तर तो र्या झोपडपट्टीत राहात 

नाही. तो सोडतो र्या झोपडपट्टीला. पनु्हा कधी रे्यिनूही पाहात 

नाही र्या झोपडपट्टीत आवण ज्र्या झोपडपट्टीतनू आपण िर 

आलोत ही भािना ठेिनू र्या झोपडपट्टीसाठी काही करण्र्याची 

भािनाही कोणी ठेिीत नाही.  

 एकीकडे अमाप पैसा पगारातनू वमळतो की त्र्या पगारातनू 

त्र्याला ऐषआराम करता र्येतो. ते करतातही ऐषआराम. तर 

दसुरीकडं एका चतकोरासाठी संघषव करािा लागतो. जो दिे 

मकुा आह,े त्र्याच्र्या मंवदरात करोडो रुपरे्य दान केले जातात. अन ्

वजथे जीिंत दिेाचा िास आह.े त्र्याला अपशब्द. ह्याच 

माणसांनी जर गरीबांसाठी अन्नछत्र चालिली तर दशेात 

गरीबीचा नार्यनाट होईल. गरीबी राहणार नाही.. झोपडपट्र्याही 

वदसणार नाहीत. पण आम्हाला ह ेकरािंसं िाटत नाही. कारण 

आम्हाला आमची पोळी शेकता र्येत नाही. आम्हाला फक्त 
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आमचं घर पाहता रे्यतं. आमचं सरकार आंधळं असल्र्यानं 

आम्हाला आमच्र्या सरकारचा लाभ उठिता रे्यतं.  

 आमचं सरकार आंधळंच आह.े कारण काही काही कुटंूबात 

चार चार नोकरीला असतात. तर काही काही कुटंूबात एकही 

नसतो.  

 शासनातही काही मखुव लोकं आहते. त्र्यांच्र्याकडे पाहून 

असं िाटते की त्र्यांनी कधीही गरीबी अनुभिली नसािी. कारण 

त्र्यांना कधीच गरीबांविषर्यी कळिळा जाणित नाही. ते पाट्वर्या 

सभा संमेलने र्यात व्र्यस्त असतात. र्या पाट्वर्यात जेिढा पैसा 

उधळला जातो. तेिढा पैसा गरीबांना वमळाला तर त्र्यांचे पोट 

जगेल. पण ते तसे करीत नाही.  

 श्ीमंतांचे तर विचारुच नरे्य. ते तर एिढा पैसा जमा करतात 

की त्र्या पैशाला उधळी लागते. साठ साठ हजार एकीकडे िेतन 

असतं. तर गरीबांना मवहन्र्याला पंधराशे रुपरे्य वमळतात. कसा 

चरीताथव चालिािा ह ेगरीबांना कळत नाही.  

 नेतेही आमचे तसेच. वनिडणकू आलीच तर ते आमच्र्याच 

झोपडपट्टीत र्येतात. वचखलािर बसतात. दारु िाटतात. पैसा 
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िाटतात.. ते र्यािेळी ज्र्यांचं िेतन िाढिलं त्र्यांच्र्याकडे जात 

नाही. ते आम्हाला ध्रे्यर्यधोरण सांगतात. आधीच नशेतल्र्या 

माणसाला पनु्हा नशा दणे्र्यासाठी ते दारुचं आमीष दाखितात. 

ज्र्या दारुनं आमची जीिनी खराब होते. वतच दारु वनिडणकूीत 

आम्हाला मतदान करण्र्यास भाग पाडते.  

 महागाई कमी करु ह ेफक्त सांवगतलं जातं. महाागाई कमी 

होत नाही. एखाद्यानं र्यािर बोलण्र्याचा प्रर्यत्न केलाच तर ती 

झोपडपट्टीच हटिली जाते. मग ज्र्यांना पगार वमळतो. शासन 

दतंे. मतदानाची सक्ती केली जात नाही. अशांकडे 

वनिडणकुीच्र्या िेळी नेते जात नाहीत, आमच्र्याच 

झोपडपट्टीकडं का रे्यतात बरं? ज्र्यांचं िेतन िाढिलं त्र्यांच्र्याकडे 

जािं.  

 महागाईच्र्या र्या गतेत व्र्यापारी सदु्धा मजरूांना लुटतात. 

वशिार्य अशा लोकांना वनिडून आणण्र्यासाठी हचे 

भांडिलदार, व्र्यापारी पैसा परुितात. एकदा का ते वनिडून 

आलेच तर व्र्यापारी ि भांडिलदारांना पावहजे तेिढ्र्या सिलती 

वदल्र्या जातात. मग हहेी व्र्यापारी आपल्र्या सचौटीचा िापर 
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करुन िस्तूंची एिढी वकंमत िाढितात की ती वकंमत गरीबांना 

मोजणे असह्य होते.  

 नेते मात्र झोपडपट्टील्र्या गरीबांच्र्या भरिशािर वनिडून 

रे्यतात आवण नाि भांडिलदारांचं होते. त्र्यांना िाटते की आम्ही 

पैसाच जर लािला नसता तर ह े वनिडून आलेच नसते. पण 

आमच्र्या झोपडपट्टीतल्र्या बांधिांची पढुची वनिडणकू रे्यईपरं्यत 

कधीच आठिण रे्यत नाही. वनिडून आल्र्यानंतर शासनापाशी 

पैसा नाही. संपणुव पैसाा फस्त झाला अशी दपोक्ती जोडली जाते. 

पण र्या वनिडणकुीच्र्या पैशाचा वहशोब वदसत नाही वशिार्य 

शासनाजिळ पैसा नसतो तर मग नेत्र्यांच्र्या सत्कार समारंभाला 

पैसा कुठून रे्यतो. पण अशािेळीही नेत्र्यांजिळ उत्तर असते. 

आम्ही आमचा पैसा दते नाही. लोकंच आमचा सत्कार समारंभ 

घेतात. पण त्र्यांच्र्यापासनू काही वमळत नसेल तर कोणी 

कोणाचा सत्कार समारंभ कसा घेतील?  

 र्यामळेुच दशेात बेकारी ि इतरही अनेक समस्र्या वनमावण 

झाल्र्या. जिळ पैसा नसल्र्यानं झोपडपट्टीतील लोकं चोर् र्या 

करतात. कोणी सपुारी घेिनू खनंुही करतात.  
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 ते सखुिस्तू कुटंूब होतं. साविनंद मधिंुतीचं ऐकत होता. 

कामगार वदिस नकुताच संपला होता. पण एक निीन आशा 

दिेनू. र्या आज उगिलेल्र्या सरू्यावला वमठीत घेि ूपाहात होता. 

उद्याचा निीन सरु्यव हा त्र्या काहीतरी निीन घेिनू रे्यणार होता.  

 

 

 कामािर जार्यला उशीर होत होता. तशी त्र्यानं तर्यारी केली. 

त्र्यासाठी तो अंघोळीला गेला. त्र्यानं अंघोळ आटोपिली. 

तसंच टािेलनं अंग पसुलं कपडे घातले. तसं जेिन तर्यारच होतं. 

त्र्यानं जेिन केलं. डबा बांघार्यला लािला ि डबा सार्यकलिर 

लटकिनू तो कामािर जार्यला वनघाला.  

 कामािर जाता जाता त्र्याच्र्या मनात विचार आला, खरंच 

आपण स्ितंत्र आहोत का? आज आपण स्ितंत्र असनूही 

स्िातंत्र्र्याची िाट पाहात आहोत. खर् र्या अथावनं आपण स्ितंत्र 

झालो नाहीत. मग असले स्िातंत्र्र्य कोणत्र्या कामाचे? तसं 

पावहल्र्यास आपला दशे सिवसंपन्न आह.े पण तरीही आज खरी 

स्ितंत्र्र्यता नाही. खरं पाहता सिवच घटकांना पोटाला अन्न 
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वमळत नाही. ज्र्यांना वमळतं त्र्यांना मस्ती आल्र्यागत ते 

िागतात. ते मात्र सखुी असतात. पण आपल्र्यालाच सिावत 

जास्त दःुख आह े असं दाखितात. त्र्यांच्र्या डोळर्यात अश् ू

नसतात मळुी. पण डोळर्यातही अश् ूआहते असंच दाखितात. 

जे काबाडकष्ट करतात. ते सखुी नसतात. पण खरं पाहता तेच 

सिावत सखुी िाटतात.  

 वफरुन वफरुन माझ्र्या मनामध्र्ये एकच विचार र्येतो. तो म्हणजे 

कामगारांचे कार्य होईल? कामगार आपले विचार मांडण्र्याचा 

प्रर्यत्न करतात. पण खरंच कामगार सखुी आहते का?  

 खरंच कामगार सखुी आह ेकार्य? खरंच कामगार स्ितंत्र्र्य 

तरी आहे कार्य? त्र्यांना न्र्यार्यालर्यानसुार अभर्य वदलेले आहे 

कार्य? खरंच न्र्यार्यालर्यातून कामगारांना न्र्यार्य तरी वमळतो 

कार्य? र्या सिव प्रश्नांचं उत्तर नाही असेच रे्यईल.  

 आज दशेात कामगार वदसतात. उन्हातान्हात राबत 

असलेले कामगार. सकाळपासनू तर वदिसभर गरम भट्टीसमोर 

ही राबत असलेले कामगार वदसतात. तसेच त्र्यांचे श्म विकून 

त्र्यांच्र्याच भरिशािर काम न करता तसेच जास्त श्म न करता 

गभवश्ीमंत बनलेलेही भांडिलदार आपल्र्याला वदसतात. र्यांना 
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उन्हातान्हात काम करुन काही वमळत नाही. भट्टीत राबनूही 

काही वमळत नाही आवण त्र्यांना एसीच्र्या आलीशान कमर् र्यात 

बसनू सारंकाही वमळते. पण तरीही ते, ते कामगार खशु तर 

आम्हीही खशु. असे कधीच मानत नाही. हीच कामगारांची 

िास्तविकता आह.े कामगारांच्र्या बाबतीत सांगार्यचं झाल्र्यास 

पथृ्िी कामगारांच्र्या तळहातािर उभी असल्र्याचं मत विचारिंत 

मांडतात. ते खरं आह.े पण बदल्र्यात कामगारांना काही वमळत 

नाही. उलट कँन्सर, श्वसनाचे आजार. सततच्र्या वदिट्र्यांची 

पाळी बदलल्र्याने पोटाचे विकार होतात नव्ह ेतर वनरवनराळर्या 

आजारांनी ह ेकामगार त्रस्त असतात.  

 जागवतक कामगार वदन. दशेात नाही तर जगात मोठ्र्या 

प्रमाणािर साजरा झाला. नव्ह ेतर कामगार वदनाला निं नाि 

दिेनू निीन राजकारण वनमावण करण्र्यात आलं.  

 १मे हा वदिस जागवतक कामगार वदन म्हणनू साजरा 

करण्र्यात र्येतो. का साजरा करण्र्यात र्येतो. त्र्याही पाठीमागे 

कारणं आह.े जागवतक दजावचे इग्लंड, डच, पोतुवगीज र्या दशेांनी 

उद्योगाचे महत्ि लक्षात घेिनू आपआपल्र्या दशेात उद्योग 

उभारणी केली. र्याचं मळु कारण तेथील ज्ञानाचा प्रसार ि 
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संशोधन. अठराव्र्या शतकात र्या र्यरुोपीर्यन लोकांनी निनिे 

शोध लािले. त्र्या शोधाच्र्या आधारानं िस्तूंचं उत्पादन जास्त 

झालं. वशिार्य जागवतक बाजारपेठेत ह्या िस्त ूविक्रमी स्िरुपात 

झाल्र्यानं तो पैसा गुंतविण्र्यासाठी त्र्यांना िेगळर्या बाजारपेठा 

शोधणे भाग होते. त्र्यातच र्या दशेांनी आपला पैसा उद्योगाच्र्या 

रुपात दसुर् र्या दशेात गुंतिला. जे अविकवसत दशे होते. र्यात 

कारण होतं, पैसा जास्तीत जास्त कमािणे ि उद्योगाचा प्रसार 

करणे. तसेच आपल्र्या देशाचा औद्योवगक विकास करणे. 

असले उद्योग धंद े अविकवसत भागात उभारले जात होते. 

कच्चा माल ते कमी दामात घेिनू जात आवण पक्का माल र्या 

दशेात आणनू विकत.  

 महत्िाचे म्हणजे र्या भांडिलदारांना उद्योगात जास्त फार्यदा 

झाला कारण मजरूांचे कामाचे तास. मजरूांच्र्या कामाचे तास 

ठरलेले नव्हते. ते बारा बारा तास काम करीत. बदल्र्यात 

सट्ु्टर्याही वमळत नव्हत्र्या. तसेच िेतनही अत्र्यल्प होते. त्र्यामळेु 

साहजीकच कामगार संतापले आवण त्र्यांनी क्रांती केली. तीच 

औद्योवगक क्रांती होर्य. र्या क्रांतीनसुार कामगारांच्र्याही 

स्िप्नाचा एक वदिस असािा. तो वदिस कामगार वदिस . र्या 
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पवहल्र्या कामगार वदनाचे आर्योजन वसंगरिेल्ल ूचेत्तीअर र्याने 

मद्रास इथ े केले. लालबािटा ही वनशाणी होती. तसेच हा 

कार्यवक्रम मद्रास उच्च न्र्यार्यालर्यासमोर साजरा झाला होता. 

तसेच हा कार्यवक्रम लेबर वकसान पाटी वहदंसु्तान संघटनेने 

साजरा केला.  

 कामगार वदनाच्र्या वनवमत्र्याने र्या वदिशी संपणुव कामगारांना 

सटुी असते. ते र्या वदिशी कार्यवक्रमाचं आर्योजन करतात.  

 विशेषतः ज्र्यािेळी म्हणजे १८९१ ला कामगार वदनाची 

स्थापना झाली. त्र्यािेळी र्या कामगार वदनाच्र्या वदिशी खालील 

गोष्टीची शपथही घेण्र्यात आली. चौदा िषे िर्याखालील 

मलुांना कामाला ठेि ूनरे्य. कामगारांच्र्या कामाचे तास बारा िरुन 

आठ तास करािे. मवहलांना कामगार म्हणनू विशेष सटु 

असािी. रात्रपाळीतील कामगारांसाठी िेगळे वनर्यम असािे. 

कामाच्र्या बाबतीत सांगार्यचं झाल्र्यास समान काम ि िेतन 

असािे. नव्ह े तर त्र्याबाबतीत कार्यदाही करण्र्यात आला. 

त्र्यानसुार कमवचारी(कामगार)िागार्यला लागले. कामगार 

र्यवुनर्यन तर्यार झाली.  
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 आज जगात कामगार र्यवुनर्यन आह.े पण सक्षम 

असल्र्यासारखी िाटत नाही. कामगार वदनी ठरविण्र्यात आलेले 

सिव वनर्यम आज भांडिलदारांनी धाब्र्यािर बसिले आहते 

अथावत पाळले जात नाही. चौदा िषे िर्याखालील बालके 

आजही काम करतांना वदसतात आवण वदसणार का नाही? 

कधीकधी त्र्यांची काम करण्र्यामागे मजबरूीही असते. जर 

लहाणपणी मार्यबाप अपघातात मरण पािलीत तर ते आपले 

पोट कसे भरतील? त्र्यामळेु साहजीकच र्या कामगार वनर्यमाला 

मर्यावदा पडतात. तसेच काही लोकं मजबरुीनं लहान मलुांना 

राबवितात आहते.  

 आम्ही लहान मलेु जेव्हा राबतांना पाहतो. तेव्हा आमच्र्यात 

दर्या करुणा वनमावण होते. पण त्र्यांच्र्यासाठी आम्ही का करु 

शकतो? एका वजल्ह्यात एका गािी एका शेतकर् र्याला पीक न 

झाल्र्याने त्र्याने आत्महत्र्या केली. घरी त्र्याच मानवसक धक्क्र्याने 

आई आजारी पडली. घरी एक लहान बवहण वतही दधू वपती 

होती. त्र्यामळेु परीिार सांभाळण्र्यासाठी त्र्या लहान मलुाला 

काम करािे लागेल की नाही. तो घरी स्िरं्यपाक बनिार्यचा 

आवण आपल्र्या लहान बवहणीलाही चारार्यचा. तसेच घरी 
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असलेल्र्या बकरीचे दधू काढून ते दधू ते विकून आलेल्र्या 

पैशातनू तो घर चालिार्यचा. आईला त्रास द्यार्यचा नाही. दपुारी 

बक-र्यांना रानात चारार्यला न्र्यार्यचा आवण सोबत बवहणीला 

घेिनू जार्यचा. कारण आई बेडपेशंट झाली होती. हे दृश्र्य जेव्हा 

मी पावहले. तेव्हा माझं हृ्रदर्य तसं म्हणणार नाही की 

बालकांनाही काम करार्यचा अवधकार नसािा. पण ते काम 

करतांना त्र्याची कोणती मजबरूी आह े हहेी पाहणे तेिढेच 

गरजेचे आह.े कारण कोणी अशांना दत्तक घेत नाहीत. 

त्र्याचबरोबर त्र्या परीिारालाही. मनात वनश्चर्यही करीत नाही की 

आता आपण र्या लेकरांसाठी जगार्यचंर्य. जगात अशी मलंु 

भरपरू आहते. पण कोणीच र्या मलुांची, र्या मलुांची धात्री बनत 

नाही. नव्ह ेतर कोणीही त्र्या मलुांचे पालकत्ि घेिनू जगत नाही. 

त्र्यांनाही जगिते त्र्यांचं काम. कारण त्र्यांच्र्या ओळखीचे 

नसतात. आम्ही मात्र त्र्याचा विचार न करता केिळ लहान 

बालकाच्र्या कामािर बोट ठेितो. त्र्यांच्र्यासाठी काही करीत 

नाही. आपल्र्याला कळिळा आह े त्र्या बालकांबद्दल. मनात 

दर्याही र्येते. पण आपल्र्याला त्र्या सेिेत मर्यावदा र्येतात. प्रथम 

आम्ही आमचा परीिार पाहतो. माझी पत्नी माझी मलेु कार्य 

म्हणतील हा पवहला प्रश्न. वजथे आम्ही आमच्र्या म्हातार् र्या 
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आईिडीलांचं करु शकत नाही. त्र्यांना िदृ्धाश्माची िाट 

दाखितो. त्र्यात र्या अशा बालकांचं कार्य? आम्ही एका पोराची 

जबाबदारी वस्िकारु शकत नाही. वतथे ही तर एिढी मलंु. 

आम्हाला कौतकू आह े कामगारवदनाचं. पण कामगारवदन 

साजरा करतांना र्या मलुांचा विचार कोणी करीत नाही. कारण 

आम्हाला ते बालकामगार िाटतात.  

 कामगार वदिसाच्र्या वनवमत्र्याने मवहलांसाठीही कार्यदे 

बनिले. पण खरंच आज मवहला कामगार तरी सखुी आहते 

कार्य? आज मवहला कामगारांना भांडिलदाराच्र्या इशार् र्यािर 

नाचािं लागतं. भांडिलदारांनी जे म्हटलं ते त्र्यांना करािं 

लागतं. भांडिलदारही र्या मवहलांिर लैंगीक अत्र्याचार 

करतात. वबचार् र्या मवहला त्र्या अत्र्याचाराला सहन करीत 

आपलं काम करीत असतात. नव्ह े तर कधीकधी त्र्यांना 

स्ितःची इज्जतही िेशीिर टांगािी लागते. काही काही 

वठकाणी तर कामाचे आठ तास ठरिनू वदलेले असतांनाही 

मवहला कामगारांकडूनही बारा ते पंधरा तास काम घेतलं जातं. 

मवहला कामगारांनाही मजबरुीनं ते काम करािंच लागतं.  
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 आज दशेातील परीवस्थती समान काम आवण समान 

िेतनाची वदसत नाही. एकाच कामासाठी िेगिेगळा पगार 

कामगारांना आह.े त्र्यांच्र्यािर अनन्िीत अत्र्याचार रोजच होत 

असतात. न्र्यार्यालर्यात कामगार कार्यद्याअंतगवत कामगारांनी 

आंदोलन केल्र्यास िा न्र्यार्यालर्यात दाद मावगतल्र्यास त्र्या 

कामगारांना कामािरुन काढून टाकले जाते. साक्षीदारासह 

न्र्यार्याधीश, िकील र्यांना विकत घेिनू न्र्यार्यदान पलटिलं 

जातं.  

 १८९१ मध्रे्य जाहीर केलेल्र्या वनर्यमानसुार ८० दशेांनी 

कामगार वदनाची सटुी कामगारांचा गौरि म्हणनू जावहर केली 

नव्ह ेतर र्या वदिशी उत्कृष्ट कार्यव करणा-र्यांचा गौरि केला गेला. 

पण आज र्याच कामगार वदनी आम्ही कामगारांना सटुी न घेता 

कामािर जातांना पाहतो आह.े दशेातील िाढत्र्या महागाईने 

आपल्र्या परीिाराची उपासमार होि ूनरे्य म्हणनू राबतांना पाहतो 

आह.े तेव्हा असे िाटार्यला लागते की कामगार वदन र्या 

कामगारांसाठी आह े की र्या दशेात राज करणार् र्या 

भांडिलदारांसाठी. साधा सजु्ञ सवुशवक्षत िगव वजथे र्या कामगार 

वदनी सटुी उपभोगत नाही. वतथे सामान्र्यांचे कार्य? असेही प्रश्न 
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मनात वघरट्र्या घालतांना मन कसं विचलीत होतं. ह े न 

सांगीतलेलं बरं. तरीही आम्ही कामगार वदिस साजरा करतो. 

कळत न कळत कामगारांचा वदिस समजनू..... हा 

आमच्र्यासाठी भाग्र्योदर्य असला तरी इतर दशेासाठी नाही. इतर 

दशेासाठी हा कामगार वदन, आजही कामगार वदनाचं 

राजकारणच आह ेह ेन सांगीतलेलं बरं.  

 दशेातलं सरकार मात्र कामगारांच्र्या सखुासाठी सिव कार्यव 

करीत असल्र्याचा कांगािा वनमावण करते. त्र्यांच्र्या मनात एक 

आवण कतृवत्िात एक असे कधीकधी जाणिते. ह े सरकारही 

कामगारांचं एकतफी शोषण करतांना वदसते. नव्हे तर दशेातही 

महागाई भवुमतीर्य पद्धतीने िाढत असली तरी िेतन मात्र 

भवुमतीर्य पद्धतीने िाढत नाही. ते बीजगवणतीर्य पद ् धतीने 

िाढते. ऐन वनिडणकुीच्र्या काळात िेतनआर्योग मंजरू होतात. 

वनिडणकू संपली की बस कामगारांना कोणीही ओळखत 

नाहीत. स्ितःचे िेतन मात्र ह ेआमदार खासदार दपुटी वतपटीने 

िाढिनू घेतात. वहच कामगारांच्र्या बाबतीतली खरी 

शोकांवतका आह.े  
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 जग तीन गोष्टीिर आधारले आह.े वकसान, कामगार आवण 

सैवनक. त्र्यापैकी राबणारे हात(कामगार)जर आपल्र्याजिळ 

नसेल तर आपल्र्या दशेाचा विकास होि ू शकणार नाही. हे 

लक्षात घ्र्यार्यला हिं. जर का ह ेहात आपल्र्याजिळ नसतील 

तर हा दशे केव्हाचाच संपेल.  

 आज जगात कामगार आहते. पण उद्योग धंद े तेिढ्र्या 

प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. प्रत्र्येक हाताला काम नाही. 

बेरोजगारी िाढत चाललेली आह.े काम नसल्र्यामुळे ि पोट 

जगिता र्येत नसल्र्याने बेरोजगार आत्महत्र्या करुन मोकळे होत 

आहते. राजकारणी मात्र मजेत आह.े हचे का कामगारांसाठी 

असलेलं मकु्त स्िातंत्र. कामगार स्ितंत्र्र्य तरी आह ेकार्य? र्यािर 

प्रश्नवचन्ह उभं राहात आहे. कारखान्र्यात कामगारांचा नसुता 

छळ. कामगारांने जर का मालकांच्र्या विरोधात काही 

बोलण्र्याचा प्रर्यत्न केलाच तर त्र्याला कारखान्र्याच्र्या भट्टीत 

टाकलं जातं. नि नि मवहने र्या कामगारांकडून फक्त आश्वासन 

दिे ू दिे ू काम केलं जातं. करुन घेतलं जात. पण बदल्र्यात 

काहीच वमळत नाही. हाच का कामगार वदन.  
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 १मे ला कामगार वदन साजरा झाला. कामगारांनी 

जल्लोशात हा वदिस साजरा केला. पण त्र्यांच्र्या स्िातंत्र्र्याचं 

कार्य? त्र्याच्र्या श्माच्र्या भरिश्र्यािर ते कारखानदार 

अल्पािधीत खपु श्ीमंत बनतात. पण र्यांना कार्य वमळतं? 

मजबरुीनं लहान बालकांचेही श्म विकत घेतले जातात. 

बदल्र्यात कार्य वमळतं? फक्त पोटभर जेिण. खानािळीत काम 

करणारे आमचे मजरू बंध ू त्र्या वठकाणी काम करुन थकतात 

आवण तेथील जेिण जेितात. शेिटी मवहना भरल्र्यािर हा मजरू 

मालकाला पैसे मागार्यला जेव्हा जातो. तेव्हा त्र्याला मालक 

पैसे न दतेा म्हणतो,  

“तनंु जेिणच तर तलुा ठरिनू वदलेल्र्या पैशापेक्षा जास्त केलं. 

त ूरावहला. जेिण केलं आवण आता उलट पैसे मागतो कार्य?” 

त्र्याला उलट सलुट बोलणे जाते. त्र्याचे श्म मौलिान नसतात. 

त्र्यािेळी. प्रसंगी काही बोलल्र्यास धक्के मारुन त्र्या कामगारांना 

हाटेलबाहेर फेकलं जातं. कधी मारलंही जातं. कधी खनंुही.... 

हीच िास्तविकता आह ेकामगारांची. खरंच त्र्याचिेळी िाटते 

की कामगार बनू नरे्य. मालक बनािं. पण प्रत्रे्यकच व्र्यक्ती 



कामगार अंकुश शशंगाडे 

94 
ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.in 

मालक कसा बनणार? कोणाला ना कोणाला कामगार बनािंच 

लागेल ना.  

 सरकारने कामगारांची गरज लक्षात घ्र्यार्यला हिी. त्र्यांनाही 

जगण्र्याचा हक्क आह ेह ेही लक्षात घ्र्यार्यला हिं. तसेच त्र्यांची 

दखल घ्र्यार्यला हिी. त्र्यासाठी जनु्र्या कार्यद्यात संशोधन 

व्हार्यला हिं. जो कोणी कामगारांिर अत्र्याचार करीत असेल, 

त्र्याला धडा वशकविण्र्याचे तंत्र कार्यद्यात असािे. कार्यद्यानसुार 

भांडिलदारांना दडंाची वशक्षा नसािी. तर सजेचं प्रािधान 

असािं कारण भांडिलदारांजिळ पैसा जास्त असतो. 

कामगारांना राबिनू जमा केलेला. ते दडंाची रक्कम सहज 

न्र्यार्यालर्यात भरु शकतात. पण जर का सजेचं प्रािधान असलं 

तर थोडे का होईना भांडिलदार सधुारतील ि कामगारांनाही 

न्र्यार्य वमळेल.  

 नेहमी बालमजरूी बंद करु, वभक्षापात्र बंद करु असं सरकार 

सांगतं. शासन कामगारांसाठी िेगिेगळर्या र्योजना आखते. पण 

र्या र्योजना प्रत्र्यक्ष कामगारापर्यंत पोहोचत नाहीत. मग र्या 

स्िातंत्र्र्यकाळात ज्र्यांना पोटभर खार्यला वमळत नाही. ते एकतर 

आपली पोटची मलंु विकतात. अथिा त्र्यांना वभक्षा मागार्यला 
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लािलं जातं. वकंिा बालकामगार म्हणनू कारखान्र्यात कामाला 

लािलं जातं. कारखान्र्यात मालकही त्र्यांना आणार्यला काही 

म्हणत नाही. कारण त्र्यांच्र्यापासनू कमी पैशात जास्त काम 

काढता रे्यतं. मार्यबापांनाही उपार्य नसतो. कारण र्या महागाईत 

त्र्यांचा पगार त्र्यांना परुत नाही. अशािेळी भांडिलदार जेव्हा 

अत्र्याचार करतात, र्या अत्र्याचाराला लहान लहान मलेु 

कंटाळतात. त्र्यांच्र्यात चीड वनमावण होते. र्यातनूच 

बालगुु ुन्हगेारी वनमावण होते. ज्र्या स्िातंत्र्र्यासाठी र्या 

कामगारांनी तपश्चरर्याव केली, , स्िातंत्र्र्याची िाट पावहली. ज्र्या 

स्िातंत्र्र्यासाठी कामगारांचे नातेिाईक शवहद झाले र्य. माझ्र्या 

भािी वपढीनं माझ्र्यानंतर सखुी व्हािं. अशी आशा बाळगनू 

आपलं जीिन संपिलं. पण आज ते सखुी नाही. ज्र्यांचे 

नातेिाईक कदावचत स्िातंत्र्र्यासाठी लढले नसतील ते सखुी 

आहते. मात्र आजही ते वदमाखानं सांगतात, 'आम्ही लढलो, 

आमचे पिुवज लढले ' पण जे कोणी लढले, त्र्यांना तर सोडा. 

त्र्यांच्र्या भािी वपढीला स्िातंत्र्र्यानंतर साधं स्िातंत्र्र्योत्सिाचं 

वनमंत्रण नव्हतं.  
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 एक झोपडपट्टी म्हणनू ज्र्या िस्तीकडं आम्ही पाहतो, ती 

िस्ती गवलच्छ समजत नाकािर रुमाल बांधतो, आपला 

स्िाथवही साधतो. पण कधी विचार करतो का की ह ेलोकं इथं 

कसे राहात असािेत. फक्त 'ह ेलोक कधीच सधुारणार नाहीत ' 

असं म्हणनू गप्प होतो. त्र्यांच्र्यासाठी करत काहीच नाही. 

बोलता मात्र नक्की रे्यतं.  

 साविनंद हळहळत होता. त्र्याला विचार करता करता दःुख 

िाटत होतं. खरा दिे ि दिे र्यामधील फरक ध्र्यानात रे्यत होता. 

खरा देि माणसातच असतो. माणसाची सेिा करािी असाही 

विचार त्र्याला आला. आम्हाला माणसात दिे वदसत नाही. दिे 

आम्हाला जनािरात वदसतो असंही िाटत होतं. एरिी गितािर 

जगणार् र्या गाईची अगरबत्ती, कंुकू लािनू पजुा केली जाते. 

