डेडली मीट िंग्ज
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे प्रकाशन कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

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

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

डेडली मीट िंग्ज

सूरज काशिनाथ गाताडे
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या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरशित असून
पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंिाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, शचत्रपट ककिं र्ा
इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे
तसे न के ल्यास कायदेिीर कारर्ाई िोऊ िकते .
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection
in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording
and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such
works. Although an author’s copyright in a work is recognised even
without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.
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©esahity Pratishthan®2019
• शर्नार्ूल्य शर्तरणासाठी उपलब्ध .
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू िकता .
• िे

ई

पुस्तक

र्ेबसाईटर्र

ठे र्ण्यापुर्ी

ककिं र्ा

र्ाचनाव्यशतररक्त कोणतािी र्ापर करण्यापुर्ी ई साशित्यप्रशतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यकआिे .

र्नोगत
नर्स्कार र्ाचनप्रेमर्िंनो,
नमरकार, स्क्मर र वाघ परत आलाय दोन
नव्या कथा घेऊन. यावेळी लघुकथा आहेत, पण मला
आशा आहे, की वाचकािंचा स्क्हरमोड नाही होणार.
स्क्मर र वाघ यावेळीही स्क्ततकाच आनिंद देऊन जाईल,
पण काही गहन स्क्वषयािंवर चचास पण करे ल...
आशा आहे आपण स्क्मर र वाघला यावेळीही स्क्ततकिं च प्रेम द्याल जेवढिं
पूवीच्या 'डेथ स्क्वल' व 'अ हेवी प्राईझ्' वेळी ददलिं. काही चुका अर्तील, तर जरूर
कळवा ज्या योगे चूक र्ुधारून कथा दुरुरत करता येतील... धन्सयवाद!
कृ पया कथािंचा आरवाद घ्यावा ही वविंनती...
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सूरज गाताडे यािंची ई साशित्यर्र प्रकाशित ६ जबरदस्त पुस्तके :

कृ पया िी पुस्तके सुद्धा र्ाचून आपल्या प्रशतक्रिया र् सूचना कळर्ा...
अनेक धन्यर्ाद...
सुरज गाताडे
mob.no – 9890137797

सरू ज गाताडे याचां ी प्रकाशित पस्ु तके
द डेथ ऑफ वलिंकन्सर्् मदर (र्ायिंट दफक िाईम स्क्िलर)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_of_lincolns_mother_suraj_gatade.pdf

डेथ स्क्वल (स्क्मर र वाघची पस्क्हली कथा - र्ायिंट दफक र्ायकॉलॉजीकल िाइम स्क्िलर)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_will_suraj_gatade.pdf

दे दकरड् बाय स्क्मर ेक (रोमँट क कॉमेडी/ट्रॅजेडी)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kiss_surajgatade.pdf

द पॅरार्ाइ (र्ायन्सर् दफक्शन)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parasite_suraj_gatade.pdf

फ्लेम (म्युस्क्र्कल - फॅ न्स र्ी/र्ायकॉलॉजीकल/ट्रॅजेडी/लव र ोरी या चार स्क्वस्क्वध कथा प्रकारािंचा कथा र्िंग्रह)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/flame_suraj_gatade.pdf

अ हेवी प्राइझ (रहरय: स्क्म. वाघ र ोरी) : र्ुरज गाताडे
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahp_suraj_gatade.pdf
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आभार
नेिर्ीच र्ोलाची साथ क्रदल्याबद्दल सुनील सार्िंत सर आशण ई साशित्य टीर्चे अनेक आभार.
आशण र्ाचकािंनािी खूप सारे धन्यर्ाद. नेिर्ीच आपल्या प्रशतक्रियािंनी सतत
कािी चािंगलिं करण्यासाठी आपल्या प्रेर्भऱ्या िब्दािंनी प्रोत्सािन क्रदल्याबद्दल र्ी
र्ाचकािंचा अपररशर्त ऋणी आिे...
कािी चुका असतील, तर नक्की कळर्ा. आपल्या सूचना आशण प्रशतक्रियािंच्या
प्रतीिेत...

या कथेचा आपण आनिंद घ्याल अिी आिा करतो...!
सूरज कािीनाथ गाताडे.
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रा. पेठ वडगािंव, ता. हातकणिंगले, स्क्जल्हा - कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६
११२
ई-मेल आडी

- surajgatade26@gmail.com

मोबाईल व व्हॉट्र्ऍप - 9890137797
फे र्बुक

-

http://www.facebook.com/suraj.gatade.140
इन्सर ाग्राम

-

http://www.instagram.com/surajgatade26

शर्स्टर र्ाघर्र प्रेर् करणाऱ्या आशण त्याहूनिी सर्ाजार्र प्रेर्
करणाऱ्या सर्ाांना अपवण -

"अ शर्टटिंग"
- शर्थ शर्स्टर र्ाघ!

लेखक - सूरज काशिनाथ गाताडे.

1.

शर्स्टर र्ाघचे घर. क्रदर्स... क्रदर्स असूनिी त्याचे घर अनाकलनीय गूढ िािंततेत
र्सलेलिं असल्यासारखे र्ाटते. का कोणास ठाऊक; पण र्ाटते...

आत, र्ाजघरात शर्स्टर र्ाघ लँडलाईनर्र बोलत िोता...

शर्स्टर र्ाघ : िािं इन्स्पेक्टर, सुशजत प्रभाकर यािंच्या के सर्ध्ये र्ापरण्यात आलेलिं र्डवर र्ेपन तुम्िी
र्ाझ्या घरी घेऊन येऊ िकता?

पलीकडू न इन्स्पेक्टरचा आर्ाज...

इिं स्पेक्टर: काय झालिं शर्स्टर र्ाघ? कारण के स तर आधीच क्लोज झाली आिे. र्ग तुम्िी ती परत
रर-ऑपन का करू इशच्िता?

शर्स्टर र्ाघ: सुशजत यािंच्या पत्नी काल र्ाझ्याकडे येऊन गेल्या. र्ी या के सची फे र तपासणी
करार्ी अिी त्यािंची इच्िा आिे. र्ला र्ाटतिं तुम्िालािी आनिंद िोईल. तुम्िी दोघे खूप
चािंगले शर्त्र िोता...

इन्स्पेक्टर: िो नक्कीच. पण र्ी आत्ता सुट्टीर्र आिे. पण र्ी एक कॉन्स्टेबल पाठर्तो.

शर्स्टर र्ाघ: शललज, िक्य असेल, तर तुम्िीच या. कािी र्ित्त्र्ाच्या गोष्टी शडस्कस करायच्यायत.

इन्स्पेक्टर: अिं... ओके . र्ी अध्याव तासात पोिोचतो.

शर्स्टर र्ाघ: रठकाय. र्ाट बघतोय.

इन्स्पेक्टर येईपयांत शर्स्टर र्ाघ दोघािंसाठी चिा बनर्ू लागला. इतक्यात डोअर बेल
र्ाजली. र्ाघ दरर्ाजा उघडण्यास गेला.

शर्स्टर र्ाघ इिं स्पेक्टरला सोफ्याकडे घेऊन आला. र्ध्ये टी-पॉयर्र बरीच कागदिं,
कािी फोटो शर्खुरलेले पडले िोते.
शर्स्टर र्ाघ: शललज बसा.
इन्स्पेक्टर: िो. थँक्स. (बसला) िे घ्या तुर्चिं र्डवर र्ेपन.
इन्स्पेक्टरने पॉशलशथन बॅगर्ध्ये गुड
िं ाळलेला िथोडा टी-पॉयर्र ठे र्ला.
शर्स्टर र्ाघ: (िथोडा िातात घेतला) र्ाझिं?
इन्स्पेक्टर: म्िणजे, तुम्िी र्ागर्लेलिं.
शर्स्टर र्ाघने शस्र्त के लिं. आशण काळजीपूर्क
व त्या िथोड्याचिं शनरीिण करू लागला.
शर्स्टर र्ाघ: (आठर्ल्या सारखे) आि! र्ी शर्सरलोच िोतो. (उठला) एक शर्शनट.
इन्स्पेक्टर: काय?
शर्स्टर र्ाघ: र्ी आपल्यासाठी चिा के ला िोता. घेऊन येतो.
र्ाघ िथोडा खाली ठे ऊन क्रकचनर्ध्ये गेला.
क्रकचनर्ध्ये, शर्स्टर र्ाघ गॅस स्टोव्िपािी आला. तो चिा कपािंत ओतून बािेर घेऊन
गेला.
बािेर, शर्स्टर र्ाघ ट्रे टी-पॉयर्र ठे र्ला. इतक्यात, इन्स्पेक्टर टी-पॉयर्रील कागदिं
घेऊन पाित बसलेला िोता. शर्स्टर र्ाघने ट्रे टी-पॉयर्र उर्वररत कागदािंर्र ठे र्ला.

इन्स्पेक्टर: (कागदािंर्ध्ये पाित) काल पासून बरे च पुरार्े गोळा के लेत की तुम्िी?

शर्स्टर र्ाघ: काल पासून नािी. तुर्च्या सोबतच इन्र्ेस्टीगेिन करत असताना तुर्च्याकडच्या
पुराव्यािंच्या कॉपीज र्ाझ्याकडे घेतल्या िोत्या त्याच आिेत या.
इन्स्पेक्टर: (कागदिं खाली ठे र्ली) ओि!
शर्स्टर र्ाघ: (अिंगल
ु ीशनदेि करत) शललज ते पेपसव साइन करा.
इन्स्पेक्टर: (एक फाईल िाती घेतली) कोणते िे?
शर्स्टर र्ाघ: िो.
इन्स्पेक्टर: का?
शर्स्टर र्ाघ: ते र्ाझ्या रे कॉडवसाठी आिे. त्यात शलशिलिंय, की तुम्िी र्ला र्ित्त्र्ाचे पुरार्े
िाताळण्याची र् पसवनल इन्र्ेस्टीगेिन करण्याची परर्ानगी देत आिात. उद्या र्ला
कािी प्रॉब्लेम्स नकोत म्िणून.

इन्स्पेक्टरने पशिले पण र्ाचले. आशण दुसरे र्ाचण्यासाठी पान पलटले...

शर्स्टर र्ाघ: (खोचकपणे) सगळिं र्ाचणार आिात?
इन्स्पेक्टर: (िसला) नािी. फक्त नजर टाकतोय.
शर्स्टर र्ाघ: प्रत्येक पुराव्यासाठी र्ेगळिं ऍशिर्ेंट आिे.
इन्स्पेक्टरने त्यार्र सिी के ली.
शर्स्टर र्ाघ: शललज, िेर्टच्या ब्लँक पेजर्र पण सिी करा.
इन्स्पेक्टर: का?

शर्स्टर र्ाघ: ते िथोड्यासाठी डॉक्युर्ेंट बनर्ायचिं राशिलिंय. तुम्िी सिी करा. र्ी निंतर कॉन्टेन्ट
त्यार्र टाइप करीन.
इन्स्पेक्टर: रठकाय.
त्याने ब्लँक पेजर्रिी सिी के ली.
शर्स्टर र्ाघने इन्स्पेक्टर सर्ोरील चिार्ध्ये िुगर फ्रीचे थेंब सोडले.

इन्स्पेक्टर: ते कायाय?
शर्स्टर र्ाघ: (शस्र्त करत) िुगर फ्री. तब्येतीला चािंगलिं असतिं.
इन्स्पेक्टर: र्ी साखरच घेईन.
शर्स्टर र्ाघ: (टी-पॉयर्रील एक फोटो िाती घेतला) रठकाय. िुगर क्यूब्स डायमनिंग टेबलर्र
आिेत. तुम्िी स्र्तः घ्याल?
इन्स्पेक्टरने िोकाराथी र्ान िलर्ली आशण डायमनिंग टेबलकडे गेला.

इन्स्पेक्टर: बाय द र्े; तुम्िाला किाबद्दल बोलायचिं िोतिं? कािी लीड सापडलीय का?

इन्स्पेक्टर िुगर क्यूब्सची बरणी घेऊन परत सोफ्याकडे आला. दरम्यान शर्स्टर र्ाघ
िथोडािी िाती घेऊन फोटो र् िथोडा दोन्िी एकत्र नीट पाित िोता.
इन्स्पेक्टरने 2 िुगर क्यूब्स त्याच्या चिात टाकले आशण तो चिा ढर्ळू लागला.

शर्स्टर र्ाघ: नथींग स्पेिल. र्ला या िथोड्याचिं शनरीिण करायचिं िोतिं. पण िा िथोडा
बदललाय. या िथोड्यानिं खून झालाच नािीये.
इन्स्पेक्टर: (गोंधळू न) तुम्िाला म्िणायचिंय काय?
शर्स्टर र्ाघ: (र्र इन्स्पेक्टरकडे पािीले) तुम्िी आणलेला िथोडा सुशजत यािंना र्ारण्यासाठी
र्ापरलाच गेला नािी!
इन्स्पेक्टर: तुम्िी िे कसिं म्िणू िकता?
शर्स्टर र्ाघ: (फोटो दाखर्त) सोलपिंय. इथे, तुर्च्या फोटोिाफरने पिंचनाम्याच्या र्ेळी काढलेल्या
फोटोतला िथोडा र्ेगळा आिे.

इन्स्पेक्टरने फोटो िाती घेतला.
फोटोर्ध्ये - रक्ताने र्ाखलेला िथोडा रस्त्यार्र पडलेला िोता. रात्रीच्यार्ेळी
काढलेला फोटो िोता तो.
थोड्या र्ेळाची िािंतता... शर्स्टर र्ाघनेच ती िािंतता भिंग के ली...

शर्स्टर र्ाघ: (भार् िू र झाले) इन्स्पेक्टर, तुम्िी चुकीचा िथोडा का आणलात? तुम्िी कािी लपर्ू
तर पाित नािीत ना र्ाझ्यापासून?
इन्स्पेक्टर: (थोडा िादरला. त्याने चिाचा कप ओठािंपासून दूर घेतला) क... काय म्िणायचिं कायाय
तुम्िाला?
शर्स्टर र्ाघ: (र्ोकळे पणे िसला) ररलॅक्स! चेष्टा करतोय. शललज, चिा घ्या.
इन्स्पेक्टर: (शन:श्वास सोडत) िा... शर्स्टर र्ाघ. शललज, शललज; असिं र्ला घाबरर्त जाऊ नका...

शर्स्टर र्ाघ पुन्िा िसला. चिाचा घोट घेतला. पेपसव पाहू लागला. इन्स्पेक्टरिी
ििंकीत नजरे ने शर्स्टर र्ाघकडे पाित चिाचा घोट घेत िोता.
आशण कािी र्ेळाने अचानक त्याला अस्र्स्थ र्ाटायला लागले.

इन्स्पेक्टर: (गुदर्रत) का... शर्स्टर र्ाघ... र्ी... का...
शर्स्टर र्ाघ: (ओठािंचा कप बाजूला घेतला. पेपसव टी-पॉयर्र फे कले) अपराध्याला शििा झाली
पाशिजे असिं नािी र्ाटत तुम्िाला?! तुम्िी खुनासाठी र्ापरण्यात आलेल्या
िथोड्यासारखा दुसरा िथोडा घेऊन आलात तार्डे! तुम्िाला र्ाटलिं र्ाझ्या लिात
येणार नािी! इतकिं र्ूखव सर्जता र्ला तुम्िी? पण िा तुर्चा र्ूखवपणा आिे! असो;
यार्रूनच शसद्ध िोतिं, की तुम्िी सुशजत यािंच्या र्ृत्यूबद्दल कािी तरी लपर्ू पािताय.
तुम्िी र्ाझ्यार्र सिंिय घेतलात. तुम्िाला र्ाटलिं, र्ी िुगर फ्रीच्या शनशर्त्ताने तुर्च्या
चिात शर्ष टाकतोय की काय. म्िणून तुम्िी तो चिा नाकारलात. िो ना? ििं! पण र्ी
िुगर फ्री र्ध्ये नािी, तर िुगर क्यूब्सर्ध्ये शर्ष शर्सळलिं िोतिं. िुगर क्यूब्स र्ी
तुम्िाला स्र्तःला घ्यायला सािंशगतलिं आशण िुगर फ्री घातलेला चिािी र्ी स्र्तः
घेतला म्िणून क्यूब्स बद्दल तुम्िाला ििंका आली नािी. शर्षाची तुर्ची ििंका तुर्च्या
लेखी र्ोडीत शनघाली आशण तुम्िी स्र्तः आपल्या चिात शर्ष घालून घेतलिं आशण ते
शपलातिी तार्डे!
शर्स्टर र्ाघने िू र शस्र्त के ले. इन्स्पेक्टरचा िात त्याच्या ररव्िॉल्र्रकडे गेला... पण
शर्स्टर र्ाघ जरािी न घाबरता पुढे बोलला...
शर्स्टर र्ाघ: तुझा र्ेळ र्ाया घालर्ू नको तार्डे! तुझ्याकडे फक्त १५ शर्शनटिं आिेत. यार्ेळेत जर
तुझी रट्रटर्ेंट झाली, तरच तुझा जीर् र्ाचू िकतो...

इन्स्पेक्टर: ब... बास्टडव...

इन्स्पेक्टरने धडपडत पण गडबडीने शर्स्टर र्ाघचे घर सोडले.
गाडी गेल्याचा आर्ाज शर्स्टर र्ाघला ऐकू आला र् तो र्ागे रे लन
ू बसला. िािंतपणे
डोळे शर्टू न घेतले.
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रात्री लँडलाईन र्ाजला. शर्स्टरने र्ाघ येऊन फोन घेतला.

कॉन्स्टेबल: िॅलो सर, गािंधीनगर पोलीस स्टेिनर्धून कॉन्स्टेबल पाटील बोलतोय. इन्स्पेक्टर
तार्डे एशक्सडेंट र्ध्ये र्रण पार्लेत. त्यािंची गाडी अर्जड ट्रकला थडकली. उद्या
सकाळी सात र्ाजता त्याचे अिंत्यसिंस्कार िोणार आिेत.
शर्स्टर र्ाघ: (शखन्नपणे) र्ाशिताय. र्ाझ्या घराजर्ळच घडलिंय िे. सॉरी फॉर युअर लॉस पाटील.
र्ाय किं डोलेन्सेस. र्ी असेन शतथे उद्या. (ररशसव्िर खाली ठे र्ला) तर तो स्र्तःला
र्ाचर्ू िकला नािीच. तसा तो र्ाचर्ू िकणारिी नव्िताच! कारण त्याच्याकडिं
त्यािीपेिा खूपच कर्ी र्ेळ शिल्लक िोता. (गालातल्या गालात िसला) र्ी र्ेळे
सिंबिंधी त्याला खोटिं बोललो िोतो. गाडी चालर्ताना त्याची िुद्ध िरपली. आशण
त्याच्या गडबडीने त्याला र्ृत्यूच्या दाढेत ओढले!

3.

शर्स्टर र्ाघने िुगर क्यूब्स चिात घातले.

र्ी: (घाबरत) र्... र्ला िुगर फ्री चालेल...
शर्स्टर र्ाघ: (िसला) घाबरू नको. यात कािी नािी!
र्ी: (सिंकोचत) र्ग... इन्स्पेक्टर तार्डेंच्या िुगर क्यूब्सर्ध्ये काय िोतिं?
शर्स्टर र्ाघ: (कपातील चिा ढर्ळत र्ाझ्याकडे दृष्टीिेप टाकला) पोटॅशियर् सायनाईड!
र्ी: सायनाईड का? तुम्िी पकडले जाल... तार्डे त्यािंच्या र्ृत्यू आधी तुम्िाला भेटायला आलेले
ना? त्यािंचा एशक्सडेंट पण तुर्च्या घराजर्ळच झाला... त्यार्ुळिं तुम्िाला सस्पेक्ट
करणिं सोपिं आिे... नािी...?
शर्स्टर र्ाघ: (र्ोठयाने िसला) तर तुला र्ाझी काळजी र्ाटते. र्ाझी कोणीच काळजी करत
नािी सूरज. तू पशिला र्ाणूस आिेस. पण र्ी तुला खात्री देतो, काळजी करण्यासारखिं
कािी नािी. पोलीस र्ाझ्यापयांत पोिोचूच िकत नािीत.
र्ी: (गोंधळू न) कसिं?
शर्स्टर र्ाघ: (शस्र्त के ले) घे. चिा घे!

