अघटित
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे

पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .
म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट

१ वमवनट

:

लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.
असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत
आहे. प्रामावणक मत असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत
होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा,
आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहित असून
पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपि ककिं र्ा
इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची परर्ानगी घेणे आर्श्यक
आिे .तसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकते .
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• हर्नार्ूल्य हर्तरणासाठी उपलब्ध .
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकता .
• िे

ई
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ठे र्ण्यापुर्ी

ककिं र्ा

र्ाचनाव्यहतटरक्त कोणतािी र्ापर करण्यापुर्ी ई साहित्यप्रहतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे .

मनोगत

ई साशहत्यचे वाचक, लेखक व कोअर िीम यांस
सागरचा सप्रेम नमस्कार.
ई साशहत्य हे मराठी साशहशत्यकांना आशि
वाचकांना शमळालेलं व्यासपीठ आहे. या
व्यासपीठाने मराठी साशहत्याला एक नवी उं ची
ददली आहे.
कामिेतला शमळालेला प्रशतसादासाठी आशि आपल्या प्रेमासाठी सवाांचे मनःपूववक
आभार.
'कामिेत' नंतर खूप कालावधीने ई साशहत्य च्या वाचकांसाठी नवीन प्रयत्न म्हिून मी
ही कथा ठे वत आहे. यावेळीही आपला प्रशतसाद आशि प्रेम तसचं शमळे ल अिी अपेक्षा.
'अघिीत' ही एक रहस्यकथा आहे. ग्रामीि भागातील िीवनाची काहीिी लगड
दाखवत एका घिना क्रमाच गूढ ही कथा सांगून िाते.
एक रहस्य कथा म्हिून गंफलेला हा क्रम आपल्याला नक्कीच आवडेल अिी आिा.
आपल्या वाचकांना व ज्येष्ठ लेखकांना माझी ही शवनंती आहे की त्यांनी पस्तक
वाचल्यावर मला ते कसे वािले हे नक्की कळवावे. अगदी िीकाही चालेल.
धन्यवाद
आपला शुभेच्छु क
सागर पािील
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प्रस्तावना

अघटित नावाची ही दीघव लघकथा यवा रहस्यकथाकार सागर पािील यांनी
खूप उत्कं ठावधवक अिा पद्धतीने या पस्तकाच्या माध्यातून रे खािली आहे.
मला वाचत असतांना िी उत्कं ठा लागली होती. की आता पढे काय ? कोि
असेल खनी ? काय वळि घेईल हे प्रकरि ? या प्रश्नाथवक साखळीमध्ये गंतवून
ठे वण्यात सागर बऱ्यापैकी यिस्वी झाला आहे.
मला तर सागरच शविेष कौतक आशि अशभमान यासाठी वाितो की;
नारायि धारपांवर व त्यांच्या रहस्य, भय या कथा प्रकारांवर महाराष्ट्रानं, मराठी
वाचकानं भरभरून प्रेम के लं. मात्र यवा शपढीतले लेखक या लेखनप्रकारापासून दूर
िात आहेत. अिावेळी सागरची ही दसरी रहस्यकथा आम्हा धारपप्रेमी वाचकांना
सखाविारी आहे.
सदर कथेमध्ये सागरने माधव, गण्या, बािीराव यांच्यामाफव त िी एक
संदर कथा गंफली त्यात ओम दीशक्षत सारखं ददलखलास, चतर आशि शततकच गंभीर
पात्र उभं करून या गोष्टीच्या गन्हेगारापयांत पोहोचवल. मध्ये शमसेस फनाांशडसच्या
कत्र्याच प्रकरि कथेला हलकाफलका शवनोद देऊन िातो. व हे सवव गंफत असतांना
सागरने त्याच्या िैलीत गावाचं, पािलांच िे शिवंत शचत्रि उभं के लेलं आहे त्याबद्दल
मला सागरचे शविेष आभार मानावेसे वाितात. कारि या माध्यमातून त्यानं एक
ग्रामीि िीवनिैली वाचकांसमोर शनमावि के ली आहे.

मला नक्की आिा आहे की, ही वास्तवाची दकनार असलेली रहस्यमयी कथा
वाचकांच्या पसंतीस नक्की उतरे ल. आशि महत्वाचं म्हििे ही कथा इं िरनेिवर
प्रकाशित होत आहे, त्यामळे या कथेस इं िरनेि वापरिारा यवा वाचक मोठ्या
प्रमािावर शमळे ल. त्यांनादेखील आवडेल अिी आिा.

सागरच्या वास्तववादी लेखनाला खूप साऱ्या िभेच्छा

- डॉ. स्वप्नील छायाशवलास चौधरी
९४२०२५७५६७
swapnwat@gmail.com

या कथेतील सर्व स्थळे , पात्रे, र् प्रसिंग पूणत
व ः काल्पहनक आिेत.

अघटित

“काय माधवा लै जोरात..!” बाजीराव तोोंडात भरलेला पानाचा ववडा थों कत
म्हटले. ये रवी या माणसाच्या नादी कोणी लागत नसे.
कधी कुणाला काय बोलणार काही ने म नाही.
साठीच्या आसपास वय.. रुबाबदार इस्त्रीचे पाों ढरे शु भ्र धोतर, त्याहून शु भ्र
कुडता अन खाों द्यावर पोंचा. बाजीरावाों चा वेष अन राहणीमान म्हणजे राजे -शाही शान
असल्याची प्रवचती दे त असे.
याों च्याकडे बघुन अगदी बाजीराव पेशव्ाों ची आठवण ये ई. फरक फक्त एवढाच
त्याों ची तलवारही चाले. याों चे फक्त बु द्धि-वजा तोोंड.
पण याों च्या समोर शाों त राहणों दे खील मखख पणाच.
पुढचों तयारच असे. अगदीच साों गायचों म्हणजे त्याों च्याशी साधों बोलणों दे खील
वादवववाद स्पधाख च वाटे .
काही बोलल्या वशवाय सुट्टी नाही ओळखन माधव बोलला
“काही नाही काका असोंच.. आपलों वनघालो वफरायला”
“भर उन्हात? दु पारी बारा वाजता.. . ? वफरायला ?”
बाजीरावाों च्या प्रश्नाथख क नजरे ने माधवला आणखीच पेच्यात टाकले.

“नाही! गन्या बोलववत होता. त चाल्लो जे ऊन” कारण गन्यावर ढकलत काकाों ना
आता पटलोंय समजन माधवने सुटकेचा वनिःश्वास सोडला.
बरों त्याों ना उलटही बोलता ये त नव्हतों कारण ते होते वयाने मोठे .
आता अजन थाों बण्यात अथख नाही हे ओळखन माधव तेथन वनघायला लागला.
“अहो कसली घाई माधवराव? थाों बा की हो जरा !” त्याला अडवत बाजीरावाों नी
आणखी एक भाषातोफ ठे वली.
“बोला की काका.. !” माधव थाों बुन बोलला,
“अरे बाबा गन्या भे टला व्हता. साों गत होता.. . ”
“क क.. काय.. ?”
बाजीरावाों च्या बोलण्यात अडथळा आणत माधव अडखळत बोलला.
जणु काहीतरी न साों गावयाची गोष्ट गन्याने साों वगतली असावी असा भाव स्पष्ट
त्याच्या चे हऱ्यावर उमटला होता.
“अहो तुमच्या चचे तील नसावों… कशाला एवढे चकरताय माधवराव.. !”
जणु चचे तील ववषय दे खील त्याों ना ठाऊक असावा.
अशा शै लीत त्याों नी माधवला ववचारले “असो.. काय आहे तसा ववषय तुमचा..
?”
“काही नाही काका.. नाही काही ववशे ष.. असोंच.. ” माधव बोलला.

“ठीक आहे जावा “ बाजीरावाों नी त्याला तताख स सोडले.
तसा माधव तेथन वनघाला.
गन्याचे घर जवळच होते. घरामागील कट्ट्यावर दोघों तासोंतास गप्पा मारत बसत.
इथों गावातील सगळ्या चचाां ची उजळणी होई.
अगदी शाळे तली वनवडणक ही एक match fixing होती पासन ते
मोराणकराों च्या आरोहीने मास्तराों च्या कानवशलात कशी लगावली पयां त.
रोज ववषय भरपुर असत सवडीने सगळों वनघे.
आवण ववशे ष म्हणजे या गप्पाों ना गन्या आवण माधव दोघेच मोंडळी असत तरी
चावडीवरच्या गोष्टीोंची सर ये ईल अशी मैवफल ये थे रों गे .
आजही वतथे च बसु म्हणन गन्या घराबाहे र आला.
आवण पडगळ ओलाों डन दोघों लीोंबाखाली पडलेल्या बाजे वर ये ऊन बसले.
“अरे भावा काय ते बाजीकाका पाठी लागले त राव” म्हणत झाला प्रकार माधवने
गन्याला साों वगतला.
“अरे सोड रे त्यानी कोनाला सोडलोंय का गावात.. ? कुठे नादी लागतो त्याच्या..
!” गन्या कोंटाळवाण्या सुरात बोलला.
“ठीक आहे सोड ते.. काय करायचों य परवाचों .. ?” माधव बोलला
“जाऊ की “ म्हणत गन्याने मान फीरवली.

