अतं ःपूर
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे

पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पस्ु तक 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 पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

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

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

अतं ःपूर

सूरज काशिनाथ गाताडे

ई साशित्य प्रशतष्ठान

अंतःपूर
सूरज काशिनाथ गाताडे
स्क्रिनरायटर्स अर्ोस्क्र्एशन मेम्बरशीप नंबर - २१८३१
रा. पेठवडगांव, ता. हातकणंगले, स्क्िल्हा - कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६११२
ई-मेल आयडी

- surajgatade26@gmail.com

मोबाईल व व्हॉट्र्ऍप - 9890137797
फे र्बुक

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

इन्सरटाग्राम

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

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरशित असून
पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंिाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, शचत्रपट ककिं र्ा
इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची परर्ानगी घेणे आर्श्यक
आिेतसे न के ल्यास कायदेिीर कारर्ाई िोऊ िकते .
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India
is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work.
The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages
and accounts.
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App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.
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©esahity Pratishthan®2020
• शर्नार्ूल्य शर्तरणासाठी उपलब्ध .
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू िकता .
• िे

ई

पुस्तक

र्ेबसाईटर्र

ठे र्ण्यापुर्ी

ककिं र्ा

र्ाचनाव्यशतररक्त कोणतािी र्ापर करण्यापुर्ी ई साशित्यप्रशतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यकआिे .

प्रस्तावना नमरकार, मी र्ूरि कास्क्शनाथ गाताडे. पुन्सहा प्रश्न,
प्ररतावनेत काय स्क्लहावं... पण स्क्लस्क्हतोयच...
कोणती नवीन कथा प्रकास्क्शत झाली, की ती कथा
वाचकांना आवडते; पण तरी वाचकांची तिार अर्तेच, की
मी स्क्मरटर वाघ परत न आणता वेगळी कथा का घेऊन आलो...
अनेक प्रश्न अर्तात, त्यात स्क्मरटर वाघ परत येणार का? स्क्ललि
त्याला मारू नका... इत्यादी इत्यादी... स्क्वनंती र्ुद्धा
अर्तात...
प्ररतुत कथा देखील स्क्मरटर वाघच्याच पॉईंट ऑफ व््यूने स्क्लस्क्हणार होतो... पण नंतर तो
स्क्वचार ड्रॉप के ला... स्क्मरटर वाघ येईल! नक्की येईल... पण त्यार्ाठी मी रवतः अिून तयार झालो
नाही... म्हणून तो मागे राहतोय... 'डॉक' तर खूपच मागे पडलेत... त्यांची पुढील कथा स्क्लहण्याची
खूप इच्छा आहे... ती चालूही के ली होती... पण अर्सवट पडली आहे... परं तु डॉक यांना देखील
परत आणेन नक्की!
आता थोडं प्ररतुत 'अंतःपुर' बद्दल - अंतःपुर; ही एक एक्शन स्क्िलर आहे. खूप ददवर्ांपार्ून
मला एक पॉस्क्लटटकल व इकनॉस्क्मकल स्क्िलर स्क्लहायची होती... पण योग्य स्क्वषय र्ुचत नव्हता...
पण एक ददवर् आयस्क्डया रराईक झाली आस्क्ण र्ुरवात झाली 'अंतःपुर'ला!
मला नेहमी अर्ं वाटतं, की यावेळी िरा र्ोपी कथा स्क्लहू... पण पुढची कथा ही मागील
कथेपेक्षा िारतच दकचकट होते... या तर कथेने खूप डोके दुखी ददली. हे दुखणं प्रर्व वेनदेर्ारखंच
अर्ावं कदास्क्चत... कारण नवीन कथा िी डोक्यात िन्सम घेत अर्ते... (नाही! या दोन्सहीची
तुलनाच होऊ शकत नाही... स्त्रीची वेदना ही माझ्या वेदनेपेक्षा अवणसनीय व मोठीच आहे... फक्त
एक कल्पना र्ुचली म्हणून स्क्लस्क्हलं...)

कथा स्क्लहायला १५-२० ददवर् गेले. आस्क्ण १५-२० ददवर् र्लग डोके दुखी. ना झोप, ना
शांतता...
िेव्हा 'र्माप्त' पयंत आलो, तेव्हा कु ठं डोकं दुखायचे थांबलं... पण हे होणं बरं च आहे...
यामुळे चांगलं - चांगलं व र्कर् वाचकांर्मोर येतं आहे...
डोके दुखीचा हा अनुभव मला स्क्मरटर वाघची कथा स्क्लस्क्हताना नेहमी होतो... म्हणून यातील
'शक्तीर्ेन' पात्राला मी स्क्मरटर वाघ व्हिसन 2 म्हणतो. (तरी दोघांमध्ये खूप फरक आहे. र्ुिाण
वाचकांनी 'स्क्मरटर वाघ' व 'शक्तीर्ेन' यांची एकाच तूलात तुलना करू नये ही स्क्वनंती...)
गंमत म्हणिे यात फक्त शक्तीर्ेन बुद्धीमान नाही, तर र्वसच पात्रं तोडीर् तोड बुद्धीर्ंपदेचे
मालक आहेत. ही कथा म्हणिे त्यांच्या शह-काटशहाचा खेळ आहे. या पात्रांच्या हुशारीबद्दल
उदाहरण द्यायचे, तर फरटस ड्राफ्टच्या स्क्तर्ाव्या पानावरच गोष्ट र्ंपली होती, स्क्हरो व स्क्व्हलन
एकमेकांर्मोर होते. गोष्ट र्ंपली होती आस्क्ण मला तर अिून बरं च काही र्ांगायचं होतं...
दिएटटव्ह मेंटल ब्लॉक आला... कारण मला िर्ं हवं होतं तशी पात्रं वागलीच नव्हती... त्यांनी
रवतःच्या मनाचा कारभार के ला होता... मला दकमान ही कथा नव्वद पानांची करायची होती.
आस्क्ण इथं पुढं तर काही मागसच रास्क्हला नव्हता... काय करावं अर्ा प्रश्न पडला. पण आतापयंत
िर्ा पात्रांनी रवतःच गोष्टीला आकार ददला होता, तशीच इथून पुढेही या पात्रांनीच कथा
घडवली... इतकी की एकशे वीर् पानं झाली तरी गोष्ट थांबायचं नाव घेईना... ती वाढतच िात
होती... रवतः स्क्लहीत अर्ून मला बघ्याची भूस्क्मका घ्यावी लागली होती... इकडं पात्रांची
एकमेकांवर कु रघोडी चालूच होती... यावेळी मात्र मग मी हरतक्षेप के ला आस्क्ण गोष्ट र्मारोपाला
आणली... ही कथा घडवण्यार्ाठी माझ्यापेक्षा या कथेतील पात्रांचा मोठा हात आहे. इतकी या
कथेतील पात्रं रवयंस्क्र्द्ध आहेत...
ही कथा स्क्लस्क्हणं खरं च खूप मोठा टारक होता... कारण मी कथेचा पट तर िागस्क्तक पटलावर
मांडत होतो, पण मला कथेची पार्श्सभूमी एकाच शहरात घडवायची होती... याला कारण म्हणिे

िर भस्क्वष्यात याच्यावर स्क्चत्रपट बनवायचा झालाच, तर तो कमी खचासत व्हावा... (यार्ाठीच
कथा होता होईल तेवढी मोठी करायची होती...) पण स्क्चत्रपटाचा स्क्वषय हा स्क्वरतृत अर्ावा...
अर्ो... आपणार् कथा आवडेल अशी आशा करतो... यातील नायक 'शक्तीर्ेन' हा
आपल्याला 'स्क्मरटर वाघ' इतकाच आवडेल अशी खात्री देतो... आस्क्ण मी आपल्याला या कथेचा
आरवाद घेण्याचं आवाहन करतो...
र्न्सयवाद...!!!

र्ूरि कास्क्शनाथ गाताडे.
पत्ता - चचंगळे गल्ली, पेठ वडगांव, ता. हातकणंगले, स्क्ि. कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६ ११२
ई-मेल आडी

- surajgatade26@gmail.com

र्ोबाईल र् व्िॉट्सऍप - 9890137797
फे र्बुक

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

इन्सस्टाग्रार्

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

सूरज काशिनाथ गाताडे याांची यापूर्वीची प्रकाशित पुस्तके (अनुक्रमे)
१) द डे थ ऑफ ल िंकन्स् मदर (सायिंलिलफक क्राईम लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_of_lincolns_mother_suraj_gatade.pdf

२) डे थ लि (लमस्टर िाघची पलि ी कथा - सायिंलिलफक सायकॉ ॉलिक क्राइम लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_will_suraj_gatade.pdf
३) दे लकस्ड् बाय लमस्टे क (रोमँलिक कॉमेडी/िर ॅ िेडी)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kiss_surajgatade.pdf
४) द पॅरासाइि (सायन्स लफक्शन)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parasite_suraj_gatade.pdf
५) फ्लेम (म्युलसक - फॅन्टसी/सायकॉ ॉलिक /िर ॅ िेडी/ ि स्टोरी या चार लिलिध कथा प्रकारािं चा कथा सिंग्रि)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/flame_suraj_gatade.pdf
६) अ िे िी प्राईझ् - (सायिंलिलफक/लमस्टर ी/एक्शन/सायकॉ ॉलिक /लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahp_suraj_gatade.pdf
७) डे ड ी लमलििं ग्स् - (सायिंलिलफक/लमस्टर ी/एक्शन/सायकॉ ॉलिक /लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/deadly_meeting_wagh_suraj_gatade.pdf

८) एििंि - X - (सायिंलिलफक/लमस्टर ी/एक्शन/सायकॉ ॉलिक /लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/agent_x_suraj_gatade.pdf
९) तूमाझासाां गाती - (सायन्सफिक्शन)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tu_majha_saangaati_suraj_gatade.pdf
१०) िृत्र (सायकॉ ॉलिक /एक्शन/लमस्टर ी/लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vrutra_suraj_gatade.pdf

११) अ प्योर िन
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/the_pure_one_suraj_gatade.pdf

.

/www.

अंतःपूर
(सायकॉलॉशजकल/एक्िन/शिलर/सस्पेन्सस/ड्रार्ा)
(लेखक - र्ूरि कास्क्शनाथ गाताडे)

साशित्यप्रेर्ींना सर्र्पवत

१. मित्राचा प्रस्ताव (फ्रेंड् स प्रपोसल)...

"प्लिज डोन्ट मिल हर... प्लिज..."
"नो..."
गडद अिंधारात आवाज घुमत होते... आधी पुरुषाचा व नांतर स्त्रीचा... त्ाां च्या फवनांतीचा
उपहास करणारां न जाणो फकती जणाां चां फवकट हास्य रात्रीच्या शाां ततेला िाडून आसमांत
दु मदु मून टाकत होतां...
आफण अचानक एका गन शॉटने एक कलेवर जफमनीवर पसरलां गेलां. आफण नांतर
शॉटगनच्या ररकॉईल पॅडच्या िटक्याने आणखी एक शरीर जफमनीवर आदळलां... धाड् ....

"नाही!..."
शक्ती ओरडत उठला! सत् पररस्थिती अवगत व्हायला त्ाला िोडा वेळ गेला...
हे ... हे ... स्वप्न होतां का...? नाही! ही एक आठवण होती! फिस्टे ड् असली तरी आठवणच!
जी रोज शक्तीला सतावत होती... याचमुळे त्ाने ठरवून टाकलां होतां... की काही झालां तरी
रात्री झोपायचां नाही... फकांबहुना मुळी झोपायचांच नाही...
पण शरीरधमाा वर फवजय फमळवणां कोणाला जमलांय िोडीच... मग त्ाला शक्ती तरी
कसा अपवाद ठरणार? रोज रात्री झोपाळू तारिितलेले डोळे महत्प्रयासाने उघडे ठे वणे हा
त्ाचा यत्न असायचा... नाही तो योगी नाही... पण काही घटना होती, जी त्ाला डोळ्ाां समोर
येऊ द्यायची नव्हती. पण त्ाच्या इच्छे ला त्ाची वासना भीक घालत नव्हती...

िो िासनाच ती... झोप िी शरीराची िासनाच नाही का...?! प्रयत्न करूनही त्ाला या
वासनेवर फवजय फमळवता येत नव्हता. आफण म्हणूनच कधीतरी त्ाची इच्छा नसताना रात्री
झोपेच्या त्ाच्यासाठी काळकूस असणाऱ्या कुशीत तो गुरिटला जायचा... आफण मग तीच
एक आठवण जी त्ाला फवसरायची होती; ती त्ाच्या नजरे समोर रोज रात्री उभी राहायची...
फजवांत व्हायची...!

घामाने िबिबलेल्या त्याचा िोराने श्वासोच्छ्वास चालू होता... घमाा ने त्ाचे केस तर असे
फनिळले होते, की जणू त्ाने डोक्यावरून अांघोळ केली होती... पण स्वतःच्या अस्वथि
अवथिेवर फवजय फमळवत तो अांिरुणातून उठला. फनत्कमा आटोपून त्ाने आपला व्यायाम
चालू केला... शरीराला बळकट ठे ऊन मनाला सबळ करण्याचा त्ाचा प्रयत्न होता हा... पण
तरी तो त्ाच्या आठवणीतून बाहे र काही पडत नव्हता.
लदिस जायचा कसातरी... पण रात्र काळसफपानी ठरायची... जी त्ाला ग्रासून टाकायची...
वकाआऊट झाल्यावर तो घरातून बाहे र पडला. घराजवळील महावीर उद्यानमध्ये तो
आला...
िककआऊि निंतर पाका जवळच्या कॅिेमध्ये ब्रेकिास्ट करणां हा त्ाचा फनत्ाचा क्रम.
पण व्यायामानांतर लगेच काही खाऊ नये म्हणून तो या पाकामध्ये अधाा तास बसून काढायचा.
िान मु िं खेळत असायची. त्ाां ना पाहणां हे त्ाच्यासाठी पवाणीचां असायचां... एक
प्रकारचां स्टर े सबस्टर! काही वेळातच शाळे ची वेळ होईल म्हणून या मुलाांच्या आया त्ाां ना घेऊन
गेल्या की मग शक्ती पण उठायचा आफण कॅिे गाठायचा.

"रोिची ऑडक र!" 'युि'स् चॉईस' या कॅिेच्या आत फशरता फशरता दाराजवळच्या
काउां टरवर बसलेल्या मालकाला शक्ती म्हणाला.
आफण त्ाने त्ाचां रोजचां टे बल गाठलां. कोणाशीच सांपका नको असल्याने शक्ती कॅिेच्या
अगदीच मागे कोपऱ्यात असलेल्या टे बलपाशी प्रवेशाकडे पाठ करून बसला. रोजसारखांच!
कॅिेच्या वेटरने शक्तीच्या समोर त्ाची रोजची ऑडा र आणून ठे वली. 'वेगन टाकोज् फवि
कॅफलिोफनाया वॉलनट् स' आफण 'बनाना अँड वीटग्रास स्मूदी' आयफडयल डायट आफ्टर
वकाआऊट...
युज्वली या कॅिेत असलां काही डायट िूड फमळत नाही. पण शक्ती रोजचा ग्राहक
असल्याने आफण ओळखीचा असल्याने या कॅिेत त्ाच्यासाठी हा खास डायट तयार केला
जात असायचा.
जसां पुढां खाणां आलां तसां सगळां दु ःख फवसरून तो त्ाच्यावर ताव मारू लागला. खाणां
हा त्ाचा फवलास नव्हता. फजवांत राहण्यासाठी खाणां गरजेचां आहे म्हणून तो खात होता...
पुढिंलां अन्न सांपवण्यात तो तल्लीन असतानाच त्ाच्या खाां द्यावर एक तगडा हात येऊन
आदळला!
"यु आर अांडर अरे स्ट शक्तीसेन!" हात टाकणारा माणूस म्हणाला.
त्याचा आवाज इतका मोठा लागला होता, की तो कॅिेभर घुमला आफण कॅिेतल्या
सगळ्ाां ना तो ऐकू आला. सगळे च आश्चयाा ने आवाजाच्या आफण पयाा याने शक्तीच्या फदशेने पाहू
लागले. शक्ती सारख्या आश्राप व्यक्तीला अटक? पण का? त्ाचा गुन्हा काय होता? सगळे च
भवचक्क होते!!!
शक्तीने मागे पाफहलां. त्ाच्या चेहऱ्यावरची शाां तता ढळली नव्हती.

"माझा गुन्हा काय आयबी फडरे क्टर शौयाजीत?" त्ाने तोांडातला घास चघळत फवचारलां.
तसा तो माणूस शक्तीसमोर फभांतीला टे कून बसला.
"इतक्या वषाात आमच्याशी सांपका न ठे वणे. यासाठी तर तुम्ही मृत्ूस पात्र आहात. पण
सध्या अटकेवर फनभावतांय याचां नशीब माना!"
"माझा नफशबावर फवश्वास नाही!" शक्ती त्ाच कोरड्या नजरे ने म्हणाला.
"कमाक िर तर आहे ?!" ऑफिसर म्हणाला.
"काय िििंय!" शक्तीने फवचारलां.
"तू!"
"म ा कसां शोधलांस?"
"तुझिं घर माहीत आहे च. सकाळपासून तुला िॉलो करतोय. म्हटलां तुझां रुटीन पहावां!"
"आलण मला कॅिेमध्ये बघून तुला भूक आवरली नाही!" शक्तीने स्खल्ली उडवली.
"खाऊन घे!" शौयाजीत हसून इतकांच म्हणाला.
आलण तो फवरां गुळ्ासाठी इतस्ततः पाहू लागला... आफण त्ाला आपली चूक लक्षात आली.
"िे सगळे असे का बघत आहे त?" तो शक्तीला म्हणाला.
"मला अटक करणार म्हणतोयस तू... म्हणून बघत असतील..." शक्ती घास चावत
स्मूदीचा सीप घेत म्हणाला.
तसा शौयाजीत खजील स्स्मत चेहऱ्यावर घेत उठला.
"सॉरी फ्रेंड् स! हा माझा फमत्र आहे . चे ष्टेत म्हणालो. तुम्हाला फडस्टबा करण्याचा हे तू
नव्हता..." तो म्हणाला व उां चावलेले हात खाली घेत तो सांिपणे खाली बसला.

सगळे पुन्हा आपापल्या चचेत मग्न झाले. शौयाजीत टे बलवर फलन झाला व
खुसपुसल्यासारखा शक्तीला म्हणाला,
"म ा मालित नव्हतां तू तुझ्या एररयात इतका पॉप्युलर आहे स..."
"कस ा पॉप्युलर? माझ्या जागी कोणीही असतां तरी सगळ्ाां ची हीच अवथिा झाली
असती. जस्ट फिांक ऑि इट, तू ज्या कॅिेत बसला आहे स फतिे एक फक्रफमनल बसलाय. आफण
एक ऑफिसर त्ाला पकडण्यासाठी फतिे आला आहे . काय अवथिा होईल तुझी?"
"मी सामान्य असतो, तर नक्कीच दचकलो असतो!"
"तेच इथिं झालांय! असो बोल कशी आठवण झाली?"
"तु ा होत नाही म्हणून!"
"आता साां गणार आहे स का?"
"आवर. बाहे र बोलू."
"तू काही घेणार?"
"नको!"
"ठीक!" शक्ती पुन्हा डायट िूड सांपवण्यात मग्न झाला...

चाळीस-पांचेचाळीस फमफनटाां नी दोघे शक्तीच्या घराकडे चालले होते... शक्ती जकीनच्या
स्खशाां त हात कोांबून चालत होता...
"आता बोल. इां टेफलजन्स ब्युरोला माझ्याकडून काय हवांय!" शक्तीनां शौयाला येण्याचां
प्रयोजन फवचारलां.

"स्वतःला चाां गलांच फिट ठे वलांयस!" शौयाने मात्र िेट मुद्द्याला हात घालणां टाळलां.
कारण तसां केलां तर शक्ती दे खील िेट मुद्याला हात घालून नाही म्हणायची त्ाला खात्री
होती...
"ििं ! तू इतक्या लाां ब मला हे साां गायला आला आहे स, की मी स्वतःला वेल मेंटेन ठे वलांय!"
"हा! हा! नाही! एक असाईंां मेन्ट आहे !"
"नािी!" शौयाजीतची शांका रास्त ठरली. काम ऐकून घेण्याआधीच शक्तीने नकार फदला
होता.
"ऐकून तर घे!" शौयाने फवनांती केली.
"गाडी आणलीच असशील?" त्ाला टाळत शक्ती म्हणाला. 'तू फनघ' हा त्ाचा अांतभाा व
होता.
शक्ती पुढे चालत गेला... शौयाजीत घाईने त्ाच्या समोर जाऊन उभारला.
"ल सन. ऍट फलस्ट वन्स! जास्त काही करावां लागणार नाही."
शक्ती पुन्हा नकार दे ईल म्हणून शौया िोडा िाां बला, पण शक्ती काही बोलला नाही.
चाचपणी करून शौयाजीतच पुढे म्हणाला,
"इिं द्रदत्त वाचस्पती मेलेत हे तर तू जाणून असशील..."
"गाडी घे!" ऑफिसरला पुढां काही बोलू न दे ता शक्ती रुक्षपणे म्हणाला.

शक्ती फकचन मध्ये गेला आफण फ्रीज मधून ऑरें ज ज्यूस घेऊन बाहे र आला. डायफनांग
टे बल जवळ बसलेल्या शौयाजीत समोर त्ाने ग्लास ठे वला आफण तो काठाला िोडा कमी
भरला. आपल्यालाही त्ाने ज्यूस ओतून घेतला.
"म ा मालित आहे , तू का नाही म्हणतोय! पण हा टास्क रोजच्या सारखा नाही... तुझी
गरज पडे ल असां वाटलां म्हणून आलो..."
"मुद्याचिं बोल!" शक्तीने हस्तक्षेप केला.
"तेच सािं गतोय. वाचस्पती इिे असताना त्ाां चा खून झाला. सुट्टीसाठी काही काळ ते
त्ाां च्या मूळ गावी म्हणजे इिां कोल्हापूरला असताना!"
"त्यािं च्या खुन्याला पकडलां पण गेलांय. पुढां!" शक्ती त्ाला ऐकून घेतोय असां दाखवून
होता होईल तेवढां उडवून लावण्याचा प्रयत्न करत होता.
"त्याची िे स्टमनी करण्यासाठी एक सफमती इिे येणार आहे . मीही त्ाचा एक भाग आहे .
चार मफहन्याां त लोकसभा इलेक्शन्स् लागणार आहे त. वाचस्पती हे अपोफजशन पाटीतील
असल्याने फशवाय त्ा पाटीचे पांतप्रधान पदाचे उमेदवार असल्याने रुफलांग पाटीवर खूप प्रेशर
आहे हे पण तुझ्या लक्षात आलांच असेल.
"या खुनामागील खरा सूत्रधार नाही शोधला तर प्रथिाफपत पाटीला पुढच्या फनवडणुकीत
याचा खूप मोठा िटका बसेल. सस्स्पशन सवाांत आधी रुफलांग पाटीवरच येतां! जनमानसात तर
अशी फिअरी जन्म घेत आहे , की सत्ता पक्षानेच त्ाां ना आपल्या मागाा तून हटवले आहे .
करप्शनमुळे त्ाां चे नाांव आधीच बदनाम आहे त्ामुळे पुढची इलेक्शन्स हातून जाण्याची फचन्हे
स्पष्ट आहे त. आफण याचा िायदा वाचस्पती याां नाच होणार होता. म्हणून मग त्ाचा काटा
काढण्यात आला असां समजलां जातांय!"

"मूखकपणा आहे ! या कॉस्पस्पररसी फियरीला काहीच आधार नाही! सत्ता पक्ष यावेळी असां
काही करून आपल्याच पायावर दगड का मारून घेईल... कोणाही मूखाा ला हे समजायला
हवां, की आत्ता आपण फकती स्वच्छ आहोत हे दाखवणेच सत्ता पक्षाला इष्ट आहे अशावेळी ते
कोणावरही मारे करी घालणार नाहीत. जनतेच्या सहानुभूतीची काठी ते स्वतःच फवरोधी पक्षाला
आधारासाठी का दे तील? कारण साधी अिवाही त्ाां ना धूळ चारू शकते मग ते सत्ात असे
काही आत्ता तरी नक्कीच करणार नाहीत!" ज्यूस ओठाला लावत शक्ती म्हणाला.
"बरोबर आहे तुझां! पण हाच फवचार करून सत्ता पक्ष मारे करी घालू शकतो हे दे खील
नाकारता येणार नाही. गोष्टी खूप कॉस्लिकेटे ड् आहे त! आफण म्हणूनच सत् शोधून काढायचां
आहे ! पांतप्रधान पुनीत फचांतपल्ली याां चे स्पष्ट फनदे श आहे त की मूळ सूत्रधार कोणत्ाही
पररस्थितीत सापडला पाफहजे आफण त्ासाठी काहीही करावे लागले तरी चालेल! कोणतेही
रुल्स रे ग्युलेशन्स नाहीत! इट इज युअर काईांड ऑि जॉब! मला वाटलां तुला करायला आवडे ल
म्हणून तुझ्याकडे आलो!"
"आय एम फसक ऑि इट! सॉरी आय कान्ट हे ल्प यु!" शक्तीने प्रपोसल उडवून लावलां.
"गागीसाठी? अां?" शौयाजीतने गांभीर होत फवचारलां...
"आपलां कताव्य पार पाडत असताना मी फतला गमावलां आहे . हे मी कसा फवसरू?" शक्ती
आता जरा फवचफलत होऊन बोलला.
"पण आता गमवायला तुझ्याकडे आहे च काय?" शौयाजीतनेही फवचफलत होत िोडा
आवाज चढवत फवचारलां.
"स्वतः!"
"तू तर स्वतःवर प्रेम करणारा नाहीस! मग?"

"माझी मुलगी. फतच्यासाठी जगायचांय! फतच्याचसाठी स्वतःवर प्रेम करायला लागलोय!
म्हणून या सगळ्ापासून लाां ब रहायचांय!"
"ओके! एक डील करूया!"
"लमत्च्! तुला मीच का हवा आहे ?"
"कारण तू प्रो आहे स!"
शक्तीने फझटीने मान झटकली... आपल्याला यातून सुटका नाही हे त्ाच्या लक्षात आलां...
"आलण तू या शहराला कोणाही पेक्षा खूप चाां गल्याप्रकारे ओळखतोस!" शौयाने पुढां
आणखी एक कारण जोडलां.
"बरां बोल!" वैतागून शक्ती म्हणाला.
"वाचस्पती याां चा खूनी कळां बाच्या सेंटरल जेलमध्ये आहे . त्ाची फतिां चौकशी होईल!
त्ानांतर त्ाला मुांबईला घेऊन जाण्यात येईल! तोपयांत तुला सोबत रहायचां आहे बस."
"मुिंबईला नेऊनच चौकशी करा ना!"
"लतथिं गेल्यावरही पुन्हा चौकशी होईलच! त्ाच्या स्टे टमेंटमध्ये काही बदल होतोय का हे
यातून कळे ल. कळां बा जेल ते उजळाईवाडी बाय रोड. तेिून मुांबई फवमानाने. असा रूट
असणार आहे . फदल्लीत कोणाचा हस्तक्षेप नको म्हणून मुांबईत त्ा कैद्याला ठे वण्यात येणार
आहे ."
शौयाजीतने मग '500 एस अँड डब्लू मॅग्नम स्नब नोस' (स्मिथ अँड लिल्सन कांपनी)
ररव्हॉल्व्व्हर आफण 'केल-टे क पीएमआर 30' (केल-टे क कांपनी) ही फपस्टल आशा दोन गन्स
फनवडण्यासाठी शक्ती समोर ठे वल्या.
"व्हॉट से?" स्स्मत करत शौयाजीतने फवचारलां.

पण दोन्ही पैकी एक फनवडे ल तो शक्ती कसला! गन्सवर असलेलां शक्तीचां प्रेम लक्षात
घेऊनच तर ही दोन मॉन्स्टसा शौयाजीत शक्तीसाठी घेऊन आला होता!
शक्तीने त्ा दोन्ही उचलून बेडरूममध्ये नेल्या.
हे पाहून शौयाजीतच्या चेहऱ्यावरचां स्स्मत फवस्तारलां. याां ना पाहून तरी तो नाही म्हणायचा
नाही हा त्ाचा तका फसद्ध झाला होता. हा जॉबफशवाय राहू शकत नाही हा शौयाजीतचा अांदाज
सुद्धा खरा ठरला होता...!
बाहे र येत असतानाच दरम्यान शौयाजीतच्या प्रपोसलवर शक्तीने फवचार करून फनणाय
घेतला होता. आपला नाईलाज पाहून त्ाने शौयाजीतची फवनांती मान्य केली...!

पण साधारण वाटणारां हे 'एस्कोटा फमशन' पुढां काय वळण घेणार होतां हे कोणालाच
माहीत नव्हतां...!

२. अिस्मात आघात (एप्लिडें टल बफ् )...

सकाळी साडे आठ वाजता शक्तीची बाईक सेंटरल जेलला लागली. सेंटरल जेल
कळां बापासून पाचशे मीटर व्यासाचा पररसर लॉकडाऊन करून टाकला होता. कोणी आत
व बाहे र येऊ जाऊ शकत नव्हतां! जवळ असलेल्या फबस्डां ग्स्, दु काने पूणापणे बांद करण्याचे
आदे श आधीच दे ऊन ठे वले होते, जी दु पारपयांत काही खुली होणारी नव्हती... तेिे आलेल्या
एसआयटी व जेल अफधकाऱ्याां फशवाय व जेलमधील कैद्याां फशवाय फतिां फचटपाखरू दे खील
नव्हतां. जेलला लागून हायवे असूनही सगळां फचडीचूप शाां त होतां...
बाहे र कोल्हापूर पोलीस अधीक्षक सुशेन फमत्र, आयबी फडरे क्टर शौयाजीत वाबळे ,
पस्िक प्रोसेक्युटर जयांत राऊत व वाचस्पती याां च्या कुटू ां बाने व 'जनमानस पक्ष' या त्ाां च्या
पक्षाने सांमतीने, एकमताने फनवडलेले मुांबई हायकोटा ऍटनी चारुदत्त ढवळे व ररटायड्ा सुप्रीम
कोटा जज फमफलांद िडतरे आदी मोजकी मांडळी जमली होती.
चौकशी नांतर स्टे टमेंटमध्ये, पुराव्याां मध्ये काही िेरिार होऊ नये म्हणून 'जनमानस'चा
वकील दे खील टीम सोबत ठे वण्याचा 'जनमानस'चा आग्रह सत्ता पक्षाने मान्य केला होता.
यामुळे जनतेचा रोष काही प्रमाणात उतरे ल व आपली पारदफशाता फदसून येईल, फनदोषत्व फसद्ध
होईल व फकमान आपला मतदार तरी आपल्या जवळच राहील असा सत्ता पक्षाचा समज व
फवचार. म्हणून फवरोधी पक्षाने अफवश्वास दाखवून दे खील व त्ाां नी गांभीर आरोप केलेले असून
दे खील त्ाां ची ही जबरदस्ती चालू फदली होती... असे असले तरी ढवळे सत्ता पक्षाच्या फवरोधात
िोडीच जाणार होता... काही झाले तरी सत्तेचा दबाव हा फकतीही कताव्यदक्षतेने वागले तरी
असतोच...!
महाराष्टर एटीएस चीि सुरेंद्र सुब्रमण्यम दे खील या टीमचा एक भाग होते... आफण 'रॉ'ची
एक फवशेष तुकडी दे खील या प्रकरणाच्या शोधासाठी गठीत केली गेली होती, जी स्वतांत्र

ऑपरे ट होणार होती. दृश्य रूपाने त्ाां ना यात भाग घेता येत नसल्याने वरील सफमती जो काही
अहवाल तयार करीत त्ाची सत्ता तपासण्यासाठी रॉच्या या टीमकडे ररपोटा पाठवण्यात
येणार होता. तसेच या प्रकरणाच्या काही इां टरनॅशनल फलांक्स असतील तर त्ा तपासण्याची
जबाबदारी दे खील रॉच्या या टीमवर होती! हा सगळा वृत्ताांत कालच्या भेटीत शौयाजीतकडून
शक्तीसेनला दे ण्यात आला होता.
शक्ती आला तसा शौयाजीतने सगळ्ाां ची ओळख शक्तीशी करून फदली. एसपी नवीन
असल्याने तो दे खील शक्तीला ओळखत नव्हता. नाही तर कोल्हापूर पोलीस मध्येच 'अँटी
टे रररसम सेल' व 'फडस्स्टर क्ट स्पेशल ब्रँच' या दोन्ही फडपाटा मेंटची कामां शक्ती एकटा पहायचा.
इतका तो हुशार व कायाकुशल होता. त्ाच्या याच गुणाां मुळे तर आयबी चीि असून
शौयाजीतला त्ाची मदत घेण्याची लालसा झाली होती...
त्ाां ना प्रोटे क्शन दे ण्यासाठी कोल्हापूर अँटी टे रररसम सेलचे काही ऑफिससा व
एटीएसचे काही ऑफिससा तेिे गाड्ा स म्हणून सशस्त्र तैनात होतेच. शक्ती आल्यावर त्ाला
ओळखणाऱ्या अँटी टे रररसम सेलमधील ऑफिससानी तो आता िोसा मध्ये नाही हे लक्षात न
घेता अनायासेच एक्साईमेन्टमध्ये सल्युट ठोकले होते.
शक्तीला पाहून नाही म्हणायला एसपी िोडा उखडलाच होता. 'माझ्या शहरात हा कोण
ज्याला इतका मान फमळतोय' हा भाव त्ाच्या मनाला चाटू न गेला असेल बहुदा... पण त्ाने
रोष चेहऱ्यावर येऊ फदला नाही!
प्रवेशद्वारातून आत जाताच शौयाजीत, सुशेन, सुरेंद्र व शक्ती सवाां नी आपापल्या गन्स
जमा केल्या. चौकशी दरम्यान कोणतेही शस्त्र वापरता येत नाही. कारण 'आफटा कल 20' नुसार
गुन्हेगाराला त्ाचा गुन्हा कबूल करण्यास बाध्य केले जावू शकत नाही... त्ामुळे सवाां ना हत्ारे
तात्पुरती त्ागावी लागली होती. सोबत असलेल्या गाड्ा सना तेवढे त्ाां च्या गन्स सोबतच ठे वू
फदल्या होत्ा. कारण ते व्यक्तीशः इां टेरोगेशनमधे इन्वॉल्व्व्ह होणार नव्हते. इां टेरोगेशन रूमला

सुरक्षा दे णां एवढां च त्ाांचां काम होतां. आफण त्ासाठी त्ाां च्याकडे वेपन्स असणांच आवश्यकच
होतां. तरी सेंटरल जेलमध्ये कोणी मारे करी ये ण्याची शक्यता नाहीच्या बरोबरच होती, तरी
काळजी घेतली जात होती...
सवा प्रोफसजर पूणा झाल्यावर सवाां चा मोचाा हा या कैद्यासाठी तयार केलेल्या खास
इां टेरोगेशन रूमकडे वळला. त्ाचा रस्ता त्ाां ना जेलरनेच दाखवला होता.
एसआयटीला इिं िेरोगेशन रूमपयांत पोहोचवून जेलर माघारी परतला. त्ाला या कामाशी
काही स्वैर-सुतक नव्हतां. आफण फशवाय तो फतिे नसावा हे त्ाने शौयाजीतच्या नजरे त वाचलां
होतां. त्ाने शौयाजीतशी शेकहँ ड केलां आफण तो आपल्या केफबनकडे सांचारला... गाड्ा सनी
इां टेरोगेशन रूमच्या भोवती आपली पोफजशन घेतली...
आलण ही एसआयटी इां रेरोगेशन रूममध्ये प्रवेशली. पण समोरचां फचत्र पाहून सगळे स्तब्ध
झाले. शक्तीवर मात्र काही पररणाम झाला नव्हता. तो मेंटली, इमोशनली या प्रकरणाशी
जोडला गेलेला नव्हता. ना त्ाच्यावर कसलां प्रेशर होतां हे काम करण्याचां...
समोरचा कैदी अधाशुद्ध अवथिेत होता. त्ाच्या तोांडून रक्त गळत होतां. त्ा कैद्याचा
पाां ढरा शटा त्ाच्या रक्ताने लालेलाल झाला होता... जणू हाच त्ा शटा चा वास्तफवक रां ग
असावा... शौयाजीत स्वतःला सावरून तडख पुढे झाला. आफण त्ाने त्ा कैद्याची मान उां चावून
त्ाचां तोांड उघडून पाफहलां. कैद्याां ने आपली जीभ चावून चावून त्ाचे तुकडे केले होते...
साहफजक होते त्ाला काही बोलायचे नव्हते... पण म्हणून त्ाने इतके अत्ाचार स्वतःवर
करावेत? हो, पण का नाही?! जर जीभ गमावून प्राण वाचणार असतील तर जीभेची आहुती
दे ण्याचे त्ाने स्वीकारले होते. आता काही करून त्ाला कोणी सत् साांगण्यासाठी जबरदस्ती
करू शकणार नव्हतां!
एव्हाना एटीएस चीि पण समोर झाला होता...

"आत्ताच कारभार केलाय." एटीएस चीिने त्ाला वाटणारी पररस्थिती फवफदत केली.
"शक्ती! जेलरला हाक मार!" शौयाजीत अफधकार वाणीने उच्चारला! त्ाचा सांताप
अवणानीय होता.
शक्ती बाहे र पळाला. त्ाने लगोलग जेलरचां केफबन गाठलां.
"आयबी फडरे क्टरनी आपल्याला बोलवलां आहे ." शक्ती जेलर समर वणकुांद्रे ला म्हणाला.
िे ऐकताच जेलरला शहारे आले.
"का काय झा िं?" िे रने फचांतेनां फवचारलां.
"तुमचा कैदी जखमी आहे !"
"काय?" िे रला काही कळायचांच बांद झालां...
"िे कसिं झा िं?" भाां बावलेल्या जेलरने शक्तीलाच प्रश्न केला.
"आता ते तुम्ही साां गायचांय!" शक्ती शाां तपणे त्ाला बोलला,
"चला!" तो जेलरला म्हणाला.
तसा जेलर घाईने इां टेरोगेशन रूमकडे पळाला. शक्ती मागून येतोय की नाही पाहण्याची
सूद दे खील त्ाला नव्हती. आफण तशी तसदी दे खील त्ाने घेतली नव्हती. हे सगळां त्ाच्यावरच
तर शेकणार होतां...

गडबडीने आत येणाऱ्या जेलरचा हात दारावर जोरात आपटला आफण तो आल्याची ग्वाही
दे णारा आवाज झाला. सगळ्ाां नी त्ाच्याकडे पाफहलां. सवाां च्या चेहऱ्यावर अवीट राग होता.

ज्याच्यासाठी एवढी धडपड करत कोणी मुांबई, तर कोणी फदल्ली वरून आलां होतां आफण इिां
येऊन पाहतात तर काय? तर हे ...!
"या िे र सािे ब या! खूप छान ध्यान ठे वता तुम्ही तुमच्या कैद्याां ची!" उखडलेला शौयाजीत
ठसक्याने म्हणाला.
"माफ करा सािे ब... हा असां काही करे ल याची आम्हाला कल्पना नव्हती..." जेलर
मािीच्या सुरात म्हणाला.
"तुम्हाला माहीत होतां ना, की हा फकती महत्वाचा दु वा होता!" शौयाने कठोरतापूवाक
फवचारलां.
"सॉरी सर!" जेलर खाली मान घालून म्हणाला.
"काय सॉरी? आता काय आपण याला फवचारणार आफण काय हा साां गणार...?" वैतागाने
शौयाजीत पुटपुटला.
"असो याला नेण्याची तयारी करा!" त्ाने जेलरला सूचना केली. आफण अचानक त्ाला
काही स्टर ाईक झालां!
"एक लमलनि!"
जायला फनघालेला जेलर त्ाच्याकडे वळला.
"येस सर?" जेलरने फवचारलां.
"आम्ही येण्याआधी फकांवा याला अटक केल्यापासून याला कोणी भेटायला आलेलां?"
"नो सर!"
"मीच काल याला भेटून गेलो होतो." एसपी सुशेन फमत्र मधेच बोलला.

"मग तुम्ही कोणी नाही का म्हणालात?" शौयाजीतने जेलरवर आवाज चढवला.
"एसपी सराां वर सांशय कसा घेणार? पण ते सोडून कोणीच आले नाही म्हणून नाही
म्हणालो...!" जेलर चाचरत बोलला.
"तुम्ही इिे का आला होतात?" त्ाच्याकडे दु लाक्ष करत शौयाजीतने एसपीला प्रश्न
फवचारला.
"इथ ी व्यवथिा लावण्यासाठी. मग म्हां टलां आलोच आहे तर याला पण पहावा... म्हणून..."
कचरत एसपी बोलला.
"तुम्ही याच्याशी काही बोललात?" शौयाने एसपीचचां इां टेरोगेशन चालू केलां.
"नािी. िक्त याला बफघतलां आफण फनघालो." एसपीने स्वतःला शांकेतून मुक्त केलां.
"तुमच्या येण्यानेच तो सतका झाला असेल... याला इिां हलवलां म्हां टल्यावर त्ाच्या लक्षात
आलां असेल, की याची चौकशी होणार. म्हणून याने हा प्रताप केला..." शौयाजीत नाराजीने
स्वतःशीच बोलल्यागत बोलला.
"सॉरी सर..." एसपी खजील होत म्हणाला.
"नो नीड! तुमच्या येण्यामुळे काही झाले नाही. इां टेरोगेशन रूम बघून त्ाने हे केलांय
त्ाला काही बोलायला लागू नये म्हणून. तुम्ही याला भेटला नसतात, तरी इां टेरोगेशन होणार
म्हां टल्यावर याने हे च केलां असतां.
"आता एक करा!" शौयाजीत जेलरकडे वळाला,
"ही गोष्ट बाहे र कळता काम नये! नाही तर आम्हीच सत् बाहे र पडू नये म्हणून हे केलांय
असां अपोफजशन, मीफडया आफण जनता दे खील म्हणायला कमी करायची नाही..." शौयाजीतने
जेलरच्या माध्यमातून सवाां नाच ताकीद फदली.

हे शक्तीच्या पटकन लक्षात आले कारण सूचना दे त असताना शौयाजीतने अपोफजशनच्या
वकीलावर करडी नजर टाकली होती! वकीलही काय ते समजला होता...

जणू काही झालेच नाही असा त्ा कैद्याला तयार करायचा होता. त्ाच्या अांगावरील
रक्ताळलेले कपडे काढू न टाकायचे होते. त्ाच्या तोांडातून वाहणारे रक्त बांद करायचे होते.
त्ाच्यावर उपचार व त्ाची अांघोळ... उपचारासाठी डॉक्टर दे खील पाचारून आणले होते.
यात बराच वेळ जाणार होता. इकडे सगळे च काळजीत. सवाां त जास्त शौयाजीत! कारण
त्ाला या एसआयटीचा प्रमुख म्हणून पाठवण्यात आलां होतां! आफण याला आधी मुांबई व तेिून
फदल्लीला एस्कॉटा करण्याची जबाबदारी दे खील शौयाजीतवरच होती.
तो शक्तीसोबत बाजूला उभा फसगरे टचे झुरके घेत होता. काय करावे सुचत नसल्याने
डोके खाजवत होता...
"तुझ्याकडे काही िॅन?" त्ाने फसगरे ट धरलेल्या हातानेच डोके खाजवत शक्तीला
फवचारलां.
"सध्यातरी नाही!" शक्ती चेहरा िांड ठे ऊन म्हणाला. त्ाला कशाचाच काही िरक
पडला नव्हता.
बाकीच्याां ची दु सऱ्या एका बाजूला कुजबुज चालू होती... कैद्याच्या अशा अवथिेत
त्ाच्याकडून आता कसलीच माफहती फमळू शकणार नव्हती... आत्ता तर त्ाला कोणीच
बळजबरी करू शकणार नव्हतां...

"बॅक टू स्केअर वन..." फनराशेने शौयाजीत म्हणाला आफण राफहलेलां िोटू क त्ाने
जफमनीवर आदळलां.
शक्तीने शाां तपणे ते िोटू क उचलून कचरापेटी शोधून त्ात टाकलां. शौयाजीतची अवथिा
तो समजून होता म्हणून त्ाने 'स्वच्छतेचां ग्यान' दे णां टाळलां. आफण तोही जाणून होता, की
शौयाजीतने मुद्दाम असां केलां नसतां. शक्तीची कृती पाहून शौयाजीतला दे खील आपली चूक
लक्षात आली.
"सॉरी!" जवळ आलेल्या शक्तीला तो म्हणाला.
"इि् स ओके!" शक्ती त्ाला साां त्वना दे त बोलला.
इतक्यात जेलर पळत आला. सवाां नी कान टवकारले.
"सर प्रोिे स्क्टव्ह फवहे कल तयार आहे ." जेलर शौयाजीतला म्हणाला.
"गुड!" आफण शौयाजीतने एस्झझटचा रस्ता पकडला.

एस्मझझट जवळ सवाां ची हत्ारे जाची त्ाला परत केली गेली. सवा ठीक आहे का बघून ती
आपापल्या जवळ ठे वत असतानाच शौयाजीत इिून पुढचा एक्शन िॅन समजावून साां गत
होता...
"एस्कॉिक फवहे कलमधून मी, एटीएस चीि, दोन गाड्ा स, आफण हे शक्तीसेन जातील. बाकी
सवा मागून गाडीांतून येतील. नो नीड टू वरी. त्ा कासा दे खील हे फवली प्रोटे क्टेड् आहेत."
ही ताकीद मुख्यत्वे ररटायड्ा जज, फवरोधी पक्षाचे वकील याां ना होती.

"आपल्याला हवे असल्यास आपण आपापल्या हॉटे ल्स वर जाऊन नांतर दे खील येऊ
शकता. सध्यातरी करण्यासारखे काही नाही. असे केल्यास आपण अफधक सुरफक्षत रहाल.
चॉईस इज युअसा!"
"ठीक आहे . आम्ही आधी हॉटे ल्सला जातो. तुमच्यावरील भार दे खील कमी होईल!"
ररटायड्ा जजनी सवाां च्या वतीने फनणाय घेतला.
कोणी ऑब्जेक्शन घेतलां नाही यावरून हे सवाां नाच मान्य असल्याचां शौयाजीतने ही गृहीत
धरलां. आफण मग शौयाजीत सोबत जे जाणार होते ते सोडून सवा आपापल्या फठकाणी रवाना
झाले...
मग शौयाजीतने त्ाचा मोचाा गाड्ा सकडे म्हणजे एटीएस ऑफिससाकडे वळवला,
"आपण प्रोटे स्क्टव्ह फवहे कलला सवा बाजूनी घेरून चलावां!"
"येस सर!" ऑलफससाचा म्होरक्या म्हणाला.
"म ा िाितिं एवढा लवाजमा नेण्याऐवजी िक्त तू, मी आफण तो असॅफसन एवढे च कार
मधून जावू! अशाने कुणाला सांशय दे खील येणार नाही!" शक्ती सुचवत म्हणाला,
"आफ्टर ऑल फडसीजन इज युअसा!" त्ाने फनणाय शौयाजीतवर सोडला...
"आय फिांक यु आर राईट!"
त्ा कैद्याला बाहे र आणला गेला. तो आता असा फदसत होता, की जणू त्ाला काहीच
झाले नव्हते. तरी तो शुद्ध हरपलेल्या अवथिेत होताच... आपला सगळा भार त्ाने त्ाला
धरलेल्या गाड्ा सच्या अांगाां वर टाकला होता... आफण यामुळे चालण्यास त्ाच्यासह त्ाला आधार
दे णाऱ्या दोघाां नाही कष्ट पडत होते...
त्या ा चारी बाजूनी गाडा करून एस्झझट पॉईांट मधून बाहे र काढण्यात आले.

हा मुख्य प्रवेशद्वारच; जो कोल्हापूर - गारगोटी रोडला लागूनच आहे .
बाहे र हे वी फवहे कल, काही गाड्या उभ्या होत्ा. ररटायड्ा जज व दोन्ही वकील कधीच
फनघून गेले होते.

"टागेट इज अप्रोफचांग!"
"फिस इज द टाईम. ही वेळ चुकवली तर पुन्हा चान्स फमळणार नाही!" सेंटरल जेल
समोरच्या एका फबस्डां गवर घात लावून बसलेल्या असॅफसनच्या सुचनेनांतर त्ाच्या कानात
असलेल्या वायरलेसमध्ये वरील सूचना दे णारा आवाज घुमला.
तो त्ाच्या यूएस मेड 'बॅरेट एम 107' स्नाईपर रायिलच्या स्कोप (बॅरेट ऑफिकल रें फजांग
फसस्टम) मधून वाचस्पतीच्या खुन्यावर नजर लावून होता.
"हो. पण टागेट स्िअर नाही!" तो म्हणाला.
"असू दे . टे क फद शॉट् स!" वायरलेसमधून पुन्हा आवाज घुमला.
आलण त्ा स्नाईपरच्या गोळ्ा धडाडू लागल्या...
इकडे झाडाची पाने गळू न पडावीत तशी कैद्याचे टागेट स्िअर होईपयांत त्ाच्या
भोवतीचे गाड्ा स व त्ा कैद्याच्या आजूबाजूचे गोळ्ा लागून जमीन पाहू लागले...
प्रोटे स्क्टव्ह फवहे कलच्या छताच्या कागदासारख्या फचांध्या करत गाड्ा सना फजिे गोळी
लागेल फतिले त्ाां चे शरीराचे भाग शरीरापासून वेगळे होऊन पडू लागले...
सुरफक्षत राफहलेले सिक सािध झाले. त्ाां च्या गन्स कधीच हाती आल्या होत्ा... शक्ती
शौयासह सगळे गोळ्ा येत असलेल्या फदशेचा वेध घेऊ लागले. पण कोणालाच अांदाज येत
नव्हता. अचानक शक्तीजवळ असलेल्या शौयाजीतला तो कैद्याच्या फदशेने सरकल्याने

प्रोटे स्क्टव्ह फवहे कलच्या आरपार येत रायिलची '.50 बीएमजी' गोळी फहट झाली आफण तो
खाली कोसळला. त्ाच्या हाताच्या फचांधड्या उडाल्या होत्ा. रक्ताचे व माां साचे तुकडे
शक्तीलाही फभजवून गेले. त्ाला साां भाळण्यासाठी शक्ती त्ाच्याजवळ खाली बसला. यामुळे
तो अनायासे असॅफसनच्या रें जपासून दू र झाला...
शौयाजीतचा उजवा हातच गोळी लागून तुटून पडला होता. त्ाला प्राणाचे कोणतेच सांकट
नव्हते. पण होणाऱ्या वेदना प्राणाां फतक कष्ट दे ऊन जात होत्ा...
"खा ीच रहा!" शक्तीने शौयाजीतला ताकीद फदली.
आफण त्ाचां वाक्य पूणा होतां ना होतां तोच वाचस्पतीचा खुनी डोक्यात गोळी लागून बॉफलांग
गेमचा बॉल लागून फपन पडावी तसा मागे डोक्यावर आदळला. पण तत्पूवी कफलांगडाच्या फचांध्या
व्हाव्या तसां त्ाचां डोकां िुटू न त्ाचां फवस्कळीत मगज रक्ताच्या फशांतोड्यासह सवा बाजूांना
उडाला व त्ाला सांरक्षण दे ण्यासाठी पुढे आलेल्या गाड्ा सना रजस्नान घालून गेला...
मके फवकटावेत तसे त्ाचे दात दाही फदशाां नी उडाले होते...
पडताना आधारासाठी त्ाला हाताां चा उपयोग दे खील करता आला नव्हता. त्ाचे हातात
हतकडी जी होती...

तो िागीच ठार झाला होता. स्कोपमधून याची खात्री करून मग मारे करी त्ाची रायिल
तेिेच सोडून फबस्डां ग उतरू लागला... त्ाच्या हाती लेदर गल्व्व्ह्ज् असल्याने त्ावर ठसे
राहण्याची त्ाला भीती नव्हती. फशवाय ओझे सोबत घेऊन पळण्यासाठी तो मुखाही नव्हता...
िे िाच े होते त्ाां नी गाड्याां मागे कव्हर घेतले होते. पण त्ा ह्युमांगस गोळी समोर त्ा
कव्हरचाही काही उपयोग नव्हता. त्ा गाड्याां चाही यकफश्चत कागदाप्रमाणे छे द घेण्यास ती

राक्षसी गोळी सक्षम होती, पण काम झाले होते. म्हणून गोळ्ाां चा वषााव दे खील िाां बला होता.
आता त्ा मारे कऱ्याचां लक्ष्य एकच होतां; तेिून सुखरूप पसार होणां...
"जखमी झालेत त्ाां ना हॉस्स्पटलला घेऊन जा!" सुखरूप वाचलेल्याां ना शक्तीने
इन्स्टर क्शन फदली आफण तो पुढे झाला.
त्याचा िात पकडून शौयाने त्ाला ते भलते धाडस करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला.
पण शक्तीने त्ाचा हात बाजूला झटकला आफण तो पुढे झाला. त्ाला माफहत होतां, कैदी मेलाय
याचा अिा मारे कऱ्याचां काम झालां आहे . तो आता गोळीबारी करणार नाही. त्ाचां पफहलां फचत्त
आता येिून फनसटण्याचां असेल आफण हे च शक्तीला होऊ द्यायचां नव्हतां. हायवेच्या कडे ला
जाऊन त्ाने सगळीकडे फनरीक्षण केलां.
समोरच्याच एका लबस्मडिंगमधून एक व्यक्ती घाईने बाहे र पडलेली त्ाला फदसली. हा
कैद्याला मारायला आलेला मारे करीच होता. त्ाने सांशय येऊ नये म्हणून स्वतःचा कायापालट
केला होता. गल्व्व्ह्ज् कधीच स्खशात कोांबले होते. लेदर िेझर उलटे करून घातले होते.
फजतके सोिेस्स्टकेटे ड् फदसता येईल फततके फदसावे असा त्ाने प्रयत्न केला होता. पण त्ाच्या
या चतुराईचा काही उपयोग झाला नाही. त्ाची घाई त्ाची कुकृत्ाची ग्वाही दे ऊन जात होती
आफण हे शक्तीने बरोबर हे रले होते. फशवाय पूणातः नाकेबांदी केलेल्या या आवारात एक व्यक्ती
एका फबस्डां ग मधून पळत येणां हा दु सरा कोणता सांकेत असणार होता...?!
असॅफसनने जशी त्ाची टू व्हीलर गाठली तशी ती लक्षात घेऊन शक्ती त्ाच्या बाईककडे
पळाला.
"काळजी घे आलोच!" शक्ती ओरडून शौयाला म्हणाला.
"मूखापणा करू नको थािं ब!" शौया मागून ओरडत होता.

पण हे ऐकू न ऐकल्यासारखे करत आपल्या बाईकवर राईड होऊन शक्ती कोल्हापूर
मुख्य शहराकडे कडे रवाना झाला...

शक्तीची 'सुझुकी हायाबुसा' बाईक रस्त्यावर गोळीच्या वेगाने धावत होती... आफण त्ाची
नजर गरुडासारखी त्ा मारे कऱ्याचा वेध घेत होती...
हायवेच्या खालच्या रस्त्याला त्ा असॅफसनची 'कावासाकी फनांजा एच 2' धावताना त्ाला
फदसली. त्ाच्या बाईकच्या स्पीडला दे खील िाांग नव्हता. असणार तरी कसा? आपण सापडलो
तर काय होईल याची पुरेपूर कल्पना त्ाला होती... आज जसे त्ाने एकाला उडवले, तसा उद्या
दु सरा कोणीतरी येऊन त्ाला उडवून जाईल हे तो जाणून होता... आफण म्हणूनच काही केल्या
त्ाला पोफलसाां च्या हाती लागायचां नव्हतां!
हायवेवर धावणाऱ्या शक्तीच्या गाडीचा वेग अजूनच वाढला. त्ाची नजर आता त्ा
मारे कऱ्यावर स्थिर झाली होती. आता काही केल्या तो त्ाला आपल्या नजरे च्या टप्प्यातून
फनसटू दे णार नव्हता!
मारे करी ज्या रस्त्यावरून गाडी हाकतो आहे तो समोर जाऊन याच हायवेला फमळतोय
हे शक्तीला ज्ञात होतां. त्ाला पकडण्याची ही नामी सांधी होती जी शक्तीला गमवायची नव्हती...
त्ाने स्पीड आणखी वाढवला... पण तरी खालून जाणारी गाडी अजूनही पुढेच होती...
शक्तीने अजून वेग वाढवला. त्ाला पकडता आले नाही तरी त्ाला धकड दे ऊन पाडावे
हा त्ाचा फवचार होता...
शेवटी फजिे दोन रस्ते एकत्र येतात फतिे शक्तीची बाईक पोहोचली. त्ा मारे कऱ्याची
बाईक दे खील जवळच पोहोचली होती. पण शक्तीची त्ाला धडक बसणार इतक्यात
लगोरीतून खडा सुटावा तसा तो मारे करी बाईक घेऊन फनसटला. शक्तीची फहट वाया गेली

होती. त्ाने आपली बाईक बाजूच्या उतारावरून खाली जाण्यापासून वाचवली व मूठ वाढवून
तो पुन्हा त्ा असॅफसनच्या मागे गेला...
शक्तीची मग सहनशीलता सांपली आफण त्ाने शौयाजीतने दे ऊ केलेली '500 एस अँड
डिू मॅग्नम स्नब नोस' (स्स्मि अँड फवल्सन) ररव्हॉल्व्व्हर बाहे र काढकी. याची एक '50' कॅफलबर
गोळी असॅफसनच्या डोक्याच्या फचांधड्या करायला पयाा प्त होती... ६०० - ७०० फकलोचां अजस्त्र
अस्वल दे खील ठार करण्याची याच्यात क्षमता होती, मग साधारण माणसाची काय किा? या
काटे जची पॉवर तो मारे करीही जाणून होता. म्हणून तर तो शक्तीच्या गोळी पासून स्वतः
वाचवण्याचा पुरजोर प्रयत्नात होता!
त्ाने वापरलेल्या 'एम 107' रायिलची 50 बीएमजी व 'शक्तीची ही '500 एस अँड डिू
मॅग्नम'ची या '50 कॅफलबर'च्या बुलेट्स फदसायला व वजनाला सारख्या नव्हत्ा, तरी दोन्हीची
फडस्टर क्शन पॉवर खूपच होती.
म्हणून तर त्ाने वाचस्पतीच्या असॅफसनला मारायला 50 बीएमजी बुलेट वापरली होती!
शक्ती असॅफसनचा वेध घेण्याच्या प्रयत्नात होता... पण वाहनाां ची रहदारी असल्याने त्ाला
ते जमत नव्हतां. आफण त्ाला दु सऱ्या कोणाला इजा दे खील करायची नव्हती... चीड येऊन
शक्तीने त्ाची मॅग्नम पुन्हा होलस्टरमध्ये सारली. एव्हाना तो असॅफसन खूप दू र फनघून गेला
होता... आफण म्हणून पयाा याने शक्तीला त्ाचा वेग अजून वाढवावा लागला... स्पीडोमीटरचे
काटे बाहे र पडतील की काय असे वाटत होते इतक्या वेगाने त्ाची बाईक पळत होती... आफण
हीच अवथिा असॅफसनच्या गाडीची सुद्धा होती...

