
  



या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

भास आभास  

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.  
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या पुस्तकातील लेखनाच े सर्व हक्क लेखकाकडे 

सुरक्षित असून पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंशाचे 

पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, क्षचत्रपट ककिं र्ा इतर रुपािंतर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे 

आर्श्यक आह.े तसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई 

होऊ शकत.े  

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

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू शकता.  

• ह ेई पु्तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त 

कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी 

घेणे आवश्यक आह े  



 

 

उद्यमी, न्याय , अनाहुत आवण पाया रवचता या ई सावहत्य 

प्रवतष्ठानतरे्फ प्रकावशत झालेल्या माझ्या चार कादांबऱयाांना 

वाचकाांनी उदांि प्रवतसाद वदल्याने मी थोि्या वेगळ्या ववषयावरील 

ह ेपाचवे पसु्तक सादर करीत आह.े  

आपल्याला ह ेपसु्तक आविेल अशी आशा करतो.  

ई सावहत्य प्रवतष्ठान चे श्री सनुीळ सामांत व त्याांचे सहकारी 

याांचे ववशेष आभार.   



 

 

अर्पणर्त्रिका 

माझे नात ू 

शच. ओजस (वय र्र्षे अकरव)  

आशि शच. शर्रवज (र्य र्र्षे चवर) 

याांच्या सहकवयवाशिर्वय  

मी एक िब्दही शलहू िकलो नसतो….  

  



 

 

 

 

 

 

या कादांबरीतील सवव घटना, स्थळे 

व व्यक्ती काल्पवनक असनू त्याांचा 

कोणाही व्यक्ती स्थळ वा घटनेशी 

साम्य आढळल्यास तो वनव्वळ 

योगायोग मानावा.  

  



प्रकरण १ 

 

  

अांगरक्षक पावहजे. प्राधान्य : माजी सैवनक, कमाांिो. 

वयोमयावदा : 30 वषे, वनरोगी व उत्साही. चाांगला पगार.योग्य 

व्यक्तीस चाांगले भववतव्य, कृपया सवव मावहतीवनशी स्वहस्ताक्षरात 

अजव करा. सांदभव, ओळख आवश्यक. सांपकव  पो.बॉक्स 113.  

 नीता म्हणाली, “त ूजर पाच वमवनटे पेपर दरू करणार असला 

तर आपण परत चहा घेऊ.”  

"शक्य नाही, तचू स्वतःपरुता कर आवण घे. उगाच मला ताप 

दऊे नकोस. मी कामात आह.े" आवण मी खरच कामात होतो. 

चाांगला पगार आवण चाांगले भववतव्य काय असेल हा ववचार करत 

होतो. तसेच कोणाला आवण का अांगरक्षक पावहजे असेल याचा 

ववचार करत होतो. मुांबईसाख्या शहरात अशा जावहराती नेहमी 

आढळत नाही. चाांगला पगार आवण चाांगले भववतव्य, दोन्ही मला 

चालले असते आणखी एक म्हणजे पैशाची गरज नाही असा 

एकपण वदवस मला आठवत नाही, एक मवहन्यापवूी मला रेसमध्ये 

दहा हजार रुपये वमळाले होते पण त्यालासदु्धा आता मवहना झाला 

होता आवण त्यातले र्फक्त हजार आता वशल्लक होते. म्हणजे 



वदवसाला तीनशे या गतीने माझा खचव होता सैन्यातनू बाहरे 

पिल्यावर माझ्या कमाईचा आलेख नेहमीच वर खाली होत असे. 

एक मवहना वर तर एक मवहना खाली. त्यानसुार सध्या आलेख 

खाली होता. अथावत ह ेमी नीताला साांवगतले नव्हते. तसे ती शोधनू 

काढेल म्हणा आवण शोध लागल्यावर तरी काय करणार याची पण 

मला कल्पना होती. सवव जमा, चेकबकु मला दणेार, अजनू काय ? 

आतापयंत मी बऱयाच चाांगल्यावाईट गोष्टी केल्या आहते पण 

आजवर कधीही कोणत्याही स्त्रीवर अवलांबनू रावहलो नाही आवण 

राहणार पण नाही. नीताला मात् मी वतच्यावर अवलांबनू रहावे असे 

नेहमीच वाटते. तसे रावहल्याने मी नेहमीच वतच्या अधीन राहीन 

असे वतला वाटते.माझ्या कमाईचा आलेख चढता असला की 

वतची काळजी वाढते. खरेतर आलेख घसरला तर काळजी 

वाटायला पावहजे. पण ती जरा मांदच आह.े तशी नीता मनानी 

चाांगलीच आह,े वदसायला तर प्रश्नच नाही. मॉिेवलांग करून ती 

भरपरू पैसे कमावते. स्वतःचा प्रशस्त फ्लॅट आह.े भरपरू बँकबॅलन्स 

आह ेअजनू काय पावहजे? पण ववचाराांनी मात् र्फारच कोती आह.े 

वतला वाटते की पोपटाला सुांदर वपांजरा वदला, भरपरू खायला 

प्यायला वदले की झाले. अधनूमधनू लग्नाची पण भणुभणु करत 

असते. 



या सवव कारणाांमळेु ही जावहरात म्हणजे मला एक पववणीच 

वाटत होती. मनातनू मला एक जाणीव झाली होती की मी नसुता 

अजव करायचा अवकाश की ही नोकरी नक्कीच वमळेल. तसा अजव 

करून नोकरी करण्याचा हा माझा पवहलाच अनभुव ठरणार होता 

कारण याआधीच्या नोकऱया मला चक्क साांगनू येणाऱया होत्या. 

जसे एका कारच्या शोरुममधे महागि्या गाि्या उगीच बघत 

असताांना एक शोर्फरची नोकरी वमळाली होती जी मी दोन मवहने 

केली होती. माझ्या नोकऱयात पण ववववधता होती. ड्रायव्हींग 

इांस्रक्टर, िॉग रेनर, शोर्फर वगैरे पण अांगरक्षक म्हणनू हा माझा 

पवहलाच अनभुव ठरणार होता. अांगरक्षक म्हणनू काम करायला 

काही आवश्यक गोष्टी असतात त्या मी सैन्यात असताांनाच 

आत्मसात केल्या होत्या. मी सशक्त आवण तांदरुस्त आह.ेकमाांिो 

रेवनांग केले आह.े माझ्या उजव्या हाताच्या ठोश्याने घोिापण 

आिवा होऊ शकतो. मी चाांगला धाव ू शकतो, पण म्हणनू 

अांगरक्षकाला ह ेसवव करावेच लागते असे मला वाटत नव्हते. माझ्या 

मावहतीतील वकतीतरी कुप्रवसद्ध राजकारण्याांचे अांगरक्षक  

मवहनोनमवहने नसुते त्याांच्या बरोबर वर्फरण्याचा पगार घेताांना 

मी बवघतले होते.थोिक्यात चाांगला पगार पावहजे असल्यास, अजव 

करावा या वनणवयाप्रत मी आलो होतो. 



"पवन, तलुा झाले तरी काय ? दोन तास झाले त ूगप्प बसनू 

आह.े"  

"काही नाही. कसल्या ववचारात आह े असे त ू म्हणायला 

पावहजे."  

“तरीपण त ूकाय पणूव सांध्याकाळ गप्प बसणार आह ेका ? त ू

कसल्यातरी काळजीत आह.े खरे ना ? उगीच नाकारू नकोस. मला 

असली लक्षणे कळतात.” 

“कसली लक्षणे ?”  

“ नेहमीची. एकतर कपाळावर आठ्या आहते आवण सारखी 

नख ेखातोय. परत त ूम्हणशील की मी टोमणे मारते पण ही नखे 

खायची सवय सोि. वाईट वदसते.” 

“बस, या दोन गोष्टींवरुन तलुा वाटते मी काळजीत आह?े” 

“ मला मावहती आह,ेएवढेच."  

“स्त्रीसलुभ तकव , अजनू काय ? उगीच तकव ट चालव ूनकोस.” 

“ मला कळत नाही की गेले काही वदवस तलुा झाले तरी काय 

? एकतर माझ्याशी अवजबात बोलत नाही. मी काहीही म्हटले तरी 

त ूकुजकट बोलतोच. माझी तलुा काही वकां मतच नाही.” 



 ह ेती रोज मला वदवसातनू नव ूहजार नऊशे नव्याणव वेळा 

ऐकवतेच.  

“बर बाई, तझु खर. मी काळजीत आह ेह ेतलुा कळते, मग तर 

झाले."  

“ पवन, आपण उगीच भाांिायला नको त्यापेक्षा आपण जेव.ू” 

“मी भाांित नाही, पण तलुा असे का वाटते की त ूजे काही 

माझ्या करता करते त्याचे मला काहीच वाटत नाही म्हणनू ?” 

 आपल्या अांगावर उगाच गरुगरुण्याऱया कुत्र्याकिे आपण जसे 

बघतो तशी ती माझ्याकिे बघत रावहली. 

“तलुा जाणनू घ्यायचे आह ेकी मी कसल्या काळजीत आह े? 

मी साांगतो. खरे म्हणजे सकाळपासनू साांगायचा मी प्रयत्न करत 

आह.े मी परत कर्फल्लक झालो आह.े आता या घिीला 

माझ्याजवळ र्फक्त हजार रुपये आहते आवण मी या पेपरमधल्या 

जावहरातीतील ही नोकरी वमळवणार आह.े” 

 मी वतला पेपर वदला, “ खणू केलेली जावहरात वाच. एखादा 

शब्द अिला तर ववचार.” 

ती शाांतपणे वाच ूलागली. मी वतच्या प्रवतवियेची वाट बघ ू

लागलो. पणूव वाचल्यावर पण ती शाांतच होती. शेवटी मीच न 



राहवनू म्हणालो," बोल. मला तर ही नोकरी माझ्या आवाक्यातली 

वाटते."  

“अजव करू नकोस, पवन, मला ह े सववच धोकादायक 

वाटते.काही धोका नसेल तर उगीच कोणाला अांगरक्षक कशाला 

पावहजे असणार ?"  

“असेल कोणी अवभनेता, मला काय र्फरक पिणार आह?े पण 

तलुा का तसे वाटते ?"  

“उगीच कोण खाजगी अांगरक्षक ठेवेल ? पोलीस कशाकरता 

आहते ?”  

“मला वाटते तेवढी काही त ूबदुु्द नाही.”  

“ पवन,वतरकस बोललेच पावहजे का ?” 

“ वतरकस नाही, खरच त ूम्हणते त्यात तथ्य आह.े हा जो कोण 

असेल तो पोवलसाांकिे जाऊ शकत नसेल, पण नक्कीच धनाढ्य 

असणार. मला पण आता थोिेथोिके नको चाांगले मोठे घबाि 

पावहजे आह.े आतापयंत जे काही मी सरळमागावने कमावले ते सवव 

मायबाप सरकारने टॅक्समध्ये वसलू केले. आता हाच मला 

अखेरचा मागव वदसतो ज्यात सरकारची लिुबिु अवजबात नसणार." 



“ पवन, जरा ऐक, रॅकेट करून वकतीही वमळाले तरी शेवटी 

पोलीस पदावर्फाश करणारच. त्यापेक्षा आपण आह े तसेच बरे 

आहोत.” 

“सॉरी, भरपरू हात मारल्यावर आपण कोणत्याही दशेात जाऊ, 

अमेररका, क्यबुा अगदी इस्रायल 

 पण.” आवण मी अजव वलहू लागलो. 

 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण २  

 

 

 तीन वदवसाांनी मी ज्याची वाट बघत होतो तो वलर्फार्फा 

आला. सकाळी नऊचा समुार असेल. नीता आवण मी न्याहारी घेत 

होतो. एकूण तीन पावकटे होती. दोन नेहमीप्रमाणे वबल होती. वतसरे 

हचे असणार. मी वबले नीताकिे सरकवली व हळूच वतच्याकिे 

बवघतले. का कोण जाणे मला पावकटे उघिावयाची अवजबात घाई 

करावी वाटली नाही. मग नीतानेच आठवण करून वदली.  

“ पवन, तझुे पाकीट वदसते."  

“ उघि तचू.” 

“ नको. परत तचू म्हणशील का उघिले ? पण कसले आह?े” 

“ अग, तेच म्हणालो नाही का अांगरक्षकाच्या नोकरीबाबत, 

त्याचे उत्तर असेल !” 

“म्हणजे त ूअजव केलाच."  

“होय, बघ ूतरी काय आह े."  



पाकीट एकदम साधारण होते. आतला कागद पण, कोणताही 

मोनोग्राम, रै्फक्स, र्फोन नांबर अशी कोणतीही श्रीमांती लक्षणे 

नव्हती.एवढेच काय, टाईप पण केले नव्हते. कोणताही र्फापटपसारा 

न लावता बारा वाजता मलुाखतीला बोलावले होते तसेच येताना 

ओळख, सांदभव आणायला आवजूवन साांवगतले होते.  

“ नीता, एखाद्याची ओळख असल्याचे पत् वमळेल?” 

“त्याचा काय उपयोग? इतक्या कमी वेळात तर कठीणच 

आह.े"  

“ बरे,राहू द.े” 

"म्हणजे त ूकाही एवढा वसररयस नाही ?” 

“खरे आह.े” 

ववषय तेवढ्यावरच सांपला. 

राकेश एन्टरप्राईझेस या कां पनीचे ऑवर्फस नायिू रोिवर एका 

जनु्यापरुाण्या इमारतीमध्ये होते. त्या इमारतीत वलफ्टपण नव्हती. 

सगळीकिे पोल्री र्फामवमध्ये येतो तसा वास येत होता, वजन्याचे 

कठिे पण धळुीने भरले होते. मी तसाच चार मजले चढून वर गेलो. 

एका अांधाऱया कॉररिॉरच्या शेवटी ते ऑवर्फस मला सापिले.माझा 

मलाच राग येऊ लागला होता. प्रत्येक मजल्यागवणक मला माझे 



श्रीमांतीचे स्वप्न दरू जात असल्याचे भास ू लागले. हा काहीतरी 

प्रॅवक्टकल जोक सारखा प्रकार असावा असे मला वाटू लागले. 

मी सरळ दार उघिून आत प्रवेश केला.ऑवर्फस बवघतल्यावर 

वर हा प्रॅवक्टकल जोक असण्याची माझी शांका अजनू बळावली. 

वखिक्याांना साधे पिदपेण नव्हते. र्फक्त एक टेबल व खचुी होती 

आवण एक सेिेटरी काहीतरी जोरजोरात टाईप करत होती. सेिेटरी 

वीस वकां वा चाळीस यापैकी कोणत्याही वयाची वाटत होती. ती 

लठ्ठ आवण कुरुप होती. भरीस भर म्हणजे वतला जाि काचेचा चष्मा 

होता. पण या सवांवर मात करणारी एक गोष्ट वतच्याजवळ नक्कीच 

होती. ती म्हणजे वतची नजर. नीता आवण वतच्या नजरेची जर 

तलुनाच करायची असली तर माांजर आवण वाघीण याांच्या 

नजरेतील र्फरक असाच करावा लागेल. अशीच जर सेिेटरी असेल 

तर वतला हिँल करणारा बॉस दसपट हुशार असेल. मला परत 

स्वप्न पिायला लागले. मी पत् वतच्यासमोर टाकले. 

“ बरोबर बारा वाजले आह ेआवण मी आलो आह.े"  

वतने ते पत् पवहल्याांदाच बघत असल्यासारखे बघत 

चष्म्यापासनू सहा इांच दरू धरले. एका जनु्या खचुीकिे हात दाखवत 

म्हणाली, "बस."  



 हात दाखववताांना वतच्या बोटातली अांगठी व त्यातला वहरा 

चकाकला. त्याक्षणीच मला खात्ी पटली की मी योग्य जागी 

पोचलो आह े कारण एवढा वकां मती वहरा मी आयषु्यात पावहला 

नव्हता.’बस, मी बघते वम. राकेश ररकामे आहते की नाही ते ’ असे 

ती म्हणाली पण वतने आत जाऊन साांगायला अवजबात घाई केली 

नाही. प्रथम वतने ती करीत असलेली आकिेमोि पणूव केली, पत् 

परत वाचले व माझ्याकिे नीट बवघतले. एव्हाना मी खचुीत 

ववसावलो होतो. थोिया वेळाने ती केवबनमध्ये गेली.  

 मी आतापयंत बऱयाच लठ्ठ व्यक्ती बवघतल्या आहते पण ही 

सववच बाबतीत भारी असेल. त्यातनूही शरीराच्या मानाने वतचे पाय 

सुांदर होते. साधारणपणे ती दहा वमनीटाांनी बाहरे आली व वतने मला 

आत जाण्याची खणू केली.  

 मी आत गेलो. आतल्या व बाहरेच्या खोलीत र्फारसा र्फरक 

नव्हता. मध्यभागी एक जनेु टेबल होते व खचुीत एक काळसर, 

लहानखरुा माणसू बसला होता. टेबलाच्या िाव्या बाजलूा एक 

ररकामी खचुी होती व त्या खचुीत एक कोट पिला होता. हॉररबल, 

हा एकच शब्द त्या कोटाला योग्य होता. 

 तो पणूव गिद जाांभळ्या रांगाचा होता आवण त्यावर लालभिक 

तीन इांची चौकोन होते. ह ेसवव कमीच होते की काय म्हणनू त्याच्या 



वखशाचे फ्लॅप चक्क वहरव्या रांगाचे होते. हा असला कोट 

वापरणारा नक्कीच पागल असला पावहजे याची मला खात्ी वाटू 

लागली.  

“ ये पवन " तो म्हणाला. त्याचा आवाज त्या बाहरेच्या 

लठ्ठांभारतीसारखाच वकरवकरा होता. 

 "तलुा हा कोट आविलेला वदसत नाही. मला पण आवित 

नाही पण बस, थोिा ररलॅक्स हो, मग आपण त्यावर बोल.ू” येवढे 

ज्याला कळते तो माणसू नक्कीच पागल नसणार असा ववचार 

मनात आणनू मी खचुीत ववसावलो. 

 " मी या ऑवर्फसमध्ये तीन वषव काढलीत आवण आतापयंत 

माझे आठ कोट चोरीला गेलेत म्हणनू मी हा असला वववचत् कोट 

घेतला. मला स्वतःला पण हा आवित नाही पण काय करू मला 

पटकन सदी होते. ववनाकोट जर जाणेयेणे केले तर मला कायमचीच 

सदी होईल. म्हणनू हा इलाज." तो म्हणाला, 

" आणखीन एक र्फायदा म्हणजे धांद्यातले सगळी लोक मला 

याच्यामळेुच ओळखतात. नायिू रोिवर हीच माझी खणू झाली 

आह.ेशेवटी धांदा आह ेबाबा."  

मी मनाशीच ववचार केला की असा कोट घालनू जर धांदा होत 

असेल तर धांदा नक्कीच र्फायदशेीर असणार. 



तो वकां वचत हसला आवण म्हणाला ,"मोठया शहरात 

राहण्याचा एक र्फायदा असतो. आपल्याला कोण काय म्हणेल 

याची वचांता नसते." 

“होय ." आता मी जरा वनवचांत झालो.हा माणसू वववक्षप्त 

असेल पण वेिा तर नक्कीच नाही. तो काळा तर होताच, चेहरापण 

काही लक्षात घेण्यासारखा नव्हताच, र्फक्त ठळक खणू म्हणजे तो 

पोपटनाक्या होता, पणूवपणे टक्कल होते आवण कानावर केस होते. 

 एकां दरीत त्याची गणना कुरूप म्हणनूच झाली असती जर 

तमु्ही त्याचे िोळे व नजर याकिे दलुवक्ष केले तर. त्याच्या 

काळ्याशार िोळ्यात एक ववलक्षण कठोर झाक होती. एखाद्या 

व्यक्तीचा खनू करून त्याच व्यक्तीच्या अांत्ययात्ेत शाांतपणे सामील 

होणारा माणसूच अश्या नजरेचा धनी अस ू शकतो. कोटीचा 

व्यवहार करुन चक्क बसनी घरी जाणारी व्यक्ती म्हणजे हीच .माझी 

खात्ी पटली की ह ेगबाळे ऑवर्फस म्हणजे र्फक्त एक दखेावा आह.े 

मी योग्य जागी पोचलो होतो. माझा अजव समोर ठेवनू त्याने बरेच 

प्रश्न ववचारले. माझी उत्तरे तो मावहतीशी तािून बघत होता. 

अचानक त्याने ववचारले, “त ूतरुुां गात होतास याचा यात काही 

उल्लेख नाही ?” 

एक वमवनट मला काय उत्तर द्यावे ह ेसचुले नाही. 



“पण त्याला चार वषे झाली आवण असल्या गोष्टी काही 

उघिपणे साांगायच्या, वलहायच्या नसतात.” 

“ त ू दारु वपऊन ड्रायव्हींग करत होतास आवण एक जोिपे 

तझु्याकिून ठार झाले." 

“ हो. पण त्यात माझी काहीच चकू नव्हती. चार वषे मी त्याची 

वशक्षा भोगली आह.े” 

“ दारू वपऊन गािी चालवणारे लोक माझ्या अांगावर काटा 

आणतात." 

"परत असे होणार नाही याची मी तलुा खात्ी दतेो, "  

त्यानी परत त्या थांिगार भेदक नजरेनी माझ्याकिे पावहले, 

"असे असले तर. " 

 मी गि सर केल्याचे मला जाणवले. अजनू खुांटा बळकट 

करण्यासाठी मी म्हणालो, " राकेश, वनरथवक ओळख दाखवणारी 

पत् मी मदु्दामच आणली नाहीत, हहेी साांगतो की मी कधीही 

अांगरक्षकाचे काम केले नाही पण त्याच बरोबर ही पण खात्ी दतेो 

की मी कमी पिणार नाही . माझ्यासारखा अांगरक्षक तलुा वमळणे 

असांभवच नाही तर अशक्य आह.े" त्याचे िोळे क्षणभर चमकले, 

“आता मखु्य, पगार ?” 



“ जो द्याल तो आवण एक मवहन्यानांतर.” 

"ठीक आह.े" तेवढ्यात ती जािी काही पत्े घेऊन आत 

आली. आशा, हा पवन,माझा नवा अांगरक्षक आवण पवन, ही ही 

आशा, माझी सेिेटरी. मी वतच्याकिे नाविीचा एक कटाक्ष 

टाकला. भववष्यकाळात ती माझे काय करणार आह ेयाची मला 

थोिीतरी कल्पना असती तर मी वतच्याशी नक्कीच नीट वागलो 

असतो. 

 

 

-----------------------*----------------------- 
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“ वमळाली नोकरी ?” 

"अथावतच, खात्ी नसती तर मी गेलोच नसतो.” 

“ ठीक आह.े मग केव्हापासनू बोलावले आह े?” 

“आज सांध्याकाळी सहापासनू .सॉरी मला त्याच्या बरोबर 

चोवीस तास राहणे भाग आह.े” 

“म्हणजे त ूइथनू जाणार ?” 

“ इलाज नाही.” 

“पण तो माणसू कोण आह,े त्याला एवढी अांगरक्षकाची गरज 

का आह,े त्याचा धांदा काय आह े?” 

“अग, हो, हो. एकदम वकती प्रश्न, तो एक वहऱयाांचा व्यापारी 

आह.े त्याच्याजवळ एक बटबटीत वपवळा कोट आह.े वशवाय तो 

अगदीच वगधािासारखा वदसतो. धांदा अजनू कळला नाही पण छुपा 

असावा. छुप्या धांद्यात अांगरक्षक हवाच. नाही का?"  

“पवन, अजनूपण ववचार कर. जायलाच हवे काय?" 



" म्हणजे काय? ही काय माझी बॅगपण भरून झाली. " 

“मग मी तझु्या वशवाय काय करु?" हीच रिारि मला नको 

होती, नीताची घालमेल मला कळत होती. 

“अग वेिाबाई, जमेल तसा मी येईनच. आता जरा 

शहाण्यासारखी मला चहा करून द ेबर.” 

नीता चहा करण्याकरीता आत जाताच मी बाहरे पिलो. 

 सांध्याकाळी सहा वाजता मी परत राकेशच्या ऑवर्फसमध्ये 

हजर झालो. आशा जोरजोरात टायवपांग करत होती. वतची बोटे 

कीबोिववर स्टेनगनसारखी चालत होती. 

"थोिा वेळ थाांब. राकेश वमवटांगमध्ये आह े." वहच वेळ होती 

वतला दाखवायला की मी ऑिवसव राकेशकिून घेणार वतच्याकिून 

नाही. मी सरळ आत घसुलो. ऑवर्फस पणूव वसगारेटच्या धरुाने भरले 

होते. राकेशसमोर एक कोल्हासारखे तोंि असलेला माणसू बसला 

होता. दोघाांच्यामध्ये टेबलावर वहरे पिले होते. मला बघताच तो 

माणसू उठला.उणापरुा पावणेसहा रू्फट उांच असेल तो. काही गरज 

नसताांना त्याने मला एक ठोसा मारायला हात उगारला. त्याचा हात 

माझ्या चेहऱयाजवळ पोचण्यापवूीच माझा सपु्रवसद्ध ठोसा त्याच्या 

नाकावर बसनू तो कोपऱयात जाऊन पिला. 



 

"राकेश, तझु्या वमत्ाांना जरा समजावनू साांग, उगीच ठोसेबाजी 

करू नका म्हणाव.”  

