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जनु्या घराच ेगढू  

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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डिटेडटटव्ह अल्फा 

   भाग -  3 

 

          

जुन्या घराचे गूढ 

 

सौरभ वागळे 

 

 

 

 

 

 

ई साडहत्य प्रडिष्ठान 
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डिटेडटटव्ह अल्फ़ा 

जनु्या घराच ेगढू (रहस्यकथा) 

लेखक  : सौरभ वागळे 

'डनसगग' प्लाझा, साांगलीवािी, 

साांगली.  

फोन : 8983234042 

ईमेल : sourabhwagale@yahoo. Com 

या पुस्िकािील लेखनाचे सवग हक्क लेखकाकि े सुरडिि असून पुस्िकाचे ककवा त्यािील 

अांशाचे पुनमुगद्रण वा नाट्य, डचत्रपट ककवा इिर रुपाांिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी 

परवानगी घेणे आवश्यक आह.े  िसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई होऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available for any literary, 

dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of 

such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without registration. Infringement 

of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts. 

 

प्रकाशक : ई साडहत्य प्रडिष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रकाशन : ३ जून २०१८ 

 

©esahity Pratishthan®2018 

डवनामूल्य डविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरविग करू शकिा.   

• ह ेई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यडिररक्त कोणिाही वापर करण्यापुवी 

ई-साडहत्य प्रडिष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े   
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प्रस्िावना 

लहानपणी एखाद्या डमत्राशी मस्ि गट्टी जमावी आडण काही ददवसाांनी िो 

डमत्र शाळाच सोिून जावा, अशी काहीशी डस्थिी माझी गेली दोन वर्षे झाली होिी.. 

आडण मला वाटिां अल्फाच्या वाचकाांचीही िीच पररडस्थिी असेल. कारण अल्फाचे 

पडहले दोन भाग प्रकाडशि झाल्यानांिर दोन वर्षे मला अल्फाचे कारनामे वेळेअभावी 

डलडहिा आले नाहीि आडण पयागयाने वाचकाांना िे वाचिाही आले नाहीि. पण 

लेखनाची साद आडण वाचकाांचा प्रडिसाद याांनी मला पुन्हा लेखणी हािाि घेण ेभाग 

पािले आडण मी अल्फाचा डिसरा भाग डलहायला घेिला.  

मागील भागाांप्रमाणे याही भागाि अल्फाने आपल्या अफलािून 

िकग शास्त्राने कुिूहलजनक वाटणाऱ्या प्रकरणाांचा मोठ्या हुशारीने छिा लावला आह.े 

वाचकाांना अल्फाचे नवे अॅिव्हेंचसग नक्की आवििील, अशी मला खात्री आह.े 'अल्फा 

डसरीज' पुढे नेण्यामध्ये सवागि मोठा वाटा हा वाचकाांचाच आह.े केवळ महाराष्ट्र 

आडण भारिच नव्ह,े िर जगाच्या पाठीवर डवडवध रठकाणी असलेल्या मराठी 

वाचकाांच्या प्रडिदिया म्हणजे माझा डलखाणाचा 'ड्रायव्व्हग फोसग'च आह,े असे मला 

वाटिे. त्यामुळे त्याांचे सवगप्रथम मी आभार मानिो. त्यानांिर अथागिच, ईसाडहत्य 

रटम, जी नेहमीच अल्फा आडण वाचक याांच्यािला दवुा बनि आली आह,े त्याांनी 

यावेळीही अल्फाला वाचकाांपयंि यशस्वीपणे पोहोचवले त्याबद्दल मी त्याांचा ऋणी 

आह.े  

डिटेडटटव्ह अल्फाची डसरीज सुरू राहील आडण आपली मैत्रीही.. . !! 

मनःपूवगक धन्यवाद!! 

सौरभ वागळे 



  डिटेडटटव्ह अल्फा 

6 
 

 

 

 

  

 

ई साडहत्य वरील कादांबऱ्या 

खूप आविल्या... भयकथा 

िसेच पाठलाग, शेवटचा 

सािीदार, कामशेि िसेच 

इडिहासावरील पुस्िके, 

फदकरा, गुलामडगरी.... 

डवशेर्ष म्हणजे डिटेडटटव्ह अल्फा डसररज हे इिके 

आविले की रात्री 2 वाजेला फोन करून लेखकाचे 

अडभनांदन केले िसेच त्याच्या पुढच्या भागाची 

आिुरिेने वाट बघिोय ह ेदखेील साांडगिलां.... 

-खासदार उदयन राजे भोसले 

सातारा 
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Wholeheartedly dedicated to 

 

My MOM & DAD 
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अल्फाचे पडहल ेदोन भाग वाचल ेनाहीि?? खालील व्लटस िुम्हाला ि ेिाऊनलोि करण्यास मदि करिील - 

 

डिटेडटटव्ह अल्फा भाग -  1 : रत्नजडिि खांडजराचे रहस्य  

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

डिटेडटटव्ह अल्फा भाग -  2: 'देखावा' 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/detective_alpha_2_saurabh_wagle. pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/detective_alpha_saurabh_wagale.%20pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/detective_alpha_2_saurabh_wagle.%20pdf
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जनु्या घराच ेगढू   



  डिटेडटटव्ह अल्फा 

10 
 

 

 

 

1.  

 

 

जानेवारीचा पडहला आठविा सुरू झाला आडण िीन िारखेच्या सकाळी 

मी मडहन्याभराच्या डहवाळी सुट्टीनांिर पुन्हा रूमवर परिलो. सकाळचे आठ 

वाजायला आले होिे. सूयग वरिी आला असला िरी वािावरणाि बोचरी थांिी होिी 

आडण मला कधी एकदा रुममध्ये जाऊन अांगाभोविी ब्लँकेट लपेटून बसिोय असां 

झालां होिां. आजपासून आमचां कॉलेज सुरू होणार होिां. एवढ्या लाांबलचक सुट्टीनांिर 

मला कॉलेजला जायचां डजवावरच आलां होिां. म्हणून मी माझा घराचा मुक्काम शटय 

होईल िेवढा लाांबवला आडण कॉलेज सुरू होण्याच्या सकाळी रूमवर अविरलो. 

डजन्याच्या पायऱ्या चढिाना मी रूममधील दशृ्य कसे असेल, याचा अांदाज 

बाांधण्याचा प्रयत्न केला. सवगत्र धुळीचे साम्राज्य झालेले असणार होिे. रूममध्य े

प्रवेशल्यानांिर जळमटां वगैरे िोटयाि पिली नाहीि म्हणजे डमळवली, असा मी 

डवचार केला. कागदाचे बोळे कचरापेटी सोिून सवगत्र पसरलेले असणार होिे. 

रूममध्ये कुबट वास सुटलेला असणार होिा. दाराच्या समोर बेिवर डवस्कटलेली 
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बेिसीट आडण त्यावर अस्िाव्यस्ि पिलेलां ब्लँकेट ददसणार होिां. आडण, पलीकिच्या 

खुचीवर पाय लाांब करून बसून वरिी शून्याि पाहणारा माझा डजवलग रूममेट 

अल्फा माझ्या दषृ्टीस पिणार होिा.  

मी दार ढकललां आडण रूममधील दशृ्य पाहून चदकिच झालो!!  

रूम कधी नव्हिी इिकी चकाचक वाटि होिी. सवग जागच्या जागी अगदी 

व्यवडस्थि रचून ठेवले होिे. धुळीचा कुठे लवलेशही नव्हिा. सवग झािून पुसून साफ 

केलेले ददसि होिे. कचराकुां िी जागच्या जागी होिी आडण त्यािला कचराही 

जागच्या जागी होिा. बेिवरिी बेिसीट नीटनेटकी अांथरली होिी. रूममधील खुची 

टेबलापाशी ओढून घेिली होिी आडण त्यावर महाशय डवराजमान होिे. खूप 

ददवसाांनी अल्फाला पाहून मला बरे वाटले. त्याचा टेबलाशेजारी बसून काहीिरी 

वेगळाच उद्योग चालला होिा.  

टेबलावरिी इस्त्री बटण सुरू करून उभी करून ठेवली होिी. शेजारीच 

एक मेणबत्ती पेटि होिी. त्याच्या बाजूला एक अगरबत्ती रोवून ठेवली होिी. 

टेबलावर काळ्या रांगाची चादर पसरून ठेवली होिी. त्या लगिच्या खुचीि अल्फा 

बसला होिा. अांगावर स्वेटर आडण त्यावरिी शाल लपेटली होिी. हािाि नेहमीचे 

बॉलपेन होिे. समोर एक पुस्िक उघिले होिे आडण एका कच्च्या कागदावर िो 

कसलीिरी आकिेमोि करि होिा. त्याचा हा पसारा पाहून मी चाटच पिलो आडण 

दरवाजािच डमडनटभर उभा राहून िे दशृ्य पहाि राडहलो.  
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“य े ना रे आि. की माझ्या आमांत्रणाची वाट पाहिोयस??” अल्फाने 

माझ्याकिे न पाहिाच म्हटले.  

“नाही. कुठल्या भलत्याच रूममध्ये आलोय अशी शांका आली म्हणून 

थबकलो.” मी सँिल काढून ठेवि म्हणालो.  

“माडहिीये मला, माझी खोली एवढी स्वच्छ असलेली पहायची सवय 

नाही िुला. पण कधीकधी उन्हािही पाऊस पििोच की.. िसांही मला फार काही 

करायचां नव्हिां. फक्त दोन चार वस्िू उचलून रठकठाक ददसिील अशा लावायच्या 

होत्या. लहर आली आडण करून टाकलां मग.” 

“अशी लहर रोज का बरां येि नाही?? आडण ह ेसगळां काय माांिून ठेवलां 

आहसे?? प्लँचेट वगैरे करि नाहीयेस ना सकाळ सकाळी?? मेणबत्ती पेटवून..” 

“छे छे.. भुिा-डबिावर माझा काही डवश्वास नाही. आडण आपल्याला 

छळणारी भुिां काय कमी आहिे? पेपरला शून्य माकग  देणाऱ्या कॉलेजच्या 

मास्िरापासून रूमच्या भाड्यासाठी टुमण ेलावणाऱ्या  घरमालकापयंि भुिांच भिुां 

आहिे सगळीकिे. त्यामुळे मेणबत्त्या पेटवून आणखी भुिे बोलाडवण्याइिका हौशी 

नाहीये मी.” 

“मग हा पसारा कसला म्हणायचा?? आडण बरां, या मेणबत्त्या, काळी 

चादर या सवांपेिा जास्ि डवडचत्र म्हणज ेिुझ्यासमोर उघिलेलां पुस्िक आडण िुझ्या 

हािािलां पेन ददसिांय मला. आिा कृपया िू अभ्यास करायला बसला आहसे असां 

साांगू नकोस. मला िे मुळीच झेपणार नाही.” 
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अल्फा हसला.  

“खरा डमत्र शोभिोस बघ प्रभू. डहवाळ्याच्या एका थांिगार सकाळी, सवगत्र 

झोपेचे वािावरण असिाना अल्फासारखा माणूस पुस्िक घेऊन अभ्यासाला बसणे 

शटय नाही, याबद्दल इिकी खात्री आह ेिुला??” त्याने त्याच्या समोरचे पुस्िक मला 

दाखडवले.  

“अॅप्टीटू्यि??” मी आश्चयागने डवचारले, “ बुद्धीमत्ता चाचणीची पुस्िके 

सोिवायला लागलायस का िू आिा??” 

“हो. िू नव्हिास िेव्हा हचे केलांय मी मडहनाभर.” अल्फा म्हणाला, “बघ 

ना. रुममध्ये कोणी नसल्यामुळे माझां िोंि बांद पिलां. त्यामुळे बोलण्यासाठी करावी 

लागणारी डवचाराची प्रदिया बांद पिली. अभ्यास नसल्यामुळे हािाचां आडण 

िोळ्याांचां काम कमी झालां. त्यामुळे मेंदचूी गिी आणखीच मांद झाली. त्यािच 

िोटयाला िाण येईल अशी कोणिी केसही डमळाली नाही बरेच ददवस. त्यामुळे 

आणखीनच ससु्िी. िुला माडहिीये का प्रभू, मेंद ू डवचार कसा करिो?? मेंदमूध्य े

न्यूरॉन्स नावाचे घटक असिाि जे माडहिी वाहून नेण्याचे काम करिाि. जेव्हा 

डवचार करण्याची प्रदिया होिे, िेव्हा िे डवडशष्ट प्रकारच्या लहरी उत्सर्जजि करिाि. 

त्याांना 'स्पाईटस' असे म्हणिाि. या लहरींची एकमेकाांशी अन्योन्यदिया होऊन 

त्यािून जे आऊटपुट डनघिां, िे म्हणज े आपले डवचार. आिा माझ्या मेंदलूा काम 

असलां, िरच ह े न्यूरॉन्सही काम करिील ना. मी काहीच न करिा नुसिा बसून 

राडहलो असिो, िर माझ्या न्युरॉन्सची लहरी उत्सर्जजि करण्याची िमिाच नाहीशी 
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होईल, अशी मला डभिी वाटिे. त्यामुळे मी स्विःला नेहमी कशाि ना कशाििरी 

गुांिवून ठेवण्याचा प्रयत्न करिो. ह े बुद्धीमत्तेचे प्रश्न म्हणज े मेंदलूा खुराक. मला ह े

सोिवायला जाम आवििां. डवचार करण्याचे नवे मागग डमळिाि. सो हा सगळा 

पसारा. आडण या इस्त्री, मेणबत्तीबद्दल बोलशील, िर ह ेफक्त मी रुममध्ये उबदार 

वािावरण बनडवण्यासाठी केलेले खटाटोप आहिे. थांिीमुळे अांगाबरोबरच माझी 

डवचार करण्याची प्रदियादेखील गोठून जािे बुवा. मी िर इथे शेकोटीच ियार 

करायची म्हणि होिो, पण म्हटलां, िुला डवचारल्याडशवाय रुममध्ये अशी 

पेटवापेटवी करणां योग्य नाही. बरां, िे उघिलेलां दार लावशील, िर बरां होईल. 

माझा मेंद ूथांिीने पुन्हा बांद पिायला लागलाय.” 

अल्फाची लाांबलचक 'आकाशवाणी' बांद राहण्यासाठी दरवाजा उघिाच 

ठेवावा असा डवचार माझ्या मनाि आला. पण बाहरे खरांच खूप थांिी होिी. त्यामुळे 

मी दरवाजा लावून घेिला. माझे सामान आिमधल्या खोलीि व्यवडस्थि लावून 

ददले. गरम पाण्याने हाि पाय िोंि धुिले (आमच्या रुममध्ये इलेटरीक डहटर होिा). 

रूममध्ये थांिी होिीच. त्यामुळे मी उबदार वािावरण डनमागण करण्याचा 

केडवलवाणा प्रयत्न करणाऱ्या अल्फाजवळ जाऊन बसलो.  

“मग? सुट्टी कशी गेली? फेसबुकवर असायचास लेका ददवसभर आडण 

मला एकपण मेसेज करावासा वाटला नाही? पोरगी डबरगी पटवली नाहीयेस ना 

सुट्टीि??” मी खाली बसिाच अल्फा माझ्यावर खेकसला.  
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“छे रे.. माझ्यासारख्या चपटगांजूला कोण पोरगी पटणार!!” मी हसून 

उद् गारलो, “ मी असांच काहीिरी सचग करायला इांटरनेट वापरायचो. फेसबुक नव्हिो 

वापरि फार.” 