असॅफसनची दु चाकी फशये व कसबा बावडा या दोन गावाां ना जोडणाऱ्या पुलाला लागली...
१७ फकमीचां हे अांतर मुख्य शहरातून रहदारीतून येत असल्याने सुमारे ३५ - ४० फमफनटाां चां...

पण असॅफसनने ते अगदीच कमी वेळात पार केलां होतां... त्ामुळे शक्तीलाही त्ाच वेगाने हे
अांतर फचरावां लागलां होतां!
असॅफसनच्या बाईकचा वेग कमी होत ती िाां बली. आत्तापयांत तो शक्तीला चकवण्यात
यशस्वी झाला होता, म्हणजे असां त्ाला वाटलां होतां... त्ानां जेव्हा मागे वळू न पाफहलां, तर शक्ती
मागे होताच! असॅफसनने मग गाडी खाली पांचगांगेकडे घेतली. गाडीचा वेग कमी करत तो
गाडीवरून उडी मारूनच उतरला. ती महागडी कावासाकी मातीत आपटली व धुळीचे लोट
उडवत काही पुढां जाऊन आडवी स्थिरावली.
असॅफसन त्ाच्यासाठीच तयारीत असलेल्या मोटरबोटीत चढला. मोटरबोट असॅफसनला
पाफहल्यावरच बोटमनने चालू करून ठे वली होती. आफण ती मग प्रवाहाच्या फवरुद्ध फदशेला
पफश्चमेला मागाक्रफमत झाली...
शक्ती पुलावर पोहोचला. त्ाला बोट जाताना फदसत होती. तो गाडीवरून उतरून
कठड्यापाशी आला. तो हताशपणे पाहत होता. दु सरां तो काय करू शकत होता?... पण नाही!
एक उपाय होता...!
असॅफसनची बोट एका बोटीला क्रॉस करून गे ली. शक्तीने मॅग्नम काढू न हवेत िायर
केलां. तो आवाज इतका मोठा होता, की त्ा मोटरबोटीतील मासे पकडणाऱ्या नाफवकाने
आवाजाच्या फदशेने पाफहलां. शक्ती हातात पैसे उां चावून उभा होता. आफण तो त्ा नाफवकाला
जवळ येण्यास खूण करत होता. नाफवकाची नाव शक्तीच्या फदशेने वळली. पण ती पुलाखाली
येइपयांत शक्तीला धैया नव्हते. त्ाने ररव्हॉल्व्व्हर होलस्टर मध्ये लॉक करून पुलावरून िेट
पाण्यात सूर मारला व पाण्याच्या सरिेसला येऊन तो त्ा बोटीच्या फदशेने पोहू लागला. बोट
त्ाच्या फदशेने येत होती. शक्ती व बोट काही १५ - २० िुटाां वर आल्यावर शक्तीने बोटीला
वळवण्याचा इशारा केला तशी नाफवकाने बोट वळवली.
शक्ती बोटीत चढला. पैसे नाफवकाच्या स्खशात कोांबत,

"मघासच्या बोटीच्या मागून चला!" शक्ती तातडीने म्हणाला.
ओले असले तरी ते 'पैसे' होते! आफण लक्ष्मीचे दास तर सगळे च! मग का नाही नाफवक
शक्तीचे ऐकणार?
आता शक्तीची बोट असॅफसनच्या बोटीचा पाठलाग करत होती... पण इतक्यात ती बोट
बरीच पुढे फनघून गेली होती. म्हणून शक्तीने नाफवकाला बोटीचा वेग वाढवण्यास साां फगतला...
बोट िुलस्पीडला धावू लागली...

एका पॉईांटला असॅलसनची बोि दृष्टीगोचर झाली! असॅफसन मागेच डोळा लावून होता.
त्ाला शक्ती एका बोटीतून येत असलेला फदसला. त्ाने त्ाच्या बोटमनच्या खाां द्यावर शक्तीवर
नजर रोखतच टॅ प केलां. बोटमन काय ते समजला. आपलां बोट चालवण्यावरचां ध्यान न हलवता
त्ाने त्ाच्या िेझरमध्ये लपवलेली फपस्टल काढू न असॅफसनला हँडओव्हर केली. असॅफसनने
शक्तीच्या बोटीवर िायर केलां. शक्तीची बोट याच्या फपस्टलच्या रें जच्या बाहे र असल्याने
गोळ्ा शक्तीच्या बोटीपयांत पोहोचत नव्हत्ा. पण शक्तीच्या घाबरलेल्या नाफवकाने त्ाचा दे ह
पांचगांगेत झोकून फदला होता. लोक लक्ष्मीपेक्षाही फवष्णूचे (जीवनाचे) दास अफधक असतात...
आफण याचाच प्रत्य या नाफवकाने फदला होता.
आता मात्र शक्तीला मोटरबोट स्वतः चालवण्याफशवाय पयाा य नव्हता. त्ाने बोटीचे
स्टे अररां ग हातात घेतले. आता मात्र शक्ती त्ा असॅफसनला अफजबातच सोडणार नव्हता.
शक्तीने त्ाच्याकडील ररव्हॉल्व्व्हर व फपस्टल दोन्ही बाहे र खेचल्या. त्ाने आधी असॅफसनच्या
बोटमनला ररव्हॉल्व्व्हरची 50 कॅफलबरची गोळी घालून ठार केलां. त्ाचवेळी असॅफसनने
चालवलेली गोळी दे खील त्ाने वाकून डॉज केली होती.

असॅफसनच्या नाफवकाचे फछन्न फवस्च्छन्न झालेले शरीर अधे स्टे अररां गवर पडले होते, तर अधे
पाण्याच्या पृष्ठभागावर घासत होते. त्ामुळे पाणी िवाऱ्यासारखे असॅफसनला फभजवत होते...
शक्तीने मोटरबोट स्पीडने पुढां घेत 'केल-एल 30' फपस्टलच्या दोन गोळ्ा दागल्या. एक
असॅफसनच्या उजव्या माां डीवर व दु सरी फपस्टल असलेल्या उजव्या हातावर!
असॅफसनच्या हातून त्ाची फपस्टल गळू न पडणार होती, पण सैल झालेली ग्रीप त्ाने पुन्हा
घट्ट करून फपस्टल हातातच ठे वली. याला आताच असा मारून शक्तीला फमळणारी सांभाफवत
माफहती गमवायची नव्हती. म्हणून शक्तीने त्ाला िक्त जखमी करण्याची रहमत त्ाच्यावर
दाखवली होती.
बोिमन मरून पण असॅफसनची मोटरबोट पाणी कापतच होती. म्हणून मग फतला
िाां बवण्यासाठी शक्तीने मोटरबोटच्या मोटरीवरच 50 कॅफलबर दागली. इां फजन एक्सिोड्
झालां. आगीचे व काळ्ा धुराचे लोट उठले. मोटरबोट काही अांतर कापून िाां बली. शक्तीची
मोटरबोट मागून येतच होती. असॅफसनच्या बोटीला मागून लावत त्ाने त्ाच्या बोटीचां इां फजन
बांद केलां व असॅफसनच्या बोटीवर उडी घेतली. शक्तीने त्ा असॅफसनच्या कॉलरला मागून धरून
त्ाला उठवलां.
त्याचा चेिरा नीि पालि ा आलण स्वतः आणलेल्या बोिीिर गुडघ्ाां वर पाड ा. फचवट
असॅफसनच्या हाती अजूनही त्ाची फपस्टल होती. आता मात्र ती असॅफसनच्या हातून सुटून
डे कवर पडली. तसा असॅफसन दे खील डे कवर उपडा पडला.
शक्तीने ररव्हॉल्व्व्हर होलस्टरमध्ये बांद करून त्ाच्या मोटरबोटचां इां फजन चालू केलां व
त्ाची बोट पुढे धावू लागली. मग शक्ती पुन्हा असॅफसन समोर येऊन उभा राफहला.
शक्तीच्या फपस्टलमधून आणखी एक गोळी बाहे र पडली, ती असॅफसनच्या डाव्या पायात!

"आरिीओ ऑफिस, शक्तीसेन बोलतोय. माझी सुझुकी आलण एका लक्रलमन ची
कािासाकी बािडा पु ािर आिे तेिढी स्मिि ताब्यात घ्या. निंतर क ेक्ट करतो." शक्ती अगदी
सहज म्हणजे कॅरमची सोगटी उडवावी तशी गोळी उडवत फोनमध्ये बो

ा होता.

मग शक्तीने असॅफसन डे कवर चाचपून उचलू पाहत असलेली त्ाची फपस्टल उचलून
स्वतःजवळ ठे वून घेतली.
शरीरातील रक्त वाहत जात असल्याने आता असॅफसनने शक्तीला मारण्याचा फवचार
त्ागला आफण तोच शाां तपणे स्वतःच्या गरम रक्ताच्या िारोळ्ात पडून राफहला; फनरभ्र
आकाशाकडे बघत... पण काहीवेळाने त्ाचे डोळे अांधारमय होऊ लागले... सूया दे खील काळा
भासू लागला... खूप रक्त गेल्याने तो मूस्च्छा त होत चालला होता... उष्ण रक्त शरीरातून फनघून
आफण त्ात तो स्वतः फनजला असून त्ाला आता िांड भासू लागलां होतां... पण ही शीतलता िांड
पडत चाललेल्या त्ाच्या शरीराची होती... की... की पांचगांगेच्या उडणाऱ्या शीतल
फशांतोड्याां ची...
आफण ही बोट पफश्चमकडून शहराच्या फदशेने प्रवास करू लागली...

३. अमििृत मियुक्ती (ऑमफमियल अपॉईट
ं िेंट)...

िॉस्मिटल बेडवर पडलेल्या असॅफसनने डोळे उघडले तेव्हा शक्ती त्ाच्या समोरच
कोचवर बसलेला होता. स्पेशल वॉडा मध्ये या खास पाहुण्याची खास सोय केली होती.
"बोलतां व्हा!" शक्ती त्ाला शुद्धीवर आलेला पाहून म्हणाला!
असॅफसनने नकारािी मान हलवली.
"िॉस्मिटल्समध्ये एस्क्सडें ट्स होऊ शकतात! नाही?!" शक्ती धमकीचा सुरात म्हणाला.
"म ा मालित नाही कोणी? मला... मला िोनवरून इन्स्टर क्शन्स फदल्या होत्ा... त्ाां नीच
सगळी... सगळी... सोय केली... केली... होती..." असॅफसन कष्टाने म्हणाला.
तो बोलला तसा तोांडावर व्हें फटलेटरचा मास्क असल्याने त्ाचा तो अस्पष्ट आवाज नुसताच
घुमल्यासारखा झाला व त्ाच्या श्वासाच्या वािेनां त्ा मास्कवर बाष्प जमा झाल्यासारखां झालां.
शक्तीने उठून चढवलां जात असलेलां रक्त बांद केलां. मग तो व्हें फटलेटरजवळ गेला... आफण
स्स्वच ऑन-ऑि करू लागला...
असॅफसनला श्वसन करण्यास त्रास होऊ लागला... तो जीवाच्या आकाां ताने तडिडू
लागला...
"तुझ्यामुळे सात ऑफिससा मेलेत, माझ्या फमत्राने कायमचा हात गमावला आहे . तुला
मारायला मला काहीच दु ःख होणार नाही!" शक्ती स्स्वच ऑन-ऑि करत म्हणाला.
असॅफसन जगण्यासाठी धडपड करत होता... तो शक्तीच्या हातावर मारत होता... पण
त्ाच्या िटक्याां त ती शक्ती नव्हती जी शक्तीला रोखू शकेल...
अनेकदा स्स्वच चालू - बांद करून शक्तीने स्स्वच चालू ठे वला.

"आता बो ायचांय?" शक्तीने त्ाला फवचारलां.
अस्वथि तडिडणाऱ्या असॅफसनने त्ाच अवथिेत होकारािी मान हलवली व काही काळ
तो तसाच अिावट डोळे उघडे ठे वून पडून राफहला...
बराचवेळ गेल्यावर तो मारे करी व्यवस्थित शुद्धीवर आला.
"बोला! बोला! सुरवात आपल्या शुभनामापासून करा!" चेहऱ्यावरची शाां तता फवरू न दे ता
शक्ती त्ाला म्हणाला.
त्ाच्या चेहऱ्यावरची ती शाां तता असॅफसनला भयाण जाणवली. शक्ती त्ाला कोड िडे ड
मडा रर वाटत होता... स्वतः अनेकाां ना मृत्ूसदनी पोहोचवलेल्या या मारे कऱ्याला शक्तीची मोठी
भीती वाटू न गेली...

शक्ती शौयाजीतच्या बेडजवळ उभा होता. चढवलेल्या सलाईनमुळे कदाफचत तो ग्लानीत
होता...
जसे त्ाने डोळे उघडले तसा त्ाने शक्तीला आपल्या जवळ पाफहला.
"बरा आहे स?" शक्तीने त्ाला फवचारलां.
शौयाने हळु वार मान हलवून शक्तीला आश्वस्त केलां. त्ाला धीर फदला.
"डोन्ट वरी फमत्रा! तू बरा व्हायच्या आत हे प्रकरण फमटलेलां असेल!" शक्ती ठामपणे
म्हणाला.

शक्तीला वेड्यासारखां काही करू नको हे साां गण्यासाठी शौयाजीतने नकारािी मान
हलवून त्ाला सुचवण्याचा प्रयत्न केला आफण त्ाला अडवण्यासाठी शक्तीचा हात धरला. पण
ऐकेल तो शक्ती कसला?!
"मी नािी म्हणत असताना तू मला यात ओढलांस! आता मागे फिरणे नाही! तेव्हा तर
अफजबात नाही; जेव्हा त्ा लोकाां मुळे माझा फमत्र अशा अवथिेत आहे !"
शक्तीने त्ाचा हात बाजूला केला.
"काळिी करू नको. काळजी घे! आता काम पूणा झाल्यावरच भेटू!"
आफण शक्ती शौयाजीतला फववांचनेत ठे वून फनघून गेला...

रात्री एसपी त्ाच्या रे फसडे न्सीमध्ये प्रफवष्ट होत होता. त्ाने दरवाजा उघडला, तसा मागून
त्ाला कोणी तरी ढकलून फदलां आफण लाईट् स लावल्या. एसपी स्वतःला पडण्यापासून सावरत
स्स्वचबोडा च्या फदशेने वळला. एसपीला ढकलणार शक्ती, फतिां उभा होता.
"िॅ ो एसपी साहे ब!" शक्ती त्ाला म्हणाला.
"तू? इिां असा? काय अिा आहे या सगळ्ाचा?" एसपी जाब फवचारत आवाज चढवून
फवचारलां.
"ते तुम्ही साां गायचांय साहे ब! या बसा!" कोचवर बसत तो एसपीला म्हणाला. आफण
त्ालाही समोर बसण्यासाठी हाताने फनदे श फदला. त्ा फनदे शात हुकूम होता.
शक्तीच्या अशा फधटाईमुळे एसपी चाां गलाच फचडला, पण काही पाऊल उचलण्याआधी
त्ाला शक्तीचा िाां ग घ्ायचा होता... तो शक्तीसमोर बसला!

"मु िं बाळिं , फॅलम ी? कुठिं आिे त?" शक्तीने प्रश्न केला.
"अशा पररस्थितीत नकोत म्हणून गावी पाठवलांय."
"कुटू ां बाची काळजी आहे ; आफण समाजाची?" शक्तीने डावी भुवई उडवत फवचारलां.
"काय हवांय?" एसपी सुशेनने उखडत शक्तीला प्रश्न केला.
"कािी प्रश्ािं ची उत्तरां !" शक्ती ररव्हॉल्व्व्हर काढू न हातात घेत म्हणाला.
"तु ा खरां च असां वाटतां, की तू मला सांपवू शकतोस?" एसपीनां फवचारलां व तो फवकट
स्स्मत करत पुढां म्हणाला, "माझी एक हाक आफण त्ानांतर तू असांख्य गोळ्ा शरीरात घेऊन
कुठे तरी धूळ चरत पडशील!"
"िाक मारून बघ! बघू ऑफिससा कुणाचां ऐकतात!" शक्ती शाां त भाव चेहऱ्यावर घेऊन
म्हणाला!
मग एसपी सुशेन कुांठीत झाला. कारण शक्तीच्या वक्तव्याची त्ाने प्रफचती सकाळीच
सेंटरल जेल बाहे र घेतली होती. शक्तीला कसलीच ऑिेररटी नसताना त्ाच्या ऑिीससानी
शक्तीला प्रोटोकॉल तोडून सल्युट केला होता.
आपली शेवटची वेळ जवळ आली आहे हे तो समजून चुकला.
"बोल काय हवांय...?" हताश होऊन खाली पाहत त्ाने शक्तीला फवचारलां.
"तो असॅफसन तू अपॉईांट केला होतास?"
"नाही..."
"िाचस्पतीच्या असॅफसनला तू घाबरवलां होतांस? त्ाची जीभ कापण्यासाठी तू त्ाला
साां फगतलांस?"

"िो!"
"का?"
"ऑडा सा होत्ा!"
"कुणाच्या?"
"नािी साां गू शकत!"
"मग त्या असॅफसनला का मारलां?"
"सिंभित: त्ाां ची भीती सांपली नसेल..."
"म्हणून असॅफसनला मारायला नवीन असॅफसन अपॉईांट केला?"
"िो!"
"पण त्ा असॅफसननां तुझां नाां व घेतलांय!"
शक्तीच्या या वाक्यावर एसपी खाली कुठे तरी शून्यात पाहत दु दैवी स्स्मत करत हसला.
त्ाचां काम झालां होतां म्हणून त्ाला आता अडकवण्यासाठी हा सापळा आहे हे तो
समजून चुकला होता...
"ओ, तर तुझा काटा काढायचां फनफश्चत केलेलां फदसतांय. मी तुला नाही मारलां, तरी त्ा
असॅफसनच्या स्टे टमेंटवरून कोटा फशक्षा दे ईलच."
"त्या असॅफसनच्या साां गण्यावरून तू इिां आलास? तो खोटां दे खील बोलू शकतो याची
जराही शांका तुझ्या मनाला फशवली नाही?" एसपी त्वेषाने डोळे बारीक करत उलट शक्तीला
जाब फवचारू लागला.
"त्यानां तुझां नाव घेतलां नसतां, तरी मी तुझ्याकडां येणार होतोच!"

"कशाच्या आधारावर?" कठोरतेने एसपी ओरडला.
"िाचितीच्या खुन्याने स्वतःला इजा करण्याआधी तू त्ाला भेटला होतास. शांकेला
इतकी जागाही पुरेशी आहे ."
"ििं ! याने कािीच फसद्ध होत नाही!" एसपीने शक्तीच्या तकाा ची व पयाा याने शक्तीच्या
बुद्धीची कीव केली.
" ॉकडाऊन करणां तुझ्या अखत्ारीत होतां ना? तरी पाचशे मीटरचा िॉकेड् तोडून तो
असॅफसन आत आला कसा? तुझ्याफशवाय त्ाला कोण एक्सेस दे ऊ शकत होतां?"
शक्तीचा हा तका मात्र एसपीला मान्य करावाच लागला! तो जरा घाबरला आफण गत्ांतर
नाही पाहून तो शक्तीला उत्तर दे ऊ लागला...
"मी जास्त काही साां गू शकणार नाही! पण तो जो कोणी आहे , तो 'फसराज नाईट िब'ला
रोज सांध्याकाळी भेट दे त असतो! साडे नऊ - दहाचां टायफमांग. फतिां गेल्यावर तुला खरा सूत्रधार
भेटेल..."
"आज, उद्या असेल?"
"सेल ब्रेशन करायला नक्कीच येईल..." हताष एसपी म्हणाला.
"तुमच्या मरणाचां?" त्ाला फडवचण्यासाठी शक्तीनां कुटील हसत फवचारलां.
एसपी मात्र नजर चोरत खाली पाहत राफहला...
"आलण हे तुला कसां माहीत?" शक्तीनां पुढां फवचारलां.
"एक्स्क्क्यूज मी! मी या फडस्टर ीक्टचा एसपी आहे !" तो शक्तीकडे नजर टाकून आवाजात
जरब आणत म्हणाला.

मृत्ूच्या दारात उभा राहूनही अजूनही अफधकाराची खोटी तृष्णा न फमटलेला एसपी
स्वाफमत्व फसद्ध करू पाहत होता.
शक्तीने त्ाच्या या अज्ञानावर त्ाचा उपहास करणारां स्स्मत केलां व तो एसपीला म्हणाला,
"तरी तू अधावट माफहती घेऊन काम केलांयस! आपण कुणासाठी काम करतोय आफण
त्ाचे पुढे काय पररणाम होणार आहे त याचा जराही फवचार केला नाहीस ना?!" आफण तो
जाण्यास उभारला.
"ज्याने तुला हे साां फगतलां, त्ाला आफण एकदा भेट दे !" शक्ती दरवाजाकडे जात असताना
शेवटी एसपी त्ाला एवढां च म्हणाला.

शक्तीने मागेही पाफहलां नाही. तो दरवाज्यातून जसा बाहे र आला, तसा त्ाच्यामागे एक
स्पाका झाल्याचां त्ाला जाणवलां. आफण एक आवाज... गनशॉटचा!
बािे र तैनात गाड्ा स शक्तीला जाताना पाहत होते... पण त्ाां नी त्ाला पकडण्याचा
अट्टहास केला नाही... शक्ती काय आहे हे ते जाणून होते... आफण तो आता कोणाच्या रोखण्याने
िाां बणार नाही हे दे खील ते ओळखून होते...
एसीपी मरणासाठी शक्तीमुळेच उद् युक्त झाला आहे हे समजून दे खील ते शाां त राफहले.
शक्तीला घाबरून नाही, तर तो काही चुकीचां करणार नाही हे माहीत असल्याने!

शक्ती पुन्हा त्ाने असॅफसनला ठे वलेल्या हॉस्स्पटलमध्ये पोहोचला. त्ाने िेट असॅफसनचा
वॉडा गाठला. पहातो तर असॅफसन फनपफचत पडला होता. चेक करण्याची आवश्यकता नाही हे
शक्तीही समजून होता... असॅफसनचा काटा काढला गेला होता...

एसपीने सांकेत फदल्यावरच शक्तीला सांशय आला होताच की हे च होणार आहे ! मग
अचानक त्ाला काही स्िक झालां. तो लगोलग शौयाजीतच्या वॉडा कडे पळाला. बाहे र तैनात
दोन गाड्ा स शक्तीला असा आलेला पाहून जरा सावध झाले. शक्ती जसा वॉडा मध्ये फशरला तसे
तेही हातातील शस्त्र सज्ज करून त्ाच्या मागून आत फशरले. शौयाजीत पण फनपफचतच होता...
शांकेने शक्ती हळू हळू त्ाच्या फदशेने सरकला. आपली भीती सत्ात उतरलेली नसावी
अशी न जाणो फकतीवेळा या मधल्या काळात त्ाने प्रािाना केली होती...
तो शौयकिीत जवळ पोहोचला. त्ाचे पोट हलताना पाहून त्ाचा श्वासोच्छ्वास चालू आहे हे
शक्तीच्या लक्षात आले आफण तो ररलॅक्स झाला... दबकन तो शौयाच्या बेडजवळच्या स्टू लवर
बसला. त्ाने िोडा आवाज झाला. त्ाच्याही नकळत तो उसासा टाकत होता... त्ाने डोळे
बांद करून घेतले.
कपाळािर आलेले घमाफबांदू िोरआमाने फटपत असतानाच, त्ाच्या माां डीवर शौयाचा डावा
हात आला.
"काय रे काय झा िं?" शौयाजीतने तोांडचा मास्क काढू न फवचारलां.
शक्ती स्टु लावर पडला तेव्हा त्ा आवाजाने शौयाची तांद्री भांगली होती.
तो आवाज कानात घुमताच शक्तीने ताडकन डोळे उघडून शौयाजीतकडे पाफहलां.
शक्तीच्या डोळ्ाां त अश्रू होते... चेहऱ्यावर साचलेला घाम आफण त्ाचे अश्रू एकरूप झाले होते...
आफण ते जफमनीवर फठबकत होते...
काय चाललांय याबद्दल गाड्क स पूणातः िूलेस होते. त्ाां ना बाहे र जाण्याची शौयाजीतने
त्ाां ना खूण केली. त्ाच्या सूचनेनुसार बाहे रून दार दे खील लावून घेतलां गेलां...
मग कािीच न बो ता शौयाजीतने सोबतच्या टे बलवर असलेलां एक जाडजूड एन्वे ोप
उचलून ते शक्ती समोर धरलां.

शक्ती प्रश्नािाक नजरे नां पाहत राफहला... जास्त बोलण्याचा त्रास न घेता शौयाजीतने
शक्तीला इशारा करूनच एन्वे ोप घेण्याचा आग्रह केला.
शक्तीने डोळे आफण घाम पुसले. शौयाकडून एन्वे ोप घेऊन त्ाने तो िोडून पाफहला.
आत खूप सारे पैशाां चे दोन पुडके. प्रत्ेक बांडलाां त दोन हजाराां च्या पांचवीस नोटा. दोन पत्रां
होती आफण एक कसली तरी आयडी...
ती पत्रां शक्तीने वाचली आफण शक्तीची चयाा बदलली... त्ाच्या चेहऱ्यावरच्या आठ्या
गडद झाल्या...
"यु आर ऑफिफशयल अपॉईांटेड् ऑन फिस केस बाय प्राईम फमफनस्टर अँड सेन्टरल होम
फमफनस्टर ी! त्ा स्पेशल आयडीमुळे तुला तुझ्या कामात कोणी बाधा आणणार नाही! याचा तू
क्रेफडट काडा म्हणून पण उपयोग करू शकतोस. आफण डोन्ट वरी हे अनफडटे क्टेबल आहे .
मला माफहत आहे तू काही आता ऐकायचा नाहीस. म्हणून मी ही स्पेशल परफमशन काढली
आहे ."
"आय वोन्ट लेट यु डाऊन ब्रदर् ...!" कागद हातात असून शक्तीने गफहवरून शौयाचा हात
हातात घेतला व भरल्या डोळ्ाां नी त्ाला आश्वस्त करत म्हणाला आफण यामुळे हातातले ते
महत्वाचे कागद चुरगळले गेले.
"पण लक्षात ठे व! फवशेष पररस्थितीतच त्ा आयडीचा उपयोग कर. अदरव्हाईज, नाही.
तू ऑफिफशयली जरी या केसवर अपॉईांट असलास, तरी तुझां काम अनॉफिफशयल असणार
आहे . त्ामुळे एसआयटी सोबत आफण रॉ सोबत कधी ओव्हरलॅप होऊ नको!" शौयाजीतने
शक्तीला ताकीद फदली.

४. िोमहिी (फि फटल)...

दु सऱ्या फदवशी शक्तीची िोर व्हीलर कोल्हापूर एसपी ऑफिसच्या बाहे र होती. तो
मोबाईलवर बोलत होता...
"लमिीर, वाचस्पतीांच्या खुन्याला मारायला वापरलेली स्नाईपर रायिल सापडली?"

एसपी ऑलफसर मध्ये वफकांग डे स्क, फमहीर नाां वाचा डीवायएसपी शक्तीच्या प्रश्नाां ना उत्तर
दे त होता...
"िो सर."
"काय मी पाहू शकतो?" शक्तीने पफलकडून फवचारलां.
"नक्कीच सर! मी येतो घेऊन तुमच्याकडे !" फमहीर एक्साईमेन्टमध्ये म्हणाला.

"ठीक आहे तर, मी खालीच आहे . ये!" शक्तीने कॉल कट केला.
आफण तो फमहीरच्या येण्याची वाट पाहू लागला...
शक्तीची गाडी एसपी ऑफिसच्या कांपाऊांडला लागून असलेल्या िुटपािजवळच उभी
होती. फमहीर रायिल असलेली केस घेऊन धावत ऑफिस उतार झाला होता. तो झटकन
येऊन शक्तीच्या बाजूला बसला...
गाडीत बसल्या बसल्या फमहीरने रायिलची केस माां डीवर ठे वत शक्तीशी हँ डशेक केला.
"गुड मॉलनिंग सर! गुड टू सी यु!" तो हसत म्हणाला.

"काय निीन एसपीची फनयुक्ती झाली?" रुक्ष चेहऱ्याने शक्तीने हात बाजूला घेत फवचारलां.
"तातडीने. साां गलीचे एसपी इमजान्सी पाहून इकडे पाठवण्यात आले आहे त!"
"सवाां त अनुभवी आहेत. त्याचा रे कॉडा चाां गला आहे . तरी त्ाां च्यावर लक्ष ठे वा!" शक्तीने
फवचार करत सूचना केली.
"िो सर!"
"या पररस्मस्थतीत कोणावरही अांधफवश्वास ठे वणां जोखमीचां जाऊ शकतां!" शक्ती ताकीद
करत बोलला.
"िो..." लमिीरही फवचारपूवाक उद्गारला.
त्याने केस उघडून ती रायिल शक्ती समोर धरली.
"फॉरंे स्न्सक टे स्ट झाली?" त्ा रायिलवर हात फिरवत शक्तीने फवचारलां.
"झा ी. पण काही सापडले नाही!" फमफहरने खुलासा केला.
"आपल्याकडील डाटाबेस, रे कॉड्ा स चेक केले? या बांदुका कोण वापरतां फकांवा टर े ड करतां
काही?"
"आपल्या भागात तर कोणी नाही!"
"तेिी बरोबरच म्हणा. आपल्याकडे दे सी बांदुकाच जास्त खरीदल्या - फवकल्या जातात.
घेणाऱ्याला स्वस्त पडतां आफण फवकणाऱ्याला प्रॉफिट पण होतो." शक्ती म्हणाला.
"म ा इन्वेस्टीगेशन, िॉरे स्न्सक आफण अटॉप्सी ररपोट्ा स फमळू शकतील?" शक्तीने
फमहीरकडे मागणी केली.

"सॉरी सर! त्ाचा फनणाय तर नवीन एसपीच घेऊ शकतील... मी याबाबत काहीच करू
शकत नाही. तुम्ही त्ाांच्या ओळखीचे नाहीत म्हणून ते तुम्हाला को-ऑपरे ट करण्याची शक्यता
कमीच आहे . ही रायिल पण मी त्ाां च्या नकळत घेऊन आलोय." फमहीर मािीच्या सुरात
म्हणाला.
"समिू शकतो!" शक्तीने फमहीरला आश्वाफसत केलां.
मग शक्तीने त्ा रायिलचा िोटो घेतला. आफण कोणाला तरी व्हाट् सएप केला. आफण
मग त्ाच व्यक्तीला िोन लावला...
"ितीन! तुला एक िोटो पाठवलाय व्हाट् सएपला. एक रायिल आहे . त्ाची जरा माफहती
काढ. लगेच!"
"ओके!" पफलकडून आवाज आला आफण िोन कट झाला.
शक्ती आफण फमहीर मग जतीनच्या िोनची वाट पाहू लागले...

शक्तीचा मोबाईल घणाणला... शक्तीने तातडीने पफहली ररां ग पूणा होण्याआधीच तो कॉल
ररफसव्ह केला.
"बो !" तो अधीरतेने म्हणाला.

लतकडे जतीन त्ाच्या पीसीवर त्ा रायिलची माफहती वरवर पाहता स्क्रोल करत होता.
हा फजिे बसला होता ती जागा अत्ांत पसाऱ्याने भरली होती... सगळीकडे कॉम्पुटर पाटा स
फवस्कटलेले होते. कसल्या कसल्या वायरीांचा गुांताच्या गुांता त्ाच्या खोलीभर पसरला होता.
यावरून तो कॉलप्युटर इां फजफनअर वगैरे असेल अशी स्पष्टता होत होती. पण तो साधा कॉलप्युटर

दु रुस्ती करणारा माणूस नव्हता. कारण त्ा पाटा स सोबतच बऱ्याच वेगवेगळ्ा प्रकारच्या गन्स
फवघरुन पडल्या होता...
"'बॅरेट एम 107' असां नाां व आहे त्ा रायिलचां! बॉस, ही स्नाईपर रायिल नाही!"
"मग?" गोांधळू न शक्तीने फवचारलां.
"मी या रायिलची कांपनी बरे टचां सेल फलटरे चर वाचलां, त्ात कुठे च स्नाईपर असा
उल्लेख नाही!"

"तु ा म्हणायचां काय आहे ?" शक्ती गोांधळू न फवचारलां.

"िी गन

ाईि प्रोटे स्क्टव्ह लििे कल्स, प्रोटे स्क्टव्ह शेल्टसा फडस्टर ॉय करण्यासाठी वापरली

जाते. या रायिलच्या वापरावरून तू हा अांदाज नक्कीच लावू शकतोय, की हे लोक फकती क्रूर
असतील!
"ही रायिल अमेररकेत बनवली आहे आफण अमेररकन आमी याचा मोठ्या प्रमाणात
वापर करते! बाकीची माफहती मी तुला मेसेज करतो." बत्तीस वषाां चा अधावट पाां ढऱ्या दाढीची
खुरटे वाढलेला डोळ्ाां वर िायबरचा चष्मा चढवलेला थिूल शरीरी जतीन कानाला असलेल्या
हे डिोनच्या माईकमध्ये बोलला.
"ते मला ऑनलाईनही समजलां असतां!" शक्ती म्हणाला.
"ओ! तर तुला आतली बातमी पाफहजे!" जतीन हसून म्हणाला.
"त्यालशिाय मी तुला का िोन केला असता?!"
"मेसेि करतो!" ितीन हसून म्हणाला.

आलण कॉलप्युटरवर काही सचा करण्यात गुांतला...
"अमेररकन मेड रायिल आहे !" शक्ती फमहीरला म्हणाला.
"म्हणजे अमेररका यात इन्वॉल्व्व्ह आहे ?! गॉड...! असां असेल, तर इट् स एन इां टरनॅशनल
कॉस्पस्पररसी अांगेंस्ट इां फडया!"
"असू शकतां! भारतीय राजकारणात डायरे क्ट हस्तक्षेप करता येत नाही म्हणून हे केलेलां
असू शकतां! पण असांही नाही की ही अमेररकेत बनते म्हणून िक्त अमेररकन आमी वापरत
असेल. सो इतक्या लवकर फनष्कषा काढणां योग्य नाही! तू माफहती घे त रहा. सगळी िोसा
यामागे लावावी लागली तरी चालेल! सध्या एकच लक्ष्य आहे ! या प्रकरणाचा छडा!"
"नो डाऊट! यासाठी नवीन एसपीशी सांघषा करावा लागला तरी चालेल!" फमहीर उत्तेफजत
होत म्हणाला.
"नाही! त्ाां ना फवश्वासात घे! मला वेळोवेळी ररपोटा करत रहा!" शक्तीने सुलभ मागा
सुचवला.
"आपण म्हणाल तसां!" फमफहरने सुझाव मान्य केला.
"आता तू फनघ! ही रायिल माझ्याकडे असू दे ."
"पण सर..."
"मी तुझा सांकोच समजतोय. पण मी याचा गैरवापर नाही करणार. फवश्वास ठे व!"
"तसिं नािी सर पण, पुराव्यातून रायिल गायब आहे हे एसपीांना समजल्यावर मी त्ाां ना
काय उत्तर दे ऊ?"
"डोन्ट वरी! तसां काही झालां तर त्ाां चा माझ्याशी िोन जोडून दे . मी काय ते साां गतो
त्ाां ना!"

"मग आत्ताच बोला ना?" फमहीरने इां फसस्ट केलां.
"आत्ता नको. ते घेऊ जाऊ दे णार नाहीत. रायिल एकदा का माझ्या ताब्यात आली, की
त्ाां ना नाकारता येणार नाही!"
"िाईन!" फमहीर नाराजीनेच म्हणाला. पण तो शक्तीला मना दे खील करू शकत नव्हता.
त्याने शक्तीचा फनरोप घेतला,
"चालेल सर! येतो मी!" ती रायिल केस मागील सीटवर ठे वत तो गाडीतून उतरला.
"येतो!" म्हणून तो ऑलफसकडंे फनघून गेला...
शक्तीने ती रायिल त्ा उघड्या केसमध्ये बांद केली आफण त्ाची गाडी वळली...

गाडी चालवतच त्ाने िुटूि मोबाईलशी जोडला आफण तो कानावर िेस केला. पुन्हा
एक कॉल...

"अरे िोडा तरी टाईम दे ना यार!" जतीन कळवळा.
कॉलप्युटरवर माफहती गोळा करणां त्ाचां चालूच होतां...

"त्यासाठी िोन नाही केला!" शक्ती गाडी चालवत िुटूिमध्ये बोलत होता...
"ऐक!" आफण तो काही सूचना दे त गेला...
"तशीच दु सरी रायिल फमळे ल?"

"ऑडा र करता येईल, पण फडफलव्हरीला वेळ लागू शकतो."
"मग त्या रायफलची रे स्िका फमळे ल?"

"िोई ! पण वेळ लागेल!"
"लकती?"
"लदिस तरी जाईल."
"सिंध्याकाळपयांत. मेक इट िास्ट!"
"तू बॉस असल्यासारखा ऑडा र करतोयस!" जतीन त्ाला स्खजवत म्हणाला.
"ठीक आहे काहीच करू नको! पण मग अटकेला सामोरे जायला तयार रहा! लोकल
पोफलसाां सोबत सायबर सेल आफण इां टेफलजन्स सुद्धा तुझां स्वागतच करतील!"
"ओ! तर आता ग्रेट शक्तीसेन िॅकमेफलांगचा आधार घेणार आहे त तर...!" बाजूच्या
बाऊल मधील फचप्स तोांडात टाकत जतीन बोलला.
"फा तू बडबड करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा साां फगतलेलां काम कर!"
"ओके. पण मला अजून काही िोटोज् लागतील."
"ठीक. त्ापेक्षा ती रायिल मी तुला हॅ न्डओव्हर करतो. ती स्कॅन कर! आफण पुन्हा माझ्या
घरी पोहोचव."
"तू नसशी तर?"
"बािे रच सोड!"
"गुड!"

"वजन, लाां बी रुांदी अगदी तांतोतांत. मला फमलीमीटरचां दे खील अांतर नको आहे .
रायिलवर स्क्रॅचेस असतील तर तेही यायला हवेत. मी केस पाठवतोय त्ाचीही रे स्िका तयार
कर! वेल पॅक्ड् करून घेऊन ये!
"आणखी एक! मला सोमेश राजमाने नावाच्या िेक आयडीज् बनवून हव्या आहे त! त्ाचां
बँक अकाऊांट शोधून त्ाचां िेक क्रेफडट काडा पण बनव. एसपी सुशेन फमत्रचा डे टा सचा केला
तर तुला सोमेश राजमाने फमळे ल!" शक्तीने जतीनच्या कामात वरील कामां अफधक केली.
"तू नाां वानाां व काम वाढवत..."
जतीनचां पुढां काही न ऐकता शक्तीने िूटूिचां बटन दाबून कॉल कट केला आफण त्ाने
िुटूि काढू न डॅ शबोडा वर िेकला.
त्याची गाडी मागाक्रमण करतच होती...

ती थािं ब ी ती शौयाजीत असलेल्या हॉस्स्पटलला! गाडी पाफकांगला सोडून तो
हॉस्स्पटलमध्ये प्रवेशकताा झाला. आफण इतक्यात कोणी तरी येऊन लॉक केलेली शक्तीची
गाडी खोलली आफण रायिल केस घेऊन तो माणूस फनघून गेला...

काही वेळातच शक्ती शौयाजीतसमोर उभा होता. शौयाजीतचां िलाहार घेणां चालू होतां.
"कािी खाणार?" शौयाने ऑिर केलां.
शक्तीने मान हलवूनच नाही म्हां टलां.
"आएम एां टे ररां ग इन टू द सँझक्युअरी! िेस मी लक!" शक्ती चेहरा स्टर े ट ठे ऊन म्हणाला.

"तु ा शुभेच्छाां ची गरज केव्हा पासून पडायला लागली शक्तीसेन! यु फवल डू गुड! मला
माफहत आहे !" शौया हसत म्हणाला.
"लडस्चारं्ज?"
"अजून तरी नाही!"
"वफहनी येणार आहे त?"
"नािी! आफण मी काही सांफगतांल नाही. तूही साां गू नको. मी मुांबईत कामाफनफमत्त बराचवेळ
आमच्याच फतिल्या घरी राहणार आहे असां फतला येतानाच साां फगतलां आहे . त्ामुळे फतला
साां गण्याची गरज नाही. मला फतला काळजीत पाडायचां नाही. बरा झालो, की मीच फतच्या समोर
जाईन..." िोडा हे ल्पलेस होत शौया बोलला.
"सॉरी यार..." शक्तीने खांत व्यक्त केली.
"का?" खुदकंू न शौयाने फवचारलां.
"मोठ्या आशेने तू माझ्याकडे मदत मागायला आलास, पण मी तु ा प्रोटे क्ट करू
शकलो नाही..." शक्तीने अपराधबोध व्यक्त केला.
"तू नसतास तरी असांच काहीसां झालां असतां. माझी जीवही गेला असता. कुणी साां गावां.
तुझी काही चूक नाही. आफण मी माझ्या प्रोटे क्शनसाठी तुझ्याकडे आलो नव्हतो. मला
तुझ्याकडून जे अपेफक्षत आहे ते तू करतो आहेस यासाठी मीच तुला धन्यवाद द्यायला हवेत!"
तोांडाजवळ नेलेलां आख्खां सिरचांद बाजूला करत शौया फनरागस स्स्मत करत शक्तीला बोलला!
यामुळे तर शक्तीला शाांत वाटण्यापेक्षा अफधकच लाजल्यासारखां झालां.

"मी तुझी सोय माझ्या घरी केली असती, पण जर लोक आपल्या मागावर असतील, तर
फतिां हल्ला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून तुला फतिां फशफ्ट करत नाही. त्ाबद्दल
माि कर!"
"इट् स ऑल राईट. तुझां म्हणणां योग्य आहे !"
"पण डोन्ट वरी. मी तुझी सोय करतो काही तरी. तुला इिां सोडणां पण मला सुरफक्षत
वाटत नाही!" शक्ती म्हणाला.
त्याने पकडलेला असॅफसन इिां याच हॉस्स्पटलमध्ये मेला होता आफण तेही इिां सांपूणा
हॉस्स्पटलला सवा बाजूांनी प्रोटे क्शन असताना हे तो फवसरला नव्हता.
पण याबाबद्दल तपास करण्यात त्ाला वेळ घालवायचा नव्हता. ये काम पोलीस व
इां टेफलजन्स करू शकत होतां... करत होतां...
लशवाय मुख्य सूत्रधार शोधला, तर या सगळ्ाची उत्तरां आपसूक फमळणार होती म्हणून
शक्तीने असॅफसनच्या मृत्ूकडे लक्ष फदले नव्हते! आफण बहुदा त्ाला या उत्तराां मध्ये काही
स्वारस्यच नव्हतां...!

इकडे एसपीच्या केफबनमध्ये नवीन अपॉईांट झालेला एसपी सारां ग गोखले फमहीरला
झापत होता...
"लिद् युत म्हणाला, की तू मोस्ट इम्पॉटा न्ट एव्हीडे न्स असलेली रायिल कुठे घेऊन गेलास
आफण परत आणलीच नाहीस! काय केलांस रायिलचां?" एसपी सारां ग फमफहरला जाब फवचारत
म्हणाला.

'या लिद् युतला फवद् युत गतीनां चोांमडे पणा करायची काय गरज होती?' फमहीर मनातल्या
मनात फवद् युतला फशव्या घालत म्हणाला आफण...
"सर... ते... मी..." लमिीर मोठ्याने बोलताना अडखळला.
"मी ते काय? लकती बेजबाबदारपणा आहे हा? लोक तुम्हाला नाही मला नाां वां ठे वतील!
म्हणताय जॉईन होऊन एक फदवस नाही झाला आफण याने मोठा एव्हीडे न्स गमावला!
पुराव्याां सोबत छे डछाड केल्याचे आरोप लागतील माझ्यावर!" गोखले फशरा ताणवत ओरडला.
फमहीर खाली मान घालून उभा राफहला होता. त्ाची खामोशी सारां गच्या डोक्यात अजूनच
फतडीक उठवून गेली!
"बो ा!" तो ओरडला.
"िॉमार अफसस्टां ट पुफलस इपस्पेक्टर शक्तीसेन अमर नाईक ती आपल्या सोबत घेऊन
गेले आहे त..." एका श्वासात फमहीर बोलून गेला.
"फॉरं्मर! म्हणजे आता तो िोसामध्ये नाही! अां?" गोखलेनां राग शाांत न होऊ दे ता
फवचारलां.
"नािी सर!"
"मग तुम्ही एवढा महत्त्वाचा पुरावा एका सामान्य व्यक्तीच्या हाती फदलाच कसा?"
टे बलवर हात आपटत सारां ग गरजला.
"ही इज टर स्टवदी सर!"
"माय ऍस! मी जरा बाहे र काय गेलो तुम्ही तर गोांधळच घालून ठे वलात. जरा मला इिां
स्थिर व्हायला तरी वेळ द्यायचात!" सारां ग गोखले ओरडला.
"सॉरी सर..." पुन्हा खाली पाहतच फमहीर बोलला.

"तुमचां सॉरी नकोय मला. ती रायिल हवी आहे ! आताच्या आता त्ाच्याकडून ती
रायिल परत घ्ा!" आवाज वाढवून सारां ग खेकसला.
लमिीर जागचा हलला नाही. त्ाची काहीच कृती नाही पाहून सारां ग जास्तच रागावला...
"तो कोण आहे त्ाला िोन लावा. आत्ताच्या आत्ता! मी बोलतोय!" सारां गने ऑडा र सोडली.
घाबरून फमहीरकडे पयाा य उरला नाही. त्ाने शक्तीला कॉल केला व ररां ग होण्याचीही
वाट न पाहता मोबाईल सारां ग समोर धरला.
"सर..."
सारां गने फमहीरकडून तो मोबाईल जवळजवळ फहसकावूनच घेतला. एव्हाना पफलकडून
िोन उचलला गेला होता...

"हॅ लो बोल फमहीर!" अजूनही शौयाजीत समोर बसलेला शक्ती मोबाईलमध्ये बोलला.
"मी फमहीर नाही. न्यू अपॉईांटेड् एसपी बोलतोय!" पफलकडून उखडलेला आवाज!
"िा बो ा सर!"
"तुम्ही फमहीरकडून नेलेली रायिल परत आणून द्या. नाही तर मला तुमच्यावर गुन्हा
दाखल करण्याफशवाय पयाा य नाही!" सारां गने अक्षरशः धमकी फदली.
"माफ करा सर. वाचस्पतीांच्या खुनाची जी एसआयटी आहे त्ाचे हे ड आयबी फडरे क्टर
शौयाजीत दे शमुख याां ना ती रायिल पहायची होती. म्हणून घेऊन आलो होतो..."
"ए मी किा तुला ती रायिल आणायला..." शौया बोलत असताना त्ाचां वाक्य पूणा
होण्याआधी शक्तीने त्ाच्या तोांडावर हात ठे वून त्ाला गप्प केले आफण इशारा करून काही
फवशेष नाही असां तोांड फवफचत्र करून साां फगतलां.

'प ीकडे मूखा माणूस आहे ' असा त्ाच्या सांकेताां चा अिा होता. तो समजून शौया हसला.
तो ओळखत असलेला शक्ती आता त्ाच्या रां गात येत होता. त्ानां बाजूच्या टर े वरचां केळां
उचललां. ते तो दाताां नीच सोलू लागला.
"सर माझ्यासमोरच आहे त. आपण बोलू शकता!"
शक्तीने मोबाईल शौयाजीत समोर धरला. शौयाजीतने 'काय?' असां इररटे ट भावाने
इशाऱ्याने फवचारलां.
'बो !' शक्ती पण इशाऱ्यानेच बोलला. तरी त्ाचे ओठ हाललेच. त्ाने मोबाईल शौयाच्या
कानाला लावला.
"येस! मी आयबी फडरे क्टर. मला जरा ती रायिल बघायची होती म्हणून मागवली होती.
हॉस्स्पटलमध्ये असल्याने काही अपडे ट्स नाहीत म्हणून आपल्या जॉइफनांगबद्दल समजलां नाही
म्हणून ती रायिल अशी मागवावी लागली!" शौयाने उगाचच िाप मारली.
त्ाला पूणा बोलूही न दे ता शक्तीने मोबाईल स्वतःच्या कानाला लावला.
"असिं का? ठीक आहे सॉरी. पण स्िज ती रायिल लवकर हे डक्वाटा रला जमा करा."
चाचरत सारां ग गोखले बोलला.
"काळिी नको सर. शौयाजीत सराां चां परीक्षण पूणा झालां, की मी ती स्वतः आपल्याला
पोहोचवतो!" शक्ती मोबाईलमध्ये म्हणाला.
"ओके िँक्स!"
म्हणत सारिं गने िोन कट केला व फमहीरला परत केला.
"पुन्हा अशी चूक नको! मला फवचारल्याफशवाय फकांवा सूफचत केल्याफशवाय काही फनणाय
घ्ायचा नाही!" सारां गने ठणकावले.

"येस सर!" लमिीरची मान आफण नजर अजूनही खालीच!
"चला फनघा!" सारां गमे आदे श फदला.
हे फमहीरच्या मनासारखां झालां. कधी एकदा या केफबनमधून बाहे र पडतोय असां त्ाला
झालांच होतां... तो क्षणाचा फवलांब न लावता केफबनमधून फनसटला.

हॉस्स्पटलमध्ये शक्ती मात्र आता गांभीर झाला. त्ाने घड्याळ पाफहलां होतां. चार झाले होते.
तो तडख उठला.
"काय झा िं?" शौयानां फवचारलां.
"िाईम हॅ ज कम िु एन्टर इन टू द सँक्च्युअरी!" आपला फमस्िलपणा एका क्षणात
झटकून शक्ती बेरकी बनला होता.
"येतो!" तो म्हणा ा आलण त्ाने शौयाजीतचा वॉडा त्ागला!
शौयाजीत मात्र चेहऱ्यावर काहीशी फचांता घेऊन जाणाऱ्या शक्तीसेनकडे पाहत राफहला...

शक्ती त्ाच्या गाडीतून उतरला आफण घराकडे चालू लागला... दारात दोन रायिल केस
पडल्या होत्ा. अगदी हुबेहूब!
शक्तीने दोन्ही उचलल्या आफण एक त्ाने घरात ठे ऊन फदली. दु सरी सोबत घेऊन तो
गेटमधून बाहे र पडला.
त्ाने ररक्षा केली. ती ररक्षा शक्तीने साां फगतलेल्या मागाा वर धावू लागली...

सांध्याकाळी चार पांचेचाळीसला शक्ती आरटीओ ऑिीसरशी काही बोलला. खाां द्याला
ती रायिल केस होतीच! दोघाां नी हँ डशेक केला आफण शक्ती बाईक घेऊन फनघाला. पण
त्ाची नाही; त्ाने पकडलेल्या आफण हॉस्स्पटलमध्ये मारलेल्या गेलेल्या असॅफसनची
'कावासाकी फनांजा एच 2'!

मग ती कावासाकी आली एसपी ऑफिसला त्ाने फमहीरला िोन केला. काही वेळातच
फमहीर खाली आला. पण एकटा नाही. सोबत नवीन एसपी सारां ग गोखले होता.
"ही तुमची रायिल!" शक्तीने खाां द्याला आडवी टाकलेली केस काढू न एसपी समोर
धरली.
"थँक्स! पण पुन्हा जर काही मदत लागली तर सूफचत करा. असां परस्पर काही करू
नका." सारां गने स्स्मत करत ताकीद फदली. हे बोलत असताना त्ाने फमहीरकडे पण एक कटाक्ष
टाकला होता.
"िो सर!" शक्ती म्हणाला.
एसपी फनघाला.
"सॉरी सर!" फमहीर शक्तीला म्हणाला.
सारां ग हसत असला तरी त्ाने शक्तीला धमकावलां होतां. म्हणून फमहीरने मािी माफगतली.
"इि् स ऑ राईट!" शक्ती हसून बो

ा.

फमहीरने मग नजरे नेच जाण्याची परवानगी घेतली आफण तो ऑफिसकडे पळाला.

शक्ती आपल्या घरी परतला. त्ाची बाईक सुझुकी हायाबुसा गेटच्या आत लागली होती.

शक्ती कुलूप काढू न घरात प्रफवष्टला. सोफ्यावर पडलेली रायिल केस त्ाने घेतली. त्ा
जागी बसला आफण त्ाने ती केस माां डीवर घेऊन ती उघडली. रायिल हाती घेताच खाली
त्ाला त्ाने बनवायला साां फगतलेले खोटे आयडी काड्ा स फदसले. िेक वोटर आयडी, खोटे
आधार काडा , खोटे क्रेफडट काडा , खोटे पासपोटा , खोटे पॅन काडा एवढां च काय पण खोटे रे शन
काडा पण बनवले गेले होते. हे जतीनचां परिेक्शन होतां. पण शक्तीला याचां काहीच कौतु क
नव्हतां!
रे शन काडा ची शक्तीला तूताा स गरज वाटली नाही म्हणून त्ाने ते टी-पॉयवरच टाकून
फदलां. बाकीचे सगळे डॉक्युमेंट्स त्ाने आपल्या वॉलेट मध्ये ठे वून घेतले. आफण रायिल
फनरखून पहायला सुरवात केली.
कािीिेळाने त्ाच्या मोबाईलची मेसेज ट्यून वाजली...
शक्तीने मेसेज वाचू लागला. तोच त्ाला कॉल आला. त्ाने तो ररफसव्ह केला...

"रायिल आवडली?" आपल्या कॉलप्युटरवरच नजर लावून आपल्याच कामावर खुश
असलेल्या जतीनने िुशारकीने फवचारलां.
"िो! आलण ती आपल्या फठकाणी पोहोचली सुद्धा! पण पुन्हा मला टर ॅ क करायची फहां मत
करू नको!" शक्ती पफलकडून धमकावत म्हणाला.
"बरिं . तु ा पाठवलेली माफहती पाफहलीस?" जतीनने फवचारलां.
"िो. तू साां फगतलांस एम 107 आफण माफहती पाठवलीस एम 82 ची पण. मॅटर काय आहे ?"
"तू अजून पूणा वाचलेलां फदसत नाही. फब्रिमध्ये साां गतो ऐक! जवळजवळ एकोणसाठ
दे श एम 82 या रायिलचा फकांवा या रायिलच्या मॉडीिाईड् व्हजानचा त्ाां च्या आमीमध्ये

उपयोग करतात. आपल्या मुांबईतील िोसा वन कमाांडोज् आफण पॅरा एसएि कमाां डोज् पण
एम 107 चाच उपयोग करतात!"
"परं्फटक्युलर हीच?" शक्तीने खात्रीसाठी फवचारलां.
"हो. युएस फमफलटरीने ˈस्टॅ न्डर् डाइझ् केलेल्या एम 107 ते वापरतात."
"एम 82 आफण एम 107 मध्ये िरक काय आहे?"
"नंॉट सो मच. १९८२ ला एम 82 हे मॉडे ल कांपनीने डे व्हलप केलां म्हणून याला नाम एम
82 नाां व ठे वलां. जेव्हा अमेररकेन आमीने २००२ ला या फवकत घेतल्या, तेव्हा त्ाां नी त्ाां च्या
आवश्यकतेनुसार काही बदल करून घेतले आफण याचां एम 107 असां नामकरण केलां!"
"थोडक्यात जास्त िरक नाही!" शक्तीने वैतागाने फवचारलां.
"असिं म्हणू शकतो!" जतीन म्हणाला.
"माझ्याकडे नेमकी कोणती आहे ? एम 107?"
"बरोबर!"
"दे न वाय आर यु मेफकांग इट सो कॉस्लिकेटे ड्?" शक्ती िोडा फचडला.

