या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

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

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

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनांद वमळेल
आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.

तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करीि आिे

पाया रचिता...

लेखक

जगददश खाांदव
े ाले

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

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

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although
an author’s copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction,
damages and accounts.
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शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.

•

आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू शकता.

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

उद्यमी, न्याय आवण अनाहुत या ई सावहत्य प्रवतष्ठान तर्फे प्रकावशत
झालेल्या माझ्या तीन कादबां ऱयाांना वाचकाांनी उदिां प्रवतसाद
वदल्याने मी ही चौथी कादबां री सादर करीत आहे.
आपणास ही कादबां री पण आविेल अशी आशा करतो.
ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे श्री सनु ील सामांत व त्याांचे सहकारी याांचे
ववशेष आभार.

अर्पणर्त्रिका
माझे नातू
शच. ओजस (वय र्र्षे अकरव)
आशि शच. शर्रवज (र्य र्र्षे चवर)
याांच्या सहकवयवाशिर्वय
मी एक िब्दही शलहू िकलो नसतो….

कादबं री त्रिषयी थोडेसे

स्वतःचा उद्योग सरू
ु करण्याऱया दोन
धिपि्या तरुणाचां ी तसेच त्यात त्यानां ा
मनापासनू साथ देण्याऱया त्याांच्या
सहचाररणींची ही कथा आहे. उद्योजक
आवण नोकरी करणाऱयाच्ां या मनोवृत्तीत
स्वाभाववक र्फरक असतो. बहुतेक नवीन
उद्योजक अनभु वासाठी सरु वातीला
एकदोन वषे नोकरी करतात. त्याांचे
अनभु व, त्याकिे बघण्याची त्याचां ी दृष्टी ही
नक्कीच वेगळी असते. सववच गोष्टी
आपल्या मनाप्रमाणे होतात असेही नाही.
याउलट आहे त्या पररवस्थतीत जे कोणी
नवा मागव शोधतात ते वनवित यशस्वी
होतात. र्फार भव्य वदव्य यश नसतील
वमळवत पण समाधानी असतात. याचा
वेध घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.

पाया रचिता...
लेखक : जगत्रदश खांदेिाले

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

प्रकरण १
राके श हा माझा वजवलग वमत्. खरे तर आमच्या शाखा वभन्न
होत्या; म्हणजे त्याची इलेवक्िकल तर माझी मेकॅवनकल.
सरु वातीला काही ववषय समान असल्याने आमचे एकत् वपरे ि
व्हायचे. त्यातनू आमची ओळख आवण मैत्ी झाली. ती इतकी घट्ट
झाली की आम्ही दोघेही कॉलेजमधे दो चट्टाने म्हणनू च प्रवसद्ध
झालो. तसे पावहले तर आमचे स्वभाव, सवई, कौटुांवबक पार्श्वभमू ी
पणु वतः वभन्न होत्या. मी मध्यम वगीय कुटुांबातील तर तो श्रीमतां . मी
आईवविलाांच्या छत्छायेत वाढलेला तर त्याचे आईविील
लहानपणीच गेलेले. तो होस्टेल आवण बोवििंगवर रावहलेला म्हणनू
बाहेर मोकळा वागायचा पण घरात सांकोची.
दोघेही चाांगल्या प्रकारे पास झालो तेव्हा एकाच वठकाणी
नोकरी करतील असा बऱयाच जणाच
ां ा अदां ाज होता. ते शक्यही होते
पण राके शने आपण दोन-तीन वषे तरी वेगवेगळ्या वठकाणी नोकरी
करू म्हणजे आपला अनभु व पण वेगळा राहील आवण ओळखी
पण दप्ु पट होतील असा पयावय सचु ववला. याला कारण थोिा
अनभु व घेतला की व्यवसाय करायचा हे आमचे कधीचे ठरले होते.
आता हे व्यवसायाचे भतू , तेही मराठी असनू पण, आमच्यात कसे

काय आले याला काही ठराववक उत्तर नाही पण आले हे खरे .
खरे तर व्यवसायाची तोंिओळख आमची तशी नावापरु तीच होती
पण इतर कोणापेक्षाही श्री नारायण मतू ी, धीरूभाई अांबानी ही
मांिळी आम्हाला जास्त प्रभाववत करत होती हे खरे आहे. त्यात भर
म्हणजे राके शचे नोकरी म्हणजे गल
ु ामवगरी हे तत्व वशवाय
आपल्याजवळ गमावण्यासारखे काही नाही तर कशाला घाबरायचे
हा यवु क्तवाद.
एकूणच राके श ठरवेल तसे मी वागत असे. त्यानसु ार मी एका
मध्यम (उद्यम इवां जवनयररांग) तर राके श एका मोठ्या कांपनीत
(आगम ऑटो )काम करू लागलो. अनभु व वमळववणे हा जरी मळ
ू
हेतू असला तरी तो कोणाजवळ उघि करायचा नाही असे आम्ही
ठरवले होते. तल
ु नेने बवघतले तर माझी कांपनी जरी लहान असली
तरी मला कामात जास्त स्वातांत्र्य होते. राके शच्या कांपनीत मात्
वनयम, उपवनयम भरपरू होते आवण एकांदररत व्यापाच्या मानाने
आवश्यक पण होते. त्याच्या कांपनीत नववन इवां जवनयरला पवहल्या
वषी सवव महत्वाच्या ववभागात एक दोन मवहने काम करावे लागत
असे. वषवअखेरीस मल्ू यमापन करून त्याचे पोवस्टांग ठरवत असत.
राके शचे वषव तर चाांगले पार पिले होते आता र्फक्त शेवटचे दोन
मवहने रावहले होते. त्याचे काम आवण वतवन चोख असल्याने तो
सवािंनाच हवासा वाटत होता. इवां जन ववभागात त्याला एक सब-

असेंम्बली देण्यात आली होती. तेथे मवशन्स तर दहाच होती पण
सातत्याने काम असल्याने ती देखभालीला वमळत नसत. पररणामी
सतत तेल गळती होत असे. तात्परु ती िागिुजी आवण सतत
स्वच्छता एवढेच काम शक्य होते. वकांबहुना तेथील प्रमख
ु श्री
सावांत, हाच ववचार करून नववन उमेदवाराला हा ववभाग मद्दु ाम देत
असत. सावांतसाहेब हे जरा वेगळे च रसायन होते. तसे ते काही र्फार
वसवनयर नव्हते पण सरुु वातीपासनू एकाच वठकाणी काम के ल्याने
त्याांची काहीशी मक्तेदारी झाली होती. कामाची त्याांना उत्तम
मावहती होती यात काही शांकाच नव्हती पण त्याांना न ववचारता
कोणी काही बदल के ला वकांवा करण्याचा प्रयत्न के ला तर तो त्यानां ा
अजीबात सहन होत नसे. हे खालपासनू वरपयिंत सवािंना ठाऊक
होते. राके श सोिून, कारण तो नवीनच आला होता. मळ
ु ात हे नवीन
लोकानां ा रोटेशनमधे वर्फरववणे हे त्यानां ा मजां रू नव्हते. ते िेवनजला
passing clouds असेच सबां ोवधत. तरी पण हा ववभाग राके शकिे
सोपववताांना सावांताांनी त्याला स्पष्टपणे बजावले होते की जे चालू
आहे ते आहे ते असेच चालू ठे व. येथे र्फार चमत्कार वगैरे करण्याचा
प्रयत्न करू नकोस. समजल्यासारखे राके श हो तर म्हणाला पण
सेक्शन बघनू तो हबकलाच होता कारण एकीकिे काम चालू होते
तर दसु रीकिे सार्फसर्फाई. वदवसभर सार्फसर्फाई सरू
ु होती तरी
जमीनीचा तेलकटपणा जसाचा तसा होता. यावर काहीतरी करावे

असे त्याला मनोमनी वाटत होते. अथावत त्याने काही करावे ही
कोणाची अपेक्षा नव्हती. असेच चार वदवस पार पिले. पाचव्या
वदवशी त्याला सावांत साहेबाांचा मेसेज आला की दसु ऱया वदवशी
वव्हवजट आहे तरी सेक्शन चकाचक करणे. आता इथे एक गोष्ट
नमदू के ले पावहजे की खाजगी कांपनीत वव्हवजटला र्फार महत्व
असते, व्यापारी दृष्टीने सद्ध
ु ा. बरे चदा भागीदारी करण्यापवू ी वकांवा
मोठया ऑिवर देण्याआधी एक वशष्टमिां ळ कांपनीला भेट देऊन
कांपनीची कायवपध्दती, क्षमता समजनू घेण्याचा प्रयत्न करते.
वशष्टमांिळ ववदेशी लोकाांचे पण असू असते. या वनवमत्ताने स्वच्छता
मोहीम जोरात राबवल्या जाते. जरी वव्हवजटचा मागव ठराववक
महत्वाच्या ववभागातनू जात असला तरी स्वच्छता मात्
सगळीकिेच के ली जाते कारण एखादा जाणकार वव्हवजटर जर
ववववक्षत ववभाग दाखवा म्हणाला तर अवत गोपनीय ववभाग
नसल्यास तो दाखववण्यात येतो. राके शला याआधीच्या दोन
वव्हवजट्सचा अनभु व असल्याने तो वव्हवजट महात्म्य जाणनू होता.
त्याने ताबितोब चार हगां ामी कामगार बोलावले आवण रे वलांग
रांगवणे, पथ दशवक पट्टे रांगवणे, विस्प्ले बोिव स्वच्छ करणे सरू
ु के ले.
हे पणू व करण्यासाठी तो थोिावेळ जास्त थाबां ला. अथावत यामळ
ु े
काम थाांबले नव्हते. सवव मनासारखे झाल्यावर तो वनघणार
तेवढ्यात अचानक प्लॅन्ट हेि भावटया अचानक आले. सहसा

इतक्या उच्च पदावर असलेला अवधकाऱयाबरोबर दोघा वतघाांचा
लवाजमा असतो पण आज नव्हता. बहुतेक बाकीचे वव्हवजटच्या
तयारीत अिकले असावे. भावटया हे अवतशय कायवक्षम आवण
तिर्फदार म्हणनू प्रवसद्ध होते. ते आल्याबरोबर राके श सामोरे गेला.
त्याांनी पण बारकाईने सवव ववभागाचे वनरीक्षण के ले. खरे म्हणजे
त्याांना खिानखिा मावहती होती. तीच त्याांनी राके शकिून वदवनू
घेतली. राके शला चागां ली मावहती असल्याचे त्याच्ां या सहज लक्षात
आले आवण त्याांनी राके शला सहज एक प्रश्न ववचारला की हा
ववभाग आता वदसतो आहे तसाच कायम वदसण्यासाठी तू काही
करू शकतो काय?
खरे म्हणजे हा एक सहज ववचारलेला प्रश्न होता. काही
अचक
ू उत्तर अपेवक्षत नव्हते. पण राके श ताबितोब उत्तरला “मी
बरे च काही करू शकतो पण मला दोन गोष्टी लागतील.”
“कोणत्या”भावटयानां ी कुतहू लाने ववचारले.
“150 मीटर पाईप, एक कॉम्प्रेसर, 12 प्रेशर गेज, एक
कॉन्िॅक्टर ही पवहली गोष्ट.”
“वदली समज आवण दसु री गोष्ट?”
“काम करण्याचे स्वातांत्र्य!”

भावटयाांना सांदभव पटकन लक्षात आला व ते वदलखल
ु ासपणे
हसले आवण म्हणाले
“ते पण वमळाले समज. आता मला तझु ा प्लॅन साांग पण
मेहरबानी करून ते पॉवर पॉईटां प्रेझेंटेशन पाठवू नको.”
यावर राके श मनापासनू हसला. त्याने वर असलेल्या हाय
प्रेशर एअर लाईनकिे बोट दाखवले आवण म्हणाला
“ऑइल ऐवजी एअर वापरायची.”नांतर त्याने कागदावर लाईन
कुठे व कशी घेता येईल तेही काम बांद न करता हे सावां गतले.
भावटयाांनी खपू रस घेऊन काही शांका, सचू ना वदल्या. राके शनी पण
तसे बदल के ले. तेवढ्यात काही कामगार जेवण करून परत आले
होते. साहेबाांना सेक्शनमधे बघनू त्याांना र्फार आियव वाटले.
भावटयाांनी त्याांच्याशी पण सहज सांवाद साधला. कामगाराांना पण
यात सहभागी कर अशी सचु ना देत ते जाण्यासाठी वनघाले.
“उद्या वव्हवजट झाल्याबरोबर तझ्ु याकिे कॉन्िॅक्टर येईल.
आज मांगळवार आहे. सोमवारी मला येथे एअरवर काम सरू
ु वदसले
पावहजे”ते म्हणाले आवण जाऊ लागले. तोच राके श त्याांच्या मागे
धावत गेला आवण त्याने ववचारले “सर, दसु ऱया गोष्टीचे काय?”

परत एकदा ते वदलखल
ु ास हसले “त्याची काळजी तू करू
नकोस. तल
ु ा कोणी ववचारलेच तर मी हे करायला साांवगतले आहे
असे साांग.”
असे म्हणनू ते तातिीने गेले पण. ते गेल्या बरोबर सवव कामगार
राके शभोवती कुतहू लाने गोळा झाले व साहेब काय म्हणत होते
असे ववचारू लागले. राके शने काही न लपवता त्याांना सगळे
साांवगतले. त्याांना पण राके शची कल्पना आविली. त्याांनी
उत्स्र्फूतवपणे काही सचू ना के ल्या. ज्या व्यवहायव वाटल्या त्या
राके शने जरूर करू म्हणनू सावां गतल्या. पण सावतां साहेब
आपल्याला हे करू देतील काय ही शांका त्याांच्यातल्या एकाने
काढताच आता राजानेच साांगीतल्यावर प्रधानजीला कशाला
ववचारायचे असे दसु ऱयाने परस्पर उत्तर देऊन त्याला गप्प के ले.
एकूण शॉपमधे गप्तु काही नसते असे मनाशी म्हणत राके श घरी
आला. दसु ऱया वदवशी वव्हवजट झाल्याबरोबर सोराबजी कॉन्िॅक्टर
त्याची चार माणसे घेऊन राके शला शोधत आला. त्याने काय
करायचे ते नीट समजनू घेतले. तो पण कामगाराांशी बोलला आवण
काम बांद न करता एअर लाईन कशी टाकता येईल यावर त्याची
योजना त्याने माांिली. हे सवव सरुु असताांनाच सावांत साहेबाांचा एक
मेसेज आला. वदल्लीला एका महत्त्वाच्या कॉन्र्फरन्सला जात
असल्याने ते सोमवारपयिंत येणार नव्हते. या काळात सवािंनी श्री

रानिे याांना ररपोटव करावे अशी सचु ना पण त्याांनी वदली होती. हा
योगायोग नव्हे हे राके शला त्या क्षणी पण जाणवले. आता त्याला
तू काही काळजी करू नको असे भावटया का म्हणाले ते त्याला
कळले. स्वतःशीच वकांवचत हसनू त्याने कामावर लक्ष कें वित के ले.
सवव प्लॅन तयार होताच सोराबजी लगेच कामाला लागला.
कामगाराांचा उत्स्र्फूतव सहभाग असल्याने काम दोन वदवसात पणू व
झाले. काम सरू
ु करण्यापवू ी त्याने सवव योजना रानिे साहेबानां ा मेल
के ली. भावटया साहेबाांनी हे काम करण्यास साांवगतले आहे हे
वलवहण्याची खबरदारी त्याने घेतली. त्यावशवाय समक्ष भेटून त्याने
पणू व आराखिा त्यानां ा दाखववला. रानिे साहेबानां ा त्याांची कामे
भरपरू होती. त्यातनू ही हे काम भावटया साहेबाांनी साांवगतले आहे
असे कळल्यावर आवण राके श स्वतः जबाबदारी घेऊन काम करत
आहे म्हटल्यावर ते कशाला नकार देतील? तरीपण सावतां
साहेबाांची एकांदर ख्याती त्याांना मावहती असल्याने त्याांनी तीच मेल
सावांत साहेबाांना पण र्फॉरविव के ली पण मेलबॉक्स र्फुल असल्याने
मेल गेली नाही आवण मोबाईल आऊट ऑर्फ कव्हरे ज एररया होता.
इकिे शक्र
ु वारी काम पणू व होताच सोराबाजीने दोन माणसे
मॉवनटररांग करण्यासाठी ठे वली आवण ऑइल यवु नट्स सटु े करून
स्क्रॅप के ली. झालेल्या बदलाने कामगार सवावत जास्त आनांदी झाले
होते. शक्र
ु वार आवण शवनवार दोन वदवस यशस्वीपणे लाईन

चालल्यावर त्याांनी स्वतःहून सेक्शनची र्फेररचना व रांगरांगोटी के ली.
आता सेक्शन खरच छान वदसत होता. आपण कावहतरी करू
शकलो याचे राके शला पण समाधान वाटले. त्याचे हे समाधान
सोमवारपयिंतच वटकले. सावांत सोमवारी आले आवण
आल्याबरोबर सववप्रथम राके शच्या ववभागात घसु ले. ववभागाचे
बदललेले रूप बघनू ते क्षणभर दचकले. तोच एका जन्ु या
कामगाराने त्यानां ा हाताला धरून सवव बदल समजनू सावां गतला.
साांगणारा कामगार असल्याने त्याांना काही बोलता पण येईना.
नाईलाजाने वरकरणी ते हो का, छान छान असे म्हणत होते पण
त्याचां ी नजर शोधत होती राके शला. तोच काही कामाकररता बाहेर
गेलेला राके श परत आला. त्याला बघताच सावांताांनी चालू
सांभाषण अधववटच सोिले व सरळ त्याच्या जवळ जात तल
ू ा मी
काय सावां गतले होते असे ववचारले. हे असे होणार याची अपेक्षा
असल्याने राके शने शाांतपणे ववचारले, “कोठे , काय?”
“वेि घेऊन पेिगावला जाऊ नकोस. हा जो चेंज मला न
ववचारता तू के ला आहेस त्याबद्दल मी बोलतोय.”सावांत वचिून
ओरिले.
“अच्छा, तो होय. भावटया साहेबाांनी साांवगतले म्हणनू
के ले.”राके श उत्तरला.

