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डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैस ेआहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई 

सावहत्यबद्दल साांगा.  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद 

होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आह ेआमची, हिा प्रवतसाद.  
 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत 

आहे.  प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत 

होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा 

आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह 

 

 

 

लेखक 

डिडिष सोिार 

 

 

 

ई साडहत्य प्रडिष्ठाि 
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डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह 

लेखक: डिडिष सोिार, पणुे  

ईिेल: sonar.nimish@gmail.com 

व्हाट्सएप/कॉल: +91-8805042502 

 

या पसु्तकातील लेखिाचे सर्व हटक 

लेखकाकिे सरुडित असिू पसु्तकाचे डकिं र्ा  

त्यातील अिंशाचे पुििुवद्रण र् िाट्य, डचत्रपट 

डकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची 

लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे 

ि केल्यास कायदशेीर कारर्ाई होऊ शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 

43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 

any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 

Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an 

author’s copyright in a work is recognised even without registration. 

Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 

damages and accounts.  
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प्रकाशक : ई साडहत्य प्रडिष्ठाि  

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

Whatsapp: 7710980841 

प्रकाशन  :  ७ ऑक्टोबर २०२० 

©esahity Pratishthan® 2020  

• डर्िािूल्य डर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्िव करू 

शकता.  

• हे ई पुस्तक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी डकिं र्ा र्ाचिाव्यडतररक्त 

कोणताही र्ापर करण्यापुर्ी ई  -साडहत्य प्रडतष्ठािची परर्ािगी घेणे आर्श्यक  

आहे.  
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अिकु्रिडणका 

1. जन्िापासिू सरुुर्ात 

2. जाणीर् 

3. सगुार्ा 

4. ती डदसली 

5. सायन्स फेडस्टव्हल 

6. पलुार्रचा घात 

7. एक िर्ी सरुुर्ात 

8. स्ितृीबिंधि 

9. पडहले प्रिे 

10. ताकाडिशी टयोदाई 

11. दरूदशवि 

12. भटकिं ती 

13. िररिि टडििंग पॉई िंट 

14. सटुका 

15. सिंकट 

16. तो आडण ती 

17. प्रर्ास सरुू 

18. जहाजार्र 

19. चाहलू 

20. उलगिा 

21. पाठलाग 

22. पररर्तवि 
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23. सपुर िचेर किे 

24. सपुर िचेर 

25. तयारी 

26. र्ाईट हते ू

27. आव्हाि 

28. प्लडॅििंगचा िखुर्टा 

29. प्रस्थािि ्

30. पनु्हा पलुार्रचा घात? 

31. डदसतिं तसिं िसतिं 

32. शक्ती प्रदशवि 

33. चकर्ा 

34. त्यािंिा आििंत्रण 

35. हािाचा लढर्ैय्या 

36. िररिि ऍटशि पॉई िंट 

37. तो येतोय 

38. यदु्ध आिचु ेसरुू 

39. प्लनॅ्िी 

40. अपहरण 

41. गीता आडण िीता 

42. िहायदु्ध 

43. र्ादळ शािंत 
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लेखकाचे मनोगत 

लेखक परिचय 

प्रकाशनपूर्व आलेल्या काही प्रततक्रीया: 

लेतखका मेधा इनामदाि (पुणे) याांचा अतिप्राय: 

िाहुल दरे् (कॅतलफोतनवया) याांची प्रस्तार्ना: 

अक्षि प्रिू देसाई (कॅतलफोतनवया) याांची प्रस्तार्ना: 

आतदत्य िागर्त, ठाणे याांचा अतिप्राय 

 

 

 

 

सचूिा: लेखकाचे ििोगत तसेच 

प्रकाशिपरू्व आलेल्या िान्यर्रािंच्या काही 

प्रडतडक्रया, प्रस्तार्िा ह ेपुस्तकात िदु्दाि शेर्टी 

डदलेले आह.े कथा र्ाचण्याआधीच 

त्याबद्दलचे रहस्य र्ाचकािंिा कळू िये हा 

त्यािागचा उद्दशे आह.े  म्हणूि ते कथा र्ाचिू 

झाल्यार्रच र्ाचार्े असे लेखक सचुर्तात.  
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ही एक काल्पनिक कथा असिू यातील 

घटिा, स्थळ,े व्यक्ती, िावे काल्पनिक आहते. 

तयाांचे सतयाशी साधर्मयय आढळल्यास तो 

योगायोग मािावा.  
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1. जन्मापासून सुरुर्ात 

 

ही गोष्ट सरुू होते अिंदाजे र्ीस र्षािंपरू्ी. तेव्हा िकुतीच 

दरूसिंचार िेत्रातील क्रािंतीची सरुुर्ात होती. िुिंबई लोकल टे्रन्सिध्य े

डिस्प्ले िव्हते आडण पढुील स्टेशि कोणते येणार ह ेलोकलिध्य े

आयते सािंगण्यासाठी कोणताही ििंजळु आर्ाज िदत करत िव्हता. 

टीव्ही डचत्रपट िेत्रात डर्डर्ध बदलािंचे र्ारे र्ाहत होते. 

जागडतकीकरणािळेु भारतािध्ये अभतूपरू्व बदल होऊ लागले होते. 

सगळीकिे सायबर कॅफे पार्साळ्यातील कार्ळ्याच्या छत्रीप्रिाण े

र्ाढलेले होते. पाश्चात्य जीर्िशैली कधी िव्ह ेएर्ढी सर्वसािान्य 

भारतीयािंच्या सिोर येऊ लागली होती. रे्गािे त्याचा अिंगीकार 

आडण अिंधािकुरण होऊ लागले होते. अजिू लँिलाईि फोिच े

िहत्र् किी झालेले िव्हते. सगळीकिे एक रुपयात बोलण्यासाठी 

लाल कॉइिबॉटस फोि होत.े एक पिदा आडण िल्टीप्लेटस या 

दोन्ही डचत्रपटगहृािंची चलती होती. 

 

सायन्स आडण टेटिॉलॉजीिे कधी िव्ह ेएर्ढी प्रगती सरुू केली 

होती. ती प्रगती एटसपे्रस अशी ससुाट धार्ायला लागली होती की 

डतला कोणत्या स्टेशिर्र थािंबायचे हचे कदाडचत सिजत िव्हत े
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म्हणिू ती अडर्रत धार्त होती. डतिे डर्डर्ध स्टेशिर्र डिसगाविे 

लार्लेले सार्धडगरीचे लाल झेंिेपण आपल्या धार्ण्याच्या धुिंदीत 

दलुवडित केले.  िागावत अिेक स्टेशिर्र ि थािंबल्यािे तीिे 

कुणाकुणाला िाराज केले आडण कुणाला िाही याची तर गणतीच 

िव्हती आडण डतला याची डफकीर पण िव्हती.  

 

जोिीला कृडत्रि बडुद्धित्ता एटसपे्रस पण या सायन्स 

टेटिॉलॉजीच्या प्रगती एटसपे्रसला सिािंतर धार् ू लागली आडण 

डतला िागेही टाकू लागली होती. तीही आधीच्या एटसपे्रसची जळुी 

बहीणच! डतचीही तीच र्तृ्ती! काही डठकाणी दोघीही एटसप्रेसचे 

टॅ्रक एकिेकािंत डिसळू लागले होते. ही सगळी िव्या सहस्त्रकातील 

आधडुिक डर्ज्ञािाची झेप पाडहली तर असे र्ाटायला लागले होत े

की जण ू काही भडर्ष्यात शास्त्रज्ञ आडण तिंत्रज्ञ ििंिळी िर्िर्ीि 

तिंत्रज्ञािाच्या साहाय्यािे आपल्या पथृ्र्ीिध्येच बदल करूि डतला 

रोबोटीक पथृ्र्ी बिर्तील की काय जी डर्डर्ध उपकरणािंच्या 

बटिािंच्या इशाऱ्यार्र डफरेल डकिं र्ा डफरायचे थािंबेल? की िग 

आकाशातील आपली जागा बदलेल? कोण जाणे? 

तर अशाच या रे्गर्ाि बदलािंच्या काळात राघर् साहसबदेु्ध ह े

िोंडबर्लीतील पीिीएफ िार्ाच्या बँकेतील कॅडशयर होते. त्यािंच े

िळू गार् सज्जि गार्. गार्ाच्या िार्ाप्रिाणे त्या गार्ातील सर्वच 
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जण सज्जि िसले तरी बहुतेक जण सज्जि होते. डशिणाििंतर 

डर्डर्ध परीिा दऊेि राघर् यािंिा बँकेत िोकरी डिळाली आडण 

आता ते कॅडशयर होते. त्यािंचे लग्ि धिकपरूच्या राधाबाई डहच्याशी 

झाले. राघर् यािंचे आई र्िील गार्ी शेती सािंभाळत आडण त्यािंचा 

लहाि भाऊ िाधर् डतथेच त्यािंच्याजर्ळ राहत होता. दोघािंची लग्ि 

झालेली बहीण सिुि ही िध्य प्रदशेात रहात होती. 

 

राघर् राधा यािंिा सडुिल अडिल ही दोि िलुिं. सडुिलपेिा 

अडिल िोठा! 

 

िॉटटर सिंपन्ि सतेू्र यािंच्या "सिंपणूव हॉडस्पटल" िध्ये जेव्हा 

सडुिलचा जन्ि झाला तेव्हा त्याचे िोळे िॉटटरािंिा रे्गळेच भासले. 

ते िोळे घारे, तपडकरी डकिं र्ा काळे असे िसिू डप्रझि (डत्रकोणी 

लोलक) िधिू प्रकाश पाठर्ल्याििंतर जसे रे्गरे्गळे रिंग डदसतील 

तसे काहीसे डदसत होते. या िलुाला रिंगािंधळेपणा अथर्ा 

रातािंधळेपणा होईल डकिं र्ा याची दृष्टी अध ू असेल असे त्यािंिा 

र्ाटले. तशी पसुटशी शिंका त्यािंिी सडुिलच्या आई र्डिलािंिा 

बोलिू दाखर्ली.  
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पण ििंतर काही डदर्सािंिी डियडित चेकपसाठी जात असतािा 

राघर् राधा यािंिी सडुिलला िीट डदसत असल्याचे िॉटटरािंिा 

सािंडगतले, कारण बाळ डर्डर्ध डदशेिे जाणाऱ्या, हलणाऱ्या र्स्तूिंिा 

व्यर्डस्थत प्रडतसाद दते त्या डदशेिे िोळे र्ळर्त होतिं. त्यािळेु 

आता डचिंता डिटली होती, िात्र र्ेगर्ेगळ्या डदशेिे पाडहल्यास 

डर्डर्ध रिंगात आळीपाळीिे चिकणारे त्याचे ते दोि िोळे हे 

िॉटटरािंसाठी कोििं होतिं. पण या िोळ्यािंच्या रिंगािंव्यडतररक्त इतर 

कोणताही शारीररक प्रॉब्लेि त्या बाळात िव्हता आडण अथावतच 

रे्गळा रिंग हासदु्धा काही प्रॉब्लेि िव्हता. बाळ, बाळाची दृष्टी 

आडण िजर िॉिवल असल्याचिं िॉटटरािंिी जाहीर केलिं तवे्हा राघर् 

राधा आडण एकूणच िातेर्ाईकािंिी सटुकेचा डििःश्वास टाकला. िात्र 

सडुिलचे िोळे ह े शेजारपाजारी आडण िातेर्ाईकािंिध्ये चचेचा 

आडण आकषवणाचा डर्षय ठरले. कधीकधी काहींच्या द्वेषाच े

कारण सधु्दा ठरले.  

िॉटटर सिंपन्ि सूते्र यािंिी त्यािंची िैत्रीण आय स्पेशडलस्ट िॉटटर 

िेत्रा रघरुािि यािंच्याशी सडुिलच्या चिकणाऱ्या रिंगीत 

िोळ्यािंबद्दल चचाव केली. िॉटटर िेत्रा यािंिी डिष्कषव काढला की 

कदाडचत या िलुाला फार तर कलर ब्लाइिंििेस अस ूशकतो कारण 

इतर बाबतीत िोळे िॉिवल होते. त्या पढेु म्हणाल्या की यासिंदभावत 

त्या िटकी ररसचव करतील. िॉटटर िेत्रा अिेकदा परदशेात 
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जायच्या, कॉन्फरन्स अटेंि करायच्या. अिेकदा तर सिंपन्ि सतेू्र 

यािंिा िेत्रा यािंचेबद्दल सिंशय येऊ लागला होता कारण दशेात 

परदशेात डर्डर्ध कॉन्फरन्ससाठी जातािंिा िेत्रा यािंचा स्र्त:चा छुपा 

अजेंिा असायचा, त्या काही अज्ञात लोकािंिा भेटत असल्याच े

त्यािंच्या डिदशविास आले होते, पण ते उघिपणे िेत्रा यािंिा बोलले 

िाहीत कारण कदाडचत त्या गोष्टी िेत्रा यािंच्या खासगी असतील, 

व्यर्सायाशी सिंबिंडधत िसतीलही! आडण त्या गोष्टी िॉटटर म्हणिू 

िेत्रा यािंच्यासोबत काि करतािंिा अिसर ठरत िव्हत्या. त्यािळेु 

सिंपन्ि सतेू्र यािंिी दलुवि केले. 

 

तर असिं ह ेसडुिल िार्ाचिं बाळ िोठिं होत गेलिं. एकदा सिंपणूव 

अपाटविेंटिधील लाईट गेली. तेव्हा ते बाळ अिंधाराला जराही ि 

घाबरता िजेत खेळत असल्याचिं आई र्डिलािंिा ििंतर टॉचवच्या 

उजेिात डदसलिं. बरीच बाळिं अिंधार झाला की घाबरूि रितात पण 

ह ेबाळ तसिं िव्हतिं.  

 

अिंधाराला िोठी िाणसे आडण जाणती िलेु का घाबरतात? 

कारण त्यािंिी लहािपणापासिू रे्गरे्गळ्या काल्पडिक भीतीदायक 

गोष्टी ऐकलेल्या, र्ाचलेल्या डकिं र्ा पाडहलेल्या असतात आडण 
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बरेचदा त्यातील सर्व भीतीदायक प्राणी डकिं र्ा भतुे ही अिंधारातिूच 

येत असतात अशी धारणा झालेली असते. अिंधार म्हणजे अज्ञात! 

अिंधार म्हणजे दृष्टीस काहीही ि डदसणे, काहीच आकलि ि होण े

आडण ज्ञात गोष्टींपिेा अज्ञाताची आपल्याला िटकीच भीती र्ाटते, 

िाही का? पण लहाि बाळािंचे तसे िसते. त्यािंच्या ििात 

अिंधाराबद्दल कसलाच परू्वग्रह िसतो म्हणिू बाळ अिंधारात रिलेच 

पाडहजे असे िाही. पण अचािक अिंधार झाल्यािे आसपास 

असणारी जर्ळची िाणसिं डर्शेषत: िम्िी आडण पप्पा ह ेसिोर 

डदसणिं बिंद झालिं या कारणास्तर् बाळ रिू शकतिं पण ह ेसडुिल बाळ 

पटकिं  होतिं, अिंधारात रिायचिंच िाही! 

 

अथावत भकू लागली असेल डकिं र्ा काही डबिसलिं असेल तर 

सडुिल बाळ अिंधार असो र्ा उजेि असो, भयिंकर िोठिोठ्यािे रिूि 

घर िोटयार्र घायचिं. िग अडिल दोि चार खेळणी आणिू त्याच्या 

सिोर धरायचा. त्यापैकी गदुगलु्या केल्यार्र म्यािंर् म्यािंर् करणारी 

खेळण्यातली िािंजर पाडहली की सडुिल खदुकि हसायचा! 

अडिलला आपल्या लहाि भार्ाच्या चिकदार रिंगीत िोळ्यािंच े

आश्चयव र्ाटे. तसेच आपला लहाि भाऊ अिंधारात घाबरत िाही हे 

कौतकु तो त्याच्या सगळ्या डित्रािंिा सािंगत सटेु!! 
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हळूहळू हे सडुिल बाळ िोठिं होत गेलिं. रािंगायला लागलिं. पप्पा 

ऑडफसिधिू घरी आल्या आल्या ते पप्पािंिा पायाजर्ळ धरूि उभिं 

राहायचिं आडण किेर्र घ्यायला गोि डर्ििंती करायचिं. ही डर्ििंती 

बघिू पटकि पप्पा बाळाला किेर्र घेऊि त्याचे भरपरू िकेु 

घ्यायचे. िग लगेच अडिलसदु्धा हातातली खेळणी टाकूि 

यािंच्याकिे यायचा िग तेही त्याला छातीशी कर्टाळायचे. िग 

राधा स्र्यिंपाक बिर्ायची आडण सर्व कुटुिंब आििंदािे जेर्ण करूि 

झोपिू जायचिं.  

 

राघर्साठी एक बरिं होतिं की ते राहात होते िोंडबर्लीत आडण 

बँकसदु्धा िोंडबर्लीतच होती, फक्त ईस्ट आडण र्ेस्ट एर्ढाच फरक 

होता. त्यािळेु रोजच्या ऑडफसच्या कािासाठी लोकल प्रर्ास 

िव्हता ही खपू डदलासादायक बाब होती.  

 

एकदा राघर् यािंिा डदर्सभर ऑडफसिध्ये खपू र्कव लोि झाला 

तशात त्यािंचेकिूि काही चकुा झाल्या आडण काही कारणास्तर् 

एक दोि सहकाऱ् यािंसोबत त्यािंचा र्ादडर्र्ाद सदु्धा झाला. त्यार्रूि 

बँक िॅिेजर राघर् यािंिा खपू बोलला होता पण राघर् यािंिीसदु्धा 

दोि चार शब्द त्यािंिा सिुार्ले आडण त्याडदर्शी कािात जास्त 
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त्यािंचे िि लागले िाही. सिंध्याकाळी थोि्या िाराज आडण 

डबघिलेल्या ििडस्थतीतच त ेघरी येऊि त्यािंिी बेल र्ाजर्ली.  

 

डटिंग डििंग!! 

 

दरर्ाजा उघिताच सडुिलचिं लि पप्पािंकिे गेलिं आडण 

हातातील खेळणे खाली टाकूि त्यािे रािंगत पाप्पािंकिे जाण्याचा 

प्रयत्ि केला आडण अचािक रिू लागला. आधी तो अगदी चािंगला 

खेळत होता. त्याचे खाऊि आडण दधू घेऊि झाले होत.े अगदी 

हसत-खेळत िजेत बाळ बसलिं होतिं. काहीच प्रॉब्लेि िव्हता. 

िेहिीप्रिाणे सडुिलला किेर्र घेण्यासाठी पप्पािंिी हात पढेु केले 

पण आज रे्गळेच घिले. सडुिल अचािक िोठ्यािे रित यािंच्या 

डर्रुद्ध डदशेिे रािंगत डकचििध्ये आईकिे जाऊ लागला आडण 

आईच्या पायाला धरूि उभा राहूि रित त्यािे आईला किेर्र 

घेण्याची डर्ििंती केली. आईच्या किेर्रूि ते गोि बाळ कधी 

घाबरत पप्पािंकिे बघत होतिं तर कधी आईला घट्ट पकिूि घेत होतिं! 

राघर् म्हणाले, "आजचा डदर्स चािंगला गेला िाही. ऑफीस 

िध्ये र्ाद झाले, आता घरी आलो तर हा सडुिल असा रितोय, 

काय झालिं त्याला काही दखुतिं आह ेका?" 
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राधािे उत्तर डदलिं, "अहो, काहीच झालिं िाही त्याला. चािंगला 

ठणठणीत गोपाळ आह ेतो! चला डर्सरा ऑडफस िधलिं सगळिं 

आडण जेर्िू घ्या बरिं!" 

राघर्, "बरिं, अडिल कुठे आह ेडदसत िाही?" 

राधा, "तो खाली गेलाय रखिा आडण इतर िलुािंसोबत 

खेळायला!" 

रखिा त्यािंची गार्ाकिूि आलेली घरकाि करणारी िार्शी! 

राघर्, "रखिा आह ेतर िग काही टेंशि िाही, चल र्ाढ आता 

गरिागरि! अडिलिे खाल्लिं का काही?" 

"होय, जेर्ला तो!" 

गरि डखचिी, कढी, आर्ळ्याचिं लोणचिं, पापि असा बेत 

होता. सडुिल बाळ थोि्या रे्ळािे शािंत होऊि किेर्रूि खाली 

उतरूि दोघािंजर्ळ बसलिं आडण पापि खाऊ लागलिं आडण िग 

पप्पािंच्या िािंिीर्र जाऊि बसलिं. 

असेच डदर्स जात होते, सडुिल अडिल दोघे िोठे होत होते. 

^^^  
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2. जाणीर् 

 

सडुिल शाळेत जाऊ लागला. अडिलिे आर्िीिे गॅलरीत 

डपिंजऱ्यात एक पोपट पाळला होता. त्या पोपटाचा लळा घरातील 

सर्ािंिाच लागला होता. त्याचे िार् होते - डफडिटस! 

 

िोठा होईपयिंत सडुिलच्या बाबतीत डर्डशष्ट व्यक्तीकिे बघिू 

अचािक कारण िसतािा रिायला लागणे असे बरेचदा घिले. 

काही र्ेळेस आई-र्डिलािंिा ह ेअिाकलिीय आडण डर्डचत्र र्ाटले. 

िध्यिंतरी एकदा त्यािंिी सिंपन्ि िॉटटरला डर्चारूि बडघतले की 

याचा सिंबिंध त्याच्या डर्डशष्ट प्रकारच्या िोळ्यािंशी तर िसेल? तेव्हा 

िॉटटरािंिी सािंडगतले की त्याची दृष्टी िॉिवल आहे त्यािळेु  डचिंता 

करण्याचे कारण िाही. सडुिलला सगळे रिंग पण व्यर्डस्थत 

ओळखता येत होते, शाळेतिू सदु्धा तशी काही तक्रार आली िव्हती 

त्यािळेु रिंगािंधळेपणा असण्याची शटयता पण िव्हती. िात्र िेत्रा 

िॉटटर सडुिलच्या केस िध्ये बारकाईिे लि ठेऊि होती. त्या 

सिंदभावतील प्रत्येक िाडहती त्यािंिा हर्ी असायची. 
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राघर् यािंचिं बँकेिध्ये आता छाि चाललिं होतिं. बँकेचा 

परफॉिवन्स चािंगला झाला होता. बँकेचे शेअर सदु्धा र्धारले होते. 

बँकेची कजव सदु्धा रे्ळेर्र फेिले जात होती. बँकेत गुिंतर्णकू 

करणाऱ्यािंची सिंख्या सदु्धा र्ाढली. बाकी डकरकोळ र्ादडर्र्ाद 

सिंपिू आता राघर् यािंिा बँकेत अिकूुल पररडस्थती डििावण झाली. 

अशातच एकदा बँकेिे राघर् यािंिा तसेच इतर अिेक किवचाऱ्यािंिा 

ज्यािंिी गेली दोि र्षे चािंगले काि केले होते त्यािंिा इन्सेंडटव्ह 

(प्रोत्साहि) म्हणिू टॅ्रव्हल पॅकेज डदले.   

 

त्यािसुार साहसबदेु्ध फॅडिली दहा डदर्सािंच्या टूरर्र डिघाली. 

रखिा घरीच थािंबली, पोपटाची काळजी आडण गॅलरीतल्या डर्डर्ध 

फुलािंच्या रोपािंिा पाणी दणे्यासाठी! पॅकेजिध्ये िहाबळेश्वर, 

िाथेराि आडण अडलबाग अशी डठकाणिं होती. िाथेरािला सिसेट 

पॉइिंट बघिू झाल्याििंतर चौघेजण दोि डकलोिीटरर्र असलेल्या 

त्यािंच्या हॉटेलिध्ये पायी जायला डिघाले. सकाळी दोि रे्ळा 

घोि्यार्रूि रपेट िारली गलेी असल्यािळेु आता पायी जायच े

असे त्यािंिी ठरर्ले.  
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सडुिल आडण अडिल दोघािंची आपल्या र्याप्रिाण े

ििासारखी खेळणी खरेदी करूि झाली होती. राधािेसदु्धा 

िाकेटिधिू बरीचशी खरेदी केली होती. रस्त्यार्रची लाल िाती, 

रस्त्याच्या दोन्ही बाजलूा असलेले जिंगल आडण त्यातिू असणारी 

ही पायर्ाट असे डिसगावच्या साडन्िध्यात चालतािा खपू िजा येत 

होती आडण आल्हाददायक र्ाटत होतिं. सगळी िुिंबईची धार्पळ 

लगबग डर्सरूि गेल्यािे शािंतता जाणर्त होती. ििाला गारर्ा दते 

होती. राघर्जर्ळ आता छोटा िोडकयाचा साधा िोबाईल आलेला 

होता. िोबाईल कॉल रेट त्यार्ेळेस िहाग होते!  

 

सडुिल आईचे तर अडिल बाबािंचे बोट धरूि चालत होता. 

अिंधार पिलेला होता. सिंध्याकाळ झालेली होती. त्या चौघािंच्या 

िागोिाग एक ििषु्याकृती बरिंच अिंतर राखिू सिंशयास्पदरीत्या 

पाठलाग करत होती. त्या िाणसाच्या िागे बराच अिंतर आडण 

चौघािंचे पढेु बरिंच अिंतर जास्त र्दवळ िव्हती. एखाद-दसुरा 

घोिेस्र्ार होता पण त्यािंचे अिंतर बरेच दरू होते. राधािे खािंद्यार्र 

अिकर्लेली पसव त्याला चोरायची होती. पार्लािंचा डकिं डचतही 

आर्ाज तो होऊ दते िव्हता. त्यािळेु कुणाचे तसे लिही गेले िाही 

डकिं र्ा कोणाला सिंशय सदु्धा आला िाही.  
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अचािक काहीतरी र्ाटूि सडुिलिे िागे पाडहले आडण त्या 

िाणसाच्या चेहऱ्याकिे एकटक बघिू िोठ्यािे रिायला सरुुर्ात 

केली. काय झाले म्हणिू सगळ्यािंिी िागे बडघतले तर अचािक 

झालेल्या रिण्याच्या आर्ाजािे तो िाणसू उलट्या डदशेिे पळूि 

आजबूाजचू्या जिंगलातील झािाझिूुपािंिध्ये उि्या िारत गायब 

झाला. 

 

राघर् काळजीिे म्हणाले, "अगिं कुणीतरी आपला पाठलाग 

करत होता, बरे झाले सडुिल रिला त्यािळेु तो पळूि गेला!" 

 

"हो, कदाडचत पैशािंचे पाकीट डकिं र्ा पसव चोरी करण्याचा 

त्यािंचा इरादा असार्ा अन्यथा तो असा पळाला िसता", राधा 

घाबरूि म्हणाली. 

"होिा पप्पा! खरिंच, िाझा भाऊ खपू हुशार आह!े", अडिल 

कौतकुािे म्हणाला. 

 

"भर गदीत िाकेटिध्य े पसविध्ये काही ठेर्तािा डकिं र्ा 

काढतािा थोििं सािंभाळूि राहत जा राधा, िी तलुा अिेक रे्ळा 

सािंडगतलेलिं आह.े लोक िजर ठेर्तात आडण िाग काढतात. बरिं 
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असो! बेटा सडुिल त्या िाणसाकिे बघिू त ूका रिलास?", राघर् 

यािंिी सडुिलला डर्चारले. 

 

हळूहळू रिणे थािंबत सडुिल म्हणाला, "पप्पा पप्पा त्या 

िाणसाच्या िोटयार्र लाल लाल काहीतरी होत!े" 

 

आधीच घाबरलेल्या सगळ्यािंिा अचािक सडुिलिे असिं 

डर्डचत्र काहीतरी सािंडगतल्यािे सर्ािंच्या अिंगार्र शहारे आले. लाल 

लाल म्हणजे रक्त तर िव्हतिं? कुणी गनु्हगेार तर िव्हता िा तो? एक 

िा अिेक कुशिंका! 

 

सगळे डर्चारात पिले. पण त्या िाणसाच्या िोटयार्र लाल 

असे काही िव्हते. जरी सिंध्याकाळ होती तरी तो िाणसू पाठिोरा 

पळतािा त्याचिं िोकिं  थोि्यारे्ळा करता का होईिा डदसत होतिं. 

त्यािंिे िोटयार्र काहीही घातले िव्हते आडण लाल रिंगाचे तर 

िाहीच िाही. रक्त असण्याचीही काही शटयता िव्हती कारण रक्त 

असते तर याआधीसदु्धा इतर कुणाच्यातरी िजरेस तो िाणसू सहज 

पिला असता. काहीही असो पण अिथव टळला ह ेबरे झाले.  
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सगळेजण थकले असल्यािळेु लर्कर डिद्रचे्या अधीि झाले. 

दसुऱ्या डदर्शी पनु्हा भ्रििंती आडण भटकिं ती होणार होती. लहाि 

र्य असले तरीही आपण काहीतरी र्ेगळे आहोत याची जाणीर् 

सडुिलला होत होती. 

 

राघर् यािंिी त्यािंचा रोल असलेला जिुा कॅिेरा सोबत आणला 

होता. अजिू बाजारात िोबाईल िध्ये कॅिेरे आलेले िव्हते, असले 

तरीही फार थोि्या लोकािंजर्ळ ते असायचे कारण ते िोबाईल 

िहाग होते.  

 

हॉटेलिधल्या रूिर्र कॅिेरात फोटो काढूि सिंपलेला आधीचा 

रोल काढूि िर्ा रोल टाकतािंिा सडुिलची चौकस बदु्धी जागतृ 

झाली.  

त्यािे डर्चारले, "पप्पा, ह ेकाय आह?े" 

"बेटा हा कॅिेरा रोल आह.े हा रोल िेव्हलप करायला द्यायचा. 

यात आपण काढलेल्या फोटोंचे डिगेडटव्ह डप्रिंट असतात! ते फोटो 

धरु्ारे् लागतात िग त्यािंचे ििंतर फोटो तयार होतात!" 

"पण पप्पा डिगेडटव्ह म्हणजे काय?" 

"अरे, डिगेडटव्ह म्हणजे डर्रूद्ध कलर!" 
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"डर्रूध्द म्हणजे?" 

"जसे चािंगला डर्रूद्ध र्ाईट, गोि डर्रूद्ध डतखट असते तस े

रिंगािंचे पण डर्रूद्ध रिंग असतात जसा हा डभिंतीचा पािंढरा रिंग आहे िा 

त्याचा डर्रूद्ध रिंग असतो काळा! कळलिं का बाळा?" 

 

हॉटेल रूििधील टीव्हीर्र काटूवि बघता बघता अडिल ब्रेि 

बटर दधू घेत होता आडण त्याची आई खोलीतले सािाि आर्रत 

होती. अडिलचे लि त्या दोघािंच्या सिंभाषणाकिे अधिू िधिू जात 

होते. 

 

"पण पप्पा, काळ्याचा डर्रुद्ध रिंग पािंढराच का असतो? डिळा 

का िाही? आडण गोि डर्रुद्ध डतखटच का? किू का िाही? आडण 

पप्पा िला सािंगा फोटो धतुात तर ते खराब िाही का होणार?" 

 

एर्ढे डर्ज्ञाि राघर् यािंिा िाडहती िव्हते.  

ते काही सडुिलला सािंगणार एर्ढ्यात आईच म्हणाली, "अरे 

बाबािंिो बस करा आता. चला पटापट तयारी करा. डफरायला 

डिघायचे आह.े गप्पा ििंतर िारा!" 
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ट्रीपिध्ये पढेु त्यािंिी एक प्राणी सिंग्रहालय बडघतले. तवे्हा 

सडुिलला काही प्राण्यािंच्या डपिंजऱ्यातिू एक डर्डशष्ट प्रकारचा ध्र्िी 

ऐकू येत होता. प्राणी जे आर्ाज काढतात त्यापेिा तो ध्र्िी 

र्ेगळाच होता.  

सडुिल: "अरे दादा, तो डशिंह बघ कसा आर्ाज करतोय 

डर्डचत्र! आडण त्याच्या िोटयातिू लाल रिंगाचा प्रकाश येतो 

आह!े" 

अडिल: "तो डसिंह डर्डचत्र आर्ाज कशाला करेल ? शािंत 

बसलाय तो! डदसत िाही का? आडण त्याच्या िोटयार्र काहीच 

लाल रिंगाचे िाही आह!े!" 

सडुिल: "पण िला तर लाल रिंग डदसतो आह ेआडण आर्ाज 

पण येतो आह!े" 

अडिल: "आर्ाज? कसा?" 

सडुिल: "स ुSS स ुSS असा!" 

अडिल: "गप बस रे! उगाच आपलिं काहीतरी सािंगत असतो! 

पप्पा! याला सािंगा िा, उगाच काहीतरी आर्ाज येतो आर्ाज येतो 

असे सािंगत बसतो! िला भीती र्ाटत!े याला तिुच्याकिे घ्या!" 

राघर् राधा हस ूलागले.  
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राघर्: "अरे, तो लहाि असिू तलुा आर्ाज येतो, आर्ाज 

येतो, लाल रिंग डदसतो असिं सािंगिू घाबरर्तो आडण तहूी िोठा 

असिू लगेचच घाबरतोस?" 

सडुिल: "िाही पप्पा, खरच सु SS सु SS असा आर्ाज 

येतोय! िी दादाला घाबरर्त िाहीए!" 

राघर्: "राधा, त्याला स ूलागली असार्ी बहुतेक, बघ जरा! 

केव्हाचा स ुSS स ुSS करतोय!" 

आडण िग सर्वजण हसले.  

 

ते कुटुिंब डतथिू डिघिू गेल्यार्र तो डसिंह जबिा िोठा करूि 

त्या डपिंजऱ्यार्र जोरजोरात आपले पिंजे िारू लागला होता आडण 

एक पिंजा त्यािे डपिंजऱ्याच्या गजाबाहरे काढला होता, त्याची िख े

फार तीक्ष्ण होती! इतरािंच े िाही पण पाठिोरा असतािंिाही 

सडुिलच्या ह ेपटकि लिात आले आडण त्यािे िात्र िागे र्ळूि 

त्या खर्ळलेल्या डसिंहाकिे पाडहले होते. त्या डसिंहाचा डचिलेला 

चेहरा ििंतर बरेच डदर्स त्याच्या ििातिू गेला िव्हता. 

 

िात्र त्याििंतर सडुिलिे त्याला अिभुर्ास येत असलले्या 

बऱ्याच गोष्टी घरात सािंगणे बिंद केले. र्याच्या िािािे इतरािंपेिा 
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त्याला खपू लर्कर िॅच्यरुीटी येत होती, ििाची पररपटर्ता येत 

होती. त्याची डर्चारशक्ती खपू तीक्ष्ण होती. रे्गर्ाि होती. 

इतरािंपेिा रे्गळी होती. 

 

घरी परतल्याििंतर काही िडहन्याििंतर सर्वजण डटव्हीर्र 

कोणतातरी िारधाि एटशि आडण बदला डकिं र्ा सिूकथा डसिेिा 

बघत होते. त्या डपटचरिधल्या डहरोला त्याच्याबरोबर परू्ी 

घिलेल्या काही र्ाईट घटिा डिगेडटव्ह स्र्रूपात आठर्तात.   

 

"तीि चार जण त्यािंच्या घरात घसुिू हल्ला करतात, घरात 

असलेल्या त्याच्या आई र्डिल आडण िोठ्या भार्ार्र हल्ला 

करतात. भार्ाच्या िोटयार्र सळई िारतात", एर्ढिं आठर्िू त्या 

हीरोला असह्य होते, िोटयाला हातािे गच्च दाबिू धरतो आडण 

फ्लॅशबॅकिधिू भािार्र येतो आडण हा सगळा फ्लॅशबॅक डिगेडटव्ह 

िध्ये दाखर्त होते. सडुिलला हा फ्लॅशबॅक आडण र्डिलािंिी िाग े

दाखर्लेल्या कॅिेरातल्या डिगेडटव्ह रोलिध्ये जे डदसत होतिं ते 

सारखिंच डदसत होतिं. डिगेडटव्ह प्रकरण काहीतरी रे्गळिंच आह ेहे 

त्याला सिजत होतिं!! 
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एकदा शाळेतफे एका डदर्साच्या ट्रीपला सगळेजण ठाण े

येथील 'कला भर्ि' िध्ये गलेे होते. डतथे डर्डर्ध प्रकारच्या डचत्रािंच े

प्रदशवि बधिू सडुिलला डचत्रािंडर्षयी आर्ि डििावण झाली. त्याची 

डचत्रकला तशी लहािपणापासिू चािंगलीच होती पण उत्तरोत्तर 

डचत्रकलेडर्षयीची आर्ि कला भर्िला भेट डदल्याििंतर रे्गािे 

र्ाढत गेली. येतािंिा र्डिलािंिी डदलेल्या पैशािंत त्यािे डचत्रकलेच े

साडहत्य डर्कत आणले. शाळेत असतािंिा त्यािे एडलिेंटरी आडण 

इिंटरडिजीएट डचत्रकलेच्या परीिेत A ग्रेि डिळर्ली. डिसगव, गढू 

आडण फँटसी प्रकारातील डचते्र तो काढू लागला. काही प्राण्यािंच्या 

आडण िाणसािंच्या डचत्रािंत त्यािे िोटयाभोर्ती लाल र्तुवळे काढली 

होती. बरेचदा तो  अधाव प्राणी आडण अधाव िाणसू असे डचत्र 

काढायचा. तसेच सपुरडहरो असलेले कॉडिटस त्याला र्ाचायला 

आर्िायला लागले.  

 

पण एक होते की प्रत्येक डठकाणी सडुिलसोबत सर्वजण फोटो 

काढायला आर्जूवि पढेु यते आडण आग्रह करत, कारण असा हा 

रिंगीत आडण चिकणाऱ्या िोळ्यािंचा िलुगा एकिेर्ाडद्वतीय असा 

होता. बरेचदा र्ाईट िजरेपासिू र्ाचण्यासाठी आई त्याला 

सार्वजडिक डठकाणी िेहिी गॉगल घालायला लार्े. 
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दहार्ीत त्याला चािंगले िाटसव डिळाल्यार्र त्याचा गॉगल 

िसलेला रिंगीत फोटो स्थाडिक र्तविािपत्रातील परुर्णीत छापिू 

आला होता तेव्हा त्याच्या िोळ्यािंबद्दल सगळीकिे सिजले. 

टीव्हीतील र्तृ्तडिरे्दकािे आर्जूवि त्याच्या िोळ्यािंबद्दल सािंगतािंिा 

असे म्हटले होते - "चिकदार रिंगीत िोळ्यािंचा हा िलुगा त्याच्या 

िाकािंिळेु आडण त्याच्या डर्शेष िोळ्यािंिळेु सगळ्यािंच्या लिात 

राहील असाच आह!े" 

 

आपल्या िाध्यडिक शाळेतील आयषु्यात सडुिलला 

डर्ज्ञािाचा अभ्यास करायला लागल्यापासिू तसेच सपुरडहरोंचे 

कॉडिटस र्ाचिू त्याला जाणीर् झाली होती - की त्याला 

इतरािंपासिू काहीतरी रे्गळी अशी शक्ती लाभली आह.े जसे कुणी 

काही तीव्र िकारात्िक डर्चार करत असेल तर त्या व्यक्तीच्या 

िोटयाभोर्ती आपल्याला लाल रिंगाचे र्लय डदसते. तसेच आपले 

लि त्या व्यक्तीकिे िसले तरीही ती व्यक्ती जर्ळपास असेल तर 

त्या िकारात्िकतेचा डर्डशष्ट आर्ाज ऐकू येतो. 

 

या सगळ्या शक्ती त्याच्यात र्यािे िोठा होत असतािंिा 

हळूहळू डर्कडसत होत गेल्या. रात्री सर्व जणािंिा अिंधार असल्यािे 
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अथावतच किी डदसायचे पण सडुिललाच िात्र रात्री इतरािंपेिा जास्त 

ठळक आडण स्पष्ट डदसायचे, हे िटकी का र् कसे ह ेिात्र त्याला 

अजिू िीट उलगित िव्हते आडण याबद्दल त्यािे घरात कुणाला 

सािंडगतले िाही.  

 

सपुरहीरोंचे कॉडिटस र्ाचिू र्ाचिू त्यािे एक गोष्ट िात्र 

ििाशी िटकी आडण पटकी ठरर्ली होती ती म्हणजे या शक्तीबद्दल 

कुणालाही ि सािंगणे! ही शक्ती आपल्याला का डिळाली ह ेत्याला 

अजिू कळले िव्हते! ििंतर ििंतर त्यािे त्याच्यासोबत घित 

असलेल्या अदु्भत गोष्टींची उघि र्ाच्यता करणिं डकिं र्ा त्याबद्दल 

आश्चयव व्यक्त करणिं बिंद केलिं. घरच्यािंसाठी सडुिलचे रे्गळेपण 

म्हणजे फक्त त्याचे रिंगीत चिकदार िोळे आडण त्याला रात्रीच्या 

प्रकाशात थोिे जास्त डदसणे एर्ढेच होते. बाकी इतर काही त्यािंिा 

िाडहती िव्हते. त्या गोष्टी स्र्तिःपरुत्या ठेऊि त्यासिंदभावत आणखी 

सिंशोधि करायचिं त्यािे ठरर्लिं.  

 

दरम्याि त्याला खात्री झाली होती की, आपल्याला लोकािंच्या 

िोटयात जवे्हा डिगेडटव्ह गोष्टी सरुू असतात तेव्हा त्या ओळखता 

येतात म्हणिू िग त्यािंिा सकारात्िकतेिध्ये बदलण्यासाठी त्यािे 
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त्याबद्दल डर्डर्ध पसु्तके र्ाचायला सरुुर्ात केली. आता अडिल 

िेकॅडिकल इिंडजडियररिंगला होता तर सडुिल अकरार्ी सायन्सला 

गेला. दरम्याि त्यािे आपला डचत्रकलेचा छिंद कायि ठेर्ला! 

गॅलरीत डपिंजऱ्यात असलेल्या पोपटाला तो अधिू िधिू आपल्या 

ििातील गोष्टी अभ्यास करता करता सािंगायचा. अडिलचे कॉलेज 

दरू असल्यािे प्रर्ासात खपू रे्ळ जाणार होता म्हणिू त्यािे िुिंबईतच 

िाटुिंग्याला हॉस्टेलिध्ये राहण्याच्या डिणवय घेतला. िलुािंकिे िीट 

लि दतेा यारे् म्हणिू स्रे्च्छेिे आतापयिंत हाऊसर्ाईफ असलेल्या 

राधािे आता िोंडबर्लीतच एका लायब्ररीत पाटव टाईि जॉब 

स्र्ीकारला होता. धणुी, भािंिी, बाजार र्गैरेसाठी रखिा होतीच.  

^^^  
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3. सुगार्ा 

 

सडुिल जीआयजी सायन्स ज्यडुिअर कॉलेजिध्ये डशकत 

होता. लोकल बसिे तो घराजर्ळील एका स्टॉपपासिू कॉलेजपयिंत 

जायचा. बाहरे र्ार्रतािंिा शटयतो तो गॉगल लार्ायचा आडण 

आजही त्यािे लार्ला होताच. अधिूिधिू आपली डचत्रकलेची 

आर्ि तो जपत होताच. सडुिल म्हणजे डर्ज्ञाि आडण कला यािंचा 

अिोखा सिंगि होता! 

 

आठर्ि्यातिू एक दोि रे्ळा ठाणे येथे "ररिसव रेव्हरन्स" 

िार्ाच्या सायन्स लायब्ररी आडण स्टिी रूििध्ये तो बरेचदा 

अभ्यास आडण डर्ज्ञािातील अिेक आर्िीच्या डर्षयािंर्र ररसचव 

करायला जायचा. त्याच्या बॅगिध्ये भरपरू कागदिं, डर्डर्धरिंगी पेि, 

पेडन्सल, स्केच पेि आडण र्ह्या असायच्या. त्यािे ररसचव आडण 

िेव्हलपिेंट िेत्रात कररयर करायचे आडण सायिंटीस्ट बिायचे असे 

ििाशी ठरर्ले होते. त्याचा ईिेल सदु्धा 

sscientist.ssunil@gmail.com असाच होता. ज्यादाचा एक 

एस (S) टाकार्ा लागला कारण एका एस सडहत आयिी उपलब्ध 

िव्हती. लायब्ररीतच तो अधिू िधिू काही डचते्र काढत बसायचा. 
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त्याची काही डचत्रे फँटसी प्रकारातील तर काही र्ैज्ञाडिक 

असायची. आता इिंटरिेट आल्यािे त्याला ररसचवसाठी चािंगले 

िाध्यि डिळाले होते.  

 

आज सटु्टी होती आडण ही सिंधी साधिू तो ठाण्याला जायला 

डिघाला. डतथे त्याचे काही डित्र सदु्धा होते. त्यािंिाही भेटायचा बेत 

होता. िोंडबर्ली प्लॅटफॉिवर्र आल्यार्र डतकीट काढूि लोकल 

येण्याची र्ाट पाहू लागला. िेहिीप्रिाणे बऱ्याच लोकािंच्या 

िोटयार्र त्याला किी जास्त तीव्रतेचे लाल र्लय अथर्ा र्तुवळ 

डदसायला लागले. ह े त्याच्यासाठी िेहिीचिं होतिं. त्यािे कुठेतरी 

र्ाचलिं होतिं की ििषु्य कायि काहीतरी डर्चार करतच असतो. 

काही डर्चार जाणिू बजुिू तर काही िकळत येतात! बरेचदा अिेक 

डर्चार काहीच कािाचे िसतात, डिरुपयोगी असतात. पण तरीही 

ते डर्िाकारण आपल्या ििात येतच राहतात. त्यापकैी बरेच 

िकारात्िक असतात पण ििंतर ते आपण प्रयत्िािंिी िष्ट करू शकतो. 

प्रॉब्लेि तवे्हा होतो जवे्हा िकारात्िक डर्चारािंची तीव्रता र्ाढत 

जाते आडण आपण त्यािंिा डियिंडत्रत करण्याऐर्जी तेच आपल्याला 

डियिंडत्रत करायला लागतात!! 

 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

36 

 

लोकल टे्रि यायला रे्ळ होता म्हणिू तो र्तविािपत्रात चेहरा 

खपुसिू बसला. बाजलूा बेंचर्र यडुिफॉिव घातलेला एक शाळकरी 

िलुगा दप्तर िािंिीर्र घऊेि बसला आडण स्िाटवफोिर्र काहीतरी 

करत बसला. सहज लि गेल्यार्र सडुिलला त्याच्या िोटयार्र 

साध ेछोटे लाल र्तुवळ डदसले. 

 

"असेल एखाद ेहोिर्कव चे टेंशि त्याला डकिं र्ा गेििध्ये लेव्हल 

डजिंकेल की िाही याचे टेन्शि आले असेल!" असे म्हणिू सडुिल 

पनु्हा पेपर र्ाच ूलागला. 

 

त्याच दरम्याि तीि चार खािंब सोिूि आिोशाला एका बेंचर्र 

डक्रकेटची असते तशी उन्हाची टोपी घातलेला आडण तोंिाला 

पािंढरा रुिाल बािंधलेला आडण गॉगल घातलेला िाणसू खािंबाच्या 

आिूि सडुिलकिे िोळे रोखिू बघत होता.  

 

काही र्ेळािे, "सीएसटी जाणारी स्लो लोकल थोि्याच 

र्ेळात येत आह"े, अशी घोषणा झाली आडण सडुिल बेंचर्रूि 

उठूि उभा राहीला. आडण त्याला अचािक स ु ss स ु ss असा 

आर्ाज आला तसे त्यािे बाजलूा पाडहले तर त्या शाळेतल्या 
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िलुाच्या िोटयार्ारचे लाल र्तुवळ डस्थर छोटे ि डदसता प्रचिंि िोठे 

प्रखर ज्र्ाळािंसारखे डदसायला लागले होते आडण त्या िलुाच्या 

चेहऱ्यार्र प्रचिंि डिराशा, डर्षाद आडण डखन्िता डदसायला 

लागली. चेहऱ्यार्र घािाचे थेंब जिा झालेले डदसत होते. प्रचिंि 

रे्गािे काहीतरी िोठा डिणवय घेऊि पटकि काहीतरी चकुीची डक्रया 

करण्याआधी (जी स्र्तिःसाठी िाहीतर इतरािंसाठी डर्घातक आडण 

डर्िाशक ठरू शकेल) िाणसू जसा प्रचिंि अस्र्स्थ होतो, तसा 

त्याचा चेहरा झालेला होता! 

 

टोपी, रूिाल आडण गॉगलर्ाला िाणसू अचािक उठूि 

सडुिलकिे येऊ लागला तवे्हाच, "तो शाळकरी िलुगा िेिका रेल्रे् 

स्थािकात लोकल येत होती त्या डदशेिे जाईलच आडण रुळािंर्र 

लोकलखाली उिी िारेलच!" असे सडुिलला िणाधावत प्रकषाविे 

र्ाटले कारण त्या िलुाच्या िोटयार्रचे र्तुवळ अडतशय प्रखर झालिं 

होतिं आडण सडुिलचा तो अिंदाज अडतशय खरा ठरला. 

 

तो शाळकरी िलुगा आत्िहत्येसाठी रुळािंकिे रे्गािे जायला 

लागला आडण सडुिल चपळाईिे पळत जाऊि त्याच्या सिोर 

जाऊि उभा राडहला आडण त्याला टे्रिच्या उलट्या डदशेिे 
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प्लॅटफॉिवर्र जोरात फेकले. काही लोकािंच्या ह ेलिात आलिं आडण 

लोक डतकिे धार्ले आडण सडुिलच्या धािसाचे कौतकु करू 

लागले. फेकला गेल्यािे तो शाळकरी िलुगा भािंबार्ला, त्याचा 

स्िाटवफोि फेकला जाऊि तकुिे झाले आडण थोिा रे्ळ त्याची शदु्ध 

हरपली. या सगळ्या प्रकारािळेु सडुिलच्या िागार्र असणारा तो 

गॉगलर्ाला िाणसू काय घितिंय ते बघत बघत  हळूहळू फूटोव्हर 

डब्रजर्र चढला आडण काही र्ेळ डब्रजर्र उभा राहूि कठि्याला 

टेकूि खाली काय चाललिं आह ेते बघ ूलागला. 

 

बरेच जण डतथे आले आडण म्हण ूलागले, "ह ेकाय बघार्िं 

लागतिंय? ददुरै्ी आह ेह ेसगळिं! ज्या पोरािंिा अजिू जीर्ि म्हणजे 

काय ह ेिीटसिं कळलिं िसतिं ती पोरिं आपलिं जीर्ि कोर्ळ्या र्यात 

सिंपर्ायला का तयार होतात? का जीर्ार्र उदार होतात?" 

 

एक दोि जण त्या िलुाला दटार्िू डर्चारू लागले, "काय रे? 

घर कुठिंय तझुिं? शाळेतिू पळूि आलास? शाळेत सरािंिी िारलिं? की 

काही चोरी केली? डकतर्ीत आहसे? परीिेत फेल झालास? की 

कोर्ळ्या र्यात पे्रि केलिंस? की िोबाईल व्हीडिओ गेम्सच्या 

िादात आयषु्य सिंपार्तोय? ड्रग्ज घेतोस?" 
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तो उत्तरे दणे्याच्या ििडस्थतीत िव्हता. तेर्ढ्यात पोलीस डतथे 

आल,े त्यािंिी सडुिलचे आभार िािले आडण त्यािंचे सोपस्कार पणूव 

करूि त्यािंिी गदीला पढेु जायला सािंगीतले. गदीतील एकािे 

सडुिलचा दरू पिलेला गॉगल सडुिलला आणिू डदला आडण 

सडुिलिे र्ेळ ि दिर्ता तो घातला. आपल्यातील शक्तीचा र्ापर 

एका जीर्ाचे प्राण र्ाचर्ण्यासाठी झाला याचा आििंद सडुिलला 

झाला असला तरीही या घिलेल्या घटिेिळेु आडण त्याच्या 

कारणिीिािंसा करण्यात डर्चार करत बसल्यािे त्याला बराच रे्ळ 

खपू अस्र्स्थ र्ाटले.  

 

ती लोकल डिघिू गेली होती. पढुची लोकल येईपयिंत त्याि े

थोिासा चहा डपला िग त्याला तरतरी आली आडण िग पनु्हा तो 

र्तविािपत्र र्ाचत बसला. यादरम्याि डब्रजर्रूि तो गॉगलर्ाला 

िाणसू परत खाली उतरला आडण सडुिलचे पणूव डिरीिण करायला 

लागला. सडुिलचा गॉगल डिघाला होता तवे्हा त्याचे चिकदार 

रिंगीत िोळे त्या टोपीर्ाल्या िाणसाच्या िजरेतिू सटुले िव्हते. 

सडुिल ििंतर आलेल्या एका लोकलिध्ये ज्या िब्यात चढला त्याच 

िब्यात टोपीर्ाला िाणसूसदु्धा चढला, अथावत सडुिलच्या िकळत! 
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सडुिलला डदसणार िाही अशा पद्धतीिे तो त्याच्या िागे उभा 

राडहला अचािक सडुिलला काहीतरी आर्ाज ऐकू आले. सडुिलिे 

िागे पाडहले पण गॉगलिधिू तो िाणसू िेिका सडुिलकिे लि 

ठेर्िू होता की िाही ह ेठरर्णिं िशु्कील झालिं आडण त्याचा चेहरा 

सधु्दा डदसत िव्हता कारण त्यािे तोंिाला पािंढरिं फिकिं  बािंधलिं होतिं, 

टोपी पण घातली होती पण त्याच्या िोटयाभोर्ती लाल र्तुवळ 

डदसले म्हणिू सडुिलला सिंशय आलाच! िग सडुिलिे त्याच्या 

ठाण्याच्या डित्राला फोि केला आडण िोंडबर्ली स्टेशिर्र 

घिलेली घटिा थोिटयात सािंडगतली तसेच ठाण्याला यायला 

त्यािळेु उशीर होतोय असे त्यािंिी सािंडगतले! 

 

सडुिलचे फोिर्रचे बोलणे ऐकूि तो िाणसू गदीिळेु थोिा 

सडुिलपासिू दरू पढेु सरकला कारण अजिू ठाणे यायला रे्ळ होता. 

आता तो िाणसू सडुिलपासूि बराच दरू होता पण लि ठेऊि होता 

ह ेसडुिलला जाणर्ले.  

 

कळर्ा स्टेशि आल्यार्र सर्वजण पाण्याच्या धबधब्यासारख े

प्लॅटफॉिवर्र उतरले आडण आता लोकल डिघणार तेर्ढ्यात 
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सडुिलिे कळर्ा स्टेशिर्र त्या िाणसाला बेसार्ध ठेऊि उिी 

िारली. लोकल बरेच अिंतर पढेु आल्यार्र त्या िाणसाला सडुिल 

गदीत कुठेही िसल्याची जाणीर् झाली. 

 

कळव्याहूि िग पढुच्या लोकलिे तो ठाण्याला आला. 

सिंध्याकाळी घरी आल्याििंतर घिलेले काहीच त्यािे घरी कुणालाच 

सािंडगतले िाही. टीव्हीर्र फक्त एर्ढीच बातिी आली होती की 

प्रसिंगार्धाि राखिू एका कॉलेजच्या िलुािे शाळकरी िलुाला 

आत्िहत्या करण्यापासिू रोखले.  

 

तो डर्चार करू लागला, "तो पाठलाग करणारा कोण असले? 

जो कुणी असेल तो कधीतरी पनु्हा सिोर आला तर? येईलच! 

आला तर येऊ द!े त्याला घाबरूि घरात तर िी बस ूशकत िाही! 

पण िाझ्या शक्तीिळेु िला त्या िाणसापासिू सार्ध होता आले!" 

 

िकारात्िक घटिा घिण्याआधीच र्ातार्रणातील 

िकारात्िक ऊजाव आपण डिटेटट करू शकतो आडण त्या घटिा 

घिण्यापासिू थािंबर्सूदु्धा शकतो म्हणिू त्यािे स्र्तिःचे िािकरण 

"डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह" असे केले!  
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र्ा, शाबास सडुिल राघर् साहसबदेु्ध, तिुचा आता DN 

झालाय!  

 

पण थािंब DN डित्रा! हरखिू जाऊ िकोस!  

 

उद्या इतर कॉडिटसिधल्या सपुरडहरोंसारखे दहुरेी आयषु्य 

जगार्े लागले तर? त्यासाठी तयारी आह ेका?  

^^^  
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4. ती तदसली 

 

शहरातील एका चकचकीत रस्त्यार्रूि पाठीर्रूि सॅक 

लटकर्िू गॉगल घातलेला सडुिल चालला होता. बाजलूा 

डर्डर्धरिंगी छत्रींच्या खाली अिेकजण डसि कािवस ् डर्कत होते, 

डर्डर्ध खाद्यपदाथव डर्कत होते! तप्त ऊि पिलिं होतिं. घाि यते 

होता. रस्त्यार्रूि चालतािा प्रखर उन्हािळेु रस्त्यार्रूि प्रकाश 

परार्डतवत होऊि तो िोळे डदपर्त होता. त्याििंतर सडुिलला 

अचािक एका डठकाणी आल्यार्र कसलीतरी र्ेगळीच जाणीर् 

झाली जण ूकाही अिंगात काहीतरी सिंचारले आडण बघता बघता 

त्या रस्त्यातिू िािंबरी रिंग रे्गळा झाला आडण आकाशात उिू 

लागला.  

 

त्याकिे आश्चयाविे सडुिल बघतो ि बघतो तोच त्या 

डसिकािवर्ाल्या दकुािातल्या छत्रीिधिू सगळे रिंग बाहरे पिूि उिू 

लागले. व्होिाफोिचा लाल आडण आयडियाचा डपर्ळा दोन्ही रिंग 

एकत्र हातात हात घालिू र्र उिाले आडण िाररिंगी झाले. िािंबर 

आडण छत्रीतले सगळे रिंग एकत्र होत आडण रे्गळे होत उित गोल 

डफरत पढेु रे्गािे जात होते, जण ूकाही अत्यिंत आििंदी असलेल्या 
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अिेक िैडत्रणी गोल करुि फुगि्या खेळत र्तुवळाच्या िध्यार्र 

यऊेि एकिेकािंत डिसळत आहते आडण पनु्हा लयीत पररघाकिे 

जात आहते.  

 

त्या रिंगािंिधिू एक पसुटशी स्त्री चेहरेाकृती अधिूिधिू प्रकट 

होत होती आडण िििोहक हसिू सडुिलला खणुार्िू डतच्या िाग े

बोलार्त होती आडण तो भारार्ल्यासारखा त्या रिंगसिहूाच्या िाग े

िागे पळू लागला. त्यात झािािंच्या पािािंचा डहरर्ा, खोिािंचा 

तपडकरी, बाजचू्या गािवििधल्या फुलािंचे, फुलपाखरािंचे रिंग 

डिसळत गेले. ती स्त्री आकृती आता स्पष्ट झाली. ती अधािंतरी 

तरिंगत होती आडण सिंपणूव िग्ि होती. तीचे स्त्रीत्र् दशवर्णारे अर्यर् 

उठार्दार होते आडण एकूणच शरीर अडतशय आकषवक होते. जण ू

काही ती पथृ्र्ीर्रची िसिू एखादी अप्सराच होती! डतचे सिंपणूव 

शरीर रिंगािीच बिलेले होते. अर्तीभोर्ती रिंगािंचे आकषवक र्लय 

गुिंिाळूि ती आता हरे्त डस्थर झाली. िात्र डतचा रिंग प्रत्येक िणी 

बदलत होता. कधी कधी ती सिंपणूव रिंगहीि पारदशवक पाण्यासारखी 

तर कधी स्फडटकासारखी शभु्र तर कधी काळोखासारखी 

डदसायची. आता आजबूाजचू्या जगात फक्त रिंग आडण केर्ळ रिंगच 

डदसत होते. त्या रिंगािंच्या जगात डतची आकृती ठळकपणे उठूि 
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डदसत होती आडण त्यात सडुिल आडण ती स्त्री जण ूकाही तरिंगत 

होते.  

 

"क कोण त?ू", घाबरत सडुिलिे डर्चारले. 

 

"घाबरु िकोस. िी तझुी िैत्रीण आह!े िी आह ेरिंगडिती. िला 

सगळे रिंग पे्रिािे रिंगधाररणी म्हणतात. िला रिंडगिी म्हटलिं तरी 

चालेल!", ती सुिंदर स्त्री िोहकपणे हसत म्हणाली. 

"रिंगडिती? रिंगधाररणी? रिंडगिी? म्ह... म्हणजे? िेिकी कोण 

आहसे त?ू", अजिूही सडुिलला भीतीिे घाि येत होता. 

 

"िी रिंगाचा जीर् आह,े आत्िा आह!े  जसे लािंबी, रुिं दी, खोली, 

गरुुत्र्ाकषवण आडण काळ र्गैरे या डिती (िायिेंशि) आहते तसेच 

िी रिंग डिती - िायिेंशि ऑफ कलसव", ती म्हणाली.  

 

"म्हणजे? िला सिजलिं िाही!", सडुिल गािंगरूि गलेा. 

बार्चळला. 
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"सािंगते, िीट लि दऊेि ऐक! एखाद्या डिजीर् र्स्तलूा 

र्षाविरु्षे त्याच डस्थतीत ठेर्ले तर जित्र् येते!  म्हणजे डकत्यके 

र्षे डस्थर असलेली डिजीर् र्स्तू एखाद्या सजीर्ािे हलर्ण्याचा 

प्रयत्ि केला तर ती डिजीर् र्स्त ूएखाद्या सजीर्ासारखी हलायला 

प्रचिंि आिंतररक डर्रोध करते, जागची हलत िाही. याचप्रिाणे डफरत े

जित्र् प्राप्त झालेली डफरती र्स्त ूथािंबण्यास ििापासिू िकार दते!े 

म्हणजे डिजीर् र्स्तिूध्येपण डर्डशष्ट पररडस्थतीत एक प्रकारचा 

जीर् डििावण होतो असे म्हटल्यास हरकत िाही!" 

 

"असे खरिंच असते? आडण सिजा ह ेखरे िािलेच, तर त्याचिं 

काय? त्याचा तझु्याशी डकिं र्ा िाझ्याशी काय सिंबिंध आह?े" 

 

"याचा सिंबिंध िाझ्याशी आह े आडण िाझा सिंबिंध तझु्याशी 

आह,े तझु्यात असलेल्या डर्डशष्ट शक्तींशी आह.े कसिं ते सािंगते! 

सिंपणूव सषृ्टीतील जे काही एकूण रिंग आहते त्या रिंगािंचे डर्डशष्ट सजीर् 

डकिं र्ा डिजीर् र्स्तूिंशी एक सिंबिंध डकिं र्ा िाते डििावण झालेले असते. 

उदाहरणाथव झािािंच्या पािािंचा आडण डहरव्या रिंगाचा एकिेकािंशी 

सिंबिंध! कारण र्षाविरु्षे पािािंच्या डहरव्या रिंगािळेु जित्र् तयार 

होऊि डहरव्या रिंगाचा एक जीर् तयार होतो आडण तो झािाशी 
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सलग्ि होतो. तसेच सर्व रिंगजीर्ािंचे एकिेकािंशी सदु्धा एक िात े

तयार झालेले असते. एखादा डिजीर् डकिं र्ा सजीर् आडण त्यािंचा 

रिंग यािंचा एकिेकािंशी तसेच सर्व रिंग यािंचा एकडत्रतपणे एक जीर् 

डििावण होतो. डकिं र्ा सिज की एक िि तयार होते आडण त्या सर्व 

रिंग ििािंची िी धाररणी आडण डियिंत्रक आह.े त्या सर्व रिंगािंचा 

एकजीर् झालेला िी जीर् आह.े सगळे रिंग िाझे ऐकतात. िी जशी 

जीर् असलेली डिती आह ेतसेच लािंबी, रुिं दी, खोली, गरुुत्र्ाकषवण 

आडण रे्ळ र्गैरे या डितींिासदु्धा स्र्तिःचा जीर् असतो. जगात 

काही फक्त एर्ढ्याच डिती िाहीत, खपू आहते पण अजिू 

िािर्ाला त्याचे आकलि झाले िाही!" 

 

सडुिल श्वास रोखिू ह ेसगळे ऐकत होता.  

 

रिंडगिी पढेु म्हणाली, "आता पढुचे ऐक. तलुा जन्िापासिू 

रिंगािंशी सिंबिंडधत एक डर्डशष्ट शक्ती डिळालेली आहे त्यापैकी 

एकाची तलुा कल्पिा आह.े ती म्हणजे तलुा लोकािंच्या ििातील 

डिगेडटव्ह डर्चार लाल रिंगािंच्या र्लयाच्या स्र्रूपात डदसतात 

आडण ते लोक जर तझु्या दृष्टीआि पण जर्ळपास असले तर त्या 

िकारात्िकतेचा एक प्रकारचा ध्र्डि ऐकू येतो आडण आता 
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लर्करच त्या िकारात्िक शक्तींचा तलुा डर्डशष्ट र्ास पण येणार! 

पण इतर र्ासािंपासिू ते र्ास रे्गळे ओळखता येणार!" 

 

आता सडुिलला उलगिा झाला की त्याला प्रत्यके 

व्यक्तीिधील िकारात्िक डर्चार लाल रिंगाच्या स्र्रूपात 

िोटयाभोर्ती डदसतात, आर्ाज ऐकू येतात त्याचे हचे कारण डकिं र्ा 

हीच शक्ती आह!े आडण िाणसेच िाही तर प्राण्यािंच्या िोटयातील 

िकारात्िक लहरी सदु्धा आपल्याला डदसतात, जसा तो 

प्राडणसिंग्रहालयातील डसिंह!  

 

रिंडगिी सािंगतच होती, "दसुरी आणखी एक रै्डशष््टयपणूव गोष्ट 

जी तझु्यात आह ेपण तलुा त्याची सिंपणूव कल्पिा िाही!" 

 

सडुिल डर्चार करू लागला, "इतरािंिा डजथे रात्री अस्पष्ट डदसत े

डतथे आपल्याला िात्र स्पष्ट डदसते याच्याशी सिंबिंडधत ती दसुरी 

शक्ती असणार!" 

 

आता सडुिलचे िि अधीर झाले ते ही रिंडगिी पढेु काय सािंगत े

ते ऐकण्यासाठी! 
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डतिे पढेु सािंडगतले, "तलुा लहािपणापासिू सषृ्टीतले सगळे रिंग 

ह े डिगेडटव्ह डदसतात म्हणजे कॅिेरातली डफल्ि असते डकिं र्ा 

डचत्रपटात फ्लॅशबॅक दाखर्तािा डिगेडटव्ह िध्ये दाखर्तात तसे!" 

 

"पण िला ह े कधी जाणर्ले िाही! कृपया िीट सिजार्िू 

सािंग!" 

 

"तलुा कधी जाणर्ले िाही कारण त ूकधी पॉझीडटव्ह सषृ्टी 

पडहलीच िाही. म्हणजे असे की प्रत्येक रिंगाचा एक डिगडेटव्ह रिंग 

असतो जसे काळ्याचा पािंढरा, डहरव्याचा लाल, डपर्ळ्याचा 

जािंभळा, िाररिंगीचा डिळा याप्रिाणे! आडण कोणतेही दोि डर्रूद्ध 

रिंग डिटस केले तर करिा डकिं र्ा ग्रे रिंग बितो ह े तलुा िाडहती 

असेलच!" 

 

"हो िाडहती आह!े" 

 

"व्हरेी गिु, आता ऐक! तलुा रात्री काळ्या आकाशाचा काळा 

रिंग हा पािंढरा डदसतो त्यािळेु तलुा उजेि आहे असे र्ाटते त्यािळेु 
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रात्री तलुा िीट डदसते त्यािािािे डदर्सा तलुा अस्पष्ट डदसते कारण 

तलुा प्रत्येक रिंग हा डिगेडटव्ह डदसतो. बालपणापासिूच जो रिंग तलुा 

डहरर्ा डदसतो तो खरेतर लाल रिंग आहे पण त ूशाळेत डशकला 

आहसे की तो लाल रिंग आह.े म्हणजे ज्या रिंगाला त ूलाल म्हणतोस 

तो खरोखर लालच आह ेपण तो तलुा डदसतो िात्र डहरर्ा!" 

 

"आलिं लिात, म्हणजे रात्री आकाश काळिं असतिं पण ते िला 

डदसतिं पािंढरिं पण िी त्याला काळिंच म्हणतो आडण िी सगळे रिंग 

तसेच डशकलो आह ेम्हणिू इतरािंशी बोलतािा गोंधळ होत िाही, 

िाझा आडण इतरािंचाही!" 

 

"बरोबर! आडण तलुा प्रत्येक डठकाणी असलेला छोटा उजिे 

सदु्धा िडल्टप्लाय होऊि डदसतो म्हणजे जास्त गणुीत होऊि प्रखर 

होऊि डदसतो जो इतरािंिा त्यािािािे किी प्रखर डदसतो. याच 

कारणािळेु डदर्सासदु्धा डदसायला तलुा अिचण येत िाही आडण 

रात्री तर िाहीच िाही. अथावत रात्री र्स्तूिंर्रूि परार्तीत होणारा 

जोही प्रकाश तझु्या िोळ्यािंपयिंत पोहोचतो त्याचा डिगेडटव्ह रिंग 

तलुा डदसेल. पण सिंपणूव काळोख असला तर त्याऐर्जी तलुा सिंपणूव 

पािंढरा रिंग डदसेल. पण अिंधारातील र्स्त ूव्यक्ती तोपयिंत डदसणार 
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िाहीत जोपयिंत त्यािंचेर्र थोिासा प्रकाश पिूि तो परार्तीत होणार 

िाही. पण अडतशय सकू्ष्ि प्रकाश सदु्धा िडल्टप्लाय होऊि तलुा 

डदसत असल्यािे तलुा त्याही पररडस्थतीत डदसेलच. आडण 

िकारात्िकतेचे लाल र्लय िात्र तलुा चोर्ीस तास डदसेलच, रात्र 

असो की डदर्स! अथावत ही शक्ती कायवरत असेल तवे्हा!" 

 

"ही शक्ती कायवरत असेल तेव्हा? म्हणजे? या शक्तीला 

थािंबर्ता सदु्धा येईल?!" 

 

"होय!  थािंबर्ता येईल. गरज िसेल तेव्हा! पण एक लिात 

ठेर्! तलुा डिळालेले र्रदाि कुणाला सािंग ू िकोस. जेव्हा तलुा 

खात्री पटेल की तझु्या र्रदािाचा उपयोग चािंगल्या कािासाठी 

होणार आह ेतेव्हाच त्या व्यक्तीला ते सािंग. तलुा िाहीतच आहे की 

प्रत्येक डर्शेष शक्तीबरोबर एक जबाबदारी पण येते त्यािळेु ही 

शक्ती र्ापरतािा प्रत्यके रे्ळेस आपल्या सदस्डद्वरे्कबदु्धीला 

स्िरूि प्रश्न डर्चार! जर काही रे्ळेस काही प्रश्नािंची उत्तरे िाही 

डिळाली तर िाझी आठर्ण काढ, िी येईि! िी तलुा आता यापढेु 

भेटत राहणारच आह.े रे्ळोरे्ळी तलुा िागवदशवि िी करणारच आहे 

आडण आणखी काही रिंगािंशी सिंबिंडधत िर्ीि शक्ती दणेारच आह.े 
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या शक्तीचा उपयोग जगािध्ये चािंगल्या बदलािंसाठी कर! आता िी 

तलुा एक र्स्त ू दतेे ज्याद्वारे या शक्तीला डिष्प्रभ डकिं र्ा कायवरत 

करता येईल! " 

 

ह ेसगळे ऐकूि सडुिल ििंत्रिगु्ध झाला होता. त्याला बराच रे्ळ 

काही बोलणे सचुलेच िाही फक्त आर्िंढे डगळत होता. डतिे 

सािंडगतलेले त्यािे अिभुर्लेले होतेच पण ते स्पष्ट शब्दािंत आता 

त्याला सिजत होते. आता ती रिंडगिी स्फडटकासारखी पारदशवक 

झाली. आजबूाजचूे जग पण स्फडटकासारखे  पारदशवक झाले. जण ू

काही सर्वत्र एक अदृश्य काच असिू त्यात काचेिे बिलेले दोघजेण 

तरिंगत आहते! डतच्या हातात आता एक छोटे चिकणारे एक 

सप्तकोिी आकाराचे स्फडटक होते. डतिे ते सडुिलला डदले. 

 

"ह े स्फडटक िीट सािंभाळ! हरर् ू िकोस. कुणाला दाखर् ू

िकोस. यापढेुसदु्धा तझुा सषृ्टीतील प्रत्येक िकारात्िक गोष्टींशी 

सिंबिंध येतच रहाणार आह ेम्हणजे त्या त ूडिटेटट करू शकशील, 

ओळख ूशकशील आडण त्यार्र िात करण्याचे उपाय तलुा शोधारे् 

लागतील! तलुा ह े स्फडटक शररराला स्पशव होणार िाही अशा 

पद्धतीिे कायि स्र्तिःजर्ळच ठेर्ार् ेलागेल. जवे्हा शक्तींचा र्ापर 
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करायचा असेल तेव्हा या स्फडटकाचा शररराला एकदा स्पशव कर 

म्हणजे शक्ती कायवरत होतील आडण पनु्हा स्पशव केल्यास शक्ती 

काि करायच्या थािंबतील!  म्हणजे जेव्हा तलुा या शक्तींची गरज 

िसेल तेव्हा िकोसे रिंग, ध्र्डि आडण र्ास टाळता येईल! आडण 

िाझी आठर्ण काढूि याला त ूहात लार्ला की िी हजर होईि!" 

 

आडण आता तो पनु्हा त्या चकचकीत रस्त्यार्र चालत होता. 

अगदी िणभरात ह ेआपल्यासोबत िेिके काय घिले ह े त्याला 

सिजत िव्हते परिंत ुसर्व त्याला आठर्त होते आडण डर्शेष म्हणज े

ते रिंडगिीिे डदलेले स्फडटक त्याच्या हातात होते.  

 

त्यािे ििंतर इिंटरिेटर्र शोधल्यार्र त्याला अशी िाडहती 

डिळाली की िाणसािंच्या ििातील िकारात्िक डर्चारािंतिू डर्डशष्ट 

डकरण बाहरे पितात. ते तीव्र झाले की एक डर्डशष्ट रिंग तयार होतो, 

ती डकरणे िािर्ी िितेच्या िोळ्यािंिा डदस ूशकत िाहीत तसेच त्या 

डकरणािंतिू एक ऑडिओ डिटरे्न्सी तयार होते. तीचा अर्ाज 

िािर्ाच्या ऐकण्याच्या िितेच्या पलीकिे असतो म्हणजे 

30KHz च्याही र्र!! काही प्राण्यािंत ते डकरण बघण्याची ििता 

आडण ते आर्ाज ऐकण्याची ििता असते पण तशीच ििता 
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आपल्याकिे आह ेह ेर्ाचिू सडुिलच्या अिंगार्र शहारे आले आडण 

रिंगडिती म्हणल्याप्रिाणे त्याचा डर्डशष्ट प्रकारचा र्ास सदु्धा िला 

येईल?  

