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र्नोगि
हिटेहटटव्ि अल्फाचा पुढचा भाग इिटया लवकर वाचकांसर्ोर ठे वू शकलो, याचा
र्ला खुपच आनंद िोिोय. याचं श्रेय जािं, िे र्ाझ्या लेखनाच्या आविीला आहण वाचकांच्या
प्रहिसादांनी भरलेल्या र्ाझ्या र्ेलबॉटसला!! या दोन गोष्टींनी र्ाझा पुढे हलिीण्याचा उत्साि
आणखीनच वाढवला. अल्फा र्ाझ्याइिकाच िुम्िालािी आविला, िे पाहून खुपच छान
वाटलं आहण लगेचच र्ी पुढच्या कथेवर कार् करायला सुरुवािदेखील के ली.
या कथेला सुरूवाि करण्याआधी र्ाझे शाळे िील दोन हर्त्र अिय नरदे आहण
सूरज पाटील यांचा आवजूवन उल्लेख करायलाच िवा. नववी-दिावीि असिाना आर्च्या
'कथा आहण त्यांर्धली क्रिएरटव्िीटी' या हवषयावर िासनिास गप्पा चालायच्या. आम्िी
खूप वाचायचो. आर्च्या इचलकरं जीच्या वाचनालयाि शेरलॉक िोम्सची पुस्िके शोधण्याि
आम्िी क्रकत्येक संध्याकाळी घालवायचो. र्ाझी कथा हलिीण्याची आवि त्याचवेळी बिरून
आली. त्यावेळी बाकीचे सववजण पुववपररिेच्या अभ्यासाि र्ग्न असिाना आम्िी चक्क 'देखावा'
या कथेचा पाया रचला िोिा!! (आहण िरीिी पररिेि टॉप र्ारले िोिे) िीच कथा नव्याने
हलहून र्ी या पुस्िकाि सर्ाहवष्ट के ली आिे. त्या आठवणींर्ुळे िी कथा िशी खासच आिे.
'िरवलेली अंगठी' देखील र्ी बरीच आधी हलिीली िोिी, पण आिा या पुस्िकािून िुम्िा
वाचकांसर्ोर ठे वायला हर्ळाली.
शेवटी, जयांच्यार्ुळे िे घििंय, त्या ईसाहित्य प्रहिष्ठानचे खूप खूप आभार.
त्यांच्याहशवाय िुम्िाला हिटेहटटव्ि अल्फा इिका वाचायला हर्ळाला नसिा आहण र्लािी
हलिायला हर्ळाला नसिा. आहण वाचकांचे िर हवशेष आभार! त्यांचे प्रहिसादच लेखकाला
नवे आहण चांगले हलिायला प्रोत्साहिि करि असिाि. त्यार्ुळे वाचि रिा आहण असाच
प्रहिसाद देि रिा.
धन्यवाद!!
- सौरभ गणेश वागळे
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Wholeheartedly dedicated to

My MOM & DAD
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हे पुस्तक स्वतंत्रपणे आपण वाचू शकताच. पण त्या आधी जर डिटे क्टटव्ह अल्फ़ाचा आधीचा भाग
वाचला तर अजून जास्त मजा येईल.
तो भाग तुम्ही खालील ललंकवर वाचू शकता.

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/detective_alpha_saurabh_wagale.
pdf
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अनुिर्हणका

1. िरवलेली अंगठी
2. ‘देखावा'
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िरवलेली अंगठी
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1.

पावसाळ्याचे क्रदवस िोिे. ऑगस्ट संपून सप्टेंबर सुरू झाला आहण पावसाने आपला
जोर आणखीनच वाढवला. र्ला िसा पावसाळा फारसा आविायचा नािी. ढगाळ आहण
हनरुत्साि वाढवणारे वािावरण, सववत्र ओल आहण हचकहचक, कु ठे बािेर पिायची सोय
नािी, कािी करावेसे वाटि नािी. र्ी िर अगदी बोअर िोऊन जायचो. त्यािच नव्या
कॉलेजचे नऊ क्रदवस संपून गािी आिा पररिांकिे जायला लागली िोिी. त्यार्ुळे गपचूप
रूर्वर बसून अभ्यास करणे िा एकच पयावय र्ाझ्या सर्ोर िोिा. िशी र्ी एक हजर् जॉईन
के ली िोिी म्िणा. रोज संध्याकाळी कॉलेज सुटल्यावर र्ी हिकिे जायचो. पण िीिी बरीच
लांब िोिी आहण जोराचा पाऊस असला िर हिकिे जाणेिी रद्द व्िायचे. र्ला घरापासून दूर
रािण्याची सवय नसल्याने रूर्वर करर्ायचे नािी . सारखे घरी जावेसे वाटायचे. अशा
पररहस्थिीि र्ी हिथे रटकू न रािण्याचे के वळ एकच कारण िोिे - िे म्िणजे अल्फा!!
अल्फा म्िणजे एक रं गीबेरंगी र्ुलगा िोिा. दरवेळी र्ला त्याच्या व्यहक्तर्त्त्वाचे
नवीन नवीन रं ग पिायला हर्ळायचे. रत्नजहिि खंहजराचे प्रकरण िोऊन आिा र्हिना
उलटू न गेला िोिा. आम्िी अधेर्धे त्यावर चचाव करायचो. अल्फाची हनरीिणे नेिर्ी चालूच
असायची. त्याची, ककबहुना शेरलॉक िोम्सची हनरीिण हनष्कषव पद्धि कधीकधी िो र्ला
सर्जावून सांगायचा. पण र्ाझी करर्णूक त्याच्या हनरीिणांपेिा त्याच्या बिबिीने जास्ि
व्िायची. करण्यासारखं कािी कार् नसेल, िर गप्पा ठोकणे िा आर्चा आवििा छंद. असा
एकिी हवषय नव्ििा, जयावर अल्फा बोलू शकणार नािी. एखादा हवषय घेऊन आम्िी एकदा
बोलायला सुरुवाि के ली, की आर्चे बोलणे िासनिास चाले. अथावि, त्यािलं बरं चसं
अल्फाच बोलायचा, िा भाग वेगळा. पण त्याि वेळ कसा जायचा, िे कळायचंच नािी.
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अशीच एक शुिवारची ढगाळलेली संध्याकाळ िोिी. र्ी पुस्िक वाचि बसलो िोिो
आहण अल्फा नुसिाच बसून जांभयांवर जांभया देि िोिा. िे वािावरण आहण त्याि
अल्फाच्या जांभया, यांर्ुळे र्लािी वाचायचा कं टाळा आला. अल्फाने अजून एक जांभई
क्रदली.
"अकरा!!" र्ी पुस्िक बाजूला ठे वि म्िणालो, " आज काय एकसलग जांभयांचा
रे कॉिव करण्याचा हवचार आिे की काय!! झोप येि असेल िर सरळ झोपून टाक ना. "
"या जांभया म्िणजे झोपेचं लिण नािीयेि, प्रभू. " अल्फा म्िणाला. त्याने र्ला
िाक र्ारण्यासाठी आहलकिेच िे सरळ साधे सोपे नाव शोधून काढले िोिे, "जांभया दोन
प्रकारच्या असिाि - एक झोपेची जांभई आहण एक आळसाची जांभई. संध्याकाळचे
सािेपाच िी कािी र्ाझ्या झोपण्याची वेळ नािीये, िे िुला ठाऊकच आिे. त्यार्ुळे या
सगळ्या जांभया र्ाझ्याि भरलेल्या आळसाचे प्रहिक आिेि, असे म्िणायला िरकि नािी."
"र्ग जांभया देऊन आळस थोिीच जाणारे .. कािीिरी कार् कर. र्ग जरा फ्रेश
वाटेल." र्ी म्िणालो.
" काय करण्यासारखे आिे का, यावर र्ी गेला अधाव िास हवचार करिोय. पण र्ाझा
र्ेंदू र्ला सांगिोय, की िुझ्याकिे जांभया देण्याहशवाय दुसरे कोणिेच कार् नािीये. त्यार्ुळे
शांि बस आहण जांभया देि रिा!!" अल्फा बारावी जांभई देि म्िणाला.
" अभ्यास कर ना र्ग. वेळ सत्कारणी लागेल." र्ी सुचहवले.
" छे!! िो पयावय िर र्ी पहिल्यांदाच बाजूला के ला आिे." अल्फा र्ोठ्याने िसि
म्िणाला.
" वा!! छानच. िुझ्यार्ुळे र्ाझािी अभ्यासाचा र्ूि गेला." र्ी हखिकीपाशी जाि
म्िणालो. हखिकीच्या बािेर खाली ओलसर झालेला रस्िा आहण िुरळक रिदारी क्रदसि
िोिी.
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"आज हजर् नािीये का िुझी? " अल्फाने हवचारले.
"सकाळीच जाऊन आलो. " र्ी उत्तरलो.
" कॉलेजवर कािी कार् नािी का?? हिकिे जाणार असशील िर र्ीपण येिो.
िुर्चा कँ पस भलार्ोठा असल्यार्ुळे हिकिे वेळ पटकन जािो." अल्फा म्िणाला.
" कािी कार् नािीये. आज िर उलट कॉलेज ररकार्ं पिलंय. "
" का? कु ठे गेलेि सगळे ?" अल्फाने हवचारले.
" िुला कािीच ठाऊक नािी असं क्रदसिंय." र्ी म्िणालो, "आज इथे जवळच एका
कायविर्ाला बॉलीवूिची एक सुप्रहसद्ध अहभनेत्री येणार आिे. हिला पिायला र्ाझे सगळे
हर्त्र गेले आिेि. बऱ्याच क्रदवसांपासून या गोष्टीची चचाव सुरू आिे. िुला कसं काय ठाऊक
नािी कु णास ठाऊक!! "
" वा!! िे नवीनच कळालं. र्ी आर्च्या कॉलेजला दांड्या र्ारि असल्यार्ुळे
कदाहचि र्ाझ्या कानावर कािी पिले नसेल." अल्फा म्िणाला, "पण आपल्याला जायला
कािी िरकि नव्ििी. िू का नािी गेलास िुझ्या हर्त्रांसोबि?? "
"र्ला नािी बुवा आविि िे सगळं .. काय बघायचंय त्या बाईला! िेिी इिटया
गदीि!! त्यापेिा इथे शांि बसून कं टाळलेलं बरं . "
" हनरसपणाचं उत्तर् उदािरण म्िणजे िू आिेस बघ प्रभू. बॉलीवूि िी करर्णुकीची
गोष्ट आिे. त्याि न आविण्यासारखं काय आिे?? "
" र्ाझ्या र्िे िो हनव्वळ वेळेचा अपव्यय आिे. " र्ी म्िणालो, " र्ी र्ुव्िीज पािि
नािी असं नािी. पण फारच थोड्या र्ुव्िीज अशा आिेि, जया पािण्याि कािी िथ्य असिे.
एखाद्या गोष्टीवर आपण वेळ खचव करिो, याचा अथव त्यािून कािीिरी उपयोगी असे
आपल्याला हर्ळायला िवेच ना!! हचत्रपट काय ककवा इिर करर्णुकीची साधने काय. वेळ
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घालवण्यापलीकिे िी कािीच करि नािीि. त्यापेिा अभ्यास के लेला बरा. त्यािून कािीिरी
आऊटपुट िरी हर्ळिे. "
"िू िर दोन र्ुलांचे विील असल्यासारखा बोलिोयस!! " अल्फा िसून म्िणाला, "
प्रत्येक गोष्टीि जर िू आऊटपुट शोधि बसलास, िर िू कधी आनंदी राहू शकणारच नािीस.
र्ुव्िीजर्धून र्नाची करर्णूक िोिे. त्यांचं कार्च िे आिे, की रोजच्या धावपळीिून
लोकांच्या थकलेल्या र्नाला पुन्िा िाजेिवाने करणे. बरं , बॉलीवूि वगैरे जाऊदे. िू कधी
हनसगावला वेळ क्रदला आिेस?? हिवाळ्यािल्या एखाद्या सुंदर संध्याकाळचा सुयावस्ि पिा ;
पावसाळ्याि धो धो पिणाऱ्या पावसाचे आहण ढगांच्या गिगिाटाचे संगीि ऐक.
उन्िाळ्यािल्या पिाटेचा वारा श्वासांि भरून घे. यािून िुझ्या म्िणण्याप्रर्ाणे आपल्या
फायद्याचे असे कािीच हर्ळि नािी. हर्ळिे िे फक्त र्नाचे सर्ाधान, आनंद. शेवटी
आयुष्याि िेच िर आपण शोधि असिो. र्ग िे र्ुव्िीजर्धून असेल, हनसगावच्या
साहनध्यािून असेल, ककवा छंद जोपासण्यािून असेल. र्नाचे सुख र्ित्त्वाचे. आिा िू
म्िणशील,

की

र्ी

भरपूर अभ्यास के ला,
की र्ला आयुष्याि िवं
िे

हर्ळविा

येईल,

र्नाचे सर्ाधान िोईल.
र्ी अभ्यासाला नािी
म्िणि नािी. प्रत्येकाने
ध्येय िे बाळगायलाच
िवे आहण िे साध्य
करण्यासाठी

