
 

 

 

 

 

 

  



अ हवेी प्राईझ् 

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.  



अ हवेी प्राईझ् 

 

 

 

सूरज काशिनाथ गाताडे 

 

 

 

 

 

ई साशित्य प्रशतष्ठान  



अ हवेी प्राईझ ्

सूरज काशिनाथ गाताडे 

च िंगळे गल्ली, पेठ वडगािंव 

ता. िातकणिंगले, शज. कोल्िापूर 

मिाराष्ट्र 416112 

mob.no – 9890137797, 9021584727 

surajgatade26@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखना े सवव िक्क लेखकाकडे सुरशित असून 

पुस्तका े ककिं वा त्यातील अिंिा े पुनमुवद्रण वा नाट्य, श त्रपट ककिं वा 

इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखका ी परवानगी घेणे आवश्यक आिे  

तसे न केल्यास कायदेिीर कारवाई िो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.  

 

  



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  : २१ डिसेंबर २०१८  

©esahity Pratishthan®2018 

• शवनामूल्य शवतरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले वा ून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडव करू िकता . 

• ि े ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा 

वा नाव्यशतररक्त कोणतािी वापर करण्यापुवी ई -साशित्य 

प्रशतष्ठान ी परवानगी घेणे आवश्यक  आि े. 

 

 

 

  



मनोगत 

 

नमस्कार वा नप्रेचमिंनो,  

माझ्या पूवीच्या पुस्तकािंना खूप  ािंगल्या प्रशतक्रिया क्रदल्याबद्दल मी 

आपला सवाां ा मनापासून आभारी आि.े.. 

ईसाशित्यने केलेल्या या सिकायावबद्दल मी त्यािं ा आशण वा कािं ािी 

खूप ऋणी आि.े यािंच्यामुळे  मला वा कािंपयांत पोिो ता आले. आज वा न सिंस्कृती 

सिंपत  ालली आि,े असे सववजण म्िणत असताना ईसाशित्य ी िी साशित्य  ळवळ 

वा न सिंस्कृतीला उभारी दणेारी आि.े त्यामुळे ईसाशित्य े सिस्र आभार...  

आपण सवाांनी मला क्रदलेल्या प्रोत्सािनाबद्दल आशण प्रशतसादाबद्दल एक 

‘थँक यू शगफ्ट’ म्िणून नव्याने या कथा मी खास ई साशित्य व वा कािंसाठी शलशिल्या 

आिते. या कथािं ी पार्श्वभूमी जरी वास्तशवक असली, तरी या कथािं ा वास्तवािी 

कािी एक सिंबिंध नािी. या पूणवपणे एक काल्पशनक कथा आिेत. आिा आि ेआपणा 

सवाांना या कथा आवडतील... कािी  ुका आढळल्या तर जरूर कळवा...  

सूरज कािीनाथ गाताडे. 

पेठ वडगािंव, ता. िातकणिंगले, शज. कोल्िापूर 

फोन निं. - 9890137797 

व्िॉट्स एप निं. - 9021584727 

इ मेल. - surajgatade26@gmail.com 

  



सूरज गाताडे यािं ी ई साशित्यवर प्रकाशित ४ पुस्तके: 

१) द डेथ ऑफ चलिंकन्स मदर - वैज्ञाशनक िोधकथा 

 

२) डेथ शवल - वैज्ञाशनक िोधकथा 

 

 

३) द ेक्रकस्ड् बाय शमस्टेक - प्रेमकथा  

  

४) द पॅरासाइट 

 

५) फ़्लेम 

 

 

कृपया िी पुस्तके सुद्धा वा ून  

आपल्या प्रशतक्रिया व सू ना कळवा... 

अनेक धन्यवाद... 

सुरज गाताडे 

mob.no – 9890137797 

 



आभार 

 

नेिमी  मोला ी साथ क्रदल्याबद्दल 

सुनील सामिंत सर आशण ई - साशित्य टीम े अनेक 

आभार. 

 

 आशण वा कािंनािी खूप सारे धन्यवाद. नेिमी  

आपल्या प्रशतक्रियािंनी सतत कािी  ािंगलिं करण्यासाठी 

आपल्या प्रेमभऱ्या िब्दािंनी प्रोत्सािन क्रदल्याबद्दल मी 

वा कािं ा अपररशमत ऋणी आि.े.. 

 

 कािी  ुका असतील, तर नक्की कळवा. 

आपल्या सू ना आशण प्रशतक्रियािंच्या प्रतीिेत... 

 

 या कथ ेा आपण आनिंद घ्याल 

अिी आिा करतो...! 

सूरज कािीनाथ गाताड.े 

पेठ वडगािंव, ता. िातकणिंगले, 

शज. कोल्िापूर 

फोन निं. - 9890137797 

व्िॉट्स एप निं. - 

9021584727 

इ मेल. - 

surajgatade26@gmail.com 

 



पवूी ी प्रकाशित पसु्तके (अनिुम)े  

१) द िेथ ऑफ ललिंकन्स ्मदर (सायिंटटफफक क्राईम डिलर) 

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

_mother_suraj_gatade.pdf 

 

२) िेथ डवल (डमस्टर वाघची पडहली कथा - सायिंटटफफक सायकॉलॉजीकल क्राइम 

डिलर) 

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

gatade.pdf 

 

३) द ेफकस्ि् बाय डमस्टेक (रोमटँटक कॉमिेी/टॅ्रजिेी) 

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

pdf 

 

४) द परॅासाइट (सायन्स फफक्शन) 

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

tade.pdf 
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_of_lincolns_mother_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_will_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_will_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_will_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_will_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kiss_surajgatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kiss_surajgatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kiss_surajgatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parasite_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parasite_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parasite_suraj_gatade.pdf


५) फ्लेम (म्यडुसकल - फॅन्टसी/सायकॉलॉजीकल/टॅ्रजिेी/लव स्टोरी या चार डवडवध 

कथा प्रकारािंचा कथा सिंग्रह) 

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

de.pdf 

 

 

सरूज गाताि े

 

नािंव - सरूज काशिनाथ गाताडे. 

पत्ता - च िंगळे गल्ली, पठे वडगािंव, ता. िातकणिंगल,े  

 शज. कोल्िापरू, महाराष्ट्र - ४१६ ११२ 

 

 ई-मेल आडी - surajgatade26@gmail.com 

मोबाईल व व्िॉट्सऍप - 9890137797 

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

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

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/flame_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/flame_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/flame_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/flame_suraj_gatade.pdf
mailto:surajgatade26@gmail.com?subject=
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प्रस्तावना 

 शमस्टर वाघ परत आलाय. पूणव एक वर्ाांनिंतर. 'डेथ शवल' प्रकाशित 

झाल्यावर शमस्टर वाघच्या पुढील कथािंसाठी वा कािंकडून बरी  मागणी आली. पण 

मला इतर प्रकारिी िाताळाय े िोते. म्िणून मग 'द े क्रकस्ड् बाय शमस्टेक', 'द 

पॅरासाइट' या कादिंबर् या आशण 'फ्लेम' िा  ार कथािं ा कथासिंग्रि घेऊन आलो. 

 शिवाय शडटेशटटव्ि क्रफटिन शलिाय े म्िटले, की बुद्धी ी खूप कसरत िोते 

त्या बरोबर  ािंगले प्लॉट्स सुद्धा असावे लागतात. असे नािी, की प्लॉट्स नािीत; 

पण 'डेथ शवल' मध्य ेम्ििंटल्याप्रमाणे मी खरिं  आळिी आि.े पण अगदी  तसे कािी 

नािी. शमस्टर वाघला मी मुद्दाम  िोल्ड केले िोते. कारण फक्त प्लॉट्स असून  ालत 

नािी. मला शमस्टर वाघ बद्दल कोणतेिी कॉम्प्रोमाईज कराय े नव्िते. बेस्ट नसेल, 

पण क्रकमान बेटर तरी घेऊन याय े िोते. म्िणून इतके क्रदवसा ा िा थािंबा! 'डॉक' 

सुद्धा त्यामुळे  िोल्डवर आिते. सामाशजक दभुाववनािंबद्दल ी  ीड म्िणजे शमस्टर 

वाघ. पण शमस्टर वाघला वाईटिी म्िणता येत नािी, कारण समाजात कािी वाईट 

घडत असले, तर त्याबाबत गप्प बसणेिी योग्य नािी . िा! पण म्िणून आपणिी 

कायदा िातात घ्यावा असा त्या ा अथव नक्की  िोत नािी. यावर उपाय काय; तर 

एक  ािंगला, समजूतदार, जबाबदार व कतवव्यशनष्ठ नागररक िोण ेिा ! 

 आशण शमस्टर वाघ या साठी मला प्रेरणा दतेो.  ािंगल्या - वाईटा ा 

ऊिापोि करण्या े शमस्टर वाघ ि ेएक साधन आि.े आशण म्िणून  शमस्टर वाघला 

पुन्िा घेऊन आलो आि.े  असो मागील कथेप्रमाणे शमस्टर वाघ ा िा सायकॉलॉजीकल 

खेळ सुद्धा आपल्या सवाांच्या पसिंतीस पडेल अिी अिा करतो... धन्यवाद!!! 



 

 

 

 

 

ई-साशित्य वा कािंना साभार समर्पवत... 

 

आशण 

 

शमस्टर वाघला प्ररेरत करणाऱ्या त्या सवव सामान्यािंना  

म्िणज ेआपल्या सवाांना  अपवण... 



"अ िवेी प्राईझ्" 

लखेक - सरूज काशिनाथ गाताड े 



अ सब्जटेट ऑफ ररवोल्यिुन  

 

 

 खूप क्रदवस झाले शमस्टर वाघला भेटून. त्याच्या घरी जाण्या ी माझी कािी 

चििंमत िोत नािी (किी िोईल? िा घरात शवर्ारी साप पाळतो). तो  येतो अधून 

मधून माझ्याकडे. बरे  क्रदवस तोिी माझ्या घराकडे क्रफरकला  नािी. पण काल 

येऊन गेला.  

 ते एक बरे आि,े की आई घरी नसताना  िा येतो. नािी तर माझे अिा 

माणसािी सिंबिंध आिेत म्ििंटल्यावर शतला खूप धक्का बसेल, काळजीत पडेल ती... िी 

मला वाटणारी भीती त्याला जाणवली असावी कदाश त. म्िणून  तो कधी आई 

असताना येत नािी, पण तस ेत्याने कधी स्पष्ट सािंशगतले नािी. ब्लॅक ब्लेझर, ररिंकल 

फ्री अँड स्टेन फ्री प्योर कॉटन व्िाईट िटव व डाकव  ब्लू जीन्स असा त्या ा पोिाख 

िोता. असो, तो आला आशण नेिमी प्रमाणे स्वतःच्या  िातािंनी  िा करून घेतला. 

मीिी नेिमी प्रमाणे कािी शलिीत िोतो, काय ते नािी सािंगू िकणार. कारण ते शमस्टर 

वाघबद्दल े शसिेट डॉटयुमेंटेिन आि.े त्याच्यािी न कळत मी ते नोट डाऊन करतोय. 

कुणी सािंगावे उद्या गरज पडेल... 

 तो आत आला तेव्िा  मी ते सगळे गुिंडाळून ठेऊन क्रदले िोते, पण माझी 

झालेली गडबड पाहून तो कािी तरी समजल्यासारखा िसला िोता. तरी तो आत 



 िा करण्यासाठी गेलेला तेव्िा मी एक अपूणव कथा शलिायला घेतली त्याला कळू नये 

म्िणून. 

 त्यान ेमाझ्यासमोर  िा ा कप ठेवला.  

"काळजी करू नको, या सगळ्या ी तुला कधी  गरज पडणार नािी!" 

 िा ा घोट घेता घेता तो म्िणाला. कपाआडूनिी त्याच्या ओठािंवर े शस्मत मला 

क्रदसल.े 

'आता यापुढे कानाला खडा. आई नसल्यावर शमस्टर वाघशवर्यी कािी 

घेऊन बसाय िं नािी...' 

"ते मी कथेसाठी..." मी अडखळत बोलून गेलो. 

"सूरज!" त्याने मला िाक मारली. त्याच्या िाक मारण्यात नक्की कोणते भाव 

िोते त ेमला अजून ठरवता येत नािीत... 

"हिं..." एवढिं  माझ्या तोंडून शनघाले. 

"तुला माझी का भीती वाटते ते मला कळत नािी." असे म्िणून त्याने 

 िा ा कप खाली ठेवला आशण िोलस्टर मधून एक शपस्टल बािरे काढली. ती 

िोलस्टरमध्ये किीतरी  कोंबून ठेवली िोती. 

"डहच्यासाठी नवीन िोलस्टर लवकर  बनवावे लागेल..." तो पुटपुटला. 

 'मी डमस्टर वाघला असे अनऑगवनाईज्ड् कधी  पाशिले नािी.  



 मग तो आज असा का?  

 या े मन शव शलत तर नािी ना? 

 डमस्टर वाघ; आशण शव शलत?  

 िटय  नािी. तो खूप  सिंयशमत आि.े आत्तािी वावरताना तो क्रकती सिज 

वावरतोय... त्याच्यासारखा ! कािी  तर बदल नािी...' 

"माऊसर सी नाइन्टी शसटस, शनकनेम ब्रूमिँडल..." 

 असे म्िणून त्यान ेएक खूप  शवश त्र क्रदसणारी एक शपस्टल माझ्यासमोर 

ठेवली.  

"इट्स ए िवेी प्राईझ् फॉर माय असायनमेंट रटल डेट..." तो म्िणाला. 

 याला ब्रूमिडँल का म्िणतात ते मला ती शपस्टल पाहून  कळाले. ती े 

िडँल झाडूच्या दािंड्यासारखे लिंबगोलाकार िोते. शतला िडँल व बॅरेलला जोडणारा 

एक  ौकोण िोता. तो काय ते मात्र समजले नािी. पण या  ौकोनी पेटीमुळे  त्या ी 

िी शवश त्र शपस्टल त्याच्या िोलस्टरमध्ये नीट बसली नव्िती व ते खूप शवश त्र क्रदसत 

िोते एवढे मात्र खरे.  

"द सी नाइन्टी शसटस सेमी ऑटोमॅरटक शपस्टल. १८९६ ते १९३६ पयांत 

या े मॅन्युफॅट ररिंग जमवनी मध्य ेझाले. क्रफडलर ब्रदसव क्रफडेल, जोसेफ व फे्रडरर  

आशण पॉल माऊसर यािं े शडझाईन व माऊसर व िाण्यािंग असवनल यािं े 

मॅन्युफॅट ररिंग. आपल्या स्वातिंत्र्य सिंग्रामात सुद्धा या शपस्टल ा उपयोग केला गेला 



आि.े ती  ीन कडून इम्पोटव केली जाय ी.  ीन व स्पेन या शपस्टल ी नकल कराय े, 

पण िी १०० टके्क ओथेन्टीक आि.े अिा फक्त १० लाख शपस्टल्स  बनवल्या गेल्या 

िोत्या. इतकी रेअर शपस्टल आत्ता माझ्या कलेटिन मध्य ेआली आि.े या शपस्टल्स 

कोण वापराय े मािीत आि?े" 

 मला नेिमी प्रमाण ेबाऊन्ससव  ालले िोते, तरी स्वातिंत्र्य सिंग्रामात इिंशडयन 

ररवोल्युिनसाठी मित्त्वपूणव ठरलेली िी शपस्टल पाहून मीिी शव ार करायला 

लागलो. पण मला उत्तर सु ण्यापूवी  शमस्टर वाघाने उत्तर देऊनिी टाकले. 

"भगत चसिंग, सुखदेव, राजगुरू,  िंद्रिेखर आझाद, प्रसाद शबशस्मल, 

अश्फाकउल्ला खान, सुखदवे थापर असे बरे  जण..." ि ेसािंगताना त्याच्या डोळ्यािंत 

शवलिण  मक िोती. आशण ओठािंवर शवस्मयकारक िसू.  

 पण ही नािंवे ऐकून एक गोष्ट मात्र माझ्या लिात आली, की कािी मोजकी 

नािंवे सोडली, तर आपल्याला आपल्या फ्रीडम फायटसव बद्दल क्रकती मािीत आि?े 

िेवट ी नािंवे तर मी कधी ऐकलीिी नािीत. तेिी एका अथी बरे  आि ेम्िणा... एरवी 

मािीत असते, तरी केले काय असते? इशतिास अभ्यासाय ा तो पूवी घडलेल्या  ुका 

वतवमानात व पयावयाने भशवष्यातिी टाळता याव्यात म्िणून; पण आपण मात्र आत्ता 

आपल्या सोयीनुसार इशतिासा े गठन करतो. शिवाय अिा मिान पुरुर्ा े भािंडवल 

करतो. यािंच्या जन्म व पुण्यशतथ्या साजऱ्या करण्यापलीकडे आशण त्यािंच्या कायाव ा 

आपल्याला िवा तसा अथव लावून आपले स्वाथव साध्य करण्यापलीकडे आपण काय 

केलिंय म्िणा. त्यािंच्या शतथ्यािंवरूनिी वाद िोतो तो वेगळा ! प्रयत्न न करता आयते 

स्वातिंत्र्य शमळाल्यावर स्वातिंत्र्य सेनानींना नािंवे ठेवणे आशण त्यािं ा त्यावेळ ा एखादा 



शनणवय कसा  ुकी ा िोता या ा उिापोि करण्यात सवव िक्ती ख ी घालणे आत्ता 

खूप सोप ेआि ेआशण असे करण्याला सध्या ििाणपणा े लिण समजल ेजाते. आज ी 

िी टे्रण्ड  झाली आि,े पण त्यावेळ ी पररशस्थती काय िोती, कोणी कोणत्या 

पररशस्थतीत काय शनणवय घेतल े ििेी पाशिले पाशिजे. आम्िी क्रकती ज्ञानी ि े

दाखवण्याच्या िोड मध्ये त्या लोकािंना नािंवे ठेवणे क्रकतपत योग्य ि ेआपण  शव ारात 

घेतल ेपाशिजे... त्या काळी एक - एक स्वातिंत्र्य सेनानी आपल्या भशवष्यासाठी लढले 

म्िणून आज आपण ि ेसोकोल्ड फ्रीडम अनुभवतोय. फ्रीडम फायटसव मध्ये मतभेद, 

मनभेद असतील, पण त्या े ध्येय एक िोते; आपला भारत! आपणिी त्या  शव ाराने 

 ालायला नको का? मनभेद असू दते, शव ार राष्ट्रा ा झाला पाशिजे. पण आपण 

मात्र ि ेलोक वाटून घेतलेत, त्यािंच्या शव ारािं ा  ुकी ा ककिं वा िवा तसा अनव्याथव 

लावलाय आशण भािंडत बसलोय... 

 असो, कािी स्वातिंत्र्य सेनानी मािीत नािीत ते बरे . नािी तर त्यािंच्यािी 

जाती, धमव आपण िोधले असते. शनदान ते तरी समाधानाने िािंत डचरशनद्रा घेतािते...  

 

 माफ करा जरा भरकटलो...  

 

 मला डवचारात गढलेला पाहून शमस्टर वाघ थोडा वेळ िािंत झाला. एक 

मात्र िोते, की िी नवी शपस्टल िाती आल्याने एका लिान मुलाला नवीन खेळणे 



शमळावे असे भाव त्याच्या  ेिऱ्यावर िोते. त्याच्या फॅशमली मध्ये नवीन मेंबर जो एड 

झाला िोता. 

 मी भानावर आल्यावर त्यान ेपुढे सािंशगतले, 

"जममन, क्रफशलपीन, मेशटसकन ररवोल्युिन मध्येिी शि ा मोठा सिभाग 

आि.े वल्डव वॉर १,२,  ायनीज शसशव्िल वॉर, रशियन शसशव्िल वॉर, शव्िएतनाम 

वॉर, अिा खूपिा मित्त्वाच्या घटनािंमध्ये सी नाइन्टी शसटस खूप ररलाएबल ठरली 

आि.े तुला माशितीये, ७.६३×२५ एमएम माऊसर काटेज ि ेखूप मोठ्या प्रमाणात 

बनवल ेजाणारे काटेज िोते. त्या काळच्या इतर काटेजेस ्पेिा ि ेखूप खोलवर घाव 

कराय .े नो विंडर, की १९३५ मध्य ेमाझ्या आवडी ी .३५७ मॅग्नम काटेज येण्याआधी 

िी खूप लोकशप्रय शपस्टल िोती!"  

 बोलून त्याने एक स्टील ी पट्टी शखिातून काढली. त्याला उभे पा  िोल्स 

िोते. सोबत काढलेल्या गोळ्या त्याने त्या िोल्समध्य ेलोड करायला सुरुवात केली. 

मी टरकलो. मला एक कळत नािी िा ि ेअसलिं सगळिं माझ्या समोर येऊन  

का करतो? 

 "ओटरडजनल काटेजेस"् लोड करता करता तो म्िणाला.  

 पण पाच ऐवजी ती  ार  िोतीत... एक गोळी गेली कुठे?...  

 त्याने अशतकाळजीपूववक ती स्टील ी पट्टी उभी करून त्या  ौकोनी 

पेटीमध्ये वरून खुपसली. तेव्िा माझ्या लिात आले, की ती पेटी म्िणजे मॅगझीन 



आि.े पा   गोळ्या त्यात बसतात. आशण आता  ार गोळ्या त्यात लोड झाल्या 

िोत्या. त्याने स्टील पट्टी जोराने खे ून बािेर काढली.  

 मला जेवढे मािीत आि े त्यानुसार तरी त्याकाळच्या ररव्िॉल्व्िसव े 

मॅगझीन्स शसलेंड्रीकल असायच्या. शपस्टल्स े मॅगझीन्सिी िडँलमध्ये  क्रफट केले 

जाय े, म्िणून  िी शपस्टल वेगळी िोती. 

"डचनी याला बॉटस कॅनन म्िणतात. याच्या या  ौकोनी मॅगझीनमुळे. या े 

िोलस्टरिी  ौकोनी बॉटस असतो म्िणून पण. तो आता मला बनवून घ्यावा लागेल." 

असे बोलत त्याने शपस्टल लोड केली आशण नेिमी प्रमाणे माझ्यावर एम केली.  

 मला माशित आि,े िा माझ्यावर गोळी नािी  ालवणार, पण यान ेअसे 

केले, की नेिमी  मी अस्वस्थ िोतो, कारण पुढे कािी तरी भयानक कळणार या ी 

ती खूण असते...  

  



माऊसर फायड्व 

 

 

  

 बाबाराव दसेाई यािं ी डेडबॉडी उद्यानात पडली िोती. पोशलसािं ा 

पिं नामा  ालू िोता. इतटयात शतथे शमस्टर वाघ आला. नेिमीसारख्या त्याला 

आवडणाऱ्या पोिाखात. िायली डेशलगेटेड केस असल्याने इन्वेस्टीगेिनच्या 

पशिल्या  टप्प्यात कशमिनरनी शमस्टर वाघला पा ारण केले िोते. वाघ डेडबॉडी ी 

पािणी करू लागला. 

 बाबाराव यािंच्या पाठीत कुणी तरी गोळी घातली िोती. बरे  रक्त गेले 

िोते आशण ते बऱ्यापैकी गोठलेले िोते. सािशजक क्रदसत िोते, की खून िोऊन बरा  

वेळ झाला िोता.  

"सकाळ े ७:१३ झालेत. रात्री ११ - ११:३० च्या दरम्यान खून झाला 

असावा. वेपेन सापडल?े" शमस्टर वाघने ररस्ट वॉ  पाित तेथील इिं ाजवला शव ारले.  

"नाही. शोध  ालू आि.े पण िटयता कमी आि.े" पोशलसाने माशिती 

पुरवली.  

"कशावरून?" 



"िॉग स्कॉड २ तास झाले िोध घेतािते, पण अजून यि नािी." 

"ओके!" आशण वाघने गालातल्या गालात कोणाला कळू नये असे शस्मत केले.  

"बॉिी िलवा!" तेथून शनघून जात शमस्टर वाघने सवाांना जवळ - जवळ 

ऑडवर  क्रदली.  

 झालिं! बाबारावािं ी डेडबॉडी अटॉप्सीसाठी पाठवून दणे्यात आली. शमस्टर 

वाघ आला काय आशण शनघून गेला काय? सगळे   िावून गेल ेिोते.  

 

  

 दसुऱ्या क्रदविी अटॉप्सी ा ररपोटव आला. वाघाला कशमिनरनी त्याच्या 

िडेकॉटवरवर  बोलवून घेतल.े शतथे अटॉप्सी ऑबजववर क्रफशजशियन, पॅथलॉशजस्ट 

ज्यान ेएटच्युअली अटॉप्सी केली, व िी केस िडँल करणारे कािी ऑक्रफससव उपशस्थत 

िोते.  

 वाघ केशबन मध्य ेआला व कशमिनरने बसण्यास सािंगण्या ी वाट न पािता 

त्याच्यासाठी ररकामी ठेवण्यात आलेल्या खु ी ा ताबा घेतला.  

"७.६३×२५ एमएम ी माऊसर काटेज त्यािंच्या स्पाईनल कॉडवच्या लिंबर 

व्िर्टवब्रेला छेदनू गेली आि.े" वाघ अटॉप्सी ररपोटव नजरेखालून घालत असताना 

कशमिनर त्याला सारािंि सािंगत िोते. 



"माऊसर! ििं?!" 

"िो. घावावरून लिात येते, की गोळी खूप जवळून मारली आि.े फ्रॉम 

शझरो शडस्टन्स. म्िणून  िरीरात गोळी सापडली नािी. िाईम सीनवर िोध  ालू 

आि.े स्पाईनल कॉडव इज व्िरेी वाईटल बॉडी पाटव. ब्रेन आशण स्पाईनल कॉडव शमळून  

तर सेंट्रल नव्िवस शसस्टीम बनत.े यामुळे  तर आपले बॉडी फिं टिन  ालते. ििंका नािी, 

की त्यािं ा जागी  मृत्यू झाला असेल." 

"माऊसर... इतकी जुनी शपस्टल आत्ता कोण वापरत असेल?" केसवर काम 

करणाऱ्या इन्वेस्टीगेिन टीम मधील एकाने प्रश्न केला? 

 यावर वाघ नुसता  िसला. नकळत . म्िणाला, 

"लिंबर व्िर्टवब्रे म्िणजे ररब केज व पेशल्वसला जोडणारे पा  व्िर्टवब्रे िोय 

ना?" 

"होय." शतथे असणारा अटॉप्सी ा ऑबजववर क्रफशजशियन उत्तरला, 

"लास्टच्या एल फाईव्ि म्िणजे पेशल्वस जवळच्या व्िर्टवब्राला गोळी लागली 

आि.े व्िर्टवब्रा ा इिंटेररअर, पोस्टेरीयर आशण रेटटम खूप  डॅमेज झाले आि.े आतडीिी 

फाटली आिते." एटसरेवर पॉईंट करून क्रफशजशियन म्िणाला. 

"गोळी ी रेंज काय" कशमिनरने प्रश्न केला. 



"शझरो शडस्टन्स आिे म्ििंटल्यावर सरळ रेर्ेत  असणार. नािी." शमस्टर 

वाघने ररपोटव मधून मान वर न बघता  बोलून टाकले. 

"हो." क्रफशजशियननी दजुोरा क्रदला. 

"यावरून एक गोष्ट तरी नक्की लिात येते, की कशल्प्रट बाबारावािंपेिा पा  

- सिा इिं  तरी उिं  असणार. शिवाय त्यािंच्या ओळखी ा असण्या ीिी िटयतािी 

आि.े" वाघने आपला अिंदाज वतववला. 

"तो माणूस ओळखी ा  असेल असे कािी जरुरी े नािी. कािीतरी कारण 

काढून ककिं वा किा ी तरी भीती घालून, ब्लॅकमेल करून अिा बऱ्या िा कारणािंनी 

अनोळखी व्यक्ती भेटायला बोलवू िकतो  की. बाबाराव दसेाई फ्रीडम फायटर आशण 

सक्रिय समाजसेवक िोते. यामुळे त्यािं े खूप लोकािंिी सिंबिंधिी याय े. त्यामुळे असा 

शनष्कर्व काढण्यात कािी अथव नािी." 

 नवखा ऑक्रफसर मध्ये  बोलून गेला तसा शमस्टर वाघने त्याला एक 

जळजळीत कटाि टाकला. शमस्टर वाघ े म्िणणे धुडकावण्या ी चििंमत कोणी करत 

नािी, जरी ते कोणाला पटले नािी तरी. आशण ि ेया नवीन ऑक्रफसरला मािीत 

नव्िते. शमस्टर वाघ े त्याच्याकडे असे पािणे कशमिनरच्या लिात आले आशण त्याने 

दटावून त्या ऑक्रफसरला गप्प केले. 

"नवीन खाडे, जरा िािंत बसा. शमस्टर शवजय वाघ कधी   ुकत नािीत."  



"पण सर मी फक्त त्यािंच्या तकाांतील कमजोर दवुा सािंशगतला. बाबाराव 

दसेाई स्वातिंत्र्य सेनानी व समाजसेवक जरी नसते, एक साधारण व्यक्ती असते, तरी 

त्यािंना एका अनोळखी व्यक्तीने भेटायला बोलावणे इतके कािी अवघड नािी..." 

"खािे! शवल यू िट अप?" कशमिनर त्याच्यावर ओरडले. 

