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एजटं -एक्स 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

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

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती 

करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज 

एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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सूरज काशिनाथ गाताडे 

 

 

 

 

 

ई साशित्य प्रशतष्ठान  
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एजंट-एक्स 

सूरज काशिनाथ गाताडे 

स्क्रिन रायटसस सोस्क्सएशन मेम्बरशीप नंबर - २१८३१ 

रा. पेठ वडगांव, ता. हातकणंगले, स्क्जल्हा - कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६ ११२  

ई-मेल आडी             - surajgatade26@gmail.com 

मोबाईल व व्हॉट्सऍप - 9890137797 

फेसबुक                   - http://www.facebook.com/suraj.gatade.140 

इन्सरटाग्राम                - http://www.instagram.com/surajgatade26 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरशित असून 

पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंिाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, शचत्रपट ककिं र्ा 

इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे  

तसे न केल्यास कायदेिीर कारर्ाई िोऊ िकते . 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection 

in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording 

and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such 

works. Although an author’s copyright in a work is recognised even 

without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 

remedies of injunction, damages and accounts.  
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प्रकािक  :ई साशित्य प्रशतष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 

Whatsapp: 7710980841 

App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity. 

प्रकािन  : ८ ऑगरट २०१९  

©esahity Pratishthan®2019 

• शर्नार्ूल्य शर्तरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू िकता . 

• ि े ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा 

र्ाचनाव्यशतररक्त कोणतािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -साशित्य 

प्रशतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक  आि े. 
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"AGENT - X." 

 

(अ शर्स्टर र्ाघ स्टोरी) 

लखेक - सरूज काशिनाथ गाताड.े 

शस्िन रायटसव असोशसएिन निंबर - 21831 
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प्रस्तार्ना - 

 

नर्स्कार,  ह ेमाझ ेआठव ेपुरतक आस्क्ण िी शर्स्टर र्ाघ 

शसरीजची चर्थी कथा. आिा आि ेिी कथासुद्धा आपल्याला 

आर्डले. आपल्या प्रशतक्रिया नक्की कळर्ा. कािी चुका 

आढळल्या तर तेिी सािंगा म्िणजे पुढिं र्ला सधुारणा करता 

येतील. मी प्रत्येक पुरतकात आधीच्या पुरतकाहून सुधारणा 

करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आपण कथेचा आनिंद घ्याल 

अिी आिा करतो...  

तसेच नेिर्ीच र्ोलाची साथ क्रदल्याबद्दल 

सुनीळ सार्िंत सर आशण ई - साशित्य टीर्चे अनेक आभार. 

 

धन्यर्ाद...!  

 सूरज काशिनाथ गाताड.े 

पत्ता - चचिंगळे गल्ली, पेठ र्डगािंर्, ता. िातकणिंगले,    

शज. कोल्िापूर, र्िाराष्ट्र - ४१६ ११२ 

ई-रे्ल आडी             - surajgatade26@gmail.com 

र्ोबाईल र् व्िॉट्सऍप - 9890137797 

फेसबुक                   - http://www.facebook.com/suraj.gatade.140 

इन्स्टाग्रार्                - http://www.instagram.com/surajgatade26 
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परू्वप्रकाशित पसु्तके 

१) द डथे ऑफ चलिंकन्स ्र्दर (सायटंटफफक 

िाईर् शिलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/50121

8/death_of_lincolns_mother_suraj_gatade.pdf 

 

 

२) डथे शर्ल (स्क्मरटर र्ाघची पशिली कथा - 

सायिंरटक्रफक सायकॉलॉशजकल िाइर् शिलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/50

1218/death_will_suraj_gatade.pdf 

 

 

 

३)  द ेक्रकस्ड् बाय शर्स्टेक (रोमटँटक 

कॉर्डेी/टॅ्रजडेी) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/

1/2/501218/kiss_surajgatade.pdf 
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४) द परॅासाइट (सायन्सस क्रफक्िन)  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/50

1218/parasite_suraj_gatade.pdf 

 

५) फ्लरे् (म्यसु्क्सकल - 

फॅन्टसी/सायकॉलॉशजकल/टॅ्रजडेी/लव स्टोरी या 

चार शर्शर्ध कथा प्रकारािंचा कथा सिंग्रि) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/

1/2/501218/flame_suraj_gatade.pdf 

 

६) अ हवेी प्राईझ ्- 

(सायटंटफफक/स्क्मरट्री/एक्शन/सायकॉलॉस्क्जकल/

स्क्िलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/

1/2/501218/ahp_suraj_gatade.pdf 

 

७) डडेली स्क्मटटंग्स ्- 

(सायटंटफफक/स्क्मरट्री/एक्शन/सायकॉलॉस्क्जकल/

स्क्िलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/50121

8/deadly_meeting_wagh_suraj_gatade.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahp_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahp_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/deadly_meeting_wagh_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/deadly_meeting_wagh_suraj_gatade.pdf
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प्रस्ततु कथा, ईसाशित्य प्रशतष्ठान टीर् र् र्ाचकािंना सर्र्पवत - 
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१. 

 

साई िॉशस्पटल, स्पेिल र्ॉडव - एक र्ीस-बार्ीस र्र्ाांची र्ुलगी बेडर्र पडून िोती. आशण 

र्ी आशण शर्स्टर र्ाघ शतच्यासमोर उभ ेिोतो. 'शसशस्टक फायबरोशसस' नािंर्ाच्या आजाराने ती 

ग्रस्त िोती. असह्य त्रास असून दखेील शतच्या चेिऱ्यार्रचिं िस ूढळललेिं नव्ितिं.  

शतच्याकडिं पाित असताना र्ला एक गोष्ट जाणर्ली, की ज्या अथी शर्स्टर र्ाघ र्ला या 

र्ुलीला भेटर्ायला घेऊन आला आि,े त्या अथी तो पुढिं जे कािी सािंगणार आि,े ते याच र्लुीिी 

सिंबिंशधत आि.े  

शतला 'बाय' करून शर्स्टर र्ाघ र्ॉडवच्या बािरे पडला. र्ाझ्यासाठी ती र्लुगी एक तर 

अनोळखी िोती. तिात शतची िी अिी अर्स्था पाहून काय प्रशतक्रिया द्यार्ी ि े र्ला कळत 

नसल्यानिं र्ी कािीच न बोलता शर्स्टर र्ाघच्या र्ागून बािरे पडलो. पण शतच्या नजरेत 

र्ाझ्यासाठी खूप आपलुकी र्ात्र जाणर्ली र्ला... 

स्र्तः सर्ाांत अशधक दःुखात असललेी र्ाणसिं दसुऱ्यािंसाठी खूप प्रेर्ळ असतात याची प्रशचती 

र्ला शतच्या नजरेनिं लिात आणून क्रदली.  

शर्स्टर र्ाघच्या कस्टर्ाईज्ड् '69 फोडव र्स्टँग' र्धून आम्िी प्रर्ास करत िोतो. र्ी त्याला 

रेकर्ेंड केललेी जॉन शर्क क्रफल्र् पाहून चार र्शिन्यािंपूर्ी त्यानिं ती अर्ेररकेहून इम्पोटव केली िोती.  

 

(अॅक्िन क्रफल्म्सचा तो र्ोठा चािता आि.े पण र्ळे नसल्यानिं त्याला क्रफल्म्स फॉलो करता 

येत नािीत. म्िणून र्ग तोच कधीतरी र्ेळ असेल त्यारे्ळी र्ाझ्याकडून कािी क्रफल्म्स घेतो. 

असो...) 
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रस्ताभर शर्स्टर र्ाघ कािीच बोलला नािी. आम्िी त्याच्या घरी आलो. र्ला र्ाझ्या घरी 

न सोडता तो तसाच त्याच्या घरी र्ला घेऊन आला िोता. कािी िणािंसाठी र्ाटलिं िोतिं, की र्ी 

सोबत आि ेि ेतो शर्सरालाय की काय?  

पण नािी! तो र्ुद्दार्च र्ला त्याच्या घरी घेऊन आला िोता. कारण त्याचिं कन्फेिन अजून 

बाकी िोतिं. म्िणून र्ला त्यानिं घरी जाऊ क्रदलिं नव्ितिं.  

बाकी याच्या घरात येणिं र्ला अशजबात पसिंत नािी. याचिं घर म्िणजे भीतीचिं र्ािरे घर! 

पण स्टेअररिंग त्याच्या िातात िोतिं आशण शिर्ाय र्ला फोर शव्िलर येत नािी. त्यारु्ळिं त्याच्या 

सोबत त्याच्या घरी येणिं र्ला भाग िोतिं.  

र्ला आशण त्याला चिा करून तो घेऊन आला. कािी सािंगायचिं असलिं, की त्याची सुरुर्ात 

िी अिी िोते. शर्स्टर र्ाघच्या िातच्या चिाने... 

"आपण भटेलो, ती र्लुगी कोण र्ाशितेय?" शर्स्टर र्ाघनिं चिाचा घोट घते र्ला शर्चारलिं. 

"िाशनया अर्ीर! त्यािंच्या िले्थ ररपोटवर्र र्ाचलिं." र्ी उत्तरलो. 

"अनादर ब्रेव्ि गलव दटॅ आय िरॅ् रे्ट ररसेंटली! म्िणून म्ििंटलिं तुझी पण शतच्यािी भेट घालून 

द्यार्ी!" तो म्िणाला. 

 

त्यानिं असिं म्ििंटल्यािंनिंतर र्ला लगेच ऋतुजा, एशलस र् अनुर्ा यािंची आठर्ण झाली. पण 

त्या प्रकरणािंत पुढिं काय झालिं ते शर्स्टर र्ाघ र्ला सािंगणार नािी ि ेर्ी जाणून िोतो. कारण जे 

कािी सािंगायचिं िोतिं ते त्यानिं आधीच कन्फेस केलिं िोतिं. त्यारु्ळे ते शर्र्य सिंपले िोते. त्यारु्ळिं त्या 
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सिंदभावत पुढिं तो कािीच सािंगणार नव्िता. आशण आता र्ेळ आली िोती नर्ीन घटना 

उलगडण्याची... 

 

"त्यांना झालेला आजार...?" र्ी र्ाक्य पूणव केलिं नािी.  

कसिं आशण काय शर्चारार्िं ि ेर्ला सर्जत नव्ितिं. पुढिं काय र्ाढून ठेर्लिंय िचे सतत डोक्यात 

घुर्त िोतिं... शिर्ाय िा आजार कधी न पाशिललेा, कधी न ऐकलेला... 

"स्क्सस्क्रटक फायबरोशसस! र्ाचले असिीलच शतच्या ररपोटवर्र!" तो म्िणाला. 

"हो पण नेर्किं  काय ते कािी नािी कळालिं." र्ी स्पष्ट केलिं. 

"शसशस्टक फायबरोशसस", शर्स्टर र्ाघन ेसािंगण्यास सुरर्ात केली... "हा एक अनुर्ािंशिक 

आजार आि,े पण र्र्वभरात 10 लाखापेिािी कर्ी केसेस भारतात आढळतात. िा आजार फुफ्फुस, 

पचनसिंस्था, यकृत, स्र्ादचुपिंड, र्ूत्रचपिंड यािंना इफेक्ट् करतो. र्ोस्टली फुफ्फुसािंर्र इफेक्ट् करत 

असल्यानिं शब्रकदिंग प्रॉब्लेर् िोतो. सतत बडगा उत्पन्न िोतो आशण यार्ुळिं फुफ्फुसािंत इन्फेक्िन िोत 

राितिं. योग्य आिार आशण अँटीबायोरटक्सनिं याला किं ट्रोल करता येतिं, पण िा आजार कधीच बरा 

न िोणारा आि ेआशण याच्या रट्रटर्ेंटचा खचव न परर्डणारा... पूर्ी शसशस्टक फायबरोशससचे रुग्ण 

जास्त काळ जगत नसत, पण आता प्रॉपर ट्रीटर्ेंटनिं र् र्ेशडकेिनर्ुळिं लाईफ स्पॅन र्ाढलाय. आता 

ि ेरुग्ण तीस - चाळीस र्र्ाांपयांत जगू िकतात." 

शर्स्टर र्ाघचिं िेर्टचिं र्ाक्य ऐकून र्ी सुन्न झालो. कारण िाशनयाचिं र्य स्पेशसक्रफक्ली 

बार्ीस र्र्व आि.े म्िणजे... म्िणजे ती फार तर अजून आठ ते अठरा र्र्वच जगू िकते. 

बघायला गेलिं, तर िा टाईर् स्पॅनिी तसा र्ोठा आि.े पण, र्रण म्ििंटलिं, की र्ाणूस क्रकतीिी 

र्र्व जगू द्या... जीर्न कर्ीच र्ाटतिं...  
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त्यारु्ळिं र्ला शतचा र्ृत्य ू जर्ळ क्रदसत िोता आशण कदाशचत तेिी त्या िॉशस्पटलच्या 

बेडर्रच... कारण शतला स्र्तःचिं असिं काळजी घणेारिं कोणीच नािी... 

"मग शतच्या घरच्यािंचिं काय? शतला कोणीच नािी?" र्ी शर्स्टर र्ाघला शर्चारलिं. 

"नाही!" तो एर्ढिंच म्िणाला. आशण त्यानिं आपला नर्ीन अनुभर् सािंगायला सुरुर्ात केली... 
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२.  

 

इन्स्पेक्टर शर्लींद िजारेनिं त्याच्या केशबनमध्य े येऊन आपली टोपी र् काठी र्ैतागानिं 

टेबलर्र आदळली आशण त्यानिं आपल्या खुचीत स्र्तःला झोकून क्रदलिं. 

"सातर्ा खून!" घार् पुसत तो सर्ोर बसलले्या शर्स्टर र्ाघला म्िणाला. 

शर्स्टर र्ाघ िजारे येण्याअगोदर एक अधाव तास आधी येऊन  र्स्तपैकी कािंदाभजी आशण 

चिाचा आस्र्ाद घेत बसला िोता.  

"शसरीयल क्रकलर?" तोंडातली भजी चार्त आशण चिाचा घुटका घते त्यानिं िजारेला 

शर्चारलिं. 

"र्ाटतिंय तसिंच. पण प्रत्येक खुनाचा पॅटनव र्ेगळा आि.े म्िणून एकाच व्यक्तीनिं सगळे खून 

केलेत असिं सर्ोर प्रथर्दिवनी तरी र्ाटत नािी, पण एकाच ििरात सलग खून िोतायत 

म्ििंटल्यार्र ते कोणीतरी एकटाच ककिं र्ा एक टोळी करत ेआि ेअसिंच र्ाटतिं...!" 

"कन्फ्युचजिंग! ििं?" 

"येस!" 

"मी तुमचिं कन्फ्युजन दरू करतो! ि ेकोणीतरी एकच व्यक्ती करतीय!े" म्िणत शर्स्टर र्ाघनिं 

चिाचा घोट घेतला. 

"किार्रून?" िजारेनिं सार्ध िोत शर्चारलिं. 

"खून करण्याचे प्रकार र्ेगळे असले, तरी सर्ाांना शनघृवणपणे र्ारण्यात आलिंय! िा र्खु्य धागा 

शर्सरताय तुम्िी!" 
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"एक्सलेंट! तुम्िी र्ाशिती ठेर्लीय म्िणायची तर याची!" िजारे खूर् िोत म्िणाला. 

"र्ाझी नजर सगळयािंर्र असते िजारे!" बेरकी नजर िजारेर्र ठेर्ून शर्स्टर र्ाघ त्याला 

म्िणाला. 

"म्िणूनच ि े प्रकरण िाताळण्यासाठी तुम्िी योग्य आिात! र्ाझी खात्री िोती. म्िणूनच 

तुम्िाला बोलार्लिंय."  

"मी काय करू िकतो यात?" शर्स्टर र्ाघनिं त्याला शर्चारलिं. 

"मी तुम्िाला िायर करतोय िी केस सॉल्व्ि करण्यासाठी?!" 

"म्हणजे कार् र्ी करणार आशण र्ािर्ा तुम्िी लुटणार?! र्ाझा काय फायदा?" शर्स्टर 

र्ाघनिं दसुरी भजी उचलली. 

"मी पे करीन तुम्िाला." 

"असिं?" शर्स्टर र्ाघनिं उपिासानिं उच्चारलिं, 

"र्ाझ्या फीचा अिंदाज नािी बहुतेक तुम्िाला!" तो बोलला. 

"तुम्िी बोला." िजारेनिं ऑफर क्रदली. 

िजारेच्या या बोलण्यार्र शर्स्टर र्ाघ िसला. 

"सात खुनािंर्ध्ये धन्र्िंतरी फार्ावस्युटीकल किं पनीचे दोन बोडव र्ेंबसव आिते. एक 

सबइन्स्पेक्टर, एक पोलीस प्रोशसक्यटुर, एक जनवशलस्ट, आशण दोन सार्ान्य नागररक र्लेेत. 

म्िणजे िी एक िाय प्रोफाइल केस आि.े परिडे र्ीस लाखच्या शििोबाने... एक कोटी चाळीस 

लाख आत्ताच झाले. आशण र्ी ि ेसरासरी धरतोय. नािी तर र्ी रृ्त व्यक्तीच्या स्टेटस प्रर्ाणिं पैस े

आकारतो. पण तुर्च्यासाठी थोडिं कन्सेिन. पुढ ेजर आणखी कोणी र्लेे, तर ती फी र्ेगळी. आशण 

गुन्िगेारासाठी पन्नास लाख र्ेगळे. एक पिेा जास्त असतील, तर परिडे पन्नास! जर्ेल?"  
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"हो!" िणाचािी र्ेळ न दर्डता िजारे बोलून गेला.  

तसा शर्स्टर र्ाघ भजी चखळण्याचिं थािंबला आशण त्यानिं रोखून िजारेकडिं पाशिलिं आशण 

दसुऱ्याच िणी िसू त्याच्या चेिऱ्यार्र तरळलिं. 

"खूप र्ाल दाबललेा क्रदसतोय!" तो म्िणाला. 

"त्याच्यािी तुम्िाला कतवव्य नािी. तुर्चिं कार् िोतिंय ि े र्ित्त्र्ाचिं!" िजारे शस्र्त करत 

शर्स्टर र्ाघला म्िणाला. 

शर्स्टर र्ाघनिं ब्रॉड स्र्ाईल केलिं आशण िस्तािंदोलन करण्यासाठी िात पढुिं केला. िजारेनिं 

शर्चार न करता लगेच िात शर्ळर्ला. आशण त्याच्या लिात आलिं, की शर्स्टर र्ाघचा िात 

तेलकट आि.े त्यानिं िात बाजूला घेत रूर्ालाला आपला िात पसुला.  

"जेव्िा आता आपण शर्त्र झालो आिोत, तर एक शर्चारू? चालेल?" चिाचा घोट घेत 

शर्स्टर र्ाघनिं िजारेला शर्चारलिं. 

"हो!"  

"यात तुर्चा फायदा काय?" शर्स्टर र्ाघनिं िजारेची सिंर्ती शर्ळताच प्रश्न केला. 

"प्रर्ोिन!" िजारे खूर् िोत म्िणाला. 

"म्हणजे अजून र्ाल ओढायला र्ोकळे. आता खोऱ्याने ओढताय. निंतर र्ग काय जेसीबीच! 

म्िणूनच एर्ढे पैस ेखचव करायला तुम्िी तयार आिात!" शर्स्टर र्ाघनिं टोला त्याला लगार्ला. 

शर्स्टर र्ाघच्या या रटप्पणीर्र िजारे जरा नाराज झाल्यासारखा र्ाटला. 

"आय लाईक इट! तुम्िी खूप चािंगली डील करताय. तुम्िाला र्ाशिती आि,े र्ाणूस चुकतो 

कुठिं? तो ररस्क घेत नािी. अिो पण ररस्क घेतल्याशिर्ाय र्ोठिं  िोता येत नािी ि ेलोकािंना कळत 
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नािी. तुम्िाला ते कळलिंय. आय लाईक इट! आय ररयली लाईक इट!" िजारेची नाराजी दरू 

करण्यासाठी शर्स्टर र्ाघ म्िणाला. 

शर्स्टर र्ाघ असिं बोलल्यानिंतर िजारेच्या चेिऱ्यार्रील भार् शनर्ळल ेर् तो पुन्िा नॉर्वल 

झाला. त्यानिं केस फाईल र् आतापयांत झालले्या तपासाचा ररपोटव शर्स्टर र्ाघसमोर ठेर्ला. 

शर्स्टर र्ाघ तेलकट िातानेच ते चाळू लागला. 

"पुढिं?" िजारेनिं शर्चारलिं. 

"सर्ोसा, कचोरी र्ागर्ा! भजीनिं पोट नािी भरलिं." शर्स्टर र्ाघ म्िणाला. 

यार्र िजारे शर्स्टर र्ाघकड ेपाितच राशिला. 

"काय?" शर्स्टर र्ाघने कािी सर्जले नािी अिा अशर्भावर्ात शर्चारलिं. म्िणाला, "तुम्िी 

बोलार्ल्यार्र नाश्ता न करताच आलोय... दपुार झालीये, पण इथिं जेर्णार कसिं ना? म्िणून 

म्ििंटलिं नाश्ताच करार्ा..." 

शर्स्टर र्ाघच्या बोलण्यार्र िजारे थोडा रागारू्न त्याच्याकड ेपाहू लागला. 

"शर्स्टर! रागारू् नका. जेर्ायला पुन्िा कधी तरी येईन...!" शर्स्टर र्ाघनिं त्याला अजूनच 

शचडर्लिं. 

 

शर्स्टर र्ाघच्या या बोलण्यार्र िजारे खर्ळलाच. असिं असून शर्स्टर र्ाघला त्याला नाराज 

करायचिं नव्ितिं. म्िणून त्यािंनिं आपला राग आर्रण्याचा नाकार् प्रयत्न केला. 

 

पण त्याला जी गोष्ट र्ािीत नव्िती, ती र्ला र्ाशित आि.े शर्स्टर र्ाघनिं त्याला जेर्णाचिं 

क्रदलेलिं र्चन तो नक्की पणूव करणार! इन्स्पेक्टर शर्लींद िजारेच्या तेराव्याचिं जेर्ण जेर्ून...! 
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बोट क्रदलिं, तर िा िातच खेचतोय असिं पटुपुटत त्यानिं िर्ालदाराला बोलार्ण्यासाठी ररिंग 

क्रदली.  

"सॉरी टू स,े पण तुर्च्या पोलीस स्टेिन कँटीनचिं खाणिं बकर्ास आि.े सर्ोरच्या स्र्ीट र्ाटव 

र्धून र्ागर्ता येईल तर बघा..." 

िर्ालदाराने आत येऊन सल्यटु ठोकला. 

"नारायण स्र्ीट र्ाटव र्धनिं सर्ोसा, कचोरी घेऊन या!"  

िजारे बोलत असताना रागानिं त्याच्या कानिीलार्रील तट्ट फुगललेी िीर उडताना शर्स्टर 

र्ाघ पाित िोता आशण त्याला िसू रोखता येत नव्ितिं. 

"शबलाचिं जरा..." शर्स्टर र्ाघ लटक्या सिंकोचान म्िणाला. 

"हो!" म्िणत िजारे जर्ळजर्ळ ककिं चाळलाचिं! 

 

खाऊन झाल्यार्र जाताना िजारेच्या केशबन र्धील िजारे र् त्याच्यातील सिंर्ादाचिं 

सीसीटीव्िी फुटेज शडलीट करायला िजारेला सािंगायला शर्स्टर र्ाघ शर्सरला नािी. 
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३. 

 

आणखी एक र्ृत्य ूझाला िोता. धन्र्िंतरी फार्ावचा शतसरा बोडव र्ेंबर, सत्तेचाळीस र्र्ीय 

नारायण सािंगार्कर आपल्या शलचर्िंगरूर्र्ध्य ेशर्स्कटला िोता.  

िो. शर्स्कटला म्िणतोय; कारण त्याच्या िरीराच्या र्रचा भाग कापून तुकड े करून 

शलचर्िंगरूर् भर शर्खुरले िोते. शर्स्टर र्ाघ त्या रठकाणी पोिोचला.  

तो येण्याआधी पिंचनार्ा उरकून िजारेनिं सर्ाांना तेथून बािरे काढलिं िोतिं. शर्स्टर र्ाघ या 

केसर्र कार् करतोय ि े त्याला कोणालािी कळू द्यायचिं नव्ितिं. शर्स्टर र्ाघनिं बॉडी पाशिली. 

र्ृताचा गळा शचरण्यात आला िोता. 

"क्रकचन नाईफ र्ापरलिंय!" शर्स्टर र्ाघ बॉडी एक्झार्ाईन करत र्ागेच उभ्या असलले्या 

िजारेला म्िणाला. 

"क्रकचन र्धला चाकू? किार्रून?" िजारेनिं आश्चयावनिं शर्चारलिं. 

"बॉडीर्रील कट बघा. खािंद्यापासून र्र शचरलिंय. एखाद्या गाईला कापार्िं तसिं. कुककिं गच्या 

भारे्त याला 'चक स्टेक कट' म्िणतात." शर्स्टर र्ाघनिं स्पष्टीकरण क्रदलिं. 

"म्िणजे... खुनी एक िफे आि.े..? क्रकती शनघृवणपणे र्ारलिंय..." िजारे शर्चारािंच्या तिंद्रीत 

बोलून गेला. 

"सािंभाळून रािा ििं िजारे!" शर्स्टर र्ाघच्या उच्चारािंर्र िजारे दचकून भानार्र आला. 

"ि!ॅ र्ी कािी घाबरत नािी! जर खूनीने र्ला र्ारण्याचा प्रयत्न करण्याची चूक केली, तर 

तो र्ेलाच म्िणून सर्जा!" 
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"म्हणजे त्यारे्ळी तुम्िाला र्ाझी गरज पडणार नािी. र्ाझ ेपसै ेद्याल ना पण?" शर्स्टर 

र्ाघनिं िजारेंच्या चेष्टा करण्यासाठी त्याला शर्चारलिं. 