त्यानांतर आयषु्यात मी कधीही वहरे बवघतले नाहीत. आपला 

वमत् शदु्धीवर यायच्या आत 

वनघायची राकेशला घाई होती. त्याने मला गािी आणायला 

पाठवले. मी गािी मखु्य गेटपाशी आणली. राकेशची गािी म्हणजे 

जनुी परुाणी वर्फयाट होती. वतची दशापण ऑवर्फससारखीच होती. 

वषावपवूी वतला पसुली असेल तर असेल. ड्रायव्हरची सीट जरा ठीक 

होती. बाकीच्याचा स्पांज वनघाला होता.  

“ अमरबाग , दलपत रोि " राकेश म्हणाला. हा तर एकदम 

उपनगरातला भाग, अववकवसत म्हणाला तरी चालेल. तरीपण मला 

राकेश कोट्याधीश असल्याची खात्ी होती. कारण आशाच्या 

हातातली वहरेजवित अांगठी ! वकतीही दामटली तरी कार 

सत्तरच्यावर जायला तयार नव्हती.  

“ राकेश,त ूनवीन कार घ्यायला पावहजे."  

"वहच्यात काय वाईट आह.े" 



“आपण हीच वापरणार आह ेकाय? तसे असेल तर मी जरा 

ठीक-ठाक करून आणतो ."  

“काही गरज नाही, काय करायचे ते शवनवारी कर.” 

“यापेक्षा आपण लोकलनी लवकर पोच ू!” 

“मला घाई नाही." एव्हाना आम्ही शहरातल्या गदीबाहरे 

आलो होतो.अचानक तो म्हणाला, “ त ू रमणला चाांगलेच 

लोळवले, पण चकू तझुी होती."  

“असेल. मी काय म्हणनू त्याचा मार खाव ू?”  

“ तेही खरेच म्हणा. पण झाले ते चाांगलेच झाले. ही गोष्ट 

सगळीकिे होईल आवण मला त्याचा र्फायदाच होईल !” “त ूर्फक्त, 

आशाला मला काही ऑिवर दऊे नको एवढेच साांग." 

“बॉस मी आह,े आशा नाही." 

“मग ठीक आह े.” 

थोिावेळ दोघेही काहीच बोललो नाही. नांतर तोच म्हणाला, 

“ला मी साांगेन, पण माझ्या बायकोची गोष्ट थोिी वेगळी पिते. 

वतला या घटनेबद्दल काही साांग ूनकोस." 

“मला काय करायचे आह.े" 



“नाही, ती उगाच काळजी करते म्हणनू साांवगतले.” 

ती पण आशासारखीच लठठांभारती नसो. मी मनात म्हणालो. 

“नाही म्हणजे मला एवढयात तीन धमक्याांची पत्े वमळाली 

तेव्हापासनू ती सारखी काळजीत असते म्हणनू साांवगतले.” 

असे आह.े तर, म्हणनू अांगरक्षक पाहीजे. मग बरोबर आह.े  

“राकेश, ती पत् मला बघायला वमळतील ?” 

“हो घरी गेल्यावर दतेो.” 

एव्हाना एअरपोटव मागे गेला होता. र्फामवहाऊसेस वदस ूलागली 

होती. त्यातल्याच शेवटच्या र्फामवहाऊसजवळ पोचताच राकेश 

म्हणाला, " हचे ते सायांतारा.” 

रात्ीच्या अांधारात नीटसे वदसत नव्हते.मी गेटपाशी थाांबलो, 

उतरून गेट उघिले. 

“गॅरेज िावीकिे आह.े” असे म्हणनू तो घरात गेला. मी गािी 

गॅरेजमध्ये लावली, लाईट बांद करताांना तो कोट परत चमकलाच. 

घर जनेु परुाणे व दमुजली होते, अथावतच कुरूप. हॉलमध्ये लाईट 

लागल्याचे वदसले. मी आत जाण्याकरता थोिा जास्तच वेळ 

घेतला म्हटले मी आल्याचे बायकोला साांगण्यासाठी राकेशला 

थोिा वेळ दऊे या. 



मी सटुकेस घेऊन आत गेलो. राकेश एकटाच होता, “ये तलुा 

तझुी खोली दाखववतो .” 

मी त्याच्या मागे गेलो. वजना चढल्यावर चार खोल्यानांतर तो 

थाांबला आवण म्हणाला, “ रुम साधीच आह.े" 

साधी नव्ह,े रुम लहान होती.एक कॉट, खचुी, टेबल, अजनू 

काय? काही नाही. 

“माझा साध्या राहणीमानावर ववश्वास आह,े" राकेश. 

“माझा नाही .” मी अथावत मनात. 

“आविली नाही ?"  

“ दसुरी सोय होईपयंत चालेल.” 

“ त ूआरामात रहा, मजेत रहा.” 

“ऐकायला बर वाटत .” 

“ती म्हणते तलुा दसुरी रुम नाही द्यायची." 

“का, बाकीच्या चाांगल्या आहते म्हणनू ?"  

“नाही, ही गेस्ट रूम आह.े”  

“जाऊ द,े राकेश.” 



“थोिा तमुचा पररचय वाढला की वतच तलुा आग्रह करेल.या 

बायका म्हणजे 

तलुा तर कल्पना असेलच.”  

“जरा लवकरच पररचय वाढला तर बरे होईल.” 

माझ्या लक्षात आले की राकेशला ही जगुलबांदी काही 

आवित नाही आह ेम्हणनू मी ववषय बदलला. 

“मला वॉशरूमला जायचे आह े!” 

“जरुर जा. फे्रश हो.” 

“आवण हो, माझ्या जेवणाचे काय ?” 

“माझ्या बरोबरच, दहा वमवनटाांनी ये.” 

 “कुठे वकचनमधे ?" त्याला प्रश्न न आविल्याचे मला 

जाणवले. 

“नाही रे बाबा. आमच्या बरोबरच, िायवनांग रुममध्ये."  

“तझु्या बायकोला ते चालेल का?” 

“ह ेअसले बोलणे मला आवित नाही."  

“बरोबर आह.े पण माझ्यामळेु तमुच्यात भाांिण नको म्हणनू 

ववचारले.” 



त्याने माझ्याकिे जरा वचिक्या नजरेने बवघतले व तो िायवनांग 

रूमकिे गेला. 

थोिावेळ मी आजबूाजचूे वनरीक्षण केले. आजबूाजचू्या 

तीनही प्रशस्त रूम बवघतल्या. मी त्यातलीच एक लवकरच 

वापरणार होतो. 

 

 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण ४ 

 

 

दहा वमवनटाांनी मी िायवनांग रूममध्ये गेलो. थांिी जरा जास्तच 

होती. िायवनांग रूम व हॉल एकत्च होते. जनु्या पद्धतीचे घर होते. 

राकेश अथावत जनुी गोष्ट बदलणार नव्हता. तेथील नजरेत भरणारी 

सवावत मोठी वस्त ुम्हणजे वतथे असणारा िायवनांग टेबल.चौदा लोक 

आरामात बस ूशकतील असा सुांदर महोगनी लाकिाचा तो टेबल 

होता. तो बवघतल्यावर माझी परत एकदा खात्ी पटली की राकेश 

चाांगलाच गब्बर आह े पण दाखवत नाही. टेबलाच्या एका 

कोपऱयात राकेश बसला होता. 

“ ये, पवन. माझी बायको र्फार सगुरण आह.े” 

“असणारच.” 

समोर तीन माणसाकररता ताटे वाढलेली वदसत होती. एक ताट 

जरा दरूच वाढलेले वदसत होते. नवागताचे इथे स्वागत नव्हते ह े

सचुकतेने दाखववले होते. 

“ मी कुठे बस?ू” 

"बस इथे.” त्याने चमच्यानेच जवळचे ताट दाखवले. 



“मॅिमकरता थाांबायचे?” मी ववचारले. 

“ वतला वेळ आह.े आपण सरुु करू या." जेवण खरच छान 

होते. मी त्याला तसे साांवगतले. त्याला आनांद झाल्याचे स्पष्ट वदसत 

होते. 

“अरे सवव घरचेच आह.े” 

"जेवण सरेुखच आह.े" मी म्हणालो. तेवढयात दार उघिले व 

ती आली.तो क्षण मी जन्मात ववसरणार नाही. बरे,वाईट, चाांगल े

असे अनेक क्षण मी अनभुवले आहते पण िोके गरगरणारा तो क्षण 

ववसरणे केवळ अशक्य. नसुते वतला बवघतल्यावरच माझे रक्त गरम 

झाले, जसा काही दोनशे व्होल्टचा झटका बसल्याप्रमाणे वाटले. 

काही क्षणापवूी मी र्फक्त जेवणावर ताव मारण्याचा ववचार करत 

होतो पण आता मात् माझ्यातला पश ु जागा झाल्याचे मला 

जाणवले.आकषवक कमनीयता आवण सरेुख िोळे, एवढे सोिल्यास 

वतच्यात उते्तवजत होण्यासारखे काही नव्हते. वतला र्फार उांच म्हणता 

आले नसते आवण वतचे केस ताांबसू होते. त्या ताांबसूपणाला एक 

ववशेषच लकाकी होती, वतचे िोळे वनळे असनू त्यामळेु वतच्या 

चेहऱयाला ववशेषच गोड़वा आला होता. वतला बघताच नीताची 

मतूी माझ्या मनातनू ववतळायला सरुवात झाली. वतच्यामध्ये नक्की 

असे काय होते की त्यामळेु माझी अशी अवस्था झाली ह ेसाांगणे 



कठीण आह े पण असे झाले खरे. एकाएकी माझी खाण्यावरची 

वासनाच उिाली. कसेबसे जेवण झाल्यावर राकेशनी माझी 

ओळख करून वदली. एक वतरस्कारयकु्त कटाक्ष टाकण्यापलीकिे 

वतने लक्षपण वदले नाही. जेवणाच्या आनांदापढेु राकेशचे 

कशाकिेही लक्ष नव्हते. 

“ तलुा बवुद्धबळ खेळता येते ? रीटाला येत नाही.” 

“ थोिेर्फार, खेळायचे काय?" 

“ हो, दोन िाव टाकू.” त्याने आतल्या खोलीतनू एक सरेुख 

हवस्तदांती बवुद्धबळाचा पट आणला.  

“वविलोपावजवत आह.े” 

 "वाटतोच आह.े” माझी अवस्था त्याच्या लक्षात येऊ नये 

म्हणनू तो सोंगट्या काढत असताांना मी वखिकीपाशी जाऊन बाहरे 

बघ ूलागलो. 

"चल सरुु करुया .” तो म्हणाला. तेवढयात लाईट गेले आवण 

दार उघिून ती आत आली व रागात म्हणाली, “ लाईट बोिव दरुुस्त 

करायला साांगनू मवहना झाला. सारखा फ्यजू जातो .” 

“ उद्या करतो. आता तचू फ्यजू बदल ” 



“छान, घरात दोन परुुष असताांना मला फ्यजू बदलावा 

लागणार.” 

“ राकेश, मी बदलतो." 

 राकेशने एकदा माझ्याकिे वनरखनू पावहले. आशाचे पण न 

ऐकणारा हा, आता याला काय झाले असे त्याला कदावचत वाटले 

असेल, त्याकिे ववशेष लक्ष न दतेा मी वतच्या मागे वस्वच बोिवपयंत 

गेलो. वतथे बोिावकिे बोट दाखवनू ती काही म्हणायच्या आत मी 

वतचा हात पकिला व वतला माझ्याकिे ओढले.वततक्याच जोराने 

वतने वतचा हात सोिवनू घेतला. 

“ तझुा सवव खटाटोप कशाकरता चालला आह े ह े मी पणूव 

जाणनू आह.े” ती वहांस्त्रपणे म्हणाली. मी मकुाट्याने फ्यजू बदलला.  

"चेकमेट" राकेश म्हणाला. मी खचुीतनू उठलो. खचुी मागे 

सरकवली. नांतर तो मला म्हणाला, "असे खेळल्यावर काय होणार? 

तझुे खरे तर खेळात लक्ष नव्हते. त ूयाांवत्कपणे खेळत होतास. पण 

त ू याहून चाांगला खेळू शकतोस.” राकेश म्हणाला. खरे कारण 

साांगीतले तर याची काय अवस्था होईल मी नेहमीप्रमाणे मनातल्या 

मनात म्हणालो.  

“बर राकेश, मी जरा घराभोवती चक्कर टाकून येतो."  



“त्याची काही गरज नाही.”  

“लक्षात ठेव, मी तझुा अांगरक्षक आह.े मला माझे काम करू 

द.े” 

“ ठीक आह.े मी आता झोपतो.” 

“ रीटापण या वेळेस झोपते ?" 

“नाही. ती वाचत बसते. वववचत्च सवय आह ेनाही ?”  

“ खरे आह े.” असे म्हणनू मी बाहरे पिलो. 

बाहरे थांि वारा होता. घर आवण परसदारामागील 

अिगळीच्या खोलीवरून नोकराांच्या खोलीकिे जाणारा लहानसा 

रस्ता एकदम सनुसान होता. मी त्या वाटेवरून एक रे्फरी मारायचे 

ठरवले. अजनू वरच्या मजल्यावरच्या खोलीत उजेि वदसत होता. 

वखिक्या मोठ्या होत्या आवण त्याांना पिदपेण नव्हते. राकेश 

त्याच्या खोलीत बसल्याचे स्पष्ट वदसत होते. वतच्या खोलीच्या 

खालीच एक तकलाद ूशेि होती तसेच एक वशिीपण होती. मी 

थोड़े जगुाि करून वशिी वतच्या वखिकीपयंत येईल अशी ठेवली. 

चक्कर पणूव झाल्यावर मी परत एकदा बवघतले. वतच्या खोलीत 

उजेि होता. अवजबात आवाज न करता मी वशिीवर चढलो आवण 

वखिकीतनू बघ ूलागलो. सैन्यात असताांना तासन ्तास दबा धरून 



बसायची मला सवय होती. मी आसपास असनू वतच्यावर लक्ष 

ठेवत आह ेअशी वतला जाणीव झाली असावी अशी शांका मला 

चाटून गेली. ती डे्रवसांग टेबलाजवळ केस ववांचरत बसली होती. पाच 

वमवनटे ती तेच करत होती. तेवढ्यात राकेश आत आला व 

जोरजोरात हातवारे करून रागाने काहीतरी बोल ूलागला. बहुधा 

माझ्यासांबांधीच बोलत असावा. वतने काहीही उत्तर वदले नाही. पाच 

वमवनटानांतर राकेश आला तसा गेला आवण वतने वदवा बांद केला. 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण ५ 

 

 

 नांतरचा आठविा माझा वदनिम वनयवमत होता. बरोबर 

सकाळी आठ वाजता मी राकेशला नायिू रोिवर त्याच्या 

ऑवर्फसला घेऊन जात असे व सांध्याकाळी सहाला सायांताराला 

घरी आणत असे. वदवसभर तो म्हणेल वतथे मी त्याच्याबरोबर जात 

असे. रात्ी बवुद्धबळ खेळत असे. तसेच र्फामव हाऊस व घराभोवती 

पहारा दते असे. माझा मकु्काम अजनूही त्या लहान खोलीतच 

होता. मला कल्पना होती की माझे येथील वास्तव्य रीटाला 

आवित नव्हते. ह ेपण खरे होते की राकेशवर वतचा इतका प्रभाव 

नक्कीच होता की ती मला पाच वमवनटात घराबाहरे काढू शकली 

असती. पण ती तसे करत नव्हती, बहुतेक ती काहीतरी खसुपट 

काढण्याच्या ववचारात असावी. उगाच तिारीला जागा नसावी 

म्हणनू मी वकरकोळ घरगतुी कामे जसे वखिक्याांच्या काचा पसुणे 

वगैरे स्वतःहून करू लागलो. मी ह ेकरण्याची गरज नाही. त्याकरता 

वेगळे नोकर आहते ह ेराकेशने बऱयाच वेळा साांवगतले, पण मी लक्ष 

वदले नाही. एक वदवस त्याने ती धमकी दणेारी पत्े मला वदली. 

अगदीच बावलश होती. मला तर त्यात घाबरण्यासारखे काही 



वाटले नाही. र्फक्त म आवण व अस्पष्ट होते. या आठवि्यात मला 

राकेशची थोिी अजनू ओळख झाली. तसा तो मनानी वाईट माणसू 

नव्हता. त्याला मलुगा, पैसा आवण बवुध्दबळ हाच िम र्फार वप्रय 

होता. त्यापैकी पैसा आवण बवुध्दबळ त्याच्यापाशी होते आवण 

मलुाची त्याला आशा होती. तो कसला धांदा करतो याचा मला 

नीटसा अांदाज अजनूही आला नव्हता, त्याच्याबरोबर वदवसभर 

वर्फरताांना पण तो मला कायमच बाहरे थाांबायला साांगायचा. तो 

लहानसहान दकुानात जायचा व येताांना कधी कधी छोटेसे पासवल, 

एखाद्यावेळी सटुकेस पण बरोबर आणायचा. आवण गािीत मागे 

ठेवायचा . तेच सामान तो शहराच्या दसुऱया भागात लहानसहान 

दकुानात पोचते करायचा. बहुतेक काळाबाजाराचा प्रकार असावा 

पण रीटाप्रमाणे या बाबतीत मी धीराने वागायचे ठरवले. एकदा पणूव 

ववश्वास सांपादन झाला की बघ ूअसेही मला वाटले. वतकिे ऑवर्फस 

पणूवपणे आशाच साांभाळायची. वतची राकेशवरची वनष्ठा वादातीत 

होती. अांगरक्षक ठेवण्याबद्दलही वतनेच त्याला सचुववले होते. 

म्हणजे वचत् ऐवढे स्पष्ट वदसत असताांना मी आांधळ्यासारखा वागत 

होतो. मी त्याचवेळी वतच्याशी थोिा नीट वागलो असतो तर आज 

ही वेळ आली नसती. मी नेहमीच वतचा वतरस्कार केला. मी वतची 

बाह्यरूपावरून परीक्षा केली पण वतची तीक्ष्ण बदु्धी लक्षात घेऊन 

मी वतच्याशी नीट वागायला पावहजे होते. 



 साहवजकच ती पण माझ्याशी वतरस्कारानीच वागत होती. 

पाणउतारा करण्याची एकही सांधी ती सोित नव्हती. मी पण माझ्या 

गमुीत होतो. सववकाही मी एकटाच वनभावनू नेईल असे मला वाटत 

होते. इकिे रीटाशी माझे वबनसले होते. राकेशशी चाांगलेच जमले 

होते त्यात प्रमखु वाटा बवुध्दबळाचा होता. सैन्यात असताांना तीन 

मवहने मी रवशयात खास सरावासाठी गेलो होतो. सांयकु्त सराव 

असल्याने माझ्याबरोबर जो रवशयन जोिीदार होता तो ग्रँिमास्टर 

होता. तीन मवहन्यात त्याने मला चाांगलेच तयार केले होते. 

त्यामळेुच मी राकेशला बरेचदा हारव ू शकत होतो. अथावत 

राकेशपण चाांगलाच खेळािू होता. आमच्या बऱयाचशा खेळींचा 

दजाव एखाद्या टूनावमेंट इतका नक्कीच होता. पण मी जेंव्हा हरायचा 

तेंव्हा त्याचे कारण रीटाचा आसपासचा वावर हचे असायचे. दसुरी 

त्याच्यादृष्टीने आनांदाची गोष्ट म्हणजे धमकी दणेारी पत्े यायची बांद 

झाली होती. त्याने तसे बोलनू पण दाखववले. पण याच गोष्टीची 

मला काळजी वाटू लागती. धोका जर दरू झाला तर अांगरक्षक 

कशाला असा ववचार राकेशसारखा माणसू नक्कीच करेल.याच 

ववचारात असताांना मला पावहजे असलेली सांधी चालनू आली.मी 

राकेश बरोबर शहरातल्या पवूव भागाकिे जात असताांना तो 

अचानक म्हणाला, “उद्या मी सरुतला जात आह.े कदावचत मला 



वतथे दोन आठविे रहावे लागेल. त ूसरुतला माझ्याबरोबर यायची 

काही गरज नाही." 

 मला वतथेच वाटले की आता ही नोकरी सांपली. दोन आठविे 

मी इथे एकटाच काय करणार. हा थोिाच रु्फकटचा पगार दईेल.  

“मग मी काय करू?” 

“काही करू नकोस, घराकिे लक्ष द.े”  

मला रीटाबरोबर हा एकटा कसा काय राहू दतेो म्हणनू मी 

ववचारले, “ते तर रीटापण करू शकेल.” 

“ती माझ्याबरोबर येतेय!” 

मला वाटले होते तेवढा काही तो मखूव नव्हता तर. म्हणजे मी 

घरर्फोिी होऊ द्यायची नाही एवढेच. 

 “पावहजे तर मी आशाला पण थोिी मदत करेन.” 

“नको. माझा धांदा र्फार महत्वाचा आह.ेत ूऐवढेच कर.”  

 दपुारी मला काही ववशेष काम नव्हते.मी ऑवर्फसमध्ये बसनू 

चार वसगरेट ओढल्या. पेपर पणूव वाचनू काढला. राकेश आवण 

ऑवर्फस सांपेपयंत केवबनमध्येच होते. मी एक दोन वेळा थोिा 

कानोसा घेतला. पण ते र्फारच हळू आवाजात बोलत होते. 

माझ्यापेक्षा राकेशचा आशावर जास्त ववश्वास आह ेया कल्पनेनी 



मी बेचैन झालो. तो साठीच्या दरम्यान सहज असेल, या वयात 

मलुासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा मलाच त्याने वारस केले तर वकती 

छान होईल असा ववचार माझ्या मनात िोकावला पण वाटणे वेगळे 

आवण प्रत्यक्षात होणे वेगळे . अांदाजे सहा वाजता दोघेही बाहरे 

आले. राकेश मला म्हणाला, “ चला वनघ ू!” 

मी वदवसा आशाला काही मदत करू का?” मी उगाच 

म्हणालो. त्या दोघाांनी एकमेकाांकिे बवघतले आवण आशानी 

नकाराथी मान हलववली. तेव्हा मी वतला वकती दखुावले आह ेह े

माझ्या लक्षात आले.  

“नको, आशा मॅनेज करेल .” मी त्याच्यामागे कारपयंत गेलो. 

सीटचे काम सोिल्यास कार बऱयापैकी ठीक केली होती. आता ती 

सहज नव्वद पयंत स्पीि घेत होती. राकेशला हा चमत्कारच वाटत 

होता. 

“ राकेश,त ू सरुतला दोन आठविे असणार. धांदा हा असा 

धोकादायक.स्त्रीला नाही म्हटले तरी काही मयावदा असतात.” 

“ तलुा नक्की काय म्हणायचे आह े?” राकेश म्हणाला. 

“ सवव जबाबदारी आशावर टाकणे धोक्याचे होईल.” 

त्यानी तोंिावर हात ठेवनू हस ूदाबले. 



“तलुा आशा मावहती नाही. ती माझ्यापेक्षाही हुशार आह े

आवण तझुे आवण वतचे तर पटत नाही.” 

 मी माघार घेतली. दसुऱया वदवशी सकाळी दहा वाजता मी 

राकेश व रीटाला सोिायला एअरपोटववर गेलो. रीटाला मी 

पवहल्याांदाच स्लॅक् व स्वेटरमध्ये बवघतले. वतने वनघण्याआधी मला 

हजार सचूना वदल्या. त्या सचूनाांमध्ये वकां वचतही आपलुकी नव्हती. 

एखादा रोबोट जसा आज्ञा दतेो तशी ती बोलत होती. राकेश 

कालच्या बवुद्धबळाच्या िावाबद्दल बोलत होता. माझे कुठे चकुल े

ते त्याला स्पष्ट आठवत होते. गािी थाांबताच राकेश त्याचा 

सपु्रवसद्ध कोट घेऊन उतरला. मी विकीतनू सटुकेसेस काढण्याकरता 

गेलो. सटुकेसेस बाहरे काढत असताांना रीटा माझ्या मागोमाग 

आली. “उशीर होईल. एवढे सवव सामान व चेवकां ग याला वेळ 

लागेल.” मी म्हणालो.“ त ू त्याची काळजी करु नको.” रीटा 

म्हणाली, “ र्फक्त आम्ही नसताांना नीट रहा. माझ्या गैरहजेरीत दसुरी 

कोणतीही स्त्री घरी आण ूनकोस.” 

“ तलुा मी म्हणजे कोण वाटतो ?” 

“ तझु्या टाईपचे लोक मी चाांगले ओळखते. मी नांतर साांवगतले 

नाही असे म्हण ूनकोस.” 



 तेवढ्यात आतनू एक ररसेप्शवनस्ट व पोटवर आले. त्याांनी 

भराभर सामान रॉलीवर ठेवले आवण आत नेले. राकेशनी त्याांच्या 

हातात काही कोंबल्याचे मला वदसलेच. काउांटरवर असताांनाच 

त्यानी मला बोलावले आवण घराची नीट काळजी घे एवढी 

महत्वाची सचूना दऊेन तो रीटासह ववमानात बसला. ववमान 

सटुल्यानांतर मला एकदम मोकळे वाटले. आता दोन आठविे मी 

राजा होतो. 