"नाही कशमिनर. त्या े म्िणणे इतकेिी  ुकी े नािी." वाघ 

"पण शमस्टर खाडे," वाघाने आपला मो ाव नवीन खाडेकडे वळवला, "एक 

लिात घ्या, खुन्याने बाबाराव दसेाईं ा खून केलाय या ा अथव त्या ा यामागे कािी 

तरी मोरटव्ि असणार. आशण शजथे मोरटव्ि आि े शतथे यािं ा कधी न कधी सिंबिंध 

आला  असणार. नािी? रँडम्ली खुनी असा कोणालािी मारणार नािी ना! आशण 

तुम्िी म्िणताय तसा तो खुनी अनोळखी असेल, तर दसेाई त्याच्याकडे पाठ करून का 

उभे राितील. त्यािं ी िी क्रिया ि ेदिववते, की ते भेटायला गेलेल्या व्यक्तीसोबत त्यािं े 

अगदी  सिज व मोकळे ढाकळे सिंबिंध िोते. आशण एक, की अटॉप्सी ररपोटवमध्ये 

त्यािं ी खुन्यािी िातापाई झाल्या ी कािी  नोंद नािी. त्यािंच्या िरीरावर इतर 

कोणतीिी जखम नािी. ना त्यािंना खाली पाडून गोळी घालण्यात आली आि.े इट 

प्रुव्िज ्दटॅ ते ओळखीच्या  माणसाला भेटले िोते." शमस्टर वाघने एटसप्लेन केले.  

"डिटेल्स?" शमस्टर वाघने कशमिनरला शव ारले.  

"वय ब्यान्नव वर्े. उिं ी पा  फूट सात इिं . शब्ररटि सरकार शवरुद्ध वयाच्या 

सतरा - अठराव्या वर्ी  त्यािंनी सित्र लढा  ालू केला िोता. १९४१ मध्ये शब्ररटि 



जनरल ऑगस्टस या ा त्यािंनी एकट्याने  खून केला िोता. त्यािंना आजन्म 

कारावासा ी शििा सुनावण्यात आली िोती आशण स्वातिंत्र्यानिंतर  त्यािंना भारत 

सरकार कडून सन्मानाने मुक्त करण्यात आले. या पूवी पिंधरा वर्ाां े असताना त्यािंनी 

कािी बिंदकुा स्वातिंत्र्य सैशनकािंना पोिो वण्या े काम करताना ते पकडले गेले िोते 

आशण त्यािंना काळ्या पाण्या ी शििा सुनावण्यात आली िोती. पण ज्यावेळी त्यािंना 

अिंदमानला नेले जात िोते, त्यावेळी त्यािंनी कस ेबसे आपली सुटका करून घेतली व ते 

भूशमगत झाले. पुढे दोन वर्ाांनी त्यािंनी जनरल ऑगस्टसला ठार केले. तुम्िाला मािीत 

आि ेत्यासाठी त्यािंनी कोणते ित्यार वापरल ेअसेल?" 

 वाघने नकाराथी मान िलवली.  

"ब्रूमिडँल. माऊसर सी नाइन्टी शसटस! स्ट्रेंज! इज्नट इट?!" 

"येस इट इज!" वाघने दजुोरा क्रदला. 

"म्हणजे तिी  शपस्टल ज्याने त्यािं ा खून झाला?" ऑक्रफसरने आश्चयावने 

शव ारल.े 

"हो!" फफडजशयनने पुष्टी केली.  

"आडण शविेर् म्िणजे बाबारावािंना अटक झाली, तरी त्यािंनी ऑगस्टसला 

मारण्यासाठी वापरलेली माऊसर सापडली नव्िती."  



"पण एक गोष्ट अनाकलनीय आि.े बाबाराव दसेाई यािं ा गुन्िा इतका मोठा 

असून दखेील शब्ररटि सरकारने त्यािंना फािी किी क्रदली नािी." नवीन ी उत्सुकता 

 ाळवली िोती. त्याने प्रश्न केला.  

"बाबाराव यािं े वडील श्यामसुिंदर ि ेस्टील े मोठे व्यापारी िोते. त्यािंनी 

आपल्या मुलाच्या बदल्यात आपली सारी सिंपत्ती क्वीन एशलझाबेथच्या नािंवे केली 

िोती आशण शिवाय व्िाइस्राय अँगसला त्यातील कािी शिस्सा दऊेन क्वीनला 

समजवण्याबद्दल गळ घातली िोती. दसुरे मिायुद्ध  ालू िोते. ित्यारािंसाठी मोठ्या 

प्रमाणात स्टील लागणार  िोते. क्वीनने त्यािं े म्िणणे मान्य केले, पण बाबारावािंना 

मुक्त न करता त्यािंनी आजन्म कारावासात त्यािंना टाकल.े दसुरे मिायुद्ध  ालू 

असल्यामुळे बाबारावािंना सोडून दणेे शब्ररटि सरकारला श्रेयस्कर नव्िते. 

शब्ररटिािंबद्दल ी भीती लोकािंमधून नष्ट िोण्या ी िटयता िोती. म्िणून कडक 

नजरकैदते त्यािंना बिंद करण्यात आले. आपला मुलगा क्रकमान जीविंत तरी आि ेम्िणून 

मग श्यामसुिंदरिी तेवढ्यावर  समाधान मानून गप्प बसल.े सत्ते ाळीसला भारत 

स्वातिंत्र झाल्यावर ते नजर कैदतेून मुक्त झाले." शमस्टर वाघने एटसटेशन्सव्ि माशिती 

पुरवली. आशण उठून उभा राशिला, 

"ओके. आय एम टेककिं ग शलव्ि! बाय!" वाघ कशमिनरच्या केशबन मधून 

शनघून गेला.  



 बािरे तो एका ओळखीच्या ऑक्रफसर सोबत बोलत उभारला, पण त्या े 

लि आतील सगळ्यािंवर िोते. आवाज कािी येत नव्िता. पण कशमिनरला बोलताना 

तो पाहू िकत िोता.  

 कडमशनर नवख्या ऑक्रफसरला झापत िोते,  

'मूखाांसारखे मध्ये मध्ये बोलत जाऊ नका. िी केस मुख्यमिंत्री व गृिमिंत्री 

सीबीआयकडे सोपवणार आिते. िोम शमशनस्ट्री व खुद्द पिंतप्रधानिी या केसवर लि 

ठेऊन आिते. या ा शनकाल लागला नािी, तर त्यािंच्या खुच्याव धोटयात येऊ िकतात. 

शवरोधक टपून बसले  आिते. मीशडया पाठ सोडत नािी. सगळे त्यािंच्या अिंगािी 

आलिंय आशण आपल्या गळ्यािी. आपल्याला फक्त प्रायमरी इन्वेस्टीगेिन कराय े 

आि.े कािी क्रदवसािंत सवोच्च न्यायालयाच्या आदिेानुसार एक सशमती 

इन्वेस्टीगेिनसाठी स्थापन करण्यात येईल. तोपयांत आपण कािी तरी करून वेळ 

मारून न्याय ा आि.े वाघला काय कराय े ते करू द्या! मला आपल्या शडपाटवमेंटवर 

नाकतेपणा ा शिक्का नको आि!े जो कािी तपास कराय ा तो वाघला करू द.े 

समजलिं?' 

'म्िणून आपण आपली जबाबदारी सोडून गप्प बसाय े का सर?' नवीनने 

कशमिनरला  प्रश्न शव ारण्या े धाडस केले िोते. ते पाहून वाघच्या  ेिऱ्यावर शस्मत 

उमटल.े त्याला नवीन ी कतवव्यशनष्ठा आशण त्या ा करारीपणा आवडला िोता.  

"गेट आउट!" लालबुिंद िोऊन कशमिनर ओरडले. तो आवाज मात्र िडे 

क्वाटवरभर घुमला.  



 ते ऐकून शमस्टर वाघ पुन्िा िसला. पण त्याच्या सोबत ा ऑक्रफसर मात्र 

मोठ्याने द कला.  

"चल बाय!" म्िणत शमस्टर वाघने त्या ा शनरोप घेतला.  

"बाय!" ऑक्रफसरिी आपल्या कामाला पळाला. 

  



 चेसिंग क्रद फॅशमली 

 

 

 त्यािंनिंतर पुढ े कािी क्रदवस शमस्टर वाघ बाबाराव दसेाई यािंच्या कुटुिंब 

सदस्यािं ा पाठलाग करू लागला. कधी त्यािंच्यािी भेटून  ौकिी कराय ा. बाबाराव 

गेली ७ - ८ वर्े त्यािंच्या नातीच्या मुलीकडे प्रभाकडे रािाय े. पररशस्थती खूप  

गरीब. प्रभा ा नवरा िेखर एमआयडीसीतील एका फौंड्रीवर कामाला िोता.  

 फौंड्री ा मालक दिादिा - बाराबारा तास काम करून घेऊन कधी कधी 

ओव्िर नाईटिी राबवून घ्याय ा. पण पगार मात्र कधी  वेळेवर नािी. क्रदला, तर 

तो िी तुटपुिंजा. 

 ि ेआधी  शत्रकोणी कुटुिंब प्रभा, िेखर आशण त्यािं ी पा  वर्ाां ी मुलगी 

सिंस्कृती. कुटुिंब लिान असूनिी िेखरच्या पगारात त्यािं े  ालाय े नािी. तिात तीन 

मशिन्यािंपूवी बाबारावािं ी भर पडली िोती. त्यािंच्या देखभाली ा और्धा ा बोजा 

आता यािंच्यावर येऊन पडला.  

 मग प्रभा सुद्धा बाबाराव यािंच्या येण्याने मशिन्याभरात एका खेळणी 

बनवण्याच्या कारखान्यात नोकरी करू लागली. िेखरच्या  ओळखीने शतला ि ेकाम 

शमळाले िोते. दोन मशिने तर शतला सगळे शिकून घेण्यात  गेली. त्यामुळे शतला 

पगार बिंद  िोता. पण पुढे कािी आिा िोती.  



 

 डमस्टर वाघ कडून मला कळाले, की बाबाराव दसेाई यािं ा नातू 

मेल्यानिंतर त्यािंच्या पणतूने त्याच्या आई ी जबाबदारी त्याच्यावर आि ेआशण तो 

एकावेळी दोन म्िाताऱ्यािंना सािंभाळू िकत नािी असे सािंगून त्यािंना सािंभाळण्यास 

नकार क्रदला. त्यािं ा नातू मेल्यावर मग िेवट ी नातेवाईक िी प्रभा  उरली िोती. 

बाकी जे इतर नातेवाईक िोते तेिी त्यािंना सािंभाळायला तयार नव्िती. जास्तीत 

जास्त एक दोन आठवडे ठीक; रोज कोण सािंभाळणार? असे त्यािं े म्िणणे. कोणी तरी 

असेिी म्िणाले िोते, की िा म्िातारा मरत का नािी? एवढे जगून िा करणार काय 

आि.े बायको, मुलगा, सून, मुलगी, त्या ी मुले सगळी तर मेली. काय अमर पट्टा 

घेऊन जन्माला आलिंय काय ि ेथेडां कुणाला मािीत. ि ेऐकून  मग प्रभाला  त्यािं ी 

दरुवस्था पािवली नािी आशण शतने त्यािंना घरी आणले िोते.  

 

 प्रभा जमेल तिी त्यािं ी काळजी घेत िोती. शत ा नवरािी कािी कुणकुण 

करत नव्िता. पण ि ेक्रकती क्रदवस?... आशण ि ेबाबारावािंच्या िी लिात आलेले... 

 

 आशण एक क्रदवस बातमी थडकली. बाबारावािंच्या खुनाला  ार  क्रदवस 

झाले असतील आशण क्रदनेि या ािी मृत्यू झाला िोता. िा तो  बाबरावािं ा 

नातेवाईक िोता ज्याने बाबारावािंच्या मरणा ी कामना बोलून दाखवली िोती.  



 कसा मेला तो? की कोणी मारले असेल त्याला?  

 सुरवातीला कोणाला असा अिंदाज आला नािी, की बाबारावािंच्या खुना ा 

आशण यािंच्या मृत्यू ा कािी सिंबिंध असेल... पण पुढे िा त्यािं ा नातेवाईक आि ेअिी 

माशिती समोर आल्याने त्या दषृ्टीने तपास  ालू करण्यात आला िोता. या तपासात 

शमस्टर वाघ अग्रेसर.  

 क्रदनेिच्या बॉडीला तर लास्ट मोमेंटला श तेवरून खाली उतरवून शमस्टर 

वाघने अटॉप्सीसाठी पाठवले िोते. त्याच्या या वागण्यावर गावकरी, क्रदनेि े सिंबिंधी 

- नातेवाईक फार  खवळले िोते. पण शमस्टर वाघने कोणाच्या  नाराजीला भीक 

घातली नािी. पोशलसिी शमस्टर वाघसोबत असल्याने कोणी कािी आवाजिी काढला 

नािी निंतर.  

 सवव तपास युद्ध पातळीवर  ालू िोता. कशमिनरना िवी तिी  ालढकल 

करता येणिं िटय  िोतिं नव्ितिं. वरून त्यािंच्यावर खूप प्रेिर येत िोतिं. या  

गडबडीमुळे क्रदनेिच्या बॉडी ा अटॉप्सी ररपोटव कािी तासािंत  सगळ्यािंच्या समोर 

िोता. 

 यावेळी शमस्टर वाघ कोठे आि ेि ेकोणाला  मािीत नव्िते. ररपोटव त्याला 

मेल करण्यात आला...  

 क्रदनेि वय सदतीस वर्े. त्याच्या िरीरावर खोल असा घाव कुठे  नव्िता. 

एक छोटा कट त्याच्या डाव्या िातावर िोता. ज्यातून भळाभळ रक्त वाहून गेल ेिोते. 

आशण ओव्िर िमेोरेज (अशत रक्तस्रावा) मुळे तो मेला िोता.  



 पोशलसािंनी क्रदनेिच्या घरात इिंटेरोगेिन केल्यावर त्यािंना कळले िोते, की 

क्रदनेि ा मृत्यू झाला तेव्िा तो एकटा  घरी िोता. आशण फळे कापून घेत असताना 

त्याच्या िातावर घाव झाला िोता. घरात जागोजागी पडलेल्या रक्ताच्या डागािंवरून 

ि ेलिात येत िोते, की क्रदनेिने रक्त थािंबवण्या ा जमेल तो िरेक प्रयत्न करून पाशिला 

िोता, पण कािी उपयोग झालेला नव्िता. िेवटी तो फें ट िोऊन दवे्िाऱ्यासमोर पडला 

िोता. त्यान ेमुठ भरून िळद आपल्या घावात भरली िोती. पण रक्त थािंबले नव्िते.  

 ह े सगळे झाल्यावर दोन - तीन तासािंनी क्रदनेिच्या घरातील लोक जे 

परगावी दवेस्थानी गेले िोते, ते परतले. पाितात, तर क्रदनेि ी िी अवस्था. त्याला 

लगे  िॉशस्पटलला नेण्या ी लगबग - गडबड करण्यात आली िोती, पण कुणी एकाने 

तो सिंपला असल्या ी ग्वािी क्रदली िोती.  

 त्या व्यक्तीला बोलावून घेण्यात आले. 

 "तुम्िी कोण आशण क्रदनेि मेलाय ि ेतुमच्या लिात कस ेआले?"  

 आत्तापयांत सीबीआय ऑक्रफसर कार्तवक यान ेयेऊन केस िातात घेतली 

िोती. तो सवव इन्वेस्टीगेिन ररपोटव गठीत केलेल्या सशमतीसमोर सादर करणार िोता. 

आशण सीबीआय इन्वेस्टीगेिन टीम ा इिं ाजव िोता. आल्या - आल्या त्याच्या टीमला 

कशमिनर कडून ब्रीफ क्रदला गेला िोता. आशण त्यािंनी इथून पुढे केस िाती घेतली 

िोती. पण कशमिनर व त्यािं ी टीम सुद्धा सोबत काम करणार िोती.  

 कार्तवकने त्या व्यक्तीला प्रश्न केला िोता.  



 "मी रवी पवार. पुढच्या गल्लीत पाटील दवाखाना आि ेशतथे मी किं पौंडर 

म्िणून काम करतो."  

 "आय सी!" 

 

कशमिनर ी केशबन, कार्तवकने सशवस्तर सगळे पिाय े म्िणून शमरटिंग 

घेतली िोती... 

 "क्रदनेिच्या रक्तात 'वॉरफरीन' नािंवा े मेशडसीन सापडले आि.े ब्लड 

टलॉरटिंग शडसऑडवरसाठी ि ेऔर्ध क्रदले जाते. असे क्रदसते, की त्याच्या रक्तात गुठळ्या 

िोत असाव्यात आशण त्यासाठी त्याला ि े और्ध  ालू असावे. त्याने जखम 

िोण्याआधी नुकते  ि ेऔर्ध घेतल ेअसावे. म्िणून  त्या े रक्त विाय  ेथािंबले नािी. 

आशण खूप रक्तस्राव झाल्याने तो मेला." पॅथलॉशजस्टनी क्रदनेि ा अटॉप्सी ररपोटव ब्रीफ 

केला. 

"आता िी ब्लड टलॉरटिंग काय भानगड आि?े"  

मीशडया आशण ह्युमन राईट्सवाल्या लोकािंच्या प्रश्नाच्या भशडमाराला 

नुकते  तोंड दऊेन आलेले कशमिनर वैतागले िोते. 

"युज्वली ब्लड टलॉट्स ि ेफायद्या े  असते. त्यामुळे  तर जखम झाली, 

की कािी वेळाने आपले रक्त विाय े थािंबते. पण या ी गरज नसतानािी जेव्िा 



रक्ताच्या गुठळ्या व्िायला लागतात, तेव्िा ते धोकादायक ठरते. यामुळे स्ट्रोक ककिं वा 

िाटव अटॅक िोण्या ा सिंभव असतो."  

"कशमिनर, क्रदनेिला असा कािी आजार िोता का या ी  ौकिी करा." 

कार्तवकने फमावन सोडले. 

"नवीन!" कशमिनरनी त्यािंच्या कोटावत आलेला बॉल खाली पडून न दतेा 

तसा  नवीनच्या कोटवमध्ये पोिो वला. 

"येस सर!" म्िणून एक कडक सॅल्युट ठोकून नवीन िी पुढ्यात आलेली नवीन 

कामशगरी पार पडण्यास शनघून गेला. 

 

 नवीन गाडी स्टाटव करणार इतटयात, 

"िाल आय?" कोणीतरी प्रश्न शव ारला. 

नवीनने का  खाली करून पाशिले. गाडीबािरे शमस्टर वाघ उभा िोता. 

नाखुर्ीने  नवीनने दार उघडले. 

"या बसा." 

 

दोघािंनी क्रदनेिच्या घरच्यािंकडे आशण त्यािंच्या माशितीनुसार त्यािंच्या 

फॅशमली डॉटटर मोिन पाटीलकडे  ौकिी केली या सगळ्यात त्यािंनी रवी पवार या 

त्या  शटलशनकमध्ये काम करणाऱ्या किं पौंडरला सोबत घेतले. मोिन पाटीलला ते 



भेटले, तेव्िा क्रदनेिला ब्लड टलॉरटिंग शडसऑडवर असल्या े नक्की झाले. आशण िी केस 

मागी लागली(?) 

 पण आता याला मडवर म्िणाय े, की अशटसडेंटल डेथ ि ेठरवणे मुशश्कल 

झाले िोते. क्रदनेिच्या  िलगजीपणामुळे त्या ा मृत्यू झाल्या े समोर आले. त्यामुळे 

सध्या तरी याला अशटसडेंट कशन्सडर करून पुढील इन्वेस्टीगेिन  ालू ठेवण्या े 

कार्तवकने ठरवले, पण क्रदनेि ी डेडबॉडी त्यािंच्या नातेवाईकािंकडे न सोपवता 

मॉगवमध्ये  शप्रजव्िव करून ठेवण्यात आली. िा कार्तवक ा  शनणवय िोता.  

 ही केसच अिी िोती, की कोणाच्या भावना दखुावल्या जातील या ा 

शव ार करत बसणे श्रेयस्कर नव्िते आशण ि ेकार्तवक जाणून िोता. त्याला कुठे तरी 

अजूनिी ििंका येत िोती, की िा खुन  असावा. आशण जरी नसला, तरी त्याला 

कोणती ररस्क घ्याय ी नव्िती. त्याने स्वतःिी मॉगव मध्ये जाऊन क्रदनेि ी डेडबॉडी 

पाशिली िोती. त्यालािी कािी सशस्पशियस पाितािणी तरी वाटले नव्िते.  

 आशण पुढे आणखी एका मृत्यू ी बातमी येऊन थडकली. बाबाराव 

दसेाईंच्या  कुटुिंबातली. आशण सवाां ा मो ाव त्या घटनेकडे वळला.  

  

 



बाबाराव दसेाई यािंच्या पणतू ी शवरेन ी आई वारल्या िोत्या... 

बाबारावािं ी नातसून लीलावती. जीच्यामुळे  त्यान े बाबारावािंना सािंभाळण्यास 

नकार क्रदला िोता.  

 मधल्या काळात शमस्टर वाघ  ौकिीसाठी यािंच्याकडे आला िोता. 

त्याच्या कडून  िी बातमी पोशलसािंपयांत पोिो ली िोती.  

 शमस्टर वाघला कार्तवक, कशमिनर आशण त्यािं ी इन्वेस्टीगेिन टीम 

िॉशस्पटलला भेटले. न्यूरो सजवरी िॉशस्पटल िोते ते. िॉशस्पटलच्या  ीफ सजवनला 

भेटल्यावर त्यािंना लीलावतीबाईं ी केस शिस्ट्री समजली. तो पयांत शवरेनला स्टँडबाय 

ठेवल ेिोते. त्याच्या सोबत वाघ आशण एक सीबीआय ऑक्रफसर िोते. वाघ शवरेनकड े

पाहून शस्मत करत िोता. शवरेनला त्या े असे पािणे असह्य झाले आशण त्याने खाली 

मान घातली.  

 

 शवरेन  ेवडील रमाकािंत मेल्यावर त्या ा लीलावतीबाईंना खूप मोठा धक्का 

बसला िोता. या इमोिनल ट्रोमामुळे  त्यािंच्या मेंदतू कळ मारायला सुरू झाली. ती 

इतकी शवकोपाला गेली, की त्यािंना या िॉशस्पटलमध्ये ऍडशमट करण्यात आले िोते.  

 त्यािंना ब्रेन कॅन्सर असल्या े शनदान झाले िोते. थडव स्टेज. अगदी  नाजूक. 

तरी सजवन्सनी त्यािंना ऑपरेट केले िोते. सजवरी सटसेसफुल झाली िोती. पण त्या 

ररकव्िर िोत नव्ित्या. त्यािंना मेंदतू 'एनाप्लॅशस्टक एस्ट्रोशसटोमस' नािंवा ा टु्यमर 

झाला िोता. िा टु्यमर बरा िोणारा नािी. तो वाढत  राितो. पण सजवरी, 



क्रकमोथेरपी (केशमकल मेशडकेिन) ककिं वा रेशडएिनच्या ट्रीटमेंटने याला आटोटयात 

ठेवता येते.  

 ऑपरेिन झाल्या निंतरिी गेली दोन मशिने त्या व्िेंरटलेटरवर  िोत्या. 

ऑपरेिन ठीक झाल्याने व इतर ट्रीटमेंट्सिी  ालू असल्याने त्या जगतील वा तील, 

बऱ्या िोतील या आिेवर शवरेन िोता, पण तसे कािी  िोत नव्िते. िेवटी व्ह्याय े 

ते झाले िोते.  

 

 डवरेनची  ौकिी  ालू झाली. त्याला व त्याच्या बायकोला सजवनच्या 

केशबनमध्ये  बोलावून घेतले िोते. त्या ी बायको रमा तर रडून अधवमेली झाली 

िोती. सासू े असे जाणे शतला धक्का दऊेन गेल्या े क्रदसत िोते. शत  ेआई - वडील व 

बाकी े नातेवाईक एव्िाना िॉशस्पटलमध्ये जमा झाले िोते.  

 डवरेन कडून माशिती शमळाली, की रमाकािंत त्या े वडील जाण्याच्या 

आधीपासून त्याच्या आईच्या लीलावतीबाईंच्या डोटयात कळ मारायला  ालू झाली 

िोती. पुढे तर उलट्यािी. पण त्यािंनी क्रकरकोळ कािी तरी असेल म्िणून लि क्रदले 

नव्िते. डोकेदखुीच्या, शपत्ताच्या गोळ्या घेऊन त्या आपले दखुणे तात्पुरते बरे 

करायच्या. आशण इतके गिंभीर कािी असेल असा कोणाला अिंदाज  आला नव्िता, 

कारण लीलावतीबाईंना ऍशसशडटी ा त्रास िोता व त्यामुळे सतत डोके दखुत असेल, 

उलटी ा त्रास िोत असेल म्िणून कोणी  आशण त्यािंनीिी लि क्रदल ेनव्िते. बऱ्या दा 

त्या गोष्टी शवसरायच्या, त्यािं ी नजर कमजोर झाली िोती, त्यािंना कोऑडीनेिन 



करण ेअवघड जाय े व स्वतः ा तोल सिंभाळणेिी त्यािंना िटय व्िाय े नािी. पण ि े

सगळिं वय परत्वे िोत असले अस े सवाांना वाटल ेिोते. खरे तर िी एस्ट्रोशसटोमा ी 

लिण ेिोती. ज्याकडे सवाांनी  दलुवि केले िोते.  

 रमाकािंत वारल्याच्या धटटयाने जेव्िा लीलावतीबाई घेरी येऊन पडल्या, 

तेव्िा एका शटलशनकमध्ये नेल्यावर तेथील डॉटटरला कािी ििंका आली आशण त्याने 

शललावतीबाईं  ेएमआरआय स्कॅन करण्या े रेकमेंड केल्यानिंतर ते या िॉशस्पटलला 

आले िोते. स्कॅचनिंगनिंतर त्यािंना एनाप्लॅशस्टक एस्ट्रोशसटोमस असल्या े शनदिवनास 

आले िोते.  

 

 एस्ट्रोशसटोमा िा ग्रेड थ्री ब्रेन टु्यमर आि े जो सेरेब्रेम (सेंट्रल नव्िवस 

शसस्टीम ा सवावत वर ा भाग) मधील ताऱ्याच्या आकाराच्या शग्लयल सेल्समध्ये 

तयार िोते, ज्याला एस्ट्रॉसाइट्स म्िणतात. ि ेब्रेन (मेंद)ू व स्पाईनल कॉडव (पाठी ा 

कणा) मध्ये शस्थत असते. ि ेनव्िवस रटिूजना न्यूरट्रिन पोिो वण्या े काम करते व 

ब्रेन व स्पाईनल कॉडववर िोणारे मोठे आघात ररपेयर करण्या ेिी काम करते. २० - 

४०% एस्ट्रॉसाइट्स ा भाग िा शग्लयाने प्रमाशणत असतो. शग्लयाला सेंट्रल नव्िवस 

शसस्टीम ा ग्लू म्ििंटले जाते. ि ेव्िाईट मॅटर (यात इलेशटट्रक इम्पल्स े वािक नवव सेल 

बॉडीज ककिं वा न्यूरॉन असतात. ि ेग्रे मॅटर  े शवशवध भाग कनेटट कराय े काम करते 

व ि ेकण्याच्या आतील बाजूस असते) आशण ग्रे मॅटर (यात नवव फायबसव ककिं वा एटसॉन 

असते. शवशवध न्यूरॉन्स, स्नायू व ग्रिंथींना मािीत पुरवण्या े काम ि े करते व ि े



कण्याच्या बािरेील बाजूस असते) या दोन्िी रटिूज् मध्य ेअसते. सेंट्रल नव्िवस शसस्टीम 

या दोन रटिूज् पासून बनलेली असते.  

 एनाप्लॅशस्टक एस्ट्रोशसटोमस िा ग्रेड थ्री एस्ट्रोशसटोमा (िाय ग्रेड 

एस्ट्रोशसटोमा) आि.े ग्रेड तीन व  ार े एस्ट्रोशसटोमस ि े वेगाने वाढणारे व 

अशतघातक असतात. त्यामुळे ते कॅन्सरस असतात. आशण म्िणून  टयुरेबल नसतात.  

 

 शवरेनच्या वागण्यातून क्रदसून येत िोते, की त्याला अतीव दःुख झाले आि.े  

 इन्वेस्टीगेिन केल्यावर समजल,े की शललावतीबाईं े व्िेंरटलेटर कुणी तरी 

बिंद केले िोते. त्या कोमात असल्याने सािशजक  ि ेकोणाला लवकर समजले नािी. 

आशण कळले तेव्िा खूप उिीर झाला िोता.  

 जनरल आयसीयू मधील व सोबत िॉशस्पटल मधील सवव एक अन् एक 

सीसीटीव्िी फुटेज  ेक करण्यात आले. सिंियास्पद असे कािी  आपडल ेनािी. शमस्टर 

वाघ तेवढा िरेक फुटेज मध्य े वारिंवार क्रदसत िोता. कार्तवकला त्यामुळे शमस्टर 

वाघवर  सिंिय आला. म्िणून आत्तापयांत गप्प असलेला व लीलावतीबाईंच्या 

इन्वेस्टीगेिनमध्ये भाग न घेतलेला शमस्टर वाघ मौन तोडून बोलला. त्यान ेजनरल 

आयसीयू े रात्री एक वाजून छत्तीस शमशनटािं े फुटेज रन करायला सािंशगतले.  