िजारेनिं शर्स्टर र्ाघला कािी उत्तर दणे्याआधी शर्स्टर र्ाघचिं किार्र तरी लि गेलिं िोतिं 

आशण तो त्या क्रदिेने पळून दखेील गेला िोता. ि ेलिात येताच िजारे दखेील त्याच्या र्ागून 

पळाला... 

 

रस्त्यार्र, 

"काय झालिं असिं अचानक पळून का आलात?" िजारेनिं दर् खात शर्चारलिं. 

"दरर्ाज्यातून कोणी तरी पळून गेल्याचिं क्रदसलिं. आपल्यार्र बहुतेक कोणीतरी पाळत ठेऊन 

आि.े ककिं र्ा तो खूनी दखेील असू िकतो!" शर्स्टर र्ाघनिं उत्तर क्रदलिं. 

"िीट! िाताला लागला असता, तर आताच सोिर्ोि झाला असता!" िजारे र्ैतागाने 

उद्गारला. 

"तो लागेलच ओ! पण आणखी र्ीस लाख ऍड झाले ते र्ात्र शर्सरू नका!" म्िणत शर्स्टर 

र्ाघनिं िजारे कािी बोलण्याची र्ाट न बघता आपला रस्ता धरला.  

इकड ेिजारे सुद्धा शर्स्टर र्ाघला शिव्या घालत त्याच्या जीपपािी गेला. आपण आपल्याच 

पायार्र धोंडा र्ारून घतेलाय की काय असिं त्याला र्ाटू लागलिं... 

 

शर्स्टर र्ाघला जेव्िा असिं र्ाटलिं, की आता आपण िजारेच्या दशृष्टिेपातून दरू झालो आिोत, 

तेव्िा त्याच्या पायािंना पुन्िा र्ेग आला.  
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तो त्याच क्रदिेनिं धार्ला िोता, ज्या क्रदिेने र्घासची व्यक्ती धार्ली िोती. एका अगदीच 

र्दवळ नसलले्या अरूिं द गल्लीत ती व्यक्ती एका काळया रेंज रोव्िरसर्ोर उभी िोती. शतला चटकन 

आत घेण्यात आलिं िोतिं आशण दरर्ाजा लारू्न घेण्यात आला िोता. र्दवळीचा आर्ाज नसल्यानिं 

गाडीचिं दार बिंद झाललेा आर्ाज शर्स्टर र्ाघच्या कानार्र स्पष्टपण ेपडला. गाडी शनघून गेली.  

 

दसुरीकड ेइन्स्पेक्टर िजारेनिं आपल्या टीर्ला िॉटेल्स, रेस्टॉरिंट, ढाबा, कत्तलखाना शजथिं 

शजथिं र्ैध-अर्ैधररत्या गोर्ािंस शर्ळतिं शतथिं शतथिं छापे र्ारायला सािंशगतलिं. आशण त्यािंच्या िेफ्स 

र् कुक्सना अटक करण्याचे आदिे क्रदले. गोर्ािंस बिंदीच्या नार्ाखाली तो ि ेकरू िकत िोता. 

त्यारु्ळे खऱ्या खून्याला ििंका येण्याचिं कािीच कारण नव्ितिं... 

त्याच्या आदिेानुसार िफे्स र् खाटीकािंना पोलीस स्टेिनला गोळा करण्यात येरू् लागलिं 

िोतिं... 

 

शतकड ेशर्स्टर र्ाघचिं कािी तरी र्ेगळिंच चाल ूिोतिं. रेंज रोव्िरचा निंबर त्याला शर्ळाला 

िोता. गाडी पाशिल्यार्रच त्यानिं तो रटपून घेतला िोता. आपल्या िकॅकिं ग शस्कल्स र्ापरून त्यानिं 

आरटीओ डटेाबसे र्धून त्या गाडीची र्ाशिती शर्ळर्ली. ती पुष्पक र्ेस्त्री नािंर्ाच्या कुठल्यातरी 

र्ाणसाची िोती. 

शर्स्टर र्ाघनिं पषु्पक र्से्त्रीला फोन लारू्न त्याला भेटण्याची र्ेळ घेतली, 

"हलॅो, र्ी नज़ीर् अिर्द बोलतोय!" शर्स्टर र्ाघ पुष्पक र्से्त्रीला म्िणाला. 

"हा बोला...!" पलीकडून पुष्पकने उत्तर क्रदलिं, पण त्याच्या आर्ाजार्रून तो अनोळखी 

व्यक्तीिी बोलतोय ि ेस्पष्ट िोत िोतिं. 'आपण कोण? र्ी आपल्याला ओळखलिं नािी...' िा अथव 

त्या बोलण्यात शनशित िोता. 
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"सािबे, र्ी एक छोटा िेतकरी िाय. िळदीची लागर्ड करत.ू आपण िळदीचा व्यापार 

करता असिं सर्जलिं. म्िणून फोन केला..." शर्स्टर र्ाघ त्याला म्िणाला. 

"िा िोय! पण र्ाझी ठरलेली लोकिं  आिते. त्यािंच्याकडूनच र्ी िळद खरेदी करतो." शतकडून 

र्ेस्त्री बोलला. 

"साहबे, असिं करू नका. एकदा भटेा. र्ला खात्री िाय तुर्ाला आर्च्या िळदीची क्वाशलटी 

नक्की आर्डिंल." 

"शर्त्च! बरिं सिंध्याकाळी यायला जर्ले?" त्यानिं िी ब्याद एकदाची टाळू असा शर्चार करून 

शर्चारलिं. 

"हा व्हय साहबे!"  

"बरं सात वाजता या. मी पत्ता र्ेसेज करतो." 

"नक्की नक्की सािबे! थॅन्क्यु सािबे! ठेर्तो सािबे!" म्िणत शर्स्टर र्ाघनिं फोन ठेर्ला आशण 

नेिर्ीच कुटील िसला... 
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४.  

 

एकएका कसायाची आशण सेफची कसून चौकिी िोत िोती, पण म्िणार्िं असिं र्ित्त्र्ाचिं 

कािी िाती लागत नव्ितिं. त्यािंच्याकडील चाकूच काय, पण असणाऱ्या सगळया ित्यारािंची 

फॉरेशन्सक कडून तपासणी केली जात िोती. डॉग स्कॉडला पण र्ोठ्या सिंख्येनिं कार्ाला लार्लिं 

िोतिं. सािंगार्करच्या डडेबॉडीची स्र्ेल कुत्रयािंना दऊेन पकडलेल्या लोकािंर्धून खुनी िोधण्याचा 

िेर्टचा पयावय िजारे अँड टीर्ने करून पाशिला, पण असफल ठरल.े तरीिी िजारे िार 

र्ानणाऱ्यातला नव्िता. 'आर्टवकल ४८' च्या अिंतगवत या सगळया लोकािंना िजारेनिं जेलर्ध्य ेडािंबून 

ठेर्ण्यात आलिं.  

पण या सगळयािंत शर्लींद िजारेच्या एक गोष्ट लिात आली नव्िती, की खूनी िेफ ककिं र्ा 

कसाईच असार्ा असा कािी शनयर् नव्िता. एखादी सार्ान्य व्यक्ती जीला 'चक कट' बद्दल र्ाशिती 

असेल. तर इन्व्िरेटगेिन भरकर्टण्यासाठी त्या व्यक्तीनिं असिं करण्याची पण िक्यता िोती, जी 

त्यानिं लिातच घेतली नव्िती.  

कारण एखादा सफे जर खूनी असता, तर त्यानिं सगळेच खून त्याच्याकडील चाकूने आशण 

एकाच पद्धतीने करण्याची िक्यता िोती. पण सगळे खून र्ेगर्ेगळया पद्धतीने करण्यात आल े

िोते... 

 

"या अन्सयायाशर्रुद्ध िजारेंना तुम्िी कािीच बोलला नािीत?" र्ी आश्चयावने शर्स्टर र्ाघला 

शर्चारलिं. 
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"कसला अन्याय? बीफ ऍक्ट र्ला पटतोय अिातला भाग नािी. पण प्रत्येक जीर्ाला 

जगण्याचा शततकाच अशधकार आि ेशजतका र्ाणसाला. एर्ढिं र्ी नक्कीच र्ानतो!" शर्स्टर र्ाघनिं 

र्ला गप्प केलिं.   

 

र्ाझ्यासाठी िा उपिास िोता. ि ेतो व्यक्ती बोलत िोता, ज्याला र्ाणसिं र्ारायला खूप र्जा 

येते. आशण पिु सिंरिण बद्दल बोलायचिंच, तर त्यासिंदभावत रीतसर कायदा असून दखेील भारत 

बीफ एक्स्पोटवमध्ये बाझील आशण ऑस्टे्रशलया निंतर टॉपला आि.े आशण िा शर्शलयन्स ऑफ 

डॉलसवचा धिंदा आि.े अजूनिी...!  

असो, शर्स्टर र्ाघ पुढिं काय सािंगतोय ि ेऐकण्यासाठी र्ी तयार झालो... 

 

शर्स्टर र्ाघ सिंध्याकाळी ठीक सात र्ाजता पषु्पक र्से्त्रीच्या घरात िोता. र्ेि एका 

साधारण व्यक्तीचा. त्यानिं रे्कअप असा केला िोता, की तो पन्नास र्र्ावर्रील एक र्ुशस्लर् 

म्िातारा र्ाटार्ा. सोबत त्यानिं कािी उच्च दजावची िळद त्याला दाखर्ायला आणली िोती.  

र्ेस्त्री शर्स्टर र्ाघला लर्कर घालर्ण्याच्या बेतात िोता. म्िणून त्यानिं त्याला घरात न घेता 

लॉनमध्येच बसर्लिं. त्याच्यासाठी चिा करून आणण्यासाठी पण कोणाला सािंशगतलिं नािी.  

 

(िी गोष्ट खरिं तर शर्स्टर र्ाघच्या पथ्यार्रच पडली...) 

 

"ती िळद तुम्िी कुठून उत्पन्न केली?" र्ी अचिंब्यानिं शर्चारलिं. 

"झालास सरुू?" त्यानिं र्तैागाने शर्चारलिं, 
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"तू गप्प सगळं आधी ऐकून का घेत नािीस?" 

"सॉरी! पण ज्या - त्यारे्ळी ििंका दरू झाललेी बरी!" र्ी म्िणालो. 

"माझी िेती आि.े शतथिं िळद दखेील शपकर्ली जाते. और्धािंसाठी र् कॉरमेटटक्स 

बनर्णाऱ्या किं पन्यािंना आम्िी ती एक्स्पोटव करतो." 

"मला मास्क्हत नव्ितिं तुम्िी िेती दखेील करता..." र्ी शर्चारलिं. 

"िेती करतो, पण र्ी नािी. र्ाझी फक्त जर्ीन असत.े राबतो िेतकरीच. सगळिं उत्त्पन्न 

त्यािंचिंच. र्ी त्यातला रुपायािी घेत नािी. िळदीचिं िेत पण आताच शर्कत घतेलिंय. थकँ्स टू र्ेस्त्री! 

त्याला भेटण्यासाठी र्ला ते खरेदी करार्िं लागलिं." 

"कस ंआस्क्ण ते?" र्ी र्ैतागत शर्चारलिं. 

"आपल्या आजूबाजूला िळद शपकर्णाऱ्या सगळया िेतकऱ्यािंना भेटलो. त्यािंना पर्वनिंट बायर 

शर्ळर्ून दणे्याच्या आश्वासनार्र त्यािंच्या िेतजशर्नी शर्कत घेतल्या र् त्यािंतील बेस्ट क्वॉशलटी 

िळद घेऊन र्ी र्ेस्त्रीकड ेपोिोचलो." 

"आस्क्ण र्से्त्रीची तेर्ढी िळद घेण्याची तयारी नसले, तर?" र्ी ििंकीत िोऊन शर्चारलिं. 

"आय िरॅ् लॉट्स ऑफ कॉन्टॅक्ट्स सरूज! आशण र्ाझा काय र्ेस्त्रीला िळद शर्कण्याचा रे्न 

र्ोरटव्ि नव्िताच ि ेशर्सरू नको. शिर्ाय त्याला तिी ती शर्कत घ्यायची इच्छा पण नव्िती. 

फक्त र्ेस्त्रीर्ुळिं र्ला दसुरा एक शबझनेस शर्ळाला इतकिं च. र्ाझी नर्ी किं पनी र् टीर् िळदीचा 

सगळा व्यापार बघते आि.े िळद एक्स्पोटव करण्यासोबतच आता आम्िी स्र्तः ती प्रोसेस करणार 

आिोत!" 

चला याचा एखादा व्यर्साय तरी कळाला... नर्ा का असेना! र्ी र्नातल्या र्नात 

म्िणालो. 
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"तू शर्र्य भरकर्टू नको. ऐक!" म्िणत त्यानिं प्रोशसड केलिं. 

 

"िळदीचा पोत तर चािंगला आि.े पण आत्ता डील नािी िोऊ िकणार. र्ाझी ऑलरेडी 

इन्व्िसे्टर्ेंट झाली आि.े आता ती ररकव्िरी झाल्याशिर्ाय र्ी तुर्ची िळद नािी घेऊ िकत." 

शसगरेटचा झुरका सोडत र्ेस्त्री शर्स्टर र्ाघला म्िणाला. 

"मग पयासय काय..." खोटी नाराजी दाखर्त नज़ीर् अिर्द रुपी शर्स्टर र्ाघनिं शर्चारलिं. 

"लोणची बनर्णारी एक किं पनी र्ाझ्या ओळखीची आि.े र्ी तुम्िाला त्यािंच्यािी ओळख 

करून दऊे िकतो, पण चाळीस परसेंट र्ाझ ेअसतील." थोडा शर्चार करून दसुरी शसगरेट पटर्त 

र्ेस्त्री म्िणाला. 

"चाळीस जास्त िोत्यात. र्ाझा काय तरी फायदा व्िायला पायजेना सािबे!" शर्स्टर र्ाघ 

म्िणाला. 

"तुमचा र्ाल शर्कला जातोय. आशण प्रोडक्िन कॉस्ट शनघत ेआि ेिा फायदा नािी का? 

आशण एकदा ओळख झाल्यार्र पुढच्या शडचलिंगला पुन्िा तुम्िी र्ला थोडीच शर्चाराल? तो 

फायदा तुर्चाच नािी का?" धरू सोडत र्से्त्री शस्र्त करत बोलला. 

"तसं नाय साहबे! तुम्िाला िर्ी त्यारे्ळी सािंगा तुर्च्यािी पण व्यर्िार करू!" थोडा शर्चार 

करून, 

"ठीक िाय चालिंल!" शर्स्टर र्ाघनिं सिर्ती दिवर्ली. 

"मी कळवतो तुम्िाला!" र्ेस्त्रीनिं प्रशतक्रिया क्रदली. 

"आताच बशघतलिंत तर जरा बरिं हुईल..." शर्स्टर र्ाघनिं शर्निंती केली. 
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'काय र्ैताग आि?े' असा भार् चेिऱ्यार्र आणत र्से्त्रीनिं त्याच्या ओळखीच्या किं पनीला फोन 

लार्ला. आशण नज़ीर् रुपी शर्स्टर र्ाघ र् त्या किं पनी ओनरची बातचीत घडर्ून आणली.  

"खूप धन्यर्ाद बघा सािबे." कॉल कट करून र्ोबाईल र्ेस्त्रीला परत करत शर्स्टर र्ाघ 

बोलला. 

"ते रठक आि,े पण र्ाझ्या कशर्िनचिं शर्सरू नका म्िणजे झालिं!" र्से्त्री शतसरी शसगरेट 

सुलगार्त म्िणाला... 

"व्िय व्िय." शर्स्टर र्ाघ कृतज्ञतेचिं िसू चेिऱ्यार्र आणत म्िणाला. 

"सािबे, आता आपण शर्त्र झालोत... झालोत ना?" 

"ह!ं" स्क्मरटर र्ाघच्या प्रश्नार्र र्ेस्त्री तोंडातील शसगरेट न काढताच हुिंकारला. त्या सोबत 

धूराचा भपकारा बािरे पडला. 

"मग स्क्मत्राच्या नात्यानिं एक शर्चारू?"  

"ह!ं" र्ेस्त्रीनिं हुिंकारूनचिं परर्ानगी क्रदली. 

"तुम्ही कोणत्या टेंिनमध्य ेिाय काय?" 

"न... नाही तस ंकाही नाही!" आतापयंत कॉशन्फडन्टली बोलणारा र्से्त्री चपापला. 

"नाय आल्यापासून बघतोय तुर्ी लय शसगारेटी फुकताय. म्िणून आपलिं र्ाटलिं..." 

"माझी सर्य आि ेती?" 

"सर्य; की गाडी चोरीला गेल्याची चचिंता?" शर्स्टर र्ाघनिं रोखून पाित र्ेस्त्रीर्र बॉम्ब 

फोडला. 

"कोण आिसे तू?" र्ेस्त्रीनिं चाचरत पण आर्ाज चढरू्न शर्चारलिं.  
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र्ेस्त्रीने िा प्रश्न करणिं स्र्ाभाशर्क िोतिं. 

"घाबरू नका. र्ी शर्जय र्ाघ. पोशलसािंसाठी कार् करतो. तुर्ची गाडी, ब्लॅक रेंज रोव्िर 

काल पोशलसािंना सापडली. चोर अर्चॅ्युअर असारे्त बहुदा! कार तर चोरली, पण निंबर प्लटे 

बदलायला शर्सरले. पण त्यारु्ळिं तुम्िाला िोधणिं सोपिं गेलिं." 

"ती माझी गाडी नािी! र्ाझी गाडी सध्या र्ाझा एक शर्त्र र्ापरतोय." 

"र्ला र्ाशिती आि,े ती गाडी तुर्च्या एका शर्त्राने तुम्िाला शगफ्ट क्रदली आि.े िोय ना? 

पण नािी! ती सिंदिे चौरशसया या शर्त्राच्या िोरूर् र्धून ऑफ द रेकॉडव तुम्िीच खरेदी केलीत. 

आशण त्याला तुम्िाला िी गाडी शगफ्ट स्र्रूपात द्यायला तुम्िीच सािंशगतलिंत. टॅक्स 

र्ाचर्ण्यासाठी. त्याचािी फायदा आशण तुर्चािी! नािी?! गाडी चोरीला गेली, पण किं प्लेन्ट 

किी करणार? केली; आशण आपला दोन निंबर कारभार उघडकीला आला तर? र्ग काय? म्िणून 

झिंझटच नको, म्िणून तुम्िी गाडी चोरीला गेल्याची तिार पोशलसािंत केली नािी. एक प्रायव्िटे 

इन्रे्स्टीगेिन फर्व तुर्च्या गाडीचा िोध घेतीय ेसध्या. जीला तुम्िीच कार्ाला लार्लिं आिते." 

 

"त्यानं एका इन्व्िरेटगेिन फार्वला िायर केलिंय ि े तुम्िाला कसिं सर्जलिं?" र्ी त्याला 

थािंबर्त शर्चारलिं. 

त्यार्र तो िसला. म्िणाला, 

"कारण ती माझीच एक फर्व िोती!"  

 

बकरा स्र्तःहून र्ाघाच्या तोंडात गेल्याची िी आगळी घटना... 
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"तुम्िी काय बोलताय र्ला कळत नािी!" र्ेस्त्री शचडून शर्स्टर र्ाघला बोलला. 

"सोडा! र्ुद्याचिं बोलूया. िी नोटीस!" म्िणत त्यानिं पोशलसािंची एक प्रत त्याच्यासमोर ठेर्ली. 

म्िणाला, 

"गाडी घेऊन जा. तुम्िाला कािी कोणी पकडणार नािी. पण जरा आर्चे शखसे गरर् करारे् 

लागतील एर्ढिंच!" 

"फकती?" नजर रोखत र्से्त्रीने शर्चारलिं. 

"आता कसिं तुम्िी पण र्दु्यार्र आलात!" शर्स्टर र्ाघ कुटील शस्र्त करत म्िणाला. 

"आकडा!" र्से्त्री आणखीनच र्ुद्याचिं बोलला. 

"दिा लाख!"  

"ह ेजास्त िोतायत!" तो ठार्पण ेम्िणाला. 

"तुम्हाला गशणत सर्जार्तो! तुर्ची गाडी आि ेएक कोटी ब्याऐंिी लाखाची. दिा लाख जर 

क्रदले नािीत, तर एक कोटी ब्याऐंिी जातील. र्र इन्कर् टॅक्स रेड पडले ती र्ेगळीच. त्च्च! स्स्स्स.्.. 

सगळिंच जाईल! म्िणून दिा लाख िी कािी र्ोठी रक्कर् नािी. उलट कर्ीच आि.े थेंब दऊेन सर्ुद्र 

र्ाचर्ाल तुम्िी. आिात कुठे?" 

"बरं!" जळफळत नाखुर्ीने र्ेस्त्री तयार झाला. 

"तेवढी कॅि असलेच घरी!" शर्स्टर र्ाघ िसत म्िणाला. 

तसा शर्चलिंद र्ेस्त्री उठला आशण आतून पैिाचिं एक इन्रे्लोप घेऊन आला र् त्यानिं ते पैस े

शर्स्टर र्ाघच्या सपुूदव केले. 

"या कॉपीर्र तेर्ढी सिी करा. म्िणजे इन्स्पेक्टरना कळेल आपलिं डील झालेलिं. आशण 

तुम्िाला तुर्ची गाडी शर्ळून जाईल. ि ेसगळे र्ला नािीत ओ. आम्िा गररबािंना यातून पाच दिा 
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िजारच सुटतात फक्त. बाकी शडपाटवर्ेंट र्धेच र्ाटून घेतात." शर्स्टर र्ाघ खोट्या नाराजीने 

म्िणाला. 

र्ेस्त्रीने लगेच सिी केली. आशण त्यानिं चौथी शसगरेट ओठािंत धरली. शर्स्टर र्ाघर्ुळिं र्ागची 

शसगरेट जरा लर्करच सिंपली िोती.  

"नाईस!" सोफ्यार्रून उठत शर्स्टर र्ाघनिं त्याच्याकडील लायटरनिं र्ेस्त्रीची शसगरेट 

सुलगार्ली. र्से्त्रीचा श्वास-उच््र्ास रागाने इतका दीघव झाला िोता, की त्यारु्ळे नुकतीच 

पेटर्ललेी शसगरेट अधी सिंपली दखेील िोती.  

जळलेल्या शसगरेटची राख खाली पडली तसा शर्चलिंद र्से्त्रीिी! 

शर्स्टर र्ाघनिं त्याच्यासमोर सिीसाठी ठेर्लेली खोटी प्रत उचलली आशण तो पैसे घेऊन 

िािंतपण ेशनघून गेला... 
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५. 

 

"आय शर्न र्ाय? शलटरली र्ाय?" र्ी ककिं चाळलोच! 

"शबकॉज आय िटे ग्रीडी पीपल!" तो िािंतपण ेम्िणाला.  

"आस्क्ण तुला कसिं ते सदु्धा जाणून घ्यायचिं असले!" त्यानिंच शर्चारलिं. 

र्ी कािीच बोललो नािी.  

"ऐक!" र्ाझी सिंर्ती आि ेका नािी ि ेजाणून घेण्याची तसदी न घेता तो सािंगू लागला, 

"लायटरमध्य े िायड्रोजन सायनाईड िोतिं. लायटर सलुगार्ल्यार्र फ्लरे्ची िायड्रोजन 

सायनाईडिी ररएक्िन झाली. आशण त्या शर्र्ारी फ्युर्निं र्ेस्त्री र्लेा. िायड्रोजन सायनाईड इज 

िायली फ्लेर्ेबल अँड व्िरेी टॉशक्सक! इट कॅन क्रकल पीपल इन्स्टिंटली! आशण तेच शर्चलिंद र्ेस्त्री 

सोबत झालिं! िी िुड िरॅ् शबन अर्ेअर, दटॅ स्र्ोककिं ग इज इिंजुरीअस तो िले्थ!" पुन्िा कपटी आशण 

नीच िसू त्याच्या ओठािंर्र तरळलिं. 

"पण का?" र्ी अगदी काकुळतीला येऊन शर्चारलिं, 

"त्या स्क्बचाऱ्याचा या सगळयािंिी कािी सिंबिंध नव्िता! िािं! तोिी गुन्िगेार िोता. इन अदर 

सेन्स... पण तरी..." र्ी र्ाझा र्ुद्दा सोडायला तयार नव्ितो. कारण त्यानिं सािंशगतलेलिं कारण 

र्ला सर्ाधान दणेारिं नव्ितिं. 

"कारण र्ी इकड ेिेतकरी आशण िेतीला सिंरिण दणे्याचा प्रयत्न करतोय, र्ाढर्ायचा प्रयत्न 

करतोय आशण िा साला त्याच िेतकऱ्यािंची शपळर्णूक करतोय!" तो शचडून म्िणाला आशण 

थोडारे्ळ तो िािंत झाला आशण र्ग म्िणाला,  
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"तो टॅक्स चोरत िोता! आशण िी दिेािी केलेली गद्दारी आि.े अिा लोकािंना र्ोकळिं सोडणिं 

म्िणजे सार्ान्य लोकािंर्र केललेा अन्याय ठरेल! म्िणून... म्िणून!" बोलताना शर्स्टर र्ाघ खूपच 

कन्सन्ड्व र्ाटत िोता. 

"आशण तुम्िी पकडला गेला असता तर..." र्ी र्ाझा नेिर्ीचा प्रश्न केला. 

"इतके क्रदर्स र्ाझ्यासोबत असून तुला असा प्रश्न पुन्िा पुन्िा पडतोच कसा?" त्यानिं र्ला 

शर्चारलिं. 

 

र्ला र्ाशित आि ेतो किातच कधी अडकणार नािी, पण त्यानिं ि ेकेलिं कसिं ि ेजाणून घेणिं 

र्ाझ्यासाठी र्ित्त्र्ाचिं असतिं. कारण तेच र्ाझिं कार् आि!े 

 

"त्याला लिंग्ज कॅन्सर िोता. सलग शसगरेट्स शपऊन त्यारु्ळिं तो त्याच कारणानिं र्ेलाय असा 

घरच्यािंचा सर्ज झाला." 

"आस्क्ण सिंिय येऊन त्यािंच्या फॅशर्लीनिं पोलीस कम्प्लेन्ट  केली असती; तर?" र्ी शर्चारलिं. 