“ते सगळों ठीक आहे रे पण.. काही प्लान करायला पावहजे की नको.. ! काय
गोटया खे ळायला जायचों य का आपल्याला वतथों .. ?” माधव थोड़ा तापुन बोलला.
“अरे थों ड घे की जरा, कशाला तापतोयस एवढा.. ? त्यासाठीच बसलोय ना
आपण इथे “ गन्या त्याला शाों त करत म्हटला.
“ठीक आहे बोल मग “ माधव थोडा शाों त होऊन उत्तरला.
“दोन लोक ये णार आहे त रात्री अकराला. आपल्याला त्याों ना नदीवर भे टायचों ,
तेथन घरी, अन् दु सऱ्या वदवशी सरळ मुोंबई”
“अरे पण रातच्याला भरन्यावालों असतात की नदीवरच्या शे तात” माधवच्या
शों का सुरु झाल्या.
“नावगनी पलीकडच्या कोपऱ्यात नसतों रे कोणी” गन्या बोलला.
“अरे पण जाता ये ताना तर पाहील की कुणी.. ” माधव,
“रामाच्या पवडकातन कोपऱ्याने जाऊ अन कुणी चु कन पाह्यल बी तरी
रातच्याला भरना आहे म्हणन साों गु” गन्या माधवला पुन्हा समजावत बोलला.
“ठीक आहे .. ! अन बाकी परत ये ताना काही सामान वदलों तर.. ?” माधवने
पुन्हा प्रश्न उपद्धथथत केला.
“अरे बाबा जाताना कळल की कुठला रस्ता सुरवित आहे ते.. ये ताना तसों ये ऊ
कशाला एवढा ववचार करतोयस. ?” गन्याने परत आपली समोंजस वृवत्त दाखवली.
“ओके.. ओके.. पुढचा प्लान नदीवर तर मग.. धर पेटव” म्हणत माधवने
द्धखशातली वसगरे ट काढली.

“ए यमे माचीस फेक ग. “ गन्याने बवहवनला आवाज वदला.
वीस बावीस वषख वय.. सुोंदर अन दे खणों रूप.
पण नवशबाला दृष्ट लागलेली.
यमीच्या आयु ष्यात तेच झालों होतों जे आजही खे ड्यातील वनम्म्या मु लीोंसोबत होत
असतों.
सुरुवातीला त्याों ना वशक वदलों जात नाही. स्वतिःच आयु ष्य स्वतिःच्या वहमतीवर
जगण्याचों बळ येईपयांत त्याों च्या पायात लग्नाच्या बे ड्या अडकवल्या जातात.
अन् त्याच वहमतीची कमी दाखवन नों तर छळ केला जातो. त्याों च्या आयु ष्याला
ने हमीच एक ओझों म्हणन पावहलों जातों.
असाच यमीचाही छळ झाला होता. फरक एवढाच होता की हों डाबळी, घरगु ती
कलह, कौटुों वबक छळ यासारख्या गोष्टीोंना बळी पडलेल्या हजारो मु लीोंमध्ये यमी नव्हती.
सासरच्या जाचाला कोंटाळन यमी माहे रीच राहत असे.
“हो का बों धुराजे दमला असताल बोलन.. फेकते बरों ” म्हणत कोंटाळु न यमेनों
मावचस फेकली
गन्या घरात अगदी वजद्दी अन रागीट स्वभावाचा होता. त्यामु ळे घरात कोणी
त्याच्या नादी लागत नसे. वशवाय बाप व्सनी त्यामुळे तोही त्याला काही बोलत नसे.
आई असती तर ती काहीतरी बोलली असती कदावचत. पण त्याची आई एका अपघातात
वारली होती.
माधव मात्र चाों गल्या घरचा आवण घरात शाों त असणारा मुलगा. त्यालाही व्सने
होतीच मात्र लपुन.

दोघाों नी वसगरे टचे दोन कश् ओढले.
वसगरे ट सोंपवन माधव उठला.
“चल मग ये तो.. म्हातारों ये ईल आमचों आता” म्हणत माधव वनघाला.
“का रे आज एवढ्या लवकर.. ? सुट्टी आहे काय म्हाताऱ्याला.. ?” गन्याने
ववचारले
“हो अरे मोकाशी गे ला ना रे त्यामुळे”

----------------

“बे लपुर” हजार दोन हजार वस्तीचा गाव.
तस बरों च समृि मात्र वनम्मावर वगख शे तकरी. अन “शे तकरी समृि” ही तर
वनव्वळ कल्पना असते.
मात्र गावात अन गावाबाहे र मोकाशी नाव म्हणजे ब्रैं ड होता.
कृषी सम्राट म्हणा उद्योग सम्राट म्हणा की वशिण सम्राट सवख िे त्रात आघाडीच.
गावातच त्याों ची पोंचक्रोवशवतल सवाख त मोठी शाळा होती.
“मोकाशी ववद्यालय”

माधवचे बाबा “मोकाशी ववद्यालयात” वशिक होते. शारीररक वशिण ववषय
वशिक असल्यामुळे घरात अगदी वशस्त.
सगळों अगदी वेळेवर. कुणाला काही करण्याअगोदर त्याों ची परवानगी घेणे
आवश्यक.
शारीररक आवण मानवसक आरोग्य वशस्त आवण वशस्त यावरच अवलोंबन असते
असा ववचार ने हमी ठासन साों गणारे .
पन्नाशीच्या वयात व्ायाम अन क्रीडा अगदी सुयखनामस्कारापासन ते कुस्तीपयां त
सवख गोष्टीत स्वारस्य आवण तरबे जी असणारों व्द्धक्तमत्व.
माधव मात्र घराबाहे र त्याों ना वबलकुल भीत नसे. अगदी मनाचा राजा.
का कुणास ठाऊक पण माधवच्या बाबाों ना माधववर ते लादणों जमलों नव्हतों.
गन्या त्याचा परमवमत्र.
कदावचत सोंगतच कारण असावों.
दोघाों चों ने हमी काही ना काही सुरूच असे.
अन रोजचों म्हणन त्याोंच्याकडे कोणी लिही दे त नसे.
दोघाों नी बारावी करुन गावातल्याच मुक्त ववद्यापीठाच्या कॉलेजमध्ये BA ला
प्रवेश घेतले ला होता.
आवण सोबत स्पधाख पररिाों ची तयारी करत होते.

मात्र त्या व्वतररक्त त्याों च्या सोबत सुरु असलेल्या बाकी गोष्टीकडे कुणाचों लि
नसे.

माधव तेथन वनघुन सरळ घराकडे वनघाला. बाजीकाकाशी पुन्हा गाठ पड नये
म्हणन तो ये ताना कुठे ते वदसत नाहीत ना.. याची खात्री करत घरी पोहोचला.
मनात मात्र त्या प्लॅ न ववषयीचे च ववचार सुरु होते. काहीसे भीवतचे ही सावट होते.
मात्र गन्याने बरों च काही स्पष्ट करून वदलों होतों.
त्यामुळे तो आता थोड़ा वनधाख स्त झाला होता. आता वाट बघायची होती परवाची.
दोन वदवस जणु त्याला दोन वषाख गत वाटत होते. घडणारी प्रत्ये क गोष्ट
डोळ्यासमोर ये त होती.
गन्या मात्र या गोष्टीोंचा वबलकुल ववचार करत नव्हता. शाों ततेत दोन वदवस
उलटले आवण तो वदवस उजाडला.
गन्या आवण माधव पु न्हा त्या कट्ट्यावर आले. योजने ची पुनश्च चचाख झाली.
कुठन कसों जायचों सगळों ठरलों.
रात्री सगळे झोपल्यावर वनघावों असों ठरलों अन ठरल्याप्रमाणे रात्री पावणे
अकराला दोघों वनघाले .
दीघख काळोख वचरत दोघों रामाच्या पडीकाच्या बों धाऱ्याने चालु लागले.
गावापासन बरों च अों तर सुटलों होतों. लाों ब लाों ब उजे डाचा पत्ता नव्हता.