 

रिंगडिती रस्त्यार्र ज्या डठकाणी िला भेटली डकिं र्ा भेटल्याचा 

आभास झाला ते डठकाण म्हणजे दोि तीि डकिं र्ा जास्त िायिेंशि 

डकिं र्ा डिती एकत्र भेटण्याचे डठकाण तर िसेल िा? कारण तो जेव्हा 

रिंगािंच्या डितीत गेला तवे्हा काळ ही डिती िात्र थािंबली होती.  

 

तो डर्चार करू लागला, "सगळ्या डितींचे एकिेकािंशी काय 

ररलेशि असेल? त्यािंचा एखादा फॉम्युवला बिर्ता येईल का? इतर 

अिेक अज्ञात डितींपकैी सकारात्िकता आडण िकारात्िकता 

यासदु्धा डिती असतील का? त्या दोन्ही डितींिापण एक जीर् 

असेल का? पिंचेंडद्रयािंच्या पण पाच डिती असतील का? रिंगडिती 

सारखा सषृ्टीतल्या प्रत्यकेच डितीला जीर् असेल का? कारण 

आतापयिंत िकारात्िकता, रिंग, प्रकाश, ध्र्डि, र्ास या डितींचा 

िाझ्याशी सिंबिंध आलाय!" 

 

त्याला आठर्ले की एकदा त्यािे घरी सहज प्रयोग म्हणिू 

उिंदीर िारण्यासाठी बिर्लेले अल्ट्रासॉडिक िशीि सरुू केले होत े
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तेव्हा त्याला कािठळ्या बसर्णारा आर्ाज यऊेि असह्य झाल्याि े

त्या िशीिच्या र्ाटेला तो पनु्हा गेला िाही.  

 

ििंतर त्यािे डर्डर्ध ज्ञात डितींबद्दल िाडहती डिळर्ली आडण 

अज्ञात डितींबद्दल सिंशोधि सरुु केले. घरी कुणालाच याबद्दल त्यािे 

काहीही सािंडगतले िाही.  

 

स्फडटकाला स्पशव केल्यार्र त्याला सगळे रिंग जे आतापयिंत 

डिगेडटव्ह डदसत होते ते त्यािंच्या िळू स्र्रूपात डदसायला लागले. 

जग अडतशय रे्गळिं डदस ू लागलिं. लोकािंच्या िोटयार्रचे लाल 

र्लय डदसणिं बिंद झालिं. िोळ्यािंिी आतापयिंत डदसलेलिं ह े सारिं 

अचािक रे्गळ्या रिंगात डदस ू लागल्यार्र त्याला डर्डचत्र र्ाटू 

लागलिं. ते सहि ि होऊि त्याला चटकर यायला लागले. िग परत 

त्यािे स्फडटकाला स्पशव केला. िग काही डदर्सािंिी या सगळ्याची 

सर्य झाल्यार्र तो सार्रला. ह ेसगळे प्रयोग त्यािे आई र्िील 

भाऊ रखिा यापैकी कुणीही घरी िसतािंिा करुि बडघतले.  

फक्त गॅलरीतिू एकटा पोपट हे सगळे बघत रहायचा. 

आजकाल त्या पोपटाला अधिू िधिू गॅलरीत येऊि घोंगार्णाऱ्या 

एका डहरव्या-लाल भुिंग्याचा िाद लागला होता. तो पोपट 
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अधिूिधिू ििू आला तर सडुिलशी चािंगला बोलायचा. अगदी 

पणूव र्ाटये िाणसािंसारखे बोल ूशकणारा तो अिोखा पोपट होता. 

 

"अरे डफडिटस, काय रे सारखा त्या भुिंग्याशी खळेत 

असतोस?" 

 

"अरे, हा भुिंगा िा रे्गळाच आह.े चोचीत धरूि त्याला 

चािंगला पकिूि खायचा बेत आह ेपण हातीच येत िाही तो! इकिे 

येऊि बघ कसा करतो, कसा डदसतो!" 

 

सडुिल त्याला डिळालेल्या स्फडटक आडण रिंडगिीच्या 

आलेल्या अिभुर्ात हरखिू गेलेला होता. त्याला सध्या पोपटपिंची 

करायला रे्ळ िव्हता. ििंतर एका डित्राच्या घि्याळाच्या शॉपिध्य े

जाऊि त्यािे एक घि्याळ घेतले आडण घि्याळाच्या काचेच्या 

आत तो स्फडटक बसर्िू घेतला. िायलर्रचा काच उघि बिंद 

करता येत होता. हरे् तेव्हा िायलचा काच उघिायचा आडण 

त्यातील त्या स्फडटकाला बोटािे स्पशव करायचा म्हणजे त्याची 

शक्ती तो र्ापरायला तयार!  

^^^  
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5. सायन्स फेतस्िव्हल 

 

काही र्षावििंतर -  

बािंद्रा येथे प्रचिंि िोठा जागडतक सायन्स फेडस्टव्हल सरुु झाला 

होता. आठ डदर्सािंसाठी तो चालणार होता. प्रत्येक दशेािंतिू 

डिर्िक तरुण जगासाठी आडण िािर्जातीसाठी उपयकु्त ठरतील 

असे आपापले िर्िर्ीि सायन्स प्रयोग येथे घऊेि आले होते. 

काहींिी आपापल्या प्रयोगािंचे पेटिंट घेतले होते.  

 

त्यात सडुजत लहािे म्हणिू एक खेिेगार्ातिू आलेला 

बडुद्धिाि डर्द्याथी होता. अडित बिे या त्याच्या िार्सभार्ाकिे 

र्रळीला तो डशकत होता. सडुजतिे असे काही उपकरणिं बिर्ले 

होते की अजिूपयिंत ते कोणालाही साध्य झालेले िव्हते.  

 

केर्ळ एक रुपया खचव करूि हरे्पासिू अडतशदु्ध एक डलटर 

डपण्याचे पाणी बिर्णे आडण दहा रुपये खचव करूि हरे्पासिू एक 

डलटर पेट्रोल बिर्णे त्या उपकरणािंद्वारे शटय होते. त्यािळेु इिंधिाची 

प्रचिंि बचत होणार होती. ह ेकसे साध्य झाले याचा फॉिुवला अजिू 

त्यािे इतर कुणालाही सािंडगतलेला िव्हता. त्यािे एकट्यािे हा 
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प्रयोग केला होता. प्रयोगाबद्दलची सिंपणूव िाडहती त्यािे लॅपटॉप 

िध्ये आडण गगुल ड्राईव्हर्र ठेर्ली होती आडण त्याचा पासर्िव 

फक्त त्यालाच िाडहती होता.  

 

किेकोट बिंदोबस्तात काही डशिकािंसह एका व्हिॅिध्ये ह े

उपकरण येथे त्यािंिी आणले होते. इिंधि िेत्रात ही िोठी क्रािंती 

होणार होती. ह ेिॉिेल रोज रात्री एका अज्ञात स्थळी िेऊि पनु्हा 

सकाळी सायन्स फेडस्टव्हलिध्ये आणायचे असे ठरले होते कारण 

स्र्स्तात इिंधि डिडिवती हा एक आिंतरराष्ट्रीय सिंरे्दिशील डर्षय 

होता. फेडस्टव्हल बघायला येणाऱ्या लोकािंिधिू कुणी स्पॉन्सर 

डिळाले तर हा प्रयोग जागडतक पातळीर्र राबर्िू सर्ािंचे भले 

होईल अशी अपेिा होती. सडुजत आडण काही डहतडचिंतक डशिक 

यािंिी भारत सरकारकिे सदु्धा याबद्दल प्रयत्ि करायचे ठरर्ले होते.  

 

सायन्स फेडस्टव्हलच्या प्ररे्शद्वाराजर्ळ एिंट्रीसाठी आडण 

डतडकट डखिकीर्र प्रचिंि रािंग होती. डतडकटाच्या रािंगेिध्ये पािंढरा 

रुिाल, गॉगल आडण डक्रकेटची उन्हाची टोपी घातलेला िाणसू पढेु 

सरकत होता. त्याच रािंगेत सायली प्रथिे ही िलुगी आडण डतच े

कुटुिंब ह ेसगळे ििंबर लार्िू उभे होते आडण पाडकिं ग एररयािध्ये दरू 
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एका गािीजर्ळ आणखी एक जण सिंशयास्पदररत्या एक 

इलेटट्रॉडिक उपकरण हातात घेऊि डफरत होता. डसटयरुरटी गािवस 

आडण पोलीस यािंच्या िजरेपासिू बचार् करूि आपला कायवभाग 

साधण्यासाठी त्याला बरीचशी कसरत करार्ी लागत होती. 

 

सायलीचा भाऊ सडुित म्हणाला, "अहो पप्पा, डतथे डलडहले 

आह ेकी आतिध्ये कॅिेरा अलाउि िाही आह ेआडण िोबाईल बिंद 

करायला सािंडगतले आह!े" 

 

पप्पा म्हणाले, "अरे हरकत िाही सडुित! आपल्यासोबत 

सायली असल्यार्र िग कॅिरेाचे काय काि?" 

 

असे म्हणिू दोघािंिी एकिेकािंिा टाळी डदली आडण 

सायलीसदु्धा त्यार्र ििापासिू हसली. 

 

त्यार्र िम्िी म्हणाली, "अरे तमु्हा दोघिं बाप बेटे डिळूि उगाच 

सायलीला त्रास दते असता. प्रत्येक गोष्टीसाठी डतच्यार्रच 

अर्लिंबिू राहायची सर्य लागली तमु्हाला. पण तिुच्या िेंदचूी 

ििता त्यािे घटते आह ेह ेलिात ठेर्ा!" 
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सायलीच्या िजरेतिू एक डर्डचत्र डदसणारा भुिंगा सटुला िाही. 

तो बराच र्ेळ डतच्या आसपास घोंगार्त होता आडण िग 

प्ररे्शद्वारातिू तो आतिध्ये गेला. रािंग पढेु सरकत होती. अिेक 

डजज्ञास ू डर्द्याथी, डर्ज्ञािडिष्ठ व्यक्ती हे सगळे रािंगेत उभे होते. 

सर्ािंिा उत्सकुता होती आत िध्ये कोणकोणते रै्ज्ञाडिक शोध, 

उपकरणे बघायला डिळणार याची!  

 

आत िध्ये भव्य हॉल होता. त्यात एकूण पन्िासच्या र्र 

सेटशि होते. चार रोबोट पहारेकरी आळीपाळीिे प्रत्यके 

सेटशििध्ये डफरत होते, सर्ािंिा र्ेलकि करत डफरत होते. 

पयावर्रण, इिंधि, अर्काश डर्ज्ञाि आडण सिंशोधि (स्पेस सायन्स), 

डिफेन्स सायन्स (सिंरिण डर्ज्ञाि), इलेटट्रॉडिटस, इिस्टु्रिेंटेशि, 

िेकॅडिकल, बायोलॉजी, बायो फ्यएुल (जैर् इिंधि), बायो 

िायव्हडसवटी (जैर् डर्डर्धता), केडिस्ट्री, डफडजटस, र्गैरे अस े

डर्डर्ध डर्भाग होते. तो भुिंगा प्रत्येक सेटशि िध्ये घोंगार्त जाऊि 

थािंबत होता आडण पढेु सरकत होता. जण ूकाही इतर िाणसािंसारख े

त्यालाही प्रत्येक प्रयोगाबद्दल जाणिू घ्यायचे होते! 

* * * 
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सडुिल आता इन्फॉिेशि टेटिॉलॉजी आडण सायबर 

डसटयरुरटी (ITCS) या शाखेत इिंडजडिअररिंग करत होता आडण 

शेर्टच्या र्षावला होता तसेच अडिलला एका किं पिीत जॉब 

डिळाला होता. सडुिलला ते स्फडटकर्ाले घि्याळ सािंभाळूि 

ठेर्ायला फार त्रास व्हायचा. िोळ्यात तेल घालिू ते घि्याळ 

त्याला इतर कोणाच्या हाती जाऊ िये ह ेबघार्े लागत होते.  

 

याच दरम्याि सडुिल साहसबदेु्धची िध्य प्रदशेात डदलेली 

आत्या सिुि डहचे डिस्टर रणडजत बहादरू यािंची िुिंबईत दादर येथे 

सपु्रीटेंिन्ट ऑफ पोलीस (एस पी) म्हणिू िकुतीच बदली झाली 

होती. म्हणिू सर्वजण दादरला त्यािंिा भेटायला गेले होते. त्यािंच े

पोलीस स्टेशि आडण घर दादर पररसरातच होते.  

 

सडुिलला पोलीस डिपाटविेंटबद्दल खपू कुतहूल होते. 

डर्ज्ञािाच्या डर्डर्ध उपकरणािंच्या िदतीिे पोलीस डिपाटविेंटला 

गनु्हगेारािंिा पकिण्यासाठी कशा प्रकारे िदत होऊ शकेल याबद्दल 

सडुिल बराच रे्ळ रणडजत यािंचेशी चचाव करत होता. या डर्षयार्र 

दोघािंिा सारखाच इिंटरेस्ट होता. सध्या ते ऑफ ि्यटुी होते आडण 

आता साध्या रे्शात होते. सडुिलला त्यािंच्या पोलीस डिपाटविेंटच े
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काि जर्ळूि बघायचे होते म्हणिू रणडजत आडण सडुिल हे दोघ े

पोलीस स्टेशििध्ये जाणार होते, अडिल त्याच्या कॉलेजिध्य े

आडण राधा राघर् लोकलि े घरी जाणार होते आडण त्याप्रिाणे 

झाले.  

 

आता दादर स्टेशिर्र सडुिल आडण रणडजत ह ेदोघेच होते. 

डतथिू िग रे्ळ डिळाल्यास आज सायन्स फेडस्टव्हलला जाण्याचा 

सडुिलचा डर्चार होता. सडुिलिे हाताला ते घि्याळ बािंधलेले होते. 

त्यािे स्फडटकाला स्पशव केला डकिं र्ा िाही केला तरीही त्याचे िोळे 

िात्र इतरािंिा तसेच रिंगीत डदसायचे. त्यािळेु तो गॉगल घालायचाच. 

सध्या त्याच्या शक्ती कायवरत (ऍडटटव्ह) िव्हत्या कारण स्फडटक 

काचेत झाकलेला होता. शरीराला स्पशव िव्हता. पण आता पोडलस 

डिपाटविेंटला जायचे तर डर्डर्ध गनु्हगेार डदसतील तेव्हा डिरीिण 

आडण अभ्यास म्हणिू शक्ती कायवरत केलेली बरी म्हणिू त्यािे 

िायल उघिूि स्फडटकाला बोटािे स्पशव केला. अचािक 

सडुिलसाठी सषृ्टी डिगेडटव्ह झाली. ते दोघे आता रेल्रे् स्टेशििधिू 

बाहरे डिघण्यासाठी फुटओव्हर डब्रजर्रूि चालत होते. रणडजत 

साध्या रे्षात होते पण त्यािंच्याजर्ळ ररव्हॉल्व्हर होतीच. 
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"तिुचिं काि काय असतिं िेिकिं  िािा?" 

 

"कायदा सवु्यर्स्था कायि राखणिं, शटयतो गनु्हचे ि होऊ दणेिं 

आडण डर्डर्ध डठकाणी पोडलसािंची व्यर्स्था करणिं!" 

 

"गनु्हा होऊ ि दणेिं? ते कसिं?" 

 

'त्यासाठी आम्हाला गनु्हगेार जसे डर्चार करतात तसा डर्चार 

करार्ा लागतो, खरे तर पोलीस हा िािसोपचारतज्ज्ञ सदु्धा असार्ा 

लागतो असे िाझे ित आह.े व्यक्तींची आडण सिहूाची िािडसकता 

पोडलसािंिा ओळखता आली पाडहजे! चेहरेा एखाद्या व्यक्तीबद्दल 

बरिंच काही सािंगिू जातो, ििातले डर्चार चेहऱ्यार्र उिटतात 

म्हणिू आम्हाला गनु्हा टाळण्यासाठी फेस ररिींगपण जिलिं 

पाडहजे." 

 

"आडण सिजा गनु्हा घिलाच तर?" 
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"घिलाच तर? घितोच. काही गनु्ह ेटाळता येतात, ह ेिटकी 

आडण गनु्हा घिलाच तर गनु्हगेाराला पकिणिं ह ेआिच्यासिोर 

िोठिं आव्हाि असतिं!" 

 

फुटओव्हर डब्रजर्रच्या गदीत दोघािंच्या थोििं पढेु जाि काळा 

कोट घातलेला एक िाणसू जि डदसणारी बॅग घऊेि इतरािंपेिा 

लगबगीिे चालत होता असे सडुिलला डदसले आडण त्याच्या 

िोटयाभोर्ती प्रचिंि आग ओकत तळपणारे अडस्थर लाल र्तुवळ 

डदसले.  

 

"आडण सिजा गनु्हा घित असतािंिा पोलीस त्या डठकाणी 

योगायोगािे उपडस्थत असले तर?", सडुिलिे सचूकपणे डर्चारले. 

 

रणडजत हसिू म्हणाले, "म्हणजे"? 

 

सडुिल म्हणाला,  "म्हणजे असे की, तो बघा तो काळा कोट 

र्ाला िाणसू! तो िला जरा गिबि र्ाटतोय िािा! त्याचा चेहरा 

तर िी पाडहला िाही पण त्याच्या बॉिी लँग्रे्ज र्रूि िला तसिं 

र्ाटतिंय", सडुिल घाईत बोलिू गेला पण ते त्या िाणसाला ऐकू 
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गेले!  त्यािळेु तो दचकूि अचािक पळू लागला. सडुिल रणडजत 

यािंिा असे तर सािंगणार िव्हता की त्याला त्या िाणसाच्या 

िोटयाभोर्ती लाल र्तुवळ डदसले म्हणिू त्याला सिंशय आला!  

 

त्यािळेु डखशातील लपर्लेलिं ररव्हॉल्व्हर चपळाईिे काढूि 

रणडजत त्याच्या िागे पळू लागले आडण ओरिले, "ए, थािंब, का 

पळतोयस? बॅगेत काय आह?े थािंब िाहीतर गोळी घालीि!" 

 

रणडजतच्या िागे सडुिल पळू लागला. तेर्ढ्या भागात 

हलकल्लोळ िाजला. लोक घाबरूि सैरारै्रा पळू लागले. त्या 

कोटर्ाल्या िाणसािे थोि्या रे्ळाकरता िागे पाडहले. त्यािे 

चेहऱ्यार्र प्रदषूणडर्रोधी काळा िास्क असतो तसा िास्क 

घातलेला होता. फुटओव्हर डब्रजर्रूि इतरािंिा हातािे दरू करत 

खाली गदीत पायऱ्या उतरू लागला. दोि चार जण धिपित खाली 

पिले तर रणडजतिी त्यािंिा आधी उचलिू उभे केले. सडुिल 

डब्रजर्रच एके डठकाणी बाजलूा थािंबला.  

 

रणडजत यािंिी अत्यिंत रे्गािे दोिचार लोकािंच्या खािंद्यार्र दाब 

दऊेि उिी िारूि त्या िाणसाच्या पायाला जोराचा धटका डदला 
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आडण गदी बाजलूा झाल्यािे ररकाम्या झालेल्या पायऱ्यािंर्रूि 

धिपिूि खाली पिला. रणडजत यािंिी त्याला पटकि उठूि पळू ि 

दतेा त्याच्या िािंिीर्र उजर्ा पाय दिुिूि गिुघ्यािे जबरदस्त दाब 

डदला आडण त्याचे हाि कािकि िोिलिं.  

 

तो कोटर्ाला पालथा पिला होता आडण त्याचा िािंिीर्र पाय 

दऊेि त्याच्या कािाला उजव्या हातािे रणडजत यािंिी ररव्हॉल्व्हर 

टेकर्ली आडण त्याचा िास्क ओढूि बाहरे काढला. आतापयिंत 

पाडहलेल्या गनु्हगेारािंपैकी हा र्ाटत िव्हता. बॅग ओपि केल्यार्र 

त्यात आधी कधीही ि पाडहलेली स्टेिगिसारखी डदसणारी िर्ीि 

प्रकारची शस्त्रे होती. 

 

"कुठे घेऊि जात होतास शस्त्रे बोल लर्कर?", बराच र्ेळ 

कािफटात िारूि सदु्धा तो बोलला िाही. 

 

"तलुा पोलीस स्टेशििध्ये जाऊि बोलतिं करतो!" 

 

दरम्याि एक लोकल प्लॅटफॉिवर्र धिाित यऊेि थािंबली. 

आसपास बघ्यािंची गदी जिली. काहीजण िोबाईलर्र शडूटिंग 
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करायला लागले. सडुिलपण तोपयिंत पायऱ्या उतरत डतथे आलेला 

होता.  

"ए, चला आपापल्या कािाला लागा आडण ह ेकाय करताय? 

शडूटिंग करू िका. आजकाल काय काहीही घिलिं तरीही त्याची 

िोबाईलर्र शडूटिंग करायची सर्य लागलीय सगळ्यािंिा!" 

 

रणडजत यािंिी फोि करूि इतर पोडलसािंिा बोलार्िू घतेले  

आडण त्या िास्कर्ाल्याच्या िसुटया बािंधिू त्याला आडण 

सडुिललासदु्धा प्रत्यिदशी परुार्ा म्हणिू सोबत पोलीस स्टेशििध्ये 

स्पेशल व्हिॅिध्ये घेऊि गेले.  

 

पोलीस स्टेशििध्ये डकत्यके गनु्हगेारािंच्या िोटयाभोर्ती 

प्रचिंि प्रखर जळतिं अधवर्तुवळ त्याला डदसलिं.  

 

जगात प्रचिंि प्रिाणात िकारात्िकता भरली आह े ते या 

डिडित्तािे त्याला कळत होतिं. 

^^^  
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6. पुलार्िचा घात 

 

आता रात्र झाली होती. र्ािंद्र ेर्रळी सी-डलिंक डब्रज जर्ळच 

सिदु्रात एक जहाज होते. ते म्हणजे एक तरिंगते हॉटेल होते. "ओशि 

र्ाईि िायडििंग" लग्झरी फ्लोडटिंग हॉटेल! जहाजार्र काही भागािंत 

िाच गाणे सरुू होते. एक सुिंदर स्त्री सिंगीताच्या तालार्र िादक 

हालचाल करत बेली िान्स  करत उपडस्थत ििंिळींिा घायाळ करत 

होती. धडिक लोक या जहाजार्र सेडलब्रेशि आडण एन्जॉय 

करण्यासाठी आलेले होते.  

 

र्ािंद्र े र्रळी सी-डलिंक डब्रजच्या बरोबर खालच्या बाजलूा 

असलेल्या सिदु्राच्या पाण्यातिू पाच काळे डर्िंच ू पाणी झटकत 

झरवकि र्र उिाले आडण पुलाच्या खािंबािंर्रूि सरपटत जाऊि र्र 

सरकायला लागले. ििंतर ते पलुाच्या खालच्या बाजलूा उलटे 

होऊि डचकटले आडण हळूहळू र्र सरकू लागले. सरकत सरकत त े

पलुाच्या र्रच्या बाजलूा गलेे.  

 

सडुजत लहािे याची व्हिॅ रे्गािे त्या पलुार्रूि प्रर्ास करत 

होती आडण िागे दोि कार थोि्या अिंतरािे येत होत्या. व्हिॅिध्य े
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िागच्या बाजलूा सडुजत आडण अडित त्या उपकरणािंच्या जर्ळ 

बसले होते. पढेु ड्रायव्हर जर्ळ अडितचे र्िील होते तर िागच्या 

त्या दोि कारिध्ये डशिक ििंिळी होती.  

 

ते पाचही डर्िंच ूआता रस्त्यार्र आले. पैकी एक डर्िंच ूखपू 

िोठा होता. ते सर्व खरे डर्िंच ू िव्हते. टणक धातिेू बिर्लेले 

रोबोडटक डर्िंच ू होते. सडुजतची व्हिॅ त्यािंच्या जर्ळ येताच 

गािीखालच्या रस्त्यार्रूि ते व्हिॅच्या खालच्या बाजिेू उलट 

डचकटले. िोठा र्गळता इतर चारही डर्िंच ू आपापल्या िािंग्यािंिी 

गािीचा खालचा टणक भाग कोरूि डचरू लागले तेव्हा डठणग्या 

उिू लागल्या. त्यािंच्या प्रयत्िातिू गािीला खाली िोठे डछद्र पिले. 

ह ेव्हिॅच्या खालच्या बाजलूा घित होते आडण इतटया रे्गािे घित 

होते की व्हिॅ आडण कारिधल्या कुणालाही ते सिजलेच िाही.  

 

पाचर्ा डर्िंच ूिीटोिेटर होता. गािीखाली आधीच लार्लेल्या 

स्फोटक पदाथावला त्यािे कायवरत केले आडण िणाधावत गािीत 

प्रचिंि स्फोट होऊि ती पलुार्र दोिशे फूट र्र हरे्त उिाली. व्हिॅ 

हरे्त उलटीपालटी होत असल्यािे व्हिॅच्या खालच्या बाजलूा 

डर्िंचूिंिी पिलेल्या िोठ्या भगदािातिू सडुजतिे बिर्लेले उपकरण 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

70 

 

डिघिू तेही हरे्त उिाले आडण प्रचिंि रे्गािे खाली पाण्यात जाऊि 

पिले. व्हिॅ उलटीपालटी होत होत पलुार्रच्या रस्त्यार्र िागच्या 

दोन्ही कारर्र रे्गािे आदळली. प्रचिंि आर्ाज झाला. दोन्ही कारिी 

पेट घेतला. ज्र्ाळा आडण धरुाचे लोट डदस ूलागले. ती व्हिॅ डतथिू 

पनु्हा रस्त्यार्र आदळूि हरे्त उिाली आडण स्र्त:भोर्ती गरगर 

डफरत  खाली सिदु्रात पाण्याकिे जाऊ लागली. िागच्या दोन्ही 

कार आणखी िागच्या गाि्यािंर्र आदळल्या. पलुार्र एकच 

हलकल्लोळ िाजला.  

 

िागे असलेल्या गाि्या एकिेकािंर्र आदळू लागल्या. लोक 

जखिी झाले. काचा फुटल्या आडण काचेचे तकुिे हाता पायािंत 

आडण चेहऱ्यात, िोळ्यािंत जाऊ लागले. स्फोटाची तीव्रता एर्ढी 

प्रचिंि होती की व्हिॅ आडण दोन्ही कारिधल्या सगळ्या लोकािंचा 

जळता कोळसा होऊि तेही हरे्त उिाले. व्हिॅ पाण्याकिे खाली 

सिदु्रात येऊ लागली आडण पाण्यात पिली. िाणसािंची जळलेली 

शरीरिं पाण्यात पिली, काही रस्त्यािंर्र पिली. ते पाचही डर्िंच ूत्या 

स्फोटात तकुिे तकुिे होऊि इकिे डतकिे डर्खरुले गेले.  
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"ओशि र्ाईि िायडििंग" लग्झरी फ्लोडटिंग हॉटेल िधील लोक 

आ र्ासिू पलुार्र जे काही घित होते ते बघत होते. काहींिी त े

िोबाईल कॅिेरात शटू करायला सरुुर्ात केली. त्या जहाज 

हॉटेलिधील एका रूििधल्या एका काचचे्या डखिकीतिू एक 

िाणसू बायिॅटयलुरिे हे सर्व बघत होता आडण त्याच्या चेहऱ्यार्र 

आििंद झळकत होता.  

 

बऱ्याच रे्ळाििंतर बािंद्रा यथेे लकी चािव हॉटेलिध्ये व्हजे 

ििंचरुरयि राईस र्र तार् िारत असतािंिा एका िाणसािे गॉ िंगल 

आडण डक्रकेटची टोपी िोटयार्रच ठेर्ली होती पण तोंिार्रचा  

पािंढरा रुिाल काढूि बाजलूा ठेर्ला होता. हॉटेलिधल्या टीव्हीर्र 

"आज की दडुिया" न्यजू चॅिेलर्र पलुार्र झालेल्या बॉम्बस्फोटची 

बातिी दाखर्त होते. हडेलकॉप्टरद्वारे पलुार्र राष्ट्रीय सरुिा दलाच े

जर्ाि उतरले होते र् तेथे िदतकायव सरुु झाले होते. पाण्यातिू के्रििे 

गािी र्र काढण्यात यश आले पण गािीतले ते उपकरण सापिले 

िाही.  

सडुजत, अडित, अडितचे र्िील आडण सर्व डशिक यािंचा 

ितृ्य ूझाला होता. पे्रतिं पाण्यातिू बाहरे काढण्यात येऊि ओळख 

पटर्ली जात होती. रस्त्यार्रील पिलेल्या पे्रतािंची दखेील ओळख 

पटर्ली जात होती. डर्शेष राष्ट्रीय सरुिा तपास यिंत्रणा म्हणज े
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सिडसया (SNSIA) च्या िुिंबई शाखेचे हिे जयर्िंत जसकर तथेे 

हजर झाले होते.  

 

या सगळ्या बातम्या बघिू त्या टोपीर्ाल्या िाणसाला 

जेर्णच गेले िाही. जेर्ण अधवर्ट टाकूि जेर्णाचे सिंपणूव डबल दऊेि 

लगबगीिे हॉटेल बाहरे येऊि त्यािे आपल्या िोबाईलर्रूि 

कुणालातरी एक फोि केला. दोि रे्ळा फोि उचलला गलेा िाही. 

डतसऱ्या प्रयत्िात उचलला गेला.  

 

या घटिेििंतर सडुजतच्या गार्ार्र शोककळा पसरली. 

सडुजतची आई धाय िोकलिू रिू लागली. अडितच्या घरी 

शोकाकुल र्ातार्रण तयार झालिं. या घटिेत डशिकािंचाही प्राण 

गेला असल्यािे शाळेतल्या सगळ्यािंिा धटका बसला.  

 

सडुिलिे कुटुिंबासह उडशरा रात्री ही बातिी घरी टीव्हीर्र 

पडहली. त्याला आश्चयावचा धटका बसला आडण प्राण 

गिार्लेल्यािंबद्दल द:ुख झाले. उद्या त्याला सायन्स फेडस्टव्हल 

बघायचा होता पण आता तो रद्द करण्यात आला होता. सिंबिंडधत 

डठकाणािंचे सगळीकिचे सीसीटीव्ही फुटेज िागर्ण्यात आले. 
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सायन्स फेडस्टव्हलिधल्या उरलेल्या सर्व सहभागी डर्द्याथी आडण 

इतर शास्त्रज्ञािंिा किेकोट सरुिेत घरी पोचर्ण्यात आले. काहींिा 

चौकशी करूि सोिले तर काहींिा ताब्यात घेण्यात आले. राजकीय 

आरोप प्रत्यारोपािंच्या फैरी सरुु झाल्या. न्यजू चॅिेलर्ाले सरुिा 

यिंत्रणािंिा, फेडस्टव्हल आयोजकािंिा  धारेर्र धरत होते. पोडलसािंिा 

प्रश्न डर्चारत होते.  

 

रात्री बराच रे्ळ सडुिल रणडजत सोबत आलेल्या 

अिभुर्ाबद्दल आडण एकूणच घिलेल्या बॉम्बस्फोटाबद्दल डर्चार 

करत राडहला. या दोन्ही घटिािंचे काही किेटशि आह ेका याचाही 

त्यािंिी खल करूि पडहला पण अजिू काही डिष्कषव काढता येणार 

िव्हता कारण तसे परुारे् िव्हते!  

^^^ 
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7. एक नर्ी सुरुर्ात 

 

त्या डदर्शी रणडजत यािंच्या चाणाि पोडलसी बदु्धीतिू आडण 

िजरेतिू रेल्रे् प्लॅटफॉिवर्रचा काहीही ठोस सिंदभव िसतािंिा 

अचािक गनु्हगेाराला ओळखण्याचे सडुिलचे अजब कसब सटुले 

िाही आडण त्यातिू डर्डर्ध प्रश्न डििावण झाले.   

 

प्रश्नािंचा भिीिार सडुिलर्र त्याच डदर्शी पोलीस स्टेशििध्य े

झाला होता. तसे आधीही रणडजत यािंच्या कािार्र सडुिलच्या 

रिंगीत िोळ्यािंबद्दल आलेच होते. रिंडगिीच्या सािंगण्यािसुार योग्य 

रे्ळी योग्य व्यक्तीला सडुिलिे त्याच्या अिंगी असलेल्या शक्तीबद्दल 

सािंगण्यास हरकत िव्हती आडण िग जास्त आढेरे्ढे ि घेता रणडजत 

यािंिा सडुिलिे त्याच्या अिंगी असलेल्या शक्तीबद्दल सािंडगतले. 

सर्वप्रथि त्यािंचा डर्श्वास बसला िाही पण लगेच पोलीस 

स्टेशििध्ये त्यािंिी सडुिलची परीिा घेतली. कारण त्यािंची परीिा 

सडुिलिे पास केल्यास सडुिलची डक्रडििल डिटेटटर म्हणिू 

चािंगलीच िदत होणार होती आडण त्यािे डिढावर्लेल्या आडण गनु्हा 

कबलु ि करणाऱ्या गनु्हगेारािंकिूि गनु्हा कबलू करूि घेणिं सोपिं 

होऊ शकणार होतिं.  
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एका व्यक्तीिे एका िडहलेर्र बलात्कार करूि त्याििंतर डतचा 

जाळूि डिघृवण खिू केल्याच्या आरोपार्रूि अटकेत असलेल्या 

चार सिंशडयत गनु्हगेारािंिा सडुिलसिोर उभे केले गेले. अजिू 

चौघािंर्र थिव डिग्रीचा र्ापर झालेला िव्हता. डतथे हजर असलेल्या 

पोलीस डिपाटविेंटिधील कुणालाही सडुिलच्या शक्तीबद्दल ि 

सािंगता सहजपणे त्या चौघािंच्या सिोर इतरािंच्या िकळत सडुिलला 

आणले गेले. चौघेही त्यािंचा गनु्हा कबलू करत िव्हते.  

 

चौघािंपैकी डतसऱ्या क्रिािंकाचा गनु्हगेार ज्याच्या 

िोटयाभोर्ती प्रचिंि लाल भळभळते र्तुवळ सडुिलला डदसले 

त्याबद्दल त्यािे खणुेिे हाताच्या बोटािंिी रणडजतला तीि आकिा 

दाखर्ला आडण िग हसिू रणडजत यािंिी सडुिलला डतथिू बाजलूा 

जाण्यास सािंडगतले. आता सडुिलिे सािंडगतलेल्या त्या िाणसार्र 

इतर डतघािंच्या आधी थिव डिग्रीचा र्ापर करायला सरुुर्ात झाली 

आडण अथक प्रयत्िािंिी त्यािे गनु्हा कबलू केला. त्यािे तसा 

घटिाक्रि आडण परुारे्पण सािंडगतले, जे फक्त त्या गनु्हगेारालाच 

िाडहती होते आडण त्याद्वारे िग पोडलसािंिी भटकि केस उभी करूि 

त्याला जलद कोटावत फाशीच्या डशिेपयिंत पोचर्ले. त्याििंतर असे 

बरेच गनु्हगेार सडुिलिे ओळखले. त्याच्या आयषु्याची ही एक 
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िर्ीिच सरुुर्ात होती. एक कलाटणी दणेारी सरुुर्ात! आडण 

दोघािंिी ह ेसडुिलच्या घरी डकिं र्ा इतर कुणालाही सािंगायचे िाही 

असे ठरर्ले होते! 

 

जेव्हा खोटे बोललेले ओळखण्याचे िशीि म्हणजचे "लाय 

डिटेटटर" गनु्हगेारािंच्या शरीराला जोिले जाते तेव्हा बरेच रे्ळा 

त्यातिू खोटे ओळखणे शटय होत िाही कारण गनु्हगेारािंिा िाडहती 

असते की त्यािंचे खोटे बोलणे ह ेिशीि त्यािंच्या शरीराच्या आत 

खोटे बोलतािंिा होणाऱ्या बदलािंिळेु पकिते आडण िग काही 

कसलेले प्रडशडित गनु्हगेार खोटे बोलत असतािंिा जाणीर्परू्वक 

शरीरातील बदल डियिंडत्रत करूि बोललेले खोटे िशीििे ओळख ू

िये असा प्रयत्ि करू शकत होते आडण लाय डिटेटटर िशीिलाच 

खोटे ठरर्ण्यात यशस्र्ी होत होते.  

 

पण सिोर उभ्या असलेल्या सडुिलच्या अिंगी डिगेडटव्ह डर्चार 

ओळखण्याची अशी काही शक्ती आह े ह े गनु्हगेारािंिा िाडहतीच 

िसल्याि,े सडुिल सिोर िदु्दाि त्यािंच्या गनु्ह्यासिंदभावत काही 

ठराडर्क भार्िा भिकर्णारे प्रश्न डर्चारले की त्यािंच्या िकारात्िक 
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डर्चारािंचे इिंडजि िेंदतू सरुु व्हायचे आडण िग लगेच सडुिलला लाल 

र्तुवळ डदसायचे आडण तो गनु्हगेार ओळखला जायचा.  

 

अथावत बरेचदा गनु्ह्याशी सिंबिंडधत िसणारा इतर दसुरा प्रखर 

डिगेडटव्ह डर्चार सरुु असल्यािे जजिेंट चकुायचीसदु्धा!! आडण 

म्हणिू रणडजत काही िोळे झाकूि त्याच्या शक्तीर्र डर्श्वास ठेर्त 

िव्हते. तसेच अगदी प्रत्येकच रे्ळेस सडुिलर्र अर्लिंबिू राहण्याच े

रणडजत टाळत होते. येथ े दोघेजण सारासार डर्चार आडण 

सदस्डद्वरे्कबदु्धी र्ापरूि िागव काढायचे.   

 

पोलीस डिपाटविेंटच्या इतर किवचाऱ्यािंिा सडुिल हा फक्त एक 

खबरी तसेच पोडलसािंिा टेटिोलॉजीच्या सहाय्यािे आडण 

गनु्हगेारािंची र्णविार्रूि रे्गािे डचते्र काढूि गनु्हगेार पकिण्यास 

िदत करणारा एक जागरूक िागररक आडण त्यािंचा एक िातेर्ाईक 

म्हणिू िाडहती होता. सडुिलच्या आडण रणडजतच्या घरीसदु्धा 

थोि्याफार फरकािे हचे िाडहती होते.  

 

कॉलेज आडण अभ्यासातिू जसा रे्ळ डिळेल तसा गरजेिसुार 

सडुिल रणडजत सोबत असायचा. डिजीर् लाय डिटेटटर िशीि 
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असते तसे आता सडुिल खऱ्या अथाविे एक सजीर् डिगेडटव्ह 

डिटेटटर झाला होता!!  

 

सडुिलिे गेल्या दोि र्षावत पॉडझडटव्ह डथिंडकिं ग बद्दल अिेक 

पसु्तके र्ाचली होती. कॉलेज आडण इतर सािाडजक जीर्िात 

त्याला कुणीही डित्र, िातेर्ाईक ओळखीच्या व्यक्तीत किी जास्त 

तीव्रतचेे लाल र्तुवळ डदसायचे तेव्हा तो गरजेिसुार त्या व्यक्तीला 

प्रश्न डर्चारूि िग आलेल्या उत्तरािंच्या आधारे तो सकारात्िक 

डर्चारसरणी त्यािंच्या िोटयात पेरायचा. एक रे्गळ्या प्रकारची 

सिाजसेर्ा केल्याचा आििंद त्याला व्हायचा. 

 

पलुार्रच्या स्फोटाच्या घटिेचा तपास रणडजत यािंचकेिे 

िसला तरीही डर्शेष राष्ट्रीय सरुिा तपास यिंत्रणा सिडसया 

(SNSIA) च्या िुिंबई शाखलेा त्यािंिा िदत करार्ी लागत होती. 

अजिू त्या पलुार्रच्या घटिेबद्दल कुणीही पकिले गलेे िव्हते. 

तसेच त्याच डदर्शी सडुिलिळेु पकिला गेलेला तो बॅगिध्ये शस्त्रिं 

घेऊि जाणारा िाणसू आडण पलुार्रचा स्फोट यािंच्यात काही 

किेटशि आह ेडकिं र्ा िाही याबद्दल काही डिष्कषव डिघाला िव्हता 
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आडण त्या सडुिलिळेु पकिला गेलेल्या िाणसािे सािंडगतलेल्या 

दोि िार्ािंच्या आधारे तपास सरुु होता.  

 

पलुार्रच्या घटिेििंतर घटिास्थळी ज्या काही र्स्त ूसापिल्या 

त्यार्रूि काहीच सगुार्ा लागत िव्हता. पलुाच्या आसपासच्या 

पररसरात तसेच "जहाज हॉटेल" र्रील लोकािंची चौकशी केली 

गेली. त्यातिू फारसे डिष्पन्ि झाले िाही.  

 

स्फोटाचे डव्हिीओ शटुींग अिेक लोकािंिी िोबाईलर्र केले 

होते पण ते सगळे स्फोटाििंतरचे होते. हे सगळे रणडजत आडण 

सडुिल या दोघािंिाही िाडहती होते. अिंधाऱ्या रात्रीचे ते पाण्यातिू 

उिी िारूि पलुार्र येणारे रोबोडटक डर्िंच ूकुणाच्याच कॅिेरात कैद 

झाले िव्हते. घटिास्थळी त्या डर्िंचूिंचे तकुिे सापिले खरे पण 

त्यार्रूि कोणताच ठोस सगुार्ा लागत िव्हता कारण ते साधे 

धातचूे तकुिे होते. सडुिल आडण रणडजत ह े दोघे शटयतो 

सार्वजडिक डठकाणी उघि उघि भेटणे आडण अशा डर्षयािंर्र 

बोलणे टाळत असत.  
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पलुार्रच्या घटिेला अिेक िडहिे उलटूि गेले होते. हरे्पासिू 

पेट्रोल बिर्णारे यिंत्र िष्ट करण्यािागे कुणा कुणाचा हात आह े

याबद्दल अिेक तकव  डर्तकव  लढर्ले गेले पण अजिू त्याबद्दल 

कुणाही गनु्हगेारापयिंत पोहोचता आले िव्हते आडण कुणालाही 

अटक सदु्धा झालेली िव्हती. कुणी म्हणे ह े एक आिंतरराष्ट्रीय 

षि्यिंत्र आह.े पण सत्य अजिूही उघिकीस आले िव्हते.  

 

दरम्याि सडुिलिे पोलीस डिपाटविेंटसाठी स्र्स्तात डर्डर्ध 

इलेटट्रॉडिक उपकरणे बिर्लीत जी त्यािंिा गनु्हगेारािंचा शोध 

लार्ण्यास िदत करतील. जसे िल्टीपपवज डफिं गर डप्रिंट स्कॅिर, 

यडुटडलटी बेल्ट, फेस स्कॅिर सेव्हर र्गैरे. पोलीस हर्ालदारािंसाठी 

त्यािंच्या काठीत बसेल पण डदसणार िाही असे ऑडिओ आडण 

व्हीडिओ रेकॉडििंग डिव्हाईस बिर्िू डदले.  

 

एकदा रणडजत यािंिी सडुिलकिे एक प्रस्तार् ठेर्ला होता. 

सडुिलला लोकािंच्या िोटयातील ज्या डिटरे्न्सीच्या िकारात्िक 

लहरी डदसतात त्या लहरी एखाद े इलेटट्रॉडिक उपकरण बिर्िू 

त्याद्वारे सदु्धा डिटेटट करू शकतो का? म्हणजे सडुिलर्रचा ताण 
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किी होईल. खरे तर यािळेु सडुिलचे िहत्र् किी होणार होते पण 

सिाजाच्या भल्यासाठी त्यािे ते आव्हाि स्र्ीकारले.  

 

पोलीस डिपाटविेंटच्याच एका लॅब िध्ये त्यािे सलग आठ 

डदर्स तसे उपकरण बिर्ण्यासाठी िेहित घेतली. शेर्टी एक 

उपकरण बिर्ण्यात सडुिल यशस्र्ी झाला. लॅब िध्ये फक्त रणडजत 

यािंच्या उपडस्थतीत सडुिलिे ते उपकरण ऑि केले. त्याच्या डिस्प्ले 

िध्ये लाल डदर्ा बीप झाला िाही. िग उपकरण स्र्ीच ऑफ करूि 

ते गदीच्या डठकाणी दादर रेल्रे् डब्रज र्र गलेे. एका िोठ्या पेटीत त े

उपकरण त्यािंिी आणले. पेटी उघिूि ते उपकरण ऑि केले. 

िणाधावत त्याचा स्फोट झाला. त्या िजबतू पेटीचेही तकुिे झाले. 

या स्फोटािळेु घाबरूि पळापळ सरुू झाली तेव्हा रणडजत यािंिी 

सर्ािंिा ह ेएक िॉक डड्रल होते असे सािंगिू धीर डदला.  

 

 

लॅब िध्ये परतल्यार्र -  

"िला र्ाटते िािा, र्ातार्रणातली सगळीच डिगेडटव्हीटी ह े

िशीि एकत्र पकितिं. आडण त्याची एिजी पॉर्र या िशीिच्या 

कपॅडसटी पलीकिची आह.े िाझी गोष्ट र्ेगळी आहे, िला 
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व्यक्तीिसुार फक्त लाल र्तुवळ डदसते. डर्डशष्ट व्यक्तीर्र फोकस 

केल्यास तेर्ढ्याच व्यक्तीबद्दल लाल र्तुवळ, आर्ाज िला येतात, 

इतरािंकिे िी गरजेिसुार दलुवि करू शकतो!" 

 

"होय, तझु्याकिे डसलेडटटव्ह डिटेटशि आह.े आडण प्रत्येकच 

गोष्ट जी िाणसू करू शकतो ती यिंत्रािे करार्ी असा अट्टाहास 

िाणसािे करूच िये. तिुच्या भाषेत काय म्हणतात त्याला? 

आडटवडफशीयल इिंटेडलजन्स म्हणजे कृडत्रि बडुद्धित्ता! एके डदर्शी 

िािर्जातीला भारी पिेल त!े" 

 

सडुिलिे त्यािंच्या म्हणण्याला दजुोरा डदला.  

 

घरी परत यते असतािंिा त्याच्या चेहऱ्यार्र डस्ितहास्य होते. 

कारण खरे तर सडुिलकिे डसलेडटटव्ह डिगेडटव्हीटी ओळख ूशकेल 

असा फॉम्युवला होता ज्याद्वारे तो तसे उपकरण बिर् ूशकला असता 

पण तसे उपकरण गरज पिेल तरच तो बिर्णार होता. कारण आता 

जर तसे उपकरण बिले तर त्याची िटकल होऊि त्याचा दरुूपयोग 

होऊ शकला असता. त्यािळेु पढेु जाऊि तसे उपकरण बिर्ारे् 

लागलेच तर ते फक्त स्र्तिःसाठी सडुिल र्ापरणार होता डकिं र्ा 
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एखाद्या अडतशय डर्श्वास ू व्यक्तीला तो ते दणेार होता, अन्यथा 

िाही!  

 

दरम्याि सडुिलचे इिंडजडिअररिंग पणूव झाले. तो िीस्टींटशि 

डिळर्िू पास झाला. त्याला चािंगले 88 टटके िाकव  डिळाले. 

आयटी किं पिीत दोि तीि जॉब ऑफर पण आल्या पण त्यािे 

स्र्ीकारल्या िाहीत.  

^^^  
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8. स्मृतीबांधन 

 

काही र्षािंपरू्ी िुिंबईत एके डठकाणी -  

"त ूजेव्हा िला बाळ असतािा पडहल्यािंदा दधू पाजलिं होतिंस 

िा आई, ती डफडलिंग, ती गोि भार्िा, तो िायेचा स्पशव िी कधीही 

डर्सरू शकत िाही आई!", असिं 'सायली प्रथि'े जेव्हा सर्वप्रथि 

म्हणाली होती तेव्हा आईला प्रचिंि धटकाच बसला होता पण 

सायली डर्िोद करते आह,े आपली डफरकी घेते आह ेअसे र्ाटूि 

ती सार्रली आडण म्हणाली, "ए, काहीही काय? तलुा आठर्तिं 

इतटया लहािपणाचिं?" 

"अगिं हो आई, िला सगळिं जसिंच्या तसिं आठर्तिं, डपिंकी 

डस्र्यर! अगदी गळा शप्पथ!!" 

"काहीपण सािंगिू िला बिर् ूिकोस! डपिंकी डस्र्यर बोलिू िी 

इिंपे्रस होईल असिं तलुा र्ाटत असेल तर ते चकू आह!े" 

"अगिं आई िी तलुा अजिू एक उदाहरण सािंगते ते 

सािंडगतल्यार्र तझुा िटकी डर्श्वास बसेल. िी बाळ असतािा त ू

िला एकदा खेळर्त होतीस आडण हरे्त फेकूि पनु्हा झेलत होतीस 

आठर्तिं?" 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

85 

 

"त्यात काय डर्शेष प्रत्यकेच बाळाला तसिं आई-र्िील 

खेळर्तात!", चेहऱ्यार्रील अस्र्स्थता लपर्त आई म्हणाली. 

"अगिं आई िाझ बोलणिं िी पणूव केलिं िाही अजिू! पढुचिं ऐक! 

र्र फेकता फेकता िी तझु्या हातातिू एकदा सटकले होते, पण 

बाजचु्या िऊ बेिर्र पिले म्हणिू जास्त िला लागले िाही पण त ू

प्रचिंि घाबरली होतीस त्याििंतर िी डकतीतरी रे्ळ रित होते आडण 

तहुी िला छातीशी धरूि रित होतीस, पण अजिूही त ूही गोष्ट 

घरात कुणालाही सािंडगतली िाही, आठर्तिं?" 

आता िात्र आईचा आ र्ासला गेला. ह े तिंतोतिंत खरे होत े

कारण ही गोष्ट कुणालाच िाहीत िव्हती अगदी कोणालाही िाही! 

सायलीच्या र्डिलािंिा सदु्धा िाही!  

 

इतटया लहािपणीच्या गोष्टी हीला आठर्तात? पण आणखी 

िजा तर पढेु होती! 

"पटलिं िा आता? आडण त्यारे्ळेस दपुारचे 04:43 झाल े

होते!", असिं म्हणिू डतिे आईला टाळी डदली आडण हसू लागली 

पण आईचा चेहरा िात्र प्रचिंि आश्चयावच्या भार्िेतिू बाहरे डिघत 

िव्हता आडण टाळी घेतल्यार्र पण आईचा हात तसाच हरे्तच 

राडहला! 
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दपुारचे त्यारे्ळेस डकती र्ाजले होते ह ेजरी आईच्या लिात 

िव्हते तरी तेव्हा दपुार होती ह ेिात्र आईला आठर्त होते. 

त्याच दरम्याि ह े सिंभाषण सायलीचे बाबासदु्धा ऐकत होत े

कारण ते िकुतेच घरात आलेले होते पण दोघािंचे त्यािंच्याकिे लि 

िव्हते. त्यािंिाही खपू आश्चयव र्ाटले.  

िात्र ते खेळकर र्तृ्तीचे होत.े सायली काहीतरी उलट सलुट 

सािंगिू डतच्या भोळ्या आईला बिर्ते आह ेअसे त्यािंिा र्ाटले. 

हातातली बॅग बाजलूा ठेर्िू ते सोफ्यार्र बसले आडण त्यािंिी 

म्हटलिं, "अच्छा असिं आह े तर! िग िी आता तलुा काही तरी 

डर्चारतो की त ूिटकी सािंग हिं सायली!" 

"अहो पप्पा, डर्चारा तर खरिं!", र्डिलािंच्या अशा पाडर्त्र्याचा 

काहीएक पररणाि ि झालेली सायली म्हणाली! 

"बरिं सािंग त ूपाच र्षावची असतािा आपण तझु्यासाठी कोणतिं 

खेळणिं आणलिं होतिं जे लाल रिंगाचिं होतिं?" 

"िी 5 र्षव चार िडहन्याची असतािा सिंध्याकाळी सािेपाच 

र्ाजता तमु्ही िाझ्यासाठी एक लाल रिंगाची डपगीबँक आणली 

होती! िी त्या डपगीबँक िध्ये एकदा र्ाळू भरूि ठेर्ली होती 

आठर्तिं िा?" 
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आता आश्चयव व्यक्त करण्याची पाळी सायलीच्या र्डिलािंची 

होती पण त्यािंिी ते चेहऱ्यार्र जास्त ि दाखर्ता काहीतरी डर्चार 

केला आडण पनु्हा सायलीला डर्चारलिं, "सािंग बरिं तझुिं सायली ह े

िार् िी ठेर्लिं की िम्िीिे?" 

सायली सािंग ूलागली, "पप्पा सोप्पिंय ते, सािंगते की िी! त्या 

डदर्शी िी पाळण्यािध्ये लोळत खेळत पिले होते. चार-पाच 

डदर्सािंची होते िी! हात-पाय हलर्त होते. छताकिे बघत बसले 

होते. डफरणारा पिंखा िला खपूच आर्ित होता. त्यारे्ळेस छतार्र 

पिंख्याच्या बाजलूा एक बारीकसा कोळी लटकत होता. त्याला 

कोळी म्हणतात ह ेिला तेव्हा चार डदर्सािंची असतािा जरी िाहीत 

िव्हते तरी आता िोठी झाल्यार्र िला ते सिजले की तो कोळी 

होता. बरिं ते कोळ्याचिं सोिूि द्या कारण थोि्यारे्ळाििंतर तो फॅि 

िध्ये अिकूि िेला होता. ते असो!" 

िग सायली पढेु म्हणाली, "तर िी सािंगत होते की तमु्ही आडण 

िम्िी दोघािंिी बाजारातिू पप्पािंिी आणलेले '2000 िलुींची िार्'े 

ह ेपसु्तक र्ाचत होतात आडण तमु्ही दोघािंिी प्रत्यके िार् र्ाचिू 

बडघतलिं आडण त्यातले आईिे दहा आडण तमु्ही पिंधरा िार् 

डिर्िले. त्याडदर्शी तारीख होती 5 िाचव. र्ेळ होती रात्री 7:15 

pm. आडण िग आईिे एक आडण तमु्ही एक असे दोि िार् 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

88 

 

फायिल केले. आईिे जईुली आडण तमु्ही सायिा. आडण दोघे िार्िं 

एकत्र करूि तमु्ही िाझे िार् ठेर्ले सायली!" 

पप्पािंिा आडण िम्िीला दोघािंिाही चटकर येऊि खाली 

पिण्याचे बाकी होते पण त्यािंिी इकिे डतकिे हातािे सोफा, डभिंत 

र्गैरेचा आधार घेत स्र्तिःला सार्रले आडण खाली पिण्यापासिू 

र्ाचर्ले. 

आडण सायली िात्र आणखी बोलतच होती ती म्हणाली, "पण 

िला तेव्हा लहािपणी चीि येत होती तिुच्या दोघािंची, कारण िला 

त्यारे्ळेस कळत िव्हतिं की तमु्ही िाझ्याशी खेळायचिं सोिूि हे काय 

गप्पा िारत आहात? म्हणजे िाझ्याकिे लि दते िाही आहात. पण 

आता िोठी झाल्याििंतर आडण शब्द अथव कळायला लागल्याििंतर 

िला कळलिं की तमु्ही िाझ्यासाठी िारे् शोधत होतात! िला 

लहािपणापासिूच सगळिं जसिंच्या तसिं पाडहजे तवे्हा आठर्तिं िम्िी 

आडण पप्पा!" 

"अग पण ह ेकसे शटय आहे?" 

"िाझ्या दृष्टीिे ही खपू सहज आडण िॉिवल आह ेपप्पा! फक्त 

एर्ढेच आह ेकी ते िला ज ेजे आठर्तिं त्याचे िोठे झाल्याििंतर! 

जन्ि होतािंिा िला काय र्ाटलिं ते पण िी आठर् ूशकते, सािंग?ू" 
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"िको, िको!", एकिखुािे एकचरे्ळी डतचे आई र्िील 

म्हणाले होते. त्या डदर्शी एर्ढे धटके त्यािंिा परेुसे होते, आणखी 

िको होते! 

 * * *  

सायली इयत्ता दसुरी िध्ये असतािा ह ेसगळे घिले होते. डतिे 

आतापयिंत ह ेसगळिं अिभुर्लिं पण शेर्टी आई र्डिलािंिा सािंगायचिं 

ठरर्लिं. र्याच्या िािािे रै्चाररकदृष््टया ती खपू िॅच्यअुर झाली 

होती. 

 

सायलीला डतच्या आई र्डिलािंिी िराठी िीडियि िध्य े

टाकले होते. आपल्या िातभृाषेतिूच आपण चािंगले डशिण घेऊ 

शकतो हा त्यािंिा गाढ डर्श्वास होता. जागडतक भाषा इिंग्रजी असली 

आडण इिंग्रजीचे िहत्त्र् जरी र्ाटत असले तरी दहार्ीििंतर िातभृाषा 

डशकलेला िाणसू जगातील इतर कोणतीही दसुरी भाषा चािंगल्या 

पद्धतीिे आत्िसात करू शकतो हहेी त्यािंिा िाडहती होते. 

 

सायली अगदी लहाि असतािाच्या सर्व घटिा अशा पद्धतीि े

त्यािंिा सहजपणे सािंडगतल्याििंतर ते सायलीला िॉटटरकिे घेऊि 
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गेले तेव्हा िॉटटरािंिीही डतच्या बऱ्याच टेस्टस ्घेतल्या. त्यािंचे िार् 

होते िॉटटर व्योिकेश डर्टे! 

 

त्यािंिी एक िोठे्ठ बोिव बोलार्ले. त्यार्र शिंभर रे्गरे्गळ्या 

रिंगाचे शिंभर रे्गरे्गळे अकार होते आडण त्यापैकी अध्याव आकारात 

रे्गरे्गळ्या रिंगािी ििंबसव आडण अध्याव आकारात डर्डर्ध शब्द 

डलडहलेले होते. ह े डचत्र डतला त्यािंिी अधाव डिडिट दाखर्ले. 

सायलीिे र्रच्या रािंगेतिू िार्ीकिूि सरुू करूि प्रत्यके 

आकाराकिे दोि दोि सेकिं द िजर डफरर्ली आडण शेर्टच्या रािंगते 

उजर्ीकिे खाली तळाशी यऊेि थािंबली आडण िॉटटर म्हणाले, 

"सायलीच्या उलट डदशेिे र्ळर्ा आता ह ेडचत्र!" 

ते डचत्र खोलीत एके डठकाणी कोपऱ्यात आणिू सायलीला 

डदसणार िाही अशा पद्धतीिे उलटर्ण्यात आलिं, इतरािंिा िात्र ते 

डदसत होतिं. 

िग िॉटटरािंिी डर्चारले, "चौथ्या रािंगेतील िार्ीकिूि पाचर्ा 

आकार आठर्?" 

सायली म्हणाली, "डपर्ळ्या रिंगािे सत्तार्ीस आकिा 

डलडहलेला जािंभळ्या रिंगाचा डत्रकोण!" 

िॉटटर सहीत उपडस्थत सर्वजण आश्चयवचडकत!!  
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अगदी बरोबर आडण अचकू होतिं ते उत्तर! 

आडण िग डतिे पटापट सर्वच आकार आडण त्यािंचे रािंगतेील 

स्थाि, रिंग, शब्द डकिं र्ा सिंख्या म्हणिू दाखर्ले. 

आणखी र्ेगर्ेगळ्या टेस्ट करूि िग िॉटटर म्हणाले की, 

"डहला अगदी दडुिवळ असलेला हायपर डथिेडशया हा एक आजार 

डकिं र्ा िेडिकल किं िीशि डकिं र्ा िीसऑिवर झालेला आह.े डकिं बहुिा 

िसुत्या साध्या हायपर डथिेडशया िध्ये अगदी तिंतोतिंत सर्वच 

प्रकारच्या गोष्टी आठर्त िाहीत पण डहला त्याहीपेिा जास्त 

तीव्रतचेा हायपर डथिडेशया झाला आह ेआडण हा त्याहीपेिा खपू 

दडुिवळ असतो त्याला िार् आह:े हायपर िेिरी ईिडप्रिंट अँि ररकॉल 

िीसऑिवर HMIARD (हडियािव) डकिं र्ा िराठीत तमु्ही त्याच े

सटुसटुीत िार् "अडतस्ितृीबिंधि" असे ठेऊ शकता!" 

सर्वजण श्वास रोखिू ऐकत होते. 

िॉटटर पढेु म्हणाले, "खरे तर याला आजार म्हणता येणार 

िाही कारण याचा फायदाच डतला होणार आहे, पण एक िात्र आह े

की जसे चािंगले तसे र्ाईट प्रसिंग सदु्धा डतला आठर्त राहतील. 

काही रे्ळेस आयषु्यात सखुािे जगण्यासाठी काही गोष्टी डर्सरूि 

जाणिं आर्श्यक असतिं पण ही काहीही डर्सरणार िाही. अशा 
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िलुािंची एक डर्शेषता असते ती म्हणजे अशी िलेु आपली 

िातभृाषा अगदी लर्कर आडण अस्खडलतपणे बोलायला 

लागतात! आडण त्याििंतर इतर भाषा! अशी िलुिं डकतीही भाषा 

डशकू शकतात! डहला डलडखत तसेच फोटोग्राडफक अशा दोन्ही 

प्रकारच्या गोष्टी तिंतोतिंत आठर्तील. म्हणजेच पाडहलेला प्रत्यके 

प्रसिंग, डचत्र तसेच र्ाचलेले प्रत्येक शब्द, अिर, र्ाटय, रिंग, र्ास, 

सिंगीत, अिभुर्लेल्या भार्िा ह ेसगळिं िेहिी तिंतोतिंत आठरे्ल!" 

 

आता सायलीच्या आई र्डिलािंिा लिात आले की डतला 

आतापयिंत प्रत्यके परीिेत पैकीच्या पैकी िाकव  का डिळाले तसेच 

ती आपल्याला लहािपणीच ेप्रसिंग का सािंग ूशकली ते! 

 

कालािंतरािे डर्टे िॉटटरािंिी इतर काही िॉटटरािंिा बोलार्िू 

घेतले (ज्यात एक अिेररकि आडण एक यरुोडपयि िॉटटर होता) 

आडण त्यािंच्या सिोर सायलीला बरेच प्रश्न डर्चारले कारण 

िेडिकल डहस्टरीिध्ये अिेक दशेािंिध्ये आढळलेली ही प्रथिच 

भारतातील अशी एक केस होती.  

सायलीच्या आई-र्डिलािंच्या डर्ििंतीर्रूि त्यािंिी िॉटटरािंिा 

याबाबत जास्त कुणाला सािंग ू िये ही डर्ििंती केली कारण 
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सगळीकिे गर्गर्ा झाल्याििंतर सायलीला धोका डििावण होईल 

डकिं र्ा ती अचािक प्रकाशझोतात आल्याििंतर तीचे जगणे िशु्कील 

होईल ह ेत्यािंिा िाडहती होते, त्यािळेु डर्टे िॉटटरािंिी त्यािंची डर्ििंती 

िान्य केली. शेर्टी राईट टू प्रायव्हसी म्हणजे गोपिीयतेचा 

अडधकार सर्ािंिाच आह.े 

 

डर्टे िॉटटर त्यािंचे फॅडिली िॉटटर होते. त्यािळेु सायलीर्र ज े

काही िेडिकल िॅगडझििध्ये लेख डलडहण्यात आले त्यात डतचे िार् 

बदलण्यात आले तसेच डतचा पत्ता डकिं र्ा डतच्या बद्दल इतर िाडहती 

गोपिीय ठेर्ण्यात आली! 

डर्टे िॉटटरािंिी एक सल्ला िात्र सायलीच्या आई-र्िीलािंिा 

डदला तो असा की डहला िटकी िोठेपणी िॉटटर बिर्ा कारण डतची 

प्रखर स्ितृी डकिं र्ा िेिरी अिेक रुग्णािंचे प्राण र्ाचर् ू शकेल ह े

िटकी!!  

 

डतच्या रोग डिदाि करण्यािध्ये कसलीच चकू होणार िाही 

कारण ती प्रत्येक गोष्टीचा सर्व बाजूिंिी डर्चार करू शकेल आडण 

कोणतीच गोष्ट डतला आठर्णार िाही असे होणार िाही! हा डर्चार 

सायलीच्या आई-र्डिलािंिा पटला असे त्यािंिी िॉटटरािंिा 
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सािंडगतले. याबाबत जास्त कुणाकिे र्ाच्यता केली गेली िाही फक्त 

घरात सायलीचे आई र्िील आडण डतचा िोठा भाऊ यािंिाच 

याबद्दल िाडहती होते. तर अशीही सायली प्रथिे! डतचा िोठा भाऊ 

होता सडुित!! 

 

सडुितचे िात्र म्हणणे रे्गळे होते. सायलीिे डशिक व्हारे् असे 

त्याला र्ाटे. कोणतेही पसु्तक हातात ि घेता, कसलीही चकू ि 

होऊ दतेा सायलीिे गडणत, भगूोल, इडतहास आडण सायन्स 

यासारखे डर्षय डशकर्ार्ेत अशी त्याची इच्छा होती. गडणतातील, 

डर्ज्ञािातील डर्डर्ध सतेू्र, इडतहासातील तारखा, घटिाक्रि तसेच 

अचकू भौगोडलक िाडहती ती डचरकाल लिात ठेऊ शकणार होती.   

 

डशिक एक डपढी घिर्तो आडण िॉटटर जीर् र्ाचर्तो. 

दोघािंचेही सिाजासाठी सारखेच िहत्र् आह.े तसे पाडहले तर अशी 

अिेक िेत्र आहते डजथे सायली सारख्या स्ट्रॉ िंग िेिरीची गरज 

भासते. सॉफ्टर्ेअर, अर्काश सिंशोधि र्गैरे सारख्या अिेक िेत्रात 

डतच्या िेिरीचा उपयोग होऊ शकणार होता. 
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सायलीच्या र्डिलािंच्या ििात िात्र रे्गळाच डर्चार रुिं जी 

घालत होता, "अशी काही िेत्रे आहते डजथे काही गोष्टी गपु्त 

ठेर्ण्याची गरज असते जसे आिी डकिं र्ा आिीशी सिंबिंडधत अिेक 

गोष्टी जसे शस्त्र आडण डर्स्फोटक डिडिवती तसेच गपु्तचर सिंस्था, 

सीआयिी, सीबीआय येथे बऱ्याच गोष्टी गपु्त ठेर्ाव्या लागतात. 

सिजा सायलीच्या या डर्शषे शक्तीचा दशेासाठी उपयोग केला 

तर?" 

आिीिध्ये असलेल्या एका दरूच्या िातेर्ाईकाला त्यािंिी 

एकदा सहज डर्चारले की, "सिजा अशी एखादी व्यक्ती जीची 

अियावद गोष्टी अियावदपणे लिात ठेर्ण्याची ििता आह ेत्याचा 

आिीत काय उपयोग होऊ शकतो?"  

त्यािे अिेक शटयता सािंडगतल्या, आिीत सगळीकिेच 

उपयोग होईल पण गपु्तचर डर्भागात जास्त उपयोग होईल असे 

सािंडगतले पण त्यािे फायद्यापेिा धोटयाच्याच जास्त शटयता 

र्तवर्ल्या.  

 

त्या म्हणजे- "अिेक गपु्त गोष्टी सहज लिात ठेर्ण्यासाठी त्या 

व्यक्तीचा उपयोग होईल खरिं आडण हर्ी तवे्हा ती िडहती सहज 

उपलब्धसदु्धा होईल, पण त्या व्यक्तीला इतरािंपासिू िेहिीच गपु्त 
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ठेर्णे शटय होणार िाही आडण ती व्यक्ती शत्रचू्या ताब्यात 

सापिली तर सगळेच डसके्रट शत्रचू्या ताब्यात जाण्याची शटयता 

जास्त असणार! आडण त्या व्यक्तीच्या जीर्ाला सतत धोका 

असणार!!"  

 

त्यािळेु र्डिलािंिी तो डर्चार रद्द केला! 

 * * *  

प्रत्येक गोष्ट पणूवपणे आठर्त असल्यािळेु आडण सर्ािंिा ह े

कळू िये असे ठरल्यािळेु, परीिेिध्ये िदु्दािहूि काही प्रश्नािंची उत्तरे 

येत असिूसदु्धा ती ररकािे सोिूि दते होती डकिं र्ा काही प्रश्नािंची 

चकुीची उत्तरे डलहीत होती पण त्यातही शटयतो र्गावत िात्र पडहली 

येईल असा डतचा प्रयत्ि असायचा, त्यािळेु आपल्यात अशा 

प्रकारची सपुर िेिरी आहे ह ेडतिे कुणालाही कळू ि दणे्याची दिता 

घेतली होती. कोणतेही डटर्ज शो िध्ये डकिं र्ा इतर स्पधेत भाग 

घेतािा सदु्धा तीिे ही काळजी घेतली होती.  

 

एखादा डचत्रपट बडघतला डकिं र्ा पसु्तक र्ाचले की ते सिंपणूव 

जसेच्या तसे सायलीच्या लिात राहायचे. एखाद्या फोटोंचा अल्बि 

एकदा पडहला की ते फोटो जसेच्या तसे डतच्या लिात रहात. 
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एकिं दरीत सायली ही एक "स्टोअर हाऊस" झाली होती म्हणजे पेि 

ड्राईव्ह, हािव डिस्क, िेिरी कािव सारखी चालती बोलती स्िाटव 

िेिरी स्टोरेज डिव्हाईस झाली होती. चालताबोलता िेटाबेस झाली 

होती. सडुित डतला बरेचदा "डद िेटाबेस गलव!" म्हणायचा तर आई 

र्िील डतला "िेटा िॉल" म्हणत! 

"कौि बिेगा करोिपती" िध्ये डतिे अकरार्ीत कॉलजेिध्य े

असतािा भाग घेतला तवे्हा डतला जर्ळपास प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर 

पाठ होते कारण त्यासाठी तयारी म्हणिू भराभर डतिे सािान्य 

ज्ञािाची अिेक पसु्तके र्ाचिू काढली होती. िध्येच एका पाचव्या 

प्रश्नाचे उत्तर डतला दतेा आले िाही कारण त्याबाबत एकदाही डतिे 

िाडहती र्ाचलेली िव्हती पण लाईफलाईि िदतीला धार्िू आली. 

कोणालाही सिंशय येऊ िये म्हणिू डतिे एक करोिच्या प्रश्नाला उत्तर 

िाडहती असिूही उरलेली डतसरी लाईफ लाईि म्हणज े डफफ्टी 

डफफ्टी घेतली आडण िग दोि पैकी एक अचकू उत्तर डदले आडण 

शेर्टी एक करोि रुपये डजिंकले, सात कारोिच्या प्रश्नाचे उत्तर डतला 

आले िाही. ते डतिे र्ाचलेले िव्हते. िग एक करोि िधिू टॅटस 

कापिू उरलेली रटकि सरकारिे डतला डदली. ती डतिे डतच्या 

िेडिकलच्या डशिणासाठी राखिू ठेर्ली आडण उरलेली रटकि 

डतिे अिाथ िलुािंसाठी द्यायचे ठरर्ले. 

 * * *  
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बािंद््रयाच्या सायन्स फेडस्टर्लिध्ये सायली गेली होती तेव्हा 

प्रत्येक सेटशि िधला प्रत्यके एटसडपररिेंट आडण उपकरण डति े

जसाच्या तसा लिात ठेर्ला होता. डतथे कॅिेऱ्याला बिंदी होती 

तरीही हरकत िव्हती कारण सायलीिे यथायोग्य सगळ्या गोष्टी 

लिात ठेर्िू त्याचे र्णवि परत घरी सगळ्यािंिा केले होते. पण 

सायलीचे पप्पा आडण डतचा भाऊ यािंिा प्रत्यके गोष्टीसाठी 

सायलीर्र अर्लिंबिू राहायची सर्य लागली होती. िग ते पाढ े

असो की रोजच्या जीर्िातले गडणती आकिेिोि असो की 

टेडलफोिििंबर लिात ठेर्णिं डकिं र्ा िग डर्डर्ध डठकाणचे पते्त पाठ 

करणिं असो की िग जन्ितारखा असोत! 

 

िात्र एक गोष्ट डतच्या िजरेतिू सटुली िव्हती आडण ती म्हणज े

जेर्ढा र्ेळ ती सायन्स फेडस्टर्लिध्ये होती आडण आतिध्ये 

जाण्यासाठी रािंग लार्िू उभी होती तेर्ढा सिंपणूव रे्ळ डतच्या 

आजबूाजलूा एक रे्गळाच िोठ्या आकाराचा डहरर्ा-लाल भुिंगा 

घोंगार्त होता. तो डतच्या िहेिी आसपास रहायचा. डतिे अिेक 

रे्ळा त्याला हाकलले पण तो भुिंगा काही डतची पाठ, काि आडण 

चेहरा सोिेिा. सायन्स फेडस्टर्ल बघिू झाल्याििंतर डतिे बाहरे 

डिघतािा तो भुिंगा उित जाऊि दरू कुणातरी िाणसाजर्ळ जाऊि 

त्याच्या भोर्ती घोंगार्त असलेला डतला डदसला. कालािंतरािे ती 
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ही गोष्ट "डर्सरूि गेली" असे म्हणता येणार िाही पण या गोष्टीकिे 

डतिे दलुवि केले होते!! 

^^^  
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9. पतहले पे्रम 

 

अडतशय कच्ची स्िरणशक्ती असलेला व्यक्तीसदु्धा आपले 

आयषु्यातील पाडहले पे्रि डर्सरू शकत िाही तर िग सायली तर 

अडद्वतीय स्िरणशक्ती लाभलेली िलुगी होती आडण पडहल्या 

प्रेिाची गोष्टच र्ेगळी असते. प्रेि ही जगातील सर्ावत पडर्त्र आडण 

हर्ीहर्ीशी र्ाटणारी भार्िा! आपण कुणालातरी आर्ितो डकिं र्ा 

आपल्याला कुणीतरी आर्ितिं आडण हर्िंहर्िंसिं र्ाटतिं, कुणाचातरी 

सहर्ास हर्ासा र्ाटतो ही िखिली भार्िाच आपल्या हृदयार्र 

कोिल फुलपाखरू डफरर्ते आडण आर्िती व्यक्ती सिोर आली 

तरी हृदयाची धिधि र्ाढर्ते. आर्ित्या व्यक्तीशी बोलतािंिा 

ििार्र िोरपीस डफरत राहातिं.  

 

असिंच एक िोरपीस एिबीबीएसला असतािंिा सायलीच्या 

ििार्र डफरत राहूि डतला गदुगलु्या करायचिं, जेव्हा ती सोबतच्या 

िॉटटर सयूवप्रताप िल्होत्रा सोबत बोलायची. त्याच्या बोलण्याच्या 

आकषवक पद्धतीर्र ती भाळली! त्याची केसािंची डर्डशष्ट स्टाईल, 

आर्ाजातला भारदस्तपणा, डियडित व्यायािािे किार्लेल े
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एखाद्या बॉडलर्िू डहरोप्रिाण ेभासणारे शरीर, त्याची अभ्यासातली 

हुशारी या सगळ्या गोष्टींिळेु ती त्याच्या पे्रिात पिली होती!  

