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डवनार्ूल्य डवतरिासाठी उपलब्ध.
•

आपले वाचून झाल्यावर आपि हे फ़ॉरविव करू शकता.

•

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यडतररक्त कोिताही

वापर करण्यापुवी ई-साडहत्य प्रडतष्ठानची लेखी परवानगी घेिे आवश्यक आहे.
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र्नातले दोन शब्द...

फार काही पाल्हाळ लावत नाही.
कारि जेव्हा र्ी वाचक असतो, तेव्हा
'लेखकाचे र्नोगत' हा प्रत्येक पुस्तकातील
र्ाझा नाविता डवभाग असतो आडि तो
संपवून कधी एकदा कथा सुरू होते, असं
र्ला झालेलं असतं. त्यार्ुळे आता र्ी
'लेखका'

च्या

रोलर्ध्ये

आल्यानंतर

र्नोगतावर फार भर देत नाही. फक्त या
'अल्फा' नावाच्या बिबड्या, डवडचत्र, पि
बुडिर्ान र्ुलाचा जन्र् र्ाझ्या िोटयात
कसा झाला, हे तुम्हा वाचकांशी शेअर करावंसं वाटलं. म्हिून हे र्नातले दोन शब्द.
लहानपिापासूनच र्ला कधी सरळ डवचार करायची सवय नाही. र्ी लहानपिी
हाडतर्, अरे डबयन नाईट्स, हॅरी पॉटर यांसारख्या कथा-कादंबऱ्या इतटया वाचल्या होत्या
आडि बॅटर्ॅन, सुपरर्ॅन आडि शडक्तर्ान - ज्युडनयर जी सारखे शो टी.व्ही. वर इतके पाडहले
होते, की प्रत्येक गोष्टीत र्ला जादूई, रहस्यर्य ककवा अॅिव्हेंचरस असं काही काही ददसे.
र्ला काहीतरी तुफानी साहस करावं आडि दुष्ट लोकांना धिा डशकवावा असं नेहर्ी वाटे.
हळू हळू र्ोठे होईल, तसं कळू लागलं, की जादू वगैरे काही नसतं आडि त्या गोष्टींनी
आपल्याला चांगलीच टोपी घातलेली आहे! पि ते रहस्यकथा आडि साहसकथांचं भूत काही
िोटयातून उतरत नव्हतं. र्ग र्ला शेरलॉक होम्स भेटला. होम्स म्हिजे अशा कथांचा
खडजनाच. अिरशः वेिं करून टाकलं त्याने आम्हाला. र्ी आडि र्ाझ्यासारखेच दोन
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रहस्यकथावेिे डर्त्र, आर्च्या इचलकरं जीच्या वाचनालयात तासनतास बसून, कोपऱ्याकोपऱ्यात शोधून होम्सची पुस्तके वाचायचो.
र्ग आम्ही पुढे सरकलो आडि बरोबरीनंच टेक्नॉलॉजीसुिा पुढे सरकली. कॉलेजर्ध्ये
आल्यानंतर पुस्तकांची जागा ई-बुटसनी घेतली. टीव्हीवरच्या शक्तीर्ानची जागा लॅपटॉपवर
बीबीसीच्या शेरलॉकने घेतली. पि िोटयातलं वेि अजून तसंच होतं. आडि या वेिातूनच
र्नात रहस्यकथा तयार झाल्या आडि त्यातूनच त्यांचा नायक - 'अल्फा' चा जन्र् झाला.
र्ला रहस्य आडि साहस अनुभवता आले नाही तर काय झालं? र्ीच तयार के लेला 'अल्फा'
तरी ते नक्कीच अनुभवेल आडि आपल्या चातुयव आडि बुडिर्त्तेने दुष्ट लोकांना धिा डशकवेल
अशी यार्ागची र्ाझी कल्पना!!
आडि अशा तर्हन
े े र्ाझी पडहली रहस्यकथा तयार झाली - 'डिटेडटटव्ह अल्फा आडि
रत्नजडित खंडजराचे रहस्य'!! यार्ध्ये स्वतःला डिटेडटटव्ह म्हिवून घेिारा अल्फा आडि
त्याचा पुस्तकी दकिा असलेला डर्त्र प्रभव यांनी सोिडवलेल्या रत्नजडित खंडजराच्या गूढ
के सची कहािी तुम्हाला वाचायला डर्ळे ल. र्ला खात्री आहे, की तुम्हाला ही कथा शेवटपयंत
डखळवून ठे वेल. प्रत्येक व्यक्तीर्ध्ये एक असेच, र्ाझ्यासारखे वेिे र्न असते- जे अजून
लहानच असते आडि कायर् लहानच राहते. त्याला डहरो बनायला, साहस करायला जार्
आवित असते. या कथेची दिक्वेन्सी त्या र्नाबरोबर अगदी परफे टट र्ॅच होईल, अशी र्ला
खात्री आहे.
अखेरीस, तुर्च्या आडि र्ाझ्यातला दुवा, म्हिजे अथावतच ईसाडहत्य प्रकाशन, यांचे
र्ी शतशः आभार र्ानतो. के वळ त्यांच्यार्ुळेच ही कथा सवांपयंत पोहोचू शकली. तुर्च्या र्ाझ्यासारख्या साडहत्यवेड्या लोकांची र्दत ते नेहर्ीच करत राहतील आडि आपिही
त्यांच्या कायावत सहभागी होत राहू, अशी सददच्छा.
-सौरभ व िळे
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अपपणपत्रिक

Wholeheartedly dedicated to

My MOM & DAD

ही कथा ज्यांना अपवि करावी, असे बरे चजि आहेत. पि सववप्रथर् ही कथा
र्ी र्ाझ्या आई-बाबांना अपवि करतो. ते जर आज असते, तर त्यांना ही
र्ाझी पडहली कथा प्रकाडशत होताना पाहून खूपच आनंद झाला असता.
त्यानंतर र्ाझे आजी - आजोबा आडि र्ार्ा - र्ार्ी, जे कठीि प्रसंगी
खंबीरपिे र्ाझ्या र्ागे उभे होते आडि आहेत. पुढ,े वेदू आडि प्रिव, र्ाझे
लािके बडहिभाऊ ; आडि शेवटी, र्ला आयुष्याकिू न डर्ळालेले एक सुद
ं र
डगफ्ट - र्ाझे डर्त्र, ज्यांच्या नावांचा उल्लेख करायला घेतला, तर अजून एक
नवीन पुस्तकच तयार होईल.. या सवांना र्ी ही कथा अपवि करतो.

सौरभ वागळे
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1.

चोवीस जुलैची ती ढगाळ संध्याकाळ होती. सांगलीच्या डवश्रार्बाग चौकात
दाटीवाटीने भरलेली आर्ची ररिा थांबली आडि सुटके चा डनश्वास टाकत र्ी खाली उतरलो.
ररिावाल्याला पैसे देऊन चालता के ला आडि र्ी र्ाझी बोजि स्लायिर बॅग ओढत
रस्त्याकिेने चालू लागलो. सात वाजायला आले होते. सूयव कधीच अस्ताला गेला होता.
चारच ददवसांपूवी र्ला येथील वालचंद कॉलेज ऑफ इं डजडनअररगर्ध्ये अॅिडर्शन डर्ळाले
होते आडि तेव्हाच आम्ही जवळच्या पररसरातील एक रुर् भाड्याने घेतली होती. र्ी र्ुळचा
इचलकरं जीचा. शहरात नवीन असल्याने र्ला रस्ता आठवण्यास थोिे कष्ट पिले. कॉलेजच्या
बाजुने थोिे अंतर चालून गेल्यानंतर र्ला र्ाझी ओळखीची इर्ारत ददसली. - 'डवश्रांती'.
खालूनच र्ी र्ाझ्या पडहल्या र्जल्यावरील रुर्किे पाडहले. आतून प्रकाश
ददसत होता. याचा अथव र्ाझा रूर्र्ेट गावाहून परत आला होता. गेल्या आठवड्यात आम्ही
रुर् घ्यायला आलो तेव्हा तो बाहेरगावी गेला होता. त्यार्ुळे र्ाझी आडि त्याची भेट होऊ
शकली नाही. पि आर्च्या बाबांचा आग्रह! 'ज्याच्याबरोबर रुर् शेअर करायचीय त्याची
सगळी र्ाडहती आपल्याला असायला हवी!' त्यार्ुळे बाबांनी रूर्च्या र्ालकाकिू न त्या
र्ुलाचा फोन नंबर घेतला आडि त्याला फोन करून त्याची सगळी कुं िली काढू न घेतली.
त्याचं बोलिं जरा डवडचत्रच होतं, पि एकु ि तो र्ुलगा चांगला वाटला- अडनके त र्हाजन.
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कसा असेल हा र्ुलगा? र्ी डवचार के ला. एका अनोळखी व्यक्तीबरोबर रुर्
शेअर करायची म्हिजे र्नाला थोिी हुरहुर लागतेच. र्ी तसा सुसंस्कृ त आडि सभ्य
लोकांच्या वगावत र्ोित असल्याने हा अडनके त र्हाजन एक डनव्यवसनी आडि िोके
रठकािावर असलेला र्ािूस डनघावा अशी र्ी र्नोर्न प्राथवना के ली.
र्ी 'डवश्रांती' इर्ारतीच्या पायऱ्या चढलो आडि र्ाझ्या रूर्चा-रुर् नं 3 चा
दरवाजा ठोठावला. एका तरतरीत, प्रसन्न चेहर्याच्या, उं चपुऱ्या, स्टायडलश के शरचना
के लेल्या आडि अंगाने र्जबूत ददसिाऱ्या र्ुलाने दार उघिले.
"प्रभव?" त्याने डवचारले.
"अं.. होय. तू अडनके त का?" र्ी डवचारले.
"हो. ये. तुला भेटून खूप आनंद झाला." अडनके तने र्ला बॅग आत आिून
ठे वण्यास र्दत के ली. या भेटीत आनंद वाटण्यासारखे काय होते ते र्ला सर्जेना, "तसं र्ला
'अल्फा' म्हटलेलं जास्त आविेल."
"अल्फा? ते का म्हिे?" र्ला जरा डवडचत्रच वाटले.
"र्ाझे नाव 'अ' अिरावरून सुरू होते. 'अ' म्हिजे र्राठी भाषेतील पडहले
अिर. तसेच इं ग्रजीर्ध्ये र्ाझ्या नावाचे स्पेललग 'A' वरुन सुरू होते, जे इं ग्रजी बाराखिीतील
पडहले अिर आहे. र्ग र्ाझे टोपिनावसुिा कु ठल्यातरी भाषेतील पडहल्या अिरावरून सुरू
व्हायला हवे अशी र्ाझी इच्छा होती. त्यार्ुळे र्ी हे नाव घेतले. र्ाझ्याकिे असा चक्रावून
पाहू नकोस, र्ला र्ाडहतीये, टोपिनाव घ्यायला ती काही बाजारातली भाजी नाहीये. पि
र्ी र्ाझ्या सर्ाधानासाठी घेतले म्हि हवं तर. त्यार्ुळे र्ी स्वतःला 'अल्फा' म्हिवून
घ्यायला सुरुवात के ली - ग्रीक भाषेतील पडहले अिर! आहे ना र्जेशीर? तसं फार कोिी
र्ला अल्फा म्हित नाही हा भाग वेगळा. ते नाव जरा डवडचत्रच आहे म्हिा. ग्रीक लोकांची
डवज्ञान आडि इतर िेत्रातील देिगी साऱ्या या जगाला ठाऊक आहे. अशा लोकांच्या पडहल्या
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अिराने र्ाझ्यासारख्या बुद्दुला हाक र्ारली, तर ती भाग्याचीच गोष्ट म्हिावी लागेल,
नाही का?"
"हो, हो.. नक्कीच भाग्याची गोष्ट आहे! " र्ी जरा सटपटलोच. फोनवरदेखील
याने अशाच लंब्याचौड्या गप्पा र्ारल्या होत्या आडि आर्चा बॅलन्स संपवून टाकला होता.
हा र्ुलगा जात्याच बिबड्या असावा असा र्ी अंदाज लावला.
" र्ी िे श होतो. " त्याची बिबि सुरू राहू नये म्हिून र्ी म्हिालो. तसाही
र्ला जार् थकवा जािवत होता. र्ी तोंि धुतले, र्ाझे सार्ान व्यवडस्थत लावले,
पादकटातील नको असलेली डतकीटे, कागद कचऱ्याच्या िब्यात टाकले. र्ाझी आवराआवर
होईपयंत हा 'अल्फा' खुचीवर बसून शांतपिे र्ाझ्याकिे पाहत होता. आर्च्या फ्लॅटर्ध्ये
दाटीवाटीच्या दोन रूम्स होत्या. त्यार्ुळे सार्ान व्यवडस्थत लाविे हे एक ददव्यच होते.
अखेर र्ाझा रे नकोट र्ी टेबलावर ठे वला आडि खुचीत येऊन बसलो. अल्फा काही न बोलता
वरती बघुन कसलातरी डवचार करत होता. र्ी र्घाशी त्याला असेच झटकल्यार्ुळे तो
नाराज तर झाला नसेल ना अशी र्ला डभती वाटली. म्हिून र्ीच डवषय काढला,
'तू बीएससीला आहेस तर र्ग? ' र्ला फोनवर बोललेले आठवले.
'ते बीएससी वगैरे असंच आहे. खरे तर र्ी एक डिटेडटटव्ह आहे.' तो र्ाझ्याकिे
न बघताच म्हिाला. आता तर र्ाझी जवळपास खात्रीच झाली की या र्ुलाचा स्क्रू जरा
दढलाच आहे. त्याच्या नकळत र्ी गालातल्या गालात हसलो.
'वा वा..' र्ी म्हिालो, 'बरं , र्ग डिटेडटटव्ह म्हिजे नक्की काय करतोस तू?'
'र्ी पोडलसांना शोधकायावत र्दत करतो. ' तो म्हिाला. अजुनही तो
डतसरीकिेच पाहत होता. र्ी आिखी काही डवचारले असते तर र्ला हसूच आले असते.
त्यार्ुळे र्ी थोिा वेळ शांत बसलो.
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'तुला डवश्रांतीची गरज आहे.' शेवटी अल्फाच र्ाझ्याकिे बघून म्हिाला, 'तू
थकलेला ददसतोयस.'
र्ी तेथून उठण्यासाठी कारिच शोधत होतो. ते अल्फाने आयतेच उपलब्ध
करून ददल्यार्ुळे र्ी डवश्रांती घेण्यासाठी उठू न आत जायला डनघालो. पि तेवढ्यात तो
म्हिाला,
'आडि तू का थकिार नाहीस म्हिा. काल रात्रीचा पुण्याहून इचलकरं जीचा
प्रवास, पुण्यातला जोरदार पाऊस, त्यातच तुझा रे नकोट हरविं. सगळं च त्रासदायक होतं.
डशवाय त्या बोजि बॅगेसोबत के लेला आजचा खिखित्या बसर्धला प्रवास. ड्रायव्हरने
नेर्की आजच र्ेन रोि सोिू न कच्च्या रस्त्यावरुन गािी घातली. आडि त्याउप्पर ररिातून
इथपयंत येताना जर उग्र वासाचा सेंट र्ारलेली स्त्री जवळ बसली असेल तर झालंच र्ग!
असो. आता कॉलेजच्या डनडर्त्ताने काहीतरी नवीन सुरू होतेय, ही तुझ्यासाठी चांगलीच
गोष्ट आहे. घर सोिण्याचे दुःख असेलच, पि त्याला काही इलाज नाही. आपि आयुष्यात पुढे
जात रहायला हवं. तशी तुझी काही कटकटींपासून र्ुक्तता झाली आहेच की. जसे की तो
वेिपट प्रािायार्चा टलास, ज्याला तुझ्या बाबांनी तुझ्या इच्छेडवरुि घातले होते. पि तुझ्या
आधीच्या लािटया डजर्सारखी डजर् र्ात्र सांगलीत नाहीये हे र्ान्यच करायला हवे. पि
र्ाझ्या र्ाडहतीत इथल्या काही डजम्स आहेत. त्या तुला पसंत पितात का बघ. तूतव तरी तू
डवश्रांतीच घे. उद्या आपि बाहेर जाऊ. "
हे सगळे ऐकू न र्ी चाटच पिलो. र्ाझे 'आ' वासलेले तोंि डर्टेचना. पि
लगेचच र्ला थोिा रागही आला.
" तू र्ाझ्यावर पाळत ठे वून होतास की काय? " र्ी डवचारले.
" नाही रे ." अल्फा उत्तरला.
"र्ग तुला हे सगळं कसं काय ठाऊक?? "
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" म्हिजे र्ी सगळं बरोबर सांडगतलं??" त्याने उल्हासीत होऊन डवचारले.
"अगदी..!! कु ठे ही चूक नाही. " र्ी थोिे गोंधळू न म्हिालो.
" येस!!! याचा अथव र्ी प्रगती करतोय!! " अल्फाने खुष होऊन जवळपास
उिीच र्ारली, " सावधान, गुन्हेगारी जगतातील लोकांनो, सांगलीर्ध्ये शेरलॉक होम्स पुन्हा
जन्र्ाला येतोय!! "
र्ी त्याचा उत्साह र्ावळण्याची वाट पाहू लागलो. डर्नीटभराने जेव्हा
अल्फाच्या लिात आले की र्ी अजुन गोंधळलेलोच आहे आडि त्याने हे सवव कसे ओळखले हे
जािून घेण्यासाठी उत्सुक आहे, तेव्हा तो म्हिाला,
" अरे फारसे अवघि नव्हते हे. याला तकव शास्त्र म्हितात. तू इथे आल्यानंतर
तुझे डनरीिि करून र्ी हे सवव अनुर्ान काढले. तू कचऱ्याच्या िब्यात जे कागदाचे डचटोरे
टाकलेस, त्यात काल रात्रीचे पुिे ते इचलकरं जीचे डतकीट होते. म्हिजेच तू पुण्याला गेला
होतास आडि काल रात्रीच परत आला आहेस. जागरिाने थोिे लाल झालेले तुझे िोळे ही तेच
सांगतायत. तू जो रे नकोट हातातून आिलास त्यावर पुण्यातील एका सुप्रडसि दुकानाचे
लेबल आहे आडि तो अजून न वापरल्यासारखा चकचकीत आहे. म्हिजेच तो परवाच घेतला
असिार आडि पुण्यात घेतला असिार. र्ग तुला पुण्यात रे नकोट घेण्याची गरज का पिली?
कारि एकतर तू रे नकोट जाताना बरोबर घेतलाच नसिार, ककवा डतकिे जाऊन तू हरवला
असिार. सध्या पुण्यात जोरदार पाऊस सुरू आहे. त्यार्ुळे जाताना रे नकोट बरोबर
घेण्याएवढा शहािा तू असशील असे र्ी गृहीत धरले आडि तसा तू डनघालासही.
पुढे खिखित्या बसबद्दल म्हिशील तर त्याला तर िोके लावण्याची गरजच
नव्हती. कारि इचलकरं जी - सांगली र्ागव चौपदरीकरिाच्या कार्ार्ुळे कालपासून बंदच
आहे आडि सगळ्या गाड्या दुसऱ्या कच्च्या र्ागाववरूनच येतायत. याखेरीज तू आलास तेव्हा
तुझ्या अंगाला लेिीज परफ्यूर्चा वास येत होता. तो तू तर नक्कीच लावला नसिार. याचा
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अथव ररिार्ध्ये एखादी भरपूर परफ्यूर् र्ारलेली बाई तुझ्या बाजूला बसलेली असावी. आहे
ना सुसंगत सगळं ? "
र्ी तर थक्कच झालो.
" अनडबलीव्हेबल! " र्ी म्हिालो, " हे सवव रठक आहे, पि तो प्रािायार्चा
टलास आडि डजर्? तो टलास र्ाझा नाविता होता आडि डजर् आविती होती हे तुला कसे
काय कळाले? ते तर र्ी कु ठे बोललोही नव्हतो! "
" तेही तू कचऱ्यात टाकू न ददलेल्या कागदांवरुनच र्ला कळाले. " अल्फा
हातात कागदाचे दोन डचटोरे नाचवत म्हिाला, "या दोन्ही रठकािच्या सोिडचठ्ठ्या आहेत.
यातली प्रािायार्चा टलास सोिल्याची पावती तू पादकटातून काढू न लगेच टाकू न ददलीस.
पि डजर्ची पावती टाकण्याआधी तू थोिा डवचार के लास आडि र्ग ती न टाकता तू
व्यवडस्थत बाजूला ठे वून ददलीस. यातून हेच स्पष्ट होत नाही का, की तुला तो प्रािायार्चा
टलास नको होता, पि डजर् हवी होती! "
" अफलातून!! " र्ी प्रभाडवत होऊन म्हिालो, " भन्नाटच ददसतोयस तू! "
" धन्यवाद धन्यवाद!! " अल्फा स्तुती स्वीकारत म्हिाला, " र्ी नेहर्ी असे तकव
करत असतो. पि ते इतके कधी बरोबर येत नाहीत. वा! आजचा ददवस िायरीत डलहून
ठे वायलाच पाडहजे. "
" तू इतका हुशार आहेस तर कॉलेजचा टॉपरच असशील. " र्ी म्हिालो. (र्ी
स्वतः र्ाझ्या कॉलेजचा टॉपर होतो.)
" छे रे ! उलट र्ी तर कॉलेजर्धील सवावत र्ठ्ठ र्ुलगा आहे. " अल्फा हसून
म्हिाला, " र्ाझा तकव दढग असेल चांगला. पि आपलं िोकं अभ्यासात काही चालत नाही
बुवा. तुला खरं सांगू का डर्त्रा? र्ला अभ्यास करावा, पररिेत पडहला यावं असं कधीच
वाटत नाही. र्ाझं र्न डभरडभरत असतं नेहर्ी. र्ला आयुष्यातील रहस्यांचा शोध घ्यावासा
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वाटतो-जी अभ्यासापेिा डनडितच डचत्तथरारक असतात... र्नोवेधक... डवडचत्रच योगायोग
आहे ना? तुझ्यासारखा टॉपर र्ुलगा आडि र्ाझ्यासारखा डवडिप्त आडि डवडचत्र र्ुलगा,
दोघेही एकाच रुर्र्ध्ये यावेत? इथे तू राडहलास तर के वळ दोनच गोष्टी होऊ शकतात एकतर तू र्डहन्याभरात कं टाळू न रुर् सोिशील, नाहीतर आपली र्ैत्री इतकी घडनष्ठ होईल,
की आपल्याला एकर्ेकांडशवाय करर्िार नाही."
र्ी उत्तरादाखल हसलो.
"असो." अल्फा म्हिाला, "उद्यापासून तुर्चं कॉलेज सुरू होिार. लेटचसव,
अभ्यास, पररिा.. सरळ साधे डनरुपद्रवी जीवन. तसे पहायला गेले तर जीवन नेहर्ीच
सरळर्ागी असते ; जर आपि सरळच र्ागावने गेलो तर. पि जीवनातले आिर्ागव खुपच
भन्नाट असतात. कै क प्रकारची संकटे, धोके , रहस्ये आडि दुःखही भेटेल तुम्हाला. पि
त्यावरून चालण्यात जी र्जा आहे ती सरळ साधे जीवन जगण्यात नाही. कसे जगायचे, हे
र्ात्र आपल्यावर अवलंबून आहे. र्ला तर बुवा 'आपि भलं, आपलं कार् भलं' अशी
डवचारसरिी जर्त नाही. दुसऱ्यांच्या भानगिीत नाक खुपसायची र्ला भारी सवय आहे.
र्ी तुला डनडितच असे अनुभव देऊ शके न, जे याआधी तू कधीच अनुभवले नसशील..
अथावत, जर तू तुझ्या अभ्यासातून वेळ काढलास तर! "
" र्ी नक्कीच प्रयत्न करे न. " र्ी म्हिालो, " बाय द वे, तू र्ुळचा आहेस कु ठला?
त्याबद्दल तू काहीच सांडगतले नाहीयेस. "
" आता हा डवषय डनघाला की परत र्ाझी बिबि सुरू होईल. त्यार्ुळे सध्या
तरी हा प्रश्न तुझ्या र्नातच ठे व. कारि आता जेवायची वेळ झालेली आहे. " खुचीवरून उठत
अल्फा म्हिाला, " चल, आवर तुझं. डनघायला हवं आपल्याला. "
त्याने हा डवषय टाळल्याचे पाहून र्ला आियव वाटले. त्याचे म्हििेही चूक
नव्हते म्हिा. त्याने पुन्हा बिबिायला सुरुवात के ली, की आिखी अधाव - पाऊि तास फु कट
गेला असता. त्यार्ुळे र्ीही काही न बोलता तयार झालो. अल्फाबद्दलचे र्ाझे र्त आता
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संददग्ध झाले होते. तो खरोखरीच डिटेडटटव्ह वगैरे होता का? की असेच हवेत गोळ्या
र्ारिारा बोलबच्चन होता? त्याने र्घाशीच के लेले तकव - अनुर्ान त्याच्या बुडिर्त्तेची झलक
दाखडवत होते खरे ; पि अंदाज कधी कधी बरोबर येऊ शकतातच की. र्ाझ्या बाबांना जर
कळाले असते की र्ी एका डिटेडटटव्हडगरी करिाऱ्या र्ुलासोबत राहतोय तर त्यांनी दोनच
ददवसांत र्ला नवीन रुर् शोधून ददली असती. (बाबांची इच्छा - र्ाझ्यासोबत राहिारा
र्ुलगादेखील टॉपरच असावा!) तरीही र्ी तेथेच राहण्याचे ठरवले. अल्फा जरी डवडचत्र
असला तरीही तो डवश्वास ठे वण्याजोगा वाटत होता. त्यार्ुळे थोिे ददवस थांबायला काय
हरकत आहे, असा र्ी डवचार के ला. अल्फा म्हिाला त्याप्रर्ािे शेवटी दोन्हीपैकी एक
काहीतरी होिारच होते - एकतर घडनष्ठ र्ैत्री, नाहीतर दुसरी रुर्! अखेर र्ाझा डनिय पक्का
करीत र्ी अल्फासोबत जेवायला बाहेर पिलो.
***
2.

