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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणनू हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

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

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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मनोगत

ई - साहित्य तर्फे ' उद्यमी ' िी माझी
कादं बरी प्रकाहित झाली िोती. हतचे चां गले
स्वागत झाल्याने मी िी दु सरी कादं बरी
सादर करीत आिे . उद्यमीच्या हनहमत्याने
एक लक्षात आले की वेगळा हवषय असला तर वाचक जरूर स्वारस्य दाखहवतो. िी कादं बरी
पण वेगळ्या हवषयावर आिे आिा आिे की वाचकां ना जरुर आवडे ल.
श्री. सुनील सामंत आहण ई- साहित्यची टीम यां च्या सिकायाा हिवाय िे िक्य झाले नसते.
त्यां चे हविेष आभार.
मला मुळात मराठी आहण इं ग्रजी वाचनाची आवड. आिे . पु. ल. दे िपां डे, जयवंत दळवी
िे मराठीतले आहण हलयां उरीस, फ्रेडररक र्फॉहसाथ िे इं ग्रजीतील लेखक हविेष आवडीचे.
मराठी भाषेवर प्रेम असले तरी इं ग्रजी लेखकां ची तपिीलवार हलहिण्याची पद्धत ,मेिनत
नेिमीच प्रभाहवत करते. लवकरच व्यवस्थापन हवषयावर हलहिण्याचा मानस आिे .

जगहदि खां देवाले

श्री जगहदि खां देवाले यां चे ई साहित्यवरचे पहिले पुस्तक नक्की वाचा.

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/udyami_jagadish_kha
ndewale.pdf

या पुस्तकातील कथा पूर्णपर्े काल्पनिक असूि त्यातील कोर्त्याही
व्यक्ती, संस्था, स्थळे

अस्तस्तत्वात िाहीत. त्यांचे कोर्ाशी साधर्म्ण

आढळल्यास तो केवळ योगायोग मािावा.

अपाणपहिका

माझे नातू हच ओजस (वय वषे दिा) आहण हच हवराज (वय वषे तीन)

यां च्या सिकायाा हिवाय मी एक िब्दिी हलहू िकलो नसतो….

िजार लोकां ची सभा आठ दिा जण उधळू न लावू िकतात. खरे
म्हणजे जमलेल्या लोकां चा नुसत्या हं काराने िे गभागळीत िोऊ
िकतात पण ते तसे करीत नािी म्हणूनच यां चे र्फावते. पगारवाढ
आहण सवलती करता जागृत असण्याऱ्या संघटना, संस्थेतील
गैरकारभाराबद्दल मौन बाळगून असतात. कोणी एकट्याने
याहवरोधात आवाज उठहवल्यास त्याला गप्प करण्यात येते. गप्प
झालाच नािी तर त्यालाच आरोपी ठरहवण्यात येते आहण न केलेल्या
गुन्ह्यासाठी तुरुंगात पाठहवण्यात येते. दु जान व्यक्ती र्फार बुद्धद्धमान
असतात असे कािी नसते. सज्जन माणसे चाकोरी बािे र वागत
नािीत, असंघहटत असतात याचा गैरर्फायदा दु जानां ना हमळतो
एव्हढे च.
अिाच व्यवस्थेचा एक बळी, नरे न.
संधी एकदाच दार ठोठावते असे म्हणतात. नरे नने या संधीचा पूणा
र्फायदा घेतला पण ते तेवढे सोपे नव्हते….

न्याय
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दशक्षा

'ऑर्ड र, ऑर्ड र’न्यायाधीश हातोर्ा टे बलावर ठोकत म्हणाले त्याबरोबर
कोटाड तील कुजबुज हळू हळू शाां त झाली. सवड शाां त झाल्यावर त्याां नी दनकाल
वाचण्यास प्रारां भ केला. सािर केलेले साक्षीपुरावे लक्षात घेता आरोपी नरे न याने
१५ लाख रुपयाां ची अफरातफर केल्याचे दसध्ि होत आहे याकररता आरोपी नरे न
याला सात वर्षे सक्तमजुरीची दशक्षा ठोठावण्यात येत आहे .
दशक्षा ऐकताच उपस्थित जनसमुिायाने नकळत ओह असा उद्गार काढला
जो मला तरी शोकदनिे शक वाटला कारण उपस्थित लोकाां मधे माझ्यादवर्षयी
सहानुभूती असणारे लोक जास्त होते. मी सहज सगळीकर्े नजर टाकली. मला
फािर फ्रास्िस चष्मा काढू न र्ोळे पुसताां ना दिसले . त्याां च्या जवळच फ्रेनी बसली
होती. ती वरकरणी तरी शाां त वाटत होती. माझ्या चाळीतली मांर्ळी पण हजर
होती. सवाां चे चेहरे स्खन्न दिसत होते .
”तू काही काळजी करू नकोस”सरवटे , माझे वदकल म्हणाले” आपण
हायकोटाड त अपील करू”.
मी जळजळीत नजरे ने त्याां च्याकर्े बदघतले व नको एवढे च म्हणालो.
“अहो तो कशाला अपील करे ल, त्याऐवजी बाहे र आल्यावर आरामात लपवून
ठे वलेल्या पैशावर मजा करे ल” इन्स्पेक्टर सावांताां नी तारे तोर्ले .

'आहे , एकतरी दवरोधात बोलणारा आहे ’ मी मनात म्हणालो पण उघर्पणे
मात्र 'काय सावांत साहे ब तुम्हीपण’ एवढे च म्हणालो. तेवढ्यात फािर व फ्रेनी
आमच्याकर्े येताां ना दिसले. जवळ येताच फािर हळू च सावांतला म्हणाले मी िोन
दमदनटे नरे नशी बोलू शकतो काय? सावांत दकांदचत नाखुशीनेच बाजूला झाले. माझे
हात हातात घेत फािर म्हणाले धीर सोर्ू नको. िे व ियाळू आहे . मी एव्हाना या
आश्वासनाला दवटलो होतो. काही न बोलता मी हलकेच त्याां चे हात बाजुला केले .
“मी वाट बघत आहे ” फ्रेनी स्ुांित म्हणाली. मी र्ोळे दमटू न घेतले तेवढ्यात
व्हॅ न आली व आम्ही कारागृहाकर्े रवाना झालो.

कॉलेज

व्हॅ न सुरू होताच मला कॉलेजचे दिवस आठवले. बारावीत चाां गले माकड होते,
माझे दर्ग्री करायचे नक्की होते . मला दशक्षणाची आवर् होती हे खरे च पण खचाड चे
काय हा प्रश्न होताच. घरी फक्त आई होती दजने आतापयांत कष्ट करून मला
दशकदवले होते अिाड त् चाळीत असल्यामुळे हे शक्य झाले पण आता फीचा प्रश्न
होता. अगिी सरकारी कॉलेजची फी पण भरणे आम्हाला शक्य नव्हते . आईचा
दवद्याजडनावर अतुट दवश्वास होता. शहरात सेंट पेटीट हे पण एक नावाजलेले कॉलेज
होते पण खाजगी असल्याने त्याची फी जास्त होती. खरे म्हणजे ते धदनकाां चे कॉलेज
म्हणूनच प्रदसध्ि होते .
काय करावे या दवचारात असताना शेजारचे दभर्े काका आले . ‘काय नरे न,
ॲर्दमशनचे काय ठरवले?’ त्याां नी दवचारले
‘काय ठरवणार काका, शेवटी पैशापाशी गार्ी अर्ली बघा ‘ आई म्हणाली.
‘असा धीर सोर्ू नका वदहनी, इतकी वर्षड कष्ट केले अजून तीन वर्षड कळ
काढा ‘
‘सगळी सोांग आणता येतील पण पैशाचां कस आणणार?’
‘नरे न, मी काय म्हणतो, एकिा सेंट पेदटटला जाऊन तर चौकशी कर'.
‘कशाला, नकार ऐकायला?'

‘तसे म्हण हवेतर, पण आपण गृदहतच धरत आहोत की दतिे काही सवलती
नाही प्रत्यक्ष गेल्यावर किादचत जास्त मादहती कळे ल '.
‘ठीक आहे काका, मी आताच जातो '
मी कॉलेजला पोचलो तेव्हा फारतर सकाळचे नवू वाजले असतील. कॉलेजचा
पररसर बघून मी िक्कच झालो. सुांिर दिदटशकालीन तीन मजली इमारत,
भलामोठा पोचड, आजूबाजूला सुरेख बगीचा, खरां च इिे प्रवेश दमळाला तर दकती
छान होईल. अशा दवचारात गढू न गेलो असता मी ऑदफसपयांत पोचलो. अजून
ऑदफस पण उघर्ले नव्हते. तसे प्रवेश सुरू झाले नव्हते पण फॉमड द्यायला
सूरूवात झाली होती एवढे च मला मादहती होते . फॉमड घेण्या आधी दनिान
दप्रस्िपॉल ना भेटून फी माफीची दवनांती करू असा दवचार करून मी त्याां ची केदबन
शोधू लागलो तोच मागून एका स्त्रीचा आवाज आला. एक थोडी ठें गणी आहण
त्यामुळे हकंहचत जाडसर वाटणारी बाई मला हवचारत िोती. हतच्या आवाजातच्या
अहधकारवाणीमुळे ती कोणीतरी कायाा लयीन व्यक्ती हकंवा प्राध्यापक वगैरे असावी
असे वाटले.
” तुला कोणाला भेटायचे आहे ?”
“दप्रस्िपॉल”
“कशाला? प्रवेशासाठी असल्यास मेररटप्रमाणेच प्रवेश दमळे ल”.
“नाही, मला फी माफ होईल काय हे दवचारायचे आहे ”.

“काय?” दतने दकांदचत आश्र्चयाड ने दवचारले “हे खाजगी कॉलेज आहे . इिे फी
माफी, सवलत असे काही नाही”
“ मला कल्पना आहे . पण वाटले दवचारून तर पाहू “एव्हाना माझी भीर्
चेपली होती म्हणून मी दतलाच दवचारले “तुम्हाला काय वाटते मॅर्म?”
“तुझी माकडदलस्ट बघू” दतने दवचारले . माकड वाचताच पटकन म्हणाली “छान
आहे त यावर तुला सरकारी कॉलेजमधे सहज प्रवेश दमळे ल”.
“फी तर मी दतिली पण भरू शकत नाही आदण मला इिेच दशकायचे आहे
कारण इिले प्राध्यापक फार नामवांत आहे त”
“ते सवड खरे असले तरी फीचा प्रश्न आहे च” माझी माकड दलस्ट परत िे त ती
खेिाने म्हणाली “आता तू काय करायचे ठरदवले आहे स?”
माकडदलस्ट परत घेत मी उसन्या अवसानाने म्हणालो “फारतर माझे हे वर्षड
वाया जाईल पण मी काही काम करून पैसे साठवेन पण इिेच प्रवेश घेईन. पण
कोणत्याही पररस्थितीत मी दशकेनच “
“That’s the sprit, तुझा आत्मदवश्वास बघून मला फार छान वाटले . जर तुझी
कोणतेही काम करायची तयारी असेल तर मी तुला िोर्ी मित करू शकते”.
“मॅर्म, मी आतापयांत पेपर टाकण्यापासून ते हमाली करण्यापयांत अशी सवड
कामे केली आहे त तेव्हाां तुम्ही फक्त कोणाला भेटायचे एवढे च साां गा”. मी अदधरतेने
म्हणालो

दतने स्खर्कीकर्े हात केला व िू र दिसणारे चचड िाखवून म्हणाली “त्या चचडचे
फािर फ्रास्िस याां ना जाऊन ताबर्तोब भेट. तेच तुला मित करू शकतात, मी
त्याां ना फोन करून तू येत असल्याचे साां गते आदण हो नांतर काय झाले हे मला
जरूर साां ग”.
दतचे वाक्य पूणड व्हायच्या आत मी चचडच्या दिशेने पळत सुटलो होतो. काय
घडले ते सां गायला कुठे यायचे तेिी हवचारले नािी. त्यां चे नाविी हवचारले नािी.
स्खर्कीतून जवळ वाटणारे चचड चाां गलेच िू र दनघाले . कोण काय म्हणेल याची
पवाड न करता मी धावतच होतो. चचड गाठे पयांत मी चाां गलाच घामाघूम झालो होतो.
तेिे पोचताच मला फािर फ्रास्िस आवारातच भेटले . साठहून वय कमी असले
असले तरी त्यां च्या िालचालींत एक ठिराव िोता. त्यामुळे वय जास्त वाटत िोते.
मी काही बोलायच्या आतच त्याां नी माझ्या खाां द्यावर हात ठे वला व अगिी
हळु वार आवाजात ’अरे पळत यायची काय गरज होती? ’ अशी दवचारणा केली व
मला ऑदफसमधे बसवले व पाणी दिले.
नांतर माझ्याकर्े जरा करुणेने बघून म्हणाले “मला आताच अपणाड चा फोन
आला होता. दतने मला तुझ्याबद्दल सवड साां दगतले आहे ”
यावर काय बोलावे हे न सुचल्याने मी काहीच बोललो नाही. टे बलावरील
पेपरवेट सहज उचलून गोल दफरदवत ते पुढे म्हणाले “नरे न, त्याचे असे आहे की
माझ्याकर्े काम जरुर आहे पण त्या कामाकरता तू फार लहान आहे स म्हणून
तुला ते िे णे मला बरोबर वाटत नाही”.

झाले, मला काहीतरी धपकन खाली पर्ण्याचा भास झाला.
“असे नका म्हणू फािर, माझे दशक्षण यावर अवलांबून आहे ” मी कळवळू न
म्हणालो “दनिान मला काम काय ते तरी साां गा”.
“असे म्हणतोस? ठीक आहे , चल माझ्याबरोबर. किादचत काम बदघतल्यावर
तूच स्वतःहून नकार िे शील”असे म्हणत आम्ही िोघे चचडमध्ये गेलो. आतल्या
बाकाां कर्े , िरवाजे व स्खर्क्या हात िाखदवत याां ची साफसफाई व दकरकोळ
िु रुस्ती असे म्हणत वेदिकेच्या मागील बाजूने िोड्या अांतरावर असलेल्या
िफनभूमीकर्े चालू लागले. दतिे पोचताच समोरील अांिाजे तीनशे कबरीकर्े
दनिे श करीत म्हणाले की याां ची िे खभाल पण करावी लागेल.
“म्हणजे नक्की काय?”
“साफसफाई व धुणे अिाड त् रोज सवड नाही पण मी साां गेन कोणत्या क्रमाने ते”
असे म्हणत ते नकाराच्या अपेक्षेने माझ्याकर्े बघू लागले .
क्षणाचाही दवचार न करता मी त्याां ना मी तयार असल्याचे साां दगतले .
“ अरे , अशी घाई करू नकोस, घरी आईला पण दवचार”
त्याची काही गरज नसल्याचे मी शाां तपणे साां दगतले त्यावर काहीच न बोलता
ते ऑदफसकर्े चालू लागले . तेिे पोचल्यावर ते एक कागि घेवून काही
आकर्े मोर् करू लागले तेवढयात एक पन्नाशीची स्त्री घरातून बाहे र आली. हतचे
चालणे जहमनीला हचरडत असल्याप्रमाणे दमदार िोते. आम्हा िोघाां कर्े दनरखून

बघत दतने कुठे गेला होता असे दवचारले पण फािर आकर्े मोर् करण्यात मग्न
होते म्हणून दतने जरा मोठ्या आवाजात परत दवचारताच फािर पटकन भानावर
आले व त्याां नी याला काम िाखवत होतो असे साां दगतले व ते परत आकर्े मोर्
करू लागले.
दतने त्याां चा नाि सोर्ला व सरळ मलाच नाव दवचारले व काय काय काम
समजले हे दवचारले. मी पण िोर्क्यात साां दगतले . पण तेवढ्याने दतचे समाधान
झाले नाही. यादशवाय हे करावे लागेल, ते करावे लागेल असे ती साां गू लागली.
तेवढ्यात बहुधा फािरची आकर्े मोर् सांपली असावी. काय चालले आहे हे लक्षात
येताच ते पटकन दतला म्हणाले
“व्हायोला, आता पुरे. तो दवद्यािी आहे व रोज फक्त चार तासच काम करणार
आहे ” मला उद्दे शून ते पुढे म्हणाले “नरे न, ही व्हायोला, माझी लहान बहीण. मी
नसताना ही तुला काम साां गेल”
“फ्रास्िस, याला काय हे काम झेपणार आहे काय? मी साां गते चार दिवसात
हा पळू न जाईल “
“किादचत, म्हणून आपण त्याचे एक आठवर्ा काम बघू , जर समाधानकारक
वाटले तरच पुढच्या गोष्टी “असे म्हणत ते मला म्हणाले “नरे न, तुझी काही हरकत?”
“नाही “
“मग ठीक आहे ” असे ते समाधानाने म्हणाले

नांतर हातातील कागिाकर्े एक नजर टाकून पुढे म्हणाले
“आता काही महत्त्वाच्या गोष्टी, मी सवड प्रकाराने चेक करून बदघतले पण
नरे न तुला मदहन्याला जास्तीत जास्त ₹५०० दमळतील, म्हणजे कॉलेजच्या फी
व्यदतररक्त आदण तुला कमीत कमी ७०% गुण िरवर्षी दमळवावे लागतील अन्यिा
सवलत बांि होईल ”. माझा कानावर दवश्र्वासच बसेना. मी आश्चयाड ने ’काय?’
म्हणताच त्याां ना तो दनराशेचा उद्गार वाटला म्हणून ते प्राां जळपणे परत म्हणाले की
खरां च मी जास्तीत जास्त प्रयत्न केला पण एवढे च शक्य आहे .
माझी एवढीपण अपेक्षा नाही हे िे वमाणसाला कसे साां गावे या दवचारात मी
असता व्हायोलाने माझे काम हलके केले.
“याची काहीच गरज पर्णार नाही कारण िोन दिवसात हा पळू न जाईल”
एव्हढे बोलून ती फणकाऱ्याने दनघून गेली. ती गेल्याच्या दिशेनी बघत फािर मला
हळू च म्हणाले “नरे न, दतचे बोलणे मनावर घेऊ नकोस. तशी ती मनाने फार प्रेमळ
आहे , Only sometimes Viola is violent”
आपल्याच नमडदवनोिावर त्यानी िोर्े से स्ित केले पण माझ्यासमोर असे
बोलणे योग्य नव्हते असे वाटल्याने त्यानी पटकन दवर्षय बिलला.
“अरे हो, तुझी कामाची वेळ कॉलेज सुटल्यावर िु पारी २ ते ६ अशी राहील.
मग उद्यापासून सुरुवात करायची काय?”
“आता ११ वाजलेत. मी आजच सुरुवात करतो”

“ठीक आहे . मी िु पारी नसेन कारण मी तीन दिवसाकरता बाहे रगावी जात
आहे . व्हायोला तुला काम साां गेल तेही एकप्रकारे बरे च झाले . पण तू एकिा घरी
आईला दवचार”
हा माणूस सगळ्ाां ची दकती काळजी करतो असा दवचार माझ्या मनात आला.
पण उघर्पणे मी ती नाही म्हणणार नाही एवढे च म्हणालो.
तसा माझ्यापुढे पयाड य तरी काय होता?

काम

मी पळत कॉलेज गाठले व अपणाड मॅर्मला शोधून काढले व भेटून काय झाले
ते साां दगतले. तशी त्याची काही गरज नव्हती कारण फािरनी आधीच दतला फोन
केला होता. पण मी साां दगतल्यावर दतला जरा बरे वाटले . आता तुझ्यावरच सवड
अवलांबून आहे असे म्हणून दतने मला कॉलेज सुरू झाल्यावर परत भेट असे
साां दगतले.
मी तसेच पळत घर गाठले व आईला सवड वृत्तान्त साां दगतला. कामाचे स्वरुप
ऐकून दतला िोर्े वाईट वाटले पण पयाड य नसल्याने दतने काही नाराजीने का होईना
पण होकार दिला. हे ही दिवस जातील असा दतला दिलासा िे ऊन मी पटकन जेवण
आटपले व िोन वाजता परत चचड गाठले . फािर बहुधा गावी गेले असावे कारण
व्हायोलानेच स्वागत केले . काही न बोलता दतने मला सरळ चचडमध्ये नेले. तेिील
प्रत्येक लाकर्ी बाक िाखदवत ती म्हणाली की हे सवड बाक जुने झाले आहे त ,
काहीांचे स्खळे वर आले आहे त तर काही र्गमगत आहे त, या सवड दकरकोळ
िु रूस्त्या करणे हे तुझे पदहले काम. मी सवड बाक नीट दनरखून बदघतले . हे सवड
करण्यासाठी काही हत्यार व सामान लागेल असे म्हणताच दतने वकड शॉप अशी
पाटी असलेली एक छोटी खोली िाखदवली व या खोलीत तुला पादहजे ते दमळते
काय ते बघ आदण काम सुरू कर असे साां दगतले व ती दतच्या कामाला दनघुन गेली.

दतची नाराजी दतच्या िे हबोलीतूनच पष्ट होत ती होती. मी पण काही न बोलता
सवड हत्यारे तपासली. बरीच सुस्थितीत होती. सवडच शॉपमध्ये असतो तसा स्खळे ,
बोल्ट, नट, स्क्रूचा ढीग पण मला दमळाला. चाळीतल्या बबन सुताराकर्े दशकलेले
वरकर् काम एकिा आठवून मी कामाला सुरुवात केली. एकूण पन्नास बाक होते.
त्यातले दकरकोळ िु रुस्तीवाले प्रिम घेतले. जे जागीच ठीक करता आले ते केले .
िोड्याच वेळात मी इतका कामात मग्न झालो की वेळेचे भान पूणड दवसरलो.
मध्यांतरी व्हायोला येऊन गेली असावी पण माझे लक्षच नव्हते . शेवटी सहाच्या
सुमारास मी भानावर आलो व पटकन आवरासावर करू लागलो. तोच व्हायोला
आली व माझ्याकर्े कटाक्ष टाकून दकती काम झाले हे बघू लागली. दतने िु रुस्त
केलेला प्रत्येक बाक काळजीपूवडक तपासाला. मी लक्ष नसल्यासारखे िाखदवत सवड
झार्ून स्वच्छ केले, हत्यारे जागेवर ठे वली, बाहे रच्या नळावर हातपाय धुतले .
त्यानांतर दतला उद्या जरा लवकर आले तर चालेल काय असे दवचारण्यासाठी गेलो.
“मी तुला तेच सुचदवणार होते” ती बाके तपासतच म्हणाली.
“फारच चोखांिळ“ मी मनातच म्हणालो पण उघर्पणे मला कॉलेज सुरू
व्हायच्या आत हे सांपवायला आवर्े ल एवढे च म्हणालो.
मी येतो असे साां गून दनघते वेळी सहज दतला दवचारले की मी तुम्हाला काय
म्हणू?
“तू मला दििी म्हणत जा आदण एकेरीत बोलला तरी चालेल . ” ती शाां तपणे
म्हणाली.

बहुधा बफड दवतळत आहे असे मनात म्हणत मी घरी गेलो.
नांतरचे िोन दिवस मी सवड सुतारकाम पूणड केले . मी सफाईिारपणे काम
करीत आहे याची एकिा खात्री पटल्यावर दििीचे लक्ष ठे वणे आपोआपच कमी
झाले. बबनिािाकर्े दशकलेला हरहुन्नरीपणा असा अचानक कामी आला. चचडला
असल्या दकरकोळ कामासाठी कोणी दमळत नसेल हे पण एक कारण असू शकते .
अगिी कोांबड्याां चे खुरार्े पण िु रुस्त झाल्यावर मी दििीला िोर्े से वॉदनडश
दमळे ल काय ते दवचारले . काय कोठून जाणे दतने जवळपास एक दलटर आणून
दिले. पुरेसे नव्हते पण आहे ते वापरल्यावर जरा केलेल्या कामाला झळाळी आली.
त्यानांतर मी चौिे दिवशी िीिीला दवचारून काचा पुसण्याचे काम सुरू केले . बरे च
दिवस स्वच्छ न केल्याने धुळीचे िर साठले होते . ते मी पाणी वापरून काढीत
असताां ना फािर आले. चचड मध्ये झालेला बिल त्याां च्या पटकन लक्षात आला व ते
आनांिाने म्हणाले “अरे वा, नरे न, तू तर एकिम चकाचक केले”
“अजून बरे च करायचे आहे ”
“ठीक आहे , हे झाले की मी कबरीचे काम िाखवेन”
िोड्याच वेळाने आम्ही िोघेही सेदमटरीत पोचलो. तेिे साधारणपणे ३००
कबरी असतील. काही फार जुन्या होत्या. त्याां चे बाां धकाम बरे च दनखळलेले होते
पण बऱ्याच सुस्थितीत होत्या. काहीांच्या भोवती झुर्पे वाढली होती. ते िाखऊन ते
म्हणाले याां ची साफसफाई व िु रुस्ती झाल्यावर रोज धुणे. हे रोज िोन तास करायचे
नांतर चचड मध्ये िोन तास काम. जमेल ना? नांतर त्याां नी दमस्िलपणे पुस्ती जोर्ली

येिील तुझे सवड क्लायांट जदमनीखाली ६ फूट आहे त आदण दबचारे काही तक्रार
करणार नाहीत.
झाले, नांतर तीन दिवस मी क्लायांटचे काम करीत होतो.
आठवड्यानांतर मी काम आटपल्यावर फािर ऑदफसमध्ये असताां ना त्याां ना
भेटलो व मी काम सुरू ठे वायचे काय ते दवचाराले .
क्षणभर माझ्याकर्े रोखुन बघत त्यानी व्हायोला अशी जोरात हाक मारली.
ती येताच त्याां नी दतला उद्यापासून नरे न ऐवजी परे रा कामावर येणार आहे तुझी
काही हरकत तर नाही ना असे दवचारले.
एक दमदनट माझ्या काळजाचा ठोकाच चुकला. पण मी काही बोलायच्या
आतच व्हायोला शाां तपणे उद्गारली “नरे नऐवजी कोणीही आलेले मला चालणार
नाही”एवढे बोलून ती तर्क आत दनघून गेली.
बफड पूणड दवतळला होता.
ती आत जाताच फािर माझ्याकर्े बघून हसत म्हणाले
“कशी वाटली माझी कामाचे सदटड दफकेट दमळवायची पद्धत?
'खतरनाक’मी मनाशीच म्हणालो.
‘बर ते ठीक आहे . आता फॉमड दमळायला सुरवात झाली असेल तर हे पैसे घे
व ताबर्तोब फॉमड भरून अपणाड कर्े िे ”.