वतला पोळर्या खाि ू घातल्र्या जातात. पण अपंग, अभंग 

आंधळर्या माणसाला आपण काहीही दते नाही. ज्र्यांना जेिन 

हिं असतं, ते कळकळीचा उपिास काढतात. त्र्यांना जर पोटभर 

ओसरीिर बसिनू जेिन वदलं तर..... तर त्र्यांचा आत्मा 

वनश्चीतच शांत होईल. जेिन झाल्र्यािर काम वदलं तर ते नक्कीच 

सखु अनुभितील. पण आम्हाला हे कळत नाही. त्र्या 
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भांडिलदारांना तर नाहीच नाही. उलट ते िेतन अत्र्यल्प अन ्

बोलणं जास्त दतेात. शो पीस म्हणनू कुत्रे..... र्या कुत्र्र्यालाही 

पलंगािर जागा असते. ते सोप्र्यािरही बसतात. उठतात. अन ्

माणसू..... माणसे पलंगािर बस ूशकत नाहीत. त्र्याला साबन, 

तेल, पािडर, अत्तर. माणसाच्र्या िाट्र्याला ते नसतं. त्र्यांना 

प्रमाणापेक्षा जास्त जपलं जातं. माणसाची हळेसांड केली जाते. 

त्र्यांना बसार्यला चारचाकी वमळते. माणसाला दोनचाकीही 

वमळार्यला िाट पाहािी लागते. स्िातंत्र्र्य काही पोटाची खळगी 

भरुन काढत नाही. पोटाची भकू क्षमिीत नाही.  

 आपल्र्याच दशेात आपलेच शत्र ू आह.े आम्हाला 

भाकरीसाठी आजही लढािे लागते. भांडण लािणार् र्या मंथरा 

दरूच राहतात. मात्र भांडण लागल्र्यािर आमचेच भाऊ बवहण 

मरतात. त्र्या मंथरा आम्ही मेल्र्यािर घर तोडल्र्याची मजा 

पाहतात.  

 मी.... हा साविनंद, कामगारांसाठी लढणार. त्र्यांचे दःुख दरू 

करणार. त्र्यांची अंतगवत भांडणं वमळिणार. त्र्यांचा अन्न, िस्र, 

वनिारा भागविणार. त्र्यांच्र्या मनात माझ्र्या विषर्यी आदर 

भरणार.  
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 शेतकरी सुखी तर जग सखुी असं पसु्तकातच आह.े 

प्रत्र्यक्षात नाही. प्रत्र्यक्षात आम्ही शेतक-र्यांना विकार्यला 

वनघालो असं िाटतं. आिश्र्यक मावहती छापनू वमडीर्या त्र्यांना 

सखुी करण्र्याचा प्रर्यत्न करत असते. पण तेही हतबल ठरतं. 

सरकारची ध्रे्यर्यधोरणं त्र्यांना आत्महत्र्या करार्यला भाग पाडतं. 

लोकांच्र्या चेहर् र्यािर खरं तर आत्मविश्वास वदसत नाही. 

स्िातंत्र्र्य तर नाहीच नाही.  

 झोपडपट्टी पासनू तर टोलेजंग इमारतीपरं्यत कधीही स्ितंत्र 

विचारांची गंगा िावहली नाही आवण जेव्हापरं्यत र्या दशेात 

लेखक, किी, पेपरिाले, कामगार, शेतकरी, झोपडपट्टीिाले, , 

बालमजरू, गरीब दीन दवलत र्यांचे हक्क जोपासल्र्या जाणार 

नाहीत, तेव्हापरं्यत र्या वनभेळ स्िातंत्र्र्याचा काहीच उपर्योग 

होणार नाही.  

  

 

परुते पािणेअकरा िाजले होते. आज जरा तो लिकर 

वनघाला होता. आज कारखाना बंद आह ेकी कार्य असं िाटत 
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होतं. कारण अद्याप भोंग्र्याचा आिाज आला नव्हता. तसं 

रघनुाथचं घर आलं. त्र्यानं रघनुाथला आिाज वदला. तसा 

रघनुाथ बाहरे आला. तो तर्यारी करुनच होता. पण त्र्याच्र्याही 

मनात विचार होता.  

“"रघनुाथ, चालत नाही का?” 

“अरे, आज संप आह ेम्हणतेत.” 

“आज न काल संप! तेही आपल्र्या कारखान्र्यात!" 

“हो, संप आह ेआज.” 

“तलुा कोण सांगत होतं.” 

“कळलं मला कसंतरी. आता त्र्या संपकर् र्याईले प्रोत्साहन 

द्याले जािं म्हणतो.” 

“जशी तझुी इच्छा. मी तर्यारच आह.े पण संपक-र्यांनी असा 

तडकाफडकी वनणवर्य कसा घेतला संपाचा.” 

“त्र्याचं असं का आपल्र्या कारखान्र्यात गणबानं आत्महत्र्या 

केली.” 

“गणबा, तो बार्यलरिर राहात होता तो.” 
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“ह ंतोच तो.” 

“का बरं केली आत्महत्र्या?” 

“मले तं िाटते ते आत्महत्र्या नार्य. त्र्याले मालकानंच मारुन 

टाकलं असन भट्टीत.” 

“का बरं?” 

“अरे, तो र्यवुनर्यन लीडर बनाले पाहात होता नं. तो संघटन 

बनिाची आन ्कामगाराले एकत्र कराची कोशीश करत होता. 

तेच कारण असन.” 

“हो, मलाही तसंच िाटतं. हा आपल्र्यासाठी पढुं जड जाईल. 

असं िाटलं असेल मालकांना. पण तो तर कामगारांना न्र्यार्य 

मागत होता.” 

“तेच तर.... तो न्र्यार्यच तर नार्य पाह्यजे मालकाले. त्र्याईले 

तसं िाटत नार्य. विनाकारण बंड करतेत ह ेकामगार असं िाटते 

मालकाले. वबचारा गेनबा. लहान लहान दोन पोरं आहे म्हणतेत 

रे. त्र्याची बार्यको तं कोिळर्या िर्यातच विधिा झाली रे. 

कामगाराले न्र्यार्य नार्य रे. काहीही अत्र्याचार होिो. सगळं सहन 
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करा. अरे त्र्याच्र्यासाठी राबतो आपण तोच शेिटी मसु्कटात 

मारुन जातो रे.” 

“रघनुाथ, तसंच आह.े त्र्या गेनबाचं स्थान आपण घ्र्यार्यचं.” 

“ह ंआन ्उद्या भट्टीत वबनाबोलानं जळाचं.” 

“आपण तर आतं म्हातारे झालो रे. आपल्र्याला आज ना 

उद्या मरण र्येणारच रे.” 

“तचू कर ह ेफालतचूे कामं. मले नार्य मरार्यचं आतंच.” 

“त ूका अमर होिनू आला? कधीच मरणार नाहीस का?” 

“तसं नाही रे. पण.....” 

 साविनंद हा जिळपास पन्नासच्र्या िर गेला होता. त्र्याचे 

काळेभोर केसं आज पांढरे झाले होते. डोळे खोल गेले होते. 

गालाची हाडं बसली होती. कपाळािर थोडेच केसं वशल्लक 

होते. म्हातारपण स्पष्ट जाणित होतं. तरीही तरुणाईची छटा 

पसुटशी जाणित होती. शरीरर्यष्टी वथजली होती. पण तरीही 

गेनबाची जागा घ्र्यार्यचं त्र्यानं ठरिलं होतं.  
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 गेनबा हा सिवसामान्र्य माणसू होता. त्र्याची पत्नी सुंदर होती. 

लग्नाला फक्त पाच सहा िषवच तेिढे झाले होते. त्र्याला 

कामगारांची वपळिणकू कधीच खपत नव्हती. एरिी र्या 

कामगारांच्र्या वपळिणकुीला तोच आव्हान दते होता. तो 

कारखान्र्यातील मालकाला नेहमीच आव्हान द्यार्यचा. जण ू

म्हातारी मंडळी काहीच करु शकत नाही असं त्र्याला िाटार्यचं. 

तो साविनंदचाच वशष्र्य होता. साविनंदचे विचार त्र्याला पटत 

होते. नव्ह ेतर काही सल्लामसलतीच्र्या िेळी तो साविनंदला 

विचारार्यचा. र्यातच तरुण वमत्र गोळा करुन त्र्यानं संघटन तर्यार 

केलं होतं. दररोज वमत्रांना तो कामगारांच्र्या वपळिणुकीचे धडे 

द्यार्यचा. तसा तो मरणाला भीत नव्हता. त्र्याला मावहत होतं की 

कधी ना कधी मरण तर र्येणारच आह.े पण वनरथवक मरणाला तो 

घाबरत होता. कोणतंतरी महान कार्यव करतांना आपल्र्याला 

मरण र्यािं असं त्र्याला िाटार्यचं.  

 मतृ्र्य ू एक शाश्वत सत्र्य आह े असं त्र्याला िाटार्यचं. सिव 

दःुखातनू मतृ्र्यचू आपल्र्याला मकु्त करु शकतो असंही त्र्याला 

िाटार्यचं. र्याच कारणानं तो कामगारािरील अत्र्याचार दरू 
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करण्र्यासाठी लढा दते होता. कामगाराला वचथविण्र्यासाठी तो 

प्रर्यत्नशील राहात असे.  

 कुत्र्र्यासारखं मरण त्र्याला चकुचकुल्र्यासारखं िाटत होतं. 

रणांगणात मरण रे्यणं ह े भाग्र्याचं लक्षण असतं असं त्र्याला 

िाटार्यचं. मेल्र्यानंतर कोणीच दःुखी होत नसतो असंही त्र्याला 

िाटार्यचं. मेलेल्र्या माणसांच्र्या मतृ्र्यचूं जेिन सगळे करतात. 

फक्त उरतात ते संदभव.... जुन्र्या आठिणींचे. दोन वदिस कोणीही 

दखुिटा साजरा करतो. मग सगळं व्र्यिवस्थत होतं. कोणाचं 

कोणािाचून अडत नाही असंही त्र्याला िाटार्यचं.  

 दोनतीन िेळा मालकानं त्र्याला समजािलं होतं. कारण 

त्र्यानं त्र्या कारखान्र्यातील लोकांना भडकवितांना त्र्यांनी पावहले 

होते. त्र्यानं पगार जास्त उचलािा. पण तोंड बंद ठेिािं असंही 

सांवगतलं होतं. पण गेनबाला िाटत होतं. मला पगार कमीही 

वमळाला तरी चालेल. पण मी चपू राहणार नाही. माझ्र्या 

कामगार मंडळींना पगार जास्त भेटािा असं त्र्याला िाटार्यचं. 

माझ्र्या कामगार वमत्रांचा पगार िाढािी हे वनत्र्य िाटार्यचं. 

त्र्यासाठीच तो प्रर्यत्नशील असार्यचा.  
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 तो कामगारांचा नेता होता. कदावचत र्याला ठार 

केल्र्यावशिार्य पर्यावर्य नाही असं मालकाला िाटत होतं. िेतन 

जास्त दिेनूही तो न वस्िकारता फक्त कामगारांना वदिसेंवदिस 

भडकितो आह े र्याकडेही मालकांचं सतत लक्ष असार्यचं. 

अशाने तर कारखाना बंद होि ू शकते असं त्र्यांना िाटार्यचं. 

म्हणनू त्र्याला संपिलंच पावहजे असा विचार करुन मालकानं 

डाि साधला होता. तसाही तो धोक्र्याच्र्याच वठकाणी काम 

करीत होता.  

 बॉर्यलरचा एक भाग धोक्र्याचा होता. रे्यथनुच सिव भागात 

उजाव परुिली जात असे. एरिी हा भट्टीचा भाग होता. एखाद्याला 

इथं मारुन टाकणं सहज शक्र्य होते. एखाद्यानं काही कमी जास्त 

केल्र्यास त्र्याला भट्टीत टाकल्र्या जात असे. ज्र्या भट्टीत 

क्षणाधावत हाडाचा चरुाडा होत असे. त्र्याचं अस्तीत्िही उरत 

नसे.  

 गेनबा बार्यलरिर काम करार्यचा. वतथं त्र्याची वमत्र मंडळी 

भरपरू होती. ती वमत्रमंडळी असल्र्यानं त्र्याला मारणं शक्र्य 

नव्हतं. मालक संधीच शोधत होता. कदावचत त्र्याला भट्टीत 

त्र्यांनी टाकलंही असतं. पण कामगार त्र्याच्र्यासाठी जीि की 
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प्राण होते. ते नोकरी सोडू शकणार होते. पण त्र्याला सोडणारे 

नव्हते. त्र्यामळंुच मालकाला त्र्याला मारणं शक्र्य नव्हतं. 

घराकडे जातांना मारािे तर वतकडेही कामगार राहातच होते. 

वशिार्य हचे त्र्याचे कामगार वमत्र सोबत र्यार्यचे, सोबत जार्यचे.  

 आज मालकानं वनधावर केला होता. आज कारण शोधार्यचं 

पण गेनबाला मारार्यचं. सुदिैानं साविनंद ि रघनुाथलालाही 

कामािर िेळ झाल्र्यानं ते कारखान्र्यात नव्हते. रमेशही सटु्टीिरच 

होता. काही वमत्रही आज कामगार वदिस असल्र्यानं सटु्टीिर 

होते. वहच नामी संधी मालकासमोर चालून आली. र्योजना 

आखली गेली ि र्योजनेची पतुी करण्र्यासाठी कार्यविाही सरुु 

केली.  

 आज तपासणीचा बहाणा करुन मालक बार्यलर विभागात 

आला. त्र्याचेबरोबर त्र्याचे वपटू्ट होतेच. मवशनमध्रे्य माल 

भरतांना साविनंद वदसला नाही. तसंच वशलाई करतांना 

रघनुाथही वदसला नाही. त्र्यानंतर मालक कारखान्र्यातील 

मंवदरात गेला. त्र्यानं पजुा केली. तसा प्रसाद घेिनू तो वनघाला. 

त्र्याच्र्या डोक्र्यािर आज काळच सिार झाला होता.  
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 मालकच तो.... त्र्या मालकासमोर आज त्र्याच मंवदरातील 

दिे झकुला होता. सिांना जीिनदान दणेार् र्या दिेाला आज 

मालकानं विकत घेतलं होतं. त्र्या दिेाला काही निश कबूल 

करुन.  

 पजुारी त्र्याचा नोकरच. त्र्यानंही त्र्याच्र्या मनात आशा 

वनमावण करुन वदली होती.  

 

 

 मालक झपाझप पािले टाकत वनघाला. त्र्याच्र्या मनात राग 

होता. डोळे लाल होते 

 मालक आधी संगणक विभागात गेला. त्र्यानं तेथील 

हालहिाला विचारला. त्र्यानंतर तो तेलघाणीकडं गेला. वतथं 

रमेश वदसला नाही. मालकाला समाधान िाटलं. वतनही 

गेनबाची महत्िाची माणसं. आज कारखान्र्यात आले नव्हते. 

वहच संधी. आज मालकालमोर चाल ूआली होती.  

 रमेशची विचारपसू करुन मालक थेट बार्यलरकडं िळला. 

त्र्यानं खालूनच गेनबािर एक कटाक्ष टाकला. गेनबा काम 
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करीत असतांना आपल्र्या वमत्रांसोबत मालकासमोर बोलतांना 

वदसला. कदावचत चोराच्र्या मनात चांदण्र्यागत तो त्र्या वमत्रांला 

आपल्र्याविरोधात भडकिीत आह ेअसं मालकाला िाटलं.  

 गलुामी अशी सहन करा, ज्र्यात काहीतरी अथव आहे असे 

गेनबा म्हण्र्यचा. आई िवडलांचं ऐकणे ही दखेील एक गलुामीच 

आह.े पण त्र्यात काहीतरी अथव असतो. त्र्यावशिार्य आपलं 

भविष्र्य घडत नाही. पण र्या कारखान्र्यात तटुपुंज्र्या पगारासाठी 

मालकांना दबेल राहू नरे्य असं गेनबा सांगार्यचा. असं 

ढोरासारखं काम. उलट पगार कमी. ह्या गोष्टी मालकाला 

िारंिार खटकत होत्र्या. तेच ते गेनबाचे शब्द आठित होते. 

आपण फक्त आपला हक्कच मागतो असं म्हणणंही मालकाला 

आठित होतं. तसा त्र्याच्र्या मनाचा चरफडात होत होता.  

 वमत्रांनो, आपण संघटीत झालो पावहजे. कारखान्र्यातल्र्या 

वपळिणकुीचे हत्र्यार आपण झालोच पावहजे. र्या मालकांना 

धडा वशकिलाच पावहजे. ह ेसगळं मालक आठित होता.  

 ''मालक आले मालक" कोणीतरी म्हणालं. सिवजण चपू 

झाले. गेनबाही चपूच होता. पण गेनबाची कुजबजू मालकानं 

ऐकली होती. तसा मालक म्हणाला,  
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“गेनबा$$" 

 अवतशर्य आिेशात मालकाचा शब्द. रागाच्र्या भकंुपातील 

तो शब्द. जमीन फाटल्र्यागत तो शब्द वनघाला. सगळेजण 

घाबरले होते. मालक कार्य करतो ह ेस्तब्ध होिनू पाहात होते. 

एिढ्र्यात गेनबा हळू आिाजात म्हणाला,  

“कार्य झालं मालकसाहबे?” 

 गेनबा घाबरला नव्हता. तो पनु्हा म्हणाला,  

“मालक, कार्य झालं? तमु्ही का रागिलात? मी तर असं 

काहीच बोललो नाही.” 

“गेनबा, एक शब्दही बोलू नगंस. तू र्या लोकांना 

भडकितोस.” 

“कोण म्हणतो मालकसाहेब?” 

“मी बरेचदा ऐकलं.” 

“मालक, मी फक्त माझा हक्क मागतोर्य. माझा पगार नका 

िाढि.ू पण माझ्र्या र्या वमत्रांचा तर िाढिा. र्या महागाईच्र्या 

काळात अल्पिेतनानं आमचं पोट भरत नाही.” 
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“म्हणजे पगार पाह्यजे, तोही जास्त.” 

“हो साहबे, आपण आमचे अन्नदाते आहात. सरड्र्याची 

धाि कुपापरं्यत. तशी आमच्र्या कामगारांची तुमच्र्यापरं्यत. 

आम्ही फक्त तमुच्र्यापरं्यतच रे्यणार. तेव्हा आपण पगारिाढ 

करािी ही विनंती.” 

“पगारिाढ पावहजे. वमळन. पण त्र्यासाठी तलेु आपला जीि 

द्यािा लागन.” 

“म्हणजे, मी समजलो नाही.” 

“तलेु मरा लागन.” 

“मालक, ह ेका बोलून रावहले. अहो, मी जरी संपलो तरी 

कामगार आपला हक्क सोडणार नाही. माझ्र्या बवलदानातून 

शेकडो कामगार नेते तर्यार होतील. ते आपला हक्क मागतील. 

तमु्हाला त्र्यांचा हक्क द्यािाच लागेल.” 

“म्हणजे तलेु मरणाची भीती नार्य िाटते.” 

“मालक, मतृ्र्यलूा सगळेच घाबरतात. सगळर्यांनाच जगणं 

वप्रर्य असतं. मला दखेील आह.े माझ्र्या मतृ्र्यनंूतर तर सिांनाच 
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िेतनिाढ वमळत असेल तर, मला मरण वप्रर्य आह.े पण ह ेसमज ू

नका की माझ्र्या मरणानंतर ह ेकामगार चूप बसतील.” 

“तर मग तलेु तर मारलंच पाह्यजे. पाह्यतो कसे हजारो 

कामगार पगार िाढिनू मांगतेत ते. आमच्र्या समोर कोण रे्यतेत 

तेच पाह्यतो मी.” 

 मालकानं बोलल्र्याचा अिकाश. सोबत आलेल्र्या 

चमच्र्याच्र्या साहाय्र्याने मालकानं गेनबाला उचललं आवण त्र्या 

बार्यलरच्र्या धगधगत्र्या आगीत टाकून वदलं. क्षणातच गेनबाचं 

संपणुव शरीर त्र्या बार्यलरच्र्या आगीत जळून भस्म झालं. त्र्याच्र्या 

हाडाचाही एक तकुडा उरला नाही. तसा मालक उिवरीत 

कामगारांना म्हणाला,  

“खबरदार, र्याद राखा. माझ्र्या विरोधात गेल्र्या तर..... 

असाच र्या बार्यलरमंधी एकाएकाले टाकून जाळून टाकीन. 

परुािेबी रार्यणार नार्य.” 

 सगळेजण वभरवभर पाहात होते. कोणाची बोलार्यची ताकद 

नव्हती. ते सगळे घाबरले होते. गेनबाची वचता त्र्यांच्र्या 

घाबरल्र्याची पािती दते होती. अगडबंब आग मनात धमुसत 
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असतांनाही ते चपू होते आवण त्र्यांना चूप राहाणं भागही होतं. 

नाहीतर मालक र्याचक्षण गेनबासारखं आपल्र्यालाही आगीच्र्या 

स्िाधीन करेल र्याची त्र्यांना खात्री पटली होतीच.  

  

बार्यलरिर खपु खपु वमत्र होते. गेनबाला त्र्यांच्र्याबद्दल खपु 

सार् र्या अपेक्षा होत्र्या. पण कोणीही धािलं नव्हतं. कारण 

त्र्यांनाही िाटत होतं की आपलीही गत अशीच गेनबासारखी 

होईल. गेनबा कामगारांसाठी मतृ्र्य ूपािला होता. आपलं जीिन 

संपिलं होतं. त्र्याला एक आशा होती की आपल्र्या मतृ्र्यनंूतर 

आपल्र्या राखेतून वकत्रे्यक गेनबा तर्यार होतील. ते र्या 

मालकाला धडा वशकितील. त्र्यानं तर हसतहसत मरण 

वस्िकारलं होतं. उद्याचा कामगार सखुी व्हािा. त्र्यांनाही 

पगारिाढ ि सखुसोर्यी वमळाव्र्यात. हाच उद्दशे होता.  

 एक िेगळीच चकू आपल्र्या हातनू घडत आहे र्याचा भास 

कामगारांना जाणित होता. एरिी भर्याण तरीही शांतता होती. 

मालकाविषर्यीच्र्यी पणुव श्द्धा मािळल्र्या होत्र्या. प्रत्रे्यकाला 

आपल्र्या जगण्र्याची आशा लागली होती. घरच्र्या लोकांच्र्या 

नव्ह े तर पररिाराच्र्या काळजीने आज त्र्यांच्र्यामधील गेनबा 



कामगार अंकुश शशंगाडे 

112 
ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.in 

समाप्त करुन टाकले होते. मालक नकोसा िाटत होता. नव्ह ेतर 

ही नोकरी र्याचक्षणी सोडून द्यािी असं िाटत होतं. पण उपार्य 

नव्हता. बाहरे नोकर् र्या वमळत नव्हत्र्या. कामगारांना कोणी 

कुत्रंही विचारत नव्हतं. वशिार्य बहुतेक सिांचेच वििाह झाले 

होते. त्र्यामळंु लेकरं कशी पोषता रे्यईल ही वचंता होती.  

 गेनबाला विनाकारण मारलं आह.े र्याची प्रत्रे्यकाला जाणीि 

झाली होती. पण प्रत्रे्यक जण तोंडातनू िदार्यला तर्यार नव्हता. 

कामगार राज्र्यांची स्िप्न सगळे पाहात होते. सगळेजण स्िप्न 

रंगिीत होते. पण कोणी आता पढुाकार घ्र्यार्यला तर्यार नव्हतं.  

 गेनबाचं कुटंूब ओस पडलं होतं. मात्र मालकशाहीच्र्या 

चेहर् र्यािर आनंदाच्र्या छटा होत्र्या. गेनबाच्र्या मतृ्र्यनंू 

आपल्र्याला बरंच काही वमळालं आह ेअसं मालकाला िाटत 

होतं. जण ूप्रकाशाची एक लहर त्र्यांच्र्या हातून चमकून जात 

होती. सगळीकडं स्तब्ध िातािरण.. ते मौनत्ि शेिटी 

मालकानंच तोडलं.  

“गेनबासारखे हाल जर स्ितःचे करुन घ्र्यार्यचे असन तं 

तमु्हीबी गेनबासारखेच िागा. तमु्हाले मनाई नार्य. जर माझ्र्या 

मनाप्रमाणं िागान तं तमु्हाले सखुच सुख आह ेआन ्लाभदार्यक 



कामगार अंकुश शशंगाडे 

113 
ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.in 

जीिन जगाचं असन तं तुु ुम्हाले माझ्र्या मनाप्रमाणं िागाच 

लागन.. जरी तमुचा दशे स्ितंत्र झाला असन. तरी इतं तमु्ही 

स्िछंद नार्य. का तं हा कारखाना आमचा आह.े आम्ही र्याचे 

मालक आहो. तमु्ही नोकर. ह ेलक्षात घ्र्या. खाले प्र्याले दशे दते 

नार्य. आम्ही दतेो. बाहरे नोकर् र्या विकत वमळत नार्य. आमच्र्या 

कारखान्र्यात तुम्ही जगता. नार्यतं आतापरं्यत उपासानं मेले 

असते तमु्ही. आम्ही तमु्हाले जगिलं. जगत राहा. आता 

जीिनाचा वनखळ आनंद घ्र्या. र्या कारखान्र्यात रार्यण्र्यात मजा 

आह.े माझं बननू. तमु्ही माझं अस्तीत्ि विसरल्र्या. तर वमही 

तमुचं अस्तीत्ि विसरलो म्हून समजा. म्हणून मी का सांगतो ते 

लक्ष दिेनू आर्यका. र्या कारखान्र्यात आतं का घडलं का नाही 

ह े बाहेर जाले नोको. नार्यतं गाठ माझ्र्याशीन आह.े कोणी 

विचारलंच तर सांगा, गेनबा कामािर आलाच नार्य. गेनबाची 

हजेरीच लािली नार्य मी. अन ् जर का असं घडलं तं र्या 

बार्यलरिर जे आहते नं, त्र्याईले इतंच टाकीन भट्टीत. मी मालक 

आह.े र्या कारखान्र्यात फक्त माझाच हुकूम चालन. तमुचे हुकूम 

तमु्ही घरी ठेिनू रे्यत जा. अन ्तमुचे हुकूम चालिाचे असन तं 

नोकरी सोडून दसुरीकड काम पाहा. कारखान्र्याची अब्र ूराखा. 

त्र्यातच तमुचं भलं आह.े कारखान्र्याची इज्जत तमु्हीच िाढि ू
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शकता. आता मी जातो. र्या गोष्टी र्याद राखा. तुम्ही का र्या गोष्टी 

विसरले का मीबी तमु्हाले विसरलो समजा. म्हणा 'गेनबा आज 

आलाच नार्य' 

 सगळेजण मालकापाठोपाठ म्हणाले, 'गेनबा आज आलाच 

नार्य. ' 

 सगळीजण मेढरं होती. मेंढरासारखी खाली मान घालनू 

ऐकत होती. कोणीही त्र्या मालकाच्र्या विरोधात जार्यला तर्यार 

नव्हतं. िा बोलार्यलाही तर्यार नव्हतं. कारण त्र्यांची घाबरगुंडी 

उडाली होती. पण गेनबा आठिणीतनू बाहेर गेला नव्हता एक 

मन सांगत होतं की मालकाला धडा वशकिार्यला हिा तर दसुरं 

मन सांगत होतं. मालकाचंच ऐकािं. कार्य करािे सचुत नव्हते. 

विचाराच्र्या चक्रव्र्युहात ते अडकून पडले होते.  

  

 

मालक वनघून गेला होता. आता सिव कामगारांनी वदघव श्वास 

घेतला. फार मोठ्र्या संकटातनू आपली सटुका झाली ह ेत्र्यांना 
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िाटार्यला लागलं. आता मात्र त्र्यांना तोंड फुटले होते. जी तोंड 

मालकासमोर वचडीचपू होती.  

“मालक म्हणजे हुकूमशहाच. त्र्यांनी जे काही केलं, ते बरं 

नाही केलं. वबचारा गेनबा, फुकटच मारला त्र्याला. र्या 

मालकाला दिे माफ करणार नाही. आपल्र्यासाठी तो झटत 

होता वबचारा. संघटना बनिार्यची त्र्याची इच्छा होती. तो 

आपल्र्यासाठी मेला. आपण त्र्याचं ऋण कधीच चकुि ूशकणार 

नाही. आपल्र्याला न्र्यार्य वमळाला पावहजे, र्यासाठीच त्र्याचं 

बोलणं होतं. बघा त्र्यानं मरण कसं आनंदानं वस्िकारलं आह.े 

मरणाला तो समोर गेला. आपल्र्यासाठी पोराबाराची, 

मार्यबापाची, पत्नीची वचंता त्र्यानं केली नाही. लढत रावहला. 

आपण खरं तर न्र्यार्य वमळिनू वदला पावहजे.” 

“र्याचं मरण जिळ आलं िाटते.” संपत म्हणाला.  

“अबे चपू राहा नं बे.. तमुची कामगारिाणी तमुच्र्याजिळच 

ठेिा. ते कामगारिाणी आपल्र्याले काही पोटभर अन्न दते नार्य. 

र्या भाकरीनंच तं आपल्र्याले बंवदस्त केलं. नार्यतं कोण आर्यकत 

होतं मालकाचं. अबे चपू राहा.. मालकाचे इतं चमचे लर्य 

आहते. तो मालक तसाबी सांगनू गेला का रे्यतली गोष्ट रे्यतंच 
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ठेिा. नार्यतं र्याच भट्टीत टाकीन गेनबासारखा. जर मराचंच 

असन तं अशा गोष्टी करा बा.” 

“अरे तझुं म्हणणं बरोबर आह.े पण पण करािं. जीि तडपतो 

आह.े. मानत नाही आह.े िेदना होत आहते मनात. कार्य करु 

तो कामगार बंध.ू कामगारांसाठी लढत होता. अरे तो 

कामगारांसाठी लढला नसता तर, जीिंतच रावहला नसता. 

माझा पगार कापा, पण कामगारांना पगारिाढ द्या. असं तो 

म्हणत होता. अन ्आपण स्िाथी, तो मालक मारत असतांनाही 

धािलो नाही. अरे आपली एकजटूच नाही. एकजटू असती तर 

त्र्यानं वहमंत केली असती का मारार्यची. आपण जनािरापेक्षाही 

वनलवज्ज आहोत. डुक्कर तरी बरं. ते तर फक्त विष्ठाच खाते. 

आपण तर त्र्यापेक्षाही भरं्यकर खातो. मी काही खोटं बोलत 

नाही. जे सत्र्य आह ेतेच बोलतो.” 

“तहु्या सत्र्याले कोण मोजते भाऊ. जर धािलो असतो ना 

मंगाशीन. तं आपल्र्यापैकी पनु्हा एक भट्टीत गेला असता.” 