प्रयत्न

करायलाच िवेि. पण िे करिाना जगायलािी हशकले पाहिजे ना. हवसरू नकोस प्रभू,
यशस्वी िोणे आहण आनंदी िोणे याि खूप फरक आिे!! "
र्ी िे ऐकू न ििबिू नच गेलो.
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" वािव्वा!! खुपच हृदयस्पशी िोिं िे.." र्ी र्नापासून बोललो, " िुझे नार्करण
आिा 'एकहवसाव्या शिकािील थोर हवचारवंि श्री. अहनके ि र्िाजन' असेच करायला िवे. "
अल्फा िसला.
" उफव 'अल्फा' असंिी पुढे कं साि लावायला िरकि नािी. " िो िोळा र्ारि
म्िणाला. र्ी हस्र्ि के ले.
"शेवटी 'आिा काय करायचं' िा प्रश्न उरलाच!!" अल्फा म्िणाला. र्ी कािी
प्रहिक्रिया द्यायच्या आिच र्ाझा फोन वाजला. िो फोन र्ाझा टलासर्ेट हर्िेन याचा िोिा.
"िां बोला र्िाशय, झाला का कायविर्?? पाहिलं का िुझ्या आवित्या नटीला िोळे
भरून??" र्ी त्याला हवचारले.
" िोय.. झाला.. पण िे जाऊदे.. र्ी एका खुपच र्ोठ्या संकटाि सापिलोय रे प्रभव.
र्ला िुझी र्दि िवीय.." त्याचा आवाज एकदर् घाबराघुबरा झाला िोिा आहण िो धापा
टाकि बोलि िोिा.
" काय रे ? काय झालं?" र्ी चचिाग्रस्ि िोऊन हवचारले.
" िू आधी इथे िॉस्टेलवर र्ाझ्या रूर्वर ये. िुला सगळं सांगिो. र्ला कािीच
सुचेनासं झालंय रे .." िो रिवेल्या आवाजाि म्िणाला.
" िे बघ, िू शांि िो. र्ी दोनच हर्हनटांि हनघिोय." र्ी त्याला धीर देि म्िणालो.
" लवकराि लवकर ये. आहण येिाना िुझा िो रूर्र्ेट आिे त्यालािी घेऊन ये." िो
म्िणाला. त्याचा आवाज जवळपास कापिच िोिा. त्याने अल्फाला सोबि घेऊन यायला
सांहगिल्यावर र्ला जरा हवहचत्रच वाटले.
" बरं रठकाय. आलोच र्ी. " र्ी फोन ठे वला. अल्फा र्ाझ्याकिे पािि िोिा.
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"चला, शेवटी कािीिरी कार् हर्ळालंच!! " त्याचा नूर एकदर्च पालटला आहण िो
उत्सािी क्रदसू लागला, "िुर्च्या कॉलेजच्या D3 िॉस्टेलवर पोिोचण्यास फारिर पाच हर्हनटे
लागिील, नािी का? त्याि िुझ्या हर्त्राची रूर् िळर्जल्यावरच आिे. आपण लवकर गेलो
िर िुझ्या हर्त्राला नक्कीच र्दि करू शकू . "
र्ी आश्चयावने अल्फाकिे पाििच राहिलो.
" र्ी अजून िुला एका शब्दानेिी कािी बोललो नािीये अल्फा!! िुला कसं कळालं की
आपल्याला कु ठे जायचंय?" र्ी म्िणालो. अल्फा िसला. र्ी फोनवर जे बोललो, िे पुन्िा
एकदा आठवून पाहिले. र्ी कु णाचा फोन आिे, काय प्रॉब्लेर् आिे, कु ठे जायचंय, याबद्दल
कािीच बोलल्याचे र्ला आठवले नािी.
"िुझ्या चेिर्यावरील बदलणाऱ्या भावांनी र्ला सगळे सांहगिले. "अल्फा म्िणाला,
" िू सुरूवािीला 'िॅलो' वगैरे कािी न म्िणिा थेट कायविर् झाला का असेच हवचारलेस.
याचा अथव दुसरीकिू न बोलणारा िुझा बऱ्यापैकी चांगला हर्त्र असला पाहिजे. इथे
आल्यापासून र्ाझ्याखेरीज हर्िेन िा िुझा चांगला हर्त्र झाला आिे. र्ग र्ी अंदाज बांधला,
की फोन हर्िेनचाच असावा. पुढे िणािच िुझ्या चेिर्यावरचे भाव चचिेचे क्रदसू लागले.
त्याअथी त्याने िुला कािीिरी गंभीर गोष्ट सांहगिली असावी. र्ग लगेचच चचिेबरोबर
िुझ्या चेिर्यावर र्ला िणाव क्रदसला आहण िू त्याला 'शांि िो' असे बोललास. म्िणजेच
घटना जास्िच गंभीर आिे आहण िी स्विः हर्िेनसोबिच घिली असावी. र्ग पुढच्या
वाटयाला िू र्ाझ्याकिे पाहिलेस आहण त्याला लगेच हनघण्याचे आश्वासन क्रदलेस. म्िणजे
कार् फक्त िुझे नसून कदाहचि र्लािी िुझ्यासोबि यावे लागणार असावे. आहण रूर्बद्दल
म्िणशील, िर िू र्ागे एकदा हर्िेन आहण D3 िॉस्टेलच्या िळर्जल्यावरील रूर्बद्दल
बोलल्याचे र्ला आठविेय. र्ग सरळच आिे ना, की आपल्याला आत्ता हिकिेच जायचे
असावे. "
र्ी थक्कच झालो.
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"अल्फा, िू खरं च कधीकधी कर्ाल करिोस बाबा!! " र्ी म्िणालो.
" बरं , िे असूद.े आिा हनघुया का आपण? " िो जवळपास उड्याच र्ारि िोिा, "
र्ला िर कधी एकदा िुझ्या हर्त्राला भेटिो असे झालेय. कािीिरी इं टरे चस्टग घिलेलं असावं,
अशी अपेिा करुया. "
" िो जाऊया. पण िू िुझा उत्साि जरा कर्ी कर आहण थोिा गंभीर चेिरा कर.
र्ला ठाऊकाय, िुला एखादी के स हर्ळाली, की आनंद िोिो. पण र्ाझा हर्त्र हबकट
पररहस्थिीि क्रदसिोय. िुला खुष वगैरे पाहून िो बािेरच काढेल आपल्याला!! "
" िो रे .. िू नको काळजी करू. " अल्फा त्याचे सँिल घालि म्िणाला. आम्िी कॉलेज
िॉस्टेलकिे जायला बािेर पिलो. वाटेि र्ी नक्की काय घिले असावे, याचाच िकव करि
िोिो. पाच-दिा हर्हनटांि आम्िी D3 िॉस्टेलपाशी पोिोचलो. कॉलेजच्या कँ पसर्ध्येच, पण
थोड्याशा बाजूच्या भागाि िॉस्टेलच्या इर्ारिींची रांग िोिी. कॉलेज बरे च जुने असल्यार्ुळे
िॉस्टेलच्या इर्ारिींचे बांधकार्िी दगिी व जुन्या पद्धिीचे िोिे. गेटर्धून आि गेल्यानंिर
पहिलीच इर्ारि D3 ची िोिी. त्या इर्ारिीला लागूनच चभि िोिी आहण त्या
चभिीपलीकिे झािांची गदी िोिी.
आम्िी िेथे पोिोचलो, िेव्िा बऱ्यापैकी अंधार पिला िोिा आहण क्रदवे लागले िोिे.
आम्िी D3 च्या िळर्जल्यावरील शेवटच्या रूर्किे गेलो. िेथे दारािच र्ाझा हर्त्र हर्िेन
आर्ची वाट पािि उभारला िोिा.
"या.. पटकन आि या.. " िो म्िणाला. त्याचा चेिरा अहिशय भेदरलेला िोिा आहण
िो अहिशय सैरभैर झाल्यासारखा क्रदसि िोिा. आम्िी त्याच्या र्ागोर्ाग आि हशरलो. िी
रूर् फार र्ोठीिी नव्ििी आहण फार लिानिी नव्ििी. आिर्ध्ये आणखी िीनजण िोिे. िेिी
चचिाग्रस्ि क्रदसि िोिे. हिथल्या एका ररकाम्या कॉटवर हर्िेनने आम्िाला बसण्यास
सांहगिले.
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"काय झालेय हर्िेन? िू इिका घाबरलेला का आिेस?? आम्िाला सववकािी
सहवस्िर सांग." र्ी म्िणालो.
"िो.. िो.. सांगिो.. " त्याचे श्वास वेगाने सुरू िोिे, " िा.. िा अल्फाच आिे ना..??
िुझा रूर् पाटवनर?? "
" िोय. र्ीच अल्फा आिे. " अल्फा म्िणाला.
" रठकाय.. "त्याने स्विःला शांि करण्यासाठी थोिा वेळ घेिला आहण िो बोलला, "
फार र्ोठा िादरा बसलाय र्ला.. र्ाझी र्ौल्यवान हिऱ्याची अंगठी चोरीला गेलीय.. "
"अरे देवा!! " र्लािी धक्का बसला, " कसं घिलं िे? आहण कधी?? "
" आत्ताच.. कािी वेळापूवी.. आम्िी त्या कायविर्ाला गेलो िेव्िा.. " हर्िेन
म्िणाला, " र्ला कािी सुचेनासं झालंय रे .. संपलोय र्ी आिा.. "
" टेन्शन नािी घ्यायचं हर्िेन. शोधून काढू या आपण िुझी अंगठी. " हिथे उभारलेला
एक धिधाकट र्ुलगा त्याला धीर देि म्िणाला.
" इिटयाि आशा सोिू नकोस, हर्िेन. " अल्फा म्िणाला, " आिा र्ला अगदी
पहिल्यापासून काय काय घिलं िे सांग. "
" िो.. सांगिो.. " हर्िेन म्िणाला, " िी अंगठी र्ाझ्या बाबांची िोिी. बऱ्याच
वषाांपूवी त्यांनी िी बनवून घेिली िोिी. खुपच र्ौल्यवान आिे िी अंगठी.. लाखाच्या घराि
ककर्ि असेल हिची. र्ला पहिल्यापासून त्या अंगठीचे आकषवण िोिे. र्ी खुपदा त्यांच्याकिे
िी र्ाहगिली ; पण त्यांनी र्ला कधी क्रदली नािी. आिा पुढच्या आठवड्याि आर्ची फ्रेशसव
पाटी आिे आहण त्याला र्ी िी घालून जाणारच, असा र्ी त्यांच्याकिे आग्रि धरला. शेवटी िे
ियार झाले आहण जपून वापरण्याच्या अटीवर त्यांनी िी अंगठी र्ला क्रदली. गेल्या
रहववारीच र्ी िी घरून इकिे आणली आिे आहण आज.. िी नाहिशी झाली!! "
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हर्िेनने जोराि िोके िलवले. त्याच्या हर्त्रांनी त्याला धीर क्रदला.
" िू शेवटचं कधी पाहिलं िोिंस त्या अंगठीला? आहण िी गायब झालीये, िे िुझ्या
कधी ध्यानाि आलं??" अल्फाने हवचारले.
" र्ी िी अंगठी र्ाझ्या पाक्रकटाच्या आिल्या कप्प्याि ठे विो आहण िे पाकीट त्या
कपाटाि असिे." हर्िेनने हखिकीजवळील एका छोट्या लाकिी कपाटाकिे बोट दाखहवले, "
आज त्या कायविर्ाला जाण्याआधी र्ी त्या पाक्रकटाि अंगठी आिे ना, याची खात्रीिी के ली
िोिी. र्ी िे पाकीट व्यवहस्थि ठे वून क्रदलं, कपाटाला कु लूप घािलं, र्ग आम्िी आर्च्या
रूर्लािी कु लूप घािलं आहण हिकिे हनघून गेलो. आहण आल्यावर पाििो िर काय कपाटाचे कु लूप कोणीिरी फोिले िोिे. र्ाझ्या छािीि एकदर् धस्स झाले. र्ी धाविच
जाऊन कपाट उघिले आहण र्ाझे पाक्रकट िपासले. अंगठी गायब िोिी. र्ाझ्या िर
पायाखालची जर्ीनच सरकली..!! आम्िी खूप शोधाशोध के ली, िॉस्टेलवरच्या प्रत्येकाला
हवचारले. पण कोणालाच कािी ठाऊक नव्ििे. र्ग शेवटचा पयावय म्िणून प्रभवला फोन
लावला. "
" िुझ्याकिे िी अंगठी आिे, याबद्दल क्रकिी जणांना ठाऊक िोिे? " अल्फा.
" र्ाझ्या रूर्र्ेट्स व्यहिररक्त कोणालाच नािी. " हर्िेन म्िणाला, " र्ी र्ुद्दार् िी
गोष्ट कोणालाच सांहगिली नव्ििी. कारण अंगठी र्ौल्यवान िोिी आहण त्याि र्ी िी
बाबांच्या इच्छेहवरुद्ध इथे आणली िोिी. त्यार्ुळे र्ी फक्त र्ाझ्या रूर्र्ेट्सना िी दाखहवली
िोिी. "
" यािले कोण आिेि िुझे रूर्र्ेट्स? " िेथे उपहस्थि असलेल्या र्ुलांकिे पािि
अल्फाने हवचारले.
" िे हिघेिी र्ाझे रूर्र्ेट्स आिेि. " हर्िेनने दाखहवले, " िा हवकास, िा हनिीन
आहण िा करण. "
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हवकास आहण हनिीन र्ध्यर् बांध्याचे, सुर्ार उं चीचे आहण सुटसुटीि असे क्रदसणारे
िोिे. करण सिपािळ आहण चांगलाच उं च िोिा. त्या हिघांचेिी चेिरे चचिीि आहण थोिे
घाबरलेले क्रदसि िोिे.
" िे हिघेिी आर्च्याच गावचे आिेि आहण र्ाझे पहिल्यापासूनचे हर्त्र आिेि. "
हर्िेन म्िणाला.
" िुर्चं गाव कु ठलं?? " अल्फाने हवचारले.
" हवटा. इथून िास-क्रदि िासाच्या अंिरावर आिे. आम्िी एकर्ेकांच्या चांगले
ओळखीचे असल्यार्ुळे आम्िी एकत्रच िी रूर् घेिली." हर्िेनचा हर्त्र हनिीन म्िणाला.
"िुम्िी हिकिे कायविर्ाला गेलाि क्रकिी वाजिा आहण परि कधी आलाि? "
" आम्िी साधारण िीनच्या सुर्ारास गेलो आहण सिा वाजिा परि आलो. " करण
बोलला.
" पूणव कायविर्ाि िुम्िी एकत्रच िोिा का? "
" नािी. आम्िी एकत्र गेलो. पण हिथे इिकी गदी झाली िोिी, की कोण कु ठे आिे िे
कळालेच नािी. शेवटी येिाना पुन्िा एकत्र जर्लो आहण परि आलो. "
" िे रठकाण क्रकिी लांब आिे इथून? " अल्फाने प्रश्नांची सरबत्ती सुरूच ठे वली.
" ऑटोने साधारण दिा हर्हनटांच्या अंिरावर आिे. " हवकास म्िणाला.
" अच्छा. " अल्फाने र्ान िोलावली, " हर्िेन, िू म्िणालास, की िू आलास िेव्िा
िुझ्या कपाटाचं कु लूप िुटलेलं िोिं. र्ग रूर्च्या कु लूपाचं काय? िेिी िुटलेलंच िोिं का?? "
" नािी. रूर्चं दार आिे त्या अवस्थेि कु लूपबंद िोिं. " हर्िेन उत्तरला.
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" आँ!! िे कसं शटय आिे?? " र्ी चक्रकि िोऊन हवचारले, " र्ग अंगठी चोरणारा
दार न उघििा आि कसा आला?? "
" दुदव
ै ाने िे शटय आिे. " हर्िेन म्िणाला, " या िॉस्टेलचे दरवाजे असेच आिेि की
कु लूप न काढिािी िे उघिले जाऊ शकिाि!! "
" िे कसं काय बुवा?? " र्ी िोंिाि बोटच घािले.
" या िॉस्टेलचे दरवाजे खूपच जुने आिेि. आर्च्या दरवाजाला कु लूप लावलं िरी
दार घट्ट बसि नािी. थोिं पुढेर्ागे के लं की कु लूप िसंच राििं, पण किी हनघिे आहण दार
उघििं. जसं उघििा येिं, िसंच िे बंदिी करिा येिं. आम्िी आलो िेव्िा िे पहिल्यासारखं
बंद अवस्थेि िोिं. त्यार्ुळे कोणी रूर्र्ध्ये येऊन गेलं असलं, िरी कळायला र्ागव नािी. "
" िं. " अल्फा हवचार करीि म्िणाला, " िी दाराची भानगि भलिीच इं टरे चस्टग
आिे. र्ला जरा दाखवशील का?? िे कसं घििं िे?? "
" िो. बािेर चला. " हर्िेन म्िणाला. आम्िी रूर्च्या बािेर आलो. िे दार जुन्या
पद्धिीच्या दारांसारखे दोन भागांचे िोिे आहण त्यांना र्धोर्ध किी िोिी. हर्िेनने दोन्िी
दारे ओढली आहण त्यांना बािेरून कु लुप घािले. र्ग दोन्िी दारांना आिल्या बाजूने धक्का
क्रदला. र्धले कु लूप िसेच राहिले, पण दार उघिले.
"वा!! काय कलाकृ िी आिे!! " अल्फा हस्िहर्ि िोऊन म्िणाला, " िे दार असे उघििे,
याबद्दल सवाांनाच ठाऊक आिे का? "
" नािी, सवाांना नािी. पण आम्िा चौघांना िरी ठाऊक आिे. बाकी कोणाला ओघाि
बोललो असलो, िर आणखी कोणाला याबद्दल र्ाहििी असण्याची शटयिा नाकारिा येि
नािी. " हर्िेन उत्तरला.
अल्फाने त्या दाराची िपासणी के ली.
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" थोिटयाि काय, िर चोराला आि हशरण्याचे फु कट हिकीटच हर्ळाले, असे
म्िणायला िरकि नािी. आिा र्ला जरा आिले कपाट पाहू दे. "
आम्िी आि गेलो. िे कपाट हखिकीपासून एक िािभर अंिरावर िोिे. अल्फाने त्या
कपाटाचे हनरीिण के ले. त्याचे छोटेसे कु लूप िुटून बाजूला पिले िोिे. अल्फाने िे िािाि
घेऊन नीट पारखले.
" हचखल!! " िो पुटपुटला, " यावर टोकदार दगिाने घाव घालून िे िोिण्याि
आलंय. िुम्िी आल्यावर इथे फार िलवािलव नािी ना के ली?? "
" नािी. वस्िू आिे त्या जागी िशाच आिेि. " हर्िेन म्िणाला. अल्फाने थोड्याशा
सर्ाधानाने र्ान िोलावली. त्याने कपाट उघिले आहण त्याच्या दाराचे हनरीिण के ले. र्ग
त्याने हखिकी न्यािाळली. बराच वेळ िो त्या हखिकीच्या गजांकिे पािि िोिा. कदाहचि
त्याला कािीिरी खटकले असावे, असे र्ला वाटले. त्याचा चेिरा थोिा त्रासल्यासारखा
वाटला. र्ग त्याने थोिे इकिेहिकिे पाहिले. िो रूर्च्या बािेर गेला आहण त्याने दरवाजाचे
आहण व्िरांड्याचे सखोल हनरीिण के ले. र्ग िो परि आि आला आहण त्याने हखिकीिून
बािेर पाहिले. िो थोिा गोंधळाि पिल्यासारखा वाटि िोिा.
"इकिे र्ागच्या बाजूला काय आिे? " त्याने हवचारले.
" थोिी झािी आिे आहण त्यापलीकिे खेळाचे ग्राऊंि आिे. " हर्िेन म्िणाला.
" इकिे र्ागच्या बाजूला जािा येईल का आपल्याला?? "
" िो येईल ना. बाजूच्या चभिीवरून उिी र्ारून जावे लागेल. " हर्िेन.
" चल, जाऊन पाहुया. " अल्फा म्िणाला.
" चोराने हखिकीिून चोरी के ली, असं वाटिेय का िुला?? " र्ी हवचारले.
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" िां, िशी शटयिा आिे. " अल्फा उद्गारला. आम्िी रूर्च्या बािेर पिलो आहण त्या
इर्ारिीच्या बाजुच्या चभिीपाशी आलो. फार कािी उं च नव्ििी िी चभि. फारिर कं बरे पयांि
िोिी आहण त्यावरून उिी र्ारून जाणे सिज शटय िोिे. त्या चभिीवर आहण खाली पायाि
कसलीिरी पांढरी पाविर पिली िोिी. अल्फाने िी थोिीशी हचर्टीि घेिली.
"रस्त्यावर रे षा आखण्यासाठी वापरण्याि येणारी फक्की. " िो पुटपुटला.
" परवाच कॉलेजर्धले रस्िे नवीन के ले आिेि. त्यावर रे षा र्ारून उरलेली फक्की
त्यांनी इथे आणून टाकलीये." करण म्िणाला.
"अच्छा. " अल्फा िलके च म्िणाला. र्ी, अल्फा आहण हर्िेन त्या चभिीवरून उिी
र्ारून िॉस्टेलच्या र्ागच्या बाजूला आलो. र्ागे सववत्र अंधार िोिा. आम्िी र्ोबाईलची
बॅटरी सुरू के ली. आर्च्या बाजूला िुरळक झािी िोिी आहण पायांखाली ओलसर गवि िोिे.
" आिािा.. पावसाळा आहण हचखल.. र्ाझे अगदी जवळचे हर्त्र!! " अल्फा खाली
वाकू न गविाला न्यािाळि म्िणाला.
" कािी हनशाण हर्ळिायि का? " र्ी हवचारले.
"िो. जहर्नीला थोिासा ओलसरपणा असल्यार्ुळे गोष्टी थोड्या सोप्या झाल्याि.
"अल्फा उत्तरला. आम्िी सगळ्याि कोपऱ्यािील हर्िेनच्या रूर्च्या र्ागे गेलो. हिथे
पोिोचिाच अल्फा एकदर् म्िणाला, "िो बघ, कपाटाचे कु लूप फोिण्यासाठी वापरण्याि
आलेला दगि!!"
हखिकीच्या बाजूला बॅटरीच्या प्रकाशाि आम्िाला खाली एक दगि पिलेला क्रदसला.
त्याच्या टोकावर आपटण्याचे हनशाण िोिे. अल्फाने िो उचलला. त्यावर पांढरट िाग
असलेले र्ी पाहिले.
" यावर असलेला हचखल पाििा िा इथूनच उचललेला आिे, असे क्रदसिेय. " अल्फा
आजूबाजूला पािि म्िणाला. त्याने िो रुर्ालाि गुंिाळू न व्यवहस्थि हखशाि ठे वून क्रदला.
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रूर्ची हखिकी िशी जहर्नीपासून उं च िोिी. आम्िाला हखिकीच्या खाली एक र्ोठा दगि
ठे वलेला क्रदसला.
" यावर चढू न त्याने अंगठी चोरली िर.. " हर्िेन त्राहसकपणे म्िणाला. अल्फाने त्या
दगिाचे हनरीिण के ले. र्ग िो र्ला म्िणाला,
" प्रभू, एक सेकंद र्ाझा र्ोबाईल पकि. "
र्ी त्याचा र्ोबाईल िािाि धरला. िो त्या दगिावर चढला आहण हखिकीिून िाि
घालून कपाट उघिण्याचा प्रयत्न के ला. पण त्याचा कािी िाि हिथवर पोिोचला नािी. र्ग
िो खाली उिरला.
" आिा िू चढू न पिा बघू. कपाटाच्या कु लूपापयांि िाि पोिोचिो का िुझा िे. "
त्या दगिावर र्ी चढलो आहण हखिकीिून िाि घािला. र्ी अल्फापेिा बऱ्यापैकी
उं च असल्याने र्ाझा िाि जेर्िेर् कु लूपापयांि पोिोचला.
" पोिोचिोय ना? शाबास! " अल्फा म्िणाला. र्ग िो हर्िेनकिे वळला, " िुला
पक्की खात्री आिे का, की िू अंगठीबद्दल फक्त िुझ्या रूर्र्ेट्सनाच सांहगिलेयस?? "
" िो. र्ी त्याबद्दल दुसऱ्या कोणालाच कािी बोललो नािीये. " हर्िेन हवचार करि
म्िणाला.
" िुझे रूर्र्ेट्स क्रकिपि हवश्वासािव आिेि? " अल्फा.
" र्ी त्या हिघांनािी शाळे ि असल्यापासून ओळखिो. िे र्ाझे खूप चांगले हर्त्र
आिेि. र्ला त्यांच्यापैकी कोणी चोरी के ली असेल, िर हवश्वास बसणार नािी. पण
अंगठीबद्दल ठाऊक असणारे िे हिघेच आिेि. त्यार्ुळे र्ला आिा कािीच सर्जेनासं झालंय.
"
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" रठकाय. फार हवचार नको करूस." अल्फा म्िणाला. "चला पुढच्या बाजूला जाऊ.
"
आम्िी पुढे िे हिघे थांबले िोिे, हिथे आलो. अल्फाने दुरूनच हर्िेनच्या
रूर्किे पाहिले. िो कसल्यािरी खोल हवचाराि बुिालेला क्रदसि िोिा आहण त्याच्या र्नाि
फार र्ोठी उलथापालथ िोि असावी, असे त्याच्या चेिऱ्यावरून क्रदसि िोिे.
" रूर्किे चला. " िो म्िणाला. आम्िी परि हर्िेनच्या रूर्बािेर आलो. हिथे
अल्फाने पुन्िा दाराचे आहण व्िरांड्यािल्या फरशीचे हनरीिण के ले. अखेर त्याने हवचारले,
" िुर्ची रूर् िळर्जल्यावरील शेवटची आिे, बरोबर ना? "
" िो." हर्िेन उत्तरला.
"आहण िुर्च्या रूर्पलीकिे बाथरूर् आिे, असं क्रदसिंय. "
" िोय. प्रत्येक र्जल्याच्या शेवटाला बाथरूर् आिे - त्या पूणव र्जल्यावरील रूम्स
साठी. "
अल्फाने थोिा हवचार के ला.
" िू या हिघांना िुझ्या अंगठीबद्दल कधी सांहगिले िोिेस िे आठविेय का? म्िणजे,
क्रदवसाच्या कोणत्या वेळी? "
" र्ी गावाहून आल्याच्या रात्री त्यांना र्ी अंगठीबद्दल सांहगिले. दिा - अकरा
वाजले असिील रात्रीचे. "
अल्फाने फक्त र्ान िोलावली. कािी िण शांििेि गेले.
" हर्िेन, आिा एक कार् करूया. खालच्या र्जल्यावरील िुझ्या हर्त्रांना भेटवशील
का र्ला? िुझ्या बऱ्यापैकी ओळखीचे असणारे ?? िुझ्या रूर्वर येिाि असे?? "
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" िो. चालेल. " हर्िेन कबूल झाला, " पण अंगठी हर्ळे ल ना? र्ला खूपच भीिी
वाटिेय. जर अंगठी नािी हर्ळाली, िर र्ाझे बाबा र्ला घराि घेणार नािीि..!! "
" हर्ळे ल, हर्ळे ल. थोिी वाट पिा. " अल्फा म्िणाला, " प्रभू, िू या हिघांसोबि
हर्िेनच्या रूर्वरच थांब. आम्िी थोड्या वेळाि येिोच. "
र्ी िोकाराथी र्ान िोलावली आहण हर्िेनच्या रूर्र्ेट्स सोबि आिर्ध्ये गेलो.
अल्फा आहण हर्िेन िपास करण्यासाठी गेले. आम्िी साधारण अधाव िास वाट पािि िोिो.
र्ाझी हर्िेनच्या रूर्र्ेट्सशी फारशी ओळख नसल्याने र्ी कािी न बोलिा शांि बसून
राहिलो. िे हिघेिी थोिे घाबरलेले असल्यार्ुळे हिथे एक िणावपूणव शांििा िोिी. र्ी त्या
हिघांकिे पािि चोर कोण असावा, याचा िकव करण्याचा प्रयत्न के ला. चोर त्या
हिघांर्धलाच असावा का? जयाअथी अल्फा हर्िेनच्या रूर्र्ध्ये न थांबिा दुसर्या
रूम्सर्ध्ये शोध घ्यायला गेला िोिा, त्याअथी चोर िे हिघे सोिू न दुसरा कोणीिरी असावा.
पण हर्िेनच्या अंगठीबद्दल फक्त त्याच्या रूर्र्ेट्सनाच ठाऊक िोिे. र्ग दुसरा कोणी कशी
चोरी करे ल? र्ला िर कािीच अंदाज लागेना. हवचार करिा करिा अधाव-पाऊण िास गेला
आहण अखेर अल्फा आहण हर्िेन रूर्वर परिले. हर्िेन अजूनिी गोंधळलेला क्रदसि िोिा
आहण अल्फा शांि आहण हवचारर्ग्न िोिा. त्याच्या चेिर्यावरून त्याला कािी सुगावा
लागला आिे की नािी, याबद्दल र्ला कािीच सर्जले नािी.
"िू कािी बोलि का नािीयेस? " हर्िेनने अल्फाला हवचारले, " अंगठीचा कािी
पत्ता लागणार नािी का? आपण पोहलसांि ििार देऊया का?? "
" नको. त्याची कािी गरज नािी. " अल्फा शांिपणे म्िणाला, " र्ी कािी प्राथहर्क
अंदाज बांधले आिेि, अंगठीच्या चोराबद्दल. फक्त एकदा खात्री करून घेिो आहण िुला
सहवस्िर सांगिो. "
" खरं च का? िुला कोणी चोरी के लीये, िे ठाऊक आिे का?? " हर्िेनने आनंदहर्श्रीि
उत्सािाने हवचारले.
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" ठाऊक आिे असं म्िणिा येणार नािी. पण अजून थोड्या िपासाअंिी र्ी सांगू
शके न. " अल्फा म्िणाला, "िुला कदाहचि उद्या सकाळपयांि वाट पिावी लागेल. पण िुला
अंगठी हर्ळवून देण्याची िर्ी र्ी देिो."
" प्लीज लवकराि लवकर कािीिरी कर. िी अंगठी हर्ळाली, िर र्ी जन्र्भर िुझा
ऋणी रािीन. " हर्िेन काकु ळिीला येऊन म्िणाला. आम्िी त्याला धीर क्रदला.
" चल प्रभू. आपण हनघुया. हर्िेन, र्ी िुला योग्य वेळी फोन करे न. काळजी करू
नकोस. " अल्फा म्िणाला. आम्िी बािेर पिलो. थोिे अंिर चालून िॉस्टेलच्या गेटबािेर
आल्यानंिर र्ला रािवले नािी आहण र्ी अल्फाला हवचारलेच,
" अंगठीच्या चोरीबाबि र्ला कािीच िकव करिा येि नािीये. िू कोणत्या क्रदशेने
हवचार करिोयस? िुला नक्कीच कािीिरी धागेदोरे हर्ळाले आिेि, िो ना?? "
" िो, हर्ळाले िर आिेि. पण थोिा पाया भक्कर् करायचा आिे. उगाच चुकीचा
हनष्कषव हनघायला नको. त्यासाठी आणखी थोिा शोध घेणे गरजेचे आिे. " अल्फा म्िणाला.
" र्ला आिा न क्रफरविा व्यवहस्थि सांग, िू या प्रकरणाि कु ठपयांि आला आिेस िे.
र्ला फार काळ उत्सुकिा िाणून धरणे जर्ि नािी बुवा. " र्ी बेचैन िोऊन म्िणालो.
" बरं , रठक आिे. र्ी या प्रसंगाचा कोणत्या टप्प्यांि हवचार के ला आहण कोणत्या
हनष्कषावप्रि पोिोचलो, िे थोिटयाि िुला सांगिो. " अल्फा म्िणाला, " हर्िेनने िी अंगठी
गेल्या रहववारी इथे आणली िोिी, म्िणजे पाच क्रदवसांपूवी. त्याने त्या अंगठीबद्दल फक्त
त्याच्या िीन रूर्र्ेट्सना सांहगिले िोिे - हवकास, हनिीन आहण करण. बाकी कोणालाच
त्या अंगठीबद्दल कािीिी ठाऊक नव्ििे. सािहजकच र्ी प्रथर् त्या हिघांकिेच र्ुख्य संशहयि
म्िणून पािि िोिो. कारण पाच क्रदवस िे हर्िेन अंगठी कु ठे ठे विो, कधी आहण कशी ठे विो,
िे जाणून घेण्यासाठी पुरेसे िोिे. त्याि िे कु लूप घािल्यानंिरिी उघिणारे हवहचत्र दार. चोर
र्ोकळीक कधी हर्ळिेय, याची वाटच पािि असावा आहण काल त्या कायविर्ाला
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िॉस्टेलवरचे सववचजण गेल्यार्ुळे त्याचे फावले. िो सवाांसोबि हिकिे गेला, गदीि
िरवल्याचा बिाणा करून परि िॉस्टेलर्ध्ये आला, अंगठी चोरली आहण परि कायविर्ाला
गेला. अगदी सोप्पं!!
र्ग त्या हिघांिला नक्की चोर कोण? र्ी दरवाजा आहण व्िरांड्याची थोिी िपासणी
के ली. र्ला हिथे एखाद्या पांढरट पाविरचे कसलेिरी िाग पिलेले क्रदसले. िे कसले आिेि, िे
पािण्याचा र्ी प्रयत्न के ला, पण र्ला सुरूवािीला कािी ध्यानाि आले नािी. र्ग िे बाजूला
ठे वून र्ी कपाटाची आहण त्याच्या कु लूपाची िपासणी के ली. र्ला त्या कु लूपावर थोिा
हचखल क्रदसला. म्िणजे जया दगिाने िे कु लूप फोिण्याि आलंय, िो हचखलािून उचलण्याि
आला िोिा. पण िॉस्टेलच्या इर्ारिीसर्ोर ककवा आजूबाजूला कु ठे च हचखल क्रदसि नव्ििा.
र्ग र्ी हखिकीिून र्ागच्या बाजूला पाहिले. हिथे हचखल िोिा. र्ी हखिकीच्या गजांचेिी
हनरीिण के ले. त्यावरिी थोिा हचखल लागला िोिा. याचा अथव असा िोिा, की चोरी
सर्ोरच्या दारािून नािी, िर हखिकीिून झालीय. आश्चयावची गोष्ट िोिी खरी. र्ी िर चोर
दारािूनच आला आिे, असे धरून चाललो िोिो. पण हिथले हनशाण कािी वेगळं च सांगि
िोिे. पण र्ग प्रश्न उभा राििो, की दारािून येणे इिके सोपे असिानािी चोराने हखिकीिून
का चोरी के ली?
याचा के वळ एकच अथव असू शकिो - चोर िा हर्िेनचा रूर्र्ेट नसावाच. त्याला
ठाऊकच नसावे, की त्या रूर्चे दार असेच क्रकल्लीहशवाय उघििे. त्याहशवाय त्याने
हखिकीिून अंगठी चोरण्याचा नसिा खटाटोप के ला नसिा. जर चोराने हखिकीिून चोरी
के ली असेल, िर र्ग र्ागच्या बाजूला कािी सुगावे हर्ळण्याची शटयिा िोिी. त्यार्ुळे र्ी
र्ागे जाऊन िपास करण्याचे ठरहवले. िेव्िाच र्ला िेथील चभिीजवळ पांढरी फक्की पिलेली
क्रदसली आहण हर्िेनच्या रूर्च्या दारावर आहण व्िरांड्याि िे पांढरे िाग कसले िोिे, याचा
उलगिा झाला. पण िे िाग हिथे कसे? अजून एक नवीन प्रश्न!! इथून चढू न गेलेला कोणीिरी
हर्िेनच्या रूर्र्ध्ये गेला असावा. त्याहशवाय हिथे पांढरे िाग उर्टणे शटय नािी. ठोस
उत्तर हर्ळे नासे झाल्यावर र्ी पुन्िा िो प्रश्न बाजूला ठे वला आहण र्ागे काय हर्ळिे, िे
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पािण्यास सुरूवाि के ली. िेथे र्ला नुकिेच कोणीिरी येऊन गेल्याचे हनशाणिी हर्ळाले
आहण िो दगििी हर्ळाला. त्या दगिावरिी पुसट पांढरे िाग िोिे. थोिटयाि, चोर इथे
आला िोिा आहण हखिकीिूनच त्याने कपाट फोिले. र्ी हखिकीिून कपाट उघिण्यासाठी
क्रकर्ान उं ची क्रकिी लागिे, याचा अंदाज लावण्यासाठी िुला िेथे चढायला लावले. िुझा िाि
कु लूपापयांि पोिोचि िोिा. म्िणजेच, चोरी करणारा क्रकर्ान िुझ्याइिटया उं चीचा असला
पाहिजे, असा र्ी आिाखा बांधला.
पण शेवटी एक प्रश्न हशल्लक िोिाच - जर चोरी हखिकीिून झाली असेल, िर
हर्िेनच्या रूर्च्या दरवाजावर आहण व्िरांड्याि त्या चभिीवरील फक्कीचे िाग कोठू न
आले?? चोर चभिीवरून जािाना चोराच्या चपलांना, िािापायाला िी पांढरी फक्की
लागणार, िे उघिच आिे. पण िे हनशाण दरवाजाजवळ आहण व्िरांड्याि नसायला िवे
िोिे. कारण चोर दरवाजािून गेलाच नव्ििा. त्याचे कार् एवढेच, की पाठीर्ागच्या बाजूने
येण,े अंगठी चोरणे आहण आल्या वाटेने परि जाणे. र्ग दरवाजावरील िागांचे रिस्य नक्की
काय िोिे?? "
आम्िी िॉस्टेलच्या चचचोळ्या रस्त्यावरून कॉलेजच्या इर्ारिीपाशी आलो. अल्फा
न थांबिा बोलिच राहिला,
" र्ी र्ाझ्या र्ेंदल
ू ा थोिासा िाण क्रदला आहण र्ाझ्या सववकािी ध्यानाि आले. र्ी
चोराबद्दल हनष्कषव काढायला जरासा चुकलो िोिो. याचे कारण, िो हनष्कषव र्ी त्या
प्रसंगाचा अधववट हवचार करून काढला िोिा. चोर रूर्च्या र्ागील बाजूस नक्कीच आला
िोिा आहण त्याने हखिकीिून िाििी घािला िोिा; पण अंगठी चोरली नािी..!! "
र्ी बुचकळ्याि पिलो.
" म्िणजे?? "
" म्िणजे, " अल्फा म्िणाला, " र्ी र्घाशी म्िणालो, त्याच्या बरोबर उलट हचत्र
वास्िवाि िोिे. चोराची उं ची िुझ्यापेिा जास्ि नव्िे, िर िुझ्यापेिा कर्ी असली पाहिजे.
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त्यार्ुळे त्याचा िाि कपाटापयांि पोिोचू शकला नािी आहण म्िणूनच िो पुन्िा पुढच्या
बाजूला गेला आहण त्याने दरवाजािून आि प्रवेश के ला. िो पुन्िा चभिीवरून चढू न गेल्यार्ुळे
त्याच्या चपलांचे िाग दारावर आहण व्िरांड्याि आपल्याला हर्ळाले. त्याला दार हवना
चावीचे उघििे, िे ठाऊक नव्ििे ; पण थोिा प्रयत्न करिा त्याच्या लिाि आले असणार. र्ग
िो आि गेला, कु लूप फोिले, अंगठी हर्ळहवली आहण दार िोिे िसे परि लावून िो हिकिे
कायविर्ाच्या रठकाणी गेला. सबंध िॉस्टेल ररकार्े असल्यार्ुळे त्याला िे सगळे उपद्व्याप
करण्यासाठी र्ोकळे रान हर्ळाले. र्ला खात्री आिे की असंच घिलेलं असणार आिे.
त्याहशवाय िे पांढरे िाग दोन्िीकिे आढळू न आले नसिे. "
" ओिोिो.. सुपबव!!" र्ी एकदर् उत्साहिि िोऊन म्िणालो, "असं आिे िर!! "
"बघ ना.. एका छोट्याशा गोष्टीकिे दुलवि के ले आहण बरोबर उलटा हनष्कषव
हनघाला!!" अल्फा उद्गारला, "आिा शेवटचे आहण सवावि अवघि कार् हशल्लक िोिे गुन्िेगार शोधणे!! चोर जर हर्िेनचा रूर्र्ेट नसेल, िर आख्ख्या िॉस्टेलवरचा कोणीिी असू
शकि िोिा, ककवा बािेरचािी.. र्ग त्याला शोधायचे कसे? आहण त्यािच, हर्िेन म्िणाला
की त्याच्या अंगठीबद्दल फक्त त्याच्या रूर्र्ेट्सनाच र्ािीि िोिे. र्ग बािेरचा कोणी कशी
चोरी करे ल? हर्िेनिी त्याबद्दल कोणाला कािी बोलला नव्ििा आहण त्याचे रूर्र्ेट्सिी
शपथेवर सांगिायि, की त्यांनी चुकूनिी कोणाकिे त्या अंगठीचा उल्लेख के लेला नािीये.
शेवटी एकच शटयिा उरिे - हर्िेनने जेव्िा त्याच्या रूर्र्ेट्सना अंगठीबद्दल सांहगिले, िेव्िा
कदाहचि बािेरून कोणीिरी ऐकले असावे. हर्िेनच्या रूर्च्या पहलकिे कोपर्याि पूणव
िळर्जल्यावरील रािणाऱ्या र्ुलांसाठी बाथरूर् आिे. त्यार्ुळे रात्रीच्या वेळी जेव्िा हर्िेन
त्या अंगठीबद्दल सांगि िोिा, िेव्िा बाथरूर्ला आलेले कोणीिरी बािेर उभारून त्याचे
बोलणे ऐकले असण्याची शटयिा नाकारिा येि नािी, असा र्ी हवचार के ला.
म्िणून र्ी प्रथर् िळर्जल्यावरील र्ुलांवरून नजर क्रफरवण्याचे ठरवले. त्या
चभिीवरील फक्कीच्या पांढऱ्या िागांचे हनशाण चोराच्या अंगावरील एखाद्या वस्िूवर हर्ळू
शकिील, या आशेवर आम्िी एका एका रूर्र्ध्ये जाऊन पाहू लागलो. जयाअथी चोराला
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अंगठी पाक्रकटाि आिे आहण िे पाक्रकट कपाटाि आिे, एवढी र्ाहििी िोिी, त्याअथी चोर
हर्िेनच्या ओळखीचाच असला पाहिजे आहण त्याची हर्िेनच्या रूर्वर ये-जा असली पाहिजे
असे र्ी गृिीि धरले. आम्िी खालच्या र्जल्यावरील रूम्सर्ध्ये एक एक करून गेलो आहण
अखेर र्ला िवे िे हर्ळाले!! "
" काय सांगिोस?? " र्ी हस्िहर्ि िोऊन म्िणालो, " म्िणजे चोर कोण आिे, िे िुला
ठाऊक आिे िर!! "
" असे म्िणिा येईल. र्ला एके रठकाणी पांढरे हनशाण हर्ळालेि खरे . पण आत्ताच
त्याच्यावर 'चोर' असा हशक्का र्ारायची घाई करायला नको. थोिी आणखी र्ाहििी काढणे
गरजेचे आिे. त्यार्ुळे िू थोिा धीर धर. उद्या सकाळपयांि सगळं कािी काचेसारखं पारदशवक
िोईल बघ. "
" र्ग आत्ता काय करणार आिेस िू? "
" आत्ता िू जेवण वगैरे आवरून रूर्वर जा. र्ी थोड्या वेळाने येईन. " अल्फा
म्िणाला.
" आहण िुझे जेवण?? "
" र्ी नंिर जेवून घेईन. आिा िू जा पाहू. िू सर्ोर असलास, की सिरा शंका
हवचारिोस आहण र्ाझ्या हवचारांच्या गािीला ब्रेक लाविोस. त्यार्ुळे र्ी र्ाझ्या कार्ाला
जािो आहण िू रूर्वर जा. "
" बरं बरं !! 'चालिा िो' म्िणायची फारच सभ्य पद्धि आिे िी. " र्ी जरा रागानेच
म्िणालो, " जािो र्ी."
" र्ग..! र्ी आिेच र्ुळी सभ्य!" अल्फा िसायला लागला, "चल भेटू नंिर. आहण
र्ला वेळ झाला िर वाट नको पाहू. झोपून जा."
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"िो. " र्ी म्िणालो आहण र्ेसच्या क्रदशेने चालू लागलो.