“अच्छा.” अल्फा मेणबत्तीजवळ आपले िळवे नेि म्हणाला, “ मी जामच 

बोअर झालो बुवा. पडहले काही ददवस झोपून काढले. पण माझ्या मेंदचूी डनडरियिा 

हळूहळू मला जाणवायला लागली. मग मी वाघमारे सराांच्या ऑदफसला खेटे 

घालण्यास सुरुवाि केली. काही नवीन केसेस डमळिील, काहीिरी इांटरेव्स्टग 

पहायला डमळेल अशी माझी अपेिा होिी. पण त्याांनी मला हाकलूनच लावलां 

जवळपास. कुठल्यािरी महत्त्वाच्या कामाि मी गुांिलेलो आहे आडण मला सध्या 

िुझ्यासाठी अडजबाि वेळ नाहीये असां साांगून दरवेळी घालवून ददलां. मग िर मोठाच 

पेचप्रसांग माझ्यासमोर डनमागण झाला. शेवटी िुझ्याच कपाटािलां अॅप्टीटू्यिचां पुस्िक 

काढून बसलो उघिून!!” 

“म्हणजे एकूणच िुझी सुट्टी खराब गेली म्हण..” मी सहानुभूिीपर 

आवाजाि म्हणालो. अल्फा नुसिा हसला. मी पुन्हा एकदा अल्फाच्या सगळ्या 

पसाऱ्याकिे पाडहले.  

“मला खरोखरीच आपण प्लँचेट करिोय असां वाटायला लागलांय.” मी 

म्हणालो, “ सुट्टीि वेळ जावा म्हणून िू हा उद्योग का नाही केलास? मस्िपैकी 

डपशाच्चां मांिळी आली असिी िुझ्या सोबिीला.” 
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“िू लवकर आला नसिास िर मी िेही केलां असिां. पण आिा त्याची गरज 

नाहीये.” अल्फा म्हणाला, “कारण एक जख्ख म्हािारी आत्ता इकिे येऊन आपल्याला 

समि भुिाांची भेट घालण्यास घेऊन जाणारे असां मला वाटिांय.”  

मी िे ऐकून नुसिाच 'आ' वासला. अल्फा माझ्याकिे पाहून िोळे 

डमचकावि हसला. आमचां ह ेसांभार्षण होिां न होिां, िोच आमच्या रूमच्या दारावर 

थाप पिली. अल्फा एकदमच घाईने उठला.”चला. हा पसारा आवरायला हवा.” 

मी त्याला िे सगळां उचलून ठेवण्यास मदि केली. आमची रूम पुन्हा 

पडहल्यासारखी झाल्यावर मी रूमचे दार उघिले.  

बाहरे एक सत्तरीि असणारी एक वृद्ध मडहला उभी होिी. डिचे केस लाांब 

आडण पाांढरे होिे. नाकावर जाि व्भगाचा चश्मा आडण त्यामागून बारीक होणारे 

िोळे माझ्याकिेच रोखून पाहि होिे. कानाांवर, त्या कानाांच्या मानाने थोिा जास्िच 

आकार असणारे श्रवणयांत्र बसवले होिे. अांगावर एक जुनाट वाटणारी नऊवारी 

नेसली होिी. हािाि कधीकाळी वरिी रांगीि असलेली, पण आिा रांग उिालेली 

लाकिी काठी होिी.  

“अलका नावाची कोणी इथे राहिे का?” त्याांनी चश्मा सावरि आपल्या 

कापऱ्या आवाजाि डवचारले, “ मला इन्स्पेटटर वाघमारे साहबेाांनी पाठवलांय.” 

“या पाटीलबाई, िुमचीच वाट पहाि होिो आम्ही.”अल्फा आिूनच 

म्हणाला, “ आडण िे अलका नाही, अल्फा म्हणाले असावेि.” 
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“बरोबर रठकाणी पोचलेय का मी? मला काही ददसि नाही बाई नीट. िू 

कोण आहसे बाजूला हो पाहू..” त्याांनी मला जवळपास ढकललांच, “ कुठे आह ेअलका 

ही?” 

“इकिे.” मी म्हणालो , “ आडण त्याचां नाव अलका नाही.. . अल्फा आह.े” 

“िुझां नाव अलका आह?े” त्याांनी अल्फाकिे पहाि डवचारले, “ अगांबाई 

मला वाटलां अलका म्हणजे मुलगीच आहे. काय नव्हचे!! आजकाल मुलाांची नावांपण 

अलका वगैरे ठेवायला लागलेि होय! बरां असो अलका, मला साांगायचां ह ेहोिां की 

मला वाघमारेंनी पाठवलांय.” 

हा 'अलका' चा जप ऐकून अल्फा जरा वैिागलाच.  

“हो ठाऊक आह ेमला. त्याांचा मेसेज आला होिा िुम्ही येणार म्हणून.”िो 

म्हणाला, “ आडण मला माझां पुन्हा बारसां व्हावां अशी मुळीच इच्छा नाही. माझां नाव 

'अल्फा' आह,े 'अलका' नव्ह!े!” 

“बरां बाबा. जे काही असेल िे.” त्याांनी माझ्या खुचीवर बसकण मारली. 

मग माझ्याकिे पाहून त्या म्हणाल्या, “ पाणी दिेोस का रे पोरा थोिांसां?” 

मी त्याांना पाणी ददलां. अल्फाने डवचारलां, “ येिाना काही त्रास नाही ना 

झाला?” 

“काय म्हणालास?” त्याांनी त्याांचां श्रवणयांत्र व्यवडस्थि बसडवण्याचा प्रयत्न 

केला. त्याांना बहुधा कमी ऐकू येि असावां.  
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“मी म्हटलां, येिाना काही त्रास नाही ना झाला?” अल्फाने आवाज वाढवून 

डवचारलां.  

 “नाही नाही. चालायला - दफरायला िशी मी दणकट आह.े पण ऐकू थोिां 

कमी येिां आडण िोळ्याांचां पण ऑपरेशन झालां होिां चार वर्षांमागां. त्यामुळे ददसिां 

पण थोिां कमीच.” त्या म्हणाल्या, “ मी माझी अिचण घेऊन सकाळी सकाळी 

पोलीस स्टेशनला आले होिे. पण डिथल्या साहबे लोकाांना माझां गाऱ्हाणां ऐकायला 

कुठला आलाय वेळ. मग त्याांनी मला इकिे पाठवून ददलां. िुम्ही मात्र त्याांच्यासारखां 

करू नका. मला जे वाटिांय िे िुम्हाला साांगिे. िुम्हाला वाटेल की ही म्हािारी बाई 

आह.े डहचां वय झाल्यामुळे ही काहीिरी बरळि असणार. फार गांभीरपणे घ्यायला 

नको. पण मला माडहिीये मला कशा प्रकारचा अनुभव येिोय. जरी मी म्हािारी 

असले आडण इिर िरण्या लोकाांसारखां मला काही कळि नसलां, िरी मी वेिी 

नाहीये. नजर आडण कान कमकुवि झाले असले िरी अजून काम करिाहिे. त्यामुळे 

माझ्यावर िुम्ही डवश्वास ठेवावा, असां मला वाटिां. कारण मला जे वाटिां िे खरां 

असेल िर काय साांगावां, एखादां मोठां  सांकट कोसळण्याची शटयिा आह.े” 

“ हां..” आपले हाि एकमेकाांवर चोळि अल्फा उद्गारला. बऱ्याच ददवसाांनी 

कोणीिरी मदि मागण्यासाठी आलांय, ह े पाहून त्याला झालेला आनांद त्याच्या 

चेहऱ्यावर ददसि होिा, “ साांगा िुमची कथा.” आजीबाईंनी साांगण्यास सुरूवाि 

केली,  
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“माझे नाव कमला पाटील. वय वर्षे एकोणसत्तर. माझे लग्न परशुराम 

पाटील याांच्याशी झाले त्याला आिा चोपन्न वर्षे झाली. सासरचां गाव अजुगनवाि. 

डमरजेच्या पुढे नरसोबाच्या वािीला जािाना नदी ओलाांिल्यानांिर एक छोटेसेच 

गाव आह ेिे म्हणजे अजुगनवाि. िेव्हापासून आजिागायि मी त्याच गावाि राडहल े

आह.े माझे धनी गावचे पाटील होिे आडण गावाि त्याांना चाांगला मान होिा. 

आम्हाला एकच मुलगा होिा. िो िरणािाठा असिाना अपघािाि गेला. त्याला 

आिा जवळपास पांधरा वर्षे झाली. िेव्हापासून आम्ही दोघेच आमच्या गावािल्या 

घराि ददवस काढि होिो.  ह्ाांचे साधारण िीन वर्षांपूवी वृद्धापकाळाने डनधन 

झाले. गेली िीन वर्षे मी एकटीच त्या बांगलीि राहिेय. एकटेपणा खूप खायला 

उठिो पण काही इलाज नाही. परमेश्वराचे बोलावणे येईपयंि इथे राहणे भाग आह.े 

गेली िीन वर्षे मी एकटी रहाि असूनही माझ्या घरी कधी चोरी - दरोिे पिल े

नाहीि की मला कधी कुणा भुिाखेिाची भीिी वाटली नाही. पण गेल ेिीन ददवस 

मी फारच अस्वस्थ आडण बेचैन आह.े मला असां वाटिांय की माझ्या घराि 

माझ्याडशवाय आणखीही कोणीिरी वावरिांय.” 

आजीबाईंचे िे शब्द ऐकून माझे िोळे डवस्फारले गेले. अल्फाच्या िोळ्याांि 

एकदम उत्सुकिा ददसू लागली.  

“असां का बरां वाटिांय िुम्हाला? मला जरा सडवस्िर साांगाल का?” त्याने 

डवचारले.  
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“मला पडहलां वाटलां की मला भास होिोय. कारण आमचे धनी 

गेल्यानांिरही मला काही ददवस असांच वाटायचां, की िे माझ्यासोबि आहिे. पण िो 

भास होिा. वर्षागनुवर्षे एकत्र राडहल्याने मला िसां वाटि होिां. पण यावेळी असां 

नाहीये.” त्या म्हणाल्या, “ माझां जेवण रात्री लवकर आवरिां. साधारण नऊ 

वाजण्याच्या सुमारास जेवण आवरायचां आडण जपमाळ ओढि बसायचां असा माझा 

रोजचा कायगिम आह.े माळ ओढून झाली, की सािेदहा वाजिा माझी पाठ टेकिे. 

झोप काय लागि नाही पण पिून रहायचे नुसिे. त्या रात्री, कधी बरां, हाां, शुिवारी 

रात्री नेहमीप्रमाणे माझी माळ ओढून झाली आडण मी माझ्या खोलीि जाऊन 

डबछान्यावर पिले. रात्रीचे दकिी वाजले होिे कुणास ठाऊक, त्यावेळी मला 

काहीिरी जोराने आपटल्याचा आवाज आला. सुदवैाने त्या रात्री मी माझे कानािले 

यांत्र काढून ठेवायला डवसरले म्हणून मला िो आवाज ऐकू आला. नाहीिर मला 

छोटीमोठी खुिबुिसुद्धा ऐकू आली नसिी. िो आवाज आल्यामुळे मी दचकून उठल.े 

माझा चश्मा चढवला आडण बॅटरी घेऊन आमच्या घराच्या मागच्या बाजूला 

जाणाऱ्या पॅसेजमध्ये आले. आमच्या घराच्या मागील बाजूला मोकळी जागा आह े

आडण डिथे काही झािे लावली आहिे. आवारािच एक छोटीशी डवहीर आह.े 

त्यापलीकिे िारेचां कां पाऊां ि आह े आडण त्यामागे उसाचे शेि आह.े मी थोड्या 

धाकधूकीनेच मागचा दरवाजा उघिला. बाहरे दकरग अांधार होिा आडण त्यािच 

माझी दषृ्टी अधू. त्यामुळे मला काही ददसले नाही आडण आवाज कशाचा झाला हपेण 

कळाले नाही. मी आपली पुन्हा दरवाजा लावून आि आले आडण माझ्या जागी 

पिले. नांिर आवाज झालेच नाहीि की मला ऐकू आले नाहीि दवेच जाणे.  
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त्यानांिरचा ददवस मी थोड्या सावधडगरीनेच आमच्या बांगलीच्या 

आवाराि व्हिि होिे. पण ददवसभर कोणी आसपास आह ेअसां काही मला वाटलां 

नाही. डशवाय मागच्या शेिाि ददवसभर शेिमजूर असिाि त्यामुळे थोिी गजबज 

असिे. त्यामुळे मला काय सांशयास्पद जाणवलां नाही. दसुऱ्या रात्री मी जरा 

उशीरापयंि जागीच राडहले. माझां कानाचां मशीन मुद्दामच मी कानावर ठेवलां. मी 

माझ्या खोलीि माझ्या पलांगवरच पिून होिे. रात्री खूप उशीरा मला पुन्हा आवाज 

ऐकू आला आडण यावेळी माझ्या छािीि धस्सच झालां. कारण िो आवाज आमच्या 

घराच्या बाहरेच्या खोलीिून आला होिा. मी चाचपििच उठल.े माझी काठी घेिली 

आडण आवाज न करिा बाहरेच्या खोलीि आले. बाहरे कोणीच नव्हिे. मी सगळ्या 

घरािले ददवे लावले. सावकाश चालि सगळे घर िपासले. पण कोठेच कुणाचा 

मागमूसही नव्हिा. घराला आि येण्यास दोन दरवाजे आहिे - पुढां एक आडण मागां 

एक. दोन्ही दरवाजे मी िपासले. दोन्ही आिून बांद होिे. मला िे पाहून स्विःवरच 

शांका यायला लागली. मला खरांच भास होि होिा काय? की यामागे अकडल्पि 

अमानवी काही आह?े? मला फारच भीिी वाटू लागली. मी आिल्या खोलीि न 

झोपिा बाहरेच्या खोलीिच सोफ्यावर झोपून रात्र काढली. त्या रात्री पुन्हा कसली 

हालचाल मला जाणवली नाही.  

मी पुढच्या ददवशी, म्हणजे काल ही गोष्ट शेजाऱ्या-पाजाऱ्याांना साांडगिली 

त्याांनी िर थेट मला साांडगिले की हा काहीिरी भुिाटकीचा प्रकार आह ेआडण िुम्ही 

िेथे न राहिा दसुरीकिे रहायला जा. पण मी डबचारी एकटी, म्हािारी, अधू. मी 

अशा अवस्थेि घर सोिून कुठे जाणार. मग मी ठरवलां. काहीपण होऊदे, घर 
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सोिायचां नाही. काल मी सांध्याकाळीच सवग दारां डखिटया व्यवडस्थि बांद करून 

घेिल्या आडण त्या बाहरेून उघििा येणार नाहीि, याची खात्री करून घेिली. रात्री 

जेवण केलां आडण माझ्या डनयमानुसार माळ ओढायला बसले. जशीजशी रात्र होऊ 

लागली, मला वाटणारी भीिी हळूहळू वाढू लागली. मी बाहरेच्या खोलीिच बसल े

आडण काही आवाज येिोय का, यावर बारीक लि ठेवलां. खूप वेळ काही हालचाल 

नव्हिी. पण अखेर रात्री उडशरा िे घिलांच. साधारण दोनच्या सुमारास आमच्या 

स्वयांपाकघराचा ददवा लागला.. . !!” 