कॉलेज सुरू होऊन आठविा होऊन गेला. या आठवड्याभरात र्ला जािवले
की, अल्फा डवडिप्त होता खरा, पि त्याचा डवडिप्तपिा त्रासदायक नव्हता. त्याच्या कृ ती
एखाद्या सार्ान्य र्ािसासारख्या नव्हत्याच. तो सतत कोित्या ना कोित्या तरी गोष्टीचे
डनरीिि करत असायचा. अभ्यासापेिा इतर गोष्टींची त्याला इतरांपेिा सखोल र्ाडहती
होती. वायफळ बिबि तर नॉनस्टॉप असायची. काही वेळा तत्वज्ञानही असायचे. पि ती
िोके दुखी होत नव्हती. र्ाझी तर जार् करर्िूक व्हायची. अल्फाची आिखी एक
वैडशष्टय़पूिव गोष्ट म्हिजे, त्याचे 'शेरलॉक होम्स' वरचे अपरं पार प्रेर्! र्ी शेरलॉक होम्सबद्दल
फारसे वाचले नाहीये आडि र्ला 'होम्स एक काल्पडनक गुप्तहेर होता' यापलीकिे काहीही
र्ाडहती नाहीये, हे ऐकू न अल्फाने र्ला वेड्यातच काढले.
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"शेरलॉक होम्सबद्दल र्ाहीत नसलेल्या लोकांनी दुसऱ्या ग्रहावर रहायला
जावे!! " अल्फाने स्टेटर्ेंट र्ारले, " असा कसा रे तू टॉपर? अभ्यासाच्या पुस्तकांव्यडतरीक्त
दुसरं काही वाचलंयस की नाही तू?? आडि शेरलॉक होम्सतर दकती प्रडसि नाव आहे.
त्याबद्दल तुला यथातथाच र्ाडहती कशी? "
" त्यात काय एवढं!! र्ला काही फार इं टरे स्ट नाही बाबा अवांतर वाचनात."
र्ी म्हिालो, "आडि अभ्यासातून वेळ डर्ळाला तर वाचिार ना. तो होम्स काही र्ला
पेपरला गडिते सोिवायला र्दत करिार नाहीये. त्यार्ुळे र्ी र्ला जे आवश्यक आहे तेच
वाचतो."
"खुपच डनरस आहेस तू! " अल्फा उद्गारला, " शेरलॉक होम्सबद्दल
र्ाझ्यासारखा र्ािूस काय बोलिार? सर आथवर कॉनन िॉयलचा र्ानसपुत्र तो. डनरीिि डनष्कषव शास्त्राचा जनक. गुन्हे संशोधन िेत्राचा अनडभडषक्त राजा! त्याला लोकांनी इतकं
िोटयावर घेतलं, की ती व्यडक्तरे खा काल्पडनक होती हेच लोक डवसरून गेल.े त्याची गुन्हे
संशोधनाची पित आजही पोलीस आदशव म्हिून वापरतात. एकोडिसाव्या शतकात सर
िॉयलनी डलहीलेल्या शेरलॉक होम्सच्या रहस्यकथा आजही डततटयाच ताज्या वाटतात.
आख्खं जग वेिं आहे शेरलॉक होम्ससाठी, आजही. पि काय दुदव
ै ! तुझ्यासारखे होम्सची
र्ाडहती नसिारे लोकही जगात आहेत! "
र्ी तर वैतागलोच. हे 'होम्सपुराि' रोजचंच होतं. पि हळू हळू र्लाही त्याची
सवय झाली. पि एक गोष्ट र्ात्र होती - अल्फाच्या डिटेडटटव्हडगरीचा अजून र्ला प्रत्यय
आला नव्हता. पि लवकरच एक सनसनाटी रहस्य आर्च्या सर्ोर उभे ठाकिार होते आडि
अल्फाच्या बुिीचा कस लागिार होता.

अशीच एक र्ंगळवारची ढगाळलेली संध्याकाळ होती. दोन तीन ददवस
पाऊस पिला नव्हता; पि ढगांचे आच्छादन कायर् होते. आर्च्या र्ेसर्धून रात्रीचे जेवि
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उरकू न र्ी आडि अल्फा रूर्वर परतलो. दहा वाजायला आले होते. अल्फा कानात हेिफोन
घालून डनवांत गािी ऐकत बसला. र्ी आपले 'बेडसक र्ेकॅडनकल इं डजनीअररग' चे पुस्तक
उघिले. कॉलेजर्ध्ये डशकडवण्याआधीच वाचायची र्ाझी सवय होती. र्ी पानभरही वाचले
नसेल, इतटयात अल्फाचा सेलफोन खिािला.
"हॅलो.." अल्फा बोलला, "शुभसंध्या! बोल रार्ू."
र्ग पुढची काही डर्डनटे तो फक्त ऐकत राडहला. र्ध्ये र्ध्ये 'हं', 'बरं ' असे
तुटक शब्द तो वापरत होता. र्ी नुसताच त्याच्याकिे टकार्का पाहत होतो. अल्फाने जेव्हा
फोन ठे वला, तेव्हा त्याचा चेहरा चांगलाच गंभीर झाला होता. पि त्याचे िोळे र्ात्र उत्साह
आडि उत्सुकतेने भरून गेले होते.
"कोिाचा होता रे फोन?" र्ी डवचारले.
"र्ाझा एक खास डर्त्र." अल्फा म्हिाला, "खुपच उत्कं ठावधवक गोष्ट
सांडगतलीय त्याने आत्ता र्ला."
"काय म्हिाला तो? " र्ी डवचारले. अल्फा झटकन उठला आडि त्याने कपिे
बदलायला सुरूवात के ली.
" प्रकरि तसं गंभीर आहे. पि र्ी खुष आहे. बऱ्याच ददवसांनी काहीतरी
इं टरे लस्टग सर्ोर येतेय." अल्फा म्हिाला. र्ाझ्या चेहऱ्यावरील या प्रश्नडचन्ह पाहून तो पुढे
म्हिाला, "र्ी तुला परवा म्हिालो नव्हतो का - 'आिर्ागव'!" अल्फाने आपले सार्ान
कपाटात टाकले आडि के सडबस व्यवडस्थत के ले.
"आडि तू कु ठे डनघालायस आत्ता? " र्ी गोंधळू न डवचारले.
" सांगलीच्या गांवभागात. " अल्फा उत्तरला. त्याची बाहेर जाण्याची सगळी
तयारी झाली आडि र्ग त्याने र्ला डवचारले, " तू येतोयस? "
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" अरे पि र्ला कळू तरी दे काय प्रकार आहे ते! "
" ते र्ी जाताना वाटेत सांगेनच. हा आिर्ागव आहे प्रभव. तू जर आत्ता इथे
बसून तुझे पुस्तक वाचिे पसंत के लेस, तर तुझी वेळ नेहर्ीप्रर्ािेच, सरळ जात राडहल. पि
र्ी डजकिे डनघालोय डतकिे, र्ी तुला हर्ी देतो, की तुला नक्कीच एखादा रोर्ांचक अनुभव
डर्ळे ल. डवचार कर. तुला फक्त र्ाझे बूट घालून होईपयंतच वेळ आहे. "
र्ी घाईघाईने बूट घालिाऱ्या अल्फाकिे पाहतच राडहलो. ििभर डवचार
के ला आडि र्ग पुस्तक डर्टू न बाजूला फे कले.
"शाबास! र्ला अपेिा होतीच, की तुला त्या बोअरींग पुस्तकापेिा
र्ाझ्यासोबत यायला जास्त आविेल. आडि ती तू फोल ठरवली नाहीस." अल्फा हषोल्हाडसत
होऊन म्हिाला, "र्ी तुला आिखी एक डर्नीट देतो, आवरण्यासाठी. आत्तापयंत आपि
खाली असायला हवे होते. आधीच खुप उशीर झालाय."
डर्नीटभरात र्ी आवराआवर के ली आडि झपाझप पावले टाकत आम्ही
खालच्या रोिवरून चालू लागलो. र्ेन रोिला आम्ही एक ररिा पकिली.
"गांवभागातला राजवािा." अल्फा म्हिाला. ररिा सुरू झाली. र्ग पुढचे
डर्डनट शांततेतच गेले. र्ग न राहवून र्ी डवचारले,
" आता र्ला सांग, नक्की काय झालंय? "
" सांगलीच्या राजवाड्यातील म्युडझयर्र्ध्ये खून झालाय. " अल्फा गंभीरपिे
म्हिाला. र्ाझ्या छातीत धस्स झाले, "डतथल्या रखवालदाराचा खून झालाय, आडि
म्युडझयर्र्धील शेकिो वषे जुना आडि अडतशय र्ौल्यवान असा एक रत्नजडित खंजीर
चोरीला गेलाय."
" काय?? " र्ी िोळे डवस्फारून म्हिालो.
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" होय. म्युडझयर्च्या चेअरर्ननी तर धसका घेऊन अंथरुिच धरलंय. खुपच
गंभीर घटना. "
" र्ग आत्ता आपि म्युडझयर्किेच डनघालोय का? "
" होय." अल्फा तुटकपिे म्हिाला. र्ला पुढे काही डवचारवले नाही. दहा
डर्डनटे आम्ही तसेच गप्प बसून राडहलो. ररिा गांवभागाच्या ददशेने धावत होती. रात्र
असल्यार्ुळे रस्त्यांवर फारशी रहदारी नव्हती आडि डशवाय आर्ची ररिादेखील वेगात
असल्याने थोड्याच वेळात आम्ही राजवाड्याच्या सर्ोर आलो. ररिावाल्याचे पैसे चुकते के ले
आडि आम्ही राजवाड्याच्या ददशेने चालू लागलो. सांगलीचा राजवािा भव्य होता. त्याच्या
र्ागील बाजूस हे म्युडझयर् होते. खरे तर तो राजवाड्यातील एक र्हालच होता, पि आता
त्याचे संग्रहालयात रुपांतर करण्यात आले होते. जुन्या पितीची बांधिी, रात्रीची शांतता
आडि त्यातच भर म्हिून असा भयानक प्रसंग, या सवांर्ुळे ते संग्रहालय भेसूर वाटत होते.
आम्ही संग्रहालयाच्या र्हालापासून थोड्या अंतरावर उभे राडहलो. अल्फा
डवचारांत गढलेला असल्यार्ुळे र्ी त्याच्याशी न बोलता राजवाड्याचे डनरीिि करीत
राडहलो. अल्फा संग्रहालयात का जात नाहीये, असा र्ला प्रश्न पिला होता. पि तो बहुधा
कोिाचीतरी वाट पहात असावा. दोनच डर्नीटांत आर्च्या सर्ोर एक ककर्ती फोटसवॅगन
येऊन उभारली. त्यातून एक बऱ्यापैकी वृि, काळ्या - पांढऱ्या अशा संडर्श्र के सांचा,
थोड्याशा सुरकु तलेल्या चेहऱ्याचा, धारदार व तीक्ष्ि िोळ्यांचा आडि दिकट शरीरयष्टी
असलेला र्ािूस उतरला. त्याने इकिेडतकिे पाडहले आडि आम्ही ददसताच तो आर्च्या
ददशेने आला.
"अरे देवा! हा अल्फा तर नाही ना? " अंधारात आर्चा अंदाज घेत त्यांनी
डवचारले.
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" हो, र्ीच आहे, वाघर्ारे सर. " अल्फा पुढे होत म्हिाला. वाघर्ारें च्या
चेहर्यावर आियव आडि वैताग असे दुहरे ी भाव होते. अल्फाने र्ला ओळख करून ददली, "
प्रभव, हे या डजल्याचे पोलीस अधीिक श्री. वाघर्ारे . "
पि वाघर्ारें ना या डशष्टाचारांर्ध्ये स्वारस्य नव्हते. ते तािकन् म्हिाले, "तुला
ही गोष्ट कशी काय कळाली? अजून तर बाकीच्या पोडलसांनाही काही ठाऊक नाहीये."
" र्ला र्ाडहती डर्ळविं फारसं अवघि नाहीये सर. र्ाझे डर्त्र सववत्र आहेत. "
अल्फा डस्र्त करीत म्हिाला.
" रार्ू! र्ूखव कु ठला! त्याला बघतोच जरा र्ी " वाघर्ारे म्हिाले, " आडि हा
कोि? याला कशाला घेऊन आलायस सोबत?"
"हा र्ाझा नवीन रुर्र्ेट आडि डर्त्र, प्रभव." अल्फा म्हिाला. वाघर्ारें नी
र्ाझ्याकिे एक जळजळीत कटाि टाकला.
"हे बघ पोरा. तुझं आत्ता इथं येिं र्ुळीच अपेडित नाहीये. तू नेहर्ीच आर्च्या
कार्ात लुिबुि करीत असतोस. पि हे प्रकरि अडतशय संवेदनशील आडि गोपनीय आहे. या
घटनेबद्दल लोकांना कळाले तर र्ोठे संकट कोसळे ल. त्यार्ुळे तू इथून काढता पाय घ्यावास
हेच उत्तर्. आडि या तुझ्या नव्या डर्त्रालाही घेऊन जा. "
" पि सर, र्ी ज्या प्रकरिांर्ध्ये लुिबुि करतो, ती प्रकरिे लगेच सुटतात
हेदख
े ील डततकं च खरं आहे, नाही का?" अल्फा डर्श्कीलपिे म्हिाला, "आडि डशवाय
के लेल्या र्दतीची र्ी कु ठे वाच्यताही करत नाही. दरवेळी श्रेय तुम्हालाच जाते आडि नाव
तुर्चेच होते. बरोबर आहे ना?"
" काही बरोबर वगैरे नाही! " ते खेकसले, " आडि ती प्रकरिे लगेच सुटतात
कारि त्यार्ागे र्ाझी कतवबगारी असते, तुझी र्दत नव्हे!" त्यांनी एकवार संग्रहालयाकिे
पाडहले आडि िोटयावरून जोरात हात दफरवला.
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" र्ी काय करतोय इथे!! " र्ग ते अल्फाकिे वळले, " बरं , रठकाय. ये बाबा.
भांिायची ही काही योग्य वेळ नाही. उगीच फु कट र्ाझ्या िोटयाला ताप नको. पि लिात
ठे व - याबद्दल कु ठे ही काहीही बोलायचं नाही. जे काही असेल ते गुपचूप करायचं,सर्जलं?
आडि तुझ्या या नव्या डर्त्रालापि सांग. "
"र्ाझ्यावर डवश्वास ठे वल्याबद्दल धन्यवाद, सर. या गोष्टीची कु िाला
कानोकान खबर जािार नाही, याची पूिव काळजी र्ी घेईन." अल्फा गालातल्या गालात
हसत म्हिाला. त्याचे बोलिे संपेपयंत वाघर्ारे संग्रहालयाच्या ददशेने डनघालेही होते,
"घिलेल्या प्रसंगाबद्दल र्ला खुपच पुसट र्ाडहती आहे. र्ला सडवस्तर सांगा ना सर, काय
घिले ते. हा प्रसंग घिला कधी?"
"साधारितः अधाव तास आधी." चालता चालता वाघर्ारे म्हिाले, "खुपच
भयानक संकट कोसळले आहे संग्रहालयाच्या सडर्तीवर. तो खंजीर म्हिजे सांगलीच्या
म्युडझयर्चे भूषि होते. जवळपास ददिशे वषे जुना. त्यावर त्या काळातले तीन डहरे आडि
चार र्ािके , अशी डर्ळू न एकू ि सात बहुर्ूल्य रत्ने होती- खंडजराच्या र्ुठीवर. गेल्या सत्तर
वषांपासून तो संग्रहालयात सुरडित होता. पि आत्ताच अध्याव तासापूवी तो तेथून गायब
झालाय. म्युडझयर्च्या संचालकांचा र्ला तातिीचा फोन आला होता. ते तर जवळपास
रिकुं िीलाच आले होते. त्यांनी अिरशः गयावया के ली आहे. ही बातर्ी जर फु टली, तर
संग्रहालयाच्या सडर्तीवर खुप र्ोठी कु ऱ्हाि पिेल. त्यार्ुळे हे प्रकरि गुप्त ठे वण्याच्या
अटीवर र्ी येथे आलोय."
"रठक आहे सर. र्ी यात तुम्हाला योग्य ती र्दत करे न."
वाघर्ारें नी गंभीरपिे र्ान िोलावली.
***
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3.

आम्ही र्हालापाशी पोहोचतो न पोहोचतो तोच एक र्ािूस धावतच
आर्च्यापाशी आला आडि वाघर्ारें चे पाय धरत म्हिाला,
"वाघर्ारे साहेब... वाघर्ारे साहेब, र्ला वाचवा!! खुप भयानक संकट
कोसळले आहे हो र्ाझ्यावर.. संग्रहालयाची जबाबदारी र्ाझ्यावर आहे हो.. या घटनेसाठी
र्ला जबाबदार धरले जाईल! र्ी कु टुंब असलेला र्ािूस आहे साहेब.. उद्या र्ाझ्याबरोबर
काय होईल सांगता येत नाही.. काहीतरी करा साहेब, काहीतरी करा!! "
" शांत व्हा सावंत, शांत व्हा.. " वाघर्ारें नी त्यांना उठवून त्यांची सर्जूत
घातली, " आम्ही तुर्च्या र्दतीसाठीच धावून आलो आहोत. आपि नक्कीच यातून काही
र्ागव काढू ."
श्री. सावंतांनी आपला घार्ाने थबथबलेला चेहरा पुसला. ते अपादर्स्तक
थरथरत होते. वाघर्ारें नी रखवालदाराच्या र्दतीने त्यांना आत नेऊन बसवले आडि
प्यायला पािी ददले. पािी डपल्यानंतर सावंत थोिे शांत झाले.
"र्ला प्रथर् सांगा, की ही घटना घिलेली आहे, हे र्ाहीत असिारे
आपल्याव्यडतरीक्त आिखी कोि कोि आहे? "
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" फक्त चेअरर्न साहेब. आपल्याव्यडतरीक्त फक्त त्यांनाच ही गोष्ट कळालेली
आहे. ते आजारपिार्ुळे आधीच घरी झोपून होते. त्यातच ही बातर्ी ऐकू न त्यांनी हाय
खाल्ली आहे. त्यांची तब्येत सध्या खुपच डबकट अवस्थेत आहे. "
" र्ग त्यांनी ही गोष्ट कोिाला सांडगतली असेल काय? "
" नाही नाही.. त्यांनी र्ला वचन ददलंय. अगदी िॉटटरांनाही कळत नाहीये
की चेअरर्नसाहेबांची तब्येत अशी अचानक का डबघिली. पि साहेबांनी ही बातर्ी फु टू
ददली नाहीये. " सावंत म्हिाले.
" नाव काय आहे चेअरर्नसाहेबांचं? " अल्फाने डवचारले.
" सुधाकर डलर्ये. " श्री. सावंत म्हिाले.
" आपल्या सवां-व्यडतरीक्त आिखी एक अशी व्यक्ती आहे, डजला हा प्रसंग
कसा घिला, याची आपल्यापेिा डनडितच अडधक चांगली र्ाडहती आहे; आडि ती व्यक्ती
म्हिजे गुन्हेगार, ज्याला आपि शोधायचं आहे. " वाघर्ारे म्हिाले, " रखवालदार, तू र्ला
खुनाची जागा दाखवू शकतोस का? "
" हो.. हो साहेब.. चला.. " रखवालदार तर चांगलाच गांगरून गेला होता.
त्याने आम्हा डतघांना आतर्धल्या दालनात नेले. तेथे दकत्येक जुन्या, ऐडतहाडसक वस्तू
काचेच्या पेट्यांत बंद के लेल्या अवस्थेत होत्या. एरवी र्ला त्या पहायला नक्कीच आविल्या
असत्या. पि सद्यडस्थतीत त्या दालनात लि वेधून घेिार्या फक्त दोनच गोष्टी होत्या. एक दालनाच्या र्धोर्ध असिारी रत्नजडित खंडजराची सताि उघिी पिलेली ररकार्ी पेटी ;
आडि दोन - त्या पेटीलगतच खाली रक्ताच्या थारोळ्यात पिलेला एक र्ृतदेह!!
र्ाझ्या िोळ्यांसर्ोर दोन िि अंधारीच आली. अंगावर डशरडशरी आििारे ते
भयानक दृश्य पाहून र्ी र्ाझे िोळे बंद करून घेतले. असे काही पाहण्याचा प्रसंग र्ाझ्यावर
पडहल्यांदाच आला होता. वाघर्ारे आडि अल्फा त्या र्ृतदेहाजवळ गेल.े त्या
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रखवालदाराच्या छातीत धारदार सुरा खुपसून त्याचा खून करण्यात आला होता. छातीर्ध्ये
सुरा तसाच होता. अडतरक्तस्रावार्ुळे त्याचा र्ृत्यू झाला असावा.
वाघर्ारे आडि अल्फाने त्या देहाची, तसेच त्या दालनाची तपासिी के ली.
र्ला तर ताबितोब तेथून बाहेर पिण्याची इच्छा होत होती. पि कसेबसे र्ी स्वतःला
रोखून धरले.
"घटना ज्यावेळी घिली, तेव्हा तू इथेच होतास? " वाघर्ारें नी दुसर्या
रखवालदाराला डवचारले.
" होय... होय साहेब... र्ी.. र्ी गेटपाशी उभा होतो."
"र्ग र्ला सडवस्तर सांग, इथे काय घिलं आडि तू काय पाडहलंस ते. "
"साहेब, र्ाझं नाव तुकारार् र्ाळी. र्ी गेली दोन वषे या संग्रहालयाची
रखवाली करतो. इथे रखवालदार तीन वेळांत कार् करतात. एका वेळी दोघेजि.
संग्रहालयातील सवव वस्तू फायबरच्या काचपेटीत बंद असल्यार्ुळे सुरिेसाठी फारसे
र्नुष्यबळ लागत नाही. आज रात्री रखवाली करण्याची जबाबदारी आर्ची होती, र्ी आडि
हा पाटील. र्ी सर्ोरच्या आडि हा पाटील र्ागच्या गेटपाशी उभा होता. दहा वाजण्याच्या
सुर्ारास, बहुधा पाविेदहा असावेत, हा पाटील पुढच्या गेटला आला. तासभर एकटे उभे
राहून आम्ही कं टाळलो होतो. त्यार्ुळे पाच - दहा डर्डनटे असेच गप्पा र्ारत उभारलो.
र्ध्येच पाटलाला कसलातरी आवाज ऐकू आला म्हिे. र्ला तर काहीच जािवले नव्हते.
बहुधा र्ाझे लि नसावे. पाटलाचे कान तीक्ष्ि होते, हे र्ी कधीही र्ान्य करे न. र्ग तो
म्हिाला, तू इथेच थांब. र्ी जरा आतर्धली पाहिी करून आलो. र्ी त्याला हो म्हिालो. तो
आत गेला तो गेलाच.. पाच डर्डनटे झाली, दहा डर्डनटे झाली, तरी हा बाहेर यायला
तयारच नाही. र्ग र्ी स्वतःच आत येऊन पाडहलं, तर.... "
र्ाळी तेथेच थांबला. पुढचे बोलण्याचे त्याचे धािसच झाले नाही. अल्फाने
त्या उघड्या पिलेल्या काचपेटीचे सखोल डनरीिि के ले. त्या पेटीला कु ठल्याही बाजूने
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आघात झाल्याचे ककवा तोिण्याचा प्रयत्न झाल्याचे डनशाि नव्हते. फक्त त्या पेटीचे लॉक
र्ात्र ओपन होते आडि दकल्ली त्यालाच लागून राडहली होती. आतर्धला रत्नजडित खंडजर
गायब होता.
"या सगळ्या पेट्यांच्या लॉकच्या दकल्ल्या ठे वण्याची जागा कोिती आहे? "
अल्फाने डवचारले.
" चेअरर्न साहेबांची के डबन. " र्ाळी म्हिाला, " डतथल्या कपाटात या सवव
पेट्यांच्या चाव्या असतात. "
" र्ी त्या पाहू शकतो का? "
" हो, हो. या ना साहेब. दाखडवतो. "
र्ाळीने आम्हाला चेअरर्नच्या के डबनर्ध्ये नेल.े ती के डबन खुपच टापटीप
होती. जडर्नीवर र्ऊ गाडलचा अंथरला होता. र्ाळीने कपाट उघिले आडि ड्रॉवर बाहेर
काढू न त्यार्ागचा चोरकप्पा दाखडवला. त्यार्ध्ये बऱ्याच दकल्ल्या जुिग्यार्ध्ये एकत्र
बांधल्या होत्या.
" डवडचत्र..." अल्फा पुटपुटला.
"काय? " र्ी डवचारले. अल्फाने नकाराथी र्ान िोलावली. त्याच्या
चेहऱ्यावरूनच ददसत होते, की त्याच्या र्नातील डवचार दकती वेगाने धावत असतील..
" हं.. म्हिजे इथून गुन्हेगाराने चावी डर्ळडवली. " फारच हुशार ददसतोय हा
र्ािूस! र्ाझ्या र्ते आपि या के डबनची तपासिी करायला हवी."
"होय, होय. अगदी योग्य बोललात सर. " अल्फाने सहर्ती दशवडवली. ते दोघे
डर्ळू न के डबनची तपासिी करू लागले. र्ीही, जरी र्ला काय शोधायचे हे ठाऊक नसले
तरी, इकिे डतकिे काही ददसते का ते पाहू लागलो. त्या कपाटावर ककवा दरवाजावर
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गुन्हेगाराने कोितेच डनशाि सोिले नव्हते. अल्फा चेअरर्नच्या टेबलापाशी शोधू लागला.
अचानक चर्कू न त्याने खाली वाकू न पाडहले.
"इथे काहीतरी आहे! " तो वाघर्ारे सरांना म्हिाला. त्याने आपल्या डखशातून
लभग काढले आडि टेबलाजवळच्या गाडलचाचे नीट डनरीिि के ले. वाघर्ारे ही वाकू न पाहू
लागले.
" इथला गाडलचा दबला गेलाय. " वाघर्ारे म्हिाले, " र्ाळी, या के डबनर्ध्ये
आज कोिी बराच वेळ थांबलेलं होतं का? "
" नाही साहेब. सकाळी सफाई कार्गार स्वच्छता करून गेला. र्ग सावंत
साहेबांनी थोिा वेळ कार् पाडहलं. त्यानंतर कोिीच नाही आलेल.ं चेअरर्नसाहेब आजारी
असल्याने गेले काही ददवस के डबन ररकार्ीच आहे. "
" र्ला खात्री आहे, की हा गाडलचा श्री. सावंतांर्ुळे दबलेला नाहीये. इतटया
वेळात तो पुन्हा पूवववतही झाला असता. हे काही वेळापूवीचेच डनशाि आहे. इथे नक्कीच
खुनी उभा राडहला असला पाडहजे. " वाघर्ारे म्हिाले.
" उभा नाही सर, बसला असला पाडहजे. " अल्फाने सुचडवले, " गाडलचा
वरवर नाही, तर चांगलाच खोल दबला गेलाय. त्याअथी त्यावर नक्कीच जास्त भार पिला
असिार. आडि डशवाय, खुनी गाडलचा एवढा खोल दबला जाईपयंत तसाच र्ख्खपिे उभा
राडहल, हे र्ला नाही पटत. "
" हं .. कदाडचत असेच असेल." वाघर्ारे डवचार करीत बोलले, "पि र्ग तो
बसला तरी का? त्याचे कार् फक्त इतके च होते, की कपाटातून चावी डर्ळडविे, बाहेरच्या
पेटीचे लॉक काढिे आडि खंजीर घेऊन पळू न जािे. पि हे टेबल तर कपाटापासून जवळपास
तीन र्ीटर तरी लांब आहे. र्ग तो इकिे का आला??"
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अल्फाने आिखी खाली वाकू न टेबलाखाली काही आहे का ते पाडहले. पि
त्याला काहीच ददसले नाही. र्ग खालचा ड्रॉवर उघिला. त्यातही सवव सार्ान जागच्या
जागी होतेेे. वाघर्ारें च्या प्रश्नाचे उत्तर काही अल्फाला सापिेना. र्ग त्याने टेबलाचे
डनरीिि के ले. ते टेबल एकसंध, पांढऱ्या रं गाचे आडि लाकिी होते. त्या टेबलाच्या बाजूच्या
भागाकिे, दबलेल्या गाडलचाच्या वरच्या बाजूला अल्फाने बोट दाखडवले. र्ी जवळ जाऊन
पाडहले, तेव्हा र्ला त्या पांढर्या पृष्ठभागावर थोिेसे काळपट िाग पिलेले ददसले. अल्फा
आपल्या लभगातून त्या िागांचे डनरीिि करू लागला. अगदी अस्पष्ट होते, पि नुकतेच
पिल्यासारखे वाटत होते. अल्फाने प्रथर् आपल्या र्ोबाईलर्ध्ये त्या िागांचा फोटो काढला.
र्ग त्यावरून हलके च बोट दफरडवले. त्याचे बोटही काळे पिले. बहुधा तो कसलातरी काळा
तेलकट पदाथव होता. अल्फाने त्याचा वास पाडहला. र्ी बराच वेळ त्याची कृ ती पहात होतो.
पि त्या िागांर्ध्ये त्याला काय डर्ळाले आहे, हे र्ला सर्जत नव्हते. जेव्हा अल्फाने
आपल्या बोटाचा वास घेतला, तेव्हा तो जास्तच गोंधळात पिलेला र्ी पाडहला.
र्ग अल्फाने त्या के डबनचा थोिा अंदाज घेतला. दरवाजासर्ोर बरोबर कपाट
होते. कपाटाला लागूनच आडलकिे लभतीत डखिकी होती. त्यार्धून र्ंद असा चंद्रप्रकाश
के डबनर्ध्ये येत होता. िाव्या बाजूला कपाटापासून थोड्या अंतरावर टेबल होते. तो दबलेला
गडलचाचा भाग टेबलाच्या दुसऱ्या बाजूला, म्हिजे कपाट ज्या बाजूला होते, त्याच्या बरोबर
डवरूि बाजूला होता. अल्फाने ती के डबन र्नात साठवून ठे वली.
"काही डवशेष डर्ळाले का रे ? दकती वेळ इथेच घुटर्ळतोयस! " वाघर्ारें ना
तेथून बाहेर पिायची घाई झाली होती.
" नाही सर. र्ला फार काही वेगळे डर्ळाले नाही. " अल्फा म्हिाला. आम्ही
चौघेजि के डबनच्या बाहेर आलो. र्ग अल्फाने त्या र्हालाचा उरलेला भाग तपासला. पुढ,े
र्ागे, इकिे, डतकिे. र्ी त्याच्या र्ागे र्ागेच होतो. त्या र्हालाच्या र्ागील बाजूच्या
डखिकीपाशी तो बराच वेळ थांबला. तेथेही त्याने र्घासारखाच फोटो काढू न घेतला. ते
झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा र्ुख्य किात आलो. र्ग अल्फाने त्या र्ृत रखवालदाराच्या देहाची
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पुन्हा एकदा तपासिी के ली. वाघर्ारे अल्फाकिे 'हा काय शहािाच सर्जतोय फार स्वतःला'
अशा अडवभाववात पहात होते. अल्फा चेहऱ्यावरून तरी काही दशवडवत नव्हता. पि त्याचे
र्न बऱ्याच गोष्टींची नोंद घेत असावे, असे र्ला वाटले.
"श्री. र्ाळी, तुर्च्या चेअरर्न साहेबांशी ज्यांची खास ओळख आहे आडि
के डबनर्ध्ये ज्यांची बऱ्याचदा ये-जा असते, अशा लोकांची नावे सांगाल का? "
" अं.. थांबा साहेब. जरा डवचार करतो.. हां, पडहले म्हिजे आपले संचालक
सावंतसाहेब, व्यवस्थापक श्री गिपते, डशवाय चेअरर्नसाहेबांचे डर्त्र आडि संग्रहालयाचे
देिगीदार श्री फु ले, जे डवललग्िन कॉलेजचे प्राध्यापक आहेत, आिखी, श्री लशगारे , जे
सांगलीतील नार्वंत िॉटटर आहेत, तेही इथले देिगीदार आहेत. श्री उपाध्ये आडि श्री र्ोरे ,
हेदख
े ील देिगीदार आहेत. उपाध्ये स्टेट बँकेचे र्ॅनेजर आहेत आडि र्ोरे राजकीय पिनेते
आहेत. यांतील कोिी तसे वारं वार येत नाही, पि इतरांच्या तुलनेत या लोकांनी चेअरर्न
साहेबांची के डबन सवावत जास्त पाडहली आहे. "
" र्ला या सवांचा कॉन्टॅटट आडि पत्ता हवा आहे. " अल्फा म्हिाला.
" देतो ना साहेब. या. "
के डबनर्धील रडजस्टरर्धून अल्फाने सवांची र्ाडहती डलहून घेतली. र्ग
आम्ही चौघे श्री सावंत जेथे बसले होते, तेथे आलो.
" काही डवशेष डर्ळाले का? " सावंतांनी डवचारले. वाघर्ारें नी नकाराथी र्ान
िोलावली.
" सद्यडस्थतीत तरी गुन्हेगार कोि आहे, हे डनडितपिे सांगिे शटय नाही.
कारि त्याने खुपच कर्ी पुरावे सोिले आहेत. चेअरर्नांच्या के डबनर्ध्ये आम्हाला
गुन्हेगाराची थोिी डवसंगत वागिूक आढळलीय खरी, म्हिजे तो टेबलाच्या बाजूला एकाच
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रठकािी बसला असावा ककवा उभा असावा, बऱ्याच वेळासाठी. पि त्यावरून काही
तकव संगती लागत नाहीये. के स अवघि आहे. "
" र्ग आता तुम्ही काय करिार आहात श्री सावंत? काही तासांतच सूयोदय
होईल आडि रत्नजडित खंडजर चोरीला गेल्याचे जगजाहीर होईल. " अल्फा म्हिाला.
सावंतांनी नैराश्याने िोटयाला हात लावला.
" एक डर्नीट सावंत.. " अल्फा म्हिाला, " तुर्च्याकिे त्या खंडजराची एखादी
प्रडतकृ ती वगैरे आहे काय? म्हिजे, जवळपास त्याच्यासारखीच ददसिारी?? "
सावंतांनी डर्डनटभर डवचार के ला आडि एकदर् ते खािकन् उभे राडहले.
" आहे!! र्ाझ्याकिे आहे!! " ते उत्साडहत होऊन म्हिाले, " पेशव्यांच्या
काळात, म्हिजे जेव्हा हा खंडजर वापरात होता तेव्हा, एका काराडगराने हलटया धातूचा
वापर करून या खंडजराची एक हुबेहुब प्रडतकृ ती बनडवली होती आडि ती र्हाराजांना भेट
ददली होती. रत्नांसाठी त्याने काचेचा वापर के ला होता. राजेसुिा ििभर संददग्ध झाले, की
आपल्याकिचाच खंडजर हा आपल्यालाच भेट देतोय की काय. राजांनी खुश होऊन त्याला
खुप र्ोठा इनार् ददला होता, असे म्हितात. सुदव
ै ाने तो खंडजर र्ी र्ाझ्याच घरी व्यवडस्थत
जपून ठे वला आहे. "
" ही तर खुपच चांगली गोष्ट आहे श्री सावंत. " वाघर्ारे म्हिाले, " तुम्ही तो
खंडजर घेऊन या घरातून. आत्ताच्या आत्ता. "
पि ििातच सावंतांचा सगळा उत्साह र्ावळला.
" काय झालं? " वाघर्ारें नी डवचारले.
" हा नकली खंडजर फार ददवस कार् चालवू शकिार नाही, वाघर्ारे साहेब. "
सावंत म्हिाले, "