 

कॉलेजिधील सहा सात िलुी त्याच्यार्र एकतफी पे्रि 

करायच्या. त्या सर्वजणींिी डधटाईिे सयूवप्रतापसोबत झटपट िैत्री 

करूि टाकली होती. पण एकीचीही अजिू त्याला प्रपोज र्गरेै 

करण्यापयिंत िजल गेली िव्हती. त्या सर्वजणींिा ह ेिाडहती होत े

की त्याची कुणीही अजिू एकिेर् पटकी गलविें ि िव्हती. पण खरे 

काय ते फक्त सयूवप्रतापलाच िाडहती होते. पण सायलीची िात्र 

जजुबी अभ्यासातील गोष्टी त्याच्यासोबत बोलण्याव्यडतररक्त 

त्याच्याशी अर्ािंतर िैत्री करण्याची डहम्ित होत िव्हती. इतर अिेक 

िलुािंशी ती अडतशय िोकळेपणािे बोल ूशकायची पण हा सिोर 

आला की डतच्या छातीत धिधि व्हायला लागायची, काय 

बोलारे् तेच सचुेिासे व्हायचे. सहज काहीतरी डर्षय काढूि तरी 

त्याच्याशी बोलार्े असे ती ठरर्िू त्याच्याकिे जायची पण जजुबी 

बोलिू कसेतरी हसिू फडजती होऊि डतथिू काढता पाय घ्यायची.  

पण एकदा त्याला कॉलजे कँटीििध्ये एका टेबलार्र एकटा 

गाठूि डतिे सरुुर्ात केलीच. त्याला इिंग्रजी, डहिंदी आडण थोिे 

िराठीपण यते होते. ह्यिुि ऍिाटॉिी बद्दल ते बराच रे्ळ बोलत 

बसले, डतिे सगळिं येत असिूही त्याला बऱ्याच शिंका डर्चारल्या 
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आडण त्यािे डदलेल्या उत्तरािंचा दजाव पाहूि ती आणखीिच त्याच्या 

पे्रिात पिली. िेडिकल अभ्यासक्रिातले खपू लािंबलचक स्पेडलिंग 

त्याला सहज लिात राहत होते, आडण डर्शेष म्हणजे त्याला 

सायली सारखी अििंत हस्ते िबुलक डिळालेली स्िरणशक्ती सदु्धा 

लाभलेली िव्हती. त्यालाही डतच्याशी त्याच डदर्शी पडहल्यािंदा 

एर्ढ्या िोकळेपणािे बोलिू डतच्याबद्दल जाणिू घेता आले.  

 

त्या रात्री तर ती हरखिू गेलेल्या अर्स्थेतच होस्टेलर्र 

बेिर्रच्या पािंघरुणात डशरली. डतला बराच रे्ळ झोपच आली 

िाही. त्याचा बोलतािंिाचा चेहरा आडण त्यािे लार्लेल्या 

परफ्यिुचा र्ास डतला राहूि राहूि आठर्त होता. डतिे पािंघरलेल्या 

अिंथरुणातिू डतला त्याच परफ्यिुचा र्ास येऊ लागला. ती रात्र 

स्र्प्ि बघण्यातच डिघिू गेली. 

 

लर्करच काही डदर्सािंिी डतच्या जर्ळच्या काही 

िैडत्रणींकिूि सयूवप्रतापबद्दल काही गोष्टी ऐकायला डिळाल्या. 

त्याच्यासाठी िलुी म्हणजे डिव्र्ळ टाईिपास असतात. कोणत्याही 

िलुीला तो डसररयसली घेत िाही, यापरू्ीचे त्याचे जीर्ि अशाच 

घटिािंिी भरलेले आह ेर्गैरे र्गैरे. पे्रि र्गैरे त्याच्यासाठी केर्ळ 
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खेळ आह.े िात्र सायली त्याच्या पे्रिात एर्ढी आकिं ठ बिुालेली 

होती की डतला असे र्ाटायचे की िैडत्रणी िदु्दाि डतला 

त्याच्याडर्षयी उलटसलुट सािंगतात. एखादी सुिंदर िलुगी डकिं र्ा 

हिँसि िलुगा कॉलेजिध्ये असतो तेव्हा सर्वजण िदु्दाििू 

त्याच्याडर्रोधात अफर्ा पसरर्त असतात कारण त्याचा प्रभार् 

काहींिा सहि होत िाही. त्यािळेु डतिे अशा अफर्ािंर्र डर्श्वास ि 

ठेर्ण्याचे ठरर्ले.  

बरेचदा आपण ज्या िाणसाच्या प्रेिात असतो त्याचबेद्दल 

र्ाईट ऐकले तरी आपण त्यार्र डर्श्वास ठेर्त िाही. आडण 

एखाद्याचा दे्वष करायला लागलिं की त्याच्याबद्दल कोणी डकतीही 

चािंगलिं सािंडगतलिं तरीही त्यार्र आपला डर्श्वास बसत िाही. तसेच 

सायलीचे झाले होते. डतिे त्याच्याशी खपू जर्ळीक र्ाढर्ली 

होती. तो पण डतच्याशी डदर्सातिू बऱ्याच रे्ळा बोलायचा. 

अभ्यासासिंदभावत एकिेकािंिा कॉलेजबाहरेसदु्धा भेटायला लागले. 

एकिेकािंसोबत हॉटेडलिंग व्हायला लागले. पण त्यासोबत तो इतर 

िलुींशीही तेर्ढेच िोकळेपणािे बोलायचा पण त्याला सायलीची 

काही हरकत िव्हती कारण आजकाल कॉलेजच्या ग्रपुिध्ये िलुा-

िलुींिध्ये एर्ढा िोकळेपणा असतोच.  
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डतिे एकदा एका गािवििध्य ेबेंचर्र बसले असतािा त्याला 

डर्चारले, "तझु्या दृडष्टकोिातिू पे्रि म्हणजे िेिकिं  काय िला सािंग 

बरिं!" 

"तलुा काय सािंग?ू पे्रि ह ेव्याख्येत बािंधता यते िाही! ती एक 

तरल भार्िा आह,े हृदयातिू येणारी! डतचे र्णवि करता येणार िाही. 

पे्रिाचा फक्त अिभुर् घेता यतेो!" 

त्याच्या या उत्तरािे ती खपूच खशु झाली, हरखिू गेली! 

डतच्याही ििात प्रेिाबद्दलची अशीच काहीशी भार्िा होती. त्याच े

ह ेउत्तर म्हणजे आपल्यार्रचे पे्रि असिू त्याच्या आपल्यार्रच्या 

पे्रिाची ही िकू सिंिती आह ेअसे डतिे गहृीत धरूि टाकले.  

एकिेकािंर्र पे्रि असल्याची स्पष्टपणे स्पष्ट शब्दात कबलुी 

दणे्याचा प्रसिंग खपू िहत्त्र्ाचा आडण हर्ाहर्ासा असतो, पण तो 

प्रसिंग येईपयिंत अप्रत्यिपणे सािंडगतलेल्या गोष्टीतिू आडण डर्डर्ध 

कृतीिधिू व्यक्त केलेले पे्रिच आहे हे जाणता येऊ शकते. त्यािळेु 

प्रत्यि स्पष्ट पे्रिाची कबलुी दणे्याआधीचे अिेक अप्रत्यि कबलुी 

असणारे प्रसिंग पे्रिात आकिं ठ बिुालेल्या ििाला खपू खपू 

आर्ितात.  
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कॉलेजच्या शरे्टच्या र्षी त ेएकिेकािंच्या खपू जर्ळ आले. 

बराच काळ ते दोघे एकिेकािंिा भेटत राहीले. त्यािंच्यात प्रत्यि 

शरीरसिंबिंध अजिू जरी आला िसला तरी र्रर्रचे पे्रिसिंबिंध त्यािंिी 

अिभुर्ले होते. अिेकदा डकडसिंग केले होते, एकिेकािंिा घट्ट डिठी 

िारणे झाले होते तसेच तासितास एकिेकािंच्या शररराला डिठी 

िारूि बसिू राहणे हहेी झाले होते. अशा गोष्टी सयूवप्रताप त्या अिके 

सात-आठ िलुींसोबत सदु्धा सहजपणे करायचा पण सायलीला ह े

िाडहती िव्हते आडण कदाडचत िाडहती पिल्यार्र डति े अफर्ा 

म्हणिू डर्श्वास ठेर्ला िसता.  

 

शेर्टचे इिंटिवडशपचे र्षव सरुु झाले तेव्हा एकदा सयूवप्रताप पिंधरा 

डदर्स अचािक सटु्टीर्र  गेला. परत आल्याििंतर त्यािे आपले लग्ि 

झाले ह ेजाहीर केले तेव्हा कॉलेजिध्ये िलुींच्या ग्रपुिध्ये एकच 

हलकल्लोळ िाजला. त्याच्यार्र एकतफी पे्रि करणाऱ्या िलुींिा 

तर ते असह्य झाले.  

 

घिले असे होते की, सयूवप्रतापिे त्याच्याच िळू राज्यातल्या 

त्याच्या लहािपणापासिूच्या एका िैडत्रणीसोबत या पिंधरा 

डदर्सािंच्या सटु्टीत लग्िही करूि टाकले होते, कारण त्या दोघािंच्या 

घरी दोघािंच्या पे्रिसिंबिंधाला डर्रोध डििावण झाला होता आडण 
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आणखी िहत्र्ाचे कारण म्हणजे ती िलुगी त्याच्यापासिू पे्रग्ििंट 

होती. लग्ि िाही केले तर केस करीि असे डतिे धिकार्ले म्हणिू 

सयूवप्रताप ििला आडण  त्यािंिी पळूि जाऊि लग्ि केले आडण िग 

घरच्यािंिा सािंडगतले. घरच्यािंचाही आता िाईलाज झाला होता.  

 

सयूवप्रतापच्या लग्िाची बातिी ऐकल्याििंतर अिेक िलुी यातिू 

सार्रल्या आडण  त्याििंतर आपापल्या कािाला लागल्या कारण 

आजकालच्या जिान्यात इन्स्टिंट पे्रि आडण इन्स्टिंट ब्रेकप 

सहजगत्या होत होते.  

 

पण अगदी ििाच्या गाभाऱ् यापासिू आडण हृदयाच्या प्रत्यके 

कोपऱ्यापासिू सयूवप्रतापर्र पे्रि करणारी सायली िात्र आतिू 

कोलििूि पिली.  

डतिे हॉस्पीटलच्या कॉरीिॉरिध्ये त्याला स्पष्ट आडण िोठ्यािे 

डचिूि डर्चारले, "तझुे िाझ्यार्र पे्रि होते तर िग त ू असे का 

केलेस?" 

जाणारे येणारे पेशिंट आडण त्यािंचे िातेर्ाईक एकदि चिकूि त्या 

दोघािंकिे बघायला लागले. 

तेव्हा तो अगदी शािंतपणे आडण सहजपणे म्हणाला, "िी तुला 

असिं केव्हा म्हणालो की िाझ ेतझु्यार्र पे्रि आह?े कधीही िाही! त ू
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काय आडण त्या चार पाच जणी काय सगळे िाझ्या फक्त िैडत्रणी 

आहते. यापढेुही तमु्हा सगळ्यािंशी िाझ्या िैत्रीचे सिंबिंध राहणार 

आहते!" 

यार्रच सायली खपू डचिली आडण रित्या िोळ्यािंिी डतिे 

रागारागािे त्याला सिुार्ले, "यापढेु त्या सर्वजणी असतील पण िी 

तझुी िैत्रीण म्हणिू राहणार िाही ह ेलिात अस ूदे आडण िाझ्याशी 

बोलण्याचा भेटण्याचा प्रयत्िही करु िकोस!" 

 

त्यािे खेळकरपणे ह े घेतले आडण इट्स ओके म्हणिू तो 

डिघिूही गेला, पण ह्याचा जास्त त्रास सायलीला होऊ लागला. 

डतचे एकूणच अभ्यासातिू आडण पॅ्रडटटसिधिू लि उिाले. 

त्याच्या सोबत घालर्लेला प्रत्येक िण ि िण आठर्िू आठर्िू 

अिेक रात्री रिण्यात घालर् ू लागली. ििार्र स्र्ार झालेल्या 

िकारात्िक भार्िा प्रकषाविे आठर् ू लागल्या. डर्सरू म्हणता 

डर्सरणिं शटय िव्हतिं. रुग्णािंिा तपासता तपासता डतच्याकिूि चकुा 

होऊ लागल्या होत्या. तवे्हा डतिे काही डदर्स सटु्टी घतेली आडण 

घरी गेली.  

 

घरी गेल्याििंतर डतिे लगेचच आईला सगळे खरे खरे सािंगिू 

टाकले आडण हिसिू रिू लागली. आईिे डतला अगदी 
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िैडत्रणीसारखे खपू सिजार्ले. त्याििंतर आईिे र्डिलािंिा सदु्धा 

याबाबत सािंडगतले. र्डिलािंिी डतला धीर डदला आडण म्हणाले, 

"अशा गोष्टी होत असतात. आता त ूपुढे चल, िागे भूतकाळात 

अिकू िकोस! िात्र यापढेु पे्रि करतािा सार्ध राडहले पाडहजे". 

पण पे्रि असे सार्ध राहूि ठरर्िू थोििंच करता येते? त े

आपोआप होऊि जाते! असे डतिे र्ाचलेल्या अिेक पे्रि कथािंिध्य े

आडण पाडहलेल्या अिेक डचत्रपटािंिध्ये र्ारिंर्ार सािंगण्यात येत होते. 

तेच जास्त रे्ळ डतच्या ििार्र सदु्धा आपोआप डबिंबर्ले गेले होते. 

जे आपण परत परत बघतो ऐकतो र्ाचतो तेच आपल्या ििार्र 

जास्त कोरले जाते आडण तचे आपल्याला खरे सदु्धा र्ाटू लागते! 

काही डदर्सािंपासिू सायली िकारात्िक आडण पे्रिभिंग 

झालेल्यािंचे सिंगीत आडण गाणे ऐकू लागली.   

"डदल तो ह ैडदल डदल का ऐतबार टया डकडजये, आ गया जो 

डकसी पे प्यार टया डकडजय?े" 

"छि ्से जो तटेु कोई सपिा, जग सिूा लागे, कोई रह ेिा जब 

अपिा!" 

"िेरी डजिंदगी एक प्यास, सब पाके सब गर्ाया!" 

"डदल के अरिा आसओु िं िे बह गये!" 

"ऐसा जखि डदया हैं, जो िा डफर भरेगा!" 
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"जदुा होके भी त ूिझुिे कहीं बाकी हैं!" 

"तिुसे डिलकर, िा जािे टयूँ और भी कुछ याद आता ह,ै आज 

का अपिा प्यार िहीं ह,ै जन्िों का ये िाता हैं!" 

अश्या प्रकारची गाणी परत परत ऐकूि ऐकूि डतिे आपली 

एकूणच हालत आडण तब्येत डबघिर्िू घेतलेली होती. ही सगळी 

गाणी जण ू काही िेंदतू रेकॉिव झाली होती आडण ती इच्छा 

िसतािंिाही िेंदतू आपोआप प्ले व्हायला लागली.  कारण आधीच 

डतची िेिरी पसुता येण्याजोगी िव्हती! त्यािळेु गाण्यािंच्या 

ओळींच्या ओळी डतला परत परत आठर्िू आठर्िू त्रास दते 

होत्या.  

डतिे सयूवप्रतापसोबत आपलिं पढुचिं सगळिं आयषु्य, सिंसार 

कल्पिू टाकला होता. त्या काल्पडिक स्ितृीपण डतला त्रास द्यायला 

लागल्या. त्याच्यासोबत आयषु्य कसिं जगायचिं ह ेििातल्या ििात 

ठरर्िू टाकलिं होतिं. त्यािळेु ििाला होणारा त्रास प्रचिंि होता.  

आई-र्िीलािंिी एकदा डतला सल्ला डदला की डतिे कुठेतरी 

बाहरे डित्र िैडत्रणींसोबत डफरूि यारे् म्हणजे ती सगळिं या 

र्ातार्रणापासिू दरू राहूि डर्सरूि जाईल. पण डतच्या बाबतीत 

डर्सरणिं ह ेशटय िव्हतिं पण त्या डर्चारािंिा परत-परत येण्यापासिू 

थािंबर्णिं हचे फक्त डतच्या स्र्तिःच्या किं ट्रोलिध्ये होतिं. एखादी गोष्ट 
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भार्िा र्स्त ूडठकाण तारीख ह ेसगळिं डतिे ििात योजलिं की डतला 

लगेच त्याच्यासोबत घालर्लेल्या िणािंशी सिंबिंडधत सगळिं काही 

डतला इथ्यिंभतू आठर्ायचिं. त्यािळेु डतिे असे काही डर्रुद्ध डर्चार 

करण्यास सरुुर्ात केली की ज्याद्वारे त्या गोष्टी आठर्ण्याची 

र्ारिंर्ारता किी होईल. बिंद िात्र होणार िव्हतिं!   

काही डदर्स सटु्टी घेऊि ती केरळ, उटी येथे डित्र िैडत्रणींच्या 

ग्रपुसोबत जाऊिही आली. त्यािळेु जरा ती कुठे त्या 

आठर्णींपासिू दरू जाऊ शकली. इिंटिवडशप सिंपता सिंपता 

हॉडस्पटलिध्ये सयूवप्रताप आजबूाजलूा डदसायचा पण ती त्याला 

टाळूि डतथिू दरू डिघिू जाण्याचा प्रयत्ि करायची. असे केले तरच 

डिभार्णार होते. तो डदसला की लेगेचच डतच्या िेंदतुिू त्याच्या 

सोबतच्या असिंख्य स्ितृींची िाडलका ििात प्रकट व्हायची आडण 

ििंतर हृदयातिू एक "िकारात्िक लहर" चिकूि जायची जी बराच 

र्ेळ डटकायची. जेर्ढा र्ेळ ती लहर असायची तेर्ढा र्ळे डतला 

आयषु्य असह्य र्ाटू लागायचिं. शेर्टी इिंटिवडशप एकदाची सिंपली. 

सायली िॉटटर झाली.  

^^^  
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10. ताकातमशी क्योदाई 

 

दरम्याि जपाि दशेात -  

ताकाडिशी आििार्ाच्या दोन्ही जापािी जळु्या भार्िंिािंिी 

(भाऊ आडण बडहण) जे आजपयिंत डर्ज्ञािाचे अभतूपरू्व शोध 

लार्ले होते र् यापढेुही लार्णार होते त्यासाठी टोडकयोिधील 

एका सभागहृात स्टेजर्र जापािी सरकारतफे आडण पे्रिकािंतफे 

त्यािंचा जयजयकार होत होता. त्यािा खपू बडिसे डिळत होती.  

"योटकू यात्ता ताकाडिशी टयोदाई!" 

"योटकू यात्ता ताकाडिशी टयोदाई!!"  

असा स्टेजर्र जयघोष चालला होता. र्ेल िि म्हणजे जापािी 

भाषेत योटकू यात्ता आडण टयोदाई म्हणजे भार्िंििं!   

 

जपाि हा परू्व आडशयािधील एक द्वीप-दशे आह.े जपािच्या 

पडश्चिेला जपािचा सिदु्र, चीि, उत्तर कोररया, दडिण कोररया र् 

रडशया, उत्तरेला ओखोत्स्कचा सिदु्र र् दडिणेला परू्व चीि सिदु्र र् 

तैर्ाि आहते. जपािी भाषेत "जपाि" या िार्ासाठी र्ापरल्या 

जाणाऱ्या कािंजीचा (कािंजी = डचिी / जपािी भाषेचे र्णव) अथव "सयूव 

उगि" असा होतो. जपािी भाषेत जपािला "डिहोि" डकिं र्ा 
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"डिप्पोि" असिं म्हणतात. त्यािळेु आडण जपािच्या 

अडतपरेू्किील स्थािािळेु जपािला उगर्त्या सयूावचा दशे असे 

सिंबोधण्यात येते.  

 

जपाि दशे पणूवपणे बेटािंर्र र्सला असिू त्याची कोणत्याही 

इतर दशेासोबत जडििीर्रील सीिा िाही. जापाििध्ये थोि्या 

काळासाठी पण खपू जोरदार पाऊस पितो, डर्शेषत: जिूच्या 

शेर्टी / जलैुच्या सरुुर्ातीच्या काळात आडण सप्टेंबरिध्ये 

र्ादळािंच्या हिंगािात सदु्धा. र्ास्तडर्क पार्साळ्याचे डदर्स लहाि 

असतात. जपािी द्वीपसिहू अशा डठकाणी डस्थत आह ेजेथे अिेक 

खिंि आडण सिदु्री प्लेट्स एकत्र येतात. हचे कारण आह ेकी तेथे 

र्ारिंर्ार भकूिं प होतात आडण अिेक ज्र्ालािखुी आडण गरि झरे 

अडस्तत्त्र्ात आहते. जर भकूिं प सिदु्राच्या खाली आलेत तर 

सिदु्राच्या भरतीच्या लाटा (त्सिुािी) ला कारणीभतू ठरू शकतात. 

हररकेि डकिं र्ा टायफूि यासारखी प्रचिंि चक्रीर्ादळेसदु्धा डतथे भकूिं प 

होण्यास कारणीभतू ठरतात.  

 

जपािी लोक डर्डर्ध कलािंिध्ये पारिंगत आहते. हे लोक 

कागदाच्या घि्या घालिू डर्डर्ध र्स्त ूबिर्तात. याला ओररगािी 
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कला असे म्हणतात. कलाकुसरीच्या र्स्त ू बिर्णे, सुिंदर डिसगव 

डचत्रे काढणे, आकषवक खेळणी बिर्णे यािंत ह ेलोक कुशल आहते. 

जापािी काटूवि ज्यािंिा ऍडििे म्हणतात त्यािंिा जगभर एक र्ेगळी 

ओळख आडण खपू चाहत े आहते. एकूणच जपािी लोक खपू 

िेहिती म्हणिू ओळखले जातात. आडण िर्िर्ीि टेटिॉलॉजी 

शोधण्यात तर जापाि दशे बराच आघािीर्र आह.े जसे िीव्हीिी, 

डिडजटल कॅिेरा, र्ॉकिि, सीिी, एलईिी लाईटस,् टीव्ही स्क्रीिचे 

प्रकार र्गैरे असे अिेक शोध सािंगता येतील.  

 

तर अशा या टेटिो जपाि दशेात ताकाडिशी टयोदाई म्हणज े

ताकाडिशी भार्िंिे दोघेही खपू िोठे सायिंडटस्ट होते आडण त्यािंचा 

िेहिी सत्कार व्हायचा. आजही होत होता. "सोराकैतो ताकाडिशी" 

आडण त्याची बहीण "इचीकाई ताकाडिशी" ह े दोघेही 

लहािपणापासिू खपू हुशार. 

स्टेजर्र दोघािंिी लार्लेल्या रे्गरे्गळ्या शोधािंची िाडहती 

सािंगण्यात यते होती. इचीकाईिे लॅपटॉप िोबाईल टीव्ही र्गैरे 

यािंच्या स्क्रीि डिस्प्ले िेत्रात अभतूपरू्व क्रािंती डििावण होईल असा 

शोध लार्ला होता. तो म्हणजे डर्डशष्ट प्रकारचे असे डक्रस्टल 

ज्यािंचा डिस्प्ले बिर्ल्याििंतर ते जेव्हा प्रकाशिाि (इल्यडुििेट) 

होतील तेव्हा साध्या िोळ्यािंिी त्यार्रचे डचत्र डकिं र्ा व्हीडिओ 
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कुणाला डदसणार िाही, त्याऐर्जी एक चष्िा घालार्ा लागेल जो 

त्या प्रकाशिाि झालेल्या अिेक डक्रस्टलिधिू डििावण होणारे 

डकरण ओळख ू शकेल आडण िग फक्त त्या चष्म्यातिूच त्या 

स्क्रीिर्र काय डदसतिंय ह ेडदसेल.  

पण सध्या याची उत्पादि डकिं ित खपू होती आडण सािान्य 

िाणसू र्ापरू शकेल इतकी किी डकिं ित करता येत िव्हती. ह े

डिस्प्ले सध्या डजथे गोपिीयता आर्श्यक आह े अशा डठकाणी 

उदाहरणाथव डिडलटरी र्ापरायला सरुुर्ात झाली होती. म्हणजे तमु्ही 

लॅपटॉपर्र डकिं र्ा िोबाईलर्र काही बघत आहते तर आसपासच्या 

लोकािंिा डदसणार िाही फक्त र्ापरणाऱ्या व्यक्तीला त्या डर्डशष्ट 

चष्म्यातिूच डदसेल. याचा िेिो दाखर्ला गेला तवे्हा टाळ्यािंचा 

प्रचिंि किकिाट झाला. आता पाळी होती इचीकाई यािंच्या 

भार्ाची!!  

िॉडिटर/ सपुरर्ायझर, डबल्िर/असेंम्बलर आडण शेफ रोबोट 

असे तीि स्पेशलाईज म्हणजे डर्शेष रोबोट सोराकैतो यािंिी बिर्ले 

होते. डजथे डजथे िॉडिटररिंगची गरज पिते, सपुरर्ायझरची गरज 

पिते डतथे डतथे िाणसािंिा र्गळूि ह ेरोबोट ते काि करू शकणार 

होते. फक्त ज्या ज्या िते्रातील जी जी िॉडिटररिंग आडण 

सपुरर्ायडझिंगची गरज आह ेत्या कस्टिरच्या गरजेिसुार प्रोग्राडििंग 

करूि रोबोट बिर्िू दतेा येणार होते. रोबोट म्हटले म्हणजे 
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आपल्या िोळ्यासिोर िाणसासारखा डदसणारा अशीच प्रडतिा 

आपल्या िोळ्यासिोर यतेे पण तसे िसते. रोबोट म्हणज े

आपोआप हालचाल करणारिं िेिूि डदलेलिं काि ि थकता करत 

राहणारिं िशीि!  

 

डबल्िर रोबोट िार्ाप्रिाणेच घरे बािंधणारा रोबोट असणार 

होता. गर्िंिी िाणसािंिा र्गळूि या प्रकारच्या अिेक रोबोंच्या 

िदतीिे एखाद ेघर, डबडल्ििंग खपू जलद बािंधता येणार होती. अथावत 

आधी सिंपणूव घराचा िकाशा, ब्ल ूडप्रिंट, आराखिा या गोष्टी तसचे 

बािंधकािाची सिंपणूव िाडहती, प्रोसेस यासारखी सगळी िाडहती 

आधी त्यािंच्यात प्रोग्राडििंग करूि आयसी िध्ये फीि करार्ी लागत 

असे. िग डबल्िर रोबोट डदर्सरात्र ि थकता, उन्हातान्हाची पर्ाव ि 

करता अडर्रत बािंधकाि करू शकणार होते. असेंम्बलर रोबोटपण 

रे्गरे्गळे पाटव असेंबल करूि र्स्त ू तयार करू शकणार होता. 

सध्या स्टेजर्र त्यािंिी बिर्लेले प्रत्येकी एकेक प्रोटोटाईप िॉिेल 

आणले होते.  

डबल्िर रोबोटिे रे्गािे एका िोठ्या डबडल्ििंगचे िॉिेल स्टेजर्र 

बिर्िू दाखर्ले. त्यािे एकूण डकिाि आठ रे्गरे्गळ्या प्रकारच्या 

घरािंिा स्टेजर्र ििी िटेररयल र्ापरूि झटपट बिर्ले. अथावत 
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खऱ्या डबडल्ििंग बिर्ायला अिेक रोबोट एकाच रे्ळेस काि 

करणार होते.  

ििंतर त्याच रोबोटिे असेंम्बलर िोििध्ये जाऊि स्टेजर्र 

िेस्कटॉप कॉम्प्यटुरचे सिंपणूव रे्गरे्गळे पाटवस जोिूि कॉम्प्यटुर चाल ू

करूि दाखर्ला. त्याििंतर त्यािे िदरबोिव पण असेंबल करूि 

दाखर्ले. रे्गरे्गळ्या किं पिीचे रेडिओ, िीज, टीव्ही, घि्याळिं 

अशा अिेक गोष्टी असेंबल केल्या. टे्रि, बस, ररिा, कार यािंचे ििी 

छोटे रे्गर्ेगळे पाटव एकत्र करूि ते तयार करूि दाखर्ले.  

 

िॉडिटररिंग/सपुरर्ायडझिंग रोबोटिे डतथे असलेल्या पे्रिकािंपैकी 

कोण कोण डकतीर्ेळा िोबाईलर्र बोलले, कोणी डकती र्ळेा िोळे 

डिचकार्ले अशा प्रकारची िाडहती सािंडगतली. आतापयिंत 

पे्रिकािंिी डकती रे्ळा टाळ्या र्ाजर्ल्या ह ेसािंडगतले हे सािंगताच 

टाळ्यािंचा प्रचिंि किकिाट झाला. 

 

िग आला शेफ रोबोट! त्यािे जपािचे लोकडप्रय खाद्यपदाथव 

बिर्ले ििंतर इतर काही दशेातील सदु्धा लोकडप्रय पदाथव बिर्ले. 

डबल्िर/असेंम्बलर आडण शेफ रोबोट या दोघािंिा प्रत्येकी सहा हात 

आडण दोि पाय होते. िॉडिटर/ सपुरर्ायझर रोबोट हा कुत्र्याच्या 
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आकाराचा होता आडण त्याच्या िोटयार्र िोठे िॉडिटर/स्कॅिर 

होते. कािािंच्या डठकाणी दोि िोठे स्पीकर होते. 

 

ििंतर आणखी एक सरप्राईज रोबोट स्टेजर्र आला: िान्स अिँ 

योगा रोबोट! हा रोबोट जगातल्या सगळ्या प्रकारचे योगासििं, 

व्यायाि प्रकार आडण ितृ्य ि थकता डशकर् ूशकणार होता. त्यािेही 

दोि चार िेिो दाखर्ले. एकूणच स्टेजर्रचा हा सिारिंभ खपूच 

लोकडप्रय ठरला. या सगळ्या शोधािंचे पेटिंट दोन्ही भार्िंिािंकिे होते.  

 

ताकाडिशी भार्िंिे एका साध्या घरात रहात होते. ते डशकत 

असतािा त्यािंचे आई र्िील एका कार अपघातात र्ारले होते पण 

ििंतर त्यािंिा डिळालेल्या रे्गरे्गळ्या डशष्यर्तृ्ती आडण त्यािंची 

हुशारी, डचकाटी बघिू गव्हिविेंटिे त्यािंिा केलेली िदत याच्या 

जोरार्र त्या दोघािंिी इथपयिंत प्रगती केली होती.  

 

काही डदर्सािंत गव्हिविेंटच्या डर्शेष डशष्टििंिळािे दोघािंसोबत 

एक चचाव सरुू केली. त्यात सरकारिधील अिेक िहत्र्ाचे ििंत्रीही 

होते. त्यािंिी दोघािंिी लार्लेल्या शोधाचा उपयोग दशेासाठी आडण 

सािान्य िाणसािंसाठी किीत किी खचावत कसा करूि घतेा येईल 
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यासाठी ती चचाव होती. तसेच त्याचा दरुूपयोग कशा पद्धतीिे होऊ 

शकतो आडण तो टाळण्यासाठी काय प्रडतबिंधात्िक उपाययोजिा 

करता यतेील याबद्दल साधकबाधक चचाव होत होती. या चचेला 

इतर अिेक दशेातील सायिंडटस्टिा सदु्धा बोलार्ण्यात आलेले होत े

आडण ते हजर होते. 

लिंच ब्रेक झाला. लिंच ििंतर चालता चालता एकाशी बोलत 

बोलत सोराकैतो ताकाडिशी र्ॉशरूिला गेले, सोबत एक जण 

होता तो बाहरे थािंबला. तो एक िोठा अिेररकि सायिंडटस्ट होता- 

जेकब डर्ल्यम्स! बराच रे्ळ झाला पण र्ॉशरूि िधिू सोराकैतो 

बाहरे आले िाहीत म्हणिू शेर्टी जेकब िध्ये गेला पण आतिध्य े

सोराकैतो िव्हते. जेकब बाहरे आला. कदाडचत आपले लि 

िसतािंिा घाईत सोराकैतो आपल्याला डर्सरूि डिघिू गेले असार् े

असे र्ाटूि जेकब पनु्हा डिडटिंग रूि िध्ये गेला तर डतथे सर्वजण 

सोराकैतो यािंचीच र्ाट बघत होते तसेच डतथे आणखी एकजण 

िव्हता त्याचे िार्- हाराकू िाकािरुा.  

 

याच हाराकू िाकािरुा याला सदु्धा सोराकैतो गेल्याििंतर 

बाथरूििध्ये जातािंिा जकेबिे पाडहले होते. पण थोियारे्ळाि े

हाराकू बाहरे आला होता आडण लाऊिं जिध्ये रेंगाळत ििंतर 

डलफ्टकिे गेल्याचे जेकबला आठर्ले. खाली िोकळ्या हरे्त 
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हाराकू डफरायला गेला असेल असे जेकबला र्ाटूि त्यािे त्याकिे 

दलुवि केले होते.  

 

सगळ्या प्रकारच्या शटयता पिताळूि झाल्या. पोलीस आले, 

डर्शेष तपास सिंस्था आल्या, सगळीकिचे सीसीटीव्ही कॅिेरे 

तपासिू पाडहले गेले. त्यातिू एकच डिष्कषव डिघाला, तो म्हणज े

सोराकैतो बाथरूििध्ये िटकी गेले होते पण डतथिू बाहरे आले 

िाहीत. िटकी आले िाहीत! बाथरूिचे सर्व कोपरे चेक केले गेले. 

सोराकैतो िव्हते. त्यािंचे सगळे कपिे बाथरूििध्ये सापिले पण त े

कुठेही िव्हते! र्ॉशरूिच्या कोणत्याही डखिकीतिू ते अशा डर्िा 

कपि्यािंिी िग्िार्स्थेत डिघिू गेल्याचीही अशटय असलेली 

शटयता पण पिताळूि पडहली गेली. र्ॉशरूििध्ये जरी कॅिेरे 

िव्हते तरीही डबडल्ििंगच्या बाहरेच्या बाजिेू असलेल्या कॅिेऱ्यातिू 

चेक झाले. ते कोणत्याही डखिकीतिू बाहरे गेले िव्हते.  हाराकूचा 

फोि पण िॉट ररचेबल होता. डिडटिंगतर अपणूव राडहलीच पण सिंपणूव 

जापाि सरकार हादरले होते. इचीकाई या तर हे ऐकूि बेशदु्धच 

झाली होती आडण ििंतर अिेक डदर्स सिंभ्रिार्स्थेतच होत्या. त्यािंिा 

हॉडस्पटलिध्ये दाखल केल े गेले तेव्हा घराचा ताबा स्थाडिक 

पोडलसािंकिे होता. इडचकाई बऱ्या होऊि घरी आल्या तेव्हा 

त्यािंच्या लिात आले की त्या दोघािंिी लार्लेल्या शोधािंच्या पेटिंट 
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असलेल्या छापील फाईल्स, कागदपते्र आडण त्या सिंदभावतील 

डिडजटल दस्तऐर्ज हा गायब झाला होता. घराला पोलीस सिंरिण 

असिूही असे कसे झाले याबद्दल सगळेजण आश्चयव व्यक्त करत 

होते. 

^^^  
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11. दूिदशवन 

 

दरम्याि एक घटिा घिली. सडुिलच्या गॅलरीतील पोपटाच्या 

डपिंजऱ्यात तो रे्गळाच भुिंगा िेहिीच यायला लागला. तो घरातही 

घोंगार्ायचा, पण कुणी त्याला हकलायला लागले की तो लगेच 

पोपटाजर्ळ जाऊि खळेायचा. एकदा रखिा िार्शीि े

र्तविािपत्राच्या घिीचा जोरदार फटका त्या भुिंग्याला िारलाच 

आडण तो भुिंगा कोलिित कोलिित डभिंतीर्रूि खाली घसरूि 

जडििीर्र पिणार एर्ढ्यात त्यािे पनु्हा जोरदार उसळी घेतली 

आडण उिूि गेला.  

 

रखिा काही रे्ळािे जर्ळच्या बाजारात गेली असतािंिा घरी 

कुणीच िव्हते तेव्हा तो भुिंगा पनु्हा आला आडण पोपटसोबत खेळू 

लागला. पोपटािे म्हणज े डफडिटसिे त्याला एकदा चोचीत 

करकचिू पकिले पण चोचीतिू सटुण्याच्या धिपिीत असतािंिा तो 

भुिंगा अचािक स्फोट होऊि पेटला आडण त्याचे तकुिे तकुिे झाले. 

पोपटाची चोच सिंपणूव जळाली आडण अधी तटूुि पिली, तोंि 

भाजले गेले आडण तो पोपट यातिािंिी ओरिू लागला. रखिा घरी 

आल्यार्र त्या पोपटािे भुिंगा जळाला, भुिंगा जळाला असे सािंगिू 
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प्राण सोिले. पण राखिाला काही सिजेिा. डतला र्ाटले पोपट 

र्ेिा झाला, भुिंगा कसा काय जळेल?  

 

पोपट भुिंगा पळाला ऐर्जी जळाला असे म्हणतोय असे 

राखिाला र्ाटले आडण भुिंग्याच्या िादात कोणत्या तरी 

आसपासच्या डर्जेच्या ताराला पोपट डचकटला असणार आडण 

भाजला गेला असणार असा डतिे डिष्कषव काढला. पोपट डपिंजऱ्यात 

िेहिीच बिंद िसायचा. तो बाहरे डफरूि पनु्हा गॅलरीत यायचा. 

घरातल्या सगळ्यािंिा र्ाईट र्ाटले पण कुणालाही कळलेच िाही 

की पोपट कसा िेला! 

* * * 

रणडजत यािंिी सडुिलला एक डफडजकल डफटिेस टे्रिर डदला 

होता. पोडलसािंसाठी जी टे्रडििंग दतेात त्या प्रकारचा! गेल्या 

र्षावपासिू सडुिल व्यायािाकिे आडण डफटिेसकिे चािंगले लि दते 

होता कारण त्याला डिळालेल्या शक्तीिळेु त्याची जबाबदारी 

र्ाढली होती आडण त्याचा साििा यापढेु िेहिी अिेक र्ाईट तसेच 

डिगेडटव्ह प्रर्तृ्तींशी िटकी होणार होता, त्यािळेु डफडजकल डफटिेस 

आर्श्यक होतिं. तसिं पाडहलिं तर प्रत्येकाच्या आयषु्यात डफटिेसचे 

िहत्र् आहचे, िग तो कोणत्याही िेत्रातला कुणीही व्यक्ती का 
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असेिा! डशर्ाय रोज डकिाि अधाव तास सडुिल सयूवििस्कार, झुिंबा 

िान्स, योगासिे आडण प्रणायाि करायचा.  

 

दरम्याि त्यािे रणडजत यािंच्या सािंगण्यार्रूि पोलीस 

डिपाटविेंटच्या आयटी सेटशिच्या काही परीिा डदल्या आडण 

आयटी डर्भागात त्याला पोलीस डिटेडटटव्ह हा जॉब डिळाला. 

पोलीस डिपाटविेंट त्याचेर्र खशु होते कारण िळू कािाव्यडतररक्त 

त्याची शक्ती र्ापरूि तो गनु्हगेाराला अचकू ओळख ूशकत होता. 

तसेच त्याची डचत्रकला चािंगली असल्यािे गनु्हगेारािंच्या 

र्णविार्रूि सहजपणे डचत्र काढूि दऊे शकत होता ही ज्यादाची 

िदत होती. िात्र फक्त रणडजत यािंिाच त्याच्या डर्शेष शक्तीबद्दल 

िाडहती होते. तथाडप एकाच डठकाणी काि करूिही त्या दोघािंची 

रोज भेट होईलच असे आर्श्यक िव्हते! सडुिलचे कररयर रणडजत 

यािंच्या दखेरेखीखाली ह े सगळिं होत असल्यािे या जॉबबद्दल 

घरच्यािंिा काही डचिंता िव्हती.  

* * * 

कॉलेजिध्ये असतािंिा सदु्धा पोरींर्रूि भािंिणे आडण 

िारािाऱ्या होऊ शकणार असतील डकिं र्ा एखाद्या साध्या डिष्पाप 

आडण अभ्यास ू िलुाची रॅडगिंग होणार असेल तर ती अिेकदा 
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टाळण्यात सडुिल त्याच्या डिगेडटव्ह गोष्टी डिटेटट करण्याच्या 

शक्तीिळेु यशस्र्ी झाला होता. कॉलेजच्या होस्टेलर्रसदु्धा सडुिल 

बरीचशी भािंिणे, रािे, िारािाऱ्या टाळण्यात यशस्र्ी व्हायचा.  

 

सडुिल डजथे असेल डतथे आसपास शािंतता असायची. एखादा 

व्यक्ती काहीही िकारात्िक करायला जाणार त्याच्या आतच तो 

शटय डतथे त्या व्यक्तीशी सिंभाषण सरुू करूि त्या व्यक्तीला डर्डर्ध 

प्रश्न डर्चारूि त्याच्या ििातले काढूि घ्यायचा, तो काहीतरी 

डिगेडटव्ह गोष्ट करणार आह ेह ेत्यािंचेकिूि काढूि घ्यायचा आडण 

त्या व्यक्तीला इतर चािंगला पयावय सचुर्िू बघायचा. त्याची ही 

पद्धत बऱ्याच प्रिाणात बहुतेक रे्ळेस यशस्र्ी झाली. त्यासाठी 

सडुिल डियडितपणे एका िािसोपचारतज्ञाचा सल्ला घ्यायचा. 

रणडजत यािंिीच त्याचे िार् सडुिलला सचुर्ले होते. गनु्हगेारािंची 

िािडसकता सिजिू घणेे हा त्यािागचा उद्दशे! 

 

रणडजत आडण सडुिलिे आणखी एक गोष्ट केली होती जी फक्त 

रणडजत आडण सडुिल या दोघािंिाच िाडहती होती. ती म्हणजे त्यािंिी 

पोलीस डिपाटविेंटला िदत करणाऱ्या रे्षािंतर करण्यात एटस्पटव 

असलेल्या एका व्यक्तीशी सडुिलची भेट घालिू डदली होती. त्यािे 
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सडुिलला रे्षािंतर करण्याचे आडण आपल्या िळू रूपात कधीही 

इतरािंिा ओळख ू ि दणे्याचे रे्गरे्गळे धिे डदले होते. सुडिलला 

डर्डर्ध प्रकारचे अिेक िास्क त्यािंिी डदले होते. ते डर्डशष्ट 

पदाथािंपासिू बिलेले लर्डचक िास्क व्यक्तीला सिंपणूवपण ेबदलिू 

टाकत होते जण ू काही कायिची प्लाडस्टक सजवरी केली आह!े 

कारण, रणडजत आडण सडुिल या दोघािंिा असे र्ाटत होते की 

सडुिल एखाद्या गनु्हगेाराला गनु्हा करण्याच्या आधी डिटेटट करूि 

पकिल्याििंतर त्या गनु्हगेारािे पनु्हा त्याला ओळखायला िको, 

यासाठी बहुतेक रे्ळेस प्रत्येक डठकाणी जातािंिा सडुिल रे्गरे्गळे 

िास्क घालत असे. त्यािळेु गनु्हगेारािंिी त्याला गाठूि त्रास दणे्याची 

शटयता सध्यातरी िव्हती. 

 

काही गोष्टी सडुिल स्र्तिःही एकट्यािे करायचा त्यापैकी 

बऱ्याच गोष्टी रणडजत यािंिा िाहीत िव्हत्या. पण अशा रे्ळेस 

गनु्हगेारािंिा एकट्यािे पकितािा तो जर सिंकटात सापिला तर 

रणडजत यािंिा फोि करूि िदतीला बोलार्िू घ्यायचा! 

 * * *  

एकदा ज्रे्लरीच्या दकुािात अडिलच्या लग्िासाठी सर्वजण 

खरेदी करायला गेले होते. र्ध-ूर्र यािंच्यासाठी आडण इतर काही 
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जणािंसाठी रे्गरे्गळे दाडगिे डिर्िले जात होते. सीसीटीव्ही प्रत्येक 

ज्र्ेलरी शॉपिध्ये अत्यार्श्यक झालेले आहते, परिंत ुसीसीटीव्हीच े

िॉडिटर करणाऱ्याचे लि थोिेही इकिे डतकिे झाले तर 

सीसीटीव्ही स्क्रीि सिोर असिूही एखादा चोर दाडगिा डशताफीिे 

आडण हातचलाखीिे चोरण्यात यशस्र्ी होतो. चोरीला गेल्याििंतर 

सीसीटीव्हीिे कळतिं. पण आजकाल योग असा येत होता की डजथे 

सडुिल असतो डतथे त्याला एखादी तरी डिगेडटडव्हटी सापितच 

होती डकिं र्ा याउलट म्हणायचे झाले तर डजथे डिगेडटडव्हटी असेल 

आडण पढेु काहीतरी चकुीचिं घिणार असेल डकिं र्ा गनु्हा घिणार 

असेल डतथिं योगायोगािे सडुिल असायचाच!! 

 

तीि लेिीज रे्गरे्गळ्या काउिंटरर्र जाऊि, 'हा दाडगिा 

दाखर्, तो दाडगिा दाखर्!' असे करत डतथल्या किवचाऱ्यािंिा खपू 

गोंधळात टाकत होत्या.  सुरुर्ातीला किवचाऱ्यािंिा सिंशय आला, 

पण तीिही लेिीज सफाईदारपणे इिंग्रजी बोलत होत्या तसेच 

कपि्यािंर्रूि त्या अगदी िॉििव आडण र्ागणकुीर्रूि सभ्य आडण 

सडुशडित र्ाटत होत्या, त्यािळेु िायरेटट त्यािंिा रोखण्याची डहम्ित 

कोणत्याही किवचाऱ्याची होत िव्हती. इकिे अडिलच्या 

लग्िासाठी खरेदी सरुू असतािा सडुिललला कसला तरी आर्ाज 

आला आडण त्यािे िागे र्ळूि बघीतले तेव्हा त्याला तीि लेिीज 
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पैकी दोघींच्या िोटयार्र प्रचिंि लाल ज्र्ाळा असलेले सकव ल 

डदसले. िोटयातिू डिघणाऱ्या डर्डशष्ट तीव्र िकारात्िक डकरणािंिा 

सडुिल लाल रिंगात बघ ूशकत होता आडण त्याची डिटर्ेन्सी फक्त 

सडुिलच्याच कािािंिा ऐकू येत होती. 

 

सडुिलची खात्री पटली की यापैकी दोन्ही जणी आता र्स्त ू

चोरण्याच्या जाणीरे्िे अस्र्स्थ झाल्यात आडण लाल र्तुवळ 

ज्र्लिंत झाल्यािे आता त्या एखाद दसुरा दाडगिा उचलिू लपर्णार 

आडण काढता पाय िटकी घेणार एर्ढ्यात हळूच सडुिल उठला 

आडण त्यािे सीसीटीव्ही िॉडिटर करणाऱ्या व्यक्तीच े डठकाण 

काउिंटरर्रच्या एका िाणसाला डर्चारले. त्याआधी त्यािे डतन्ही 

िडहला असलेल्या काऊिं टरर्रच्या व्यक्तीला िोळ्यािंिी त्या 

िडहलािंकिे लि ठेर्ा असे खणुेिे सािंगिू सार्ध केले.  

 

िग सडुिल आडण सीसीटीव्ही िॉडिटर करणारा व्यक्ती ह े

दोघजेण बराच र्ेळ सीसीटीव्ही डस्क्रिर्र लाईव्ह बघत बसले. त्या 

दकुािात सडुिलची ओळख होती त्यािळेु सीसीटीव्ही जर्ळ 

सडुिलला बस ूडदले गेले आडण सडुिलच्या म्हणण्याप्रिाण ेझाले.  
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दोिपैकी एका िडहलेिे िायििंि िेकलेस डखशात घातला 

आडण तेही कोणाच्याही िकळत! काउिंटरर्रील िाणसालाही त े

डदसिू आले िाही इतटया डशताफीिे आडण जलद गतीिे! तेव्हा 

सडुिल आडण सीसीटीव्ही िॉडिटर हे दोघे रूि िधिू पळूि 

काऊिं टरर्र आले आडण बरोबर त्या िडहलेिे लपर्लेला िायििंि 

िेकलेस शोधला. सीसीटीव्ही फुटेज सगळ्यािंिा त्या िॉडिटररिंग 

व्यक्तीच्या िोबाईलर्रूि दाखर्ले, जेणेकरूि डतथे उपलब्ध 

असलेल्या इतर ग्राहकािंची खात्री झाली. सडुिलिे खणुेिे 

काऊिं टरर्रच्या िाणसाला सािंडगतले की िाझे िार् सािंग ूिका, िी ह े

ओळखले हहेी सािंग ू िका, आपली चोरी पकिली गेली यातच 

डिळर्लिं!! 

* * * 

ििंतर एकदा सडुिल िेहिीप्रिाणे िॉडििंग र्ॉकला, जॉडगिंगला 

गेला होता. उजव्या बाजलूा काही जेष्ठ िागररक चालले होते. पळत 

पळत परत पढेु गेल्याििंतर एका ज्येष्ठ िडहलेच्या गळ्यािध्य े

असलेले ििंगळसतू्र चोरण्यासाठी एक चोर िॉडििंग र्ॉकच्या 

बहाण्यािे रे्गािे चालत चालत डतच्या िागे िागे जार् ू लागला 

होता. त्याच्या िोटयार्र लाल सकव ल डदसल्यािे आडण हाय 

डिटरे्न्सी आर्ाज ऐकू आल्यािे सडुिलिे ओळखले की याचा बेत 

िडहलेच्या गळ्यातील ििंगळसतू्र चोरण्याचा डदसतो आह.े रे्गािे 
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पण आर्ाज ि करता पळत जाऊि सडुिलिे त्याच्या पायात पाय 

अिकूि पिण्याचे िाटक केले आडण त्या चोरालाही खाली पािले. 

यािळेु घाबरूि ती ज्येष्ठ िडहला पढेु डिघिू गेली. सडुिल आडण तो 

भार्ी चोर एकिेकािंिा सॉरी म्हणत म्हणत उठले, चोर थोिा 

डचिलेला डदसला. सडुिलिे त्याला बोलण्यात गुिंतर्ले आडण ज्येष्ठ 

िडहलेला बरेच दरू जाऊ डदले. ती ज्येष्ठ िडहला डदसेिाशी 

झाल्याििंतर िग सडुिलिे त्या चोराला जाऊ डदले. थािंबर्णार कसे 

आडण थािंबर्िू जाब डर्चारणार तरी काय? कारण त्यािे अजिू चोरी 

केली िव्हती!  परिंत ुपढेु चोरी करण्याचा बेत रद्द झाला कारण ती 

िडहला तोपयिंतघरी डिघिू गलेी होती. सडुिलला िाडहती होते की 

ती िडहला िेिकी कुठे राहाते त्या गल्लीपयिंत डतला जाऊि सडुिलिे 

डदसेिासे होऊ डदले. चोर चरफित पढेु डिघिू गेला!! 

 * * * 

 

याििंतरही अिेक डिगेडटव्ह घटिा घिण्याआधी डतथे सडुिल 

उपडस्थत होता जसे -  
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एटीएि बाहरे सिंशडयत होता, एका ज्येष्ठ िागररकाचे पैसे 

चोरण्याआधी आर्ाज करूि घटिा टाळली. िेिका डतथे सडुिल 

पैसे काढायला आलेला होता. 

 

दारुसाठी पैसे डदले िाही म्हणिू बापाला िारण्याआधी घटिा 

टळली कारण सडुिल िेिका त्या घराजर्ळूि जात होता तर त्याला 

अचािक डिगेडटव्ह र्ास आला! असा र्ास आजपयिंत त्याि े

कधीही घेतललेा िव्हता! आता र्ासाची शक्ती पण त्याला 

आलेली होती. 

 

रात्री एकदा डित्रािंसोबत पार्भाजी गािीर्र पैसे किी जास्त 

दणे्याच्या र्ादातिू िारािारी होणार त्याआधी सडुिलिे घटिा सिंर्ाद 

डफरर्िू टाळली. पार्भाजीच्या र्ासात तो डिगेटीव्हीटीचा र्ास 

त्याला िेिका ओळखता आला. 

 

एकदा सडुिलिे भर टॅ्रडफकिध्ये ट्राडफक पोडलसािंच्या अिंगार्र 

गािी घालण्याच्या प्रयत्िात असणाऱ्या एका िाणसाला त्यापासिू 

परार्तृ्त केले. त्या पोडलसािे काल त्याला डियि तोिल्याबद्दल पैसे 

घेतल्याचा राग त्याच्या ििात आजही ताजा होता. 
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तसेच रात्री उशीरा एके डठकाणाहूि परत येत असतािंिा भयुारी 

िागावत रात्री एका िडहलेर्र सािडूहक बलात्कार डशताफीि े

टाळला. त्यािे आधीच चार जणािंची डियत ओळखिू त्या िडहलेला 

काहीतरी कारण सािंगिू पयावयी िागव र्ापरायला प्रर्तृ्त केले. कारण 

त्याला या डिगेडटव्ह घटिेचा र्ास आडण आर्ाज आला आडण 

ििंतर प्रखर ज्र्ाळाची र्तुवळे डदसली. म्हणजे अयोग्य पद्धतीची 

िकारात्िक अडियिंडत्रत घातक र्ासिा सदु्धा त्याला आता लाल 

र्तुवळाच्या स्र्रूपात डदस ूशकत होती. 

 

एका क्रीिा ििंत्र्यािंच्या सभेत तो िेता भाषण दते असतािंिा 

त्याच्या अिंगार्र गदीत एकािे किक डक्रकेटचा बॉल िारूि 

फेकायच्या आत घटिा सडुिलिे टाळली कारण िेिका सडुिलत्या 

िाणसाच्या िागे होता आडण त्यािे त्या िाणसाला तो बॉल 

िेत्याच्या तोंिार्र अगदी डशताफीिे िेि धरूि फेकायच्या बेतात 

असतािंिाच 'बघ ूकोणत्या किं पिीचा बॉल आह?े' म्हणिू बघायला 

िाडगतला आडण त्याला बराच रे्ळ बॉल डदलाच िाही.  

 * * *  
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एका िडहलेिे घरच्या भािंिणातिू स्र्तिःच्या िलुीला पलुार्रूि 

खाली िदीच्या पाण्यात फेकण्याचा आत घटिा टळली कारण 

त्यारे्ळेस िेिका बाईकर्रूि सडुिल डतथिू जात होता आडण ती 

िडहला लगबगीिे त्याला डिगेडटव्ह डर्चारािंिी जातािंिा डदसली 

आडण ती पलुाच्या कठि्यार्र चढायच्या आतच डतला बोलण्यात 

गुिंतर्िू आडण धाक दाखर्िू डतथिू घरी जायला भाग पािले.  

 

आता सयूव अस्ताला झकुत चालला होता. हा पलू िुिंबईतील 

एका उपिगरातील होता आडण तेथिू डित्राला भेटूि सडुिल घरी 

डिघाला होता. थोिी गािी बाजलूा लार्िू पलुाच्या कठि्यार्र 

हात ठेऊि खाली पाण्याकिे बघत उभा राडहला. उजव्या हाताला 

बािंधलेले घि्याळ आडण त्यातला 6 आकि्याच्या जागी 

बसर्लेला चिकणारा स्फडटक डदसत होता. त्या स्फडटकाकिे 

बघत तो डर्चार करू लागला: 

 

"अशा डकती िकारात्िक घटिािंचा सािीदार िला बिार्िं 

लागणार? ही िकारात्िकतचेी डिटेडटटव्हडगरी िला स्र्तिःलाच 

एक डिगेडटव्ह िाणसू तर बिर्णार िाही िा? या सगळ्यािंचा िाझ्या 

ििार्र िकळत एक ताण यते चालला आह.े बरेचदा रात्री झोप यते 
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िाही! िाझ्या ज्ञािाचा आडण डर्डशष्ट शक्तीचा उपयोग िला 

सिाजाच्या आडण दशेाच्या भल्यासाठी करता येतोय याचा आििंद 

आह ेपण..." 

 

"पण डचिंता करू िको", िदीच्या पाण्यातिू आर्ाज आला.  

"कोण?” सडुिलिे डर्चारले. 

"डर्सरलास? िी रिंडगिी!" 

िदीच्या पाण्यातिू आडण आजबूाजचू्या अिेक सजीर् डिजीर् 

र्स्तूिंिधिू डर्डर्ध रिंग डिघाले आडण सिंपणूव सषृ्टी रिंगिय झाली. 

आता त्या रिंगीत जगात पनु्हा सडुिल आडण सुिंदर रिंडगिी अधािंतरी 

तरिंगत होते! 

"िला िागवदशवि कर रिंडगिी, िला कधी कधी भीती र्ाटत ेया 

सगळ्यािंची!" 

"भीती? काढूि टाक! ििात शिंका ठेऊ िको आडण आता िाझ े

ऐक. आता तझु्या ििातली भीती काढायला िी आलेली िाही. त े

काि तलुा स्र्तिःला करायचिं आह.े इतरािंच्या ििातील िकारात्िक 

गोष्टींचा सकारात्िक डर्चारािंत रूपािंतर करणारा त,ू स्र्तिःच 

िकारात्िकतेकिे झकुत चालला आहसे?" 
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"तसिं होतिंय खरिं! आडण िाझ्या ििात डिगेडटव्ह डर्चार सरुू 

असतािंिा िी स्र्तिःला आरश्यात पाडहलिं तरी िला िाझ्या 

िोटयाभोर्ती लाल र्तुवळ डदसत िाही!" 

"अथावतच डदसणार िाही कारण अदृश्य डकरणिं आरसा डिटेटट 

करू शकत िाही. स्र्तिःचे डिगेडटव्ह र्तुवळ बघायची तलुा गरजच 

काय?" 

"िला िाहीत आह,े तशी गरज िाही कारण िला स्र्तिःला 

िडहत असेल की िी काय डर्चार करतोय ते पण तरीही सिजा 

बघायचे तर?" 

"असे तेव्हाच शटय आह े जेव्हा तझुाच टलोि तझु्यापासिू 

रे्गळा होऊि तलुा तझु्या सिोरूि बघेल!" 

खरे तर सडुिल तसे डसलेडटटव्ह डिगेडटव्हीटी डिटेटट करणारे 

उपकरण बिर् ूशकत होता ज ेत्याची स्र्तिःची डिगडेटव्हीटी इतरािंिा 

सािंगेल जे त्यािे रणडजत यािंच्या साठी शटय असिूही बिर्ले िव्हते. 

"होय खरिं आह.े ते जाऊ दे. िला सािंग िी असा इतरािंच्या 

िकारात्िक लहरींचा िाझ्यार्र िकारात्िक पररणाि होण्यापासिू 

स्र्तिःला कसा र्ाचर्?ू" 

"त्याकिे तटस्थपणे बघायला डशक! असाच तझुा काल्पडिक 

टलोि तयार कर जो या सगळ्यािंपासिू ििािे, भार्िेिे आडण बदु्धीिे 
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डिराळा असेल, तटस्थ असेल. जिेल हळूहळू तलुा! तो टलोि 

हरे्तिू तलुा कुठेतरी बघेल, तो टलोि त ूअसशील आडण खऱ्या 

सडुिलकिे तो एक रे्गळी व्यक्ती म्हणिू बघेल. बरिं ते अस ूद!े खरे 

तर तलुा एका जोिीदाराची साथीदाराची डितािंत गरज आह ेजी तलुा 

सिजिू घेईि आडण तमु्ही दोघे एकिेकािंिा परूक असाल!" 

"खरिंच? कोण असेल ती? अशीच कुणीतरी डर्शेष सपुर पॉर्र 

असलेली?" 

रिंडगिी हसली.  

"िी काही डत्रकालदशी भडर्ष्यर्ेत्ती स्त्री िाही. टाईि िायिेंशि 

डकिं र्ा काळ डिती जीर् आह े िा ती असते डत्रकालदशी! पण 

अथावतच ती कुणाला भडर्ष्य सािंगत डफरत िाही, पण तलुा तझु्या 

तोिीची जोिीदार डिळेलच यात शिंका िाही, असो!" 

 

थोिे थािंबिू ती पढेु म्हणाली, "िी तलुा आज ह ेसािंगण्यासाठी 

आलेय की तलुा डिळालेल्या शक्तीचा उपयोग त ूकिी काळात 

इतटया अिेक चािंगल्या कािासाठी केलास की आता त्याहीपढेु 

जाऊि तझु्या िोळ्यािंिा आणखी एक शक्ती डिळाली आह!े" 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

136 

 

"आणखी एक शक्ती म्हणजे आणखी एक जबाबदारी?", 

ििातल्या ििात सडुिल आश्चयाविे आडण साशिंकतेिे स्र्तिःला 

डर्चारू लागला! 

"ती कोणती शक्ती?", सडुिलिे डर्चारले. 

"त ूििात जसजसा डर्चार करशील तसतशी तझुी दृष्टी हरे् 

तेर्ढया दरूर्रचे बघ ूशकेल!" 

"म्हणजे?" 

"म्हणजे, तलुा आधी प्रकाशाचे डियि थोिटयात सािंगते ज े

तलुा आधीच िाडहती असतील! र्स्त ूआपल्याला डदसतात कारण 

र्स्तूिंर्रूि परार्तीत होणारा प्रकाश आपल्या िोळ्यािंपयिंत सरळ 

रेषेत पोचतो, बरोबर?" 

"हो, डर्ज्ञािाचा अगदी बेडसक डियि आह ेहा!" 

"आता पढेु ऐक! पथृ्र्ी गोल असल्यािे आडण प्रकाश डकरण े

सरळ प्रर्ास करत असल्यािे जास्त दरूर्रचे बघायला आपल्याला 

ियावदा येतात!" 

"हो खरे आह ेते! अथािंग सिदु्रार्रचे दरूचे जहाज काही रे्ळेस 

दृष्टीच्या आर्ाटयात असिूही आपल्याला डदसत िाही कारण पथृ्र्ी 

गोल आह!े" 
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"बरोबर, पण सिजा कल्पिा कर की पथृ्र्ी अगदी 

हायरे्सारखी डकिं र्ा अियावडदत सपाट पषृ्ठभागार्र पसरर्लेल्या 

गालीच्या सरळ सरळ पसरलेली असती तर तलुा डकिं र्ा कुणाही 

िाणसाला सािान्य दृष्टीिे अगदी जास्तीत जास्त शटय तेर्ढ्या 

दरूपयिंतच्या र्स्त ूडदसल्या असत्या, इतटया दरूच्या की उदाहरणाथव 

डजथे पोहोचेपयिंत आकाशातले डर्िाि दरू जातािंिा शेर्टी अदृश्य 

होते डकिं र्ा दृष्टीआि होते. कारण आपले डव्हजि ह ेडत्रकोणाकृती 

डकिं र्ा एखाद्या डत्रकोणी शिंकूसारखे काि करते! यात एकच अिचण 

आह े ती म्हणजे अशा काही जर्ळच्या र्स्त ू उदाहरणाथव उिंच 

डबडल्ििंग र्गैरे ज्या दरूच्या र्स्तूिंची प्रकाशडकरण े सािान्य 

िोळ्यािंपयिंत पोहोच ूदणेार िाहीत!" 

दीघव श्वास आडण उसासा टाकूि सडुिल हणाला, "होय, बरोबर 

आह!े िग िला िात्र त्या सगळ्या र्स्त ूडदसतील का?" 

"हो, त ू एखाद्या डदशेिे चेहरा करूि जसजशी ििात अिंतर 

र्ाढर्त आडण िोजत कल्पिा करत जाशील तसतसे तेर्ढ्या 

दरूर्रचे तलुा डदसण्यासाठी जर्ळच्या अिार्श्यक डबडल्ििंग, झािे 

डकिं र्ा अिथळा आणणाऱ्या र्स्त ूतेर्ढ्याकरता तझु्यासाठी अदृश्य 

होत जातील आडण प्रकाश डकरणे तलुा डदसण्यासाठी र्ाकतील, 

म्हणजे पथृ्र्ीच्या सिािंतर गोल प्रर्ास करतील तझु्या िोळ्यािंपयिंत 

येण्यासाठी! आडण त ू डस्थर असतािंिा तझुा दृष्टीकोि म्हणज े
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अिरशिः दृष्टीला ियावदा लार्णारा तो घि आकाराचा कोि 

तझु्याकिे सरकत जाईल म्हणजे कोणतीही र्स्त ू तझु्या 

दृष्टीकोिातिू दृष्टीआि होणार िाही!" 

"पण ह े कसे शटय आहे? प्रकाश डकरणे कशी काय 

र्ाकतील?" 

"िी जशी रिंग डिती जीर् आह ेतशीच आणखी एक प्रकाश 

डिती जीर् पण असते. आम्ही आिच्या काही गोष्टी डियिंडत्रत करू 

शकतो, प्रकाश डकरणािंिाही करू शकतो! आम्ही सगळ्या डिती 

एकिेकािंत काही सतू्रािंिी बािंधलेले आहोत आडण तझु्यासारखे काही 

जीर् पण डर्डर्ध डितींच्या एका सतू्रािे बािंधले आहते! गरज पिली 

तर तझु्या सारख्या काही िायिेंशि स्पेडसज डकिं र्ा डिती प्रजाती 

साठी प्रकाश डकरणिं पथृ्र्ीच्या पररघाला सिािंतर प्रर्ास करायला 

आम्ही भाग पािू शकतो! काय सिजलास?" 

श्वास रोखिू ह ेसगळिं सडुिल ऐकत होता कारण त्याचा अिंदाज 

बरोबर डिघाला होता की सगळ्या  डिती एकिेकािंशी कसल्यातरी 

फॉिुवल्यािे किेटटेि आहते आडण तो स्र्त: एक िायिेंशि स्पेडसज 

आह!े 

"म्हणजे िी डिती प्रजाती आह?े" 
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"होय! रिंग, आर्ाज, र्ास, िकारात्िकता आडण प्रकाश या 

सगळ्या डितीचे असलेले डिश्रण आहसे त!ू अशा अिेक 

प्रकारच्या डितींचे डर्डर्ध डिश्रण असलेले स्पेडसज जगात आहते! 

तझुी भेट होईलच गरज असेल तेव्हा त्यािंचेशी! गोल पथृ्र्ीर्र 

अििंतपणे दरू बघण्याचा तझुा प्रश्न सटुला आडण त ूजो भाग दरूदृष्टीिे 

बघशील त्याचा आर्ाज सदु्धा तलुा ऐकू येतील आडण र्ास सदु्धा 

जाणर्तील! म्हणजे पिंचेंद्रीय े िेहिीप्रिाणे काि करतील. बरेचदा 

तलुा तझु्या चेहऱ्याची डदशा बदलार्ार्ी लागेल, गरजेिसुार! तझु्या 

िेंदचूा गोंधळ टाळण्यासाठी! अन्यथा त ूएकाच डदशेला उभा राहूि 

सदु्धा 360 डिग्री सकव ल िधील अििंत गोष्टी पाहू शकतोस!" 

"बापरे, ही तर खपू िोठी शक्ती आडण जबाबदारी आह!े" 

"होय, म्हणजे आता डकतीही दरू कुठेही िकारात्िक घटिा 

घित असल्या तर तलुा लाल र्लयाच्या रुपात डदसतील आडण 

जर्ळपास असतािंिा ध्र्िी आडण र्ास िदतीला येतील!" 

ती पढेु म्हणाली, "आडण आता राडहला प्रश्न अियावद 

आकाशात बघण्याचा तर तेही त ूयाचप्रिाणे बघ ूशकशील! पण 

ही दृष्टी त ूपढेु पढेु सरकर्त असतािंिा त ूडजथे उभा असशील डतथल े

भाि तलुा ठेर्ायला हरे् िाहीतर सिंकटात सापिू शकतोस! आडण 

हो, या शक्तींचा र्ापर त ू चकुीच्या गोष्टींसाठी करायला सरुुर्ात 

केली की एकेक करूि या शक्ती तझु्यातिू किी व्हायला लागतील 
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आडण ज्याच्यार्र चकुीचा प्रयोग करशील त्याला या शक्ती हळूहळू 

डिळायला सरुुर्ात होईल, लिात अस ूद!े आता िी डिघते, पनु्हा 

भेटूच!!", असे सािंगिू रिंग डिती रे्गािे डिघिू गेली आडण सडुिल 

पनु्हा पलुाच्या कठि्यार्र हात दऊेि उभा होता! एर्ढिं सगळिं 

होइपयिंत काळ थािंबला होता! कदाडचत रिंग डितीिे काळ डितीला 

डर्ििंती केली असार्ी!! त्यािे घि्याळाकिे पाडहले, िायल उघिल े

आडण स्फडटकाला स्पशव केला, आडण त्याच्या शक्ती बिंद केल्या.  

 

डखशातील गॉगल िोळ्यािंिा लार्ला आडण गािीर्र बसिू 

गािी स्टाटव करतािंिा हसत म्हणाला, "म्हणजे िी आता दरूदशवि पण 

झालो!' आडण पलुार्रूि त्याची गािी "दरू" डिघिू गेली!!  

 

गािी चालर्तािा त्यािे एक िात्र ििाशी पटके ठरर्ले की या 

िव्या शक्तीबद्दल कुणालाच सािंगायचे िाही, अगदी रणडजत यािंिा 

सदु्धा िाही! 

^^^  
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12. ििकां ती 

 

त्या डदर्शी घरी गेल्या गेल्या रात्री सगळे झोपल्यार्र 

सडुिलला िर्ीि डिळालेली शक्ती र्ापरूि पहायची इच्छा अिार्र 

झाली. तो बरेचदा झोप यते िसली की गॅलरीत कािात हिेफोि 

लार्िू िोबाईलर्र गाणे ऐकत बसायचा. तसाच आजही असेल 

म्हणिू घरचे डिर्ािंत होते. तो बेिर्रूि उठूि गॅलरीत आला. गॅलरीत 

िेहिी असणाऱ्या पोपटाची उणीर् भासत होती. डपिंजरा टािंगलेल्या 

जागेकिे बघिू तो िणभर अस्र्स्थ झाला पण िव्या शक्तीला 

र्ापरूि बघायची उत्सकुता त्याला स्र्स्थ बस ूदते िव्हती. आह े

त्याच जागेर्रूि त्याच्या दृष्टीला आता सगळी सषृ्टी बघायला 

डिळणार होती. कुठे कुठे जाऊ आडण काय काय बघ ूअसे त्याला 

झाले होते. घि्याळातील स्फडटकाला स्पशव करूि त्यािे त्याच्या 

सर्व शक्ती कायवरत केल्या. कुठे जाऊ? आकाशात? िको!आधी 

पथृ्र्ीर्र काय काय असतिंय ते तर बघतो, िग ििंतर आकाश!  

 

रात्रीचे अकरा र्ाजले होते. ििाच्या दृष्टीिे डर्चार करत करत 

तो थोिे थोिे अिंतर पढेु सरकू लागला. लोकल प्रर्ासािे रै्तागिू 

कािार्रूि घरी परतलेले थकलेले लोक डदसायला लागले. िात्र 
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ही शक्ती र्ापरायची अजिू सर्य िसल्यािे त्याच्या िोळ्यािंर्र 

प्रचिंि ताण पित होता. िोंडबर्लीतील डथएटसव, चहा दकुािे, 

गािवि, भाजी िाकेट, कपि्यािंची दकुािे, गणपती ििंडदर, फिके रोि 

आडण त्यार्र चालणाऱ्या तरुण िलुी असे सगळे उभ्या उभ्या (घर 

बसल्या) बघतािंिा त्याला रे्गळीच िजा यते होती. थोिे पढेु सरकूि 

आता त्याची दृष्टी िोंडबर्ली स्टेशिर्र आली, स्टेशिर्रच 

रेंगाळली. स्टेशिर्र एका प्लॅटफॉिवर्र एक जोिपे हातात हात 

घालिू पे्रिाच्या गप्पा करत चालले होते. असाच कुणीतरी जोिीदार 

आता त्याला हर्ाहर्ासा र्ाटत होता. आतापयिंत अभ्यास, जॉब 

आडण सिाजसेर्ा करण्याच्या गिबिीत प्रेि करायचे राहूिच गेले 

होते. ते जोिपे डिघिू गेल्यार्र दृष्टी शनू्य िजरेिे आपोआप रुळािंर्र 

डस्थरार्ली आडण तो डर्चार करू लागला. कॉलेजला असतािंिा 

एका िलुीकिे तो आकडषवत झाला होता आडण त्यािे डतच्याशी 

िैत्रीही केलेली होती. पण ते फक्त तारुण्यसलुभ आकषवण आह ेकी 

प्रेि आह ेआडण सहजीर्िाची ओढ आह ेह ेतो ठरर् ूशकत िव्हता 

आडण त्या िलुीकिूिही त्याला तसला काही प्रडतसाद डिळाल्याच े

डदसत िव्हते. त्यािंचाही डित्रािंचा ग्रपु असाच अिेकदा त्याच 

प्लॅटफॉिवर्रुि येजा करायचा तेव्हा ह ेदोघे ग्रपुच्या थोिे िागे चालत 

भाि हरपिू बोलत चालत राहायचे.अधिूिधिू तो डतच्याशी 

फोिर्र बोलायचा पण त े सहज डित्रािंत असते तसे बोलण े
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असायचे. ती म्हणजे सडिधा आडण तो ह ेइतर कॉलेज ग्रुप सोबत 

अिेकदा हॉटेलिध्ये जेर्ायला, डचत्रपट बघायला जायचे. डतची 

आडण त्याची खाण्याची आडण डचत्रपटािंची आर्िही बरीचशी 

सारखीच होती हहेी त्या दोघािंच्या लिात आले होते. बऱ्याच 

सािाडजक सिस्यािंर्र आडण बातम्यािंर्र जवे्हा चचाव व्हायची 

तेव्हाही त्यािंचे डर्चार जळुायचे!  आता सडिधा काय करते आह ेह े

चेक करूि बघायचा डर्चार त्याच्या ििात आला आडण ती ज्या 

उपिगरात राहते डतकिे दृष्टी र्ळर्िू आपण डतच्या घरात आपल्या 

"दरू" दृष्टीिे डशरायचे का, तसे करता येईल का? अशा डर्चारािंत 

असतािंिाच सिोरच्या रुळािंर्रूि सीएसटीकिूि आलेली एक 

एटसपे्रस तफुाि रे्गािे सडुिलच्या एकदि िोळ्यािंर्रच आली, त्या 

इिंडजिच्या आर्ाजािे तो दचकला आडण डर्चारािंची तिंद्री भिंग पार्िू 

तो गॅलरीत उभ्या उभ्याच िागे धिपिला, त्याचा पाय रोपाच्या 

कुिं िीला लागला आडण त्यात पाय अिकूि धिपिूि तो िाग े

लाकिी फळीर्र पिला आडण ती फळी बाजलूा पिूि िोठा 

आर्ाज झाला आडण घरचे जागे झाले!! 

 

तो पटकि भािार्र येऊि टी शटव आडण पॅन्ट झटकत सार्रत 

उठूि उभा राडहला, फक्त थोिेसे खरचटले होते. त्याचे िोळे िात्र 
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प्रचिंि दखुत होते, थोिे सजुले होते. ही िर्ी 'दरूदृष्टी' दणेारी शक्ती 

र्ापरणे र्ाटते डततके सोपे काि िाही याची जाणीर् त्याला झाली!   