त्याने कपबिी र्ाझ्याकडे क्रदली. र्ी गोंधळलेल्या र्नःशस्थतीतच त्याच्या िातून
कपबिी घेतली. त्याने एक पत्र र्ाझ्या सर्ोर धरले. र्ी कपबिी टी-पॉयर्र ठे र्ली र् ते पत्र
िातात घेऊन पाहू लागलो. ते पत्र म्िणजे तार्डेच्या सुसाईड नोटची झेरॉक्स प्रत िोती!

र्ी (अशधकच गोंधळू न) पण कसिं?
शर्स्टर र्ाघ: (कपटी शस्र्त करत) आठर्तिंय? त्यानिं स्र्तःच तर सिी के ली. एका ब्लँक पेपरर्र.
र्ी फक्त सुसाईड नोट टाईप करून मप्रिंट के ली त्यार्र.

र्ाझा चेिरा भार्नारशित िोता. काय प्रशतक्रिया द्यार्ी र्ला सुचतच नव्ितिं तर...
दरम्यान त्यानिं त्याचा कप उचलला र् तो 'कािी शर्षेि नािी' अिा अशर्भावर्ात चिाचा आस्र्ाद
घेऊ लागला.

र्ी: (गोंधळू न शर्स्टर र्ाघकडे पाशिले) तर, पोशलसािंनी अटॉलसी ऑपरे ट के ली नािी?
शर्स्टर र्ाघ: (हिंकार सोडला) त्यािंना गरजच नव्िती. कारण तार्डेचिं र्रण क्रिस्टल शक्लयर िोतिं.
तो एशक्सडेंटर्ध्ये र्ेला िोता. त्यार्ुळे त्याला शर्ष क्रदलिं असेल असा कोणाला सिंियच
आला नािी.

त्याच्या या कथनार्र र्ाझा शर्श्वास बसला नािी. र्ी ििंकीत नजरे ने त्याच्याकडे
पाित राशिलो. तसा तो गिंभीर झाला. अखेर त्याला सत्य कथन करार्िं लागलिं. तो म्िणाला,

शर्स्टर र्ाघ: एक्च्युली. दे शडड ऑपरे ट एन अटॉलसी! तुला काळजी नको म्िणून सािंगणिं टाळत
िोतो. पण तुझ्यापासून सत्य लपर्ूनिी ठे र्ता येत नािी. तू र्ाझा कन्फे क्िन बॉक्स
जो आिेस...

िेर्टचिं र्ाक्य त्यानिं चेष्टच्े या सुरात म्िटलिं. पन ते खरिं आिे िे र्ी जाणतो. आशण त्यानिं
पुढील कथनाला सुरुर्ात के ली,
शर्स्टर र्ाघ: एका पोशलसाचा र्ृत्यू झाला िोता, त्यार्ुळिं या के सला असिंच दाबणिं िक्य नव्ितिं.
पण त्यानिं आपल्या गुन्याची कबुली पत्राद्वारे क्रदली असल्याने र् अशधक इन्र्ेस्टीगेिन
के ल्यास तार्डेच्या दुर्वतवनाचे पडसाद सर्ाजात चचेला येण्याची िक्यता िोती. आशण
यार्ुळे पोशलसािंची प्रशतर्ा अशधक र्शलन िोण्याची भीती िोती. लोकािंचा आधीच
पोशलसािंर्र शततका शर्श्वास नािी. म्िणून या प्रकरणाला एशक्सडेंटल डेथ म्िणून
क्लोज करण्याचा ििाणपणा पोलीस शडपाटवर्ेंट र् िासनाने दाखर्ला.
र्ी: आशण िे तुम्िीच त्यािंना सुचर्लिं असेल?
र्ाझ्या या प्रश्नार्र तो र्ोठ्याने िसला. इतका की त्याच्या कपातील चिा िेंदकळला.
शर्स्टर र्ाघ: एक तूच र्ला चािंगल्या प्रकारे ओळखतोस सूरज!
र्ी: (कठोरपणे) पोशलसािंनी पुढिं प्रोशसड के लिं असतिं, तर तुम्िी पोशलसािंच्या िातात असता...
पण र्ाझीिी कठोरता शर्स्टर र्ाघच्या काळजीपोटी िोती, की त्याच्या या असल्या
कार्ाच्या शर्रोधात असल्याने िोती िे र्ात्र र्ाझे र्लाच सर्जले नािी...

शर्स्टर र्ाघ: (पुढे झुकला) तुला खरिं च असिं र्ाटतिं?
सूरज: तुम्िाला म्िणायचिं कायाय?
शर्स्टर र्ाघ: (र्ागे सरकला. रे लन
ू िताकडे पाित) र्ी आधीच तार्डेच्या सुसाईड नोटची
ओररजल कॉपी कशर्श्नरला पाठर्ून क्रदली आिे. त्यार्ुळे, (तो र्ाझ्याकडे झुकला)
त्यार्ुळे जरी त्यािंना सायनाईड शर्ळाले, तरी त्यािंनी िाच शर्चार के ला, की त्याने

आत्र्ित्या करण्यासाठी स्र्तःच ते सायनाईड खाल्ले आिे. त्यार्ुळे र्ाझ्यार्र कािीच
आलिं नािी. आता ते साईनाईड त्यानिं र्ाझ्या घरी खाल्लिं, की घरा बािेर िे कोण
ठरर्णार?
र्ी: पण चिा र् साईनाईड घेण्याची र्ेळ एकच िोती िे सर्जलिं असेलच की?
र्ी पुन्िा ििंकीत झालो.
शर्स्टर र्ाघ: एक लिात घे सूरज, एकाच घटनेचे खूप इिंटरशप्रटेिन्स असतात. तकव करताना, तर
खूपच. आशण र्ेगर्ेगळ्या र्ाणसािंसाठी ते र्ेगर्ेगळे असतात. म्िणून शजतकी र्ाणसिं
जास्त, शततक्या कल्पना आशण तकव जास्त.

तो थोडार्ेळ थािंबला र् पुढिं म्िणाला,

शर्स्टर र्ाघ: िो, चिातूनच त्याला साईनाईड क्रदलिंय िे शसद्ध झालिं, तरी ते साईनाईड र्ी र्ाझ्या
िातानिं क्रदलिंय का? तर नािी. त्यानिं स्र्तःच्या िातानी घेतलिंय. त्यार्ुळिं र्ी यात कु ठिं च
अडकत नािी. त्याचा एशक्सडेंट शर्ष खाल्ल्यानेच झाला. बहधा तो गाडी चालर्ताना
बेिुद्ध पडला असेल, ककिं र्ा र्ेलाच असेल! िेिी स्पष्ट िोतिं र्ी अर्ान्य करत नािी.
र्ाझीिी चौकिी र्जा चचाव झाली. र्ी सािंशगतलिं, र्ी त्याला चिा ऑफर के ला,
त्यार्ेळी त्यात िुगर फ्री टाकताना त्यानिं त्यासाठी नकार क्रदला र् त्याच्याकडे असलेले
िुगर क्यूब्स त्याने चिातून घेतले.
कशर्श्नर: तो िुगर क्यूब्स सोबत घेऊन का क्रफरे ल? असिं तो कधीच करत नािी. ककिं र्ा कोणीच
तसिं करत नािी. त्याचिं िे र्ागणिं तुम्िाला ऑड नािी र्ाटलिं?

शर्स्टर र्ाघ: िो र्ी शर्चारलिं देखील, की तुम्िी िुगर क्यूब्स का घेऊन क्रफरता आिात? तर
म्िणाले, की त्यािंची िुगर किं ट्रोलर्ध्ये रिार्ी म्िणून ते ट्रीटर्ेंट घेत असलेल्या
डॉकटरनी ते शर्िेष िुगर क्यूब्स बनर्ले आिेत र् कोणी चिा ऑफर के ला, तर ते
चिातून िेच िुगर क्यूब घेतात.
कशर्श्नरः पण तार्डेंना तर िुगर नव्िती.
शर्स्टर र्ाघ: कदाशचत ते त्यातून र्ाझ्यासर्ोर शर्ष घेतायत िी गोष्ट र्ला कळू नये म्िणून त्यािंनी
र्ला खोटिं सािंशगतलिं असेल. ते भेटले त्यार्ेळी अस्र्स्थ र्ाटत िोतेच. पण र्ला र्ाटलिं
कार्ाचा स्ट्रेस असेल. ककिं र्ा एर्ढा शजर्लग शर्त्र गेला त्या धक्क्यातून अजून सार्रले
नसतील. म्िणून र्ी पुढिं कािी शर्चारण्याचिं टाळलिं. चिा सिंपून तेिी तो इन्र्ेलोप
र्ाझ्या िाती टेकर्ून शनघूनिी गेल.े ..
कशर्श्नरः (स्र्तःत िरर्ल्यासारखिं) पण ते तुर्च्याकडेच का आले िे अजून सर्जत नािी...
कशर्श्नर यािंच्या ििंका सिंपत नव्ित्या. पण शर्स्टर र्ाघनिं पुढचिं र्ाक्य अस उच्चारलिं,
की कशर्श्नरना सुद्धा सर्ारोप करार्ा लागला. तो म्िणाला,

शर्स्टर र्ाघ: सिंभर्त: शडपाटवर्ेंट र्धील लोकािंना आपल्या दुष्कृ त्या शर्षयी कळू नये म्िणून ते
कन्फे क्िन साठी र्ाझ्याकडे आले असतील...
तो गिंभीर र् दुःख भार् बनर्त बोलला.
कशर्श्नरः असेल, तसेिी तुम्िी सिंपूणव पोलीस शडपाटवर्ेंटसाठी शर्श्वस्त आशण जर्ळचे आिात...

िे बोलतानािी त्यािंच्या भार्नािंतील शखन्नता कािी लपत नव्िती...

शर्स्टर र्ाघ पुढिं र्ला म्िणाला,
शर्स्टर र्ाघ: अटॉलसी झाली नसती, तरी आत्र्ित्येसाठी त्यानेच त्याची गाडी ठोकली असाच
शनष्कषव शनघाला असता. शिर्ाय र्ीच त्याचिं ते पत्र द्यायला शर्लिंब लार्ला.
र्ी: का?
र्ी खुपच गोंधळलो. र्ला कळे ना, की त्याला स्र्तःला शनदोष र्ुक्त करायचिंय, तर
यानिं आधीच तार्डेची सुसाईड न का पाठकली नािी. तसिं के लिं असतिं, तर कदाशचत अटॉलसी
झालीच नसती. कसलाच सिंभाशर्त धोका राशिला नसता...

शर्स्टर र्ाघ: चुकतोयस तू!

(मला खात्री आिे, िे र्ाक्य बोलायला त्याला खूप र्जा येत असणार...)
त्यानिं पुढिं बोलणिं चालू ठे र्लिं...

शर्स्टर र्ाघ: एशक्सडेंट र्ध्ये कोणी र्ेले तरी त्याची अटॉलसी िोतेच. त्यार्ुळिं र्ी घाई करून
कािीच िािील नव्ितिं. उलट तो र्ेल्या र्ेल्या र्ी सुसाईड नोट पाठर्ली असती, तर
सरळ दोष र्ाझ्यार्र आला असता. त्याच्या र्रणाची बातर्ी र्ला किी कळली असा
प्रश्न उभा राशिला असता! एशक्सडेंट र्ध्ये र्ेलल्े या व्यक्तीची ओळख पटायला थोडा
तरी र्ेळ लागणार की नािी. त्यार्ुळिं जरी िी घटना र्ाझ्या घरापासून थोड्या
अिंतरार्र घडली असली, तरी पोशलसािंच्या र्ते ती लगेचच र्ला कळणार नािी. आशण
तिी त्यािंनी ििंका काढली असती. म्िणून र्ला पोशलसािंकडू नच तार्डेच्या र्ृत्यूची

बातर्ी कळे पयांत गलप बसणे आर्श्यक िोते. आशण या दरम्यान िोणाऱ्या त्याच्या
अटॉलसीला कोणीच थािंबर्ू िकत नव्िते. पोशलसािंचा र्ाझ्यार्र खूप शर्श्वास आिे.
त्यार्ुळे र्ी पाठर्लेली सुसाईड नोट ओथेशन्टक नसणार असा कोणी सिंिय घेणार नािी
िा अिंदाज खरा ठरला र् तिी ििंका कोणी घेतलीिी नािी. आशण झालिं तसिंच, जसिं
र्ला िर्िं िोतिं. आशण घेतलीच असती, तरी बािेर कसिं पडायचिं िे र्ला र्ाशित आिेच!

असिं म्िणतिं त्यानिं डोळा र्ारला. पुढिं म्िणाला,

शर्स्टर र्ाघ: असो! र्ी पाठर्लेली सुसाईड नोट िी र्ाझ्यासाठी परफे क्ट एलबाय आिे!
पोशलसािंना र्ाशिती आिे, की तार्डे र्ला भेटायला आला िोता. त्यािंना िेिी र्ािीत
आिे, की त्याचा र्ृत्यू शर्षाने झालाय, पण कोणी र्ाझ्यार्र सिंिय नािी घेऊ िकत!
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कशर्श्नर शर्स्टर र्ाघला भेटायला येण्याच्या पूर्व -

शर्स्टर र्ाघ पुस्तक र्ाचत बसला िोता. त्याचा र्ोबाईल र्ाजला.
शर्स्टर र्ाघ: बोला कशर्श्नर.
कशर्श्नर: (पलीकडू न) तुम्िी पाठर्लेली सुसाईड नोट शर्ळाली. पण तुर्च्याकडे ती किी?
शर्स्टर र्ाघ: इन्स्पेक्टर तार्डे भेटायला आले, तेव्िा जाताना त्यािंनी र्ला एक शसल्ड् इन्र्ेलोप
क्रदला. र्ी सािंगेन त्यार्ेळी उघडा म्िणाले. म्िणून र्ी पाशिलिं नािी. तार्डेच्या र्ृत्यूची
बातर्ी आल्यार्र र्ी तो उघडू न पाशिला, तर आत ते पत्र िोते. र्ला र्ाफ करा सर,
जर र्ी तो इन्र्ेलोप आधीच उघडू न पशिला असता, तर कदाशचत... िे असिं झालिं
नसतिं...
कशर्श्नर: नािी. नािी. शर्स्टर र्ाघ! शललज स्र्तःला ब्लेर् करू नका. यात तुर्ची कािीच चूक
नािी...
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र्ी: (स्तब्ध) तुम्िी नेिर्ी र्ाझ्या डोक्याचा भुगा करता...
शर्स्टर र्ाघ खळखळू न िसला. आशण त्याने चिाचा घोट घेतला.

र्ी: पण सायनाईड का? िी तुर्ची स्टाईल नािी.
शर्स्टर र्ाघ: (शस्र्त करत) कारण सायनाईड िे बहज्ञात आशण सिज उपलब्ध िोणारिं शर्ष आिे.
जर र्ी र्ाझिं स्पेिल टेक्रिक ककिं र्ा ड्रग र्ापरलिं असतिं, तर ते सिंियास्पद ठरलिं असतिं.
आशण त्याला र्ारण्यासाठी शर्िेष ड्रग र्ापरलिंय िे सर्जलिं असतिं, तर त्याच्या
आत्र्ित्येची शचट्ठी पाठर्ून देखील कािी उपयोग झाला नसता. त्याचा खून झाला
असेल, या िक्यतेर्र शर्चार झाला असता. आशण ते र्ाझ्यासाठी अर्घड झालिं असतिं.
पण सायनाईड कॉर्न ड्रग असल्यानिं र्ाझ्यार्र सिंिय येईल असिं घडणार नव्ितिं!
र्ी: पण आता तार्डे एशक्सडेंटर्ध्ये र्ेला िोता, त्यार्ुळे तुम्िाला त्याची सुसाईड नोट कशर्श्नरना
पाठर्ण्याची गरज नव्िती. र्ला नािी र्ाटत, की त्यािंनी तुर्च्यार्र सिंिय घेतला
असता...
शर्स्टर र्ाघ: चुकतोयस तू. र्ला ते करणिं गरजेचच
िं िोतिं. र्घािी सािंशगतल्या प्रर्ाणिं कोणत्यािी
एकशसडेंटल डेथचे पोस्टर्ाटवर् िोतिंच. त्यार्ुळे र्ी तसिं के लिं नसतिं, तर पोशलसािंनी
त्याच्या र्ृत्यूचिं इन्र्ेस्टीगेिन के लिं असतिं. र्ला िी के सच उभीच राहू द्यायची नव्िती!
र्ी: पण तुम्िी इन्स्पेक्टरना र्ारलिं का?
शर्स्टर र्ाघ: (चिाचा घोट घेत) र्ी सुसाईड नोट र्ध्ये कारण र्ेंिन के लिं नािी का?

सूरज: (पत्रात पाित) िो! पण यात शलशिलिंय, की त्यािंनी सुशजत प्रभाकरना जीर्े र्ारले िोते.
आशण याचा अपराधबोध झाल्यानिं त्यािंनी आत्र्ित्या के ली... (शर्. र्ाघकडे पाित)
पण, िे खरिं य?
शर्स्टर र्ाघ: (गिंभीर झाला) अगदीच खरिं य!

त्याने त्याच्या र्ोबाईलर्र एक शव्िशडओ लले करून र्ाझ्याकडे क्रदला. ते एक
सीसीटीव्िी फु टेज िोते.
फु टेजर्ध्ये, रात्र - इन्स्पेक्टर तार्डे सुशजतच्या डोक्यात ितोड्याने र्ार करत िोता.
ते दृश्य खूप शर्दारक िोतिं. र्ी अस्र्स्थ झालो आशण शव्िडीओ बिंद करून र्ोबाईल टीपॉयर्र ठे र्ला.

र्ी: िे... िे खूप भयानक आिे... पण का... त्यािंनी सुशजत यािंना का र्ारले?...
शर्स्टर र्ाघ: सुशजत प्रभाकर िा पण एक पोलीस ऑक्रफसर िोता. त्याने तार्डेला 375 सेक्िन
अिंडर अरे स्ट करण्याचा प्रयत्न के ला िोता.
र्ी: (स्तब्ध) म्िणजे; रे प?
शर्स्टर र्ाघ: (िोकाराथी र्ान िलर्ली) तार्डेने दारूच्या निेत १८ र्षाांच्या एका अनाथ
र्ुलीर्र अशतप्रसिंग करण्याचा प्रयत्न के ला िोता. सुशजत त्याच्या बरोबरच िोता. दोघे
शपऊन घरी येत असतानाचा िा सगळा प्रकार. सर्ोरून येणारी र्ुलगी पाहून
तार्डेचा तोल ढळला. सुशजतने त्याला अडर्ण्याचा प्रयत्न के ला, पण तार्डे ऐके ना.
दोघािंर्ध्ये र्ारार्ारी झाली. आशण यातच तार्डेनिं सुशजत प्रभाकरला ठार र्ारलिं.