र्ी त्याचा पाठलाग सोडायला तयार नव्ितो. मला त्याच्या बुस्क्िमत्तेची परीिा घायची 

िोती. 

"तर काय? त्याची अटॉप्सी झाली असती!" 

"तुम्ही क्रकती सिज बोलताय? ररपोटवमध्ये सर्जलिं असतिं ना, की शर्चलिंद र्ेस्त्री किार्ुळे 

र्ेलेत ते... शिर्ाय त्यािंच्या घरी सीसीटीव्िी असतीलच. तुम्िी नक्कीच पकडला गेला असता..." 

र्ी काळजी व्यक्त केली. 

"एन्टरन्सलाच चार कॅर्रेे िोते." 
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"तरी तुम्ही ररस्क घेतलीत?" र्ला कािी सधुारेना. 

"आपलिं ध्येय गाठण्यासाठी जोखीर् घ्यार्ीच लागते सूरज! आशण पोशलसािंनी िोध घेतलाच 

असता, तर तो नज़ीर् अिर्दचा! जो अशस्तत्र्ातच नािी!" तो िसत म्िणाला आशण त्यानिं डोळा 

र्ारला. 

 

ििं!... र्ला काय बोलार्िं सुचेना. शर्स्टर र्ाघचा एस्केप प्लॅन इतका परफेक्ट असतो, की र्ी 

क्रकतीिी प्रयत्न करून त्यात कािी चूक ककिं र्ा खोट काढूच िकत नािी!... 

 असो... शर्चलिंद र्से्त्रीला र्ारून शर्स्टर र्ाघन ेया प्रकरणातील त्याचा पशिला बळी घेऊन 

त्याच्या सायकॉलॉशजकल खूनी खेळाचा श्रीगणिेा केला िोता... 

आता बघायचिं ि ेआि,े की त्याच्या या कर्वयज्ञात अजून कोण - कोण त्याच्या िातून सशर्धा 

म्िणून स्र्ािा िोतिंय...! 

 

"लायटरनिं र्से्त्रीला र्ारायचिं ि ेतुम्िी कसिं ठरर्लिंत?" र्ी शर्चारलिं. 

"केस सिंबशधत कोणत्यािी र्ाणसाची र्ी सगळी र्ाशिती आधी काढतो ि े तुला र्ाशितच 

आि.े त्याला शसगरेटचिं व्यसन आि ेआशण त्याला त्यारु्ळिं लिंग्ज कॅन्सर पण झालाय ि ेर्ला र्ािीत 

झालिं िोतिं. म्िणून र्ग तो लायटर तयार केला. 

"पण जाता जाता र्से्त्री एक कार् चािंगलिं करून गेला. एक नर्ीन शबझनेस आयशडया दऊेन 

गेला. ज्यात िेतकऱ्यािंचा पण फायदा झाला आशण र्ाझािी!" 

पुढिं सािंगण्याआधी शर्स्टर र्ाघ बोलला. आशण त्यानिं प्रोशसड केलिं... 
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शर्स्टर र्ाघचा इकडिं िा धिंदा चालललेा, तर दसुरीकडिं धन्र्िंतरी फार्ावचा एर्डी शर्शथल 

अदीप भारद्वाज त्याच्या उरलले्या बोडव ऑफ शडरेक्टसविी कॉन्फरन्स रूर्र्ध्य ेचचाव करत िोता... 

"र्ला र्ाशित आि,े आपले कािी साथीदार गेल्यानिं आपला खूप र्ोठा लॉस झालाय. आशण 

र्ी ि ेपैिािंच्या बाबतीत म्िणत नािी! खरिंच! आपल ेसर्व क्रदर्िंगत बोडव र्ेंबस्व अत्यिंत हुिार आशण 

नेिर्ीच किं पनीचिं शित पािणारेच िोते. आशण म्िणनूच ते ररस्पेक्टेबलिी िोते आशण तसेच तुम्िीिी 

आिात. पण ते गेले म्िणून आपण आपलिं कार् तर नािी ना थािंबर् ूिकत? म्िणून र्ी ररके्वस्ट 

करतोय, की किं पनीच्या भल्याचा शर्चार करा आशण या प्रोजेक्टला सिर्ती द्या!" शर्शथल एका 

प्रपोसलकडिं शनदिे करत म्िणाला. 

"सॉरी! र्ी कान्ट अलार् शथस! शथस इज अट्टली ररडीक्युलस!" एक र्यस्कर बोडव र्ेंबर साकेत 

शर्श्र शचडलले्या स्र्रात म्िणाला. 

संवाद थािंबला िोता. शर्शथलनिंिी त्याची जागा आशण कॉन्फरन्स रूर् सोडली िोती... 

 

स्क्मस्टर र्ाघिी बोलणाऱ्या शनिािंत या बोडव र्ेंबरन े शर्स्टर र्ाघला िी र्ाशिती पुरर्ली 

िोती. 

"सगळेच िॉकमध्ये आिते, तरी एर्डींना या प्रपोसलचिं पडलिंय... ि े अगदीच न 

पटण्यासारखिं आि.े.." 

"कसल ंप्रपोसल?" शर्स्टर र्ाघनिं शर्चारलिं. 

पण त्याच्या या प्रश्नाचं उत्तर दणेिं र्ात्र शनिािंतनिं टाळलिं िोतिं. आशण शर्शथलची केशबन 

दाखर्ून तो बािरेूनच शनघून गेला िोता. 
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जेर्ढिं सािंगणिं त्याला र्ित्त्र्ाचिं र्ाटलिं ते त्यानिं सािंशगतलिं िोतिं. या उपर त्या प्रपोसल सिंदभावत 

शर्स्टर र्ाघनिं काय तो िोध घ्यार्ा िा शनिािंतच्या गप्प बसण्या र्ागचा अथव िोता.  

"नमरकार, आत येऊ?" शर्स्टर र्ाघनिं शर्शथलची परर्ानगी घेतली.  

"कोण?" स्क्मस्क्िलनिं त्याला आत येण्याची परर्ानगी न दतेा दारार्र उभा करूनच शर्चारलिं. 

"मी स्क्वजय र्ाघ. प्रायव्िटे इन्रे्स्टीगेटर. तुर्चे क्रदर्िंगत बोडव र्ेंबर नारायण सािंगार्कर 

यािंच्या फॅशर्लीने त्यािंच्या र्ृत्यूचा तपास करण्यासाठी र्ला िायर केलिं आि.े िी केस िाताळत 

असलले्या इन्स्पेक्टर शर्लींद िजारे यािंनी तुम्िाला र्ाझी र्ाशिती क्रदली असले..." शर्स्टर र्ाघ 

सिंकोचल्यासारखा बोलला. 

"हो. हो. या!" शर्शथलनिं शर्स्टर र्ाघला त्याच्या केशबनमध्ये प्ररे्िन्याची सिर्ती क्रदली.  

स्क्मरटर र्ाघ शर्शथलच्या डसे्कपािी पोिोचला. शर्शथलनिं त्याला बसण्यासाठी खुची ऑफर 

केली. 

"बसा!" स्क्मस्क्िल शर्स्टर र्ाघला म्िणाला. 

शर्स्टर र्ाघ त्याच्यासमोर बसला.  

"तुम्ही कािी बोलण्या - शर्चारण्याआधीच र्ी तुम्िाला स्पष्ट सािंगतो, की जी कािी र्ाशिती 

द्यायची िोती, ती इन्स्पके्टरना आम्िी क्रदली आि.े या निंतर सािंगण्यासारखिं आर्च्याकड ेकािी 

नािी. आर्ची स्टेटर्ेंट्स जर्ा आिते. तुम्िी ती र्ाचून घेतलीत, तर बरिं िोईल. तुर्चा र् 

आर्चािी र्ेळ र्ाचेल!" शर्शथलनिं शर्स्टर र्ाघला िाकलून लार्ण्याचा प्रयत्न केला. 

"रटेटर्ेंट्स र्ी र्ाचली आिते. र्ला तुम्िाला कािीच प्रश्न शर्चारायचे नािीत. र्ी फक्त तुर्चिं 

ऑक्रफस पिायला आलोय. पण तुर्ची परर्ानगी असेल, तरच!"  

"बरिं! पण किाला िात लारू् नका!" खूप शर्चारािंती दीघव श्वास सोडून शर्शथल म्िणाला. 
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"िकँ्स!" शर्स्टर र्ाघनिं िसून आभार र्ानल.े 

"या. तुम्िाला आर्च्या र्ॅनेजरिी भटे घालून दतेो. ते तुम्िाला आर्ची सगळी शडपाटवर्ेंट्स 

दाखर्तील. या!" शर्शथल खुचीतून उठत म्िणाला. 

शर्स्टर र्ाघनिं त्याला फॉलो केलिं. 

दोघिं ऑक्रफसच्या कॉररडॉरमध्य ेचालत असताना शर्शथल त्याला म्िणाला, 

"सॉरी थोडा रूड र्ागलो, पण काय आि,े या प्रकरणारु्ळिं खरिंच खूप त्रास झालाय ओ... 

शबझनेसर्र आशण सर्व एम्प्लॉईजर्र पण याचा इफेक्ट झालाय. ि ेसगळिं आर्च्याच बाबतीत का 

िोतिंय ते कळतिं तर नािीच, पण आर्च्यातील आणखी कोणी आशण कधी र्ारला जाईल, याची 

पण कािी खात्री नािी...!"  

"स्क्िण्याचं कारण नािी. तुर्च्या किं पनी र्धील लोकच र्ारल ेगेलेत असिं नािी. त्यारु्ळिं तुम्िी 

घाबरण्याचिं कािीच कारण नािी!" शर्स्टर र्ाघ त्याला आश्वस्त करत म्िणाला. 

"गेस यु आर राईट!" शर्शथल अजूनिी नाराजीतच म्िणाला.  

दोघिं र्ॅनेजरच्या केशबन पािी पोिोचले िोते. शर्शथलनिं नॉक न करताच दरर्ाजा उघडला 

आशण र्ॅनेजरला िाक र्ारली.  

"लोिकरे!" 

र्ॅनेजर लगबगीनिं बािरे आला.  

"ि ेपोशलसािंकडून आलेत. यािंना आपली किं पनी नीट दाखर्ा." शर्शथलनिं र्ॅनेजरला आज्ञा 

केली.  

"होय सर!" मॅनेजर शर्शथलला बोलून त्यानिं शर्स्टर र्ाघला र्ागून येण्याची शर्निंती केली, 
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"इकडून सर!" तो शर्स्टर र्ाघला म्िणाला.  

शर्स्टर र्ाघनिं शस्र्त करून िोकाराथी र्ान डोलार्ली र् शर्शथलला पुन्िा धन्यर्ाद दऊेन 

तो र्ॅनेजर र्ागून चालता झाला... 

 

सगळी किं पनी पाहून झाल्यार्र शर्स्टर र्ाघनिं पुन्िा शर्शथलची गाठ घेतली आशण तो शनघून 

गेला... 
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६. 

 

शर्शथल आपल्या प्रपोसलचा िकेा कािी केल्या सोडायला तयार नव्िता. शर्स्टर र्ाघ येऊन 

गेल्यानिं तो शबथरला नक्कीच नव्िता, पण सार्ध र्ात्र झाला िोता. शर्स्टर र्ाघ गेल्या-गेल्या 

सगळया ऑक्रफसर्ध्ये िोधािोध करून त्यानिं लगेच तातडीची बोडव र्ीरटिंग बोलार्ली, 

"गेल्या कािी क्रदर्सािंत झालेल्या नुकसातून िीच एक डील आपल्याला बािरे काढू िकते." 

तो र्ीरटिंगमध्ये म्िणाला. 

िचे शर्शथल पुन्िा पुन्िा सर्ाांना पटर्ून दणे्याचा प्रयत्न करत िोता आशण त्यासाठी पुन्िा 

शर्स्टर र्ाघ येऊन गेल्याच्या क्रदर्िी तातडीची शर्शथलनिं बोडव र्ीरटिंग त्यानिं बोलार्ली िोती... 

"जे झाल,ं ते वाईट झाल.ं.. आपले शतसरे बोडव र्ेंबर सािंगार्कर अकाली र्ृत्यूर्ुखी पडल.े.." 

अत्यिंत कळर्ल्यानिं तो बोलला. 

"खून आि ेतो..." बार्न्न र्र्ाांचा शनिािंत पुरोशित िा बोडव र्ेंबर शर्शथलला पुढिं न बोलू दतेा 

ठार्पण ेरागाच्या स्र्रात म्िणाला. 

"खरंय तुर्चिं... पण तुर्च्या लिात येतिंय का... की तेच लोक र्ारल ेजात आिते, ज्यािंनी 

र्ाझ्या एर्डी िोण्याला शर्रोध दिवशर्ला िोता...!" खोटी आसर्िं ढाळत शर्शथल बोलला. 

"म्हणजे तू?" पुढ ंशनिािंतला कािी बोलर्लिं नािी. तो सडन िॉकर्ध्य ेगेला. 

"हो!" चेहऱ्यावरचे भार् बदलत आशण ते अत्यिंत िूर शस्र्त करत शर्शथल म्िणाला, 

"र्ला एर्डी करण्याच्या माझ्या बापाच्या शनणवयापुढिं तुर्चिं कािी चाललिं नािी, म्िणून 

तुम्िी र्ी आणलेल्या प्रत्येक प्रस्तार्ाला नाकारण्याचा सपाटाच लार्लाय! आशण ि ेर्ला सर्जत 

नािी असिं सर्जू नका! आय कान्ट टॉलरेट शथस! र्ी ि ेखपरू्न घेणार नािी!"  
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"म्हणजे तुम्िी आम्हालाही र्ारणार तर?" क्रदनेि र्ेिता या बोडव र्ेंबरने शनभवयपणे 

शर्चारलिं. 

"तुम्हाला र्ी कोण र्ाटतो ओ? सायकोपथॅ?" शर्शथलनिं र्ैतागून शर्चारलिं. म्िणाला, 

"एक तर र्ला साथ द्या, नािी तर राजीनारे्! िा, पण दोन्िी जर्णार नसले, तर र्ात्र 

र्ाझ्याकडिं पयावय उरणार नािी!" पुढच्याच िणी िािंतपणे शर्शथलनिं आपलिं म्िणणिं र्ािंडलिं, 

"आस्क्ण पोशलसािंत र्ैगैरे जाण्याचा प्रयत्न केलात, तर र्ी तेिी र्ॅनेज करू िकतो ि ेतुम्िाला 

र्ािीत आिचे. पैसा बोले जग डोल ेउगाच म्िणत नािीत आपल्यात! चार पैस ेफेकल,े की र्ी 

पुन्िा तुर्ची र्ाट लार्ायला बािरे!" म्िणत त्यानिं प्रश्न करणाऱ्याकडिं शतरकिं  पाित र्िंद पण अत्यिंत 

कपटी शस्र्त केलिं. 

"काय िाषा आि?े आपल्या र्डलािंच्या नािंर्ाला आशण किं पनीला बट्टा लार्णारी अर्लाद 

आिसे तू!" साठ र्र्ाांचा क्रदनेि दात-ओठ खात म्िणाला. 

त्याचिं असिं बोलणिं शर्शथलला ऐकर्लिं नािी. सेर्ी ऑटोर्ॅरटक शपस्टल घऊेन तो टेबल र्र 

चढूनच क्रदनेिच्या सर्ोर टेबलर्र जाऊन बसला.  

त्यानिं क्रदनेिच्या खुचीच्या आर्वरेस्टर्र असलेला क्रदनेिचा डार्ा िात उजव्या पायाने दाबला 

आशण शपस्टल लोड करून त्याच्या दोन भुर्यािंच्यामध्ये रोखलिं. ि ेपाहून एसीत असून दखेील 

शनिािंतला घार् फुटला. त्याच्या िनुर्टीर्रून घार्ाचे थेंब त्याच्या िटव र् ट्राउझरर्र ओघळू 

लागल.े 

"म्हाताऱ्या! तूच सगळयात आधी र्ाझ्या एर्डी िोण्याला नकार घिंटा र्ाजर्ली िोतीस ि े

र्ी शर्सरलो नािी! पुढिं जर चपर चपर केलीस ना, तर िा रट्रगर दाबला गेलाच म्िणून सर्ज!" 

शर्शथल रागानिं बोलला.  

आशण लगेच त्यानिं भार् बदलत इतर बोडव र्ेंबसवर्र शर्निंती रुपी नजर क्रफरर्त तो बोलला, 
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"काय मागणी आि ेर्ाझी? र्ाझिं म्िणणिं इतकिं च आि,े की आपण आपल्या किं पनी अिंतगवत 

'शव्िएक्स'ची शनर्र्वती करार्ी! क्रकती र्ोठी ऑडवर आि ेर्ािीत आि ेका तुम्िाला? इतकी र्ोठी 

सिंधी आपण िातची जाऊ दतेोय..." 

त्याच्या र्ागण्यात शर्कृती स्पष्ट क्रदसत िोती. 

"जाऊ दतेोय तेच बरंय! आपण और्धिं बनर्तो ते लोकािंचे प्राण र्ाचारे्त म्िणून. आपण 

कािी कोणी टेरररस्ट ककिं र्ा नाझीज नािी आिोत, की टॉशक्सक 'नर्व एजन्ट' तयार करून लोकािंना 

र्ारार्िं!" शपस्टल र्ाथ्याला असून क्रदनेिनिं शनडरपण ेबोलण्याचिं धाडस केलिं िोतिं.  

पण त्या धाडसाचिं फळ त्याला लगेचच शर्ळालिं! 

"म्िातारा आि,े पप्पािंचा शर्त्र आि,े किं पनी चाल ूझाल्यापासून पप्पािंच्या सोबत आि ेम्िणून 

तुला सिन करत आलो, ऐकत आलो! म्िणूनच तू आत्तापयांत र्ाचलायिंस! नािी तर पशिला निंबर 

तुझाचिं िोता... पण आता बास! खूप झालिं! तुझी र्ेळ आली! र्ोठ्या र्ोठ्या दरे्ािंची नािंर्िं घे!"  

शर्शथलचिं बोट रट्रगरर्र कस ूलागलिं. क्रदनेि शनडरपणे शर्शथलच्या डोळयािंत पाित िोता. 

बाकी बोडव र्ेंबसव स्तब्ध िोते. आपला जीर् प्रत्यकेाला प्यारा िोता म्िणनू शर्शथलला अडर्ायला 

उठण्याचिं धाडस कुणीच केलिं नािी. क्रदनेिची जिाल नजर शर्शथलला सोसर्ली नािी. तो अत्यिंत 

शचडला आशण... 

"चल र्ीच नािंर् घेतो. जय... श्री... रार्...!" म्िणत त्यानिं रट्रगर खेचला. 

शपस्टलच्या गोळीचा आर्ाज कॉन्फरन्स रूर् भर घुर्ला. सगळेच िॉकमध्य.े र्ात्र कॉन्फरन्स 

रूर् साऊिं ड प्रफू असल्यानिं आत काय झालिंय ि ेबािरेील एम्प्लॉईजना र्ात्र कािीच अिंदाज आला 

नव्िता. ते आपल ेनॉर्वली आपलिं कार् करत राशिले िोते. 
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कॉन्फरन्स रूर्मध्ये सर्वच सुन्न! शर्शथल टेबलर्रच बसून िोता, पायाने क्रदनेिचा िात 

शचरडत. त्यानिं शतरकस बाजूलाच बार्रून आशण घाबरून बसलले्या शनिािंतकडिं पाशिलिं. तसिं 

शनिािंतला कापरिं भरलिं. 

"आस्क्ण तू! जरा सिंभाळूनच रिा! बािरे तुझ ेकाय उपद्व्याप चाललेत ते र्ला र्ािीत नािी 

असिं सर्जू नको!" शर्शथलनिं शपस्टलचिं बॅरेल शनिािंतर्र रोखून नाचर्त तो शनिािंतला म्िणाला, 

"नाही तर इि ं र्ोठिं  िोल पडिंल!" म्िणत शर्शथलनिं बॅरलचिं नोक शनिािंतच्या कनपट्टीर्र 

दाबलिं.  

घार्ाने शनथळललेा स्क्नशांत घाबरून थरथरत खाली बघत िोता... ि ेपाहून शर्शथलच्या 

चेिऱ्यार्र िूर शस्र्त उर्टलिं, 

"गुड! मला वाटत ंआता कुणालाच कािीच ऑब्जेिन असणार नािी!" टेबल र्रून खाली 

उतरत शपस्टल र्रील गनपार्डर आपल्या रूर्ालाने साफ करत शर्शथल सर्ाांना म्िणाला.  

आशण सर्ाांची सिर्ती त्याने स्र्तःच ठरर्ली. पण त्याची िी कृती न पटलले्या दोघा-

शतघािंनी आपापले राजीनारे् तिणी शलहून दणे्याची चुकभुल केलीच... त्यात शनिािंतिी िोता. 

"सर, शसदात...!" एक जण परर्ानगी न घेता कॉन्फरन्स रूर्मध्ये गडबडीनिं घुसत म्िणाला. 

त्याच्या बोलण्याने शर्शथल गिंभीर झाला. त्या व्यक्तीनिं र्ाक्य जरी पूणव केलिं नसलिं, तरी 

त्याला काय म्िणायचिंय ि े शर्शथलला सर्जलिं िोतिं. आशण म्िणून लगेचच तो कॉन्फरन्स रूर् 

बािरे पळाला... 
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शर्शथल आशण त्याला इन्फॉर्ेिन दणेारा व्यक्ती एक्सपररर्ेन्ट रूर्मध्य ेघाईने पळत घुसल.े 

शर्शथलनिं एकच कटाि सोबतच्या व्यक्तीर्र टाकला, तिी ती व्यक्ती बािरेून दरर्ाजा लारू्न 

घेऊन शनघून गेली.  

आस्क्ण खूप शर्दारक अिी एका र्ाणसाची ककिं काळी त्या रठकाणी घुर्ली...  

याच्या पुढिं शतथिं काय झालिं एर्ढिं र्ात्र शर्स्टर र्ाघला सर्जलिं नािी... 

 

 

"पण मुळात एर्ढिं तरी तुम्िाला कसिं कळलिं ते र्ला सर्जत नािी..." र्ी शर्स्टर र्ाघला 

म्िणालो. 

"मी काय बागेत फफरायला म्िणून धन्र्िंतरी फार्ावच्या ऑक्रफसरर्र गेलो नव्ितो!" शर्स्टर 

र्ाघ उपिासानिं म्िणाला. 

"मग तुम्ही केलिंत तरी काय? शर्शथलनिं चौकिीसाठी तर आधीच साफ नकार क्रदला िोता." 

त्याच्या रटप्पणीर्र नाराज िोत र्ी म्िणालो. 

"बग्स प्लािंटींग! म्िणून तर शतथिं काय चाललिंय र्ला सर्जत िोतिं!"  

"पण तुम्ही शसक्युररटी कॅर्ेराजना अर्ॉईड केलिंतच कसिं?" 

"सर्वसलीयन्सस कॅर्ेरा जॅर्रच्या र्दतीने!"  

"ते आस्क्ण काय िाय?" र्ी र्ैतागानिं शर्चारलिं. 

र्ाझ्या ररएक्िनर्र तो िसला. म्िणाला, 
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"कॅमेरा जॅर्रच्या िाय क्रिके्वन्सीर्ुळिं आपल्या आसपास तीस र्ीटरपयांतचे कॅर्ेराज् जॅर् 

िोतात. शप्रटी र्स्ट द सरे् लाईक शसग्नल जॅर्र!"  

"इज इट ररयली पोसीबील?" र्ी ििंकेनिं शर्चारलिं. 

"वायडस कॅमरेाज् असतील, तर नािी. पण र्ायरलेस कॅर्रेाज् र्र िी रट्रक र्कव  िोते. आशण 

र्ी आधी र्ाशिती घेतल्यारु्ळिं र्ला र्ाशित िोतिं, की जॅर्रने कार् िोईल." 

"आस्क्ण कॅर्रेाज् र्ायडव असतेत, तर?"  

"हकॅकंग करार्िं लागलिं असतिं इतकिं च! त्या खोलीपयांत तर गेलो, पण आत र्ला जाता नािी 

आलिं. म्िणून र्ला शतथिं बग्स इन्स्टॉल नािी करता आले. र्ी र्ॅनेजरला आत काय आि ेम्िणून 

शर्चारलिं, तेव्िा त्यानिं ते स्टोअर रूर् असल्याचिं सािंशगतलिं आशण दाखर्ण्याचिं टाळलिं. म्िणून र्ी 

बािरे का िोईना, पण एक बग इम्प्लािंट केलाच!"  

"र्ग तुम्िी इतकिं  र्ािीत असून दखेील शर्शथलला का र्ोकळिं सोडलिंत? जेर्ढा र्ी तुम्िाला 

ओळखतो, तुम्िी कॉन्फरन्स ऐकल्या िणी त्याला सिंपर्ायला िर्िं िोतिं..."  

र्ाझिं बोलणिं ऐकून शर्स्टर र्ाघनिं शस्र्त केलिं, 

"तू र्ला एर्ढा ओळखतोस, तर तुला ि ेपण र्ािीत असलेच, की प्रत्येक गोष्ट र्ी योग्य 

र्ेळेर्रच करतो. त्याला र्ारण्याची ती र्ेळ नव्िती. किं पनीत ती व्यक्ती कोण आि ेजीला त्या बिंद 

दरर्ाजार्ागे ठेर्लिंय आशण किासाठी? ि ेिोधायचिं िोतिं. शर्शथलला शव्िएक्सचिं प्रपोसल ज्यािंनी 

क्रदलिं त्या त्या लोकािंनािी िोधणिं र्ला गरजेचिं िोतिं.  

"ििं! शिर्ाय खूप क्रदर्सािंनी खेळण्यासाठी एक लायकीची शिकार शर्ळाली िोती! र्ाघ ती 

किी सिजासिजी जाऊ दणेार िोता...!" असिं म्िणत तो र्ोठ्यानिं असरुी िसला. 
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ते िस ूऐकून र्ाझ्या अिंगार्र काटा उभा राशिला... आतापयंतच्या आर्च्या सिंभार्णात र्ी 

ि ेशर्सरूनच गेलो िोतो, की र्ी 'गॉड ऑफ डथे' सोबत चचाव करतोय...  