आई गॅलरीत आली, "काय झालिं बाळा, कसा काय 

पिलास?" 

"काही िाही आई, असच सहज!" 

"असिंच, सहज? तरी िी िेहिी सािंगते की कािात हिेफोि 

अिकर्िू चालत जाऊ िकोस, एके डठकाणी उभा राहत जा डकिं र्ा 

खचुीर्र बसिू राहत जा, ऐकत िाही!" 

"आता िी ऐकेल आई, झोप आता त!ू" 

तो घरात आला आडण त्याच्या बेिर्र झोपला. ही शक्ती 

आता पनु्हा त्याला डदर्सा र्ापरूि बघायची होती. सडिधाच्या 

ििात त्याच्याबद्दल काय आह ेहे सदु्धा त्याला आता पिताळूि 

बघण्यासाठी त्या शक्तीचा प्रयोग करायचा होता, पण...!! 

^^^  
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13. नरिमन ितनिंग पॉई ांि 

 

सकाळीच रणडजत यािंचा सडुिलला फोि आला. 

 

"ताबितोब िाश्ता आटोप आडण िरीिि पॉई िंटला ये. डतथिू 

िरीि ड्राईव्हला डफरत डफरत तझु्याशी िहत्र्ाचे बोलायचे आह!े" 

 

िरीि ड्राईव्ह हा िुिंबईतील रस्ता िरीिि पॉई िंटला सरुू होऊि 

डगरगार् चौपाटीला सिंपतो. सिदु्रालगत असलेला हा रस्ता पे्रिणीय 

आह.े िुिंबईचे सौंदयव बघायच ेतर या रस्त्याला पयावय िाही. िळुात 

हा रस्ताच िुिंबईराणीच्या गळ्यातील हार बििू डतचे सौंदयव 

र्ाढर्तोय, टर्ीन्स िेकलेस बििू! 

 

सीएसटी फास्ट लोकल टे्रिच्या फस्टव टलासच्या िब्यािे तो 

सीएसटीला उतरला आडण टॅटसीिे िररिि पॉइिंटला आला. टे्रि 

िध्ये बसला असतािंिा डखिकीतिू बाहरे बघत त्यािे त्याची 

दरूदशवि शक्ती र्ापरण्याचा प्रयत्ि केला पण सगळ्या र्स्त ू

एकिेकािंत डिटस होऊि त्याला सगळी भेसळ डिसळ डदसायला 

लागली, बबु्बळेु छऱ्याच्या गेिसारखी गरागरा िोळ्यात डफरत 
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आहते असे त्याला जाणर्ले म्हणिू त्यािे प्रयत्ि तातिीिे रद्द 

केला!! 

 

ट्रायिेंट हॉटेलसिोर उतरला तेव्हा त्याला आता एसएसपी 

म्हणजे डसडियर सपु्रीटेंिन्ट ऑफ पोलीस झालेल्या रणडजत यािंची 

पािंढऱ्या कलरची व्हिॅ उभी असलेली डदसत होती. त्यातिू डसडव्हल 

डे्रस िधले रणडजत आडण सोबत आणखी दोि यडुिफॉिव िधले 

पोलीस उतरले आडण एक जण डर्िा यडुिफॉिव गािीतच बसलेला 

होता. िकुतीच रणडजत यािंिा बढती डिळाली होती ह ेसडुिलला 

िाडहती होतिं.  

 

सडुिल आडण रणडजत िरीि ड्राईव्हच्या रस्त्याला चाल ू

लागले. त्यािंच्या पासिू थोिे अिंतर ठेऊि दोघे पोलीस त्यािंच्या िाग े

िागे सरुिेसाठी चाल ूलागले.  

 

"िी तलुा अजिंट आडण अशा सार्वजडिक डठकाणी बोलार्िू 

घेतले त्याला कारणही तसेच आह,े सडुिल!" 

"काय झाले िािा?" 

"िी जी तलुा िाडहती सािंगणार आहे ती लीक होऊ िये असे 

िला र्ाटते म्हणिू अशा डठकाणी िी तलुा बोलार्ले आडण िीही 
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डसडव्हल डे्रस िध्येच आह.े िागे स्टेशिर्र आपण एका िाणसाला 

पकिलिं होतिं तलुा आठर्त असेलच!" 

"स्टेिगिसारखी डदसणारी शस्त्रे त्याच्या बॅगिध्ये सापिली 

होती, गन्सचा भरपरू साठा होता त्याच्याकिे!" 

"होय, त्याला कोटाविे बकेायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी 

तरुुिं गर्ासाची डशिा सिुार्ली होती. दरम्याि त्याच्यार्रील 

आणखी काही गनु्ह े डसद्ध झाले आडण आणखी त्याची डशिा 

र्ाढर्ण्यात आली! त्याचे िार् जग्ग ूभसुिळ्या!" 

"बरोबर, िला र्ाटते ती डशिा त्याची भोगिू िकुतीच सिंपली 

असेल आडण सटुला असेल तो!" 

"हो डशिेचा कालार्धी सिंपल्यािे त्याला लर्करच तरुुिं गातिू 

सोिणार आहते. त्याची तरुुिं गातील र्ागणकू खपू चािंगली होती. 

त्याला तरुुिं गातील केलेल्या कािाचे चािंगले िािधि डिळणार 

आह!े" 

"िग?" 

"तरुुिं गात त्यािंचेकिूि त्याच्या टोळीची आडण साथीदारािंची 

िारे् आम्ही काढूि घेण्याचा प्रयत्ि केला, तेव्हा त्यािे दोि चार 

साथीदारािंची िारे् सािंडगतली, आम्ही त्यािंिा पकिले सदु्धा! ती 

छोटी िोठी भरुट्या चोऱ्या करणे, िाल इकिचा डतकिे पोचर्ण े
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अशी काििं करणारी डिघाली. सर्ािंच्याच चौकशीतिू फार काही 

हाती लागलिं िाही! एका िास्क घातलेल्या िाणसािे त्याला त्या 

बिंदकुाची बॅग सिदु्रडकिाऱ्याजर्ळच्या एका डिजवि डठकाणी 

ठेर्ायला सािंडगतले होत!े पण त्या बिंदकुा घ्यायला कोण येणार ह े

त्याला िाहीत िव्हतिं आडण बिंदकुा त्याला कुणी डदल्या हहेी िाही 

आडण त्या कुणाला िारण्यासाठी र्ापरल्या जाणार होत्या हहेी 

कळलिं िाही! त्या बिंदकुातिू अचकू िेि साधता येतो आडण गोळी 

झाितािंिा आर्ाजही येत िाही!" 

"एक िात्र िटकी की, त्या बिंदकुािंचा र्ापर करूि जे गनु्ह े

होणार होते ते टळले!" 

"होय, पण खऱ्या डचिंतचेे कारण रे्गळे आह ेसडुिल, सािंगतो! 

गेल्या काही डदर्सािंपासिू तो जग्ग ूभसुिळ्या तरुुिं गात सतत हसतोय 

आडण म्हणतोय: ते लोकिं  र्ाईट आहते, त्यािंचे र्ाईट हाल होतील! 

र्ाईट लोकिं  येतील आडण र्ाईट लोकािंिा िारतील!" 

"ते काय तो असिंच घाबरर्ायला म्हणत असेल! आपल्याला 

अशा प्रकारच्या गनु्हगेारािंच्या िािडसकतेबद्दल िाडहती आह!े" 

"िी त्याला जोरािे ओठािंर्र िारलिं, त्याचिं रक्त काढलिं. 

आणखी दोि ठोसे िारूि त्याचे सिोरचे रक्तािे लाल झालेले दोि 

दात पािले आडण त्याला डर्चारलिं की तो असिं का बिबितोय? 
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तर तो फक्त हसला आडण रक्त येत असलेल्या तोंिािे तचे र्ाटय 

बोलला! पण त्याकिे र्ायफळ बिबि म्हणिू दलुवि आपण करूही 

शकतो पण ह े िाझे डचिंतेच े कारण िाही. तो ह े कशाकरता का 

म्हणेिा, पण योगायोग म्हणजे आपल्या आयटी सेलकिे काल 

शेकिो जणािंिी तक्रारी केल्यात की त्यािंच्या फोिर्र एक 

Unknown Number र्रूि एक िेसेज आला: 'ते लोकिं  र्ाईट 

आहते, त्यािंचे र्ाईट हाल होतील! र्ाईट लोकिं  येतील आडण र्ाईट 

लोकािंिा िारतील!' सगळ्या तक्रारदारािंिा हाच िेसेज आला, 

काहींिी रेकॉिव करूि आपल्याला डदला आह!े" 

"ह ेिात्र जरा डर्डचत्रच आह!े" 

"म्हणिूच िी तलुा बोलार्लिंय. जरा चेक कर हे िेसेज कोण 

करतिंय? सायबर एटसपटव आहसे िा!" 

"ठीक आह.े िी चेक करतो. पण असिं जर असेल तर िग 

आपण त्याला सोिलिं िाही पाडहजे!" 

"त्याला आपण थािंबर् ूशकत िाही. कोटावचा आदशे धिुकार् ू

शकत िाही! त्याला तरुुिं गातिू सोिायलाच पाडहज!े" 

"आडण बाय द रे् त्याला तरुुिं गात कुणी भेटायला र्गैरे येत होतिं 

का?" 

"त्याला त्याचा भाऊ पप्प ूभटेायचा कधी कधी!" 
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असे ते म्हणत असतािंिाच त्यािंिा प्रायव्हटे र्ॉकीटॉकीर्र 

काहीतरी सिंदशे आला आडण ते िागे र्ळले. 

"चल तहूी आिच्यासोबत गािीत पोलीस स्टेशिला लर्कर! 

एक अजिंट केस आह!े आडण जग्ग ू भसुिळ्याला तरुुिं गातिू 

सोिल्यार्र त्याच्या िागार्र राहा, तझु्या खास शक्ती त्यासाठी 

र्ापर!" 

"िाझी िर्ी शक्ती यािंिा सािंग ूका?", असे सडुिलच्या ििात 

आल,े पण त्यािे स्र्तिःला रोखले. 

पनु्हा दोघे उलट्या डदशेिे त्यािंच्या व्हिॅकिे जायला डिघाले. 

"आडण आणखी एक खपू िहत्त्र्ाची गोष्ट! जापाििध्य ेएक 

प्रडसद्ध र्ैज्ञाडिक अचािक गायब झालेत, ह े िागे त ू ऐकले 

असशीलच! तसेच काही दशेािंत अिेक रै्ज्ञाडिक, सिंशोधक आडण 

तिंत्रज्ञ यािंचेर्र हल्ले र्ाढत आहते! त्यािळेु आता हा तपास 

इिंटरपोलकिे आला असिू त्यािंिी प्रत्येक दशेाच्या राष्ट्रीय सरुिा 

तपास यिंत्रणेकिे आपापल्या दशेात तातिीचा तपास करण्यासाठी 

काही सचूिा डदल्या आहते. आपल्या सिडसया (SNSIA) च्या 

िुिंबई शाखेचे हिे जयर्िंत जसकर यािंिा तशा सचूिा आल्यात. 

त्यािंिा र्ाटते आह े की िागे जो सायन्स फेडस्टव्हल िधल्या 

िलुािंच्या गािीर्र हल्ला झाला होता आडण परुाव्याभार्ी तपास 
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थािंबला होता त्याचा सिंबिंध या सगळ्या जागडतक पातळीर्र 

र्ैज्ञाडिक, सिंशोधक आडण तिंत्रज्ञ यािंचेर्र होणाऱ्या हल्ल्याशी 

िटकी सिंबिंध आह े आडण त्या डदर्साच्या आधी आडण ििंतर 

घिलेल्या सर्व गनु्हगेारी घटिािंचा तपास पनु्हा िव्यािे करायचा 

आह!े आडण त्यातच आता हे सगळे लोकािंिा येणारे गढू SMS 

आडण तरुुिं गातील बिबिणारा तो जग्ग!ू" 

"आडण हो तलुा आणखी एक िहत्र्ाचे सािंगायचे आह!े खपू 

िहत्र्ाचे! चल गािीत बैस! सािंगतो", असे म्हणिू रणडजत 

गािीकिे चाल ू लागले डकिं र्ा जर्ळपास पळायलाच लागले. 

रणडजत यािंच्या सचूिेिसुार िागोिाग येणारे दोघे पोलीस आता त्या 

दोघािंच्या पढेु चालत चालत व्हिॅ िध्ये  िागे बसले, रणडजत 

जर्ळपास पळत पळतच घाईिे व्हिॅकिे आले, त्या र्ेगाच्या 

िािािे  सडुिल खपू िागे पिला. रणडजत व्हिॅिध्ये बसले. सडुिल 

व्हिॅकिे यायच्या आतच व्हिॅचा प्रचिंि स्फोट झाला. सर्वजण हरे्त 

उिाले. सडुिल व्हिॅपासिू बराच दरू होता पण गरि हरे्च्या झोतािे 

र्ेगािे िागे फेकला गेला. 

^^^  

  



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

152 

 

14. सुिका 

 

रात्री झोपण्यापरू्ी सहज चॅिेल बदलले असता सेट िॅटसर्र 

"जािी दशु्िि- एक अिोखी कहािी" सरुु होता आडण गहुते तपस्या 

करत असलेल्या अिरीश परुीच्या िकळत ििीषा कोईराला आडण 

अरिाि कोहली ह ेपे्रिात धुिंद होऊि गहुचे्या छतार्र जोराजोरात 

पाय आपटत िाचत होते आडण गाणे म्हणत होते- "डजिंदगी िैं तझुी 

पे लटुाऊिं गा, िैं तो िर के भी तझुको चाहूिंगा, आजा ओ sss 

आजा!" ििंतर गहुलेा छतार्र िोठे भगदाि पिते आडण ते दोघ े

अिरीश परुीच्या अिंगार्र पितात िग तो त्यािंिा शाप दतेो आडण 

त्यािंची ताटातटू होते िग पिुजवन्ि र्गैरे!  

उडदत िारायणच्या ददवभऱ्या आर्ाजािे भारलेलिं ते गाणिं ऐकूि 

सायलीला सयूवप्रतापसोबत घालर्लेले िण आठर्ले, डतचे िि 

अचािक िागचे सगळे आठर्िू िकारात्िक डर्चारािंकिे ओढले 

गेले.  डतिे ररिोटिे टीव्ही तिकाफिकी बिंद केला आडण िोके 

दाबिू धरले, "ओह गॉि! काय ह?े ह ेबॉडलर्िूर्ाले पे्रिकथािंर्र 

र्षाविरु्षे असिंख्य डचत्रपट बिर्तच राहतात, आडण पे्रिभिंग 

झालेल्यािंच्या जखिािंच्या खपल्या डिघतील अशी ददवभरी गाणी 

बिर्तच राहतात!" 
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"झोपेच्या गोळ्या खरिं तर िी टाळायला हव्या. िी िॉटटर 

आह,े त्याचे दषु्पररणािही िला िाडहती आहते. िी त्या घणेे टाळत 

आले असले तरीही आता िला र्ाटतिंय की त्या घ्यायला हव्यात!" 

 

डतिे ड्रार्रकिे हात िेला आडण ते ओढायला लागली 

तेर्ढ्यात डतचे हात हलके झाले आडण हळूहळू तळहात, पिंजे, 

ििगट हलके व्हायला लागले आडण त्याजागी डतला डहरव्या रिंगाच े

0 आडण 1 ह े बायिरी आकिे डदसायला लागले. डतचे शरीर 

सिंपणूवपणे हलके पोकळ होत जाऊि काळसर पाश्ववभिूीर्र डहररे् 0 

आडण 1 हे असिंख्य आकिे  खालिू र्र, र्रूि खाली, आडण 

इकिूि डतकिे असे पाण्यासारखे र्ाहत होते. सिोर हातात एक 

बाहुली घेतलेली आडण असिंख्य िेिरी काि्वस, हािव डिस्क, 

िॅग्िेडटक टेप्स, िेंदतूील िसा आडण डर्डर्ध भाग, न्यरूल िेटर्कव  

आडण इलेटट्रॉडिक सडकव ट यासारख्या अिेक िैसडगवक आडण 

कृडत्रि िेिरी स्टोरेज डिव्हाईसिे बिलेली िग्ि स्त्री आकृती उभी 

होती. आडण आजबूाजलूा सगळीकिे फक्त डर्डर्ध अिरे, आकिे 

तरिंगत होती. 
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"काळजी करू िकोस, तझु्या ि डर्सरण्याचा सिस्यचे े

सिाधाि िाझ्याकिे आह!े िी आह ेिेिरी िायिेंशि डकिं र्ा स्ितृी 

डिती जीर् डकिं र्ा स्िडृतका!" 

 

जसे सडुिलला डिती जीर् म्हणजे काय याबद्दल रिंगडितीिे 

सिजार्िू सािंडगतले होते तसेच सायलीलाही डतच्या या डितीि े

सगळे सिजार्ले. सायलीिे ििंतर डतची थोिटयात कथा डतला 

सािंडगतली आडण सयूवप्रतापकिूि पे्रिात डिळालेला धोकाही 

सािंडगतला. 

 

"तलुा डर्सरायचे आह ेिा ते?" 

"होय, अगदी उतार्ीळपणे डर्सरायचे आह!े" 

"िग ऐक, तलुा िी िर्ीि शक्ती दतेे. ती कोणती आडण कशी 

काि करेल त्या आधी तलुा काहीतरी सािंगणे आर्श्यक आह!े' 

"काय?" 

"तलुा जन्िापासिूच्या सगळ्या गोष्टी डचरकाल आठर्तच 

राहतील ह ेिटकी पण िेंद ूहा आकारािसुार शेर्टी कधीतरी फुल 

होईलच डकिं र्ा भरूि जाईल. त्याला अजिू रे्ळ आह ेपण िको 

असलेल्या गोष्टी कशा काढूि टाकायच्या ह ेतलुा आता डशकर्लेच 
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पाडहजे िाहीतर ऐि रे्ळी कुठेही कधीही तझुी िेिरी फुल झाली तर 

तझु्या िेंदतूील िैसडगवक RAM (र्तविािकाळातील घित 

असलेल्या गोष्टींसाठी कायवरत असलेली तात्परुती िेिरी) आडण 

ROM (कायिचा साठा) या दोन्ही फुल होऊि त ूहगँ होशील, 

कॉम्प्यटुर होतो तशी! असिं झालिं तर कदाडचत तझुा ितृ्य ूओढर् ू

शकतो!" 

"बापरे, कठीण आह!े िग उपाय काय?" 

"ही िेिरी िॉल डकिं र्ा िेटा िॉल घे", असे म्हणत डतिे डतच्या 

हातातील बाहुली सायलीला डदली. 

"िाझे बाबाही िला लािािे हचे म्हणतात- िेटा िॉल!" 

स्िडृतका हसली. 

"ते िेटॉल िे हात धतुल्यासारखिं डफडलिंग येतिंय, त्यापिेा िेिरी 

िॉल ठीक आह ेिाही का?" 

दोघीही खळखळूि हसल्या. 

"िेंदचू्या िेिरीत लिात राहणाऱ्या गोष्टींचे आपण आपल्या 

सोयीसाठी चार भागािंत र्गीकरण करू! सजीर्, डिजीर्, सिंरे्दिा 

आडण भार्िा! चारपैकी कोणत्याही प्रकारातील एखाद्या गोष्टीला 

त्यातील ऑब्जेट असे म्हण!ू आता तझु्या सयूवप्रतापला आपण 

सजीर् ऑब्जेटट म्हण.ू त्या ऑब्जेटचा इतर कोणत्या चार भागात 
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सिंदभव आह?े डिजीर् भागात त्याच्याशी सिंबिंडधत अशा गोष्टी ज्यािंिा 

बडघतल्यार्र तलुा त्याची आठर्ण येईल, सजीर् भागात त्याची 

आठर्ण करूि दणेाऱ्या इतर सजीर् गोष्टी येतील तर सिंर्ेदिा 

म्हणजे पिंचेंडद्रयाला होणाऱ्या सर्व सिंरे्दिा या भागात त्याच्यािळेु 

जागतृ झालेल्या सर्व सिंरे्दिा उदाहरणाथव स्पशव र्गैरे तसेच सिंबिंडधत 

ऑडिओ डव्हज्यअुल फोटोग्राफीक सिंरे्दिा आडण शेर्टी भार्िा 

या भागात येईल त्याच्यासाठी तझु्यािध्ये असलेली पे्रिभार्िा, 

द्वेषभार्िा, पे्रिभिंगाची भार्िा र्गैरे!" 

"होय, ह ेखरिं आह!े" 

"आता पढेु ऐक! एका भागातील ऑब्जेटटचा सिंबिंध इतर 

भागािंतील ज्या ज्या ऑब्जटेशी येईल ते सर्व डिलीट होतील 

िैसडगवकररत्या! म्हणजे कॉम्प्यटुरच्या भाषेत सािंगायचे तर िेटाबेस 

ऍिडिि हा िेटाबेस टेबल्सिध्ये डर्डशष्ट िाडहती टाकण्यासाठी 

डकिं र्ा काढण्यासाठी जशा टरे्री किािंि र्ापरतात तशाच! िग काय 

होईल? तलुा सर्व काही आठरे्ल पण त्यात डजथे डजथे सयूवप्रताप 

आडण त्याच्याशी सिंबिंडधत ऑब्जेट असतील डतथे डतथे काळी 

आकृती डकिं र्ा पोकळी डदसेल, सिंबिंडधत भार्िािंच्या रे्ळी पोकळी 

जाणर्ेल म्हणजे कोणतीही भार्िा िसेल! आलिं लिात?" 

"हो, सािंग लर्कर, उशीर िको! पण या िॉलचिं यात काय 

काि?" 
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"अगिं, यापढेु तीच तर तझुी डजर्लग िैत्रीण असणार आह!े 

डतच्या केसािंिा तझुे केस जोि!" 

"अरे र्ा र्ा! ह े तर अगदी स्टीव्हि डस्पलबगवच्या अर्तार 

डपटचर सारखिं र्ाटतिंय!" 

"होय, तसिंच काहीतरी! पण इथे तझुे आडण बाहुलीचे केस ह े

यएूसबी केबल सारखे िेटा ट्रान्सफर करतील, पण िैसडगवकररत्या! 

िेटा ट्रान्सफर करण्यापरुतेच फक्त केस जोिणे आर्श्यक राहील!" 

"अरे र्ा! ह ेतर लय भारी काि होणार! अगदी िस्तच!" 

"आह े िा भारी! तर पढेु ऐक! जर्ळ आणले की तिुच्या 

दोघािंचे केस आपोआप ओढले जाऊि जोिले जातील!िग 

सयूवप्रताप सोबतचे सगळे प्रसिंग सरुर्ातीपासिू शेर्टपयिंत आठर् 

आडण 'सर्व सयूवप्रताप सिंबिंडधत ऑब्जटेस िष्ट कर' असे या 

बाहुलीला सािंग! तझु्या केसािंतिू डतच्या केसािंद्वारे डतच्यात ते सर्व 

ट्रान्स्फर होऊि सेव्ह होईल!" 

पढेु ती म्हणाली, "अशा प्रकारे इतर सदु्धा काही अिार्श्यक 

गोष्टी कायिस्र्रूपी त ूतझु्या िेंदतूिू डिलीट करू शकतेस! दोि 

डर्डशष्ट तारखािंिधले सर्व प्रसिंग घटिा डिलीट होऊ शकतात! इतर 

डबिकािाची िाडहतीसदु्धा डिलीट होऊ शकत!े ह ेतझु्या सोयीिसुार 

र्ापर! तशा किािंि बाहुलीला द!े किािंि दतेािंिा शब्द 
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काळजीपरू्वक र्ापर िाहीतर गिबि होईल! पनु्हा ती िाडहती 

बाहुलीकिूि परत घ्यायची असल्यास केस जोिूि ररव्हसव असे 

म्हण आडण बाहुलीला किािंि द!े आता येते िी! पढेु कधी िाझी 

गरज पिल्यास बाहुलीचे केस ओढ, िी येईल! बाहुली हरर् ू

िकोस, कायि जर्ळ ठेर्! ही म्हणजे तझुी बॅकप हािव डिस्क आह!े 

आडण एक लिात ठेर्. तझु्या या शक्तीबद्दल त ूतोपयिंत कुणाला 

सािंग ूिकोस जोपयिंत तझुे अिंतिवि तलुा सािंगत िाही की ती व्यक्ती 

खरी आडण डििवळ आहे आडण खरिंच त्या व्यक्तीला तझु्या शक्तीची 

गरज आह!े" 

असे म्हणिू स्िडृतका गेलीसदु्धा!! 

आडण सायली बाहुलीसह पनु्हा बेिर्र होती. 

आडण लगेचच सायलीिे सयूवप्रताप ऑब्जेटला िेंदिूधल्या 

सर्व डर्भागातिू डिलीट करूि बाहुलीत ट्रान्स्फर केले आडण डतची 

पे्रिभिंगाच्या आठर्णीतिू सटुका झाली. 

डतिे आििंदािे टीव्ही लार्ला आडण गाण्यािंचे चॅिेल लार्ले 

तेव्हा त्यात गाणे सरुू होत:े "आज िैं उपर, आसिाँ िीचे.. आज िैं 

आगे, जिािा हैं डपछे ss" 

^^^  
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15. सांकि 

 

“हो आज िैं उपर, आसिाँ िीचे... आज िैं आगे, जिािा हैं 

डपछे ss" 

ही गाणे सायलीचे सर्ावत आर्िीचे गाणे झाले होते. कारण 

डिगेडटव्ह िेिरी ऑब्जेटट्स डिलीट करणे शटय झाल्याििंतर 

ऐकेलेले सकारात्िक गाणे होते ते! त्यािळेु ती अधिू िधिू ह ेगाण े

गणुगणुायची! 

"सायली िॅिि, आसिाँ से िीचे उतर जाओ, पेशिंट को होश 

आया ह!ै", डतची िैत्रीण आडण िसव असलेल्या सडुप्रयािे डर्िोदािे 

म्हटले. 

"िको डतथे तझुा डर्िोद र्हार्त जातो सडुप्रया!", सौम्य रागाि े

हॉडस्पटलच्या खालच्या िजल्यार्र घाईघाईिे येता येता सायली 

म्हणाली. 

त्या डदर्शी िररिि पॉई िंटला गािीतील स्फोटात रणडजत 

आडण सोबत असलेले बाकी इतर सर्वजण यािंचा ितृ्य ूझाला होता. 

सडुिलच्या घरातील सर्वजण िािडसक धटटयातिू अजिू सार्रले 

िव्हते. तसेच पोलीस डिपाटविेंट सदु्धा हादरूि गेले होते.  
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त्याििंतर दोि डदर्स उलटल्याििंतर आज प्रथिच सडुिल 

शदु्धीर्र आला होता. घरचे सर्वजण आडण पोलीस डिपाटविेंट 

त्याच्या शदु्धीर्र येण्याची र्ाट बघत होते. डचिंताग्रस्त होत.े  

स्फोटातिू आलेल्या तीव्र प्रकाशाच्या झोतािे त्याच्या 

िोळ्यािंिा आडण िागे फेकल्या गेल्यािे पाठीला िकुा िार लागला 

होता. िोके िात्र र्ाचले होते. शरीराच्या प्रडतडिप्त डक्रयेिळेु 

स्फोटाच्या रे्ळेस सडुिलिे स्र्त:चा हात िोळ्यासिोर धरला होता, 

त्यािळेु जास्त काही इजा िोळ्यािंिा झाली िव्हती. पण अजिूही 

त्याच्या िोळ्यािंर्र पट्टी बािंधलेली होती. तो हॉडस्पटलिध्ये बेिर्र 

होता. शदु्धीर्र येताच त्याला िोळ्यासिोर अिंधार जाणर्ला आडण 

स्फोटाचा आर्ाज, र्र उिणारी गािी आडण स्फोटािे पोडलसािंच े

हरे्त उिणारे दहे, आगीचे आडण धरुाचे लोट आठर्ायला लागले 

आडण त्यात एक आर्ाज ऐकू येत होता: "ते लोकिं  र्ाईट आहते, 

त्यािंचे र्ाईट हाल होतील! र्ाईट लोकिं  येतील आडण र्ाईट लोकािंिा 

िारतील!" 

 

एकदि हे सगळे असह्य झाल्यािे तो बेिर्रूि उठूि बस ू

लागला पण शरीराला लार्लेल्या रे्गरे्गळ्या उपकरणािंिळेु 

त्याला ते शटय झाले िाही आडण सायलीिे त्याचा हात धरूि 

त्याला पनु्हा बेिर्र झोपर्ले आडण िसव सोबत बोल ूलागली.  
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थोि्या रे्ळािे त्याच्या िोळ्यार्रची पट्टी काढण्यात आली. 

तेव्हा सडुिलच्या लिात आले की हातार्र घि्याळ िाही! ह े

लिात येताच त्यािे अस्र्स्थ होऊि इकिेडतकिे पाडहले तेव्हा 

सिोरच्या टेबलार्र त्याचे घि्याळ ठेर्लेले त्याला डदसले तेव्हा 

त्याचा जीर् भािंि्यात पिला आडण पटकि ते घि्याळ त्यािे 

हाताला बािंधले. एर्ढ्या सगळ्या घटिेत ते घि्याळ हरर्ले असत े

तर? डर्चारही करर्त िाही काय झाले असते!! डर्शेष म्हणज े

घि्याळाला काहीही झाले िव्हते! काचेला तिासधु्दा गेला 

िव्हता. 

 

"र र रणडजत िािा कुठे आहते?",त्यािे अिंग दखुत असल्यािे 

थोि्या घाबऱ्या, कापऱ्या आडण अस्र्स्थ आर्ाजात डर्चारले. 

 

शािंतता! 

 

पोलीस आयटी सेटशििधल्या सारिंग दातेला आडण राघर् 

यािंिा चपू बसण्याची खणू करत सायलीिे त्यािंिा बाजलूा िेले.  
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'थोिे थािंबयूा आपण. त्यािंिा लगेच सगळे सािंग ूिये. तब्यते 

सधुारतेय त्यािंची आता. पण त्यािंिा लगेच रणडजत यािंच्या 

ितृ्यबूद्दल सािंडगतले तर ताण येईल!', सायलीिे सिजार्णीच्या 

सरुात दोघािंिा सािंडगतले. 

 

सारिंग पोडलस डिपाटविेटिध्ये फोि करू लागला आडण राघर् 

यािंिी घरी इतरािंिा कळर्ले की सडुिल शदु्धीर्र आलेला आह.े 

 

"िॉटटर सायली अगदी घरच्या सदस्यासारखी काळजी घेत 

आहते आपल्या सडुिलची! त्याचिळेु तो लर्कर बरा झाला अस े

म्हणायला हरकत िाही!", राघर् यािंिी राधाला फोिर्र सािंडगतले. 

 

सडुिलला हॉडस्पटलिध्य े आणले गेले तवे्हापासिूच 

सायलीला त्याचेकिे बघिू एक अिाडिक आकषवण डििावण झाले 

होते. जण ूकाही हा आपला जन्िजन्िािंतरीचा साथीदार आह ेअशी 

एक लहर डतच्या हृदयात चिकूि गेली. डर्शेष म्हणजे त्याच े

चिकदार रिंगीत िोळे सायली सोबतच सर्ािंच्या कुतहूलाचा डर्षय 

होता. त्या चिकदार िोळ्यािंिळेु सडुिलच्या चेहऱ्यात एक रे्गळीच 
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िोहकता सायलीला जाणर्ली. िात्र याच्या अगदी डर्रुद्ध होते 

त्याचे शरीर!  

 

जखिािंर्र उपचार करतािंिा त्याचे सिंपणूव उघिे शरीर 

बडघतल्यार्र डतच्या लिात आले होते की ितूीकारािे बिर्लेल्या 

अगदी आखीर् रेखीर् अशा सशक्त िािर्ाच्या पतुळ्यासारखा तो 

बिलेला होता. पडहल्याच िजरेत डतचे त्याचेर्र प्रेि जिले! पोडलस 

डिपाटविेंटकिूि त्याच्याबद्दल डतिे ऐकले होतेच. जेर्ढे 

त्याच्याबद्दल ऐकले तेर्ढे सगळे डतच्या कायि लिात राडहले. 

 

िोळ्यार्रची पट्टी काढल्याििंतर जेव्हा सडुिलला सायली 

डदसली होती तवे्हा तो डतच्याकिे बघतच राडहला होता. सायलीचा 

चेहरा बडघतल्याबरोबर त्याच्या हृदयात एक पे्रिाची लहर उिटू 

लागली होती. डतच्या किळाच्या पाकळ्यािंप्रिाणे असलेल्या 

दोन्ही रेखीर्, काळ्याशार, बोलटया आडण डिष्पाप िोळ्यािंकिे 

बघतच रहारे् असे त्याला र्ाटले. एकिेकािंच्या कायि लिात 

राहतील असे दोघािंचे िोळे होते. डतच्या एकूणच व्यडक्तित्र्ािळेु 

तो प्रभाडर्त झाला. एकसारखे िोळे रोखिू तो डतच्याकिे आडण ती 
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त्याचकेिे बघतच होते. जण ूकाही अदृश्य चुिंबकीय लहरींिी त्यािंच े

िोळे एकिेकािंशी बािंधले गेले होते!  

 

सायलीच्या हातािंचे िाजकू लािंबसिक बोटिं, तसेच 

सायलीच्या व्यडक्तित्र्ाचा एकूणच किालीचा िाजकुपणा त्याला 

आतापयिंत जाणर्त आला होता. जण ूकाही हीच सिोरची व्यक्ती 

आपल्यासाठी बिलेली जोिीदार आह ेअशी दोघािंिा अिंतिविातिू 

जाणीर् झाली. "सडिधा ह ेतर केर्ळ एक तारुण्यातील आकषवण 

होते आडण हीच आपल्या जन्िाची जोिीदार आह"े, असे 

सडुिलला प्रकषाविे र्ाटूि गेले. डहिेच तर अगदी ििापासिू त्याची 

सेर्ा सशु्रषुा केली होती, िाही का? 

 

सडुप्रया खाकरली. सडुिल हॉडस्पटलिध्ये दाखल 

झाल्यापासिूच डतच्या िजरेतिू सायलीचे सडुिलबद्दलचे सपु्त 

आकषवण सटुले िव्हते! 

 

"िॉटटर और पेशिंट की लव्ह स्टोरी? टया बात ह!ै", अस े

म्हणिू डतिे सायलीला टाळी द्यायला हात पढेु केला, तर दोघेही 

भािार्र आले. 
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थोि्याच रे्ळात राघर् आडण सारिंग आतिध्ये आले. 

िोळ्यािंिा काहीही इजा झाली िव्हती ही िखु्य जिेची बाज ूहोती 

आडण िोटयालाही िार लागला िव्हता. पाठ थोिी दखुत होती 

आडण थोिा शरीराला लागलेला िकुा िार ठणकत होता, बाकी 

तब्येत आता उत्ति होती. दोि डदर्सािंिी डिस्चाजव डिळायला आता 

हरकत िव्हती असे सायलीिे सािंडगतले. हॉडस्पटलचा सगळा खचव 

हा पोलीस डिपाटविेंटतफे करण्यात आला होता. सडुिलिे एक िर्ा 

काळा गॉगल िागर्िू घेतला. त्या डदर्शी त्याचा गॉगल तटुला 

होता. कालािंतरािे त्याला िर्ा गॉगल डिळाला.  

 

दसुऱ्या डदर्शी सडुिलला सािंगण्यात आले की त्या डदर्शीच्या 

स्फोटात रणडजत आडण इतर सर्व सोबतचे पोलीस किवचारी ितृ्य ू

पार्ले. सडुिलला प्रचिंि धटका बसला. रणडजत यािंिी केर्ढा िोठा 

डर्श्वास टाकला होता त्याच्यार्र! आडण डिळालेली िर्ीि दरूदशवि 

शक्ती त्यािंिा ि सािंगण्याचा डिणवय घेतल्याचा त्याला आता पश्चाताप 

झाला. आता त्या शक्तीचा र्ापर करूि त्यािंच्या ितृ्यचूा छिा 

लार्िू दोषींिा डशिा दणे े आडण ते तपास करत असलेल्या 

प्रकरणाच्या िळुाशी जाणे हीच त्यािंिा खरी श्रद्धािंजली असणार 

होती.  
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रणडजत या जगात िसल्याच्या द:ुखातिू सार्रणे आता 

आर्श्यक होते. कारण रणडजत यािंिी त्या डदर्शी जे काही फक्त 

त्यालाच डर्श्वासात घेऊि सािंडगतले होते त्यार्र आता लर्कर काि 

करणे आडण त्याचा छिा लार्णे अडतआर्श्यक झाले होते. 

िाहीतर अिथव होऊ शकणार होता. उद्या सडुिलला डिस्चाजव 

डिळणार होता. पण रणडजत त्या डदर्शी िररिि पॉई िंटला गािीत 

बसतािंिा िला आणखी कोणती िहत्र्ाची गोष्ट सािंगणार होते?? 

 

"िला सारिंगशी िहत्र्ाचे बोलायचे आह,े आताच!", सडुिलिे 

ििाशी एक डिश्चय करूि सायलीला आग्रह केला. 

"आता तमु्ही आराि करा सर!", सायली म्हणाली. 

"आराि करायची ही र्ेळ िाही आह ेिॉटटर! र्ेळ किी आह े

आडण खपू काही करायचे आह!े सारिंगला बोलर्ा प्लीज!", सडुिल 

अगडतकतेिे सायलीच्या िोळ्यात सरळ सरळ रोखिू बघत 

म्हणाला. 

"बरिं बोलार्ते, थािंबा!", सायलीिे सारिंगला बोलार्ण े

पाठर्ले. 

सारिंग आल्यार्र - 
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"अधाव तास फक्त, जास्त ताण िको!", असे म्हणिू ती डिघिू 

गेली. 

आता सारिंग आडण सडुिल दोघेच होते. 

"सारिंग, काही तपास लागला का स्फोट कुणी केला त?े" 

"िाही सर! अजिू ठोस काही हाती आलिं िाही!" 

"आडण तो तरुुिं गातला गनु्हगेार जग्ग ू भसुिळ्या? त्याला 

सोिलिं का?" 

"िाही, बहुतेक दोि डदर्सािंिी सोिणार आहते त्याला 

तरुुिं गातिू!" 

"आडण लोकािंिा अिोळखी ििंबरर्रूि येणाऱ्या त्या िेसेजचा 

काही तपास लागला का?" 

"िाही अजिू, ते सर्व ििंबसव ओळखण्यात अजिूपयिंत अपयश 

आलेलिं आह ेपण तपास सरुु आह!े आडण हो काल जयर्िंत जसकर 

येऊि गेले होते आपल्या डिपाटविेंटला!" 

"ठीक आह,े त ू जा आता! उद्या डिस्चाजव डिळाले की 

आपल्याला बरीच कािे असतील!" 

 

िग रात्र झाली. एक इिंजेटशि दऊेि झाल्यार्र सायलीिे 

सडुिलला शािंत झोपण्याचा सल्ला डदला आडण ती डिघिू गेली, 
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जातािंिा म्हणाली, "िी अकरा र्ाजेपयिंत आह,े काही लागलिं तर 

बोलर्ा!" 

 

रात्री त्याच्याजर्ळ आई आलेली होती. बाजचू्या बेिर्र 

आईचा िोळा लागला पण सडुिलला झोप येत िव्हती. पिल्या 

पिल्या दरूदशवि दृष्टी र्ापरूि जग्ग ूभसुिळ्या सध्या तरुुिं गात काय 

करतोय ते बघायचे ठरर्िू त्यािे ििातिू िोळ्यािंिा सचूिा द्यायला 

सरुुर्ात केली. त्याप्रिाणे िोळे आज्ञा पाळूि अिंतर सरकर्त त्याला 

रस्ता दाखर् ूलागले. 

 

हॉडस्पटल कॉररिॉरिधिू दृष्टीिे पढेु जाता जाता त्याला 

सायलीच्या रुििध्ये एकदा िोकार्िू बघण्याची इच्छा झाली. ती 

टेबलाजर्ळ खचुीर्र बसिू भराभर काहीतरी लॅपटॉपर्र डलहीत 

होती. तोंिािे काहीतरी म्हणत होती आडण टाईप करत होती. 

िणभर डतच्या ओठािंकिे त्याची िजर डस्थर झाली आडण डतच्या 

गलुाबी ओठािंकिें तो बघतच राडहला. डतचा गोि चेहरा आडण 

एकूणच िोहक शारीररक हालचाली याकिे त्याची िजर डखळूि 

राडहली. त्यातिू सार्ध झाल्यार्र त्याच्या लिात आले की ती 

कुठेच काहीच ि बघता तोंिी सर्वकाही लॅपटॉपर्र सहज टाईप 
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करते आह.े लॅपटॉपकिे जर्ळ िजर आणल्याििंतर त्याला डदसले 

की डदर्सभरातील ती हणॅ्िल करत असलेल्या सर्व पेशिंटच्या 

केसेसबद्दल आठर्िू ती सर्व ररपोट्वस फाईलिध्ये ि बघता आठर्िू 

आठर्िू डलहीत होती. पेशिंटच्या तपासणीतिू आलेले ररपोटव आडण 

त्यातील रीडििंग, ििंबसव, रे्गरे्गळ्या औषधािंची िार्िं ती भराभर 

कुठेही ि बघता टाईप करत होती. सडुिलबद्दल िाडहतीसधु्दा ती ि 

बघता फटाफट डलहीत होती. हे कसिं शटय आह?े  बरिं असो, ते 

ििंतर बघतो. प्रथि जग्ग ूकाय करतोय ते बघ ूअसा डर्चार करूि 

सडुिलिे आपली दृष्टी बेिर्र झोपल्या झोपल्याच दसुरीकिे 

र्ळर्ली. कॉररिॉरिधिू तो पढेु पढेु सरकू लागला. रात्री हॉडस्पटल 

िध्ये र्दवळ किी होती. तरुळक हॉडस्पटल स्टाफ इकिूि डतकिे 

जातािंिा डदसत होता.  

एक िसव इकिे डतकिे बघत बघत सिंशयास्पदररत्या हातातील 

रुिालात काहीतरी गुिंिाळूि सायलीच्या रुिकिे जातािंिा सडुिलला 

डदसली. डर्शेष म्हणजे डतच्या िोळ्याभोर्ती प्रखर लाल ज्र्ाळा 

असलेलिं र्लय तळपत होतिं. म्हणजे डहच्या ििात सायलीसाठी 

काहीतरी दषु्ट हते ू जरूर असला पाडहजे. आता दृष्टीिे िाही तर 

स्र्तिःच उठूि डतचा पाठलाग केला पाडहजे िाहीतर काहीतरी 

अघटीत घिेल!! 
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आईला जाग येणार िाही अशा रीतीिे तो हळूच बेिर्रूि 

उठला आडण त्या कॉररिॉरिधिू हळूहळू त्या िसव च्या िागेिाग े

जाऊ लागला. डतिे आपला र्ेग र्ाढर्ला आडण रुिालात 

गुिंिाळलेल्या गोष्टीकिे ती परत परत बघत होती आडण खात्री करूि 

घेत होती. डतिे सायलीच्या केडबिला टकटक केली, सायलीिे दार 

उघिले आडण ती िध्ये डशरली. तोपयिंत सडुिल दरर्ाज्याच्या िाग े

बाजलूा लपला आडण दृष्टी दरर्ाजातिू आत िेऊि आतले पाहू 

लागला. ती सायलीच्या ओळखीची िसव होती. 

 

"िॅिि, ते सिंध्याकाळी एक िशीि इथे डर्सरूि गेले होते, 

घ्यायला आले िी!", असे म्हणिू ती िशीि शोधण्याचा बहाणा 

करत अधिू िधिू सिंशयास्पदररत्या सायलीकिे आडण हातातल्या 

रुिालात गुिंिाळलेल्या इिंजेटशिकिे ती बघत होती. शोधता शोधता 

ती थािंबली.  

"का गिं, झालिं िाही का िशीि शोधिू अजिू?", सायलीि े

लॅपटॉपर्र टाईप करता करताच डर्चारले. िसव दचकली. 

"ि ि िाही, अजिू! शोधते आह!े", असे म्हणिू डतिे िणाधावत 

हातरुिालाच्या आत लपर्लेले एक इिंजेटशि बाहरे काढले आडण 

सायलीकिे जाऊ लागली. ती िसव सायलीचा चेहरा एका हाताि े
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िागिू पकिूि स्र्तिःकिे करणार आडण एका हातािे डतचे तोंि 

दोन्ही बाजिूी गालार्र दाबिू उघिूि इिंजेटशिचा स्पे्र डतच्या तोंिात 

िारणार डततटयात रे्गािे केडबिचा दरर्ाजा उघिूि सडुिल आत 

गेला आडण त्यािे खचुीर्र बसलेल्या सायलीला जोराचा धटका 

डदला. सायली खाली पिली. आडण पळायच्या बेतात असेलल्या 

िसवच्या पायात पाय अिकूि सायलीच्या अिंगार्र सडुिल पिला. 

या प्रकारािे सायली भािंबार्ली आडण डतिे सडुिलच्या थोबािीत 

ठेऊि डदली. सडुिलला डतच्या िाजकू शरीरार्रूि उठायला जित े

ि जिते तोच ती िसव ते इिंजेटशि घेऊि रे्गािे चालत चालत जाऊि 

दरू असलेल्या एका र्ॉशरूि िध्ये डशरली.  

 

"सॉरी िी तमु्हाला का ढकलले ते ििंतर सािंगतो, िला आधी 

त्या िसवला पकिण्याच्या सचूिा द्यायच्यात!", असे म्हणिू 

सायलीच्या अिंगार्रूि कसाबसा उठूि उभा रहात त्यािे हॉडस्पटल 

बाहरे उभ्या असलेल्या पोडलसािंिा फोि केला ते पटकि आत 

आले. 

 

काही रे्ळासाठी हॉडस्पटलिधिू बाहरे डिघायला कुणालाही 

परर्ािगी िाकारण्यात आली. अध्याव तासापासिूचे सीसीटीव्ही 
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फुटेज तपासायला सािंगण्यात आले. िसवच्या सगळ्या हालचाली 

सीसीटीव्ही िध्ये डदसत होत्या पण ती लेिीज बाथरूििध्य े

गेल्याििंतर ती बाहरेच आली िसल्याचे स्पष्ट झाले. अिेक रे्ळा 

डव्हिीओ प्ले केला गेला पण त्या िसवचा ठार्डठकाणा लागला 

िाही. िसवच्या सगळ्या अिंतरर्स्त्रािंसाडहत डतिे घातलेले इतर कपिे 

आडण एक दोि दाडगिे िात्र र्ॉशरूििध्ये सापिले. ते कपिे ओले 

झालेले होते कारण डतथला शॉर्र सरुू होता.  

 

हा सगळाच प्रकार एकदि गढू होता.  

 

त्यािे पोडलसािंिा सचूिा दऊेि तपास करायला सािंडगतले. 

र्ॉशरूििध्ये सीसीटीव्ही कॅिेरे िसल्यािे तपासार्र ियावदा यते 

होत्या.  

^^^  
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16. तो आतण ती 

 

ििंतर उडशरा रात्री बराच रे्ळ सायली आडण सडुिल एका रूि 

िध्ये बोलत बसले होते. कारण या िसवच्या घटिेििंतर चचाव करण े

आता अपररहायव होते. सडुिलिे तीला स्र्त:बद्दल सगळे सािंडगतले, 

त्यािे डतला का धटका दऊेि पािले याचे कारण सािंडगतले. 

सायलीला इिंजेटशि दणे्याचा प्रयत्ि करण्यािागे त्या िसवचा िेिका 

काय हते ूहोता, त्या इिंजेटशििध्ये िेिके काय होते हेही कळू शकले 

िव्हते कारण ती िसवच इिंजेटशिसडहत रहस्यियररत्या गायब झाली 

होती.  

 

आता सायलीसारख्या काही डदर्सािंचाच पररचय असलेल्या 

िर्ख्या व्यक्तीला आडण िॉटटरला आपल्या आयषु्याबद्दल सगळिं 

सािंगार्िं की िाही याबद्दल तो सरुुर्ातीला साशिंक होता पण त्याची 

हॉडस्पटलिध्ये डतिे ििापासिू आपलेपणािे केलेली सेर्ा, त्याला 

डतच्याबद्दल र्ाटणारे प्रचिंि आकषवण आडण पे्रिभार्िा तसेच 

डतच्याही िोळ्यात त्यािे बडघतलेले त्याच्याबद्दलचे तेच भार् 

यािळेु त्यािे  सायलीला आतापयिंतच्या सर्व िहत्र्ाच्या 

घटिािंबद्दल, त्याला डिळालले्या शक्तींबद्दल सर्वकाही थोिटयात 

सािंडगतले. त्यािे डतलाही डतच्याबद्दल डर्चारले की कुठेही ि बघता 
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ती कसे काय सगळे आठर्िू टाईप करत होती तेव्हा डतिे त्याला 

सर्व सािंडगतले. डतला जन्िापासिू डिळालेल्या डर्डशष्ट शक्तीबद्दल 

सािंडगतले.  

 

त्याची कथा ऐकतािा डतलाही अिंदाज आला होताच की 

डतच्याप्रिाणेच तो सदु्धा डितींचे डिश्रण असलेला जीर् आह.े 

इतरािंपेिा रे्गळा आह.े िग डतिेही डतच्या आयषु्यातील िहत्र्ाच्या 

घटिा त्याला सािंडगतल्या. डतच्या बाहुलीबद्दल सािंडगतले. त्यात ती 

अिार्श्यक घटिािंचा बॅकअप बाहुलीत कशा प्रकारे घेते हहेी 

सािंडगतले. जसे त्याच्याजर्ळ त्याच्या शक्ती सिंदभावत स्फडटक आह े

तसिंच डतच्या जर्ळही बाहुली आह.े फक्त सयूवप्रताप सिंदभावत ती 

त्याला सािंग ू शकली िाही कारण तो डतच्या िेिरीतिू डिलीट 

झालेला होता. पण आपण र्ेळोर्ेळी कोणत्या तारखलेा डकती 

र्ाजता बॅकअप घेतला ह ेिात्र डतला तपशीलर्ार आठर्त होते.  

 

पढेु त्यािंचे बोलणे सरुूच होत!े 

"एक िहत्र्ाचा डर्चार आला आह ेसायली!" 

"कोणता?" 
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"आपल्याकिे रे्ळ किी आह.े आपल्या दोघािंचे जीर् 

धोटयात आहतेच पण एकिं दरीतच रणडजत यािंच्या सािंगण्यार्रूि 

आणखी काहीतरी िोठे कारस्थाि कुठेतरी डशजते आह!े" 

"होय, रात्र रै्ऱ्याची आह!े" 

"पढेु काय करायचे याचा कोणताही प्लॅि करण्याआधी िला 

एक िहत्र्ाच्या डर्षयी बोलायचे आह!े िाझा स्फडटक घि्याळात 

असतो. घि्याळ हरर्ले डकिं र्ा कुठे राहूि गेले, चोरीला गेले तर िी 

सिंकटात सापिेि. स्फडटक अिंगठीत घातला तरीही त्यािे फारशी 

पररडस्थती रे्गळी होणार िाही. तसेच तझु्या बाहुलीबद्दल आह.े ती 

कुठे हरर्ली तर? कुणी तोिली तर? आपण त्यापेिा तझु्या 

िेडिकल ज्ञािाचा उपयोग करूि सािंग की िाझे स्फडटक िी एखाद्या 

आर्रणात ठेऊि िग ते आर्रण सरळ िाझ्या शरीरात कुठेही डकिं र्ा 

चेहऱ्याला कायिचा डचकटर्िू ठेर् ू शकतो का? आडण तसेच 

तझु्या बाहुलीबद्दल काय करता येईल?" 

तेर्ढ्यात डतथे दोन्ही डितीजीर् आल्या, स्ितृीका आडण 

रिंडगिी! 

"आम्ही आहोत िा! आम्हाला आििंद होतोय की तमु्ही 

एकिेकािंच्या पे्रिात पिलात. असेच पे्रि कायि ठेर्ा. आडण 

तमु्हाला पिलेला प्रश्न आम्ही सोिर्लाय!" 
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दोघािंिा आपापल्या डितीजीर् एकत्र आडण अचािक 

आलेल्या बघिू खपू आििंद झाला. ते हॉडस्पटलिधल्या अशा 

खोलीत होते डजथे सीसीटीव्ही कॅिेरे िव्हते. त्यािळुी या सगळ्या 

गोष्टी रेकॉिव होण्याचा प्रश्न िव्हता. आता दोघािंच्या आजबूाजचूे जग 

रिंगिय होते तसेच त्यात भर म्हणिू काळसर पाश्ववभिूीर्र डहररे् 0 

आडण 1 हे असिंख्य आकिे  खालिू र्र, र्रूि खाली, आडण 

इकिूि डतकिे असे पाण्यासारखे र्ाहत होते. थोिटयात दोन्ही 

डितींचा प्रभार् त्यात होता. 

सायली आडण सडुिल उत्सकुतेिे ऐकू लागले. 

रिंडगिीच्या सिंितीिे स्िडृतका म्हणाली, "सायलीबाबत 

सािंगायचे तर सडुिल, त ूडतचा बाहुला होशील का?" 

सायली आडण सडुिल हस ू लागले. सायली तर सडुिलकिे 

बघिू प्रचिंि लाजिू आरक्त झाली. 

सडुिल सायलीकिे बघत म्हणाला, "चालेल! बाहुल्याची 

भडूिका सायलीसाठी िी पार पिेि! िाहीतरी सगळ्यािंची 

िकारात्िकता शोधण्याचिंच तर िाझिं आयषु्याचिं ध्येय आह!े आडण 

सायलीची डिगेडटव्ह िेिरीज िी आििंदािे िाझ्यात साठर्िू 

घ्यायला तयार आह.े पण स्िडृतका िला एक सािंग, त्या सायलीच्या 
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साठर्लेल्या िेिरीज िला िाझ्या स्र्त:च्या िेिरीसारखी आठर्ले  

का?" 

"होय, सायलीच्या तझु्या िेंदतू असलेल्या िेिरीज तझु्या 

स्र्त:च्या आयषु्यातील घटिािंपेिा रे्गळ्या करूि बघण्याची 

जाणीर्परू्वक सर्य तलुा करूि घ्यार्ी लागेल! आडण पद्धत तीच 

राहील! केसािंिा केस जोिायचे आडण िेटा ट्रान्स्फर करायचा. पण 

ह े र्ि र्े ट्रान्स्फर राहील! म्हणजे फक्त सायलीच डतच्या 

अिार्श्यक िेिरी तझु्या िेंदतू टाकू शकेल, त ूतझु्या कोणत्याच 

िेिरीज डतच्या िेंदतू टाकू शकणार िाहीस!" 

"चालेल! चालेल! पण एक प्रश्न आह!े जर डहच्या िेिरी घेऊि 

घेऊि िाझीच िेिरी फुल झाली तर? िीच हगँ होईल िा!", सडुिल 

म्हणाला. 

स्िडृतका म्हणाली, "ते तमु्ही ठरर्ा! सायलीिे डतच्या िेिरीची 

किीत किी डर्ल्हरे्ाट लार्ार्ी, हर्ी तेव्हा िको ती िेिरी 

सडुिलला दते बस ू िये! िाहीतर बाहुली आहचे! त्यात टाकू 

शकतेस! पण डिगेडटव्हीटी सोबत जगायला डशक! ते जास्त योग्य 

होईल! डिगेडटव्हीटी र्गळता इतर अिार्श्यक िेिरी बाहुल्यािंिध्य े

टाकत जा! ह े घ्या चार बाहुल्या अजिू! त्या िीट सािंभाळूि 

ठेर्ण्याची जबाबदारी तिुची राहील!" 
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पढेु रिंडगिी म्हणाली, "आडण राहता राडहला तझुा स्फडटकाचा 

प्रश्न! त ू त्याचे योग्य उत्तर आधीच शोधले आहसे. सायलीकिूि 

शस्त्रडक्रया करूि तो स्फडटक उजव्या बाजलूा चेहऱ्यार्र कािाच्या 

र्र केसािंिी झाकला जाईल असा बसर्िू घे!" 

 

त्या दोन्ही जशा अचािक आल्या तशा लगेच डिघिूही गेल्या. 

त्या गेल्याििंतर सायली आडण सडुिल बराच रे्ळ एकिेकािंकिे बघत 

राडहले. िजर एकिेकािंर्रूि हटेिा. एकसारखे एकिेकािंकिे 

बघण्याचा पररणाि असा झाला की त्यािंच्यात प्रचिंि आकषवण 

डििावण होऊि एकिेकािंचा चेहरा हातात घेऊि कीस घेण्याची 

त्यािंिा अडिर्ार इच्छा डििावण झाली आडण डतच्याही िोळ्यातल े

तेच भार् ओळखिू सडुिलिे दरर्ाजा बिंद केला, सायलीला उचलिू 

टेबलार्र बसर्ले, डभिंतीला टेकर्ले आडण डतचे केस चेहऱ्यार्रूि 

िागे हटर्िू अधाशासारखा डतच्या कपाळापासिू डतच्या 

हिरु्टीपयिंत आडण डतच्या िािेच्या प्रत्येक भागाचे तो चुिंबि घेऊ 

लागला. ती आििंदािे िोळे बिंद करूि हा अिभुर् घेत राडहली. ििंतर 

िग त्यािे स्पशावसाठी अधीर झालेल्या डतच्या ओठािंर्र आपले 

ओठ टेकर्ले आडण बराच रे्ळ डतच्या ओठािंचा कीस रे्गरे्गळ्या 

प्रकारे रे्गरे्गळ्या कोिािंतिू तो घेतच राडहला. अधिूिधिू िोळे 

उघिूि त्याच्या रिंगीत चिकणाऱ्या िोळ्यािंकिे बघत बघत ििंत्रिगु्ध 
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होत डतिेही त्याच्या या डकसला अगदी ििापासिू साथ डदली. िग 

तो कीस घ्यायचा थािंबला. थोिा रे्ळ एकिेकािंकिे ते बघत राडहले. 

ििंतर लगेच डतिे त्याचे बराच रे्ळ चुिंबि घेतले. ििंतर थोिा रे्ळ 

थािंबल्यार्र आपण हॉडस्पटलिध्ये असल्याची जाणीर् होऊि त्या 

दोघािंिी सार्रूि आधी बाहुलीचा िेटा सडुिलिध्ये त्याच्या केसािंिा 

बाहुलीचे केस जोिूि ट्रान्स्फर केला. ती बाहुली आडण इतर िव्या 

बाहुल्या पसविध्ये ठेर्ल्या आडण दरर्ाजा उघिूि ते बाहरे आले.  

 

बाहरे सडुिलच्या आदशेािसुार पोडलसािंचा डर्डर्ध प्रकारे 

िसवचा शोध सरुूच होता. आताच रात्री शस्त्रडक्रया करूि 

सडुिलच्या चेहऱ्यार्र ते स्फडटक एका आर्रणात कायिचे बसर्िू 

टाकायचे होते. त्याप्रिाणे सायलीिे शस्त्रडक्रया केली. शरीराला 

कायि स्पशव होऊ िये यासाठी ते स्फडटक एका अशा धातिूध्य े

डफट्ट बसर्ले ज्याच्यािळेु शरीराला इन्फेटशि डकिं र्ा अपाय होणार 

िाही आडण िग शस्त्रडक्रया करूि ते चेहऱ्यार्र कायिच ेबसर्ले. 

आता चेहऱ्यार्र केसािंिी झाकलेले ते स्फडटक कुणाला डदसणारही 

िव्हते आडण आडण त्याच्यापासिू कधीही दरू जाणार िव्हते. पण 

ते घि्याळ िात्र आठर्ण म्हणिू त्यािे कायि र्ापरायचे ठरर्ले.  

^^^  
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17. प्रर्ास सुरू 

 

रात्री 3 र्ाजले होते. िकुत्याच घिलेल्या घटिािंचा आढार्ा 

आडण आता पढेु काय करायचे याबद्दल सडुिल आडण सायली 

डर्चार करत होते. दोघािंच्या कुटुिंबािंिा एकिेकािंच्या पे्रिाबद्दल 

लर्करच सािंगायचे असेही ठरले. सडुिलला आता बरे र्ाटत होते. 

स्फोटाििंतर झालेल्या त्याच्या जखिा आडण एकूणच त्रास किी 

झाल्यात जिा होता.  

 

सडुिलच्या रुििध्ये झोपलेल्या आईला अचािक जाग आली 

आडण ती पाणी प्यायला उठली तेव्हा डतला सडुिल बेिर्र डदसला 

िाही. तेव्हा पाणी डपऊि ती सडुिलला शोधायला दरर्ाज्याजर्ळ 

यायला लागली.  

 

सडुिल आडण सायली ज्या रूि िध्ये बसले होते त्याच्या 

डखिकीबाहरे एक र्ेल होती. ती पार हॉडस्पटलच्या टेरेसर्रच्या 

पाण्याच्या टाकी पयिंत र्ाढलेली होती. त्या र्ेलीच्या आधारे 

डहरव्या रिंगाचा एक साप सरपटत सरपटत आडण लपत छपत टेरेस 
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र्रूि हळूहळू खाली येत होता. पण िीट जर्ळूि पाडहले असता 

तो साप खरा िसिू यािंडत्रक आह ेअसे डदसिू येत होते.  

 

तो साप र्ेलीर्रूि काचेच्या डखिकीर्र आला. डखिकीर्र 

येऊि त्यािे आपला फणा उगारला आडण त्याच्या डजभेच्या 

भागातिू रे्गािे दोि बिंदकुीच्या गोळ्या डिघाल्या आडण डखिकीची 

काच तिकूि त्या आत सडुिलकिे आल्या. सायलीचे तोंि 

डखिकीकिे असल्यािे डतला ते जाणर्ले आडण डति े प्रडतडिप्त 

डक्रयेिे सडुिलला बाजलूा ढकलले आडण रे्गािे त्याचा हात धरूि 

डतिे त्याला रूि बाहरे ओढले आडण दरर्ाज्यातिू व्हरािंि्यात दोघ े

पळायला लागले.  

 

तोच सडुिलला आई दरर्ाज्यापाशी डदसली आडण ही गिबि 

ऐकूि सारिंग आत पळत येतािा डदसला. त्यािे सारिंगला खणू करूि 

आईची काळजी घऊेि डतला घरी सखुरूप पोचर्ण्याची डर्ििंती 

िोठ्यािे ओरिूि सािंडगतले कारण तो दरू होता. इतर पोलीस त्या 

दोघािंच्या िदतीला धार्ले.  
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तेर्ढ्यात हॉडस्पटलिधल्या छतार्र पण तसाच एक छताच्या 

रिंगाचा यािंडत्रक साप सरपटत होता आडण त्यािे फणा उगारूि खाली 

पळत असलेल्या दोघािंर्र गोळीबार करायला सरुुर्ात केली.  

इतर पोडलसािंचे आणखी काही सापािंकिे लि गेल्याििंतर 

त्यािंिी सापािंर्र गोळीबार करायला सरुुर्ात केली आडण ते यािंडत्रक 

साप तटूुि तकुिे होऊि खाली पिायला लागले. तोपयिंत डर्डर्ध 

डखिटयािंिधिू साप सरपटत आतिध्ये आले आडण सडुिल 

सायलीर्र गोळीबार करू लागले. त्यािंच्यापासिू र्ाचण्यासाठी 

सडुिल सायली पायऱ्यािंर्रूि पळत पळत सर्ावत खालच्या 

िजल्यार्र िोठ्या हॉलिध्ये आले. दरम्याि िर्ीि साप डदसला की 

पोलीस त्यािंच्यार्र गोळीबार करूि त्यािंच े तकुिे करत होते. या 

गिबिीत सायली स्र्त:जर्ळ पसव घ्यायला डर्सरली िाही कारण 

त्यात बाहुल्या होत्या. 

 

हॉडस्पटल स्टाफिध्ये एकच हलकल्लोळ िाजला. पळापळ 

सरुू झाली. सडुिल सायली हात धरूि गोळ्यािंचा भिीिार र्ाचर्त 

पळतच होते. 
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एर्ढ्यात िेि गेट जर्ळ एक अधी लाल आडण अधी काळ्या 

रिंगाची िोठी सहा आसिी लािंबलचक प्रशस्त कार येऊि थािंबली. 

त्या कारच्या डखिकीतिू योध्यासारखा पेहरार् केलेली आडण 

ब्लॅक बॉिी डफट्ट डे्रस घातलेली एक स्त्री हाका िारू लागली, 

"सडुिल सायली लर्कर गािीत बसा. काहीच डर्चार करायला रे्ळ 

िाही. गािीकिे पळत या आडण बसा पटकि!" 

 

ही गािी कोणाची, ही स्त्री कोण, डतला आपल्या दोघािंची िारे् 

कशी काय िाडहत, आपल्यार्र हल्ला झाला ह ेयािंिा कसे िाडहती 

आडण आपल्याला इतटया रात्री एर्ढी िोठी गािी घेऊि ते का 

र्ाचर्त आहते ह ेसगळे प्रश्न डजतटया रे्गािे त्यािंच्या िेंदतू आले 

डततटयाच रे्गािे ते दोघे त्या स्त्रीचिं ऐकूि त्या गािीकिे पळाले, 

गािीचे स्लायिींग दरर्ाजे उघिले आडण सर्ावत िागच्या दोि 

सीट्स र्र ते दोघे घाईत जाऊि बसले. त्यािंिा दोघािंिा योगायोगािे 

गोळ्या लागल्या िव्हत्या, फक्त थोिेसे हाताला आडण खािंद्याला 

खरचटले होते.  

 

ते दोघे बसताच गािी रे्गािे शहरािंतील रस्त्यािंर्र पळायला 

लागली. त्यािंच्या पढुील सीटर्र एक स्त्री आडण एक परुुष बसलेले 
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होते आडण सर्ावत पढुच्या सीटर्र ड्रायव्हर आडण ती ब्लॅक 

डे्रसर्ाली हाका िारणारी स्त्री बसली होती. ती िागे र्ळूि म्हणाली, 

"ठीक आहात िा तमु्ही दोघ?े" 

सायली आडण सडुिल िािेिेच हो म्हणाले, काय बोलायच े

त्यािंिा सचुतच िव्हते, कारण ते दोघे आधीच घाबरलेले होते. 

िधल्या सीट र्रच्या दोघािंिीही िागे पाडहले आडण त्यािंिा शािंत रहा, 

घाबरू िका असे खणुेिे सािंडगतले. िग त्यािंिा चालत्या गािीतच 

प्रथिोपचार केले गेले. 

 

ती लािंबलचक गािी िुिंबईच्या रस्त्यािंर्रूि उत्तर रात्री रे्गािे 

धार्त राडहली.  

 

िुिंबई िहािगराबाबत काय बोलारे्? अफाट शहर! प्रचिंि 

िाणसे! ह ेशहर कधीही झोपत िाही म्हणतात! सतत र्दवळ सरुू! 

िाकेटिध्ये, लोकल टे्रििध्ये, बसेस िध्ये सतत गदी असते. या 

शहरातिू रोज अिेक लोक डर्डर्ध डिडित्तािे जगभरातील डर्डर्ध 

दशेािंत जात यते असतात. अिेक जण डशिण घ्यायला, आपले 

िशीब आजिार्िू बघण्यासाठी, िोकरीसाठी दशेभरातिू या 

शहरात रोज येत असतात.  
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शेयर बाजारातील चढ उतारािळेु अिेक जण श्रीििंतािंच े

आणखी श्रीििंत होत असतात, तर कधी  रस्त्यार्र येतात. या 

शहरात अती श्रीििंती आडण अती गररबी दोन्हीही बघायला 

डिळतात.  

 

िेहित करायची तयारी असली तर आपल्या अिंगभतू गणुािंिा, 

कलािंिा, कौशल्यािंचा ह े शहरच एक व्यासपीठ डिळर्िू दते 

तमु्हाला प्रडसध्दी आडण पैसा डिळर्िू दतेिं. भारतीय डचत्रपसषृ्टीच े

कें द्र आडण सिंपणूव भारताला डचत्रपटसषृ्टीचे स्र्प्ि दाखर्णारे 

दादासाहबे फाळके  आडण िराठी डचत्रपटसषृ्टी सदु्धा याच िराठी 

िातीतली! अिेक िोठी हॉडस्पटल्सया शहरातच! जर्ळ असलेला 

सिदु्र डकिारा या शहराच्या उपयकु्ततेत आणखी भर घालतो.  

 

दशेाच्या आडथवक प्रगतीत िहत्त्र्ाची भडूिका ह े शहर 

डिभार्तिं. पण अिेक कारणािंिळेु या शहरात र्ाढलेली गुन्हगेारी, 

गुिंिडगरी आडण टोळीयदु्ध ह ेिुिंबईच्या कतवव्यदि पोडलसािंची एक 

िोकेदखुी बििू राडहली आह.े िुिंबई पोडलसािंचे िार् कतवव्य 

दितेच्या बाबतीत जगभरात आदरािे घेतलिं जातिं. िग ते 
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सीआयिी असो की डर्शेष तपास यिंत्रणा असो, दहशतर्ाद डर्रोधी 

सिंस्था असो की िेहिीचे पोलीस दल असो! या आडण इतर 

िहत्त्र्ाच्या गोष्टींिळेुच की काय ह ेशहर िेहिी दहशतर्ाद्यािंच्या 

आडण सिाज किं टकािंच्या डिशाण्यार्र असतिं. या शहराला 

डखळडखळे केले, जखि केली की सिंपणूव दशेच रे्दिा अिुभर्तो ह े

त्यािंिा िाहीत असतिं.  

 

िुिंबईिे आतापयिंत अिेक हल्ले झेलले आडण िुिंबईकरािंच्या 

कधीही िष्ट ि होणाऱ्या एकात्िता आडण ऊजाव उत्साहाच्या आधारे 

पनु्हा पनु्हा ती िव्या जोिािे उभी राडहली आह.े आता तर 

पोडलसािंर्रच हल्ला झाला होता. रणडजत सारख्या कतवव्यदि 

पोलीस अडधकाऱ्यािंिा प्राण गिर्ार्ा लागला होता. त्या आधी 

सायन्स फेस्टीव्हल र्र हल्ला झाला होता. िुिंबई शहरात िर्िर्ीि 

हत्यारिं पसरर्ण्याचा िार् सुरू होता. आता तर काहीतरी िर्ीिच 

षियिंत्राची चाहूल लागली होती आडण पनु्हा एक हल्ला आय टी 

सेल िधल्या सडुिल र्र झाला होता, पण सायली सारख्या 

िॉटटरर्र सदु्धा हल्ला का झाला असार्ा? पण आता िात्र 

पोडलसािंचे एक िरे् गपु्त दल सार्ध झालेले होते आडण ही गािी 

त्याचाच एक भाग होती. 
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ती लािंबलचक गािी आता गेट रे् ऑफ इिंडियाच्या जर्ळ 

येऊि पोहोचली होती. दरम्याि गािीिध्ये जास्त रे्ळ कुणी 

एकिेकािंशी बोललिं िाही कारण गािीत सडुिल आडण सायली या 

दोघािंिा चेहऱ्यार्र अडतशय डफट्ट बसतील असे िास्क दणे्यात 

आले. त्या दोघािंव्यडतररक्त गािीत असलेले इतर चार जण हसेदु्धा 

िास्क घातलेलेच होते. म्हणजे सायली आडण सडुिलला त्या इतर 

चौघािंचे खरे रूप, खरे चेहरे अजिू िाडहती िव्हते. सडुिलची 

शक्तीसदु्धा त्या गािीतल्या कुणाबाबतही काही िकारात्िक सिंकेत 

दते िव्हती त्यािळेु तसे त्यािे सायलीला ही हळू आर्ाजात 

सािंडगतले आडण त्यािळेु तो डिडश्चिंत होता. दरम्याि प्रत्येक गोष्ट 

सायलीच्या पणूवपणे लिात रहात होती.  

 

ड्रायव्हरच्या बाजलूा बसलेली ब्लॅक डे्रस घातलेली स्त्री िाग े

बघिू थोिटयात एर्ढेच म्हणाली होती की, 

 

"घाबरू िका. आम्ही पोलीस दल, राष्ट्रीय सरुिा यिंत्रणा, 

सैन्याचे डतन्ही दल, सायबर सरुिा, भारतीय औषधडििावते आडण 

िॉटटसव सिंघटिा, रै्ज्ञाडिक सिंघटिा, तिंत्रज्ञ आडण डर्डर्ध गपु्तचर 

डर्भाग यािंिी एकत्रपणे सरुू केलेल्या एका िव्या िोठ्या 
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आिंतरराष्ट्रीय व्याप्ती असलेल्या पण स्र्तिंत्र अडस्तत्र् आडण 

स्र्तिंत्रपणे ऑपरेट होणाऱ्या एका गपु्त पथकाचा एक भाग आहोत, 

पण ह ेपथक अजिू त्याच्या डर्कसिशील अर्स्थेत आह ेआडण 

तमु्ही दोघे अडधकृतपणे त्याचा लर्करच एक भाग होणार आहात. 

बाकी िाडहती लर्करच डिळेल. त्या आधी आपण लर्कर गेट र्े 

ऑफ इिंडियाला पोहोचायचे आह,े डतथिू कुठे जायचे ते लर्करच 

कळेल तमु्हा दोघािंिा. आडण हो, तिुचे िोबाईल फोि सध्या डस्र्च 

ऑफ करा!" 

 

सायली आडण सडुिल दोघािंिी, "किीत किी आम्हाला 

आिच्या घरी डिरोप दऊे द्या!" अशी डर्ििंती केली तवे्हा दोघािंिी 

एकेक फोि करूि थोिटयात झालेल्या हल्ल्याबद्दल घरी िाडहती 

डदली आडण आम्ही सखुरूप आहोत असे सािंडगतले आडण 

"लर्करच आम्ही पनु्हा तमु्हाला कॉन्टॅटट करू, तवे्हा घाबरू 

िका!" असे सािंडगतले. सडुिलची आई सदु्धा घरी सखुरूप 

पोहोचलेली होती. िग दोघािंिी आपापले िोबाईल फोन्स डस्र्च 

ऑफ केले.  
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गािी एका लािंबलचक अिंधाऱ्या सब रे् िध्ये डशरली. तो 

बोगदा खपू िोठा होता. िग गािीिे अचािक इतका रे्ग पकिला 

की जण ूकाही ती बलेुट टे्रि आह ेकी काय असे र्ाटले! बऱ्याच 

रे्ळाििंतर त्या बोगद्यातील एका पयावयी िागाविे ती बाहरे आली. 

रे्गािे प्रर्ास करत लर्करच गािी गेटरे् ऑफ इिंडियाला पोचली 

डतथे अजिू पोलीस दलातील चार व्यक्ती त्या गािीची र्ाट बघत 

होते.  

 

िग ड्रायव्हर बाजचूी ती स्त्री आडण इतर चार जण असे खाली 

उतरले. िग पटकि त्यािंिा सिदु्राजर्ळ जायला सािंगण्यात आले. 

िग तो ड्रायव्हर आडण त्या इतर चार पोडलस दलातील व्यक्ती ह े

त्या लािंब गािीतिू पनु्हा भरधार् रे्गािे उलट्या डदशेिे डिघिू गेले.  