अल्फाने खुचीवर जवळपास उिीच मारली.  

“आिमध्ये कोणी होिां का??” त्याने डवचारले, “ िुम्ही पाडहलां का??” 

“िो ददवा लागला िे पाहून पडहला िर माझ्या काळजाचा नुसिा थरकाप 

उिाला.” आजीबाई म्हणाल्या, “ मला िणभर सुचेचना की मी काय करू. िो माणूस 

असो वा भूि, मी त्याचां काहीच डबघिवू शकि नव्हिे. प्रडिकार करण्यासाठी 

माझ्याकिे ना शक्ती होिी ना कुठलां साधन होिां. मला आिून पावलाांचा आवाज येऊ 

लागला. कोणीिरी आि चालि होिां. मी पाचेक डमडनटां डिथांच डखळून राडहले. 

रात्रीची वेळ होिी आडण अगदी बारीकसां खुट्ट झालां िरी ऐकू येईल इिकी 

स्मशानशाांििा होिी. मला वाटलां की िो िणभरािच बाहरे येईल आडण माझ्या 

समोर उभा ठाकेल. ह े सगळां एक डमनीटभरच. मग िो आवाज बांद झाला आडण 

पुन्हा पडहल्यासारखी शाांििा पसरली. मी थोिा वेळ वाट पाडहली. आिा आिून 

कसलाच आवाज येईनासा झाला आडण आिमध्ये कोणी आह ेअसांही वाटेनासां झालां. 
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शेवटी मीच उठून आिमध्ये जायचां ठरवलां. मी माझी काठी उचलली आडण 

लटपटत्या पावलाांनी मी स्वयांपाकघराकिे चालू लागले. दरवाजापयंि पोचल्यावर 

सावकाशपणे मी आि िोकावून पाडहलां आडण मला धक्काच बसला. स्वयांपाकघर 

ररकामां होिां!!” 

“ररकामां??” मी आश्चयगचदकि होऊन डवचारले.  

“ होय.” पाटीलबाई म्हणाल्या, “ िे पाहून मात्र माझां उरलांसुरलां 

अवसानही गळालां. मी धिपििच माझ्या खोलीि गेल ेआडण दार आिून बांद करून 

घेिलां. माझी छािी इिटया जोराने धिधिि होिी की मला वाटलां, आिा सगळां 

सांपलां. मी काही राहाि नाही. कसांबसां मी स्विःला शाांि केलां. ह ेकाहीिरी वेगळां 

होिां. शेजारी जे म्हणि होिे िेच खरां होिां असां मला वाटायला लागलां. मी 

भीिभीिच कालची रात्र काढली आडण आज सकाळी उठून पडहल्याांदा पोलीस 

स्टेशन गाठलां. त्याांना माझी हदककि साांगण्याचा प्रयत्न केला. पण ह ेभुिाटकी वगैरे 

ऐकून त्याांनी मला घालवूनच ददलां. त्याांनी मला िुमचा पत्ता ददला आडण िुमचां िुम्ही 

पाहून घ्या असां साांडगिलां. अशा िर्हनेे मी शेवटी इथवर येऊन पोचले.” 

“हां..” अल्फाने एक डवचारमग्न हुांकार ददला.  

“आिा इथून कोणाकिे जाण्याचे बळ माझ्याि नाही. िुम्हीच यावर काय 

करायचां, िे मला साांगा.” त्या म्हणाल्या.  

“फारच उत्कां ठावधगक कहाणी आह ेिुमची.” अल्फा म्हणाला, “ पडहला िर 

िुम्ही घाबरून जाऊ नका. िुम्ही साांडगिलेल्या हदककिीवरून मी एवढां िरी 
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खात्रीपूवगकपणे साांगू शकिो, की ह े जे कोणी आह े त्याच्यापासून िुम्हाला काहीही 

धोका नाहीये. सरळच आह.े जर त्याला िुम्हाला इजा पोहोचवायची असिी, िर 

त्याने िे काम चुटकीसरशी करून टाकले असिे. पण िसा काही आपल्या 

भूिमहाशयाांचा हिेू ददसि नाहीये. बरां, मला एक साांगा, िुमच्या घरावर ककवा 

घराच्या जागेवर कोणी िोळा ठेवून आह ेअसां िुम्हाला वाटिांय का? म्हणजे, िुमचे 

नािेवाईक आडण िुमचे पिी याांच्यामध्ये घरासाठी काही वाद होिे का??” 

“नाही. असां िर काही नव्हिां बाबा. नाहीिर आमचे ह े गेल्यानांिरच 

ज्याला कुणाला घर बळकवायचां होिां त्यानां बळकवलां असिां.” 

“बरोबर. त्यामुळे ह ेकाहीिरी डवडचत्र प्रकरण आह.े” अल्फा म्हणाला, “ 

आडण कुिूहलजनकसुद्धा. पाटीलबाई, मला या प्रकरणाि िुम्हाला मदि करायला 

आविेल. मला िुमच्या वािीमध्ये यावां लागणार असां ददसिांय. हरकि नाही. िसांही 

आज कॉलेजला जाण्याचा माझा मूि नाहीये. मला िुमच्या घरी येऊन थोिी पाहणी 

केल्याखेरीज काही अनुमान बाांधिा येणार नाहीि. प्रभू, डमत्रा िुझा आज काय प्लॅन 

आह?े” 

“आज िासभर जाऊन यावे लागणारे कॉलेजमध्ये. नवीन सेडमस्टरसाठी 

लायब्ररी कािग घ्यायचे आह ेरे.” मी म्हणालो.  

“कधीपयंि येशील? िुला सोबि घेऊन जायचां आह.े” अल्फा म्हणाला. 

अल्फा साहसाि मला सहभागी करून घेऊ इडच्छिो, ह ेपाहून मला आनांद झाला.  
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“दपुारी िीन वाजेपयंि.” मी म्हणालो.  

“रठकाय. मग आपण चार वाजिा इथून डनघू. पाटीलबाई, िुम्ही आत्ता पुढे 

डनघा. िीन ददवसाांच्या अनुभवानुसार आपला पाहुणा ददवसाढवळ्या काही िुमच्या 

घरी उगवि नाही. त्यामुळे िुम्ही डबनधास्ि घरी जा. आडण आम्ही येणार याची 

खात्री बाळगा. आपण िुमच्यासमोर उभां राडहलेलां ह ेकोिां डनडश्चिपणे सोिवू याची 

मी िुम्हाला हमी दिेो.” 

“िुमच्यानां होईल ना ह ेपोराांनो? िुम्ही कॉलेजला जाणारी कोवळी पोरां 

ददसिाय. त्या अदशृ्य होणाऱ्या जादगूारासमोर रटकाव लागेल ना िुमचा? होय 

बाबा. पडहलाच सगळ्या गोष्टींचा डवचार केलेला बरा. नाहीिर िुमच्यासारख्या 

वीस बावीस वर्षांच्या िरुणाांना काही मला सांकटाि टाकायचे नाहीये.” आजींनी 

आमच्याकिे थोड्या अडवश्वासाने पाहि डवचारले. अल्फा त्यावर हसला.  

“नाही आजी. आम्हाला कोवळे वगैरे काही समजू नका. आम्ही पोडलसाांची 

मदि करिो म्हणूनच त्याांनी िुम्हाला इकिे पाठवले आह.े त्याांना आम्ही काहीिरी 

करू शकिो असां वाटिां म्हणूनच त्याांनी िुम्हाला आमचां नाव सुचवलां. त्यामुळे िुम्ही 

डनधागस्ि रहा.” 

“बरां बरां. डनघू का मी आिा?” त्या काठीचा आधार घेऊन उठल्या.  
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“हो चालेल.”अल्फाही जागेवरून उठला आडण माझ्याकिे पाहि म्हणाला, 

“ प्रभू िू आवरून कॉलेजला जा. मी याांना बस स्टॉपवर सोििो आडण दसुरी 

दोनिीन कामां करून येिो. िुझ्याकिे दकल्ली आह ेना रुमची?” 

मी नुसिी मान िोलावली.  

* 
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2.  

 

 

दपुारी िीन वाजिा आम्ही वािीच्या गािीि बसलेलो होिो. आमच्या 

रूमपासून थेट अजुगनवािला जाण्यासाठी वाहन नव्हिे. त्यामुळे आम्हाला पडहला 

आमच्या डवश्रामबागमधून डमरजेला जाणारी ऑटो पकिावी लागली. डिथून आम्ही 

डमरज एसटी स्टँिवर पोचलो. डिथून नरसोबाच्या वािीला जाणारी बस पकिली. 

अल्फा मला दरम्यानच्या प्रवासाि या प्रकरणाबद्दल त्याने मनाि बाांधलेले प्राथडमक 

अांदाज बोलून दाखवेल, अशी माझी अपेिा होिी. पण सबांध प्रवासाि त्याने 

आजीबाईंच्या कोड्याडवर्षयी चकार शब्दही काढला नाही. त्याऐवजी त्याने िो वेळ 

या डहवाळ्यािली थांिी गेल्यावर्षीपेिा कशी जास्ि होिी आडण त्याचे उन्हाळ्याच्या 

उरणिेवर कसे पररणाम होिील याबद्दल काहीिरी भादकिे करण्याि घालवला. 

सािेिीनच्या सुमारास आम्ही अजुगनवाि नावाच्या त्या छोट्या खेिेवजा वािीि 

उिरलो. त्या गावाला वेगळे असे बसस्थानक नव्हिे. नरसोबाच्या वािीकिे जाणारा 

रस्िा त्या गावािून जाि होिा. िेथे मध्ये एका रठकाणी बस थाांबि होिी. अल्फाने 

पाटीलबाईंनी डचठ्ठीवर खरिून ददलेला पत्ता मोठ्याने वाचला,  
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“'चावरे मळा, शेवटची गल्ली. पाांढऱ्या रांगाचे घर. ' “ िो म्हणाला, “ 

कोणालािरी डवचारावे लागेल.” 

आम्ही िेथे कट्ट्ट्यावर डबिीकािी घेऊन गप्पा ठोकि बसलेल्या 

म्हािाऱ्याांच्या कळपािल्या एकाला िो पत्ता डवचारला. त्याने दाखडवलेल्या ददशेने 

आम्ही चालू लागलो. फारच छोटी वस्िी होिी िी. रस्िे अरुांद आडण खाचखळग्याांनी 

भरलेले होिे. रस्िे कसले, पायवाटाच होत्या त्या. आम्ही लोकाांना डवचारि डवचारि 

अखेर चावरे मळ्याि येऊन पोहोचलो. त्या वािीच्या शेवटालाच होिा िो भाग. 

चालि चालि त्या वाटेच्या शेवटी आम्हाला दोन पाांढरी घरे ददसली- एक उजव्या 

बाजूला होिे आडण एक िाव्या बाजूला.  

“अरेच्चा! इथे िर दोन पाांढरी घरे आहिे. यािले आपल्या आजींचे घर 

कोणिे?” मी गोंधळून म्हणालो. घराच्या गेटवर नावाची पाटी नव्हिी.  

“ह े आह े आपल्याला हवे असलेले घर.” िाव्या बाजूच्या घराकिे बोट 

दाखडवि अल्फा म्हणाला, “ उजवीकिचे घर अगदीच टापटीप आडण स्वच्छ 

ददसिांय. बागेिल्या झािाांची व्यवडस्थि काळजी घेिली गेली आह.े शोभेची झाि े

आडलकिेच कापून त्याांना आकार ददला गेला आह.े एवढां साफसफाईचां काम एकटी 

म्हािारी बाई नाही करू शकि. त्याउलट िावीकिचे घर जुनाट, दलुगडिि वाटिांय. 

आवारािील झािे सुकलेली आहिे. व्भिींवरचा रांग उिालेला आह.े हचे आपल्या 

आजीबाईंचे घर आह.े चल.” 
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करकरणारां गेट ढकलून आम्ही आि डशरलो. गेटच्या उजव्या बाजूला 

िारेचे कुां पण होिे. िाव्या बाजूला पाण्याअभावी सुकून डपवळ्या पिलेल्या गविाचा 

बगीचा होिा. त्याच्या भोविीने शोभेच्या झािाांचे सुकलेले अवशेर्ष होिे. गविावर 

पालापाचोळा पसरला होिा. समोर पाांढऱ्या रांगाचे (पण त्यावर बरेच डहरवट 

डपवळट िाग पिलेले) घर उभ े होिे. घरासमोरील जागा िेवढी झािून स्वच्छ 

ठेवलेली होिी. घराच्या उजव्या बाजुने मागे जाण्यासाठी व्चचोळा रस्िा होिा. 

आम्ही दारापाशी आलो. घरासमोरील पॅसेजला लोखांिी दरवाजा होिा आडण 

लोखांिी ग्रीलने िो पॅसेज बांददस्ि केला होिा. आिमध्ये अजून एक दरवाजा होिा, 

जो लाकिी होिा. मी लोखांिी दाराची किी वाजवली(घराला बेल नव्हिीच). 

सुरुवािीला काहीच प्रत्युत्तर आले नाही.  

“थोिांसां जोराि वाजव.” अल्फा म्हणाला. मी जोर लावून किी वाजवली. 

आिून पावलाांचा आवाज आला. लाकिी दार उघिले गेल ेआडण आिून काठी टेकि 

आजीबाई बाहरे आल्या.  

“आले आले.” त्याांनी लोखांिी दार उघिले, “ माफ करा बरां का. जरा िोळा 

लागला होिा. या आि.” 

आम्ही आि प्रवेश केला.  

िसे ऐसपैस होिे िे घर. पांचवीस-िीस वर्षांपूवीचे बाांधकाम असावे. 

हॉलमध्ये सोफा होिा. त्यावरील बसकणींच्या किाांमधून कापूस बाहरे येि होिा. 



  डिटेडटटव्ह अल्फा 

30 
 

त्यासमोर चहाचे कप वगैरे ठेवण्यासाठी असलेलां छोटां टेबल होिां. समोर जुनापुराणा 

रटव्ही होिा. घराि िसां मोजकां च सामान होिां.  

“चहा करू का रे पोराांनो?” आजींनी आपुलकीने डवचारले. आम्ही एवढ्या 

लाांबून त्याांच्या घरी आलो, हीच त्याांना खूप मोठी गोष्ट वाटली असावी.  

“चहा नांिर घेऊच. पण पाटीलबाई, त्याआधी मला िुमचे चहा 

बनडवण्याचे रठकाण पहायचे आह.े” इकिेडिकिे न पाहिा अल्फाने थेट 

स्वयांपाकघराचाच रस्िा धरला. आम्ही स्वयांपाकघराि आलो.  

िे सवगसाधारण स्वयांपाकघरापेिा लहान असे होिे. समोर शेगिीचा कट्टा 

होिा. त्याला लागूनच िाव्या बाजूला दवेघर होिे. उजव्या बाजूच्या व्भिीमध्ये 

डखिकी होिी आडण त्याच्या बाजूला भाांिी ठेवण्यासाठी कप्प ेकेलेले होिे. अल्फाची 

शोधक नजर सांपूणग खोलीवरून दफरू लागली. त्याने व्भिी चाचपून पाडहल्या. 