***
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2.

त्या क्रदवशी अल्फा रात्री उहशराच आला. र्ी त्यावेळी जवळपास पेंगिच िोिो
आहण िोिी इिका कं टाळला िोिा, की कािी सांगण्याच्या र्ूिर्ध्ये क्रदसि नव्ििा. त्यार्ुळे
आर्चं अंगठीच्या हवषयावर कािी बोलणंच झालं नािी. दुसऱ्या क्रदवशी र्ात्र र्ला जाग
आली, िी अल्फाच्या गदागदा िलहवण्याने.
"प्रभू उठ!! उठ लवकर.. "
र्ी िोळे क्रकलक्रकले करून घड्याळाकिे पाहिले. आत्ताशी साि वाजले िोिे.
" काय रे !! एवढ्या लवकर उठू न कु ठल्या युद्धाला जायचेय!! आज सुट्टी आिे. झोपू
दे.. "
" अरे , आपल्या रूर्वर एक पाहुणा येणार आिे. आठ वाजिा. त्याला िू घोरि
पिलेला क्रदसलास, िर बरं क्रदसणार नािी! "
" कोण िा पाहुणा म्िणायचा? " र्ी आळोखेहपळोखे देि हवचारले.
" हर्िेनच्या अंगठीचा चोर!! " अल्फा म्िणाला. िे ऐकिाच र्ी एकदर् िािकन
उठू न बसलो.
" क्काय?? अंगठीचा चोर?? आहण िोिी इथे येिोय?? "
" िोय. आज या प्रकरणाचा शेवट करायचाय. िू र्ला सगळी िक्रककि सारखी
हवचारि असिोस ना? आिा त्याच्या सर्िच ऐक. िू झोपलास िर पुन्िा सांगणार नािी िां
र्ी!! " अल्फा म्िणाला.
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" छे छे!! आिा कसला झोपिो र्ी.. " र्ी उठू न उभा राहिलो, " म्िणजे चोर कोण
आिे, यावर िू हशक्कार्ोिवब के लंस िर.. "
" िो.. कालच. "अल्फा उद्गारला, " आिा िू पटापट आवरून घे पाहू. िासाभराि िो
येईलच. "
आम्िी आवरून घेिले आहण आठला पाच हर्हनटे असिाना खुचीवर येऊन बसलो.
" बरं , आिा सांग िो आिे िरी कोण?? आहण इथे यायला ियार कसा झाला?? "
र्ी कु िूिलाने हवचारले.
" िो िुर्चा वगवहर्त्रच आिे. िुझी त्याच्याशी क्रकिपि ओळख आिे, याची र्ला
कल्पना नािी. पण िोंिओळख िरी नक्की असणार आिे. त्याला र्ी फार कािी सांहगिलेलं
नािीये. र्ी प्रभवचा हर्त्र आिे आहण थोिं र्ित्त्वाचं कार् आिे, आठ वाजिा प्रभवच्या
रूर्वर ये इिकाच हनरोप क्रदलाय र्ी त्याला. येिच असेल िो. िा बघ आलाच. "
पायऱ्यांवरून कोणीिरी चढि असल्याचा आवाज आला आहण र्ग दार वाजले.
" िां अहर्ि, ये आि. " अल्फा म्िणाला.
एक र्ध्यर् उं चीचा, कु रळ्या के सांचा, थोिासा सावळा, पण चेिर्यावरून शांि
वाटणारा र्ुलगा आिर्ध्ये प्रवेशला. अहर्ि सावंि!! र्ला धक्काच बसला. िो र्ाझ्या
ओळखीचा िोिा आहण र्ाझ्याच वगावि िोिा. त्याच्याकिे र्ी आत्तापयांि एक अबोल आहण
शांि र्ुलगा म्िणून पािि िोिो. त्याने अंगठी चोरली असावी, यावर र्ाझा हवश्वासच
बसेना. अल्फाने कािी चूक िर के ली नािी ना??
"बस. " सर्ोरच्या ररकाम्या खुचीकिे िाि करि अल्फा म्िणाला. िो बसला. िो
गोंधळलेला क्रदसि िोिा. एका अनोळखी र्ुलाने एवढ्या सकाळी आपल्याला रूर्वर का
बोलावले असावे, िे त्याला उर्गि नव्ििे. आर्च्या रूर्वर िो प्रथर्च आला िोिा. त्याने
इकिेहिकिे पाहिले. र्ाझ्याकिे पाहून िो िलके च िसला.
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"सुट्टीच्या क्रदवशी िुला सकाळी इथे बोलावलं. आल्याबद्दल धन्यवाद!! " अल्फा
म्िणाला, " कार्च असं आिे, की र्ला िुला इथे बोलवावंच लागलं. "
" अच्छा. " िो संभ्रर्ाने म्िणाला.
" िू प्रभवला ओळखि असशीलच ना?? " अल्फाने हवचारले.
" िो. अहलकिेच ओळख झाली आिे. " िो म्िणाला.
" प्रभव म्िणाला, की िू फार हर्िभाषी आिेस म्िणून. " अल्फा म्िणाला. र्ी िे कधी
म्िणालो, िे आठवायचा प्रयत्न करू लागलो.
" िो. कािीसा आिे. " आिा िो थोिा बेचैन झाला, " काय कार् िोिं िे सांगशील
का?? "
" िो सांगिो ना. छोटासाच हनरोप आिे िुझ्यासाठी. " अल्फा शांिपणे म्िणाला, "
िुझ्याकिे असलेली हर्िेनची हिऱ्याची अंगठी त्याला परि कर, एवढेच सांगायचे िोिे िुला."
िे ऐकल्यावर र्ात्र अहर्ि पार उिालाच. िो खुचीवरून पििा पििा वाचला.
िणाि त्याच्या शरीराला कं प सुटला आहण िो घाबरून आर्च्याकिे पाहू लागला.
" अरे सांभाळ स्विःला. र्ी िुझ्यावर बंदक
ू रोखल्यासारखा का करिोयस!! त्याला
जरा पाणी दे रे प्रभू. "
र्ी बाटलीिले थोिेसे पाणी ग्लासर्ध्ये काढू न त्याला क्रदले. िो िे प्यायला.
पाण्याचा ग्लासिी त्याच्या िािािून पिणारच िोिा; पण त्याने िो कसाबसा धरला.
" काय? कळालं का र्ी काय सांहगिलं िे? हर्िेनची अंगठी त्याला परि देऊन टाक.
" अल्फा कणखर आवाजाि म्िणाला.
" िू.. िुला काय.. काय र्ाहिि.. की. अंगठी.. र््.. र्ाझ्याकिे.. कशावरून.. " िो
असंबद्ध बिबिला.
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" थांब, थांब. िू एरवीिी जास्ि बोलि नािीस. त्यार्ुळे आत्तािी फार बोलण्याचे
कष्ट घेऊ नकोस. र्ी सगळे कािी सांगिो. फक्त कािी चुकलं, िर र्ला दुरूस्ि कर, रठकाय??
" अल्फाने बोलण्यास सुरूवाि के ली, " िू र्ुळचा लािूरचा. बारावीपयांि हिथेच हशकलास.
िुझे विील बस कं िटटर म्िणून कार् करिाि आहण घरची पररहस्थिी िशी बेिाचीच आिे. िू
बारावीला चांगला अभ्यास के लास आहण त्यार्ुळे िुला वालचंद कॉलेजला अॅिहर्शन
हर्ळालं. इं हजहनअररग कॉलेजची फी िशी र्ोठीच ; पण के वळ िुझी इच्छा आिे, म्िणून िुला
िुझ्या वहिलांनी इथे अधी फी भरून अॅिहर्शन घेऊन क्रदले आहण िू इथे आलास. िुझ्या
हर्िभाषी स्वभावार्ुळे िुझे फारसे हर्त्र झाले नािीि. पण प्रभव, हर्िेनसारख्या
र्ुलांबरोबर िोंिओळख झाली. िू इथे बऱ्यापैकी रुळलास.
कॉलेज सुरू िोऊन दोन र्हिने झाले आहण लायब्ररीने हशल्लक फी भरण्याचे फर्ावन
काढले. कॉलेजची उरलेली पंधरा िजार रुपये फी भरली नािी, िर परीिेला बसू देणार
नािी, असे िुम्िाला सांगण्याि आले. आधीच कॉलेजच्या क्रफर्ुळे िुझ्या घरी ओझे वाढले िोिे
आहण त्याि िी अचानक हनघालेली नोटीस.. िरीिी िुझ्या विीलांनी कािीिरी करून पंधरा
िजार रुपये पाठवून क्रदले. पण िी फी भरायच्या आिच िुझे पाक्रकट िरवले आहण त्यासोबि
त्यािले पंधरा िजार रुपयेिी गेल.े आिा र्ात्र िू जार् घाबरलास. पैसे िरवले, असे घरी
सांगण्याची सोय नव्ििी. इथे कोणाकिू न उसने घेण्यासारखे िुझे हर्त्रिी नव्ििे. रक्कर् र्ोठी
िोिी. त्यार्ुळे िू पररहस्थिीच्या कचाट्याि चांगलाच सापिलास. फी भरण्यासाठी
िुझ्यासर्ोर कोणिाच पयावय हशल्लक राहिला नव्ििा. िेव्िाच, योगायोगाने िू त्या रात्री
हर्िेनच्या रूर्बािेरून जाि असिाना त्याचे बोलणे ऐकलेस आहण िुझ्या र्नाि वेगळे च
हवचार येऊ लागले. हर्िेनची अंगठी चोरली, िर त्यावर िुला पैसे हर्ळू शकणार िोिे.
त्यार्ुळे िुझी पावले आपसूकच या र्ागावकिे वळली आहण िू अंगठी चोरण्याचा बेि आखू
लागलास. काल सांगलीि बॉलीवूिर्धील अहभनेत्री येणार असून त्या कायविर्ाला
िॉस्टेलवरची सवव र्ुले जाणार असल्याचे िुला सर्जले. याइिकी चांगली संधी िुझ्यासाठी
दुसरी कोणिी असूच शकि नव्ििी.
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र्ग िू सवाांबरोबर कायविर्ाला जाण्याचा बिाणा के लास आहण सवाांच्या नकळि
परि िॉस्टेलवर येऊन अंगठी चोरलीस. सुदव
ै ाने िुला कोणी पाहिले नव्ििे. पण र्ी पाहिले रूर्च्या दारावर आहण हखिकीवर असलेले पांढरे िाग पाहिले. िे िाग िॉस्टेलच्या
इर्ारिीच्या बाजूच्या चभिीवर िोिे, हजथून चोर गेला िोिा. र्ी िुझ्या रूर्र्ध्ये आलो,
िेव्िा िुझ्या चपलांवर र्ला पांढऱ्या िागांचे पुसट हनशाण क्रदसले. िेच िुझ्या शटावच्या
बािीलािी िोिे. र्ग र्ाझ्या िोळ्यांसर्ोर गुन्िेगार म्िणून िू उभा राहिलास. र्ी हर्िेनला
िुझ्याबद्दल हवचारले िेव्िा िो म्िणाला, की िू हर्िेनच्या बऱ्यापैकी ओळखीचा आिेस आहण
कधीकधी हर्िेनच्या रूर्वर येि असिोस. िे ऐकिाच र्ी िुझ्याबद्दल जास्ि खोलाि जाऊन
चौकशी करायचे ठरवले. िेव्िा र्ला िुझ्या रूर्र्ेटकिू न िी सारी र्ाहििी हर्ळाली. या
सगळ्या गोष्टींर्धून िे स्पष्टच िोि नािी का, की अंगठीची चोरी िुच के ली आिेस..!! आिा
िुच सांग, र्ी जे बोललो, िे खरं आिे की नािी िे. "
िे सवव ऐकि असिाना अहर्िचा चेिरा िणािणाला पिि चालला िोिा. अल्फाने
आपले बोलणे संपहवल्यावर अखेर त्याला रिू च कोसळले.
"अहर्ि, आिा रिण्याने गोष्टी सुधारणार नािीयेि. िू चूक के ली आिेस आहण िी
कबूल करण्याखेरीज िुझ्याकिे दुसरा कोणिाच र्ागव नािीये." अल्फा म्िणाला.
"िोय.. चुकलो र्ी.. " शेवटी हुंदका आवरि अहर्ि बोलला, " िू जे सांहगिलेस, िे
सवव खरे आिे. र्ीच अंगठी चोरली आिे.. र्ाझ्यावर पररहस्थिीचा दबाव िोिा रे .. र्ी िरी
काय करणार िोिो..!! र्ाझ्यासर्ोर िा एकच र्ागव िोिा.. आहण िोच र्ी हनविला.. "
त्याच्या िोळ्यांिून घळाघळा अश्रू वाहू लागले.
" िुझ्या दृष्टीकोनािून िू हनविलेला र्ागव योग्य असेल, पण त्या हर्िेनचे काय?
त्याची काल काय अवस्था झाली िोिी, िे ठाऊकाय का िुला?? दुसऱ्याला खड्ड्ड्याि घालून
जर िुझी सर्स्या सुटणार असेल, िर त्याला कािीिी अथव नािी. "
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" र्ाझा त्याला संकटाि टाकण्याचा िेिू नव्ििा.. त्या अंगठीवर र्ला र्ाझे पैसे
हर्ळिील आहण थोड्या क्रदवसांि काटकसर करून पैसे जर्वून िी अंगठी पुन्िा सोिवून
त्याला देिा येईल, असा र्ी हवचार के ला. कारण त्याला थेट अंगठी ककवा पैसे देण्याबद्दल
हवचारले असिे, िर त्याने कधीच र्ला क्रदले नसिे.. कोणीच क्रदले नसिे... आहण पैसे
िरवल्याचे र्ाझ्या वहिलांना सांगण्याइिकी चिर्ि र्ाझ्याि नव्ििी..." अहर्ि र्ुसर्ुसि
म्िणाला.
" िे बघ. पहिली गोष्ट म्िणजे आिा िू हर्त्र बनवायला हशक. चांगले हर्त्र असले, की
कोणत्यािी संकटाला सार्ोरे जाण्याची शक्ती आपल्याला हर्ळिे. दुसरी गोष्ट, कािीिी
िोऊदे, क्रकिीिी र्ोठं संकट येऊदे, चांगला र्ागव सोिायचा नािी, िे कायर् िोटयाि ठे व.
वाईट र्ागव सोपा वाटेल, िुझ्या सर्स्येचे िात्पुरिे हनरसन करे ल; पण शेवटी िुला पुन्िा
संकटािच टाके ल. आिा िू चुकला आिेस. पण यािून धिा घेऊन पुढे कसे वागायचे, िे ठरव.
"
अहर्िने अश्रू पुसले.
" िोय. र्ी िणावाखाली येऊन फारच दुदव
ै ी कृ त्य के ले आिे. र्ी गुन्िेगार आिे. र्ला
हर्िेनिी र्ाफ करणार नािी आहण र्ाझे विीलिी र्ाझे कािी ऐकू न घेणार नािीि. आिा र्ी
काय करू िे िुच सांग. िू जे सांगशील, िे र्ी करायला ियार आिे. "
" आिा पहिला जे कार् करशील, िे म्िणजे हर्िेनला जाऊन सवव सत्य सांग आहण
त्याची अंगठी त्याला परि दे. अंगठी िू चोरली आिेस, िे जाणून िो दुखावला जाईल, पण
आिा त्याला इलाज नािी. िू स्विः चूक कबूल करिोयस, िे पाहून िो िुला र्ाफ करे लिी
कदाहचि. आहण िुझ्या फीबाबि म्िणशील, िर िे आत्ताच िुझ्या विीलांना सांगू नकोस.
आपण कािीिरी व्यवस्था करुया. र्ाझे इथे भरपूर हर्त्र आिेि आहण त्यांच्याकिू न थोिे थोिे
करून आपण िे पैसे उभे करू शकिो. पण िे वेळेवर परि करण्याची जबाबदारी िुझी. "
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" खरं च असं िोऊ शकिं?? " त्याचा आपल्या कानांवर हवश्वासच बसि नव्ििा, "
र्ला िुझे आभार कोणत्या शब्दांि र्ानू, िेच कळे नासं झालंय. पैशांची कािी काळजी करू
नकोस. र्ी काटकसर करे न, पै पै साठवून िे िुला परि करे न. िीच र्ाझ्यासाठी योग्य हशिा
आिे. आहण र्ी िुला वचन देिो, की असं कािी र्ाझ्या िािून पुन्िा कधीिी घिणार नािी."
"िुला िुझ्या चुकीची जाणीव झाली, िीच र्ाझ्यासाठी सर्ाधानाची गोष्ट. " अल्फा
म्िणाला, " आिा पहिला जा आहण हर्िेनला भेट. फार वेळ दविू नकोस. िो हबचारा
पिाटेपासून र्ाझ्या फोनची वाट पािि असेल. "
"िो, िो. लगेच जािो." अहर्ि उठला. त्याने भरल्या िोळ्यांनी अल्फाशी िाि
हर्ळवला, "खूप खूप धन्यवाद... िू खरं च ग्रेट आिेस अल्फा..."
"अरे चल रे . आिा इर्ोशनल नको िोऊस. जा पाहू. सववकािी व्यवहस्थि िोईल. "
अल्फा म्िणाला. िो हनघून गेला.
र्ीिी िो प्रसंग पाहून थोिा गलबलून गेलो. अल्फाने अहर्िसारख्या र्ुलाला
जयाप्रकारे िािाळले िोिे, िे खरं च कधी कोणाला जर्ले नसिे. िे सवव झाल्यानंिर अल्फा
कािी न घिल्यासारखा आपल्या रोजच्या क्रदनिर्ाि िरवून गेला. नंिर कळाले, की अहर्िने
हर्िेनला त्याची अंगठी परि के ली आहण हर्िेनने त्याला र्ाफिी के ले. हर्िेनचा अल्फाला
धन्यवाद सांगण्यासाठी आलेला फोन अल्फाने घेिलािी नािी. अल्फाला आभाराचे शब्द
ऐकायला आविायचे नािीि, िे र्ला ठाऊक िोिे. त्याच्या विीने र्ीच िे धन्यवाद
स्वीकारले. नंिर त्या प्रकरणाचा हवषय काढिाच अल्फा के वळ एवढंच म्िणाला,
"पुढच्या वेळी कोणी बॉलीवूिची नटी येणार असेल, िर पहिला र्ला सांगायचं.
सर्जलं?? "
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' देखावा '
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1.