पण शक्तीला फचडवायला कायमच जतीनला मजा येत असायची...
"फबकॉज दे अर इज नफिांग इजी गेफटां ग इन फिस वड्ा माय बॉय!" शक्तीला
स्खजवण्यासाठी जतीन मस्करीत बोलला.

शक्ती रायिल माांडीवर घेऊन जतीन काय बोलतोय ते ऐकत होता...

"म्हणिे रुफलांग पाटीवरील सांशय बळावतोय. कारण केंद्र आफण महाराष्टर दोन्हीकडे
'लोककल्याण'चीच सत्ता आहे !" शक्ती जतीनच्या मस्करीकडे लक्ष न दे ता फवचार करत
म्हणाला.
"िो!" जतीनने शक्तीचा तका कदाफचत योग्य असेल असा फशक्कामोताब केला.

"मी तु ा फबल पण पाठवलां आहे . तेवढां पे कर! इन टू डे ज् वड्ा , इन्फॉमेशन इज मनी!
दु सरां थ्रीडी फप्रांटर बाळगणां खफचाक आहे . सो पे मी वेल!" फचप्स चावत जतीन म्हणाला.
"बघंू !" शक्ती पफलकडून म्हणाला.
"आणखी एक! ही रायिल बनवणाऱ्या 'बॅरेट िायरआर्म्ा मॅन्यूिॅक्स्चररां ग' कांपनीचा
डाटाबेस मी चेक केला आहे . पण इल्लीगल टर े फडां ग फदसत नाही."

"याचा अिा ज्या दे शाां ना या रायिल्स् फवकल्या आहे त त्ाां नी ही गोष्ट घडवून आणण्याची
शक्यता दे खील आहे . पण एकोणसाठ दे शाां मधून इन्वेस्टीगेशन नॅरो करणां िोडां कठीण आहे !"
शक्ती फवचारातच होता.

"मी ते करू शकतो! बट वेगळे चाजेस पडतील!" जतीन हावरट हसत म्हणाला.

"राहूदे मी बघतो!" शक्तीने िोन कट केला. रायिल पुन्हा केसमध्ये ठे वून फदली.
एवढ्यात शक्तीच्या मोबाईलची मेसेज ट्यून वाजली.

शक्तीने मेसेज बॉक्स उघडून पफहला. त्ात फलफहलां होतां,
'अमेररका, युक्रेन, न्यूझीलांड, भारत, जमानी' आफण त्ा खाली बोड अक्षरात फलफहलां गेलां
होतां...
'पैशाां ची वाट बघतोय!'
पैशासंां बिंधी ितीनची मस्करी आहे हे शक्तीच्या ध्यानात आले. तरी त्ाचे काम झाले
होते. जतीनच्या मदतीने एकोणसाठ वरून शोध पाच दे शावर येऊन िाां बला होता...!
त्याने वॉलिॉकवर नजर टाकली. घड्याळात आठ झाले होते. शक्ती उठला. त्ाला
खाण्याफपण्याची काहीच सूद नव्हती. हे काम झाल्याफशवाय तो आता स्वथि बसणार नव्हता!
ती रायफल केस उचलून त्ाने पाठीला लावली आफण तो घरातून बाहे र पडला...

तो उभा होता त्ाच्या फजवलग फप्रय फमत्र शौयाजीत समोर. केस त्ाच्या पाठीला होतीच.
शौयाजीत शाांत-दै वत झोपला होता. औषधाां ची गुांगी असावी हे शक्ती समजला. तरी त्ाला जागां
न करता शक्ती पुटपुटला...
"आता पुन्हा भेटू न भेटू! काळजी घे!"
त्याने खोली सोडली. बाहे र आल्यावर त्ाने एक चावी तेिे सांरक्षणासाठी असलेल्या
गाड्ा ला दे ऊ केली.
"फमणचे सावडे त माझां एक घर आहे . मुल्ला गल्ली. नाईकवाडा! सराां ची फतिां व्यवथिा
करा. दु सऱ्या कुणाला याबद्दल कळता काम नये! कळलां?"
"िोय सर!" गाड्क म्हणाला.

"गुड! येतो!"
आलण शक्ती जीवघेण्या फमशनवर फनघाला...! परतेल, की नाही त्ालाही माहीत नाही...!
पण त्ाने स्वतः फनवडलेला हा मागा होता... आता मागे फिरणे नाही!!!

शक्ती घेऊन आलेली कावासाकी 'लसराि नाईि क्लब' ा लागली होती. तो रायिल केस
पाठीवर घेऊनच आत फशरला.
एक मोठा सोफा अक्वायर् करून तो बसला होता. दोन्ही हात गोलाकार सोफ्याच्या
आमारेस्ट वर पसरून पाय समोरच्या टी-पॉयवर त्ाने पसरले होते. ती रायिल केस त्ाच्या
पायाां पाशीच टे बलवर पडली होती.
नाईि िब खूपच प्रशस्त होता. इिां येणारे लोक श्रीमांत कॅटे गरीतले असणार हे कोणीही
ओळखू शकलां असतां.
फडस्को लाईट् स वेगवेगळे रां ग टाकत िबभर फिरत होत्ा. समोर एक अत्ांत सूांदर
मुलगी वय साधारण सत्तावीस-अठ्ठावीस, शांगारीक गाणां म्हणत होती. फतच्या सूांदरतेचां वणान
करण्यात शब्दही अपुरे पडतील. फवश्व-सूांदऱ्याांनाही लाजवेल अशी फतच्या सौांदयाा ची मोफहनी
होती. भले भले सांन्यासी फतच्या सौांदयाा च्या मोहात पडतील यात शांका नव्हती. अांग भरून
कपडे असलेली ती, तरी फतचां सौांदया लपता लपत नव्हतां...
फतच्याभोवती व फडर ां क्स घेणाऱ्या पुरुषाां च्या आजूबाजूला फवशी-फतशी दरम्यानच्या बऱ्याच
ललना त्ा सूांदर मुलीच्या सूांदर गाण्यावर नाच करत होत्ा...

आलण तिाकफित उच्चभ्रू पुरुष त्ा मुलीांना ररझवण्याचा प्रयास करत होते. सोबत
'सोमरसा'चे ग्लास अन् ग्लास ररचवले जात होतेच. फसगरे ट् स, हुक्का याां च्या धुराां चा नांगानाच
पण चालू होता...
या िासनािं ध लोकाां ना पाहून शक्तीला मोठां हसू आलां... जीवनाला खरी गती न फमळाल्याने
याां च्या झालेल्या दु गातीवर त्ाला कीव वाटत होती...
या लोकाां मध्ये काही फकशोरवयातली मुले दे खील होती... शक्तीला त्ाां च्या भफवष्याची
फचांता वाटली... कारण हे च या मानवजातीचे भफवष्य होते आफण तेच असे अांधारमय...
"सािे ब काय आणू?" एका सोिेस्स्टकेटे ड् वेटरने फवचारून त्ाची तांद्री भांग केली...
"निंतर ऑडा र दे तो!"
"ओके सर. पण इिां बसण्याचे पण चाजेस लावले जातात." ऑडा रसाठी उघडलेली
हातातील डायरी बांद करत वेटर म्हणाला.
"नो वरी. एक महत्त्वाची फमफटां ग आहे . तसाही वेळ लागणार आहे !"
"ओके सर!"
तो वेटर फनघून गेला.

िब बाहे र एक पॉश कन्वटीबल गाडी 'बीएमडब्ल्यू झी4' येऊन लागली. त्ातून एक
व्यक्ती आपल्या गलाफ्रेंड सोबत उतरला. तो िबच्या फदशेने चालत येत असतानाच त्ाची
नजर प्रवेशद्वारासमोर उभ्या काळ्ा रां गाच्या 'कावासाकी फनांजा एच 2' वर पडली. जरा पुढां
मान करून त्ाने गॉगल काढू न ती बाईक फनरखून पाफहली. काही काळ तो घुटमळला. आफण
एक स्स्मत त्ाच्या चेहऱ्यावर तरारलां.

त्ाने पुन्हा गॉगल चढवला व आपल्या दोन मैफत्रणीांसोबत नाईटिबात गेला.

आत आल्या - आल्या त्ाची नजर समोरच सोफ्यावर पसरून बसलेल्या शक्तीवर
पडली. त्ाच्या पायाां च्या बाजूला ती रायिल केस होतीच.
आत प्रवेशल्या प्रवेशल्या त्ा व्यक्तीने एक नजरभर शक्तीला पाफहलां. शक्ती
दरवाज्यावरच नजर लावून होता त्ामुळे साहफजक त्ा व्यक्तीची व शक्तीची नजरानजर
झाली. आपण त्ाच्याकडे च पाहतोय असा शक्तीला सांशय येऊ नये म्हणून मग त्ा व्यक्तीने
फसगार पेटवली. यावेळी िबमधलीच एक मुलगी येऊन त्ा व्यक्तीला सामील झाली आफण
तो सोबतच्या त्ा दोन्ही मुलीांच्या कमरे त हात घालून त्ाां ना घेऊन एका टे बलपाशी गेला. ते
कोपऱ्यात होतां. पाठीमागून शक्तीला सहज पाहता येणार होतां आफण शक्तीने डावीकडे मान
वळवल्याफशवाय फतिलां काही फदसू शकणार नव्हतां. पण ते टे बल िुल होतां. पण जास्त काळ
नाही. त्ा व्यक्तीने तो टे बल फनवडला आहे हे बघताच भारतीय वांशाचा, पण अमेररकन एक्सेंट
असलेला मॅनेजर पळत आला आफण त्ाने फतिां बसलेल्या दोन फबझनेसमन टाईप लोकाां ना
उठवलां आफण त्ाां ना दु सरां टे बल दे ऊ केलां आफण त्ा व्यक्तीला ते टे बल मोकळां करून फदलां.
'बी किंिटे बल सर!' असां तो पुटपुटलेला शक्तीला जाणवलां. गाणां चालू असल्याने त्ाला
फतिलां सांभाषण ऐकू येणार नव्हतां. म्हणून त्ाला इस्न्स्टक्टवरच अवलांबून राहवलां लागणार
होतां.
त्ा व्यक्तीने स्वतःला त्ा टे बल लगतच्या सोफ्यावर झोकून फदलां आफण दोन्ही सूांदऱ्या
त्ाच्या दोन्ही बाजूला फवसावल्या. वेटर धावत ऑडा र घेण्यासाठी सज्ज झाला होताच. ती व्यक्ती
त्ाला ऑडा र दे ऊ लागली...

दरम्यान मॅनेिर उठवलेल्या दोघाां ची मािी मागत दु सऱ्या टे बलकडे घेऊन गेला होता...
शक्ती पण मग गाणां गाणाऱ्या मुलीकडे पाहून गाण्याचा आनांद घेऊ लागला!

परां तु काही फमफनटाां तच तेिील सगळ्ाां चा रसभांग झाला. एक अफत उत्साही युवक त्ा
गाणाऱ्या मुलीकडे गेला आफण फतच्याशी असभ्य वतान करू लागला. फतच्याशी शारीररक लगट
करण्याचा प्रयत्न करत समोर नाचू लागला. हे स्पष्ट होतां, की त्ा मुलीला ते रुचत नव्हतां. पण
तरी ती दु लाक्ष करून गाण्याचा प्रयत्न करत होती... मॅजेनर दु रून पाहत होता. कदाफचत
हस्तक्षेप करण्याची त्ाच्यात फहां मत नसावी...
पण एक क्षणाला शक्तीलाच ते असह्य झालां. आफण तो त्ा स्टे जकडे चालू लागला. त्ाने
त्ा अश्लील वतान करणाऱ्या त्ा मुलाला हाताला धरून अडवलां.
पण त्ाची ही कृती त्ा मुलाला राग दे ऊन गेली. त्ा मुलाने पॅन्टला खोवलेली आपली
फपस्टल खेचली. पण शक्तीसमोर तो बच्चा होता! शक्तीचा हात त्ाच्या अांगावर कधी पडला
आफण कधी त्ाची फपस्टल त्ाच्या हातून शक्तीच्या हाती गेली हे त्ाला कळालांच नाही. शक्तीने
त्ाला डान्स फ्लोअर दाखवला! तो खूप जोरात आपटला होता, काही क्षण त्ाला आपण नक्की
कुठे तेच समजलां नव्हतां.
एवढां पाहून दे खील त्ा मुलाचे फमत्र काही समजले नाहीत. ते उठून शक्तीच्या फदशेने
धावले.
शक्तीने त्ाां च्या पायात फ्लोअरवर िायर केलां. 'पुढे येऊ नका!' हे साां गणारा तो सांकेत
होता.
आपण यौवनाला शहणपणाच्या गोष्टी समजत नाहीत! त्ाला मुक्त जांगली गव्याप्रमाणे
सत्-असत् न जाणता उधळायचे असते! मस्तवाल हत्तीसारखां सगळां कुचलायचां असतां...

त्ा तरुणाां नीही तीच चूक केली आफण शक्तीवर हल्ला केला. पण त्ाां चा जोर शक्तीवर
चालला नाही!
दु सऱ्याच क्षणी चारही जण त्ाां च्या फमत्राप्रमाणे जमीन चाटत होते. आता मात्र मॅनेजर पुढां
झाला. या रोजच्या फगऱ्हाईकाां ना हटकण्यापेक्षा या नवीन माणसाला रोखणां त्ाला जास्त सोपां
वाटलां असावां. पण त्ाच्या याच वागण्यावर शक्तीला राग आला. स्खशातून नोटाां चां बांडल
काढू न त्ाने त्ा मॅनेजरच्या छतीवर दाबलां. जणू झालेल्या नुकसानाची भरपाईच नाही, तर तो
त्ा सूांदर मुलीची फकांमत दे खील त्ाला वळती करत होता.
"िर लिचिं रक्षण करू शकत नाही, तर फहच्याकडून सस्व्हा स करून घेण्याचा दे खील
तुम्हाला अफधकार नाही!" शक्ती रागाने म्हणाला.
आलण फतला हाताला धरून खेचत तो त्ा सोफ्यापाशी गेला फजिां तो पूवी बसला होता.
रायिल केस त्ाने उचलली आफण तो त्ा मुलीला खेचतच बाहे र घेऊन गेला!
िे पाित असताना एक अनाफमक स्स्मत त्ा व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटलां. आतापयांत तो
मोठ्या उत्सुकतेने पुढची घटना पाहत बसला होता. वेळोवेळी सव्हा केलेलां फडर ां क घेत होता...

बािे र, शक्ती कावासाकीवर राईड झाला. आफण तो त्ा मुलीने मागे बसण्याची वाट पाहू
लागला. तीही काही पयाा य नाही पाहून नाईलाजाने बसली. कावासाकी त्ा रोडवर धावू
लागली...

शक्ती फतला घेऊन एका थ्री-स्टार हॉटे लला घेऊन आला. काऊांटरवर सोमेश राजमानेचां
आधार दाखवून, त्ाच्याच िेक क्रेफडट काडा ने पेमेंट करून एक रूम बुक केली.
"आपलां लगेज सर?" ररसेप्शफनस्टने फवचारलां.
"नािी!" तो रुक्ष म्हणाला.
"गुड नाईट सर!" सूांदर ररसेप्शफनस्ट फततकांच सूांदर स्स्मत करत म्हणाली.
पण शक्तीने दु लाक्ष करत, "थँक्स!" म्हां टलां. आफण ररसेप्शफनस्टने फदलेल्या रूममध्ये त्ा
मुलीला नेण्यासाठी तो फतला हाताला धरून फलफ्टची फदशेने घेऊन गेला.
फलफ्टकडे जात असतानाच एक बेलबॉय शक्तीच्या जवळ आला. त्ाच्याकडून ती
रायिलची केस घेऊ लागला.
"नो इि् स ऑ राईट!" शक्ती त्ाला म्हणाला.
तसा तो बेलबॉय मागे सरकला.
"सॉरी सर!"
"डोन्ट बी. िक्त काही फ्रेश टॉवेल्स, डबल एक्सेल साईझ जफकांन आफण टर ॅ कपॅन्ट रूम
सव्वीसला पाठवा. आफण हो! एक मेड मॅडमसाठी पाठवून द्या. मॅडमना काय हवांय ते त्ा फतला
साां गतील. ओके?" शक्ती त्ाला पाफकटातून पैसे काढू न दे त म्हणाला.
"ओ... ओके सर!" बेलबॉय शक्तीने साां फगतलेल्या कामाला पळाला.

शक्तीने रूम उघडली. त्ाने त्ा मुलीला आत जाण्यास िोसा केलां आफण मागून
रूममध्ये एां टर होऊन त्ाने रूम लॉक करून घेतली.

"म ा िाि िं तू मला तुझ्या घरी घेऊन जाशील..." ती मुलगी चेहरा स्टर े ट ठे ऊन म्हणाली.
कदालचत फतला शक्तीच्या हे तूवर शांका आली असावी...
"तु ा असां का वाटतांय की मी याच शहरात राहतो?" शक्तीने दे खील चेहरा सरळ ठे ऊन
फवचारलां.
"म्हणिे नािी रहात का?" फतने फवचारलां.
"नािी! फ्रेश हो काही खायचां असेल तर ऑडा र कर आफण झोपून जा!" तो फतला म्हणाला
आफण त्ाने ती रायिल वॉडा रोबमध्ये ठे ऊन फदली.
"म ा का िाचि िंस?" फतने रूक्षपणे फवचारलां.
"का? वाचवायला नको होतां?" त्ाने फतच्याकडे वळत फवचारलां.
"ििं !" ती आपल्या दु दैवावरच हसली,
"िे तर रोिचिं आहे ! काय इिून पुढां रोज वाचवायला येणार आहे स?"
"आता तुला ते काम करण्याची गरज नाही!"
"आलण मग करू काय?"
शक्ती गप्पच राहीला.
"उत्तर नािी ना? मग ज्या सल्ल्ाां चां समाधान दे ऊ शकत नाही असे सल्ले पण दे ऊ
नयेत!" ती िोडां कठोरच बोलली.
आलण जायला फतने दार उघडलां. शक्ती फवजेच्या गतीने पुढां झाला आफण त्ाने दार लावले
आफण तो दाराला सटू न उभारला.
"तू कुठिं ही जायचां नाहीस!" तो फतला बजावत म्हणाला.

"िबच्या मॅनेजरला काही पैसे फदले, तर असे समजू नका की तुम्ही मला खरे दी केलां
आहे !" ती आवाजात अजूनच कठोरता आणत म्हणाली.
"स्त्रीवर फतच्या इच्छे फवना कोण अफधकार गाजवू शकतो? आफण मला तशी अपेक्षाही
नाही!" तो म्हणाला,
"म ा फक्त तु ा मदत करायची आहे ..."
िे ऐकून ती मुलगी मागां झाली... एका खुचीत अक्षरशः पडली. अचानकच फतला रडू
कोसळलां. पण ते दाबून ती िक्त आसवां गाळू लागली. आवाज दाबता येतो... डोळ्ाां तून
स्रवणारां पाणी कसां अडवणार...
लतची अवथिा पाहून शक्ती दे खील गांभीर झाला. तो बेडवर बसला. फतच्याकडे बघत...
डोळ्ाां त फतच्याफवषयी अत्ांत करुणा...
"नािं ि काय तुझां?" फतला सावरण्यासाठी वेळ दे ऊन त्ानां फतला फवचारलां.
"नम्या..." ती पुटपुटल्या सारखी बोलली.
"आदरणीय!" शक्तीच्या तोडून फतच्या नाां वाचा अिा बाहे र पडला.
फजच्या नाां वाचाच अिा 'सन्मानास पात्र' असा होतो, तरीही फतची ही अवथिा पाहून
शक्तीला हळहळल्यासारखां झालां.
'फतच्या सद्यपररस्थितीला फतचां नाां व फकती फवरोधाभासी आहे '... असां क्षणभरासाठी
शक्तीच्या मनात येऊन गेलां...
काहीवेळ ते काहीच न बोलता आहे फतिांच, आहे त्ाच अवथिेत िाां बून होते. आफण बेलने
खोलीतील शाां तता भांग केली.

शक्तीने दार उघडलां. दारावर कोणी आहे हे लक्षात घेऊन दाराकडे न बघताच नम्या
सावरून बसली. अश्रू पुसून घेतले.
दारावर बेलबॉय होता. टॉवेल्स आफण शक्तीने साां फगतलेली कपडे तो घेऊन आला होता.
ती त्ाने शक्तीच्या हातात ठे वली.
"मेड िोड्यावेळात येईल." बेलबॉय म्हणाला.
"थँक्स!" शक्तीने कृतज्ञता व्यक्त केली.
बे बॉय स्माईल करून फनघून गेला. शक्तीने दार बांद केलां. त्ाने नम्यावर नजर टाकली.
त्ाने टॉवेल्स व कपडे गादीवर टाकले आफण तो बसून राफहला.
ती सावरून बसली असली तरी ती फतच्या दु ःखी फवचारातून बाहे र आली नव्हती ते त्ाने
ताडलां. असह्य होऊन तो उठला. त्ाने त्ाचा िे झर वॉडा रोबला अडकवलां. हालचाल झाल्याने
स्वाभाफवक नम्याची मान शक्तीकडे वळली होती.
शक्तीच्या शोडर होलस्टरला दोन्ही बाजूला अडकवलेल्या त्ाच्या मॉन्स्टर गन्स नम्या
पाहत होती. त्ा गन्स झाकण्यासाठी शक्तीने अांगात जफकांन चढवलां.
"स्िज कुठां जाऊ नको!" तो नम्याला म्हणाला.
आफण दरवाजा बाहे रून लावून घेऊन तो खाली गेला.
"माझ्या रूममध्ये काही चाां गलांस खायला पाठवा!" ररसेप्शफनस्टला साां गून शक्ती हॉटे ल
बाहे र पडला...

त्ाने एका लोकल दु कानातून वडापाव घेतला. प्यायला एक जलजीराची 200 फमलीची
छोटी बाटलीही फवकत घेतली. िाईमपाससाठी काही तरी हवां होतां.

शक्तीच्या हॉटे ल रूमबाहे र एक मेड उभी होती. फतनां नॉक केलां,
"रूम सस्व्हा स!" ती म्हणाली.
आतून काहीच उत्तर नाही!
"रूम सस्व्हा स!" अजून मोठ्या आवाजात ती बोलली.
पुन्हा उत्तर नाही. मग काहीवेळ दरवाजा उघडण्याची वाट बघून ती फनघून गेली...

खाण्याचिं पॅकेज घेऊन शक्ती एका उद्यानात गेला. रात्र झाल्याने ते बांद होतां. उडी मारून
त्ाने फभांत पार केली होती. मोबाईल काढू न त्ाने सीसीटीव्ही एप चालू केलां. त्ाच्या हॉटे लरूम
मधील फचत्र त्ाला मोबाईल स्स्क्रनवर फदसू लागलां... त्ाने अडकवलेल्या िेझरमध्ये तो मायक्रो
कॅमेरा माऊांट केला होता... वॉडा रोब बेडच्या उजव्या बाजूला अगदी समोर असल्याने त्ाला
सगळा व्ह्यू स्िअर फमळत होता.
िडापाि ि ि िीराचा आस्वाद घेत तो रूम मधील हालचालीांवर लक्ष ठे वून बसला.
मोबाईलमध्ये त्ाला नम्या बेडवर फनजलेली फदसत होती. म्हणून मग त्ाने िोडावेळ
मोबाईल बाजूला केला. त्ाने मानेवर लटकत असलेला कॉड मोबाईलशी कनेक्ट केला आफण
त्ाचे दोन्ही इयरबड् स कानात घातले. ज्यायोगे फतिां काय घडलां, तर ते त्ाला ऐकू येत रहावां.
आफण हाती असलेलां त्ाचां खाणां तो खाऊ लागला... फमशन पूणा होईपयांत डायट फबयट
सगळां तो फवसरणार होता...

िडापाि खात असतानाच त्ाला काही आवाज ऐकू आल्यासारखां झालां. सांभवत:
वॉडा रोब उघडला गेला होता. त्ाने कान टवकारले. माां डीवर उपडा ठे वलेला मोबाईल उचलून
पाफहलां. त्ाची शांका खरी ठरली. कारण कॅमेरा फमथिेस झाला होता. वॉडा रोब उघडल्याफशवाय
फकांवा िेझरला हॅ ट लावल्याफशवाय िेझर हलणां शक्य नव्हतां! शक्ती काळजीपूवाक पाहत
होता.
नम्या हॉटे लच्या लँडलाईनवरून बोलत होती...
"िो मी सेि आहे ! नाही त्ाने मला हातही लावला नाही." फतला िोनवर बोलताना शक्ती
त्ाच्या मोबाईलमध्ये पाहत होता.
पण ती कॅमेऱ्याच्या मध्य टप्प्यात नसल्याने फतची छवी अधीमुधी फदसत होती. शक्ती
फनरखून पाहत होता व त्ाहीपेक्षा लक्षपूवाक ऐकत होता... सोबत घेतलेला वडापाव आफण
जलजीरा सांपवणां चालूच होतां.
"माझिं ऐकणार आहे स का? तू मोबाईलमध्ये दाखवली होतीस तशीच रायिल याां च्याकडे
आहे ! हो काही चूक नाही!"
"काय? गन? नो! डॅ फनयल तुला माहीत आहे मला तसलां काही बाळगायला आवडत नाही.
एक तर हे सुद्धा मी तुझ्या आग्रहासाठी करते आहे !" पफलकडून जे बोललां जाईल त्ाला
प्रत्ुत्तरादाखल ती बोलत होती...
"ठीक आहे ! सेफ्टीसाठी मी ठे वून घेईन. पण वापरणार नाही! फहमाां शूला पाठवून दे ."
िोडां िाां बून ती वैतागाने म्हणाली होती आफण फतने ररफसव्हर डायलपॅडवर ठे वला.
शक्तीला सांताप येण्याऐवजी तो हसला. त्ाचा कसला तरी अांदाज खरा ठरला होता...

त्ानां खाणां सांपवून पॅकेजेस् कचरापेटीत टाकून फदली. िास्स्टकसाठी असलेल्या वेगळ्ा
भाां ड्यात जलजीऱ्याची बाटलीही टाकली आफण तो आला तसा फभांतीवरून उडी टाकून
उद्यानाच्या बाहे र पडला.

लतकडे हॉटे लमध्ये फहमाां शू नाां वाचा इसम शक्तीच्या रूमचा दरवाजा ठोठावत होता.
नम्याने लगबगीने येऊन दार उघडलां. आफण आधी डावीकडे उजवीकडे पाहून शक्ती
आसपास नसल्याची खात्री करून घेतली आफण फतने फहमाां शूकडे पाफहलां.
फहमाां शूने लपवून एक फपस्टल फतला हँ डओव्हर केली.
"डॅ लनय ने त्ा माणसाकडून होता होईल तेवढी माफहती फमळवण्याला साां फगतली आहे .
इां टेफलजन्सला काय समजलांय यावरून पुढील खेळी ठरवायची आहे ."
"म्हणून या ा लिििंत ठे वलांय?"
"िो! रादर सगळ्ाां नाच!"
"ओके! फनघ! तो आला आफण तुला बफघतलां तर प्रॉिेम होईल!"
"िातो, पण लक्षात ठे व! त्ाने फमसफबहे व्ह करायचा प्रयत्न केला तर हीचा उपयोग
करायला घाबरू नको! डॅ फनयल साां भाळू न घेईल!" त्ाने सूचना केली.
"ििं !" ती नाराजीने हुां कारली.
तसा तो घाईने पण सावधानतेने फनघून गेला.

रात्री खूप वेळभर बाहे र घुटमळू न मध्यरात्री तो आपल्या हॉटे लला पोहोचला.
आपल्याकडील फकल्लीने त्ाने नकळत दार उघडलां. आफण आत आला. समोर पाहतो, तर
नम्या शाां त झोपली होती.
तो बेडला िळू न फतच्यासमोरील सेटीवर बसला. झोपेत ती साक्षात सौांदयामूती असणारी
ती ललना अफधकच फनरागस फदसत होती...
पण फहच्या या फनरागसतेमध्ये शक्ती अडकणार नव्हता. नाही तर त्ाने आधीपासूनच
दक्षता बाळगली नसती. त्ाने त्ाच्या होलस्टरमध्ये अडकवलेली केल-टे क बाहे र खेचली! ती
फतच्यावर एम केली. एक डोळा झाकून घेतला. बोट फटर गरवर दाब चढवू लागलां आलण एका
पॉईांटला...
त्याने बोट ररलीज केलां. फटर गरवरचा दाब हटला होता. झटक्याने फटर गर पूवावत झालां होतां.
गोळी सुटली नव्हती! फतला त्ाला असांच मारावसां वाटलां नाही.
लिमािं शू नाां वाचा व्यक्ती नम्याला गन दे ऊन जाणार होता हे शक्तीने ऐकले होते.
तो िाग्यावरून उठला. त्ाने गनसाठी सचा केलां. फतने सेफ्टीसाठी गन घेतली होती याचा
अिा फतने ती जवळच ठे वली असणार या तकाा ने त्ाने ती फवसावलेल्या बेडवरच गनसाठी
शोधाशोध केली.
लतने गन गादी खाली ठे वणां शक्य नव्हतां. शक्तीने काही गैरवतान केलां तर ती हाताशी
असावी म्हणून ती अगदीच जवळ ठे वेल. पण मग नक्की कुठां ?
शक्ती ा जास्त फवचार करायला लागला नाही, की शोधावांही लागलां नाही! त्ाच्या
अपेक्षेप्रमाणे फतने गन उशाला उशीखाली घेतली होती.
शक्तीने काळजीपूवाक ती आपल्या ताब्यात घेतली आफण तो पूवीच्या जाग्यावर आता
नम्याच्या गनने फतच्यावर नेम लावून तो बसून राफहला...

नम्याने डोळे उघडले. समोरचां फचत्र स्पष्ट व्हायला फतला वेळ लागला. पण जसां ते स्पष्ट
झालां; तसां फतला फदसलां, की शक्ती फतच्यावरच गन पॉईांट करून बसला आहे . ती सावध झाली.
गडबडीने फतचा हात फतच्या उशाखाली गेला. फतिां काही नव्हतां. ती वेड्यासारखी इतथित:
फतची गन शोधू लागली. बेडशीट व पाां घरूण फतनां अक्षरशः फवस्कटलां होतां.
फतची धडपड काही काळ शक्तीने मजा घेत पाफहली आफण...
"ए जरा डोळां उघड! ही तुझीच आहे !" शक्ती इररटे टेड् चेहऱ्याने म्हणाला,
"आता साां गा आपण इिां का आलात?" शक्तीने गन वर करून िेट फतच्या कपाळावर
नेम धरत फवचारलां.
ती गप्प होती...
"कुणी पाठवलांय?" त्ाने फवचारलां.
ती गप्पच रालि ी.
"िा डॅ लनय कोण आहे ?"
ती गप्पच!
"आलण तो फहमाां शू?"
ती पुन्हा शाां तच... मरणाची भीती मात्र फतच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट फदसत होती, ती अफधक
अफधक गडद होत चालली होती...
"चला! जर तुझा उपयोगच काही होणार नसेल, तर तुला फजवांत ठे वून तरी काय
उपयोग?" त्ाने स्वतःची केल-टे क काढू न त्ाला कांप्रेसर लावायला सुरवात केली.

शक्तीचां हे वाक्य ऐकून तर फतच्या चेहऱ्यावरची भीतीची छटा अफधकच गडद झाली.
"म ा तु ा मारायचां नव्हतां!" ती चाचरत म्हणाली.
"मािीत आहे . पुढां बोल!"
"त्यािं नी म ा िे करण्यासाठी िोसा केलां!"
"िे पित नाही. पुढां!"
"मी खरां साां गते! डॅ फनयल; तो काही माझा बॉयफ्रेंड नाही..."
"मग?"
"त्याने मला खरे दी केलां आहे !" ती डोळ्ाां त आसवां घेऊन ओरडली! कडाां ना साचलेलां
पाणी गालावर ओघळलां...
"माझ्या सुरक्षेची त्ाला काही पडलेली नाही. तो माझी काळजी घेतोय कारण तो मला
त्ाची प्रॉपटी समजतोय!" ती फचडून म्हणाली.
िे ऐकून शक्तीला धक्का बसला! त्ाने गन बाजूला केली. ररफसव्हर उचलला.
"ऑरें ि ज्यूस रूमवर पाठवून द्या!"

काहीवेळातच दोघे डायफनांग टे बलपाशी होते. रूम सव्हीसबॉयने आणून फदलेल्या
ज्यूसच्या व्हे सल मधून शक्ती नम्यासाठी आफण स्वतःसाठी ग्लास भरून घेताना नम्याला ऐकत
होता...
"माझ्या

िानपणीच माझे आई-वडील वारले. मी ज्या अनािाश्रमात रहात होती, त्ा

अनािाश्रमाच्या सुपरवायझर कदाफचत मी सोळा वषाां ची होण्याचीच वाट पहात होती. जशी मी

सोळा वषाां ची झाले, फतने मला एका वेश्येच्या हाती फवकले..." बोलताना फतच्या डोळ्ाां तून अश्रू
घरां गळले.
पण फतची पापणी दे खील लवली नाही. ती खोल कुठां तरी शून्यात बघत होती...
शक्तीने ज्यूसचा ग्लास फतच्या समोर धरला. तो घेण्याची सूद फतला नव्हती. म्हणून त्ाने
तो फतच्या समोर ठे वला.
मागील स्खशात पाकीट असल्याने असेच बसता येणार नाही म्हणून त्ाने ते काढू न
डायफनांग टे बलवर टाकले. त्ाां तील वस्तूांनी पाकीट जाडजूड झाल्याने ते टे बलवर पडल्यावर
उघडले गेले. त्ात एका चार-पाच वषाां च्या मुलीचा पासपोटा साईझ पोटो होता. त्ा िोटोवर
नम्याची नजर पडली. फतने रुक्ष डोळ्ाां नी काही क्षण तो िोटो एकटक पाफहला.
"हा डॅ फनयल कोण आहे आफण तुझी व त्ाची ओळख कशी झाली?" शक्तीने फतची तांद्री
भांग केली.
भानावर येत नम्याने शक्तीकडे पाफहलां.
"त्या िेश्येने मला फतच्याकडे ठे वून घेतलां. जायला दु सरी जागा नव्हती. बाहे र पडलां तरी
जगाच्या वासनेपासून आपण वाचणार नाही याची जाणीव त्ा कोवळ्ा वयात झाली होती.
म्हणून मग मी ते प्राक्तन स्वीकारलां..." ती शक्तीकडे बघून म्हणाली. लतचां बोलणां चालूच होतां...
"आठ-दहा वषे फतिां राफहले. या दरम्यान माझ्यासाठी ती अक्का झाली होती... अक्कानांच
या काळात मला गाणां नाचणां फशकवलां. याच काळात फतच्या येणाऱ्या फगऱ्हाईकाां ना..."
शक्तीने फतला पुढां बोलू फदल नाही. फतचा हात घट्ट दाबून त्ाने फतला गप्प केलां.
ती जे साां गते आहे ते खरां आहे , की खोटां हे त्ाला माफहत नव्हतां! पण जरी ही कल्पना
असली तरी ही भयाण कल्पना त्ाला ऐकायची नव्हती.

आफण जर खरां च वास्तव असेल, तर हे सत् वदनां फतच्यासाठी फकती कठीण असेल हे तो
समजून होता. त्ाने फतला वाक्य पूणा करू फदल नाही. नम्याचा दाटू न आलेला कांठ शक्तीने
जाणला होता.
"िर्कभरंापूवी हा फहमाां शू डॅ फनयलला आमच्याकडे घेऊन आला होता. त्ाला मी
आवडले. त्ाने अक्काकडे माझी मागणी केली. फतने मला त्ाला सुपूदा करण्यास नकार फदला.
सोपवणार तर कशी होती ती, मी फतच्यासाठी सोन्याची अांडी दे णारी...
"मग डॅ फनयलने फतला खूप मोठी अमाऊांट ऑिर केली. आधीच लोभी असणारी ती, ती
ऑिर नाकारू शकली नाही..."
कािी वेळाने स्वतःला सावरून एक दीघा श्वास फतने घेतला. अश्रूांनी बारीक झालेले डोळे
फतने मोठे केले. यामुळे फतच्या कपाळावर आठ्या तयार झाल्या.
शक्ती हे ऐकताना सुन्न होता. त्ाला नम्या सारखांच आपलां दु ःख साां गून ररकामां होण्याचा
मोह दे खील झाला. पण काही क्षणच. कारण लगेचच त्ाने तो आवरला होता!
"घे, ज्यूस घे!" तो फतला म्हणाला.
नम्याने ज्यूसचा ग्लास उचलला. फतने ज्यूसचा एक सीप घेतला. फतची नजर पुन्हा वॉलेट
मधल्या त्ा मुलीच्या िोटोवर गेला.
"िी मुलगी..." फतने वाक्य पूणा न करताच फवचारलां. आफण ते करण्याची नम्याला गरजही
वाटली नव्हती. एव्हढ्यावरूनच शक्ती काय ते समजणार होता.
"माझी मुलगी! रे वा!"
"कुठे असते?"

"मे ीये! माझ्या एका रायव्हलने माझ्या बायकोला आफण माझ्या मुलीला सांपवलां!" तो
जराही फवचफलत न होता जूसचा घोट घेत फनफवाकार म्हणाला.
"तु ा जराही पश्चाताप वाटत नाही?" नम्या मात्र फवचफलत झाली होती!
"ििं ! ररग्रेि? अफजबात नाही! कामात हे कॉस्लिमेंटरी आहे ! कामाचाच भाग! आमच्या
कामात फभला; तो सांपला! ज्याने माझ्या कुटुां बाला सांपवलां; मी त्ाचा समूळ वांशनाश केलाय!"
शक्ती भावनाशून्यतेने म्हणाला.
िणू त्ाच्यासाठी माणसां मारणां हे फचलटां फचरडल्यासारखां असावां... आफण त्ाचा हाच
भाव नम्याच्या शरीरातील प्रत्ेक अणूमध्ये कातर भरून गेला...
"तुला सत् जाणून घ्ायचां आहे ना?" फतने आपली भीती लपवण्याचा प्रयत्न करत स्वतःला
शाां त दाखवत शक्तीच्या डोळ्ाां त रोखत फवचारलां.
शक्तीने िक्त मान हलवली.
"इां द्रदत्त वाचस्पती याां ना का मारलां हे मला माफहत नाही. पण डॅ फनयलचा या मागे हात
होता हे नक्की आहे . त्ाने हे स्वतः केलां, की कोणाच्या साां गण्यावरून हे पण मला माफहत
नाही!" फतने मुद्दाच फनकालात काढला.
"माझ्याबद्दल काय काय माहीत आहे त्ाला?" शक्तीने ज्यूस फपतच फवचारणा केली.
"लिशेष काही नाही. तो तुला टे स्ट करत होता."
"म्हणिे मी नक्की कोण ते त्ाला माफहत नाही?"
"नािी पण त्ाला सांशय आहे , की तू पोफलसाां सोबत आहे स!"
शक्ती खुदकला.

"आलण म्हणून माझी माफहती काढायला त्ानां तुला माझ्याकडे पाठवलां?" शक्तीने हसत
फवचारलां.
नम्याने िुलेस मान हलवली.
"तू पोलीस आहे स?" फतने शक्तीच्या नजरे ला नजर दे त फवचारलां.
"नािी!" चेहऱ्यावर हास्य घेऊन शक्ती फतला म्हणाला.
"मग तू यािं च्या मागे का लागला आहे स?"
"मी कोणाच्याही खूनाचा तपास करत नाही! इन्फॅक्ट वाचस्पतीच्या मारे कऱ्याला कळां बा
जेल बाहे र मीच सांपवलां आहे !" शक्तीने खोटा बॉम्ब िेकला.
पण तो िुटला बरोबर!
"तू?" नम्याने आश्चयाकारक उदगार काढले!
"िो!"
"मग डॅ लनय ला हे कसां माहीत नाही?"
"कारण मला एसपी सुशेन फमत्रने अपॉईांट केलां होतां. डॅ फनयलने ही जबाबदारी त्ाच्यावर
सोपवली होती. मी जॉब डॅ फनयलचाच मागी लावला, पण आमच्यात इां टरमेडीएट हा सुशेन फमत्र
होता. मला पैसे, बाईक व रायिल त्ानेच पुरवली होतीत!"
"म्हणिे डॅ लनय ची तुझ्या बद्दलची शांका..."
"गौण आहे !" शक्तीने फतचां वाक्य पूणा केलां. ती कदाफचत दु सरा कोणता तरी शब्द
वापरली असती, पण अिाबोध हाच होता!
"मग तू आता डॅ फनयलच्या मागावर का आला आहे स?"

"मला पमानांट जॉब हवा आहे . माझा रे ग्युलर इलिॉयर सुशेन तर मेला; आता मी जगणार
कसा?"
"तु ा डॅ फनयलचा पत्ता कसा फमळाला?"
"सुशेनने शेवटच्या क्षणी बोलता बोलता मला साां फगतलां होतां. की त्ाने ज्याच्याकडून जॉब
घेतला आहे , तो त्ा बार मध्ये येत असतो. म्हणून मी चान्स घ्ावा म्हां टलां. भेटला तर कामाबद्दल
बोलता येईल हा फवचार!"
"मग सुशेनच्या साां गण्यावरून हॉस्स्पटलमध्ये मेला तो?"
"तो म ा पकड ेला ऑफिसर होता! मला कधीच पाफहलां नसल्यानां आफण सुशेनच्या
इन्फॉमेशनवरून डॅ फनयलच्या माणसाां नी मी समजून त्ा ऑफिसरला सांपवलां! आम्ही दोघां
एकाच वॉडा मध्ये होतो. सुदैवाने मला चेकअपला नेलां होतां, तेव्हा मडा र अटें ि झाला. म्हणून
माझ्या जागी वॉडा एकटाच असलेल्या ऑफिसरला मी समजून मारण्यात आलां! मी नक्की
कसा फदसतो हे माहीत नसल्याने मारे कऱ्याचा हा गोांधळ झाला होता...
"ही गोष्ट जेव्हा मला समजली तेव्हा मी सुशेनपाशी पोहोचलो. मीच त्ाला मारणार होतो.
मला पकडला गेल्याने त्ाचां नाां व बाहे र येईल या भीतीनां त्ानां माझा काटा काढण्याचा फनणाय
घेतला होता. आफण डॅ फनयलला माझी टीप फदली होती. पण मी स्वतःला वाचवलां आफण त्ाच्या
समोर उभा राफहलो. मला बघून तो इतका घाबरा की स्वतःच आत्महत्ा केली! त्ाला माफहत
आहे , आमच्या धांद्यात गद्दारीची सजा; मौत! मग तो सख्खा बाप का असेना!"
"तू डे स्व्हल आहे स!" ती शक्तीच्या क्रूरतेवर फवषण्ण होत म्हणाली.
"िा!" सोमेश हे छद्मनाम धारण केलेला शक्ती अट्टहास करत हसला व म्हणाला,
"तो तर मी आिे च! आफण जर तुझ्या डॅ फनयलने मला डबल क्रॉस करण्याचा प्रयत्न केला,
तर तोही लवकरच सुशेनला भेटेल; नरकात!"

"तू म ा..." लत ा वाक्य पूणा करण्याचां धाडस झालां नाही...
पण फतचा मफततािा समजून शक्ती पुन्हा हसला.
"तू अजून फजवांत नसतीस!"
िे ऐकून फतने सुटकेचा फनःश्वास सोडला... पण काय ती खरां च शक्तीच्या कचाट्यातून
सुटणार होती...
िे काळच साां गेल...!

५. मि राक्षस सिोरासिोर ( डे प्लिल शमट् स डे प्लिल)...

त्ा रात्री शक्ती पुन्हा त्ाच नाईटिबमध्ये त्ाच जागी बसला होता. जशी काही ही जागा
आज त्ाच्यासाठीच ररक्त ठे वण्यात आली होती. आजही त्ाने फमफटां ग आहे साां गून ऑडा र
दे ण्यास टाळाटाळ केली होती! आजही डॅ फनयल काल सारखाच, पण शक्तीच्या आधी येऊन
शक्तीसाठी राखून ठे वलेला सोफ्याच्या डाव्या बाजूला मागे एका कोपऱ्यात त्ाच्या अत्ांत
सूांदर अशा गलाफ्रेंड सोबत बसला होता. पण आज ती मुली वेगळी होती.
जशी वेटरने त्ा व्यक्ती म्हणजे डॅ फनयलला ऑडा र सव्हा केली, तसा डॅ फनयल आपल्या
जाग्यावरून उठला. दोन ग्लास उचलून तो शक्तीच्या फदशेने आला. एक ग्लास शक्तीच्या
समोर टे बलवर ठे वला व त्ाच्या फदशेने सारला.
"आय डोन्ट फडर ां क!" शक्ती त्ाच्याकडे बघत म्हणाला.
"चािं ग िं करता! मे आय?" डॅ फनयल म्हणाला.
"ऑिकोसा! फव आर इन अ फ्री कांटर ी!" शक्ती बोलला.
शक्तीने आपले पाय खाली घेतले व तो सावरून बसला.
"डु यु ररअली फबफलव्ह इन दॅ ट?" डॅ फनयलने हसून फवचारलां.
"डे लफनेट्ली!" शक्ती त्ाच्या नजरे ला नजर फभडवत म्हणाला.
"िाय! आय एम डॅ फनयल. डॅ फनयल गाफसाया!" डॅ फनयलने आपली ओळख फदली.
"आएम सोमेश राजमाने!" शक्ती मान हलवून म्हणाला.
लडर िं क फपत डॅ फनयल शक्तीच्या डाव्या हाताला असलेल्या एका हाि सोिा चेअरवर
बसला!

"मी लिचारू शकतो? का?" आपल्याच हातातला ग्लास शक्तीकडे उां चावून त्ाच
ग्लासकडे नजर टाकत डॅ फनयलने न फपण्याच्या कारणाची शक्तीला पृच्छा केली.
"कारण कामां मागी लावायला मला शुद्धीत राहणां आवश्यक आहे !" शक्ती डॅ फनयलकडे
कटाक्ष टाकत म्हणाला.
"फपत नाही तर इिां काय करताय?" डॅ फनयलने मागे सरकून बसत डावा पाय उजव्या
पायावर अधाां तरी घेत फवचारलां.
"एक लमलििं ग आहे !" शक्ती म्हणाला.
"कुणासोबत?"
"मािीत नाही!"
"कुणी बोलावलांय?"
"नािी!"
ती व्यक्ती हसली.
"तरी तुम्ही भेटायला आला आहात?"
शक्तीने मग काही न बोलता रायिल केस उघडली. आत 'बॅरेट एम 107' रायिल!
खरी!
मागे टे कलेला आफण उजव्या गुडघ्ावर डावा पाय घेऊन मागे रे ललेला डॅ फनयल
आश्चयाा ने सोफ्याच्या टोकावर झाली.
"तू...?"
"वाचस्पतीच्या खुन्याचा खुनी!"

"पण त्ाला तर..."
"ज्याला तुम्ही मारला तो कोणी दु सरा होता."
"आत्ता माझ्याकडून काय हवां आहे ?"
"पैसे!"
"पण एसपीने तर या रायिल आफण त्ा बाईक सोबत पैसे फदले होते!"
"काम हवांय. त्ा कामाचे पैसे फमळतीलच नाही का?" शक्ती कुटील हसला व त्ाने डोळा
मारला.
शक्तीच्या फधटाईपुढे डॅ फनयल प्रभाफवत झाला होता. म्हणजे तसां त्ानां दाखवलां तरी होतां.
तो मनसोक्त स्स्मत करत मागे रे लला.
"काल नेलेल्या मुलीचां काय केलांस?" डॅ फनयलने फवचारलां.
"माझ्याकडे सुरफक्षत आहे . आफण आता ती माझ्याकडे च राहील!" शक्ती बेरकी नजर
करून म्हणाला. पण त्ाच्या या दृष्टीत धमकी नव्हती.
"ऑिकोसा ऑिकोसा! कीप हर एज माय फ्रेंड् ली फगफ्ट!" डॅ फनयल खुश होत
फचअसासाठी हात उां चावू न म्हणाला.
शक्तीने मात्र ग्लास पुढां केला नाही. तो फपत नव्हता ना... डॅ फनयलच्या हे लक्षात आलां. मग
त्ानेच शक्तीसाठी ठे वलेला ग्लास डाव्या हाती घेतला आफण आपणच दोन्ही ग्लास एकमेकाां ना
टकरवून फचअसा केलां!
शक्तीला मात्र त्ाला पाहून फकळसवाणां वाटत होतां!
एका दमात दोन्ही ग्लास ररचवून डॅ फनयल उठला. आपल्या स्खशातील मोबाईल काढू न
त्ाने शक्तीसमोर टे बलवर ठे वला आफण एस्झझटकडे चालू लागला...

"वॉट आबाऊट फिस गन अँड फद बाईक?" शक्तीने जाणाऱ्या डॅ फनयलला फवचारलां.
"कीप दोज् एज एन अफप्रफसएशन!" डॅ फनयल मागे न बघताच पुढां चालत बोलला.
त्याची ती मैफत्रण दे खील त्ाला जॉईन झाली...

िबच्या बाहे र, डॅ फनयलने सोबतच्या मुलीला पैसे दे ऊ केले.
"िे क अ कॅब!" तो फतला म्हणाला.
आलण तो आपल्या लाल रां गाच्या कन्वटीबल 'बीएमडब्ल्यू झी4' कार मध्ये बसून
फनघाला...
शक्ती बाहे र येऊन त्ा गाडीकडे पाहत उभा होता...
त्याने गाडी दू र गेलेली पाहून एक िोन लावला, तो जतीनला!
"डॅ लनय

गाफसाया नाांवाच्या माणसाची कुांडली काढ!" त्ाने ऑडा र सोडली आफण िोन

बांद केला.

डॅ फनयलच्या गाडीत डॅ फनयल सुद्धा कोणाशीतरी बोलत होता. त्ाच्या नेव्हीगेशन
स्स्क्रनवर फहमाां शूचां नाां व फ्लॅश होत होतां...
"ऑिेंटीफसटी क्रॉस चेक कर!"
आलण त्ाने कॉल हपग अप केला!

कोण कुणाच्या िॅनमध्ये िसत चाललां होतां... कोण कुणावर कुरघोडी करत होतां... कोण
वरचढ ठरणार होतां? शक्ती की डॅ फनयल? हे कळायला मागा नव्हता...!

शक्तीच्या हॉटे ल जवळच िाां बलेला फहमाां शू त्ाच्या कार मधून उतरला आफण हॉटे लकडे
चालता झाला!

ररसेप्शलनस्ट ििळ घाईने आला.
"हाऊ कॅन आय हे ल्प यु सर?" फतने फवचारलां.
"वॉन्ट सम इन्फॉमेशन!" तो फतला म्हणला.
"नो सर वी कान्ट शेअर! फव आर् नॉट एबल टू ." ती स्स्मत करत म्हणाली.
"यु लि !" कोिाचं्या आत होलस्टरला लटकत असलेली फपस्टल कोट िोडा बाजूला
करून दाखवत फहमाां शू हसून फतला म्हणाला.
मुळातच क्रूर चेहरा असलेल्या फहमाां शूकडे ती गन बघंू न ती ररसेप्शफनस्ट जणू फहमाां शूला
सांमोफहत झाली.
आफण का नाही होणार... मृत्ूपेक्षा मोठां सांमोहन दु सरां कोणतां असू शकतां, आफण
फवरोधाभास म्हणजे ते सांमोहन असून सुद्धा हे शाश्वत सत् आहे , ज्याला कोणालाच सामोरां
जावांसां वाटत नाही. मग त्ाला ती फबचारी ररसेप्शफनस्ट तरी कशी अपवाद असणार होती?!
"बो ा..." ती घंाबरत म्हणाली.

मृत्ू समोर बघून फतला मातृभाषा आठवली होती.
"रूम नांबर सव्वीसमध्ये जी व्यक्ती िाां बली आहे फतची माफहती!" तोही मराठीत बोलला.
लतने घाबरतच मग होकारािी मान हलवली.
"त्याचिं नािं ि काय आहे ?"
फतने कॉलप्युटरमध्ये सचा केलां.
"स... सोमेश राजमाने!" फतने अडखळत एका झटक्यात साां गून टाकलां.
"कािी प्रूफ?" फहमाां शूने फवचारलां.
"िो. त्यािं च्या आधार काडा चां स्कॅफनांग आहे इिां."
"दु सरां काही?"
"त्यािं नी क्रेलडि काडा ने पेमेंट केलां आहे . तेही त्ाच नाां वाचां आहे !"
"लप्रिंि्स दे !"
लिमािं शंू चा हुकूम पूणा होण्याआधीच फतने काय ते समजून त्ाची ताफमली केली होती.
कॉलप्युटरवर फप्रांटचा ऑप्शन स्िक केला होता.
कर् ... कर् ... आवाज करत दोन फप्रांट्स फप्रांटरमधून बाहे र पडल्या. फतने त्ा फहमाां शूला
हँ डओव्हर केल्या.
"याां च्याबद्दल कोणालाही कळता कामा नये! नाही तर!"
पुढिं काही बोलण्याची फहमाां शूला गरज नव्हती. ररसेप्शफनस्ट काय ते समजून चुकली होती.
फतने घाबरूनच 'नाही' अशा अिाा ने मान डोलावली आफण अवांढा फगळला.
"गुड!" त्या लप्रिंिंे ड कागदाां ची घडी करून स्खशात कोांबत फहमाां शू फतला म्हणाला आफण
त्ाने हॉटे ल सोडले...

बाहे र आल्या आल्या त्ाच्या चारचाकीकडे जात त्ाने डॅ फनयलला िोन लावला.
"डॅ न, ही इज ऑिेंफटक! नम्याची इन्फॉमेशन आफण त्ाने साां फगतलां सगळां खरां आहे ! तो
खरां च सुशेनने अपॉईांट केलेला असॅफसन आहे !"
"ओके. बट कीप एन आय! अांडरस्टँ ड?" दु सऱ्या बाजूने डॅ फनयलने सूचना केली.
"िो!" फहमाां शू गाडीचां दार उघडत म्हणाला.
गाडीत बसून दार जोराने ओढू न घेतलां.

शक्ती रां काळ्ावर उभा होता. त्ाला जतीनचा िोन आला. तलावाच्या शाां त पाण्याकडे
पाहतच शक्तीने कॉल घेतला. तो कोणाचा आहे हे पाहण्याचीही तसदी त्ाने घेतली नव्हती.
कारण िक्त जतीनचाच िोन येणां त्ाला अपेफक्षत होतां!
"बो !" तो मोबाईलमध्ये म्हणाला.
"बहोत ग़लत जा रहा है बॉस तू!" पफलकडून जतीन म्हणाला.
"का काय झा िं?"
"डॅ फनयल हा सरळ माणूस नाही!"
"ते मािीत आहे . मुद्याचां बोल!"
"त्याचा कािीच डे टा नािी. ही इज लाईक ए वॉफकांग घोस्ट!"
"मी पण तर फजवांत मुडदाच आहे !" शक्ती त्ाला म्हणाला.

"िी िसण्याची गोष्ट नाही! तू ज्याां च्याशी डील करतोय ते लोक मला बरोबर वाटत नाहीत.
कशाचां काही टर े स होत नाहीए! ना त्ा रायिलचां ओररफजन समजतांय. ना या डॅ फनयलचां!"
पफलकडून जतीन काळजीने बोलत होता.
"हां !" शक्ती िक्त हुां कारला.
"शेवटी एकच साां गेन, ररटना अलाईव्ह... डोन्ट डे अर टू डाय ऑन मी यु बास्टड्ा !"
"डोन्ट वरी आय फवल नॉट!"
"मी तुझी काळजी करत नाही! तू मेलास तर माझे पैसे कोण दे णार?"
जतीनने हे मुद्दामच म्हांटलां आहे हे शक्ती जाणून होता. चेहऱ्यावर टे पशन असून हसू
त्ाच्या चेहऱ्यावर उमटलां.
"नाही मरणार! मला गरज लागेल तुझी!" शक्तीने कॉल कट केला.
आलण तो अिाां ग असा रां काळा बघण्यात गुांग झाला...
त्ाला त्ाच्या बायकोची गागीची आठवण येत होती. नम्याला भेटल्यापासून तो गागीच्या
आठवणीांचा धाां डोळा घेत होता, पण त्ा आठवणीांत सूर मारून त्ा ढवळण्याची उसांत त्ाला
फमळाली नव्हती. म्हणून तो येिे आला होता.
गागीसोबत आपल्या फकशोरवयात न िाणो फकती वेळ त्ाने इिां घालवला होता. दोघे
फकती खुश होते त्ावेळी. भफवष्याची कसलीच फचांता नसायची दोघाां ना. वेळ आफण जग
त्ाां च्यासाठी फवरून गेलेलां असायचां.
शक्ती ा पोफलसाां त चाांगली नोकरी लागली. त्ाच्या मेहनतीला यश आलां होतां. दोघाां नी
घरातल्याां ना फवश्वस्त घेऊन एकमेकाां सोबत राहण्याचां वचन पाळण्यासाठी लग्न दे खील केलां
होतां...