“अन ्तो िाचला असता का? त्र्याला नसता टाकला का 

उभा भट्टीत.” 
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“हो, पण उद्या आपल्र्याले कामािर तरी रे्यता आलं असतं 

का? आपण कामािर राह्यलो नसतो. आपल्र्याले कामािरुन 

काढून टाकलं असतं.” 

“काढलं असतं तर काढलं असतं. आपण त्र्यांच्र्याच 

कारखान्र्यािर अिलंबनू राहार्यचं का? साधा चार्यपानाचा ठेला 

जरी लािला तं आपलं पोट भरते. वनदान पोटापरुते पैसे तर 

कमािता रे्यते. असे हाल होणार नाही. वबगर गुन्ह्यानं तर मरािं 

लागणार नाही.”दामोधर बोलत होता.  

“दामोधर तहंु्य म्हणणं बराबर आह ेबाबा, पण चार्यपानाचेबी 

धंद े आजकाल जास्त झालेत. अशा धंद्यापासून आपनू 

मागासले झालोत म्हूनच तं पार्य पकडा लागते मालकाचे. कमी 

पैशात बी जास्त काम करा लागते साहबेाचं. कोणालेबी काम 

वमळत नार्य. वशिार्य कुटंूबवनर्योजनबी र्याले जबाबदार.” 

भगिानदास बोलत होता. त्र्यािर संपत म्हणाला.  

“र्याचं म्हणणं बी बराबर. कारण र्या श्ीमंत लोकाईच्र्या इतं 

भरमसाट पैसा रािनूबी र्याईले पोरं वकती तं दोन. अन् 

आपल्र्यापाशी पैसा कमी असनूबी पोरं वकती तं भरमसाट. मंग 
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पैसा कसा पुरल आपल्र्याले. र्यामळेुच आपनू आपल्र्या पोरांले 

बी वशकि ूशकत नार्य.” 

“गेनबा कामगार कामगार म्हणत मेला. त ू पैसा पैसा करत 

मर. अन् मालकाले मावहत होि ूद.े मंग पार्य. तुलेबी भट्टीत कसा 

टाकते तं.” 

“मी तं बा नोकरीच सोडतो उद्यापासून. कोण मरण 

गेनबासारखं. मी होटलात कपबशा धईुन. ते परिडन. पण ह े

नार्य परिडत रे बािा.” 

 

 

 दामोधरचं आज कामात मन लागत नव्हतं. तो वदिसभर 

उदासच होता. केव्हा केव्हा सटुी होते अन ् केव्हा केव्हा घरी 

जातो असं त्र्याला िाटत होतं. रात्रीला अकरा िाजता 

कारखान्र्यातील मजरूांना सटुी होत होती. सटुी रात्री होिनूही 

रस्त्र्यानं जाता जाता गेनबा मागवदशवन करीत असे. सारं आठित 

होतं आज दामोधरला. आजही तो कमगारासोबत वमळून 

आला होता. मी कामगारांसाठी वमटलो तरी चालेल. पण 
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कामगार सुखी व्हार्यला हिा असं गेनबाला िाटत होतं. तो 

अकरा िाजण्र्याची िाट पाहात होता. केव्हा केव्हा सुटी होते 

अन ् केव्हा केव्हा गेनबाच्र्या मतृ्र्यचूी बातमी बाकी कामगार 

बंधूंना सांगतो असं त्र्याला होिनू गेलं होतं.  

 एकदाचे अकरा िाजले ि भोंगा िाजला. तशी कामगारांना 

सटुी झाली. त्र्यांनी कारखान्र्यातील कपडे उतरिले ि घरचे 

कपडे िापरले. तसे ते कारखान्र्यातील कपडे कारखान्र्यात ठेित. 

घरी नेत नसत. पण दामोधरनं आपले कपडे आज वपशिीत 

भरले. जण ू काही त्र्याला आजपासनू शेिटचा रामराम 

ठोकार्यचा होता. त्र्याच्र्या मनात खपु सारे विचार होते. त्र्याला 

गेनबाच्र्या मरणाची वचंता सताित होती.  

 दामोधरला कुत्र्र्यासारखं मरण हिं नव्हतं. त्र्याला ही 

िाघासारखं िागण्र्याची सिर्य होती. त्र्या भ्र्याड शेळर्या 

मेढ्र्यांसारखं शंभर वदिस जगण्र्यापेक्षा एकच वदिस िाघासारखं 

जगनू मरािं असं त्र्याला िाटत होतं. त्र्याची शरीरर्यष्टी चांगली 

होती. उंच पुरा ि वधप्पाड. तरीही दपुारी त्र्यानही मालकापढुं 

बदु्धी गहाण ठेिली होती. आता मात्र पश्चाताप रे्यत होता.  
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 कारखान्र्यातील आपल्र्या विभागातून वनघालेली मंडळी. 

कारखान्र्याचं फाटक रे्यताच सािध व्हार्यचे. कारण तपासणी 

व्हार्यची. कोणी काही कारखान्र्यातील िस्तू चोरुन नेत तर नाही. 

तसे आजही सगळे रांगेत लागले आपली तपासणी करुन 

घ्र्यार्यला. तपासणी दरम्र्यान वखसे, वपशव्र्याचा तपास होि ू

लागला. दामोधरचाही नंबर आला ि त्र्याच्र्या वपशिीत कपडे 

वदसले. विचारणा झाली असता दामोधरनं म्हटलं, 'कपडे खराब 

झाल्र्याने धुिार्यला नेत आह.े ' तसं धिुार्यला न्र्यार्यची परिानगी 

होतीच.  

 वधप्पाड दहे दामोधरचा. पण त्र्या दहेाचे मालकासमोर तकुडे 

तकुडे झाले होते. दामोधरचे वखसे तपासताच एक लोखंडी िस्त ू

हाताला लािली. ती बाहरे काढार्यला लािली. ती तंबाखचूी 

डबी वनघाली.  

 तंबाख.ू... कामगारांना जीिनात साथ दणेारी. रात्रीच्र्या िेळी 

माल मशीनमध्रे्य भरतांना साविनंदला जेव्हा झोप रे्यत असे, 

तेव्हा तो अख्खखी रात्र र्या तंबाखचू्र्या नशेतच घालित असे. 

तसेच रकिालेही रात्र जागतांना र्या तंबाखचू्र्या शेिनातनूच रात्र 

काढतात. कारखान्र्यातील िार्य ूकधीकधी पोटात जािनू पोट 
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वबघडार्यच,ं तेव्हा हाच तंबाख ू ते पोट साफ करार्यला मदत 

करार्यचा. तसं पावहल्र्यास र्या कामगारांच्र्या जीिनात त्र्या 

तंबाखाला अनन्र्यसाधारण महत्ि होतं. जर कधी कामात 

कंटाळा िाटलाच तर हा तंबाख ूकामगारांच्र्या जीिनात निीन 

उत्साह भरार्यचा.  

 तंबाख ू पाकीटिर वलवहलेले असार्यचे की तंबाख ू खाणे 

आरोग्र्याला हानीकारक आह.े तरीही ते तंबाखू खार्यचे. 

तंबाखपूासनू ककव रोग होतो ह ेकामगारांना मावहत होतं, तरीही 

ते तंबाख ूसेिन करार्यचे.  

“ह ेकार्य आह?े” 

“माचीस आह ेजी.” 

“कार्यले आणली?” 

“....” 

“ह ेआणा लागते का? मालकाले मावहत झालं तं नोकरीिरुन 

काढन नं गड्र्या.” चौकीदार म्हणाला.  

“भाऊ गलती झाली गा. आतं नार्य आणणार उद्यापासनू.” 
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 माचीस आणार्यला मनाई होती. कारण कारखान्र्यात आग 

लागण्र्याची भीती होती. तरीही काहीजण माचीस आणार्यचे. 

जेिन झाल्र्यािर ते विड्र्या फंुकण्र्याचे काम करीत.  

 चौकीदारानं माचीस जप्त केली. सिवच कामगार एक एक 

बाहेर आले. ज्र्यांच्र्याजिळ िस्त ूसापडल्र्या त्र्यांच्र्या िस्त ूजप्त 

झाल्र्या. सिांनी गेटच्र्या बाहरे असलेल्र्या सार्यकली काढल्र्या 

ि ते गोष्टी सांगत सांगत चाल ू लागले त्र्या कच्च्र्या रस्त्र्याने 

रात्रीच्र्या अंधारात आपले घर नापत. अशातच दामोधरनं 

गेनबाच्र्या मतृ्र्यचूी बातमी फोडली. हाहाकार माजला. क्षणातच 

ती बातमी िार् र्यासारखी त्र्या मजरूात पोहोचली ि ठरिलं गेलं 

की उद्या संप करार्यचा.  

 दामोधरनं बातमी सांगनू आपलं तोंड बंद केलं. तोही 

रस्त्र्यानं चालत होता. त्र्याला उद्याच्र्या पोटाचा प्रश्न सताित 

होता. कारण तो उद्यापासून कामािर रे्यणार नव्हता. त्र्यामळंु 

पोराबाराची वचंता त्र्याच्र्या मनात घर करीत होती. मात्र त्र्याच ं

मन सांगत होतं त ूकाही बांगड्र्या घातल्र्या का? लात मारुन 

पाणी काढ र्या कारखान्र्यात र्येण्र्यापेक्षा आवण गेनबाला न्र्यार्य 

वमळिनू द.े स्ितः वतखटमीठ खाल्लं तरी चालेल, पण र्या 
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मेंढरासारखं जग ू नको. त्र्यांना तर स्ितःची जाणीि नाही. 

अस्तीत्ि नाही. िाघासारखं वसंहासारखं जग. कुत्र्र्यासारखं जगू 

नकोस. र्या भांडिलशाहीला उखडून टाक.  

 संपत गेनबाचा चांगला वमत्र होता. पण स्ितःच्र्या 

स्िाथावसाठी त्र्यानं गेनबाची बातमी लपिली होती. गेनबा वदसत 

नसल्र्यानं लोकांना वचंता पडली होती. तसे तं ते चौकशी करु 

लागले होते. तेव्हा गेनबाचे वमत्र असलेल्र्या संपतला लोकांनी 

विचारलं की गेनबा कुठार्य? पण त्र्यानं काही उत्तर वदलं नाही. 

त्र्याला िाटत होतं की आपली नोकरी जाईल.  

 दामोधर गेनबाचा वमत्र नव्हता. कधी बोलणंही नव्हतं 

जास्त. पण त्र्याच्र्याजिळ माणसुकी होती. त्र्याचमळंु की कार्य, 

गेनबाच्र्या मतृ्र्यलूा न्र्यार्य वमळार्यला हिा म्हणनू त्र्यानं ती बातमी 

लोकांना सांवगतली होती. तेव्हा त्र्याच्र्या डोळर्यांतनू अश् ूढळत 

होते.  

 बातमी सांगतांना वनघालेले अश्.ू कोणीतरी म्हणालं,  

“त्र्याच्र्या कुटंुबाची सिव जबाबदारी आपण उचलनू घेि ू ते 

कुटंूब सक्षम होईपरं्यत. उद्याला आपण संप करु. जोपरं्यत 
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गेनबाच्र्या मतृ्र्यचूा मालक खलुासा करीत नाही. गेनबाच्र्या 

कुटंूबाला मालक आथीक मदत दते नाही. िाटल्र्यास आपली 

नोकरी गेली तरी चालेल. मंजरू..” 

“मंजरू.” काहींनी माना डोलिल्र्या. त्र्या रात्रीच्र्या गभावत 

कारखान्र्यातल्र्या मंद प्रकाशात त्र्यांच्र्या डोलणार् र्या मानाही 

स्पष्ट वदसत होत्र्या.  

“मग आताच ठरि.ू गेनबाला न्र्यार्य वमळिनू द्यार्यला कोण 

कोण तर्यार आह?े” 

 सिांनी हात िर केले ि होर्यचा जर्यघोष केला.  

“ह ं उद्या बधुिार. सिांनी कारखान्र्याबाहरे गोळा व्हार्यचं. 

कोणीही आतमध्रे्य जाणार नाही. बाकी कार्य करार्यचं ते 

पााहूर्या. जे आज कामािर नाहीत त्र्यांनाही फोन करुन 

सांगा.”मावणक म्हणाला.  

“आता जा सगळे घरी. वनिांत झोपा. उद्याला ठीक अकराच 

िाजता भेटू.” 
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 सिवजण आपआपली सार्यकल घेिनू वनघाले. रस्ता काही 

दरू ओबडधोबड असल्र्यानं ते पार्यीच वनघाले होते. काही 

िेळानं मखु्खर्य रस्ता रे्यताच ते रस्त्र्यािर सार्यकलिर स्िार होऊन 

वनघाले. ज्र्या पवतव्रता स्रीर्या त्र्यांची िाट पाहात होत्र्या. त्र्या 

स्रीर्या पिुीसारख्खर्या नव्हत्र्या. पिुीच्र्या स्रीर्या परुुषांच्र्या खांद्याला 

खांदा लािनू लढत असत. गागी, मैत्रेर्यीचा इवतहास होता. नव्ह े

तर सीताही रामासोबत िनिासात गेली होती. कैकेर्यीनं 

दशरथाचं सारथीपण वनभािलं होतं. अनसुर्यानंही पतीबरोबर 

विद्याथ्र्यांना विद्यादान वदलं होतं.  

 पतीबरोबर पत्नीने खांद्याला खांदा लािनू काम केल्र्यास 

पतीला र्या कारखान्र्यात काम करार्यची गरज नाही असं त्र्यांना 

िाटार्यचं. असं कामगारांना िाटार्यचं. बहुतेक कामगारांच्र्या 

स्रीर्या र्या काम करणार् र्या नव्हत्र्या. म्हणनूच मजबूरी सारखं र्या 

कामगारांना कारखान्र्यातील मालक अत्र्याचार करीत असला 

तरी ऐकािं लागार्यचंच.  

 रात्रीची िेळ. जिळपास घरी पोहोचार्यला साडे अकरा. 

साविनंदला वकंिा रघनुाथला आता सांगता रे्यत नव्हतं. उद्या 
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सकाळी कार्य ते करु असं िाटून संपाचा वनणवर्य तर कामगारांनी 

घेतला होता. कारखान्र्याला ते कुलपूच लािणार होते.  

 दामोधर घरी गेला खरा. पण तो वखन्न होता. त्र्याला िाटत 

होतं की गेनबाच्र्या मतृ्र्यलूा न्र्यार्य वमळेल कार्य? त्र्याच्र्या 

चेहर् र्यािरचे भाि त्र्याची पत्नी माधिीनं जाणली. वतनं 

विचारणा केली.  

“आज का बरं उदास?” जेिन करता करता माधिीनं 

विचारलं.  

“अगं आज कारखान्र्यात फार मोठी ददुिैी घटना घडली.” 

“कार्य झालं?” 

“अगं आमच्र्या कारखान्र्यातील एका मजरूाचा मतृ्र्य ूझाला.” 

“कसा कार्य?” 

“अगं मालकानं टाकलं भट्टीत त्र्याला.” 

“तमु्हाला कसं मावहत?” 

“माझ्र्या समोरची घटना.” 
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“बापरे! मालक असेही करतात.” 

“होर्य, तसंच झालं.” 

“मग आता कार्य करणार. ' 

“संप करणार आहते कामगार.” 

“तमु्ही ही.” 

“होर्य, मीही.” 

“मग नोकरी जाईल ना. अगं जाि ू द.े मी आजपासनू 

स्िावभमानानं जगार्यचं ठरिलं. पानठेला टाकीन. चहाठेला 

टाकीन. पण मी आता कारखान्र्यात जात नाही. कदावचत....” 

“कदावचत म्हणजे? तमु्हालाही टाकल भट्टीत मालक?” 

“त्र्यांचा कार्य भरिसा.” 

“वबन गनु्ह्यानंच.” 

“अं सांगता रे्यत नाही. त्र्यापरस आपला धंदा. मी त्र्या 

कारखान्र्यात जीि गहाण टाकत नाही.” 

“पण तमुचा धंदा चालल का?” 
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“चालेल नं. नाही चालल तं पाहू. लोकं तं चालितातच नं. 

अगं मी ज्र्या रस्त्र्यानं जातो, त्र्या रस्त्र्यानं म्हातारी म्हातारी 

मंडळी धंदा करतात. ज्र्यांच्र्याच रग उरली नाही तेही, पोटासाठी 

वबचारे राबतांना वदसतात. अगंही पोटासाठी िेश्र्याही आपलं 

शरीर विकते. इथं तं मी मेहनत करील म्हणतो. त्र्या 

कारखान्र्यातच तं का बसनू ठेितात?” 

“तोही धंदा बरा. पण आज तर लोकं मी डुबलो डुबलो 

म्हणतात.” 

“अगं धंदा जर बडुला तर कोणी धंदा करेल कार्य? ती 

सांगार्यची भाषा असते. कोणी वकतीही कमिो. सिांच्र्या मागं 

दःुख असतं. शहरात सिांच्र्या मोठमोठ्र्या इमारती आहते. 

कोणाचा पगार वतनशे आह ेतर कोणाचा तीस हजार. पण सगळे 

रडतच असतात. पैशाच्र्या बाबतीत. र्या पथृ्िीतलािर कोणीच 

सखुी नाही. कोणी कोणी आजारानं दःुखी असतो.” 

 

 दामोधरचं जेिन झालं होतं.. त्र्यानं हात धतुलं. तसा तो उभा 

रावहला. त्र्यानं अंथरुणाकडं पावहलं. पोरं झोपली होती. त्र्यानं 
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पोरांच्र्या कपाळािरुन हात वफरिला. तशी त्र्याच्र्या पोराची 

मवहनेवगनती भेट होत नव्हती. तो जेव्हा घरी र्यार्यचा. पोरं 

झोपलेली असार्यची. अन् जेव्हा उठार्यचा तेव्हा मलंु शाळेत 

गेलेली असार्यची. कोणत्र्याही स्िरुपात बोलणं बाप ि मलुात 

व्हार्यचं नाही. रात्री मलुांच्र्या असाच तो कपाळािरुन हात 

वफरिार्यचा ि झोपून जार्यचा. आजही त्र्यानं तेच केलं होतं. 

वहच हालत सगळर्या कारखान्र्यातील मंडळींची होती.  

 दामोधर झोपी गेला होता. एिढ्र्यात त्र्यानं स्िप्न पावहलं. 

तो चालला होता. एिढ्र्यात कारखान्र्याचं ते फाटक आलं. त्र्या 

फाटकासमोर गदी होती कामगारांची. कामगारांनी त्र्या 

कारखान्र्याला घेरलं होतं. म्हशाली धगधगत होत्र्या. कामगार 

कारखाना जाळणार होते. मात्र मालक हात जोडून विनिणी 

करीत होता. माफी मागत होता. पण कामगार मात्र ऐकण्र्याच्र्या 

तर्यारीत नव्हते.  

 अशातच अचानक डोळा उघडला त्र्याला आपण स्िप्न 

पाहात असल्र्याचा भाष झाला. त्र्यानं घड्र्याळाकडं पावहलं 

पािणेचार िाजले होते. पहाट झाली होती. अचानक त्र्याला 

आठिलं. पहाटेची स्िप्न खरी होतात.  
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 तो उठला. बाहरे आला. बाहरे चंद्राचा लख्खख प्रकाश 

पडला होता. मात्र तो मािळतीला गेला होता. तो मािळतीला 

गेला असला तरी स्पष्ट वदसत होता. झाडं स्तब्ध उभी होती. 

मात्र झाडातनू पक्षर्यांचा आिाज रे्यत होता. तसा तो घराच्र्या 

आत आला. स्िगत म्हणाला,  

 'अजब स्िप्न. पण पहाटेची स्िप्न खरी होत असतात असं 

लोकं म्हणतात. हेही स्िप्न खरी होतील कार्य? परमेशा, ह ेस्िप्न 

खरं करुन दाखिो. कामगारांना न्र्यार्य वमळो. माझी नोकरी 

सटुली तरी चालेल. पण गेनबाच्र्या मतृ्र्यलूा न्र्यार्य वमळार्यला 

हिा. ' 

 त्र्यानं मनोमन प्राथवना केली आवण तो पनु्हा अंथरुणािर 

झोपार्यला गेला. पण आता पहाटेला झोप र्येत नव्हती. जसा 

इतर वदिशी पहाटेला जाग र्यार्यचा. पण झोप र्यार्यची. तो 

सारखी कुस बदलिीत होता तरीही.  

 कसेतरी सहा िाजले. मलेु उठली. पण दामोधर अंथरुणातच 

होता. एिढ्र्यात मलुांच्र्या भेटीची आठिण झाली.  

 डोळे वमटलेला दामोधर अंथरुणातनू उठला. म्हणाला,  
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“कार्य झालं रे रडार्यला?” 

“शाळेत नाही जात म्हणते.” 

 ''मग राहू द.े एखाद्या वदिशी नाही गेला तर कार्य होईल?” 

“तमु्ही नाही वशकले तसं ठेिार्यचं आह ेका पोरांना.”वशकू 

द्या पोरांना. आपल्र्या सारखं अडाणी बनि ूनका.” 

“वशकि का नको वशकि.ू मी आता बोलतच नाही.” 

 तो उठला. घाईघाईने हातपार्य घतुले ि आरशात पाहून भांग 

करु लागला. तोच माधिी म्हणाली,  

“कुठं चाललात एिढ्र्या घाईनं सकाळी सकाळी?” 

“रघनुाकाकाकडे जािनू रे्यतो.” 

“लिकर र्येणार की नाही.” 

“आज सटु्टी आह.े. संप आह ेआज.” 

 तसा लिकर भांग केला, तशी त्र्यानं सार्यकल काढली ि 

सार्यकलिर स्िार होऊन तो रघनुाकाकाकडे वनघाला.  
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 रघनुाथचं घर आलं. तसं त्र्यानं आिाज वदला. रघनुाथ बाहेर 

आला. त्र्यानं दामोधरला पावहलं. तसा म्हणाला,  

“र्ये ना दामोधर. केव्हा आलास?” 

“आत्ताच आलो काका.” 

“बरं रे्य ना. घरात रे्य.” 

 दामोधर घरात आला. खाटेिर बसला.. तसा रघनुाथ 

म्हणाला,  

“एिढ्र्या सकाळी सकाळी. काही काम आह ेका?” 

“काम नाही काका. आज संप आह.े” 

“संप!कशाबद्दल?” 

“काल कारखान्र्यात मालकानं भट्टीत टाकलं गेनबाला.” 

“म्हणजे?” 

“काका खनु केला मालकानं गेनबाचा.” 

“खनु!का बरं?” 
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“तो संघटना बनित होता नं आपल्र्या कामगारांची. त्र्याचा 

राग.” 

“च्र्या बईन. त्र्याचा राग काढला तर. पण जराही विचार नार्य 

केला मालकानं.” 

“हो ना काका. जरा बी विचार नार्य केला.” 

“लर्य िाईट झालं बा. आतं. त्र्या मालकाले का झोंबलं होतं, 

तं त्र्यानं असं केलं..... आतं का कराचं ठरिलं?” 

“संप करु म्हणे रातच्र्याला मावणक अन ्ते बाकीचे.” 

“बरं मंग.” 

“र्या तमु्ही लिकर.” 

“वकती िाजता?” 

“आपल्र्याच िेळेला.” 

“बरं रे्यतो रे्यतो. तो दोस्तच होता आपला. त्र्याच्र्यासाठी नार्य 

र्याचं तं कोणासाठी.” 

“आम्हाला आता गेनबानंतर तमुचीच तर वहमंत आह.े” 
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“बरं बरं! रे्यतो. मैर्यत असन न आज?” 

“कशी रावहल काका. राखही वशल्लक ठेिली नाही.” 

“हो का?” 

“हो, वबचारा गेनबा, मदतीची हाकही मारत नव्हता. कारण 

आम्ही बांधलो आहोत ह ेत्र्याला मावहत होतं. पण जर का काल 

कामगारानं एकी दाखिली असती तर त्र्या मालकाची दालही 

गळली नसती. गेनबाही िाचला असता.” 

“आजचं प्रर्योजन संपच का?” 

“आज कारखान्र्याला कुलपू लािणार आहोत. नाहीतं 

जाळून टाकू कारखाना. पाहू कार्य करार्यचं ते.” 

“अस्सं.” 

“हो काका, मी मदु्दाम तमु्हाला सांगार्यला आलो. तमुच्र्या 

वशिार्य संप पणुव होणार नाही. तमु्ही लिकरात लिकर र्या. 

गेनबा सदु्धा तमुचं ऐकत होता. आम्हीही ऐकणार.” 

“ठीक आह.े मी लिकर र्येतो.” 

“ठीक आह ेकाका, मी र्येतो.” 
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 दामोधर उठला. त्र्यानं सार्यकल घेतली ि तो पनु्हा 

आलेल्र्या िाटेने परत जाि ू लागला. तो सार्यकल िेगाने 

चालित होता.. कारण त्र्या संपाचा तोही एक घटक होता.  

 सार्यकल चालित असतांना सहजच विचार त्र्याच्र्या 

डोक्र्यात तरळून गेला. 'आम्हाला साधी सार्यकल नशीब होत 

नाही. र्यांना पेरोल डीझलच्र्या गाड्र्या. आमच्र्याच भरिशािर 

कमिनू आमच्र्यािरच रोब दाखविणारी माणसे. र्यांनी तर 

नफ्र्याचे चार भाग करार्यला हिेत. कच्च्र्या मालाची रक्कम, 

कारखान्र्यातील उच्च व्र्यक्तीच्र्या पगाराची रक्कम, स्थािर 

मालमत्तेची रक्कम आवण चौथा भाग आमची रक्कम. मगच 

बरोबर पगार भेटू शकतो. पण ह ेतसे करीत नाही. ह ेतर वनव्िळ 

त्रास द्यार्यचं काम करतात. आज असंच कारखान्र्यात मजरूांचा 

िापर होत असल्र्यानं निर्यिुक प्रसंगी खाली राहतात. पण 

कारखान्र्यात काम करार्यला तर्यार होत नाहीत. ' 
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 घर आलं होतं. तशी पत्नी दारातच उभी होती. तशी ती 

म्हणाली,  

“अजनू लिकर र्यार्यला पावहजे होतं.” 

“मी समजलो नाही.” 

“का नाही समजले. एकीकडे कामगारांच्र्या न्र्यार्याच्र्या गोष्टी 

करता अन ् दसुरीकडं स्ितःच िेळ घालिता. आपलं सोडा 

आपण चहाची टपरी चालि.ू पण त्र्या गेनबाच्र्या परीिाराला 

न्र्यार्य वमळाला पावहजे असं तमु्हीच म्हणतार्य ना. अहो, असाच 

उशीर होईल तर संप तरी होईल कार्य?” 

“बर.” 

 दामोधर म्हणाला. त्र्यानं अंघोळीला पाणी घेतलं त्र्यानं 

झटापट अंघोळ आटोपिली. भराभर जेिन कोंबलं ि संपणुव 

तर्यारीवनशी वनघाला.  
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 परत तोच विचार त्र्याचा वपच्छा सोडत नव्हता. िषीचे बारा 

मवहने. बाराही मवहने राहतो एखाद्या बैलासारखे घाण्र्याला 

तसेच नांगराला जुंपल्र्यागत. बैल जसा बाराही मवहने, मग 

पािसाळा असो, , वहिाळा असो की उन्हाळा.... राब राब 

राबतो. तसे आम्हीही बाराही मवहने सडत असतो र्या 

कारखान्र्यात. एिढी व्रतिैकल्र्ये आमच्र्या घरात बार्या करीत 

असतात. पण एकही देि प्रसन्न होत नाही. आमच्र्या 

कामगारांच्र्या आर्यषु्र्यातील अंधार दरू करण्र्यासाठी एकही दिे 

धाित नाही. कारखान्र्यात काम करुन आलेला थकिा 

घालिण्र्याचा प्रर्यत्न होत असतांना आमचा कामगार बंध ू

दारुही वपतो. घरीही बार्यकोची कटकट सहन करािी लागते.  

 पण पत्नीच ती. ती नाही बोलणार आपल्र्याला तर कोण 

बोलणार. केिळ मैत्रीण नाही तर सखीची भुवमका वतच्र्यात 

सामािलेली असते. मात्र परुुषांच्र्या नेहमीच्र्या स्िभािाची ती 

नेहमीच वशकार बनते. वतच्र्यात बवहण आवण माता सामािलेली 

असते. सिवच स्रीर्या र्या परुुषाला आपला वमत्र ि सखा मानतात. 

एखादी अपिादही असते. ' 
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 तशी त्र्याला त्र्याची गोष्ट आठिली. तो दहािीला असतांना 

त्र्याच शाळेत त्र्याची मैत्रीण होती. वतनं तर खर् र्या अथावनं 

परीके्षच्र्या िेळी पसु्तकं पुरिली. म्हणनू तो दहािी पास झाला. 

त्र्यासाठी वतनं आपल्र्या अभ्र्यासाची वचंता केली नाही. अशा 

असतात मलुी आवण मलंु.... मलंु मात्र स्िाथी. काल जर स्रीर्या 

असत्र्या तर गेनबा मरण पािला नसता.  

 परुुषांच्र्या बाबतीत आलेला विचार परुुष मोठा की स्री. पण 

स्री वहच स्रीची शत्रहूी असते हहेी त्र्याच्र्या जीिानं कबूल केलं. 

एक एक स्री आपल्र्या लेकरासाठी झटते तर तीच स्री जीिही 

घेते लेकराचा. हाच वमत्र पढुे वशकत असतांना त्र्याच िगावत 

वशकणार् र्या आपल्र्या मैत्रीणीला आठित होता तो. त्र्याच्र्यािर 

दोन्ही मलुी पे्रम करार्यच्र्या. पण ती पे्रम का करते म्हणून एकीनं 

आत्महत्र्या केली. तर वतनं केलेली आत्महत्र्या ही एका वचठ्ठीनं 

वसद्ध झाली. ज्र्या वचठ्ठीिर त्र्याचं नाि वलवहलं होतं. म्हणनू तो 

फसला. पवहली आत्महत्रे्यनं मेली. दसुरी सोडून गेली. तर 

त्र्यानंतर झालेलं नकुसान म्हणजे त्र्याला कारािास झाला. 

कारािासातनू मकु्त झाल्र्यािर आता तो कामगार. एक स्री 
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पावहजे तर नशीब बदलि ूशकते. घडि ूशकते. नाहीतर वतच 

स्री माणसाचं जीिनही नेस्तनाबतू करु शकते.  

 दामोधर चांगल्र्या विचाराचा होता. पण केिळ आरोपामळंु 

तो मागं रावहला होता. पे्रम करणं काही त्र्याचा गनु्हा नव्हता. पण 

तो केिळ मैत्रीण आपली सखी म्हणनू पे्रम करीत होता. पण त्र्या 

दोन्ही मलुींनी केिळ िासनेच्र्या भािनेतून पे्रम करीत त्र्यालाा 

फसिले होते. ऐन संकटाच्र्या िेळी एक सोडून गेली होती. तर 

दसुरी स्िगावत गेली होती मात्र वतही त्र्याला फसिनू.  