“मी तल
ु ा बजावले होते कोणताही बदल करायचा नाही
म्हणनू . तू तसे त्यानां ा का सावां गतले नाही?”
“सर, मी एक साधा प्रोबेशनवर असलेला इवां जवनयर आहे. मी
कसा काय एवढया मोठया माणसाला नाही म्हणू शकतो? वशवाय
मी मेल करून कळववले होते.”
“राके श, मी दहा वषे नोकरी के ली आहे. हे सवव कसे घिले
आहे ते मला कळते.”
राके श स्वभावाने शातां असला तरी साध-ू सतां नक्कीच नव्हता.
तो पण रागाने बोलला,”मला तमु चे बोलणे कळत नाही. हा बदल
तम्ु हाला नको असेल तर तम्ु ही तसे साांगा. मी ऑइल वसस्टीम परत
लावतो.”
यावर काय बोलावे हे सावांत साहेबाांना सचु ले नाही.
भावटयाचा वनणवय वर्फरवायची त्याच
ां ी वहम्मत नव्हती. राके श इतका
खमक्या असेल असेही त्याांना वाटले नव्हते. काही नको, हे तल
ु ा
भारी पिेल असे बिबित ते वनघनू गेले.
कामगार दरुु न हा प्रकार वनरखीत होते. त्याांची सहानभु तू ी
अथावतच राके शच्या बाजनू े होती. वररष्ठाांच्या वादात आपण
कशाला पिायचे या ववचाराने ते बोलत नव्हते एवढेच. त्यामळ
ु े
सावांतसाहेब जाताच त्यातील दोघे राके शकिे आले आवण साहेब

तम्ु ही काही काळजी करू नका, वेळ पिल्यास आम्ही तमु च्या
बाजनू े बोलू असे सागां ू लागले. भावटयाांचा पावठांबा असल्याने पढु े
काहीही होणार नाही याची राके शला खात्ी होती. त्यामळ
ु े ही
वकरकोळ बाब आहे. तम्ु ही लक्ष देऊ नका. तसेही या आठवि्या
नांतर माझे दसु ऱया सेक्शनला पोवस्टांग होणार आहे असे राके श
त्याांना म्हणाला. त्यावर लय भारी म्हणत ते गेले.
झालेही तसेच राके श दसु रीकिे गेल्यावर सावांतसाहेब बरे च
शाांत झाले. राके श तर के व्हाच ही घटना ववसरून नवीन
सेक्शनमध्ये जोराने कामाला लागला होता. त्याला नेहमी नवी
कामे, आव्हाने आवित. असे एकाच प्रसांगात घटु मळत बसणे
त्याच्या स्वभावात नव्हते.
इतर वठकाणी त्याला असा अनभु व परत कधीच आला नाही.
उलट सततच्या चाकोरीबद्ध कामाने आम्हाला नवीन काही सचु त
नाही, तझु े तसे नसल्याने तू जरुर काही नवीन सचु ल्यास सागां .
करण्यासारखे असल्यास आपण ते जरूर करू असे सागां णारे वररष्ठ
भेटले.
---------------*----------------

प्रकरण २
एकांदरीत सवव सरु ळीत चालू आहे असे वाटत असतानां ाच
राके श जेथे काम करीत होता वतथेच एक नववन प्रश्न उदभवला.
त्याचे झाले असे की कांपनीला वेवल्िांग रॉि परु वणारे दोन प्रमख
ु
परु वठादार, दीपक आवण सरु ज हे होते. त्याांचा माल अगदी समान
दजावचा होता. दोन्ही कांपन्या समान परु वठा करीत. अचानक सरू ज
कांपनीत काही अिचण आल्याने त्याांचा परु वठा कमी झाला.
अथावत अशा गोष्टी गृहीत धरल्या असतात त्यामळ
ु े दीपक कांपनीचा
परु वठा त्याप्रमाणात वाढववण्यात आला. खरे म्हणजे ही एक
क्षल्ु लक बाब होती पण कांपनीच्या कामगार सघां टनेच्या वनविणक
ु ा
जवळ आल्या होत्या. जे नवीन लोक इच्छूक होते त्याांच्या दृष्टीने
ही एक चाांगलीच बाब होती. या वनवमत्ताने त्याांनी चाांगलेच रान
उठवले. त्यानां ी एकच मद्दु ा लावनू धरला की दीपक कांपनीचे रॉि
जास्त धरू वनमावण करतात, त्यामळ
ु े आमच्या आरोग्यावर पररणाम
होतो. खरे म्हणजे या आरोपात काही तथ्य नाही हे त्याांनापण
मावहती होते पण आरोग्याचा प्रश्न म्हटला की कोणीच प्रवतवाद
करत नाही हे ते जाणनू होते. ववद्यमान सांघटनेच्या नेत्याांनी
सरु वातीला प्रवतवाद जरूर के ला. कामगाराांमध्ये काहीजणाांच्या

दृष्टीने काम टाळण्यासाठी ही पववणीच होती त्यामळ
ु े त्याांनी जोरात
कागां ावा सरू
ु के ला. तसे वनम्मे कामगार कांु पणावर होते. बघता
बघता हे लोण राके शच्या ववभागात पसरले इतके की एक वदवस
सकाळीच कामगार राके शला साांगू लागले की सध्याचे रॉि र्फारतर
अकरा वाजेपयिंत परु तील नांतर जर सरु जचे रॉि वमळाले नाहीत तर
आम्ही काम करणार नाही.
राके शने स्टोअसवला ववचारले तर त्याांनी असमथवता व्यक्त
के ली. त्याने त्याच्या वररष्ठाांना तसे ताबितोब कळववले. भरूचा हे
त्याचे वररष्ठ, र्फारच शाांत आवण अचक
ू वनणवय घेण्यासाठी प्रवसध्द
होते. त्याांनी राके शला त्वररत के वबनमध्ये बोलावले. राके श येताच
त्यानां ी त्याला बसण्याची खणू के ली. सवव प्रकार आधीच राके शने
र्फोनवर साांवगतला होता त्यामळ
ु े परत नवीन काय साांगायचे म्हणनू
राके श गप्पच होता तोच भरूचा
स्वतःहुनच म्हणाले, “मी जोशींची वाट बघत आहे.”
राके शने प्रश्नाथवक मिु ने े त्याच्ां याकिे बवघतले.
“अरे हो, तल
ु ा जोशी मावहती नसतील. हे आपल्या कांपनीचे
वेवल्िांग कन्सल्टांट आहेत. आपल्या जवळपास सववच कामगाराांना
त्यानां ी प्रवशक्षण वदले आहे. कामगार त्यानां ा खपू मानतात.”

तेवढ्यात दरू
ु न आरिाओरिा ऐकू आला. कोणीतरी
चहावाल्यावर ओरित असल्याचे ऐकू आले. काय रे हा चहा आहे
की गरम पाणी? दधू , साखर काय नसु ते दरू
ु न दाखवता काय असे
म्हणत एक पन्नाशीच्या दरम्यानचा गृहस्थ चहावाल्या समवेत
के वबनमध्ये आला. कोणी न साांगताही हेच जोशी हे राके शला
कळले. गव्हाळी वणव, पावणे सहा र्फुटापयिंतची उांची, साधे कपिे,
वकांवचत स्थल
ू शरररयष्टी, बारीक कापलेले के स, कपाळावर दबु ोटी
गांध, सतत चालणारा तोंिाचा दाणपट्टा पण त्याचवेळी चेहऱयावर
वमस्कील हास्य असे हे व्यवक्तमत्त्व होते. ते ऐवढे ओरित होते तरी
इतर वेळी सवािंवर खेकसणारा चहावाला चक्क हसत होता. त्यानी
जोशींना हाताला धरुन खचु ीत बसवले. समोर गरम गरम चहा
ठे वला. दसु री विश समोर ठे वली. वखशातनू क्रीम वबवस्कटाचा पिु ा
काढून विश मध्ये ठे वला आवण आता जरा वनवाांतपणे चहा घ्या
असे म्हणाला.
भरूचा शाांतपणे हा सवव प्रकार बघत होते. जेंव्हा चहावाल्याने
वबवस्कटे विशमध्ये ठे वली तेंव्हा मात् ते मद्दु ाम खवचटपणे
चहावाल्याला उद्देशनू म्हणाले की मी मघाशी तल
ु ा वबवस्कटे
मावगतली तेंव्हा तू सांपली म्हणनू साांवगतले होते. आता जोशीबवु ा

साठी मात् लगेच काढून वदली हे कसे काय? त्यावर तो पण
वनवववकारपणे बवु ा व्हीआयपी आहे असे म्हणाला.
एकांदरीत वतघाांच्याही सांभाषणावरून आवण देहबोलीवरून
वतघाांचाही बराच पररचय असावा हे जाणवत होते. पण त्यातही
राके शला ववशेष जाणवली ती जोशींची वनरागसता. ते वनवाांतपणे
वबवस्कटे खात होते आवण आपल्याबद्दलच काही बोलले जात
आहे याची दखल पण घेत नव्हते. शेवटचे वबस्कीट खाल्ल्यानांतर
ते भरूचाकिे बघत म्हणाले, “काय रे बावा, तू कधी अवतथी देवो
भव: ऐकले नाही काय? बर ते जाऊ दे. आता कामाचे बोल.”
इतका वेळ हलके र्फुलके भासणारे वातावरण आता गांभीर
झाले. भरुचानां ी राके शची ओळख करून वदली. राके शने सवव
प्रकरण ववस्ताराने साांवगतले. जोशींनी तू स्वतः वेवल्िांग करून
बवघतले आहे काय असे ववचारले.
त्यावर राके शने शाांतपणे मी रोज साधारणपणे अधाव तास
वेवल्िांग करतो आवण मला तरी धरू जास्त येत आहे असे जाणवले
नाही हे ठामपणे साांवगतले. यावर काही न बोलता जोशींनी
भरुचाांकिे बवघतले व म्हणाले, “मला लाईनवर जाऊन बघायला
हवे.”

“आता त्याांची जेवणाची वेळ झाली आहे. अकरा वाजता
काम परत सरू
ु होईल.”राके श म्हणाला.
“मग लवकर चल. अकराच्या आत आपल्याला बरे च काम
उरकायचे आहे. ऐ बावा, भावटया बरोबर बारा वाजता लाईनवर
येतील ऐवढे बघ.”असे म्हणत उत्तराकिे लक्ष न देत ते सरळ
लाईनवर वनघाले. लाईन अपेक्षेप्रमाणे मोकळी होती कारण सवव
कामगार जेवायला गेले होते.
“लाईनवर सरु जचे रॉि कोण वापरतो आवण दीपकचे कोण?"
“िावीकिे सगळे सरु ज वापरतात आवण उजवीकिे
दीपक.”राके शने मावहती परु वली.
"रॉि पॅवकांगमधनू काढल्यावर ओळखण्यासाठी काही वेगळी
खणू वगैरे के ली जाते?"
“नाही.”
“म्हणजे आपण आत्ता अदलाबदल के ली तर कोणाच्या
लक्षात येणार नाही. बरोबर?"
"बरोबर.”
तेव्हढ्यात त्याांचे लक्ष लाईनवरच्या सीसीटीव्हीकिे गेले.

"हे सवव सीसीटीव्ही चालू कर. आपले काम रे कॉिव झाले
पावहजे.”
राके शने त्याप्रमाणे के ले. नांतर दोघाांनी रॉि्सची अदलाबदल
के ली. जोशींनी आपले सवव काम व्यववस्थत शटू झाले आहे की
नाही हे दोन वेळा चेक के ले. तेव्हाच राके शला जाणवले की हा
माणसू बोलण्यात अघळपघळ असला तरी कामात काटेकोर आहे.
सवव त्याांच्या मनासारखे झाल्यावर ते राके शला म्हणाले, “आता
खरा खेळ सरू
ु . तू र्फक्त लोक आल्यावर मी काय प्रॉब्लेम आहे हे
बघण्यासाठी आलो आहे एव्हढेच साांग.”
पण राके शला ते साांगण्याची गरज पिली नाही कारण एव्हाना
जेवण आटपनू कामगार परत येऊ लागले होते आवण जोशींना बघनू
उत्स्र्फूतवपणे त्याांच्याभोवती जमा होऊ लागले होते. त्यातले बरे चसे
त्याांच्या ओळखीचे होतेच. अगदी मोकळे पणे ते सवािंशी बोलत
होते. कोणाच्या पाठीत धपाटा घाल, कोणाला टपली मार,
कोणाच्या घरची, मल
ु ाांची खश
ु ाली ववचार असे अगदी सहजपणे
सरू
ु होते. ज्या गोष्टी इतर कोणी के ल्या असत्या तर कामगार वचिले
असते त्या बवु ा वनरागसपणे करीत होते. हे कामगारानां ा पण जाणवत
असावे त्यामळ
ु े ते वदलखल
ु ासपणे हसनू दाद देत होते. अपेक्षेप्रमाणे
कोणीतरी रॉिस् सांबांधी तक्रार करताच जोशींनी पटकन जाहीर के ले

मी तेच बघायला आलो आहे पण तमु चा माझ्यावर ववर्श्ास आहे
काय?
यावर सवािंनी एकमख
ु ाने होकार वदला. ताबितोब जोशींनी
घि्याळ बवघतले आवण बरोबर सव्वा अकरा वाजता काम सरू
ु
करा आवण बारा वाजता थाांबवा असे सावां गतले. काम करताांना जर
कोणालाही प्रॉब्लेम आला मला साांगा हे पण बजावले. एक जनु ा
कामगार मधक
ु र, जोशींचा ववशेष आविता वदसत होता. त्याला
उद्देशनू ते मद्दु ाम मोठ्याने म्हणाले, "काय मध्या, जमेल का पाऊण
तास वेवल्िांग की पेिोल लागेल?"
सवािंना हा पेिोलचा सांदभव बरोबर कळला. हसतच सवािंनी
काम सरू
ु के ले. जोशींनी राके शला एक्सझॉस्ट आवण ब्लोअसव र्फुल
स्पीिवर चालू करण्यास साांवगतले. त्याचप्रमाणे सीसीटीव्ही पण
चालू आहेत काय याची खात्ी करण्यास साांवगतले. हा माणसू
बारीकसारीक तपशील पण ववसरत नाही असे मनाशी म्हणत
राके शने सवव चेक के ले आवण काम जोरात सरुु झाले. सरु वातीला
पांधरा वमवनटे सवव ठीक चालू होते नांतर अपेक्षेप्रमाणे उजव्या बाजनू े
एकाने आवाज देऊन जोशींना बोलावले. तो नेहमी तक्रार
करणाराच होता. ते जवळ जाताच तो म्हणाला, “तम्ु हीच बघा सर
वकती धरू येत आहे.”

जोशींनी काही न बोलता त्याला हाताला धरून उठवले आवण
मीवटांग पॉईटला
ां जाऊन बस म्हणनू सावां गतले.
परत दहा वमवनटाांनी दसु ऱयाने पण तीच तक्रार के ली. हा पण
उजव्या बाजचू ाच होता आवण नेहमीचा तक्रारखोर होता. त्याला
पण जोशींनी पवहल्या जवळ जाऊन बसायला सावां गतले. नतां र मात्
कोणाचीही तक्रार आली नाही. जोशी प्रत्येकाच्या जवळ जाऊन
कोणाचे सेवटांग चेक कर, कोणाचा वेवल्िांगचा कोन बदल, पोिरमधे
वकांवचत सधु ारणा कर अशी कामे करत होते. त्यावरूनच त्याच
ां े
प्रभत्ु व लक्षात येत होते. कामगार पण त्याांना पणू व सहकायव करीत
होते.
बरोबर बारा वाजता जोशींनी काम थाबां वले आवण सवािंना
वमटींग पॉईटला
ां एकत् के ले.
“वशके आवण सकपाळ हे दोघे सोिल्यास बाकी कोणालाही
धरु ाचा त्ास झाला नाही”जोशी म्हणाले.
“ते पण दीपकचे रॉि वापरले म्हणनू .”वशके म्हणाला आवण
सकपाळने दजु ोरा वदला.
यावर काही न बोलता जोशींनी राके शला सािेदहा
वाजल्यापासनू चे र्फुटेज दाखव असे सावां गतले. र्फुटेजमधे राके श

आवण जोशींना रॉिस् बदलताांना बघताच वशके आवण सकपाळ
याचां े चेहरे पिले.
"मी काही बोलायची गरज आहे असे मला वाटत नाही."
जोशी ववषादाने त्याांच्याकिे बघत म्हणाले.”मी माझ्या
ववद्याथ्यािंना असे तर कधीच वशकवले नाही."
दोघेही कामगार खाली मान घालनू उभे होते. आता वशक्षक
आवण चक
ु लेले ववद्याथी याांच्यात जे एक वववशष्ट नाते असते ते
वनमावण झाल्याचे राके शला सहज जाणवले. तेवढ्यात मधनू े जाऊ
द्या सर, होते असे कधी कधी असे म्हणनू वातावरणातील ताण जरा
कमी करण्याचा प्रयत्न के ला वशवाय लहान आहेत अजनू अशी
मखलाशी पण के ली त्यासरशी जोशींचा मळ
ू स्वभाव परत उर्फाळून
आला.
“लहान? अरे वेळेवर लग्न झाली असती तर एव्हाना बाप
झाले असते.”ते मोठ्याने म्हणाले.
“ते बाप के व्हाच झाले आहेत.”इती मधोबा.
“होय काय रे चोराांनो?"
दोघाांनी कसांबसां हसत माना हलवल्या.

“मग तर तम्ु ही जास्त जबाबदारीने काम के ले पावहजे"मान
हलवत जोशी म्हणाले “एक लक्षात ठे वा. जोपयिंत काम तम्ु हाला
शोधते तोपयिंत ठीक असते पण उद्या जर उलट झाले म्हणजे
तम्ु हाला काम शोधायला लागले तर पररवस्थती कठीण होईल.
कळले? जावा आता. परत असे करू नका.”जोशी म्हणाले.
त्यावर त्याांनी पण परत असे होणार नाही अशी ग्वाही वदली.
लगेच मधू आवण दोन तीन जन्ु या लोकाांनी ' पांिु वलक वरदा
हरी ववठ्ठल' असा घोष के ला.
आता राके शचे लक्ष मागे गेले तर भावटया, भरूचा के व्हाच
मागे येऊन उभे रावहले होते. त्यानी हळूच जोशींना तसे साांवगतले.
एव्हढा आरिाओरिा ऐकून भावटया नक्कीच रागावतील असे
त्याला वाटले. पण त्यानी जोशींना पणू व ओळखले नव्हते असेच
म्हणावे लागेल कारण त्याने साांवगतल्यावर जोशींची पवहली
प्रवतवक्रया म्हणजे कें व्हा आली भची बाराखिी अशीच होती. हे
पण भावटया यानां ी पणू वपणे ऐकले होते.
“तझु े कीतवन चालू होते तेंव्हाच आली”ते वमस्कील पणे राके श
काही बोलायच्या आत म्हणाले.”काय म्हणतात तझु े लािके
ववद्याथी?”