र्डहन्यातून एकदा या संग्रहालयातील सवव वस्तूंची तपासिी असते.

सगळ्या वस्तू व्यवडस्थत, स्वच्छ आहेत का, दुरुस्तीची कु ठे गरज आहे का, याची तपासिी
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के ली जाते; आडि या र्डहन्याची तपासिी येत्या रडववारी आहे, आजपासून बरोबर चार
ददवसांनी!! "
" अरे देवा! " वाघर्ारे डनराश होऊन म्हिाले. सगळे चजि पुन्हा लचतेत पिले.
अल्फाने थोिा डवचार के ला आडि तो म्हिाला,
" आम्हाला चालेल. "
" चालेल?? " सावंतांनी डवस्र्याने डवचारले.
" रडववारपयंत गुन्हेगार शोधण्याची जबाबदारी र्ी उचलतो. तुम्ही तोपयंत
तो प्रडतकृ ती असलेला खंडजर इथे आिून ठे वा. " अल्फा म्हिाला.
" तू काय बोलतोयस याची कल्पना आहे ना तुला? चार ददवसांत गुन्हेगार
शोधिे, तेही पोडलसांच्या र्दतीडशवाय.." वाघर्ारें नी साशंकतेने पाहत डवचारले.
"होय. र्ला पूिव कल्पना आहे. रडववारपयंत खरा रत्नजडित खंडजर त्याच्या
नेहर्ीच्या जागी स्थाडपत झालेला असेल. " अल्फा म्हिाला.
" रठक आहे तर, श्री सावंत. आम्ही हे डर्शन पूिव करण्याची जबाबदारी
उचलतो. रडववारपयंत आम्ही तुम्हाला तुर्चा रत्नजडित खंडजर पुन्हा डर्ळवून देण्याचे वचन
देतो. "
" धन्यवाद, धन्यवाद वाघर्ारे साहेब.. " सावंत म्हिाले, " पि तुम्ही हे
करिार कसे?"
"छोट्या छोट्या गोष्टींपासून सुरुवात करायला हवी. कारि बारीक सारीक
गोष्टीच खूप काही सांगून जातात. " अल्फा म्हिाला, " असो. ती आर्ची जबाबदारी सर्जा.
तुम्ही फक्त तो नकली खंडजर पटकन आिा. तोपयंत आम्ही या र्ृतदेहाचे काय करायचे ते
पहातो."

30

डिटे क्टटव्ह अल्फा

" होय हो.. तुम्ही डनघा लगेच. आडि सावंत.. " थोिे थांबून वाघर्ारे म्हिाले,
" तुम्ही फार काळजी करू नका. सवव काही ठीक होईल. "
सावंतांच्या िोळ्यांत थोिे का होईना, पि सर्ाधान तरळले. ते लगेचच
म्युडझयर्च्या बाहेर पिले.
" हे बघ अल्फा.. " सावंत गेल्यानंतर वाघर्ारे म्हिाले, " तुला असं नाही
वाटत का, की तू भलताच आत्र्डवश्वास दाखवला आहेस? हे खुपच अवघि कार् आहे आडि
ते झालं नाही, तर र्ाझंच नाक कापलं जािार आहे. आपल्याला रत्नजडित खंडजरासाठी
पुढचे चार ददवस जंग जंग पछािले पाडहजे. या खंडजरासारखा र्ौल्यवान ऐडतहाडसक वारसा
गहाळ होिे, ही काही साधीसुधी गोष्ट नाहीये. या सगळ्या नाट्यात आपली भूडर्का खूप
र्हत्वाची आहे, हे लिात ठे व आडि त्याप्रर्ािे कृ ती कर. र्ला एरवी तुला बरोबर घेऊन
कार् करिे र्ुळीच आविले नसते, पि आता पररडस्थतीच अशी आहे, की आपल्याला एकत्र
कार् के ल्याडशवाय गत्यंतर नाही. तू तुझ्या पितीने शोध घे. र्ी र्ाझ्या पितीने घेतो. काही
सुगावा लागला, तर आपि एकर्ेकांना सांगत जाऊया. "
" नक्की सर. र्ी पररडस्थतीचे गांभीयव लिात घेऊन त्याप्रर्ािेच कृ ती करे न.
"अल्फाने आश्वासन ददले.
" आता फक्त एकच कार् बाकी आहे या म्युडझयर्र्ध्ये. " वाघर्ारे म्हिाले, "
चोरी झाकण्यासाठी आपल्याला आता या रखवालदाराच्या र्ृत्यूचा खोटा देखावा उभा
करावा लागिार आहे... "

***
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4.

दुसऱ्या ददवशीच्या सांगली वातावच्या पडहल्या पानावर ठळक बातर्ी छापून
आली होती :

'सांगलीच्या संग्रहालयात चोरीचा प्रयत्न '
रखवालदाराच्या प्रसंगावधानार्ुळे र्ौल्यवान ऐवज बचावला..!!
सांगली, ता. 9: येथील राजवाड्यार्ागील र्ध्यवती संग्रहालयात काल रात्री
झालेल्या नाट्यार्ुळे सवांचीच झोप उिाली होती ; पि संग्रहालयाच्या रखवालदाराने
दाखडवलेल्या हुशारी आडि धैयावर्ुळे संग्रहालयाचा अडतशय र्ौल्यवान ऐवज बचावला.
चोरी करिाऱ्या व्यक्तीचा संग्रहालयातील दोनशे वषे जुना आडि सवावत ककर्ती ऐडतहाडसक
वस्तू असलेला रत्नजडित खंडजर चोरण्याचा हेतू होता, असे सूत्रांकिू न सर्जते. पि हा हेतू
सफल झाला नाही.
संग्रहालयातील पहारे कऱ्याने सांडगतलेल्या र्ाडहतीनुसार, रात्री दहा
वाजण्याच्या सुर्ारास दोघे पहारे करी संग्रहालयावर पहारा देत होते. अचानक
संग्रहालयालयाच्या आतर्ध्ये कोिीतरी उिी र्ारल्याचा आवाज आला. दोघांपैकी एकजि
आतर्ध्ये पहािी करण्यासाठी गेला. डर्नीटभरातच बाहेर उभारलेल्या पहारे कऱ्याला एक
अस्फु ट अशी कककाळी ऐकू आली. तो धावतच आत गेला. आतर्ध्ये पडहला पहारे करी
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रक्ताच्या थारोळ्यात पिलेला होता. आिखी दोन बुरखा घातलेल्या व्यक्ती तेथे होत्या, ज्या
खंजीराभोवतीची फायबरची पेटी फोिण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. पहारे कऱ्याने तत्काळ
त्यांच्यावर बंदक
ू रोखली आडि पोलीसांना फोन लावला. त्यार्ुळे घाबरून त्या व्यक्ती
र्ागच्या गेटवरून उिी र्ारून पळू न गेल्या. जरी त्या कोि होत्या हे सर्जू शकले नसले,
तरीही त्यांचा बेत र्ात्र फसला. रत्नजडित खंडजर आहे त्या जागी सुरडित आहे. र्हापौरांनी
संग्रहालयावरचा पहारा वाढडवण्याचे आदेश ददले आहेत. गुन्हेगारांचा शोध घेण्याचे कार्
सुरू आहे.
"डर्डियावालेही डबनिोक आडि त्यांच्याबरोबर ही बातर्ी वाचिारे लोकही
डबनिोक! " र्ी ती बातर्ी वाचून संपडवतो न संपडवतो तोच अल्फा र्ोठ्ठ्याने हसून
म्हिाला. आम्ही रात्री उडशरा रूर्वर आलो होतो आडि त्यार्ुळे सकाळचे उठिेही उशीराच
झाले होते. सकाळी दहाच्या सुर्ारास आर्चे पेपर वाचन सुरू होते, " त्या र्ागील गेटपाशी
असलेल्या पाऊलखुिा र्ाझ्या आडि वाघर्ारे सरांच्या पावलांशी जुळवून पाडहल्या, तर
त्यांत जराही फरक आढळिार नाही. पि थँक गॉि! सवांना आम्ही के लेला चोरीच्या
प्रयत्नाचा देखावा पटला!"
"हे असंभव आहे अल्फा! " र्ी पेपर बाजूला फे कत म्हिालो, " तू र्ूखावसारखी
स्वतःच्याच पायावर कु ऱ्हाि र्ारून घेतली आहेस. रडववारपयंत खंडजर शोधून संग्रहालयात
परत ठे विे.. आज कोिवार आहे याची कल्पना आहे का तुला? बुधवार!! आडि आपल्या
हातात तरी काहीच नाहीये. आता चार ददवसांत तू गुन्हेगाराला जगाच्या कु ठल्या टोकाला
जाऊन शोधिार आहेस? आडि कोित्या आधारावर?? "
" जगाचे टोक कसे रे ? पृथ्वी तर गोल आहे आडि गोलाला कधी टोक असते
का? टोक शोधण्यासाठी एका रठकािाहून डनघशील तर दफरून परत त्याच रठकािी परत
येशील.. पि टोक र्ात्र सापििार नाही. आता फर्डिनांि र्ॅगेलनच घे ना. पृथ्वीचे टोक
शोधायला डनघाला आडि गोल वळसा र्ारून पुन्हा आपल्याच देशात जाऊन पोहोचला!
तेव्हा खऱ्या अथावने डसि झाले, की पृथ्वी गोल आहे!! आडि तुला ठाऊक आहे का, हा र्ॅगेलन
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त्याची सर्ुद्रसफर संपायच्या आतच र्ेला होता. र्ग त्याच्या सहकाऱ्यांनी पृथ्वीची प्रदडििा
पूिव के ली. पि नाव र्ात्र झाले र्ॅगेलनचे! डबचारे त्याचे सहकारी! त्यांना कोिी कु त्र्यानेही
डवचारले नसेल.. "
वायफळ बिबि आडि डवषयावरून भरकटिे ही अल्फाची नेहर्ीची सवय.
आता फर्डिनांि र्ॅगेलनचे सहकारी आडि संग्रहालयात झालेली चोरी यांचा कु ठे डतळर्ात्र
तरी संबंध होता का?
" आडि र्ाय डिअर प्रभव, चार नाही, पाच ददवस आहेत. आपल्याकिे.
रडववारच्या ददवशी तपासिीसाठी त्या खंडजराची पेटी उघिेपयंत वेळ आहे आपल्याकिे.
स्वतःला कधीच कु ठे कर्ी सर्जू नकोस डर्त्रा. तसे के ल्यार्ुळे आपल्या आतील डनदद्रस्त शक्ती
डनदद्रस्तच राहते. आव्हाने स्वीकारायची असतात. त्याडशवाय ही शक्ती जागृत होत नाही. "
" पि तू सुरूवात कोठू न करिार? " र्ी डवचारले.
" सोप्पं आहे! खंडजर डर्ळडवण्यासाठी त्या पेटीच्या दकल्ल्या कोठे ठे वलेल्या
असतात, हे र्ाडहत असिं आवश्यक होतं. तसं असिारे फक्त काहीच लोक आहेत, ज्यांची
नावे व पत्ते र्ी काल डलहून आिले आहेत. कपाटातल्या चोरकप्प्यातील दकल्ल्या फक्त अशी
व्यक्ती घेऊ शकते, डजची चेअरर्नच्या के डबनर्ध्ये सारखी ये जा असेल आडि डजला
के डबनची सखोल र्ाडहती असेल. त्यांची प्रथर् र्ी र्ाडहती काढिार आहे आडि कोि गुन्हा
करण्यास अनुकूल आहे, हे तािू न पाहिार आहे. " अल्फा म्हिाला.
" हं. लॉडजक तरी बरोबर आहे. " र्ी म्हिालो.
" पि तरीही, र्ला या के सची लचता चांगलीच सतावतेय." अल्फा म्हिाला,
"हे लॉडजक वापरून ही के स सुटेल, याबाबत र्ी साशंक आहे. र्ला तर वाटतेय, की ही के स
ददसतेय तेवढी साधीसुधी र्ुळीच नाहीये. काहीतरी प्रचंि घोटाळा आहे यार्ध्ये."
"कसला घोटाळा?? "
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" चेअरर्नची के डबन!! " अल्फा म्हिाला, " डतथे काय घिलेलं असावं, हेच
सर्जत नाहीये. पडहली संशयास्पद गोष्ट म्हिजे तो चाव्यांचा जुिगा. त्यार्ध्ये दकर्ान दहा
तरी चाव्या होत्या. त्यार्धून खुनीला बरोबर खंडजराच्या पेटीची चावी सापिावी? आडि
तीही पटकन? ती व्यक्ती काय इतटया सरावाची होती? र्ला तर तो चोरकप्पा शोधिेही
बरे च अवघि गेले असते. इथे तर या र्हाशयांनी कप्पा शोधला, जुिग्यातून चावी शोधली,
खंडजर घेतला, पहारे कऱ्याचा खुन के ला.. तेही अत्यल्प वेळात! डनडितच पटण्यासारखे
नाही. त्यार्ुळे खुनी हा के डबनर्ध्ये वावर असलेला आडि के डबनची चांगली खिानखिा
र्ाडहती असलेलाच कोिीतरी असिार, असा र्ाझा कयास आहे.
दुसरी गोष्ट म्हिजे चेअरर्नचे टेबल आडि त्याच्या पायलगतचा गाडलचा. जर
खुनीला चावीच हवी होती, तर ती घेऊन त्याने पटकन आपले कार् उरकायला हवे होते. र्ग
हा पठ्ठ्याने टेबलापाशी जाऊन बसकि कशाला र्ारली? तेही इतका वेळ, की त्याच्या
वजनाने गाडलचा दबला जावा.. या दोन्ही गोष्टी पूिवपिे डवसंगत आहेत एकर्ेकांशी. आिखी
एक गोष्ट, जी र्ी तेथे पाडहली - हे बघ. "
अल्फाने आपला र्ोबाईल र्ला दाखडवला.
" हे काय आहे? " र्ी डवचारले.
" र्ोबाईल आहे! काय रे प्रभव! तुला नाही त्या वेळी थट्टा कशी सुचते? "
अल्फा म्हिाला.
" अहो डवद्वान, र्ी र्ोबाईलर्धल्या फोटोबद्दल डवचारतोय! "
" अच्छा. असे स्पष्ट नर्ूद कर ना र्ग! " अल्फा म्हिाला, " त्या टेबलावरचा
काळा िाग. हा त्या दबलेल्या गाडलचाच्या वरच्याच बाजूला होता. र्ी त्याचा वास घेऊन
पाडहला. आपि गाड्यांना वगैरे ऑइलींग करण्यासाठी वापरतो ना, त्या ऑईलचे िाग होते
ते. वंगिाचे. "

35

डिटे क्टटव्ह अल्फा

" अच्छा, म्हिजे तू त्याचा वास पहात होतास काल? र्ी पाडहले होते तुला
तेव्हा. " र्ी.
" हो. तेव्हाच र्ला तो िाग ददसला. तसेच िाग र्ृत पहारे कऱ्याच्या
कपड्यांवर आहेत आडि संग्रहालयाच्या र्ागील बाजूस असिाऱ्या या डखिकीवरपि आहेतडजथून खुनी आत आला. पि गोंधळात टाकिारी गोष्ट आहे ना ही? वंगिाचे िाग इथे कोठू न
आले? खुनीने संग्रहालयाकिे डनघताना नक्कीच गािीचे काहीतरी कार् के ले होतं. त्याडशवाय
त्याच्या अंगाला वंगिाचे िाग लागिार नाहीत. डशवाय टेबलार्ागे बसून तो काय शोधत
होता, त्याला काय हवे होते, हाही कळीचा र्ुद्दा आहे. थोिटयात काय, तर आपल्याला एक
असा र्ािूस शोधायचाय, जो चेअरर्नसाहेबांचा डनकटवतीय आहे, ज्याची के डबनर्ध्ये सतत
ये जा असते, जो काल रात्री दहाच्या सुर्ारास घरी नव्हता आडि ज्याच्या गािीची ऐनवेळी
काहीतरी तक्रार डनर्ावि झाली होती.. "
" आडि तेही रडववारच्या आत!! " र्ी पुन्हा सुरूवातीचाच सूर ओढला.
" शोधू रे .. आपल्याला तो नक्की सापिेल. " अल्फाने पेपरर्धल्या बातर्ीवरून
पुन्हा एकदा नजर दफरवली,