 यात शवरेन व्िेंरटलेिनपािी कॅमेऱ्याकडे पाठ करून उभा असलेला क्रदसत 

िोता. कािी सकेिं दात तो त्याच्या डाव्या बाजूला आईकडे वळला आशण तो पाणी पीत 

असताना क्रदसला.  

"हा नक्की काय प्रुव्ि करण्या ा प्रयत्न करतोय? नीट बघा तो जाणून बुजून 

आपण पाणी पीत असल्या े दाखवतोय. झुम ऑन द व्िेंरटलेटिन मिीन. त्या े 

स्वीट्  शवरेन पाणी घेण्याआधी ऑन िोते आशण तो पाणी शपताना बिंद आि.े आता 

काय प्रश्न शव ाराय े ते शवरेनला शव ारा. मला नािी!" शमस्टर वाघने कार्तवकला 

दटावल.े त्याच्या तीक्ष्ण नजरे ी व सावधशगरी े ि ेदिवन िोते.  

 

 शमस्टर वाघच्या तीक्ष्ण नजरेतून िी सुक्ष्म गोष्ट सुटली नव्िती. त्याला 

शवरेनवर आधीपासून  ििंका आली िोती. त्याने पूवी केलेल्या शवरेनच्या  ौकिी मध्य े

कधी तरी  ुकून शवरेन आई लवकर गेली तर बरे िोईल असे बोलून गेला िोता. आशण 

म्िणून  शललावतीबाईं मेल्यानिंतर शमस्टर वाघ शवरेनकडे पाहून सतत शस्मत करत 

िोता.  

 

 कार्तवक ा एक  सणसणीत िात शवरेनच्या कानाखाली पडल्यावर 

शवरेन ा धीर सुटला आशण तो सगळी गुशपते फोडू लागला... 

"आईच्या ऑपरेिनसाठी आशण आता शतच्या ट्रीटमेंटसाठी खुळ्यासारखा 

पैसा वाया गेला िोता. मी एक साधारण माणूस तीस िजाराच्या नोकरीत काय काय 



बघणार िोतो. जे काय िोतिं ते सगळिं तर रट्रटमेंटसाठी शवकून बसलो. वरून कािी 

कजविी झाले. आता असह्य झालिं िोतिं. कुठून आणणार िोतो मी पैसे?" शवरेन िमसून 

रडत रडत सगळिं कशथत करत िोता. 

 त्याची बायकोही हिंदके दते  िोती. कदाश त िा सगळा प्रकार शतला 

आधीपासून मािीत असावा. कारण शमस्टर वाघला शतच्या रडण्यात काळजी मात्र 

वेगळ्या  गोष्टी ी वाटत असल्या े जाणवून गेल ेिोते.  

"अरे मग डॉटटरना सािंगून रीतसर तू व्िेंरटलेटर काढू िकत िोतास. 

त्यासाठी ि ेकरण्या ी काय गरज िोती?"  

ि ेऐकून कार्तवकच्या डोटयात शतडीक गेली िोती. तो शवरेनवर ओरडला 

आशण त्या  शतररशमरीत त्याने आणखी  ार - पा दा शवरेनला कािंफडवले. 

 डवरेन खाली कोसळला. त्या ी बायको रमा त्याला सावरण्यासाठी पुढे 

सरसावली. पण कार्तवकच्या इिाऱ्यावर एका लेडी ऑक्रफसरने शतला बाजूला ओढले. 

शत ा आिोि कािी कमी झाली नािी. ती लेडी ऑक्रफसरच्या क ाट्यातून सुटण्या ा 

प्रयत्न करत िोती. लेडी ऑक्रफसर ी पकड इतकी मजबूत िोती, की शत ा तो प्रयत्न 

फोल ठरला.  

 कार्तमकने शतच्या रडण्याला कािी  भीक घातली नािी. त्याने एका 

ऑक्रफसरला इिारा केला. त्या ऑक्रफसरने पुढे िोऊन शवरेनला उभा केला. शवरेन 



त्या ा आधार शमळूनिी धडपडत  िोता. तो नीट शस्थर झाल्यावर कार्तवकने एक 

जोरदार ठोसा त्याच्या पोटात लगावला. 

"बोल साल्या!" कार्तवक ओरडला. 

 ि ेसगळिं िॉशस्पटलमध्ये   ालू िोते. पण कार्तवकला थािंबवण्या े धाडस 

त्याच्या िूर  ेिऱ्याकडे पाहून कोणी  करत नव्िते. 

"मी... मी... बऱ्याचदा..." शवरेनला बोलण्याशिवाय गत्यिंतर नव्िते. तिा 

पररशस्थतीतिी तो सािंगू लागला, 

"डॉटटरना याबद्दल वारिंवार सािंगण्या ा... सािंगण्या ा प्रयत्न केला. पण... 

पण त्यािं े म्िणणे िोते, की... की तुम े म्िणणे आम्िी मान्य करू. पण मग... मग 

तुमच्या आईला घरी... घरी कािी झाले, तर... तर आम्िी ती जबाबदारी घेत नािी... 

त्यामुळे तुम्िाला डेथ सर्टवक्रफकेटसाठी आमच्याकडून कसली ... कसली  मदत 

िोणार नािी... आशण डेथ सर्टवक्रफकेट तर... डॉटटरािंच्या... डॉटटरािंच्या सर्टवक्रफकेट 

शिवाय डेथ सर्टवक्रफकेट गव्िनवमेंट इि ूकरत... करत नािी. आशण आई े इन्िुरन्स े 

पैसे शमळवण्यासाठी मला... मला शतच्या डेथ सर्टवक्रफकेट ी गरज िोती... िोती... 

म्िणून... म्िणून मला ि.े.. करावे... करावे लागले..."  

 डवरेन जसा जसा सारा खुलासा करत िोता, तसे तसे कार्तवकच्या डोटया ी 

िीर तट्ट फुगत िोती. 



"मला... मला ठाऊक िोते. पणजोबािंच्या खुना ा तपास  ालू असल्याने 

माझे ि ेअसे करण ेखूप ररस्की आि,े पण माझ्याकड े पैसेिी सिंपले िोते. माझ्याकडे 

दसुरा कोणता पयावय नव्िता. कजाव ा बोजा वाढत िोता. व्िेंरटलेटर बिंद िोण ेिी 

िॉशस्पटल ा िलगजीपणा आि ेअसा कािंगावा करून यािंच्याकडून िवी ती रक्कम 

उकळणे व डॉटटर े ओथेन्टीक सर्टवक्रफकेट सुद्धा शमळवणे िा माझा प्रयत्न िोता..." 

 शवरेन ा िा प्लॅन कदाश त यिस्वी झाला दखेील असता, जर शमस्टर वाघ 

शतथे पशिल्यापासून उपशस्थत नसता तर... आपल्या िॉशस्पटल े रेप्युटिन 

जपण्यासाठी ि ेप्रकरण दाबण्या ा िॉशस्पटलने पुरेपूर प्रयत्न केला असता. आशण शवरेन 

िॉशस्पटलकडून पैसे उकळण्यात यिस्वी झाला असता. 

 डवरेन े ि े स्पष्टीकरण ऐकून तर कार्तवक े डोके  क्रफरले. त्या  मेंटल 

अनकॉशन्ियसनेसमध्ये त्याने जोरदार ठोसा शवरेनच्या जबड्यावर मारला. शवरेन ा 

जबडा शडसलोकेट झाला. तो जोरात जशमनीवर आदळला आशण त्याच्या तोंडातून 

भळाभळा रक्त वाहू लागले. त्याला धरलेला ऑक्रफसरिी भेलकािंडे खात दरू जाऊन 

आदळला. आता पयांत रडत असलेली रमा ि ेदशृ्य पाहून लेडी ऑक्रफसरच्या िातात  

बेिुद्ध झाली. पण आता मात्र इतका वेळ िािंत असलेले इतर ऑक्रफससव आशण 

कशमिनर कार्तवकला सावरून बािरे घेऊन गेल.े शमस्टर वाघ मात्र तेथे  उभा िोता. 

शवरेनला ट्रीटमेंटसाठी घेऊन जाताना पिात. रमालािी दसुऱ्या स्टे्र रवर टाकून तेथून 

नेण्यात आले. 



 या भयानक कॉशन्स्परसीमधील एक केस तरी सॉल्व्ि झाली िोती. मागी 

लागली िोती. आशण तीिी शमस्टर वाघमुळे! 

 पण ि ेप्रकरण एवढ्यावर थािंबणारिं नक्की  नव्िते... 

  



फ्यू मोअर डथे्स ्

 

 

 मध्यरात्री कधी तरी शवरेन मरण पावला िोता. आता ि ेप्रकरण जास्त  

श घळत जात िोते. म्िणून मग कार्तवकने शनणवय घेतला, की शवरेन ी पोस्टमाटवम 

इथे  डेंटल िॉशस्पटलमध्ये िोईल. त्याला जॉ सजवरी साठी इथे आणण्यात आले िोते. 

िुद्धीवर आल्यावर रमालािी इथे  आणले गेले िोते.  ीफ सजवन, डीन,  ेअरमन, 

िॉशस्पटल ओनर सवाांनीनी आडकाठी करण्या ा प्रयत्न केला, पण त्यािंना दटावून, 

धमकी दऊेन, भीती घालून गप्प केले गेले. त्यािंनािी िािंत बसण्याशिवाय पयावय 

नव्िता . कारण त्यािंनी जास्त  आडवे लावले असते, तर त्यािं ी ओथेररटी ककिं वा 

लायसने्स कॅन्सल िोण्या ी भीती िोती . िेवटी युद्ध पातळीवर ि ेप्रकरण िाताळले 

जात िोते. आशण पिंतप्रधानािंपासून मुख्यमिंत्रींपयांत सवव  यात लि घालून िोते. िेवटी 

त्यािंनी परवानगी क्रदली. 

 असे करण्यामागे कार्तवक ा तकव  िोता, की इथे  जर अटॉप्सी झाली, 

अटॉप्सीसाठी शवरेन ी बॉडी नेण्याच्या मधल्या काळात शवरेनच्या डेडबॉडीिी कािी 

छेडखाणी िोण्या ी िटयता खूप  कमी िोते. कार्तवकला आता कोणतीिी ररस्क 

घ्याय ी नव्िती.  



 खरे तर या मागे दसुरेिी कारण िोते. शवरेन ी बायको रमािी शवरेनला 

ठेवण्यात आलेल्या िॉशस्पटलच्या जनरल वॉडव मधील बाथरूम मध्ये मेलेली आढळली 

िोती... 

  

 दोघािंच्यािी आटॉप्सीज् एका वेळी करण्यात आल्या. बाबाराव देसाईंच्या 

अटॉप्सी ा इिं ाजव असलेला क्रफशजशियन यािी अटॉप्सीज् सुपरवाईज करत िोता.  

 काही तासािंत  अटॉप्सीज ा ररपोटव आला. शमळण्यासारखे जास्त कािी 

नव्िते . म्िणून  पोस्ट माटवम लगे  उरकला िोता.  

 ररपोटववरून समजले, की शवरेन ा मृत्यू अनेस्थेशियाच्या ओव्िर डोसमुळे 

झाला िोता आशण त्याच्या मृत्यूच्या दोन तास आधी त्याच्या बायको ा रमा ा मृत्यू 

झाला िोता. शतने बाथरूममध्ये आपल्या िाता ी िीर कापून घेतली िोती.  

 पतीच्या अपराधा े ओझे सिन न िोऊन शतने आत्मित्या केली असल्या ा 

शनष्कर्व काढण्यात आला. कारण तो खून असल्या ी कािी  लिण ेक्रदसत नव्िती.  

 कार्तवकलािी बाबारावािं ा खुनी पकडणे अशधक गरजे े असल्याने त्याने 

रमा ा शवर्य शतथे  थािंबवला. प्रश्न राशिला िोता तो शवरेनच्या मृत्यू ा. त्याला 

अनेस्थेशिया ा ओव्िर डोस कसा झाला? ि ेिोधून काढणे आता िमप्राप्त िोते. 

 िॉशस्पटल मधील सवाां ी  ौकिी करण्यात आली. शवरेनच्या 

दखेभालीसाठी असलेल्या नसेस व त्या ी ट्रीटमेंट करत असलेल्या डॉटटर या े 

इिंटेरॉगेिन करण्यात आले. पण कुणा ी   ूक आढळून आली नािी. पुन्िा सारे 



सीसीटीव्िी फुटेज तपासण्यात आले. त्यामध्येिी कािी  सिंियास्पद नव्िते. शमस्टर 

वाघिी यावेळी कािी करू िकला नािी.  

 पण त्याने एक गोष्ट मात्र सवाांच्या शनदिवनास आणून क्रदली, की अटॉप्सी 

ररपोटव मध्य ेसािंशगतल्याप्रमाणे शवरेन ा मृत्यू अनेस्थेशियाच्या ओव्िर डोसमुळे झाली 

असे म्ििंटले गेले असले, तरी त्या ी मात्रा िी नॉमवल  िोती. त्याला एटसेशसव्ि 

अनेस्थेशिया देण्यात आला नव्िता. ऑपरेिन वेळी त्याला लोकल अनेस्थेशिया 

दणे्यात आला िोता आशण त्यामुळे तो पूणव बेिुद्धावस्थेत िोता. कदाडचत म्िणून निंतर 

त्याला जो अनेस्थेशिया ा डोस दणे्यात आला तो त्याच्या प्रकृतीला तो अनेस्थेशिया 

मानवला नसेल असा शमस्टर वाघने काढलेला शनष्कर्व.  

 कार्तवकने मारलेल्या ठोिामुळे शवरेनच्या जबड्या ी करकोळ सजवरी 

करावी लागली िोती. त्यासाठी  त्याला अनेस्थेशिया दणे्यात आला िोता. 

सजवरीनिंतर आठ तास तो बेिुद्धावस्थेत  िोता. उठल्यानिंतरिी त्या ा जबडा खूप 

दखुत िोता. पण घडलेले कािी त्याला आठवत नसल्याने तो भ्रशमष्टासारखा वागत 

िोता. त्याला खूप त्रास िोत िोता म्िणून त्याला पुन्िा एकदा अनेस्थेशिया दणे्यात 

आला िोता. आशण ि े ीफ सजवनच्या परवानगीने  झाले िोते. यात कोणता धोकािी 

नव्िता. पण शवरेन मेला िोता. ि ेकोणालािी अपेशित  नव्िते. 

 िेवटी कार्तवकच्या या मोठ्या  ुकीमुळे त्याला ताबडतोब या केसवरून 

िटवण्यात आले. आशण पयावयाने सिंपूणव सीबीआय टीमलािी. पण िी बातमी कुठेिी 

लीक िोऊ नये या ीिी पुरेपूर काळजी घेण्यात आली.  

 



 इथे केस अशजबात  पुढे सरकत नव्िती, पण मृत्यू वर मृत्यू मात्र िोत िोते. 

आशण दसुरीकडे आणखी एक कडी या केसला जोडली जात िोती. दसुऱ्या अिंगाने या 

केस ी  ौकिी  ालू िोती.  

 केस पुन्िा कशमिनरच्या ताब्यात आली िोती. बाबाराव ि ेसमाजसेवक 

म्िणूनिी काम कराय े आशण त्यािंच्या या कायाव ा खूपिा 'कायवकत्याांना' त्रास झाला 

िोता. त्या दशृष्टकोनातून आता केस ा शव ार  ालू झाला िोता.  

 प्राथशमक  ौकिी अिंती तरी यातील कुणी  त्यािंना धमकी क्रदल्या े कािी 

आढळून आले नािी.  

 पण बाबू सुतार नािंवाच्या एका माणसा ी आशण बाबारावािं ी कािी 

मशिन्यािंपूवी भर रस्त्यात भािंडण झाल्या े पोशलसािंना समजले.  

िा बाबू सुतार क्रदसायला  खवट माणूस. वय साधारण  ाळीस - 

पिं े ाळीस. गावािंत या े दोन दकुान गाळे. बरोबर. मलािी जेव्िा कळले तेव्िा आधी 

असे  वाटल,े की दकुान गाळे असण ेिा कािी गुन्िा नािी. मग ते का भािंडले असतील.  

 निंतर शमस्टर वाघ कडून  मला कळाले, की त्या े जुगारा े अड्डे आिते. 

गेचमिंग पालवर. त्या ा िा व्यवसाय लायसन्स्ड् आि.े म्िणजे असे म्ििंटले तरी जाते. पण 

शतथे येणारे लोक ज्या योग्यते े (लायकी े) असतात यामुळे गल्लीतील इतर लोकािंना 

त्या ा त्रास व्िाय ा म्िणून  बाबाराव बाबूला बोलले िोते.  



 बाबू े म्िणणे िोते, की माझ्याकडे येणारे लोक कसिेी असोत. असतात 

तर त ेमाझे कस्टमर. आशण मी माझ्या कस्टमरला कािी  बोलू िकत नािी. आशण 

यावरून  दोघािं ी जुिंपली िोती. या बाबू  ेबाजूच्या दोन गावािंतिी शमळून तीन 

'गाळे' आिते. क्रदवसाला नािी म्ििंटले तर  ार - पा  लाखािं ा 'गवणा' तरी नक्की  

गोळा िोतो अिी शमस्टर वाघने मला माशिती पुरवली. ि ेसािंगत असताना त्याच्या 

 ेिऱ्यावरील भाव मला सािंगत िोते, त्याला मी क्रकती बावळट वाटलो िोतो त्यावेळी.  

"काय? मला या गोष्टी मािीत नािीत... आशण ते  ािंगलिं  नािी का?" मी 

त्याला प्रश्न केला. 

 यावर तो नुसता  िसला. 

 

 बाबू सुतारला आत घेण्यात आले. बाबू सुतार े क्रिशमनल रेकॉडव काढण्यात 

आले. तसा तो कोरा िोता. कािी क्रिशमनल रेकॉडव नािी.  

 िा फक्त एका टेरररस्टच्या स्टेटमेंटमध्ये त्या ा उल्लेख रेकॉडव झाला िोता. 

पण त्यालािी कािी वर्े झाली िोती. 

 टेरररस्ट ा सिंदभव या केस मध्ये येता . िोम शमशनस्ट्रीच्या आदेिानुसार 

तातडीने आयबीला यामध्ये ओव्िर द नाईट इन्टलूड् करण्यात आले.  

 िी केस मोस्ट इक्रफशियन्ट आयबी ऑक्रफसर वरूण शत्रपाठी यािंच्याकडे 

सोपशवण्यात आली. िी इज ्२००९ बॅ  पुलीस ऑक्रफसर फ्रॉम मिाराष्ट्र कॅड्रे. 



केसची धुरा पुन्िा कशमिनर कडून वरुणकडे सोपवण्यात आली. 

कशमिनरला ि ेतसे मानवणारे  िोते. कशमिनर राम िंद्र चििंद ेि ेकाम ुकार नक्की  

नव्िते. पण िी केस  इतकी जरटल आशण नाजूक िोती, की त्यािंना ते इिं ाजव असताना 

ती अनसॉल्व्ह्ड रािणे मान्य नव्िते. त्यामुळे या केस ी जबाबदारी दसुऱ्या कोणावर 

तरी जाण ेत्यािंना तसे नािरकती े  िोते. 

 आल्या आल्या पशिले वरूणने बाबूला इिंटेरोगेिनसाठी आत घेतले. 

इिंटेरोगेिन रूममध्ये दोघे  िोते. सवव सर्ववलेन्स कॅमेराज् वरुणच्या सािंगण्यावरून बिंद 

ठेवण्यात आले िोते. त्यामुळे बाबू े इिंटेरोगेिन रेकॉडववर आले नािी. त्यामुळे 

त्यािंच्यात नेमके काय बोलणे झाले ि ेमात्र कोणाला  समजले नािी.  

 इिंटेरोगेिन रूमच्या बािरेून कशमिनर, नवीन कािी इतर केसिी ररलेटेड 

ऑक्रफससव आशण शमस्टर वाघ त्यािंना वन वे शमररच्या पलीकडून पाित िोते. नवीन ि े

इिंटेरोगेिन त्याच्याकडील एटिन कॅमेरामध्ये कोणाच्यािी न कळत रेकॉडव करत 

िोता. िी गोष्ट शमस्टर वाघच्या डोळ्यािंतून मात्र सुटली नािी. नवीनने 

सुरवातीपासून  शमस्टर वाघवर अशवर्श्ास दाखवला असे नािी व तसे म्िणता येणार; 

पण त्याच्या शडडटिन्सवर ििंका उभी करण्या े काम केले िोते, म्िणून शमस्टर 

त्याच्यावर शविेर् लि ठेऊन िोता.  

 पण याचवेळी तो आणखी एका कामात िोता आशण ते म्िणजे वरुण बाबूला 

काय शव ारतोय आशण बाबू काय उत्तर देतोय याकडे. इिंटेरोगेिन रूम साऊिं ड पू्रफ 



असल्याने त्यािंच्यातील बोलणे कोणाला ऐकू येत नव्िते. नवीन ा कॅमेरािी त्यािं ी 

िलती तोंडे  कॅप् र करत िोता. पण वाघ त्यािं े म्िणणे पूणवपण ेसमजू िकत िोता... 

'बाबू, मला तुझी फालतू माशिती नकोय! मुद्द्द्याला िात घाल!'  

 बाबूला वाटत िोते, त्याच्या गेम पालवरसाठी  त्याला आत घेतले आि.े 

त्यामुळे तो आपला  इशतिास वरुणला सािंगत िोता. ि ेपाहून शमस्टर वाघला िसू 

आवरले नािी. त्या े िसणे पाहून कशमिनर व बाकी े ऑक्रफससव कोड्यात पडले.  

'अरे िा मूखव आि ेका? याला किा ा  शसरीयसनेस नािी!' अिी टीका 

नवीनने स्वतःिी  नोंदवली, पण त्याच्या िलणाऱ्या िोठािंवरून शमस्टर वाघला 

नवीन  ेत्याच्या शवर्यी े बोलण ेसमजले. शमस्टर वाघने त्याच्या रटकेकडे दलुवि केले 

आशण म्िणाला, 

"असे केल्याने आपण क्रकती ग्रेट इन्वेचस्टिंगेटर आिोत िी दाखवण्या ी या 

वरुण ी धडपड क्रकती केशवलवाणी आि!े"  

आपल्याला आतील गोष्टी कळतायत ि े यािंना समजायला नको म्िणून 

शमस्टर वाघने शवर्य बदलला.  

"एवढिं  कळतिंय तर स्वतः कराय  े ना इिंटेरोगेिन." नवीनने शमस्टर 

वाघला टोमणा मारला.  

"नवीन!" कशमिनरने नवीनला खडसावले. 



"होय सर! आतापयांत या शवजय वाघ ी ठोस अिी कुठे काय मदत झाली 

आि?े शपकशनकला आल्यासारखे िा आपल्यासोबत क्रफरत असतो फक्त!" 

डमस्टर वाघ े लि आतिी िोते. तो नवीनला ऐकत िोता, पाित मात्र आत 

िोता.  ेिऱ्यावर बेपवावई े शस्मत. आपल्याला िा शसररयस्ली  घेत नािी ि ेपाहून 

नवीन ी मात्र जास्त   रफड झाली. 

 अब्दलु िकीम ज्या टेरररस्टच्या स्टेटमेंटमध्ये बाबू े नािंव रेकॉडव झाले िोते, 

त्याला दोन वर्ाांपूवी  फािी झाली िोती. त्यामुळे त्याच्यािी इिंटेरोगेिन करणे 

िटय  नव्िते. पण त्याच्या स्टेटमेंटमध्ये त्याने सािंशगतले िोते, की बाबूने रत्नाशगरी 

मधून ित्यारे आणून याला सप्लाय केली िोती. त्यािंनी या बदल्यात त्याला दोन लाख 

रुपये दणे्यात आले िोते. िी ित्यारे समुद्र मागे कोस्ट गार्डसवना हलकावणी दणे्यासाठी 

रत्नाशगरीत इम्पोटव केली गेली िोती. पण िी एका नागररकाने योग्य रठकाणी 

पोिो वणे कमी धोटया े आि ेअस ेवाटून बाबूला यात सामील करून घेतल ेिोते. 

 वरुणने याशवर्यी बाबूला शव ारणी केली असता बाबूला दरदरून घाम 

फुटला. त्याने घाबरत का असेना, पण अब्दलु े स्टेटमेंट धुडकावून लावले. त्याने 

सािंशगतले, की त्याने फक्त अब्दलुला रािण्यासाठी जागा शमळवून क्रदली िोती. रोजच्या 

भेटण्यातून त्यािं ी मैत्री िोत गेली. अब्दलु िा केशमकल इिंशजशनयर आि ेआशण तो 

नोकरी ा इिंटरव्ह्यू देण्यासाठी म्िणून इकडे आला आि ेअसे त्याने बाबूला सािंशगतले 

िोते. अब्दलूने त्याला नािंविी िािनवाज असे सािंशगतले असल्या े त्याने वरुणला 

सािंशगतले.  



अब्दलुच्या स्टेटमेंटने बाबू सुतारला आधीिी अड णीत आणले िोते. जेव्िा 

त्याच्यावर व त्याच्या साथी टेररररस्ट्सवर केस  ालू िोती. यामुळे  तर ििरातील 

सववजण तेव्िापासून  बाबूला घाबरायला  ालू झाली िोती. पण त्यावेळी बाबू े 

बोलणे एटीएसच्या इन्वेस्टीगेिनिी तिंतोतिंत जुळत असल्या े पाहून त्याला उच्च व 

सवोच्च न्यायालयानेिी शनदोर् ठरवल ेिोते. बाबूला नािक अडकवण्या ा अब्दलु ा 

प्रयत्न फोल ठरला िोता. बाबू ा शवर्श्ास सिंपादन करण्यासाठी  अब्दलुने त्याला 

त्या े गेचमिंग पालवसव सुरू करण्यासाठी पैिािं ी मदत केली िोती. त्या  पैिािंतून त्या े 

'दकुान गाळे' उभे राशिलेले िोते. 

 

(कॉशन्फडेनिीयल इन्फॉमेिन व सेटयुररटी इिूज ्शनशमत्त मी त्या टेरररस्ट 

अटॅक ी सिंपूणव माशिती दऊे िकत नािी. त्यासाठी िमस्व...) 

 

 बाबूला सोडून दणे्यात आले.  

 

 नवीन एका िॉटेल रूमच्या बािरे िोता. त्यान ेदार ठोठावले. त्याच्या 

ठोठावण्यावरून ते कािीतरी सािंकेशतक िोते ि ेत्या वाजवण्यावरून लिात येत िोते.  

 दार जरा उघडल्यासारखे झाले आशण त्या तेवढ्या  फटीतून नवीन आत 

शिरला.  



 

रात्री ी वेळ बाबूला घरी सोडण्यात आले िोते. मात्र त्याला ििर 

सोडण्या ी परवानगी नव्िती. बाबू घरी न जाता त्याच्या दकुानाकडे गेला. 

सकाळपासून झालेल्या मनःस्तापा ा शन रा त्याला कराय ा िोता.  

दसुऱ्या क्रदविी तोिी दकुानात मेलेला सापडला... 

  



द सस्पटेट् 

 

 

 

नवीन एका व्यक्तीला एका मॉलच्या पार्कां ग लॉटमध्ये भेटला. तोिी 

त्याच्या सोबत गाडीत  बसलेला िोता. का ा बिंद.  

'कािी अपडेट्स?' त्याने शव ारल.े 

'शविेर् कािी  नािी. पण मला त्या शवजय वाघवर मला खूप दाट सिंिय 

आि.े' 

'तसा मला पण आि.े पण तो केस बाबत जास्त शसरीयस नािी. त्यामुळे मी 

त्याच्याकडे जास्त लि दते नािीय.े' 

'त्याचे या केसबाबत डसरीयस नसणे ि े तर च िंते े कारण आि.े तो 

पशिल्या पासून ऑक्रफशियली या केसमध्ये इनवॉल्व्ि आि.े तरी तो इतका शनष्काळजी 

कसा काय आि?े इजन्ट इट सशस्पशियस?'  

'गेस यू आर राईट! नजर ठेव त्याच्यावर!' 

'येस सर!' 



पण यािंना ि ेकुठे मािीत िोते, की शमस्टर वाघ  त्यािंच्यावर नजर ठेवून 

िोता. 

 

"एक शमशनट! म्िणजे िा नवीन भेटत कुणाला िोता?" शमस्टर वाघला मध्ये  

अडवून मी त्याला प्रश्न केला. 

आशण नािंव ऐकून मी द कलो ...  

"कार्तमक रणचििंगे! सीबीआय ऑक्रफसर." 

"म्हणजे?! तो परत गेला  नव्िता?" 

यावर शमस्टर वाघ नुस्ता िसला... 

 

खोटी मेशडकल शलव्ि घेऊन कार्तवक इथे  थािंबला िोता. त्याला त्या े 

रेकॉडव खराब िोऊ द्याय े नव्िते. आज पयांत एकिी केस त्या ी अनसोल्व्ह्ड राशिली 

नव्िती. त्यामुळे त्याला िी केस अनोक्रफशियली िॅक कराय ी िोती आशण म्िणून  

त्यान ेनवीनला िाताला धरल ेिोते.  