(त्यावेळी माझ्या लक्षात आले नाही पण फािर आदण अपणाड या िोघाां नी
दमळू न माझी फी भरली होती. कॉलेज दकांवा चचड या कोणाची कसलीही सवलत
योजना नव्हती. )

कॉलेज

नांतर िोन आठवड्यात कॉलेज सुरू झाल्यावर माझी खरी धावपळ सुरू
झाली. सकाळी पेपर टाकणे व आठ वाजता कसेबसे कॉलेजला पोचणे , िीर्
वाजता पळत चचड गाठणे, िोन ते सहा तेिील कामे करणे व सात वाजता घरी येणे
यात मी इतका गुांतलो की कॉलेजमध्ये कोणाशीही मला ओळख करून घ्यायला
पण जमले नाही.
साधारण एका आठवड्यात माझा बारावीच्या माकाड बद्दलचा गवड उतरला.
कारण जे दशकवणारे प्राध्यापक होते ते इतक्या उच्च िजाड चे होते की हे फक्त
इां स्िशमधे बोलत आहे त एवढे च मला कळायचे . त्यातून माझे पेठेतले इां ग्रजी,
बोलायचा सांकोच, काही शांका दवचारावी तर सगळे हसतील ही कायम मनात भीती
म्हणून माझा सुरुवातीचा उत्साह हळु हळु मावळायला लागला.
या कॉलेजमध्ये स्टर्ी सकडल म्हणून एक चाां गला प्रकार होता. त्यात दवद्यार्थ्ाां चे
छोटे ग्रुप करून त्या ग्रुपला अभ्यासात प्राध्यापकाां नी मित करावी अशी मूळ
सांकल्पना होती. पण सवड चाां गल्या योजनाां ची जशी योग्य पुढाकार नसला तर वाट
लागते तशी या योजनेची पण वाट लागली होती. कारण प्राध्यापकाां चा दनरुत्साह. हे
जास्तीचे काम कोणालाही नको होते . पररणामी मादहती नसलेले माझ्यासारखे
काही दवद्यािी सोर्ल्यास सकडलच्या मीदटां गला कोणी ही यायचे नाही. ही मीदटां ग
रदववारी असायची. अशाच एका रदववारी वाट बघत असता रॉनी व फ्रेनीची

ओळख झाली. योगायोगाने आम्ही एकाच ग्रुप मध्ये होतो. कोण्या दसदनयरने
वेळेवर तास घेवून वेळ मारून नेली होती. आम्हाला जे आधीच कळत नव्हते ते
अजूनच कळे नासे झाले होते .
“चला, कॅन्टीनला जाऊन चहा तरी घेऊ” रॉनीने प्रस्ताव माां र्ला.
तेिे गेल्यावर फ्रेनी सहज मला म्हणाली “तू नेहमी घाईत येतो आदण जातो.
का बरां ?”
“काम असते” मी मोघम उत्तर दिले.
“रोज?”
“होय”
तेवढ्यात चहा आला म्हणून प्रश्न िाां बले.
“या दवर्षयाचां काय करायचां?” माझा बाळबोध प्रश्न ऐकून रॉनी बेदफदकरीने
म्हणाला
“अजून परीक्षा िू र आहे . बघू नाहीतर क्लास आहे च”
“क्लासमधे पण नाही कळले तर?”
“तो दजममधे अभ्यास करे न” फ्रेनी गमतीने म्हणाली.
“तू काय करणार?” मी दवचारले .
“सराां चा प्रत्येक शब्द मी नोट र्ाऊन करते . बघते परत परत वाचून”

ही माझ्याकरता बातमीच होती. कारण हा दपरे र् आठ वाजता असल्याने माझा
बरे चिा चुकायचा.
“मला जरा नोट् स िे ते काय? मी प्रयत्न करून बघतो. ”
“जरूर, काही समजले तर मला साां ग”
“मलापण” इती रॉनी.
मी त्या नोट् सच्या झेरॉक्स काढल्या.
नांतर सावकाश वाचू असा दवचार करून मी परत कामाला लागलो. आता
पावसामुळे कबरी धुण्याचे काम तात्पुरते बांि होते व चचड मधील सवड कामे आता
सरावाने मी लवकर आटपू शकत होतो म्हणून मी ऑदफसमध्ये अभ्यास केला तर
चालेल काय असे दििीला दवचारले. दतची अिाड तच काही हरकत नव्हती. मी तेिे
बसूनच फ्रेनीच्या नोट् स वाचू लागलो. दतने सराां चे प्रत्येक अक्षर दलदहले होते एवढा
फरक सोर्ल्यास माझी प्रगती शून्य होती. काहीश्या दनराशेनीच मी वही खाली
आिळली तोच दििी आली.
“कारे , वहीवर का राग काढतो” दतने दवचारले .
“मग काय करू, काहीच कळत नाही”.
“बघू तरी, एवढा काय गहन दवर्षय आहे ” दतने वही उचलली व चाळायला
सुरुवात केली” ओ हो, अकाऊांटिी माझा आवर्ता दवर्षय”.
मी िचकलो. ” म्हणजे?”

“मी कॉमसडची पिवीधर आहे “
“पण तू तर “..
“चचड,चा सवड दहशेब मीच बघते “
“दििी मलापण जरा हा दवर्षय दशकव ना प्लीज”
“मला प्रिम हे साां ग तुझ्या स्वतःच्या नोट् स का नाहीत?”
त्यावर मी दतला सकाळी पेपर टाकण्याच्या कामामुळे मी पदहला पीरे र् कसा
करू शकत नाही हे दवस्ताराने साां दगतले .
“मग नोट् स िे ण्यापेक्षा तुझी मैत्रीण तुला समजावून का साां गत नाही?”
“कारण दतलाच काही समजले नाही”
“बरां ठीक आहे ” असे म्हणत दतने पदहलेच प्रकरण मला नीट समजावले . फांर्ा
एकिा समजल्यावर नांतरचे सोपे वाटले . मला दकतपत कळले ह्याची खात्री मी रॉनी
व फ्रेनीला परत साां गून केली
“Wonderful, हे तर फारच सोपे आहे ” ईती फ्रेनी
पण आपण कॉलेज सुटल्यानांतर अभ्यास करू ही त्याां ची सूचना मी कामामुळे
मान्य करू शकलो नाही. मधल्या सुट्टीत दकांवा ऑफ दपरे र्ला आम्ही एकत्र बसून
काय समजले नाही ते माकड करायचो, ते मी दििीला दवचारून िु सऱ्या दिवशी
त्याां ना साां गत असे.

इकर्े काम पण उत्तम चालले होते . रोजच्या दनगराणीमुळे चचडमधे लक्षणीय
बिल रदववारी प्रािडनेला येण्याऱ्या भादवकाां ना वाटू लागला होता. सेदमटरी पण
अगिी दपकदनक थिळ नव्हे पण नेटके दिसत होते . हे एखाद्या पररदचताकर्ून
ऐकले की फािर अगिी आवजूडन ही आमच्या नरे नची मेहनत असे बजावून साां गत.
बघता बघता तीन मदहने उलटले आदण दतमाही परीक्षेच्या तारखा जाहीर
झाल्या. जशी परीक्षा जवळ येऊ लागली तशी फ्रेनी मला रोजच िाां बण्यास साां गू
लागली जे मला अशक्य होते . त्यामुळे ती जरा नाराज होत असल्याचे मला जाणवत
होते रॉनी याबाबत जास्त आग्रही नव्हता पण िोर्ा नाराज जरूर होता. याच
वातावरणात परीक्षा झाली. अपेक्षेप्रमाणे पेपर छान गेले. फक्त सत्तर टक्क्क्याची
धाकधूक मनात होती. दनकालाच्या दिवशी मी नोटीस बोर्ड समोरील गिीत मुसांर्ी
मारून घुसलो. मला चक्क पांच्याहत्तर टक्के माकड दमळाले होते व कॉलेजमध्ये
िु सरा क्रमाां क आला होता. फ्रेनीला पासष्ट तर रॉदनला साठ टक्के माकड असल्याचे
पण मी चेक केले व सुटकेचा दनःश्वास टाकत गिीबाहे र आलो. एकवार सगळीकर्े
बदघतले पण रॉनी व फ्रेनी काही दिसले नाही म्हणून सरळ चचडला जावे असा दवचार
करीत असताां नाच उजवीकर्ून रॉनीने व र्ावीकर्ून फ्रेनीने माझे हात पकर्ले .
'काय िॉलर, आम्हाला चुकवून पळत होता काय?’फ्रेनी
‘कॉलेज मध्ये टॉपला यायचे होते म्हणून आमच्याबरोबर अभ्यास करणे
टाळत होतास, खरे आहे ना? ‘रॉनी.

जाब दवचारता दवचारता नकळत त्याां चा हातावरील िाब वाढला व मी वेिनेने
दवव्हळलो.
‘उगीच नाटक करू नकोस. एवढे आम्ही नकोशे होतो तर पष्ट साां गायचे ,
आम्ही नसतो आलो तुझ्या मागाड त ‘फ्रेनी.
‘मागाड त? अग, हा तर आपल्याला घरी पण बोलवत नाही ‘असे बोलताां ना
रॉनीचे लक्ष सहज स्वतःच्या हाताकर्े गेले. हाताला रक्त लागले होते . ते बघून तो
चपापला व मला घाबरून दवचारू लागला की हे रक्त कसले? हळु वारपणे माझा
हात सोर्वून घेत मी म्हणालो ‘िोन दिवसापुवी दवटा उतरवून घेताां ना हाताां ना
बारीक जखमा झाल्या होत्या त्याचे हे रक्त आहे ‘
‘म्हणजे?'
‘म्हणजे मी मोलमजुरी करून दशकतो. तुम्ही समजता तसा माझा काही
दबदझनेस वगैरे काही नाही. सकाळी पेपर टाकण्यापासून माझ्या दिवसाची सुरुवात
होते. त्यामुळे माझा बरे चिा पदहला दपरे र् पण चुकतो '
‘काहीतरीच काय ‘फ्रेनी
‘मी गांमत करत नाही. बरे चिा तुम्हाला साां गायचा मी प्रयत्न केला पण तुम्ही
ऐकूनच घेत नव्हता ‘मी कळवळू न म्हणालो. ‘माझी पररस्थिती फारच खराब आहे .
कॉलेज सुटल्यावर पण मी िाां बत नाही कारण मी चचड मध्ये सफाई व सेदमटरीत
कबरी धुवायला जातो '.

आता मात्र िोघाां चेही चेहरे जरा उतरले . फ्रेनी तर रर्ायलाच लागली.
‘नरे न, तू गांमत करत आहे ना? ‘दतने रर्तच दवचारले.
‘ अदजबात नाही. पूणड सत्यच ऐकायची हौस होती तर पूणड ऐकायची दहम्मत
पण ठे व ‘असे म्हणत मी जेवणाचा र्बा रॉनीसमोर उघर्ला ‘हे माझे सकाळचे
जेवण. आता रात्री आठपयांत मी काही खायचा दवचार पण करू शकत नाही आदण
यामुळेच मी कॅन्टीनला तुमच्याबरोबर येत नाही '.
‘ नरे न, आता पुरे कर '
‘झालेच आहे . फक्त एकच गोष्ट साां गायची रादहली. ती पण साां गतो ‘मी
शाां तपणे म्हणालो ‘तुम्हाला मी कधी घरी बोलवत नव्हतो कारण माझे घर इतके
लहान आहे की तुम्ही िोघेही जर एकिम आलात तर मला बाहे र उभे रहावे
लागेल'.
मनात साठलेले सवड बोलून टाकल्याने मला आता बरे च मोकळे वाटत होते .
आता काही ही िोघेही आपल्याशी सांबांध ठे वणार नाही म्हणून िोर्े से वाईट पण
वाटत होते.
इकर्े फ्रेनीचे मुसमुसणे काही िाां बत नव्हते आदण रॉनी एकटक हातातल्या
र्ब्याकर्े बघत होता. आमच्या झटापटीत माझ्या वह्या खाली पर्ल्या होत्या त्या
मी उचलल्या व येतो असे पुटपुटत मी जाऊ लागलो.

तेवढ्यात भानावर येत फ्रेनीने मला अर्वले . ‘नरे न, आमचे चुकले आम्हाला
माफ कर '
‘काहीतरीच काय फ्रेनी, चुकले ते माझे. कधी ना कधी हे होणारच होते . बरे
झाले मला माझी जागा कळली '
‘अबे ओ िॉलर, खूप बोलला.. आता एक शब्द जरी बोलला तर िोबार्
फोर्े न ‘आता रॉनीला कांठ फुटला ‘हीच आमची दकांमत केली काय? दमत्राां ना काय
एवढे पण बोलायचा अदधकार नसतो काय? शेवटी दमत्र कशाकरता असतात?'
आता जास्त ताणून धरण्यात काही अिड नव्हता म्हणून मी फ्रेनीला रर्णे िाां बव
असे साां गून चला कॅन्टीनला जावून बोलू असे म्हणालो त्यावर रॉनी म्हणाला की
आता कॅन्टीनला जावेच लागणार आहे कारण माझे भार्षण चालू होते तेव्हा त्यानी
माझा र्बा खाल्ला होता.
मी कपाळाला हात लावला व आम्ही दतघेही कँटीांनकर्े चालू लागलो.
उगीच खोटे कशाला साां गू? या िोघाां बाबत माझा अांिाज चु कल्याने मला
आनांिच झाला होता.
कॅन्टीनला पोचल्यावर रॉनीने सवड सूत्रे स्वतःच्या ताब्यात घेतली. ते
स्वाभादवकच होते कारण कॅन्टीन व खाणे हा त्याचा प्राां त होता. अगोिर भराभर
ऑर्ड सड िे वून झाल्यावर व सुरुवातीच्या एकिोन दर्श हािर्ल्यावर, पाणी
प्यायल्यावर तो शाां तपणे मलाच म्हणाला की एकांिरीत झाल्या प्रकरणात जरी
फक्त माझीच चूक असली तरी मोठ्या मनानी त्यानी मला माफ केले होते . यावर

मी काही बोलणार तोच फ्रेनीने माझा हात िाबला व नजरे नेच काही बोलू नको
असे सुचदवले. इकर्े रोनीची वाक्क्गांगा चालूच होती.
िोर्क्यात साां गायचे झाले तर यापुढे तो साां गेल तसे मला वागायचे होते .
त्यानुसार सवडप्रिम मला सकाळचे पेपर वाटप बांि करायचे होते . ते बांि करून मी
खावू काय या प्रश्नावर सुटीच्या दिवशी त्याच्या दजमचे अकाऊांटचे काम मी करावे
हे त्यानेच ठरवले होते . तसेच त्याां चे अभ्यासातले प्रॉब्लेम मी रोज फ्रेनीकर्े
सांध्याकाळी एक तास बसून सोर्वायचे होते . मी नम्रपणे त्याला अांतराची जाणीव
करून िे ताच फ्रेनीला दतच्याकर्े एक सायकल पर्ून असल्याचे आठवले . अिाड त्
मला ती वापरणे भाग होते . चचडचे काम करून मी हे सवड सहज करे न अशी त्या
िोघाां नी मला खात्री दिली. मला मित करण्यासाठी ते ही न िु खवता, त्याां ची
चाललेली धर्पर् बघून मला त्याां ना नाही म्हणवेना.
“हे आता फायनल“ रॉदनने टे बलावर हात आपटू न जाहीर केले ”अजून
महत्वाचे म्हणजे तुझा पूणड पत्ता खाणाखुणा सकट फ्रेनीला दलहून िे “.
मी दनमुटपणे दतच्या वहीत पत्ता दलहून दिल्यावर रॉनीकर्े बदघतले तर तो
गायब झाला होता. अरे हा कुठे गेला असे फ्रेनीला दवचारत असताां काही मुलीांचा
घोळका आमच्या टे बलपाशी रें गाळला. त्यातल्याच एकीने रॉनी कुठे गेला असे
फ्रेनीला दवचारले. त्याला महत्वाचे काम आठवले म्हणून तो ताबर्तोब गेला असे
फ्रेनीने साां दगतले.

तोच दतचे लक्ष माझ्याकर्े गेले. ओहो, िॉलर आज आपण कॅन्टीन मध्ये कसे
काय? असे दकांदचत उपरोधाने दवचारले आदण लगेच अदभनांिन म्हणत हात पुढे
केला. अभादवतपणे मी पण हात पुढे करताच दतचे लक्ष माझ्या बाहीवरच्या
रक्ताच्या र्ागाां वर गेले. गर्बर्ीने हात मागे घेत दतने हे र्ाग कसले असे दवचारले.
मी काही बोलणार तोच त्याला कसलीतरी अॅलजी आहे त्याचे ते र्ाग आहे असे
फ्रेनी साां गून मोकळी झाली. हे साां सदगडक असते काय या दतच्या शांकेवर असेल
किादचत असे फ्रेनीने लाां ब चेहरा करून साां दगतले . हे ऐकताच ती अांतधाड न पावली.
दतच्या पाठमोऱ्या आकृतीकर्े बघत नटवी मेली अशी फ्रेनीने प्रदतदक्रया दिली.
दिवसभरच्या घर्ामोर्ीनांतर पण मला अक्कल आली नव्हती. याचा पुरावा मी ही
कोण व तू दतच्याशी अशी का वागली असे दवचारून मी दसध्ि केले .
“ती दप्रया ठाकूर, रॉनी फक्त दतलाच घाबरतो. अजून काही?”
“काही नाही”
माझे शांकासमाधान झाले होते.
“तर मग आता आपण माझ्या घरी जावू “
आता काही दवचारण्यात अिड नव्हता म्हणून मी मुकाट्याने दतच्याबरोबर
दनघालो.
दतच्या घरी गेल्यावर सवडप्रिम दतने माझे हात स्वच्छ धुवून जखमाां वर र्े टॉल
लावले. नको नको म्हणत असता दतच्या वदर्लाां चा टी शटड मला घालायला लावला

व हात बरा होईपयांत हाफ शटड घालायला बजावले तसेच सायकल पण ताब्यात
दिली. आतापयांतच्या अनुभवाने काही न बोलण्याचा मागड मी पत्करला आदण रात्री
आठला घरी पोचलो.
हा प्रसांग सोर्ल्यास त्यानांतर आमच्यात कधीही भाां र्ण झाले नाही.

नोकरी

नांतरची िोन वर्षे मला कामाच्या दृष्टीने जरा आरामाची गेली असे म्हणता
येईल. रॉनी आदण फ्रेनीने माझे श्रम जास्तीत कमी करण्यासाठी खूपच प्रयत्न केले
यात शांकाच नाही. िोघाां नी घरी पण येणे सुरू केले . रॉनीने आईची मजी सांपािन
करून वेगवेगळे पिािड हाणायला सुरुवात केलीच होती. पण काहीतरी कारण
साां गून हळू च मदहन्याचा दकराणा भरायची सुचकता िाखवीत होता. एकिा तर
मला फ्रेनी चक्क स्टोशी झटापट करताां ना दिसली. हतला या कशाची सवय नाही,
या गोष्टी दतला कशाला करू िे तेस असे मी आईला म्हणताच मलाच चहा करायला
दशकायचे आहे असा दतने हट्ट धरल्याने माझा नाइलाज झाला असे आई ओशाळू न
म्हणाली.
असेच दिवस भराभर सरले आदण बघता बघता आम्ही पिवीधारक झालो व
आमचे मागड दभन्न झाले . रॉनी इां िांर्ला गेला आदण दतकर्े च थिाईक झाला, फ्रेनी
एम बी ए करू लागली व मी नोकरी.
सेवा बँक तेव्हा नवीनच सुरू झाली होती. चाळीतल्या जोशीकाकाां ची
सांचालक मांर्ळात ओळख होती. त्याां च्या दशफारशीने अनुभव नसतानाही माझे
काम झाले. नोकरी करताां ना मी पाटड टाईम कॉलेज करून पिव्युत्तर दशक्षण पूणड
केले. त्याच िरम्यान बँकेत मॅनेजमेंट टर े नी कररता जादहरात प्रदसद्ध झाली. एव्हाना

माझा अनुभव पण पुरेसा होता म्हणून मी अजड केला व िोन वर्षाां च्या प्रदशक्षणासाठी
माझी दनवर् झाली.
या सवड बिलाां मध्ये मी चाळ सोर्ून एक लहानसा ब्लॉक घेतला. चाळ
सोर्ताां ना वाईट जरूर वाटले पण इलाज नव्हता. मॅनेजर म्हणून माझे पोस्स्टां ग
जुन्याच शाखेत झाले . परत जुन्या सहकाऱ्याबरोबर काम करायला दमळणार या
कल्पनेने मला आनांि झाला.
पण माझा लवकरच भ्रमदनरास झाला. सहकाऱ्याबरोबर एक सहकारी म्हणून
काम करणे वेगळे आदण त्याां चा वररष्ठ म्हणून काम करणे अजून वेगळे हे मला
लवकरच उमजून आले . त्यातच भर म्हणजे दशक्षण आदण दवशेर्ष प्रदशक्षण
असल्याने मला ज्येष्ठताक्रम र्ावलून बढती दमळाल्याने काही जुनी मांर्ळी नाराज
झाली होती. अिाड त् खाजगी सांथिाां मध्ये या गोष्टी गृहीत असतात तरीपण माणसे
िु खावली जातात हे खरे आहे .
अशाच नाराज मांर्ळीांपैकी एक श्रीयुत शमाड होते . ते उघर्पणे काही िशडदवत
नव्हते पण लहानसहान कृती अशा करायचे की कोणालाही त्याां ची नाराजी सहज
लक्षात यायची. तशी त्याां ची नोकरीची पाच वर्षे बाकी होती पण माझ्यामुळे एक
सांधी िु रावल्याचे त्याां ना वाटत होते . कामात ते उत्तम होतेच आदण दवशेर्ष रुची
शेअसड मध्ये होती. मी तर असेही ऐकून होतो की सांचालक मांर्ळात पण
िोघादतघाां च्या ते दवशेर्ष मजीतील होते . असू िे त्यात काय दवशेर्ष आपण आपल्या

कामात चोख असले की झाले आदण काही मदहन्यात त्याां चा राग कमी होईल असा
दवचार करून मी गप्प रादहलो. तीच माझी सवाड त मोठी चूक ठरली.
सवड काही ठीक चालले आहे असे वाटत असता एक दिवस मी बँकेत जाताच
मला भेटण्यासाठी एक पोदलस इन्स्पेक्टर आल्याचे दशपायाने साां दगतले. ठीक आहे ,
त्याां ना आत पाठव असे मी साां गताच मागोमाग आमच्या चाळीतील अवी आत
आला. तो इन्स्पेक्टर आहे हे मला आधी जरी ठावूक होते तरी र्रेसमुळे त्याला
ओळखायला मला जरा वेळ लागला.
“अरे अव्या, काय अगिी अचानक “मी दवचारले.
दिलखुलासपणे हसून त्याने हात दमळवला. हे सवड कुतूहलाने बघणाऱ्या
दशपायाला मी चहा आणण्यास दपटाळले व दकांदचत शरमेने त्याला म्हणालो “अरे
मावशीचे मला कळले पण माफ कर मी तेव्हा इिे नव्हतो”.
“अरे काही वाटू न घेवू नकोस. मला तुझी अर्चण समजू शकते . तशी ती
बरीच आजारीपण होती एक प्रकारे दतची सुटकाच झाली” दकांदचत खेिाने अवी
म्हणाला.
तेवढ्यात चहा आला आदण अजून काय बोलावे या प्रश्नातून माझी तात्पुरती
सुटका झाली.
चहा दपणे झाल्यावर अदव म्हणाला “माझे एक छोटे से काम आहे ”.
“बोल ना”.

“तुला तर कल्पना असेलच की आईचे तुझ्या बँकेत बचत खाते आहे पण ते
बरीच वर्षे झाली नुसतेच पर्ून आहे ”.
“हो, तुझी नोकरी सुरू झाल्यावर मावशीने अधूनमधून लागले तर असावे
म्हणून चालू ठे वले एवढे च”.
“बरोबर, परवा जुनी कागिपत्रे बघताां ना मला दतचे पासबुक सापर्ले . मी
दवचार करतोय की हे खाते आता बांि करावे व जे काही पैसे येतील ते दतच्या नावाने
एखाद्या सामादजक सांथिेला द्यावे”.
“चाां गला दवचार आहे ” मी पासबुक हाती घेत म्हणालो “पण मला जरा सवड
रे कॉर्ड चेक करायला िोन - तीन दिवस लागतील, चालेल ना?”
तो काही बोलायच्या आत शमाड आत आले . आम्हा िोघाां ना बोलताां ना बघून
सॉरी म्हणत परत जावू लागले तसे मी त्याां ना िाां बवले व ’शमाड जी मी आता तुम्हाला
बोलवणारच होतो” असे म्हणालो. त्यावर ते जरा चपापून ’का बरे ” असे म्हणाले.
मी अवीची व त्याां ची ओळख करून दिली आदण अदवचे काम त्याां ना साां दगतले
कारण बांि आदण बुर्ीत खाती ते बघायचे . त्याां नी पासबुक नीट तपासले व चेहरा
आां बट करीत म्हणाले “ मी जरूर बघतो पण पासबुक नवीन करावे लागेल आदण
सवड ऐांदटर ज येतीलच याची खात्री वाटत नाही कारण कॉम्प्प्युटरायझेशन च्या
आधीच्या ऐांटरी आहे त”.
“अहो ज्या येतील त्या येतील” मी काही बोलायच्या आत अवी म्हणाला “तुम्ही
जे द्याल ते आम्हाला मान्य “असेही वर गमतीने म्हणाला.

“नाही साहे ब, बरीच जण नांतर तक्रार करतात “दकांदचत वरमुन शमाड म्हणाले
“मी शुक्रवारी सवड तयार ठे वतो “.
चालेल, चालेल असे म्हणत अवी दनघून गेला मागोमाग शमाड पण गेले नांतर
माझे लक्ष सहज बाहे र गेले तर मला शमाड दशपायाशी काही बोलताां ना दिसले . मी
त्याकर्े काही दवशेर्ष लक्ष दिले नाही. िु सऱ्या दिवशी मी काही न साां गताच शमाड नी
मला मावशीांचे नवीन पासबुक व बरोबर क्लोझर फॉमड माझ्या सुपुिड केला. मी
त्याां ना बसायला साां दगतले व सहज पासबुक चालू लागलो.
“शमाड जी याची इतकी काय घाई नव्हती, आपल्याला हे शुक्रवारी द्यायचे
आहे ”.
“ आज जरा मोकळा वेळ दमळाला म्हणून करून टाकले दशवाय तुझ्या
दमत्राचे काम”.
शमाड जी जरा बसक्या आवाजात म्हणाले .
मी चमकून त्याां च्याकर्े बदघतले तर ते घाम दटपत होते .
“काय झाले शमाड जी, तुमची तब्येत तर ठीक आहे ना?
“माझी ठीक आहे पण घरी दमसेस आजारी आहे पण ईिे इयर ऐांर्ीांग
असल्यामुळे येणे जरुरी होते”.
“अहो काहीतरीच काय, तुम्ही ताबर्तोब घरी जा पाहू. मी बघतो तुमचे काम”.