 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण ६ 

 

 

 मी आधी नीताला सायांताराला आणणार होतो पण आता तो 

बेत मी रवहत केला. वतचा ‘माझ्या टाईपचे लोक ती चाांगले 

ओळखते’ हा शेरा भला चाांगलाच झोंबला होता. मी जळर्फळतच 

सायांताराला परतलो. सवव घर पणूवपणे धुांिाळायचे मी ठरवले. इतकी 

वषे ते इथे रहात होते, नक्की माझ्याहाती काहीतरी वचठीचपाटी 

लागणारच. काहीतरी असा सज्जि परुावा मला वतच्या बाबतीत 

वमळायला पावहजे. तो वापरुन मी वतला नामोहरम करणार होतो. 

माझी खात्ी होती की ती पण राकेशला लबुािायच्या उद्दशेानीच 

त्याच्याबरोबर रहात होती. मी सांपणूव ग्राउांि फ्लोअर, बाथरूम, 

वजन्याखालची जागा, राकेशची खोली अगदी माझी खोली पण 

पणूवपणे तपासली, काहीही वमळाले नाही. 

 त्यापणूव ररकाम्या घरात सारखा वतचाच भास होत होता. वतची 

खोली मी सवावत शेवटी तपासायला घेतली, पण वतला कुलपू होते. 

जनु्या पद्धतीचे गोदरेजचे कुलपू होते ते.थोिेसे गांजले पण होते. सवव 

खोल्या उघि्या असताांना वतने स्वतःच्याच खोलीला कुलपू का 

लावले असावे ? मी ववचारात पिलो. कुलपू उघिणे मला कठीण 



नव्हते पण ते सहज लक्षात आले असते. दसुरा मागव काय आखावा 

असा ववचार करताांना मला मागच्या बाजचूी वखिकी आठवली. 

 जरी घर आिबाजलूा असले आवण वदवळ कमी असली तरी 

मी वखिकी उघिायचा प्रयत्न करीत असताांना कोणी बघायची 

शक्यता होती.काचा पसुण्याचा बहाणा केला तर चाल ू शकल े

असते. पण ह ेमला वदवसा करणे भाग होते. रात्ी केले तर कोणीही 

पोलीसाांनाच र्फोन केला असता. एव्हाना दपुारचे तीन वाजले होते. 

म्हणजे घाई केली तर अजनू दोन तास माझ्या हातात होते, मी 

घाईघाईत वकचनमधे जाऊन जे वमळाले ते खाऊन घेतले. नांतर एक 

बादली पाणी आवण कपिा घेवनू वखिकीच्या खाली वशिी 

लावली, अथावतच स्िू ड्रायव्हर बरोबर होताच. अगदी 

सावधानतेनी मी वखिकीची मठू तपासली माझ्या बाजनेू असणारे 

स्िू काढले तर पणूव मठूच आत पिून मी वखिकी उघिू शकलो 

असतो. शेवटचा स्िू काढताच मठू आत पिल्याचा आवाज 

आला. आजबूाजलूा कोणाला हा आवाज ऐकू आला की काय ह े

बघण्यासाठी मी सहज गेटकिे वळून बवघतले आवण इतका 

दचकलो की खालीच पिलो असतो कारण गेटपाशी एक माणसू 

उभा होता व शाांतपणे हाताची घिी घालनू मी काय करतो ते बघत 

होता. 



 मी कसेबसे स्वतःला सावरले व हळूहळू खाली उतरू 

लागलो. तोवर तो वशिीपयंत आलाच होता. तो एक मध्यमवयीन 

माणसू होता. त्याच्या हातात एक चामिी बॅग होती त्यावर राम 

इलेवक्रकल असे वलवहले होते. 

“मी केशव,राम इलेवक्रकलकिून आलो आह.े तमुचा बोिव 

बदलायला मालकाांनी पाठववले आह.े ” 

“तमु्हाला राकेशला भेटायचे आह ेकाय ? सॉरी, पण दोघेही 

घरी नाहीत .” मी कसेबसे म्हणालो. 

“ मग त ूइथे काय करत आहसे?” 

“ वखिक्या पसुत आह.े” 

“ पण त ू तर वखिकी उघित आहसे.” याने बरेच काही 

पावहलेले वदसते. हा रीटाला भेटला तर साांगणारच.  

“बरोबर आह.े पावसाने वखिकीचे लाकूि रु्फगले आह.े परत 

आत जाऊन जोर लावण्यापेक्षा बाहरेुनच काम करतो आह.े” 

 “मी तलुा आधी कधी पावहले नाही.” 

 “मी त्याांचा शोर्फर आह.े साहबे आवण मेमसाहबे सरुतला गेले 

आहते.जाताांना ह ेकाम कर म्हणाले. तमु्हाला मी काय घरर्फोि्या 

वाटलो ?" 



त्याने माझ्याकिे नीट न्याहाळून बवघतले. त्याांच्या 

िोळ्यातील शांकेचा भाव थोिा कमी झाल्यासारखे मला वाटले. 

“चला, जरा चहा घेऊ,एवीतेवी मी खाली उतरलोच आह.े” 

“जरुर जरूर.” तो आनांदाने म्हणाला. आम्ही दोघेही आत 

गेलो. मी चहाचे आधण ठेवले.  

“ मग, तमुचे काम कसे चालले आह?े” मी ववचारले आवण 

पस्तावलो. नांतर तो त्याचे काम, कामातल्या अिचणी यावर एक 

तास न थाांबता, न थकता बोलत बसला. शेवटी मी कां टाळलो 

आवण त्याला म्हणालो, “केशव, मला अजनू बरीच कामे आहते.” 

“अरे दवेा, पाच वाजले की काय, मला वनघायला हवे.” तो 

म्हणाला, “ साहबेाांना मला एकदा भेटायचे आह.े” “म्हणजे ?” 

“ एस्टीमेट द्यायचे होते. नांतर वाद नको.” 

आवण हा राकेशला ओळखत असेल समजनू गेला तासभर मी 

याची टकळी सहन केली. 

“बर , या आता” दसुरे काय म्हणणार. 

रात्ी आठ वाजता मी वखिकीतनू रीटाच्या खोलीत प्रवेश 

केला. खोलीत परफ्यमूचा वास दरवळत होता. मी एक एक ड्रॉवर, 

कपाट तपासायला सरुवात केली. रुमाल, बायकाांच्या वेगळ्या 



वेगळ्या वस्त,ु सवव मी अत्यांत काळजीपवूवक तपासल्या. प्रत्येक 

वस्त ु जशी होती तशी ती परत ठेवत होतो कारण मी अत्यांत 

धोकादायक क्षेत्ात काम करत होतो याची मला जाणीव होती. 

वािवरोबमध्ये अक्षरश: वढगानी कपिे होते. वापरलेले, न वापरलेले 

अस्ताव्यस्त पिले होते.एका ड्रॉवरमध्ये मला काही पत् व र्फोटो 

सापिले. त्यावरून असे वाटत होते की ती नाईटक्लब मध्ये िान्सर 

होती. र्फोटोत वतचे पाटवनरपण होते. पत्ाचा जिुगा आवण र्फोटो मी 

नांतर शाांतपणे वाचण्याकरता घेतले. तरीपण माझ्या हाती काही 

ववशेष लागले आह े असे मला वाटत नव्हते. पत् आवण र्फोटो 

महत्वाचे असते तर वतने असे उघि्यावर ठेवले नसते. शेवटी मला 

जे पावहजे ते वािवरोबच्या मागे लपवनू ठेवलेले वदसले. एक पोटेबल 

टाईपरायटर ,एका अधववट टाईप केलेल्या पत्ासह, वािवरोबच्या 

मागे लपवलेला होता. त्या पत्ात पण म आवण व अस्पष्ट होते. 

टाईपरायटर घेऊन मी माझ्या खोलीत गेलो. 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण ७ 

 

 

चार वदवस एकट्याने काढल्यावर माझा मलाच वीट आला. 

ते चार वदवस मी सवव पत्े परत परत वाचनू काढली.कोलकाता 

येथील एका नाईटक्लबमध्ये ती िान्सर असताांना वतच्या रॅ्फन्सची 

पत्े, तसेच बऱयाच रॅ्फन्सकिून वतला आलेली आलेल्या लग्नाच्या 

मागण्या असाच भरणा होता तो. र्फक्त वबपीन नावाच्या एका 

सहकलाकाराची पत्े जास्त होती.त्याची व रीटाची सही असलेला 

एक छानसा र्फोटोपण होता. त्यात राकेशचे र्फक्त एक पत् 

होते.अवतशय सांवक्षप्त. कदावचत काही कारणामळेु हचे एक पत् वतने 

जपनू ठेवले असेल. पत् असे होते.  

प्रिय रीटा, 

अजनू आपल्यासमोरील धोका टळला नाही. इथे जास्त काळ 

थाांबणे धोक्याचे आह.े काय करायचे ते जास्तीत जास्त एका 

आठवड्यात ठरव. सध्या माझ्याजवळ आपल्या दोघाांना परेुल 

इतका पैसा आह.े आपण सरुतला जाणे सोयीस्कर ठरेल. सवव शाांत 



झाल्यावर नांतर परदशेी जाऊ. एक नवीन आयषु्य सरुु करु. लवकर 

कळव. 

तझुा 

राकेश  

मला या पत्ावरून तरी काही उलगिा झाला नाही की अशी 

कोणती गोष्ट होती ज्यामळेु रीटाला या वगधािाशी लग्न करावे 

लागले. रीटानी राकेशला धमकीची पत्े का वलहावी ? काहीतरी 

माझ्या हाती लागले नक्कीच होते पण मला त्याची सांगती लावता 

येत नव्हती. याच चार वदवसात मी वतच्या रुमची चावी पण बनवनू 

घेतली आवण वखिकी पण दरुुस्त केली. 

 सहाव्या वदवशी मी ऑवर्फसला रे्फरी मारली. आशा कामात 

होती.नेहमीप्रमाणे दाणदाण टाईपरायटर ठोकत होती. “हलॅो.” मी 

म्हणालो, थोिासा हसण्याचापण प्रयत्न केला.म्हटले, “ तलुा 

एकदा भेटावेसे वाटले.” 

“ मी कामात आह.े” 

“चाांगली गोष्ट आह.े याचा अथव धांदा जोरात आह.े” 

“ पवन, मला त ूइथे नको आहसे.” 

“ ठीक आह,ेपण मला वाटले की तलुा काही मदत करावी.” 



“मला तझुी मदत नको.” 

“ ह ेमला मान्य आह ेकी मी तझु्याशी नीट वागलो नाही, पण 

त ूमला मार्फ करू शकत नाही काय? मी मार्फी मागतो.” 

“त्याची गरज नाही.” 

“ आपला बॉस एकच आह.े मी तलुा कामात काही मदत करू 

काय ?” 

“ एकच मदत कर, इथनू चालता हो.” 

“ ते तर मी करणारच आह.े पण अजनू काही धमकीची पत्े 

आली काय?” 

“ नाही. त ू आल्यापासनू एकपण नाही आवण बरे झाले 

आठवण करून वदली. आठ दहा वदवसाांनी राकेश 

 येईल तेंव्हा मी त्याला तलुा उगाच पोस ूनकोस ह ेसाांगणार 

आह.े” 

मी माझ्या बिबिीने रीटाच्या साथीला ही दसुरी तोर्फ वनमावण 

केली होती. 

सायांताराला परतल्यावर मी सववप्रथम टाईपरायटर बाहरे 

काढला. बराच ववचार करून मीच एक धमकीपत् टाईप केले. त्यात 

वलवहले तलुा तीन वेळा वावनंग वदल्या आहते. ही शेवटची. यानांतर 



त ूस्वतःला सरुवक्षत समज ूनको. कधीतरी, कुठेतरी आम्ही तलुा 

ठार करू. मरणपण तलुा तिकार्फिकी येणार नाही. कुत्र्या, 

त्याआधी आम्ही तझुे खपू हाल करू. 

पत् वमळाल्यानांतर राकेशची काय अवस्था होईल याची मी 

कल्पना करू शकत होतो. आशातर मला काढायचा ववचारपण 

त्याच्या गळी उतरव ूशकली नसती, आवण रीटा, स्वतःला गुांतव ून 

दतेा ती राकेशला काहीच सल्ला दवे ूशकत नव्हती. राकेश जेंव्हा 

रीटाला पत् दाखवेल तेव्हा वतचा चेहरा कसा होईल ह ेबघण्याची 

मला तीव्र इच्छा होती. 

सोमवारी मी पत् पोस्टात टाकले. 

घरी येताच र्फोन वाजला. राकेश र्फोनवर होता. 

‘रात्ी नऊ वाजता आम्ही येऊ. एअरपोटववर ये.’ एवढेच तो 

म्हणाला. आवाजावरुन त्याला खपू सदी झाली असावी असे 

वाटले. 

मी सािेआठलाच एअरपोटववर पोचलो. 

तीच ररसेप्शवनस्ट काऊां टरवर होती. मला बघताच च म्हणाली 

राकेश नऊ वाजता येणार आह.े  

“ म्हणजे तलुा परत कमाई !” 



“आपले काम कर.” बरोबर नऊ वाजता रीटा व राकेश 

त्याच्या प्रवसद्ध कोटसह आले. एक पोटवर त्याांचे सामान घेऊन 

आला. त्याने एक ब्लॅ ांकेटपण कुठूनतरी पैदा केले. ते राकेश लगेच 

स्वतःभोवती गुांिाळले.  

“राकेश, वरप कशी काय ?” 

“काही ववचारू नको. मला जबरदस्त सदी झाली आह.े कार 

कुठे आह ेकी मला रात्भर असेच उभे रहावे लागणार आह?े” तो 

खेकसला. मी धावत कार आणायला गेलो. कार आणल्यावर मी 

सामान विकीत ठेवले. राकेश आवण रीटा तोवर आधीच मागे बसले 

होते. कार सरुू करण्याआधी मी राकेशला ववचारले, “ राकेश, तलुा 

जास्त त्ास होत असेल तर वखिकी बांद करू काय?” 

 “ बांद कर आवण लवकर घरी चल.” 

 “राकेश, सारखी वचिवचि करू नको.” रीटा म्हणाली. 

“तलुा साांगायला काय होते? त्ास मला होतो. तीन वदवस 

झाले मी धि श्वासपण घेऊ शकत नाही आवण धि झोपलो पण 

नाही.” रीटाने काहीतरी उत्तर दणे्यासाठी तोंि उघिले पण मी 

वस्मतहास्य करताांना बघनू गप्प बसली व वखिकीबाहरे बघ ू

लागली. 



“राकेश, तलुा एकदम एवढी सदी कशी काय झाली ?” 

“ त ूगप्प बस आवण गािी चालव. इथे मी मेलो तरी कोणाला 

त्याचे काही काय आह े?” राकेश. 

आता हसायची पाळी रीटाची होती. घरी पोचताच त्याने मला 

सनुावले, 

“ पवन, त ूदसुरे काम बघ.या वरपमध्ये माझे र्फारच नकुसान 

झाले आह.े तलुा उगाच पगार दणेे मला परवित नाही !”  

"ठीक आह ेराकेश. माझे काही म्हणणे नाही. पण एकप्रकारे 

तझुा ववमाच रद्द करत आहसे.उद्या जर काही झालेच तर 

तझु्याबरोबर कोणीच नसणार.” 

तो माझ्या नजरेला नजर न दतेा म्हणाला की तो प्रॅवक्टकल 

जोकच वाटतो. रीटापण म्हणते की तीन आठवि्यात कुठे काय 

झाले ? कशाला पैसे वाया घालवायचे? मला परवित नाही. बस. 

उद्यापयंत थाांब मी मनात म्हणालो उघिपणे मात् त्याच्याशी 

सहमती दशवववली. 

“ठीक आह.े बधुवारीच मी जाईन.” 

मी इतक्या लवकर तयार होईल असे त्याला पण वाटल ेनसावे. 



“पण बवुद्धबळाचे िाव मात् माझ्या चाांगल्याच लक्षात 

राहतील, िाव खेळायला मात् जरूर अधनू मधनू येत जा.” उद्या 

वेगळाच िाव सरुु होईल मी पटुपटुलो. 

“ काही म्हणालास?” 

“काही नाही .” 

“ ठीक आह,े आता मी आराम करतो.” रीटा तेवढ्यात वतथे 

आली, “ मी काही खायला करू काय ?”  

“ नको,मी आता झोपणार आह!े” असे म्हणत तो गेला पण. 

 “राकेश तलुा काही म्हणाला काय ?” रीटा म्हणाली. 

“ कशाबद्दल?” 

“हा आठविा तझुा येथील शेवटचाच.” 

 “हो काहीतरी म्हणत होता खरा. पण मी लक्ष वदले नाही. 

जास्त आजारी असल्याने बिबित असेल असे मला वाटते!” 

“ त ूस्वतःला जरा जास्तच शहाणा समजतो. खर आह ेना? 

बधुवारी तझुा शेवटचा वदवस नक्की.” 

“ रीटा, एवढ्या ठामपणे काहीच बोल ू नकोस. बधुवारला 

अजनू दोन वदवस आहते !”  



वतने रागाने माझ्याकिे बवघतले व वतथनू वनघनू गेली. मी पण 

माझ्या चक्कर मारायच्या आवित्या कामाला सरुवात केली. 

दसुऱया वदवशी दहा वाजता र्फोन वाजला.र्फोन मी उचलला. 

‘मला राकेशशी बोलायचे आह’े आशाचा आवाज मी ओळखला, 

“तो आजारी आह ेअजनू झोपला आह!े” 

“र्फोनवर येऊ शकणार नाही ?” 

“ नाही. त्याला भयानक सदी झाली आह.े” 

“महत्वाचा वनरोप आह!े" 

“मला साांग.” 

“त्याला म्हणाव मी बारा वाजेपयंत येत आह.े” 

“नको येऊ कारण तलुा स्टेशनवरून घ्यायला मला यावे 

लागेल.” 

“नीट बोल आवण साांवगतले तेवढे कर.” वतने ररवसव्हर 

आदळला. म्हणजे पत् वमळाले व वतने वाचले. नाहीतर ऑवर्फस 

सोिून वतला इथे यायचे काहीच कारण नाही. मी आरामात 

राकेशकिे गेलो. तो पाांघरुण घेऊन झोपला होता. त्याला आवाज 

दतेाच तो वचिून म्हणाला, “मला एकट्याला राहू द्यायचे नाही 

काय?, मी झोपायचा प्रयत्न करत आह.े” 



“ आशाचा र्फोन होता.ती बारा वाजेपयंत येत आह!े” तो 

दचकला, अधववट उठून बसला. 

“इथे?” 

“ होय, मी काय करु? वतला आणायला जाऊ?” 

 “होय, ती का येत आह ेयाबद्दल काही बोलली?” 

“काहीतरी महत्वाचे आह ेएवढेच म्हणाली.” 

“लवकर जा आवण वतला घेऊन ये.” मी वनघणार तेवढ्यात 

रीटा बाहरेून आत आली. 

" कुठे चालला ?” 

“ आशा यते आह.े वतला आणायला.” वतचा चेहरा 

आिसला व ती राकेशकिे गेली. म्हणजे रीटाचे आवण आशाचे 

पण पटत नव्हते तर. आशा स्टेशनबाहरे येताच मी वतला हात केला.  

“आशा, प्रवास कसा काय झाला?” 

“ पवन, कामाशी काम ठेव !” 

 “मला पण हौस नाही तझु्याशी बोलायची पण एवढी धावपळ 

रोज केलीस तर नक्कीच बारीक होशील.” 



“ पवन, कधीकाळी सांधी वमळाली तर मी तलुा चाांगलाच धिा 

वशकवेन.” 

“ मी त्या वदवसाची वाट पाहत आह.े” 

 माझ्या तोंिून वनयतीच बोलत होती. सायांताराला 

पोचल्याबरोबर रीटा व आशा च्या खोलीत घाईने गेल्या आवण 

त्याांनी दार बांद केले. शक्य असते तर त्या खोलीत मला माशी 

व्हायला आविले असते. मला लवकरच बोलावणे येईल याची 

मला खात्ी होती. या दोघीपण राकेशच्या मागे लागनू कमीतकमी 

माझ्याऐवजी दसुरा अांगरक्षक ठेवावा म्हणनू प्रयत्न करणार याची 

मला खात्ी होती. राकेश या दोघींचेही ऐकणार नाही याचीपण मला 

खात्ी होती कारण त्याच्यासमोर रमणला मी मारलेला ठोसा. 

धमकीचे पत् पाठववण्याची माझी चाल र्फारच यशस्वी ठरली होती. 

तीन वाजायच्या समुारास एक लोकल टॅक्सी आली व आशा गेली. 

ती र्फारच मललू वाटत होती. िोळेपण लालसर वदसत होते. याचा 

अथव वतला स्टेशनवर सोिण्याकरता पण राकेश मला जाऊ द्यायला 

तयार नव्हता. आशा गेल्यावर पांधरा वमवनटाांनी रीटा बाहरे आली 

व राकेश मला बोलवत आह ेअसे साांगनू गेली. राकेश अांथरुणातच 

बसनू होता. काही न बोलता त्याने मला पत् वदले. मी पण 

वाचण्याचे सोंग केले. 



“ आशाने आणले. पवन त ूजाऊ नकोस. समजले?” 

आता जास्त ताणण्यात अथव नव्हता. 

“ अवजबात काळजी करू नको. राकेश कोणीही तलुा हात 

लाव ूशकणार नाही.” 

“ तलुा खात्ी आह?े” 

“ जे कोणी असतील ते तलुा र्फक्त घाबरवण्याचा प्रयत्न करत 

आह.े तझु्या केसालाही धक्का लागणार नाही ही जबाबदारी 

माझी.” 

त्याचे ओठ कोरिे पिले होते. त्यानी ओठावर जीभ वर्फरवली. 

“काल मी जे काही तलुा बोललो त्यामागे रीटा होती. मला 

स्वतःला तसे वाटत नव्हतेच.” 

“राकेश, तझुी तब्येत ठीक नाही ह ेमी तलुा कालपण म्हणालो 

होतो.” 

“ खरच जे काय झाले ते ववसर.”  

आवण आम्ही दोघाांनी हात वमळवले. रात्ी जेमतेम तासभर 

झोप झाली असेल तर मला एकदम परफ्यमूचा वास आला आवण 

मी जागा झालो.लाईट लावायला उठणार तोच वतचा आवाज 

आला लाईट लाव ूनकोस. 



“तलुा काय पावहजे?”आम्ही अांधारातच कूजबजूत होतो. 

“ पत् तचु वलवहले,खरे आह ेना?” 

मी हसलो. “ दसुरे कोण वलवहणार ?” 

“पण का?” 

“ मला इथे रहायचे आह ेम्हणनू.” 

“ तलुा इथे का रहायची इच्छा आह?े” 

“तलुा मावहती आह ेते. तलुा बवघतल्यापासनू मी वेिा झालो 

आह.े ह ेत ूपण जाणनू आहसे.” 

“ आता मी काय करणार याची कल्पना आह े?” 

“ राकेशला साांगणार? मग मला पण साांगावे लागेल की 

आधीची तीन पत्े कोणी वलवहली होती. ” 

 शाांतता. 

मी लाईट लावला. मी घामाघमू झालो होतो.ती वनघनू गेली 

होती. 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण ८ 

 

 

 त्या रात्ी मला झोप लागली नाही. वकां वचत िुलकी लागली 

तरी वतच स्वप्नात यायची. मी वतला कोंिीत पकिल्याची मला 

खात्ी होती पण त्याचबरोबर तो साधारण नाही, वतच्यापासून 

सावध रहायला हवे असे अांतवमन साांगत होते. सकाळ झाल्यावर 

मला सटुका झाल्यासारखे वाटले. वदवसभरात राकेश आजबूाजलूा 

नसताना वतला भेटून एकदा सज्जि दम भरण्याचे मी ठरवले पण 

राकेशला भेटल्यानांतर या सवव योजनेचा बोऱया वाजला कारण 

एकतर तो इतका घाबरला होता की एक क्षणपण मला नजरेआि 

होऊ द्यायला तयार नव्हता, आजारी होता तरी हॉलमधे येऊन 

बसला.येथनू सवव येणारे जाणारे वदस ूशकतात असे त्याचे तकव ट. 

जेवताांना तर बोलायचे नाही असा इथला अवलवखत वनयम होता. 

रीटा एक शब्दही बोलायची नाही आवण राकेश खाण्यात इतका 

तल्लीन असे की एक शब्दही बोल ूशकत नसे. वतनेपण वदवसभर 

मला टाळलेच. 

 शेवटी सांध्याकाळी सहाच्या दरम्यान राकेश हॉलमध्ये 

बसल्यावर मी त्याला म्हणालो,  



“ मी जरा चक्कर मारुन येतो.र्फक्त सवव व्यववस्थत आह े ह े

बघण्यासाठी.” 

“हो, हो, सगळी दार, वखिक्या नीट बांद आहते का ते पण बघ 

आवण त ूवपस्तलु वापरू शकतोस काय?” 

“ राकेश, मी सैन्यात होतो ह ेतलुा मावहती आह.े” 

“अरे, खरच की, ह ेघे.” असे म्हणनू त्याने एक 0.38 कोल्ट्स 

ररव्हॉल्व्हर ड्रॉवरमधनू काढून मला वदले. 