"उठ! उठ रे झोपाळू प्राण्या.. उठ!! "
अशीच एक शहनवारची दुपार िोिी. दुपार कसली, संध्याकाळच म्िणा ना. पाच
वाजायला आले िोिे. सूयावने लाल रं ग धारण करायला घेिला िोिा. र्ी अल्फाला गदागदा
िलवून उठहवि िोिो. त्याची 'वार्कु िी ' आज जरा गरजेपेिा जास्िच वेळ झाली िोिी.
अल्फा म्िणजे चालिा बोलिा कुं भकणवच! एकदा झोपला की झोपला! त्यार्ुळे र्ला नेिर्ीच
त्याला उठहविाना कष्ट पिायचे.
"काय रे ! झोपू दे ना! " अल्फाने वैिागून कू स बदलली, " र्ी झोपलो की िुझ्या
िोळ्यांि नेिर्ी खुपायला लागिं बाबा प्रभू.. "
" िो का? बरं बरं . र्ग प्रधान सरांना सांगू का, की र्ी एकटाच येिोय आहण अल्फा
झोप काढण्याि र्ग्न आिे म्िणून? "
प्रधान सरांचे नाव काढिाच अल्फा चस्प्रगसारखा टु र्कन उठू न बसला.
" अरे देवा, हवसरलोच िोिो की र्ी! क्रकिी वाजलेि? " त्याने प्रश्न के ला.
" पावणेपाच. " र्ी शांिपणे उत्तरलो. िे ऐकिाच अल्फाने बेिवरून खाली
जवळपास उिीच र्ारली.
" काय िूपण ना प्रभू! लवकर उठवशील की नािी जरा. " त्याने पळि जाऊन िोंि
धुिले.
" िं! लवकर म्िणे! अधाव िास झाला उठविोय. आिा ढोल बिवायचेच काय िे बाकी
िोिे. " र्ी हनर्ववकारपणे म्िणालो. अखेर दिा हर्हनटांनी र्िाशयांचा आवराआवरीचा
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कायविर् झाला आहण आम्िी बस स्टॉपच्या क्रदशेने चालू लागलो. प्रधान सरांनी खरे िर शापव
पाच वाजिा बस स्टँिवर येण्यास सांहगिले िोिे. पण अल्फाची झोप! शेवटी उशीर झालाच.
श्री भालचंद्र प्रधान- सांगली हजल्याचे र्ाजी पोलीस अधीिक. अल्फाचे गुरू. अल्फा
त्यांच्याबद्दल बरे च कािी सांगायचा. पण त्यांना भेटायची िी र्ाझी पहिलीच वेळ िोिी.
र्ंगळवारी त्यांचा अल्फाला फोन आला िोिा 'या शहनवारची संध्याकाळ राखून ठे व. आपल्याला जयचसगपूरला जायचे आिे.
र्ाझ्या एका घहनष्ठ हर्त्राची पंच्याित्तरीची पाटी आिे आहण त्याने आवजूवन िुला सोबि
घेऊन येण्यास सांहगिले आिे. त्यार्ुळे शहनवारी संध्याकाळी पाच वाजिा ियार रिा. कु ठे
किर्िू नकोस आहण दुपारी झोपू िर अहजबािच नकोस! '
र्ाझ्या हर्त्राने त्या सूचना अगदी 'िंिोिंि' पाळल्या, िी गोष्ट वेगळी. अखेर उहशरा
का िोईना, पण आम्िी बस पकिण्यासाठी जायला हनघालो. या प्लॅनर्ध्ये र्ी अंिभूवि
िोण्याचे कारण म्िणजे अल्फाचा आग्रि! त्याने फोनवर प्रधान सरांना र्ला न हवचारिाच
सांगून टाकले, "सर, र्ाझा नवीन रूर्र्ेट िुम्िाला भेटण्यास उत्सुक आिे. त्यालािी येिाना
सोबि घेऊन येिो."!!
झालं. र्ग र्ाझा वीकें िला घरी जाण्याचा प्लॅन रद्द झाला आहण र्ी 'हबनबुलाए
र्ेिर्ान' सारखा एका अनोळखी र्ाणसाच्या पंच्याित्तरीला जाण्यासाठी रूर्वरच थांबलो.
र्ला िा प्लॅन र्ुळीच आविला नव्ििा. पण अल्फा ऐकायला ियारच नव्ििा.
" िुला जरा िे हवहचत्र नािी का वाटि, अल्फा? " र्ी शेवटच्या िणी कटिा येिे का,
िे पािण्यासाठी हवचारले, " िे कोण र्िाशय पंच्याित्तरीचे आहण त्यांची पाटी िरी कसली..
र्ाझी ओळख ना पाळख. र्ी येण्याचे र्ुळािच कािी कारण नािीये. र्ी इथूनच
इचलकरं जीची बस पकिू न घरी जाऊ का? "
" गपचूप उभा रिा. " अल्फा एखादी बस येिेय का, िे पिाि म्िणाला, " र्ला
ठाऊकाय िू घरी जाऊन काय करणार आिेस िे. कु ठल्यािरी जािेल्या पुस्िकाि िोके खुपसून
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बसशील. त्यापेिा चल र्ाझ्यासोबि. र्ला िा पाट्याव वगैरे प्रकार जार् बोअर िोिो बुवा.
एकिर कोणाशी ओळख नसिे आहण र्ाझ्या वयाचे िेथे कोणीच नसिे. त्यार्ुळे िू बरोबर
असलास, की जरा वेळ चांगला जाईल. "
अखेर बस आली आहण आम्िी सांगली बस स्थानकाकिे हनघालो.
" प्रधान सर येऊन थांबले असिील. " र्ी म्िणालो. िे आम्िाला स्टँिजवळ हपकअप
करणार िोिे, "िुझ्या झोपेने हवलंब के ला."
अल्फाने एक र्ोठ्ठी जांभई क्रदली.
" झोप झोप झोप! " अल्फा म्िणाला, " देवाने आयुष्याि जर कु ठली सुंदर गोष्ट
बनहवली असेल, िर िी म्िणजे झोप आिे, प्रभू. शांि झोप म्िणजे सुखाची हनशाणी. र्ला
िर एकवेळ जेवायला क्रदले नािी िरी चालेल, पण झोप र्ात्र भरपूर पाहिजे. त्यािच
दुपारची झोप िर कधीिरीच आपल्या नहशबी असिे. त्यार्ुळे र्ी आज िर र्स्ि िाणून क्रदली
बाबा! आहण झोप आरोग्याला क्रकिी चांगली आिे, िे कािी सांगायला नकोच. "
" िो, पण झोप र्ाणसासारखी असावी. िुझ्या झोपेला झोप र्ुळीच म्िणिा येि
नािी. " र्ी म्िणालो.
" उलट िीच िर खरी झोप आिे! " अल्फा म्िणाला, " भरपूर झोपण्याचे फायदे
ठाऊक आिेि का िुला? र्ोठी झोप घेिल्याने िब्येि िर चांगली रिािेच, हशवाय एक असे
सवेिण आिे, की र्ोठी झोप िुर्ची स्र्रणशक्तीदेखील वाढहविे. झोपेर्ुळे िुर्चे 'ग्राचस्पग'
वाढिे, म्िणजेच िुम्िी जागेपणी एखादी गोष्ट हशकण्याचा प्रयत्न करीि असाल, िर जास्ि
झोप घेिल्यार्ुळे िुम्िी िी गोष्ट लवकर हशकू शकिा. जास्ि झोपल्याने आपले आयुष्य वाढिे.
याखेरीज िुम्िी कर्ी झोपलाि, की िुर्च्या शरीरािील िाहनकारक प्रोरटन्सची लेव्िल
वाढिे, जयार्ुळे ब्लि प्रेशर आहण िाटव अॅटॅकसारख्या सर्स्या उद्भवू शकिाि. झोपेि िुर्चा
हवस्कटलेला र्ेंदू पुन्िा व्यवहस्थि िोिो, जयार्ुळे िुर्ची कल्पकिा वाढिे. हशवाय िुम्िाला
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वजन हनयंहत्रि ठे वायचे असेल, िर उत्तर् झोप िवीच िवी. आहण िी गोष्ट िर िुला आवजूवन
सांगायलाच पाहिजे, की भरपूर झोप काढली, की पररिेि चांगले ग्रेड्ड्स हर्ळिाि असेिी
अभ्यासकांना क्रदसून आलेय. त्यार्ुळे िू क्रदवसरात्र जागरण करून जो अभ्यास करिोस, िो
अगदीच हनरथवक म्िणायला िवा. त्याऐवजी हनवांि िाणून देि जा- र्ाझ्यासारखी! "
अखेर र्ी अल्फासर्ोर िाि जोिले.
" चूक झाली र्िाराज, र्ाफ करा! " र्ी म्िणालो. 'झोपेचे फायदे' या हवषयावर
लांबलचक बिबि ऐकण्यापेिा अल्फाला झोपेिच ठे वणे जास्ि सुखकर िोिे, " इथून पुढे
आपल्याला झोपेिून उठहवण्याची घोिचूक चुकूनिी करणार नािी! "
अल्फा िसला, " चला. म्िणजे िुला र्ुद्दा िरी पटला. र्ाझी बिबि वाया गेली नािी
म्िणायची."
आम्िी कािी हर्हनटांिच बस स्टँिवर उिरलो. बाजूच्या चौकाि एक रुबाबदार
शेव्िरोलेची गािी उभी िोिी. आम्िी हिच्या जवळ जािाच आिून एका वैिागलेल्या वृद्धाने
हखिकीिून िोके बािेर काढले.
"अरे काय करि काय िोिा इिका वेळ? " त्यांचा आवाज करिा िोिा आहण त्याला
एक वेगळीच धार िोिी. चेिरा सुरकु िलेला, पण िेजस्वी िोिा. िोळे पाणीदार िोिे. िेच िे
अल्फाचे गुरू - श्री. भालचंद्र प्रधान. "र्ला वाटलं आिा शंभराव्या वाढक्रदवसालाच येिाय की
काय थेट! "
" सॉरी सर.. थोिा िोळा लागला िोिा. "अल्फा म्िणाला. ('थोिा' या शब्दावर र्ी
भुवया उं चावून अल्फाकिे पाहिले.)
" िं.. वाटलंच र्ला. नेिर्ीचंच आिे िुझं. बसा आि पटकन. "
िणािच आर्ची गािी जयचसगपूरच्या क्रदशेने धावू लागली.
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" िा प्रभव, सर. र्ाझा नवा रूर्र्ेट. " अल्फाने र्ाझी ओळख करुन क्रदली.
" िॅलो. अल्फा नेिर्ी सांगि असिो िुझ्याबद्दल. " प्रधान म्िणाले, " गेल्या
आठवड्याि पररिा िोिी वाटिे िुर्ची. "
" अं.. िो. परवाच संपली आिे, सर. हर्ि - टर्व एटझार्. " र्ी म्िणालो.
" अच्छा. िळवलकर हजर्ला गेला नािीस बरे च क्रदवस म्िणून हवचारले.
संध्याकाळी सिाची बॅच, बरोबर ना? "
" अं.. िोय. िुम्िीिी येिा का हिथे? क्रदसला नािीि कधी. " र्ी हवचार करीि
म्िणालो.
" नािी रे . या वयाि हिसऱ्या र्जल्यावरील जीर्र्ध्ये येऊन कसला व्यायार्
करिोय र्ी! त्यार्ुळे िुला िेथे पािण्याचा िर सवालच उपहस्थि िोि नािी. िे िर र्ी असंच
िुझ्याकिे पाहून सांहगिलं. "
" क्काय? र्ाझ्याकिे पाहून?? " र्ी थक्क िोऊन हवचारले, " िे कसे काय? "
" फार कािी खास हवचार करावा लागला नािी रे यासाठी. " प्रधान सिजपणे
म्िणाले, "िुझ्या िािाच्या िळव्याच्या बाजूला झालेली छोटीशी जखर् बघ. त्यावरून र्ी िा
हनष्कषव काढला. िुझ्या दणकट शरीरयष्टीवरून िे िर क्रदसिेच आिे, की िू हनयहर्ि हजर्ला
जािोस. आिा सांगलीिील इिटया साऱ्या हजम्सर्धून िळवलकर हजर्च र्ला क्रदसण्याचे
कारण म्िणजे हिथे असलेला एक खराब िंबेल्सचा सेट. त्या सेटर्धील एका िंबेल्सचा कि
जरा िुटका आिे. त्या उचलून व्यायार् करिाना िािाच्या बाजूला िे िुटलेले लोखंि घासून
थोिे खरचटिे, जे हुबेहुब िुझ्या िािावर झाले आिे. सिाचीच बॅच का, िर िेथे संध्याकाळी
सिा वाजिा सवावि जास्ि गदी असिे. त्यार्ुळे चांगले असलेले सेट बाकीचे लोक पटापटा
घेि असणार आहण शेवटी िो खराब िंबेल्सचा सेटच िुझ्यासाठी उरि असणार. आहण बरे च
क्रदवस िू िेथे गेला नसावास, कारण िुझ्या िािावरील जखर् िाजी नािीये आहण िी आिा
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भरि आलेली आिे. याचा अथव गेले कािी क्रदवस िू िेथे जाि नािीयेस. र्ग याला कारण
म्िणजे िुर्ची पररिा सुरू असावी आहण अभ्यासािून िुला वेळ हर्ळि नसावा. बरोबर आिे
ना? "
" र्ाईंि ब्लोईंग!!! " र्ला िणभर काय बोलावे, िे सुचलेच नािी, " अप्रहिर्!! खुपच
उत्कृ ष्ट िकव िोिा िा. "
" धन्यवाद! " प्रधान स्िुिी स्वीकारि म्िणाले, " र्ी पूवी कािी वेळा िळवलकर
जीर्र्ध्ये गेलेलो आिे. त्यार्ुळे िेथील थोिीफार र्ाहििी र्ला आिे. "
" अच्छा अच्छा. आिा र्ला कळिंय, की अल्फाच्या हनरीिणशक्तीचे उगर्स्थान
कोठे आिे िे! " र्ी प्रभाहवि िोऊन म्िणालो.
"िसं कािी नािीये. एखादी कला कोणाच्याि ियार करिा येि नािी. िी उपजिच
असिे. त्यार्ुळे अल्फाच्या हनरीिणशक्तीचे श्रेय र्ला िरी जाि नािी."
" िा िुर्चा र्ोठे पणा म्िणायला िवा." र्ी म्िणालो, "र्ी अल्फाकिू न िुर्च्याबद्दल
खूप कािी ऐकले आिे. िुम्िाला भेटण्यास र्ी खूपच उत्सुक िोिो, सर."
" पण आज नक्कीच नसशील, िोय ना? " प्रधान सरांनी हर्श्कीलपणे हवचारले,
"वीकें िला घरी जाण्याऐवजी जर एखाद्याला अनोळखी र्ाणसाच्या पाटीला ओढू न नेल,े िर
त्याला िे नक्कीच आविणार नािी."
"नािी नािी, िसं कािीिी नािीये सर. " र्ी थोिासा ओशाळू न म्िणालो. र्ाझ्या
चेिर्यावरचे भाव इिके बोलके झालेि की काय, असा र्ला प्रश्न पिला.
" कािी िरकि नािी रे . स्वाभाहवकच आिे. " प्रधान सर म्िणाले, "िा अल्फा असाच
नेिर्ी कटकट करिो का िुझ्यार्ागे? िसं असेल िर सांग. र्ी िंबी देऊन ठे विो त्याला."
"करिो. पण आिा सवय झालीये." र्ी अल्फाकिे पाहून िोळा र्ारला.
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" चांगली गोष्ट आिे. " प्रधान म्िणाले, " आहण आज इिकं िी बोअर िोणार नािी
िुम्िाला. आपण हजकिे हनघालोय, िी जागा रिदारी आहण शिराच्या गजबजाटापासून
आहलप्त अशा एका रठकाणी आिे. त्यार्ुळे िुम्िाला आजूबाजूच्या हनसगावि र्ुक्तपणे
क्रफरायला वाव आिे. काळजीचे कािी कारण नािी. "
" आपण चाललोय िरी कु ठे ? " अल्फाने हवचारले.
" आपण श्री हर्रासदार यांच्या फार्विाऊसवर जाणार आिोि. र्ी िुम्िाला
हर्रासदारांबद्दल कािीच सांहगिले नािी, नािी का! " प्रधान म्िणाले, " सांगलीिले एक र्ोठे
व्यापारी आहण र्ाझे घहनष्ठ हर्त्र- र्ाधव हर्रासदार. खूपच श्रीर्ंि र्ाणूस. सुरुवािीला
बेदाण्यांचा व्यापार करायचे. त्याि प्रगिी करि करि आिा बरं च कािी उभं के लेलं आिे.
अगदी साधा आहण सरळर्ागी र्ाणूस. िुम्िाला नक्कीच िो आविेल. "
चला, हनदान कोणाच्या वाढक्रदवसाला हनघालो आिोि, िे िरी कळालं, र्ी र्नाि
म्िटलं. सांगलीपासून िे रठकाण फारसं लांब नव्ििं. अध्याव िासाने, जयचसगपूर गाव
सोिल्यानंिर आर्ची गािी र्ुख्य रस्िा सोिू न एका वळणावर वळली. आिा वािनांची वदवळ
र्ागे राहिली आहण आम्िी ओसाि र्ाळरानाच्या र्धून जाणाऱ्या एका छोट्या रस्त्यावरून
जाऊ लागलो. क्रदवस लिान असल्यार्ुळे सववत्र अंधारून आले िोिे. त्याि रस्त्यावर क्रदवे
नािीि. त्यार्ुळे आर्चा वेग र्ंदावला. आजूबाजूला र्ध्ये र्ध्ये शेिे लागि िोिी, पण
बराचसा भाग ओसािच िोिा. वस्िी फारच कर्ी िोिी. र्धूनच शेिाि दिलेले एखादे घर
आम्िाला क्रदसायचे. अखेर, त्या रस्त्याने बरे च अंिर कापल्यनंिर आम्िी एका टोलेजंग
फार्विाऊससर्ोर येऊन थांबलो. अंधूक प्रकाशाि आम्िाला त्या फार्विाऊसवर हलहिलेले
क्रदसले - 'देखावा'.
आम्िी गािीिून खाली उिरलो.
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2.

"वा! भारीच आिे बंगला.. " अल्फा त्या बंगल्याकिे पािि म्िणाला. आम्िी गेटच्या
क्रदशेने चालू लागलो. हििटयािच एक चाळीशी ओलांिलेला िरुण आर्च्याकिे येि
म्िणाला,
"या या, प्रधानजी. उशीर के लाि.."
"िो. हनघायलाच थोिा उशीर झाला. " प्रधान म्िणाले. र्ी आजूबाजूला पाहिले.
िेथे बऱ्याच गाड्या उभ्या िोत्या आहण आिून लोकांचा गलबला ऐकू येि िोिा, " अल्फा
आहण प्रभव, िे सहचन हर्रासदार. र्ाधवचे सवावि लिान सुपुत्र. "
प्रधान सरांनी ओळख करून क्रदली. आम्िी त्यांना अहभवादन के ले. त्यांची शरीरयष्टी
र्जबूि िोिी. भरघोस हर्शा िोत्या आहण नजरे ि धार िोिी. त्यांनी आम्िाला आि
जाण्याचा र्ागव दाखहवला.
" गणपि! " त्यांनी िाक र्ारली. एक उं चीने लिान, क्रकिक्रकिीि आहण पांढऱ्या
के सांचा घरगिी धावि आला, "प्रधान सािेबांना आि ने आहण त्यांची व्यवस्था बघ जरा. र्ी
आणखी कोणी यायचे आिे का, िे पाििो."
"िो र्ालक. " गणपि म्िणाला, " या सािेब. "
आम्िी त्याच्या र्ागे आिर्ध्ये गेलो. बंगल्याच्या भोविी शोभेच्या झािांचे
आच्छादन िोिे. दरवाजयावर र्ोठ्या अिरांि 'सुस्वागिर्' असे हलहिले िोिे. आि जािाच
एक र्ोठा िॉल िोिा. िेथे नुकिीच आलेली कािी र्ंिळी गप्पा र्ारि िोिी. आम्िीिी िेथे
एक जागा पकिू न बसलो. त्या बंगल्याची बांधणी आहण आिील फर्वनचर हर्रासदारांची
श्रीर्ंिीच दशवहवि िोिे. चभिीवर बरे च फोटो लावले िोिे. त्यांिील सवव फोटोंर्धील कॉर्न
व्यक्ती म्िणजे र्ाधव हर्रासदार, असा आम्िी हनष्कषव काढला. फोटोवरून िरी िो र्नुष्य
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िसिर्ुख आहण सभ्य वाटला. आम्िी इकिे हिकिे पिाि असिानाच गणपिने आम्िाला
सरबि आणून क्रदले. आिर्धून आणखी एक उं चपुरा र्ाणूस आला आहण िॉलर्ध्ये बसलेल्या
लोकांची हवचारपूस करू लागला.
"िा हववेक हर्रासदार. र्ाधवचा र्धला र्ुलगा. " प्रधानांनी िळू च सांहगिले.
" अच्छा. "अल्फा म्िणाला, " त्यांना िीन र्ुले आिेि का एकू ण? "
" िो. " प्रधान म्िणाले, " सवावि र्ोठा आिे िो र्िेश हर्रासदार. त्याने एर्बीए
के लेलं आिे आहण िो सध्या परदेशािच कार् करिो. र्धला हववेक, जो आत्ता िुर्च्या सर्ोर
आिे. र्ाधवचा बऱ्यापैकी व्यविार आिा िो सांभाळिो. आहण बािेर जो आपल्याला भेटला
िो सहचन, सवावि लिान. िो पूवी एनसीसीर्ध्ये प्रहशिक िोिा. पण आिा इथेच असिो.
हववेकला धंद्याि र्दि करिो. एकू णच सवव र्ुले कार्ाची आिेि आहण र्ाधव हर्रासदार
सध्या एक चचिार्ुक्त र्ाणूस आिे, असे म्िणायला कािी िरकि नािी. "
आम्िी थोिा वेळ िेथेच बसलो. अल्फा त्या जागेचे आहण आजुबाजूच्या लोकांचे
हनरीिण करि िोिा, िर र्ी जेवणाचा र्ेनू काय असेल, याचा िकव करि िोिो. दुपारचे
जेवण िोऊन बराच काळ लोटला िोिा आहण र्ला जार् भूक लागली िोिी. प्रधान सर कािी
ओळखीच्या लोकांशी बोलि िोिे. बसून कं टाळा आला म्िणून आम्िी उठू न त्या लांबलचक
िॉलर्धले शोहपसेस पाहू लागलो. काचपेटीि बरे च र्ेिल्स आहण ट्रॉक्रफज िोत्या. त्यांर्धल्या
बऱ्याचशा हर्रासदारांचा थोरला र्ुलगा र्िेश याच्या िोत्या. त्या र्ेिल्सवरून क्रदसि िोिे,
की िो बराच हुशार असावा. धाकट्याचे एनसीसीचेिी कािी र्ेिल्स िोिे. पण र्धला र्ुलगा
हववेक र्ात्र या पदकांच्या बाबिीि फार कािी र्जल र्ारू शकला नव्ििा, असे क्रदसि िोिे.
त्याच्या बाजूच्या कपाटाि बऱ्याच प्रकारची अत्तरे , परफ्यूम्स, बॉिी स्प्रेच्या बाटल्या ओळीने
र्ांिल्या िोत्या. अल्फाने कु िूिलाने त्यांच्याकिे पाहिले.
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"वा!! म्िािारे बुवांना सुगंधी द्रव्ये बरीच आवििाि, असं क्रदसिंय. " अल्फा म्िणाला.
आम्िी टेिळणी करि असल्यासारखे क्रफरून पुन्िा आर्च्या जागी येऊन बसलो. प्रधान सर
जवळ नािीि, िे पाहून अल्फाने आपली िोंिाची पट्टी पुन्िा सुरू के ली,
" क्रकिी फसवा आिे ना 'पाटी' िा प्रकार? सवाांच्या चेिर्यावर एक कृ हत्रर् आनंद
आिे. इथे र्नापासून कािी िोि नसिे. पाटी देणाऱ्याचा भाव आपला आनंद सवाांच्याि
वाटावा,. िा नसून सवाांना र्ाझी श्रीर्ंिी आहण र्ोठे पणा दाखवावा, असा असिो ; िर
दुसरीकिे पाटीला आर्ंहत्रि करण्याि आलेल्या लोकांचा भाव पाटी देणाऱ्याचे शुभचचिन
करणे नसून फु कटाि हर्ळे ल िेवढा पाहुणचार करवून घेणे असा असिो. "
" िू िे प्रत्येकाला लागू करू शकि नािीस. यािले बरे चजण चांगल्या र्नानेपण आले
असिील. "र्ी म्िणालो.
" फारच थोिे! अगदी िािाच्या बोटावर र्ोजण्याइिके . "अल्फा म्िणाला, " आिा
िो बघ िो हववेक हर्रासदार. क्रकिी पट्टीचा व्यापारी क्रदसिो. िॉलर्ध्ये बाकीचे क्रकिीिरी
आर्ंहत्रि लोक बसले असिानािी र्घापासून िो त्या जाि चभगाचा चश्र्ा घािलेल्या
गृिस्थांबरोबरच बोलि आिे. अथाविच त्यांच्याकिू न त्याला कािी आर्वथक फायदा असणार.
आहण िी जािेली बाई. बघ बघ क्रकिी खोटं खोटं िसिेय. आपणिी कािी फार सभ्य नािीये.
र्ला िर त्या म्िािाऱ्याच्या पंच्याित्तरीशी कािी देणं घेणं नािीये. जेवण फक्त झकास
हर्ळालं, की आपण िृप्त झालो. "
" िे र्ात्र अगदी र्नािलं बोललास बघ." र्ी िळू च िसि म्िणालो. अधाव िास गेला
आहण अखेर हर्रासदारांचा घरगिी गणपि आम्िाला बोलवायला आला.
"िॉलर्ध्ये बसलेल्या सवाांना र्ोठ्या र्ालकांनी गािवनर्ध्ये बोलावले आिे.
वाढक्रदवसाचा के क कापायचा आिे. "
सववजण बंगल्याच्या र्ागे असलेल्या गािवनच्या क्रदशेने हनघाले. िे गािवन खुपच छान
ियार के ले िोिे. र्धोर्ध एका र्ोठ्या टेबलावर एक भलार्ोठा के क ठे वला िोिा. त्यासर्ोर
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बसण्यासाठी खुच्याव र्ांिल्या िोत्या. कोपऱ्यार्ध्ये र्ेजांवर जेवणाची पक्वान्ने ठे वलेले बाऊल्स
िोिे. र्ाझे पाय हिकिे ओढले गेल,े पण र्ी स्विःला काबूि ठे वले.
"जार् भूक लागलीय यार. " अल्फा र्ी हजकिे पािि िोिो, हिकिे पािि म्िणाला.
" थोिा वेळ धीर धरा. वाळवंटािून आल्यासारखे करू नका. " प्रधान सरांनी आर्चा
रोख पाहून दटावले, "के क िरी कापून िोऊ दे. नािीिर लोक म्िणिील, कु ठल्या उपाशांना
घेऊन आले आिेि िे र्िाशय!"
सववजण गािवनर्ध्ये आल्यानंिर शेवटी र्ाधव हर्रासदार िेथे येऊन पोिोचले.
बेिाची उं ची, सिपािळ देि, िोटयावर पांढरे के स आहण भरपूर हर्शा असा एकू ण त्यांचा
अविार िोिा. अंगावर ककर्िी सूट घािला िोिा. िे येिाच सवाांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे
स्वागि के ले. हर्रासदारांनी सवाांना वाकू न अहभवादन के ले.
"पाटीला आलेल्या सवाांचे स्वागि. र्ी र्िेश हर्रासदार. " एक जािजूि आहण
गोरापान र्नुष्य बोलला, "र्ाझ्या विीलांना ओळखि नािी, असे सांगलीि फारच थोिे लोक
असिील. त्यांनी र्ोठ्या कष्टांनी नाव कर्ावले आिे आहण आपल्या र्नहर्ळाऊ स्वभावाने
सवाांना आपलेसे के ले आिे. त्यांचा आज पंच्याित्तरावा वाढक्रदवस. त्यांना आपण
क्रदघावयुष्यासाठी शुभच्े छा देऊया. त्यांनी के क कापावा, अशी र्ाझी हवनंिी. "
सवाांनी पुन्िा टाळ्या वाजवल्या. हर्रासदार के क कापणार, इिटयािच गािवनर्ध्ये
एक व्यक्ती प्रवेशली. उन्िाने रापलेला काळा वणव, हधप्पि देि, िािाि िांब्याचे किे, गळ्याि
चेन आहण रागीट चेिरा. पेिरावावरून िरी िो र्नुष्य गुंिांचा म्िोरटया वाटि िोिा. त्याला
पाििाच, का कोण जाणे, पण सवव हर्रासदार र्ंिळींच्या चेिर्यावरचे िसू कु ठल्याकु ठे उिू न
गेल.े िणापूवी सवाांकिे पाहून हस्र्ििास्य करणाऱ्या र्ाधव हर्रासदारांच्या चेिर्यावर िो
र्नुष्य येिाच आठ्या पिल्या. त्यांचा र्धला र्ुलगा हववेक िर त्या र्ाणसाकिे खाऊ की
हगळू अशा आवेशाि पािि िोिा. त्या र्ाणसाने वृद्ध हर्रासदारांकिे पाहून िाि उं चावला.
हर्रासदारांनी थोड्या त्राहसकपणेच त्याला िाि करून सवाांच्याि सार्ील िोण्यास
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सांहगिले. िो र्ाणूस आर्च्या बाजूलाच येऊन उभारला. त्याने र्ारलेल्या परफ्यूर्चा
घर्घर्ाट खूपच वैिाग आणणारा िोिा. आम्िी त्याच्यापासून थोिे लांबच सरकलो. अखेर
हर्रासदारांनी के क कापला आहण शुभचचिन वगैरे झाल्यानंिर आम्िी जेवणाकिे वळायला
र्ोकळे झालो. र्ी िर स्वीट भरपूर वाढू न घेिले आहण आम्िी जवळच्याच एका टेबलावर
जाऊन बसलो. प्रधान सर हर्रासदारांना भेटायला गेल.े आम्िी जेवण्यास सुरूवाि के ली.
"वा! क्रकिी वषाांनी जेवि असल्यासारखे वाटिेय. " र्ी खुष िोऊन म्िणालो, " रोज
र्ेसचे जेवण जेवणाऱ्याला पववणीच म्िणायची िी. "
र्ला इिकी वषे घरचे जेवण जेवण्याची सवय असल्यार्ुळे र्ेसचे जेवण र्ुळीच
आविायचे नािी. र्ग वीकें िला कधी एकदा घरी जािो असे व्िायचे. आज घरी गेलो नसलो
िरी जेवण र्ात्र स्वाक्रदष्ट हर्ळाले, याचे र्ला सर्ाधान वाटले.
" िो र्ाणूस बघ ना. " अल्फा त्या र्घाच्याच गुंिाकिे इशारा करि म्िणाला, "
कोण असेल िो? िो आल्यानंिर सवव हर्रासदार कु टुंहबयांच्या चेिर्यावरची रयाच गेली.
पाहिलेस का िू? "
र्ी खाण्याि र्ग्न असल्यार्ुळे नुसिीच र्ान िोलावली.
" कािीिरी गोर् नक्कीच आिे. " अल्फा म्िणाला. िेवढ्याि प्रधान सर हर्रासदारांना
घेऊन आर्च्यापाशी आले.
" िाच का िो र्ुलगा? वा वा! " हर्रासदार अल्फाकिे पािि म्िणाले, " भालचंद्र
नेिर्ी िुझ्याबद्दल सांगि असिो. आहण िा कोण? "
" िा र्ाझा हर्त्र, प्रभव. "अल्फाने ओळख करून क्रदली.
" वाढक्रदवसाच्या िार्ददक शुभेच्छा, सर. " र्ी म्िणालो
" धन्यवाद, धन्यवाद. " हर्रासदार म्िणाले, "बरं झालं िू यांना घेऊन आलास,
भालचंद्र. "
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" हुशार आिेि दोन्िी पोरं . " प्रधान म्िणाले.
" बरं , िुम्िी खाऊन हपऊन घ्या. संकोच बाळगू नका. " हर्रासदार म्िणाले, " आहण
आज रात्री िुम्िी इथेच थांबायचं आिे. "
र्ी आहण अल्फाने भुवया उं चावल्या.
" अरे नािी नािी. आम्िी िर रात्री जाण्याच्या ियारीने आलोय. थांबिा येणार
नािी. " प्रधान आढेवेढे घेि म्िणाले.
" थांब रे . ररटायिव र्ाणूस िू. काय करणार आिेस लगेच घरी जाऊन? आहण िसेिी
उद्या रहववारच आिे. त्यार्ुळे या र्ुलांनािी िरकि नसावी. िेिी आरार् करिील आहण
आपल्यालािी जुन्या गप्पा र्ारिा येिील. "
" नको रे र्ाधवा.. पुन्िा कधीिरी करू ना आपण िा गप्पांचा कायविर्. आज नको. "
" पुन्िा म्िटलं की िे राहून जािं. िे कािी र्ी ऐकणार नािी. आज रिा. सकाळी
लवकर जा म्िणे. " हर्रासदार आग्रिाने म्िणाले. आर्च्यासर्ोर कािी पयावयच उरला नािी.
र्ला लवकराि लवकर रूर्वर जाऊन िाणून द्यायची िोिी. पण हवचार के ला, झोपायचेच
िर आिे. र्ग िे इथे काय आहण हिथे काय.
" बरं बाबा. रठक आिे. " प्रधान हर्रासदारांना म्िणाले.
" शाबास. चल, जेवून घेऊ आिा. आणखी कािी जणांशी ओळख करून द्यायचीय
िुझी. र्ुलांनो, िुम्िाला झोपायला जायचं असेल िेव्िा गणपिला सांगा. िो िुम्िाला िुर्च्या
रुर्किे नेईल. "
" िो सर. नक्कीच. "
िे हनघून गेल.े जेवण झाल्यानंिर िेथे फार कािी करण्यासारखे उरलेच नव्ििे. र्ग
आम्िी उगीचच इकिे हिकिे करि बसलो. जेवण झाल्यानंिर बरे च पाहुणे हनघून गेल.े जे
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थोिे लोक उरले िोिे, िे गािवनर्ध्ये खुच्याव टाकू न गप्पा र्ारू लागले. आम्िी थोिा वेळ
बंगल्याच्या बािेरच्या रोिवरून फे रफटका र्ारून आलो. िे रठकाण अगदीच सुनसान जागी
िोिे. रस्त्यावर क्रदव्यांचा अंधुकसा उजेि िोिा. रस्त्यावरून अंधाराि बुिालेला 'देखावा'
बंगला त्या पररसराि अगदीच एकाकी वाटि िोिा.
"चल रे अल्फा वरिी. र्ला झोप येिेय. " बराच वेळ गेल्यानंिर र्ी म्िणालो.
" थांब ना थोिा वेळ. " अल्फा म्िणाला, " झोपायचं काय रोजचंच आिे. अशा शांि
वािावरणाि, शिराच्या धावपळीपासून दूर िुला रोज रोज यायला थोिीच हर्ळणारे . "
" िू काय दुपारी र्ोठ्ठी झोप काढलीयेस बाबा. र्ला िर आठविाभर झोप नािीये
पररिेर्ुळे. िसेिी बारा वाजायला आलेि. खूप उशीर झालेला आिे. " र्ी िोळे चोळि
म्िणालो.
" बरं . चल. "अल्फा ियार झाला, " आपल्याला आिा गणपिला शोधायला िवे. "
आम्िी बंगल्याच्या गेटपाशी आलो िेव्िा सर्ोरच गणपि क्रदसला. िो आहण एक
िेरा-चौदा वषाांचा पोरगा हर्ळू न आिर्धला कचरा बािेरच्या कुं िीि टाकि िोिे.
" नर्स्कार, काका. झाले का जेवण? " अल्फाने हवचारले.
" िोय सािेब, आत्ताच झाले. " िो म्िणाला.
" अिो सािेब काय म्िणिाय. आम्िी िुर्च्यापेिा लिान आिोि. र्ला 'अल्फा' म्िणा
आहण याला प्रभव म्िणा. "
" िुम्िाला काय म्िणायचं? कािी कळालं नािी. " गणपिने िोके खाजवि हवचारले.
र्ी गालािल्या गालाि िसलो.
" 'अल्फा अल्फा'.. सगळे जण िसेच म्िणिाि. " अल्फा म्िणाला.
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" िां.. बरं बरं . " त्याने र्ान िोलावली. त्याच्या दृष्टीने 'अल्फा' िे नाव
परग्रिावरच्या कु णाचेिरी असणार. िसा अल्फािी कािी क्रदसायला परग्रिवासीपेिा कर्ी
नव्ििा. (याला कारण - त्याचे हवहचत्र के स!)
" आज बरीच धावपळ झाली असेल नािी, या बंगल्यावर? " अल्फाने हवचारले.
" िोय िर! सािेबांची हिन्िी र्ुलं कालच आलेली आिेि. या फार्विाऊसच्या
साफसफाईपासून सगळी कार्ं आम्िी दोन क्रदवसांि के ली आिेि. " गणपि म्िणाला.
" िुम्िी कधीपासून इथे कार् बघिा? "
" साधारण पंधरा वषे झाली असिील की. िे फार्विाऊस बांधल्यापसून र्ीच इथलं
कार् बघिो. र्ोठे सािेब म्िणजे फार चांगला र्ाणूस. त्यांनी र्ाझीपण इथंच सोय के ली.
त्यार्ुळे र्ला दुसरीकिं कु ठं च जायची गरज पिली नािी. "
" अच्छा. " अल्फा म्िणाला, " काका, िुम्िी र्घाशी के क कापायच्या वेळी
गािवनर्ध्ये िोिा का? हिथे एक र्ाणूस सवावि शेवटी आला िोिा - िुम्िाला आठवि असेलच
की. कोण िोिा िो? " अल्फाने हवचारले.
" िो काळा दांिगा र्ाणूस? िािाि किी घािलेला? "
" िां, िोच. "
" िो नागेश. र्ोठ्या सािेबांचा पुिण्या. " गणपि आवाज खाली करि बोलला, "
खरं िर र्ी असं बोलायला नािी पाहिजे, पण एक नंबरचा नालायक र्ाणूस आिे बघा िो.
गुंि आिे. "
" िो, िे िर क्रदसिच िोिे. " अल्फा म्िणाला, " िुर्च्या सािेबांना िो त्रास देि
असावा, कारण िो आल्यावर त्यांचा चेिरा चांगलाच पिला िोिा. "
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" त्रास म्िणजे चांगलाच त्रास देिो िो. कािीिी कार् करि नािी. नुसिा काकाचा
पैसा उधळिो. आहलकिे िर खुपच करायला लागलाय िो. सािेब या फार्विाऊसवर
कधीिरीच येिाि. पण िा पठ्ठ्ठ्या सारखा सारखा येिो काय, र्ला हुकू र् काय सोििो,
पाट्याव काय करिो.. कािी बोलायचं कार्च नािी! "
" िे िॉलर्धल्या काचपेटीिील र्िागिे सेंट्स आहण परफ्यूम्स िोच वापरिो वाटिं.
" अल्फा म्िणाला, "र्घाशी जेव्िा िो आला, िेव्िा त्याच्या अंगाला क्रकिी िीव्र वास येि
िोिा परफ्यूर्चा. "
" िोय. त्या वासाच्या बाटल्यांचा भारीच नाद त्याला. सदानकदा अंगावर फवारि
असिो. दरवेळी नवीन नवीन बाटल्या आणि असिो. " गणपि म्िणाला, " सािेबांची
र्ुलंपण वैिागली आिेि त्याच्या या उधळपट्टीला. आहण का नािी वैिागणार? असा कष्टाने
कर्ावलेला पैसा असाच कोणी उधळायला लागलं, िर एखाद्याला कसं वाटेल? "
" र्ग िे त्याला सरळ सांगि का नािीि? असे र्ूग हगळू न गप्प का बसिाि? " र्ी
हवचारले.
" असं कसं सांगणार. िो शेवटी र्वाली. कािीिरी धाक वगैरे दाखवि असेल आहण
यांच्याकिू न पैसे उकळि असेल. र्ी िर ऐकलंय, की आिा िो र्ोठ्या सािेबांच्या प्रॉपटीचा
हिस्सादेखील र्ागायला लागलाय. "
" बापरे ! फारच वाईट. त्यावर िर त्यांच्या िीन र्ुलांचा िक्क जायला िवा. िरीच िो
हववेक हर्रासदार र्घाशी नागेशकिे इिटया रागाने पािि िोिा. " अल्फा म्िणाला.
" िोय ना. र्ध्ये एकदा हववेक सािेबांचं आहण नागेशचं भांिणिी झालं िोिं म्िणे.
नागेशने हववेक सािेबांना दार्टू न गप्प बसवलं िोिं. र्ोठ्या सािेबांचं िर आिा वय झालं. िे
काय करणार देवालाच र्ाहिि. " गणपि म्िणाला. त्याने त्याच्याबरोबर कचरा भरणाऱ्या
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पोराकिे पाहिले आहण िो ओरिला, "संजया.. पटपट िाि िलव रे ! झोपायला जायचं आिे
की नािी िुला? "
त्या र्ुलाने नुसिीच र्ान िोलावली. त्या र्ुलाचा अविार अगदीच वाईट िोिा.
हवस्कटलेले के स, र्ळलेला शटव, धुळीने र्ाखलेले अंग आहण पायांि िुटटया चपला. िोिी इथे
घरगिी म्िणून कार् करि असावा, असा र्ी अंदाज बांधला.
" घरी सांगून आला आिेस ना, आज इथंच रािणार आिेस म्िणून? " गणपिने
हवचारले. त्या र्ुलाने पुन्िा र्ान िोलावली आहण िो भराभर बुट्टीिला कचरा िस्टबीनर्ध्ये
भरू लागला.
" काका, आम्िाला आर्ची रूर् दाखविा का? झोपायला जायचे आिे. " अखेर
अल्फा र्ुद्द्द्यावर आला.
" िो. चला की. " गणपि म्िणाला. िो आिर्ध्ये हनघाला आहण त्याच्या र्ागोर्ाग
आम्िी हनघालो.
" िो र्ुलगािी इथे कार्ाला आिे का? " अल्फाने हवचारले.
" िोय. संजू नाव त्याचं. इथून थोड्याच अंिरावर पुढे त्याचं घर आिे. र्ुका आिे
हबचारा. दोन वषाांपूवी िो र्ोठ्या सािेबांकिे कार् र्ागायला आला आहण सािेबांनी त्याला
र्ाझ्या िािाखाली ठे वलं. थोिासा वेंधळट आहण घाबरट आिे. पण पोरगा कार्ाचा आिे. "
गणपिने आम्िाला आर्ची खोली दाखहवली आहण िो हनघून गेला. िी खोली
खालच्या र्जल्यावर िोिी आहण हखिकीिून गािवनर्ध्ये गप्पा र्ारणारी र्ंिळी क्रदसि िोिी.
खोलीच्या बाजुने वरिी जाण्यासाठी हजना िोिा. बहुधा वरिीिी रूम्स असाव्याि.
" हर्रासदारांशी नागेशचे वागणे हनहश्चिच अयोग्य आिे, नािी का? " अल्फाने
हवचारले, " प्रधान सरांना याबद्दल एकदा बोलायला िवे. "
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" िं. " र्ी उत्तरलो. र्ला खूपच झोप आली िोिी. सर्ोर बेि क्रदसिाच र्ी स्विःला
त्यावर झोकू न क्रदले.
" अरे च्चा! गािवनर्ध्ये िर म्िािारे हर्रासदार क्रदसिच नािीयेि. बाकीचेच लोक
बसलेि. िे कु ठे गेले असावेि? " अल्फा हखिकीिून बािेर िोकावि म्िणाला.
" िुला हर्रासदार क्रदसोि न क्रदसोि. र्ला िर सर्ोर फक्त आहण फक्त झोपच
क्रदसिेय. " र्ी जवळपास िोळे हर्टिच बोललो, " गुि नाईट अल्फा. "
कािी िणांिच र्ी झोपेच्या अधीन झालो. र्ाझ्यासाठी झोपिी िीच िोिी आहण
रात्रिी िीच िोिी. पण 'देखावा' बंगल्यासाठी र्ात्र िी रात्र काळरात्र बनून आली िोिी,
याची कल्पना र्ला झोपिाना नव्ििी.