“त्यानां ा त्याांची चक
ू कळली आहे पण आता त्याांच्यावर काही
कारवाई वगैरे करू नको.”जोशी मोठ्याने म्हणाले.
मागे रें गाळत असलेल्या काही कामगाराांनी ते वाक्य ऐकलेच
वकांबहुना त्याांनी ऐकावेच असा जोशींचा उद्देश असावा. अशा
वकरकोळ गोष्टी भावटयानां ा नवीन नव्हत्या. त्यामळ
ु े त्यानां ी पण ठीक
आहे तू म्हणतो तसेच होईल असे म्हणनू ववषय सांपवला.
यानतां र मात् कोणतीही ववशेष घटना न होता राके शचे प्रोबेशन
सांपले.
एक वदवस राके शच्या साहेबानां ा (म्हणजे त्यावेळी तो ज्या
ववभागात काम कररत होता त्या) श्री गप्तु ा याांना, एच आर मधनू
र्फोन आला की राके शला सािेचार वाजता लेटर घेण्यासाठी
पाठवा. गप्तु ा हे र्फार उमदे अवधकारी होते. त्यानां ी ताबितोब
राके शला वनरोप वदला आवण त्याचबरोबर त्याचे अवभनांदन सध्ु दा
के ले. राके शचा आतापयिंतचा रे कॉिव बघता नेमणक
ू पत् घेणे ही
के वळ एक औपचाररकता होती. पाटीला बोलवायला ववसरू नको
असे बजावयाला ते ववसरले नाहीत. “काय सर तम्ु हीपण…” असे
म्हणत राके श सािेचार वाजता एच आर ऑवर्फसमध्ये पोचला.

तेथे पोचताच त्याला ताबितोब जोशी साहेबाांनी के वबनमध्ये
बोलावले. तेथे जोशीं बरोबर सावतां बसलेले बघनू त्याला जरा
आियव वाटले. असेल कांपनीची प्रथा असे त्याला वाटले.
“ये राके श”जोशींनी स्वागत के ले. थोिे औपचाररक बोलणे
झाल्यावर त्याांनी र्फाइल मधनू एक लेटर काढले आवण सावतां ाक
ां िे
देत म्हणाले,”तम्ु हीच साांगा.”
घसा खाकररत सावांताांनी लेटर घेतले आवण
म्हणाले,”Raakesh, We regret to inform you that we do
not need your services with immediate effect.”
राके शचा क्षणभर कानाांवर ववर्श्ास बसेना. तरीपण स्वतःला
कसेबसे सावरून त्याने शाांतपणे ववचारले, “May I know
why?”
“जरूर, प्रोबेशन दरम्यान असे लक्षात आले आहे की तू
वररष्ठाांची अवज्ञा करतोस वकांबहुना तशी तल
ु ा सवयच आहे आवण
Insubordination in any form is not acceptable in this
company.”सावांत ठामपणे उत्तरले.
काही न साांगताच राके शला सवव सांगती लागली आवण
सावांताच्या उपवस्थतीचे कारण पण कळले. त्याने पटकन वनणवय
घेतला आवण सावतां पढु े काही However if you tender

apologies असे काही बिबित असताांनाच हात वर करून त्याांना
थाबां वले आवण शातां पणे म्हणाला,”Letter please.”
सावांत आवण जोशी या दोघाांनाही ही प्रवतवक्रया अनपेवक्षत
होती. आपल्या दरिावण्याला राके श घाबरून गयावया करे ल मग
आपण उपकार के ल्यासारखे दोन वदवसानां ी लेटर बदलनू देऊ
असेच त्याांनी गृहीत धरले होते. राके शच्या या पववत्र्याने ते
गिबिले.
“म्हणजे त,ू तल
ु ा.”ते कसेबसे म्हणाले.
“मलाच इथे काम करण्याची इच्छा नाही.”
जोशींनी सहेतक
ु पणे सावतां साहेबाच्ां याकिे बवघतले आवण
लेटर स्वतःकिे घेतले.
परत एकदा नीट वाचनू ते राके शला देत म्हणाले, “नीट ववचार
करून वनणवय घे.”
“सर, वजथे कामापेक्षा अहक
ां ार मोठा असतो वतथे न रावहलेले
बरे .”असे म्हणत वकांवचत हसनू राके शने त्यावर सही के ली आवण
त्याांची कॉपी परत के ली.
खरे म्हणजे इथेच प्रकरण सांपले होते पण राके शला आपण
इथेही नमवू शकलो नाही हे जाणवनू सावांत सांतापाने बेभान झाले

आवण तसेच रागाने उठले. त्याांनी के वबनचे दार अधववट उघिुन
धरले आवण तेथनू च जोराने ओरिून म्हणाले, “This way out.”
त्याच्ां या या अनपेवक्षत आवण अनावश्यक कृ तीने राके शचा
आतापयिंतचा कोंिून ठे वलेला सांताप उर्फाळून आला. वतररवमरीने
उठून तो दरवाज्या जवळ गेला. सावतां साहेबाच्ां या समोर उभे राहून
आवण नजरे ला नजर देत तो म्हणाला “सावांतसाहेब, आजची वेळ,
तारीख आवण तमु चे शब्द लक्षात ठे वा. एक ना एक वदवस मी याची
परतर्फेि कररन.”
असे म्हणनू तो मागे वळून न बघता सरळ कांपनीच्या बाहेर
गेला.
---------------*----------------

प्रकरण ३
सध्ां याकाळी जेव्हा मी त्याला भेटलो तेव्हा तो पणू वपणे शातां
झाला होता. उलट झाले ते एका परीने बरे च झाले असे तो म्हणाला.
मी पण नोकरी सोितो असे मी म्हणताच त्याने माझ्या कांपनीचे
अग्रीमेंट सहा मवहन्याांनी होणार आहे, ते झाल्यावर सोि असाही
सल्ला त्याने वदला. या मधल्या वेळात त्याने माके ट सव्हे,
बाधां काम, कांपनी करता लागणारे परवाने यावर काम करावे यावर
आमचे एकमत झाले. तसेच यानांतर या ववषयावर परत चचाव
करायची नाही हे ठरवनू आम्ही राके शचा स्वातांत्वदन साजरा के ला.
नोकरी सटु ल्यावर पाटी करणारे बहुदा आम्ही दोघेच अस.ू परत हा
ववषय कधीही काढायचा नाही असे ठरवनू च आम्ही घरी
जाण्यासाठी वनघालो.
हॉटेलबाहेर येताच मोकळ्या हवेत आम्हाला अवधकच छान
वाटले. खाणेवपणे जरा तब्येतीतच झाल्याने राके शने मला
त्याच्याकिेच मक्ु काम करण्यास साांवगतले. मी राके शकिे जात
आहे असे मी घरी आधीच सावां गतले असल्याने ते माझी वाट

बघणार नव्हतेच म्हणनू मी पण होकार वदला. त्याचे घर जवळच
असल्याने आम्ही पायीच जायचे ठरवले आवण चालू लागलो.
तशी वदवसाची गदी के व्हाच ओसरली होती. रहदारी पण कमी
झाली होती. र्फुटपाथवरील वकरकोळ ववक्रेते त्याांचा पसारा आवरत
होते. तेवढ्यात मला र्फुटपाथवर पथारी मािां ू न बसलेला एक
ज्योवतषी वदसला. तो साधारणपणे साठीच्या आसपास असावा.
सर्फेत कुिता, सर्फेत धोतर, सर्फेत पागोटे, खरु टी दाढी, झबु के दार
वमशा, सावळा वणव, कपाळावर दबु ोटी गांध अशी व्यक्ती अगदी
शाांतपणे इमजवन्सी लॅम्पच्या प्रकाशात पांचाांग वाचीत बसली होती.
इतराांप्रमाणे त्याचा पसारा काही जास्त नसल्याने असेल कदावचत
पण त्याला काही घाई वदसत नव्हती. मी राके शला त्याच्याकिे बोट
दाखवनू म्हणालो, “अरे तो बवघतला काय, कोण आहे?"
राके शने नीट न्याहाळून बवघतले आवण मला म्हणाला,
"ज्योवतषी वदसतोय पण कमाल आहे इतके वदवस मला कधीही
वदसला नाही.”
“तझु े लक्ष नसेल. चल आपण भववष्य बघ.ू ”
“काहीतरीच काय, मला मावहती आहे की तझु ापण
ज्योवतष्यावर ववर्श्ास नाही. कशाला उगाच गररबाची चेष्टा
करायची.”

“अरे चेष्टा म्हणनू नाही पण आज सववच दृष्टीने खास वदवस
आहे म्हणनू ववर्श्ास असो वा नसो बघयू ा काय आहे नशीब. वनदान
थोिी सावधवगरी तरी बाळगता येईल.”
"ठीक आहे”असे म्हणत वकांवचत नाराजीनेच राके शने होकार
वदला आवण आम्ही दोघेही ज्योवतष्यासमोर स्थानापन्न झालो.
ज्योवतषाने आमच्याकिे एकदा नजर टाकली, पांचाांग बाजल
ू ा ठे वनू
तो आमच्याकिे वस्थर नजरे ने बघत म्हणाला, "काय रे बाबाांनो,
बराच उशीर के ला यायला. म्हटलां येताय की नाही?"
आम्ही दोघाांनी एकमेकाक
ु पणे बवघतले. साधारण
ां िे सहेतक
पणे सवव ज्योवतषी उत्तम तावकव क, उपदेशक आवण सांभाषणकुशल
असतात त्याप्रमाणे हा पण आहे असा त्यातला गवभवताथव होता.
“आमचे भववष्य सागां ा पण अगोदर तमु ची दवक्षणा
साांगा”राके श सरळ मदु द्य् ावर आला.
“मी पोटाथी ज्योवतषी नाही. मला आज्ञा झाली तरच मी
भववष्य साांगतो, "
परत आम्ही एकमेकाक
ां िे बवघतले. अजनू एक व्यापारी
कौशल्य!.

“आवण आमचे भववष्य साांगा अशी तम्ु हाला आज्ञा
झाली.”मी म्हणालो.
त्याने होकाराथी मान हलववली.
“आता तम्ु ही आमच्या भतू काळातील एकदोन घटना साांगाल,
जसे लहानपणी खपू मोठया सांकटातनू वाचलो वगैरे नांतर मोघम
भववष्य खरे ना?”मी आगाऊपणे बोलताच राके शने माझ्याकिे
रोखनू बवघतले.
“आपले काय ठरले होते?”तो रागावनू म्हणाला.
“त्या पेटुरामकिे काही लक्ष देऊ नको.”ज्योवतषी शाांतपणे
म्हणाला आवण एक कागद आमच्याकिे देत यावर तमु ची नावे
आवण जन्मतारीख वलहा असे त्याने साांवगतले.
“अहो आम्हाला पवत्का नको आहे, “राके श कागद घेत
म्हणाला.
“पवत्के साठी नाही, तम्ु ही कळण्याच्या अवस्थेत आहे की
नाही हे बघण्यासाठी वलहा म्हणतो.”
यावर काही वाद न घालता आम्ही त्याच्या साांगण्याप्रमाणे
के ले. त्याने तो कागद वनरखनु बवघतला आवण बोलण्यास सरु वात
के ली.

“मी तम्ु हाला ग्रह, नक्षत् आवण ताऱयाांच्या जांजाळात न
गतांु वता एवढेच सागां तो की जे तमु च्या मनात आहे तसे होणार नाही
पण जे तम्ु ही कराल त्यात तम्ु हाला भरघोस यश वमळणार हे
नक्की.”
“म्हणजे?”राके शने ववचारले.
“शक
ां ा नतां र.”तो म्हणाला, “काय करायचे हे तम्ु हाला एक
अनभु वी माणसू साांगेल. र्फक्त तम्ु ही त्याला ओळखले पावहजे.”
“महाराज जरा समजेल अशा भाषेत साांगा.”मी म्हणालो.
“हे काम तझ्ु याच हातनू होईल आवण तझु ा वमत् पणू व करे ल.”तो
हसनू म्हणाला, “या कामात तमु च्या बायकाच
ां ा मोठा सहभाग
असणार आहे. वनयम एकच, कोणताही वनणवय चौघाांनी वमळून
घ्यायचा.”
“महाराज, इथे मात् तम्ू ही चक
ु ला.”राके श म्हणाला, “आमची
लग्नेच झाली नाहीत आवण अजनू तरी ववचार नाही.”
“ते सोिा येत्या पाच मवहन्यात तमु ची लग्ने होतील. नाही.
काही बोलू नकोस. मी बरोबर साांवगतले आहे.”तो म्हणाला.
आम्ही दोघेही जरा चवकत होऊन त्याच्याकिे बघत होतो

आवण तो हलके च 'अांतरीचा ज्ञानदीवा मालवू नको रे ' असे
म्हणत आवरासावर करीत होता. पिशी भरताच त्याने ती पाठीशी
घेतली आवण तो आम्हाला येतो असे म्हणाला. त्यासरशी राके शने
घाईने पाचशेची नोट काढून त्याचकिे वदली आवण म्हणाला,
“महाराज, तमु ची दवक्षणा.”
हातानेच ती मागे सारीत तो म्हणाला, “भववष्य खरे झाल्यावर
द्या.”
“असे कसे महाराज, तम्ु ही परत कुठे आवण कशावरून
भेटाल?”राके श वनग्रहाने म्हणाला.
“मी नसलो तरी दसु रा कोणी माझी प्रवचती देईल.
ओळखण्यासाठी र्फक्त अांतरीचा ज्ञानवदवा मालवू नको रे “असे
म्हणत आवण परत आम्हाला कोि्यात पािून तीच ओळ गणु गणु त
तो चालू लागला. त्याची चाल इतकी झपाट्याने होती की क्षणात
त्याची पाठमोरी आकृ ती वदसेनाशी झाली.
झाल्या प्रकाराने आम्ही जरा बवधरच झालो होतो. तेवढ्यात
एक मारुती कार आमच्याजवळ येऊन थाांबली.
“ओ बादशाओ, की गल है? रास्ता भल
ू गये हो क्या? कही
छोि द?ू ”गािीतनू च एक सरदारजी ओरिून म्हणाला.

हे ऐकताच आम्ही भानावर आलो. काही नाही, आम्ही
जवळच राहतो असे आम्ही त्याला सागां ताच तो कुछ हो तो बोलो,
शमावना नही म्हणत तो गेला. नांतर काही न बोलता आम्ही सरळ
राके शच्या घरी गेलो आवण ताणनू वदली.
---------------*----------------

प्रकरण ४
दसु ऱया वदवशी सकाळी उठल्यावर मला तर काही ववशेष
आठवत नव्हते पण राके श उर्फव वमस्टर परर्फेक्शवनस्ट काही
ववसरायला तयार नव्हता. त्याने झालेला सवव प्रकार साद्यांत वलहून
काढला व मला मेल के ला. कामाच्या रगाि्यात आम्ही तो प्रकार
ववसरून गेलो. राके श ठरल्याप्रमाणे कांपनी उभारण्यासाठी लागणारे
परवाने, जागेची आखणी, बँकेची कामे यात गकव झाला, मी माझ्या
नोकरीत. माझ्या कांपनीत पण वेतन कराराचे वारे वाहू लागले होते.
मध्यम कांपनी असल्याने मालक ठरवेल तेच होणार हे गृवहत होते
तरीपण काही ताण तणाव असतातच.
त्यातच माझ्या बाबतीत एक मजेदार घटना घिली. माझ्या
कांपनीचे बऱयाच वठकाणी वावषवक देखभालीचे करार होते कारण
वहवटांग वसवस्टम हा आमचा मोनोपली वबवझनेस होता आवण त्या
कररता लागणारा ववशेष परवाना आमच्याकिे होता. या सवव
कराराांचे दरवषी नतू नीकरण करणे कायद्याने आवश्यक होते.
कच्च्या मालाची भाववाढ, वेतनवाढ, नर्फा वगैरे बाबी गृहीत धरून
दरवषी साधारणपणे आठ ते दहा टक्के अशी या कराराांची वकांमत
वाढत असे. सरु वक्षतेचा मद्दु ा असल्याने कुरकुरत का होईना कराराचे

नतू नीकरण होत असे. त्यावदवशी काही पेपसववर नववन भाईच्या
ां
(कांपनीचे मालक) सह्या घेण्यासाठी मी त्याच्ां या के वबनमध्ये गेलो
होतो. आमच्या काँिॅक्ट सेलचे प्रमख
ु तपन दास तेथे आधीच
त्याांच्याशी बोलत होते म्हणनू मी परत जाण्यासाठी वळलो तर
नवीन भाईनीां हाक मारून बोलावले आवण बसण्यास साांवगतले.
दास जरा वचांतेत वदसले. ते नवीन भाईनाां म्हणाले, “तर हे असे
आहे. उद्यापासनू मी मवहनाभर रजेवर जाणार पण अजनू हे IPPचे
काँिॅक्ट काही वक्लअर होत नाही. मला त्याचीच काळजी आहे.
बाकी सवव काँिॅक्ट वक्लअर झाले आहेत.
दास हे कांपनीचे र्फार जनु े व ववर्श्ासू अवधकारी होते. नवीन
भाई पण त्याांना र्फार मान देत असत. त्यामळ
ु े ते शाांतपणे दास
बाबांनू ा म्हणाले, “तम्ु ही कसलीही काळजी न करता रजेवर जा.
सवावत महत्त्वाचे मल
ु ीचे लग्न आहे. काँिॅक्टचे काय हा वदनेश करे ल
वक्लअर.”
“नाही नववन, नसु त्या सह्या आणायच्या असत्या तर प्रश्न
नव्हता. पण तेथील काळे साहेब दहा परसेन्ट कमी करा म्हणनू
अिवत आहे. जे आपण अवजबात करू शकत नाही. मी स्वतः दोन
वेळा गेलो पण ते भेटले नाहीत. जनु ा माणसू आहे वदनेशला दाद
देईल असे वाटत नाही.”