“ गोळ्या भरल्या आहते.” 

“ राकेश, तझु्याजवळ लायसन आह?े” 

“ नाही पण त्याची गरज नाही.” 

“ मग नको. लायसन नसताांना वापरणे र्फारच धोकादायक 

आह.े” असे म्हणनू मी त्याला ते परत केले. खरे कारण म्हणजे 

माझ्याजवळ ररव्हॉल्व्हर रावहले असते तर ते वापरण्याचा मोह मला 

झाला असता ह ेहोते. 

“ ठीक आह.े” असे म्हणत त्याने ते परत ड्रॉवरमध्ये ठेवले. मी 

जेव्हा बाहरे जाण्यासाठी वळलो तेव्हा त्याने रीटाला बोलवनू आण 

असे मला साांवगतले. ती वकचनमध्ये असेल असे मी साांगताच वजथे 

असेल वतथनू वतला बोलव असे तो म्हणाला. 



मी वकचनमध्ये गेलो. “राकेश बोलावतोय.” वतने माझ्याकिे 

बवघतले व हसली. आत्तापयंतच्या वास्तव्यात वतने स्वतःहून 

केलेले ह ेपवहले हास्य. 

“ बोलावणारच. त ूत्याची र्फारच गाळण उिवली आह.े” 

“ ते अस ूद,े त ूरात्ी माझ्या खोलीत ये. जरुरी बोलायचे आह.े” 

“ कठीण आह.े राकेश एक वमवनटपण एकटा रहायला तयार 

नाही आवण त्याला तचू कारण आहसे.” 

तेवढ्यात राकेश वतथे आलाच. “तमु्ही दोघे इथे काय करत 

बसला ? वतथे माझा एकट्यानी जीव चाललाय. तमु्हाला त्याचे 

काहीच वाटत नाही?” तो रागारागाने बोल ूलागला. 

रीटा वकती हुशार आह े याची मला कल्पना आली. सौम्य 

धमकी दऊेन जे सहज झाले असते त्याला मी झणझणीत भाषा 

वापरुन अजनूच गहन केले होते. 

दसुऱया वदवशी सकाळी दहा वाजता र्फोन वाजला. राकेशनीच 

उचलला. मी समोरच असल्याने मला त्यानी साांगीतले की आशा 

येत आह.े मला पवहल्याांदाच आशाच्या येण्याचा आनांद वाटला. 

म्हणजे दोन तास याांची खलबत चालणार. मी रीटाला भेटू शकत 

होतो. 



“मी आणायला जाऊ?” उत्तर मावहती असनूपण मी उगीच 

ववचारले. 

 “नको, येईल ती टॅक्सीने.”  

चारच्या दरम्यान आशा आली. मी आशा आल्यावर साधारण 

पांधरा वमवनटे जाऊ वदली. नांत्तर मी खोलीकिे जाण्यास वनघालो तर 

शेिच्या दारातच रीटा उभी होती. 

“मी तझु्याकिेच येत होतो.” 

“ मला कल्पना आह.े” 

“याआधी आपण भेटणे सरुवक्षत नव्हते.” 

 “नको पवन,ते बघतील.” 

मी दाराच्या र्फटीतनू बवघतले. आशा व राकेश बोलताांना 

वदसत होते. त्याची काळजी नको. अजनू दोन तास ते बाहरे येत 

नाही असे म्हणत मी मागे बवघतले तर काय दोन्ही हात िोक्यामागे 

ठेवनू ती मांदपणे हसत होती. 

“मला ह ेपण मावहती आह ेम्हणनू तर मी वनधावस्त आह.े” 

“मग हा दरुावा का? मी तर वेिा झालोय.” 



“ मी प्रथम तलूा पावहले तेव्हाच तझु्या प्रेमात पिले होते आवण 

माझ्याकरता वेिी होणारी लोक मला आवितात.” 

आवण आम्ही एक झालो. 

नांतर ती माझ्या कुशीत असताांना म्हणाली, “ पढुच्या वेळेस 

राकेश जेव्हा सरुतला जाईल, तेव्हा मी इथेच राहीन.” 

“ या वेळेस तरी का गेलीस?” 

“ त्याला सांशय येऊ नये म्हणनू.” 

“म्हणजे तो आता जाईपयंत मी तझु्यापासनू दरू रहायचे असेच 

ना?” 

“हो. साधारणपणे तो मवहन्यातनू एकदा जातोच.” 

"ह ेअसे कुठवर चालायचे” 

“आपण राकेशचा खनू करेपयंत.” 

मी दचकून वतच्यापासनू दरू झालो. 

“काय म्हणाली?”  

 



“ त ूजे ऐकले तेच.” तेवढयात गेटपाशी िेअरी व्हनॅ आल्याचा 

आवाज आला. दरवाज्यापाशी दधू ठेवनू व्हनॅ गेली पण. मी परत 

रीटाला ववचारले, “ त ूकाय म्हणालीस?" 

“आपण राकेशचा खनू करू शकतो.” 

“ तझुे िोके तर वठकाणावर आह?े” 

 “मावहती नाही. पण दसुरा पयावय मला तरी काही वदसत 

नाही.” 

“त ूखरच मनापासनू म्हणते आह े?” 

“अथावत!” 

“ खनुाची सजा र्फक्त र्फाशीच आह.े मावहती आह?े” 

“ मी खनुाच कुठे काय म्हणाले?” 

“मग एवढा वेळ काय म्हणत होती?” 

“या आजारपणात तो नैसवगवकररत्या मरू शकेल, मग या 

चोरटेपणाची आपल्याला गरज नाही.” 

“ गप्प बस.” 

“तलुा आविली नाही माझी कल्पना? मला पण नाही 

आविली.” आवण ती वनघनू गेली. 



दसुऱया वदवशी राकेशने अचानक तो ऑवर्फसला जाणार 

असल्याचे जाहीर केले. 

“ मी धांद्याकिे दलुवक्ष करू शकत नाही. मला जायलाच हवे.” 

“तलुा जमेल काय ?” 

“जमायलाच हवे. त ूररव्हॉल्व्हर घेशील काय?” 

“ठीक आह े!” त्याच्या चेहऱयावरचा ताण थोिा वनवळला. 

बहुतेक हा आशाचा सल्ला असावा. मी माझा रात्ीचा राउांि 

मारला. नेहमीप्रमाणे वरच्या खोलीवर लक्ष ठेवले, रीटा केस 

ववांचरत होती. मी खाली असल्याचे वतला बहुतेक जाणवले 

असावे. थोि्या वेळाने वतने लाईट बांद केला. मी पण झोपायला 

गेलो. नांतरचा आठविा काहीही घिले नाही. रोज़ मी राकेशबरोबर 

ऑवर्फसला जायचो व सांध्याकाळी परतायचो. आठविाभर माझ्या 

कानात वतचे हचे शब्द रुां जी घालत होते की ‘आपण त्याला मारु 

शकतो.’ आठव्या वदवशी ऑवर्फसमधनू परत येताांना त्याने जाहीर 

केले की त्याला परत सरुतला जावे लागणार आह ेआवण यावेळेस 

तो एकटाच जाणार आह.े 

“काय म्हणनू?” ववचारायचे म्हणनू मी ववचारले. 

 “छोटा राकेश येत आह ेम्हणनू रीटा येणार नाही.” 



“ वा,अवभनांदन.” 

“ धन्यवाद.त ूपण लग्न कर.” 

“ नको त्याऐवजी मी एखाद्या धनाढ्य बापाला दत्तक जाईन.” 

“आयषु्याववषयी जरा गांभीरपणे ववचार कर.” 

“हो.तोच प्रयत्न करत आह.े” 

 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण ९ 

 

 

मी त्याला एअरपोटववर सोिायला गेलो. रस्ताभर वबचारा 

येणाऱया बाळाबद्दल बोलत होता. 

“ पवन, तझु्याशी या ववषयावर बोलण्यात अथव नाही ह ेमला 

कळते पण बाळ येणार ही कल्पनाच आपल्यात अपवूव बदल 

घिवनू आणते.” 

दवे जाणे रीटाने यालाव काय साांवगतले असे मला वाटले. 

परत आल्यावर मी तिक रीटाकिे गेलो.  

“त ू त्याला काय साांवगतले ? त्याने मेविकल चेक अप 

करायला लावला तर ?” 

“काही होणार नाही.” 

“पण त्याची तरी खात्ी पटली आह ेका?” 

“थोड़ा साबण खाल्ला तर भरपरू उलट्या होतात!” 

“म्हणजे ह ेसवव खोटे आह?े” 

“अथावतच” 



मला एकदम हस ूआले. 

“यात एवढा काय ववनोद आह?े” 

“समज त्याला कळले की आपली र्फसवणकू होत आह ेतर?” 

“पवन, दसूरा पयावय मी सचुववला आह.े” 

 “त्याऐवजी आपण दोघेही इथनू पळून गेलो ?” 

 “खायचे काय ?” 

“मी काहीतरी कामधांदा बघेन.” 

“सॉरी पवन, मी गररबीचा भरपरू अनभुव घेतला आह.े परत 

तोच अनभुव घ्यायची माझी तयारी नाही.” 

कोणीतरी खािकन मसु्कटात मारल्यासारखे मला वाटले. 

“पवन, परत नीट ववचार कर. आपण ह ेसहज करू शकतो. 

कोणालाही आपला सांशय येणार नाही.” 

मी ववचारात पिलो, वतच्या म्हणण्यात तथ्य होते पण धोक्याचे 

काय? 

“साांग तझुी कल्पना, पण मी वतची छाननी करणार.” 

“जरूर, ह ेबघ रोज सकाळी दधूवाला दधुाचे पॅक बाहरे ठेवनू 

जातो.” 



“ पढुचे काहीही बोल ूनकोस, ही कल्पना एकदम तकलाद ू

आह.े” 

“ त ूह ेकसे काय म्हणतोस?” 

“हा प्लॅन खपू लोकाांनी वापरून चोथा केला आह.े दधुाच्या 

पॅकमध्ये इांजेक्शनच्या वसररांजनी ववष वमसळायचे. इांजेक्शनच्या 

वसररांज तझु्या बाथरुममध्ये मी बवघतल्या आहते. त ूदधु घेत नाहीस. 

राकेश दधू वपऊन मेल्यावर त ूभरपरू नाटक करणार आवण पोलीस 

तझु्यावर ववश्वास ठेवणार असेच ना? पण त ूगोत्यात येणार” 

“कशी काय?”  

“पोवलसाांना मखूव समज ूनकोस. परुावा म्हणनू त ूती धमकीची 

पत्े दाखवशील व याांनीच ववषप्रयोग केल्याचे साांगशील. 

पोवलसपण सरुवातीला तझु्या बोलण्यावर ववश्वास ठेवल्यासारखे 

दाखवतील. पण तो टाईपरायटर शोधायला त्याांना एक आठविा 

परेुसा आह े आवण ववष वकतीही जनेु असले तरी कोठून आवण 

केव्हा खरेदी केले ह ेते सहज शोधनू काढतील. ववषाच्या वविीचा 

रेकॉिव ठेवणे केवमस्टला बांधनकारक असते.” 

 आपल्या प्लॅनचा र्फज्जा उिाल्याचे रीटाच्याने कबलू करवत 

नव्हते. पण माझ्या तकांना वतच्यापाशी उत्तर पण नव्हते. अचानक 



मला एका गोष्टीची जाणीव झाली, ही योजना वतच्या िोक्यात 

आधीपासनू घोळत होती तर. पण का?  

“रीटा, मी तर तझु्या आयषु्यात आताच आलो आह.े ही 

योजना तर र्फारच जनुी वाटते. तलुा का राकेशला ठार मारावेसे 

वाटते?” 

“छान. आता तझु्या िोक्यात प्रकाश पिला वाटते.” 

“तस समज.” 

“पैशाकररता.” 

“ असा वकती पैसा आह ेराकेशकिे?” 

“सहज दहा कोटी. जास्तच पण कमी नाही. अथावत आता त ू

जर मला साथ वदली आपल्या दोघाांचा.” 

“दहा कोटी. नगद?” 

“नाही. वहऱयाांच्या रुपात, जे आपण कोणाच्या लक्षात न येता 

सहज ववकू शकतो.” 

मी योग्य जागी पोचलो होतो. 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण १० 

 

 

दसुऱया वदवशी सकाळी आठ वाजता मी वतच्या खोलीत गेलो 

तर ती आरामात वसलींगकिे बघत पहुिली होती. वतला तसे बघनू 

सांयम ठेवणे र्फारच कठीण होते. 

“ काय बघतोस?” 

“ रीटा, राकेशजवळ दहा कोटी कसे काय आह?े” मी सरळ 

मदुद््यावर आलो. 

“ एक ना दोन, त्याचे अनेक धांद ेआहते. सगळे दोन नांबरचे. 

पवहले घबाि त्याने सहा मवहन्यात पैसे दपु्पट करून दणेे या प्रकारात 

कमावले, नांतर काळा बाजार, सध्या हवाला. त्या जगतात तो 

ववश्वास ू म्हणनू प्रवसद्ध आह ेम्हणनू तो साांगेल तो आकिा लोक 

कवमशन म्हणनू दतेात.” 

“ इथपयंत ठीक आह.े पण परुावा काय?” मी ववचारले, “त ू

स्वतः बवघतले, दहा कोटी?” 

“ करन्सी दोन कोटीची तर पावहली आह.े बाकीचे त्यानी 

वहऱयात रूपाांतर केले आह.े मात् ते मला नाही बघायला वमळाले.” 



“ एवढा माल त्यानी कुठे दिवनू ठेवल आह?े” 

“ मागच्या अिगळीच्या खोलीत.” 

आता दचकण्याची पाळी माझी होती.  

“मग त ूयाआधी कधी प्रयत्न का केला नाही? सगळे जर दोन 

नांबरचेच आह ेतर राकेश पोवलसाांकिे नाही जाणार.” 

“जाईल.त ूराकेशला ओळखत नाही. तो लबुािल्या गेला असे 

त्याला कळल्यावर तो जेलमध्ये जाणे पसांत करेल पण मला पकिून 

दईेल. तसेच त्याचे गनु्हगेारी जगात पण वमत् आहते.” 

 वाटत होती तेवढी काही ती मखूव नव्हती. 

“ठीक आह.े तरीपण त ूत्याच्याशी लग्न करणे सयवुक्तक वाटत 

नाही. तलुा सहज शेदीिशे तरुणाांनी अथावतच पैसेवाल्या मागणी 

केलीच होती की, मग अशी काय गोष्ट घिली की त ूत्या सवांना 

सोिून या वगधािाशी लग्न केले?” आता ती पाांढरीर्फटक पिली. 

“आवण त्याहूनही कहर म्हणजे त्याला मारणे हाच एकमेव मागव 

असल्याचे मला सारखे साांगत आह?े” मी माझा गोळीबार चालचू 

ठेवला. 

“आपण आता भागीदार आहोत. तलुा माझ्यावर ववश्वास 

ठेवला पावहजे.” 



“याबाबतीत नाही आवण भागीदारी वकती ह े आधीच स्पष्ट 

झाले पावहजे.” 

“तलुा वकती पावहजे?” 

“सवव आवण खचव करायला बरोबर त ूपण !” 

“ह ेतर मी कालच मान्य केले आह े!” वातावरणातील ताण 

एकदम वनवळला. 

“बर एक साांग, तलुा असे का वाटते की पैसा स्टोअर रूममध्ये 

असेल.” 

“ मी दोन तीन वेळा राकेशला वतथे खणताांना बवघतले आह.े” 

 “ठीक आह.े मी पण एकदा शोधतो.” 

मी लगेच स्टोअर रूममध्ये गेतो. १५ रु्फट x २० रु्फट होती ती. 

सववत् धळुीचे साम्राज्य होते. पण टाईल्स नीट वनरखनू पावहल्या. 

कुठेही उचकटल्याची, वकां वा खणल्याची खणू नव्हती. लेव्हल पण 

समान होती. काही हत्याराांवरची धळू मी पसुनू काढली. एकही 

हत्यार वापरल्यासारखे वाटत नव्हते. सगळी नवीन होती आवण 

सवावत महत्वाचे म्हणजे मला कुठेही कुदळ वदसली नाही. अध्याव 

तासानी मी परत रीटाकिे गेलो. 

“ रीटा, स्टोअर रूममध्ये पैसे नाहीत.” 



“नसुते वरवर बघनू, र्फक्त अध्याव तासात तलुा ह ेकसे कळले?” 

 "कारण मला िोके आह,े त्या िोक्यात मेंद ूआह ेआवण तो 

मी वापरतो म्हणनू.” 

“ उगाच वचिवचि करू नको आवण साांगायचे नसल्यास साांग ू

नकोस.” 

 वतला माझी वनरीक्षणे साांगायची माझी अवजबात इच्छा 

नव्हती. 

“अजनू सात काय पण सत्तर वदवस जरी आपण खणत बसलो 

तरी आपल्याला काहीही सापिणार नाही.” 

“ राकेश मेल्यावर आपल्याकिे वेळच वेळ राहील.” 

वहांिूनवर्फरून परत ती राकेशच्या वजवावर का उठत होती मला 

कळेना. 

“ रीटा, नीट ऐक. समज आपण राकेशला सांपवला, नांतर काही 

क्षणाकरता गहृीत धर की आपण वनदोष वसद्ध झालो पण नांतर 

आपल्याला पैसे, वहरे जे काय असेल ते नाहीच सापिले तर .” 

रीटा एकदम ववचारात पिली.  

“खरच की, मी याचा ववचारच केला नव्हता. मग वम. वथांकर 

तझुा काय प्लॅन आह.े” 



 मी शाांतपणे दोन वड्रांक्स तयार केली. एक वतच्या हातात दते 

म्हणालो, “नीट ऐक आवण मी जश्या तझु्या प्लॅनमधील कच्चे दवुे 

साांवगतले तसे त ूपण माझ्या प्लॅनमधले कच्चे दवुे साांग.” 

 “ ठीक आह.े सरुु कर.” 

“तो गायब होईल वकां वा त्याला गायब व्हावे लागेल अशी 

पररवस्थती आपण वनमावण करू. राकेशच्या गायब होण्याने र्फक्त 

वतघाांना र्फरक पिू शकतो. आपण दोघ े आवण वतसरी आशा. 

त्यातही आशा अत्यांत हुषार आह.े राकेशच्या गायब होण्यामागे जर 

आपला हात आह ेअसा वतला थोिाजरी सांशय आला तर ती सरळ 

पोवलसाांकिे जाईल.” 

“मग वतची खात्ी कशी पटवनू द्यायची?” 

“राकेशचे एक वबनतारखेचे तलुा वलवहलेले पत् मला सापिले 

आह.े” मी ते पत् वतला दाखववले आवण माझ्याजवळचा नीताचा 

र्फोटोपण दाखववला. “ही माझी मैत्ीण नीता , ही व राकेश पळून 

गेले असे आपण आशाला साांग.ू” 

“हो, पण राकेशच्या नसुत्या पत्ाने थोिीच आशाची खात्ी 

पटणार आह?े आवण पटली तरी राकेश परत येऊ शकतोच की.” 

“बरोबर. तोपयंत बरेच मवहने उलटले असतील. नांतर तो 

आला तरी त्याचे पैसे आपल्याजवळच असणार.” 



“ मग आपण त्याला सांपवले नाही तरी काही होणार नाही?” 

“नाही, ८/१० मवहन्यात बॉिी वमळाली नाही म्हणजे पोलीस 

तपास नाही आवण मग तो असला तरी र्फरक पिणार नाही .” मी 

म्हणालो, “ आता यातील कच्चे दवुे साांग?” 

 “या योजनेच्या सरुवातीला वकां वा शेवटी, राकेशच्या बॉिीची 

ववल्हवेाट कशी लावणार?” 

“र्फामवमध्येच एक जनुी वापरात नसलेली ववहीर आह.े” 

“राकेशची कशामळेु एवढी घाबरगुांिी उिेल की तो सवव 

पैसाअिका सोिून पळत सटेुल?” 

“ ते त ूमाझ्यावर सोि. त ूर्फक्त आशाची खात्ी पटव.” 

“आधी मला ती ववहीर दाखव.” 

रात्ीच्या अांधारात ठेचकाळत आम्ही त्या वववहरीकिे गेलो 

कारण टॉचव वापरणे धोक्याचे ठरले असते. रीटाने हळूच वववहरीत 

िोकावनू पाहीले. अांधारात पण शेवाळ अस्पष्ट वदसत होते. 

“ठीक आह ेपवन, आपण ह ेकरूच!” 

-----------------------*-----------------------  



प्रकरण ११ 

 

 

सैन्यात असताांना मी ‘बबुी रॅप’ तयार करायला वशकलो होतो. 

त्याच्या सहाय्याने साधारण दोनशे मीटर अांतरावरुन ररमोटद्वारे 

गोळीबार चाल ू ठेवण े शक्य असते. सैन्यातनू वनवतृ्त होतेवेळी 

काहीतरी स्मवृतवचन्ह असावे म्हणनू मी एक बबुी रॅप मागनू घेतला 

होता. साधारण २x२ रु्फटाच्या लाकिी र्फळीवर तो व्यववस्थत 

बसवता येत होता. पण सध्या ते सवव सामान नीताच्या फ्लॅटवर पिून 

होते. माझी खात्ी होती की हा रॅप राकेशची गाळण उिवेल, म्हणनू 

मी रीटाला साांवगतले की मी मुांबईला जाऊन येतो आवण कपिे करू 

लागलो. एवढ्यात र्फोन वाजता अनवधानाने मी तो उचलला 

आवण हलॅो म्हणालो.एका सेकां दानांतर आशाचा वकरवकरा आवाज 

आला, “कोण पवन काय ?” 

एका क्षणाकरता जसे माझे हृदय थाांबल,े रक्त गोठले. मी 

सायांतारा पासनू वकत्येक मैल अांतरावर असायला पावहजे होते 

आवण मी इथे र्फोन उचलला होता. राकेश नसताांना मी इथे आह ेह े

आशासारख्या चाणाक्ष व्यक्तीला मावहती होणे म्हणजे पवहल्या 

घासालाच खिा लागण्यासारखे होते. 



“हलॅो पवन तचू बोलत आहसे ना?” माझे िोके गरगरायता 

लागले. रीटा तेवढ्यात ररांगचा आवाज ऐकल्यामळेु धावत आली. 

माझी दशा बघताच काय झाले ह ेवतच्या लक्षात आले. “ मखूाव, 

वतला साांग राँग नांबर आह ेम्हणनू.” ती वर्फस्कारली. 

“कोणता नांबर पावहजे आपल्याला,” माझा आवाज मलाच 

ओळख ूयेईना. जसा घशात बेिूक कोंबला होता. 

“सायांतारा,दलपत रोि.” 

“ सॉरी, राँग नांबर.” असे कसेबसे म्हणनू मी र्फोन खाली 

ठेवला.  

“ मखूव, महामखूव.” रीटा रागारागाने म्हणाली.  

“ठीक आह े.ठीक आह.े उगाच ओरिू नको.” 

“ मखूाव, गाठ आशाशी आह.े वतने जर राकेशला साांवगतले 

तर?” 

“काही होत नाही. वतनी काही माझा आवाज ओळखला 

नाही!” 

तेवढ्यात परत र्फोन वाजला. एका गोष्टीचे रीटाला िेविट 

द्यावेच लागेल. ते म्हणजे वतने अवतशय शाांतपणे र्फोन उचलला.  



“मी रीटा बोलतेय. कोण आशा काय? खरच राकेश येतोय 

काय? ठीक, ठीक मी बघते.” वतने माझ्याकिे एकदा थांिगार 

नजरेनी बवघतले. “कोण पवन काय? नाही राकेश सरुतला 

गेल्यापासनू मी त्याला बवघतले नाही. ती पीिा कुठे असेल ते मला 

माहीत नाही.” वतने र्फोन ठेवला. माझ्याकिे खाऊ का वगळू अशा 

नजरेने पाहीले, “काय वमस्टर पररे्फक्ट ? हचे का तझुे प्लॅवनांग ? घोळ 

घालायची एकही सांधी घालवायची नाही असे ठरवले आह ेकाय 

?” 

“परत असे होणार नाही.” 

“ न झाल्यास उत्तम आवण हा घोळपण आशाला भेटून तझुा 

तचू वनस्तर.” 

“ठीक आह.े” मी म्हणालो, “ आता मी मुांबईला जात आह.े 

“कशाला?” मी वतला थोिक्यात बबुी रॅपची मावहती 

साांवगतली. 

“ह ेतरी व्यववस्थत कर.” 

“ रीटा आता आपण पाटवनर आहोत. राकेश जरा लवकरच 

परत येत आह.ेमला जरा पटापट कामे उरकायला हवी.” 

“काही घोळ न घालता कर म्हणजे झाले.” 



 चार वजने चढून मी ऑवर्फसमधे प्रवेश केला तेंव्हा आशा 

नेहमी प्रमाणे दाणदाण टायवपांग करत होती. मला बघताच वतने 

टायवपांग थाांबववले व माझ्याकिे चाांगले वनरखनू बवघतले. 

“ हाय, कशी आहसे ? मी इथनूच जात होतो म्हणनू सहज 

िोकावलो.” 

“मी तलुाच शोधत होते.” 

“ परम भाग्य!” 

“ रीटाने तलुा काही साांवगतले काय?” 

“काय?” 