असिं म्हणतात, की लग्नानांतर युगुलाचां प्रेम कमी होतां. कारण फप्रयकर फप्रयसीचां नवरा
बायकोत रूपाां तर झालेलां असतां. जे फमळवायचां ते फमळवलेलां असतां म्हणून कदाफचत त्ा
व्यक्तीबद्दल आसक्ती लोपत असावी. पण शक्ती व गागी या सांभवाांना अपवाद होते. दोघे
फततकेच एकमेकाां ना प्रेम दे त होते, फकांबहुना पूवीपेक्षा अफधकच ते एकमेकाां च्या प्रेमात होते.
दोहोां मधला परपसर स्नेहभाव वृद्धीगत झाला होता.
आपल्या फकशोरवयीन आठवणीांना उजाळा दे ण्यासाठी दोघे लग्न झालां तरी वेळ काढू न
अधून मधून इिां यायचे. वेळ घालवायचे...
आलण दहा वषाां च्या त्ाां च्या सुखाच्या सांसारात त्ाां ना ज्या गोष्टीची अपेक्षा होती, ती
पूणात्वास आली... दहा वषाां च्या प्रयत्नाने प्रफतक्षेत असलेल्या शक्ती आफण गागीच्या सांसाररूपी
नांदनवनात पाररजात िुलला.
गागीने एका गोांडस मुलीला जन्म फदला होता. पाररजात; सवा इच्छा पूणा करणारा
कल्पतरू म्हणून त्ा मुलीचां 'पाररजात' असां नामाफभधान करण्यात आलां. दु सरां कारण म्हणजे
शक्तीला फतला 'परी' म्हणून हाक मारता येणार होती.
त्याने आपल्या मुलीचे लाडाने हे च नाां व ठे वले होते...
आपल्या मुलीची आठवण होताच फतला घेण्यासाठी शक्तीचे हात आपसूकच
अनावधानाने उां चावले गेले, पण त्ाच्या हस्ताां ना त्ाच्या मुलीच्या वास्तवाचा स्पशा झाला नाही
म्हणून त्ाची कल्पना भांग पावली! आफण तो भावावर आला!
सारी फचत्रां शक्तीच्या डोळ्ाां समोरून धावत होती. त्ा चलत्-फचत्राां च्याच वेगाने त्ाच्या
डोळ्ाां तून अश्रूफबांदू ओघळत होते...

५A. गैर सावज (ऑफ-टागेट)...

सोमेश रुपी शक्तीला आफण डॅ फनयलला भेटून पाच फदवस झाले होते. पण डॅ फनयलकडून
शक्तीला अजून काहीच काम फमळालेलां नव्हतां. ना शक्तीला हवी ती माफहती प्राप्त झाली
होती...
दोघे रोज िबला भेटत होते. एकत्रच बसत होते... सोबत डॅ फनयलच्या फवश्व-सूांदर
सोबतीणी असायचाच... रात्रीच्या वातावरणात तीच भडक लायफटां ग... कस्टमर दे खील
जवळजवळ तेच... डॅ फनयलच्या समोर टे बलवर तेच स्स्टर ां क... डॅ फनयलच्या हातात तेच त्ाचां
एक्सपेस्न्सव्ह फसगार... पण समोर गाणारी तरुणी मात्र वेगळी... नाचणाऱ्या मात्र त्ाच...
"डॅ लनय , काम कधी दे णार आहे स?" शक्तीने स्पष्ट फवचारलां.
"िाय आर यु इगर तू फकल?" हातातील फसगार नाचवत शक्तीला डॅ फनयलने फवचारलां.
"लबकंॉज दॅ ट इज माय जॉब!" शक्ती त्ाला 'फबकॉज' 'दॅ ट' 'इज' 'माय' 'जॉब' या प्रत्ेक
शब्दाां वर इम्पोज करत ओरडला.
शक्तीच्या बोलण्याचां डॅ फनयलला हसू आलां,
"बि नंॉट माईन्!" तो समोरील टे बलवरील स्कॉचचा ग्लास उचलत म्हणाला,
"िी आर फबझनेसमन, नॉट अ मडा रस्ा!" डॅ फनयलने स्कॉचचा घोट घशाखाली ढकलला.
"दे न व्हॉट आबाऊट मी?" शक्तीने रागात फवचारलां.
"वी आर फ्रेंड् स नाऊ. फवल टे क केअर ऑि यु!" डॅ फनयल त्ाला म्हणाला.
"म ा फुकि खाण्याची सवय नाही!" शक्ती रागाने ओरडला.

"आय कॅन ररयलाईझ दॅ ट! ऍडजस्ट िॉर नाऊ. इट इज अन्सटा न! बट टर स्ट मी, वी हॅ व
टू डू लॉट् स ऑि जॉब्स! सो ररलॅक्स िॉर फबट!" डॅ फनयल शाां तपणे शक्तीला आश्वस्त करत
म्हणाला.
हे ऐकून शक्तीनां उगाचच फझटलल्यासारखां केलां.
डॅ लनय मात्र पुढां चालू असलेलां गाणां, हातातील फडर ां क व फसगार एपजॉय करण्यात गुांगला...

काही कारणास्तव तात्पुरते आऊट ऑि सस्व्हा स असलेल्या उजळाईवाडी एयरपोटा ,
कोल्हापूरला एक फमनी प्रायव्हे ट जेट उतरलां. त्ावर कोणत्ा तरी फबझनेस ग्रुपचा लोगो होता.
पण त्ातून कोणी फबझनेसमन बाहे र पडला नाही. बाहे र पडले ते साठी पार केलेले िू फसल्क
िुलस्िव्ह कोट घातलेले कोणी राजकारणी. पॅन्ट दे खील फनळ्ा रां गाचीच. कोटाच्या आतला
शटा प्योर् कॉटन. डोळ्ाां वर गोडन फ्रेमचा चष्मा. अगदी आदशा राजकारण्याला शोभेल
असाच त्ा पोफलटीफशयनचा पेहराव होता.
बाजूलाच येऊन लागलेल्या एसयूव्ही मध्ये ते बसले. सोबत 'स्पेशल प्रोटे क्शन ग्रुप'चे दोन
एजांट्स आफण त्ाां च्या कमरे ला बेस्ियम कांपनी 'एिएन हस्टा ल्' फनफमात 'िाईव्ह-सेवन' सेमी
ऑटोमॅफटक फपस्टल्स!
माननीय पांतप्रधानाां नी आपण ओळखलां जाऊ नये म्हणून फकतीही दक्षता ठे वली असली,
तरी त्ाां च्या कपड्याां वरून आफण सोबत असणाऱ्या त्ा सोबतच्या दोन पसानेल्समुळे त्ाची
ओळख लपत नव्हती.
कारण या 'स्पेशल प्रोटे क्शन ग्रुप'चे कामच मुळी भारतीय पांतप्रधानाचां सांरक्षण करणां
असतां!

कोणतेही काया पार पाडत असताना आधी आपली झुल उतरवून ठे वावी लागते, मग ती
स्वत्वाची, मीपणाची असो, ज्ञानाची असो, फकांवा आणखी कशाची. पण मोह आवरणे दे खील
कठीण ना... म्हणून आयडें फटटी लपवण्यासाठी कमी लवाजमा घेऊन कोणत्ा तरी
फबझनेसमनचां प्रायव्हेट जेट आणणां तर त्ाां ना सुचलां होतां, पण उां ची वस्त्र त्ागणां त्ाां ना जमलां
नव्हतां...
फशवाय त्ाां चे एसपीजी स्पेशल एां जट् स साधारण कपड्याां त असले, तरी त्ाां च्याकडील
फपस्टल्स सुद्धा त्ाां च्या खऱ्या ओळखीची ग्वाही दे ऊन जात होत्ा.

त्ाां ची एसयुव्ही जशी उजळाईवाडी एअरपोटा मधून बाहे र पडली, तशी तेिे बाहे र नजर
लावून बसलेला एम मनुष्य कानातील वायरलेसमध्ये पुटपुटला...
"िी िॅ ि आराईव्हड् !"
िोड्या पॉज नांतर,
"ओके!" म्हणत त्ाची टू -व्हीलर त्ा गाडीच्या मागे धावली.
सांभवत: त्ाला पांतप्रधानाां च्या गाडीचा पाठलाग करायचा हुकूम फमळाला असेल... ज्याची
तो ताफमल करत होता.
कािी काळ िा पाठ ाग असाच चालू राफहला...

एसयूव्हीमध्ये पांतप्रधान पुनीत फचांतपल्ली याांच्या शेजारी बसलेल्या इसपीजी एजांटचे
ररअर व्ह्यू फमररवर लक्ष गेलां. त्ाच्या दक्ष असण्याची ती पररणीती होती. कोणीतरी आपला
पाठलाग करतांय हे त्ाच्या ध्यानी आलां.

"सर, वी िॅ ि फबन िॉलोस्व्हां ग!" तो फमरर व्ह्यू पाहतच म्हणाला.
त्याची दृष्टी समोरच्या आरशावर स्खळलेली पाहून पीएमनी पण समोरच्या आरशात
पाफहलां. एक टू -व्हीलर त्ाच्याच मागे लागून येत असल्याचां त्ाां नाही जाणवलां.

पण लगेचच ती टू -व्हीलर एका वळणारवर उजव्या बाजूला वळली.
पाठलाग करणाऱ्या त्ा व्यक्तीला समजले होते, ती गाडीतील लोकाांना त्ाचा सांशय
आला आहे आफण तो असाच पाठलाग करत राफहला, तर त्ाला कॅप्चर केलां जाईल!

पाठलाग करत आहे असां वाटणारी बाईक वळलेली पाहून गाडीत मग पीएमसह सगळे
ररलॅक्स झाले.

पण अजून ते सुटले नव्हते. वळणार िोडां अांतर आल्यावर पाठलाग करणाऱ्या त्ा
माणसाने आपलां ररस्टवॉच टोपण उघडल्यासारखां उघडलां. आत एक मायक्रो डर ोन होता. त्ाने
तो मोबाईलशी कनेक्ट केला. मोबाईल बाईकला माऊांट केला आफण डर ोन सुरू करून त्ाने
तो पीएमच्या गाडीच्या मागे धाडला.
पीएमच्या गाडीचा मागा त्ाने असा धुांडाळला होता... गाडी मागाथि होईल तसा डर ोन
दे खील हवाई मागे गाडीच्या मागून जात होता...

डर ोन लहान असला तरी त्ाची फसांगल व फ्लाईांग रें ज खूप जास्त होती... याचा िायदा
त्ा व्यक्तीला पुरेपूर झाला.

पांतप्रधानाां ची गाडी एका िाईव्ह स्टार हॉटे लच्या बाहे र िाां बली. ती जागा या व्यक्तीने
बरोबर हे रली. आफण त्ाने डर ोन परत बोलवून घेतला.

शक्ती त्ाच्या हॉटे ल रूममध्ये असतानाच फमहीरचा त्ाला िोन आला... शक्ती आफण
नम्या दु पारचां जेवण घेत होते. फमहीरचां नाां व बघून तो बाहे र गेला. रूममध्ये त्ाच्यासोबत
असलेल्या नम्याला या कॉलबद्दल कळू नये हा त्ाचा उद्दे श. तो अजूनही फतच्यावर फवश्वास ठे वू
शकत नव्हता.
'एखादां ध्येय पार पाडत असताना माणसानां दक्षता बाळगणां कधीही चाां गलच!' शक्तीही
तेच करत होता.

"बोल!" खोलीबाहे र आल्यावर शक्तीने कॉल ररफसव्ह केला.
"पीएम कोल्हापूरमध्ये आलेत! त्ाां नी एसपीांना भेटायला बोलावलांय. फसक्रेट फमफटां ग आहे .
पीएम कोल्हापुरात आहे त हे कोणालाच माहीत नाही!" मोबाईलवरून फमफहरने माफहती
पुरवली.
"ठीक आहे िँक्यू!" शक्तीने मोबाईल स्खशात सारला.
तो खंोलीकडे वळला. त्ाने ती लॉक करून घेतली. आफण गांतव्याकडे फनघाला...

माननीय पांतप्रधान पुनीत फचांतपल्ली याां च्या प्रशस्त अशा रूमवर एसपी सारां ग गोखले
आफण पांतप्रधान फचांतपल्ली आमने-सामने बसले होते...
"केसची काय प्रोग्रेस?" पीएमनी एसपीला पृच्छा केली.

"चालू आहे सर..." एसपी अडखत म्हणाला.
कारण त्ालाही माहीत होतां, काम कुठां वर चालू आहे ...
"िाचितींां च्या मारे कऱ्याला मारणारा मारे करी पण मेला असां ऐकलां आम्ही. इिल्या
पूवा एसपीांचा अकस्मात मृत्ू! त्ाां नी तर स्वतःला गोळी घालून घेतली असां आम्ही ऐकलां. त्ा
सगळ्ाचां काय झालां?" कठोर स्वरात पीएम जाब फवचारत होते.
"भूतपूिक एसपी सुशेन फमत्र हे वाचस्पती याां च्या मारे कऱ्याां ना सामील होते असां समोर आलां
आहे . त्ाां नीच प्रयत्न करून त्ा मारे कऱ्याला हॉस्स्पटलमध्ये सांपवला. 'बोटु फलनम टॉस्क्सन'
इां जेक्ट करून त्ाला मारलां गेलांय. त्ाला मारणारा मारे करी पण तेच इां जेक्शन घेऊन मेलेला
सापडला.
"मृत एसपी सुशेन याां ची परवानगी असल्याने गाड्ा सनी त्ा असॅफसनच्या वॉडा मध्ये
डॉक्टरच्या वेशातील त्ा मारे कऱ्याला सोडले होते. पण त्ावेळी कोणालाच माहीत नव्हते, की
सुशेन गुन्हेगाराां ना सामील होते. म्हणून गाड्ा सनी सुशेन याां ची परवानगी पाहून मारे कऱ्याला
वॉडा मध्ये प्रवेश फदला होता... सुशेन याां च्या आत्महत्ेनांतर सगळा प्रकार उघडकीस आला."
"एवढां तुम्हाला समजलांच आहे , तर ते कोण आहे त हे तुम्हाला का कळालेलां नाही अजून?
मग ते खरे सूत्रधार अजून सापडले का नाहीत?"
एसपीकडे उत्तर नव्हतां. तो गप्पच राफहला.

फतकडे नम्याचां जेवण झालां, तरी शक्ती रूममध्ये परतला नाही म्हणून फतने बाहे र
पाहण्यासाठी दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. फतला दरवाजा बाहे रून लॉक आढळला.
शक्ती पुन्हा फतलाच लॉक करून कुठे तरी गेलाय हे फतला समजायला वेळ लागला नाही. फतने
तातडीने िोन जवळ केला...

"िॅ ो डॅ नी! सोमेश मला बांद करून कुठे फनघून गेलाय!" फतने शक्तीची माफहती फदली.
शक्तीची सत्ता अजूनही फतच्यासमोर आली नव्हती. म्हणून ती अजूनही शक्तीला सोमेशच
समजत होती.

"तुमच्या तपासाचिं काय झा िं? तुम्ही लद ेल्या मलितीतिर रॉ ऑपरे ि िोणार िोती. पण
तुमच्याकडून कािीच ररपोिक डे िा नािी!" इकडे बऱ्याच वेळाच्या शाततेनांतर पीएमनी एसपी
सारां गला फवचारलां.
"सॉरी सर!" एसपी खजील झाला.
एक तर तो कोल्हापूरात नवीनच अपॉईांट झाला होता. वस्तुस्थिती समजून घेण्याचाही
त्ाला वेळ फमळाला नव्हता आफण सगळे जण त्ालाच जबाबदार धरत होते म्हणून तो
अफधकच वैतागला होता.
"सॉरी िे कािं बळीिरच्या लठगळ्ासारखिं आिे !" पांतप्रधान फचांतपल्ली एसपी गोखलेला
झापत बोलले,
"लठगळ्याने कािं बळीचिं सौिंदयक िसिं नष्ट िोतिं, तसिं सॉरी न लबघड े ी नाती लकिंिा गोष्टी
पूिकित िोत नािीत!"
ते त्ाां च्याच मागे असलेल्या स्खडकीकडे चालत गेले. सारां ग गोखले पण नम्रपणे उठून
उभारला. पीएम बाहे र पाहत िाां बले,
"तुम्हा ा िरा तरी कल्पना आिे गोखले, की मी कोणत्या पररस्मस्थतीतून िातोय? आधीच
िी पिंतप्रधानाची गादी म्हणिे कािे री आसन! त्यात लनिडणूकी ा एक िर्क बाकी असताना िे
असिं! माझ्या बरोबर माझ्या पक्षाची रे प्युटेशन सुद्धा खराब झा ी आिे . आलण तुम्ही तातडीने

काम करायचिं सोडून माझ्या लचिंते ा तुमच्या सॉरीच लठगळ िोडू पािताय? आय वॉन्ट
ररिल्ट् स एलमडीएट् ली!" पीएमने ऑडा र सोडली.
"येस... येस सर..." एसपी सारां ग गोखले चाचरत म्हणाला.
"या!" मागे न पाहताच पीएमनी सारां गला फनघण्यास साां फगतले.
सारां ग पीएम पुनीत फचांतपल्लीच्या पाठमोऱ्या आकृतीला सल्युट करून रूमबाहे र पडला.
पीएम तसेच बाहे र पाहत उभे राफहले...

सारां ग गोखलेला आपल्या पोलीस अधीक्षकासाठी असलेल्या सरकारी गाडीतून जाताना
पांतप्रधानाां च्या मागावर असलेल्या व्यक्तीने पाफहले.
तो हॉटे लच्या समोरील िुटपािला लागून हॉटे लपासून बराच मागे िॉिे कडे नजर लावून
बसला होता. सारां गला जाताना बघून तो माणूस तडकला. त्ाने लगेच डॅ फनयलला िोन
लावला...
"डॅ न! हा पीएम एसपीला भेटला आहे ! प्रकरणाचा छडा लावल्याफशवाय तो गप्प बसेल
असे वाटत नाही! शुड आय फकल फहम? ही इज अलोन नाऊ! ओपली टू पसानेल्स. बट आय
कॅन टे क दे म!" एवढां बोलून तो डॅ फनयलच्या परवानगीची वाट बघू लागला.

"आर यु आऊट ऑि युअर माईांड? तो कोणी साधारण माणूस आहे का त्ाला इतक्या
सहज उडवायला यु िुल? आफण त्ाला सांपवला तर माझा सगळा िॅन िसेल! ही हॅ स टू
फलव्ह ऍट फलस्ट फटल नेक्स्ट इयर! सो बी काम!

"जस्ट कीप अ वॉच! आईल् लेट यु नो, इि इट इज नेसेसरी!" आपल्या पन्हाळ्ाच्या
िामाहाऊसवर रूममध्ये बसलेला डॅ फनयल त्ा माणसाच्या आततायीपणावर रागवत, पण
वाचा शाां त ठे वत म्हणाला.

"िाईन!" तो माणूस नाराजीनेच डॅ फनयलचा हुकूम मानत बोलला.
पण त्ाला स्वतःला फसद्ध करायचां होतां. आपण काहीतरी करण्यासाठी कॅपेबल आहोत
हे त्ाला सवाां ना, खास करून डॅ फनयलला दाखवून द्यायचां होतां. तो त्ाच्या बाईकवरून
उतरला. पळत रस्ता क्रॉस करून तो हॉटे लच्या बाजूला आला.
कोिाच्या आत असलेली '50 बीएमजी फटर पल एक्शन िांडर' हँ डगन त्ाने कोटाच्या
आतून बाहे र काढू न. स्खडकीतून बाहे र पाहत उभा पीएम त्ाच्या बां दुकीच्या टप्प्यात होता.
नॉमाल हँ डगन पेक्षा फतप्पट लाां बीची (24.21″) आफण सातपट वजनी (7.2 फक.ग्रॅ.) एका सायन्स
फिक्शन फिल्ममध्ये शोभेल अशा या हँ डगनची एक गोळी पीएम पुनीत फचांतपल्लीच्या
शरीराची लख्तरां करण्यासाठी पयाा प्त होती.
िी ब्रीच लोफडां ग फसांगल शॉट हँ डगनची त्ा माणसाने मागील बाजू ओपन करून
हँ डगनमध्ये 50 बीएमिी गोळी सारून लोड केली. हो तीच गोळी ज्याने वाचस्पतीचा मारे करी
जेल बाहे र उडवलां होता... आफण त्ाने गनची मागील बाजू पुन्हा सील केली.
त्याने नेम धरला. ती अजस्त्र हँ डगन उां चावून तो भर फदवसा रहदारीच्या फठकाणी उभा
होता. आपण पकडले जाऊ याची त्ाला जराही फचांता नव्हती. हे काम त्ाला पूणा करायचेच
होते. माहीत नाही कोणती धुांदी त्ाच्या डोक्यावर आफण मनावर स्वार झाली होती... डॅ फनयलने
नको साां गून त्ाला काही करून पांतप्रधानाला सांपवायचे होते.

त्याचे बोि फटर गरवर कसले जात होते. तोच फतिां पोहोचलेला शक्ती त्ाच्या चालू
कावासाकीला तशीच पाडून त्ा माणसाकडे धावला होता. त्ाने त्ाचा हात बाजूला केला.
फायर झालांच! फटर पल एक्शन िांडरच्या मोठ्या ररकॉईलच्या इम्पॅक्टने दोघे लडखडले.
पण दोघाां ना एकमेकाां चा आधार असल्याने ते पडण्यापासून सावरले. पण हा आधार मैत्रीपूणा
नक्कीच नव्हता. शक्तीने त्ाचा हात पकडल्याने त्ाां ना आधार फमळाला होता. दोघे तडख
एकमेकाां पासून दू र झाले. त्ा माणसाची गन शक्तीच्या हाती आली होती. ती त्ाने ररकाम्या
डाव्या होलस्टरमध्ये ठे ऊन घेतली. आफण मग त्ाां च्यामध्ये िाईट सुरू झाली...!
बिंदुकीच्या भल्या मोठ्या आवाजाने आजूबाजूला बघ्ाां ची गदी जमा झाली होती.
वर पांतप्रधान वाचले होते. गोळी त्ाां च्या स्खडकीच्या वर फभांतीला िडकून भलांमोठां फछद्र
पाडून त्ात अडकून राफहली होती. आपल्यावर हल्ला झालाय हे पांतप्रधानाां च्या लक्षात आलां
आफण त्ाां नी झटकन पडदा ओढू न घेऊन ते आत गेले.

पांतप्रधान याां च्या रूमबाहे र उभारलेले एजांट्स अशस्त्र आत प्रवेशले. गोळीचा आवाज
त्ाां नीही ऐकला अवासा. एकाने पीएमला कव्हर केलां आफण एक स्खडकीकडे धावला. त्ाने
पडदा जरा बाजूला करून पाफहलां. बाहे र त्ाला कोणी दोघे हातापायी करताना फदसत होते.
तो तातडीने आत झाला. तो बाहे र जाण्याच्या प्रयत्नात असताना पीएमनी त्ाच्या हाताला धरून
त्ाला अडवलां व मान हलवून खाली न जाण्यास सुचवलां. तो एजांट मग ररलॅक्स झाला...

इकडे बाहे र पांतप्रधानाां ना मारण्याच्या प्रयत्नात असलेला युवक शक्तीला सांपवण्याचा
प्रयास करत होता. त्ाच्यावर हल्ला करत होता. पण शक्ती त्ाला तेवढाच प्रफतसाद दे त होता,

जेवढा एका फपसाटलेल्या रे ड्याच्या वाटे तून दू र होण्यासाठी फदला जातो! आफण यामुळे तर त्ा
माणसाच्या राग अफधकच भडकत जात होता...
शेवटी शक्तीने त्ाच्या मॅग्नमने त्ा माणसाच्या पायात िायर केलां. गोळीमुळे रस्ता
छे दला गेला. शक्तीने मग नेम धरला तो त्ा माणसावर!
"गो बॅक! डॅ फनयल वाट बघत असेल!" शक्तीने त्ाला हुकूम सोडला.
तो माणूस हलला नाही. शक्तीकडे रागाने पहात उभारला.
"गो!" शक्ती मोठ्याने ओरडला.
तसा आपल्यासमोर शस्क्तशाली मेंढा आल्यावर आपल्या शक्तीच्या मदात मदमस्त
झालेला जसा मागे न वळता मागे-मागे सरकतो, तसा तो माणूस शक्तीच्या नजरे ला नजर दे तच
काही पावले मागे वळला.
आलण फिरून आपल्या बाईकवर स्वार होऊन फनघून गेला...
आफण मग शक्तीने आपला मोचाा हॉटे लकडे वळवला.

काहीवेळातच फलफ्टने शक्ती पांतप्रधान असलेल्या फ्लोअरवर होता. पांतप्रधान तेिे
वास्तव्यास असल्याने त्ाां च्या सुफवधेसाठी ते आख्ख्ख्यां हॉटे ल ररकामां करण्याचा मॅनेजरची
मनीषा होती, पण पांतप्रधान याां नीच त्ाला तसे न करण्यास सुचवले. कारण अशाने ते
कोल्हापुरात आलेत हे बहुदा उघड झालां असतां. तरीही त्ाां च्यासाठी ते राहत असलेला फ्लोअर
ररकामा केला गेलाच होता!
शक्ती पांतप्रधान याां च्या रूमसमोर उभारला, तेव्हा त्ाला एजांट्सकडून अडवण्यात
आलां.

तत्काळ शक्तीने त्ाला फदलेली 'स्पेशल आयडी' िेझरच्या छोट्या चोर कप्प्यातून
काढली आफण एका एजांट्स समोर धरली. ते काय हे माहीत नसल्याने त्ाां च्या चेहऱ्यावर मोठां
प्रश्नफचन्ह उपस्थित राहील.
"प्रधानमांत्रीजी को फदखाओ। वे पेहेचान लेंगे!" शक्ती त्ाां ना म्हणाला.
नुकताच त्ाां च्यावर हल्ला झाला आफण खाली हाच एकाशी भाांडण करत होता हे त्ाां तील
एजांटने ओळखलां. त्ाने पटकन शक्तीला गनपॉईांटवर घेतलां. हे पाहून दु सऱ्या एजांटने दे खील
शक्तीवर गन रोखली.
शक्तीने आयडी वरच्या स्खशात ठे वत फवजेच्या चपळाईने त्ाां च्या दोघाां च्याही गन्स
फहसकावल्या. त्ा एजांट्सना दे खील समजलां नाही, की त्ाां च्या हातून गन्स नाहीशा झाल्या
आहे त आफण त्ा आता शक्तीच्या हातात आहेत. ते नेम धरलेले हात उां चावूनच होते. जेव्हा
त्ाां ना हे लक्षात आलां, की आपले हात तर ररकामे आहे त, आफण शक्ती आपल्याच गन्स
आपल्यावर पॉईांट करून उभा आहे . ते हतबुद्ध झाले.
शक्तीने पुन्हा त्ाची आयडी एजांट्स समोर धरली, आत जाऊन ते काडा पीएमना
दाखवण्याची खूण केली. शक्ती खूप गांभीर होता.
'नो नॉनसेन्स टाईप' त्ाचा चेहरा पाहून शक्तीच्या उजव्या बाजूच्या तो एजांट प्रकरणाची
गांभीरता समजला आफण तो शक्तीकडून काडा आत गेला.

"एक्स्क्क्यूज मी सर, बाहर कोई आया हैं !" तो सोफ्यावर फचांतेत बसलेल्या पीएम पुनीतला
म्हणाला.
"कोन हैं ?" पीएमनी गुश्श्श्यात त्ाला फवचारलां.

"मालूम नहीां सर. उसने आपको ये फदया है।" ते काडा त्ाने पुढां िोत पीएम समोर धरले.
पीएमने ते घेताच एजांट मागे होऊन अदबीने उभारला. पीएमनी ते काडा फनरखून पाफहलां.
"भंे ज दो!" एजांटकडे बघत फचांफतत चेहऱ्यानेच पीएमने एजांटला हुकूम केला.
"येस सर!" तो बािे र फनघून गेला.

"सर, आपको अांदर बुलाया है ।" बाहे र येऊन तो म्हणाला.
शक्तीने िक्त मान हलवली आफण त्ाने दोघाां च्या हँ डगन्स परत केल्या. तो खोलीत
प्रवेशाला.

जसा शक्ती आत चालत आला, पीएम त्ाच्याकडे च पाहत होते. तो त्ाांच्यासमोर िाां बला.
"काय तूच शक्तीसेन नाईक आहे स?"
"िो सर!"
"काय ररपोिक ?"
"मी इिां ररपोटा द्यायला नाही! चौकशी करायला आलो आहे !" शक्ती कठोरपणे म्हणाला.
"कस ी चौकशी?" पीएमनी तडकून फवचारलां.
"िाचितींां च्या खूनाची! आफण त्ाां च्या सांबांफधत सवा दु घाटनाां ची!" शक्ती पीएमच्या
नजरे ला नजर रोखत म्हणाला.
"तुला पण आमच्यावरच सांशय आहे ?" पीएमने त्ाला फवचारपूवाक पृच्छा केली.

"पुरािंे तर तसेच आहेत!" शक्ती दोषारोप करत म्हणाला.
"काय आिे त पुरावे?" पीएमने कठोर स्वरात फवचारलां.
"िाचसं्पतीांच्या खून्याची चौकशी तर होऊ शकली नाही. त्ा आधीच त्ाला मारला
गेला. आफण त्ाला ज्या रायिलने उडवलां ती पॅरा स्पेशल कमाांडोज् आफण िोसा वन कमाां डोज
वापरतात!"
"आलण िक्त एव्हढ्यावरून आम्ही दोषी फसद्ध होतो? हे िॅफब्रकेटे ड एव्हीडे न्स असू
शकत नाहीत?" पीएम शक्तीच्या तकाा ची कीव करत म्हणाले.
"ती रायिल बनवणाऱ्या कांपनीचा डे टाबेस चेक केला आहे . त्ाां च्याकडून कोणतीच
इल्लीगल फडफलांग झाली नाही!"
"दु सरां कोणीच ही रायिल वापरत नाही? जो दे श अमेररका ही रायिल फवकतो तोही
याचा वापर करतो. हे ही तुम्हाला माहीत असेल. नाही?!" पीएमने फवचारलां.
"िापरतिं!"
"मग दोर् आमच्यावर कसा?" पीएमने शाां तपणे फवचारलां.
आपल्या तकाा ने आपण शक्तीच्या तकाा ला हरवले आहे असां वाटू न त्ाांच्या आवाजात ही
शाां तता उतरली होती.
"वाचस्पती हे भारतात मोठे राजकारणी असतील, पण जागफतक राजकारणात त्ाां ची
फवशेष ओळख नाही! अमेररकाच नाही, तर मोठ्या ती रायिल वापरणाऱ्या कोणत्ाही दे शाला
त्ाां चा खून करण्याचे काहीच कारण मला फदसत नाही!" शक्तीने तात्पया साां फगतलां.
"आलण जर अमेररकेला आम्हीच गादीवर असू नये असे वाटत असेल तर?! या शक्यतेचा
फवचार आपण केला आहात?" पीएमने फवचारलां.

शक्ती फवचार करू लागला... त्ाला फचत्र काही अांशी स्पष्ट होत चाललां होतां... याचां
स्पष्टीकरण होतां, त्ाच्या कपाळावरील मोकळ्ा होआां याा आठ्या!
"बसा!" पीएमनी शक्तीला फवराजमान होण्याचा आग्रह केला.
शक्ती समोर बसला.
"सॉरी सर! मला माहीत होतां, आपण या कारथिानामागे नाही. पण खात्री हवी होती.
फशवाय इां द्रदत्त वाचस्पतीांच्या मारे कऱ्याला ज्या एम 107 रायिलने जीवे मारलां, ती पाच दे शाां ना
फवकली जाते. म्हणून मला आपल्याकडून सत् जाणून घ्ायचे होते..."
"म्हणून िे दोषारोप?" शक्तीच्या हुशारीला आफण धाडसाला दाद दे त पीएम हसत
म्हणाले.
"माफ करा!" शक्ती म्हणाला.
पीएम पुन्हा हसले.
"पण हे तुम्ही मला स्पष्ट फवचारू शकला असता, ही नसती उठाठे व कशासाठी?" त्ाां नी
फवचारलां.
"आपल्याला राग यावा म्हणून. स्पष्ट फवचारलां, तर माणूस खोटां ही बोलू शकतो! पण रागात
माणूस खोटां काहीच बोलत नाही!" शक्तीने स्पष्ट केलां!
पीएम मघाशी झालेल्या जीवनावरील आघाताला आफण फचांताां ना फवसरून प्रसन्न हसले.
"हुशार आहात! उगाच म्हणत नाहीत, क्रोध हा मफदरे सारखा सवामुळ नाशाचां कारण
आहे !"
"तुम्ही खूप छान मराठी बोलता!" शक्तीने त्ा गांभीर सांवादातूनही कॉस्लिमेंट फदली.
पीएम पुन्हा हसले. म्हणाले,

"एट् ि ते टवेल्थ पयांतच फशक्षण पुण्यात झालां. आफण पुण्याची माणसां काय मराठी
फशकवल्या फशवाय सोडतायत होय!" पीएमनी वातावरण हलकां करण्याचा प्रयत्न केला.
शक्ती दे खील हसला. पण क्षणभर! त्ाला काही स्टर ाईक झालां होतां!
"फसन्स फिस इज फसक्रेट पण तरी आपण इिां येणार असल्याचां कोणा-कोणाला माहीत
होतां?" शक्तीने चेहरा गांभीर करत पीएमना फवचारलां.
"माझा पसानल सेक्रेटरी िक्त!"
"उच ंा!"
शक्तीला काय अधोरे स्खत करायचां आहे हे पीएम समजून चुकले. त्ाां नी लगेच नांबर
घुमवला...

"सोमेश राजमाने पीएमला भेटायला गेला आहे ! त्ाने माझ्यावर हल्ला पण केला!"
पीएमला मारायला उद् युक्त झालेला माणूस पन्हाळ्ाला डॅ फनयलच्या िामाहाऊसला पोहोचला
होता.
"कारण?" डॅ फनयलने फवचारलां.
"मािीत नाही!"
"मग इिां काय करतात आहे स?" बाल्कनीत सूयाा स्ताकडे पाहत स्कॉचचा आस्वाद
घेणारा डॅ फनयल त्ा माणसाकडे वळू न म्हणाला.
"स... सॉरी डॅ न! पण त्ाने माझ्यावर बॅकिायर केलां आफण मला तेिून फनघून जायला
साां फगतलां. मला िाां बता आलां नाही फतिां..." तो घाबरत म्हणाला.

डॅ फनयलने लगेच मोबाईल स्खशातून बाहे र काढला. िोन लावला; नम्याला...

फतकडे नम्या हॉटे ल रूममध्ये अडकून बसली होती. ती फतला बाहे र काढण्यासाठी रूम
सस्व्हा सला साां गूही शकत नव्हती. कारण जर फतने तसां केलां असतां, तर त्ाचीही काही सोय
फतच्या दृष्टीने सोमेश असणारा शक्ती करू शकत होता. म्हणून ती खोलीत बांद गपचूप बसली
होती. लँडलाईन वाजला...
गडबडीने नम्याने कॉल घेतला,
"िॅ ो!" ती अधीरतेने म्हणाली.
"िॅ ो नम्या! सोमेश आला परत?" डॅ फनयलने िोनमधून फवचारलां.
"नािी!" नम्याने हताश उत्तर फदलां.
"ओके!" डॅ फनयल म्हणाला.
"स्मिि डॅ न! डर ॅ ग मी आऊट ऑि फिस! फिस मॅन इज टॉचार! स्िज डॅ न!!!" नम्या
कळवळू न म्हणाली.
"सॉरी बेबी! बट यु हॅ व टू बेअर फिस िॉर अ व्हाईल! बाय!" डॅ फनयलने पफलकडून िोन
हपग अप केला...
नम्या असहाय्यतेने शून्यात पाहत वेड्यासारखी अश्रू गाळू लागली... पण काही घटकाां च!
कारण ती रडणारी मुलगी नव्हती. फतने झटकन उठून खोलीत शोधाशोध सुरू केली...

"काय झा िं डॅ न?" त्ा माणसाने फवचारलां.

"तो अजून परतला नाही."
"कॅन आय गो अँड फकल फहम?"
"िेट! ही फवल ररटना!" डोळे बारीक करत डॅ फनयल म्हणाला. तो त्ा माणसाकडे वळला,
"ररमेंबर, यू डोन्ट हॅ व टू राईड ऑन फद ऍस ऑल्व्व्हे ज!" डॅ फनयलने त्ाला ताकीद केली!
आफण त्ाने स्कॉचचा फशप घेतला.

पांतप्रधानाां चा 'मुख्य सफचव'

येईपयांत शक्तीची आफण पांतप्रधानाां ची त्ाां च्या

पफिकाश्रमातील कक्षात मांत्रणा चालू होती...
"मला हाईड आऊट बदलावां लागेल. माझ्या इिां राहण्याने इिल्या लोकाां चा जीव धोक्यात
येईल! तू कोणती चाां गली जागा ओळखतोस?" पीएमनी शक्तीला फवचारलां.
"रादर मी तुम्हा ा सुचिेन, की तुम्ही इथिंच रिाििं! ते

ोक आता परत येणार नािीत! दे

डोन्ट अिोडा टू फकल यु! त्ामुळे इिले लोक उलट सेिच आहेत. तरी मी काळिी घेईनच!
आय फवल हँडल फद कांफवकट् स!" शक्तीने पीएमना आश्वालसत के िं ि पुढिं म्हणा ा,
"पण मॅनेिर खूप घाबर े असणार. त्यािं चे गेस्ट घाबरून लनघून िाण्याच्या तयारीत
असणार आलण तुम्ही खुद्द पिंतप्रधान असल्याने त्यािं ना तुम्हा ा लनघून िाय ा सािं गणिं अिघड
िािे . त्यामुळे तुम्ही मॅनेिर यािं ची स्मिि िरा समिूत काढा!"
"िो. मी बो तो त्यािं च्याशी!" पिंतप्रधान फवचाराां ती म्हणाले.
"जर आपल्याला हरकत नसेल, तर मी एक फवचारू सर?" शक्तीला आता काही शांका
फनरसन हवां होतां...

"ििं !" पांतप्रधान याां नी सांफमती दशावली.
"अमेररकेबद्दल तुम्ही इतके शोअर कसे आहात? म्हणजे तुम्हाला असां का वाटतांय, की
अमेररका तुम्हाला पदच्युत करण्यासाठी इतकी उत्सुक आहे ?"
"एक क्षात घ्ा. सरकार कुणाचांही असूदे. एका सरकारची इां टरनॅशनल पॉफलसी दु सरां
सरकार पुढां नेत असतां. ही पॉफलसी म्हणजे त्ा त्ा दे शाची आां तरराष्टरीय गररमा व प्रफतमा ज्या
त्ा आहे तशा राखणे. अमेररका याला अपवाद नाही! सरकार कोणतांही असू दे . त्ाां ना स्वतःला
सवाश्रेष्ठच ठे वायचां आहे ! यासाठी अमेररका भारतात मोठ्या प्रमाणात इपव्हे स्टमेंट करणार
होती. पण मी त्ाां ची इपव्हे स्टमेंट पॉफलसी ररफ्युज केली! यामुळे त्ाां ना मला पदावरून खाली
करून त्ाां ना सपोटा करणारां कोणीतरी त्ाां ना भारताच्या पांतप्रधान पदावर बसवायचां आहे !"
"पण इपव्हे स्टमेंटमध्ये गैर काय आहे ? आफण भारतात इपव्हे स्टमेंट केल्याने त्ाां ना काय
िायदा होणार आहे ?" शक्ती चफकत झाला.
"माझ्या सूचनेनुसार आपल्या इकनॉफमक अिेअसाने गठीत केलेल्या कफमटीमािात
अमेररकेसाठी बनवलेले रुल्स आफण रे ग्युलेशन्स अमेररकेने मान्य केले नाहीत. मग मी त्ाां ना
परवानगी कशी दे ऊ? आफण म्हणूनच अमेररकन पोफलटीफशयन्स् आफण फबझनेसमेन माझ्यावर
रुष्ट आहे त!" पीएम पुनीत त्ाां ची भूफमका उघड करत गेले.
"चीन आफण नॉिा कोररयावर वचक बसवण्यासाठी अमेररकेला भौगोफलक दृष्ट्ट्या
आफशयातील फतसरा मोठा दे श असलेल्या भारताची मदत होईल अशी त्ाां ची कल्पना आहे .
रफशया काही त्ाां ना मदत करायचा नाही. जपान लहान असला, तरी तो शस्क्तशाली आहे . पण
तरी त्ाां च्याकडे ही अमेररकन्स जाणार नाहीत हे उघड आहे . मग राहतो आपणच! त्ाां चा
अांदाज खराही आहे , कारण जफमनीसोबत आपल्याकडे युिपॉवर पण आहे ! फिफजकल स्टर ें ि
िस ब्रेन!

"आफण त्ासाठी त्ाां ना भारतात डायरे क्ट इपव्हेस्टमेंट करायची आहे . चीनची जागफतक
बाजारात असलेली मक्तेदारी अशाप्रकारे अमेररकेला मोडीत काढायची आहे ! सोबत नॉिा
कोररयाला सुद्धा धाकात ठे वायचे आहे !"
"पण याचा भारतालाच िायदा होईल. मग प्रॉिेम काय आहे ?"
"फायदा नाही नुकसानच जास्त होईल! हे करत असताना आपली तेवढी उत्पादक
क्षमता आहे का हे आधी तपासायला हवां. त्ासाठी आधी योग्य फशक्षण हवां. आपल्याकडे
बुद्धीमत्ता आहे , बुस्द्धमान लोकां आहे त. पण फकती पसेन्ट? आपली जादातर तरुणाई नीट
फशक्षण घेत नाही. ना कोणते स्स्कल डे व्हलप करते. याां ना कताव्याां ची जाणीव नाही. आफण याला
िक्त तरुणाां ची उदासीनता कारणीभूत नाही, तर आपली फशक्षण व्यवथिा पण फततकीच दोषी
आहे . आफण ती सडलेली व्यवथिा न बदणारां आपलां शासन दे खील तेवढां च जबाबदार आहे !
"सी! परिेक्ट इपफ्रास्टर क्चर फशवाय तुम्ही फबझनेस उभा करू शकत नाही. आफण आता
आपल्या दे शाची फशक्षणाच्या दृष्टीने काय अवथिा आहे तू जाणून असशीलच. आधी तरुण
सक्षम बनवायला हवेत. सवाां ना िायनास्पशयल एज्युकेशन फमळालां तरच आपल्या जनतेला
िायनास्पशयली फ्रीडम फमळे ल. पैसा फमळवण्याआधी तो खचाायचा कसा याचां ज्ञान घेतलां
पाफहजे. हे शाळे तूनच व्हायला हवां. त्ासाठी आधी एज्युकेशन फसस्टीम सुधारावी लागेल पण
याचा फवचार कोणीच करताना फदसत नाही...
"लशवाय एवढी मोठी रक्कम भारतात एकत्र इपव्हे स्ट झाली, तर भारतात जॉब्स तर फक्रएट
होतील, पण मोठ्या प्रमाणात इपफ्लेशन तयार होईल. आलेला पैसा वापरायचा कसा हे च जर
माहीत नसेल, तर लोक भरमसाठ वाट्टे ल तसा तो खचा करतील. मोठ्या प्रमाणात महागाई
वाढे ल, पयाा यी आपले चलन मूल्य घटे ल. आफण हे भारताच्या इकनॉमीला मोठां स्खांडार असेल!
"पण अमेररका याचा लिचार करत नािीए! त्यािं चे फक्त प्रॉडस्मक्टव्हीटीिर
क्वॉल िीिर नािी. ना स्मस्क डे व्ह पमेंििर.

क्ष आिे .

"लतसरिं कारण म्हणिे, अमेररकेचा इतका पैसा भारत घेत असे , तर भारत आपसूक
त्यािं च्या लमंां ध्यात िाई . त्ाचां वचास्व फनमाा ण होईल. आलण ते सािं गती

ते आपल्या ा मूक

राहून ऐकाििं ागे . इां फडयन फबझनेसेसमध्ये त्ाां चे मोठे स्टे क्स असल्याने महत्वाचे फनणाय तेच
घेतील आफण पयाा याने मग भारतीय राजकारणातील सगळे महत्वाचे फनणाय डायरे क्टइां डायरे क्ट अमेररका घेऊ लागेल. आफण आपल्याला काहीच करता येणार नाही! प्रसिंगी
त्यािं च्यासाठी युद्धिी कराििं

ागे ! अमेररकेची इन्व्व्हेस्टमेंि म ा नको आिे असे नािी, पण

प्रमाणात! कोणतीिी गोष्ट प्रमाणात ठीक आिे . लतची अती झा ी, की माती िोतेच!
"म ा अमेररकेला सपोटा करायला काहीच प्रॉिेम नाही. चीनशी युद्ध नाही, पण हे ल्दी
कॉस्म्पटीशन करायला मलाही आवडे ल. पण त्ासाठी मी माझ्या दे शाची इकनॉमी व फडफग्नटी
सॅक्रीिाईज् नाही करू शकत!" पांतप्रधान आपली बाजू साां गून िाां बले.
"आलण म्हणून तुम्ही त्ाचां प्रोपोसल नाकारलांत?" शक्तीने सगळां नीट ऐकून घेऊन
फवचारलां.
"येस. यु आर राईट! याां च्या आफिाक िायदा-नुकसानासाठी मी आपल्या दे शाचा गौरवप्रफतष्ठा, मान-सम्मान त्ाां च्यासमोर झुकवणार नाही! याां च्या कोडवॉरसाठी माझ्या भारताला
रणक्षेत्र म्हणून वापर करण्याची मी याां ना परवानगी कदाफप दे णार नाही!" पांतप्रधान पुनीत
आमारेस्टवरील मुठी आवळत ठामपणे म्हणाले.
"आय सी!" फवचार करत शक्ती म्हणाला.
"आलण तुला माहीत आहे , आपल्यातलां अमेररकेच्या आत्ता सवाां त जवळ कोण आहे ?"
पीएम पुनीत याां नी फवचारात हरवलेल्या शक्तीला डोळे बारीक करून प्रश्न केला.
शक्तीने अचानक भानावर येऊन वर त्ाां च्याकडे पाफहलां. काही महत्वाचां ऐकायला
फमळे ल म्हणून त्ाने कान फवस्तारले होते. लक्ष दे ऊन तो ऐकण्याचा प्रयत्न करू लागला...

"भारतात ी सवाां त मोठी अपोफजशन पाटी!" पीएमनी जणू फवस्फोट केला.
शक्तीला कानावर फवश्वास बसेना!!! तो फवचाराां च्या अांधकारात अफधकच गुरिटत गेला...
"इां द्रदत्त वाचस्पती याां ची..." त्ाने वाक्य पूणा केलां नाही. पण,
"पाटी, जनमानस!" म्हणून पीएमनी त्ाचां वाक्य पूणा केलां.

शक्तीचां डोकां भनभनू लागले. कारण जर असे असेल, तर अमेररकेने त्ाां च्या सवाां त
मोठ्या प्याद्याला स्वतःच का उडवलां असेल? हा मोठा प्रश्न अजगर बनून उपस्थित राफहला
होता; ज्याचे वेटोळे शक्ती भोवती अफधकच घट्ट कसले जात होते!

६. घरभदी (टर टर)...
डॅ फनयलची बीएमडब्ल्यू कधीच कोल्हापूरच्या रस्त्याला लागली होती... बाजूला तो माणूस
दे खील बसला होता.
"लिमािं शू, नम्याला नाईट िबला घेऊन ये." डॅ फनयलने एवढां च बोलून नेव्हीगेशन
स्स्क्रनवर चालू असलेला कॉल कट करून बांद केला.

शक्ती िाां बलेल्या हॉटे लबाहे र उभ्या गाडीतून फहमाां शू उतरला आफण हॉटे लकडे गेला.

तीच ररसेप्शफनस्ट, समोर फहमाां शूला पाहून ती गोांधळली, घाबरली. फतच्या समोर असलेले
एक कपल जाईपयांत फहमाां शू िोडां मागे उभारला होता. ते जोडपां जसां त्ाांना फदलेल्या रूमकडे
गेलां, तसा फहमाां शू फतच्याकडे आला...
"िाय स्स्वटी!" तो खट्याळ स्स्मत करत फतला म्हणाला. डोळ्ाां ना गॉगल तसाच होता.
"िाऊ कॅन आय हे ल्प यु सर..." ती घाबरतच म्हणाली.
इकडे कोणी बघतांय का यासाठी फतची नजर लॉबीभर फिरत होती. दू र मॅनेजर कोणाशी
तरी बोलत होता. त्ाची नजर फवचफलत झालेल्या त्ा ररसेप्शफनस्टवर पडली. काही तरी गडबड
आहे हे लक्षात येऊन तो बोलणाऱ्या व्यक्तीची एक्स्क्यूज घेऊन ररसेप्शन काऊांटर जवळ
आला.
"इि एफनफिांग रॉपग् सर?" त्ाने फवचारलां. मग त्ाने ररसेप्शफनस्टकडे पाफहलां,
"काय झालां, आशी? काही प्रॉिेम?" मॅनेजरने फतला फवचारलां.

ती मान हलवून 'नाही' म्हणाली, पण चेहऱ्यावर भीतीची छटा तशीच होती. मॅनेजर
अजूनच शांकीत होऊ लागला. याचा सांशय जेवढा बळावेल तेवढां आपल्यासाठी धोक्याचां आहे
हे लक्षात येऊन फहमाांशू बोलला,
"सर, रूम नांबर सव्वीसमध्ये जे आहे त त्ाां ना भेटायचां आहे ."
"आपण कोण?" मॅनेजरने फवचारलां.
"मी लिमािं शू. माझी बफहण आहे त्ा रूममध्ये."
"आय सी." म्हणत मॅनेजरने ररसेप्शफनस्टकडे पाफहलां,
"आशी; कन्फमा कर!" तो फतला म्हणाला.
"येस सर!" म्हणत फतने गडबडीने िोन उचलला.
बटन प्रेस केलां.

शक्तीच्या हॉटे ल रूम मधल्या िोनची ररां ग वाजली. नम्याने घाईने क्षणाचाही फवलांब न
लावता िोन उचलला.
"िॅ ो!" ती अधीरतेने म्हणाली.
"िॅ ो मॅम, आपले भाऊ आलेत." ररसेप्शफनस्ट बोलली.
"भाऊ?" नम्याने गोांधळू न फवचारलां.

"िो. लि... फहमाां शू नाां व आहे त्ाां चां..." घाबरलेली ररसेप्शफनस्ट फहमाां शूकडे पाहत म्हणाली,
"तुम्हाला भेटायचांय म्हणतायत."

"िो. िो पाठवा. स्िज... आफण दरवाजाची स्पेअर की आणाल? माझे हजबांड् चुकून
लॉक करून महत्वाच्या फमफटां गला गेले आहे त. मी झोपले होते म्हणून त्ाां च्या लक्षात आलां
नाही..." नम्याने काही तरी जुळवाजुळव केली.

"िो मॅम!" ररसेप्शफनस्टने ररफसव्हर ठे वला.
"त्यािं नी तुम्हाला रूममध्ये बोलावलां आहे ." ती फहमाां शूला म्हणाली.
आफण फतने शक्तीच्या रूमची स्पेअर की त्ाच्यासमोर धरली.
"एक फमफनट!" मॅनेजर म्हणाला आफण त्ाने बेलबॉयला हाक मारली.
"शिंतनू! इकडे ये!"
"गरि नािी. याच दाखवतील की मला रूम." फहमाां शू मॅनेजरला म्हणाला. त्ाने
ररसेप्शफनस्टकडे पाफहलां,
"कािी प्रॉब्लेम नाही ना?" त्ाने खोटां च फवचारलां.
"नो नो." मॅनेजर त्ाला म्हणाला,
"आशी, जा याां च्याबरोबर. मी बघतो इिां!"
ती प्रश्नािाक नजरे नां मॅनेजरकडे पाहू लागली. फहमाां शू सोबत जाण्याची फतची इच्छा नव्हती
हे फतच्या अशा पाहण्यावरून स्पष्ट फदसत होतां. पण ती मॅनेजरने फतला इां फसस्ट केलां,
"िा. रूम दाखवून लगेच परत ये." मॅनेजर फतला म्हणाला.
त्ाला हॉटे लची रे प्युटशन खराब करायची नव्हती.

मग चावी घेऊन ररसेप्शफनस्ट फलफ्टकडे चालू लागली. फहमाां शू फतच्या मागून चालला...
ररसेप्शफनस्टने फलफ्टचां बटन प्रेस केलां आफण ती आत गेली. फहमाां शू दे खील हात फशरला.
फलफ्टचां दार बांद झालां आफण फलफ्ट वर सरकू लागली...

फलफ्टमध्ये, दोघे मागील फभांतीला लागून उभे होते.
"यु आर सो ब्युटीिुल. वान्ना गो िॉर अ डे ट फवि मी?" फहमाां शूने फतच्याकडे सरकत
फतला फवचारलां.
ती अफधकच घाबरली, पण मान डोलवून नाही म्हणण्याची फतने फहां मत दाखवली. तो
हसला आफण बाजूला सरकला.

फलफ्ट शक्तीची रूम असलेल्या फ्लोअरला लागली होती. दार उघडतां न उघडतां तोच
ररसेप्शफनस्ट घाईने बाहे र पडली. फतच्या अवथिेवर फहमाां शूला अजूनच हसू आलां.

शक्तीच्या रूमपाशी पोहोचून ररसेप्शफनस्टने घाईने लॉक खोललां. नम्या दाराजवळच
येऊन िाां बली होती. लॉक उघडण्याचा प्रयत्न होतोय हे लक्षात येऊन ते उघडलां गेल्यागेल्या
फतने आधीरपणे नॉब फिरवून दार उघडलां होतां. ररसेप्शफनस्ट मग रडवेला चेहरा झालेल्या
नम्याकडे नजर टाकून पुन्हा फलफ्टकडे पळाली.
जात असताना फतला फहमाां शूला क्रॉस करून जाणां भाग होतां. तो समोरून सांिपणे डाव्या
स्खशात हात घालून, उजवा हात लोमकळता सोडून रूमच्या फदशेने चालत येत होता.

चेहऱ्यावर मग्रुरीचां हास्य होतांच. पण फतने एक नजरसुद्धा त्ाच्याकडे टाकली नाही. फहमाां शूच्या
चेहऱ्यावर पुन्हा स्स्मत स्खळलां.
ररसेप्शफनस्टने घाईने अनेकदा अधीरतेनां फलफ्टची बटन प्रेस केलां. फलफ्ट येईपयांत फतला
धैया नव्हतां. इिां काय होईल काय नाही हे फतला माहीत नव्हतां आफण ते फतला पाहायचांही नव्हतां.
ना या फहमाां शू नाां वाच्या माणसाच्या तावडीत फतला सापडायचां होतां. फलफ्टचां दार उघडलां तशी
ती आत फशरली. फलफ्ट बांद करायला पुन्हा फतची तीच घाई. अनेकदा बटन प्रेस केल्यावर
फलफ्टचां दार बांद झालां. फलफ्ट खाली सरकू लागली. हे पाहताना फहमाां शूला खूप गांमत वाटली.
नम्या दे खील हे पाहतच होती. पण फतला मजा वाटत नव्हती. भीती काय असते याचा फतने
अनुभव जो घेतला होता...
ती फहमाां शूकडे अपेक्षेने पाहत होती िक्त...
"डॅ नीने नाईट िबला बोलवलां आहे !" फहमाां शू फतच्याकडे बघून म्हणाला.

"तुझा नेक्स्ट मूव्ह काय असणार आहे ?" पांतप्रधानाां नी शक्तीला फवचारलां.
"तुमच्या पीएची िेट चौकशी" शक्तीने स्पष्ट केलां.
"माझा अजून फवश्वास बसत नाही, की माझा पसानल अफसस्टां ट असां काही करे ल!"
पीएमनी अफवश्वास प्रकट केला.
"मग एक िे स्ट करू. तुमची खात्री पटायला." शक्ती म्हणाला आफण त्ाने िोन लावला...

"हॅ लो सर बोला." फमहीर त्ाच्या डे स्कवर काम करत होता.

"म ा रे नेसन्सला येऊन भेट!" पफलकडून शक्तीने साां फगतलां,
"एसपीला साां ग आफण बाहे र पड लगेच. म्हणाििं पीएमचे अजांट काम आहे आफण त्ाां नी
बोलावलां आहे ."
"पण सर फवश्वास ठे वतील?" फमहीरने शांका व्यक्त केली.

शक्तीने कॉल स्पीकरवर ठे वलेला होता. 'मी बोलतो' अशी पीएमनी खूण केली.
"त्याची काळिी करू नको. एसपीांशी पीएम स्वतः बोलतील."
"ठीक आहे . येतो सर."
शक्तीने फमहीरचा िोन कट केला.
"लावू?" शक्तीने पीएमना फवचारले.
पीएमनी मान हलवली. शक्तीने एसपी ऑफिसचा नांबर डायल केला आफण िोन पीएमना
दे ऊ केला.
"िा. िॅ ो फमस्टर गोखले, तुमचा तो फमहीर नाां वाचा ऑफिसर जरा माझ्याकडे लावून द्या."
पीएमनी एसपीांना िमाान काढलां.

"हो. हो सर!" म्हणत एसपी पळतच केफबन बाहे र गेला. कॉल कट करून तो फमहीरच्या
डे स्कपाशी आला,
"फमहीर तुला पीएमनी बोलावलांय!" तो गडबडीत पण कोणाला ऐकू नजाणार नाही अशा
आवाजात म्हणाला.