“असे म्हणतोस? तर मग ठीक आहे पण काही गरज पर्ल्यास मला नक्की
कळव “असे म्हणून त्याां नी मला दकल्ल्या दिल्या व ते गेले.
ते गेल्यावर मी सहज पासबुक चाळले तर त्यात मला शेवटची जमा रक्कम
पांचवीस हजार आढळली. ती वाचून मला जरा धक्काच बसला कारण मावशी खूप
काटकसरी होत्या हे जरी मला मादहती होते तरी अवीच्या नोकरीआधी एवढी मोठी
रक्कम (त्या काळातली) त्या नुसत्याच जमा करतील हे आदण अदजबात वापरणार
नाही हे शक्य नव्हते. अदवलाच दवचारू असा दवचार करून मी पासबुक र्रॉवरमधे
ठे वले व कामाला लागलो.
वर्षडअखेर असल्याने कामाचा व्याप खरां च इतका प्रचांर् होता की अदव आला
त्यावेळी मी त्याला काहीच दवचारू शकलो नाही. शमाां चे काम तात्पुरते
करण्यासाठी मी एक नवीन उमेिवार मागून घेतला कारण पूणड वेळ ते काम बघणे
मला शक्य नव्हते. मला माणूस पण चाां गला दमळाला. शाम त्याचे नाव. त्याने
झपाट्याने काम समजून घेतले व माझी एक काळजी िू र झाली. शमाड कजड व ठे वी
पण बघायचे त्यामुळे तो नेहमी ग्राहकाां च्या गराड्यात असायचा. अगिीच काही
अर्ले तर मी होतोच.
िु सऱ्याच आठवड्यात शाम अजून एका ग्राहकाला बरोबर घेऊन आला.
“सर, याां ची तक्रार आहे ”.
मी िोघाां नाही बसायला साां दगतले दवचारले “कसली?”

“दमसेसचे खाते बांि करायचे आहे पण हे म्हणतात ते आधीच बांि झालेले
आहे “.
“काय रे शाम? हा काय प्रकार आहे ?”.
“सर, तसा रे कॉर्ड आहे “शाम नोांिी िाखवीत म्हणाला.
मी बदघतले तर नोांिी बरोबर होत्या. मी ग्राहकाला त्या िाखदवताच तो पण
बुचकळ्ात पर्ला.
“पण मला साां दगतल्यादशवाय ती कधीच काही करत नाही”.
तेवढ्यात अदव आत आला आदण आम्ही बोलत आहोत असे बघून परत जाऊ
लागला. तोच धागा पकर्ून मी त्याला आवाज िे वून बोलावले . ग्राहकाला वाटले की
आम्हीच पोदलसाां ना बोलावले म्हणून तो जरा चपापून म्हणाला, ” काय साहे ब हे ,
मी कुठे काय तक्रार केली आहे काय, लगेच पोलीस कशासाठी बोलावले?”
दकांदचत हसून मी म्हणालो, “त्याां ची केस तुमच्यापेक्षा उलट आहे म्हणून”
“म्हणजे?”
“अहो, त्याां च्या आईचे पांचदवस हजार बँकेत जमा होते हे त्याां ना मादहती पण
नव्हते”
“खरां की काय?”
“ अगिी खरे आहे “अदव म्हणाला “शेवटी या साहे बाां नी मित केली म्हणून
दमळाले”.

“आता तुम्हीच बघा, आपल्याच घरातील व्यक्ती आपल्या नकळत कधी कधी
व्यवहार करतात आदण आपल्याला काहीच कल्पना नसते ”
“ते असे का करत असतील?”
“ कधी आपल्याला आश्चयाड चा धक्का िे ण्यासाठी तर कधी आपण हे करू
शकतो की नाही हे बघण्यासाठी “मी शाां तपणे उत्तरलो.
तेवढ्याने त्याचे समाधान झाले असावे कारण तो लगेच उठला व घरीच
दवचारतो असे म्हणत गेला.
तो गेल्यावर मी अवीला अचानक येण्याचे कारण दवचारता तो म्हणाला की
दवशेर्ष काही नाही, मागील वेळी घाईत असल्याने काही बोलणे झाले नव्हते , तसेच
पैसे अनािाश्रमाला दिले हे पण साां गायचे होते म्हणून.
ते ऐकून मी समाधान व्यक्त केले पण एवढे पैसे जमा असल्याचे त्याला मादहती
कसे नव्हते हे दवचारलेच.
“ खरे तर मलापण नवल वाटते , पण जुनी माणसे काही वेळा जरा दवदचत्रच
वागायची” असे तो म्हणाला व परत एकिा दनवाां त भेटू असे म्हणून गेला. तो
गेल्यावरही शाम िाां बला म्हणून मी प्रश्नािडक मुद्रेने बघताच तो म्हणाला
“अजून एक प्रॉब्लेम आहे ”.
“कसला?”
“ बरर्ीयाचा माणूस लोनसाठी पत्र घेवून आला आहे “

बरर्ीया बँकेच्या सांचालक मांर्ळावर होते . शहरात त्याां चा कापर्ाचा मोठा
व्यवसाय होता. सांचालक मांर्ळातील सवडच सिस्य कजड घ्यायचे तसेच हे ही असेल
असे मला वाटले.
“मग?”
“आधीचे लोन पेमेंट अजून झाले नाही सर”
“असे कसे होईल आदण त्याां च्या बाबतीत तर आपण नवीन लोन िे वू शकतो
त्यातून आधीचे लोन कट करू शकतो”
“हे आधी िोन वेळा झाले आहे आदण िर वेळी आपण हे करणे बरोबर होणार
नाही असे मला वाटते”.
“तुझ्या म्हणण्यात तर्थ् आहे . तू तो अजड तर घेवून ठे व मी िे वसाहे बाां शी
बोलतो” मी एवढे म्हणेपयांत त्याां चा माणूस आलाच.
“साहे ब, मी शेठना काय साां गू “तो म्हणाला.
“सध्या वर्षड अखेरची कामे चालू आहे त. आठ िहा दिवस वेळ लागेल असे
साां गा “.
ठीक आहे असे म्हणत तो दनघून गेला व मी शामला सवड रे कॉर्ड तयार
करण्यास साां दगतले पण तो सवड तयारीदनशी आला होता. त्याने पटकन एक फाईल
मला दिली. त्यात सवड सांचालकाां ची नावे व त्याां च्या लोनची मादहती दिली होती.
आकर्े व िकबाकी बघून मला नवल वाटले . सवड सांचालक व त्याां चे नातेवाईक

याां नी दमळू न तीस कोटी उचलले होते आदण एकही हप्ता भरला नव्हता. बँकेकर्े
शांभर कोटीांच्या ठे वी होत्या आदण बँकेने नव्वि कोटी कजाड ऊ दिले होते .
साधारणपणे ठे वी आदण कजड याां चे गुणोत्तर ऐांशी ते नव्वि टक्के असल्यास बँकेची
तरलता (Liquidity) उत्तम मानल्या जाते पण ते कजडवसुली योग्य प्रकारे होत
असल्यास. येिे तर तीस टक्के कजड परत यायची शक्यताच दिसत नव्हती आदण
त्यादृष्टीने काही प्रयत्न पण होताां ना दिसत नव्हते. तशी माझी व्यवथिापनातील श्रेणी
यावर काही अदधकाराने कृती करता येईल अशी नव्हती पण दनिान आपले वररष्ठ
या बाबतीत काही करत आहे त काय हे जाणून घेण्यासाठी शाम आदण मी माझे
वररष्ठ साने याां च्याकर्े गेलो. आम्ही गेलो तेव्हा ते टे बल आवररत होते आम्हाला
बघताच हसून म्हणाले “फक्त पाच दमदनटात आवरा, आज मला वेळेवर घरी जायचे
आहे ”
ठीक आहे असे म्हणून मी हातातील अजड व आमच्या शांका त्याां ना साां दगतल्या.
खुचीत दकांदचत मागे रे लून बसत त्याां नी सवड ऐकून घेतले नांतर हळू च म्हणाले
“यादशवाय अजून काही?”
“नाही”
“मग दनधाड स्त रहा, पुढील वर्षी िोनशे कोटी ठे वीचे टागेट आहे ”.
“सर याच शांभर कोटी ठे वी जमा करायला आपल्याला चार वर्षे लागली “
“ तेव्हा बँकेची सुरवात होती. आता नाव झाले आहे त्यामुळे वेळ कमी लागेल.
झाले, आता जा पाहू आदण मलापण जाऊ द्या”.

त्याां नी अजाड वर मांजूर असा शेरा मारला व अजड माझ्या हातात िे त परवाच्या
सांचालक मांर्ळाच्या दमदटां ग मध्ये प्रमुख सांचालकाां ची सही घेण्यासाठी साां दगतले”.
“तुम्ही नाही का येणार” मी दवचारले .
“अरे मी जरा उदशरा येणार आहे म्हणून तूच बघ”.
झाले दवर्षयच सांपला. िकलेली येणी कशी वसूल करणार हा प्रश्न अनुत्तररतच
रादहला.
“आता पुढे काय करायचे सर “शामने बाहे र येताच दवचारले .
“आता प्रमुख सांचालक िे व याां ना भेटणे , तुलापण बरोबर यायचे असल्यास तू
येवू शकतो”
“ का नाही? मला पण त्याां ना भेटायला आवर्े ल पण एक दवचारू काय?”
“जरूर”
“तुम्ही हे सवड का करताय? ही काही तुमच्या एकट्याचीच जबाबिारी नाही.
तुमच्या वररष्ठाां ना तुम्ही जाणीव केली एवढे पुरेसे आहे ”.
क्षणभर मी िबकलो. खरां च की मला तशी काय गरज होती हे सवड करण्याची,
पण फक्त क्षणभरच, नांतर माझ्या र्ोळ्ासमोर आले ते छोटे छोटे ठे वीिार, जे
वेळोवेळी मला भेटायचे व दवश्वासाने आपली पुांजी जमा करायचे. मी आत्ता गप्प
बसलो तर त्याां च्याशी प्रतारणा केल्यासारखे होणार नाही काय?

पण उघर्पणे हे न बोलता हे कोणीतरी करायलाच हवे म्हणून एवढे च
म्हणालो.
िोनच दिवसाां नी आम्ही िोघेही िे व साहे बाां च्या बांगल्यावर गेलो. तेिे गेल्यावर
कळले की त्याची तब्येत ठीक नाही तरीपण ते अगत्यानी आम्हाला भेटले .
बँकेबाबत सवड मादहती घेतली. आमचे शांका समाधान केले व सांचालक बैठकीत
जरुर हा दवर्षय घेऊ असे म्हणाले आदण हो बरर्ीयाां चा अजड व शामची फाईल
त्याां नी ठे वून घेतली. मला जरा काळजीपूवडक वाचली पादहजे असे म्हणत त्यानी
शामचे कौतुक केले.
परत येतेवेळी शाम फार खुशीत होता.
“खरां च फार िोर माणूस आदण दकती साधे“
“खरे च आहे ते” मी शाां तपणे म्हणालो “त्याां नी बँक उभी केली आहे त्याां ना
काळजी असणारच”.
वर वर जरी मी असे म्हणालो तरी काही होईल असे मला खात्रीपूवडक वाटत
नव्हते कारण सुरवातीचे काही सांचालक बिलून आता त्याां ची िु सरी दपढी आली
होती आदण ती िे व साहे बाां चे दकतपत ऐकेल याची मला शांका होती. सोमवार
सकाळपयांत तरी िे व साहे बाां कर्ून काही दनरोप आला नाही. साने साहे ब मात्र
उदशरा येणार होते ते आधीच आले . आल्याबरोबर त्याां नी मला बोलावले व बरर्ीया
याां च्या अजाड चे दवचारले. अजून काही झाले नाही कळताच जरा नाराज झाले पण
आपण िोघेही मीदटां गला जावू असे म्हणाले आम्ही जेव्हा पोचलो तेंव्हा एक िोघे

सांचालक व कामगार प्रदतदनधी एवढे च आले होते . हळू हळू सवड आले व सवाड त
शेवटी िे व साहे ब आले . ते येताच आम्ही सवाां नी उठून त्याां ना अदभवािन केले .
औपचाररक बोलणे व नैदमदत्तक कामे होताच बरर्ीयाने कजाड चे दवचारले.
“मी तोच दवर्षय आता घेणार आहे “िे व साहे ब म्हणाले. त्याां नी सदवस्तर मादहती
सवड सांचालकाां ना दिली आदण अशा पररस्थितीमुळे कजड िे णे योग्य होणार नाही हे
दवशि केले.
“हे माझ्या दवरुद्ध केलेले कारथिान आहे “ बरर्ीया ओरर्ून म्हणाले
“आतापयांत सवाां ना दवनातक्रार री-लोन िे ण्यात आले आहे . फक्त माझ्याच
बाबतीत हा भेिभाव का?”
त्यावर िे व साहे बाां नी त्याां ना पररस्थिती समजून साां गण्याचा प्रयत्न केला पण ते
ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. या नरे नने तुमचे कान फुांकले हा पण आरोप त्याां नी
केला. पांधरा- वीस दमदनटे हे िोर्षारोप चालू असताां ना माझे वररष्ठ एक शब्दही
बोलले नाहीत. शेवटी एक ज्येष्ठ सांचालक सोराबजी याच्या सुचने वरून मतिान
घेण्यात आले आदण बहुमताने कजड मांजूर झाले . तेव्हाच माझ्या मनात धोक्याची
घांटा वाजू लागली. बाहे र येताच बरर्ीया मला मुद्दाम िाां बवून म्हणाले की पाण्यात
राहून मगरीशी वैर करणे चाां गले नसते. यावर मी अिाड त् कसलीच प्रदतदक्रया दिली
नाही. त्या दिवसापासून मला दिवसेंनदिवस काम करणे कठीण होऊ लागले .

आरोप

इअर एां र्ीांग पार पर्ले. प्रिेप्रमाणे ऑर्ीटसडनी त्याां चा ररपोटड प्रमुख सांचालक
याां च्याकर्े सािर केला. तासाभरातच मला िे व साहे बाां नी बोलावले . प्रमुख ऑदर्टर
तेिे बसले होते. हे बघून माझ्या मनात शांकेची पाल चुकचुकली. वातावरणातील
तणाव जाणवत होता. बहूतेक बुर्ीत कजाड बाबत आक्षेप घेतला असेल असे मला
वाटले. मला बसण्यास साां गून िे व साहे बाां नी ऑदर्टरला बोलावयास साां दगतले.
दकांदचत घसा खाकरून त्याां नी सुरुवात केली.
“मी प्रमुख गोष्टी िोर्क्यात साां गतो. दर्टे ल ररपोटड आठवड्यात येईलच. बुर्ीत
कजे व त्याां ची वसुली या जरी दचांताजनक बाबी असल्या तरी अजून एक बाब
आमच्या दनिशडनास आली आहे . त्यावर मी आता काम करीत आहे ती म्हणजे जुनी
बांि पर्लेली दकांवा करण्यात आलेली खाती. आमच्या असे दनिशडनास आले आहे
की यापैकी बरीचशी खाती खातेिाराां च्या नकळत दकांवा त्याां ना फसवून बांि
करण्यात आली आहे ”.
“म्हणजे नक्की काय झाले आहे “ बरर्ीया
“फार हुशारीने हे काम करण्यात आले आहे . एक तर बांि झालेल्या खात्याां ची
कोणी चौकशी करत नाही आदण कोणी केलीच तर तेवढ्यापुरते त्याला गप्प करता
येते”.
“तुमच्या अांिाजाने दकती रकमेचा अपहार झाला असावा “इती िे व.

“एक दमदनट, याला अपहार म्हणायचे की नाही हे आताच पष्ट करता येणार
नाही. पण पुरेशी काळजी न घेतल्याने सरकार व ग्राहकाां चे पांधरा लाख तरी बुर्ाले .
कागिोपत्री व्यवहार चोख असल्याने कोणाला जबाबिार ठरवावे हे बँकेनी ठरवावे .
ररझव्हड बँक यावर कठोर कारवाई करण्यास साां गेल आदण पैसे जमा करण्यास
लावेल हे नक्की”.
“यावर काही मागड?”
“रीतसर पैसे भरणे “एवढे बोलून ते गेले.
त्यानांतर िोन दमदनटे शाां ततेत गेली. नांतर िे वाां नी माझ्याकर्े सहे तुक बदघतले
व मला पष्टच दवचारले “हे तुला मादहती होते ?“
“दकांदचत जाणीव होती पण खात्री नव्हती” मी शाां तपणे म्हणालो “मी याबाबत
तुमच्याशी बोलणारच होतो”.
“ यावर दवश्वास ठे वणे मला तरी शक्य नाही” दकांदचत िाां बून ते म्हणाले “केवळ
असे म्हणून तू तुझी जबाबिारी टाळू शकत नाही “
आता मला बरर्ीयाां च्या उपस्थितीचे कारण कळाले . मी पष्टच म्हणालो
“झालेल्या प्रकाराला मी जबाबिार नाही. मी कसलीही अफरातफर केलेली नाही“.
“मी पण तसे म्हणत नाही पण अांदतम जबाबिारी तुझीच आहे “.
“हे मी नाकाररत नाही”.

माझ्याकर्े स्थिर दृष्टीने बघत ते म्हणाले “जर हे प्रकरण बँकेने पोदलसाां कर्े
सोपवले तर बँकेवर पण दवपरीत पररणाम होऊ शकतो आदण तुझी कररयर तर
पूणडच उध्वस्त होईल हे नक्कीच”. एव्हाना िे व साहे ब काय म्हणू इस्च्छत आहे हे
माझ्या पूणड लक्षात आले होते तरीपण तुम्हाला नक्की काय म्हणायचे आहे हे मी
दवचारले.
“ एक तर तू पांधरा लाख आठवड्यात जमा करावे अन्यिा बँक पोदलसाां कर्े
प्रकरण सोपवेल” ते पष्टच बोलले”.
क्षणाचाही दवलांब न लावता मी उत्तर दिले “मी पूणडपणे दनिोर्ष आहे आदण हे
मी दसद्ध करे नच. बँकेने जी कारवाई करायची ती करावी”.
“बघ, अजूनही दवचार कर, अजून लहान आहे स. पूणड आयुष्य बाकी आहे ”.
“ धन्यवाि, माझा न्यायसांथिेवर दवश्वास आहे “.
त्यावर ते दकांदचत हसून म्हणाले “अजून बरां च जग तुला बघायचां आहे ”.
मी बाहे र येताच सवडप्रिम मला भेटलेली व्यक्ती म्हणजे बरर्ीया. मला बघताच
ते कसलीही प्रस्तावना न करता नरे न अजूनही सावध हो तुला कल्पना नाही तू
कोणाशी टक्कर घेत आहे एवढे च म्हणाले व गर्बर्ीने दनघून गेले.
कोणत्याही पररस्थितीत पांधरा लाख भरणे मला शक्य नव्हते आदण मी दनिोर्ष
असल्याचे सहज दसद्ध होईल अशी मला खात्री होती. त्यानांतर चक्रे अशी जोरात
दफरू लागली की क्षणोक्षणी मला िे ववाक्यां आठवू लागली. बरोबर एका

आठवड्यानांतर मला रीतसर शो-कॉज नोटीस बजावण्यात आली. माझे उत्तर
फेटाळण्यात आले आदण पोदलसाां कर्े प्रकरण वगड करण्यात आले . या सवड
घर्ामोर्ी होत असताां ना बँकेत खळबळ उर्णे स्वाभादवक होते . शमाड आता रजा
सांपवून परत रुजू होणार होते . ते अगोिर मला भेटायला घरी आले .
‘नरे न हे मी काय ऐकतोय?” त्याां नी दवचारले. मी िोर्क्यात सवड मादहती
साां दगतली त्यावर ते िोर्ा दवचार करून म्हणाले की तुला पद्धशीरपणे
अर्कवण्यात आले आहे आदण यातून सुटण्यासाठी सरळ पांधरा लाख भरणे हाच
एक सोपा मागड आहे . यावर मी असमिडता व्यक्त करताच त्याां नी शक्य तेवढी
रक्कम त्याां च्या पी एफ मधून िे ण्याची तयारी िाखवली. यावर काय बोलावे हे मला
सुचेना. शेवटी नाराज होवून ते गेले.
घरच्या आघार्ीवर मात्र माझा सपशेल पराभव झाला. बँक पोलीस केस
करणार हे करताच आईने माझ्याशी बोलणे टाकले ते कायमचेच. मी जीव तोर्ून
माझे म्हणणे माां र्ले पण ती काही एक ऐकून घ्यायला तयार नव्हती. शेवटी एक
दिवस मामा आला व दतला घेवून गेला. त्यानी दनिान माझे बोलणे तरी ऐकून घेतले .
फक्त फ्रेनी मात्र ठामपणे माझ्या बाजू ने उभी रादहली.
यानांतर मात्र पोलीस व न्याय यांत्रणा ज्या अफाट गतीने काम करू लागल्या ते
बघताच या गतीमागे नक्कीच कोणीतरी करदवता आहे याची मला खात्री वाटू
लागली. बँकेच्या व्यवहारावर दवपररत पररणाम होऊ नये म्हणून खटला incamera चालदवण्यात आला. ज्या तर्फेने पुरावे व साक्षीिार सािर करण्यात

आले ते बघता मला अदजबात बचावाची सांधी न िे ण्याचा जणू कोणीतरी चाां ग
बाां धला आहे हे जाणवत होते. सरकारी यांत्रणा अशी कायडक्षमता नेहमी िाखवतील
तर बरे च गुन्हे होणारच नाही असे मला बरे चिा वाटले . माझ्या वदकलाचा
सुरवातीचा उत्साह हळू हळू कमी झाला. नांतर तर तेच मला गुन्हा कबुल करून
टाक, आपण कमीत कमी दशक्षा होईल हे बघू असे म्हणायला लागले जे मी
अिाड तच नाकारले. मला तोपयांत तरी न्याय दमळे ल अशी खात्री होते पण जसा जसा
सुनावणीने वेग पकर्ला तशी माझी आशा दनराशेत बिलू लागली. शेवटी तर काय
एकिाचा दनणडय द्यायचा तो द्या आदण हे प्रकरण सांपवावे असे मला वाटू लागले .
िे वसाहे ब मला बच्चा आहे स असे का म्हणत होते ते आता मला. समजू लागले.
एक वर्षाड पूवी मी काही स्वप्ने बदघतली होती ती तर केंव्हाच जळू न खाक झाली
होती. आता मी फक्त एक आरोपी म्हणून सात वर्षे वावरणार होतो.
तेवढ्यात गचकन िेक मारून व्हॅ न िाां बली व चला खाली उतरा असे दशपाई
मोठ्याने म्हणाला व माझी तांद्री भांगली.