  

 

“साले नोकर समजतेत आम्हाले.” रघनुाथ साविनंदला 

म्हणाला.  

 रघनुाथच्र्या मनाचा चरफडात झाला. त्र्यानं लिकर अंघोळ 

केली. जेिन केलं ि साविनंदासोबत तो वनघाला. तशी त्र्याचं 

साविंनदासोबत बोलणं सुुुरु झालं.  

“एक गोष्ट सांग ूसाविनंदा, एका मास्तरवनची गोष्ट आह.े” 
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“सांग सांग. मी ऐकतो.” साविनंदा म्हणाला. तसा रघनुाथ 

गोष्ट सांग ूलागला.  

“साविनंदा, एक मास्तरीन होती. लर्य वशकली होती. सुंदरबी 

होती. पण वतले वशक्षणाचा घमंड होता. वशकीन तं माह्य लगन 

चांगल्र्या माणसाशीन होईन असं वतले िाटत होतं. पण झालं 

उलटच. ते वशकली, पण वशकता वशकता वतचं िर्य िाढलं. 

कांतीही घसरली. आता मात्र वतले मागाले कोणी रे्यत नोर्यते. ती 

पडून होती. बापाले मातर पोरीची लर्य वचंता होती. त्र्याले 

झोपबी लागत नोर्यती. अशािेळी त्र्याच गािात एक बाब ू

राहाले आला.  

 बाबचू तो. त्र्याची लर्य ओळख होती पंचक्रोशीत. त्र्याची 

कशीबशी ओळख झाली वतच्र्या बापाशी. वतचा बाप विचारु 

लागला,  

“बाबसूाहबे, कोणी एखादा पोरगा आह े का आपल्र्या 

लक्षात.” 

“हो. पण माझा वमत्र शेतकरी आह.े कमी वशकला आह.े 

चालन का?” 
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“चालन. पण मी मा पोरीले एक शब्द विचारतो.. मंग 

सांगतो.” बाप म्हणाला.  

 त्र्यानं पोरीले विचारलं. पोरीले तसाबी तो प्रस्ताि आिडला 

नार्य. पण असं जर धडुकािलं तं आपला लगनच होणार नार्य 

असं पोरीले िाटलं ि पोरगी लग्नाले तर्यार झाली.  

 झालं साविनंदा, पोरीचं म्हातार् र्यानं लगन पार पाडलं. 

मलुगी सासरी गेली. वतनं मास्तरणीचा कोसव केल्र्यानं ती परीक्षा 

दिे ूलागली. िािरातबी आपल्र्या निर् र्यासोबत जाि ूलागली. 

वतले एक वपल्ल ूबी झालं. पण गािचं कोणी र्या तीन िषावत 

भटकलं नाही. अशातच एक वदिस बाब ूआला. विचारलं,  

“कशी आहसे?” 

“मी बरी आह.े तुम्ही कसे आहात? माझे बाबा कसे 

आहते?” 

“तझुे बाबा मरण पािले. साथीच्र्या रोगानं घात केला. म्हणनू 

बातमी बी पाठिता आली नाही.” बाब ूम्हणाला.  

“बरं बरं! तमु्ही तरी रे्यत चला. लर्य आठिण रे्यते मले 

माहरेची. माहरेचं कोणी रे्यत नाही ना.” 
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“बरं बरं!"बाब ूम्हणाला ि बाब ूत्र्या वदिशीनंतर वतले भेटाले 

र्येत रावहला.  

 काही वदिस गेले ि मास्तरीनले नोकरीचा सांगािा आला. 

बाई नोकरीिर लागली. तेबी नोकरी लािासाठी वतच्र्या 

कास्तकार पतीनं बरीच मेहनत केली होती.  

 आतं मात्र ते वनत्र्यनेमाने नोकरीिर जात होती. पोराईले 

वशकित होती.. सारं्यकाळी घरी रे्यत होती. मातर र्या काळात 

वतच्र्या थोरामोठ्र्यांशी मलुाकती होत. विचारत तझुा निरा कोण 

आह.े बाईला माझा निरा शेतकरी आह े ह े सांगाची लाज 

िाटार्यची. कारण बाकीच्र्यांचे निरे ह ेजास्त वशकलेले असनू 

साहबे होते. एक दोन िेळा बाईनं सरुुिातीले सांगून पाह्यलं. पण 

लोकांनी वतची वटंगल केली ि तलेु असाच निरा भेटला होता 

का असंही म्हणलं. पण ते बाईले काई आिडलं नार्य. अशातच 

एक वदिस बाब ूआला.  

 एक वदिस बाब ू आला खरा. त्र्या बाबजूोिर र्या बाईनं 

पोथीपरुाण काढलं. म्हणलं,  
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“बाब,ू मले आतं मा निरा आिडत नाही. मले कोणत्र्या 

कार्यवक्रमाले न्र्याले लाज िाटते. ते त्र्याईचे कपडे धोतर अन् 

बंडी..... आज तो घालाचा जमाना तरी आह ेका?” 

“त ूरागािणार नाही तं एक सचुि.ू”बाबूनं म्हणलं.  

“बोला बाब,ू कार्य सचुिता ते.” 

“हिं तर अशा कार्यवक्रमांना मले नेत जा. चालन का माझ ं

रे्यणं.” 

“लोकं का म्हणतीन.” 

“लोकाईले मावहतच नार्य कराचं. निरा कोणता ह ेलोकं कसे 

ओळखन. सांगनू तिा.” 

  

 

आता मातर ते दररोज भेटू लागले. तो कास्तकार कामािर 

शेतािर वदिसभर जाि ूलागला. पोरगा खेळाले जाि ूलागला. 

आन ्ह ेमास्तरीन घरी त्र्या बाबसूोबत रंगरवलर्या मनि ूलागली. 

कधी कधी शाळेलेबी सटुी मारुन घरी राहू लागली.  
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 एक वदिस र्या कास्तकाराले आपल्र्या बार्यकोची शाळा 

पाहाची इच्छा झाली. तो वतच्र्या पत्त्र्यािर वतच्र्या शाळेत गेला. 

तं पाहताच वतनं त्र्याले ओळखलं ि घरी जाची विनंती केली. 

त्र्यािेळची गोष्ट सांगतो. वतले विचारलं वतच्र्या शाळेतल्र्या 

मास्तरवननीनं. तं ह ेम्हणे मा नोकर होरे्य. पार्य निरा कोण आन ्

नोकर कोण?  

 आजच्र्या जमान्र्यात अशीच भपकेबाज संस्कृती आली 

आह.े बार्यको निरा जर साधे कपडे घालत असन तं बार्यको 

त्र्याले ओळखत नार्य. बाप जर साधे कपडे घालत असन तं 

पोरगा त्र्याले ओळखत नार्य. ते दोन्ही लोकं त्र्याले नोकर 

समजतेत. जो बाप अंगाची लाहीलाही करुन आपल्र्या पोराले 

वशकितो, तो बाप र्या चोट््टर्या पोरासमोर नोकर होतो अन ्ज्र्या 

कास्तकार निर् र्यानं वतचा फाम भरुन वतच्र्या नोकरीले कोवशश 

केली. एनढंच नार्य तं नोकरी वमळिनू दलेी, एिढंच नार्य तं 

नोकरी लागतपरं्यत पोषलं, त्र्या बार्यकोनं का केलं. त्र्याले नोकर 

बनिलं अन ्हाकललं. पढुं अजनू सांगतो.  
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 नोकर शब्द आर्यकताच कास्तकाराचा मेंद ूठणकला. त्र्याले 

राग आला. पश्चातापही िाटला. तो घरी आला. घरी त्र्यानं 

कारण विचारलं.” 

“मग कोणतं कारण सांवगतलं वतनं?” 

“वतनं म्हणलं का ते पोराले कोणतं ज्ञान दईेन. पती करािा तं 

खेडूत असं वशकिन का? वतच्र्या मैत्रीणी कोणती इज्जत दईेन. 

पती असा आह े म्हणनू इज्जत करतीन का? म्हणनू म्हणलं 

नोकर. तमु्ही राग मान ूनोका.  

 पती समजदार होता. तो समजला. परत तो कधी शाळेत 

भटकला नाही. मात्र जो हक्काचा पती नोर्यता. तो रोजच 

भटकत होता शाळेत. तो रोजच वतले गाडीिर बसिनू वतच्र्या 

घरापरं्यत आणनू द्यार्यचा. वपरमाच्र्या गोष्टीबी करार्यचा. तेव्हा 

वतनं म्हटलं,  

 'बाब ू तुम्ही माझ्र्याशीन लगन कािनार्य केलं. ' तिा तो 

म्हणाला, 'करणार होतो. पण जात आडिी आली. ' 

 आतं मात्र रोजच वबनधास्तपणान त्र्यांचं बोलणं सरुु झालं 

होतं. एक वदिस त्र्याईले पोरानंबी पाह्यलं. तिा पोराले मारुन 
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टाकण्र्याची धमकी दिेनू गप्प केलं. आतं मात्र त्र्याले मावहत 

व्हाचं होतं.  

  

 

एक वदिस कोणत्र्यातरी कामावनवमत्त तो जिा घरी आला. 

तिा त्र्याला आतनू दार लािलेला वदसला. त्र्यानं िरझलक 

पाह्यलं. तं त्र्या दरिाज्र्याच्र्या फटीतून त्र्याले काहीबाही वदसलं. 

त्र्याची आग मस्तकात गेली. तसा त्र्यानं आिाज दलेा.  

 दरिाजा उघडला. बाब ूआत लपनू बसला. तसा त्र्यानं प्रश्न 

केला, 'कोण होता अंदर? ' 'कोणीच तं नार्य' वतनं उत्तर दलंे. 

तस्शीच त्र्यानं वतच्र्या गालफटात एक झापड लािनू दलेी वन 

म्हणण,ं 'आतं खरं खरं सांग नाहीतं मारुनच टाकीन वजता. ' 

 आतं मात्र बाईची पंढरी घाबरली. वतले िाटलं का आतं 

काही जाणार नार्य हा. आतं बर् र्या बोलानं सांगािाच लागन. 

तिा ते म्हणाली, 'बाबू होता. गािािनू आला. ' 'मंग 

त्र्याच्र्यासोबत असं लपनू चाळे कार्य? दरिाजा उघडा ठेिनू 

बसत जा. ' 'हो' ते म्हणाली. तसा आपल्र्यालाच भाष झाला 
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असन असं समजनू त्र्यानं वतले माफ केलं. पण तंबी दलेी का 

पनु्हा बाब ूआतं मले र्या घरात वदसाले नोको.  

 आतं मात्र बाईची गोची झाली होती. वतचं तं वपरम वनमावण 

झालं होतं बाबूिर. पण बाबलेू सरावस घरात घसुिता रे्यत नोर्यतं. 

रस्त्र्यािरबी खुलेआम भेटता रे्यत नोर्यतं. आता का करािं? 

विचार र्येत होता.  

 एक वदिस बाब ूवतले भेटला, तशी ते म्हणाली, 'बाब ूमले 

आतं तझु्र्यावशिार्य राहाित नार्य. तू माझ्र्याशी लगन करशीन 

का? ' 'हो पण तझुा पोरगा अन ्तो तझुा निरा. ' 

 वतले बाबशूीन लगन कराचा होता. पण तो निरा अन ्तो 

पोरगा वतच्र्या आड रे्यत होता. कार्य करािं? कसं करािं? र्याचा 

वतले विचार रे्यत होता. तशीच वतनं र्यकु्ती सांगतली बाबलेू, 

'आपनू र्याईले मारुन टाकलं तं. ' 'पण कसे मारन. लोकाईले 

वदसन नार्य का? ' तो म्हणाला. पनु्हा वतच्र्या मनात विचार 

आला. तशी ते म्हणाली, 'आपनू मारुन आन ्त्र्याईले दफनिनू 

टाकून. कोणाले कार्यपणम मावहत होणार नार्य. ' 'र्युक्ती बरी 

नामी आह.े आपण तो गािले गेला सांगाचं आन् िापसच 

आला नार्य सांगाचं अन ्मंग लगन करुन टाकाचं. ' तो म्हणाला.  
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 विचाराचा अिकाश. आज दपुारी पोरगा घरी आला होता. 

बाबू आतमंधीच होता. दपुारी जेिाची सटुी झाली होती. पोरगा 

घरी आला होता. जेिनाच्र्या सटुीत पोरं घरी रे्यत. तसा तोही 

आला होता. बाहरेुन जसा तो घरी आला. त्र्यानं दरिाजा 

उघडला. तर पाहतो का? तं त्र्याची मार्य बाबचू्र्या गळर्यात गळा 

टाकून बसली होती. तो आपल्र्या आईले तशा अिस्थेत पाहून 

हरैाण झाला. तसा तो म्हणाला, 'आई ह ेका करत आहसे. मी 

सांजच्र्याले बाबाले सांगीन. ' आतं मात्र बाईचे कान ठणकारले. 

आपला पती आज झोडपल्र्यावशिार्य राहात नार्य असं वतले 

िाटलं. आतं तं वतले मागवच सापडला. वतनं आपल्र्या पोटच्र्या 

गोळर्याले र्यमसदनी पोहचिण्र्यासाठी बाबलेू म्हणलं, 'बाब ूहा 

मा पोरगा आपल्र्या बापाले नाि सांगत जाईन. तो मंग मारन 

मले. तिा र्या पोराचा बंदोबस्त कराले पाह्यजे' 'का करािं 

म्हणते' 'आपण र्याले मारुन टाकािं' 

 'खरंच' तो म्हणाला.  

 'हो' ती म्हणाली.  

 मलुगा आत गेला. त्र्याले का मावहत होतं का त्र्याची आई 

मारन म्हून. त्र्यानं जेिन मागतलं. आईनं त्र्याले जेिन दलंे. मंग 
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दाराची कडी आतनू लािली. त्र्या कडीले कुलूप लािला. तशी 

ते आलमारीजिळ आली. आलमारीतनू एक धारदार सरुा 

काढला. तशीच पोराची नजर आईकड गेली. तसा पोरगा 

म्हणाला, 'आई ह ेकार्य? ' 'बाळा मी तझुा जीि घेणार र्याच 

क्षणी. ' 'माझा जीि!अन ्का बरं! मी कोणता गनु्हा केला? मी 

तझुं नाि बाबाले सांगणार. ' 'ह ंहाच तझुा गनु्हा. त ूबाबाले सांग. 

पण जीिंत रार्यशीन तिा नं. 'आई म्हणाली.  

 'आई, मी तझुा पोरगा नार्य का? र्या बाबसूाठी माझा जीि. 

ह ेपाप आह ेआई. माझे बाबा तलेु सोडणार नाहीत. ' 

 'तझु्र्या बाबाले मावहत होईल तिा नं. ' 

 तो अवतशर्य घाबरलेला. आई आई म्हणत विव्हळत होता. 

गर्यािर्या करीत होता. पण वपरमाचं भतू त्र्या मास्तरीनच्र्या 

डोक्श्र्यािर होतं. पोरानं तशी ताटाले लात मारली. ते जेिन 

त्र्याच्र्यासाठी जहर बनलं होतं. तसा मलुगा दाराजिळ गेला. 

तोच बाबनंू त्र्याले पकडलं. मलुगा ओरडू लागला. पण त्र्याचा 

आिाज आजबुाजलेू जात नोर्यता. सिवजण शेतािर गेले होते. 

आतं सरुा बाबचू्र्या हातात विराजमान झालेला. तो सरुा वनष्पाप, 
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वनरागस पोराचा जीि घेण्र्यासाठी सज्ज होता. बाबूनं त्र्याले 

ओढत ओढत मधोमध नेला. पोरगा मात्र ओरडत होता,  

 'आई मी पार्या लागतो. ' 

 पण आईले काही त्र्याची दर्या नोर्यती. ते मात्र वपरमात 

आंधळी झाली होती. जे वपरम आंधळं झालं होतं. दरे्यमारे्यचा 

विचार करणार नोर्यतं. तसे वतनं आपल्र्या पोराचे दोन्ही हात 

पकडले ि म्हणाली,  

 'बाब ू टाक पोटात सरुा. आतड्र्या बाहीर काढ. िेळ करु 

नोको. ' 

 तो वतच्र्या पोटचा गोळा. जीिाच्र्या आकांतानं ओरडत 

होता. आईले त्र्याच्र्याबद्दलही वपरम नोर्यतं. वतले त्र्या शेतकरी 

पोशाखाची घणृा होती. जो पोशाख वतले वडिचत होता. जो 

पोशाख तो वतच्र्या शाळेत घालून गेला होता. त्र्या पोराच्र्या 

रडण्र्याचा वतच्र्यािर कोणताच परीणाम झाला नोर्यता. होतबी 

नोर्यता. बाबहूी आश्चर्यवचवकत झाला होता. वनर्यती कू्रर झाली 

होती. तसे वतनं त्र्याचे हात अजनू घट्ट धरले. तसं पार्याच्र्या 

कैचीत त्र्याले दाबलं. तशी ते पनु्हा म्हणाली,  
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 'बाब ू तुम्हाले आर्यकाले नार्य आलं का? टाकानं सरुा 

पोटात. उशीर झाला नं. लोकं आले तं आपलं वमशन उघडं नार्य 

पडन का? अन ्तो कुत्रा आला तं सारंच िार्या. ' 

 ते आपल्र्या निर् र्याले कुत्रा म्हणत असे.  

 बाब ूत्र्या पोराजिळ गेला. त्र्याच्र्या हातात सुरा होता. त्र्याचा 

हात थरथर कापत होता. तशी ते म्हणाली,  

 'बाब ूघाबरता कार्यले? ह ेसगळं तं तमुच्र्यासाठीच का नार्य. 

टाका पोटात सरुा, नार्यतं मानगटु कापा. ' 

 'नार्य, नार्य. माझ्र्याच्र्यानं शक्र्य नार्य. तचु मार तझु्र्या पोराले. 

' 

 'मीच करु. ठीक आह,े मीच करते. आतं पकडा तरी र्याले. 

नीट पकडा. ' 

 बाबूनं वतच्र्या हातात सुरा दलेा. त्र्यानं त्र्याचे हातपार्य 

पकडले. तशी ते म्हणाली,  

 'माणसासारखे मदव. अन ्सुरा माराले घाबरते. बरं मीच ठार 

करते. पकडा नीट. ' 
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 'बाबनंू तर घट्ट पकडलं होतं. त्र्याचबरोबर वतनंही एका 

हातानं त्र्याची मानगटु पकडली आवण दसुर् र्या हातात सरुा. तो 

सरुा त्र्याच्र्या मानेजिळ नेला आवण ते धारदार सरुा चालि ू

लागली. तशा रक्ताच्र्या वचरकांड्र्या पणुव घरभर पसरल्र्या. वतच्र्या 

साडीिर आन ्बाबचू्र्या कपड्र्यािरबी.  

 बाबूही फार घाबरला होता. आपण काही म्हणलं तं खनु 

सिार असलेली ह ेमाता आपलाही असाच अंत करन. असं 

त्र्याले िाटलं. म्हणनू तो गप्प होता.  

 पोराची मान अधी कापलेली. पोरगा तडफडू लागलेला. 

त्र्यानं पाण्र्यासाठी तोंड फाडलेलं. पण वनदवर्यी मातेने त्र्याच्र्या 

तोंडात पाणीही टाकलं नार्य. वतनं ते पे्रत कोठडीत ठेिलं 

आपल्र्या निर् र्याची िाट पाहात....  

 सांजच्र्याला कास्तकारबी घरी आला. वतनं चांगला 

पािणचार केला. आन ्त्र्या जेिनात विष कालिलं ि सोताला 

भकू नार्य म्हणत त्र्याईले दलंे जहर पाजनू. दोघंबी बाप बेटे तळप ू

तळप ूमरण पािले. पण ते हसत होती. ते पळून जाि ूनरे्य म्हणनू 

वतनं दाराले आतून कुलपू बी लािला.  
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 मेल्र्याची शहावनशा झाल्र्यािर वतनं बाबूले फोन लािला. 

बाबूनं वतच्र्यासोबत वमळून घरातच गड्डा खोदला ि दोघालेबी 

गाडून टाकलं घराच्र्या आत.  

 दोघंबी मरण पािले होते. ते मातर सकाळी उठून आपली 

तर्यारी करुन नोकरीवनवमत्र्यानं घराले कुलपू लािनू चालली 

गेली. शाळेत सट्ु्टर्या टाकल्र्या ि बाबसूमिेत ते वफरालेबी 

चालली गेली.  

 दपुार झाली होती. शाळेत त्र्या कास्तकाराचा पोरगा वदसत 

नोर्यता. जो दररोज रे्यत असनू हुशार होता. तसं त्र्या मास्तरानं 

शाळेतल्र्या पोराले विचारलं. पोरांनी सांगतलं, 'सर गािले गेले 

असतीन. कुलपू लािनू वदसते. ' आता िािरिाला माणसू. शेत 

सोडून कोणत्र्या गािाले जाणार म्हणनू पोराचं न आर्यकता 

मास्तर घरी आला. दरिाज्र्याले कुलपूच होता. पण दरिाज्र्याले 

मात्र फट होतीच. त्र्या मास्तरनं दरिाजा पाह्यला आन ् तेथनू 

जाले वनघाला. तोच त्र्याले काहीतरी मेल्र्याची िास आली. 

िास दरिाज्र्याच्र्या आतमधनूच रे्यत होती. मास्तरानं दरिाजा 

तपासला तर कार्य? आतमध्र्ये उकरलेली माती वदसली. त्र्या 

मास्तरानं दरिाजा तोडला. तर वतथं एक गड्डा वदसला. त्र्याले 



कामगार अंकुश शशंगाडे 

154 
ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.in 

जाणिलं ह े गािाले गेले नसनू इतं कोणाचा तरी खुन झाला 

आह, अन् तो मडुदा र्याच घरात र्याच जागेिर गाडलेला आह.े 

त्र्यानं पोवलसस्टेशनले तक्रार केली. तपासाअंती तेथं मलुगा 

अन ्कास्तकार वदसला. मात्र बार्यको वदसली नार्य. तिा जावहर 

झालं का हा खुन मास्तरीनंच केला असािा. पोवलसं मागािर 

गेले. वतच्र्या शाळेत विचारलं तर तेथं ते आठ वदिसासाठी 

सटुीिर गेलेली वदसली. आता तं संशर्य जास्तच बळािला. 

तपासात िेग आला अन ्काई वदिसातच त्र्या मास्तरीनले आन ्

त्र्या बाब्र्याले जेलची हिा भेटली. का भेटलं त्र्या बाईले..... अन् 

त्र्या बाब्र्याले..... चांगली सरकारी नोकरी होती. भरपरू पगार 

होता. पण इल्लत्र्या भरल्र्या होत्र्या. िाईटाचा परीणाम िाईट. 

चांगल्र्याचा चांगला.” 

“वशक्षक म्हटलं तर भवितव्र्य घडविणारा एक घटक. 

विद्याथ्र्यांचे भवितव्र्य तो चार वभंतीत घडित असतो. पण हा 

वशक्षक जर असा असेल, तर त्र्या विद्याथ्र्यावनं कोणाकडं पाहािं. 

समाजात काही लोकं असेच दांभीक असतात. ते स्ततुीनं 

भारािनू जातात. त्र्यांच्र्यामध्रे्य एक अहकंार रे्यतो. हा अहकंारच 

त्र्या माणसाच्र्या नाशाला कारणीभतू ठरतो.” 
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 त्र्या कारखान्र्यात लोकांना काम तर वमळालं होतं. पण त्र्या 

कारखान्र्यात लोकांना विविध रोगही तेिढेच जडलेले होते. 

त्र्यातनू िाहणारं सांडपाणी आवण त्र्याच्र्या दगंुधीनं परीसरातील 

लोकांनाही छळलं होतं. िरुन वनघणार् र्या धळुानं आजबुाजचूी 

शेती वपकत नव्हती. बाहेर साचलेलं खराब पाणी, त्र्यात मच्छर 

तर्यार होत. ते डास चािार्यचे ि त्र्यातनूही आजार व्हार्यचे. त्र्या 

पाण्र्याच्र्या तक्रारी दाखल केल्र्या होत्र्या. पण पैशानं त्र्या तक्रारी 

दाबल्र्या होत्र्या.  

 असा हा कारखाना भर्याण रातीचं प्रवतक होता. वकत्रे्यक 

गेनबासारखे बळी र्या कारखान्र्यानं घेतले होते. पण ती प्रकरणे 

उघडकीस आली नव्हती. पण ह े प्रकरण आपण उघडकीस 

आणचू असा विचार तो करीत होता. त्र्याच्र्या मनात अजनूही 

ते दृश्र्य वदसत होतं. जे त्र्यानं पावहलं होतं.  

 रस्त्र्यािरुन काही रक भरधाि चालत होते. र्या भरधाि 

रकच्र्या आिाजात त्र्यालाही काही सचुत नव्हतं. अशातच तो 

कारखाना आला. तो कारखाना नव्हता तर कामगारांचा 

कदवनकाळ होता. जसा कारखाना वदसला, तसा सार्यकलचा 

िेगही आपोआप िाढला. त्र्याच्र्या मनात निीन उत्साह 
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संचारला होता. त्र्यातच तो फुलत होता. तसा तो सार्यकल 

चालित चालित कारखान्र्याजिळ पोहोचला. अजनुपरं्यत 

कामगारमंडळी वतथं पोहोचली नव्हती. तसा तो त्र्या 

कारखान्र्याजिळ असलेल्र्या चहाटपरीिर थांबला. चहा 

वपण्र्याचा मोह त्र्याला आिरला नाही. तशी त्र्यानं चहाची ऑडवर 

वदली. त्र्यानं चहा घेतला. तसे काही िेळात हळूहळू कामगार 

कारखान्र्याजिळ रे्यिनू पोहोचले. कामगारांनी सार्यकली 

लािल्र्या.  

 चहा टपरी.... त्र्या चहा टपरीिर दोन लहान मलंु होती. ती 

बहूतेक बालमजरू असतील. चहाची कपं धिुार्यची. बदल्र्यात 

त्र्यांना नाश्ता वमळार्यचा. दामोधरला लहानपणीची गोष्ट 

आठिली. लहान असतांना असाच दामोधर एका चहाटपरीिर 

कामाला लागला. र्या टपरीिर मालकानं दोन िेळा नाश्ता 

दणे्र्याचं कबूल केलं होतं. पण मालक मोठा कंजषू होता. त्र्यानं 

सरुुिातीला चहा ि नाश्ता वदला. पण काही वदिसानं तो नखरे 

दाखि ूलागला होता. र्याच मालकाच्र्या नखर् र्यानं पढुं त्र्यानं ती 

टपरी सोडली होती.  
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 र्याच टपरीिर एक सतरािी वशकलेला मलुगा काम 

करार्यला आला होता. त्र्याला फक्त टाईमपास करार्यचा होता. 

नव्ह े तर त्र्याची खाण्र्यावपण्र्याची सोर्य नसल्र्यानं तो टपरीिर 

काम करीत होता. त्र्याला दामोधर भाऊ म्हणार्यचा. तो वशक्षण 

वशकत होता. त्र्याला खाण्र्यावपण्र्यासोबतच आपल्र्या 

वशकण्र्याची सोर्यही पणुव करार्यची होती. र्याच टपरीिर मालक 

वशकला नसल्र्यानं तो र्या वशकणार् र्या तरुणाची वखल्ली उडित 

असे. कारण त्र्याला वशक्षणाचं महत्ि िाटत नव्हतं.  

 ते उन्हाळर्याचे वदिस होते. परीक्षा जिळ आली होती. हा 

तरुण अभ्र्यास करार्यचा. पण मधातच ग्राहक र्यार्यचे. अभ्र्यास 

व्हार्यचा नाही. कधीकधी बाहेर चहा पोहोचिािा लागार्यचा. 

त्र्या तरुणास लाज िाटार्यची. ह ेदामोधरच्र्या चाणाक्ष नजरेतनू 

सटुलं नाही. मग कार्य कधीकधी दामोधर चहा घेिनू जार्यचा. 

त्र्या तरुणाला ते काम करु दते नसे.  

 कधीकधी मालकाचे नातेिाईक र्यार्यचे. तेही त्र्याची वटंगल 

टिाळी करुन जार्यचे. अशा िातािरणात दामोधर घडला. 

त्र्यािेळपासनूच आपण चहाटपरी उघडािी असं दामोधरला 

िाटत होतं. पण जिळ पैसा नसल्र्यानं तो गप्प बसला होता. 
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वशिार्य धंदा चालणारच असं त्र्याला िाटत नव्हतं. म्हणनू त्र्यानं 

आजिर धंदा टाकार्यला मागंपढुं पावहलं होतं.  

 तो तरुण सतरािीची परीक्षा दते होता. सतरािीची 

परीक्षा..... वग-हाईकांची तारांबळ..... िेळ अभ्र्यासाला नसणे. 

तो पसु्तक सदिै हातात ठेिार्यचा. काम करता करता अभ्र्यास 

करतांना त्र्याला बरं िाटार्यचं. त्र्यातच त्र्यानं िाचलेल्र्या गोष्टीही 

त्र्याला व्र्यिवस्थत लक्षात असार्यच्र्या.  

 'तझु्र्या वशक्षणाचा उपर्योग कार्य? त ू तर टपरीिर काम 

करतोस. तझु्र्यापेक्षा ते दहािी वशकणारे बरे!' मालकाच्र्या 

नातेिाईकाचे शब्द. अगदी काटे टोचल्र्यागत िाटार्यचं. दामोधर 

ते पाहात आवण अनभुित असतांना त्र्यालाच ते काटे 

टोचल्र्यासारखे िाटार्यचे. म्हणनूच तो तरुण त्र्या टपरीिर जास्त 

काळ वटकू शकला नाही. त्र्यानं अल्पािधीतच त्र्या टपरीला 

वतलांजली वदली होती.  

“कार्य दामोधर, केव्हा आलास?” कोणीतरी म्हणालं.  

“बस आताच.” 
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“आज पािणेअकरा िाजले तरी बरेच कामगार वदसत 

नाहीत, आज कारखाना बंद आह ेका?” 

“आज कारखाना बंदच समज.” 

“म्हणजे?” 

“संप करार्यचा ठरिला न रे.” 

“संप अन ्र्या कारखान्र्यात!त ूिेडा तर नाही ना.” 

“त ूकाल आला होता का?”" 

“नाही.” 

“म्हणनूच तलुी मावहत नाही िाटते.” 

“पण कशासाठी संप आह?े” 

“गेनबाला ओळखतो का?” 

“हो. तो कामगारांचा भला माणसू.” 

“हो.” 

“त्र्यानं सांवगतलं का संप?” 
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“नाही.” 