 कार्तवकला िी शलव्ि या  बेशससवर देण्यात आली िोती, की त्याने 

बाबाराव यािंच्या केसपासून दरू रिावे आशण लगे  ि े ििर सोडावे. शवरेनच्या 

प्रकरणानिंतर कार्तवक ी मानशसक शस्थती ठीक नािी ि े सीबीआयला तस े



पटण्यासारखे  कारण िोते. यासाठी त्याला एकदा सीबीआय िडेकोटवरला जाऊन 

सुट्टी ा अजव दऊेन यावे लागले िोते. सायक्रकयारट्रस्टकडून त्या ी रीतसर तपासणीिी 

करून घेतली िोती. आशण सायक्रकयारट्रस्टकडून िी कार्तवक मानशसक तणावाखाली 

असल्या े ररपोट्सव क्रदले गेल ेिोते.  

सायक्रकयारट्रस्ट े म्िणणे िोते, की कार्तवकने क्रदल्लीत राहून  काऊिं शन्सचलिंग 

ट्रीटमेंट घ्यावी. पण कार्तवकमुळे झालेल्या प्रकरणामुळे ब्युरोवर काय ओढवेल या ी 

च िंता करत सीबीआय शडरेटटरनी त्या ी सुट्टी सिंँँग्िन केली िोती.  

 

(कार्तवकवर व पयावयाने सीबीआयवर शवरेनच्या प्रकरणामुळे पुढे काय 

एटिन घेतली गेली ते आपल्या शवर्यासाठी शततकेसे मित्त्वा े नािी. आशण ते इतके 

गिंभीरिी नािी. म्िणून टाळतोय...). 

 

शडरेटटरनी त्याला त्याच्या गावी जाऊन सायक्रकयारट्रस्ट े काऊिं शन्सचलिंग व 

नीट आराम घेण्यास सािंगून धाडले. आशण सोबत एक ऑक्रफसरिी त्याला घरी 

सोडण्यासाठी पाठवला िोता. 

 त्यानुसार त्याने आपले मूळ गािंव गाठलेिी िोते, पण फक्त घराला पाय 

लावून तो परतला िोता.  

 



"पण ह ेसगळिं तुम्िाला कसिं माशिती?"  

 खरे तर माझा िा शमस्टर वाघला प्रश्न मूखवपणा ा  िोता. त्याला काय 

अिटय आि?े... 

"आईव्ह क्रफटस्ड सम बग्स!्" त्यान ेस्पष्ट केले. 

"कुठे?"  

कपड्यािंत तर नक्की  नािी. कारण कपडे तर रोज बदलले जात असणार. 

मग कुठे?... 

"मी सािंग ूनये आशण तू ऐकू नये!" तो शनर्ववकार  ेिरा करून मला म्िणाला. 

ह ेऐकून माझ्या  ेिऱ्यावर मात्र जे भाव आले ते मी नािी सािंगू िकत. माझी 

िी अवस्था पािात शमस्टर वाघ कािी काळ तसा  बसून राशिला. पण दोन - तीन 

शमशनटािंनी तो बस्ट झाला आशण जोरजोरात िसायला लागला.  

"तू समजतोयस तस ेकािी नािी. कार्तवक े िॉटेल रूम, त्या ी गाडी, िूज, 

नवीन  ेघर, िूज अिा बऱ्या  रठकाणी. म्िणून तसे म्िणालो. खूप दमछाकी े काम 

िोते त.े" 

 त्याचा खुलासा ऐकून मी ररलॅटस झालो. नािी म्िणजे शमस्टर वाघ ा 

कािी नेम नािी म्िणून... बाकी कािी नािी.  



 मागे नवीन एका िॉटेल रूमवर कोणाला तरी भेटायला गेला िोता. 

त्यावेळी शमस्टर वाघने त्या ा पाठलाग केला िोता. त्यावेळी त्याला कुणकुण लागली 

िोती म्िणून त्यान ेदारामागील 'रािस' नक्की कोण ि ेिोधून काढले िोते. आशण तो 

कार्तवक शनघाला िोता. आशण त्याच्या जोडीला िोते नवीन नािंवा े शपिाच्च... पण ि े

दोघ े शमळून सुद्धा शमस्टर वाघला झपाटू िकणार नव्िते. दोघे कतवव्यशनष्ठ िोते, 

म्िणून  ते वाघच्या टप्प्यातून वा ले िोते...  

 नािी तर त्याला या दोन शिकारी शमळाल्या असत्या...  

 

 (या वाटयावरून एक घटना आठवली, पण ती पुन्िा कधी तरी...). 

 

 दरम्यानच्या काळात बाबू सुतार ा पोस्टमाटवम झाला िोता. त्याच्या 

पोटात शव्िस्की व रावस मािा े तुकडे सापडले िोते. त्या ा मृत्यू मात्र एटसेशसव्ि 

काबवन डायॉटसाईड स्वालोव्ि केल्यामुळे झालाय असा पॅथलॉशजस्ट ा शनष्कर्व िोता.  

 काबवन डायॉटसाईड बाबू सुताराच्या िरीरात गेले कसे यासाठी तपास 

 ालू झाला िोता. पिं माना करून त्या ा मृत्यू झालेले त्या े दकुान सील करण्यात 

आले िोते व तो शव्िस्की घेत असलेला ग्लास, तो खात असलेला 'इल्ेयुथेरोनेमा 

टेटॅडॅशटटलम' (रावस े सायिंरटक्रफक नािंव. िो. वाघने मला सािंशगतल्यावर मीिी आठ 

- दिा वेळा पुन्िा पुन्िा त ेनािंव शव ारल.े वैतागून त्याने मला ते शलहून क्रदले) म्िणजे  



सॅलमन मासा, इत्यादी सिंिशयत वाटणाऱ्या गोष्टी जप्त करून फॉरेशन्सकला पाठवण्यात 

आल्या िोत्या.  

 फोरेडन्सक ररपोटव वरून कळाले, की तो शव्िस्की घेत असलेल्या ग्लास मधून 

अशतररक्त काबवन डायॉटसाईड त्याच्या पोटात गेल ेिोते.  

वाघने सुद्धा बाबूच्या दकुाना ी पािणी केली आशण कोणाच्यािी लिात न 

आलेली एक गोष्ट त्याला तेथील स्टोरेजमध्ये सापडली.  

 त्या गेम पालवरच्या स्टोररूममध्ये वेल इन्सुशलटेड स्टायरोफोम् कुलर मध्ये 

खूप सारी कार्डवस म्िणजे  ड्राय आईस व शव्िस्कीच्या, शबअरच्या बाटल्या पडल्या 

िोत्या. (स्टायरोफोम् म्िणजे िलका थमोकोल सारखा पण त्यापेिा टणक पदाथव आि े

जो किं टेनसव, कप्स्, इ. बनवण्यासाठी वापरतात). 

 त्याने तेथील नोकराकडे  ौकिी केल्यावर समजल,े की ििरात अवेळी 

लाईट जाते म्िणून शबअर वगैरे थिंडगार ठेवण्यासाठी त्या ड्राय आईस ा वापर केला 

जाय ा. ड्राय आईस म्िणजे सॉशलड स्टेटमध्ये असलेले काबवन डायॉटसाईड. यावरून 

सवाांना सगळा खुलासा झाला.  

बाबूने टेंिनमध्ये  ुकून ड्राय आईस शव्िस्कीत घातल ेअसेल, ककिं वा मग ड्राय 

आईस व नॉमवल आईस मधला फरक बाबूला निेत लिात आला नसेल असा तकव  

शमस्टर वाघने काढला; जो सगळ्यािंना अगदी  पटण्यासारखा िोता.  



"थँटस शमस्टर वाघ. तुम्िी आणखी एक केस सॉल्व्ि केली. ि ेप्रकरण खूप 

जरटल िोत असताना तुम ी िी मदत खूप मोला ी आि.े" कशमिनरनी शमस्टर 

वाघला धन्यवाद क्रदले. 

"हो. पण तुमच्यातल्या कािी जणािंना तर अस ेवाटतेय, की मी इथे फक्त 

टाईमपास करण्यासाठी  येतोय." 

िी केस देखील शमस्टर वाघने  सॉल्व्ि केली आशण एक उपिासात्मक 

कटाि त्याने नवीनकडे टाकला. त्याच्या  ेिऱ्यावर  ेिसू नवीनला डागण्या दते िोते 

आशण नवीन यावेळीिी  रफडण्याशिवाय कािी  करू िकला नािी.  

  



शडचगिंग ्अप ्

 

 

 आतापयांत मृत झालेल्या सवव लोकािंच्या अटॉप्सीज् िोऊनिी त्यािंच्या 

बॉडीज् त्यािंच्या त्यािंच्या कुटुिंशबयािंकडे सोपवण्यात आल्या नव्ित्या. िी लोकिं  जोडली  

गेली होती अिा कॉशन्स्परसी सोबत, की त्यािंना जावू दणेे कोणाला  शितावि नव्िते. 

 बाबाराव दसेाईंच्या ऐवजी कोणी दसुरी व्यक्ती असती, तर कोणी  त्याला 

इतके शसररयस्ली घेतले नसते. पण बाबाराव यािं ा समाजावर एक प्रभाव िोता. लोक 

त्यािंना आदिव मानाय े. त्यािंच्या अिा प्रकारे जाण्याने जनसमुदाय खवळला िोता. 

त्यामुळे िी केस लवकरात लवकर मागी लावण्याकडे  सवाां े लि िोते. पण ते कािी 

केल्या िोत नव्िते. दरवेळी कोणा नवीन  व्यक्ती ा खून व्िाय ा आशण या 

प्रकरणाला फाटे फुटाय े व मूळ तपासाला बगल व्िाय ी. 

 त्यामुळे वरुणने एक गोष्ट पक्की केली, की आता इतर कोणत्या  गोष्टीत 

लि घालाय  ेनािी. एकदा का बाबारावािंच्या खुन्या ा पत्ता लागला, की सगळ्या  

मृत्यू े खुलासे िोतील असे त्याला वाटत िोते. कारण एक गोष्ट नक्की  सगळ्यािंच्या 

शनदिवनास आली िोती, की खून त्या  लोकािं े िोत आिते, जे या - त्या कारणाने 

बाबाराव दसेाईंिी जोडले गेलेले आिते; मग ते त्यािं े नातेवाईक असोत वा त्यािंच्या 

सिंपकावत आलेला कोणी... 



 मुडद्यािंवर मुडद ेपडत िोते. आणखी क्रकती मरतील या ी कािी कल्पना 

नव्िती. आशण आत्तापयांत इन्वेस्टीगेिन टीमने जवळपास दोन िजार पानािं ा ररपोटव 

सशमतीसमोर सादर केला िोता आशण तोिी तसा शनरथवक . त्यातून ठोस असे कािी 

शनष्पन्न िोत नव्िते. ना गरजे ी माशिती समोर येत िोती. आतापयांत झालेल्या 

मृत्यू ी आशण मृतािं ी नोंद  फक्त त्यात नमूद िोती. 

 म्िणून वरुणने पुन्िा सगळ्या डेडबॉडीज े पोस्टमाटवम्स् पुन्िा करण्या ी 

परवानगी कोटावकडून शमळवली व तसे आदेििी क्रदल.े मृतदिे िाती येत नािीत म्िणून 

मृतािंच्या सवव नातेवाईकािं ा सिंताप िोत िोता. आम्िाला त्यािंच्यावर अिंत्यसिंस्कार करू 

द्या. त्यािंच्या िवािं ा असा शवटाळ करू नका असा आग्रि कािीं ा िोता, तर कािी 

नातेवाईकािंकडून पोशलसािंना शिव्या - िापािंच्या लाखोली व्िायल्या जात िोत्या.  

 बाबारावािं ा मृतदिेिी असा  पोशलसािंच्या ताब्यात िोता. त्यामुळे त्यािं े 

समथवक, स्नेिी सुद्धा पोशलसािंवर नाराज िोते आशण रस्त्यावर उतरून सवाां ी  

आिंदोलने, आिोि  ालू िोते. बाबारावािंना वा वू िकला नािीत, शनदान आता 

िािंतपण ेमरू तरी द्या अस ेकािीं े म्िणणे िोते. त्यािंच्या खुन्याला लवकरात लवकर 

पकण्यात यावे असा तगादा सुद्धा कािी सेवाभावी सिंस्थानी लावून धरला िोता. पण 

वरूणने कोणाला  भीक घातली नव्िती.  

 आदिेानुसार पुन्िा सगळ्या मृतदिेािंवर अटॉप्सीज् करण्यात आल्या. 

पूवीपेिा नवीन कािी समोर आले नािी आशण या प्रयत्न दखेील फोल ठरला. तसे तर 

मृत्यू िोईन खूप वेळ लोटला िोता. या साऱ्या ा तसा कािी उपयोग झाला  नसता, 



तरी एक प्रयत्न म्िणून या अटॉप्सीज् ऑपरेट केल्या गेल्या िोत्या. अस ेनव्िते, की िी 

गोष्ट वरुणला लिात आली नव्िती. पण त्याला कािी धागा शमळण्या ी एक आिा 

िोती. पण ती शनष्फळ ठरली िोती.  

 डनराश िोऊन सवव डेडबॉडीज् त्यािंच्या - त्यािंच्या नातेवाईकािंना 

सोपवण्यात आल्या. शमस्टर वाघ प्रत्येकाच्या अिंत्यसिंस्कारासाठी आवजूवन िजर िोता. 

बाबारावािं ी डेडबॉडी मात्र अजूनिी कस्टडीत  ठेवण्यात आली िोती. यामुळे तर 

जनते ा रोर् अशधक  उसळला.  

 या सगळ्या रामरगाड्यात शमस्टर वाघ मात्र िािंत िोता;  ेिऱ्यावर ते  

नेिमी े गूढ शस्मत घेऊन. जणू जे कािी  ालू आि,े ते का आशण कसे िोते आि,े कोण 

करत आि ेि ेमािीत असल्यासारखा...  

 

 आडण कािी क्रदवसािंनी आणखी मृत्यू; प्रभाच्या नवऱ्या ा, िेखर ा. आता 

कोणत्या घटनेवर लि द्याय े नािी असे ठरवूनिी वरुणला यावेळी तसे करता आले 

नािी. कारण आता मृत्यू बाबाराव देसाई मरणापूवी राित असलेल्या घरा ी  ौकट 

पार करून आत गेला िोता... 

 यावेळी कोणती  क्रढलाई पत्कराय ी नािी अस ेवरुणने ठाम केले. सवाांत 

आधी त्याने प्रभाला शसटयुररटी दऊे केली. कािी मेल व लेडी ऑक्रफससवना शतच्या व 

शतच्या पा  वर्ाांच्या मुलीच्या सुरिेसाठी शतच्या घरी थािंबवण्यात आले. पण शतला 

नक्की काय झालिंय ि ेअद्यापिी कळू क्रदले नव्िते. शसटयुररटी े  कारण आि,े तर 



शतलािी प्रोटेटिन क्रदले आिे  की. मग िेखरला त्यािंच्या पासून दरू ठेवण्यामाग े 

कारण काय अिी ििंका शतच्या मनाला  ाटून गेली. पण शतच्या या ििंके े शतच्या 

मनाला पटेल असे उत्तर मात्र कोणी दऊे िकले नािी. गुन्िगेाराला पकडण्या ी 

पॉसीशबशलटी वाढण्याच्या िटयतेवरून ि े केले गेले असल्या े ती खूप  मागे 

लागल्यावर शतला सािंगण्यात आले. पण याने कािी शत  ेसमाधान झाले नािी.  

 वरूण ा प्लॅन काय िोतिं मािीत नािी, पण तो वकव  झाला, तर खुनी नक्की  

सापडणार िोता... 

 

 िेखर ा मृत्यू तो काम करत असलेल्या शनकम फौंड्री मध्ये काम करत 

असताना झाला. तेथे तो एक वेल्डर म्िणून काम कराय ा. दिा - बारा तास काम 

करूनिी नऊ िजार रुपये पगार िोता. त्यातिी कामावर यायला वेळ झाला, की 

पगार कापला जाय ा. 

 मरणापूवी शेखरला डायररया ा त्रास  ालू झाला िोता. तो सतत 

टॉयलेटला जात असल्या े त्याच्या सिकायाांनी सािंशगतल.े यावरून िेखरला मॅनेजरने 

खूप झापलेिी िोते. िेखर काम ुकारपणा करण्यासाठी ि ेनाटक करतोय असे तो 

ओरडत िोता. पण सिकायाांच्या मते िेखरला खरे  खूप थकवा जाणवत िोता. सतत 

मळमळ िोत िोती. डोके दखुत िोते. तोंड िुष्क व्िाय े आशण मग इच्छा नसताना 

त्याला बळजबरी खूप सारे पाणी प्यावे लागाय े. मग पुन्िा त्याला बाथरूम ा त्रास 

 ालू व्िाय ा. अिात त्याच्या हृदया ी धडधड खूप जोराने  ालू झाली िोती.  



 

"सकाळी आल्या आल्या त्याला िा सगळा त्रास  ालू झाला िोता?" वरुणने 

माशिती दणेाऱ्या िेखरच्या सिकाऱ्याला शव ारले.  

"िोकेदखुी, अस्वस्थपणा नेिमी असाय ा , पण त्या क्रदविी त्याला खूप  

त्रास झाला िोता." त्याने आणखी माशिती पुरवली. 

"त्याच्या आजूबाजूला काम करणाऱ्या लोकािंना सुद्धा थोडी अस्वस्थता, 

डोकेदखुी जाणवत िोती. मी िेखर पासून थोड्या  अिंतरावर िोतो. माझी पण ती  

वाट लागली िोती!" एकजण पुढे िोऊन म्िणाला. 

 

 त्या े सिकारी त्याला आराम करण्या ा आग्रि करत िोती. त्या े काम 

त्याच्यातील कोणी तरी करेल असेिी सािंगण्यात आले, पण तो ऐकला नािी. पगार 

कट िोऊ नये म्िणून तो तिा शबकट अवस्थेतिी काम करत िोता. लिं  ब्रेकपयांत त्याने 

स्वतःला कसे तरी सािंभाळले.  

 लिं  ब्रेकमध्ये मात्र तो जेवण्याआधी म्िणून जो बाथरूमला गेला तो दिा - 

पिंधरा शमशनटे परतला  नािी म्िणून सवाांनी सावध िोऊन टॉयलेट ा दरवाजा 

फोडला, तर आत त्या ा मृतदिे आढळला. 

 



 प्रभापासून मात्र िी गोष्ट लपवून ठेवण्यात आली. शसटयुररटी ररजन्स े 

कारण दऊेन िेखरला एका सुरशित जागी ठेवलिंय एवढे  शतला सािंगण्यात आले. 

 

 शेखर ा पोस्टमाटवम ररपोटव वरुणच्या िातात पडला. िेखरच्या मृत्यू 

दरम्यान त्या े ब्लडप्रेिर खूप लो झाल्या े पॅथेलॉशजस्ट्सना आढळून आले. त्याच्या 

िरीरातील चझिंक े प्रमाणिी खूप कमी झाले िोते. डोपामाईन तयार करणारे सेल्स 

डेड झाले िोते (डोपामाईन ि ेन्यूरोट्रान्समीटर आि.े जे मेंदतू माशिती प्रसारा े काम 

करते. यामुळे आपल्या िरीराच्या अवयवािं ी िाल ाल िोत असते). त्यामुळे 

डोपामाईन प्रोडटिनिी ररड्युस झाले िोते. आशण तो पार्कव न्सन्स शडसीज ा शिकार 

झाला िोता. त्या े सेंट्रल नव्िवस शसस्टीम ब्रेक डाऊन झाली िोती आशण यामुळे  

त्या ा मृत्यू झाला िोता.  

 त्याच्या शरीरात नायरट्रक ऑटसाईड े प्रमाण प्रमाणापेिा जास्त झाले 

िोते. ऑटयुपेिन सेफ्टी अँड िले्थ अडशमशनस्टे्रिन या अमेररका शस्थत सिंस्थेने 

क्रदवसाच्या आठ तासाच्या कामात २५ पीपीएम (पाटवस पर शमशलयन/शमशलग्राम्स पर 

शलटर) इतके नायरट्रक ऑटसाईड  ेलीगल शलशमट सेट केली आि.े इतटया प्रमाणात 

मानवी िरीर नायरट्रक ऑटसाईडिी कॉन्टॅटट सिन करू िकते. पण १०० 

पीपीएमच्या वर नायरट्रक ऑटसाईड ि ेशवनाशवलिंब घातक ठरते.  

 नायटट्रक ऑटसाईड िी एक शिचल्डिंग गॅस आि.े शिचल्डिंग गॅसेस ि े

रासायशनक क्रिया करू न िकणारे इनटव ककिं वा सेमी - इनटव गॅससे असतात, जे 



वेचल्डिंगच्या कामासाठी वापरले जातात. वेल्ड एररया ऑशटसजन व वॉटर वेपर पासून 

सिंरशित करण्या े काम या गॅसेस ्करतात.  

 नायरट्रक ऑटसाईड वेचल्डिंगच्या वेळी ओझोन शनर्मवती कमी करण्या े 

काम करते. ओझोन जास्ती र्श्सन करण्याने घसा खराब िोवू िकतो. ि ेफुफ्फुसासाठी 

घातक असते. फुफ्फुसे काम करण ेबिंद करू िकतात. र्श्सना ा त्रास सिंभवू िकतो. 

अस्थमा ी भीती असते. छातीत दखुणे सुरू िोऊ िकते. आशण यापासून 

बा ावासाठी  नायरट्रक ऑटसाईड ा उपयोग िोतो. पण त्या ेिी प्रमाण ठरवले 

गेल ेआि.े अशत नायरट्रक ऑटसाईडिी घातक . आशण िेखर ा १०० पीपीएम् पेिा 

जास्त नायरट्रक ऑटसाईडिी सिंपकव  आल्याने त्या ा मृत्यू झाला िोता.  

 शमस्टर वाघसि सववजण पुन्िा फौंड्रीवर पोिो ले. िाईम सीन(?)ला 

प्रोटेटट करण्यासाठी आदल्याक्रदविीपासून ऑक्रफससव तेथे तैनात करण्यात िोते. 

फौंड्रीच्या भोवतीने िाईम सीनच्या पट्ट्या लावल्या गेल्या िोत्या. सवव सामान काल 

िेखर रावराणेच्या मृत्यूवेळी ज्या रठकाणी पडले िोते, ते तस े आत्तापयांत पडून िोते.  

 सकाळी आलेले सवव कमव ारी काम  ालू िोऊ िकत नसल्याने फौंड्री 

बािरे  उभे खोळिंबले िोते. आशण आज आलो नसतो, तर बरे झाले असते असे भाव 

बहतािंि लोकािंच्या  ेिऱ्यावर शमस्टर वाघला क्रदसत िोते. त्यािं ेिी बरोबर  िोते 

म्िणा. या प्रकरणा ा छडा लागल्याशिवाय आता काम थोडी   ालू िोणार िोते?  

 फौंड्री ा मालक सुिािंत शनकम िा तर खूप  वैतागला िोता. वरुणसि 

सववजण आल्यावर त्याने कािंगावा करण्यास सुरवात केली. वरपयांत जाण्याच्या 



धमटयािी त्याने दऊेन झाल्या, पण कोणी  त्याच्याकडे लि क्रदले नािी. त्याला कोणी 

ककिं मत दते नािी ि ेपाहून कािी कमव ाऱ्यािंना एक वेगळा  असुरी आनिंद शमळत िोता. 

आलो त ेबरे  झाले असे आता शिरमुसलेल्या लोकािंना वाटू लागले. शनदान आपल्याला 

त्रास देणाऱ्या मालका ी िी फशजती 'या ी दिेी या ी डोळा' पािण्या े दलुवभ दशृ्य 

त्यािंना पािायला शमळाले िोते. िेवटी त्या े मुटकुळे करून त्याला त्याच्या  फौंड्रीत 

एका कोपऱ्यात बसवण्यात आले.  

 वरुणने फौंड्री े सगळेच्या सगळे सफे्टी शगयसव व वेचल्डिंग े सगळे साशित्य 

तपासण्या े आदेि क्रदले. त्याच्या एका वाटयावर तेथील सवव सामान फॉरेशन्सक 

लॅबला िलवण्यात आले.  

 त्या दरम्यान शमस्टर वाघने िेखर वेल्ड करताना वापरत असलेले इलेटट्रोड 

व त्या ा आणखी इलेटट्रोर्डस असलेला बॉटस उ लून घेतला. ि ेनवीनच्या नजरेतून 

सुटल ेनािी. तो वरूणच्या कानात कािी तरी कुजबुजला, तसा वरुण शमस्टर वाघकडे 

आला. 

"काय उचललिंय?" त्याने शमस्टर वाघला जाब शव ारला. 

"वेलल्ििंग करण्यासाठी वापरतात ते इलेटट्रोर्डस आिते." शमस्टर वाघ 

शनर्ववकार  ेिऱ्याने म्िणाला. 

"डगव्ह दोज टू मी! तुम्िी कोणतीिी वस्तू आशण तीिी जी प्राईम एव्िीडेन्स 

ठरेल अिी तुम्िी घरी नािी घेऊन जाऊ िकत!" वरुणने शमस्टर वाघला खडसावले.  



 या प्रकारामुळे नवीन मात्र आतून  ािंगला  सुखावत िोता. ि े शमस्टर 

वाघला समजून आले . मग त्यानेिी कुरघोडी केली.  

"मी देखील या केसवर ऑक्रफशियल इन्वेस्टीगेटर आि.े तुम्िी मला रोखू 

िकत नािी!" 

'इन्वेस्टीगेटर कसला? तू तर एशलगेटर आिेस.' नवीन पुटपुटला.  

 त्याच्या ओठािं ी िाल ाल झाल्याने तो नेमके काय म्िणाला ि े शमस्टर 

वाघला समजले. तो नवीनकडे रोखून पाहू लागला, तसा नवीन  पापला आशण खाली 

पाहू लागला. 

"बट आय डोन्ट अलाव्ि दटॅ! अँड इस्पेिली टू य!ू" वरुण रागाच्या 

फणकाऱ्यात  बोलला. 

"वन चथिंग ऑलवेज् ररमेम्बर शमस्टर वरुण शत्रपाठी; आय एम नॉट बॉण्ड टू 

यू! मी िी केस कशमिनर यािंच्या सािंगण्यावरुन िाताळतोय. त्यािंनी मला सािंगाविं. मी 

शनघून जाईन. अदर व्िाईज नो!" शमस्टर वाघने वरुणला ठामपणे ठणकावले, 

"आणखी एक! या प्रकारातील बऱ्या  गोष्टीं ी उकल मी  केली आि.े 

ज्यात तुम्िी, तुम ी सिंपूणव टीम आशण यिंत्रणा कु कामी ठरली आि!े" 

"य ूबास्टडव...!"  

वरुणने शमस्टर वाघा ी कॉलर  पकडली!  



 शमस्टर वाघ मात्र कािी  भाव  ेिऱ्यावर न आणता त्याच्या कॉलर 

धरलेल्या िाताकडे पाित िोता फक्त.  

 िा गदारोळ पाहून दरू फौंड्रीतील कमव ाऱ्यािं ी  ौकिी करत असलेले 

कशमिनर धावत तेथे आले आशण त्यािंनी वरुण े िात शमस्टर वाघच्या कोलरवरून 

खाली घेतल,े 

"ह े काय करताय डमस्टर वरुण? पशब्लकमध्ये तेिी क्रफल्डवर आपण 

आपल्या  सिकाऱ्यािी भािंडणे आपल्याला िोभत नािी. अिाने  ुकी ा मेसेज 

जाईल फक्त! शवसरू नका मीशडया आपल्या मागावर आि.े आपली एक  ूक आशण 

सगळिं सिंपेल. लोकािंना आपल्याला िरलेले  तर पािाय िंय. त्यामुळे आपण 

सामिंज्यस्याने घ्यायला िवे! लेट शिम डू व्िॉट िी वॉन्ट्स. आय अिोअर यू!" 

 कशमिनर शमस्टर वाघ ी जबाबदारी घेतायत म्ििंटल्यावर वरुण थोडा 

क्रढलवला. 

"ओके! पण मी याला सगके इलेटट्रोर्डस घेऊ जावू देणार नािी!" 

"डमस्टर वाघ, इस इट फाईन टू यू?" कशमिनरनी अगदी  नम्रतेने शमस्टर 

वाघला शव ारल.े 

"तुम्ही त्याला काय शव ारताय? मी माझा शनणवय सािंगतोय!" वरुण 

अजूनिी ठाम िोता. 



यावर कािी  न बोलता शमस्टर वाघने सवव इलेटट्रोर्डस खुले िात करून 

वरुण समोर धरल.े वरुणने स्वतः कािी इलेटट्रोर्डस त्यािंतून शनवडले व साथी ऑक्रफसर 

करवी फॉरेशन्सकला पाठवून क्रदले.  

  



डेशव्िल्ससे ्गटे - टुगदेर 

 

 

ऑल डेशव्िल्स व्िअेर गॅदडव ऑन द समे टेबल अगेंस्ड शमस्टर वाघ! पण या ा 

खरिं  कािी उपयोग िोणार िोता का?... 

'मला अगदी पशिल्यापासून त्या वाघवर सिंिय आि.े शजथे - शजथे गुन्िा घडलेला 

असतो, शतथे - शतथे िा आधी  िजर असतो!' नवीनने बोलायला सुरुवात केली.  

'मीिी सिमत आि.े त्याने नेलेल्या इलेटट्रोर्डस ा ररपोटव शटलअर आलाय.' वरुण 

बोलला. 

'सॉरी टू से. मी ऑफेन्ससाठी बोलत नािी, पण तो तसा तुम्िी नेलेल्या 

लेटट्रोर्डस ािी आला आि े ना? ििंका नको म्िणून शव ारतोय.' कार्तवक बोलला. 