जडमनीची िपासणी केली. फरशा वगैरे उचकटून डनघिाि का िे पाडहलां. बाजूच्या 

डखिटयाांवरील पिद े ओढले. डखिकीची नीट िपासणी केली. डिचे दरवाजे बांद 

करून बळेच उघििा येिे का, िे पाडहले. मग डखिकी उघिली. डखिकीच्या आिल्या 

बाजूने लोखांिी गज असल्यामुळे डखिकी उघिली िरीही बाहरेच्या माणसाला आि 

येणे शटय नव्हिे. अल्फाने िे गजही चौकटीिून डनघिायि का, िे पाडहलां. पण िेही 

डनघाले नाहीि. मग पुन्हा त्याने आजुबाजुला पाडहले. त्या स्वयांपाकघराच्या 

कोपर्याि अजून एक छोटीशी डखिकी होिी. व्हेंटीलेशन आडण उजेि येण्यासाठी िी 

डखिकी केलेली असावी. अल्फा त्या डखिकीकिे वळला.  
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“िी डखिकी काय वापरि नाही बाई मी.” आजींनी त्या डखिकीकिे पाहून 

साांडगिले, “ उगाच मागच्या शेिािली धूळ सगळी घराि येिे.” 

अल्फाने काळजीपूवगक त्या डखिकीचे डनररिण केले. त्याच्या पद्धिीने 

वेगवेगळ्या अांगाांनी िपासून पाडहले.  

“ही डखिकी िुम्ही वापरि नाही.” िो म्हणाला, “ पण आपले भूिमहाशय 

मात्र वापरिाि!!” 

“म्हणजे??” आजीबाईंचे चरम्यामागचे िोळे डवस्फारले गेले. अल्फाने 

डखिकीच्या ददशेने बोट दाखडवले.  

“एक- या डखिकीची किी खराब झाली आह.े त्यामुळे ही डखिकी 

बाहरेूनसुद्धा उघििा येिे. दोन - याचे जे गज आहिे िे सांख्येने जेमिेम िीन आहिे 

आडण िेही खुपच सैल झालेि. थोिासा प्रयत्न केला, िर िे एका बाजूला सरकवून 

काढिा येिाि. आडण िीन - ही डखिकी उघिझाप करण्याचे उद्योग अडलकिेच 

कोणीिरी केले आहिे ह ेसरळसरळ ददसिांय. पहा ना.” 

मी आडण आजी वाकून पाहू लागलो.  

“डखिकीच्या पायथ्याशी आडण दोन्ही बाजूला मध्यभागी धूळ झटकली 

गेली आह.े बाजूच्या चौकटीवरची धूळ आह ेिशीच आह.े याचा अथग बाजूला पकिून 

कोणीिरी आि उिी मारलेली आह.े गज सरकवून बाहरे काढल्याने चौकटीवर 

ओरखिेदखेील पिले आहिे. िे ओरखिे नीट पहा. िे डछद्रापासून बाहरेच्या बाजूने 



  डिटेडटटव्ह अल्फा 

32 
 

गेलेले आहिे. याचा अथग िे गज बाहरेूनच कोणीिरी काढलेले आहिे. डशवाय 

बाहरेून उिी मारून न चढण्याएवढीही डखिकीची उांची नाहीये. त्यामुळे आपल्या 

पाहुण्याांनी िणाि अदशृ्य होण्यासाठी या डखिकीचा वापर केलेला आह.े” 

“होय होय. बरोबर म्हणिोयस िू.” आजींनी जोराने मान िोलावली.  

“िुम्ही त्या रात्री जेव्हा पाडहले, की स्वयांपाकघराि कोणीच नाहीये, िेव्हा 

िुम्ही या डखिकीकिे नीट लि ददले होिे का?” अल्फाने डवचारले.  

“नाही बाई.” 

“हां.. घुसखोर डिथूनच बाहरे उिरला असणार.” 

“पण मला म्हणायचांय, की आजीबाईंच्या घरी रात्री अपरात्री घुसून कोण 

आडण काय डमळडवण्याचा प्रयत्न करिांय? िेही एक नाही िर सलग िीन रात्री?” मी 

माझ्या मनाि घोळि असलेली शांका बोलून दाखवली. अल्फाने त्याच्या 

हनुवटीखाली असलेली छोटीशी दाढी कुरवाळि डवचार केला.  

“थोिासा शोध घेिला, िर िेही आपल्याला कळून जाईल, असां मला 

वाटिां.” िो म्हणाला, “ त्याआधी मला िुम्हाला काही प्रश्न डवचारायचेि पाटीलबाई. 

मला साांगा, िुमच्या पिींकिे एखादी अनमोल वस्िू होिी का? एखादी ककमिी 

वस्िू, डजच्याबद्दल फार कोणाला माडहिी नाही आडण जी िुमच्या घराि दिविा 

येईल अशी?” 

आजींनी थोिा डवचार केला.  
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“मला असां नाही वाटि.” त्या म्हणाल्या,  “मी जेवढां माझ्या नवऱ्याला 

ओळखिे, त्यावरून िरी असां मला वाटि नाही, की त्याांच्याकिे कोणिी मौल्यवान 

वस्िू असावी. आडण त्याांचां आडण माझां नािां खूपच घडनष्ठ होिां. शेवटपयंि आमचां 

चाांगलां पटलां. अशी कोणिीही गोष्ट नाही जी िे मला साांगायचे नाहीि. त्यामुळे 

त्याांच्या बोलण्यािून िरी आमच्या घरी अशी काही वस्िू असल्याचा उल्लेख कधी 

झाला नाही.” 

“बरां.” अल्फा म्हणाला, “ िुम्हाला असां कधी वाटलां का, की िे घराच्या 

डवडशष्ट एखाद्या भागाि जास्ि वेळ जा-ये करिायि?” 

“नाही बाई.” 

“िुम्हाला असां कधी वाटलां का, की िे कधीिरी एकदमच व्चिाग्रस्ि ददसू 

लागले आहिे ककवा एकटे एकटे रहायला लागले आहिे?” अल्फा.  

“नाही.” 

“मरण्याआधी त्याांनी िुम्हाला काही साांगण्याचा प्रयत्न केला होिा का?” 

“नाही. असां काही झालां नाही.” 

“अच्छा. आिा थोिां स्पष्टच डवचारिो.”अल्फा िोळे बारीक करीि 

म्हणाला, “ िुम्हाला असां वाटिां का, की िुमचे पिी एखाद्या गैरव्यवहाराि गुांिलेले 

होिे? त्याांचां कुणाकिे जास्ि येणांजाणां होिां का? ककवा कुणाचां िुमच्या घरी येणांजाणां 
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होिां? त्याांच्या वागण्यािून कधी असां जाणवलां का, की िे सवांपासून लपवून 

काहीिरी करिायि?”  

“काहीिरीच काय बोलिोस रे!! माझे धनी म्हणजे एक सज्जन माणूस 

होिा. कोणत्याही प्रकारच्या वाईट कामाांमध्ये त्याांचा सहभाग असणां शटयच नाही. 

माझ्यावर डवश्वास बसि नसेल, िर गावािल्या कुणालापण जाऊन डवचार. उलट 

वाईट मागागवर असलेल्या लोकाांना त्याांनी योग्य ददशा दाखवली. िे असलां 

उलटसुलट काहीच करू शकि नाहीि.” 

“बरां बरां. आिापुरिां इिकां  बास आह.े प्रभू, आिा आपल्याला थोिे हािपाय 

हलवायचे आहिे. म्हणजे, शब्दशः हािपाय हलवायचे आहिे. चल माझ्यासोबि 

बाहरे. पाटीलबाई, आम्ही आिा थोिी िपासणी करिो.” 

आम्ही बाहरे मोकळ्या हवेि आलो. सूयग अस्िाला डनघाला होिा. त्याची 

िाांबूस दकरणे घरासमोरच्या शुरक बगीचावर पसरली होिी. वाळून डपवळ्या 

पिलेल्या झािाच्या पानाांचा रांग अडधकच गिद झाला होिा. मी अल्फाकिे पाडहले. 

त्याच्या शाांि चेहऱ्याकिे पाहून मला रहावले नाही.  

“अरे डमत्रा, काहीिरी उलगिून बोल!! िुझे डवचार कुठल्या ददशेने 

धाविायि, ह ेमला थोिां िरी साांगशील का?” मी म्हणालो. अल्फा हसला..  
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“होय. सध्या माझ्या मनािलां या प्रकरणाबाबिचां डचत्र िुझ्यासमोर 

उघिायला काहीच हरकि नाही.” िो म्हणाला, “ पण माझ्या एकूण िपासाच्या 

ददशेवरून िूही काही अांदाज बाांधले असशीलच की..” 

“अां.. हो. साधारण माझ्या अांदाजाप्रमाणे पाटीलआजींच्या मृि नवऱ्याने 

घराि काही धनदौलि लपवून ठेवली असावी, असाच सांशय िुला येिोय ना? याची 

कुणालािरी कुणकुण लागली असावी आडण िो असां लपूनछपून येऊन िी सांपत्ती 

लांपास करण्याचा प्रयत्न करि असावा, बरोबर ना?” माझ्या बुद्धीची झेप इथपयंिच 

होिी.  

“िू कॉलेज टॉपर का आहसे याची कधीकधी प्रचीिीच िू दिेोस बघ प्रभू. 

माझी िकागची पद्धि िू इिटया लवकर आत्मसाि करशील, अशी माझी अपेिा 

नव्हिी.” अल्फाने चक्क स्िुिीचे शब्द काढले. (शटयिो िो माझी डनरीिणशक्ती कशी 

कमकुवि आह,े यावरून टोमणे मारायचा), “ होय, सध्या िरी मी याच िकागच्या 

आधारावर िपासणी करिोय. िे भूि, जादटूोणा वगैरे आपण पडहल्याांदाच बाजूला 

ठेवू. पाटीलबाई जेव्हा त्याांची कहाणी साांगि होत्या, त्यावेळी मला असां वाटि होिां, 

की त्याांचां घर हिप करण्यासाठी कोणीिरी त्याांना भीिी दाखवून पळवून 

लावण्याचा प्रयत्न करि आह.े पण ह ेकरण्यासाठी कोणी िीन वर्षे का थाांबेल? िो जो 

कोणी आह ेत्याने त्याांचे पिी गेल्यानांिर लगेचच ह ेसगळे उद्योग केले असिे. डशवाय 

पाटीलबाईंनी साांडगिले आहचे, की त्याांच्या घरावर हक्क साांगणारां कोणी नाहीये. 

त्यामुळे हा मागग बांद झाला. मग आणखी काय कारण असेल,  ज्यामुळे रात्री - 

अपरात्री एखाद्याने त्याांच्या घराि घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला? साहडजकच 
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पाटलाांच्या घराि असे काहीिरी मौल्यवान ठेवलेले आहे, ज्याचा पाटीलबाईंना 

पत्ताच नाहीये. पण आपल्या घुसखोराला मात्र ह े ठाऊक आह.े आजींच्या 

माडहिीपलीकिे पाटलाांचे काही व्यवहार असावेि, ज्यािून आलेला पैसा ककवा जी 

काही मौल्यवान सांपत्ती असेल, िी त्याांनी घरािच कुठेिरी दिवून ठेवली असेल. 

याची माडहिी त्याांच्याखेरीज ज्या कोणाला आह,े िोच ह े सगळे उद्योग करि 

असणार.” 

“पण िरीही आपला पडहला प्रश्न उरिोच.” मी डवचार करि म्हणालो.  

“िो िीन वर्षे का थाांबला?” अल्फाने माझ्या मनािला प्रश्न उपडस्थि केला, 

“ हां. मलाही हचे कोिे उलगिि नाहीये. डशवाय अजूनही काही धागे आहिे, जे 

नीटपणे जुळून येि नाहीयेि. आिा पहा ना. समज एक घर आह,े डजथे भरपूर सांपत्ती 

दिवून ठेवलेली आह.े िी िुला हस्िगि करायची आह.े त्या घराि एक अधू 

म्हािारीडशवाय दसुरे कोणीही रहाि नाही. अशा वेळी िू काय करशील? सरळ 

एका रात्री िू येशील, म्हािारीला बांदकूीचा धाक दाखवून िाांबून ठेवशील आडण 

सांपूणग घरभर शोधाशोध करून िुला हवे िे घेऊन जाशील. पण आपला घुसखोर 

भलिाच गाांधीवादी ददसिोय. आजींच्या नकळि ही सवग शोधाशोध करण्याचे कारण 

काय?” 

असा डवचार मी केलाच नव्हिा.  

“हो. हहेी डवडचत्रच आह ेनाही का?” मी म्हणालो, “ िो घुसखोर आजींचा 

जवळचा नािेवाईक ककवा डहिव्चिक असावा, असां िर नाही ना?” 
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“शाबास प्रभू. माझ्या डवचाराांच्या हािाि हाि धरणारे डवचार कोणी 

माांिले, िर मला फार आनांद होिो.” अल्फा खुर्ष होऊन म्हणाला, “ सध्या िरी िी 

एकच शटयिा ददसिेय. पण ह े सगळां एवढ्यावरच सांपि नाही. आज सकाळी ि ू

कॉलेजला गेल्यानांिर मी डमरज पोलीस ठाण्याि गेलो होिो. डिथे मी परशुराम 

पाटील याांच्या नावावर काही गुन्ह ेदाखल झाले होिे का, याची चौकशी केली. पण 

त्याांचां नाव कुठे आढळलां नाही. डशवाय इथे अजुगनवािला एक छोटां पोलीस ठाणां आह े

डिथे आम्ही फोन लावला होिा. त्याांना 'परशुराम पाटलाांच्या नावावरचे गुन्ह'े ' 

अशी डवचारणा करिा पडहला िर िे हसलेच. 'परशुराम पाटील म्हणज ेवािीिला 

सवागि सज्जन माणूस होिा ' अशा शब्दाांि त्याांनी आम्हाला त्याांची ख्यािी ऐकवली. 

गुन्ह ेिर लाांबचीच गोष्ट. मग अशा एका सवगसामान्य माणसाकिे कुठून येणार एवढी 

सांपत्ती?? या सगळ्याचा एकडत्रि डवचार करिा, आपण पकिलेला रस्िा बरोबर 

आह ेकी नाही, याबद्दल मी साशांक आह.े पण हरकि नाही. िे लवकरच स्पष्ट होईल. 

सध्या आपण एक काम करू. ह े घर आडण त्याच्या आजूबाजूचे आवार याचा 

कानाकोपरा िपासून पाहू. कोणीिरी इिकी जोखीम पत्करून शोध घेिांय, याचा 

अथग काहीिरी इथे दिवून ठेवलेलां असणारच आह.े एकदा का िे आपल्याला डमळालां, 

की मग सगळां काही अगदी सूयगप्रकाशासारखां स्पष्ट होईल.” 

मी लगेचच त्याला सांमिी दशगडवली. आम्ही घराच्या मागच्या बाजूने शोध 

घेण्यास सुरुवाि केली. पाटलाांच्या या जुनाटशा घराि इिकां  काय दिलेलां असावां? 