“मग?” 

“त्र्याला काल भट्टीत टाकून मारुन टाकलं मालकानं. म्हणनू 

संप.” 

“बापरे! एिढी मालकाची वहमंत.” 

“वहमंत म्हणजे? आपण एकत्र रे्यत नाही म्हणनू त्र्यानं वहमंत 

केली. आपल्र्या फुटीर स्िभािाचा फार्यदा घेतला मालकानं.” 

“ह ंतेच. तेच समज.” 

“मग आज संप करार्यला कामगार रे्यतील का?” 

“र्येतील..... ते नक्कीच रे्यतील. घरी बसनू काहीही होत 

नाही. मैदानात उतरले पावहजे.” 

“पण अजनुपरं्यत कामगार आले नाहीत.” 

 एिढ्र्यात एक संपकरी कारखान्र्यात आला. म्हणाला, 

“दामोधर, त ूलिकर आलास. पण कामगार अजनुपरं्यत नाही 

आलेत. अन ्ह ेपार्य मी पाट्र्या बनिल्र्या, ह ेफलक पार्य. कसे 

बनलेत?” 
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“त ूतं वचत्रीकरण केलं. त ूवचत्रकार आहसे का? ह ेबॅनरही 

छान उजळून वदसत आहते.” 

“मी पेंटर िाटतो तुले.” 

“हो, पेंटरच.” 

“कुलपू आणलं का?” 

“हो कुलपू बी आणलं.” 

 अकरा िाजत आले होते. हळूहळू एक एक कामगार वतथं 

उतरला. कामगारांची गदी गोळा झाली. तशी पवहली वशप 

सटुली होती. पण कामगार आत जार्यला तर्यार नव्हते. एिढ्र्यात 

भािराि म्हणाला,  

“रघनुाथ आज संपाचं नेततृ्ि त ूकरार्यचं.” 

“नार्य, मले जमणार नार्य.” 

“म्हणजे त ूघाबरतेस िाटतं र्या भडव्र्यार्यले. द ेमाझ्र्या हाती 

फलक. मीच पाह्यतो का कराचं ते.” तो त्िेषानं म्हणाला.  

“अरे साविनंदा आह ेनं. अन ्तो वशकलेलाबी आह.े” 
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“द ेरे बाबा भािराि, मी करतो नेततृ्ि.” साविनंद म्हणाला.  

“साविनंदा, मी घाबरत नार्य. मी तझु्र्या पाठीशी खंबीरपणे 

उभा आह.े मात्र एक कर त ूसमोर राहा. मालकानं तलेु काईबी 

करण्र्याचा प्रर्यत्न केला, तं मी सामने होईन. दोस्ती वजंदाबाद 

समज. मी झालो असतो पुढं. पण मी काई तेिढा वशकलो नार्य. 

माझं कोणी आर्यकणार नार्य. फक्त कामगारान आर्यकलं म्हणजे 

झालं असं समज ू नोको. हा भ्रम त ू डोक्र्यातनू काढून टाक. 

आम्ही सगळे कामगार तझु्र्या पाठीशीन आहोत.” 

“रघनुाथा, रागािला. रागि ूनको.”" 

“नार्य रे, , र्यात राग कसला? पण मोचावचं नेततृ्ि तचु करािं. 

कारण त ू वशकला आहसे. तझु्र्या बोलण्र्यात त्र्या सुर्यांचं तेज 

आह.े कालचं मावहत आह ेन तलेु. त्र्या पोवलसाच्र्या डोक्र्यािरुन 

माझे शब्द गेले. तझुे नार्य.” 

“बरं झाली का सगळी तर्यारी?” 

“हो, सगळी तर्यारी झाली.” 

 तसे सगळे कामगार एकत्र झाले. तसा साविनंदा म्हणाला,  
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“चला तर मग, आता आपला उद्दशे ठरला. आता आपण 

मागं हटार्यचं नाही. प्राण गेला तरी. ज्र्याप्रमाणे प्रभू रामचंद्र 

कैकेर्यीने वदलेल्र्या िनिासािर वदलेल्र्या िचनातनू मागं हटले 

नाही. खदु्द िचन मागणार् र्या कैकेर्यीने िचन मागं घेतलं तरी. 

आपणही तसंच करार्यचं. हा तमुच्र्यासाठी फार मोठा फार्यदा 

आह.े जर आजच तमु्ही वनधावर करुन लढलात, तर उद्या इथ ं

रे्यणारी सगळी तमुची भािी वपढी नव्ह े तर तमुचीच मलंु..... 

सखुी होणार आहते. तर मग करा वनधावर मनात. तोही पक्का 

करा आवण विचार करा की आता संघषव करतांना ही नोकरी 

रावहलच असं नाही. आपण धंद ेटाकू ही नोकरी गेली तरी. अरे 

वकडे मुंग्र्याही जगतातंच उवकरड्र्यािर. आपण तर माणसं 

आहोत. आपण का जग ूशकणार नाही र्या कारखान्र्यावशिार्य. 

पण ह ेलक्षात घ्र्या. काल गेनबा मेला. आज आपल्र्यािर पाळी 

आह.े न्र्यार्य वमळालाच पावहजे. आपल्र्यालाही अन ् त्र्या 

गेनबालाही. मग सांगा कोण कोण तर्यार आह.े सिव र्या बाजलूा 

र्या आवण जे तर्यार नाहीत. ते विचार करुन जागेिरच थांबा. 

कारण आपलं ह ेआंदोलन म्हणजे आपली नोकरी पक्की गेली 

म्हणनू समजा आवण र्या नोकरीिर तुम्ही आलाच. तर तो 

मालक तमु्हाला गेनबासारखं एका एकाला पढुं मागं समाप्त 
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करेलच ह ेलक्षात घ्र्या. म्हणनू र्या गोष्टीचा सिवतोपरी विचार 

करुन माझ्र्या बाजलूा र्या. जे तर्यार नाहीत, त्र्यांना रे्यण्र्याची गरज 

नाही.” 

 ते त्िेषपणुव भाषण त्र्या कामगारांनी ऐकलं. त्र्यांचा जोश 

जागतृ झाला ि ते तर्यार झाले. एका क्रांतीसाठी. जी क्रांती त्र्या 

कारखान्र्यात होणार होती. सगळेजण साविनंदाचं ऐकत होते.. 

ते आपल्र्यासाठी नाही. पण आपल्र्या भािी वपढीसाठी क्रांती 

करार्यला तर्यार झाले होते. त्र्या कारखान्र्यात पढुे रे्यणारी 

कामगार मंडळी ती त्र्यांची लेकरं नसनू स्ितःची मलंुच होती. 

तेच समजनू की कार्य, ते सिवजण साविनंदाच्र्या बाजलूा उभे 

रावहले होते.  

 कारखान्र्यात फलकाजिळ चौरीदार उभे होते. एक एक 

करत आतील कामगार बाहरे रे्यत होते. त्र्यांची चौकशी सरुु 

होती. साविनंदानं पटकन एक अजव वलवहलेला कागद 

चौकीदाराजिळ वदला. म्हणाला,  

“र्ये अजी साहाब को देकर आओ।" 

“ठीक ह।ै आता हू।ँ" 
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 चौकीदार आत गेला. तो काचेचा कमरा होता. त्र्या 

कमर् र्यात मालक एका खुचीिर बसला होता. आजुबाजलुा 

चमचेही बसले होते. तास खेळणं सरुु होतं. आतनू बाहरेचं सारं 

वदसत होतं. तसा चौकीदार म्हणाला,  

“साहबे, , आत रे्यि ूका?” 

 क्षणभर मालक थांबला. मग म्हणाला,  

“रे्य. कोणतं काम आह?े” 

“मालकसाहबे, हा कागद त्र्या कारखान्र्यातील कामगारानं 

वदला आह.े” 

“का लेहलं आह?े” 

“मावहत नाही साहबे. आपणंच िाचनू पाहा.” 

“साले, काम न ्धाम. वकती सट्ु्टर्या मारतेत कामगार. नुसत्र्या 

सट्ु्टर्याईचे अजव पाठितेत. सट्ु्टर्याईचा अजव आह ेका?” 

“मावहत नाही साहबे.” त्र्यानं अजव हातात वदला. तसा तो 

म्हणाला,  

“साहबे, मी जाि.ू” 
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“जा.” 

 मालकानं अजव िाचला. अजावत वलवहलेलं होतं.  

  

आ. मालकसाहेब,  

 आज आम्ही संप करीत आहोत. कारण आपण 

आमच्यावर आघात केला आह.े आपण निललज्ज पणाची कृती 

केलेली असिू आपण गेिबासारख्या नवचारवंताला ठार केलं 

आह.े अशा प्रकारची ही पनहली घटिा असूि अशा घटिा 

आपल्या कारखान्यात बर् याच झाल्या आहते. पण त्या 

घटिांकडे आम्ही कािाडोळा केला. पण गेिबासारख्याला ठार 

करुि आपण कामगारांच्या संतापाला तोंड फोडलं आह.े 

तरीपण आम्ही त्याही गोष्टीकडे दलुलक्ष करुि आपल्यापढुे 

मागण्या मांडत आहोत. आशा आहे की आपण त्या त्वरीत पणुल 

कराव्यात. िाहीतर आम्ही आमच्या मागण्या मान्य होईपयंत 

कामावर हजर राहणार िाही. तसेच दसुर् या कामगारांिाही 

कामावर हजर होण्यास अडथडे आण.ू तसेच आपण जर अर्धयाल 

तासात आमच्या समक्ष हजर झाले िाही तर तमुची आमच्या 
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मागण्यांिा मंजरूी िाही हे समजिू आम्ही कारखान्याला कुलपू 

ठोकू. यात काही िुकसाि झालेले असल्यास आम्ही जबाबदार 

राहणार िाही. तेव्हा आपण आमच्या मागण्या ज्या खालील 

प्रमाणे आहते. त्या वाचूि घ्याव्यात.  

 *मागण्या* 

 (१)गेिबाच्या मतृ्यलूा न्याय नमळायला हवा. त्याच्या 

परीवाराला पोट भागवण्यासाठी पेन्शि व गेिबाचा मुलगा मोठे 

झाल्यावर त्याला िोकरी.  

 (२)पनु्हा असाच कोणताही कामगार आपण मारणार िाही 

याचं लेखी आश्वासि.  

 (३)कामगारांच्या कामाचे तास कमी करणे. बारा तासावरुि 

आठ तास.  

 (४)वेति वाढवणे नकमाि पोट भरेल एवढंतरी.  

 (५)सपुरवायजरचा दबाव कमी करणे.  

 (६)सट्ुया द्याव्यात. सट्ुयांचा पगार कटू िये. मनहण्यातिू 

दोि नदल्या तरी चालतील.  



कामगार अंकुश शशंगाडे 

168 
ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.in 

 (७)आम्हाला दर नदवाळी व होळीला बोिस म्हणिू काही 

रक्कम नमळण्याची तरतदू करावी.  

 (८)कामगारांच्या सरुके्षची हमी द्यावी. िव्ह े तर संरक्षण 

म्हणिू नवमा द्यावा.  

 (९)भनवष्य निवालह निधी म्हणिू आमची रक्कम आजपासिू 

आमच्या िावािे खात्यात जमा व्हावी.  

 (१०)कामगाराच्या आरोग्याचा पैसा म्हणिू 

दवाखान्यासाठी कारखान्यातिू नवशेष सेवा शलु्क योजिेंतगलत 

काही रक्कम नमळावी.  

 मालकसाहेब आपण या मागण्यांवर अधाल तास चांगला 

नवचार करा. त्यािंतर या. जर या मागण्यांपैकी आपण एकजरी 

मागणी मान्य केली िाही तर त्यावर िंतर उपाय काढू.  

  

मालकानं तो अजव संपणुव िाचला. त्र्याच्र्या लक्षात आला 

कालचा सगळा प्रकार. काममगारांनी संप पुकारल्र्याचं अंदाज 

र्येत होता. पण कामगार आपल्र्याला घाबरणार जरी नसले तरी 

आपण त्र्यांना पाहून घेि.ू र्या गमुीत मालक होता. त्र्याला 
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पैशाचा माज चढला होता. िाटत होतं की दोनचार वदिसात 

उपासााचे फाके पडार्यला लागतील ि कामगार झकुतील.  

 त्र्यानं बेल िाजिली. तं एका व्र्यक्तीला वनरोप दिेनू पाठिलं 

की साहेब वमटींगमध्र्ये आहते. वनरोप दणेारा वनरोप घेऊन 

आला. त्र्यानं सांवगतलं साहेब वमटींगमध्र्ये आहते. तेव्हा ही गोष्ट 

साविनंदाच्र्या लक्षात आली ि त्र्यानं परत वनरोप पाठिला की 

आता जर मालक आले नाही तर आपण कारखान्र्याला कुलपू 

लाि.ू चौकीदार परत ते सांगार्यला गेला. चौकीदार परत गेला. 

त्र्यानं परत ती गोष्ट मालकाला सांगीतली. मात्र र्यािेळी 

मालकानं रे्यत आहो असा वनरोप पाठिला.  

 कामगारांच्र्या मनात विचारांचं िादळ वनमावण झालं होतं. 

एरिी प्रत्रे्यक कामगार आज भडकून उठला होता. सुडानं पेटून 

उठला होता. वहच सुु ुडाची भािना िेगळर्या स्िरुपाची होती. 

ते मालकाची िाट पाहात होते.  

 आज सरु्यवही चांगलाच तापत होता. त्र्या उन्हाच्र्या 

तडाख्खर्यात अंगाची लाही लाही होत होती. त्र्या लाहीत 

कामगाराचं अंग भाजनू वनघत होतं. पण त्र्या कामगारात जोश 

होता. तो सरु्यव तापत असला तरी त्र्या कामगारांना रोख ूशकत 
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नव्हता. तसं साविनंदाला त्र्याचं बालपण आठिलं. तो जेव्हा 

कॉलेजात होता. तेव्हा तो स्पधेला गेला होता. त्र्या स्पधेत एका 

तेरा िषावच्र्या मलुीनं कविता सादर केली होती. कवितेचे नाि 

वशल्पकार होते. ती मलुगी हुशार होती. वतनं छान कविता सादर 

केली होती. बहुतेक ती कविता आईिर आधारीत होती. 

कवितेत कधी पे्रम तर कधी रडल्र्याचे भाि होते. ती मलुगी 

रडण्र्याच्र्या प्रसंगात रडतही होती. त्र्यामळेु वतचाच पवहला 

क्रमांक रे्यईल असं िाटत होतं. पण दसुर् र्याच मलुीचा क्रमांक 

आला होता. परीक्षकानं परीक्षण कसं केलं तेच समजलं नव्हतं. 

जगात अशीही माणसं असतात की त्र्यांच्र्याजिळ एिढासाही 

गणु नसतो तरी ते मालक बनतात आवण गणुिान माणसं नोकर 

िा कामगार बनतात.  

 आज कामगारांच्र्या त्र्या संपाचा सरु्यावला राग आला होता. 

तो खपु तापत होता. सिव कामगार भाजनू वनघत होते. सिांच्र्या 

कपाळािरुन घामाच्र्या धारा बाहेर पडत होत्र्या. कामगारानं 

आपली रुमाल डोक्र्यािर घेतली होती. ते िाट पाहात होते. पण 

बराच िेळ होिनूही मालक न आल्र्याने आपण आाता 
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कारखान्र्याला ताळेबंद करािं असं सााविनंदासह कामगारांना 

िाटत होतं.  

 र्याच गोष्टीचा कामगारांना भरं्यकर राग रे्यत होता. सरु्यव 

माथ्र्यािर आला होता. तसा साविनंदा म्हणाला,  

“वमत्रांनो, ह ेमालक म्हणजे ढोंगी माणसांचे पुतळे आहते. 

आता कोणीही मागे सरार्यचं नाही. र्यांना घाबरार्यचं नाही.” 

 कामगारांनी साविनंदाचं बोलणं ऐकलं. ते सडुानं पेटून उठले 

होते. गेनबाला न्र्यार्य वमळार्यला हिा असं त्र्यांना िाटत होतं. 

चौकीदारालाही संपािर जािं असं िाटत होतं. मात्र तो जाि ू

शकत नव्हता. आता तरंुुगिास वमळाला तरी चालेल, पण 

आता मागं हटार्यचं नाही असं कामगारांना िाटत होतं. 

कामगारांनी मनाची पणुव तर्यारी केली होती. आपण उपाशी 

रावहलो तरी चालेल.  

 कामगारांच्र्या मागण्र्या विधार्यक होत्र्या. रक ड्रार्यव्हरही 

बाराही मवहने रक चालिार्यचा. मात्र तोही कामगार वदनाच्र्या 

वदिशी घरी र्यार्यचा. संपतही र्याच संपािर होता. त्र्यानंही 
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मनाची तर्यारी केली होती. परंत ू त्र्याच्र्या डोळर्यात लज्जेच े

तषृार होते.  

 मालक अजनू आला नव्हता. मात्र कामगारांच्र्या गोष्टी सरुु 

होत्र्या. वनःस्तब्ध त्र्या िातािरणातच. संभाषणही सरुु होतं. 

कालांतराने कामगारानं र्याचा कानोसा घेतला.  

 काही िेळ जाताच मालक एका हातात फाईल घेिनू आला. 

कामगारांना हार्यसं िाटलं. त्र्यांना िाटलं मालक मागण्र्यांची 

परीपतुवता करार्यला आला. पण मालक आल्र्याबरोबर गाडीत 

बसले. ड्रार्यव्हरनं गाडी सरुु केली ि पळण्र्याची तर्यारी करु 

लागला आवण कामगारांना कळून चकुलं की मालक पळत 

आहते. त्र्यांच्र्या अपेक्षांिर पाणी फेरणार होतं. तोच कामगारानं 

विचाराचं राजकारण केलं. आज जर मालकाला जाि ूवदलं तर 

असा वदिस पनु्हा उजळणार नाही असं कामगारांना िाटलं. 

त्र्यांनी त्र्याला अडिलं. तसं साविनंदानं म्हटलं,  

“मालकाला गाडीतून बाहेर काढा. त्र्यांना जाि ूदिे ू नका. 

नाहीतर मालक पढुे मवहनाभर कारखान्र्यात रे्यणार नाही आवण 

एसीच्र्या हिेत बसला रावहल. आपल्र्याला मात्र उन्हातच 

त्र्याची िाट पाहात तळपत राहािं लागेल. तेव्हा त्र्याला अडिा. 
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त्र्याला आपल्र्या मागण्र्या पणुव होईपरं्यत जेि ूदेि ूनका. आपण 

उपास भोगार्यचा आवण त्र्यानं जेिार्यचं कार्य? त्र्यापेक्षा तो 

उपाशी तर आपणही उपाशी. बरोबर की नाही.” 

 कामगार साविनंदाचा शब्द न ् शब्द ऐकत होते. त्र्यांनी 

मालकाला गाडीच्र्या बाहरे काढलं.  

 मालकाला गाडीतून बाहेर काढताच साविनंदा खुश झाला, 

त्र्याला मनोमन बरं िाटलं. तसा तो चौकीदाराला म्हणाला,  

“खबरदार दार उघडलं तर.... कामगार एकता वजंदाबाद. 

कामगारांना न्र्यार्य वमळार्यलाच हिा.” 

 साविनंदानं हातात कुलपू घेतलं. काही पत्रकं घेतली ि तो 

पढुं सरसािला. ती संपणूव पत्रकं कामगारात िाटार्यला लािली 

ि दाराला कुलपू लािनू मालकाला बंवदस्त करुन टाकलं.  

 कारखान्र्याला एकच दार होतं. मखु्खर्य रस्ता होता तो. आता 

मात्र मालक परुता घाबरला. त्र्याला िाटलं, आता कामगार 

भडकले. पोवलसांना शरण गेल्र्यावशिार्य पर्यावर्यच नाही. त्र्यानं 

आतमधनूच पोवलसांना फोन लािला. अशानं तरी ही कामगार 
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मंडळी घाबरतील असं त्र्या मालकाला िाटलं. काही िेळ असा 

वनघनू गेला. तसे पोवलस आले.  

 संप काही एका वदिसात ठरिण्र्याचा प्रकार नव्हता. पवहलं 

पोवलसस्टेशनला अजव दिेनू परिानगी घ्र्यािी लागत होती. पण 

अचानक गेनबाच्र्या मरणानं कामगारांच्र्या मतृ झालेल्र्या मनात 

बदल झाला आवण एका रात्रीतनू हा कामगार संपाचा वदिस 

उजाडला. त्र्यामळेु आलेले पोवलस प्रकरणाची शहावनशा न 

करता थेट गेटजिळ उभे झाले ि चौकीदाराला गेट उघडार्यला 

लाि ू लागले. पण त्र्या गेटच्र्या कुलपूाची वकल्ली 

साविनंदाजिळ आह ेअसं चौकीदारानं सांवगतलं.  

  

 

 

“हलॅो, मी एम एस कंपनीचा मालक बोलतो.. आपण 

इन्स्पेक्टर का?” 

“होर्य, बोला, कार्य झालं?” 
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“अजी माझ्र्या कारखान्र्यातल्र्या लोकांनी संप पकुारला.” 

“मग कार्य झालं?” 

“अजी ते मले माराले पाहात आहते.” 

“का बरं?”  

“खपु भगदाड झाली आह.े तमु्ही लिकर र्या. कामगार ऐकत 

नाही आहते.” 

 मालक घाबरला होता. त्र्यानं फोन लािला होता शंभर 

नंबरिर. त्र्याला िाटत होतं की ह ेकामगार सोडणार नाही मला. 

ते उपासानं तरी मारतील.  

 थोड्र्याच िेळात पोवलस आले. पण ते पोवलस 

कामगारांनाच दमदाटी करार्यला लागले होते. कारण र्या 

मालकानं फोनिरुन त्र्यांना सेट करुन टाकलं होतं. रस्त्र्याने 

गाड्र्या बाजलूा करीत सार्यरन िाजित त्र्या पोवलसांची गाडी 

चालत होती. कुठे आग तर नाही ना लागली. कुठं काही हादसा 

ना झाला असं िाटत होतं.  
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 एम एस कंपनीचं नाि होतं. तो कारखाना पन्नास िषावपासनू 

तटस्थ तालकू्र्याच्र्या वठकाणी ओसाड अशा जागी वस्थत होता. 

स्थापनेपासून कधीही त्र्या कारखान्र्यानं आजिर संप पावहला 

नव्हता. संपाची हिाही कुठं पसरली नव्हती आज पवहल्र्यांदाच 

ती मंडळी संप अनुभित होती. जसे पोवलस संपक-र्यांजिळ 

रे्यिनू धडकले, तसा साविनंदा म्हणाला,  

“कामगार र्यवुनर्यन वजंदाबाद.” 

 इन्स्पेक्टर म्हणाला,  

“शांत राहा. सगळं व्र्यिवस्थत होईल. मला सहकार्यव करा. 

बंधनुो, मीही तमुच्र्यासारखाच कामगार. फरक एिढाच की 

तमु्ही कारखान्र्यात काम करता अन ्मी सरकारची नोकरी. मला 

कामगारांची जाणीि आह.े पण मलाही आतमध्रे्य जािनू 

चौकशी केल्र्यावशिार्य कोणताही वनणवर्य घेता र्येणार नाही. ह े

बघा कामगार वमत्रांनो, मला तमु्ही आपला वमत्र समजा. मी 

तमु्हाला न्र्यार्य वमळिनू दणे्र्यासाठी प्रर्यत्न करील. फक्त मला 

आत जाि ूद्या. तुम्ही मात्र वनणवर्याच्र्या आड रे्यि ूनका. ज्र्याचे 

चकुले असेल, त्र्याला कानून वशक्षा दईेल.” 
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 इनस्पेटरचं गोड गोड बोलणं. तो कामगारांना दर्याळू 

िाटला. पण तो दर्याळू नव्हता.  

 त्र्या कामगारांनी त्र्या पोवलसाला आतमध्रे्य जाि ूवदलं. तसा 

तो पोवलसिाला वशपार्यांना म्हणाला,  

“तमु्ही इथंच थांबा, मी आतमध्रे्य जािनू रे्यतो. तमु्ही मी 

रे्यईपरं्यत परीवस्थती सांभाळून घ्र्या.” 

 इनस्पेक्टरचं आत जाणं साविनंदला संशर्यास्पद िाटत होतं. 

पण तरीही संधी द्यािी अशा विचारानं तो गप्प होता. तसा 

इन्स्पेक्टर आत जाताच त्र्यानं केबीनमधील मालकाला पावहलं. 

तो मालक डोक्र्यािर हात ठेिनू विचारात पडला होता. तो 

वचंतेत आह ेह ेत्र्याच्र्या ितवनािरुन वदसत होतं.  

“नमस्कार साहेब.” 

 आिाज ऐकताच मालक ताड्कन उभा रावहला. त्र्यानं 

त्र्यांना बसार्यला खचुी वदली. तसा तो म्हणाला,  

“नमस्कार.” 

“बोला, कशी कार्य आठिण झाली?” 
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 ''अहो र्या कारखान्र्यात कामगारांनी अचानक संप 

उभारलार्य. तिा मले भेि आह े का ह े कारखाना जाळून 

टाकतीन. तिा आपल्र्याले विनंती आह ेका हा संप मोडािा. 

िाटल्र्यास आपण म्हणाल त्र्या अटी मान्र्य आहते.” 

“ठीक आह.े आता खलंु खुलंच बोलतो.” 

“बोला.” 

 त्र्यानं इकडं वतकडं पावहलं. काही कैमेरे लागले आहेत का 

तेही तपासले. तशी शहावनशा करुन तो म्हणाला,  

“पैसे लागतील कामाचे?” 

“ठीक आह.े आकडा बोला.” 

 तसा तो म्हणाला,  

“कमीतकमी दहा हजार रुपर्ये.” 

“वदले. फक्त तमु्ही बंदोबस्त लािा.” 

“द्या आधी हातािर. मग सगळं व्र्यिवस्थत होत नाही का तर 

पाहा.” 
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 त्र्यानं अुालमारी उघडली. त्र्यातनू दहा हजार रुपर्याची 

गड्डी काढली आवण ती इन्स्पेक्टरच्र्या हातात दते म्हणाला,  

“पाहा बरं, काम झालंच पाह्यजे.” 

“काम शंभर टक्के फके्त होईल. तमु्ही वचंता करु नका. 

वनश्चींत बसा केबीनमध्र्ये.” 

 इनस्पेक्टर बाहरे आला. तो गेट जिळ आला. तसा तो 

कामगारांना म्हणाला,  

“ह ेबघा वमत्रांनो, संप करण्र्यात काहीच अथव नाही. ह ेबघा, 

लिकरात लिकर कामािर रुज ूव्हा. नाहीतर लाठीचाजव केला 

जाईल आवण तमु्हाला पकडूनही नेलं जाईल. तमुच्र्यािर कलमा 

लािण्र्यात रे्यईल. कारण तमु्ही काही संप करीत असल्र्याची 

पोवलस स्टेशनला नोंद केलेली नाही. जर माझं ऐकाल तर 

फार्यद्यात राहाल.” 

“साहबे, तमु्हाले मालमू नार्य मालकानं का केलं ते. 

मालकानं काल गेनबाले जाळून मारलं कारखान्र्यात मालमू 

आह ेका तमु्हाले. खनु केला खनु.” 
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“ते काम तमुचं नाही तपासार्यचं, ते काम आमचं आह.े तमु्ही 

त्र्याचिेळी तक्रार का टाकली नाही. अन ् ह े त्र्याच्र्या पत्नीनं 

करार्यला हिं होतं. ती कुठार्य?” 

“साहबे, ते तं वबचारी शोकाच्र्या महासागरात डुबली आह.े 

कशी तक्रार करन. कालचीच घटना आह ेनं. आपल्र्याले िाटत 

असन तं आतं नोंद करा गनु्हा.” 

“तसं होतं का? उचलली जीभ लािली टाळूला. आपण 

पोवलसस्टेशनला र्या. वतथं नोंद करा. मग कारिाई करु आवण 

कोण साक्षीदार आहते. साहबेानं मारलं म्हणनू.” 

 सिांनी हात िर केले. तसा इनस्पेक्टर म्हणाला,  

“ह ेबघा, पवहलं तमु्ही तक्रार करा. मग पाहू कार्य करार्यचं 

ते. आतं आपल्र्या घराला जा आवण वदिसभर विचार करा अन ्

र्या उद्या कामािर शांततेनं.” 

“अन ्तमुचं नार्य आर्यकलं तं.” रघनुाथ म्हणाला.  

“ऐकािंच लागेल. नाहीतर लाठीचाजव करु.” 
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“मग तसं जर आह े तर आम्हालाही तमुचा बंदोबस्त 

करािाच लागेल. नाहीतर साहेब, तुम्ही मधात पडू नका.” 

साविनंदा म्हणाला.  

“त ूकोण रे?” इनस्पेक्टरनं विचारलं.  

“मी र्यांचा नेता. बोला कार्य म्हणार्यचं?” 

 तसा इनस्पेक्टर वशपार्यांना म्हणाला,  

“मारा रे. पवहलं र्यालाच मारा. झोडपनू टाका. जेव्हा तंगडे 

तटुतील, तेव्हाच अक्कल रे्यईल र्याला. अन ् र्याला अक्कल 

आल्र्यावशिार्य बाकीच्र्यांना रे्यत नाही. तेव्हाच र्यालाच आधी 

तोडा.” 

“इन्स्पेक्टर$$" एकेरी शब्द..... साविनंदाचा आिाज 

िाढला होता. त्र्याच्र्या बोलण्र्यातून आिेश स्पष्ट वदसत होता. 

तसा तो बोलत होता.  

“तमु्ही मधात पडू नका. शेिटचं सांगतोर्य. जर का तमु्ही 

मधात पडले तं तमुचेही हाल त्र्या कारखान्र्यातील 

मालकांसारखेच करु. इथं आमचा सहकारी गेनबा मेला नव्हे 



कामगार अंकुश शशंगाडे 

182 
ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.in 

तर मारला मालकानं आवण तमु्ही त्र्याला वशक्षा दणे्र्याऐिजी 

आमच्र्यािरच लाठीचाजव करा म्हणता.” 

 तसा तो आपल्र्या कामगार वमत्रांना म्हणाला,  

“ह ेबघा, आता पोवलस मारो की कैद होिो की आपला प्राण 

जािो. आपण आता हटार्यचं नाही. समजा र्यांनी लाठीचाजव 

केलाच तर र्या काठ्र्या तोडून टाका. त्र्या मालकासह र्या 

पोवलसांनाही धडा वशकिा. बाकीचं मग पाहून घेि.ू महत्िाचं 

सांगतो, तुम्हाला जे करार्यचं ते करा. पण मागं हटू नका. आपण 

आपला हक्क मागत आहोत. काही चकू करीत नाही. वशिार्य 

हा आपला वनजी प्रश्न आहे. ह ेपोवलस दखल दणेारे कोण?” 