“काका तम्ु ही उगाच काळजी करता. तम्ु ही सवव प्रकरण
वदनेशला समजनू सागां ा. आवश्यक पेपसव द्या आवण वनवातां रजेवर
जा.”नववनभाई म्हणाले. नांतर माझ्याकिे बघत म्हणाले, "वदनेश,
सगळी के स समजनू घे आवण ताबितोब IPPला जा. सह्या
घेतल्यावशवाय परत येऊ नकोस. नाहीच वमळाल्या तर वतकिूनच
राजीनामा पाठव.”
झाले मग काय बोलणेच खांटु ले असे म्हणत आम्ही दोघेही
बाहेर आलो. बाहेर येताच दास बाबू मला म्हणाले, “त्याचे बोलणे
मनावर घेऊ नको. त्याच्या समाधानाकररता तरी IPPला जाऊन
ये.”
“ठीक आहे.”
नतां र त्यानां ी मला सवव विटेल्स समजावनू सावां गतले आवण एक
र्फाईल मला देत म्हणाले, “अजनू काही लागले तर मला र्फोन कर.”
“सर, तम्ु ही गिबिीत असणार, माझा र्फोन वमस् झाला तर
काळजी करणार त्याऐवजी काही प्रॉब्लेम नसला तर मी र्फोनच
करणार नाही. थोिक्यात 'No news is good news' असे
समजा.”
ते थोिे ववचारात पिले मग थोिे हसनू म्हणाले, “ठीक आहे.
तसाही काय र्फरक पिणार आहे? होऊ दे तू म्हणतो तसे.”नतां र मात्

अवजबात वेळ न घालववता घरी जाऊन बॅग भरली व सरळ सांभाजी
नगरला प्रयाण के ले. सकाळी लवकर वनघाल्याने मी तेथे अकरा
वाजताच पोचलो. बरे होईल तीनपयिंत काम आटपले तर आजच
परतता येईल असे मनाशी म्हणत मी IPP कांपनीत पोचलो. तसा
मी येथे आधी दोनतीन वेळा आलो होतो म्हणनू मेन ऑवर्फस,
र्फॅक्टरी पररवचत होते. ऑवर्फसमध्ये जाताच मला समोरच गोरे
वदसले. त्याच
ां ी आवण माझी आधीची ओळख होतीच. त्यानां ी
वदलखल
ु ासपणे हसनू माझे स्वागत के ले.
“अरे वा, आज आमचे नशीब उजळले म्हणावे की काय?
साक्षात वदनेशने आम्हाला दशवन वदले. ' ते म्हणाले.
“करा चेष्टा गररबाची.”मी उत्तरलो.
“काय लाईनवर काही काम वनघाले आहे काय?”मी प्लॅन्टवर
काम करणारा आहे हे त्याांना मावहती होते.
“नाही हो. एकदम वेगळे काम आहे. AMC ररन्यू करायचे.”
“का? दासबाबू कुठे गेले?"
“त्याांच्या मल
ु ीचे लग्न आहे म्हणनू रजेवर गेलेत.”
“अरे हो, मी ववसरलोच होतो”असे म्हणनू आम्ही दोघेही
आत गेलो आवण त्याांच्या के वबनमध्ये बसलो.

त्यानां ी लगेच र्फोनवरून चहा साांवगतला आवण कॉन्िॅक्टची
र्फाईल बाहेर काढली.
“मी चेक के ले आहे. र्फक्त काळे साहेबाच
ां ी सही बाकी
आहे.”ते म्हणाले.
“सर जरा लवकर झाली तर बरे होईल. तीन वदवसाांनी काँिॅक्ट
सांपेल.”मी म्हणालो.
“अरे एव्हढी काय काळजी करतो. चल आताच घेऊ”असे
म्हणत ते र्फाईल घेऊन उठले आवण आम्ही दोघे काळे साहेबाांच्या
के वबनमध्ये घसु लो. काळे पच
ां ावनच्या आसपास असावेत. र्फार
खालनू जी माणसे कष्ट करीत उच्चपदी पोचतात त्याांच्या चयाव जरा
उग्र वदसतात. तशी त्याच
ां ी चयाव होती. त्याच्ां या चेहऱयावर No
nonsense here असा भाव होता. गोरें नी माझी ओळख करून
देत काँिॅक्टची मावहती साांवगतली आवण र्फाईल समोर ठे वली.
वतच्याकिे अवजबात लक्ष न देता त्याांनी मला ववचारले,
“दासबाबू का नाही आले?"
“त्याांच्या मल
ु ीचे लग्न आहे म्हणनू ते रजेवर आहेत.”मी
उत्तरलो.
तेवढ्यात गोरें चा मोबाईल वाजला. गोरे ताबितोब मोबाईल
कानाला लावीत बाहेर पिले. एवढा वेळ मी उभाच होतो. त्याकिे

सार्फ दल
ु वक्ष करीत ते म्हणाले, “म्हणनू त्याांनी एवढ्या महत्वाच्या
कामासाठी एका ज्यवु नअरला पाठववले. This is the way you
treat your customers.”
“तसे नाही सर, ते दोन वेळा आले होते पण तमु ची भेट झाली
नाही.”
"ओ हो. मला कल्पना नव्हती ते येणार आहेत अन्यथा मी
माझी कामे पढु े ढकलली असती.”ते उपरोधानी म्हणाले.
आता काहीही बोलले तरी हा माणसू वाकि्यातच जाणार हे
माझ्या लक्षात आले म्हणनू मी गप्प बसलो.
“या काँिॅक्टचे तरी तल
ु ा काय मावहती आहे?"
“सवव. मी प्रत्यक्ष काम पण के ले आहे.”
झाले. वठणगी पिायला एवढे वाक्य परु े से होते.
“तम्ु ही काम करता तर मग आम्ही काय इथे मग वपकवनकला
येतो काय?”ते मोठ्याने ओरिून म्हणाले.”तम्ु ही समोर जे ठे वाल
त्यावर सह्या करायला मी काय सह्याजीराव आहे काय? जा
आत्ताच्याआत्ता त्या गोरे ला पकिा आवण दहा टक्के वकांमत कमी
करून मग सवहसाठी आणा.”असे म्हणनू ते तािकन उठले आवण
वनघनू गेले. त्याांच्या आवाजाने बाहेर असलेली सेक्रेटरी काय झाले
हे बघण्यासाठी आत िोकावली. तीने नजरे नेच काय झाले असे

ववचारले. वतच्याकिे बघताच मी झालेला अपमान ववसरलो इतकी
ती सदांु र होती.
“त्याचां मानवसक सतां ल
ु न वबघिलां.”मी म्हणालो, “हे असे
नेहमीच वागतात काय? "
“कावहतरीच काय. मी पवहल्याांदाच त्याांचा आवाज एवढा
चढलेला ऐकला.”ती म्हणाली. वतचा आवाज पण मांजळ
ु होता.
“होतील बरे , चाांगल्या िॉक्टरला दाखवा.”मी र्फाईल घेत
म्हणालो, “बाय द वे, मी वदनेश अवस्थी, उद्यम इवां जवनयररांग. मी
या आधी तल
ु ा कधी बवघतले नाही अथावत मी या ऑवर्फसला
र्फारसा आलो पण नाही.”
“मी स्वरा “ती म्हणाली.
“पणू व नाव?”मी मद्दु ाम ववचारले.
“स्वराजां ली दलपतराय महाबळे र्श्रकर”ती शातां पणे उत्तरली.
असल्या प्रश्नाांची तीला सवय असावी.
“पत्ता नाही र्फक्त नाव ववचारले “मी गमतीने म्हणालो.
“पत्ता नाही र्फक्त नावच साांवगतले.”ती त्याच टोनींग मध्ये
म्हणाली. र्फाईल घेऊन मी परत गोरे साहेबाांकिे गेलो तर ते
के वबनमध्ये नव्हते. दहा पधां रा वमवनटानां ी ते आले. मी जेव्हा सवव

वृत्ताांत त्याांना जेंव्हा साांवगतला तेव्हा माझ्यापेक्षा त्याांनाच जास्त
वाईट वाटले.
“उगीच माझ्यामळ
ु े तल
ु ा बोलणी खावी लागली”ते हळहळत
म्हणाले.
“जाऊ द्या हो सर, बोलणी काही मला नवीन नाहीत. आता
पढु े काय करायचे तेवढे साांगा"
“आता काय? सत्तेपढु े शहाणपण चालत नाही बाबा. त्याांनी
एकदा िोक्यात एखादी गोष्ट घेतली की ते काही कोणाचे ऐकत
नाही. तेव्हा तचू काय परत एकदा काँिॅक्ट चेक कर आवण आठ
दहा टक्के कमी कर. नाहीतर माझी नोकरी गेलीच समज.”ते
कळवळून म्हणाले.
“काहीतरीच काय बोलता सर. इतक्या लहानश्या गोष्टीवरून
नोकरी कशी जाईल, तीही तमु च्यासारख्या माणसाची ! गेली तर
माझीच जाईल.”
“तू तरुण आहेस. तल
ु ा काही जबाबदाऱया नाहीत. पण माझी
मल
ु े अजनू वशकत आहेत आवण या वयात मला कोण नोकरी
देईल?"
“सर तम्ु ही काही काळजी करू नको. मी बघतो काय
करायचे.”मी असे म्हणनू कॉन्िॅक्ट परत चेक करायला घेतले.

“इथेच बसनू काम कर. मी जरा शॉपमध्ये जाऊन येतो. मला
उशीर झाला तर स्वरा बरोबर जेवायला जा पण काम झाल्यावशवाय
आज जाऊ नको.”असे म्हणत त्याांनी स्वराला बोलावले आवण तसे
साांवगतले. नांतर जवळपास तासभर काम के ल्यावर माझ्या लक्षात
आले की यात कमी करण्यासारखे काहीही नाही. अगदी
काटेकोरपणे दास बाबांनू ी काँिॅक्ट तयार के ले होते. दहा परसेन्ट कमी
करणे म्हणजे नक
ु सान सोसत काम करणे एवढेच झाले असते.
तेवढ्यात स्वरा आलीच.
“चल वदनेश, जेवायला जाऊ या.”ती म्हणाली.
“अजनू र्फक्त दहा वमवनटे. गोरें नी आजच्या आज काम सपां ले
पावहजे असे साांवगतले आहे. नाही तर त्याांची नोकरी जाईल असेही
ते म्हणत होते.”
“त्याांना काय गरज आहे नोकरीची?”स्वरा अगदी सहजपणे
म्हणाली.
“म्हणजे?"
“म्हणजे वाघाचे पजां े, “ती हसनू म्हणाली.”ते घरचे चागां ले
आहेत इतके की ते सहज तल
ु ा, मला आवण काळे साहेबाांना
घरकामाला ठे वू शकतात. र्फक्त स्वावभमानी असल्याने नोकरी
करतात इतके च.”

मी गोरें किे पाणी भरत आहे, स्वरा स्वयांपाक करीत आहे
आवण काळे साहेब झािूपोचा करीत आहे असे वचत् माझ्या
िोळ्यासमोर तरळले आवण नकळत मला हसू आले.
"अरे हसतो काय? मी खरे च साांगत आहे. ते खपू च साधे आवण
वनगवी आहेत म्हणनू कळून येत नाही.”
मी पटकन र्फाईल बदां के ली आवण म्हणालो, “चल, जेवनू
येव.ू ”
स्वरा म्हणाली की जवळच एक नववन िायनींग हॉल सरू
ु
झाला आहे तो िाय करू. म्हटले चला. रस्त्यात मी सारखा हाच
ववचार करीत होतो की गोरे माझ्याशी का खोटे बोलले असावेत.
तेवढ्यात मला राके शचा र्फोन आला. मी इतका ववचारात गढलो
होतो की मला ररांग वाजत आहे हे स्वराने लक्षात आणनू वदले.
“अरे र्फोन घे, तझु ी कोणी मैत्ीण असेल.”राके शचा आवाज
ऐकताच मला हायसे वाटले. मनात म्हणालो इतका हुकुमाचा
एक्का आपल्या जवळ असता आपण उगीच िोक्याला ताप करून
घेत आहोत. तेवढ्यात हॉल आल्याने मी स्वराला आत जाण्याची
खणू के ली आवण राके शशी बोलू लागलो.
"अरे तू कुठे आहेस आवण काय करत आहेस?”राके शने
ववचारले. त्याला मी थोिक्यात सगळे सावां गतले आवण ववचारले

की हे काय चालू आहे याचा तल
ु ा काही अांदाज येतो काय? त्यावर
तो शातां पणे म्हणाला, “काळे आवण गोरे याच्ां याबद्दल स्वरा सागां ते
ते खरे असेल तर ते दोघे वमळून काँिॅक्टची वकांमत कमी
करण्यासाठी हा खेळ खेळत आहे. हा एक मॅनेजमेंटचा प्रयोग आहे.
यामध्ये एकजण रागावतो तर दसु रा गोंजारतो. दोघेही एकदम
कधीच भेटत नाही. शेवटी आपण कांटाळून वकांवा दया येऊन ते
म्हणतील तसे करतो. हे मी वाचले आहे पण प्रत्यक्ष प्रयोग
पवहल्याांदाच बघतोय.”
“ते मरू दे, आता काय करायचे ते साांग.”
नतां र पाच वमवनटे त्याने आता काय करायचे ते सववस्तर
सावां गतले. त्यामळ
ु े माझ्यात एक नवीनच आत्मववर्श्ास आला.
इतका की मी आत स्वरासमोर जाऊन बसलो तेव्हा वतलापण
माझ्यातला बदल जाणवला.
“मैवत्णीने टॉवनक वदलेले वदसते कारण चेहरा र्फुललेला
वदसतो.”ती म्हणाली. इतक्या कमी वेळात आमची वेव्हलेंथ
चाांगलीच जळ
ु ली होती. खपू जनु ी ओळख असल्यासारखे आम्ही
चेष्टा मस्करी करू लागलो होतो.
“मैत्ीण नाही वमत्. त्याचे नाांव राके श आहे.”
“र्फास्ट फ्रेंि वदसतो.”

“नसु ता फ्रेंि नाही तर वर्फलॉसॉर्फर आवण गाईि पण आहे.”
“होय का, मग काय एव्हढा कानमांत् वदला वमत्ाने?"
“नसु ता कानमांत् नाही अतां रदृष्टी वदली.”
“अच्छा, मग सागां आता काय काय काय होणार ते “ती
वमस्कील पणे हसनू म्हणाली.
“आता आपण जेवणार आहोत आवण जेवताांना कामाची
चचाव नको.”
मग जेवतानां ा आम्ही एकमेकाच
ां ी घरची मावहती शेअर के ली.
स्वरा कांपनीच्या कॉलनीत वतच्या बाबाांबरोबर राहत होती. वतचे
बाबा सरकारी नोकररतनू नक
ु तेच वनवृत्त झाले होते. नातेवाईक
र्फारसे नव्हतेच आवण जे काही होते ते गावाकिेच होते. स्वरा
एकुलती होती त्यामळ
ु े ती कामावर गेल्यावर त्याांना वदवस खायला
उठत असे. माझ्रा एकाच गावात राहणाऱया नातेवाईकाांबद्दल ऐकून
वतला गांमत वाटली. अशाच हलक्यार्फुलक्या वातावरणात जेवण
झाले. जेवण खरे च छान होते. मी स्वराला म्हणालो की जर या
वाघवसहां ाांना भेटायचे नसते तर अजनू ही जेवतच बसलो असतो.
त्यावर ती हसनू म्हणाली, “बघू या, आता घोिामैदान जवळच
आहे.”

मी गमतीने तीला एवढेच म्हणालो, “तू िबल रोल असलेले
वहदां ी वसनेमे बवघतले आहे काय?"
“त्याचा इथे काय सांबांध?”ती गोंधळून म्हणाली.
“त्या सवव वसनेमात मध्यांतरानांतर एक बदल समान असायचा.
जे पात् आधी मार खात असायचे ते मध्यांतरानांतर मार द्यायला
सरुु वात करायच.ां आता इथे पण तेच होणार आहे.”
“वमस्टर वदनेश हा वहदां ी वसनेमा नाही. जेवढे बोलत आहे
त्याच्या वनम्म्याने तरी करून दाखव.”मॅिम, मी अजनू कावहच
बोललो नाही आवण जे मी बोलत नाही ते मी नक्कीच करतो.”असे
बोलत आम्ही ऑवर्फसमध्ये प्रवेश के ला.
-------------------*-------------

प्रकरण ५
काळे के वबनमध्ये कोणाशीतरी बोलत होते आवण गोरे गायब
होते.
“आता मला बघनू काळे त्या माणसावर ओरितील”मी
स्वराला म्हणालो. खरे च पाच वमनीटाांनी काळें चा ओरिण्याचा
आवाज ऐकू आला. थँक्स टू राके श.
ववस्मयाने माझ्याकिे बघणाऱया स्वराला मी म्हणालो,
“आता जेव्हा ते बोलावतील तेव्हाच मला साांग.” मी
स्वरासमोरच्या सोफ्यावर आरामात बसलो. तो माणसू वनघनू गेला.
नांतर दहा वमवनटे अशीच गेली. मी हलत नाही असे बघनू काळें नी
स्वराला हाक मारली आवण मला बोलावले. मी के वबनच्या
दारापयिंत गेलो आवण वतथनू च ववचारले, “सर, तम्ु ही मला
बोलावले?"
ते जागेवरूनच ओरिून म्हणाले, “तल
ू ा वेगळे बोलवावे
लागते काय? तझ्ु या काँिॅक्टची काळजी तल
ु ा नाही काय?"
मी र्फाईल घेऊन सरळ त्याच्ां या समोर जाऊन बसलो आवण
म्हणालो, “काळजी तर आहेच सर. पण तम्ु ही म्हणाला होता की