त्याच्या या िसण्याने र्ला याची आठर्ण करून क्रदली. आशण र्ी पटकन भानार्र आलो. 

र्ाझ्या लिात आलिं, की र्ी तर त्याच्याच घरी बसलोय... शजथ ेअत्यिंत शर्र्ारी साप त्याने घरी 

पाळून ठेर्लेत...  

हा स्क्वचार मनात येताच बाहरेील पावसाचा आस्क्ण स्क्मरटर वाघच्या हसण्याचा प्रचंड आवाज 

येत असताना त्यातूनही सापांची 'स्क्हरस्' माझ्या कानावर पडू लागली. ते माझ्या पायाशी रेंगाळत 

आहते असा िास होऊ लागला. बाहरे प्रचंड मोठा पाऊस एव्हाना चाल ूझाला होता आस्क्ण मी 

त्या िंड वातावरणात सुिा घाबरून घामानं िबिबलो होतो... मी गारठलो तर होतो, पण िंडीने 

नाही, तर मरणप्राय िीतीने! 

ह ेखूप डडेली कॉशम्बनेिन आि.े.. शभतीरु्ळेच तुर्चिं बॉडी टेम्प्रेचर तर र्ाढलेलिं असतिं, पण 

त्याच भीतीरु्ळे एकाचर्ेळी तुम्िी गारठूनिी गेललेे असता...! 

"सूरज!" शर्स्टर र्ाघनिं र्ला िाक क्रदली. 

तसा मी भानार्र आलो. इतका, की शर्स्टर र्ाघसमोर तोंड सािंभाळून आशण प्रयत्न झालाच, 

तर आर्ळून बोलायला पाशिजे ि ेर्ाझ्या लिात आलिं. न जाणे कधी आपण दखेील... 

सापािंचा आर्ाज िा र्ाझ्या र्नाचा खेळ िोता आशण त्याचा थिंड स्पिव दखेील; ि ेर्ाझ्या 

ध्यानी आलिं. सटुलेल्या थिंड िर्ेर्ुळे पायाला गार र्ाटत िोतिं ि ेलिात आलिं. 

"सूरज!" त्यानिं पुन्िा िाक र्ारली. 

"अं?!" र्ी प्रशतक्रिया क्रदली. 

"कुठिं  िरर्लास?"  
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"नाही.. कुठं नािी... तुम्िी बोला..." र्ी म्िणालो. 

"स्क्मस्क्िल इतका बेरकी आशण चलाख आि,े की त्याने र्ी त्याच्या ऑक्रफसर्धून शनघाल्यार्र 

सर्व सर्र्वलीयन्स कॅर्रेाजची तपासणी करण्यासाठी आपल्या शसक्युररटीला कार्ाला लार्लिं.  

पण मी ज्या शपररयडमध्य ेत्या ऑक्रफसमध्ये गेलो िोतो, त्या शपररयडर्ध्य ेकािीच रेकॉडव न 

झाल्याचिं त्याच्या लिात आलिं.  

त्यानिंतर त्यानं ताबडतोब सर्व कॅर्रेे बदलून घतेले िोते. आशण सिंपूणव ऑक्रफस र् ररसचव 

शडपाटवर्ेंटमध्य ेतपास घणे्यास शसक्युररटीला त्याने ऑडवर क्रदली िोती." 

"मग त्यांना तुर्ची शिअररिंग शडव्िाइसेस सापडली नािीत?"  

"नाही! कारण र्ी ती लपर्लीच अिी िोती की सापडू नयेत!" 

शर्स्टर र्ाघच्या या सिज र्ाटणाऱ्या उत्तरार्र र्ला सर्जलिं, की र्ी र्ूखावसारखा प्रश्न 

त्याला केला िोता. शर्स्टर शर्जय र्ाघ आि ेतो! तो कािीिी करू िकतो...! 

"या निंतर सगळयात आधी त्यानिं आपल्या शसक्युररटी र् सर्र्वलीयन्स ऑक्रफसवना फायर केलिं!  

"र्ुळात शर्स्टर र्ाघला शसक्युररटीने आत सोडलिंच का आशण स्िीन्सर्र ब्लॅक आऊट 

झाल्यार्र ताबडतोब त्याला र्ाशिती दणे्यात का आली नािी असा जाब शर्शथलनिं ऑक्रफससवना 

शर्चारला िोता.  

"त्यार्र, 'र्ाघ ि ेपोशलसािंकडून आल ेअसल्यानिं आशण त्यािंना शनिािंत सर स्र्तः घ्यायला 

गेटर्र आल े असल्यानिं त्यािंना अडर्लिं नािी असिं शसक्युररटी ऑक्रफसरनिं त्याला सािंशगतलिं' र् 

त्याच्या सर्र्वलीयन्स ऑफीसरनिं सािंशगतलिं, की 'दसुऱ्या युशनटमध्येिी िाच प्रॉब्लेर् झाला िोता 

म्िणून त्यानिं टेक्रिकल इन्कर्ायरी केली िोती. शिर्ाय कािी र्ेळातच सर्व कॅर्ेरे पूर्वर्त कार् करू 

लागल ेिोते. म्िणून त्याला कािी गिंभीर आि ेअसिं नािी र्ाटलिं...' 
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"त्यािंच्या स्पष्टीकरणार्र सर्ाधानी न िोऊन शर्शथलनिं शसक्युररटी र् सर्र्वलीयन्स 

ऑक्रफससवना कार्ार्रून िाकलून लार्लिं." 

"स्क्िस शर्शथल रॅ्न र्स्ट बी डेंजरस...!" र्ी शर्चारािंत िरर्ून बोलून गेलो. 

"इतका, की तू शर्चारिी नािी करू िकत!" शर्स्टर र्ाघ शनष्काळजीपणे शस्र्त करत 

र्ाझ्याकडिं रोखून पाित बोलला... 

आशण र्ग र्र छताकडिं रोखून कुठिं  तरी िरर्ल्यासारखा पाित तो उद्गारला, 

"स्क्सदात!"  
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७.  

 

आता शर्शथलचिं नेक्स्ट टागेट कोण आि ेि ेशर्स्टर र्ाघला र्ािीत िोतिं! रादर् शर्शथलसाठी 

त्यानिं स्र्तःच ते सेट केलिं िोतिं. 

 

दरम्यान शर्स्टर र्ाघचिं नेर्किं  काय चाल ूआि ेि ेिजारेला र्ात्र कािी उर्गत नव्ितिं. तो 

अिरिः र्ैतागला िोता. क्रफफ्टी प्रसेन्ट पेयर्ेंट त्यानिं शर्स्टर र्ाघला आधीच केलिं िोतिं आशण असिं 

असून ठोस असिं कािी शर्स्टर र्ाघ करत असल्याचिं (त्याच्या दशृष्टकोनातून तरी) त्याला क्रदसत तर 

नव्ितिं.  

स्क्मरटर र्ाघनिं त्याला सतत ररपोर्टांग करार्िं असिं त्याचिं म्िणणिं िोतिं. जे शर्स्टर र्ाघ कधीच 

करणारा नव्िता... 

"तुमचिं काय चाललिंय कािी कळत नािी शर्स्टर र्ाघ!" तो रागातच शर्स्टर र्ाघला बोलला. 

 

यार्ेळी शर्स्टर र्ाघनिं स्र्तःच स्र्तःला शर्लींद िजारेच्या घरी जेर्णासाठी आर्िंशत्रत केलिं 

िोतिं आशण िजारे नाईलाजाने त्याला जेर् ूघालत िोता... 

घास तोंडाजर्ळ नेत कािी न बोलता शर्स्टर र्ाघनिं िजारेकडिं पाशिलिं आशण भाकरीच्या 

िेर्टच्या तुकड्याचा केललेा घास त्यानिं तोंडात सरकर्ला.  

'आपण कािीच बोलणार नािी!' ि ेत्यानिं त्याच्या या कृतीतून िजारेला दिवर्लिं िोतिं. त्यारु्ळिं 

िजारेचा अशधकच जळफळाट झाला, पण त्याची बायको एव्िाना स्र्यिंपाक घरातून बािरे येऊन 

शर्स्टर र्ाघला भात र्ाढत असल्यानिं त्याला राग व्यक्त करता आला नािी. तो रू्ठ आर्ळून िािंत 
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बसला. त्याच्या या कुचिंबनेर्र शर्स्टर र्ाघ िसला. त्याच्या अिा अचानक िसण्यानिं िजारेची 

बायको र्ाढायचिं थािंबली.  

"नाही. कािी नािी. एक जोक आठर्ला." म्िणत 'र्ाढा' असिं सािंगण्यासाठी त्यानिं ताटाकडिं 

खूण केली. 

'फकती खातोय िा भकु्कड! भस्म्या झालाय का याला? शतकडिं पसैा खातोय आशण इकडिं जेर्ण 

िादडतोय िरार्खोर! कार् तर काडीचिं करत नािीय.े आपणच पायार्र धोंडा र्ारून घेतलाय...' 

िजारे दात खात पटुपुटत िोता.  

पण त्याच्या रागाची इिंटेशन्सटी इतकी िोती, की त्याचे ओठ िालत िोते. म्िणून लीप ररडींग 

एक्सपटव असलेल्या शर्स्टर र्ाघ पासून त्यािंचिं बोलणिं लपलिं नािी. 

आशण िजारेकडिं पाहून िसतच भाताचा घास त्यानिं तोंडात भरला... 

 

"जेर्ण छान झालिं िोतिं!" म्िणत त्यानिं ओल े िात नॅपक्रकनला पसुले. आशण एक र्ोठ्या 

रकर्ेचा चेक शलहून त्यानिं िजारेच्या बायकोसमोर धरला. 

'ि ेकाय?' या अथावनिं ती शर्स्टर र्ाघाकडिं पाहू लागली. 

"आपल्याकडिं परान्न र्ज्यव र्ानलिं आि.े म्िणून कािी तरी भटे दणे्याची प्रथा आि.े गृिस्थानिं 

फुकट खाऊ नय.े म्िणून िी छोटी भेट!" तो िसत म्िणाला.  

आशण त्यानिं तो चेक घेण्यास िजारेच्या बायकोला भाग पाडलिं. म्िणाला, 

"अन्नपूणेचा क्रकती सम्र्ान करार्ा शततका कर्ी. पण कुर्ती प्रर्ाणिं करतो. स्र्ीकारा." 

म्िणत त्यानिं चेक शतच्या िातात अिरिः कोंबला. 
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असिं म्िणून त्यानिं भेट म्िणून जरी ि ेपसैे क्रदले असल्याचिं र्रकरणी क्रदसत असलिं, तरी पैस े

दणे्यार्ागचिं त्याचिं खरिं कारण काय, याचा अिंदाज र्ला आला िोता...  

ऋण चढण्याआधीच तो ते फेडू पाित िोता... 

 

 

सिंध्याकाळ झाली िोती. आर्च्या िातातील चिा कधीच गार झाला िोता. बोलणिं चाल ू

झाल्यानिंतर दोघािंनीिी एकिी घोट घेतला नव्िता. साड ेसात र्ाजून गेल ेिोते. र्ोठ्या पार्सारु्ळे 

अिंधारून तर कधीच आलिं िोतिं. आईला काळजी नको म्िणून र्ग शर्स्टर र्ाघनिं र्ला र्ाझ्या घरी 

सोडलिं.  

आठ दिाला र्ी र्ाझ्या गल्लीच्या कॉनवरला िोतो. र्ला तेथेच सोडून शर्स्टर र्ाघ शनघून 

गेला िोता. पार्साची ररपररप चालूच िोती, पण शभजण्यासारखा पाऊस नव्िता.  

आजिी बरेच प्रश्न अनुत्तररत राशिल ेम्िणत र्ी रात्र जागूनच काढली...  

बािरे शर्जािंचा कडकडाट चाल ूिोता... आशण र्ाझ्या आतिी तुफान उठलिं िोतिं... प्रश्नािंचिं... 

न उलगडणाऱ्या कोड्यािंचिं...  

 

केर्ढा तो गुिंता... र्रून क्रदसताना सगळिं तर क्रकती सिज सोपिं क्रदसत िोतिं...  

गुन्िगेार कोण आि ेि ेदखेील र्ािीत िोतिं...  

पण र्ाणसिं का र्ारली जातािते ि ेकळत नव्ितिं...  
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नवस एजंट िी काय भानगड िोती? आशण खरिंच ते इतकिं  घातक आि ेका, की आपला जीर् 

गर्ार्ला तरी बेित्तर! पण असलिं कािी आपल्या किं पनीत बनर् ूद्यायचिं नािी असिं बोडव र्ेंबसवनी 

ठरर्लिं िोतिं...? 

मुळात बोडव र्ेंबस्व िािंतच का िोते? का नािी त्यािंनी त्यािंच्या एर्डी शर्रुद्ध िासन-

प्रिासनाकड ेधार् घेतली? नुसता शर्रोध दिवशर्ला म्िणजे झालिं असिं नािी ना िोतिं... र्रणाची 

भीती म्िणून ते गप्प असतील का? पण तसिेी ते र्रणारच िोते. ि ेत्यािंच्या कसिं लिात आलिं 

नािी... लोकािंच्या आशण पयावयाने त्यािंच्यािी सुरिेचा िा प्रश्न िोता... 

र्रणाच्या भीतीनिं सारासार शर्चार करण्याची िक्ती र्ाणसू गर्ार्तो िचे खरिं...  

शिर्ाय कािी अज्ञात अशतरेकी ताकदी या सगळयार्ागिंचिं रू्ळ िोत्या का? तेिी कळायला 

सध्या र्ागव नािी!  

आशण शसदात...?  

ते एक काय प्रकरण िोतिं?  

शिर्ाय या सगळयाचा िाशनयािी काय सिंबिंध? 

कशाचीच चलिंक लागत नािी...!  

सगळं कसिं 'शजगसॉ पजल' सारखिं आि!े तुकड ेतर सगळे सर्ोर आिते, पण ते जोडायचे कसे; 

ते र्ात्र सर्जत नािीय.े.. 

 

आशण दसुऱ्या क्रदर्िी र्ी पुन्िा शर्स्टर र्ाघच्या घरी पोिोचलो. ते सारे प्रश्न डोक्यात घेऊन. 

त्यािंची उत्तरिं शर्ळर्ण्याच्या लालसेनिं र्ला शर्स्टर र्ाघच्या घराकडिं खेचलिं िोतिं...  
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र्ी गेट उघडलिं. शर्स्टर र्ाघच्या घरचिं गेट उघडताना र्ला र्ी यर्लोकाचा ककिं र्ा  भूत 

बिंगल्याचा दरर्ाजा खोलतोय की काय असा नेिर्ी भास िोतो... र्ी लॉन पार करून र्ुख्य 

दरर्ाजा पािी पोिोचलो. तो फक्त पुढिं केललेा िोता... 

बरोबरच आि ेम्िणा! यािंच्या घरात शिरण्याचिं धाडस कोण करणार?! 

र्ी दाराला िात लार्ला, तसिं दार आतल्या बाजूला उघडलिं.  

"आत ये!" शर्स्टर र्ाघचा आतून जोराचा आर्ाज आला. 

र्ी आत प्ररे्ि करता झालो. पाितो तर काय, शर्स्टर र्ाघ त्याच्या नेिर्ीच्या जाग्यार्र 

बसून नागाच शर्र् काढत िोता.  

नागाच्या तोंडाकडिं बघतच त्यानिं र्ला आत येऊन बसण्याचा इिारा केला. र्ी िललो िोतो 

त्या नागाला पाहून. जागीच शखळलो िोतो.  

"तुला र्ाशिती आि े याचिं सायिंरटक्रफक नेर् काय आि?े" त्यानिं र्ाझ्याकडिं न बघताच 

शर्चारलिं. 

'मला जाणून घेण्यात कािी इिंटरेस्ट नािी! िा नाग आि ेएर्ढिं र्ला पुरेसिं आि!े' असिं र्ी 

म्िणालो; पण र्नातल्या र्नात. 

त्यानिं र्र पाशिलिं. र्ाझ्या चेिऱ्यार्रची भीती बघून त्यानिं आपलिं कार् थािंबर्लिं आशण त्या 

नागाला पेटीत ठेऊन ती पेटी चभिंती लगतच्या टेबलार्र ठेऊन क्रदली. परत पशिल्या जागेर्र येत 

तो म्िणाला, 

"इिंशडयन कोब्रा रेकग्नाईझ्ड् एज ट्रु कोब्रा. र्न ऑफ द र्ोस्ट र्ेनर्स स्नेक्स ऑन अथव! 

सायिंरटक्रफक नेर् 'नाया नाया' ऑर 'नाजा नाजा'! व्िॉट ए ब्युटीफुल क्रिएचर! र्ला कळत नािी तू 

यािंना इतकिं  का घाबरतोस?" बसत तो र्ला म्िणाला. 
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'िा बोलायचिं म्िणून बोलतो का? शर्र्ारी सापािंना कोण नािी घाबरत?' र्ी र्ैतागानिं 

र्नािी बोललो. आशण िणात चपपलो!  

'ह.े.. ह ेस्क्वष तो कोणासाठी काढतोय... र्ाझ्यासाठी तर... नािी...? 

'नाही! म्िणजे नसार्िं...! असिं अस ूिकत नाही!  

'स्क्मरटर र्ाघच्या घरी आल्यार्र ककिं र्ा त्याला असिं कािीतरी करताना पाशिलिं, की डोकिं  असिं 

कािीतरी भलतिंच शर्चार करत राितिं... र्ी काय केलिंय? कािीच तर नािी... र्ग... र्ग र्ी का 

शभऊ...?' 

 

स्र्तःला सर्जार्त र्ी त्याच घाबरल्या अर्स्थेत त्याच्यासमोर बसलो. खाली बघत... कुठिं 

तरी िरर्ून त्याचिं बोलणिं चालूच िोतिं, 

"खरी शर्र्ारी जात कुठली ठाऊक आि?े" त्यानिं शर्चारलिं. पण नेिर्ीप्रमाण ेर्ाझ्या उत्तराची 

र्ाट न पािता त्यानिंच उत्तर क्रदलिं. म्िणाला, 

"माणसाची!" 

र्ी दचकून र्र त्याच्याकडिं बशघतलिं. तो कुठिं  तरी िरर्ल्यासारखा कुठिं  दसुरीकडिंच पाित 

बोलतच िोता... 

"साप फकतीिी शर्र्ारी असला, तरी तो शर्नाकारण कोणाच्या र्ाट्याला जात नािी! ना 

आपल्याकडील सार्थ्यावचा त्याला गर्व असतो! पण या उलट र्ाणसू! कािी नसताना अििंकाराने 

आिंधळा झालेला! सिंधी शर्ळताच फसर्ेल! आशण त्याच्यार्रच कसा अन्याय झालाय अिी उलट 

बोंब ठोकेल...! अत्यिंत शर्र्ारी; र्ाणसू...!" तो बोलायचिं थािंबला. 
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आजिी तो र्ेगळयाच र्डूमध्ये क्रदसत िोता. त्यार्ुळिं त्याला पुढिं किं टीन्यू करण्यास सािंगार्िं, 

की नको ि ेर्ला कळेना...  

तो नेिर्ीच असा कािीतरी सािंगता - सािंगतामध्येच कोिात जातो. एकटेपणार्ुळिं त्याला 

असिं िोतिं असले का? पण नािी! तसिंिी असू िकत नािी! कारण तो तटस्थ आशण स्थीर बदु्धीचा 

र्ाणूस आि.े तो असा ढळूच िकत नािी! 

मग लक्षात येतं, की खपू जग बशघतलिंय यानिं! खूप शचत्र-शर्शचत्र अनुभर् घेतलेत. असिं 

ज्यारे्ळी लिात येतिं; त्यारे्ळी त्याचिं असिं असिंबद्ध बोलणिं शर्नाकारण र्ाटत नािी...! 

मी शांत िोतो. आशण शर्स्टर र्ाघिी. र्ग त्यानेच िािंतता भिंग केली. म्िणाला, 

"लटे्स स्टाटव! त्याशिर्ाय तुला तुझी कथा पणूव करता येणार नािी!" 

आशण त्यानिं पुढिं सािंगायला सुरुर्ात केली... 
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८. 

 

एकाचर्ेळी दोन रठकाणी लि ठेर्ता येणार नािी म्िणून शर्स्टर र्ाघनिं शर्लींद िजारेला 

शनिािंत पुरोशितर्र लि ठेर्ण्यासाठी सािंशगतलिं.  

"आस्क्ण तुर्च्या र्ाणसाला कार्ाला लारू् नका! तुम्िी पसवनली त्याच्या र्ागार्र रिा!" 

शर्स्टर र्ाघ िजारेला म्िणाला. 

"पण का? इज िी अ परपेटे्रटर्?" िजारेनिं शर्चारलिं. 

"कळेल लर्करच!" शर्स्टर र्ाघ गिंभीरपणे म्िणाला. 

"आस्क्ण तुम्िी काय करणाराय?"  

"दसुरिं एक कार् आि!े"  

"स्क्मस्टर र्ाघ! र्ाझिं जर कार् झालिं नािी, तर तुम्िाला खूप र्िागात पडले एर्ढिं ध्यानात 

ठेर्ा! तुम्िी कािी कार् करताय, असिं र्ला तर र्ाटत नािी! आतािी तुम्िी र्लाच कार्ाला 

लार्ताय! एर्ढे पसै ेतुम्िी घेतलेत ते किासाठी?" िजारेनिं शर्स्टर र्ाघर्र शचडून त्याला सुनार्लिं. 

"तुम्हाला र्ाझी र्र्कां ग प्रोसेस पटत नसले, तर तसिं सािंगा. र्ी आत्ता िी केस सोडतो! पण 

पैसे ररफन्ड िोणार नािीत एर्ढिं र्ात्र लिात ठेर्ा!"  

"तुम्ही...!" िजारे भयिंकर शचडला. पण त्याला शर्स्टर र्ाघनिं र्ाक्य पूणव करू क्रदलिं नािी. 

म्हणाला, 

"तुम्ही र्ाझिं कािी शबघडरू् िकत नािी! उलट र्ीच तुर्च्या काळाबाजारीचा कच्चा शचठ्ठा 

तुर्च्या सुशपररअसवसमोर ठेऊ िकतो! त्यारु्ळिं तोंड बिंद ठेर्ायचिं आशण सािंगतोय ते करायचिं!" 
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हजारेकडिं यार्र बोलण्यासारखिं कािीच राशिलिं नव्ितिं. तो रू्ग शगळून गप्प बसला.  

शर्स्टर र्ाघनिं यार्ेळी कािी शिअरींग शडव्िाईस र् स्पाय कॅम्स िजारेर्र इम्प्लॉट केल.े  

"यार्ुळिं आपण कनेक्टेड राहू आशण तुर्च्या सोबत काय काय चालू आि े ते दखेील र्ला 

कळत रािील. डोन्ट यू डअेर टू ररर्ुव्ि दीज्! आदर र्ाईज युअर फाईल शर्ल बी इन सुपेररटेन्डने्सेस् 

िडँ्स!" 

हजारेनं नाराजीनिं नुसतीच र्ान िलर्ली!  

"कपड ेबदलल,े की त्या कपड्यािंर्र दखेील ि ेकॅरी करायचिं!" शर्स्टर र्ाघनिं त्याला धर्की 

र्जा ताकीद क्रदली. 

"िो!" िजारे फक्त इतकिं च म्िणाला आशण त्याच्या शर्िनर्र शनघाला! 

 

'आपण स्र्तः कुऱ्िाडीर्र पाय र्ारलाय!' असिंच त्याला र्ाटत असणार याची मला खात्री 

आि.े (र्ला र्ाशित आि,े र्ी पुन्िा पुन्िा ि ेररपीट करतोय, पण िजारेची अर्स्था र्ीच चािंगल्या 

प्रकार सर्जू िकतो...) 

 

"तुम्ही नुसत्या ब्लुटूथनिं पण त्यािंच्यािी कनेक्टेड् राशिलाच असता. र्ग ते रेशडओ 

शडव्िाइसेस तुम्िी त्याच्यार्र का लार्लेत?" 

"स्क्मत्च्! तुझ ेप्रश्न कािी सिंपत नािीत! प्रत्येक गोष्ट तुला एक्स्प्लेन करार्ी लागते..."  

"सांगा!" र्ी त्याला थािंबर्त म्िणलो. 
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"कारण तो काय करतोय, त्याच्यासमोर काय िोतिंय ते र्ला जाणून घ्यायचिं िोतिं, पण 

र्ाझ्यासोबत काय िोतिंय, र्ी काय करतोय ि ेत्याला र्ला कळू द्यायचिं नसतिं. ब्लुटूथ र्ापरलिं 

असतिं, तर र्ी काय करतोय ते त्याला कळत गेलिं असतिं. एर्ढिं शसम्पल आि ेि!े" असिं म्िणत त्यानिं 

र्ाझी अक्कल काढली. 

 

स्क्तकड ं िजारे शनिािंतच्या घरार्र पाळत ठेर्ण्यासाठी शनघाला, तर इकडिं शर्स्टर र्ाघ 

शर्शथलच्या र्ागार्र गेला... 

 

शर्शथल रात्री बारा तीसला घराबािरे पडला. एकटाच ड्राईव्ि करून तो कोठेतरी चालला 

िोता. शर्स्टर र्ाघिी त्याच्या कस्टर्ाईज्ड '69 फोडव र्स्टँग'निं त्याचा पाठलाग करू लागला. 

शर्शथलला फॉलो करत असताना त्यानिं िजारेर्र बसर्ललेी शडव्िाईसेस गाडीच्या शस्िनला 

ब्लुटूथ कनेशक्टशव्िटीनिं जोडली (िकॅकिं गची भीती नको म्िणून तो सिसा अिा कार्ात र्ायफाय 

र्ापरायचिं टाळतो). आशण आता िजारे जे कािी पाित र् ऐकत िोता ते शर्स्टर र्ाघ दखेील 

त्याच्या गाडीच्या शस्िनर्र पाहू आशण ऐकू िकत िोता.  