 साविनंदाच्र्या बोलण्र्याचा इन्स्पेक्टरला राग आला. 

रागाच्र्या भरात तो म्हणाला,  

“ठीक आह ेतर मग. तुम्ही असे ऐकणार नाहीत तर. करा रे 

लाठीचाजव.” 

 लाठीचाजव करार्यला सरुुिात केली. ते पोवलस 

र्यमदतूासारखे त्र्या कारखान्र्यातील कामगाराला मारत होते. जे 

वनरपराध होते. त्र्या कामगाराची कोणत्र्याही प्रकारची दर्या 
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त्र्यांना रे्यत नव्हती. र्यात पोवलसांचा दोष नव्हता ना 

कामगारांचाही. दोष होता त्र्या दहा हजार रुपर्याचा..... ज े

मालकानं त्र्या इनस्पेक्टरला वदले होते.  

 वतथं जण ूर्यदु्धालाच सरुुिात झाली आह ेअसं िाटत होतं. 

पोवलस लाठ्र्या मारत होते. तर कामगार लाठ्र्या वहसकून 

पोवलसांना मारत होते. शेकडो कामगार आज घार्याळ झाले 

होते. तसेच पोवलसही. पण हटत मात्र कोणीही नव्हते. तसं 

इनस्पेक्टरनं िरीष्ठ अवधकारी िगावला फोन केला. 

दिाखान्र्यातही फोन केला. तशी सरकारी रं्यत्रणा ताबडतोब 

घटना स्थळी हजर झाली. त्र्यांनी भराभर जखमी कामगार तसेच 

पोवलसांना उचलले. भेदभाि न करता, न िेळ दिडता. साविनंद 

जखमी झाल्र्याने त्र्याला उचलार्यला पोवलस गेले. पण साविनंदा 

म्हणाला,  

“खबरदार मला हात लािाल तर. मला इथंच मरु द्या. 

नाहीतर माझ्र्या मागण्र्या मान्र्य करा. आधी आम्हाला आमचा 

हक्क प्रदान करा. त्र्यानंतरच रुग्णालर्यात न्र्या.” 

 साविनंदा जास्तच जखमी झाला होता. पण िाघासारखं 

काळीज होतं त्र्याचं. बलदडं बाहू होते. माल कारखान्र्यात 
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भरतांना पोते खाली करािे लागार्यचे. ते िजनदार असार्यचे. 

त्र्यानं त्र्याचं शरीर वपळदार बनलं होतं.  

 क्षणभर पोवलस त्र्या साविनंदाकडे पाहातच रावहले. त्र्याच्र्या 

मनातील भािनांचा िेध त्र्यांनी घेतला. त्र्याचं कौतकु करािसं 

िाटत होतं. कारण जखमी होिनूही उपचाराची तमा न बाळगता 

तो िाघासारखा डरकाळी दते होता. आपल्र्या हक्काच्र्या गोष्टी 

त्र्याने सोडल्र्या नव्हत्र्या.  

 पोवलस हुकमाचे ताबेदार होते. त्र्यांनी जबरदस्तीनं 

साविनंदाला उचललं. गाडीत टाकलं आवण उपचाराथव घेिनू 

गेले.  

 गाडी सार्यरन दते दते िळणे घेत चालत होती. अशातच 

इवस्पतळ आलं. भराभर कामगारांना उतरविण्र्यात आलं त्र्यांना 

ओपीडीतनू आत रग्नालर्यात नेलं.  

 

 

 उपचार सुरू झाला होता. रघनुाथ मात्र अद्यापही जखमी 

नव्हता. त्र्याच्र्यासोबत बरेचसे कामगार जखमी नव्हते. मात्र त्र्या 
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इनस्पेक्टरचा राग मात्र त्र्यांना भरं्यकर आला होता. र्या घटनेत 

कामगार घाबरतील असं िाटलं होतं. पण िेगळं वचत्र वनमावण 

झालं होतं. कामगार घाबरले नव्हते तर ते त्िेषानं अजनू 

लढाईसाठी पढुं आलेले होते.  

 आता साहवजकच नेततृ्ि ि कामगारांचा उत्साह वटकिनू 

ठेिण्र्याची धुरा रघुनाथािर आली. रघुनाथ कामगारांना सािरत 

होता. वधराच्र्या गोष्टी सांगत होता. त्र्या मालकाबद्दल ि 

पोवलसांबद्दल वचथाित होता. दामोधरलाही इवस्पतळात नेलं 

होतं. तोही गंभीर जखमी झाला होता.  

 रघनुाथ साविनंदचा जिळचा वमत्र. आज इमानगारीची 

परीक्षा दते होता. मैत्रीसाठीच आज जीिही धोक्र्यात घालार्यला 

तो सज्ज झाला होता. मात्र पोवलस नरमले होते. कारण त्र्यांना 

िाटत होतं की कामगार पळून जातील. पण कामगार काही 

पळाले नव्हते. त्र्यामळंु र्याचा जाब आपल्र्याला आपले 

अवधकारी वनश्चीत विचारतीलच असं त्र्यांना िाटत होतं.  

 'कामगारांचा विजर्य असो' कामगार मंडळी घोषणा दते 

होते. संप अवधकच वचरडत चालला होता.  
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 नकुतीच सारं्यकाळ झाली होती. कामगारांच्र्या परतण्र्यााची 

िेळ झाली होती. रघुनाथला विचार रे्यत होता. कार्य करािे 

सचुत नव्हते. शेिटी त्र्यानं वनणवर्य घेतला. म्हणाला,  

“कामगारवमत्रांनो काहीजण घरी जा. काहीजण इथं थांबा. 

घरी चांगला आराम करा. आतं बेमदुत साखळी आंदोलन 

कराची गरज आह.े तिा आपण आळीपाळीनं साखळी 

आंदोलन करु. आम्ही काहीजण इथंच झोपतो.” 

 रघनुाथचे बोलणे जसे संपले. तसं सिव कामगारांनी म्हटलं,  

“रघनुाथा आमच्र्यातील काहीजण घरी जार्यचं. मस्त 

आरामात झोपार्यचं अन ्तुम्ही र्या वठकाणी राहार्यचं रातभर. हे 

गोष्ट मनाले पटण्र्यासारखी नार्य. तिा एक वदिस उपास घडलं 

तं का होईन बरं. आम्ही इथंच राहणार.” 

“नार्य नार्य, तमु्हाले समजत नार्य. आपलं आंदोलन वकती 

वदिस चालते ह े आपल्र्याले तरी मावहत हार्य का? नार्य नं. 

जिापरं्यत आपल्र्याले न्र्यार्य वमळत नार्य. तिापरं्यत चालन नं 

आंदोलन. तिा का करुन आपण? तेिढ े वदिस कसे वटकून 

आपण. त्र्यामळंु मीनं ठरिलं. जोपरं्यत आपले हक्क परेु होत 
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नार्य. तोपरं्यत आपण इथंच राहाचं आळीपाळीनं. समजलं 

का?” 

“समजलं.” 

 कामगारांनी होकार वदला. तसे काहीजण घरी गेले. त्र्यांनी 

ठरिलं होतं मनात की आता मागं हटार्यचं नाही. आळीपाळीनं 

आंदोलन करार्यचं. गेनबाला न्र्यार्य वमळिनू द्यार्यचा. दामोधर, 

, साविनंदाच्र्या जखमा भरुन वनघार्यलाच पावहजे. आपण 

कसंही जगािं. काहीही करािं. पण संप मागं होि ू नरे्य. 

आजपासनू संपासाठी जगार्यचं. तसा त्र्याच्र्यातील एकजण 

म्हणाला,  

“काका, आम्ही घरी जातो ि तमुचे डबेही पाठिनू दतेो. 

आन ् उद्या सकाळी लिकर रे्यतो. ताजंतिानं होिनू. वदिटी 

केल्र्यासारखं. काही तं कष्ट भोगािाच लागन. त्र्यावशिार्य न्र्यार्य 

कसा वमळन.” 

 कामगार घरी जार्यला वनघाले. आंदोलनाची नशा आज 

त्र्यांच्र्या रक्तात कुटकुट भरलेली होती. ती जाणित होती. आता 

ते मागं हटणार नाही ह ेत्र्यांच्र्या चेहर् र्यािरुन अस्पष्टसं जाणित 
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होतं. ते सडुानं पेटून उठले होते. आपल्र्या मागण्र्या पुणव करुन 

घेण्र्यासाठी ते हक्काची लढाई लढत होते नव्ह ेतर त्र्यासाठीच 

ते आळीपाळीनं संप र्यशस्िी करार्यच्र्या तर्यारीत होते.  

 काही कामगार त्र्या वठकाणािरुन घरी गेले. त्र्यांनी 

आपल्र्याच घरी एका एका कामगारांचे डबे तर्यार केलकेले ि 

तसे ते डबे घेिनू वनघाले.. तेव्हा त्र्यांना ते कार्यव करण्र्यास धन्र्यता 

िाटत होती.  

 वदिसभरात उन्हातान्हात उभे राहणारे कामगार डबे र्येताच 

त्र्या डब्र्यािर ताि मारु लागले. मात्र ही रात्रच आपल्र्यासाठी 

िैरी डाि रचते की कार्य? असं िाटत होतं.  

 रघनुाथला झोप रे्यत नव्हती. साविनंदा आवण बाकीचे 

जखमी कामगार कसे असतील र्याची वचंता सताित होती. मात्र 

ते कामगार वदिसभराच्र्या थकव्र्यानं गाढ झोपी गेले होते.  

 रघनुाथ उठून बसला होता. थोड्र्याच िेळात तो उभाा 

झाला. त्र्यांनं सगळीकडं पावहलं. कामगार गाढ झोपेत 

असल्र्याचं जाणिलं. चंद्र परुता डोक्र्यािर आला होता. 

आकाश वनरभ्र असल्र्यानं आकाशात मधरू चांदण्र्या पसरलेल्र्या 
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वदसल्र्या. सगळीकडं उजाडल्र्यासारखं िाटत होतं. 

कारखान्र्यातील लाईटाचा अंधकू प्रकाश परीसरात होता. तसं 

आठिलं की र्याच कारखान्र्यानं मागील िीस िषावपासून बराच 

न्र्यार्य केलेला असनू आपल्र्याला काही अंशी पोटाला 

आधारही वदलेला आह.े पण काहीसा अन्र्यार्य दखेील.  

 

 

 रुग्णालर्यात साविनंदसह बाकीची कामगार मंडळी भरती 

झाली होती. इजंेक्शन ि सलाईनंनं सिांना बरं िाटत होतं. 

रघनुाथला जशी साविनंदाची आठिण र्येत होती. तशीच 

आठिण साविनंदला रघनुाथचीही रे्यत होती. वनरपराध कामगार 

जखमी झाले. त्र्यांची नोकरीही जाणार अन् वबचार् र्याचं नकुसान 

होणार इत्र्यादी गोष्टी त्र्याला आठित होत्र्या. एक मन सांगत 

होतं की जे काही झालं ते बरं झालं, होईल तेही बरं होईल. पण 

दसुरं मन सांगत होतं की हे आपण जे काही केलं ते बरं केलं 

नाही. कारण वकत्रे्यक कामगारांच्र्या घरच्र्या िाती पेटणार 

नव्हत्र्या. तर वकत्रे्यक कामगारांच्र्या घरच्र्या चलुी. जे त्र्या 

कारखान्र्यािर अिलंबून होते. त्र्यांना तर पोट भरणंही मवुश्कल 
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होतं. मनाच्र्या र्या भोिर् र्यात साविनंदा एकटाच गरुफटत 

चालला होता. तो तेिढा जखमी नव्हता. जेिढे बाकीचे 

कामगार जखमी झाले होते. काहींच्र्या डोक्र्याला जबर मार 

लागनू दखुापत झाली होती. तर काहींच्र्या डोळर्यालाही मार 

होता. तसा तो कामगारांचे हाल त्र्याही अिस्थेत पाहण्र्यासाठी 

उठला.  

 एकएकाच्र्या पलंगािर जािनू तो विचारपसू करु लागला. 

आपण जे काही केलं ते बरोबर नाही असं कामगारांना सांग ू

लागला. पण उलट कामगारंच त्र्यािर धीर दते साविनंदाचा 

उत्साह िाढि ू लागले. त्र्यामळंु वकतीही आज शरीराला 

पोवलसांनी मारुन दखुापत केली असली तरी ती दखुापत आज 

हलकी िाटू लागली.  

 'त ूजे केलंस ते अगदी छान' एक म्हातारा कामगार म्हणाला. 

साविनंदा भािकू झाला. त्र्याला रडू आल. कारण म्हातारा 

माणसू परीवस्थतीनं लाचार होिनू मलुगा पोषत नसल्र्यानं र्या 

कारखान्र्यात काम करीत होता. त्र्याचं ि म्हातारीचं पोट 

भागिण्र्यासाठी. आज तोही म्हातारा संपात सहभागी झाला 

होता. त्र्याला म्हातारीची वचंता नसेल कार्य? साविनंदाच्र्या 
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मनात आलं. त्र्यामळेु की कार्य तो भािकू झाला होता. एरिी 

आजची पोरं आईच्र्या उदरातनू जन्म घेतात. बापाच्र्या 

छत्रछारे्यखाली िागतात आवण मोठे झाल्र्यािर पंख फुटल्र्यागत 

आपल्र्या मार्यबापाला सोडून भरुव होतात. त्र्यांना आपल्र्या 

मार्यबापाचीही वचंता राहात नाही. ते कसे असतील? कसे नाही 

हहेी त्र्यांना िाटत नसेल....  

 साविनंदा विचार करु लागला. तसा एक िदृ्ध कामगार 

साविनंदाजिळ रे्यिनू म्हणाला,  

“साविनंदा, त ू वनराश होि ू नोको. अरे त ू आमचे डोळे 

उघडले. नार्यतं आतापरं्यत आम्ही झोपलोच होतो. त्र्या 

मालकाचा जलुमी अन्र्यार्य सहन करत होतो. त्र्या मालकाच्र्या 

डोळर्याले डोळा वमळिाची आमची ताकद नोर्यती. ब्र 

काढाचीबी नोर्यती. एखाद्यानं ब्र काढलाच तं मालक त्र्याले 

भट्टीतच ढकलनू दते होता. असे वकतीतरी मारले माणसं त्र्यानं. 

तरीही आजपर्यंत कोणी बोंबलला नार्य. तो गेनबा बरा. वबचारा 

मेला. पण त्र्यानं क्रांती तं घडिनू आणली. आन ्त ूबी बरा का 

त्र्यानं लािलेली काडी, त्र्या काडीले वचंगारी बनिनू म्हशाल 

केलास. पण बेटा आतं एक ईनती आह ेका ह े म्हशाल आतं 
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विझ ूदजेो नोको. हो ह ेम्हशाल विझिणं अन ्जाळत ठेिणं समद ं

तहु्या हातात आह.े त ूमहान आत्मा आहसे बेटा, अरे दगडालेबी 

पाझर फुटते तहु्या िाणीनं, तो मालक कोण लागला? तसं पाह्यलं 

तं तचू र्या कामगारांईले त्र्याचे हक्क वमळिनू दिे ूशकतोस. अन ्

कोणीतरी पळंु र्यालेच पाह्यजे होतं. त ूपळंु आलास. लर्य उपकार 

केलं बेटा त ूकामगारािर. मले तं िाटते का प्रत्र्यक्ष परमेशानंच 

तलेु धरतीिर ह े महान कार्यव करासाठी पाठिला असन. ह े

परमेशाचं काम समजनू कर बेटा.” 

 साविनंद कार्य समजार्यचं ते समजला. पण त्र्याला र्या 

म्हातार् र्याचं बोलणं वडिचून गेलं. आपण आपल्र्यालाही नाही 

पण र्या कामगारासाठी लढार्यचे असं त्र्याला िाटलं. नव्र्या दमानं 

तो कामगारासाठी लढण्र्यास तर्यार झाला.  

 नकुतीच रात्र झाली होती. साविनंदाला बरं िाटार्यला 

लागलं होतं. सटुी दोन चार वदिसानंतर होणार होती. विचार 

करता करता साविनंदाला केव्हा झोप लागली ते कळलंच नाही.  

 कारखाना उभा पेटिला होता. चारही बाजसू आगीचे धमुारे 

सरुु होते. त्र्या कारखान्र्याकडं आपल्र्या विस्फारीत नजरेनं 
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पाहात तो मालक रडत होता. त्र्याचा तो कारखाना आज 

कामगारांनी पेटिनू वदला होता.  

 अग्नीशमन गाड्र्यांची तर रांगच लागली होती. ती आग 

काही सांभाळत नव्हती. आग कशी आटोक्र्यात आणािी र्याची 

वचंता अग्नीशमनिाल्र्यांनाही लागली होती. साविनंदा मात्र 

कडेला बसनू ते दृश्र्य पाहात होता. त्र्याला मालकाला धडा 

वशकविल्र्याचं समाधान िाटत होतं.  

 आज मात्र मालक साविनंदाजिळ आला होता. त्र्याला 

हातपार्य जोडत होता. मालक म्हणत होता,  

“साविनंदा, मले माफ करा. मले तमुची शक्ती कळली. तमु्ही 

मले माफ करा. पर अशी धुळधानी करु नोका. माझी करोडोची 

इस्टेट अशी आगीत जाळू नोका. तुम्ही कामगाराले अडिा. मी 

समद्या मागण्र्या पणुव कराले तर्यार आह.े” 

 साविनंदाला आनंद झाला होता. पण त्र्याची जेव्हा झोप 

उघडली. तेव्हा मात्र तो आनंद पाण्र्यात वमसळून गेला होता. तो 

उठला, त्र्यानं इकडंवतकडं पावहलं तर पलंगािरचे सिव रुग्ण 
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झोपनू गेले होते. तसा साविनंदही झोपनू गेला. जागे राहण्र्यात 

राही अथव नाही र्याचा ध्र्यास घेिनू.  

 

 

 

 रघनुाथ.... रघुनाथच्र्या डोळर्यात झोप होती. पण त्र्याला 

झोपािेसे िाटत नव्हते. कदावचत आपल्र्याला झोपलेले पाहून 

मालक पळून जाईल असं त्र्याला िाटत होतं. असाच जागली 

करत दसुरा वदिस उजाडला. आज मात्र सरु्यव अजनू तेजाने 

उगिला होता. निी क्रांती कामगारात आणण्र्यासाठी. आज 

र्याच सरु्यावनं कामगारात उत्साह भरला होता. कारण तो जरी 

आज तापत असला तरी त्र्याचं ऊन्ह ंतेिढं जाणित नव्हतं.  

 कामगार सकाळीच डबे घेिनू कारखान्र्यात पोहोचले होते. 

तसं रात्रभर जागली केल्र्यानं रघुनाथला झोप रे्यत होती. तसं 

आज त्र्यानं नेततृ्ि भािरािच्र्या हातात वदलं आवण म्हटलं,  

 'घाबरार्यचं नार्य. झकुार्यचं नार्य. ' तसा तो घराच्र्या रस्त्र्यानं 

वनघाला.  
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 'डॉक्टर साहबे सटु्टी द्या नं. ' साविनंदानं डॉक्टरसाहेबाला 

म्हटलं.  

“मला माझ्र्या मतृ्र्यचूं भर्य नाही. पण डॉक्टर साहबे 

माझ्र्याविणा ते कामगार अधरेु आहते. ते आस लािनू आहते 

माझ्र्याकडे. मी जर गेलो नाही तर ही कामगार एकता पणूवतः 

तटेुल.” 

“पण तमु्ही पणूवतः स्िस्थ नाही ह ेलक्षात घ्र्या.” 

“माझ्र्या स्िस्थतेची काळजी मलाच करु द्या. िाटल्र्यास 

औषधी द्या भरपूर. मी त्र्या धरणेस्थळीच आपला उपचार 

करेल.” 

“अहो पण तमुच्र्या सटुीचा वदिस अद्याप उजळला नाही नं. 

तमुच्र्या मनातील आंतरीक तळमळ मला कळते. पण.....” 

“पण कार्य डॉक्टर साहबे. मला सटुी द्या एिढीच विनंती 

आह.े” 

“बरं ठीक आह.े तमु्हाला जसं करार्यचं तसं करा. पण 

तमु्हाला तसं वलहून द्यािं लागेल की तमु्ही स्ितःच्र्या 

जबाबदारीिर जात आह.े” 
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“ठीक आह ेडॉक्टर साहबे. मी वलहून द्यार्यला तर्यार आह.े” 

“ठीक आह ेतर. आज मी सटुी दणेार. पण जास्त दगदग करु 

नका. प्रकृतीला जपा.” 

“ठीक आह ेतर.” 

 डॉक्टर साहेब वनघनू गेले. थोड्र्याच िेळात आले. त्र्यांनी 

साविनंदकडून जबाबदारी अजव वलहून घेतला ि सटुीची फाईल 

बनिार्यला सरुुिात केली.  

 सटुीची फाईल बनली. तसा साविनंद त्र्या दिाखान्र्यातनू 

मोकळा होिनू कामगारांची लढाई लढार्यला सज्ज झाला.  

 शहराचा तो रस्ता. गाडी ससुाट िेगानं चालत होती. गाडी 

घराकडं न घेता कारखान्र्यात न्र्या असं साविनंदानं म्हटलं. जसा 

कारखाना आला. तसा साविनंद जड पािलानं गाडीतनू बाहरे 

पडला. तसं त्र्याला हार्यसं िाटलं.  

 मखु्खर्य रस्त्र्यापासनू कारखाना थोडा दरूच. कच्चा रस्ता. 

साविनंद इथंच उतरला. कारण वतथं पार्यी वकंिा स्ितःच्र्या 

सार्यकलवशिार्य जाता रे्यत नव्हते. गाडी काही साविनंदची 

नव्हती की त्र्याला कारखान्र्यात सोडून दईेल. साविनंद र्याच 
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िाटेनं चाल ू लागला. ज्र्या िाटेिरुन दोन वदिसापिूीच 

जखमाभरली कामगारांची शरीरं इवस्पतळात गेली होती. मात्र 

दररोजची कामगारांची िदवळ आज वदसत नव्हती. कारखाना 

एका बैरागी पतुळर्यासारखी स्तब्ध उभी होती.  

 साविनंदला आनंद झाला. जेव्हा आपल्र्याला न्र्यार्य 

वमळािा. र्यासाठी वतष्ठत असलेले कामगार जेव्हा साविनंदनं 

पावहले. त्र्या कामगारांनी सािली वमळार्यला हिी ि आराम 

करता र्यािा र्यासाठी छोटासा मंडप कारखान्र्याबाहेर तर्यार केला 

होता. त्र्या मंडपात एक फलक होता. त्र्या फलकािर वलवहलं 

होतं. साखळी धरणे आंदोलन. कारखान्र्यातील गेटला कुलूपच 

होता. तोही कुलपू कामगारांचाच होता. बाजलूा पोवलस उभे 

होते. कामगारांच्र्या हाती काही ितवमानपत्र होते. जे ितवमानपत्र 

काहीजण िाचत बसले होते. त्र्या ितवमानपत्रात र्या 

कारखान्र्यातील हगंाम्र्याची बातमी छापून आली होती. दोनतीन 

वदिस पत्रकार ि वमडीर्यािाल्र्यांनी रे्यिनू कामगारांच्र्या 

मलुाखती घेतल्र्या होत्र्या ि ते ितृ्त छापले होते. साविनंदानं ते 

सारं पावहलं त्र्याला हार्यसं िाटलं. तशी कोणाची तरी नजर 

साविनंदािर गेली ि त्र्यानं सांवगतलं,  
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“साविनंदा काका आलार्य.” 

 सिांना आनंद झाला. त्र्याचबरोबर रघनुाथच्र्या आनंदाला 

पारािार उरला नाही. साविनंदवशिार्य त्र्याला अधरेू िाटत होते. 

तशा त्र्यांनी घोषणा वदल्र्या. 'कामगार र्यवुनर्यन वजंदाबाद 

मालकशाही मदुावबाद'  

 तसा साविनंदला जोश आला. तो मंडपात आला. बसला. 

त्र्याला एका कामगारानं पाणी वदलं. तसा त्र्यानं पाणी घेतलं ि 

कामगारांना म्हणाला,  

“वमत्रांनो मला आनंद झाला की आपण हा लढा मी 

दिाखान्र्यात गेल्र्यािरही सरुुच ठेिला. तुम्ही सगळेच महान 

आहात नव्ह े तर तमु्हीच स्ितःला साविनंदा, गेनबा अन् 

दामोधर समजनू लढा. तमु्ही सगळेच नेते आहात. कामगार नेते. 

जेव्हापर्यंत आपल्र्याला न्र्यार्य वमळणार नाही. तेव्हापर्यंत आपण 

लढत राहार्यचं. ह े तरीही नाही ऐकले तर र्यांना आपल्र्याला 

संपिनूही टाकािं लागेल गेनबासारखं. पण सध्र्यातरी कार्यद्या 

विरोधात जाि ूनका. सनदशीर मागावनं लढा. विजर्य आपलाच 

आह.े” 
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 साविनंद बोलत होता. त्र्याच्र्या शब्दात धार होती. त्र्याचा 

शब्द न शब्द महत्िाचा होता. तसे कामगार म्हणाले,  

“साविनंदा त ू खरा कामगारांचा खरा नेता. कारण बाकी 

असते तर आपल्र्या जखमेिरचे घाि पाहून घरी बसले असते. 

पण त ूनाही बसला. त ूसिवतोपरी उपचार सोडून आमच्र्याकड 

आलास. मगाशीच आम्ही पावहलं की तुला धड चालताही रे्यत 

नव्हतं. आम्हाला तझु्र्या िेदना मावहत आहते. आम्ही तमु्हाला 

असं एकटं सोडणार नाही. लढत राहू सामहुीकपणे. कदावचत 

उद्याचा सरु्यव आपल्र्यासाठी र्यशस्िीता घेिनू रे्यईल.” 

“तर मग ठीक आह.े आपला विजर्य वनश्चीत आह.े आता हा 

मालक र्या कारखान्र्यात केव्हापरं्यत राहाते तेच पाहू.” 

 साविनंदानं म्हटलं. कारण साविंनंदाला मावहत झालं होतं 

मालक कारखान्र्यातच आह.े  

 पोवलसांचा कारखान्र्यासमोर जंगी पहारा. ते आदशेाचे 

गलुाम होते. ते कामगारांच्र्या िेदना समज ू शकत नव्हते. ते 

स्ितःच मोठे अवधकारी असल्र्यासारखे िाटत होते.  

 साविनंदानं सिव कामगारांना सांवगतलं,  
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 'आपण ह ेअसं केव्हापरं्यत सहन करार्यचं. त्र्यापेक्षा आज 

हा कारखानाच पेटिनू टाकार्यचा. पण त्र्यात आपल्र्याला अटक 

होि ूशकते. पण केव्हापरं्यत ठेितील अटकेत. पण तमु्ही तर्यार 

आहात का? पण आपण एक वदिस िाट पाहू. कारण मला 

थोडी विश्ांतीची गरज आह.े” 

 कामगारांनी दजुोरा वदला. तसा एक वदिस गेला. आज 

साविनंदाला कालच्र्यापेक्षा बरं िाटत होतं. तसा तो उठला ि 

कामगारांना म्हणाला,  

“चला आता. आपलं ध्रे्यर्य ठरलेलं आहे. आज आपण 

कारखाना जाळार्यचाच.” 

 सिांनी दजुोरा वदला. तसे कामगार साविनंदपाठोपाठ 

चालार्यला लागले. त्र्यांच्र्यासोबत पोवलसही.  

 कामगारांनी गेटचं कुलपू उघडलं ते आत वशरले. पोवलस 

त्र्यांना अडिीत होते. पण कोणीही अडला नाही. त्र्या 

पोवलसांनाच धक्के दते देत ते पढुे जात होते. तसे ते त्र्या 

मालकाच्र्या केबीनपरं्यत आले. कुणीतरी काचेच्र्या आत 

वनरखनू पावहलं. मालक बसलेलाच होता.  
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 साविनंद केबीनसमोर घोषणा दते उभा होता. त्र्याचबरोबर 

ते कामगारही घोषणा दते होते. तसा साविनंद कामगारांना 

म्हणाला,  

“आपण आत आलो आहोत. तीनचार वदिसापासून र्या 

पोवलसांनी झोपच काढलेली वदसते. तेव्हा आता तुम्हाला जसं 

करार्यचं तसं करा. तमु्ही स्ितंत्र्र्य आहात. माझ्र्या आदशेाची 

िाट पाहू नका.” 

 तसा रघनुाथ मालकाजिळ जािनू म्हणाला,  

“मालक साहबे आतं तमु्हाले िाचिाले कोणी रे्यणार नार्य. 

तमु्हाले आतं शेिटचं सांगतो का आमच्र्या मागण्र्या मान्र्य करा. 

नाहीतं र्याचे परीणाम िाईट होतीन म्हणनू समजा. आतं तं 

तमुच्र्या मदतीले कोणीच धािनू रे्यणार नार्य. तमु्ही विनाकारण 

पोवलसाले बोलािलं. हा आपला वनजी मामला होता. पण 

तमु्ही आर्यकल्र्या नाही. '' 

 रघनुाथनं मालकाची तशी कॉलर पकडली. तशी इतर 

कामगारानं पोवलसांची. हाणामारी सरुु झाली. पोवलसांच्र्या 

लाठ्र्या आज काही चालत नव्हत्र्या. तसा एका पोवलसानं 
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बंधकूीचा बार झडिला ि सगळे भानािर आले. पण ते भानािर 

रे्यईपरं्यत ती बंधकूही कामगारानं हातात घेतली होती. 

िार्यरलेसही ताब्र्यात घेतला होता. ह े सगळं गपु्त स्िरुपाची 

र्योजना करुन साविनंदनं घडिनू आणलं होतं.  

 आता मात्र मालकाची बोबडी िळली होती. कामगार आता 

आपल्र्याला सोडत नाही हे आता मालकाला िाटून गेलं होतं. 

आज पवहल्र्यांदाच पोवलसांिर कामगार हािी झाले होते. तसा 

साविनंदला विचार आला. जर आपण मालकाला ठार केलं तर 

दसुरा मालक रे्यणार. तोही मग बदल्र्याच्र्या भािनेतून अत्र्याचार 

करणार. तेही बरोबर नाही होणार. असा विचार करुन तो 

म्हणाला,  

“वमत्रांनो, कार्यद्याचे बाहेर जाि ूनका. कारण आपण आज 

जर मालकाला मारलं तर उद्या दसुरा मालक तर्यार होईल. तोही 

आपल्र्याशी बदल्र्याच्र्या भािनेने िागेल.” 

“मग साविनंदा, गेनबाच्र्या मतृ्र्यचूं कार्य?” 