गोरे साहेबाांना बरोबर घेऊन ये आवण त्याांचा तर काही र्फोन लागत
नाही म्हणनू बाहेर बसलो होतो.”
“बर, बर सगळे च बॅररस्टर आहेत. स्वरा, गोरें ना बोलावां पाहू.
वदनेश तोपयिंत काय चेंजेस के लेस ते दाखव.”
“सॉरी सर, मी सवव प्रकारे चेक के ले पण कोठे ही कमी करता
आले नाही त्यामळ
ु े हे काँिॅक्ट आपल्याला रद्द करावे लागणार
आहे.”मी शाांतपणे म्हणालो.
सतां ापाने लाल होत काळे म्हणाले, “तू काय बोलतो आहे हे
तल
ु ा तरी कळते काय? कस्टमरला न सागां ता तू असे कसे एकतर्फी
काँिॅक्ट रद्द करू शकतो? तल
ु ा हा अवधकार कोणी वदला?"
राके शच्या वटप्स आठवत अवतशय नम्रतेने पण ठामपणे मी
म्हणालो, “एक मवहना आधीपासनू माझ्या कांपनीने काँिॅक्ट
ररन्यअ
ू ल साठी कागदपत्े सादर के ली आहेत तेव्हा हा वनणवय
एकतर्फी नक्कीच नाही. नक
ु सान सोसत कोणीही वबझनेस करू
शकत नाही. मला कांपनीने अवधकार वदलेत म्हणनू मी त्याचा वापर
करीत आहे.”
यावर काय बोलावे हे त्याांना सचु ले नाही कारण अशी
पररवस्थती वनमावण होईल हे त्याांनी गृहीत धरले नव्हते. तरीही ते रे टून

म्हणाले, “याचे काय पररणाम होतील याची तल
ु ा कल्पना आहे
काय?"
“र्फारतर मला बळीचा बकरा करण्यात येईल आवण माझी
नोकरी जाईल. मवहनाभर वसस्टीम झटके खाईल, तम्ु ही नशीबवान
असलात तर दघु वटना होणार नाही. नतां र उच्च पातळीवर बोलणी
होतील आवण काँिॅक्ट परत ररन्यू होईल.”मी शाांतपणे म्हणालो.
“एवढे सवव मावहती आहे तर आताच वकांमत कमी का करत
नाही?”त्याांनी ववचारले पण आवाज बराच खाली आला होता.
“मी आधीच सावां गतले आहे. नक
ु सान सोसत कोणी धदां ा करत
नाही. बरे ते जाऊ द्या. हे लेटर घ्या.”
“हे काय अजनू ?”त्याांनी लेटर घेत ववचारले.
“काँिॅक्ट टवमवनेशन लेटर. याची एक कॉपी मी र्फॅक्टरी
इन्स्पेक्टरला देण्यासाठी आता जात आहे. म्हणजे तीन वदवसा नतां र
वसवस्टमची पणू व जबाबदारी आमच्या कांपनीकिे कायदेशीर ररत्या
नसणार.”
तेवढ्यात गोरे आलेत. त्याांना बघताच मी उठलो आवण त्याांना
म्हणालो, “मी सरानां ा सवव सावां गतले आहे. आता मी शॉपमध्ये

जाऊन आमच्या लोकाांना पण कल्पना देणार आहे.”असे म्हणनू मी
सरळ बाहेर पिलो.
बाहेर येताच मी स्वराला म्हणालो, “तल
ु ा म्हणनू साांगतो,
आता जर हे वाघवसांह मला शोधतील तर शोधू दे पण अध्याव तासाने
मी येईन.”
स्वरा काळजीने म्हणाली, “जरा जपनू . ररबाऊांि झालां तर
महाग पिेल.”
“काही होत नाही. Don't fear when I am here.”
अधाव तास मी शॉपमध्ये जाऊन आमच्या लोकाांशी कामाची
चचाव के ली. ववशेष म्हणजे काळे साहेबाांनी येत्या तीन वदवसात
कामा सांदभावत काही सधु ारणा सचु ववल्या होत्या त्या खरे च
अवतशय सरु े ख होत्या. त्यासाठी लागणारे सावहत्य मी पण्ु याला
र्फोन करून ताबितोब बोलावले. दरम्यान मला दोन तीन कॉल
आले पण मी त्याकिे सार्फ दल
ु वक्ष के ले. अध्याव तासाने मी
सावकाश परत ऑवर्फसला गेलो आवण स्वराला म्हणालो की मी
आल्याचे काळें ना साांग.
“ते तल
ु ाच शोधत आहे.”
“म्हणनू च त्याांना साांग.”

वतने तसे साांगताच त्याांनी मला लगेच आत पाठव म्हणनू
सावां गतले. आत जातेवेळी मी वतला नाटकाचा शेवटचा अक
ां
बघायचा असेल तर आत ये असे म्हणालो. वतला पण उत्सक
ु ता
होतीच म्हणनू ती माझ्याबरोबर आत आली. जोिी आत बसलीच
होती.
आत जाताच काळें नी समोरच्या खचु ीकिे हात करीत
बसण्याची खणू के ली. नांतर सांभाषणाची सत्ू गोरें नी हाती घेतली.
“वदनेश, मी सराांना सवव ववस्ताराने साांवगतले आहे. माझ्या
आधीच्या विवर्फांगमध्ये काही गोष्टी वनसटल्या होत्या त्यामळ
ु े त्याांना
दहा टक्के मावजवन कमी करण्यासाठी स्कोप आहे असे वाटले. पण
आता सवव वक्लअर आहे आवण जी वकांमत आहे ती रास्त आहे असे
आम्हा दोघाांचेही मत आहे.”
मी मनातल्या मनात गोरें ना दाद वदली. त्याांचे 'र्फेस सेवव्हगां
टेवक्नक ' सवोत्तम होते. स्वतःकिे थोिा कमीपणा घेत त्याांनी
काळें चा इगो जपत मीच जणू काही वकांमत वाढवनू मागत आहे
असे वचत् उभे के ले होते. आता उगीच ताणनू धरण्यात अथव नव्हता
म्हणनू मीच म्हणालो, “ठीक आहे. माझी काहीच हरकत नाही. मग
हे काँिॅक्ट ररन्यू झाले असे मी समजू काय?"

“अथावत, “माझ्या समोर सह्या करीत काळे म्हणाले, “वदनेश,
सकाळी मी जरा जास्तच बोललो त्याबद्दल....”
ते पढु े काही बोलायच्या आत मी त्याांचे वाक्य अध्यावत
थाांबववत जाऊ द्या सर, कामाच्या भरात असे होतच असते असे
म्हणालो वशवाय इतक्या वसवनअर माणसाने एव्हढे बोलावे हे पण
माझ्यासाठी खपू होते. इतर वेळी मी इतकी बोलणी खातो की
तल
ु नेने हे हारतरु े च होते. म्हटले आपली झाकली मठु बरी.
पण त्याांना बरे वाटावे म्हणनू मी अजनू एक पस्ु ती जोिली
आवण त्याांना सावां गतले की त्यानां ी सचु ववलेल्या वतन्ही सधु ारणा
येत्या तीन वदवसात पणू व करण्यासाठी लागणारे मटेररयल उद्या
येईल. त्यावर मात् ते मनापासनू खश
ु झाले आवण त्याांनी मला तीन
वदवस थाांबनू त्या पणू व करण्याचे सचु ववले. एव्हढेच नव्हे तर त्याांनी
तीन वदवसाकरता माझी सोय कॉलनीतील गेस्ट हाऊस मध्ये
करण्यास स्वराला सावां गतले. मला काय आधां ळा मागतो एक िोळा
देव देतो दोन असे झाले.
मी, स्वरा आवण गोरे बाहेर येताच, गोरें नी र्फाईल स्वराकिे
वदली आवण ऑिवर कॉपी तीन वदवसाांत वदनेशकिे दे असे साांगनू ते
त्याांच्या के वबनकिे जाऊ लागले. नांतर अचानक त्याांना काहीतरी

आठवले आवण ते परत मागे वळून माझ्याकिे आले. मी स्वराकिून
माझी बॅग घेत होतो.
“अरे वदनेश, मला एक गोष्ट कळली नाही. तू जर कॉन्िॅक्ट
टवमवनेशन लेटर साहेबाांना वदले होते तर नवीन मटेररयल पण्ु याहून
का बोलावले?”ते वमवस्कल पणे म्हणाले.
“कारण ' तू रागाव, मी गोंजारतो ' हे िेवनगां माझेपण झाले
आहे.”मी त्याांच्या नजरे ला नजर देत म्हणालो.
यावर आम्ही वतघेही मोकळे पणे हसलो.
---------------*----------------

प्रकरण ६
ऑवर्फस सटु ल्यावर मी स्वराबरोबर कॉलनीतल्या गेस्ट
हाऊसला गेलो. कॉलनी छोटी पण टुमदार होती. सरळ रे षेतील
सबु क घरे , बाजल
ू ा र्फुटबॉल आवण वक्रके टचे मैदान, एक स्टेवियम
वजथे कांपनीच्या वावषवक स्पधाव होत असत आवण या सवािंना
जोिणारे छोटे िाांबरी रस्ते. रस्त्याच्याकिेला भरपरू झािे, ठराववक
अांतरावर असलेले सोवियम व्हेपरचे वदवे, बसायला बाक असे
रमणीय दृश्य होते. कॉलनीत काही आवश्यक दक
ु ाने, वपठाची
चक्की, एक छोटा दवाखाना आवण मेविकल शॉप असल्याची
मावहती स्वराने वदली. आम्हाला बाहेरुन सहसा काही आणायची
गरज पित नाही हे पण वतने साांवगतले. गेस्ट हाऊसपासनू स्वराचे
घर जवळ होते. गेस्ट हाऊस पण छान होते पण जेवणासाठी कांपनीत
जावे लागणार होते. म्हणनू स्वराने रोज वतच्याकिे जेवण्यास
साांवगतले. तेवढीच बाबाांना पण कांपनी होईल असे ती म्हणाली. या
प्रस्तावाला मी नकार देणे शक्यच नव्हते.
तेवढ्यात मी नववनभाई आवण दासबाबू याांना र्फोन के ला
आवण वृत्ताांत साांवगतला. मोबाईल वखशात ठे वताच वतने
नाटकाच्या लेखकाला कळवणार नाही काय असे ववचारले. वतच्या

प्रश्नाचा रोख ओळखनू मी पण वतला तो र्फोन खास असल्याने रात्ी
झोपण्यापवू ी होईल असे सावां गतले. नतां र आम्ही सरळ वतच्या घरीच
गेलो. वतने माझी व बाबाांची ओळख करून वदली. आमचे
जमायला र्फारसा वेळ लागला नाही. वतचे बाबा बहुश्रतु होते. त्याांना
कोणी श्रोता वमळत नव्हता हा त्याांचा मख्ु य प्रश्न होता. जन्ु या वहदां ी
गाण्यापासनू ते जॉिवनच्या वनवाववसताांच्या प्रश्नाांपयिंत कोणताही
ववषय त्यानां ा वज्यव नव्हता. त्यामळ
ु े ते लगेच खल
ु ले. नतां रचे तीन
वदवस झपाट्याने गेले. काम सांपल्यावर काळें ना ते दाखववले. ते
अथावतच खश
ु झाले. मी खरे तर त्याच वदवशी वनघू शकलो असतो
पण स्वराने आग्रह के ला म्हणनू दसु ऱया वदवशी सकाळी वनघायचे
ठरवले. त्या रात्ीचे जेवण एकदम खास झाले. बाबा पण खश
ु ीत
होते. जेवण झाल्यावर जरा वर्फरून येतो असे म्हणनू मी आवण स्वरा
बाहेर पिलो.
कॉलनी सोिताच कांपनीकिे जाणाऱया रस्त्यावरून आम्ही
वर्फरावयास वनघालो. रस्त्यावर तरु ळक उजेि होता. वटपरू चाांदणे
कॉलनी आवण मैदानावर पसरले होते. मी तसा काही कववमनाचा
नाही पण ते रे खीव वातावरण, वनशब्द शाांतता आवण पसरलेले
वटपरू चाांदणे याांनी वमळून मनावर एक गारुि के ल्यासारखे झाले

होते. असे वाटत होते की असेच सांथपणे चालत राहावे. नकळत
आमचे हात गांर्फ
ु ले गेले आवण स्वरा म्हणाली, "उद्या तू जाणार?"
“होय.”
“बाबा गेले तीन वदवस र्फार खश
ु ीत होते. एवढे आनांदात मी
त्याांना कधीच बवघतले नाही.”
“आनांद साांसवगवक असतो.”
“चल, परत जाऊ या.”
न बोलताच मी परतलो आवण आम्ही परत काही न बोलता
चालू लागलो. वातावरणाचा प्रभाव अजनू मनावर कायम होता.
बहुतेक वतच्याही मनावर तेच गारुि झाले असावे. कारण मी वतला
घरापयिंत सोिले आवण अचानक आम्ही एकदमच एकमेकाच
ां े
दोन्ही हात हळुवारपणे हाती घेत ववचारले, “आपण के व्हा लग्न
करायचे?"
आपण काय बोललो हे लक्षात येताच लाजनू ओजां ळीत
आपला चेहरा लपववत ती घरात पळाली आवण मी गेस्ट
हाऊसला परतलो.
दसु ऱया वदवशी स्वराच्या र्फोननेच मला जाग आली. अहो
महाराज पण्ु याला जायचे की नाही? ती ववचारत होती. लवकर

तयार होऊन ये आवण हो बाबाांना मी सांध्याकाळी साांगणार आहे
असे म्हणनू वतने र्फोन कट के ला. अध्याव तासात तयार होऊन आवण
बॅग घेऊन मी वतच्याकिे गेलो. बाबा वाटच बघत होते. चहा घेता
घेताच मी कॅ ब बक
ु के ली. स्वरा कप आत ठे वायला गेली तेवढ्यात
बाबा अनपेवक्षतपणे म्हणाले, “वदनेश, माझ्या मल
ु ीला सख
ु ात
ठे वशील ना?”
मी चमकून त्याांना ववचारले, “म्हणजे स्वराने तम्ु हाला...?"
“नाही वतने काही साांवगतले नाही. पण या गोष्टी सहज ओळखू
येतात.”
“तम्ु ही कसलीही काळजी करू नका.”असे म्हणत मी आईचा
आवण राके शचा नांबर त्याांना वदला.
तेवढ्यात स्वरा बाहेर आल्याने आमचे बोलणे थाांबले आवण
बाहेरून कॅ बवाल्याने पण हॉनव वदला. मी पटकन बाबाच्ां या पाया
पिलो आवण उजवा हात त्याांच्या समोर पसरून म्हणालो,
“भातक?"
ते खदखदनू हसले आवण माझ्या हातात शांभराची नोट कोंबनू
म्हणाले, “हे घे, काहीतरी घेऊन खा आवण आईला साांगू नको.”

स्वरा िोळे ववस्र्फारून हा प्रकार बघत होती. शेवटी न राहवनू
ती ओरिलीच, “वदनेश हा काय प्रकार चालू आहे मला कळे ल
काय?"
बाबानां ा ववचार असे म्हणत मी कॅ बमध्ये बसलो आवण
वनघालो.
घरी कसे साांगायचे हा प्रश्न माझ्यासमोर अवजबात नव्हता
कारण आमच्याकिे या बाबतींत पणू व स्वातांत्र्य होते. त्यामळ
ु े घरी
गेल्यावर थोि्या वेळातच मी आईला झालेली घिामोि साांवगतली.
वतने शातां पणे सवव ऐकून घेतले आवण स्वराला आवण वतच्या
बाबाांना सट्टु ीच्या वदवशी बोलावनू घेण्यास साांवगतले. आधी मल
ु गी
तर बघू दे असे वतचे म्हणणे पिले. योगायोगाने राके श पण तेव्हा
घरीच होता. आईचे बोलणे होईस्तोवर तो गप्पच होता. तेवढ्यात
आमच्या घरी कसल्या तरी मल
ु ाखतीच्या वनवमत्ताने आलेली
शारदा ही आईच्या मैवत्णीची मल
ु गी आली. ती पण इवां जवनयर
होती. आमचे घर मध्यवती असल्याने कोणी परीक्षेच्या वनवमत्ताने
तर कोणी वधवु र सांशोधनासाठी अश्या ववववध कारणाांनी भरलेले
असे. त्यातही आईची वृत्ती माणसे जोिण्याची असल्याने वतला
यात स्वारस्य होते. तसे वतने बसल्या जागी आठ दहा लग्ने सहज

जमवली असतील. तर ही शारदा नेमकी राके श आल्यावरच का
येते हे इतरवेळी माझ्या लक्षात आले नसते पण आज आले.
म्हणनू मी मद्दु ाम आईला म्हणालो, “आई आता माझी
काळजी करू नकोस. या राके शचा ववचार कर नाहीतर तो म्हणेल
त्याची कोणीच काळजी करत नाही.”
काही न समजनू आई म्हणाली, “खरच की, तमु चे जळ्
ु याांचे
दख
ु णे आहे हे मी ववसरलेच होते. साांग बाबा राके श तझ्ु या काय
अपेक्षा काय आहेत.”
राके श म्हणाला, “आई, तू सागां शील त्या मल
ु ींबरोबर मी लग्न
करे न.”
त्याच्या या म्हणण्यामागे एक पार्श्वभमू ी होती. आम्ही दोघेही
कॉलेज मध्ये असता राके श होस्टेलवर राहात असे. एकदा मी
त्याच्या रूमवर गेलो असता तो तापाने र्फणर्फणलेला वदसला. मी
सरळ त्याला उचलनू घरी घेऊन आलो. आमच्या घरी असे प्रकार
नवीन नव्हते. दोन तीन वदवसाांनांतर तापाचा जोर ओसरताच आईने
त्याला घरच्या कोणाला बोलवायचे काय असे ववचारल्यावर त्याने
मला घर नाही असे साांवगतले होते. त्यावरून आईने त्याला परत
असे बोललास तर र्फटके वमळतील, आजपासनू हेच तझु े घर असे

बजावले होते. तेव्हापासनू तो र्फक्त आई आवण माझ्याशी
मोकळे पणाने बोलत असे.
“ते काही साांगू नको. वदनेश पण असेच म्हणायचा. पण तू हा
असा अबोल, तझु ी काळजी घेणारी, तल
ु ा समजनू घेणारी अशी
मल
ु गी शोधावी लागेल.”
तेवढ्यात शारदेने राके शसमोर विश ठे ववलपण होती आवण
ती राके शजवळ सहजगत्या येऊन बसली.
आई पढु े बोलतच होती, "वदन्या, हे सवव तझ्ु यामळ
ु े झाले आहे.
ते वनस्तरावे पण तल
ु ाच लागेल. ताबितोब गरुु जींना बोलाव.
त्याांची आवण माझी यादी तािून बघू आवण वधसू ांशोधन सरू
ु करू.”
आई बोलत असता शारदा राके शला हाताने ढोसनू काही बोल
असे सचु वीत होती तर राके श बोलायला घाबरत होता. शेवटी
शारदेने टेबलाच्याकिेशी मला वदसेल असे हात जोिले. आमच्या
कावतवकेयाने (राके शने) पण अनक
ु रण के ले.
म्हणजे आमच्या घरातच ही प्रेमकहाणी घित होती तर. शेवटी
मीच आईला हसनू म्हणालो, “आई, तू उगीच काळजी करते. तू
म्हणते तशी मल
ु गी राके शच्या बाजल
ू ाच बसली आहे. जरा नीट
बघ.”