त्यानिं त्या र्ुलीला पण र्ारून टाकलिं, कारण ती या घटनेची आय शर्टनेस िोती.
शिर्ाय त्याच्या कु कर्ावची बळीिी. तार्डेनिं असा शसन सेट अप के ला, की सुशजतनिं त्या
र्ुलीचा शर्नयभिंग के ल्यानिं शतनिं त्याला र्ारलिं. आशण लोकलज्जेनिं र् लोकापर्ादाच्या
भीतीनिं स्र्तः पण आत्र्ित्या के ली.
र्ी: (घाबरलेला, स्तब्ध) िेल! एर्ढिं सगळिं तुम्िाला कसिं र्ािीत?
शर्स्टर र्ाघ: र्ला इतके क्रदर्स ओळखत असूनिी तुला खरिं च अजूनिी असा प्रश्न पडतो? तू र्ला
शर्चारतोयस सूरज! (र्ाझा प्रश्नाथवक चेिरा पाहून) शर्त्रा! ऐक! प्राथशर्क तसापार्ेळी
र्ी सुरुर्ातीपासून या के सर्ध्ये पोशलसािंर्ाफव तच कार् करत िोतो. र्ी सगळ्यािंत
आधी म्युशनशसपाल्टी किं ट्रोलरूर्र्ध्ये जाऊन रस्त्यार्रील सीसीटीव्िी फु टेजस
े पाशिले.
आशण प्रकार र्ाझ्या लिात आला. तार्डेने जेव्िा त्या र्ुलीिी लगट करण्याचा प्रयत्न
के ला, तेव्िा ती रिात असलेल्या अनाथाश्रर्ातला १० र्षाांचा एक र्ुलगा शतच्या
सोबत िोता. र्दतीसाठी तो तेथून धार्ला. तार्डे पोलीसच असल्यानिं त्या र्ुलानिं िी
घटना कोणत्याच पोशलसाला सािंशगतली नािी. र्ी त्या र्ुलाला शर्श्वासात घेऊन
शर्चारपूस के ली, तेव्िा त्याच्याकडू न िी कािी शर्िेष र्ाशिती शर्ळाली. सुशजत र्डवर
के सच्या इन्र्ेस्टीगेिन टीर्चा इिं चाजव तार्डेच असल्याने सीसीटीव्िी फु टेज स्र्तःहून
गोळा करून ते नष्ट करणिं त्याला िक्य नव्ितिं. म्िणून सीसीटीव्िीचा शर्षयच त्याने
इन्र्ेस्टीगेिन टीर् सर्ोर काढला नािी. के स शनर्ळल्यार्र ती कलेक्ट करून नष्ट
करार्ीत असा त्याचा शर्चार िोता. त्याचा िा शनणवय र्ाझ्या पथ्यार्र पडला आशण
र्ी ती सगळी फु टेजेस शर्ळर्ली र् त्याचे रे कोर्डसव नष्ट के ले. के स शर्टर्ल्यार्र जेव्िा
तार्डे फु टेजेस पािण्यासाठी म्युशनशसपाल्टी किं ट्रोलरूर्ला गेला, तेव्िा त्याला
त्यार्ेळची घटना शतथे रे कॉडव झालेली आढळली नािी. त्यार्ुळे तो थोडा शनधावस्त
झाला.

र्ी गलप झालो िोतो. िा प्रकार र्ाझ्यासाठी र्ोठा धक्का िोता.
शर्स्टर र्ाघ: (पुढे बोलला) बाय द र्े, तू एक प्रश्न शर्चारायचा शर्सरलायस? काय आता तुझिं
कार् पण र्ीच करायचिं का?
र्ी: (गोंधळू न) कोणता?
शर्स्टर र्ाघ: तार्डेनिं सुशजतला र्ारण्यासाठी िथोडा कोठू न शर्ळर्ला िे तुला जाणून घ्यायचिं
नािी?
र्ी: िो. र्ी शर्सरलोच. कोठू न?
शर्स्टर र्ाघ: इर्जेन्सी र्ध्ये कार्ी येतील म्िणून सुशजतच्या गाडीत कािी टूल्स असायची.
त्यातलाच तो िथोडा.
र्ी: म्िणजे त्यार्ेळी त्यािंच्याकडे गाडी िोती?
शर्स्टर र्ाघ: िो आशण तेिी शर्दाऊट ड्राइव्िर. शपऊन गाडी चालर्ण्याच्या शर्चारात िोते ते.
आशण म्िणूनच दोघािंचिंिी र्रणिं गरजेचिंच िोतिं!
र्ी: तुम्िी खरिं च खूप िू र आिात! र्ाणसािंना र्ारण्यात तुम्िाला र्जा येते. नािी?!
शर्स्टर र्ाघ: तसिं म्िण िर्िं तर, पण र्ाझ्या नजरे त, र्ी फक्त गुन्िेगारािंना शििा करतोय! (तो
र्ागे रे लला) तुला र्ाशितेय? सायनाईडने र्ृत्यू कसा िोतो? सायनाईड जीर्िंत सेल्सना
ऑशक्सजन पोिोचू देत नािी. आशण पररणार्ी पोईसन्ड् व्यक्तीचा र्ृत्यू िोतो!
र्ी: र्ी तुम्िाला गॉड ऑफ डेथ म्िणतो, ते कािी खोटिं नािी...

िे बोलत असताना र्ाझ्या र्नात कोणत्या भार्ना उफाळत िोत्या िे र्लाच सर्जले
नािी. चेिरा कोणते भार् दिवर्त िोता तेिी जाणर्ले नािी. र्ी शन:स्तब्ध िोऊन त्याच्याकडे

पाित िोतो. टी-पॉय र्रचा र्ाझा चिा थिंड िोत िोता. शर्स्टर र्ाघ िािंतता भिंग करत िू रपणे
िसू लागला...
भीतीने र्ी र्ात्र गार झालो िोतो... इतका गार, की थिंडगार र्ण्यार र्ाझ्या पायाला
रें गाळू न गेला, पण तेिी र्ला जाणर्लिं नािी, आशण त्या शर्षारी र्ण्यारला पण जाणर्लिं नािी,
की र्ी कोणी जीर्िंत प्राणी आिे...

सर्ाप्त!
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नैशनताल; उत्तराखिंडर्ध्ये शस्थत तलार्ािंचिं ििर... सर्ाांत जास्त तलार् असलेलिं
भारताचिं लेक शडशस्ट्रक्ट. आशण येथील सर्ाांत प्रर्ुख तलार् 'नैनी' र्रून या ििराचिं नािंर् 'नैशनताल'
पडलिंय. चारी बाजूिंनी बफावच्िाक्रदत पिाडािंनी घेरलेलिं िे ििर... या ििराला कोठू न िी पाशिलिं,
तरी बेिद सुिंदरच क्रदसतिं...
क्रदर्सा शजतकिं सुिंदर, त्याहूनिी रात्री खूबसुरत! रात्री ििरातून र्ािणारिं गार र्ारिं र्न
आल्िाददायक आशण िािंत करून जातिं...
पण त्या क्रदर्साची रात्र शर्शचत्र आशण अशतिय भयार्ि िोती... रात्रीच्या िािंततेत
एक खूपच शर्दारक आशण र्ेदनेनिं भरलेली अिी ककिं काळी ििराची िािंततेचा फाडू न टाकणारी
ठरली...
पण त्यापूर्ी कोणाचिं तरी र्ेडसर िसू आसर्िंतात भरून गेलिं िोतिं. आशण ऐकणाऱ्याच्या
लिात आलिं िोतिं, की िे शर्दारक िसूच ककिं काळी र्ध्ये पररर्र्तवत िोऊन अचानकच थािंबलिं िोतिं...
'एिंजल्स पॅरडाईझ' या िॉटेलर्ध्ये गोंधळ सुरू झाला. सगळा िॉटेल स्टाफ बािेर
धार्ला. पाितात, तर दिाव्या फ्लोरर्र रािणाऱ्या त्यािंच्या एका कस्टर्रने त्याच्या रूर्च्या
गॅलरीतून उडी र्ारून आत्र्ित्या के ली िोती...

कनावटकाहून खास करून त्याच्यासाठी आलेल्या चिाचा आस्र्ाद घेत शर्स्टर र्ाघ िी
घटना र्ला सािंगत िोता... नेिर्ीप्रर्ाणिं आई घरी नािी िे पाहूनच तो आला िोता. आई

असल्यार्र क्रकचनचा ताबा घेता येणार नािी असिं असेल कदाशचत; की आई शर्षयी त्याला भीती
र्ाटते िेच र्ला अजून सर्जलिं नािी. कारण तो आई नसतानाच घरी येतो...
असो, कािी शर्िेष असल्याशिर्ाय तो िी गोष्ट सािंगण्यासाठी आर्जूवन येणार नािी िे
र्ािीत असल्यानिं र्ी देखील काळजीपूर्वक ऐकत िोतो... आता िा आणखी र्ेगळा कोणता बॉम्ब
फोडतो याची र्ी र्नातल्या र्नात र्ाट पाित िोतो... आशण खरिं च िी घटना िोतीिी शततकीच
र्ित्र्ाची! र्ी असिं का म्िणतोय, ते पुढिं कळे ल... पण यार्ेळी शर्स्टर र्ाघ खरिं च अनपेशित
र्ागला िोता. तसा तो नेिर्ीच र्ागतोच... पण यार्ेळी िी बाब र्ला र्ोठा धक्का देणारी ठरली
िोती िे नक्की...!

(या कथेचिं र्ला 'अ स्ट्रेंज मथिंग' िे नािंर् ठे र्ायचिं िोतिं, पण शर्स्टर र्ाघनिं 'क्रद सायरन
कॉल्स' िे नािंर् सुचर्लिं. म्िणून दोन्िी नािंर् ठे र्ली.)

"आशण त्याचर्ेळी त्या खोलीत एक सुिंदर र्ुलगी आपले कपडे घालून त्या खोलीतून
बािेर पडली. त्या गोंधळार्ुळिं िी गोष्ट त्यार्ेळी कोणाच्या लिात आली नािी..."
"एक शर्शनट!" र्ी शर्स्टर र्ाघला र्धेच थािंबर्लिं,
"कािी र्ेडर्
िं ाकडिं तर सािंगणार नािी आिात ना?" र्ी शर्चारलिं.
"र्ेडर्
िं ाकडिं म्िणजे?" त्यानिं खुदकत शर्चारलिं.
र्ला कसिं बोलार्िं कळे ना म्िणून र्ी गलप राशिलो. त्यार्र तो िसला.
"नािी तसिं कािी नािी. ऐक तर. आज र्ी तुला एशलसच्या र्िंडरलँडची सफर करर्णार
आिे!" तो शर्शश्कलपणे म्िणाला. पण कािी िणातच तो गिंभीर झाला.

"आता र्ी जे तुला सािंगणार आिे ते खरिं च खूप र्ित्त्र्ाचिं आिे आशण ते तू शलहून
काढर्िंस असिं र्ला र्ाटतिं." तो म्िणाला.
त्याच्या भार्ना िणात कर्ालीच्या बदलतात. आशण त्या बऱ्याचदा शर्रुद्ध टोकािंच्या
असतात. तो कधीच एकाच भार्नेर्र जास्त काळ रटकू न राित नािी. िे पाहून र्ला नेिर्ीच
अजब र्ाटतिं.
"ठीक आिे सािंगा." र्ी म्िणालो. र्ाझ्याकडिं दुसरा पयावयच नव्िता. याला कोण नािी
म्िणणार?!
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या घटनेच्या र्ेळी शर्स्टर र्ाघ खूप र्ित्त्र्ाच्या के सर्र दुसऱ्या ििरात कार् करत
िोता (पण नेिर्ी प्रर्ाणिं या के स बद्दल र्ी तुम्िाला सािंगू िकणार नािी. कारण तसा शर्स्टर
र्ाघने दिंडक घातलाय... कािी शसक्युररटी र् कॉशन्फडेशन्ियल शसिसी इिूज आिेत... शर्स्टर
र्ाघला कािी प्रॉब्लेर् नकोत म्िणून र्ी कधी काळ, र्ेळ, ििर, स्थळ-रठकाणािंची नािंर् र्ेन्िन
करत नािी, पण िी के सच शर्स्टर र्ाघच्या इतर के सेस प्रर्ाणिं एक्सेलिनल असल्यानिं इथे र्ला
ििराचिं नािंर् सािंगार्िं लागतिंय. िोप, शर्स्टर र्ाघ सर्जून घेईल. आशण त्याला कािी प्रोब्लेम्सना
सार्ोरे जार्े लागणार नािी... असो!) त्यानिं ती के स कशम्ललट के ली. पण शर्स्टर र्ाघला
शनर्ािंतपणा इतक्यात शर्ळणार नव्िता.

त्या रात्री तो एका बार(?) र्ध्ये गेला.
(युज्र्ली शर्स्टर र्ाघ कसलिंच व्यसन करत नािी [र्ाणसिं र्ारायचिं व्यसन सोडल्यास].
र्ग त्या रात्री बारर्ध्ये का?)...
त्यानिं एका मड्रिंकची ऑडवर क्रदली. तो ग्लास ओठाला लार्णार, तोर्र एक अशतिय
सुिंदर र्ुलगी त्याच्या जर्ळ येर्ून त्याच्यािी लगट करायला लागली. शर्स्टर र्ाघनिंिी यार्र
कािीच आपत्ती दिवर्ली नािी. आशण मड्रिंक एन्जॉय करू लागला. शर्स्टर र्ाघ त्या र्ुलीच्या
र्ागण्यार्र कािी आपत्ती जरी घेत नसला, तरी तो शतला अटेन्िनिी देत नव्िता. िेर्टी ती र्ुलगी
र्ैतागून त्याच्या पासून लािंब झाली...

शर्स्टर र्ाघ मड्रिंकचिं पेर्टें करून तेथून बािेर पडला. कोपऱ्यार्र त्याला तीच र्ुलगी
उभी क्रदसली. सुर्सान रस्ता िोता. गाडी थोडी पुढिं पाकव करून तो र्ागे शतच्यापािी आला. त्यानिं
शतला कच्चकन जर्ळ ओढलिं.
"एर्ढीच आर्डले िोते, तर र्घािी भार् पण का नािी क्रदला?" शतनिं शर्स्टर र्ाघला
शर्चारलिं.
"रे लयुटेिन!" असिं म्िणून त्यानिं शतला डोळा र्ारला,
"मी बाईकडिं बघत पण नािी असिं लोकािंना र्ाटतिं. तुला शतथिं जर्ळ घेतलिं असतिं, तर
र्ाझ्या इर्ेजला धक्का लागला असता ना!" तो शस्र्त करत म्िणाला.
"अजबच आिे तुर्चिं. बाटली चालते, आशण बाई चालत नािी?!"
शर्स्टर र्ाघनिं शतला अजूनच जर्ळ खेचून चालायला सुरुर्ात के ली. म्िणाला,
"बाटली कािी तासािंसाठीच र्ाणसाला बरबाद करते, पण बाई आयुष्यभरासाठी
बरबाद करून सोडते! म्िणून कोणत्या बाईिी कसलीच कशर्टर्ेंट ठे र्ायची नािी!"
"मग र्ी जाऊ का?" शतनिं दूर िोत शर्चारलिं.
त्यानिं शतला पुन्िा खेचलिं,
"एर्ढी काय घाई आिे?"
म्िणत त्यानिं शतला आपल्या गाडीत बसायला भागिी पाडलिं,
"मी बाईपासून लािंब राितो असिं लोकािंना र्ाटतिं, पण तुला तर खरिं काय ते कळलिं
ना!" तो शतला डोळा र्ारत चार्ट िसला.
आशण त्याची गाडी त्याच्या िॉटेलकडिं धार्ू लागली...

शर्स्टर र्ाघची िॉटेल स्र्ीट,
दोघिं आत आलीत. त्यानिं गाडीची र् रूर्ची चार्ी टेबल र्र फे कली.
"र्ॉन्ट टू बी फ्रेि!" त्यानिं शतला शर्चारलिं.
"नो आयेर् गुड!" शतनिं उत्तर क्रदलिं.
"बी कम्फटेबल! आईल् कर् इन फ्यू शर्शनट्स." तो शतला म्िणाला.
आशण शतला क्रकस् करण्यासाठी त्यानिं ओठ पुढिं के ले. शतनिं लाशडकपणानिं तोंड क्रफरर्लिं.
पण शर्स्टर र्ाघिी गलप बसणारा नव्िता. त्यानिं जबरदस्ती शतच्या गालाचिं चुिंबन घेतलिंच.
"येऊन बदला घेतो!" म्िणत तो बाथरूर् र्ध्ये शिरला...

र्ी शर्स्टर र्ाघला र्ध्येच थािंबर्त,
"र्ी आधीच सािंशगतलिंय िे असलिं कािी र्ला सािंगू नका!" आशण र्ी नाराजीनिं उठलो.
शर्स्टर र्ाघनिं र्ाझा आत धरला,
"तुला र्ी आधीच सािंशगतलिंय. शधस इज इिं पॉटेन्ट! शललज सीट!"
तो कर्ालीच्या गिंभीर स्र्रात म्िणाला. त्यानिं 'इज' या िब्दार्र भर क्रदला िोता.
यार्रून तो या घटनेला घेऊन क्रकती शसरीयस आिे ते र्ला जाणर्लिं. र्ी पुन्िा र्ाझ्या पूर्ीच्या
जागेर्र बसलो.
त्यानिं इशन्सडेंट किं टीन्यू के ला...

शर्स्टर र्ाघ परत येईपयांत त्या र्ुलीनिं बेडचा ताबा घेतला सुद्धा िोता. र्ाघ आला
तसा त्याला शतनिं जर्ळ ओढला. शर्स्टर र्ाघ शतला क्रकस् करणार इतक्यात शतनिं त्याला बेडला
बािंधून टाकला.
"नॉटी गलव!"
शर्स्टर र्ाघ अजून पण शतच्या सौंदयावच्या धुिंदीतच िोता. तो बािंधलेल्या अर्स्थेतिी
उठू न शतला क्रकस् करायला बघत िोता.
त्याचर्ेळी त्या र्ुलीनिं आपल्या बॅग र्धून 'ग्लॉक नाइिं रटन' काढू न शर्स्टर र्ाघच्या
डोक्यार्र शतचे िँडल जोरात र्ारले. आशण ती गन त्याच्यार्र रोखून धरली.

"व्िॉट द..." ऐकताना र्ाझ्या तोंडू न अनार्धानानिं िे र्ौशलक िब्द बािेर पडले.
"र्ाईंड युअर लँग्र्ेज!" शर्स्टर र्ाघनिं र्ला रोखलिं.
"र्ाफ करा. पण र्ग ती र्ुलगी कोण िोती? नैशनतालच्या इशन्सडेंट र्धलीच िोती का
ती?"
"ती नैशनतालचीच िोती..." त्यानिं सािंगायला सुरुर्ात के ली.

शर्स्टर र्ाघला त्या बािंधलेल्या अर्स्थेत ठे ऊनच ती र्ुलगी सर्र्वलेन्स शसशस्टर् कु ठे
लपर्ून ठे र्ली आिे का याचा िोध करू लागली. शतला तसिं कािी सापडलिं नािी. र्ग ती सरळ
र्ुद्यार्र आली...
"मी..."
"शर्स अनुषा शनर्वल बोराह्! र्य सत्तार्ीस! प्रायव्िेट आय फ्रॉर् नैशनताल!"

"प्रायव्िेट आय?" र्ी पुन्िा त्याला इिं टरलट के लिं. यार्ेळी र्ी जरा जास्तच र्ेळा त्याला
रोखत िोतो, पण र्ी तरी काय करणार? त्या क्रदर्िीची िी घटना आशण शर्स्टर र्ाघचिं र्ागणिं
र्ला धक्क्यार्र धक्के िोते...
"म्हणजे ती पण एक शडटेशक्टव्ि िोती?" र्ी अचिंब्यानिं शर्चारलिं.
"िोय!"
"म्िणजे ती नैशतताल िॉटेल इशन्सडेंट र्धली र्ुलगी नव्िती?" र्ी पुन्िा शर्चारलिं.
"नाही!" तो सिज उच्चारून म्िणाला.
"मग र्ला र्घािी तसिं का सािंशगतलिंत?" र्ी नाराजीनिं शर्चारलिं.
"मी ती नैशनतालची आिे म्िणालो. िॉटेलर्ाली र्ुलगी ती िीच असिं थोडी म्िणालो?"
र्ाझी खेचण्यासाठी तो बोलला.
त्याच्या अिा बोलण्यानिं र्ी थोडा रागार्लो,
"शललज शर्स्टर र्ाघ! िी घटना गिंभीर आिे असिं तुम्िी स्र्तः म्िणता आशण तुम्िीच या
घटनेचिं गािंभीयव घालर्ून टाकताय. शललज काय असेल ते सरळ सािंगा!" र्ी र्ैतागून अिरिः शर्स्टर
र्ाघला ठणकार्लिं.
आशण कािी र्ेळाने र्ला र्ाझी चूक लिात आली. र्ी शर्स्टर र्ाघर्र आर्ाज
चढर्ण्याचिं धाडस के लिं िोतिं... पण शर्स्टर र्ाघ िािंत िोता. र्ीिी ररलॅक्स झालो. आर्च्यात
आता असिं नातिं तयार झालिंय, की इतकिं खपून जातिं (पण कधी पयांत...).
"सॉरी!" त्यानिं र्ाफी र्ाशगतली.