“आता मेलेला जीि का रे्यणार आह े परत. म्हणून कार्य 

जीिाच्र्या बदली जीि घ्र्यार्यचा का? गेनबा मेला. स्िगावत गेला. 
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तो अमर झाला. आपण कधीही म्हण ू नरे्य. मानहूी नरे्य. तो 

आपल्र्यातच आह ेअसं समजािं.” 

“मग त्र्याच्र्या मलेुबाळे ि पत्नीचे कार्य?” 

“त्र्यांची सोर्य आपण करु. पण माफ करा र्यांना.” 

“साविनंदा, ह ेपटलं नार्य. असं जर कराचं होतं तं दोनतीन 

वदिस आपण कार्य झकमाराले संप केला. आतं आमची 

रोजीरोटीबी गेली. ते कोण दईेन. र्या मालकाईनं गेनबासारखे 

वकत्रे्यक लोकाईचे बळी घ्र्याचे अन ्आपण त्र्याईले माफच करत 

राहाचं. मले सांग सांविनंदा ह ेगोष्ट मले पटली नार्य. साविनंदा 

अशानं तं र्या मालकाईची वहमंत िाढन अन ् काहीच नार्य 

आपलं तेढं होत म्हणनू ह े कामगार पनु्हा र्या कारखान्र्यात 

र्येणार् र्या लोकांिर अत्र्याचार करतीन. गेनबासारखे बळी 

घेतीन.” 

“नाही घेणार.” 

“का नार्य घेणार. मावहत आह ेआपण र्या मालकाचेबी हाल 

त्र्या गेनबासारखेच करु.” 

“साविनंद काका आपण कारखाना जाळार्यचाच.” 
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“अरे पण तो जाळला तं आपली रोजीरोटीही गार्यब होईन.” 

“पण र्यानं गेनबाच्र्या मतृ्र्यलेू न्र्यार्य वमळन का?” 

“त्र्यासाठी र्या मालकाचा जीि घ्र्यार्यचा का?” 

“हो, असा जर जीि घेतला तं सिव चांगलंच होईन.” 

“म्हणनू कार्य आपल्र्या स्िाथावसाठी त्र्या मालकाचा बळी 

घ्र्यार्यचा कार्य?” 

“साविनंद काका, माझ्र्या म्हणण्र्याचा उद्दशे तसा नार्य.” 

“मग कार्य कार्यदा मोडार्यचा म्हणता तमु्ही. स्िरं्यपणूव स्िरं्यभू 

लोकशाहीचे तकुडे करार्यचे!" 

 ते धीराचे शब्द होते. पण ते शब्द कामगाराला पटत नव्हते.  

“साविनंदकाका, ह ेलोकशाही म्हणता, ते ठीक आह.े तमु्ही 

लर्य वशकला. पण मले सांगा, र्याले लोकशाही तरी म्हणता र्येईन 

का? ह े हुकूमशाहीच आह.े तिा र्या हुकूमशाही राज्र्याच 

जगार्यचं असन तं हुकूमशहाच बना लागन का नार्य.” 

“मग र्या कामगार संघटनेची धरुा तुम्हीच वस्िकारा अन् 

कामगारांना न्र्यार्य वमळिनू द्या.” 
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 सगळे वचडीचपू होते. बाहरे कामगारांना पांगिण्र्यासाठी 

सशस्र पोवलस दल तैनात झालं होतं.  

 पोवलसांना कामगारांनी मारल्र्यानं ि बंधकू वहसकल्र्यानं 

पोवलस संतप्त झाले होते. तेिढ्र्यात अश्धूरुाचा िापर केला 

गेला ि साविनंदाच्र्या म्हटल्र्याप्रमाणे त्र्या कामगारांनी 

मालकाला सोडलं ि कारखानाही जाळण्र्याचा प्रस्ताि मागे 

घेतला. त्र्यांना नामी संधी चालनू आली होती तरीही.... त्र्यांना 

मावहत होतं की आता आपल्र्याला र्या कारखान्र्यात पनु्हा नोकरी 

नाही तरीही.... त्र्यांना मावहत होतं की आपल्र्याला न्र्यार्य 

वमळणार नाही तरीही.... अन ् त्र्यांना मावहत होतं की 

गेनबाच्र्याही मतृ्र्यलूा न्र्यार्य वमळणार नाही तरीही..... ते माघार 

घ्र्यार्यला तर्यार झाले होते. तसा तो मोठा इनस्पेक्टर म्हणाला,  

“वमत्रांनो, आता जा तमु्ही. मी सगळर्या तमुच्र्या मागण्र्या 

मान्र्य करार्यला लाितो. माझ्र्यािर विश्वास ठेिा.” 

 साविनंद ि पोवलस इनस्पेक्टरच्र्या बोलण्र्यािर विश्वास 

ठेिनू कामगारांनी माघार घेतली. एक आशा बाळगून तर त्र्यांची 

दसुरी आशा मात्र मनात मािळली होती.  
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 पोवलसानं आश्वासीत केल्र्याप्रमाणे कामगारांनी एका 

आिेदनािर त्र्या पोवलस इनस्पेक्टरची स्िाक्षरी घेतली. त्र्यांनी 

सही करताच आनंदाच्र्या छटा कामगारांच्र्या चेहर् र्यािर 

उमटल्र्या. ते आनंदात वनघणार एिढ्र्यात मालक म्हणाला,  

“उद्याले सिवजण कामािर हजर व्हा.” 

 कामगारांनी सटुकेचा श्वास सोडला. त्र्यांना हार्यसं िाटलं. 

विजर्य वमळविला र्यदु्धप्रसंगी असं िाटत होतं. जे ते निल करु 

लागले होते. मालक एकदम तर्यार झालाच कसा? 

कामगारांच्र्या बार्यकाही विचारु लागल्र्या होत्र्या. कदावचत र्यात 

कुटील डाि तर नाही असं प्रत्रे्यकाला िाटत होतं.  

 साविनंद खुश होता. त्र्याला िाटत होतं की मालकानं 

गेनबाच्र्या मतृ्र्यलूा घाबरुन र्या मागण्र्या मान्र्य केल्र्या. पण तसं 

काहीही नव्हतं.  

 सारं्यकाळ झाली होती. साविनंद वफरार्यला गेला होता. तशी 

सारं्यकाळी वफरार्यची त्र्याची सिर्यच होती. आज मात्र वनवशं्चत 

मनानं वफरत होता. वहरव्र्यागार गितािर वफरतांना मन मात्र 

प्रफुल्लीत होत होतं. तशीच त्र्या गिताची थंडाई मस्तकाला 
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जािनू वभडली होती. जनु्र्या गोष्टीची आठिण करता करता 

वकती रात्र झाली हे त्र्याचे स्ितःच त्र्याला समजले नाही. तसे 

बागेतील सिवजण घरी गेले होते. तसा साविनंदही आपल्र्या घरी 

आला. साविनंदला जशी घरची आठिण आली, तशी त्र्या 

रुग्णालर्यात भरती झालेल्र्या कामगारांचीही आठिण झाली. 

त्र्यांना भेटून हा आनंद सांगार्यचा होता. पण हषोल्लासात तो ती 

आठिण विसरुन गेला होता. काहीही होिो, मात्र उद्या सकाळी 

िेळात िेळ काढून आपण रुग्णालर्यात जािनू हा आनंद सांग ू

असं त्र्याच्र्या मनाला िाटत होतं.  

“कोठं गेले होते एिढ्र्या रात्रीपरं्यत.” साविनंदची पत्नी 

त्र्याला म्हणाली.  

“कुठं नाही गं. बागेत वफरार्यला गेलो होतो.” 

“आता जास्त वफरणं बरोबर नार्य. तमु्ही कामगार नेते बनला 

आहात. तिा एखाद े वदिशी तो मालक गुंडाकरिी तमु्हाले 

मारुन टाकन.” 

“कसा मारणार तो?” 

“बदला.” 
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“कशाचा?” 

“नकुसान केल्र्याचा. नुकसान केल्र्याचा बदला.” 

“कोणतं नकुसान?” 

“मालकाच्र्या वखशाले तमुच्र्यामळंु चनुा लागला. 

कामगारांचा पगार िाढला नं. पण जो पैसा मालकशाहीच्र्या 

पोटात जात होता, तो कामगाराईले वमळन. मंग चनुा नार्य 

लागला तं का?” 

“ह ंतझुंही म्हणणं खरंच.” तो म्हणाला.  

 

 

 ती अष्टमीची रात्र होती. बाहेर चांगण्र्यांचा लुकलकुतेपणा 

मनाला मोहून टाकत होता. ढगंही अगदी डौलात नाचत आहते 

की कार्य असे िाटत होते. ढगाच्र्या चालण्र्यानं चंद्रच जण ू

चालत आह ेकी कार्य असे िाटत होते. तशी क्षणात त्र्याला ती 

महाविद्यालर्यीन गोष्ट आठिली.  
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 साविनंद जेव्हा लहान होता. तेव्हा कोणीतरी प्राध्र्यापक 

त्र्याच्र्या कॉलेजात भाषण द्यार्यला आला होता. र्याच दरम्र्यान 

त्र्याचं एका मलुीिर पे्रम वनमावण झालं होतं. त्र्याचं वतच्र्यािर पे्रम 

होतं खरं. पण वतचं त्र्याचेिर खरंच पे्रम आह ेका ह ेमात्र त्र्याला 

मावहत नव्हतं. तसा त्र्या प्राध्र्यापकानं प्रश्न केला की तारे केव्हा 

वदसतात?  

 सिवजण विचारात पडले होते बर् र्याच मलुांनी िेगिेगळी 

उत्तरं वदली. पण वतच्र्या मनात िेगळंच उत्तर होतं. ती म्हणाली,  

“पे्रमभंग झाल्र्यािर.” 

 कदावचत वतला िाटत होतं की साविनंदानं वतच्र्याशी 

बोलािं. पण आज एकिषवही झाला तरी साविनंद वतच्र्याशी 

बोलला नव्हता. तो घाबरत होता की ती काही म्हणेल का? 

कधी िाटत होतं की त्र्यानं जर तसं केलं आवण हो त्र्या 

प्राध्र्यापकाला मावहत झालंच तर प्राध्र्यापक त्र्याला कॉलेजातनू 

काढून टाकतील. पण वतच्र्या त्र्या उत्तरानं आज त्र्याच्र्या मनात 

प्रकाश पडला होता. वतनं त्र्याच्र्याकडं एक कटाक्ष टाकला. 

त्र्याच्र्या भािभािना वटपण्र्याचा प्रर्यत्न केला. ते प्राध्र्यापक, ते 
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विद्याथी, ते वमत्र आपल्र्याला काही म्हणतील असं वतला िाटलं 

होतं.  

 महाविद्यालर्यीन ते शेिटचं िषव होतं. तरीही त्र्या दोघांचंही 

एकतफी पे्रम. पे्रम वतच्र्याही मनात होतं. पे्रम त्र्याच्र्याही मनात 

होतं. पण पे्रम जावहर करणं महत्िाचं होतं ना. पण ते जावहर केलं 

नाही ही खंत अजनूही त्र्याला आठित होती. आज ती कुठे 

असेल? कशी असेल र्याचा त्र्याला थांगपत्ता नव्हता. 

म्हातारपण आलं होतं तरी.....  

 तो वदिास्िप्न पाहात होता. एिढ्र्यात एक ढग आला. त्र्यानं 

त्र्या वदिास्िप्नािर फंुकर घालनू पावहली. त्र्या चंद्राला आपल्र्या 

कुशीत संपिनू टाकलं. तसं मन बधीर झालं. ती चंद्राची 

अिस्था पाहून. तसा त्र्याला त्र्याच्र्या पत्नीचा आिाज आला,  

“अहो कार्य करता?” 

“चंद्र पाहत आह.े” 

“कधी पावहला नाही का चंद्र?” 

“पाहार्यला कधी उसंत तरी वमळाली का जीिनात.” 
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“आज का बरं पाहतार्य.” 

“आज डोक्र्यािरचं टेंन्शन उतरल्र्यासारखं िाटतंर्य.” 

“पण कार्य, झोपार्यचे नाही का?” 

“झोपतो ना. वकती िाजलेत?” 

“बारा िाजले बारा.” 

“बारा िाजले. नेहमीचेच िाजले तर.... ठीक आह.े 

झोपतो.... उद्या लिकर उठलीस तर उठिशील.” 

“कशाला?” 

“अगं उद्याला त्र्या दिाखान्र्यातील भरती कामगारांना 

पाहार्यला जार्यचं आह ेआवण दपुारी कामािर.” 

“ठीक आह.े”ती म्हणाली.  

 नकळत पािले अंथरुणाकडं िळली. तो अंथरुणािर 

आडिा झाला. क्षणाधावत तो झोपार्यच्र्या आहारी गेला.  

 ते कामगार साविनंदाला वशव्र्या हासडत होते. एकमेकांना 

मारतही होते. त्र्याच्र्याचमुळं आपल्र्याला कारखान्र्यातनू काढून 
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टाकलं असा र्यकु्तीिाद करीत होते. मात्र आज कंपनी मालक 

खशु होता. मोचाव करार्यचा म्हटल्र्यािर मोच्र्यावत र्यार्यला 

कोणीही तर्यार नव्हतं. एिढ्र्यात कोणीतरी एकानं एक भारदस्त 

दगड उचलला आवण साविनंदकडं वभरकािला. त्र्यातच तो 

गंभीर जखमी झाला. त्र्याला भरती करण्र्यात आले.  

 रुग्णालर्यातील घवटका ओसरत होती. तो अखेरचे वदिस 

मोजत होता. अखेर तो मरण पािला.  

“नाही$$" तो मोठ्र्यानं म्हणाला. तसा दचकूनही उठला.  

“कार्य झालं?” त्र्याची पत्नी म्हणाली.  

“अगं मी विवचत्र स्िप्न पावहलं.” 

“कोणतं?” 

“जाि ूद.े आपली स्िप्न कुणाला सांगार्यची नसतात.” 

“सांगा तर खरं. डोक्र्यािरील ताण कमी होईन.” 

“नाही जाि ूद.े विवचत्र स्िप्न होतं. घाबरशील त.ू” 

“नार्य घाबरत. सांगा.” 
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 तसा तो आपल्र्या घरी पडलेलं स्िप्न सांग ू लागला. तसं 

स्िप्न सांगनू झाल्र्यािर तो म्हणाला,  

“का गं. असं स्िप्न सत्र्य होईल का? मला तर र्या स्िप्नािरुन 

िाटत,े मालकानं आश्वासन वदलं खरं, पण काहीतरी गडबड 

नक्कीच आह.े काल माझे कामगार वमत्र ही तसे म्हणत होते. 

सािध करीत होते. पण मला इशारा समजलाच नाही.” 

“अं स्िप्न होर्य ते. तमु्हीच म्हण का असल्र्या स्िप्नात काही 

अथव नसतो म्हणनू. मग तुम्ही एिढे वशकून र्या स्िप्नािर विश्वास 

ठेिता. झोपा आता. ती त्र्याला धीर दते म्हणाली.  

 तसा तो परत झोपला. पण आता त्र्याला झोप र्येत नव्हती. 

तो सारखी कुश बदलिीत होता.  

 सकाळ झाली होती. पक्षर्याची वकलवबल कानी पडली. तसा 

तो उठला. आज प्रातःविधीही लिकरच आटोपिला. पत्नी 

अजनूही झोपली होती. वतला उठिणे तो गरजेचे समजला नाही. 

तशी पणुव तर्यारी झाल्र्यािर त्र्यानं पत्नीला उठिलं आवण 

सांवगतलं की तो रुग्णालर्यात जात आह.े  
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 पत्नीला सांगताच त्र्यानं सार्यकल काढली ि तो 

दिाखान्र्याच्र्या वदशेनं वनघाला.  

 रुग्णालर्यात सार्यकल बाजलूा ठेिनू तो वतथे वनघाला, वजथे 

ते कामगार भरती होते. तसा तो वमत्रांजिळंही जािनू पोहोचला. 

त्र्याला समोर दामोधर भेटला. त्र्यास तो म्हणाला,  

“दामोधर कशी आह ेतब्र्येत?” 

“बरी आह ेएकदम ठणठणीत.” 

 ''अन ्बाकीचे?” 

“बाकीचेबी ठणठणीत आहते. लिकरच आम्हाले सटुी 

होईन. पण एक सांग, कारखान्र्यात कार्य सरुु आह?े” 

“आपला विजर्य झाला. फक्त तो साजरा करार्यचा बाकी 

आह.े तमु्ही र्या सटु्टी झाल्र्यािर. मग साजरा करु आपण सगळा 

विजर्य.” 

“म्हणजे मागण्र्या पणुव झाल्र्या तर.” 

“हो अन ्सगळर्या मागण्र्या पणुव झाल्र्या.” 

“अरे व्िा. ह ेतं कमालच झाली तर.” 
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“आज कामालाही बोलािलं मालकानं.” 

“हो, जा. आज बरं िाटतंर्य. बोनस आन ्पगारिाढ बी होतं 

न मागणीत.” 

“हो. तेही होतं.” 

“आज दोन तीन वदिसानंतर पवहलाच वदिस.” 

“हो ना. आता वनघतो.” 

“बरं आम्हाले सांगशील का का घडते तं.” 

“होर्य. आता वनघ.ू” 

“बरं.” 

 बराच िेळ गोष्टी केल्र्यानंतर तो वनघाला. तसा तो काही 

िेळानं घरी पोहोचला. दहा िाजले होते.  

 त्र्यानं भराभरा घास पोटात कोंबले. मधिंुतीनं डबा तर्यार 

केला ि डबा घेिनू तो कारखान्र्याकडं वनघाला.  

 रघनुाथचं घर आलं होतं. तसा त्र्यानं आिाज वदला.  

“रघनुाथा$ रघनुाथा$$" 
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 रघनुाथ आिाजानं बाहरे आला. त्र्यानंही तर्यारी केली होती. 

तसे ते दोघेही जण कारखान्र्याकडं वनघाले.  

 तसा कारखाना आला. पण फारशी िदवळ वदसत नव्हती. 

तसे ते जिळ जािनूही कारखाना सरुु असल्र्याचा आिाज रे्यत 

नव्हता. तसे ते दरिाज्र्याच्र्या जिळ पोहोचले तर त्र्या 

कारखान्र्यात गेटला कुलूप लागला होता. कामगारांची गदी 

होती. चौकीदार मात्र अजनूही होते.  

“रघनुाथा, कार्य झालं?” 

“विचारतो.” 

 रघनुाथनं विचारताच चौरीदार म्हणाला,  

“आता घरला जािा. साहबेानं कारखाना बंद करार्यचा 

वनणवर्य घेतला.” 

 रघनुाथ साविनंदला चौकीदारानं म्हटलेली गोष्ट सांग ू

लागला. तसा साविनंद पढुे गेला. चौकीदारास म्हणाला,  

“अन ्ते सह्याचं पत्र.” 



कामगार अंकुश शशंगाडे 

217 
ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.in 

“ते मले मावहत नार्य. पर मालकानं कारखान्र्याचा गेट 

उघडार्यचा नाही ह ेसांगतलं आन ्आज पासनू कारखाना बंद 

रावहन हबेी सांगतलं.” 

 झाले सगळे कामगार चूर चरू झाले होते. तसा साविनंदा 

चौकीदारास म्हणाला,  

“आम्ही कोटावत जािं असं मालक म्हणते का?” 

“ते मले मावहत नार्य. तमु्हाले जे कराचं ते करा. मले जसं 

सांगतलं तेच सांगतो. बाकी जे कार्य कराचं ते तमुची इच्छा.” 

“तर मग ठीक आह.े तझु्र्या मालकाला सांगून द्यार्यचं की 

कामगार पढुचे आठ वदिस िाट बघणार आवण मग कोटावत 

जाणार आवण व्र्याजासह रक्कम िसलू करणार.” 

 तसा साविनंद लोकांकडं िळला ि म्हणाला,  

“वमत्रांनो, हा आपल्र्यासोबत धोका झालार्य. आता 

आपल्र्याला न्र्यार्यालर्याचा दरिाजा ठोठािण्र्यावशिार्य पर्यावर्य 

नाही. कालच मालकानं आिेदनािर सह्या केल्र्या होत्र्या म्हणत 

होता 'सगळर्या मागण्र्या मान्र्य आहते' तमुचंच बरोबर होतं. 

आपण र्या मालकाला मारुनच टाकार्यचं होतं आवण 
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कारखानाही जाळून टाकार्यचा होता. पण तरीही तमु्ही घाबरु 

नका. र्या कारखान्र्यानं आपलं काही वबघडणार नाही आपण 

दसुरे धंद े खोल.ू कामािर जाि.ू मजदरूीची कामं करु. इथंही 

बसनू राहात नव्हतो. कोणी काही बसिनू ठेित नाही. तसंच 

बाहेरंही बसनू राहणार नाही. एकप्रकारे र्या मालकानं चांगलंच 

केलं कारण घरी जार्यला बाराच िाजत होते आवण सकाळी 

र्यार्यला लगबगीने र्यािं लागार्यचं. कसा िेळ व्हार्यचा ते 

कळार्यचं नाही. आता एक करा. कुणी चहाटपरी टाका, कुणी 

पानठेला टाका, कुणी पे्रसचं दकुान टाका, कुणी चप्पलचा धंदा 

टाका. ह ेझालं माझं मत. आता मात्र तमु्ही तमुचं मत सांगा. पण 

एक लक्षात घ्र्या. आपल्र्याला कोटावत गेल्र्यावशिार्य पर्यावर्य 

नाही.” 

“साविनंद काका, आम्ही सगळे तमुच्र्या मताशी सहमत 

आहोत. आम्ही काहीही करु, कसेही पोट भरु. पण र्या 

कारखान्र्यािर अिलंबून राहणार नाही. मात्र एक की र्या 

मालकाला धडा वशकिािंच लागेल. ज्र्यानं आपल्र्यासोबत 

धोका केलार्य. तुम्ही पुढे व्हा. आम्ही तमुच्र्या पाठीशी 

आहोत.” 
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“मग ठीक आह.े आजपासनू पोटाची खळगी भरण्र्यासाठी 

तर्यारी करा. खटला टाकण्र्यासाठी ि चालविण्र्यासाठी िगवणी 

गोळा करा. काही मोजके लोक माझ्र्यासोबत वजल्ह्यात चाला. 

आपण खटला दाखल करु.” 

 साविनंदानं घरी जा म्हटलं खरं. पण घरी कोणीच गेलं नाही. 

सगळे वजल्ह्याच्र्या न्र्यार्यालर्यात गेले. कारण सगळर्यांच्र्या 

पोटाचा प्रश्न होता.  

 

 

 न्र्यार्यालर्य ते. न्र्यार्यालर्यात साविनंद सोबत वशकलेला एक 

िकील होता. त्र्याला िाटत होतं की र्या खटल्र्यात 

आपल्र्यासोबत वशकलेलाच गहृस्थ मदत करेल. दसुरा जर 

केला आवण तो ओळखीचा नसला तर मालक त्र्याला पैसे दिेनू 

ती केस दाबून टाकेल म्हणनू त्र्यानं ती केस वमत्राला दणे्र्याचं 

ठरिलं. एिढ्र्यात त्र्याला त्र्याचा िकील वमत्र वदसला. तसा 

त्र्यानं आिाज वदला,  

“कैलास ए कैलास.” 
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 िकीलानं मागं िळून पावहलं. तसा त्र्याच्र्या माग साविनंद 

उभा वदसला. त्र्यानं त्र्याला विचारलं की तो इकडं कसा? त्र्यािर 

तो म्हणाला,  

“र्या कामगारांची केस घेिनू आलोर्य. मला खटला 

टाकार्यचार्य मालकािर.” 

“आपण वनिांत बस.ू मग बोल.ू” 

 तसे ते चहाटपरीिर गेले. वतथं साविनंदानं आपली पाश्वभमूी 

समजािनू सांवगतली. तसा िकील म्हणाला,  

“बरं साविनंदा, त ूजर र्या कामगारांसाठी लढा द्यार्यला तर्यार 

आह ेतर मीही ही केस वनःशलु्क लढून तमु्हाला न्र्यार्य वमळिनू 

दईेल. त्र्यासाठी जीिाचे रानही करील. फक्त कागदपत्रासाठी 

तेिढे पैसे द्यािे लागतील.” 

 िकीलाचा शब्द. तशी त्र्यानं साविनंदाच्र्या म्हणण्र्यानसुार 

खटल्र्याची फाईल तर्यार केली ि म्हणाली,  

“आता, तमु्हाला र्यार्यची गरज नाही. मी माझ्र्या पद्धतीनं ही 

केस लढितो आवण वजंकण्र्याचा प्रर्यत्न करतो.” 
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 साविनंद आवण त्र्याच्र्या कामगार वमत्रांनी िकीलािर 

विश्वास ठेिला. तसे वनश्चींत मनानं ते घरी परतले. आता जण ू

स्िािलंबी जीिन जगार्यचं असा जण ू वनधावर करुन ते पढुील 

नव्र्या जीिनाची सरुुिात करण्र्यासाठी अग्रेसर झाले. थोड्र्याच 

वदिसात त्र्यांनी त्र्या तालकु्र्यातील वमळेल त्र्या जागेिर दकुानं 

थाटण्र्यास सरुुिात केली. स्िािलंबी बनण्र्यासाठी.  

 कारखाना बंद होिनू एक माह उलटला होता. कोकीळेची 

कुहूकूहू ऐकार्यला रे्यत होती. िसंत ऋतचूं आगमन झालं होतं. 

र्याच िसंताबरोबर कामगाराच्र्या नव्र्या जीिनाला सुरुिातही 

झाली. आज ते कामगार सखुी होते. त्र्या कारखान्र्यातील 

वमळकतीपेक्षा आज धंद्यापासनू वमळणारी वमळकत त्र्यांना 

जास्त िाटत होती. तसाच हा धंदा केव्हाही बंद आवण केव्हाही 

सरुु करता रे्यत होता. त्र्यांचं दकुान चांगलं चालत होतं. मात्र एक 

वचंता होती ती म्हणजे ह ेदकुान पढुं चालेल की नाही. र्यामळंुच 

आताही ती कारखान्र्यातील नोकरी महत्िाची िाटत होती.  

“हो म्हणनू कार्य तझु्र्या वनणवर्य लािल्र्यािर कारखाना खलुन 

का? तो मालक कोटावत सांगन. मले परिडत नार्य कारखाना 
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चालिणं. म्हणनू मी बंद केला. अरे मालमत्ता त्र्याची. तो 

केव्हाबी चाल ूकरु शकते, बंद बी.” 

“बरं जाि ूद्या. नाही लढार्यचं तर नका लढू. पण उलझि ू

नका प्रकरण. मी तर पाचशे रुपर्ये भरार्यलाही तर्यार होतो. पण 

म्हटलं विचारुन पाहािं कामगार कार्य म्हणतात ते. पण तमुची 

काही इच्छा वदसत नाही. फार्यदा कार्य माझा एकट्र्याचा होणार 

आह?े आता िाटते की गेनबा फुकटच मेला. गेनबाचं मरण 

व्र्यथव गेलं. पण तरीही सांगतो, मी गेनबाचं मरण व्र्यथव जाि ूदणेार 

नाही. एकटा लढेल ही केस. गेनबाला न्र्यार्य वमळिनू दईेल 

एकटा. तमु्हीच पाहा तमुचं. उद्या तमुची जर मलंु अशाच 

प्रकारच्र्या दसुर् र्या कारखान्र्यात लागली अन ्असेच अत्र्याचार 

झााले, तर तमु्हाला विचार रे्यईल. मला नाही. मला कार्य एकच 

मलुगा. तोही चांगला वशकत आह.े अन ्मी विचार केला की 

त्र्याला कारखान्र्यात आणणार नाही. रे्यि ूदणेारही नाही. विचार 

केला होता की सगळर्या कारखान्र्यासाठी एकच वनर्यम असािा? 

त्र्यासाठीच आपण लढणार होतो खटला. पण नाही. आता फक्त 

गेनबाच्र्याच मतृ्र्यलूा न्र्यार्य वमळिनू दणे्र्यासाठी लढेल. 

कामगारासाठी लढणे नाही.” 
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 तसा एकजण म्हणाला,  

“साविनंद काका, मांगा. जेिढे पैसे मागार्यचे तेिढे मागा. मी 

दतेो.” 

“नाही बाबा. तुही राहू दे आपले पैसे आपल्र्याचजिळ. उद्या 

त ूदखेील म्हणशील, 'काका माझ्र्या पैशाचं कार्य झालं' तर मी 

कार्य उत्तर दईेल.” 

 साविनंद खवजल झाला होता. त्र्याला त्र्या कामगारांनी 

दःुखी केलं होतं. जे मोठमोठ्र्या वडंगा मारत होते, ते मात्र 

शेळीसारखे भेकड बनले होते. त्र्यांचं काही ध्रे्यर्य नव्हतं. सिव 

ध्रे्यर्य त्र्यांनी मारुन टाकलं होतं.  

 कामगारासाठी लढण्र्यास तर्यार असलेला साविनंद..... 

काही कामगारांनी देिहूी केले त्र्यानंतर पैसे. पण खवजल 

झालेल्र्या साविनंदानं ते पैसै घेतले नाहीत. पनु्हा तो त्र्या िकील 

वमत्राला भेटला ि स्ितःच्र्या वखशातील पैसे दिेनू नोटीस 

पाठिार्यला लािला. पण आज मात्र त्र्याला खरा माणसू अन ्

माणसुकी ओळखार्यला आली होती. ती माणसुकी 

ओळखार्यला िेळ लागला नव्हता.  
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 िकील वमत्रानं कामगारासमक्ष म्हटलं होतं की मी तुमची 

केस फुकट लढतो. पण कागदपत्राला तेिढे पैसे द्यािे लागतील. 

पण त्र्यानं भरपरू पैसे हळूहळू उकळले होते. हा नोटीस 

पाठिार्यचा आह.े पोवलस पाठिार्यचा आह.े अशी िेगिेगळी 

कारणं सांगनू तो पैसे लटुत होता. नव्हे तर वमत्र असूनही पक्का 

िैरी असल्र्याचा भाष होत होता. वशिार्य साविनंदाला कधीकधी 

तारखेिरही कामधंद ेसोडून हजर व्हािेत लागार्यचे. त्र्यात िेळ 

आवण पैसाही जार्यचा.  

 साविनंद मनोमन दःुखी व्हार्यचा. पण त्र्याच्र्यासमोर तो 

गेनबा र्यार्यचा. त्र्याची ती िाणी र्यार्यची. जो कामगारांसाठी 

लढता लढता मरण पािला. तो काही साविनंदचा नातेिाईक 

नव्हता. पण त्र्याला त्र्याचेबाबत आत्मीर्यता िाटत होती. र्याच 

आत्मीर्यतेपोटी तो लढत होता. त्र्याला खंत िाटत असली 

तरीही..... तसा तो एक वदिस रघनुाथकडे गेला. त्र्याला पाचशे 

रुपर्याची खंत सांवगतली. तसा तो म्हणाला,  

“वमत्रा, मी तरी र्यात कार्य बोल.ू मी पह्यलच सांगतलं होतं 

का कामगार साथ दणेार नार्य. तिा तझुा हा लढािपूणा सोडून 

द.े त ूनार्य आर्यकला.” 
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“अरे पण मला आता िाईट िाटतं. कारण त्र्या गोष्टी मला 

आता समजल्र्या ना.” 