पैशाांची बांिलां असलेली बॅग? दाडगन्याांची पेटी? गुप्त कागदपत्रे?? माझी उत्सुकिा 
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िणोिणी िाणली जाि होिी. आम्ही बाहरेचा सगळा पररसर धुांिाळला. पण कुठेच 

काही दिवल ेअसल्याचे डनशाण डमळाले नाही.  

“घुसखोराने फारच काळजीपूवगक हा भाग िपासलेला आह.े” अल्फा 

म्हणाला, “ इथल्या खुणाच साांगिाहिे. आपल्याला जसे इथे काही डमळाले नाहीये, 

िसेच त्यालाही डमळाले नसणार. नाहीिर त्याने त्याचा मोचाग घराकिे वळवलाच 

नसिा.”  

“घराि खरेच काही सापिण्याची शटयिा आह ेका?” मी डवचारले. पण 

अल्फाच्या चेहऱ्यावर मघाशी स्वयांपाकघराि डशरिाना डजिका आत्मडवश्वास ददसि 

होिा, डििका आत्ता माझा प्रश्न ऐकून ददसला नाही. काहीच न बोलिा िो घराच्या 

ददशेने वळला आडण मीही त्याच्या मागे चालू लागलो. घरामध्ये अथागिच आम्ही 

स्वयांपाकघराची िपासणी पडहल्याांदा केली. मग हॉल. मग आजीबाईंची खोली. 

अिगळीची खोली. वरचा माळ. टॉयलेट बाथरूम. घराची इांच न इांच जागा 

िपासली. पण आमच्या हािी काहीही लागले नाही. आिा मात्र अल्फादेखील 

गोंधळाि पिला होिा. मी त्याच्या चेहऱ्यावर अस ेभाव पडहल्याांदाच पहाि होिो.  

“ह ेकसे शटय आह ेपण..” िो पुटपुटला, “ काहीिरी असलांच पाडहजे इथे, 

ज्यासाठी िो घराि घुसिोय..” 

“असां नसेल ना, की िो जे काही शोधि होिा, िे त्याला डमळालां आडण िो 

िे काल रात्रीच घेऊन गेला?” मी शांका उपडस्थि केली.  



  डिटेडटटव्ह अल्फा 

39 
 

“िसां असेल िर दकमान आपल्याला िे गुप्त रठकाण िरी डमळायला हवां 

होिां. डिथे काहीिरी हलवाहलव केल्याचे डनशाण डमळायला हवे होिे. पण िसां िर 

काहीच ददसि नाहीये.” अल्फा म्हणाला, “ खरांिर आपल्याकिे फारच कमी माडहिी 

आह.े त्यामुळे आपण काहीच ठोसपणे साांगू शकि नाही.  

मलाही आिा काहीच समजेनासां झालां होिां.  

“मला वाटिांय की मी या प्रकरणाि आिापयंि फारच उथळ डवचार करून 

डनरकर्षग काढलेले आहिे.” अल्फा म्हणाला. त्याच्या आवाजाि डनराशेची छटा स्पष्ट 

ददसि होिी.  

 “रठकाय. काही हरकि नाही.” िो इकिेडिकिे पाहि म्हणाला, “ सध्या 

िरी आपण दोन गोष्टी करायला हव्याि असां मला वाटिां. पडहली गोष्ट म्हणजे, 

आजची रात्र आपल्याला इथांच काढायची आह.े याचे कारण म्हणजे, आज रात्रीही 

घुसखोराने काहीिरी हालचाल करण्याचा प्रयत्न केला, िर त्याला आपण रांगेहाथ 

पकिू शकू. आडण डशवाय, पाटीलबाईंना रात्री या घराि एकटेच सोिून जाणे मला 

पयागप्त वाटि नाही.” 

त्याने माझ्या सहमिीसाठी माझ्याकिे रोखून पाडहले.  

“मांजूर.” मी डवनाििार सहमिी दशगवली. िे ऐकून त्याचा चेहरा जरा 

उजळला.  
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“गुि.” िो म्हणाला, “ आडण दसुरी गोष्ट म्हणजे, मला आिा थोिा एकाांि 

हवाय. मी थोिां बाहरे वािीि दफरुन येिो. या प्रकरणाचा मला पुन्हा एकदा अगदी 

सुरुवािीपासून डवचार करावा लागणार आह,े असां ददसिांय. िू इथांच आजींसोबि 

इथेच थाांब. आडण थोिां सिकग  रहा. मी येिोच िास-दोन िासाांि.” 

“ओके.” मी घड्याळाि पाडहले. सािेसाि वाजि आले होिे. बाहरे बराच 

अांधार पिला होिा. हळूहळू वािावरणाि थांिी पिू लागली होिी. आम्ही बाहरेच्या 

खोलीि आलो. आजीबाई हॉलमधल्या दवेदवेिाांच्या जुन्यापुराण्या फोटोंसमोर ददवे 

ओवाळि होत्या.  

“पाटीलबाई, आजची रात्र आम्ही दोघ े इथांच मुक्काम ठोकणार आहोि. 

िुमची काही हरकि नाही ना??” अल्फाने डवचारले.  

“काय साांगिा!! दवेच पावला म्हणायचा बाई.. माझ्या मनािही अगदी 

हचे होिे. िे िुम्हाला कसे बोलून दाखवावे, हचे मला कळि नव्हिे. िुम्हा पोराांना 

इथे रहायला आविेल की नाही, असां मला वाटि होिां. पण मी आणखी एक 

रात्रसुद्धा इथे एकटी राहू इडच्छि नाही. िुम्ही मोकळेपणाने रहा इथे. या घराला 

आपलांच घर समजा.” आम्ही त्याांच्या सोबिीला थाांबणार, ह ेऐकून आजींचा जीव 

भाांड्याि पिला.  

“मी येिो.”अल्फा डनरोप घेि म्हणाला, “ िुझ्याकिे हिेफोन्स आहिे का 

प्रभू?” 
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अल्फा त्याच्या मनािील खळबळ शाांि करायला गाणी ऐकायचा, ह ेमला 

ठाऊक होिां. पण ददुवैाने माझ्याकिे हिेफोन्स नव्हिे. मी नकाराथी मान िोलावली. 

अल्फाने एक सुस्कारा सोिला आडण िो बाहरे पिला. मी व्हराांड्याि उभा राहून 

अांधाराि चालणाऱ्या त्याच्या पाठमोऱ्या आकृिीकिे पाहि राडहलो.  

 

* 
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3.  

 

 

रात्रीचे सािेनऊ वाजले. जसाजसा वेळ उलटि होिा, िशीिशी त्या 

घराच्या आजुबाजुची शाांििा अडधकच गहन होि चालली होिी. बाहरे किाटयाची 

थांिी पिली होिी. मी हॉलमधल्या जुन्यापुराण्या सोफ्यावर हािापायाांची घिी 

घालून आखिून बसलो होिो. खूप वेळ डनडरिय बसल्यामुळे मला जाम वैिाग आला 

होिा आडण थोिी थोिी झोपही यायला लागली होिी. आजी बसल्या बसल्या 

जपमाळ ओढि होत्या. शेवटी मी हिाशपणे उठलो आडण हॉलमध्ये येरझाऱ्या मारू 

लागलो. नक्की काय असावी ही भानगि? या जुनाट पोपिे उिालेल्या वास्िूमध्ये 

काय पुरून ठेवलेलां असावां?? आडण िे आजींच्या केसालाही धक्का न लाविा हस्िगि 

करण्याचा प्रयत्न करणारा डवडचत्र घुसखोर कोण असेल?? मी थोिा डवचार केला. 

िो आजीबाईंचा नािेवाईक असावा कदाडचि.. त्याडशवाय एवढा दयाळूपणा कोणी 

दाखवला नसिा. अल्फा आजीबाईंच्या नािेवाईकाांपासूनच का सुरूवाि करि 

नाहीये? माझ्या मनाि डवचार चमकून गेला. आडण मग िो जे काही शोधि होिा, ि े
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नक्की होिां कुठे? आम्ही िर सगळां घर पालथां घािलां होिां. असांही अस ू शकिां, की 

त्याला हवां िे डमळालांही असावां!! िो जे काही असेल िे उचलून घेऊन गेला असला, 

िर साहडजकच आमच्या हािाि काही पिणार नव्हिां. िसां असेल, िर मग पुढे काय 

करायचां?? माझी डवचारशृांखला डिथून पुढे जाईनाशी झाली. िोळ्याांवर पट्टी बाांधून 

कोणीिरी अांधाराि सोिून द्यावां, अशी आमची गि झाली होिी.  

दहा वाजायला आले. आिा माझ्या मनाच्या एका कोपऱ्याि कुठेिरी थोिी 

थोिी भीिी उत्पन्न होि होिी. घुसखोराला ठाऊक असेल का, की आजींसोबि 

त्याांच्या घराि आज आम्ही दोघेही आहोि िे? अल्फा यायच्या आि कोणीिरी घराि 

घुसण्याचा प्रयत्न केला, िर माझी चाांगलीच पाचावर धारण बसणार होिी. भलेही 

डनयडमिपणे डजमला जाऊन माझे बाहू चाांगलेच बळकट झाले होिे, पण कोणाशी 

हािापायी करण्याचा प्रसांग माझ्यावर कधी आला नव्हिा. अल्फा लवकराि लवकर 

यावा अशीच मी प्राथगना केली. अखेर सव्वादहाच्या सुमारास िो परि आला. 

मघाशी अगदीच मलूल झालेल्या त्याच्या चेहऱ्यावर आिा थोिां िेज ददसि होिां.  

“काय झालां? काही..”िो आि येिाच मी उत्सुकिेने डवचारले. पण त्याने 

मला मध्येच िोिले.  

“श् श् श्..”िो िोंिावर बोट ठेवि म्हणाला, “ आपण आिा आपला आवाज 

या खोलीच्या बाहरे जाणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. जर घुसखोराला 

कळाले, की आजींसोबि घराि कोणीिरी आह,े िर आज िो इकिे दफरकणारच 
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नाही. ि ेजाऊदे. मला साांगा, या घराि काही खायला आह ेका? मला सणकून भूक 

लागलीये.” 

“हो िर. िुझी वाट पाहून आम्ही जेवून घेिलां बाबा.” आजी म्हणाल्या, “ 

आणू का िुला जेवायला?” 

“धन्यवाद.” अल्फा म्हणाला. िो हाि धुवून आला आडण माझ्या बाजूला 

सोफ्यावर त्याने बसकण मारली.  

“फारच बोअर झालो बुवा.” मी म्हणालो.  

“सॉरी. माझ्याकिे काहीच पयागय नव्हिा.” अल्फा हसून म्हणाला, “मी 

गावकऱ्याांशी गप्पा मारायला बाहरे पिलो होिो. माझ्यासोबि िू असिास, िर 

त्याांना सांशय आला असिा. डशवाय आजींसोबि कोणालािरी थाांबायला हवेच होिे.” 

आजींनी जेवणाचे िाट अल्फाला आणून ददले.  

“सावकाश जेव रे पोरा.” त्या म्हणाल्या. अल्फाच्या िोळ्याांि िणभर 

कृिज्ञिेची भावना प्रकट झाली. पुढच्याच िणी िो जेवणावर िुटून पिला. मला 

त्याच्या जेवणाि व्यत्यय आणायची इच्छा नव्हिी. पण मला शाांिही बसवेना.  

“काही नवीन कळालां??”मी डवचारले. त्याने नकाराथी मान हलवली.  
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“एवढांच कळालां, की आपण याआधी चुकीच्या मागागवरून जाि होिो.” 

अल्फा िोंिाि भाकरीचा घास कोंबि म्हणाला, “ पाटील एक सरळमागी माणूस 

होिा आडण दिवून ठेवावी अशी कोणिीच धनदौलि त्याांच्याकिे नव्हिी.” 

“िसे असेल, िर दसुरी काय शटयिा आह?े”  

“ह े जे काही दिवलेलां आह,े िे पाटलाांनी दिवलेलांच नाहीये.” अल्फा 

उद्गारला.  

“मग? त्याांनी नाही िर कोणी?” मी भुवया उांचावल्या.  

“सध्या िरी असां समज, की पाटलाांच्या पश्चाि कोणीिरी डिसऱ्यानेच इथे 

काहीिरी दिवून ठेवलांय आडण आिा त्याचा शोध घेणारा कोणीिरी चौथाच आह.े” 

अल्फा म्हणाला. मी काहीच न कळून त्याच्याकिे पाहि राडहलो.  

“ह ेप्रकरण ददसिेय िसे साधे मुळीच नाहीये प्रभू. काहीिरी मोठा घोटाळा 

आह े याच्यामागे असां ददसिांय.” त्याने जेवण आवरले आडण हाि धुवून परि 

हॉलमध्ये आला.  

“पाटीलबाई मला साांगा, ह ेसगळे प्रकार कधीपासून सुरू झालेि??” त्याने 

आजींना डवचारले.  

“अां.. आजपासून िीन ददवस आधी. म्हणजे शुिवारी.” 
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“हां, म्हणजे डिसेंबरच्या एकिीस िारखेला.” अल्फा डवचारपूवगक म्हणाला, 

“ गुि. बरां, िुम्ही पेपर वाचिा का?” 

“हो. वाचिे ना.” 

“िुमच्याकिे गेल्या आठवड्यािले पेपर आहिे का?” 

“हो, डिथे वरिी ठेवले असिील पहा.” आजींनी वरच्या लॉफ्टकिे बोट 

दाखडवले. अल्फाने वरिी ठेवलेल्या विगमानपत्राांचा गठ्ठा खाली काढला आडण खाली 

अांथरलेल्या चटईवर टाकला.  

“िो आजही रात्री येणार असां वाटिांय का िुम्हाला?” आजींनी बावरून 

डवचारले.  

“ठाऊक नाही पाटीलबाई.” अल्फा सुस्कारा सोिि म्हणाला, “ त्याला जे 

हवांय िे अजूनही डमळालां नाही, असांच आपण गृहीि धरून चालिोय. िसां असेल, 

िर िो नक्की पुन्हा येईल. पण त्याला हवी असलेली वस्िू जर डमळाली असेल, िर 

आपले सगळेच मुसळ केराि गेलेि असां म्हणायला हरकि नाही.” 

डिथे डमडनटभर शाांििा पसरली.  

“रठकाय..” हािाांवर हाि चोळि िो म्हणाला, “ बी पॉडझरटव्ह.. आपला 

अनाहूि पाहुणा जर आलाच, िर कदाडचि रात्री उडशरा येईल. िुम्ही झोपला िरी 

हरकि नाही. पण आवाज मुळीच करू नका. लाईट बांद करून टाकू, म्हणज ेआजी 

झोपल्या, असे त्याला वाटेल.” 
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“आडण िू काय करणारेस?” मी त्या पेपसगच्या गठ्ठ्ठ्याकिे आडण अल्फाकिे 

आळीपाळीने पाहि डवचारले.  

“मी मस्ि पेपर वाचि बसणारे!!” अल्फाने घोडर्षि केले.  

माझ्या चेहऱ्यावर असलेलां छोटसां प्रश्नडचन्ह अल्फाचा हा कायगिम पाहून 

भलांमोठां  होऊन बसलां. त्याने माझ्या चेहऱ्यावरचे भाव ओळखले.  