"िो सर!" उठत फमहीर म्हणाला आफण एसपीला सल्युट ठोकून तो पोलीस हे डक्वाटा र
बाहे र पडला.

"या लमिीरचां काय करायचां आहे ?" पीएमनी शक्तीची योजना जाणून घेण्यासाठी
फवचारलां.
"आत्तापासून तो एक आयबी ऑफिसर असेल!" शक्ती एवढां च म्हणाला.

इतक्यात दारावर टकटक झाली. पीएम व शक्ती याां नी दाराकडे पाफहलां.
शक्तीने उठून दार उघडलां. पांतप्रधानाां च्या पीएला बाहे र तैनात एका एजांटने आत आणलां.
पीएच्या हाती एक सुटकेस होती.
त्ाला दे खील प्रायव्हे ट जेटने इिांवर आणलां गेलां होतां. त्ामुळे जवळजवळ १६४०
फकमीचां अांतर अवघ्ा दोन तासाां च्याही आत कापलां गेलां होतां...
"सॉरी शुिा! ये आपका काम नहीां है , पर मेरे यहाँ होने की बात फसिा आप जानते हैं
इसफलए आपको ये काम बताना पड़ा। लागता है कुछ फदन यहाँ रहना पड़े गा!" म्हणत पीएम
याां नी शक्तीला शुिाच्या हातून सुटकेस घेण्यास इशारा केला.
शक्ती सूटकेस घ्ायला पुढां झाला.
"कोई बात निीिं सर. इट् स माय जॉब टू अफसस्ट यु!" शक्तीला सुटकेस दे त फबपीन शुिा
म्हणाला.
शक्तीने ती घेऊन बेडच्या साईडला ठे वली.

"बैठो!"
शुिा पीएमच्या साां गण्यावरून बसला.
"यि कौन है ?" शुिाने बसत शक्तीबद्दल फवचारलां.
"यहाँ के रूम सस्व्हा स के हैं !" पीएमने त्ाला उत्तर फदलां आफण शक्तीला म्हणाले,
"आपण जा. जेवणाची तयारी करा. आम्ही आफण आमचे पीए आज एकत्र जेवण करू!"
पांतप्रधान शक्तीला म्हणाले.
पण ही सूचना शक्तीसाठी नव्हती कारण हे बोलत असताना त्ाां नी आपल्या पीएला आत
घेऊन आलेल्या एििंि (सुरक्षा रक्षका) कडे नजर टाकली होती. ती त्ाला सूचना होती आफण
ती तो समजला होता!
"येस सर!" म्हणून शक्ती बाहे र गेला.
त्ाच्यासोबत एजांट दे खील रूमबाहे र पडला. त्ाने बाहे रून दार ओढू न घेतले. बेल्टला
अडकवलेली त्ाची वॉकी-टॉकी त्ाने खेचली.
"रूम सस्व्हा स! रूम नांबर फिफ्टीन में खाना भेज फदजीए!"

शक्ती हॉटे लबाहे र येऊन फमहीरची वाटच पाहत होता. फमहीर आला शक्ती त्ाने त्ाला
आपली योजना साां गू लागला...

दरम्यान जेवण घेऊन रूम सस्व्हा सची लेडी जेवणाची टर ॉली ढकलत फलफ्टमधून बाहे र
पांतप्रधानाां च्या रूमकडे आली.
लत ा एििंि्सकडून दारावरच िाां बवण्यात आलां. एका एििंिने प्रत्ेक पदािा एका
फडशमध्ये िोडां िोडां घेऊन ते चाखलां. काही काळ िाां बला. त्ाच्यावर काहीच पररणाम झाला
नाही हे पाहून हे अन्न आता पांतप्रधानाां नी ग्रहण करण्यास योग्य जाणून त्ाां नी फतला जाण्यास
साां फगतलां.
ती स्टर ॉली फतिेच ठे वून ती फनघून गेली. मग एििंिच ती टर ॉली ढकलत आत घेऊन गेला.
तो डायफनांगपाशी ती ढकलगाडी घेऊन आला. जेवण सव्हा करण्यासाठी त्ाने त्ावरील
पात्रे काढू न डायफनांग टे बलबर ठे वले व तो जेवण वाढू लागला.
"डोन्ट बॉदर. फवल मॅनेज!" पांतप्रधान त्ाला म्हणाले.
"येस सर!" एििंि कमरे त वाकून नम्रपणे म्हणाला आफण तो बाहे र पहाऱ्यासाठी आपली
जागा घेण्यास गेला. त्ाने दार लावून घेतले.

७. लोििाहीची िूलभूत तत्व (फंडािेंटल्स ऑफ मडिॉक्रसी)...

हॉटे ल बाहे र शक्ती साां गत असलेली सूचना समजून घेऊन फमहीर पांतप्रधानाां च्या
रूमसमोर येऊन उभारला.
"फमहीर. पीएम सरने बुलाया हैं ।" फमहीर बाहे रील एजांट्सना म्हणाला.

एजांटने आत जाऊन कन्फमा केलां.
"सर, एक आदमंी आया हैं । कह रहा है आपणे बुलाया हैं ! नाम फमहीर!"
"भंे ज दो!" पीएसोबत डायफनांग टे बलवर जेवण करणारे पीएम काट्याने घास घेत
म्हणाले.

एजांट बाहे र आला.
"िाईए!" दार उघडच ठे वून तो फमहीरला म्हणाला.
फमहीर रूममध्ये प्रवेशला.
"फमहीर दे शमुख ररपोफटां ग सर!" तो सल्युट करत म्हणाला.
तो पांतप्रधानाां ना तो जेवताना पाहत होता.
"सॉरी सर. बाद मे आऊँ?" त्ाने सांकोच करत फवचारलां.
"नाही! िाां ब!" नॅपफकनला हात पुसत पीएम खुचीतून उठले.

फमहीरकडे आले.
"आह! शुिा, फमट आवर् न्यू ररक्रुट फ्रॉम आयबी! फमहीर, नो वन नोज् अबाऊट! सो ही
कॅन वका अनॉनमिी! अँड आय अशोर यु! ही इज डु ईांग ग्रेट वका." त्ाां च्याकडे येणाऱ्या
शुिाला पीएम प्रसन्न मुखाने म्हणाले.
शुिा नाटकी हसला. चेहरा िोडा टें थड् झाला होता.
"लमिीर िे माझे लप्रन्सफंपल सेक्रेिरी आलण अत्यिंत ििळचे लमत्र लबपीन शुक्ला!" पीएमनी
पुढां एड केलां.
"िॅ ो!"शुक्लंा छद्मी स्स्मत करत फमहीरला म्हणाला.
"िॅ ो सर!" फमहीर स्स्मत करत त्ाला म्हणाला.
"कािी इन्फॉमेशन?" पीएमनी फमहीरला फवचारलां.
"येस सर!" सल्युट करून फमहीर पीएमना म्हणाला,
"सर, सगळ्ा फलांक्स अमेररकेशी जाऊन फमळतायत!"
मराठी जास्त कळत नसलां, तरी 'अमेररका' आफण 'फलांक्स' यावरून शुिाला काही
अांदाज बाां धणां सोपां होतां. आफण ते त्ानां केलां दे खील होतां.
"गुड!" पीएम म्हणाले.
"सॉरी सर, मुझे लगता है आपकी ये बाते गोपनीयता के चलते मुझे नही सुननी चाफहए।
और वैसे भी इमरजेंसी में मैं घर इन्फॉमा फकए फबना ही आया िा! कॉल करके आता हूां !"
"पर खानंा?" पीएम त्ाला म्हणाले.
"आपका लडस्कशन हो जाए, साि मे खाएगें।" शुिा हसत म्हणाला,

"आता हूां !" स्खशातून मोबाईल काढत घाईनेच तो बाहर गेला.
हे पाहून शक्तीच्या म्हणण्यात काही तथ्य आहे ही पीएम याां ची शांका बळावत गेली.
त्ाां नी फमहीरकडे पाफहलां. फमहीर दे खील त्ाां ना काय म्हणायचांय ते समजला, पण तो गप्प
राफहला.
परां तु पीएमनी तत्काळ मन:स्थिती बदलली.
"तू खूप धाडसी आहे . खूप उत्कषा करशील आयुष्यात! आफण तुझ्यामुळे आपला दे श!"
पांतप्रधान त्ाच्या खाां दा िोपटत म्हणाले.
"थँक्यू सर!" फमहीर आनांदाने उसळत म्हणाला.
पांतप्रधान पुनीत फचांतपल्ली त्ाच्यासाठी आदशा होते. आफण आज शक्तीमुळे आफण
त्ाहीपेक्षा स्वतःच्या कताव्यपारायणतेमुळे, प्रामाफणकपणामुळे आज तो स्वतःच्या मेंटॉर समोर
उभा होता. त्ाला काय प्रफतफक्रया द्यावी हे समजत नव्हतां...
"आय एम ए फबग िॅन ऑि यु सर! मी मागच्या इलेक्शन्सला माझां मत आपल्यालाच
फदलां होतां!" फमहीर उत्साहाच्या भरात बोलून गेला.
"म ा? पण मी तर या मतदार सांघात उभारलो नव्हतो!"
"नािी. पण मी माझां मत आपल्याला पाहूनच केलां होतां. म्हणून म्हणालो!" फमहीरने
आपली चूक सुधारली.
पांतप्रधान पुनीत हसले.
"म ा मालित नव्हतां आपल्याकडे प्रेफसडे स्पशयल इलेक्शन्सला सुरवात झाली आहे !"
त्ाां नी हे बोलून फमहीरची अजूनही होत असलेली चूक शुधारण्याचा प्रयत्न केला.

फमहीर चेहऱ्यावर प्रश्नफचन्ह घेऊन उभा होता. पीएम काय बोलतायत, म्हणजे त्ाां चा
नेमका रोख काय आहे हे त्ाला समजत नव्हते.
"माय बॉय आपण 'पालामेंटरी इलेक्शन्स्' भरवतो. मग तू मला फडरे क्ट मत कसां दे ऊ
शकतोस?"
"म्हणून तर मी इथे आपल्या पक्षातल्या उमेदवाराला मतदान केलां." फमहीर अजूनही
आपला मुद्दा स्पष्ट करत म्हणाला.
पांतप्रधान पुन्हा हसले. त्ाां चा मुद्दा अजूनही फमहीरच्या लक्षात आला नाही म्हणून त्ाां ची
ही प्रफतफक्रया होती.
"आलण तुम्ही त्ाां च्या कामापासून खूष आहात?"
फमहीर गप्प राफहला. पांतप्रधानासमोर त्ाां च्याच पक्षाच्या नेत्ाबद्दल वाईट कसां बोलणार
होता. त्ाां चा कुचकामीपणा तो कसां साां गू शकत होता. ते चुगली केल्यासारखां झालां असतां.
आफण बहुदा पांतप्रधानाां ना ते आवडलांही नसतां...

फतकडे कॉररडॉरमध्ये एकदम शेवटी जाऊन एजांट्सना ऐकू येऊ नये असा त्ाने िोन
लावला...
"शुिा स्स्पफकांग! आयबी एजांट अपॉईांटेड बाय पीएम, नोज् दॅ ट अमेररका इज फबहाईांन्ड्
फिस कॉस्पस्परसी. ऍज पर माय जजमेंट, ही फवल ररच यु सून!" एजांट्स त्ाच्यापासून बरे च लाां ब
असून तो खुसपुसल्यासारखा मोबाईलमध्ये बोलला.

"िाऊ डू यु नॉ दॅ ट?" िबात एका रूममध्ये बसलेल्या डॅ फनयलने खात्री करून
घेण्यासाठी फवचारलां.
"आय हॅ व हड्ा इट मायसेल्फ!" शुिा बोलला.
"व्हॉट आर् यु डु ईांग इन कोल्हापूर शुिा?" रागावलेला डॅ फनयलने स्वर िांड ठे वून
फवचारलां.
"पीएम िॉन्टे ड् सम क्लोलथिंग, सो िी आस््ड् िू लब्रिंग!" शुक्लाने सं्वत: ा खरिं िािणारिं
कारण सािं लगत िं.
"ओके. बि बी अ िक !" डॅ लनय

ािी ते पि िं. तरी तो इतका सािध िोता की त्याने

शुक्ला ा दे खी सािध रिाय ा सािं लगत िं!

"येस! आय फवल इां िॉमा यु टाईम टू टाईम. बाय!" शुिाने िोन कट केला.

इकडे आत खोलीत फमहीर व फवद्यमान पांतप्रधान याां चा सांवाद चालूच होता... पीएमनी
फवचारलेल्या प्रश्नावर, की 'फमहीर त्ाने मत फदलेल्या खासदाराच्या कामाने सांतुष्ट आहे ?' यावर
फमहीर गप्प राफहला होता... पीएम त्ाच्या चुप्पीवरून काय ते समजले होते.
"म ा तुझिं उत्तर फमळालां!" फवचारात मग्न फमहीरला पांतप्रधान म्हणाले.
"म्हणूनच मी म्हणा ो. एखाद्या पक्षाच्या पांतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण हे बघून कधीच
मतदान करू नका! आपल्या फवभागात कोण चाां गलां काम करू शकतां याचा फवचार करून
मतदान करा!

"आपल्या भागातील प्रत्ेक उमेदवाराचां चाररत्र्य पहा, त्ाची फनष्ठा पहा. कामाबद्दल,
जनतेबद्दल आस्त्मयता फकती आहे , त्ाला लोकाां बद्दल मग ते कोणत्ाही जाती, धमा, वणा,
कोणत्ाही आफिाक स्थितीतील असोत त्ाां च्याफवषयी समान प्रेम वाटतां का ते पहा. मग मतदान
करा. मग ते कोणत्ाही पक्षाचे असोत. जनसेवा करण्यासाठी तेच उत्तम आहे त!
"पिंतप्रधान फनवडण्याचां काम जनतेचां नाही. ते काम जनतेनां फनवडून फदलेल्या खासदाराां चां
आहे . तेच तुमचे प्रफतफनधी म्हणून पांतप्रधान फनवडतात. जर तुम्ही इिां योग्य प्रफतफनधी
फनवडलात, तर तो योग्य प्रधान फनवडे ल. जो पुन्हा कताव्य समाजसेवा म्हणून करे ल! म्हणून
कधीच पांतप्रधानाचा फकांवा मुख्यमांत्रीचा चेहरा बघून मतदान करू नका! समजलां!"
चेहऱ्यावरची प्रसन्नता लोपू न दे ता माननीय फवद्यमान पांतप्रधान फमहीरला लोकशाही व्यवथिा
सांक्षेपमध्ये समजावून साां गत होते.
"ि... हो सर!" आपली चूक लक्षात येऊन फमहीर कचरत बोलला.
मग पांतप्रधानाां नी एका फमत्राच्या खाद्याां वर हात ठे वावा तसा हात ठे वला आफण ते त्ाला
म्हणाले,
"आणखीन एक लक्षात ठे व, कधीच कुणाचा िॅन बनू नको! अशाने आपण आपली
सारासार फवचार करण्याची क्षमता गमावतो आफण आपल्या आवडत्ा व्यक्तीची प्रत्ेक गोष्ट
मग ती चुकीची का असेना दु लाक्ष करत जातो, फकांबहुना ती बरोबरच मानून स्वतःच त्ाचां
समिान करू लागतो. ती व्यक्ती सोडून आपण दु सरां काही बघतच नाही. मग कुणी त्ा व्यक्ती
फवरुद्ध योग्य टीका जरी केली, तरी आपण टीका करणारा फकती बरोबर आहे हे न बघता टीका
करणाऱ्यावर राग धरतो.
"आफण हे स्वतःसाठीही आफण समाजासाठीही पोषक नसतां. जरुरीचां नाही तुम्ही
कुणामागे गेलांच पाफहजे. मत दे ताना पक्ष, व्यक्ती बघू नका. तो योग्य आहे का याची चाचपणी
करा. मग मतदान करा. जर तुम्ही फनवडलेल्या लोकप्रफतफनधीकडून काही चुकत असेल तर

त्ाला प्रश्न करण्याचा अफधकार तुम्हाला आहे ! त्ाच्या चुकीच्या फनणायाची आलोचना
करण्याचाही अफधकार तुम्हाला आहे ! नोरण्यात त्रुटी असतील त्ाला सूचना करण्याची
जबाबदारी तुमची आहे ! स्वतःच त्ा चुकाां वर पाांघरून घालू नका.
"त्ामुळे तुमच्या प्रफतफनधीांना तपासत रहा. स्वतःला तपासत रहा. मत फदलां म्हणजे आपलां
काम सांपलां. आता पुढांची पाच वषे मी फनवडलेला व्यक्ती काय ते बघून घेईल आशा भ्रमात
राहू नका. सरकार कुचकामी ठरत असेल, तर जनतेला सूत्रे हाती घ्ावी लागतात. सो, नेहमी
डोळस रहा. फववेकबुद्धी जागी ठे वा!" पांतप्रधान फमहीरला सामान्यज्ञान दे त होते.
फमहीर आता खरां च डोळस होऊन ते ग्रहण करत होता.
"तुझ्या जवळच्या जेवढ्या लोकाां ना हे साां गू शकशील तेवढ्या लोकाां ना साां ग! त्ाां ना सजग
कर!" ते फमहीरला म्हणाले.
आफण ते हसले,
"चंू क आपल्या लोकाां ची नाही! आपल्याकडे नागररकशास्त्रच इनफमन पाच दहा
माकाा ला आहे . फशवाय आपले फवद्यािी िक्त माकाां साठीच तर अभ्यास करतात. काही नवीन
फशकण्यासाठी नाही! आफण म्हणून आपण फशकून अडाणी राहतोय!
"ज्ञान फमळवणां ही खूप रसभरीत आफण सूांदर गोष्ट आहे , पण हा आनांद आपले फवद्यािी
गमावतात. आपले फशक्षक सुद्धा त्ाां ना हे समजावून साां गत नाहीत आफण जागफतक स्पधेला
घाबरलेल्या पालकाां बद्दल तर न बोललांच बरां ..." पांतप्रधान हसत बोलत होते, पण दे शाच्या
भफवष्यच्या फचांतेने आलेली फनराशा त्ाां च्या चेहऱ्यावर स्पष्ट फदसत होती. ते पुढां म्हणाले ,
"आपल्याला िवां आहे , आधी उत्तम चररत्र फनमाा ण करणां! वैयस्क्तक स्वािाा तून दू र
झाल्याफशवाय आपण एक महान राष्टर नाही बनू शकत!"

"पण सर? बरे च लोक दे शाची काळजी आहे म्हणूनच तर त्ाां ना योग्य वाटणाऱ्या
पांतप्रधानपदाचा उमेदवार पाहूनच त्ाच्या पाटीला मतदान करतात. त्ाांना स्वािी कसां म्हणता
येईल?" फमहीर िोडा फवचफलत झाला होता.
"तू त्ातला आहे स!" पीएम हसत म्हणाले.
फमहीर काहीच बोलला नाही. त्ाला लाजल्यासारखां झालां...
"दे तो. या प्रश्ािं चिं पण उत्तर दे तो. बघ मी याां ना स्वािी फकांवा मूखा म्हणत नाही. मी याां ना
इनोसांट म्हणतो. पण माझ्या दृफष्टकोनात असे लोकच समाजासाठी जास्त घातक असतात.
आफण आपल्या समजाां ना ज्ञान समजून ते घमेंडी व उद्धट पण झालेले असतात. आफण पुन्हा
तेच; त्ाां ना जर खरां च समाजाची फचांता आहे ना, तर त्ाां नी त्ाां च्या त्ाां च्या फवभागातला योग्य
उमेदवार प्रफतफनधी म्हणून फनवडावा. कारण तुमचा तुमचा लिभाग डे व्ह प झा ा, तर पयाक याने
दे शच डे व्ह प िोई , एकिा पिंतप्रधान कािीच करू शकत नािी. त्या ा लततक्याच चािं गल्या
व काम करणाऱ्या सिकाऱ्यािं ची गरि असते म्हणून असे सिकारी सिंसदे त पाठिा. लिधायक
योग्यतेचे असती , तर ते आप ा नेता दे खी लततकाच योग्य लनिडती !"
फमहीरला पांतप्रधानाां नी साां फगतलेल्या गोष्टी समजल्या तर होत्ा, पण तो आश्चयाचफकत
होता. कारण दे शाच्या इफतहासात तो पफहल्याां दाच असा पांतप्रधान पाहत होता, जो 'मला मत
दे ऊ नका' असां म्हणत होता!
पण यामुळे फमहीरच्या मनात पुनीत फचांतपल्ली याां च्याबद्दल असलेला आदर आणखीच
वाढला व त्ासोबतच 'िॅन' असण्याची भावना मात्र लोप पावली...
"सॉरी सर! आफण िँक्यू!" फमहीरने दोन्ही भावना एकदमच व्यक्त केल्या. पूवी अांधपणाने
मतदान केल्याने मािी माफगतली आफण आत्ता पुढील मतदानासाठी स्वतः पांतप्रधानाां कडून
योग्य मागादशान फमळाल्याने आभार!

"तुला पाहून एक कल्पना सुचली!" पांतप्रधान चमकल्यासारखे एक्साईट होत म्हणाले.
"काय सर?" फमहीरने न राहून फवचारलां.
"मी लिचार करतोय, शाळे त सांफवधान फशकवणां कम्पल्सरी करावां!" पीएमनी सुचलेली
कल्पना बोलून दाखवली.
"िो पण त्ावर परीक्षा घे ऊन माक्सा दे वू नका. नाही तर मुलां पुन्हा माक्सासाठी ते वाचतील
आफण मूळ उद्दे श बाजूलाच राहील!" फमहीर स्स्मत करत म्हणाला.
आलण आपण हे बोलून प्रमाद केलाय हे अचानक त्ाला उमगलां तसा तो कचरला.
पण हे पाहून पांतप्रधानच खळखळू न हसले. कारण फमहीरचां बोलणां रास्त होतां! त्ाां चां
हसणां फमहीरची सूचना त्ाां ना पटल्याचां फचन्ह होतां.
"बरिं यंे आता. साां भाळू न रहा!" पीएम त्ाची पाठ िोपटत म्हणाले.
"िो सर!" लमिीर सल्युट करत म्हणाला.
आलण त्ाने दार उघडले. आपला िोन सांपवून पीए शुिा बाहे र दरवाजासमोर येऊन
उभा राफहला होता. फमहीरने स्स्मत करून त्ाां चाही फनरोप घेतला.
शुिा दे खील हसला, पण त्ाच्या नजरे त बेरकीपणा होता.
फमहीर फलफ्टमध्ये फशरला. फलफ्ट बांद झाली, तसा शुक्लंा पीएमच्या खोलीत फशरला
आफण आतून दार लावून घेतलां.

८. िवीि िारस्थाि (अ न्यू िॉप्लपिरसी)...

शक्तीची कािासाकी (आता शक्तीचीच) एका पेिरो पिंप ा ाग ी िोती...
"सािे ब लकती?" पेिरो भरणाऱ्या कमकचाऱ्यािं ने लिचार िं.
"फु करा!" शक्ती म्हणा ा.
त्या कमकचाऱ्याने शक्ती ा ििी तेिढी त्याच्या गाडीची िाकी भर ी. गाडीत पाच
ते

िोते, पण शक्ती ा िे काम कराििं

ागणार िोतिं, त्यासाठी त्या ा लकती लििं डाििं

िे त्या ा दे खी मािीत नव्हतिं. म्हणून त्याने सतरा ीिरची फ्यु

ीिर
ागणार

िॅ न्क पूणक भरण्याचा लनणकय

घेत ा िोता...
"अ ीकडे पेिरो

बरिं च मिाग िंय नािी?" फ्यु

लडिेन्सरच्या लडलिि

लडस्िेच्या

आकड्ािं िर निर ाि े ा शक्ती पालकिातून नऊशे साठ रुपये काढू न दे त त्या कमकचाऱ्या ा
म्हणा ा.
"िोणारच ना सािे ब. पेिरो च का? सगळिं च मिाग िंय. लतकडिं आखाती दे शािं त युद्धिं चा ू
आिे त, त्याची भरपाई आपण करतोय! या मिागाई पायी पुढल्या इ ेक्शन ा िे सरकार घरी
बसतिंय का नािी बघा!" कमकचारी िसत म्हणा ा.
"िोय!" शक्तीने िसत दु िोरा लद ा आलण त्याने गाडी बािे र काढ ी.
कमकचारी दु सऱ्या गाडीची िाकी भरण्यास पुढिं सरक ा िोता...

शक्तीची गाडी शहराच्या मध्य हायवेवर धावत असताना शक्तीला कॉल आला... त्ाने
बाईक बाजूला लावून कॉल घेतला.
"असाईनमेंट आली आहे . कम िास्ट!" डॅ फनयल बोलला.
"कुठे ?" शक्तीने फवचारलां.
"नाईि िब!" पलीकडील डॅ फनयलचा आवाज.
मग शक्तीची बाईक नाईट िबच्या फदशेने वळली...

येऊन थािं ब ी ती नाईट िबला. तो बाईकवरून उतरला आफण ज्या दोन - चार पायऱ्या
होत्ा त्ा चढू न आत गेला.
आत, दरवाजाजवळ एक माणूस िाां बला होता. हा या िबचा मॅनेजर. फदसण्यावरून
तरी ब्राऊन... शक्तीला पाहून त्ाने मागून येण्याची त्ाला खूण केली आफण तो त्ाला त्ाच्या
केफबनमध्ये घेऊन गेला.

केलबनमध्ये अक्षरशः अांधार होता. डॅ फनयल स्कॉचचा ग्लास घेऊन स्खडकीजवळ उभा
होता. त्ा स्खडकीला रोलर शटर कटा न्स बांद होते. पण त्ातून डोकावणारा सुयाप्रकाश
िटीांतून आत आल्याने तीव्र होत डॅ फनयलच्या मुखमांडलाला प्रकाफशत करत होता. डॅ फनयल
फडर ां क घेऊन उभा होता, पण त्ाने तो एकदाही ओठाला लावला नव्हता. त्ाच्यापासून िोडां
दू र पण त्ाच्याकडे पाहत पीएमला मारण्याचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती उभी होतीच.
मॅनेिर मागून शक्ती केफबनमध्ये प्रवेशला. मॅनेजर मग त्ाला डॅ फनयलला सुपूदा करून
केफबन बाहे र पडला. शक्ती िोडां पुढां चालत जात त्ाने शोडर होलस्टरला लावलेली त्ा

माणसाची हँ डगन काढू न त्ा माणसाकडे टॉस केली. त्ा माणसाने ती झेलली व आपल्या
िेझरच्या आत असलेल्या होलस्टर मध्ये खोवली.
ती व्यकं्ती फतिां असल्याने डॅ फनयलच्या त्ाला बोलावण्याचा अिा शक्ती उमगून होता,
पण तरी डॅ फनयलकडून काही फवचारणा होईना. तो रोलर शटरच्या िटीांतून बाहे र पाहत ग्लास
हातात धरून तसाच उभा होता...
"थँक गॉड! िायनली काम आलां!" शक्ती बोलणां चालू व्हावां म्हणून िोडां पुढां होत
म्हणाला.
"यु नो माय फ्रेंड! मी पण फपणां स्क्वट करायचां म्हणतोय. तुझां म्हणणां बरोबर आहे . कामां
मागी लावायची असतील, तर शुद्धीत रहाणां गरजेचां आहे !" डॅ फनयल बाहे र पहातच बोलला.
हातातील स्कॉचचा ग्लास उपडा करून त्ाने पायाां त फ्लोअरवर साां डवली.
केफबन खूप उां चीवर होतां. खालून जाणाऱ्या गाड्या, माणसां लहान लहान भासत होती...
"काय झा िंय डॅ न? काम काय आहे ?" शक्तीने गांभीर होत फवचारलां.
"तू प्राईम फमफनस्टरला भेटायला का गेला होतास?" डॅ फनयलने बाहे र पहात फवचारलां.
"नािी साां गू शकत!" शक्ती म्हणाला.
"का?" आवाजात जरब आणत पण बाहे र पहातच डॅ फनयलने फवचारलां.
"मी एक असॅफसन आहे ! आफण माझे काही फनयम आहे त!" शक्ती ठामपणे म्हणाला.
"आलण ते फनयम काय आहे त?"
"तू म ा काम दे णार असशील तर साां गेन!" शक्ती ठामपणे म्हणाला.
"बो !" डॅ फनयल स्खडकीतून बाहे र पहातच उद्गारला. तुला काम फमळे ल हा त्ाचा अिा
होता.

"ओके! माझा पफहला फनयम; मी माझ्या िायांट्सचे नाां व, त्ाचे काम फकांवा त्ासांदभाा त
कोणत्ाही प्रकारचे फसक्रेट शेयर करत नाही! फनयम दोन; काही झालां, तरी घेतलेले काम पूणा
करायचांच! मग त्ासाठी काहीही सॅक्रीिाईज करावां लागलां, तरी चालेल!"
"आलण फतसरा फनयम?"
"पलि े दोन्ही फनयम पाळणे!" शक्तीने भूफमका स्पष्ट केली.
"म्हणिे तू नािी साां गणार, की तू पीएमला का भेटायला गेला होतास?" शाां त स्वरात
डॅ फनयलने फवचारलां.
"नािी!" शक्तीचां दृढ उत्तर!
"सो बी लिथ इट!" म्हणत डॅ फनयल स्खडकी पासून दू र झाला,
"लमिीर म्हणून एक फसक्रेट एजांट आहे . तो माझ्यापयांत पोहोचला आहे !"
"िोऊन िाई !" शक्ती त्ाला पुढां काही न बोलू दे ता म्हणाला.
"गुड! पण तू जर पकडला गेलास, तर काय होऊ शकतां हे तू जाणून आहे स!" डॅ फनयल
शक्तीसमोर त्ाच्या नजरे त नजर घालून म्हणाला. ररकामा ग्लास अजूनही त्ाच्या हातातच
होता.
"यु नो माय मोरल्स! जीव जाईल, पण तुझां नाां व बाहे र काढणार नाही!"
"त्याबाबतीत मी तुझ्यावर फवश्वास ठे वतो. म्हणूनच तुला हे काम दे तोय!"
"त्याचा फोिो?"
"लमळे ल! आफण हा तुझ्यासोबत जाईल!" खोलीतील त्ा फतसऱ्या माणसाकडे ग्लास
असलेल्या उजव्या हाताने फनदे श करत डॅ फनयल शक्तीला म्हणाला. तोच ज्याच्या पासून
शक्तीने पांतप्रधानाां ना वाचवलां होतां.

"तुझा माझ्यावर अजून फवश्वास बसत नाही तर?!" शक्तीने नाराजी स्स्मत करत डोळे
खाली करत फवचारलां.
"अशा कामात स्वतःवरही फवशावस ठे वू नये!" डॅ फनयल बोलला,
"याचा तु ा बॅकअप म्हणून उपयोग होईल!" डॅ फनयल पुढां शक्तीला म्हणाला.
"िा!" शक्ती कीव करत हसला!
रागाची तीव्र रे षा त्ा माणसाच्या चेहऱ्यावर उमटली. तो शक्तीला मारण्यासाठी पुढां
झाला, पण डावा हात मधे घालून डॅ फनयलने त्ाला िाां बवलां. त्ा माणसाला डॅ फनयलचां
ऐकण्याफशवाय पयाा य नव्हता. फकांबहुना तो समोर असताना तर नाहीच! तो माणूस िाां बला.
मागे झाला.
"का? काय झा िं?" डॅ लनय ने शक्तीच्या डोळ्ाां त रोखत फवचारलां.
"तु ा याने ही चुगली तर केली, की मी पीएमला भेटलो. पण याने तुला हे साां फगतलां, की
तो फतिां काय करत होता?" शक्तीने पिेफटक हसत त्ाने डॅ फनयलला फवचारलां.
"त्या ा मीच पीएमच्या मागे पाठवलां होतां!" डॅ फनयल म्हणाला.
"फक्त एिढिं च?" शक्तीने फवचारलां.
आफण डॅ फनयलच्या कपाळावर आठ्या उमटल्या. त्ाने त्ा माणसाकडे पाफहलां,
"व्हॉि डीड यु डू दे अर?" डॅ फनयलने कठोर शब्दाां त फवचारलां.
"तो बो ंे ल असां वाटतां तुला? माणसाला दु सऱ्याच्या चुका फदसतात, पण आपले मोठे
गुन्हे सुद्धा फदसत नाहीत!" शक्ती हसतच होता.
"म्हणिे? काय के िंय यानां?" डॅ फनयल फचडून म्हणाला.

"िी िर ायडं् तू फकल द प्राईम फमफनस्टर!" शक्तीने त्ा माणसाची कृती फवफदत केली.
"व्हॉि?" डॅ फनयल अक्षरशः फकांचाळलाच!
"तु ा काय वाटतां, त्ाची गन माझ्याकडे कशी आली असेल? आफण याचा चेहरा कसा
सुजला असेल?" शक्तीने स्स्मत ओसरू न दे ता फवचारलां.
"तू अडि िंस त्ाला?"
"िो!"
"तुमचां काय चाललां आहे , मला माफहत नाही! मला ते जाणूनही घ्ायचां नाही! पण या ा
एवढीही अक्कल नाही, की याने जर पीएमला मारलां असतां, तर काय झालां असतां! आफण हा
मला बॅकअप दे णार! रे हने दो!" शक्ती पुन्हा हसला.
"आफण म्हणून तू त्ाला रोखलांस!"
"याप्!" शक्ती उच्चारला.
"मॅनेिर!" डॅ फनयल शक्तीच्या डोळ्ाां त डोळे घालून फचडून ओरडला!

मॅनेजर काय ते समजला होता. कारण येताना तो नम्याला केफबनमध्ये सोबत घेऊन आला
होता!
नम्या अस्वथि वाटत होती. फतच्या तोांडातील लाळ सुखली होती. फतची नजर कमजोर व
अांधुक झाली होती. शरीरी कृश फदसत होती. अांगावर पुरळ उठले होते. फशवाय फतच्या हृदयाचे
ठोके वाढले होते... रक्तदाब वाढला होता. कोणत्ाही क्षणी ती तोल जाऊन पडे ल अशी फतची
अवथिा होती. डोळे उघडे ठे वण्याचा ती मोठ्या कष्टाने प्रयत्न करत होती. मॅनेजरने फतला
दरवाजाला लागूनच असलेल्या खुचीवर बसवलां आफण तो फनघून गेला.

शक्ती गोांधळू न फतच्याकडे पाहत होता.
"पूर गला! नेहमी फडप्रेशन मध्ये असते. म्हणून फतला अँटीफडप्रेसन्ट घेण्याची सवय आहे .
फतने आज जरा डर ग बदलून बफघतलां. टर ायफसिीक अँटीफडप्रेसन्ट! याचा ओव्हरडोस खूप
िेटल असतो! तू येण्याच्या काही फमफनटां आधीच ही डोस घेऊन बसली आहे ... फतच्याकडे
िक्त िे न्टी फमफनट् स आहे त!" डॅ फनयल ररस्टवॉचवर नजर टाकत िांडपणे पण धमकीच्या सुरात
म्हणाला.
शक्ती अगदीच फवचफलत होऊन तो नम्याकडे पाहत उभा होता.
डॅ लनय ने ग्लास जफमनीवर सोडून फदला. शक्तीच्या व त्ाच्या पायाां च्या मध्ये पडून तो
िुटला. डॅ फनयलने शाां तपणे आपली पॅन्टेत खोवलेली 'ग्लॉक 19' बाहे र काढली आफण
नम्याकडे डोळ्ाां त आसवां घेऊन पहात उभ्या शक्तीच्या डोक्याला लावली!
"नाऊ िीक! आदर व्हाईस शी फवल लूज द चान्स ऑि फलफवांग!" डॅ फनयल शक्तीला
म्हणाला.
शक्ती अहाय्यपणे नम्याकडे पाहत होता...
"बोल! तू पीएमला भेटायला का गेला होतास?" शक्तीच्या डोक्यावर लावलेली गन त्ाच्या
डोक्यावर रूतवून डावीकडे उजवीकडे फिरवत डॅ फनयलने फवचारलां!
"िी इि माय िायांट!" शक्तीच्या डोळ्ाां तले पाणी क्षणाधाा त सुखले आफण डोळे पुन्हा
राकट झालेलां होते.
"काय काम आहे त्ाचां?"
"मी नाही साां गू शकत! िायांटची आयडें फटटी ररव्हील करून मी एक रूल मोडला आहे .
दु सरा नाही मोडणार!"

"आय नो, यु डू नॉट स्केअर् ऑि डे ि! पण तू िर बो

ा नािीस, तर पीएम मरे ! आय

नो यु डोन्ट वॉन्ट फहम टू डाय फसन्स ही इज युअर िायांट! बट नाऊ; ही फवल, इि यु ररमेन
क्वाईट! सो ओपन योर् माऊि!" डॅ फनयलने भुवया उडवत उपकार केल्यासारखी क्रूरतापूवाक
ऑिर फदली.
डॅ फनयलने धमकी दे ऊन शक्तीने तोांड उघडलां नाही! तो िक्त डॅ फनयलच्या डोळ्ाां त
जळजळीत नजरे ने पाहत राफहला.
"िीकअप बॉय! यु हॅव टू सेव योर् गला अलसो! सो स्टॉप वेस्स्टां ग टाईम!" कुटील
स्स्मताची लकेर ओठावर खेचत डॅ फनयल शक्तीला म्हणाला. त्ाची ग्लॉक अजूनही शक्तीच्या
डोक्याला होतीच!
"िर म ा तुझिं म्हणणां पि िं, तर मी तु ा माफ करे न!" डॅ फनयल पुढां शक्तीला म्हणाला.
शक्ती काही न बोलता शाां तच राफहला... दोन-तीन फमफनटां अशीच गेलीत...
मग डॅ लनयलनेच त्ाची गन खाली घेतली!
"आय ररस्पेक्ट युअर ओडीनन्स्! टे क हर् अँड फलव!" डॅ फनयल शक्तीला म्हणाला.
शक्ती िोडावेळ िाां बला. डॅ फनयल सत् बोलतोय का ते त्ाला पडताळू न पहायचां होतां,
पण डॅ फनयलने काहीच हालचाल केली नाही. म्हणून तो खरां बोलतोय याची त्ाला खात्री पटली.
आलण तो नम्याकडे धावला.
"तो लत ा खुचीवरून उभा करत असतानाच...
"सोमेश!" डॅ फनयल ओरडला.
शक्तीने त्ाच्याकडे पाफहलां. डॅ फनयलने त्ाच्या बीएमडब्ल्यूची चावी स्खशातून काढू न
त्ाच्याकडे िेकली.

"जॉईन मी लेटर् !" तो म्हणाला.
शक्तीने चावी झेलली होती. त्ाने नम्याला हातामध्ये उचलून घेतलां आफण तो केफबन बाहे र
पडला...
तक्षणी डॅ फनयल त्ा माणसाकडे वळला. डॅ फनयलच्या रागाची सीमा नव्हती! डोळे लाल
भडक झाले होते! त्ाने त्ा माणसाला पोटात जोराचा गुद्दा मारला. तो माणूस डॅ फनयलच्या
हातावर वाकला! डॅ फनयलने त्ाच्या कॉलरला धरून त्ाला वर केलां. तो माणूस वेदनेने
फवव्हळत होता!
"तु ा मी पीएमवर िक्त नजर ठे वायला साां फगतली होती! मग का त्ाला मारण्याचा प्रयत्न
केलास?" त्ा माणसाला अगदी तोांडाजवळ घेऊन डॅ फनयल ओरडला.
"मी मारणार नव्हतोच! पण फतिां या सोमेशला पाफहलां आफण मला वाटलां हा आफण पीएम
फमळू न आपल्याला सांपवतील. म्हणून..." तो माणूस खजील होत बोलला.
"मग या ा का नाही उडवलास? पीएमला टागेट करण्याची काय गरज होती?" डॅ फनयल
पुन्हा ओरडला.
"पीएमला मारलां असतां, तर फवषयच सांपला असता! म्हणून..."
"पुन्हा 'म्हणून'! स्वतःचां डोकां चालवणां बांद कर!" डॅ फनयल त्ा माणसाच्या तोांडावर िुांकी
उडवत ओरडला.
"पण जर पीएम मेला असता, तर सांसदे त त्ाचां कॅफबनेट फडसॉल्व्व्ह् झालां असतां! अशा
पररस्थितीत त्ाां चे एमपीज् खरे दी करून आपण सत्तेत येऊ शकलो असतो!" तो माणूस
म्हणाला.

"डू यू ररअली फिांक फिस इज दॅ ट फसांपल?! यु आर् सच अ मोरॉन!" असां म्हणत डॅ फनयलने
त्ा माणसाच्या बुद्धीची तुलना सात वषाां च्या बालकाशी केली होती!
डॅ फनयलने त्ा माणसाची वाढलेली केसां दोन्ही मुठीत आवळली आफण ती डोक्याच्या मागे
खेचली. त्ाबरोबर त्ा व्यक्तीचां डोकां डॅ फनयलने लावलेल्या जोरामुळे मागे गेलां... तो माणूस
कळवळला. शरीराने कणखर असलेल्या त्ाच्या डोळ्ाां त पाणी उभां राफहलां. वेदनेने त्ाने
डोळे घट्ट फमटू न घेतले होते. त्ामुळे ते पाणी त्ाच्या पापण्याां च्या कडाां नी बाहे र छलकलां आफण
कनपट्टी पासून खाली ओघळलां!
"तेिढा वेळ नाही आपल्याकडे ! फवसरू नको! प्रेफसडें ट त्ाां च्याच पक्षाचा आहे ! तो
त्ाां चीच आयडीऑलॉजी पाळतो! त्ाने एफमडीएट् ली एस्क्टां ग प्राईम फमफनस्टर अपॉईांट केला
असता आफण त्ावेळी त्ा मेम्बरला आपली मेजॉरीटी इन्स्टां ट्ली प्रुव्ह करणां शक्य झालां असतां!
नांतर त्ाां नी वेळ न लावता मेबी िुलटाईम प्राईम फमफनस्टर सुद्धा अपॉईांट केला असता! बट
अदरव्हाईज, दे अर इज ओपली फ्यू मांथ्स् लेफ्ट िॉर फद न्यू इलेक्शन्स्, केअर टे कर प्राईम
फमफनस्टर वुड हॅ व हँ डड् फद गव्हनामेंट फटल फद नेक्स्ट इलेक्शन्स!
"अँड आबाऊ ऑल; तू म्हणतोयस तसां झालां असतांच, तरी पुढच्या वषी जेव्हा पुन्हा
इलेक्शन्स लागतील. अशावेळी प्रामाफणक नसलेल्या उमेदवाराला कोण पुन्हा फनवडून दे ईल?
पुढील पाच वषा आपली वाया गेली असती. आफण आपण जे घडवून आणलां आहे त्ाला काही
अिा राफहला नसता! पुन्हा आपली सत्ता यायला अनेक वषे वाट पहावी लागली असती! म्हणून
तू म्हणतोस ते करून काही उपयोग नाही! त्ामुळेच तर पीएमला फजवांत ठे वून आपण पुढील
इलेक्शन्ससाठी पाश्वाभूमी तयार केली होती! कळलां???"
डॅ फनयलने अजूनच जोर लावून त्ाची केसां खेचली. तो 'कळलां' हे खूप मोठ्याने
फकांचाळला होता. जेणे करून तो जे बोलतोय ते त्ा माणसाच्या मनावर व पयाा यी बुद्धीवर
कोरलां जावां!

"पुन्हा आपलां डोकां चालवू नको! जेवढां साां फगतलां जातांय तेवढां च करायचां! मला माझा
कोणताही माणूस या प्रकरणात कुठे ही अडकू द्यायचा नाही! िॉर् मी, टाईट फसक्ररी इज फद
बेस्ट हाईड आऊट! अँड डोन्ट यु डे अर् टू युान इट!
"म्हणून तर मी प्रत्येक ररस्की कामासाठी बािे री माणसिं अपॉईिंि करतोय!"
डॅ फनयलने त्ा माणसाला मागे ढकललां. त्ाचां आधीच मागे वाकवलेलां डोकां दानकन्
त्ाच्या मागील फभांतीवर आदळलां!
"यु आर माय स्टे प ब्रदर् अँड फॉर दॅ ि ररिन, लथस िाईम आएम ेलििं ग यु गो! पुन्हा चूक
के ीस, तर लिििंत ठे िणार नािी!" डॅ फनयल लायटरने फसगार जाळत म्हणाला.

बाहे र डॅ फनयलची कन्वटीबल उभी होती. त्ाचे छत उघडे च होते. शक्तीने नम्याला
पॅसेंजर सीटवर बसवलां. दार बांद केलां आफण तो डर ायस्व्हां ग सीटकडे आला. त्ाची खूप गडबड
होत होती... तो दार न उघडताच उडी मारून गाडीत बसला आफण ती गाडी वेगाने
हॉस्स्पटलच्या रस्त्याला धावू लागली... त्ाचा वेग मोजण्याच्या पलीकडे होता...
िक्त ४.९ सेकांदात शून्य ते शांभर फकमी प्रती तास गाठणाऱ्या त्ा लाल बीएमडब्ल्यू
फसरीज - 'झी 4' मॉडे ल - 'एम 40 आय' चा प्रचांड वेग रस्त्यावरील बघणाऱ्याां च्या दृष्टी समोरून
क्षणाधाा त ती गाडी अदृश्य करून गेला...
गाडी अफसमीत वेगाने टर ॅ फिक मधून वाट काढत धावत होती. शक्ती डायस्व्हां गमध्ये
इतका प्रवीण होता, की एकाचवेळी तो नम्याकडे ही लक्ष दे त होता आफण त्ा भाऊगदीतून
गाडी दे खील काढत होता...

त्ाला फवचफलत म्हणता येणार नाही, पण तो िोडा फचांफतत नक्कीच होता...

ती बीएमडब्ल्यू हॉस्स्पटलच्या प्रवेशद्वाराच्या पायऱ्याां ना लागली. शक्ती उडी मारुनच
गाडीतून उतरला आफण नम्याच्या साईडला गेला.
एक कांपाऊांडर फतिून बाहे र येत होता.
"तुम्ही इिां गाडी पाका करू शकत नाही!" त्ाने ओरडून शक्तीला सूचना केली.
"लिला पोयजफनांग झालांय!" शक्ती दार उघडून नम्याला हाताां त उचलून घेत शक्ती फझटीने
ओरडला.
आफण नम्याला उचलून घेऊनच तो हॉस्स्पटलमध्ये पळाला. मागून तो कांपाऊांडर आत
आला. त्ाला ज्या कामासाठी जायचां होतां ते त्ाने लाां बणीवर टाकलां होतां. तो शक्तीच्या पुढां
जाऊन एक स्टर े चर घेऊन आला. त्ाच्या सोबत आणखी एक कांपाऊांडरला तो घेऊन आला
होता...
शक्ती पाशी येऊन त्ाांनी स्टर े चर िाां बवलां. शक्तीने गडबडीने नम्याला टर े चरवर ठे वलां.
स्टर े चर ओ.टी.कडे धावू लागले. शक्ती कांपाऊांडसा सोबत त्ा स्टर े चरला ढकलत होता...
"तू िा डॉक्टर साहे बाां ना घेऊन ये!" स्टर े चर घेऊन आलेला कांपाऊांडर सोबत आलेल्या
कांपाऊांडरला म्हणाला.
तो कांपाऊांडर स्टर े चर सोडून डॉक्टरच्या केफबनकडे धावला...
ऑपरे शन फिएटर बाहेर शक्तीला कांपाऊांडर िाां बवले. आफण तो एकटाच ते स्टर े चर
ढकलत आत घेऊन गेला.

काही वेळात डॉक्टर त्ाां ना बोलवायला गेलेल्या कांपाऊांडर सोबत आले. फवचफलत शक्ती
ओ.टी.कडे पाहत उभा होता. डॉक्टरनी त्ाला हाक मारली,
"एक्स्क्क्यूज मी!"
शक्ती त्ाच्याकडे वळला.
"काय झा िंय पेशिंिला?"
"अँिी ररलॅक्सटां टचा ओव्हर डोस झालाय!"
"ओके! काउां टरवर जाऊन प्रोफसजर पूणा करा."
शक्ती जागीच स्खळला होता.
"िा. फमस्टर नाईक. आम्ही आहोत काळजी घ्ायला. घाबरू नका. जा!"
शक्ती तेिेच िाां बला. डॉक्टरला समजलां, की त्ाला काही महत्वाचां बोलायचां आहे . सो हे
समजून डॉक्टरने सोबतच्या कांपाऊांडरला ओ.टी.त जायला इशारा केला.
"फशके. आत तयारी करा जा!" डॉक्टर कांपाऊांडरला बोलला.
कांपाऊांडर ऑपरे शन फिएटरमध्ये आत पळाला.
"पोफलसाां ना इां िॉमा करावां लागेल?" कांपाऊांडर गेल्याचां पाहून मग शक्तीने फवचारलां.
"मी तुम्हाला ओळखत नाही का? त्ाची काही गरज नाही. पण या आहे त कोण?"
"महत्वाच्या साक्षीदार आहे त. मी तुम्हाला यापेक्षा जास्त काही साां गू शकणार नाही! पण
स्िज माझी खरी ओळख पेशन्टला फकांवा इतर कोणालाही कळू नये ही फवनांती आहे ." शक्तीने
याचना केली.
"नािी कळणार!" डॉक्टरने आश्वस्त केलां.

"थँक्स!" शक्ती कृतदनतेने म्हणाला,
"आणखी एक फवनांती होती..." तो सांकोचत बोलला.
"बो ंा ना."
"मी ररजाईन केलां असलां, तरी आता पोफलसाां साठीच काम करतोय. पण पोलीस इिां
आले, तर माझा एक मोठा िॅन खराब होईल म्हणून पोफलसाां ना इिां प्रोटे क्शनसाठी मी बोलवू
शकत नाही. स्मिि तुम्ही दे खील पोफलसाां ना काही कळवू नका. िक्त तुमच्या फसक्युररटीला
सावध रहायला साां गा!" शक्तीने फवनांतीचा सुरात सूचना केली.
"तुम्ही फनफश्चांत रहा नाईक!" डॉक्टरने शक्तीला आश्वासन फदलां.
व शक्तीची नकळतच मान डोलली आफण त्ाचे पाय ररसेप्शनकडे वळले...

ररसेप्शन काऊांटरवर शक्तीला फदलेले काही पेपसा सोमेश राजमाने म्हणूनच त्ाने साइन
केले. सोमेशच्या नाां वे बनवलेल्या काडा ने पेमेंट केलां. पेपसा ररसेप्शफनस्टला परत करत
असतानाच शक्तीचा िोन घणाणला.
"फोन नॉट अलाव्हड् !" ररसेप्शफनस्ट पेपसा गोळा करत हळू आवाजात दटावत म्हणाली.
"सॉरी!" म्हणत शक्तीने मोबाईल पाफहला डॅ फनयलने फदलेल्या मोबाईलवर डॅ फनयलचा
िोन आला होता. त्ाने वॉल्युम बांद करून िोन चालूच ठे वला...
" िकरात लवकर पोफलसाां त ररपोटा करा!" ररसेप्शफनस्ट शक्तीला म्हणाली. फतचे हात
पेपसा िाईलला सेट करत होते.
"िंो!" म्हणून शक्ती बाहे र पडला.

बाहे र येऊन शक्तीने डॅ फनयलचा कॉल घेतला...
"िाईम िॉर द जॉब!" त्ा बाजूने डॅ फनयल बोलला.
"प्रॉलमस मी तू नम्याला काही करणार नाहीस!" शक्ती त्ाला म्हणाला.
"लत ा काही करायचां असतां, तर मी तुला फतला वाचवूच फदलां नसतां..." डॅ फनयल उच्चारला.
शक्ती तसाच गाडीत बसला. आफण गाडी िबकडे परतीला लागली...

पांतप्रधान पुनीत फचांतपल्ली याां चे फप्रस्न्सपल सेक्रेटरी फबपीन शुिा याां ची पांतप्रधान याां च्या
रूमला लागूनच असलेल्या अलीकडील रूममध्ये सोय केली होती.
त्ाचा उजवा कान मोबाईलला लागला होता.
"आय फवल टर ाय! बट कान्ट गॅरांटी यु!" तो म्हणाला आफण फवचार करू लागला...
त्या ा कािी सुचलां. तो उठला आफण खोली बाहे र पडला...

कोररडॉरमध्ये डावीकडे काही अांतर चालून तो पीएमच्या खोली समोर उभारला. त्ाला
पाहून काही न बोलता इजांट्स कडून दार उघडलां गेलां.
तो खंोलीत प्रवेशला. पीएम लाईव्ह कॉन्फरन्समध्ये होते. ते पाहून तो िबकला. पीएमची
त्ाच्यावर नजर गेली. त्ाां नी हात करून 'पाच फमफनटां ' असां दशावून तोच हात सोबतच्या सोिा
चेअरकडे केला. हा बसण्यास फनदे श होता.
'िाि बघतो!' अशी शुिाने पीएमला खूण केली आफण तो दारापाशीच मागे हात बाां धून
उभारला. मग काही महत्वाचां जाणून,

"आईल् जॉईन यु लेटर् !" म्हणत पीएम याां नी लाईव्ह कॉन्फरन्स कॉल कट केला.
"आओ बैठो। बोलो!" पीएम शुिाला म्हणाले.
पीएमच्या आग्रहावरुन शुिा त्ाां च्या बाजूला जावून बसला.
पण तो काही बोलला नाही.
"बो ो शंु िा। कोई फदक्कत है ?"
"एक्चुअ ी सर, आय फिांक वी मस्ट टे क एन आय न दॅ ट एजांट!"
"व्हाय? यू डोन्ट टर स्ट फहम्?"
"मुझे वह िोड़ा डाउटिुल लगा!"
"क्योां? ऐसा क्योां लगा तुम्हे?"
"वह नया है ! फिर भी, उसका कोई तो रे कॉडा होना चाफहए! पर आप ने कहाँ , की उसका
कोई रे कॉडा है ही नहीां! इसफलए..."
"िि इसल ए, की मैंने ही आयबी को उसका कोई रे कॉडा न बनाने के फलए कहा िा!
ताफक मैं उसका स्टे ल्थली उपयोग कर सकूां!"
"पर लफर सर, क्रॉस चेफकांग तो करनी पड़े गी!"
"तुमको इतना क्योां उसपर सांदेह हो रहा है ?"
"क्योांफक उसने फलांक्स अमेररका से जुड़ रहे है ऐसा कहा, पर कोई प्रमाण नही फदया, जो
उसकी बातोां का समिान करते हो।"
"िब तुम यह कह रहे हो; मुझे भी ऐसा लग रहा है ..." पीएम फवचार करत म्हणाले,
"तो तुम करना क्या चाहते हो?" त्ाां नी शुिाला फवचारलां.

"मैं उसकी िोड़ी जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूां !"
"तो करंो! पर तुम यह करोगे कैसे?"
"प्रायव्हे ट इन्वेस्स्टगेटर को हायर करना होगा!"
"पर क्या तुम यहाँ फकसी को जानते हो?"
"निीिं! पर मुिंबई मैं पहचान हैं ! उसे मैं बुला सकता हूां ! पर इसके फलए मुझे उस नए
आयबी ऑफिसर का िोटो चाहीए होगा। प्र उसका तो कोई ररकॉडा ही नहीां हैं ।!"
"यह तो कोई समस्याही नहीां हैं ! तुम वह बात छोड़ो! िोटो तुम्हे फमल जाएगा! जाओ
आराम करो!"
"ठीक है सर!"
शुिा उठून गेला.
दार नीट लागल्याचां जागेवरूनच कन्फमा करून पीएमनी एसपी सारां ग गोखलेला एसपी
ऑफिसमध्ये कॉल केला.
"िॅ ो एसपी, पीएम बोलतोय."
"िय लििं द सर."
"िय लििं द! तुमचा तो ऑफिसर... फमहीर! त्ाला कॉलवर घ्ा!"

"िो िो सर!" एसपी गडबडीत बोलला आफण त्ाने जाग्यावरूनच हाक मारली,
"लमिीर!"
त्ाचा आवाज फमहीर पयांत गेला, की नाही माहीत नाही, पण एक कॉन्स्टे बल आत आला.

"फमहीरला बोलाव. अजांट आहे म्हणावां!" एसपी गडबडीतच.
"िो साहे ब!" कॉन्स्टे बल बाहे र पळाला.

कॉन्स्टे बल फमफहरच्या डे स्कपाशी आला.
"एसपी सािे बािं नी बोलावलांय" तो कामात व्यस्त फमहीरला म्हणाला.
"का?" फाई पाहतच फमहीरने फवचारलां.
"अजांट आहे म्हणाले. चला लवकर!" कॉन्स्टे बल त्ाला बोलला.
फमहीरने वर पाफहलां, पण कॉन्स्टे बलकडे नाही. काही तरी त्ाला स्टर ाईक झालां असावां.
तो तक्षणी उठला आफण त्ाने एसपीच्या केफबनकडे कूच केली.

केफबनच्या दार उघडून,
"मे आय?" िोन धरून बसलेल्या एसपीला फमहीरने फवचारलां. तो बोलतोय असां वाटू न
त्ाने हळू आवाजात फवचारलां होतां.
"ये! तुझा कॉल आहे !" एसपी लँडलाईनचा हँ डसेट फमहीरकडे समोर करत म्हणाला.
फमहीर प्रश्नफचन्ह चेहऱ्यावर घेऊन ररफसव्हर घेतला,
"हॅ लो?" तो पुढे कोण आहे याचा अांदाज घेत म्हणाला.
"पीएम बोलतोय!" पफलकडून आवाज!
"िय लििं द सर!" फमहीर तशातशी सल्युट करत एक्सायटे ड्ली म्हणाला.