मग काय, तोर्फेचा भविमार झाला. वनष्पन्न एवढेच झाले की
रवववारी स्वरा आवण बाबा याच्ां या बरोबर शारदेचे आईबाबा पण
आले. बरोबर मवहन्याने दोन्ही लग्ने एकाच माांिवात लागली.
---------------*----------------

प्रकरण ७
नववनभाई, दासबाब,ू काळे आवण गोरे आवजवनू लग्नाला
आले होते. माझी सेक्रेटरी पळवली म्हणनू काळे साहेबाांनी
नववनभाईकिे
ां तक्रार के लीच. राके शच्या आधीच्या कांपनीतील
सहकारीही आले होते. सावतां साहेब सोिून. लग्नाची नवी नवलाई
ओसरताच आता आम्ही चौघेही जोमाने कामाला लागलो. शॉप
उभारणीचे काम जोरात सरू
ु होतेच. माझ्याही कांपनीचे ऍवग्रमेंट
झाल्याने मी ठरल्याप्रमाणे राजीनामा वदला. नववनभाईनीां
थाांबवायचा प्रयत्न के ला पण मी नम्रपणे नकार वदला.
इकिे राके शने परवाने, प्रमाणपत्ाची सवव कामे पणू व के ली
होती. रें गाळले होते ते र्फक्त बँकेचे कजव. वतथे मात् तारीख पे तारीख
चालू होते. बरे चसे बाांधकामाचे सावहत्य येऊन पिल्याने आम्ही
एक रखवालदार ठे वला होता. त्याला एक कामचलाऊ टपरी पण
करून वदली होती. आमच्या बाजल
ू ाच गोपाल इवां जवनयररांग या
कांपनीचे बाांधकाम सरू
ु होते. तशी ती कांपनी बरीच मोठी होती पण
बाांधकाम मात् र्फारच सांथ गतीने सरू
ु होते. आजबू ाजल
ू ा पण
पाचसहा छोट्या कांपन्या होत्या. त्यासवावसाठी एक टपरी वजा
हॉटेल सरू
ु झाले होते. तेथे र्फक्त चहा नाश्ता वमळत असे. अशाच

एका सायांकाळी मला गोपाल इवां जवनअररांगच्या आवारात एक
वयस्कर गृहस्थ खचु ीत बसलेला वदसला. जवळ जाताच बवघतले
तर एक मी त्याला आधी कधीच बवघतले नव्हते. मी सरळ
टपररवरून दोन चहा घेवनू त्याच्याकिे गेलो.
“नमस्कार, गरम चहा घ्या, “मी त्याांना चहा देत म्हणालो, “मी
वदनेश, बाजल
ू ाच आमचे बाधां काम सरू
ु आहे.”
“मी शांकर राठी. तम्ु ही कशाला त्ास घेतला?”चहाचा कप घेत
ते म्हणाले.
“त्यात कसला आलाय त्ास? म्हटले तम्ु ही एकटेच बसलाय,
कांटाळला असाल घ्यावा चहा बरोबर.”
“तमु चे काय प्रॉिक्ट आहे?"
“वॉवशांग मशीन. पण मध्यमवगीयाां साठी खास बनववलेले"
"के व्हा लाँच होणार?"
“सध्या बोिाववरच आहे पण सहा मवहन्यात करायचा ववचार
आहे.”
“मार्फ करा, मी जरा जास्तच चौकश्या करत आहे पण त्या
मानाने जागा जरा लहान नाही काय?"

तेवढ्यात मला राके श येताांना वदसला. मी त्याला हाक मारून
बोलावले आवण ओळख करून वदली.
“हा माझा वमत् आवण पाटवनर.”
ते कौतक
ु ाने म्हणाले, “बऱयाच वषािंनी कोणी धिपिणारे तरुण
भेटल्याने र्फार आनांद झाला.”
नतां र त्याांनी मशीनबद्दल आवण आमच्या योजनेबद्दल
थोिीर्फार मावहती ववचारली ती आम्ही अथावतच आनांदाने परु वली.
सवव ऐकून झाल्यावर ते जरा ववचारात पिल्यासारखे वाटले. म्हणनू
राके शने त्याांना आमचे काही चक
ु त आहे का असे ववचारले.
त्यावर ते शातां पणे म्हणाले, “मी स्पष्ट पणे यावर बोललो तर
तम्ु हाला राग तर येणार नाही?"
“अवजबात नाही. घरी व्यवसायाची पार्श्वभमू ी नसल्याने मळ
ु ात
आम्हाला यावर कोणी काही मागवदशवन करतच नाही. जे काही
सेवमनार मध्ये साांवगतले जाते तेववढच ऐकीव मावहती आम्हाला
आहे.”
“मला दोन गोष्टी खटकत आहे. एक, तमु चे जे प्रॉिक्ट आहे ते
मजबतू आहे, आटोपशीर आहे आवण कामाला उत्तम आहे. हाय
र्फाय गोष्टींना र्फाटा वदल्याने तम्ु ही इतराांपेक्षा वीस टक्क्याांनी वकांमत

कमी ठे वू शकाल आवण तमु चा ग्राहक प्रामख्ु याने मध्यमवगीय
असणार. बरोबर?"
“बरोबर "
“वकांबहुना 'मध्यमवगीय लोकाांसाठी खास' अशी जावहरात
करण्याचे तमु च्या मनात घोळत असणार. पण मला वाटते इथेच
खरा धोका आहे. कोणत्याही गृवहणीला वतच्या मैवत्णी, शेजाऱयाां
जवळ असे साांगायला कधीच आवित नाही की अमक
ु एक वस्तू
स्वस्त आहे म्हणनू आम्ही घेतली. नाहीतर एव्हढे गरीबाकररता
म्हणनू गाजावाजा करीत आणलेले िँि आदळले नसते. बघा हे
गृवहणींचे मानसशास्त्र आहे. कोणत्याही सेवमनारमध्ये हे साांगत
नाही.”
“दसु री गोष्ट?”राके श.
“तम्ू ही एकाच प्लॅनवर अवलांबनू आहात. उदाहरणाथव बँकेचे
कजव मजां रू झाल्यावर काम सरू
ु करू. देव करो तसे न घिो पण
समजा बँकेने वेळेवर कजव नामांजरू के ले तर? शेवटी ती एक सांस्था
आहे, वतचे वनयम वेळेवर बदलू शकतात हे गृहीत धरून तमु चे
वकमान तीन तरी पयावयी प्लॅन्स तयार असले पावहजेत.”
“तम्ू ही एखादा पयावयी प्लॅन सचु वू शकता?”राके श.

आपले कािव मला देत ते म्हणाले, “जरूर. माझे येथील विश
अँटीनाचे काम रखिले आहे. तमु चे बाधां काम आवण असेंम्बली
लाईन तयार वदसत आहे. थोिे र्फेरर्फार के ले तर तमु चेही काम होईल
आवण माझेही. तमु ची तयारी असल्यास ते तम्ू ही करू शकता. या
पत्त्यावर के व्हाही येऊन भेटा. तेथे आपण सववस्तर बोलू आवण हो
तमु च्या बाकीच्या पाटवनसव बरोबर पण चचाव करा.”
असे गमतीने म्हणत ते जाण्यासाठी उठले.
आम्ही दोघेही जरा ववचारात पिलो होतो. घरी चौघेही वमळून
ठरवू असा ववचार करीत आम्ही घरी गेलो.
जेवण झाल्यावर आम्ही चौघेही एकत् बसलो. राठींशी झालेले
बोलणे राके शने सववस्तर साांवगतले आवण प्रत्येकाचे मत ववचारले.
त्याचां े गृवहणींबद्दलचे मत आहे ते खरे आहे असे शारदा आवण
स्वरा म्हणाल्या.
“पण आता त्याचा ववचार का करायचा.”मी ववचारले.
“कारण बँकेने आपले लोन नामांजरू के ले आहे. मॅनेजर म्हणतो
की हेि ऑवर्फसने ररजेक्ट के ले.”राके श शाांतपणे म्हणाला.
“ऐनवेळी बँक असे कसे करू शकते.”मी वचिून ववचारले.
“करू शकते. राठींचा एक एक शब्द आठव. म्हणनू तर मी
त्याांना पयावय ववचारला.”

“पढु े काय?”स्वरा.
"राठींची ऑर्फर स्वीकारायची म्हणजे काम सरू
ु होईल. काही
उलाढाल होईल. अनभु व पण गाठीशी येईल. तात्परु ता तरी वॉवशांग
मशीनचा प्रोजेक्ट बाजल
ू ा ठे व.ू ”
असे म्हणताांना राके शला वाईट वाटत असले तरी त्याने तसे
दशवववले नाही.
शेवटी सवावनमु ते मी आवण राके शने दसु ऱया वदवशी राठींना
भेटावे असे ठरले.
गोपाल भवनला पोचताच मी राठींनी वदलेले कािव जे नीटसे
वाचले पण नव्हते ते गेटवर दाखवताच जणू जादचू ी कािां ी
वर्फरववल्यासारखा पररणाम झाला आवण पाच वमवनटाांत एका
प्रशस्त के वबन मध्ये आम्ही दोघेही दाखल झालो. एका भल्या
मोठ्या टेबलाच्या मागे ररव्हॉलववगां चेअरमध्ये आम्हाला काल
भेटलेले गृहस्थ, शांकर राठी बसलेले होते. आम्ही येताच ते लगेच
उठून जवळ आले आवण हस्तोलांदन करत हसनू म्हणाले, “या या.
गोपाल इवां जवनयररांग मध्ये आपले स्वागत आहे.”
आपण ज्याला काल टपरीवरचा चहा पाजला तो गोपाल
इवां जवनयररांगचा मालक असल्याचे कळल्याने मला तर र्फारच लाज
वाटू लागली. तल
ु नेने राके शची वस्थती बरी होती.

"सॉरी सर, मला कल्पना नव्हती की आपण..”मी कसाबसा
बोलायचां प्रयत्न के ला.
“अरे , सॉरी कशाबद्दल. उलट मीच तम्ु हा दोघाांचेही आभार
मानायला हवेत. माझ्या प्रॉब्लेमवर तमु च्या िायरे क्टर बोिावने र्फार
लवकर वनणवय घेतला म्हणनू . बर आता प्रमख
ु ववषयाकिे वळू.
नको, आधी चहा घेव,ू काय वदनेश?”असे म्हणत पाच वमवनटात
त्याांनी आमचा सांकोच घालवला. चहा घेताांना त्याांनी जणू काय
कालचे बोलणे पढु े सरू
ु के ले. त्याांनी हे पण आम्हाला साांवगतले की
सध्या जरी विश अँवटनाची भरपरू मागणी असली तरी ती कायम
राहील हे गृहीत धरू नका. अशा प्रॉिक्टच्या शोधात राहा ज्याची
उद्योगाला सतत गरज भासते. तोपयवन्त कोणत्याही कामाला नाही
म्हणू नका.
नांतर त्याांनी सांबधां ीत ववभागाच्या प्रमख
ु ाांना बोलावनू आपले
विश अँवटनाचे काम हे करणार आहेत तरी यानां ा काय लागेल ती
मदत करा पण तीन वदवसात काम सरू
ु होईल हे बघा असे
साांवगतले.
यानतां र मात् आम्ही नेटाने काम के ले. वेळप्रसांगी स्वतः काम
के ले पण सवव ऑिवसव वेळेवर पणू व के ल्या. मोठ्या कांपन्याांना
लागणारे सटु े पाटव बनववण्यास आम्ही सरु वात के ली. सचोटी,

गणु वत्ता आवण वेळेत परु वठा करणे या आमच्या वैवशष्ट्याांमळ
ु े
लवकरच आमचे नाव झाले. बघता बघता आमच्या 'भरोसा'
लहानश्या कांपनीचा ववस्तार वाढला. सरु वातीला दहा कामगार होते
ते वाढून तीस झाले. जसा व्याप वाढला तशी कुशल कामगाराांची
गरज भासू लागली. हेि हटां र ही एक एजन्सी आम्हाला लागणारे
सवव प्रकारचे मनष्ु यबळ परु वीत असे. अशी वेगळी एजन्सी असली
तर आपला बराच वेळ आवण पैसा वाचतो. जावहरातीपासनू ते
मल
ु ाखतीपयिंत सविं तेच बघतात आपण र्फक्त आपल्या अपेक्षा, देऊ
के लेला पगार त्याांना कळववल्या की झाले. त्याांना योग्य वाटणारे
दोन वकांवा तीन उमेदवार ते समिु मथां न करून आपल्याकिे
पाठवतात. एजन्सीचे सांचालक वेदपाठक आता चाांगल्याच
पररचयाचे झाले होते.
एव्हढे सवव असले तरी राके शला आवण मला पण एका गोष्टीचे
वैषम्य सतत वाटत असे. ते म्हणजे आमचे स्वतःचे असे काही
प्रॉिक्ट नव्हते याचे. जे काही होते ते उत्तम असले तरी तसे आम्ही
परावलबां ीच होतो. स्वरा आवण शारदा याांना पण ती खांत होतच.
िोळे आवण कान उघिे ठे वा, तम्ु हाला जरूर ते सापिेल हा राठींचा
मांत् आम्ही चौघेही ववसरलो नव्हतो.
---------------*----------------

प्रकरण ८
स्पेअर पाट्वस बनववणे आवण ववकणे हे जेवढे सोपे वाटते
तेवढे नसते. के वळ आम्ही गणु वत्ता आवण दजाव राखतो असे म्हणनू
जर कोणी या धांद्यात उतरे ल तो वटके लच असे नाही. इथेही जे
प्रस्थावपत असतात ते तम्ु हाला वटकू देत नाही. त्याच्ां याशी स्पधाव
करताांना सवव मागव चोखाळावे लागतात. असाच एक प्रसांग
आमच्याबाबतीत पण घिला. सवव मोठया कांपन्यात कॉस्ट
कांिोवलांग सतत सरू
ु असते. त्याांच्या प्रॉिक्टच्या वकांमती वाढू न
देण्यासाठी वकांवा मयावदते ठे वण्यासाठी हे आवश्यक असते.
खाजगी क्षेत्ात पण कोटेशन देतेवेळी सांगनमत करणे वकांवा रे ट
जास्त कोट करणे, ऑवर्फससव वर्फतववणे हे प्रकार होतातच. उगीच
सरकारी क्षेत्ाला त्यासाठी नावे ठे ण्यात अथव नाही. र्फरक असला
तर प्रमाणात आहे आवण जर उघिकीला आलेच तर घेण्यात
येणाऱया कृ तीला आहे. खाजगी क्षेत्ातपण चौकशी सवमती
नेमण्यात येत,े सवव बाजू ऐकून घेण्यात येतात. कृ ती मात् ताबितोब
होते. नकळत आम्ही अशाच एका प्रसगां ात अिकलो. झाले असे
एक प्रवसद्ध ऑटो कांपनीने त्याांचे बरे चसे स्पेअर पाट्वस बाहेरून
करून घेण्याचे ठरववले आवण त्यासाठी कोटेशन्स मागववले.

कोटशन्स ऑन लाईन भरायचे असल्याने बाकी स्पधवक कोण
आहेत याची कल्पना नव्हती. आम्हीपण आमच्या आवाक्यात
असलेल्या चार पाच पाट्वसचे कोटेशन भरले. जेव्हा कोटेशन्स
ओपन झाली तेव्हा लक्षात आले की इथे पण लॉबी कायवरत आहे
आवण तीन कांपन्या सोिल्यास बाकी कोणालाही ते काम वमळू देत
नाही. त्यातही चाांिक इवां जवनयररांग म्हणनू जी कांपनी होती ती र्फार
आक्रमक होती. त्याांनी सरळ आमच्याशी सपां कव के ला आवण
साांवगतले की कोटेशन मागे घ्या. राके शने ताबितोब उत्तर वदले की
मागे घेण्यासाठी भरले नाही. ते पण वचवट होते. त्याांनी साांवगतले
की तम्ु ही माघार घ्या. तमु च्या वदलेल्या वकांमतीला तम्ु ही तयार करा,
आम्ही ववकत घेऊ पण इथे आम्हाला कोट करू द्या. त्यावर
राके शने त्याांना नम्रपणे नकार वदला आवण ते चारही पाट्वस
आम्हाला वमळाले. खरे म्हणजे इतरापां ेक्षा आमचे अवतररक्त खचव
कमी असल्याने आम्हाला ते काम वमळाले होते. 2010च्या
दरम्यान वीस लाखाची ऑिवर म्हणजे बरे च मोठे काम होते. चाांिक
इवां जवनयररांग ही गोष्ट काही ववसरायला तयार नव्हते हे आम्हाला
ऑिवर देणाऱया सयाजी ऑटोतील बोस नावाच्या अवधकाऱयाने
सावां गतली आवण काळजी घेण्यास बजावले. खरे म्हणजे
व्यवसायात या गोष्टी घितच असतात. चाांिक इवां जवनयररांग मधील

रामप्रसाद हे पचेस ऑवर्फसर ज्याांच्याकिे हे काम होते ते र्फारच
नाराज असल्याचे ही त्याांनी सावां गतले.
हे राके शने आमच्या मीवटांगमध्ये साांवगतले.
“नाराज असेल तर असू दे,”सवव कळल्यावर मी बेवर्फकीरीने
म्हणालो.
“नाही वदनेश. आपण त्याांची मक्तेदारी मोिली आहे. ते
आपल्याला हरप्रकारे त्ास देण्याचा प्रयत्न करतील.”
“म्हणजे काय करतील? मी त्या रामप्रसादला एक दोन वेळा
भेटलो आहे. मला तर तो माणसू चाांगला वाटलां. त्याने माझे
अवभनदां न पण के ले.”
“मग तो काय उघिपणे तल
ु ा धमकी देईल का? आता ऑिवर
पणू व होईपयिंत तो काहीही करणार नाही. ऑिवर पणू व झाल्यावर
सयाजीतील त्याचे कॉन्टॅक्टस वापरून आपल्याला त्ास देईल.
त्याने नक्कीच सयाजीतील काही ऑवर्फससव मॅनेज के ले
असणार.”राके श म्हणाला,”म्हणनू आपण सरु वातीपासनू दक्षता
घ्यायला पावहजे.”
“त्या कोणत्या?”शारदेने ववचारले.