"यु आर फॉलोमर्िंग र्ी शसन्स टू डेज.् काल तू र्ला एका प्रॉशस्टट्यूट सोबत बशघतलिंस
म्िणून आज िा यासर्ोर आलीस!" शर्स्टर र्ाघचिं बोलणिं ऐकू न ती अर्ाक् झाली.

म्िणजे अनुषाला फसर्ण्यासाठीच तो त्या रात्री बार र्ध्ये गेला िोता. तरीच म्ििंटलिं...

"तुम्िाला तर सगळिं च र्ाशिती आिे! पण तुम्िाला कसिं..." ती आश्चयावनिं बोलून गेली.
आशण कािी र्ेळानिं अचानक शतच्या चेिऱ्यार्रचे भार् बदलले आशण कािी तरी मजिंकल्याच्या
आशर्भावर्ात ती बोलती,
"याचा अथव तुम्िाला भेटण्याच्या र्ाझा शनणवय योग्य िोता!"
"कम टू द पॉईंट! प्रििंसा ऐकायला आर्डत नािी र्ला!" त्यानिं शतला दरडार्लिं.
आशण त्यानिं शतच्या र्दतीशिर्ाय स्र्तःच स्र्तःला र्ुक्त के लिं. दरम्यान शतनिं र्र नर्ूद
के लेली के स त्याला सािंशगतली आशण त्यात भर टाकली,
"िी के र्ळ एकच अिी के स नािी. अिा अजून तीन घटना याआधी नैशनताल र्ध्ये
घडल्या आिेत. पोशलसािंना कािीच लीड सापडत नसल्यानिं त्या र्ृतािंर्धील एक िररि पिंत या
एकर्ीस र्षावच्या शर्क्टीर्ची र्ोठी बिीण नैना त्याची के स घेऊन र्ाझ्याकडिं आली. एव्िरीर्न
टन्ड् व इन्सेन शबफोर देअर डेथ!"
"तुला प्राथशर्क शचक्रकत्सेर्ध्ये कािी आिेपािव गर्सलिं?"
"शललज एर्ढे जड िब्द र्ापरू नका. र्ी एर्ढी डीप र्राठी नािी शिकलीये..." ती
र्ैतागल्यासारखी बोलली.

शर्स्टर र्ाघ शतला आणखी शचडर्ण्यासाठी िसला. पण त्याच्याकडिं लि न देता ती
शतच्या बॅगर्ध्ये कािी िोधू लागली,
"हो. र्ी िररिची बॉडी एक्झार्ाईन के ली. आशण र्ला िे सापडलिं."
शतने एक के स शर्स्टर र्ाघ सर्ोर धरला. तो के स त्यानिं िातात घेतला र् नीट पाशिला.
आतापयांत चेष्टा र्स्करी करणारा शर्स्टर र्ाघ तो के स शनरखून पाशिल्यार्र गिंभीर झाला.
"अ ब्लॅक कलड् व नॅचरल ब्लॉन्ड िेअर! िीज नॉट ऐन इिं शडयन!"
"ब्लॉन्ड? सोनेरी? अिी के सिं असलेले लोक खूप रे अर असतात ना?"
"हो! अराऊिंड ओन्ली टू परसेन्ट इन द र्ल्डव." शर्स्टर र्ाघ उत्तरला!
"याचा अथव शिला िोधणिं खूप अर्घड आिे..." अनुषा िताि िोत नाराजीनिं म्िणाली.
"अिंि!िं मथिंक शडफ्रिंटली! आपलिं कार् उलट खूप सोपिं झालिंय. आपल्याला आता त्या दोन
परसेंटर्धील नेर्किं कोण नैशनतालर्ध्ये आिे ते पािायचिंय!" शर्स्टर र्ाघ आिार्ादी बोलला.
"तुम्िी खूपच ऑशलटशर्शस्टक र् पॉशसटीव्ि आिात!" अनुषा इिं प्रेस िोत बोलली.
"तो तर र्ी आिेच!" असिं म्िणत त्यानिं के साचा र्ास घेतला,
"र्ुगिंध िान आिे. या र्ुलीला भेटाय लागतिंय!" गिंभीरपणा िणात झटकू न तो
चार्टपणे बोलला.
"र्ला बराच र्ेळ लागेल. तूला कािी खायचिं असेल, तर ऑडवर कर. थोडा आरार् कर."
असिं अनुषाला त्यानिं सािंशगतलिं.
आशण तो त्याच्या िॉटेल स्र्ीट र्धील एका खोलीत शिरला आशण पिाटे कधीतरी तो
बािेर आला. अनुषा जागीच िोती. शतनिं कािी खाल्लिं देखील नव्ितिं. िी के स शतला स्र्स्थ बसू देत
नव्िती. तो बािेर आला तिी ती लगोलग उठू न उभी राशिली.

शतला काय शर्चारायचिं िे स्र्ाभाशर्क असल्यानिं शतच्या प्रश्नाची र्ाट न बघता
अनुषाच्या अधीर आधारार्र िब्द येण्या आधीच त्यानिं त्या र्ुलीबद्दल इत्म्भूत र्ािीती अनुषाला
सािंशगतली,
"ती स्र्ीशडि आिे! र्य अली ट्र्ेशन्टज!"
"तुम्िाला कसिं कळलिं?" अनुषानिं आश्चयवचकीत िोऊन शर्चारलिं.
"मी शतच्या के सार्धील डीएनएची 'शजशनयॉलॉशजकल डीएनए टेस्ट' के ली." शर्स्टर
र्ाघनिं उत्तर क्रदलिं.
"अरे ... र्ी याचा शर्चारच के ला नािी..." अनुषा ररलॅक्स िोत बोलून गेली.
"हो कारण तुला र्ाझ्याकडिं यायची घाई िोती!" शर्स्टर र्ाघनिं पुन्िा शतला
शखजर्ण्याचा प्रयत्न के ला.
शतला शचडलेलिं त्यानिं पाशिलिं, पण त्यार्र शतला कािीिी प्रशतक्रिया देण्याचा र्ेळ न
देता शर्स्टर र्ाघ बोलला,
"काय र्ी नैशनताल र्धील िररिनिं र्ापरलेली रूर् पाहू िकतो?" त्यानिं अनुषाला
शर्चारलिं.
"म्िणजे तुम्िी येताय?" शतनिं आनिंदानिं शर्चारलिं.
"काय र्ला िे शर्िेष सािंगार्िं लागेल?" त्यानिं उलट प्रश्न के ला.
आशण स्र्तःिीच पण अनुषाला ऐकू जाईल असिं पुटपुटल्यासारखा बोलला,
"िी र्स्ट बी अ स्र्ीटशडि!"

३.

शर्र्ानात,
"तेथील पोशलसािंचिं काय?" त्यानिं शर्चारलिं.
"पोलीस इन्र्ेस्टीगेिन करतािेत. र्ी पसवनली िी के स िाताळतेय."
"र्ो... र्राठी कसिं?" शर्स्टर र्ाघनिं शर्षय बदलला.
"िायपथेम्नशिया आिे र्ला. र्ी कोणतीच गोष्ट शर्सरत नािी. बारीक र्धील बारीक
घटनािी र्ला शलटेल्ड लिात राितात. तुर्च्याकडे येण्याआधी र्ी र्राठी व्याकरणचिं पुस्तक
र्ाचलिं, मििंदी र्राठी शडक्िनरी आशण कािी पुस्तके र्ाचली, कािी र्राठी क्रफल्म्स पशिल्या. म्िणून
येते थोडी."
"हो. आशण या मसिंड्रोर्चा तुझ्या प्रोफे िन र्ध्ये तुला फायदा िोत असून देखील तूला
या आजारातून बािेर पडायचिंय आशण यासाठी तू 'अबीर जोिी' या ररनाऊिंड सायकीयाट्रीस्टकडिं
रट्रटर्ेंट घेत आिेस. तुला कािी तरी शर्सरायचिंय... प्रोबॅब्ली तुझ्या आई-र्शडलािंचा र्ृत्यू!" त्यानिं
एक कटाि शतच्याकडिं टाकला.
तिी शतनिं त्याच्यापासून नजर चोरली. अशतिय गिंभीर िोत ती िािंत झाली.
"इट र्ॉज नॉट युअर फॉल्ट!" तो अशतिय गिंभीरपणे पण शतच्याकडिं न बघताच म्िणून
गेला.

"असिं काय झालिं िोतिं अनुषा यािंच्यासोबत, की त्या आई-र्शडलािंचा शर्षय
शनघाल्यार्र इतक्या अस्र्स्थ झाल्या?" र्ी शर्स्टर र्ाघला शर्चारलिं.

"आपल्या आई-र्डलािंना डोळ्यािंसर्ोर र्रताना पाशिलिंय शतनिं. आशण तेच शतला
शर्सरायचिंय. पण शतचा आजार शतला ते शर्सरू देत नािीये."
"शबचाऱ्या..." र्ी सिानुभूतीपूर्वक बोलून गेलो.
"अिंि!िं डोन्ट बी! तुझे िब्द र्ागे घे. ती खूप खिंबीर र्ुलगी आिे!" शर्स्टर र्ाघ र्ला
म्िणाला.
"सॉरी!" र्ी अपराधीपणे र्ाफी र्ाशगतली.
"शतचे आई-र्डील दोघिंिी चािंगलिं सुखर्स्तू आयुष्य जगत िोते. आशण अनुषाने त्यािंच्या
घरी जन्र् घेऊन त्यािंच्या आनिंदात भरच घातली िोती.
"अनुषा आठ र्षाांची िोती जेव्िा िी घटना घडली. शतचे र्डील शतला रोज रात्री
क्रफरायला घेऊन जायचे. जया राती िे झालिं त्या रात्री; शतला आईस्िीर् िर्िं िोतिं म्िणून ते
आईस्िीर् पालवरपािी थािंबले. तेथे एका व्यक्तीर्र अनुषाची नजर पडली. आशण शतनिं शतच्या
र्डलािंना सािंशगतलिं, की चोरीसाठी र्ापरण्यात आलेली व्िॅन चालर्ताना शतनिं या व्यक्तीला पाशिलिं
िोतिं.
"या घटनेपासून सात र्शिन्यािंपूर्ी नैशनताल पासून 322 क्रकलोर्ीटर दूर रटिरी इथिं
एका बँकेत र्ोठी चोरी झाली िोती. त्यार्ेळी शतचे र्डील याबद्दल त्यािंच्या शर्त्रािी चचाव करत
असताना त्या चोरीसाठी र्ापरलेल्या व्िॅनचा निंबर शतनिं र्डलािंकडू न ऐकला िोता. जो शतच्या
लिात रािीला. चार क्रदर्सािंपूर्ी तोच निंबर असलेली व्िॅन शतनिं िाळे तून घरी परतताना पशिली
िोती.
"त्यार्ेळी ती व्िॅन चालर्णारा व्यक्ती आत्ता आइस्िीर् पालवर सर्ोर उभा िोता.
अनुषाला िायपथेम्नशिया असल्यानिं ती र्ाणूस ओळखायला चुकणार नािी िी गोष्ट शतच्या
र्डलािंना र्ािीत िोती. आशण या घटनेबद्दल शतनिं चार क्रदर्सािंपूर्ी त्यािंना सािंशगतलिंिी िोतिं. म्िणून

र्ग ते गडबडीनिं अनुषाला घरी सोडू न गस्त घालणाऱ्या पोशलसािंकडिं गेले आशण त्यािंनी त्या
चोराबद्दल सािंगून पोशलसािंना त्या आईस्िीर् पालवर जर्ळ ते घेऊन आले.
"पण तोपयांत तो र्ाणूस तेथून गायब झाला िोता. पुन्िा ती व्यक्ती क्रदसल्यास
कळर्ण्याबद्दल सािंगून पोलीस तेथून शनघून गेले. आशण अनुषाचे र्डील घरी परतले. आशण त्यािंच्या
र्ागून त्याच्या घरी पोिोचली, ती व्यक्ती!
"अनुषा आशण शतच्या र्शडलािंचे आईस्िीर् पालवर जर्ळ बोलणे चालू असताना त्याला
या दोघािंर्र सिंिय आला िोता, की ते त्याच्याशर्षयीच बोलत आिेत. म्िणून त्यानिं यािंचा पाठलाग
के ला िोता. त्यानिं अनुषाच्या र्डलािंना पोशलसािंकडिं गेलेलिं पाहून तो शचडला आशण त्यानिं त्यािंच्या
घरात शिरून अनुषाच्या र्डलािंना र्ारून टाकलिं. शतची आई अडर्ायला र्ध्ये गेली म्िणून तीिी
प्राणाला र्ुकली. त्यािंच्या घरातील आर्ाज ऐकू न िेजारी त्याच्या घरी धार्त आले. म्िणून त्या
र्ाणसाला तेथून पळार्िं लागलिं आशण अनुषा र्ाचली.
"पण शतनिं ठरर्लिं, की कधी ना कधी त्या र्ाणसाला िोधून काढायचिंच. फॉरे शन्सक
सायन्सचिं शििण घेऊन ती प्रायव्िेट इन्र्ेस्टीगेटर झाली आशण र्याच्या एकशर्साव्या र्षी शतनिं
त्या व्यक्तीला र् त्याच्या टोळीला िोधून काढलिं. तो आईस्िीर् पालवरर्ाला पण त्याच टोळीतला
शनघाला. त्यानिं चोरीच्या पैिािंतून ते आईस्िीर् पालवर काढलिं िोतिं. शतनिं त्यािंना पुराव्यािंसि
पोशलसािंच्या िर्ाली के लिं. अिी धाडसी र्ुलगी आिे ती! शतच्या आदनार्ार्रून एक गोष्ट सर्जते,
की ती िाक्त परिं परा पाळणाऱ्या घरण्यातली ती र्ुलगी आिे. उत्तराखिंड र्धील बोराह् िे चिंद्रर्िंिी
राजपूत आिेत जे 'खस' म्िणून ओळखले जातात म्िणजे पिाडािंचे राजे. देर्ीची, िक्तीची पूजा
करणाऱ्या घरण्यातली ती; शिर्ाय एक स्त्री! शतला तसिंच असायला िर्िं!" तो म्िणाला.
"ट्रुली अ ब्रेव्ि गलव!" र्ी बोलून गेलो. पण िे ऐकू न र्ी सुन्न िोतो...
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शर्स्टर र्ाघ र् अनुषा नैशनतालला पोिोचेपयांत आणखी तिाच चार घटना घडू न
गेल्या िोत्या. सगळे च िॉटेल ओनर मचिंतेत िोते. कारण कािी रे शसडेन्सीज् र्र तर िी प्रकरणिं
घडली िोतीच, पण आत्र्ित्येच्या बऱ्याच घटना िॉटेलर्ध्ये पण घडत िोत्या...
िररि र्रणाअगोदर ज्या िॉटेलर्ध्ये िोता त्या िॉटेलचिं रे लयुटेिन र्ाचर्ण्यासाठी
िॉटेल ओनर शर्स्टर र्ाघ र् अनुषाला त्यािंच्या इन्र्ेस्टीगेिनर्ध्ये को-ऑपरे ट करण्यासाठी तयार
झाले. िररिनिं र्ापरलेली रूर् शर्स्टर र्ाघ सचव करू लागला. दरम्यान,
"र्ेलल्े या लोकािंच्यात तुला कािी कनेक्िन सापडलिं?" त्यानिं अनुषाला शर्चारलिं.
"नािी अजून. एक्चुली र्ी या आधी इतकी कॉशम्ललके टेड के स कधीच िाताळली नािी.
म्िणून र्ी सर्ाांत आधी आपल्याकडे आले."
"आय नो आयेर् व्िेरी फे र्स!" त्यानिं ररललाय क्रदला.
सर्चांग झाल्यार्र तो बोलला,
"काही इिं पोटवन्ट नािी. पोशलसािंनी सगळिं एव्िीडेन्स आधीच ताब्यात घेतलेत. र्ला
बॉडी पिार्ी लागेल."
"ते िक्य नािी. बॉडी इज इन रे स्ट इन शपस नाऊ! पोस्टर्ाटवर्िी झालाय त्याचा.
शिर्ाय पोस्टर्ाटवर् ररपोटव पोशलसािंकडू न शर्ळर्णिं सिज िक्य नािी." ती उत्तरली.
"नाईस!" शर्स्टर र्ाघ उपिासानिं उद्गारला.
"आता काय ललॅन?" अनुषानिं शर्चारलिं.

"नमथिंग!" म्िणून तो रूर्र्धून बािेर पडला. अनुषानिंिी कन्फ्युजनर्ध्ये त्याला
फोल्लोव्ि करत रूर् सोडली...

या सगळ्या दरम्यान त्या फॉरे नर र्ुलीनिं अजून एक शिकार िेरली. दोघिं एका
िॉटेलर्र गेले. आधी त्यािंनी थोडिं अल्कोिोल किं ज्युर् के लिं. अँड दे िॅड् प्रायव्िेट र्ुर्ेंट्स...
बािेर, रात्र अजूनच गडद िोत िोती. कािी र्ेळानिं, िॉटेलर्ध्ये; ती फॉरे नर झोपली
िोती. आशण तो र्ाणूस एक र्ेडसर िास्य चेिऱ्यार्र घेऊन शर्र्स्त्र असा जशर्नीर्र बेडला टेकून
बसला िोता... एका र्ुलीचा कदाशचत शतचाच आर्ाज त्याच्या कानात घुर्त िोता. तो आर्ाज
त्याला सािंगत िोता,
"शलव्ि द र्ल्डव डार्लांग! कर्ी टू र्ी. कर् टू आर्र िेर्न!..."
िा गूढ आर्ाज सतत त्याच्या कानात घुर्त िोता. िणाचािी शर्लिंब न करता त्यानिं
ररकार्ी बाटली फोडली आशण आपली िीर कापून घेतली.
कािी तासािंनी ती फॉरे नर िुद्धीत आली. शतनिं त्या र्ाणसाकडिं पाशिलिं. डाव्या
र्नगटातून बरिं च रक्त र्ाहून गेलिं िोतिं. तो र्ेलाच िोता. ध्येयप्राप्तीचिं एक शस्र्त शतच्या ओठािंर्र
तरळलिं. िौयाची पररसीर्ा िोती शतचिं िसू म्िणजे...
ती िािंतपणे उठली. शतनिं आपले कपडे पररधान के ले आशण शतनिं रूर् सोडली.