"िय लििं द! आपली योजना वका होते आहे . जरा शक्तीसेनला कॉन्फरन्स वर घेता?" पीएम
म्हणाले.

"िो सर!

गेच घेतो!" म्हणत फमहीरने ररफसव्हर मोबाईल स्खशातून काढला आफण

शक्तीचा मोबाईल शोधू लागला.
शक्तीचा मोबाईल नांबर सापडल्यावर त्ाने मोबाईल डे स्कवर ठे वला आफण
मोबाईलमध्ये नांबर बघून त्ाने लँडलाईनचा डायल पॅड खटकवला...

शक्ती नाईट िबकडे डर ाइव्ह करत होता... त्ाचा स्वतःचा मोबाईल वाजला...
त्याने मोबाईल काढू न पाफहला... कोल्हापूर एसपी हे डक्वाटा रचा नांबर त्ाला अनोळखी
नव्हता.
त्याने लगेच गाडी बाजूला लावली. कॉल ररफसव्ह केला.
"िॅ ो?" तो मोबाईलमधून बोलला.

"सर, लमिीर बोलतोय. दु सऱ्या लाईनवर पीएम आहे त!" फमहीर शक्तीला म्हणाला.

"गुड इलिलनिंग सर!" शक्ती िेट पीएमशी सांवाद साधू लागला.

"गुड इफवफनांग! फमस्टर शक्ती, तुम्ही तुमचा पॉईांट प्रुव्ह केला आहे . शुिा परपेटरेटसांना
फमळाला आहे ! काय तुम्हाला अजून हे कांटीन्यू ठे वायचां आहे ? कारण तो मला फमहीरचा िोटो
मागतोय! कशासाठी ते मी तुला साां गण्याची गरज नाही!" पीएम गांभीरपणे म्हणाले.

"िो सर! कारण एका मु लीचा जीव धोक्यात आहे ! फतला मी कुठे सेि जागी पण पोहोचवू
शकत नाही, कारण ती आत्ता हॉस्स्पटलमध्ये आहे ... वी हॅ व टु डू फिस! सॉरी फमहीर, पण
आपल्याला आपल्या िॅ नला मूव्हऑन करावां लागेल..." िुटपाठच्या कडे ला लागलेल्या गाडीत
बसून शक्ती बोलत होता.

"कािीच प्रॉिेम नाही सर! मला तुमच्यावर फवश्वास आहे !" फमहीर धाडस दाखवत
म्हणाला.

"म ा तु ा खरां च फहट करावां लागेल!" शक्तीने त्ाला फवचार बदलण्याची एक सांधी फदली.

"मी पुन्हा तुम्हाला हे च साां गेन सर, आय टर स्ट यु!" फमहीरने शक्तीला फचांतामुक्त करण्याचा
प्रयत्न केला.

"ठीक आहे तर मग मला िोटो पाठवून दे !" पीएम मध्येच बोलले.

"तु ा लोकेशन पण साां गावां लागेल. एक काम कर, फोिो पाठवून लगेच तूच पीएम
सराां च्याकडे जा. त्ाां ना साां ग, की त्ाां च्यावर हल्ला करणाऱ्या माणसाच्या तुला काही फलांक्स
फमळाल्या आहे त आफण त्ा आधारावर तू फसराज नाईट िबवर त्ाची शहफनशा करायला
जाणार आहे स!" शक्ती त्ाला म्हणाला.

"पण का सर?" फमहीरने फवचारलां.

"त्यािं चिं काम सोपिं करतोय! नािी तर तुला शोधायला त्ाां चा वेळ जाईल आफण पयाा याने
आपलाही!" शक्ती म्हणाला.

फतकडे पीएम शक्तीच्या या अघोरीपणावर अक्षरशः फचांफतत होत चालले होते,
"िाां ब शक्ती! तू असां काही करू नको! आपण शुिाला ताब्यात घेऊ. त्ाच्या थ्रू आपण
सगळ्ा कुलघातकाां पयांत पोहोचू!" काळजीत पडलेले पांतप्रधान शक्तीला िाां बण्यास साां गत
होते...

"ते तर करायचां आहे च सर! पण शुिा तर एक पॉन आहे ! सो डज दॅ ट डॅ फनयल! एक
मोठां फचत्र आपल्या समोर खुलां व्हायचां असेल, तर आपल्याला मुख्य सूत्रधाराां पयांत पोहोचावां
लागेल. आपल्याला अांदाज आहे या मागे कोण असू शकतात, पण त्ाां च्या आयडें फटटीज्
ररव्हील झाल्याफशवाय आपल्याकडे फ्रुफ्स् असणार नाहीत. आफण प्रूि फशवाय आपण काही
करू शकणार नाही! ते फमळवण्यासाठी मला डॅ फनयलच्या गुडबुक्समध्ये रहावां लागेल. आफण

यासाठी मला त्ाचा फवश्वास फमळवायला हवा. हे करणां गरजेचांच आहे . म्हणून घाई करून
चालणार नाही!" शक्ती पीएमना समजावत होता.

मग पीएम दे खील हतबुद्ध झाले,
"डु एज यु फवश्! फमहीर, हॉटे लच्या नांबरवर िोटो िॅक्स करा!" पीएमनी िोन कट केला.

"लमिीर, िोटो पाठव! आपला एझझेक्युशन पॉईांट असेल, दसरा चौक! रात्री एक वाजता!"
शक्तीने इन्स्टर क्शन दे ऊन कॉल ठे वला आफण गाडी परत मागाा वर पळू लागली...

लमिीरने सेकांदाचा वेळ न लावता मोबाईलमधून त्ाचा िोटो शोधला. आफण त्ाने
एसपीच्या फप्रांटरशी मोबाईल िुटूिने कनेक्ट करून फप्रांट काढली. दरम्यान त्ाने पांतप्रधान
उतरलेल्या हॉटे लच्या वेबसाईटवर जाऊन हॉटे लचा िॅक्स नांबर घेतला आफण जशी फप्रांट
फनघाली, तशी एसपीच्या िॅक्समशीन वरूनच ती फप्रांट िॅक्स केली.
वास्तफवक मे थ्रूही तो िॅक्स करू शकला असता, पण काही पुरावा मागे रहायला नको
म्हणून पांतप्रधान याां नी हा मागा अवलांबला होता...
एसपी नुसता बघत होता, फमहीर काय काय करतोय... जे चाललेलां त्ात एसपी कुठे
स्खजगणतीतही नव्हता. फमहीरने दे खील अनावधानानेच त्ाची परवानगी न घेता सगळां काम
पार पडलां होतां. आफण एसपी बोलणार तरी काय होता... स्वतः पांतप्रधान याां चा िोन येऊन ते
फमहीरशी वैयस्क्तक बोलल्यानांतर... तो फबचाऱ्यागत िक्त पाहत होता.

काम पूणक झाल्यावर फमहीरने फनघण्याची परवानगी घेण्यासाठी त्ाने एसपीला सल्युट
ठोकला, तेव्हा कुठे एसपी फमहीरच्या बुटाच्या आवाजाने भानावर आला...
"ििं !" तो एवढां च हुां कारला.
तशी फमहीरने केफबन सोडली. एसपी पाहत होता िक्त...

प्राईम फमफनस्टरनी ररसेप्शनला िोन घुमवला.
"हा, एक िॅक्स येईल तो माझ्या रूममध्ये आणून द्या!" ते सूचना दे त म्हणाले.

काऊांटरवर असलेली ररसेप्शफनस्ट कॉडलेसवर बोलत होती. फतचां लक्ष फप्रांट होणाऱ्या
िॅक्सवरच होतां.
"िो सर एक फॅक्स आली आहे . पाठवते." पफलकडून गोड आवाजात ररसेप्शफनस्ट
म्हणाली.
"थँक्स!" पफलकडून पीएम बोलले आफण िोन कट झाला.
ररसेप्शफनस्टने कॉडलेस ररिेस केला आफण जवळू न एका पॅसेंजरचे लगेज घेऊन
जाणाऱ्या बेलबॉयला हाक मारली.
"रिी!" लगेज नेणारा बेलबॉय आवाजाने िबकला.
"िी मॅम?"
"रूम पांधरामध्ये ही फप्रांट दे ऊन ये!" ती बेलबॉय सोबतच्या नव्या गेस्टकडे वळली,
"सॉरी सर िॉर इां कफवफनयन्स, इट् स अजांट आयल् गेट यु अनादर हे ल्पर!"

"इट् स ऑल राईट!" तो गेस्ट हसून म्हणाला. त्ाची सांमती फमळताच रवी या वेलबॉय ने
"सॉरी!" म्हणत त्ाचे सामान खाली ठे वले व ती फप्रांट घेऊन पळत फलफ्टमध्ये फशरला.
ररसेप्शफनस्टने जवळील बेल वाजवली. तो आवाज ऐकलेला आणखी एक बेलबॉय
फतच्यासमोर हजर झाला.
"सािे बािं चिं समान त्ाच्या खोलीत पोहोचवा!"
"होय मॅडम!" म्हणत त्ाने वाटे तच पडलेलां सामान उचललां.
"या सािे ब!" तो म्हणाला आफण दु सऱ्या फलफ्टकडे गेला.
तो काय म्हणाला ते गेस्टला समजलां नसलां तरी बेलबॉयची कृती पाहून तो समजला होता.
तो त्ाच्या मागून गेला.

फलफ्ट येऊन िाां बली, रवी नाां वाचा तो बेलबॉय फलफ्टमधून बाहे र आला तो िेट पांधरा
नांबरच्या खोली जवळ.
"अिंदर के साहाब को दे ना है ।" तो बाहे र तैनात एजांट्सना म्हणाला.
"त्याने समोर धरलेली फप्रांट एका एजांटने हाती घेऊन पाफहली. तो त्ा फप्रांटवर छापलेल्या
माणसाला ओळखत होता. पीएम याां ना तो भेटून गेला होता ना... एजांटने ती फप्रांट ठे वून घेतली
आफण रवीला जाण्यास खूण केली.
रवीची फलफ्ट खाली गेल्याचां पाहून फप्रांट घेतलेल्या एजांटने दार उघडलां.

"मे आय सर?"

बातम्या पाहत पीएमनी त्या एििंि ा आत येण्याची मानेनेच खूण के ी.
"बे बॉय आथक्ड् मी िु लगव्ह इि िू यु!" एजांट म्हणा ा.
"येस आय िॉन्टे ड दॅ ि!" पीएम त्या ा म्हणा े.
एििंिने पुढिं िोऊन ते लप्रिंि पीएम याां च्या िाती सोपि िं, ज्यािर लमिीरचा फोिो िोता.
"और िरा शुक्ला को बु ा ो!" फोिोिर निर िाकत पीएम एििंि ा म्हणा े.
"येस सर!" म्हणून तो बािे र गेला.

पीएम पाहत असलेल्या बातम्या मोठ्या फवफचत्र होत्ा...
बातमी दे णारी वाताा हर बोलत होती,
"आमच्या फहां दी माध्यमाां च्या िाती आ ेल्या सूत्राां नुसार पांतप्रधान अचानक कुठे तरी गायब
झाले आहे त! अटकेला सामोरे जायला लागू नये म्हणून त्ाां नी पलायन तर केलां नसेल..."
आफण असां बरां च काही ती वायिळ बडबड करत होती...
"का पयांत ही आफण फहचां चॅनेल माझ्या प्रत्ेक फनणायाचां कौतुक करत होती आफण आज
मलाच बदनाम करत आहे त. वारां उलटां व्हायला लागलां, की पक्षी दे खील वाट बदलतात हेच
खरां ..." पीएम तेलगूमध्ये स्वतःशीच हसत म्हणाले.

कोररडॉरमध्ये एजांट खोलीबाहे र पडला तसा तो खोली नांबर चौदाला गेला. त्ाने दारावर
नॉक केलां. काहीवेळाने दरवाजा उघडला गेला. समोर शुिा.
"पीएम सर इज् एक्स्पेस्क्टां ग यु सर!" तो शुिाला म्हणाला.

"कलमिंग!" शुिा म्हणाला.
आफण त्ाने एजांटला पुढां होण्यास खुणावलां. ते बघून एजांट त्ाच्या जागी परतला.
शुिा त्ाच्या रूमबाहेर आला व दार लावून घेऊन तो पीएमच्या रूमसमोर उभारला.
त्ाच्यासाठी दार उघडलां गेलां.
तो आत प्रवेशकताा झाला.

"आओ शुिा; आओ! ये रही तुम्हारी तस्वीर! अब करो जो इन्वेस्टीगेशन करना है ! पर
मैं तुमचे बता दू ँ ; लड़का वफ़ादार है ।"
"िि तो मैं भंी मानता हूँ सर, पर इस फसच्युएशन में एफतयात तो बरतनी ही पड़े गी!"
पीएम समोर टे बलवर पडलेली फप्रांट घेत शुिा म्हणाला.
"सही है । जो करना है जल्दी करो. ये िोडी दे र मे फमलने आने आने वाला हैं ! मुझे
इन्वेस्टीगेशन में दे री नहीां चाफहए! अगर ये रुक गया तो इन्वेस्टीगेशन रुक जाएगा!" पीएम
चेहऱ्यावर खरां च गांभीरता आणत म्हणाले.
"िी सर!" गांभीरता लक्षात आल्याचा आव आणत शुिा बोलला.
"और एक बात; मैं कहा हुँ फकसी को पता ना चले इसफलए ये काम तुम्हे बता रहा हूँ !
"हमारे बारे में जो भी चॅनेल्स अिवाह िैला रहे हैं , उन्हें इन्फॉमेशन अँड ब्रॉडकास्स्टां ग
फमफनस्टर ी से कहके अन्सटा न डे ज् के फलए अजांट िॅक आऊट करावा दो!" पीएमनी िमाान
काढलां.
"पर सर, फिस इज नॉट गुड़ फ़ॉर फडमॉक्रेसी! हम ऐसा नहीां कर सकते!" शुिा तात्काळ
सांभ्रफमत होत बोलला.

"चॅनेल्स खरीद सकते िे? खरीदे िे ना? चार साल हमारे गुनगान गाते िकते नहीां िे ये
मीफडयावाले. शुिा, अब इन्हें फदख रहा है , ये अपनी तरफ़ से हमारे फलए फकतना भी जोर
लगा ले; हम नहीां रहनेवाले! इसीफलए इनकी बोली बदल गयी!" पीएम दात ओठ खात म्हणाले.
"पर सर िमने ऐसा फकया, तो सब समझेंगे फक वे लोग जो बोल रहे है , वो सच है !" शुिा
पुन्हा समजावत बोलला.
"शुिा, इन्फॉमेशन ब्रॉडकास्स्टां ग फमफनस्टर से अगर तुम बात नहीां करना चाहते, तो मैं
करता हूँ ! मैं इस तरि जूठ िैलने नहीां दे सकता!" असां धमकावत पीएमनी ररफसव्हर तातडीने
कानाला लावला.
"निीिं सर मैं दे खता हूँ !" शुिाने इच्छा नसताना पीएमनी साां फगतलेलां काम आता हाती
घेतलां.
पीएमनी रागाने आपटत िोनचा ररफसव्हर ररिे स केला. शुक्लंाने आपली रूम गाठली.

शुिाच्या रुममध्ये, त्ाने फप्रांटचा िोटो काढला आफण तो डॅ फनयलला व्हॉट् सएप केला.
एवढां च करून तो िाां बला नाही. त्ाने डॅ फनयलला िोन केला,
"डॅ लनय आय हॅ व सेंट द िोटो ऑि दॅ ट आयबी ऑफिसर! स्िज लूक अफ्टर् फहम."
त्ाने डॅ फनयलच्या उत्तराची वाटही न पाहता कॉल कट केला.

इिां, पीएम याां च्या खोली बाहे र फमहीर येऊन िाां बला होता. आता त्ाला अडवण्याचा
प्रश्नच नव्हता. एजांट्सनी दार उघडून त्ाला डायरे क्ट एक्सेस फदला.

आत तो सल्युट करून उभा राफहला.
"एक लमलनि!" पीएम समोर उभ्या फमहीरला म्हणाले.
त्ाां नी ते बसलेल्या सोफ्याच्या साईड टे बलवर असलेला कॉडलेस उचलला व
ररसेप्शफनस्टला कॉल लावला...
"रूम नांबर चौदाला जोडा!" काही क्षण िाां बून मग...
"शुिा जरा मेरे रूम में आओ!"

िोड्यावेळाने जेव्हा दरवाजा उघडला जातोय असां लक्षात आल्यावर पीएम फमहीरला
बोलले,
"तो तुम्हे पक्की ख़बर है?"
"िाँ सर, एकदम पक्की! आप पर हमला करनेवाला जेसन गाफसाया नाम का आदमी हैं !
यह इसका असली नाम तो नहीां हैं , पर अभी वह इसी नाम से ऑपरे ट होता है !"
"क्या वह अब भी यहाँ कोल्हापुर में हैं ?"
"यकीनन! िि रात साढ़े नौ - दस के दरम्याां फसराज नाइट िब में होगा ऐसी पक्की
इां िॉमेशन है ! रातभर वह वही रे हनेवाला हैं ! सो मैं दे ढ़ बजे वहाँ रे ड करू
ँ गा! उसे और उसके
कम्पॅफनयन्स को वही ख़त्म कर दू ँ गा!"
शुिाला शब्द अन् शब्द कळावा यासाठी पीएम व फमहीर याां नी मुद्दाम फहां दीत सांवाद
साधला होता! पण ही गोष्ट शुिाच्या लक्षात आली नाही. कारण तो गुन्हेगाराां ना फमळालेला
आहे असा याां ना त्ाच्यावर सांशय आहे हे शुिाला माहीत नव्हते. म्हणून त्ाने गािील रहात

याकडे लक्षही फदले नव्हते, की आधीच्या भेटीत 'मराठी'त बोलणारे दोघे आत्ता 'फहां दी'त बोलत
होते...
"ठीक आहे तू येऊ शकतोस, पण जे करशील ते जीव साां भाळू न!" पीएमनी फमहीरला
ताकीद फदली!
"येस सर!" तो सल्युट करून फनघाला.
मागे शुिा उभा होता. करड्या नजरे ने फमफहरकडे बघत होता. तो समोरच असल्याने
फमफहरने त्ाला ग्रीट केलां...
"गुड नाईि सर!" फमहीर स्स्मत करून म्हणाला.
"गुड नाईट!" शुिा बेरकीपणे नजरे नेवरच्या कडाां नी पाहत म्हणाला.
ही शुभेच्छा त्ाने कशा सांदभाा त फदली होती हे फमहीरच्याही लक्षात आलां होतां, पण तो
तसां चेहऱ्यावर न दाखवता मुखावरचां स्स्मत तसांच ठे वून शुिाला क्रॉस करून बाहे र गेला.
"आओ शुिा!" फमहीरकडे मागे पाहत असलेल्या शुिाला बसल्या जागेवरून पीएम
म्हणाले.
"आपने बुलाया सर?" समोर पीएमकडे पाहत चेहऱ्यावरील भाव बदलत शुिाने
फवचारलां.
त्यािेळी िर एखादा कफमफलयन सरडा फतिां असता, तर शुिाला पाहून त्ालाही
शरमल्यासारखां झालां असतां...
"जरा टॅ क्सेस् के बारे में हम जो नया फबल लाने की सोच रहे है , उसके जरा अपडे ट्स
दे ख लो। हमारे सारे इकॉनॉफमकल एडव्हाईजसा ने फबल पढ़कर कुछ सुचनाएँ दी हो, तो वह

मुझे पढ़ने को दो. और एक बात, अपोफजशन के नारायण चटोपाध्याय जी से भी मैंने उसपर
राय माां गी िी। क्या उन्होांने कुछ फटपण्णी की है क्या वो भी जरा चेक कर के बताना!"
"ठीक है सर!" शुिा जाण्यास वळला.

"क्या तुमने पसानल आय से कॉन्टॅ क्ट फकया?" जाणाऱ्या शुिाला पीएमनी
चाचपण्यासाठी फवचारणा केली.
"िी सर!" परत पीएमकडे वळत शुिा म्हणाला.
तो खोििं बोलतोय हे माहीत असून पीएम त्ाला गािील ठे वण्यासाठी बोलले,
"उसे सीक्रेट् ली काम करने को बोलो. मैं कोई िसाद नहीां चाहता!"
"कोई प्रॉिम नहीां होगी सर! आप बेफिक्र रफहए!" शुिाने लटकां आश्वासन फदलां.
"जाओ!" पीएमनी शुिाला जाण्यास परवानगी फदली.
शुिाने ओठ िोडे लाां बट करत पण भाव न बदलता स्स्मत केलां आफण त्ाने पीएमची
रूम सोडली.
शुिा गेला तसे ऑनरे ब

प्राईम फमफनस्टर खरां खूप भावणावश झाले... शक्तीच्या

खेळापाई फमहीरचा जीव धोक्यात गेला होता... आफण हे माहीत असून ते हे िाां बवू शकत
नव्हते... यात काही हस्तक्षेप करू शकत नव्हते... कारण हे एक अनोफिफशयल फमशन होते...
ज्याचे सगळे फनणाय शक्ती घेणार होता...!
'कोणंी फदला होता त्ाला हा अफधकार... आपण? त्ाने स्वतःसाठी हे अफधकार
आपल्याकडून काढू न घेतले. आपल्याला त्ासाठी बाध्य केले... कोण आहे हा... का आपण
याां च्यासमोर इतके हतबल झालोय...'

असे अनको प्रश्न पांतप्रधान याां ना सतावत होते... पण त्ाां ना त्ाचे उत्तर एकच फमळत
होते... शक्ती जे काही करे ल... योग्य करे ल... कोठून आला त्ाां ना या तरुणाबद्दल इतका
फवश्वास?
'पफहल्याां दाच आपण भेटलोय याला...? मग याां च्याबद्दल एवढा फवश्वास का वाटतोय
आपल्याला...? यानां आपल्याला वाचवलांय म्हणून...? तो आत्ताही एका मुलीला वाचवण्यासाठी
प्रयत्न करतोय म्हणून...? पण फतला वाचवण्यासाठी हा दु सऱ्या एकाचा जीव धोक्यात घालतोय
याचां काय...? का हा आपल्या स्वािा आहे हे प्रकरण कसांही करून लवकरात लवकर मागी
लावण्यासाठी...? याचसाठी आपण त्ाला हवां ते करू दे तोय का...?'
लमळा ेल्या उत्तराचां मांिन करण्यात पीएमनी इतका वेळ खचा केला, की त्ाां ना पुन्हा
असांख्य प्रश्नाां नी घेरलां...

शक्ती गाडी चालवत होता... त्ाचां गांतव्य त्ाचां त्ाला तरी माहीत होतां, नव्हतां की काय
असां झालां होतां... का तो कुणी दु सरीकडे चालला होता...?
डॅ फनयलने त्ाला फदलेला िोन वाजला... शक्तीने यावेळी गाडी चालवतच कॉल ररफसव्ह
केला...

"फोिो पाठवलाय! बघून घे!" डॅ फनयल िबच्या केफबनमध्येच होता.

शक्तीची गाडी शक्तीने हे ऐकताच कचकन जागेवरच िाां बली. जणू गाडीच्या टायसा
रस्त्यात अचानक रुतल्या असाव्यात...

शक्तीने डॅ फनयलला काहीच उत्तर फदलां नाही. त्ाने िोन कट केला. शक्तीने िोन
सायलेंट करून वायब्रेट मोडवर टाकला. आफण डॅ फनयलने पाठवलेला िोटो पाफहला. तो िोटो
फमहीरचा होता!...

डॅ फनयलने पुन्हा शक्तीला िोन फिरवला, पण यावेळी शक्तीने तो उचलला नाही. िोन
वाजताच राफहला...
डॅ फनयल अस्वथि झाला...
"िाय िी इि नंॉट ररफसव्हीांग द कॉल?" तो वैतागत पुटपुटला.
अजून दोन - तीनदा यत्न करून मग त्ाने शक्तीचा नाद सोडून फहमाां शूला िोन केला.
"लिमािं शंू ! नम्याच्या हॉस्स्पटल बाहे र आहे स?" डॅ फनयलने रागाची फशकन तोांडावर
आणत फवचारलां.

"िो!" लिमािं शंू गाडीत बसूनच हॉस्स्पटलकडे पहात ग्वाही दे त म्हणाला.

"लतथिंच रहा! माझ्या िोनची वाट बघ!" शक्ती जर परतला नाही, तर डॅ फनयल नम्याला
मारण्याच्या तयारीत होता.

"िो! बॉस!" फहमाां शूने िोन कट केला आफण पुन्हा त्ाने हॉस्स्पटलकडे नजर टाकली.

दु सरीकडे शक्तीची गाडी एका वेअर हाऊसला लागली. बाहे रून ती गांजलेल्या पत्र्याां ची
शेड मोडकळीला आल्यासारखी वाटत होती... पण तरी ती मजबूत होती!
शक्ती त्ा शेडकडे चालत गेला. बाहे रून असलेलां लॉक त्ाने गोळी घालून तोडलां.
आफण पत्र्याचां दार उघडून तो आत गेला.
त्या शेडच्या मागे एक फबस्डां ग होती. ती पण जजारीत वाटत होती... शक्ती फभांतीला लागून
असलेल्या काँ क्रीट पायऱ्या चढू न वर गेला.
िर एक रूम होती. शक्तीने दाराचां नॉब फिसवून पाफहलां. त्ाला ते उघडां च फमळालां. तो
आत गेला. त्ाने दार बांद केलां.

"या सािे ब!" एक मशीनगन असेंम्बल करत असलेला जतीन शक्तीला म्हणाला.
शक्ती चालत त्ाच्या उजव्या बाजूला आला आफण समोर फभांतीला अधाांतरी अटॅ च अशा
या कडे पासून त्ा कडे पयांत असलेल्या जाडजूड मेटल शीटच्या टे बलवर शक्ती फतिल्या
पसाऱ्यात काही शोधू लागला...
"लॉक तोडायची काय गरज होती. बोलावला असतास मला!" जतीन त्ाला िोड्या
फझटीने म्हणाला.
"माझ्याकडे तेवढा वेळ नाही!" शक्ती त्ाला हव्या त्ा वस्तू गोळा करून एकत्र ठे वत
म्हणाला.
"काय गडबड चालल्या तुझी? सगळां फवस्कटतोयस तू!" हातातील काम सोडून तो
शक्तीकडे पाहत म्हणाला.
"इथिं व्यवस्थित काय आहे ? मी फवस्कटायला?" शक्ती वस्तू गोळा करतच होता.

"इज्जत काढाय ा आला आहे स का?"
शक्ती काहीच बोलला नाही! त्ाने स्खशातून बुलेट्स काढू न टे बलवर लिखुरल्या. त्ात
त्ाच्या 'केल-टे क 30' हँडगनच्या '.22 फवांचेस्टर मॅग्नम ररमिायर' राउां ड्स, काही 50 बीएमजी
रायिलसाठी, तर 50 कॅफलबर शक्तीच्या स्वतःच्या '500 बी अँड डिू मॅग्नम'साठी!
शक्तीने डोळ्ाला िायबर ग्लासचा चष्मा चढवला आफण आपल्या कामाला लागला.
शक्तीने आधी '.22 कॅफलबर' बुलेट घेऊन ती बारीक हतोड्यासारख्या फदसणाऱ्या
िायबर 'बुलेट पुलर'च्या त्ा साईझच्या गोल इन्सटा मध्ये अडकवली व ते पुलरमध्ये स्क्रू सारखां
फिरवून पुलर टाईट केला. तो पुलर मग त्ाने त्ा मेटल टे बलवर आदळू न बुलेट व काटे ज
केस वेगळे केले. त्ा पुलरमध्ये अडकली बुलेट, गन पावडर आफण काटे ज केस त्ाने बाजूला
काढली. हीच फक्रया त्ाने '50 बी अँड डब्ल्यू कॅफलबर' ि '50 बीएमिी' याच्या बुलेट्स सोबत
केली. दोन्हीतील गनपावडसा त्ाने कागदावर ओतल्या.
मग त्ाने .22 कॅफलबरमधील गनपावडरचे वजन केले व फडफजटल वजनकाट्यामध्ये
'.22' कॅफलबर बुलेटसाठी लागणारी '1.6' ग्रॅम गन पावडर मोजून त्ाने '50 बीएमजी' केसमध्ये
िनेलच्या सहाय्याने मोजलेली गनपावडर क्रमाने भरून त्ाां ना ल्युफब्रकांट लावलां, यामुळे
गनमधून गोळी स्मुद्ली सुटण्यासाठी मदत होईल. मग त्ाने गन पावडर भरलेली 50 बीएमजी
मास्टरप्रेसला अटॅ च करून फलव्हर खाली ओढू न जोरात प्रेस केलां. बुलेट पूवावत फिक्स झाली.
हीच फक्रया त्ाने '500 एस अँड डब्लू' (50 कॅल बर) बुलेटसोबत केली. त्ा त्ा
बुलेट्सच्या मेजरमेंट्स नुसार तसे तसे इस्क्वपमेंट्स वापरले होते. त्ा दोन्ही बुलेट्स उठून त्ाने
स्खशात घातल्या.

शक्तीला अांदाज होता, की त्ाला दे खील एक तर एम 107 वापरावी लागेल, फकांवा मग
त्ाची स्वतःची 50 स्स्मि अँड फवल्सन मॅग्नम तरी वापरवी लागेल म्हणून त्ाने या दोन्हीच्या
बुलेट्स पेफनटर े ट केल्या होत्ा...
कोणी त्ा बुलेट्सना पाहून म्हणू शकणार नव्हतां, ती त्ाां च्यातील गन पावडर कमी
करून शक्तीने त्ा बुलेट्सच्या पॉवसा ररड्यू स केल्या आहे त... हा! एखादा खूपच एक्सपटा
असता तर त्ाला त्ा हाती घेतल्यावर वजनावरून ते लक्षात आलां असतां. पण शक्ती िोडीच
त्ा दोन बुलेट्स कुणाच्या हाती दे णार होता...
"म ा कळू शकेल साहे ब काय करत आहे त?" शक्तीचा चाललेला खेळ सांपलेला पाहून
जतीनने फवचारलां.
"शक्तीने टे बलवर फवस्कटलेल्या इतर बुलेट्स उजव्या हाताने गोळा करून स्खशात
भरल्या.
"रात्री करे क्ट एक वाजण्याआधी शाहू स्मारक जवळ येऊन िाां ब."
"का?"
"मी एका ऑलफसरला मारणार आहे ! त्ाला तू वाचवायचां आहे स!"
"भुलायस काय?" जतीन स्वतः फकतीतरी इल्लीगल कामां करत असून त्ाने पोफलसाला
मारण्याचा कधी फवचारही केला नव्हता. 'इल्लीगल' कामां पण 'इफिकली' करावयची हा त्ाचा
फशरस्ता होता. त्ामुळे शक्तीचा िॅन ऐकून त्ाच्या अांगावर काटा आला!
"ऑलफसर कोण आहे ?" जतीनने फवचारलां.
"डीिायएसपी फमहीर दे शमुख!" शक्ती फनवाांत पण गांभीर चेहऱ्याने बोलला.
जतीनला स्वतः भुलल्यासारखां झालां.

"आईची... तुझ्या सोबत तू मला पण मारशील!" जतीन वैतागत ओरडला.
पण शक्तीने त्ाच्याकडे दु लाक्ष केलां आफण सूचना चालू ठे वली...
"एक - दीड इां च टायटे फनयमची िेट असेल अशा एक बु ेि प्रूिवेस्टची अरे जमेंट कर."
शक्तीने शाांतपणे सूचना केली.
"अरे अडाणी! एक दीड इां चने या बुलेट्स रोखल्या जाणार नाहीत आफण जरी वेस्टने
बुलेट अडवली, तरी या बुलेट्सनी तयार होणारी िोसा त्ा माणसाला मारल्याफशवाय राहणार
नाही!" जतीन ओरडला.
"म ा मालित आहे ! म्हणूनच बुलेट्स मधली गन पावडर कमी केली आहे . इिेस्क्टव्ह
रें जच्या बाहे र राहूनच मी गोळी चालवणार आहे . माझ्या सोबत एक व्यक्ती असेल. सो,
ऑफिसर मेलाय असां वाटण्यासाठी िोडां तरी रक्त यायलाच हवां. म्हणून िक्त िोसा कमी
करायला टायटे फनयम शीटची गरज आहे मला. म्हणूनच टायटे फनयम शीट कमी जाडीची हवी
आहे .

काही प्रॉिेम होणार नाही याची िक्त आपण आशा करू शकतो!" शक्ती िांडच

होता...
ितीनला काय बोलावां कळत नव्हतां. ितीनने िक्त भुवया उां चावून डोळे फमटू न मान
हलवली.
"ही बुलेटप्रूि जॅकेट पोलीस हे डक्वाटा रला जाऊन फमहीर दे शमुखच्या हाती दे . जाताना
व्यवस्थित पॅक करून ने. कुणाला काही कळता काम नये!" शक्तीच्या इन्स्टर क्शन्स.
"तू या ऑफिसरला मारल्यानांतर तुझ्याबरोबर असणाऱ्याां नां हात लावून फकांवा जवळ
जाऊन पाफहलां तर?" जतीनने शांका व्यक्त केली.

"म्हणूनच हे लप्रपरे शन आहे . पण यात वेळ वेळ व फमहीरचा जीव धोक्यात येईल. सो,
त्याची काळिी मी घेईन. मला तेिून सोबतच्या व्यक्तीला घेऊन लवकर फनघावांच लागेल
त्ाफशवाय तू फमहीरला वाचवू शकणार नाहीस."
"तू िे का करतोयस?" जतीनेने फनणाा यक फवचारलां. त्ाला िोपवण्याचा जतीनचा हा
शेवटचा प्रयत्न होता... जर त्ाने ऐकले नाही, तर आहे च त्ाच्या मागून जाणे...
"आएम ररलाईांग ऑन यु ब्रदर् !" शक्ती जतीनच्या प्रश्नाला उत्तर टाळत त्ाला नाराजीचा
सुरात म्हणाला.
आलण त्ाने जतीनची जागा त्ागली. दरम्यान त्ाला डॅ फनयलचे खूप कॉल झाले होते. ते
त्ाने उचलले नव्हते. िोन िक्त वायब्रेट होत होता...

त्ाची गाडी आता िबच्या फदशेने पळत होती...

िबच्या मॅनेजरच्या केफबनमध्ये मॅनेजरच्या खूचीत फचांफतत बसलेला डॅ फनयल खूपच
अस्वथि झाला होता, पण समोर त्ाचा सावत्र भाऊ जेसन असल्याने आपल्या चेहऱ्यावरचे
टे पशन तो दाखवून दे त नव्हता. परां तु शक्ती िोन उचलत नाही याने त्ाला चाां गलेच फवचफलत
केले होते. तो काय करत असेल या फवचाराने त्ाला है राण केलां होतां...
शक्ती नक्की कोण हे माहीत जरी नसलां, तरी तो साधारण व्यक्ती नाही हे डॅ फनयल आता
ओळखून होता. आफण यामुळेच तो फचांताक्राांत होता. डॅ फनयलच्या आज्ञेनुसार जर शक्तीने
फमहीरला मारले, तरच शक्ती हा पोलीस फकांवा इां टेफलजन्सचा माणूस नसून खरां च तो एक
असॅफसन फकांवा कॉन्टर ॅ क्ट फकलर आहे , ज्याला आपल्या कामाफशवाय कोणाशी कसलेच सोयर
- सुतक नाही हे डॅ फनयलला स्पष्ट होणार होतां.

पण काम स्वीकारलेला शक्ती कामाची वेळ आली तरी अजून पोहोचला नव्हता. तो
डॅ फनयलला टाळत होता का...? असां असेल, तर तो इां टेफलजन्सचा माणूस आहे हे डॅ फनयलला
नक्की होतां!
पण याच्यासाठीही डॅ फनयलकडे एक हुकूमी इक्का होताच. त्ाने नम्याच्या हॉस्स्पटल
बाहे र असलेल्या फहमाां शूला िोन लावला...

वायब्रेट होणारा मोबाईल घेऊन फहमाां शूने कॉल ररफसव्ह केला. कॉल कोणाचा होता हे
स्पष्ट होतां म्हणून त्ाने हॅ लो म्हणण्याची तसदी घेतली नाही. पुढून काय आदे श येतोय याची
तो वाट पाहत होता...
"फहमाां शू, गो िॉर इट!" िोन कट झाला.
लिमािं शू हसला! आजपयांत फजला तो सांरक्षण दे त होता; फतलाच आज मारायची त्ाच्यावर
वेळ आली होती. पण फहमाां शू गडबडणारा माणूस नव्हता. त्ाला या िालतू भावफनक गोष्टीांनी
काही िरक पडणार नव्हता. आधी नम्याला सांरक्षण दे णां हे त्ाचां काम होतां, ते तो करत होता.
आता फतला मारायचां काम आहे , तेही तो इमाने-इतबारे करणार होता... याच्या नांतर कदाफचत
त्ालाही आता त्ाचां जीवन त्ागावां लागणार होतां हे तो नक्कीच जाणून होता. आफण ते प्राक्तन
तो नाकारणारही नव्हता!
आप ी '.45 कॅफलबर' 'रुगर एसआर 1911' त्ाने बाहे र खेचली. त्ाला स्प्रेसर स्क्रू
सारखां फिट केलां आफण पाफकांगमध्ये लागून असलेल्या त्ाच्या पाां ढऱ्या टाटा नेक्सॉनमधून तो
उतरला. त्ाने आपली फपस्टल कोटात लपवली आफण तो हॉस्स्पटलकडे चालत गेला. आपल्या
कामात प्रोिेशनल फहमाां शूने फसक्युररटीला सांशय येऊ नये याची त्ाने आपसूक काळजी
घेतली होती.

िॉस्मिि मध्ये तो ररसेप्शफनस्टपाशी आलां.
"एक्स्क्क्यूज मी, नम्या म्हणून एक लेडीज पेशांट आहे . त्ा कोणत्ा वॉडा मध्ये आहे त साां गू
शकाल? मी भाऊ आहे त्ाां चा." फहमाां शूने फवचारलां.
ररसेप्शफनस्टने आपला कॉलप्युटर चेक केला. व ती फहमाां शूकडे पाहत म्हणाली,
"सॉरी सर, त्ा अजून शुद्धीवर आल्या नाहीत. तुम्ही त्ाां ना भेटू शकत नाही."
"मी त्यािं ना त्रास दे णार नाही. बाहे र बसून राहीन. स्िज मॅम!" फहमाां शू डोळे ओले करत
खोट्याने म्हणाला.
"ठीक आहे ! फतसरा मजला. वॉडा नांबर सतरा! पण बाहे रच बसा. आत जायचां नाही!"
ररसेप्शफनस्टने फवचाराां ती परवानगी फदली.
"िोय... होय मॅम. िँक्यू मॅम!" फहमाां शू म्हणाला आफण फलफ्टमध्ये फशरला.
ल फ्टमध्ये, त्ाचे लक्ष वर जाणाऱ्या अकड्याां कडे होते. तो फलफ्टमधल्या सीसीटीव्ही
कॅमेऱ्याकडे पाहणां मुद्दाम टाळत होता. पण तसां तो भासवत दे खील नव्हता. त्ाचां सगळां
वागणां अगदी सहज होतां... नम्या असलेला मजला जवळ येईल तसां तो स्वतःचे मनोधैया
अफधकच सज्ज करत होता.
फतसऱ्या मजल्यावर ल फ्ट उघडली. तो बाहे र पडला. आफण त्ाचे पाय नम्याच्या रूमकडे
चालत सुटले.

काही पावले चालून तो नम्याच्या खोलीजवळ उभा होता. ररसेप्शफनस्टला फदलेलां वचन तो
नक्कीच पाळणार नव्हता. दार उघडून तो आत गेला. नम्या व्हें फटलेटरवर होती. त्ाने आपली
गन बाहे र काढली. त्ाने िोडावेळ फवचार केला.
त्ाला लक्षात आले, की सप्रेसर असूनही फपस्टलचा आवाज होणार, म्हणू न त्ाने आपला
फवचार बदलला. नम्याला मारायचा नाही, तर फतला मारण्याच्या पध्दतीचा...
तो फतच्याकडे चालत गेला. तो फतचा इां हेफलांग मास्क काढणार इतक्यात त्ाचा मोबाईल
वायब्रेट झाला...
िोन डॅ फनयलचा असणार हे तो समजला. त्ाने नम्याच्या मास्कवर हात ठे वूनच िोन
घेतला. फतचा मास्क काढल्यानांतर नम्या तडिडू न मरे पयांत फहमाां शू फतिांच उभा राहणार
होता... फतला मरताना पहात... आपण केलेलां काम पूणा यशस्वी होतांय की नाही हे बघणां पण
त्ाचांच काम होतां...
तरी त्ाच्या नजरे त नम्या बद्दल कुठे तरी करुणा भासत होती... पण तो ती भावना आत...
आत खोल दाबत होता, कारण सोपवलेलां काम त्ाला पार पाडायचां होतांच!
"ररटर ीट!" पफलकडून डॅ फनयलने ऑडा र फदली.
फहमाां शूने नम्याच्या मास्कवरील हात झटक्यात बाजूला घेतला. िोन कट करून स्खशात
सारत तो नम्याच्या खोलीतून बाहे र पडला. त्ाने नम्याकडे पाहण्याची पवाा केली नव्हती.

इकडे शक्ती मॅनेजरच्या केफबनचे दार पकडून उभा होता. त्ाच्या बाजूला जेसन उभा.
कदाफचत याने दार उघडले असावे, फकांवा शक्तीला पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाऊन

तो ताडकन उठून शक्तीवर चालून आला असावा... शक्तीला पाहूनच डॅ फनयलने नम्याला
मारायचा िॅन कॅन्सल (पुढे ढकलायचा फनणाय) केला होता...
नम्याला मारल्यानांतर शक्ती स्वतः त्ाला शोधत आला असता याबद्दल त्ाला खात्री होती;
मग तो असॅफसन असो वा कोणी पोलीस... म्हणून डॅ फनयलने नम्याला मारण्याचा घाट घातला
होता. पण तूताा स तरी आता ते करण्याची गरज नव्हती...
"एिढा वेळ का?" डॅ फनयलने रागात मोबाईल खाली करत फवचारलां.
"िागेटची माफहती काढत होतो!" शक्ती म्हणाला.
"आलण काय कळालां?"
"तो इथल्या पोलीस हे डक्वाटा सा सोबत पण ररलेशन ठे ऊन आहे !" शक्तीने उत्तर फदलां.
"याचा अथक तो खरां च डें जरस आहे !"
"िर त्याने सुशेन आफण तुझी फलांक शोधून काढली, तर सगळां सांपलां!" शक्तीने माफहतीत
भर घातली!
"िे क केअर ऑि फहम!" डॅ फनयलने ठाम फनणाय सुनावला.
"ओके!" शक्तीने प्रपोसल मान्य केलां.
"पण लक्षात आहे ना? तू पकडला गेलास, तर..." डॅ फनयल आठवण करून दे त बोलला
होता.
पण त्ाला शक्तीने वाक्य पूणा करू फदल नाही.
"तूिी लक्षात ठे व! मी माझ्या िायांट्सची नाां वां जीव गेला तरी फडथिोज करणार नाही!"
शक्ती म्हणाला.

"आय टर स्ट यु. टोड यु जस्ट िॉर फद ररमाईांडर!" डॅ फनयल म्हणाला.
"नो वरी! माझी 500 बी अँड डब्ल्यू मॅग्नम त्ाला माझी ओळख पटवायला फजवांत ठे वणार
नाही!" शक्ती आपली माफसव्ह ररव्हॉल्व्व्हर शोडर होलस्टरमधून बाहे र काढत म्हणाला.
"नािी!" डॅ फनयल म्हणाला.
आफण तो उठून शक्तीसमोर आला. त्ाने जवळच असलेल्या जेसनच्या होलस्टरमधली
त्ाची 'फटर पल एक्शन िांडर' खेचली. आफण शक्तीच्या अांगावर िेकली. शक्तीने झेलली.
"युि लथस!"
"अँड यु से यु स्टर स्ट मी!" शक्ती चेहरा फवफक्षप्त करून डॅ फनयलच्या नजरे त रोखत
म्हणाला.
डॅ फनयल फनलाज्जासारखा नुसता हसला. शक्तीने त्ाच्याकडे एक फडथगस्स्टां ग लूक फदला.
त्ाने आपली ररव्हॉल्व्व्हर पुन्हा होलस्टरमध्ये खोवली व जेसनची गन त्ाच्या हाती आदळू न तो
बाहे र पडला. डॅ फनयलने जेसनला शक्तीला िॉलो करण्याचा इशारा केला. जेसन शक्तीच्या
मागून बाहे र पडला...

या बाजूला जतीनची आपली धाां दल चालू होती...
बु ेिप्रूि वेस्टच्या पुढील पॉकेटमध्ये त्ाने टायटे फनयम शीट सरकवली. आफण जतीनने
ते पॉकेट सील केलां.
बु ेिप्रूि वेस्ट तर रे डी झालां होतां. आता हे पोहोचवायचां होतां ते फमहीरपयांत...

दु सऱ्या कोणावर हे काम सोपवण्याचा वेळ नव्हता म्हणून जतीन स्वतः ते बुलेटप्रूि वेस्ट
घेऊन बाहे र पडला. डोक्यावर कुररयर बॉय सारखी टोपी घातली होती. एक लाां ब बांदाची बॅग
दे खील त्ाने फतरकी लटकटी घेतली होती.
पण त्ा आधी त्ाने ते एका बॉक्समध्ये ते वेस्ट नीट रॅ प केलां होतां. त्ाच्यावर त्ाने
शक्तीचां नाां व फलफहलां.
कारण हे पॅकेट िेट जाणार होतां, पोलीस हे डक्वाटा साला. अनोळखी व्यक्तीने फदलेलां पॅकेज
फमहीरने ओळखण्यास नकार फदला असता, तर ते चेक होण्याची मोठी शक्यता होती. आफण
स्पष्टीकरण दे ण्याइतपत वेळ नव्हता. म्हणून शक्तीच्या नावाने तो धोका खूप मोठ्या प्रमाणात
कमी होणार होता...

ते पॅकेज घेऊन जतीन पायऱ्या उतरून खाली आला. शेडमध्ये असलेली आपली स्कुटर
त्ाने आपलां थिूल शरीर साां भाळत बाहे र काढली. टोपीवरच त्ाने स्कुटरच्या हँडलवर
लटकेलां ओपन िेस हेल्मेट घेऊन घातलां आफण त्ाची स्वारी फनघाली...

इकडे शक्ती जेसनला आपल्या रूमवर घेऊन आला होता!
"फकती वेळ झालां मी फवचारतोय, तू मला इिां का घेऊन आला आहेस?" जेसन शक्ती
मागून खोलीत प्रवेश करत शक्तीवर ओरडला.
शक्ती फवकट हसला,
"नॉट िॉर मेफकांग लव अिकोसा!" शक्ती मस्करी करत म्हणाला.

त्ाच्या या वाक्यावर जेसन स्खजला गेला. फचडून त्ाने शक्तीला मागे वळवून त्ाची
कॉलर पकडली!
"मी शेवटचां फवचारतोय!" तो ओरडला.
शक्तीने शाांतपणे त्ाचे हात बाजूला केले, पण हे करत असताना त्ाने िोडा जोर लावून
जेसनचे हात दाबले होते.
"आपलां काम रात्री एक वाजता आहे . तोपयांत काय रस्त्यावर बसणार आहे स?" शक्ती
त्ाला म्हणाला.
"पण तुझा िॅन काय आहे ? तू त्ाला कुठां आफण कसा मारणार आहे स?"
"बघशील तू!" एवढां च बोलून शक्ती बािरूममध्ये गेला.
िेसनला मुसक्या आवळू न वाट बसण्याफशवाय आता पयाा य नव्हता...

बािरूममध्ये शक्तीने शॉव्हर खाली काही काळ सगळ्ा गोांधळाचा, फवचाराां चा फनचरा
करण्याचा प्रयत्न केला...
तो बाहे र आला तसा जेसन उठून उभारला...
"चल!" तो म्हणाला.
शक्तीने अांगात कपडे चढवले आफण तो खोली बाहे र पडला...

आला तो खाली हॉटे लच्या रे स्टॉरां टमध्ये. त्ाने ऑडा र फदली.
"आर यु फकडीांग मी?" जेसन चाां गलाच फचडला.

"तु ा माझा मागा योग्य वाटत नसेल, तर जाऊ शकतोस. मी माझां काम माझ्या पद्धतीने
करे न!" शक्ती बोलला.
"डॅ नीमुळे तुझ्याबरोबर रहावां लागतांय. नाही तर...!" तो फचडून बोलला.
त्ाच्याकडे दू लाक्ष करून शक्ती आलेलां अन्न खाण्यात गुांतला...
खाणां हा त्ाचा मोठा फवरां गुळा होता... बरे च जण खाण्यासाठी जगतात. हा जगण्यासाठी
खातो! म्हणून हवां तेवढां आफण मोजून मापून... पण या धकाधकीत त्ाला इतक्यात तेवढां दे खील
खाणां झालां नव्हतां. वेळ होता म्हणून मग तो हा वेळ सत्कारणी लावत होता...
जेसन त्ाच्याकडे वैतागाने चेहऱ्यावर अफसमीत राग घेऊन पाहत होता.
शक्तीने त्ाला अजून फडवचण्यासाठी तोांडात घालत असलेला घास पुढां करून 'हवां का'
फवचारलां. असां करून त्ाने जेसनच्या क्रोधात भरच टाकली...
जेसनला फचडवायला शक्तीला मजा येत होती...

इिे जतीन कोल्हापूर पोलीस हे डक्वाटा सा, बावडाला पोहोचला होता. त्ाची बाईक गेटला
लागली, तोच फमहीर त्ाची िोर व्हीलर घेऊन गेट बाहे र पडला. त्ाची इिली ड्युटी सांपली
होती आफण तो आता दु सऱ्या 'ड्युटी'वर फनघाला होता...
सांध्याकाळ होती, अजून बराच वेळ होता... पण कदाफचत त्ाला मनाची तयारी करायची
असावी... त्ाची कामाची वेळ सांपली होती आफण तो इिां िाां बून काही करूही शकत नव्हता...
सो तो हे डक्वाटा सा मधून बाहे र पडला होता...
जतीनने फमहीरला कधी पाफहलां नव्हतां. फशवाय गाडीत कोण आहे हे पहायला त्ाला वेळ
नव्हता. त्ाला त्ाचां काम पूणा करायचां होतां.

तो स्कुटर गेटवर ठे वूनच पायात ठे वलेलां पॅकेट घेऊन आत जाऊ लागला, पण एका
कॉन्स्टे बलने त्ाला काही पावलां चालून गेल्यावरच अडवलां.
"काय? कुठिं ?" कॉन्स्टे बलने जतीनला फवचारलां.
"पासाल हाय!" जतीन म्हणाला.
"मग दारात गाडी लावून कुठां ?"
"सािे ब जरा अजांट हाय. फमहीर म्हणून कोण हायत, त्ाां ना त्ाां ना हे द्यायचां हाय!" जतीन
म्हणाला.
"कुणी पाठवलांय?"
जतीनने उगाचच पॅकेजवरील नाां व वाचायचां नाटक केलां.
"शक्ती... नाईक... म्हणू न कोण आहे त!" नाां व वाचून पुढील वाक्य जतीन कॉन्स्टे बलकडे
पाहून बोलला.
"अरे खरां च अजांट फदसतांय!"
"िोय!"
"िे लमिीर कुठां भेटतील?"
"ते काय आत्ता त्ाां चीच गाडी गेली की!" कॉन्स्टे बल गडबडीत म्हणाला.
त्ाचां पूणा वाक्य ऐकायला दे खील जतीन िाां बला नाही. तो गरा कन् मागे वळला आफण
स्कुटर त्ाने गाडी ज्या फदशेला गेली फतकडे घेतली...

काही अांतर स्कुटर पळवल्यावर जतीनला त्ाच्या समोरून गेलेली गाडी दृष्टीगोचर
झाली...
जतीनने स्पीड वाढवली. त्ाने स्कुटर डर ायस्व्हां ग सीट जवळ नेली. जतीनची स्कुटर
फमहीरच्या िोर व्हीलरच्या समकक्ष धावत होती...
त्याने वर असलेल्या स्खडकीच्या काचेवर नॉक केलां.
गाडीत, फमफहरने शांकीत नजरे नां बाहे र त्ाच्या सोबतच स्कुटर हाकणाऱ्या व्यक्तीकडे
पाफहलां. जतीन त्ाच्याकडे च पहात होता. त्ाने फमहीरला काच खाली करायला खूण केली.
िशी काच खाली झाली, जतीनने पासाल स्खडकीतून आत फमहीरच्या माांडीवर सरकवलां
आफण न िाां बता तो वेग वाढवून पुढां फनघून गेला.
पण गाडीत पासाल माांडीवर पडल्या पडल्या फमहीरने ब्रेक लावला होता आफण गाडी
जागीच िाां बली होती.
असिं अचानक अनपेफक्षत घडल्यानां भीती वाटणां सहाफजक होतां... पण पासालवर शक्तीचां
नाव बघून फमहीर ररलॅक्स झाला.
त्याने तातडीने ते पॅकेज िोडून पाफहलां. आत बुलेटप्रूि जॅकेट! याचे काय करावयचे हे
त्ाला साां गण्याची गरज नव्हती.
आता तो पूणा आश्वस्त व फनधाा स्त झाला!

रात्री बाराच्या पुढे... शक्ती जेसनला घेऊन दसरा चौकपासून पूवेला शाहू फिएटरजवळ
िाां बला होता. दसरा चौक पासून सुमारे ४५० मीटर (साधारण १४७७ िूट), पूवा. त्ाच्या कानात
िुटूि लागलेला होता.

सिालिक कॉन्फरन्सवर फमहीर आफण शाहू स्मारकाच्या मैदान पाफकांगमध्ये आपल्या
गाडीत बसून असलेल्या जतीनशी तो कनेक्टेड् होता.

एक वाजायला काही फमफनटां होती... शक्तीने जेसनकडून त्ाची गन घेतली. त्ात 50
बीएमजी बुलेट लोड केली आफण ती फपस्टल स्वतःच्या ररकाम्या शोडर होलस्टरमध्ये ठे वून
घेतली.
सुदैवाने जेसनच्या गनमध्ये दे खील एम 107 रायिलसाठी वापरली जाणारी बुलेटच
वापरली जात असल्याने शक्तीला अपेक्षा नसताना भलतीच गन बदलावी लागली असली, तरी
ते त्ाच्या पथ्यावरच होतां. की शक्तीला याचा अांदाज होता... काही असलां, तरी शक्तीचा िॅन
वका होईल याची शक्तीने तरतूद करून ठे वली होती...
शक्तीने डॅ फनयलने फदलेल्या बीएमडब्ल्यू रे ज केली आफण तो शाहू स्मारकाकडे फनघाला...
त्याच्या िेगाला सीमा नव्हती... समोरून आसपास त्ाच वेगात फमहीरची गाडी येताना तो
आफण बाजूला असलेला जेसन दे खील पाहत होता.
छत्रपती शाहू महाराजाां च्या पुतळ्ाच्या १२० मीटर अलीकडे च शक्तीने गाडी झरा कन
आडवी करून ब्रेक मारला. गाडी हॉरीझोन्टल डर ीफ्ट होऊन िाां बली. चाकाां तून धुराचा लोट
उडाला.
समोरून आलेल्या फमहीरच्या गाडीला पण िाां बवणे क्रमप्राप्त होते. शक्ती गाडीतून
उतरला होता. त्ाने शोडर होलस्टर मधून फपस्टल बाहे र काढली. फपस्टलवर स्कोप लावला.
इतक्यात जेसन त्ाच्या बाजूला येऊन उभारला होता. शक्तीने स्कोपमधून लक्ष साधलां.
जवळजवळ अधाा फकलोमीटर लाां ब वरून येत असलेल्या फमहीरच्या गाडीला शक्ती काही
काळ पाहत होता...

आफण शक्तीने िायर केलां. तीक्ष्ण टोक असलेली बुलेट वाऱ्याला फचरत १२० मीटर (सुमारे
३९४ िूट) दू र असलेल्या व शक्तीच्याच फदशेने प्रवास करत असलेल्या फमहीरच्या गाडीच्या
बॉनेटवर आदळली. बॉनेट भेदलां गेलां. इां फजन खराब झालां होतां. त्ातून धूर बाहे र पडू लागला...
छत्रपती शाहू महाराजाां च्या पुतळ्ापासून पाच एक मीटर पुढां आल्यावर फमहीरची गाडी
िाां बली...
शक्तीने जेवढी गनपावडर बुलेट काटे जमध्ये भरली होती, तेवढी ११४ मीटर पयांतच
कायाकुशल ठरणार होती. म्हणून फमहीर िक्त १ मीटरने का होईना, पण डें िर झोनच्या बाहे र
होता.
फमहीरची गाडी पण व्हफटा कली जरा पुढां घसटत गेली होती. गाडीला कांटर ोल करण्याचा
फमहीरने प्रयत्न केला होता व स्टे अररां ग त्ाच्या डावीकडे वळवली होती. त्ाची मारुती सुझुकी
हॉरीझोन्ट िाां बली होती.
गाडी अशी अचानक गोळी लागून िाां बल्याने तो फतररफमरीतच गाडीतून उतरला. त्ाने
गाडीचां बॉनेट पाफहलां. गोळीचे फछद्र स्पष्ट फदसत होतां.
इकडे शक्तीने खास तयार केलेली '50 बीएमजी' बुलेट 'फटर पल िांडर' फपस्टलमध्ये मागून
नळीत सारली व ती फसांगल शॉटगन ररलोड केली. िसा लमिीर बॉनेट पासून वळला आफण
त्ाचां तोांड शक्तीकडे झालां, शक्तीला तो लाां बून गन उां चावून उभारलेला पाहत होता. त्ाने
त्ाची फपस्टल बाहे र काढण्यासाठी आपला हात होलस्टरकडे नेला. पण शक्तीने त्ाला तेवढा
वेळ फदला नाही. त्ाने फमहीरवर शूट केलां!!!
रस्ता पूणा मोकळा असल्याने ते दू र वरून एकमेकाां ना सहज पाहू शकत होते...