जेल

खाली उतल्यानांतर मध्यवती कारागृह दवसापूर अशी मोठी अक्षरे दमरवणारी
एक भव्य इमारत दिसली. मुख्य प्रवेशद्वारातून आम्ही आत गेलो. िोड्याच
अांतरावर तुरुांगादधकारी अशी पाटी असलेल्या एका केदबन मध्ये आम्ही प्रवेश
केला. तेिील अदधकाऱ्याां ना अिाड त् आधीच कल्पना असल्याने सवड कागिपत्रे तयार
होती. सगळे सोपिार आटोपताच माझी रवानगी कोठर्ी नांबर आठ मध्ये
करण्यात आली. मला कोठर्ी िाखवून सात वाजता जेवणाची घांटा होईल असे
साां गून तो दनघून गेला.
माझ्या आधीच कोठर्ीत चौघेजण असल्याने माझी भर त्याां ना नकोशी वाटणे
साहदजक होते. आधीच कोटाड च्या दनकालाने माझे र्ोके भणभणत होते त्यामुळे
मला कोणाशीही बोलण्याची इच्छा नव्हती. तेवढ्यात जेवणाची घांटा वाजली. मी
स्वतःहूनच मेसकर्े दनघालो. कारागृहाची रचना तशी साधी होती. एका चौरसाच्या
तीन बाजूला कोठड्या, चौर्थ्ा बाजूला ऑदफस आदण मेस. या सवाड भोवती साधारण
िोनशे फूट समाां तर अांतरावर वीस फूट सांरक्षक दभांत, चारही दिशेला चार मनोरे
ज्यावर बांिूकधारी दशपाई पहारा िे त होते . पदहल्याच दृष्टीक्षेपात न आवर्णारे च
दृश्य होते हे नक्की.
हा दवचार करत असताच मी मेस मध्ये पोचलो. तेिे आधीच पांचवीस-तीस
जण राां गेत उभे होते. िोन टे बलाां वर चार मोठ्या भाां ड्यातून चार कैिी जेवण िे त

होते. मी पण िाळी कटोरा घेतला व राां गेत उभा रादहलो. राां ग भराभर सरकत होती
कारण िोन चपाती, र्ाळ व एक वाटी भात एवढे च सवाां ना िे त होते . मी पण जेवण
एका ररकाम्या जागी बसू लागताच एकजण मागून माझी जागा आहे िु सरीकर्े
बस असे िरर्ावून म्हणाला. अशी जागा वगैरे काही कोणाची नसते इतपत समज
मला होती पण उगीच कटकट नको म्हणून मी िु सरीकर्े बसायला गेलो तर दतिे
पण एकानी तसाच आवाज दिला. तेंव्हा मात्र हे सवड मुद्दाम केले जात आहे हे मला
जाणवले म्हणून मी जेवण सुरू करत भरपूर जागा आहे , िु सरीकर्े कुठे ही बसा
असे सुनावले. मी असे काही उलट बोलेन अशी त्याची अपेक्षा नव्हती. त्यामुळे तो
काही बोलणार तेवढ्यात िु रून लक्ष ठे वणारा दशपाई ए काय चालले आहे दतिे
असे मोठ्याां नी ओरर्ला. त्याबरोबर तो रागाने काहीतरी बर्बर्त िु सरीकर्े
बसायला गेला.
“भाऊ, कशापाई ही वािावािी, जरा िमानी घ्यावां” माझ्या शेजारी बसत
एकजण म्हणाला.
अजून एक उपिे शक. मी मनाशी म्हणालो. पण त्याच्याकर्े बघताच काही
उलटु न बोलावे असे मात्र मला वाटले नाही कारण त्याचा दवलक्षण शाां त चेहरा.
मला एकिम फािर फ्रास्िस समजावत आहे असा भास झाला. पण वरकरणी
काही न बोलता मी जेवण सुरूच ठे वले . तुरुांगात पण टोळ्ा असतात, तुम्हाला
कोणत्यातरी एका टोळीत सहभागी व्हावे लागतेच अन्यिा दटकून राहणे कठीण
असते हे मी ऐकून होतो पण इतक्या लवकर याची सुरवात होईल असे वाटले
नव्हते. जेवण सांपताच माझ्याबरोबर माझा उपिे शक पण उठला. बहुतेक तो

माझ्यासाठीच िाां बला होता. सुरवातीला असेच होते , सवडजण आपल्या दवरोधात
कट करीत आहे त, मारायला टपले आहे त अशी भावना होते . फार असुरदक्षत वाटते
व त्यातूनच चुका होतात असा उपिे शाचा सूर होता. हा एवढा सांतकोटीचा माणूस
इिे कसा हा मी मनाशीच दवचार करत होतो. तेवढ्यात बाबा बोललेच.
“र्ोके भणभणत असेल, चल माझ्याबरोबर जरा िोन चकरा मार”.
मला शाां त करण्याचा तो आटोकाट प्रयत्न करीत होता हे मला जाणवत होते.
त्याच्या बोलण्यात इतके आजडव होते की मला नाही म्हणवेना.
“आता नवू वाजता घांटा होईल तोपयांत मोकळा वेळ असतो “त्याने मादहती
पुरवली.
“ठीक आहे “असे म्हणत मी त्याच्याबरोबर चकरा मारू लागलो. िोन वकरा
होताच जरा जावून पर्तो, उद्या भेटू असे म्हणत तो त्याच्या कोठर्ीकर्े वळला.
त्याची पाठ वळताच जणू वाट बघत असल्यासारखे चार- पाच जण माझ्या अांगावर
धावून आले व फार मस्ती आली होय तुला, आता सवड माज उतरवतो असे म्हणत
व गदलच्छ दशव्या िे त मला मारू लागले. बेसावध असल्याने सुरवातीचे िोन चार
ठोसे मला जोरात बसले पण त्याची कळ र्ोक्यात दभनताच वर्षडभर होत असलेल्या
माझ्यावरच्या अन्यायाची चीर् एकिम उफाळू न आली. जणू काय माझ्यावरच्या
अन्यायाला हे च जबाबिार आहे त अशा भावनेनी मी त्वेर्षाने प्रदतकार करू लागलो.
त्यातील एक िोघाां ना लक्ष्य करून मी घणाघाती ठोसे मारले . इतका प्रदतकार त्याां ना
पण अपेदक्षत नसावा. त्याां चे सािीिार तेवढ्यात धावून आले . इतक्या सवाां ना पुरून

उरायला मी काही दहां िी दसनेमाचा दहरो नव्हतो. साहदजकच त्याां नी मला क्षणाधाड तच
लोळवला व ते मला लािाबुक्याां नी तुर्वू लागले . या सवड प्रकाराला फारतर चार
पाच दमदनटे लागली असतील तेवढ्यात ऑदफसच्या दिशेने चार बांिूकधारी दशपाई
एका जीपमध्ये स्वार होवून वेगाने आमच्याकर्े आले . जवळ येताच चारजण बांिुका
रोखून उभे रादहले व बाकी चारजण लाठ्या दफरवीत आमच्यावर तुटून पर्ले .
िोनच दमदनटात त्याां नी मला व माझ्यावर हल्ला करणाऱ्या चौघाां ना जीपमधे कोांबले
आदण जीप िवाखान्याकर्े दपटाळली. मधल्या वेळात सचड लाईटचे झोत
घटनाथिळावर टाकण्यात आले होते आदण लॉउर् पीकर वरून मैिानात
दफरणाऱ्या सवड कैद्याां ना आपापल्या कोठड्यात जायला साां गण्यात येत होते .
िवाखाना ऑदफस जवळच होता. गर्बर्ीच्या आवाजाने र्ॉक्टर व त्याां चे िोन
सहाय्यक तयारीतच होते.
िवाखान्यात पोचताच र्ॉक्टरने माझा ताबा घेतला व परीचारकाला बाकीच्या
चौघाां ना बघायला साां दगतले . र्ॉक्टर महाशयाां ना स्वतःशीच बर्बर्ायची सवय
दिसली त्यानुसार त्याां ची टकळी सुरू झाली. “अरे ही काय मारायची पद्धत झाली
काय? कुठे ही मारलेले दिसते . हात वर कर “हे मला उद्दे शून होते. ” बर तर बर,
र्ोळा िोर्क्यात वाचला. पाय जवळ घे पाहू” आता यातले नक्की मला काय
म्हणाले असावे हे मी अांिाजाने समजून त्याप्रमाणे करीत होतो.
“ठीक आहे . दकरकोळ जखमा आहे त. फार काळजी करण्यासारखे काही
दिसत नाही. नदशबाने फ्रॅक्चर पण दिसत नाही. तुझे फाऊांर्े शन मजबूत असल्याने

तू वाचलास गड्या “र्ॉक्टर महाशयाां नी शेवटी जाहीर केले आदण मलमपट्टी केली.
तसेच सुरक्षा म्हणून एक पेन दकलर ठोकले .
“िॅन्क्स टू रॉनी “मी मनाशीच म्हणालो.
“मला काही म्हणालात?” र्ॉक्टरने चमकून दवचारले.
“ िॅन्क्स म्हणालो “मी कष्टाने म्हणालो.
गेल्या वर्षडभरापासून जो माझा कोांर्मारा व मुिटिाबी चालू होती दतला
अचानकपणे मारामारीच्या दनदमत्याने वाट दमळाल्याने असेल पण मला दवलक्षण
हलके व मोकळे वाटत होते. एकप्रकारे त्या हल्लेखोराां नी माझ्यातील रागाला वाटच
करून दिली होती. तेवढ्यात दशपायाने र्ॉक्टरला याला साहे बाां कर्े नेवू काय असे
दवचारले. अध्याड तासाने सवाां नाच घेवून जा असे र्ॉक्टर महाशय बाकीच्या
चौघाां कर्े बघत म्हणाले . झाले. बरोबर अध्याड तासाने आम्हाला जेलरसमोर उभे
करण्यात आले. अजून पाच सहाजण पण आधीच हजार होते . आम्ही त्याां च्याबरोबर
उभे रादहल्यावर जेलरनी एक दृष्टीक्षेप सवाां वर टाकला व आम्हा पाच जणाां ना वेगळे
उभे केले.
“मारामारी कोण करीत होते ?” त्याां नी बाकीच्याां ना दवचारले .
सवाां नी आमच्याकर्े बोट िाखदवले .
“तुला कोणी मारले?”त्याां नी प्रत्येकाला दवचारले . यावेळी माझ्याकर्े बोट
िाखदवण्यात आले.

“तुला कोणी मारले ? “त्याां नी मला सवाड त शेवटी दवचारले .
“मला दनदश्चत असे साां गता येणार नाही कारण मी कोणालाही ओळखत नाही
आदण तेिे अांधार होता” मी शाां तपणे उत्तरलो.
बहुतेक उत्तर पठर्ी बाहे रचे असावे कारण ते न आवर्ल्याचे त्याां च्या
चेहऱ्यावरच्या भावाने मला कळले.
“तीन आठवर्े काली कोठरी” त्याां नी माझ्याकर्े बोट िाखवीत दनणडय जाहीर
केला.
मारामारीमुळे मी पूणडपणे तणावमुक्त झालो होतो आदण त्याचमुळे मी अगिी
सहजपणे दवचारले की ही काली कोठर्ी प्रकरण काय आहे . असे उलट दवचारणे
बहुतेक जेल मॅन्युअलमधे बसत नसावे हे मला दशपायाने ढोसले तेव्हा कळले .
“ते तुला दतिेच कळे ल आदण तीन आठवड्या नांतर तुला सवड नावे पण
आठवतील फक्त तू ती साां गण्याच्या स्थितीत नसशील”
“मला वाटते कैद्याला दशक्षेचे स्वरूप साां गण्यास प्रत्यवाय नसावा”.
“अदजबात नाही. तुला हे एकवीस दिवस पूणडपणे एकाां तवासात काढायचे
आहे त. रोज फक्त पांधरा दमदनटे तुला बाहे र काढण्यात येईल. या दिवसात तुझ्याशी
कोणीही बोलणार नाही आदण तुलापण कोणाशी बोलायची मुभा नाही “जेलर
साहे बाां नी दनयम साां दगतले.

ठीक आहे एवढे च म्हणून िोन दशपायाां बरोबर मी काल कोठर्ीकर्े दनघालो.
ही कोठर्ी जेलच्या मागील बाजु स िोर्ी िू र होती. साधारणपणे िहा दमदनटात
आम्ही तेिे पोचलो. आत एक चाळीस वॅटचा दिवा दमणदमणत होता. मला आत
सोर्ून िोघेही िार लॉक करून परतले . अांग ठणकत असल्याने तसेच
इां जेक्शनच्या प्रभावाने मला िानी येत होती त्यामुळे मी सरळ जदमनीवर लोळण
घेतली आदण अध्याड क्षणातच झोपी गेलो.
िु सऱ्या दिवशी सकाळी दशपायाने स्खर्की गजाां वर काठी वाजल्याने मला
जाग आली. आता मला कालच्यापेक्षा बरे वाटत होते . िाराजवळ एक छोटी
स्खर्की होती. दतिे चहा व नाष्टा ठे वला होता. मी मुकाट्याने तो घेतला व खोलीचे
दनरीक्षण करू लागलो. खरां म्हणजे काली कोठर्ी म्हणण्यासारखे दतिे काही
नव्हते. बाकी कोठड्याां सारखीच रचना होती फक्त स्खर्क्या जास्त उां चीवर होत्या
त्यामुळे बाहे रचे काही दिसत नव्हते . कोणाशीही सांपकड नसल्याने कैिी वेर्ादपसा
होत असावा आदण माझी पण तीच अवथिा व्हावी अशी जेलर साहे बाां ची इच्छा
असावी.
कोणत्याही पररस्थितीत आपण मनाचा तोल ढळू द्यायचा नाही हा मी दनश्चय
केला. आता दवचार करायला भरपूर वेळ असल्याने मी झालेल्या घटनाां चा आढावा
घेऊ लागताच एक धक्कािायक गोष्ट माझ्या लक्षात आली. मी जरी माझ्यावरच्या
अन्यायाचा सूर् घेण्याची भार्षा करीत असलो तरी कसा सूर् घेणार याची कसलीही
रूपरे खा माझ्याकर्े नव्हती. एव्हढे च काय कोणाचा सूर् घेणार हे पण मला दनदश्चत
माहीत नव्हते. याकरता काय करावे लागेल, ते ही बाहे र पर्ल्यावरच्या दनष्ाां चन

अवथिेत हे तर काहीच कळत नव्हते . शेवटी मी मनाशीच ठरवले हे एकवीस
दिवस आपण फक्त मनाच्या कांदर्शदनांग करता उपयोगी आणायचे. हा एकाां तवास
ही िे वानी दिलेली सांधी मानायची व जास्तीत जास्त मन कणखर करण्यावर भर
द्यायचा. त्याकररता आवश्यक असलेले योगा प्रदशक्षण माझे झाले होते पण
आतापयांत सलग सराव कधी करता आला नव्हता. चला, यातूनही काही चाां गलेच
घर्े ल.
या दवचारात असता परत स्खर्कीवर काठी वाजली. आता जेवण आले होते.
त्यानांतर मी लगेच ध्यानधारणा व योगाभ्यास सुरू केला. सरावाने मला शरीरातील
बायोलोदजकल वॉच पण जागृत करता आले . सुरुवातीचे तीन चार दिवस जर् गेले
पण जसा सराव वाढला तसे मी ओांकार प्रणव सारखा प्रकार पण सहजगत्या
एखािा तास करू लागलो. हे सवड करताां ना मला एकप्रकारचा दवशेर्ष आनांि
व्हायचा. अिाड त हे अगिी सहजपणे झाले असेही नाही पण सावरकराां नी काय
यातना सहन केल्या असतील आदण ते दकती िोर होते याची जाणीव मात्र पिोपिी
येत होती.
याचा पररणाम माझ्यावर नक्कीच चाां गला होत होता पण पहाऱ्यावरच्या
दशपायाां ना मात्र काहीतरी चुकत असल्याचे वाटत असावे . बहुतेक याआधीचे कैिी
एकाां तवास असहय्य होऊन ओरर्त दकांवा रर्त भेकत असावेत त्यातुलनेत माझा
आवाजपण बाहे र येत नव्हता. बरे चिा ध्यान लावून बसले असता कोणीतरी
बारकाईने बघत असल्याची सूक्ष्म जाणीव व्हायची ती त्याां चीच चाहूलअसावी. काही
दिवसात मी कालभान पण दवसरलो. दिवसेदिवस मला उल्हदसत वाटू लागले .

असेच एक दिवस सकाळी अकिात िार खार्कन उघर्ले व दशपाई िारातूनच
चलो साबने बुलाया है असे जोरात ओरर्ला. चला, दशक्षा सांपली वाटते असे
मनाशीच म्हणत मी त्याच्याबरोबर दनघालो.
ऑदफसमधे पोचताच जेलर साहे बाां नी वाचत असलेली फाईल बाजूला ठे वून
दशपायाला जाण्यास साां दगतले . बहुतेक ते माझीच फाईल वाचत असावेत. दकांदचत
कुतूहलाने त्याां नी माझ्याकर्े बदघतले आदण काय ताठा उतरला की नाही असे
दवचारले. ईतर वेळी मला किादचत राग आला असता आदण मी दचर्ून काहीतरी
उलट बोललो असतो पण तीन आठवर्े जे काही करता होतो त्यामुळे असेल पण
मला काही प्रत्युत्तर द्यावेसे वाटले नाही.
“मी आत्ता तुझीच फाईल वाचत होतो. तू हायकोटाड त अपील का नाही केले “
त्याां नी दवचारले.
मी काहीच बोललो नाही.
“मला वाटते की तुला कोणीतरी यात गोवले आहे “
यावरही मी काही प्रदतदक्रया दिली नाही. तेवढ्यात त्याां चा फोन वाजला. घराचा
असावा कारण आवाज एकिम नरम झाला. बर, बर मी फोन करतो म्हणत त्यानी
फोन ठे वला व लगेच एक नांबर दफरवला. केव्हा येणार, आता िहा वाजले अशी
त्याां नी फोनवर पृच्छा करताच पलीकर्ून काहीतरी उत्तर आले ते ऐकताच
साहे बाां चा चेहरा एकिम उतरला. ठीक आहे असे म्हणून त्यानी फोन ठे वला.

क्षणभर आमचे कैिी - जेलरचे नाते दवसरून ते मला म्हणाले आता गुरुजी ऐनवेळी
यायला जमणार नाही म्हणत आहे .
“कसली पूजा आहे ” मी सहज दवचारले .
“आज गणपती येणार, त्याची प्रदतष्ठापना करायची होती”
“होती नाही, आहे . तुमची हरकत नसेल तर मी पूजा साां गतो “.
नको, नको असे ते गर्बर्ून म्हणाले . मला जरा हसायला आले . पाच दमदनटा
पूवी मला अपील का केले नाही असे दवचारणारा माणूस कैद्याला गुरुजी म्हणून
बोलवायला काचकुच करीत होता.
“का, एका कैद्याला गुरुजी म्हणून कसे बोलवायचे असेच ना?”
“तसे नाही पण ते दनयमात बसत नाही “
“या सबांधी कसले दनयम आहे त? आदण तुमचा बांगला तर तुरुांगाच्या
आवारातच आहे ”
त्याां च्या चेहऱ्यावर चलदबचल पष्ट दिसत होती. शेवटी मी पष्टच बोललो “बघा
साहे ब, तुमचा वैयस्क्तक प्रश्न आहे पण हे च मी तुम्हाला धोतर, नेहरू शटड आदण
र्ोक्यावर काळी टोपी घालून दवचारले असते तर तुम्ही ताबर्तोब हो म्हणाला
असता “.
हे ऐकल्यावर ते पटकन म्हणाले की मी या कपड्याां ची सोय करतो. हे तू इिेच
घाल व माझ्याबरोबर घरी चल. त्याला मी ठाम नकार दिला.

“ का, त्यात काय अर्चण आहे ?” ते रागात म्हणाले .
“पुजेसारख्या पदवत्र दवधी करताां ना खोटे पणा करायला मला जमणार नाही.
ती तुमच्या दमसेसशी प्रतारणा होईल” मी ठामपणे म्हणालो.
“मग काय मागड आहे ?”
“तुम्ही वदहनीांना फोन करा. माझा पयाड य त्याां ना सुचवा व दनणडय त्याां च्यावर
सोर्ा “मी शाां तपणे म्हणालो.
क्षणभर ते माझ्याकर्े बघत बसले . मला कसली सक्ती ते करू शकत नव्हते .
नाईलाज झाल्याने त्याां नी फोन उचलला. ठरल्याप्रमाणे बोलले व िहा दमदनटात
काय ते कळव असे म्हणाले आदण फोन खाली ठे वला.
आता िहा दमदनटे मला िाां बवणे त्याां ना भाग होते . नाईलाजाने त्याां नी मला
बसायला साां दगतले.
“खरे म्हणजे मी तुला िु सऱ्या कामाकरीता बोलावले होते”
“कोणत्या?”
“हे बघ, इिे एक – िोन वर्षे दशक्षा झालेले काही तरुण कैिी आहे त. दशक्षेमुळे
त्याां च्या दशक्षणात खांर् पर्तो. बाहे र पर्ल्यावर बरे च जण दशक्षण अधडवट सोर्ून
िे तात आदण गुन्हेगारीचा मागड पत्करतात. जर तू त्याां ना काही अभ्यासात मित
केली तर मी प्रशासनाची परवानगी घेवून त्याां च्या परीक्षेला बसण्याची सोय करे न.
तू मित करशील काय?”

“ जरुर करे न “या माणसाबद्दल मी दकती चुकीचे मत केले होते हे आठवून
मी अपराधी भावाने म्हणालो.
तेवढ्यात फोन वाजला. त्याां नी माझ्याकर्े अिडपूणड नजरे ने बदघतले व फोन
उचलला. पदलकर्ून बहुधा माझ्याबद्दल काही अदधक मादहती दवचारली असावी.
त्याां नी मी खात्री िे तो, घरी आल्यावर सदवस्तर साां गेन असे म्हणून फोन ठे वला व
मला चलण्याची खूण केली. बरोबर अिाड त् दशपाई होताच. बांगला तुरुांगाच्या
आवारातच होता. पाच दमदनटातच आम्ही घरी पोचलो. व्हराां ड्यात मालदकणबाई
आमच्या स्वागतािड उभ्या होत्या दकांवा आपल्या पतीराजाां नी काय पात्र धरून
आणले हे पण बघायचा उद्दे श असू शकतो. जेलरसािे बां च्या अगदी हवरुद्ध िोत्या.
म्हणजे जेलर हजतके सोज्वळ आहण साध्या चेिऱ्याचे िोते हततक्याच या करारी
आहण कडक वाटल्या.
आमचे दत्रकुट बघताच त्याां नी माझ्याकर्े बोट िाखवून तुमच्या करता धोतर,
पांचा व टॉवेल मागील बाजूला हौिाजवळ ठे वले आहे . पटकन आां घोळ उरका व
पूजा सुरू करा, आधीच उशीर झाला आहे असे बजावून उत्तराची अपेक्षा न करता
आत दनघून गेल्या. व्हायोला, मराठी व्हायोला मी मनाशीच म्हणालो पण
साां दगल्याप्रमाणे सवड उरकून परत अांगणात आलो.
साहे बाां नी माझी रादहलेली ओळख मधल्या काळात घरी करून दिलेली
असावी. माझी चाहूल लागताच त्याां नी आतूनच नरे न आत ये असा आवाज दिला.
मी त्याप्रमाणे आत गेलो. िे व्हाऱ्या जवळ पूजा माां र्ली होती व साहे ब सोवळे नेसून

तयार होते. मी मांत्रोच्चार करून फक्त जानवे बिलले व दवशेर्ष वेळ न घालवता
मी मांगलां भगवान दवष्णु असे म्हणत पूजेला सुरुवात केली. पदहले काही मांत्रोच्चार
होताच एक आज्जी व िोन लहान मुले येवून बसली. मराठी व्हायोलाने पण एक
िोन फेऱ्या मारून गुरुजी असली असल्याची खात्री करून घेतली. माझे याकर्े
अदजबात लक्ष नव्हते . मी पूजा करायला दमळाली या आनांिात होतो. सवईनुसार
मी प्रत्येक मांत्र व त्याचा अिड साां गत होतो. यिासाां ग पूजा झाल्यावर आरती नांतर
प्रसाि दिला. नांतर साहे बाां ना िदक्षणा दवधी समजावून आदण िदक्षणा मादगतली.
त्यावर अरे नरे न असे साहे ब म्हणताच अहो, गुरुजी म्हणतात ते बरोबर आहे
आदण पूजा होईपयांत तुम्ही त्याां च्याशी एकेरीत बोलू नका आदण हो गुरुजी जेवूनच
जातील असे मराठी व्हायोला मागून कर्ार्ल्याच.
माझ्याकर्े खावू का दगळू अश्या नजरे ने बघत साहे बाां नी पाचशे रुपयाां ची
िदक्षणा दिली आदण गुरुजीांना घाई असल्याने त्याां चे पान प्रिम घेण्यास साां दगतले .
बऱ्याच दिवसाां नी मी सुग्रास जेवलो. जेवण झाल्याबरोबर मात्र मी आता मी
दनघायला हवे असे साहे बाां ना म्हणालो व एक दमदनट ताईांना बोलावता काय असे
असे दवचारले. आता काय नवीन असे ते दवचारणार तेवढ्यात ताईच बाहे र आल्या.
त्या येताच मी उठून उभा रादहलो.
“छान झाली हो पूजा” मी न दवचारता त्या म्हणाल्या “आमचे नेहमीचे गुरुजी
पण एवढी यिासाां ग साां गत नाही”
“त्याां ना घाई असेल दशवाय प्रत्येकाची पद्धत असते”

“पण पूजा झाल्यावर प्रसन्न वाटले पादहजे जसे आज वाटते . हो दकनई हो “
“ हो, ते खरे च आहे “साहे ब नाईलाजाने बोलले.
ठीक आहे असे म्हणून मी िदक्षणेची पाचशेची नोट ताईकर्े िे त म्हणालो
“मला जेव्हा लागतील तेव्हा परत मागेन. तोवर तुमच्याकर्े च असू द्या”
असे म्हणून मी कपर्े बिलण्यास गेलो.

दशपायाने मला कोठर्ीत सोर्ले आदण तो दनघून गेला. आत पाय ठे वताच
मला वातावरणातील फरक जाणवला. मागील वेळी मला स्स्वकारायला माझे
सहकारी तयार नव्हते पण आज मात्र आवो पांदर्त अशी गजडना करून माझे
स्वागत झाले. बहुतेक माझ्या पूजेची किा आधीच प्रसाररत झाली असावी. जेल
मध्ये कोणतीही गोष्ट फारशी गुप्त राहत नसते हे मला नांतर कळले . मला सन्मानाने
ओट्यावर बसवल्यावर मला खरे कारण साां गण्यात आले . त्या दिवशी जेवण
झाल्यावर जेव्हा माझ्यावर हल्ला झाला होता तेव्हा हे चौघेही जरा िू र होते आदण
माझ्या मितीला धावले पण होते पण त्याां ना जरा उशीर झाला होता. मला जरी ती
घटना चार पाच हमहनटां ची वाटली तरी प्रत्यक्षात एक हमहनटिी चालली नव्हती. िे
जेव्हा पोचले तेंव्हा दशपायाां नी आमच्या मुसक्या आवळल्या होत्या.

त्याां ना दवशेर्ष कौतुक वाटायचे कारण एवढे च होते की मी कोणालाही न
गुांतवता एकाां ताची दशक्षा पत्करली आदण खांबीरपणे पूणड केली. माझा तेिील
दिनक्रम पण आधीच प्रसाररत झाला होता त्यामुळे मला पांदर्त ही पिवी प्रिान
करण्यात आली होतो. िोर्ा जोश कमी झाल्यावर आम्ही पररचय करून घेतला.
सवाड त दसदनयर म्हणजे उमर, साधारण पन्नाशीच्या घरात असावा, मुन्ना भाईच्या
टोळीतील सदक्रय सभासि, खुनाच्या आरोपावरून जन्मठे प. एवढी ओळख पुरेशी
होती. िु सरी व्यक्ती मात्र गुन्हेगारी पाश्वडभूमीची वाटत नव्हती आदण प्रत्यक्षात पण
नव्हती. दशरपूरचे प्रख्यात बागाईतिार जयदसांग पाटील. हे नाव कुठे तरी
ऐकल्यासारखे वाटत होते . नांतर उमरनेच ओळख करून िे त असता याां चे इतर
पण अनेक व्यवसाय आहे त हे साां दगतले तेव्हा मला आठवले की मी दशरपुरला िोन
मदहने होतो तेव्हा बँकेत त्याां ना बदघतले होते . त्याां ना एवढे जुने आठवणे अिाड त्
शक्य नव्हते. ते पण भाऊबांिकीच्या केसमध्ये अर्कल्याने चार वर्षे आत होते .
बाकीचे िोघे मात्र भुरटे चोर, स्खसेकापू या वगाड तले होते. येिे हे मात्र आवजूडन
साां दगतले पादहजे की जेलमध्ये तुमचा िजाड तुम्ही केलेल्या गुन्स्ह्याां वर अवलांबून
असतो म्हणजे असे की जेव्हढा गुन्हा मोठा तेव्हढा तुमचा इतर कैद्यामधे तुमचा
वट, िरारा जास्त. त्यातही एखािे उिात्त कारण, जसे कोणाची अिू वाचवण्यासाठी
वगैरे असले तर प्रश्नच नाही. अपवाि फक्त बलात्कारी गुन्हेगाराां चा. त्याां चा मात्र
दतरिारच केल्या जातो, अगिी सवड िरातून. असो, नांतर उमरने अपररहायड प्रश्न
केलाच. तो म्हणजे माझा काय गुन्हा होता हा. तशी त्याां ना मादहती असेलच पण
माझ्याकर्ून खात्री करायची असेल.