सकाळी िॉटेलर्ध्ये गोंधळ सुरू झाला. न्यूज पेपसवर्ध्ये िी बातर्ी पशब्लि झाली
िोती. न्यूज चॅनेल्सिी ररपोटींग करत िोतीच. गेले कािी क्रदर्स उत्तराखिंड र्धील सर्ाांचिं लि या

एकाच बातर्ीर्र लागून राशिलिं िोतिं. कािी नॅिनल चॅनेल्सिी या घटनेचा पाठपुरार्ा करत
िोतीच.
शर्स्टर र्ाघ आशण अनुषा त्या िॉटेलर्र पोिोचली. पोलीस आधीपासूनच तेथे तळ
ठोकू न िोती. शर्स्टर र्ाघ अनुषाच्या कानात कािी तरी बोलला र् शर्स्टर र्ाघ के स इिं चाजव
असलेल्या इन्स्पेक्टर के दार शबश्त जर्ळ आला.
र्ेलेल्या व्यक्तीला रूर्र्धून बािेर आणले जात िोते. अनुषा त्यािंच्या जर्ळ आली. पण
शर्स्टर र्ाघनिं शतला सािंशगतलेलिं कार् ती पूणव करू िकली नव्िती. दोन र्ॉडवबॉईज ती डेडबॉडी
कॉररडॉर र्धून बािेर घेऊन येत िोते.
िॉटेल लॉबीर्ध्ये, अनुषा टेन्िन चेिऱ्यार्र घेऊन त्यािंच्या र्ागून आली. शर्स्टर र्ाघ
एव्िाना आत आला िोता. तो लगबगीनिं अनुषा जर्ळ गेला.
"सॉरी!" ती त्याला एर्ढिंच म्िणाली.
शर्स्टर र्ाघ शतला काय म्िणायचिंय ते सर्जला,
"डोन्ट र्ाईंड!" त्यानिं शतला अिोअर के लिं.
आशण तो एक टेबल शपस जर्ळ गेला. त्यात सुिंदर र्ाबवल्स भरून ठे र्ली िोती. त्यािंतील
एक उचलून त्यानिं तो एका बॉडवबॉयच्या पायाखाली अगदी शिताफीनिं घरिं गळर्ला. र्ॉडवबॉयचा
बॅलेन्स लूज झाला आशण डेडबॉडी स्ट्रेचर र्रून कोसळू लागली. तसा शर्स्टर र्ाघ चपळाईनिं पुढिं
झाला आशण त्यानिं डेडबॉडी सार्रली. ती त्यानिं स्ट्रेचरर्र व्यर्शस्थत ठे र्ेली. शर्स्टर र्ाघचे आभार
र्ानत र्ोडवबॉईजनी डेडबॉडी िॉटेलर्धून बािेर काढली. अनुषा लगबगीनिं शर्स्टर र्ाघकडिं आली.
शतच्या चेिऱ्यार्रची मचिंता अजून र्ार्ळली नव्िती. िे पाहून शर्स्टर र्ाघनिं एक सुई शतला
दाखर्ली. त्या सुईच्या टोकार्र रक्ताचा थेंब शतला क्रदसला. तिी ती ररलॅक्स झाली.

५.

दोघिं अनुषाच्या घरी परतली. अनुषाच्या लॅबर्ध्ये शर्स्टर र्ाघनिं ते रक्त टेस्ट के लिं.
"ऍज आय थॉट!" शर्स्टर र्ाघ उद्गारला.
"काय?" अनुषानिं गोंधळू न शर्चारलिं,
"अर्िं काय सापडलिं तुम्िाला?"
"द ब्लड किं टेन्स 'एल.एस. डी.!"
"यु शर्न, लायसेर्जवक एशसड डायथेलॅर्ाईड?"
"येर्!"
"बरिं झालिं बारा तासािंच्या आधी आपल्याला त्याच्या रक्ताचिं सॅम्पल शर्ळालिं. नािी
तर त्याची के सिं शर्ळर्ार्ी लागली असती. िेअर फोशलकल टेस्टच्या र्ाध्यर्ातनिं ९० क्रदर्सािंपयांत
आपण बरे च ड्रग्स शडटेक्ट करू िकतो."
"त्याची के सिं र्ी आधीच घेतलेलिंत. कारण त्याला र्रून क्रकती र्ेळ झालाय िे
आपल्याला कु ठिं र्ािीत िोतिं." शर्स्टर र्ाघ म्िणाला,
"रक्त आशण के स दोन्िीच्या टेस्ट र्ध्ये इल्सडीच आिे. एस पर र्ाय शडडक्िन, दे ऑल
िॅड् शबन ड्रग्ड् शबफोर देअर डेथ्स शर्थ एलएसडी!"

"या एलएसडीनिं िोतिं काय?" र्ी शर्स्टर र्ाघला र्ध्येच थािंबर्त शर्चारलिं.

"भूक र्िंदार्णिं, र्ळर्ळणिं, खूप झोप येण.िं इ. कॉर्न इफे क्ट्स आिेत. यार्ुळिं डोळ्यािंची
बुबूळिं फै लार्तात, कर्जोरी येते, िायपोथर्र्वयाचा त्रास िोतो. रक्तातली िुगर र् हृदयाची गती
र्ाढते. ब्लडप्रेिर र् बॉडी टेम्प्रेचर र्ाढतिं आशण यार्ुळिं तोंड सुखून िरीर घार्ानिं थबथबतिं. पण
सर्ाांत र्ित्त्र्ाचिं म्िणजे आपल्या सभोर्तालच्या जगाची र् स्र्तःच्या भार्नािंची जाणीर् बदलते.
िे घेणाऱ्या व्यक्तीला िल्युशसनेिन्स िोतात. म्िणजे र्ेगर्ेगळे भास िोऊ लागतात. भूतकाळातील
कािी घटना आठर्तात. आशण िा पररणार् एलसीडी घेतल्यानिंतरिी बरे च क्रदर्स रटकू िकतो.
िे िोतिं कारण िे ड्रग 'सेसोटोशनन' नािंर्ाच्या र्ेंदच्ू या रासायशनक सिंदि
े र्ािकाची नक्कल करते.
सेसोटोशनन सार्ान्यपणे 'क्रफल् गुड' के शर्कल म्िणून पण ओळखलिं जातिं."
"मग काय एलएसडीनिं लोकािंना र्ॅशनपुलेट के लिं जाऊ िकतिं?" र्ी उत्सुकतेनिं शर्चारलिं.
"नािी! पण त्या र्ुलीनिं या ड्रगर्ुळिं िोणाऱ्या िल्युशसनेिन्सचा योग्य रीतीनिं उपयोग
करून त्या-त्या व्यक्तींना त्यािंच्या इच्िेनुसार आत्र्ित्या करण्यासाठी भाग पाडलिं. कोणाला
त्याची अत्युच्च भीती र्ाटत असलेली घटना सर्ोर ठे ऊन, तर कोणाला एखाद्या गोष्टीची
अशभलाषा आिे िे ओळखून त्या प्रर्ाणिं तसिं शचत्र तयार करून.
"ते ड्रग र्ॅशनपुलेटीव्ि नव्ितिं; ती र्ुलगी िोती. शतनिं फक्त त्या ड्रगच्या गुणर्त्तेचा र्ापर
करून घेतला िोता!" शर्स्टर र्ाघ िािंतपणे बोलला.
अिी घटना एखादी र्ुलगी घडर्ून आणू िकते? के र्ढी आिे िी र्ुलगी?! र्ाझ्याच
तर र्याची आिे! इतक्या लिान र्यात असून ती िे का करते आिे? तेिी इतक्या प्रभार्ीपणे! िीच
गोष्ट र्ला अशर्श्वशनय िोती... र्ी तसिं शर्स्टर र्ाघ सर्ोर बोललो देखील. त्यार्र तो म्िणाला,
"एव्िरी र्ुर्न इज र्ॅशनलयुलेरटव्ि! डोन्ट अिंडरे शस्टर्ेट िर! िी कॅ न र्ेक यू ऑर शडस्ट्रॉय
यू! इट्स अप टू िर! शर्र्ेन आर सो डेंजरस! डोन्ट यू नो?!" आशण तो गूढ िसला.
त्याला भेटायला आल्यापासून पशिल्यािंदा त्याला र्ी असिं िसताना पाशिलिं िोतिं.

"हो!" र्ी गिंभीर िोत एर्ढिंच उत्तर क्रदलिं.
कारण त्याचा िा प्रश्न र्ला र्ाझा भूतकाळ सर्ोर आणून गेला िोता... र्ाझ्या शप्रयसी
पासून दूर रािणिं िा र्ाझा र्ैयशक्तक शनणवय िोता यात शतचा कािीच दोष नव्िता. आशण िे शर्स्टर
र्ाघ पण जाणून िोता... तरी एलसीडी सारखिं त्याला इथिं कार् करायचिं िोतिं...
पण त्याच्या या प्रश्नानिं एर्ढिं र्ात्र र्ी सर्जून गेलो, की याचा िा प्रश्न म्िणजे पुढिं
कािीतरी भयिंकर र्ाढू न ठे र्लिंय याची ती खूण िोती...
पण भूतकाळाची पटलिं बाजूला सारत र्ी पुन्िा शर्स्टर र्ाघ सािंगत असलेल्या घटनेर्र
शर्चार करू लागलो आशण,
"िॉरीबल आिे िे...!" र्ी बोलून गेलो.

६.

"या घटना घडायला कधीपासून सुरुर्ात झाली?" शर्स्टर र्ाघनिं अनुषाला शर्चारलिं.
"एक र्शिना झाला." ती उत्तरली.
"बी स्पेशसक्रफक!" शर्स्टर र्ाघ जरा शचडू नच म्िणाला.
"बारा फरर्रीला पशिली घटना घडली िोती."
"कु ल!"
शर्स्टर र्ाघ बािेर पडला. अनुषाला त्याला फॉलो करण्याशिर्ाय पयावय नव्िता.
तीनेिी त्याच्या र्ागून घर सोडले.

शर्स्टर र्ाघ आशण अनुषा दोघे नैशनताल पासून एक क्रकलोर्ीटर अिंतरार्र असलेल्या
'पिंतनगर एअरपोटव'ला आले. पासपोटव ऑक्रफसरला भेटून आपली खरी ओळख सािंगत त्यानिं त्या
फॉरे नर र्ुलीबद्दल चौकिी के ली,
"गुड अफ्टरनून ऑक्रफसर, र्ैं शर्जय र्ाघ. एक प्रायव्िेट शडटेशक्टव्ि हूँ। ििर र्ें िो रिे
सुसाईड के स को र्ैं िँडल कर रिा हूँ. क्या र्ुझे थोडी इन्फॉर्ेिन शर्ल सकती िैं?" शर्स्टर र्ाघनिं
पासपोटव ऑक्रफसरला शर्चारलिं.
"निीं सर! र्ैं ऐसे आपको कोई इन्फॉर्ेिन नािी दे सकता. अगर आपको चािीये तो
आपको पिले पुलीस की इजाजत लेनी पडेगी!" ऑफीसरने शर्स्टर र्ाघचा प्रस्तार् नाकारण्याची
मििंर्त के ली.

"ठीक िैं! र्ैं शडरे क्टली िोर् शर्शनस्टर से िी बात करता हूँ. साथ र्ैं शसव्िील एव्िीएिन
शर्शनस्टर से भी बात कर लेता हूँ!" शर्स्टर र्ाघनिं शखिातून र्ोबाईल काढला.
ऑक्रफसर काय सर्जायचिं ते सर्जला.
"निीं सर; शललज. आपको जो चािीये र्ि इन्फॉर्ेिन आपको शर्ल जायेगी. आप टेन्िन
र्त शलजीए..." तो शर्स्टर र्ाघला म्िणाला.
"ठीक िैं! र्ुझे दो र्शिने पिले से स्र्ीडन से आई औरतों की शलस्ट चािीये। शजनकी
उम्र बीस से पच्चीस के बीच िो!"
ऑक्रफसरने कािी र्ेळ त्याच्या किं लयुटरर्र सचव के लिं. आशण म्िणाला,
'शपिले जनर्री उन्नतीस तारीख को शसफव एकिी स्र्ीशडि लड़की नैशनताल आई िैं!
उस का नार् एशलस शनल्सन िैं और उसकी उम्र भी चोबीस साल िी िैं!" पासपोटव ऑक्रफसरनिं
र्ाशिती पुरर्ली.
"नाईस! क्या िर्ें उसकी फोटो शर्ल सकती िैं! अब यि र्त किीयेगा, की पुलीस को
पुिना पडेगा!" त्यानिं सर्यी प्रर्ाणिं खट्याळ शस्र्त करत ऑफीसरला पण शपन र्ारलीच.
ऑक्रफसर शर्स्टर र्ाघचिं ऐकू न घेऊन गलप झाला आशण त्याला त्या र्ुलीच्या फोटोची
मप्रिंट क्रदली.
"थँक्स ऑक्रफसर!" शर्स्टर र्ाघनिं स्र्ाईल करत त्याच्यािी िस्तािंदोलन के लिं आशण
एअरपोटव र्धून बािेर गाडी जर्ळ आला. अनुषा अजूनिी कािी न सर्जल्यासारखी गोंधळलेलीच
िोती.
"यू र्ेअर ब्लकफिं ग. राईट?" शतनिं त्याला शर्चारलिं.

"अबाऊट व्िॉट?" शतला काय म्िणायचिंय र्ािीत असून त्यानिं न सर्जल्यासारखिं
शतला शर्चारलिं.
"आबाऊट कॉमलिंग िोर् अँड एव्िीएिन शर्शनस्टसव..." ती अजूनिी गोंधळात िोती...
"तुला खरिं च असिं र्ाटतिंय, की र्ी चेष्टा करत िोतो?" त्यानिं र्ोबाईल र्धील
शर्शनस्टसवचे निंबसव अनुषाला दाखर्ले.
याचा शतला अिरिः धक्का बसला. िे पाहून तो िसला,
"उगाच र्ी म्िणत नािी, की र्ी फे र्स आिे म्िणून. चला, बसा गाडीत."
िे शतला बोलून त्यानिं आपल्या नव्या घेतलेल्या 1935 ची डेलेिॅ 135 र्ेगासीर्ेन्स
(1935 Delahaye 135MS) या कारच्या स्टेअटरिं गचा ताबा घेतला सुद्धा िोता. नुकतीच िी
मर्िंटेज कार त्यानिं शर्कत घेतली िोती.
अनुषािी लगेच गाडीत बसली. आशण शर्स्टर र्ाघ अनुषाच्या घरी परतला. रात्री
पयांत आता त्याला कािी कार् नसल्यानिं तो अनुषा सोबत नैशनतालच्या शनसगावचा आस्र्ाद
घेण्यात दिंग झाला.

अनुषा आशण शर्स्टर र्ाघ 'नैनी' या तलार्ापािी उभे िोते. शर्स्टर र्ाघ तलार्ाच्या
िािंत पाण्याकडे पाित िोता. त्याच्या चेिऱ्यार्र देखील कर्ालीची िािंतता िोती.
"आर्चे स्थाशनक लोक र्ानतात, की ब्रह्मदेर्ािंच्या कठोर तपस्चयेर्ुळिं िा तलार् तयार
झाला आिे. इथिं जर्ळच ब्रम्िाचिं र्िंक्रदर पण आिे." अनुषानिं िािंतता भिंग के ली.
पण शर्स्टर र्ाघ त्याच्यातील िािंततेपासून ढळला नािी.
"आय डोन्ट शबशलव्ि इन गॉड!" एर्ढिंच उत्तर त्यानिं अनुषाला क्रदलिं.

त्यािंचिं सगळिं लि िािंत अिा पाण्याकडिं लागलिं िोतिं.
"व्िाय?" अनुषानिं त्याला प्रश्न के ला.
त्यानिं शतच्याकडिं र्ान र्ळर्ली. म्िणाला,
"शबकॉस र्ाय क्रिएटर डज्नन्ट!" त्यानिं शस्र्त करत शतला उत्तर क्रदलिं.
"शर्न्स यू शबशलव्ि इन द क्रिएटर!" शतनिं शर्चारलिं.
शर्स्टर र्ाघ दोन्िी बाजूनिं बोलतोय िे ऐकू न शतचा गोंधळ उडत िोता.
"येर्!" त्यानिं िणाचा शर्लिंब न लार्ता उत्तर क्रदलिं.
"देन हू इज युअर क्रिएटर?" शतनिं पुन्िा प्रश्न के ला.
"र्ाय र्ाईंड!" त्यानिं पुढिं पाित उत्तर क्रदलिं,
"र्ी ऑल क्रिएटेड बाय आव्िर ओन इर्ॅशजनेिन्स अँड शबशलफ्स! आशण जेव्िा तुम्िाला
िे सर्जेल, तेव्िा लिात येईल, की घाबरण्यासारखे तर कािीच नािी!"
सिंध्याकाळची िाया शनसगावला आशण पयावयानिं अनुषा र् शर्स्टर र्ाघला कर्ेत
घेण्यासाठी सरसार्त िोती. सर्ोर र्ार्ळणारा सूयव र्नोिर क्रदसत िोता.
अनुषाच्या चेिऱ्यार्र सूयावचिं पडलेलिं लखलखीत तेज क्रदसत िोतिं. सुयावचिं तेज र्ार्ळत
कर्ी कर्ी िोत िोतिं. पण शतचा चेिरा त्या तेजाचा र्ोिताज नव्िता. आता शर्स्टर र्ाघच्या
उत्तराने शतला जे ज्ञान शर्ळालिं िोतिं त्याचिं ते तेज शतच्या चेिऱ्यार्र झळकत िोतिं.
शर्स्टर र्ाघचिं उत्तर अनुषाला पटल्याच क्रदसत िोतिं. ती म्िणाली,
"इथिं आणखी एक आख्याशयका आिे; असिं म्िटलिं जातिं, की एका पररिर्ेत जर या
तलार्ाच्या नऊ कोपऱ्यािंचे जर कोणी दिवन घेर्ू िकलिं, तर त्याला ब्रम्िप्राप्ती िोते. त्याला शनर्ावण

प्राप्त िोतिं! र्ला िे ऐकल्यापासून शनर्ावण प्राप्त करण्याची इच्िा आिे, पण र्ी अजून तसा प्रयत्न
के ला नािी." आता ती शर्स्टर र्ाघ इतक्याच िािंतपणे बोलत िोती.
शतनिं शर्स्टर र्ाघकडिं नजर क्रफरर्ली,
"पण र्ला र्ाटतिं, की तुम्िाला ब्रम्ििी शर्ळालाय आशण शनर्ावणिी!"
शतच्या या र्ाक्यार्र शर्स्टर र्ाघ शतच्याकडिं न पािताच नुसताच िसला...

७.

रात्र झाली िोती. शर्स्टर र्ाघच्या नेक्स्ट स्टेपची र्ेळ झाली िोती. दोघे पुढील
ललॅनर्र कार् करण्यासाठी शनघाले...
त्यािंनी नैशनताल र्धील एक इल्लीगल लोकल ड्रग र्ेंडर गाठला. त्याला थोडे पैसे
चारून शर्स्टर र्ाघने त्या र्ुलीचा फोटो दाखर्ून शतची त्याच्याकडिं चौकिी के ली...
"इसको किीं देखा िैं क्या?" शर्स्टर र्ाघनिं त्याला शर्चारलिं.
त्यानिं सािंशगतलिं,
"हा भाय, यि भी ड्रग्ज का धिंदा करती िैं। एक - देढ र्शिना िो गया इसे यिाँ आके !
साली जबसे आई िैं, िर्ारा सारा धिंदा खा गई।" बोलताना त्याची नजर अनुषार्र पडली,
"र्ाफ करना बेिन
े !" शतच्या सर्ोर शिर्ी क्रदल्याबद्दल त्यानिं अनुषाची र्ाफी
र्ाशगतली. आशण पुढिं सािंगायला सुरुर्ात के ली,
"पर क्या िैं ना साब, एक तो र्ि लड़की, उपर से खूबसुरत! और उससे भी जादा र्ि
प्रॉशस्टट्यूिन का भी धिंदा करती िैं! िर्ारे लोकल र्ेंडसव के सारे कस्टर्र उड़ा ले गई!" त्यानिं
आपली ददवभारी दास्ताँ शर्स्टर र्ाघला ऐकर्ली.
"यह लड़की किा शर्ल सकती िैं बता सकते िो?" शर्स्टर र्ाघनिं त्याला शर्चारलिं.
"हा साब. र्ि रोज रात र्ुन लाईट बार अँड रे स्टॉरिं ट र्ैं जाती िैं. र्ि क्या िैं ना, र्िा
पब भी िैं तो सारे बडे बाप की औलादें और आय्यािखोर टु ररस्ट्स भी र्िी आते िैं! र्ेरा सारा
धिंदा तो र्िीं से चलता था. पर जबसे र्ि आई िैं, र्ुझे र्ेरे धिंदे की जगि बदलनी पडी।"

"क्या इस जगि के बारे र्ैं पोलीस निीं जानती?" बराच र्ेळ ऐकत असणाऱ्या अनुषानिं
पशिल्यािंदाच प्रश्न के ला.
"पोलीस को पॉके टर्नी जाता र्ॅर्! र्ि कु ि कायको करे गी? क्या आप भी बच्चों जैसी
बात करती िैं!" त्यानिं अनुषाच्या प्रश्नार्र िसत उत्तर क्रदलिं.
"रठक िैं थँक्यू!" म्िणत शर्स्टर र्ाघनिं अनुषाला जाण्यास खूण के ली. तिी अनुषा
बािेर गेली.
त्यानिं त्याच्यािी िस्तािंदोलन के लिं.
आशण झटक्यात त्या ड्रग र्ेंडरनिं आपला िात र्ागिं खेचला.
"क्या हआ?" शर्स्टर र्ाघनिं त्याला शर्चारलिं.
"कु ि तो चूभा..." त्यानिं िात चोळत उत्तर क्रदलिं.
"हा... सॉरी! र्ेरी अिंगुठी की शडझाईन थोडी उखड़ गई िैं। र्ि चूभ गई िोगी!" शर्स्टर
र्ाघ त्याला म्िणाला.
शर्स्टर र्ाघला आपली पुढची खेळी खेळायची िोती. पण तोपयांत त्या ड्रग र्ेंडरचा
कोणीतरी ओळखीचा र्ाणूस त्याच्यापािी आला.
"अच्िा एक बात थी!" शर्स्टर र्ाघ बोलला.
"बोशलए ना!"
शर्स्टर र्ाघनिं नजरे निंच त्या र्ाणसाकडिं खूण के ली. तसा तो ड्रग र्ेंडर िसला. त्या
दुसऱ्या र्ाणसाच्या पोटार्र र्ारत म्िणाला,
"अरे यि तो आपना िी आदर्ी िैं। इस बार का र्ाशलक। मबिंधास्त बोशलए!"