“त ूसकाळी वतथे नव्हतास काय?” 

वतला सांभ्रमात पिल्याचे बघनू मला आनांद झाला.आता मी 

तयार होतो. 

“ वतथे म्हणजे कुठे?” 

“ माझा र्फोन तचू उचलला होता. पवन मी तझुा आवाज 

ओळखते. सायांतारासला सकाळी माझा पवहल्याांदा र्फोन 

उचलणारा तचू होतास.” 



“ खरच की काय? मला वाटते मी त्यावेळी मुांबईला लजपत 

रोिवर माझ्या मैत्ीणीकिे होतो. वकती वाजता ?” 

“ दहा वाजता.” 

“ मग तर अशक्यच. कारण त्यावेळी आम्ही एकमेकाांच्या 

वमठीत होतो.” 

दोन वमवनटे ती एकटक माझ्याकिे बघत रावहली नांतर 

अचानक म्हणाली की राकेश रात्ी दहा वाजता येत आह ेत्याला 

आणायला जा. 

“ठीक आह ेपण त्या आधी मी कुठे होतो याबद्दल स्पष्ट बोल. 

तलुा जर असे म्हणायचे अस की मी राकेश नसताांना सायांताराला 

होतो तर मीच त्याला साांगतो की आशा असे म्हणत आह ेम्हणनू.” 

“ नाही, मला असे म्हणायचे नव्हते.” 

“मग कसे म्हणायचे होते ?” 

“ पवन, सॉरी, माझा काहीतरी गैरसमज झाला असावा.” 

“ठीक आह.े” 

 नीताकिे मी बाराच्या समुारास गेलो. नीतानेच दार उघिले. 

वतला बघताच दोघींमधला र्फरक मला जाणवला. तोच जो माांजर 

आवण वावघणीत असतो तो. 



“पवन,त?ू” 

“होय मीच. आत तर येऊ दशेील?” 

“मला न साांगताच गेलास ना?” 

“नीता, मला रिारि नको होती.” 

“ आतातरी रहाणार आहसे ना?” 

“ तीन तास. मी र्फारच कामाचा माणसू झालो आह.े” 

“ पवन, त ूकुठल्या भानगिीत तर अिकला नाही ना?” 

“अवजबात नाही.”  

“मला तझु्या कामाबद्दल साांग.” 

मी वतला राकेश व त्याला वाटणारी भीती, त्याचा सपु्रवसद्ध 

कोट याबद्दल सवव साांवगतले. अथावत रीटाचा सांदभव वगळून. राकेश 

वहऱयाांचा व्यापार करतो हहेी वतला साांवगतले.सहज म्हणनू मी वतला 

म्हणनू गेलो की एकढा श्रीमांत असनू पण वहरे कुठे ठेवतो ह े

कोणालाच कळत नाही. 

“त्यात काय ववशेष, त्या कोटातच असणार. नाहीतर कशाला 

तो चोवीस तास त्याला वचकटून असतो?” मी एकदम चमकलो 

आवण मी वहला मखूव समजत होतो. 



“काय म्हणालीस?” 

“ काही नाही. एक ववचार मनात आला तो साांवगतला.” 

“नीता त ूखरच एक वहरा आह.े ह ेसवव आटपल्यावर आपण 

अमेररकेला जाऊ. 

नीता खशु. 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण १२ 

 

 

सायांताराला पोचल्यावर रीटाने गेट उघिले. “त ू आशाला 

भेटलास?” 

 “ होय आवण मी वतच्याकिून सॉरी वदवनू घेतले.” 

“ यायला बराच वेळ लागला.” 

“ हो.तो बबुी रॅप ज्याच्याकिे होता तो वमत् लवकर भटेला 

नाही” 

वलपवस्टकचे िाग मी काळजीपवूवक घालवले होते. अजनू 

काही सांभाषण वाढवायच्या आत मी बबुी रॅप जोिायला घेतला. 

लाकिी पट्टया मी काटकोनात जोिल्या. त्या र्फळ्याांना दोन वड्रल 

मारले.  

“ रीटा , आतनू ररव्हॉल्व्हर आणते? ड्रॉवरमधेच आह.े” वतने 

ते आणताच मी ते उभ्या र्फळीला व्यववस्थत लावले. “याचे त ूकाय 

करणार आह?े” 

“ या गॅजेटमधे ररव्हॉल्व्हर लोि करून ठेवल्यानांतर ठराववक 

वेळाने वरगर दाबल्या जातो. घि्याळ्याच्या उलट सलुट गतीवर 

लोविांग आवण अनलोविांग होते.” मी वतला थोिक्यात समजावले. 



वतने आणलेले ररव्हॉलव्हर मी घेतले व वतला हॉलमध्ये जायला 

साांवगतले. 

“ते कशाला?” 

“मी तझु्या िोक्याच्या तीन चार रू्फट वर सेवटांग करतो त्यामळेु 

गोळीबार हवेत होईल. 

“ पवन,गोळ्या काढल्यात ना?” 

“होय.” 

“दाखव.” मी हातातील गोळ्या वतला दाखवल्या. 

“ मला खात्ी करायची होती की चकूुनही अपघात होणार 

नाही. मला हा एकां दरीच प्रकार धोक्याचा वाटत आह.े समजा 

सेवटांग चकुले आवण गोळी राकेशलाच लागली तर?” 

“तसे काही होणार नाही. हॉलमध्ये जातेस ना की तलुाच 

गोळ्या मारेन याची भीती वाटते?” 

“मी अशी काळजी जरुन घेईन की त ूगोळी चालवचू शकणार 

नाही.” 

 राकेशला आणण्यासाठी की जरा लवकरच गेलो. ववमान 

वेळेवर आले. काऊां टरवरची मलुगी, वतचे नाव रुबी होते. नवीन 



वदसत होती. पण वतलासदु्धा राकेश आवण त्याचा सपु्रवसद्ध कोट 

मावहती होते. 

राकेशने सववप्रथम रीटाची चौकशी केली. मी त्याला त्याची 

सदी कशी आह ेआवण वरप कशी काय झाली ह ेववचारले. आम्ही 

बोलतच कारपयंत पोचलो. पोटवर आवण रुबी मागोमाग आलेच. 

राकेशने दोघाांना वटप वदलीच. 

“पवन, लवकर घरी चल. मला रीटाला बघायची र्फार 

उत्सकुता आह.े” 

“ ह ेकाय वनघालोच आपण.” असे म्हणनू मी गािी सरुु केली. 

थोिे अांतर गेल्यावर मी राकेशला म्हणालो, “राकेश घरी 

पोचायच्या आत मला एक गोष्ट साांगायची आह.े” 

“लवकर साांग काय ते ?” 

“वदवसभर आपल्या घरावर दोन माणसे लक्ष ठेवनू होते.” 

राकेश एकदम काळजीत पिला. 

“ रीटाला मावहती आह?े” 

“नाही, मी वतला साांवगतले नाही.” 

“छान केले. या अवस्थेत वतला कळायला पण नको.” 

तो चाांगलाच घाबरलेला वदसत होता. तेवढयात माझ्या 

नवशबानी मागे एक गािी मला वदसली. त्यात नेमकी दोन माणसे 



होती. मागे न वळून बघता मी राकेशला म्हणालो, “ हीच ती 

माणसे.” आवण एकदम स्पीि वाढवला.खरे म्हणजे त्या दोघाांनी 

आमच्या िबि्याची दखल पण घेतली नव्हती. साधारण स्पीिनी 

पण त्याांनी आम्हाला मागे टाकले असते.ते जेंव्हा आम्हाला 

ओव्हरटेक करायला लागले तेव्हा मी राकेशला ओरिून खाली 

वाकायला साांवगतले. तेवढीच वातावरण वनवमवती. 

 घरी पोचल्याबरोबर राकेश पळत आपल्या खोलीत गेला. 

 दहा वमवनटाांनी रीटा हॉलमध्ये आली व म्हणाली की त ूत्याला 

एवढे काय साांवगतले की तो हॉलमध्येपण यायला तयार नाही. 

कशीबशी जेवणे आटपल्यावर मी त्याला म्हणालो, “ राकेश, 

रीटाजवळ बोल ू नकोस बर. आतापण बाहरे दोन माणसे 

आपल्यावर लक्ष ठेवनू आहते असे वाटते.मी जरा बघनू येतो.” 

 मी सरळ बाहरे गेलो आवण रीटाच्या वखिकीखाली उभा 

रावहलो. 

राकेश जोरजोरात रीटाशी बोलत होता, "इथे राहणे म्हणजे 

शदु्ध मखूवपणा आह.े आपण सगळे ववकू आवण इथनू जाऊ.” 

-----------------------*-----------------------  
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दसुऱया वदवशी पण राकेशने त्याचे नाकपण वखिकीबाहरे 

काढले नाही. कागदावर सारखी आकिेमोि करत होता. बबुी रॅप 

वापरायची गरज पिणार नाही असे मला वाटू लागले. 

“राकेश, असे घाबरून कसे चालेल. आपण त्याांचा सामना 

करायला हवा.” त्याने कोरि्या पिलेल्या त्याच्या ओठावरून जीभ 

वर्फरवली. 

“अरे बाबा जगलो वाचलो तर सामना करणार ना?” 

“पण करणार तरी काय?” 

 “सगळे घरदार ववकून हा दशे सोिणार. इस्राएल, अमरेीका 

कुठेही जाईन.”  

“पण धांदा?” 

“ धांदा काय कुठूनही करता येईल. प्रथम जीव महत्वाचा.” 

राकेश म्हणाला व र्फोन करू लागला. “आशाला बोलावतोय.” मी 

वतथनू उठलो व जाऊ लागलो तर त्यानेच साांवगतले की रीटाला पण 



साांग की आशा येत आह.े मी रीटाला भेटून तसे साांवगतले. वतने एक 

सटुकेचा श्वास टाकला, “ पढेु काय?”  

“आता आपल्याला सवावत चाणाक्ष व्यक्तीशी सामना 

करायचा आह.े वतला थोिाजरी सांशय आला तर आपली वाट 

लागेल.” मी म्हणालो. 

“ तचू सांभाळून वाग.” रीटा म्हणाली. 

“ठीक आह.े परत तेच ते उगाळू नकोस आवण राकेशवर लक्ष 

ठेव. तो कुठे कुठे घरात जातो ते बघ.” 

“ ते मला नको साांगायला.” 

“बहुतेक बबुी रॅप वापरायची गरज पिणार नाही असे वाटते.” 

मी म्हणालो. 

“ ही सवावत समाधानाची गोष्ट.” रीटा म्हणाली. तीन वाजता 

आशा आली. वतची व राकेशची पाच वाजेपयंत खलबत झाली. 

पाच वाजता दोघे बाहरे आले व राकेशने आम्हाला धक्का दणेारी 

घोषणा केली. 

“ मी इथेच रहाणार.” 

मी आवण रीटा दोघेही जागीच वथजलो. 



आम्हा दोघाांकिेही बघत तो म्हणाला, “ उगीच कोणी अज्ञात 

माणसे धमक्या दते आहते म्हणनू सवव रु्फकर्फाक करून अवनवचत 

वठकाणी जायला मी तयार नाही.” 

“अगदी बरोबर. त्यातनूही पवन त्याचे रक्षण करायला समथव 

आह ेह ेपवनने वेळोवेळी साांवगतलेच आह.े” आशाने री ओढली. 

“त्यातनूही त्याला शक्य वाटत नसल्यास आपण दसुरा कोणी बघ ू

.” अशी वर बत्ती भरली. 

“पवन, त ू जाणार नाहीस ना ?” राकेश म्हणाला, “ मी 

तझु्यावर ववश्वास ठेव ूशकतो काय?” 

“अथावतच.” मी दसुरे काय म्हण ूशकत होतो? एवढे बोलनू 

राकेश व आशा परत खोलीत गेले. रीटाने माझ्याकिे प्रश्नाथवक 

मदु्रनेी बवघतले.  

“ रीटा, आता आपल्याला बबुी रॅप वापरण्यावशवाय पयावय 

नाही.” 

“मला तर ते र्फारच धोकादायक वाटते .” 

“ इलाज नाही. त्या जािीता घाबरवल्यावशवाय राकेश काही 

ववचार बदलणार नाही.” 

“पण रॅप नीट चालला नाही तर?” 



“काही होणार नाही. आपण मघाशीच बरोबर सेवटांग करून 

ठेवले आह.े सवव गोळ्या वरतीच र्फायर होतील. त ूर्फक्त आशाला 

व राकेशला बाहरे आल्यावर बोलण्यात गुांतव.” 

“ राकेशलाच गोळ्या लागल्या तर ?” 

“गप्प बस.” 

साधारणपणे सहाच्या समुारास राकेश व बाहरे आले. रीटापण 

हॉलमध्ये आली व आशाशी बोल ूलागली. “राकेश, मी आशाला 

सोिून येतो.” मी म्हणालो. 

“ जरूर जा. कार आण.” राकेश आता बराच सावरलेला 

वदसत होता. मी धावतच कार आणायला गेलो आवण कार बाहरे 

काढली व तसाच पळत जाऊन बबुी रॅप ऑन करून आलो. मी 

हॉलकिे जात असताांच पवहली गोळी जोरात सटुली आवण 

वखिकीची काच रु्फटली. आशा जोरात वकां चाळली. तोवर मी आत 

आलो होतो. मी काहीतरी ओरिायच्या आत दसुरी गोळीपण 

उिाली आवण चक्क लाकिी सोफ्यात घसुली व सगळीकिे 

लाकिाचे तकुिे उिाले. “सववजण जवमनीवर पालथे पिा.” मी 

जोरात ओरिलो. 

तेवढ्यात आशा जोरात ओरिली, “ राकेशला गोळी लागली 

आह.े” मी राकेशकिे बवघतले. त्याच्या मानेतनू रक्त वाहत होते. 



“अरे बापरे.” मी मनाशीच म्हणालो , “ मी यालाच ठार मारले की 

काय?” 

“मखूव,महामखूव, गाढवा त ूएकपण काम नीट करत नाही.” न 

राहवनू रीटा वकां चाळली. मी तसाच वतच्याजवळ धावत गेलो. 

वतला गदागदा हलवनू वतचे तोंि दाबले. “ गप्प बैस, महामाये, 

नाहीतर तलुा इथेच खलास करीन.” मी वतच्या कानात कुजबजुलो. 

 काय झाले ते माझ्या लक्षात आले होते. प्रत्येक गोळी 

उिाल्यावर ररव्हॉल्व्हरचे टोक खाली झकुत होते. एवढा ववचार 

करेपयंत वतसरी गोळी माझ्या बाजचूी रु्फलदाणी र्फोिून गेली होती. 

मी तसाच कसलीही पवाव न करता रॅपकिे पळत गेलो व ररव्हॉल्व्हर 

झटक्यात ओढून काढले आवण लाकिी र्फळ्या अिगळीच्या 

खोलीत रे्फकल्या आवण परत हॉलमध्ये आलो. राकेशच्या मानेतनू 

रक्त वाहतच होते. मी राकेशजवळ जाऊन त्याला बसते केले. 

त्याची नािी बवघतली. ठीक चालत होती. श्वास जोराजोरात होत 

होता. एवढ्यात रीटाने र्फस्टव एि बॉक्स आणला. मी िेटॉलनी 

त्याची मान स्वच्छ पसुली, थँक गॉि, र्फक्त लाकिाचे काही तकुड़े 

जोरात मानेत घसुल्यानेच रक्तस्त्राव होत होता. मी हळुवारपणे सगळे 

तकुिे काढले. परत िेटॉलनी मान स्वच्छ पसुली. कापसू दाबनू 

बसवतला व बँिेज केले.सैन्यातले रेवनांग कामी आले. आता 



रक्तस्त्राव थाांबला होता. श्वासपण वनयवमत झाला होता. आशाने व 

रीटाने त्याला आधार दवेनू उभे केले व हळूहळू त्याच्या खोलीत 

नेले. मी हॉलमधला पसारा नीट गोळा केला, काचेचे, लाकिाचे 

तकुिे िस्टवबनमध्ये रे्फकले. 

तेवढ्यात रीटा बाहरे आली व माझ्याकिे तीक्ष्ण नजरेने बघत 

म्हणाली, “हचे काय तझुे पररे्फक्ट प्लॅवनांग ?”  

-----------------------*----------------------- 
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आता परत राकेश आवण आशा खोलीत खलबत करीत होती. 

वातावरणातील तणाव असह्य झाल्यामळेु मी सरळ गॅरेजमधे 

स्कॉचची बाटली घेऊन गेलो. अधी बाटली सांपवल्यावर माझ्या 

अांगावर एक सावती पिली. 

“ कोण ?” मी म्हणालो. 

 “तलुा तर आज स्वतःचा र्फारच अवभमान वाटत असेल. 

नाही काय?” रीटाचा आवाज आला. 

“ह े बघ, जे झाले ते झाले. पण त्या दोघाांचीही गाळण तर 

उिाली. आता तो पळेल बघ.” 

“पळणारच आह ेपण मखूाव, सवव तयारी आशा करत आह े!” 

“ त्यात काय झाले? आपला हते ूतर साध्य झाला.” 

“पण मला कसे कळणार तो काय बरोबर घेत आह ेवकां वा नाही 

ते?” 

“ तचु तर म्हणत होती आपल्याला पणूव आयषु्य आह ेह ेशोधत 

बसायला?” 



“आशाने दहा वाजताचे ववमान बकु केले आह े म्हणजे तो 

बरोबर काय नेणार ह ेमला कसे कळणार ?” 

“ तझुे काय?” 

“ मी नांतर जाणार आह े.” 

“असे आह ेतर, तो गेल्यावर मी इथे काहीही करून वहरे कुठे 

आहते याचा शोध लावनू तलुा ठेंगा दाखवेल असे तलुा वाटत 

आह.े” 

“ तसे केल्यास त ूवजवांत रहायची शक्यता नाही .” 

“माझ्यावर ववश्वास ठेव. मला त ू आवण वहरे दोन्ही पावहजे 

आहते.” 

तेवढ्यात खोलीचे दार उघिल्याचा आवाज आला म्हणनू 

आम्ही दोघेही हॉलमध्ये गेलो. आशानी मला राकेश बोलावत 

आह ेम्हणनू साांवगतले व ती रीटाशी हळू आवाजात काहीतरी बोल ू

लागली. मी आत गेलो तर राकेश बसनू होता.  

“ ये पवन, मी जायचे ठरवले आह.े” 

“ सॉरी राकेश. मी माझ्या परीने प्रयत्न केला.” मी म्हणालो. 

“ ठीक आह.े” असे म्हणनू त्याने मला पैसे दणे्यासाठी पाकीट 

काढले. 



“ सॉरी राकेश, मी कमी पिलो. मला ह ेपैसे नकोत.” 

“असे कसे? जे झाले ते झाले. त ूतरी काय करणार होता ?” 

तो म्हणाला. 

“ नकोच, मला पटत नाही.” मी परत म्हणालो. 

“ तझुी मजी. आता शेवटची ि्यटुी, मला आवण रीटाला 

एअरपोटवला सोिशील काय?” 

“ जरूर तसेच माझ्याकिून पढुील सचूना येईपयंत गािी व घर 

सांभाळ .” राकेश म्हणाला. 

 आांधळा मागतो एक िोळा. 

 “तसे आशा लक्ष ठेवीलच म्हणा. वतने तसे कबलू केले 

आह.े” तो म्हणाला.  

दधुात वमठाचा खिा पिलाच पावहजे काय ? 

-----------------------*-----------------------  
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राकेशनेच र्फोनवर आशाकरता कॅब बोलावली. ररकामा वेळ 

होता म्हणनू मी गॅरेजमधे गेलो आवण ररव्हॉल्वर घासनू पसुनू सार्फ 

केले. बारुदीचा वास पणूव जाईपयंत ऑईवलांग केले व गोळ्या परत 

भरल्या. 

 तेवढ्यात कॅबचा आवाज आला म्हणनू परत हॉलकिे येत 

होतो तर आशा घाईघाईने जाताांना वदसली. मी हॉलमध्ये प्रवेश 

केला. राकेश वचांतािाांत मदु्रनेी बसला होता. “ ये, कुठे गेला होतास 

?” 

 “एक राउांि मारुन आलो.” 

“कोणी वदसले काय पवन ? माझे ररव्हॉल्व्हर मला परत द.े” 

“ एअरपोटवला तलुा सोिेपयंत माझ्याकिे अस ूद.े” 

“ नको, आताच द.े रीटाला पावहजे.” मी मकुाट्याने त्याला 

ररव्हॉल्वर वदले. त्याने चक्क नाकाला लावनू बारुदीचा वास 

घेतला. उघिून गोळ्या बवघतल्या. “ ह ेतर मी तलुा जसे वदले होते 

तसेच आह.े” 



तेवढ्यात वतथे रीटा आलीच. राकेश म्हणाला, “ त ूचाांगलाच 

अांगरक्षक वदसतो. एकही गोळी वापरलेली नाही.” 

“मी तलुा साांवगतले होते. मला ररव्हॉल्व्हर चालवायला 

आवित नाही.” 

“ अगदी मालकाचा जीव जात असला तरी!” रीटा म्हणाली. 

“बर ठीक आह.े उगीच वाद नको.” असे म्हणनू राकेश गप्प 

बसला.  

“ रीटा, मला त्याांना पकिण्यात जास्त स्वारस्य होते.” मी 

बचावाचा प्रयत्न केला. 

“राकेश सरुतला जाईपयंत ररव्हॉल्वर माझ्याकिेच राहील.” 

वतने माझ्याकिे रोखनू बघत वतने राकेशला साांवगतले. 

“ठीक आह.े पवन, त ू नेहमीप्रमाणे गािी चालव. चल रीटा 

आपण बाकीचे सामान घेऊ.” असे म्हणनू तो व रीटा राकेशच्या 

खोलीत गेले. 

थोि्यावेळाने र्फोनची ररांग वाजली. मी र्फोन उचलला. रुबी 

एअरपोटववरून बोलत होती. 

“कोण राकेश काय?” 



“ नाही.मी पवन बोलत आह.े राकेश कामात आह.े काही 

वनरोप आह ेकाय?” 

“होय. त्याांना साांगा फ्लाईट वीस वमवनटाांनी उशीरा सटेुल.” 

“ठीक आह.े” मी आत जाऊन राकेशला साांवगतले की फ्लाईट 

वीस वमवनटे लवकर सटुणार आह.े 

आम्ही सािेनऊऐवजी नऊ वाजताच एअरपोटववर पोचलो. 

जाताांना रीटा व राकेश मागे बसले होते. रीटा ररव्हॉल्वरसह आवण 

राकेश कोटासह. मानेची जखम वदस ूनये म्हणनू राकेशने कॉलर 

दमुिली नव्हती, तरीपण लालसर बँिेजचा भाग वदसत होताच. 

एअरपोटववर पोचताच राकेशने मला आत जाऊन रुबीला 

बोलवायला साांवगतले. मी त्याप्रमाणे रुबीला साांगायला आत गेलो 

तर ती एका प्रवाश्याशी काहीतरी हसनू बोलत होती.  

“ रुबी, राकेश बाहरे गािीत बसला आह.ेतलुा बोलावत 

आह.े” 

“ सॉरी,वम.मेहता, मी पाच वमवनटात आलेच.” ती त्याला 

म्हणाली व माझ्याबरोबर बाहरे आली. 

“मला ताबितोब ववमानात बसव.” राकेश वतला बघताच 

म्हणाला. रुबीच्या चेहऱयावर गोंधळल्याचे भाव उमटले. 



“पण राकेश फ्लाईटला उशीर असल्याचे मी तमु्हाला र्फोन 

करून साांवगतले होते.” तेवढ्यात वतला राकेशचे बँिेज वदसले, “ 

आवण ह ेकाय, तमु्ही तर जखमी वदसता, काय झाले?”  

“ काय झाले त्याची काळजी करू नको. मला साांग तझुा र्फोन 

कोणी घेतला होता?” 

“ मला वाटत, करण..” 

“ पवन नाव आह ेते.” राकेश. 

 “बरोबर, पवन नाव साांवगतले त्या व्यवक्तने.” 

“सार्फ खोटे. मला कोणाचाही र्फोन आला नाही.” 

“ पवन सार्फ खोटे बोलत आह.े” रीटा म्हणाली. वतच्याकिे 

दलुवक्ष करून राकेश रुबीला म्हणाला, “मला आह ेया अवस्थेत 

सरुतला जायचे आह.ेकाही अिचण?” 

“अवजबात नाही, मी तमुची कार ववमानापयंत न्यायची 

व्यवस्था करते. अजनू ववमान सटुण्याला बराच अवकाश आह.े 

तमु्ही सरळ आत जाऊन बसा म्हणजे कोणीही जास्त चौकशा 

करणार नाही.”  

राकेशने होकाराथी मान हलवली. तो म्हणाता, “ पवन, चल 

ववमानापयंत कार घे.” 



“सॉरी राकेश, इथनू पढुचे तझुे तचू बघ. खोटारिा, थापेबाज, 

धाांदरट ही सवव बोलणी ऐकण्यासाठी मी काही वतथपयंत यायला 

तयार नाही. तसेही ववमानतळापयंतच यायचा माझा वादा होता 

असे म्हणनू मी गािीतनू उतरलो व खािकन दार लावले आवण 

टॅक्सी स्टँिकिे चाल ू लागलो. काही अांतर चालनू गेल्यावर मी 

हळूच वतरकी नजर टाकली. रीटा गाड़ी चालवायला बसली होती. 