 

"चला चला पटकि, जहाज येण्यातच आहे, " ती काळ्या 

कपि्यािंतील स्त्री म्हणाली आडण त्यािंिा डतच्या िागे बिंदरार्र 

चालायचा आग्रह करू लागली. 

सायली म्हणाली,  "जहाज? आपण कुठे जातोय? काहीच 

स्पष्टता िाहीये. कुणी सािंगेल का? डिदाि तिुची िार्िं कळू शकतील 

का आम्हाला?" 
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ती स्त्री त्या इतर दोघािंकिे बोट दाखर्िू हसिू म्हणाली, "ही 

आह ेडिद्राजीता आडण हा आह ेहािर्ैरी!" 

ते दोघे हात जोिूि म्हणाले, "ििस्ते!" 

"डिद्राजीता, हािर्ैरी? ही काय भािगि आहे?", सडुिल तोंि 

डतरपे करत म्हणाला.  

दोघे हसले. ती स्त्री म्हणाली,  "तमु्ही दोघे जसे सपुरिॅचरल 

पार्र डिळालेले व्यक्ती आहात, तसेच ह ेदोघे सदु्धा आहेत!" 

"म्हणजे आिच्याबद्दल आडण आिच्या सपुर पार्रबद्दल 

तमु्हाला सगळिं िाडहत आह?े कसिं काय?", सडुिल सायली एकदि 

म्हणाले.  

ती स्त्री म्हणाली, "ते िी ििंतर सािंगेिच! तोपयिंत डकप गेडसिंग! 

आता फक्त भराभर चालत राहा, िसुते बोल ूिका! िाझ्या िागे या! 

तमु्ही चौघे एकिेकािंचा पररचय करूि घ्या आडण िाझा पररचय िी 

ििंतर दईेि! तोपयिंत िला डिस ब्लॅक लेिी म्हटलिं तरी चालेल!"  

ते दोघे जण सडुिल सायलीला त्यािंचा पररचय डर्चारतािंिा 

म्हणाले, "आम्हािं दोघािंिा तिुची िार्िं िाडहत िाहीत! फक्त एर्ढेच 

िाडहती होते की आिच्या सारखे फक्त आम्हीच िसिू तमु्ही सदु्धा 

आहात आडण असे आपण िहाराष्ट्रातील फक्त चौघेच िाही 

आहोत तर असे रे्गरे्गळी पार्र असलेले अिेक डजल्ह्यािंत, 
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राज्यािंत अिेक आहते. त्यािंची शोधिोहीि सरुु आह.े आता सािंगा 

तिुची िार्िं काय?" 

"िी सडुिल साहसबदेु्ध डकिं र्ा डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह आडण ही 

आह ेसायली प्रथिे डकर्ा िेिरी िॉल!", सडुिल सािंग ूलागला. 

"ह े काय, तमु्हाला िराठीतिू िार् िाही?", डिद्राजीता िे 

डर्चारले. 

"ि .. िाही, म्हणजे आम्ही तसा डर्चारच केला िाही!", 

सायली बोलली. 

"आम्हाला तसा तिुच्या पार्रबद्दल अिंदाज आह,े त्यािळेु 

आम्ही तिुचे िराठीतिू िािकरण केले तर चालेल का?", 

डिद्राजीता म्हणाली. 

"िटकी! िटकी!", सडुिल सायली म्हणाले. 

"िग.. ऐक तर! त ूआहसे िकार शोधक आडण ही आह ेअडत 

स्ितृी! काय कशी र्ाटली िार्िं!" 

"िार्िं छािच आहते! आर्िली. तिुची इिंग्रजीतील िारे् काय 

आहते? आडण तमु्ही दोघे कुठले? िुिंबईचेच का?" 

"आम्ही पणु्यातील! आिची िार्िं - ही आह ेस्लीपलेस आडण 

हा आह ेबोि ब्रेकर!" 
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"तिुच्या या िार्ािंर्रूि आम्ही अिंदाज बिंध ूशकतो की तलुा 

कदाडचत कधीही झोपायची गरज पित िसार्ी आडण हा इतरिंची 

हािे ब्रेक करत असार्ा!" 

"र्ा बरोबर! पण अजिू एक आह,े ते म्हणजे िाझी हािे िात्र 

अिब्रेकेबल आहते! कधीही तटुत िाहीत! डकतीही उिंचार्रूि उिी 

िारली, कुठेही पिलो आडण धिपिलो तरीही!", हािर्ैरी बोलला! 

तेर्ढ्यात सायलीिे डर्चारले, "आडण अजिू एक! तिुच्या 

पण काही डिती डियिंत्रक आहते का?" 

याचे उत्तर ते दोघे दणेार तेर्ढ्यात त्या ब्लॅक लेिीिे त्यािंिा चपू 

केले आडण सिदु्रात सिोर बघायला सािंडगतले.  रात्रीच्या अिंधारात 

सिदु्राच्या त्या अथािंग पाण्यातिू हळूहळू एक जहाज येतािंिा डदसले. 

ते एक दिुजली िोठे प्रर्ासी जहाज होते जे िोठ्या आडण खोल 

अथािंग सिदु्रातिू प्रर्ास करू शकेल. ते पाचही जण त्या जहाजात 

चढले. त्या काळ्या पोशाखातील स्त्री च्या िागवदशविािसुार प्रथि 

ते िेकर्र चढले, डतथे डकत्यके डसटयरुरटी गािवस होते. त्या ब्लॅक 

लेिीिे डतचे डिडजटल ओळखपत्र दाखर्ले आडण िगच त्यािंिा 

सर्ािंिा डतच्या िागे जहाजार्र प्रर्ेश डिळाला.   जहाज सर्व 

प्रकारच्या सरुिा यिंत्रणािंिी सज्ज होते. जसे आग लागल्यास फायर 

फायटर यिंत्रणा होती तसेच जहाजाला कोणत्याही प्रकारचा अपघात 

झाल्यास, जहाजात पाणी डशरल्यार्र जहाजार्रील सर्व प्रर्ाशािंिा 
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र्ाचर्ण्यासाठी सर्व प्रकारची जीर्रिक प्रणाली, लहाि ससुज्ज 

होि्या तयार होत्या.  

 

ब्लॅक लेिी म्हणाली, "आता येथे तमु्ही सर्व जण सरुडित 

आहात. या िाझ्या िागे पायऱ्यािंिी खाली हॉल िध्ये या!" 

 

हॉलिध्ये प्रत्येक डठकाणी ठराडर्क अिंतरार्र जहाजाचा 

िकाशा लार्लेला होता. प्रत्येक िजल्यार्रील खोल्या, कॉररिॉर 

यािंच्या िाडगवका तसेच हॉटेल्स आडण हॉल र्गैरे सगळ्या गोष्टींचा 

तो िॅप होता. आपत्कालीि पररडस्थतीत कुठे जारे् याचे िागवदशवि 

आडण इिजवन्सी फोि ििंबसव डतथे डलडहलेले होते तसेच जीर् 

र्ाचर्ण्यासाठी काय करारे् याच्या िागवदशवक सचूिा डचत्रािंसडहत 

सगळीकिे लार्लेल्या होत्या. आता उजािले होते. सयूव र्र यायला 

सरुुर्ात झाली होती. सिदु्राच्या अथािंग पाण्याच्या पाश्ववभिूीर्र सयूव 

उगर्तािा बघणे हा काही रे्गळाच अिभुर् होता. हॉल िधल्या 

डखिटयािंिधिू ते ििोहारी दृश्य डदसत होते. जहाज अधिूिधिू 

सौम्य हलेकारे् खात होते. जहाजाचा सिंपणूव यािंडत्रक भाग 

तळिजल्यार्र होता. एव्हािा जहाजािे िुिंबईहूि डिघिू भारताच्या 

दडिण डदशेला इिंडियि ओशिकिे प्रर्ास सरुू केलेला होता. हॉल 
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िधिू डिघिू कॉररिॉर पार करूि ते चौघे ब्लॅक लेिी िागे गेले. एका 

रूिचे दार डतिे कोि टाकूि आडण डफिं गर डप्रिंट स्कॅि करूि उघिले. 

 

सर्वजण डतच्या सािंगण्यािसुार डतच्या िाग े रूििध्ये गेले 

आडण दार बिंद झाले.   

"आता सर्ािंिी िास्क काढण्यास हरकत िाही!", असे म्हणिू 

डतिे स्र्तिःचा ही िास्क काढला आडण सडुिलला डतच्याकिे बघिू 

धटकाच बसला. सडुिलच्या हातातला स्र्तिःचा िास्क सदु्धा त्या 

धटटयािे खाली गळूि पिला.  

^^^  
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18. जहाजार्ि 

 

ती स्त्री िेत्रा होती. िॉ िेत्रा रघरुािि. "सिंपणूव हॉडस्पटल" िधल े

िॉटटर सिंपन्ि सूते्र यािंची िैत्रीण, आय स्पेशाडलस्ट! ज्यािंच्याकिे 

लहािपणी सडुिलला दाखर्ले होते. दोन्ही िॉटटर सडुिलच्या 

फॅडिलीचे चािंगलेच पररचयाचे होते. 

 

"िला िाडहत आहे सडुिल तलुा धटका बसला असेल!" िेत्रा 

म्हणाली. 

"ि िटकीच! गेल्या काही डदर्सात जे घितिंय ते सगळिंच 

अडतशय र्ेगात आडण अिाकलिीय पद्धतीिे घित आह!े", सडुिल 

श्वास रोखिू म्हणाला. 

"होय आडण यापढेु आणखी काही अिाकलिीय पण अभद्र 

आडण तेही र्ेगािे घिण्याआधी आपल्याला आपला र्ेग 

र्ाढर्ायचा आह े आडण ते घिणिं टाळायचिं आह!े", िेत्रा 

किालीच्या डचिंतचे्या सरुात पण अडधकारर्ाणीिे म्हणाली. 

ते चौघजेण एकिेकािंकिे आश्चयाविे बघ ूलागले. 

िेत्रा म्हणाली, "िी तमु्हाला सगळिं काही सािंगते तमु्ही सिोर 

िीटपणे बसिू घ्या!" 
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सर्वजण रूि िधल्या सोफ्यार्र बसले. िेत्रा िात्र उभीच होती. 

िेत्रा पढेु सािंग ूलागली, "जयर्िंत जसकर यािंचा एक िहत्त्र्ाचा 

िेसेज िाझ्या गॅजेटर्र आता आलेला आह.े िाझ्याजर्ळ हाताला 

बािंधलेले रे्गळ्या डिटरे्न्सी बँििध्ये ऑपरेट होणारे एक िोबाईल 

सारखे गॅजेट आह.े हे गॅजेट तमु्हालाही लर्करच दणे्यात येईल. 

फक्त आपल्या सिंस्थेचे अडधकृत िेंबसवच या गॅजट्ेसर्र िेसेज पाठर् ू

शकतात. इतर कोणालाही त ेर्ाचणे, ऐकणे आडण डिकोि करणे 

शटय होत िाही. त्या िेसेज सिंदभावत आडण इतर काही गोष्टींचा 

उलगिा करण्याआधी िी तमु्हाला ह े सािंग ू इडच्छते की आपण 

डिघालो त्याच दरम्याि आपल्यासारखीच आणखी एक लाल 

काळी गािी आणखी एका डठकाणाहूि डिघाली होती. त्या 

गािीतसदु्धा आपल्यासारखचे असे पाच जण होते म्हणजे ड्रायव्हर 

र्गळता पाच जण! ते पाच कोण होते िाडहती आह ेतमु्हाला?" 

सर्वजण एकिेकािंकिे पनु्हा आश्चयाविे बघायला लागले. 

"ती पाच जण होते आपणच!" 

"आपणच म्हणजे?" 

"त्या गािीत आपल्या पाचही जणािंच ेहुबेहूब िखुर्टे घातलेले 

इतर पाच जण म्हणजे पाच अगदी खरे र्ाटणारे डर्डशष्ट प्रकारच्या 

िेणापासिू बिर्लेले पतुळे होते, ड्रायव्हर र्गळता! िग आपण 
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डर्डशष्ट प्रकारच्या तिंत्रज्ञािािे बिर्लेल्या आपल्या गािीचा रे्ग 

आपण इतका र्ाढर्ला की त्यािंिा त्या रे्गाशी स्पधाव करता आली 

िाही आडण आपली गािी रे्गािे सबरे् िधिू बाहरे पिूि गेटरे्किे 

िागवस्थ झाली सदु्धा! पण दरम्याि सबरे् िध्ये आपला पाठलाग 

करणाऱ्या त्या गािीच्या पढेु ती दसुरी िुडप्लकेट काळी लाल गािी 

आली आडण त्यािंिा चकर्त सबरे् िधिू बाहरे काढत डतच्या िाग े

िेत त्यािंिा रे्गळ्याच रस्त्यार्र आणले!" 

िेत्रा पढेु म्हणाली, "तिुच्यार्र हॉडस्पटलिध्ये हल्ला झाला, 

तो ज्यािंिी केला त्यािंच े साथीदार आणखी हॉडस्पटलच्या 

इिारतीच्या आसपास टपिू बसलेले असारे् कारण हॉडस्पटल िधिू 

तमु्ही र्ाचल्यािे त्यािंचा प्लॅि बी सरुू झाला असार्ा. म्हणजे 

आपल्या गािीचा पाठलाग सरुू झाला होता. कारण यािंडत्रक 

सापािंिा किं ट्रोल करणाऱ्या म्हणजे तिुच्यार्र हल्ला करणाऱ्या त्या 

िाणसािे तमु्ही लाल काळ्या गािीतिू पळूि जात असल्याचे त्या 

प्लॅि बी र्ाल्या गािीला सािंडगतले असारे्!" 

"बापरे, ह ेइतकिं  सगळिं घिलिं आडण ते कशासाठी?", सायली 

भीतीयकु्त आश्चयाविे डर्चारत होती. 

"या िागची कारणे जेर्ढी िला िाडहती आहते ती िी तमु्हाला 

सािंगणारच आह.े पण त्यापरू्ी िी जे सािंगत होते ते पणूव करते. तर, 

त्यािंिा पद्धतशीरपणे चकर्ण्यासाठी आपणही तयार होतो. त्यािळेु 
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एक िुडप्लकेट काळी लाल गािी सबरे् िध्ये तयार होती आडण 

आणखी आपल्या गािीसारख्या गाि्या अिेक डठकाणी आपण 

तयार ठेर्ल्या होत्या. कारण आपल्या जर्ळही प्लॅि बी, सी, िी 

होते. िी सािंडगतले त्यािसुार सबरे् िध्ये त्या पाठलाग करणाऱ्या 

गािीच्या सिोर आता आपल्या गािीसारखी पण िुडप्लकेट गािी 

होती, आपल्या सगळ्यािंच्या चेहऱे्याचा िास्क घातलेल्या 

पतुळ्यार्ाली! म्हणिू आपण इथे आता जहाजार्र सरुडित 

आहोत!" 

"आडण पढेु त्या गािीचे काय झाले?' 

 

"होय सािंगते. आपले डिशि सटसेसफुल झाल्याचा िला 

िेसेज आला. त्यािसुार असे घिले की, िुडप्लकेट गािी अडतशय 

रे्गािे पढेु जात होती. डतचा पाठलाग करणाऱ्या गािीिध्ये ड्रायव्हर 

व्यडतररक्त दोि िाणसे होती. िग आपल्या िुडप्लकेट गािीि े

अचािक य ूटिव घतेला आडण त्या पाठलाग करणाऱ्या गािीच्या 

सिोर रे्गािे जाऊ लागली. आपल्या िुडप्लकेट गािीच्या 

ड्रायव्हरिे लाल काळया गािीतिू रे्गािे ठरल्याप्रिाणे उिी िारूि 

स्र्तिःचा जीर् र्ाचर्ला आडण दोन्ही गाि्या एकिेकािंर्र रे्गािे 

आदळूि प्रचिंि स्फोट झाला आडण पाठलाग करणाऱ्या गािीतील 

लोक िारले गेले. आडण िहत्त्र्ाचिं म्हणजे तमु्ही चौघे र्ाचलात 
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आडण तिुचे पतुळे िारले गेले! आडण आपल्या गािीच्या 

ड्रायव्हरला घ्यायला आपला एक िाणसू बाईकर्र आला होता!" 

"तमु्हीपण र्ाचलात िा िेत्रा िॉटटर. स्र्तिःचा जीर् धोटयात 

घालिू आम्हाला तमु्ही र्ाचर्ले! तिुचे आभार कसे िािारे् हचे 

कळत िाही", सडुिल कृतज्ञपणे म्हणाला. बाकीच्यािंिी सदु्धा सिंिती 

दशवर्ली. 

 

"होय ते िाझे कािच आह ेआडण िला िाडहत आह ेतिुच्या 

ििात आता रे्गळ्या शिंकाकुशिंका आडण प्रश्नािंची िाडलका सरुू 

झाली असेल. त्या सगळ्या गोष्टींची उत्तरे िी दणेार आह.े डकिं बहुिा 

ते सगळे तमु्हाला आता लर्करात लर्कर सािंगणे आर्श्यकसदु्धा 

झालेलिं आह.े पण त्याआधी थोिे िेश व्हा, खाऊि घ्या. कारण 

दरम्याि िला जहाजार्र काही िहत्र्ाच्या सचूिा द्यायच्या आहते 

आडण रे्गरे्गळे िेसेज करायचेत. िग आपण थोि्यारे्ळािे बोल.ू 

जयर्िंत जयकर यािंचा जो िेसेज आलेला आह े त्यातिू आणखी 

एका गोष्टीचा उलगिा झालेला आह ेतोही िी तमु्हाला सािंगेिच!" 

 

असे म्हणिू िेत्रा त्या रूि िधिू बाहरे डिघिू गेली. 

^^^  
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19. चाहूल 

 

सडुिलला जाग आली. िणभर आपण कुठे आहोत ह ेत्याला 

उिगलेच िाही, िग त्यािे आजबूाजलूा बडघतले तेव्हा डखिकीतिू 

बडघतल्यार्र त्याला कळले की तो जहाजर्रच्या एका खोलीत 

आह ेआडण जहाज सौम्यपणे हलेकार्े खात आह.े रूि िध्ये तो 

एकटा होता.  

 

"म्हणजे इतर डतघे र्र िेकर्र गेले असार्े आडण िला झोप 

लागिू गेली असार्ी. आता रूि बाहरे जाऊि सर्ािंिा शोधतो 

कारण िॉटटर िेत्रा पण काहीतरी सािंगणार होत्या त्याला िाझ्यािळेु 

उशीर व्हायला िको!", असा डर्चार करूि तो रूि बाहरे आला 

आडण कॉररिॉरिधिू चालत चालत हॉलिध्ये आला. पण हॉल 

िध्ये कुणीही िव्हते. अरे? सगळेजण गेले कुठे? त्यािे इतर डठकाणी 

जाऊि बडघतले, अिेक रूम्स ठोठार्िू पडहल्या, डकचि िध्ये चेक 

केले कुठे, कुठेच कोणीही िव्हते. जहाजाचा कप्ताि पण सकुाण ू

जर्ळ िव्हता. जहाज आपोआप चालते आहे? असे कसे शटय 

आह?े 

 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

201 

 

िग िेकर्र जाण्यासाठी पायऱ्या शोधिू तो रे्गािे र्र चढला. 

 

"आपल्याला झोप लागिू गेली म्हणिू उशीर झाला. सगळेजण 

िटकी िेकर्र जिले असतील. डतथे काहीतरी िहत्त्र्ाची चचाव 

चालली असणार!", असा डर्चार करत पायऱ्या चढतािंिा त्याला 

अपराध्यासारखे र्ाटत होते.  

 

िेकर्र येऊि बघतो तो काय, शकुशकुाट होता. कुणीही 

िव्हते. सगळेजण गेले कुठे? िटकी काहीतरी गिबि आहे, िी 

आता िाझी दरूदृष्टी र्ापरतो. असे म्हणिू त्यािे िेकर्र असलेल्या 

कठि्याला धरूि उभे रहात केसािंच्या आत लपलेल्या स्फटीकाला 

स्पशव केला. थिंि सिदु्री र्ारा र्ाहात होता आडण जर्ळपास 

िाथ्यार्र सयूव आलेला होता. त्यािे जहाज जात असलेल्या 

डदशेच्या डर्रूद्ध डदशेिे तोंि केले आडण ििािे िोळ्यािंिा सचूिा 

दऊे लागला आडण थोिे थोिे अिंतर कापत कापत त्याची दृष्टी गेटरे् 

ऑफ इिंडियाला पोहोचली. दपुार असिूही डतथे कुठेही िाणसािंची 

र्दवळ िव्हती. ताज हॉटेलिध्ये दृष्टीिे डशरूि त्यािे पडहले की सर्व 

दरर्ाजे रूि उघिे होते, डकचि िधले दरर्ाजे उघिे होते, परिंत ु

कुठेही िाणसे डदसत िव्हती. अरेच्या? ही काय भािगि आह!े ििंतर 
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पढेु जाऊि एकेका िजल्यार्रच्या कॉररिॉरिध्ये तो आपली दृष्टी 

िेऊ लागला. सर्वत्र शकुशकुाट डदसत होता.   

 

शेर्टी एका िजल्यार्रच्या कॉररिॉरिध्ये दरू एक िाणसू 

त्याला डदसला. त्याच्या चेहऱ्यार्र डिराशा, डखन्िता आडण डर्षाद 

असे भार् होते. तो अडतशय करुणपणे रित होता आडण त्याि े

दोन्ही हात िदतीसाठी पसरलेले होते आडण जण ूकाही तो म्हणत 

होता की िला र्ाचर्ा! िी इथे एकटा आह.े सडुिलिे रे्गािे त्याची 

दृष्टी त्या िाणसाकिे िेण्याचा प्रयत्ि केला तसतसा तो िाणसू आह े

त्याच डस्थतीत उभा असतािंिाही दरू दरू जात असल्याचे त्याला 

जाणर्ले. ह ेकाय बघतो आह ेिी? ह ेचाललेय तरी काय? 

 

"िला सािंग काय झाले, त ूका रितो आहसे? इथली सगळी 

िाणसे कुठे गेली? त ूइथे एकटा कसा अिकलास?", तो िाणसू दरू 

जात असतािाही सडुिलिे त्याला तरीही ह ेप्रश्न डर्चारण्याचा प्रयत्ि 

केला आडण तो िाणसू डिश्चल उभा राहूि िर्िरे् अश्र ू सािंित 

करुणपणे हसायला लागला.  
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त्यािळेु सडुिलिे डतथिू दृष्टी बाजलूा िेऊि िुिंबईच्या रस्त्यािंर्र 

िेली. अिेक बेस्ट बसेस धार्त होत्या. त्यातील डखिटयािंिधिू 

त्यािे दृष्टी आतिध्ये िेली. काही बसेस या ड्रायव्हर आडण 

प्रर्ासीडर्िा धार्त होत्या, तर काहींिध्ये फक्त ड्रायव्हर होते तर 

काही बसेस िध्ये फक्त एकटा प्रर्ासी ििषु्य डकिं र्ा स्त्री होते.   

 

एक स्त्री एका बसच्या डखिकीबाहरे हात काढूि चेहऱ्यार्र 

डखन्ि भार्ािे एकसारखी शनू्यात कुठेतरी बघत होते. तीची िजर 

एकाच डठकाणी डखळूि राडहलेली होती. असेच इतर अिेकािंचे होत 

होते. त्या िजरा सडुिलला सहि झाल्या िाहीत. तो पढेु गेला. 

सीएसटी स्टेशिर्र सुद्धा शुकशकुाट होता. तेर्ढ्यात एक 

लोकल टे्रि धिधि आर्ाज करत एका प्लॅटफॉिवर्र येर्िू थािंबली. 

ती सिंपणूव लोकल ररकािी होती. म्हणजे त्यात प्रर्ासी िव्हते, फक्त 

लोकलचा ड्रायव्हर म्हणजे िोटरिि त्यात होता. लोकल 

थािंबल्याििंतर तो िोटरिि यिंत्रर्त पद्धतीिे गािीतिू उतरला आडण 

यिंत्रर्त पद्धतीिेच चाल ूलागला. जण ूकाही त्याच्यात जीर् िव्हता! 

तो पाठिोरा होता. सडुिलिे दृष्टीिे त्याचा पाठलाग सरुू केला. 
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सडुिलिे त्याला डर्चारले, "सगळे लोक कुठे गेले? त ूएकटाच 

कसा काय लोकल चालर्तो आहसे?" 

 

यािंडत्रक पद्धतीिे चालता-चालता तो थािंबला. त्याला कळत 

िव्हते की हा आर्ाज कोठूि आला? थोिा र्ेळ तो डिश्चल उभा 

राहीला आडण िग त्यािे िागे र्ळूि बडघतले. त्याच्या 

चेहऱ्यार्रसदु्धा डिराशा, डखन्िता, डर्षाद असे भार् होते. त्यािेही 

दोन्ही हात पढेु पसरूि िी लाचार, हतबल आह ेअशा प्रकारच े

हार्भार् केले आडण डस्थर उभा राडहला.  

 

त्या िोटारिि व्यडतररक्त सिंपणूव सीएसटी स्टेशिर्र कुणीही 

िव्हते. अिेक डटकीट डखिकी पैकी एका डटकीट डखिकीत 

बसलेला किवचारी िोटयाला हात लार्िू शनू्य िजरेिे कुठेतरी 

हरर्ल्यासारखा बघत होता.  

 

तेर्ढ्यात आणखी दोि लोकल टे्रि स्टेशिात यऊेि 

थािंबल्या.त्यापैकी एक लोकल सिंपणूव ररकािी होती. त्यात िोटरिि 

पण िव्हता. त्यातल्या एका िब्यातिू एक तीिेक र्षािंची िलुगी 

उतरली. डतच्या एका हातात डफरकी होती, ती डफरकी ि थािंबता 
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गरवगरव डफरत होती. ती िलुगी दिूुदिूु चाल ू लागली. डतच्या 

चेहऱ्यार्र आििंदाचे भार् होते. चालता चालता सडुिलच्या 

दृष्टीच्या डदशेिे डतचे िोळे र्ळताच ती अचािक थािंबली. डतच्या 

हातातली डफरकी डफरायची थािंबली. ती सदु्धा त्या िोटरिि सारखी 

डस्थर डिश्चल उभी राडहली. चेहऱ्यार्र पनु्हा तेच भार्, इतरािंसारखे!  

 

स्टेशिर्रच्या घि्याळात बारा र्ाजले होते. िग त्याच्या 

लिात आले की आतापयिंत डजथे डजथे तो दृष्टीिे गेला होता त्या 

प्रत्येक डठकाणी जे घि्याळ होते डतथे बाराच र्ाजले होत.े  

 

ह ेसगळे बघणे त्याला असह्य झाले, त्याच्या छातीत धिकी 

भरली, िजर बिंि करू लागली तेव्हा त्यािे त्याची दृष्टी पनु्हा हळूहळू 

िागे िागे िेली, तेव्हा येतािा डदसलेली प्रत्येक व्यक्ती हरे्त हळू 

हळू डर्रत जाऊि छोटी होत गायब होत गेलेली त्याला डदसली. तो 

छोटी िलुगी, तो िोटरिि, बेस्ट बस िधली स्त्री, ताज हॉटेल िधला 

तो िाणसू, सगळे!!  

 

"अरे िला काही सािंगाल की िाही? कुठे िष्ट होत चाललात 

तमु्ही सगळे? आडण कुठे गलेेत बाकी इतर सगळे?" 
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बाजलूा जागी असलेली डिद्राजीता सडुिलला हलर्िू झोपेतिू 

उठर्त म्हणाली, "आम्ही कुठे जात िाही आहोत! इथेच आहोत 

आपण सगळे. सायली आडण हािरै्री झोपलेत अजिू. आपण 

सर्वजण िाश्ता करूि पनु्हा रुििध्ये येऊि झोपलो आहोत. तलुा 

आता जाग आली, बिबि करत होतास. काय स्र्प्ि पिलिं की 

काय?" 

 

िोळे चोळत सडुिल झोपेतिू जागा झाला. काय अभद्र आडण 

डर्डचत्र स्र्प्ि होते ते! ते पण भर दपुारी? डदर्ास्र्प्ि! िला दरूदृष्टी 

अजिू पणूव िितेिे र्ापरता येत िाही पण स्र्प्िात िात्र िी ती 

र्ापरत होतो आडण दरूच्या प्रसिंगातील आर्ाज िला जरी ऐकू येत 

असला तरी िी डतथल्या लोकािंशी बोल ूशकत िाही पण स्र्प्िात 

िात्र िी ते करू शकत होतो. पण त्या स्र्प्िाचा काय अथव असेल?  

 

भर दपुारी ते सर्वजण झोपले होते. डिद्राजीताच्या आडण सडुिल 

च्या आर्ाजािे सायली आडण हािर्ैरी पण आपापल्या सोफ्यार्र 

उठूि बसले. त्यािंिाही दपुारची िुलकी लागली होती.  

 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

207 

 

"काय झाल?े कुणाला स्र्प्ि पिलिं?", हािर्ैरी आडण सायली 

िोळे चोळत म्हणाले. 

 

"िला पिलिं. जाऊ द्या डर्सरा. ते सािंगिू तमु्हालाही िी 

सिंभ्रिात टाकू इडच्छत िाही!" असे म्हणिू सडुिलिे डर्षय 

टाळण्याचा प्रयत्ि केला. कारण स्र्प्िात त्यािे जे अिभुर्ले त े

त्याला पनु्हा इतरािंिा सािंगिू अिभुर्ायचे िव्हते, तशी डहम्ित होत 

िव्हती. ििंतर गरज पिली तर िटकी सािंग ूपण आता िको असा 

डर्चार त्यािे केला. 

 

तेर्ढ्यात िेत्रािे त्यािंिा िेकर्र बोलर्ल्याचा डिरोप आला. 

सर्वजण डतथे जिले. िेत्रा आडण ते चौघे या व्यडतररक्त डतथे इतर 

अिेकजण त्यािंच्यासारख्याच काळ्या रिंगाच्या अिंगाला डफट 

बसणाऱ्या फायटसव कपि्यात उपडस्थत होते. सिदु्री र्ारा र्ाहत 

होता. त्यािळेु सयूावचे ऊि किी जाणर्त होते.  

 ^ ^ ^  
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20. उलगडा 

 

आता सर्वजण िेकर्रील एका शेि खाली जिले होते. 

 

िेत्रा बोल ूलागली, "ओशि डसकिेस ज्यािंिा आह ेडकिं र्ा ज े

जहाजार्र प्रथि प्रर्ास करत आहते आडण ज्यािंिा िाडहती िाही 

की आपल्याला हा डसकिेस आह ेकी िाही त्यािंचेसाठी आपल्या 

जहाजार्र िॉटटसव उपलब्ध आहते, काही त्रास झाल्यास त्यािंिा 

सािंगारे्. िळू िदुद््यार्र येऊि सािंगायचे झाल्यास सायन्स फेस्टीव्हल 

िधल्या सहभागी डर्द्याथ्यािंच्या गाि्यािंर्र पलुार्र जो हल्ला झाला 

त्यातिू आधी काही ठोस परुारे् डिळाले िव्हते पण आता 

तिुच्यार्र जो यािंडत्रक सापािंद्वारे हल्ला झाला त्यातील यािंडत्रक 

सापािंचे तकुिे आडण पलुार्र डिळालेले यािंडत्रक तकुिे आडण 

रणडजत यािंच्या गािीच्या स्फोटात सापिलेले अर्शेष ह ेसारख्याच 

प्रकारचे आहते, हे डसद्ध झाले आह!े आिचा सिंशय खरा ठरला 

आह!े िती चक्रार्िू गेल्यासारखे र्ाटते आह.े जयर्िंत जसकर 

यािंच्या िकुत्याच िला आलेल्या िेसेजिे ह ेआताच डसद्ध झाले 

आह.े" 
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"ओह, सगळिंच अिाकलिीय, अदु्भत आडण अिपेडित 

आह!े", हािर्ैरी म्हणाला. 

 

"हो िा!  किी खचावत ते लोक पेट्रोल डिझेल बिर्िू स्र्तिःच्या 

सिंस्थेच्या काळया कारर्ाया तिीस िेत आहते. त्यािळेु त्यािंच े

लाखो रुपये र्ाचले आहते. आता पाठलाग करणारी ती गािीसदु्धा 

स्र्स्तातलिं पेट्रोल र्ापरत होती ह ेिटकी. त्या सडुजत लहािे यािे 

बिर्लेल्या प्रोजेटटचे िशीि चोरूि त्यािंिी ह ेसगळिं केलिं. आिच्या 

अिंदाजािसुार पाण्याखालिू एखाद्या पाणबिुी िधिू, तिुच्यार्र 

हल्ला करणाऱ्या सापािंसारखेच एखाद ेयािंडत्रक प्राणी पलुार्रच्या 

गािी खाली आणिू, कुणीतरी जर्ळपास असलेल्या एखाद्या 

जहाजार्रूि ररिोटिे त्यािंचा किं ट्रोल करूि सडुजत लहािेच्या 

गािीचा स्फोट करर्ला असार्ा आडण ते िशीि पाण्याखालिू 

पाणबिुीतिू चोरूि गपु्तररतीिे त्यािंच्या एखाद्या जहाजार्र िेऊि िग 

त्यािंच्या डठकाणी पळर्ले! िला आपल्याच एका टोपीर्ाल्या 

िाणसािे त्या डदर्शी ही बातिी बघिू फोि केला पण त्या रे्ळेस 

िी ऑपरेशि करत होते, कालािंतरािे िी त्याचा फोि उचलला. 

सायन्स फेडस्टर्लचा तो डदर्स आिच्यासाठी कलाटणी दणेारा 

ठरला. त्या डदर्सापयिंत आपली सिंस्था आकारास येत होती. 

दरम्याि सिदु्रातील एका डठकाणाचा शोध आपल्या सिंस्थेतील 
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रै्ज्ञाडिकािंिा लागला होता. िग आपल्या या सिंस्थेिे हालचाली 

अडधक गडतिाि करायच्या ठरर्ल्या. आपल्या सिंस्थेत रै्ज्ञाडिक 

आडण िॉटटसव यािंची किी िव्हती पण तिुच्यासारख्या सपुर पॉर्र 

असलेल्या लोकािंची सदु्धा अडधकाडधक गरज भास ू लागली. 

लहािपणी सडुिलच्या डर्शेष िोळ्यािंबद्दल आम्हाला कळले 

तेव्हाच िी त्याबद्दल अडधक सिंशोधि सरुु केले आडण अशा डर्शेष 

शक्ती असलेल्या व्यक्तींिा आपल्या सिंस्थेत घ्यायचे ह ेठरर्ले. िाझ े

र्िील आिीत होते. िी सदु्धा आिीत काही र्षे िॉटटर म्हणिू काि 

केले आह.े त्यािळेु दशेासाठी काहीतरी करायचे सिंस्कार आिच्या 

कुटुिंबात आधीपासिू आहते. िग िी िाझ्या काही िाणसािंिा 

सडुिलच्या िागार्र पाठर्ले. सडुिलच्या घरच्यािंशी तसे उघिपण े

बोलता येणार िव्हते कारण या पद्धतीच्या कािात जीर्ाला धोका 

असतो त्यािळेु त्यािंिी िाही म्हणण्याची शटयता जास्त होती तसेच 

त्यािंिा सडुिलच्या या सपुर पॉर्र बद्दल सािंगणे पण योग्य िव्हते. 

त्यािळेु त्यािंिी सडुिलर्र बिंधिे घातली असती. आता घिूि 

गेल्यार्र त्यािंिा कळले जरी तरी काही हरकत िाही पण आधी 

कळणे योग्य िव्हते. म्हणिू आम्ही छुप्या पद्धतीिे आिचे काि सरुु 

ठेर्ले. तिुची पॉर्र िेिकी कशी आह,े आपल्या सिंस्थेच्या कािास 

उपयोगी ठरेल का ह ेआम्ही शोधत राडहलो.अजिू सडुिल िोठा 

होईपयिंत त्याला सिंस्थेत घतेा येणार िव्हते. तोपयिंत आपल्या 
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सिंस्थेशी सलग्ि असलेल्या पोडलसािंिा म्हणजे रणडजत यािंिा 

योगायोगािे तझु्या शक्तीबद्दल कळले. िग त्यािंच्याबरोबर काि 

करूि असाही त ू अप्रत्यिपणे आम्हाला िदत करतच होतास. 

रणडजत यािंिी आम्हाला ह ेही सािंडगतले होते की सडुिलिे त्याच्या 

घरच्यािंिा त्याच्या सपुर पॉर्रबद्दल सािंडगतले िाही आह.े 

आम्हालाही हचे हरे् होते. पण दभुावग्यािे पढेु रणडजत यािंच्या 

गािीचा स्फोट झाला. ते शडहद झाले. अशाच कसल्यातरी ररिोटि े

ऑपरेट होणाऱ्या यािंडत्रक प्राण्यािंच्या िदतीिे त्यािंिी तो स्फोट केला 

असार्ा. िरीिि पॉई िंट जर्ळच्या एखाद्या इिारतीतिू त्यािंच्या 

एखाद्या िाणसािे ते ररिोटिे किं ट्रोल केले असारे्! स्फोटाििंतर डतथे 

सापिलेले तकुिे पण त्या सापािंच्या तकुि्यािंसारखेच आहते. 

आपले दभुावग्य की आपण रणडजत यािंच्यासारखा कतवव्यदि 

अडधकारी गिार्ला." 

 

सडुिल रणडजत यािंच्या आठर्णीिे थोिारे्ळ स्तब्ध झाला. 

रणडजतसदु्धा त्यािंच्या गािीचा स्फोट होण्यापरू्ी त्यािाही अशाच 

प्रकारे काहीतरी िाडहती आडण सगुार्ा लागल्याचे ते सािंगत होते, 

ह ेसडुिलला आठर्ले. 

पण सडुिलिे शिंका उपडस्थत केली, "पण िॉटटर िेत्रा, िला 

एक कळत िाही त्या सगळ्या पेट्रोल तयार करणाऱ्या िशीिला 
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ऑपरेट करण्याचा फॉम्युवला आडण पासर्िव र्गैरे ह ेफक्त एकट्या 

सजुीतला िाडहत होते म्हणे. िग ते िशीि चोरूिही त्याचा जो 

फॉिुवला आह ेआडण पासर्िव आह ेतो त्यािंच्याकिे गेला कसा?" 

 

िेत्रािे स्पष्टीकरण डदले, "िसुता सडुजतचाच िाही तर 

जपािच्या जळु्या सायिंडटस्टिे शोध लार्लेले रोबोट आडण 

क्रािंडतकारक डिस्प्ले पण त्यािंच्या हाती लागले असारे् कारण 

इडचकाई हॉडस्पटलिध्ये होत्या तेव्हा त्यािंच्या घरूि ते शोध, त्यािंच े

डसके्रट फॉम्युवले आडण पेटिंट ह ेसगळे चोरीला गेले. ते लोक यािंडत्रक 

प्राणी जसे तयार करतात तसे उिणारे यािंडत्रक पिी, कीटकसदु्धा 

तयार करतात आडण इकिे डतकिे डफरर्तात जसे की यािंडत्रक भुिंग े

डकिं र्ा त्यासारखे उिणारे इतर कीटक त्यािंिी बिर्ले आहते आडण 

त्यात कॅिेरे आडण िाईक असार्ेत. ते असे पासर्िव सहज रेकॉिव 

करूि ट्रान्सिीट करू शकत असतील. ते भुिंगे डसटयरुरटी कॅिेरात 

डदस ूिये याची ते दिता घते असतील. त्यािंची डिझाईि अशी आह े

की ते खरे भुिंगे र्ाटत असारे् त्यािळेुते डदसले तरीही लोक त्याकिे 

दलुवि करत असतील. आपल्या जर्ळ असणाऱ्या िॉटटर आडण 

रै्ज्ञाडिकािंपेिाही जास्त हुशार आडण तज्ञ त्यािंचेकिे आहते. पण 

त्याला तोिीस तोि तिंत्रज्ञ लोक आपल्याकिे तयार होत आहते ही 

आििंदाची बाब आह!े त्यात भर म्हणिू तमु्ही चौघे आलात! 
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तिुच्याकिे तर सपुर पार्र आहते. आता िटकी आपण त्यािंचा 

साििा करू शकू!" 

 

सायली पटकि काहीतरी आठर्िू म्हणाली, "हो! िला 

आठर्तिं िी सायन्स फेडस्टर्लला रािंगेत उभी होते तेव्हा तोंिाला 

रुिाल आडण टोपी घातलेला एक िाणसू होता आडण एक भुिंगा 

आसपास घोंगार्त होता!" 

 

िेत्रािे सायलीचे कौतकु केले आडण म्हणाली, "तझु्या कधीही 

िष्ट ि होणाऱ्या िेिरीिळेुच त ूआिच्या ग्रपु िध्ये आहसे!" 

 

सडुिलिे सायलीकिे एक चोरटा कटाि टाकला. सायली 

लाजली. 

  

सगळ्यािंच्या ते लिात आल्यार्र सडुिलिे िजर र्ळर्िू 

िेत्राकिे केली आडण म्हणाला, "िला पण एकदा रेल्र्े स्टेशिर्र 

असा तोंिाला रुिाल आडण टोपी घातलेला िाणसू िाझा पाठलाग 

करतािा डदसला होता पण त्याला िी चकर्ले होते, तो आपल्याच 

ग्रपुचा भाग होता तर! आडण एक भुिंगा सतत आिच्या गॅलरीतील 
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पोपटाजर्ळ सारखा घोंगार्ायचा! त्याचा उद्दशे िाझी हरेडगरी करण े

हा होता तर! कारण िी अिकेदा पोलीस डिपाटविेंट साठी स्र्स्तात 

डर्डर्ध इलेटट्रॉडिक उपकरणे बिर्ायचो जे त्यािंिा गनु्हगेारािंचा 

शोध लार्ण्यास िदत करतील जसे िल्टीपपवज डफिं गर डप्रिंट स्कॅिर, 

यडुटडलटी बेल्ट, फेस स्कॅिर सेव्हर र्गैरे. पोलीस हर्ालदार साठी 

िी त्यािंच्या काठीत बसेल पण डदसणार िाही असे ऑडिओ आडण 

व्हीडिओ रेकॉडििंग डिव्हाईस बिर्िू डदले होते ज्याचा चािंगला 

उपयोग त्यािंिा होतो आह.े भुिंग्याच्या िदतीिे हरेडगरी करूि त्यािंिी 

अशी अिेक उपकरणे कॉपी करूि स्र्तिःसाठी बिर्ली असतील. 

त्या भुिंग्यािळेु आिचा लािका पोपट डफडिटस िेला कारण तो भुिंगा 

त्याच्या चोचीत िेिका फुटला! हरेडगरी करूि सिंपले असेल 

िाहीतर िग अपघातािे त्या यािंडत्रक भुिंग्याचा स्फोट झाला असार्ा! 

कदाडचत पोपटािे खरा भुिंगा सिजिू त्याला त्रास डदल्यािे त्यािंिा 

िाझी हरेडगरी जास्त करता आली िसार्ी. िग ििंतर त्यािंिी िाझा 

िाद सोिला असार्ा!" 

 

िेत्रा पढेु सािंग ूलागली, "िटकीच! कारण िेहिीच भुिंगे ऑपरेट 

करणाऱ्या लोकािंिा आजबूाजलूा पडब्लकच्या आडण कॅिेरािंच्या 

िजरेला ि येता ते करण्यासाठी लपायला र्ेगर्ेगळ्या जागा परत 

परत डिळणे ह ेकाही सोपे िाही. तर या कारर्ाया ते डर्डर्ध यािंडत्रक 
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कीटक, पिी आडण प्राण्यािंद्वारे करतात. पोडलस हिेटर्ाटवरिध्य े

आडण तरुुिं गातसदु्धा अिेकदा असे भुिंगे डदसिू आले होते पण काही 

पोडलसािंच्या ते लिात आल्याििंतर त्यािंिा आम्ही जाळूि टाकले 

होते िग असे भुिंगे यणेे बिंद झाले! पण शोध घतेल्याििंतर सदु्धा 

आम्हाला कुणी तसे सापिले िाही. कदाडचत त्याििंतर त्यािंिी 

आपल्या पद्धतीत बदल केला असार्ा डकिं र्ा त्यािंिा अिेक तिंत्रज्ञ 

र्ैज्ञाडिक त्यािंच्या िदतीला येऊि डिळाले असारे्त ज्यािंिी त्यािंिा 

डर्डर्ध हरेडगरी करू शकणारे इतर इन्स्टु्रिेंट्स बिर्ण्यास िदत 

केली असार्ी!" 

 

डिद्राजीता उडद्वग्ि होऊि म्हणाली, "कोण िखूव लोकिं  असार्ीत 

ही भुिंगे ऑपरेट करणारी? टेटिोलॉजीचा डर्घातक कािािंसाठी 

र्ापर करत आहते. या िागे िटकी कुणीतरी अती हुशार िेंद ूलीिर 

म्हणिू कायवरत असार्ा!" 

 

िेत्रा पढेु सािंग ूलागली, "आिची अशी अिेक िाणसे सायली 

आडण सडुिल या दोघािंच्या िागार्र होती आडण तशीच हािरै्री 

आडण डिद्राजीता यािंच्याही िागार्र होती! सडुिलला त्या पलुार्र 

जी दरूदृष्टीची िर्ी शक्ती डिळाली त्यारे्ळेस सडुिलचा डितीजीर् 
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सोबतचा सिंर्ादपण आिच्या अशाच एका िाणसािे ऐकला आडण 

आम्हाला सािंडगतलिं!" 

"पण ती शक्ती अजिू िी पणूव िितेिे र्ापरायला डशकलो िाही 

आह!े", सडुिलिे स्पष्टीकरण डदले. 

 

"अस ूद!े आपण हळूहळू बदलत जातो, सधुारत जातो तसेच 

या शक्ती पण डर्कडसत होत जातात. िाणसूही काल जसा असतो 

तसा तो उद्या िसतो. परर्ा तो आणखी र्ेगळा असतो. आता 

आपली हीच सिंस्था बघा िा! ती डर्कडसत होते आह.े तिुच्या 

सारखी अशी सपुरिॅचरल शक्ती ज्यािंच्यात आह ेअशा लोकािंचा 

भारतभर शोध अजिूही सरुू आह.े पण िध्यिंतरी आपली ही सिंस्था 

िोिकळीला यणे्याच्या बतेात होती कारण आपल्या अिेक 

लोकािंर्र हल्ले होऊि ते िेले आडण आपल्याला आडथवक िदत 

ज्यातिू होत होती अशा अकाऊिं टर्र पण सायबर हल्ले होऊि 

आपले खपू आडथवक िकुसाि पण झाले, पण हळूहळू आपण 

त्यातिू सार्रलो! एक िात्र िटकी की ती डर्घातक सिंस्थापण 

आपल्या सारखीच डर्कडसत होते आह!े त्या सिंस्थेचे उद्देश काय 

आहते ह ेिात्र अजिू िीटपणे आपल्याला कुणालाच सिजले िाही 

आह!े त ूतझु्या दरूदृष्टी शक्तीिे ते शोधिू काढू शकतोस DN!" 
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"खपू सिंघषविय आह े ह े सगळे. दशेातील सर्व सािान्य 

जितेसाठी आडण एकूणच िािर्तेसाठी आपली आडण अशा 

अिेक सिंस्था पिद्यािागे ज्या काही सिंघषावतिू आडण सिंकटािंतिू 

जात असतात ते कुणालाच डदसत िाही!", हािर्ैरी म्हणाला. 

 

"खरिं आह.े आपल्याला आपल्या दशेातील सरकारचा आडण 

अिेक डित्र दशेािंच्या सरकारचा सपोटव आह.े पण काही ठराडर्क 

पररडस्थतीतच. अन्यथा आपल्याला स्र्ायत्तपणे काि करार् े

लागते. आडण िग अशा र्ळेेस आडथवकसडहत इतर सगळ्या बाज ू

आडण आघाि्या आपल्यालाच सािंभाळाव्या लागतात आडण 

लागतील! सरकारला आडण डिडलटरीच्या डतन्ही दलािंिा आडण 

डर्डर्ध गपु्तचर यिंत्रणािंिा अडधकृतपणे जे काही करता यते िाही ते 

करण्यासाठी आपला र्ापर होतो! आडण िग ते सगळे आपल्याला 

सदु्धा िदत करतात! पण आपण आपले स्र्तिंत्र अडस्तत्र् कायि 

ठेर्ायचे आह ेहे लिात ठेर्ा! जेव्हा सिंकट आिंतरराष्ट्रीय असत े

तेव्हा भारत आडण डित्र दशेािंचे सिंरिण दले आडण गपु्तचर 

सिंस्थासदु्धा आपल्याला िदत करतात ही जिेची बाज!ू पण 

आपल्याकिूि चकुा िात्र होता कािा ियेत, िाहीतर या सगळ्या 
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िदत करणाऱ्या सिंस्था आपल्यालाच िष्ट करायला िागेपढेु पाहणार 

िाहीत!", िेत्रािे पढेु स्पष्टीकरण डदले. 

 

"हािरै्री आडण डिद्राडजता यािंिा आम्ही कसे शोधिू काढले 

त्याची एक र्ेगळीच कथा आह.े हािर्ैरीचे खरे िार् आह ेडर्शाल 

आडण डिद्राजीताचे िार् आह ेडिशा! त्या दोघािंिा ती पॉर्र कशी 

डिळाली ह े त्या दोघािंकिूि तमु्ही कधीतरी ऐका. सडुिल आडण 

सायली तमु्ही दोघे आिच्यात सािील होण्याच्या काही डदर्स 

आधी ह े दोघे आिच्या सिंस्थेत आले! सायलीच्या र्डिलािंिी 

कुटुिंबाच्या इतर सदस्यािंच्या िकळत एका आिी ऑडफसरशी सिंपकव  

साधला होता. सायलीच्या डर्शेष िितेचा र्ापर डिडलटरीसाठी 

करता येईल का अशी शटयता पिताळली होती. पण डर्डर्ध 

कारणास्तर् डतच्या जीर्ाला धोका, तसेच ती शत्रचू्या तार्िीत 

सापिल्यास डतच्याकिूि डतच्या िेिरीत असलेले सगळे डसके्रट 

शत्रलूा डिळण्याचा धोका जास्त र्ाढतो त्यािळेु तो प्लॅि रद्द झाला 

होता. परिंत ु अशा प्रकारच्या आपल्या गपु्तपणे ऑपरेट होणाऱ्या 

सिािंतर सिंस्थेिध्ये सायलीचा उपयोग िटकी होईल असे त्या आिी 

ऑडफसरला र्ाटले आडण त्यािे आम्हाला सािंडगतले. योग्य रे्ळेस 

आता सायलीसदु्धा आिच्या सोबत आह!े"  
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सायलीला ह े ऐकूि आश्चयव र्ाटले आडण र्डिलािंचा 

अडभिािपण र्ाटला. आता डतला र्डिलािंशी बोलारे्से र्ाटले पण 

ते लगेच शटय िव्हते.  

 

"आडण रणडजत यािंच्या गािीचा स्फोट झाला त्या डदर्शी 

रणडजत तलुा आपल्या या सिंस्थेबद्दल सािंगणारच होते आडण 

सायलीला घेण्यासाठी िी पण त्या डदर्शी जाणार होते पण 

रणडजतबद्दल र्ाईट घिले आडण िग आम्ही त ूबरे होण्याची र्ाट 

बघण्याचे ठरर्ले. त्याििंतर तमु्ही दोघे योगायोगािे हॉडस्पटलिध्य े

होतात आडण अशा प्रसिंगात शेर्टी आपली सगळ्यािंची भटे झाली! 

तमु्हाला सगळ्यािंिा गपु्त डठकाणी घेऊि जाण्याचा प्लॅि तयार 

होताच पण त्या आधीच तिुच्यार्र हॉडस्पटलिध्ये हल्ला झाला! 

िला तर अशी शिंका आह ेकी त्या डदर्शी रणडजत आडण  सडुिल 

तमु्हा दोघािंिा िरीिि पॉई िंटलाच एकत्र िारण्याचा प्लॅि असार्ा! ", 

िेत्रािे स्पष्टीकरण दते म्हटलिं. 

 

ह ेऐकूि सडुिलच्या अिंगार्र शहारे आले. त्याला आठर्ले. 

त्या डदर्शी स्फोटाच्या थोिे आधी रणडजत म्हणत होते, "आडण 
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हो तलुा आणखी एक िहत्र्ाचे सािंगायचे आह!े खपू िहत्र्ाच!े 

चल गािीत बैस! सािंगतो" 

 

िेत्रा पढेु म्हणाली, "आता त्या डर्घातक टीिच्या कारर्ाया 

गेल्या काही िडहन्यािंत इतटया र्ाढल्यात की आपण लर्करच 

आता आपला काहीतरी प्लॅि आखला पाडहजे. ती टीि डकिं र्ा 

सिंस्था जी कुणी आह ेते लोक जगभर डर्डर्ध सायिंडटस्ट, सिंशोधक, 

िॉटटसव, पोलीस लोकािंिा आपले टागेट करत आहते, िारत आहते. 

ह ेसगळिं करण्यािागे त्यािंचा काय हते ूआह,े ते लोक कोण आहते 

ह े अजिू आपल्याला िीट कळलेलिं िाही! आडण जपािचा 

रै्ज्ञाडिक जसा बाथरूििधिू अचािक गायब झाला तशाच 

पद्धतीिे ती िसवपण हॉडस्पटलच्या बाथरूििधिू गायब झाली. याच े

गढू अजिूही उकलले िाही! आडण बाथरूििध्ये कॅिेरे िसल्यािे 

शोध घेणे आणखी कठीण होऊि बसले आह!े" 

 

सडुिलला काहीतरी आठर्लिं. तो म्हणाला, "िेत्रा िॉटटर!  तो 

तरुुिं गात बिंद असलेला जग्ग ूभसुिळ्या, तरुुिं गातिू सटुल्यार्र काय 

करतो ह े बघण्यासाठी िी सारिंगला गपु्तपणे त्याच्या िागार्र 

रहाण्याचे आधीच सािंडगतले आह े आडण तो तरुुिं गात डर्डचत्रपण े



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

221 

 

हसत हसत बोलत असलेले ते अिाकलिीय र्ाटय आडण त्याच 

र्ाटयािंचे एस एि एस काही लोकािंिा यते आहते याचेही गढू अजिू 

उकलत िाही आह!े" 

दपुारच्या लिंचची रे्ळ झाली होती. अजिू चचाव बाकी होती 

आडण ती सरुूच राहणार होती. दरम्याि चौघािंिी िेत्राला िोबाईल 

फोि ऑि करूि घरी फोि करण्यास परर्ािगी दणे्याची डर्ििंती 

केली.  

 

पण िेत्रािे त्यािंिा तसे करण्यापासिू रोखले. त्याऐर्जी डतच्या 

स्पेशल गॅजेटद्वारे चौघािंिा जे काही घरी सािंगायचे आह ेते थोिटयात 

सारिंगला सािंगायला सािंडगतले आडण तो िग चौघािंच्या घरी डिरोप 

दणेार होता.  

 

चौघािंव्याडतररक्त कुणीही त्या जहाजार्र िेहिीचे स्िाटव फोि 

र्ापरत िव्हते. शहरात गेल्याििंतर डकिं र्ा डफल्िर्र असतािा काही 

अपर्ादात्िक पररडस्थतीत त्या टीिच्या सदस्यािंिा स्र्तिःचा 

िोबाईल र्ापरण्याची परर्ािगी दणे्यात आलेली होती. 
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लिंचला जाण्यापरू्ी सायलीिे तो चौघािंच्या ििातला प्रश्न 

डर्चारलाच, "िेत्रा, आपण सर्वजण िेिके कुठे जात आहोत?" 

 

िेत्रा हसली आडण म्हणाली, "आपण एका बेटार्र जात 

आहोत ज्याचे िार् आह ेसुपर िेचर! डतथे आपल्याला सरुडित 

राहता येणार आह!े" 

 

^^^  
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21. पाठलाग 

 

सपुर िेचर बेटार्र पोहोचण्यासाठी आणखी काही डदर्स 

लागणार होते. दरम्याि चौघािंिा जहाजार्र प्रडशडित व्यक्तींकिूि 

डर्डर्ध अपेडित डकिं र्ा अिपेडित पररडस्थतीत सिंकटात 

सापिल्यार्र त्यातिू स्र्त:ला कसे र्ाचर्ायचे याची टे्रडििंग दणे्यात 

आली. िेत्राजर्ळ होते त्या प्रकारचे कम्यडुिकेशि गॅजेट्स त्यािंिा 

डदले गेले, जे सॅटेलाईटद्वारे ऑपरेट होत होते. या सिंस्थेचे िार् 

Allied Secret Forces असे होते परिंत ुआता सपुरिॅचरल पॉर्र 

असलेले लोक त्यात सिाडर्ष्ट केले गेल्यािे त्याचे स्र्ागत म्हणजचे 

SWAGAT = Supernatural Warriors And Gadgets 

Assisted Team ह े िार् ठेर्ण्यात आले. तर अशाप्रकारे त्या 

चौघािंचे या सिंस्थेत काही डदर्सािंपरू्ी स्र्ागत झाले होते आडण 

अशाच प्रकारच्या सपुर पॉर्र असलेल्या अिेक व्यक्तींिा शोधिू 

त्या सर्ािंचे ह्या सिंस्थेत स्र्ागत यापढेु ही होणार होते.  

 

िेत्रा त्या स्र्ागत सिंस्थेची सध्या प्रिखु होती. त्या सिंस्थेच्या 

उभारणीपासिू आतापयिंत िेत्रािे खपू िेहित घेतली होती. 

सिंस्थेिधील प्रत्येकाला एक सािंकेडतक िार् दणे्यात आले होते. 
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त्यािळेु इतर जगापासिू त्यािंचे खरे िार् लपिू राहणार होते. ह े

सर्वजण एकाच ध्येयािे प्रेररत होते, ते म्हणजे जागडतक पातळीर्र 

सध्या र्ाढलेल्या डर्डशष्ट पद्धतीिे डर्डशष्ट प्रकारच्या व्यक्तींर्र 

होणारऱ्या हल्ल्यािंच्या घटिा आडण त्यािागे कोण आह े आडण 

त्यािंचा हते ूकाय ह ेशोधिू काढणे आडण आणखी अशा घटिा पढेु 

होण्यापासिू थािंबर्ण!े  

 

दरम्यािच्या काळात जहाजार्र सडुिलला सारिंगकिूि कळले 

होते की जग्ग ूभसुिळ्या तरुुिं गातिू सटुल्याििंतर त्याच्या भार्ाला 

भेटायला धारार्ीतील त्याच्या घरी गेला होता. त्याच िाडहतीच्या 

आधारे िेत्रा आडण इतर डतघािंशी डर्चार डर्डििय करूि िुिंबईच्या 

डदशेला चेहरा करूि सडुिलिे िजर पढेु िेत सारिंगिे सािंडगतलेल्या 

डठकाणी दृष्टीिे जाण्याचा प्रयत्ि केला होता, परिंत ुत्यारे्ळेस जग्ग ू

डतथे िव्हता. बरेचदा सडुिलचा अिंदाज चकुायचा. पण हळूहळू 

दरूदृष्टी र्ापरण्याची सर्य सडुिलला झाली. कधीकधी त्याची िोळे 

दखुायला लागायचे. िोळ्यािंर्र, िेंदरू्र, ििार्र एक प्रकारचा ताण 

डििावण व्हायचा आडण दृष्टी शेर्टी तो परत स्र्तिःकिे घेऊि 

यायचा.  

दरम्याि सायलीिे या सिंस्थेडर्षयी सर्व िाडहती र्ाचिू काढली 

तसेच या सिंस्थेसाठी जे जे काही म्हणिू र्ापरले जाते त्या सर्व 
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गोष्टींची, व्यक्तींची िाडहती इतरािंकिूि प्रश्न डर्चारूि गोळा केली 

आडण अथावतच ती कायिची डतच्याकिे िेंदतू साठर्ली गलेी. इतर 

अिेक प्रकारची उपयकु्त िाडहती सदु्धा डतिे जहाजार्रील काही 

पसु्तकािंतिू तसेच इिंटरिेटर्रूि र्ाचिू काढली. कोणत्या िाडहतीची 

केव्हा भडर्ष्यातगरज पिेल ह ेसािंगता येत िव्हते त्यािळेु जास्तीत 

जास्त उपयकु्त िाडहती डतिे आपल्या िेंदतू साठर्ली. 

 

िेत्रािे आता सडुिलला जग्गचूा पाठलाग करूि लर्कर त े

प्रकरण डिकाली काढण्याची डर्ििंती केली आडण ते करण े

आर्श्यकच होते.  

 

जग्गचूा भाऊ पप्प ूएका फॅटटरीत र्कव र म्हणिू काि करायचा. 

आता दोघे डिळूि काहीतरी सिंशयास्पद करत आहते असा 

सडुिलला सिंशय होता. कारण दोघािंच्या िोटयाभोर्ती बहुतेक 

रे्ळेस लाल र्तुवळ डदसायचे. जग्ग ू पप्प ू यािंच्या बोलण्यातिू 

सडुिलला असे जाणर्ले की, आता पोडलसािंची िजर जग्गरू्र 

असल्यािे त्याची कािे पप्प ूकरायचा. पण सध्या या दोघािंच्या फक्त 

िागार्र राहणे आर्श्यक होते. सडुिल डसके्रट फोि करूि िाडहती 

सारिंगला द्यायचा आडण सारिंग आर्श्यकता भासल्यास डतथे 
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पोहोचायचा आडण दोघािंर्र लि ठेर्ायचा. पण अजिू पयिंत 

दोघािंिी कसलेही गनु्हगेारी कृत्य केलेले िव्हते. करण सडुिलच्या 

दृष्टीचा र्ापर करूि सारिंगला डतथे पाठर्िू त्या दोघािंिा रेि हनॅ्ि 

पकिायचे होते. सारिंगसदु्धा स्र्ागत टीिचाच एक भाग होता. 

 

साधारण रोज रात्री फॅटटरी िधिू पप्पचूे काि सिंपल्याििंतर 

सडुिल आपली दृष्टी डतकिे िेऊि थािंबर्ायचा. एके डदर्शी पप्प ू

रात्री काि सिंपल्याििंतर फॅटटरीतिू घरी ि जाता जर्ळच असलेल्या 

डिजवि डठकाणी एका पलुाच्या खाली गेला. त्याच्या िोटयार्र 

प्रखर जळते र्तुवळ डदसले. सडुिल दृष्टीिे त्याचा पाठलाग करु 

लागला. एका काळ्या रिंगािंचा िास्क घातलेल्या िाणसािे पप्पलूा 

एक पॅकेट डदले. ते पप्पिेू बॅगेत टाकले आडण त्या िाणसाकिूि पैसे 

घेऊि पप्प ूडिघाला. डिघतािंिा तो िाणसू म्हणाला, "आडण लिात 

ठेर्, पॅकेट ठरलेल्या डठकाणी गपु्तपणे पोचर्ण्याची पद्धत जग्गलूा 

िाहीत आह!े त्याचेकिूि गायिन्स घे. जराही चकू झाली िाय 

पायजेल. िायतर तमु्ही दोघीबी राि िाि सत्य!" 

 

िग हसिू तो म्हणाला, "र्ाईट लोक येतील आडण र्ाईट 

लोकािंिा िारतील!" 
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ह े तेच र्ाटय होते जे जग्ग ू परत परत तरुुिं गात असतािंिा 

म्हणायचा. ह ेतेच र्ाटय होते जे अिेक िोबाईलर्र SMS िे अज्ञात 

ििंबर र्रूि यायचे आडण लोकािंिा घाबरर्िू सोिायचे. सायबर सेल 

ला त्याचा छिा अजिू लागला िव्हता. 

 

पप्प ू सरळ घरी आला डतथे त्यािे जग्गलूा पॅकेटर्ाली बॅग 

डदली. पॅकेटिध्ये काय आह ेह ेउघिूि बघण्याची परडिशि िव्हती. 

तशी किक सचूिा त्या िाणसािे पप्पलूा डदलेली होती. कारण 

िसुत्या र्स्त ू एका डठकाणाहूि दसुऱ्या डठकाणी पोहोचण्यासाठी 

त्यािंिा भरपरू पैसे डिळत होत.े पण त्या रात्री दोघािंिा त्या पॅकेटिध्य े

काय आह ेह ेबघण्याचा िोह झालाच आडण सडुिलची दृष्टी डतथे 

होतीच. त्या पॅकेटिध्ये 10 छोट्या पारदशवक बाटल्या होत्या आडण 

त्यात कसलेतरी केडिकल होते. त्यािळेु त्यािंिी ते बघिू पनु्हा 

पॅकेटिध्ये बिंद करूि टाकले. या आधी पासवल िध्ये फक्त शस्त्र 

प्रकार असायचे, आता ह ेकेडिकल र्गैरे काय भािगि आह ेह ेत्या 

दोघािंिा कळत िव्हते. 
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पप्प ूते पॅकेट कुठे पोहोचर्णार त्यासाठी सडुिलची दृष्टी पप्पचूा 

पाठलाग करणार होती आडण सारिंगिे िदु्दाि पप्पपूासिू लािंब 

अिंतरार्र राहूि फोिर्र सडुिलचे रे्ळोरे्ळी िागवदशवि घऊेि पार्ले 

उचलायची असे ठरले होते. त्या पॅकेटिधले केडिकल काय आहते 

आडण केडिकलचा र्ापर िेिका कसा कुठे केला जातो ह ेजाणण े

आता आर्श्यक झाले होते त्याडशर्ाय छिा लागणार िव्हता. 

अशा पद्धतीिे हा िहत्त्र्ाचा पाठलाग सरुू झाला: सडुिलच्या 

दृष्टीचा आडण सारिंगचा! 

 

पप्प ूपॅकेटर्ाली बॅग घेऊि घरातिू डिघाला. बेस्ट बसिधूि तो 

जहूुला आला. त्याच बसिध्ये सार्ध राहूि त्याला कळू ि दतेा 

त्याच्या िागार्र सडुिलच्या िजरेच्या िागवदशविाखाली सारिंग 

होताच. बसिधिू उतरल्यार्र त्याच्या िागोिाग सरुडित अिंतर 

ठेऊि सारिंग चाल ूलागला. जहूु बीचर्र दरूर्र एक काळा िास्क 

घातलेला िाणसू पप्पचूी र्ाट बघत सिदु्राच्या बऱ्याच आतिध्य े

किरेपयिंत पाण्यात उभा होता. त्याच्या िोटयाभोर्ती लाल प्रखर 

र्तुवळ होते. म्हणजे तो पप्पचूा घात करणार?   
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िग पप्पलूाही त्यािे डतथेच बोलार्ले. सारिंग दरू उभा होता, 

िात्र सडुिल दृष्टीिेच त्या दोघािंकिे पाण्यात काय चाललिंय ते बघत 

होता. पप्पिेू त्या िास्कर्ाल्या िाणसाकिे त्याचा िोबदला 

िाडगतला. दोघािंिध्ये काहीतरी र्ादार्ादी झाली आडण ििंतर ते 

हिरीतिुरीर्र आले. त्या िास्कर्ाल्यािे पप्पलूा पाण्यात ढकलले, 

पॅकेटिधिू एक केडिकलची बाटली काढली आडण ती धरूि तोही 

पाण्यात गेला, त्यािे पाण्यातच पप्पचू्या िाकात आडण घशात त्या 

पॅकेटिधले केडिकल ओतले आडण पढेु जे घिले ते सडुिल 

आश्चयवचडकत होऊि बघतच राडहला आडण सारिंगला फोिर्रूि 

काही सचूिा द्यायचे तो डर्सरला.... 

 

केडिकल शरीरात जाताच पप्पचूे िोटयार्रचे केस हळूहळू 

डर्रळ होऊि िष्ट झाले िग िोके, चेहरा, िाि, हात, छाती, पोट, 

हािे, शरीराच्या बाहरेचे आडण आतिध्ये असलेले एकेक अर्यर् 

हळूहळू िष्ट होत होत दोन्ही पाय िष्ट झाले. आता पप्पचू्या जागी 

एक छोटा पेशींच्या सिहूाचा तकुिा होता. पप्पिेू अिंगार्र घातलेले 

सगळे कपिे डढले होऊि पाण्यात र्ाहूि जायला लागले. पप्पचू्या 

पेशीसिहूाचा तकुिा त्या िाणसािे िठुीत पकिला आडण 

पाण्याच्या बाहरे उसळी िारली... 
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सारिंगला घातपाताचा सिंशय आलाच होता त्यािळेु तो 

सडुिलच्या सचूिेची र्ाट ि बघता गदीतिू िागव काढत िास्कर्ाल्या 

िाणसाकिे पळू लागला.  सारिंगला पाण्यात काय घिले ह ेिाडहती 

िव्हते. सडुिलिे डर्चार केला तेच झाले. सारिंगिे त्या िाणसाकिे 

एकदि जायला िको होते त्या ऐर्जी तो आता येथिू कुठे जातो त े

बघायचे असे सडुिल सारिंगला फोि करूि सािंगणार होता कारण 

त्या केडिकलिळेु जसा पप्प ूिष्ट झाला तसा आणखी कुणाकुणाला 

िष्ट करायचा प्लॅि आह े ते िास्कर्ाल्या िाणसाचा आणखी 

पाठलाग केल्यार्र कळले असते पण... 

आपल्याकिे कुणीतरी म्हणजे सारिंग पळत येत आह ेआडण 

तो आपल्यार्र झिप घालिू पकिणार ह े डदसताच िास्कर्ाला 

सार्ध झाला आडण त्याच्या तार्िीत कदाडप सापिायचे िाही 

असा डिश्चय करूि त्यािे स्र्त: ते केडिकल स्र्तिःच्या िाकात 

आडण घशात ओतले आडण सारिंगिे झिप घालिू त्याला खाली 

पािले खरे, पण त्याच्या अिंगाखाली त्या िास्कर्ाल्या िाणसाच े

एकेक अर्यर् िष्ट होत होत गेले, त्याचे सर्व कपिे डढले होत 

अिंगार्रूि डिघाले आडण बाजलूा पिले. शेर्टी सिदु्रडकिारी 

डिश्चल पिलेल्या कपि्यािंच्या आत पप्पचूा आडण िास्कर्ाल्या 

िाणसाचा असे छोटे दोि पेशीसिहू सारिंगला सापिले. 

केडिकलची बगॅ झटापटीत दरू जाऊि एका दगिाला लागिू फुटली 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

231 

 

आडण सगळे केडिकल र्ाळूिध्ये पिले आडण डजरले आडण 

लाटेबरोबर र्ाहूि गेले. 

 

तेर्ढ्यात सडुिलिे फोि करूि ते दोघी पेशीसिहू ताब्यात 

घेऊि तिक पोलीस स्टेशि गाठूि ते कुणाकिे तरी सोपर्िू पढुील 

सचूिा डिळेपयिंत सािंभाळूि ठेर्ायला सािंडगतले. सारिंगला ह ेसगळे 

कल्पिातीत आडण अदु्भत र्ाटत होते.  

 

सारिंगिे त्याच्या अडसस्टिंटला त्याच्या पेिाही काही अिंतरार्र 

िागोिाग यायला सािंडगतले होते. त्यािंिी आणलेल्या गािीतिू तो 

पोलीस स्टेशि िध्ये आला आडण सायन्स अँि ररसचव सेटशि िध्ये 

त्यािे दोि र्ेगर्ेगळ्या बाटलीत ते दोि छोटे पेशीसिहू बिंद करूि 

एका लॉकरिध्ये ठेर्ले. सायन्स अँि ररसचव सेटशि िधील िॉटटर 

आडण सायिंडटस्ट श्री राजिे यािंिा त्यािे घिलेला प्रकार सािंडगतला 

आडण केडिकल आडण पेशीसिहूाबद्दल सािंडगतले. 

 

सडुिलची दृष्टी इकिे सिदु्र डकिाऱ्यार्र डबझी होती तेव्हा 

पप्पचू्या घरी एक घटिा घिली. त्याच्या घरात एकजण डशरला. 

त्यािे दारू िशेत धुिंद पिलेल्या बेसार्ध जग्गलूा त े केडिकल 
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पाजले आडण जेव्हा त्याचे पेशीसिहूात रूपािंतर झाले तेव्हा ते घऊेि 

तो पसार झाला. पोडलसािंिा कळलेच िाही की जग्ग ूआडण पप्प ूह े

दोघे भाऊ शहरातिू कुठे गायब झालेत? 

 

इकिे जहाजार्रच्या िेकर्र उभे राहूि आपल्या दृष्टीिे 

बीचर्रील ह ेसगळे बघिू आश्चयावतिू सडुिल अजिूही बाहरे येऊ 

शकला िव्हता. त्यािे जे बडघतले त्या सिंदभावतील डर्डर्ध शटयता, 

कारणे आडण पररणाि यािंच्या डर्चारािंतिू अजिूही बाहरे येऊ ि 

शकलेला सडुिल अजिू धटटयातिू सार्रला िव्हता!  

 

आता रे्गािे आपली दृष्टी िागे िागे घेत सडुिल उभाच होता 

आडण त्याची दृष्टी अजिू परत त्याचकेिे जहाजार्र यायची बाकी 

होती..... 

 

सडुिल आडण सारिंग हा सगळा जग्गचूा पाठलाग करत 

असतािा िेत्रािे सडुिलला हा छिा लागेपयिंत दृष्टी परत घेऊ िकोस 

आडण िेकर्रच रहा असे बजार्ले होते. तसेच तोपयिंत सडुिलचे 

सिंरिण करण्यासाठी दोि फायटर त्याचेजर्ळच राहारे्त असे िेत्रािे 
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आदशे डदले होते. कारण लर्कर शोध लार्णे आता आर्श्यक 

होते. रे्ळ दर्िूि चालणार िव्हता.  

 

दरूदृष्टीचा उपयोग आता सडुिल बऱ्याच चािंगल्या िितेिे करू 

शकत होता. तो िेकर्रच होता. दोिेक ब्लॅक कपि्यातील फायटर 

िेकर्र डफरत होते आडण सडुिल त्याच्या कािात डबझी होता. 

^^^  
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22. परिर्तवन 

 

त्या दरम्याि एका स्त्रीिे िेत्रार्र खालच्या िजल्यार्र हल्ला 

केला होता. ह े कळले तरी िेकर्रील सडुिल च्या सिंरिणाथव 

असलेले दोन्ही फायटर डतथेच सडुिल जर्ळच राडहले होते... 

 

त्याचे झाले असे की, िेत्रा पडहल्या िजल्यार्रील हरे्शीर 

कॉररिॉरिध्ये सिदु्राकिे बघत उभी होती तेर्ढ्यात पाण्यातिू र्र 

सरू िारत एक स्त्री िायव्हरच्या पोशाखात जहाजार्र उिी िारूि 

आत आली आडण सरळ िेत्रार्रच डतिे अिपेडितपणे हल्ला केला. 

एका हातािे त्या हल्लेखोर स्त्रीिे िेत्राच्या िािेभोर्ती डर्ळखा 

घातला. त्यार्ेळेस डिद्राजीता जर्ळच होती. ती पळतच आली. 