त्याला फदसत होतं, की एक गाडी येऊन एका र्ाणसाला त्यातून बािरे टाकण्यात आलिं आशण 

ती गाडी शनघून गेली. त्या व्यक्तीनिं आपलिं डोकिं  जोरात दाबून धरलिं िोतिं. जण ूअसह्य र्ेदना त्याला 

िोत आिते. तो र्ानेला, डोक्याला जोरात झटके दऊे लागला. लडखडत पुढिं जाऊन तो सर्ोरील 

घराच्या दरर्ाजाला धडकला. आशण तो र्ाढत जाणाऱ्या र्ेदने पुढिं िताि िोऊन आपलिं डोकिं  

जोरजोरात त्या दरर्ाजार्र आदळू लागला...  

दरर्ाजाच्या आर्ाजानिं आतून दरर्ाजा उघडला गेला. दरर्ाजा उघडणारा व्यक्ती 

कपड्यािंर्रून नोकर आि े ते क्रदसत िोता. तो सर्ोर येताच त्या व्यक्तीला काय झालिं कोणास 
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ठाऊक, पण एका जनार्रासारखा तो त्याच्यार्र झपटला आशण त्यानिं त्याला त्याच्याकडील 

चाकूनिं र्ारून टाकलिं. त्या नोकराला बाजूला फेकून र्ग ती व्यक्ती घरात शिरली. कदाशचत त्याला 

िोणाऱ्या र्ेदना चालूच असाव्यात. कारण तो रक्तानिं र्ाखलले्या िातानिं डोकिं  दाबून धरून 

लडखडत आत गेला िोता... 

ि ेसगळिं पाहून िजारे। इतका सुन्न झाला िोता, की काय करार्िं ि ेअचानक घडलेल्या या 

घटनेनिं त्याला उर्गलिंच नव्ितिं. त्यारु्ळिं त्या नोकराला र्ाचर्ायला तो पुढिं झाला नव्िता. 

पण आता र्ात्र तो सार्रला. आशण त्या घरात शिरला.  

आत, तो पाित िोता, की एक स्त्री खाली रक्ताच्या थारोळयात पडली आि े आशण त्या 

व्यक्तीनिं शनिािंतला पकडून त्याच्या र्ानेर्र चाकू ठेर्ला आि े आशण तो असिंबद्ध कािी तरी 

बडबडत आि.े.. 

"नो लफे्टनिंट! नो! आय शर्ल नॉट लटे यू टू डू दटॅ! नो... डाय! यू शडजर्व शथस लेफ्टनिंट!..." 

ि े पाहून िजारेची भिंबरेीच उडाली िोती. तसा तो घाबरट नव्िता. पण सगळिं कसिं 

अनपेशितच त्याच्यासमोर घडत िोतिं. त्यारु्ळिं तो जरा गोंधळला िोता. तरी त्यानिं चििंर्त करून 

त्याची शपस्टल बािरे काढली िोती!  

"स्टॉप अँड शलव्ि शिर्!" त्यानिं त्या व्यक्तीला ऑडवर क्रदली. 

पण त्या व्यक्तीनिं कािी न ऐकता शनिािंतचा गळा शचरला. ि ेपाहून िजारेनिं त्या व्यक्तीर्र 

गोळी चालर्ली... 

......................................…...……………..................................................

.................................... 
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गोळी लागल्यानिं; का शतच्या आर्ाजानिं कळलिं नािी, पण ती व्यक्ती खाली कोसळली आशण 

अचानकच भीर्ण िािंतता पसरली... 

 

सगळिं सिंपलिं िोतिं. कदाशचत; तात्पुरतिं... पण शततकिं िी थोडिं नव्ितिं... शर्स्टर र्ाघनिं शस्िन 

र्रून नजर िटर्ली. त्याच्या लिात आलिं, की शर्शथलची गाडी स्लो झाली िोती. आशण ती थोडिं 

अिंतर जाऊन एका र्ोडकळीस आलले्या शबचल्डिंग बािरे थािंबली िोती.  

शर्स्टर र्ाघनिं जरा दरूच आपली गाडी उभी केली. जेण ेकरून शर्शथलला सिंिय येऊ नय.े 

आत काय चालू आि ेि ेतो त्याच्या गाडीत बसून बघत-ऐकत िोता... 

 

"एक शर्शनट!" र्ी शर्स्टर र्ाघलामध्येच थािंबलिं. 

"तूझ ेवाचक तुझ्यार्र र्तैागत असतील नािी? तू इिंटरेचस्टिंग प्लॉट आला की थािंबर्तोस! 

तुझ्या सिंपादकािंकडिं खूप तिारी येत असतील तुझ्या." तो र्ला शचडर्ण्यासाठी बोलला. 

"नाही त्यांना र्ी शलशिलेलिं आर्डतिं! आशण र्ी िीलान्स कार् करतो!" र्ी त्याला गप्प 

करण्याचा प्रयत्न केला. 

"बरं बोल. काय अडकलिंय?" त्यानिं र्ला ििंका शर्चारायला परर्ानगी क्रदली. 

"तुम्ही शर्शथलर्र कधी कॅर्ेरा आशण रेशडओ इिंप्लान्ट केलात?" 

र्ाझ्या प्रश्नार्र तो कािी बोलला नािी. फक्त त्यानिं त्याचा स्र्ाटव टीव्िी ऑन केला. त्या 

टीव्िीर्र र्ला र्ी आशण शर्स्टर र्ाघ सर्ोरासर्ोर बसललेे क्रदसत िोतो. 

"तुझ्यासर्ोर कािी घोगार्तिंय का?" 
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शर्स्टर र्ाघनिं असिं शर्चारल्यार्र र्ला जाणर्लिं, की खरिंच र्ाझ्या डोळयासर्ोर कािी तरी 

घोंगार्त िोतिं. र्ी त्यार्र फोकस केलिं. एक र्धर्ािी र्ाझ्यासमोर घोंगार्त िोती. ती जिी 

र्ाझ्या क्रदिेनिं उडत आली, तसा र्ाझा चेिरा टीव्िीर्र र्ोठा िोऊ लागला. र्ी िात पुढिं केला 

आशण ती र्धर्ािी र्ाझ्या तळिातार्र बसली. र्ी त्याला जर्ळून पाशिलिं, तर ती पूणवपण े

र्ेटॅशलक िोती.  

म्िणजे, ती र्धर्ािी, खरिं तर एक टायनी कॅर्रेा िोता.  

'रट्रेंिन इिंटरनॅिनल्स' िी किं पनी र्ाझ्यासाठी अिी शडव्िाइसेस बनर्ते.  

"रट्रेंिन इिंटरनॅिनल्स तर सरकारसाठी कार् करत.े र्ग तुम्िाला कसिं...?" 

"र्ी त्यािंचा िेअर िोल्डर आि.े र्ी इन्रे्स्टीगेटर असल्यानिं टेचस्टिंगसाठी िी र्ला पुरर्ली 

जातात." 

'म्िणजे त्यािंना र्ािीत असतील तुर्चे उद्योग?' असिं र्ला शर्चारायचिं िोतिं, पण र्ी खूप 

सौम्य िब्दात शर्चारलिं, की - 

"र्ग त्यािंना तुम्िी काय करता ते र्ािीत असेल?" 

र्ाझ्या प्रश्नार्र तो िसला. म्िणाला, 

"नाही! कारण त्यािंनी कािी जरी र्ला टेचस्टिंगसाठी क्रदलिं, तर आधी र्ी ते र्ॉडीफाय करतो." 

"तुम्िी त्याच्या उपकरणािी छेडछाड करता ि े त्यािंना सर्जत नािी?" र्ी परत ििंका 

शर्चारली. 

"िी शडव्िाइससे र्ाझ्यासाठीच बनर्लेली असतात. त्यारु्ळिं एकदा का र्ी त्यािंना ररपोटव 

क्रदला, की त्यानिंतर र्ी यािंच्यािी काय करतो याचा ते फार शर्चार करत नािीत. अनलसे जोपयांत 

याचा चुकीचा र्ापर िोत नािी. शिर्ाय गोपशनयतेच्या नार्ाखाली र्ी त्यािंना र्ला कधी टॅ्रक न 
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करण्याची ताकीद क्रदली आि!े म्िणून कािी जरी छेडछाड केली तरी ते लोक ऑब्जेक्िन घेत 

नािीत!" 

"पण कशावरून त्यािंनी तुर्ची र्ाशिती ठेर्ली नसेल? नॅिनल शसक्युररटीच्या बाबतीत ती 

किं पनी खूपच करटबद्ध आि ेअसिं र्ी ऐकलिंय!" 

"हो बरोबराय तुझिं. म्िणनूच एक क्रदर्स र्ी त्यािंचा सगळा डटेाबेस चेक केला िोता. र्ाझी 

कोणतीच र्ाशिती त्यािंच्याकडिं नसल्याचिं र्ला क्रदसून आलिं. आपली र्ॉरल्स सािंभाळणारी किं पनी 

आि ेती! त्यारु्ळिं त्या बाबतीत र्ी शनधावस्त आि!े" 

 

गाडीतील शस्िनर्र शर्स्टर र्ाघ पाित िोता, की सिा लोकािंची 'गोलर्जे पररर्द' भरली 

िोती. त्यािंतील एकाला िाटवचा त्रास असार्ा, कारण तो पोटेबल ऑशक्सजन शसलेंडर सोबत घेऊन 

िोता आशण ऑशक्सजन र्ास्क त्यानिं तोंडाला घातला  िोता. ते बोलत िोते... खरिं तर शर्शथलच 

बोलत िोता, 

"नाऊ वी आर रेडी टू प्रोड्युस द नर्व गॅस यू र्ॉन्ट. शर्दाऊट एनी िडवल्स. आर्र पाथ इज 

नाऊ इजी अँड शक्लअर! अँड फॉर दटॅ, आय अल्सो रशजस्टड्व अ पेस्टीसाईड र्ॅन्युफॅक्चररिंग किं पनी. 

सो र्ी कॅन प्रोड्यसु क्रद नर्व एजिंट्स ऍट व्िरेी लाजव अर्ाऊिं ट अँड नोर्न शर्ल नो दटॅ एर्र!" 

("तुम्िाला जो नर्व गॅस िर्ाय त्याची शनर्र्वती लर्करच सुरू िोईल. कोणत्यािी 

अडथळयािंशिर्ाय. आपली र्ाट आता सोपी आशण र्ोकळी झाली आि.े त्यासाठी र्ी एका 

पेस्टीसाईड र्ॅन्युफॅक्चररिंग किं पनीचिं रशजस्टे्रिन केलिं आि.े या किं पनी अिंतगवत आपण खूप र्ोठ्या 

प्रर्ाणात नर्व एजिंट्स तयार करू िकतो. आशण कोणाला सिंियिी येणार नािी!") 
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शर्शथलचिं ि ेबोलणिं ऐकताच शर्स्टर र्ाघ गाडीतून खाली उतरला आशण त्या शबचल्डिंगच्या 

एिंटरन्सपािी गेला.  

तेव्िा त्याला बािरेच थािंबर्ण्यात आलिं. पण शर्स्टर र्ाघनिं त्या व्यक्तीची कम्पे्रसर लार्लेली 

'ग्लॉक सेर्ेन्टीन' सेर्ी ऑटोर्ॅरटक शपस्टल शिसकार्ून घेऊन त्याला अडर्णाऱ्या व्यक्तीला शतच्याच 

गननिं गोळी र्ारली. 

अगदी पॉईंट ब्लॅन्क! गनला कम्पे्रसर असून दखेील आर्ाज झालाच.  

(मला आठर्तिंय एकदा र्ी शर्स्टर र्ाघला शर्चारलिं िोतिं, की "क्रफल्म्समध्य े गन्सना 

सायलेन्सर लार्ललेिं दाखर्तात. तर त्यानिं खरिंच आर्ाज थािंबतो?" 

यार्र तो र्ोठ्यानिं िसला िोता. त्यानिं सािंशगतलिं, की "दअेर इज नॉट सच चथिंग लाईक 

सायलेन्सर. गन्सना आर्ाज कर्ी करण्यासाठी जे लार्तात, त्याला कम्पे्रसर म्िणतात. पण ते 

असूनिी गन्स चालर्ली की बऱ्यापैकी आर्ाज िोतोच!") 

यार्ुळिं शर्स्टर र्ाघनिं त्या व्यक्तीर्र गन चालर्ल्यार्र आतील लोकािंना त्याचा आर्ाज 

नक्कीच ऐकू गेला असणार आशण ते सार्ध दखेील झाल ेअसणार ि ेनक्की! 

पण शर्स्टर र्ाघनिं त्यािंना बािरे येण्याची सिंधीच क्रदली नािी. त्यानिं एक स्र्ोक बॉम्ब ररलीज 

करून आत सोडला आशण दार बािरेून लारू्न घतेलिं. आशण आपली र्स्टँग घेऊन ती जागा त्यानिं 

सोडली... 
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९. 

 

"तुम्िी त्या शबचल्डिंगर्ध ेकाय फेकलिंत?" र्ी शर्चारलिं. 

या सलग घडणाऱ्या आशण शर्लिण घटना ऐकून र्ाझा श्वास रोखला गेला िोता. ररलीफ 

शर्ळार्ा म्िणून र्ी शर्स्टर र्ाघला प्रश्न केला. र्ला जाणून पण घ्यायचिं िोतिंच, की त्यानिं काय 

कारभार केलाय... 

"त्यािंना नर्व 'शव्िएक्स' िर्िं िोतिं. ते क्रदलिं!" तो सिज म्िणाला. 

"म्हणजे? आस्क्ण ि ेशव्िएक्स, ि ेनर्व एजिंट्स... काय भानगड काय आिते?" र्ी कपाळार्र 

आठ्या आणत शर्चारलिं. 

"नर्व एजिंट्स आर केशर्कल र्ेपन्स!" त्यानिं िाशब्दक बॉम्ब फोडला, 

"स्क्व्हएक्स िा त्यातील एक अत्यिंत शर्र्ारी प्रकार! िॉटवफॉर्व फॉर 'र्ेनर्स एजिंट एक्स' 

केशर्कल फॉम्युवला C11H26NO2PS! शलक्रक्वड, िीर् र् गॅस फॉम्सवर्ध्य ेि ेआढळतिं. ि ेएक अत्यिंत 

प्राणघातक असिं नर्व एजिंन्ट आि.े सिंयुक्त राष्ट्रानिं र्ोठ्या प्रर्ाणार्र शर्नाि करण्यारिं िस्त्र म्िणून 

याचिं र्गीकरण केलिंय!  

"ि े केशर्कल नव्िवस शसस्टीर्र्र अटॅक करतिं आशण ते बिंद पाडतिं. ज्यार्ुळिं र्ृत्य ू िोतो. 

सुरूर्ातीला र्ळर्ळ िोते, चक्कर येते. आशण लगेच व्यक्ती आचके दऊे लागते आशण श्वास बिंद िोतो 

आशण पिंधरा शर्शनटािंतच र्ृत्यू िोतो!" 

"ि ेक्रकती भयानक आि.े.. आस्क्ण तुम्िी ते घरी बनर्लिंत?" र्ी घाबरून शर्चारलिं. 

"मग काय झाल ंत्यात!" तो स्र्ाईल करत म्िणाला. 
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र्ी लगेच नाक आशण तोंड दाबून धरलिं. यार्र तो र्ोठ्यानिं िसला. म्िणाला, 

"अरे! ते काय इथिं पसरललेिं नािी! नािी तर र्ी इथिं तुझ्यािी बोलत बसलो असतो का?"  

र्ी ररलॅक्स िोत नाकाचा िात िळूिळू बाजूला घतेला. 

"यू नो व्हॉट? यू आर इनोसेंट! म्िणूनच र्ला तू आर्डतोस!" तो र्ोिक शस्र्त करत 

र्ाझ्याकडिं पाित र्ला म्िणाला. 

"तुला र्ाशितीय ि ेकुणी बनर्लिंय?" 

मी नकारािी मान िलर्ली. ि ेकाय आि ेिचे र्ािीत नािी, तर ि ेकोणी बनर्लिंय ि ेकाय 

र्ािीत असणार र्ला? पण कािी तरी सािंगण्याची सुरर्ात शर्स्टर र्ाघ या प्रश्नानं करतो. 

"याचा िोध एका यकेू बसे्ड् इिंशडयन केशर्स्ट रणशजत घोर् यािंनी लार्लाय!" 

"काय एक िारतीय? पण आपण तर शर्श्व िािंततेर्र शर्श्वास ठेर्तो. र्ग?" र्ी गोंधळलो 

िोतो. 

"त्यांनी स्क्डरट्रक्शनसाठी ि े बनर्लिंच नािी. नोव्िेंबर नाइिंरटन क्रफफ्टी टूला इम्पीररयल 

केशर्कल इिंडस्ट्रीज मध्ये कार् करत जे. एफ. न्यूर्नसि त्यािंनी व्िी-शसरीज नर्व एजिंट शडस्कव्िर 

केला, पण पेस्टींसाईड म्िणून. पण र्ानर्ासाठी ि ेघातक आि ेअसिं सर्ोर आल्यार्र नाइिंरटन 

क्रफफ्टी फाईव्िला या शसशर्लर कम्पाऊिं डर्र कर्र्िवअल  ररसचव सील करण्यात आला िोता. 

"पुढिं शसक्सटी र्नला अर्रेरकेनिं न्यूपोटव केशर्कल डपेो अिंतगवत शव्िएक्सची र्ोठ्या प्रर्ाणात 

शनर्र्वती चालू केली. एटी एटला  यूएनच्या तपासात क्युबाने अिंगोलन गृियुद्धात याचा र्ापर 

केल्याचिं आढळून आलिं. त्याच र्र्ी सोळा र्ाचवला इराण-इराक यदु्धात इराकने कुड्सवर्र सद्दार् 

हुसेनच्या नेतृत्र्ाखाली केशर्कल एजिंट्सचा र्ापर केल्याचे परुारे् आिते. कुर्डवस्तान िा पशश्चर् 
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आशियातला इराणीयन र्िंिीय दिे आि.े या िल्ल्याला िलाबजा केशर्कल अटॅक, िलाबजा 

र्ॅसेकर ककिं र्ा ब्लडी िायड ेिी म्िणतात.  

"अजून बऱ्याच अिा घटना आिते. ररसेन्ट इशन्सडेंट सािंगायचा झालाच, तर तेरा फेब्रुर्ारी 

दोन िजार सतराला नॉथव कोररयाचा लीडर क्रकर् जॉन्ग-उनचा सार्त्र भाऊ क्रकर् जॉन्ग-नार्ला 

र्लेशियाच्या क्वालालािंपरू एअरपोटवर्र शव्िएक्सचा र्ापर करून र्ारण्यात आलिं!" 

शव्िएक्सचा सगळा इशतिास सािंगून तो बोलायचा थािंबला. 

"मग त्या शबचल्डिंग र्धले सगळे र्लेे असतील?" 

र्ाझ्या प्रश्नार्र तो पुन्िा िसला, 

"दसुरा त्यािंच्याकडिं कािी पयावय िोता का?" तो म्िणाला आशण त्यानिं पुढिं सािंगायला सुरुर्ात 

केली... 

 

"स्क्मरटर र्ाघ! ऐनर्ेळेला तुम्िी सािंशगतलिं म्िणून. नािी तर र्ी याच्या डोक्यार्रच नेर् 

धरला िोता!" गाडी चालर्त िजारे बाजूच्या पसॅेंजर सीटर्र बेिदु्ध पडलेल्या त्या व्यक्तीकडिं 

पाित शर्स्टर र्ाघला म्िणाला. 

शर्स्टर र्ाघ िजारेच्या 'पॉईंट ऑफ व््यू'निं त्या व्यक्तीला त्याच्या गाडीच्या शस्िनर्र पाित 

िोता. 

"त्याला पोलीस स्टेिनला नेऊ नका." म्िणत शर्स्टर र्ाघनिं भटेण्याचिं रठकाण िजारेला 

र्ायरलेसच्या र्ाध्यर्ातून सािंशगतलिं. 

 

ठरलेल्या रठकाणी दोघिं भेटले.  
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"सीन्सस यू गॉट यअुर क्रिशर्नल, नाऊ पे र्ाय ररर्ेचनिंग अर्ाऊिं ट!" शर्स्टर र्ाघनिं िसत 

आपल्या पैिािंची र्ागणी केली.  

"मला वाटललेिं तुम्िी कािी र्दत करत नािी आिात! बट यू ररअल र्क्ड्व र्ले! नाईस! म्िणत 

त्यानिं उरललेी रक्कर् लगेच शर्स्टर र्ाघच्या अकाऊिं टला जर्ा करायला सरुुर्ात केली... 

"स्क्नशांत, त्याची बायको आशण नोकर यािंचे साठ लाख एड करायला शर्सरू नका... आशण 

शर्शथलचे पन्नास पण." चेिऱ्यार्र िार्रेपणा दाखर्त शर्स्टर र्ाघ िसत म्िणाला. 

"स्क्मस्क्िल भारद्वाज? का?" िजारेनिं थािंबून शर्चारलिं. 

"तोच तर खरा सुत्रधार आि ेया सगळयाचा!" 

"मग चला तर. लगेच पकडूया त्याला!" 

"नाही नको! आधी या र्ाणसाला िदु्धीर्र येऊ दते. याची जबानी घेतली, की आपल्याकड े

ठोस पुरार्ा असले शर्शथलला आत घ्यायला!" शर्स्टर र्ाघनिं त्याला पटर्लिं. 

"तुम्ही ठीक बोलताय! तसिंच करू र्ग." िजारे र्िंजूर झाला. 

"पण शर्शथलचे पैस ेमात्र आत्ताच िर्ेत!" शर्स्टर र्ाघ िार्रट िसला. 

"तुमची भूक कािी सिंपत नािी!" िजारेिी िसून म्िणाला. 

"इफ यू गुड ऍट सर्चथिंग, नेव्िर डू इट फॉर िी! असिं शिस्तोफर नोलान यािंनी म्ििंटलच 

आि!े" शर्स्टर र्ाघ परत लोभी िसला. 

"द डाकस  नाईट. जोकरचिं र्ाक्य आि ेना? र्ाझीिी आर्डती क्रफल्र् आि.े म्िणूनच र्ी पण 

कोणाचिं कार् फुकट करत नािी." िजारे पण िसून म्िणाला. 

म्िणत िजारेनिं पैिािंचिं ट्रािंजेक्िन पूणव केलिं. 
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"ऑन लाईन पेयर्ेंट करताय भीती नािी र्ाटत?" शर्स्टर र्ाघनिं शर्चारलिं. 

"आता तुम्िी लगेच पसै ेर्ागताय म्िणून केलिं ऑनलाईन. याच्याआधी ऑनिनॅ्ड क्रदलेच की!"  

"तरी?" शर्स्टर र्ाघनिं खोटी भीती दाखर्ली. 

"तुम्ही काळजी करू नका ओ! एन्जॉय! र्ाझिं अकाऊिं ट स्टेटर्ेंट िोर् शर्शनस्टर सोडल,े तर 

कोण चेक करणार आि?े र्ी सािंभाळून घेईन!" िजारे शर्स्टर र्ाघला खात्री दते म्िणाला. 

"होम स्क्मस्क्नरटर?" स्क्मरटर र्ाघनिं खोटिं घाबरून प्रश्न केला. 

"आर्ची बायको ओ!" िजारे िसत म्िणाला. 

ि ेऐकून शर्स्टर र्ाघ दखेील िसू लागला.  

"र्ग पाटी?" शर्स्टर र्ाघनिं शर्चारलिं. 

"हो चला ना! कोणत्या बारला?" िजारेनिं शर्चारलिं. 

"बारला किाला येताना घेऊनच आलोय." म्िणत शर्स्टर र्ाघ त्याच्या कारकडिं गेला.  

िाताला ग्लव््ज् घालून त्यानिं आतील बफव निं भरलले्या स्टायरोफोर् ् किं टेनर र्धील एक 

िॅम्पेनची बाटली र् दोन ग्लास काढले. 

ते तो िजारेकडिं घेऊन आला.  

"शॅम्पेन?" म्िणत िजारेनिं तोंड र्ाकडिं केलिं. 

"का? आर्डत नािी?" शर्स्टर र्ाघनिं शर्चारलिं,  

"मोर्ेट्ट अँड् शेंडॉन! बेस्ट इन द र्ल्ड्व! एशडिन, डॉर् पेररनीऑन्  चाल्सव अँड डायना नाइिंरटन 

शसक्सटीर्न. चार िजार सातिे िान्नर् यूएसडी! जून दोन िजार एकोणीसच्या डॉलर रेट नुसार 

अराऊिं ड तीन लाख पस्तीस िजार साति ेर्ीस रुपय!े  
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"खास तुर्च्यासाठी आणली आि.े पण रठकाय! आर्डत नसले, तर फोसव नािी करणार!" 

शर्स्टर र्ाघ त्याला म्िणाला. 

"तुम्ही आग्रि करताय तर घेतो थोडी." िजारे सिंकोचत म्िणाला.  

"ये हुई ना बात!" म्िणत खूर् िोऊन लगबगीनिं शर्स्टर र्ाघनिं बाटली फोडली. 

"ग्लव््ज् का घातलेत?" िजारेनिं शर्चारलिं. 

"शॅम्पेन थिंड आि ेना..." शर्स्टर र्ाघनिं िजारेचिं ििंका शनरसन केलिं. 

आशण त्यानिं ग्लास भरून िजारेच्या िातात क्रदला.  

ग्लास घेत िजारे, 

"त्या डशॅनयलच्या िॉपर्र पण छान क्वॉशलटीची िॅम्पेन शर्ळते म्िण.े र्ी शबअर शतथिंच 

घेतो." म्िणत िजारेनिं शर्स्टर र्ाघ कडून ग्लास घेतला आशण तोंडाला लार्ला. 

"मास्क्हती आि.े िी बाटली शतथूनच आणली आि.े.." 

िजारेनिं घोट घेतला, 

"तुमच्या नािंर्ार्र!" शर्स्टर र्ाघनिं र्ाक्य पूणव केलिं.  

तसा िजारेला ठसका लागला. आशण िॅम्पेन फर्ाऱ्या सारखी सगळीकडिं उडाली... 