" इथेच! इथेच आहे ते कारि! आपि रात्री तयार के लेल्या

देखाव्याचा कोिाला डतळर्ात्रही संशय आला नाही! र्ाझ्यासारखा एखादा चािाि आडि
बुडिर्ान र्ािूस (र्ी जरा खाकरलोच!) जर पोलीस खात्यात असता, तर त्याने दोनच
डर्नीटांत ओळखले असते, की हे सगळे डचत्र बनावट आहे म्हिून. गुन्याच्या जागेची वरवर
पहािी करायची आडि ररपोटव डलहून घ्यायचा एवढेच कार् आजकालचे पोलीस करतात.
तरी बरं , ती पेटी फु टली नाही. र्ी त्यावर दोन घाव घातलेच होते.. "
र्ी हसलो.
" पि अल्फा, वाघर्ारे तुझ्यावर इतके खार खाऊन का होते रे ? तुला पाहून
काल त्यांना र्ुळीच आनंद झाला नव्हता. "
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" अरे त्याचं काय आहे, ते सांगलीचे पोलीस अधीिक आहेत ना. त्यांच्या
कार्ात र्ी फारच लुिबुि करतो असं त्यांचं म्हििं आहे. पि ती लुिबुि नसून र्दत असते,
हे वाघर्ारे सोिू न कोिीही कबूल करे ल. बऱ्याच प्रकरिांचा छिा र्ी लावलेला आहे. त्यार्ुळे
आपल्या डनम्र्े वय असलेला हा पोरगा आपल्यापेिा वेगाने कशी काय प्रकरिे सोिडवतो, या
डवचाराने त्यांचा डतळपापि होत असेल. त्या सोिडवलेल्या प्रकरिांचे श्रेय र्ी कधीच घेत
नाही हेही खरं च. पि वाघर्ारें ना र्ात्र र्ी र्ुळीच आवित नाही. काल रात्रीच्या प्रसंगी र्ी
तेथे असिे त्यांना नक्कीच अनपेडित असेल. पि काय करिार! एखादे कोिे र्ला खुिावत
असेल, तर र्ीही स्वतःला थांबवू शकत नाही ना. "
" हं. असं आहे तर. " र्ी म्हिालो.
" चला. भरपूर बिबि आडि डवचारर्ंथन झालेलं आहे. आता कार्ाला
लागायला हवं. " अल्फा खुचीवरून उठला, " बाय द वे प्रभव, तुझ्या डलहीण्याचा स्पीि
बराच चांगला आहे, असं आत्तापयंत र्ला ददसून आलंय. "
" हो का?" अचानकच अल्फा र्ाझ्या डलहीण्याच्या स्पीिवर कसा आला, हेच
र्ला सर्जेना.
"आडि आज र्ला खुपच पळापळ करावी लागिार आहे. तू पाहतोयसच ना!
त्या सगळ्या लोकांची र्ाडहती काढिे, पुरावे गोळा करिे आडि बरं च काही.. "
" बरं र्ग?? " अजुनही र्ला अल्फाला काय सांगायचे होते, हे कळाले नव्हते.
" आडि नेर्कं आज आर्च्या र्हान सरांनी भलार्ोठ्ठा होर्वकव देऊन ठे वलाय!
अथावत, र्ी त्यांना आठविाभर टोलावलं होतं. पि आज र्ात्र तो र्ला डलहायलाच हवाय.
नाहीतर ते र्ाझी बँि वाजवतील."
आता र्ात्र र्ाझ्या सवव ध्यानात आले.
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" नाऽऽही!! " र्ी जोरात म्हिालो, " र्ी काही तुझा होर्वकव डबर्वकव
अडिबात करिार नाहीये हां!! "
" अरे यार प्लीज ना! र्ला आता रडववारपयंत हलता येिार नाही. रत्नजडित
खंडजराचे कोिे र्ला सोिडवलेच पाडहजे. आडि होर्वकव म्हिजे काहीएक िोके लावायचे
कार् नाहीये रे . फक्त एका वहीतून दुसर्या वहीत उतरवून काढायचे आहे. तेवढे कर ना."
अल्फा डवनविी करीत म्हिाला. पि त्याचा र्ाझ्यावर काही पररिार् झाला नाही.
"र्ुळीच नाही! " र्ी ओरिलो. (अभ्यासाच्या बाबतीत र्ी कु ठे ही तिजोि
करायला कधीच तयार व्हायचो नाही!) " तुझ्याकिे आठविाभर होताच ना! र्ग तेव्हा
करायचा होतास! अभ्यास हा आपल्यासाठीच असतो अल्फा. तो आपिच करायला हवा.
तुझा हा आिर्ागव आडि अभ्यास या दोन्हीही गोष्टी तुला र्ॅनेज करता आल्याच पाडहजेत."
"बास! " अल्फाने हात टेकले, " हे ऐकण्यापेिा र्ाझे चारएक र्ाटसव गेलेले
बरे !! तू फारच बोअर र्ािूस आहेस बाबा! असो. तो होर्वकव जाऊदे पाण्यात. आता झटपट
हालचाली करण्याची वेळ आलेली आहे, खंडजरासाठी. र्ी डनघतो आता. "
" बरं बरं . " र्ी तुटकपिे म्हिालो, " कधी येिार? "
" सांगता येत नाही. सायंकाळपयंत काही हातात येईल, अशी अपेिा आहे.. "
असे म्हित अल्फा रुर्बाहेर पिला.
*
संध्याकाळ झाली. सािेपाच वाजता र्ी आर्च्या रुर्र्ध्ये परतलो,
तेव्हा डतला कु लूपच होते. याचाच अथव, अल्फा अजुनही र्ोडहर्ेवरच होता. र्ी तोंि वगैरे
धुवून िे श झालो. अल्फाची कार्ात दकती प्रगती झाली असेल, याचाच डवचार र्ी करीत
होतो. पि काही अंदाज येईना. र्ग र्ी थोिा वेळ फे सबुक उघिले. पि तेही बोअर वाटू
लागले. वारं वार र्ाझ्या िोळ्यांसर्ोर कालचेच दृश्य येत होते. रक्ताच्या थारोळ्यात
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पिलेला पहारे करी.. र्ाझ्या अंगावर पुन्हा शहारे आले. कोिाचा हात असेल यार्ागे?
अल्फाची बुिी या ििी त्याच गोष्टीचा पाठलाग करीत होती.
अखेर सात वाजले आडि अल्फा रूर्वर परतला- हात हलडवत आडि
चेहऱ्यावर या लचतेचे सावट घेऊन. त्याने आपला र्ळकटलेला पेहराव बदलला आडि
खुचीवर त्याने स्वतःला झोकू न ददले.
"काही डर्ळाले?? "र्ी उत्सुकतेने डवचारले.
" शून्य!! " खुचीच्या पाठीवर िोके ठे वून अल्फाने आपले पाय लांब के ले आडि
िोळे डर्टू न घेतले, " वाळलेलं गवतसुिा हाती आलं नाही. "
र्ला हेच उत्तर अपेडित होते. कारि अल्फाचा पिलेला चेहराच बोलत होता.
" र्ग इतका वेळ होतास तरी कु ठे ? "
" दफरतच होतो की.. इकिू न डतकिे.. काल बनडवलेल्या डलस्टर्धील सवांची
र्ाडहती काढण्यासाठी. " अल्फा उत्तरला, " एकही जि आपल्या तकव संगतीत बसत नाही.
गुन्हा घिला, त्यावेळी सववजि घरीच होते. र्ी सवांच्या शेजाऱ्या - पाजाऱ्यांकिू न, ककवा
घराच्या रखवालदारांकिू न ही र्ाडहती डर्ळडवली. फक्त िॉटटर लशगारें चा याला अपवाद
आहे. पि तेही रात्री दवाखान्यात होते, एक र्हत्त्वाचे ऑपरे शन करीत होते. र्ी नसेसना
डवचारून खात्री करून घेतली आहे. थोिटयात, पुराव्याडनशी असं डसि होतंय, की
चेअरर्नचे डनकटवतीय असिारे कोिीही काल रात्री म्युडझयर्किे दफरकलेसि
ु ा नाही. "
" र्ग स्वतः श्री सावंत? ककवा तो पहारे करी र्ाळी? त्यानेच असा बनाव
रचला नसेल ना? " र्ी डवचारले.
" नाही. "अल्फा म्हिाला, " र्ी त्यांचीही चौकशी के ली. सावंतदेखील गुन्हा
घिला, त्या वेळी घरीच होते आडि र्ाळीचा घटना घिल्यानंतर जेव्हा फोन आला, तेव्हाच
ते घटनास्थळी आले. आडि र्ाळीबद्दल डवचारशील, तर त्यालाही र्ी खुपच खोदून खोदून
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डवचारले. पि त्याच्या बोलण्यात कु ठे फरक आढळला नाही. याचाच अथव तो खरे बोलत
असला पाडहजे. आडि डशवाय र्ी त्याचे रे कॉर्डसव चेक के ले. वीस वषे तो इथे कार् करतोय
आडि तो अडतशय प्रार्ाडिक आहे, असे र्ला आढळू न आले. "
" पि हे कसे शटय आहे? चेअरर्नची के डबन चांगल्या प्रकारे र्ाहीत असिारे
एवढेच जि आहेत ना? र्ग यांच्यातील एक तरी जि गुन्हेगार असायलाच हवा. " र्ी
म्हिालो.
" तोच तर यिप्रश्न आहे! " अल्फा त्राडसकपिे म्हिाला, " यावरून के वळ
इतकाच अथव डनघतो, की आपला तपास चुकीच्या ददशेने चालू आहे. प्रत्येक गुन््य़ाची
पाळे र्ुळे खोदून काढताना एक गोष्ट फार र्हत्त्वाची असते- ती म्हिजे 'गृहीतक'!! आपि
काहीतरी गृहीत धरून चालल्याडशवाय गुन्हेगाराला शोधू शकत नाही. हे गृहीतक आपि
के लेल्या डनरीििांवरती आडि आपल्या कल्पनाशक्तीवरती अवलंबून असते. या दोहोंचा
एकदा का बरोबर र्ेळ बसला, की गुन्हेगारापयंत पोहोचण्यास वेळ लागत नाही आपल्या
बाबतीत हेच गृहीतक कु ठे तरी चुकतंय. र्ग त्याला कारिीभूत असिारी चूक आपल्या
डनरीििात आहे, की आपल्या कल्पनेत आहे, कोिास ठाऊक? पि काहीतरी चुकतंय, हे
नक्की! र्ाझे डनरीिि चुकीचे असू शकत नाही हेही नक्की. र्ग आपि डवचार करण्यात कु ठे तरी
चुकतोय, असाच याचा अथव होतो. "
" पि नक्की कु ठे ? " र्ी डवचारले.
" त्याचाच शोध र्ी आज रात्री बसल्या बसल्या घेिार आहे. " अल्फा
म्हिाला, " आजचा संपूिव ददवस वाया गेला, याचंच दुःख आहे. "
" आज ददवसभर तू फक्त र्ाडहती काढिे इतके च करीत होतास, की आिखी
काही? "
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" तेवढेच नाही काही फक्त.. म्युडझयर्किे गेलो होतो ना. र्ला थोिा
संग्रहालयाच्या आवाराचा शोध घ्यायचा होता. गुन्हेगार गािीने आला असिार, हे तर नक्की.
र्ग त्याच्या बंद पििाऱ्या गािीचे डनशाि कु ठे डर्ळतायत का, ते पाडहले. पि सकाळ
होईपयंत तेथे इतटया गाड्या येऊन गेल्या होत्या, की र्ला त्यांर्धून काहीही हाती लागले
नाही. असो. आता तपासाची नवी ददशा शोधायला हवी. आता आवरून थोड्या वेळात
आपि जेवायला बाहेर पिू या. थोिा वेळ हा डवषय र्ाझ्या िोटयातून बाहेर पिू दे. "
असे म्हिून अल्फाने कानाला हेिफोन लावले आडि िोळे डर्टू न तो शांतपिे
पिू न राडहला.
" अरे अल्फा, तुला एक गोष्ट सांगायचीच राडहली. " र्ी एकदर् आठवून
म्हिालो. अल्फाने हेिफोन काढू न र्ाझ्याकिे पाडहले.
" र्ी तुझा होर्वकव पूिव के ला आहे!"
अल्फाने डस्र्त के ले आडि पुन्हा तो संगीत ऐकण्यात हरवून गेला.
***
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5.

दुसऱ्या ददवशीही अल्फा र्ोडहर्ेवर गेला. पि र्ी उठलो तेव्हा अल्फा
आवरण्याच्या गिबिीत होता. त्यार्ुळे त्याच्या आजच्या कार्डगरीबद्दल त्याने काही डवशेष
सांडगतले नाही. फक्त 'सर्िोळीला जाऊन येतो' एवढेच बोलून तो बाहेर पिला. सर्िोळी हे
सांगलीपासून दहा - बारा दकलोर्ीटर अंतरावर असलेले एक खेिग
े ाव. आता डतथे या
पठ्ठ्याचे काय कार् डनघाले कोिास ठाऊक? त्या ददवशी र्ात्र अल्फाला परतायला खुपच
उशीर झाला. तो आला तेव्हा रात्रीचे दहा वाजायला आले होते. कालच्यासारखेच आल्या
आल्या त्याने स्वतःला खुचीत झोकू न ददले.
"अरे कु ठे आहेस र्ािसा? ददवसभर र्ी वाट पाहतोय तुझी. सांगूनसुिा गेला
नाहीस धि.. " र्ी म्हिालो.
" सर्िोळीला गेलो होतो. आज थोिं सर्ाधानकारक कार् झाल्यासारखं
वाटतंय. " अल्फा घार् पुसत म्हिाला.
" ही सर्िोळीची वारी र्धुनच कु ठू न उपटली?? "
" पाटीलचे गाव.. "अल्फा म्हिाला, " र्हादबा पाटील. वय वषे चव्वेचाळीस.
र्ुलगा इं डजडनअररग डशकतोय आडि र्ुलगी नववी. विील गावातले र्ोठे जर्ीनदार होते. ते
दोन र्डहन्यांपूवीच वारले. त्याला एक सावत्र भाऊ आहे. पि त्या दोघांर्ध्ये कधी कु रबुर
नसायची, असे गावातले लोक म्हितात. पि र्ी जरा आिखी खोल जाऊन चौकशी के ली.
त्यांचे घरचे धुिे धुिाऱ्या र्ािसाला गाठले. त्याने र्ला सांडगतले, की विील वारल्यापासून
या दोघा सावत्र भावांर्ध्ये थोिे गरर् वातावरि डनर्ावि झाले होते- जडर्नीच्या
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वाटिीवरून. र्हादबा या दोघांत र्ोठा होता. त्यार्ुळे त्याचे र्त असे, की जर्ीन र्ाझ्या
हाताखाली यायला हवी. र्हादबा हा पडहल्या बायकोचा र्ुलगा होता. त्याचा सावत्र भाऊ
अडनल हा धाकटा. र्हादबा जडर्नीची वाटपच करायला तयार नव्हता. पि अडनलला
जर्ीन हवी होती. हे प्रकरि त्यांनी घराच्या बाहेर जाऊ ददले नव्हते. त्यार्ुळे र्ला र्ाडहती
काढायला थोिे कष्ट पिले. र्हादबाची ही एक गोष्ट सोिली, तर बाकी कोिा गावकऱ्याशी
कशा बाबतीत दुष्र्नी नव्हती. या सवाववरून तू काय डनष्कषव काढशील? "
" साहडजकच संशयाचा रोख र्हादबाचा सावत्र भाऊ अडनल याच्याकिेच
जातो. " र्ी डवचार करत म्हिालो.
" आडि या सवांवरती किी म्हिून, र्ी अडनल पाटलाबद्दल जेव्हा र्ाडहती
काढली, तेव्हा र्ला सर्जले, की तो धंद्याने र्ेस्त्री आहे! र्ेकॅडनक..!! " अल्फाने सांडगतले.
र्ला धक्काच बसला.
" याचा अथव.. चेअरर्नच्या के डबनर्धील टेबलाला लागलेले ते अेॉईलचे
िाग... "
" त्याच्याच हाताचे असिार!! " अल्फा म्हिाला.
" र्ग तर हे सरळच आहे, की खुन आडि चोरी अडनल पाटलाने के ले आहे. र्ग
आता के सर्ध्ये डशल्लक तरी काय राडहलं? गुन्हेगार तर सापिला..! " र्ी उत्साडहत होऊन
म्हिालो.
" थांब थांब, अशी घाई करू नकोस डर्त्रा! " अल्फा म्हिाला, " हे सगळं इतकं
सरळ असतं, तर र्ी आत्ता त्या अडनल पाटलाला पोलीस कोठिीत पोहोचवून नसतो का
आलो? पि अजून र्ी तसे काही के लेले नाहीये. "
" का?? " र्ी बुचकळ्यातच पिलो.
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" र्ी अडनल पाटलाचा फोटो डर्ळवला आडि आत्ता येताना संग्रहालयाच्या
पहारे कऱ्याला - तुकारार् र्ाळीला भेटून आलो. त्याला डवचारले, की या र्ािसाला तू कधी
पाडहले आहेस का. तर त्याने नकाराथी उत्तर ददले. याडशवाय संग्रहालयाच्या इतर
पहारे कऱ्यांना, डशवाय कार्गारांनाही डवचारले. पि कोिीच फोटोतल्या र्ािसाला
ओळखत असल्याचे सांडगतले नाही. याचा अथव अडनल पाटील संग्रहालयात कधी गेलाच
नाही आडि गेला असेलच, तर के वळ एक - दोनदाच गेला असिार. र्ग चेअरर्नच्या
के डबनर्धल्या कपाटातील चोरकप्प्यातील चाव्यांच्या जुिग्यातील बरोबर खंडजराच्या
पेटीची चावी त्याला ठाऊक असण्याची सुर्ार शटयतासुिा र्ला वाटत नाही, ककवा इतर
कोिाकिू न त्याने र्ाडहती डर्ळडवली, असेही डसि होत नाही. दुसरी गोष्ट, जर त्याचे वैर
त्याच्या सावत्र भावाशीच होते, तर त्याला ठार र्ारिे हे एकच त्याचे उदद्दष्ट असायला हवे.
उगाच खंडजर चोरून नसत्या भानगिीत पिण्याची त्याला गरजच काय? आडि डतसरी गोष्ट,
रत्नजडित खंडजरासारखी र्ौल्यवान वस्तू चोरी के ल्यानंतर कोिी ती आपल्या घरी लपवून
ठे वत नाही. तो कोण्या चोरबाजारातील हेराफे री करिाऱ्या पैसेवाल्याला डवकिार.
त्याबद्दल र्ाडहती डर्ळडवण्यास र्ी वाघर्ारे सरांना सांडगतले होते. त्यांचाही काही फोन
नाही. या सवव गोष्टी हेच दशवडवतात, की अडनलने गुन्हा के लेला नाहीये. आता बोल!! "
र्ी जरा िोके खाजडवले, पि काहीच तकव संगती लागेना.
" पि हे अशटय आहे.. " र्ी म्हिालो, " एकीकिे डसि होतेय, की अडनल
पाटील खुन झाल्याच्या रात्री संग्रहालयात गेला होता आडि त्यानेच खुन के ला आहे, आडि
दुसरीकिे तू ददलेल्या स्पष्टीकरिार्ुळे हीच गोष्ट फोल ठरते. हा नक्की काय डवरोधाभास
आहे?? "
" हेच कोिं आपल्याला सोिवायचं आहे. " अल्फा म्हिाला, " आत्ता र्ला दोन
फोन येिे अपेडित आहे. पाहूया, त्यांर्धून काही र्दत होते का.. तोपयंत तू तुझा अभ्यास
सुरू ठे व. "
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" आडि तुझ्या जेविाचं काय? र्ेस बंद होऊन आता दकतीतरी वेळ झाला.. "
र्ी म्हिालो.
" काळजी करू नकोस. र्ी येताना थोिं खाऊनच आलोय. तुला काय वाटलं, न
खाता डपता र्ी उपाशीपोटी इतका शोध घेऊ शके न? खरं तर डजतकी उजाव र्ाझ्या या
धावपळीवर खचव झाली असेल, त्याच्या कै क पटींनी जास्त उजाव र्ाझ्या र्ेंदन
ू े या के सचा
डवचार करण्यात आडि एक एक धागा जोिण्यात खाल्लेली आहे! असो. थोिा वेळ तू तुझे
कार् कर आडि र्ाझ्या र्नाला थोिा एकांत दे.. "
र्ी पुन्हा पडहल्यासारखे पुस्तक उघिू न त्यात िोके घातले. साधारितः पुढचा
अधाव तास आर्च्या खोलीत नीरव शांतता होती. अल्फाने खुची डखिकीजवळ ओढली होती
आडि अधाव तास तो डखिकीतून बाहेरच्या आकाशाकिे पहात डवचार करण्यात गढू न गेला
होता. अकराच्या सुर्ारास अल्फाचा र्ोबाईल खिािला आडि इतटया वेळ रटकू न
राडहलेल्या शांततेचा भंग झाला.
"हां वाघर्ारे सर.. बोला. " अल्फा फोन उचलून म्हिाला. म्हिजे तो
वाघर्ारें चा फोन होता. पाच डर्डनटे अल्फाचा फोन सुरूच राडहला. र्ी अल्फाच्या
बोलण्यातून वाघर्ारे त्याला काय सांगत असावेत, हे ओळखण्याचा प्रयत्न के ला, पि ते काही
र्ला जर्ले नाही. र्हत्त्वाच्या फोन्सवर अल्फा बोलायचाच असा, की त्याच्या आजुबाजुला
असिाऱ्यांना त्याच्या बोलण्यातले कािीर्ात्रही न कळावे. त्यार्ुळे शेवटी र्ी त्याच्याकिे
दुलवि के ले. त्याने फोन ठे वला आडि र्घासारखाच तो डखिकीतून बाहेर पहात राडहला.
पाचच डर्नीटांनी त्याचा फोन पुन्हा एकदा वाजला. यावेळी त्याने 'हां, बोल
डर्त्रा..' अशी सुरुवात के ली. र्ला सर्जेचना, की हा कु ठला नवीन 'डर्त्र' आडि इतटया
रात्री अल्फाला त्याच्या फोनकिू न काय अपेडित असावे. हा फोन र्ात्र अल्फाने डर्नीटभर
बोलून ठे वून ददला. त्याच्या अपेिेप्रर्ािे त्याला दोन्ही फोन आले होते. त्यार्ुळे र्ी र्ाझे
पुस्तक बाजूला ठे वले आडि अल्फा त्या फोन्सची भानगि नक्की काय आहे ते सांगेल, या
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अपेिेने त्याच्याकिे पाहू लागलो. अल्फा र्ात्र सर्ाधानी ददसण्याऐवजी जास्तच गोंधळात
पिलेला ददसत होता.
"हो, हो, सांगतो तुला, र्ला आत्ता जे कळलंय त्याबद्दल. " र्ाझ्या
उत्सुकतापूिव चेहऱ्याकिे

पहात अल्फा म्हिाला, " पि एक गोष्ट र्ात्र नक्की आहे. या

के सर्ध्ये काहीतरी प्रचंि र्ोठा घोटाळा आहे..!! "
" का रे ? " र्ी डवचारले.
" थांब. र्ी तुला सडवस्तर सांगतो. " अल्फा खुची वळडवत म्हिाला, " आत्ता
र्ला जो पडहला फोन आला, तो वाघर्ारे सरांचा होता. त्यांनी गुप्तपिे दोन ददवस
चोरबाजार, गुंिांच्या वस्त्या, जुगाराचे अड्डे यांसारख्या रठकािी रत्नजडित खंडजराचा काही
सुगावा लागतो का, याचा शोध घेतलाय. गुन्यांची र्ाडहती डर्ळडवण्यासाठी यांसारखी
उत्तर् रठकािे नाहीत. थोिीशी खोलात जाऊन चौकशी के ली, की अडलकिे घिलेल्या
गुन्यांच्या र्ागे कोिाचा हात असावा, ककवा चोरलेल्या र्ालाचा सौदा कु ठे होतोय,
याडवषयी बरीच र्ाडहती डर्ळते. अट फक्त इतकीच, की अशी चौकशी करताना तुर्ची खरी
ओळख त्या लोकांना सर्जली नाही पाडहजे. नाहीतर तुर्च्या डजवंत राहण्याची एक टक्का
आशाही करायला नको. वाघर्ारे सरांनी सांडगतले, की चोरबाजारात सध्या कोित्याही
प्रकारची तेजी नाहीये, ककवा नव्या ककर्ती वस्तूंच्या चोरीबाबत चचाव नाहीये. कोिाला
रत्नजडित खंडजर चोरीला गेलाय, हे ठाऊकच नाहीये. सववसार्ान्य लोकांप्रर्ािे त्यांनाही
असेच वाटतेय, की रत्नजडित खंडजराच्या चोरीचा प्रयत्न फसलाय. थोिटयात काय, तर
ज्याने खंडजर चोरलाय, त्याने अजुनही तो स्वतःकिेच ठे वलाय आडि त्याचा कु िाशीही सौदा
के लेला नाहीये.
दुसऱ्या फोनबद्द्ल सांगायचे झाले, तर तो सर्िोळीतून आला होता. अडनल
पाटलाच्या धुिेवाल्या पोराचा. त्याला आता र्ी चांगलेच डवश्वासात घेतले आहे. त्याला र्ी
दोन कार्े सांडगतली होती - एक म्हिजे अडनल पाटलाच्या घराचा आतून वरवर शोध घेिे
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आडि रत्नजडित खंडजराचा कु ठे वास येतोय का, ते पहािे, आडि दुसरे म्हिजे र्ंगळवारी
रात्री दहा वाजण्याच्या सुर्ारास अडनल कु ठे होता, याचा शोध घेिे. त्याने सांडगतल्यानुसार
र्ंगळवारी, ज्या रात्री गुन्हा घिला, त्या रात्री अडनल घरी नव्हता. घरीच काय, तो तेव्हा
गावातच कु ठे नव्हता!! अडनलच्या बायकोने सांडगतले, की संध्याकाळी सातच्या सुर्ारास
'वकव शॉपसाठी काही र्ेकॅडनकल पाटव आितो' असे सांगून तो सांगलीला गेला होता- गािी
घेऊन. त्यानंतर तो थेट रात्री बारा वाजता परतला, आडि तेही ररकाम्या हातांनी. पाट्सव न
आिताच.. डतने त्याला 'इतका वेळ कु ठे होतात' म्हिून डवचारले, पि त्याने काहीच उत्तर
ददले नाही. त्या रात्री तो न जेवताच झोपला म्हिे. आता यातून काय डनष्कषव डनघतो? "
" असाच, की अडनल घरी खोटे सांगून संध्याकाळी सांगलीत आला.
संग्रहालयाचा पररसर सार्सूर् होईपयंत त्याने इकिेडतकिे वेळ घालवला. दहाच्या सुर्ारास
संग्रहालयात येऊन त्याच्या भावाचा खुन के ला आडि खंडजर घेऊन पुन्हा रात्री उडशरा
गावाकिे परतला. " र्ी सफाईदारपिे म्हिालो.
"हां.. हे फक्त तू दुसऱ्या फोनवरून डर्ळालेल्या र्ाडहतीच्या आधारे बोललास.
पि जेव्हा तू वाघर्ारे सरांनी ददलेल्या र्ाडहतीचासुिा डवचार करतोस, तेव्हा तुला हेच
शब्द र्ागे घ्यावे लागतात." अल्फा म्हिाला.
"हो, खरं य तुझ.ं " डवचार करून शेवटी र्ी म्हिालो.
" या दोन फोन्सर्ुळे हे कोिं सुटण्याऐवजी अडधकच गुंतागुंतीचं झालेय. अडनल
पाटलाबाबतचा डवरोधाभास जास्तच गिद झालाय. रत्नजडित खंडजर जेव्हा चोरीला गेला,
तेव्हा अडनल नक्कीच त्या संग्रहालयात होता - त्या ऑईलच्या िागांवरून हे डसि होतं. पि
त्याच्याजवळ खंडजर असल्याचा कोिताच र्ागर्ूस लागत नाही.. डवडचत्र... अडत डवडचत्र!! "
" र्ग याचा अथव आपि नक्की काय घ्यायचा? अडनलने गुन्हा के लेला आहे की
नाही? " र्ी डवचारले.
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" संददग्ध प्रश्न आहे. र्ी इतटयातच या प्रश्नाचे उत्तर नाही देऊ शकिार. "
लचताग्रस्त चेहर्याने अल्फा म्हिाला, " आडि ििभरासाठी आपि असे सर्जूया, की या
प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला ठाऊक आहे. तरीही शेवटी एक प्रश्न उरतोच - गुन्हेगार चेअरर्नच्या
टेबलार्ागे बसून काय करीत होता?? आडि तेही बऱ्याच वेळासाठी, जेव्हा त्याचे कार् फक्त
कपाटातील दकल्ली डर्ळडविे इतके च होते??"
"तू तर प्रश्नांवर प्रश्न उभे करत चाललायस अल्फा! र्ी तर बुवा हार र्ानली.
जार् कन्फ्यूलजग आहे ही के स. " र्ी म्हिालो, " पि या सवांत काहीतरी धागा असेलच ना?
या सगळ्या घटनांना जोििारा? "
" नक्कीच असिार.. " अल्फा उत्तरला, " पि तोच तर सापित नाहीये ना.
प्रत्येक घटनेला एक तकव शुि कारि असते. त्या कारिाडशवाय ती घटना घित नाही.
गुन्हेगार चेअरर्नच्या टेबलाच्या र्ागे बसून राडहला, यालासुिा काहीतरी ठोस कारि
असायलाच हवे. कोिताही गुन्हेगार गुन्हा करताना ते कार् लवकरात लवकर संपावे, या
घाईत असतो. गुन्हा करताना आपि पाडहले जाऊ, अशी भीती त्याच्या र्नात भरून
राडहलेली असते. अशा वेळी त्याचे एका जागी बसून राहिे सुसंगत वाटत नाही. "
" र्ग? आता? " र्ी डवचारले.
" आता काय! जोपयंत उत्तर डर्ळत नाही, तोपयंत डवचार करिे हा एकच
पयावय. " अल्फाने आपली खुची पुन्हा पडहल्यासारखी डखिकीच्या बाजूला ओढली. आपला
र्ोबाईल घेतला आडि त्याला हेिफोन लावला. र्हाशयांचा हा एक भारी छंद होता.
अल्फाच्या र्ोबाईलर्ध्ये र्ाझ्या र्ाडहतीप्रर्ािे कर्ीत कर्ी हजारभर तरी गािी होती.
त्यातली बहुतांश शास्त्रीय संगीताची होती (संगीतातील र्ाझा अडतशय नाविता प्रकार!).
बाकी र्ग काही ठराडवक जुनी - नवी गाजलेली. काही कार् नसेल ककवा काय करावे हे
सुचत नसेल, तेव्हा लागलीच हेिफोन कानात घालायचा आडि शांतपिे पिू न रहायचे. र्ला
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तर तीच तीच गािी ऐकू न बोअर झाले असते. पि अल्फा र्ात्र संगीतासाठी कधी थकायचा
नाही.
"उद्या र्ला कॉलेजर्ध्येही एक चक्कर टाकावी लागिार आहे. " हेिफोन
कानाला लावण्याआधी अल्फा म्हिाला.
" तू आडि कॉलेजला? " र्ला हसूच आले, " का रे बाबा? एवढी काय डबकट
पररडस्थती डनर्ावि झाली? "
" र्ी ओळीने गेले पाच प्रॅटटीकल्स चुकवले आहेत. आज र्ला त्या र्ास्तराचा
फोनच आला शेवटी. उद्या जर नाही आलास तर पररिेलाही येऊ नकोस म्हिे! आता गोष्ट
गळ्याशी आलीये म्हटल्यावर जायला तर हवेच. "
" र्ी पडहल्यापासूनच सांगत होतो, की डवनाकारि कॉलेजला दांड्या र्ारू
नकोस म्हिून. आता बस अटेंि करत." र्ी म्हिालो.
"दो घंटो की तो बात है! " अल्फा म्हिाला, " तोंि दाखवून येतो. सकाळ फु कट
जािार र्ाझी, पि काही पयावय नाही. र्ाझ्या दृष्टीने आजची रात्र र्हत्त्वाची आहे. जर आज
खंडजराचे कोिे नाही सुटले, तर र्ग आपि आशा सोिलेलीच बरी. चल, तुला शुभरात्री! र्ी
आता एक एक धागा जोिण्यात र्ाझी रात्र घालविार आहे. तू सकाळी उठल्यानंतर तुला
र्ाझा चेहरा प्रसन्न आडि आनंदी ददसेल, अशी अपेिा व्यक्त करूया. झोप तू. "
" गुिनाईट! " र्ी ददवा डवझवला. अल्फाने हेिफोन घातला आडि तो
डखिकीच्या ददशेने लांब पाय करून बसला.
रडववार जवळ येत होता...