त्या हल्लेखोर स्त्रीच्या एका हातात एक दिंिगोलाकार र्स्त ूहोती 

आडण डतला दोन्ही बाजिूी झाकणे होती. डतच्या अडर्भावर्ार्रूि 

असे र्ाटत होते की डतला ती दिंिगोलाकार र्स्त ूउघिूि त्याच्या 

आधारे काही करायचे होते. डिद्राजीतािे हल्लेखोर स्त्रीर्र र्ेगाि े

उिी िारली आडण डतच्या हातािंचा िेत्राच्या िािेभोर्ती असलेला 

डर्ळखा सोिर्ण्याचा प्रयत्ि केला. स्र्ागतचे इतर फायटसव डतथ े

जिा झाले पण हल्लेखोर स्त्रीला डजर्िंत पकिायचे म्हणिू डतला 

गोळी िारायची िाही असे खणुेिे िेत्रािे त्यािंिा बजार्ले.  
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डिद्राजीता ही द्विंद्वयदु्धात पारिंगत होती. डतच्यात अशी शक्ती 

होती की सिोरचा जसा फाईट करेल त्या प्रकारच्या फाइट्स लगेच 

सिोरच्याकिूि आत्िसात करूि ती लगेच तसे र्ार आपोआप 

िणाधावत डशकूि परतर्िू लार् ूशकत होती. िेत्राच्या िािेभोर्तीचा 

डर्ळखा सटुताच िेत्रा खाली पिली आडण इतर दोघींिध्ये जुिंपली. 

 

तोपयिंत आपले काि सिंपर्िू सडुिल आडण ते दोन्ही फायटसव 

िेकर्रूि खाली आले होते. िेकर्रच्या सारिंग सोबत दृष्टीिे 

केलेल्या पाठलागातिू पाडहलेल्या डर्डचत्र दृश्याचा धटटयातिू 

सार्रत िाही तोर्र त्याला आता ह ेबघार्े लागले. 

 

िेत्राला जहाजार्रील एका सरुडित रूििध्ये हलर्ण्यास इतर 

फायटरिी सरुुर्ात केली, तोर्र डिद्राजीताशी लढतािंिा त्या लाल 

डे्रसिधील फायटर स्त्रीिे अचािक डिद्राजीताला पायात पाय 

अिकर्िू खाली पािले आडण स्र्तिःच्या पॉकेटिधिू एक छोटा 

डर्षारी चाकू काढला आडण रे्गािे िेत्राकिे िािेर्र फेकूि िारला. 

त्यािळेु िेत्राच्या िािेला जखि होऊि िेत्राला रे्दिा होऊ 

लागल्या... 

 

यािळेु डिद्राजीता डर्चलीत झाली आडण सार्रणार, तोर्र 

फायटसविी बिंदकुीतिू हल्लेखोर स्त्रीर्र गोळ्या झािण्यास सरुुर्ात 
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केली. पण त्या चकुर्त त्या स्त्रीिे रे्गािे कॉररिॉरकिे धार्ायला 

सरुुर्ात केली. डतला पकिण्यासाठी डिद्राजीता डतच्या डदशेिे 

र्ेगळ्या िागाविे पळाली. िग हले्लेखोर स्त्रीच्या खािंद्याला आडण 

िािेला एक गोळी लागली. पण त्या स्त्रीिे जहाजार्रुि र्ेगािे 

पाण्यात उिी िारली आडण सिदु्राच्या खोल पाण्यात डदसेिाशी 

झाली. पाण्यात उिी िारण्याआधी र्ेगािे पळण्याच्या गिबिीत 

डतच्या हाताचा धटका जहाजाच्या एका दरर्ाज्याला लागिू डतच्या 

हातातील ती दिंिगोलाकार र्स्त ू डतची पकि सटूुि जहाजार्रच 

पिली आडण घरिंगळत एके डठकाणी कोपऱ्यात जाऊि थािंबली. ती 

र्स्त ू परत घ्यार्ी की ि घ्यार्ी याचा डर्चार करूि ती िणभर 

थािंबली पण िग लगेच डतिे डर्चार बदलिू पाण्यात उिी िारली.  

 

या घटिेच्या र्ेळेस बरेच जण जहाजाच्या त्या िजल्यार्र 

िव्हते. डतथे हािरै्रीसदु्धा पळतच आला.  

 

सायली, सडुिलच्या गािीचा पाठलाग करणाऱ्या लोकािंिा 

गािीसडहत स्फोटात िारल्याचा बदला म्हणिू त्यािंिी त्या स्त्रीला 

िेत्राला िारण्यासाठी पाठर्ले असारे् की आणखी दसुरा कोणता 

उद्दशे होता?  
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एखाद्या छोट्या पाणबिुीतिू डकिं र्ा जर्ळपास असलेल्या 

एखाद्या छोट्या बेटार्रूि डकिं र्ा कुठूितरी पोहत ही स्त्री अचािक 

जहाजार्र आली असल्याची शटयता होती पण ह ेसर्व अिंदाज होत.े  

त्या स्त्रीचा सिदु्रात पाठलाग करण्यासाठी डिद्राजीतािे 

िायव्हरचा पोशाख खालिू रक्ताच्या रिंगाच्या पाण्याच्या डदशेिे 

डतचा सिदु्रात पाठलाग करायचा प्रयत्ि केला पण ती कुठे डदसली 

िाही. कारण तोपयिंत ती दृष्टीआि डिघिू गेली होती. दोि गोळ्या 

लागल्याििंतर डतचे डजर्िंत असणे आता शटय िव्हते असा अिंदाज 

डतिे बािंधला. िग डिद्राजीता थोि्या रे्ळािे परत जहाजार्र आली.  

 

जहाजार्र घरिंगळत एके डठकाणी कोपऱ्यात डस्थर झालले्या 

त्या दिंिगोलाकार र्स्तलूा सडुिलिे उचलले. ती कोणत्यातरी 

रे्गळ्याच धातपूासिू बिलेली होती. त्या र्स्तचू्या प्रत्यके टोकाला 

एकेक लाल र्तुवळ सडुिलला डदसायला लागले. आतापयिंत 

सजीर्ािंच्या डर्चारािंतील िकारात्िक लहरी त्याला लाल 

र्तुवळाच्या स्र्रूपात डदसायच्या पण आता या डसडलिंिरिध्ये असे 

काय आह ेकी ज्याच्या भोर्ती लाल र्तुवळ त्याला डदसत ेआह?े  
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सडुिलिे ती र्स्त ू उचलली आडण जहाजार्रील त्याच्या 

रुििधल्या लॉकरिध्ये सरुडित ठेर्ली आडण धार्तच िेत्राला डजथे 

िेले होते त्या रूििध्ये पोहोचला. तेर्ढ्यात ओली झालेली 

डिद्राजीतापण डतथे आली. 

 

सायलीिे िॉटटरी ज्ञािाचा र्ापर करूि िेत्राला र्ाचर्ण्याच े

हर प्रकारे प्रयत्ि केले. जहाजार्रील त्यािंच्या टीििधील िॉटटसव 

पण काही करू शकले िाहीत. पण त्या चाकूतील डर्षारी द्रव्य 

िेत्राच्या शरीरात पसरले होत.े एका र्ेगळ्याच प्रकारचे ते डर्ष होत े

आडण शरीरार्र जलद गतीि ेर्ाईट प्रभार् टाकत होते. िेत्रा काळी 

डिळी पिली आडण िग डतचा ितृ्य ूझाला. ही बातिी स्र्ागतच्या 

शहरातील कायावलयािंत आडण िेत्राच्या घरी कळर्ण्यात आली. 

आता िाघारी डफरणे शटय िव्हते, त्यािळेु पे्रत जहाजार्रील 

शर्ागारात सािंभाळूि िग घरी परत िेणे शटय िव्हते त्यािळेु आता 

घरच्यािंच्या परर्ािगीिे त्याचे जहाजार्र इलेडटट्रक दहि करण्यात 

आले. 

 

यातिू सर्वजण लर्करच सार्रले आडण सर्ािंिी शहरािंतील 

कायावलयातील िहत्त्र्ाच्या व्यक्तींशी सल्ला िसलत करूि ििंतर 
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जहाजार्र तातिीची िीडटिंग बोलार्ली आडण  एकितािे सडुिलला 

स्र्ागत सिंस्थेचा तात्परुता अध्यि डियकु्त केले. सरुुर्ातीला सडुिल 

िाही म्हणाला कारण अचािक आलेली ही फार िोठी जबाबदारी 

कशी पेलरे्ल याबद्दल तो किालीचा साशिंक होता पण शेर्टी 

पररडस्थतीची आडण काळाची गरज म्हणिू त्यािे शेर्टी ही 

जबाबदारी स्र्ीकारली. ििंतर िीडटिंगिध्ये सर्ािंिा त्यािे  जहाजाच्या 

िेकर्र उभे राहूि िेत्रार्र हल्ला होण्याआधी  आपल्या दृष्टीिे काय 

काय पाडहले होते ते सािंडगतले. सारिंग आडण बीचर्रील त्या 

प्रसिंगबद्दल सािंडगतले. िेत्राचे पासर्िव आडण फक्त डतच्याच डफिं गर 

डप्रिंटिे उघिणारी सर्व उपकरणे आडण इतर गोष्टी आता िास्टर की 

िे अिलॉक करुि िग त्याचा तात्परुता ताबा सडुिलकिे दणे्यात 

येणार होता. त्यातील एका लॉकर िध्ये िेत्रािे डलडहलेले ितृ्यपुत्र 

सापिल,े ज्यात डतिे अलाईि डसके्रट फोसेसबद्दल जहाजार्र 

स्पष्टीकरण डदलले्या अिेक गोष्टी होत्या, अिेक खलुासे होते, काही 

खासगी गोष्टी होत्या ज्या र्ेगळ्या पािािंर्र डलडहल्या होत्या ज्या 

फक्त डतच्या कुटुिंबासाठी होत्या. सिंस्थेसाठी डलडहलेल्या एका पत्रात 

असेही डलडहले होते जे सर्व जणािंिी र्ाचले: 

 

"सडुिलला िी लहािपणापासिू ओळखते. त्याला डिती 

जीर्ािंकिूि डिळालेल्या शक्तीिळेु आडण त्या शक्तींचा िैडतकतेिे 
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र्ापर करण्याच्या त्याच्या दृढ डिश्चयाच्या आधारे तसेच आतापयिंत 

त्यािे पोलीस डिपाटविेंटला केलेल्या अतलुिीय िदत आडण 

योगदािािळेु, त्याच्या अिंगी असलेल्या हुशारीिळेु, व्यर्हार 

ज्ञािािळेु आडण त्यािे रणडजत यािंच्या हाताखाली टे्रडििंग घेऊि 

किार्लेल्या शारीररक ताकदीिळेु तसेच अिेक लोकािंिा त्यािे 

डिराशेतिू बाहरे काढले या त्याच्या सािाडजक योगदािािळेु िला 

असे डिडश्चतपणे र्ाटते की यदाकदाडचत िला काही झाले तर 

आपल्या सिंस्थेचा पढुचा प्रिखु म्हणिू सडुिलच योग्य आह!े" 

 

िुिंबईत असलेल्या िेत्राच्या र्डकलािंशी सिंपकव  साधिू या 

सिंदभावत कायदशेीरररत्या त्याचा सल्ला घेण्यात येऊिच िग सगळे 

डिणवय घणे्यात आले होते. या सिंस्थेबद्दल आर्श्यक तेर्ढी गपु्तता 

कशी ठेर्ायची ह े त्या र्डकलािंिा िाडहती होते. िेत्राच्या त्या 

पत्राििंतर आता सडुिलला स्र्ागत सिंस्थेचा अध्यि म्हणिू डियकु्त 

करण्यात आले. सगळे अडधकार त्याला बहाल करण्यात आले. 

^^^  
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23. सुपि नेचि कडे 

 

जहाजार्र दसुऱ्या डदर्शी सारिंगला सडुिलिे त्याच्या घरी 

पाठर्ले आडण तो स्र्तिः िजरेिे त्याच्या घरातील दृश्य पाहू 

लागला. िग सारिंगजर्ळील फोि र्रूि तो आधी आईर्िील िग 

भाऊ, र्डहिी आडण ििंतर आत्या यािंचेशी बोलला आडण सत्य 

पररडस्थती सािंडगतली. त्याला घरची खपू आठर्ण यते होती. त्यािंिा 

प्रत्यि बघिू त्याला बरे र्ाटले, िात्र घरचे फक्त फोिर्रूि 

सडुिलशी बोल ूशकत होते त्याला बघ ूशकत िव्हते. सायली आडण 

डिद्राजीता या दोघीही आपल्या घरी फोिर्र सिंपकव  साधिू होत्या. 

दोघींच्या कुटुिंडबयािंिा सडुिलिे आपल्या दृष्टीिे बघिू त्याबद्दल 

दोघींिा सािंडगतले आडण सडुिलही त्यािंच्या कुटुिंडबयािंशी बोलला.  

 

सायलीला त्यािे आधी जहाजार्र लग्िासाठी रीतसर िागणी 

घातली आडण िग डतच्या आरक्त होऊि लाजलेल्या चेहऱ्यासह 

डिळालेल्या होकाराििंतर फोिर्रूि डतच्या कुटुिंबातील 

ििंिळींिासदु्धा लग्िाचा डिणवय दोघािंिी सािंडगतला. या सर्ािंच्या 

कुटुिंडबयािंिा गोपिीयतेची शपथ डदली गेली होती की सायली, 

डिद्राजीता आडण सडुिल ह े जे काही काि करत होते त्याबद्दल 
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कुणालाही काहीही सािंगायचे िाही. िग जहाजार्र त्यािंिी 

सर्ािंसिोर सात फेरे घेऊि छोटासा लग्िडर्धी आटोपला. त्याच े

फोटो आडण व्हीडिओ ििंतर घरच्यािंिा पाठर्ला. 

 

तसेच गेल्या काही डदर्सािंतील सर्व रे्गर्ाि घटिािंििंतर सडुिल 

रात्री डर्डर्ध शटयतािंचा डर्चार करू लागला, "हॉडस्पटलिध्ये ती 

िसव सायलीला असेच इिंजेटशििधील स्पे्रचा र्ापर करूि, गायब 

करूि छोट्या पेशीसिहूात रूपािंतर तर करणार िव्हती िा? जस े

पप्पचूे झाले! जपािचा तो रोबोट एटस्पटव सायिंडटस्ट बाथरूििध्ये 

अशाच पद्धतीिे तर गायब झाला िसेल िा? व्यक्तींिा गायब करूि 

त्यातिू उरलेल्या त्या पेशीसिहूाचे ते लोक काय करत असतील? 

टलोि की आणखी काही? त्या पेशी सिहूातिू त्यािंिा त्या 

व्यक्तींच्या जीर्िाची सगळी िाडहती डिळत असार्ी का? िला 

पिलेले ते डदर्ास्र्प्ि हचे दशवर्त होते का? त्या स्र्प्िािसुार 

जगातले सजीर् हळूहळू अशा ररतीिे गायब होणार होते का? 

यािागे िेिके कोण ह ेआडण त्यािंचा उद्दशे्य िेिका काय आह?े" 

एक िा अिेक रे्गरे्गळ्या डर्चारािंची त्याची जण ूकाही झोप 

उिाली. अशा डर्चारािंिी रात्री त्याला झोप ि आल्यािे तो अस्र्स्थ 

झाला. सायलीसदु्धा त्याच्या सोबतच रूििध्ये होती पण डतला 

झोप लागली होती. डतला त्यािे झोपेतिू उठर्ले िाही आडण तो 
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त्या िजल्यार्रच्या कॉररिॉरिध्ये येऊि कठि्यार्र हात ठेऊि 

रात्रीच्या अथािंग सिदु्राकिे बघत राडहला. सिदु्रातील अथािंग 

पाण्याकिे बघिू त्याला शािंत र्ाटायला लागले. सगळीकिे पाणीच 

पाणी होते.  

 

थोि्या रे्ळािे डर्चार शािंत झाल्यार्र तो पनु्हा जहाजार्रील 

आपल्या रूििध्ये आला. सायलीजर्ळ पहुिला आडण 

पाठीिागिू डतला डिठी िारली. त्याच्या हातािंचा डतच्या छातीला 

स्पशव झाल्यािे डतला जाग आली. तो स्पशव डतला अचािक आडण 

अिपेडितपणे डिळाल्यािे खपू आर्िला आडण डतला आणखी 

तसा स्पशव हर्ाहर्ासा र्ाटला. िग त्याचे हात डतिे आणखी 

स्र्तिःच्या हातािे डतच्या छातीच्या दोन्ही उभारािंर्र घट्ट दाबिू 

धरले. यािळेु सडुिल उद्दीडपत झाला आडण आता दोघािंिाही भार्िा 

अिार्र झाल्या. त्यािे डतला स्र्तिःच्या डदशेिे कूस बदलर्िू 

डफरर्ले आडण ओढले. िग आरे्गािे डतच्या ओठािंचा डकस 

घ्यायला सरुुर्ात केली आडण एका हातािे डतचे कपिे काढायला 

लागला आडण दसुऱ्या हातािे डतची िाजकू किर पकिली. िग 

आपोआपच दोघािंिी एकिेकािंची अिंतर्वस्त्रे पण िणािंत बाजलूा 

केली. आता ती दोि शरीरे एकिेकािंिा अडतशय उत्कटतेिे अशी 

डबलगली जण ू काही त्यािंच े दोघािंचे डिळूि एकच शरीर आह.े 
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पे्रिासाठी आससुलेल्या अिार्तृ्त शरीराच्या डतच्या प्रत्येक अिंग 

प्रत्यिंगाचा रे्ध सडुिलचे हात हळुर्ारपणे घेऊ लागले. डतिे िोळे 

डिटूि घेतले होते आडण या सर्ािंचा ती सखुद अिभुर् घऊे लागली. 

दोघािंचेही श्वास गरि होऊि हृदय रे्गािे धिधि करायला लागले. 

ओठािंचा डकस घऊेि झाल्यार्र त्यािे डतच्या कपाळाचा, 

िोळ्यािंचा, िाकाचा, कािािंच्या पाळ्यािंचा, िािेचा आडण ििंतर 

छातीच्या दोन्ही उन्ित उभारािंचा हळुर्ारपणे पनु्हा पनु्हा डकस 

घ्यायला सरुुर्ात केली. त्याच्या त्या हळुर्ार िाजकू स्पशव 

िाडलकेिे तीचे शरीर खलुिू बहरले जसे काही कळीचे िणािंत फुल 

व्हारे्! िग बराच रे्ळ तो डतला घट्ट पकिूि डतच्यात प्ररे्श करत 

राडहला. या िणी आपण कुठे आहोत याची काहीही जाणीर् 

दोघािंिा िव्हती. शेर्टी पे्रिाच्या या खेळातील परिार्स्थेतील 

अत्यचु्च अिभुतूी दोघािंिा एकाच रे्ळेस डिळाली आडण दोघािंिीही 

एक परिोच्च सखुद अिभुतूीचा ससु्कारा टाकला आडण िग ते दोघ े

एकिेकािंच्या बाहुपाशात काही रे्ळातच गाढ झोपिू गेले.  

डिद्राजीता िात्र कधीही जहाजार्र कोणत्याही रात्री झोपली 

िाही. डतला जहाजाच्या िेकर्र डफरतािंिा डतचा डप्रयकर आठर्त 

होता. सायली सडुिलची जोिी पाहूि डतलाही त्याची आठर्ण 

झाली. डतला डतच्या बालपणापासिूच्या काही घटिासदु्धा आठर्त 

होत्या. 
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दोि डदर्साििंतर दपुारी जहाजार्र एक बातिी येऊि धिकली. 

गेट रे् ऑफ इिंडिया गायब झाले होते म्हणे, रात्रीतिू! डप्रन्स ऑफ 

र्ेल्स म्यडुझयिची इिारत आडण ििंतर त्यातील सर्व दडुिवळ ितु्याव 

र्स्त ूह ेसगळे गायब झाले होते. िुिंबईतील अिेक िहत्र्ाच्या र्ास्त ू

गायब झाल्या होत्या  अशाच बातम्या एक दोि डदर्सािंतच 

जगभरातिू येऊ लागल्या की जगातील सात आश्चयव एका रात्रीतिू 

गायब झाले होते. त्या सर्व इिारतीतील सीसीटीव्ही कॅिेरे पण 

गायब होत होते. त्या र्ास्तूिंच्या आजबूाजलूा असलेल्या इतर 

सीसीटीव्ही कॅिेरािंतिू असे डदसत होते की एका िणी ती र्ास्त ूहोती 

आडण दसुऱ्या काही सेकिं दािंतच ती हळूहळू िाहीशी होत िष्ट 

झालेली होती. सगळीकिे सिंभ्रि आडण हाहा:कार िाजला होता. 

अिेक िेत्रािंतील िहत्र्ाच्या व्यक्ती तर गायब होतच होत्या आडण 

आता जगभरातील िहत्र्ाच्या र्ास्त ूआपोआप गायब होऊि िष्ट 

होत होत्या. 

 

िेत्रािे आधी एकदा सािंडगतल्याप्रिाणे सपुर िेचर बेटार्र 

लर्कर पोहोचिू डतथे िकुत्याच र्सर्ल्या गेलेल्या पण अजिू 

डर्कडसत होत असलेल्या स्र्ागत सिंस्थेचे ज ेिखु्यालय होते डतथे 

असे काहीतरी होते ज्यािळेु सर्वजण डतथे सरुडित राहणार होते. 

डर्शेष म्हणजे हरेडगरी करणारी डर्िािे आडण इतर कोणत्याही 
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रिारयकु्त उपाकरणािंिा आडण बऱ्याच इतर सॅटेलाईट्सिा सदु्धा 

आपल्या डर्डर्ध कॅिेरािंतिू ह े बेट दृष्टीस पित िव्हते. इतर 

जगासाठी डतथे फक्त सिदु्राच ेपाणीच डदसायचे पण डतथे होते एक 

बेट. ह ेबेट जगाच्या िकाशार्र िव्हते. िादागास्कर आडण िॉररशस 

या बेटािंच्या िध्ये ते बेट होते. जेव्हा डतथिू इतर जहाजे जात, त्यािंिा 

ते बेट ि डदसल्यािे रे्गािे टटकर होऊि िष्ट होत. िग हळूहळू 

सार्धडगरीचा उपाय म्हणिू तेर्ढया डर्डशष्ट भागातिू प्रर्ास करण े

डर्डर्ध जहाजे टाळू लागले होते. पण स्र्ागत सिंस्थेशी सिंबिंडधत सर्व 

इतर सिंस्था व्यक्ती ज्या जगभर होत्या त्यािंिी आपापल्या 

सॅटेलाईट्सिधिू त्या बेटार्र जात असणारी जहाजे ििंतर अदृश्य 

होतात त्या सिंबिंडधत िेसेजसे आडण व्हीडिओज रे्ळोरे्ळी इतर 

सािान्य जितेपासिू लपर्िू ठेर्लेले होते. असे काय होते डतथे 

ज्यािळेु ते बेट अदृश्य होते? इतर कुणी जरी त्याचे व्हीडिओ 

बिर्ले तरीही ते सिदु्रातील एक ि उलगिलेले रहस्य म्हणिू 

त्यापासिू दरू राहणे पसिंत करत होते.  जहाज दोिेक डदर्सािंिी सपुर 

िेचर बेटार्र पोहोचले आडण बेटाभोर्तालच्या एका सरुिा  

कर्चात हळूहळू डशरले. इतरािंच्या दृष्टीिे डकिं र्ा सॅटेलाईट्स िधिू 

पाडहल्यास ते जहाज अचािक िष्ट डकिं र्ा गायब झाले होते.  

^^^  
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24. सुपि नेचि 

 

सपुर िेचर बेट म्हणजे पथृ्र्ीचा असा भाग होता की डजथे 

डिसगावचे आडण डर्ज्ञािाचे डियि थोिे र्ेगळे होते आडण काही 

डियि रै्ज्ञाडिकािंिी र्ाकर्ले होते. जसे की तेर्ढ्या भागात 

सगळीकिे असणाऱ्या सजीर् आडण डिजीर् गोष्टींर्रूि परार्डतवत 

होणारी डकरणे ही परार्डतवत झाल्यार्र किजोर होतील अशी 

त्यार्र प्रडक्रया केलेली होती. ही प्रडक्रया डतथे असलेल्या डर्डशष्ट 

िॅग्िेडटक डफल्ि िळेु शटय होती. म्हणजे ती डकरणे परार्डतवत 

झाल्यार्र फारच थोिे अिंतर काप ूशकत होती आडण प्रर्ास करूि 

ठराडर्क अिंतरार्र थािंबत होती आडण त्यापेिा दरू अिंतरार्रील इतर 

कुणा िाणसाच्या िोळ्यािंपयिंत डकिं र्ा कोणत्या कॅिेऱ्यापयिंत 

पोहोचतच िव्हती. म्हणज े त्या बेटाभोर्ती जण ू काही एक 

अधवर्तुवळाकार असे अदृश्य कर्च तयार झाले होते ज्या 

कर्चाच्या आत काय आह े हे कर्चाच्या बाहरेूि कुणालाही 

दृष्टीस पिणे शटय िव्हते.  

 

त्या अधावगोलकार अिंतरापयिंत येऊि थािंबलेल्या डकरणािंच्या 

तयार झालेल्या पातळीर्रूि िग आजबूाजचू्या सिदु्राच्या 
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पाण्यार्रूि परार्तीत होऊि आलेले डकरण िग इतरािंच्या दृष्टीस 

पित. म्हणजे बेटाच्या डठकाणी सिदु्राचे पाणीच आह े असे 

डदसायचे पण जण ूकाही एखाद्या डभिंगातिू तेर्ढ्या सिदु्रात आपण 

बघतोय असे र्ाटायचे. िात्र बेटार्र आत असणाऱ्यािंची दृष्टी बाहरे 

जाण्यात काही अिचण िव्हती कारण त्या अधवगोलाकार 

आर्रणाबाहरेील कोणत्याही र्स्तूिंर्र पिूि परार्डतवत झालेली 

डकरणे बेटार्र असलेल्या लोकािंच्या िोळ्यािंपयवत पोहोचण्यास 

काही अिचण िव्हती.  

 

तसेच बेटार्रच्या डर्डशष्ट िैसडगवक आडण र्ैज्ञाडिक 

र्ातार्रणािळेु बाहरेची रिार रे्व्हज येथे प्ररे्श करू शकत िव्हती. 

ती र्ेव्हज त्या डर्डशष्ट अधवगोल र्ातार्रणात डशरली की इतकी 

किजोर होऊि जात की पनु्हा रे्व्हज पाठर्णाऱ्या उपकरणाकिे 

परत पोहोचचू शकत िव्हत.े जरी एखाद्या बॉम्ब डकिं र्ा तत्सि 

र्स्तचूा काही कारणास्तर् हल्ला झालाच तर अधवगोल अदृश्य 

कर्चार्र ते आपटूि हरे्तच िष्ट होऊ शकेल अशी व्यर्स्था होती. 

त्या अदृश्य कर्चाचा खालचा सिदु्राजर्ळाचा काही भाग टीिच े

जहाज आले की फक्त डतथल्या यिंत्रणेद्वारे िोकळा करता यायचा 

आडण जहाज आत गेले की बिंद व्हायचा. इतर जहाज रे्गािे आले 

तर ते कर्चार्र आदळल े जाऊि िष्ट होत. स्र्ागत टीिच े
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कम्यडुिकेशि गॅजेट्स ज्या टेडलकॉि रे्व्हज र्ापरत होत्या त्या िात्र 

त्या अधवगोल कर्चातिू आरपार जाऊ शकत होत्या. थोिटयात 

एका अधवगोल अदृश्य कर्चाच्या आत ह ेबेट सरुडित होते आडण 

अदृश्य होते.  

 

या बेटार्रील तिंत्रज्ञ टीि आता टीिसाठी र्ेगळ्या धाटणीची, 

सरुडित आडण डर्डर्ध यिंत्रणािंिी सज्ज अशी दोि हडेलकॉप्टसव 

बिर्ण्यात व्यस्त होती. या बेटार्र िैसडगवक डियि पण बदललेल े

होते जे र्िस्पती, प्राणी, कीटक, जीर् जिंत,ू जलचर प्राणी र्गैरे 

सगळ्यािंिा लाग ूहोते. जसे की या बेटार्र प्रत्येक जीर् जिंतूिंच्या 

जगण्याचा कालार्धी इतर जगापेिा जर्ळपास दपु्पट होता. इथली 

सिंपणूव हर्ा शदु्ध होती. इथे जर्ळपास जगातील सर्व प्रकारचे प्राणी 

आडण सर्व प्रकारची झािे, र्िस्पती उगर्त होती आडण र्ाढू शकत 

होती कारण इथे असलेल्या र्ातार्रणातील हरे्त एक आणखी 

असा एक पोषक तत्र् असलेला र्ाय ू होता जो सिंपणूव पथृ्र्ीर्र 

कुठेही आढळूि येत िव्हता. त्याचे िार् होते डकिोटो.   

 

त्या बेटार्र असलेल्या छोट्या िद्या, तलार्, तळे यात 

असलेले पाणी रे्गळ्याच गणुधिाविे यकु्त होते. ते पाणी कधीही 
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दडूषत डकिं र्ा अशदु्ध होत िव्हते. सिदु्राचे पाणी डर्डशष्ट चॅिेलद्वारे 

थोिे थोिे या बेटार्र येऊ डदले जात होते आडण ते या बेटार्र आले 

की इथल्या र्ातार्रणािे शदु्ध होत होते. डकिोटो र्ायिूळेु आडण 

इतर शदु्ध र्ातार्रणािळेु डतथे अशा काही र्िस्पती आडण झािे 

उगर्ायची ज्यािंची फळे एकदा खाल्ली की त्यातिू आठ डदर्स 

परुतील अशी शरीराला आर्श्यक अशी पोषक तत्र्े डिळत. िग 

आठ डदर्साििंतरच भकू लागत असे. तसेच डतथल्या तळ्यातील 

रे्गळे असे अडतशदु्ध पाणी ग्लासभर डपले तरी पढुील आठ डदर्स 

शरीरातील पाण्याची गरज भागत असे. त्या पाण्याला ते अितूवजल 

म्हणत. डतथे रबरसारखा लर्डचक आडण काचेसारखा पारदशवक 

धात ूपथृ्र्ीच्या पोटात सापिायचा ज्याचे िार् होते डझरकोिीयि! 

तो द्रर् आडण र्ाय ूिध्येही रुपािंतरीत करता यायचा. 

 

येथे जगभर असलेल्या सर्व प्राणी पिी कीटक जलचर तसेच 

र्िस्पती यािंिा पोषक र्ातार्रण तर होतेच पण जगात इतरत्र कुठेही 

ि आढळणाऱ्या अशा अिेक र्िस्पती आडण प्राण्यािंच ेप्रकारही 

होते. त्यािंच्यासाठी इथे एक र्ेगळा अभयारण्यासारखा भाग 

आरडित होता. डतथे ते सगळे गणु्या गोडर्िंदािे रहात होते.  इथे 

असलेल्या अिेक छोट्या िोठ्या पर्वतािंच्या आतिध्य े डकत्यके 

िैसडगवक गहुा होत्या. त्यापैकी काही गहुािंिध्ये अिेक रै्ज्ञाडिक 
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आपल्या ससुज्ज प्रयोगशाळेत डर्डर्ध प्रयोग करायच.े अथावत 

तेथील डिसगावला काही इजा पोहोच ूिये याची ते दिता घते असत.  

 

डतथे र्िासारखी डदसणारी पण र्िापेिा प्रचिंि िोठा आकार 

असलेली झािे होती. त्यार्र िैसडगवकररत्या ट्रीहाऊसेस तयार झाली 

होती. त्यातच आणखी बदल करूि डतथे असणारी सर्वजण राहत 

होती.  

 

आता जहाजर्रूि आलेले सर्वजण ररकाम्या असलले्या 

ट्रीहाऊसेस िध्ये राहणार होते. त्या बेटार्र अिेक ट्रीििॅ म्हणज े

झाि िािर् रहात होते! त्यािंिा कुणी या बेटार्रचे डियि तोितािंिा 

आढळले तर ते िािर्ािंिा रे्गरे्गळ्या डशिा करायचे.  

 

ही आडण आणखी अशी अिेक आश्चये त्या बेटार्र चौघािंची 

र्ाट बघत होती. त्यािंच्या ििात अिेक प्रश्नािंची िाडलका तयार होत 

होती. तसेच जगभर घित असलेल्या घटिािंबद्दल ििात सिंभ्रि होता 

आडण िािर्तेला त्यापासिू र्ाचर्ण्याची जबाबदारी त्यािंचेर्र 

आलेली होती. 

 

^^^  
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25. तयािी 

 

सिंध्याकाळ झाली होती. 

र्ैज्ञाडिक िॉ. डशडशर आडण त्यािंची टीि िॉ. राधाकृष्णि, 

डहिािंश,ू सर्ेश, डििािी, स्कालेट, अब्दलु, डफडलप, डलओिादो, 

अलोंझो आडण िताडलया ह ेसगळेजण बेटार्रील गहुतेील ससुज्ज 

प्रयोगशाळेत उपडस्थत होते.  

 

आतापयिंत घिलेला सर्व र्ेगर्ाि घटिाक्रि थोिटयात 

चौघािंिी त्या रै्ज्ञाडिकािंच्या डटिला सािंडगतला. िेत्राच्या ितृ्यबूद्दल 

सर्ािंिी हळहळ व्यक्त केली. स्र्ागत सिंस्थेचा पडहला प्रिखु 

असलेली िेत्रा डहचा बेटार्रील िैसडगवक साधिे र्ापरूि एक पतुळा 

बिर्ायचा ठरर्ला गेला आडण तो त्या बेटार्रच्या सर्ावत िोठ्या 

तळ्याच्या िध्यभागी उभारायचे ठरले. िेत्रा चािंगल्या कारणासाठी 

शडहद झाली होती याचा आििंद सदु्धा सगळ्यािंच्या चेहऱ्यार्र होता 

आडण आता डतचे अपणूव राडहलेले काि पणूव करण्याची िोठी 

जबाबदारी सगळ्यािंर्र येऊि पिली होती. दोि डिडिटे स्तब्ध उभ े

राहूि िग चचेला सरुुर्ात झाली. आता रे्ळ दर्िूि चालणार 

िव्हते. शत्रचूी ताकद, कारर्ाया आडण त्यािे जगभर सरुू केलेले 
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िकुसाि र्ाढत चालले होते. त्याआधी सर्ािंिी एकिेकािंची िीट 

ओळख करूि द्यायला सरुर्ात केली. 

 

िॉ. डशडशर म्हणाले, "आम्ही प्रत्येकजण डर्ज्ञािातील एकेक 

िेत्रात तज्ञ आहोत. डफडलप आडण स्कालेट िेडिकल िेत्राशी 

सिंबिंडधत आहते तर इतर आम्ही रै्ज्ञाडिक आहोत. तमु्हाला आधी 

या बेटाबद्दल पिलेल्या प्रश्नािंची उत्तरे सािंगतो. हािरै्रीिे िला 

थोि्या रे्ळापरू्ी डर्चारले की इथे र्ीज कशी तयार होते! त्याबद्दल 

सािंगतो. आपले ह ेबेट पथृ्र्ीर्र सिदु्रात डजथे आह ेडतथे एक डर्डशष्ट 

प्रकारची चुिंबकीय शक्ती आह.े येथे भगूभावत िेहिी डर्डशष्ट लयीत 

डफरत राहणारे चुिंबकीय िते्र आह.े चुिंबकीय उत्तर दडिण ध्ररु् 

एकिेकािंच्या जर्ळ धरूि ठेर्ल्यास जो अदृश्य िग्िेडटक फ्लटस 

(चुिंबकीय धारा) दोघािंिध्ये र्ाहातो तो इथे कायि डफरत्या अर्स्थेत 

आह.े तमु्हाला कल्पिा आह ेकी डस्थर फ्लटसिधिू कॉपर र्ायर 

डफरर्ली तर त्यात र्ीज डििावण होते पण इथे डफरते फ्लटस 

असल्यािे डस्थर कॉपर र्ायरची योजिा आपण केली असिू येथे 

सतत र्ीज डिडिवती होत राहाते!" 

"अदभतु आह ेह ेसगळिं!", सायली म्हणाली. 
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पढेु राधाकृष्णि सािंग ू लागले, "आपल्या बेटा भोर्ती जस े

डियि बदललेले प्रकाशाचे कर्च आहे जे आपल्याला अदृश्य 

बिर्ते तसेच या चुिंबकीय डफरत्या शक्तीिळेु एक कर्च बेटाभोर्ती 

तयार होते ज्यािळेु त्यार्र काहीही आदळले तर ती र्स्तू िष्ट होत े

त्यािळेु कोणत्याच र्स्त ूजसे जहाज, डर्िाि आडण इतर उित्या 

र्स्त ू आपल्या अदृश्य चुिंबकीय कर्चार्र आदळूि िष्ट होतात 

आडण प्राणी िाणसे असतील तर ते आदळूि पनु्हा सिदु्रात फेकले 

जातात. बेटार्र यायचे झाले तर त्यासाठी तेर्ढ्या भागाचा अदृश्य 

चुिंबकीय प्रर्ाह डकिं र्ा फ्लटस आपण प्रयोगशाळेतिू िोकळा करतो 

आडण आत डशरल्यार्र पनु्हा परू्वर्त करतो. आपल्या या बेटार्र 

जे प्राणी, झािे र्िस्पती आहते ते इथले आधीपासिूच रडहर्ासी 

आहते. ते इतर प्राण्यािंच्या प्रजातींपासिू रे्गळे आहते!" 

 

ििंतर स्कालेट म्हणाली, "िी आडण डििािी त्या जहाजार्र 

सापिलेल्या दिंिगोलाकार र्स्तबूद्दल आज रात्री सिंशोधि करणार 

आहोत. तोपयिंत तमु्ही सर्वजण आपापल्या ट्री हाऊसेस िध्ये 

आराि करा. हात पाय दखुत असल्यास ट्रीिेिच्या फािंद्यािंर्र बसा, 

ते तमु्हाला तिुच्या ट्री हाऊसेस पयिंत पोहोचर्तील! पण ते हळू 

चालतात, रे्ळ लागतो! पण तमु्ही िस्त बेटार्रचे सौंदयव बघत 

बघत जाऊ शकता! उद्या सकाळी येथेच भेटू सगळेजण!" 
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सडुिलिे दोघींिा थोिे सार्ध राहायला सािंडगतले कारण त्या 

दिंिगोलाकार र्स्त ू िध्ये त्याला िकारात्िक अडस्तत्र् जाणर्ले 

होते. या सर्व चचे दरम्याि सडुिलच्या ििात बरेच काहीतरी सरुु 

होते. 

 

थोिा रे्ळ डर्चार करूि सुडिल म्हणाला, "िला र्ाटते ह े

सिंशोधि करतािंिा िी आडण सायलीसदु्धा तिुच्या सोबत असारे्. 

कारण िला दोि र्ेगर्ेगळ्या प्रकारच्या घटिािंची साखळी एकत्र 

गुिंफली आह ेअसे र्ाटते आडण या दिंिगोलाकार र्स्तिूध्ये त्याच े

उत्तर आपल्याला एकडत्रतररत्या डिळेल! आडण सायली यासाठी 

की ती आपले सपुर कॉम्प्यटुर आह.े आपल्या सगळ्या सिंशोधि 

करत असलेल्या गोष्टी ती लिात ठेर्ेल!" 

सर्ािंिी सिंिती दशवर्ली. 

िीिािी आडण स्कालेट पढेु म्हणाल्या, "दोि कोणत्या 

रे्गळ्या घटिािंची साखळी तमु्ही म्हणत आहते DN?" 

DN म्हणजे सडुिल म्हणाला, "तमु्ही िका म्हण ू िला. त ू

म्हणा. त्यात आपलेपणा आह.े िी तिुचा आपला DN आह.े तर 

आता सािंगतो या घटिेची साखळी क्रिािंक एक. सजीर् गोष्टी गायब 
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होण्याच्या घटिा. त्यापकैी आपल्याला िाडहती असलले्या घटिा 

म्हणजे जपािचे सायिंडटस्ट बाथरूििध्ये गायब होणे आडण त्यािंच े

फक्त कपिे सापिणिं, हॉडस्पटलिध्ये सायलीर्र हल्ला करणारी िसव 

पनु्हा बाथरूि िध्येच गायब होणिं आडण डतचे अिंगार्रचे सगळे 

कपिे आडण दाडगिे सापिणिं तसेच िी दरूदृष्टीिे पाडहलेले पप्प ू

आडण त्या िास्कर्ाल्या िाणसाच्या शरीराचे लहाि होत जाण े

आडण पेशी सिहूात रूपािंतर होणे. तसेच ििंतर त्याच डदर्शी जग्ग ू

पण घरातिू गायब झाला. त्याचिं पण असिंच कुणीतरी पेशी सिहूात 

रुपािंतर केलेलिं असार्िं. कारण कोणत्याच सीसीटीव्ही कॅिेरात तो 

डदसला िाही. यापैकी जपािी सायिंडटस्टचा पेशीसिहू कुणीतरी 

बाथरूििधिू चोरला असार्ा आडण िसवचा उरलेला पेशीसिहू? 

तो कुठे गलेा असार्ा? कदाडचत पाण्याबरोबर तो र्ाहूि गेलिं 

असार्ा. कारण िसवचे कपिे सापिले तेव्हा डतथे शॉर्र सुरू होता. 

म्हणजे डतिे स्र्तिः आपण पोडलसािंच्या तार्िीत सापिू िये म्हणिू 

स्र्तिःला इिंजेटशिचे डलडटर्ि र्ापरूि िष्ट तर केलेच पण 

त्याआधी शॉर्र चाल ू करूि आपल्या शरीराचा उरलेला पेशी 

सिहू कुणाच्या हाती ि लागता पाण्याबरोबर र्ाहूि जाईल अशी 

परेुपरू व्यर्स्था केली जेणकेरूि िागे कोणताही परुार्ा रहाणार 

िाही!" 

िीिािी म्हणाली, "य ूआर डजडियस DN!" 
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सडुिल हसला. सायली त्याच्याकिे बघ ूलागली. 

सडुिल पढेु म्हणाला, "िला र्ाटतिंय की तेच डलडटर्ि या 

दिंिगोलाकार र्स्तिूध्ये एका बाजलूा असारे् आडण त्या िेत्रार्र 

हल्ला करणाऱ्या स्त्रीचा प्लॅि पण डतला पेशीसिहूिध्य े रूपािंतर 

करूि तो सिहू चोरण्याचाच असार्ा. पण डतचा प्लिॅ फसला 

आडण डतिे डर्षारी शस्त्रािे िेत्राला िारले. आता प्रश्न पितो की 

सिजा डतिे िेत्राचा पेशीसिहू स्र्तिः सोबत िेला असता, तो ती 

कुणाकिे घेऊि जाणार होती आडण त्याचे ते अज्ञात लोक पढेु काय 

करतात? एखादा टलोि? की आणखी काही?" 

स्कालेटला ह ेसगळे सिजत होते कारण सर्ािंकिे ऑललँग्र्जे 

ट्रान्सलेटर (सर्वभाषी भाषािंतर करणारे) गॅजेट होते. 

स्कालेट म्हणाली, "िग आता ते डलडटर्ि या दिंिगोलाकार 

र्स्तिूधिू बाहरे काढणे योग्य होणार िाही, बरोबर?" 

"काढू शकतो पण ते र्स्तचू्या कोणत्या बाजलूा आह े ह े

आपल्याला िाडहती िाही आडण दसुऱ्या बाजलूा काय आह ेहेही 

िाडहती िाही. िला दोन्ही बाजलूा डिगेडटव्ह लाल र्तुवळ डदसले 

आह.े ते डलडटर्ि जरी आपण बाहरे काढले तरीही ते इथे 

कुणाच्याही शरीरात जाणार िाही याची काळजी घ्यार्ी लागेल!" 
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िीिािी म्हणाली, "आडण ती दसुरी कोणती गोष्ट आहे DN, 

जी या सगळ्या घटिािंशी साखळीिे बािंधली गेली आह?े" 

"ती दसुरी गोष्ट म्हणजे, िुकत्याच सरुू झालेल्या काही 

िहत्र्ाच्या घटिा म्हणजे डिजीर् र्स्त ू िष्ट होणाच्या घटिा. 

जगातील िहत्र्ाच्या र्ास्त ूिष्ट होणे. त्याच्याशी सिंबिंडधत एखादी 

गोष्ट दिंिगोलाकार र्स्तचू्या दसुऱ्या बाजतू असेल याची िला खात्री 

आह.े म्हणजे त्या हल्लेखोर स्त्रीला िेत्राचा पेशीसिहू सोबत घेऊि 

जायचा होताच पण त्याच सोबत कदाडचत डिजीर् गोष्ट म्हणज े

आपले जहाज सदु्धा िष्ट करायचे होते असे िला र्ाटते आह!े आडण 

ह े सगळे कोण करते आहे आडण कशासाठी ह े शोधिू आपण 

सगळ्यािंिी त्यािंिा धिा डशकर्ायचा आह!े" 

िॉ. डशडशर आडण त्यािंची टीि DN चे डर्शे्लषण ऐकूि 

प्रभाडर्त झाली. अगदी िेत्राप्रिाणेच याचीही बदु्धी डर्लिण तीव्र 

होती! 

"आता प्रश्न असा आहे की सजीर्ािंर्र जसा डलडटर्िचा प्रयोग 

होतो तसा डिजीर् र्स्त ूिष्ट करण्यासाठी ते िेिके काय र्ापरतात? 

पार्िर, डलडटर्ि की एखादा गॅस? म्हणजे दसुऱ्या बाजलूा काय 

आह ेआडण त्याचा र्ापर आडण प्रभार् कसा पितो ह ेआपल्याला 

िाडहती िाही. म्हणिू सध्या ती दिंिगोलाकार र्स्त ूउघिण्याची घाई 

करण्यापिेा, त्याचा थोिा र्रर्रचा तकुिा तोिा आडण तो धात ू
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कोणता आह ेते आधी तपासा! कारण िला तो धात ूकोणत्याच 

पररडचत धातूिंपैकी र्ाटत िाही. कदाडचत त्या दोन्ही गोष्टी फक्त याच 

प्रकारच्या धात ूिध्ये सरुडित रहात असाव्यात!" 

सर्ािंिा ही सचूिा पसिंत पिली.  

ििंतर हािरै्री, डिद्राजीता ट्रीिेि र्र बसिू आपापल्या 

ट्रीहाऊसेस किे डिघाले.  

सायली आडण सडुिल प्रयोगशाळेतच थािंबले. सकाळपयिंत 

धातचू्या तकुि्यार्र सिंशोधि सरुू होते. पथृ्र्ीर्र प्रचडलत 

असलेल्या कोणत्याच धातशूी (िेटल शी) डकिं र्ा गणुधिावशी त्या 

तकुि्याशी साधम्यव िव्हते. साम्य िव्हते. त्या धातूिंर्र रे्गरे्गळ्या 

तापिािाचा प्रयोग करूि बघण्यात आला.  

 

त्या बेटार्र एका गहुते अशीही एक प्रयोगशाळा होती डजथे 

बेटार्रच्या बदललेल्या र्ातार्रणापासिू िकु्त आडण जसे पथृ्र्ीर्र 

इतर डठकाणी र्ातार्रण आह े तसे र्ातार्रण डििावण केले होत े

डतथेही िेऊि त्या तकुि्यार्र रे्गरे्गळ्या तापिािात सिंशोधि केले 

गेले पण शेर्टी असा डिष्कषव डिघाला - हा धात ूपथृ्र्ीर्र प्रचडलत 

असलेल्या धातूिंपैकी िाही!!  
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सकाळी 5 र्ाजता सर्वजण पनु्हा चचेसाठी जिले. सडुिलिे 

सर्ािंिा बोलार्िू घेतले. रात्रभर सिंशोधि सरुू होते तेव्हा ििाच्या 

एका कोपऱ्यात सडुिलचा एक प्लॅि तयार होत होता तो 

सािंगण्यासाठी त्यािे ही डिडटिंग बोलार्ली.  

 

"ह ेबघा, िला दरूदृष्टीची सदु्धा शक्ती आह ेह ेफक्त आपल्या 

स्र्ागत टीिला िाडहती आह.े िला डिगेडटव्ह डर्चार व्यक्तीच्या 

िोटयाभोर्ती लाल प्रकाशिाि र्तुवळाकार स्र्रूपात डदसतात ह े

सदु्धा सगळ्यािंिाच िाडहती िाही. ती जी कुणी डर्घातक टीि आह े

तीला सिजा िाझ्या िकार शोधक शक्तीबद्दलच िाडहती आह ेअसे 

िािले तरीही िाझ्या दरूदृष्टीबद्दल िाडहती असण्याची शटयता 

िाही. कारण ही शक्तीच िुळात िला अलीकिेच डिळाली आह े

आडण त्याबद्दल िी स्र्ागत टीि व्यडतररक्त कुणालाच सािंडगतले 

िाही. त्यािळेु िी जहाजर्रूि जहूुच्या सिदु्र डकिाऱ्यार्रच्या 

पप्पलूा पाडहले असल्याचा डर्चार त्यािंिी केला असेल याची 

शटयता िाही. त्यािळेु त्यािंिा असे र्ाटले असेल की हल्लेखोर 

स्त्रीिे जहाजार्र डर्सरलेले दिंिगोल आपण उघिले की, त्यातील 

सजीर् डिजीर् र्स्त ू िष्ट करणारे पदाथव जहाजाला आडण 

आपल्याला िष्ट करतील आडण जहाज त्यािळेु िष्ट झाले असेल. 

आपण सर्व ििंतर बिूुि िेले अस!ू" 
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हािर्ैरी म्हणाला, "शटय आह,े शिंभर टटके!" 

 

सडुिल पढेु म्हणाला, "आता तमु्ही एक करा. भारतातील 

आडण जगातील िहत्र्ाच्या ऐडतहाडसक आडण सरकारी तसेच 

िहत्र्ाच्या र्ास्त,ू पयवटि स्थळे आडण अडत िहत्त्र्ाचे व्यक्ती रहात 

असणाऱ्या घरािंच्या आडण ऑडफसेसच्या आसपास असणाऱ्या 

सीसीटीव्ही किेऱ्यािंचे प्रिेपण शहरात डठकडठकाणी असलेल्या 

आपल्या टीिकिूि आपल्याला डदसेल अशी व्यर्स्था करा. 

सायली, डििािी डदर्सा आडण डिद्राजीता रात्री असे तमु्ही 

सीसीटीव्हीचे फुटेज िॉडिटर करत रहा. लागल्यास तिुच्या 

िदतीला आणखी काहीजण घ्या. िला खात्री आह ेकी उिणारे भुिंग े

डकिं र्ा कीटक यािंच्या आधारे ते काहीतरी डलडटर्ि डकिं र्ा पार्िर 

डकिं र्ा एखादा गॅस ररिोटिे ऑपरेट करूि एखाद्या डिजीर् र्स्तरू्र 

स्पे्र करत असारे्. असा एखादा सिंशय आलाच तर आपण त्या 

डठकाणचा लाईव्ह कॅिेरा झिू करू आडण कीटक दृष्टीस पिला की 

िी रे्गािे दरूदृष्टीच्या आधारे डतथे जाण्याचा प्रयत्ि करीि आडण 

त्या उिणाऱ्या यािंडत्रक कीटकािंचा पाठलाग करेि आडण ह े

शोधण्याचा प्रयत्ि करीि की ते कीटक कुठे कुणाकिे जातात! िग 

एखाद्या व्यक्तीचा सगुार्ा लागला की त्याचा पाठलाग करूि िी 
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काही शोध लागेल का ते बघेि. एकदा का त्या डर्घातक टीिचा 

ठार्डठकाणा आडण त्यािंच े हते ू आपल्याला सिजले की िग 

आपल्याला त्यािंच्या कारर्ाया िष्ट करणे सोपे होईल! आहात का 

सर्वजण तयार?" 

 

सर्वजण एकिखुािे म्हणाले, "आम्ही तयार आहोत!" 

 

इतर जगासाठी त्या बेटाच्या डठकाणी फक्त एक शािंत सिदु्राचा 

भाग होता पण ठराडर्क लोक र्गळता कोणालाही ह ेिाडहती िव्हत े

की इथे जगार्र येऊ घातलेल्या सिंकटार्र िात करण्याचे प्रयत्ि सरुू 

आहते! 

 

^^^  
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26. र्ाईि हेतू 

 

दरम्याि भारतातील डर्डर्ध शहरािंत तसेच जगभर, "र्ाईट 

लोक येतील, र्ाईट लोकािंिा िारतील..." हा िेसेज अजिूही 

लोकािंिा आपल्या िोबाईल फोन्सर्र यतेच होता. ज्या त्या 

दशेातील आडण राज्यातील भाषेतिू हा िेसेज यते होता. तसेच 

काही डदर्सािंपरू्ी जगातील काही र्ास्त,ू स्िारके, जागडतक सात 

आश्चये अधवर्टररत्या गायब झाली होती. जगातिू िेडिकल, 

सायन्स आडण पोडलसी िेत्रातील बरेच िहत्र्ाचे व्यक्ती गायब होत 

होते अन्यथा त्यािंिा ठार िारण्यात आले होते. ज्या र्ास्त,ू स्िारके 

िष्ट झाल्या त्या सिंपणूवपणे िष्ट ि होता ओबिधोबि पद्धतीिे िष्ट 

झाल्या होत्या. िष्ट झालेल्या र्ास्तूिंजर्ळ कसलेही गािंभीयव ि ठेर्ता 

काही असिंरे्दिशील लोक डतथे गदी करत होते,  सेल्फी काढू 

लागले होते आडण फेसबकु, इन्स्टाग्राि र् इतर सोशल िीडियार्र 

ते फोटो अपलोि करूि फोटो खाली डर्डर्ध किेंट डलहू लागले 

होते. तशाच प्रकारच्या लाईन्सचे डशषवक घेऊि न्यजू चिॅल्सर्ाले 

सदु्धा डर्डर्ध प्रोग्राि डदर्सभर दाखर्ायला लागले. र्तविािपत्रात 

डर्डर्ध लिरे्धी हिेलाईि डदसत होत्या. सिंपादकीय डलडहले जात 

होते. सर्व डििीयाला चघळण्यासाठी आणखी एक िर्ीि डर्षय 
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डिळाला होता त्यािळेु ते खशु होते. सोशल डििीयार्र पण 

रे्गरे्गळे ट्रेंि आडण हशॅटॅग बिर्िू चचाव झित होत्या. 

 

"भग्ि र्ास्त ूजर्ळ आम्ही आत्ि िग्ि!" 

"भग्ि झाल्या र्ास्त,ू िग्ि झाली सरुिा व्यर्स्था!" 

"र्ास्त ूआडण स्िारके गायब करण्याचा डर्रोधकािंचा िार्!" 

"लर्करच पथृ्र्ी सदु्धा गायब होणार. आपण सर्व जण 

आकाशात तरिंगणार!" 

एक िागररक म्हणाला,  "असे झाले तर फार छाि होईल. िी 

आडण िाझी गलविें ि दोघेही आकाशात िकु्त डर्हार करू!" 

दसुरा: "सरकारच्या चकुीच्या धोरणािंिळेु ह्या सगळ्या गोष्टी 

गायब होत आहते!" 

डतसरा: "या सगळ्याला डर्रोधी पि जबाबदार आह!े" 

 

चौथा: "ह ेसगळे अपि उिेदर्ार घिर्िू आणत आहते, ज े

गेल्या डिर्िणकूीत हारले!" 

पाचव्यािे िाईकर्र बोलायला िकार दतेा दतेा काढता पाय 

घेतला आडण िागे र्ळूि तो एर्ढेच म्हणाला, "जग िष्ट होणार 
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आह े लर्करच. र्ाचर्ा स्र्त:ला, लोकािंचे इिंटरव्ह्य ू काय घते 

बसलात?" 

 

ह्या सगळ्या बातम्या सरुु असतािंिाच एके डदर्शी भारतातील 

न्यजू चॅिेल्सकिे एक डव्हिीओ आला. त्यािंिी तो जगभरातील इतर 

चिेॅल्सला सदु्धा पाठर्ला. त्या डव्हडिओिध्ये िास्क घातलेले पाच 

जण एका खोलीत बसलेले डदसत होते.   

 

िुिंबईहूि हाच व्हीडिओ स्र्ागत टीिकिे पण पाठर्ला गेला 

आडण सगळीकिे जगभर त्या त्या भाषेत सबटायटल टाकूि आडण 

काही दशेािंत िडबिंग करूि रे्ळेच्या थोि्याफार फरकािे प्रसाररत 

केला गेला. 

 

व्हीडिओिध्ये पाचपैकी एक जण जो त्यािंचा प्रिखु र्ाटत 

होता तो एका िोठ्या स्क्रीिच्या सिोर उभा होता. बाकी चार जण 

खचु्यािंर्र बसलेले होते. दोि जण िार्ीकिे, दोि उजर्ीकिे. त्यात 

दोि लेिीज होत्या ज्यािंिी काळ्या रिंगाचा तिंग टीशटव आडण पािंढऱ्या 

रिंगाच्या शॉटव जीन्स पॅन्ट तर जे बसलेले जेन्ट्स होते त्यािंिी पािंढऱ्या 

रिंगाचा तिंग टीशटव आडण काळी जीन्स पॅन्ट असे कपिे घातलेले 
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होते. त्यािंच्या उभ्या आलेल्या प्रिखुािे जािंभळे जकेॅट आडण लाल 

रिंगाची ट्राउझर घातली होती, पण जशी तो हालचाल करत होता 

तसे ट्राउझरचे रिंग चिकत चिकत बदलत होते. कधी डहरर्ा तर 

कधी तपडकरी तर कधी डपर्ळा. प्रत्येकाच्या टीशटव र्र डर्रुद्ध रिंगािे 

WAAAIT असा शब्द डलडहलेला होता. र्ाईट?  

 

प्रिखुािे व्हायरस सारख्या डदसणाऱ्या चेहऱ्याचा िास्क 

घातला होता. खचुीर्र बसलेल्या दोघा जने्ट्सपैकी एकािे एक 

असा िास्क घातला होता की तोंिाच्या जागी पासर्िवचा आयत 

आडण त्याजागी स्टार स्टार स्र्रूपात डलडहलेला पासर्िव होता तर 

दसुऱ्यािे भीतीदायक जळत असला रािसी चेहरा असलेला िास्क 

घातला होता. 

 

लेिीज पैकी एकीिे िेटर्कव  दशवर्णारे बॅकराउिंि असलेला 

चेहरा तर दसुरीिे grep ही यडुिटस ऑपरेडटिंग डसडस्टि ची एक 

किािंि छापलेला एक चेहरा असा िास्क घातला होता. 

 

प्रिखुािे म्हणजे त्या पाचही जणािंच्या लीिरिे एक ररिोट 

उचलला आडण एक बटि दाबले आडण सिोर स्क्रीिर्र 
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WAAAIT अशी अिरे उिटली आडण खाली त्याचा लॉ िंग फॉिव 

डलडहलेला होता.  

 

War Against Automation, Artificial Intelligence 

and Technology 

 

िग तो िोठ्यािे हसायला लागला, त्याचे हसणे र्ाढतच गलेे, 

िग त्यािे स्र्तिःच्या िोटयार्र जोरािे दोि चार टपल्या िारल्या 

आडण हसता हसता तो खाली बसला. थोिा र्ेळ त्यािे खाली 

चेहरा केला, िाि गिुघ्यात घातली आडण जडििीकिे बघिू िाि 

अिेकदा िार्ीकिे आडण उजर्ीकिे र्ळर्ली. िग अचािक गिंभीर 

झाला आडण रे्गािे पनु्हा उठूि उभा राडहला आडण हरे्त रे्गरे्गळे 

असिंबद्ध हातर्ारे करत म्हणाला, 

 

"ििस्कार, तमु्हा सगळयािंिा आम्ही आधीच थोिे 

घाबरर्ायला सरुू केले आह.े तिुच्यापैकी बरेचजण आतापयिंत 

गायब झाले असतील, तसेच बऱ्याच डिजीर् गोष्टी ज्यािंचा तमु्हा 

िािर् जातीला अडभिाि होता त्या आता अध्याव िष्ट झाल्यात, 

डर्दु्रप झाल्यात. ह ेसगळे आम्ही केले. आता तमु्हाला प्रश्न पिला 
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असेल की आम्ही कोण? आतापयिंत कुणालाच आम्ही कोण 

आहोत ह ेिाडहती िव्हते. आम्ही आहोत र्ाईट लोक! शब्दशिः 

'र्ाईट' आडण र्तृ्तीिेही र्ाईट! पण आम्ही सरुुर्ातीपासिू असे 

िव्हतो बरिं का! जन्िापासिू कुणीही र्ाईट िसतिं, डव्हलि िसतिं! 

पररडस्थती तसे बिर्ते! आतापयिंत अगडणत डचत्रपटािंत तमु्ही हा 

िायलॉग ऐकला असेल, िाही? होय, कारण ते खरे आह!े" 

 

स्क्रीिर्र आता एक डचत्र डदसत होते ज्यात जगभरातील 

डचत्रपटातील गाजलेल्या खलिायकािंचे फोटो एकत्र केलेले होते. 

स्क्रीिकिे बघिू त्यािे ससु्कारा टाकला आडण  स्र्तिःच्या हातािे 

िािेच्या िागच्या बाजलूा दोि तीि चपट्या िारल्या आडण िग 

गोल डफरूि म्हणाला, "अरे अरे िी बोलतािंिा भरकटत चाललोय! 

तमु्हाला तत्र्ज्ञाि डशकर्ायला लागलो, सॉरी सॉरी! आता 

िदुद््यार्र येतो. आधी िाझ े िार् सािंगतो. िी आहे व्हायरडसक! 

आडण हो जरा थािंबा, सगळ्यात आधी िी एक गोष्ट डटलयर करतो, 

आिची भाषा जात धिव याबद्दल कोणतेच तकव  डर्तकव  लढर् ूिका 

आडण आिची र्गवर्ारी करू िका. आम्हाला जर्ळपास सगळ्या 

भाषा अस्खडलतपणे बोलता येतात. आडण हो, आिची एकच 

र्गवर्ारी आह!े ती म्हणजे आम्ही सगळे बेरोजगार आहोत म्हणज े

तिुच्या भाषेत बेकार! या सर्व बेकार लोकािंिा शोधिू शोधिू िी 
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काि डदले, रोजगार डदला! ह ेबेकार होते पण आता िाझ्यासाठी 

काि करूि करूि ह ेसगळे लई बेटकार झालेत हािं! यािंच्या िादी 

लाग ूिाका बरिं तमु्ही!" 

खचुीर्र बसलेल्या दोघा जेन्ट्सकिे बोट दाखर्िू तो 

म्हणाला, "ह ेआहते पासर्िवि आडण डफयरर्ॉल!" 

 

आडण दोन्ही लेिीजकिे बघिू तो म्हणाला, "या दोघी आहते 

िेटर्डकव ता आडण यडुिटसा!" 

 

"फक्त ह े चारच िाहीत तर आम्ही खपू जण आहोत, 

सगळीकिे डर्खरुलेले आडण पसरलेले आहोत. तिुच्या शहरात 

गार्ात सगळीकिे! ऑटोिेशि (स्र्यिंचडलत िशीि), 

आडटवडफशयल इिंटेडलजन्स (कृडत्रि बडुद्धित्ता) आडण रोज येणारी 

िर्िर्ीि टेटिॉलॉजी (तिंत्रज्ञाि) यािळेु बेरोजगार झालेली ही 

सगळी लोकिं  आहते! या सर्ािंच्या डर्रोधात आम्ही यदु्ध पकुारले 

आह.े एक र्षव सरत िाही की आले िर्ीि तिंत्रज्ञाि, िग आधीच े

तिंत्रज्ञाि बेकार आडण ते डशकलेला िाणसू पण बेकार! डकती 

बेटकार पररडस्थती आह,े िाही?" 
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आता स्क्रीिर्र अिेक रोबोट िािर्ािंच्या पाठीर्र बसिू त्यािंिा 

चाबकू िारत हसत आहते असे डचत्र होते. 

 

जगभर सगळे लोक टीव्हीर्र हा व्हीडिओ बघत होते. न्यजू 

चॅिेल्सिी लगेचच स्र्तिःचे िोके उथळपणे चालर्िू रे्गरे्गळे तकव  

डर्तकव  लढर्ायला सरुुर्ात केली. स्र्तिःच डिष्कषव काढायला 

सरुुर्ात केली. स्र्ागत टीि सदु्धा सपुर िेचर बेटार्र हे सगळे बघत 

होती.  

 

तो िाणसू डचिूि टेबलार्र तीि चार रे्ळा ररिोट आपटूि 

आपटूि पढेु म्हणाला, "कॅसटे गेली, सीिी आली, िीव्हीिी आली, 

ििंतर लगेच पेि ड्राईव्ह आले, िेिरी कािव आले. अरे काय चालर्लिं 

काय तमु्ही? एकार्र आधाररत िोकरी व्यर्साय करा आडण त्यात 

जि बसेपयिंत दसुरा शोध लागतो. लगेच डतसरा. इिंटरिेट आले, 

सायबर कॅफे सरुू झाले िग काही र्षावतच िोबाईल आले आडण 

िोबाईलर्र इिंटरिेटची सोय आली िग सायबर कॅफे बिंद पिले. 

एसटीिी बथू सरुू झाले, कॉइि बॉटस आले त्यात जि बसत िाही 

तोर्र िोबाईल आले, म्हणिू एसटीिी बथू आडण कॉइि बॉटसचा 

धिंदा बसला. िोबाईलिध्ये कॅिेरे आले, तर फोटो 
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स्टुडिओर्ाल्यािंचा धिंदा बसला. डिडजटल स्र्रूपात फोटो साठर्ता 

यायला लागल्यािळेु फोटो डप्रिंडटिंगचा धिंदा बसला! अशी डकती 

उदाहरणे दऊे?" 

स्क्रीिर्र त्यािे सािंडगतलेल्या सगळ्या र्स्त ू डदसत होत्या 

आडण प्रत्येक र्स्तरू्र लाल फुली िारलेली होती. 

पढेु तो म्हणाला, "ह ेझाले टेटिॉलॉजी बद्दल! िग तमु्ही िहाि 

सायिंडटस्ट डदिागर्ाल्या लोकािंिी ऑटोिेशि सिंस्कृती आणली 

आडण अिेकािंचे जॉब पनु्हा गेले. ऑटोिेशि आले, स्र्यिंचडलत 

िशीि आले त्यािळेु त्यार्र काि करणारे कािगार दशेोधिीला 

लागले. ऑडफसिध्ये कॉम्प्यटुर आले आडण दोि चार िाणसािंच े

काि एकच कॉम्प्यटुर करायला लागले! रे्गरे्गळे फास्ट डप्रिंटर 

आले आडण त्यािंिी अिेक कलाकाराची रोजीरोटी डहसकार्िू 

घेतली. ऑइल पेंटिे अगदी छाि हातािे पोस्टर डचत्र आडण शब्द 

डलडहणारे कलाकार दशेोधिीला लागले कारण डप्रिंटर त्यािंचे काि 

करू लागले. आता तर डििी डप्रिंटर आणले तमु्ही! म्हणजे अिेक 

प्रकारच्या र्स्तपूण आता कॉम्प्यटुर आपोआप डििावण करणार 

म्हणजे उत्पादि करतािंिा ज्या कािगारािंच्या हाताला काि डिळत 

होते ते बिंद झाले!" 
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डप्रिंटरिधिू कागदाऐर्जी सपाट आडण चपटा झालेला एक 

िाणसू बाहरे यतोय असे डचत्र स्क्रीिर्र होते. 

 

"िोबाईलचा शोध लागला त्यािळेु िाणसे जगभर 

एकिेकािंशी जोिली गेली, जगाच्या कािाकोपऱ्यात काही झाले 

तरीही त्याचे पिसाद जगाच्या दसुऱ्या टोकाला उिटू लागले. पण 

फायद्यापेिा िकुसािच खपू झाले. िोबाईलद्वारे चोर्ीस तास 

उपलब्धतेिळेु ऑडफसचे काि घरी यायला लागले. घरचे ऑडफस 

झाले. िोबाईलर्र दहशतर्ादी अगदी सहजपणे एकिेकािंच्या 

सिंपकावत राहू लागले!"    

 

एक दीघव श्वास घऊेि तो पनु्हा म्हणाला, "िेडिकल िते्रात 

िर्िर्ीि तिंत्रज्ञाि आले पण त्यातही लोक गौरफायदा घेऊ लागले. 

एकाचा अर्यर् दसुऱ्याला बसर्ता येऊ लागला, दसुऱ्याचा िोळा 

डतसऱ्याला, डतसऱ्याचे हृदय चौथ्याला. िान्य आह ेयािळेु प्राण 

र्ाचले पण सर्व सािान्यािंिा याचा उपयोग होतोय का? िठूभर 

श्रीििंतािंिाच याचा उपयोग होतोय! उलट सजीर् शरीराशी खेळूि 

तमु्ही त्यात बदल करूि िािर्जातीला िष्ट करण्याचा घाट 

घातलाय. कधी तमु्ही काही आगाऊ िॉटटर लोक कृडत्रि व्हायरस 
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तयार करता तर कधी सायिंडटस्ट लोक चेि ररयाटशिचा शोध 

लार्ता आडण अणबुॉम्ब, हायड्रोजि बॉम्ब यासारखी डर्घातक 

अस्त्रे बिर्िू दशेादशेातील यदु्धाच्या आडण शत्रतु्र्ाच्या िार्ाखाली 

आपल्याच िािर्जातीला िष्ट करायला डिघालात? िखूव लेकाचे!" 

 

ििंतर तो पाठिोरा झाला, िास्क काढूि त्यािे पाणी डपले, पनु्हा 

िास्क लार्ला आडण कॅिेरासिोर आला आडण म्हणाला, "आता 

तर तमु्ही हद्द केली! कलाकार लोकािंिाही सोिले िाही. तिुचे 

कॉम्प्यटुर आडण रोबोटच कडर्ता पण करायला लागले, कथा 

डलहायला लागले, कथा र्ाचिू दाखर्ायला लागले भाषािंतर 

करायला लागले, डचत्र काढायला लागले. ह्यिुि टच िाहीसा होत 

चाललाय सगळीकिे! " 

 

आता स्क्रीिर्र लेखकाचा पिे आडण कलाकाराचा ब्रश एक 

रोबोट पायाखाली डचरित आह ेअसे डचत्र होते. 

 

"कोणताही िर्ीि शोध, िर्ीि टेटिॉलॉजी ह े सर्वसािान्य 

लोकािंच्या आर्ाटयात िसेल तर त्याचा  काय उपयोग? आयटी 

िेत्रात रोजगार डििावण केले, प्रोग्रॅि लँग्र्ेज बिर्ल्या! ओके! 
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त्यािळेु घरबसल्या कॉम्प्यटुर आडण िोबाईलर्र र्ेबसाईट, अँपद्वारे 

डबल भरता येते, ऍिडिशि घेता येते, खरेदी करता येते, बँडकिं ग 

व्यर्हार ऑिलाईि सरुळीतपणे आडण सोपे  होतात, र्ेळ र्ाचतो 

ह ेखरे!! पण ऑिलाईि िॉि पण त्याच प्रिाणात र्ाढले. व्हायरस 

टाकता येईल, हडॅकिं ग करता येईल असे प्रोग्रॅि का बिर्ले? काय 

उपयोग तिुच्या या सगळ्या गोष्टींचा? एखादा दरोिेखोर कॅश 

चोरायचा पण त्याला ियावदा तरी होत्या. पण आता? ऑिलाईि 

बँडकिं ग िध्ये काय होते आह?े एक पासर्िव िाहीत झाला तर िणािंत 

हकॅर लाखो करोिो रुपये इकिचे डतकिे करू शकतो!" 

 

आता स्क्रीिर्र चिचािध्ये टाकूि पैसे खाणाऱ्या हकॅरचे डचत्र 

होते. 

 

"आयटी िेत्र डििावण झाले आडण ििंतर तमु्हीच तिुच्या 

पायार्र धोंिा िारला. त्यातही तमु्ही आणखी किी रे्ळेत जास्त 

आडण अचकू काि करण्याच्या हव्यासापोटी ऑटोिेशि आणले 

आडण परत काही जॉब गेले. म्हणजे इतरािंचे जॉब ज्यािंच्यािळेु 

आडण ज्या टेटिॉलॉजीिळेु गेले त्याच टेटिॉलॉजीिळेु पनु्हा 

त्यािंचचे जॉब गेले!!" 
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आता स्क्रीिर्र पथृ्र्ीचे डचत्र होते पण त्यार्र झािािंऐर्जी 

ज्र्ाला होत्या. 

 

"ह्या सर्व डर्ज्ञािाच्या िादात आपण सर्वजण डिसगावला 

डर्सरत चाललो, डिसगावचे िकुसाि करत चाललो आहोत! िोठ्या 

प्रिाणार्र र्िृतोि, जिंगलतोि करूि डसिेंटचे जिंगल र्सर्ले! 

आडण डिसगव? त्यािे तमु्हाला डदलेल्या साधि सिंपत्तीच्या बदल्यात 

तमु्ही डिसगावला काय डदले रे डबििोक िािर्ािंिो? स्र्तिःला 

डर्ज्ञािर्ादी म्हणर्णारािंिो? डर्ज्ञाि डर्ज्ञाि करत करत िािर्ता 

आडण डिसगव हचे तमु्ही डर्सरलात? बार्ळट आडण डबििोक 

लोकािंिो! अकलेच्या कािंद्यािो! ज्या फािंदीर्र बसता तीच 

कापणाऱ्या डर्श्वासघातकी आडण कृतघ्िािंिो!" 

 

असे म्हणिू त्यािे स्र्तिःचे िोके स्क्रीिर्र तीि चार रे्ळा 

आपटले. आपटत राडहला!! स्क्रीि होल्िर धिपिूि खाली 

पिण्याच्या बेतात होता तसेच प्रोजेटटरच्या र्ायरी ताणल्या जाऊि 

तटूु शकणार होत्या तेर्ढ्यात िेटर्डकव ता आडण यडुिटसा 

खचुीर्रूि उठल्या आडण दोघींिी त्याला धरले आडण एका 
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ररकाम्या खचुीर्र बसर्ले आडण म्हणाल्या, "बॉस, जास्त 

िोटयाला त्रास करूि घेऊ िका. जास्त स्पष्टीकरण पण देऊ िका. 

फक्त आता यािंिा आपला पढुचा प्लॅि सािंगा म्हणजे यािंच्या 

पायाखालची जिीि सरकेल!" 

 

सार्रूि िेटर्डकव ताच्या ररकाम्या खचुीर्र बसत हताश 

व्हायरडसक म्हणाला, "िेटर्डकव ता, आता तचू सािंग पढुचिं!" 