शर्स्टर र्ाघनिं पुढिं त्याला शर्चारलिं,
"एक बात बताओ; अगर र्ि लड़की तुम्िारे रास्ते से िट गयी, तो तुम्िे कै सा लगेगा?"
"िर्े तो बहत अच्िा लगेगा. क्या िैं ना, लोकल पुलीस अफसर के दार शबश्त उसके
पास जाता िैं, अपनी आग बुझाने के शलए। इसशलए साला िर् उसका कु ि कर निीं सकते!" तो
चरफडत बोलला.
"ठीक िैं तो क्रफर, तुम्िारा यि कार् र्ैं करूँगा! पर इसकी कीर्त पड़ेगी!" शर्स्टर र्ाघ
चेिऱ्यार्र लालची भार् आणत म्िणाला.
"आप ऐसा कर सकते िैं?" त्यानिं आश्चयावनिं शर्स्टर र्ाघला शर्चारलिं.
"जी िाँ! र्ैं एक प्रायव्िेट शडटेक्टीव्ि हूँ और र्ुझे उसकी तलाि िैं! र्ैं तुम्िे र्ादा करता
हूँ, की र्ि क्रफर कभी तुम्िारे एररया र्ैं तो क्या इस ििर र्ें निीं क्रदखेगी! तो; क्रकतना दोगे?"
शर्स्टर र्ाघने लालचीपणे शर्चारलिं.
"आप बोलो!" तो हरळू न म्िणाला.
"बीस लाख! कॅ ि र्ें और र्ैंने जो अभी क्रदए र्ि भी!"
"यह बहत जादा िैं भाय! अपने को निीं जर्ेगा।" त्यानिं नकार घिंटा र्ाजर्ली.
पण नकार िोकारात कसा बदलायचा िे शर्स्टर र्ाघ जाणून िोता. तो त्याला
म्िणाला,
"लड़की गयी, तो करोडों कर्ाओगे! तो अभी थोडा गर्ाने र्ें िर्व क्या िैं? िैं ना भाई?"
शर्स्टर र्ाघनिं नर्ीन आलेल्या व्यक्तीला दुजोरा र्ाशगतला.
"र्ैसे आप ठीक कि रिे िो। सबका धिंदा ठीक िो जायगा! क्रफफ्टी परसेन्ट र्ैं देता हूँ!"
बार र्ालक बोलला.

"ठीक िैं!" ड्रग र्ेंडर नाराजीनिंच तयार झाला.
शर्त्रार्ुळिं त्याला तयार व्िार्िं लागलिं. बारच्या आतल्या खोलीत दोघे पैसे आणायला
गेले.
पण बािेर येताना बार र्ालक एकटाच बािेर आला. त्याची र्ुद्रा शचडलेली िोती. तो
शर्स्टर र्ाघ जर्ळ आला.
"बोल साले, कौन िैं तू? र्ेरा दोस्त अिंदर बेिोि पडा िैं!" त्यानिं दबक्या, पण जबरदस्त
आर्ाजात शर्स्टर र्ाघला शर्चारलिं.
आशण सर्ाांपासून लपर्ून एक 'बेरेट्टा 92' शपस्तूल शर्स्टर र्ाघच्या पोटात रुतर्लिं.
"क्या िर् अिंदर चलके बात करें ? तुम्िारे दोस्त को भी देख लुिंगा!" शर्स्टर र्ाघ िािंतपणे
म्िणाला.
"चल!" म्िणत त्या र्ाणसाने शर्स्टर र्ाघला शपस्तूलाच्या टोकानिंच के शबनच्या क्रदिेनिं
पुढिं ढकललिं.
तो त्याला त्याच्या के शबन र्ध्ये घेऊन आला. पैिािंची बॅग टेबलर्र पडली िोती. कािी
बिंडल्स बॅगेत भरायची राशिली िोती. ती भरता भरताच ड्रग र्ेंडर कलिंडला िोता. शर्स्टर र्ाघ
पैसे उचलून बॅगेत भरू लागला. त्याचिं िे कृ त्य त्या बार र्ालकाला अशधकच चीड आणून गेल.िं
त्यानिं शर्स्टर र्ाघला बाजूला खेचून त्याच्या जबड्यार्र जोराची ठे ऊन क्रदली.
तरी शर्स्टर र्ाघ िसत बोलला,
"तुम्िारे जैसा दोस्त ढु िंढ़कर भी निीं शर्लेगा, दोस्त के र्रने के बाद भी दोस्ती शनभा
रिे िो! पर यि तुम्िारे दोस्ती के लायक निीं था!" शर्स्टर र्ाघ तोंडातून बािेर आलेली लाळ
पुसत त्याला म्िणाला.

"क्या बकते िो!" त्या र्ाणसाने अजूनच शचडू न शर्स्टर र्ाघाची कॉलर पकडली.
"र्ैं सिी कि रिा हूँ! पता िैं तुम्िारे आने से पिले ये र्ुझे क्या कि रिा था?" शर्स्टर
र्ाघनिं पण थोडा आर्ाज चढर्ला. यार्ुळिं त्याचा शर्स्टर र्ाघर्र थोडा शर्श्वास बसू लागला.
शर्स्टर र्ाघ पुढिं बोलू लागला,
"वि कि रिा था, की युसूफ को रास्ते से िटाना िैं! उस लड़की के साथ उसे भी उड़ा
दो!"
"तुर् झूठ बोल रिे िो!" म्िणत त्यानिं शर्स्टर र्ाघच्या पोटात जोरदार ठोसा लगार्ला.
पण शर्स्टर र्ाघाने प्रशतकार के ला नािी, तो त्याला फक्त एर्ढिंच म्िणाला,
"अगर तुम्िें ऐसा लगता िैं, तो र्ुझे यि बताओ, की र्ुझे तुम्िारा नार् कै से पता?
उसने तुम्िारी पिचान तो र्ुझसे करर्ाई िी निीं िैं! तुम्िें र्ार कर र्ि तुम्िारा बार िशथयाना
चािता था!"
शर्स्टर र्ाघची कॉलर सोडू न तो बाजूला झाला. तो शर्स्टर र्ाघच्या बोलण्यात येर्ू
लागला िोता,
"पर तुर् अच्िे, सर्झदार और िोशियार इिं सान िो। इसशलए र्ैंने तुम्िारी जगि उसे
र्ार डाला! तुम्िारा एक दुश्र्न तो र्ैंने खत्र् कर क्रदया। अब तुम्िारे शबर्नेस के दुश्र्न को खत्र्
करूँगा तो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्र्!"
तो र्ाणूस शर्चारात र्ग्न िोता.
"तो; क्या र्ैं यि पैसें ले जा सकता हूँ?" शर्स्टर र्ाघनिं त्याला शर्चार करायला जास्त
र्ेळ न देता शर्चारलिं.

त्यानिं शर्स्टर र्ाघला िातानिंच खून के ली. शर्स्टर र्ाघनिं पटापट पैसे गोळा करून
ब्लेझरच्या शखिात कोंबले आशण ब्लेझर डाव्या िातार्र टािंगता घेतला.. त्यानिं जाता-जाता त्या
र्ाणसाच्या पाठीर्र थाप र्ारली. आशण यालािी कािी तरी टोचलिं. तो भानार्र येत ओरडला.
"सॉरी र्ेरी अिंगुठी चूभी िोगी! आप टेन्िन र्त लो आपका कार् िो जायगा. आपने
झलक तो देख िी ली िैं!" त्यानिं डोळा र्ारला आशण तेथून शनघून गेला. जाता-जाता,
"बस अपने दोस्त की बॉडी को शडस्पोझ क्रकजीएगा!" असा त्याला सल्ला द्यायला तो
शर्सरला नािी.

"तुम्िी त्या ड्रग र्ेंडरला र्ारलिं कसिं?" र्ी चक्रकत िोतो.
यार्ेळी र्ी खूप र्ेळाने त्याला इिं टरलट के लिं िोतिं. र्ाझा प्रश्न ऐकू न त्यानिं त्याचा उजर्ा
िात र्ाझ्यासर्ोर धरला. त्याच्या र्धल्या बोटात एक चािंगली जाडजूड अिी अिंगठी िोती. त्यानिं
एक लिान शस्र्च प्रेस के ला आशण त्यातून सापाचे दोन दात बािेर आले.
"याच्या र्ाध्यर्ातून र्ी त्याच्यात शर्ष इिं जेक्ट के लिं. सापाचेच दात यासाठी र्ापरले
असल्यानिं त्यािंना सापच चार्लाय असिंच शसद्ध झालिं.
"म्िणजे दुसरािी...?"
"हो तोिी कािी र्ेळात र्ण्यारच्या शर्षानिं र्ेला! शर्स्टर र्ाघाने र्ाझिं र्ाक्य पूणव के लिं.
"दोघािंना र्ारण्यासाठी र्ेगर्ेगळी पद्धत र्ापरली असती, तर सिंिय शनर्ावण झाला
असता. दोघे एकाचर्ेळी एकच साप चार्ून र्ेले असा तकव शनघार्ा म्िणून त्यािंना एकाच पद्धतीनिं
सिंपर्लिं!" त्यानिं तकव पुढिं नेला.

"पण तळिातार्र आशण पाठीर्र साप चार्लाय िे पटणिं अर्घड नािी र्ाटत?" र्ी
ििंका काढली.
"अरे सापच तो! कु ठिं िी चार्ू िकतो. त्यात काय?" तो सिज बोलून गेला.
"तुम्िी इन्फॉर्ेिनसाठी क्रदलेले पैसे ड्रग र्ेंडरकडू न परत का घेतले?" र्ी ििंका व्यक्त
के ली.
कारण या र्ागचिं कारण र्ला कळत नव्ितिं.
"दोघािंच्या र्ृत्यूचिं इन्र्ेस्टीगेिन झालिंच, तर र्ाझी उपशस्थती तेथे िोती िे सर्ोर येऊ
नये म्िणून!"
"पैिािंर्रून िे कसिं सर्जलिं असतिं?" र्ला अजूनिी िे सर्जलिं नव्ितिं.
"ते र्ाझे पैसे िोते, र्ाझे कफिं गरमप्रिंट्स त्यार्र सापडणार नािीत का?" त्यानिं उलट
र्लाच प्रश्न के ला.
"हा..." र्ाझ्या लिात आलिं िोतिं.
"मी फक्त र्ाझे पैसे परत घेण्यासाठी तो र्रे पयांत तेथे थािंबू िकत नव्ितो. तसिं के लिं
असतिं, तर त्याच्या र्ृत्यूसाठी सगळ्यात आधी बारर्धल्या लोकािंनी र्लाच जबाबदार धरलिं
असतिं. म्िणून त्याचिं एकािंतात र्रणिं गरजेचिं िोतिं. म्िणून एशलसला त्याच्यासाठी र्ारण्याचा
प्रस्तार् र्ी त्याच्या सर्ोर ठे र्ला. यात युसूफ पण आयता घार्ला. तो पण कािी दूध का धुला
नव्िताच म्िणा! म्िणून र्ला िा बनार् करार्ा लागला." त्यानिं र्ाझिं सर्ाधान के लिं.
"आशण तुम्िाला बार र्ालकाच नािंर्, ते कसिं कळालिं? तुम्िीच म्िणालात, की ड्रग
र्ेंडरने तुर्ची र् त्या बार र्ालकाची नार्ाशनिी ओळख करून क्रदली नव्िती..." र्ाझिं अजून
सर्ाधान झालिं नव्ितिं.

"सूरज!" त्याच िे असिं पुकारणिं र्ाझ्या बुद्धीची कीर् करण्यासाठी िोतिं! आशण ते र्ी
सर्जून चुकलोिी.
तो म्िणाला,
"र्ी इन्फॉर्ेिनसाठी ज्या बार र्ध्ये गेलोय त्या बार र्ालकाचिं नािंर् र्ला र्ाशित
नसणार का? र्ी त्याला पाशिलिं नव्ितिं, पण ड्रग र्ेंडरनिं त्याची ओळख करून क्रदली म्ििंटल्यार्र
र् तो बार र्ालक आिे िे असिं सर्जल्यार्र त्याचिं नािंर् काय असणार िे र्ाझ्या लिात येणार
नािी का?" तो सिज बोलला.
आपण ठार र्ारलेल्या दोन र्ाणसािंशर्षयी बोलतोय िे त्याच्या गार्ी िी नव्ितिं असिं
भासत िोतिं. जणू त्यानिं खून के ल्याचिं त्याला कािीच र्ाटत नव्ितिं असिं तो सिज बोलत िोता.
असो, नेिर्ी तो असाच तर असतो...

शर्स्टर र्ाघ गाडीत बसला. ब्लेझर र्ागच्या सीटर्र अनुषाला सिंिय येणार नािी
असा ठे र्ला. अनुषा आधीच गाडीत िोती.
"एर्ढा र्ेळ का?" शतनिं शर्चारलिं.
"र्ेन्स मथिंग!" असिं उत्तर त्यानिं क्रदलिं आशण सािंगणिं टाळलिं.
र्ग अनुषानिंिी त्याला कािी शर्चारलिं नािी. शर्स्टर र्ाघची डेलेिॅ र्ून लाईट बारकडिं
धार्ू लागली...

पार्णे आठला शर्स्टर र्ाघ बार र्ध्ये िोता. थोडा र्ेळ र्ाट पाशिल्यार्र ती फॉरे नर
एशलस शतच्या नेिर्ीच्या र्ेळेत आली. शर्स्टर र्ाघ शतच्या जर्ळ आला आशण शतच्यािी लगट
करू लागला. दुरून पािणाऱ्या अनुषाला िे इलाज नसल्यानिं पािार्िं लागत िोतिं.

"आयर् िडव दॅट यू िॅर् स्पेिल स्टफ!" शर्स्टर र्ाघ शतच्या कानात म्िणाला.
"नो. आय िॅर् रे ग्युलर र्न! बट आय एर् स्पेिल शियर इफ यू र्ॉन्ट!" तीिी लाडीकपणे
शर्स्टर र्ाघच्या कानात बोलली.
दोघे बचाटा िा डान्स प्रकार करत िोते. दोघािंचा डान्स इतका सेंस्युअस िोता, की
अनुषाला ते पािणिं असय झालिं िोतिं.
"यू आर लाईंग! आय शर्न; यू आर स्पेिल बट, यू अल्सो िॅर् द स्पेिल मथिंग! डोन्ट
यू?!" तो शतला म्िणाला,
"आय नो यू िॅर् लागव अर्ोऊिंट ऑफ एलसीडी! आय र्ॉन्ट इट!"
शर्स्टर र्ाघच्या या र्ाक्यार्र ती जरा चर्कली. पण शर्स्टर र्ाघच्या लिात येऊ
नये म्िणून ती लगेच सार्रली. पण शर्स्टर र्ाघला िे लिात आल्याशिर्ाय राशिलिं नािी.
"बट इन र्न किं शडिन!" ती र्ोिकपणे त्याला म्िणाली.
"शर्च किं शडिन?"
"यू िॅर् टू स्पेन्ड द िोल नाईट शर्थ र्ी!" शतने प्रस्तार् र्ािंडला.
शर्स्टर र्ाघला सिंपर्ण्याचिं शतनिं र्नािी पक्किं के लिं िोतिं!
"शर्थ र्ाय ललेजर!" शर्स्टर र्ाघ खुि िोत म्िणाला.
शतला र्ाटत िोते, की ती शर्स्टर र्ाघला जाळ्यात ओढते आिे, पण शर्स्टर र्ाघच्या
शर्णलेल्या जाळ्यात ती स्र्तः अडकत आिे िे शतच्या ध्यानीिी नव्ितिं.
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शर्स्टर र्ाघ त्या फॉरे नरला एका आशलिान िॉटेल स्र्ीटर्ध्ये घेऊन आला. शतनिं
स्र्ीटर्ध्ये आधीच असलेली िॅम्पेन फोडू न शर्स्टर र्ाघला ग्लास र्ध्ये ओतून देऊ के ली. शर्स्टर
र्ाघनिं शतचा िात बाजूला के ला. ती सर्जली काय सर्जायचिं ते आशण शतनिं एलसीडी त्याच्या
िॅम्पेनर्ध्ये सोडली. र्ात्र स्र्तः कोके न घेतलिं. शर्स्टर र्ाघनिं िॅम्पेनचे घुटते घेत रोर्ँरटक म्युशसक
चालू के लिं. दोघे पुन्िा बॉल डान्स करू लागले. नाचता-नाचता त्यानिं डान्स स्टाईल बदलली र्
पोल्स्का िा सेंस्युअस स्र्ीशडि कपल डान्स प्रकार त्यानिं चालू के ला. तिी ती पुन्िा दचकली. पण
कोणतेिी पाऊल न उचलता ती िािंत राशिली. शतनिं शर्स्टर र्ाघचा ग्लास पुन्िा भरून
एलएसडीचा डोस र्ाढर्ला.
शर्स्टर र्ाघर्र एलसीडीचा पररणार् िोऊ लागला िोता. तिातिी त्यानिं त्या
फॉरे नरला क्रकस करण्याचा प्रयत्न के ला, पण तत्पूर्ीच अनुषानिं र्ागून येऊन फॉरे नरच्या डोक्यात
ग्लॉकने जोराचा र्ार के ला. ती बेिुद्ध झाली.
"तू नेिर्ी असिं का करतेस?" शर्स्टर र्ाघ शझटलून ओरडला.
"ठरकी!" शर्स्टर र्ाघला बेडर्र ढकलत ती रागानिं बोलली.
आशण शतनिं 'डायझेपार्' िे अँटीडोट ड्रग शर्स्टर र्ाघला इिं जेक्ट के लिं. यार्ुळिं कािी
र्ेळातच त्याच्यार्रील एलसीडीचा पररणार् उतरू लागला.

तो पूणव िुद्धीत आला.
"या सुिंदर र्ुलीला इतकिं िाडवली र्ारण्याची गरज नव्िती!" तो शतला म्िणाला.