मलापण इतक्या तज्ञ मांर्ळीसमोर माझी बाजू माां र्ायची सांधी कधी दमळणार
होती. मी पण िोर्क्यात माझी किा साां दगतली. शेवटी मीच जरा भावनादववश
झालो व ताण असह्य झाल्याने र्ोके गच्च धरून बसलो. दनिोर्ष व्यक्तीला सजा
झाल्याचे या मांर्ळीांनी आधी कधी ऐकले नसेल असे नाही पण सांबदधत व्यक्ती
स्वतः साां गतोय आदण आपण ऐकतोय असा प्रसांग बहुधा पदहलाच असावा.
त्यामुळेच असेल किादचत पण नांतर पाच दमदनटे कोणीच काही बोलले नाही.
हळू च माझ्या पाठीवर हात ठे वून उमर म्हणाला
“पांदर्त, अपने आप को सांभालो. ”
“काय साां भाळू ? मी काय असे कोणाचे वाईट केले होते की माझा सांसार सुरू
व्हायच्या आधीच उध्वस्त झाला “.
“झाला नाही केल्या गेला “जयदसांग म्हणाले .
“म्हणजे?” मी चमकून दवचारले.
“िु रुस्त है , मला तुम्हा पढे – दलखे लोकाची पद्धत कळत नाही पण तुला
कोणीतरी यात पद्धतशीरपणे अर्कवले आहे “.
“पण कोणी?”
“ हे तर वकीलच साां गू शकेल “.
“आता इिे कोण असा वकील भेटेल “मी हताशपणे म्हणालो.

माझा उर्ालेला गोांधळ बघून उमर हसून म्हणाला “अगिी वकील नाही पण
वदकलापेक्षाही जास्त र्ोके असलेला एकजण आपल्या जेलमधे आहे ”. त्याची सवड
हयात कोटाड त गेली असल्याने तो उमरच्या भार्षेत नांबर वन होता.
पण तो इिे कसा येणार या माझ्या बाळबोध शांकेवर उत्तर िे णे उमरला जरुरी
वाटले नाही.
चारच दिवसाां नी हे वकील महाशय आले. साधारण पन्नाशीचा गृहथि, उणीपुरी
पाच फूट उां ची, दकरकोळ शरीरयष्टी, सोर्ावॉटर बॉटल च्या काचेचा चष्मा, हातात
एकिोन फाईल दिल्या तर कोणत्याही सरकारी ऑदफसमधे सहज खपून जातील
असा अवतार प्रवेश करते झाले. राम राम, िु आ, आिाब वगैरे गोष्टी होताच उमरने
इसकी स्टोरी सुन और जरा गाईर् कर असा आिे श दिला.
परत मी माझी रामकहाणी साां दगतली. ती ऐकताां ना त्याां नी र्ोळे दमटू न घेतले
होते. पूणड साां दगतल्यावर पण र्ोळे दमटलेच होते . मला तर याां ना झोप लागली की
काय असे वाटू लागले . तेवढ्यात त्याां नी र्ोळे उघर्ले व परत एकिा अगिी
बारीसारीक घटना पण न सोर्ता क्रमाने परत साां ग अशी सूचना केली. मी तशापण
साां गीतल्यावर त्याां नी मला सवड सांचालकाां ची नावे , वय आदण व्यवसाय दवचारले .
नांतर सांचालकाां शी दवशेर्ष घसीट असणाऱ्या कमडचाऱ्याां ची नावे दवचारली. एवढी
मादहती तर माझ्या वदकलाने पण कधी दवचारली नव्हती. हीच व्यक्ती आपली
वकील असती तर बरे झाले असते असे मला आपले उगीच वाटू न गेले. आता पुरेशी
मादहती दिली असे वाटत असतानाच त्याां नी दवचारले

“तुम्ही बुर्ीत कजे वसूल करण्यासाठी काही वेगळे प्रकार करत होता असे
काहीतरीमधे पेपरला आले होते, ते खरे आहे काय?”
“ होय, ज्याां नी एकही हप्ता दिला नाही दकांवा ज्याां ची िकबाकी जास्त आहे
आदण जे नोदटसीला पण िाि िे त नव्हते त्याां च्या घरावर आमचे वसुली पिक
वाजांत्री व िकबाकीचे फलक घेवून जायचे . ठोक आश्वासन दमळाल्यादशवाय
वाजांत्री बांि करायची नाही अशी त्याां ना सूचना होती “.
“मग त्याच्यामुळे काही वसुली झाली?”.
“ नाही, उलट िकबाकीिाराां नी कोटाड कर्ून या प्रकारे वसुली करण्यास मनाई
हुकूम आणला”.
“पण यामुळे बरे च िकबाकीिार त्यात सां चालक पण आले िु खावले
असतील“.
“ होय तशी शक्यता आहे “.
मग सवाां ना उद्दे शून ते म्हणाले बँकेची सध्याची मादहती मी िोन आठवड्यात
काढतो नांतर आपण परत भेटू आदण ते गेले.

िोन आठवड्यानांतर मात्र ते स्वतःहूनच आले .

पांदर्त, बातम्या काही चाां गल्या नाहीत “त्याां नी सुरवात केली “एकतर तुला
सजा झाल्यापासून लोकाां नी ठे वी काढायला सुरवात केली िु सरे म्हणजे कजडवसुली
जवळपास शून्य झाली आदण भागधारकाां नी आरर्ाओरर्ा करायला सुरवात केली.
ररझव्हड बँकेने रीतसर प्रशासक नेमला आहे ”.
“म्हणजे आता तीन चार वर्षे बघायला नको. नांतर पण दवलीनीकरण हा
एकमेव पयाड य, जर एखािी बँक तयार झाली तर”मी दनराशेने म्हणालो.
“त्यातले मला काही कळत नाही पण पररस्थिती अशी आहे . बँकेने
स्वेच्छादनवृत्ती जाहीर केली आहे . बघुया काय होते ”
“काही झाले तरी छोटे ठे वीिार बुर्ाले बघा “.
“आदण हो तुला आपल्या मागाड तून हटदवणारे जे िोघेजण आहे त त्याां चीपण
नावे मला कळाली आहे त”.
“िे व आदण बरर्ीया आणखी कोण?”
“चूक, ते तर तुला सावध करीत होते”.
“मग कोण?”
“शमाड आदण सांचालक दकसन गोरर्े ”.
“काय, हे कसे शक्य आहे ?” मी आदण जयदसांग िोघे ही एकिम म्हणालो.
“साां गतो. तुला पांधरा लाख भरायचा पयाड य जेव्हा िे वसाहे बाां नी दिला तेव्हा ही
गोष्ट ऑदर्टर, िे व आदण बरर्ीया याां ना सोर्ल्यास कोणालाही ठावूक नव्हती “.

“ बरोबर आहे ”
“शमाड तुला भेटायला आले तेव्हा तेच तुला म्हणाले कळल्याबरोबर आलो,
कोणालाही भेटलो नाही“
“हे पण बरोबर आहे “
“मग त्याां नी नेमके पांधरा लाख भरून मोकळे व्हायचा सल्ला कसा दिला?
त्याां ना हीच अचूक रक्कम कशी कळली?“
“शमाड आदण दकसन याचे आधीपासूनच लागेबाां धे होते . तुमच्या वसुली
पिकाला यश न दमळण्याचे कारण पण शमाड च होते . दकसन एक गुन्हेगारी
पाश्वडभूमी असलेला बाां धकाम व्यावसाइक आहे . त्याला कायम पैशाची गरज असते.
सांचालक बनून जेवढा हात मारता येईल तेव्हढा हात मारता येईल तेव्हढा मारणे
हा एकमेव उद्दे श घेवून येनकेन प्रकारे तो सांचालक झाला. तुझ्या कारवायाां मुळे
त्याला आदण पयाड याने शमाां ना पण काम करणे कठीण झाले म्हणून त्या िोघाां नी
दमळू न तुला बरोबर अर्कवले ”.
“मला अजूनही खरे च वाटत नाही”.
“मग शमाड ची बायको खरां च आजारी होती काय ही चौकशी तू स्वतःच कर.
पादहजे असल्यास तू ही सवड मादहती िु सऱ्या कोणाकर्ूनही पर्ताळू शकतोस.
म्हणजे तुमच्या भार्षेत सेकांर् ओदपदनयन ”.

“नाही तसे नाही पण अनपेदक्षत असल्याने मी भाां बावून गेलो आहे “मी
कसाबसा म्हणालो.
होते असे कधी कधी असे म्हणून तो दनघून गेला.

त्यानांतर दवचार करून माझे र्ोके िु खू लागले . दकतीही आदण कसाही दवचार
केला तरी त्याच्या तकडसांगत माां र्णीत मला िोर्ष काढता येईना. त्यामुळे माझा त्रास
अजूनच वाढू लागला. शेवटी न राहवून जयदसांग मला रागावले व स्वतःला
सावरण्यास साां दगतले .
नांतर मात्र मी स्वतःला खरे च सावरले . नाहीतरी माझ्या इिल्या त्राग्याने काय
साध्य होणार होते? त्यातच जेलरसाहे बाां नी आधी साां दगतल्याप्रमाणे चार कैद्याां ची
परीक्षेची तयारी करून घेण्याचे काम माझ्याकर्े दिले . त्यामुळे मला बाकीच्या
कामातून बरीचशी सुट दमळाली. येिे हे पण साां दगतले पादहजे की जेलची िु दनया
ही खरां च एक वेगळीच िु दनया असते आदण दतचा अनदभदर्षक्त सम्राट असतो जेलर.
तो करे ल तो कायिा आदण तो साां गेल तो दनयम. दशक्षा ही माणसाला
सुधारण्यासाठी दिलेली एक सांधी असते आदण त्याचा पुरेपूर उपयोग करायला हवा
यावर दवश्वास ठे वून काम करणारे सानप साहे बाां सारखे अदधकारी िु दमडळ असतात.
असो, पांदर्तचे आदण साहे बाां चे चाां गले सांबांध आहे त एवढी गोष्ट माझापण मान
इतर कैद्याां मध्ये वाढवण्यास पुरेशी होती. बऱ्याच दिवसाां नी दशकवायची सांधी

दमळाल्याने मलापण छान वाटत होते . जे चारजण परीक्षा िे णार होते ते मन लावून
दशकत होते.
त्याां च्याशी व इतराां शी बोलताां ना हे लक्षात आले की याचे गुन्हे तसे दकरकोळ
या सिरात मोर्णारे होते पण केवळ न्यायालयीन दिरां गाईमुळे हे अर्कले होते .
जेलमध्ये खरां च त्याां ना योग्य मागडिशडन दमळाले नसते तर ते गुन्हेगारी मागाड कर्े
खेचले गेले असते. सानप साहे बाां नी रीतसर परवानगी काढली, पुस्तकाां ची सोय
केली व एकप्रकारे त्याां ना वाचवले. यिावकाश परीक्षा झाली, दनकाल लागला आदण
सगळे पास झाले. एक चाां गला उपक्रम राबवला म्हणून सानप साहे बाां ची वाहवा
झाली. त्याां नी पण मोकळ्ा मनानी मला श्रेय दिले . नांतर ही प्रिाच झाली. दशक्षा
पूणड झाल्यावर त्यातील काहीजण सानपसाहे बाां ना भेटायला पण यायचे. त्याां चे ठीक
चालले आहे हे ऐकून आम्हाला बरे वाटायचे.
दशक्षेच्या िु सऱ्या वर्षीच मला अचानक सानप साहे बाां नी बोलावले . ऑदफसमधे
पोचताच वातावरण जरा वेगळे च वाटले . मला बसायला साां गून त्याां नी एक
पोस्टकार्ड मला दिले. मामाां नी त्याच्या दकरट्या अक्षरात आई गेल्याचे दलदहले होते.
वाचल्यावर साहदजकच माझे र्ोळे भरून आले .
“िोर्ी आधी कल्पना दिली असती तर तुझी भेटण्याची सोय केली असती”
जेलर सहानुभूतीने म्हणाले .
“काही उपयोग झाला नसता. मामाां नी पण दवचारले असेलच” मी त्रोटकपणे
म्हणालो.

जर् पावलाां नी मी परतलो. अशी काय मोठी स्वप्न माझ्या आईने बदघतली
होती? कष्ट करून मुलाला वाढवले , त्याचा सांसार बघणे तर सोर्ाच पण शेवटी
मलापण बघणे दतच्या नदशबात नव्हते .
उमर आदण जयदसांगने शक्य तेवढे साां त्वन केले . त्याच दिवशी रात्री आम्ही
दतघेही एकत्र बसलो असता कधी नव्हे तो दचर्ून उमर म्हणाला “पांदर्त, तुझी
ज्याां नी अशी िशा केली त्याां ना सोर्ू नकोस “
“पण मी काय करू शकतो? बाहे र पर्ल्यावर माझ्यापाशी ना पैसा ना
अदधकार राहणार. नोकरर धांिा काही करतो म्हटले तर माझ्यावर दवश्वास तरी
कोण ठे वणार?”
जयदसांग शाां तपणे म्हणाले “असा अगिीच धीर सोर्ू नकोस उलट दमळालेला
वेळ तुझे ज्ञान वाढदवण्यासाठी वापर. तू बेसावध असल्याने त्याां ना तुला फसदवणे
सहज जमले. आता तू पूणड तयारीदनशी उतर आदण त्याां ना दवचार करण्याची पण
सांधी िे वू नको. त्याां च्यापेक्षा तुझ्याकर्े नक्कीच जास्त बुस्द्धमत्ता आहे . काय कसे
वगैरे िे वावर सोर्”.
मी जसजसा दवचार करू लागलो तसे मला त्याां च्या म्हणण्यात तर्थ् वाटू
लागले.
आमच्या कोठर्ीसमोरच पाण्याचा हौि होता. त्याचा सवडजण वापर करीत
असत. साधारणपणे विड ळ कमी झाल्यावर एक चाळीशी िरम्यानचा गोरापान
माणूस शाां तपणे आपली आां घोळ उरकून जायचा. तो कोणाशीही बोलत नसे . मी

कुतुहलाने एक दिवस त्याला अर्वले . नांतर आम्ही सवर्ीने भेटलो. तो गृहथि
म्हणजे त्यावेळी गाजलेल्या राम कॉम्प्प्युटरचे मालक राम शेट्टी होते . प्रािदमक
पररचय झाल्यानांतर अपररहायड प्रश्न आपण इिे कसे हा येताच आम्ही एकमेकाां ना
आपापल्या किा साां दगतल्या. माझी किा ऐकून त्याां चेपण मत वदकलासारखेच
पर्ले. त्याां ची किा मात्र फारच वेगळी होती. आपण इिे कसे आलात या प्रश्नावर
ते एक उसासा सोर्ून ते म्हणाले की मी येिे स्वेच्छेनी आलो. आतापयांत ऐकलेल्या
सवड उत्तराां पेक्षा हे उत्तर वेगळे वाटल्याने मी कुतुहलाने ते कसे काय दवचारले .
“त्याचे झाले असे “त्याां नी साां गायला सुरुवात होते केली “माझी राम कॉम्प्प्युटर
म्हणून कांपनी होती. ती फारच चाां गली चालली होती. माझ्या दमत्राां नी या कांपनीला
पूरक म्हणून िु सऱ्या क्षेत्रात एखािी कांपनी काढ असे माझ्या र्ोक्यात भरवून दिले .
मी पण खुळ्ा सारखा त्याला भरीस पर्लो. बाां धकाम क्षेत्र जे मला पूणड अपररदचत
होते त्यात मी गुांतवणूक केली. बरोबर एखािा मादहतगार असावा म्हणून मी त्या
क्षेत्रातील एकजण, दकसन गोरर्े त्याचे नाव, याला भागीिार म्हणून घेतले”.
“कोण म्हणाला तुम्ही “मी चमकून दवचारले.
“अगिी हीच प्रदतदक्रया तेव्हापण सगळे जण हे नाव ऐकताच िे त होते पण
मला कळले नाही आदण जेव्हा कळले तेंव्हा फार उशीर झाला होता. बऱ्याच
तक्रारी आल्यावर मी जेव्हा दहशोब बदघतला तेव्हा दकसन नी भरपूर अफरातफर
केली होती. मी त्याला ताबर्तोब नारळ दिला पण झालेला घोळ दनस्तरणे भाग
होते”.

“मग?” मी दवचारले.
“राम कॉम्प्प्युटर चाां गली नफ्यात होती त्यामुळे मी यातून सहज बाहे र पर्े न
असे मला वाटत होते. बाां धकाम क्षेत्रात दकतीही पैसा ओतला तरी तो दजरतो हे मला
ठावूक नव्हते. राम कॉम्प्प्युटरचा शेअर जोरात होता. मी शेअसड गहाण ठे वून पैसा
उभा केला आदण नेमकी िोन्ही क्षेत्रात मांिी आली. ”
मला हे प्रकरण अदलफ लैला, हातीमताई पेक्षा सुरस वाटू लागले होते म्हणून
मी मग काय झाले असे नकळत दवचारले .
“तू फक्त त्या धृतराष्टराप्रमाणे फक्त काय झाले, काय झाले असे दवचारत रहा”
रामू सर दकांदचत गांमतीने म्हणाले .
“तसे नाही पण एवढे चढउतार मी कधी ऐकले नव्हते म्हणून दवचारले “मी
वरमुन म्हणालो.
“अरे गांमत केली. बरे तर जास्त कजड उचलण्यासाठी शेअसडची दकांमत जास्त
पादहजे म्हणून मी कांपनीचा नफा वाढवून िाखवला “.
“ऑदर्टर नी आक्षेप घेतला नाही?”
“दतप्पट फी दमळाल्यावर कोण आक्षेप घेईल? असे एक नाही, िोन नाही तीन
वर्षे चालले होते. मी माझ्या पत्नीच्या व नातेवाईकाां मध्ये शेअसड दवभागून ठे वले होते .
दतसऱ्या वर्षी माझ्या लक्षात आले की माझ्या पत्नीचा दहस्सा जर मी पूणड दवकला तर

पररस्थिती पूवडपिावर येवू शकते म्हणून मी दतला दवश्वासात घेवून सवड साां दगतले
आदण दहस्सा दवकण्यास सुचदवले . त्यावर ती काय म्हणाली ठावूक आहे ?“.
यावेळी उत्तर मादहती असून पण मी दवचारले नाही.
दकांदचत दवर्षािाने नकारािी मान हलवून ते म्हणाले “तुमचे घोळ तुम्ही दनस्तरा
त्यासाठी माझ्या पैशाची वाट लावू नका. त्या क्षणी माझे र्ोळे उघर्ले . परत एकिा
वाल्याचा वास्िकी झाला. िु सऱ्याच दिवशी मी प्रेस मीदटां ग घेतली व सवड मादहती
जाहीर केली. मग रीतसर चौकशी, अटक आदण दशक्षा. स्टोरी खतम”.
“तुमचा ऑदर्टर?”
“त्याचां लायसि तीन वर्षाां कररता जप्त झाल, राम कॉम्प्प्युटर सद्भाव कॉम्प्प्युटर
मध्ये दवलीन झाले, कोणाचीही नोकरी गेली नाही. इिे मला शाां त झोप लागते ”
“घरचे?”
“माहीत नाही”
काही क्षण असेच शाां ततेत गेले.
नांतर मी हळु च म्हणालो “सॉरी, मी उगाच तुमच्या जखमेवरील खपली
काढली”.
“काही हरकत नाही उलट सवड बोलल्यानांतर मला मोकळे वाटले”.
“तुमची हरकत नसेल तर तर मला शेअर बाजाराची मादहती द्याल काय?”

“जरुर, का नाही? पण उपयोग जपून कर”
त्यानांतर जसा वेळ दमळे ल त्याप्रमाणे त्याां नी मला अगिी चाां गले शेअसड कसे
दनवर्ावे इिपासून ते फेक रॅ ली कश्या ओळखाव्या, शेअसड कॉनडर करणे म्हणजे
नक्की काय असते अश्या सवड गोष्टी ज्या कोणत्याही सांथिेत दशकवत नाहीत त्या
दवस्ताराने दशकवल्या. अखेरीस एक दिवस ते मला म्हणाले की प्रत्यक्ष अनु भव
सोर्ला तर माझ्याकर्े सवड मादहती होती आदण त्याकरता बाहे रच्या जगात
जाईपयांत िाां बणे भाग होते . दकसन बद्दल जेवढी मादहती, त्याचे कच्चे िु वे त्याां नी
मला साां दगतले. सवाड त महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही पररस्थितीत र्ोके शाां त कसे
ठे वायचे हे दशकवले.
असेच दिवसा मागुन दिवस, मदहन्यामागुन मदहने आदण वर्षाड मागुन वर्षे जात
होती आदण िररोज माझी प्रतीशोधाची भावना तीव्र होत होती.

सुटका

अखेरीस माझ्या सुटकेचा दिवस उगवला. त्या आधी एक आठवर्ा माझ्या
मनात सांदमश्र भावना िाटू न येत होत्या. कारण कोणतेही असो इिल्या लोकाां बरोबर
आपुलकी वाढली होती. अगिी वास्तूशी पण जवळीक वाटत होती. हे सवड सोर्ून
जावेच लागणार आहे हे माहीत असून िे खील. दमत्राबद्दल तर बोलावयासच नको.
अदमरने एक नम्बर दिला व कसलीही मित लागल्यास वापरण्यास साां दगतले
अिाड त जेव्हा ताकत वापरायची गरज पर्े ल तेव्हा. त्याच्या भार्षेत या पढे दलखे
लोकाां ना नुसता िमच पुरेसा होता. जयदसांगने प्रिम त्याां च्या घरी जावून आराम
करण्यासाठी साां दगतले. रामू सराां नी तर त्याां च्या खास दवश्वासातील माणसाचा पत्ता
व नांबर दिला. माणूस शेअर् माकेटमधील तज्ञ होता हे साां गणे नलगे . मी त्याां ना
माझ्या दवद्यार्थ्ाां ची काळजी घेण्याची दवनांती केली. तसे आम्ही बरोबरच दशकवत
होतो त्यामुळे वेगळे साां गायची गरज नव्हतीच.
ठरल्या दिवशी ऑदफस मधील सोपिार पार पर्ल्यावर माझ्या हातात
ररदलज नोट आदण मी जेलमधे केलेल्या कामाचा मोबिला रोख ₹ िोन हजार
माझ्या हातात ठे वीत जायच्या आधी तुझ्या ताईला भेटून जा असे त्याां नी साां दगतले .
बहुधा असा दनरोप त्याां नी आयुष्यात प्रिमच दिला असेल. त्याप्रमाणे मी त्याां च्या घरी
गेलो. ताई वाटच बघत होती. मला बघताच दतच्या र्ोळ्ात पाणी आले . मला
िाां बायला साां गून ती आत गेली व लगेच गरमागरम उपमा, चहा घेवून परतली. इिे

बोलून काही उपयोग नव्हता म्हणून मी दनमुटपणे खाण्यास सुरवात केली. माझे
खाणे होईपयांत ती परत एकिा आत गे ली व येताां ना एक छोटी ॲॅटॅची घेवून आली.
ती ॲॅटॅची मला िे त ती म्हणाली की आजपासून ही वापर. इिेपण बोलण्यात अिड
नव्हता. मी ॲॅटॅची घे तली तोच एक दलफापा माझ्या हातात िे त ती म्हणाली हे तुझे
माझ्याकर्े असलेले पैसे. लीफापा जरा जास्तच जार् वाटला म्हणून यावेळेस मात्र
मी बोललो की की ताई पैसे जरा जास्तच वाटतात त्यावर दतने ही माझी भेट आहे
नाही म्हणू नकोस असे ठणकावले .
मग मात्र मी दतच्या पाया पर्लो यशस्वी हो असा आशीवाड ि दतने दिला यापेक्षा
चाां गला शुभारां भ कोणता असू शकेल?
बाहे र आल्यावर सवाड त प्रिम फरक जाणवला तो रहिारीचा. सात वर्षाड पूवी
रहिारी तुरळक म्हणता येईल अशीच होती आता मात्र प्रचांर् झाली होती. प्रत्येक
जण कसल्या तरी घाईत होता, माणसे, वाहने गतीने येत जात होती. कुठे कशाला
त्याां चे त्याां नाच ठावे. फक्त मलाच कसली घाई नव्हती म्हणून मी पण रमत गमत
शहरात जायचे ठरदवले. साधारण अधाड तास चालल्यावर अचानक समोरून येणारा
एक तरुण मला बघून िाां बला व त्याने मला आपणच नरे न जोशी आहात काय असे
दवचारले.
अचानक दवचारलेल्या या प्रश्नाने मी इतका िचकलो की मला हो, नाही असे
काहीच बोलायला जमले नाही. एक तर सात वर्षाड त माझ्यात बऱ्यापैकी फरक

पर्ला आहे त्यामुळे कोणी ओळखणार नाही असे मला वाटत होते तो भ्रम तूटला
आदण िु सरे म्हणजे मी त्याला अदजबात ओळखले नव्हते .
माझा उर्ालेला गोांधळ बघून तो दकांदचत हसून म्हणाला ’अहो सर मी शाम.
तुमच्याबरोबर बंकेत िोतो ना िमाा सािे बां च्या जागेवर?’ त्यानी असे म्हणताच मला
ओळख पटली. दकांदचत ओशाळू न मी अरे खरां च की. माफ कर मी तुला ओळखले
नाही असे म्हणालो.
“अहो सर त्यात काय एवढे , चला आपण माझ्या घरी जाऊ. मला तुमच्याशी
खूप बोलायचे आहे . माझे घरचे पण तुम्हाला भेटून खुश होतील”
“आता नको नांतर कधीतरी नक्की येईन “मी हात सोर्दवत म्हणालो.
त्याला माझी मनः स्थिती कळाली असावी.
“मग दनिान आता माझ्याबरोबर जेवायला तरी चला. इिे जवळच एक छान
हॉटे ल आहे ”तो अदजजीने म्हणाला.
मला नाही म्हणवेना. त्याला काहीतरी साां गायचां होते हे नक्की. आम्ही िोघेही
हॉटे लमधे गेलो. बसल्याबरोबर काहीतरी आठवल्यासारखे करून तो म्हणाला सर
मी पाच दमदनटात आलोच. असे म्हणून तो पळतच बाहे र गेला. तो येईपयांत मी
हॉटे ल मधल्या आवाजाशी समरस होण्याचा प्रयत्न केला कारण एवढा आवाज
ऐकायची माझी सवय मोर्ली होती. तो परत येताच मला नुसतेच बसलेले बघून
त्याने दवचारले “हे काय? तुम्ही अजून ऑर्ड र दिली नाही?”