“गदाराच्या वभों तीला कोपऱ्यात शै ताों नीच कापडों भाों दली असताती. वतथों बसन
माकडाच मटण खाऊया” अचानक चालता चालता गन्या वववचत्र आवाजात या सगळ्या
गोष्टी बोलायला लागला.
माधवने वशवी दे ऊन गप्प बस म्हणन साों वगतलों पण त्याच्या या गोष्टी सुरूच
होत्या.
आता मात्र ते सारों बघन माधवची चाों गलीच फाटली. त्याची पारच वाट लागलीये
बघन गन्या जोरजोरात हसायला लागला आवण म्हटला “अबे कसला फट् ट आहे स
साल्या”.
त्या शाों त रात्रीत अशा भयान वातावरणात वफरणों म्हणजे धाडसाचों अन सवयीची
असणों आवश्यक.
गन्याला याबद्दल काही वाटत नव्हतों.
माधवला मात्र हे सारों नवीन होतों. चालताों ना तो फार घाबरून चालत होता.
मध्येच आपल्याला कोणी बघत तर नाही ना याची ते खात्री करत होते.
अन त्यात बाकी गोष्टीची भीवत होवतच. प्रत्ये क पाऊल सावधानीने पडतोंय याची
खात्री करत ते नदीपयख न्त ये ऊन पोहोचले.
मात्र दु रुन आबाची नजर पडली. ते बघुन माधव थोडा दचकला. अन लपायला
जाणार तोवर गन्याने जोरात आवाज वदला.
“आबा$$ काय करतोय.. ”

तसा आबाने पवलकडन आवाज वदला
“भरना करतोय भावा अन तु.. ? “
“अरे आम्ही पण चाल्लोय भरन्याला” म्हणन दोघों तेथन वनघाले अन नावगनीच्या
झाडीकडे त्याों नी वाट धरली.
नदीच्या काठावर असलेल्या त्या झाडीत बराच एकाों त होता. वहवाळी वदवस
होते.
त्यामुळे नदी बरीच भरलेली होती. सगळीकडे वहरवळ होती.
वकरख रख रात्रवकड्याों च्या आवाजावशवाय त्या भयाण शाों ततेत कसलाही आवाज
नव्हता.
थों डीने ही जोर धरला होता. दोघों कुडकुडत चालत होते.
मुोंबईहून दोन माणसों ये णार होती. नावगनी पलीकडच्या एकाों तात भे ट ठरली
होती.
आतापयां त सगळों ठरल्यागत होतों.
माधव दचकत दचकत चालत होता. गन्या मात्र त्याला आधार दे त धपाधप पावलों
टाकत होता.
अन चालता चालता अचानक कशात तरी पाय अडकन माधव धपकन खाली
पडला. सुरवातीला त्याों ना तो दगड वाटला.
गन्याचा हात धरत उठन माधव सावध झाला.

गन्याने बघण्यासाठी टॉचख वफरवली. पुढल्या िणी नजर पडताच त्याों चा श्वासचों
थाों बला.
कारण ज्यात पाय अडकन माधव खाली पडला होता. तो दगड नसन एक
मृतदे ह होता.

काहीही कळणों कठीण होतों.
दोघाों चे 'सात गे ले अन पाच राहीले' अशी अवथथा झाली होती. माधव खु पच
घाबरला होता.
त्याच्या तोोंडन शब्द फुटत नव्हता. गोठणाऱ्या थों डीत त्याला घाम फुटला होता.
गन्या दे खील थों ड पडला होता. दोघाों ना काय करावों काहीच सुचत नव्हतों.
तेथन वनघणों च योग्य आहे समजन परतीची वाट धरली. वनघताना गन्याची नजर
माधवच्या शटख वर पडली.
त्याच्या शटख वर रक्ताचे डाग लागले होते. माधवने तो शटख काढन ये ताना रामाच्या
पवडकात फेकला.
उघड्या अों गाने अशा थों डीत चालणों माधव ला अवघड झालों होतों. मात्र मनातील
भीती पायाों ना बळ दे त होती.
कुणी बघत नाही याची खात्री करत दोघों चालत होते.
धपाधप पावलों टाकन दे खील तो प्रवास त्याों ना मैलाों चा वाटत होता.
रस्त्यात ये णारी कावटकुटी.. कसलीच जाणीव होत नव्हती.
कसेबसे अखे र ते घरी पोहोचले. गन्याच्या अों गणात अगोदरच बाज टाकलेली
होती.

दोघों बाजे वर ये ऊन पडले. झोपण्याचा प्रयत्न करत होते. पण झोप ये णों शक्य
नव्हतों.
दोघाों नी झाल्या प्रकाराववषयी काहीच बोलायचे नाही ठरवलों होतों.
मात्र डोळ्यासमोर ते च दृश्य वफरत होते. सोंथ वाहणाऱ्या पाण्यात जणु दगड
पडला होता.
आता पयां त केलेल्या प्रत्ये क गोष्टीचा पश्चात्ताप होत होता.
का गे लो आपण.. ?
कुणी बवघतलों असेल तर.. ?
कुणी मारलों असेल त्याला.. ?
काय प्रकार आहे हा.. ?
असोंख्य प्रश्न ये त होते . शै तानाची रात्र वैरी झाली होती. दोघाों नी ठरवलों उद्या
सकाळी पवहल्या गाडीने मुोंबई गाठायची.
अन प्रकरण शाों त होई पयख न्त वतकडे च थाों बायचों .
सकाळ झाली. माधव घरी गे ला आवण घरच्याों ना स्पधाख परीिे चों नाव साों गन
मुोंबईला जायला तयार झाला.
गन्याने ही तयारी केली होती. अन दोघोंही मुोंबईच्या प्रवासाला वनघाले.

उजे डाच्या आत उठन त्याों नी स्टे शन ची वाट धरली. आवण सकाळची पवहली
टर े न पकडन ते मुोंबईला रवाना झाले.
मुोंबईत गन्याचा वमत्र त्याों ची वाट बघत होता.
त्याला झाल्या प्रकाराबद्दल गन्याने आधीच कल्पना वदली होती.
मुोंबईत अमोल एक चाळीत राहत होता. हाताला वमळे ल ते काम करून पोट
भरत असे. मात्र गावाकडे त्याचों अन मुोंबईचों चाों गलोंच कौतुक होत असे.
जे मतेम राहणों कठीण पण दोघाों ना वतथों आधार वमळाला होता.
माधवही आता बराच शाों त झाला होता.
आवण असेच शाों ततेत दोन चार वदवस ओलाों डले. दोघाों ना आता वतथे अगदी
सेफ वाटायला लागलों होतों.
गावात मात्र झाल्या प्रकाराबद्दल अजनही काहीच कल्पना नव्हती.
मात्र एक वदवस ही गोष्ट कळणार होतीच.

अन एक वदवस रामा वफरत वफरत शे तात गे ला.
अचानक वफरताों ना त्याची नजर त्या रक्ताने माखलेल्या शटख वर पडली.

सुरुवातीला रामाला भीवत वाटली. नक्कीच काही ववपरीत घडलयों समजन त्याने
पोलीसात जाणों योग्य समजलों.
गावात शे ताचा बाों धावरून, सावखजवनक उत्सव, कौटुों वबक कलह, वनवडणक
असे चार पाच प्रकार सोडले तर बाकी गु न्हेगारी सहसा प्रश्न नसतात.
शाों त गाव अन वशवार यात हा सवख प्रकार नवीन होता.
पोलीस तपास सुरु झाला. कुत्र्ाों च्या मदतीने पोलीस मृ तदे हापयां त जाऊन
पोहोचले.
चार पाच वदवस उलटल्यामुळे तेथे खप दु गांध पसरला होता.
“बॉडीला शवववच्छे दनासाठी पाठवा रे .. ” इों स्पेक्टर अववनाश याों नी सोबतच्या
पोवलसाों ना साों वगतले.
पोलीस पोंचनामा सुरू झाला.
गावातील मोंडळी अन त्या रस्त्याने वापर असणाऱ्या साऱ्या व्क्तीोंची ववचारपस
करण्यात आली.
मात्र रस्त्या पासन त्या वठकाणचों अों तर बरों च होतों. त्यामुळे कोणाला याबद्दल
काहीच मावहती नव्हती.
याआधी तेथन ये ताना जाताों ना दे खील दु गांधी बद्दल कोणता प्राणी मे लेला असावा
असों सगळ्याों ना वाटत होतों.

मृत दे हाला शवववच्छे दनास पाठववण्यात आले. त्याच्या मृत्यला चार वदवस झाले
आहे त हे त्यातन लिात आले.
आवण पुढचा तपास सु रु झाला.
त्या अज्ञात व्क्तीच्या खु नाने गावात एकच खडबळ उडाली होती. सवख गाव
एकमेकाकडे वेगळ्याच नजरे ने बघु लागला होता.
गावात याआधी असों कधीच घडल नव्हतों. घटनाथथळी आजु बाजु ला मडख र
व्हे पनचा शोध सुरु होता.
फॉरें वसक रीपोटख नुसार मडख र व्हे पन एक घरगु ती वापराचा चाकु असल्याचों
लिात आल होतों.
मात्र अद्याप काही तपास नव्हता. बॉडीच्या identification साठी सवख पोलीस
स्टे शन मध्ये फोटोस share करण्यात आले होते.
आजबाजच्या पोलीस स्टे शन्स मध्ये तपास सुरू होता.
आवण तपासात अखे र मुोंबईच्या एका पोलीस स्टे शनमध्ये त्या बॉडीच
identification झाले.
तो एक 40 वषाख चा माश्याों चा व्ापारी होता.
अवलबाग पोलीस स्टे शन मधन वडटे ल्स घेण्यात आल्या.
त्या व्क्तीचा खन एवढ्या लाों ब कशासाठी झाला असावा? सवाां ना एकच प्रश्न
पडला होता.