 

^^^   
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27. आव्हान 

 

िेटर्डकव ता सािंग ू लागली, "आिच्या व्हायरडसक सरािंिी 

िकुतेच जगभर डर्डर्ध िेत्रािंतील किं पिीतिू र्गेर्ेगळ्या 

कारणास्तर् कािार्रूि काढूि टाकलेल्या जर्ळपास तीि लाख 

किवचाऱ्यापैकी पन्िास हजार जणािंिा सोशल डििीयाच्या 

िाध्यिािंतिू ििी अकाऊन्ट बिर्िू सिंपकव  साधला आडण आिच्या 

टीििध्ये काि डदले. त्यािंिा आधी होता डततकाच पगार आम्ही दणेे 

सरुु केले आडण ते डजथे आहते डतथेच राहूि आिच्यासाठी काि 

करू लागले. ते असे लोक होते ज्यािंिा जॉब गेल्याििंतर ििंतर पढेु 

कुठेच िोकरी डिळाली िव्हती आडण ते व्यर्सायसदु्धा सरुु करू 

शकत िव्हते त्यािळेु स्र्त:चा आडण कुटुिंबाचा आत्िघात 

करायला डिघाले होते." 

 

आता स्क्रीिर्र लाल रिंगाचा एक व्यक्ती आडण त्याच्या 

अर्तीभोर्ती काळ्या रिंगाचे इतर व्यक्ती डदसत होते. ते एक 

प्रडतकात्िक डचत्र होते ज्यात त्या लाल िािर्ाकृतीिे इतर 

आकृत्यािंिा जण ूशरण डदली होती. 
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"शास्त्रज्ञ, िॉटटर, सिंशोधक आडण इतर असे सर्व लोक ज े

जगभर अन्यायकारक पद्धतीिे लोकािंचे व्यर्साय डकिं र्ा िोकऱ्या 

िष्ट करण्यास प्रत्यि डकिं र्ा अप्रत्यिपणे कारणीभतू ठरत आहते 

त्या सर्ािंिा आम्ही आता िष्ट करणार आहोत कारण आता टीि 

िध्ये जास्त लोक जॉईि झालेत!" 

 

"आिच्या सरािंिा पथृ्र्ीर्रच्या या सर्व ठराडर्क सजीर् डिजीर् 

गोष्टी िष्ट करूि दसुरीकिे एक प्रडतसषृ्टी उभारायची आह,े ज्यात 

डिसगावशी आत्िीयतेिे र्ागणारी िाणसे आडण प्राणी असतील. 

सरािंचेच सगळे ऐकणारी सजीर् सषृ्टी डतथे असेल. आम्ही भग्ि 

करत असेलल्या इिारती, र्ास्त ू बघिू डिसगावर्र अडतक्रिण 

केल्याची आडण डर्ज्ञािाच्या िादात िािर्तेचा पैल ूडर्सरल्याची 

तमु्हाला सतत आठर्ण यते राहील. शास्त्रज्ञ, िॉटटर, सिंशोधक 

यािंिी लार्लेले सगळे शोध आम्ही िष्ट करूि, काहींिा गायब 

करूि आिच्या सोबत आिच्या प्रडतसषृ्टीत िेऊ तर काहीिा 

आम्ही इथेच जीरे् िारू. ज्यािंिा प्रडतसषृ्टीत िेऊ तेथे त्यािंिा परू्वर्त 

करू आडण त्याििंतर ते आिच्या सरािंचेच ऐकतील आडण त्यािंच े

दास होतील! आडण ह ेसगळे आम्ही तिुचेच सिंशोधि, तिंत्रज्ञाि, 

डर्ज्ञाि र्ापरूि करणार आहोत. जसे आम्ही सडुजत लहािे यािे 

बिर्लेले हरे्पासिू अडतशदु्ध एक डलटर डपण्याचे पाणी आडण एक 
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डलटर पेट्रोल बिर्णारे िशीि चोरूि पाण्याची तहाि कायि 

भागर्त आहोत आडण पेट्रोल डर्कूि पैसा उभारत आहोत. पेट्रोल 

स्र्तिःसाठीसदु्धा र्ापरत आहोत. तसेच ताकाडिशी टयोदाई यािंच े

क्रािंडतकारक अदृश्य स्क्रीि आडण रोबोट आिच्याकिे आता पाणी 

भरत आहते. असे अिेक क्रािंडतकारक शोध जगापढेु येण्याआधीच 

आम्ही हायजॅक केले. आिच्याकिे काि करणारे िोकरी 

गिार्लेले कुशल तिंत्रज्ञच आडण िॉटटसव आता त्यािंच्या ज्ञािाचा 

उपयोग तमु्हाला शह दणे्यासाठी करत आहते. आिच्याकिे 

जगातील सर्ावत कुशल हकॅसव आहते. तेच आिच्यासाठी सायबर 

गनु्ह ेकरूि तिुच्या सारख्या अपराधी लोकािंच्या अकाउिंटिधिू पैसे 

ऑिलाईि चोरूि आिच्या अकाऊिं टिध्ये टाकत आहते. तेच 

हकॅसव 'र्ाईट लोक येतील..' हा एस एि एस सर्ािंिा पाठर्त आहते 

आडण तिुची आयटी डिपाटविेंट अजिूही शोध लार् ूशकली िाही 

की ह ेएस एि एस येतात कोणत्या सव्हवर र्रूि?? लोहा लोह ेको 

काटता ह ैयािसुार आम्ही डर्ज्ञाि आडण तिंत्रज्ञािाचा र्ापर करूि 

आिचे ध्येय साध्य करणार!" 

 

डव्हिीओ बघतािंिा अिेक जणािंिा ह ेखोटे र्ाटले तर काहींिी 

टर उिर्ली. काहीिा र्ाटले ह ेफक्त भीती पसरर्ण्यासाठी काहीतरी 
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खोटेिाटे दारे् करत आहते. अशी प्रडतसषृ्टी कुठे बिर्ता येते का? 

काहीतरीच काय? पण डव्हिीओ अजिू बाकी होता!  

 

त्या डव्हिीओिध्ये िेटर्डकव ता पढेु म्हणाली, "आडण हो... 

िला िाडहती आह े हे सगळे ऐकूि तमु्हाला खोटे र्ाटेल म्हणिू 

आता िी तमु्हाला जे सािंगत ेआह ेते ऐकूि तिुच्या पायाखालची 

जिीि सरकेल. कदाडचत सिंपणूव पथृ्र्ीच सरकू शकत!े" 

 

असे म्हणिू डतिे स्क्रीिर्र डबग बॅ िंग डथयरी दशवर्णारी एक 

आकृती आणली आडण डतिे पढुचा भाग सािंगण्यासाठी यडुिटसा 

डहला बोलार्ले आडण ती खचुीर्र जाऊि बसली.  

 

यडुिटसा उभी राहूि सािंग ू लागली, "सिंशोधकािंच्या िते, ह े

डर्श् र् 12 िलूभतू कणािंपासिू बिले आह.े या कणािंचे डर्भाजि होत 

िाही. सिुारे चौदा अब्ज र्षािंपरू्ी एका छोट्या डबिंदतूिू िोठा स्फोट 

होऊि डर्श् र्ाची डिडिवती झाल्याचे "डबग बॅ िंग' डसद्धान्त सािंगतो. ज्या 

र्ेळी हा स्फोट झाला, त्या र्ेळी अर्काश, ऊजाव, पदाथव ह ेसारे 

एका डबिंदतू सािारे्लेले होत.े िग त्याचे प्रसरण होत गेले आडण 

िलूकणािंची डिडिवती झाली. अणिूध्ये प्रोटॉि, न्यटू्रॉि आडण 
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इलेट ट्रॉि असे अिेक कण आहते, पण प्रोटॉि, न्यटू्रॉि यािंसारख े

कण ह ेत्यापेिाही लहाि कणािंपासिू बिलेले आहते ज्यािंिा आपण 

िलूकण म्हण.ू ऊजेचे द्रव्यात रूपािंतर होतािा त्याला र्स्तिुाि प्राप्त 

होते! हा िोठा स्फोट व्हायला कारणीभतू उजेला अियावडदतपण े

उद्दीडपत करणारा एक धिभारीत (पॉडझडटव्ह चाजव') िलूकणच 

होता." 

 

पढेु स्क्रीिर्र एका प्रयोगशाळेचे डचत्र आले. 

 

"डर्श् र्ाच्या डिडिवतीचे रहस्य जाणण्यासाठीच्या प्रयोगाला 

यरुोडपयि सेंटर फॉर न्यडूट लअर ररसचविध्ये (CERN सिव) 2008 

ला सरुर्ात झाली. जीडिव्हाजर्ळील या प्रयोगशाळेत 'लाजव हडॅ्रॉि 

कोलायिर'िध्ये 'प्रोटॉि'च्या दोि कणािंची टटकर घिर्िू 

आणण्यात आली. 'डबग बॅ िंग' डसद्धान्तािसुार डर्श् र्ाच्या डिडिवतीला 

कारक असलेल्या िहास्फोटाची छोटी आर्तृ्ती डस्थती प्रयोगशाळेत 

डििावण करण्यात जगभरातील शास्त्रज्ञािंिा 30 िाचव 2010 रोजी यश 

आले. जीडिव्हा येथील 'लाजव हडॅ्रॉि कोलायिर' (एलएचसी) 

प्रयोगशाळेत प्रोटॉिच्या दोि डकरणािंच्या टकरीत सातशे अब्ज 

इलेट ट्रॉि व्होल्ट ऊजाव डििावण झाली. याच प्रयोगशाळेत आिचे 
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सर 2009 पयिंत काि करत होते पण ििंतर प्रयोगाच्या पद्धतीबद्दल 

इतर रै्ज्ञाडिकािंशी र्ाद होऊि त्यािंिी हा प्रयोग सोिला. त्यािंच्या 

सिथविाथव आणखी काही जणािंिी डतथली िोकरी सोिली!" 

 

"या प्रयोगशाळेत आिचे सर एका डर्डशष्ट हतेिेू आले होते. 

त्याआधी बरीच र्षे आिच्या सरािंची िोकरी गेली होती, ते एका 

सरकारी अण ु सिंशोधि किं पिीत होते. आॉटोिेशििळेु त्यािंची 

िोकरी गेली. पेन्शि होते पण त्यािंिा ते घऊेि आरािात राहणे डकिं र्ा 

दसुरी िोकरी शोधणे पसिंत िव्हते. तशातच त्यािंच्या कुटुिंबातील 

आडण िात्यािंतील अिेक सदस्यािंची सदु्धा िोकरी गेली, कुणाची 

आॉटोिेशििळेु तर कुणाची आडटवडफडशयल इिंटेडलजन्स िळेु! 

त्यािंच्या कुटुिंबातील तीि जणािंिी  डिराशेतिू आत्िहत्या केली! 

भारतात आडण जगभर डिरपराध लोकािंच्या जॉब जाण्याच्या अिेक 

घटिािंिी त्यािंचे लि रे्धले. आिचे सर डिराश झाले, पण त्यािंिी 

हार िािली िाही. आतापयिंतच्या अिभुर्च्या आधारे त्यािंिी 

अभ्यास केला, र्ेगर्ेगळ्या परीिा डदल्या, ओळखींचा र्ापर केला 

आडण थेट सिव िध्ये प्ररे्श डिळर्ला कारण त्यािंच्या ििात 

काहीतरी र्ेगळेच चालले होते!" 
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"सिव िध्ये प्रयोगाच्या पद्धतीबद्दल इतर रै्ज्ञाडिकािंशी र्ाद 

होऊि त्यािंिी हा प्रयोग 2009 साली सोिला त्यािंिी आपल्या 

पद्धतीिे गपु्तपणे आणखी एक प्रयोगशाळा स्थापली. त्यात त्यािंिी 

असा यशस्र्ी प्रयोग केला की त्यात छोट्या स्र्रूपातील 

खरोखरची आकाशगिंगा तयार करण्यात यश आले! त्याला आम्ही 

'सपुर डबग बॅ िंग' िार् डदले. ििंतर िोकरी गिार्लेल्या पण हुशार 

लोकािंिा हाताशी धरले. त्यािंिी िग आणखी एक उलटा प्रयोग 

केला. जसे 'सपुर डबग बॅ िंग' डसद्धान्तािसुार ऊजेचे द्रव्यात रूपािंतर 

होतािा त्याला र्स्तिुाि प्राप्त झाले तसेच त्यािंिी असा प्रयोग 

यशस्र्ी केला ज्यात जग िष्ट होऊ शकेल! म्हणजे असे कण शोधल े

ज्याद्वारे र्स्तिुािाचे पनु्हा उजेत रुपािंतर झाले. पण छोट्या 

प्रिाणार्र! त्याला आम्ही 'सपुर डबग कोलॅप्स' असे िार् डदले. 

म्हणजे आता आिच्याकिे दोि प्रकारचे उद्दीडपत करणारे कण 

(कॅटॅडलस्ट) तयार झाले. एक धिभारीत िलूकण आडण दसुरा 

ऋणभरीत (डिगडेटव्ह चाजव) िलूकण!!  छोट्या प्रिाणार्र हा प्रयोग 

आधी यशस्र्ी झाला. त्यातिू डिळालेल्या कणािंतिू आम्ही डिजीर् 

र्स्त ूिष्ट करू शकलो म्हणजे त्यािंचे उजते रुपािंतर झाले. ती सपु्त 

स्र्रूपात तोपयिंत राहील जोपयिंत डतला पनु्हा र्स्तिुािात रुपािंतरीत 

करत िाही!  याच डसद्धािंतार्र आधाररत िग सजीर्ािंर्र पण प्रयोग 

करता येईल का असा डर्चार आिच्या सरािंच्या ििात आला. िग 
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त्यािंिी काही हुशार रै्द्यकीय तज्ञािंिा हाताशी घेऊि असा व्हायरस 

तयार केला जो िािर्ी पेशीतील न्यटुलीयसचे स्ट्रटचर डकिं र्ा 

बािंधणी अडस्थर करेल आडण हळूहळू सर्व पेशी त्यािळेु आक्रसिू 

िष्ट होतील िात्र िेंदतूील न्यरूल िेटर्कव र्र याचा पररणाि व्हायला 

िको होता. अथक सिंशोधि आडण पररश्रिाििंतर त्या प्रयोगाला यश 

आले. तो व्हायरस 'डसडक्रयि ट्राय- िायट्रोफोस्फाईि' या केडिकल 

िध्ये अिेक डदर्स डजर्िंत राहतो. त्या व्हायरस असलेल्या 

डलडटर्िला तोंिार्ाटे डकिं र्ा िाकार्ाटे िािर्ाच्या डकिं र्ा 

प्राण्याच्या शरीरात सोिल्यास पेशी आक्रसत जाऊि एक छोटा 

पेशीसिहू उरतो ज्यात सिंपणूव शरीराची िेिरी, DNA, RNA आडण 

इतर आराखिा असतो, जो पनु्हा उलट प्रयोगाद्वारे िािर्ात 

रुपािंतरीत करता येतो, हचे प्रािंण्याच्या बाबतीत सदु्धा लाग ूहोते!" 

 

डतला थािंबर्िू िेटर्डकव ता सािंग ू लागली, "थोिटयात -सपुर 

डबग बॅ िंग म्हणजे काय? तर उजेतील सपु्त अण ुसिंरचिा (त्यािंच्यात 

असलेल्या िळू कणािंच्या प्रसरणािळेु) प्रसरण पार्णे आडण एका 

र्स्तिुािात डस्थर होणे! कोणािळेु? तर धिभारीत उद्दीडपत 

करणाऱ्या त्या िलूकणािळेु!. सपुर डबग कोलॅप्स म्हणजे अण ु

सिंरचिा कोलििणे डकिं र्ा अडस्थर होणे आडण उजेत रुपािंतरीत 

होणे! ह ेडिजीर् आडण सजीर् या दोघािंसाठी आम्ही करू शकतो. 
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आिच्या प्रडतसषृ्टीत आम्ही तिुचे पेशी सिूहात रुपािंतर केलेले 

सजीर् आडण तसेच उजेत रुपािंतरीत झालेले डिजीर् पनु्हा परू्वर्त 

करू! यातील सजीर्ािंर्र आिचे किं ट्रोल राहील. तसेच दोि सजीर् 

पेशी सिहू आम्ही एकत्र करूि त्यािंचे पनु्हा एकडत्रत एकाच 

सजीर्ात रुपािंतर करू शकतो. दोि िािर्ािंचे डकिं र्ा एक प्राणी एक 

िािर् डकिं र्ा पिी प्राणी असे काहीही! त्यात एकाचा िेंद ूअसतो 

तर दसुऱ्याचे शरीर! आम्ही उित्या यािंडत्रक कीटकािंच्या िदतीिे 

कणािंचा फर्ारा िारूि आधी डिजीर् र्स्त ू िष्ट करतो! पण ते 

कीटक कोण ररिोटिे ऑपरेट करतात, िाडहत आह?े िािर्ी िेंद ू

असलेले प्राणी पिी डकिं र्ा कीटक! आडण यािंडत्रक उिते भुिंगे ह े

काही फक्त कण स्पे्र करायला िाही तर काही भुिंगे ह े डर्डर्ध 

लोकािंर्र पाळत ठेर्ायला पण आम्ही र्ापरत असतो, त्यात कॅिेरे 

असतात. त्याद्वारे आम्ही डर्डर्ध व्यक्ती आडण डठकाणे यािंचे सव्ह े

करतो, िाडहती डिळर्त असतो." 

 

िग व्हायरडसक उभा राडहला आडण कपाळार्र िठू आपटत 

आपटत िोठ्यािे हसत म्हणाला, "या एकत्रीकरणाचा शोध 

योगायोगािे लागला. जेव्हा हाराकू िाकािरुा यािे चोरूि 

आणलेला सोराकैतो ताकाडिशी यािंचा पेशीसिहू आम्ही 

अभ्यासत होतो तेव्हा बाजलूा एका िािंजराचा आिच्याकिूि 
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आक्रसलेला पेशीसिहू अिर्धािािे त्याला स्पशव करूि ठेर्लेला 

होता. सजीर्ािंचा सपुर डबग बॅ िंग व्हायरस ज्या पेशीसिहूात आम्ही 

इिंजेटशििे सोिला होता (ताकाडिशी) त्याचा िेंद ूआडण दसुऱ्याच े

(िािंजराचे) शरीर असा प्राणी तयार झाला. िग असे प्राणी तयार 

करूि आम्ही त्यािंच्या िदतीिे ररिोटद्वारे इतर यािंडत्रक प्राणी कीटक 

ऑपरेट करतो! त्यािळेु कोणाच्या हाती काही लागण्याचा प्रश्नच 

उरत िाही! त्यािळेु आिचे बरेचसे काि सोपे झाले! फक्त एकच 

प्रॉब्लेि आह ेकी एकदा आक्रसलेल्या पेशीसिहूाचे रूपािंतर पनु्हा 

सजीर्ात केले की पनु्हा त्याला पेशी सिहूात रूपािंतर करण्याचा 

प्रयत्ि केला तर तो िरतो. त्यािळेु आता हा ताकािीशी, ताकात 

डिशी बिुर्िू आयषु्यभर ताक आडण दधू पीत राहील! आडण 

आम्हीही याििंतर दधुािे जीभ पोळल्यार्र ताक फुिं कूि डपतो, या 

ताकाडिशी सारखे, डिशी बिुर्िू बिुर्िू!" 

 

िग तो स्र्तिःच्या जोकला पोट धरूि हसायला लागला. िग 

डव्हिीओिध्ये एक िािंजर सिोर आणले गेले ज्याच्या चेहऱ्यात 

सोराकैतो ताकाडिशी यािंच्या चेहऱ्याची झलक होती पण ते होते 

एक िािंजरच!!  
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त्या िािंजरािे व्हायरडसक सोबत हस्तािंदोलि केले आडण त े

िाणसासारखे हस ूलागले. 

 

व्हायरडसक पढेु म्हणाला, "आता िािर्जातीला आम्ही एक 

आव्हाि दतेोय! पढुचा हल्ला आम्ही दोि जणािंर्र करणार! येत्या 

8 तारखेला सोिर्ारी!! िुिंबईत राहणाऱ्या भारतातील एका प्रडसद्ध 

िॉटटरर्र ज्यािंचे िार् R आडण आििार् H अिरािे सरुू होते 

आडण पणु्यातील एका िोठ्या अण ू शास्त्रज्ञार्र ज्यािंचे िार् H 

अिरािे आडण आििार् R अिरािे सरुू होते. त्यािंिा पेशी सिहूात 

रूपािंतररत करूि ते सिहू सर्ािंच्या िोळ्यासिोर आम्ही चोरूि िेऊ 

आडण तमु्ही बघतच राहाल! बघतोच एकेकाला आता! 

िहाडर्िाशाला सरुुर्ात िुिंबई पणु्यापासिू करू या! ििंतर बरेच काही 

होईल पण आधी तमु्ही या दोघािंिा र्ाचर्िू दाखर्ा! Allied 

Secret Forces तर आता राडहली िाही! इतर सिंस्था तर काय 

असिू िसल्यासारख्या आहते! लेच्या पेच्या! िग बघ ू तमु्हाला 

कोण र्ाचर्ते ते!" 

 

सगळ्यािंिी आजची तारीख बडघतली. आज तारीख होती 

चार! 
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थोिे थािंबिू तो व्हीडिओिधील व्हायरडसक पढेु म्हणाला, 

"हॉडस्पटलिध्ये हल्ल्यातिू तमु्ही र्ाचलात, तिुच्या िाणसािंच े

िकली पतुळे करूि आिच्या िाणसािंिा चकर्िू गािीत स्फोट 

करूि िारले पण आम्ही तमु्हाला जहाजार्र शेर्टी गाठलेच आडण 

िष्ट केलेच!! फक्त आिची एकच खिंत राहील. आिची स्पायडर्यरा 

िार्ाची लढर्य्यी टीि िेंबर िारली गेली असार्ी तिुच्या Allied 

Secret Forces च्या एका जहाजार्रूि परत येतािंिा! कारण ती 

आिच्याकिे परत आली िाही. पण डतिे जहाज िटकी िष्ट केले 

असा आिचा डर्श्वास आह.े बरे झाले! आता आम्हाला डर्रोध 

करणारी टीिच उरली िाही!" 

 

िग िािंजरासाडहत पाचही जणािंिी बाय बाय केले, कॅिेरा दरू 

दरू होत गलेा.  

 

अिंधार झाला आडण डव्हिीओ बिंद झाला!  

  

^^^  
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28. प्लॅतनांगचा मुखर्िा 

 

हा डव्हिीओ "र्ाईट" िे  फक्त सरकारी सिंस्थािंिा ि पाठर्ता 

सरसकट सर्वच न्यजू चॅिेल्सला पाठर्ल्यािळेु सर्व सत्य अचािक 

अिरशिः जगजाहीर झालिं. काही भाग लोकािंिा कळला िसता तर 

बरिं झालिं असतिं असिं डर्डर्ध गव्हिेंट सिंस्थािंिा र्ाटत असलिं तरी 

आता काही उपयोग िव्हता. एखाद्या चॅिलिे आचारसिंडहता पाळूि 

डव्हडिओ िधला काही भाग र्गळायचा ठरर्ला तरीही इतर अिेक 

चॅिल्सिी सिंपणूव डव्हडिओ दाखर्ायला सरुुर्ात करूि डदली होती. 

र्ाईट सिंस्थेलासधु्दा कदाडचत हचे हरे् होते. िात्र एक बरे झाले की 

त्यािंिा असे र्ाटत होते की अलाईि सीके्रट फोसेस आता सिंपली.  

 

सपुर िेचर बेटार्र सर्वजण हा डव्हडिओ बघत होते. आता 

तातिीिे ॲटशि प्लॅि बिर्ायची आर्श्यकता होती. हा डव्हडिओ 

बघिू काही रे्ळ डर्चार करूि डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डतथे उपडस्थत 

असलेल्या सर्व िहत्त्र्ाच्या व्यक्तींिा म्हणाला - 

 

"म्हणजे त्यािंिा असे र्ाटते आह ेकी अलाईि डसके्रट फॉसेस 

सिंस्था आता सिंपल्यात जिा आह.े रणडजत आडण िाझ्यार्र हल्ला 
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यासाठी केला असार्ा की िी आडण रणडजत, आम्ही सोबत काि 

करूि त्यािंच्यासाठी काि करणारे अिेक अपराधी पकिले होते. 

िला र्ाटत िाही की त्यािंिा िाझ्या सपुरपॉर्रबद्दल िाडहती आह.े 

आम्हा दोघािंिा त्यािंिा पेशी सिहूात रुपािंतरीत करायच े िव्हते!  

िारायचेच होत!े िसविे सायलीला पेशी सिहूात रूपािंतररत 

करण्याचा प्रयत्ि जरूर केला कारण आपल्या प्रडतसषृ्टीिध्ये एक 

हुशार शापव बडुद्धिाि िॉटटर कुणाला िको असेल? तो  प्रयत्ि 

फसला. िग त्यािंिी डचिूि डतला िारायचे ठरर्ले असारे् कारण ती 

िाझ्यार्र उपचार करत होती आडण अथावत िाझ्यार्रही पनु्हा 

हल्ला केला कारण िी िरीिि पॉई िंटला रणडजतर्र झालेल्या 

हल्ल्यातिू र्ाचलो होतो. त्यािंिा िेत्रा यािंचाही पेशीसिहू हर्ा होता 

ज्याद्वारे आपल्या सिंस्थेची सगळी िडहती त्यािंिा डिळू शकली 

असती." 

 

िेत्रा आडण रणडजत यािंचा सिंदभव आल्यार्र थोि्या रे्ळाकरता 

सगळेच जण भार्कू झाले. या सिंस्थेला इथर्र आणण्यात िेत्रािे 

जेर्ढी िेहित घेतली तेर्ढी खडचतच कुणी घेतली असेल. आज 

िेत्राच्या डियोजिािळेुच ते चौघे डजर्िंत होते आडण रणडजत यािंचेही 

अप्रत्यिपणे खपू योगदाि होतेच! 
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पढेु सायली म्हणाली, "पण हािर्ैरी आडण डिद्राजीता 

यािंच्याबद्दल "र्ाईट" ला िाहीत असण्याची शटयता िटकी िाही. 

कारण िेत्रा यािंिी सािंडगतल्याप्रिाणे दोघािंिा गपु्तपणे शोधिू आपल्या 

ग्रपुिध्ये सािील करण्याचा प्लाि केला गेला होता!" 

 

सडुिल पढेु म्हणाला, "बरोबर आह!े अलाईि सीके्रट 

फॉसेसची प्रिखु िारली गलेी आडण सिंस्था सिंपली असे त्यािंिा 

र्ाटते आह,े परिंत ुह्या सिंस्थेचे रुपािंतर होऊि ती स्र्ागत या िव्या 

िार्ािे बिली आह,े ह े त्यािंिा िाडहती असल्याचे डदसत िाही! 

आता आपण चौघािंिी िखुर्टे घालिू आपली ओळख लपर्ायला 

हर्ी. भारतातील आपल्या र्गेळ्या शहरातील कायावलयात तसेच 

िखु्यालयात सिंपकव  साधा. त्याििंतर ते रे्गरे्गळ्या दशेािंची सिंपकव  

साधतीलच. जगाचे िेततृ्र् आज आपल्याला करायचे आह ेआडण 

जगाची िोठ्या सिंकटातिू सटुका करायची आह!े! कारण 

भारताििंतर ते कोणत्या दशेािंिा आडण कधी टागेट करतील सािंगता 

येत िाही! आडण कदाडचत त्यािंिी सािंडगतलेल्या तारखेच्या आधीच 

ते घातपात करू शकतात. त्यािळेु आपण एक डदर्स आधीच 

जायला हरे्. त्या आधीसदु्धा जर का त्यािंिी काही घातपात केला 

तर आपल्या पणुे आडण िुिंबई शहरातील टीम्स आहतेच. " 
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सायली म्हणाली, "होय! आडण आपल्या टीि िध्ये आता 

जास्तीत जास्त सपुरपॉर्र असलेले लोक आपण शोधिू ऍि 

करायला हरे्. अथावत सपुर पॉर्रच्या जोिीला गजॅेट्स आडण 

र्ेगर्ेगळे र्ैज्ञाडिक शोध आर्श्यकच आहते कारण आपल्याला 

त्यािंची िदतच होते.  म्हणजे दगु्धशकव रा योग! SWAGAT = 

Supernatural Warriors And Gadgets Assisted Team" 

 

सडुिल पढेु म्हणाला, "हा जो कोणी बॉस आह ेजो स्र्तिःला 

व्हायरडसक म्हणतो त्याची कळकळ योग्य आह े परिंतु ते डसद्ध 

करण्यासाठी त्यािंिी जे काही आरिंभले आह ेते चकुीचे आह.े ह ेिात्र 

िटकी की डर्ज्ञािाच्या िदतीिे िािर्ािे डजतटया चािंगल्या गोष्टी 

शोधल्या त्यापेिा जास्त र्ाईट गोष्टी शोधल्या. िकुसािकारक 

गोष्टी शोधल्या. डिसगावचे िकुसाि केले. डिसगावर्र अडतक्रिण 

केले. पशपुक्ष्यािंर्र, प्राण्यािंर्र अडतक्रिण केले. त्यािंचे अडधकार 

डहरार्िू घेतले. ऑटोिेशि आडण आडटवडफडशयल इिंटेडलजन्स 

तसेच इतर कारणािंिळेु खरोखरच लोकािंच्या िोकऱ्या जात आहते 

ह ेिान्य! िात्र त्यार्र उपाय म्हणिू अशा डर्घातक कारर्ाया करण े

आडण प्रडतसषृ्टी र्गैरे उभारणे ह ेखडचतच योग्य िाही. ह ेअडत झालिं. 

तो जर स्र्तिः इतका हुशार आह ेतर िोकरी गिार्लेल्या यरु्कािंिा 

हाताशी धरूि एखादी किं पिी काढूि तो रोजगार दऊे शकला 
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असता. असो! हा सगळा डर्चार करत बसण्याची आता र्ेळ िाही 

कारण आजची तारीख आह े4!! आपल्याकिे फक्त तीि डदर्स 

आहते. काहीतरी प्लॅि करूि लर्करच आपल्याला इथिू 

डिघायला हरे् आडण त्या दोघािंिा र्ाचर्ायला हरे्. त्यािंचा 

ठार्डठकाणा आपल्याला शोधायचा आह!े! त्यासाठी िाझी दरूदृष्टी 

आह ेपण िेिकेच ते कुठे कोणत्या डदशेला अस ूशकतात याच्यार्र 

बराच डर्चार करार्ा लागेल. त्याबद्दल सध्या आपल्याकिे काहीच 

टल ू िाही पण ते िहाराष्ट्रातच कुठेतरी असारे्त. कदाडचत पणु े

डकिं र्ा िुिंबईतच!!" 

 

हािर्ैरी म्हणाला, "िला र्ाटते सायली त ूलर्करच इथल्या 

टीिच्या िदतीिे आपल्यासाठी पोशाख डिझाईि कर. आिच्या 

सगळ्यािंच्या बारीक-सारीक सपुरपॉर्र आम्ही तलुा थोि्याच 

रे्ळात पनु्हा एकदा िीट सािंगतो!" 

 

सायली हसिू म्हणाली, "हरकत िाही िी करीि, पण इथल्या 

टीिची िदत घणे्यापिेा आपल्याकिे परफेटट डचत्रकार आहे- 

सडुिल! म्हणजेच आपले डिटेटटीर् डिगेडटव्ह ह ेस्र्तिः सदु्धा एक 

डचत्रकार आहते!" 
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सर्वजण आश्चयाविे एकिेकािंकिे बघायला लागले. 

 

हािर्ैरी आडण डिद्राजीता म्हणाली, "अरे र्ा! ही गोष्ट 

आम्हाला िाडहती िव्हती, ह ेतर छािच झाले!" 

सडुिल म्हणाला, "ह े डिझाइि करण्याची िाझी पण 

आधीपासिू इच्छा होतीच, पण िी आता थोिटयात रफ स्केच 

तमु्हाला बिर्िू दईेि. िग आपले कॉम्प्यटुर एटसपटव तो फायिल 

करतील आडण िग िीिी डप्रिंटरच्या िदतीिे आपण पोशाख डप्रिंट 

करू आडण आपल्या चौघािंिा आपापल्या शहरात लोक ओळखत 

असल्यािे आपल्याला चेहरा सिंपणूव झाकला जाईल असे िास्क 

बिर्ारे् लागतील. आपले चेहरे सिंपणूव बदलले पाडहजते. आपण 

चौघे सिंपणूव रे्गळे व्यक्ती र्ाटले पाडहजेत. असे की जण ू काही 

आपण प्लाडस्टक सजवरी केली आह.े आडण आपल्याला जास्त 

काळ ते घातले तरी त्रास होणार िाही. िला र्ाटते इथल्या सर्व 

टीिसाठी ह ेकरणे फारसे कठीण िाही. थोि्याच रे्ळात आपण 

आपले चेहरे साईज ्साठी 3D स्कॅि करूि घेऊ. तसेच कोणती 

उपलब्ध साधिे गॅजेट्स इन्स्टु्रिेंट्स आडण र्ाहिे आपल्याकिे 

आहते लर्कर डर्चार करूि ठेर्ा. र्ाहिािंसाठी इिंधि आपल्याकिे 
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जहाजािंर्रूि येत असते ह ेिला काल येथील टीिकिूि कळले. 

सर्व प्रकारचे इिंधि आपल्याकिे सध्या परेुसे उपलब्ध आह.े 

पोशाखासाठी स्केच बिर्ल्याििंतर आपल्याला इतर भरपरू काििं 

असणार आहते. तयारी करार्ी लागणार आह!े" 

 

सायली म्हणाली, "सडुिल! आपण आपले चेहरे बिर्तािा 

आपल्या आर्िीच्या कलाकारािंचे चेहरे डिटस करार्याचे का? 

िाहीतरी आपण कॉम्पटुर र्ापरूि 3D डिडटसिंग आडण डप्रिंडटिंग 

करणार आहोत. जसे िला िाधरुी दीडपका आडण डिकोल या 

अडभिेत्री आर्ितात. त्यािळेु जरा आपला कॉडन्फिन्स पण र्ाढेल 

िाही का? काय बोलतो?" 

सडुिल," र्ा यार सायली! ग्रटे कल्पिा आह.े िला तर बरु्ा 

सबुोध अिय आडण टॉि आर्ितात! आडण हो िला हटॅ आडण 

कोट असला पाडहजे बरिं का! िी सपुर पार्र असलेला डिटेडटटव्ह 

असलो तरी आह ेडिटेडटटव्हच िा!" 

सायली लाजली. डतिे ििात कल्पिा केली की िाझा सडुिल 

हटॅ कोटिध्ये डकती स्िाटव डदसेल आडण त्याच्या बाजलूा िी बिंदकू 

घेतलेली त्याची अडसस्टिंट!! 
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हािर्ैरी, "िला लक्ष्िीकािंत, गोडर्िंदा आडण अरिॉल्ि फ्लेर्र 

डप्लज!" 

डिद्राजीता हसायला लागली, "र्ा र्ा र्ा. टया बात! काय 

भारी कॉडम्बिेशि आह.े कसा डदसेल हा िर्ा चेहरा? कल्पिाच 

करर्त िाही! बरिं, िाझेकिूि सोिाली, आडलया आडण ज्यडुलया 

घ्या!" 

सर्वजण हसायला लागले आडण सर्ािंिा कल्पिा पसिंत पिली. 

तणार्पणूव र्ातार्रणात थोिे हलके िण आले. 

 

िॉटटर डशडशर म्हणाले, "तमु्ही चार जण आलात म्हणिू खपू 

छाि झाले, अन्यथा आम्ही कल्पिा करू शकत िाही हा सिंघषव 

कसा झाला असता? पण तमु्हाला चौघािंिा िला काहीतरी सािंगायच े

आह.े आपण शत्ररू्र यशस्र्ीपणे िात करूही परिंतु त्याििंतर 

आम्हाला आडण िॉटटरािंिा यार्र भरपरू डर्चार करार्ा लागणार 

आह े कारण डर्ज्ञािाचा दरुुपयोग होत आह े आडण डिसगावच े

िकुसाि आपण करत आहोत आडण त्याचाच गैरर्ापर करुि ते 

आपल्याला शह दऊे बघत आहते, िात करू बघत आहते. 

यार्रूि जगभर सिंदशे गेलाच आह.े पण आपण सर्व स्र्ागत टीििे 

सिंपणूव जगभर शटय होईल डतथे शटय होईल तसे आडण शटय होईल 
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तेव्हा याबद्दल जिजागतृी करायला हर्ी. डिसगव पशपुिी प्राणी 

यािंच्यार्र अडतक्रिण करूि आपल्याला जगायचे िाही, तो 

आपला उद्दशे िाही. सषृ्टी डििावत्याचा पण हा उद्दशे िाही. अन्यथा 

पढेु सगळी िािर्जात आपोआप िष्ट होईल, डिसगव ती िष्ट करेल, 

कोणत्या िा कोणत्या रूपाि.े तसे होण्याआधी या र्ायरस आडण 

त्यािंच्या र्ाईट टीििे आपल्याला सार्ध केले. िग ते चकुीच्या 

पद्धतीिे का होईिा! पण आता तरी सर्व िािर् जातीचे िोळे उघिल े

आहते!" 

 

सडुिल म्हणाला, "अगदी बरोबर आह ेिॉटटर तिुचे. तसेच त े

पाच िास्क घातलेले लोक, त्यािंची खरी िार्िं आडण त्यािंच्या  

टीििध्ये कोण कोण आहते, ते कुठूि आलेत ह ेसिजा एखाद्या 

डदर्शी शोधलेही तरी त्यािे काय साध्य होणार? त्यापिेा 

त्यािंच्यार्र ही पाळी कळाली ह ेशोधण्याची आज गरज आह!े" 

 

िॉटटर राधाकृष्णि म्हणाले, "अगदी बरोबर सडुिल! आता 

जास्त चचेत र्ेळ ि घालर्ता आपण सर्ािंिी कािाला लागार्े ह े

उत्ति!! आज जिेल तेर्ढिं जे काही प्लॅडििंग करता येईल त ेसर्वजण 

करा आडण रात्री िात्र परेुशी झोप सदु्धा घ्या. आपली या बेटार्रची 
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को-ऑडिविेशि टीि सतत शहरातील कायावलयािंशी सिंपकावत आह े

आडण ती आपल्याला अपिेट दते राहील!" 

सडुिल म्हणाला, "त्यािंिी आता शहरािंिध्ये शरीर पश ु पिी 

प्राणी यािंचे पण िेंद ूिािर्ाचा अशा डकती प्रजाती सोिल्या याचा 

आपल्याला काहीच अिंदाज िाही आडण ते ओळखण्याची काही 

खणू सदु्धा आपल्याकिे िाही. त्यािळेु ते खशु आहते. त्यािंिा र्ाटत े

की गपु्तररतीिे ह ेप्राणी त्यािंच्या टीििधील िाणसािंच्या िदतीिे त्या 

दोि िहत्त्र्ाच्या व्यक्तींिा पेशीसिहूात रूपािंतर करण्यात यशस्र्ी 

होतील. परिंत ुतमु्हा सर्ािंिा िला एक गोष्ट सािंगायची आह.े िला 

फक्त िािर्ािधलीच िकरात्िक उजाव लाल स्र्रूपात डदसते अस े

िाही तर प्राणी पश ु पिी िकारात्िक डर्चार करत असला तरी 

त्यातील डिगेडटव्ह एिजी लाल र्तुवळाच्या स्र्रूपात डदसते. 

त्यािळेु त्यािंिी पाठर्लेले िािर्ी िेंद ूअसलेले हे प्राणी तर िला 

सहज ओळखता यतेील. फक्त प्रश्न असा आह ेकी ते कुठे आहते, 

डततटया सगळ्या डठकाणी प्रत्यि डकिं र्ा दरूदृष्टीिे सदु्धा िला 

पटापट जाणे शटय होणार िाही. आडण त्या डव्हडिओिळेु आता 

लोक सगळीचकिे रे्गरे्गळ्या पश ुपिी कीटक यािंचे किे सिंशयािे 

बघ ूलागतील. डिरुपद्रर्ी प्राण्यािंिा पण घाबरू लागतील. कदाडचत 

त्यािंच्याडर्रुद्ध डहिंसा होण्याची शटयता िाकारता येत िाही. असे 

झाले की र्ाईट टीिला अजिू आििंद होईल. असे होऊ िये यासाठी 
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आपल्याला काहीतरी उपाय करार्ा लागेल, लोकािंिा टीव्ही डकिं र्ा 

इतर िाध्यिािंतिू डदलासा द्यार्ा लागेल. तरी आपण त्या िहत्त्र्ाच्या 

व्यक्तीकिे फोकस करू. RH आडण HR अिरािे सुरु होणारे 

अणशुास्त्रज्ञ आडण हृदयरोग तज्ञ पणुे िुिंबईत डकती आहते ते 

शोधायला लागा!" 

सायली म्हणाली, "कशाला शोधाशोध करता. िी सािंगत े

की!" 

सडुिल म्हणाला, "अरेच्चा! डर्सरलोच की रे आपण! हा 

चालता बोलता सायली-डपिीया आह ेिा आपल्याकिे!" 

सायली लाजली आडण दहा सेकिं द डर्चार करूि म्हणाली, 

"RH आडण HR असे िार् असलेले चारच जण आहते जे िॉटटर 

आडण अणशुास्त्रज्ञ आहते: 

रणर्धवि हस्तक, िुिंबई (अणशुास्त्रज्ञ) 

रजक हिपकर, िुिंबई (िॉटटर) 

हररत रागर्े, पणुे (िॉटटर) 

डहतेि राज, पणुे (अणशुास्त्रज्ञ)!" 

सडुिल म्हणाला, "ह े तर फारच छाि झाले सायली. 

डव्हिीओिसुार तर आपल्याला रजक हिपकर, िुिंबई (िॉटटर) 

आडण डहतेि राज, पणुे (अणशुास्त्रज्ञ) या दोि जणािंकिे फोकस 
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करूि त्यािंिा सिंरिण द्यायला हरे्! पण काय सािंगारे्, ती टीि 

उलटही करू शकते! म्हणिू त्यापेिा आपण चौघािंिाही सिंरिण 

दऊे!" 

 

सगळेजण या गोष्टीशी सहित झाले. 

 

सडुिल पढेु म्हणाला, "आडण आपल्याकिे जी दिंिगोलाकार 

र्स्त ूआह ेती आता आपल्या कािास येऊ शकते. फक्त त्यात िला 

दोि डदशेला दोि डिगेडटव्ह लाल र्तुवळ जाणर्ले होते म्हणजे त्यात 

िटकी एका बाजलूा "डबग कोलॅप्स डिगेडटव्ह कण" आडण दसुऱ्या 

बाजलूा "डबग कोलॅप्स डिगेडटव्ह व्हायरस" डलटर्ीि असारे् आडण 

पॉडझडटव्हबद्दल पण तसेच! आता र्ेळ आली की याचा योग्य 

उपयोग आपण करू!" 

 

आडण ते सर्वजण आपापल्या तयारीला लागले.  

^^^  
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29. प्रस्थानम ्

 

चौघािंचे 360 डिग्री अँगल िधिू चेहरे आडण सिंपणूव शरीराच े

कॉम्प्यटुरिे स्कॅि करण्यात आले. चौघािंिी सािंडगतलेल्या 

िाडहतीिसुार आडण गरजिेसुार सायलीच्या िदतीिे चौघािंच े

पोशाख डिझाईि तयार होऊि त्यािंचे 3D डप्रिंडटिंग पण झाले होते. 

चौघािंिा ते व्यर्डस्थत डफट बसले. प्रत्येकािे डदलेल्या आर्िीिसुार 

चौघािंचे डकिाि प्रत्येकी 20 िखुर्टे आडण पोशाख तयार होते. 

कारण एक िास्क एकदाच र्ापरता यणेार होता आडण पोशाख 

जोपयिंत खराब होत िाही तोपयिंत र्ापरता यणेार होता.  

 

सिंस्थेच्या प्रायव्हटे सॅटेलाईटद्वारे एकिेकािंशी सिंपकव  

साधण्यासाठी िोबाईलसारखे कम्यडुिकेशि गॅजेट्स िास्कच्या 

आतिध्ये डफट करता येईल असे बिर्ले होते. चोर्ीस तास ते 

गॅजेट्स चाल ूअसतील आडण केव्हाही त्याद्वारे एकिेकािंशी सिंपकव  

करता येईल अशी सोय होती. त्यािंची बॅटरी डिस्चाजव झाली तरीही 

चौघािंच्या शरीराच्या हालचालीिळेु त्याची बॅटरी चाजव होईल अशी 

इलेटट्रॉडिक व्यर्स्था त्या सर्ािंच्या पोशाखात होती. त्या 

कम्यडुिकेशि गॅजेट्सचा िोि बदलला तर िेहिीच्या 
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िोबाईलसारखे ते र्ापरता येत होते. ते चौघे जगातील कुणाच्याही 

िोबाईलर्र कॉल करू शकत होते पण त्यािंचा ििंबर इतरािंिा कधीही 

डदस ू शकणार िव्हता अशी सोय त्यात होती आडण लोकेशि 

डिटेल्स सॅटेलाईटद्वारे डिलीट केले जाण्याची व्यर्स्था होती 

त्यािळेु कुणालाही ते कुठूि बोलत आहते ह े कधीही सिज ू

शकणार िव्हते. त्यासाठी सायलीिे शटय डततके िोबाईल ििंबर 

िार्साडहत र्ाचले आडण कायिचे लिात ठेर्ल े आडण 

सगळ्यािंच्या िोबाईलर्र सेव्ह पण केले. अिेक जनु्या िव्या 

टेडलफोि डिरेटटरी र्ाचिू काढल्या. यािळेु डतच्यार्र ताण आला 

होता, पण दशेासाठी ह ेकरायलाच हर्े होते! 

 

सडुिलला ब्लॅक हटॅ कोट चष्िा असा अर्तार ठरला. 

सडुिलच्या उजव्या कािाच्या र्र रिंडगिीिे डदलेला आडण सायलीिे 

पटका बसर्लेला स्फडटक असल्यािे, स्पशव करण्यापरुता तो उघिा 

राहील अशी काळजी त्या िखुर्ट्यात घणे्यात आली होती. त्याची 

हटॅ ही िोटयाद्वारे िखुर्ट्याला जोिलेली होती. िखुर्टा काढला 

तरच हटॅ डिघ ूशकणार होती. त्या हटॅ िध्ये सडुिलिे एक बटिाद्वारे 

उघिू शकणारी एक झिप बसर्ली ज्यात त्यािे कािाच्या बऱ्याच 

गोष्टी ठेर्लेल्या होत्या. अिेक िोठ्या र्स्त ूआडण उपकरणे डझरको 

टेडटिकद्वारे छोट्या आकारात रूपािंतर करूि त्या हटॅखाली लपर्िू 
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ठेर्ण्याचे तिंत्र शोधण्यात शास्त्रज्ञ आडण तिंत्रज्ञ यािंिा सडुिलच्या 

िदतीिे डदर्सभरात यश डिळाले. फक्त सपुर िेचर बेटार्र 

सापिणाऱ्या एक काचेसारखा पारदशवक आडण रबरासारखा 

लर्डचक धातिूळेु (ज्याचे िार् डझरकोडियि होते) आडण फक्त 

डतथेच अडस्तत्र्ात असणाऱ्या डकिोटो र्ायलूा कॅटॅडलस्ट म्हणिू 

र्ापरल्यािे ह े शटय झाले. िॅिो टेटिॉलॉजीच्याही पढेु जाणारी 

आडण आधडुिक अशी ही डझरको-टेटिॉलॉजी होती. या सिंशोधिात 

सायलीचा फास्टर आडण कायि लिात ठेर्णारा िेंद ू कािास 

आला कारण डतिे पटापट सगळी र्ैज्ञाडिक िाडहती प्रोसेस केली 

तसेच िॉटटर असल्यािे बॉिीर्र या सगळ्यािंचे होऊ शकणारे 

सिंभाव्य पररणाि याबद्दल डतिे िाडहती डदली.  

 

सगळ्यािंचे एटस्ट्रा िखुर्टे पोशाख, इतर अिेक र्स्त,ू 

उपकरणे सकू्ष्ि स्र्रूपात सडुिलच्या हटॅिध्ये ठेर्ायचे ठरले. हरे् 

तेव्हा त्या र्स्त ूत्यािंच्या िळू स्र्रूपात आणता येणार होत्या. पण 

ह े करण्यासाठी त्या र्ायलूा द्रर् स्र्रूपात कॅटॅडलस्ट म्हणिू 

सडुिलच्या शरीरात इिंजेटशिद्वारे टोचण्यात आले होते. िग सडुिल 

हरे् तेव्हा तोंिािे फूक िारूि त्या र्स्तलूा सकू्ष्ि स्र्रूपात आडण 

िळू स्र्रूपात रूपािंतर करू शकेल. फक्त सडुिलचे शरीरच असे होत े
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ज्याला डझरको टेटिॉलॉजी सटू होत होती, िािर्त होती! त्यािळेु 

त्याची िालकी सडुिलकिेच होती.  

 

सायलीला अिंगाला डफट बसेल असा िजबतू व्हाइट कलरचा 

पोशाख ज्यार्र हसणाऱ्या िेंदचूे डचत्र होते. 

 

हािर्ैरीला त्याच्या आर्िीच्या लाल रिंगाचा बॉिी डफट असा 

पोशाख डिळाला ज्यार्र हािािंिी बिलेल्या कर्टीचे डचत्र होते 

कारण हािरै्रीिे डकतीही उिंचार्रूि उिी िारली डकिं र्ा कुठेही तो 

आपटला गेला तरीही त्याची हािे तटुत िसत तसेच त्याच्या 

त्र्चेला पण काहीही होत िसे. साधे खरचटत सदु्धा िव्हते.  

 

डिद्राजीताला डिळ्या रिंगाचा डफट पोशाख डिळाला ज्यार्र 

रातरणीच्या फुलाचे डचत्र होते. ती एक फायटर होती. सिोरचा ज्या 

पद्धतीिे लढेल तीच पद्धत िणाधावत ती आपोआप आत्िसात 

करूि सिोरच्याशी जास्त ताकदीिे लढू शकत होती. डर्शेषकरूि 

रात्रीच्या र्ेळेस डतला अिेकपट जास्त शक्ती प्राप्त होत होती.  
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िग स्र्ागतच्या आदशेािसुार िुिंबई पणु्यातील ऑडफसला 

कॉन्टॅटट करूि रणर्धवि, रजक, हररत आडण डहतेि या चौघािंच्या 

घरी चोर्ीस तास पोलीस पहारा लार्ला गेला आडण येणाऱ्या 

जाणाऱ्या प्रत्यकेाची चौकशी केली जात होती तसेच आजबूाजलूा 

असणाऱ्या प्रत्यके जीर् जिंत ूप्राणी कीटक पिी यािंचेर्र लि डदले 

जात होते. शहरभर पोलीस सतकव  झाले होते. तसे सार्धडगरी म्हणिू 

भारतातील सर्वच शहरािंतील िॉटटर, र्ैज्ञाडिक आडण डर्डर्ध 

किं पन्यािंचे प्रिखु ज्यािंिी किवचाऱ्यािंिा जॉबर्रूि काढले होते त्यािंिा 

काही सचूिा डदल्या गेल्या होत्या आडण थोि्या प्रिाणार्र 

त्यािंच्याही सिंरिणाथव पोलीस होतेच.  

 

आज पाच तारखेची रात्र होती. एकिेकािंपासिू हाकेच्या 

अिंतरार्र असलेल्या डतन्ही ट्रीहाऊसेसच्या छतार्र असलेल्या 

गोलाकार डखिकीतिू आकाशातील चिंद्र डिरखत सर्वजण पहुिले 

होते. डिद्राजीता स्र्तिःच्या ट्रीहाऊसच्या लाकिी छतार्र जाऊि 

कपाळार्र हात ठेऊि आकाशाकिे बघत पहुिली होती. रोज 

डतला रातराणीची फुले खायला लागायची. त्यातिूच डतला खास 

शक्ती डिळाली होती. रातरणीच्या फुलािंशी डतचा खास असा बिंध 

तयार झाला होता. डतच्याजर्ळ िेहिी रातराणीच्या फुलािंचा अकव  
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असायचा, तो ती प्यायची. कधी फुलिं डिळाली तर खाऊि 

घ्यायची. फ्लॉर्र डितीकिूि डतला ही शक्ती डिळाली होती.  

 

डतचा डप्रयकर सयूवडर्राट अिाथ होता. त्यािे केलेल्या एका 

चकुीिळेु तो डशिा भोगत होता. फ्लॉर्रडितीिेच त्याला एका 

सिफ्लॉर्रिध्ये रूपािंतर करूि जडििीत राहण्याची डशिा डदली 

होती. ते सयूवफूल रोज रिायचे. त्याला कुिं पण बािंधिू डिद्राजीतािे 

त्याची काळजी घेतली होती. सयूवडर्राटला फ्लॉर्रडितीतफे 

सयूवफुलाकिूि शक्ती डिळाली होती. आकाशात सयूव तळपत 

असेपयिंत त्याच्यात अफाट आडण अचाट शक्ती येत असे. पनु्हा 

त्याची भेट कधी होईल हे िाडहती िव्हते. पण डिद्राजीताि ेजर का 

डतच्या शक्तीचा र्ापर करूि खपू चािंगली काििं केली तर त्याची 

डशिा किी होणार होती आडण तो पनु्हा िळू सयूवडर्राट रुपात यऊे 

शकणार होता. आता पढेु चालिू आलेली ही चािंगली सिंधी होती. 

सयूवडर्राट भेटला तेव्हापासिू त्याला डशिा डिळाली तोपयिंत 

सगळा घटिाक्रि डतला आठर्त होता. त्याला डशिा डिळाली 

त्यात डतचीही चकू कारणीभतू ठरली होती... 

 

आणखी एक डदर्स डर्डर्ध प्रकारच्या तयारीत आडण 

डियोजिात गेला. सडुिलिे अिेक पयावयी प्लॅन्सचा डर्चार केला 

होता. डिशिला जाण्यापरू्ी एक िहत्र्ाची बैठक पार पिली.  



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

307 

 

 

शेर्टी सहा तारखेला सपुर िेचर बेटार्रूि िजबतू बािंधणीच े

काळ्या डिळ्या रिंगाचे पट्टे असलेले दोि भव्य हडेलकॉप्टसव रात्री 

अकरा र्ाजता उिाले ज्यार्र स्र्ागत सिंस्थेचा सायली आडण 

सडुिलिे डिळूि बिर्लेला लोगो होता. त्या लोगो िध्य ेएका गदव 

डिळ्या रिंगाच्या र्तुवळात स्र्ागत करणारे दोि पािंढऱ्या रिंगाचे हात 

होते जे उिणाऱ्या पक्ष्यासारखे भासत होते, ज्याच्या िोटयार्र 

डिटेडटटव्हची काळी हटॅ होती आडण त्या हातािंर्र डपर्ळ्या रिंगाच े

प्लस म्हणजे अडधक डचन्ह होते आडण गोलकारात इिंग्रजीतिू 

SWAGAT असे पािंढऱ्या रिंगात डलडहले होते.  

 

हडेलकॉप्टर उिाले त्यार्ेळेस कोणी आकाशात आसपास 

असते तर त्यािंिा अचािक सिदु्राच्या पाण्यािधिू दोि हडेलकॉप्टर 

डिघाले असे डदसले असते कारण सपुर िेचर बेट अदृश्य होते!! 

 

^^^  

  



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

308 

 

30. पुन्हा पुलार्िचा घात? 

 

पणुे: तारीख 7, सकाळी 7 र्ाजेच्या सिुारास 

पणु्यातील डर्श्रािंतर्ािी, लोहगािंर्, येरर्िा, डर्द्यािागर र्गैरे 

पररसरातील लोक सकाळी िॉडििंग र्ॉकला डिघाले होते, तेव्हा 

त्यािंिी आकाशात दोि भव्य आडण  रे्गळीच हडेलकॉप्टसव उित 

असतािंिा पाडहले. िेहिीच्या फायटर जेट डर्िािािंच्या आर्ाजाची 

सर्य असतािंिा हा आर्ाज जरा रे्गळाच र्ाटत होता. 

 

"ह ेकाय? आज लोहगािंर् डर्िाितळार्रूि सकाळी 8  ऐर्जी 

लोकािंच्या कािठळ्या बसर्ायला एकदि 7 र्ाजता जेट प्रॅडटटस 

सरुू केली की काय? 

"अरे, िीट बघ. ते फायटर प्लेि िाहीत. आतापयिंत ि 

पाडहलेले र्ेगळेच हडेलकॉप्टर डदसत आहते. त्यार्र डलडहलेल े

किं पिीचे िार् पण रे्गळेच डदसतेय, स्र्ागत!" 

"िला र्ाटते िागे तो व्हीडिओ िव्हता का आला टीव्हीर्र? 

ज्यात चार िखुर्टेधारी िाणसािंिी शास्त्रज्ञ िॉटटर का कोण ते त्यािंिा 

िारायची धिकी डदली आह ेती तारीख उद्याची आह!े" 
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"हो िा! आधीच आपल्या शहरात िाकाबिंदी आडण सरुिा 

र्ाढर्ली आह.े िला र्ाटते त्या व्हीडिओििंतर राष्ट्रीय आडण 

आिंतरराष्ट्रीय पातळीर्र काहीतरी हालचाल होतेय!" 

"यदु्ध तर िाही िा होणार? ते व्हीडिओ िधले पाच िास्कर्ाल े

आपल्या शेजारच्या दशेातील दहशतर्ादी असारे्त. त्या लोकािंच े

ह ेषियिंत्र असारे्! अिेक दशेािंतील बरीच स्िारके िाहीशी झालीत. 

ते लोक म्हणे िाणसािंिा एक डलडटर्ि खायला दऊेि डकिं र्ा शरीरात 

टाकूि छोट्या पेशीत रूपािंतर करतात!" 

"हो िा, अरे! आडण त्यात बदल करूि पनु्हा त्यातिू िेंद ू

िाणसाचा आडण शरीर प्राण्यािंचे असे सजीर् ते तयार करत आहते 

डकिं र्ा त्यातिू पनु्हा िाणसू तयार झाला तर तो त्या र्ाईट सिंस्थेच्या 

आजे्ञिसुार कायव करतो!" 

 

"हो. िी तर िाझ्या जर्ळचा पाळीर् कुत्रा एके डदर्शी 

सकाळी सकाळी अिंधारात झिे पलुार्र जाऊि सोिूि आलो. कोण 

जाणे तो प्राणी िसिू एखाद्या गुिंि िाणसाचा िेंद ूअसलेला कुत्रा 

असार्ा?" 
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पणु्यात डठकडठकाणी अशाच पद्धतीच्या चचाव व्हायला 

लागल्या होत्या. 

 

डर्डर्ध न्यजू चॅिेलर्र या दोि हडेलकॉप्टसवची तीच तीच दृश्यिं 

र्ारिंर्ार दाखर्ली गेली! जगभरातील अिेक न्यजू चॅिेल्स ह े

प्रिेपण लाईव्ह दाखर्ायला लागले. 

 

"काय सािंगशील अिघा, काय र्ाटते तलुा? त ूआता लोहगािंर् 

डर्िाितळाबाहरे उभी आहसे! काय एकिं दरीत डस्थती आह े

डतथली? कोणती हडेलकॉप्टसव आहते ती?" 

"डकशोर, इथे पत्रकारािंिा आतिध्ये जाऊ दते िाही आहते. पण 

डर्िाितळार्र असलेले लष्करी अडधकारी म्हणतात की त्या दोि 

अडतिहत्र्ाच्या व्यक्तींच्या सिंरिणाथव असलेल्या एका िोडहिेचा 

हा एक भाग असिू स्र्ागत या एका िव्या सिंस्थेच्या चार स्पेशल 

एजिंट्सिा घेऊि हे हडेलकॉप्टर आले आहते. त्यािंच्या सोबत इतर 

स्र्ागत-फायटसव आहते! चौघे एजिंट म्हणे सपुरडहरो आहते. त्या 

चार जणािंपैकी दोि जण पणु्यात आडण दोि िुिंबईत जाणार आहते. 

एकाचे िार् डिटेटटीव्ह डिगडेटव्ह असे कळाले असिू इतर डतघ े

एजिंट त्याचे साथीदार आहते, असे कळते!" 
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"म्हणजे अिघा? एका साध्या डिटेटटीव्हला एर्ढे िोठे काि 

डदले आह?े आडण आपल्याला चटक सपुरडहरो ची िदत घ्यार्ी 

लागते आह?े काय गिंित चालर्ली आह ेयािंिी? प्लडब्लकला र्ेिे 

सिजतात की काय हे? असे सपुरडहरो खऱ्या आयषु्यात असतात 

तरी का कुठे? " 

 

"हो िा डकशोर! िलाही काही कळेिासिं झालिंय, िी आणखी 

काही प्रश्न येथील अडधकाऱ्यािंिा डर्चारत!े" 

 

अिेक न्यजू चॅिेल्सचे प्रडतडिधी, कॅिेरािेि आडण त्यािंच्या 

व्हनॅ्स यािंची डतथे गदी झाली होती. 

 

तेर्ढ्यात डतथे आतिधिू डर्िाितळाबाहरे काळा कोट आडण 

हटॅ घातलेला िाणसू, त्याच्या बाजलूा आणखी एक जण आडण 

िागे दोि लेिीज होत्या. त्यािंिी डर्डशष्ट प्रकारचे पोशाख घातले होत े

असे न्यजू चॅिेल र्ाल्यािंिा जाणर्ले.  

 

अचािक डर्िाितळाबाहरे एक अडग्िशिि दलाची गािी 

आर्ाज करत आली.  
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अिघा डिटेडटटव्हला प्रश्न डर्चारू लागली. 

"तमु्हीच का ते डिटेटटीव्ह डिगेडटव्ह?" 

"होय िीच तो! कृपया जास्त प्रश्न डर्चारू िका, िला 

लर्करच त्या अडग्िशिि दलाच्या गािीच्या डशिीर्र चढायच े

आह!े" 

"काय? तमु्ही आग डर्झर्ायला आलेत? एर्ढ्या दरुूि 

हडेलकॉप्टरिधिू? कुठे लागली आह ेआग? आडण त्या दोि VIP 

चे काय होणार? काय चाललिंय काय?" 

"सध्या िला जास्त काही सािंगायला रे्ळ िाही. िी एर्ढिंच 

सािंग ू इडच्छतो की हा त्या िोडहिेचाच भाग आह.े आग र्गैरे 

लागलेली िाही. या गािीच्या डशिीर्र चढूि िी सिंपणूव पणुे शहर 

िजरेखाली घालणार आह.े गािी डदर्सभर पणु्यात डफरणार! िला 

आपोआप आधीच सिजतिं की शहरात कुठे काही गनु्हा होणार 

आह े का ते!  आडण त्या डव्हिीओत सािंडगतल्याप्रिाणे RH 

अिरािसुार चार जण आहते. दोि िॉटटर आडण दोि अण ुशास्त्रज्ञ! 

त्यापैकी दोि पणु्यात तर दोि िुिंबईत आहते. त्या चौघािंचेही सिंरिण 

आम्हाला करायचे आह!े त्यापैकी पणु्यातील दोघािंपैकी एक 

गणेशडखिंि रोिर्र राहतात तर दसुरे ििपा भर्िच्या िागे. त्यािंच े
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सिंरिण आम्ही दोघे करणार तर िुिंबईतील दोघजेण िररिि पॉई िंट 

पररसरात राहतात त्यािंचे रिण दोन्ही लेिीज एजिंट करतील!! " 

कॅिेराकिे बघत अिघा म्हणाली, "ह ेबघ डकशोर! एकिं दरीत 

असा प्रकार आह!े एकीकिे हे असे आह े आडण दसुरीकिे सर्व 

लोक आधीच घाबरलेत कारण आता कोणताही प्राणी, कीटक, 

पिी हा िाणसाचा िेंद ू असलेला स्िाटव आडण म्हणूि घातक 

असलेला अस ू शकतो. तसेच जगभरातील अिेक िहत्र्ाची 

डठकाणे गायब झालीत त्यािळेु लोकािंत घबराट आह!े " 

"खरिं आह ेअिघा! कदाडचत ही जगाच्या अिंताची सरुुर्ात तर 

िसेल? एकेक करूि सर्व िािर् छोट्या पेशीत डकिं र्ा त्यािंिा 

प्राण्यात रुपािंतर करूि तसेच िहत्र्ाची डठकाणे गायब होतील 

आडण पथृ्र्ीर्र काहीच उरणार िाही, कदाडचत फक्त प्राणी, कीटक, 

पिी हचे उरतील?" 

"िलाही तसेच र्ाटते आह े डकशोर! पण आता आपण ही 

चचाव िको करायला िाहीतर लोक आणखी घाबरतील!" 

"ठीक आह ेअिघा! बरिं त्यािंिा डर्चार की ते इतर डतघािंची िारे् 

काय आहते?" 

डिटेटटीव्ह डिगेडटव्ह आडण अजिू एक जण तोपयिंत 

अडग्िशिि दलाच्या गािीर्र चढला होता आडण दोि लेिीज एका 
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काळ्या डिळ्या भटकि कारिध्ये िागे बसल्या, पढेु दोि गािव 

आडण गािी िुिंबईच्या डदशेिे रर्ािा झाली. 

"डिटेटटीव्ह जी, तिुच्या इतर डतघा साथीदारािंची िारे् काय 

आहते? आडण अशा पद्धतीिे डशिीर्र चढूि तमु्ही काय डसद्ध 

करणार आहात?" 

डशिीर्र चढता चढता थािंबिू डिटेटटीव्ह म्हणाला, "हा िाझा 

साथीदार हािरै्री! त्या दोि जणी होत्या त्यािंची िारे् आहते 

डिद्राजीता आडण िेिरी िॉल! त्या िुिंबईला जात आहते. आडण 

डशिीर्र चढूि िी काहीही डसद्ध करणार िाही तर साध्य करणार 

आह!े आता आम्हाला आिचे काि करू द्या!" 

कॅिेराकिे बघत अिघा म्हणाली, "ह ेबघ डकशोर! एकिं दरीत 

असा िखूवपणा सरुु आह!े दशवकािंिा आम्ही सािंग ू इडच्छतो की 

डदर्सभर आम्ही आपणासिोर या डफरत्या डिटेटटीव्ह गािीचिं 

लाईव्ह प्रिेपण दाखर्णार आहोत!" 

 

डिटेटटीव्ह डिगेडटव्ह बराच उिंच डशिीर्र चढला होता, तो 

म्हणाला,  "प्लीज, आिच्या िागे येऊ िका. तिुच्या जीर्ाला 

धोका होऊ शकतो!" 
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अिघा म्हणाली,  "िाही आम्ही काळजी घेऊ. आम्ही तिुच्या 

िागे येणारच! आडण तमु्ही स्र्तिःला सपुरडहरो म्हणर्ता िग 

आिची रिा िाही करू शकत तमु्ही?" 

डिटेटटीव्ह म्हणाला, "तिुच्याशी िला जास्त र्ाद घालायचा 

िाही! तमु्हाला र्ाटेल ते करा! जशी तिुची िजी!" 

 

डर्िाितळार्रील अडधकारी आडण बिंदकूधारी फायटसव डतथिू 

डिघिू गेले आडण ििंतर दोन्ही हडेलकॉप्टसव लोहगािंर् 

डर्िाितळार्रच कव्हिव एररयात पाकव  करण्यात आले. 

 

िग अडग्िशिि दलाची गािी र्ेगािे शहराकिे डिघाली. 509 

चौक आडण डतथिू येरर्िा भागातिू ती सिंगिर्ािी पलुाकिे जाऊ 

लागली. न्यजू चॅिेल र्ाल्यािंच्या िागे िागे पोडलसािंची व्हिॅ पण यते 

होती. तोपयिंत डिद्राजीता आडण िेिरी िॉल ची गािी खिकी 

बाजार िागे िुिंबईच्या डदशेिे िागवस्थ झाली होती. 

 

अडग्िशिि दलाच्या गािीच्या डशिीर्र उिंच चढलेला आडण 

हातातल्या दडुबवणीतिू टेहळणी करणारा काळा कोट हटॅ घातलेला 

डिटेडटटव्ह त्यािंच्या िागे धार्णाऱ्या न्यजू चॅिेल्सच्या गाि्या असे 
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दृश्य पणुे शहरात सकाळी सकाळी डदसत होतिं. सगळयािंिा ह े

टीव्हीर्र लाईव्ह डदसत होते. 

 

सिंगिर्ािी पलुाच्या खाली तोंिार्र हातरुिाल बािंधलेला एक 

िाणसू उभा होता. त्याच्या एका हातात साखळी होती ज्याच्या 

दसुऱ्या टोकाला एक रागीटपणे गरुगरुणारी राििािंजर बािंधलेली 

होती. दसुऱ्या हातात िोबाईलर्र तो िाणसू बातम्या बघत होता. 

ती अडग्िशिि दलाची गािी सिंगिर्ािी पलुार्र येण्याची तो र्ाट 

बघत होता. न्यजू चॅिेलर्ाले आयतेच त्याला गािीचा ठार्डठकाणा 

सािंगत होते. त्याला कालपासिूच सचूिा डिळाल्या होत्या की 

आजचा डदर्स िहत्त्र्ाचा असणार आह.े त्यािळेु तो तयार होताच. 

त्या एररयातला र्ाईट टीिचा इिंचाजव तोच होता. अडग्िशिि गािी 

सिंगिर्ािी पलुार्र आली आडण त्या िाणसािे राििािंजराच्या 

पढुच्या दोि पायािंपैकी उजव्या पायात बिंदकू डदली आडण सािंडगतलिं, 

"तो डशिीर्र चढलेला िाणसू आह े िा, त्याला गोळी िार. 

लागलीच िेला पाडहजे तो. त्याच्या चेहऱ्यार्र िायरेटट गोळी 

िार!" 
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राि िािंजर गरुगरुत पलुार्र धार्त आलिं. त्याच्या पायातल्या 

डपस्तलूकिे कुणाचिं लि िव्हतिं. ते रे्गािे पळत जाऊि अडग्िशिि 

गािीकिे धार्त आलिं आडण त्यािे एक उिंच उिी िारली. त्यािे 

पढुचा उजर्ा पाय िाणसाच्या हातासारखा र्र करूि डपस्तलूचा 

डट्रगर दाबला. गोळी र्ाचर्ायच्या िादात डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह 

तोल जाऊि डशिीर्रूि खाली रस्त्यार्र पिला आडण बेशदु्ध 

झाला. पोलीस व्हिॅ िधील एका जणािे राि िािंजराच्या हातात 

बिंदकू पाडहल्यािे व्हिॅच्या टपार्र चढूि राि िािंजराला गोळी 

िारली. त्यात राि िािंजराचा ितृ्य ूझाला. प्लॅि चकुला पण किीत 

किी डिटेडटटव्ह डिगेडटव्हला बेशदु्ध करण्यात पडहल्याच डदर्शी 

यश आलिं या आििंदात त्या पलुाखाली असलेल्या िाणसािे 

काढता पाय घेतला आडण तो त्याच्या घरात गेला आडण पनु्हा न्यजू 

चॅिेल बघ ूलागला.  

 

जखिी डिटेडटटव्हला सिंचतेी हॉडस्पटलिध्ये िेण्यात येत होते. 

र्ाईट टीि आििंदात होती. त्यािंचा प्लॅि डर्फल करायला आलेल्या 

प्रिखु व्यक्तीलाच त्यािंिी पडहल्याच डदर्शी बेशदु्ध केले होते. 

कदाडचत तो िरेल सदु्धा! त्याच्या बरोबर असलेला तो हािरै्री? 

त्याला सिंपर्ायला हॉडस्पटलिध्ये जारे् लागेल! त्यासाठी प्लॅि 
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करायला पणु्यातील र्ाईट टीिच्या आणखी एका व्यक्तीला त्या 

राििािंजरर्ाल्या िाणसािे कॉल केला. 

 

या प्रकारािे हािरै्री सदु्धा हादरला कारण िोडहिेतील 

पडहल्याच प्रयत्िाला असे र्ाईट घिले. तोही हॉडस्पटलिध्ये इतर 

पोडलसािंसोबत डिटेडटटव्हची काळजी घ्यायला थािंबला. 

 

काही रे्ळािे पोडलसािंिी न्यजू चॅिेल र्ाल्यािंिा परत पाठर्ले. 

डिटेडटटव्हच्या प्रकृतीबद्दल त्यािंिा पोडलसािंकिूि रे्ळोरे्ळी 

सािंगण्यात येईल या आश्वासिाििंतर ते परत गेले. 

 

पण प्राणीडित्र सिंघटिािंिी यार्र आिेप िोंदर्ला. अिेक र्ाद, 

डर्र्ाद, चचाव, कुचचाव सरुू झाल्या. काही अडधकाऱ्यािंिा यासाठी 

धारेर्र धरण्यात आले.  

 

"ह ेबरोबर िाही. तमु्ही असे प्राण्यािंिा गोळी िाही िारू शकत. 

क्रौयव आह ेह!े" 
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"अहो पण, तमु्ही स्र्तिः लाईव्ह बडघतलिं की ते राििािंजर 

िािर्ी िेंद ू असलेला र्ाईट टीि चा र्ाईट प्रयोग होता. त्याला 

िसतिं िारलिं तर त्यािे स्र्ागत च्या एजिंट ला गोळी िारली असती!" 

"ह े बघिू सगळे लोक प्राण्यािंची कत्तल करायला िागपेढेु 

बघणार िाहीत!" 

"असे होणार िाही िॅिि. खात्री बाळगा. स्र्ागत टीि आडण 

लष्कर डर्िाकारण कोणत्या प्राण्यािंर्र हल्ला करणार िाहीत!" 

"पण िॅिि, काही प्राणी हे यािंडत्रक आहते तर काही िािर्ी 

िेंद ू असलेले कृडत्रि पद्धतीिे र्ाईट टीििे तयार केलेले प्राणी 

आहते!" 

"होय, आम्हाला िाहीत आह े पण म्हणिू खऱ्या डिष्पाप 

प्राण्यािंिा िारण्याचे लायसेन्स तमु्हाला डिळत िाही हे लिात 

ठेर्ा!" 

"िटकी िॅिि, आम्ही काळजी घेऊ!" 

"आम्हाला आश्वासि हर्े, लेखी आश्वासि!" 

"ठीक आह.े ए! लेटरहिे आण. आम्ही डलहूि दतेो. काही 

ठोस कारण सापिल्याडशर्ाय स्र्तिःहूि कुणीही कोणत्याच प्राणी, 

पिी, कीटक, जिंत ूर्गैरे यािंच्यार्र हल्ला करणार िाही! सिोरूि 
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त्यािंिी हल्ला केल्यास स्र्तिःच्या जीर्ाच्या बचार्ासाठी कृती 

करण्यास प्रत्येकजण स्र्तिंत्र आह!े " 

थोि्या रे्ळाििंतर- 

"ह ेघ्या िॅिि!" 

"ह ेसगळीकिे प्रसाररत करा. पत्रकार पररषद घेऊि जाहीर करा 

सगळीकिे!" 