मेन्यू कार्ड त्याच्याकर्े सरकवत मी म्हणालो “अरे बऱ्याच गोष्टी बिललेल्या
दिसत आहे . काही कळे ना म्हणून तुझ्याकरता िाां बलो”.
त्यावर त्याने हसून भराभर सराईत पणे ऑर्ड र दिली. ऑर्ड र येईपयांत वेळ
होता म्हणून तो साां गू लागला. “सर, तुम्ही गेल्यावर बँकेची वाताहत झाली. नांतरच्या
वादर्षडक सभेत दकसन आदण त्याच्या पादठराख्याां नी गोांधळ घालून सभाच बांि
पार्ली व तुमच्या बद्दलचे प्रश्न दवचारू दिले नाही. बँक प्रशासकाच्या ताब्यात
जाऊन आता तीन वर्षे झाली. वसुली िोर्ीफार झाली पण आता बँक चालदवण्यात
कोणालाच स्वारस्य नाही”.
“इिपयांतचा इदतहास तर मला मादहती आहे पण माझ्या दवरूद्ध कोणी कट
रचला हे मला अजुन कळले नाही”.
“म्हणजे तुम्हाला शमाड आदण दकसन याां नी पद्धतशीरपणे जाळ्ात अर्कवले
हे तुम्हाला मादहती नाही? तुमच्या कायडपद्धतीमुळे त्याां ना गर्बर् करता येईना व
लोकदप्रयतेमुळे तुम्ही र्ोईजर् होणार हे त्याां नी ओळखले होते”.
“या सवड साां गोवाां गीच्या गोष्टी आहे त. ”
“मी स्वतः त्याां चे बोलणे ऐकले आहे . मी नवीनच जॉईन झालो होतो. याला काय
कळते असे समजून दकांवा माझा तुमच्याशी कधी सांपकड होणार नाही असे समजून
बेसावधपणे माझ्यासमोर ते बरे चिा बोलत असत. तुम्हाला दशक्षा झाल्यावर
दकसनने जोरिार पाटी दिली होती”.

खरे म्हणजे शामचा शब्दच माझ्याकरता पुरेसा होता म्हणून कसेबसे स्वतःला
सावरुन मी दवचारले “अरे ते जाऊ िे . मला साां ग ते आता काय करत आहे त?”.
“शमाड नी स्वतःची दहां ि फायनाि म्हणून कांपनी काढली आहे . अिाड त प्रमुख
धांिा दकसनला पतपुरवठा पठाणी व्याजावर करणे तेही ठे वीिाराां च्या पैशावर असा
आहे . सवड मादहती असूनही त्याां ना बकरे दमळतात हे दवशेर्ष. दकसन बनचूक्या
दबल्डर झाला आहे . आतापयांत एक ही िीम धर् पूणड केली नाही. आता
राजकारणात घुसायला बघतो आहे ”.
“का बरे ?”
“कायद्यापासून वाचायला. दकती दवदचत्र दसस्टीम आहे . ज्याां नी त्याला आत
केले पादहजे तोच त्याला सांरक्षण िे त आहे . अरे हो, या सांिभाड त अजून एक वाईट
बातमी आहे . माफ करा सर, तुम्हाला मी मघापासून वाईट बातम्याच साां गत आहे ”.
“काही हरकत नाही. साां ग काय असेल ते”.
“तुमच्या चाळीचे ररनोव्हे शन या दकसनने करायला घेतले होते”.
“मग?”
“आता तो त्याां ना ताबा िे त नाही आहे . मी तर ऐकून आहे की तो इतराां ना
दवकायच्या खटपटीत आहे . काहीतरी दकरकोळ कायिे िाखवून”
“आदण चाळकरी गप्प आहे त?”
“ते काय करतील, त्याां चे हात िगर्ाखाली आहे त”.

बातमी खरां च वाईट होती. मी शामला कोणाचे नांबर आहे त का असे दवचारले .
त्याने चार नांबर दिले.
आता अजून दवचारण्यास काही बाकी नव्हते. मी शेवटी माझ्या मनात
असलेला प्रश्न शामला दवचारला “शाम तू मला कसे काय ओळखले?”
क्षणभर दवचार करून तो म्हणाला “खरे तर ओळखले नव्हते पण तुम्ही
सवईने उजवा हात केसाां वरून दफरवताच खात्री पटली”.
अर्चणीत आणणारी सवय. मोर्ायला हवी मी मनाशी नोांि केली.
बरे तर दनघुया असे म्हणून मी उठताच “असू द्या सर माझा एवढा तरी
अदधकार आहे च” असे म्हणत बळे बळे च माझ्या हाती एक पाकीट कोांबले .
अच्छा, या कररता हा जेवणाआधी पाां च दमदनटात येतो म्हणून पळाला होता
असे मनाशी म्हणत मी त्याचा दनरोप घेतला. ताईने दिलेले व हे पाकीट मी ॲॅटॅचीत
ठे वण्याऐवजी मी स्खशातच ठे वले कारण सवड पैसे एका जागी ठे वू नये ही आमच्या
चाळीतली दशकवण. ॲॅटॅचीत फक्त तुरुांगातील मोबिला आता शाां तपणे घरी
जाऊन आराम करावा आदण नांतर काय करायचे ते बघू असा दवचार करून मी
बाजूच्या बसस्टॉपवर िाां बलो. सवड बसेस भरून येत होत्या आदण गिीत घुसण्याची
माझी सवय मोर्ली होती. माझी चलदबचल एक तरुण बघत होता. एक बस येताच
त्याने मला अक्षरशः मागून रे टा दिला व मी कसाबसा बसचा िाां र्ा आधाराला
धरताच माझ्या हातातील ॲॅटॅची हीसका मारून ओढली व पळ काढला. मी लगेच
बस सोर्ून त्याच्या मागे चोर चोर असे ओरर्त पळू लागलो. तो अिाड त् माझ्या

बऱ्याच पुढे होता पण जसजसे आमच्यातले अांतर कमी होऊ लागले तसा तो
गोांधळू न वेर्ावाकर्ा धावू लागला. तो चौकातील दसग्नलपाशी पोचल्याचे मला
िु रून दिसत होते तसा मी अजून वेग वाढवला. मी जवळ येत असल्याचे बघताच
तो मुसांर्ी मारून चौकातून पळू लागला. त्याच्या िु िैवाने त्याचवेळी दसग्नल दहरवा
झाला आदण तो सरळ एका वेग पकर्लेल्या टर क खाली आला. मला हे सवड िु रून
दिसत होते. मी दतिे पोचेपयांत त्याचा खेळ खलास झाला होता व सभोवताली गिी
जमली होती. तेिील वाहतूक पोलीस पण दतिे पोचला होता. त्याच्या सराईत नजरे ने
आता उगाच धावपळ करण्यात अिड नाही हे केव्हाच ओळखले होते . तो शाां तपणे
ॲॅटॅची उघर्ून कागिपत्रे बघत होता. “नरे न जोशी, कोणी ओळखता काय?” त्याने
गिीकर्े बघत दवचारले.
मी अगिी पुढे होऊन त्याच्याशी बोलणार तेवढ्यात माझ्या मनात एक दवचार
आला. या नावाचा तसाही मला जाच होणार होता. का बरे याचा फायिा घेवून मी
िु सऱ्या नावाने वावरू नये? तसेही माझ्या आयुष्यातले िु सरे पवड सुरू होणारच
होते, ते नवीन नावाने का करू नये? झाले , मी जेवढ्या वेगाने पुढे सरसावला होतो
तेवढ्याच वेगाने बाहे र आलो.

नवे नाव

गिीतून बाहे र येताच मी कपाळावरील घाम दटपला. इकर्े दतकर्े बदघतले तर
जवळ एक सुपर माकेट दिसले . फारसा दवचार न करता मी आत घुसलो. िोर्े
रमतगमत दफरून र्ोक्याचा दशण घालवणे एवढाच माझा उद्दे श होता. असेच
दनवाां तपणे दवांर्ो शॉदपांग करत मी िु सऱ्या मजल्यावर पोचलो. दतिे मेि पालडर
ऑल अांर्र वन रुफ अशी पाटी दिसली. बाहे रचां सस्व्हड स आदण रे ट् स पण दलदहले
होते. मी कुतुहलाने ते वाचू लागलो. फेस मसाज, बॉर्ी मसाज, स्टीम बाि असे
दवदवध प्रकार वाचत असता सर, मे आय हे ल्प यू? असा मागुन आवाज आला. मी
चपापून मागे वळू न बदघतले तर एक दवशीतला दवक्रेता मला दिसला. काही नाही
असे वरमून पुटपुटत मी जाऊ लागलो तोच त्याने परत आजडवाने तोच प्रश्न
दवचारला. त्यावेळी विड ळ नसल्याने किादचत तो जास्त लक्ष िे त असेल पण त्याच्या
बोलण्यात जे आजडव होते त्यामुळे माझ्या मनात एक कल्पना आली. मी दवचार
केला ’नाव आपण नवीन घेतोच आहे तर नवीन रां गरूप पण का घेवू नये” उघर्पणे
मात्र मी तसे िाखवले नाही.
“किादचत तुम्ही मला मित करू शकाल?असे म्हणालो.
“जरुर सर, तुम्ही साां गा तर. माझे नाव अदभर्षेक. मी अगिी एक्स्पटड आहे यात.
परफ़ेक्ट आदटड स्ट कर्ून काम करून घेईन”.

“हे बघा, अजून एका तासानी म्हणजे सार्े चार वाजता माझी मैत्रीण मला
भेटायला इिेच येणार आहे ”.
“मग?”
“मी हा असा गबाळा राहतो हे दतला अदजबात आवर्त नाही” मी स्वतःकर्े
बोट िाखदवत म्हणालो.
“मी समजू शकतो”
“तर तुम्ही एका तासात माझा अवतार असा टीप टॉप करा की दतने मला
ओळखले नाही पादहजे”.
त्याच्या तोांर्ून नकळत दशट्टी वाजली.
“सर, हे जरा जास्तच होत आहे असे तुम्हाला वाटत नाही काय?”
“A friend in need….. ”.
“पुरे, पुरे, पण माझी एक अट आहे त”
“काय?”
“सवड चॉइस माझा राहील “
“कबुल, पण बिल झाला हे कसे ठरवणार?”
“आपण आधी व नांतर असे फोटो काढू ”.
“नाही, मला िर्ड पसडन ओदपदनयन पादहजे”.

“अरे िे वा, You are a tough customer. पण ठीक आहे . तुम्ही तुमच्या सवड
वस्तू त्या आत काऊांटरवर बसलेल्या मुलीकर्े द्या. ती तुम्हाला एक टोकन िे ईल.
एका तासानी तुम्ही परत वस्तू परत घ्यायला याल तेव्हा टोकन हरदवले म्हणून
साां गा. ”
“त्याने काय होईल?”
“जर दतने तुम्हाला एका तासापूवी आलेला माणूस हाच म्हणून ओळखले तर
मी हारलो”.
“पण तुम्ही दतला सांपकड करायचा नाही”.
“नाही करणार”
ठीक आहे असे म्हणून मी माझ्याकर्े असलेल्या सवड वस्तू त्या काऊांटर वरील
मुलीकर्े दिल्या. दतने त्या व्यवस्थित एका बॅगमधे िे वून सील केल्या. एक टोकन
िे त दतने मला ते हरवू नका, त्यादशवाय वस्तू दमळणार नाही असे बजावले .
मी परत त्या अदभर्षेककर्े आल्यावर अदजबात वेळ न गमावता प्रिम माझा
मोबाईलवर एक फोटो काढू न मला िाखवला. फोटो बघताच मी िचकलो. मी
अगिीच काही कागि गोळा करणारा वाटत नव्हतो पण फारसा नीटनेटका पण
दिसत नव्हतो. अदभर्षेकच्या दृष्टीने हा नक्कीच टफ जॉब होता. माझ्या रे कॉर्ड
कररता असे म्हणत तो मला सलूनमधे घेऊन गेला. तेिील कारागीर येताच त्याने
त्याला माझे केस कसे कापायचे व िाढी कशी दटर म करायची याच्या बारीक सूचना
दिल्या. िाढी राहणार हे ऐकून मला बरे वाटले . तुम्हाला शोभून दिसते हे त्याचे

वाक्य नाही म्हटले तरी सुखावणारे होते . त्यानांतर त्याने मला मसाज, स्टीम बाि
असे दफरवले. ते होत नाही तर लगेच कपर्े , बूट तयार होतेच. टाय, कोट त्यानेच
बाि केले. यापुढे शटड इन करणे , बेल्ट कम्पल्सरी वगैरे उपसूचना आल्या. सगळा
जामादनमा झाल्यावर त्याने माझ्या सभोवती एक िोन राऊांर् मारले . त्याच्या
चेहऱ्यावर जरा असमाधान दिसत होते . Something is missing असे पुटपुटत
तो बाहे र गेला व एका दवक्रेतीला घेवून आला. ती त्याची मैत्रीण असावी. हतने पण
माझ्या सभोवती एक िोन राऊांर् मारले. मग िोघेही वेगवेगळ्ा कोपऱ्यात जाऊन
माझ्याकर्े दनरखून बघू लागले. Yes you are right. Something is missing
अशी दतने पुष्टी दिली. तेवढ्यात got it म्हणत अदभर्षेक बाहे र गेला व बारीक
सोनेरी काड्या असलेला चष्मा घेवून आला आदण त्यानी तो समारां भपूवडक मला
घातला.
Wow म्हणत त्याां नी एकमेकाां ना टाळ्ा दिल्या. दतने एका आठफुटी
आरश्यावरील पर्िा िू र केला व त्यात मला बघण्यास साां दगतले . मी आरश्याकर्े
जावू लागताच सर दमदनट म्हणत अदभर्षेकने माझे खाां िे िोर्े से आत िाबले आदण
मला श्वास आत ओढू न चालावयास लावले . हे तुमचे खरे पोश्चर आहे असे तो
म्हणाला. मी त्याप्रमाणे चालत गेलो व आरश्यात बदघतले . माझा माझ्या र्ोळ्ावर
दवश्वास बसेना. खरां च आमूलाग्र बिल वाटत होता.
“Superb” मी म्हणालो “पण अजून एक परीक्षा बाकी आहे ”

मी तसाच बाहे र काउां टरवर गेलो. तेिील मुलीने अनोळखी नजरे ने माझ्याकर्े
बदघतले.
“माझ्या वस्तू परत घ्यायला आलो”
“टोकन?” दतने हात पुढे केला.
“एका तासापूवी मी आलो होतो. पण टोकन हरवले आहे ”.
“सॉरी सर, पण तुम्हाला बदघतल्याचे मला आठवत नाही”.
मागुन अदभर्षेक व त्याची मैत्रीण बघत असतील याची मला कल्पना होती. मी
मागे बघून िांबस अप केले. ते िोघेही धावत आले . अदभर्षेक टोकन दतला िे त
म्हणाला हे सर आत दवसरले होते . मी वस्तू चेक करे पयांत त्याने दबल केले होते .
नाव काय दलहू असे त्याने दवचारले .
“दववेक पांदर्त” मी शाां तपणे म्हणालो.

राजासाब

दवशेर्ष वेळ न घालवता मी एस्क्क्झट गेटकर्े गेलो. जाणारे लोक तसे कमी होते.
माझ्या समोर एक सुटाबुटातले वयिर गृहथि होते . ते बरे च प्रदसध्ि आदण
लोकदप्रय असावेत कारण जवळपास प्रत्येकजण त्याां ना अदभवािन करीत होते
आदण ते पण हसून प्रदतसाि िे त प्रत्येकाची नावादनशी दवचारपूस करीत होते .
एस्क्क्झट गेटच्या बाहे र येताच तेिील मुलीने त्याां ना नमिार केला आदण काऊांटर
खाली वाकून ती काही काढू लागली. दतकर्े लक्ष न िे ता ते पादकांगकर्े गेले पण.
एव्हाना मी दतच्यापाशी पोचलो होतो. मी दतिे पोचताच दतने एक ॲॅटॅची काढू न
काउां टरवर ठे वली आदण हे घ्या राजासाहे ब असे म्हणाली. पण मला समोर बघताच
िचकली. राजासाहे ब? असे दतने दवचारताच मी बाहे र बोट िाखदवले . अरे िे वा ही
त्याां नी मला जपून ठे व मी जाताां ना नेईन असे म्हणाले होते आदण आता स्वतः च
दवसरले वाटते असे म्हणत बाजूच्या कुबड्या घेवून उठू लागली. तेव्हा ती अपांग
आहे हे माझ्या लक्षात आले . साहदजकच तुमची हरकत नसेल तर मी ने ऊन िे तो
असे म्हणालो. त्यावर दतने माझ्याकर्े एक दृष्टीक्षेप टाकला आदण अदभर्षेकचे
दवशेर्ष आभार, फार उपकार होतील असे मला ॲॅटॅची िे त ती म्हणाली.
मी पादकांग लॉटकर्े धावतच गेलो पण मला िोर्ा उशीर झाला होता.
राजासाब त्याां च्या मदसडर्ीजमधे बसून गेटबाहे र जाताां ना मला दिसले . त्याां च्या
कारचा काळा रां ग व नांबर प्लेट वरील ४५ हा नांबर मी दनसटता पाहू शकलो. ते

जात असता गेटमनशी काही बोलले होते हे पण मला दिसले होते म्हणून मी त्याला
राजासाब कुठे भेटतील असे दवचारले . “दगररराज नगर “तो शाां तपणे म्हणाला. मी
पूणड पत्ता दवचारला. तो ही त्याने आनांिाने साां दगतला व कसे जायचे हे पण साां दगतले .
एकांिरीत राजासाब बरे च लोकदप्रय होते . पूणड पत्ता होता राजशेखर राजोपाध्ये
राजतरां ग दगररराज नगर. येिे पोचायला मात्र मला आठ वाजले कारण सांध्याकाळ
झाल्यामुळे वाहतूक खुपच वाढली होती. त्यामुळे बऱ्याच ठीकाणी कोांर्ी झाली
होती. एकांिरीत सहराणपुर फारच वाढले होते . पत्ता शोधण्यास मला दवशेर्ष श्रम
पर्ले नाहीत. बांगला अवाढव्य होता. गेटवर वॉचमनची केदबन होती पण तो
जागेवर नव्हता आदण कुत्र्यापासून सावध रहा अशी पाटी कुठे ही न दिसल्याने मी
सरळ आत गेलो. दतिे मला पोचड जवळील स्खर्कीतून आत र्ोकादवत असलेला
वॉचमन दिसला. मी हळू च त्याच्या मागे जाऊन त्याच्या खाां द्यावर िापट मारताच
तो िचकला. मागे वळु न त्याने तुम कौांन अांिर कैसा आया असे दवचारले . त्यावर
गेटसे आया और साब को दमलनेका एवढे च मी बोललो. त्यावर तो अजूनच घाबरला
आदण अभी नही, कल आव असे त्याने बजावून मला जाण्याची खूण केली. एव्हाना
मी या प्रश्नोत्तराला कांटाळलो होतो. हे बघ त्याां ना त्याां ची वस्तू द्यायला मी आलो आहे
एवढे च साां ग असे मी ओरर्ून साां गताच तो कुरकुरत आत गेला. िोनच दमदनटात
तो पळत बाहे र आला आदण मला चलो साब बुलाया है म्हणत आत घेवून गेला.
दिवाणखान्यात पोचताच राजासाब तीनचार नोकराां ची खरर्पट्टी काढीत
असल्याचे दिसले. बहुधा हीच गांमत वॉचमन बाहे रून बघत असावा. मला बघताच
राजासाब म्हणाले” आपण?”

“मी दववेक पांदर्त, ही ॲॅटॅची द्यायला आलो आहे ” असे म्हणत मी ॲॅटॅची
त्याां च्याकर्े दिली.
“आपण आधी भेटलो आहोत?”
“नाही”
“मग ही तुमच्याकर्े कशी आली”.
त्यावर मी माकेटपासून इिपयांतचा प्रवास साां दगतला.
“ही ॲॅटॅची परत करण्यासाठी तुम्ही इिवर आला?”
“होय, आपली वस्तू हरवली तर माणूस दकती अस्वथि होतो याची मला
कल्पना आहे ” मी नोकराां कर्े बघत म्हणालो.
यावर ते जोरात हसून बरोबर आहे असे म्हणाले . त्यावर मी त्याां ना ॲॅटॅची
तपासण्याची दवनांती केली. त्याां नी तपासून सवड बरोबर आहे असे साां गताच मी त्याां ना
नमिार करून आता मी दनघतो असे म्हणालो. तेव्हा मी उभाच आहे हे तेव्हा
त्याां च्या लक्षात आले. गर्बर्ून ते माझ्याजवळ आले . माझे िोन्ही हात हातात घेवून
म्हणाले.
“सॉरी, सॉरी मी तुम्हाला बसा पण म्हणालो नाही. खरां च तुम्ही दकती मोठे काम
केले आहे तुम्हाला कल्पना नाही. तु म्हाला एकिा पण ॲॅटॅची उघर्ून त्यात काय
आहे हे बघावेसे वाटले नाही?”
“नाही”मी म्हणालो.

“आश्ययड आहे . तुम्ही आता जेवल्यादशवाय जायचे नाही तोवर जरा फ्रेश व्हा
“मला हो नाही म्हणायची सांधी पण न िे ता म्हणाले “अरे रघु, दववेकचे पण पान घे”.
राजासाब तसेही कोणाला बोलू िे त नसत हे जेवताां ना माझ्या लक्षात आले .
नोकराां ना या आदतर्षबाजीची सवय असावी. ते आपले गालातल्या गालात हसत
काम करीत होती. जेवताां ना त्याां नी स्वतःची सवड मादहती दिली. मुांबई, पुणे आदण
नाशीक यादठकाणी बाां धकाम व्यवसाय, सहराणपुरला हे र् ऑदफस. इिला
कारभार ते बघतात, बाकीचा त्याां चा मुलगा व सून. तो येवून जावून असतो पण सवड
त्याां नाच बघावे लागते . वगैरे वगैरे. जेवण होईपयांत मला राजोपाध्ये फॅदमलीची पूणड
मादहती झाली.
जेवणानांतर मी काही बोलायच्या आत ते स्वतःहूनच म्हणाले की आता इतक्या
रात्री कुठे जाऊ नकोस. सकाळी जा. माझ्या सम्मतीचा प्रश्न नव्हताच. मग त्याां नी
मला चल जरा लॉनवर बसून गप्पा मारू असे सुचदवले . आम्ही बाहे र बसताच िोर्ा
वेळ शाां ततेत गेल्यावर त्याां नी सुरवात केली
“मी मघापासून एकटाच बोलतोय. मी तुझी काहीच मादहती दवचारली नाही.
कोण तू, काय करतो, कुठला आहे स, कुठे जाणार आहे स?”
मी स्खन्नपणे हसून म्हणालो “काय करणार आहात हे ऐकून राजासाब. मी
स्वतःच सवड दवसरायचा प्रयत्न करतोय. एक अनादमक भेटला आदण दनघून गेला
इतकेच िरणात असू द्या ”.

“बराच िु खावलेला दिसतोस. अरे काही हातचे न राखता साां ग. कुणास ठावूक
माझ्या साठ वर्षाां च्या अनुभवाने मी काही नवीन मागड सुचवू शकेन”.
याां च्याशी युक्तीवाि अशक्य आहे असे मनात म्हणत मी माझी पूणड कमड
कहाणी काही न लपवता त्याां ना साां गीतली. त्याां नी शाां तपणे मध्ये कोणताही प्रश्न न
दवचारता सवड ऐकले. माझे बोलणे सांपल्यावर िोन दमदनटे दनशब्द शाां ततेत गेली.
नांतर ते हळू च आकाशाकर्े हात करून मला म्हणाले “मला वाटत होते की त्यानी
तुझ्यासारखी माणसे बनदवणे बांि केले असेल”.
मी काहीच बोललो नाही. त्याां ना पण उत्तराची अपेक्षा नसावी. आणखी काही
क्षण शाां ततेत गेल्यावर त्याां नी दवचारले “आता पुढे काय करायचे ठरदवले आहे ?”
“एखाद्या मोठ्या शहरी जाऊन उद्योग धांिा करीन म्हणतो”.
“आदण फ्रेनीचे काय?”
“दतचे काय? उद्याच्या पेपरमधे माझ्या मृत्यूची बातमी वाचून काही दिवस ती
रर्े ल, नांतर सावरे ल, कोणाशी तरी लग्न करून सांसार िाटे ल. काळ कोणाकरताही
िाां बत नाही”.
“मलातरी ती तशी मुलगी वाटत नाही आदण तुझे काय? तू दवसरु शकशील
फ्रेनीला?”
“नाही, दतची जागा कोणी घेऊ शकत नाही”.

परत क्षणभर िाां बून त्याां नी दवचारले “शमाड आदण दकसन याां चा सूर् घ्यावा असे
तुला वाटत नाही?”
“वाटते ना. कालपयांत मी सूर् घेण्यासाठी तर्फर्त होतो”.
“आदण आज?”
“आज बाहे र आल्यावर मला माझ्या मयाडिा कळल्या आहे त. सात वर्षाड त ते
इतके धनिाां र्गे आदण मस्तवाल झाले आहे त की त्याां च्यापुढे माझे काही चालणार
नाही हे मला समजून चुकले आहे ”.
“िोर्क्यात म्हणजे त्याां ना दशक्षा करण्यापेक्षा आपण त्याां च्या मागाड तून िू र
व्हावे. असेच ना?”
“तुमचा उपरोध मला कळू शकतो राजासाब. पण त्याां च्या दवरूद्ध लढायला
मला पैसा लागेल. कोण िे णार मला तो? कोण ठे वील एका सजा भोगून आलेल्या
माणसावर दवश्वास?”
“मी ठे वीन. माझा दवश्वास आहे तुझ्या प्रामादणकपणावर आदण कतृडत्वावर”.
मी अदवश्र्वासाने त्याच्याकर्े पादहले .
“तुम्ही हे सवड का कराल?”
“हे बघ प्रश्न टाळू न सुटत नसतो. त्याला सामोरे जाण्यातच पुरुर्षािड आहे . मला
वाटते तुझ्या आईने तुला हे च दशकदवले आहे ”.
“मी तयार आहे ” मी क्षणात उत्तरलो.

“तर मग नीट लक्ष िे ऊन ऐक. सहराणपुरला माझे हे र् ऑदफस आहे हे मी
तुला साां दगतले आहे . दतिेच तू फायनाि हे र् म्हणून जॉईन हो. दतिे इनव्हे स्टमेंट
शाखा पण आहे दतचा दवस्तार करणे व सूयाड दबल्डरला पतपुरवठा करणे ही तुझी
जबाबिारी. या कररता लागेल ते मनुष्यबळ, पैसा तू माझ्या परवानगीने तू वापरू
शकतोस. याच्या पर्द्यामागे तू तुझे मुख्य काम चालू ठे व”.
“दतिे दकती लोक काम करतात?”
“तीस. राकेश िे शमुख हा तेिील व्यवथिापक आहे . तो तुला ररपोटड करे ल”.
“नाव ऐकल्यासारखे वाटते”.
“असू शकते कारण तो सेंट पेदटटला होता”.
“किादचत तो मला ओळखेल”.
“त्यादनदमत्ताने कळे ल तरी तुझ्यातला बिल दकतपत पररणामकारक आहे .
तुझ्या दृष्टीने तो फार उपयोगी माणूस आहे कारण त्याच्या भरपूर ओळखी आहे त.
आता जास्त शांका कुशांका काढीत बसू नको. उद्या आठ वाजता तुला राजाराम
ऑदफसला पोचवेल. Goodnight & goodluck”.