'पण त्याने तेथील इतटया वस्तू सोडून इलेटट्रोर्डस  का उ लावीत? ििंकेला 

जागा आि,े की नािी?' वरुणने त्या ा तकव  सािंशगतला, 

'त्याला त्याबद्दल आधी  कािी मािीत िोते का? त्या े कॉल रेकॉर्डसविी 

रशजस्टर िोत नािीत. त्याच्या मागे लावलेल्या ऑक्रफससवना िी तो कसा  कवा दऊेन 

शनघून जातो ि ेत्यािंनािी कळत नािी...' 

 



आपल्या घरी बसून ि ेऐकताना शमस्टर वाघ मात्र मनमोकळे शस्मत करत 

िोता,  िा घेत. त्याच्या नाकपुड्यािंतून शनघालेल्या उष्माने त्याच्या ओठािंजवळील 

 िा ी वाफ जवळपास शवखुरली गेली. त्या वाफेतून शमस्टर वाघ े ते क्रदलखुलास 

शस्मत सुद्धा कािी तरी गूढ भासत िोते, कािी तरी गूढ सािंगत िोते... 

 

'शेखर ी बायको आशण बाबाराव देसाई यािं ी पणती प्रभा शिच्याकडे मी 

िेखरच्या आजाराबद्दल  ौकिी केली. तो पशिल्यापासून  पार्कव न्सन्स शडसीजपासून 

त्रस्त िोता. म्िणजे शतने आजारा ा स्पष्ट उल्लेख केला नािी, पण शतने जी शसम्टम्स् 

सािंशगतली िोती ती बऱ्यापैकी पार्कव न्सन्स शडसीजिी जुळतात. फौंड्रीमध्ये  काम 

करत असताना त्याला एकदा शसरीयस िडे इिंज्युरी झाली िोती. एक िवेी मेटल पाटव 

त्याच्या डोटयावर पडला िोता. त्यावेळीिी सुिािंत शनकमने नुकसान भरपाई तर दरू, 

पण उप ारा े पैसेिी क्रदली नव्िते. आशण जेवढे क्रदवस तो कामावर गैरिजर िोता 

शततके क्रदवस िेखर ा पगारिी कापण्यात आला िोता. म्िणून मग बाबारावािंनी 

त्यािंच्या नािंवावर जी कािी उरली सुरली दोन एकर जमीन िोती, ती शवकली िोती 

आशण त्या े उप ार केले िोते. या उपकारा ी जाण म्िणून  प्रभा आशण िेखर ऐपत 

नसताना बाबारावािंना सािंभाळत िोते. 

'प्रभाकडून टेक्रिकल इन्फॉमेिन शमळणे कठीण िोते म्िणून मग मी त्या ी 

ट्रीटटमेंट करत असलेल्या न्यूरॉलॉशजस्टला भेटलो. त्यािंच्याकडून समजले, की या 

डोटयाच्या इिंज्युरीमुळे  िेखरला पार्कव न्सन्स शडसीज िा आजार झाला िोता. िा 



लॉन्ग टमव शडजनरेरटव्ि न्यूरॉलॉजीकल शडसऑडवर आि.े जे मेन्ली मुव्िमेंटवर अफेटट 

करतिं. त्या ा मेंद ूकधी कधी ररस्पॉन्ड करणे बिंद कराय ा. डोपामाईन प्रोड्यटिनिी 

कमी िोत  ालले िोते. तो पार्िवअली पॅरेलाईज्ड् िोता ते त्यामुळे . त्याच्या 

िातामधील व मेंदमूधील ताळमेळ कधी कधी िरवाय ा. तो क्रकत्येकदा ररस्पॉन्ड 

कराय ा नािी. बोलतानािी अडखळाय ा. त्या ा मूड, वागणे, शव ार बदलत 

रिाय .े िरीरात कापरे भराय .े अलीकडच्या काळात तो शडप्रेिन ािी शिकार 

झाला िोता. कसून प्रॉब्लेम  ालू झाले िोते. शगळण्यासिी त्याला त्रास व्िाय ा. 

 ालण्यातिी त्या ी गती कमी झाली िोती. िी सगळी शसम्टम्स् पार्कव न्सन्स 

शडसीज ी  आिते. मी क्रफशजशियनकडून किंफॉमव करून घेतलिंय. शिवाय िी शडसीज 

कम्पीट्ली टयुरेबल नािी. पण याला और्धािंनी आटोटयात ठेवता येते.' वरुणने सारे 

शवगतवार शवश्लेर्ण केले. 

'म्िणजे िािी शनव्वळ एक एशटसडेंट िोता?' कार्तवकने प्रश्न उपशस्थत केला. 

'हो! कारण अटॉप्सी ररपोटववर  माझे समाधान झाले नव्िते. त्यामुळे मी निंतर 

शमस्टर वाघ आशण कशमिनरच्यािी अपरोि िेखरच्या आसपास काम करत असलेल्या 

सवव वकवसवच्यािी टेस्ट्स फॉरेशन्सक कडून करवून घेतल्या. त्याच्यात सुद्धा नायरट्रक 

ऑटसाईड  ेप्रमाण थोडे अशधक आढळून आले. आशण मग  मी आर्श्स्त झालो.' 

कार्तवक म्िणाला. 

'कािीिी म्िणा, पण ज्या - ज्या लोकािं े मृत्यू झालेत, त्या सगळ्यािंच्या जरी 

एशटसडेंटल ककिं वा नॅ रल डेथ्स् असल्या, तरी िी जरा अशतियोक्ती  नािी का, की 



बाबारावािंच्या नात्यातील मेलेल्या लोकािंना कािी ना कािी मोठे आजार असावेत? 

ककिं वा त्यािंच्या माशितीतील लोक  मरत आिते. त्यामुळे ि ेसगळेच्या सगळे मडवसव 

आिते यात मला तरी कािी ििंका नािी!' नवीन दोघा मोठ्या ऑक्रफससव समोर जरा 

शधटाईने  बोलला. कदाश त िी शधटाई शमस्टर वाघवरच्या रागातून आली असावी... 

 

आणखी एक मृत्यू झाला. नवीनच्या ज्यूररसशडटिन मधील घटना... पण 

यावेळी मात्र बाबाराव दसेाईंिी या खुना ा कािी सिंबिंध नव्िता. वरकरणी तरी तसे  

क्रदसत िोते. म्िणून या केस ी सिंपूणवतः जबाबदारी िी नवीन खाडे ी िोती. 

 िाईम सीनवर तो पोिो ला. एका अरुिंद गल्लीतील शसमेंट ब्लॉटसच्या 

शवटािंनी बािंधलेली एक साधारण खोली. शसमेंट  ेपत्रे असलेले छत. थिंडगार जमीन 

आशण अिंधारात पडलेले ते त्याहूनिी थिंडगार िव... 

  



क्रद लास्ट मवू्ि 

 

 

क्रकती क्रदवस झाले बाबाराव दसेाईं ी केस  ालू आि ेया ी गणती नव्िती. 

आणखी क्रकती क्रदवस  ालू रािील या ा अिंदाज नव्िता... 

 तशात ि ेआणखी...  

 मरून पडलेल्या व्यक्तीच्या पोटात सूरा खुसून खून केला गेला िोता. 

बाबारावािंच्या मरणानिंतर इतटया क्रदवसािंत नवीनने पशिल्यािंदा  एवढी साधारण 

मडवर ी केस पशिली िोती. िी केस जाता - जाता सॉल्व्ि िोईल अिी त्याला आिा 

िोती... 

 पिं नामा झाला. डेडबॉडी िलवण्यात आली. पोस्टमाटवम करण्यासारख े

कािी नव्िते. तरी अटॉप्सी ऑपरेट करण्यात आली. कािी शवर्ेि सापडले नािी. खून 

सूरा खुपसून  झाला िोता. ७.२५ इिं  खोल व १.५ इिं  रुिंद अिी जखम िोती.  

 मेलेल्या व्यक्ती ी माशिती गोळा करण्यात आली. त्याच्याकडे आढळलेल्या 

कािी वस्तू जस ेपाकीट, मोबाईल, त्या ी गाडी, इत्यादींवरून त्या ा िोध घेण्यात 

आला. 



मृता े नािंव िक्ती आनिंद िुटला. मूळ ा तो उत्तर प्रदिे मधला. 

कामाशनशमत्त दिा वर्ाांपूवी मिाराष्ट्रात आलेला. कामाशनशमत्त इथे येणे िा फक्त त्या ा 

बिाणा िोता. युपीमध्ये त्याच्या कारखान्यात बनणाऱ्या अवैध बिंदकुािंना इथले माकेट 

खुले व्िावे म्िणून तो इथे आला िोता आशण या दिा वर्ाांत त्यान ेइथे खूप जम बसवला 

िोता ि ेत्याच्या फोन कॉन्टॅटट्स व रेकोर्डसव वरून कळून आले. पण त्याला जवळ े 

असे कोणी नातेवाईक नव्िते. त्याच्या व्यवसायातील कोणी तरी िा खून केल्या ी 

िटयता आता समोर येत िोती...  

अगदी  साधारण वाटणारी िी केस अिी श घळत जात िोती... एका 

काजव्यान ेसूयाव े रूप घेतले िोते.  

 नवीनने कार्तवक आशण वरूणकडे जाण्या ा शनणवय घेतला. कारण यात 

आतािंकवाद्यािं ा अिंतभावव असण्या ी िटयतािी आता डोकावत िोती. वरुणने सिंपूणव 

यिंत्रणा या प्रकरणाच्या उकलीसाठी ख ी घातली. या सवव िाल ालींत शमस्टर वाघला 

जाणून बुजून या इन्वेस्टीगेिन बािरे ठेवण्यात आले.  

 

 कार्तवकलािी उघडपणे यात भाग घेता येत नव्िता. शिवाय त्या ी मेशडकल 

शलव्ि केव्िा ी  सिंपली िोती. मात्र यासाठी त्याने एक नामी िक्कल लढवली िोती. 

गावातील  एका मानसोप ार तज्ञािंकडून त्याला अशधक ट्रीटमेंट ी गरज असल्या ा 

एक ररपोटव रायरटिंग मध्ये घेतला आशण तो ब्युरोला मेल केला आशण आपली शलव्ि 



वाढवून घेतली िोती. पण मात्र तो अशधक  लपून राहू लागला. नवीन आशण वरुण 

कडून जी माशिती शमळेल तेवढी .  

 

 िक्ती िुटलाच्या कॉन्टॅटट्समधील झाडून पुसून सगळ्यािंना अटक करण्यात 

आली, एक व्यक्ती सोडून. सगळ्यािं ी अगदी कसून  ौकिी दखेील करण्यात आली, 

पण कािी  िोऊ िकले नािी. 

दसुरीकडे मीशडया व त्यािंच्या माफव त बाबाराव दसेाई समथवक आशण 

सरकार शवरोधक मात्र तपास यिंत्रणेच्या या डायव्िजवनमुळे त्यािंच्यावर  ािंगले  तोंड 

सुख घेत िोते. यात स्वतः  ेस्वाथव पािणारे आशण समाजा ी क्रदिाभूल करणारेिी 

बरे  िोते.  

 इन्वेस्टीगेिन टीम ा प्रवक्ता म्िणून उभारलेल्या नवीनकडून मीशडया 

माफव त लोकािंना एवढे  सािंगण्यात आले, 

"आम्िी तपासापासून भरकटलो नािी आिोत. यातून आम्िाला नक्की  

एखादी लीड शमळेल अिी आम्िाला आिा आि!े" 

"अिी आिा पोशलसािंना का वाटते ि ेआपण जनतेला खुलासेवार सािंगावे." 

एका मशिला पत्रकाराने नवीनकडून माशिती शमळवण्या ा प्रयत्न केला. 

पण नवीन सुद्धा हिार, त्याला शत ा िा प्रयत्न  ािंगला  लिात आला. 

जनतेच्या उल्लेखाने त्याच्यावर उत्तरे दणे्यासाठी प्रेिर टाकण्या ा पिं वीस वर्ीय 

त्या मशिला ररपोटवर ा िा प्रयत्न आि ेि ेत्याला लिात आले.  



"आता  आम्िी कािी माशिती बािरे काढू िकत नािी!" नवीनने तो प्रयत्न 

िाणून पडला. 

"का नाही? तुम्िी जनतेच्या प्रश्नािंच्या उत्तरा े देणे लागता! जनतेला ि े

कळलिं  पाशिजे, की पोशलसािं ा तपास किाप्रकारे  ालू आि.े जनतेला ि ेकळलिं 

पाशिजे, की ते या समाजात क्रकतपत सुरशित आिते?" शतने पुन्िा तो  

सायकॉलॉजीकल गेम खेळण्या ा प्रयत्न केला. 

"मान्य आि!े पण जनतेने सुद्धा ि ेसमजून घेतल ेपाशिजे, की आम्िी आम्िाला 

शमळालेल्या लीर्डस जर अस ेजािीर टीव्िी  ॅनेल्सवर सािंगत बसलो, तर आम्िी कधी  

गुन्िगेाराला पकडू िकणार नािी! आम्िी जी गुप्तता पाळतो, ती जनतेच्या  

सुरिेसाठी!"  

जनतेच्या नािंवाने  आता नवीनने मशिला ररपोटवरला गप्प केले. आशण 

जनतेच्या  नािंवाने त्याने शतला शतच्या आगाऊ प्रश्नािं े उत्तर क्रदले.  

 

ररपोटवसवच्या प्रश्नािंना तर टाळता आले, पण ओथोररटीज े काय? 

 नवीन ा बाईट् झाल्या - झाल्या िोम शमशनस्ट्री मधून इन्वेस्टीगेिन 

टीम ा प्रमुख असलेल्या वरुणला घर ा आिरे दणे्यासाठी फोन आला. 

'डवल यू शप्लज एटस्प्लेन, िाऊ कॅन शधस मॅन िुटला शवल िले्प अस टू कॅ  

बाबाराव देसाईज मडवरर?' पलीकडून खुद्द रिामिंत्री बोलत िोते. 



"सर, मरे हये िक्ती िुटला के रेकॉर्डसव से मालूम हआ िैं, की उसने माऊसर 

सी नाइन्टी शसटस यि शपस्टल क्रकसीं समर नकाते को बे ीं थी; शजससे लेट बाबाराव 

दसेाई का मडवर हआ िैं! िम उसीकी तलाि मैं िैं।" वरुणने घाम पुसत स्पष्टीकरण 

क्रदल.े  

'ठीक िैं! जो करना िैं जलदी करो! कोई भी गलती निीं िोनी  ािीये!' 

पलीकडून न सािंगता  फोन शडस्कनेटट करण्यात आला िोता.  

 

"अरेऽऽऽ याऽऽऽर...! मला आत्तापयांत वाटत िोते, शमस्टर वाघ  ि ेसगळिं 

करत आि;े पण आता ि ेकािी नवीन ?..." माझा मेंद ूओरडत िोता.  

 

शमस्टर वाघ कािी तरी म्िणाला तसा मी भानवरती आलो.  

"अिं?" 

"अरे मी शव ारले आई कुठे गेल्या आिते, कधी येणारायत?" 

'आई? आता या े आईकडे काय काम?' मनात मी स्वतःला प्रश्न केला आशण 

त्याला बोललो, 

"गावी गेलीये. पाहण्यािंच्यात लग्न आि.े सिंध्याकाळ िोईल. का?" 



"ह!ॅ मग अजून वेळ आि.े नािी बरा  वेळ आपण बोलतोय, आई सािबे 

आल्या तर अवघड िोईल म्िणून शव ारले.  

'िा... एवढिं  िोय...' सुटके ा शनःर्श्ास... 

'पण  ला या शनशमत्ताने ि ेतरी कळालिं, की शमस्टर वाघ या जगात कोणाला 

तरी घाबरतो; आशण तेिी माझ्या आईला...'  

'आमचा सिंबिंध तुटेल म्िणून िी भीती का?...' 

"किं टीन्यू करू?" त्याने शव ारल.े 

एक तर मी नािी म्ििंटले तर िा ऐकणार िोता का? तर नािी. शिवाय मला 

उत्सुकता आधीपासून िोती ; ती आता शिगेलािी गेली िोती. आशण आईबद्दल 

शव ारणिं ि ेमात्र त्या िं एक नाटक. त्याला जर आई सिंध्याकाळपयांत नािी ि ेमािीत 

नसते, तर तो आला  नसता. 

माझा अडकलेला स्वास मोकळा करण्यासाठी त्याने शवर्य थोडावेळ 

भरकटवला िोता. 

 

 

फोन निंबरवरून वरुणच्या टीमकडून टेशलकॉम किं पनीच्या मदतीने समर 

ऋर्ीकेि नकाते ा अड्रेस िोधण्यात आला, पण तो खोटा िोता. िक्ती िुटलाच्या 



विी खात्याच्या रेकॉर्डसववरून समरने माऊसरसाठी िक्ती िुटलासोबत शडलींग 

केल्या े समोर आले िोते.  

 

दोन  क्रदवसािंनी वरुणला दसुऱ्या एका ििरातील ज्यूररसशडटिन मधून 

आणखी एक कॉल आला. वरुण नवीन व कशमिनरला घेऊन  इिंफॉमव केलेल्या 

रठकाणी पोिो ला.  

 एका फ्लॅटवर एका व्यक्ती ा मृतदिे पडला िोता. बरे  रक्त वाहून गेल े

िोते. तरी रक्ता ा शन रा अजूनिी िोत  िोता. डोटयाच्या आरपार गोळी गेली 

िोती. ती व्यक्ती सोफ्याला रेलून पडली िोती. एक पाय दमुडलेला आशण दसुरा 

पसरलेला. दमुडलेल्या पायाच्या मािंडीवर 'ग्लॉक' पडली िोती. 

फ्लॅट ी तपासणी करण्यात आली. त्यावरून जो मेलाय तो  समर नकाते 

असल्या े आशण िा फ्लॅट दखेील त्या ा  असल्या े कळून आले. 

समोरील दशृ्यावरून तरी िी आत्मित्या असल्या े क्रदसून येत िोते. 

पिं नाम्यानिंतर बॉडी अटॉप्सीसाठी िलवण्यात आली... आता या ा ररपोटव 

आल्याशिवाय यािंना कािी  काम उरले नािी.  

 

आता यावेळी मात्र कार्तवकला लपून रािणे िटय नव्िते. असह्य िोऊन तो 

बािरे पडला.  



 

दसुऱ्या क्रदविी कशमिनर े केशबन; कशमिनर, वरुण, शमस्टर वाघ आशण 

कािी शवर्श्ासातले ऑक्रफससव केस े सवव धागे जुळवण्या ा प्रयत्न करत िोते, तो  

दारावर नॉक झाले. 

"येस?" कडमशनर ओरडले. 

 एक कॉन्स्टेबल आत आला. 

"सर, सीबीआय इन्स्पेटटर..." त्या े वाटय पूणव िोण्याआधी  कार्तमकने 

आत एन्ट्री मारली आशण सगळ्यािंनी द कून आपापल्या खुच्याव सोडल्या. नवीन, वरुण 

आशण शमस्टर वाघ सोडून. 

"शमस्टर कार्तवक आपण?" कशमिनरने वाटय पूणव केले  नािी. 

 कार्तवक ी नजर शमस्टर वाघवर िोती. 

"मी बोलावलिंय त्यािंना." कशमिनर कार्तवक ा रोख ओळखून बोलले.  

"सुरुवातीपासून मी इथे  आि!े आशण िी गोष्ट शमस्टर वरुण यािंनािी मािीत 

िोती." त्यािंनी कशमिनर यािंना खुलासा केला, 

"पण ि ेया केशबनबािरे जाता कामा नये!"  

ि ेवाटय कार्तवक शमस्टर वाघकडे बघून म्िणाला. यावर शमस्टर वाघने फक्त 

शस्मत केले. त्या ी िी क्रिया कार्तवकला मात्र श डवून गेली. 



'पण कुठे या मूखावच्या नादी लागा' या अशवभाववात त्याने शमस्टर वाघकडे 

दलुवि केलिं. िी गोष्ट लिात आल्याने शमस्टर वाघला अजून  िसू आलिं. आशण त्याच्या 

ओठािंवरील स्माईल अशधक  ब्रॉड झाली. 

 इतटयात का ी दारावर पुन्िा नॉक झाले. कशमिनरना आता कोण आि े

ि े शव ारण्या ािी वैताग आला िोता. कोण येणार आिे ि ेदेखील त्यािंना गृिीत 

असावे. म्िणून त्यािंनी कािी  प्रशतक्रिया क्रदली नािी. मघास ा  कॉन्स्टेबल कसलेसे 

एन्वेलोप घेऊन नॉक करून आत आला. िा बहदा कशमिनरच्या मजीतला असावा. 

कारण एवढ्या कॉशन्फडेनिीयल शमरटिंगमध्ये सुद्धा तो य े- जा करत िोता ि ेवाघ े 

शनरीिण.  

"काय?" कशमिनर ा पुन्िा वैताग. 

"सर, फॉरेशन्सककडून पीएम ररपोटव आलाय." 

"आला का. ठीकाय."  ेिऱ्यावरील वैतागा े जाळे कमी न करता कशमिनर 

बोलल.े 

जवळ उभ्या कार्तवकने तो िाती घेतला आशण डोळ्याने व मानेने त्याला 

जाण्या ी खून केली.  

"ररपोटव काय म्िणतोय?" वरूणने ररपोटव पाित असलेल्या कार्तवकला 

शव ारल.े 

 नाराजीने  त्यान ेवर पाशिले. ओठ फुगवून नकाराथी मान िलवत, 



"कािी  फायदा नािी. इट्स प्योअली अ सुईसाईड. तेथे सापडलेली युज्ड् 

बुलेट समर ी  कवटी छेदनू  चभिंतीत अडकली िोती. समर जवळ सापडलेले काटेज 

त्या  नाईन एमएम बुलेट े, त्याच्या मािंडीवर सापडलेल्या ग्लॉक सेवेन्टीन े  आि.े"  

नवीनने उठून कार्तवकला बसण्यास खु ी क्रदली आशण तो बाजूला उभा 

राशिला. कार्तवक खु ीत रेलून बसला, टेन्िनच्या जाळ्यात. 

"काय करावे, काऽऽऽय कऽराऽऽवेऽऽऽ?" कार्तवक पुटपुटला, पण थोडे लाऊड. 

 त्याच्या िातून वरुणने ररपोटव घेतला.  

"त्याच्याकिे सापडलेल्या ग्लॉकने  त्या ा मृत्यू झाल्या े स्पष्ट आि.े 

नवीन, त्याच्या फ्लॅटवर तपासात कािी सापडले?" कार्तवकने शव ारले. 

 अदबीन ेउभारलेला नवीन पुढे झाला, 

"सर, एक मित्त्वा ी गोष्ट म्िणजे त्याच्या वेपेन कलेटिनमध्ये एक माऊसर 

आशण माऊसर े अराऊिं ड फोर काटेजेस् सापडलेत. िक्ती िुटलाच्या रेकोर्डसव नुसार 

समर नकातेने एक माऊसर आशण त्या े पा  राऊिं र्डस िक्ती िुटलाकडून शवकत घेतले 

िोते." 

नवीनने सािंशगतलेली माशिती ऐकून कशमिनर े डोळे  मकले. कार्तवकिी 

सावरून बसला. 

"प ेस िेट कधी ी आि?े" कार्तवकने शव ारल.े 



"बाबाराव दसेाई यािंच्या मृत्यूच्या आधी  ार क्रदवस!"  

"लबिंगो! दटॅ्स इट! नाऊ शधस केस इज् शटलस्टर शटलअर!" कशमिनरना हरूप 

आला. ते उत्सािाने ओरडले. 

"आपल्याला अस ेलगे  किं टलूजन काढता नािी याय े. कािी गोष्टी अजून 

कन्फमव व्िायच्या आिते." कार्तवकने कशमिनरच्या उत्सािाला आळा घातला, 

"म्हणजे बघा, एक तर या समर नकातेने ज्याच्याकडून वेपेन शवकत घेतले 

त्याला म्िणजे िुटलाला का ठार का मारले? आशण मग त्याने स्वःतािी आत्मित्या 

का केली? अजून एक, की त्यान ेखरे  बाबारावािंना जीवे मारले असेल, तर त्यामागे 

त्या ा मोरटव्ि काय? असे कािी प्रश्न अनुत्तरीत  राितात."  

कार्तवकच्या या बोलण्याने कशमिनरच्या  ेिऱ्यावर पुन्िा वैतागा ी छाया 

पसरली. 

"सािबे..." म्िणत पुन्िा तो  कॉन्स्टेबल यावेळी नॉक न करता  डायरेटट 

आत आला. त्याच्या िातात एक लॅपटॉप िोता व आणखी एक इन्वेलोप िोता. यावेळी 

कॉन्स्टेबलच्या िाती ग्लव्िज् िोते. िा लॅपटॉप कािी मित्वा ा एव्िीडेन्स असणार ि े

शमस्टर वाघच्या लिात आले.  

 कॉन्स्टेबलने तो लॅपटॉप कशमिनर समोर डेस्कवर ठेवला.  

"हा लॅपटॉप?" कार्तवकने शव ारल.े 



"समर नकातेकडे सापडला. पण याला पासवडव िोता. तो  शडकोड करून 

सायबर शडशव्िजन कडून आला आि.े" नवीनने सािंशगतल.े 

"म्हणजे तुम्िी सािंशगतले िोते तो िा  का?" 

"हो सर."  

कशमिनरनी सायबर िाईम युशनटला फोन लावला. 

"हा हलॅो. कशमिनर चििंद ेबोलतोय. लॅपटॉप शमळाला. थँटस् फॉर क्रद को - 

ऑपरेिन. सगळा डेटा नीट ररस्टोर झालाय ना?" 

'हो शडशलटेड सवव डेटा ररस्टोर केला गेला आि.े' पलीकडून सािंगण्यात आले. 

"थँक्स वन्स अगेन. ठेवतो." त्यािंनी ररशसव्िर ठेवला. 

"लेट्स सी वॉट्स इिंसाईड?" म्िणून वरुणने लॅपटॉप ओढला आशण त्यातील 

फोल्डसव व फाईल्स एक - एक करून उघडून पािण्यास सुरवात केली.  

कार्तवकिी त्याच्याकडे सरकून बसला. नवीनिी एव्िाना एक ररकामी खु ी 

बािरेून आणनू कार्तवकमागे बसला िोता. तो लॅपटॉप पािण्यासाठी पुढे झुकला. 

कशमिनरनी इन्वेलोप पािायला सुरवात केली. फॉरेशन्सककडून आलेल्या 

तो ररपोटव पाहून झाल्यावर, 

"लॅपटॉपवर समर नकाते सोडून दसुऱ्या कोणाच्या  कफिं गरचप्रिंट्स 

आढळल्या नािीत. म्िणजे..."  



"म्हणजे यातील माशिती िी ििंभर टके्क ओथेन्टीक असणार आि!े" वरुणने 

एटसाईटमेंटमध्ये कशमिनर े वाटय तोडले.  

आता कशमिनर यािंनी पण थोडे पुढे सरकून आपले डोके मध्ये घातल.े 

शमस्टर वाघ मात्र कािी दणेे - घेण ेनसल्यासारखा मागे रेलून बसला िोता. 

 दोन - अडी  तास सगळिं पािण्यात गेले. कािी सापडले नािी. मग 

कार्तवकने शिडन फाईल्स व फोल्डसव पािण्यास सुरवात केली. 

 त्यातिी तासभर गेल्यावर कािी अनटाइल्ड् एटसेल फाईल्स सापडल्या.  

 एका फाईलमध्ये त्यािंना समर नकातेने कािी टाईप केलेले आढळले.  

 समर नकाते िा कॉन्टॅ्रटट क्रिशमनल िोता. पैसे घेऊन तो लोकािं ी इल्लीगल 

काम ेकराय ा. अिी बरी  रेकॉर्डसव त्या फाईल मध्य ेसापडली.  

 त्याच्याकडून कामे करवून घेतलेल्या लोकािं ी नािंवे, करावया े काम आशण 

त्या लोकािंकडून घेण्यात आलेली रक्कम व शिल्लक रक्कम असे बरे  कािी त्यात नमूद 

िोती. 

 आशण त्यात बाबू ेिी नािंव िोते... 

 बाबू सुतारने समर नकातेला वीस लाख रुपये दणे्या े ठरले िोते आशण 

त्यातली ५०% रक्कम त्याला ऍडव्िान्स देण्यात आली िोती बाबाराव दसेाई यािंना 

ठार मारण्यासाठी. आशण बाबूने ि ेका केले असेल या ी कारणे तर सगळ्यािंना  

मािीत िोती.  



 त्यात पुढे ि ेदखेील नमूद केले िोते, की ड्यू रक्कम बाबूकडून वसूल झाली 

नव्िती.  

"बाबू े इिंटेरोगेिन  ालू िोते आशण निंतर तर तो मेला . त्यामुळे पैसे 

द्याय े राशिले असतील." वरुण म्िणाला. 

"याह राईट. असिं  वाटतिंय!" कार्तवकने दजुोरा क्रदला. 

पुढील एटसेलिीट पािण्यात आली. त्यामध्ये समर नकाते क्रकती जणािं े 

पैसे द्याय ा बाकी आि ेते नमूद केले िोते. 

 त्यात िक्ती शुक्ला े नािंव िोते. समर िक्ती िुटला े पा  लाख रुपये दणेे 

बाकी िोता.  