“प्रत्येक गोष्टीचा रे कॉिव ठे वनू , अगदी मटेररयल टेवस्टांगपासनू
ते र्फायनल विस्पॅचपयिंत प्रत्येक कृ तीचा रे कॉिव ठे वा.”राके शने
बजावले.
ठीक आहे असे म्हणनू सगळे कामाला लागले. ठरलेल्या
तारखेच्या तीन वदवस आधीच पवहला लॉट तयार झाला.
विस्पॅचच्या आधी आम्ही चौघेही परत ऐकदा जमलो. अजनू काही
करायचे रावहले आहे काय? असे राके शने ववचारताच स्वराने
ववचारले, “माझी एक शक
ां ा आहे.”
“मोकळे पणाने बोल.”राके श म्हणाला
“आपल्या पाट्वससारखे अजनू कोणाचे पाट्वस असले तर
ओळखायचे कसे?”स्वरा म्हणाली.
“आपण लॉट चेवकांगला देऊ तेव्हा आपल्याला नांबर,
वकतीचा लॉट आहे याची ररसीट वमळते.”मी मावहती परु वली.
“नाही वदनेश, स्वराांचा मद्दु ा रास्त आहे. आपल्या पाट्वसवर
अशी काहीतरी वववशष्ट पटकन लक्षात न येणारी खणू के ली पावहजे.
त्यामळ
ु े सरवमसळ जरी झाली तरी आपल्याला आपले पाट्वस
ओळखता आले पाहीजे.”राके शने साांवगतले.

झाले, अगदी बारकाईने बवघतला तरच लक्षात येइल एक गोल
इवचगां माकव आम्ही प्रत्येक पाटवच्या दोन्ही एण्ि्सला के ला. नसु ताच
के ला नाही तर प्रत्येक लॉटचे तसे र्फोटो पण घेतले.
आमच्या परीने सवव काळजी घेऊन ठरलेल्या वदवसाच्या तीन
वदवस आधीच आम्ही विस्पॅच पणू व के ला. मी आवण राके श लॉट
देण्यासाठी गेलो. सयाजीची पद्धत मावहती करून घेणे आवण
आमच्या पचेस ऑवर्फसर बोसला भेटणे हा उद्देश होता. लॉट
वदल्याचे कळल्यावर बोस खश
ु झाला. ते साहवजकच होते. एक
खात्ीलायक आवण पयावयी परु वठादार वमळवण्याचे श्रेय त्याला
वमळणार होते.
“काही अिचण उद्भवली तर उद्या तीन वाजेपयिंत मी तम्ु हाला
तसा र्फोन करे न.”बोस म्हणाला.
काही अिचण येणार नाही असे आर्श्ासन देऊन आम्ही दोघे
परतलो.
पण दसु ऱया वदवशी दहा वाजताच बोसचा र्फोन आला. तो
र्फोनवरच र्फार घाबरल्यासारखा वाटत होता.
“तम्ु ही दोघेही ताबितोब इथे या. र्फार मोठा घोळ झाला
आहे.”तो म्हणाला.

“बोस बाब,ू काय झाले ते तर साांगा,”मी म्हणालो.
“र्फोनवर साांगता येणार नाही. तम्ु ही इथे या.”बोस म्हणाला.
मी राके शला त्याप्रमाणे साांवगतले. त्याने शातां पणे मला लॉट
सांबांवधत सवव कागदपत्े, फ़ोटो बरोबर घेण्यास साांवगतले. गािी
चालवीत असताही तो काही बोलला नाही. र्फक्त कांपनीत आत
जाते वेळी तो मला हळूच म्हणाला ही रामप्रसादची करामत आहे.
आम्हाला स्टोअसवच्या बाहेरच बोस भेटला. तो र्फारच
अस्वस्थ वाटत होता.
“काय झाले बोस?”राके शने ववचारले.
“सवव करून सवरून मलाच ववचारता?”बोस रागाने म्हणाला,
“तम्ु ही स्टॅण्ििव मटेररयल ऐवजी हलक्या प्रतीचे मटेररयल वापरले
आहे. तसा आमच्या मेटलजी लॅबचा ररपोटव आला आहे.”
क्षणभर काय बोलावे हे आम्हा दोघाांनाही सचु ले नाही. पण
प्रथम सावरला तो राके श. तो ठामपणे म्हणाला, “हे शक्य नाही.”
“राके श, आमची लॅब पण्ु यातील नबां र वनची लॅब आहे.
त्याांच्याकिून चक
ू अशक्य आहे. तम्ु ही आमच्याकिून एक
मटेररयल चेक करून घेतले आवण प्रत्यक्षात वापरले मात्

दसु रे च.”बोस काही थाांबायला तयार नव्हता, “आता तमु चे नाव
ब्लॅक वलस्ट मध्ये जाणार त्याच बरोबर माझी नोकरी पण जाणार.”
“यातले काहीही होणार नाही. आमच्यावर ववर्श्ास ठे व.
आम्हाला आमची बाजू तरी माांिायची सांधी दे.”
यावर बोस थोिा शाांत झाला. एव्हाना आम्ही प्लॅन्ट हेिच्या
के वबन पाशी आलो होतो. के वबनच्या बाहेरच एक जॉब इन्स्पेक्टर,
क्वावलटी हेिचे साहेब सरार्फ, मेटलजी लॅबची दोन माणसे अशी
स्वागत सवमती आमच्या स्वागतासाठी उभी होती आवण एका िे
मध्ये चारही पाट्वस ठे वले होते.
“बोस, याांना मावहती वदली का सगळी?”क्वावलटी हेि सरार्फ
याांनी ववचारले. त्यावर बोसने होकाराथी मान हलववली.
“मग तमु चे काय म्हणणे आहे?”त्याांनी आम्हाला ववचारले.
“ते आम्ही साहेबानां ा साांग.ू ”राके श म्हणाला.
“ठीक आहे. तमु ची मजी.”ते वकांवचत रागाने म्हणाले.
तेवढ्यात प्लॅन्ट हेि खरु ाणा बाहेर आले.
सयाजीच्या प्लॅन्ट हेिला आम्ही प्रथमच भेटत होतो.
पन्नाशीच्या आसपास वय असेल त्याांचे. गोरापान वणव, सिपातळ
शरीरयष्टी यावर मात करणारी होती ती भेदक नजर. त्याांनी नजर

रोखनु बोलायला सरुु वात के ली तर काय वबशाद समोरचा माणसू
खोटे बोलेल. ओळख करून वदल्यावर क्वावलटी हेि सरार्फ याांनी
सवव प्रकरण ववस्ताराने साांवगतले. लॅब ररपोटव त्याांच्या समोर ठे वला
आवण पवहल्याच पदापवणात असे वागणारे परु वठादार आपल्याला
नकोत असे ठामपणे नमदू के ले. त्याांचे बोलणे प्लॅन्ट हेिने शाांतपणे
ऐकून घेतले आवण आम्हा दोघाांनाही उद्देशनू ते गांभीर आवाजात
म्हणाले, “यावर तमु चे काय म्हणणे आहे?”
“सर, कृ पया जे पाट्वस चेक के ले ते आम्हाला बघायला
वमळतील काय?”राके श नम्रपणे म्हणाला.
“राके श, पाट्वस बघनू काही लॅब ररपोटव बदलणार नाही.”सरार्फ
कुवत्सकपणे म्हणाले.
राके शने उत्तरादाखल र्फक्त प्लॅन्ट हेिकिे बवघतले.
“जरूर बघा आवण तम्ु हाला काय वाटते ते मोकळे पणाने
बोला.”प्लॅन्ट हेि उदगारले.
राके शने आवण मी चारही पाट्वसचे दोन्ही एण्ि्स तपासले
कोठे ही आम्ही के लेली गोल खणू नव्हती. आम्ही पाट्वस परत िे
मध्ये ठे वले. राके श खरु ाणा साहेबाांना अवतशय नम्रतेने म्हणाला,
“मार्फ करा सर, पण हे पाट्वस आमचे नाहीत.”

सरार्फ वचिून काहीतरी बोलायच्या आत खरु ाणाांनी ववचारले
कशावरून?
वखशातनू सवव लॉट्सचे काढलेले र्फोटो राके शने काढून त्याांना
वदले आवण आमच्या प्रत्येक पाटववर आम्ही के लेली गोल खणू
दाखवली.
“अशी खणू या चेक के लेल्या पाटवसवर कोठे ही नाही म्हणनू हे
पाट्वस आमचे नाहीत.”राके श म्हणाला.
खरु ाणाांनी स्वतः र्फोटोतील खणू बवघतली आवण तशी खणू
चेक के लेल्या पाट्वसवर नाही हे पण तािून बवघतले. नतां र क्वावलटी
हेिकिे ते र्फोटो देत ते म्हणाले, “अध्याव तासाच्या आत याांच्या
पाट्वसचा ररपोटव माझ्याकिे आला पावहजे.”
आमच्याकिे वळून ते ऐवढेच म्हणाले, “असेच दक्षतेने काम
करा त्यामळ
ु े मला पण आमच्या वसस्टीम मध्ये सधु ारणा करता
येतील. दसु रे म्हणजे पाट्वसवर काहीतरी खणू करायला पावहजे असे
तम्ु हाला का वाटले?”
राके श त्याच्ां या नजरे ला नजर देत म्हणाला, “असे काहीतरी
आमच्या बाबतीत घिेल अशी आम्हाला आशांका होती म्हणनू !”

त्यावर त्याांनी काही न बोलता बोसला दोन वाजता सवव
कागदपत्े घेऊन भेटायला बोलावले.
अध्याव तासात सवव ररपोट्वस आले. आमचे सवव लॉट्स ओके
होते. बोसला तर आता अत्यानांद झाला होता. नांतर आमच्यावर
कधीही असा प्रसगां आला नाही आवण हो ते क्वावलटी प्रमख
ु सरार्फ
नांतर आम्हाला कधीही वदसले नाहीत.
---------------*----------------

प्रकरण ९
सयाजीतील या अनभु वानांतर आपले स्वतःचे प्रॉिक्ट हवे या
ववचाराने आम्ही चौघेही पछािल्या गेलो. अशातच एकदा स्वरा
आवण शारदा वबवलांगच्या कामावनवमत्त सेन्िल वेअर हाऊस या
वठकाणी गेल्या. त्याच
ु व्यवसाय ने-आण आवण ववतरण हा
ां ा प्रमख
होता. वतथे िॉलीजच्या खिखिाटाने बोलणे कठीण जात होते.
“इथे नेहमीच इतका आवाज असतो?”स्वराने ववचारले
“आज कमी आहे.”तेथील माणसाने साांवगतले.
आता शारदाला जर इटां रे स्ट आला. वतने ववचारले, “प्लावस्टक
वकांवा रबर व्हील्स का वापरत नाही?"
“प्लावस्टकचे तक
ु िे पितात आवण रबर वटकत नाही.”त्यानी
थोिक्यात उत्तर वदले आवण तो आपल्या कामाला वनघनू गेला.
नतां र त्या दोघींनी लहानमोठ्या अशा आठदहा कारखान्याचे
सवेक्षण के ले. सगळीकिे असाच प्रॉब्लेम होता. आम्ही चौघेही
एकत् असताांना त्याांनी हे सवेक्षण दाखववले. मला आवण राके शला
हा प्रॉब्लेम नवीन नव्हता.

“ठीक आहे. पण यावर उपाय काय आवण आपण काय करू
शकतो?”मी ववचारले.
“आपण HDPE ( High density polyethylene)ची
व्हील्स तयार करायची.”शारदा म्हणाली.
"माझ्या मावहतीनसु ार काही वठकाणी ही व्हील्स वापरात
आहेत पण र्फारसा र्फरक पिलेला नाही.”राके श म्हणाला.
“ते ही आमच्या ररपोटवमध्ये आहे. जे मटेरीयल या व्हील्स
कररता वापरण्यात आले आहे ते बाजारात उपलब्ध असलेले
जनरल ग्रेिचे HDPE आहे. त्यामळ
ु े त्यानां ा अपेवक्षत पररणाम
वमळाला नाही. बहुतेक पढु चा खचव टाळण्यासाठी त्याांनी नन्तर
काहीच के ले नाही.”
“मग आपण काय करायचे?"
"या मटेररयलचे वैवशष्ट्य हेच आहे की याच्या सांरचना आवण
िेन्सीटीत तम्ू हाला पावहजे ते र्फेरर्फार करता येतात. म्हणनू आपल्या
आवश्यकतेनसु ार आपण र्फेरर्फार करून जर मटेररयल बनवनू घेतले
तर व्हील्स वनवित वटकाऊ होतील. व्हील्सवशवाय आपण कांटेनर,
खेळणी, दधु ासाठी क्रेटस, पण बनवू शकतो. तसेच हे मटेररअल
सहज ररसायकल करता येते त्यामळ
ु े सरकार पण याचा वापर
वाढावा म्हणनू प्रयत्न करीत आहे.”

शारदाने समारोप के ला.
“मला वाटते एकदम एव्हढी मोठी उिी घेण्यापेक्षा सरु वातीला
शांभर व्हील्स करून दोन वठकाणी वापरायला देऊ. त्याांच्या
र्फीिबॅकवर पढु े काय करायचे बघ.ू तसेच हे काम पणू व होईपयिंत
तम्ु ही दोघीही दसु रे कोणतेही काम बघू नका.”राके शने वनणवय वदला.
त्यानतां र त्यानां ी इतक्या झपाट्याने काम सरू
ु के ले की ज्याचे
नाव ते. सववप्रथम त्या मटेररयलचा उत्पादक शोधला. तो र्फक्त
जनरल ग्रेिचे मटेररयल तयार करायचा. असे वववशष्ट मटेररयल
बनवनू पावहजे असे सागां णारे बहुधा त्याला प्रथमच कोणी भेटले
असावे. त्यामळ
ु े त्यानेपण भरपरू सहकायव के ले. एकदा पावहजे तसे
मटेररयल बनवनू झाल्यावर पढु चे काम तल
ु नेने सोपे होते.
त्याप्रमाणे बारा व्हील्स तयार झाल्यावर त्याची सववप्रथम
प्रयोगशाळे त चाचणी घेण्यात आली. यात वेगवेगळ्या गती, वजन
तसेच कावठण्य पातळ्या समाववष्ट होत्या. आमचे वम.
परर्फेक्शवनस्ट राके श याच
ां े समाधान झाल्यावरच अजनू दोनशे
व्हील्स तयार के ली. शारदाने चाचण्याांकररता गोिावनू आवण
गोपाल इवां जवनयररांग याांच्याशी आधीच बोलणी के ली होती.
त्याप्रमाणे ऐशां ी ऐशां ी व्हील्स दोन्हीकिे देण्यात आली. दोन्हीकिे
आमचे िॉली दरुु स्तीचे काँिॅक्ट होते त्यामळ
ु े व्हील्स बदलणे आवण

त्याचां ा रे कॉिव ठे वणे तसे सोयीचे होते. चाळीस व्हील्स आम्ही र्फक्त
राखीव म्हणनू ठे वली होती. या सवव धामधमु ीत आमचे दोन मवहने
गेले. इतर कामे सरू
ु च होती. चाचणी करता सवावनमु ते एक
मवहन्याचा कालावधी ठरवला होता. ज्यावदवशीपासनू ते काम सरू
ु
झाले त्यावदवशी आम्ही चौघेही एकत् जमलो असता आमच्या
दोन्ही मवहला िायरे क्टसव जरा तणावात वदसल्याने राके शने त्याांना
कारण ववचारले.
“चाचण्यात व्हील्स वटकतील की नाही याची काळजी
वाटते.”स्वरा म्हणाली.
“त्यात काळजी करण्यासारखे काय आहे? अगदी
मटेररयलपासनू ते प्रत्यक्ष वापरापयिंत आपण प्रत्येक बाब
काळजीपवू वक तपासनू बवघतली आहे. आता र्फक्त आपला ग्राहक
त्याचे मत देईल तेवढेच.”राके श म्हणाला.
“तरीपण जरा धाकधक
ू असतेच.”शारदेने स्वराची बाजू
घेतली.
“मग इवां जवनयररांगचा काय उपयोग आहे? उलट मला तर खात्ी
आहे की हाच आपला प्रमख
ु उद्योग होईल.”राके श म्हणाला.
“ते कशावरून?”मी ववचारले.

“हे बघ हा सतत लागणारा महत्वाचा घटक आहे. मटेररयल
मव्ु हमेंट ही सातत्याने चालू असणारी वक्रया आहे. मोठया कांपन्यात
तर हे काम बघणारे स्वतांत् ववभाग असतात.”
यावर आम्ही वतघाांनी काही प्रवतवक्रया वदली नाही. कळे लच
आठ दहा वदवसातां असे आम्हाला वाटले. र्फक्त आमच्या टीमचे
ररपोटव यायचे जे समाधानकारक होते. त्यावर एकदा चचाव झाली.
आपल्या ररपोटवपेक्षा ग्राहक काय म्हणतो याला जास्त महत्त्व आहे
यावर आमचे एकमत झाले. असाच मवहना गेला पण कोणाचीही
मेल आली नाही आवण कोणी र्फोनपण के ला नाही त्यामळ
ु े आम्ही
जरा वचांतेत पिलो. तेव्हा राके शने मला दोन्हीकिून ररपोटव
आणायला साांवगतले. नसु ता ररपोटवच आण, वतथली सेक्रेटरी आणू
नको असे तो स्वराकिे बघत म्हणाला. त्यावर दधु का जला....
म्हणत मी बाहेर पिलो. मी प्रथम गेलो ते गोिावनू ला. वतथे
आमच्या दरुु स्ती करणाऱया टीमला भेटलो आवण गेल्या मवहन्यात
ज्या िॉलीजचे व्हील्स बदलले त्या वकती वेळा परत दरुु स्ती कररता
आल्या हे तपासले. वीस िॉलीज पैकी दोन, त्याही दसु ऱयाच
प्रकारच्या दरुु स्ती साठी आल्या होत्या.
वतथनू च मी सरळ त्याांच्या पचेस ऑवर्फसर कदम याांच्याकिे
गेलो. त्याांना पण िायलबद्दल मावहती होती. ववशेष पाल्हाळ न

लावता मी त्याांना व्हील्स परत नेण्यासाठी मी आलो आहे हे
सावां गतले.
“अचानक का परत नेत आहात?”त्याांनी ववचारले.
“अचानक कुठे ? मवहना झाला की. तमु च्याकिून काहीच
कळले नाही म्हणजे तम्ु हाला नकोत असे वदसते म्हणनू नेतो परत.”
त्यानां ी र्फोन करून स्टोअर ऑवर्फसरला बोलावले. स्टोअर
ऑवर्फसर शमाव लगेच आले.
“शमाव जी, याांच्या व्हील्सचा ररपोटव अजनू वदला नाही?"
“तेच काम करीत होतो.”असे म्हणनू त्याांनी वखशातनू कागद
काढून कदम याांना वदला, “विटेलमधे पावहजे असे तर दपु ारी
पाठवतो.”
शॉप मध्ये काम करणाऱया लोकाांची हीच बाब मला र्फार
आविते. जे काही करायचे ते ताबितोब.
“काही गरज नाही, “कदम म्हणाले, “काही तक्रारी असल्यास
अजनू ही सागां ा.”
“तक्रारी काही नाहीत. आवाज पण बराच कमी झाला आहे.
दरुु स्ती पण करावी लागली नाही.”
“हे व्हील्स परत न्यायला आलेत. नेऊ दे का?"