***
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6.

सकाळी र्ला जाग आली तेव्हा सूयावची दकरिे पूिव खोलीभर पसरली होती
पक्ष्यांचा दकलडबलाट ऐकू येत होता. हवेत थोिासा गारवा होता. वातावरि प्रसन्न वाटत
होते. अल्फा अजुनही डखिकीपाशीच बसला होता. पि आता त्याच्या हातात अभ्यासाचे
पुस्तक होते. र्ी आवरून आलो आडि त्याने ते डर्टू न बाजूला ठे वले. तो चांगलाच खुष ददसत
होता.
"वा! सकाळ सकाळी चक्क अभ्यास! तुझा तर नूरच पालटलेला ददसतोय! " र्ी
म्हिालो, " दकती वाजता उठला आहेस? "
" सािेपाच. " अल्फा उत्तरला, " सकाळी अभ्यास करायला र्जा येते रे ! र्ी
एवढ्या लवकर उठू न पडहल्यांदाच अभ्यास के लाय. असाच रोज एक एक तास अभ्यास के ला,
तर कदाडचत टॉपच र्ारे न बघ र्ी! "
" हं. उदंिच! " र्ी म्हिालो, " रत्नजडित खंडजराच्या के सर्ध्ये कु ठे तरी
हरवलेला धागा सापिलाय, असं ददसतंय. तुझा चेहराच बोलतोय. "
" अगदी बरोब्बर ओळखलंस बघ.. " अल्फा उत्साहाने म्हिाला, " र्ला
काहीतरी डर्ळालेय. एक कल्पना, जी या प्रकरिातील सवव धाग्यांना जोिते.. खरोखर प्रभव,
सत्य हे कधीकधी कल्पनेपेिाही डवलिि असू शकते, याची प्रडचती र्ला काल डवचार करता
करताच आली. र्ला अंदाज नाही, की र्ाझी कल्पना दकतपत बरोबर आहे. पि एक गोष्ट
र्ात्र र्ी खात्रीशीरपिे सांगू शकतो, की र्ाझ्या कल्पनेहून अडधक सत्याच्या जवळ जािारी
दुसरी कोितीच संभाव्यता असू शकत नाही. "
50

डिटे क्टटव्ह अल्फा

" अरे भल्या गृहस्था, आिखी दकती कोड्यात बोलशील? र्ाझी उत्सुकता
तािून तािून आता फाटायला आली! सांगून टाक एकदा, तुझी कल्पना काय आहे ते. "
" तूतावस तरी नाही. " अल्फा म्हिाला, " आज संध्याकाळी आपि सर्िोळीला
जािार आहोत. त्यावेळी वाटेत र्ी तुला सववकाही सडवस्तर सांगेन. "
" सर्िोळीला? पुन्हा? " र्ी चक्रावलो.
" होय. रत्नजडित खंडजराच्या शोधातला अधाव भाग आज पूिव होिार आहे.
तोपयंत तू तुझं कॉलेज वगैरे आटपून घे. तुझं चारचं लेटचर फार कु रकु र न करता बुिव.
आपि संध्याकाळी पाचच्या सुर्ारास डनघिार आहोत."
संददग्ध र्नानेच र्ी त्याला होकार ददला. आज अल्फाच्या िोळ्यांत एक
वेगळं च तेज आडि चेहऱ्यावर एक वेगळाच आत्र्डवश्वास ददसत होता. पठ्ठ्याला काहीतरी
सापिलं होतं, हे नक्की. र्ला तर कधी एकदा संध्याकाळ होते आडि कधी एकदा आम्ही
सर्िोळीला जायला डनघतो, असं झालं.
अखेर संध्याकाळी सािेपाच वाजता अल्फा आडि र्ी बस स्थानकावर
पोहोचलो. सर्िोळीची डसटी बस तेथे उभी होतीच. त्यार्ध्ये आम्ही जाऊन बसलो. बस
पाचच डर्डनटात सुटली. सांगली शहर संपेपयंत अल्फा काहीच बोलला नाही. बसने आयर्डवन
पूल ओलांिला आडि शहर र्ागे पिले. हळू हळू शेते, र्ाळराने ददसू लागली. र्ावळतीच्या
प्रकाशात उसाचे फि डपवळे धर्क ददसत होते. वाऱ्याच्या तालावर िोलत होते. परतीच्या
वाटेवरील पक्ष्यांचा दकलडबलाट ऐकू येत होता. अल्फाने र्ाझ्याकिे पाडहले. र्ी उत्सुकतेने
त्याच्याच तोंिाकिे पहात होतो. अल्फाने एक हलके च डस्र्त के ले आडि बोलण्यास सुरूवात
के ली,
"हं... रठक आहे तर. आपि या प्रकरिाची चार भागांत डवभागिी डवभागिी
करुया. पडहला - आपल्याकिे काय होते, दुसरा - आपल्याला काय हवे होते, डतसरा - आपि
कु ठे अित होतो आडि चौथा - या सवव प्रश्नांना उत्तरे देिारी र्ाझी कल्पना. ककबहुना तेच
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सत्य आहे, असे म्हटले, तरी चालेल. कारि तशी र्ाझी खात्रीच आहे. आता आपि गुन्हा
घिला त्या रात्रीपासून डवचार करुया. र्ंगळवारी रात्री अकरा वाजण्याच्या सुर्ारास हा
गुन्हा घिला. डतथे के लेल्या तपासिीत आपल्याला काय डर्ळाले? रत्नजडित खंडजराची
ररकार्ी पेटी, त्याला लागूनच राडहलेला चाव्यांचा जुिगा, चेअरर्नच्या के डबनचे उघिे दार,
तेथील टेबलाच्या र्ागचा दबलेला गाडलचा आडि टेबलाला लागलेले ऑईलचे िाग. इतटया
र्ाडहतीवरून आपल्याला रत्नजडित खंडजर शोधायचा होता. अथावतच गुन्हेगाराला
चेअरर्नच्या के डबनची सखोल र्ाडहती असायला हवी होती आडि काही कारिाने त्याचे
हात गािीच्या ऑईलने र्ाखलेले असायला हवे होते. र्ग र्ी पडहला र्ुद्दा र्नात पकिला
आडि चेअरर्नसाहेबांचे डनकटवतीय शोधले. पि त्यांर्धले कोिीच गुन्याच्या वेळी
संग्रहालयात नव्हते. र्ग र्ी र्ुळापासून शोध घेण्याचे ठरडवले. न जािे, या गुन्याशी
रखवालदार र्हादबा पाटलाचे वैयडक्तक कारि जोिलेले असावे, असा डवचार र्ी के ला.
आडि र्ाझा अंदाज खरा ठरला. अडनल पाटील हा गुन्हा करण्यासाठी अडतशय
पूरक असा र्ािूस होता. तो धंद्याने र्ेस्त्री असिे, डशवाय गुन्याच्या रात्री त्याचे सांगलीत
असिे या गोष्टी नक्कीच गुन्हेगार म्हिून त्याच्याकिे बोट दाखडविाऱ्या होत्या. आपल्या जागी
कोिी पोलीस अडधकारी असता, तर त्याने अडनल पाटलाला पकिले असते आडि र्ारून
र्ुटकू न त्याच्याकिू न रत्नजडित खंडजराची र्ाडहती काढू न घेण्याचा प्रयत्न के ला असता. पि
दुसर्या बाजूने पाहता, अडनल पाटलाने खंडजर चोरल्याचा कोिता पुरावाही डर्ळत नव्हता.
खंजीर त्याच्या घरीही नव्हता आडि त्याने कोिाला ददलेलाही नव्हता. त्याच्या बायकोनेही
सांडगतले, की तो रात्री ररकाम्या हातानेच परत आला होता. डशवाय, र्ी त्या रात्री र्हादबा
पाटलाने र्रण्याच्या वेळी जो शटव घातला होता, त्याची तपासिी के ली होती. त्यावरही
र्ला ऑईलचे काळपट िाग ददसले. पि वैडशष्टय़पूिव गोष्ट अशी, की चाव्यांच्या जुिग्यावर,
चेअरर्नच्या के डबनर्धील कपाटावर आडि रत्नजडित खंडजराच्या पेटीवर र्ात्र हे िाग
नव्हते. याचा अथव काय? एकाच वेळी अडनल पाटील गुन्हेगार आहे आडि नाही या दोन्ही
गोष्टी डसि होत होत्या. डशवाय त्या दबलेल्या गाडलचाची गोष्ट वेगळीच. अशा सगळ्या
प्रश्नांवर आपली गािी अित होती. या सवांचा परस्परसंबंध काय?
52

डिटे क्टटव्ह अल्फा

यावर र्ी काल बराच उशीर डवचार करीत होतो. र्ी प्रथर् या गुन्याचा
आढावा घेतला. र्ंगळवारी रात्री त्या संग्रहालयात दोन गोष्टी घिल्या होत्या - एक म्हिजे
रखवालदार र्हादबा पाटलाचा खुन आडि दुसरी म्हिजे रत्नजडित खंडजराची राची चोरी.
आपि आत्तापयंत या दोन्ही गोष्टी एकाच गुन्याचा भाग सर्जत होतो. र्ग ििभरासाठी
र्ी या दोन्ही घटना वेगळ्या करून पाडहल्या आडि र्ाझ्या िोटयात लख्खकरून प्रकाश
पिला. र्हादबा पाटलाचा खुन आडि रत्नजडित खंडजराची चोरी या दोन वेगवेगळ्या घटना
आहेत, हेच खरे या के सचे उत्तर आहे!! के वळ डहच शटयता आपल्या सवव अनुत्तरीत प्रश्नांची
उत्तरे देऊ शकते..! "
" म्हिजे? " र्ला काहीच कळाले नाही.
" म्हिजेच," अल्फा म्हिाला, "र्हादबा पाटलाचा खुन आडि रत्नजडित
खंडजराची चोरी या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी आडि एकाच व्यक्तीने के लेल्या असिे
बंधनकारक नाहीये. हे दोन गुन्हे दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींनी वेगवेगळ्या वेळी के लेले असू
शकतात.. आडि तेही स्वतंत्रपिे!!"
"काय?? " र्ी िोळे डवस्फारून म्हिालो, " याचा अथव.. ज्याने रत्नजडित
खंडजर चोरलेला आहे, त्याने.. त्याने रखवालदाराचा खुन के लेला नाहीये..?? "
" नाहीच र्ुळी!!! " अल्फा ठासून म्हिाला, " आडि ज्याने रखवालदाराचा खुन
के लाय, त्याने रत्नजडित खंडजर चोरलेला नाहीये..!! "
यापेिा अडधक अकडल्पत काही असूच शकत नव्हते.
" हे बघ, " अल्फा म्हिाला, " अडनल पाटलाचे शत्रुत्व त्याचा सावत्र भाऊ
र्हादबाशी होते. त्यार्ुळे त्याने त्याचा खुन के लेला असिार, हे नक्की आहे. पि त्याने खंडजर
चोरल्याचा पुरावा कु ठाय? त्याच्या घरी नाहीये, त्याने कु ठे डवकलेला नाहीये, खंडजराच्या
पेटीवर त्याच्या हातांचे काळे िाग नाहीयेत. या सवांचे एकच कारि आहे - अडनल पाटलाने
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चोरी के लेलीच नाहीये! प्रकरिाची गुंतागुंत लिात येतीय का तुझ्या? या प्रकरिात एक
नाही, तर दोन गुन्हेगारांचा सर्ावेश आहे! "
" र्ग ज्याने खंजीर चोरलाय त्याचे काय? " र्ी स्तंडभत होऊन डवचारले.
" ते अजुनही एक कोिेच आहे. खुन आडि चोरी या दोन्ही घटनांर्ध्ये पाच
डर्डनटांचे का होईना, पि अंतर आहे. या दोन गोष्टी एकाच वेळेस घिलेल्या नाहीत. र्ी
काढलेल्या डनष्कषावनुसार, खंजीर चोरिारा नक्कीच र्हादबा पाटलाच्या खुनानंतर आला
होता. आडि फार वेळाने नाही. फारतर पाच डर्डनटे उडशरा.. "
" हे तू कशावरून म्हिू शकतोस? "
" आडि खंडजराची चोरी होताना र्हादबा पाटीलसुिा संग्रहालयात उपडस्थत
होता. "
" अल्फा!! आता र्ात्र तू कहर करतोयस!! र्ाझं िोकं हळू हळू सुन्न पिायला
लागलंय. तू हे कशाच्या आधारावर बोलतोयस? " र्ी अडवश्वासाने डवचारले.
" चेअरर्नच्या के डबनर्धला तो दबलेला गाडलचा!! " अल्फा आपले गूढतेने
भरलेले िोळे र्ाझ्यावर रोखत म्हिाला, " आपि सर्जत होतो, की गुन्हेगार टेबलाखाली
काहीतरी शोधण्यासाठी खाली वाकला असावा. पि तसे घिले नव्हते. तेथे अडनल पाटील
बसला होता. नक्कीच वाकलाही होता. पि काही शोधण्यासाठी नव्हे, तर स्वतःला
वाचडवण्यासाठी! स्वतःला लपडवण्यासाठी!! संग्रहालयात सववप्रथर् अडनल पाटील आला.
त्याच्या पावलांचा आवाज ऐकू न र्हादबा पाटील आत आला. अडनलने सराईतपिे त्याच्या
छातीत चाकू घुसवून त्याला ठार के ले. त्याचे कार् आता फत्ते झाले होते. तो तेथून बाहेर
पििार, इतटयात त्याला कोिीतरी येत असल्याची चाहूल लागली असावी. त्यार्ुळे नक्कीच
तो गिबिला असिार. त्या दालनात लपण्यासारखी कोितीच जागा नव्हती. र्ग त्याला
चेअरर्नची के बीन ददसली असावी, तीही लॉक न के लेली. र्ग येिाऱ्या व्यक्तीने पहायच्या

54

डिटे क्टटव्ह अल्फा

आतच तो के डबनर्ध्ये घुसला. ही दुसरी व्यक्ती म्हिजे आपला दुसरा गुन्हेगार- रत्नजडित
खंडजराचा चोर असिार, यात शंकाच नाही. ती व्यक्तीदेखील काही डर्डनटातच चेअरर्नच्या
के डबनर्ध्ये डशरली असावी, त्या पेटीच्या चाव्या डर्ळडवण्यासाठी. त्यावेळी हा अडनल
पाटील त्याच के डबनर्ध्ये होता, चेअरर्नच्या टेबलाच्या र्ागे अंग चोरून बसला होता.
र्ागहून आलेली व्यक्ती संग्रहालयातून डनघून गेल्याची खात्री होईपयंत तो घाबरून तेथेच
बसून राडहला असावा. त्यार्ुळेच त्याच्या हाताचे काळपट िाग टेबलाच्या बाजूला लागले
आडि गाडलचा त्याच्या बराच वेळ बसण्याने खोल दबला गेला असावा. के वळ हा घटनाक्रर्
धरून आपि चाललो, तरच आपल्याला आपल्या न सुटलेल्या सवव प्रश्नांची उत्तरे डर्ळतात.
र्ला तर खात्री आहे. सत्य हे यापेिा वेगळं काही असूच शकत नाही. "
र्ी अल्फाकिे पहातच राडहलो होतो. र्ला काय प्रडतदक्रया द्यावी, तेच कळे ना.
" र्ी पूिवपिे डनःशब्द झालोय अल्फा... " र्ी म्हिालो, " असे खरोखर घिू
शकते?? "
" घिू शकते नाही, असेच घिलेले आहे प्रभव!!" अल्फा म्हिाला,

"या

घटनेतील दोघांपैकी एका गुन्हेगाराला पकिायला आत्ता आपि डनघालेलो आहोत. र्ला
वाटतेय, की या अडनल पाटलाला खंडजराच्या चोराबद्दल काही र्ाडहती असण्याची दाट
शटयता आहे. कोि जािे, त्याने त्याच्या चेहराही पाडहला असावा - त्या टेबलाच्या र्ागे
लपून!! त्यार्ुळे अडनल पाटील हे पात्र आपल्या नाट्यात खूप र्हत्त्वाची भूडर्का बजाविार
आहे. अधाव तास थांब. अध्याव तासात हे प्रकरि अगदी काचेसारखे पारदशवक होईल बघ. "
इतके बोलून अल्फा पुन्हा डखिकीतून बाहेर पाहू लागला. र्ला अखेर
अल्फाच्या कल्पनाशक्ती आडि बुडिर्त्तेचा सािात्कार पहायला डर्ळाला होता. हे सवव अशा
प्रकारे घिले होते, की त्यापुढे कडवकल्पनाही दफकी पिावी!! अल्फाच्या तकावची पिताळिी
काही वेळात अडनल पाटलाच्या तोंिू नच होिार होती. त्यार्ुळे िोटयाला फार ताि न देता
र्ी शांत बसून राडहलो. अखेर आर्ची बस गावात येऊन पोहोचली.
***
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7.

बस जेव्हा सर्िोळी गावात येऊन थांबली, तेव्हा अंधार पिला होता. सववत्र
ददवे लागलेले होते. र्ी अल्फाच्या र्ागोर्ाग चालू लागलो. दहा डर्डनटे चालल्यानंतर एका
छोटेखानी वकव शॉपसर्ोर येऊन आम्ही थांबलो. त्या वकव शॉपवर बोिव होता'श्रीरार् ररपेअसव '
प्रो. प्रा. अडनल पाटील
म्हिजे हेच अडनल पाटलाचे गॅरेज होते. अल्फा आडि र्ी आत डशरलो.
आतर्ध्ये एक थोिा बुटका, पि अंगाने र्जबूत, भरघोस डर्शा असलेला, तपदकरी
िोळ्यांचा असा एक र्ािूस सोिू न कोिीच नव्हते. त्याचा पोषाख आडि हात ऑईलच्या
काळ्या रं गाने र्ाखलेले होते आडि तो एका गािीची ररपेअरी करीत होता. अल्फा आडि र्ी
त्याच्या नजरे स पिताच आपले कार् थांबवून तो आर्च्याकिे पाहू लागला.
"शुभसंध्या, श्री. पाटील. " अल्फा म्हिाला.
" आपि?" अडनलने गोंधळू न डवचारले.
"र्ी अल्फा. र्ी एक गुप्तहेर आहे. पोडलसांच्या र्दतीसाठी र्ी स्वतंत्रपिे कार्
करतो. हा र्ाझा सहकारी प्रभव. "
" बरं , र्ग? " त्याने काहीशा रागीटपिे डवचारले.
" आठ तारखेला सांगलीच्या संग्रहालयात घिलेल्या गुन्याबद्दल आम्हाला
तुर्च्याशी काही बोलायचे आहे. " अल्फा म्हिाला.
" आिखी काय बोलायचे डशल्लक आहे? पोलीसांना तर र्ी र्ाझ्या भावाची
सगळी र्ाडहती ददलेली आहे! " अडनल थोिासा बावरलेला ददसला.
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" पडहली गोष्ट म्हिजे, पोडलसांचे आडि आर्चे कार् स्वतंत्र आहे. त्यांच्या
चौकशीशी आर्चा काहीएक संबंध नाही. आडि दुसरी गोष्ट म्हिजे, आम्हाला जी र्ाडहती
अपेडित आहे, ती अजून तुम्ही ददलेलीच नाहीये. तेव्हा तुम्ही तुर्च्या हातातले कार् थोिा
वेळ बाजूला ठे वून आम्हाला र्दत के ली, तर फार बरं होईल. " र्ोघर् भाषेत अल्फा
म्हिाला. थोिे वैतागूनच अडनलने हात धुतले आडि बाजुच्या टेबलार्ागे असलेल्या खुचीवर
जाऊन तो बसला.
" बसा. " तो म्हिाला. अल्फा आडि र्ी सर्ोरच्या दोन खुच्यांवर बसलो.
" गावात तुर्ची होिारी वानवा टाळायची असेल, तर प्रथर् गॅरेजचे दार
लावून घ्या. " अल्फा म्हिाला.
" कसली वानवा? काय म्हिायचेय तुम्हाला?? "
" र्ी तुम्हाला व्यवडस्थत स्पष्टीकरि देतो. पडहला सांगतोय तसे करा. "
थोड्या घुश्श्यातच अडनल उठला आडि त्याने गॅरेजचे दार लावून घेतले.
" आम्हाला तुर्च्याशी 9 तारखेला पेपरात आलेल्या बातर्ीसंबंधी प्रथर् चचाव
करायची आहे. " अल्फा म्हिाला.
" कु ठली बातर्ी? "
अल्फाने पेपर त्याच्या हातात ददला. अडनलने बातर्ी वाचली'सांगलीच्या संग्रहालयात चोरीचा प्रयत्न '
" र्ी ही बातर्ी वाचली आहे. " तो म्हिाला.
" र्ग तुम्हाला हे ठाऊक असेलच, की त्या बातर्ीर्ध्ये चोरीचा प्रयत्न असफल
झाल्याचे आडि चोरांनी तुर्चा सावत्र भाऊ र्हादबाचा खुन के ल्याचे छापले होते.. "
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" हो, ठाऊक आहे. " अडनल म्हिाला.
" तुम्हाला हेही ठाऊक असायलाच हवं, की ही बातर्ी खोटी होती आडि आडि
आदल्या रात्री संग्रहालयात काही वेगळ्याच घटना घिल्या होत्या.. " अल्फा आपली नजर
अडनलवर रोखत म्हिाला. ििात अडनलचा चेहरा भीतीने भारून गेला.
" हे... हे.. र्ला ठाऊक असण्याचं.. कारि.. क् ... काय... र्ला.. र्ला नाही
ठाऊक.. "
" तुम्हाला ठाऊक असायलाच हवं!! ही गोष्ट ठाऊक असिारी हातच्या बोटावर
र्ोजण्याइतकीच र्ािसं आहेत आडि त्यांपैकीच तुम्ही एक आहात, श्री अडनल पाटील!!
आडि तुम्हाला ही गोष्ट र्ाडहत असण्याचे कारि म्हिजे, गुन्हा घिला तेव्हा तुम्ही खुद्द तेथे
उपडस्थत होता..!! "
आता र्ात्र अडनलच्या चेहऱ्यावरील भीतीचे भाव रागार्ध्ये पररवतीत झाले.
" पुरे झाला हा र्ूखवपिा!! आत्ताच्या आत्ता र्ाझ्या गॅरेजर्धून बाहेर व्हा,
नाहीतर तुर्चेही कार् फत्ते करून टाके न! " तो चवताळू न ओरिला.
" र्ी पोलीसांना कळडवले आहे, श्री पाटील. " अल्फावर त्याच्या डचिण्याचा
कािीर्ात्रही पररिार् झाला नाही,