गािी एअरपोटवच्या आत गेल्याबरोबर मी उलट वदशेला परत 

एअरपोटवकिे चाल ू लागलो. हगँरच्या बाहरे ववमान होते. रीटाने 

ववमानापासनू साधारण तीनशे रु्फटावर गाड़ी उभी केली होती. 

ववमानाकिे जाताांना हगँरच्या बाजनेू एकदम अचानक हल्ला करून 

राकेशला सहज पकिता आले असते. पण हगँरकिे जाताांना मला 

रीटा बघ ूशकत होती आवण वतच्याजवळ ररव्हॉल्व्हर होते. तरीपण 

मला धोका पत्करणे भाग होते कारण आता नाही तर कधीच नाही. 

नांतर मला राकेश कधीही मला भेटता नसता. मी लपतछपत 

हगँरच्या वभांतीपयंत गेलो व दबा धरून बसलो. रीटा गािीतच 

बसली होती. राकेश खाली उतरला. एक छोटी सटुकेस हातात 

घेतली,रीटाशी काहीतरी बोलला, बहुतेक नांतर येण्याबद्दल बोलला 

असेल आवण सावकाश ववमानाकिे जाऊ लागला. माझ्या जवळून 

तो जात असताांना मी त्याच्यावर झिप घातली व हगँरच्या 

सावलीत त्याला ओढले. मागनू मी त्याचा िावा हात गच्च 



पकिला व उजव्या हाताने त्याची मान गच्च आवळली. माझा 

ववचार त्याला र्फक्त बेशदु्ध करुन कोट हस्तगत करणे ऐवढाच होता. 

म्हणनू मी त्याची मान जास्त आवळली नव्हती पण राकेश माझ्या 

अपेके्षपेक्षाही जास्त वचवट वनघाला त्याने सटुण्याची जोरदार 

धिपि केली त्यामळेु नकळत मी त्याच्या मानेवरचा दाब आणखी 

वाढवला. एक बारीकसा श्वासनवलका तटुल्याचा कट् असा 

आवाज आला. क्षणाधावत माझ्या हातातील राकेशचे शरीर हळूहळू 

खाली घसरायला लागले.  

“ पवन, त ू त्याला ठार मारलेस.” मागनू रीटाचा आवाज 

आला. 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण १६ 

 

 

‘खनू’ 

मी पेपरमध्य ेज्या खनुाच्या बातम्या वाचतो त्या नाही , माझ्या 

हातनू झालेला. आता त्याचा तपास, खटले, वशक्षा सवव काही 

माझ्याशीच सांबवधत असणार होते. मला भयानक भीती वाढू 

लागली.पाच वमवनटे माझ्या िोक्यात कोलाहल चाल ूहोता. 

“पवन " रीटा म्हणाली.  

“ त ूइथनू जा नाहीतर त ूपण अिकशील.” मी म्हणालो. 

“पवन, मी तलुा सोिून जाणार नाही. मी तलुा यातनू 

सटुण्याकरता मदत करीन.” 

“ती कशी काय ? या ववमानात जर आता राकेश बसला नाही 

तर लगेच चौकशी सरुू होईल.” 

“ मला जरा दोन वमवनटे ववचार करु द.े” असे म्हणनू वतने मला 

पाणी वदले. ते माझ्याकिून अधे साांिले आवण अधे मी कसाबसा 

प्यालो.  



“राकेशची व माझी चण सारखीच आह.े हा कोट घालनू मीच 

सरुतला जाते .” रीटा म्हणाली. “ मी उद्या सकाळीच परतेन पण 

त्या आत त ूराकेशच्या बॉिीची आधी आपण ठरवले होते तशी 

ववल्हवेाट लाव. नांतर आपण वहऱयाांचा शोध घेऊ .” 

“ ह ेसवव जमेल तलुा एकटीला ?” 

 “ दसुरा पयावय मला तरी वदसत नाही. आटप, लवकर कर, 

आपल्याजवळ वेळ र्फार कमी आह.े” ती म्हणत होती ते खरे होते. 

मी वतच्या मदतीने राकेशचा कोट काढला आवण तो वतने ताबितोब 

घातला. केसपण वतने व्यववस्थत हटॅखाली दाबनू बसवले. आता 

ती बरीचशी राकेशसारखीच वाटत होती. परत मी वतची मदत 

घेतली आवण राकेशची बॉिी विकीत ठेवली. 

“ पवन, सांभाळून घरी जा. रस्त्यात अपघात करू नकोस.” 

रीटा म्हणाली.  

विकीत राकेशला ठेवण्याआधी वतने त्याचे बँिेज काढून 

स्वतःच्या मानेला गुांिाळायची खबरदारी घेतली होती. 

‘जर रुबीला आठवलेच तर’ असे वतने स्पष्टीकरण वदले. सवव 

उरकायला आम्हाला दहा वमवनटे लागली असतील.नांतर ती 

ववमानात जाऊन बसली. मी वतला वनरखीत होतो. राकेशचे सोंग 

वतला बऱयापैकी जमले होते. 



ती वशिीच्या पायऱया चढून ववमानात गेली. चेकवलस्ट वरून 

नावे बघणाऱया मलुीला वतचा अवजबात सांशयपण आला नाही 

आवण ती आत गेली. 

हळूहळू बाकीचे प्रवासी यायला सरुवात झाली. पांधरा 

वमवनटातच सवव प्रवासी आले. मी गािी वळवनू एअरपोटवच्या बाहरे 

वनघ ूलागताच मला आशा धावत येताना वदसली. ती र्फारच दरू 

होती. मी कारमधनू उतरलो व वतच्या वदशेने जाऊ लागलो. थोिे 

थाांबनू वतने एका अवधकाऱयाला काहीतरी ववचारले. त्याने 

ववमानाकिे बोट दाखवले. 

“ आशा, काय झाले ? त ूइथे कशी?” 

“ मला जाऊ द.े मला राकेशला अजंट भेटायचे आह.े” ती 

म्हणाली. 

“आशा, तो ववमानात बसलापण आवण ववमान सटुण्याच्या 

बेतात आह.े” मी म्हणालो, “ तझु्या गतीने त ूपोचायच्या आत तो 

सरुतला पोचेल. त्यापेक्षा काय आह े ते मला द,े मी त्याला ते 

पोचवतो.” 

“ठीक आह.े” असे म्हणनू वतने एक छोटेसे पासवल वदले. मी ते 

वखशात घातले आवण मी धावत ववमानापयंत गेलो. वशिी चढून 



त्यान चेक करणाऱया मलुीला ववचारले की वम.मेहता आत बसले 

आहते काय ?. 

दरूवरून आशा बघत असणार याची मला खात्ी होती. त्या 

मलुीने सगळी नावे परत चेक करुन मेहता नावाचा कोणीही नाही ह े

साांवगतले. मी खाली उतरताच वशिी बाजलूा घेण्यात आली. मी 

तसाच आशाकिे पळत गेलो व पासवल वदल्याचे साांवगतले.तोवर 

ववमान उिाले होते. आता बरीच शाांत झाली होती. वतला यायला 

उशीर व्हायचे कारण म्हणजे येताांना वतच्या कॅबचा छोटासा 

अपघात झाला होता. वतच्या चेहऱयावर काही ओरखिे होते. 

तशीच ती थोिी लांगित पण होती. 

“माझी राकेशशी भेट होणे र्फारच जरूरी होते. पण या 

अपघातामळेु सगळा घोळ झाला.” ती म्हणाली, “ आवण रीटा कुठे 

आह?े” 

आम्ही र्फारच लवकर आल्याने रीटा घरी गेली असे मी वतला 

साांवगतले. 

“ आता त ूकाय करणार आह े?” वतने अचानक ववचारले. 

“ काही नाही. थोि्या वेळानी मुांबईला जाणार.” मी उत्तर वदले. 



“ठीक आह.े आपण बहुतेक परत कधीच भेटणार नाही.” ती 

म्हणाली 

“बरोबर आह.े” मी म्हणालो. 

पण मी चकू होतो.  

रात्ीच्या अांधारात सायांतारा अवतशय वववचत् आवण 

भीतीदायक वाटत होते. मी गािी गॅरेजमध्ये ठेवली तेव्हा 

साधारणपणे अकराचा समुार असावा. राकेशची ववल्हवेाट 

लावण्याकरता मला अजनू दीि तास तरी थाांबावे लागणार होते. मी 

तसाच हॉलमध्ये गेलो. एक स्कॉचचा मोठा पेग बनवनू हॉलमध्ये 

बसलो. तसा अजनूही झाल्या घटनेचा माझ्यावरचा पररणाम कमी 

झाला नव्हता. माझ्या हातनू खनू झाला यावर आवण िेि बॉिी 

गािीच्या विकीत आह ेयावर माझा अजनूही ववश्वास बसत नव्हता. 

नकळत मी रीटाची इच्छा पणूव केली होती. अचानक मला आशाने 

राकेशसाठी वदलेल्या छोट्या पासवलची आठवण झाली. अजनूही 

ते माझ्या वखशातच होते. कां पासपेटीएवढे वकां वा त्याहून थोिेसेच 

मोठे होते ते. थरथरत्या हाताांनी मी ते उघिले. आतमध्ये 

कां पासपेटीसारखी एक लाकिी पेटी एका कागदी वलर्फाफ्यात 

ठेवली होती. मी हळूच ती पेटी वलर्फाफ्यातनू बाहरे काढली व 

उघिली. आतमध्ये एक सरेुख सहा इांच लाांबीची धारदार कट्यार 



होती. वतच्या मठुीवर पातळसे चामिी आवरण होते. अजनू काय 

आह ेह ेबघण्यासाठी मी वलर्फार्फा उलटा करून झटकला तर त्यातून 

एक वतवमानपत्ाचे कात्ण खाली पिले. मी त्याची घिी उलगिली. 

कात्ण छोटेसेच होते. त्यातील बातमी अशी होती की कलकत्ता 

येथील एका नाईटक्लबमध्ये काम करण्याऱया वबपीन नावाच्या 

एका व्यक्तीचा खनू झाला असनू पोवलसाांचा सांशय रीटा नावाच्या 

त्याच्या मवहला पाटवनरवर होता कारण आदल्यालच रात्ी त्या 

दोघाांमध्ये जोरदार भाांिण झाल्याचे काही साक्षीदाराांनी साांवगतले 

होते. तसेच रीटा खनू झाल्यानांतर र्फरार झाली होती व पोलीस 

वतच्या शोधात होते. आता मता उलगिा झाला की रीटा का सारखे 

राकेशला ठार मारण्याचा आग्रह करीत होती. कदावचत मठुीवरचे 

चामिी आवरण राकेशनेच वतचे ठसे पसु ूनयेत म्हणनू नांतर चढवले 

असावे. हा परुावा राकेशजवळ आह ेह ेरीटाला मावहती असेल काय 

याचा मी ववचार करू लागलो. पण बहुतेक नसेल नाहीतर वतने 

त्याला ठार मारण्याचा धोशा लावला नसता. राकेशने रीटाला 

वलहीलेल्या एकमेक पत्ाचा पण सांदभव आत्ता व्यववस्थत लागला. 

मी माझ्या खोलीत जाऊन ती पेटी कापेटखाली लपवली. अगदीच 

वेळ आली तर रीटाला शह दणे्यासाठी माझ्याजवळ परुावा होता.  



रात्ी बाराच्या दरम्यान र्फोनची ररांग वाजली. रीटा र्फोनवर 

होती. “ मी व्यववस्थत सरुतला पोचली. कोणालाही कसलाही 

सांशय आला नाही.” 

“ छान, आता पढेु काय ?” 

“ सकाळी चारच्या फ्लाईटने परत येईन. मला घ्यायला सात 

वाजता एअरपोटववर ये.” 

“जरूर, पण बँिेज आवण सटुकेसची वतकिेच वासलात 

लाव!”  

“ तेच करीत आह.े त ूराकेशच्या बॉिीचे ठरवल्याप्रमाणे केले 

काय?” 

“ अजनू नाही. हा र्फोन झाल्यानांतर तेच करणार आह!े” 

“ लवकर कर आवण पीत बस ूनको.”  

र्फोनवर मी वकतीही धीराचा आव आणला तरी ह े काम 

करायच्या आधीच मला घाम रु्फटला होता. मी अजनू अधी बाटली 

ररचवली. मग शाांतपणे कामाची आखणी केली. काय काय वस्त ू

लागतील आवण त्या कुठे आहते याची मनात उजळणी केली. काही 

वसमेंटचे वजनदार ठोकळे मी अिगळीच्या खोलीत बवघतले होते. 

वतथेच जाि वायर आवण एक ढकलगािीपण होती. वसमेंटचे 



ठोकळे चाांगलेच वजनदार होते. साधारण साठ-सत्तर वकलोचा एक 

असावा. मी तसाच अिगळीच्या खोलीत गेलो. जाि वायर आवण 

एक वसमेंटचा ठोकळा कसाबसा उचलनू ढकलगािीत ठेवला व 

हळूहळू वववहरीकिे गेलो. वतथे पोचल्यावर तो ठोकळा परत काढून 

वववहरीच्या कठि्यावर ठेवला. नांतर त्या ठोकळ्याभोवती वायर 

करकचनू बाांधली आवण अध्यावहून जास्त वायर जवमनीवर मोकळी 

सोिली. 

 नांतर परत मी ढकलगािी घेऊन गॅरेजमध्ये गािीपाशी गेलो. 

आता सवावत महत्वाचा व कठीण भाग पार पािायचा होता. बराच 

धीर गोळा करून मी विकी उघिली. 

 दोन तास उलटून गेल्याने राकेशचे प्रेत ताठरले होते. वकतीही 

प्यालो असलो तरी ते बाहरे काढताांना माझा घाम वनघाला. एकदा 

तर ह ेसवव सोिून सरळ पळून जावे असे मला वाटले. पण एकदाच े

ते बाहरे काढल्यावर पढुचे काम सोपे होते. मी प्रेत ढकलगािीवर 

ठेवले. अांधकू चांद्रप्रकाश होता. र्फामवहाऊस एका टोकाला 

असल्यामळेु कोणी बघायची शक्यता नव्हती.  

 मी हळूहळू ढकलगािी वववहरीपयंत आणली. प्रेत काढून 

त्याभोवती वायरच्या दसुऱया टोकाकिून वायर करकचनू बाांधली 

व ते पण कठि्यावर वसमेंटच्या ठोकळ्याजवळ ठेवले. आता 



वायरच्या एका टोकाला ठोकळा व दसुऱया टोकाला राकेश होता. 

मी त्याचे प्रेत हळूच पाण्यात सोिले व त्यानांतर ठोकळा पाण्यात 

ढकलला. 

 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण १७ 

 

 

सात वाजता मी एअरपोटववर पोचलो. गािी बाहरे रस्त्यावरच 

पाकव  करून रीटाची वाट बघत बसलो. पाच दहा वमवनटाांनी ती 

येताांना वदसली. वतच्या हातात राकेशचा कोट होता. ती जवळ 

येताच म्हणाली, “ मला लौकर आत बस ू द.े र्फार थांिी वाजते 

आह.े” ते तर वतच्या चेहऱयावरून स्पष्टच वदसत होते. अक्षरशः 

काळा वनळा पिला होता. 

“ रीटा, गािी तचु चालव मी इथपयंत कसा आलो माझे 

मलापण मावहती नाही.” मी म्हणालो. 

“पवन, सवव ठीक झाले ना !” 

“ होय. आता तो पाण्यात शाांतपणे आराम करीत असेल.” ती 

ड्रायव्हींग करण्याकरता बसली व वतने कोट मागे टाकला.  

“ काही अिचण आली काय ?”  

“अवजबात नाही. एअर होस्टेसनी खपू मदत केली. अथावत तो 

कोट सपु्रवसद्ध असल्याने असेल कारण राकेश व त्याचा कोट 

सवांनाच पररवचत होते. नांतर मी शेजारच्याच हॉटेलमधनू तलुा र्फोन 



केला. तसेच हटॅ आवण बँिेज रे्फकले व परत एअरपोटववर आले. 

तासाभरात मला ववमान वमळाले आवण मी इथे आले.” 

“र्फारच छान”  

“पण मला सारखे हा कोट कोठेतरी रे्फकून द्यावासा वाटत 

होते.पण तशी सांधीच वमळाली नाही.” 

“ बरे झाले त ूतसे काही केले नाही ते. कारण वहरे कोटातच 

आहते !” मी चकूुन बोलनू गेलो. 

“मी इतकी घाबरली होती की वहऱयाांचा ववचारपण माझ्या 

मनात आला नाही . 

 “ मी पण घाबरलो होतो. पण आता ठीक आह.े” 

“ त ूराकेशची सांपणूव तपासणी केली होती काय ?” 

“ तपासणी ? तो इतका भयानक वदसत होता की त्याला 

वववहरीच्या तळाशी कायमचा बिुवणे हा एकच ववचार माझ्या 

िोक्यात होता.” 

“ मखूाव, त्यानी बेल्टमध्ये वहरे दिववले असतील तर ?” 

“नाही. जे काही आह ेते कोटातच असणार !” 

“जर नसले तर?” 



“घरी गेल्यावर बघ.ू” 

“बर, त ूत्याचे वखसेतरी तपासले होते?” 

“जरा िोक वापर, कोणी वखशात वहरे ठेवनू वर्फरेल काय ?” 

“ त्याचे प्रेत वरती तर येणार नाही ?” 

“ जर ऐ ांशी वकलोचा वसांमेंटचा ठोकळा जर तरांगायला लागला 

तर येईल.” 

“ तरी पण मला वाटते त ूएकदा सांपणूव तपासायला पावहजे होते 

!” 

आता मला पण वाटायला लागले की तपासायला पावहजे 

होते.  

थोि्या वेळाने ती म्हणाली, “ आशाला काय झाले होते ? ती 

का आली होती ?” 

“ ती राकेशला बाय करायला आली होती.पण ती वदसल्यावर 

खरच माझी गाळण उिाली होती. ह ेनवशबच म्हणावे लागेल की 

वतच्या कॅबचा अपघात झाल्यामळेु बयेला उशीर झाला. ती जर 

पांधरा वमवनटे आधी आली असती तर वतने मला रेि हिँ पकिल े

असते.” 

“ त ूते का केलेस?” 



“ माझ्यासमोरून वहरे वनघनू जात असताना मी बघ ू शकत 

नव्हतो. मला त्याला मारायचे नव्हते. मी र्फक्त कोटाच्या मागे होतो. 

त्याला बेशदु्ध पािून मी कोट पळवणार होतो. पण सगळेच 

वर्फस्कटले !” 

“ आवण माझे काय ? तो ववचार आला होता का मनात ?” 

“मी नीट योजना आखली होती. नांतर मी तलुा वहस्सा दणेारच 

होतो.” 

“ऐकून छान वाटते !” परत थोिा वेळ ती शाांत रावहली नांतर 

म्हणाली, “ आशानी तलुा काय वदले होते?” 

मी तयारच होतो , “ वतने मला काही वदले नव्हते. वतने 

राकेशकरता काही पेपर आणले होते. मी ते वतच्या हातातनू ओढून 

घेतले कारण कोणत्याही पररवस्थतीत ती तलुा भेटायला नको होती. 

नाहीतर तेव्हाच आपला खेळ खलास झाला असता.” 

“ ते कसले पेपर होते ?” 

“काही नाही. र्फक्त नाव आवण पत्ते असलेले दोन-तीन कागद 

होते मी ते पण वववहरीत टाकले.” 

“असे काय ?” 



मी खोटे बोलत आह े ह े वतला समजत आह े की काय ह े

समजायचे माझ्याजवळ काहीतरी साधन पावहजे होते. 

“पवन .” 

“बोल.” 

“राकेश गेला ह ेएक प्रकारे बरेच झाले.” 

“होय.”  

“सॉरी, मी तझु्याशी भाांिले.” 

“ववसर ते.” 

“तरीपण मी तलुा मदत केली की नाही ? तचू साांग मला जर 

ती अचानक कल्पना सचुलीच नसती तर?” 

“ खरे आह.े त ूसाांगायची गरज नाही.”  

“ समज, माझ्यावर अशी वेळ आली असती तर त ूअसे केले 

असते?” 

 मला ती कट्यार व वतच्यावरचे रक्ताचे िाग आठवले. 

“ का नाही? जरूर केले असते.” 

“ बोलायला सोपे आह,े नाही काय ?”  



दपुारी तीनच्या समुारास रीटाने सवव पिद े ओढून घेतले व 

आम्ही दोघे सोफ्यावर बसनू कोट तपास ूलागलो.  

“बघयूा आपल्याला काय वमळते.” मी म्हणालो. 

वतने कोटचा एक वखसा दाबनू बघायला सरुवात केली. 

अचानक ती म्हणाली, “इथे काहीतरी आह.े”  

मी वतला हातानी बाजलूा केले व स्वतः चाचपनू बवघतले. 

“ जरा ब्लेि आण.” 

“तचू आण.” दोघेही एकमेकाांना क्षणभरपण नजरेआि होऊ 

द्याय ला तयार नव्हतो. शेवटी मीच माझ्या वखशातील पेपर कटरने 

अस्तर र्फािले. 

आतमधनू पाचशेच्या करकरीत नोटा वनघाल्या. 

“या तर र्फारच कोऱया करकरीत वदसत आह.े वापरणे 

धोकादायक ठरेल.” ती म्हणाली. 

अजनू अधाव तास आम्ही वचरर्फाि करत बसलो. काहीही 

वमळाले नाही. आम्ही एकमेकाांकिे बवघतले. 

“ठीक आह े रीटा. आता जास्त वेळ न दविता वहरे बाहरे 

काढ.” वतने एकदम रागीट मदु्रा केली. “म्हणजे काय?” 



“ मला बनव ूनकोस. कोट तझु्याजवळ सहा तास होता. तचू 

वहरे लांपास केले आहते. मकुाट्यानी बाहरे काढ.” 

ती रागाने म्हणाली,” आवण मी काय समजनू घ्यायचे काय की 

त ूपाण्यात टाकण्याआधी राकेशला तपासले नाही . 

तलुा वहरे त्याच्या अांगावरच वमळाले असणार, आता त ूउगीच 

नाटक करत आहसे.” 

“ रीटा, मकुाट्याने वहरे द े नाहीतर मला जबरदस्तीने घ्यावे 

लागतील.” 

“माझ्याकिे नाहीत!” 

 मी झपाट्याने वतच्याजवळ गेलो. वतचा िावा हात 

वपरगाळला. माझ्या ताकदीपढेु वतचा वनभाव लागला नाही. वतने 

मकुाट्याने मला तपासणी करू वदली. वतची पसवपण मी उलटी 

करून तपासली. तोपयंत ती धसुरू्फसत बसली होती. 

“ रीटा, मला वाटते की वहरे अवस्तत्वातच नसावेत.” 

“ कशावरून ते तझु्याजवळ नाहीत ?” 

“ कारण जर ते माझ्याजवळ असते तर मी इथे नसतो. केव्हाच 

पसार झालो असतो. जरा िोके वापर.” 



वतने स्वेटर घातला, केस नीट केले. मी रीटाला म्हणालो, “ त ू

र्फक्त वेळ वाया घालवत आहसे. तचू वहऱयाबद्दल भमुका उठवली. 

तलुा राकेश ठार व्हायला पावहजे. असे समज ूनको की मला काहीच 

मावहती नाही.” 

“ काय मावहती आह ेतलुा?” 

“ त्याची काळजी त ूकरु नकोस. त ूमाझ्याकिून त्याचा खनू 

करवला. वहरे कुठेच नव्हते. त ू गळ टाकला आवण मी गळाला 

लागलो. 

“तझुी अजनू उतरली नाही.” 

“ एवढी चढलीपण नाही.” वतने समोरचा पाचशेचा ढीग 

माझ्याकिे सरकवला. 

“ह ेकाय अजनू नवीन नाटक?” 

“ ह ेघे आवण चालता हो. परत भेटू नकोस.” 

“आवण त ूमात् नांतर वहरे पचवणार अथावत जर वमळाले तर, 

असेच ना?” 

“ तचू म्हणतो ना की वहरे नाहीतच . मग वमळण्याचा प्रश्नच 

कुठे येतो. त ूजे म्हणतोस ते मला पटते. तरीपण मी त्यावर जगुार 

खेळायला तयार आह.े” 



“ मी एक छोटा पेग बनवनू ररचवला, “ तलुा वाटते की 

पाचपन्नासाने माझे समाधान होईल.” 

“ तझु्या तकांनसुार एवढेच असणार.” 

मी त्या वढगाचा अधाव भाग वतच्याकिे सरकवला. 

“हा तझुा वहस्सा, जोवर इथे कुठेही वहरे नाहीत अशी माझी 

खात्ी पटत नाही तोवर मी इथेच राहणार, त ू माझ्या तोंिावर 

पाचपन्नास रे्फकून दहा कोटीचे वहरे पचव ू शकणार नाहीस. तचू 

काय कोणीपण.” 