“तझुं बराबर आह.े पण आता मी तरी का करु शकतो!सांग 

का करु मी? ह ंएक सांग.ू सल्लाच समज.” 

“सांग. तझुा सल्लाही मोलाचाच अशािेळी.” 

“सोडून द ेनं ह ेकेस. ह ंतेच सांगतो. सोडून द ेह ेकेस.” 

“आता अशािेळी. मधातच सोडून दिे?ू” 

“ह ंसोडाच लागन. त ूह े केस कोणासाठी लढतेस. जे तझु े

नार्य. त्र्याईले कदर तरी आह ेका? समजते का? साविनंद कसा 

लढत असन. थोडा विचार तरी करतेत का ते. सांग बरं. वकतीक 

कामगारानं तझुा विचार केला? वकती कामगार तझु्र्या बाजलेू 

आहते र्यािेळी. सांग बरं.” 

“अं, जाि ू द े र्यार त ू त्र्या गोष्टी. मले सालं टेन्शन रे्यते ते 

आठिलं तर. जाि ूद ेत्र्या गोष्टी. पाहू नंतर कार्य करार्यचं ते. बरं 

त ूकसा आहसे?” 
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“मी बरा आह.े एक दार बंद झालं म्हणनू दिे काही दसुरं दार 

बंद करत नार्य.” 

 त्र्यांचं संभाषण सरुु होतं. तसा बराच िेळ ते संभाषण झालं. 

बर् र्याच वदिसानं ते भेटले होते. पुिी ते दररोज भेटार्यचे. सोबत 

सोबत कामाला जार्यचे. पण आता मात्र भेट होत नव्हती. तसा 

तो वनघाला.  

 साविनंद आज पणूवतः म्हातारा झाला होता. त्र्याचा तो 

म्हातारपणा जड िाटत होता. तरीही तो केसिर जातच होता. 

प्रश्न सटुत नव्हता. पण साविनंदला िाटत होतं की हा प्रश्न 

केव्हातरी सटेुलच. त्र्यासाठीच तो जात होता.  

 त्र्या खटल्र्यात एक षडरं्यत्र होतं. िकील वमत्र जरी असला 

तरी तो काही बरोबर नव्हता. तो मालकाला वमळालेला असनू 

मालकाच्र्या बोलण्र्यानसुार खटला रेंगाळत होता. जण ू

कामगारांना त्राास व्हािा ि खटल्र्याचा वनकाल लाग ू नरे्य ि 

कामगारांचं िर्य होिनू ते हतबल व्हािे. असं मालकाला िाटत 

होतं.  
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 साविनंदला मात्र िेगळंच िाटत होतं. त्र्याला असं िाटत 

होतं की एक वदिस मालक रे्यिनू आपल्र्याला माफी मागेल. 

आपले पार्य पकडेल. तसेच आपल्र्याला हा खटला मागे 

घेण्र्याविषर्यी विनंती करेल. पण तसं काही होत नव्हतं. होण्र्याची 

वचन्हंही वदसत नव्हती. पण साविनंदला मात्र तो भ्रम होता.  

 साविनंदाचं म्हातारपण. तो आता न्र्यार्यालर्यात जरी जात 

असला तरी िकीलाला पैसे दणे्र्याइतकी ताकद त्र्याच्र्यात 

नव्हती. कामगारबंध ूतर अवजबात पैसे दते नसत नव्ह ेतर त्र्याची 

भेटही घेत नव्हते. वशिार्य त्र्यांना आपली कोटावत केस चालू 

आह ेहहेी मावहत नव्हतं.  

 बहुतेक कामगारांची मलंु कतवबगार झाली होती. काहींची 

लग्न उरकली होती. काहींच्र्या सनुा चांगल्र्या वनघाल्र्या होत्र्या. 

तर काहींची सनुा मात्र बरोबर वनघाल्र्या नव्हत्र्या. त्र्या जाब 

विचारत होत्र्या.  

 बहुतेक कामगारांची मलंु ही व्र्यसनी वनघाली होती. मात्र 

साविनंदाचा एकुलता एक मलुगा. तोही चांगल्र्या पदािर गेला 

होता. सुनही चांगली वमळाली होती. र्याचं फलस्िरुप तो त्र्या 

कामगाराच्र्या खटल्र्याला श्ेर्य दते होता.  
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 साविनंदाचं घरात लक्ष नव्हतं. मलुगा डॉक्टर बनला 

असला तरी तो खशु नव्हता. कामगारांचा आवण खटल्र्याचाच 

विचार त्र्याच्र्या मनात असार्यचा.  

 खटला बोडाविर आला होता. आता त्र्या खटल्र्यात कंपनी 

मालक आवण दोनचार कामगारांना हजर राहािं लागार्यचं. ते 

राहातही होते. पण पैसे मात्र कोणीच दते नव्हता.  

 कधीकधी 'समज करा समज' कंपनी मालकाचा िकील 

कामगारांना म्हणत असे. पण कामगारांच्र्या न्र्यार्याचं कार्य? 

वशिार्य एिढे वदिस खटला भांडल्र्याचं कार्य? त्र्याचा मआुिजा 

कोण दणेार? कामगारांना प्रश्न पडत असे. पण ते सिव 

साविनंदाकडे बोट दाखित.  

 दामोधरनं चहाटपरी लािली होती. ती चहाटपरी चांगली 

चालत असे. त्र्याला फुरसत वमळत नव्हती. तसा तो कोटावतही 

हजर होत नव्हता. पण एक गोष्ट नक्की की त्र्याला त्र्या 

खटल्र्याबाबत उत्साह होता.  

 रघनुाथ सदु्धा आता थकला होता. कधीकधी तो खटल्र्यात 

पैशाचीही मदत करार्यचा. कधी सांत्िना द्यार्यचा. पण 



कामगार अंकुश शशंगाडे 

229 
ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.in 

िाधवक्र्यानं तो एक वदिस मरण पािला. साविनंदाचा परुता 

आधार गेला. आता मात्र तो एकाकी झाला होता.  

 साविनंद कोटावच्र्या पार्यर् र्या चढत होता. त्र्याचा मलुगाही 

त्र्या खटल्र्याचा आड रे्यत नव्हता. कधीकधी त्र्याच्र्या मलुाला 

िाटार्यचं की िडीलांना अडिािं. पण मनात असनुही तो तसं 

करु शकत नव्हता. कारण त्र्याला िडीलाची कामगाराप्रती 

आस्था ि तळमळ वदसत होती.  

 सरुुिातीला दोन दोन मवहने तारीख वमळार्यची. पण आता 

तर आठ आठ वदिसानं तारीख वमळत होती. त्र्या तारखेन 

साविनंद त्रस्त होत होता. पण आज उपार्य नव्हता.  

 साविनंदचे समिर्यस्क वमत्रही आज थकले होते. तेही 

म्हातारे झाले होते. हळूहळू ते त्र्याला सोडून जाि ूलागले होते 

अथावत मरु लागले होते. कोणी उलट सल्ले द्यार्यचे की ही केस 

त्र्यानं सोडून द्यािी. तर कोणी 'लगे रहो' म्हणत असत.  

 आज साविनंद अंथरुणािर आडिा पडला होता. 

सकाळपासनू आज त्र्याचं कोणत्र्याच गोष्टीकड लक्ष नव्हतं. 

सारखा त्र्याला त्र्याचा भतुकाळ आठित होता. त्र्यानं अधी 
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वलवहलेली पुस्तकही त्र्याला आठित होती. पण त्र्याला ती 

पसु्तक पणुव करता रे्यत नव्हती. कारण खटल्र्याचा वनकाल अजनू 

र्यार्यचा बाकी होता.  

 गेनबाचे कुटंूब कसेबसे सािरले होते. पण आजही त्र्यांची 

बरोबर घडी बसली नव्हती. मात्र गेनबाची पत्नी साविनंदाचा 

मोठा मान करीत होती. त्र्यानं टाकलेली केस वतला सखुिनू 

जात होती. वतही वनणवर्याच्र्या प्रवतक्षेत होती.  

 बाकीचे कामगार साविनंदामळंु आज श्ीमंत बनले होते. जर 

साविनंदानं त्र्यांचा उत्साह िाढिला नसता तर. त्र्याच त्र्या गतेत 

फसनू आजही त्र्यांना आपलं म्हातारपण गरीबीत कापािं 

लागलं असतं.  

 अचानक त्र्याला रघुनाथचा मतृ्र्य ूआठिला ि जाणिलं की 

तो पोरका झालार्य. कारण कामगारविश्वातील तोच एक 

जिळचा वमत्र होता. तो सल्ले तर द्यार्यचा. वशिार्य मदतही 

करार्यचा.  

 न्र्यार्यालर्यात केस बोडाविर आल्र्यानं आता प्रत्रे्यक आठ 

आठ वदिसानं िेगिेगळर्या माणसाच्र्या साक्षी होत. जे त्र्या 
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केसशी जळुलेले होते. तारखांिर तारखा पडत होत्र्या. साविनंद 

म्हातारा झाला असला तरी रग अजनूही वशल्लक होती. त्र्याला 

आजही िाटत होतं की आपण र्याच कारखान्र्यातील नाही तर 

सगळर्या कामगारांचा प्रश्न वमटि.ू त्र्याने प्रर्यत्न करणं सोडलं 

नव्हतं. तो आपल्र्या बाजचू्र्या वनकालाचे स्िप्न िेळोिेळी 

पाहात असे.  

 आज कामगार वदिस होता. कामगारांचा वनकाल 

न्र्यार्याधीश महोदर्यांनी कामगार वदिशीच द्यािा असं वनधावरीत 

केलं होतं. त्र्यामळंु हा वनकाल कामगार वदिसाची िाट पाहात 

पाहात मागील सहा मवहण्र्यापासनू रेंगाळत होता.  

 सिव साक्षी पुरािे तपासले गेले होते. आज वनकालाचा 

वदिस उजाडला. साविनंद आज लिकर झोपेतून उठला. ज्र्या 

गोष्टीची तो एिढ्र्या वदिसापासनू िाट पाहात होता, तो वदिस 

आज आला होता. त्र्याच्र्या तपश्चर्येची आज वदशा ठरणार होती. 

त्र्याला आज त्र्याचा संबंध भतुकाळ आठित होता. कशी त्र्यानं 

नोकरी केली. कसा खटला दाखल केला. कामगारांनी 

खटल्र्याची कशी गोची केली. सारं आठित होतं. खटला 

आपल्र्याच बाजनंु लागेल असंही िाटत होतं. कारण साक्षीपरुािे 
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त्र्याच्र्याच बाजनेू पडले होते. ह े त्र्यानं प्रत्र्यक्ष ऐकले होते. 

पावहलेही होते.  

 त्र्यानं लिकर अंघोळ केली. भराभर तर्यारी केली. भराभर 

जेिनही केलं आवण तो लिकरच आज न्र्यार्यालर्यात पोहोचला. 

आज तो वनकाल ऐकार्यला त्र्याचा मलुगाही जातीने हजर होता.  

  

 साविनंद जेित होता. पोळीचा एक एक घास पोटात कोंबत 

होता. तशी सनु म्हणाली,  

“बाबजूी एक विचारु का?” 

“विचार कार्य विचारते ते.” 

“आपण एिढ्र्या वदिसापासनू खटला लढतार्य. र्या 

खटल्र्यात एिढं आह ेतरी कार्य?” 

“अगं तलुा नाही समजणार.” 

“सांगा तर खरं. मला समजलं तरी पावहजे ना की तमु्ही एिढं 

का बरं वजकीरीनं लढता आहात. कमीतकमी मला माझ्र्या 

मलुांना वशकविण्र्यासाठी चांगलं िळण लािण्र्यासाठी तरी.” 
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 तसा तो सांग ूलागला.  

“ह ेबघ, ही कामगार आवण भांिलदाराची लढाई आह.े एका 

बाजलूा भांडिलशाही आह े तर दसुर् र्या बाजलूा कामगार. 

सगळर्या जगातील भांडिलशाहीचं खच्चीकरण करण्र्यासाठी 

हा खटला आह.े” 

“बरं, बाबजूी मला काही ते समजलं नाही.” 

“मी म्हटलं ना तलुा काही समजणार नाही. बरं एक सांग ूमी 

जी पसु्तक वलवहली. ती िाचार्यची. त्र्यात सगळं वलवहलेलं 

आह.े” 

 तशी ती कार्य समजार्यचं ते समजली. परत ती काही 

बोललीच नाही.  

 

 

 साविनंद रस्त्र्यानं चालला होता. तसा तो वदिास्िप्न पाहू 

लागला. 'न्र्यार्यालर्यात वनकाल लागला आह.े कामगारांचा जर्य 

झाला आह.े वनकालात न्र्यार्यालर्याने म्हटलं आह ेकी कारखाना 
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मालकानं कामगारािर अत्र्याचार केला. कामगारांना िेतन तर 

कमी वदलेच. पणक कामगारांकडून जास्तीत जास्त काम करिनू 

घेतले. तेव्हा हा अपराध क्षमाशील नाही. वशिार्य कामगारांना 

र्या मालकानं जखमीही केलं. त्र्याचबरोबर एका माणसाला 

ठारही केलं. हे बर्यानातनू ि परुाव्र्यातून वसद्ध झालंर्य. आज 

गेनबा जरी जगात नसला तरी गेनबाच्र्या मतृ्र्यलूा मालकच 

कारणीभतू आह.े म्हणनू त्र्याला मी प्रत्र्यक्ष सिव बर्याण ि साक्ष 

परुािे पाहून जन्मठेपेची वशक्षा सनुाित आह.े मात्र र्यानंतर 

र्येणार् र्या मालकानं त्र्याच सक्षम कामगारांना वकंिा त्र्यांच्र्या 

मलुांना कामािर रुज ूकरुन घ्र्यािं. त्र्यांच्र्या कामाचे तास वनर्यम 

ठरिनू वनधावरीत करािे अथिा कमी करािे. वशिार्य त्र्यांचे 

िेतनही िाढिािे. िाढीि कामाचा िाढीि भत्ता वमळािा. 

कारखान्र्यातील सटुीसाठी वनर्यम वनधावरीत करािे िेतन कपात 

करु नरे्य. मात्र कामगारांनीही जास्त सट्ुर्या मारु नरे्य. कामगारांचा 

विमा फंड ि भविष्र्य वनिावह वनधी रक्कम कारखान्र्यातनूच 

कपात व्हािी. हा फंड कामगारांना वनितृ्तीच्र्या िेळी द्यािा. 

तसेच वनितृ्तीिर्य वनश्चीत करुन िेतनाच्र्या एक चौथाई रक्कम 

कामगारांना पेन्शन म्हणून द्यािी. कोणत्र्याही कारखाना 

मालकानं कामगारािर अत्र्याचार करु नरे्य. केल्र्यास दाद 
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मागण्र्याचा अवधकार कामगारांना असेल. हाच माझा शेिचटा 

वनणवर्य आह.े हा वनणवर्य मी कोणत्र्याही दडपणात रे्यिनू दते नसनू 

वनपक्षी ि कोणाच्र्याहीर म्हणण्र्यानसुार दते नाही तर वनस्िाथवपण े

दते आह.े ' 

 न्र्यार्यालर्य आलं होतं. तसा तो भानािर आला. त्र्याला 

आपण वदिास्िप्न पाहात असल्र्याचा भास झाला. तो नास्तीक 

असनूही आज त्र्यानं दिेाला मनोमन हात जोडले ि प्राथवना 

केली की तो वनकाल त्र्याच्र्या बाजनंू लाग ूद.े  

 तो सार्यकल स्टँडिर लाितच होता. तोच दामोधरनं 

आिाज वदला,  

“साविनंद काका. थांबा..... आपण वमळून जाि.ू” 

 त्र्यानं सार्यकल स्टँडिर लािली. त्र्याचबरोबर दामोधरनंही. 

त्र्याचबरोबर ते सोबत सोबत चालार्यला लागले. तसं कोणीतरी 

सांवगतलं 'अकरा िाजलेत. ' 

 अकरा िाजल्र्याचे ऐकताच साविनंदानं चालण्र्याचा िेग 

िाढिला. त्र्याचबरोबर दामोधरनंही. न्र्यार्यालर्य आलं. तशी 

फुकार् र्याची िेळ झाली.  
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“साविनंद हजर हो.” 

“कुलकणी िकील साहबे हजर हो.” 

“वमराजदार कंपनी मालक हजर हो.” 

 कंपनी मालक. त्र्याला विचार पडला होता. 'आता 

आपल्र्याला वशक्षा होणार. आपण असं करार्यला पावहजे 

नव्हतं. आपल्र्याला तरंुुगात जािं लागणार. खडी फोडािी 

लागणार. ' ह ेस्पष्ट त्र्याच्र्या चेहर् र्यािर वदसत होतं. तसा त्र्याचा 

चेहराही पडला होता.  

 कंपनी मालकासह ि िकीलासह सिवजण न्र्यार्यालर्यात 

हजर होते. तशी सुनिाई सुरु झाली. न्र्यार्याधीश म्हणाले,  

“कोणाला काही अजनू सांगार्यचे बाकी आह ेका?” 

“न्र्यार्याधीश मातरमा, तमु्ही वनकाल ऐकिा. आमच्र्या 

तपासण्र्या पणुव झाल्र्या आहते. उत्तर तपासण्र्याही पणुव झाल्र्या 

आहते. तेव्हा आपल्र्याला जे ऐकिार्यचं असेल ते ऐकिा.” 

 न्र्यार्याधीशर महोदर्यांनी सगळीकडं एक कटाक्ष टाकला. 

कारखाना मालकाकडंही एक कटाक्ष टाकला. तसे ते आपल्र्या 
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वनकालाकडं िळले. साविनंदच्र्या चेहर् र्यािर मात्र तेज झळकत 

होतं. त्र्याला तर वनकालापिुीच आपला विजर्य होणार असं 

जाणित होतं. एिढ्र्यात न्र्यार्याधीश महोदर्यांनी म्हटलं,  

“मी दोन्ही मंडळींचं बोलणं ऐकलं. कामगारांचंही बरोबर 

आह.े त्र्यांना खरंच त्रास झाला ह ेऐकलं र्या खटल्र्यादरम्र्यान. 

पण प्रत्र्यक्षात ठोस साक्षीपरुािे वमळालेले नाहीत. एरिी र्या 

खटल्र्यात काहीच तथ्र्य नाही असं मला िाटते. तेव्हा र्यात 

कंपनी मालकाचा काही दोष नसनू ही िेतनिाढीसाठी कंपनी 

मालकाला फसविण्र्याची सावजश होती. हे र्यातून वसद्ध झालंर्य. 

तेव्हा कामगारांना मालकाचे काहीही घेणेदणेे नसनू कामगारांना 

कारखान्र्यातनूस काढून टाकण्र्याचा सिवतोपरी अवधकार कंपनी 

मालकाला आह.े तशीच निी भती करण्र्याचाही अवधकार 

असनू कंपनी मालकाची न्र्यार्यालर्य वनदोष मकु्तता करीत आह.े 

हाच माझा शेिटचा वनणवर्य होर्य.” 

 न्र्यार्याधीश महोदर्यांनी वनकाल िाचून दाखिला ि सही 

केली. सिव कामगार वनराश झाले. साविनंद तर जास्त वनराश 

झाला. कारण त्र्याचे तर पैशापाठोपाठ श्मही गेले होते. सिव 

साक्षीपुरािे कामगारांच्र्या बाजनंू तपासले जािनूही वनकाल 
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असा कसा? र्याचं आश्चर्यव सिांना िाटत होतं. प्रत्र्यक्ष गेनबाचा 

खनु मालकानं करुनही मालक वनदोष सटुलाच कसा? हे ज्र्याला 

त्र्याला कळत होतं. पण आज उपार्य नव्हता. कारण र्या कंपनी 

मालकानं एिढा वनकाल पलटिार्यला लाखो रुपरे्य मोजले होते. 

प्रवतपक्ष िकील ि जण ू न्र्यार्याधीश महोदर्य र्या सिांनाच सेट 

केले होते. तो कामगार वदिस होता. पण तो कामगार वदिस 

आज र्या कामगारांसाठी काळा वदिस ठरला होता. गेनबाच्र्याही 

बवलदानाला काहीच अथव उरला नव्हता.  

 आपले स्िप्न पणुव होईल नव्ह ेतर संबंध कामगारांचा त्रास 

बंद होईल म्हणनू ऐपत नसतांनाही साविनंदानं खटला लढला 

होता. पण प्रत्र्यक्षात त्र्याच्र्या खर् र्या वमत्रानं त्र्याला धोका वदला 

होता.  

 वनकाल सिांनी ऐकला. तसे ते विचार करत करत बाहेर 

पडले. न्र्यार्याधीशानं कोणत्र्याच प्रकारचा विचार न करता 

वनकाल वदला नाही. र्याचा जो तो कामगार खोलिर विचार 

करीत होता. तर र्याच वनकालाची जखम दामोधर आवण 

साविनंदच्र्या मनात खोलिर गेली होती. आता जगनू काही 

उपर्योग नाही असं त्र्या दोघांनाही िाटत होतं. दामोधरला तर 
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जास्त िाईट िाटत होतं. कारण तोच त्र्या गेनबाच्र्या मतृ्र्यचू्र्या 

घटनेचा प्रत्र्यक्ष साक्षीदार होता. त्र्यानं बर्याणातही तशीच साक्ष 

वदली होती. पण न्र्यार्यालर्यात न्र्यार्याधीश महोदर्यांनी तीही फोल 

ठरिली होती.  

 काही िेळानं सिव कामगार हळहळत आपापल्र्या घरी गेले. 

पण त्र्या अकवल्पत वनकालाची बाज ूदामोधरच्र्या मनात मोठी 

भेग करुन गेली. जी लहानशी जखम मागील पंधरा िषावपिुी 

झाली होती. त्र्या जखमेची आज भेग झाली होती.  

 आज रात्रीला विचार करता करता साविनंदला त्र्याच 

वनकालानं हृ्रदर्यविकाराचा झटका आला आवण तो गतप्राण 

झाला. त्र्याचा मतृदहे दसुर् र्या वदिशी स्मशानात गेला. र्या 

मरणाची बातमी सिव कामगारांना वमळाली. तेही मरणाला हजर 

होते. त्र्याचबरोबर दामोधरही. वचता पेटिली गेली. ती पेटताच 

सिवजण आपापल्र्या घरी गेले. मात्र दामोधर स्तब्ध राहून 

एकटक वचतेकड पाहात होता. अचानक त्र्याच्र्या डोक्र्यात 

प्रकाश पडला. तसा तो स्िगत म्हणाला,  
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“ह ेसाविनंद काका, मी र्या जळत्र्या लाकडाची शपथ घेतो. 

मी तमुची इच्छा पणुव केल्र्यावशिार्य आज अन्न प्राशन करणार 

नाही.” 

 ती प्रवतज्ञा होती दामोधरनं घेतलेली. जण ू चाणक्र्यानं 

दरबारात शेंडीला गाठ मारुन घेतलेली प्रवतज्ञा.... तसेच कधीही 

वििाह करणार नाही म्हणून वभष्मानं घेतलेली प्रवतज्ञा.... तो 

वतथनू घरी गेला. त्र्यानं एक धारदार सुरा घेतला. तसा तो त्िेषानं 

चाल ू लागला. त्र्या कारखान्र्याच्र्या िाटेनं. जो कारखाना 

आजही चाल ूहोता. त्र्या निीन कामगारांच्र्या भरिशािर. तसा 

तो कारखाना आला.  

 मालक नकुताच गाडीतनू बाहेर वनघाला. संधी नामी चालनू 

आली होती. मालक गाडीच्र्या बाहेरच उभा होता. त्र्याला कार्य 

मावहत होतं की कोणी आपलाही खनु करेल. तो तर आनंदात 

होता. कालच्र्या वनकालानं. जण ूसिवकाही वमळाल्र्याचा आनंद 

वमरित. पण त्र्याचा काळ आला होता आज दामोधरच्र्या रुपात.  

 दामोधरनं त्र्याला पावहलं ि िाघ जसा शेळर्या मेंढ्र्यािर 

झडप घालतो, तशी झडप घालनू त्र्याच्र्या पोटात सरुा खपुसला. 

कोणाला धािार्यलाही िेळ वदला नाही. तसा तो म्हणाला,  
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“मालक, मी न्र्यार्य करार्यला आलो आह.े जो न्र्यार्य 

न्र्यार्यालर्यानं केलेला नाही. मी आज खरा न्र्यार्य करणार आह.े” 

असे म्हणत तो िारंिार सुरा त्र्याच्र्या पोटात खपुसू लागला. 

कामगारांना न्र्यार्य वमळिनू दणे्र्यासाठी. तसेच गेनबाच्र्या 

मतृ्र्यलूा न्र्यार्य वमळिनू दणे्र्यासाठी.  

 कंपनी मालक जाग्र्यािरच मरुन पडला होता. त्र्याला 

उपचारालाही िेळ वमळाला नाही. मात्र त्र्याच्र्या हत्रे्यनंतर 

दामोधरला पकडण्र्यात आले. त्र्याला न्र्यार्यालर्यासमक्ष उभं 

करण्र्यात आलं. तसं न्र्यार्यालर्यानं न्र्यार्य दणे्र्यापुिी विचारलं,  

“तमु्हाला आपल्र्या संरक्षणाथव काही बोलार्यचं आह.े” 

“नाही. र्या अंध्र्या जगात मला काहीच बोलार्यचे नाही. मी 

खरा न्र्यार्य केलेला आहे. मी गेनबाच्र्या मतृ्र्यचूा प्रत्र्यक्ष 

साक्षीदार असनूही त्र्या कंपनी मालकाची न्र्यार्यालर्यानं वनदोष 

मकु्ती केल्र्यानं मला ह े पाऊल उचलािं लागलं. तेव्हा मला 

काहीही र्याबाबत काहीही सांगार्यचं नसून न्र्यार्यालर्यानं आपला 

वनकाल द्यािा.” 
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 खटला..... तोही खनुाचा. जास्त वदिस चालला नाही. 

कारण दामोधरनं गनु्हा कबूल केला होता.  

 न्र्यार्याधीश म्हणाले,  

“मी दोन्ही बाजकूडील मंडळींचं बोलणं ऐकलं. दामोधरचंही 

बरोबर आह.े तसा हा खनु सडुाच्र्या भािनेने झालेला आह.े पण 

तो बदला जरी असला तरी त्र्यानं केलेली कृती सराहनीर्य आह.े 

खनु हा खनुच होतो. अशानं कोणीही कोणाचा बदल्र्यासाठी 

खनु करेल. तेव्हा मी न्र्यार्याधीश म्हणनू र्या वनणवर्यापरं्यत आलो 

असनू मी आरोपीला दहा िषांची सक्षम कारािासाची वशक्षा 

ठोठाित असनू र्यांचा खनु सडुभािनेतून जरी असला तरी त्र्यात 

चांगलूपणा असल्र्यानं त्र्यांची वशक्षा तीन िषव कमी करण्र्यात रे्यत 

आह.े हाच माझा शेिटचा वनणवर्य होर्य.  

 दामोधरची रिानगी तरंुुगात झाली होती. आज दामोधर 

खडी फोडत होता तरंुुगात. पण त्र्याही परीवस्थतीत त्र्याच्र्या 

चेहर् र्यािर आनंदच होता. त्र्यानं गेनबाच्र्या खनुाचा बदला 

घेतला होता. कामगारांचा प्रश्न सोडिला होता. कारण आता 

कोणताही भांडिलदार कोणत्र्याही कामगारािर अत्र्याचार 

करतांना र्या खनुाचा नक्कीच विचार करणार होता.  



कामगार अंकुश शशंगाडे 

243 
ई साशित्य प्रशिष्ठान  www.esahity.in 

 कामगारांचे विश्व बदलले होते. निीन कामगार त्र्या 

कारखान्र्यात आले होते. निीन मालकही आला होता. आता 

कामगारांची संघटना होती. ते कामगार संघटनेच्र्या माध्र्यमातनू 

आपले ध्रे्यर्य साध्र्य करीत होते. पण कामगारांचा प्रश्न आजही 

अनतु्तरीतच होता. आजही अनतु्तरीतच होता.  

 आज साविनंदची सुन ती पसु्तक िाचत होती. मलुालाही 

सांगत होती. तसेच पढुील भाग पणुवही करीत होती. वतला सिव 

काही िाचलेलं आठित होतं ि रडूही रे्यत होतं. तसेच 

वलवहतानाही अश्भूरल्र्या नेत्रांने वलवहत होती आपल्र्या 

सासर् र्याची कमवकहाणी. ज्र्या कहाणीत भांडिलशाही विरुद्ध 

कामगारशाही वजंकली की हरली तेच समजत नव्हते.  
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पुस्तकं वाचून कोणी शिाणं िोतं का? 

िो! आम्ही म्हणतो िोतं. िाचन करणारी माणसं 

त्यांच्याबरोबरच्या िाचन न करणार्या माणसांहून अशधक 

प्रगल्भ आशण शिचारी असतात.  

अनुभिाहून मोठा गुरू नािी. कोणत्यािी प्राण्याला, 

सजीिाला, अनुभिाने ििाणपण येतं. कािी प्राण्यांना त्यांचे 

जन्मदाते थोडं शिक्षण देतात. बाकीचे प्राणी अनुभि घेत घेत 

शिकतात. फक्त मानिच असा प्राणी आिे ज्याला पुिीच्या 

शपढीतल्या माणसांचे अनुभििी शिकितात. ते पुिकांद्वारे. 

माणसाला आपल्या सभोिताली नसलेल्या, दर र देिातल्या 

माणसांचे अनुभि समजरन घेऊन शिकता येतं. तेिी 

पुिकांद्वारे. प्रत्यक्ष अनुभिांहून चांगला शिक्षक नािीच. पण 

इतरांना आलेले अनुभि, त्यांनी खाले्लल्या ठेचा यािी 

माणसाला शिकितात आशण ििाणे करून सोडतात.  

िाचा. िाचत रिा. इतरांना िाचायचा आग्रि करा.  

वाचाल तर वाचाल िे शंभर टके्क सत्य आिे. 

www.esahity.in आणि www.esahity.com 

मिंडळी! 

र्ाचायला िर िर्िंच! 

पण र्ाचून झाल्यार्र प्रहिसादायलािी िर्िं… 

…आणि स्वतःही णलहायला हव.ं 

http://www.esahity.in/
http://www.esahity.com/