“आय नो, आय नो. खरांिर मी नक्की काय डवचार करिोय, ह े िुला 

साांगायला हवां.” अल्फा डस्मिहास्य करीि म्हणाला, “ पण मीच अजून अांधाराि 

आह.े माझ्या मनाि फक्त एक पुसटशी कल्पना आलीये आडण िी दकिपि योग्य 

असेल, याचा एक टक्काही अांदाज मला नाहीये. पण आिा िेवढीच शटयिा 

आपल्यासमोर डशल्लक आह े आडण बाकी शटयिा जर खोट्या असिील, िर िी 

बरोबर असायलाच हवी. डशवाय आपल्याकिे वेळ फारच कमी आह.े िुला साांगि 

बसलो िर त्याि बराच वेळ जाईल. त्यामुळे िू थोिी डवश्राांिी घे. मी एकेक काम 

करायला सुरुवाि करिो. सगळां स्पष्ट झालां की िुला सडवस्िर साांगेन की ही भानगि 

नक्की काय आह ेिे. फक्त मला याची सांपूणग शहाडनशा करू द.े” 

“बरां..” मी हिाशपणे उद्गरलो. अल्फाचा हा स्वभाव मला काही नवीन 

नव्हिा. सांपूणग माडहिी असल्याडशवाय िो मला त्याच्या मनािलां िसूभरही काही 

साांगायचा नाही. त्यामुळे मी खाांदे उिडवले आडण माझा मोबाईल उघिून बसलो.  

अल्फाने ददवे बांद केले आडण मोबाईलचा फ्लॅश सुरू केला. मग त्याने 

पेपरच्या गठ्ठ्ठ्याशेजारी येऊन बसकण मारली आडण वरील दोनिीन पेपर बाजूला 
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ठेवून त्याखालचे पेपर काळजीपूवगक वाचू लागला. अकरा वाजून गेल े होिे. मी 

मोबाईलवर एक मॅथेमॅटीटसचां एक िॉटयुमेंट उघिून वाचि बसलो. थांिीमुळे माझ्या 

हालचाली मांदावल्या होत्या. िोळ्याांवर झापि येि होिी. त्याउलट अल्फा मात्र 

उत्साहाने आडण बारकाईने पेपरमधल्या रकान्याांवरून नजर दफरडवि होिा. 

फ्लॅशच्या अांधुक प्रकाशाि त्याच्या हालचाली मला ददसि होत्या. आजी बाजुच्या 

सोफ्यावर बसून पेंगि होत्या. वािावरणाि इिकी शाांििा होिी, की अगदी पेपरची 

पाने पलटण्याचा आवाजही ढोल बनडवण्याच्या आवाजाइिका मोठा वाटि होिा. 

मधून मधून वाऱ्याच्या झुळुकेचा आडण त्याबरोबर मागच्या शेिाि सळसळणाऱ्या 

उसाच्या पात्याांचा आवाज येि होिा. मला आजीबाईंचे अप्रूप वाटले. अशा रठकाणी 

त्या एकट्या कशा काय राहि असिील?  

पांधरा डमडनटे झाली आडण एकदम आम्हाला कोणीिरी टाळी 

वाजडवल्याचा आवाज ऐकू आला. मी दचकून आजुबाजुला पाडहले.  

“येस.. !! दअेर यू गो अल्फा!!” िो अल्फाच होिा. आम्ही त्याच्याकिे बघि 

असलेले पाहून त्याने जीभ चावली.  

“सॉरी.. नकळि जरा जास्िच जोराि बोललो मी..” िो म्हणाला.  

“काय झालां? आला का िो??” आजी एकदम घाबऱ्याघुबऱ्या होि 

म्हणाल्या.  

“नाही नाही, पाटीलबाई.” अल्फा आपला मोबाईल हलवि म्हणाला, 

“मीच आह.े काळजी करू नका. मला आिा अगदी प्रकर्षागने वाटायला लागलांय, की 
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माझी शांका अगदी बरोबर आह.े ओके.. आिा मला झपाझप हािपाय हलवावे 

लागणारेि. मी एक काम करिो. मी आिा आिमध्ये जाऊन एक दोन फोन करिो. 

म्हणजे अचूकपणे काहीिरी ठरविा येईल. िुम्ही असेच बसून रहा. आवाज करू 

नका.”  

त्याने पेपरचा गठ्ठा होिा िसा वरिी ठेवून ददला आडण िो आवाज न 

करिा आिमध्ये गेला. त्याच्या मोबाईलचा फ्लॅश बांद झाल्यामुळे हॉलमध्ये अांधार 

पसरला. मी आजींकिे पाडहले. त्याही माझ्याकिे पाहि होत्या. मला खात्री होिी, 

की माझ्या चेहऱ्यावर जे भाव होिे, िेच त्याांच्या चेहऱ्यावरही असणार होिे. 

आम्हाला आिून हलटया कुजबुजण्याचा आवाज आला. िो आवाज साधारण िीन िे 

चार डमडनटे येि होिा. मग िो थाांबला. अल्फा आिल्या खोलीिून बाहरे आला आडण 

हॉलमध्ये येरझाऱ्या मारू लागला. ह ेआणखी दहा डमडनटां चाललां. मग त्याचा फोन 

व्हायब्रेट होऊ लागला. िो लगबगीने आि गेला आडण कुजबुज पुन्हा सुरू झाली. 

अल्फा ज्या गिीने िे सवग करीि होिा, िे पाहून मला खात्री झाली, की आज रात्री 

आपल्याला काहीिरी नाट्यमय पहायला डमळणार आह.े िो शटय डििटया लवकर 

या प्रकरणाचा रहस्यभेद करण्याच्या मागे होिा. त्याच्या हालचालीच साांगि होत्या. 

फार काळ आपल्याला कोड्याि रहावे लागणार नाहीये, हा डवचार मनाि येिाच मी 

सुखावलो.  

पाचेक डमडनटाांनी िो बाहरे आला आडण माझ्या बाजूला येऊन बसला. 

मला त्याच्या चेहऱ्यावरील भाव त्या अांधुक प्रकाशाि ददसि नव्हिे ; पण त्याच्या 
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श्वासोच््वासाांच्या वेगावरून मी नक्की साांगू शकि होिो, की िो खूपच उत्तेडजि 

झाला होिा. त्याला हवा असलेला धागा त्याला गवसला होिा.  

“खूपच महत्त्वाची माडहिी डमळालीये िुला. हो ना?” मी अधीरपणे त्याला 

डवचारले,” प्रकरण आिा सांपण्याच्या मागागवर आह,े असां एकूण िुझ्या 

हालचालींवरून मला वाटिांय.” 

“ नव्वद टके्क मला हवां िे मी डमळवलांय. पण एक गोष्ट अजूनही अशी आहे, 

जी मला या शृांखलेि बसविा येि नाहीये.” त्याच्या आवाजाि डजिका उत्साह होिा, 

डििकीच बेचैनीही होिी.  

“ओह नो.. !! म्हणजे िू आत्ता मला काहीच खुलासा करणार नाहीयेस?” 

मी हळहळि डवचारले.  

“नाही. थोिां थाांब प्रभू. मला जरासा डवचार करू द.े. मी पोहोचलोच आह े

जवळपास..” अल्फा पुन्हा येरझाऱ्या घालू लागला. आजी डबचाऱ्या मघापासून 

आम्हा दोघाांकिे आळीपाळीने टकामका बघि होत्या. मी त्याांच्याकिे दलुगि केले 

आडण अल्फा काय करिोय, ह ेपाहू लागलो.  

“प्रभू, िुला नक्की खात्री आह े का, की आपल्याला इथे शोधिाना एखादी 

लपडवण्याची जागा अथवा कुठेिरी काहीिरी लपडवल्याचे डनशाण डमळाले 

नाहीि??” त्याने मधुनच डवचारले.  

“डनडश्चिपणे नाही.” मी उत्तरलो.  
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“हां..” िो चालिा चालिा हुांकारला. िो कुठे अिला होिा, याचा मला 

अांदाज करिा येि नव्हिा. कदाडचि मी त्याला काही मदि करू शकलो असिो. पण 

डवचारुनही िो साांगणार नाही, याची मला खात्री होिी.  

एकदमच चालिा चालिा िो थबकला. मग अलगदपणे पावले टाकि िो 

दरवाजाच्या बाजुच्या डखिकीपाशी आला. डखिकीचे पिद ेलावले होिे.  

“मला ठाऊक आह,े की डखिकीचा पिदा या िणी सरकवायला नाही 

पाडहजे. बाहरे आपल्या हालचाली ददसण्याची शटयिा आह.े पण मला एका 

सेकां दासाठी फक्त खात्री करून घ्यायची आह.े” िो पुटपुटला आडण सावकाशपणे 

त्याने डखिकीचा पिदा बाजूला सारून बाहरे काहीिरी पाडहले. पुढच्याच िणी 

त्याने िो पिदा झटकन लावला आडण पुन्हा माझ्या शेजारी येऊन बसला. त्याच्या 

अांगािून उत्साहाच्या लहरी बाहरे पिि असल्याचां मला जाणवलां.  

“प्रभू, ह े प्रकरण डनकालाि डनघाल्यानांिर िू एक काम कर. माझ्या 

िोटयाि एक जोराि टपली हाण!!” अल्फा म्हणाला.  

“का? काय झालां?” मी डस्िडमि होऊन डवचारले.  

“माझा मठ्ठ मेंद!ू! साध्या साध्या गोष्टी नजरेआि केल्यामुळे इिका वेळ ह े

प्रकरण िाणलां गेलां. मी हा डवचार पडहलाच केला असिा, िर आपण हा डवर्षय 

सांपवून रात्रीच्या जेवणासाठी साांगलीि परिलो असिो. पण असो. दरे आये, दरुुस्ि 

आये!! आिा या नाट्याचा शेवटचा अांक सुरू होणार आह.े आत्ता मला सवग 
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साांगण्याचा आग्रह करू नकोस. फक्त मी काय साांगिो िे लिपूवगक ऐक आडण माझ्या 

सूचना पाळ. आपल्याला आिा बाहरे पिावे लागणार आह.े” 

“आत्ता? या वेळी??” मला िे ऐकून धक्काच बसला.  

“श् श् श्..” त्याने मला चूप केले, “ होय. आपल्याला आपल्या पाहुण्याचे 

स्वागि बाहरे जाऊन करावे लागणार आह.े” 

“िो खरांच येणार आह ेका? िुला खात्री आह ेका??” 

“होय!!” अल्फा ठासून म्हणाला,  “आडण आिा प्रश्न डवचारू नकोस. 

कदाडचि िो सहजरीत्या आपल्याला सापिेल. कदाडचि हाणामारीही होण्याची 

शटयिा आह.े मला िुझी मदि लागेल. फक्त गिबिून जाऊ नकोस आडण घाबरू 

नकोस. माझ्या अांदाजाप्रमाणे िो आपल्याला इजा पोहोचवणार नाही; पण पळून 

जाण्याचा प्रयत्न मात्र डनडश्चि करेल. त्याला फक्त अिवून ठेवायचां आह.े समजलां?” 

अल्फा िे साांगि असिानाच माझ्या छािीच्या ठोटयाांचा वेग हळूहळू 

वाढि असल्याचे मला जाणवले. अल्फाने डखिकीिून अस े काय पाडहले , ज्यामुळे 

त्याने बाहरे पिण्याची ियारी सुरू केली, िे मला कळेना. ह ेसगळां  मला एखाद्या 

अॅिव्हेंचर स्टोरीसारखां वाटू लागलां होिां. मी होकार म्हणून फक्त मान हलवली. 

आमचां बोलणां ऐकून आजीबाई मात्र एकदम बावचळून गेल्या होत्या.  

“क्.. कुठे डनघाला आहाि??” त्याांनी डवचारले.  
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“पाटीलबाई आम्ही थोड्या वेळाि िुम्ही डनव्श्चि रहा. आम्ही सहीसलामि 

परि येऊ. िुम्ही आिून दरवाजा लावून घ्या. आम्ही थोड्या वेळाि येिो.” 

“अां.. बरां बरां.. साांभाळून रे बाबाांनो.. !!” त्याांच्या आवाजाि भीिी स्पष्ट 

ददसि होिी.  

अल्फाने हळूवार दरवाजा उघिला आडण बाहरेचा अांदाज घेिला. 

दरवाजा उघििािणीच थांिीची एक लाट आिमध्ये डशरली. माझ्या अांगावर 

सरसरून काटा उभा राडहला.  

“आपल्याला जराही आवाज होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी 

लागणार आह ेप्रभू. िू माझ्या मागे चालि रहा. कान आडण िोळे उघि े ठेव.” िो 

माझ्याकिे वळून पुटपुटला. आम्ही दरवाजा बांद केला आडण अलगदपणे पावल े

टाकि बाहरे पिलो.  

  चोहीकिे काळाकुट्ट अांधार होिा. रस्त्याांवर ददवे नसल्यामुळे सांपूणग 

पररसर अांधाराि बुिालेला होिा. आजुबाजुला असलेल्या वस्िूांच्या केवळ आकृत्या 

ददसि होत्या. अल्फाने मला आवाज न करिा त्याच्या पाठीमागे येण्याची खूण 

केल्याचे मला जाणवले. आिा िो मला कुठे घेऊन चालला होिा, याचा मला काहीच 

अांदाज येि नव्हिा. माझ्या सवांगाला कापरां भरलां होिां. पण िे थांिीमुळे होिां की 

समोर उभ्या ठाकलेल्या भीिीमुळे होिां, ह ेमात्र मला ठरडविा आलां नाही.  

अल्फाने हळूवारपणे गेट उघिले आडण आम्ही घराच्या आवारािून बाहरे 

पिलो. अल्फा काळजीपूवगक पावले टाकि रस्त्यावर चालू लागला. िणािच आम्ही 
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रस्िा ओलाांिला आडण आजींच्या घरासमोर असलेल्या घराच्या गेटसमोर येऊन 

उभारलो. गेट आिून कुलूप लावून बांद केले होिे.  

“आपल्याला आि जायचांय.” अल्फा कुजबुजला. मी आजुबाजूला पाहून 

अांदाज घेिला. आवाराच्या व्भिी उांच होत्या, पण थोिा प्रयत्न केल्यास त्याांवर चढून 

जाणे शटय होिे. मी त्या व्भिीकिे इशारा केला. आम्ही डिथे गेलो.  

“मी आधी चढिो मग िुला हाि दिेो.” मी त्याला साांडगिले. मी 

अल्फापेिा उांच असल्याने मला व्भिीवर चढणे सहज शटय होिे.  

“रठकाय. पण आवाज न करिा.” त्याने मला बजावले. मी झपकन 

व्भिीवर चढलो आडण आिमध्ये पाडहले. त्या घरािील सवग ददवे बांद होिे आडण 

आिून कोणिीही हालचाल ददसून येि नव्हिी. मी अल्फाला हाि ददला आडण आम्ही 

दोघेही अलगदपणे आि उिरलो.  

“लपण्यासाठी एखादी जागा ददसिेय का बघ.” अल्फा म्हणाला. मी 

काळोखाि बुिालेल्या आवारावरुन नजर दफरवली. गेटला लागूनच शोभेच्या 

झािाांची एक ओळ होिी. डिच्या मागे थाांबल्यास बाहरेून येणाऱ्याला आम्ही ददसणे 

शटय नव्हिे. अल्फाने डिकिे इशारा केला. पायाखाली सुकलेली पाने सवगत्र 

पसरलेली असल्यामुळे आवाज न करिा चालणे कठीण होिे. शटय डििटया शाांिपण े

आम्ही त्या झािाांमागे जाऊन पोहोचलो आडण वाट पाहू लागलो.  