"जोरात नािी र्ारलिंय! येईल िुद्धीत!" ती ठसक्यानिं म्िणाली.
दोन तासािंनी ती स्र्ीशडि र्ुलगी िुद्धीर्र आली. तोपयांत शतला अनुषानिं बािंधून देखील
ठे र्लिं िोतिं.
"नेर्, एशलस शनल्सन. एज, ट्र्ेन्टी फॉर. फ्रॉर् स्र्ीडन. आराईव्िड शियर एट ट्र्ेन्टी
नाईन्थ ऑफ जॅनव्िरी!" शर्स्टर र्ाघ शतच्याकडिं रोखून पाित म्िणाला,
"र्ो शर्स सायरन, व्िाय आर यू शियर? आयेर् प्रीटी िोर नॉट टू क्रकल रँ डर् गाईज!"
स्र्तःचा बचार् करण्यात असर्थव जाणून ती शतच्या र्ागण्याचिं स्पष्टीकरण देऊ
लागली,
"शसक्स र्िंथ्स एगो, र्ाय शलटल शसस्टर ओशलशव्िया के र् शियर फॉर अ रट्रप, अँड सर्
र्ुर्नाईझ्ड् ड्रग एशडकट्स रे लड् िर! नो र्न इव्िन द पोलीस अँड युअर गव्िनवर्ेंट शडडन्ट डू
एशनमथिंग अबाऊट शधस! सो आय शडसाईडेड् तो टेक ररर्ेंज फ्रॉर् एिंटायर पर्वटेड् र्ुर्नाईझसव अँड
ड्रग एशडक्ट्स. सो नो अदर गलव शर्ल शबकर् देअर प्रे! अँड आय के र् शियर..." आशण ती हिंदके
देऊन रडू लागली...
"नॉॉट एव्िीर्न इन इिं शडया इज सेक्सिॉशलक रे शपस्ट!" शर्स्टर र्ाघ आर्ाजात
कठोरता आणत बोलला.
"ओि शललज!" एशलस उपिासाने म्िणाली,
"द िोल र्ल्डव नोज दॅट युअर किं ट्री इज नॉट सेफ फॉर शर्र्ेन!" शतने राग व्यक्त के ला.
"इज दॅट सो? देन िाऊ द िेल आर र्ी इिं शडयन शर्र्ेन शलमर्िंग इन शिअर?" अनुषा
झणक्यानिं म्िणाली.
एशलसनिं भारताचा असा के लेला अपर्ान शतला सिन झाला नािी.
"हिं!" एर्ढीच प्रशतक्रिया एशलसनिं त्यार्र क्रदली. ती अजूनिी रागातच िोती.
िे पाहून शर्स्टर र्ाघला रिार्लिं नािी.

"यू ऑल आऊट साईडसव ओन्ली टेककिं ग द रे ट शडशजट्स इन युअर र्ाईंड! बट यू फरगॉट
टू लूक अफ्टर द रे िो! आर्र पॉलयुलेिन इज िायर, सो इट लुक्स लाईक शिअर आर लॉट्स ऑफ
िाइम्स अँड रे प इनशसडेंट्स आर िॅपेमनिंग इन इिं शडया. बट र्ेन यू लूक एट द रे िो, र्ी आर फार
शबिाइिं ड दॅन यू इन टम्सव ऑफ रे प के सेस… युअर किं ट्री स्र्ीडन, िोल्र्डस द टायटल ऑफ सेकेंड
र्ोस्ट िायस्ट रे शपस्ट किं ट्री इन द र्ल्डव आफ्टर साऊथ आक्रफ्रका! शर्थ ड्यु कन्सन अँड कोंडोलेंसेस
आबाऊट व्िॉट िॅपेंड टू यू अँड युअर शसस्टर, स्टॉप जमगिंग अस ऑन द निंबसव!" शर्स्टर र्ाघनिं शतला
खडसार्लिं.
आशण ती अशधकच र्ोठे हिंदके देत रडू लागली...

९.

"र्ग? तुम्िी शतलािी...?" र्ी शर्स्टर र्ाघला शर्चारलिं.
"नाही!" त्यानिं िािंतपणे उत्तर क्रदलिं.
"का?" र्ी गोंधळू न शर्चारलिं.
"कारण तीिी तेच कार् करत िोती, जे र्ी करतोय! सर्ाजातला कचरा साफ!" तो
चेिऱ्यार्रचे भार् न बदलता म्िणाला.
"पण तुम्िाला शतला पोशलसािंच्या स्र्ाधीन तर करार्िंच लागलिं असेल?" र्ी ििंकेन
शर्चारलिं.
"अनुषा सोबत असल्यानिं; िो! पण एशलसला कािी िोणार नािी याचीिी र्ी पुरेपरू
व्यर्स्था के ली आिे!" तो म्िणाला.
"ते कसिं काय?"
"र्ाझा र्कील शतची शतथली के स लढतोय!" त्यानिं उत्तर क्रदलिं.
आता शर्स्टर र्ाघचा र्कील, म्ििंटल्यार्र तो िी शततकाच हिार असणार िे
सर्जायला हिारी असण्याची गरज नािी.

आशण िीच ती गोष्ट ज्याला र्ी शर्स्टर र्ाघचिं अनपेशित र्ागणिं म्िणालो िोतो.
पशिल्यािंदाच त्यानिं इतक्या जघण्य गुन्िेगाराला जीर्िंत सोडलिं िोतिं आशण ती कायद्याच्या
कचाट्यातून र्ाचार्ी यासाठीिी तो शतला र्दतिी करत िोता...

"यात शतची चूक काय?" र्ाझ्या आश्चयावर्र तो म्िणाला,
"आपल्या देिात शतला, शतच्या बशिणीला इतकिं कािी भोगार्िं लागलिं त्याची भरपाई
तर के लीच पाशिजे. आपणच त्यािंच्यार्र अन्याय करायचा आशण आपणच त्यािंना शििा पण
करायची याच्या सारखा िू रपणा दुसरा कोणता नािी! आपल्या देिाची र्ाईट इर्ेज बािेर जाता
कार्ा नये. म्िणून िे सारिं !" तो र्ोिक शस्र्त करत म्िणाला,
"आशण िेर्टी र्सुधैर्् कु टुिंबकर्् र्ानणारे आपण, त्या आिेत तर आपल्याच भशगनी,
र्ग त्यािंना न्याय शर्ळर्ून द्यायला नको?!"
त्यानिं प्रश्न के लेला असून र्ी शन:स्तब्ध...

या घटनेर्ुळे र्ाझ्या लिात आलिं, की शर्स्टर र्ाघला आपल्या देिाशर्षयी प्रचिंड प्रेर्
आिे, पण त्याच सोबत तो शर्श्वशर्त्र सुद्धा आिे...!

र्ला असा बसलेला पाहून शर्स्टर र्ाघच म्िणाला,
"काय? रॅ शपड फायर चालू करणार नािीस?"
"अिं?" र्ी अजून िरर्लोच िोतो.
"तुझी प्रश्नार्ली!" तो शचडर्ण्यासाठी बोलला.
र्ी नॉर्वल झालो,
"कोण आिात तुम्िी? काय आिात?" र्ी शन:श्वास टाकत शर्चारलिं.

"याच उत्तर र्ी देखील िोधतोय!" बराच र्ेळ तसाच पडलेल्या चिाचा घोट घेत तो
बोलला.
त्याच्या ओठािंर्र तेच र्ोिक शस्र्त...
"तुम्िी... बाईलर्ेडे नािीत िोय ना? तुम्िी दारुडेिी नािी..." र्ी सिंकोचत शर्चारलिं.
"तुला र्ी असा र्ाटतो, सूरज?" त्यानिं र्ला भोळा भार् चेिऱ्यार्र आणत शर्चारलिं.
"नाही!" र्ी उत्तर क्रदलिं,
"पण र्ग... मड्रिंक्स घेणिं... प्रोशस्टट्यूट, अनुषा र् एशलस सोबतच तुर्चिं र्ागणिं...?"
र्ला अजूनिी स्पष्ट कसिं शर्चारार्िं िे कळत नव्ितिं.
गार झालेला चिा एका घोटात सिंपर्ून तो म्िणाला,
"दारू र्ी शपत नािी. घिात साठर्ून ठे र्तो आशण र्ेळ शर्ळे ल तेव्िा बािेर ओततो."
तो म्िणाला.
त्यार्ेळी शर्स्टर र्ाघची नर्ीनच कला र्ला सर्जली. पूर्ी कािी गुन्िेगारािंना िी
कला अर्गत िोती. स्र्ातिंत्र्यपूर्व काळात अिंदर्ानला सेल्युलर जेलर्ध्ये पैसे जर्ळ ठे र्ण्यास
गुन्िेगारािंना र्नाई िोती. म्िणून तेव्िा ते असिं गळ्याच्या नळीत थैलीसारखी जागा करून त्यात
पैसे ठे र्ायचे. कािी जण तर चरस, गािंजा, अफीर् पण घिात लपर्ून ठे र्ायचे. त्यार्ुळिं िे न
पटण्यासारखिं नािी. शर्स्टर र्ाघनिं अजून क्रकती कलागती र्ाझ्या पासून लपर्ून ठे र्ल्यात िे
त्यालाच र्ाशित! आशण दुसरिं त्या परर्ेश्वराला...
पुढिं तो म्िणाला,

"प्रोशस्टट्यूट बद्दल शर्चारिील, तर र्ागील के स र्धील ती र्ाझी इिं फॉर्वर िोती.
एशलस सोबत र्ला तसिं र्ागार्िंच लागणार िोतिं, कारण त्याशिर्ाय र्ी पण एक र्ुर्नाईझर आिे
असिं शतला र्ाटलिं नसतिं आशण ती र्ाझ्या जाळ्यात अडकली नसती!" तो बोलला.
"आशण अनुषा?" र्ी शर्चारलिं.
"अनुषाला एक शडटेशक्टव्ि आशण र्ाणूस म्िणूनिी खूप कािी शिकायचिंय. ती
तेर्ढ्यार्रच शर्श्वास ठे र्ते, जेर्ढिं ती पािते आशण ऐकते. शतचा आजार तसा आिे म्िणून नािी,
तर जगातले सर्वच जण िीच चूक करतात. शतनिं र्ला प्रोशस्टट्यूट सोबत पाशिल्यानिं र्ी बाईलर्ेडा
आिे असाच शतने र्ाझ्याशर्षयी िि करून घेतला. म्िणून म्िटलिं, शिची थोडी जळर्ार्ी!" तो
खट्याळ िसला.
"तुम्िी खूप िू र आिात!" र्ी त्याला म्ििंटल.
त्यार्र तो म्िणाला,
"र्ाशितेय र्ला. नर्ीन कािी तरी सािंग रे ! नेिर्ी तेच बोलतोस." िा त्याचा
शनलवज्जपणा िोता.

आशण म्िणूनच र्ी म्िणतो, की जेव्िा र्ला शर्स्टर र्ाघ कळायला लागलाय असिं
र्ाटायला लागतिं, तेव्िा िा कािी तरी अनपेशित र्ागतो.
त्यानिं पशिल्यािंदाच असिं एखाद्या गुन्िेगाराला जीर्िंत सोडलिंय असिं नािी. डेथ शर्ल
र्ध्ये ऋतुजाला, अ िेर्ी प्राईझ् र्ध्ये प्रभाची लिान र्ुलगी सिंस्कृ तीला, आशण इथिं एशलसला!

पण या सगळ्यात एक गोष्ट ध्यानात घेण्यासारखी आिे, की शर्स्टर र्ाघ शस्त्रयािंबद्दल
खूप पािवल आिे; पण असिं म्िणत असतानाच िे पण लिात येतिं, की यानिं आयुष्यातील पशिला
खून के ला िोता, तीिी एक 'बाई'च िोती...
आशण र्ग लिात येतिं, की तो शस्त्रयािंशर्षयी पिपाती नािी, तर त्याचे न्याय करण्याचे
दिंडक र् पररर्ाण र्ेगळे आिे...!

शर्स्टर र्ाघच्या सिर्ासात राहून अनुषािी शतच्या भीतीिी सार्ना करायला शिकली
आशण शतनिं शतच्या मसिंड्रोर्र्र उपचार घेणिं थािंबर्लिं. तो नैशनताल र्रून परतताना शतला म्िणाला
िोता,
"भूतकाळाची बिंदी बनू नको. तीच खरी र्ुक्ती आिे. आिा आिे, की तुला िर्िं असलेलिं
शनर्ावण तुला प्राप्त िोईल."
त्यार्र शतनिं त्याला उत्तर क्रदलिं िोतिं,
"ऑलरे डी शर्ळालिंय!"

१०.

"काय गिंर्त आिे बघ!" तो र्ाझी शर्चाराची मलिंक तोडत म्िणाला,
"हे सगळिं घडलिं, तेिी अिा रठकाणी शजथिं सती र्ातेचिं खूप र्ित्त्र् आिे. नैशनताल, िे
एकार्न्न िक्तीपीठािंपैकी एक! नैनी तलार्ातील शिरर्िं पाणी िे सतीच्या डोळ्यािंचिं प्रतीक आिे अस
र्ानलिं जातिं. आपल्या पतीचा शिर्ाचा आपल्याच शपत्याकडू न झालेला अपर्ान सिन न िोऊन
त्याच्याच यज्ञकुिं डात ऊडी घेऊन शतनिं स्र्तःला भशस्र्भूत करून घेतलिं. भगर्ान शिर्ािंनी दिला
र्ारून त्याचिं यज्ञ उधळू न लार्लिं आशण शतच्या अस्थी घेऊन भ्रशर्ष्टासारखे ब्रह्मािंडभर क्रफरू
लागले. त्यािंचा शर्षाद सिंपूणव ब्रह्मािंडाचा नाि करू नये म्िणून त्यािंना त्यािंच्या दुःखातून बािेर
काढणिं गरजेचिं िोतिं आशण म्िणून भगर्ान शर्ष्णून
िं ी शतच्या देिार्र सुदिवन चालर्लिं आशण शतच्या
िरीराचे तुकडे भारतर्षव भर शर्खुरले. शतचे डोळे नैशनताल इथिं पडले असिं र्ानलिं जातिं. स्त्रीला
प्रत्येक काळात त्रास सिन करार्ा लागला आिे..." तो गिंभीर िोत म्िणाला,
"पण स्त्री अबला नािी! शतनिं नेिर्ीच प्रत्येक पररशस्थतीचा धैयावनिं सार्ना के लाय. ती
आक्रद आिे, तीच अशपररशर्त िक्तीस्रोत आिे! ती पूजनीय आिे, ती र्िंदनीय आिे. स्त्री िी सिंसारदि
पार्वतीिी आिे, आशण सिंसार सिंिारक काली सुद्धा तीच आिे!
"स्त्री कोणी उपभोग्य र्स्तू नािी. शतचा र्ाणूस सम्र्ान झालाच पाशिजे. आशण जो
कोणी शतची अर्िेलना करे ल त्याला र्ृत्यू शिर्ाय पयावय नािी! ररस्पेक्ट िर ऑर िी शर्ल शडस्ट्रॉय
यू!" तो गूढ गशिऱ्या आर्ाजात म्िणाला.

आत्ता र्ला कळालिं, की शर्स्टर र्ाघ र्ाझ्या आईला घाबरत नािी, तर तो शतचा आदर
करतो.

चाणक्य म्िणतात, की 'शििक साधारण नसतो, प्रलय आशण शनर्ावण दोन्िी त्याच्या
र्ािंडीर्र खेळत असतात'. स्त्रीला पण िीच सिंज्ञा लागू िोत नािी काय?! असा शर्चार र्ाझ्या
र्नाला स्पिूवन गेला. नक्कीच िोतो! िेर्टी स्त्री िी देखील शििकच! शनर्ावणाचा अशधकार तर
शनसगावनिं शतला आधीच क्रदलाय. म्िणून चाणक्य िुद्धा स्त्रीचा खूप आदर करतात, पण त्याचर्ेळी
तेिी शतच्या पासून सार्ध रािण्याचा सल्लािी देतात.
एक सुिील स्त्री घर सिंस्कारी करू िकते, तर दुराचारी स्त्री तेच घर धुळीला शर्ळर्ू
िकते!

आशण म्िणूच शर्स्टर र्ाघ एशलसला शर्स सायरन म्िणाला िोता. िीक पुराणािंत
'सायरन' नार्ाचे एक क्रिएचर आिे. ज्याचा चेिरा स्त्रीचा आिे आशण उरलेलिं िरीर पिाचिं.
सायरन एका बेटार्र राितात र् त्यािंच्या बेटाजर्ळू न कोणतिं जिाज गेलिं, तर सुर्धूर सिंगीत
र्ाजर्ून गाणिं म्िणून ते नार्ाड्यािंना सिंर्ोशित करतात आशण त्यािंचिं जिाज त्यािंना बेटार्र
आदळायला लार्ून सर्ुद्रात बुडर्ून टाकतात.
यािंचा उल्लेख ओशडसी या िीकच्या सर्ाांत प्रशसद्ध पुराणात देखील उल्लेख आिे. ट्रॉयचिं
युद्ध मजिंकून ओशडसीयस िीकला परतताना त्याला दिा र्षां लागली. याच प्रर्ासात सायरन
यािंच्या बेटाजर्ळू न त्याला प्रर्ास करार्ा लागला िोता. सायरन्सनी त्याला र् त्याच्या
साथीदारािंना र्ोशित करण्यासाठी ट्रॉयर्रील त्याच्या शर्जयाचे सुिंदर कर्ण गायला सुरुर्ात के ली,
पण सायरन्स बद्दल आधीच र्ािीत असल्यानिं ओशडसीयसनिं याबद्दल आधीच दिता घेतली िोती.
त्यानिं आपल्या साथीदारािंना कानात र्धर्ािीचिं र्ेण घालायला सािंशगतलिं. त्याला र्ात्र
सायरन्सचिं गाणिं ऐकायचिं िोतिं म्िणून त्यानिं त्याच्या र्ाणसािंकडू न स्र्तःला जिाजाच्या खािंबाला
बािंधून घेतलिं. आशण सायरन्स त्याच्या ट्रॉयर्रील शर्जयाचे र् त्याच्या जगभरातील ज्ञानाची करत
असलेली स्तुती तो ऐकू लागला. त्याला त्या आर्ाजाच्या क्रदिेनिं जायचा र्ोि िोत िोता. तसा तो

त्याला सोडण्याची शर्निंती त्याच्या र्ाणसािंना करू लागला, पण त्याच्या र्ाणसािंनी त्याला
दरर्ेळेला अशधकच घट्ट बािंधले. कारण त्याने आधी त्यािंना तिी सूचना क्रदली िोती. अिा प्रकारे
ते सुखरूप सायरन्सच्या सिंकटातून बािेर पडले.
शर्स्टर र्ाघ गेल्यार्र र्ी ओशडसीचा अभ्यास करत असताना एक शर्चार र्ाझ्या
र्नाला चाटू न गेला, की एशलसच्या प्रकरणात शर्स्टर र्ाघ ओशडसीयस ठरला िोता!
रोर्न पुराणातिी यािंचा उल्लेख आिे. पण शजथे िीक र्ायथॉशलजी र्ध्ये त्यािंचा देि
पिाचा आिे, शतथे रोर्न र्ायथॉशलजी र्ध्ये त्यािंचे अधे अिंग र्ािाचे आिे. त्यािंना र्र्ेड म्िणून
ओळखलिं जातिं. या देखील आपल्या र्धुर गाण्याने आशण सुिंदर क्रदसण्याने नाशर्कािंना सिंर्ोहून
टाकतात, पण सायरन सारखिं या त्यािंचिं जिाज नाशर्कािंना बेटार्र आदळायला लार्ून बुडर्त
नािीत. त्या ते नाशर्क र्रे पयांत त्यािंना आपल्या बेटार्रच ठे ऊन घेतात. दोन्िींच्या पद्धती र्ेगळ्या
असल्या, तरी ध्येय एकच, नाशर्कािंची अशल्टर्ेट डेथ!"
एशलस तर दुसरिं काय करत िोती? शतच्या सौंदयावने र्ोहून शतनिं कािी लोकािंना
आत्र्ित्या करण्यास भाग पाडलिं िोतिं... पण ती सायरन सारखी दुष्ट र् िू र नव्िती. ती
शर्नाकारण शनष्पाप लोकािंना र्ारत नव्िती. ती शस्त्रयािंर्र र्ाईट नजर ठे र्णाऱ्या नराधर्ािंना
शििा करत िोती...!