 शक्ती िुटलाकडील रेकॉर्डसववरून ि ेकळले  िोते, की दोघािंमध्ये व्यविार 

व्िाय े. समरने िक्तीकडून बऱ्या  वेळेला मिागडी आशण चविंटेज वेपेन्स खरेदी केली 

िोतीत. त्यािंतील पैसे तो दणेे बाकी िोता. 

"याच कारणावरून तर समर नकातेने िक्ती िुटलाला ठार मारले नसेल!" 

नवीनने आपला तकव  बोलून दाखवला. 

"असू िकते." वरुण म्िणाला.  

"पण त्याने स्वतः आत्मित्या करण्या े कारण अजूनिी उघड िोत नािीये..." 

समाधान न िोऊन नकाराथी मान िलवत कार्तवक बोलला. 



"िुटला े पेमेन्ट फक्त बाकी िोते?" इतका वेळ गप्प बसलेल्या शमस्टर 

वाघने प्रश्न केला. 

सवाांनी त्याच्याकिे पाशिले. 

"नाही. अजून  ारजण आिते. सगळी रक्कम शमळून एक कोटी बाित्तर लाख 

कािीतरी िोते." स्िीनमध्ये पाित कार्तवकने मानातल्या मनात बेरीज करून शमस्टर 

वाघला सािंशगतले. 

"साहडजक एवढी मोठी रक्कम तो आणणार कोठून िोता? आशण प्रत्येक 

दणेेकऱ्याला मारणे तर त्याच्यासाठी ररस्की असणार. मग तो दसुरे करणार काय?" 

शमस्टर वाघ पुढे बोलला.  

"पण तो स्वतः डहटमॅन आि.े तो खुनी दणेेकऱ्यािंना घाबरला ि े कसे 

मानावे?" वरुणने शमस्टर वाघला पृच्छा केली.  

"बाबारावािंच्या मडवर निंतर त्यान ेिार्डली एखाद - दसुरे असायनमेंट  घेतले 

असेल नािी?" शमस्टर वाघने त्याला  उलट प्रश्न शव ारला. 

डमस्टर वाघ ा िा अनपेशित प्रश्न ऐकून कार्तवकने पुन्िा मागील एटसेलिीट 

ओपन केली. 

 शमस्टर वाघ े म्िणणे बरोबर िोते. बाबारावािंच्या मृत्यूनिंतर त्याने एक  

असायनमेंट घेतल्या ी नोंद िोती.  



 ह ेपाहून सवम जण आश्चयव क्रकत झाले. 

"तुमच्या ि े कसिं...?" कार्तवकच्या तोंडून अ ानक िब्द बािरे पडल.े 

आतापयांत कोणा े  या गोष्टीकडे लि गेले नव्िते. 

"लसिंपल!" शमस्टर वाघ कार्तवक े वाटय मधे  तोडत बोलला, 

"सािशजक पोलीस बाबूपयांत पोिो लेत ि ेसमजल्यावर ि ेप्रकरण िािंत 

िोईपयांत आपण गप्प बसू असा  त्या ा शव ार झाला असेल. इट्स ए शसम्पल 

सायकॉलॉजी. कोणत्यािी क्रिशमनलला पकडले जाण्या ी भीती असते  की. पोलीस 

कधी ना कधी त्याच्यापयांत पोिो णार ि ेत्याला स्पष्ट िोते. म्िणून तर त्यान ेिा डेटा 

दखेील शडलीट केला. तो गप्प बसला म्िणजे इन्कम थािंबला; पण दणेेकरी थािंबत 

नािीत ना. मग काय; केली आत्मित्या!" 

शमस्टर वाघा ी थेअरी पटण्यासारखी िोती! 

"पण डाऊट उरतो ! समर नकाते क्रिशमनल असून आपल्या कामा े 

रेकॉर्डसव का ठेवत असेल?" 

"अिा लोकािंना आम े शििक ििंकासूर म्िणाय े!" शमस्टर वाघने नवीनला 

टोमणा मारला. 

"शमस्टर वाघ!" वरुण डाफरला. 



"नािी तर काय? आता या प्रश्नाला कािी अथव आि ेका? त्याला रािवत 

असेल ऑगवनाईज्ड् त्यात नवीनला काय प्रॉब्लेम आि?े" शमस्टर वाघ पुन्िा शतरकस 

बोलला.  

कार्तवक सुद्धा शमस्टर वाघकडे रागाने पाहू लागल्या े पाहून कशमिनर मध्ये 

पडल,े 

 "शमस्टर वाघ, तुम्िाला काय म्िणाय िंय ते शप्लज नीट सािंगा." 

 "आपण आपल्या कामािं े रेकॉर्डसव ठेवत नािी? ठेवतो  ना? त्याला ओव्िर 

कॉशन्फडन्स असेल, की तो कधी पकडला  जाणार नािी. शिवाय तुम्िी नकाते े 

पूवावयुष्य पाशिलिंत, तर तो कॉमसव स्टुडन्ट् असल्या े तुमच्या लिात येईल. त्याने 

सीए  ेशििण पूणव केलिं आि.े असेल त्याला तिी सवय."  

कशमिनरनी िोकाराथी मान डोलवली. 

"आता सगळे स्पष्ट झाले! स्वातिंत्र्य सेनानी बाबाराव देसाईं ा खून बाबूने 

समर नकाते कडून करवून आणला आशण त्यासाठी त्यान ेिक्ती िुटलाकडून माऊसर 

खरेदी केली!" कशमिनरच्या  ेिऱ्यावर मोकळे िसू आले. त्यािं ा  ेिरा खुलला. 

"पण मग बाबारावािंच्या नातेवाईकािं े काय?" नवीन पशिल्यापासून ा 

आपला मूळ मुद्दा सोडायला तयार नव्िता. 

"त्या प्रत्येका ा मृत्यू कसा झालाय ि ेआधी  स्पष्ट झाले आिे. नािी का 

खाडे?" शमस्टर कशमिनरनी नवीनला शव ारले.  



"पण सर, बाबारावािं े नातेवाईक ककिं वा त्याच्या सिंपकावतील लोकािं े 

इतटया मोठ्या प्रमाणात मरणे ििंकास्पद वाटत नािी?" नवीनने आपला मुद्दा पुन्िा 

रेटला.  

"तस ेकसे म्िणू िकतोस तू खाडे? बाबू सुतार, िक्ती िुटला आशण समर 

नकाते यािंच्या मरणािंतरिी तुला अस ेवाटते?" कशमिनरनी िी आपला मुद्दा लावून 

धरला. 

"हो कारण तेही या - ना कारणाने बाबारावािंिी जोडले गेले िोते." नवीन 

त्या ा िकेा सोडायला  तयार नव्िता.  

मग कार्तवकने  या कॉन्व्िरसेिनवर शवरजण टाकले, 

"आय डोन्ट एटसेप्ट शधस थेअरी! समर नकाते आशण िक्ती िुटला या ा 

तसा डायरेटट सिंबिंध बाबाराव दसेाईंिी नव्िता. समर नकातेला त्यािंना मारण्यासाठी 

बाबू सुतारकडून असायनमेंट शमळाली िोती आशण त्यासाठी त्याने िक्ती िुटलाकडून 

माऊसर शवकत घेतली िोती एवढा  या दोघािं ा बाबारावािंिी आलेला सिंबिंध! आशण 

तोिी इिंडायरेटट. 

"आय चथिंक कशमिनर इस राईट! अँड अफ्टर ऑल, आपल्याला लेट 

बाबाराव दसेाई यािं ा खुनी िोधाय ा िोता. ते काम झाले आि!े" कार्तवकिी आता 

ररलॅटस झाला,  



"हजारे, चहा सािंगा सगळ्यािंना. इतके क्रदवस डोके बशधर झाले िोते. 

डोटयाच्या नसा जरा क्रढल्ल्या करूया  िा शपऊन!"  

असे बोलून कार्तवक शनवािंत दोन्िी िात डोटयामागे घेऊन खु ीला रेलला. 

िजारे नािंवा ा ऑक्रफसर  िासाठी बािरे धावला. 

"वले दने, माय नेम इज शटलअडव ऍट द लास्ट! आईल टेक अ शलव्ि. एन्जॉय 

युअर पाटी!" अस ेम्िणत मािंडीवर िात ठोकत शमस्टर वाघ उठला. 

"कुठे  ाललात शमस्टर वाघ? आशण नेम इज शटलअडव म्िणजे?" 

कशमिनरनी प्रश्न केला. 

"ते डवचार तुमच्या  लोकािंना!"  

कशमिनर कािी बोलण्याआधी शमस्टर वाघने केव्िा  केशबन सोडले िोते.  

 

 शमस्टर वाघने त्या ी १९६०  ी कॅडीलॅक सडॅन पार्कां ग मधून बािरे 

काढली. 

 तेवढ्यात नवीन धावत गाडी समोर आला. शमस्टर वाघने घाईने ब्रेक 

मारला. नवीन ड्रायचव्ििंग चविंडोजवळ आला.  

"जे काही झाले त्याबद्दल शप्लज माफ करा." नवीनने केशवलवाण्या  ेिऱ्याने 

क्रदलशगरी व्यक्त केली. 



"हिं! तुमच्या बड्या अफसरािंना काय आपली  ूक मान्य करून माफी 

मागायला काय कमीपणा वाटतोय वाटतिं. तुम्िाला एकट्याला  पाठवलिंय." शमस्टर 

वाघ थोडा गुश्यात  उपरोशधक बोलला. 

"तस ेनाही. पण तुमच्यावर सिंिय घेण्या ी सुरवात मी  केली म्िणून..." 

नवीन अपराशधपणाने बोलला. 

"इट्स ऑल राईट. तुम्िी तुम े काम  करत िोतात. कायद्यापेिा कोणी 

मोठा नािी. मीिी नािी. आय लाईक युअर कॉशन्सएन्िीयसनेस! तुम ी कतवव्यशनष्ठा 

मला आवडली. मला खात्री आि ेतुम्िी खूप प्रगती कराल! बाय!"  

शमस्टर वाघने नवीन ा शनरोप घेतला आशण त्या ी गाडी िणात क्रदसेनािी 

झाली. 

 

"फू... थँटस टू गॉड! यावेळी तुम्िी कोणाला ठार मारल ेनािी. आशण सॉरी! 

मी सुद्धा आपल्यालावर डाउट घेतला िोता!" मी उसासा टाकत बोललो.  

"कोणी सािंशगतले मी कोणाला मारले नािी?" गूढ िसत तो माझ्याकड े

पिात म्िणाला. त्याच्या डोळ्यात  मक क्रदसत िोती. 

"म... म्िणजे?" मी घाबरलो. अडखळलो. 

"त्या सगळ्यािंना मी  मारलिंय!" शमस्टर वाघने सवयी प्रमाणे बॉम्ब 

फोडला. 



मी त्या िणी भीतीच्या अिंधारात कोंडला गेलो. अिंगा - अिंगावर शिरशिरी 

आली... 

"आय िडॅ क्रकल्ड ऑल ऑफ दमे!"  

असे बोलून त्याने त्या े कृष्ण (?) कृत्य ठळक केले. 

"पण का? त्यातील कोणी  गुन्िगेार नव्िते..." मी घाबरून  िोतो. 

"पण कोणी इनोसेंटिी नव्िते!" तो माझे बोलणे पूणव िोण्या आधी  पटकन 

बोलला. 

"अिाने सगळे गुन्िगेार तर मरतील, पण तरी एक मात्र जीविंत रािील!" 

मी ठामपणे शमस्टर वाघच्या डोळ्यािंत रोखत बघून बोलून गेलो.  

तोिी माझ्याकडे रोखून बघत िोता. कािी  भाव नािीत. मला  कळले 

नािी ि ेअस ेकस ेझाले... मी असा कसा बोललो... 

 माझे ि ेबोलणे ऐकून तो उठला. माऊसर िोलस्टरला खो ून घराबािरे 

शनघून गेला... 

 मी मात्र स्तब्ध!  

 

 'िा तर आता श डला! आता माझा तर निंबर नािी ना?...' 

  



ऍन एन्काऊिं टर शवथ द डथे गॉड् 

 

  

 'वाघ जाऊन मध्य ेदोन - तीन क्रदवस गेलेत. पण किात  मन लागत 

नािीय.े..' 

मी शमस्टर वाघने सािंशगतलेली िी घटना शलहून काढत िोतो... 

'त्याने या लोकािंना का मारले िा प्रश्न अनुत्तरीत  िोता. शिवाय ते शगल्टी 

िोते म्िणजे नक्की काय? असा काय त्या सगळ्यािंनी गुन्िा केला िोता, की शमस्टर 

वाघने इतके मोठे ित्याकािंड र ले? आशण कसे? नवीन, कार्तवक, वरुण सगळे 

त्याच्यावर नजर ठेवून िोते. त्यािंच्याकडे क्रफट केलेल्या ट्रान्समीटसव े काय? त्यान ेि े

कसे जुळवून आणले? आशण माऊसर...' 

'शॅ! कािी  टोटल लागत नािी! मी जीभ आवरायला िवी िोती. तो नाराज 

झाला आशण शनघून गेला. आता पुन्िा तो मला भेटेल? बोलेल माझ्यािी? की मला 

सुद्धा...' 

मी डलडहणिं थािंबवलिं. िी उत्तरिं शमळाल्या शिवाय कथा पूणव किी िोणार? 

जाविं का त्याच्याकडे? नािी नको... नािी! जाविं ! 

 



 शमस्टर वाघच्या घरा े मेन गेट पार करत मी आत शिरत िोतो, पण 

सावरत . सािंभाळत आशण अगदी सतकव तेने!  

 काय मािीत, कुठून एखादा शवर्ारी साप वळवळत पायात याय ा... जीव 

मुठीत धरून िेवटी मी शमस्टर वाघच्या मेनडोरपािी पोिो लो. बेल वाजवली. एक 

रॉककिं ग बेल वाजली. पण त्या टू्यनमध्येिी एक गूढता िोती.  

"या आत या!" शमस्टर वाघ ा आतून आवाज आला. 

 मी अजून  सावधपणे आत गेलो. इकडे - शतकडे बघत मी शमस्टर वाघच्या 

शलचव्ििंगरूम पयांत पोिो लो.  

 शमस्टर वाघ कॉशमक (?) वा त बसला िोता.  

"तुम ी  वाट बघत िोतो. उिीर केलात." वर न पािता  तो बोलला. 

 या कळलिं नािी का, की मी आि ेते? िा मला कोणी वेगळा  समजतोय 

का? कोणीतरी याला भेटायला येणार असेल. तरी  दरवाजािी उघडा िोता. आशण 

त्यान ेआत यायलािी सािंशगतले... 

"हो तुम्ही  मास्टर सूरज!" कॉशमक खाली ठेवत तो माझ्याकडे पाित 

बोलला. 

"म्िणजे तुम्िाला मािीत िोते, की मी कधी तरी येणार?" 

"हो!" त्याचा  ेिरा शनर्ववकार. 



"कसे?" मी थोडे शब कत  शव ारले. 

"फकिे! दसुरे काय!?" िा मला टोमणा िोता. 

असे म्िणून त्याने नेिमी सारखे शस्मत केले. आशण मला बसण्यासाठी खूण 

केली. 

मी बसलो आशण कॉशमक खाली ठेवून तो उभारला.  

"तू चहा घेणार?"  

 असे शव ारत माझ्या उत्तरा ी वाट न पािता  तो आत शनघून गेला. मी 

भीत - भीत  ौफेर नजर क्रफरवत िोतो. कुठे सापशबप क्रदसतोय का बघत. 

 तशातिी माझ्या डोटयात एक भीती डोकावून गेली. 

'िा नेिमी मला  िा का पाजतो? मला डायशबटीक करण्या ा तर या ा 

प्लॅन नािी? म्िणजे मग कधी तरी इन्सुशलन ा ओव्िर डोस दऊेन मलािी... याला 

लोकािंच्या आजारा ा ककिं वा कमजोरी ा वापर करून खून करण्या ी सवय आि े... 

नािी नािी! मग  िात शवर्... नािी ! मी ओव्िर चथिंककिं ग करतोय! असिं कािी  

नसणार! आपल्याकडे येणाऱ्या लोकािंना आपण  िा ऑफर करतो  की...' एक - एक 

िण अिंतासारखा िोता. 

 शमस्टर वाघ येण्याच्या मधल्या काळात मी  स्वतः पुढे प्रश्न उभा करत 

िोतो आशण मी  त्या ी उत्तरिं स्वतःला दते िोतो.  



 तो कािी वेळाने बािेर आला. िातात  िा े मग.  

"दार्जमललिंग ा बसे्ट  िा! शपऊन बघ! आवडेल तुला." मग माझ्या समोर 

धरत बोलला, 

"मी काही मळे शवकत घेतलेत शतकडे! शतथला  िा." तो समोर बसला. 

'एवढा पैसा िा आणतो कुठून? पण ि ेमला तो कधी  सािंगणार नािी 

कदाश त.' 

"मी सगळ्या िाय प्रोफाईल केसेस  घेतो!'" 

'मग ही केस? यात तर सगळे  गरीब...' 

"शधस केस वॉज एटसेप्िनल!" पुन्िा मनातले ओळखल्यासारखा तो 

बोलला, 

"आतली गोष्ट सािंगतो. या केसा ेिी जाम शमळालेत!" त्याने माझ्या 

 ेिऱ्यावरील प्रश्न वा ला िोता आशण त्या े  ि ेउत्तर िोते. 

त्यान े िा ा घोट घेतला. 

"शव ार. काय िविंय?"  

 मी काहीच न बोलता चहा ा घोट घेतला.  िा खरिं  खूप मस्त लागत 

िोता. त्या ा आरोमा... अजूनिी  व आठवते. नक्की  मिाग असणार! 



"सूरज!" त्याने िाक मारली. 

"त... तुम्िी म्िणताय की सगळ्यािंना तुम्िी मारल,े पण जे मेलेत ते कोणत्या 

ना कोणत्या आजाराने. नािी तरी कािी तरी एशटसडेंट झाल्याने म्िणजे त्यािंच्या - 

त्यािंच्या िलगजीपणामुळे आशण तुम्िी म्िणताय, की तुम्िी त्यािंना मारलिंय. ि ेकसे 

काय? तर मग तुम्िी त्याच्या शविेससे ा उपयोग केला का?" मी घाबरत  शव ारल.े 

 यावर तो िसला, 

"दटॅ व्िॉज ऑल माय सेट अप!"  

 मी  िावलो. 

"सटे अप?" मी आश्चयावने शव ारले. 

 

 

समर नकातेच्या मृत्यूनिंतर सवाांमते सगळे खुलास े झाले िोते. त्यामुळे 

प्रभाची शसटयुररटी उठवण्यात आली िोती.  

 शमस्टर वाघ शतच्या घराच्या बािरे उभा िोता. त्यान ेनॉक केले. 

"प्रभाताई!" त्याने िाक मारली. 

 थोड्याच वेळात प्रभाने येऊन दार उघडले. शतने त्याला आत घेतले. 



 

घरात,  

"या ना बसा." प्रभाने त्याला बसण्यास सािंगून  िासाठी आत गेली. 

"ताई, चहा करत असाल, तर साखर घालू नका." तो ओरडला.  

त्याची ही डवडचत्र ऑडवर ऐकून प्रभा पुन्िा बािरे आली. 

"का? काय झाले?" शतने कािी न समजल्याने शव ारले. 

 डमस्टर वाघने शखिातून िुगर फ्री ी डबी काढली.  

"मी ि ेवापरतो.  िा अगदी अमृतासारखा लागतो." शमस्टर वाघ िसत 

म्िणाला. 

"बरिं." म्िणून ती आत गेली. 

 प्रभा येईपयांत तो ती छोटी पण स्वच्छ, टापटीप खोली शमस्टर वाघ पिात 

िोता. त्या वेळी त्या ी नजर प्रभाच्या मुलीच्या सिंस्कृतीच्या िाळकरी पुस्तकािंवर 

पडली. त्यािंतील एक घेऊन तो  ाळत बसला. 

 प्रभा  िा घेऊन आली. टे्र शतने वाघ समोर ठेवला.  

"ह ेकाय एक  कप?" शमस्टर वाघने शव ारल.े 

"मी नाही घेत. घ्या तुम्िी!"  



"शमच्च! असिं कसिं?"  

त्यान ेटे्र आपल्याकडे खे ून िुगर फ्रीच्या ड्रॉप्स कपात सोडल्या. थोडा  िा 

बिीत ओतला व कप प्रभाला दऊे केला. 

"नको. घ्या तुम्िी!" ती नािी  म्िणाली. 

"घ्या िो! दोन घोटािंनी कािी िोत नािी!"  

 शमस्टर वाघने फोसव केल्यावर नाईलाजाने शतने कप घेतला . 

"पणजोबािं ा खरा खुनी सापडलाय, तर अजून िेखर कसा काय परत आला 

नािी?" शतने शमस्टर वाघला शव ारल.े  िा ा कप तसा  िातात िोता. 

"सॉरी! पण आता त ेकधी  येणार नािीत!" शमस्टर वाघ अशतिय थिंडपण े

बोलला. 

"काय!" प्रभा जोरात ककिं  ाळी . 

"क... कसिं?..." शतच्या डोळ्यािंतून अश्रू ओघळले. पण पापणी मात्र लवलली 

नािी. 

"मीच मारलिंय त्यािंना!" तो अशधक  थिंडपणे बोलला. 

तिी प्रभा घाबरली. 



"सुरुवात क्रदनेि पासून करूयात." शमस्टर वाघच्या ओठािंवर ते  गूढ शस्मत 

तरारले. 

"म्हणजे क्रदनेि यािंनािी..." प्रभा वाटय पूणव करू िकली नािी. 

"ऑफ कोसव!" 

 

 

"एक शमशनट, क्रदनेिना तर ब्लड टलॉरटिंग शडसऑडवर िोती ना. त्यामुळे  

रक्तस्राव न थािंबून त्यािं ा मृत्यू झाला..." मी मध्ये बोललो. 

"त्याला कसला शडसऑडवर नव्िता. मी  त्याच्यावर कट करण्यापूवी त्याला 

वॉरफरीन घ्यायला भाग पाडले िोते!" तो म्िणाला. 

"ब्लड टलॉरटिंग शडसऑडवर नसल्या े त्याच्या घरच्यािंना मािीत असणार  

त्यािंनी कस ेकार्तवकला सािंशगतले नािी, की असे कािी नािी म्िणून?" मी त्याला 

थािंबवत मध्ये  शव ारले. 

एक लिात घे. स्वतः डॉटटर सािंगत असताना इन्वेस्टीगेिन टीम कोणावर 

शवर्श्ास ठेवील? घरच्यािंवर, की क्रदनेिवर ब्लड टलॉरटिंगसाठी उप ार करत 

असलेल्या डॉटटरवर? अटॉप्सीमध्ये क्रदनेिच्या रक्तात वॉरफरीन सापडले िोते. 

त्यामुळे त ेशसद्ध झाले." त्याने स्पशष्टकरण क्रदल.े 



"पण तरी..." माझे समाधान झाले नव्िते.  

क्रदनेिच्या घरातील कोणी कािी बोलले नसले असे नािी वाटत. 

"खरे तर असा प्रश्न उभा राशिला िोता. क्रदनेिला कसला  आजार नव्िता. 

आशण तो कसली और्धेिी खात नव्िता. असे   ौकिी दरम्यान त्याच्या घरच्यािंनी 

सािंशगतले िोते. 

"मग?" 

"मग काय? या ा शव ारिी मी आधी केला िोता. आशण समरकडून डॉटटर 

मोिन पाटीलला साफ इन्स्ट्रटिन्स क्रदल्या िोत्या, की क्रदनेिला असा कािी गिंभीर 

आजार आि ेि ेत्याने घरच्यािंना टेन्िन नको म्िणून त्यािंच्या पासून लपवून ठेवले िोते 

आशण म्िणून डॉटटर शवसीट, और्धे घेण ेि ेतो घरच्यािंच्या अपरोि कराय ा म्िणून  

केशमस्टकडेिी त्याच्या और्धािं ी नोंद पोशलसािंना आढळणार नािी अस े त्याने 

इन्वेस्टीगेिन टीमला सािंगावे. 

 

 

"निंतर शवरेन." शमस्टर वाघ प्रभाला म्िणाला. 

"आडण लीलावती मामी?" 

"माझ्याकडे कािी नािी. शवरेन े  काम ते!"  



"म्हणून त्याला सिंपवाव े लागल.े आणखी एक कारण िोते. ते तुम्िाला 

माशिती आिे !  

"तर; शवरेनला अनेस्थेशिया ा ओव्िर झाला म्िणून तो मेला. पण 

डॉटटरना त्यासाठी भाग मी पाडले." 

 

 

"कसे?" मी डवचारल.े 

 

 

"जॉ सजवरी साठी शवरेनला डेंटल िॉशस्पटलमध्ये िलवण्यात आले िोते. 

सजवरी आधी त्याला अनेस्थेशिया देण्यात आला. त्यामुळे तो पूणव बेिद्धावस्थेत िोता. 

सजवरी झाल्यावर त्याला आयसीयूला िलवण्यात आले. त्या े टे्र र ढकलण्यासाठी मी 

वॉडवबॉईज्सना मदत केली. त्या वेळी शवरेनला मी 'रेशमफशन्टनल' ि ेड्रग इिंजेटट केले. 

सजवरीपूवी त्याला वेदना कमी व्िाव्यात म्िणून ि ेड्रग अनेस्थेशिया सोबत दणे्यात 

आलेला िोते. त्यामुळे त्याला या ा ओव्िर डोस झाला. 

"जेव्िा शवरेन िुद्धीवर आला. रेशमफशन्टनल ओव्िरडोसच्या साईड 

इफेटटमुळे शवरेनला शिप्नॉरटटस व एमशनयारटक इिूज सुरू झाले. तो ठराशवक 

वेळेपेिा जास्त बेिद्ध राशिला , पण शवरेनला जाग आल्यावर तो रेशमफशन्टनलच्या 



मी क्रदलेल्या डोसमुळे ररसेन्ट घडलेली घटना शवसरला िोता. त्यामुळे तो शवश त्र 

शबिवे करू लागला. यात तो स्वतःला अशधक  इिंज्युअड्व करून घेईल म्िणून 

डॉटटसवनी त्याला पुन्िा लोकल अनेस्थेशिया क्रदली. लोकल अनेस्थेशियामुळे माणूस 

पूणव बेर्धावस्थेत जातो. आशण अिा अनेस्थेशियाच्या ओव्िरडोसमुळे तो मेला. अिा 

प्रकारे मी सरशवलेन्स कॅमेराज्ना िी अवॉईड केले आशण अटॉप्सी करणाऱ्या 

पॅथलॉशजस्ट व क्रफशजशियन सुद्धा िी रट्रक पकडू िकल ेनािीत, कारण 'रेशमफशन्टनल' 

ि े शसडेरटव्ि ड्रग आि.े शसडेरटव्ि ड्रग्स ्ि ेअनेस्थेशिया ा प्रभाव कमी करण्यासाठी 

वापरतात. पेििंटच्या वेदना कमी करण्यासाठी सजवरीवेळी अनेस्थेशिया सोबत ि े

वापरतात."  

"डवरेनच्या बायकोला रमाला मारायला मला कािी  करावे लागले नािी. 

शतच्या िॉशस्पटलमधील वागण्यावरून माझ्या लिात आले िोते, की ती खूप िळवी 

आशण मनाने कमजोर स्त्री आि.े त्यामुळे िॉशस्पटल कँटीनबािरे भेटून मी शतला इतके  

म्िणालो, की  

'एका खुन्या ी बायको म्िणून या समाजात जगण ेखूप  टलेिदायक आि!े 

मी अिा बऱ्या  बायका बशघतल्या आिते, ज्या या अविेलनेपेिा मरण बरे म्िणतात!'  

"आडण काय? राशिलेले काम शतने स्वतः  पूणव केले. आपली नस कापून 

घेतली." 

"पुढचा निंबर िोता बाबू ा. तो त्याच्या गेचमिंग पालवरला गेल्यावर मीिी 

त्याच्या मागून गेलो. त्याला भेटलो. त्या ा ग्लास मी  भरून क्रदला. आशण ड्राय 



आईस सुद्धा मी  त्यात टाकले! निेत त्याला समजले  नािी साध्या बफावऐवजी ड्राय 

आईस टाकले ते." 

"िेखरला कसे मारले जाणून घाय ेय? तो वेचल्डिंगसाठी वापरत असलेल्या 

इलेटट्रोर्डस मी शलक्रक्वड नायट्रोजन मध्ये बुडवले िोते. त्याने ती इलेटट्रोर्डस जेव्िा 

वापरल,े तेव्िा त्या नायट्रोजन ी ऑशटसजनिी ररऍटिन झाली आशण नायट्रोजन 

मोनोऑटसाईड म्िणजे  नायरट्रक ऑटसाईड प्रोड्युस झाले. आशण त्या गॅसमुळे तो 

मेला." शमस्टर वाघ प्रभाला सािंगत िोता... 

 

 

"मग वरुणने नेलेल्या इलेटट्रोर्डसमध्ये फॉरेशन्सकला कािी  कसिं नािी 

सापडलिं?" मी शमस्टर वाघला मध्ये  शव ारले. 