शक्तीने चालवली बुलेट सरळ रे षेत प्रवास करत फमहीरला छातीवर फहट झाली! फमहीर
मागे ढकलला गेला. तो आदळल्याने उघडा दरवाजा झाकला गेला आफण तो दारावर घसटतच
खाली पडला!
फटर पल एक्शन फपस्टलने िायर केल्याने गोळीच्या ती जबरदस्त िोसा झेलावी
लागल्यामुळे फमहीर तक्षणी बेशुद्धावथिेत गेला होता.

शक्तीला आपल्या कामावर पूणा फवश्वास होता. म्हणून त्ाने स्कोप असलेली फपस्टल
जेसनला हँ डओव्हर केली आफण स्कोपमधून पहायला साां फगतलां.
िेसनने पाफहलां. दू रवर असलेला फमहीर त्ाला स्कोपमधून अगदीच जवळ भासत होता.
रक्तस्राव चालू झालेला होता... तो त्ाला फनपफचत पडलेला सहज पाहत होता!
तरी जेसनचां समाधान झालां नव्हतां. फमहीर खरां च मेलाय की नाही हे त्ाला खात्रीशीर
जाणून घ्ायचां होतां. म्हणून त्ाने शक्तीला क्रॉस करून बीएमडब्ल्यूच्या डर ायस्व्हां ग सीटकडे
पावलां टाकली, पण शक्तीनां मागे वळू न डर ायस्व्हां ग सीटपाशी पोहोचलेल्या जेसनचा हात धरून
त्ाला अडवलां.
"म ा चंे क करू दे !" मागे पाहत जेसन ओरडला.
"इथिं िाां बणां योग्य नाही! तू त्ाच्या जवळ गेलास, तर तुझे काही ना काही टर े सेस त्ाच्या
जवळ राहतील! फशवाय िायररां गचा एवढा मोठा आवाज झाल्यामुळां लोक सतका झाले
असतील!" शक्तीने त्ाला समजावण्याचा प्रयत्न केला.
"पण तो मेलाय की नाही हे बघायला पाफहजे!"

"तो मे ा नसला, तरी िड लॉसने मारला जाईल! तू त्ाची काळजी करू नको! त्ाच्या
मरणाची न्यूज िोटो सकट तू उद्या पाहशील!"
"मी चेक करणारच!" म्हणत जेसनने शक्तीचा हात झटकला.
"तू माझ्याकडे पयाा य ठे वला नाहीस!"
म्हणत शक्तीने स्खशातून जेसनच्या फपस्टलमध्ये आणखी एक 50 बीएमजी लोड केली;
यावेळी खरी! कोणतीही छे डछाड न केलेली!
"तुझी फपस्टल माझ्याकडे आहे हे फवसरू नको!" फपस्टलचा ररअर भाग लॉक करून
शक्तीने वर जेसनकडे नजर टाकली व त्ाच्यावर ती पॉईांट दे खील केली!
"इतक्या जवळू न तुझ्या फचांध्या पण राहणार नाहीत!" शक्ती जेसनला धमकावत बोलला.
शक्ती वेडा माणूस आहे हे जेसन आत्तापयांत जाणून चुकला होता. तो फझटीने पाय
आपटत त्ाच्या जागी जाऊन बसला.

शक्ती पण मग डर ायस्व्हांग सीटवर बसून त्ाने गाडी मागे शाहू फिएटरकडे म्हणजे फजिून
आली होती फतकडे पळवली.

इकडे फतिे शाहू स्मारकाला लागून असलेल्या मैदानात पाफकांगमध्ये लागलेल्या गाडीत
बसून जतीन हे सगळां पाहत होता. जशी शक्तीच्या गाडीचा आवाज अगदी दू र गेलेला त्ाला
जाणवला, तसा जतीन आपल्या कार मधून उरतून धावत फमहीर जवळ आला...

पण फमहीरला मदत करण्यापूवी प्रिम त्ाने आधी फमहीरचा आपल्या मोबाईलमध्ये िोटो
काढला. कारण शक्तीने 'न्यूज' व 'िोटो' सांदभाा त फदलेला सांकेत त्ाने जाणला होता. हे काम
त्ालाच करावां लागणार हे तो ओळखून होता!
आफण मग फमहीरला स्वतःच्या गाडीत मागच्या सीटवर घालून जतीनने गाडी
फसपीआरकडे पळवली!

गाडीत मागे फमहीरकडे पाहत जतीन टे पशनमध्ये गाडी पळवत होता... फमहीरच्या
गाडीचा प्रवास दफक्षणेला सीपीआरकडे चालला...
"सन ऑि अ ##! साला ररजाईांड् आहे दोन वषाां पासून! पण मेंदूला अजून गांज लागला
नाही साल्याच्या! मुद्दाम त्ाने दसरा चौक फनवडला. कारण इिून सीपीआर िक्त एका
फमफनटाच्या अांतरावर आहे ! इिेस्क्टव्ह रें जची पण परिेक्ट जुळवणी इिां झाली! मला पण यानां
माझ्या वजनामुळांच फनवडलां!" आ##ला!" जतीनला शक्तीच्या बुध्दीचां कौतुक वाटत होतां.
पण त्ाां च्या 'लव-हे ट' ररलेशनमुळे तो शक्तीची प्रसांसाही शक्तीला फशव्या घालून करत
होता... त्ाफशवाय त्ाला मुखशुद्धी झाल्यासारखां वाटलां नसतां... फतकडे नक्कीच शक्तीला
उचक्या लागत असणार...

पण तसां काही नव्हतां! शक्ती एकदम लाां बट व भावनारफहत चेहरा ठे वू न गाडी चालवत
होता...

९. पुिजीवि (रर-लाईफ)...
दसरा चौकपासून सु मारे एकशे सत्तर मीटर दफक्षणेला असलेल्या सीपीआरला
फमफनटभराच्या अांतराने जतीनची गाडी लागली. त्ाने कुणाला न बोलावता, स्टर े चरची वाट न
बघता फमहीरला हातात उचललां आफण तो सीपीआरच्या मुख्यव्दाराकडे धावला...

तो आत आला. एक डॉक्टर त्ाला फदसला. त्ाने हाक मारली,
"डॉक्टर!"
डॉक्टर फमहीरला मूस्च्छा त पाहून तो लगेच जतीनकडे आला.
"काय झा िंय!" डॉक्टरने फमहीरकडे न पाहता जतीनला फवचारलां.
"गोळी लागली आहे !"
"िी तर पो ीस केस आहे ..." डॉक्टर हात वर करण्याच्या इराद्यात होता...
"ह्यो स्वतः पोलीस आहे ! लवकर टर ीटमेंट चालू करा!" जतीन ओरडला.
"ठीक आहे ठीक आहे ." डॉक्टर गडबडला.
त्याने कम्पाऊांडसाना हाक फदली. कम्पाऊिंडसकना पण तत्परतेने धावत आले.
"यािं ना ओटीमध्ये घ्ा!" डॉक्टर तसदीने बोलला.
कम्पाऊिंडसकनी पण इमजान्सी लक्षात घेऊन स्टर े चरची औपचाररकता न करता फमहीरला
जतीनच्या हातून उचललां व त्ाला तातडीनां ओटीमध्ये हलवलां. डॉक्टरने दे खील त्ाां च्या मागून
घाईने केली...

ितीन िॉस्मिि बाहे र आला. त्ाचां काम अजून सांपलां नव्हतां.
त्ाने व्हॉट् सएपमधून शाहू स्मरकाजवळ फमहीरचा काढलेला िोटो शक्तीला पाठवला...

मेसेज आल्याचां वायब्रेट झालां. गाडी चालवत असलेला शक्ती काय ते समजला. त्ाने
गाडी िबकडे घेतली...

जेसन खाली उतरला. पण शक्ती गाडीत बसूनच होता.
"मी नम्याकडे हॉस्स्पटलला जातोय. नांतर येऊन भेटतो म्हणून डॅ फनयलला साां ग!" शक्ती
म्हणाला आफण जेसनच्या प्रफतफक्रयेची वाट न पाहता त्ाने गाडी पळवली!

ितीन दे खील हॉस्स्पटल बाहे र आपली गाडी घेऊन त्ाच्या फठकाणाला लागला होता...

डॅ फनयल शक्ती बसत असलेल्या सोफ्यावर आपल्या मैफत्रणीांसोबत बसला होता. तो स्वतः
त्ाच्या मैलत्रणीिंसाठी फडर ां क्स सव्हा करत होता. खूप रात्र झाल्याने इतर कस्टमसा गेले होते. पण
पुढां नाचगाणां डॅ फनयलने आज तसांच चालू ठे वलां होतां. जेसन पुढां येऊन िाां बला, तेव्हा त्ाच्यावर
नजर पडताच डॅ फनयलने नाचगाणां बांद करून सोबत बसलेल्या मैफत्रणीांना दे खील जायला
साां फगतलां.
क्लब पूणातः ररकामा झाला. म्युफझक बारीक आवाजात चालूच होतां. डॅ फनयलचा शौक
िबमध्ये माहीत होता.

"हाऊ वॉज इट?" हातातली बाटली टे बलवर बाजूला ठे वत डॅ फनयलने फवचारलां.
"िी फायड्क ऑन दॅ ट एजांट! बट आय डोन्ट टर स्ट फहम!" जतीन डॅ फनयलच्या बाजूला बसत
म्हणाला.
"का?" डॅ लनय ने तडख फवचारलां.
"त्याने खूप लाां बून िायर केलां. मला चेक सुद्धा करू फदल नाही!" जतीन शांका व्यक्त
करत बोलला.
"लकती लाां बून?" डॅ फनयलने फवचारलां.
"अराऊांड् वन फिफ्टी ऑर टू हँ डरेड् मीटसा!"
"िॅ ! दे न नो प्रॉिेम! 50 बीएमजीज् रें ज इज सेवन िाऊसेंन्ड् मीटसा!"
"बि!"
"रर ॅक्स! हॅ व अ फडर ां क!" डॅ फनयल मागे रे लून म्हणाला.
"पण त्ाने मग मला चेक का करू फदलां नाही?" जेसनची शांका दू र झाली नव्हती. त्ाने
शांकीत फवचारलां.
"तु ा तो काय बोलला?"
"म्हणा ा की मी बॉडीच्या जवळ गेलो तर माझे टर े सेस फतिां राहतील..."
"िी वॉज राईि प्रोबॅिी!" डॅ फनयल म्हणाला,
"िी ररअली इज समफिांग आय मस्ट हॅ व टू एडमीट!" डॅ फनयल इम्प्रेस होत म्हणाला.
"िाऊ कॅन यु सो ररलाईबल ऑन फहम? यु आर नॉट लाईक फिस!" जेसन नाराजी व्यक्त
करत ओरडला!

"लबकॉि; इि ही टर ाईज् टू डबल क्रॉस अस, आय फवल मेक फहस माईि हे ल! अँड आय
टर स्ट मायसेल्फ िॉर दॅ ट!" डॅ फनयल आत्मफवश्वासाने म्हणाला व एकाच टोस्ट मध्ये त्ाने
राफहलेलां फडर ां क सांपवलां!

शक्ती नम्याच्या शेजारी बसून होता. फतला मध्यांतरी एकदा नम्या शुद्धीवर आली होती.
म्हणून शक्तीला फतच्याजवळ िाां बण्याची परवानगी फदली गेली होती.
अचानक त्या ा आठि िं. त्याने ितीनने पाठि े ा फोिो पालि ा आलण तो उठून बािे र
गे ा.

इकडे पांतप्रधान याां च्या रूममधला िोन घणाणला. रात्रीच्या शाां ततेत तो आवाज घुमला.
पीएमनी तातडीने कॉल ररफसव्ह केला.
िे घडत आिे त्ाच्या कल्पनेने त्यािं ना झोप येत नव्हती. ते काळिीने िागूनच िोते...
"सर, कोणी शक्तीसेन आपल्याशी बो ू इस्मितात!" पल कडून रात्री अपॉईिंि अस े ी
ररसेप्शलनस्ट बो

ी.

"िोडून द्या!" पीएमनी परिानगी लद ी.
"िॅ ो सर!" पुढचा आिाि शक्तीचा िोता!
"बो ा शक्तीसेन!" पीएम ठामपणे बो

े. पण त्यािं ची लचिंता ओसर ी नव्हती.

"सर, लमिीर मे े ी न्यूि चॅनेल्स ि न्यूिपेपर ा द्यायची आिे !" शक्ती म्हणाला.
तो लभिंतीत डोकिं खुपसून बो ल्यासारखिं िॉडक मधून बािे र आल्या आल्या समोरी
लभिंतीकडे तोिंड करून उभार ा िोता.

"काय म्हणिे तुम्ही खरिं च..." पीएम दचक े िोते. त्यािं ना पुढिं बो ि िं नािी...
"नािी सर! पण शत्रूिंना िे पिाय ा िििं! म्हणून िी न्यूि िािीर करािी

ागे ! पण सर,

त्या आधी एसपीना सािं गून लमिीरच्या घरच्यािं शी बो ून घ्ाय ा सािं गा. नािी तर हे खरां समजून
त्यािं ना उगाचच याचा त्रास िोई ." शक्ती म्हणा ा.

"यु आर राईि! मी बो तो! तू फोिो ब्रॉडकास्मस्टिंग लमलनस्टर ी ा मे
रर ॅक्स िोत बो

कर!" पीएम िरा

े.

"िो सर! पण एक ररक्वेस्ट आिे . सध्यातरी यात अपोलिशनचिं नािं ि घेऊ नका. निंतर
तुम्हंा ा रािकारण कराय ा खूप िेळ लमळणार आिे !"
"ििं !" पल कडून गिंभीर असे पीएम उद्गारले.
"बाय सर!" म्हणून शक्तीने फोन कि के ा.
मेल करण्याआधी त्ाला आणखी एक काम करणां बाकी होतां . आणखी एकाला आत
घेणां गरजेचां होतां!
शक्तीने तो पूिी काम करत अस ेल्या अँिी िे रररसम से

ा फोन ाि ा.

"शक्ती बो तोय! आधार िॉस्मिि

बािे र पािं ढरी िािा नेक्सॉन निंबर एमएच शून्य नऊ

एपी सोळा शून्य पाच मध्ये एक व्यक्ती बसून आिे . त्याब्यात घ्या त्या ा!" एवढी सूचना दे ऊन
शक्तीने िोन कट केला.
शक्तीची व फहमाां शूची प्रत्क्ष कधी भेट झाली नव्हती. डॅ फनयलने गोपनीयता म्हणून
आपले इलिॉई एकमेकाां पासून अपररफचतच ठे वले होते. फशवाय शक्तीवर त्ाचा पफहल्या
पासून सांशय म्हणून त्ाने शक्ती व फहमाांशूची ओळख मुळी करून फदली नव्हती. तरी शक्तीने
फहमाां शूला त्ाच्या हॉटे ल बाहे र, फसराज िबमध्ये आफण आता या हॉस्स्पटल बाहे र सेम
गाडीसोबत अनेकदा पाफहलां होतां. आफण हे शक्तीसाठी पयाा प्त होतां, फहमाां शू हा डॅ फनयलचा
हस्तक आहे हे ओळखण्यासाठी!
फहमाां शूच्या अटकेच्या तरतूदीचां काम करून मग शक्तीने 'माफहती आफण प्रसारण
मांत्रालय' (इन्फॉमेशन अँड ब्रॉडकास्स्टां ग फमफनस्टर ी) ची वेबसाईट शोधू न त्ावरून फमफनस्टर ीचा
ईमेल आयडी फमळवला व फमहीरचा दसरा चौकातील बेशुद्ध पडलेला व रक्ताने माखलेला
िोटो मेल केला. मेलचा सब्जेक्ट होता, 'पीएर्म्् इम्पोटा न्ट डॉक्युमेंट व खाली मजकूर म्हणून
त्ाने िक्त आपले नाां व फलफहले... 'शक्तीसेन नाईक!'

तो नम्याच्या स्पेशल वॉडा मध्ये प्रवेशला. जाग आलेली नम्या त्ाला आत ये ताना पाहत
होती...
"कसिं िाितिंय आता?" शक्ती लतच्याििळ येत म्हणा ा.
"बरी आिे ..." नम्याने तोांडावरील ऑस्क्सजन मास्क हटवत उत्तर लद िं.
"अिूनही तू डॅ लनय शी प्रामालणक रािणार आिे स?" बािूच्या स्टू िर बसत शक्तीने
लत ा लिचार िं.

"तू आिे स कोण?" मागे सरकून बसत नम्याने लिचार िं,
"पो ीस आिे स?" स्मस्थरािून शक्तीच्या निरे त निर घा ून लतनिं प्रश् केला.
"नािी!"
"मग कोण? आलण िे सगळिं का करतोयस?"
"माणूस म्हणून!"
"म ा पण िाचि िं ते याच कारणानिं?" लतनिं लिचार िं.
शक्ती नुसता हसला.

'दोन िर्ािं पूिी मी अँिी िे रररसम से , कोल्हापूर पो ीस मध्ये काम करत िोतो.'
'आम्ही प्रयत्न करून एक िे रररस्ट ऍस्मक्टव्हीिी िोण्यापासून रोख ी िोती... कािी
िे रररस्ट दे खी पकड े गे े िोते!
'त्या लदिशी िेव्हा मी घरी आ ो... गागी, माझी बायको खूप लचड ी िोती... मी कािी
तरी मित्वाचिं लिसर ो िोतो, म्हणून ती रागाि ी िोती...
'ििं ! म ा अिून आठित नािी, की मी काय लिसरत िोतो...
'मग लतचा राग िािा म्हणून मी आऊलििं ग िॅलनिंग के िं...
'रात्री िेव्हा आम्ही घरी परतत िोतो; आम्हा ा रस्त्यात एबडक्ट् के िं गेलां...'

शक्ती व गागीला एका प्रशस्त बांगल्यात आणलां गेलां होतां... आत अांधार होता. ते आत
आले तसे लाईट् स लावल्या गेल्या. समोर एक पच्चावन - साठ वषाां चा इसम सोफ्यावर बसलेला
शक्तीला फदसला. सोिेस्स्टकेटे ड् कपडे घातलेले त्ा इसमाचे गुांड त्ा श्रीमांतीची व्याख्या
करणाऱ्या खोलीत सवात्र फवखुरले, पेरले गेलेले होते!
तो मस्तवाल इसम िसत शक्तीकडे पाित िोता. गागी घाबर ी िोती... ती शक्तीचा िात
पकडून त्याच्या मागे सरकून उभी रालि ी.
'आमच्या माणसािं ना सोडून द्या!' तो शक्तीला बो

ा.

भीती दाखवण्यासाठी तो हातातली फपस्टल नाचवत होता.
'िे िोऊ शकत नािी! पण त्यािं ना भेिायची तु ा एिढीच इिा असे , तर मी एक करू
शकतो; तु ा पण त्यािं च्यासोबत आत िाकू शकतो!'
'तुम्ही खूप फनी आिे त शक्तीसेन! पण मीिी थोडिं फन करू शकतो!' तो बो

ा.

आफण त्ाने शक्ती व गागीच्या मागे येऊन उभ्या झालेल्या त्ाच्या गुांडाला इशारा केला.
तो पुढे झाला आफण त्ाने मागून गागीचे केस ओढू न फतला शक्तीपासून बाजूला केलां. शक्ती
फवरोध करण्यासाठी पु ढे झाला, पण त्ाच्या डाव्या बाजूच्या एक गुांडाने शक्तीच्या पोटात
गुडघा मारला. शक्ती त्ाच्या गुडघ्ाां वर आला. शक्तीचे हात मागे ओढू न बाां धण्यात आले.
'िा! मिा करा!' तो इसम आपल्या गुिंडािं ना बो

ा.

रागाने शक्तीचे डोळे मोठे , लालबुांद झाले. तो त्ा इसमाच्या बोलण्याचा अिा समजला
होता...
हे ऐकून त्ाचा गुांड गागीला आतल्या खोलीत ओढत घेऊन जाऊ लागला...

गागीने मग स्वतः ा िाचिण्याच्या प्रयत्नात प्रलतकार के ा. लतने मागे िळू न फतला
पकडलेल्या गुांडाचे डोके पकड े ि त्या ा िोराने खा ी िाकिून आपल्या गुडघ्यािं िर त्याचे
डोके आदळ े िोते. यात फतच्या केसाां ना जोरात फहसका बसला होता, पण फतकडे फतने वस्तुत:
दु लाक्ष केलां होतां. शक्तीने लत ा सेल्फ लडफेन्स लशकिून ठे ि ा िोता, तो अशा कामी यािा
म्हणूनच!
त्ा गुांडाला इतक्या जोरात गागीचा गुडघा डोक्यात लागला होता, की तो जफमनीवर तोल
जाऊन पडला. पण फतचां हे वतान त्ा सोफ्यावर बसलेल्या इसमाला आवडलां नाही. त्ाची
फपस्टल चालली! गोळी सुटली...
ती थेि गागीचा मेंदू छे दू न लभिंतीिर आद ी.
शक्ती फतच्याकडे पाहत होता... त्ा इसमाने त्ाच्या समोर गुडघ्ाां वर असलेल्या शक्तीची
कॉलर पकडली. आपली फपस्टल शक्तीच्या डोक्याला लावली.
'तुझी बायको तर गे ी, पण तुझी मु गी अिून आिे ! िा! ती लतच्या आिीकडे आिे िे
मालितीये म ा!
'नाऊ डू, एि आय से!' तो इसम डोळ्यािं त आसििं घेऊन त्याच्या निरे ा निर दे णाऱ्या
शक्ती ा म्हणा ा.
शक्तीच्या डोळ्ाां तले पाणी त्ा इसमाच्या पायाशी फठबकले...

"मी त्याच्या पकड ेल्या माणसािं ना सोडून लद िं...
"पण माझिं कतकव्य मी कसा लिसरणार िोतो. िर ॅ लकिंग लडव्हाईस एकाच्या शरीरात आम्ही
इिं िेक्ट के िं िोतिं. त्याच्या आधारािर आम्ही पुन्हा त्या माणसासह त्याची पूणक िोळी पकड ी!

"माझी सस्मव्हकस चा ूच िोती... पण गागीच्या आठिणी म ा काम करू दे ईनात... म्हणून
मग निंतर मी नोकरी सोड ी!"
"तुझी मु गी?"
"ती अिूनिी लतच्या आिीकडे आिे . गागीच्या आईकडे ! दोन िर्ािं त मी इतकी लििं मत
नािी िोडू शक ो, की मी माझ्या मु ी ा तोिंड दे ऊ शकेन...!" शक्तीने दीघक लनःश्वास सोड ा.
तो फनराश बसून राफहला... नम्याला दे खील काय बोलावे सुचत नव्हते! पण ते काही क्षण
तसेच शाांत जाऊ दे ऊन ती बोलली,
"मी तु ा िी माझी किाणी सािं लगत ी िोती, ती खरिं च खरिं िोती... तू कोण आिे स िे म ा
िाणून घायचिं िोतिं! कारण तूच म ा मदत करू शकतोस अशी माझी धारणा िोती! म ा
डॅ लनय

ा सिंपिायचिं िोतिं! पण तू कोण आिे स िे समिाय ा कािीच मागक नव्हता. म्हणून मी

डॅ लनय

ा मदत करत िोते. डॅ लनय ने तुझी खरी डायडें लििी शोधून काढ ी, तर म ा तुझी

मदत घेता येणार होती..." ती शक्ती पासून निर दू र ठे िूनच बो
"मग थेि तू माझ्याशी का बो

ी.

ी नािीस?" शक्तीने अधीरतेने लिचार िं.

"कारण तू कोण आिेस िे मािीत असल्यालशिाय तुझ्यािर लिश्वास ठे िून तु ा कािी
सािं गणिं म ा ठीक िाि िं नािी!" नम्याने भूफमका स्पष्ट केली.
"मग आता बो !" शक्ती लत ा आश्वस्त करत म्हणा ा,
"िा डॅ लनय कोण आिे ?" त्ाने भाव बदलून ते करडे करत मुद्याला हात घातला.
"खरिं च मािीत नािी! पण िाचिती यािं च्या खुनामागे त्याचा मोठा िात आिे . तोच सगळिं
घडिून आणत िोता!

"कोल्हापूरमध्ये िाचिती यािं च्या खुनापासून िे कािी सिंबिंलधत आिे ते डॅ लनय शीच!"
नम्याने स्पष्ट केलां.
"एिढ्या मोठ्या कॅस्मिरसीची पाश्वकभूमी कोल्हापूरच का?" सक्तीने त्ाला भेडसावत
असलेली शिंका व्यक्त के ी.
त्ाची ही शांका रास्तच होती. कारण जी घटना भारताच्या बाजूने जागफतक उलिापालि
करण्याची क्षमता बाळगून होती, त्ाचा मोठा आफण महत्वाचा फहस्सा कोल्हापूर सारख्या
साधारण शहराच्या मधून जात होता...
"िाचिती थोडे आिारी िोते म्हणून आरामासाठी ते त्यािं च्या मूळ गािी इथिं कोल्हापूर ा
आ े िोते. इथिं त्यािं ना सिंपिणिं िे कोणत्यािी इतर लठकाणंापेक्षा सोपिं िोतिं म्हणून िे शिर
लनिड िं!" नम्याने खु ासा के ा.
"नाईि िबची काय भूफमका आहे ?"
"ते डॅ फनयलचांच आहे . िाचिती याां ना मारणाच्या मलिनाभर आधी कव्हर म्हणून ते नाईि
क्लब खरे दी के िं. सोबत आम्हा मुलीांना पण..." नम्याने सत्ासोबत फतच्या मनात सलणारी
खदखद शक्तीने न फवचारता व्यक्त केली.
"पण डॅ लनय तर लबझनेसमन आिे . मग त्याने थेि या सगळ्यािंत क्ष का घात े?"
"कारण कोणतीिी गडबड िोऊ नये याची त्या ा खात्री ििी िोती. म्हणूनच तो स्वतः या
सगळ्यात उतर ा. पण तो काम अल प्त राहूनच करत िोता.
"तू या प्रकरणात गुिंत ा नसतास, तर त्याची इन्वॉल्व्व्हमेंि कधी समोर आ ीच नसती!"
नम्याने शक्तीला त्ाच्या कृतीांची आठवण करून फदली.
"डॅ लनय आलण िेसनची खरी नािं ििं िी नक्कीच नसती ?"

"नािीत! त्यािं ची खरी नािंि म ािी मािीत नािीत, पण त्याचे िडी

िे मिाराष्टरीय िोते.

म्हणून त्यािं ना रे फ्युिी म्हणून भारतात प्रिेश लमळिणिं शक्य झा िं... चार - साडे चार िर्े त्यािं चे
िॅलनिंग चा ू िोते. दरम्यान सरकारने त्यािं चा निीन बनि े ा डे िा दे खी

इरे ि के ा गेला...

सरकार मध ी कािी माणसिं त्यािं ना सामी आिेत. पण ती कोण ते मािीत नािी..." नम्या लत ा
ज्ञात अस े ी मालिती शक्ती ा पुरित िोती.
"त्याची लचिंता करू नको! काय अमेररकेशी डॅ लनय चा खरिं च सबिंध आिे ?"
"िो! लसराि क्लबचा मॅनेिर, तो एक सीआयए एििंि आिे ! डॅ लनय

घडित अस ेल्या

घिनािं ना सुपरिायझ करणिं िे त्याचां काम आिे !"
पुढां शक्तीने काही फवचारलां नाही!
"मी या द द ीतून तु ा बािे र काढे न! माझ्यािर लिशं्वास ठे ि!" म्हणून तो उठ ा
आलण िॉडक बािे र लनघा ा. अिून बरीच कामिं करणिं त्याच्यासाठी बाकी िोती...

जेसन त्ाच्या रूममध्ये अस्वथि होता... एक मुलगी त्ाच्या बेडवर झोपून होती, पण
त्ाला यात काहीच रस नव्हता. शरीरी मध्यम बाां धा पण गोठीव. असा तो शटा लेस बेडच्या
कोण्यावर आपल्या फपस्टलला हातात घेऊन फसगरे ट दाताां त दाबून फवचार करत बसला होता...
त्ाला डॅ फनयलचा स्टँ ड मात्र काहीच पटत नव्हता. तो तातडीने उठला. अांगात शटा
अडकवून तो भव्य अशा बांगल्याच्या बाहे र आला.

िुटपािवर फिरत त्ाने फहमाां शूला िोन लावला,

"लिमािं शंू , इज शक्ती दे अर?" त्ाने गुश्श्श्यातच फवचारलां. तोांडी फसगारे ट असल्याने
त्ाच्या प्रत्ेक शब्दागफणक धुराचा भपकारा त्ाच्या तोांडून बाहे र पडत होता...

हॉस्स्पटल पाफकांगमध्ये गाडीत बसून असलेला फहमाां शू बोलला,
"नािी! तो आला होता, पण काही वेळापूवी कुठां तरी फनघून गेला!" फहमाां शूने माफहती
पुरवली.
आफण त्ाने वडापावचा तुकडा तोडला. इतक्यात त्ाच्या दारावर एका काळा लेदर
गल्व्व्ह्ज् घातलेल्या हातानां नॉक झालां.
फहमाां शूनां काचेकडे पाफहलां. समोर िे ररीिम सेलचा ऑफिसर उभा होता. फहमाां शूने
हातातला वडापाव टाकून फदला आफण त्ाचा हात त्ाच्या कोटातील होलस्टरकडे गेला.
पण गन काढण्याची सांधी ऑफिसरने त्ाला फदली नाही! त्ाने आपली गनलिमािंशू वर
पॉईांट केली!
"बािे र ये!" त्ाने हुकूम झाडला.
फहमाां शूला पयाा य नव्हता. तो बाहे र आला. पाहतो तर त्ाला पाच ऑिीससानी घेरलां होतां.
त्ाच्या दोन गाड्या मागे लावल्या होत्ा. ते त्ाच्यावर आपल्या गन्स रोखून उभारले होते...
फहमाां शूची एक चुकीची हालचाल आफण त्ाचा जीवन प्रवास फतिांच सांपणार होता...
त्ाच्या गाडीच्या काचे वर नॉक केलेल्या ऑफिरसरने पुढां होत फहमाां शूच्या कोटाच्या
आतली गन काढू न घेतली.
"यु आर अांडर अरे स्ट!" पुन्हा फहमाां शूवर गन पॉईांट करत तो म्हणाला.

फहमाां शूचे हात आपसूक हवेत उां चावले गेले. त्ाच्या डाव्या हाती मोबाईल होताच. सगळी
घटना जेसन फतकडे ऐकत होता!

जेसनला शक्तीबद्दल हीच माफहती अपेफक्षत होती. फशवाय पलीकडे काही गडबड झाली
आहे हे तो समजून चुकला होता. तो तक्षणी मागे बांगल्यात पळाला!

"शक्ती इज नॉट इन फद हॉस्स्पटल!" तो धावत येतच डॅ फनयलच्या खोलीत फशरला होता.
डॅ फनयल सावरला. उठून बसला. तो पाणी ओतून घेऊ लागला.
"सो?" डॅ लनय ने पाणी ग्लासात ओतून घेत फवचारलां.
"िी िोडं् मी दॅ ट ही वॉज गोईांग टू द हॉस्स्पटल!" जेसनने खुलासा केला.
डॅ फनयल तरी काही िरक न पडल्यासारखा चेहरा ठे वून होता...
"अँड फहमाां शू हॅज फबन अरे स्टे ड्!" जेसनने माफहतीत मोलाची भर टाकली!
डॅ फनयलचे कान खडे झाले! त्ाने वर जेसनकडे पाफहलां. एक फवकट व त्ाहूनही क्रूर
हास्य त्ाच्या ओठी फवसावलां...
काहीवेळ पररस्थितीचा अांदाज घेतला आफण त्ाने बॉटल खाली ठे वून समोरच पडलेला
आपला मोबाईल उचलला.
एका टर ॅ फकांग सॉफ्टवेअर मध्ये जाऊन त्ाने स्वतः शक्तीला फदलेला मोबाईल सचा केला.
लोकेशन दाखवलां गेलां.

"िेअर इज पीएम स्टे अड् ?"
"रे लनसािं स!"
"गो. लक फहम! यु फवल गेट अ सरप्राईज दे अर!" डॅ फनयल जेसनला म्हणाला!
हे ऐकून जेसनच्या आभावर आनांद मावेनासा झाला! त्ाला सलत असलेल्या शक्तीला
मारण्याची अखेर सांधी फमळाली होती!
परां तु लगेच तो शांकेने घेरला गेला.
"बि व्हॉट अबाऊट यो ग्रँड प्रोजेक्ट?" जेसनने डॅ फनयलला फवचारलां.
"आपण आत्ता जर पकडले गेलो, तर ते कधीच पूणा होऊ शकणार नाही! त्ापेक्षा मी
अजून पाच वषा वाट बघायला तयार आहे !" डॅ फनयल शाांतपणे फडर ां कचा कडू घोट घसाखाली
ररचवत बोलला...

१०. सत्य (मद ट्रुथ फ्रॉि मद टर टर)...
उघड्या असलेल्या दरवाजातून शुिा आत आला. तसा उघडा दरवाजा ढकलला गेला.
दरवाजा मागे शक्ती उभा होता. त्ाच्या हातात पांतप्रधानाां च्या स्पेशल प्रोटे क्शन ग्रुपच्या एका
एजांटची 'एिएन हस्टा ल्' होती. शक्तीनेच दार लोटले होते.
"चुपचाप कुसी पर बैठो!" तो मागून ओरडला.
शुक्लाने मागे पाफहलां. शक्ती हातात फपस्टल घेऊन उभा फदसला. तो घाबरून स्खडकीला
अपोफजट उभ्या व त्ाच्याकडे च पाहत असलेल्या पीएमकडे वळला. पीएम दे खील हतबल
होते. असहाय्यता त्ाच्या मुखमांडलावर स्पष्ट होती. ते मागे हात बाांधून उभे होते. शुिाला
नजर न दे ता त्ाां नी खाली पाफहलां.
याचा अथक शुिा समजून चुकला. पीएमनी शुिाला शक्तीला सोपवलां होतां हे सहज
होतां!
तो गपचूप काही न बोलता मग शक्तीने आधीच रूमच्या मध्यभागी माां डून ठे वलेल्या
खुचीवर बसला. त्ा खूची समोरच आणखी एक ररकामी खूची ठे वली होती. तीवर शक्ती
फवराजला. हातात फपस्टल तशीच!
"आप लकसके फलए काम कर रहे हैं ?" शक्तीने िेट प्रश्न केला.
"भारत सरकार के फलए!" कचरत शुिा म्हणाला.
"इससे पहले मेरा सब्र टू टे सच बोलला सुरु करें !" शक्तीने धमकावलां.
शुिा गप्पच!
"आपको क्या ऑिर फमली अपोफजशन से?" शक्तीने पुढचा प्रश्न केला.

"आप क्या बोल रहे है मैं कुछ नहीां जानता!" शुिा आपल्याला सेि करण्यासाठी खोटां
बोलला.
हे करून काही उपयोग नाही हे त्ाला माफहत होतां; तरी तो बोलला होता!
स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी कोणताही साधारण प्राणी शेवटपयांत प्रयत्न करतो! एखादां
सावज आपण फशकारीच्या हातून वाचणार नाही हे माहीत असून शेवट पावेतो झुज दे तच!
आत्ताही तीच पररस्थिती होती!
इिां सािि होता शुिा; आफण फशकारी होता शक्तीसेन!

शक्तीने मग जास्त वाट पाफहली नाही. त्ाच्या कडील एिएन फपस्टलमधून गोळी सुटली.
ती घुस ी ती बरोबर शुिाच्या उजव्या गुडघ्ात!
'गुन्हेगाराला फशक्षा करणां हे कोटाा चां काम आहे ' यावर शक्तीचा पूणा फवश्वास; म्हणून
शक्ती त्ाला मारणार नव्हता! त्ाला िक्त उत्तरां हवी होती!
पण हे दृश्य पाहून पीएम नेमके फवचफलत झाले! त्ाां ना काय करावां कळे ना. ते खोलीतच
सैरभैर गडबडी हालचाल करू लागले. कधी ते पुढां शक्तीकडे पाऊलां टाकायचे, तर कधी
तसेच मागे वळायचे. त्ाां नी कदाफचत पफहल्याां दा असां काही इतक्या जवळू न पाफहलां असावां...
फकांवा मग शुिा त्ाां च्या फवश्वासातला असल्यानां ते फवव्हल झाले असावेत...
"काय करतोयस! असां करू नको!" पीएम गयावया करत शक्तीवर ओरडले.
वेदना होतच होत्ा, पण पीएमच्या या कृतीनां तर शुिा जास्तच घाबरला.
आत काहीही झालां, तरी आत यायचां नाही हे सांकेत आधीच फदले गेले असल्याने स्पेशल
प्रोटे क्शन ग्रुपचे एजांट्स गोळीचा आवाज आला तरी आत प्रवेशले नव्हते!

शुिा चौकशी दरम्यान मेलाच तर माननीय पांतप्रधान याां च्या सांरक्षणासाठी त्ाां च्या
सुरक्षा रक्षकाां नी शुिाला मारले हे फचत्र उभां करणां शक्य व्हावां या फवचाराने म्हणून शक्तीने
त्ा सुरक्षा रक्षकाां पैकी एकाची फपस्टल वापरली होती.
"घाबरू नका सर! हे मरणार नाहीत, हा! पायाने अपांग होतील नक्कीच!" शक्तीने
एखाद्या राक्षसासारखां क्रूर स्स्मत करत शुिाकडे पाहत बोलला.
शुिा तोांडावाटे आपली वेदना बाहे र पडू नये म्हणून दाताां त ओठ फजतक्या जोरात
दाबता येईल फततक्या जोरात दाबून शक्तीकडे पाहत होता. पण वेदनाां नी बाहे र पडण्यासाठी
वाट शोधली होती; ते अश्रू बनून डोळ्ाां च्या कडाां ना साचून राफहले होते. पण तेही शुिा खाली
ओघळू दे त नव्हता!
त्या ा मराठी समजत नसलां, तरी 'अपांग' हा शब्द फहां दी, मराठीत एकच असल्याने शक्ती
काय म्हणाला असेल हे त्ाला ध्यानात आले!
"अब बोलोगे?" शक्तीने हसतच फवचारलां!
"आप ऐसें फकसीां को जबरदस्ती नहीां कर सकते! सांफवधान इसकइ इजाजत नहीां दे ता!"
शुिा रडल्यागत ओरडला.
"अगर सांफवधान की इतनी फचांता आपको होती, तो आप जनमानस के साि फमलके ये
फघनोना खेल नहीां खेलते! और अगर आप सांफवधान और कानून की इतनी ही जानकारी रखते
हैं , तो आपको ये भी पता होगा, की दे श के गद्दारोांकी क्या सजा होती हैं !" शक्ती शाांतपणे पण
धमकावण्यासाठी बोलला.
त्ाचा वार वमी लागला होता, तरी त्ाने आपल्या 'प्रेमळ' शब्दाां त भर टाकली...
"आप फजतना दे र लगाओगे, उतना खून बहे गा! और फजतना खून बहे गा, उतनेही आपके
ररकवरी के चाां सेस घटें गे!" शक्तीने धमकावलां.

आता मात्र शुिाचा धीर सुटला. त्ाला शक्ती जे बोलला ते पटलां होतां. त्ाने आत्ता जर
सहकाया केलां नसतां, तर तो इिून पुढां आयुष्यभर एका पायाने अधू झाला असता आफण जर
शक्ती एवढ्यावर िाां बला नसता तर दोन्ही पायाां नी... आफण मग कधीच शुिा जीवनभर चालू
शकला नसता... पुढची सांभाफवत फचत्रां शुिाच्या डोक्याां त क्षणाधाा त पळाली. आफण त्ाने फनधाा र
केला...!
"जो हो रहा है , अपोफजशन का फकया कराया हैं! सब के पीछे डॅ फनयल है !" तो म्हणाला.
"मालूम है ! जो पता नहीां वो बताने की कृपा करें !" शक्ती बोलला.
"लोककल्याण की सरकार फगरे इसके फलए महँ गाई बढ़ाने की कोफशश की गई! भ्रष्टाचार
के आरोप भी लागए गये! हमारे कुछ पाटी में बसा एवां मांत्रीयो ने छोटे मोटे गिले फकए भी हैं ,
सो आरोप करके फचांतपल्ली सर, हमारी सरकार और पाटी के बारे में जनता के मन मे रोष
उत्पन्न करने में जनमानस कामयाब हो रही िी, की पीएम ने नई टै क्स पॉफलसी बनाने का
प्रस्ताव रखा! इराक और अरब दे शोां में जारी युद्ध की वजह से महँ गाई तो काबू में आ नहीां
सकती िी। पर पीएम का मानना िा, की हम कर प्रणाली में सुधार करके जनता को राहत तो
दे ही सकते हैं ! इकसे बारे में इनकी गफतफवफधयाँ बढ़ी! अपोफजशन को डर सताने लगा, की
अगर पीएम सिल हुए तो अगला चुनाव भी हमारी पाटी ही जीतेगी! सो..."
"इसफलए उन्होांने अपने ही नेता को मरवा डाला!" पीएम पुढां होत शुिावर ओरडले!
शुिा ने खाली मान घालून अपराधीपणे हो म्हणत तीच मान डोलावली.
उनके सबसे लोकफप्रय नेता इां द्रदत्त वाचस्पती जी को मारकर जनमानस के कुछ नेता
जनता, की सहानुभूफत गेन करना चाहते िे। और इससे सत्ता पक्ष यानी हमारे लोककल्याण
को दोषी रखकर डीएमएि करने का जनमानस का िान िा! बेचारे वाचस्पतीजी को उनके
मृत्ु के िान के बारे में कुछ पता नही िा!"

"िो बोओगे, वहीां तो पाओगे!" शक्ती वाचस्पतीला उद्दे शून बोलला असला, तरी त्ाने
शुिाला यातून त्ाच्या भफवष्याचां दशान करवण्याचा अट्टहास केला होता.

यावर शुिा गप्प मान घालून बसला.
"शुिा आपने ही पाटी से गद्दारी करते तुम्हें शरम नहीां आई?" पीएम पुन्हा ओरडले.
त्ाां च्या तळपायाची आग मस्तकसुळ बनत चालली होती!
"पाटी से क्या इन्होांने तो दे श से गद्दारी कर डाली!" शक्ती शुिाला फचडवण्यासाठी
बोलला...
"ये डॅ फनयल कोन है ?" शक्तीने शुिाला पुढां फवचारलां.
"डॅ लनय तो बडे से लिग्सॉ का छोिासा तुकडा िैं !" शुिानां चुप्पी तोडली.
"तुम्हारी तरि?" शक्तीनां उपिासानानां खुदकत फवचारलां.
शक्तीला उत्तराची अपेक्षा नव्हतीच. शुिाला लाज आणण्यासाठी तो हे उद्गारला होता.
म्हणून...
"इसमें डॅ फनयल का क्या रोल है ?" शक्तीने शुिा पुढां फवचारलां.
"डॅ लनय एक बडा इपव्हे स्टर है , जो अमेररका के थ्रू इां फडया में इपव्हे स्ट करना चाहता िा!
पर पीएम सर के मना करने से उन्होने अमेररका सांग डॅ फनयल के भी इरादोां को भांग फकया!"
"महँ गाई कैसे बढ़ा दी गई?" शक्तीने प्रश्न केला.
"आखाती दे शाां त युद्ध घडवून! हो ना?" पीएमनी शुिाकडे घृणीत नजरे ने पाहत खुलासा
केला,

"अमेररका सोबत असताना हे करणां अवघड ते काय?" पीएमनी आपलां वाक्य पूणा केलां.
शुिाने दीघा श्वास सोडला. कदाफचत त्ाला अपराधी वाटत होतां, का मृत्ूचां भय होतां...
माहीत नाही, पण तो सत् साां गू लागला...
इतका वेळ झालां शुिा वेदना सहन करत होता... माां डीतून खालपयांत रक्त वाहून
व्हाईट माबाल फ्लोअर त्ाच्या पाया भोवती लाल रां गाचा झाला होता!
"िा! अमेररका इराण, इराक से अपनी सेनाएँ हटाने वाला िा। ट्रूप्स भी कम फकए जा रहे
िे! पर यह अमेररका की रणनीफत िी! वह डायरे क्ट युद्ध छे ड़ना नही चाहते िे। ताफक सम्बांफधत
दे श, यूएन या कोई भी अन्य दे श युद्ध के फलए अमेररका को फजम्मेदार ना पकड़े । इफसफलए
उन्होांने इराक में स्थित अपनी सेना हटाई और वहाँ के एवां अन्य अरब दे शोां के फमफलटन्ट् स
और आतांफकयोां को इनडायरे क्ट् ली हफियार सिाय करने लगे! असांतुष्ट तत्व फकस दे श में नहीां
होते? उन जैसोां का तो प्रयोग करके अरब दे शोां में गृहकलह जैसी पररस्थिफतयाां तैयार की गई।
फजससे वहाँ के तेल उत्पाद और फनयाा त पे उसका पररणाम हो। इसी तरह से तेल के दाम बढ़ा
फदए गए िे! अगर सांबफधत अमेररकी तेल कपफनयाां खुद से प्राइज बढ़ाती, तो सांशय हो सकता
िा। इसफलए इतनी बड़ी साफजश गढ़ी गई! डॅ फनयल भी इसमें अमेररका के साि िा ही! हफियार
पोहोचाना उसीके हाि मे ही तो िा!" शुिाने एवढां मोठां कारथिान उघड केलां...!
"भारत को अपने अफधकार में लाने के फलए इतनी बड़ी साफजश! यकीन नहीां होता!"
शक्ती अफवश्वासाने बोलून गेला.
"क्योिं ना?!" पीएम बोलू लागले,
"अगर तेल का दाम बढ़ गया, तो फसिा भारत ही क्योां? पर जो जो दे श तेल के फलए इराक
एवां सौदी पर फडपेंड हैं , उन सभी पर अफधकार करना अमेररका को आसान हो जाता! सभी

वस्तुओां की कीमतें तेल की कीमतोां पर फनभार होती हैं ! इसीका िायदा यह लोग उठाना चाहते
िे!"
"इट् स हॉरीबल!" शक्ती उद्गारला.
"येस! ििळििळ सवाच दे शाां ची इकनॉमी ही तेलावर चालते. त्ामुळे अमेररकेचा हा
एक मूव्ह त्ाां ना सवा दे शावर वचास्व फमळवून दे ण्यास पुरेसा आहे !" पीएम बोलायचे िाां बले.
तसा शुिा बोलला,
"पर आपके नए डायरे क्ट, इनडायरे क्ट िै क्स पॉफलसीज ने अमररका व जनमानस के
इरादे पस्त कर फदए। इसी कारणवश जनमानस ने उनके सबसे लोकफप्रय नेता को मरवाया
ताफक उसका आरोप आप पर और अपनी पाटी पर आए!"
"तो इस तरह से जनमानस इलेक्शन फजतना चाहती िी?! पॉफलफटक्स फकतनी फघनौनी
चीज है यह फसिा सुनता आया हुँ ! आज स्वयां अनुभव कर फलया!" शक्ती फनराश स्स्मत ओठाां वर
घेऊन बोलला.
त्ाचे डोळे खालच्या कालीन वरील जफटल नक्षीवर लागले होते. डोळ्ाांत भाव शून्य...
"तुमने अभी तो कुछ दे खा िी निीिं!" शुिा शक्तीला बोलला... राजकारण याच्यापेक्षाही
घाणेरडां असू शकतां हे तो इां फडकेट करत होता. आफण हे बोलताना त्ाने पांतप्रधान याां च्याकडे
नजर टाकली होती. ते पाहून मग पांतप्रधानाां नी आपली नजर खाली घेतली. ते म्हणाले,
"मैं तुम्हे टोकूँगा नही शक्ती! हमने भी ऐसे कई पाप फकए है !"
शुिाकडून फवफदत घटनाक्रम ऐकून पीएम फपांतपल्ली खूपच फवचफलत झाले होते... त्ाां नी
नकळतच अव्यक्तपणे आपले गुन्हे कबूल केले, पण ते नेमके कोणते ते उघड न बोलता त्ाां नी
िक्त स्वतःच्या मनाला त्ाां ची पुन्हा आठवण करून फदली.

"डॅ लनय और उसका सौतेला भाई दे श मे कैसे घुसे?" शक्तीने शेवटचा प्रश्न केला!
"ररफ्युजीज् बनके! इससे उन्हे कोई दस्तावेज या कागज नहीां फदखाने पडेे़ !"
"इतनी बडी साफजश! यकीन करना मुस्िल हैं !" आता पीएम सुद्धा असमांजस झाले...
"यकीन कर फलजीए प्रधानमांत्री जी! यकीन कर फलजीए!" शक्ती म्हणाला.
गुडघ्ाां िर हात टे कवत शक्ती उठला. इिलां आपलां काम त्ानां पार पाडलां होतां!
"मी याला तुम्हाला सुपूदा करतोय! याला फदल्लीला पोहोचवायची आफण याची नीट
चौकशी करण्याची व्यवथिा आपण करालच!" बाहे र जात शक्तीने मागे न पाहताच पीएमवर
जबाबदारी सोपवली.
शक्तीने ज्या एजांटची फपस्टल घेतली होती त्ाला ती परत करून शक्ती फलफ्टकडे गेला.
फलफ्टवरच येत होती म्हणून शक्ती वाट बघत िाां बला.
फलफ्ट उघडली... आतली व्यक्ती पाहून त्ाचे डोळे फवस्फारले. तो जेसन होता! त्ाने
तोांडाला डोक्यासह कव्हर करणारा लाकडी मास्क घातला होता, तरी शक्तीला त्ाला
ओळखणां नक्कीच कठीण नव्हतां!
जेसन मास्कच्या आत नक्कीच हसत असणार! अखेर शक्तीला मारायला फमळाल्याचा
तो आनांद...
त्ाने हातात सज्ज ठे वलेली सप्रेसर असलेली त्ाची फपस्टल उां चावली, पण तो िायर
करणार इतक्यात शक्तीने बाजूला होत त्ाच्या हातावर खालून लाि मारली. जेसनचा हात वर
उचलला गेला व सुटलेली गोळी फलफ्टला वर भलां मोठां फछद्र पाडून गेली. पीएम खोली बाहे रील
एजांट्स आपल्या गन्स सज्ज घेऊन फलफ्टकडे धावले...

शक्तीने जेसनला फलफ्टमध्ये ढकललां. तोही आत गेला. दोघाां ची हातापाई चालू झाली.
म्हणून एजांट्सना जेसनवर िायर करणां शक्य होत नव्हतां. ते सांधीच्या शोधात सतका िाां बले.
ल फ्टमधं्ये जेसन स्खशातून गोळी काढू न आपली फपस्टल लोड करण्याचा प्रयत्न करत
होता, पण शक्तीने त्ाचे हात धरलेले होते. शक्तीने त्ाच्या तोांडावर उलटां कोपर आदळू न
त्ाला बाजूला करण्याचा यत्न केला. जेसनचां मास्क असलेलां डोकां फलफ्टच्या मेटॅफलक फभांतीवर
आढळलां. ती सांधी साधून शक्तीने बटन दाबून फलफ्टचां दार बांद केलां.
म्हणून मग फलफ्टकडे धावत आलेल्या एजांट्सना बाहे रच िाां बावां लागलां. फलफ्ट वरच्या
फदशेने प्रवास करू लागली...
शक्तीची आफण जेसनची िाईट चालू होतीच. जेसन वापरत असलेली फपस्टल अफत
घातक असली, तरी ती फसांगल शॉट फपस्टल होती. एकावेळी एकच गोळी त्ात भरून ती शूट
करावी लागत असल्याने शक्तीला एडवाां टेज होतां. त्ाने आपली मॅग्नम फपस्टल बाहे र काढली.
तो िायर करत होता, पण जेसन पण कच्चा नव्हता! त्ाने शक्तीचे शॉट् स चुकवले. मॅग्नममधून
सुटणाऱ्या गोळ्ा फलफ्टला मोठी मोठी फछद्र पाडत होत्ा...
जेसन शक्तीला बराबरची टक्कर दे त होता...
पण टक्कर दे णां आफण शक्तीच्या फवरुद्ध युद्ध फजकणां या दोन वेगळ्ा गोष्टी आहे त!
शक्तीच्या सवा गोळ्ा ररक्त झाल्या होत्ा. आता दोघाां त मुफष्टयुद्ध सुरू झालां. इिेही जेसन
चाां गलाच झुांझला. अखेर शक्ती प्रमाणाबाहे र फचडला. त्ाने जेसनला उचलून खाली पाडलां
आफण जेसनच्या गळ्ावर पाय ठे ऊन त्ाने जेसनला गुदमरवण्याचा प्रयत्न केला. जेसनची
धडपड सुरू झाली. तो झटापट करत होता, शक्तीच्या पायावर जोर जोरात मारत होता, पण
शक्ती त्ाच्या गळ्ावरून पाय काढायला काही तयार नव्हता. शक्तीने स्टर गल करतच आपली
'500 एस & डिू' लोड केली!

पायऱ्याां वरून वरील सवाां त शेवटच्या िोअर येणाऱ्या एजांटने गन िायर ऐकलां!

बॅि!!!
तो फलफ्ट समोर पोहोचला होता. तो जागीच स्खळला. त्ाच्या ही नकळत त्ाची एमएन
हस्टा ल् वरील त्ाची पकड घट्ट झाली.
समोर फलफ्ट उघडली, तर शक्ती खाली मरून पडलेल्या जेसनवर आपली मॅग्नम पॉईांट
करून उभा त्ा एजांट्सला फदसला आफण त्ा एजांटने सुटकेचा फनःश्वास सोडला.
एजांट शक्तीकडे पाहत होता. काय करावे त्ाला सुचत नसावे. शक्ती मात्र जणू काही
झालेच नाही अशा अफवभाा वात एिंां िला आत येण्याची त्ाने खूण केली. एजांट काही न बोलता
फलफ्टमध्ये गेला. शक्तीने बटन दाबून फलफ्ट बांद केली. फलफ्ट पीएमच्या फ्लोअरकडे वापस
गेली...

एजांटची नजर पायाखालच्या जेसनवर होती...
"पीएम के पास कोन?" फलफ्टमध्ये सोबत असलेल्या एजांटला शक्तीने फवचारलां.
"दु सरा एजांट हैं !" एजांट दे खील आतापयांत कुल झाला होता. त्ाने उत्तर फदलां.
फलफ्ट उघडली. एजांट फलफ्टमधून खाली उतरला...
"प्राईम फमफनस्टर का और अपना ध्यान रखो!" शक्ती म्हणाला आफण बटन दाबून पुन्हा
फलफ्ट बांद केली.

हॉटे ल लॉबीमध्ये फलफ्ट उघडली गेली. रात्र असल्याने काही स्टाि सोडला तर कोणी
गेस्ट आपल्या रूम बाहे र नव्हते.
दरम्यान फलफ्टमध्येच शक्तीने आपली फपस्टल होलस्टरमध्ये ररिेस केली होती.
फलफ्ट समोर असलेली ररसेप्शफनस्ट गोांधळू न शक्तीकडे व आत रक्तात पडलेल्या
जेसनकडे पाहत होती. फतने 'आ'वासला होता...
शक्तीने फलफ्ट बांद केली.
"लिििंत आहे ! पॉवर तोडून ही फलफ्ट सील करून टाका. हॉस्स्पटल आफण पोफलस
हे डक्वाटा साला िोन करा." शक्तीने बाहे र चालत ररसेप्शफनस्टला इन्स्टर क्शन्स फदले होते...
शक्तीने त्ाच्या मॅग्नमची 50 कॅफलबरची गन पावडर ररड्यूस करून फमहीरसाठी
बनवलेली दु सरी गोळी जेसनवर चालवलेली होती आफण तीही पायावर. त्ामुळे त्ाच्या पाय
फनकामी झाला होता, म्हणून त्ाचा जीव वाचला होता. पण जेसन वेदनेने तात्काळ
मूस्च्छा तावथिेत गेला होता. पण जरी तो शुद्धीत आला, तरी पाय फनकामी झाल्याने त्ाला आता
इिून उठून जाणां शक्य नव्हतां!
ररसेप्शफनस्ट जाणाऱ्या शक्तीकडे हरवल्यासारखी बघतच होती... फतला भानावर यायला
नक्कीच वेळ लागला असेल...

११. संग्राि (रँ ग्नारॉि)...