“ मला पैसा नको आह.े”कोणीही पाघळेल असे हास्य करीत 

ती म्हणाली, “ त ूम्हणाला होता की तलुा पैसे व मी दोन्ही पावहजे, 

म्हणाला होतास ना? बघ इथे पैसे आहते आवण मी पण.” असे 

म्हणत ती माझ्याजवळ आली. सकाळी उठलो तर माझे िोके 

ठणकत होते. ती रे घेऊन आली. मला जागा बघनू म्हणाली, “ 

मला तलुा चकीत करायचे होते पण त ूतर जागाच आह.े”  

“असे होय. माझे िोके र्फारच ठणकत आह.े” 

“ असणारच. म्हणनू तर किक कॉर्फी आणली आह े!” 

 रे बाजलूा ठेवनू ती माझ्याजवळ बसली. वतने मला एक 

वसगरेटपण वदली. 



“आज काय र्फारच सेवा चालली आह?े” 

“ मला जो आवितो त्याची मी चाांगलीच काळजी घेते.” 

 अशीच वबपीनची काळजी करून त्याला वहने काळजीमकु्त 

केले होते. थोिी किक कॉर्फी घेतल्यावर माझे िोके ठणकणे 

थाांबले व माझ ेववचारचि चाल ूझाले. 

 आता राकेश वववहरीच्या तळाशी शाांतपणे पहुिला असल्याने 

मला त्याची काळजी वाटत नव्हती. तो सरुतला गेला व तेथनू 

परतला नाही असा परुावा असल्याने पोलीस त्याला सरुतला 

शोधतील. ववहीर शोधण्याचे त्याांना काहीच कारण नव्हते. तरीपण 

मला आशापासनू धोका वाटत होता. जर मी सवावत पवहल्या 

प्लॅनप्रमाणे वागलो असतो तर वतला काहीच सांशय आला नसता. 

मी राकेशच्या खनुाबद्दल तसा र्फारच बेवर्फकीर झालो होतो. मला 

काळजी होती ती र्फक्त वहरे कुठे आहते याची. कोटातनू वतने तर ते 

आधीच काढले नसतील? तसेही वाटत नव्हते कारण कोठेही 

उसवलेले वदसत नव्हते. बेल्टमध्ये दिवनू ठेवण्याची पण काही 

शक्यता वाटत नव्हती कारण तो नेहमी प्रवास करणारा माणसू होता. 

कस्टम अचानक तपासणी करेल या भीतीने तो असा धोका 

पत्करण्यातला नव्हता. पण बरोबर वहरे न घेता तो सरुतला जाईल 

असेही वाटत नव्हते. त्याला वववहरीत ढकलण्या आधी नीट 



तपासायता पाहीजे होते असे मला राहून राहून वाटायला लागले. 

आता त्यावर एकच उपाय होता तो म्हणजे परत त्या पन्नास रू्फट 

पाण्यातनू त्याला बाहरे काढून परत नीट तपासणे आवण नसुत्या त्या 

ववचारानीच मला धिकी भरली. तेवढ्यात रीटा आल्याने माझी 

ववचारमावलका थाांबली.  

 “ बस आवण नीट ऐक.” मी म्हणालो, “ आपण आशाची 

काळजी घ्यायला पावहजे !” 

 ती बसली व सावध होऊन ऐकू लागली. “ त ूउद्या सकाळी 

मुांबईला जा व आशाला भेट. वतला ते पत् दाखव आवण र्फोटो 

दाखव. ते सवव राकेशच्या कपाटाच्या चोरकप्प्यात सापिल्याचे 

वतला साांग.रीटा, काहीही करुन वतची खात्ी पटव, यावरच सवव 

अवलांबनू आह.े जर त ूवतची खात्ी पटव ूशकली तर ती कदावचत 

वहरे कुठे आहते ह ेसाांगेल. इतक्या वषावच्या नोकरीमळेु राकेशचा 

र्फक्त वतच्यावरच ववश्वास होता.” 

“ मी जाईन.” रीटा म्हणाली.  

रीटा दहाची लोकल पकिण्याकररता वनघाल्याचे मी 

वखिकीतनू बवघतले. जसा कारचा आवाज कमी झाला तसा मी 

कोट परत तपासायला घेतला. मी ब्लेिने सगळीकिे र्फािून 

बवघतले. अगदी वखशाचे पण अस्तर र्फािले. सवव काही पण कुठेही 



काहीही वमळाले नाही. नीताबरोबर अमेररकेला जायचे माझे स्वप्न 

हवेतच ववरल्यासारखे मला वाटायला लागले. मी राकेशला पाच 

दहाहजाराकररता मारले एवढाच वनष्कषव मी काढला. कोट वकां वा 

कोटाचे जे काही उरले होते त्याचा मी वायरने घट्ट बाांधनू एक गोळा 

केला. त्याच्याबरोबर एक जि दगि बाांधला व वववहरीत रे्फकून 

वदला. तो पटकन तळाशी गेला. राकेशने शेवटीपण कोट बरोबर 

नेलाच असा ववचार माझ्या मनात िोकावनू गेला.  

रीटा चार वाजता परत आली. मी धावत जाऊन गेट उघिले. 

वतचा चेहरा गांभीर होता. 

“काय झाले?” 

“काही साांगणे कठीण आह.े आत जाऊन बोल.ू” 

आम्ही आत गेलो व दार लावनू घेतले.  

“त ूवतची खात्ी पटवली ?” 

“मला तर तसे वाटते.” 

“वाटते पण खात्ी नाही असेच ना?” 

“ती मखूव नाही. ती अशी काही माझ्याकिे बघत होती की.....” 

“मला कल्पना आह.े ती स्वतःच्या आईवर पण ववश्वास 

ठेवणार नाही. पण साांग तरी काय झाले ते.” 



“मी अवभनय तर चाांगला केला. रिले पण. वतला ते पत्, र्फोटो 

सवव काही दाखववले. ती पाांढरीर्फटक पिली होती.पत् वाचल्यानांतर 

तर भयानक वदसत होती.” 

“ पण वतचा ववश्वास बसला काय ?” 

“सरुवातीला नाही. ती म्हणाली तर नाही पण मी वतला 

साांवगतले की राकेशच्या हॉटेलला र्फोन करून खात्ी कर तेव्हा 

बसला.” 

“ वतने र्फोन केला ?”  

“ होय. हॉटेलच्या लोकाांनी राकेश अजनू आलाच नसल्याचे 

साांवगतले, मी पण राकेशला नावे ठेवली. माझे आयषु्य त्याच्यामळेु 

बरबाद झाल्याचे साांवगतले . आता मी कर्फल्लक आह े ह े पण 

साांवगतले.” 

“ त ूकाय साांवगतले ते जाऊ द.े ती काय म्हणाली ते साांग.” मी 

ववचारले. 

“ त्याचीच तर जास्त काळजी वाटते. ती काहीच म्हणाली 

नाही. ती र्फक्त वखिकीबाहरे बघत बसली .” 

“नांतर काय झाले?” 



“ मी ववचारले त्याचे काही पैसे वगैरे वतच्या जवळ आहते 

का? तर ती नाही म्हणाली. उलट मलाच साांग ूलागली की आपण 

थोिे थाांब.ू कदाचीत राकेशकिून काही कळेल. मला वाटते अशी 

वतची खात्ीच आह े की राकेश मला सोिेल पण वतला सोिणे 

त्याला शक्य नाही.” 

“वतला तझुा सांशय येण्याची काही शक्यता ?” 

“ अवजबात नाही.” 

“ मग काही वदवस थाांब.ू नांतर तीच आपल्याला साांगेल.” 

 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण१८ 

 

 

 असाच आठविा गेला. माझा आतापयंतचा सवावत 

लाांबलचक आठविा, पणूव आठविाभर पाऊस व वारे होते. नसुते 

बसनू राहण्यापलीकिे आम्ही काहीच करू शकत नव्हतो. 

 रीटाला वाटत होते की मी अिगळीची खोली एकदा खणनू 

बघावी. मला तेथील सवव अिगळ दरू करून ते करायची तयारी 

नव्हती. वशवाय माझी खात्ी होती की वतथे काही नाही. तसेच वतला 

ह ेपण वाटत होते की मी एकदा राकेशची बॉिी पाण्याबाहरे काढून 

परत एकदा नीट तपासावी. माझी त्यालापण तयारी नव्हती. इतक्या 

वदवसाांनी भर पावसात त्याला बाहरे काढायच्या कल्पनेनी मला 

भीती वाटत होती. न जाणो काय अवस्थेत असेल तो. 

 आता सवव काही आशावर अवलांबनू होते. मला वाटत होते 

की एकदा वतची खात्ी पटली की राकेश वतच्या आयषु्यातनू वनघनू 

गेला आह,े तर ती नक्कीच आम्हाला काही वहऱयाांबाबत 

ठावठीकाणा साांगेल, म्हणनू आम्ही वाट बघत बसलो होतो. 



 कां पनी म्हणनू रीटा भयानकच होती. ती अगदी क्षलु्लक 

कारणावरून वचिवचि करायची. तसेच माझे पण झाले होते. 

आम्ही कुत्र्यामाांजरासारखे भाांित होतो. एखादा वदवस आम्ही 

अवजबात एकमेकाशी बोलत नस.ू मी बाहरे पिायलापण घाबरत 

होतो. मी सायांताराला रहात आह ेअशी पसुटशी शांका आशाला 

आली तर आमचे काही खरे नव्हते. बाहरे कारचा आवाज जरी 

आला तरी मी खोलीत पळत असे ! 

 भरीस भर म्हणजे आमच्या जवळचे पैसे सांपत आले होते. 

आठवि्याच्या शेवटी आम्ही परुते कर्फल्लक झालो होतो. नवीन 

नोटा वापरायची आमची वहम्मत नव्हती. शेवटी आठव्या वदवशी 

मी वतला म्हणालो, “ मी उद्या मुांबईता जाऊन येईन म्हणतो, काही 

पैसे आणायला पावहजे. काही वदवसाांनी सववच सांपतील.” 

“कुठून आणणार?” 

“ एका वमत्ाकिे माझे काही येणे आहते.” 

वतने सांशयाने माझ्याकिे पावहले. “ रात्ी परत येशील ना ?” 

“ शक्यतो. तो भेटला तर ठीकच आहते. नाहीतर मी तलुा र्फोन 

करेन.” 



“ पवन, मला र्फसवशील तर काय पररणाम होईल याच 

कल्पना आह ेना ?” 

“ तलुा काय वाटते मी कोण्या मलुीला भेटायला चाललो 

आह?े” 

“ तसे करशील तर पस्तावशील.” 

“ त ूमला र्फारच ताप दते आहसे. तझुा तो वमत् वबपीन, त्याचे 

काय झाले ?” 

 “त्याचे आत्ता का ववचारतोस?” 

 “र्फक्त खात्ी करून घेत आह ेकी तो आसपास तर नाही. जशी 

त ूमाझ्या मैवत्णीबद्दल शांकाखोर आहसे तसाच मी त्याच्याबद्दल.” 

 माझ्याकिे न बघता ती म्हणाली, “तो मेला आह.े” 

“ मी कसा ववश्वास ठेऊ ?” 

 “ तो आठ वषावपवूीच मेला .” 

“ कशानी, त ूत्याला ववष वदले काय ?” 

“ तलुा काय म्हणायचे आह े?” वतने सावध होऊन ववचारले. 

“ गांमत करत होतो.” मी छद्मी हसनू म्हणालो.  

“ मखूावसारखे बोल ूनकोस.” 



“ठीक आह,े लेिी मॅकबेथ .” 

“ गप्प बस.” 

 दसुऱया वदवशी मी मुांबईला बारा वाजला पोचलो. आठ 

वदवसाांनी मी मोकळ्या वातावरणात वर्फरत असल्यामळेुच की काय 

मी प्यायला सरुवात केली. भरपरू ढोसनूच मी नीताकिे गेलो तेव्हा 

चार वाजले असतील. 

 “नीता नावाची गोड़ मलुगी इथेच राहते काय ?” वतने दार 

उघिताच मी ववचारले.  

मला बघनू वतला खरच आनांद झाला होता.वकती र्फरक होता 

वतच्यात आवण रीटात.  

“ पवन, वकती वदवसाांनी उगवलास .”ती म्हणाली. 

“काय नीता, कसे काय चाललेय!” 

“ ह ेकाय पवन, ना र्फोन, ना पत्. मी वकती वाट बघते आह.े” 

वतने मला हाताला धरून आत नेले. त्याची गरज होतीच म्हणा. 

“मी र्फारच कामात होतो आवण काळजी करू नकोस मी उद्या 

सकाळपयंत थाांबणार आह.े” वतचा चेहरा आनांदाने उजळला. “ 

पवन, तझुे चालले तरी काय आह?े” 



एका माणसाचा खनू करून त्याला वववहरीत रे्फकला आह ेह े

थोिीच मी वतला साांगणार होतो. 

“माझी नोकरी सटुली नीता.” 

“ ओ, पवन!” 

“काळजीचे तसे कारण नाही. राकेश सरुतला गेला आह.े 

त्याच्यामळेु त्याला आता अांगरक्षक नको ऐवढेच. पण त्यामळेु 

सध्या मी बेकार आह.े” 

“तझुा काहीतरी प्लॅन होता. त्याचे काय झाले !” 

“सध्या तरी जैसे थे आह.े राकेशचे सरुतमधील काम 

झाल्याबरोबर मला पैसे वमळतील. थोिे थाांबावे लागेल एवढेच.” 

नीताने िोळे ववस्र्फारून माझ्याकिे बवघतले, “पण तझुा 

त्याच्यावर ववश्वास आह ेका पवन ? तो पैसे दईेल ?” 

“ का नाही, ज़रूर दईेल. जास्तीत जास्त मवहनाभर थाांबावे 

लागेल. नांतर आपण जाऊ.” 

“ खरच जायचे आपण ?”  

“अगदी खर. तर अवजबात काळजी करू नको. अगदी ररतसर 

लग्न करून आपण जाऊ.” 



“ केव्हा करायचे आपण लग्न ?” 

“ जरा मला वेळ द.े मला एक काम वमळणार आह.े” 

“ तोपयतं त ूइथेच थाांबणार आहसे ना?” 

 “ नाही, मला उद्या जावे लागेल. सध्या तर मला पैशाची गरज 

आह.े” 

“ वकती पावहजे. माझे सगळे तझुेच आह.े” 

“ सध्या तरी पन्नास हजार हवेत.”  

“अरे मग आपल्याला लवकर बँकेत जायला हवे.” ती 

म्हणाली व चके वलहू लागली.वलवहताना वतने अचानक ववचारले, 

“ रीटा कशी आह ेवदसायला?” 

“चाांगली आह!े” 

“सुांदर आह े?” 

“ वीस वषावपवूी असावी. मला कसे कळणार ? तेव्हा थोिीच 

मी वतला बवघतले होते !” 

“ म्हणजे ती वयस्कर आह े?” 

“ आता राकेशच साठीचा आह ेम्हणजे ती वनदान पन्नाशीची 

तरी असणारच.” 



“ चल, आपण बँकेत जाऊ.” 

नीतानी मला ताबितोब पैसे वदले. नांतर मी माझा ढोसण्याचा 

कायविम परत सरुु केला. आता तर काय चलती वर्फरती बँक बरोबर 

असल्याने मी र्फारच सटुलो होतो. 

“ पवन, आता परेु झाले. चल आपण जऊे या.” वतला मावहती 

असलेल्या एका चाांगल्याशा हॉटेलमध्ये आम्ही गेलो. वतथे पण मी 

दोन पेग हाणलेच. 

“ ती राकेशची सेिेटरी, आशा, वतला भेटला का एवढ्यात 

?” 

झाले, वजला मी ववसरायला बघत होतो वतचीच वहने आठवण 

करून वदली.  

“ नीता गप्प बैस. मेहरबानी करून त्या जािीचे नाव काढू 

नकोस.”तेवढ्यात जेवण आले. मी सरुवात करणार तेवढ्यात माझे 

सहज बाजलूा लक्ष गेले. 

 चार टेबलापलीकिे आशा बसली होती.  

 नांतर क्षणभर मला काहीच सचुले नाही. मी हळूच वतच्याकिे 

एक कटाक्ष टाकला. वतच्याबरोबर वतच्यासारखाच एक जािा 

बसला होता. वतचा भाऊ असावा . दसुरे कोण येणार वतच्या बरोबर 



म्हणा. तीपण इकिेवतकिे बघत होती. वतने आम्हाला पण एकदा 

बवघतले पण पणूव दलुवक्ष केले. पण दसुऱयावेळेस मात् नीताला बघनू 

ती चमकल्यासारखी वाटली. 

 एव्हाना आमचे जेवण अधववट झाले होते पण मी घामाघमू 

झालो होतो.  

“ पवन, तलुा बरे वाटत नाही का?” नीताने ववचारले. 

“होय नीता. चल आपण वनघयूा. मला अस्वस्थ वाटत आह े

!” मला आधार दते नीताने कसेबसे बाहरे आणले. नीताने एक कॅब 

थाांबवली व आम्ही फ्लॅटवर परतलो.  

 इतक्या वदवसानांतर प्रथमच मला राकेश स्वप्नात वदसला. 

त्याने त्याचा भयानक कोट घातला होता आवण त्यातनू पाणी 

वठबकत होते. तसेच त्याच्या मानेला बँिेज होते. त्याचा चेहरा मांद 

चांद्रप्रकाशात भयानक वदसत होता. माझ्यासमोर बसनू तो माझ्याशी 

बवुद्धबळ खेळत होता. तेवढ्यात अचानक ठकठक असा आवाज 

आला. “ लक्ष दवे ूनकोस, एखादा बेिूक असेल, वववहरीतनू बाहरे 

यायला बघणारा.” राकेश म्हणाला.पण आवाज र्फारच जोरात येत 

होता. 

 एक जोरदार वकां चाळी मारत मी उठून बसलो. मी पणूवपणे 

घामाघमू झालो होतो. नीता उठली व वतने लाईट लावला. 



“ वाईट स्वप्न पिले असणार पवन. वकती घाबरला आह े?” 

“ नक्कीच, मी एवढी प्यायला नव्हती पावहजे.” 

“ जाऊ द.े झोप आता.” 

पण मी रात्भर जागाच होतो. 

 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण १९ 

 

 

 मी हळूहळू राकेश एन्टरप्राईझेसच्या पायऱया चढू लागलो. 

मला कल्पना होती की आशाला भेटणे र्फारच धोकादायक होते. 

पण हा धोका पत्करणे मला भाग होते. एवढ्या चकुा झाल्याच 

होत्या अजनू एकानी काय र्फरक पिणार होता. मला बघायचे होते 

की नीताला वतने ओळखले की काय ते. जर ओळखले अशी माझी 

खात्ी पटली तर मी सरळ नीताबरोबर वतच्याच पैशानी सरळ पळून 

जायचे ठरववले होते. आशा पोवलसाांकिे जायच्या आत ह ेमी करू 

शकलो असतो. 

 यावेळेस टाईपरायटर थांि होता. आशा शाांतपणे र्फोनशेजारी 

बसली होती. ती बहुतेक राकेशच्या र्फोनची वाट बघत होती. 

वतच्या टेबलवर कसलेही पत्, पसारा काहीही नव्हते, ती 

वखिकीबाहरे बघत बसली होती. मी वतला म्हणालो, “ आशा, त ू

अजनूही इथेच आह?े काय चालले आह े?” 

“ तलुा काय पावहजे ?” वतचा चेहरा वनवववकार होता.  



मनातनू मला वतला ठार मारावेसे वाटत होते. ऑवर्फस वनमवनषु्य 

होते. मी वतला मारले असते तर दोनतीन आठविे कोणाला 

कळलेपण नसते. 

 त्याऐवजी मी वतच्याकिे नसुताच एकटक बघत बसलो. 

“इथनू चाललो होतो. म्हटले बघाव े काय चालले आह.े 

राकेशबद्दल तलुा काही कळले का? काल तलुापण तझु्या 

भावाबरोबर बवघतले होते.” 

“असशील.”तीच वनवववकार मदु्रा. 

“त ूमला नाही बवघतले ? मी तलुा हात केला होता !” 

“नाही. मी तलुा बवघतले नाही.” 

ती खोटे बोलत आह ेकी काय ह ेमला नीट ठरववता येत नव्हते 

पण जर वतने बवघतले असते आवण त्यातनूही नीताला ओळखले 

असते तर वतच्या िोळ्यात ववजयाची झाक नक्कीच वदसली 

असती. पण ती वनवववकार होती. मला थोिे हायसे वाटले. 

“मग काल बरोबर होता तो तझुा भाऊ होता काय ?” 

“ तलुा त्याच्याशी काय करायचे आह?े” 

“ काही नाही. मग मी ऐकले ते खरे आह ेकाय?” 



“ काय ऐकले ?” 

“ रीटा भेटली होती. ती म्हणत होती की राकेश एका तरुणी 

बरोबर पळाला म्हणनू !” 

“ त्याच्याशी तझुा काहीही सांबांध नाही.” कमीतकमी ती 

नाकारत तरी नव्हती. 

“ सांबांध नस ूद ेपण मी इथे काम करत होतो म्हणनू ववचारले. 

पण आता त ूयेथे एकटीच बसनू काय करत आह?े राकेशने तझुी 

काही व्यवस्था केली की नाही ?” 

“ काही केली नाही आवण आता चालता हो.” 

“ दहा वष ेत ूत्याच्याबरोबर काम केले आह.े तो तलुा एकदम 

वाऱयावर सोिून दईेल असे मला वाटत नाही. वमसेस राकेश म्हणत 

होती की वतच्याकरता त्याने काहीच पैसाअिका ठेवला नाही. पण 

तझुी गोष्ट वेगळी आह.े ती अचानक बारीक िोळे करून मला 

वनरखनू बघ ूलागली. 

“माझी गोष्ट कशी काय वेगळी आह े?” 

“ तलुा मावहती नाही ? राकेश व रीटाचे तो जाण्याच्या आधी 

भाांिण झाले होते. रीटाला मलू होऊ शकत नाही ह ेत्याला कळले 

होते. बहुतेक त्यामळेुच त्याने हा टोकाचा वनणवय घेतला. कदावचत 



दसुरी स्त्री तरी आपल्याला मलु दईेल असे त्याला वाटत असावे, 

ती खचुीत थोिीशी पढेु झकूुन बसली. माझ्याकिे रोखनू बघत वतने 

ववचारले,  

“त्यानी मला ह ेसाांवगतले नाही. रीटाला का मलु होणे शक्य 

नाही ?”  

“मी काय साांग ू? काही वस्त्रयाांना मलु नाही आवित. कदावचत 

वतला राकेश आवित पण नसेल. मला अांधकुशी पण कल्पना 

नाही. पण ती त्याला तसे ओरिून साांगत असताांना मी ऐकले 

आह.े” 

ती परत वखिकीबाहरे बघ ू लागली. मी तसाच रेटून परत 

म्हणालो, “ पण तो परत येईल असे तलूा पण वाटत नाही. खरे आह े

ना ?” 

“ खरे आह.े” 

“इतकीपण वनराश होऊ नकोस. कदावचत तो तलुा काही 

रक्कम पाठवेल.” 

 वतने काहीच उत्तर वदले नाही. 

“मी रीटाला साांवगतले की राकेशजवळ काहीच पैसा नव्हता. 

शेवटी काही झाले तरी तो एक मामलुी व्यापारी होता.” ह ेऐकताच 



मी जण ू काही वतच्या वमाववर बोट ठेवावे अशी ती कळवळली 

आवण म्हणाली, “ येथेच त ू चकुत आहसे. तो चाांगलाच पैसा 

बाळगनू होता.” 

“ त ू कशाला खपू पैसा म्हणते त्यावर ते अवलांबनू आह.े 

पररमाण बदल ूशकते. नक्की वकती ?” 

“ त्याच्याशी तलुा काय घेणे आह े?”  

“त ूवचिलीस. याचाच अथव तो एक सामान्य व्यापारी होता. 

इतका सामान्य की तलुा पण त्याची खात्ी नाही." 

ती सांतापाने लाल झाली. “त ूकधीही वमळव ूशकणार नाही 

हतका पैसा त्याच्याकिे होता.” 

“ माझ्या अांदाजाने तो र्फारतर पाचदहा लाखाचा पैसा बाळगनू 

होता.” 

“ तो दहा कोटीच्या वर पैसा बाळगनू होता. त्यातले एक कोटी 

तो मला दणेार होता. मी जे काही त्याच्याकरता इतकी वषव काम 

केले त्याचा मोबदला म्हणनू एक कोटी मला दणेार होता आवण 

आता माझ्याजवळ एकपण पैसा नाही.” 

“ इतका पैसा तो काही बरोबर घेऊन दशे सोिू शकत नाही. 

तलुा मावहतीच असेल की त्याने पैसे कुठे ठेवल े असतील. का 

स्वतःकरता त्यातले काढून घेत नाही? ”  



आता ती रिायला लागली होती.  

 िोळे पसुताांना वतने रुमालामागे आपला चेहरा लपवला. “ 

त्यानी त्याचे वहरे खरेदी केले होते. आता चालता हो!” 

मी माझा श्वास रोखनू धरला. अजनू थोड़े असेच रेटून 

बोलल्यास मला पावहजे ती मावहती वमळणार होती. “काहीतरी 

बोल ू नकोस. तो वहरे कसे बाहरे नेणार ? तो स्वतःच्या 

सावलीलापण घाबरायचा.पकिल्यास पांधरा वषे खिी र्फोिायला 

गेला असता. एवढा काही तो धािसी नाही.” 