सूयाड दबल्डसड

िु सऱ्या दिवशी मी सकाळी बरोबर आठ वाजता सूयाड दबल्डसड च्या हे र्
ऑदफसला पोचलो. ऑदफस तीन मजली आदण चाां गले प्रशस्त होते . गार्ी िाां बताच
राकेशने स्वागत केले . त्याला राजासाहे बाां नी फोन करून मी येत असल्याचे
साां दगतले होते. त्याने सवडप्रिम ऑदफस िाखदवले . पदहल्या मजल्यावर फायनाि,
िु सऱ्यावर इनव्हे स्टमेंट व दतसऱ्यावर सस्व्हड स फ्लॅट अशी दवभागणी होती. माझी
सोय सस्व्हड स फ्लॅटमध्ये करण्यात आली होती. राकेशने मला ओळखले नाही आदण
मला वाटणारी धास्ती कमी झाली. राकेश जरा गबिु ल झाला होता पण बर्बर्
करायची सवय कायम होती. मला फ्लॅट िाखदवताां ना तो म्हणाला “दमसेस पांदर्त
मागाहून येणार आहे आहे त काय? सामान पण येणार असेल ”
“कोणी दमसेस पांदर्त नाही त्यामुळे कोणतेही सामानपण नाही”
“म्हणजे?”
“माझे लग्न झाले नाही”.
“योग्य केले सर, माणसाने लग्न करूच नये या मताचा मी आहे . मी पण अजून
केले नाही”.
“राकेश, मी तुझे मत दवचारले नाही” मी उगीच र्ाफरलो. त्याचे वैर्षम्य वाटू न
िे ता त्याचा पुढचा प्रश्न आलाच.
“सर तुम्ही दकती वाजता ऑदफसला येणार?”

“िहा दमनटात फ्रेश होऊन आलोच”.
“ठीक आहे . मी कॉन्फरि रूममधे सवाां ना बोलवतो”.
“कशाला?”
“ओळख करून द्यायला”
मी जास्त न ताणता त्याला होकार दिला.
ओळख समारां भ सांपताच त्याने मला माझी केदबन िाखदवली. बाजूलाच त्याची
केदबन होती. मधे काचेचे पाटीशन होते . फोन, कॉम्प्प्युटर वगैरे समजून दिल्यावर
आलोच म्हणून तो गायब झाला. मी केदबन दनरखून बदघतली. तशी साधी होती पण
नेटकी होती. तोपयांत मी स्खशातले कागि टे बलवर काढू न ठे वले व एक एक
करून बघू लागलो. तेवढ्यात राकेश परत आला.
“सर तुमचा फोन चेक करा. पॅरलल फोन फ्लॅटमधे आहे ”.
मी त्याला बसायची खूण केली.
“मी काही मित करू काय?”तो बसत म्हणाला.
“बरीच” मी कागि बाजुला करीत म्हणालो “मला एक वकील पादहजे . इस्टे ट
आदण प्रॉपटीवाला”
“अनुभवी?नवदशका चालेल?”
“चालेल पण खमका पादहजे”.
“खमकी आहे . ती सार्े तीनला भेटेल”.

याच्यावर राजा साब का एवढा दवश्वास ठे वतात हे मला आता कळू लागले
होते.
ठीक आहे असे म्हणून तो गेला व मी फोन चेक करू लागलो. तेवढ्यात
राकेश एक लेर्ीज वकील घेऊन आला.
“सर या सुचेता पाठक. आपल्या वकील”.
“मी दतला बसण्यास साां दगतले. राकेशला पण बसण्यास साां दगतले .
“राकेशनी काही कामाची कल्पना दिली आहे काय?”
“नाही”
“ठीक आहे . मी साां गतो पण मी जे साां गणार आहे दकांवा करणार आहे ते
तुम्हाला कायद्याच्या चौकटीत बसवायचे आहे . त्यामुळे असे कायद्याने आपण करू
शकत नाही हे मला साां गू नका. अिाड त् काम स्वीकारायचे की नाही हे तुम्ही ठरवू
शकता”.
“ठीक आहे आदण एकेरीत बोललात तर चालेल”.
“तुम्ही िोघेही मला एकेररतच सांबोधू शकता. तर दकसन गोरर्े नी एक
ररनोव्हे शन जवळपास पूणड केले आहे पण आता त्यात तो काही अर्चणी दनमाड ण
करत आहे . ”
“मी ऐकून आहे ”.

“ताबा घेणारे सवड चाळकरी आहे त. आधीच त्याां च्या सेवा बँकेतील ठे वी
बुर्ाल्याने ते वैतागले आहे त. आता त्यात ताबा दमळत नसल्याने ते हवालदिल झाले
आहे त. मी असे ही ऐकले आहे की दकसन त्याां ना र्ीफॉल्टर म्हणून िाखवायच्या
खटपटीत आहे . असे झाले तर फ्लॅट पण गेल्यात जमा आहे ”.
“ते कोटाड त ठरे ल”.
“तोवर चाळकरी मरतील त्याचे काय?”
“तू काय करायचे ठरदवले आहे ?” सुचेता अस्वथि होऊन म्हणाली.
“गुढी पार्व्याला सवाां नी फ्लॅटचा ताबा घ्यायचा”.
“तो कसा?”
“पुजेकरता दकल्ल्या मागायच्या. दिल्या तर ठीकच नाही दिल्या तर कुलुपे
तोर्ून ताबा घ्यायचा”.
िोन दमदनटे कोणीच बोलले नाही. नांतर हळू च राकेशने दवचारले “दकसनला
कळल्यावर तो त्रास िे ईल, हुसकावून लावेल”.
“त्याां च्या स्वतःच्या घरातून? आदण तो धमक्या, त्रास िे ईल तर आपण पण उत्तर
िे वू. कायिे शीर बाबी सुचेता बघेल. काय सुचेता तुला काय वाटते?”
“मला वाटते हे सवड चाळीतल्या लोकाां च्या एकजुटीवर अवलांबून आहे . प्रिम
त्याां च्याशी बोलले पादहजे”.
“पण तू तयार आहे काय?”

“जर ते तयार असतील तर मी तयार आहे ”.
“आणखी एक महत्वाची गोष्ट. या प्रकरणात कोठे ही सूयाड दबल्डसड चे नाव
यायला नको”.
सुचेता जरा दवचारात पर्ली. “चाळीतील लोकाां शी बोलताां ना सुरवातीला तरी
तुमची आवश्यकता आहे ”.
मी दभर्े काकाां चा नांबर दतला दिला. ” याां ना रात्री आठ वाजता हॉटे ल नैवेद्यला
जेवायला बोला. सोबत परब, िोरात आदण जानकर याां ना पण घेवून येण्यास साां ग”.
“आजच?”
“हो, आपल्याकर्े वेळ कमी आहे आदण राकेश हे प्रकरण सांपेपयांत
सुचेताच्या सुरक्षेची पूणड जबाबिारी तुझी”.
राकेश एका पायावर तयार होता.
रात्री आठ वाजता नैवेद्य हॉटे ल मध्ये सवड जण जमताच आदण ओळख करून
घेणे सां पताच सुचेताने दवशेर्ष वेळ वाया ना घालवता योजना माां र्ली. हे चारजण जे
ठरवतील ते चाळ दवनातक्रार ऐकते हा माझा अनुभव होता. पण त्याां च्या ही शांका,
अर्चणी असू शकतील हे गृहीत धरून योजना करायची होती. सगळे ऐकल्यावर
मी दभर्े काकाां ना मत दवचारले .
“खरे तर असे करावे हे चाळीतल्या तरुण मुलाां चे बरे च दिवसाां चे म्हणणे आहे .
मीच आपला त्याां ना रोखून धरत होतो.”

“दशवाय पोलीस, मारामारी वगैरे शक्यता यातपण आहे च” परब म्हणाले .
“आपण हाच दवचार करून गप्प बसू, फारतर कोटाड त जाऊ हे दकसन जाणून
आहे म्हणूनच त्याचे फावले आहे ”. मी उत्तरलो.
“साहे ब तुम्ही दनवाां त िु रून गांमत बघाल हो, आमची मुले मार खातील त्याचे
काय, तुम्ही येणार काय त्याां ना सोर्वायला?” जानकर म्हणाले .
“नाही येणार “मी ठामपणे म्हणालो “तुमची लढाई िु सऱ्याने लढावी ही अपेक्षा
तुम्ही का करता?”
“ही अपरोक्ष मित तुम्ही तरी का करता?” दभर्े काका अनपेदक्षतपणे म्हणाले .
याच प्रश्नाला काय उत्तर द्यावे याचा दवचार करून माझे र्ोके िु खायला लागले
होते. शेवटी मी शाां तपणे म्हणालो “काका मी तुमच्यातलाच एक आहे . आपल्या
कष्टाच्या कमाईवर कोणी र्ल्ला मारला तर काय अवथिा होते याची मला कल्पना
आहे . यात व्यवसादयक पधाड आहे च. ती मी नाकारत नाही पण तुमच्या दृष्टीने ही
एक चाां गली सांधी आहे . ही जर तुम्ही घालवली तर तुम्हाला कोटड कचेऱ्या करणे
एवढाच पयाड य राहील. याउपर तुमची मजी “.
यावर सगळे च गप्प झाले. शेवटी दभर्े म्हणाले “आम्ही उद्या िु पारी िोनपयांत
आमचा दनणडय सुचेताला कळवतो”.
राकेश आदण सुचेताला त्याां च्या घरी सोर्ून मी परतलो. त्या रात्री मला झोप
आली नाही.

पदहला वार

िु सऱ्या दिवशी िोन वाजून गेले तरी सुचेताचा फ़ोन आला नाही. प्रकरण
बारगळलेले दिसते असे मनाशी म्हणून मी मेल बघू लागलो तेवढ्यात सुचेताचा
फोन आला.
“दववेक, चाां गली बातमी आहे . चाळकरी तयार आहे त. तू पाच वाजता माझ्या
ऑदफसला येवू शकतोस काय? प्लॅन फायनल करू”.
“येईन” मी कसाबसा आनांि लपवीत म्हणालो.
ठीक पाच वाजता मी राकेश बरोबर सुचेताच्या ऑदफस मध्ये पोचलो. दभर्े
व इतर दतघे आधीच आले होते . सुचेताने कागिपत्रे तपासली होती. आम्ही पोचताच
हे काम कसे करायचे अशी दवचारणा त्याां नी केली.
“सवडप्रिम दभर्े काका गुढी पार्व्याच्या आिल्या दिवशी जावून सवड फ्लॅटच्या
दकल्ल्या पूजा करायची आहे असे साां गून आणतील. काय काका जमेल काय?”.
“जमेल, पूजा झाल्यावर परत करू असे साां दगतल्यावर तो िे ईल”दभर्े
आत्मदवश्वासाने म्हणाले .
“दनम्मे काम इिेच झाले . िु सऱ्या दिवशी सकाळी गरजेपुरते सामान घेऊन
सरळ ताबा घ्यायचा. तेिील वॉचमनने जरी कळवले तरी फरक पर्त नाही कारण
त्या दिवशी िोन भूदमपूजन समारां भ शहराच्या िु सऱ्या टोकाला आहे त. त्यातून त्याने

दकतीही घाई केली तरी चार पाच तास त्याला दनघायला लागतील. तोपयांत तुमचा
गृहप्रवेश पूणड झाला पादहजे . तुमच्या टीव्ही दर्श, कपर्े वाळत घालायच्या िोऱ्या,
कॉमन प्लेसवर कुांड्या, लेटर बॉक्स तयार दिसल्या पादहजेत. सवाड त महत्त्वाचे
म्हणजे सोसायटी च्या नावाचा बोर्ड प्रवेशद्वारावर दिसला पादहजे”.
मी इतका बारकाईने दवचार केला असेल असे कोणालाही वाटले नव्हते
त्यामुळे परब आश्चयाड ने म्हणाले “एवढे करावे लागेल असे आम्हाला वाटले नव्हते”.
“मी यासाठीच घाई करत होतो. हे सवड आपली केस मजबूत करण्यासाठी
आवश्यक आहे . यादशवाय तीन शक्यता गृहीत धरून आपल्याला तीन प्लॅन करावे
लागतील”.
“ते कोणते?”
“प्लॅन ए : कळल्याबरोबर दकसन येईल, िमिाटी करे ल तुम्ही ऐकत नाही
असे दिल्यावर पोलीस तक्रार करे ल. पोलीस चौकशीसाठी येतील. सुचेताने आधीच
कागिपत्रे िाखवीली असणार. सवड फॅदमली मजेत राहताना दिसल्यामुळे पोलीस
तक्रार पण घेणार नाही. आपसात दमटवा असा सल्ला िे ऊन दनघुन जातील. दकसन
िोन तीन मदहने िमिाटी करे ल. एकजूट बदघतल्यावर गप्प बसेल
प्लॅन बी: दकसन त्याचे गुांर् आणून हुसकवण्याचा प्रयत्न करे ल. इिे चाळीतले
तरुण समोर येतील. त्याच वेळी काही तरुण दकसनच्या बांगल्यावर पोचले असतील.
ते दतिून तसे फोटो दकांवा स्व्हदर्ओ पाठवतील. इिे राकेशचे कॉन्टॅ क्ट आपल्या
कामी येतील. असे काही झाल्यास तो सरळ टीव्ही चॅनेलची टीम दतिे पाठवेल”.

“नो प्रॉब्लेम” इती राकेश.
“प्लॅन सी: दकसन कोटाड त धाव घेईल. तसे केले तर काय करायचे हे सुचेता
ठरवेल. पण तो तसे काही करणार नाही कारण ते त्याच्यावरच उलटे ल”.
“तुम्हाला काय वाटते तो काय करे ल?”दभर्े
“प्लॅन ए, कारण त्याला अशा पद्धतीने कोणीच आव्हान दिले नाही. दशवाय
आपण एव्हढी तयारी केली असेल असे त्याला स्वप्नात पण वाटणार नाही. फक्त
सांपूणड गुप्तता पाळा. त्याला दवचार करायला वेळ िे ऊ नका. मग आहे का सगळे
तयार?”.
सगळे ऐका सुरात हो म्हणाले . तोच धागा पकर्ु न मी पुढे म्हणालो “काही
सूचना आदण दनयम पाळणे जरुरी आहे . ताबा घेतल्यावर कोणीही एकट्याने जाऊ
नका, दकसनने समझोत्यासाठी बोलावले तर वगैरे, सुचेता तू पण”.
अजून काही कोणी शांका काढल्या नाही. दभर्ें ना मी सहज शेवटचा हफ्ता
दकतीचा असेल असे दव दवचारले .
“सवाां चे दमळू न अांिाजे ऐांशी लाख असावे” दभर्े शाां तपणे म्हणाले .
म्हणजे फटका जाणवण्या इतपत होता.

गुढी पार्वा

िु सऱ्या दिवसापासून मला सुचेताने फोनवर अपर्े ट करणे सुरू केले. ती
अदतशय पद्धतदशरपणे सवड हाताळीत होती त्यामुळे मी दनधाड स्त झालो.
मी राकेशबरोबर बसून कामकाज समजून घेत होतो. फांर् आदण इनव्हे स्टमेंट
याकररता एक वेगळा मॅनेजर असावा हे त्याचे मत मला पटले . मी रामू सराां नी
दिलेला नांबर त्याला दिला आदण याला ताबर्तोब बोलव असे साां दगतले. तासाभरात
एक तरुण बरोबर घेऊन तो आला पण. “हे मनोज गुप्ता” त्याने ओळख करून
दिली. मी दकांदचत अदवश्र्वासाने त्याच्याकर्े बदघतले .
कारण रामू सराां ना गाईर् करणारा माणूस जरा प्रौढ असेल असे मला वाटले
होते. तसे काही न िशडदवतात मी त्याला दवचारले
“तुम्हाला शेअर माकेटचा दकती वर्षाड चा अनुभव आहे ?”
“पांधरा वर्षाड चा” पापणी न लवदवता त्याने उत्तर दिले .
“तुमचे वय दकती आहे ?”
“अठ्ठावीस वर्षे”.
“म्हणजे तुम्ही तेरा वर्षाड चे असल्यापासून शेअर माकेट मध्ये आहात?”
“खरे तर जास्त कारण आमच्या चार दपढ्या माकेटमध्ये आहे त. आमची
पेदढपण होती”.

तो दवर्षािाने म्हणाला. त्याला त्या कटू आठवणीतून बाहे र आणण्यासाठी मी
राकेशला साां दगतले की याला आपले कामकाज िाखव नांतर परत बोलू . इकर्े
ऑदफसमधे मनोज गुप्ता त्याचे ररपोटड घेऊन परत एकिा हजर झाला.
“ऑदफस चाां गले काम करत आहे पण अजून आक्रमकररत्या काम केले तर
उलाढाल तसेच फायिा वाढू शकेल “त्याने जाहीर केले.
“हे तूच करायचे आहे ”.
“करे न पण माझ्या कामात कोणी हस्तक्षेप करायचा नाही”.
“मान्य आहे ”
“मला अजुन तीन सहकारी पादहजेत”.
“दमळतील. राकेश तशी जादहरात िे ”.
तो खिखिू न हसला. ”अशी माणसे जादहरात िे ऊन दमळत नाहीत. मी ती
आणेन. ती कदमशन बेदससवर काम करतील फक्त कांपनीच्या सवलती व सुदवधा
त्याां ना दमळाव्या”.
राकेशला तसा करारनामा करण्यास काहीच अर्चण नव्हती. त्याने उलट
मलापण एक पी ए दनयुक्त करण्यास सुचदवले . मनोजला सोमवारी जॉईन
होण्यासाठी साां गून मी माझ्या कामाला सुरुवात केली. तेवढ्यात फोन वाजला.
फोनवर मुकुल राजासाहे बाां चा मुलगा पयाड याने माझा बॉस होता. प्रिम अदभनांिन
करून त्याने त्याने त्याची मोठी काळजी िू र केल्याबद्दल आभार मानले . राजासाब
आता आपण िकलो हे मानायला तयार नव्हते त्यामुळे तो काळजीत असायचा.

मी पण त्याला काळजी न करण्यास. साां दगतले व वेळोवेळी मादहती िे ईन असे
साां दगतले. तेवढ्यात त्याने नवीन स्टाफ घेतेवेळी माझ्यासाठी एक ऑदफस
अॅर्दमदनस्टर े टर पण दनयुक्त करण्यास बजावले . त्यामुळे मला राजासाबाां कररता
अदधक वेळ दमळे ल असे त्याचे म्हणणे पर्ले .
राकेशला हे कळताच त्याने फक्त भाां गर्ा केला नाही हे माझे नदशब. तो काय
धागेिोरे हलवायचा माहीत नाही पण िोनच दिवसाां नी या तीन उमेिवाराां मधून
दनवर् करायची आहे असे म्हणून त्याने एक फाईल मला दिली. मी नकार िे ऊ
शकलो नाही कारण त्यात एक नाव फ्रेनीचे होते . मला उघर्पणे साां गता येत नव्हते
म्हणून मी त्याला वेगळ्ा पद्धतीने दनवर् करायला साां दगतली. त्याप्रमाणे दतघीांनाही
िहा दमदनटाां च्या अांतराने बोलावण्यात आले . ठरवल्याप्रमाणे मेन गेटपाशी एक
पाण्याचा पाईप वाहता ठे वण्यात आला. र्ोअरमॅट दतरकी करण्यात आली,
हॉलधील सवड लाईट चालू केले , वॉटर कुलर वरील पेले आर्वे ठे वले आदण
वतडमानपत्रे पसरून ठे वली. हे राकेश अदवश्र्वासाने बघत होता.
“याां नी काय होणार?” त्याने दवचारले.
“आपल्याला एकही प्रश्न दवचारावा लागणार नाही”.
बघुया असे म्हणून आम्ही िोघे आत जाऊन बसलो. राकेश फ्रेनीला ओळखत
असणार दकांबहूना त्यानेच दतला अजड करण्यास साां दगतले असणार याची मला खात्री
होती बघू, ही परीक्षा ती कशी िे ते असे मनात म्हणत मी राकेशबरोबर िु रून बघू
लागलो.

ठरलेल्या वेळी पदहली उमेिवार आली. गेटपासून हॉलपयांत सवड पसारा बघत
आदण नाक मुरर्त सोफ्यावर बसली. िहा मीदनटाां नी िु सरी आली तीनी पण
पहीलीचाच दकत्ता दगरवला. दववेक तुझी आयदर्या बहुधा फेल होणार असे म्हणत
असताच फ्रेनी आली.
तब्बल सात वर्षाड च्या कालावधीनांतर मी दतला बघत होतो. नकळत माझ्या
हृियाची धर्धर् वाढली. दतने साधा र्रेस घातला होता, हातात एक फाईल होती.
गेटपाशी पाणी वाहताां ना दिसताच दतने वॉचमनला बोलावून नळ बांि करायला
लावला. िरवाजा ढकलून आत येताच प्रिम र्ोअरमॅट नीट करून ठे वले .
तेवढ्यात एक िु िैवी सफाई कामगार नजरे स पर्ताच दतने अनावश्यक लाईट बांि
केले. त्याच्याकर्ूनच ती कुलरवरचे पेले, वतडमानपत्रे नीट लावून घेतले तेही गोर्
बोलून आदण नांतरच ती सोफ्यावर वाट बघत बसली. आधी आलेल्या उमेिवार
तोवर आपसात बोलण्यात आदण दलपस्स्टक लावण्यात मग्न होत्या. दतने त्याां च्याकर्े
बदघतले पण नाही.
“काय राकेश, फरक दिसला काय?” मी दवचारले .
“क्लास अपाटड ”तो उत्स्फूतड पणे म्हणाला.
आता ती मला ओळखते की काय एवढीच भीती होती. इतर िोघीांना जाण्यास
साां गून त्याने फ्रेनीला बोलावले . आत येताच मला बघून ती जरा दवचारात पर्ली
पण दतने मला ओळखले नाही. हतने फाईल पुढे करताच मी नको असे हातानीच
िशडदवले आदण तू सोमवारी जॉईन होऊ शकतेस काय असे दवचारले .

“इां टरव्ह्यू न घेताच?” दतने आश्चयाड ने दवचारताच राजेशने दतला सवड साां दगतले
आदण तुझा इां टरव्ह्यू केव्हाच झाला आहे असे हसत साां दगतले .
मनोज आदण फ्रेनी हे माझ्या दृष्टीने आवश्यक असलेले मोहरे जमा होताच मी
बराच दनदश्चांत झालो व शाां तपणे गुढीपार्व्याची वाट बघू लागलो. दतकर्े सुचेताने
चाळीतल्या लोकाां ना चाां गलेच कामाला लावले होते. मी साां गीतलेल्या प्लॅनमधील
रादहलेले बाररकसाररक तपशील दतने पूणड करीत आणले होते . अखेरीस शदनवार
उजार्ला. चाळीतले चारही दशलेिार दकल्ल्या आणण्यासाठी दकसनकर्े गेल्याची
बातमी दतने िु पारी तीनला मला दिली. आता मात्र मला खरी हुरहुर वाटू लागली.
चार वाजता परत दतने फोन करून दकल्ल्या फारशी कटकट न करता दमळाल्याचे
कळदवले. सवाां ना एकएक न पाठवता तुम्हीच चौघे दकल्ल्या न्या आदण पूजा
झाल्याबरोबर िु पारी चारच्या आत वॉचमनकर्े परत करा दभांती, पेंट वगैरे खराब
झाला तर याि राखा वगैरे प्रेमळ सांवाि झाल्याचे पण दतने साां दगतले . आता यापुढचे
तुझे काम फार महत्त्वाचे आहे असे मी दतला बजावले व िु सऱ्या दिवसाची वाट बघू
लागलो.
रदववारी सकाळीच दतचा फोन आला. दशस्टां ग पूणड झाले आहे . आता आम्ही
दकसनची वाट बघत आहोत.
“इतक्या लवकर दशस्टां ग कसे झाले? मी दवचारले.
“चाळकरी फारच तयारीचे आहे त. त्याां नी सकाळी चारपासून सुरवात केली.
आता दफदटां गची कामे सुरू आहे त”.

“ठीक आहे . काळजी घ्या” असे म्हणून मी फोन ठे वला. आता शेवटचा अांक
बाकी होता. तोही वृत्तान्त आठ वाजता दतने कळवला. अपेक्षेप्रमाणे कळल्याबरोबर
दकसन सांतापून आपले चार चमचे कम गुांर् घेऊन सोसायटीत आला. त्याच्या
नजरे ला जे काही पर्ले ते बघून तो वेर्ाच झाला. सवड घराघरात लाईट होते, टीव्ही
चालू होते, कूकरच्या दशट्ट्या सुरू होत्या. गेटवर सेवा सहकारी सोसायटी असा
मोठा बोर्ड होता. त्याने शोले टाईप आरर्ाओरर्ा केला. त्यामुळे चौकर्ी व काही
तरुण खाली आले.
“कायरे िेरड्या, ही काय भानगर् आहे ” तो दभर्े काकाां वर ओरर्ला.
“दकसण्या, नीट बोल नाहीतर तांगर्ां गळ्ात अर्कवू” परब भर्कून म्हणाले .
“गुमान जागा खाली करा नाहीतर एकेकाला गचाां र्ी धरून बाहे र काढीन”
दकसन सांतापून ओरर्ला.
“दकसन राव तुम्ही यातले काही एक करू शकत नाही कारण ही मांर्ळी
याां च्या नावावर असलेल्या फ्लॅट मध्ये रहातात” सुचेता पुढे येत म्हणाली.
“तू कोण ग भवाने” दकसन दचर्ून ओरर्ला.
हे ऐकताच िोघेजण त्याच्यावर धाऊन गेले त्याां ना हातानीच िाां बण्यास साां गून
ती शाां तपणे म्हणाली “मी याां ची वकील, सुचेता पाठक आदण तुमच्या सवड
आरर्ाओरड्याचे शूदटां ग करण्यात आले आहे . पादहजे असल्यास तुम्ही
पोदलसाां कर्े जाऊ शकता”.