***
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3.

रात्री उहशरा, क्रकिी वाजिा कु णास ठाऊक, पण र्ला जाग आली. वरच्या
र्जल्यावरून कसलेिरी जोरजोराचे आवाज येि िोिे आहण बंगल्याि धावपळ जाणवि
िोिी. र्ी िोळे क्रकलक्रकले के ले. अल्फा अजून झोपेि िोिा. अधववट झोपेि र्ी र्ोबाईलर्ध्ये
वेळ पाहिली. रात्रीचे पावणेिीन वाजले िोिे. पुढच्याच िणी एक कककाळी त्या बंगल्याि
घुर्ली, हजने र्ाझ्या िोळ्यांवरची झोपच उिवून क्रदली. र्ी खािकन उठू न बसलो. अल्फािी
जागा झाला.
"िे काय िोिं? " र्ी घाबरून अल्फाकिे पािाि म्िणालो. अल्फा िणाचािी हवलंब
न करिा बेिवरून उिरला आहण दरवाजाकिे धावला. र्ीिी त्याच्या र्ागोर्ाग धावलो.
आम्िी हजना चढू न वरिी आलो. वरच्या र्जल्यावर कॉरीिॉरच्या शेवटच्या खोलीसर्ोर
बरे च लोक जर्ले िोिे. आम्िी धाविच िेथे पोिोचलो. िेथे हववेक हर्रासदार आहण
नागेशची झोंबाझोंबी चालली िोिी. हववेकने नागेशच्या शटावची कॉलर पकिली िोिी आहण
िो म्िणि िोिा, "िू त्यांना र्ारलंस? िू त्यांना र्ारलंस?? आिा र्ी िुला सोिणार नािी!!"
दोघे - हिघेजण त्यांचे भांिण सोिहवण्याचा प्रयत्न करीि िोिे आहण बाकीचे
खोलीच्या आि पािि िोिे. प्रधानांनी सवाांना अिवून धरले िोिे आहण िे ओरिि िोिे,
"लांब रिा.. लांब रिा.. कोणीिी आि यायचे नािी."
आम्िी खोलीि िोकावून पाहिले आहण र्ाझ्या छािीि धस्स झाले.
वृद्ध र्ाधव हर्रासदार जहर्नीवर पिले िोिे. अगदी हनश्चल. त्यांच्य िोंिापाशी
थोिे रक्त पिले िोिे. त्यांचे िोळे उघिेच िोिे आहण बािेर येिील इिके र्ोठे झाले िोिे.
जीभदेखील बािेर आली िोिी. अहिशय भयानक असे िे दृश्य िोिे.
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"िुम्िी दोघे जरा शांि बसा! " प्रधान ओरिले. हववेक आहण नागेश त्यांचा आवाज
ऐकू न थोिे बाजूला झाले.
" यानेच र्ारलंय र्ाझ्या विीलांना. ठाऊक आिे र्ला. " हववेक ककचाळला.
" र्ी पाििोय ना? थोिा वेळ शांि बस पाहू. " प्रधान म्िणाले, " अल्फा, पोलीसांना
फोन कर. "
अल्फाने दोनदा फोन लावला. पण कोणी उचलला नािी. िे पाहून प्रधान हचिले.
" झोपा काढिायि नुसिे! " िे म्िणाले, " िोपयांि आपणच थोिी पािणी करूया.
अल्फा, िू ये इकिे. प्रभव, िू फोन लावि रिा. "
र्ी फोन लाविा लाविा प्रधान सर आहण अल्फा काय करिाि िे पािि िोिो.
त्यांनी र्ृिदेिाची िपासणी के ली.
"त्यांना गळा आवळू न र्ारण्याि आलेय. " त्यांच्या र्ानेभोविालचा भाग पािि
प्रधान म्िणाले, " र्ृत्यू िोऊन फार वेळ झालेला नािीये. "
अल्फा संपूणव खोलीची पािणी करू लागला. दरवाजाच्या बरोबर सर्ोर एक लांब
हखिकी िोिी आहण िी सिाि उघिी िोिी. बाजुला एक बुटका पलंग िोिा आहण त्यावरची
चादर खाली जहर्नीवर अस्िाव्यस्ि पसरली िोिी. दाराच्या बाजूला एक लांब जािजूि दोर
खुंटीला अिकवला िोिा. त्याबाजूच्या चभिीर्धल्याच छोट्या कप्प्याि एक र्ोबाईल ठे वला
िोिा. जहर्नीवर पिलेल्या हर्रासदारांच्या िोंिालगि रक्त सांिले िोिे आहण रक्ताचे लाल
थेंब दरवाजापयांि एका रे षेसारखे पसरले िोिे.
" खुनीने हर्रासदारांचा गळा आवळण्यासाठी या चादरीचा उपयोग के लेला
क्रदसिोय. " अल्फा त्या खोलीचे हनरीिण करीि म्िणाला, " आहण िे करिाना त्याने त्यांना
जहर्नीवर पािलं िोिं बहुधा. कारण हर्रासदारांच्या नाकािून रक्त येिंय. त्यांचा चेिरा
जहर्नीवर आपटला असावा, हिथे. "
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त्याने दरवाजाकिे बोट दाखहवले. दरवाजाजवळ बरे च रक्त सांिले िोिे.
" आहण िेथून खुनीने त्यांना खेचि आिर्ध्ये आणले असणार. त्यार्ुळे िा रक्ताचा
ओरखिा इथे पिलाय. "
त्या रठकाणी आणखी एक लगेच जाणवणारी गोष्ट म्िणजे, त्या खोलीि सुटलेला
परफ्यूर्चा घर्घर्ाट. अल्फाने र्ृिदेिाजवळ जाऊन त्याचा वास पाहिला. र्ग त्या बाजूला
पिलेल्या चादरीचािी वास पाहिला.
" या दोन्िी गोष्टींर्धून िा वास येिो आिे. " अल्फा म्िणाला, " िा 'हिझेल '
कं पनीच्या परफ्यूर्चा वास आिे. आहण र्ला चांगलं आठविंय, िो परफ्यूर् रात्री पाटीर्ध्ये
िुम्िीच लावला िोिा, श्री नागेश हर्रासदार. बरोबर आिे ना? "
" िोय, र्ी लावला िोिा, पण र्ी खून नािी के ला. देवाशप्पथ सांगिो. " नागेश
ओरिला. िो खूपच घाबरलेला क्रदसि िोिा.
" खोटं बोलिोय िो.. "हववेक पुन्िा ओरिला, " सगळं िर सर्ोर क्रदसिंच आिे. गेले
क्रकत्येक क्रदवस िू बाबांच्या र्ागे प्रॉपटीसाठी लकिा लावला िोिास, िे कािी आम्िाला
ठाऊक नािी काय? बाबांनी िुझ्या नावे कािीिी ठे वण्यास नकार क्रदला िोिा. म्िणूनच िू िे
के लं असणार! आिा िुला फासावर चढहवल्याहशवाय र्ी गप्प बसणार नािीये, िे ध्यानाि
ठे व. "
" िेिबॉिीला पहिल्यांदा कोणी पाहिले? " अल्फाने हवचारले.
" र्ी बािेर आलो िेव्िा िा नागेशच इथे उभा िोिा. बाबांच्या खोलीच्या दाराि. "
हर्रासदारांचा धाकटा र्ुलगा सहचन पुढे िोि म्िणाला. त्याचा चेिरा खूपच पिला िोिा
आहण िो कोणत्यािी िणी रिेल असे वाटि िोिे.
" िुम्िी कशाला बािेर आला िोिाि? " अल्फाने हवचारले.
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" र्ला झोप येि नव्ििी. र्ी जागाच िोिो. थोड्या वेळापूवी र्ला पलीकिच्या
खोलीचे दार उघिल्याचा आवाज आला आहण बािेर िालचाल जाणवली. म्िणून र्ी इिटया
रात्री काय चाललंय, िे पािण्यासाठी बािेर आलो. िेव्िा िा बाबांच्या खोलीिून बािेर येि
िोिा. " सहचनने नागेशकिे बोट दाखहवले.
" िोय, र्ला र्ान्य आिे की र्ी इथे िोिो, पण र्ी इथे येण्याच्या आधीच िे र्ेलल
े े
िोिे. आत्ता आिेि िसेच िे जहर्नीवर पिले िोिे. र्ी त्यांना थोिंसं िलवून पाहिलं, पण
त्यांनी कािीिी प्रहिसाद क्रदला नािी. म्िणून र्ी सगळ्या लोकांना िाक र्ारण्यासाठी बािेर
येि िोिो. " नागेश म्िणाला. त्याच्या कपाळावरून घार् हनथळि िोिा.
" िर श्री नागेश हर्रासदार, आिा र्ला सांगा, िुम्िी इिटया रात्री हर्रासदारांच्या
खोलीि काय करि िोिा??" प्रधानांनी हवचारले.
"त्यांनीच र्ला बोलावले िोिे. म्िणाले, र्ित्त्वाचे बोलायचे आिे. "नागेश म्िणाला.
" रात्री अिीच वाजिा काय र्ित्त्वाचे बोलायचे िोिे त्यांना? "
" र्ला ठाऊक नािी. " नागेश म्िणाला, " र्ला त्यांचा र्ेसेज आला. र्ी झोपलो
िोिो. सव्वादोन वाजिा र्ोबाईल वाजला आहण र्ला जाग आली. इिटया रात्री कु णाचा
र्ेसेज आला, िे पािण्यासाठी र्ी र्ोबाईल पाहिला िर िो काकांचा र्ेसेज िोिा आहण त्याि
त्यांनी र्ला लगेच त्यांच्या खोलीि येण्यास सांहगिले िोिे."
"र्ला िो र्ेसेज दाखवाल का? " प्रधानांनी िाि पुढे के ला. नागेशने र्ेसज
े
दाखहवला. िो असा िोिा 'आत्ताच्या आत्ता र्ाझ्या खोलीर्ध्ये ये. र्ला सगळे हवषय संपवून टाकायचे आिेि.
र्ी वाट पाििोय. ' - र्ाधव हर्रासदार ; वेळ : 2.17 am.
िो नंबर नवीन िोिा.
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" िा िर नवीन नंबर क्रदसिोय. िुर्च्याकिे हर्रासदारांचा नंबर सेव्ि नािीये का? "
अल्फाने हवचारले.
" आिे ना.. पण त्यांनी आज पहिल्यांदाच वेगळ्या नंबरवरून र्ेसेज के ला आिे.
एरवी त्यांचा नेिर्ीच्या नंबरवरून फोन वा र्ेसज
े येि असिो. " नागेश म्िणाला. प्रधानांनी
चभिीिल्या कपाटािील र्ोबाईल अलगद उचलला आहण िो िपासला.
" याि िरी त्यांनी िुम्िाला पाठहवलेला र्ेसेज क्रदसि नािीये. " प्रधान म्िणाले.
" पिा.. र्ी िेच सांगि िोिो. र्ला कोणीिरी फसविंय. र्ला कोणीिरी दुसर्या
नंबरवरून हर्रासदारांच्या नावाने र्ेसेज के ला आिे आहण वरिी बोलावून सापळ्याि
अिकहवले आिे. " नागेश म्िणाला.
" बाबांचा आणखी एक नंबर िोिा. " र्िेश हर्रासदार बोलले, " िे दोन र्ोबाईल
वापरायचे. एक सवाांना संपकव करण्यासाठी िोिा, जो आत्ता िुर्च्या िािाि आिे. दुसरा जो
िोिा, िो फक्त आम्िा िीन र्ुलांसाठी आहण कािी र्ित्त्वाच्या व्यक्तींसाठी िोिा. "
" िो दुसरा नंबर जरा सांगिा का? " प्रधानांनी हवचारले. र्िेशनी िो नंबर
सांहगिला.
" अगदी बरोबर! याच नंबरवरून र्ाधव हर्रासदारांनी नागेशला र्ेसज
े के लाय. "
प्रधान म्िणाले, " िो र्ोबाईलिी इथेच कु ठे िरी असायला िवा. "
" इथे आिे. " अल्फा र्ृि हर्रासदारांच्या हखशािून एक र्ोबाईल काढि म्िणाला.
त्याने िो र्ोबाईल िपासला, "यावरून र्ेसेज पाठहवलेला क्रदसिोय. दोन वाजून सिरा
हर्नीटांनी. "
" झालंच िर र्ग. म्िणजे िुम्िाला र्ाधव हर्रासदारांनी स्विःच र्ेसेज करून
बोलावले िोिे, िे िरी हसद्ध झाले! म्िणजे कोणी िुर्ची फसवणूक के ल्याचा प्रश्नच येि नािी.
" प्रधान म्िणाले. त्यांनी िो र्ेसेज पुन्िा एकदा वाचला, " 'र्ला सगळे हवषय संपवून
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टाकायचे आिेि'.. हर्रासदार कोणत्या हवषयांबद्दल बोलि िोिे, याची िुम्िाला हनहश्चिच
कल्पना असेल, नािी का? "
" र्ला.. र्ला नािी.. ठाऊक.. " नागेश अिखळि बोलला.
" याने कशाला सांगायला िवे! र्ीच सांगिो ना. " हववेक म्िणाला, " गेले क्रकत्येक
क्रदवस िा र्नुष्य र्ाझ्या विीलांच्या र्ागे लागला िोिा, र्ला प्रॉपटीर्धला अधाव हिस्सा
िवा म्िणून. िे नािी म्िणिाच याने त्यांना धर्टया द्यायला सुरुवाि के ली िोिीस. बाबांनी
आम्िाला सांहगिले िोिे, की र्ाझ्या पंच्याित्तराव्या वाढक्रदवसानंिर र्ी र्ाझे र्ृत्युपत्र
करवून घेणार आिे. त्यार्ुळे िो त्याच्या नावावर जास्िीि जास्ि प्रॉपटी करण्यासाठी
बाबांवर दबाव आणि िोिा. र्घाशीिी बारा वाजण्याच्या सुर्ारास िा बाबांच्या खोलीिच
िोिा, जेव्िा आपण सववजण खाली िोिो िेव्िा. चांगला िासभर वाद घालि िोिे िे दोघे.
हवचारा त्याला, इिका वेळ काय बोलि िोिा िे!! "
" िुम्िी प्रॉपटीबद्दलच बोलि िोिा ना? " अल्फाने हवचारले.
" अं.. िे.. अं... िोय.. " अखेर त्याने र्ान्य के ले, " आम्िी प्रॉपटी संबंधीच बोलि
िोिो. पण खरे च सांगिो.. र्ी खून के लेला नािीये. "
" िुम्िी हर्रासदरांवर पैशांसाठी दबाव आणि िोिा, िे खरे आिे का? "
" अं.. िो. खरे आिे. " त्याने ििबल िोऊन र्ान्य के ले.
" असं क्रदसिंय की उपलब्ध असलेले सवव पुरावे िुर्च्या हवरोधािच आिेि, श्री
नागेश हर्रासदार! " प्रधान म्िणाले, " हववेकने िुम्िाला खोलीिून बािेर येिाना पाहिले
आिे. खून झाला त्या खोलीि आहण र्ृिदेिाच्या शरीराला परफ्यूर्चा वास येिोय, जो
वाढक्रदवसाच्या वेळी िुम्िीच र्ारला िोिा, िे कोणीिी सांगेल. िुर्चे आहण हर्रासदारांचे
प्रॉपटी वरून बऱ्याच क्रदवसांपासून वाद चालले िोिे. िुम्िाला प्रॉपटीर्धला हिस्सा िवा
िोिा आहण हर्रासदार िो देि नव्ििे. खून व्िायच्या कािी िास आधी िुर्ची याच
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गोष्टीवरून वादावादी झाली िोिी, िेिी िुम्िी आत्ताच कबूल के ले. हर्रासदारांनी िुम्िाला
पाठहवलेला र्ेसेजिी िुर्च्या र्ोबाईलवर आिे. आहण एवढे सगळे सर्ोर क्रदसि असूनिी
िुम्िी म्िणिाय, की र्ी खून नािी के ला!! िास्यास्पद आिे िे.. "
" र्ला र्ान्य आिे.. पण.. र्ाझ्यावर हवश्वास ठे वा.. र्ी खून नािी के ला.. " नागेश
पुन्िा िेच ओरिला.
" र्ग हसद्ध करून दाखवा. " प्रधान म्िणाले.
नागेश थोिा घुटर्ळला. त्याला काय बोलावे, िे सुचेना.
" र्ी.. र्ी.. " नागेश चाचपिि बोलला. र्ग एकदर्च त्याला कािीिरी आठवले, "
पण र्ला त्यांनी नेिर्ीच्या र्ोबाईलवरून र्ेसज
े का नािी पाठहवला? त्याऐवजी त्यांनी
दुसरा नंबर वापरला.. जो िे सिसा कु णाला देि नािीि... िे िुम्िाला हवहचत्र वाटि नािी
का? "
" चूप बस हनलवज्ज र्ाणसा! आिा असल्या फालिू शंका काढू न िू िुझे हनदोषत्व हसद्ध
करू शकि नािीस. िुलािी र्नािून ठाऊक आिे, की िूच खून के ला आिेस. त्यार्ुळे
र्ुकाट्याने िे र्ान्य कर. " हववेक म्िणाला.
" कधीच नािी! र्ला र्ान्य आिे, की र्ी त्यांच्याकिे प्रॉपटीची र्ागणी के ली िोिी,
त्यांनी नकार क्रदला िोिा, र्ग आर्चा वाद झाला िोिा. पण र्ी हनदोष आिे.. खरं च
सांगिो!! " नागेश कळवळू न म्िणाला. र्ी अखंिपणे पोलीस स्टेशनला फोन लावि िोिो.
अखेर हिकिू न कोणीिरी फोन उचलला. र्ी पटकन फोन सरांकिे क्रदला.
" िॅलो.. र्ी हनवृत्त पोलीस अधीिक भालचंद्र प्रधान बोलिोय. काय करि काय
िोिा इिका वेळ?.. बरं ऐका ...जयचसगपूरच्या पुढे एका फार्विाऊसवर खून झालाय.
आत्ताच्या आत्ता या... िोय, र्ी इथेच आिे... आम्िी वाट पाििोय. "
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" पोलीस येिािेि. " प्रधान सवाांकिे पािि म्िणाले, " आपल्याला वाट
पािण्याहशवाय गत्यंिर नािी. सवाांनी शांि व्िा आहण िॉलर्ध्ये जाऊन बसा. र्ला कोणीिी
िेथून िललेलं नािी पाहिजे. नागेश हर्रासदार, िुर्च्यावरचा गुन्िा जवळपास हसद्ध
झालेलाच आिे. आिा जे कािी सांगायचे आिे, िे थेट कोटाविच सांगा. आहण पळू न जाण्याचा
प्रयत्न करू नका. र्िागाि पिेल. "
सववजण खाली येऊन बसले. प्रत्येकजण घाबरलेला िोिा. र्ाधव हर्रासदार अजूनिी
र्ूकपणे अश्रू ढाळि िोिे. हववेक अजूनिी हचिलेला िोिा आहण नागेशकिे रागाने पािि
िोिा. सहचन खुपच दुःखाि क्रदसि िोिा आहण त्याने चेिरा िािांनी झाकू न घेिला िोिा.
गणपि आहण संजूिी िोटयाला िाि लावून बसले िोिे. र्ी खालीच थांबलो. प्रधान सर
आहण अल्फा वरिीच िोिे आहण हर्रासदारांच्या खोलीची िपासणी करीि िोिे. बऱ्याच
वेळाने पोलीस आले, रुग्णवाहिका आली. नागेशची पुन्िा चौकशी झाली आहण त्याला
पोलीसांनी नेले. हर्रासदारांचे शविी पोस्ट र्ॉटवर्साठी नेले गेले. िे सवव िोईपयांि बािेर
उजािले. र्ी गािवनर्ध्ये येऊन बसलो. अखेर अल्फा र्ाझ्या शेजारी येऊन बसला. िो
कसल्यािरी हवचाराि खोल बुिालेला क्रदसि िोिा.
"र्ाधव हर्रासदारांचे काय दुदव
ै ! बरोबर पंच्याित्तरीच्या क्रदवशीच काळाने
त्यांच्यावर घाला घालावा!! " र्ी म्िणालो. िेवढ्याि गणपिने आम्िाला चिा आणून क्रदला.
" िं.. " अल्फाने हुंकार क्रदला.
" िशी साधी सरळच के स िोिी, नािी का? " र्ी चिा कपांि ओिि पुढे म्िणालो, "
नागेशने खून के ला आिे, िे सरळसरळ हसद्ध िोि िोिे. त्याच्याकिे खूनासाठी पूरक असे
कारणिी िोिे. "
" िं.. " अल्फाने पुन्िा िशीच प्रहिक्रिया व्यक्त के ली.
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" बरं झालं िो र्ाणूस अिकला. गुंिच क्रदसि िोिा. आहण िो जया प्रकारे हर्रासदार
कु टुंहबयांना त्रास द्यायचा, िे पाििा अगदी योग्य न्याय झाला आिे त्याच्यासोबि. आिा बस
म्िणावं िुरुंगाि खिी फोिि. "
" िं... " पुन्िा िेच. आिा र्ात्र र्ी वैिागलो.
" िुला झालंय िरी काय? ऐकिच नािीयेस र्ाझं. कसला हवचार करिो आिेस? "
र्ी हवचारले.
" सांगिो, सांगिो. थोिा धीर धर. " अल्फा म्िणाला आहण त्याने चिाचा एक घोट
घेिला. िेवढ्यािच हिथे प्रधान सर आले. िेिी अल्फासारखेच चचिाग्रस्ि क्रदसि िोिे.
" िेिबॉिीला नेलं का? " अल्फाने त्यांना हवचारले.
" िो. " प्रधान आर्च्या सर्ोर बसि म्िणाले, " िेिबॉिीला नेलं आहण नागेशलािी
पोहलसांबरोबर पाठवून क्रदलं. "
त्यांनी अल्फाकिे िेिूपुववक नजरे ने पाहिले. अल्फानेिी प्रधान सरांकिे पाहिले. र्ी
चिावून िे दोघे असे का करिािेि, िे पाहू लागलो. अखेर प्रधान सर अल्फाला म्िणाले,
" र्ला वाटिं आिा खऱ्या गुन्िेगाराचा शोध घ्यायला सुरुवाि करण्यास कािी
िरकि नािी..!!! "