त्याच्या वनगवडत सवख व्क्तीोंशी चचाख करून मृतदे ह त्याों ना सोपवण्यात आला.
तपासाची सुरुवात ज्या शटख पासन झाली होती.
त्याववषयी गावात चौकशी करण्यात आली.
चौकशीत तो शटख माधवचा आहे हे लिात आलों.
माधवचा याप्रकाराशी सोंबोंध आहे या गोष्टीवर गावात कुणालाच ववश्वास बसत
नव्हता.
त्या वेळी नदीच्या आसपास असणाऱ्या प्रत्ये क व्क्तीोंचीही ववचारपस करण्यात
आली.
चौकशीत त्या रात्री उवशरा आपण त्या दोघाों ना बवघतलों असल्याची आबाने साि
वदली.
शटख आवण आबाची साि या पुराव्ावरून दोघाों च्या अटकेच वारों ट वनघालों.
दोघाों च्या घरी खु प वचों तेच वातावरण झालों होतों.
माधवच्या घरी तर जणु तफानच आला होता. सगळों अनपेवित सुरू होतों.
मोबाईल टर ॅ क करून मुोंबई पोवलसाों नी दोघाों ना खारघर मधन अटक केली.
दोघाों ना बे लपुरात आणण्यात आले. चौकशी सुरु झाली.
“काय माधवराव व्हाट ए स्माटख मडख र.. !” इों स्पेक्टर अववनाश शेजारी बसत
बोलले

“नाही अहो सर आम्ही काहीच केलों नाहीये हो.. आम्हाला जाऊ द्या प्लीज.. ”
माधव खु पच घाबरला होता.
माधवची अवथथा बघु न खाों द्यावर हात ठे वत अववनाशने त्याला थोडा धीर वदला.
“ओके टे ल मी द फल स्टोरी दे न.. ! रडन काही फायदा नाहीये काहीतरी बोला”
इों स्पेक्टर पुन्हा बोलले.
माधवने झालेला सारा प्रकार साों गायला सुरुवात केली
“मुोंबई च्या एका कामासाठी आम्हाला पन्नास हजार रुपये वमळणार होते.
काम आवण काम दे णारा याबद्दल मला काही मावहती नव्हती, काय करायचों य
सगळों मला गन्याने साों वगतलों.
आम्हाला काहीतरी पासखल घेऊन मुोंबईला जायचों य एवढों च मला ठाऊक होतों.
अन् त्या वदवशी रात्री मी त्या वठकाणी मृत दे हात पाय अडकन त्यावर पडलो.
अन् माझ्या शटख वर ते रक्ताचे डाग लागले” म्हणन माधव पुन्हा रडायला लागला.
“ओके बाकी बोलु नों तर घेऊन जा रे याला आत आवण त्या दु सऱ्याला घ्या
चौकशीला “ इन्स्स्पेक्टर अववनाशने ऑडख र वदली
“अहो सर खरों च आम्ही काहीच केलों नाहीये त्या वदवशी आम्हाला फक्त चचाख
करण्यासाठी बोलावलों होतों.
बाकी पुढे काय करायचों य सगळों तेव्हा ठरणार होतों आवण पुढे.. . “ गन्या बोलत
थाों बला

“अरे पण तुला कोणी वदलों होतों ते काम.. हे बघ तुझा यात दोष असेल नसेल तु
को-ऑपरे ट कर तुला मी सोडवेन यातन “ इन्स्स्पेक्टर अववनाश त्याचा हात पकडन
बोलत होते.
अववनाशला अनु भवातन हा खन दोघानी केला नसावा असों वाटत असावों.
त्यामुळे ववचारपस थोडी शाों ततेत आवण समजावत सुरू होती.
आता आपण पणख पणे अडकलोय. जर सगळों खरों नाही साों गीतलों तर आपण
यात आणखी अडकु हे गन्याला कळन चु कलों होतों.
त्यामुळे त्याने घडलेल्या सवख गोष्टी साों गायला सुरुवात केली.
“बादलपरच्या वेशीला सोडन पाच पन्नास पावलावर एक वकल्ला आहे .
त्या शाों त एकाों त वकल्ल्यावर मी ने हमी ये त जात असायचो.
त्या वदवशी मी वतथे एकटाच वसगारे ट ओढत बसलो होतो.
एक दाढ़ी वाला व्द्धक्त त्याच्या चार पाच माणसाों सोबत वतथे आला. आवण
माझ्यासमोर ये ऊन उभा रावहला.
सोबतचे माणसों अन त्याचा दम बघन तो एखाद्या भाई सारखा वाटत होता.
सुरुवातीला मी थोडा दचकलो. मात्र नों तर मी त्याला न अडखळता म्हटलो
“मारे गा क्या.. . ?”.
“बोहोत वहम्मतवाला वदख रहा है तु” म्हणत त्याने माझ्या हातातली वसगरे ट
घेतली.

थोडा वेळ बोलन झाल्यावर मधेच त्याने मला ववचारलों “तेरे टाईप का काम है
एक करे गा क्या.. ?”
माझ्या जवळ ये ऊन त्याच्या बोलण्यावरून वाटत होतों की त्याने नक्कीच
माझ्याबद्दल पणख information काढली असावी.
मी आपल्या वफल्मी शै लीत त्याला ववचारल “वकतना वमलेगा.. ?”
“पचास हजार एक पासखल.. बट नो ऑदर इों फॉमेशन ओन्स्ली लोकेशन व्हे अर
ट वपक अँ ड व्हे अर टु वडलीवर. बाकी सब बात फोनपे” म्हणन तो माझा मोबाईल नों बर
घेऊन वनघुन गे ला.
काम खु प रीस्की होतों. त्यामुळे कोणाला याबद्दल मावहती होऊ द्यायची नव्हती.
फक्त फोनवर सोंपकख. पैसे पाहून मी तयार झालो होतो.
माधवशी बोलन आम्ही हे काम करायचों ठरवलों.
जायचा प्लॅ न केला
अन माधवला घे ऊन रात्री वतथे .. .. ” गन्या साों गत थाों बला.
गन्या पैश्यासाठी काहीही काम करायला तयार होता.
व्सन आवण कुणाचा धाक नसल्यामुळे गन्याला कशाचीच वभवत वाटत नसे.
अन मैत्रीमुळे या सवख गोष्टीमध्ये माधव दे खील अडकला होता.
“च्यायला.. काय राव तुम्ही पोरों ..

इकडों आयु ष्याचों वाटोळों करून घ्यायला.. तुम्ही या वयात कसा ववचार करत
नाहीत यार..
नसती लफडी..
याला पण न्या रे आत.. बघा काही साों गतोंय का अजन
दोघाों ना वेगवेगळे ठे वा अन स्केच आवटख स्ट बोलवा “
इों स्पेक्टर अववनाश खुपच कोंटाळा आल्यागत बोलले.
गन्याने साों गीतलेल्या मावहतीवरुन स्केच तयार करून पुढील तपास सुरु झाला.
सगळीकडे शोध सुरु होता. सवख पोलीस स्टे शन्समध्ये स्केचे स शे यर करण्यात
आले.
पोलीस त्याला सगळीकडे शोधत होते. अन अखे र मुोंबईच्या एका बारमध्ये
इस्माईल सापडला.
इस्माईल मुोंबईचा एक खु प मोठा डरग वडलर होता. मुोंबई पासन अोंडरवर्ल्ख त्याचे
थे ट कने क्शन होते.
इस्माईलची गावात आणन चौकशी सुरु झाली.
“चला आता तुम्ही बनवा आम्हाला चु .. बोलतोस का दे ऊ थडख वडग्री” इों स्पेक्टर
अववनाश आता खु प तापले होते.
खु प टॉचख र नों तर इस्माईल बोलला “ हर बार की तरह माल के साथ रे डी था.
डायरे क्ट डे वलवरी करना था.

लेवकन दु बई से फोन आया
“इस बार सडे गा तेरा माल.. बे चना चाहे गा तो सीधा ऊपर जाये गा”
साब इस बार लोचा हो गया था. इस वलये मैने इन दोनो को काम वदया था.
खों डवा से वडरे क्ट दोनोोंको बे लपुर भे जा.
क्योकी मुोंबईमे मेरे हर एक आदमीपर उनकी नजर थी.
और.. आगे का तो आपको पता है साब. ”
“चला पावटल अजन एक आहे च शोधायचा” म्हणत इों स्पेक्टर अववनाश वनघाले.
त्याने च दु सऱ्याचा खन करून फरार झाल्याचा वनष्कषख लावण्यात आला.
पण त्याने जरी खन केला असावा तरी त्याला कारण काय असावों हा प्रश्न होताच.
सगळीकडे शोध सुरु होता. खु प वदवस लोटले मात्र त्या दु सऱ्या व्क्तीचा
काहीच तपास लागत नव्हता.
वतखमानपत्रात सगळीकडे बातमी पसरली होती.
एवढस गाव अों डरवर्ल्ख शी सम्बन्ध. सगळीकडे चचाख होती.
नकाशावर पत्ता नसले ल्या गावात मीवडया ये ऊन धडकली होती.
पोंचक्रोशीत चचे चा एकच ववषय झाला होता.