फहमाां शूला इां टेरोगेशन रूममध्ये बसवले गेले होते. त्ाचे दोन्ही हात समोरील टे बलच्या
दोन टोकाां ना इां चभर साखळी असलेल्या बेड्याां ना बाां धले होते.
फहमाां शू वाट पाहत होता... पुढां काय होतांय याची... कोण प्रवेशणार...? काय फवचारणार...?
पण काही का फवचारे नात फहमाां शू उत्तरां ठरवून बसला होता...!
आता त्ाच्या डोक्यातील फवचलन िांड झालां... तो कोणातरी येण्याची वाटच पहात होता...
आफण जो प्रवेशाला; तो शक्ती! शक्तीला पाहून फहमाां शूने मनमस्स्तष्क मध्ये बाां धलेले सारे
इमले क्षणाां त धाराशाही झाले!
त्ाने स्वतःला फकतीही तयार केलां असलां, तरी त्ाला ही अपेक्षा नक्कीच नव्हती की
शक्ती आत येईल...!
"सरप्राईज! सरप्राईज!" शक्ती त्ाच्यासमोर बसत म्हणाला!
"तू?" कोरड्या चेहऱ्याने फहमाां शू उद्गारला.
"डॅ लनय चा मोबाईल अनटर े सेंबल आहे . नम्याला माहीत असलेल्या फठकाणी तो
असण्याची शक्यता नाही. तुलाच त्ाचां वेअरअबाऊट माहीत असेल म्हणून आलो. बोल!"
शक्तीने िेट मुद्दा उचलला.
"तु ा वाटतां मी बोलेन?" तोांडावर घृणीत मग्रूरी आणत फहमाां शू उद्गारला.
"तुझ्या माफहतीसाठी साां गतो! इिले सगळे कॅमेरे बांद आहेत! त्ामुळे इिां मी तुझ्याशी
काहीही केलां, तरी कोण मला फवचारणार नाही! आफण फवचारलांच तर साां गेन आत्मरक्षेसाठी
मारलां!"

"आलण तुला वाटतां हे लोक तुझ्यावर फवश्वास ठे वतील?"
"िे ोक म ा इथिं एक्सेस दे ऊ शकतात, ते मी साां गेन ते मान्यही करू शकतात. ते खोटां
आहे हे माहीत असून...!" शक्तीने खांडन केले!
आफण त्ाने आपली मॅग्नम काढू न टे बलवर ठे वली.
"िी काय करू शकते हे माहीत असेलच तुला!" शक्तीने धमकावत फवचारलां. शक्तीच्या
चेहऱ्यावर कुटील हास्य होतां.
फहमाां शू मात्र डोळ्ाां तून आग ओकत होता...

हे डकोटा साच्या सेकांड फ्लोअरवरून शक्ती काचेतून बाहे रील रहदारी पाहत उभा होता!
पहाट होण्यास िार वेळ नव्हता. तरी आभाळात सूयाा ची फकरणां पसरण्याऐवजी ते अफधक
गडद झालां होतां...
"सर, जुना राजवाडा पोफलसाां नी फहमाां शूने साां फगतलेल्या को-ओडीनेट्सवर छापा मारला.
पण फतिां कोणी सापडलां नाही! पन्हाळ्ाच्या पोलीसाां ना पण फतिलां िामा हाऊस ररकामां
फमळालां.
"तुम्ही साां फगतल्या प्रमाणे कोल्हापूर बाहे र जाणारे सगळे रस्ते सील केलेत. फवमानतळ
आफण रे ल्वे स्टे शन्सवर वॉच ठे वला आहे . फतिेही डॅ फनयलचा काही स्टर े स नाहीत!" एसपी
शक्तीला माफहती पुरवत बोलला.
"इन दॅ ि केस, तो एकाच फठकाणी असू शकतो!" बाहे र पहातच शक्ती बोलला आफण
त्ाने एसपीकडे पाफहलां!

अल्प पळातच पाच कोल्हापूर पोफलसाां च्या िोर व्हीलसा कोल्हापूर मध्यवती रस्त्यावर
धावत होत्ा. सवाां त पुढां डॅ फनयलची गाडी होती... जी त्ाने शक्तीला फदली होती...

या गाड्या फसराज नाईट िबला लागल्या.
गाड्याां तून शस्त्र सज्ज िे ररीिम सेल ऑफिससा बाहर पडले आफण गन्स उां चावूनच सहा
ऑिीससा बूटाां च्या टाचाां चा टापाां सारखा आवाज करत फसराज नाईट िबमध्ये फशरले!
बाकी सहा कव्हरसाठी बाहे रच तैनात राफहले. आफण चार डर ायस्व्हां ग सीटवर तयार!

आत नेहमीच्या राजेशाही िाटात डॅ फनयल समोरच्या सोफ्यावर बसला होता. एक पाय
समोरील टे बलवर.
धाडधाड् आत आलेल्या आफण त्ाला घेरलेल्या ऑफिससाना पाहून डॅ फनयल घाबरायचां
सोडून हसला.
शक्ती फनवाां तपणे स्खशात हात घालून ऑफिससा मागून आत प्रवेशला.
"म ा मालित होतां, तू माझी इिांच वाट पाहत असणार!" शक्ती आत आल्या आल्या त्ाला
म्हणाला.
शक्तीला पाहून तर डॅ फनयलच्या मुखावरच हास्य अधीकच खुललां!

तो जागचा उठला. सवा ऑफिससाना वाटलां, तो काही करण्याच्या फवचारत आहे म्हणून
सगळे अफधकच सतका झाले. त्ाां च्या गन्सवरील पकडी अफधकच घट्ट झाल्या आफण नेम
डॅ फनयलवर पक्का केला.
पण त्ाां च्या कल्पनेनुसार काही झालां नाही. डॅ फनयल वळू न पफश्चमेला तोांड करून हाि
सोफ्यावर बसला.
मावळतीला तोांड करून त्ाने आपली हार पत्करल्याचा सांकेत फदला होता. शक्ती
त्ाच्यासमोर पूवेला तोांड करून बसला.
बाहे र सूया उगवत होता आफण आत त्ाच्या फवजयाचा सूया उदयोन्मुख होता...
काही पळ डॅ फनयल काहीच बोलला नाही! तो िक्त स्स्मत ओठाां वर घेऊन प्रसन्न चेहऱ्याने
शक्तीला न्याहाळत होता.
शक्ती काय ते समजला. त्ाने आपल्या सािीदाराां ना बाहे र जाण्याचा इशारा केला.
ऑफिससा मागे पाऊलां टाकत गन्स पॉइां टेड ठे ऊनच िब बाहे र गेले.
"मला खूप गोष्टी जाणून घ्ायच्या होत्ा. म्हणून हा खेळ अजून खेचायचा होता... पण
तुला घाई होती! सो बी फवि इट! आता डायरे क्ट तुलाच फवचारतो!" शक्ती बोलला.
"मला खूप कमी लोकां इम्प्रेस करू शकतात!" मग्रुरीचां हास्य करत डॅ फनयल बोलला.
िा! पण त्ाला मूळ फवषयाला बगल नक्कीच द्यायची नव्हती!
"म ा आनांद आहे मी त्ाां तील एक आहे !" शक्ती कोरडा चेहरा ठे ऊन ओठाां वर स्स्मत
आणत बोलला.
डॅ फनयल अजूनच प्रसन्न हसला.

"तू िर म ा जॉईन झालास, तर आपण जगावर राज्य करू! फवल मेक अ ग्रेट िॉच्युान!"
डॅ फनयलने ऑिर फदली.
"नंॉट इां टरे स्टे ड्!" शक्तीने डॅ फनयलच्या प्रस्तावाचां खांडन केलां.
"आप ी लोकां याच मेंटॅफलटीने मागे पडतात! समोर आलेली सांधी त्ाां ना फदसतच नाही!
फदसली तर घेण्याची फहां मत नसते!"
"मुद्याचिं बोलूया?" शक्तीने बाकी बातचीत कट केली!
"बो ! काय पाफहजे?" डॅ फनयलने हसून फवचारलां.
"िे सगळिं का?" शक्तीने िेट फवचारलां.
"ज्या अिी तू इिपयांत आला आहे स, त्ा अिी तुला तुझी उत्तरां फमळाली असतील!"
डॅ फनयल स्स्मत ओझरू न दे ता बोलला.
"म ा तुझिं कारण हवां आहे !" शक्ती बोलला.
डॅ फनयलने मन डोलावली. तो बोलण्यास सज्ज झाला...
"तेल; फवसाव्या शतकातील सावाभौम ताकत! आफण इन्फॉमेशन ही एकफवसाव्या
शतकातली! फवचार कर; या दोन मोठ्या ताकदी एकाच फठकाणी केंद्रीत झाल्या, तर काय
होईल?! सांपूणा जग मुठीत!
"तेल आफण इन्फॉमेशन दोन मोठे ताकदीचे सोसा. हे दोन्ही ज्याां च्या हाती असतील, दे
फवल रुल द एां टायर वड्ा टू फद इस्न्फफनटी! आफण हे पोटे स्पशयल भारतात आहे . मी िक्त
त्ासाठी पाश्वाभूमी तयार करतोय!
"आि आपण अमेररके ा साथ नािी लद ी, तर कोणी दु सरिं दे ई ! पण िे िोई

िे

नक्की! भारत िा अलसमीत सिंभािनािं चा दे श आिे . इन्फॉमेशन टे क्नॉलॉजी मध्ये आपण सरस

आहोत. भारताच्या टॉप टू इां डस्टर ीज मध्ये आयटी सेक्टर येतां! अमेररका भारताच्या टू िडा
आयटी सस्व्हा सवर फवसांबून आहे ! आलण म्हणूनच म ा िा चान्स दु सऱ्या कोणा ा द्यायचा नािी!
आय लि मेक माय इिं लडया सुपर पॉिर!"
"बि एि व्हॉि कॉस्ट? सक्सेसफु
िोते िे खरिं , पण अधोगतीिी तेिढ्याच

िोण्यासाठी शॉिक कि लनिड ा, की उन्नती पिकन
िकर िोते! लॉपगिमकचा रस्ता

ािं ब पल्ल्याचा,

लकचकि नक्कीच असे , पण त्यातून लमळणारिं यश िे अनिंत काळ लिकणार आिे ! स्वािा व
अफधकारवादातून तर अहां कार फनमाा ण होतो आफण अहां कारातून पुढे सांघषा!
"तू फकांवा जनमानसचे नेते, इतर राष्टरां; इां िुफडां ग इां द्रदत्त वाचस्पती, जे जे लोक या
इां टरनॅशनल कॉस्पस्पररसीमध्ये सामील आहे त हे सगळे खूनी आहात! िक्त खूनी!" शक्ती
शाां तपणे आपलां म्हणणां जोरात माां डत म्हणाला.
"प्रत्येकाच्या दृष्टीत समोरच्याचा मागा चुकीचाच असतो!" डॅ फनयल दु दैवी बोलला.
"तू काय बोलतोय कळतांय तुला? आखाती दे शात तुम्ही युद्ध घडवून आणलीत! हजारो
माणसां मेलीत फतिां! त्ाने पण काम होत नाही म्हणून तुम्ही तुम्हालाच साि दे त असलेल्या
नेत्ाला मारून टाकलां! मग ते सत् कोणासमोर येऊ नये म्हणून मृत्ूची माफलका रचत गेलात!
लाज वाटते बोलायला?" शक्तीमध्ये आवेश भरला.
"नफिांग इज पसानल फहअर ब्रदर् ! जे काही आहे , ते दे श प्रगती पिावर नेण्यासाठी!
त्ासाठी शक्ती फनमाा ण करण्यासाठी!" डॅ फनयलने पुन्हा आपली भूफमका फसद्ध करण्याचा प्रयत्न
केला.
"ओके! तुझ्या दृलष्टकोनातून तू जे केलांस, ते भारताला सुपरपॉवर बनवायला; पण मला
साां ग, तू ज्याां ची साि घेतलीस त्ाां नाचाही सेम मोफटव्ह होता? छाती ठोकपणे साां गू शकतोस तू
हे ?"

"वाचस्पतीचा नक्कीच होता. म्हणून तर तो लोकफप्रय होता आफण म्हणूनच त्ाला मरावां
लागलां!
"अपोलिशनचा मोस्ट िेमस लीडर मेल्यावर सहानुभूती कुणाकडे जाणार?" डॅ फनयल
हसून म्हणाला.
"यु गाईि आर फसक!" शक्ती ओरडला.
डॅ फनयल नुसताच हसला!
"आता काय मला अटक करणार?" त्ाने फवचारलां.
"असांच नाही! तुला असां अटक करून मी तुझा अपमान नाही करणार!" शक्ती उठला!
डॅ फनयल काय ते समजला.
"ओ! सो वॉन्ट टू फगव्ह मी अ चान्स टू िाईट! हां ? इव्हन दो यु नो, आय वोन्ट एबल टू
इस्केप! तुला मी इतका लाचार वाटलो?" डॅ फनयल कीव करत हसला.
त्ाने िोडा फवचार केला,
"बट नो! आय फवल टे क द अपॉच्युाफनटी! फबकॉज आय डोन्ट वॉन्ट यु टू फडसपॉईांट!" तो
उभारत गुडघ्ाां वर सरकलेली पॅन्ट खाली सरकवत बोलला.
इतक्यात मागे दु सऱ्या मजल्यावरून खाली आलेला िबचा तो मॅनेजर (अमेररकन
सीआयए एजांट) खालच्या दोन पायऱ्या न उतरता उभारला.
"व्हॉि आर् यु डु ईांग डॅ फनयल?" तो ओरडला!
डॅ फनयलने मागे न पाहता त्ाला गप्प होण्यासाठी हात केला.

पण डॅ फनयल आपल्याला हुकूम दे तोय ही भावनाच त्ाला सहन झाली नाही! त्ाने
आपली फपस्टल खेचण्याचा प्रयत्न केला.
इतके फदवस सोबत राफहल्याने डॅ फनयल त्ाला ओळखून होता. डॅ फनयलने फवजेच्या
चपळाईने आपली फपस्टल बाहे र खेचून त्ाने सीआयए एजांटच्या हातातील फपस्टल उडवली.
सीआयए एजटचा हात जखमी झाला. फपस्टल पायऱ्याां खाली घरां गळत येऊन फ्लोअरवर
दू रपयांत घसरत जाऊन स्थिरावली होती!
डॅ फनयलने हातातील फपस्टल नाचवूनच त्ाला खाली बसण्यास साां फगतलां.
मघाशी अपमान वाटलेला हा सीआयए एजांट आता मात्र एका बछड्यासारखा
पायरीवरचा खाली बसला.
आलण त्ाच्या समोर शक्ती आफण डॅ फनयलचां तुांबळ युद्ध सुरू झालां...
दोघेही तोडीस तोड! कोणीही माघार घेणारां नव्हतां!
शक्ती आफण डॅ फनयल एकमेकाां ना पुरजोर टक्कर दे त होते...
तो सीआयए एजांट हे घमासान पहात बसून होता... काही करण्याचा फवचारही त्ाच्या
मनाला फशवला नाही... याला कारण होतां त्ाच्या पुढां घडणाऱ्या शक्ती - डॅ फनयलच्या
फवद् युतवेगी हालचाली!
शक्ती व डॅ फनयल दोघाां चीही श्रीमुखां सुजलेली होती.
शक्तीच्या ओठाां तून रक्त वाहत होतां... तर डॅ फनयलला दे खील बराच मुका मार बसला
होता.
कोणी हरतांय की नाही याची शक्यताच फदसत नव्हती... आफण हे युद्ध कधी िाां बेल की
नाही याचीच शांका उद्भवली होती...

सीआयए एजांट्स नुसताच पहात होता...
बराचवेळ मुफष्टयुद्ध झाल्यानांतर दोघेही िकले. एकमेकाां पासून लाां ब पण डोळ्ाां त डोळे
घालून ते पाहत होते...
शक्तीच्या आधी डॅ फनयलने स्वतःला सावरलां. हवा तेवढा ऑस्क्सजन त्ाने िुफ्फुसाां त
भरून घेतला आफण तो शक्तीच्या फदशेने धावला. शक्तीने अजून स्वतःला कांपोज केलेलां नव्हतां.
त्ामुळे डॅ फनयलची ही पेहेल डॅ फनयलच्या दृष्टीने फनणाा यक ठरणार होती.
त्ाने वार केला. शक्ती लडखडला, पण त्ाने वार अडवला. दोघाां मध्ये पुन्हा हँ ड टू हँ ड
कॉम्बॅट सुरू झालां...
शक्ती फकतीवेळ असां लढत राहणार होता... त्ाला काही करून आता ही लढाई
िाां बवायची होती!
त्ाच्या या लढाईत िब खळला होता... िफनाचर, ग्लास, बाटल्या याांचे खच्च च्या खच्च
िबभर पसरले होते.
नाही! तो दमला होता, असां नाही. लढायला तो अजून खूप सक्षम होता; पण अजून
फकतीवेळ असांच झुांजत रहायचां होतां...
आपल्या सॅफटस्स्फकेशनसाठी आपण टे रररसम सेल ऑफिससाना वेठीस ठे वलां आहे
याची शक्तीला आता खांत वाटू लागली होती...
आता त्ाला हा सांग्राम िाां बवायचा होता... म्हणून मग जसां त्ाच्या सांघषाा नां िबमधील
वस्तू िुटू न फछन्नफभन्न झाल्या होत्ा, त्ाप्रमाणे डॅ फनयलला दे खील त्ाने फछन्नफभन्न करण्याचां
ठरवलां...

आफण शक्तीने आता आपली िायफटां ग स्टाईल बदलली. आतापयांत तो वेस्टना बॉस्क्सांग
व फमक्स्ड् माशाल आटा या प्रकाराां चा वापर करत होता, पण डॅ फनयल या सवा प्रकाराां चा जाणकार
असल्याने शक्तीला फवजय फमळवणां कठीण जात होतां... म्हणून आता त्ाने खास भारतीय
कुस्तीचे डाव टाकायला सुरवात केली...
अचानक झालेल्या या मेिड चेंजमुळे डॅ फनयल पुरता बावचळला. त्ाला शक्तीचे दाव
वाचता येईनात. त्ामुळे ते रोखता येईनात. प्रतीवार करता येईना. शक्तीला याचा िायदा
होताना सहज फदसत होतां...
अखेर शक्तीने पुन्हा आपला प्रकार बदलला आफण तो हनुमांती कुस्तीचे डाव खेळू
लागला... 'बल' आफण 'बुद्धी'चा सांगम म्हणजे ही हनुमांती कुस्ती!
शक्तीच्या व्यस्क्तमत्त्वाचां सार म्हणजे हा कुस्ती प्रकार!
हा प्रकार डॅ फनयलसाठी अगदीच अनोळखी होता... फशवाय यात शक्तीची ताकद आफण
बुद्धी दोन्ही फमळालेली! डॅ फनयलला हरवायला इतकां पुरेसां होतां आता...
शक्तीने 'उभा कलाजांग' डाव टाकून डॅ फनयलची पाठ शेवटी जफमनीला टे कवली.
शक्तीने डॅ फनयलच्या समोर उभा राहून त्ाने डॅ फनयलचा उजवा दां ड धरला, क्षणात
आपला एक हात त्ाच्या माां डीच्या आत घालून शक्ती गुडघ्ावर बसला. डॅ फनयल त्ाच्या
पाठीवर ज्या क्षणी आला त्ाक्षणी शक्तीने त्ाला उचलून स्वतःच्या शरीराला फतरपां केलां होतां
आफण त्ाच्या प्रफतस्पध्याा ला, डॅ फनयलला पाठीवर फचतपट केलां होतां!
डॅ फनयलला भारतीय कुस्ती हा प्रकार कमी जाणकारीचा असला, तरी तो इतकां जाणून
होता, की यात पाठ टे कली, की हार फनफश्चत!

मग त्ाने आपले प्रयत्न िाां बवले. आपली हार पत्करली. मान्य केली. त्ाला जखडून
ठे वलेल्या शक्तीला डॅ फनयलने आपले प्रयत्न िाां बवले आहेत हे ध्यानात आले. तोही मग बाजूला
होऊन दोन्ही गुडघ्ाां वर हात घेऊन ते बाां धून बसला.
हे युद्ध कुणाच्या मृत्ूसाठी नव्हतेच. ते होते एकमेकाां ना सम्मान दे ण्यासाठी! आफण तो
उद्दे श पुरा झाला होता!
डॅ फनयल जफमनीवर पडूनच होता. दोघे खचा झालेली शक्ती पुन्हा भरून घेत होते...
जास्तीत जास्त प्राणवायू शोषत ते फतिेच तसेच आहे त्ा स्थितीत िाां बले.

आतून हालचाल बांद झाली आहे हे बाहे रील ऑफिससाना लक्षात आलां होतां. मघासची
सहा जणाां ची टीम पुन्हा आत प्रवेशली होती.
दोघाां नी पुढे होऊन त्ाां नी त्ा सीआयए एजांटला हाताला धरून बाहे र खेचून घेऊन गेले...
अजून दोघाां नी डॅ फनयलला उचललां व त्ालाही ढकलत बाहे र नेलां गेलां. बाहे र जातानाही
डॅ फनयलची नजर शक्तीवर स्खळली होती.
न बोलताही हजारो शब्द तो शक्तीला बोलला होता... आफण शक्ती ही ते समजला होता...
त्ाां च्यातील तो मूकसांवाद त्ाां च्यापुरताच होता...
दोघाां नीही स्वतःसाठी होऊ शकणाऱ्या चाां गल्या फमत्राां ना गमावलां होतां... कारण होतां...
दोघाां ची वेगवेगळी फवचारधारा...
डॅ फनयलची फवचारसरणी अशी होती, ज्यातून फनष्पन्न काही होणार नव्हतां, नवां काही
फनमाा ण होणार नव्हतां... आफण झालांच तर तो िक्त फवनाश!

आफण शक्ती! त्ाची धरणा सवासमावेशक होती... आपल्या उन्नतीसाठी एखाद्या फवफशष्ट
वगा समूहाच्या नष्ट होण्याची आवश्यकता नाही! तर त्ाां ना सोबत घेऊन आपण परस्पर त्ाग
व प्रेमाने एकत्रच उन्नत होऊ ही शक्तीची फवचारधारा होती! यातून फनमाा ण झालाच, तर तो
सामाफजक बांधुभाव फनमाा ण होणार होता! म्हणून तर त्ाने सगळां नष्ट करून पुनः फनफमाती
करण्याच्या डॅ फनयलच्या प्रस्तावाला नाकारलां होतां... आफण हे करून शक्तीने घातकी
व्यस्क्तत्वाशी बांधुभाव नाकारला होता...!

सवा गेले, तरी शक्ती बराचवेळ तसाच फतिां िाां बला होता...!
काही आठवणीरुपी गोष्टी हृदयात साठवून तो त्ा िबमधून बाहे र पडला...!

शक्तीची डॅ फनयलने त्ाला फदलेली गाडी रस्त्यावर धावत होती... आफण शक्तीचे फवचार
त्ाच्या गाडीच्याही वेगाला लाजवत त्ाच्या मस्स्तष्कात गोांधळ घालत होते...
'इिां कोणाला वाईट म्हणायचां? प्रत्ेकाला आपल्या दे शाला उत्कषा फबांदूवर पहायचां आहे !
पण यासाठी प्रत्ेकाने फनवडलेले मागा पूणातः वेगळे . फभन्न टोकाचे. पण! कोण बरोबर, कोण
चूक? हे ठरवणां तसां अवघड नाही... ध्येयां योग्य असली, तरी ती साध्य करण्यासाठी आपण
कोणता मागा अवलांबतो यावर ते यशस्वी होईल की नाही हे आफण त्ा ध्येयाची शुद्धता फटकून
असते! शुद्ध ध्येयाच्या आवरणाखाली आपण गुन्हे करत राफहलो, तर ते क्षम्य का असावेत?
आशा लोकाां ना फशक्षा ही झालीच पाफहजे! डॅ फनयललाही होईल! आफण त्ाला साि दे णाऱ्या
प्रत्ेकाला!'

१२. पुिरुत्थाि (ररजरक्शि)...
शक्ती माननीय पांतप्रधान याां च्या सोबत त्ाां च्या रूमच्या बाल्कनीत उभा होता...
त्ाां च्या डोक्यावरून फबपीन शुिाला घेऊन आलेलां प्रायव्हे ट जेट सगळ्ा चाां डाळ
चौकडीला घेऊन फदल्लीच्या फदशेने झोकावलां होतां...
"इथून पुढचा तपास आपली टीम साां भाळे ल!" शक्ती वर त्ा वायूवेग असल्याने गायब
होणाऱ्या जेटकडे पाहत बोलला.
"शुक्लंा नांतर काही बोलले?" शक्तीने फवचारलां.
"हो. शुक्लािरी

कािी केसेस िनमानसने सत्तेिर आल्यािर बिंद करण्याचिं आश्वासन

दे ऊन िर आरबीआय गव्हनकर पदाचिं

ा ूच दाखिून त्या ा त्यािं च्याकडिं िळिून घेत िं िोतिं!"

िर पाित पीएमनी रालि ेल्या प्रश्ाचा पण खु ासा के ा.
कािी िेळ दोघेही बोलायचे िाां बले. मग...
"तर इां द्रदत्त िाचिती यांां च्या लनणकयानेच त्यािंनाच सवानाश के ा. आलण त्यािं च्या उदात्त
िे तूने िागा घेत ी, ती लनलित स्वाथाक ने!" पीएमनी आकाशाकडून नजर हटवून शक्तीकडे
पाहत उच्चारले!
"िो! खरां आहे ; हां ! फनबुा द्धासी फवचार तो कैसा!" शक्तीने पुष्टी केली.
"शक्तीसेन, खरां साां गू; वाचस्पती खूप फवद्वान होते. त्ाां चां दे शावर प्रेम होतां. समाजाफवषयी
करुणा होती. त्ाां ना खरां च जनतेचां भलां करायचां होतां. म्हणूनच अपोफजशन असून मी त्ाां ची
खूप ररस्पेक्ट करायचो. वाटलां नव्हतां, की सत्तेचा लोभ त्ाां ना इतका लाचार आफण अफववेकी
बनवेल..." दु ःखी अांतःकरणाने पीएम बोलून गेले,

"एफनवेज्, आप ी खूप मदत झाली शक्तीसेन!" पीएम लगेच मूड बदलून कृतज्ञतेने
म्हणाले.
"िे माझां कताव्य होतां!" शक्ती हसला.
"आपण िोसा का नाही जॉईन करत?" पीएमनी ऑिर फदली.
"मी तयार आहे ! पण मी उद्या तुमच्याही फवरोधात गेलो, तर तुम्हाला प्रॉिेम होईल!"
शक्ती मस्करीच्या सुरात हसून म्हणाला.
"एका नागररकािं चिं हे च तर काम आहे ! सरकारच्या चुकीच्या फनणायाां ना फवरोध करणां
आफण फनणाय योग्य असेल तरी त्ातील त्रुटी दाखवणां हे जनतेचां कताव्य आहे ! मला वाईट नाही
वाटणार!" पीएम हसून म्हणाले!
"नािी नको!" शक्ती हसला. म्हणाला,
"आपल्या ंा फवरोध करायला मी एक नागररक म्हणूनच अफधकार ठे वून आहे . मी आहे
तसा ठीक आहे !"
शक्तीच्या हजरजबाबीपणाचां आफण धाडसाचां कौतुक करणारां स्स्मत पांतप्रधान याां च्या
मुखावर उमटलां,
"यु आर डे फिनेट्ली द ररबेल!" ते स्स्मत करून उद्गारले आफण त्ाां नी शक्तीला फवचारलां,
"आप े लमत्र शौयकिीत कसे आिे त?"
"अजून पाफहलां नाही! पण नक्कीच चाां गला असेल." शक्ती हसून खात्रीशीर म्हणाला व...
"एक फवचारू सर?" िोडां सांकोचतच शक्तीने प्रश्न केला...
"ििं !" पीएमनी परवानगी फदली.

"सो, दे न व्हॉि इि युअर आयलडया टू मेक इिं लडया ग्रेट, अ सुपरपोव्हर?" शक्तीने पीएम
लचिंतपल्ली यािं ना लिचार िं.
शक्तीच्या प्रश्नावर फचांतपल्ली हसले. शक्ती त्ाां च्या आयफडओलॉजीला पडताळतोय हे ते
समजले होते. ते बोलले! 'खरां ' बोलले...
"लद प्रॉपर एज्युकेशन! फस्टक ऑफ ऑ , िी िॅ ि िू लक्रएि लसिंप
एज्युकेशन लसस्टीम. इि इि नो युि िू िे

पीप

येि इफेस्मक्टव्ह

िू युि ऑन ाईन बँलकिंग, डे लबि, क्रेलडि

काड्क स अन ेस लगलििंग दे म द अिेअरनेस अँड लिलचिंग दे म िाऊ िू युि फदज फिांग्स. इि इि
नो पॉईिंि िू िे

पीप िू बाय इ ेस्मक्टरक लििेकल्स अन ेस यू लक्रएि चालििंग पॉईिंि्स ाईक

पेिरो पिंप्स.
"इि् स पॉईिंि ेस! सो िी िॅ ि िू लक्रएि एन आयलडय इन्व्रास्टर क्चर अबाऊ ऑ ! अँड
दे न फसफमलली िी िॅ ि िू इन्व्व्हेस्ट इन लबझनसेस. फवदाऊट गुड इपफ्रास्टर क्चर, यु कान्ट फबड
अ फबझनेस! मला साां गा ज्या हॉटे लचा रस्ता खराब आहे , त्ा हॉटे लला तुम्ही जेवायला जाल?
नक्कीच नाही!
"आलण याच्यासाठी आपणास सिािं त आधी आपल्या युिकािं मध्ये लकिंबहुना सिक िनतेमध्ये
इन्वेस्ट करािे ागे . सिािं ना फायनालशय एज्युकेशन लद े गे े पालििे. लशिाय िनतेत योग्य
चाररत्र्य लनमाक ण व्हािे यासाठी प्रयत्न के े पालििेत. िे एका रात्रीत लकिंिा कोणत्यािी
सरकारच्या एक-दोन िें योर मध्ये िे िोणार नािी. लशिाय त्यािं ची ती प्राथलमकता सुद्धा ििी.
तशी ती अस ी, तरी या ा अनेक िर्े िाती त्यामुळे कािी वषाां त तुम्हाला भारत सुपरपॉवर
होईल अशी िर कोणी तुम्हा ा स्वप्न दाखित असे , तर तो तुमच्याशी खोििं बो तोय; तो
तुम्हा ा फसितोय िे समिून घ्या!
"आवर युि, दे आर फडस्टर ॅ क्टेड् अँड दे डोन्ट नो व्हॉट टू डू फवि दे अर लाईव्ह्स!"
पांतप्रधान बोलत होते.

"आय नो आएम िन ऑि दोि्..." शक्ती नाराजीने मध्येच बोलला.
त्याकडे पांतप्रधान याां नी दु लाक्ष केलां. कारण शक्ती त्ाच्या आयुष्यासोबत फकती मोठां काया
करू शकतो याची प्रफचती त्ाां नी घेतली होती. आफण हीच क्षमता ते भारतातील सवा तरुणाां मध्ये
पाहत होते... पण तरी... अजून त्ा दृष्टीनां बरां च काम करणां बाकी होतां... म्हणून माननीय
पांतप्रधान पुढां म्हणाले,
"दे आर नॉि िदी इनफ फॉर लबग! सो आिर िॉब िू मेक दे म िदी फस्ट!!" त्ाां नी
सांभाषण सांपवलां.
पिंतप्रधान पुनीत यािं नी त्यािं ची 'आयलडया फॉर नेशन' शक्तीसमोर स्पष्ट खु ी के ी होती!
"सर, काय सत्ता खरां च इतकी महत्वाची आहे का? की ज्याच्यासाठी लोक एकमेकाां च्या
जीवाची दे खील पवाा करत नाहीत! फकांबहुना एकमेकाां चा जीव घ्ायलाही कमी करत नाहीत?"
शक्ती आता फवचफलत झाला.
कारण राजकारणाचां ध्येय जर इतकां उदात्त असलां पाफहजे असां आहे , तर ते कोणत्ाच
सरकारचां फकांवा पक्षाां चां मुख्य आचरण का नसतां असा त्ाला आता प्रश्न पडला होता...
"एक गोष्ट समजून घ्ा, वाईट कोणताच दे श नसतो. वाईट असतो तो स्वािा! तो दे श
चालवणारे लोक या स्वािाा पायी वाईट असू शकतात; पण घाबरायचां कारण नाही! कारण ते
लोक सुद्धा काही सवाकाळ फतिां असणार नाहीत! जसे मागचे लोक गेले, तसे हे ही लोक
बदलतील... कधीतरी असे लोक समाजसेवेसाठी समोर येतीलच ज्याां ना स्वािाा पेक्षा समाज
महत्वाचा असेल! यासाठीच समाजाचे उत्तम चाररत्र्य घडवणे आफण फवद्याथ्याां ना सकस व
उपयुक्त फशक्षण दे णे ही प्रािफमकता असायला हवी!

"यातूनच असे लोक उद्या घडतील जे एकत्र राहून दे शाचा आफण पयाा याने जगाचा उत्कषा
घडवतील!" माननीय पांतप्रधान याां नी शक्तीचे शांका फनरसन करण्याचा सोप्या शब्दाां त प्रयत्न
केला...
"महागाईचा बोजा जनतेवर येऊ नये म्हणून आपण कर प्रणाली बदलणार आहात असां
मी ऐकलां होतां. मी काही सजेशन दे ऊ शकतो?" शक्तीने फवचारलां.
"िरूर!"
"अथकशास्त्र साां गतां, की राजाने जनतेकडून कर असा घ्ावा जसा मधमाशी िुलाांतून मधु
गोळा करते! मधमाशीचे काम पण होते आफण िुलालाही इजा होत नाही!"
"माझािी फवचार तोच आहे ! पण आजपयांत लोकाां ना जो त्रास झाला, तो मलाही टाळायचा
आहे . वास्तफवक कर भरणां याला सक्ती असू नये. पण जर असांच ठे वलां, तर लोक करच
भरणार नाहीत! म्हणून सक्ती करावी लागते! लोकाां ना हे समजलां पाफहजे, की ते ज्या समाजात
राहतात त्ा समाजाप्रती ते काही दे णां लागतात! लोकाां ना हे समजायला हवां, की ते रहात
असलेल्या समाजाचा उत्कषा हाच त्ाां चा उत्कषा! म्हणून कर तर टाळता येणार नाही. हा! त्ात
फशफिलता नक्कीच आणू!"
"िँक्यू सर! िे ठीक आहे ! पण कर गोळा करणारे प्रशासन; त्यािं नीिी िे

क्षात घेत िं

पालििे की िा गोळा के े ा कर िा समािाच्या उन्नतीसाठी आिे ! स्वतःच्या उत्कषाा साठी
नाही!"
"मला तुमचा रोख, तुमचा रोष कळतोय! तुम्ही होणाऱ्या घोटाळ्ाां बद्दल बोलताय! मला
हे ही मान्य की माझे काही लोक नीट काम करत नाहीत! पण ते मी सुधारणार आहे . जशी कर
प्रणाली सुलभ करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत! त्ाप्रमाणे त्ावरही लवकरच फनणाय आफण कठोर
असे फनणाय घेतले जातील!"

"कििं घेऊन पळालेल्या लोकाां नाचा पण बांदोबस्त करण्याचे पण िॅन्स चालू आहे त.
त्ाां चा पैसा परत चलनात आला, तरी जनतेला महागाईत बरीच राहत फमळे ल.
अिाव्यवथिेवरचा बराचसा भार हलका होईल!"
"िा, पण त्ाची कजां राईट ऑि करू नका म्हणजे झालां!" शक्तीने कोपरखळी मारली.
दोघे खूपच मैत्रीपूणा वातावरणात सांवाद साधत होते म्हणून शक्तीने हे धाडस केलां होतां.
यावर पीएम मोठ्याने हसले! कारण त्ाां नाही माहीत होतां हे राईट ऑि वगैरे फदखावा
असतो प्रत्क्षात तशा कजाा ची वसुली तशी केली जातच नाही, ना आशा कजादाराां ना कधी
फशक्षा होते...
"तुम्ही खूपच काळजी करता!" ते शक्तीच्या पाठीवर िाप मारत म्हणाले.
"िे अनुभित आहे ते काळजीचांच तर आहे ..." शक्तीने चेष्टेचेष्टेत सत् फवफदत केलां...
हे ध्यानात येऊन पीएम िोडे गांभीर झाले,
"नािी तसां नाही होणार!" ते मागे हात बाां धत म्हणाले.
"शक्तीसेन, मी जाणून आहे , की मी या चार मफहन्याां त फकतीही प्रयत्न केला, तरी पुढचां
इलेक्शन मी हरणार आहे . पण माझ्या प्रयत्नाां नी जनतेला िोडा तरी आराम फमळाला, तरी मला
ते पुरेसां आहे . पुढां हरलो, तरी पण माझां समाजसेवेचां काम चालूच राहील!" पीएमनी आपली
भूफमका स्पष्ट केली.
शक्तीला मात्र बरां वाटत होतां, की या स्वािी राजकारणात एकतरी व्यक्ती होता जो
समाजाची काळजी वाहत होता... पण म्हणून तो त्ाां च्यावर पूणा फवसांबून कधीच राहणार
नव्हता! हे च तर एका 'सुजाण नागररका'चां 'कताव्य' आहे !
"िर आप ी परवानगी असेल, तर एक फवनांती करू?" शक्तीने सांकोचत फवचारलां.

"नक्कीच!" पीएमनी परवानगी फदली.
"सर, चीन व उत्तर कोररयावर लक्ष ठे वावां, कारण ते अमेररकेच्या गतीफवधीांवर लक्ष ठे वून
असणार. त्ाां ना जर समजलां, की भारतातील काही लोक दे खील त्ाच्या फवरुद्धच्या
कारथिानात सामील होते, तर पररस्थिती गांभीर होऊ शकते.
"त्ाच प्रमाणां अरब दे शाां ना सुद्धा आता साां भाळावां लागणार आहे . आपण त्ाां च्याप्रती
कृतज्ञ आहोत हे त्ाां ना दशावण्याचा ही वेळ आहे . त्ाां ना त्ाां च्या आां तररक कलहातून बाहे र
काढण्यास शक्य ती मदत करावी. याने आपल्या दे शाचा दे खील िायदा आहे च." शक्तीने
सतकातेचा इशारा केला व मुख्य फवनांती त्ाने पुढे बोलून दाखवली. तो म्हणाला,
"आलण सर, कृपया सवा दे शाांशी मैत्री पूणा व्यवहार ठे वावेत. कारण जे प्रेम आफण
सहकायाां ने साध्य होतां, ते युद्धानां नाही होत." शक्ती कळकळीने म्हणाला.
पीएमनी शक्तीची फचांता समजून घेत गांभीरपणे मान डोलावली.
"आणखीन एक शेवटची फवनांती!" शक्ती म्हणाला.
"बोला ना!"
"लमिीरची बातमी अजून फदली नसेल!"
"ब्रॉडकास्ट झाली! का? काही प्रॉिेम आहे ..."
"बातमी चेंज करायची होती... करू शकतो?"
"नक्कीच! बोला!"
"लमिीर वाचलाय आफण तो, एसपी व कोल्हापूर पोफलसाां च्या प्रयत्नानेच ही सगळी
कॉस्पस्पररसी उलगडली गेली असां जाहीर करायचां आहे ."
"पण हे क्रेफडट तुमचां आहे !" पीएमनी आग्रह केला.

"एकट्याचां नाही! सवाां चे कष्ट आहे त! स्िज सर..." शक्तीने फवनांती केली.
"ओके. तुमच्या इच्छे नुसार होईल!" म्हणत पीएम बाहे र वळले. बाल्कनीच्या रे फलांगवर
हात फवसावून ते कोल्हापूर शहराच्या नजारा पाहण्यात गुांतले...

शक्तीने मात्र सगळ्ाांतून स्वतःला वेगळां करण्याचा प्रयत्न चालू केला...

****************************************************************

तो आधी त्ाच्या हॉटे ल रूमवर गेला. तेिे वॉडा रोबमध्ये ठे वलेली रायिल केस त्ाने
पाठीला अडकवली. तो लॉबीत आला. राफहलेलां फबल त्ानां चुकतां केलां आफण त्ानां ते हॉटे ल
सोडलां.

****************************************************************

डॅ फनयलने फदलेली बीएमडब्ल्यू पोलीस हे डक्वाटा साला लागली. शक्ती त्ातून उतरला.
एसपी बाहे रच होता. िबमधून जप्त केलेली असॅफसनची शक्ती वापरत असलेली
कावासाकी हे डक्वाटा साला आणून ठे वली होती.

शक्तीने ती रायिल व डॅ फनयलने फदलेला मोबाईल एसपीच्या सुपूदा केला. आफण गाडी
दे खील फतिांच सोडून तो चालू पडला... रस्त्यापलीकडील ररक्षा स्टॉपला लागलेल्या पुढच्या
ररक्षात बसून तो मागाथि झाला...

********************************************************

आरिीओ ऑफिसला येऊन शक्तीने त्ाची सुझुकी हायाबुसा ताब्यात घेतली. तो
आपल्या घराकडे लागला...

**********************************************************

घराबािे र कम्पाऊांडमध्ये सुझुकी लावून शक्ती िोर व्हीलर घेऊन फनघाला. गेट लॉक
करायला तो फवसरला नाही.

*********************************************************

नम्या असलेल्या हॉस्स्पटलला येऊन फतला सोबत घेऊन फबल पे करून शक्ती फनघाला...

**********************************************************

शक्ती फमहीरला सीपीआरमध्ये जाऊन भेटला. सोबत नम्या होतीच. जतीन दे खील त्ाां ना
सामील झाला होता...
"तु ा भेटायला लोक आलेत." शक्ती फमहीरला म्हणाला.
शक्तीचा आवाज ऐकून फमहीरचां मुखमांडल प्रसन्न झालां. तो फशस्तीत मागे सरकून
सावरून बसला.
"िे कोण?" नम्याला व जतीनला पाहत शक्तीने फवचारलां.
"हे ? या नम्या. वाचस्पती याां च्या केसमधील महत्वपूणा साक्षीदार आहे त. आफण हे जतीन.
माझे खास फमत्र. याां नीच तुला वाचवलां." शक्तीने दोघाां कडे पाहत त्ाां ची ओळख करून फदली.
"थँक्स!" फमहीरने जतीनचे आभार मानले.
"िरा बातम्या बघू." म्हणत शक्तीने टीव्ही ऑन केला. काही हे डलाईन्स नांतर...
िीव्हीवर शक्तीला हवी ती बातमी चालू झाली...
"अखेर इां द्रदत्त वाचस्पती याां च्या नाट्यपूणा खूनाचा खुलासा झाला. या कारथिानामागे
त्ाचाच पक्ष जनमानस असल्याचां प्रिमदशानी समोर आलां आहे . आफण याच सोबत सत्ताधारी
पक्ष असलेल्या लोककल्याण पाटी वरील इां द्रदत्त वाचस्पती याां च्या खूनाचा आरोप पुसला गेला
आहे . पुढील माफहती व सत्ता ही केस कोटा मध्ये उभी राफहल्यावरच समोर येईल. आफण म्हणून
हे प्रकरण लवकरात लवकर सुप्रीम कोटाा त घेतले जावे याबद्दल प्रयत्न चालू आहे त! कोल्हापूर
सुप्रीडे नडें ट सारां ग गोखले याां ची महत्वाची भूफमका या प्रकरणाचा छडा लावण्यामागे होती.
फशवाय यात जीवाची बाजी लावून मोलाची कामफगरी फनभावली, ती कोल्हापूर पोलीसचे
फडवायएसपी असलेले फमहीर दे शमुख याां नी! त्ाांच्या प्रयत्नानेच एवढे मोठे सत् बाहे र पडण्यास
मदत झाली!" लेडी ररपोटा रने बातमी फदली.

"सर..." आश्चयाा ने फमहीरने शक्तीकडे पाफहलां.
"यु फडसव्हक लथस बॉय!" शक्ती त्ाच्या खाां द्यावर िोपटत आनांदाने म्हणाला,
"चल, आम्ही आता फनघतो. काळजी घे!" शक्ती म्हणाला.
व शक्तीने फमहीरच्या हातात हात घेत त्ाला धन्यवाद फदले. मात्र पुढां काही बोलला नाही...
शक्ती, जतीन, नम्या हॉस्स्पटलसमोर उभे होते.
"मी आता फनघतो मुांबईला!" शक्ती जतीनच्या हातात हात दे त म्हणाला.
"का?" ितीननां फवचारलां.
"शौयाजीत, माझा फमत्र. त्ाला त्ाच्या घरी पोहोचवायचां आहे !" जतीनला इतर दे ऊन
शक्ती नम्याकडे वळला.
"चलायचां?" शक्तीने नम्याला फवचारलां.
"तू िो पुढिं मी मुांबईतच तुला जॉईन होते! नवीन आयुष्य सुरू करण्याआधी
अनािाश्रमच्या सुपरवायझर आफण अक्काला भेटायचां म्हणते..." नम्या उदासीनता आणत
बोलली.
"ओके!" शक्ती गांभीर होत म्हणाला.
त्याने काही पैसे स्खशातून काढू न फतला फदले.
"आलण माझे पैसे?" हे कशाबद्दल बोलतायत माहीत नसून हे काही तरी गांभीर आहे हे
समजून वातावरण हलकां करण्यासाठी जतीनने मस्करी केली.
"आजपयांत कवा फदल्यात तवा आता फदन!" शक्ती चेष्टा करत म्हणाला.
"लनघा!" जतीन ओरडला.

"तू पैशा ा एवढा हावरा का आहे स?" शक्तीने पुन्हा चेष्टेत फवचारलां.
"जगात जन्म घेणां एवढां च सोपां आहे . सव्हाा इव्ह इज टिेस्ट! अँड इट् स टे क मनी!" जतीन
म्हणाला.
"तरी तुला मी पैसे दे णार नाही! कारण कठीण जीवनाचा अिा असा नाही की पैसे
कमवायला तुम्ही काहीही कराल! अयोग्य मागाा ने पैसे कमावणे कोणत्ाच पररस्थिती योग्य
नाही!" शक्ती हसत म्हणाला.
"मी तुला फनघ म्हटलांय!" फचडून जतीन बोलला.
शक्ती हसला. तो नम्यासह गेट बाहे र पडला. िुटपािला लागून पाका केलेल्या शक्तीच्या
कारमध्ये बसून दोघे फनघून गेले.
जतीन जाणाऱ्या शक्तीकडे हसत पाहत होता. शक्तीची गाडी गेली, तसा तोही त्ाच्या
स्कुटरवर राईड झाला.

**************************************************************************

शक्ती त्ाच्या गावाकडील नाईक वाड्यात आला. त्ाने शौयाजीतला आधार दे ऊन बाहे र
घेतलां. शौयाच्या रक्षणासाठी असलेल्या एका गाडा ने गाडीचा दरवाजा उघडला. शक्तीने शौयाला
गाडीत बसवलां. शक्तीची गाडी प्रवासाला लागली...
त्ाां च्या मागून गाड्ा स् आपल्या चार चाकीत बसून त्ाच्या हे डक्वाटा साला फनघाले... त्ाां चे
काया समाप्त झाले होते...

***************************************************************************

दरम्यान पोलीस हे डक्वाटा सामध्ये सारां ग गोखलेने फकरकोळ एव्हीडे न्स एका बॉक्समध्ये
पॅक केले. त्ावर 'पीएमओ, डे ल्ही" असां इां ग्रजीत फलफहलां. प्राईम फमफनस्टर ऑफिसचा पत्ता
असल्याने तो बॉक्स कोणी उघडून तपासू नये व एव्हीडे न्सशी कोणी छे डछाड करू नये म्हणून
ही तरतूद.
तो बॉक्स व रायिल केस घेऊन त्ाने आपल्या एका ऑफिसरकडे सोपवले. ऑफिसर
बॉक्स व रायिल केस सोबत हे डक्वाटा सा बाहे र पडला.
बॉक्स व रायिल केस सोबतच ऑफिसर बाहे रच उभ्या एका हे वी टर े लर टर कच्या
केफबनमध्ये डर ायव्हरच्या बाजूला बसला.
टर कमध्ये डॅ फनयलने असॅफसनेशन्ससाठी वापरलेली बाईक व कार आधीच लोड करून
ठे वल्या होत्ा.
तो टर क फदल्लीकडे रवाना झाला...

***************************************************************************

सांध्याकाळी शक्तीची गाडी शौयाजीतच्या मुांबईतील घराला लागली होती. शक्तीने त्ाला
गाडीतून उतरवून मेनडोअरकडे नेलां. बेल वाजवली.
शौयकिीतच्या बायकोने दार उघडलां. काहीच अपेक्षा नसताना शौयाला तसां पाहून फतला
रडू कोसळलां.
शक्तीने शौयाला फतच्याकडे सोपवलां. दोघाां ना एकाां तात सोडून काहीच न बोलता शक्ती
आपली गाडी घेऊन तेिून फनघाला...

***************************************************************************

कािी अांतर कापल्यावर पुढां कॉनारला नम्या शक्तीची वाट पाहत उभी होती. शक्तीने
आपली गाडी िाां बवली. नम्या त्ाच्या शेजारी येऊन बसली....

पुढे शक्तीची गाडी िाां बली ती त्ाच्या गागीच्या आईच्या घराबाहे र...
तो गाडीतून उतरला. नम्याला सोबत यायला साां गण्याचां भान त्ाला उरलां नव्हतां. पण
नम्याच उतरली. त्ाच्या मागून चालू लागली...

शक्तीची मुलगी 'पाररजात' बाहे र लॉनमध्येच खेळत होती. फतची आजी झोपाळ्ावर
नातीचा खेळ पाहत फतच्यावर लक्ष ठे वून बसली होती.
शक्तीची चाहूल लागताच पाररजातने त्ा फदशेने पाफहलां. आपल्या वफडलाां ना अवघ्ा दोन
वषाा ने पाहत असलेल्या त्ा पाच वषाां च्या मुलीला आनांद आवरला नाही... ती पळत येऊन
शक्तीच्या अांगावर झेपावली... शक्तीने फतला हवेतच झेललां आफण फतला भाव फवभोर होऊन
प्रेमाने गोल फिरवू लागला...
शक्ती आफण पाररजात दोघेही आसपासचां जग फवसरून गेले होते...
त्यािं चा िा ब्रह्मानांद सोिळा नम्या व गागीची आई लाां बूनच आनांदी चेहऱ्याने हे पाहत होते...
त्ा दोघीही या हषाभरीत वातावरणाचा आनांद घेत होत्ा...!!!
************************************************

समाप्त!!!

ई र्ास्क्हत्य प्रस्क्तष्ठानचं बारावं वषं. र्ुरि गाताडे यांचं ई र्ास्क्हत्यवरचं बारावं पुरतक.

तीर् मस्क्हन्सयांत बारा पुरतकं . प्रत्येक पुरतक वेगळं . प्रत्येक पुरतकाचा वेगळा
स्क्वषय, वेगळा बाि, वेगळी मांडणी. प्रत्येक पुरतक र्ुपरस्क्हट. आता तर त्यांचा
रवतःचा अर्ा एक फॅ न ग्रुप हिारांच्या घरात गेलेला आहे. िेव्हा त्यांनी आपलं
पस्क्हलं पुरतक प्रकाशनार्ाठी पाठवलं तेव्हा “प्लीज किमान

घ्या!!!“

एिदा वाचन
ू

अशी स्क्वनंती के लेली होती. लेखक प्रस्क्र्द्ध नर्ल्यामुळे त्यांची पुरतकं

स्क्वकली िात नाहीत. त्यामुळे त्यांना प्रकाशक त्यांची पुरतकं छापत नाहीत.
कर्ीकर्ी तर न वाचताच परत करतात. आस्क्ण प्रकाशन झालेच नाही तर हे नवीन
लेखक प्रस्क्र्द्ध होणार कर्े? या दुष्टचिात अनेक प्रस्क्तभा गभासतच मारल्या िातात.
अगदी “मृत्युंिय”कार स्क्शवािी र्ावंतांचं पुरतक तीन वषं कोणी प्रकाशक वाचूनही
पहात नव्हता. तेव्हा र्ूरि यांची ही स्क्वनंती र्ाहस्क्िक होती. त्यांना या दुष्टचिातून
बाहेर पडायचं होतं. अशा लेखकांना
बळ देण्यार्ाठी आपण र्वस वाचक आस्क्ण ई र्ास्क्हत्यची र्ंपूणस टीम आता
कटीबद्ध आहे. अर्े अनेक तरूण लेखक खूप छान स्क्लहीत आहेत. मोठ्या लेखकांच्या
तोडीर् तोड आहेत. पण त्यांना योग्य अर्ा ललॅटफ़ॉमस स्क्मळत नाही. त्यांची पुरतकं
प्रकास्क्शत करायला प्रकाशक र्िावत नाहीत. कारण त्यांचे नाव प्रस्क्र्द्ध नर्ल्यामुळे
त्यांच्या पुरतकांची स्क्विी होईल की नाही याबद्दल प्रकाशक र्ाशंक अर्तात. आस्क्ण
िर या लेखकांची पुरतके वाचकांर्मोर आलीच नाहीत तर लोकांना त्यांचे नांव
कळणार कर्े? या दुष्टचिात र्ापडू न अनेक नवतरूण लेखकांच्या स्क्पढ्या बरबाद
झाल्या.

पण आता अर्े होणार नाही. इं टरनेटच्या र्हाय्याने नवलेखकांना

वाचकांच्या निरे पयंत पोहोचवण्याचे काम आता अनेक र्ंरथा करत आहेत. ई
र्ास्क्हत्य प्रस्क्तष्ठान ही त्यातील एक. र्ुमारे ५ लाखांहून अस्क्र्क वाचकांपयंत या
नवीन लेखकांना नेण्याचे काम ही र्ंरथा करते. पूणस स्क्वनामूल्य. लेखकांनाही
कोणताही खचस नाही. आस्क्ण आि ना उद्या लेखकांना भरघोर् मानर्न स्क्मळे ल.

ते देण्यार्ाठी ई र्ास्क्हत्य प्रस्क्तष्ठानचे प्रयत्न चालू आहेत. नवीन लेखक यायला हवेत.
भक्कमपणे उभे रहायला हवेत. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या दिासनुर्ार मानमरातब स्क्मळावा. मानर्न
स्क्मळावे. परदेशातील आस्क्ण दूरच्या खेड्यापाड्यांवरील नववाचकांना दिेदार र्ास्क्हत्य स्क्मळावे.
वाचकांनी त्यांना मनात रथान द्यावे. त्यांच्या र्ादेला प्रस्क्तर्ाद द्यावी. अनेक नवनवीन ताकदवान
लेखक ई र्ास्क्हत्याकडे वळत आहेत. त्यांना त्यांच्या कर्ानुर्ार प्रस्क्तर्ादही स्क्मळतो. कु णाला
भरघोर् तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या टीके ला positively घॆऊन हे लेखक आपला
कर् वाढवत नेतात. प्रफ़ु ल शेिव, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, र्ुरि गाताडे, अनूप
र्ाळगावकर, बाळार्ाहेब चशंपी, चंदन स्क्वचारे , र्ौरभ वागळे , यशराि पारखी, चंद्रशॆखर र्ावंत,
र्ंयम बागायतकर, ओंकार झांि,े पंकि घारे , स्क्वनायक पोतदार, चंद्रकांत चशंद,े स्क्नरं िन कु लकणी,
चारुलता स्क्वर्पुते, कार्तसक हिारे , गणेश र्ानप, मनोि चापके , महेश िार्व, मनोि स्क्गरर्े,
मृदल
ु ा पाटील, स्क्नलेश देर्ाई, र्नहा पठाण, र्ंिय बनर्ोडे, र्ंिय येरणे, शंतनू पाठक, श्रेस्क्णक
र्रडे, शुभम रोकडे, र्ुर्ाकर तळवडेकर, ददप्ती काबाडे, भूपश
े कुं भार, र्ोनाली र्ामंत, के तकी
शहा, स्क्वस्क्नता देशपांड,े र्ौरभ कोरगांवकर, स्क्मचलंद कु लकणी, स्क्नरं िन कु लकणी, शुभम पाटील,
आस्क्शष कले, र्ुरेंद्र पाथरकर, प्रीती र्ावंत दळवी, स्क्नस्क्मष र्ोनार, उमा कोल्हे, गणेश ढोले, र्स्क्चन
तोडकरअर्े अनेक तरूण लेखक र्ातत्यपूणस लेखन करत आहेत. ई र्ास्क्हत्यकडे हौशी लेखकांची
कमी कर्ीच नव्हती. आता हौर्ेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आस्क्ण
आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष देणारे , आत्मस्क्वर्श्ार्ाने भारलेले तरूण लेखक येत आहेत.
ही नवीन लेखकांची फ़ळी मराठी भाषेला नवीन प्रकाशमान िगात रथान स्क्मळवून देतील. त्यांच्या
र्ास्क्हत्याच्या प्रकाशाला उिाळा स्क्मळो. वाचकांना आनंद स्क्मळो. मराठीची भरभराट होवो.
िगातील र्वोत्कृ ष्ट र्ास्क्हस्क्त्यक प्रर्वणारी भाषा म्हणून मराठीची ओळख िगाला होवो.
या र्वासत ई र्ास्क्हत्याचाही खारीचा वाटा अर्ेल हा आनंद. आस्क्ण या यशात ई लेखकांचा
चर्ंहाचा वाटा अर्ेल याचा अस्क्भमान.

बरर्. अिून काय पास्क्हिे?