"अहो शिस्तीत!" शर्स्टर र्ाघ त्याला म्िणाला. 

िजारेच्या नाकातूनिी कािी थेंब खाली आले. थोडार्ेळ स्र्तःला सार्रून तो र्ोठ्यानिं िस ू

लागला... 

"तुमचा कािी नेर् नािी!" तो िसत म्िणाला, 
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"मला वाटायचं मीच एकटा सर्ाांत र्ोठा नीच आि!े पण तुम्िी र्ाझ्यापेिािी काकणभर 

ज्यादाच शनघालात!"  

"तुम्हाला कळलिं ि ेबरिं झालिं!" शर्स्टर र्ाघ पण िसत म्िणला. 

आशण त्यानिं शतरकिं  पाित ग्लास ओठािंना लार्ला. िजारेनिंिी त्याचा ग्लास ररकार्ा केला. 

शर्स्टर र्ाघनिं पुन्िा तो भरत शर्चारलिं, 

"र्ी तुर्ची सर्व्िवस शपस्टल बघू िकतो? र्ला गन्समध्य ेखूप इिंटरेस्ट आि!े"  

"एका अटीर्र!" िजारे म्िणला.  

"बोला."  

"माझ्याबद्दलचे पुरारे् तुम्िी नष्ट कराल!" 

"हो. का नाही?!"  

शर्स्टर र्ाघनिं सिर्ती दाखर्ल्यार्र िजारेनं त्याची शपस्टल शर्स्टर र्ाघसमोर धरली, 

" 'ऑटो नाईन एर्एर् र्न ए' रे्ड इन नाइंटटन एटीर्न. इिंशडयन रे्ड सेर्ी ऑटोर्ॅरटक. 

थटीन राऊिं ड. नाईन एर्एर् कॅशलबर." शर्स्टर र्ाघकडिं ती दते िजारे म्िणाला.  

स्क्मस्टर र्ाघनिं ती लोड केली.  

"चालरू् नका. र्ला एका एका राऊिं डचा ररपोटव द्यार्ा लागतो!" िजारे िसत म्िणाला. 

"मास्क्हतेय! र्ी नािी चालर्णार..." शर्स्टर र्ाघिी िसून म्िणत तो िजारेच्या गाडीत 

बेिुद्धार्स्थेत पडलले्या त्या व्यक्तीकडिं गेला. िजारे त्याच्या र्ागून गेला. 

"काय करताय काय?" अजूनिी िजारे िसतच िोता.  

पण त्याचं ह ेहस ूलर्करच गायब िोणार िोतिं.  
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हजारेनं जेव्हा पास्क्हलं, तेव्िा शर्स्टर र्ाघनिं ती शपस्टल त्या बेिदु्ध व्यक्तीच्या िातात ठेर्ली 

िोती. 

हजारेच्या चेिऱ्यार्रचे भार् बदलल.े तो गिंभीर झाला. 

"स्क्मस्टर र्ाघ... ि.े.. ि ेकाय करताय!" म्िणत तो र्ागिं र्ागिं सरकू लागला. 

पण त्याला पळून जाण्याचा सिंधी न दतेा शर्स्टर र्ाघनिं त्या व्यक्तीच्या बोटार्र आपल्या 

बोटानिं दाब दऊेन रट्रगर ओढला.  

"हा चालवणार आि!े" शर्स्टर र्ाघनिं त्याचिं र्ाक्य पूणव केलिं. 

गोळी शनघाली; ती सरळ िजारेच्या छातीत घुसली. तोल जाऊन िजारे र्ागे कोसळला 

आशण त्याचिं डोकिं  जशर्नीर्र जोरात आढळलिं. त्यारु्ळिं डोक्यातूनिी रक्तस्रार् चालू झाला.  

स्क्मस्टर र्ाघनिं त्याच्याकडिं लि न दतेा त्याच्या िातून पडून फुटलले्या िमॅ्पेनच्या ग्लासचे 

तुकड ेगोळा केल.े त्याच्यार्र इिंप्लान्ट केलेल ेसगळी शडव्िाइसेस काढून घतेली. िॅम्पेनची बाटली, 

त्याचा स्र्तःचा ग्लास सगळिं कािी स्र्तःच्या गाडीत ठेर्ले. िजारेची शपस्टल पण ररकाम्या 

िोलस्टरला खोचली. 

आस्क्ण त्याच सोबत त्या बेिुद्ध व्यक्तीला सदु्धा त्यानिं त्याच्या गाडीत िलर्लिं. शतथल ेपुरारे् 

नष्ट करून तो त्याच्या घराकडिं शनघाला... 
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१०.  

 

"र्ला र्ाटलेलिं तुम्िी िॅम्पेन पाजून िजारेला र्ारताय...!" र्ी सुन्न िोऊन बोललो. 

"र्ेडायस की काय? एर्ढी र्िाग िॅम्पेन र्ात्री कोण करणार? शबसाईड्स, आय नेव्िर युज 

र्ाय रट्रक ट्र्ाईस! पकडलिं जाण्याची िक्यता असते!" 

र्ला र्ाशितीय शर्स्टर र्ाघ शपत नािी. पण र्ला शचडर्ण्यासाठी तो उपिासानिं तसिं 

म्िणायला िोता... 

"िजारेचा खून झालाय म्ििंटल्यार्र इन्रे्स्टीगेिन झालिं असेल?"  

"हो." 

"मग तुम्ही र्ाचला कसे?" 

यार्र तो िसला.  

"तुझ्या लिात आलिं असले, तर याचिं उत्तर क्रदलिंय र्ी तुला." तो म्िणाला. 

"बरं. पण त्याचे अकाऊिं ट स्टेटस तपासलिं असेलच. त्यािंनी र्रणाआधी तुम्िाला एर्ढी र्ोठी 

अर्ाऊिं ट ड्रान्जॅक्ट केल्याचिं सर्ोर आलिं असेल..." 

"तो असले ड्रान्जॅक्िन्स करण्यासाठी त्याच्या बायकोचिं अकाऊिं ट र्ापरायचा. ती एका श्रीर्िंत 

घरातली र्ुलगी आि.े त्यारु्ळिं र्ोठी रक्कर् शतच्या अकाऊिं टर्र पडूनच असायची. शतचे र्डील 

दखेील ते अकाऊिं ट र्ापरतात त्यारु्ळिं र्ोठिं  ड्रान्जॅक्िन्स पशिल्यापासून शतच्या अकाऊिं ट र्रून िोत 

आलिंय. त्यारु्ळिं कोणी कधी चौकिी केली, तरी ऑब्जेक्िन घेण्याचा प्रश्नच येणार नािी. शिर्ाय 

त्याच्या बायकोचिं अकाऊिं ट व्िरेरफाय करायला सिसा कोणी जाणार नािी याची त्याला खात्री 

असार्ी." शर्स्टर र्ाघनिं र्ाझी ििंका दरू केली र् तो कळकळीनिं पुढिं म्िणाला, 
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"र्ाईट या गोष्टीचिं र्ाटतिंय, की िजारेची बायको त्याच्या पापात सिभागी िोती. र्ला जेर् ू

घातलिं िोतिं त्या र्ाऊलीनिं..." 

"पण तरी तुमच्या अकाऊिं ट र्र..." र्ाझी ििंका अजून दरू झाली नव्िती. 

"तो ऑनलाईन ड्रान्जॅक्िन्स करतोय ि ेबघून  र्ी त्याला र्ाझ ेपसवनल अकाऊिं ट शडटेल्स न 

दतेा र्ाझ्याच एका सेर्ाभार्ी सिंस्थेच्या अकाऊिं ट र्र त्याला ते पैस ेट्रान्स्फर करायला लार्लिं." 

"तुर्च्याकडिं सगळया प्रश्नािंची उत्तरिं असतात नािी...!" र्ी तोंड र्ाकडिं करून म्िणालो. 

"मी अडकण्याची तुझी इच्छा कधीच पणूव िोणार नािी सूरज!" तो िसत म्िणाला. 

 

 

शर्स्टर र्ाघ घराकडिं ड्राईव्ि करत असताना त्याला त्याच्या शस्िनच्या जीपीएस टे्रककिं ग 

र्रील पॉईंट िालललेा क्रदसला. आशण गिंभीर िोण्याऐर्जी त्याच्या चेिऱ्यार्र शस्र्त उर्टलिं. 

आशण त्यानिं गाडी र्ळर्ली ती शर्शथलच्या घराकडिं! 

 

कुणाची परर्ानगी न घतेा शर्स्टर र्ाघ त्या व्यक्तीला घेऊन शर्शथलच्या घरात शिरला. ती 

व्यक्ती सर्ोर असल्यानिं शर्स्टर र्ाघला पण कोणी अडर्लिं नािी. फक्त र्ायरलेस र्रून आत इिंफॉर्व 

केलिं गेलिं. 

शव्िएक्सचा िोणारा पररणार् थािंबण्यासाठी स्क्मस्क्िल स्र्तःची ट्रीटर्ेंट करत बसला िोता. 

त्यानिं अगदी कुलली सर्ोर उभारलले्या शर्स्टर र्ाघकडिं बशघतलिं, 

"आह! शर्स्टर र्ाघ! र्ी तुर्च्याकडिं येणारच िोतो!" म्िणत त्यानिं शर्स्टर र्ाघचिं कॅर्रेा 

शडव्िाइस त्यानिं सर्ोरच्या टी-पॉयर्र टाकलिं. म्िणाला, 
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"ह ेकोणीतरी माझ्या कारला शचकटर्लिं िोतिं!" शर्शथल म्िणाला. 

"प्रयत्न चािंगला िोता, पण फसला. काय?" शर्शथलनिं कसल्या तरी व्िाईल र्धून शसरेंज भरत 

शर्स्टर र्ाघला शर्चारलिं! 

"तुमचा र्ाणूस!" शर्स्टर र्ाघनिं त्या व्यक्तीला त्याच्यासमोर फेकलिं. 

"र्डवर र्ेपन म्िणून याचा र्ापर करायचा प्लॅन िोता तुर्चा. तुर्चे बोडव र्ेंबसव आक्रदनाथ, 

िीतल, नारायण, सबइन्स्पेक्टर कैरर्, जनवशलस्ट उपेंद्र आशण पोलीस प्रोशसक्युटर रजत, आशण 

दोन सार्ान्य नागररक करन आशण शबलाल, जे र्स्तुतः सार्ाशजक र् आरटीआय कायवकते; सगळे 

तुर्च्या शर्रुद्ध पुरारे् गोळा करणारे. या सगळयािंना तुम्िी र्ारलिंत." शर्स्टर र्ाघनिं त्या व्यक्तीकडिं 

बोट केलिं, 

 "याचा र्ापर करून!" 

"म्िातारी र्ाणसिं ओ! आपल्या तरुणािंच्या नर्ीन कल्पना त्यािंच्या पचनीच पडत नािीत! 

कािी करायला जार्िं, तर फक्त आडर्िं लार्ायचिं एर्ढिंच त्यािंना र्ािीत असतिं. प्रगती करायची 

असेल, तर पशिला यािंना शनर्ृत्ती द्यायला िर्ी!" शर्शथल म्िणाला. 

"हो! मग त्यासाठी त्यािंचा जीर् घ्यार्ा लागला, तरी चालले. िोय की नािी?" शर्स्टर र्ाघ 

गूढ शस्र्त ओठािंर्र घेऊन डोळे बारीक करून शर्शथलला म्िणाला, 

"तुम्िी तुर्च्या बोडव र्ेंबसवना र्ारण्याचा सपाटा लार्लात! सरुर्ात केलीस किं पनीचे फाऊिं डर 

असलले्या तुझ्या र्डलािंपासून. तू त्यािंना र्ारून गडबडीनिं दिन पण करून टाकलिंस. आशण निंतर 

याला िातािी धरून तुझ्या र्ागावत आडर्िं येणाऱ्या लोकािंना सिंपर्ण्याच्या र्ागावला लागलास.  

"बोडव र्ेंबसव र्ले्यानिंतर तू नर् ेबोडव ऑफ शडरेक्टसव इलेक्ट करणार िोतास. जे तुझ्या तालार्र 

नाचतील. या खूनािंच्या तपासात जे-जे तुझ्या जर्ळ पोिोचले, त्या सगळयािंनािी तू चोरीच्या 
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गाड्या र्ापरून याच्या सिाय्यानिं सिंपर्लिंस! भशर्ष्यात गोष्टी िाताबािरे गेल्या असत्या, तर याला 

बळीचा बकरा केला असतात तुम्िी! िो की नािी?! 

"पण तुर्चा उतार्ळेपणा नडला तुम्िाला शर्शथल सािबे! आशण तुम्िी स्र्तःच खून पाडलेत! 

काय?" शर्स्टर र्ाघनिं िसून सर्ोर बसत शर्शथलला प्रशतप्रश्न केला. 

"क्रदनेिलािी र्ारलिंत तुम्िी! आशण दोन तासािंपरू्ी शनिािंत अँड फॅशर्ली पण स्र्गवर्ासी 

झाली!"  

"तुम्िाला तर सगळिंच र्ािीत आि!े याचा अथव र्ाशितेय?" शर्शथलनिं शर्चारलिं, 

"आता र्रार्िं लागेल!" तो शर्स्टर र्ाघला म्िणाला.  

"हो! पण तुम्हाला!" शर्स्टर र्ाघ ि ेबोलताच सर्ोर पडललेी व्यक्ती अचानक उठली आशण 

त्याने शर्लींद िजारेच्या शपस्टलनिं शर्शथलर्र गोळी झाडली.  

हडे िॉट! शर्शथल जागीच गतप्राण झाला! 

गोळी चालर्लेला आर्ाज घुर्ल्यार्र लगेच शर्शथलची र्ाणसिं शर्स्टर र्ाघ र् त्या व्यक्ती 

भोर्ती गोळा झाली.  

"आम्िाला र्ारून तुम्िाला कािीच शर्ळणार नािी! तुर्चे शखस े भरणारा कधीच र्रून 

पडलाय!" शर्स्टर र्ाघ िािंतपणे जागा न सोडता म्िणाला. 

ती माणसं जागी तिीच उभी राशिलीत. ती बेसार्ध झाल्याचिं पाहून ती सिंधी साधून शर्स्टर 

र्ाघनिं टी-पॉयर्र पडललेी शर्शथलची शपस्टल घेऊन त्यािंच्यार्र फायर केलिं. त्याच्या िाताला 

ग्लव््ज् अजून तसेच िोते. त्या र्ाणसानिंिी त्यािंतील कािी लोकािंर्र गोळया झाडून त्यािंना 

सिंपर्लिं.  
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सगळिं िािंत झाल्यार्र शर्स्टर र्ाघनिं शर्शथल भरत असललेी शसरेंज र् व्िाईल पशिली. तो 

िसला. 

 

"काय होतिं ते?" र्ी शर्चारलिं. 

"डायझेपार्" शर्स्टर र्ाघनिं उत्तर क्रदलिं. 

"डायझेपाम? पण त्यानिं तर झोप येते ना?" र्ी गोंधळून शर्चारलिं. 

कारण शर्स्टर र्ाघ सर्ोर असताना अिी ररस्क घेण्याची चििंर्त कोण करेल? आशण जो 

करेल, तो एक तर र्ूखव असला पाशिजे, नािी तर भयिंकर धाडसी...! 

"ओव्हर कॉशन्फडन्स! त्याच्या टेररट्रीत िोतो र्ी. म्िणून त्यानिं फाजील धाडस केलिं असले. 

र्ला पटकन र्ारून आरार् करायची इच्छा असार्ी त्याची. ििं! पण र्ी कायर्चाच आरार् क्रदला 

त्याला!" 

 

ती व्यक्ती शर्स्टर र्ाघच्या बाजूला बसली. दर् खात... शर्स्टर र्ाघ र्ागिं टेकला आशण त्यानिं 

त्या व्यक्तीकडिं पाित त्याला शर्चारलिं, 

"र्ग शसदात! कािी सािंगायचिंय?"  

 

"शसदात! म्िणजे तो र्ाणसू शसदात िोता? जर तो शर्शथलचा र्ाणसू िोता, तर त्यानिं... र्ग 

त्यानिं तुम्िाला र्दत का केली?" र्ाझा गोंधळ उडाला िोता. 
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"पण सगळयात आधी; शर्शथल त्या शर्र्ारी शव्िएक्स नर्व एजन्ट पासून र्ाचलाच कसा?" 

र्ी प्रश्न बदलला. 

"शर्शथल जर ते बनर् ूिकता िोता, तर त्या पासून स्र्तःच रिण कसिं करायचिं ि ेत्याला 

र्ाशित असणारच! नािी?" शर्स्टर र्ाघनिं नेिर्ीच्या सर्यीनिं र्लाच प्रशतप्रश्न केला. 

र्ी िोकाराथी र्ान िलर्ली. 

"डायझेपार् तो त्यासाठीच घेत िोता. ते एक सेडटेीव्ि आि.े ररलॅक्सिेनसाठी ि े युज 

करतात. म्िणूनच ि ेघेतल्यार्र घेरी आल्या सारखिं िोतिं आशण झोप लागते. एिंझाईटी, अल्कोिोल 

शर्ड्रॉव्िल र् र्सल स्पॅजम्स र्र िा एक इलाज आि.े" असिं म्िणून त्यानिं स्पशष्टकरण दणेिं चाल ूकेलिं, 

"र्ी शसदातला घेऊन त्याच्या शलचर्िंगरूर्मध्य े पोिोचलो, तेव्िा त्याच्या बाजूला एक 

पोटेबल ऑशक्सजन शसलेंडर पडलिं िोतिं. यार्रून तुला कळालिं असले, की त्यानिं काय केलिं असले!" 

शर्स्टर र्ाघनिं एक शक्लप त्याच्या टीव्िी शस्िनर्र चालू केली. 

शस्िनर्र शर्शथलची तीच 'गोलर्ेज पररर्द' क्रदसत िोती... 

"श्रीलिंकन इस्टनव बॉचम्बिंग, ट्र्ेन्टी फस्ट ऑफ एशप्रल टू िाऊसड्ं नाइिंरटन. चचेस अँड िॉटेल्स 

र्ेअर अटॅक्ड् बाय सुईसाईड बॉम्बसव! र्ी र्ॉन्ट टू अर्ेंज फॉर दटॅ!" त्यािंतील एक व्यक्ती म्िणाली, 

"लूक इट र्ाय फादर, िी इज सफररिंग िॉर् िाडव प्रॉब्लेर्. लास्ट स्टेज! र्ी लॉस्ट आर्र 

फॅशर्ली इन दटॅ एक्सप्लोजन! इन शिस शथस कन्डीिन, िी िडॅ सीन शिस फॅशर्ली डाईंग..." 

"अँड र्ी अस्युर् दटॅ सर् इिंशडयन्स अल्सो र्ेअर इनर्ॉल्व्ड् इन दटॅ कॉशन्सरसी! र्ी वॉन्ट टू 

युज शथस केशर्कल बॉम्ब इन इिंशडया फस्ट! डुइिंग दटॅ, र्ी कॅन टेस्ट द बॉम्ब अँड अफ्टर् दटॅ, र्ी 

शर्ल िचेडिंग टू इराक, श्रीलिंका अँड क्रद ररअल र्ास्टर र्ाईन्ड्स हू र्ेअर शबिाईंड क्रदज 

एक्सप्लोजन्स!् 
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"लूक, आय र्ॉन्ट टू शगफ्ट शथस ररर्ेंज टू र्ाय फादर शबफोर् शिस डथे. सो आय अस्युर् दटॅ 

यू आर ररयलाईचजिंग आर्र अजवन्सी!" 

"नो प्रॉब्लेर्. र्ी आर ऑल शप्रपेयड्व!" शर्शथलनिं त्याला आश्वासन क्रदलिं. 

 

त्याचंिं सिंभार्ण चालू असतानाच बािरेून गोळी झाडललेा िलकासा आर्ाज झाला. सगळे 

सार्ध झाले. नकळतच चपळाईनिं आपापल्या गन्स सगळयािंच्या िातात आल्या िोत्या. रटनचिं 

कािी तरी पडल्याचा पुन्िा आर्ाज झाला. थोड्याच र्ेळात आत गॅस पसरला. शर्शथलला त्या 

गॅस बद्दल र्ाशिती असल्यानिं ते काय आि ेि ेलगेच त्याच्या लिात आलिं आशण... 

तो त्या ऑशक्सजन र्ास्क लार्लेल्या माणसाकडिं धार्ला. त्यानिं त्याचा ऑशक्सजन र्ास्क र् 

शसलेंडर शिसकारू्न घेतले. त्याच्या सोबतच्या र्ाणसानिं त्याला अडर्ण्याचा प्रयत्न केला. पण 

शर्शथलनिं त्याच्या शपस्टलनिं त्याला शबझनेस ऑफर क्रदलेल्या र्ाणसालाच गोळी झाडून जखर्ी 

केलिं. ि ेि ेदिवर्ण्यासाठी िोतिं, की तो त्या र्दृ्धाला र्ारण्यास सिंकोच करणार नािी. र्ग शर्शथलनिं 

त्या आजारी र्ाणसालाच िॉस्टेज म्िणून बरोबर घेतलिं. त्याच्या कनपट्टीला त्याची शपस्टल 

लार्ली. त्यारु्ळिं शतथल्या लोकािंच्याकडिं पण आम्सव असून र् ती शर्शथलर्र रोखली गेलेली असली 

तरी ते कािी करू िकल ेनािीत.... 

स्क्मस्क्िलनं त्याच्या तोंडाला एव्िाना ऑशक्सजन र्ास्क लार्ला िोता. तो त्या आजारी र्दृ्ध 

र्ाणसाला फरपटत खोलीतील दसुऱ्या बाजूच्या दरर्ाजाकडिं पळाला. शर्स्टर र्ाघचा टायनी 

कॅर्ेरा त्याला फॉलो करत िोता.  

स्क्मस्क्िल त्या शबचल्डिंगच्या र्ागच्या बाजूने दरर्ाजा तोडून बािरे पडला. शर्स्टर र्ाघनिं तोिी 

लॉक करण्याची दिता घेतली िोती. पण शर्शथलनिं गोळी झाडून त्याचिं लॉक तोडलिं िोतिं आशण 

त्या र्ाणसाला शतथिंच टाकून फक्त ऑशक्सजन शसलेंडर घेऊन तो तेथून पळाला िोता.  
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त्याच्या गाडीत त्यानिं डिॅबोडवर्धून कसलिं तरी व्िाईल आशण शसरेंज काढून त्यानिं स्र्तःला 

इिंजेक्ट करून घेतलिं. थोडारे्ळ र्ागिं टेकून बसला आशण कािी र्ेळाच्या आरार्ा निंतर त्यानिं गाडी 

चालू केली... 

 

(म्िणून त्याची गाडी र्ूव्ि झाललेी शर्स्टर र्ाघाला त्याच्या गाडीच्या शस्िनर्र क्रदसली 

िोती...) 

 

त्या पडायला आलेल्या शबचल्डिंगर्ध्ये ती र्ाणसिं 'शव्िएक्स'र्ुळिं रृ्त झाली िोती... ती बातर्ी 

पाशिल्याचिं आत्ता र्ला आठर्लिं... जी र्ी शर्सरून गेलो िोतो... एनआयए अजूनिी त्याचा तपास 

करत आि.े.. 

 

टीव्िी शस्िन ब्लू झाली िोती. जे पाशिलिं ते खूप शर्चशलत करणारिं िोतिं. कोणाला तर अिा 

प्रकारे र्रताना र्ी पशिल्यािंदाच पाित िोतो... 

शर्स्टर र्ाघ तर िूर आिचे, पण शर्शथल पण कािी कर्ी नव्िता! 

पण दोघािंची बरोबरी र्ात्र िोऊ िकत नािी. शर्स्टर र्ाघ कािी शर्शथलसारखा स्र्ाथी 

नािी! आशण िा शर्शथल शर्स्टर र्ाघसारखा सिंयर्ी नािी! 

 

"स्क्व्हएक्सला शप्रव्िने्ट करण्यासाठी 'एट्रोपीन' ि ेअँरटडोट आि!े ि ेकेशर्कलची एक्िन ब्लॉक 

करतिं र् हृदयाला उत्तेशजत करतिं आशण नाक, तोंड र् फुफ्फुस यािंच्यातील स्रार् कर्ी करून 
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श्वसनफिया सुधारण्यास र्दत करत. एट्रोपीन सोबत  'प्रॅशलडोशक्सर्' क्रदलिं जातिं. जे शर्र्ार्ुळिं 

ककिं र्ा नर्व एजिंटर्ुळिं िोणाऱ्या र्सल शर्कनेसन र् पॅरॅलीससला ररव्िसव करत. 

"गाडीत तेच त्यानिं इिंजेक्ट करून घेतलिं िोतिं. तो शव्िएक्सर्रच कार् करत असल्यानिं त्याचिं 

अँरटडोट तो सोबत बाळगत असणार. त्यारु्ळिं त्याच्याकडिं सुरुर्ातीपासूनच अँरटडोट कसिं अिी 

ििंका बाळगण्यात कािी अथव नािी!" शर्स्टर र्ाघनिं र्ाझिं ििंका शनरसन केलिं आशण र्ी पुढिं काय 

शर्चारणार ि ेआधीच ओळखून िेर्टच्या र्ाक्यात त्याचिंिी उत्तर क्रदलिं... 

 

पण अजून कािी प्रश्न िोतेच... जसिं की, 

 

"शर्शथल पुढच्या दरर्ाजानिंच का नािी पळाला?" र्ाझी बाळबोध ििंका र्ी शर्चारली.  

पण मला ि ेजाणून घ्यायचिं िोतिं, की दरर्ाजा तोडूनच पळून जायचिं िोतिं, तर तो सर्ोरून 

का बािरे पडला नािी... 

"कदाशचत र्ागील दरर्ाजा उघडा असले म्िणून. पण र्ी शिकारीला पळायला जागा सोडत 

नािी ि ेत्याला र्ाशित नव्ितिं. तो दरर्ाजािी र्ी लॉक केला िोता. दसुरिं कारण ि ेअस ूिकतिं, की 

र्ी सर्ोर असेन म्िणून पण तो र्ागून पळाला असेल... र्ागच्या दारानिं पळून र्ी सर्ोर आि ेका 

याची त्यानिं खात्री करून घेतली असार्ी. र्ी नािी ि ेबघून तो गाडी घऊेन शनघाला. त्यारे्ळी 

त्याला स्र्तःला र्ाचर्णिं जास्त गरजेचिं िोतिं. र्ाझ्यािी त्यारे्ळी लढणिं त्याला परर्डणारिं नािी. 