ओम आपल्या टे बलवर वनवाों त डोकों ठे ऊन पडला होता.
तसेही काही काम नव्हती. त्यामुळे झोप हे च त्याच्यासाठी मोठों काम बनलों होतों.
अन फोनचा आवाज आला.
फोनच्या लाों बलचक बे ल नों तर तो जागा झाला.
फोन ररसीव केला
“ये स् वडटे द्धक्टव ओम दीवित वहअर “
वतकडन जोरात आवाज आला “ते राह द्या हो. आमचा रॉकी कधी शोधताय..?”
ओम “हो मॅडम तुमवचच केस सुरु आहे . सापडला की लगे च कळवतो. ” म्हणन
ओमने फोन ठे वला.
वमसेस फनाां वडस याों चा कुत्रा शोधन्यावच केस ओमने घेतली होती.
आज काल असल्या फालत केसेस सोडवण्यातच त्याच्या प्रोफेशन ची वाट
लागत होती.
फनाां वडसला झोप उडवली म्हणन मनात दोन वशव्ा दे ऊन ओम उठला.
सकाळ पासन आलेला वटवफन,पुस्तक, वतख मानपत्र तसेच टे बल वर पडन होते.

ने हमीच्या सवयीनु सार ओमने सगळों तसच बेडवर सरकवलों अन टे बल मोकळा
करून त्यावर वतख मानपत्र पसरवलों.
बे लपुरच्या बातमीची हे डलाइन फ्रोंट पेज वरच होती. ओमने हे डलाइन वाचली
“बे लपुर चे अों डरवर्ल्ख कने क्शन”
बे लपुरचे नाव बघुन ओमने पणख बातमी वाचली. कारण बे लपुरचे नाव त्याने
याआधी कधी असे ऐकल नव्हतों.
आवण ने हमी प्रमाणे बातमीतील शे वटचों conclusion वाचन ओमचों त्यावर
ववश्ले षण सुरु झालों.
“बे लपुरात कशाला मारायला ये ईल तो दसरा त्याला जर मारुन फरार व्हायचों
असतोंच.. . ?
आवण जर मारायचे होते. तर त्याने वतथे ये ण्या अगोदरच त्याला मारले असते.
अन बाकी मडख र व्हे पन पण नाहीये म्हणजे
वह वान्ट ट हाईड प्रफस
त्याला पळायचे च होते तर त्याने प्रफस् hide केलेच नसते. आय वथों क वह इस
नॉट मडख रर
मे बी ही इस अल्सो मडख डख
मे बी असही शकत.. “

ओम स्वतिःवशच पुटपुटत होता.
“चला बे लपुरात जायला हव. आपल ररयल प्रोफेशन् वाट बघतोंय “ म्हणत त्याने
काही ववचार न करता बॅ ग भरुन बे लपुरची वाट पकडली.
सरळ बस पकडन त्याने बे लपुर गाठल.
एका टपरीवजा बसस्टैं ड जवळ गाड़ी उभी रावहली. वास्तववक मीरनगरपासन
बे लपुर फार लाों ब नव्हतों.
मात्र त्याची वतथे ये ण्याची पवहलीच वेळ होती. गावात अगदी शाों तता होती.
“ओह ररयल प्ले स फॉर परफेक्ट क्राईम”
गावातलों शाों त वातावरण पाहून गालात हसत ओम मनाशीच बोलला.
गावात ना कुणाशी ओळख नाही कसली राहायची व्वथथा.
मात्र त्याचा बोलका स्वभाव त्याच्या सोबत होता. सवखप्रथम पोलीस स्टे शन जाणों
त्याने पसोंत केलों. इों स्पेक्टर अववनाश आधीच कोंटाळले होते.
ओम आपल्या अों दाजात पोलीस स्टे शन मध्ये वशरला.
“सर मी वडटे द्धक्टव ओम दीवित”
वैतागलेले इों स्पेक्टर अववनाश बोलले “बरों मग”
“सर आई वान्ट ट नो अबॉउट दै ट मडख र केस”

“माफ़ करा मात्र वतखमानपत्रात जे वढ़ी मावहती आहे . तेवढ़ीच मावहती दे ऊ
शकतो मी तुम्हाला. आवण कदावचत तुम्ही ती वाचली असावी. ” म्हणत इों स्पेक्टर
अववनाश त्याला कटवु लागले.
“ओके सर थैं क्स” म्हणन ओम तेथन वनघाला.
एवढ्या लवकर वपछा सोडला बघन अववनाशला नवल वाटलों..
“कमाल आहे ..
जोशी कोण आहे हा बघा..
नजर ठे वा आवण जर सोंशयास्पद काही वाटलों तर लगे च इों फॉमख करा. ”
“ओके सर म्हणत जोशी ओमच्या मागावर लागले.. ”
ओमच्या चौकस नजरे स ते लगे च लिात आलों..
“कमाल आहे .. याला म्हणतात modus operandi.. काय लॉवजक आहे ..
एक वडटे द्धक्टव्ह स्वतिः पोलीस स्टे शनमध्ये ये ऊन झालेल्या प्रकाराववषयी मावहती
ववचारतोय त्याच्यावर नजर..
लेट इट बी..
आधी राहण्याची व्वथथा करायला हवी. ”
म्हणत ओमने या सवख गोष्टीकडे दु लखि केलों.
गावात लॉज वगै रे वमळतेय का ओमने तपास सुरु केला.

गाव फार छोट होतों. लॉज वगै रेची सोय नव्हती. मात्र गावात एक समाज मोंवदर
होतों.
त्याला एका व्द्धक्तने त्याववषयी मावहती वदली. त्यासाठी गावातील पाटलाों ची भे ट
घ्यावी लागते. असोंही त्याला कळालों.
म्हणन तो पाटलाों च्या वाडयावर गे ला. पाटलाों चा आलीशान वाडा गावातील
प्रमुख वास्तुोंपैकी एक होता.
ओम वाडयात आत वशरला.
तो आवलशान वाडा शाही शावमयाण्यागत गजबजत होता.
आजबाजला नोकराों ची रे लचे ल सुरू होती.
भल्यामोठ्या द्धखडक्याों ना सागाच्या कलाकुसरीने मढवले लों वदसत होतों.
अन एक एक द्धखडकीतन बाहे रच्या वनसगाख चे वभन्न वभन्न सुोंदर पैल वदसत होते.
पवहल्याों दा बघणाऱ्याला आश्चयख न वाटलों तरच नवल.
पाटील जरी असले तरी ओमला या सवख गोष्टीबद्दल आश्चयख वाटत होतों.
त्यामुळे न राहवन ओमने सोबतच्या पोंढरीला ववचारलों.
“वोंशपरों परागत गावात पाटलाों च्या पवखजाों च्या चार वपढ्या या वाड्यात राहतात.
पाटलाों ची इथली पवहली वपढी म्हणजे मवहपती पाटील.
एक रुबाबदार जबाबदार आवण कायख शील नाव.

बे लपर गाव त्याकाळी मवहपतीोंना दे व मानी.
बे लपरची सोंपत्ती त्याकाळीही बरीच होती कारण ये थील परक व्वथथा आवण
काही चाों गला वनसगख ही काहीतरी ववशे ष दे ण असावी.
यामुळे ये थे भरपर समृिी नाों दे.
मात्र एक वेळ आली की पोंचक्रोशीत दु ष्काळ पडला.
बे लपरलाही झळ बसली होती. पण पोंचक्रोशीतील इतर गावाों पेिा इथली
पररद्धथथती बरीच ठीक होती.
या सगळ्या पररद्धथथतीकडे बघन इतर गावाों नी बे लपर कडे मदत मागण्याचा
वनणख य घेतला.
अन् पाटलाों नी तातडीने गावकऱ्याों ना जमवन या पररद्धथथतीवर तोडगा
काढण्यासाठी बै ठक बसवली.
गावातील प्रत्ये क समृि व्क्तीोंनी पोंचक्रोशीतील पाच घराों ची व्वथथा करावी
आवण बाकी लोकाों नी आपल्या परीने जमेल तशी मदत करावी. असा वनणख य झाला.
पाटलाों ची सोंपत्ती भरपर होती त्यामुळे पाटलाों नी एका सों पणख गावाची जबाबदारी
घेतली.
दु ष्काळासाठी वनयोवजत अन्नसाठा ही त्याकाळची चाों गली व्वथथा होती
त्यामुळे त्यातनही बरीच मदत झाली.
बे लपरच्या लोकाों नीही पाटलाों ना वदले ला शब्द पाळत काही वदवस शे जारच्या
गावाों ना मदत केली.