“वमळणार नाहीत. उलट त्या दगिी व्हील्स ऐवजी हीच
आणा.”असे म्हणनू तो वनघनू गेला.
‘खरा र्फीिबॅक’ मी मनाशीच म्हणालो.
कदम साहेबाांनी एक सस्ु कारा सोिला. माझ्याकिे बघत ते
म्हणाले, “तमु ची व्हील्स चाांगली आहेत हे मला पण ठाऊक आहे.
मख्ु य प्रश्न आहे तो वकांमती चा. आम्ही सध्या वापरत असलेल्या
व्हील्स जवळपास याच वकांमतीला वमळतात. मग तमु ची व्हील्स
आम्ही का घ्यावी?"
“ज्याांना प्रत्यक्ष काम करावे लागते ते म्हणतात म्हणनू .”मी
ठामपणे म्हणालो.
“वदनेश मला पण कोणीतरी ववचारणारे आहे. यावशवाय एक
तरी असे कारण साांग जे पटण्यासारखे असेल.”
“रीसायकवलांग, आमची सवव व्हील्स रीसायकवलांग करता
येतात.”
“मग रीसायकवलांग के लेल्या व्हील्सची वकांमत कमी
असायला पावहजे.”
मला या माणसाबद्दल र्फारच आदर वाटू लागला. कांपनीचा
एक एक रुपया वाचवायला हा धिपित होता.

“अजनू रीसायकवलांगची स्टेज आली नाही. पण जेव्हा येईल
तेव्हा तम्ु हाला इतरापां ेक्षा शभां र रुपये कमी चाजव करू.”मी थोिा
ववचार करून म्हणालो.
“ठीक आहे. आपण तश्या स्वरूपाचा वावषवक करार करू.
अवधक तपशील मी तल
ु ा मेल करतो. सध्यातरी मवहन्याला हजार
व्हील्सचा परु वठा करा. चेंज ओव्हर हळू हळू करू. तोपयवन्त काही
त्टु ी आढळल्यास तम्ू ही त्या दरू करण्याची हमी वदली पावहजे.”
“जरूर. अजनू काही?”
“सध्या एवढेच.”कदम हसनू म्हणाले, “बाय द वे वदनेश, तू
एस्कीमोला पण वफ्रज ववकशील.”
ही ऑिवर आमच्या करीता ग्रीन पास ठरली. वहचा सांदभव देऊन
आम्हाला गोपाल इवां जवनयररांगची अशाच स्वरूपाची ऑिवर
वमळाली. हे काम दसु ऱया वदवशी मी जेव्हा आमच्या मीवटांगमध्ये
सादर के ले तेव्हा एकाच जल्लोष झाला.
“आता आपल्याला याकरीता लागणारे मनष्ु यबळ, मवशनरी,
क्वावलटी टेवस्टांग हे सवव हळूहळू जमा करायला हवे. ही जागा पण
कमी पिेल म्हणनू नवीन जागा बघायला सरु वात करु या.”राके श
म्हणाला.

“ही जरा घाई होते असे वाटत नाही का?”स्वरा म्हणाली.
“नाही. अशाच जोमाने जरी काम के ले तरी आपल्याला चार
वषे सेट व्हायला लागतील. पण मला यशाची चाहूल लागत आहे.
हेच ते प्रॉिक्ट आहे ज्याची माके टला सतत गरज असते. वनव्वळ
व्हील्स तयार करून भागणार नाही, क्रेटस, कांटेनर, बॅररके ि्स पण
बनवावे लागतील. भागभाांिवल जर कमी पिेल तर पैसे उभारावे
लागतील. तेंव्हा तयारीला लागा.”असे म्हणत त्याने प्रत्येकाला
जबाबदाऱया वाटून वदल्या आवण उत्साहाने तो म्हणाला, “आज
रात्ी नऊ वाजता हॉटेल आमांत्णमध्ये माझ्यातर्फे पाटी !"
आमांत्ण हे नाव ऐकताच मी चमकून त्याचकिे बवघतले. पण
त्याचे लक्ष नव्हते. तो स्वरा आवण शारदाला भावी योजना
समजावनू साांगण्यात गांगु होता.
------------------*-------------- --

प्रकरण १०
रात्ी मी आवण स्वरा ठीक नऊ वाजता हॉटेल आमत्ां णला
पोचलो. दहा वमवनटात राके श आवण शारदा पण आले. त्याने
माझ्या गािीजवळ त्याची गािी लावली आवण आत गेलो. आत
बसल्यावर सहज बोलल्यासारखे तो मला म्हणाला, “आपण
बरोबर वषावने येथे आलो नाही काय?"
"म्हणजे तझ्ु या लक्षात आहे तर !”मी म्हणालो.
त्यावर स्वराने काय ते असे ववचारले. नांतर राके शने वषाव पवू ी
घिलेला प्रसगां सववस्तर साांवगतला.
“त्या ज्योवतषाने साांवगतलेले सवव खरे झाले. बघा ना, पाच
मवहन्यात आमची लग्ने झाली, राठींनी आमचे प्रॉिक्ट बदलले,
तम्ु ही दोघींनी नवीन प्रॉिक्ट शोधले.”मी म्हणालो.
“हे सवव योगायोग आहेत. त्याने नसते सावां गतले तरी असेच
झाले असते.”शारदा म्हणाली.
“इतके योगायोग नसतात. वशवाय तो पोटाथी नव्हता त्याने
आमच्या किून काहीही घेतले नाही. खरे ठरले तर द्या असे
म्हणाला होता.”राके श म्हणाला.

“अच्छा, म्हणनू तू आम्हाला इथे आणले वाटते!"शारदा
म्हणाली.
“चागां ले जेवायचे सोिून तम्ु ही काय हे भतू भववष्य लावले
आहे? “मी म्हणालो.
यावर सववजण हसले नांतर जेवणे हसतखेळत पार पिली.
जेवल्यावर त्या दोघी वॉश घ्यायला गेल्या. चल त्या येईपयिंत जरा
मोकळ्या हवेत जाऊ असे राके श म्हणाला म्हणनू आम्ही पाकीगां
लॉटमध्ये गेलो. गाि्याांजवळ पोचलो तर एक आठ दहा वषािंचा
मल
ु गा गािी पसु तानां ा वदसला. आम्ही जवळ येताच त्याांनी झालेच
असे म्हणनू शेवटचा हात वर्फरवला आवण बाजल
ू ा उभा रावहला.
तो होता काळासावळाच, कपाळावर बक्ु का, िोक्यावर पाढां री टोपी
पण चणु चणु ीत वाटत होता.
“कोण रे त?ू इतक्या रात्ी का गाि्या पसु तो आवण तल
ु ा कोणी
आमच्या गािया पसु ायला साांवगतले?”राके शने ववचारले.
“मी सावळा, मला कोणी साांवगतले नाही पण मी इथल्या
गािया नेहमीच पसु तो. वदवसा इतक्या गाि्या नसतात म्हणनू रात्ी
काम करतो.”तो उत्तरला.
“असे न साांगता काम के ले म्हणनू तल
ु ा कोणी पैसे देतात का?'
मी कुतहू लाने ववचारले.

“काही लोक देतात, काही देत नाही, काही लक्षात ठे वनू कधी
तरी नतां र देतात.”तो शातां पणे म्हणाला.
बर, बर ठीक आहे असे म्हणत राके शने दोनशे रुपये काढले
आवण त्याला देत म्हणाला हे आम्हा दोघाांचे.
“पावले.”असे आनांदाने म्हणत त्यानी बादलीतले पाणी
बाजच्ू या वाफ्यात र्फेकले आवण तेथे बादली ठे वनू तो गेटकिे चालू
लागला. तो गेटमधनू गेला आवण कुठे वळला ठाऊक नाही पण
अचानक आम्हा दोघाांनाही ' अांतरीचा ज्ञानवदवा मालवू नको रे ' ही
त्याची लके र ऐकू आली.
चमकून आम्ही दोघाांनी ऐकमेकाांकिे बवघतले आवण आम्ही
दोघेही गेट बाहेर पळत गेलो. बाहेर दोन्हीकिे बवघतले पण रस्ता
वनमवनष्ु य होता.
काळ कोणाकररताही थाांबत नाही. मग तो आमच्या कररता
तरी का थाांबेल? आमची कांपनी के वळ सात वषावतच वमिीयम
साईझ कांपनी झाली. सरुु वातीला र्फक्त वीस कामगार होते ते
दोनशेहून अवधक झाले. अथावत आमचे पाय जवमनीवरच होते. खपू
ऑिवसव वमळाल्या म्हणनू आम्ही कधी आनांद साजरा के ला नाही
वकांवा कमी झाल्या तर रित बसलो नाही. सगळी प्रगती अगदी

सहज झाली असेही नाही. व्यवसायातले चढ उतार, टक्के टोणपे
आम्हाला पण चक
ु ले नाहीत पण आम्ही कधी हार मानली नाही
साहवजकच व्यवसायाकिे दल
ु वक्ष होऊ नये म्हणनू आम्ही एका
जनरल मॅनेजरची नेमणक
ू करण्याचे ठरववले कारण व्याप खरे च
तेवढा वाढला होता.
परत वेदपाठक याांना आम्ही आमच्या अपेक्षा कळववल्या.
त्याांनी तीन मवहन्याांत तम्ु हाला एक चाांगला जनरल मॅनेजर वमळवनू
देतो याची हमी वदली आवण आम्ही वनविांत झालो. वेदपाठक याची
ही अजनू एक खावसयत होती. ते त्याांच्या उमेदवाराची गॅरांटी घेत
अगदी जसे आपण मालाची वकांवा वस्तांचू ी घेतो तशी. आतापयिंत
तरी त्याचां ी गॅरांटी कधीही र्फेल गेली नव्हती.
एका मवहन्यातच त्याांनी दोन उमेदवार र्फायनल झाले आहेत
असे कळववले आवण त्याांचा CV पाठववला. राके श नेमका
त्यावेळी काही कामावनवमत्त परगावी गेला होता. तचू र्फायनल कर
असेही तो म्हणाला. त्याप्रमाणे मी, स्वरा आवण शारदा याांनी वमळून
दोघाांच्याही मल
ु ाखती घेतल्या. एक नाव वनवित के ले आवण तसे
त्याला कळववले. तसे आम्ही वेदपाठक याांना कळववले आवण श्री
राघव प्रधान हा आमचा नवीन जनरल मॅनेजर म्हणनू रुजू झाला.
साधारणपणे एका मवहन्यातच राघव इतका रुळला की आम्ही

त्याच्यावर ववसांबनू राहू लागलो. वेदपाठक याांचे खरे च कसे आभार
मानावे हे आम्हाला कळत नव्हते.
बघता बघता इयर एांविांग आले. नेमाप्रमाणे यावी तशी
इन्व्हेंटरी आली. राघवची ही आमच्या इथली पवहलीच इन्व्हेंटरी.
तो सवव समथवपणे हाताळे ल याची आम्हा दोघानां ाही खात्ी होती.
तरीपण वनदान सह्या करण्यासाठी तरी आमची उपवस्थती आवश्यक
होती. इतर काही काम नसल्याने मी राके शच्या के वबनमधे गप्पा
छाटीत बसलो होतो. असेच पावणे पाच वाजले.
“चल राके श, वनघयु ा आता. या राघवने तर आपल्याला सह्या
करायला देखील बोलावले नाही.”मी गमतीने म्हणालो. तोच
के वबनच्या दारावर कोणीतरी टकटक के ली.
“येस कम इन”राके श बसल्या जागेवरूनच म्हणाला.
दार उघिून एक चावळशीचा इसम आत आला. राके शने
त्याला बसण्याची खणू के ली.
“Sorry to disturb you. पण मला आपली र्फक्त पाच
वमवनटे हवी आहेत.”तो बसत म्हणाला.
“मार्फ करा, मी आपल्याला ओळखले नाही.”राके श
म्हणाला.

“मी सावांत. माझा आपल्याशी तसा प्रत्यक्ष सांबांध आला
नाही. पण याच्ां याशी आला आहे.”तो माझ्याकिे हात दाखववत
म्हणाला,”त्यालापण आता मवहना होऊन गेला त्यामळ
ु े ते पण
ववसरले असतील. मी आपल्या कांपनीत जनरल मॅनेजर या
पदासाठी अजव के ला होता.”
“वठक आहे. आम्ही आमचा वनणवय हेि हटां रला कधीच
कळवला आहे. तम्ु ही वतथे सांपकव करा.”राके श तटु कपणे म्हणाला.
मी चमकलो. राके श कधीही अशा पध्दतीने बोलत नसे.
“मी वतथे चौकशी के ली.”सावतां म्हणाले “जागा भरली आहे
असे ते म्हणाले. माझी वनवि का झाली नाही हे मला कळू शके ल
काय?”
“नाही. हे बघा मी तम्ु हाला कोणतेही उत्तर द्यायला बाांधील
नाही कारण तमु चा सवव व्यवहार हेि हटां रशी झाला आहे. तम्ु ही
त्याांच्याशी बोला.”राके श म्हणाला.
“This is unethical. मला या नोकरीची र्फार गरज आहे. या
नोकरीच्या भरवश्यावर मी आधीची नोकरी सोिली आहे.”

“आम्ही साांवगतली होती का सोिायला?” राके श शाांतपणे
म्हणाला, “आवण या इवथक्सच्या वगैरे गप्पा तमु च्या तोंिी शोभत
नाही सावांतसाहेब.”
“म्हणजे?”सावांत चमकून म्हणाले.
“म्हणजे असे की बरोबर सात वषािंपवू ी याच तारखेला आवण
याच वेळी तम्ु ही राके श देशमख
ु नावां ाच्या इवां जवनयरला
इनसबऑिीनेशनचा खोटा आरोप ठे ऊन आगम ऑटो मधनू
काढले होते तेव्हा तमु चे इवथक्स कुठे गेले होते?”राके श म्हणाला.
नतां र राके श उभा रावहला व के वबनच्या दाराकिे गेला. त्याने
के वबनचे दार अधववट उघिुन धरले आवण तेथनू च तो मोठ्याने
ओरिला, “मी तेव्हाच तम्ु हाला म्हणालो होतो की याची परतर्फेि
मी एक ना एक वदवस नक्की करे न. तेव्हा वम. सावतां , This way
out !!!”
-------***-------

जगवदश खादां वे ाले:
एक उत्कृष्ट लेखक
जगवदश खादां वे ाले याचां ी ई
सावहत्यवर प्रकावशत पस्ु तके .
बाजच्ू या कव्हरवर फ़क्त एक
वक्लक करताच पस्ु तक उघिेल.

ई साचित्य प्रचतष्ठानिे िे १३ वे वर्ष.
जगदिश खाांिव
े ाले याांिे िे िवथे पुस्तक.
जगवदश खाांदवे ाले याांच्या कथा वास्तवाशी जववळक साधणाऱया,
मनोरांजक आवण वैववध्यपणू व असतात. ते वलवहतात कमी. पण जे
वलवहतात ते सकस, जोमदार, आवण भरीव असते. त्यामळ
ु े ते
वाचकाांच्या मनाची पकि घेत.े त्याांच्या पस्ु तकाांवर असांख्य वाचकाचां ा
प्रवतसाद येतो आवण त्यात एक गोष्ट आवजवनू साांवगतली जाते. ती
म्हणजे “तमु चे पस्ु तक हातात घेतल्यावर पणु व के ल्याखेररज खाली ठे वता
येत नाही”. त्याांच्या पस्ु तकानां ा भरपरु मागणी आहे. पण ते अत्यांत
मेहनतीने वलहीलेली आपली पस्ु तके ई सावहत्यच्या माध्यमातनू
जगभरातील वाचकाांना ववनामल्ू य देतात.
असे लेखक ज्यानां ा लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू
कसलीही अवभलाषा नसते. िरवठी भवर्षेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर
र्र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु
आहे. अखडां . अजरविर. म्हिनू तर ई सावहत्यवर वदनानाथ मनोहर(४
पस्ु तके ), शांभू गणपल
ु (े ९पस्ु तके ), िॉ. मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ.
वसांत बागल
ु (१९), शभु ागां ी पासेबांद(१२), अववनाश नगरकर(४), िॉ.
वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (२८), अनील वाकणकर (९),
फ्रावन्सस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनावणे(३), अनांत पावसकर(४), मधू

वशरगावां कर (७), अशोक कोठारे (५० खिां ाचां े महाभारत), श्री. ववजय
पाांढरे (ज्ञानेर्श्री भावाथव), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक),
सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पस्ु तके ), ववनीता देशपाांिे (७)
उल्हास हरी जोशी(७), नवां दनी देशमख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हाण (८),
िॉ. वृषाली जोशी(२३), िॉ. वनमवलकुमार र्फिकुले (१९), CA पनु म
सांगवी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर (८), अक
ां ु श वशांगािे(१०), आनांद
देशपािां े(३), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण
र्फिके (३) स्वाती पाचपाांिे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण वव.
देशपाांिे(५), वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती बापट(२),
अरुण कुळकणी(८), जगवदश खाांदवे ाले(४) असे अनेक ज्येष्ठ र्
अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके लवखो
लोकवांपयंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यमतु ीच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृक्ष जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा र्फिकर्ील यवची आम्हवलव
खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवतां नू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वंचव
सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

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