"दटॅ व्िॉज् जस्ट् शसम्पल सायकॉलॉजी! मी ती इलेटट्रोर्डस एक सारखी न 

धरता पुढे मागे धरली िोती. मला जी इलेटट्रोर्डस िवेत ते मी मागे ठेवणार, असा 

वरुण अिंदाज लावणार ि ेमला माशित िोते. म्िणून मी मला िवी ती इलेटट्रोर्डस पुढे 

धरली. आशण वरुणने मागील इलेटट्रोर्डस उ लली आशण तो नॉमवल इलेटट्रोर्डस घेऊन 

गेला. शलक्रक्वड नायट्रोजन मध्य ेबुडवलेली इलेटट्रोर्डस मी घरी घेऊन आलो. आता 

तुम्िी नेलेली इलेटट्रोर्डस वरुणने तपासायला माशगतले असते, तर? असिं कािी शव ारू 

नको!" 



त्यान ेओळखले मी काय शव ारणार िोतो ते, त्यामुळे त्याने आधी  उत्तर 

क्रदल,े 

"कारण वरुणने तसिं केलिं असतिं , तर मी इलेटट्रोर्डस दसुरी  क्रदली असती. 

ि ेमाझ्यावर सिंिय असणाऱ्या वरुणने अिंदाज लावला  असेल. म्िणून त्याने मी 

नेलेली इलेटट्रोर्डस मागीतली  नािीत!" तो पुन्िा कपटी िसला. 

 मला मात्र काय बोलावे सु ेना... 

 

 

"माझ्या  िात सुद्धा शवर् टाकलिंय का?" प्रभान ेअशतिय थिंडपणे िून्यात 

पाित शव ारल.े 

"आहा.  िात नािी. पण याच्यात आि!े" त्याने एक पािंढरी गोळी प्रभा 

समोर धरली, 

"शुगर टॉफी. टेक इट!" शमस्टर वाघ िूरपणे शस्मत करत म्िणाला.  

त्यान ेिात पुढे केला.  

"माझी मुलगी?"  

"िोन्ट वरी! मला माणसे जड नािीत िोत! मी शत ी काळजी घेईन!" वाघ 

थोड्या रागाने म्िणाला. 



त्यान ेप्रभाला ती गोळी घेण्यासाठी मानेने  खूण केली. 

 समोर सािात मृत्यू देवता बसला िोता. प्रभाला आपला मृत्यू समोर क्रदसत 

िोता. पळून जाण्या ा कोणता  मागव नािी ि ेती जाणून  ुकली िोती. त्यामुळे 

कमाली ी िािंतता शतच्यात आली िोती. प्रभाने त्या  िून्यावस्थेत ती गोळी घेतली 

आशण तोंडात टाकली. 

शमस्टर वाघने आपली बिी प्रभासमोर ठेवली आशण तो िािंतपणे उठला.  

 

 घराबािरे; प्रभा ी मुलगी बािरेून खेळून घराकडे परतत िोती. शमस्टर 

वाघने बािरे  शतला अडवले आशण कडेवर घेतल.े  

"काका आई कुठे आिे? बाबा पण क्रकती क्रदवस झाले आले  नािीत." शतने 

शनष्पापपणे शमस्टर वाघला शव ारल.े 

"बाळा, ते दवे बाप्पाकडे गेलेत. त्यािंनी तुला आता इथून पुढे माझ्यासोबत 

रिायला सािंशगतले आि!े" मातीने बरबटलेल्या त्या मुलीला कडेवर घेत शमस्टर वाघ 

म्िणाला. 

"नाही...!" मुलीने िट्ट धरला. 

"मी तुला  ॉकलेट दईेन. खूप सारी खेळणी पण. आशण मी तुला िाळेत पण 

पाठवीन." वाघने  ालत  ालत शत ी समजून काढण्या ा प्रयत्न केला, 



"मोठी झाल्यावर त ूकाय िोणार?" 

"मी... मी ना, पायलट!" ती म्िणाली. 

"अरे बापरे. खरिं ?"  

"हो मग?!" 

"मी तुला पायलट करीन. मग येणार ना माझ्या बरोबर?" 

"हो!" 

 

 ... 

"मग प्रभा यािं े काय झाले?" 

"िी वॉज फौंड डेड इन िर िाऊस!" 

"त्या गोळीत असिं काय शमटस केलिं िोते?" 

"मण्यार  ेशवर्!" 

"ती मेल्या  बघून कोणी पोशलसात नािी गेलिं?" 

तो िसला, 

"जायला शिल्लक कोण िोतिं? िेजारच्यािंनी शत े अिंत्यसिंस्कार केले." 



"आडण पोशलसािंपयांत ि ेप्रकरण गेले  असते तर?" 

"तर काय? त्यािंना कािी  सापडले नसते. अटॉप्सी ररपोटवमध्ये शत ा मृत्यू 

बिंगारस केरुलेअस म्िणजे मण्यारच्या न्यूरोटॉशटसक पॉइसनमुळे झाल्या े आढळले 

असते. 

"तुला माशिती आि,े मण्यारच्या शवर्ाने क्रकती भयिंकर मृत्यू येतो ते! तिान 

लागते, पोटदखुी, र्श्सना ा त्रास िोतो. कािी वेळाने रेशस्परेटरी शसस्टीम म्िणजे 

र्श्सन प्रणाली बिंद पडून मृत्यू िोतो." 

ि ेऐकून माझ्या अिंगावर तर काटा उभा राशिला.  

 पण अजून कािी प्रश्न मनात झुरत िोते... 

"रवी पवार, डॉटटर मोिन पाटील यािंना क्रदनेि यािंच्या आजारा ा खोटा 

ररपोटव द्यायला तुम्िी तयार कस ेकेले?" मी शव ारल.े 

तो िसला. त्या े ि ेअसे िसणे माझ्या प्रश्नािंना तो क्रकती मूखवपणा े समजत 

िोता ि ेदिववत िोते.  

 पण मला पयावय नव्िता. मला सगळी उत्तरे िवी  िोतीत. एक तर यान े

मला कािी सािंगायला नको िोते. आशण आता सािंशगतलिंय, तर कािी अधववट ठेवायला 

नकोय! 

"मरणाला कोण घाबरत नािी!" तो म्िणाला. 



"आडण ि ेमॅनेज कसे केले? नवीन व कार्तवक तुमच्यावर लि ठेऊन िोते. 

तुम े मोबाईल, लँडलाईन टॅप केले असणार नक्की !" माझी आणखी एक ििंका. 

"माणूस दोन - दोन मोबाईल वापरू िकतो ि ेत्यािंनी लिात  घेतले नािी! 

मी दसुऱ्या निंबरवरून सगळिं ऑपरेट करत िोतो." 

"आडण नेिमीच्या निंबरवर आलेले कॉल्स? लँड लाईन े काय? तुम्िी फोन 

उ लत नािी म्िटल्यावर त्या ा सिंिय बळावला असणार..."  

"नो! मी रेग्युलर निंबरवर येणारे कॉल्स प्रायव्िटेवर डायव्िटव केले िोते. 

आशण लँड लाईनसाठी आन्सररिंग मिीन सटे केले िोते. सिंिय येण्या ा  ािंस  नािी!"  

"म्हणजे िेखर बाबत सुद्धा िे  केलिंत? त्याच्या न्यूरॉलॉशजस्टला सुद्धा..." 

 "माणूस िा सगळ्यािंत शभत्रा प्राणी!"  

माझ्या प्रश्ना े स्पष्ट उत्तर न दतेा तो असिं कािी तरी बोलला. पण यात 

माझ्यासाठी े उत्तर स्पष्ट िोते. 

"मग शेखर ी िडे इिंज्युरी...?" 

"दटॅ व्िॉज जेन्युअन. म्िणून तर मी त्याला पार्कां न्सन्स शडसीज असल्या ा 

आभास शनमावण करू िकलो." 

"नवीनच्या आजाराबद्दलच्या ििंके िं काय झालिं?" 



"फदनेश आशण िेखर े मृत्यू ि े नॅ रल व एशटसडेंटल डेथ्स् आिते ि े

दाखवण्यासाठी त्यािंना अस ेआजार आिते ि े दाखवणिं मला गरजे िं िोतिं. पण ते 

ओथेन्टीक वाटावेत असा सेट अप मी समर नकातेला िातािी धरून आधी  तयार 

केला िोता. िेखरच्या िडे इिंज्युरीमुळे, त्या े पॅरेलाइज्ड् असणे आशण त्या े अधून - 

मधून उद्भवणारे क्रकरकोळ आजार यामुळे त्याच्यासाठी पार्कव न्सन्स शडसीज िा 

आजार ठरवणे मला सोपे गेल.े त्याला आधी  मेजर िडे इिंज्युरी झाली असल्याने 

अटॉप्सीमध्येिी तो खरे  पार्कव न्सन्स शडजीज ा पेिन्ट िोता, की नािी ि ेसमजणे 

अवघड िोते. या आजारामुळे नायरट्रक ऑटसाईड ा त्याच्यावर लवकर व घातक 

पररणाम झाला असे  सवाांना वाटल.े यामुळे त्याच्या ििंकेला शव ारात घेतले 

असते , तरी तपासात मी सापडू  िकत नव्ितो!" 

"या रवी पवार, डॉटटर व न्यूरॉलॉशजस्ट कॉन्टॅटट केलेत कसे?"  

"पेिन्स! कळेल." 

"मग प्रभा यािं े काय? त्यािंना कसे मॅनेज केलेत? त्यािंनी पार्कव न्सन्स 

शडसीजच्या  शसम्टम्स् बरोबर किा काय सािंशगतल्या?" माझा आणखी एक प्रश्न. 

"िेखर त्या फौंड्रीमध्ये अल्युशमशनयम व िाय अलोय्ड् स्टेनलेस स्टील े 

वेचल्डिंग कराय ा ओझोन प्रोड्युस िोऊ नये म्िणून आशण वेचल्डिंग आकव  शस्थर रिावे 

यासाठी नायरट्रक ऑटसाईड या गॅस ा त्याला वापर करावा लागाय ा . त्यामुळे 

रोजच्या नायरट्रक ऑटसाईडच्या सिंपकावने, इिंिलेेिनने त्याला िेडएक, रेस्टलेसनेस, 

नॉशिया, शब्रकदिंग प्रॉब्लेम अस ेवर ेवर िोत िोते. िडे इिंज्युरीमुले तो पॅरेलाईज्ड् 



िोता . ते  प्रभाने कार्तवकला सािंशगतले. आशण कार्तवकने त्या ा सिंबिंध अटॉप्सी 

ररपोटविी जोडला आशण त्यामुळे िेखरला पार्कव न्सन्स शडसीज् असल्या े कार्तवकला 

पटल.े" 

"आडण ते शलक्रक्वड नायट्रोजनमध्ये बुडवलेले इलेटट्रोर्डस? ते तुम्िी 

िेखरपयांत कस ेपोिो वलेत?" 

"शेखर फौंड्रीतील  ीफ वेल्डर िोता. लागणारे इलेटट्रोर्डस खरेदी करण्या े 

काम त्याच्याकडे  क्रदले गेल ेिोते.तो स्वतः ि ेखरेदी कराय ा. त्याच्या नेिमीच्या 

दकुानात मी  ौकिी े कारण काढून त्याला भेटलो. त्याला इलेटट्रोर्डस 

सािंभाळण्यासाठी मदत करण्या े शनशमत्त करून िात ालकीने मी ती बदलली िोती. 

यामुळे मी पाळतीवर असलेल्या कार्तवकच्या ऑक्रफससवनािी  ुकवू िकलो. लािंबून 

लपून सावधशगरीने माझ्यावर लि ठेवणाऱ्या त्यािंना समजले  नािी की मी काय 

केलिंय!" 

"आडण ि े इलेटट्रोर्डस दसुऱ्या  कोणी वापरल े असते, तर? तुम्िी त्या 

माणसा ी लाईफ कॉम्प्रोमाईज केली असतीत?"  

वाघच्या प्लॅनमध्ये इतकी मोठी त्रुटी िोती. माझ्या या प्रश्नाने तो  ािंगला  

दखुावला. 

"नो माय फ्रें ड! शमस्टर वाघ कोणत्या  इनोसेंट माणसा े आयुष्य 

कॉम्प्रोमाईज करत नािी! वेचल्डिंग  ेखूप प्रकार आिते. प्रत्येक वेचल्डिंगच्या कामात 

इलेटट्रोर्डस ी गरज लागत नािी. मला माशित िोते, की फौंड्रीमध्ये प्रत्येका े काम 



ठरलेले िोते. वेचल्डिंग े कामसुद्धा. शिवाय वेचल्डिंगसाठी इलेटट्रोर्डस वापरणाऱ्या 

प्रत्येक वेल्डर ा इलेटट्रोर्डस ा स्टोक वेगवेगळा असाय ा, कारण फौंड्री ा मालक 

सुिािंत शनकमला प्रत्येक गोष्टी ा  ोख शििोब लागाय ा. असे नसते, तरी मी दसुरा 

मागव िोधला  असता त्याला सिंपवण्या ा! असो, मी फक्त िेखरच्या  स्टॉकमध्ये 

माझे शविेर् इलेटट्रोर्डस शमसळले अँड रेस्ट इज ए शिस्ट्री!" 

'क्रकती सिज बोलतोय िा...'  

"तुम्िी माणसिं मारताय या े तुम्िाला कािी  कसे वाटत नािी?" मी 

शव शलत झालो िोतो... 

"माणसिं नािी!" तो ठणकावून बोलला, 

"मी गुन्हगेारािंना मारतो!" 

"तीही माणसिं ." 

"म्हणून त्यािंना सोडून द्याय े?" त्याने कठोरतेने मला शव ारले.  

"तस ेनाही पण, त्यािं ा जीव घेणिं म्िणजे..." मी अडखळलो. 

"तुम्ही लोक पूजा वगैरे करताना झाडािं ी पानिं, फूलिं, फळिं ओरबाडून 

वापरता, प्राण्या े जीव दतेा त्यावेळी शव ार करत नािी, की आपण एका जीवाला 

मारतोय आशण ि े मी केलिं की तुम्िी जजमेंटल िोता. क्रकती दोगला आि ेिा समाज!" 

त्याच्या  ेिऱ्यावर िूर भाव उत्पन्न झाले! 



"हो पण ते दवेाला अपवण करण्यासाठी असते!" मीिी धाडसाने बोललो. 

"हाच जर तुमचा न्याय असेल, तर एक गोष्ट लिात घे; आय एम अल्सो 

ऑफररिंग क्रदज ्क्रिशमनल्स् टू माय गॉर्डस; द ट्रूथ अँड द जस्टीस!" 

"झाडे, प्राणी इनोसेंट असतात तरी त्यािं ा बळी क्रदला जातो. इथे मी तर 

फक्त शगल्टी लोकािंना  पशनि करतोय!!!" 

माझा  िा माझ्यासारखा  थिंड झाला झालो िोतो. त्या ा िा वॅशलड तकव  

ऐकून मी पुढे कािी बोलू  िकलो नािी...  

 पण या सगळ्यािं ा असा काय मोठा गुन्िा िोता ि े मात्र अजूनिी 

अनाकलनीय  िोते... 

  



क्रद रॅवलेिेन ऑफ द ट्रूथ  

 

 

आता तुझ्या मगासच्या प्रश्ना े उत्तर, की मी रवी पवार, मोिन पाटील 

आशण िेखरच्या न्यूरॉलॉशजस्टला खोट्या आजारािं े ररपोट्सव द्यायला कसे भाग 

पाडले. त्यािंना कसे कॉन्टॅटट्स केले; तर ते काम समर नकाते े!" त्याने आणखी एक 

बॉम्ब फोडला. 

'बास!!!'  

 माझा मेंद ूओरडत िोता...ि ेसगळिं सिन िोण्यापशलकड े िोते. पण मला 

गप्प बसवत नव्ितिं. 

 

"म्हणजे समर नकाते तुमच्यासाठी काम करत िोता?"  

"नाही. तो त्या े काम घेऊन माझ्याकडे आलेला." 

"कसलिं?" 

"िक्ती िुटलाला सिंपवण्या िं!" 

"ते कसिं?" 



"मी एका वेगळ्या केसवर काम करत िोतो. त्यावेळी समर एक 

समाजसेवक म्िणून पोशलसािंकडे आला िोता. त्या केसमध्ये वापरली गेलेली '३१५ 

बोअर दसेी कट्टा' िी गन िक्ती िुटलाने शवकली असल्या ी टीप त्याने पोशलसािंना 

क्रदली. पण त्याला िी गोष्ट मािीत नव्िती, की मी गुन्िगेारािं ा  इशतिास फक्त बघत 

नािी. तो माशिती घेऊन आलाय, म्िणजे तो शनष्पाप  असला पाशिजे असे समजण्या 

इतका मी मूखव नािी. एक आणखी ििंका म्िणजे िी माशिती त्याला किी मािीत? 

"मी समरची माशिती काढली आशण तो एक कॉन्टॅ्रटट क्रिशमनल असल्या े 

माझ्यासमोर आले. तो िक्ती िुटला े व इतरािं े बरे  देणे लागतो. ि ेमला कळाले. 

समरला िक्तीला अडकवाय े िोते. जेणेकरून तो पैस ेदेण्यापासून वा ेल. ि ेसगळिं 

बाबारावािं ा मृत्यू िोण्याआधी.  

"समरच्या माशितीवरून िक्ती िुटलाला अटक करण्यातिी आली िोती, 

पण पैसे  ारून तो सुटला. आशण पुन्िा त्याने समरच्या मागे पैिािं ा तगादा लावला. 

दरम्यान बाबाराव देसाईं ा खून झाला िोता. आशण त्या आरोपावरून  ौकिीसाठी 

बाबू सुतारला आत घेण्यात आले िोते. आधी सीबीआय निंतर आयबी या केस मध्ये 

इनवॉल्व्ि झाली. त्यामुळे समरला कािी िाल ाल करता येत नव्िती. बाबूकडून 

त्या े नािंव कोणत्यािी िणी बािरे पडेल अिी त्याला भीती..." 

"एक! एक शमशनट! तुम्िी म्िणताय िा तूम ा सेट अप िोता. म्िणजे बाबू े 

आशण समर ा सिंबिंध असण्या े तसे कािी कारण नािी. मग..." मी कन्फ्युज झालो 

िोतो... 



"त्याचा तसा सिंबिंध िोता. बाबू आपली बरी  इल्लीगल कामे या समर 

नकाते कडून करून घ्याय ा. म्िणून तूतावस कोणाला माराय े नािी असे त्याने 

ठरवल.े तो माझ्याकडे आला. पूवी त्यान ेिक्तीच्या अवैध धिंद्या ी टीप क्रदल्याने िक्ती 

िुटलाकडून त्याला कसा त्रास िोत आिे असे सािंगून पोलीस ऐकत नािीत म्िणून 

तुमच्याकडे आलो असा कािंगावा करू लागला. 

"मी त्या ी ररयल आयडेंरटटी मला माशित असल्या े सािंशगतले, पण त्याला 

पोशलसािंच्या स्वाधीन करणार नािी अस ेसािंगून मी िक्ती िुटला ा काटा काढाय े 

त्याला आर्श्ासन क्रदले." 

 

 

"टठक आि.े पण यासाठी तुला काय िविंय?" समरने शमस्टर वाघला 

शव ारल,े 

"तुला मािीत  आि,े मी तुला पैसे तर नािी दऊे िकत!" समर म्िणाला. 

"पैस ेनकोत. तुझ्या कलेटिन मधले कािी चविंटेज वेपेंस. बस्स!" 

"फाईन! असिं असेल, तर मी सािंगेन त्या प्रत्येकाला मारिील?" 

"वाय नॉट?! पण तुला पण माझे एक छोटेसे काम करावे लागेल." 

"ओके!"  



समरने शमस्टर वाघिी िात शमळवणी केली. 

 

 

"असे आम े शडचलिंग झाले. आशण त्याच्या कडून रवी पवार, मोिन पाटील 

डॉटटर व न्यूरॉलॉशजस्टला मी सािंगतोय तसे करण्यासाठी धमटया क्रदल्या. यामुळे 

त्यािंतील कोणी तिार केली  असती, तर समर नकाते े नािंव पुढे आले असते. माझे 

नािी! शिवाय तो पोशलसािंच्या िाती लागण्याआधी  मरणारिी िोता!" त्याने कपटी 

िास्य केले. 

"म्िणजे समर नकातेने आत्मित्या केली नािी?" 

"अलबत! त्याला गोळी घालून घ्यायला मी  फोसव केले. त्याने मला 

गिंडवाय ा प्रयत्न केला िोता. स्वतःला खूप ििाणा समजत िोता. साऽऽलाऽऽ" 

 

'क्रकती क्रक कट आि ेि ेसगळिं...' 

 

"म्हणजे समर नकाते आशण िक्ती िुटला यािं ा बाबारावािंच्या केसिी कािी 

सिंबिंध नव्िता?..." 

"तसा तो बाबू सुतार ािी नव्िता!" तो िसून म्िणाला.  



"मग का?..." मी काकुळतीला आलो... 

"का? आपल्या धिंद्या ा समाजावर काय पररणाम िोतोय ि ेत्याला माशित 

असूनिी तो दलुवि करत िोता. बाबारावािंनी सािंगूनिी त्यान ेत्यािंनािी जुमानले नािी. 

त्यामुळे त्याला मारणे माझ्यासाठी िमप्राप्त  िोते! िुटला इल्लीगल वेपेन डीलर 

िोता, आशण नकाते एक शिटमॅन! तुला काय वाटतिं, मी काय करायला िविं िोतिं यािंच्या 

बरोबर? यािंना कधी ना कधी मी मारले  असते. पण म्ििंटलिं यािं  आयुष्य शनरथवक 

िोत शनदान या िं मरणिं तरी कामी येऊ द ेम्िणून! 

"िक्ती िुटलाने समर नकातेला माऊसर शवकल्या े रेकॉर्डसव आशण समर 

नकाते े असायनमेंट व दणेेकऱ्यािं े रेकॉर्डसव मी  तयार केले िोते. बाबूने 

बाबारावािंना मारण्यासाठी समरला सुपारी क्रदली असल्या ेिी मी  त्या रेकॉर्डसवमध्ये 

नमूद केले. समर नकातेच्या लॅपटॉपवर एटसेल फाईल्स माझ्या पेनड्राइव्ि वरून आधी 

कॉपी केले आशण मग ते मी  शडलीट केले. पोलीस आपल्यापयांत पोिो ल्यावर त्यािंना 

कािी पुरावा सापडू नये म्िणून ते त्याने  केलेत असे दाखवण्यासाठी." 

या प्रकरणात शमस्टर वाघ ी आणखी एक खुबी मला समजली, की तो 

कोणा ेिी अिर अगदी हबेहूब नकल करू िकतो. असे  त्याने िक्ती िुटलाच्या विी 

खात्यात त्याच्या  अिरात समर सोबत े माऊसर े फेक शडचलिंग तयार केले िोते. 

"लॅपटॉपवर मग तुम े कफिं गरचप्रिंट्स का आढले नािीत. ग्लव्ह्ज्! ग्लव्ह्ज् 

मुळे  िुटलाच्या विीवरिी माझे ठसे उमटल ेनािीत! त्याला कुणी  ेक केले नािी तो 

शवर्य वेगळा." 



"पण ह ेसगळिं का?" मी केशवलवाणा िोऊन शव ारल.े 

"मी तुला िक्ती िुटला ा अटॉप्सी ररपोटव सािंशगतला का?"  

त्यान ेमाझ्या प्रश्नाला बगल क्रदली. म्िणजे अजून कािी तरी बाकी िोते... 

"नाही." मी म्िणालो, 

"अरे िा! त्यात तुम्िी कसे सापडला नािीत? खून  ाकूने झाला िोता ना? 

मग?"  

 यातून शमस्टर वाघ कसा बािरे पडला ि ेमला कळाले  नव्िते. 

"मी समर नकातेच्या कलेटिन मधून जी चविंटेज वेपेंस घेतली िोती त्यािंतील 

जॅपशनज मेड स्कुबा प्रो डायव्िसव नाईफ िुटलाला मारण्यासाठी वापरली िोती. 

िुटलाला मारून तो सूरा पुन्िा नकातेच्या घरी सोडला. नकातेच्या मृत्यूनिंतर 

त्याच्याकडे ज्या गोष्टी सापडल्या त्यात तो सुरािी सापडला. माझे कफिं गरचप्रिंट्स 

त्याच्यावर येऊ नयेत या ी मी पशिल्यापासून  काळजी घेतली िोती. त्यामुळे 

फोरेशन्सक मध्ये नाईफवर पण समर नकाते े  कफिं गरचप्रिंटस आढळून आले.  

"ही केस नवीन, वरुण आशण कार्तवक सॉल्व्ि करतायत असे त्यािंना वाटावे 

म्िणून मी ि ेनवीनच्या ज्यूररसशडटिनमध्ये घडवून आणले!" 

"माऊसर? तुमच्याकडे आधी पशिली तेव्िा त्यात एक गोळी कमी िोती. 

म्िणून वाटत िोते, की तुम्िी बाबारावािंना मारलिंय. मग तुम्िी िी घटना सािंगताना 



त्यात समर नकाते े नािंव पुढे आले. त्याच्याकडे माऊसर आशण  ार  गोळ्या 

सापडल्या. म्िणून तो खुनी वाटू लागला. त्याने माऊसर शवकत घेतल्या ी नोंद पण 

िुटलाकडे सापडली. ती पोशलसािंनी एव्िीडेन्स म्िणून जप्त पण केली. पण आता तुम्िी 

म्िणताय की समरने बाबारावािंना मारले  नािी. मग माऊसर त्याच्याकडे किी?" 

"समर नकातेला खुनी ठरवण्यासाठी िी माऊसर त्याच्याकडे सापडणे 

गरजे े िोते. त्याशिवाय ते शवर्श्ास पात्र कसे ठरले असते? यासाठी फॉरेशन्सक 

शडपाटवमेंट ा उपयोग करून घेण ेमाझ्यासाठी गरजे े िोते." 

"ते कसे?" 

"फॉरेशन्सक शडपाटवमेंट नक्की  नकातेकडे सापडलेली माऊसर व बाबाराव 

दसेाईंच्या लिंबर व्िर्टवब्रेमध्ये झालेल्या डॅमेजला कम्पेअर करून बघणार. माऊसरवर 

फायर िोताना उडालेली गन पावडर आशण बाबारावािंच्या िरीरावरील गन पावडर े 

परीिण करणार. बरोबर? आशण नकातेकडे माऊसर सापडली तर  ि ेिटय िोणार 

िोते. बाबारावािंना त्या  माऊसर े गोळी लागली आि ेि ेत्यातून  तर शसद्ध िोणार 

िोते आशण समर नकाते खुनी ठरणार िोता!" 

"आडण ती त्याच्याकडे गेली किी?" 

"सािंगँेन." 



"बरिं. मग तुमच्याकडे ती किी? मला माशित आि,े एखाद्या केसमध्ये 

क्रिशमनलने वापरलेली गन तुम्िाला आवडली तर ती तुम्िी  ठेवून घेता. तिी  ती 

माऊसर तुमच्याकडे आली असेल, पण ती तुम्िी शमळवली किी?" 

" ौकिी सशमती व कोटावसमोर एव्िीडेन्स सादर केल्यावर मी  

ओररशजनल माऊसर व काटेजेस ्ररप्लेस करून त्याजागी  ायनीज मेड माऊसर व 

त्या ी  ार काटेजेस् ठेवली. ती इतकी हबेहूब आिते, की ओळखली जाणार  नािीत. 

कशमिनरच्या शवर्श्ासा ा फायदा दसुरे काय? आशण आता पयांत नवीन, कार्तवक 

आशण वरुणिी माझ्याबाजूने शनधावस्त झाले िोते. मी त्यािं ा शवर्श्ास जो सिंपादन केला 

िोता." 

"यािंच्यावरून आठवले. त्या ट्रान्समीटसव े काय केलेत, जी यािंच्याकडे 

क्रफटस्ड् केली िोतीत?" मी शव ारले. 

"त्या शतघािंच्यािी समोर  मी ती परत काढून घेतलीत." 

"आडण शतघािंनी तसिं करू क्रदलिं? त्यािंना सिंिय नािी आला?" 

"कसा येणार िोता? बाबारावािं ा खुनी तर त्यािंच्या दषृ्टीने सापडला िोता. 

सगळे एव्िीडेन्स सुद्धा समोर िोते. त्यािंनी माझ्यावर अशवर्श्ास दाखवल्याने ते 

शगल्टमध्ये िोते . त्यािंनी माझ्यावर सिंिय घेतला, तसा मीिी त्यािंच्यावर सिंिय घेऊ 

िकतो  एवढे  मी त्यािंना बोललो. मग कसला सिंिय ते घेणार िोते?" 

"याि! परफेटट मास्टर प्लॅन. ििं?!" 



तो मोठ्याने िसला. 

"मी ती बग्स जिी त्यािंच्या नकळत इिंस्टॉल केली िोती, तिी  ती मी काढून 

घेऊ िकलो असतो. पण त्यािंना टीज करण्या ी िी सिंधी मला सोडाय ी नव्िती." 

त्यान ेकपटी शस्मत केले, 

"वाईट एवढे  वाटते, की नवीन, कार्तवक, वरुण जेन्युअन असून त्यािंना मला 

एवढे फसवावे लागले." तो िसला, त्यािंना खरे  वाटत िोते, की ते एक खूप मोठी 

कॉशन्स्परसी सॉल्व्ि करत आिते!" 

"पण हा सगळा सापळा िोता. शमस्टर वाघा ा टॅ्रप!"  

"िा! िो!" तो िसत म्िणाला. 