“िो इथे येणार आह?े” मी अल्फाला डवचारले. अल्फाने फक्त िोंिावर बोट 

ठेवले आडण गेटच्या ददशेने लि कें दद्रि केले. अडिशय बोचरी थांिी होिी आडण मला 
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कुिकुिायला होि होिां. त्या रठकाणी अडिशय नीरव शाांििा होिी. आमच्या 

श्वासाांचा आवाज त्या शाांििेि फारच मोठा भासि होिा. कुठूनिरी रािदकड्याांची 

दकरदकर ऐकू येि होिी. इिकां  डवचडलि करणारां वािावरण असिानाही अल्फा 

शाांिपणे एकटक आवाराबाहरे पाहि होिा.  

आम्ही जवळपास दीि िास एकाच रठकाणी उभारून वाट पाहि होिो. 

मी थोिांसां जरी हलण्याचा प्रयत्न केला, िरी अल्फा मला डचमटा काढून डस्थर 

राहण्यास बजावि होिा. बराच वेळ डिथे काढल्यानांिर मला कां टाळा यायला 

लागला. अखेर आम्हाला िेथे हालचाल जाणवली. रात्रीचे दोन वाजले असावेि. 

कोणीिरी आवाराच्या व्भिीमागे येऊन उभारलां होिां. िेथे असलेल्या शाांििेमुळे 

त्याच्या पावलाांचा होणारा हलका आवाज आम्ही रटपू शकि होिो. माझ्या छािीि 

पुन्हा धिधिायला लागलां. अल्फा अडधक सावध झाला आडण डिकिे डनरखून पाहू 

लागला. िी व्यक्ती डमडनटभर बाहरे उभी असावी. मग पुन्हा पावलाांचा आवाज 

आला. आिा िो व्भिीवर चढि होिा. पुढच्याच िणी आम्हाला त्याची आिमध्ये 

उिरणारी आकृिी ददसली. त्याने आपल्याला कोणी पाहि नाहीये ना, याची खात्री 

करून घेिली आडण िो सावकाशपणे आमच्याच ददशेने चालू लागला. गेटपाशी 

येिाच िो वळला आडण घराच्या मागच्या ददशेने जाऊ लागला. िो थोिा पुढे गेला 

आडण मला काय होिांय, ह े समजायच्या आिच अल्फाने झािाांवरून उिी मारून 

त्याच्यावर पाठीवर झिप घािली. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे िो गिबिून 

गेला. पण लगेचच सावरून अल्फाच्या िाविीिून सुटण्याची त्याची धिपि चालू 

झाली. अल्फाला त्याने एक गुद्दा लगावला. पण अल्फाची पकि फारच घट्ट होिी. 



  डिटेडटटव्ह अल्फा 

56 
 

त्याला काही हालचाल करिा येईना. ह ेसगळां  पहाि असिाना एकदम मला जाग 

आली. अशा प्रसांगाला सामोरे जाण्याची माझी ही पडहलीच वेळ होिी. मी धािस 

करून बाहरे पिलो आडण त्या व्यडक्तच्या समोर जाऊन मी एक सणसणीि ठोसा 

त्याच्या िोंिावर लगावला.  

“ओय.. ओय..” िो जोराि ओरिला. रक्ताची डचळकाांिी त्याच्या नाकािून 

उिाल्याचे मला जाणवले. अखेर त्याने शरणागिी पत्करली आडण आपल्या 

गुिघ्याांवर िो बसला. आमच्या झटपटीमुळे आडण त्या घुसखोराच्या ओरिण्यामुळे 

त्या घराला जाग आली आडण आमच्या चोहोकिून ददवे लागले.  

* 
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4.  

 

 

त्या व्यक्तीने चेहऱ्यावर रुमाल बाांधला होिा. त्यामुळे आम्हाला त्याचा 

चेहरा लगेच ददसला नाही. अल्फाने त्याच्या शटागि लपवलेला दोर बाहरे काढला 

आडण झटटयाि त्या घुसखोराला बाांधून टाकले. त्या घरािून एक चाळीशीिला 

माणूस धाविच बाहरे आला.  

“क्.. कोण.. कोण आहाि िुम्ही??” त्याने धसकून डवचारले. त्याच्या 

हािाि दांिुका होिा आडण िो आम्हा डिघाांकिे घाबरून पाहि होिा.  

“शाांि व्हा, शाांि व्हा. आम्ही िुमची मदिच करायला आलोय.” अल्फा 

म्हणाला, “ हा िुमच्या घराि घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करि होिा. त्याला आम्ही 

जेरबांद केले आह.े त्यामुळे घाबरण्याचे काहीच कारण नाहीये.” 

“हा.. हा कोण आह?े? आडण िुम्ही कोण आहाि.. ??” अजूनही त्याच्या 

बोलण्याि अडवश्वास ददसि होिा.  
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“मी डिटेडटटव्ह अल्फा. आडण हा माझा डमत्र प्रभव. आम्हाला साांगलीचे 

माजी पोलीस आयुक्त भालचांद्र प्रधान याांनी इथे पाठवलांय.” अल्फा कणखर 

आवाजाि म्हणाला, “ आडण हा कोण आह,े िे आिा आपण पाहुयाच.” 

त्याने त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरचा रुमाल खसकन ओढला.  

िो एक गोल चेहऱ्याचा, ककचीि सावळ्या वणागचा, गटाण्या िोळ्याांचा 

माणूस होिा. केस आखूि आडण थोिे काळे थोिे पाांढरे अस ेहोिे. त्याला दरदरून 

घाम फुटला होिा आडण थरथर कापिआहे िो आम्हा दोघाांकिे पाहि होिा.  

“िू दशेमुखाांचा पुिण्या का रे??” त्या घराचा मालक त्याच्याकिे दरुूनच 

वाकून पाहि म्हणाला.  

“मला माफ करा.. माझी चूक झालीये.. प्लीज प्लीज मला जाऊ द्या..” िो 

गयावया करू लागला.  

“हो हो, नक्की जाऊ दणेारे आम्ही िुला - पोलीस ठाण्याि!!” अल्फा आपला 

गाल चोळि म्हणाला.  

“हा माझ्या घराि चोरी करि होिा का? िुम्ही त्याच्या मागावर कसे? ह े

नक्की काय प्रकरण आह ेमला काही कळेल का??” त्या घराच्या मालकाने डवचारले.  

“साांगिो, साांगिो. िुम्ही एक काम करा. गावच्या पोलीस चौकीि फोन 

करा आडण त्याांना िाबििोब इकिे यायला साांगा. डिथे सवगकाही सडवस्िर साांगेन 



  डिटेडटटव्ह अल्फा 

59 
 

मी. प्रभू, आपल्याला याला समोरच्या पाटीलबाईंच्या घरी न्यायचांय. मला थोिीशी 

मदि कर.” 

आम्ही आमच्या कैद्याला आजींच्या घराि आणले आडण एका रठकाणी 

बसवले. आजी ह े सगळां पाहून थक्कच झाल्या होत्या आडण त्याांच्या िोंिािून एक 

शब्दही बाहरे पिि नव्हिा. त्या बावरून बाांधलेल्या अवस्थेिील चोराकिे पहाि 

राडहल्या. एव्हाना सगळी गल्ली जागी झाली होिी. आमचे शेजारी आिमध्ये आले 

आडण त्याांच्यापाठोपाठ आणखी दोनिीनजण आले.  

“कुठाय िो??” एक भरगच्च डमशीवाला आि येि म्हणाला, “ हा बघा.. 

काय रे रांज्या.. दरोिे घालायचां काम कधीपासून सुरू केलांस? आम्ही िर चाांगला 

पोरगा समजलो की िुला!! थाांब िुला चाांगला बिविो आडण मग िुझ्या काकाच्या 

हवाली करिो..” 

त्याला पकिून बिवण्यासाठी िी मांिळी पुढे सरसावली,  पण अल्फा 

त्याांच्या मध्ये उभा राडहला.  

“थाांबा.”अल्फा खणखणीि आवाजाि म्हणाला, “आधी त्याचां म्हणणां ऐकून 

घ्या आडण मग िुम्हाला जे काय करायचांय िे करा.” 

“िू कोण रे पोरा? चल हो बाजूला!!” िे सवगजण आपले हाि मोकळे 

करायच्या उदे्दशानेच आलेले होिे, असां मला वाटलां.  
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“याला घुसखोरी करिाना मीच पकिलेलां आह.े मी एक डिटेडटटव्ह आह.े 

साांगलीचे माजी पोलीस अधीिक श्री. प्रधान याांनी मला ह े प्रकरण हािाळण्यास 

पाठवले आह.े” प्रधानाांचे नाव ऐकिाच िे लोक जरा कचरले, “ त्यामुळे मला याि 

हस्ििेप चालणार नाही. मागे व्हा सवगजण. पटकन!!” 

अल्फाचा कणखरपणा पाहून िणभर मीही चदकिच झालो. शेवटी आमचे 

शेजारी बोलले,  

“होय. ह े खरां साांगिाहिे. याांनीच त्याला माझ्या घराि घुसिाना 

पकिलांय.”  

िे ऐकिाच जमलेली मांिळी थोिी शाांि झाली. अल्फाने सवांकिे िीक्ष्ण 

कटाि टाकला.  

“धन्यवाद. आपलां नाव साांगाल का?” त्याने शेजारच्या काकाांना डवचारले.  

“मी डशवराज उरणे. गावच्या एमएसइबीि काम करिो.” 

“आडण हा कोण आह?े” त्याने आमच्या कैद्याकिे बोट दाखडवि डवचारले.  

“हा रणडजि दशेमुख. वािीिल्या अण्णा दशेमुखाचा पुिण्या.” 

“बरां.” अल्फा म्हणाला, “ मांिळी, आिा थोिां शाांिपणे घ्या. बसा इकि.े मी 

आिा या प्रकरणाचा खुलासा करणार आहे. ह ेप्रकरण िुम्हाला ददसिांय िसां साधांसुधां 

नाहीये आडण हा िुमच्या समोर ददसणारा कैदी काही साधासुधा घुसखोर नाहीये. 
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फार मोठां  र्षियांत्र रचण्याि याचा सहभाग आह.े त्यामुळे याच्या िोंिून त्याचा गुन्हा 

वदवून घेणे महत्त्वाचे आह.े” 

अल्फाचां िे बोलणां ऐकून आम्ही सवगजणच बुचकळ्याि पिलो. त्याने 

बोलण्यास सुरूवाि केली,  

“या पाटीलबाई काल साांगलीिील आमच्या घरी आल्या होत्या. त्याांनी 

आम्हाला साांडगिले, की त्याांच्या घराि कोणीिरी रात्री डशरि असल्याचा त्याांना 

भास होिो. त्याचा छिा लावण्यासाठी मी आडण माझा डमत्र प्रभव काल सायांकाळी 

इथे आलो. थोिी िपासणी करिाच माझ्या लिाि आले, की त्याांना भास होि नसून 

खरेच कोणीिरी डिथे येऊन गेलां होिां. मग प्रश्नाांची माडलका सुरू झाली. असां कोण 

आडण का करि असावां?? पडहला मला वाटलां, की पाटलाांनी त्याांच्या घराि 

काहीिरी दिवून ठेवलांय आडण िे डमळडवण्यासाठी कोणाचेिरी प्रयत्न सुरू आहिे. 

पण दोन गोष्टींनी माझी ही कल्पना फोल ठरवली. एक म्हणज,े मी डजिकी माडहिी 

काढली त्यािून स्पष्ट होि होिां, की परशुराम पाटील एक सरळमागी आडण गरीब 

माणूस होिा. त्याच्याकिे लपवून ठेवण्यासारखां असां काहीच नव्हिां. आडण दसुरां 

म्हणजे, आम्ही घराचा कानाकोपरा िपासून पाडहला. पण आमच्या हािी  काहीच 

लागलां नाही. याचा अथग सरळच होिा. पाटीलबाईंच्या घरी काही नव्हिांच. मग िो 

घुसखोर नक्की काय शोधि होिा??  

मग हळूहळू मला वाटायला लागलां, की याि डनडश्चिच काहीिरी मोठी 

गिबि आह.े सरळ डवचार करून हा गुांिा सुटणार नाही. मग मी थोिा मेंदलूा िाण 
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ददला आडण दसुऱ्या काय शटयिा अस ू शकिाि, याचा डवचार करू लागलो. 

पाटलाांनी आपल्या घराि काही लपवले नसेलही, पण त्याांनीच लपवायला हवां असां 

कुठे आह?े जर दसुऱ्या कोणीिरी त्याांच्या नकळि त्याांच्याच घराि काहीिरी लपवून 

ठेवले असेल िर?? मग अस ेकरण्याची वेळ कोणावर येऊ शकिे, याचा डवचार मी 

करू लागलो. एखाद्याने गैरमागागने डमळवलेले पैसे लपडवण्यासाठी पाटीलबाईंच्या 

सुनसान घराचा आधार घेिलेला असू शकिो. िो गैरमागग म्हणजे काय, िर चोरी, 

दरोिा ककवा लूटमारीचे प्रकरण असणार अथवा कुणाचीिरी फसवणूक केली गेलेली 

असणार.  

हा डवचार मनाि येिाच मी झटपट कामाला लागलो एकिीस डिसेंबरच्या 

रात्री पाटीलबाईंना प्रथम शांका आली होिी, की घराच्या आवाराि कोणीिरी आह.े 

त्यावरून मी अांदाज लावला, की त्याआधीच्या दोनचार ददवसाांिच ह ेचोरीचे ककवा 

फसवणूकीचे प्रकरण घिले असले पाडहजे. त्यानुसार मी थोिी वृत्तपत्रे चाळली आडण 

मग मला हवे िे सापिायला फार वेळ लागला नाही. िी घटना म्हणजे एकोणिीस 

डिसेंबरला साांगलीच्या पेठेिील सोन्याच्या दकुानाि झालेली चोरी!! काय महाशय, 

काही चुकि िरी नाहीये ना माझां??” 

अल्फाने हिेूपूवगक रणडजिकिे पाहि डवचारले. त्याने जी खाली मान 

घािली होिी, िी वर काढलीच नाही.  

“एकोणिीस िारखेच्या रात्री दकुान बांद व्हायच्या वेळी दोन 

दरोिेखोराांनी दकुानाि डशरून बांदकुीचा धाक दाखडवि जवळपास दीि कोटींचा 

माल लांपास केला. त्याांनी िो माल एका चारचाकीमध्ये भरला आडण िेथून पळ 
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काढला. पोडलसाांि ही खबर जाईपयंि िे साांगलीिून बाहरे पिून डमरजेि पोचले 

होिे. सगळीकिून पोडलसाांना पाचारण करण्याि आले आडण टोल नाटयाांवरिीही 

खबर पोचवली गेली. पण पोडलसाांना त्याांना पकिण्याचे कष्ट करावेच लागले 

नाहीि. कारण या गािीला अजुगनवािपासून साधारण दोन दकलोमीटर अांिरावर 

भीर्षण अपघाि झाला आडण त्याि त्या दोन्ही दरोिेखोराांचा अांि झाला. पण 

कोड्याि टाकणारी गोष्ट ही होिी, की त्या गािीि त्याांनी चोरलेला माल 

नव्हिाच..!! पोलीस अजूनही त्या मालाच्या शोधाि आहिे. त्या डबचाऱ्याांना 

ठाऊकच नाहीये, की यामध्ये एक पिद्याआिचा कलाकारदखेील आह ेआडण आिा 

सगळी सूत्रे िो साांभाळिोय..” 