***
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4.

" आँ?? काय म्िणालाि?? " र्ी िर जवळपास उिालोच, " खरा गुन्िेगार म्िणजे?
काय म्िणायचंय काय िुम्िाला?? "
" सरळच आिे ना प्रभू. नागेशने खून के लेला नािीये, असे आम्िाला म्िणायचेय. "
अल्फा म्िणाला. र्ला िर कािी सुचायचेच बंद झाले.
" आपण लवकराि लवकर गुन्िेगार शोधायला िवा, गोष्टी िािािून हनसटू न
जाण्याआधी. " प्रधान म्िणाले, "खुनी खुपच हुशार आिे. त्याने र्ोठ्या हशिाफीने नागेशला
जाळ्याि अिकहवले आिे. त्यार्ुळे त्याने कािी पुरावे र्ागे सोिले असण्याची शटयिा फारच
धूसर वाटिे. िरीिी र्ला खात्री आिे, पठ्ठ्ठ्या कु ठे िरी सापिेलच."
"यावेळी र्ी त्याला प्रथर् शोधून काढेन. " अल्फा म्िणाला. प्रधान िसले.
" छे! िू िर नेिर्ीच असे म्िणिोस आहण शेवटी गुन्िेगारापयांि र्ीच पहिल्यांदा
पोिोचिो. "
" यावेळी र्ुळीच नािी. िुम्िी पिाच. यावेळी र्ीच चजकणार. " अल्फा हनग्रिाने
म्िणाला.
" लागली पैज? " प्रधानांनी िाि पुढे के ला. अल्फाने िाि हर्ळवला, " लागली. "
" रठक आिे. आपल्यािल्या कोणालािी खुनीचे नाव कळाले, िर त्याने लगेचच
प्रभवला र्ेसेज करायचा. जयाचा र्ेसेज पहिला जाईल, िो चजकला. रठक आिे ना प्रभव? "
प्रधान म्िणाले, " आहण चीटींग करायची नािी. अल्फा िुझा हर्त्र असला िरीिी िू अगदी
हनःपिपािी रिायला िवास. कोण चजकला, याचा हनणवय िूच सांगशील. चालेल का? "
" बरं बरं . " अजुनिी र्ी धटटयािून सावरलो नव्ििो.
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" र्ी हनघिो. " प्रधान सर उठले, " आिा घाई करायलाच िवी. नंिर भेटू. "
िे हनघून गेल.े र्ी अजूनिी अल्फाकिे 'आ' वासून पािि िोिो.
" िू हवचार करि असशील, की िे सगळं नक्की चाललेय िरी काय. "िो िसि
म्िणाला, " कािी वेळापूवी आम्िीच नागेशला गुन्िेगार म्िणून पोहलसांच्या िाब्याि क्रदले
आहण आिा आम्िीच म्िणिोय की नागेश गुन्िेगार नािीये. "
र्ी संक्रदग्धपणे नुसिी र्ान िोलावली.
" सांगिो. " अल्फाने आजुबाजुला पाहिले, " पण इथे नको. इथे कु णालािरी ऐकू
जाण्याची शटयिा आिे. आपण बािेरच्या रोिवरून एक फे री र्ारून येऊ. हिकिेच सांगिो
िुला सगळं कािी. "
आम्िी िेथून उठलो आहण बंगल्याच्या बािेरील रस्त्यावर आलो. थोिे पुढे गेल्यावर
अल्फाने कोणी ऐकि नािी, याची खात्री करुन घेिली आहण र्ग बोलण्यास सुरूवाि के ली,
" िां, आिा सुरुवाि करण्यास िरकि नािी. " िो म्िणाला, "कसं आिे ना प्रभू,
आपल्या आजूबाजूला अनेक घटना घिि असिाि आहण त्या अगदी सिजपणे, नैसर्वगकरीत्या
घिि असिाि. आपण त्या घटनांर्ागच्या कायवकारणभावाबद्दल कधी हवचारदेखील करि
नािी. पण हनसगावचीिी घटना घिवून आणण्याची एक पद्धि आिे. कोणत्यािी घटनेचे
खोलवर जाऊन हनरीिण के ले, की िी पद्धि आपल्या लिाि येिे. याउलट र्ानवाने घिवून
आणलेल्या घटनांर्ध्ये एक प्रकारचा कृ हत्रर्पणा असिो, जो थोड्या हवचाराअंिी लगेच
लिाि येिो. आिा या खूनाचंच घे ना. खुनीने हर्रासदारांचा खुन के ला, िी एक घटना आिे.
त्याची खून करण्याची पद्धि, खून झाला त्या रठकाणची पररहस्थिी आहण र्ागे राहिलेले
पुरावे यांर्ध्ये जी नैसर्वगकिा क्रदसायला िवी, िी र्ला र्ुळीच क्रदसली नािी. "
र्ाझ्या चेिर्यावरील प्रश्नहचन्ि पाहून िो पुढे म्िणाला,
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" थोिटयाि काय, िर आपण त्या खोलीि जे कािी पाहिले, िो फक्त एक देखावा
िोिा, खऱ्या गुन्िेगाराने उभा के लेला. खुनीने खून के लाय आहण अशी व्यवस्था करून ठे वली
आिे, की िो नागेशनेच के लाय असे वाटावे. पण िरीिी, खुनीचे दुदव
ै म्िण ककवा नागेशचे
सुदव
ै म्िण, की यािील कृ हत्रर्पणा र्ाझ्या नजरे िून सुटू शकला नािी. आिा र्ी िुला िी
गोष्ट सांगिो, जी र्ला हवसंगि वाटली आहण त्यािूनच नागेशने खून के ला नसल्याचा हवचार
र्ाझ्या र्नाि उभा राहिला. िी गोष्ट म्िणजे त्या खोलीि सुटलेला परफ्यूर्चा वास. िूच
हवचार कर, रात्री अिीच वाजिा एखादा र्ाणूस रूर्र्धून बािेर पिलाय आहण िेिी
फे रफटका र्ारायला नव्िे, िर खून करायला. र्ग िो इिका परफ्यूर् र्ारून बािेर पिेल
का? साधेच लॉहजक आिे. इथेच संशयाला जागा हनर्ावण झाली. चल रठक आिे, खुनी
परफ्यूर्साठी वेिा आिे आहण त्याने कािीिी हवचार न करिा परफ्यूर् र्ारलाच असे सर्ज.
पण र्ी जेव्िा त्या चादरीला आहण हर्रासदारांच्या कपड्यांना िाि लावला, िेव्िा र्ला
त्यावर थोिा ओलसरपणा जाणवला, जयावरून िे हसद्धच िोिे की परफ्यूर् खुनीने र्ारला
नसून िो थेट त्या चादरीवर आहण कपड्यांवर र्ारण्याि आला आिे. त्यार्ुळे अखेर, या
गोष्टीवर हशक्कार्ोिवब झाले, की िी के स क्रदसिे िशी साधी नसून याि कािीिरी घोटाळा
आिे. खुनी नागेश नसून दुसराच कोणीिरी आिे!! "
" खुपच ग्रेट!! " र्ी प्रभाहवि िोऊन अल्फासर्ोर र्ान िुकहवली, " अगदी अनपेहिि
िोिे िे. "
" र्ी जर िे नजरे िून हनसटू क्रदले असिे, िर र्ला अकलेचा कांदा म्िणणेच योग्य
ठरले असिे. " अल्फा म्िणाला. आम्िी र्ागे वळू न पुन्िा बंगल्याच्या क्रदशेने चालू लागलो. र्ी
र्ाझ्या र्नाि घोळणारा सवावि उत्सुकिेचा प्रश्न अल्फाला हवचारला, " जर नागेश खुनी
नािीये, िर र्ग कोणी के ला असेल िा खून? िुला काय वाटिंय? "
अल्फा पुन्िा हवचाराि बुिाला.
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" र्ला सध्या िरी या गोष्टीचा कािीच अंदाज येि नािीये. " िो म्िणाला, " त्या
खोलीि आणखीिी अशा कािी गोष्टी िोत्या, जयांचा उलगिा र्ला िोि नािीये. पहिली गोष्ट,
जी नागेशने आपल्या बचावासाठी वापरली, पण त्याि त्याला यश आले नािी - िी म्िणजे
र्ेसेजसाठी वापरण्याि आलेला फोन. वरून क्रदसायला अगदीच हनरथवक वाटि असला िरीिी
िो र्ुद्दा हवचार करण्यासारखा आिे. जो नंबर हर्रासदार त्यांच्या अगदी जवळच्या
व्यक्तींसाठी वापरि िोिे िो नंबर िे इिटया रात्री र्ेसेज करण्यासाठी वापरिीलच का?
आहण िेिी अशा र्ाणसाला, जो सदासववकाळ िुम्िाला त्रास देण्याहशवाय दुसरे कािीिी
करि नािी!! र्ी जर त्यांच्याजागी असिो, िर िो नंबर नागेशला कधीिी कळणार नािी,
याची र्ी पुरेपूर खबरदारी घेिली असिी. आिा िू नसत्या शंका काढू नकोस, पहिल्या
नंबरवर बॅलन्स नसेल वगैरे. र्ी सगळे िपासून बसलो आिे. त्यांनी दुसऱ्या नंबरवरून र्ेसेज
करावा याचे कोणिेच कारण सापिि नािी.
आहण दुसरी गोष्ट म्िणजे िी चादर, जी खुनीने हर्रासदारांचा गळा आवळण्यासाठी
वापरली. िू पाहिले असशील, त्या खोलीि दरवाजयाच्या जवळच चभिीवरील खुंटीला एक
जािजूि दोर अिकवला िोिा. त्याने गळा आवळणे खुनीला फारच सोपे गेले असिे. पण
त्याने िो न वापरिा दरवाजापासून लांब, हखिकीजवळ असलेल्या बेिवरील चादरीचा
वापर यासाठी के ला. यार्ागील कारण काय असावे, याचा अंदाज येि नािी. एकू णच, त्या
खोलीि कािी अशा गोष्टी आिेि, जयांचे स्पष्टीकरण करिा येि नािी. याचाच अथव िा खून
सिजपणे घिला नसून त्याच्या दृश्य चेिऱ्यार्ागे बऱ्याच गोष्टी दिलेल्या आिेि. आहण त्याच
आपल्याला शोधून काढायच्या आिेि. "
आम्िी पुन्िा 'देखावा' बंगल्यापाशी आलो.
" र्ग आिा िू काय करणार आिेस? " र्ी हवचारले.
" आिा र्ेंदच
ू ा क्रकस पािण्याहशवाय पयावय नािी. " अल्फा एक र्ोठा सुस्कारा सोिि
म्िणाला, " र्ला कािीिी करून िे कोिे प्रधान सरांच्या आधी सोिवायचेय. त्यासाठी या
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प्रकरणाच्या सवव बाजूंचा शांिपणे हवचार करणे आवश्यक आिे आहण त्यासाठी िू
र्ाझ्यापासून लांब जाणे आवश्यक आिे. "
" िे काय आिा नवीनच? " र्ी जरा फटकाऱ्यानेच म्िणालो, " र्ी जवळ असल्यावर
िुझी बुद्धी कार् द्यायचे बंद करायला लागली की काय?? "
" िसं नािी रे . " अल्फा म्िणाला, " पण र्ाझ्या आहण प्रधान सरांच्या शयविीि िू
र्ध्यस्थी आिेस ना. त्यार्ुळे िू जवळ असलास की र्ाझ्यावर दबाव येि राहिल. िुला प्रधान
सरांचा कोणत्यािी िणी र्ेसेज येईल आहण आपण िरू, असे र्ला वाटि राहिल आहण र्ाझे
या प्रकरणाकिे लिच लागणार नािी. त्यार्ुळे िू आिा चालिा िो. अगदी र्ला गरज
पिलीच, िर िुला बोलावून घेईन. "
" वा रे वा!! िुला र्दि लागेल, िेव्िािी र्ी 'र्ध्यस्थी'च असणार ना? र्ग िेव्िा
नािी का येणार िुझ्यावर दबाव? नुसिा कार्ापुरिा र्ार्ा नािी चालणार िां!! "
" अरे देवा!! " अल्फा वैिागून म्िणाला, " बरं िे र्दि लागल्यानंिर पाहू. आत्ता िू
आि जा बरं . र्ी अजून पुढे जाणार आिे क्रफरायला. "
" िो, जािो जािो. " अल्फाने िाकलल्यानंिर र्ला आि जाण्यावाचून पयावयच
उरला नािी. नऊ वाजायला आले िोिे. र्ला वेळ कसा घालवावा, िेच सर्जेना. िे
फार्विाऊस शिरापासून दूर असल्यार्ुळे नेटवकव खूपच कर्ी िोिे. त्यार्ुळे इं टरनेट
वापरण्याची सोयच नव्ििी. र्ाझ्या र्ोबाईलर्ध्ये गेर्िी नव्ििे. त्या रठकाणी र्ाझ्या
ओळखीचे असेिी कोणी नव्ििे. आपण येिाना एखादे अभ्यासाचे पुस्िक आणायला िवे िोिे,
र्ी हवचार के ला. इिका प्रचंि बोअर र्ी कधीच झालो नव्ििो. एका बाजूला अल्फा काय
करि असेल, प्रधान सर काय करि असिील, हर्रासदारांचा खुन कोणी के ला असेल या
गोष्टींबद्दलची उत्सुकिा र्ला स्वस्थ बसू देि नव्ििी आहण दुसऱ्या बाजूला र्ी कािी
करूदेखील शकि नव्ििो.
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हवचार करून करून र्ाझे िोके दुखायला लागले. अल्फाचा शोध कधी एकदा
संपिोय, असे र्ला झाले िोिे. थोिा वेळ र्ी गािवनर्ध्येच बसून घालहवला. फार्विाऊसवर
हर्रासदारांचे पाहुणे येि -जाि िोिे. र्ाझी एकिर कोणाशी ओळख नव्ििी आहण त्यािच
िा असा प्रसंग. त्यार्ुळे र्ी आि न जािा बािेरच्या बािेरच वेळ काढला. एक-क्रदिच्या
सुर्ारास गणपिने जेवायला बोलावले. जेवणाच्या वेळी सिि र्ी अल्फा ककवा प्रधान सर
यांपैकी कोणी क्रदसिायि का, िे पािि िोिो. पण दोघेिी गायब िोिे. र्ी र्ोबाईलिी
वारं वार पािाि िोिो. पण अजूनिरी दोघांपैकी कोणाचािी र्ेसेज र्ला आला नव्ििा. अखेर
कं टाळू न र्ी र्ाझ्या खोलीि गेलो. रात्रीच्या अपुऱ्या झोपेर्ुळे िोळ्यांवर झापि येि िोिी.
र्ी हवचार करिा करिाच बेिवर पिलो आहण र्ला कधी झोप लागली, िे कळालेच नािी.
अखेर दुपारी कधीिरी र्ाझा र्ोबाईल वाजला आहण र्ला एकदर् दचकू न जाग
आली. िो कोणाचािरी र्ेसेज िोिा. र्ी िाबििोब र्ोबाईल चेक के ला. िो अल्फाचा र्ेसेज
िोिा 'पटकन वरिी हर्रासदारांच्या खोलीि ये. िुझी र्दि लागण्याची शटयिा आिे. '
र्ी वेळ पाहिली. संध्याकाळचे चक्क पाच वाजायला आले िोिे!! र्ी इिका वेळ कसा
झोपलो, याचे र्लाच आश्चयव वाटले. र्ी िसाच उठलो आहण लगबगीने वरिी
हर्रासदारांच्या खोलीि गेलो. हिथे अल्फा खोलीची िपासणी करीि िोिा. र्ी येिाच त्याने
र्ला दरवाजा बंद करण्यास सांहगिले.
"प्रभू, िुझ्या स्र्रणशक्तीला आिा भरपूर िाण दे आहण र्ला सांग, की काल रात्री
खुन झाल्यानंिर आपण जेव्िा वरिी आलो िेव्िा िी हखिकी उघिी िोिी का? "
र्ी काल रात्रीचा प्रसंग िोळ्यांसर्ोर उभा के ला आहण र्ला स्पष्ट आठवले.
" िो, हखिकी उघिीच िोिी. "
" नक्की? " त्याने पुन्िा हवचारले.
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" शंभर टक्के. " र्ी ठार्पणे म्िणालो.
" अगदी पूणवच्या पूणव उघिी िोिी? " त्याने हवचारले.
" िो. हखिकी संपूणव उघिलेली िोिी. " र्ला उघिी असलेली हखिकी चांगली
आठवि िोिी.
" गुि गुि. " अल्फा म्िणाला. िो स्विःशीच जार् खुष झालेला क्रदसि िोिा.
"िुला कािी हर्ळालंय का? " र्ी अधीरिेने हवचारले.
" एक हर्नीटभर कािी बोलू नकोस. " अल्फा र्ाझ्याकिे न पाििाच म्िणाला.
त्याचा िपास सुरूच िोिा. र्ला जरा रागच आला. आपण काय करिोय, याचा दुसऱ्याला
थांगपत्तािी लागू न देण्याची अल्फाची वाईट सवय िोिी. त्याच्या दृष्टीने िी एक कला िोिी
खरी, पण र्ला कािीच उर्जि नसल्याने र्ला राग यायचा. अल्फा कािी वेळ त्या खोलीि
इकिे हिकिे क्रफरि िोिा आहण र्ी त्याच्याकिे टकार्का पािि उभारलो िोिो. िो प्रथर्
जहर्नीवरून रांगि दारापासून हखिकीपयांि गेला. र्ग उभा राहिला. पुन्िा बसला. र्ग
त्याने हर्रासदारांचा र्ोबाईल चभिीर्धील जया कप्प्याि ठे वला िोिा, त्याची उं ची र्ोजली.
दरवाजाला लागून जया खुंटीवर जाि दोर अिकवला िोिा, त्याचीिी उं ची र्ोजली. असे
करिाना िो सारखे हखिकीिून बािेर पािि िोिा. त्याचे िे र्ाकिचाळे नक्की कशासाठी
चालले आिेि, याचा र्ला कािी अंदाज येईना. अखेर िो व्यवहस्थि उभा रिाि र्ला
म्िणाला,
"आिा एक कार् कर प्रभू. खाली सर्ोर जो रस्िा क्रदसिोय ना, गािवनच्या पलीकिे,
हिथे जा आहण हिथून र्ला 'िाय' कर. " त्याने हखिकीिून बािेर बोट दाखहवले.
" काय? " र्ी चिावलोच, " िू नक्की िपासच करिोयस ना??"
"िोय रे . र्ला ठाऊकाय, िू र्नािल्या र्नाि र्ला वेिपट म्िणि असशील. पण
आधी र्ी सांगिोय िसे कर. "
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" बरं . " र्ी िोके खाजवि खाली आलो. रस्त्यावरून वरच्या र्जल्यावरील हखिकीि
उभ्या अल्फाकिे पािाि र्ी जोराि िाि िलवला. अल्फानेिी िाि िलवला आहण हिथून
र्ला फोन के ला,
" प्रभू, जरासा र्ागे जा. " फोन कानाला लावूनच िािवारे करीि अल्फा म्िणाला, "
त्या क्रदव्याच्या खांबापाशी जा. िां, शाबास. आिा िुला िेथून या खोलीिले काय काय
क्रदसिे, िे सांग. "
र्ी त्याने सांहगिले िसे के ले. र्ला िा प्रकार जरा र्जेशीरच वाटि िोिा.
" र्ला िूच क्रदसिोयस. " र्ी म्िणालो.
" ओि सॉरी.. " िो बाजूला झाला, " आिा सांग. "
िी हखिकी बरीच र्ोठी असल्यार्ुळे र्ला र्ी उभा िोिो हिथून हर्रासदारांची
जवळपास सववच्या सवव खोली क्रदसि िोिी.
" र्ला खोलीिील सगळं कािी क्रदसिंय. " र्ी म्िणालो.
" दरवाजा क्रदसिोय??" अल्फाने प्रश्न के ला. दरवाजा िर हखिकीच्या अगदी
सर्ोरच िोिा.
"िो, क्रदसिोय. " र्ी उत्तरलो.
"बाजुच्या चभिीवरील खुटं ीला लटकहवलेला दोर क्रदसिोय?"
"िो, क्रदसिोय. "
" हर्रासदारांचा र्ोबाईल हजथे ठे वला िोिा, िो कप्पािी क्रदसिोय? "
" िो. िोिी अगदी व्यवहस्थि क्रदसिोय. " र्ी म्िणालो. आिा अल्फा दरवाजापाशी
येऊन उभा राहिला.
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" आिा र्ी क्रदसिोय का? "
" िो, क्रदसिोयस. " र्ी पुन्िा शिाण्या र्ुलासारखा उत्तरलो. र्ग अल्फा खाली
वाकला आहण क्रदसेनासा झाला.
" आिा क्रदसिोय? " त्याने हवचारले.
" नािी. " र्ी म्िणालो, " हखिकीखालची चभि र्ध्ये येिेय. "
" वा वा!! फारच उत्तर्. "त्याचा आवाज खूपच आनंदी वाटला, " थांब िेथेच. र्ी
आलो खाली. "
हर्नीटभरािच िो र्ी उभा िोिो, िेथे आला. येिाच त्याने त्या जागेची िपासणी
करण्यास सुरुवाि के ली. िे जे कािी चाललं िोिं, िे सगळं च्या सगळं र्ाझ्या िोटयावरून
चाललं िोिं. र्ला अल्फाच्या कृ िी नुसत्या पािि रािण्याखेरीज कािी पयावयच नव्ििा.
हर्रासदारांची खोली सोिू न िा पठ्ठ्ठ्या इकिे का आला आिे, िेच र्ला सर्जेना. र्ी
अल्फाच्या चेिर्याकिे पाहिले. त्याचा चेिरा उत्सािाने भरून गेला िोिा आहण िोळे
चर्चर्ि िोिे.
" अरे बुहद्धर्ान प्राण्या, एका शब्दाने िरी बोलशील का, की िे सगळे चाललेय
काय?? " र्ी त्याला सवाल के ला, "कािीिरी र्ित्त्वाचे िािी लागलेले क्रदसिेय. िो ना?"
"खुपच र्ित्त्वाचे. " िो आिा उत्सािाने जवळपास उड्याच र्ारि िोिा, " िी के स
इिकी भन्नाट असेल, अशी र्ी कल्पनािी के ली नव्ििी. खुपच अनपेहिि. खुपच अिटयव..
अहिशय हवलिण!! "
" खुनी कोण आिे, िे कळाले? " र्ी उिावीळपणे हवचारले.
" नािी. पण लवकरच कळे ल. " अल्फा म्िणाला.

75

डिटे क्टटव्ह अल्फा

" र्ला आधी सांग, आपण या रठकाणी रस्त्यावर उभे राहून करिोय िरी काय?
आहण र्घाची िी 'िुला काय काय क्रदसिेय' ची भानगि नक्की काय िोिी? "
" सांगेन, सांगेन. लवकरच सांगेन. िूिव िरी र्ी िुला एवढेच सांगू शकिो की, "
अल्फा आवाज खाली करि म्िणाला, " काल रात्री खुन झाला िेव्िा या रठकाणी रस्त्यावर
एक व्यक्ती उभी िोिी आहण खोलीि चालू असलेल्या सवव घटना िी पािि िोिी..!!! "

***
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5.

" क्काय?? " र्ी जवळपास उिालोच.
" श् श् श.. " अल्फा इकिेहिकिे पािि म्िणाला, " ओरिू नकोस. कोणी ऐकले, िर
इिका वेळ र्ी सवाांच्या नकळि के लेल्या िपासाचा बट्ट्याबोळ िोईल. "
" पण.. पण.. िे.. कसे काय.. "र्ाझ्या िोंिािून शब्दच फु टि नव्ििे.
" िुला सांगि बसलो िर प्रधान सर र्ाझ्याआधी बाजी र्ारिील. आत्ता नािी!! "
" नाऽऽिी!! " र्ी िट्टीपणे ओरिलो, " िू र्ला नेिर्ीच असे लटकवून ठे विोस. आज
र्ी िुला याचे स्पष्टीकरण क्रदल्याखेरीज जाऊच देणार नािी. "
" प्रभू, प्लीज रे . अगदी कािी वेळाचेच कार् हशल्लक आिे. आणखी थोिा धीर
धरलास िर कािी हबघिि नािी. र्ाझ्या प्रहिष्ठेचा प्रश्न आिे यार.. " अल्फा हवनवणी करीि
म्िणाला.
" िं.. प्रहिष्ठा हबहिष्ठा कािी नािी. आिा र्ी िुला र्ुळीच सोिणार नािीये!! " र्ी
म्िणालो, " र्ला सांग, िुला कसं काय कळालं की काल रात्री इथे कोणीिरी िोिं आहण िेिी
सांग की िे कोण िोिं. "
"बरं . र्िाराज. सांगिो. िू कािी सगळं सांहगिल्याहशवाय शांि बसणार नािीस."
अल्फा अखेर कबूल झाला, " पण र्ी िुझ्या पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर आत्ता अहजबाि देणार
नािी. िे सांगायला सुरुवाि के ली, िर रात्र िोईल. पण िुझ्या दुसर्या प्रश्नाचे उत्तर र्ी नक्की
देईन. चल र्ाझ्यासोबि."
"आत्ता? कु ठे ?? "र्ी चिावून हवचारले.
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" िू जास्ि प्रश्न हवचारलेस िर र्ी कािीिी सांगणार नािी िां! " अल्फाने र्ला िंबी
क्रदली. र्ी चुपचाप र्ान िोलावली. आम्िी बंगल्याच्या सर्ोरच्या वाटेवरून पुढे हनघालो.
" िर, " अल्फाने सुरूवाि के ली, " आपण थेट या र्ुद्द्द्यावर येऊया, की काल रात्री
खुन िोण्याच्या सुर्ारास इथे खाली रस्त्यावर कोणीिरी उभे िोिे. िे र्ला र्ािीि झाले,
यार्ागे बरीच र्ोठी िकव श्रृंखला आिे. या अनुर्ानांवर येण्यासाठी र्ी चांगले पाच-सिा िास
खची घािले आिेि. िूिावस िरी आपल्याला िी गोष्ट ठाऊक आिे, असे धरून चालूया. र्ी
खाली येऊन क्रदव्याखालच्या जागेची थोिी िपासणी करिाच र्ला र्ाझ्या िपासाची क्रदशा
अगदी योग्य असल्याची पाविी हर्ळाली. हिथे र्ला एका िुटलेल्या चपलेचे ठसे हर्ळाले.
एका िेरा-चौदा वषाांच्या र्ुलाच्या चपलेचे ठसे. ओळख पाहू, िी व्यक्ती कोण असेल? "
" संजू? िो बागकार् करणारा पोरगा?? " र्ी कािी िण हवचार करून उत्तर क्रदले.
त्या फार्विाऊसवर र्ला आत्तापयांि क्रदसलेली िेरा-चौदा वषाांची संजू िी एकर्ेव व्यक्ती
िोिी.
" अगदी बरोबर! "
" पण अल्फा.. संजूसारखा लिान पोरगा इिटया रात्री भुिासारखा रस्त्यावर
कशाला उभा राहिल? " र्ी िोके खाजवि हवचारले.
" कारण त्याला िसे करण्यास खुद्द हर्रासदारांनीच सांहगिले िोिे. " अल्फा
म्िणाला.
" काय?? " र्ला धक्काच बसला.
" िोय. " अल्फा म्िणाला, " र्ला जेव्िा शंका आली, की रात्री खुनाच्या वेळी
रस्त्यावर कोणीिरी असावे, िेव्िा र्ी या गोष्टीची अहधक खोलवर जाऊन चौकशी करण्यास
सुरुवाि के ली. िेव्िा र्ला सर्जले, की हर्रासदारांना जेव्िा आपल्याला धोका आिे असे
वाटायचे, िेव्िा िे असेच कोणालािरी पाळिीवर ठे वायचे. त्यांच्यासाठी िे कार् गणपि व
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संजू दोघांनीिी याआधी बऱ्याचदा के ले िोिे. काल रात्रीिी िशीच पररहस्थिी हनर्ावण झाली
िोिी. नागेशबरोबर झालेल्या भांिणार्ुळे आपले कािी बरे वाईट िोईल, अशी भीिी
हर्रासदारांच्या र्नाि उत्पन्न झाली आहण त्यांनी कालच्या रात्रीसाठी संजूला खाली
रस्त्यावर उभे राहून पाळि ठे वायला सांहगिली, जेणेकरून कोणीिी त्यांच्यावर िल्ला
के लाच, िरी त्याचा चेिरा संजूला क्रदसावा. अखेर र्ाझी शंका खरी ठरली. संजू काल हिथे
िोिा, याचा पुरावा आपल्याला हर्ळालाच. "
" र्ाय गॉि!! " र्ी प्रहिक्रिया व्यक्त के ली, " म्िणजे संजूने काल रात्री खुनीला पाहिले
आिे की काय?? "
" त्याची शटयिा खुपच कर्ी आिे. " अल्फा उद्गारला, " खुनी खुपच हुशार आिे,
प्रभू. त्याने खुन करिाना पुरेपूर काळजी घेिली आिे. र्ला िर वाटिंय, संजू खाली
उभारलेला आिे, िे खुनीला आधीपासूनच ठाऊक िोिे..!!"
"देवा! अल्फा!! िू िे िकव कसे करिोस खरं च र्ला सर्जि नािी बाबा!! कशावरून
बोलिोयस िू िे?? "
" र्ाझे उत्तर पुन्िा िेच आिे - िे र्ी आत्ता सांगणार नािी. थोिी वाट पिा. " अल्फा
म्िणाला, " आपण आिा संजूला लवकराि लवकर भेटणे र्ित्वाचे आिे. त्याच्याकिू न
र्ाहििी काढू न घेणे िे एक क्रदव्यच आिे खरे . पण आपण प्रयत्न करू. त्याच्या घरीच आपण
हनघालोय. िे पिा, आलेच त्याचे घर. "
आम्िी एका छोट्याशा झोपिीवजा घरापाशी येऊन पोिोचलो. िेच संजूचे घर िोिे.
अल्फाने बािेरूनच संजूला िाक क्रदली. िो बािेर आला. आम्िाला पाहून िो थोिासा
गोंधळल्यासारखा क्रदसला.
" िॅलो!! कसा आिेस संजू? " अल्फाने हवचारले. त्याने थोड्या संभ्रर्ाने नुसिी र्ान
िोलावली.