असा त्याचा शर्चार असार्ा. 

"एर्ढिं करूनिी तो र्ाचला नािीच...! त्या क्रदर्िी त्याचिं र्रण अटळ िोतिं! र्ीच जे त्याचिं 

नािंर् र्ृतािंच्या यादीत कधीच टाकलिं िोतिं!" तो कुशत्सत िसत बोलला. 
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"आस्क्ण तुम्िी सर्ोर असता, तर?" र्ी शर्चारलिं. 

"त्याच्याकड ंगन होती! लपून त्यानिं आधी र्ला र्ारलिं असतिं, आशण तो शनघाला असता!" 

तो ि ेदखेील थिंडपणे म्िणाला! 

'िा र्रणाबद्दल क्रकती सिज बोलतोय...' असा भार् र्ाझ्या चेिऱ्यार्र उर्टला.  

ते पाहून तो म्िणाला, 

"काय? एक ना एक क्रदर्स सगळयािंनाच र्रायचिंय!" तो र्नर्ोिक शस्र्त करत म्िणाला.  

याला आता काय बोलार्िं ि ेर्ला कळेना... िा र्ृत्य ूक्रकती कॅज्युअल घतेोय... िो घेतोच! 

म्िणून तर कीटक र्ारल्यासारखी िा र्ाणसिं र्ारतो... 

आता तर र्ी त्याला अर्क्याला का नािी र्ाचर्लिं? असिं शर्चारणिंिी बिंद करायचिं ठरर्लिंय. 

कारण तसिं शर्चारलिं, तर त्याचिं उत्तर ठरलेलिं असतिं. तो म्िणतो, 

"एव्िरी र्न िसॅ टू डाय सर् ड!े आय डोन्ट सेर् पीपल. आय ओन्ली पशनि शडशलशग्र्न्ट्स!" 

र्ाझा काय शर्चार चाल ूआि ेि ेशर्स्टर र्ाघाच्या लिात आलिं असार्िं. तो िसला.  

पण र्ी गिंभीरच िोतो.  

"खरंच श्रीलिंकेत जे झालिं त्यात आपल्याकडील कुणाचा िात िोता?" र्ी अत्यिंत गिंभीर िोत 

शर्चारलिं. 

"फक्त एकाच नािंर् घेतलिं जातिंय. ते तुला र्ािीत असेलच. िल्लखेोरािंर्र त्याच्या इन्फ्लुएन्स 

आि ेअसिं म्ििंटलिं जातिंय. पण एक्सपोलजनमध्य ेश्रीलिंकेचेच लोक त्यात सार्ील िोते. सात पुरुर् 

आशण एक र्शिला सुसाईड बॉम्बसव.”  



एजंट एक्स  सूरज गाताडे 

 

83 

"पण आपणिी या स्फोटात आपल ेअकरा नागररक गर्ार्लेत. ि ेआपण शर्सरता कार्ा नय!े 

आपणिी शततकेच अॅफेक्टेड आिोत, शजतके श्रीलिंकन नागररक र् इतर फॉरेनसव ज्यािंचिं कोणी ना 

कोणी त्या िल्ल्यात र्ारलिं गेलिंय. िा र्ाणुसकीर्र झाललेा िल्ला आि.े म्िणून सर्वच जण 

याच्यािी सिंबिंशधत आिते!" तो याच्यार्र पुढिं कािीच बोलला नािी.  

"या सिंदभावत तुम्िाला कोणी अप्रोच झालिं नािी?"  

"नाही. श्रीलिंकन ऑक्रफशियल्स यार्र इन्रे्स्टीगेिन करत िोते. र्ाझ्याकडून या सिंदभावत 

कोणत्यािी र्दतीची र्ागणी कोणत्याच गव्िनवर्ेंटनी केलेली नव्िती. आता तर श्रीलिंकन 

प्रेशसडेंटनी याचा तपास थािंबर्ण्यास त्यािंच्या पोशलस चीफ र् शडफेन्स सेिेटरीला सािंशगतलिं आि.े 

इिंटेशलजन्स फेल्यअुर असल्यानिं त्यािंनी त्याच्या पोलीस चीफला सस्पेंड केलिं आशण त्याच्या टॉप 

शडफेन्स ऑक्रफशियलला पण शडसशर्स केलिं." 

"का?" र्ी शर्चारलिं. 

िी र्ाशिती र्ाझ्यासाठी खूप िॉककिं ग िोती. या प्रकरणाचा तपास झालेला त्याच्या 

प्रेशसडेंटनाच नकोय. पण का? 

त्यार्र शर्स्टर र्ाघ म्िणाला, 

"राष्ट्रीय सरुिेचा प्रश्न असल्यानिं त्यािंचिं तसिं र्त आि.े भारताकडून या सिंदभावत आलेली 

इिंटेशलजन्स इन्फॉरे्िन त्यािंच्या ऑक्रफशियल्स कडून त्यािंच्यापयंत र्ेळेर्र पोिोचर्ली गेली नािी 

अिी त्यािंची तिार आि.े पण श्रीलिंकन गव्िनवर्ेंटने पीएसआय म्िणजे पालवर्ेंट शसलेक्ट कशर्टी 

अिंतगवत इन्रे्स्टीगेिन जूनमध्ये पुन्िा चाल ूकेलिं आि!े त्यािंच्या-त्यािंच्यातच र्तभेद चाल ूआिते. 

इन्रे्स्टीगेिनसाठी िी केस दसुऱ्या कोणाला दतेील यात ििंकाच आि.े" 

"म्िणजे तुम्िी यात कािीच करणार नािी?" 
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"जोपयंत र्ाझ्यापयंत कोण येत नािी, तोपयंत तरी नािी!" त्यानिं आपला शनणवय सुनार्ला. 

आशण पुढिं म्िणाला, 

"त्यात र्ी एक प्रायव्िटे इन्रे्स्टीगेटर आशण शिर्ाय परदिेी. त्यारु्ळिं र्ला ते कधीच अप्रोच 

िोणार नािीत! िा पण इस्लाशर्क स्टेटनिं िल्ल्याची जबाबदारी घेतली असली, तरी श्रीलिंकेचा 

र्ुख्य सिंिय तेथील लोकल इस्लाशर्क एक्स्ट्रीशर्स्ट गु्रप नॅिनल 'तौिीद जर्ात' र् 'जशर्यातुल 

शर्लातु इब्राशिर्'र्र आि.े श्रीलिंकन ऑशथरीटीजनाच नािी र्ाटतिं, की यामध्ये कोणी इिंशडयन 

सार्ील असले." 

"आस्क्ण ती लोकिं  कोण िोती, जी भारतात शव्िएक्सचिं एक्सप्लोजन घडर्ून आणणार िोती?" 

"ते कोणी प्रस्थाशपत टेरररस्ट्स नव्िते. पण ते जे कािी करू इशच्छत िोते, ते र्ात्र अशतरेकी 

िोतिं. या घटनेचे सूत्रधार भारतीय, श्रीलिंकन, इराकी, की आणखी कोणी? नक्की कोण ि ेत्यािंना 

र्ािीतच नव्ितिं. इस्लाशर्क स्टेट ऑगवनायझेिन्स कडून क्लरे् केल े गेल ेअसल,े तरी खरिंच त्या 

लोकािंनी िल्ल ेघडर्ल ेका? ि ेस्पष्ट नव्ितिं. जे कािी कानार्र पडत िोतिं, त्यार्र ते आततायी 

अॅक्िन घेणार िोते. या एका कारणासाठी त्या रठकाणी रृ्त झालले्या अर्ेररकन शनर्ासी शर्ल्सन 

या फॅशर्लीचे नातेर्ाईक एकत्र येऊन त्यािंनी याचा बदला घेण्याचिं ठरर्लिं िोतिं. त्यािंचे कािी 

फॅशर्ली र्ेंबसव सटु्टीसाठी श्रीलिंकेत आले िोती." 

"काय त्यांची इतकी र्ोठी ताकद िोती, की ते ि ेघडर्ून आण ूिकत िोते?" 

"ह!ं" शर्स्टर र्ाघनिं शस्र्त केलिं. म्िणाला, 

"जगातला जर्ळजर्ळ र्ीस पसेन्ट तेल व्यापार ि ेफॅशर्ली र्ेंबसव शर्ळून किं ट्रोल करतात. 

यार्रून सर्जतिं, की त्यािंची ताकद काय असले!"  

"मग ते तसिंिी संबंस्क्धत दिेािंना गोत्यात आण ूिकत िोते, र्ग त्यािंनी िा पयावय शडस्ट्रक्िनचा 

पयावय का शनर्डला?" र्ी प्रश्न केला. 
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"फॉरेन पॉशलसीज सूरज! खूप कॉशम्प्लकेटेड असतात! त्यािंनी एकट्यानी शनणवय घेऊन कािी 

झालिं नसतिं. त्यािंच्या दिेानिं त्यािंच्या पसवनल इिंटरेस्टसाठी त्यािंना ते करू क्रदलिं नसतिं. म्िणून त्यािंनी 

िा र्ागव शनर्डला असार्ा. 

"पण ते शििा करणार कोणाला? नेर्किं  टागेट र्ािीतच नव्ितिं! म्िणून त्यािंनी र्ास क्रकचलिंग 

करण्याचा शनणवय घेतला असार्ा असा र्ाझा अिंदाज आि.े.." 

"आशण म्िणून तुम्िी त्यािंना र्ारलिंत!" र्ी शर्स्टर र्ाघला शर्चारलिं. 

"हो!" तो गिंभीरपणे म्िणाला. 

र्ाझी चक्की गरर् झाली िोती. 

"ह ेसगळं फकती अर्ानर्ीय आि.े.." र्ी शर्चशलत िोत म्िणालो. 

यार्र शर्स्टर र्ाघ शस्र्त करत म्िणाला, 

"मानर्ीय आि ेसूरज! र्ानर्ीय आि!े ि ेसगळिं र्ाणसिंच तर घडर्ून आणणार िोते!" 

आय डोन्ट सेर् पीपल म्िणणाऱ्या शर्स्टर र्ाघनिं एर्ढ्या र्ोठ्या सिंकटातून असिंख्य लोकािंना 

र्ाचर्लिं िोतिं... आशण त्यानिं असिं करून पुन्िा र्ाझ्या त्याच्या शर्र्यीच्या सर्जाला छेद क्रदला 

िोता... 

"स्क्सदातनिं काय सािंशगतलिं?" र्ी शर्चारलिं. 

 

ि े सगळिं पचर्णिं र्ाझ्यासाठी अत्यिंत अर्घड जात िोतिं. अनाशर्क र्ृत्य ू टळला िोता... 

शर्स्टर र्ाघर्ुळिं... र्ािीतिी नव्ितिं, की र्ृत्यूच्या छायेत कािी काळ काढलाय... र्रण दारात 

उभिं िोतिं... आशण... आशण कोणालाच त्याचा पत्ता दखेील नव्िता... 
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या शर्चारानिं र्ाझ्या र्ाथ्यार्रून घार्ाचे कािी थेंब ओघळल.े थिंडी असूनिी... आजिी 

बािरे पाऊस चाल ूिोता... र्ाझ्या प्रश्नाचिं उत्तर दणे्याआधी शर्स्टर र्ाघ कािी काळ थािंबला 

िोता...  

त्यारे्ळी पसरलले्या िािंततेत बािरे पडणाऱ्या पार्साचा आर्ाज कानार्र आला आशण 

पार्साचा जोर बािरे र्ाढत आि ेि ेर्ाझ्या लिात आलिं.  

आशण ििेी लिात आलिं, की शर्स्टर र्ाघ र्घािी र्ला इतका िरर्ललेा का र्ाटत िोता.  

शर्स्टर र्ाघनिं जे कािी सािंशगतलिं, त्यारु्ळिं र्ातार्रणात कर्ालीचा तणार् शनर्ावण झाला 

िोता आशण त्यारु्ळिं एका भीतीचिं जाळिं र्ाझ्या चहूबाजूनिं पसरलिं िोतिं... 

र्ी र्ानशसक भीतीतून सार्रलेलो नव्ितो. त्या लोकािंना जे करायचिं िोतिं तसिं झालिं असतिं, 

तर?... घटना टळून दखेील त्याबद्दल सतत न घडलेल्या घटनािंबद्दल र्ेंद ूशचत्र तयार करत िोता... 

र्ृतदिेाचे खचच खच र्ाझ्या डोळयासर्ोर क्रफरू लागल.े.. 

पण पुढिं काय झालिं ते र्ला जाणून घ्यायचिंच िोतिं. शिर्ाय या सगळयािंिी िाशनया किी 

जोडली गेली आि ेयाचा उलगडािी अजून व्िायचा िोता...  

म्िणजे तस ेतर सगळेच या प्रकरणािी  जोडल ेगेले िोते... पण िाशनया शडरेक्ट्ली जोडली 

गेली िोती, पण ती किी...? ि ेदखेील र्ला र्ाशिती करून घ्यायचिं िोतिं! 

 

"आय र्ॉज र्र्कां ग इन यूएस र्रीन्स एज र्ॉरन्ट ऑक्रफसर र्न. आय एर् अ इिंशडयन ओररशजन 

अर्ेररकन! टू थाऊसिंड् र्नला अर्ेररकेनिं अफगाणर्र जेव्िा इन्रे्जन केलिं, अर्ेररकन सोल्जसव आशण 

अफगाण गव्िनवर्ेंट ट्रुप तेव्िा ताशलबान शर्रुद्ध शतथिं लढत िोते. आय र्ॉज क्रद पाटव ऑफ दटॅ 

अर्ेररकन ट्रुप." शसदातनिं शर्स्टर र्ाघला सगळिं सशर्स्तर सािंगायला सुरुर्ात केली, 
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"युद्ध चाल ू असताना आम्िी करीर् नािंर्ाच्या एका अफगाण नागररकाला पकडलिं िोतिं. 

आर्च्या लेफ्टनिंटनिं त्याच्या बशिणीला क्रफशिकली अब्युज करण्याचा प्रयत्न केलाय असा त्याचा 

आरोप िोता. लेफ्टनिंटचा खून करण्यासाठी तो बॅरेकर्ध्य े खसुला िोता. फूड सप्लायचिं कार् 

त्याच्याकडिं असल्यानिं त्याला कॅम्पमध्य ेएिंटरन्स अलाव्ड् िोता. म्िणून त्याला ते िक्य झालिं िोतिं.  

"पण लेफ्टनिंटर्र िल्ला करण्याआधीच तो पकडला गेला. त्याला इशम्प्रसिंड् करण्यात आलिं, 

पण त्याच्या बोलण्याचिं व्िरेरक्रफकेिन पण केलिं गेलिं. आशण तो खरिं बोलतोय ि ेसर्ोर आलिं. म्िणून 

र्ग लेफ्टनिंटला अर्ेररकेला परत पाठर्ण्याचा शनणवय घेण्यात आला. गेस त्याचिं कोटव र्ािवल 

करणार असारे्त.  

"अर्ेररका र् अफगाणमध्य ेटेन्िन क्रिएट िोऊ नय ेम्िणून ि ेप्रकरण दाबण्यात आलिं. त्याच्या 

बाबतीत जी कािी एक्िन घायची ती अर्ेररकेत घेऊ असा शर्चार करून शसक शलव्िच्या ररजननिं 

त्याला नॉर्वली अर्ेररकेला रर्ाना करण्याचिं ठरर्लिं गेलिं.  

"लफे्टनिंटला सफे अँड साऊिं ड शसिेटली एअरबेसपयंत पोिोचर्ण्याचिं कार् र्ाझ्यार्र 

सोपर्ण्यात आलिं िोतिं. जाताना लेफ्टनिंटनिं र्ला शर्निंती केली, की त्यानिं जे कािी केलिंय त्याचा 

त्याला ररगे्रट आि,े त्यारु्ळिं त्याला करीर्च्या फॅशर्लीकडिं अपोलोजाईझ करायचिंय.  

"र्ी त्याची शर्निंती नाकारू िकलो नािी आशण त्याला करीर्च्या घरी घऊेन गेलो. जेव्िा 

करीर्च्या घरापािी पोिोचलो, लफे्टनिंटनिं र्ला बािरे थािंबण्यास सािंशगतलिं आशण तो घरात 

शिरला. 

"कािी र्ेळानिं आतून आर्ाज येऊ लागल.े र्ी आत जाऊन पाशिलिं, तर लफे्टनिंट करीर्च्या 

बायकोला र् त्याच्या बशिणीला र्ारत िोता.  

"िी र्ॉज युचजिंग व्िरेी अब्युजीर् लँग्रे्ज अगेंस्ट दरे्. र्ी लफे्टनिंटला अडर्ण्याचा प्रयत्न केला, 

पण त्यानिं र्लाच र्ागिं ढकललिं आशण र्ाझी िडँगन शिसकारू्न घेऊन त्यानिं त्या दोघींनािी िूट 
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केलिं. र्ी िॉक्ड् झालो. आय... आय लॉस्ट र्ाय र्ाईंड फॉर अ व्िाईल... लेफ्टनिंटचिं असिं र्ागणिं 

र्ाझ्यासाठी अनएक्सपेक्टेड् िोतिं... 

"पण कािी िणातच र्ी भानार्र आलो कारण करीर्ची चार र्र्ाांची र्ुलगी सर्ोर उभी 

िोती. िी र्ॉज स्केअड्व टू डथे! लफे्टनिंटची नजर शतच्यार्र पडली िोती. त्यानिं शतच्यार्रिी गन 

पॉईंट केली.  

"र्ी कसलाच शर्चार करू िकलो नािी. आय... आय स्नॅत्च्ड् र्ाय गन िॉर् शिर् अँड क्रकल्ड् 

द लफे्टनिंट!" 

एर्ढिं बोलून तो दर्ल्यासारखा श्वासोच््र्ास करत पडून राशिला.  

"पुढ!ं" शर्स्टर र्ाघनिं त्याला सािंगण्यास उदु्यक्त केलिं. 

"घरात िोधािोध करून शतथल ेिाताला लागतील शतर्ढे पैस ेघेतले आशण त्या र्लुीला 

घेऊन तेथून पळून गेलो." 

"एव्हना र्ाझ्यासाठी र् लेफ्टनिंटसाठी आर्च्या र्रीन्सची िोधािोध चाल ूकेली िोती. पण 

शतथल्या करीर्च्या नेबसवनी र्ला तेथून शनघण्यास र्दत केली... 

"मी कसा बसा इिं भारतात पोिोचलो. अफगाणी सोल्जसव सोबत कार् केल्यानिं र्ुशस्लर् 

कल्चर ओळखीचिं झालिं िोतिं. कलर पण ब्राऊन असल्यानिं र् र्ी र्ुशस्लर् असल्याचिं शप्रटेंड केल्यानिं 

र्धल्या दिेािंर्ध्ये र्ला कािी प्रॉब्लेर् आला नािी." 

"तू इि ंस्थाशयक कसा झालास?"  

"करीर् सोबत कार् करणाऱ्या कािी व्िशेजटेबल एक्स्पोटवसव सोबत र्ी इिंशडयात आलो. इथिं 

आल्यार्र र्ी स्र्तःचिं नािंर् बदललिं. आशण फेक रेशसडेंसी अँड आयडेंरटटी पपेसव तयार केल.े दटॅ्स 

नॉट व्िरेी शडक्रफकल्ट. यू नो दटॅ!  
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"आस्क्ण इथिं शर्ळेल ते कार् चाल ू केलिं. शतकडिं व्िर्जवशनयामध्ये र्ाझ्या लेफ्टनिंटला र्ारून 

पळून जाण्यानिं र्ाझ्या फॅशर्लीला खूप िसॅल सिन करार्िं लागत िोतिं. पण त्या र्ुलीची जबाबदारी 

आता र्ाझ्यार्र असल्यानिं र्ी परत जाऊ िकत नव्ितो... कािी र्शिन्यािंत, र्र्ाांत र्ाझी फॅशर्ली 

तर र्ेबी इन्कर्ायरीतून सुटली असती, पण िाशनयाला र्ी कुठिं  सोडणार िोतो? सोडली असती, 

तर काय झालिं असतिं शतचिं? म्िणून र्ी शतच्यासोबतच रािण्याचा शनणवय घेतला..." त्यानिं श्वास 

सोडला र् पुढिं म्िणला, 

"ज्या र्लुीला र्ी अफगाण र्रून घेऊन आलो, ती िाशनया! करीर्ची र्ुलगी!..." 

 

म्िणजे िाशनया िी अिा प्रकारे या सगळया प्रकरणािी जोडली गेललेी िोती तर...  

क्रकती भोगलिंय शतनिं. तरी ती क्रकती लाईव्िली आि.े शतचिं नािंर् येताच र्ोिक शस्र्त करणारा 

िॉशस्पटल र्धला शतचा चेिरा र्ाझ्या डोळयासर्ोर उभा राशिला. नो र्िंडर, की शर्स्टर र्ाघ 

शतला 'ब्रेर् गलव' म्िणतो...! 

"यू आर ए गुड रॅ्न शसदात! यू सॅक्रिफाईज्ड् युअर िोल लाईफ फॉर दटॅ अन्नोन शलटल गलव! 

यू ररअली आर अ गे्रट र्नॅ!" शर्स्टर र्ाघ शसदात म्िणाला. जे खरिंच खूप खरिं िोतिं... 

"शर्शथलिी कसा सिंपकव  झाला?" शर्स्टर र्ाघनिं त्याला पुढिं शर्चारलिं. 

"अफगाशणस्तान ते भारत या जनीत िाशनयाच्या शडसऑडवर बद्दल सर्जलिं िोतिं. तरी कसिं 

तरी सार्रत र्ी शतला इथिं घेऊन आलो िोतो.  

"इथल्या कार्ात शर्ळणाऱ्या पैिािंतून तीची ट्रीटर्ेंट करणिं आशण दोघािंचा जगण्याचा खचव 

करणिं र्ाझ्यासाठी इम्पॉशसबल िोतिं. म्िणून र्र्वभरात र्ी धन्र्िंतरी फर्ावचे फाऊिं डर र् त्यारे्ळचे 

एर्डी अदीप भारद्वाज यािंना भटेलो. त्यािंच्या चॅररटेबल ट्रस्ट बद्दल र्ी ऐकलिं िोतिं. त्यािंना 
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िाशनयाची अर्स्था सािंशगतली. िी व्िॉज ररअली अ गुड रॅ्न. अफ्टर् शिअररिंग िाशनयाज् प्रॉब्लेर्, 

िी गेर् र्ी अ जॉब शर्थ गुड सलॅरी अँड अल्सो िी स्टाटेड् िाशनयाज् ट्रीटर्ेंट. फ्यू र्िंथ्स शबफोर्, 

अफ्टर् शिस सडन शडर्ाईस, एव्िरी चथिंग र्ॉज कोलॅप्स्ड्!  

"बट र्न ड,े शर्शथल कॉल्ड् र्ी. आय व्िॉज र्कींग एज ए जॅशनटर इन धन्र्िंतरी फार्ाव. दटॅ्स 

र्ाय िाशनयाज् ट्रीटर्ेंट्स प्रोब्लेर् ऑक्यूअडव अगेन. आय िडॅ नो र्नी फॉर िर र्ेशडकेिन. आशण 

ि ेशर्शथलला र्ािीत िोतिं. त्यानिं र्ाझ्यासमोर एक प्रपोसल ठेर्लिं. बोडव र्ेंबसवना र्ारण्याचिं.  

"त्यानिं र्ाझी सगळी शिस्ट्री जाणून घेतली िोती. र्ी जर त्याचिं कार् केलिं नािी, तर तो िी 

र्ाशिती इिंशडयन र् अर्ेररकन गव्िनवर्ेंटला सेंड करेल असिं त्यानिं र्ला िटे केलिं. तसिं जर झालिं 

असतिं, तर र्ला कािीच प्रॉब्लेर् नव्िता, पण िाशनया एकटी पडली असती. शिर्ाय शतचा 

आजार... र्लेी असती ती... 

"र्ी जर त्याला र्दत केली, तर तो िाशनयाच्या ट्रीटर्ेंटसाठी खचव करेल र् शतची काळजी 

घेईल असिं त्यानिं र्ला प्रॉशर्स केलिं. र्ग... िा... आय र्ॉज िले्पलसे... आय िडॅ टू जॉईन शिर्... 

आय िडॅ टू जॉईन शिर् फॉर िाशनया... 

"र्ी त्याच्या कार्ाला रेडी असून र्ी कधी त्याच्या अगेंस्ट जारू् नय,े त्याचा प्लॅन रुईन करू 

नय,े म्िणून र्ला तो ड्रग्स इिंजेक्ट करत िोता. र्ी त्याच्यासाठी लोकािंचे र्डवसव करणार िोतो आशण 

त्या बदल्यात शर्शथल िाशनयाच्या रट्रटर्ेंटची सगळी काळजी घेणार िोता.  

"र्ाझ्याकड ं पयावय नव्िता. र्ी तयार झालो. आशण त्यानिं त्याचिं सायक्रकयॉरटक ड्रग 

र्ाझ्यार्र टेस्ट करायला चाल ू केलिं. त्यारु्ळिं र्ला परॅानोईया र् एिंझायटी फील व्िायची... 

शडशझनेस जाणर्ायचा. अफगाणमध्ये घडलले्या घटना सर्ोर जिाच्या तिा उभ्या रिायच्या... 

एर्ढिं जाणर्तिंय... इन शबटशर्न र्ी काय करायचो; त्या र्ेळी र्ला लिात रिायचिं नािी... पण 

निंतर ते सगळिं र्ला िाउिंट करायचिं..." 
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"तू तुझा ल्यटेुनेन्ट सर्जून खूप र्ाणसिं र्ारलीस!" शर्स्टर र्ाघ म्िणाला. 