र्लािी नेिर्ी अस र्ाटतिं, की खरिं च जर ईश्वर असेल, तर त्याला त्याची 'स्त्री' िी
शनर्र्वती खूप जर्ळची असणार िे नक्की! म्िणूनच तर शनर्र्वतीचा त्याला असणारा अशधकार त्यानिं
स्त्रीलािी देऊ के ला आिे...! स्त्री असणिं स्त्रीसाठी सोिळा आिे. आशण स्त्रीच असणिं िा सर्ाजासाठी
सोिळा आिे!"

"त्या लोकािंचिं काय झालिं? ज्यािंनी ओशलशव्ियािी गैरर्तवन के लिं िोतिं?" र्ी प्रश्न के ला.
अजून कािी प्रश्न अनुत्तररत िोती. त्यािंतील िा एक...
"एशलसनिं त्या सगळ्यािंना आधीच र्ुक्ती क्रदली िोती." तो उत्तरला.

"त्या एशलसला र्दत करणाऱ्या पोलीस ऑक्रफसरचिं काय के लिंत?"
"तुला काय र्ाटतिंय?" त्यानिं र्लाच प्रतीप्रश्न के ला.
"र्ारलिंत!"
िो! िा र्ाझा प्रश्न नव्िता. स्टेटर्ेंटच िोतिं. कारण त्यानिं तेच के लिं असणार िे
ओळखायला जास्त डोकिं लार्ण्याची गरज नव्िती. पण यार्र शर्स्टर र्ाघचिं स्पष्टीकरण
झाल्याशिर्ाय िे प्रकरण पूणव कसिं िोईल...
"त्याला र्रणिं भागच िोतिं!" तो म्िणाला,
"तो काय न्याय्यबुद्धीनिं थोडीच एशलसला र्दत करत िोता?! तो या बदल्यात त्याच्या
र्ासनेची भूक भागर्ून घेत िोता. कार् झाल्यार्र एशलसनिं त्याला र्ारलिंच असतिं, पण म्िटलिं
देर्भूर्ीत गेलो िोतो, तर थोडिं पुण्य आपण पण पदरी पडू न घ्यार्िं. म्िणून र्ग र्ीच सिंपर्लिं
त्याला!" तो कु शत्सतपणे बोलला.
"आशण अनुषाला याबद्दल सर्जलिं नािी?" र्ाझी ििंका अजून सिंपली नव्िती.
"नाही! कारण एक तर र्ी काय करतोय िे ती सोबत राहून सर्जलिं नािी. शिर्ाय
के दार र्ेला त्यार्ेळी शतच्यासाठी र्ी नैशनताल र्ध्ये नव्ितोच. के दार रात्री र्ेला, पण त्या क्रदर्िी
सकाळी खुद्द अनुषा र्ला एअरपोटवला ड्रॉप करायला आली िोती. र्ी नैशनताल र्ध्ये नसल्याचे

पुरार्े र् रे कॉर्डसव र्ला तयार करार्े लागणार िोते. त्याआधी एशलसला पोशलसािंच्या िर्ाली
के ल्यार्र र्ी कािी काळ ररलीफ म्िणून नैशनताल र्ध्ये राशिलो. दरम्यान र्ाझी कार खराब
झालीये असिं दाखर्ून र्ी ती परत पाठर्ून क्रदली िोती."
"पण ती कार तुर्च्याकडिं आलीच किी?" र्ला िे सर्जलिं नव्ितिं. तो गेलेला तर
अनुषा सोबत फ्लाईटनेच.
"नैशनताल र्ध्ये क्रफरायला आलेल्या एका धनाढ्य व्यक्तीकडू न र्ी ती शर्कत घेतली
िोती."
त्याचिं नािंर् तो सािंगणार नािी र्ला र्ाशित िोतिं. म्िणून र्ीिी त्याला त्या धनाढ्य
व्यक्तीचिं नािंर् शर्चारलिं नािी.
"ओि!" र्ी उद्गारलो,
"मग तुम्िी ती इकडिं किी पाठर्लीत?"
"प्रायव्िेट जेटनिं!" तो सिज म्िणाला.
"तुर्चिं प्रायव्िेट जेट आिे?" र्ला शर्श्वास बसत नव्िता.
"तुला र्ािीत नािी?"
"नाही" र्ी नाराजीनिं म्िणालो.
"सॉरी!" त्यार्र तो एर्ढिंच म्िणाला.
"मग अनुषाला पण िे र्ािीत झालिंच नसणार?" र्ी शर्चारलिं.

"शतला र्ािीत असतिं, तर र्ला फ्लाईट रे कॉर्डसवचा घाट घालता आला आता का?
र्ाझी कार एअरपोटव पयांत िेर्ी र्ेिीकल र्धून गेली. त्यार्ुळिं शतला िेच र्ाटलिं, की िी कार
आपल्या ििरापयांत बाय रोडच आलीए."
"शब्रलीयन्ट! पण एक शर्चारू? तुर्चा नक्की व्यर्साय काय आिे?" र्ी शर्चारलिं.
"सािंगेन कधी तरी." म्िणून त्याने शर्षयाला बगल क्रदली. पण कधी तरी सािंगेल तो.
िब्दाचा पक्का आिे. पण तिी पररशस्थती आल्याशिर्ाय तो सािंगणार नािी िे नक्की!

आशण शर्र्ानानिं शतच्यासर्ोर र्ी आपल्या ििरात परतलो. निंतर लगेच शर्थ
िेशलकॉलटर, अगेन नैशनताल!"
"एर्ढा खचव फक्त एका व्यक्तीला र्ारण्यासाठी! का?" र्ला तर कािी सुचतच नव्ितिं.
"सूरज!" एखाद्या व्यक्तीला जागिं करण्यासाठी जिी िाक र्ारतात तिी त्यानिं र्ला
िाक र्ारली. म्िणाला,
"काम र्ित्त्र्ाचिं रे . ते करत असताना खचव क्रकती िोतो ते र्ित्त्र्ाचिं नािी!"
त्याच्या या उत्तरार्र र्ी अर्ाक् िोतो. आता या पुढिं काय बोलणार?!
"र्ग के दारला र्ारलिंत कसिं?" र्ला शर्चारल्या शिर्ाय रािर्लिं नािी.

११.
रात्रीचे दोन र्ाजता शर्स्टर र्ाघनिं नैनी तलार्ाजर्ळ इन्स्पेक्टर के दार शबश्तसाठी
र्ोठा थाट र्ािंडला िोता.
"फायनली सुसाईड के सेस का शसलशसला खत्र् हआ!" शर्स्टर र्ाघ के दारच्या ग्लासात
व्िोडका ओतत म्िणाला.
"हा भाई, नाक र्ैं दर् कर रखा था लोगों ने ओर गव्िनवर्ेंट ने भी! बट ऑल थँक्स टू
यू!" मझिंगलेला के दार ग्लास िर्ेत उिं चार्त म्िणाला.
आधीच तो घेऊन आला िोता, त्यात शर्स्टर र्ाघ अजून त्याला ट्रीट देत िोता.
"पर र्ैंने सुना िैं, की आप पिले से उस लड़की को जानते थे!" शर्स्टर र्ाघनिं बॉम्ब
फोडला.
के दार लयायचिं थािंबला. त्यानिं शर्स्टर र्ाघकडिं कटाि टाकला,
"आप ऐसा कै से कि सकते िैं?" त्यानिं ििंकीत स्र्रात शर्चारलिं.
र्ातार्रण शनर्ािंत करण्यासाठी शर्स्टर र्ाघ िसला,
"बर् र्ैंने सुना था! अब जो लोग किते िैं र्ो सबकु ि तो सिी निीं िोता. इतना तो र्ैं
भी जानता हूँ।"
त्यानिं अधाव झालेला के दारचा ग्लास काठोकाठ भरला.
"हा. िा।" म्िणत के दारनिं ग्लास ओठाला लार्ला.

दारूची निा र्ाढली तसा के दार पाण्यात पडला. शर्स्टर र्ाघनिं त्याला पोटार्र
र्ळर्ला र् त्याचिं तोंड पाण्यात बुडर्ून ठे ऊन तेथून काढता पाय घेतला.
र्ग काय?!
अटॉलसी ररपोटव; दारूच्या निेत पाण्यात बुडून र्ृत्यू! शर्स्टर र्ाघनिं के दारला घोटाभर
पाण्यात बुडर्ून र्ारला िोता...

"आत्तापयांत त्याला शनर्ावण प्राप्त पण झालिं असेल!" तो र्स्करीत बोलला, पण अचानक
त्यानिं शर्षय बदलला,
"मला सािंग सूरज, नैशनतालच्या आख्याशयके नुसार शतथल्या लोकािंना शनर्ावण म्िण
ककिं र्ा र्ोि म्िण शर्ळर्णिं क्रकती सोपिं आिे, तरी कोणीच अजून शनर्ावण कसिं शर्ळर्लिं नािी?"
र्ी उत्तर देणार तेर्ढ्यात त्यानिंच त्याच्या प्रश्नाचिं उत्तर क्रदलिं. म्िणाला,
"कारण र्ृत्यूची भीती. गिंम्र्त बघ ििं; एकिं दरीत सगळ्यािंनाच स्र्गव तर िर्ा असतो,
पण त्यासाठी र्रायची इच्िा र्ात्र कोणाची नसते. व्यर्िारी जगात पण बघ, श्रीर्िंत तर
सगळ्यािंना व्िायचिं असतिं, पण त्यासाठी धाडस आशण कष्ट कोणालाच करायचिं नसतिं!
"िो! स्र्गव आशण र्ोि र्ेगर्ेगळ्या सिंज्ञा आिेत, पण लोकािंसाठी त्या एकच. म्िणून
तुलना के ली. स्र्गावत भूक आिे. त्या भुकेला िर्र्णाऱ्या सुशर्धा आिेत, पण र्ात्र पुण्य सिंचय
सिंपला, की पुन्िा जन्र्! भुकेचिं र् त्यातून शनर्ावण िोणारिं दुःखाचिं चि कािी सिंपत नािी...
तर र्ोि प्राप्ती निंतर जन्र् नािी. म्िणून भूकच नािीिी िोते. त्यार्ुळिं दुःख आपोआपच
शर्टतिं. तरी लोक र्ोिासाठी प्रयत्न करत नािीत. ते भुकेर्ध्ये बरबटलेलच
े राितात..." कोठे तरी
िरर्ल्यासारखिं बोलत त्यानिं पुन्िा एकदा र्ला प्रश्न के ला,

"तुला काय र्ाटतिं, खरिं शनर्ावण किात आिे?"
पण पुन्िा त्यािंनिंच उत्तर क्रदलिं,
"फलािारशित कर्व करणिं िेच तर शनर्ावण आिे! िाच र्ोि! ििं! लोकािंना र्ाटतिं र्ोि
र्ेल्यानिंतर शर्ळर्ायची गोष्ट आिे..."
िा शर्स्टर र्ाघ र्ी पशिल्यािंदाच पाित िोतो. त्याच्या बोलण्यार्रून लिात आलिं, की
तो सुरुर्ातीपासूनच क्रकती शस्थतप्रज्ञ आिे. तो शजतका कर्वयोगी; शततकाच ज्ञानी...!
तो बोलतच िोता,
"र्ाणूस आपल्या सत्कर्ावने इथिंच स्र्गव तयार करू िकतो. आशण त्या स्र्गावपासून
अशलप्त राहून र्ोििी इथिंच प्राप्त करू िकतो. स्र्गव र् र्ोि दोन्िीच तर आपल्या िाती आिे. पण
इतकी साधी गोष्ट कोणाच्याच लिात येत नािी!"
शर्स्टर र्ाघला र्ी नेिर्ीच दोषी ठरर्ू पाित असतो, पण त्याच्या या बोलण्याने
र्ाझ्या लिात आले, की तो शन:स्र्ाथी कर्व करतो. सर्ाजाला सिंतुशलत ठे र्ण्यासाठी, लोक
कल्याणासाठी तो कर्व करतो. कोणत्यािी व्यशक्तगत लाभ िानीला डोक्यात ठे ऊन तो कर्व करत
नािी. तो शनस्र्ाथवपणे सत्यासाठी त्याचिं कतवव्यपालन करतोय. सत्य िाच त्यािंचा धर्व!
तो फक्त सत्यान्र्ेषी नािी, तो सत्य सिंरिक आिे! तो कर्वर्ादी आिे आशण
कर्वसिंयासीिी! आशण म्िणूनच तो सर्व पापर्ुक्त आिे!
एशलसनिंिी तेच के लिं. आशण म्िणूनच एशलस शर्स्टर र्ाघच्या नजरे त शनष्पाप आिे!

१२.

र्ी अजूनिी घुटर्ळतच िोतो.
"काय? झालिं ना सगळिं ?" अचानक र्ूड बदलत तो म्िणाला.
"नािी...!"
"बोला! तुझिं तर सर्ाधान कधी िोतच नािी!" त्यानिं र्ला टोर्णा र्ारला.
"अजून तुम्िी या के स र्ध्ये शर्ळर्लेली गन दाखर्ली नािी."
(खरिं तर र्ला लािंबर्लेली म्िणायचिं िोतिं...)
"आत्ता आर्चा राघू बोलला!" म्िणत त्यानिं दोन शपस्तूलिं काढू न र्ाझ्या सर्ोर ठे र्ली.
त्या शर्स्टर र्ाघच्या मर्िंटेज गन्सच्या आर्डीच्या तुलनेत फारिा शर्िेष नव्ित्या.
रे ग्युलर िोत्या. एक 30 ऑगस्ट 2017 र्ॅशनफॅ क्चटरिं ग डेट असलेली क्रफफ्थ जनरे िन ग्लॉक 19
जेन 5 सेर्ीऑटोर्ॅरटक शपस्टल र् दुसरी 1976 र्ेड बेरेट्टा 92 सेर्ीऑटोर्ॅरटक शपस्टल िोती.

(बेरेट्टाचिंच रणशजतनिं र्ापरलेलिं एक र्ॉडेल '96' त्यानिं 'डेथ शर्ल'च्या र्ेळीिी त्याच्या
घरी आणलिं िोतिं.)

"दोन कु णाच्या?" र्ी गोंधळात पडलो.
"एक युसूफची आशण दुसरी अनुषा!" तो िसला.

"अनुषा का? तसिंिी या कािी शततक्या मर्िंटेज गन्स नािीत तरी त्या तुम्िी का
आणल्यात?"
"कारण या र्ाझ्यार्र रोखल्या गेल्या िोत्या!" त्यानिं कठोरपणे उत्तर क्रदलिं,
"या र्ी किा राहू देणार िोतो?!" त्यानिं प्रश्न के ला.
िा प्रश्न र्ी उत्तर देण्यासाठी नव्िता, तर त्याला यातून तो कोणालाच बित नािी िे
ठसर्ण्यासाठी िोता.
"गनॉ्र् हा माझा शर्क पॉईंट आिे. त्या मर्िंटेजच असलायला पाशिजेत असिं नािी.
र्ॉडेल उत्तर् असार्ीत इतकिं च!" त्यानिं स्पष्ट के लिं.
"पण याचा अथव तुम्िी त्या चोरल्यात!" र्ी ठार्पणे म्िणालो.
"नािी! युसूफबद्दल म्िणत असिील, तर तो र्रे पयांत थािंबून र्ग र्ी त्याची गन घेतली.
र्ेल्यानिंतर र्ृताच्या र्ालकीचिं कािी राित नािी. त्यार्ुळिं र्ी त्याची शपस्टल चोरली असिं िोतिं
नािी. आशण जरी तो जीर्िंत असता, तरी िेर्टी तो क्रिशर्नलच! त्याच्याकडिं कसली आलीये
चोरी!" तो म्िणाला.
"आशण अनुषा? शतला कोणता शनयर् लार्ाल?" र्ी शर्चारलिं.
र्ी त्याला अजूनिी चोर ठरर्ू पाित िोतो. तो यातून कसा बािेर पडतो िे र्ला
पािायचिं िोतिं. पण तो या प्रश्नातिी अडकला नािीच...

"मी शतला शतच्या ग्लॉकची ककिं र्त र्नीऑडवरने पाठर्ली आिे!" तो सिीसलार्त बािेर
पडला.
"मनीऑडवर का? तुम्िी ऑनलाईन पेर्ेंट का नािी के लिंत?"

र्ला कळे ना असिं का.
त्यार्र तो म्िणाला,
"शतनिं र्ाझ्या चाररत्र्यार्र सिंिय घेतला. शतला शििा तर शर्ळायलाच िर्ी िोती!
र्नी ऑडवर शतच्या िाती पडेपयांत िोधू देत शतला शतची शपस्टल!" तो कु टील िसला.
"तुम्िाला लोकािंना त्रास द्यायला का आर्डतिं?" र्ला त्याचिं असिं र्ागणिं आर्डलिं
नव्ितिं.
"नािी! र्ी सगळ्यािंिी असा नािी र्ागत. जे चुका करतात यािंच्यािीच र्ी असा
र्ागतो. गुन्िेगारािंना सतर्ायला र्ला आर्डत!" तो पुन्िा िसला.
"मग र्ला का सतार्ता?!" र्ी रागानिं शर्चारलिं.
"याचा शर्चार तूच कर!" तो डोळे बारीक करून म्िणाला.
आशण र्ाझ्या अिंगािंगार्र भीतीची लिर दर्डली आशण असिं शर्चारून आपण चूक के ली
आिे िे र्ाझ्या लिात आलिं...

सर्ाप्त!
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मोठाच वेगवान काळ आहे हा. तिंत्रज्ञानात वेगवान बदल होत आहेत. र्माजात वेगाने
उलथापालथी होत आहेत. राजकारण अचानक वेगवान घ नािंनी भारलेलिं आहे. तरूण मिंडळींना
नवनवीन गॅजेट्र्ची ओळख होत आहे. कम्म्युस्क्नके शनची नवनवीन माध्यमिं उदयाला येत आहेत
आस्क्ण अिंतही पावत आहेत. ऑकुस आलिं आस्क्ण गेलिं. फ़े र्बुक, इन्सर ा, ट क ॉक, स्क्ट्व र, ब्लॉग्ज,
मेल्र्, व्हॉट्र्प, स्क्व्हस्क्डओ कॉल्र् अर्े अर्िंख्य पयासय उपलब्ध होत अर्ताना र्िंवादाची भाषा
म्हणून मराठी ट के ल का आस्क्ण कोणत्या रतरावर ट के ल हा प्रश्न उभा झाला आहे. आस्क्ण आम्ही
म्हणतो की ती के वळ ट कणार तर आहेच पण ददवर्ेंददवर् मराठीचा वापर वाढत जाईल, स्क्तची
ताकद वाढत जाईल आस्क्ण मराठीतील पुरतकािंची र्िंख्या आस्क्ण त्यािंचा दजास जागस्क्तक रतरावर
जाईल, अगदी इिं ग्रजीलाही क्कर देऊन आपली आिंतटरक क्षमता स्क्र्द्ध करील.
आस्क्ण हे र्वस करणार तुम्ही आम्ही.
मराठीचा वापर करा. मराठी पुरतके वाचा. मेल्र्, मेर्ेज मराठीत करा. मुलािंना मराठी माध्यमात
स्क्शकवा. मराठीत नवनवीन र्ास्क्हत्य आस्क्ण पुरतके यायला मदत करा. आस्क्ण आपल्या स्क्मत्रािंना व
नातेवाईकािंना या यज्ञात भाग घ्यायला प्रवृत्त करा.

जय वहिंद.
जय महाराष्ट्र