79

डिटे क्टटव्ह अल्फा

" चल आर्च्यासोबि. थोिंसं क्रफरून येऊया. " अल्फा म्िणाला. िे ऐकू न संजू
आणखीच बुचकळ्याि पिला. दोन अनोळखी लोकांनी अचानकच येऊन क्रफरायला चल
म्िटलं, िर कोणीिी गोंधळाि पिेल. थोिं र्ागेपुढे करि िो ियार झाला आहण
आर्च्याबरोबर यायला हनघाला. आम्िी हिघेिी िसेच रस्त्यावरून पुढे चालि गेलो.
" काल जे झालं िे फारच वाईट झालं. " अल्फा म्िणाला, " हर्रासदारसािेब िुम्िा
सगळ्यांनाच फार जवळ िोिे. त्यांच्यासोबि असं कािी िोईल, असं वाटलं नव्ििं. अहिशय
हनघृवणपणे खुन झाला आिे त्यांचा. "
संजूने नुसिी र्ान िोलावली.
"र्ला िुझ्या र्ालकांच्या खुनाबद्दलच बोलायचं आिे िुझ्याशी. अगदी खाजगी. र्ी
जे कािी सांगिो, िे अगदी शांिपणे ऐक आहण घाबरू नकोस. र्ी कािी िुला खाणार
नािीये."
िे ऐकू न िो आणखीनच बावरला. त्याने पुन्िा एकदा र्ान िोलावली.
" हर्रासदार सािेबांच्या खुनाबद्दल कािी धक्कादायक गोष्टी र्ाझ्या िािी लागल्या
आिेि, जया कोणालाच ठाऊक नािीयेि. " अल्फा म्िणाला, " त्यांचा खुन नागेशने के लेला
नािीये. "
िे ऐकू न संजूचे िोळे हवस्फारले गेले.
" िोय. " अल्फा म्िणाला, " िे आपण हिघे आहण प्रधान सर सोिू न कोणालाच
ठाऊक नािीये. हर्रासदार सािेबांच्या खऱ्या खुनीला आपल्याला पकिायला िवे आिे. आहण
िे करण्यासाठी र्ला िुझी र्दि िवी आिे. र्ी आिा िुला कािी प्रश्न हवचारणार आिे. िू
फक्त 'िो' ककवा 'नािी' एवढेच बोल. आहण जे खरे असेल िेच बोल. िू र्ला हजिका जास्ि
प्रहिसाद देशील, हििटया लवकर आपण खुनीपयांि पोिोचू शकू . रठकाय? "
संजूने भीि भीिच िोकाराथी र्ान िोलावली.
80

डिटे क्टटव्ह अल्फा

" िर र्ला सांग, काल रात्री दोन वाजिा िू बंगल्याच्या सर्ोरच्या रस्त्यावर उभा
िोिास, बरोबर? "
संजूचा चेिरा भीिीने भरून गेला. त्याने कािीच उत्तर क्रदले नािी.
" िे बघ. जर िू कािीच बोलला नािीस, िर आपण खुनीपयांि कधीच पोिोचू
शकणार नािी. हर्रासदारांनी िुझी एवढी र्दि के लीये. िू त्यांच्यासाठी एवढं िर करू
शकिोसच ना!! " अल्फा त्याची सर्जूि घालि म्िणाला, "र्ला आिा पटकन सांग पाहू,
काल रात्री िू हिथे िोिास की नव्ििास?"
त्याने िोकाराथी र्ान िोलावली.
"शाबास. "अल्फा खुष िोऊन म्िणाला, " िुला हर्रासदारांनीच िसे करायला
सांहगिले िोिे, बरोबर? "
पुन्िा 'िो'.
" त्यांनी सांहगिल्यानुसार िू त्यांच्या खोलीच्या बरोबर सर्ोर क्रदव्याखाली उभा
राहिलास. िू हिथे बराच वेळ उभा िोिास. अखेर रात्री दोनच्या सुर्ारास हर्रासदारांच्या
खोलीचे दार उघिले गेल.े "
संजूने 'िो' करि अल्फाशी सिर्िी दशवहवली.
" िुला दरवाजाच्या बािेर कोण िोिे, िे खालून क्रदसले का? "
संजूची प्रहिक्रिया - 'नािी '
" र्ला वाटलंच िोिं. "अल्फा स्विःशीच बोलला, " बरं , र्ग पुढे दार उघिल्यानंिर
हर्रासदार खाली वाकले आहण क्रदसेनासे झाले. "
संजू - 'िो'.
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"त्यानंिर िू हिथे फार वेळ थांबला नािीस, िे र्ी खात्रीशीरपणे सांगू शकिो.
"अल्फा म्िणाला, "थोड्या वेळाने हर्रासदारांनीच िुला िेथून जाण्यास सांहगिले, िो ना??"
संजूने पुन्िा िोकाराथी र्ान िोलावली.
" िे अगदी िसेच आिे, जशी र्ी कल्पना के ली िोिी!! " अल्फा म्िणाला. िो खुपच
रोर्ांहचि झालेला क्रदसि िोिा, " आिा र्ला सांग संजू, की हर्रासदारांनी िुला िेथून
जाण्यास नक्की कसे सांहगिले? म्िणजे, एखादा इशारा अथवा आणखी कािी?? "
संजूने िािानेच हखिकी दाखहवली आहण 'जा' असे िािवारे के ले.
" त्यांनी हखिकीि उभे राहून 'जा' अशी खूण के ली? "
िो र्ानेने 'िो' म्िणाला.
" िू त्यांना पाहिलेस? म्िणजे, र्ला असे म्िणायचेय, की िुला जाण्यास सांगणारे
हर्रासदारच िोिे अशी िुझी खात्री आिे का? " अल्फाचा उत्साि दर प्रश्नागहणक वाढि
चालला िोिा. त्या प्रश्नाला उत्तर म्िणून संजूने कािी िािवारे के ले, जयाचा अथव आम्िी असा
लावला 'सािेबांना र्ी हखिकीि पाहिले नािी. पण त्यांचा िाि पाहिला. त्यांनी नुसिा िाि
बािेर काढू न र्ला जाण्यास सांहगिले. त्यार्ुळे र्ी हनघून आलो. '
"िुझी खात्री आिे, की िो िाि हर्रासदार सािेबांचाच िोिा? " अल्फाने पुन्िा प्रश्न
के ला.
संजूने गोंधळू न र्ान िोलावली.
" असं िुला का वाटिं? िो िाि सािेबांचाच आिे, िे िू कशावरून सांगू शकिोस??"
संजूने शटावकिे बोट दाखहवले आहण र्नगटावरचे घड्याळदेखील दाखहवले.
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" त्या िािावरचा शटव आहण घड्याळ हर्रासदारांचेच िोिे? नक्की?? "
संजूने पुन्िा एकदा जोराने र्ान िोलावली. िे ऐकिाच अल्फाच्या चेिऱ्यावर
हवजयी भाव उर्टले. िणाि त्याचा नूर पालटू न गेला.
" खुपच छान!! उत्तर्!! " िो आनंदाने म्िणाला, " अखेर र्ासा गळाला लागलाच.
संजू.. िुला ठाऊक नािीये िू क्रकिी र्ोठं कार् के लयंस िे!! र्ाझे आधीपासून खुनी कोण
असावा, याबाबि कािी अनुर्ान िोिेच. िुझ्यार्ुळे आिा र्ी पुराव्यासि िे हसद्ध करू शकिो.
खुप खुप धन्यवाद. "
अल्फाने संजूच्या पाठीवर थाप र्ारली. र्ी आहण संजू दोघेिी कािीच न कळू न
अल्फाकिे पािि िोिो. त्याने आपल्या पाक्रकटािून कािी पैसे काढले आहण िे संजूच्या
िािांवर ठे वले.
" िे घे. यािून नवे चप्पल घे. " अल्फा म्िणाला, " शाळे ला जािोस ना? "
संजूने र्घासारखीच 'िो' अशी र्ान िोलावली. िे पैसे घेिाना त्याला भरून आले
िोिे.
" गुि. " अल्फा म्िणाला, " आपल्याला आयुष्यभर इथे रिायचे नािीये, िे लिाि
ठे व. हशकू न र्ोठा िो. िुला जाण्याआधी र्ी र्ाझा फोन नंबर देईन. कािी लागले, िर र्ला
फोन करायचा. सर्जलं? जा आिा."
र्ी त्या प्रसंगी जास्ि भावूक झालोय की जास्ि उत्सािी झालोय, िे र्लाच ठरविा
येईना. संजूने गहिवरून जाऊन िाि जोिले. अल्फाने िसून त्याची पाठ थोपटली. िो हनघून
गेला. अल्फाने र्ाझ्याकिे पाहिले.
" अखेर िुला कळाले, खुनी कोण आिे िे!!"र्ी म्िणालो, "कोण आिे िो?"
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"थांब जरा. एक र्ित्त्वाचे कार् करिो आधी. "अल्फाने त्याचा र्ोबाईल काढला, "
र्ी िुझ्या र्ोबाईलवर र्ेसेज टाकू न घेिो. र्ी के स सोिहवली, त्या वेळेचा पुरावा. प्रधान
सरांचा अजून र्ेसेज आलेला क्रदसि नािीये. त्यार्ुळे या वेळी र्ी पैज चजकणार, िे नक्की."
त्याने र्ेसेज के ला. र्ी िळू च र्ाझा र्ेसेज बॉटस उघिला आहण र्ाझ्या भुवया
उं चावल्या गेल्या. खुनीचे नाव सर्ोर िोिे.
"अनहबलीव्िेबल!! िे कसे शटय आिे?? " र्ला िर धक्काच बसला.
" शटय िर आिेच, आहण सत्यिी आिे. " अल्फा म्िणाला, " आिा िू एक कार् कर.
बंगल्यावर जा आहण गणपिला खुन झाल्याच्या रात्री जे बंगल्यावर िोिे, त्यांना इथे
बोलावून घ्यायला सांग. का हवचारले, िर म्िणावं प्रधान सरांना हर्रासदारांच्या खुनाबद्दल
सवाांशी कािी र्ित्त्वाचे बोलायचे आिे. र्ी प्रधान सरांना शोधून घेऊन येिो. "
र्ी नुसिी र्ान िोलावली. र्ाझा र्ेंदू आिा एकार्ागोर्ाग एक धक्के खाऊन सुंद
पिला िोिा. अल्फा हनघून गेला. र्ी बंगल्याि आलो आहण गणपिला शोधून पररहस्थिीची
कल्पना क्रदली. फोनाफोनी झाली आहण िळू िळू सववजण बंगल्यावर जर्ा िोऊ लागले. अंधार
पिू लागला आहण सववत्र क्रदवे लागले. र्ी सवाांना िॉलर्ध्ये बसून वाट पािण्यास सांहगिले.
थोड्याच वेळाि अल्फा आहण प्रधान सर आले.
िॉलर्ध्ये सववजण आधीच येऊन बसले िोिे. र्िेश, हववेक, सहचन िी
हर्रासदारांची र्ुल,े घरगिी गणपि, त्याच्या िािाखाली कार् करणारा पोरगा संजू आहण
आहण काल रात्री फार्विाऊसवर उपहस्थि असलेले कािी र्ोजके लोक िेथे उपहस्थि िोिे.
अल्फा आहण प्रधान सर येण्याआधी िेथे िलकी कु जबुज सुरू िोिी. प्रत्येक चेिरा गोंधळलेला
आहण थोिासा भेदरलेला िोिा. िे दोघे येिाच सववजण शांि झाले. आम्िी सर्ोरील ररकाम्या
सोफ्यावर जाऊन बसलो.
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"आम्िाला इथे इिटया िाििीने का बोलावले, श्री प्रधान? िुम्िी आम्िाला काय
सांगणार आिाि? " र्िेशने हवचारले.
" आम्िाला र्ाधव हर्रासदारांच्या खुनाबद्दल बोलायचे आिे. " प्रधान म्िणाले, "
ककबहुना, जयाने खुन के ला, त्याच्याबद्दल. "
" पण नागेशला िर पोलीस घेऊन गेले आिेि. " हववेक म्िणाला, " िुम्िीच त्याला
गुन्िेगार घोहषि के ले, िोय ना? सगळे िर स्पष्ट झालेय. आणखी कािी बाकी आिे का? "
" िोय. आणखी बरे च कािी बाकी आिे. " प्रधान सर िोळे बारीक करीि म्िणाले.
त्यांनी अल्फाला खूण के ली. अल्फाने एक र्ोठा श्वास घेिला आहण बोलण्यास सुरूवाि
के ली...