"सॉरी फॉर दटॅ! आय ररअली शडडन्ट इिंटेन्ड टू डू दटॅ...!" शसदात पुढिं म्िणाला, 

"पण त्या ड्रगचा इफेक्ट उतरल्यार्र पण र्ला सायकॉलॉशजकल प्रॉब्लेम्स व्िायचे... खूप 

जोरात िडेएक व्िायचिं..." 

"आय नो! सतत ड्रग डोस शर्ळत रािील्यानिं तसिं िोत िोतिं." शर्स्टर र्ाघ एर्ढिंच म्िणाला. 

"बट थकँ्स टू यू! यू सेव्ड् र्ी िॉर् क्रद िले...!" शसदात शर्स्टर र्ाघला कृतज्ञतेनिं म्िणाला. 

" नो . डोन्ट थँक र्ी!" शर्स्टर र्ाघ पुढिं कािी बोलला नािी.  

त्याच्या डोक्यात काय चालू िोतिं कोण जाणे... 

"कॅन यू िले्प र्ी फाईंड िाशनया?" शसदातनिं शर्स्टर र्ाघला शर्निंती केली.  

"तू िेफ पण आिसे का?" शर्स्टर र्ाघनिं मध्येच त्याला शर्चारलिं. 

स्क्वषय बदलण्यात तसा तो एक्सपटव आिचे. 

"िो... म्िणजे सुरर्ातीचा कािी काळ र्ी एका रेस्टॉरिंटर्ध्य ेपण कार् केलिं िोतिं. शतथिं र्ी 

शिकलो िोतो." शसदातनिं सािंशगतलिं. 

"चक रटेक तुझी स्पेिाशलटी आि!े" 

"हो. तुम्िाला..." शसदात शर्चारणार इतक्यात शर्स्टर र्ाघ त्याला र्ाक्य पूणव करू न दतेा 

त्याला म्िणाला, 

" शी र्स्ट बी शिअर सर्र्ेअर! लटे्स गो फाईंड िर!" 
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शर्स्टर र्ाघनिं उठून शर्शथलची गन त्याच्या एका ररकाम्या िोलस्टरमध्ये खोचली. आशण 

शसदात कडून िजारेची शपस्टल घेऊन तो आतल्या बाजूला चालून गेला. शसदातनिं िी िाशनयासाठी 

िोध चाल ूकेला... 

 

दोघािंनी शर्शथलचिं घर धुिंडाळलिं. घरातील िेर्टच्या खोलीत िाशनयाला ठेर्ण्यात आलिं िोतिं. 

एक नसव शतच्या दखेभालीसाठी शतथिं िोती. बािरेील बिंदकुािंच्या आर्ाजािंरु्ळिं ती गािंगरली िोती. 

पण त्या गोंधळाचा िाशनयार्र कािीच फरक पडला नव्िता.  

 

"ती शतथिंच असेल ि े तुम्िाला कसिं ठाऊक? तुम्िी ते कसिं ओळखलिंत?" र्ी आश्चयावनिं 

शर्चारलिं. 

"शसदातला ब्लकॅर्ेल करण्यासाठी शर्शथलला िाशनयाला सोबत ठेर्णिंच गरजेचिं िोतिं. र्ग 

तो शतला त्याच्या घरीच ठेर्णार ि ेओळखणिं अर्घड नािी." तो सिज म्िणाला. 

'एवढी साधी गोष्ट तुझ्या लिात ठेऊ नय?े' असा त्याच्या बोलण्याचा टोन िोता. जो र्ाझ्या 

लिात आला. 

 

शर्स्टर र्ाघ र् शसदातनिं खोलीत प्ररे्ि करताच ती नसव तेथून पळून गेली िोती. ती इतकी 

घाबरललेी िोती र् गडबडीनिं पळून गेली िोती, की शतनिं शसदात र् शर्स्टर र्ाघकडिं पाशिलिं दखेील 

नव्ितिं. 
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शसदातनिं िाशनयाला आपल्या कर्ेत घेतलिं. अशू्र आशण िाशनयाला भेटल्याचा आनिंद या 

सिंशर्श्र भार्ना त्याच्या चेिऱ्यार्र उर्टल्या िोत्या. िाशनया दखेील शसदातला पाहून िस ू

लागली... 

त्याचिणी शर्स्टर र्ाघनिं िजारेची शसदात कडून घेतललेी गन शसदातर्र रोखली. 

सुरर्ातीला शसदात आश्चयवचक्रकत झाला, पण निंतर कर्ालीचा िािंत िोत तो शर्स्टर र्ाघला 

फक्त एर्ढिंच म्िणाला, 

"गो अहडे!" 

तो ि ेबोलताच शर्स्टर र्ाघनिं रट्रगर दाबला आशण शसदात िाशनयाच्या शर्ठीतच गतप्राण 

झाला. त्याच्या रक्ता-र्ािंसाचे तुकड े सगळया बाजूना र् िाशनयार्रिी शर्खुरले. शर्स्टर र्ाघ 

दखेील या पासून अछूता राशिला नािी... 

आशण र्ग तो िजारेची गन शतथिंच टाकून िाशनयाला घेऊन तेथून बािरे पडला... 
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११. फायनल र्डीक्ड् - 

 

स्क्मस्टर र्ाघनिं शर्शथलची ती 'र्ॉसबगव एर्सी र्न एससी' िी सबकॉपॅक्ट सेर्ी ऑटोर्ॅरटक 

नाईन एर्एर् शपस्टल र्ाझ्यासर्ोर ठेर्ली. पण आज र्ाझिं त्या गनकडिं लि नव्ितिं. 

"सबकॉपॅक्ट सेर्ी ऑटोर्ॅरटक नाईन एर्एर् कॅशलबर! कपॅशसटी फ्लि-क्रफट र्ॅगझीनर्ध्य े

सिा राऊिं ड र् एक्सटेंडड्े र्ॅगझीनर्ध्ये सात राऊिं ड. लािंबी सिा पॉईंट पिंचर्ीस इिंच. र्जन सिाि े

तेर्ीस पॉईंट सात गॅ्रर्. फुल्ली लोडड्े अँड इसी टू रेग्युलर कॅरी. खूप कम्फटेबल आि!े " तो म्िणाला. 

र्ी भयिंकर धक्क्यात िोतो. तो काय बोलतोय ि े त्यारे्ळी र्ाझ्या कानात गेलिं फक्त पण 

डोक्यात शिरलिं नािी...  

मी स्क्वचार होतो, की शर्स्टर र्ाघची प्रत्येक केस अशधकाशधक खतरनाक िोत चालली आि े

आशण र्ी त्याचा इच्छा नसताना एक अशर्भाज्य भाग िोत आि.े.. 

 

"म्हणजे हास्क्नयाला र्ािीत आि,े की तुम्िी शतच्या गाडीयनचे खुनी आिात... आशण तरी 

शतनिं तुर्च्या र्र शर्श्वास ठेर्ला?..." 

"कारण शसदातच्या 'गो अिडे' म्िणण्यातून र्ाझ्याशर्र्यी त्यानिं जो शर्श्वास दिवर्ला िोता, 

तो शतनिं अनुभर्ला िोता.  

"शसदातला शर्श्वास र्ाटला िोता, की तो र्ेल्यानिंतर र्ी िाशनयाची काळजी घेईन म्िणूनच 

कोणत्यािी चचिंतेशर्ना तो र्ाझ्या िातून र्रायला तयार झाला. त्याच्या िातून झालेल्या खूनािंचिं 

प्रायशश्चत्त यातूनच िोईल असिं त्याला र्ाटलिं िोतिं. आशण िीच त्याची इच्छा िोती. म्िणून र्ला 

त्याला र्ारार्िं लागलिं!"  
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'तुम्ही त्याला का र्ारलिंत?' या र्ाझ्या प्रश्नाचिं उत्तर शर्स्टर र्ाघनिं र्ी न शर्चारताच र्ला 

क्रदलिं िोतिं... 

 

"तुमचा आशण त्याचा सिंर्ाद कधी झाला?" र्ी शर्चारलिं. 

"स्क्मस्क्िलच्या घरी येताना र्ाटेत. शसदातला ड्रग्स क्रदलिं गेलिंय ि ेस्पष्ट िोतिं. पण कोणतिं, ते 

िोधून काढायला र् त्यानुसार त्याला र्ेशडसीन्स द्यायला र्ाझ्याकडिं तेर्ढा र्ेळ नव्िता. म्िणून 

त्याला र्ी 'कॅक्रफन' ि ेड्रग क्रदलिं. ि ेसेंट्रल नव्िवस शसस्टीर्ला उत्तेशजत करत. र्ेंदपूयांत पोिोचल्यार्र 

घेणाऱ्या व्यक्तीर्ध्य ेअलटवनेस येतो. व्यक्तीला अशधक जागृत िोते आशण थकर्ा कर्ी िोतो. म्िणून 

डोकेदखुी, आशण र्ायगे्रनचे उपचार करण्यासाठी और्धार्ध्ये कॅक्रफन िा एक कॉर्न घटक आि.े 

कॅक्रफनचा पररणार् तासाभरात िोऊ लागतो आशण तो तीन ते चार तास राितो. 

"त्यारु्ळिं शसदात शर्शथलच्या घरी येण्याच्या प्रर्ासातील तासाभरात िदु्धीर्र आला. तेव्िा 

र्ी त्या पटीक्युलर र्ेळी र्ला गरजेची िोती तेर्ढीच र्ाशिती त्याच्याकडून जाणून घेतली िोती 

आशण या दरम्यान तयार झालेला र्ाझा प्लॅन र्ी त्याला सािंगून िजारेची गन त्याला क्रदली िोती.  

"र्रणाची इच्छा पण त्याचर्ेळी त्यानिं बोलून दाखर्ली िोती. अनेक ित्यािंचिं ि ेओझिं घेऊन 

तो या पुढिं जगू िकणार नािी असिं तो र्ला म्िणाला आशण त्यानिं िाशनयाला इथून पुढिं 

सािंभाळण्याची जबाबदारी र्ाझ्यार्र सोपर्ली..." शर्स्टर र्ाघ अत्यिंत गिंभीरपणे म्िणाला. 

 

पण र्ला एक गोष्ट र्ािीत आि,े शसदातनिं शर्निंती केली नसती, तरी शर्स्टर र्ाघनिं शसदातला 

र्ारलिं असतिं आशण िाशनयाची पण काळजी घेतलीच असती. जी तो घेतो आि.े.. 
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"मग जर खूनी एकच र् तो शसदात िोता, तर खनू करण्याचे प्रकार र्ेगर्ेगळे कस ेिोते?" िा 

प्रश्न अजून र्ाझा शपच्छा सोडत नव्िता. म्िणून र्ी शर्स्टर र्ाघला तो शर्चारलाच! 

"प्रत्यके र्ेळी शसदातला खून करण्यासाठी र्ेगर्ेगळी ित्यारिं क्रदली जायची. शसदात पण एक्स 

र्रीन असल्यानिं तो तसा कोणतिंिी र्ेपन युज करण्यात एक्सपटव िोताच. ड्रगच्या प्रभार्ाखाली 

असूनिी र्ेपन्सनुसार  शसदात खून करायचा!" 

पुन्िा एक प्रश्न िोताच! तो म्िणजे, 

"शर्शथलनिं शसदातला ऑक्रफसमध्येच ठेर्ललेा असून कोणत्याच बोडव र्ेंबरला आधी सिंिय 

नािी आला, की तो त्याचा र्ापर खून करण्यासाठी करतोय?" 

"पोशलसािंसाठी ट्रुथ शसरर् बनर्ण्याच्या नार्ाखाली शर्शथल शसदातर्र ड्रग प्रयोग करत 

िोता. त्याचे र्डील अदीप भारद्वाज शजर्िंत असतानाच तो प्रस्तार् त्यानिं बोडव र्ेंबसव कडून सिर्त 

करून घेतला िोता.  अदीप यािंच्यार्र सगळयाचा शर्श्वास असल्यानिं कोणी आपत्ती दिवर्ली नािी 

र् तो प्रस्तार् पारीत करण्यात आला िोता. 

"त्यारु्ळिं त्याचे शसदातर्र ट्रुथ शसरर्चे एक्सपररर्ेंट्स चाल ूआिते असिं र्ाटून सगळयािंनी 

सुरुर्ातीला दलुवि केलिं. पण निंतर कॉन्फरन्समध्य ेशर्शथलनिंच सत्य सगळयािंसर्ोर ररव्िील केलिं 

िोतिं ना!" 

"पण शसदात िाशनयाला घेऊन इतर कुठिं  न जाता भारतातच का आला?" र्ला िा प्रश्न उशद्वग्न 

करत िोता. 

कारण तो इि ंआला नसता, त्याच्या सोबत असिं कािी घडलिंच नसतिं... या जर-तरच्या गोष्टी 

ना कािी अथव नसतो. ते आपल्या िातातिी नसतिं. पण जेव्िा कािी र्ाईट घडतिं, तेव्िा अस ेप्रश्न 

र्नात येणिं स्र्ाभाशर्क आि.े.. 
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"इिंशडयन ओररजन असल्यानिंच नािी, तर भारत ि े धर्वशनरपिे राष्ट्र आि.े त्यारु्ळिं तो 

िाशनया सोबत भारतातच सेफ राहू िकेल असिं त्याला र्ाटत िोतिं म्िणून!" 

(त्याचं म्हणण ंबरोबर िोतिं; पण आत्ताची ग्राऊिं ड ररएशलटी र्ेगळी आि.े.. ि े शसदातच्या 

निंतर लिात आलिं असणार... असो!) 

 

 

िाशनयाची इथून पुढची सगळी दखेभाल शर्स्टर र्ाघ करत आि.े.. 

आयुष्यात इतकिं  सगळिं पाहून-भोगून िाशनया क्रकती तटस्थ आि.े.. अगदी शर्स्टर र्ाघ 

सारखी...!  

आयुष्याकड े बघण्याची सकारात्र्कता शतनिं अजूनिी सोडलेली नािी. ि े शतच्या 

र्ागण्यार्रून आशण चेिऱ्यार्रील त्या र्ोिक िसण्यानिं र्ला पटर्ून क्रदलिं िोतिं... 

 

"पण मुळात तुम्िी शसदातला र्ारण्यापासून िजारेला अडर्लिंतच का? आशण निंतर तुम्िी 

त्याला कुठिं  घेऊन जात िोतात?" 

"त्याच्या िातून र्ला िजारेला र्ारायचा िोता! शर्शथलची सगळी र्ाशिती पण र्ला काढून 

घायची िोती म्िणून त्यारे्ळचिं त्याचिं र्रणिं र्ी कािी काळ पोस्टपोन केलिं. पुढिं तो र्रणारच 

िोता...!" शर्स्टर र्ाघ थिंडपणे म्िणाला. 

पुन्िा काही काळ िािंततेत गेला. आशण र्ग कािी तरी आठर्ल्यासारखिं अचानक बोलून 

शर्स्टर र्ाघनिं िािंतता भिंग केली.  

म्हणाला,  
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"तुला र्ाशिती आि,े नािंर् बदलताना शसदातनिं करीर्ची र्ुलगी शिना शिला 'िाशनया' ि ेनािंर् 

क्रदलिं. िाशनया म्िणजे िपॅी! आनिंदी! नािंर्ाप्रर्ाण ेआि ेती नािी?! शतच्या नािंर्ाला ती जागते!  

"शसदातचिं पण खरिं नािंर् अथर्व िोतिं. ज्यारे्ळी त्यानिं नािंर् बदलण्याचिं ठरर्लिं, त्यारे्ळी 

'शसदात' ि ेिाशनयानिं त्याला नार्िं क्रदलिं िोतिं, शसदात... म्िणजे 'लॉडव' ककिं र्ा 'परर्ेश्वर'! िाशनया िा 

िब्द अथर्वसाठी 'दरे्' म्िणून र्ापरायची!  

"ििं! शतच्यासाठी तो दरे्च तर िोता... पण काय करणार? दरे्ालािी र्रण चुकलेलिं नािी..." 

"तुम्ही ि ेसगळिं कसिं सर्अप करणार आिात?" र्ी अत्यिंत थिंडपणे शर्स्टर र्ाघला शर्चारलिं. 

"हजारेला कुणी र्ारलिं?" 

"तुम्ही!" 

"स्क्मत्च! कोणाच्या िातून?" त्यानिं र्ैतागल्या सारखिं शर्चारलिं. 

"स्क्सदातच्या. 

"राईट! आस्क्ण शर्शथलला कोणी र्ारलिं?" 

"स्क्सदातनिं!" 

"मग मी कुठं आडकतोय?" 

"पण स्क्सदातला तर तुम्िी र्ारलिंत ना!" र्ी कळर्ळीनिं म्िणालो. 

"बट आय र्ॉज र्ेअररिंग िडँग्लव््ज् आशण शिर्ाय र्ी िजारेचीच गन युज केली िोती. 

शसदातर्र पॉईंट ब्लँक फायर करून शसदातनिं स्र्तःला गोळी घालून आत्र्ित्या केली आि ेअसा 

सेटअप र्ी उभा केला." 

"आस्क्ण ती नसव?" 
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"ती कोणत्याच अडचणीत आपण अडकू नय ेम्िणून कधी या सिंदभावत स्र्तःहून तोंड नािी 

उघडणार. शिर्ाय घाबरून पळून जाताना शतनिं नीट र्ला पाशिलिंच कुठिं  िोतिं.  

"दसुरिं म्िणजे ती शतथिं िोती ि ेइतर कोणाला र्ािीत नािी. आशण ज्यािंना र्ािीत िोतिं 

त्यातील िाशनया सोडून कोणी शजर्िंत नािी. िाशनयापयंतिी कोणी पोिोचणार नािी, कारण ती 

शतथिं िोती ि ेपण कोणाला र्ािीत नािी. आशण िाशनयापयंत कोणी पोिोचलिंच, तर िाशनया या 

सिंदभावत कोणाला कािी बोलणार नािी याची र्ला खात्री आि.े र्ग चौकिीसाठी त्या नसवपयंत 

पोिोचणारच कोण? आशण कसिं? असिं कािी व्िायचिं असतिं, तर आतापयांत झालिं असतिं. आशण 

कािी झालिंच, तर र्ी सािंभाळेन. यू नो दटॅ. सो डोन्ट र्री...!" 

त्यानिं र्ला आश्वाशसत केलिं. 

 

 

दसुऱ्या क्रदर्िी र्ी चििंर्त एकर्टून िॉशस्पटलला िाशनयाला भटेायला गेलो... त्यािी र्ेळी 

शतच्या चेिऱ्यार्र तेच चैतन्यर्य शस्र्त िोत. गोड िसून शतनिं र्ला अशभर्ादन केलिं िोतिं. पण 

यार्ेळीिी र्ी शतच्यािी कािीच बोललो नािी.  

आईनिं केलेल्या जेर्णाचा डबा शतच्या बेडजर्ळच्या टेबलर्र ठेर्ला आशण शतच्याकडिं एक 

नजर पाहून र्ी बािरे पडलो. शतची आशण र्ाझी नजरानजर झाली, पण शतच्या नजरेला नजर 

दणे्याची चििंर्त र्ाझ्याच्यानिं झाली नािी. र्ी शतच्या र्ॉडव र्धून बािरे पडलो.  

बािरे शर्स्टर र्ाघ चभिंतीला टेकून िाताची घडी घालून उभा िोता. र्ला बािरे आलेलिं पाहून 

तो सरळ उभा राशिला. त्याच्या चेिऱ्यार्र िस ूिोतिं. 

"तुम्ही इथिं...?" र्ी अडखळत शर्चारलिं. 
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"मी इिं असण्याचिं आश्चयव नािी. पण तू इथिं कसा?" र्ला िॉशस्पटल बािरे घेत त्यानिं 

शर्चारलिं. 

"लग्न करणार शतच्या सोबत?" त्यानिं अनपेशित प्रश्न शर्चारला. 

र्ी भािंबार्लोच! काय बोलार्िं र्ला सुचेना... 

"म... मी...?" मी चपापत शर्चारलिं... 

त्यार्र तो िसला, 

"जरट फकडींग! आय नो तुला शतच्याशर्र्यी आदर आि ेआशण म्िणूनच तुला शतची काळजी 

र्ाटत आि.े अदर् र्ाईज् तुझ्या र्नात शतच्याशर्र्यी कािी नािी. र्ला तुझी स्क्रिती र्ािीत आि.े 

र्ी बोथ आर सेचलिंग इन द सेर् बोट सूरज! र्ी आर बोथ द सेर्!"  

तो नेिर्ी असिं कािी तरी बोलतो, पण त्याला नेर्किं  काय बोलायचिं आि े ते र्ात्र त्यानिं 

रीतसर लपरू्न ठेर्लिंय. तो त्याचा र्तवर्ान तर र्ाझ्यासमोर उलगडतो, पण त्याचा भूतकाळ र्ात्र 

त्यानिं लपरू्न ठेर्लाय. 

शर्स्टर र्ाघ जरी असिं म्िणत असला, तरी त्याचा एकटेपणा दरू करण्यासाठी त्याला र्ी 

िर्ा असतो. तो सर्ुद्रासारखा आि.े सगळिं कािी सर्ार्ून घेणारा, तरी आपली र्यावदा न 

लािंघणारा. पण सर्ुद्राचािी कधी तरी बािंध फुटतोच; आशण तसा शर्स्टर र्ाघची सिनिीलतािी! 

म्िणून तर गोष्टी जेव्िा त्याला त्रास द्यायला लागतात, तेव्िा तो र्ाझ्याकडिं येतो. आपलिं र्न 

र्ोकळिं करायला... 

ििं! तो र्ला त्याचा कन्फेक्िन बॉक्स म्िणतो... 

  

शर्स्टर र्ाघ र्ग सर्ोर पाित गिंभीर िोत र्ला पुढिं म्िणाला, 
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"तुझिं नािंर् खूप र्ार्र्वक आि.े सूरज! र्ाझ्या आयषु्यातला अिंधार घालर्तोस तू!"  

 

पण र्ाझ्या सर्ोरील प्रश्न िोता, की र्ाझ्या आयुष्यातला अिंधार कोण शर्टर्णार...? 

 

एकटेपणा आम्िाला सिन िोत नािी. क्रकर्ान र्ला तरी... 

पण स्त्री िी र्ानशसक दषृ्ट्या कीती सबळ असते याची प्रशचती र्ी र्ाझ्या आईच्या 

र्ाध्यर्ातून खूपदा घेतली आि.े.. िाशनयाचिं नर्िं र् ताजिं उदािरण सदु्धा र्ाझ्या डोळयासर्ोर 

आिचे... 

 

खरंच! एकटिं रािण्याचिं धाडस एक स्त्रीच करू जाणे... 

 

शर्स्टर र्ाघ बोलतच िोता... 

र्ी र्ात्र स्तब्ध उभा िोतो... भशर्ष्यात अजून काय काय शर्शचत्र र् भयिंकर पण तरीिी 

जगाचिं खरिं रूप दाखर्णाऱ्या घटना पिायला शर्ळणार आिते ि ेआत्ताच सर्जणार नसून त्याचा 

भाबडा अिंदाज घेत... 

 

पण या शर्लिण घटनािंनी एक गोष्ट र्ाझ्या लिात आणून क्रदली, की... 
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"ह्यरु्सॅ्क्नटी िजॅ नो बॉण्ड्स ऑफ ररलीजन्स ्अडँ निॅनॅशलटी; अडँ ररलीजन्स ्आर नॉट रेलटेेड 

टू टेररीजर्!् एव्हरी चथिंग इज ्ररलटेेड् अडँ ररव्िॉल्व्स अराऊिं ड टू क्रद पसवनल इिंटरेस्ट्स ओन्ली! अडँ 

शधस इज द ट्रु र्ल्ड्व र्ी आर शलचव्ििंग इन...!" 

 

"मानर्तलेा धर्व र् राष्ट्रीयत्र्ाच्या सीर्ा नािीत; आशण दिितर्ाद िा दखेील धर्ाविी 

सिंबिंशधत नािी! इथिं प्रत्यके गोष्ट स्र्ाथाव भोर्ती क्रफरत ेआि!े आशण िचे आपण रिात असलले्या या 

जगाचिं खरिं रूप आि!े  

 

"आता?" र्ी शर्स्टर र्ाघकडिं पाित त्याला शर्चारलिं. 

त्यार्र त्यानिं थिंडपणे उत्तर क्रदलिं, 

"िजारेची बायको अजून शजर्िंत आि!े" 

 

 

सर्ाप्त! 
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कस ंवाटल ंपरुतक स्क्मत्रानंो?  

फ़ुकट असल ंतरी कसल ंिारी आह ेना?  

काही लोकांचा असा समज आह ेकी जे फ़ुकट स्क्मळतं ते फ़ालत ूअसले. पण तसं नसतं. 

आपल्याला आपले आईवडील स्क्मळतात ना की ते आपण स्क्वकत घेतो? आस्क्ण त्यांचे संरकार? आस्क्ण 

आपला दशे आपल ं राष्ट्रीयत्व? अगदी आपल्या आजूबाजूच्या हवेतला ऑस्क्क्सजनही फ़ुकटच 

स्क्मळतो ना. आस्क्ण हा मौल्यवान मनुष्यजन्समही फ़ुकटच स्क्मळाला की आपल्याला!  

तेव्हा स्क्मत्रांनो जे जे फ़ुकट ते ते फ़ालतू असा समज असलेल्या लोकांना एकदा ई 

सास्क्हत्यच्या साइटवर आणा. ई सास्क्हत्यची पुरतकं वाचायला द्या. तुम्ही जे परेाल तेच उगवेल. 

जर तुम्ही समाजात चांगली मलू्य ंपरेाल तर तुम्हालाही या समाजात चांगली वागणूक स्क्मळेल. 

समाज म्हणजे आपणच की. स्क्नदान आपल्या आजूबाजूचा समाज तरी मलू्यप्रधान करुया. 

चला तर स्क्मत्रांनो, एक िव्य चळवळ उिारुया. यात प्रत्येकाने आपला सहिाग घेतला 

तर हा बाराकोटींचा महाराष्ट्र जगातला सवोत्कृष्ट अस्क्िरुचीपूणस वाचकांचा प्रदशे बनायला वेळ 

लागणार नाही. 

टीम ई सास्क्हत्य 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

एक प्रसन्न अनिुव 
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