आवण पररद्धथथती सुधारायला लागली.
काही वदवसात सगळों पवखवत झालों.
पाटलाों ची आवण बे लपरची कृतज्ञता सवख दर पसरली. आवण त्याकाळच्या
महाराजाों ना याववषयीची मावहती वमळाली.
महाराजाों नी पाटलाों ना आमोंवत्रत करून त्याों चा गौरव केला.
महाराजाों नी पाटलाों चा ववशे ष सन्मान व्हावा आवण हीच प्रथा पुढेही सुरू राहावी
यासाठी काहीतरी करण्याचा वनणख य घेतला.
पाटलाों च्या पुढील वपढ्याही अशाच वनघाव्ात आवण काहीतरी करून त्याों च्या
ह्या गोष्टी लिात राहाव्ात यासाठी पोंचक्रोशीत नवीन व्वथथा थथापन करण्यात आल्या
त्याच ने तृत्व बे लपर करायला लागलों.
महाराजाों नी पाटलाों चा सन्मान म्हणन हा आवलशान वाडा खास राजे शाही सुरात
बाों धन घेतला. आवण पोंचक्रोशीतील गावच्या पातळीवर न सुटणारे सारे प्रश्न बे लपुरात
यायला लागले.
सोंपणख राज्यात प्रत्ये क पोंचक्रोशीची वेगळी व्वथथा वनमाख ण झाली. आवण
पोंचक्रोशीतील एक समृि गाव या व्वथथे चों प्रवतवनवधत्व करू लागला.
यातनच गावाों चा सोंपकख वाढला. नवीन गोष्टीोंना वाव वमळ लागला.
आता बाकी गावाों च्या अशा प्रकारच्या सोंपकाख च प्रमाण कमी झालों..
पण या वाड्याची अन पाटलाों ची शान मात्र वबलकुल कमी झाली नाही. ”

एवढों सारों सोंपेपयां त ओम आवण पोंढरी पाटलाों च्या बै ठक किात ये ऊन पोहोचले.
ओमचे आभार घेऊन पोंढरी तेथन वनघुन गे ला.
“तुम्ही त्या केससाठी आलायत तर. बरों य रहावा वतथे . रामवसोंग करल तुमची
व्वथथा सगळी.
बाकी केस वनकाली लागली पावहजे लवकर. गावच्या इज्जतीचा सवाल हाय.
तुम्हाला काय बी मदत लागली. तर वनसोंकोच कळवा. ”
पावटल खु प चाों गल्या स्वभावाचे वदसत होते.
“चला गावात ये ऊन कोणीतरी भे टलों चाों गलों” मनाशी म्हणत ओम ते थन वनघाला.
राहायची व्वथथा तशी उत्तम होती. गावाच्या सुरुवातीलाच आजु बाजु ला गदख
झाडीत काहीस एकाों तात ते समाजमोंवदर होतों.
ओमला हवी तशी जागा वमळाली होती.
बै ग्स वगै रे ठे ऊन ओम बाहे र पडला.
सवखप्रथम त्याला क्राइम वसन बघायचा होता.
ज्या वठकाणी तो मृ तदे ह सापडला होता.
त्या वठकाणापासन गाव काहीच अों तरावर होते.
“जर येथन तो दसरा व्द्धक्त परत गे ला असेल. तर नक्कीच त्याने वाहन वापरल
असाव.

आवण जर तो ये थन परत गे लाच नसेल. तर त्याच वाहन नक्कीच जवळच्या
पररसरात लपवलेल असाव.
वाहन शोधायला हव” ओमचे conclussions पुन्हा सुरु झाले.
इों स्पेक्टर अववनाशची मदत घेतल्यावशवाय त्याला एकट्याला शोध घेण थोड
अवघड होतों.
त्यामुळे त्याला काहीतरी मावहती दे ऊन मदत घेण सोयीस्कर ठरे ल. म्हणन त्याने
त्याचे सारे conclussions इों स्पेक्टर अववनाशला साों वगतले.
इों स्पेक्टर अववनाश आता खु प कोंटाळले होते .
दहा वदवस उलटन दे खील केसची काहीच प्रगती नव्हती.
त्यामुळे ओमची मदत करावी. त्यातन काहीतरी वमळे ल असे त्याों ना वाटले.
अन आजु बाजु ला वाहनाचा तपास सुरु झाला. त्या बे टाकडे कुणी जास्त वफरकत
नसे.
आवण ये णारे दे खील बहदा पायीच असत. तो रस्ता शे ताों कडे जात असल्यामुळे
फारशी गाडयाों ची तेथे ये जा नसे.
चाकाचे ठसे नक्की असतील कुठे तरी वाटत होतों. मात्र बराच कालावधी
लोटल्यामुळे ते ही शक्य नव्हते.
मात्र टर ाय करावा म्हणन ते ही शोधण्यात आले.

नावगनी जवळच्या रस्त्याची एक बाज गावात अन दु सरी बाजु वशवारात जात
होती.
तीसरा लागणारा रस्ता दु सऱ्या गावात वशरत होता.
ते नक्कीच त्या गावच्या रस्त्याने आले असावे त.
रस्त्याचा प्रत्ये क कोपरा अन सारी शे त शोधन्यात आली.
अन शोधात एका वठकाणी एक बे वारस दु चाकी सापडली.
गाडी ये थेच आहे म्हणजे तो दसरा दे खील इथे च असावा.
कुत्र्ाच्या सहाय्याने पु न्हा शोध सुरु झाला.
अन एका जागी त्या दु सऱ्या व्क्तीचा पुरले ला मृतदे ह आढळला.
सगळीकडे अजन खडबळ उडाली.
केस सॉल्व होण्याऐवजी आणखी वाढली होती.
आतापयख न्तची सारी conclussions चुकीचे वसि झाल्यामुळे इों स्पेक्टर
अववनाश खु प तणावात आले होते.
गु न्हेगार अजनही मोकळाच वफरत होता.
त्यामुळे सगळीकडे भीवतचे वातावरण होते.
खन करणाऱ्या व्द्धक्तची योजना आतापयां त पणख पणे सफल झाली होती.

त्यातच मधनच एक वववचत्र खबर आली.
मोकाशीचा मृत्यु स्वाभाववक नसुन खन असल्याची मावहती कुणीतरी पसरवली.
गावात सवखदुर चचाख सुरु झाली.
मात्र याववषयी त्याच्या परीवारात ववचारले असता. सवाां चे उत्तर ती अफवा आहे
म्हणन वमळत होते.
गावात नक्की कोणीतरी भीवत वनमाख ण करण्याचा प्रयत्न करतोंय.
इन्वे द्धस्टगे शनची वदशाभल व्हावी म्हणन कोणीतरी हे करत असाव. ओमवच
खात्री पटली.
मात्र या गोवष्टवरुन खनी गावातलाच आहे हे मात्र लिात आल होतों.
अन एक वदवस ओमवरच हल्ला झाला. कोणीतरी मागु न त्याच्या डोक्यावर
दगड घालण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र नवशबाने ओम वाचला. टॉचख च्या सहाय्याने ओमने त्याला बघण्याचा प्रयत्न
केला.
मात्र तोपयां त तो तेथन वनसटला होता. जाताों ना मात्र त्याच्या खाों द्यावरचा रुमाल
तेथेच वनसटला.
पवहल्याों दाच ओमच्या हाती काहीतरी लागले होते. ही गोष्ट मात्र ओमने कोणाला
कळ वदली नाही.
ओमने गावातील एका व्क्तीला चचे त घेतला.

“काय साहे ब कुठपयां त पोहोचला तपास” श्रावण ओमला केस ववषयी ववचारू
लागला.
“चाल आहे आलाय शे वटच्या टप्प्यात” ओम थोडा आत्मववश्वासाने बोलला.
“ठीक आहे . काय मदत हवी का केसववषयी.. ?” श्रावण बोलला.
“नाही. केस ववषयी नाही. सहज गावच्या फॅशन ववषयी.. खाों द्यावर रुमाल कोण
वापरत गावात “ ओमने ववचारले
“दोन तीन लोक वापरतात फॅशन म्हणन आवण हो पाटलाों चे सवख नोकर वापरता
गणवेशासारखों ”
ओमने द्धखशातला रुमाल काढन त्याला दाखवला.
“अरे हो हा पाटलाों च्या नोकराचाच आहे ” श्रावण रुमाल बघुन म्हटला
“धन्यवाद” म्हणन ओम तेथन वनघाला. “ पावटल.. ?
पण का.. ?” ओम ववचारात पडला होता. पाटलाों च्या माणसाने त्याच्यावर का
हल्ला केला होता.
त्याला काही कळत नव्हते.
ओमच्या मनात पाटलाबद्दल ववचार सुरु होते. ओमने अववनाशला फोन लावला.
अववनाशला खरों साों गन काही फायदा नव्हता. कारण ओम दे खील त्याबद्दल
खात्रीशीर नव्हता.

त्यामुळे त्याला फक्त सोबत घेण्यासाठी ओम त्याच्याशी खोट बोलला” पाटलाों चा
जीव धोक्यात आहे .
रात्री आपल्याला वाडयावर थाों बायचे आहे .
मात्र याबद्दल कोणाला काही कळता कामा नये .
अगदी पाटलाों नासुिा कळता कामा नये .” म्हणन त्याने फोन ठे वला.
आतापयां त घडलेल्या साऱ्या घटना रात्रीच घडल्या होत्या.
त्यामुळे पाटलाों चा दे खील रात्रीच कट असावा.
असा वनष्कषख होता. हे सारों ओमने अववनाशला साों वगतलों होतों.
मात्र ओमच्या डोक्यात वेगळीच द्धखचड़ी वशजत होती.
रात्री नक्की कालच्या प्रकाराबद्दल चचाख होईल. असे त्याला वाटत होते.
वतथे बाकीच्या गोष्टी नक्की उघड्या होतील. याची त्याला खात्री होती.
ओम आवण अववनाश सोंध्याकाळी सात वाजता वाडयावर पोहोचले .
मात्र पावटल वाडयावर नव्हतेच. पावटल एकटे च बाहे र गे ले असल्याचों तेथे
कळालों.
“आबा रोज सोंध्याकाळी बागे त वफरायला जातात.
वास्तववक सोंध्याकाळी सात पवी पुजेला आबा वाडयावर असतात.
पण आज एवढा उवशर.. ?”