"ते काही वेळातच येथे पोहोचतील. तुर्च्या भावाचा

खुन आधीच तुर्च्या खात्यावर आहे. आम्हाला र्ारून त्यात आिखी दोघांची भर घालायची,
की आम्हाला र्दत करून शांतपिे यातून र्ागव काढायचा, हे आता तुर्च्या हातात आहे."
पोडलसांचे नाव काढताच अडनल गभवगळीत झाला.
"प्.. पि... कशावरून... कशावरून र्ी खुन के लाय... क् .. काय पुरावा आहे...
तुर्च्याकिे?? "
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" चेअरर्नच्या टेबलाच्या बाजूला तुर्च्या हातांच्या अेॉईलचे काळपट िाग
लागलेले आहेत. खुन झाल्याच्या रात्री तुम्ही सांगलीतच आला होता, याचेही पुरावे
आर्च्याकिे आहेत. या साऱ्या गोष्टी तुर्च्या डवरोधात असताना तुम्ही तुर्चा बचाव करू
शकत नाही. तेव्हा लवकर सत्य सांगून टाका. कदाडचत पोलीसांपासून आम्ही तुर्चा बचाव
करू शकू .. "
हे ऐकल्यानंतर र्ात्र अडनलचा धीर संपला. त्याने दोन्ही हातांनी आपला
चेहरा झाकू न घेतला. र्ी आडि अल्फा तो काय करे ल, याचा डवचार करीत त्याच्याकिे पाहू
लागलो. शेवटी अडनलने र्ान्य के ले.
" होय, र्ीच र्ारलेय र्हादबाला!! " दुखावलेल्या स्वरात अडनल म्हिाला, "
र्ंगळवारी रात्री. र्ाझ्या िोटयार्ध्ये संतापाने इतके थैर्ान घातले होते, की.. संपवलं त्याला
र्ी... याच हातांनी..!! "
" पि फक्त जडर्नीच्या साध्याशा वाटिीवरून तुम्ही इतकी खालची पातळी
गाठलीत?? तुम्ही कोटावतही जाऊ शकला असता. " अल्फा कठोरपिे म्हिाला.
" या प्रकरिात जडर्नीचा प्रश्न कु ठे च नव्हता. " अडनल म्हिाला, " र्हादबाचे
म्हििे होते, की र्ी र्ोठा भाऊ असल्यार्ुळे सगळी जर्ीन र्ाझ्याच वाट्याला यायला हवी.
त्याच्या या वक्तव्याची र्ला र्नस्वी चीि आली होती; आडि ते स्वाभाडवकच होते. पि या
कारिासाठी र्ी त्याचा खुन नाही के ला. आर्च्यात बरे च वाद झाले. पि इतटयावरून र्ी
त्याचा खुन करिे शटयच नव्हते. पि जेव्हा एखादा र्ाझ्या बायकोबद्दल दुष्ट डवचार करीत
असेल, तर र्ाझा संतापाने डतळपापि का होऊ नये? "
" काय?? " आम्हाला धक्काच बसला.
" होय. " अडनल म्हिाला, " र्ी काही फार डवस्ताराने सांगत नाही, कारि ती
गोष्ट र्ाझ्याच्याने बोलवतही नाही. र्हादबा र्ाझ्या पत्नीबद्दल असे उलटसुलट डवचार करीत
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असेल, असे वाटलेही नव्हते. र्ाझ्या पत्नीने र्ला दोन - तीनदा बोलूनही दाखडवले होते. पि
र्ी र्ोठा भाऊ म्हिून र्नावर दगि ठे वून ते दिपण्याचा प्रयत्न के ला होता. र्ाझी पत्नी
र्हादबाच्या पत्नीपेिा तरूि, सुंदर आडि डनडितच जास्त डशकली - सवरली आहे. त्यार्ुळे
त्याच्या र्नात र्ाझ्याबद्दल डतरस्कार भरला होता. गेल्या आठविय़ात र्ात्र त्याने कहरच
के ला. त्याने र्ाझ्या पत्नीची वाट अिवली आडि डतला नाही नाही ते बोलला. तेव्हा र्ात्र
र्ाझी सहनशक्ती संपली. एकवेळ त्याने सगळी जर्ीन आपल्या नावावर करून घेतली
असती, तरी र्ी र्ान्य के ले असते. पि हे र्ी खपवून घेिार नव्हतो. र्ग र्ंगळवारी रात्री र्ी
संधी साधली आडि संग्रहालयात जाऊन त्याचा खेळ संपडवला.. र्ी ज्या पररडस्थतीत हे कृ त्य
के ले, त्याला अनुसरून तुम्हीच सांगा, र्ी काय चुकीचे के ले? "
अल्फा आडि र्ी काही वेळ शांत बसलो. अडनलच्या िोळ्यांतून अश्रू वाहू
लागले.
" तुर्च्या जागी उभे राहून डवचार के ला, तर तुर्ची कृ ती अडतशय योग्य आहे,
श्री पाटील. अशा पररडस्थतीत एखाद्या डनष्ठावान पतीने जे के ले असते, तेच तुम्ही के लेय. पि
कायद्याच्या दृष्टीने हा एक गुन्हाच आहे. दुष्ट लोकांना डशिा देण्याचे कार् पोडलसांचे आहे,
तुर्चे नाही. त्यार्ुळे तुम्हीही एक गुन्हेगारच ठरता. तुम्ही असे करायला नको होते. " अल्फा
म्हिाला.
" र्ला जािवतंय ते आता. " अडनल र्ुसर्ुसत म्हिाला, " पि संतापाने तेव्हा
र्ाझ्या अंगाची लाही लाही झाली होती. त्यार्ुळे र्ाझा र्ाझ्या र्नावरचा ताबा सुटला
आडि.. आडि र्ी.. त्याला र्ारून टाकलं..!! खरं च चूक झाली र्ाझी... "
" आता रिू नका. जे झालं ते झालं. " अल्फा म्हिाला, " यात तुर्च्या दुदव
ै ाने
की काय, पि तुम्ही ज्या रठकािी आडि ज्या वेळी हे कृ त्य के लेले आहे, ते रठकाि आडि ती
वेळ इतकी अजब होती, की त्यार्ुळे खुपच र्ोठी गुंतागुंत होऊन बसली आहे. रत्नजडित
खंडजर तुर्च्या उपडस्थतीतच चोरला गेला आहे आडि तुम्ही के लेल्या खुनार्ुळे चोराचे
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चांगलेच फावले आहे. त्याला सराईतपिे खंडजरावर हात र्ारिे शटय झाले. आता आम्हाला
तुर्च्याकिू न खुप अपेिा आहेत. सववप्रथर् आम्हाला सांगा र्हाशय, तुम्ही त्या र्ागहून
आलेल्या व्यक्तीला पाडहले होते का? "
" नाही. " अडनल म्हिाला, " र्ी त्या व्यक्तीला पाडहले नाही. र्ाझे र्न इतके
सैरभैर झाले होते, की र्ला स्वतःचा बचाव करण्याडशवाय काहीच सुचले नाही. "
" च्.. च्.. च्.. " अल्फा हळहळला, " र्ला तुर्च्या याच उत्तराची भीती वाटत
होती. हरकत नाही. र्ला आता तुम्ही संग्रहालयात डशरल्यापासून ते तेथून बाहेर पिेपयंत
काय काय घिले, ते इत्यंभूत सांगा. अगदी िुल्लक वाटिारी घटनाही सोिू नका. "
" रठक आहे. " अडनल म्हिाला, " र्ंगळवारी रात्री सव्वादहा वाजण्याच्या
सुर्ारास र्ी संग्रहालयात गेलो होतो. तसे म्हटले तर संध्याकाळपासून र्ी सांगलीतच होतो.
हे कृ त्य करण्यासाठी र्ाझे र्न तयार करण्यात बराच वेळ गेला. सव्वादहा वाजता र्ी
संग्रहालयाच्या र्ागच्या गेटपाशी आलो. र्हादबा तेथे नव्हता. र्ग र्ी आत जाण्याचे
ठरडवले. कोिी पहात नाही, हे पाहून र्ी डखिकीतून उिी र्ारून आत डशरलो आडि
र्हादबा आत येण्याची वाट पाहू लागलो. सुदव
ै ाने काही वेळात तो आत आला. र्ी संधी
साधून त्याच्या छातीत सुरा खुपसला आडि त्या दुष्टाला संपडवला. त्यानंतर पुढची दोन
डर्डनटे र्ी स्वतःला शांत करण्यासाठी तसाच उभा होतो. र्ग तो रक्ताळलेला चाकू र्ी
काढू न घेतला. र्ी जवळपास डनघण्याच्या तयारीतच होतो, डततटयात र्ला वरून
कोिाचातरी आवाज आला. र्ी डजथून आत डशरलो, त्याच बाजूने कोिीतरी येत होते. र्ाझी
तर बोबिीच वळली. हॉलर्ध्ये लपण्यासारखी कोितीच जागा नव्हती. र्ला चेअरर्नची
के बीन खुली ददसली. र्ी ताबितोब आतर्ध्ये डशरलो आडि टेबलार्ागे लपलो. ती व्यक्ती
हॉलर्ध्ये काही वेळ थांबली आडि थेट र्ी जेथे होतो त्याच के डबनर्ध्ये डशरली. तेव्हा तर र्ी
अपादर्स्तक थरथरू लागलो. र्ला वाटलं, आता सगळा खेळ संपला! पि त्या व्यक्तीचे
के डबनर्ध्ये इतरत्र लि नव्हते बहुतेक. कारि र्ला चेअरर्नचे कपाट उघिण्याचा आवाज
आला आडि डर्नीटभरातच पुन्हा के डबनचे दार बंद झाल्याचा. काय चाललेय र्ला काहीच
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कळत नव्हते. ती व्यक्ती रखवालदार आहे, की आिखी कोि याचा काहीच थांगपत्ता लागेना.
पि र्ी ते जािून घेण्याचे धािसही के ले नाही. र्ाझे अडस्तत्व त्याला जािविार नाही, अशा
बेताने र्ी आहे त्याच जागी चुपचाप बसून राडहलो. बऱ्याच वेळाने र्ला बाहेरच्या
दालनातून काही हालचाल ऐकू येईनाशी झाली. र्ग धीर एकवटू न र्ी दार उघिले. बाहेर
कोिीच नव्हते. थोड्या डनरीििातच र्ाझ्या लिात आले, की र्हादबा जेथे पिला होता,
त्याच्या बाजूच्याच पेटीतला तो सुप्रडसि रत्नजडित खंडजर नाहीसा झाला होता. पेटी
उघिीच होती आडि दकल्ली तशीच लॉकर्ध्ये अिकली होती. र्ाझ्यावरती दकती र्ोठे संकट
येऊ घातले होते, याची जािीव र्ला झाली. त्या ििी अगदी कोिीही र्ला तेथे पाडहले
असते, तर खंडजर चोरल्याचा आळ र्ाझ्यावरच आला असता. त्यार्ुळे तिक र्ी
संग्रहालयाच्या बाहेर पिलो आडि तेथून शटय डततटया दूरवर गेलो. "
" म्हिजे तुम्ही त्या व्यक्तीला पाडहले नाही?" र्ी पुन्हा डवचारले.
"नाही. " अडनल म्हिाला, " पि.. एक डर्नीट.. र्ी त्या व्यक्तीची सावली
पाडहलेली आहे!! "
" काय सांगता?? " अल्फा एकदर् उत्साहाने उिी र्ारून म्हिाला.
" होय. र्ी के डबनर्ध्ये ज्या टोकाला लपून बसलो होतो, त्याच्या डवरुि
ददशेला, कपाटाच्या लगतच एक डखिकी

होती. तेथून येण्यऱ्या चंद्रप्रकाशात र्ी त्या

व्यक्तीची सावली पडहली होती. काही ििांसाठी. " अडनल म्हिाला.
" र्ग तुम्ही त्या व्यक्तीचे, म्हिजेच, र्ला म्हिायचंय की डतच्या सावलीचे
ढोबळ विवन करू शकाल का? "
" अं.. तसे र्ी अगदी लिपूववक पाडहले नव्हते ; कारि र्ाझ्या र्नात त्यावेळी
भीतीडशवाय दुसरे काहीच नव्हते. पि ती व्यक्ती बऱ्यापैकी सिपातळ आडि उं च होती.
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पायांत बूट होते, हेदख
े ील र्ी खात्रीशीरपिे सांगू शकतो. के स डवस्कटलेले होते, कपिे
बऱ्यापैकी ढगळे होते. यापेिा जास्त काही कळिे शटयच नव्हते.. "
" खुपच छान... " अल्फा ते सगळे िोटयात साठवून घेत म्हिाला, " त्या
व्यक्तीने के डबनर्ध्ये डशरल्या डशरल्या थेट कपाटच उघिले? "
" होय. त्याने दुसरीकिे कु ठे च लि ददले नाही. " अडनल म्हिाला, " आिखी
एक गोष्ट, जी र्ला ती व्यक्ती के डबनर्ध्ये प्रवेशल्यानंतर जािवली. "
" कोिती?? " अल्फा आडि र्ी दोघांनीही एकदर्च डवचारले.
" त्यावेळी र्ला हलकासा आयोिीनचा वास आला - जसा दवाखान्यात
गेल्यावर येतो तसा... "
" वा! वा! श्री पाटील, ही फारच र्हत्त्वाची र्ाडहती ददलीत तुम्ही. आिखी
काही आठवतंय का? " अल्फा खुष होऊन म्हिाला.
" नाही.. आिखी त्या व्यक्तीबद्दल र्ला काहीच कळू शकले नाही. " अडनल
म्हिाला.
" हं.. हरकत नाही. एवढ्या र्ाडहतीवर गुन्हेगाराला शोधण्यास थोिे कष्ट
पितील ; पि गुन्हेगार नक्की सापिेल." अल्फा म्हिाला.
"र्ला तुम्हाला दोनच प्रश्न डवचारायचे आहेत, श्री अल्फा, ज्याबाबत र्ी अजून
संभ्रर्ात आहे. " अडनल पाटील म्हिाला, " पडहला म्हिजे, रत्नजडित खंडजर चोरीला गेलेला
र्ी स्वतः पाडहला होता. तरीही दुसर्या ददवशीच्या पेपरात छापून आले, की रत्नजडित
खंडजर सुरडित आहे. हा काय प्रकार आहे? त्या बातर्ीने र्ला बुचकळ्यातच टाकले. र्ाझी
पाहण्यात चूक झाली की काय, असे र्ला वाटू लागले. आडि दुसरी गोष्ट म्हिजे, खंडजराचा
चोर र्ी नसून दुसराच कोिीतरी आहे, हे तुम्ही कसे तािले? त्या रठकािची पररडस्थती अशी
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होती, की कोिालाही असे वाटावे, चोराने रखवालदाराचा खुन करून खंडजर हस्तगत के ला
आहे..!! "
अल्फाने डस्र्त के ले.
" तुर्च्या पडहल्या प्रश्नाचे उत्तर - रत्नजडित खंडजर हा एक र्हान ऐडतहाडसक
वारसा आहे. त्याची ककर्त कोट्यावधींच्या घरात आहे. तो चोरीला गेल्याची बातर्ी फु टली
असती, तर र्ोठी खळबळ र्ाजली असती. खूप र्ोठे राजकारि होण्याची शटयता होती.
डशवाय संग्रहालयाच्या सडर्तीला डनलंडबत के ले गेले असते. र्ग आम्ही यातून हा र्ागव
काढला. चोरी करण्याचा फक्त प्रयत्न झाला आहे, असा देखावा के ला. रत्नजडित
खंडजरासारखा ददसिारा एक खंडजर तेथे आिून ठे वला आडि सत्यावर पिदा टाकला.
त्यार्ुळे खरी घटना कोिालाच ठाऊक नाही. आडि दुसरी गोष्ट म्हिजे, चेअरर्नच्या
टेबलाच्या बाजूचा दबलेला गाडलचा. त्यानेच आम्हाला तुर्च्या दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर ददले.
कारि खंडजराच्या चोराचे त्या रठकािी काहीच कार् नव्हते. त्याला फक्त कपाटातून चावी
घ्यायची होती. र्ग त्या दबलेल्या गाडलचाच्या रठकािी दुसरी एखादी व्यक्ती का असू नये,
असा र्ी डवचार के ला. डशवाय तुर्च्या हातांचे काळे िाग र्हादबाच्या शटाववर असिे आडि
खंडजराच्या पेटीवर, चाव्यांच्या जुिग्यावर ककवा कपाटावर नसिे, हेदख
े ील सूचक होते. र्ग
थोड्या खोलवर डवचाराअंती हाच डनष्कषव डनघाला, की काळे िागवाला, र्हादबा पाटलाचा
खुनी ही एक व्यक्ती आहे आडि रत्नजडित खंडजराचा चोर ही दुसरीच कोिीतरी व्यक्ती आहे!!
हे झाले तुर्च्या दुसऱ्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरि..!!! "
" तुर्च्या डवचारशक्तीचे आडि डनरीिििर्तेचे कौतुक करावे डततके थोिेच
आहे, श्री अल्फा.. " भारावून जाऊन अडनल पाटील म्हिाला. पि लगेचच त्याचा चेहरा
पिला, " पि आता सगळं संपलंय.. पोलीस कधीही इथे येऊन र्ला बेड्या ठोकतील... र्ाझी
पत्नी, र्ाझ्या र्ुलांचे काय होईल?? र्ाझ्या अडवचारीपिाचा फटका त्यांना बसेल, याचा
डवचारच र्ी के ला नव्हता... "
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त्याने नैराश्याने िोटयाला हात लावला. ते पाहून अल्फा हसायला लागला.
अडनल आडि र्ी अल्फाला र्धूनच काय झाले, म्हिून डवचीत्रपिे त्याच्याकिे पाहू लागलो.
" र्ाझे बोलिे तुम्ही इतके गंभीरपिे घ्याल असे वाटले नव्हते. " अल्फा
म्हिाला, " जर रत्नजडित खंडजर चोरीला गेलाय, हे पोलीसांना ठाऊकच नसेल, त्याच्या
शोधात पोडलसांची र्दत घेिे डनरथवकच नाही का?? तुम्ही आम्हाला अपाय करू नये,
यासाठीच फक्त र्ी 'पोलीस' हा शब्द वापरला. असो. तुम्हाला कोिाहीपासून काहीही धोका
नाहीये. फक्त इथून पुढे इतकीच काळजी घ्या, की कु ठलेही प्रकरि कोिाच्या जीवावर
बेतण्यापयंत जाऊ नये. कायद्याच्या दृष्टीने तुम्ही गुन्हेगारच आहात. पि डनयतीनेच तुम्हाला
आिखी एक संधी ददली आहे. तेव्हा व्यवडस्थत रहा. तुम्ही ददलेल्या अनर्ोल र्ाडहतीबद्दल
धन्यवाद!! चल प्रभव. आता राडहलेले कार् फत्ते करण्याच्या र्ागे लागूया. "
असे म्हिून अल्फा तेथून उठलाच. अडनल पाटलाने भारावून म्हटलेले
'धन्यवाद' अल्फाला ऐकू ही आले नाहीत. त्याला आता िोळ्यांसर्ोर के वळ उं च, सिपातळ
आडि डवस्कटलेल्या के सांची व्यक्तीच ददसत होती..!!!

***
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8.

" अर्ेलझग!! " र्ी भलताच प्रभाडवत झालो होतो, " जस्ट अर्ेलझग!! तुझ्या
डवचारशक्तीला सलार् आहे अल्फा!! तू एखाद्या डनष्िात गुप्तहेरासारखा कार् करतोयस. "
ती शडनवारची सकाळ होती. र्ाझ्या कॉलेजला सुट्टी होती आडि अल्फाने
त्याच्या कॉलेजला नेहर्ीप्रर्ािे दांिी र्ारली होती. काल सर्िोळीहून उडशरा परतल्यानंतर
सकाळी आम्ही दोघेही जरा उशीराच उठलो होतो. कालच्या यशार्ुळे आर्चे र्न आनंद
आडि उत्साहाने भरून आले होते.
" तुला काय वाटले, र्ी फक्त हवेतच गोळ्या र्ारत होतो? र्ी काही एखाद्या
डनष्िात गुप्तहेरापेिा कर्ी नाहीये बरं का!! "अल्फा नाटकीपिे म्हिाला, " चला. एक गोष्ट
तर चांगली झाली. आता इथून पुढे र्ी र्ाझी ओळख 'एक गुप्तहेर' अशी करून ददल्यावर
डनदान तू गालातल्या गालात हसिार तरी नाहीस! "
अल्फाने र्ाझ्याकिे बघून िोळा र्ारला. र्ला थोिे वरर्ल्यासारखे वाटले.
" तू र्ला हसताना पाडहलं होतंस तर. " र्ी म्हिालो.
" होय. " अल्फा हसून म्हिाला, " असू दे रे . र्ला काही फरक पित नाही.
सगळ्यांनाच प्रथर्दशवनी र्ी कोिी गुप्तहेर वगैरे असेन असे वाटत नाही. र्ाझा अवतारच
असा डवडचत्र असतो, त्याला तुम्ही तरी काय करिार! "
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र्ी त्याच्या उभ्या के लेल्या के सांकिे पाहून हसलो.
" बरं . र्हाशय, आता पुढे काय करायचे आहे, त्याचा डवचार करा. " र्ी
म्हिालो.
" सिपातळ, डवस्कटलेल्या के सांची व्यक्ती. " अल्फा डवचार करीत म्हिाला, "
ज्याअथी त्या व्यक्तीच्या शरीराला आयोिीनचा वास येत होता, त्याअथी डतचा दवाखान्यात
वावर असला पाडहजे. डशवाय, पायांत बूट होते, म्हिजे ती कोिी हलकीफु लकी व्यक्ती
नसावी. कदाडचत एखादा िॉटटर.. "
" त्यावेळी रखवालदार तुकारार्ने एका िॉटटरचे नाव सांडगतले होते ना?
चेअरर्नसाहेबांचे डनकटवतीय..?? " र्ला एकदर् आठवले.
" िॉटटर लशगारे . " अल्फा डनर्डवकारपिे म्हिाला, " पि काहीही फायदा
नाही. अडनल पाटलाने के लेल्या विवनाशी िॉ. लशगारें ची शरीरयष्टी र्ुळीच जुळत नाही. तो
तर चांगला गुबगुबीत र्ािूस आहे. त्यातच, त्यांना टक्कल आहे. "
" र्ग? आता काय?? " र्ाझा चेहरा थोिासा पिला. अल्फा डवचारांत
बुिाला. डततटयात त्याचा र्ोबाईल खिािला.
" हॅलो.. " अल्फा बोलला, " हां बोला सर. "
फोन वाघर्ारे सरांचाच असिार, र्ी तािले. फोनवर बोलतानाच अल्फाचा
चेहरा लचताग्रस्त झाला. डर्नीटभरात त्याने फोन ठे वला.
" काय झाले? काय सांडगतले वाघर्ारे सरांनी? " र्ी कु तूहलाने डवचारले.
" सुधाकर डलर्येंची तब्येत ढासळली आहे. " अल्फा म्हिाला, " संग्रहालयाचे
चेअरर्न. त्यांना जेविही जात नाहीये म्हिे. आपल्याला त्यांना भेटून यायला हवे. "
" कु ठल्या हॉडस्पटलर्ध्ये अॅिडर्ट आहेत ते? "
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" अं हं. हॉडस्पटलर्ध्ये नाही. घरीच औषधपािी चालू आहे त्यांच्या. आपि
आत्ताच डनघूया, आवरून. र्ाके ट यािावलगत त्यांचे घर आहे. कोि जािे, आपल्याला तेथेच
कोिीतरी सिपातळसा चेअरर्नचा डनकटवतीय भेटेल कदाडचत.. "
अध्याव तासातच आम्ही डलर्येसाहेबांच्या घरापाशी होतो. चेअरर्नसाहेबांचे
घर छोटेखानी, दुर्जली आडि सुटसुटीत होते.
" या रे पोरांनो. " दार वाघर्ारें नीच उघिले, " वरती चला. डलर्ये सरांची
रूर् वरती आहे. आडि हो.. ", वाघर्ारें नी अल्फाकिे करड्या नजरे ने पाडहले.
" नीट सभ्यपिे वाग. डलर्ये हे खुप बिे गृहस्थ आहेत. त्यांची तब्येत बरीच
खालावली आहे. त्यार्ुळे रत्नजडित खंडजराबद्दल काही डवचारले, तर तपासात बरीच प्रगती
आहे, असे सांग. तेवढाच त्यांना धीर डर्ळे ल. "
" हो सर. " अल्फा म्हिाला. डबचाऱ्या वाघर्ारें ना र्ाडहतीच नव्हते, की
तपासात त्यांच्या कल्पनेपेिाही 'बरीच' प्रगती झाली होती. वाघर्ारे वरती जाताच अल्फाने
र्ाझ्याकिे पाहून िोळे डर्चकावले.
दारालगत असलेला डजना आम्ही चढलो. खालच्या र्जल्यावर हॉल व दकचन
इतके च होते. घर बऱ्याच वषांपूवी बांधले असावे. डजन्याच्या पायऱ्या लाकिी होत्या.
वरच्या र्जल्यावर आिखी दोन खोल्या होत्या. वाघर्ारे पडहल्या खोलीत डशरले आडि
त्यांच्या र्ागोर्ाग आम्हीही डशरलो. आतर्ध्ये जािेल्या देहाचे, बुटके आडि पांढऱ्या
कोटर्धले िॉटटर उभे होते आडि डशवाय श्री सावंत, म्युडझयर्चे संचालकही तेथे होते.
"या, अल्फा आडि प्रभव. " सावंत म्हिाले. त्यांच्या बाजूलाच पलंगावर एक
वृि र्नुष्य पहुिला होता. तुरळक, काळे - पांढरे , अस्ताव्यस्त असे के स, सुरकु तलेला आडि
र्लूल पिलेला चेहरा, खंगलेला देह अशी त्यांची डस्थती त्यांना बसलेला धक्का दशवडवत होती.
वय साठीच्या उं बरयावरचे असावे. त्यांना घरातच सलाईन लावले होते.
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"डलर्ये सर, हे दोन तरूि म्हिजे अल्फा आडि प्रभव. वाघर्ारे सरांचे
सहाय्यक. रत्नजडित खंडजराचा छिा लावण्यात हे वाघर्ारें ची र्दत करीत आहेत. " श्री
सावंतांनी डलर्येंना सांडगतले.
" अच्छा.. " डलर्ये िीि आवाजात म्हिाले, " तपास कु ठपयंत आलाय र्ग?
काही सुगावा लागला का..? "
" होय सर. काही र्हत्त्वाची र्ाडहती हाती लागली आहे आर्च्या. आिखी
थोिा शोध घेिे आवश्यक आहे. आम्ही गुन्हेगारापासून फार लांब नाही. "
" खुपच छान.. खुपच छान.. " डलर्ये डस्र्त करीत म्हिाले, " रत्नजडित
खंडजर हा संग्रहालयाचा प्राि आहे. तो त्याच्या र्ुळ जागी प्रस्थाडपत झाल्याखेरीज र्ला
काही शांती डर्ळिार नाही. र्ी तुम्हाला डवनविी करतो.. कृ पया तो खंजीर लवकरात
लवकर शोधून काढा आडि तो चोरिाऱ्या दुष्टाला चांगलीच अद्दल घिवा. हे प्रकरि
आपल्याखेरीज आिखी कोिाला कळालेले तरी नाही ना? "
" नाही, डलर्येसाहेब. ही गोष्ट आम्ही अडतशय गुप्त ठे वली आहे. " वाघर्ारे
म्हिाले.
" चांगली गोष्ट आहे. " डलर्ये म्हिाले, " हे प्रकरि पोलीसी अखत्यारीत गेलेले
नसल्यार्ुळे तुम्हाला हवी ती कृ ती झटकन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्याचा तुम्ही फायदा
उठवा. उद्या संग्रहालयाच्या तपासिीचा ददवस आहे. त्या तपासिीत जर संग्रहालयातील
खंजीर खोटा आहे असे आढळले, तर हाहाकार होईल.. त्यार्ुळे शटय डततटया लवकर पावले
उचला. "
" आम्ही तुम्हाला आश्वासन देतो. आम्ही उद्याच्या आत तो खंजीर शोधून काढू .
गुन्हेगाराची रुपरे षा सध्या आर्च्यापाशी आहे. फक्त ती व्यक्ती आर्च्या नजरे स पिायची
बाकी आहे. " अल्फा म्हिाला.
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" काय सांगता..?? " डवस्र्याने डलर्ये म्हिाले, " वाघर्ारे साहेब, तुर्ची ही
र्ुलं फार तल्लख आडि तरबेज ददसतात! "
" अं.. हो ना.. तसं र्ी पडहलाच प्लॅलनग के लं होतं. हे दोघे फक्त त्यानुसार कार्
करीत राडहले आडि त्यार्ुळेच आम्ही या प्रकरिात बरे च खोल जाऊ शकलो. " वाघर्ारे
म्हिाले.
" गुि, गुि! सर्ाधानकारक प्रगती आहे. तुम्ही गुन्हेगाराला लवकरच शोधाल,
अशी आशा वाटते. " डलर्ये म्हिाले.
" श्री डलर्ये, तुम्हाला आता डवश्रांतीची गरज आहे. आत्ता थोिा चहा आडि
डबडस्कटे खाऊन गोळ्या घेतल्यात, तर बरं होईल. " िॉ. लशगारे म्हिाले.
" र्ी चहा आितो." सावंत म्हिाले. ते खाली गेले आडि त्यांनी सवांसाठी चहा
आिला.
अल्फाने चहा डपता डपता त्या खोलीवर आपली शोधक नजर दफरडवली. तशी
दाटीवाटीचीच खोली होती ती. उजव्या बाजूला कपाट होते. र्धोर्ध डलर्येंचा पलंग होता
आडि िाव्या बाजूला डखिकी होती, ज्यातून सूयावची दकरिे खोलीत प्रवेशत होती. अल्फा
डखिकीपाशी गेला. ती डखिकी रस्त्याच्या बाजूला होती आडि रस्त्यावरची सकाळची
तुरळक रहदारी तेथून ददसत होती. डखिकीच्या बाजूलाच एक डशिी ठे वली होती आडि ती
थेट खालच्या छोट्याशा, डलर्येंनी बनडवलेल्या बगीचात उतरत होती. अल्फा पुन्हा र्ागे
वळला, तेव्हा त्याच्या पायांना काहीतरी लागले. ते बुट होते. त्यांवर लालसर र्ातीची धूळ
बसली होती. अल्फाने ते व्यवडस्थत बाजूला ठे वले आडि तो पुन्हा खुचीपाशी आला.
"चला, श्री डलर्ये, आम्ही डनघतो. " वाघर्ारे म्हिाले, " तुम्ही डवश्रांती घ्या.
आम्ही प्रयत्न करतोच आहे. काही हाती लागले, तर िॉ. लशगारें करवी तुम्हाला कळवूच. तुम्ही
स्वतःला जास्त त्रास करून घेऊ नका. "