"तुम्हाला कुणी या केस मध्य े इनवोल्व्हच करून घेतलिं नसतिं, िी 

असायनमेंट तुमच्याकडे आली  नसती तर?" मी शव ारले. 

"हा! मग तर मला ह ेसगळिं घिवून आणणिं अडधकच सोपिं गेलिं असतिं!" 

त्या िं म्िणणिं बरोबर िोतिं; आशण माझा प्रश्न मूखवपणा ा... 

तो शस्मत करत िोता. मी मात्र खूप गिंभीर िोतो, 

"या सगळ्यािंत तुम्िी शललावतीबाईंना का नािी वा वलिं? तुम्िाला जर 

माशिती िोतिं, शवरेन त्यािंना सिंपवणार आिे, तर मग का नािी तुम्िी त्याला रोखले? 

शललावतीबाईं तर शनष्पाप िोत्या ना? मग का नािी?" मी उशिग्नपणे शव ारले. 



"एव्हरी वन िसॅ टू डाय समडे! दने व्िय बॉदर टू सेव दमे?! आय डोन्ट सेव 

पीपल; आय ओन्ली पशनि शडलीशग्वन्ट्स!" तो िूरपणे म्िणाला, 

"आडण तसिं िी त्या मरणिं ि े त्यािंच्यासाठी  ािंगलिं  िोत्या. त्रास सिन 

करण्यापेिा त्यािंना मृत्यू आला ि ेबरे . शिवाय शवरेन शबल भरण्यास असमथव झाला 

असता, तर तुला काय वाटते, िॉशस्पटलने काय केले असते?" िा त्या ा मला प्रश्न. 

'म्हणजे या जगात शमस्टर वाघ एकटा  िूर नािी! शनदान तो इतरािंसारखा 

स्वाथावसाठी, तरी कोणाला मारत नािी!' मी मनािी  बोललो. 

"मग बाबाराव दसेाईंना नक्की मारले कोणी?" माझा शमस्टर वाघला प्रश्न. 

"मीच!" 

मी चक्रावून गेलो... माझा पुतळा  िोण ेबाकी िोते...  

"ती माऊसर देखील त्यािं ी !" तो उठत म्िणाला, 

"ती पडहल्यापासून माझ्याकडे  िोती. समर नकातेला अडकवण्यासाठी 

त्याच्या फ्लॅटवर मी ती सोडली िोती. 

 िा त्याने मला क्रदलेला आणखी एक धक्का...! 

"पण का?" 

माझ्या प्रश्ना े उत्तर न दतेा तो उठला. बाजूच्या टेबलवर ी एक लाकडी 

पेटी त्यान ेउ लली. 



"कुठे जाताय?"  

"सुिािंत शनकम अजून जीविंत आि!े"  

ती पेटी घँेऊन तो बािरे पडलािी. 

 

'म्हणजे आणखी एक खून...?' 

  



फायनली ट्रूथ वॉज ्ररशवल्ड् 

 

 

दसुऱ्या क्रदविीच्या पेपरमध्ये,  

"शनकम फौंड्री  े मालक सिुािंत शनकम ि े 'घोणस' या अत्यिंत शवर्ारी 

जाती ा साप  ावल्यान ेघरी मतृ आढळल.े.." 

 या मथळ्याची िी भली मोठी बातमी.  

 मी समजून  ुकलो. काल शमस्टर वाघने माझ्यासमोरून जी पेटी नेली, 

त्यात 'घोणस' िोती...! 

 

 अजूनिी बरी  प्रश्न अनुत्तरीत िोते. एक तर त्याने बाबाराव देसाईंना का 

मारले? ते तर समाजासाठी काम कराय े. त्यािंनी कोणता गुन्िािी केला नव्िता.  

दोन, त्यािंच्या नातेवाईकािं े काय अपराध िोते, की त्याने एवढे मोठे 

ित्याकािंड घडवून आणले.  

 आशण तीन म्िणजे बाबारावािंवर  ालवलेली माऊसर समर नकातेकडे 

सापडली. त्याच्याकडील रेकॉर्डसवनुसार बाबू सुतारने बाबारावािंना ठार मारण्या ी 

सुपारी क्रदली िोती. पण मग उिं ी े काय? शिवाय बाबारावािंच्या अटॉप्सी 



ररपोटवनुसार त्यािं ा खुनी त्यािंच्यापेिा उिं  असणार िोता. समर ी उिं ी तेवढी  

िोती का? असणार  त्याशिवाय समर  बाबारावािं ा खुनी आि े यावर नवीन, 

कार्तवक, वरुण यािंनी शवर्श्ास ठेवला नसता.  

 इकडे शमस्टर वाघ म्िणतोय, की त्याने  बाबारावािंना मारलिंय. ि ेत्यान े

कसे साध्य केले?  

 

 खूप शव ार केल्यानिंतर माझ्या लिात आले, की िेवटच्या प्रश्ना े शमस्टर 

वाघने या उत्तर मला आधी  क्रदल ेआि.े 

 शमस्टर वाघने बाबारावािं ा खून करण्याआधी समर नकाते शमस्टर 

वाघकडे दसुऱ्या  एक केस सिंदभावत आला िोता. म्िणजे बाबारावािंना मारतेवेळी या 

प्रकरणात समर नकातेला अडकवाय े ि े त्याने आधी  ठरवल े असणार आशण 

म्िणून  त्याने समर नकाते ी उिं ी लिात घेऊन बाबारावािंच्या लिंबर व्िर्टवब्रेवर 

गोळी मारली िोती! 

 पण मग अजून एक प्रश्न उभा राितो , की त्याने इतटया जवळून 

बाबारावािंवर गोळी  ालवली किी? आशण तेिी त्यािंच्या  माऊसरने? 

 असे तर नािी, की शमस्टर वाघच्या िूर कृत्यािंमुळे बाबाराव दसेाई  

त्याला मारायला गेले असतील आशण मग त्याने  बाबारावािंना मारले?  



 नािी! शमस्टर वाघ असे कधी  सत्या ी बाजू असणाऱ्या माणसाला मारत 

नािी. तसिं नसतिं, तर त्याने नवीन, कार्तवक, वरुण यािंना जीविंत सोडलिं  नसतिं... 

 डशवाय शमस्टर वाघ इतकिं  बेमालूम काम करतो, की कोणाला त्या ी 

भणकिी लागत नािी. मग बाबारावािंना शमस्टर वाघबद्दल कळेल  कसे?  

 दसुरी गोष्ट अिी क्रदसून येते, की उतार वयानुसार बाबाराव देसाई मवाळ 

झाले िोते. नािी तर बाबूला त्या ा धिंदा बिंद करण्यासाठी त्यािंनी शवनिंती केली नसती. 

त्याला मारून  टाकल ेअसते...  

 ते मवाळ िोते म्िणून  तर त्यािंना सािंभाळण्यासाठी नातेवाईक नकार 

दणे्या ी चििंमत करू िकले िोते... 

 

 शव ार करत बसलो िोतो. िातात पेपर तसा  िोता. पानिी पालटले 

नव्िते. ती बातमी तिी  समोर िोती आशण मी िून्यात... 

 इतक्यात दारावर टकटक झाली. आईला मी बघतो म्िणून सािंगून बािरे 

आलो. समोर इन्वेलोप पडल ेिोते. इन्वेलोपवर आम ा ककिं वा पाठवणाऱ्या ा पत्ता 

नव्िता. पोस्टमनने नक्की  टाकली नसणार. मग कोण? मी इन्वेलोप उघडला. त्यात 

एक श ठ्ठी आशण युस्ड् बुलेट िोती. मी श ठ्ठी उघडून पाशिली... 

 

"सूरज!"  



 

श ठ्ठी वर िं मी माझिं नािंव वा लिं आशण शमस्टर वाघने मला िाक मारल्या ा 

मला आभास झाला. 

 ती श ठ्ठी शमस्टर वाघ ी िोती. म्िणजे िी गोळी बाबारावािंना 

मारण्यासाठी वापरलेली तर... 

 

पुढे शलशिले िोते, 

"मी तुझ्याकडे का येतो माशिती आि ेतुला?"  

मी नकाराथी मान िलवली. 

"कारण मी स्वतःला तुझ्यात पाितो! याला कारण काय ि ेमला नािी 

सािंगता येणार, पण मी ज्यावेळी तुझ्या वया ा िोतो, तेव्िा मी तुझ्यासारखा  िोतो. 

त्यामुळे मला तू  लोकािंपयांत नीट पोिो वू िकिील अस ेमला वाटते... 

"होय! तू म्िणतोस तसा मीिी शगल्टी आि.े म्िणून  तर मलािी वाटते कुठे 

तरी मोकळे व्िावे म्िणून तर येतो तुझ्याकडे. ररता िोण्यासाठी! 

"मला सािंग, गुन्िगेारािंना शििा करणे  ूक आि ेका? माझा शसस्टीमवर 

शवर्श्ास नािी. मला एक सूिंदर जग बनवाय िंय. म्िणून मग मी  कायदा िातात 

घेतला! 



" ूक - बरोबर याच्या मी खूप पलीकडे गेलो आि!े" 

 

आज आई घरात िोती. म्िणून  तो घरात आला नव्िता.  

तो जवळपास  कोठेतरी असेल, असे वाटून मी इकडे शतकडे पाशिले. दरू 

उभारून तो माझाकडे पाित िोता. मी त्याच्याकडे पाशिले, पण माझ्या नजरेत शगल्ट 

िोता. ि ेपाहून तो गिंभीर झाला. 

रात्री ी ९:१७  ी वेळ. पाकव  ररकामे िोते. बाबाराव पाकव च्या मध्यभागी 

घनदाट झाडीत कोणा ी तरी वाट बघत थिंडगार बाकावर बसले िोते... 

 थोड्या वेळाने एक व्यक्ती तेथे आली. झाडी पार करून एक मिंद प्रकाि 

झोत त्या व्यक्तीवर पडला. 

 "आलात तुम्िी शवजय वाघ!"  

 बाबारावािंनी वर पाित तो शमस्टर वाघ असल्या ी खात्री करून 

घेण्यासाठी शव ारले. 

 "होय सर. मीच आिे! बोला ना काय काम िोतिं?" 

 "मी तुम िं खूप नािंव ऐकून आि.े सामाशजक कायव करत असताना अनेकदा 

पोशलसािंिी सिंबिंध येतो. सगळ्या पोलीस शडपाटवमेंटमध्ये आपल्या  नािंवा ी   ाव 

असते." 



 बाबाराव िातातील काठीवर भर टाकत उभे राित म्िणाले. 

 "आपल्या इतका मोठा मी नक्की  नािी सर!" पुढे िोत त्याने बाबारावािंना 

िात क्रदला. 

 "उठू नका. बसा." त्याने आग्रि केला. 

बाबारावािंनी नकाराथी मान िलवली, 

 "अस ूदते." 

 "बोला ना सर, काय काम िोतिं?" 

"खरिं  कराल मी सािंगेन ते काम?" त्यािंनी खूप आिेने शमस्टर वाघच्या 

नजरेत पाित शव ारले. 

 "का नाही सर? बोला ना, कािी गुन्िा घडलाय, की कोणाला िोधून 

काढाय िंय?" 

बाबारावािंनी पुन्िा नकाराथी मान िलवली. 

 "त्च्च! िोध सिंपवाय िं!" िून्यात पाित ठामपणे ते म्िणाले. त्याच्या 

डोळ्यािंत आिा मात्र तिी  िोती. 

 "म्हणजे? किा ा?" शमस्टर वाघने शव ारल.े 

 बाबारावािंनी शमस्टर वाघकडे पाशिलिं. 



 "या आयुष्या ा!" त ेम्िणाले. 

 "मी समजलो नािी सर..." 

 

 

 "आई मला पायलट िोता येईल नका गिं? मला भुर आकािात उडायिं  

आि.े.." प्रभा ी मुलगी शतला शव ारत िोती. 

प्रभा कािी  बोलली नािी. 

"बोल ना गिं आई..." मुलीने िट्ट धरला. 

प्रभा कािी  बोलत नािीिी पाहून ती प्रभाच्या िाताला शिसके दऊे 

लागली. 

 "पणजोबा जोपयांत जीविंत आिते तोपयांत आपल्याला ख व कसा आवरणार 

कािी सािंगता येत नािी..." मुलीच्या िलवण्याने शतच्या डोटयातील शव ार असा 

तोंडावाटे बािरे पडला िोता. 

 "मग मी मोठी िोईपयांत खापर पणजोबा मरतील ना? िोय ना आई?"  

आपण काय बोलतोय ि ेसमजत नसलेल्या त्या मुलीने शव ारले. 

"नक्की मरतील!"  



 असे म्िणत बािरेून आलेल्या बाबारावािंनी िसत मुखाने त्या मुलीला 

उ लून कडेवर घेतले.  

 प्रभा भानावर येऊन त्यािंच्याकडे बघत राशिली. अपराध बोधाने शत  ेडोळे 

भरून आले िोते.  

बाबाराव मात्र कािी  झाले नािी अिा रीतीने मुलीला खेळवू लागले... 

 

 

"डतची तरी काय  ूक म्िणा? नवऱ्याला डोटयाला मार लागलाय. 

वर्वभरापासून त्या े और्ध - पाणी  ालू आि.े तसे नसते, तरी िेखरच्या पगारात 

आम े भागणे कठीण . मी िा असा. काम करण्या े वय राशिले नािी, समाजाच्या 

उ ापती मात्र करतो. त्या ी भीती शतला असणार . घर ा कताव पुरुर् आशण नवरा 

जाण्या ी कामना ती किी करेल. मग राितो मी ..." ते पुढे बोलले नािीत. 

ि ेबोलत असताना कमाली ा िािंत, वैरागभाव त्याच्या  ेिऱ्यावर िोता.  

"यात मी काय करू शकतो?" कधी नव्ि ेतो शमस्टर वाघ अस्वस्थ झाला 

िोता. 

"मला मारून टाक!"  



ते कसलाही शव ार न करता बोलून गेल.े पण नािी! ते सगळा शव ार 

करून  आले िोते! 

"म... मी?" शमस्टर वाघ  पापला.  

अशी अवस्था िोण्या ी िी त्या ी पशिली वेळ असेल. 

"माझिं आयुष्य सिंपलिंय. प्रमाणापेिा जरा जास्त  जगलो. िात - पाय 

 ालत नसतानािी जगण्या ी वासना ठेवणिं या सारखिं पाप नािी. िेखर आशण प्रभा िं 

आयुष्य आि,े जगू दे त्यािंना. 

"आजपयांत ताठ मानेनिं जगलोय. त्यामुळे सद्द्सशिवेक बुद्धी आत्मित्या करू 

धजत नािी. मला इच्छा मरण िविंय. म्िणून याशिवाय पयावय नािी. मग मग कोण 

मला मृत्यू दऊे िकेल?  

"मग तुझ्या सारख्या कतवव्यशनष्ठ आशण प्रामाशणक माणसाकडून मृत्यू आला 

तर बरिं िोईल असा माझा शव ार झाला." 

"पण... पण मीच का?" शमस्टर वाघ जड आवाजाने म्िणाला. 

शमस्टर वाघच्या या प्रश्नावर ते िसले. 

 "मला माशिती आि,े असे अनेक जण आिते जे खुर्ीने मला मारतील, पण 

लायकी नसलेल्या लोकािंकडून मरण म्िणजे मृत्यू ा पण अपमान. म्िणून!" 



या अवस्थेतिी बाबारावािंनी आपला स्वाशभमान गमावला नव्िता. त्यािं ा 

मरणा ा शनणवय ि ेत्या े  तर द्योतक िोते... 

"काळजी करू नको. मी पत्र शलशिले आि,े की ि ेमाझ्या इच्छेने झालिंय. 

त्यामुळे तुला दोर्ी ठरवू नये." त्यािंनी पत्र शखिातून काढले आशण घडी न उघडता  

शमस्टर वाघला दाखवले. 

"पण मी फी घेतल्याशिवाय काम करत नािी. माझी फी?"  

पाणावलेल्या डोळ्यािंनी बाबारावािंना या शनणवयापासून परावृत्त 

करण्यासाठी त्यान ेिेवट ा प्रयत्न करून पाशिला. 

आशण त्यािंनी त्यािं ी लोड केलेली माउसर सी नाईन्टी शसटस त्याच्या समोर 

धरली... 

"पैस ेनािीत, पण या ी ककिं मत आज दिा लाखािंच्या आसपास तरी असेल." 

ते म्िणाले. 

भारतीय स्वातिंत्र्याच्या इशतिासा ा एक भाग त्यािंनी िात धरला िोता. 

दिा लाखािं ी नािी, तर एक अमूल्य वस्तू िोती ती. या शपस्टलने  तर बाबाराव 

दसेाईंनी वयाच्या अवघ्या सतराव्या वर्ी शब्ररटि जनरल ऑगस्टस ा वध केला िोता 

आशण आज या  शपस्टलने... 

 ज्या माऊसर व िातानी एकेकाळी एक िािंती घडवून आणलेली; ती  

माऊसर आता त्या  िाताला शनश्चल करणार िोती... 



 

 पाणावलेल्या डोळ्यािंनी शमस्टर वाघने ती माऊसर िाती घेतली. पण 

बाबारावािंच्या डोळ्यािंत डोळे घालून त्यािंना ठार मारणिं त्याच्यासाठी िटय नव्ितिं. 

म्िणून तो त्यािंच्या मागे जाऊन उभारला... 

 

'शटूऽऽऽ' 

 

माऊसर ा आवाज त्या िािंत वातावरणात घुमला... 

 आपल्या घरट्यात िािंत झालेले पिी घाबरून ओरडू लागले... 

 आशण भटकी कुत्रीिी बावरून भुिंकू लागले... 

 त्या वातावरणात एक  शवदारकता शनमावण झाली... 

'उपहास बघ. एकेकाळचा इतका श्रीमिंत माणूस आज त्यािंच्यावर ही वेळ 

यावी?! बाबाराव देसाईंसारखा धाडसी, मिान आशण समाजाला आदिव असणारा 

व्यक्ती आत्मित्येला प्रवृत्त व्िावा िी गोष्ट जर समाजाला कळली असती, तर त्यािंच्या 

प्रशतमेला तडा गेला असता. म्िणून मी माझे शनदोर्त्व शसद्ध करणारी ती श ठ्ठी 

नािीिी केली. आशण म्िणून  मला िा सारा प्रपिं  र ावा लागला. िा एक एवढा 

मोठा खेळ...' 



 

एका व्यक्ती ा स्वाशभमान रटकवण्यासाठी यान ेसिंपूणव देि ढवळून काढला 

िोता... 

 

'बाबारावािंच्या नातेवाईकािं ा इतका मोठा काय गुन्िा िोता, की मी या 

सगळ्यािंना मारले असे तुला वाटते िोय ना?  

'एका म्िाताऱ्याला सािंभाळणे या लोकािंना इतके जड झाले िोते, की त्या 

म्िाताऱ्याला मरणा ी इच्छा व्िावी? 

'ह ेअसे लोक जगत नािीत. क्रकड्यािंसारखे फक्त सवावईव्ि करतात, मग ि े

असले स्वाथी अप्पलपोटी लोक मेले  तर काय वाईट?!' 

 

पत्रातून त्याने मला शव ारलेला िा प्रश्न वा ून मीिी अिंतमुवख झालो. आशण 

मग िी घटना सवाांसमोर ठेवाय ी  असिं ठरवून िी कथा शलहून काढली... 

 

पत्रात पुढे, 

'मला माशित आि ेएवढ्या उत्तरावर तुझिं समाधान िोणार नािी. लेट्स सम 

ऑफ शधस इव्िेंट, म्िणजे मी ि ेका केलिं ते तुझ्या लिात येईल.  



'क्रदनेिने बाबारावािं ी जबाबदारी नाकारली . पण तो बाबारावािंना 

वाटे्टल ते अवावच्य बोलला. यातून त्याने आपल्या उन्मत्तपणा  आशण माणूस म्िणून 

जगण्यास तो क्रकती नालायक आि ेया िं दिवन घडवून आणलिं. िेखरसाठी त्यािंनी 

जमीन शवकली िा राग त्याला िोता . 

'शवरेनला ऑब्िन िोता लीलावतीबाईं े व्िेंरटलेटर रीतसर काढण्या ा. 

पण त्या ा स्वाथव त्याला नडला. बाबारावािंना सािंभाळण्यासाठी त्यान ेनकार क्रदला, 

तो त्याच्या आई ी लीलावतीबाईं ी त्याला काळजी घ्याय ी म्िणून नािी; तर 

त्यािंनी त्यािं ी जमीन प्रभाच्या नवऱ्यासाठी िेखरच्या उप ारासाठी शवकली. त्याला 

त्यातून कािी शमळाले नािी म्िणून. 

'शवरेन ी बायको वरकरणी शनष्पाप वाटते, पण नीट शव ार केल्यास, तर 

लिात येईल, की शवरेन त्याच्या आईला मारणार आि ेि ेशतला आधीपासून माशिती 

िोते, तरी ती गप्प बसली. त्यामुळे तीिी त्या दोर्ात सिभागी झाली. आशण मृत्यूस 

पात्र ठरली. 

'िेखर आशण प्रभा े पाशिले, तर बाबाराव ज्या रात्री मला भेटले, त्या रात्री 

त्याच्या जेवणातून त्यािंच्यावर शवर्प्रयोग करण्यात आला िोता. िी गोष्ट बाबारावािंना 

मािीत िोती. म्िणून तर त्यािंनी शनणवय घेऊन  टाकला, की आता बास! सिंपवाविं ि े

सगळिं. त्यािं ा राग मात्र कुणावर  नव्िता. आपल्याला इतके क्रदवस सािंभाळणाऱ्या 

िेखर आशण प्रभावर त्यािंच्या  खुना ा कलिंक लागू नये म्िणून ते मला भेटले िोते. 

आशण ि ेसगळिं त्यािंनी मी शनदोर् असल्याच्या पत्रात नमूद केले िोते.  



'मला माशिती आि,े प्रभाच्या मुलीशवर्यी तुला काळजी वाटत असेल, पण 

काळजी करू नको. शतला मी कािीिी केलेलिं नािी. बऱ्या - वाईटा ी समज अजून 

शतला याय ी आि.े त्यामुळे ती माझ्या नजरेत शनष्पाप  आि.े शत ी मी एक  ािंगल्या 

अनाथाश्रमात सोय केली आि.े बाबारावािं ी केस सोल्व्ि करण्यासाठी शमळालेला 

सगळा पैसा मी शतच्या नािंवे ठेवला आि.े या उपर शत ी स्वप्न पूणव करण्या ी सगळी 

जबाबदारी आता माझी आि.े.." 

 

शमस्टर वाघ मला कळलाय असिं जेव्िा - जेव्िा मला वाटायला लागतिं, तेव्िा 

तो असिं अनपेशित कािी तरी वागतो. आशण माझ्या समजुतीवर पाणी क्रफरते... 

त्यान े त्याला कमी - जास्त प्रमाणात शगल्टी वाटत असलेल्या माणसािंना 

त्या  िमाने सिंपवले िोते.  

कमी शगल्टी असलेल्याला जरा जास्त जगण्या ी मुभा... पण शमस्टर 

वाघकडून मृत्यू अटळ... 

मला खात्री आि,े शललावतीबाई ज्या िॉशस्पटलमध्ये िोत्या त्या िॉशस्पटल े 

सजवन्स्, डीन, ओनस्व, बोडव मेम्बस्व, इत्यादी िॉशस्पटलिी ररलेटेड् सगळे देखील शमस्टर 

वाघ े शिकार िोतील. त्यािंच्यामुळे , तर शवरेनने आपल्या सख्या आई ा खून केला 

िोता... 



 पण वाटते, जर ि े शमस्टर वाघ असिं  वागत राशिला, तर उद्या कोणी 

रस्त्यावर थुिंकलिं तरी िा त्या ा खून करेल... िा सायको तर नािी ना?... 

 नािी ! असा इतका बुशद्धमान व्यक्ती सायको कसा अस ूिकतो?! 

आजपयांतच्या आयुष्यात मी पाशिलेल्या लोकािंमध्य ेशमस्टर वाघ िा सवाांत 

सिंयमी आशण शस्थर बुध्दी ा माणूस मला भेटला आि.े 

 

 

  

 

 

पण शमस्टर वाघसाठी भीतीिी वाटते, गुन्िगेारािंना मृत्यू देणाऱ्या शमस्टर 

वाघ ा स्वतः ा मृत्यू कसा असेल?... 

 

 

 

 

 

 समाप्त... 



ई साशित्य प्रशतष्ठान 

ई साशित्य प्रशतष्ठान दिा वर्ाांपुवी सुरू झालिं. जगभरात ई पुस्तकािं ी 

सिंकल्पना रुजू लागत असताना  मराठीतिी ई पुस्तकिं  सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन 

सारख ेप्र िंड इन्व्िसे्ट्मेंट करणारे शखलाडी उतरले. त्यािंच्यासमोर ई साशित्य म्िणजे 

अगदी  चलिंबुरटिंबू. पण गेली दिा वर्ां आशण आजिी गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककिं वा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नािंवािंमध्ये पशिले दसुरे नाव येते ते 

ई साशित्य े . िी करामत आि ेआमच्या लेखकािं ी. वा कािंना सातत्याने दजेदार 

मनोरिंजक उच्च प्रती ी पुस्तके “शवनामूल्य” देणारे आम े लेखक ि े या स्पधे े शवजेते 

आिते.  

मराठीत “साशित्यरत्नािंच्या खाणी” शनपजोत या ज्ञानोबािंनी माशगतलेल्या 

पसायदानाला ईर्श्राने तेवढ्या  उदारतेने खाणीं ा वर्ावव करून प्रशतसाद क्रदला. 

मराठी े ददुवै ि ेकी या खाणींतली रत्ने बािरे आणण ेआशण त्यािं े पैलू पडल्यावर 

त्यािंना िोकेस करण ेआशण जागशतक वा कािंसमोर ते पेि करणे यात आपण कमी 

पडलो. इथे उत्तम साशित्यासाठी भुकेलेले वा क आशण उत्तम वा कािंच्या प्रशतिेतले 

साशिशत्यक यािंच्यात शब्रज बनणे आवश्यक आि.े शविेर्तः डॉ. शनतीन मोरे यािंसारखे 

साशिशत्यक ज्यािंना शलशिण्यात आनिंद आि ेपण त्यापुढील जटील प्रक्रियेत पडण्यात 

रस नािी अिािंसाठी. शवदिेािंत मोठे लेखक एजिंट नेमतात आशण ते बाकी सवव व्यविार 

पिातात. मराठीत िी सोय नािी.  

ई साशित्य प्रशतष्ठान िी कािी अनुभवी प्रोफ़ेिनल प्रकािन सिंस्था नव्ि.े पण 

गेल्या दिा वर्ाांत आमच्या ि ेलिात आले की मराठीत रत्नािंच्या खाणी आिते आशण 

त्यािंत उतरून िात काळे करून माती गाळ उपसत राहून जर श वटपणे काम करत 

राशिल े तर एकाहून एक भारी रत्ने गवसणार आिते. एखाद्या मोठ्या धशनकाने, 



पिंशडतािंच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि जर ि े काम िाती घेतले तर मराठी 

भार्ेतल ेसाशित्य जागशतक पटलावर आपला ठसा नक्की उमटवेल. 

डॉ. शनतीन मोरे यािं ी अकरा अप्रकाशित पुस्तके प्रकािात आणण्या ा मान 

ई साशित्यला शमळाला. माधुरी नाईक यािंची दहा, ििंभू गणपुले यािं ी नऊ, डॉ. वसिंत 

बागुल यािं ी बारा, िुभािंगी पासेबिंद यािं ी सात, अशवनाि नगरकर यािं ी पा , 

रत्नाकर मिाजन यािं ी सिा, ििािंक परुळेकर यािं ी  ार, अरुण कुळकणी यािं ी  ार 

अिा अनेकािंच्या पुस्तकािंना वा कािंपयांत नेण्या े भाग्य ई साशित्यला लाभले. असे 

अनेक “स्वािंतःसुखाय” शलिीणारे उत्तमोत्तम लेखक कवी या मराठीच्या 

“साशित्यरत्नािंश या खाणीं” मध्य ेआिते. अिोक कोठारे यािंनी मिाभारताच्या मूळ 

सिंशिते  ेमराठी भार्ािंतर सुरू केले आि.े सौरभ वागळे, ओंकार झाजे, पिंकज घारे, 

शवनायक पोतदार, क्रदप्ती काबाडे, भूपेि कुिं भार, सोनाली सामिंत, केतकी ििा, सुरज 

गाताडे, शनशमर् सोनार, सशवता नाबर, सिंजय बनसोडे, आिा पाटील, नासा 

येवतीकर, शनरिंजन कुलकणी असे अनेक नवीन लेखक सातत्यपूणव लेखन करत आिते. 

ई साशित्यकडे िौिी लेखकािं ी कमी कधी  नव्िती. पण आता िौसेच्या वरच्या 

पायरीवर े, लेखनाकडे गिंभीरपणे पिाणारे आशण आपल्या लेखनात प्रगती किी 

िोईल याकडे लि देणारे लेखक येत आिते. त्यािंच्या साशित्याच्या प्रकािाला उजाळा 

शमळो. वा कािंना आनिंद शमळो. मराठी ी भरभराट िोवो. जगातील सवोत्कृष्ट 

साशिशत्यक प्रसवणारी भार्ा म्िणून मराठी ी ओळख जगाला िोवो. 

आमेन 

सुनील सामिंत 

ई साशित्य प्रशतष्ठान 

 