पाटलाों चा मु लगा केतन बोलला.
“अववनाश घाई केली पावहजे . पाटील धोक्यात आहे त” म्हणन दोघों बागे त
पळाले.
बागे त बराच अों धार झालेला होता. अों धारात चालन कवठण होत चालल होतों.
अचानक अों धारात कुणीतरी धावताना वदसल. तशी इों स्पेक्टर अववनाशने
मारे करी समजन त्याच्यावर बों दक तानली.
मात्र दु सरीकडन गोळी आली. आवण त्याच्या खाों द्यावर लागली.
तो धावता धावता खाली पडला. ओमने टॉचख ने बवघतलों तर ते पावटल होते.
ते पाटलाों च्या जवळ गे ले. पाटलाों च्या पाठीत गोळी लागली होती. ओमने
पाटलाों शी बोलण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र पाटलाों च्या शब्दच वनघत नव्हता. तातडीने पाटलाों ना तेथन हॉद्धस्पटलमध्ये
ने ण्यात आले.
तोपयां त खनी अों धारात गायब झाला होता.
बोलताों ना पावटल नक्कीच मारे कऱ्याच नाव साों गत होते.
पाटलाों ना शु ि ये ईल ते व्हा सगळों द्धिअर होईल म्ह्णन ओम आवण अववनाशने
वाट बघायचों ठरवलों.
मात्र मारे करी आता आक्रमक होईल याची दोघाों ना खात्री होती.

दवाखान्यात सुरिा कडक करण्यात आली.
ओमच्या डोक्यात काहीतरी ववचार सुरू झाले.
गु न्हेगाराला फसवण्यासाठी काहीतरी सापळा रचणों आता आवश्यक होतों.
कारण आतापयां त त्याने त्याच्या सवख योजना ठरवल्या प्रमाणे केल्या होत्या.
फक्त पाटील नवशबाने बचावले होते.
गावातल्या सवाां ची परत परत चौकशी होऊ लागली पण वनष्कषख काहीच नव्हता.
ओमने वनणख य घेतला की पाटलाों च्या किासों बोंवधत सवख जागाों वर कॅमेरास लावन
सुरिा थोडी वशवथल करावी.
कारण पाटलाों ना शु ि ये ईपयां त आरोपीला काहीतरी करणों भाग होतों. आवण
त्यासाठी तो काहीतरी करे ल हे नक्की होतों.
दोन तास ओम आवण अववनाश कॅमेरा फुटे ज बघत होते. याववषयी दोघाों ना
सोडन कुणालाही कल्पना नव्हती.
साडे बाराला एक व्क्ती समोर ये ताों ना वदसली.
अववनाशने पटकन वनघन वतकडे जाण्यासाठी जागा सोडली.
तेवढ्यात ती व्क्ती किासमोरून सरळ वनघन गे ली.
हातात काहीतरी होतों मात्र अववनाशने त्याकडे दु लखि करायला साों गन इों टनख ल
स्टाफ असेल म्हणन साों वगतलों.
मात्र ओमला ते काहीतरी वेगळों वाटत होतों.

ओमने सकाळी administration सोबत याववषयी बोलायचों ठरवलों. त्याआधी
पाटलाों च्या किाकडे सुरवितता तपासण्यात आली.
सकाळी ओमने डॉक्टर द्धस्मता याों च्याशी ववचारपस सुरू केली.
डॉक्टर द्धस्मता या तेथील हॉद्धस्पटलच्या डीन होत्या. ओमने तेथील सवख डॉक्टसखचा
ववकांग टाइम आवण किाों शी सोंबोंध याववषयी ववचारलों.
आवण चौकशी त्यारात्रीच्या डॉक्टर आवण किाकडे ने ली.
वतथन सरळ हॉद्धस्पटलचा मेवडवसन स्टोरे ज रूम होता. आवण त्यावेळी फक्त
कॅम्पस मध्ये फक्त तीन डॉक्टसख असतात असों कळालों.
कुणाला काहीही न साों गता ओम आवण द्धस्मता त्या रूम कडे गे ले.
आवण द्धस्मता वतथल्या बारीक बारीक गोष्टीोंची ओमला मावहती दे त होत्या.
“ये थे सवख बाहे रील मे वडवसन असतात. त्यातील वगीकरणासाठी एक टीम वदवसा
ये थे काम करते.
ये थे वनयोवजत वेळा आवण गरज यानु सार रात्रीच रुग्ाों च्या सकाळच्या औषधी
आवण वसररन्स ची व्वथथा केली जाते. ”
यातन ओमला काहीतरी द्धिक झालों.
पाटलाों चा सकाळचा असा काही डोस असतो का. ओमने तातडीने द्धस्मताला
ववचारले. सोंबोंवधत डॉक्टसखला ववचारून द्धस्मताने ओमला पाटलाों च्या सकाळच्या वसरीन
बद्दल माहीती वदली.

पाटलाों ना सकाळी जी वसरीन suggest केली होती त्या डॉक्टसखला बोलावण्यात
आले.
आवण वतघ जण पाटलाों च्या किात वशरले.
नसख वसरीन सुरू करणार तेवढ्यात ओमने जोरात
“ थाों बा.. ” असा आवाज वदला.
तशी नसख थाों बली आवण ओमने सोंबोंवधत वसरीन डॉक्टसख च्या हातात
तपासणीसाठी वदली.
वसरीन चु कीची होती.
त्यातील घटक पाटलाों ची द्धस्तथी खराब व्हावी आवण कालाों तराने त्याों चा जीव
जावा असा हा वनयोवजत कट होता.
ओम परत cctv फुटे ज बघायला गे ला.
राघव,रमेश,गीता हे तीन डॉक्टसख यावेळी कॅम्पस आवारात राहत असत.
वतघाों पैकी गीता हे नाव लगे च वजा झालों.
रावहले राघव आवण रमेश.. मात्र मास्क आवण समानतेमुळे दोघाों पैकी कोण हे
कळणों कठीण होतों आवण फुटे जही बरों च पुसट आलों होतों.
ओमने थोडों झुम करून पावहलों तर त्याच्या डाव्ा पायाला काहीतरी लावलेलों
वदसत होतों.

नक्कीच काहीतरी जखम असावी म्हणन.
तेवढी खु ण ओळद्धखसाठी पुरेशी होती.
अन अखे र राघवला चौकशीला घेण्यात आले .
खप टॉचख र नों तर राघव ने एक नाव घेतलों.
“बाजीराव पाटील”
मात्र ओम आवण अववनाशला याबद्दल खात्री वाटत नव्हती. ओमकडे दोन
गोष्टीचा सोंबध आता महत्वाचा होता.
जर ओमवर हल्ला करणारा व्क्ती पाटलाचा माणस नव्हता. तर त्याच्याकडे
तो नोकराों चा शाही रुमाल कसा आला.. ? आवण त्याने तो तेथे का सोडला.. ?
म्हणन त्याने पुन्हा त्या रुमालाची चौकशी सुरु केली. तो रुमाल बाजीरावने
पाटलाों च्या वशों याकडन खप वदवसाों पवीच बनवन घेतला होता.
आवण तपासाअखे र खनी सापडला. खनी बाजीरावच होता लिात आले होते.
गावातील कोणाचाच या गोष्टीवर ववश्वास बसत नव्हता.
बाजीरावने हे सगळों का केलों होतों. काही कळत नव्हतों.
पाटलानों तर ज्या व्क्तीला गावात सवाख त जास्त मान होता त्या व्द्धक्तने च गावाचों
नाव खराब केलों होतों.
बाजीरावला अटक करण्यात आली.

बाजीरावच्या चौकवशत हे सारों का केलों सगळों कळणार होतों. इों स्पेक्टर
अववनाश आवण ओमने चौकशीला सुरुवात केली.
“ज्या व्क्तीला गावाने बाजीराव पेशव्ाों ची उपमा वदली. त्या व्द्धक्तने हे सारों
केलोंय.. ?
अनवबवलवेबल.
अशी कोणती गोष्ट होती. की ज्यामुळे तुम्हाला एवढ सारों करावों लागल..?
बोला बाजीराव आता तुमचा खे ळ सोंपलाय” इों स्पेक्टर अववनाशने बोलले.
आता सवख साों गायचों च आहे बाजीरावाना एव्हाना कळन चु कले होते. आवण
बाजीराव बोलु लागले
“मी बाजीराव म्हलारराव पावटल. गावातील सवख लोक मला बु द्धिमान मानतात.
गावातील प्रत्ये क व्द्धक्त माझ्याशी बोलताना दहावेळा ववचार करुन बोलतो.
सवख दृष्टीने गावात मीच श्रेष्ट होतो. मात्र केवळ वोंशपरों परे मुळे गावच पावटलपद
ने हमी त्या पाटलाच्या वपढीला वमळत गे लों.
वेळोवेळी आवाज उठवन दे खील आम्हाला कधीच आमचे अवधकार वमळाले
नाहीत.
योग्यतेच्या बळावर आम्ही ने हमीच त्याों च्या अग्रणी होतो.
त्याों ना ववनाकारण द्यावा लागणारा मान प्रत्ये क वेळेस सहन करावा लागणारा
कवमपणा, तो अपमान आम्हाला रोज मारत होता.