70

डिटे क्टटव्ह अल्फा

डलर्येंनी हलके च र्ान िोलावली. वाघर्ारे , अल्फा आडि र्ी खाली आलो.
सावंत आम्हाला सोिायला दारापयंत आले.
" र्ला एक गोष्ट नाही सर्जली. " अल्फा सावंतांना म्हिाला, " श्री डलर्ये
इतके आजारी असूनही त्यांना घरीच का ठे वले आहे? र्ला असं म्हिायचंय, की जर ते
दवाखान्यात असते, तर अडधक चांगला इलाज होऊ शकला असता. "
" त्यांचा स्वतःचाच हट्ट! " सावंत म्हिाले, " संग्रहालयात ही दुघवटना
घिण्याआधीही श्री डलर्ये थोिे आजारी होतेच. घरी झोपूनच होते. त्यातच ही बातर्ी
ऐकल्यानंतर त्यांची तब्येत आिखीनच खालावली. आम्ही म्हितच होतो, की त्यांना
हॉडस्पटलर्ध्ये अॅिडर्ट करायला हवे. पि त्यांनीच डवरोध के ला. जे काही उपचार करायचे
असतील ते घरीच करा, असे ते म्हिाले. म्हिून िॉ. लशगारें नी डलर्येंना घरीच सलाईन्स,
इं जेटशन्स पुरडवण्याची व्यवस्था के ली. "
" ओह. अच्छा. " अल्फा म्हिाला, " रठक आहे तर. आम्ही डनघतो. काही हाती
लागले, तर आम्ही तुम्हाला कळवूच. "
आम्ही घराच्या कुं पिाबाहेर आलो. अल्फाचे िोळे साशंक ददसत होते. त्याने
आजुबाजुला नजर दफरडवली. रस्त्याच्या किेला, डलर्येंच्या कुं पिालगत लाल र्ाती पसरली
होती. अल्फाने ििभर डतकिे पाडहले. र्ग पुन्हा वळू न श्री डलर्येंच्या खोलीच्या डखिकीकिे
पाडहले. अचानक त्याच्या चेहऱ्यावरचा ताि जाऊन त्यारठकािी एक वेगळाच तजेला ददसू
लागला. वाघाला आपल्या सावजाचा सुगावा लागावा, तसे भाव त्याच्या िोळ्यांत तरळले.
"ते जरा अतीच होतं. " वाघर्ारे म्हिाले, " 'गुन्हेगाराची रुपरे षा
आर्च्यापाशी आहे' म्हिे! कसली िोंबलाची रुपरे षा..! त्यांचं फक्त सर्ाधान करायचं होतं
आपल्याला, खुष करायचं नव्हतं. डबचारे आता ददवसभर आपल्यासाठी िोळे लावून
बसतील, कधी हे गुन्हेगाराला पकितात म्हिून. तू ना अल्फा, नेहर्ीच काहीतरी गोंधळ
करत असतोस. आता उद्यापयंत काही हाती लागलं नाही, तर र्ी काय उत्तर देऊ त्यांना?? "
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अल्फाचे त्यांच्याकिे लिच नव्हते. तो अजुनही डलर्येंच्या डखिकीकिेच पहात
होता.
" तू ऐकतोयस ना? " वाघर्ारें नी डवचारले, " हे बघ अल्फा. आपल्याकिे वेळ
खुपच कर्ी आहे. उद्या याच सुर्ारास खंजीर चोरीला गेल्याची बातर्ी फु टण्याच्या र्ागाववर
असेल. आपल्याला झटपट हात हलवायला हवेत. र्ी हरतऱ्हेने शोध घेण्याचा प्रयत्न करतोय.
पि यावेळी पोलीस डिपाटवर्ेंट र्ाझ्या र्ागे नसल्यार्ुळे थोिे कष्ट पिताहेत. आजच्या
ददवसात काहीतरी आपल्या हाती लागायलाच हवे आहे. आपि डलर्ये व सावंतांना
आश्वासन ददले आहे. त्यांच्या डवश्वासाला आपि पात्र ठरले पाडहजे. "
वाघर्ारें च्या चेहऱ्यावर चांगलाच तिाव ददसत होता.
" आपि त्यांच्या डवश्वासाला नक्कीच पात्र ठरिार आहोत. "अल्फा म्हिाला, "
काही र्हत्त्वाच्या गोष्टी आर्च्या हाती लागलेल्या आहेत, ज्या आम्ही तुम्हाला अजून
सांडगतलेल्या नाहीयेत. "
" काय सांगतोस? " वाघर्ारे जवळपास उिालेच, " कधी सांगिार आहेस
र्ग? खंडजरचे डपतळ उघिे पिल्यावर?? "
" संपूिव र्ाडहती डर्ळाली, की लगेचच र्ी तुम्हाला सववकाही व्यवडस्थत
सांगतो. थोिा धीर धरा. आज कदाडचत आम्हाला तुर्ची गरज पिू शकते. र्ी तुम्हाला फोन
करे न आडि तेव्हाच सडवस्तर सांगेन. "
" बरं बाबा. रठक आहे. " वाघर्ारें सर्ोर शांत बसण्याखेरीज पयावयच नव्हता,
" र्ी तुझ्या फोनची वाट पाहेन. "
इतके बोलून ते डनघून गेल.े
ते डनघून जाताच अल्फा एकदर् र्ला म्हिाला, " प्रभव, तू दोन डर्डनटे इथेच
थांब. र्ी जरा वरती जाऊन येतो. " तो र्ागे वळला.
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" पुन्हा वरती? कशाला?? " र्ी काही न सर्जून म्हिालो. पि डततटयात
अल्फा दार उघिू न वरती गेलासूिा! आडि गेला तसा डर्नीटभरातच परतही आला.
" तुला र्धुनच काय होते काही सर्जत नाही बाबा! " र्ी म्हिालो, " वरती
का गेला होतास? "
" अरे , त्या डतघांचेही फोन नंबर घेऊन आलो - सावंत, लशगारे आडि डलर्ये.
डशवाय िॉ. लशगारें ना काही डवचारायचे होते. "
" काय डवचारलेस? "
" श्री डलर्ये दकती ददवसांपासून आजारी आहेत आडि त्यांच्यावर औषधपािी
दकती ददवसांपासून चालू आहे, त्याची चौकशी के ली. " अल्फा म्हिाला.
" पि त्याच्याशी आपल्याला काय कतवव्य? असतील थोिे आजारी. तसेही
साठीचे ददसतातच की. " र्ी बेदफकीरीने म्हिालो.
"अरे प्रभव, र्ाझ्या भोळ्या डर्त्रा, आयोिीनचा वास फक्त िॉटटर ककवा
नसवच्याच शरीराला यावा, असे काही बंधन नाही. तो रुग्िाच्या शरीरालाही येऊ
शकतो..!!!" अल्फा चर्चर्त्या िोळ्यांनी र्ाझ्याकिे पहात म्हिाला. र्ी 'आ' वासून
त्याच्याकिे पाहतच राडहलो...
*
तो पूिव ददवस अल्फाची शोधर्ोहीर् सुरूच राडहली. ददवसभर तो रुर्र्ध्ये
नव्हताच. कु ठे कुठे तरी भटकत होता. फक्त दुपारच्या जेविावेळी तो र्ेसर्ध्ये र्ला भेटला.
त्यावेळी तो िॉ. लशगारें किे जाऊन आला होता. डशवाय श्री सावंतांनाही भेटला होता.
आिखीही काही कार्े डशल्लक आहेत, असे तो म्हिाला. र्ग पुन्हा गायब झाला. एक र्ात्र
डनडित होते - अल्फा या प्रकरिाच्या एका अनपेडित डनष्कषावच्या र्ागावर होता..!!
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संध्याकाळी पाचच्या सुर्ारास जेव्हा अल्फा परतला, तेव्हा र्ाझ्या र्ॅथ्सच्या
दोन एटसरसाईजेस सोिवून झाल्या होत्या आडि एक र्स्त झोपही काढू न झाली होती.
"झाली का भटकं ती? हवे होते ते डर्ळाले की नाही? " र्ी िोळे चोळत
अल्फाला डवचारले.
" डर्ळाले की नाही म्हिजे काय! चांगला सुपिासाफच करून टाकलाय र्ी
आज या प्रकरिाचा! खंडजराचा चोर नक्की कोि आहे, याबाबत आता र्ी डबनधोकपिे बोलू
शकतो. पि डनघालेला डनष्कषव धक्कादायक आहे, हे र्ान्यच करायला हवं. " अल्फा म्हिाला,
" खुद्द चेअरर्नसाहेबांनीच हा पराक्रर् के लेला आहे!! "
" हं.. र्ला सकाळीच, जेव्हा तुझी नजर चेअरर्नांच्या घरावरून साशंकतेने
डभरडभरत होती, तेव्हाच वाटले होते, की या पठ्ठ्याला काहीतरी सापिले आहे, काहीतरी
खटकले आहे. पि खरं च, हे सत्य र्नाला सुन्न करिारे आहे. " र्ी म्हिालो.
" होय, वादच नाही. " अल्फा म्हिाला, " र्ी वाघर्ारे सरांना आत्ताच फोन
करून सत्य पररडस्थतीची अगदी सुरूवातीपासून र्ाडहती ददली. बाकी कोिालाच र्ी काही
बोललेलो नाहीये. कारि प्रत्येकाला र्ानडसक धक्के देण्याची र्ाझी र्ुळीच इच्छा नाहीये. हे
प्रकरि डजतटया गुप्तपिे संपेल, डततके चांगले आहे. आपल्यासाठीही आडि ही गोष्ट र्ाहीत
असिाऱ्यांसाठीही. "
" पि र्ला हे सर्जले नाही, की तुला त्या घरात असे काय ददसले, ज्यार्ुळे
तुझे डनशाि श्री डलर्येंवर रोखले गेले? कशावरून तू डनष्कषव काढलास, की रत्नजडित खंजीर
डलर्येंनीच चोरला आहे?? "
र्ी र्ाझ्या र्नात घर करून बसलेला सवावडधक कु तूहलाचा प्रश्न डवचारला.
अल्फा बोलू लागला,
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" खरे तर हा डनष्कषव खूप आधीच डनघिे शटय होते- जेव्हा र्ी
चेअरर्नसाहेबांच्या डनकटवतीयांची र्ाडहती काढत होतो तेव्हा. पि र्ाझा डनष्काळजीपिा
आडि कर्कु वत डवचारिर्तेर्ुळे आपल्याला इतका डवलंब लागला. र्ाझ्या तपासातून एक
डनकटवतीय सुटला होता - स्वतः चेअरर्नसाहेबच!! त्यांचा स्वतःइतका डनकटवतीय कोिीच
असू शकिार नाही, हे र्ाझ्या लिात यायला हवे होते. साहडजकच त्यांना स्वतःच्या
के डबनची इतर कोिाहीपेिा अडधक चांगली र्ाडहती असिार. पि श्री सावंतांनी, र्ंगळवारी
रात्री जेव्हा आपि वाघर्ारे सरांसोबत संग्रहालयात गेलो होतो, तेव्हा सांडगतले की,
चेअरर्नसाहेब आधीपासूनच आजारी आहेत आडि खंजीर चोरीला गेल्याची बातर्ी ऐकू न
त्यांची तब्येत आिखीनच डबघिली आहे. त्यार्ुळे र्ाझ्या र्नातून त्यांचा डवचारच बाजूला
पिला. गुन्हे संशोधनात आपल्या कानावर पिलेले वाटय न् वाटय आडि िोळ्यांनी पाडहलेले
दृश्य न् दृश्य दकती काळजीपूववक डवचारात घ्यावे लागते, याची प्रडचतीच र्ला यातून आली.
पि डलर्येंना आपि भेटायला गेलो, हे आपले सुदव
ै च म्हिावे लागेल! र्ाझा
डनसटलेला धागा र्ला तेथेच डर्ळाला. डलर्येंच्या खोलीर्ध्ये डशरल्यानंतर त्यांच्याकिे
पाहूनच र्ाझे िोळे सतकव झाले. उं च आडि सिपातळ देहयष्टी, बराच काळ डबछान्यावर
पिल्यार्ुळे डवस्कटलेले के स आडि आजारपिात रूग्ि घालतात तसे ढगळ कपिे.. अगदी
अडनल पाटलाने विवन के ले होते, तशीच व्यक्ती होती ती. त्यातच खोलीर्ध्ये आयोिीनचा
वास भरून राडहला होता. त्यार्ुळे हळू हळू र्ाझा संशय अडधकच बळावू लागला. र्ग र्ी
इकिे डतकिे आिखी काही ददसते का, ते पाहू लागलो. र्ला डखिकीच्या बाजूला उभी
असलेली डशिी ददसली. डशवाय डखिकीच्या खालीच रूर्र्ध्ये डलर्येंचे बूट ददसले. बूट हे
कधीही दरवाजापाशी असतात, घरात प्रवेशल्यानंतर काढू न ठे वायला. पि वरच्या
र्जल्यावरील बेिरूर्र्ध्ये बूट?? खटकण्यासारखीच गोष्ट होती ही थोिी. डशवाय त्या
बूटांवर लालसर र्ातीची धूळ होती, जी र्ी खाली आल्यानंतर डलर्येंच्या घराच्या
कुं पिाबाहेर पाडहली. याचा अथव सरळच होता. डलर्ये डखिकीतून खाली डशिीवरून उतरून
त्या रात्री संग्रहालयात गेले असावेत आडि परतताना त्याच डशिीवरून आत आले असावेत.
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आत येताना त्यांनी खोलीतच बूट काढू न ठे वले आडि नंतर ते तसेच राडहले. याडशवाय
आपल्यावर संशय येऊ नये, यासाठी गुन्याच्या दोन ददवस आधीपासून आजारपिाचे आडि
झोपून असल्याचे सोंग त्यांनी के ले असिार. दवाखान्यात अॅिडर्ट होण्यास त्यांनी नकार का
ददला? अॅिडर्ट झाल्यानंतर ते दवाखान्यात सवांच्या देखरे खीखाली राडहले असते आडि
त्यांना तेथून सवांची नजर चुकवून जािे शटय झाले नसते.
आिखी एक प्रश्न होता. डलर्ये डखिकीतून का उतरले? दारातून का बाहेर
पिले नाहीत? िॉ. लशगारें ना भेटल्यानंतर र्ला याचे उत्तर डर्ळाले. िॉ. लशगारें नी र्ला
सांडगतले, की र्ंगळवारी रात्री सािेनऊ वाजता, जेविानंतर डलर्येंना औषधे आडि
इं जेटशन देण्यासाठी ते त्यांच्या घरी गेले होते. तेव्हा डलर्ये त्यांना म्हिाले, की आता र्ला
उठवत नाहीये. त्यार्ुळे र्ी तुम्हाला डनरोप देण्यासाठी खालपयंत येऊ शकत नाही. तेव्हा
तुम्ही एक कार् करा. र्ाझ्या घराला बाहेरून कु लूप लावून जा. दार आतून लावून
घेण्यासाठी खाली उतरण्याइतकी र्ाझ्यात शक्ती नाही.
डलर्येंच्या सांगण्याप्रर्ािे लशगारें नी बाहेरून कु लूप घातले आडि ते त्यांच्या
दवाखान्यात एका र्हत्त्वाच्या ऑपरे शनसाठी डनघून गेल.े गुन्हा घिण्याच्या वेळी आपि
घरीच होतो आडि आपल्याला बाहेर पििे शटयच नव्हते, हे दाखडवण्यासाठी डलर्येंचा
असा सारा खटाटोप. पि इतके करूनसुिा शेवटी आपि त्यांना ओळखलेच! गुन्हेगार काही
गोष्टींकिे डनरुपद्रवी म्हिून दुलवि करतो आडि त्याच गोष्टी त्याला पकिू न देण्यात अडतशय
र्ोठी कार्डगरी बजावतात. या प्रकरिातील याचे उदाहरि म्हिजे डलर्येंच्या बेिरूर्र्धले
बूट! असो. त्यांनी खंजीर कु ठे लपडवलाय, याबाबत त्यांनी र्ाडहती सांगिे जास्त आवश्यक
आहे. र्ाझ्या तकावनुसार तो त्यांच्या बेिरूर्डशवाय आिखी कोठे ही नसेल.. "
" वॉऽऽव!! भन्नाट!! अगदी काही तासांतच तू खंडजराच्या चोराला शोधून
काढलेयस अल्फा! " र्ी तर थक्कच झालो होतो, " आज ददवसभर कु ठे कु ठे गेला होतास तू?
आडि काय काय के लंस? "
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" जेविाआधी अथावतच र्ी लशगारें ना भेटलो आडि त्यांच्याकिू न डलर्येंच्या
आजारपिाबाबत इत्यंभूत र्ाडहती डर्ळडवली. दुपारी जेवि झाल्यावर र्ी डलर्येंकिे गेलो.
त्यांना डवचारले, की र्ला तुर्च्याशी एकांतात काही अत्यंत र्हत्त्वाचे बोलायचे आहे आडि
र्ी तुम्हाला भेटायला कधी येऊ? त्यांनी आज रात्री सािेआठ वाजता बोलावले आहे. र्ग
वाघर्ारे सरांकिे गेलो. त्यांना सगळा वृत्तांत कथन के ला. र्ाझी अडनल पाटलापासून ते
डलर्येंपयंतची शोधकथा ऐकू न ते हिबिू नच गेले होते. त्यांनी र्ला डलर्येंच्या घराखाली
सव्वाआठपयंत येण्याचे आश्वासन ददले आहे. आपि डतघे सोिू न इतर कोिालाच ही गोष्ट
ठाऊक नाहीये. चार ददवसांच्या अथक, धकाधकीच्या शोधाचा अंत आज होईल, असा र्ला
डवश्वास वाटतो.. "
" नक्कीच होईल. तू खरं च एक डजनीयस आहेस अल्फा!! " र्ी म्हिालो. अल्फा
हसला.
" चल, चल. असे िायलॉग र्ारून इर्ोशनल करू नकोस. पुस्तक घे आडि
अभ्यास कर आता. संध्याकाळी जायचंय आपल्याला. " असे बोलून अल्फाने चचाव थांबडवली.
आता फक्त घड्याळ सािेआठ वाजल्याचे कधी दाखडवते, याचीच उत्सुकता होती..!!!

***

77

डिटे क्टटव्ह अल्फा

9.