मी काय करायचे ते मला दशकवू नका, आता पोलीसच आणतो म्हणत तो
गेला पण त्याचा जोर बराच कमी झाला होता. पांधरा दमदनटात तो पोलीस घेऊन
हजर झाला. सुचेतानी चाळकऱ्याां ची बाजू समजावून साां गताच आदण सवड कागिपत्रे
िाखवताच त्याां नी दकसनची तक्रार पण घेण्यास असमिडता िाखदवली. त्यात भर
म्हणून दतने आताच घेतलेला स्व्हदर्ओ िाखवला आदण पोलीस सांरक्षणाची मागणी
केली. त्यामुळे तर पारर्े च दफरले.
दकसनराव या असल्या गमजा माझ्या एररयात चालणार नाही. तुमचे काय वाि
असतील ते कोटाड त दमटवा. बाई तुम्ही काही काळजी करू नका याचा एक जरी
माणूस इिे आला तर मला कळवा असे म्हणून पोलीस पाटी गेली. त्याां च्या मागोमाग
दकसन पण जात असता सवाां नी त्याच्या गार्ीमागे दकसनच्या **** *** * असा
जयघोर्ष केला.
मी दतचे अदभनांिन केले . दतने अिाड त सगळे श्रेय मला द्यायचा प्रयत्न केला.
यानांतर आपली बाजू लांगर्ी असल्यामुळे दकसन धमक्या िे ण्यापलीकर्े काही
करणार नाही याच्यावर आमचे सहमत झाले . चाळकरी मला भेटू इस्च्छतात हे दतने
बऱ्याचिा साां दगतले पण मी ते दनग्रहपूवडक टाळले . त्याां नी दतला पण घसघदशत फी
दिली. नांतर िोन तीन मदहन्यात हे प्रकरण दमटले. सुचेताची वदकली यानांतर जोरात
सुरू झाली.

शेअसड युद्ध

मनोज आदण फ्रेनी ऑदफसमध्ये चाां गले रुळले होते . फ्रेनीवर मी कॉन्फरि
रूम अपर्े ट करायची जबाबिारी टाकली. त्यात स्व्हदर्ओ कॉन्फरनदसांगची पण
सोय अांतभूडत होती. यामुळे कामाचा वेग चाां गलाच वाढला. मनोजने गुांतवणुकीचा
आलेख चाां गलाच उां चावला. तो चाां गला स्थिरावला असे बघून मी एक दिवस त्याला
बोलावले.
“दहां ि फायनाि आदण केजी दबल्डसड याबद्दल तुझे काय मत आहे ?” मी
दवचारले.
“िोन्ही कचऱ्याच्या लायकीच्या आहे त” त्याने ठामपणे साां दगतले .
“दहां ि फायनािचा शमाड कसा आहे ?”
“नांबर एकचा लालची आदण हलकट”
“तुला कसे ठाऊक?”
“माझा कस्टमर आहे . मला िस का िम मध्ये िोन पेट्या ( लाख)चुना लावला”.
“हा काय प्रकार आहे ?”
“ सकाळी माकेट सुरू झाल्याबरोबर ऑपरे टर एका शेअरवर इां टरा र्े मध्ये
खरे िी करतात आदण िहा वाजता दवकतात त्याला िस का िम म्हणतात”.

“तेवढ्या वेळात भाव वाढे लच याची खात्री काय?”
“ऑपरे टर काहीही करू शकतात कारण त्याां ची चेन असते आदण गुांतवणूक
भरपूर असते”.
“तू पण करतोस?”
“आता नाही”.
“पण शमाड ला अर्कदवण्यासाठी करशील काय?”
“िोन तीनिा त्याचा दवश्वास बसेपयांत करे न. नांतर मी साां गेन तेिे मी साां गेन
तेवढे पैसे तो गुांतवेल. पुढचे काम तुमचे . हे काम वेळखाऊ आहे ”.
“ठीक आहे . सुरू तर कर”.
त्यानांतर िोन तीन वेळा मला शमाड ओझरता येता जाता दिसले . मी पण
दकसनच्या केजी दबल्डसड ची सांपूणड मादहती काढू लागलो. कांपनी सुरू होऊन िोन
वर्षे झाली होती. भाग भाां र्वल चार कोटी होते . कांपनी स्टॉक एक्सचेंजवर दलस्टे र्
होती. गांमतीची गोष्ट म्हणजे कोणताही मोठा प्रोजेक्ट मागी लागला नसताां ना िे खील
वाढता फायिा िाखदवण्यात आला होता. याचा अिड सरळ होता. खोटे दहशोब
िाखदवण्यात आले होते . अिाड त् हे सवड त्याच्या आतापयांतच्या कीतीला साजेसे होते .
पांच्याां शी टक्के शेअसड दकसन आदण त्याच्या कुटुां बीयाां च्या नावावर होते . शेअसडची
उलाढाल पण फारशी नव्हती. िहा रूपये िशडनी दकांमत असलेला शेअर जेमतेम
बारा रुपयावर स्थिर होता. मी परत एकिा मनोजला बोलावले . सवड मादहती िे ऊन

त्याला हा शेअर पळवता येईल काय हे दवचारले . त्याने पाच िहा दमदनटे दवचार
केला आदण तो शाां तपणे म्हणाला “ते शक्य आहे पण जास्त दकमतीवर तो फार
दटकणार नाही”.
“मला तो माझे काम होईपयांत म्हणजे पाच सहा मदहने वर जायला पादहजे”.
“करता येईल पण आताच खात्री िे ऊ शकत नाही”.
झाले, हळु हळु त्याने खरे िी वाढवली आदण दकांमत वाढू लागली. त्यातच
सरकारने बाां धकाम क्षेत्रा कररता काही सवलती जाहीर केल्या. यामुळे थिादनक
दबल्डसडला बराच फायिा होणार हे दनदश्चत होते. दकसनला या कशाशी काही घेणे
नव्हते. त्याचे सवड लक्ष महापादलका दनवर्णुकीवर होते. एकिा का दनवर्ून आला
की तो सरळ नगर दवकास सदमतीवर जाऊन बसला असता मग कोणाचा दवकास
झाला असता हे साां गायला ज्योदतर्षाची गरज नव्हती. तसे त्याच्या पक्षात पण त्याचे
शत्रू कमी नव्हते.
अखेरीस त्याां ना पादहजे होती तशी सांधी दकसननेच त्याां ना दिली म्हणायला
हरकत नाही. एका ररनोव्हे शनच्या केसमध्ये त्याने मूळ मालकाचे अपहरण केले ,
िमिाटी व मारहाण केली. इतर वेळी त्याच्याकर्े िु लडक्ष झाले असते पण ऐन
दतकीट वाटपाच्या वेळी हे प्रकरण झाल्याने श्रेष्ठीांना कर्क कारवाई करणे भाग
पर्ले आदण दकसन पक्षातून िोन वर्षाां कररता दनलांदबत झाला. ही सुवाताड येताच मी
मनोजला केजी कांपनीत आणखी पाच टक्के दहस्सा वाढव असे साां दगतले . त्यामुळे
वीस, बावीस रुपयावर रें गाळणारा केजीचा शेअर सरळ चाळीसला पोचला. आता

फक्त शमाड याने येिे गुांतवणूक करणे अपेदक्षत होते. कधी वर कधी खाली असे
करीत हा शेअर तीसला स्थिरावला. मग एक दिवस मनोज शमाां ना घेऊन
माझ्याकर्े आला.
“दववेक हे आपले एक प्रमुख गुांतवणूकिार शमाड जी” त्याने सुरुवात केली. मी
काहीच प्रदतदक्रया दिली नाही. “ते गुांतवणूक वाढवायची म्हणत आहे ”.
“मनोज दकरकोळ केसेस तूच बघ. कोटीच्या वर असेल तरच मी बघेन. मला
आता जरुरी काम आहे ”.
“दववेक, फार जुने कस्टमर आहे त. प्लीज “.
“साहे ब तुमचा वेळ दकमती आहे मान्य आहे पण माझा परतावा वाढे ल असे
काही सुचवा”.
“काय रे मनोज तो नवीन मल्टी बॅगर का नाही सुचवला याां ना?”
“तो मला ररिी वाटतो”.
“छान, ररि कुठे नसते? ते काही नाही त्याां ना नीट समजून साां ग . ररि पण
समजावून साां ग याउपर त्याां ची मजी”.
“साहे ब तुम्ही काळजी करू नका. मी माझ्या जबाबिारीवर गुांतवणूक करे न.
काही झाले तरी तुम्हाला िोर्ष िे णार नाही”.

“हे तर आहे च पण तुमच्या सारख्यानी बाररकसारीक गुांतवणूक करण्यापेक्षा
एकिाच करून दनवाां त बसावे असे मला वाटते म्हणून सुचदवले . मनोज याां ना सवड
कल्पना िे ”.
अध्याड तासाने मनोज आला.
“शमाड फार हुरळू न गेले आहे त” त्याने बातमी दिली. “आता केजीमध्ये फक्त
खरे िीिार झाले आहे त”.
“आपले िोर्े भाव वर नेण्यापुरते दवकायला काढ. मदहनाभर असेच चालू िे ”.
“नांतरचे नांतर बघू. पण शमाड दवकणार नाही हे बघ. ”.
“ते दवकणार नाहीतच आदण एकिा पेपर ताब्यात आले की ते आपल्याला
भेटणार पण नाही (त्यावेळेस दर्मॅट नव्हते . दर्मॅट १९९५ला आले) ”.
“हे तर फारच छान झाले” मी आनांिाने म्हणालो.
“काय छान झाले, आपले िोकरे ज बुर्ेल त्याचे काय?” तो वैतागून म्हणाला.
“काही दबघर्त नाही. पैसे दमळो न दमळो. त्याां ना दबल पाठव, सारखा तगािा
कर आदण रे कॉर्ड ठे व” मी म्हणालो “अजून एक महत्वाची मादहती पादहजे . तुझ्या
मादहतीचा कोणी शेअरवर कजड िे णारा आहे काय?.
“गोपाल वमाड ”.
“रे कॉर्ड कसा आहे ?”

“बापाकर्ून पण व्याज घेणार. आतापयांत त्याला कोणीही बुर्वू शकला नाही.
त्याच्याकर्े जाणारी पावले खूप आहे त पण त्याकर्ून येणारे एक पण पावूल दिसत
नाही”.
मी मनात म्हणालो जर तो असा वागला नाही तर बालाजीच्या िे वळासमोर
बसलेला दिसेल.
“पण आजच एवढी मादहती का दवचारत आहे ?”
“मादहती असावी, वाया जात नाही म्हणून”मी म्हणालो पण ते काही दततकेसे
खरे नव्हते कारण सांध्याकाळी दबल्डसड असोदसएशनची मीदटां ग होती. दतिे मला
आदण राकेशला जाण्यास मुकुलने साां दगतले होते . दनवर्णूक असल्याने दकसन
मीदटां गला येईल याची मला खात्री होती. माझा एक अांिाज असाही होता की दकसन
दतिे पादठां बा तसेच िे णग्यासाठी चाचपणी करे ल कारण अपक्ष म्हणून उभे
रादहल्यास त्याला पैशाची गरज भासणार हे नक्की होते . पूवीसारखे नुसत्या
वर्ापाववर प्रचार करणारे कायडकते आता इदतहासजमा झाले होते. दकसन
दकतीही गब्बर झाला असला तरी दनवर्णुकीचा खचड त्याच्या आवाक्यात नव्हता.
दनवर्ून आलाच तर तो वसुली करे ल तो भाग वेगळा. सभा समाप्त होताच दकसन
प्रत्येक ग्रुपशी सांपकड साधून चाचपणी करू लागला. त्याबरोबर मी आदण राकेश
मुद्दाम त्याला भेटलो.
“िािा, र्बल अदभनांिन!” मी सुरुवात केली.
“धन्यवाि, पण र्बल कशासाठी”.

“एकतर तुम्ही स्वतांत्र उभे राहायचा दनणडय घेतला म्हणून आदण िु सरा तुमच्या
कांपनीचा वादर्षडक दनकाल फारच छान लागला त्यामुळे शेअर जोरात धावू लागला
आहे ”.
“ते ठीक आहे पण त्याचा आदण दनवर्णुकीचा काय सांबांध”
“काय िािा गांमत करता होय? जेवढा शेअर जोरात तेवढे तुम्हाला जास्त लोन
दमळे ल तेही झटपट आदण दबना पेपर. तुम्ही दनवर्णुकी करता आरामात वापरू
शकता. दनवर्ून आल्यावर परत करा. ”
जास्त लोन हे शब्द ऐकताच दकसनची उत्सुकता ताणल्या गेली. आम्हा
िोघाां नाही तो जरा बाजूला घेऊन गेला. मग मी त्याला प्रमोटर त्याचे शेअसड गहाण
कसे ठे वू शकतो, शेअर तेजीत आला तर कसा फायिा होऊ शकेल हे साां दगतले .
दकसनला पादहजे तेवढे लोन फक्त गोपाल वमाड च िे ऊ शकतो बाकी
येरागबाळ्ाचे हे काम नाही हे पण साां दगतले . समारोप करते वेळी गोपालच्या अटी
जरा जाचक आहे त हे पण साां दगतले . लोन घ्यायचे ठरले तर आणखी िोन चार
दठकाणी चेक करा उगाच मी साां दगतले म्हणून काही करू नका असे ही बजावले .
“असू िे , गाठ दकसनशी आहे आदण तीन मदहन्याचा तर प्रश्न आहे “दकसन
तोऱ्यात म्हणाला “पण तुम्ही भेटला नसता तर मी उगाच तोांर् वेंगार्त बसलो
असतो. खरच राव तुमच्यासारखा माणूस असोदसएशनचा सेक्रेटरी व्हायला
पादहजे. काय रे राकेश, पुढच्या वर्षी मला आठवण कर आपण तुझ्या साहे बाला
सेक्रेटरी करूच बघ”.

“िािा, तुमच्या भावना मी समजू शकतो. आता येतो आम्ही” असे म्हणून
आम्ही िोघे दनघालो. गार्ीत बसल्यावर राकेश मला हळु च म्हणाला “मी लोकाां ना
घोड्यावर बसवणारे खूप बदघतले पण माणूस घोड्यावर बसल्यानांतर पण
घोड्याला चाबूक मारणारा आजच पादहला”.
दकसन शेअसडवर कजड काढे ल की नाही यावर आमचे एकमत नव्हते . िहा
दठकाणी चौकशी केल्यादशवाय तो काही करणार नाही एवढे तर नक्की होते .
कामाच्या गर्बर्ीत मी ही गोष्ट दवसरून गेलो होतो पण एक दिवस मनोज समोर
येऊन बसला. दकसनने गोपाल कर्ून कजड घेतले.
“कशावरून?”
“माझ्या दमत्राने साां दगतले . शेअर पण खाली आला आहे . आता चाळीस चालू
आहे ”.
“खरे िी वाढव, या मदहना अखेरीला साठपयांत पोचव”.
“दववेक, हा शेअर फांर्ामेंटली फार वीक आहे . आपले नुकसान होऊ शकते”.
“फक्त हे िोनच मदहने साां भाळ”.
ठीक आहे असे म्हणून तो गेला. नांतरचा मदहना प्रचाराची राळ उठदवणारा
ठरला. दकसनने प्रचारात चाां गलीच आघार्ी घेतली होती. दनरदनराळ्ा सांघटनाां नी
त्याला पाठीांबा जाहीर करणे सुरू केले होते . दमरवणुका, पाट्याड याची झोर् उठली

होती. मदहन्याच्या मध्यात मी एका सोमवारी मनोज शेजारी जाऊन बसलो. “काय
म्हणतात दकसन िािा “मी दवचारले.
“गार्ी जोरात आहे . शेअर साठला आहे . या वर्षीचा सवाड त जास्त”.
“दनवर्णुक केंव्हा आहे ?”
“आजपासून चाळीस दिवसाां नी”.
“उत्तम, आपले केजीचे सवड शेअसड दवक”.
“काय?”
मी परत साां दगतले आदण खाली येऊन एक नांबर दफरवला. त्यादिवशी केजीचा
शेअर पन्नासपयांत घसरला. गोपालचे नेटवकड फारच मजबूत असावे कारण त्याने
त्याच दिवशी त्याचे सवड शेअसड दवकले .
िु सऱ्या दिवशी पेपरमध्ये पदहल्या पानावर केजी कांपनीवर इन्कम टॅ क्स ची
धार् अशी बातमी होती. खोटे दहशोब िाखवून नफा फुगवून िाखदवला, ठे वी
बुर्दवल्या असे आरोप होते. सेबीने पण याची नोांि घेऊन वेगळी चौकशी सदमती
नेमली. या बातमीचा दवपरीत पररणाम आदण दवक्रीचा मारा होऊन शेअर एका
दिवसात िहाच्या खाली घसरला.
त्याच दिवशी मनोज चारच्या सुमारास माझ्यासमोर येऊन बसला. “दववेक
तुला धार् पर्े ल हे मादहती होते?”
“नाही. तू कशावरून म्हणतोस? शेअसड दवका म्हणालो म्हणून?”

“इतका योगायोग शेअर माकेटमधे कधीच नसतो म्हणून”.
“अरे हो, शमाड चा काही पत्ता?”
“घसरगुांर्ी चालू झाली तेव्हा दवचारत होते ठे ऊ की दवकू म्हणून. मी साां दगतले
ही तात्पुरती स्थिती आहे नांतर जोरात उसळी मारे ल”.
“त्याां चा दवश्वास बसला?”
“का नाही बसणार? त्याच दिवशी आपण खरे िी केली होती. ती िाखवताच
खात्री पटली”.
“मग आपले नुकसान झाले असेल?”
“नाही झाले. अध्याड तासात िोर्ा भाव वाढताच मी ते दवकले”.
मी त्याच्याकर्े बघतच बसलो. एव्हढ्या गर्बर्ीत पण हा माणूस नफा
तोट्याचे गदणत साां भाळत होता. त्यादिवशी मी पूणड वेळ त्याच्याबरोबरच काढला.
आता केजी कांपनीचे शेअसड कोणी खरे िी करत नव्हते . गचके िे त िे त भाव
अखेरीस कसाबसा िोन रुपयावर िाां बला.

पर्साि

इकर्े माकेटबाहे र पण याचे पररणाम झाले. ज्या सांघटना दकसनला जोरिार
पादठां बा िे त होत्या त्या एकिम गप्प झाल्या आदण काहीतर गायब झाल्या. कायडकते
तर भार्ोत्रीच होते त्यामुळे िाणा पाणी बांि झाल्यावर ते पण अांतधाड न पावले . जे
काही तुरळक होते ते फक्त पूणड बरबािीची वाट बघत होते . या सवड अर्चणी कमी
होत्या की काय म्हणून त्याची जी िमिाटी व अपहरणाची केस िाबण्यात आली
होती ती पण दवरोधकाां च्या िबावाने ररओपन करण्यात आली आदण दकसनला
पोदलसाां नी अटक केली.
शमाड ची स्थिती फारशी वेगळी नव्हती. त्याां च्या दहां ि फायनािचे गुांतवणूकिार
काही सेवा बँकेच्या ठे दविाराां सारखे मध्यमवगीय, पापदभरू या सिरातले नव्हते .
त्याां नी शमाड दवरूद्ध तक्रारी तर नोांिदवल्याच पण हल्ले सुध्धा सुरू केले . शेवटी
जेव्हा पोदलसाां नी त्याां ना अटक केली तेंव्हा त्याां ना हायसे वाटले .
मी मनोजबरोबर बसून हा सवड आढावा घेत असता फ्रेनी मला शोधत आली
मला दशवाजीनगर पोलीस स्टे शन वरून इन्स्पेक्टर िे शपाां र्े याां नी फोन करायला
साां दगतले आहे असा दनरोप दतने दिला. त्याप्रमाणे मी सांपकड करताच त्याां नी पोलीस
स्टे शनलाच या. मग सदवस्तर बोलू असे साां दगतले . मी जायला दनघालो. दतिे
इन्स्पेक्टर िे शपाां र्े याां च्याशी मी सदवस्तर बोललो. नांतर त्याां नी मला चौकशी कक्ष
अशी पाटी दलदहलेल्या खोलीत जाण्यास साां दगतले . कक्ष म्हणजे एक वीस बाय वीस

फुटाची फक्त एक मोठे टे बल व िोन खुच्याड असलेली खोली होती. खोलीत एक
चाळीस वॅटचा बल्ब दमणदमणत होता. एका खुचीवर दकसन आदण एका खुचीवर
खाली मान घालून शमाड बसले होते. टे बलवर एक वही आदण पेन पर्ले होते . माझी
चाहूल लागताच त्याां नी मान वर करून बदघतले. मला बघताच ते दचर्ून ओरर्ले
“तूच, तूच माझी वाट लावली. मी तुझ्यावर दवश्वास ठे वला पण तूच माझा गळा
कापला”.
दकसन पण त्वेर्षाने म्हणाला “यानेच मला भरीला पार्ले आदण शेअसड गहाण
ठे वून कजड काढायला लावले “.
मी शाां तपणे म्हणालो “शमाड , सात वर्षाां पूवी तुम्ही सेवा बँकेत असताां ना नरे न
जोशीची अशीच वाट लावली होती आठवते काय? त्यानेपण तुझ्यावर दवश्वास
ठे वला होता. तुम्ही तर त्याचे आयुष्यच उि् ध्वस्त केले त्याचे काय? आदण दकसन
हे कारथिान तुझेच होते . तुला पूणड दहशोब कळला नाही. तुझा दहशोब नीट ऐक,
सेवा बँकेचे बुर्वलीले कजड िोन कोटी, सेवा सोसायटीने दिलेला िणका ऐांशी लाख,
केजी शेअसडचा फटका िीर् कोटी ऐकून व्याजासकट िोन कोटी तीस लाख.
कळले काय? बाकी तपशील शमाड जेलमध्ये रोज समजावून साां गतील”
शमाड एकिम िचकले आदण भेसूर हसले ” हे सवड तुला कसे मादहती? कोण
आहे स तू? तुला काय पादहजे आहे ?”
“मीच नरे न जोशी “ मी पेन, वही त्याां च्या पुढे टाकीत म्हणालो” मला फक्त
तुमचा कबुलीजबाब पादहजे आहे ”.

मी बाहे र येताच फ्रेनी रर्तच माझ्याकर्े धावत आली आदण मला छातीवर
गुद्दे मारीत म्हणाली “नरे न, नरे न एवढे दिवस तू मला कळू पण दिले नाही”.
कसाबसा दतचा मारा िोपदवत आदण दतला जवळ घेत मी म्हणालो “अग वेर्े
मी तुझ्याजवळच तर होतो”.

समारोप

नांतरच्या घटना अदतशय वेगाने घर्ल्या. शमाड आदण दकसनवर रीतसर खटला
चालदवण्यात आला. शमाां ना सात तर दकसनला िहा वर्षाां ची दशक्षा झाली.
दनकालपत्रात माझा दवशेर्ष उल्लेख करण्यात आला आदण दनरपराध असताां नाही
दशक्षा भोगावी लागली याबद्दल दिलदगरी व्यक्त करण्यात आली.
मी आदण फ्रेनी मदहन्याभरातच दववाहबद्ध झालो. राजासाब प्रमुख साक्षीिार
होते.
सुचेता पाठक आता सौ सुचेता राकेश िे शमुख आहे त. तसेच सूयाड
दबल्डसडच्या कायिे शीर सल्लागार आहे त. वदकली जोरात चालू आहे .
मनोज इनव्हे स्टमेंट हे र् म्हणून काम करत आहे . िस का िम वगैरे पूणडपणे
बांि आहे .
सवड वृत्ताां त कळल्यावर सेवा सोसायटीचे सभासि अदतशय खुश झाले आदण
त्याां नी आम्हा चौघाां चा जाहीर सत्कार केला.
सेवा बँकेच्या िोड्यातरी ठे वीिाराां च्या मी कामी पर्लो याचे मला समाधान
वाटते.
सेवा बँकेची आदण ठे वीिाराां ची परवर् मात्र अजून सुरूच आहे .

---- समाप्त----

ई साशित्य प्रशतष्ठानचे िे १२ वे वर्थ. जगदिश खाांिव
े ाले याांचे िे िुसरे पुस्तक.
जगदिश खाांिेवाले याांच्या कर्ा वास्तवाशी जवशिक साधणार्या, मनोरां जक आशण
शवर्याांचे वैशवध्य राखणार्या असतात. ते शलशितात कमी. पण जे शलशितात ते सकस, जोमिार
आशण भरीव असते. ते अत्यांत मेिनतीने शलिीलेली आपली पुस्तके ई साशित्यच्या माध्यमातून
जगभरातील वाचकाांना शवनामूल्य िेतात. असे लेखक जयाांना लेखन िीच भक्ती असते. आशण
त्यातून कसलीिी अशभलार्ा नसते. मराठी भार्ेच्या सुिैवाने गेली िोन िजार वर्े कवीराज नरें द्र,
सांत ज्ञानेश्वर, सांत तुकारामाांपासून िी परां परा सुरू आिे. अखांड. अजरामर. म्िणून तर शांभू गणपुले
(नऊ पुतिके ), डॉ. मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्तके ), डॉ. वसांि बागुल (१६ पुतिके ), शुभाांगी
पासेबांि (८ पुतिके ), अहवनाश नगरकर (चार पुतिके ), नासा येविीकर(७), डॉ. हतर्िा िार्ले (९
पुतिके ), डॉ. शनतीन मोरे (२४ पुतिके ), अनील वाकणकर (६ पुतिके ), रत्नाकर र्िाजन (४
पुतिके ), अनांि पावसकर(चार पुतिके ), र्धू हशरगाांवकर (३), अशोक कोठारे (१० िजार पानाांचे
र्िाभारि), श्री. शवजय पाांढरे (मिाराष्ट्राचे मुख्य अशभयांता, ज्ञानेश्वरी भावार्थ), र्ोिन र्द्वण्णा
(जागहिक कीिीचे वैज्ञाहनक, ४ पुतिके ), सांगीिा जोशी (आद्य गझलकारा, १२ पुतिके ), हवनीिा
िेशपाांडे (७ पुतिके ), उल्िास िरी जोशी(६), नांदिनी िेशमुख (५), सुजाता चव्िाण (८), डॉ.
वृर्ाली जोशी(१२), डॉ. नांदिनी धारगिकर(८) सांयम बागायतकर(२), मीना खॊंड(१), जगदिश
खाांिेवाले(२) असे अनेक ज्येष्ठ, अनुभवी लेखक ई साहित्याच्या द्वारे आपली पुतिके लाखो
लोकाांपयंि पोिोचविाि. एकिी पैशाची अपेिा न ठे विा.
अशा साहित्यर्ूिींच्या त्यागािूनच एक दिवस र्राठीचा साहित्य वृि जागहिक पटलावर
आपले नाव नेऊन ठे वील याची आम्िाला खात्री आिे. याि ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी
एक र्ोठी चळवळ आिे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रिाि आिेि. त्या त्या व्यासपीठाांिून
नवनवीन लेखक उियाला येि आिेि. आहण या सवांचा सार्ूहिक तवर गगनाला हभडू न म्िणिो
आिे.
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