डिथे जमलेल्या लोकाांमधून कुजबुज ऐकू येऊ लागली. कुणालाच पटि 

नव्हिां, की हा वरून डमळडमळीि ददसणारा िरूण पोरगा एवढा मोठा हाि मारू 

शकेल. िेथे येऊन पोचलेले अण्णा दशेमुखही पुिण्याचा प्रिाप ऐकून गारद झाले.  

“ह.े. ह े खरां आह े का?? याि िुझाही सहभाग आह े का??” त्याांनी 

अिखळि त्याला डवचारले.  

“होय. खरां बोलिायि ह.े.” शेवटी त्याने आपल्या िोंिािून शब्द बाहरे 

काढले, “हा कट रचण्याि मीही सहभागी झालो होिो.”  

“पण.. पण.. िू.. कसां काय..” त्याांच्याकिे पाहून असां वाटि होिां, की 

त्याांचा अजूनही यावर डवश्वासच बसि नाहीये.  
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“माझी चूक झाली अण्णा.. खरांच.. एका छोट्या सांकटािून बाहरे 

पिण्यासाठी मी खूप मोठां  सांकट स्विःवर ओढवून घेिलां. मी काय करिोय याचां 

मला भानच राडहलां नव्हिां अण्णा.. मी स्विःला आडण आपल्या कुटुांबाला 

वाचडवण्यासाठीच ह ेसगळां करि होिो.” 

“िू मला जसा ददसिोस त्यावरून आडण एकूण गावकऱ्याांच्या 

प्रडिदियेवरून मला असां वाटिांय की िू एक साधा सरळ माणूस आहसे. बरोबर 

ना??” अल्फाने शाांिपणे रणडजिला डवचारले, “ मग इिका मोठा गुन्हा करण्यास ि ू

का प्रवृत्त झालास?? काय कारण होिां यामागे??” 

“यामागचां कारण फक्त एकच. माझा मूखगपणा!!” िो बोलू लागला, “ माझे 

आईविील मी लहान असिानाच वारले. लहानपणापासून माझा साांभाळ माझ्या 

काकाांनीच केला. त्याांनी मला डशकवलां, बी कॉम केलां. माझां कॉलेज होऊन दोन वर्ष े

झाली. िसा मी अभ्यासाि बरा होिो. पण माझा स्वभाव अबोल. त्यामुळे मला कुठे 

नोकरी लागेना. हळूहळू मला डिप्रेशन येऊ लागलां. काम नसल्यामुळे घरी बसणां 

असह् होऊ लागलां. माझे गावािले काही डमत्र होिे. िेही माझ्यासारखेच बेरोजगार 

होिे. त्याांनी मला पैसे कमडवण्याचा एक वेगळाच मागग साांडगिला - जुगार!! मी 

त्याांच्या सांगिीने जुगाराच्या नादी लागलो. सुरूवािीला पैसे डमळू लागले. त्यामुळे 

मला त्याची चटकच लागली. पण नांिर मात्र मी चाांगलाच बुिू लागलो. मी इकिून 

डिकिून पैसे उसने घेऊन जुगाराि लावू लागलो-आपले गेलेले पैसे कधीिरी परि 

डमळिील, या आशेने. त्या नादाि मी कधी कजगबाजारी झालो, ह े मलाच कळालां 
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नाही. जेव्हा कजागचा आकिा दहा लाखाांवर पोहोचला, िेव्हा मी भानावर आलो. 

इिकी प्रचांि रक्कम घरी न साांगिा मला परि करायची होिी. ज्याांच्याकिून पैस े

घेिले होिे, त्याांनीही िे परि दणे्यासाठी िगादा लावला होिा. मी खूप घाबरलो. 

मला आत्महत्या करावी, असां वाटू लागलां. इिटयाि माझ्यासारख्याच जुगाराला 

बळी पिलेल्या एका डमत्राने माझ्यासमोर एक कल्पना माांिली - दरोड्याची!!  

मी िर आजपयंि मांददरािून साधी चप्पलदखेील चोरली नव्हिी. आडण हा 

पठ्ठ्ठ्या दरोिा टाकण्याच्या गोष्टी करि होिा. त्याचा अजून एक डमत्र होिा, जो 

चोरी-लूटमारीच्या कामाि मुरलेला होिा. त्याला हािाशी धरून आम्ही योजना 

आखण्यास सुरूवाि केली. माझ्याि खरे िर ह ेसवग करण्याइिकी धमक नव्हिी ; पण 

आत्महत्येपेिा हा मागग काय वाईट आहे, असा मी डवचार केला. कदाडचि याि यश 

डमळेल आडण सगळे प्रश्न सुटिीलही, कोण जाणे!! मग आमचा प्लॅन ठरला. मी या 

कामासाठी फारच लेचापेचा आह,े ह ेत्या दोघाांनी ओळखले आडण मला दरोड्याच्या 

रठकाणापासून दरूच ठेवायचे ठरवल.े त्याऐवजी मला त्याांनी दकुानाची कणन् कण 

माडहिी काढण्याचे आडण दरोिा यशस्वी झाल्यानांिर माल िाब्याि घेण्याचे काम 

ददले. िे दोघे िेथे जाऊन ही कामडगरी पार पािणार होिे. आम्ही ठरवले, की 

चोरीचा माल लगेच बाहरे काढायचा नाही. िो त्याांनी एका रठकाणी लपवून 

ठेवायचा आडण मी िेथून िो माझ्या िाब्याि घ्यायचा. यासाठी वािीच्या टोकाला 

शेिापाशी असलेले पाांढऱ्या रांगाचे आजींचे घर ह ेरठकाण ठरले. िेथे आजी एकट्याच 

राहिाि, ह ेमला ठाऊक होिे. त्यामुळे मीच ह ेरठकाण त्याांना सुचवले होिे. त्यामुळे 
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त्या दोघाांनी िेथे माल ठेवला, की इकि ेमी लगेचच िे कोणालाही न कळिा उचलू 

शकणार होिो.  

ठरल्याप्रमाणे गोष्टी पार पिल्या. दरोिा यशस्वी झाला आडण िे दोघे 

माल घेऊन डनघाले. मी त्याांच्या सांपकागि होिोच. त्याांनी आजींच्या घराि माल 

ठेवल्याचा मला मेसेज केला. मी मध्यरात्री िेथे जाऊन िे माझ्या िाब्याि घेणार 

होिो. पण रात्री बाराच्या सुमारास मला त्याांच्या गािीला अपघाि झाल्याचे आडण 

त्याि िे दोघेही ठार झाल्याचे समजले. मला खूप मोठा धक्का बसला. मी लपवलेला 

माल घेण्यासाठी बाहरेदखेील पिू शकलो नाही, इिका मी घाबरलो होिो. मला 

प्रथम वाटले, की पोडलसाांना चोरीच्या मालाचा पत्ता लागेल आडण िो िे जप्त 

करिील. पण पुढच्या ददवसभराि असे काहीही घिले नाही. मग मला वाटू लागले, 

की पोडलसाांना त्या मालाचा सुगावा लागण्याआधी धािस करून आपल्याला िो 

हस्िगि केला पाडहजे. त्यानुसार मी दसुऱ्या रात्री आजींच्या घराि डशरलो. 

ठरल्याप्रमाणे िो माल आवारािील बागेि डमळेल, अशी माझी अपेिा होिी. पण मी 

खूप शोधूनही मला काही डमळाले नाही. त्यापुढील रात्री मी पुन्हा शोध घेिला. पण 

माझ्या हािी काही लागेना. त्याांनी सुरडिििेच्या दषृ्टीने िो माल घराि िर ठेवला 

नव्हिा ना?? मी घराि घुसायचे ठरवल.े ह ेकरण्याि डनडश्चिच धोका होिा. पण मी 

िी सांपत्ती डमळडवण्यासाठी काहीही करायला ियार झालो होिो. त्यामुळे मी 

घराच्या आिमध्ये प्रवेश डमळवला आडण सलग दोन रात्री िे घरही धुांिाळून काढल.े 

पण मला िो माल कुठेही डमळाला नाही.” 
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“कारण सरळ होिे. चोरलेला ऐवज या घराि नव्हिाच!!” अल्फा 

म्हणाला.  

“मग कुठे होिा??” लोकाांच्यािून आवाज आला.  

 “िो शेजारच्या उरणेंच्या घराि होिा!”  

ऐकून उरण ेिर पार उिालेच.  

“ऑ.ँ. माझ्या घराि.. करोिोंचा माल होिा??” 

“होय.” अल्फा म्हणाला, “ रणडजिने त्याच्या दोन साथीदाराांना वािीच्या 

शेवटाला असलेल्या पाांढऱ्या घराि चोरलेला माल लपवायला साांडगिला खरा, पण 

त्यावेळी त्याच्या ह ेलिािच आले नाही, की आजींच्या घराच्या समोरील घराचा 

रांगदखेील पाांढराच आह!े! िे दोघे त्या रात्री आले आडण गिबिीि त्याांनी आजींच्या 

घराि माल न लपविा उरणेंच्या घराि लपवला. त्यामुळेच िो सापिायला पाच 

ददवस गेले. ह े जर रणडजिच्या आधीच लिाि आले असिे, िर िो सगळा माल 

घेऊन केव्हाच पसार झाला असिा. पण नशीब पहा. आजच त्याच्या ही गोष्ट लिाि 

आली आडण उशीरा का होईना , मीही त्याच डनरकर्षागप्रि येऊन पोहोचलो. त्यामुळे 

बरोबर मासा गळाला लागला.” 

रणडजिच्या िोळ्याांिून अश्रू वाहू लागले. 'काका.. मला माफ करा' 

एवढेच िो म्हण ू शकला. अजुगनवाि पोलीस चौकीिून आलेले पोलीस िेथे हजर 

होिेच. त्याांनी रणडजिला िाब्याि घेिले.  
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“उरणेंच्या घराच्या आवाराि थोिा िपास करून पहा. मोठ्ठां  घबाि लपवून 

ठेवलांय डिथे.” अल्फा हसून म्हणाला, “चोरीचा माल शोधण्यासाठी वणवण 

दफरणाऱ्या पोलीसाांना िे पाहून खूपच बरां वाटेल.”  

आजींनी भरल्या िोळ्याांनी आमचे आभार मानले. भल्या पहाटे आम्ही 

आमच्या घरी जायला डनघालो.  

…… 

“मला सुरूवािीलाच खात्री झाली होिी, की हा घुसखोर अजुगवनवािचाच 

राहणारा आह.े”अल्फा आमच्या रूमचे कुलूप काढि म्हणाला, “ िो घुसखोरी 

मध्यरात्रीच का करि होिा? कारण मागच्या शेिाि काम करणारे मजूर त्याला 

ओळखि असणार आडण त्यामुळे ददवसाढवळ्या कोणाला शांका येईल अस ेकाही िो 

करूच शकि नव्हिा. पण या गोष्टीचा माझ्या िपासाि काहीच फायदा झाला नाही. 

पण असो. वेळेवर माझी टू्यबलाईट पेटली, हहेी नसे थोिके!!” 

पहाट झाली होिी. पूवग ददशेचे डिडिज आपला रांग बदलू लागले होिे. मी 

चालिा चालिाच पेंगि होिो, इिका मला थकवा आला होिा. आम्ही आि डशरलो 

आडण मी अल्फाच्या िोटयावर मागून जोराि टपली हाणली.  

“आईगांऽऽ..” िो िोके चोळि मागे वळला, “ झोपेि आहसे का?? का 

मारिोयस??” 

“िूच मला मघाशी म्हणालास की ह ेप्रकरण झाल्यानांिर माझ्या िोटयाि 

एक टपली हाण म्हणून.. अडिशय किगव्यदि डमत्र आहे मी िुझा.. चल थँटयू म्हण..” 
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मी फटाफट कपिे काढि बोललो. अल्फा मोठ्याने हसला आडण मला गुद्दा हाणायला 

माझ्या ददशेने धावला.  

  मला प्रचांि झोप आली होिी आडण एक डमडनटही न दवििा मला 

माझ्या बेिवर झेप घ्यायची होिी. अल्फा माझ्यापयंि पोहोचण्याआधीच मी बेिवर 

आिवा झालो आडण माझे िोळे डमटलेही. त्यापुढचे मला काही आठवि नाही.  

*समाप्त * 
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अल्फाने जुन्या घराचे गूढ कोिे िर सोिवले ; पण त्यािून नव्या कोड्याांना 

िोंि फुटणार आहे. काळाच्या पिद्यामागे अनेक रहस्ये झाकली गेलेली आहिे, जी या 

प्रकरणािून अनपेडििपणे बाहरे येणार आहिे आडण सुरू होणार आह ेएक 

डचत्तथरारक, जीवघेण्या साहसाांची माडलका.. .  

 

डिटेडटटव्ह अल्फाचा पुढील भाग लवकरच येि आह!े!  
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                                      .  

                         . 
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ई साडहत्य प्रडिष्ठान 

 

मराठी भार्षा आिा झेप घेण्याच्या मूि मध्ये आह.े रिणार याांकि ेलि नका दऊे. 

मराठीि कधीच नव्हिे इिके वाचक आहिे आिा. पुवी पुस्िकाच्या एका आवृत्तीच्या 

हजार दोनहजार प्रिी छापल्या जाि. पाच हजार म्हणजे िोटयावरून पाणी.  

आिा ई पुस्िकाांच्या जमान्याि एक एक पुस्िक पाच दहा लाख वाचकाांपयंि 

जािां. वर्षागला चाळीसेक लाख िाऊनलोि होिाि. वाचक एकमेकाांना परस्पर फ़ॉरविग 

करिाि. व्हट्ट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, वेबसाईट, पेन्ड्राईव्ह, डसिी अशा असांख्य 

मागांनी पुस्िकां  व्हायरल व्हायलीि. सुसाट सुटडलि. खेड्यापाड्याांच्या गल्लीबोळाांपासून 

िे जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक दशेाि. रॉकेटच्या वेगान े सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या 

वेगाला आिा कोणी थाांबवू शकि नाही.  

या धूमधिक िाांिीि साडमल व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािराांना याि 

ओढा. त्याांचे ई मेल पत्त,े व्हाट्ट्सप नांबर आम्हाला पाठवा. िुम्ही फ़क्त दहा वाचक आणा. 

िे शांभर आणिील. आडण िे दहाहजार. िुमच्या व्हाट्ट्सप ग्रुपमधून याची जाडहराि करा. 

आपल्याला फ़ुकट पुस्िकां  वाचकाांपयंि पोहोचवायची आहिे. आपल्याला रटव्ही पेपर ची 

जाडहराि परविि नाही. आमचे वाचक हचे आमचे जाडहराि एजांट. िेच आमची िाकद. 

मराठी भार्षेची िाकद जगाला दाखव.ू  