त्या रात्री आठच्या सुर्ारास र्ी आडि अल्फा रूर्वरून बाहेर पिलो आडि
पंधरा डर्डनटांतच श्री डलर्येंच्या घरापाशी पोहोचलो. आर्च्या र्ागोर्ाग डर्नीटभरातच
वाघर्ारे सरही आले. त्यांच्या चेहर्यावर थोिे गोंधळल्याचे आडि तिावाचे भाव ददसत
होते.
"अल्फा, तुला पूिवपिे खात्री आहे ना रे बाबा, की या सगळ्या प्रकरिार्ागे
डलर्येसाहेबांचाच हात आहे? " गािीवरून उतरतच त्यांनी डवचारले.
" होय सर. र्ला खात्री आहे. र्ी दुपारीच र्ाझी तकव संगती तुम्हाला स्पष्ट
के लेली आहे. त्यानुसार पररडस्थती के वळ श्री डलर्येंकिेच बोट दाखडवते. " अल्फा म्हिाला.
" रठक आहे. तार्कककदृष्ट्या तुझा डनष्कषव अगदी योग्य वाटतो म्हिा. पि हे
थोिे धािसाचे पाऊल वाटते. डलर्येसाहेब हे शहरातील एक बिे प्रस्थ आहे. त्यांचे आडि
र्ाझे बऱ्याच वषांपासूनचे घडनष्ठ संबंध आहेत. ते असे कृ त्य का म्हिून करतील? "
" ते आता वरती गेल्यानंतर काही वेळात स्पष्ट होईलच. सािेआठ वाजले
आहेत. आपि आतर्ध्ये जायला हरकत नाही. "अल्फा म्हिाला.
" बरं . चला. " वाघर्ारे म्हिाले, " तुझे डलर्येंवरचे आरोप डसि झाले म्हिजे
डर्ळवली. नाहीतर र्ी गोत्यात येईन!! "
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" काळजी करू नका. डलर्ये स्वतःहून आपल्याकिे खंजीर सुपूदव करतील. "
दार उघिू न आम्ही आत डशरलो. लाकिी पायऱ्या चढू न आम्ही डलर्येंच्या
रूर्पाशी गेलो. वाघर्ारे सरांनी दरवाजा ठोठावला.
" या आतर्ध्ये. दरवाजा उघिाच आहे. "आतून िीि आवाज आला. आम्ही
डतघेही दार उघिू न आत डशरलो. आतर्ध्ये डलर्ये आपल्या बेिवर पहुिले होते. वाघर्ारें ना
पाहून त्यांना थोिे आियवच वाटले.
" ये अल्फा. वाघर्ारे साहेब, तुर्चे कसे काय येिे झाले? अल्फा म्हिाला
होता, की तो एकटाच येईल. " खोल आवाजात डलर्ये म्हिाले.
" एक अडतर्हत्त्वाचे कार् तर्ार् करायचे आहे आम्हाला. त्यासाठी वाघर्ारे
सरांचे इथे असिे र्ला आवश्यक वाटले. म्हिून र्ीच त्यांना बोलावलेय. " अल्फा म्हिाला.
" ओह.. अच्छा.. कसले कार्? " डलर्येंनी डवचारले.
" रत्नजडित खंजीर डर्ळडवण्याचे. " अल्फा म्हिाला. डलर्ये सावध झाले. पि
आपल्या र्नातली भीती न दशवडवता ते म्हिाले,
"तुर्चे कार् आडि खंजीर शोधण्याची धिपि यांचा र्ी आदर करतो,
वाघर्ारे साहेब. तुम्ही कोिालाही थांगपत्ता लागू न देता तपासात इतकी प्रगती के ली आहे,
ही वाखािण्याजोगी गोष्ट आहे. उद्या संग्रहालयाची तपासिी आहे. उद्यापयंत जर खंजीर
डर्ळाला नाही, तर र्ी आडि आर्ची कडर्टी, सववच बरबाद होऊ.. त्यार्ुळे र्ाझी तुम्हाला
कळकळीची डवनंती आहे, की आजच्या रात्रीत या प्रकरिाचा सोिर्ोि लावून टाका..
गुन्हेगाराला चांगली अद्दल घिू दे..! "
" नक्कीच, श्री डलर्ये. काही वेळातच आम्ही या प्रकरिाचा सोिर्ोि लाविार
आहोत." अल्फा म्हिाला.
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"तुर्च्या हाती लागलेय तरी काय? र्ला कळू द्या ना. कोि गुन्हेगार असेल,
असे तुम्हाला वाटते? र्ला भेटल्यानंतर तुम्ही कोिाकिे जािार आहात?? " त्यांनी चौकस
िोळ्यांनी अल्फाकिे पहात डवचारले. पि त्यांच्या चेहर्यावरून स्पष्ट ददसत होते, की त्यांना
या प्रश्नांची उत्तरे ऐकण्यात र्ुळीच स्वारस्य नव्हते.
" कोठे ही जाण्याची आवश्यकता नाहीये, डलर्येसाहेब!! आज, आत्ता याच
खोलीत आपि सगळ्या गोष्टी स्पष्ट करिार आहोत. " अल्फा धारदारपिे म्हिाला.
र्घापासून डलर्येंनी दाबून ठे वलेली भीती ििात त्यांच्या चेहऱ्यावरती पसरली.
" र््.. म्हिजे?? र्ी... र्ी... नाही.. सर्जलो... " थरथरत्या आवाजात डलर्ये
बोलले.
"तुम्ही अडभनय उत्कृ ष्ट करता, डलर्येसाहेब. तुम्हाला तर अडभनेता असायला
हवे होते!! अल्फा म्हिाला, " पि अडभनय हा शेवटी एक र्ुखवटाच असतो, प्रेिकांसर्ोर
घालण्याचा. त्यार्ागचा चेहरा वेगळाच असतो. आडि तो चेहरा सवांसर्ोर येण्यास फार
वेळ लागत नाही.."
"तुला म्हिायचं तरी काय आहे अल्फा?? खंजीर र्ी चोरलाय अशी शंका तरी
कशी येऊ शकते तुम्हाला?? " डलर्ये संतापून म्हिाले. र्घाच्या िीि आवाजाची जागा
आता खिखिीत आवाजाने घेतली होती. पि त्या आवाजातली भीती र्ात्र डलर्येंना
लपडवता आली नाही.
" शंका नव्हे, आम्हाला पुरेपूर खात्रीच आहे, श्री डलर्ये. या गुन्यार्ागे
तुर्चाच हात आहे!! हा आरोप तुम्हाला डजतका अनपेडित होता, डततकाच आज सकाळपयंत
आम्हालाही होता- आम्ही तुम्हाला भेटण्याच्या आधीपयंत. पि हेच सत्य आहे आडि आम्ही
ते डसिही करू शकतो. वाघर्ारे सर, आपि या खोलीची झिती घेऊया. आपल्याला खंजीर
डर्ळाला, की आपोआपच सगळे साफ होईल. यांना आिखी काही सर्जाडवण्याची गरजच
राहिार नाही. "
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" रठक आहे. " वाघर्ारे सर उठलेच होते, पि डततटयातच डलर्ये अचानक
डबछान्यातून उठले आडि त्यांनी डखिकीकिे झेप घेतली. र्ला त्यांची ही कृ ती अडतशय
अनपेडित होती. पि अल्फाने चपळाईने धावून त्यांचा हात पकिला आडि त्यांना र्ागे
ओढू न पुन्हा पलंगाकिे डभरकावले.
" तुम्ही पळू न जात असाल, तर र्ी तुम्हाला सांगू इडच्छतो, की र्ी वरती
येण्याआधी डखिकीलगतची डशिी काढू न ठे वलेली आहे. आडि जर आत्र्हत्या वगैरे करिार
असाल, तर तुम्ही खंजीर कु ठे लपडवलाय, हे सांडगतल्याखेरीज आम्ही तुम्हाला तसे करूच
देिार नाही. " अल्फा म्हिाला.
" खंजीर कु ठे लपडवलाय, ते बऱ्या बोलाने सांगा, श्री डलर्ये. तुर्ची झिती
घ्यावी, अशी र्ाझी र्ुळीच इच्छा नाहीये. पि तुम्ही बोलला नाहीत, तर र्ाझा नाईलाज
होईल. " वाघर्ारे म्हिाले.
" र्ी.. र्ी.. ना.. नाही... तुम्ही.. डसि... क् .. करा... " डलर्ये असंबि
बिबिले. त्यांच्या अंगाला घार् सुटला होता आडि त्यांची डस्थती दयनीय झाली होती.
" हरकत नाही. वाघर्ारे सर, र्ी यांना घटनाक्रर् व्यवडस्थत सर्जावून
सांगतो, म्हिजे यांचे सर्ाधान होईल. आपल्याला काही गिबि नाही. " अल्फा म्हिाला.
र्ग तो डलर्येंना म्हिाला, " तुर्चे िोके थोिे थंि करा आधी. आडि कोितीही चालाखी
करण्याचा प्रयत्न तुम्हाला चांगलाच र्हागात पिेल, हे ध्यानात ठे वा. "
डलर्ये अजुनही घाबरून खाली पहात होते. वरती नजर करण्याची त्यांची
लहर्तच झाली नाही. अल्फाने बोलण्यास सुरूवात के ली,
" तुर्च्या िोटयात रत्नजडित खंडजराबद्दल हाव कधी डनर्ावि झाली आडि
तुम्ही तो चोरण्याचा दुष्ट िाव कधी रचला, हे काही र्ी सांगू शकत नाही. पि तुम्ही तो िाव
अंर्लात आिण्याची सुरुवात र्ात्र गुन्हा घिण्याच्या दोन ददवस आधीपासूनच के ली होती.
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तुम्ही आजारी पिल्याचे सोंग के ले. तुर्ची घरीच सलाईन आडि औषधपािी करून घेण्याची
कृ तीच थोिी संशयास्पद होती; पि र्ाझ्या ती उशीरा लिात आली. गुन्हा घिण्याच्या रात्री
तुम्ही िॉ. लशगारें ना घराला बाहेरून कु लूप घालून जाण्यास सांडगतले. हे सवव के ल्यार्ुळे
संशयाचा रोख तुर्च्यापासून दूर हटला गेला. र्ग िॉ. लशगारे डनघून गेल्यानंतर तुम्ही
आधीच डखिकीपाशी उभ्या के लेल्या डशिीवरून खाली उतरला. कोिाच्याही नजरे स पििार
नाही, याची र्ोया डशताफीने काळजी घेत तुम्ही राजवाड्यार्ागील संग्रहालयाच्या र्ागील
गेटपाशी आला. योगायोगाने तेथे रखवालदार उपडस्थत नव्हता. त्यार्ुळे तुर्चे आिखीनच
फावले. तुम्ही गेटवरून चढू न डखिकीतून आत डशरला. र्ौल्यवान वस्तू ज्या दालनात ठे वल्या
आहेत, त्या दालनात आला. पि तेथे तुम्ही नक्कीच एक अनपेडित दृश्य पाडहले असिार खंडजराच्या पेटीच्या बाजूला रक्ताच्या थारोळ्यात पिलेला रखवालदाराचा र्ृतदेह!! "
डलर्येंनी एकदर् झटका बसल्यासारखे अल्फाकिे पाडहले.
"तुला... तुला हे कसे ठाऊक.. की तो आधीच र्ेला होता..?? " त्यांनी
डवचारले.
" र्ी घिलेल्या गुन्याची खिान् खिा र्ाडहती काढू न इथपयंत आलोय, श्री
डलर्ये. " अल्फा म्हिाला, " ते दृश्य पाहून तुम्ही थोिे गिबिू न गेला असाल, घाबरला
असाल. तो खुन तुर्च्यासाठी नक्कीच धोकादायक होता, कारि त्यावेळी तुम्हाला कोिीही
तेथे पाडहले असते, तर त्या खुनाचा आळ तुर्च्यावर आला असता. त्यार्ुळे जराही डवलंब न
करता तुम्ही तुर्च्या के डबनर्ध्ये डशरला. कपाट उघिू न त्यातील चाव्यांचा जुिगा उचलला,
पेटीतून खंजीर काढू न चाव्या तशाच सोिू न तुम्ही घरी पोहोचलासुिा!! कोिालाही कसली
चाहूल नाही, कोिताही पुरावासुिा नाही. तसे पहायला गेले, तर तुर्चा बेत सफल झाला
होता. कोिाच्याही नकळत तुम्ही खंजीर हस्तगत के ला होता.
पि लभतीलाही कान असतात, श्री डलर्ये. दैव हे असे असते, की ते आपल्या
र्नाडवरुि कधीच घिू देत नाही. तुम्ही जरी अत्यंत कौशल्याने खंजीर चोरलेला असला,
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तरीही तुम्हाला तो लाभावा, हे दैवाच्या र्नातच नव्हते. एक गोष्ट अशी होती, की
डजच्यापासून तुम्ही अनडभज्ञ होता आडि आजही आहात. तीच गोष्ट या प्रकरिाला कलाटिी
देिारी ठरली. ती गोष्ट म्हिजे गुन्हा घिण्याच्या वेळी संग्रहालयात तुर्च्या आडि र्ृत
रखवालदार र्हादबा पाटलाच्या प्रेताखेरीज असलेली डतसऱ्या व्यक्तीची उपडस्थती!! त्या
वेळी फक्त तुम्ही एकटेच गुन्हेगार नव्हता, डलर्येसाहेब. तुर्च्यासोबत आिखीही एक
गुन्हेगार तेथे लपून बसला होता आडि तोच तुम्ही के लेल्या गुन्याचा सािीदार ठरला. "
" क् .. काय?? त्यावेळी.. तेथे... आिखीही कोिी होते...?? पि.. क..
कोि..?? " डलर्येंनी अपादर्स्तक थरथरत डवचारले.
" तेथे रक्ताच्या थारोळ्यात पिलेल्या रखवालदाराचा खुनी! " अल्फा
म्हिाला, " तुर्च्याआधी काही डर्डनटेच तो तेथे आला होता. त्याने रखवालदाराला ठार के ले
आडि डततटयातच त्याला तुर्ची चाहूल लागली. तो लगबगीने तुर्च्याच के डबनर्ध्ये लपला.
पि तुम्ही लवकरात लवकर खंजीर घेऊन तेथन
ू डनसटण्याच्या बेतात असल्यार्ुळे तुम्हाला
तो ददसला नाही. पि त्याने र्ात्र पाडहले - डखिकीतून येिाऱ्या चंद्रप्रकाशार्ुळे पिलेल्या
तुर्च्या सावलीला पाडहले!! आडि त्याने के लेल्या त्या सावलीच्या विवनात आडि तुर्च्या
देहयष्टीत कािीचाही फरक नाहीये!!
याडशवाय डखिकीलगतची डशिी आडि तुर्च्याच बेिरूर्र्ध्ये डखिकीखाली
पिलेले बूटही हेच सांगून गेले, की तुम्ही आडलकिेच कधीतरी डखिकीतून खाली उतरलेला
आहात. या सवव गोष्टींवरून हे स्पष्टच होते, की खंडजराचे चोर तुम्हीच आहात आडि ज्याअथी
तुर्च्या या 'आजारपिा'र्ुळे तुम्ही घरातून बाहेर पिला नाही, त्याअथी खंजीर घरातच
कोठे तरी असला पाडहजे, जो आम्ही काही वेळ झािाझिती के ल्यानंतर डर्ळे लच. आता त्या
रखवालदाराच्या खुन्याच्या नावाखेरीज तुम्हाला काहीही डवचारायचे असेल, ते डवचारा.
तुर्च्या शंकांचे आम्ही डनरसन करू..! "
अल्फाचे स्पष्टीकरि ऐकू न डलर्येंचे हातपाय गळाले. ते जवळपास
रिकुं िीलाच आले त्यांनी दोन्ही हातांनी आपला चेहरा झाकू न घेतला.
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" र्ाझी चूक झाली... भयानक चूक..!! लोभाला बळी पिू न र्ी हे काय करून
बसलो!!! र्ाझ्या ददघव कारदकदीत र्ला कधी त्या खंडजराची हाव वाटली नव्हती ; पि
आता... डनवृत्त होण्याच्या वेळी... "
" तुम्ही उववररत आयुष्य ऐषआरार्ात घालडवण्याचा डवचार के ला असिार, हो
ना? " वाघर्ारें नी डवचारले, " र्ला तुर्च्याबद्दल खुप आदर होता, डलर्येसाहेब! पि तुम्ही
असे कृ त्य कराल, असे कधी वाटले नव्हते. तुर्च्या या कृ तीची र्ला घृिा वाटते. "
" र्ला र्ाफ करा, वाघर्ारे साहेब.. र्ाझी चूक झाली. र्ला आता र्ाझ्या
लोभी र्नाची भयंकर चीि येते आहे.. तुम्ही द्याल ती डशिा भोगण्यास र्ी तयार आहे.. "
गयावया करीत डलर्ये बोलले.
" पडहली गोष्ट म्हिजे तो खंजीर तुम्ही ताबितोब आर्च्या हवाली करा आडि
दुसरी गोष्ट म्हिजे, तुम्ही तुर्च्या पदाचा राजीनार्ा द्या आडि हे शहर सोिू न दूर कोठे तरी
डनघून जा. हे प्रकरि बाहेरच्या लोकांपयंत पोहोचिार नाही, याची पुरेपूर काळजी आम्ही
घेतोच आहे, पि भडवष्यात कधी कोिाला याबद्दल कळाले, तर तुम्हाला र्ान खाली
घालावी लागेल आडि त्याचा तुम्हालाच र्नस्ताप होईल. श्री सावंतांना आम्ही वचन ददले
आहे. या प्रकरिाचा तपास डजतटया गुप्तपिे सुरू झाला होता, डततटयाच गुप्तपिे
संपवायचादेखील आहे. त्यार्ुळे खंडजराचा चोर कोि होता, ही गोष्ट आपल्या चौघांर्ध्येच
राडहल, याची खात्री र्ी देतो. "
अल्फाने आश्वासन ददले. डलर्येंच्या िोळ्यांत पािी तरळले. त्यांच्या कृ त्याचा
त्यांना पिात्ताप होत होता.
" धन्यवाद..! धन्यवाद अल्फा..!! तुम्हा सवांच्या र्नाचा दकती र्ोठे पिा!!
दकती आभार र्ानू र्ी तुर्चे... र्ी तुम्हाला आश्वासन देतो. आज रात्रीच र्ी कोकिात
जाईन.. तेथे र्ाझी थोिी जर्ीन आडि छोटे घर आहे. तेथे कष्ट करून उदरडनवावह करे न..
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आडि इथून पुढे कधीही सांगली शहरात येिार नाही! र्ला या कटू आठविींपासून सुटका
करून घ्यायची आहे... "
र्ग डलर्ये उठले आडि त्यांनी पलंगाची गादी वरती के ली. तेथे एक सहज न
ददसिारा ड्रॉवर होता. तो त्यांनी सरकडवला आडि त्यार्धून एक वस्तू बाहेर काढली रत्नजडित खंजीर!!!
त्या खंडजराच्या तेजाने आम्हा डतघांचेही िोळे ददपून गेल.े त्याच्या र्ुठीवर
पुरातन काळातील अत्यंत र्ौल्यवान अशी चार र्ािके आडि तीन डहरे चर्चर्त होते.
अडतशय सुंदर आडि ककर्ती वस्तू होती ती!! डलर्येंनी तो खंजीर अल्फाच्या हातात कोंबला.
"घेऊन जा.. घेऊन जा ती दूडषत वस्तू!! र्ाझ्या िोळ्यासर्ोरही नकोय तो
खंजीर!! " डलर्ये अल्फापासून दूर सरकत म्हिाले.
" धन्यवाद, श्री डलर्ये. " अल्फा म्हिाला, " तुम्हाला तुर्च्या दुष्कृ त्याचा
पिात्ताप झाला, हीच आर्च्यासाठी सर्ाधानाची बाब आहे. आता स्वतःला दोष न देता
नवीन आयुष्य सुरू करा. घिलेल्या गोष्टी डवसरून जा. र्ािूस चूका कधी आपिहून करीत
नसतो. त्या त्याच्या हातून वाईट प्रवृत्ती करवून घेत असतात. र्ग कधी तो लोभ असेल, कधी
संताप असेल, तर कधी र्त्सर!! पि त्या प्रवृत्तींना र्ारून टाकिे आडि झालेल्या चुकांची
पुनरावृत्ती न करिे ही र्ात्र आपली जबाबदारी असते. तेवढी काळजी घ्या. प्रत्येक र्ािसात
एक चांगले र्न दिलेले असते. लोभ काय, संताप काय ककवा र्त्सर काय, डतनही र्ानवी
र्नासाठी वाईटच. ते आपल्या चांगल्या र्नावर ताबा डर्ळविार नाहीत, याची खबरदारी
आपिच घ्यायला हवी. रठकाय तर, आम्हाला हवी असलेली वस्तू आम्हाला डर्ळाली आहे.
वाघर्ारे सर, आपि डनघूया का आता? श्री सावंतांच्या तिफििाऱ्या जीवाला एकदाची
शांती ददलेली बरी. "
" हो. चला. " वाघर्ारे सर म्हिाले, " येतो डलर्येसाहेब. आता पुन्हा आपि
भेटिार नाही, अशी अपेिा करतो. "
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आम्ही दरवाजाकिे वळलोच होतो, डततटयात डलर्ये म्हिाले,
" वाघर्ारे , तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे. तुर्चा हा तरूि साथीदार
आडि अनुयायी खुपच तल्लख आहे. त्याची बुिी आडि डवचारशक्ती अचंडबत करिारी आहे.
तुला र्ाझा सलार् आहे अल्फा! र्ाझ्यासारख्या वाटेवरून भटकलेल्यांना अद्दल घिडवण्याचे
कार् असेच तू यशस्वीपिे करत राहशील, अशी र्ाझी अपेिा आहे."
"तुर्च्या अपेिल
े ा र्ी नक्कीच खरे उतरे न, श्री डलर्ये. " अल्फा म्हिाला, "
चला. डनघतो आम्ही. "
आम्ही खाली उतरून घराबाहेर पिलो आडि रस्त्यावर आलो. र्ी आडि
अल्फाने वाघर्ारें किे पाडहले. ते काय प्रडतदक्रया देतात, याची आम्हाला जार् उत्सुकता
होती. त्यांनी अल्फाकिे पाडहले आडि थोिे हसले.
" रठक आहे, रठक आहे. यावेळीही तूच के स सोिडवलीस. " ते म्हिाले, " काही
हरकत नाही. थोिा डट्वस्ट होता के सर्ध्ये, जो र्ाझ्या लिात आला नाही. तरीही.. खरं ..
पि.. "
त्यांना काहीतरी बोलायचे होते, पि बोलवत नव्हते. अखेर त्यांनी कबूल
के लेच, " उत्तर् रहस्यभेद होता हा.. "
" आभार, सर. " अल्फा गालातल्या गालात हसत म्हिाला.
" पि याचा अथव असा नाही, की र्ी र्ठ्ठ आहे. र्ाझ्या नजरे तून काही गोष्टी
अनावधानाने सुटतात आडि त्या तुला ददसतात. पि.. जाऊदे. खंजीर डर्ळाला, हे र्हत्त्वाचे,
र्ग तो कोिी का शोधेना. "
" शेवटी र्ी तुर्चाच चेला आहे, सर. तुर्च्याबरोबर कार् के लं, तुर्च्याच
पावलांवर पाऊल ठे वत गेलो आडि यशस्वी झालो. ही तर फक्त सुरूवात आहे. यापुढेही र्ला
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अनेक रहस्ये उलगिायची आहेत आडि तेव्हा वेळोवेळी तुम्ही के लेल्या र्ागवदशवनाचा र्ला
फायदा होईल, असा र्ला डवश्वास वाटतो.." अल्फा नम्रपिे म्हिाला.
"बरं बरं . " वाघर्ारें च्या आवाजात जरा किखरपिा आला, " आता एक
शेवटचं कार् कर. सावंतांना संग्रहालयात बोलावून घे आडि खंजीर त्यांच्या हवाली करून
टाक. डबचारे शांतपिे झोप तरी घेऊ शकतील आज. "
" रठक आहे सर. "अल्फा म्हिाला आडि त्याने लगेच सावंतांना फोन लावला.
" हॅलो.. श्री सावंत, अल्फा बोलतोय... आत्ताच्या आत्ता संग्रहालयात या.. र्ी
डतकिे खंजीर घेऊन येतोय.. होय, खंजीर र्ी डर्ळडवलाय.. होय, र्ी खरे च बोलतोय... अहो
थट्टा करण्याची गोष्ट आहे का ही?? र्ी खंजीर घेऊन येतोय... तेवढे फक्त डवचारू नका,
इतकी कृ पा करा.. र्ी कोिालातरी वचन ददलेले आहे. त्यार्ुळे कसा शोधला, कु िाकिे होता
या प्रश्नांची उत्तरे र्ी र्ुळीच देिार नाही. फक्त तुम्ही तो र्ाझ्याकिू न घ्या आडि होता त्या
जागी ठे वून टाका, बस्स!! ... असू दे, असू दे. धन्यवादांची गरज नाही.. अहो उपकार कसले..
काहीतरीच काय... बरं ठे वतो. तुम्ही लगेच या. "
अल्फा हसायला लागला.
" र्ला तर प्रथर् वाटलं, की अत्यानंदाने बेशुि होतायत की काय हे!! "
" ही घे र्ाझ्या गािीची दकल्ली. लगेच जाऊन ये संग्रहालयात. आडि ट्रॅदफक
पोडलसाला सापिू नकोस. तुझ्याकिे परवाना नाहीये. र्ाझी पंचाईत करशील!! आम्ही वाट
पाहतोय इथेच. "
वाघर्ारें नी गािीची दकल्ली अल्फाच्या हवाली के ली. अल्फाने खंजीर डखशात
खोलवर सुरडित ठे वला आडि तो डनघून गेला. वाघर्ारे सर त्याच्याकिे पहातच राडहले.
" पोरात टॅलेंट आहे, हे नाकबूल करताच येिार नाही. " ते म्हिाले, " तू त्याचा
नवीनच रूर्र्ेट ना? "
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" होय. " र्ी उत्तरलो.
" काय र्ग? कसा वाटला तुला हा तुझा 'रूर् पाटवनर'? "
" थोिासा वेिपट, बिबड्या, पि भन्नाट!! " र्ी प्रडतदक्रया ददली. र्ग अचानक
र्ला आठवले, " सर, तुम्हाला एक गोष्ट डवचारायची होती. तुम्ही अल्फाला कधीपासून
ओळखता? "
" त्याच्या जन्र्ापासून. " वाघर्ारे सर म्हिाले, " का रे ? "
" र्ला दोन गोष्टींबद्दल अजून नीटसे सर्जलेले नाहीये. एक म्हिजे अल्फाचे
आई - विील कोठे असतात आडि काय करतात? आडि दुसरी म्हिजे तो र्ुळचा कु ठला
आहे? त्याने स्वतःबद्दल काहीच सांडगतलेले नाहीये. दरवेळी तो हा डवषय टाळतो. "
" खरे तर अल्फा हा र्ुळचा इथलाच आहे, सांगलीचा. " वाघर्ारे म्हिाले.
" काय?? " र्ला डवडचत्रच वाटले, " असे कसे असू शकते? जर तो
सांगलीचाच आहे, तर तर र्ाझ्यासोबत रूर्वर कसा राहतो? आडि त्याचे आई - बाबा कोठे
असतात? "
" त्याने तुला स्वतःबद्दल अगदीच अंधारात ठे वलेले ददसतेय. " वाघर्ारे
म्हिाले, " अल्फाचे आईविील आता या जगात नाहीयेत. त्याचा जन्र् झाल्यानंतर काही
र्डहन्यांतच अपघातात त्यांचा र्ृत्यू झाला. त्यानंतर कोिीतरी अल्फाला अनाथाश्रर्ात
सोिले. त्याचे नातेवाईक आहेत की नाहीत, ते कोठे आहेत, काय करतात याबद्दल कोिालाच
काहीच कल्पना नाही. पंधरा - वीस वषांपूवी, जेव्हा र्ी पोलीसखात्यात नवीनच होतो,
तेव्हा इथे श्री प्रधान पोलीस अधीिक होते. खुपच कतृवत्ववान र्ािूस. र्ाझे गुरू. ते त्या
अनाथाश्रर्ाचे देिगीदार होते. त्यांनी डतथे अल्फाला हेरले. त्याची कु शल बुिीर्त्ता आडि
संशोधनातील आवि तािू न त्यांनी त्याला हळू हळू आपल्या कार्ात सर्ाडवष्ट करून घ्यायला
सुरुवात के ली. तेव्हा र्ाझा अल्फाशी पररचय झाला. आता प्रधान सर डनवृत्त झाले आहेत.
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पि अल्फा अजूनही आम्हाला र्दत करतच असतो. खरे तर र्ला र्ाझ्या कार्ात कोिी
लुिबुि के लेली पसंत नाही. पि प्रधान सर म्हितात, की पोरगा हुशार आहे. त्याला
आवितंय तर करू दे र्दत. म्हिून र्ी त्याला काही के सेसर्ध्ये शोध घेण्याची परवानगी देत
असतो. तो अनाथाश्रर् अठरा वषांपुढील र्ुलांना ठे वून घेत नाही. म्हिून प्रधान सरांनीच
त्याच्या रहाण्या-जेविाची सोय करून ददली आहे. तो पोरगा म्हिजे र्ाझ्यासाठी एक
कटकट आहे खरी. पि त्याचे भडवष्य उज्ज्वल आहे. तो पुढे जाऊन र्ोठे नाव कर्डविार, यात
शंकाच नाही. ".
र्ला अल्फाच्या उत्साही चेहऱ्यार्ागचे सत्य जािून दुःख झाले आडि
त्याहीपेिा जास्त त्याचा आदर वाटला. र्ला एक चतुर, चपळ आडि अडतशय बुडिर्ान
असा डिटेडटटव्ह सोबतीला डर्ळाला होता. रत्नजडित खंडजराचे प्रकरि म्हिजे र्ाझ्या
आयुष्यातील एक न डवसरता येण्यासारखा अनुभव होता. यासारख्या आिखी दकती
'आिर्ागां' वरून अल्फा र्ला नेिार होता, कोि जािे!! प्रत्येक र्ागव रहस्यर्य, धोकादायक,
पि आयुष्याचा अथव सांगून जािारा असिार होता. वाघर्ारे सरांसोबत तेथे उभा असताना
- 'घडनष्ठ र्ैत्री ककवा नवीन रूर्' यांच्यातला एक पयावय र्ी डनविू न टाकला...!!!

***
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धन्यवाद
र्ाझं हे पडहलंच पुस्तक शेवटपयंत वाचलंत ना तुम्ही!
काय र्ग? कशी वाटली कथा? र्ला खात्री आहे, की डिटेडटटव्ह अल्फासोबत तुम्हीही
रत्नजडित खंडजराचा पाठलाग करण्याचे थ्रील अनुभवले असेल. जर तुम्हाला ही कथा
आविली असेल, तर र्ला नक्की कळवा. र्ाझा फोन नं. 8983234042. तुम्ही र्ला
व्हॉट्सअॅपवर

भेटू

शकता,

फे सबुकवर

शोधू

शकता

ककवा

र्ला

sourabhwagale@yahoo.com वर र्ेलदेखील करू शकता. र्ी आपला डर्त्र अल्फाच्या
आिखी नवीन नवीन करार्ती डलहीण्याचा नक्की प्रयत्न करे न. फक्त तुर्चा feedback
द्यायला र्ात्र डवसरू नका.
लवकरच भेट होईल, अशी अपेिा.
-सौरभ वागळे

सौरभ वागळे हे ई साडहत्यचे नवीन दर्ाचा लेखक. सांगलीच्या वालचंद कॉलेज ऑफ
इं डजडनअररगर्ध्ये

B.Tech. Mechanical stream र्ध्ये सध्या डशकत आहे. त्याच्या

पुस्तकाबद्दल आपलं प्रांजळ स्पष्ट र्त आपि कळवावं ही डवनंती.
-प्रकाशक
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ई साडहत्य प्रडतष्ठान

डर्त्रहो , सहजासहजी फ़ु कट काहीच डर्ळत नाही. न आरोग्य न धन न संपदा. काहीही
डर्ळवायचं तर संघषव आडि श्रर् करावेच लागतात. “गोलर्ाल” करून, र्ेकओव्हर सवव काही
डर्ळवता येतं असा गैरसर्ज र्ाध्यर्ांद्वारे सववत्र पसरवला जात आहे. झटपट श्रीर्ंती, आठ ददवसांत
गोरे पिा, र्डहन्याभरात लांबसिक के स, एक हनुर्ान यंत्र गळ्यात बाधले की आजारांपासून र्ुक्ती
अशा जाडहराती र्ाथी र्ारल्या जात आहेत. अशा वेळी पुस्तकं वाचून र्ािूस “जडर्नीवर” येतो.
फ़ु कट काहीच डर्ळत नसतं. प्रत्येक गोष्टीसाठी कु िाला न कु िाला कष्ट पितात. कधी आपल्याला,
कधी आपल्या आईविलांना, गुरूंना, तर कधी सर्ाजातील इतरांना.
ई साडहत्य प्रडतष्ठानची पुस्तकं डवनार्ूल्य डर्ळतात. पि ती डलडहण्यासाठी लेखकांचे कष्ट
व बुिी लागलेले असतात. आडि या एके का पुस्तकाची ककर्त म्हिुन लेखक हजारो लाखो रुपये
डर्ळवू शकतात. पि र्राठी वाचकांना डवनार्ूल्य पुस्तकं डर्ळावी, व र्राठीत वाचन संस्कृ ती
वाढावी म्हिून असंख्य लोक प्रयत्न करीत आहेत. या प्रयत्नांत ई साडहत्य प्रडतष्ठान व हे सवव लेखक
सहभागी आहेत. आपि या अडभयानात सहभागी झालात का?
आपि ई साडहत्य प्रडतष्ठानचे VIP सभासद झालात का?
VIP सभासद बनिं अगदी सोप्पं आहे.
आपल्या ओळखीच्या दहा र्राठी लोकांचे र्ेल आय िी कळवा आडि बना VIP सभासद.
एका दर्ात तीन कार्ं.
1. पडहलं म्हिजे तुम्ही VIP सभासद बनता. तुम्हाला ई साडहत्य प्रडतष्ठानचं पुस्तक ई
र्ेलवर सवावत आधी डर्ळतं. त्यांच्या कायवक्रर्ाचं आर्ंत्रि डर्ळतं. त्यांच्या योजनांची र्ाडहती
डर्ळते. त्यांच्या कार्ात स्वतः सहभागी होण्याची संधी डर्ळते.
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2. ज्या दहा ककवा अडधक डर्त्रांना तुर्च्यार्ुळे फ़्री पुस्तकं डर्ळतात ते खुश होतात.
त्यांना त्यांच्या आविीची पुस्तकं डर्ळाली की ते इतर लोकांना तुर्च्याबद्दल सांगतात. त्यांच्यासाठी
तुम्ही म्हिजेच ई साडहत्यचे प्रडतडनधी बनता.
3. यातून तुम्ही र्राठी भाषेच्या संवधवनाला अर्ूल्य असा हातभार लावता. आर्चा
उद्देश आहे र्राठीतल्या सहा कोटी सािरांना वाचक बनविं. आडि हे लक्ष्य साध्य करिं हे के वळ
आडि के वळ र्राठी लोकांना त्यांच्या भाषेवर असलेल्या प्रेर्ातूनच शटय आहे. आपल्या भाषेचं
राज्य व्हावं म्हिून १०६ हुतात्र्े झाले. आपल्या भाषेनं राजा व्हावं म्हिून आपि एक दहा-वीस ई
र्ेल आयिी देिारच ना! वाचनाची आवि असो वा नसो. फ़क्त र्राठी सािर अशा दहा लोकांचे ई
र्ेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवि आपोआप लागेल. आपिच लावू. लावूच लावू. करूनच
दाखवू.
आहे ना : एक दर् : तीन कार्ं.

संपकव साधा : esahity@gmail.com

ही सेवा पूिवपिे डनःशुल्क आहे. त्यार्ुळे आपले डर्त्र आपल्यावर खुश होतील. डशवाय
आम्ही ही खात्री देतो की या ई र्ेल्सचा वापर फ़क्त आडि फ़क्त र्राठी साडहत्य पाठवण्यासाठीच
के ला जाईल. इतर कसल्याही जाडहराती पाठवून त्यांना त्रास ददला जािार नाही. तेव्हा लवकरात
लवकर आपल्या र्ाडहतीतल्या दहा ककवा अडधक र्राठी सािरांचे ई र्ेल पत्ते आम्हाला द्या.
अडधक

र्ाडहतीसाठी,

आम्ही

कोि

ते

जािून

घेण्यासाठी

एकदातरी

www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या.
आपल्या पत्राची वाट पहात आहोत.

धन्यवाद

आपले नम्र
टीर् ई साडहत्य प्रडतष्ठान
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डिटे क्टटव्ह अल्फा

93