“ त ू त्याला मखूव समजायची चकू करत आहसे.” ती 

वकां चाळली. ती सांतापाने लाल झाली होती. िोळ्यातनू पाणी वाहत 

होते. “ गेली दहा वषे तो सरुतेला वहरे न्यायचा व आणायचा. वहरे 

त्यानी त्याच्या कोटच्या बटणाांमध्ये लपवले होते.” 

माझे जसे हृदय थाांबले. मी पाांढरार्फटक पिलो. कोटची बटणे 

सोिून बाकी सवव भाग आम्ही तपासला होता. बटणे, जािी, मोठी 

बटणे, सहा समोरच्या बाजलूा, सहा आत आवण चार प्रत्येक 

बाहीवर. 

“ र्फारच हुशार, खरच र्फारच हुशार !” माझा आवाज मलाच 

ओळख ूयेईना. 



 “ होताच तो हुशार! आता चालता हो. परत येथे येऊ नकोस 

आवण यापासनू दरू रहा.” 

 “ ठीक आह.े त ूम्हणते तसेच मी वागेन.” मी दाराकिे जात 

म्हणालो. “ पण गिु लक, तलुा त्याची गरज आह.े” मी जाईपयंत 

ती रित होती. 

 मी बाहरे जाऊन शेजारच्या बारमध्ये बसलो. मला भयानक 

धक्का बसला होता. मला ववचार करायला वेळ पावहजे होता. जे 

काही करायचे होत ेते मला लवकर करायचे होते. सववप्रथम रीटा 

घराबाहरे चारपाच तास तरी राहील अशी यकु्ती करायला पावहजे 

होती. नांतर वनदान शांभर रु्फट खाली सोिण्यासाठी गळ व दोर, 

त्यानांतर कोट परत वर काढणे, तसेच त्याची बटणे काढून माझ्या 

कोटावर वशवणे. त्यानांतर नीता बरोबर पसार होणे. नांतर सरळ 

वदल्ली, असे मी ठरववले. 

 माझा ववश्वासच बसत नव्हता की आशाने वहऱयाांचा 

ठावठीकाणा रागाच्या भरात का होईना पण साांवगतला. बहुतेक 

राकेशबद्दलची मी साांवगतलेली कथा वतला पटली असावी. कोट 

वववहरीत रे्फकल्याबद्दल मी स्वतःलाच दषूणे दऊे लागलो. नांतर मी 

नीताला र्फोन लावला. 

“ओ पवन, मी तझुाच ववचार करीत होती.” 



“ एक शब्दही बोल ूनकोस. मी काय साांगतो ते नीट ऐक. मला 

वाटत आह ेकी राकेशचा िील पणूव झाला आह.े त ूवदल्लीची दोन 

वतवकटे काढून ठेव. तसेच तझुी पण सवव आवरासावर करून ठेव.” 

“ पण इतक्या लवकर सगळे कसे करणार? माझे कॉन्रक्ट 

चाल ूआह.े मला ररतसर नोटीस द्यायला पावहजे.” 

“ ह ेतर र्फारच वाईट झाले म्हणजे मला एकट्यालाच जाव े

लागणार असे वदसते. या जास्तीत जास्त या आठवि्याच्या 

शेवटपयंत मी थाांब ूशकेन. त ूपावहजे तर नांतर ये.” 

“पण,” 

“ ह ेबघ, आह ेह ेअसे आह.े” 

“ठीक आह,े मी तयारी करते.” 

“छान, फ्लॅटचीपण काळजी करू नको.काय वमळेल त्याची 

वतवकटे काढ. पैसे सध्याचे तझु्याजवळचे वापर.”  

“ पवन,काही झाले आह ेकाय ? त ूकशात अिकलास तर 

नाही ?” 

“ काही झाले नाही आवण त ूअजनू शांका काढू नकोस.” 

“ पण ह ेजरा घाईत होते.”  

“ तलुा माझ्याबरोबर यायचे आह ेकी नाही ?” 



“ मग मी साांगतो तसेच कर.” आवण मी र्फोन खाली ठेवला. 

 सायांताराला मी तीनच्या समुारास पोचलो. मी कार गॅरेजमध्ये 

ठेवेपयंत रीटा मला वदसली पण नाही. चकू माझी होती. मी वतला 

एक साधा र्फोनपण केला नव्हता. मी हॉलमध्ये प्रवेश केला तेव्हा 

ती सोफ्यावर बसली होती. 

“ त ूपरतल्याबद्दल मला आचयव वाटते !” 

“ वाटू द े आवण आल्याबरोबर सरुवात करू नको.मी र्फोन 

करायचा प्रयत्न केला पण लागला नाही.” 

“ अजनू खोटे बोल ूनको.” 

“ सॉरी.मी पैशाच्या वववांचनेत होतो. मला वाटले होते त्यापेक्षा 

जास्त कटकटीचे काम होते ते.” 

“ म्हणजे तलूा पैसे वमळाले नाहीत ?” 

“ नाही. वमत् भेटलाच नाही. सकाळी परत त्याला गाठायचा 

प्रयत्न केला. तरीपण काही यश आले नाही !” 

“ म्हणजे त ूहात हलवत परत आला " ती वतरस्काराने हसली. 

“ तझु्या मैत्ीणीशी त ू नीट वागला असता तर वतनी पैसे वदले 

असते.” 

“ आपण भरपरू अिचणीत आहोत त्याचा ववचार कर आवण 

र्फालत ूबिबि बांद कर.” 



ती तािकन उठून उभी रावहली. “ त ूनांबर एकचा खोटारिा 

आहसे.” 

“ बस कर. त ूकल्पना करत आह ेतसे काहीही झाले नाही. मी 

खरच पैशाच्या मागे होतो.” 

“ सांपणूव वदवसभर आवण रात्ीपण ?” 

“ तसे समज आवण मला एकटा सोि !” ती तशीच रागाने 

माझ्याकिे बघत रावहली. थोि्या वेळाने त्यातला र्फोलपणा वतच्या 

लक्षात आला असावा. 

“ जर मला कधी खरे कळले ना तर ..” 

“ मावहती आह,े मावहती आह.े आता पैशाबद्दल काय करायचे 

ते ठरव !” 

“ त्या नवीन नोटा वापरू.” 

“ नको, आशाला सांशय येईल, इतके वदवस त ू वतला पैसे 

मागत होती आवण आता मागणे बांद करशील तर वतला अजनूच 

सांशय येईल.” 

“ मग राकेशला वववहरीतनू बाहरे काढ आवण वहरे शोध.” 

“ माझी पक्की खात्ी होत नाही तोवर मी ह ेकरणार नाही. रीटा 

वहरे तचू शोधनू काढू शकतेस.” 

“ ते कसे ?” 



“ आशाला भेट, तझुी दशा वतला वीट येईपयंत ऐकव. 

कदावचत ती काही साांगेल. नवीन नोटापण कोटात वमळाल्याचे साांग 

म्हणजे नांतर आपण त्या तरी वापर शकू. ती माझ्याकिे एकटक 

बघत रावहली, "ठीक आह.े मला वाटते ह ेकरून बघायला हरकत 

नाही.” 

सांध्याकाळी मी माझ्या खोलीत गेलो. दार उघिल्याबरोबरच 

रीटाने माझ्या खोलीची पणूव तपासणी केल्याचे माझ्या लक्षात 

आले. सवव वस्तूांची जागा बदलली होती. 

मी दार बांद केले व जेथे पासवल लपवनू ठेवले होते ती जागा 

तपासली. 

पासवल तेथे नव्हते. 

-----------------------*----------------------- 

  



प्रकरण २० 

  

 

मला वाटले होते रीटा सकाळी लवकर जाईल. पण ती बारा 

वाजेपयंत गेलीच नाही. लवकर जाण्यात अथव नाही म्हणनू उशीरा 

जाऊन, आशाशी बोलनू लगेच परतेन असे ती म्हणाली. मी वतच्या 

जाण्याचीच वाट बघत होतो. न राहवनू शेवटी मी वतला म्हणालो, 

“ रीटा ,लोकल पकिायची असेल तर तलुा घाई करायला हवी.” 

“ मी जावे अशी तझुी र्फारच इच्छा वदसते.” ती म्हणाली, “ 

मला अजनू एक तास तरी लागेल.” 

“ जेवढा उशीर होईल तेवढा ....” पढेु काय बोलावे ते मला 

सचुले नाही.  

“ जा, त ूतझुे काम कर. उगाच माझ्या मागे लाग ूनको.” ती 

म्हणाली. 

मनाशीच ववचार करताांना मला वाटत होते समजा कोटाऐवजी 

राकेशलाच गळ अिकला तर. शहारा येऊन मी हा ववचार 

झटकला. 



सािेअकराच्या दरम्यान रीटा तयार होवनू बाहरे आली. मी गेट 

उघिले. 

“ मी पाचपयंत परत येईन.” म्हणजे माझ्याजवळ पाच तास 

होते.  

“ रीटा, काम करूनच ये.” 

वतने इांवजन सरुु केले. “जरूर. त ू काही नवीन उद्योग करू 

नकोस ?” मी कसाबसा हसलो. 

“ इथे काय करणार ?” 

“ दधूवाला येईल. दधू घेवनू ठेव.” 

“ओके. गिु लक अँि गिु बाय.” 

“ गिु बाय.” 

‘गिु बाय र्फॉरएव्हर.’ मी मनात म्हणालो. 

 कारचा आवाज कमी झाल्याबरोबर मी अिगळीच्या खोलीत 

पळत गेलो. पटकन मी वतथे मी मुांबईहून येताांना आणलेला गळ व 

दोरी जेथे लपवनू ठेवले होते तेथनू बाहरे काढले. ते घेऊन पळतच 

मी वववहरीपाशी गेलो. दधूवाला यायला अजनू अधाव तास होता. 

नवशबाने जर साथ वदली तर तेवढ्या वेळात पणूव काम होऊ शकत 

होते. काही क्षण मी वववहरीतल्या शेवाळ असलेल्या पाण्याकिे 



एकटक बघत रावहलो आवण माझ्या पोटात ढवळून आले. 

अचानक पाण्यातनू एका बेड़काने उिी मारली. मी भयानक 

दचकलो, भीतीने नखवशखाांत घामाघमू झालो आवण पळत घराकिे 

परतलो. मी एक लाजव पेग बनवला व गटगट प्यालो. मी 

अिगळीच्या खोलीतनू एक जाळी काढायला वापरणारा लाांब 

काठीचा झािू शोधला व परत वववहरीकिे वनघालो तेवढ्यात 

दधूवाल्याच्या गािीचा आवाज आला. म्हणनू परत थाांबलो. 

 नांतर हळूच कानोसा घेतला, सवव शाांत होते. मी वववहरीपाशी 

पोचल्यावर लाांब काठीच्या झािूने बेिूक हाकलला.नांतर हळूच 

गळ दोरीच्या टोकाला बाांधनू आत सोिला. तेवढ्यात मागनू 

आवाज आला, “ हलॅो, काय चाललेय ?” 

मी ज्या वस्थतीत होतो तसाच वथजलो . कोण आह ेह े पण 

बघण्याचे पण माझ्यात धैयव नव्हते.  

“पाण्याचा वकती घाण वास येत आह.े काहीतरी करायला 

पाहीजे.” मी हळूच मागे बवघतले,तोच इलेवक्रवशयन होता. 

माझ्यापासनू आठ दहा रू्फट अांतरावर उभा राहून माझ्याकिे एकटक 

बघत होता. 



“ सॉरी, मी तलुा दचकवले. मी घराची बले वाजवली, कोणी 

दार उघिले नाही. कोणी वदसते का ह ेबघण्यासाठी मागे आलो, तर 

त ूवदसला.” 

मी काही बोललो नाही. माझा घसा कोरिा पड़ला होता. जीभ 

टाळूला वचकटली होती.  

“काहीतरी पाण्यात पिले आह े?” मी कसाबसा हो म्हणालो. 

“ जरा साांभाळून बाबा. हा वास र्फार धोकादायक असतो. 

असल्या पाण्यामळेु साथीचे रोग होव ूशकतात.” 

“ मला कल्पना आह.े” 

त्याला जरा अस्वस्थ वाटू लागले. माझी अवस्था त्याला 

शांकास्पद वाटू लागली. 

“ काही गिबि नाही ना ?” 

 “ काही नाही. तमु्ही अचानक आल्याने मी दचकलो 

एव्हढेच.” 

“ मला वाटलचे तसे. मी तसे करायला नको होते. या वववहरीत 

कोणी कुत्ा जरी मारून टाकला तर मला आचयव वाटणार नाही. मी 

वदल्लीला होतो तेव्हा...” त्याची टकळी सरुू झाली, 



मी पणूवपणे दगि होऊन ऐकत होतो. तेवढ्यात तो वववहरीत 

िोकावला.  

“ अरे इथे तर एक बेिूक वदसत आह ेआवण हा गळ तझुा आह े

?” मी काही बोलायच्या आत त्याने 

गळाला एक वहसका पण वदला, " अरे गळाला काहीतरी 

अिकलेले वदसते. बरेच जि वाटते .” 

 मी त्याच्या हातनू दोरी ओढून घेतली. माझ्या थांिगार 

हाताच्या स्पशावने तो दचकून थोिा मागे सरकला. 

 “ तमु्हाला काय पावहजे ?” मी ववचारले. तर माझ्याकिे 

चकीत होऊन बघ ूलागला. 

 “ ह ेबघा मी कामात आह.े तमु्हाला काय पावहजे ते साांगा.” 

मी म्हणालो. 

 “ मला साहबेाांना भेटायचे आह.े” 

“ दोघेही सरुतला गेले आहते.” 

“ खरच ? मी मॅिमला सकाळी गावात बवघतले.” 

“ तेव्हाच ती सरुतला जात होती.” 



“ मला भेटणे जरुरी होते. बोिव तयार आह ेकें व्हा बसवायचा 

ते साांगा आवण थोिा ऍिव्हान्स पावहजे होता.” 

मी मकुाट्याने पाचशेच्या दोन नोटा त्याला वदल्या. 

“ अरे वा. पण मॅिमला जरूर साांगा की आलो होतो.” 

“ जरूर साांगेन. आता मला माझे काम करू द्या.” मी 

त्याच्यावर ओरिलो. 

“ अरे हो बाबा. जरा नीट साांग की.” असे म्हणनू तो गेला. 

 गळ खरच र्फार घट्ट अिकला होता. जसजसा मी तो 

ओढायचा प्रयत्न करत होतो तो आणखीनच घट्ट व्हायचा. मला 

खात्ीने वाटू लागले की गळ बहुतेक राकेशलाच अिकला 

असावा. हताश होऊन मी दोरी सैल सोिली व थोिावेळ थाांबलो. 

मला त्याला तर बाहरे काढायचे नव्हते. 

 थोि्यावेळाने गळ थोिा सैल झाल्याचा आवाज आला. मी 

एक जोरदार झटका वदला व गळ सटुा झाला. परत मी ती ठरावीक 

जागा सोिून वववहरीत जवळपास अधाव तास गळ वर्फरवीत बसलो. 

नांतर कशालातरी गळ लागल्याचे मला जाणवले. मी परत गळ मागे 

पढेु असा वर्फरवला. त्याचे काटे अिकल्याचे पण मला जाणवले. 

नांतर हळुवारपणे मी दोरी वर खेच ूलागलो. 



 दहा वमनीटाांनी राकेशचा सपु्रवसद्ध कोट वववहरीबाहरे आला. 

 तोपयंत दोन वाजले होते. मी कोट घरात नेऊन 

वकचनटेबलवर नीट अांथरला. त्याांची सगळीली बटणे उपसनू 

काढली. सवव वमळून बारा मोठी व आठ छोटी बटणे होती. नांतर मी 

कोट घिी घालनू खचुीवर ठेवला व बटणे टेबलवर ठेवली. 

 माझे हात थरथरत होते. तरीपण कसाबसा मी एक नटिॅकर 

शोधला. एक बटण त्यात धरले व जोरदार दाब वदला . बटण उिून 

टेबलाखाली पिले. स्वतःलाच वशव्या घालत मी ते परत उचलले 

व यावेळेस नीट दाब दवेनू र्फोिले. आतमध्ये काहीही नव्हते. 

एकामागे एक मी सवव बटणे तोिली. कोणत्याही बटणात एकपण 

वहरा नव्हता.  

 आशाने मला बनववले होते. वतने लावलेल्या सापळ्यात मी 

अलगद सापिलो होतो. राकेशचे काहीतरी बरेवाईट झाले असावे 

असा वतने अांदाज केला असावा. नाहीतर मला असे वतने का 

साांवगतले असेल ? साधा तकव , वजथे राकेश असेल वतथे त्याचा कोट 

असणारच.  

 कोणत्याही क्षणी ती पोलीस घेऊन येण्याची शक्यता होती. 

 मी माझ्या खोलीत धावत गेलो. माझे सामान व त्या नव्या 

नोटा मला घ्यायच्या होत्या. मी भराभर सटुकेसमध्ये कपिे कोंबत 



असताांना मागे आवाज आला. रीटा दारात उभी होती. वतच्या चेह-

यावर छद्मी हास्य होते व हातात राकेशचे ररव्हॉल्व्हर. 

“ हलॅो पवन.” 

काय बोलावे ह ेमला सचुेना. मला ती मारणार ह ेतर स्पष्टच 

वदसत होते. 

“अवजबात हल ूनकोस. तलुा आशाने बनवले. खरे ना ? वतने 

साांवगतले की वहरे बटणात आह ेआवण त ूर्फसलास. मला बघायच े

होते की त ू कोट कसा काढणार आह े ते. तलुा वाटले की वहरे 

वमळाले म्हणजे आपण पसार होऊ आवण मी हात चोळीत बसेल. 

आशा आवण आशापेक्षा मी तलुा असेच जाऊ दईेल असे तलुा कसे 

वाटले ? मला सकाळीच शांका आली की मी मुांबईला जावे, 

आशाशी बोलावे यासाठी त ू इतका उतावीळ का झाला आह े

म्हणनू मी कार कोपऱयावरच पाकव  केली आवण त ूकाय करतो ह े

बघण्यासाठी परतली. तझुा कोट काढण्याचा त्ास मी वाचव ू

शकली असती पण म्हटले होऊ द ेतझुे समाधान.” 

“ ह ेबघ, रीटा.......” 

“ गप्प बैस पवन आवण अवजबात हल ू नकोस. वहरे 

माझ्याजवळ आहते. ऐकू आले ? मला ते वमळाले. ते त्या 

कट्यारीच्या मठुीत होते. होय तेच पासवल जे त ू कापेटखाली 



लपवले होते. कट्यार माझी असल्याने ती कशी उघिायची ते मला 

मावहती होते.”  

मी कसाबसा बोललो, “ रीटा, ते आता तचू ठेव. मी तलुा परत 

त्ास दणेार नाही. मला जाऊ द.े” 

“ नाही. आता त ूमलाच काय कोणालाही त्ास दऊे शकणार 

नाही कारण आता त ूपण राकेश बरोबर वववहरीच्या तळाशी जाणार 

आहसे. मी र्फक्त त्याकरताच परत आली आह.े त ूजर ती कट्यार 

तझु्याजवळ ठेवली नसती तर मी तलुा काही केले नसते. राकेशने 

तोच धाक दाखवनू मला ब्लॅकमेल केले म्हणनू मी त्याला सांपवले. 

नांतर त ूपण तेच करणार होता म्हणनू तलुा पण सांपवले पावहजे.” 

 तेवढ्यात मागच्या दाराकिून बटुाांचा आवाज आला. रीटाने 

दचकून मागे बवघतले. 

 मी उिी मारून वतच्या हातातले ररव्हॉल्व्हर उिवले. पण वतने 

लपवलेली कट्यार काढली व माझ्यावर वार केला. जांगली 

जनावराांसारखी आम्ही झटापट केली. शेवटी मी एक जोरदार 

धक्का वदला त्यासरशी ती जवमनीवर पिली. ‘ रीटा, त ू असेच 

वबपीनला मारले. आता गाठ माझ्याशी आह े !’ असे म्हणनू मी 

तसेच वतच्यावर तटूुन पिलो. पण तरी वतच्या हातात कट्यार 



होतीच. शेवटी वतने जोरदार वकां चाळण्याकरता तोंि उघिताच मी 

वतच्या गळ्यावर दाब वदला.  

 अचानक दारापाशी बटुाांचा आवाज आला व कोणीतरी लाथ 

मारून दार उघिले. 

मी रीटाला सोिून ररव्हॉल्व्हरकिे हात केला पण माझ्या 

हातावर मनगटावर बटुाचा पाय पड़ला. 

क्षणाधावत सगळीकिे पोलीस वदस ूलागले. 

 आम्ही दोघेही सोफ्यावर जवळजवळ बसलो होतो. दोन 

पोलीस आमच्या बाजलूा उभे होते. एक साध्या वेशातला 

अवधकारी माझ्याजवळ उभा होता. आशा वखिकीत उभे राहून 

रित होती.  

आम्ही कोणीही चकार शब्द बोलत नव्हतो. 

आम्ही ते राकेशला वववहरीतनू कें व्हा बाहरे काढणार याची 

वाट बघत होतो. जोवर प्रेत वमळत नाही तोवर ते आमच्यावर 

कसलाही आरोप ठेव ूशकत नव्हते म्हणनू आम्ही वाट बघत होतो. 

वमवनटामागे वमवनटे जात होती. घि्याळाची वटकवटक तेवढी 

ऐकू येत होती.  



 टेबलावर कट्यार पिली होती आवण वतच्या बाजलूा आठ 

सुांदर वहरे. मी त्याच्या करता एक खनू केला होता आवण आता मला 

त्याांच्याकिे बघणे पण नकोसे वाटत होते. आशा सतत रित होती. 

कोट ओळखल्यापासनू वतचे रिणे काही थाांबत नव्हते. 

 अजनू काही वमवनटे गेली. बाहरेून कोणाचातरी ओरिण्याचा 

आवाज ऐकू आला. साध्या वेषातला पोलीस जरा हालला. तेथे 

एकदम शाांतता पसरली. नांतर एक पोलीस कॉन्स्टेबल आत आला. 

त्याचा चेहरा पाांढरार्फटक पिला होता. 

“ सर, दोन वमवनटे बाहरे येता काय?” साध्या वेशातील 

अवधकारी त्याच्या मागे गेला. 

मला जाणीव झाली की आता सवव काही सांपले आह.े  

-------***-------  



  

  

जगवदश खाांदवेाले: एक उत्कृष्ट लेखक 

जगवदश खाांदवेाले याांची ई सावहत्यवर प्रकावशत पसु्तके.  
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ई साहित्य प्रहिष्ठानच ेि े१४ व ेवर्ष.  

जगदिश खाांिवेाल ेयाांच ेि ेपाचव ेपसु्िक.  

जगवदश खाांदवेाल ेयाांच्या कथा वास्तवाशी जववळक साधणाऱ या, 

मनोरांजक आवण वैववध्यपणूव असतात. त े वलवहतात कमी. पण ज े

वलवहतात त े सकस, जोमदार, आवण भरीव असते. त्यामळेु त े

वाचकाांच्या मनाची पकि घेत.े त्याांच्या पसु्तकाांवर असांख्य वाचकाांचा 

प्रवतसाद येतो आवण त्यात एक गोष्ट आवजूवन साांवगतली जात.े ती 

म्हणजे “तमुचे पसु्तक हातात घेतल्यावर पणुव केल्याखेररज खाली ठेवता 

येत नाही”. त्याांच्या पसु्तकाांना भरपरु मागणी आह.े पण त े अत्यांत 

मेहनतीने वलहीलेली आपली पसु्तके ई सावहत्यच्या माध्यमातनू 

जगभरातील वाचकाांना ववनामलू्य दतेात.  

अस े लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असत.े आवण त्यातनू 

कसलीही अवभलाषा नसते. िरवठी भवरे्षच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर 

र्र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू 

आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर ई सावहत्यवर वदनानाथ मनोहर(४ 

पसु्तके), शांभ ू गणपलुे (९पसु्तके), िॉ. मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. 

वसांत बागलु (२०), शभुाांगी पासेबांद(१४), अववनाश नगरकर(४), िॉ. 

वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३४), अनील वाकणकर (९), 

फ्रावन्सस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावण(े९), अनांत पावसकर(४), मध ू

वशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांच ेमहाभारत), श्री. ववजय 



पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथव), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), 

सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पसु्तके), ववनीता दशेपाांिे (७) 

उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी दशेमखु (५), िॉ. सजुाता चव्हाण (११), 

िॉ. वषृाली जोशी(२९), िॉ. वनमवलकुमार र्फिकुल े (१९), CA पनुम 

सांगवी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर (१३), अांकुश वशांगािे(१६), आनांद 

दशेपाांिे(४), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण 

र्फिके(४) स्वाती पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. 

दशेपाांिे(५), वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(३), 

अरुण कुळकणी(८), जगवदश खाांदवेाले(५) पांकज कोटलवार(५) िॉ. 

सरुुची नाईक (३) िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(४), रामदास 

खरे(३), असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव 

द्ववरे आपली पु् तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यमतुी ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य 

र्कृ्ष जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा र्फिकर्ील यवची आम्हवलव 

खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ 

आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव 

व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहते. आशि यव सर्वंचव 

सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

आशि ग्रांर्ोपजीशर्ये । शर्िेर्षीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 