जगणों असह्य झालों होतों.
गावात वमळणारा मान दे खील खै रातीचा वाटु लागला होता. घरात वमळणारी
दषणे नकोशी झाली होती.
त्यामुळे आम्ही ठरवलों असों काहीतरी करुन पाटलाला मारायचा जे णेकरून
त्याची बदनामी दे खील होईल. त्याच्या वोंशाचों नाव दे खील खराब होईल. अन गावचों
पावटलपद दे खील त्याों च्या पीढीकडन जाईल.
ज्यावेळेस गन्या बादलपुरच्या वकल्ल्यावर बसलेला होता.
तेव्हा मी दे खील वतथे च होतो. त्याों च्या वतथे झालेल्या सवख गोष्टी मी ऐकल्या होत्या.
आवण मी तेथेच प्लान केला.
पाटलाला या केसमध्ये अडकवायचा आवण अटक करण्याची वेळ आली की
उडवन द्यायचा.
त्या रात्री गन्या आवण माधव ये ण्याअगोदर मी तेथे पोहोचलो.
एकाला बों दुकीने उडवला अन एकाला सुरीने .
नों तर काही वदवस तपास वेगळ्या वदशे ला जावा म्हणन मी त्या दु सऱ्या मृतदे हाला
तेथन दर ठे वला.
त्याच्यापयां त तुम्ही पोहोचाल याची मला खात्री होती. मात्र काही वदवस यात मला
वमळणार होते.

नों तर मोकाशीच्या खु नाची अफवा.
सगळों मनासारख घडत होतों.
त्या वदवशी ओमवर झालेला हल्ला दे खील मीच घडवन आणला होता.
आवण तो रुमाल दे खील मीच सोडला होता. कारण ओमवर हल्ला करणारे लोक
पाटलाचे होते. हे त्यातन वसि होणार होतों.
अन पाटलाचा या प्रकरणाशी सोंबोंध जोडन माझों पवहल काम सोंपलों.
पावटल रोज एकटाच बागे त वफरायला जातो. मला ठाऊक होते. अन त्या वदवशी
मी वेळ साधन माझों दसर काम दे खील सोंपवलों असतों.
मात्र केवळ काही िणाच्या ववलोंबामुळे माझ्या योजने त बाधा आली.
पाटलाला त्याच्या अन त्याच्या पीढीच्या कमाख चे फळों वमळाले. अन त्या दोघाों ना
डरग smuggling चे .
मला या कृत्याचा काही पश्चात्ताप नाही. ” बाजीराव सत्तेसाठी कुठल्या थथराला
गे ला होता.
हे पाहून त्याचे पावटल बनायचों स्वप्न तर गे लोंच होतों.
वशवाय गावात वमळणारा मान दे खील तो या सवख प्रकारातन वहरावन बसला
होता.
गन्या आवण माधवला वदड वषाख चा कारावास झाला. नों तर सुटन त्याों नी असले
काहीच प्रकार न करण्याची शपथ घेतली.

केस सॉल्वड.
ओमचा फोन वाजला.
“ये स वडटे द्धक्टव ओम दीवित हीअर”
वतकडन आवाज आला
“अरे कसला वडटे द्धक्टव साधा कुत्रा शोधता ये त नाही तु ला. माझा अड् वान्स परत
दे . ठे व फोन “ म्हणन वमसेस फनाां वडसने ताडकन फोन ठे वला.
ओम मात्र खु प खु श होता. केस सॉल्व झाली होती.
मात्र बाजीरावच्या बु द्धिची त्याला मधनच आठवण ये त राही.

ई साहित्य प्रहतष्ठान
ई साहित्य प्रहतष्ठान दिा र्र्ाांपुर्ी सुरू झालिं. जगभरात ई पुस्तकािंची
सिंकल्पना रुजू लागत असतानाच र्राठीतिी ई पुस्तकिं सुरू झाली. र्राठीत अर्ॅझॉन
सारखे प्रचिंड इन्व्िेस््र्ेंि करणारे हखलाडी उतरले. त्यािंच्यासर्ोर ई साहित्य म्िणजे
अगदीच ललिंबुटििंबू. पण गेली दिा र्र्ां आहण आजिी गुगलर्र “र्राठी पुस्तक” ककिं र्ा
“Marathi ebook” िाकले की ४ कोिी ९३ लाख नािंर्ािंर्ध्ये पहिले दुसरे नार् येते ते
ई साहित्यचेच. िी करार्त आिे आर्च्या लेखकािंची. र्ाचकािंना सातत्याने दजेदार
र्नोरिं जक उच्च प्रतीची पुस्तके “हर्नार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक िेच या स्पधेचे हर्जेते
आिेत.
र्राठीत “साहित्यरत्ािंच्या खाणी” हनपजोत या ज्ञानोबािंनी र्ाहगतलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने तेर्ढ्याच उदारतेने खाणींचा र्र्ावर् करून प्रहतसाद ददला.
र्राठीचे दुदर्
ै िे की या खाणींतली रत्े बािेर आणणे आहण त्यािंचे पैलू पडल्यार्र
त्यािंना शोके स करणे आहण र्राठी र् जागहतक र्ाचकािंसर्ोर ते पेश करणे यात आपण
कर्ी पडलो. इथे उत्तर् साहित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आहण उत्तर् र्ाचकािंच्या
प्रहतिेतले साहिहत्यक यािंच्यात हिज बनणे आर्श्यक आिे. हर्शेर्तः डॉ. हनतीन र्ोरे
यािंसारखे साहिहत्यक जयािंना हलहिण्यात आनिंद आिे पण त्यापुढील प्रकािनाच्या
जिील प्रदियेत पडण्यात रस नािी अशािंसाठी. हर्देशािंत र्ोठे लेखक एजिंि नेर्तात
आहण ते बाकी सर्व व्यर्िार पिातात. र्राठीत िी सोय नािी.
ई साहित्य प्रहतष्ठान िी कािी अनुभर्ी प्रोफ़े शनल प्रकाशन सिंस्था न्िे. पण
गेल्या दिा र्र्ाांत आर्च्या िे लिात आले की र्राठीत रत्ािंच्या खाणी आिेत आहण
त्यािंत उतरून िात काळे करून र्ाती गाळ उपसत राहून जर हचर्िपणे कार् करत
राहिले तर एकाहून एक भारी रत्े गर्सणार आिेत. एखाद्या र्ोठ्या धहनकाने,

पिंहडतािंच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि जर िे कार् िाती घेतले तर र्राठी
भार्ेतले साहित्य जागहतक पिलार्र आपला ठसा नक्की उर्िर्ेल.
डॉ. हनतीन र्ोरे यािंची अकरा अप्रकाहशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा र्ान
ई साहित्यला हर्ळाला. माधरी नाईक यांची दहा, शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. र्सिंत
बागुल यािंची बारा, शुभािंगी पासेबिंद यािंची सात, अहर्नाश नगरकर यािंची पाच,
रत्ाकर र्िाजन यािंची सिा, शशािंक परुळे कर यािंची चार, अरुण कु ळकणी यािंची चार
अशा अनेकािंच्या पुस्तकािंना र्ाचकािंपयांत नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे
अनेक “स्र्ािंतःसुखाय” हलिीणारे

उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीच्या

“साहित्यरत्ािंहचया खाणीं” र्ध्ये आिेत. अशोक कोठारे यािंनी र्िाभारताच्या र्ूळ
सिंहितेचे र्राठी भार्ािंतर सुरू के ले आिे. सौरभ र्ागळे , ओंकार झाजे, पिंकज घारे ,
हर्नायक पोतदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोनाली सार्िंत, के तकी शिा, सुरज
गाताडे, हनहर्र् सोनार, सहर्ता नाबर, सिंजय बनसोडे, आशा पािील, नासा
येर्तीकर, हनरिं जन कु लकणी, सागर पािील असे अनेक नर्ीन लेखक सातत्यपूणव लेखन
करत आिेत.
ई साहित्यकडे िौशी लेखकािंची कर्ी कधीच न्िती. पण आता िौसेच्या
र्रच्या पायरीर्रचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनात प्रगती
कशी िोईल याकडे लि देणारे लेखक येत आिेत. त्यािंच्या साहित्याच्या प्रकाशाला
उजाळा हर्ळो. र्ाचकािंना आनिंद हर्ळो. र्राठीची भरभराि िोर्ो. जगातील
सर्ोत्कृ ष्ट साहिहत्यक प्रसर्णारी भार्ा म्िणून र्राठीची ओळख जगाला िोर्ो.

आर्ेन
सुनील सार्िंत
ई साहित्य प्रहतष्ठान