***
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6.

"नर्स्कार र्ंिळी." अल्फा म्िणाला, "र्ी इथल्या कोणालाच र्ािीि असण्याचे
कारण नािी. र्ी र्ाधव हर्रासदारांना याआधी कधी भेटलोिी नव्ििो आहण आर्ची
ओळखिी नव्ििी. त्यार्ुळे िुम्िी र्ला ओळखण्याचा प्रश्नच येि नािी. म्िणून प्रथर् र्ी र्ाझी
ओळख करून देिो. र्ी अल्फा. प्रधान सरांचा सिकारी. काल प्रधान सरांनी आग्रि के ला
म्िणून र्ी आहण र्ाझा हर्त्र प्रभव या कायविर्ाला िजर झालो. दुदव
ै ाने िो हर्रासदारांचा
शेवटचाच क्रदवस ठरला. असे कािी िोईल, िे कोणाच्याच ध्यानीर्नी नसावे. अथावि,
अपवाद आिे िो हर्रासदारांच्या खुनीचा. नागेश पूवीपासूनच हर्रासदारांना त्रास देि िोिा.
अहलकिे त्याने प्रॉपटीर्धला हिस्सादेखील र्ागण्यास सुरूवाि के ली िोिी, असे काल त्यानेच
कबूल के ले. काल रात्री बाराच्या सुर्ारास त्याची आहण हर्रासदारांची वादावादीदेखील
झाली िोिी. आहण कािी वेळाने, रात्री अिीचच्या आसपास कधीिरी हर्रासदारांचा खुन
झाला.
दशवनी पुरावे आहण खुनाच्या रठकाणची पररहस्थिी खुनी म्िणून नागेशकिेच बोट
दाखहवि िोिी. त्याच्यापाशी खुन करण्यासाठी पूरक असे कारण िोिे. त्याची गुन्िेगारी
पाश्ववभूर्ीिी त्याच्या हवरोधाि िोिी. याखेरीज खुनाच्या आधी हर्रासदारांनी नागेशला
पाठहवलेला िो र्ेसेज, हर्रासदारांच्या र्ृिदेिाजवळ सवावि आधी त्याचे आढळणे आहण
त्यांच्या कपड्यांना आहण त्यांचा जया चादरीने गळा आवळू न खुन झाला, हिला त्या हवहशष्ट
परफ्यूर्चा वास असणे.. या गोष्टी हनर्वववाद हसद्ध करि िोत्या, की हर्रासदारांचा खुन
नागेशनेच के ला आिे. पण िोळ्यांना क्रदसणारे दृश्यिी कधीकधी धोका देऊ शकिेच ना. या
प्रकरणाचा आपण जर थोिासा खोल जाऊन हवचार के ला, िर या गोष्टींर्धला फोलपणा
आपल्या लिाि येिो आहण खुनी नागेश नसून कोणीिरी दुसराच आिे, अशा हनष्कषावकिे
आपण जायला लागिो. "
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" काय?? " हिथे बसलेल्या प्रत्येकाला अल्फाच्या त्या वाटयाने जोराचा झटका
क्रदला. सववत्र कु जबुज सुरू झाली आहण िणाि वािावरण भीिीने भरून गेल.े
" काय म्िणायचेय काय िुम्िाला?? " सहचन हर्रासदार ओरिला.
" स्पष्टच आिे, नािी का? र्ला िेच सांगायचेय, की आपण चुकीच्या र्ाणसाला
पकिले आिे. " अल्फा आपला धारदार कटाि सवाांवर टाकि म्िणाला, " र्ाधव
हर्रासदारांचा खुन नागेशने के लेलाच नािीये. "
" पण.. पण.. कशावरून..??? " हववेकाने स्विःला सावरि हवचारले.
" सांगिो. आपण पहिल्यापासून एक एक गोष्ट पािि जाऊया, जेणेकरून िुर्च्या
शंकेला जागाच रिायला नको." अल्फा उद्गारला, "आपल्याला िे ठाऊक आिे, की नागेश
बऱ्याच क्रदवसांपासून र्ाधव हर्रासदारांना प्रॉपटीसाठी छळि िोिा. काल रात्री अकराच्या
सुर्ारास हववेकनी त्या दोघांना हर्रासदारांच्या खोलीि भांििाना ऐकले िोिे. िेव्िा नागेश
हर्रासदारांकिे प्रॉपटीर्धला हिस्सा र्ागि िोिा आहण िे िो देण्यास आढेवेढे घेि िोिे.
त्यानंिर कािी िासांिच हर्रासदारांचा खुन झाला. या दोन्िी गोष्टी एकर्ेकांशी जोिल्या,
िर असाच हनष्कषव हनघिो, की हर्रासदारांचा खुन नागेशनेच के ला आिे. अथावि, िे
सािहजकच आिे. हववेकच्या जागी दुसरे कोणीिी असिे, िर त्याने िाच हनष्कषव काढला
असिा.
पण खुनाच्या रठकाणची पररहस्थिी कािी वेगळे च सांगि िोिी. त्या खोलीि अशा
कािी गोष्टी िोत्या, जयांचा नीट हवचार करिा खुन नागेशने के ला नसावा, असे हनष्पन्न िोि
िोिे. त्यांिली पहिली गोष्ट म्िणजे त्या खोलीि दरवळणारा परफ्यूर्चा घर्घर्ाट. रात्री
दोन वाजिा खुन करण्यासाठी बािेर पिलेला कोणीिी अंगावर परफ्यूर् र्ारून बािेर
पिणार नािी. इथेच संशयाला जागा हनर्ावण झाली. त्यािच, हर्रासदारांच्या कपड्यांच्या
आहण त्या चादरीच्या ओलसरपणार्ुळे िे स्पष्टच झाले, की परफ्यूर् थेट त्यावरच र्ारण्याि
आला आिे. नंिर र्ी थोिा िपास के ला, िेव्िा र्ला आढळू न आले, की िे करण्यासाठी
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िॉलर्धील काचेच्या कपाटािील परफ्यूर्ची बाटली वापरण्याि आली आिे. िेव्िा र्ला
प्रथर् वाटले, की नागेश खुनी नसून त्याला र्ुद्दार् अिहवण्याि आले असावे.
र्ग र्ी या शटयिेला पुष्टी देणाऱ्या आणखी कािी गोष्टी क्रदसिाि का, िे पािण्यास
सुरूवाि के ली आहण र्ला त्या हर्ळििी गेल्या. दुसरी गोष्ट िोिी, िी म्िणजे हर्रासदारांनी
नागेशला र्ेसेज करण्यासाठी वापरलेला र्ोबाईल. त्यांनी त्यांचा नेिर्ीचा फोन न वापरिा
असा र्ोबाईल वापरला, जो िे फक्त र्ित्वाच्या व्यक्तींना फोन करण्यासाठी वापरायचे. असे
का? आहण हिसरी गोष्ट म्िणजे दरवाजाजवळील खुंटीला अिकहवलेला दोर. खुनीने अगदी
िािाशी असलेला दोर वापरायचा सोिू न दूर हखिकीपाशी असलेली चादर हर्रासदारांचा
गळा आवळण्यासाठी का वापरली? हनहश्चिच कु ठे िरी पाणी र्ुरि िोिे. आणखी एक गोष्ट,
जी वरवर साधीशी वाटिे, पण थोिे नीट पाहिले, िर हवचार करायला लाविे. िी म्िणजे
दरवाजाजवळ पिलेला रक्ताचा सिा. खोलीच्या आिर्ध्ये दरवाजाजवळ रक्ताचे बरे च
चशिोिे उिाले िोिे आहण िेथून हर्रासदारांचा र्ृिदेि हजथे पिलेला आढळला, हिथपयांि
रक्ताची रे षा उर्टली िोिी. याचा अथव खुनीने हर्रासदारांना प्रथर् दरवाजाजवळ पािले
असावे आहण त्यांचे नाक फु टू न हिथे रक्त सांिले असावे. र्ग त्याने त्यांना खोलीच्या आि
फरफटि आणले आहण चादरीने गळा आवळला. असे का घिले? खुनीला हर्रासदारांना
पािण्याची गरज का भासली? आिा कोणीिी म्िणेल, की यार्ागे फार हवचार करण्यासारखे
काय आिे? हर्रासदार जखर्ी व्िावेि आहण त्यांना प्रहिकार करण्याची संधी न देिा त्यांचा
गळा आवळिा यावा म्िणून खुनीने प्रथर् त्यांना पािले असावे. पण जेव्िा आपण िो
र्ोबाईल, खुंटीवरचा दोर आहण हर्रासदारांचे दरवाजाजवळ पिणे या हिन्िी गोष्टींचा एकत्र
हवचार करिो, िेव्िा आपल्याला त्यांर्ध्ये एक सर्ानिा आढळिे. अहिशय धूसर, न
जाणवणारी, पण हवलिण, अिटयव अशी सर्ानिा. या हिन्िी घटना िेव्िाच घिू शकिाि,
जेव्िा खुनीला हर्रासदारांच्या खोलीि उभे रािणे शटय नसेल..!! "
अल्फाचे िे वाटय ऐकू न र्ाझ्यासकट सगळे चजण बुचकळ्याि पिले.
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" नािी सर्जले? " सवाांच्या चेिऱ्े यांवर नजर क्रफरवि अल्फा म्िणाला, " आिा
लिपूववक ऐका. हर्रासदारांचा र्ोबाईल चभिीर्धील जया कप्प्याि ठे वला िोिा, िो
जहर्नीपासून बऱ्यापैकी उं चीवर िोिा आहण त्यािील र्ोबाईल घेण्यासाठी र्ाणूस उभा
असणे अहनवायव आिे. पुढ,े िो दरवाजाजवळील खुंटीला अिकहवलेला दोर. िोदेखील
िस्िगि करण्यासाठी उभे रािणे आवश्यक आिे. खाली बसून िो िािाला लागि नािी.
हशवाय हर्रासदारांना खुनीने प्रथर् खाली पािले, त्याचेिी कारण िेच की एकदा हर्रासदार
खाली पिले, की त्यांना खाली बसूनच र्ारणे शटय व्िावे. थोिटयाि सांगायचे झाले, िर
खुनीवर कसलेिरी हवहचत्र बंधन िोिे, जयार्ुळे िो उभा राहू शकि नव्ििा आहण त्याला जे
कािी करायचे िोिे, िे जहर्नीशी लागूनच करिा येणार िोिे. िी कल्पना करून जर आपण
चाललो, िर त्या खोलीि घिलेल्या घटनांर्ागच्या अनैसर्वगकिेचा अथव िळू िळू आपल्या
लिाि यायला लागिो आहण काल रात्री हिथे काय घिले असावे, याचे हचत्र स्पष्ट िोऊ
लागिे.
काल रात्री दोन वाजण्याच्या आसपास हर्रासदारांचा दरवाजा वाजला. बािेर
अथाविच खुनी िोिा आहण िो बसलेल्या अवस्थेि िोिा. कारण हर्रासदारांच्या खोलीि उभे
रािणे शटय नािी. हर्रासदारांनी दरवाजा उघिला आहण ित्िणी खुनीने त्यांना पािले.
त्यार्ुळे हर्रासदारांचे नाक जहर्नीवर आपटू न हिथे रक्ताचा सिा पिला. र्ग त्याने त्यांना
आि खेचून आणले. जवळच्या बेिवरील चादर त्याने ओढली आहण हर्रासदारांना ठार
र्ारले. आिा त्याला खुनाचा आळ नागेशवर आणायचा िोिा. त्यासाठी त्याला वरिी
बोलावणे आवश्यक िोिे. पण हर्रासदारांचा र्ोबाईल िर वरिी िोिा, हजथे खुनी पोिोचू
शकि नव्ििा. त्यार्ुळे त्याने त्यांच्या हखशािच असलेला दुसरा र्ोबाईल नागेशला र्ेसेज
करण्यासाठी वापरला. नागेश वरिी आला आहण जाळ्याि अिकला.
आिा सवावि र्ोठा प्रश्न िा उभा राििो, की अशी कोणिी गोष्ट िोिी, जी खुनीला
उभे राहू देि नव्ििी? असे काय त्या खोलीि िोिे, जयासाठी खुनीने सववकािी न उभे राििा
करण्याचा खटाटोप के ला?? र्ी जेव्िा काल रात्रीची हर्रासदारांची खोली िोळ्यांसर्ोर
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आणली, िेव्िा र्ाझ्या िोटयाि लख्खकन प्रकाश पिला. िी गोष्ट म्िणजे त्या खोलीि
असलेली हखिकी िोिी. दरवाजाच्या बरोबर सर्ोर असलेली लांबलचक हखिकी. जर खालून
त्या हखिकीकिे पाहिले, िर त्यािून हर्रासदारांची पूणवच्या पूणव खोली क्रदसिे. र्ी थोिे
प्रयोग करून पाििा र्ला लिाि आले, की खाली गािवनच्या पलीकिील रस्त्यावरून जर या
हखिकीच्या आि पाहिले, िर आिर्ध्ये उभी असलेली व्यक्ती सिज क्रदसिे. पण िीच व्यक्ती
जर वाकली अथवा खाली बसली, िर खालून पािणाऱ्याला िी क्रदसि नािी. जयाअथी खुनी
त्या खोलीि उभा राहू शकि नव्ििा, त्याअथी त्याला नक्कीच आपण पाहिले जाऊ अशी भीिी
वाटि असणार. या सवाविून एकच हनष्कषव हनघिो - िो म्िणजे काल रात्री दोन वाजिा
गािवनपलीकिच्या रस्त्यावर हखिकीिून आि पािणारे कोणीिरी उभे असले पाहिजे आहण
खुनीला या गोष्टीची हनहश्चिपणे आधीपासूनच र्ाहििी असली पाहिजे!! त्याहशवाय खुनी
खुन करिाना इिकी काळजी घेणे शटयच नािी. "
िे ऐकू न िॉलर्ध्ये असलेला एकन एक जण थक्क झाला िोिा. िे सववच कल्पनेच्या
पलीकिील िोिे. अल्फा र्घाशी र्ला जे बोलला िोिा, त्याचा अथव र्ला आत्ता लागि िोिा.
अल्फा पुढे बोलू लागला,
" िा दुवा र्ला हर्ळाला आहण र्ी खाली रस्त्यावर थोिी िपासणी करिाच र्ला
र्ाझा िकव खरा असल्याचे लिाि आले. रस्त्यावर क्रदव्याच्या खाली र्ला एका व्यक्तीच्या
अहस्ित्वाचे िाजे हनशाण हर्ळाले. िे हनशाण म्िणजे एका िेरा-चौदा वषाांच्या र्ुलाच्या
चपलांचे ठसे िोिे.. िोय, िो संजू िोिा. हर्रासदारांचे बागकार् करणारा पोऱ्या. काल रात्री
हर्रासदारांचा खुन िोण्याच्या वेळी संजू खाली उभारून हखिकीिून आिर्ध्ये पािि िोिा.
िसे करण्यास त्याला हर्रासदारांनीच सांहगिले िोिे.
आपण आिा या घटनेच्या शेवटच्या आहण सवावि उत्सुकिेच्या भागाकिे वळू या. जर
नागेशने खुन नािी के ला, िर र्ग खरा गुन्िेगार कोण?? िसं पिायला गेलं िर खुपच कठीण
प्रश्न िोिा िा. कारण खुनी इिका चालाख आिे, की त्याने एकिी पुरावा र्ागे सोिला
नव्ििा. त्याने खाली उभारलेल्या संजूला चकहवण्याचा खटाटोप के ला खरा; पण शेवटी अशी
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एक घटना घिली, जयार्ुळे र्ला खुनी कोण आिे िे सर्जायला फारिर एक हर्नीट पुरले.
आिा काल रात्रीच्या हर्रासदारांच्या खोलीकिे आपण पुन्िा जाऊया. खुनीने हर्रासदारांचा
खुन के ला, नागेशला वरिी येण्याचा र्ेसेजिी के ला. पण संजू िर अजुनिी खाली उभा
िोिाच. त्याला िेथून िटहवणे आवश्यक िोिे. कारण त्याने नागेशला खोलीि येिाना पाहिले,
िर सगळे च र्ुसळ के राि जािील. खुनाचा आळ िर नागेशवर आणायचा िोिा. पण खुन
करिाना नागेश क्रदसणे शटय नव्ििे, कारण हर्रासदार िर आधीच र्ेलेले िोिे. जर संजू
हिथेच उभा राहिला असिा, िर िो नागेश हनदोष असल्याचा सािीदारच झाला असिा.
त्यार्ुळे कािीिरी करून खुनीने त्याला िेथून जाण्यास भाग पािले. र्ी हिच गोष्ट संजूला
हवचारली. िू िेथून कधी गेलास आहण का गेलास?? िुला कोणी जायला सांहगिले?? िेव्िा
िो म्िणाला, की खुद्द हर्रासदारांनीच हखिकीिून िाि करून त्याला िेथून जाण्यास
सांहगिले. पण िे िर असंभव िोिे. कारण हर्रासदार िेव्िा हजवंि नव्ििेच. र्ग िे संजूला
जाण्याचा इशारा कसा देिील??
या प्रश्नाचे एकच उत्तर असू शकिे - हखिकीिून संजूला हनघून जाण्याचा इशारा
देणारा दुसराहिसरा कोणी नसून खुद्द खुनीच िोिा!! त्याने आपला चेिरा खाली उभारलेल्या
संजूला क्रदसणार नािी, याची पुरेपूर काळजी घेिली आहण हखिकीिून फक्त िाि बािेर
काढू न संजूला जाण्यास सांहगिले. संजूला िो िाि हर्रासदारांचाच आिे, असे वाटले, कारण
त्या िािावरचा शटव आहण घड्याळ या दोन गोष्टी हर्रासदारांच्याच िोत्या. िाच र्ुद्दा र्ी
बरोबर उचलला आहण र्ला खुनी कोण आिे, िे कळू न चुकले. काल रात्री खुनानंिर जेव्िा
सववजण त्या खोलीपाशी जर्ले िोिे, िेव्िा त्यािल्या एका व्यक्तीने हुबेहुब हर्रासदारांच्या
शटावच्या रं गाचा नाईट ड्रेस घािला िोिा. त्यािच त्या व्यक्तीचे घड्याळािी हुबेहुब
हर्रासदारांसारखेच आिे. अथाविच, नागेश वरिी येईपयांि त्या व्यक्तीला कपिे बदलण्यास
वेळ हर्ळाला नसणार. नागेश वरिी येण्याची त्याने वाट पाहिली आहण िो खोलीि जािाच
एकदर् िी व्यक्ती बािेर आली आहण नागेशला रं गेिाथ पकिण्याचा बिाणा के ला.. िुर्च्या
हुशारीला दाद द्यायला िवी, श्री सहचन हर्रासदार!!! "
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सवाांच्या नजरा सहचन हर्रासदारांकिे वळल्या. सहचनने भयभीि िोऊन
इकिेहिकिे पाहिले.
" र्ी.. र्ी.. न्.. नािी.. " िो चाचपिि म्िणाला.
" कबूल करण्यावाचून िुर्च्याकिे दुसरा पयावयच नािीये, सहचन. र्ला
सुरूवािीपासूनच िुर्च्यावर संशय िोिा. बरोबर नागेश खोलीि असिाना िुम्िी बािेर
यावे, िेिी इिटया रात्री - हवचार करायला लावणारी गोष्ट िोिी. हशवाय इिका
हवचारपूववक आहण कौशल्याने खुन करणारा र्ाणूस चांगला प्रहशहिि असला पाहिजे, असा
र्ी हवचार के ला िोिा. िुम्िी एनसीसी चे प्रहशिक िोिा, असं र्ी ऐकलंय. त्यार्ुळे अशी
चपळिा फक्त िुम्िीच दाखवू शकला असिा. सािहजकच र्ी खुनी म्िणून िुम्िालाच धरून
चाललो िोिो. संजूने त्या हखिकीिील िािाबद्दल सांहगिल्यानंिर र्ाझी खात्रीच पटली, की
हर्रासदारांचा खुन िुम्िीच के लेला आिे. आपण प्रथर् जेव्िा बंगल्याच्या दाराि भेटलो,
िेव्िा िुर्चं घड्याळ र्ी पाहिलं िोिं आहण िे अगदी र्ाधव हर्रासदारांसारखंच िोिं.
हशवाय काल रात्रीचा िुर्चा पेिरावदेखील हर्रासदारांसारखाच िोिा. त्यार्ुळे िे स्पष्टच
िोिं, की खुन िुम्िीच के लेला आिे. आिा िुम्िी सत्य कबूल करावं, िेच उत्तर्. "
सहचन खुपच भेदरलेला िोिा. त्याला दरदरून घार् फु टला िोिा. त्याच्या िोंिािून
शब्द फु टि नव्ििे. हववेकने हचिू न त्याला हवचारले, " िा र्ुलगा जे बोलिोय, िे खरं आिे
का?? बोल!! िू र्ारलंस बाबांना?? "
" नािी.. र्ी.. कशावरून..र्ी.. नािी.. "िो असंबद्ध बिबिला.
" िुझा गुन्िा बऱ्याबोलाने कबूल कर सहचन.. नािीिर र्ाझ्याकिे िुझ्याकिू न सत्य
वदवून घेण्याचे दुसरे िी र्ागव आिेि. " प्रधान सर आपल्या शटावच्या बाया वरिी सरकवि
म्िणाले. त्यांचा करिा आवाज ऐकू न सहचनचा उरलासुरला धीर संपला आहण िो र्टकन
खाली बसला.
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" िो.. िो.. र्ी.. र्ीच र्ारलंय त्यांना.. "िो थरथर कापि म्िणाला. िे ऐकिाच
हववेकची िळपायाची आग र्स्िकाि गेली आहण िो सहचनच्या क्रदशेने धावला.
" िू आपल्या वहिलांना र्ारलंस!! हनलवज्ज, िू र र्ाणसा!! िुला िुझ्या कृ त्याची हशिा
हर्ळे ल.. र्ी िुला सोिणार नािी.. "
त्याला सवाांनी र्ोठ्या कष्टाने र्ागे ओढले. त्याचा राग फारच अनावर झाला िोिा.
त्याला शांि करण्याि कािी हर्हनटे गेली. सहचनने आपला चेिरा िािांनी झाकू न घेिला.
त्याने खुन के लाय, यावर कोणाचाच हवश्वास बसि नव्ििा.
" शांि िो हववेक. त्याला हशिा िी िोणारच आिे. पण त्याआधी त्याने िे कृ त्य का
के ले, यार्ागचे कारण जाणून घेणे आवश्यक आिे." प्रधान सर म्िणाले, "सहचन, िू िे का
के लंस?? अशी कोणिी गोष्ट आिे, हजने िुला स्विःच्या वहिलांना ठार र्ारण्यास भाग
पािले?"
िो कािीच बोलला नािी. त्याला काय करावे, िे सुचिच नव्ििे.
"िे बघ. िुला बोलण्याची िी शेवटची संधी आिे. पोलीस आिा येिच असिील. िू
बोललास िर रठक, नािीिर िुझ्याकिू न जबरदस्िीने बोलवून घ्यावे लागेल. " प्रधान
म्िणाले.
" त्यांना र्ी नािी र्ारलं!! " अखेर सहचन बोलला, " त्यांच्या कारस्थानी
स्वभावानेच त्यांना र्ारलंय!! "
" म्िणजे?? काय म्िणायचंय काय िुला?? " हववेकने हवचारले.
" यािील फारशी कोणाला र्ाहििी नािीये. पण आर्चे बाबा नक्की काय िोिे, िे र्ी
चांगलाच जाणून आिे." सहचन म्िणाला, "त्यांनी धंद्याि इिका पैसा काय सरळर्ागावने
कर्हवला असेल असे िुम्िाला वाटिे??"
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"िुला म्िणायचंय.. की.. " र्िेश भीि भीि म्िणाले.
" िो. त्यांनीिी खूप गैरव्यविार के लेला आिे. िेिी नागेशच्या र्दिीने. "
" काय?? " हिथे उपहस्थि असलेल्या सवाांनाच धक्का बसला.
" िोय. " सहचन म्िणाला, " र्ला यािले कािीच ठाऊक नव्ििे ; कारण बरीच वषे
र्ी घराच्या बािेरच िोिो. र्ग इथे आल्यानंिर धंद्याि हववेकला थोिी थोिी र्दि करायला
लागलो. र्ला एक गोष्ट प्रकषावने जाणवली. िी म्िणजे बाबा आहण नागेशच्या िोणाऱ्या
सििच्या भेटीगाठी. आर्च्या ऑक्रफसर्ध्ये त्यांचं बऱ्याचदा रात्री उशीरापयांि बोलणं
चालायचं. र्ी आहण हववेक लवकर घरी यायचो. िे दोघे इिका वेळ काय बोलिाि, िे
पािण्यासाठी आम्िी दोघे एक क्रदवस कोणाच्यािी नकळि र्ागे थांबलो आहण त्यांचे बोलणे
ऐकले. िेव्िा आम्िाला खुपच धक्कादायक अशा गोष्टी सर्जल्या. धंद्याि फायदा
कर्वण्यासाठी गैर कार्े करण्यासाठी बाबांनी नागेशचा उपयोग करून घेिला िोिा आहण
आिा िो त्या बदल्याि आर्च्या प्रॉपटीर्धला हिस्सा र्ागि िोिा. बाबा त्याला राजी िोि
नव्ििे. िी घटना म्िणजे आर्च्यासाठी फार र्ोठा धक्का िोिा. बाबा पहिल्यापासूनच आर्चे
आदशव िोिे आहण िे असे कािी करिील, असा र्ी स्वप्नािसुद्धा हवचार के ला नव्ििा.
िेव्िापासून आर्चा बाबा आहण नागेश दोघांवरिी राग हनर्ावण झाला. हववेक िर भयंकर
हचिला िोिा ; पण त्याला बाबा फारच जवळचे असल्यार्ुळे िो शांि राहिला. आम्िी
कोणालाच कािी बोललो नािी.
आम्िी याि फार लि न घालिा आर्चे कार् सुरू ठे वले. पण दोन क्रदवसांपूवी र्ी
र्ाझ्या विीलांना नागेशला वचन देिाना ऐकले, की आर्च्या प्रॉपटीर्धला अधाव हिस्सा िे
त्याला देिील. िे ऐकू न र्ाझी संिापाने लािी लािी झाली. आम्िी धंदा सांभाळण्यासाठी
क्रदवसरात्र राबि िोिो आहण िा सवव आयिेच घेऊन खाणार िोिा. अखेर र्ी त्या दोघांचािी
काटा काढण्याचे ठरहवले. बाबा त्यांच्या पंच्याित्तरावा वाढक्रदवस झाल्यावर र्ृत्युपत्र ियार
करणार िोिे, म्िणजे कालच. रात्री बाबा आहण नागेशची वादावादी झाली नसून
र्ृत्यूपत्राबाबि चचाव झाली िोिी. िे र्ी ओळखले आहण कािी िोण्याआधीच बाबांचा खेळ
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संपहवला. त्यानंिर नागेश त्यांच्या खुनाच्या आरोपाि फसेल, अशी सगळी व्यवस्था करून
ठे वली. र्ला बाबांची सवय ठाऊक िोिी आहण र्ला खात्री िोिी, की िे कोणालािरी
पाळिीवर ठे वणार. थोिे हनरीिण करिाच र्ला खाली रस्त्यावर संजू उभा असल्याचे
ध्यानाि आले. आिा कार् आणखीनच अवघि झाले िोिे. पण र्ी एकदा ठरवले की ठरवले.
त्यार्ुळे र्ी व्यवहस्थि बेि आखून बाबांचा खुन के ला आहण नागेशलादेखील अिकहवले.
र्ाझा िाव सफल झालाय, असे र्ला कािी वेळापुवीपयांि वाटि िोिे. पण प्रधान
सर आहण अल्फाच्या इथे असलेल्या उपहस्थिीकिे र्ी कानािोळा के ला आहण इथेच र्ाझी
सवावि र्ोठी चूक झाली. िुम्िी इिटया खोलवर जाऊन हवचार कराल, असे र्ला कधीच
वाटले नव्ििे. िुम्िी खरे च ग्रेट आिाि!! िुर्च्या चािुयावला आहण शोधकायावला दाद द्यावी
िेवढी थोिीच आिे. र्ला र्ान्य आिे की र्ी गुन्िा के लाय. पण िे आपल्यासाठीच िोिे,
हववेक. र्ी िी संपत्ती त्या दुष्टाच्या िािी लागू देणार नव्ििो. त्यासाठी िे करणे आवश्यक
िोिे. आहण िे र्ी के ले. र्ला जे बोलायचे िोिे, िे आिा बोलून झाले आिे. आिा िुम्िाला जे
योग्य वाटेल िे करा. "
" हशिा िर िुला िोणारच. िू स्विःला न्यायव्यवस्थेच्या वरचे सर्जलेस आहण
न्याय करायला हनघालास. पण शेवटी गुन्िा िो गुन्िाच. आिा िुझा न्याय न्यायालयािच
िोईल. घेऊन जा त्याला!! " प्रधान सर ओरिले. बंगल्याच्या बािेर थांबलेले पोलीस आि
आले आहण सहचनला घेऊन गेल.े हववेकने िािपाय गाळले आहण िो अश्रू ढाळू लागला.
र्िेशने त्याला सावरले.
" रिू नकोस. आिा सगळी जबाबदारी िुम्िा दोघांवर आिे. " प्रधान सर त्या
दोघांना म्िणाले, " इथून पुढे नीट रिा आहण चांगल्या र्ागावने धंदा चालवा. जी चूक िुर्च्या
वहिलांनी के ली, िी िुम्िी करू नका. त्याि िुर्चंच भलं आिे. "
त्या दोघांनी र्ान िोलावली.
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" चला. आिा हनघण्याची वेळ झाली. सवाांनी गेलं िरी िरकि नािी. " प्रधान सर
म्िणाले.
*
संध्याकाळी उहशरा आम्िी परि सांगलीला जायला हनघालो. बराच वेळ कोणीच
कािी बोलि नव्ििे. र्ाझा वीकें ि इिका सनसनाटी िोईल, अशी र्ी कल्पनाच के ली नव्ििी.
र्ी कालपासूनचे सगळे प्रसंग र्नाि घोळवि राहिलो. अल्फा गािीिून बािेर पािि िोिा
आहण प्रधान सरिी कसल्यािरी हवचारांि र्ग्न िोिे.
"र्ाधवने असे कािी के ले असेल, असे वाटले नव्ििे. " अखेर प्रधान सरच बोलले, "
िो र्ाझा फार जुना हर्त्र िोिा आहण आम्िी एकर्ेकांना चांगले ओळखि िोिो. पण िो पैसे
हर्ळहवण्यासाठी वाईट र्ागाांचा अवलंब करि िोिा, िे र्ला ठाऊक नव्ििे. कािी कािी वेळा
र्ाणसे वरून क्रदसिाि िशी आिून असि नािीि, िेच खरे ..!! "
" खरं य. " अल्फा म्िणाला. पुन्िा दोन हर्हनटे शांििा, आहण एकदर्च अल्फाला
आठवले, " सर, आपली पैज?? या सगळ्या गोंधळाि आपण त्याबद्दल हवसरूनच गेलो!! "
" अरे िो, खरं च की!! " प्रधान सर हस्र्ििास्य करीि म्िणाले, " आपले पंच िर
इथेच बसलेि. आहण पैज कोणी चजकली आिे, िे फक्त त्यांनाच ठाऊक आिे. "
त्या दोघांनीिी र्ाझ्याकिे पाहिले.
" त्याला कशाला हवचारायला िवंय. पैज र्ीच चजकलेली आिे. त्याला पहिला र्ेसेज
र्ाझाच गेला िोिा. हवचारा ना त्याला. िो सोबिच िोिा र्ाझ्या. " अल्फा रुबाबाि
म्िणाला. र्ी प्रधान सरांकिे पाहिले. आम्िा दोघांनािी एकदर्च िसू फु टले. अल्फा कािीच
न कळू न आर्च्याकिे पाहू लागला.
" काय चाललंय िुर्चं? का िसिाय िुम्िी?? "
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र्ी र्ाझ्या र्ोबाईलचा र्ेसेज बॉटस उघिू न अल्फाला दाखहवला. त्याि प्रधान
सरांचा र्ेसेज अल्फाच्या बराच वेळ आधी आलेला त्याला क्रदसला. िे पाहून अल्फा एकदर्
खट्टू झाला.
" म्िणजे.. यावेळी पण.. "
" यावेळीपण र्ीच चजकलो. " प्रधान सरांनी त्याचे वाटय पूणव के ले. आम्िी िसू
लागलो.
" र्ला प्रधान सरांचा र्ेसेज आपण संजूला भेटायला हनघालो िोिो, िेव्िाच आला
िोिा. पण र्ी िो जेव्िा िू र्ेसेज के लास, िेव्िाच पाहिला. र्ला िेव्िाच खुनी कोण आिे, िे
कळाले आहण पैज कोणी चजकली आिे, िेिी कळाले. पण र्ी र्ुद्दार्च कािी बोललो नािी.
िुझ्या आनंदावर हवरजण नको म्िणून म्िटलं थोिा वेळ राहुदे खुष. नंिर सांगू खरं काय िे. "
र्ी म्िणालो.
" बरं बरं .. असूद.े . " अल्फा म्िणाला, " एवढं िसण्यासारखं काय आिे त्याि? िुम्िी
िर र्ाझ्यापेिा र्ोठे आिाि. अनुभवी आिाि. िुम्िी चजकणारच की.. "
" वा रे वा!! पैज लावण्याच्या वेळी िर असं कािी सुचलं नािी!! आहण िरल्यावर र्ी
एकदर् र्ोठा झालो का!! " प्रधान सर िोळा र्ारि म्िणाले, " लिाि ठे व अल्फा, 'बाप बाप
िोिा िै'!! "
***

सर्ाप्त
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धन्यवाद
र्ाझं िे दुसरं पुस्िकसुद्धा शेवटपयांि वाचलंि ना िुम्िी!
र्ाझं पहिलं पुस्िक आविलं िुम्िाला. र्ला आलेल्या र्ेल्स आहण फ़ोन यांनी र्ी
अिरशः न्िाऊन हनघालो. र्ाझा उत्साि दुप्पट झाला. आत्र्हवश्वास वाढला. आहण
र्ाझ्याबरोबरच अल्फ़ाचा उत्सािसुद्धा वाढला. आिा िो सपाटू न कार्ाला लागला आिे.
आिा या वेळी देखावा आहण अंगठी या कथा कशा वाटल्या? आधी हिटेहटटव्ि अल्फासोबि
िुम्िीिी रत्नजहिि खंहजराचा पाठलाग करण्याचे थ्रील अनुभवले असेल. आिा यावेळी िुम्िी
हर्रासदारांच्या बंगल्यािला थरार अनुभवला का? जर िुम्िाला िी कथा आविली असेल,
िर र्ला नक्की कळवा. र्ाझा फोन नं. 8983234042. िुम्िी र्ला व्िॉट्सअॅपवर भेटू
शकिा, फे सबुकवर शोधू शकिा ककवा र्ला sourabhwagale@yahoo.com वर
र्ेलदेखील करू शकिा. र्ी आपला हर्त्र अल्फाच्या आणखी नवीन नवीन करार्िी
हलिीण्याचा नक्की प्रयत्न करे न. फक्त िुर्चा feedback द्यायला र्ात्र हवसरू नका. िुर्च्या
सूचनासुद्धा र्ला अत्यंि र्ोलाच्या असिील.
लवकरच भेट िोईल, अशी अपेिा.
-सौरभ वागळे

सौरभ वागळे िा ई साहित्यचे नवीन दर्ाचा लेखक. सांगलीच्या वालचंद कॉलेज ऑफ
इं हजहनअररगर्ध्ये B.Tech. Mechanical stream र्धून नुकिाच हशकू न बािेर पिलेला.
त्याच्या पुस्िकाबद्दल आपलं प्रांजळ स्पष्ट र्ि आपण कळवावं िी हवनंिी.
-प्रकाशक
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हर्त्रिो , सिजासिजी फ़ु कट कािीच हर्ळि नािी. न आरोग्य न धन न संपदा. कािीिी
हर्ळवायचं िर संघषव आहण श्रर् करावेच लागिाि. “गोलर्ाल” करून, र्ेकओव्िर सवव कािी
हर्ळविा येिं असा गैरसर्ज र्ाध्यर्ांद्वारे सववत्र पसरवला जाि आिे. झटपट श्रीर्ंिी, आठ क्रदवसांि
गोरे पणा, र्हिन्याभराि लांबसिक के स, एक िनुर्ान यंत्र गळ्याि बाधले की आजारांपासून र्ुक्ती
अशा जाहिरािी र्ाथी र्ारल्या जाि आिेि. अशा वेळी पुस्िकं वाचून र्ाणूस “जहर्नीवर” येिो.
फ़ु कट कािीच हर्ळि नसिं. प्रत्येक गोष्टीसाठी कु णाला न कु णाला कष्ट पििाि. कधी आपल्याला,
कधी आपल्या आईविलांना, गुरूंना, िर कधी सर्ाजािील इिरांना.
ई साहित्य प्रहिष्ठानची पुस्िकं हवनार्ूल्य हर्ळिाि. पण िी हलहिण्यासाठी लेखकांचे कष्ट
व बुद्धी लागलेले असिाि. आहण या एके का पुस्िकाची ककर्ि म्िणुन लेखक िजारो लाखो रुपये
हर्ळवू शकिाि. पण र्राठी वाचकांना हवनार्ूल्य पुस्िकं हर्ळावी, व र्राठीि वाचन संस्कृ िी
वाढावी म्िणून असंख्य लोक प्रयत्न करीि आिेि. या प्रयत्नांि ई साहित्य प्रहिष्ठान व िे सवव लेखक
सिभागी आिेि. आपण या अहभयानाि सिभागी झालाि का?
आपण ई साहित्य प्रहिष्ठानचे VIP सभासद झालाि का?
VIP सभासद बनणं अगदी सोप्पं आिे.
आपल्या ओळखीच्या दिा र्राठी लोकांचे र्ेल आय िी कळवा आहण बना VIP सभासद.
एका दर्ाि िीन कार्ं.
1. पहिलं म्िणजे िुम्िी VIP सभासद बनिा. िुम्िाला ई साहित्य प्रहिष्ठानचं पुस्िक ई
र्ेलवर सवावि आधी हर्ळिं. त्यांच्या कायविर्ाचं आर्ंत्रण हर्ळिं. त्यांच्या योजनांची र्ाहििी
हर्ळिे. त्यांच्या कार्ाि स्विः सिभागी िोण्याची संधी हर्ळिे.
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2. जया दिा ककवा अहधक हर्त्रांना िुर्च्यार्ुळे फ़्री पुस्िकं हर्ळिाि िे खुश िोिाि.
त्यांना त्यांच्या आविीची पुस्िकं हर्ळाली की िे इिर लोकांना िुर्च्याबद्दल सांगिाि. त्यांच्यासाठी
िुम्िी म्िणजेच ई साहित्यचे प्रहिहनधी बनिा.
3. यािून िुम्िी र्राठी भाषेच्या संवधवनाला अर्ूल्य असा िािभार लाविा. आर्चा
उद्देश आिे र्राठीिल्या सिा कोटी सािरांना वाचक बनवणं. आहण िे लक्ष्य साध्य करणं िे के वळ
आहण के वळ र्राठी लोकांना त्यांच्या भाषेवर असलेल्या प्रेर्ािूनच शटय आिे. आपल्या भाषेचं
राजय व्िावं म्िणून १०६ हुिात्र्े झाले. आपल्या भाषेनं राजा व्िावं म्िणून आपण एक दिा-वीस ई
र्ेल आयिी देणारच ना! वाचनाची आवि असो वा नसो. फ़क्त र्राठी सािर अशा दिा लोकांचे ई
र्ेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवि आपोआप लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच
दाखवू.
आिे ना : एक दर् : िीन कार्ं.

संपकव साधा : esahity@gmail.com

िी सेवा पूणवपणे हनःशुल्क आिे. त्यार्ुळे आपले हर्त्र आपल्यावर खुश िोिील. हशवाय
आम्िी िी खात्री देिो की या ई र्ेल्सचा वापर फ़क्त आहण फ़क्त र्राठी साहित्य पाठवण्यासाठीच
के ला जाईल. इिर कसल्यािी जाहिरािी पाठवून त्यांना त्रास क्रदला जाणार नािी. िेव्िा लवकराि
लवकर आपल्या र्ाहििीिल्या दिा ककवा अहधक र्राठी सािरांचे ई र्ेल पत्ते आम्िाला द्या.
अहधक

र्ाहििीसाठी,

आम्िी

कोण

िे

जाणून

घेण्यासाठी

एकदािरी

www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या.
आपल्या पत्राची वाट पिाि आिोि.

धन्यवाद

आपले नम्र
टीर् ई साहित्य प्रहिष्ठान
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