^^^  
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31. तदसतां तसां नसतां 

 

जेव्हा प्रसारिाध्यिािंच्या प्रडतडिधींिी सरकारला प्रश्न डर्चारूि 

धारेर्र धरले तेव्हा भारत सरकार आडण डतन्ही लष्कर यािंच्या र्तीिे 

पिंतप्रधािािंिी दशेाच्या िारे् सकाळी एक सिंदशे जारी केला: 

 

"भारत सरकारच्या डियिंत्रणाखाली असलेल्या िव्या स्र्ागत 

सिंस्थेर्र डर्श्वास ठेर्ा. आपण या सिंकटार्र िटकी िात करू. कृपया 

एकच डर्ििंती जितेला आडण प्रसार िाध्यिािंिा आहे की त्यािंिी 

स्र्ागत च्या कायावत अिथळे येतील असे काही र्ाग ूिका! आपण 

त्या दोघा िहत्र्ाच्या व्यक्तींिा केर्ळ र्ाचर्ण्यातच यशस्र्ी होणार 

िाही तर िला डर्श्वास आह े की आपणच जगाचे िेततृ्र् करूि 

जगार्र घटुिळत असलेले ह ेसिंकट परतर्िू लार्!ू आडण जितेला 

डर्शेषतिः पणुे िुिंबई डजल्ह्यातील जितेला डर्ििंती आह ेकी येणारे 

दोि तीि डदर्स घराबाहरे पिू िका. अगदीच आर्श्यक असेल 

तरच घराबाहरे पिा!" 

 

आता सर्व प्रसारिाध्यिे िुिंबई पणु्यातील त्या चौघा VIP च्या 

घराच्या जर्ळपास तसिंच पणु्यातील सिंचतेी हॉडस्पटलजर्ळ कें डद्रत 
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झाले होते. िग डर्डर्ध चॅिेल्सिी रे्गरे्गळ्या चचाव सरुू केल्या. 

सरकारर्र टीका करणाऱ्या तसेच सरकारची प्रशिंसा करणाऱ्या 

डर्डर्ध हिेलाईन्स ऑिलाईि न्यजूपेपसविध्ये यायला लागल्या. 

“कोणतीही पररडस्थती हाताळण्यास सरकार सिि!” 

"आता सरकार सपुरडहरोसारख्या डदसणाऱ्या लोकािंर्र 

अर्लिंबिू राहणार काय?" 

"डतन्ही लष्कर किी पितात की काय, जेणेकरूि सरकारला 

अशा एका सिंस्थेर्र अर्लिंबिू राहते आह?े" 

"आता सरकार लष्कराची कािे पण आऊटसोसव करायला 

लागलिं आह"े 

"आजच्या या यगुात िाणसे आधीच डहिंसक झालीत, 

पैशािंसाठी खिू करत आहते आडण आता तर प्राणी सुद्धा त्यात 

सािील झालीत, जगाचा अिंत जर्ळ आला आह ेका? िाणसाि े

डर्ज्ञािाचा र्ापर चािंगल्या पेिा चकुीच्या गोष्टी करण्यासाठी 

केल्यािे ही आज जगार्र पाळी आली आहे!" 

 

जगभरातील डर्डर्ध दशेािंतील प्रसार िाध्यिे पण या घटिेकिे 

लि ठेऊि होती. भारतातिू त्यािंिा रे्ळोरे्ळी अपिेट दणे्यात येत 
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होते. अिेक दशेातील डर्डर्ध प्रसार िाध्यिािंचे प्रडतडिधी सदु्धा 

र्ातािंकि करत होते.  

 

सिंचेती हॉडस्पटलिध्ये: 

बेशदु्ध पिलेल्या डिटेडटटव्ह डिगेडटव्हला काहीच इजा 

झालेली िव्हती. खरे तर डिटेडटटव्हच्या र्ेशात तो हािर्ैरी होता. 

डकतीही उिंचार्रूि पिला तरीही त्याला काही होत िव्हते. 

डशिीर्रूि तो पिला तेव्हा त्यािे बेशदु्ध पिल्याचे िाटक केले होत े

आडण अडग्िशिि गािीत हािर्ैरीच्या र्ेशात एक साधा स्र्ागत-

फायटर होता. ििंतर तो साधा फायटर हॉडस्पटलिध्य े बेिर्र 

डिटेडटटव्ह म्हणिू लोळला.  

 

डिटेडटटव्हिे त्याला डतथेच राहू द्यायला सािंडगतले. िॉटटरािंिा 

डर्श्वासात घेऊि हािरै्रीिे सगळे सािंडगतले, तसेच ही गोष्ट गपु्त 

ठेर्ायला सािंडगतली. खात्रीसाठी िॉटटरािंचे फोिर्र लष्करी 

अडधकाऱ्यािंशी बोलणे करूि डदले. िॉटटरािंिा सचूिा दऊेि साध्या 

रे्शात हािरै्री ररिेिे पनु्हा लोहगार् डर्िाितळार्र गलेा. डतथे 

सडुिल आडण इतर काही स्र्ागत फायटसव आडण लष्करी अडधकारी 

ह ेएका केडबि िध्ये बसले होते. 
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सडुिलिे आधीच हा प्लॅि बिर्ला होता, कारण त्याला 

िाडहती होते की भारतात आल्याििंतर प्रसारिाध्यिे हात धऊुि िाग े

लागतील. त्यािंिा टाळणे कठीण होऊि बसेल. या िोडहिेबद्दल 

टीव्हीर्र सगळीकिे ते लाईव्ह दाखर्तील. ते लाइव्ह प्रिेपण 

दशु्िि बघतील आडण फायदा घेतील आडण त्यािसुार त्यािंचा प्लॅि 

बदलतील. त्यािळेु अचािक जगासिोर ही िोहीि सरुू झाल्याच े

खोटे दाखर्ायचे जेणकेरूि प्रसारिाध्यिे याचे लाइव्ह प्रिेपण 

करतील. आडण पणुे-िुिंबईतील र्ाईट टीिचे साथीदार सार्ध 

होतील आडण काहीतरी असे पाऊल उचलतील की ज्यािळेु पणु े

िुिंबई शहरात लपलेले र्ाईट टीि िेंबसव चा िाग काढता येईल 

आडण हहेी कळेल की त्या व्हीआयपी व्यक्तींर्र हल्ला करण्याचा 

प्लाि कसा आडण कुठे डशजतो आह.े  

 

म्हणजे थोिटयात त्या र्ाईट टीिच्या िेम्बसवला डबळाबाहरे 

काढण्यासाठी हा एक चकर्ा होता.  

 

आडण या लाईव्ह प्रिेपण चा फायदा आपण स्र्तिः घ्यायचा 

असे सडुिल िे ठरर्ले. पण ते इतटया लर्कर हल्ला करतील असे 

सडुिल ला र्ाटले िव्हते, पण त्यािळेु स्र्ागत चे काि सोपे झाले 

खरे पण एक िात्र िटकी झाले की र्ाईट िे पणु्या िुिंबईत डकती 

जागोजागी आपले िाणसिं तैिात करूि ठेर्ले होते याचा डर्चार 
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करर्त िव्हता. ही सगळी िाणसे बेरोजगार असार्ीत जी थोि्या 

पैशािंसाठी र्ाईट टीिला सािील झाली असार्ी. त्यािसुार जेव्हा 

डर्िाितळार्रच बसलेल्या सडुिलिे टीव्हीर्र सिंगिर्ािी डब्रज 

खालिू राि िािंजर पलुार्र उिी िारतािा पाडहले तवे्हाच त्याला 

पलुाखाली आणखी एक लाल र्तुवळ असलेला डठपका रे्गािे 

जातािंिा डदसला. तो डठपका म्हणजे राि िािंजर हणॅ्िल करणारा 

िाणसू होता. सडुिलिे बरोबर डदशा पकिूि दरूदृष्टीिे त्याचा 

पाठलाग सरुू केला. तो िाणसू बाईकिे एके डठकाणी जाऊ लागला 

त्याचा पाठलाग सडुिल दृष्टीिे करू लागला.  

 

जेएि रोिर्र येऊि तो बाईकर्ाला िाणसू ििंगला िडल्टप्लेटस 

किे र्ळला. डतथिू पलुाखालिू तो ििपा भर्ि जर्ळच्या एका 

पीएिटी स्टॉपकिे गेला. डतथे पलुार्र चढण्यासाठी असलेल्या 

पायऱ् यािंर्र एक िाणसू बसलेला होता. त्यािे तोंिाला रुिाल 

बािंधलेला होता. त्याच्या िोटयार्र प्रखर ज्र्लिंत लाल र्तुवळ 

सडुिलला डदसत होते.  

 

^^^  
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32. शक्ती प्रदशवन 

 

सडुिलच्या प्लॅि िसुार डिद्राजीता आडण िेिरी िॉल या दोघी 

जणी काही स्र्ागत फायटसव सोबत एका प्रर्ासी डर्िािािे लोहगािंर् 

डर्िाितळार्रूि िुिंबईला रर्ािा झाले होते. त्यािंिा सडुिलिे एक 

िहत्त्र्ाचें काि डदले होते.  

 

डर्िाितळार्रूि जी स्र्ागतची गािी िुिंबईसाठी रस्त्यािे 

डिघाली होती त्यात स्र्ागतच्या इतर दोि िेहिीच्या लेिीज फायटर 

होत्या. त्या दोघी जणी डिद्राजीता आडण िेिरी िॉल िव्हत्या. 

त्यािंच्यासोबत दोि आणखी स्र्ागत फायटसव होते जे गािव च्या 

र्ेशात होते. डफिेल फायटर 1, 2  (FF1, FF2) आडण िेल फायटर 

1, 2 (MF1, MF2). दोन्ही डफिेल फायटरिी डिद्राजीता आडण 

िेिरी िॉलचा रे्ष घेतला होता. 

 

एक िजबतू बािंधणीची बाईक खिकी पासिू त्या चौघािंच्या 

िजबतू काळ्या डिळ्या रिंगाचे पट्टे असलेल्या कारचा सिंशय येणार 

िाही अशा प्रकारे अिंतर ठेऊि पाठलाग करू लागली. बाईकर्र 

िास्क घातलेले दोि जण बसले होते, दोघािंिी िास्क सारख े
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र्ाटणारे हले्िेट घातले होते ज्यातिू त्यािंचे फक्त िोळे डदसत होते 

आडण सिंपणूव शरीरार्र िजबतू काळा कोट घातला होता. िाग े

बसलेल्या िाणसाच्या हातात एक उपकरण होते ज्यात डर्डर्ध 

लाईट्स ऑि ऑफ होत होते. त्याला एक जॉय डस्टक होती जी 

360 डिग्री अँगलिे डफरू शकत होती तसेच चार डदशािंची चार 

बटणे होती आडण एक िोठे लाल बटि होते. ते उपकरण त्या 

िाणसािे त्याच्या कोटाच्या आतिध्ये लपर्ले होते जेणेकरूि त े

कुणाच्या िजरेस पिू िये. 

 

कार दृष्टीच्या टप्प्यात आल्यार्र बाईकर्रच्या िागच्या 

िाणसािे एक बटि दाबले आडण बाईकच्या खालच्या बाजचू े

काही कप्पे दोन्ही बाजूिंिी उघिले आडण िाव्या उजव्या बाजिेू 

एकेक यािंडत्रक कुत्रा बाहरे पिला. दोन्ही कुते्र बाईकच्या डदशेिे पढेु 

र्ेगािे धार्ायला लागले.  

 

त्यािंच्यार्र खऱ्या कुत्र्यािंसारखे आर्रण असल्यािे ते खरे 

कुते्रच र्ाटत होते. त्यािंच्या हालचाली िीट बारकाईििं बडघतल्या 

तरच सिज ूशकत होते की ते यािंडत्रक कुते्र आहते. ते कुते्र रे्गािे 

कारचा पाठलाग करायला लागले. आता त्यािंच्याशी स्पधाव 
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करायला डचत्ता असता तरीही त्याला या दोघािंिी िाग े टाकले 

असते. 

 

िागच्या व्हीडिओ कॅिेऱ्यातिू चौघािंिा डदसले की दोि कुते्र 

अिािर्ीय (की अप्राणीय?) र्ेगािे त्यािंचा पाठलाग करत आहते 

तेव्हा -  

MF1: "िला र्ाटते ह े कुते्र खरे िाहीत. एक तर ते यािंडत्रक 

असारे् िाहीतर िािर्ी िेंद ूअसलेले पिुडिवडिवत प्राणी असारे्त.  

MF2: "िला पण त्यािंच्या रे्गािळेु त्यािंच्यार्र सिंशय यतेोय 

की ते खरे िाहीत! िाहीतरी कोणत्या िा कोणत्या प्रकारचा हल्ला 

आपल्यार्र होणार ह ेआपण गहृीत धरले होतेच! आडण खरिं सािंग ू

का? आम्ही दोघे िळूचे पणु्यातलेच. लहािपणी याच रस्त्यार्र िी 

स्कुटरिे जायचो तेव्हा खऱ्या कुत्र्यािंचा घोळका रे्गािे िाग े

पाळायचा तवे्हा भीतीिे अशी गाळण उिायची की काय सािंग?ू" 

 

दोन्ही FF पैकी FF2 (िेिरी िॉलची िुडप्लकेट) कार चालर्त 

होती आडण FF1 (डिद्राजीताची िुडप्लकेट) पढेु डतच्या बाजलूा 

बसली होती. FF1 म्हणाली, "आम्ही दोघीजणी िुिंबईच्या! आडण 

एकिेकािंच्या िैडत्रणी! तमु्हा दोघा MF सोबत प्रथिच आम्हाला 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

329 

 

काि करायला डिळतिंय ह ेआिचिं भाग्य. तिुचिं दोघािंचिं िार् खपू 

ऐकलिंय, त्या िािािे आम्ही ज्यडुिअर आहोत पण स्र्ागत िध्य े

जॉईि होण्याआधी िुिंबईत आम्हीसदु्धा पाडलस कॅम्पिध्ये खपू 

काळ टे्रडििंग घेतलिंय. त्यािळेु आता तमु्हा दोघािंिा आम्ही चािंगली 

साथ दऊे! आडण बाय द र्े, आम्ही लहािपणी असल्या कुत्र्यािंिा 

काय करायचो िाडहतीये? स्कुटरचा र्ेग किी करूि एक पाय 

जडििीर्र टेकर्त राहायचो आडण दसुऱ्या पायािंच्या सॅ िंिलची 

जोरदार लाथ कुत्र्यािंिा िारायचो, िग ते भेलकािंित भेलकािंित र्ईु 

र्ईु कुई कुई ओरित रस्त्याच्या किेला जाऊि आदळायचिं. 

सॉडलि िजा यायची!" 

 

FF2, "हो िा. असे िाही केले तर आपलीच स्कुटर सटकूि 

आपण रस्त्यार्र पिूि अपघात होण्याची आडण जीर्ार्र 

बेतण्याची शटयता असते!" 

 

ते कुते्र प्रचिंि रे्गािे पाठलाग करतच होते. 

MF1, "कुत्र्यािंिा गती आडण िखूािंिा प्रगती सहि होत िाही 

असे िी कुठेतरी ऐकले होत.े आजपयिंत भटटया कुत्र्यािंिी अिेक 

लहाि िलुािंिा जखिी केले आह!े" 
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MF2, "िहापाडलकेिे ठोस पार्ले उचलली पाडहजते 

यािंच्यासाठी िाहीतर..." 

FF1, "िहापाडलकेचिं सोि रे, या दोि कुत्र्याचिं आपण काय 

करायचिं ते ठरर्ा आधी िाहीतर..." 

 

एर्ढ्यात कारचा र्रच्या बाजलूा हातोिा आपटल्यासारखा 

आर्ाज आला. डतघािंिी दचकूि र्र पाडहले. दोि पैकी एक यािंडत्रक 

कुत्रा उिी िारूि गािीच्या र्र चढला होता आडण गरुगरु करत 

आपल्या तीक्ष्ण दातािंिी गािीला छतार्रूि डछद्र पिण्याचा प्रयत्ि 

करत होता. 

 

FF2 िे गािी उजर्ीकिे िार्ीकिे र्ळर्िू गािीला हलेकारे् 

दणे्याचा प्रयत्ि केला जेणेकरूि तो कुत्रा गािीर्रूि खाली पिेल 

परिंत ु तसे झाले िाही कारण त्या कुत्र्याची चारही पाय गािीला 

चुिंबकासारखे डचटकले होत े पण कारच्या िागिोिी हालचालीिे 

टॅ्रडफकला अिथळा यऊेि दोि ररिार्ाले त्या कार र्र जाि डचिले. 

त्यािंिी कार र्र चाललेला एकिं दरीत प्रकार पाहूि टॅ्रडफक पोडलसािंिा 

फोि केला. 
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FF2 िे डर्िाितळार्र डिटेटटीर् डिगेडटव्हला फोि केला 

आडण म्हणाली, "सडुिल, इकिे आिच्यार्र यािंडत्रक कुत्र्यािंचा 

हल्ला झालाय. न्यजू चैिल र्ाल्यािंिा ब्रेडकिं ग न्यजूची गरज आह.े 

पाठर्ा त्यािंिा. जगाला डदस ूद्या. र्ाईट टीिला र्ाटत राहील की 

त्यािंिी स्र्ागतच्या चार एजिंटपैकी आणखी दोघािंर्र हल्ला केला 

आह.े न्यजू चॅिलर्ालेसदु्धा हचे सगळीकिे दाखर्त राहतील. 

तेर्ढेच तमु्हा चौघािंिा तिुचे काि गपु्तपणे करायला उसिंत डिळेल! 

तसेच तझुे डतकिचे काि झाले असेल तर इकिे आम्हाला 

टॅ्रडफकिध्ये शोधिू द े िेिके या कुत्र्यािंिा ऑपरेट करणारे कोण 

आहते ते?" 

 

"सडुिलची दृष्टी इतर एका पाठलागात डबझी आह.े तोपयिंत 

तमु्ही िॅिेज करा! बाकीचिं न्यजू चॅिेलचिं काि िी करतो", असे 

म्हणिू हािरै्रीिे डर्िाितळार्रील अडधकाऱ्यािंिा सािंगिू न्यजू 

चैिल र्ाल्यािंिा आडण पोडलसािंिा फोि करायला सािंडगतले. 

सडुिलचा फोि हािरै्रीिे घेतला होता कारण सडुिलची दृष्टी डबझी 

होती. 
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यािंडत्रक कुत्र्यािे गािीचे टणक छत तीक्ष्ण दातािंिी फोिले 

आडण तो त्याचा चेहरा आत िध्ये घालिू गरुगरुू लागला. त्याचा 

जबिा MF1 िे दोन्ही हातािी धरला. चौघािंिी सिंरिक पोषाख 

घातलेले होते तसेच हातिोज ेघातले होते. 

 

आसपासची ट्राडफक थािंबर्ण्याचा प्रयत्ि ट्राडफक पोडलस 

करत होते परिंत ु तेर्ढे सोपे िव्हते. शहर पोलीस अजिू डतथे 

पोहोचणे बाकी होते परिंत ुसिंचेती हॉडस्पटलिधिू परत डिघालेल्या 

न्यजू चॅिल्सच्या व्हनॅ्स आता डतथे पोचल्या आडण लाईव्ह शडूटिंग 

करू लागल्या.  

 

"अिघा, काय सािंगशील? काय पररडस्थती आह ेडतथे?" 

"बघ िा डकशोर! स्र्ागत टीििे या िोडहिेसाठी पाठर्लले्या 

चार जणािंपैकी थोि्या रे्ळापरू्ी त्यािंचा प्रिखु डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह 

जखिी झाला तो सध्या हॉडस्पटलिध्ये आहे, आडण त्यापैकी दोि 

लेिीज ज्या िुिंबई चालल्या होत्या आता त्यािंच्यार्र हल्ला झाला 

आह!े एक आह ेडिद्राजीता आडण दसुरी िेिरी िॉल." 

"अिघा, कॅिेरािि आडण त ूथोिी दरू राहूि शडूटिंग कर!" 
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"डक डक डकशोर का का काळजी करू िकोस. आम्ही का का 

काही अिंतर राखिू िग श ू श ू शडूटिंग करत आहोत!", अिघा 

घाबरली होती. 

"सध्या काय डदसते तलुा अिघा डतथे?" 

"डकशोर एक भव्य कु कु कुत्रा त्या कारच्या टपार्र चढला 

आह ेआज त्यािे गािीचे छत फ फ फोिले आह ेआडण आपला 

जबिा िध्ये घा घा घातला आह!े तो कुत्रा िटकीच साधा कुत्रा 

िाही यािंडत्रक कुत्रा असार्ा! त्याच्या अिंगातिू ठी ठी ठी .... डठणग्या 

उित आहते." 

"ह ेबघतािंिा तझु्या ििात काय भ भ भार्िा आह ेअिघा?", 

डतची बघिू त्याचीही त त फ फ होऊ लागली. 

"डक की ... डकशोर! िला आता एकच र्ाटते आह ेकी अशा 

का का कािािंसाठी त ूडफल्िर्र येत चल आडण िी डतथे स्टुडिओत 

ब ब बसिू बातिी दते जाईि आडण तझु्याकिूि लाईव्ह अपिेट घेत 

जईि! ह ेअसलिं भ भ भयिंकर झेपत िाही िला आता!" 

डकशोरची बोबिी र्ळलेलीच राडहली. तो म्हणाला," ठ ठ  

ठीक आह े अिघा, प प पुढच्या रे्ळेस िी ज ज जाईि िटकी! 

िील!" 
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MF1 िे कारच्या छतार्रील डछद्रातिू तो जबिा र्र ढकलला 

कारण तो कुत्रा आतिध्ये ओढला जात िव्हता. सिंपणूव ताकदीिे तो 

जबिा र्र ढकलिू िग त्यातिू MF1 कारच्या छतार्र आला 

आडण त्या पाठोपाठ FF2 (डिद्राजीताची िुडप्लकेट) छतार्र 

चढली. ती कार िेहिीच्या कार पेिा भव्य आडण लािंब होती. डतिे 

जर्ळ असलेले दोि लोखिंिी हातिोजे MF1 ला डदले आडण दोि 

स्र्तिः घातले.  आता डिद्राजीता पणूव ताकदीिे त्या कुत्र्याशी लढू 

लागली. त्याच्यातिू अधिू िधिू डठणग्या डिघत होत्या आडण 

त्याची िकली त्र्चा काही भागािंत फाटूि गळूि पित होती. त्या 

कुत्र्यािे MF1 ला आडलिंगि डदल्यासारखा डर्ळखा घातला. MF1 

भािंबार्ला आडण त्याचा तोल जाऊि तो कारर्रूि रस्त्यार्र पिता 

पिता र्ाचला. तोपयिंत दसुरा कुत्रा रे्गािे कारच्या पढेु आला 

आडण सिोरच्या काचेर्र त्यािे धिक िारली आडण काच 

फोिण्याचा प्रयत्ि करू लागला जेणकेरुि FF1 ला पढुचे डदस ूिये.  

 

पोलीस िेि धरूि दोन्ही कुत्र्यार्र स्टेिगििे गोळी िारण्याचा 

प्रयत्ि करत होते पण र्ेगािे हालचाल होत असल्यािे आडण इतर 

िागररक डकिं र्ा चौघे स्र्ागत टीि िेंबसव ला इजा होऊ िये याची 

खबरदारी घ्यार्ी लागत होती त्यािळेु ते अजिू गोळी िारू शकले 

िव्हते. तसेच रस्त्यार्रच्या ट्राडफक िध्ये िेिकिं  कोण आडण 
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कोणत्या र्ाहिातिू यािंडत्रक कुत्र्यािंिा ऑपरेट करतिंय ह ेओळखणिं 

अशटय होतिं. कारच्या िागिू येणारी सर्व ट्राडफक रोखली तर? तर 

िग कुत्र्याशी ररिोटचा सिंपकव  तटेुल पण िेिके ररिोट ऑपरेट 

करणारे लोक कसे शोधणार? ट्राडफक थािंबर्ल्यार्र ते उलट्या 

िागाविे डिघिू गेले तर? डकिं र्ा त्यािंिी ररिोट कुठे फेकूि डदले आडण 

िष्ट केले तर? तर ते पकिले जाणार िाहीत. आडण अशा प्रत्यके 

हल्ल्याच्या रे्ळेस ट्राडफक अिर्त बसले तर गोंधळ होईल.  

 

डर्िाितळार्र सडुिल त्या िाणसाचा पाठलाग करत होता 

तोपयिंत डटव्हीर्रचे यािंडत्रक कुत्र्यािंचे लाईव्ह प्रिेपण बघिू हािरै्री 

डर्चार करत होता, "जर पररडस्थती त्या चौघािंच्या डियिंत्रणात िाही 

आली त्या िला बचार्ासाठी जार्े लागेल!" 

 

FF1 कार चालर्तािंिा काचेतिू सिोरचे ि डदसल्यािे 

सरुुर्ातीला भािंबार्ली पण डतिे पढुचा एक इिजवन्सी कॅिेरा ऑि 

केला आडण त्यातिू ती पढेु बघिू कार चालर् ूलागली. तेर्ढ्यात 

त्यािे गािीचे र्ायपर पढुच्या पायािंिी तोिूि टाकले. कार रे्गािे 

धार्तच होती. FF2 िे आपला हात सिंपणूव ताकदीिे MF1 ला 

डर्ळखा घातलेल्या कुत्र्याच्या जबि्याच्याआत घातला आडण 
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त्याच्या आतिध्ये असलेल्या र्ायरी आडण इलेटट्रॉडिक सािाि 

ओढूि बाहरे काढले. त्यािळेु त्याची पकि डढली झाली आडण डतिे 

त्या कुत्र्याचे चारही पाय आपल्या एकाच हातात धरले आडण 

शेपटी दसुऱ्या हातात धरली. दरम्याि MF1 िे काचेर्रचा कुत्रा 

काच फोिण्याच्या बेतात असतािंिा, त्या आधीच पणूव ताकदीिे र्र 

ओढला.  

 

दरम्याि सडुिलिे त्या िाणसाचा दृष्टीिे पाठलाग थािंबर्ला 

आडण दृष्टी या घटिेकिे र्ळर्ली. त्याला थोि्याच रे्ळात गदीत 

बाईकर्रचे कुते्र ऑपरेट करणारे दोघजेण डदसले कारण त्यािंच्या 

िोटयार्र प्रखर ज्र्ालाचे लाल र्तुवळ होते. ििंतर दृष्टी कोटाच्या 

आतिध्ये िेऊि त्याला ते ररिोट डदसले. ह े हािरै्रीला सािंगिू 

सडुिल पनु्हा त्या ििपा जर्ळच्या िाणसाचा पाठलाग करू 

लागला. हािर्ैरीिे कॉल करूि त्या बाईकचे र्णवि FF1 ला 

सािंडगतले. FF1 िे हा डिरोप गािीच्या छताला पिलेल्या डछद्रातिू 

िोठ्या आर्ाजात छतार्रच्या दोघािंिा सािंडगतला. हािरै्रीिे हाच 

डिरोप पोडलसािंिा कॉल करूि पण सािंडगतला. कारच्या छतार्रील 

दोघािंिी दोन्ही कुत्र्यािंिा शेपटी धरूि गोल डफरर्ले आडण सरळ 

गदीतील त्या बाईकर्र जोरािे डभरकार्ले. बाईकर्र ते दोन्ही कुते्र 

एकापाठोपाठ आदळले आडण बाईकचा तोल जाऊि दोघजेण 
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खाली पिले. इतर र्ाहिे बाजलूा होऊि थािंबली. कुते्र बाईकर्र 

आदळूि बाईकचा प्रचिंि स्फोट झाला. रस्त्यार्र खराब होऊि 

पिलेले ररिोटकिे बघत जखिी अर्स्थेत भािंबार्लेले ते दोघे उठूि 

पळू लागले कारण त्यािंिा ह े कळत िव्हतिं की त्यािंचा पत्ता 

गािीर्रील दोघािंिा लागला कसा?  

 

जर्ळच िुिंबईला जाणारा रेल्रे् टॅ्रक होता, एक टे्रि िुिंबईच्या 

डदशेिे डिघाली होती, र्ेगािे पळत पळत ते दोघे त्या टे्रि ला जाऊि 

लटकले. पोडलसािंिी त्यािंची व्हिॅ बाजचू्या रोििे त्या टे्रिला सिािंतर 

चालर्ायला सरुुर्ात केली. त्यािंच्या िागोिाग चौघ े स्र्ागत 

फायटसवची गािी जाऊ लागली. गािीच्या छतार्र FF2 अजिूही 

उभी होती. जिलिं तर त्या टे्रिच्या िब्याला लटकलेल्या दोघािंच्या 

अिंगार्र उिी िारूि त्यािंिा खाली जडििीर्र पिता यईल का या 

शटयतेचा ती डर्चार करत होती. 

^^^  
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33. चकर्ा 

 

थोि्यारे्ळापरू्ी लोहगािंर् डर्िाितळार्र- 

सडुिलिे दृष्टीिे त्या पणुे ििपा भर्ि जर्ळच्या पलुाच्या 

पायऱ्यािंर्र बसलेल्या त्या दोघािंचा ििंतर पाठलाग सरुू केला होता. 

त्यापैकी आधी जो पलुार्र बसला होता त्याच्याजर्ळ एक िोठे 

पोते होते. ते दोघ ेबाईक र्र िधिाशी पालि केन्द्रात गलेे. डतथ े

त्यािंिी एका िाणसाशी काहीतरी सिंभाषण केले. ते पोते त्याला डदले. 

त्याििंतर ते दोघे जण डहतेि राज या अण ुशास्त्रज्ञािंच्या घराकिे जाऊ 

लागले. राििािंजर कुणी पलुार्र सोिलिं ह ेसडुिल व्यडतररक्त प्रत्यि 

िोळ्यािंिी कोणी बडघतले िव्हते. त्यािळेु त्या दोघािंर्र सिंशय 

घेण्याचा प्रश्नच िव्हता. त्यािळेु कुणीही त्यािंच्या िागार्र िव्हते. 

आडण सडुिलला हचे हरे् होते कारण तरच तो त्यािंचा पाठलाग 

दृष्टीिे करू शकणार होता.  

 

डर्शेष म्हणजे डहतेि राज यािंच्या घरी डसटयरुरटीिे त्या दोघािंिा 

बाहरे अिर्ले. पण डहतेि स्र्तिः बाहरे येऊि त्या दोघािंिा आत येऊ 

द्या अशी डर्ििंती करू लागले. थोिेफार प्रश्न डर्चारूि त्या दोघािंिा 

डसटयरुरटी आडण पोलीस यािंिी आत िध्ये जाऊ डदले.  

त्याििंतर ते दोघे डहतेि यािंिा भेटले. त्या दोघात एका बिंद रूि 

िध्ये सिंभाषण झाले. त्यािंच्यात जे सिंभाषण झाले त्याबद्दल डहतेि 
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यािंच्या फॅडिलीला सदु्धा काहीच िाडहती िव्हते. त्याििंतर ते दोघ े

जण बाहरे आले आडण बाईकर्र बसिू शहराच्या डदशेिे डिघिू 

गेले. त्याििंतर डहतेि यािंिी हॉटलाइि र्रूि कुणालातरी फोि 

लार्ला. त्याििंतर ते बराच रे्ळ कुणाशीतरी बोलत होते. त्या 

सिंभाषणाच्या आधारे िग सडुिलिे त्याची दृष्टी रे्गािे अिेक 

डकलोिीटर दरू असलेल्या एका डठकाणी िेली आडण डतथे त्याला 

काहीतरी डदसले आडण त्याला स्र्तिःच्या दृष्टीर्र डर्श्वास बसला 

िाही. त्यािे थोि्या रे्ळापरू्ी जे ऐकले होते त्याची पषु्टी करणारे 

दृश्य तो आता सिोर बघत होता. िग त्या डठकाणी आतिध्ये दृष्टी 

िेऊि सडुिलिे काहीतरी पाडहले, डतथले सिंभाषण आडण हालचाल 

पाडहली... 

हा पाठलागाचा आडण त्याििंतरचा सगळा प्रसिंग 

डर्िाितळार्र बसिू िोळ्यािंिी बघता बघता सडुिलच्या 

चेहऱ्यार्रचे भार् खपूच बदल ू लागले, आश्चयाविे आ र्ास ू

लागला, चेहऱ्यार्र घाि डदस ूलागला. असे काहीतरी ऐकायला 

बघायला डिळेल असा त्यािे डर्चार केला िव्हता. थोिा सिंशय 

त्याला होताच परिंत ुआता तो सिंशय पटका होत चालला होता. परू्ी 

प्लॅि करतािा हा िदु्दा सदु्धा त्यािे डर्चारात घेतला होता. परिंत ुअसे 

खरेच घिेल असे त्याला र्ाटले िव्हते.  सडुिलिे दृष्टी हळूहळू परत 

स्र्तिःजर्ळ आणली. त्याला थकर्ा जाणर्त होता. थोि्या रे्ळ 
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त्यािे िोळे बिंद ठेर्ले आडण उघिले. त्याििंतर चेहऱ्यार्रचा घाि 

पसुला आडण पाणी प्याला. िग हािरै्रीला तो बाजलूा एका 

कॉररिॉरिध्ये घेऊि गेला आडण चालत चालत त्याच्याशी बोल ू

लागला. 
 

"काय झालिं सडुिल?", हािर्रैी म्हणजे डर्शाल म्हणाला. 

"अरे, डर्शाल काय सािंग?ू या सगळ्या खेळात डहतेि आडण 

िुिंबईतील िॉटटर रजक पण सािील आहते!" 

"काय? आडण ते दोघे स्र्तिःलाच डकिं र्ा आपल्याच िेत्रातील 

लोकािंिा म्हणजे रणर्धवि आडण हररत यािंिा िारण्याचा प्लॅि का 

बिर्तील?" 

"तो प्लॅि िाही डर्शाल. या चौघािंपौकी दोघािंिा उद्या परर्ा 

पेशी सिहूात रुपािंतर करण्याचा जो प्लॅि आह ेतो आपल्याला िखूव 

बिर्ण्यासाठी त्यािंिी केला आह.े िुळात तसा प्लॅिच िाही आह!े 

र्ाईट टीि त्या कुणाला िारणार िाहीच आहते! त्यािंचा खरा प्लॅि 

तर र्ेगळाच आह!े" 

"खरा प्लॅि? कोणता?" 

"आपल्याला र्ाटतिं की खोटे सपुरडहरो त्यािंच्या सिोर आणिू 

आपण त्यािंिा चकर्लिं! पण खरिं तर त्यािंिी आपल्याला खपू िोठा 

चकर्ा डदला आह!े त्यािंिा र्ाटलिं होतिं डसके्रट अलाईि फोसेस 
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सिंपली पण स्र्ागत िार्ाची िर्ी सिंस्था अचािक सिोर आल्यािे 

त्यािंिी आपल्यार्र हल्ले सरुू केले आडण त्यािंच्या प्लॅिची तारीख 

बदलली आह!े" 

"कोणता चकर्ा? कसा प्लॅि?" 

"आज दपुारी एक अदु्भत घटिा घिणार आह े डजला 

आपल्याला कोणत्याही परडस्थतीत घिू द्यायचिं िाही आह े

िाहीतर..." 

"काय घिणार आह ेदपुारी?" 

"अल्ट्रा ग्रेव्हीटी बस्टव एिजी फोसव साहायािे त्यािंिी त्यािंच्या 

जर्ळ जिलेला सगळा पेशी सिहू, ऊजाव रुपी र्स्तिुाि हे आधीच 

र्र अर्काशात पाठर्ले आह.े आडण आज दपुारी दोि र्ाजेच्या 

आत र्ाईट टीि त्यािंच्या "ताकाडिशी" िािंजरासडहत डहतिे आडण 

रजक यािंच्यासडहत पण त्यािंच्या फॅडिली र्गळता आडण 

जगभरातील र्ाईट टीि िेंबरसडहत आकाशात प्रतीसषृ्टीर्र 

राहण्यासाठी जाणार आहते, कायिच!े" 

"काय? कुठूि जाणार आहते ते अर्काशात? आडण प्रडतसषृ्टी 

त्यािंिी केव्हा डििावण केली? कुणालाच ती डदसली कशी िाही?" 

"तलुा डर्श्वास बसणार िाही, र्ाईट टीिची िोठी प्रयोगशाळा 

खिंिाळ्याच्या घाटात एका गहुते आडण त्या खाली असलेल्या भव्य 
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तळघरात आह!े प्रडतसषृ्टी डििावण करायला त्यािंिी सरुुर्ात केली 

आह.े त्यािळेु ब्रह्ािंिातील असिंतलुि र्ाढेल!" 

"काय? खिंिाळ्यात? आडण अजिूपयिंत कुणाच्याही ते लिात 

कसे आले िाही?" 

"ते लोक कधीपासिू याची प्लॅडििंग करत आहते, अडतशय 

गपु्तपणे ह ेकायव करत आहते. गेल्या अिेक िडहन्यािंपासिू भारतातिू 

आडण जगभरातील अिेक लोक पणुे िुिंबई पररसरात यते आहते. ते 

तेच लोक आहते ज्यािंिा प्रडतसषृ्टीत घऊेि जायच े आडिष 

व्हायरडसकिे डदले आह.े डतथे एक अदृश्य स्तिंभ त्यािंिी बिर्ला 

आह.े त्या गहुचेे प्ररे्शद्वार पण त्या अदृश्य स्तिंभातिू जात,े त्यािळेु 

कुणी गहुते प्ररे्श केला तर ते डदसिू येत िाही. हे सगळे घाटातील 

एका डििविषु्य खोल दरीत असल्यािे डदसत िाही. या सगळ्या गोष्टी 

तयार करण्यािागे िोठा हात ताकाडिशी याचा आहे, जो आता 

िािंजर रुपात आह.े स्तिंभातिू त्यािंिी आधीच रॉकेट लाचँ करूि 

अर्काशात एका िकुत्याच िष्ट झालेल्या ताऱ्याच्या ररकाम्या 

झालेल्या जागेत प्रडतसषृ्टी उभारायला सरुुर्ात  केली आह,े असे 

त्यािंच्या बोलण्यातिू िला सिजले!!" 

"ओह, म्हणजे ते लोक आपल्याला या चार जणािंच्या 

सिंरिणाथव डबझी करतील, आपल्यार्र र्ेगर्गेळ्या प्राण्याद्वारे 

हल्ला करतील आडण तोपयिंत ते अर्काशात पोहोचले असतील. 
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डतथे त्या डव्हडिओिध्ये सािंडगतल्यािसुार प्रडतसषृ्टीचे काि पणूव 

करतील!" 

"येस, पण त्यासाठी त्यािंिा डहतेि आडण रजक यािंिा पेशी 

सिहूात िाही तर त्यािंच्या िळू रूपातच न्यायचे आह!े डहतेििे 

स्र्तिःकिे एक फॉम्युवला ठेर्लाय ज्याच्या डशर्ाय सर्वजण 

प्रडतसषृ्टीत जाऊ शकणार िाहीत. फक्त डहतेिच िाही तर रजक 

िॉटटरिे असा एक डलटर्ीि पदाथावचा फॉिुवला शोधला आह ेकी 

जो घेतला की आपण आपल्या ििातील सगळ्या भार्िा आपल्या 

ििाप्रिाणे डियिंडत्रत करू शकतो. म्हणजे राग, लोभ, प्रिे, इषाव, 

हास्य, रिणिं.. सगळिं सगळिं! प्रडतसषृ्टीिध्ये सगळे जण ह ेडलडटर्ि 

डपतील!" 

"अच्छा, म्हणजे ते दोघे रजक आडण डहतेि आज कधीतरी 

पणु्यातिू आडण िुिंबईतिू खिंिाळ्याला जायला डिघतील? आडण 

त्याििंतरच र्ाईट टीिचे लोक प्रडतसषृ्टीर्र जायला डिघतील?" 

"होय. कधीतरी िाही ते सकाळी 9 र्ाजता डिघणार आहते. 

आता आपल्याला त्यािंिा घराबाहरे जाण्यापासिू रोखारे् लागेल 

आडण त्याआधीच ...", बोलतािंिा सडुिलच्या चेहऱ्यार्र प्रचिंि 

ताण जाणर्त होता. 

"आडण त्याआधी काय होईल सडुिल??" 
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"िुिंबईतील आडण पणु्यातील डर्डर्ध डठकाणी डर्डर्ध प्रकारच े

िािर्ी िेंद ूअसलेले प्राणी, तसेच ररिोटिे चालणारे यािंडत्रक प्राणी 

हल्ला करणार आहते. असे दोि जण आधीच बाहरे आलेत, ज्यािंिी 

िुिंबई रस्त्यार्र आपल्या िकली डिद्राजीता आडण ििेरी िॉल 

आडण इतर दोघािंर्र हल्ला केलाय!" 

"बापरे, भयिंकर आहे हे सगळे! पण सध्या पोलीस डतकिे िुिंबई 

रस्त्यार्र आहते आडण एव्हािा चौघािंिी त्या बाईकर्रील दोघािंिा 

पकिले असेलच!" 

"तशी आशा करूया. आडण िधिाशी पालि कें द्रातिू खऱ्या 

िधिाशा आडण त्याच्यात खोट्या िधिाशा डिटस करूि यािंडत्रक 

िधिाशा खऱ्या िधिाश्यािंच्या उिणाऱ्या आकृत्याचा पाठलाग 

करतील, तसे त्यािंच्यात प्रोग्रिॅ केले आह.े त्या िाणसाच्या पोत्यात 

यािंडत्रक िधिाशा होत्या. तसिंच िुिंबईतिू रजकसदु्धा असिंच 

काहीतरी करूि डिघिू जाईल. डहतेि आडण रजक यािंिी िदु्दाि 

शेर्टचा पत्ता स्र्तिः किे ठेर्लाय म्हणजे िव्या सषृ्टीिध्य ेदोघािंिा 

घेतल्या डशर्ाय र्ाईट टीि डिघणार िाही! आडण ते गायब 

झाल्याचा ठपका आपल्यार्र येईल आडण लोकािंिध्ये त्या दोघािंची 

प्रडतिा चािंगली राहील!" 

"पण ह ेसगळे त्यािंिा गपु्तपण ेकरता आले असते, डव्हिीओ 

प्रसाररत करूि सगळ्यािंिा सार्ध करायची काय गरज होती?" 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

345 

 

"कारण, चौघािंच्या रिणासाठी आपल्यासारखे लोक, पोलीस 

र्गैरे िुिंबई पणु्यात येतील आडण प्रडतसषृ्टीकिे प्रस्थाि केल्यार्र 

र्ाईट टीि ररिोटिे गहुतेील एक यिंत्र सरुु करतील. त्या यिंत्रातिू हळू 

हळू "डबग कोलॅप्स डिगेडटव्ह कण" एका स्फोटाद्वारे पसरतील 

आडण त्याचा आपल्या शहरार्र िेिका काय, कसा आडण डकती 

पररणाि होईल ह े सािंगता येणार िाही! पण पररणाि भयिंकर 

असतील, ह ेिटकी!" 

"ओह, असा प्लॅि आह ेतर! हा व्हायरडसक बहुतेक पणु्या 

िुिंबईतीलच असार्ा, आडण त्याचे दशु्ििपण पणु्या िुिंबईतील बरेच 

जण असार्ते! 

"हो! आडण म्हणिूच त्याचा एर्ढा रोष या दोि शहरािंर्र आह!े 

पण त्याचा तो प्लॅि आपण फेल करूच!!" 

"सडुिल, त ूत्यािंचे चेहरे पाडहले?" 

"त्या चौघािंचे चेहरे िी गहुते दरूदृष्टीिे पाडहले पण िी त्यािंिा 

ओळखत िाही!" 

"ओह, पण त्यािंिा ओळखण्यापेिाही आता िहत्र्ाचिं आह े

त्यािंिा थािंबर्णिं!!" 

"होय डर्शाल!! ह ेसगळिं आपल्याला िुिंबईकिे डिघालेल्या 

डिद्राजीता आडण िेिरी िॉल यािंिा कळर्ायला हर्िं! म्हणज े
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दोघीजणी सार्ध होतील आडण आपल्या िुिंबईच्या ऑडफसेसिध्ये 

पण तशा सार्धडगरीच्या सचूिा दतेील. त्या दोघींिा िी जे काि 

डदले आह े ते लर्कर झालचे पाडहजे आडण िी लर्करच इसरो 

आडण िासा तसेच जगभरातील अर्काश सिंशोधि कें द्रािंिा सार्ध 

करूि सचूिा द्यायला सािंगणार आहे की अर्काशात चोर्ीस तास 

दखेरेख ठेर्ा. काही असाधारण गोष्टी डदसल्या तर कळर्ा. तसेच 

कदाडचत असे हल्ले इतर दशेािंत पण होतील तेव्हा सगळीकिे 

सार्धडगरीच्या सचूिा दणे्यात आल्या आहते! तसेच त े यािंडत्रक 

कुत्र्यािंिा ऑपरेट करणारे दोि जण पण आपल्या चार स्र्ागत 

फायटसवला व्यस्त ठेऊि िदु्दाि अिकर्िू ठेर्त आहते त्यािंिा पण 

थािंबर्ले पाडहज!े" 

"पोलीस आडण चौघेजण त्यािंिा ििर्ण्यात सिि आहते!" 

तेर्ढ्यात एक स्र्ागत फायटर डतथे धार्त आला. 

^^^  
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34. त्याांना आमांत्रण 

 

तो स्र्ागत फायटर म्हणाला, "ते दोघेजण बाईक र्रूि 

पिूिसदु्धा र्ाचले आडण आता त्यािंिी िुिंबईकिे जाणाऱ्या टे्रििध्ये 

उिी िारूि आसरा घेतलाय. टे्रििधले लोक घाबरलेत. टीव्हीर्र 

लाईव्ह दाखर्त आहते! त्यािंिी झटापटीत एका पोडलसाची बिंदकू  

डहसकर्ली आह ेआडण अिेक प्रर्ाशािंिा ओलीस धरले आह!े" 

"िग हािर्ैरी, तलुा डतथे जायला हर्िं, त्यािंिा र्ाचर्ायला हर्िं. 

ह ेकाि तचू करू शकशील िला िाडहत आह.े तोपयिंत िला िुिंबई 

ऑडफसिध्ये कॉन्टॅटट करूि काही िहत्त्र्ाच्या सचूिा द्यायच्यात! 

तसिंच पढुचा प्लॅि आखायचा आह,े आपल्याकिे आता र्ेळ किी 

आह!े" 

सध्या डिटेडटटव्ह त्याच्या साध्या र्ेशात होता. कारण इतर 

जगासाठी तो हॉडस्पटलिध्ये होता. सडुिलिे त्याच्या जर्ळ 

असलेल्या हटॅ िधिू सकू्ष्ि र्स्त ू काढली, हातार्र ठेर्ली, एक 

खोल श्वास आत घेतला आडण त्यार्र जोरािे फूक िारली. डझरको 

टेटिॉलॉजीद्वारे ती र्स्त ू िोठी होऊि हािर्ैरीच्या पोशाखात 

रूपािंतररत झाली.  

"घ,े घाल हा पोशाख आडण र्ाचर् टे्रि िधल्या लोकािंिा!" 
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तो स्र्ागत फायटर म्हणाला, "ते दोघेजण आता गदीत 

कोणत्यातरी िब्यात लपलेत. त्यािळेु चालत्या टे्रििध्ये त्यािंिा 

शोधणे अर्घि झालेय, असे टीव्हीर्र दाखर्त आहते! पोलीस 

सिािंतर रोि िे पाठलाग करत आहते आडण न्यजू चॅिेलर्ाले पण 

त्यािंच्या िागेिागे आहते." 

सडुिल डिश्कीलपणे म्हणाला, "बडघतलिं का डर्शाल! ह े

सगळे डटव्ही चॅिल सगळीकिे असतािंिा िाझ्यासारख्या दरूदृष्टी 

असलेल्या डिटेडटटव्हची काय गरज?" 

"सर, चािंगला जोक होता!", हािर्ैरी आडण तो स्र्ागत 

फायटर हसायला लागले. ते दोघे पढेु म्हणाले, "आता ती अिघा 

पणु्याच्या ऑडफसिध्ये बसली आह े आडण बातम्या दते आह े

आडण डकशोर डफल्िर्र आला आह!े" 

सगळे हसायला लागले. 

 

सडुिल म्हणाला, "टे्रि थािंबर्ायला सािंगा चेि ओढूि! 

सगळीकिे रेल्रे् किं ट्रोलरला सचूिा द्या!" 

"िाही! त्यािंिी धिकी डदली आह ेकी टे्रि थािंबर्ायची िाही. 

त्यािंिा खिंिाळ्याला उतरायचे आह.े डतथे ते ओलीस लोकािंिा 

सोिूि दतेील!", स्र्ागत फायटर म्हणाला. 
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"म्हणजे िला तिुच्या दरूदृष्टीची गरज लागणार त्या िाणसाला 

टे्रिच्या गदीत शोधण्यासाठी!", हािर्ैरी म्हणाला. 

"ठीक आह.े आपल्या स्पेशल फोिर्रूि तू िाझ्या कायि 

सिंपकावत राहा! िी तलुा सािंगतो तो कुठे लपला आह ेते!" 

हािर्ैरी स्र्ागतच्या एका कारिध्ये िागे बसला आडण 

ड्रायव्हरला त्यािे ही घटिा घित असलेल्या िुिंबई हायरे्र्र 

न्यायला सािंडगतले. 

इकिे पनु्हा डर्िाितळार्रच्या त्या गपु्त जागी असलेल्या 

केडबििध्ये आल्यार्र सायली आडण डिशाला फोि करूि त्याि े

सगळिं सािंडगतलिं आडण म्हणाला, "सायली तमु्हाला िेििू डदलेले 

काि लर्करात लर्कर पणूव करा आडण आता रे्ळ आली आह े

"त्यािंिा" जागे करूि बोलार्ण्याची!" 

"होय", सायली म्हणाली, "जलजीर्ािंिा आता जागतृ केले 

पाडहजे!" 

सडुिलच्या सिोर सायलीिे डदलेल्या एका ररपोटवची फाईल 

होती, त्यार्र डलडहले होत:े "जलजीर्ा: The water demons!" 

फाईलकिे बघत तो सायलीला म्हणाला, "िी जलजीर्ािंिा 

जागतृ करायला सािंडगतले आह े आडण लर्करच ते िागवस्थ 

होतील! िाझे जलजीर्ािंचा प्रिखु अिेय आचरेकरशी बोलणे झाले 
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आह!े त्याला िी एक डदर्स आधीच जलजीर्ािंिा पाठर्ायला 

सािंडगतले आह!े जेडिफर पण आता जिेु रै्र डर्सरली आहे. एर्ढेच 

िाही तर ते दोघे आडण जलजीर्ा स्र्ागत टीि िध्य े सािील 

व्हायला तयार आहते!" 

"होय सडुिल, िटकीच!", सायलीिे दजुोरा डदला. 

"आडण तिुचे काि लर्कर करा. िला शिंभर टटके ररझल्ट 

पाडहजे!", सडुिलिे अडधकारर्ाणीिे सािंडगतले. 

 

"िो प्रॉब्लेि! एकशे एक टटके ररझल्ट डिळेल!", सायली 

म्हणाली. 

 

 

काही रे्ळ सायली करत असलेले काि सडुिलिे दरूदृष्टीिे 

पाडहले आडण ििंतर िुिंबईत रजक िॉटटरािंच्या घराच्या आसपास 

काय चालले आह ेते बघायला सरुुर्ात केली. रजक आडण डहतेि 

दोघे अपहरणाचे िाटक करूि घरातिू डिसटूि खिंिाळ्याला येणार 

होते.  
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सपुर िेचर बेटार्रूि डिघण्यापरू्ी एक डदर्स आधी सडुिलिे 

जलजीर्ािंच्या जागतृीसाठी दोि स्र्ागत फायटर पाठर्लेले होत े

त्याचकेिूि िकुताच डिरोप आला होता.  

 

जलजीर्ा लर्करच पणुे आडण िुिंबईकिे यायला सरुुर्ात 

झाली होती. तसेच पणुे िुिंबईतील िहत्त्र्ाच्या रस्त्यािंच्या आज ू

बाजलूा सपुर िेचर बेटार्रूि बोन्साय करूि आणलेले ट्री िेि त्यािे 

पेरूि ठरर्ायला सध्या र्ेशात काही स्र्ागत फायटसव पाठर्ले होते. 

काही बोन्साय त्यािे सायली सोबत िुिंबईला पाठर्ले होते.  

 

डतथेही त्यािंच्या टीिचे फायटसव सगळीकिे लर्करच बोन्साय 

लार्णार होते. रे्ळ आली की सडुिल त्यािंिा िळू रुपात आणणार 

होता म्हणजे त्यािंचा उपयोग लढण्यासाठी होईल! 

^^^  
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35. हाडाचा लढरै्य्या 

 

गािी अडतशय र्ेगािे चालर्त ड्रायव्हरिे शहरातील र्ेगळ्या 

िागाविे हािरै्रीला आकुिीला आणले. िागावत टीव्हीर्र लाईव्ह 

प्रिेपण त्याच्या टॅबर्र हािरै्री बघत होता. आडण सडुिलच्या 

दृष्टीिे हािरै्रीला सािंडगतले की ते िकुतेच आकुिी स्टेशिर्र 

पोहोचतील पण अथावत रेल्रे् डतथे थािंबणार िाही पण डतथे त्या 

टे्रिला तो पकिू शकतो. 

दोघजेण असलेल्या िब्याचा ििंबर होता: CR2 ह ेसडुिलिे 

सािंडगतले. 

आकुिी आलिं.... 

टे्रि िकुतीच आकुिी स्टेशििध्ये रे्गािे डशरण्याच्या बेतात 

होती. 

एव्हािा सिािंतर रस्त्यार्रूि पोडलसािंची गािी रेल्रे्चा 

पाठलाग करण्याचा प्रयत्ि करत होती आडण MF1 आडण FF2 ह े

टे्रििध्ये CR7 िब्यात होते आडण त्या दोघािंिा शोधण्याचा प्रयत्ि 

करत होते.  

पोडलसािंच्या गािी िागे चॅिेलर्ाल्यािंची गािी होती. आणखी 

एक दोि चॅिेलच्या गाि्या आडण पत्रकार होते. 
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"डकशोर, कसिं र्ाटतिंय आता डतथे डफल्िर्र? काय पररडस्थती 

आह े डतथे असिं इथे बसूि डर्चारायला छाि र्ाटतिं पण प्रत्यि 

डफल्िर्र भीतीिे आपली...", अिघा उपाहासािे पणु्यातील टीव्ही 

स्टुडिओत बातम्या दते म्हणाली. 

"अिघा, डप्लज! चािंगले शब्द र्ापर, पणुेरी टोिणे िको. लोक 

ऐकताहते आपलिं बोलणिं!", डकशोर शरििू म्हणाला. 

"अरे चािंगलेच शब्द आहते. खोट तझु्या डर्चारािंत आह.े िी 

म्हणत होते की भीतीिे आपली... गाळण उिते!",अिघा िोळे 

डिचकार्त म्हणाली. 

न्यजू चॅिेलचा डसटी हिे अिघा बातम्या दते असतािा डतथे 

आला आडण म्हणाला, "अिघा, परेु आता. गाळण डबळण बास 

करा! दोघजेण भािंिू िका. बातम्या द्या बातम्या. लाईव्ह दाखर्ा 

लोकािंिा!" 

"ओके ओके!", अिघािे ओशाळूि खात्री डदली. 

एका न्यजू चॅिेलिे चचाव सरुू केली. जसजसे डफल्िर्र त्यािंच े

प्रडतडिधी ररपोटव द्यायचे तसतसे ते बसल्या बसल्या एकिेकािंच्या 

अिंगार्र ओरिूि िाईक, पेि कागदपते्र  एकिेकािंिा फेकूि िारत 

होते. एक ग्रपु सरकारची बाज ू घते होता, दसुरा सरकारच्या 

डर्रोधात तर डतसरा कोणाचीच बाज ूि घेता िसुता गोंधळ घालत 
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होता. व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चचेत सािील झालेल्या लोकािंची 

पण करिणकू होत होती आडण त्यािंिाही र्ाटत होते की आपण 

प्रत्यि स्टुडिओत असतो तर डतथल्या बसलेल्या लोकािंच्या एकेक 

कािाखाली आडण थोबािीत दतेा आली असती... 

लाल रिंगाचा बॉिी डफट असा कर्टीचे डचत्र असलेला 

पोशाख आडण िोटयार्र सिंरिण हले्िेट घातलेल्या हािर्रैीिे रे्ळ 

ि दर्िता कारच्या छतार्र उभा राहूि बाजचू्या झािार्र उिी 

िारली आडण बरोबर िेि साधिू टे्रि आकुिी स्टेशििध्ये डशरताच 

डर्जेच्या तारािंिा धरूि  सरकत सरकत CR2 िब्याच्या छतार्र 

उिी िारली. त्याला अथावत कसलीही इजा झाली िाही कारण 

त्याची हािे होतीच तशी! िजबतू! कधीही ि तटुणारी! आडण 

त्र्चा रबरासारखी लर्डचक! आडण त्याला कोणत्याही डर्जेचा 

शॉक बसत िसे... तो शॉकप्रफू होता!! 

आता िब्याच्या आतिध्ये कसे जायचे? त्यासाठी छतार्रूि 

सरपटत उलटे डखिकीतिू बघिू त्याला डदसले की त्या दोघािंिी दोि 

लेिीजला बिंदकुीच्या टोकार्र ओलीस धरले होते. िब्यात 

सगळ्यािंिा त्यािे बिंदकुीच्या धाकाखाली ठेर्ले होते. तेर्ढ्यात 

डखिकीजर्ळ बसलेल्या एका िडहलेचे लि डखिकीतिू उलट्या 

डदसणाऱ्या हािर्ैरीच्या हले्िेटच्या आतिधल्या चेहऱ्याकिे गेले. 
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काचेसारख्या पारदशवक धातपूासिू बिर्लेले ते हले्िेट उघिझाप 

करता येत होते. 

ती िडहला ओरिली, "अगिं बाई बाई बाई! हा सपुरडहरो थोिा 

लक्ष्िीकािंत, थोिा गोडर्िंदा आडण बराच आिदािंि सारखा डदसतो!" 

बाजलूा बसलेली डतची भाची म्हणाली, "आिदािंि िाही गिं, 

अरिॉल्ि!" 

"हा तेच ते! टडिविस डपटचर िधला", ती तोंि डर्चकार्त 

म्हणाली. 

भाची, "टडिविस िाही गिं!...बरिं जाऊ द!े िी पण कोणाला 

सिजर्ायला बसली!" 

दोघींिा थँटस म्हणिू तो म्हणाला, "त्या दोघािंचे बारा 

र्ाजर्ायला आलोय िी! बघाच आता!" असे म्हणत आकुिी असे 

तीि र्ेगर्ेगळ्या भाषेत िार् डलडहलेल्या स्टेशिर्रच्या 

िािफलकार्र िेि धरूि हािर्ैरीिे छतार्रूि त्यार्र आिर्ी उिी 

िारली आडण रे्गािे डतथिू आपोआप उधळला जाऊि तो टे्रिच्या 

दरर्ाज्यातिू आतिध्ये पिला. पटकि सार्रूि उठला आडण 

म्हणाला, "सर्ािंिी पटकि बाजचू्या िब्यात जा, पटकि!" 

त्या दोघा गुिंिािंिी ओलीस धरलेल्या िडहलािंच्या गालार्र 

जोरािे बिंदकुा दाबल्या आडण हािरै्रीला र्ॉडििंग डदली, "ए, 
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सकाळी त्या डिटेडटटव्ह डिगेडटव्हला र्ाचर् ूशकला िाहीस आडण 

आलाय इथे शहाणपण दाखर्ायला. आडण शटवर्र कर्टीचिं डचत्र 

छापिू तलुा काय र्ाटलिं आम्ही तलुा घाबरूि पळूि जाऊ? या 

िब्यातील कोणीच कुठेही जाणार िाही, िाहीतर एकेकाला गोळ्या 

घालीि! आडण त्या दोघी? काय िार् म्हणाल्या त्यािंचिं त्या? 

डिद्राजीता आडण िेिरी िॉल? कसली िोंबलाची िॉल ती? िसुती 

कापसाची िऊ िऊ िॉल आह!े लढायला उपयोगाची िाही ती! ती 

आडण डतची दसुरी साथीदार कोणत्यातरी रे्गळ्याच िब्यात 

भरकटलेल्या आहते. असले कसले रे तमु्ही सपुरडहरो? एक जण 

सकाळपासिू हॉडस्पटलिध्ये आह े आडण म्हणे डिटेडटटव्ह 

डिगेडटव्ह? हा हा हा हा... कसला भारी जोक करता तमु्ही सगळे! 

स्र्तिःला सपुरडहरो म्हणर्ता आडण साध्या डहरोसारखी पण काििं 

जित िाहीत!" 

िब्यातील पडब्लक घाबरली. आह ेडतथेच थबकली. 

हािरै्रीचा पारा चढला. त्याच्या हािािंिध्ये जण ू काही 

इलेडटट्रक करिंट धार्ायला लागलिं. हािािंिध्ये त्याला एक प्रकारची 

उष्णता जाणर्ायला लागली. एका िणी त्याच्या जागी सगळ्यािंिा 

फक्त एक िजबतू हािािंचा सापळा डदसायला लागला आडण जण ू

काही त्याच्या प्रत्यके हािािंतिू आग ओकणारा प्रर्ाह धार्त आह.े 

तो अर्तार बघिू ते दोघेही िणभर बार्चळले आडण डर्द्यतु र्ेगाि े
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पढुील घटिा घिली. हािरै्री ऐर्जी डदसणारा हािािंचा सापळा त्या 

दोघािंच्या जर्ळ आला आडण रे्गािे एका गुिंिाचे बिंदकू धरलेल्या 

हाताचे ििगट इतटया रे्गािे डपरगळले की बिंदकू हरे्त बराच रे्ळ 

गोलाकार डफरत डफरत तर खाली पिलीच पण त्याच्या हािािंिा 

जण ूशॉक लागल्यासारखी डफडलिंग झाली. दसुऱ्याच्या हातातील 

बिंदकू कधी गळूि पिली त्यालाच सिजले िाही. दसुरा गुिंि उसिे 

अर्साि आणिू हािरै्री र्र डचिला आडण हािरै्रीला डभिला. 

िब्यातील सगळे जण दोन्ही बाजलूा दरू जाऊि एकत्र झाले. 

त्यापैकी दोघािंिी हातरुिाल टाकूि बिंदकुा उचलल्या आडण 

ररकाम्या सीटर्र ठेर्ल्या. एकािे चेि ओढूि टे्रि थािंबर्ण्यास 

सरुुर्ात केली. िध्यभागी डििावण झालेल्या ररकाम्या जागेत आता 

बघणाऱ्यािंिा एक िजबतू हािािंचा सापळा दोि गुिंिािंशी लढतो आह े

असे अदु्भत दृश्य डदसत होते. ओलीस धरलेल्या दोन्ही िडहला 

पटकि बाजलूा झाल्या आडण िब्यातील गदीत सरुडितपणे जाऊि 

डिसळल्या.  

दोन्ही हले्िेट घातलेले गुिंि हािािंच्या सापळ्याच्या रूपातील 

पारदशवक हले्िेटर्ाल्या हािरै्रीला जोर लार्िू िागे ढकल ूलागले. 

हािर्ैरीच्या कर्टीचा जबिा करवरवरव असा आर्ाज करत दात ओठ 

खाऊ लागला. तवे्हा त्याच्या प्रत्येक दातातिू रे्डल्ििंग करतािंिा 

उितात तशा डठणग्या उिू लागल्या. त्या दोघािंकिूि हािरै्री िाग े
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ढकलला जात िव्हता. बराच रे्ळ ते दोघे हािरै्रीला िाग ेढकलिू 

रै्तागले. थकले. पण तरीही त्यािंिी आणखी उरलासरुला जोर 

एकर्टला आडण त्याला ढकलायला सरुुर्ात केली. हािरै्रीला 

सरुुर्ातीला त्यािंच्या डचर्टपणाचे कौतकु र्ाटले पण ििंतर त्याला 

राग यायला सरुुर्ात झाली आडण त्यािे दोघािंच्या हले्िेटला धरले, 

दोघािंच्या हले्िेटधारी चेहऱ्यािंिा एकिेकािंर्र आदळायला जर्ळ 

आणले आडण त्याच रे्ळेस स्र्तिःचा पारदशवक िजबतू हले्िेट 

घातलेला चेहरा त्या दोघािंच्या चेहऱ्यार्र आदळायला एकत्र 

आणला. तीि हले्िेटधारी चेहरे एकिेकािंर्र प्रचिंि रे्गािे आदळले. 

हािरै्रीच्या हले्िेटच्या प्रचिंि आघातािळेु त्या दोघािंच े हले्िेट 

अिेक जागी डटचिू फुटले आडण हरे्त काचेचे तकुिे उिाले. काही 

तकुिे त्या दोघािंच्या चेहऱ्यात घसुले आडण त्यातिू रक्त आले. 

हळूहळू दोघािंचे हले्िेट तकुिे तकुिे होऊि खाली पिले. त्यातिू 

दोघािंचे डचिलेले आडण रक्ताळलेले चेहरे डदसायला लागले. 

हािरै्रीिे दोन्ही हातािंिी एकाच रे्ळेस दोघािंच्या गालािंर्र जोरात 

थोबािीत िारली आडण म्हणाला, "ऊस खाल्लाय का कधी 

लहािपणी?" 

कसेबसे ते दोघे गाल चोळत आडण सार्रत म्हणाले, "ख ख 

खाल्लाय िा!" 
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"स्र्तिःच्या दातािंिी सोलिू िग छोटे छोटे तकुिे करूि 

खाल्लाय की फक्त रसर्िंतीिध्ये जाऊि रस डपलाय?" 

"सोलिू छोटे तकुिे करूि पण खाल्लाय, लय िजा यायची!" 

"िोठ्या ऊसाचे दोि तकुिे केलेय कधी? उभ्या उभ्या? 

िािंि्यािंर्र?" 

"ि ि ि िाही!" 

"िग िी करूि दाखर् ूका तसे दोि तकुिे तिुच्या दोघािंच्या 

हातािंिा ऊस सिजिू?"  

गदीतील एक सोळा सतरा र्षावची िलुगी म्हणाली, "तमु्ही 

शेतकरी आहात का हो हािर्ैरीजी?" 

"हो, िी शेतकरी आह.े सिंपणूव जगाचा पोषणकताव असतो 

शेतकरी!", असे म्हणिू पढेु तो गदीला उद्दशेिू म्हणाला, "ऊस 

तोिण्याचिं प्रात्यडिक दाखर् ूका तमु्हाला? थािंबा दाखर्तो!" 

आडण त्यािे दोन्ही गुिंिािंचे एकेक हात आपल्या दोन्ही हातािंिी 

घट्ट पकिले आडण ते स्र्तिःच्या गिुघ्यािंर्र आपटूि त्यािंचे दोि 

तकुिे करणार तेर्ढयात एकािे हािरै्रीच्या पायात पाय अिकार्िू 

त्याला पािण्याचा प्रयत्ि केला, पण हािर्ैरी सार्रला आडण त्याि े

दोघािंच्या हातािंच्या कोपराला एक दणका डदला, ते कळर्ळले.  
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हािर्ैरी म्हणाला, "र्ा! र्ा! किाल आह.े चािंगली सहिशक्ती 

आडण डचर्टपणा आह ेतिुच्यात! बरिं, िला एक सािंगा कोल्हापरूी 

ठेचा खाल्लाय का तमु्ही दोघािंिी कधी?" 

र्ेदिेिे कळर्ळत ते म्हणाले, "हो खाल्ला आह!े" 

"कसा लागतो?" 

"झ झ झ झणझणीत!" 

"तमु्ही अजिूही ऐकत िाहीयेत म्हणिू म्हटलिं तमु्हाला थोििं 

झणझणीत इलेडटट्रक करिंट दतेो. गिुघ्यापासिू सरुुर्ात करूि ते 

करिंट थेट िस्तकापयिंत जाईल! चालेल िा तमु्हाला? िजा येईल 

खपू!! डजथे डजथे करिंट र्ाहात जाईल तो भाग िस्तपैकी भसुभशुीत 

होईल, तिुच्या शरीराचे रखरखीत र्ाळर्िंट होईल, तिुच्या शरीराच े

डर्डर्ध भाग कुरकुरीत होतील आडण तिुची र्ाळू होऊि तमु्ही 

भरभरुीत होऊि उिूि जाल हरे्त! िजेत! िग सगळिं काही 

खसुखशुीत होईल!" 

गदीतील ती सोळा सतरा र्षावची िलुगी पनु्हा बोलली, "तमु्ही 

िराठीचे डशिक डकिं र्ा लेखक पण आहात का हो हािर्ैरीजी?" 

डतच्याकिे बघत हसत हािर्रैी म्हणाला, "चािंगला प्रश्न आह!े 

पण तझु्या प्रश्नाचे उत्तर डिळण्यासाठी र्ाट बघ. तोपयिंत िी या 

दोघािंची र्ाट लार्तो!" 
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असे म्हणिू हािरै्रीिे दोघािंच्या पायाच्या गिुघ्यािंर्र आपले 

दोन्ही हात घट्ट धरले. करिंटची भीती र्ाटायला लागिू दोघे गुिंि जाि 

घाबरले. दोघािंिाही झणझणीत करिंट िको होते. ते हािरै्रीच्या पाया 

पिू लागले. दोघािंिी सपशेल शरणागती पत्करली.  

"आम्हाला िारू िका, आम्ही शरण येतोय!" 

 "िी तमु्हाला इतका रे्ळ जास्त काही केले िाही. तिुच्या 

हातापायाच्या ऊसाचे िी अिेक तकुिे करू शकलो असतो, 

तिुच्या अिंगात करिंट सोिू शकलो असतो पण िी तसे केले िाही, 

का िाडहतीये?" 

"का?" 

"िला तमु्हा दोघािंची लढाऊ र्तृ्ती आर्िली. आिच्या 

स्र्ागत टीििध्ये सािील व्हा, दशेासाठी काि करायला डिळेल. 

चािंगले किव करायला डिळतील!आयषु्य साथवकी लागेल!!" 

"पण आिचे बॉस आम्हाला िारतील, सोिणार िाही." 

"तिुच्या सरुिेची हिी िी घेतो. स्र्ागत टीि घेईल!" 

"ठीक आह,े जशी आपली िजी, पण इथले सगळे लोक 

हळूहळू िरणार, आम्ही र्ाईट टीिसोबत प्रडतसषृ्टीत जाणार होतो 

पण आता...?" 
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"कसली प्रडतसषृ्टी आडण कसलिं काय? आम्ही र्ाईट टीिचा 

प्लॅि फेल करायलाच आलोय! प्रडतसषृ्टीचा पणूव प्रयत्ि आम्ही 

यशस्र्ी होऊ दणेार िाही! घाबरू िका!" 

"प पण र्ा र्ाईट टीिचा प्लॅि फेल करणिं एर्ढिं सो सोपिं िाहीय े

जेर्ढिं तमु्ही स सिजताहात!" 

हािरै्रीिे अिंदाज केला की बहुतेक ह ेदोघेजण आता र्ाईट 

टीिच्या आजच्या बारा र्ाजेच्या प्लॅिबद्दल सािंगतील त्यािळेु 

त्यािे इतर गदीच्या िकळत त्या दोघािंिा िोळ्यािंिी खणू करूि पढेु 

काही बोल ूिका असा इशारा केला. कारण डिटेडटटव्ह डिगेडटव्हिे 

दरूदृष्टीिे पाडहलेला र्ाईट टीिचा आजचा प्लॅि स्र्ागत टीिला 

कळला आह,े याची र्ाच्यता हािर्ैरीला सार्वजडिकररत्या 

करायची िव्हती तसेच या दोघािंकिूि पण तो प्लॅि कुणाला कळता 

कािा िये कारण िीडियािळेु ते जगजाहीर होऊि त्यािळेु लोक 

सार्ध झाले असते ह ेजरी चािंगले झाले असते पण त्यापेिा जास्त 

धोकेदायक म्हणजे र्ाईट टीि सार्ध होऊि त्यािंिी त्यािंचा प्लॅि 

बदलला असता. 

"अरे तमु्ही कोणाकिूि आहात? आिच्याकिूि की 

त्यािंच्याकिूि?", हािरै्री दोघािंिा म्हणाला. 

"त ुत ुतिुच्याकिूि!", ते दोघे म्हणाले. 
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"ओटके! िग काळजी िटको! जास्त टेन्शि िाही बरिं घ्यायचिं 

बाळािंिो!" 

आता सर्ािंिा िजबतू हािािंच्या सापळ्याऐर्जी पनु्हा हािरै्री 

डदस ूलागला होता. 

एव्हािा न्यजू चॅिेलर्ाले, पोलीस आडण MF1,2, FF1,2 

आडण आणखी गदी डतथे जिा झाली होती. हािरै्रीिे दोघािंिा 

चौघा स्र्ागत फायटसवच्या हर्ाली केलिं. िग त्यािंिा थोिटयात 

खासगीिध्ये र्ाईट टीिच्या प्लॅिबद्दल अपिेट डदले. िग 

पोडलसािंशी त्यािंचे बोलणे झाले आडण त्या दोघािंिा स्र्ागत टीिकिे 

सपुदूव करण्यासाठी परर्ािगी घेतली.  

"तर आपण बघ ूशकता, की इथे हािरै्रीिे सपुरडहरो िार्ाला 

साथव केले आह.े अशा प्रकारे आपण बघ ूशकतो की एक अदु्भत 

अशी फाईट लोकािंिा बघायला डिळाली आह.े त्या फाईटचे 

आिच्या चॅिेलिे दशवकािंिा थेट प्रिेपण दाखर्ले आह.े स्र्ागत 

प्रिखु डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह हॉडस्पटलिध्ये ऍिडिट आह े म्हणिू 

काय झालिं, त्याचा साथीदार पण काही किी िाही! त्यािे एकच 

डिरोप स्र्ागत टीि तफे सगळ्यािंिा डदला आह ेतो म्हणजे घाबरू 

िका पण जागरूक राहा. आजपासिू आतापासिू जागरूक राहा, 

सार्ध राहा! आपल्या आजबूाजलूा िीट डिरीिण शक्ती ठेऊि 

काय चाललिंय त्याकिे लि अस ू द्या! स्र्तिः िधला लढरै्य्या 
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कायि जागतृ अस ूद्या! प्रत्यके जण हा हािाचा लढरै्य्या असतोच, 

फक्त डर्डशष्ट रे्ळ येऊ द्यार्ी लागत!े" 

"होय डकशोर! अगदी बरोबर आह ेहािर्ैरीचे म्हणणे! आता 

आपला एक प्रडतडिधी हॉडस्पटलिध्ये गेला आह े डिटेडटटव्ह 

डिगेडटव्हची तब्येत कशी आह ेते डर्चारायला!" 

"िटकीच, अिघा! एकिं दरीत आज डदर्सभरात काय होईल त े

सािंगता येत िाही! िी या सिंदभावतील प्रत्येक बातिी डफल्िर्रूि 

आपल्या दशवकािंिा दतेच राहीि. आपले काही प्रडतडिधी िुिंबईतील 

व्हीआयपी च्या घराजर्ळ तिैात आहते, त्यािंच्याकिूिही त ूकाही 

अपिेट घेत राहा!" 

"होय डकशोर! आशा करूया की या सगळ्याचा लर्कर अिंत 

होईल!" 

पण ही तर सरुुर्ात होती... 

^^^  
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36. नरिमन ऍक्शन पॉई ांि 

 

िुिंबईला पोहोचल्यार्र काही स्र्ागत टीि िेंबसवला घऊेि 

डिद्राजीता साध्या रे्शात पण आणखी दसुरा एक चेहऱ्याला डफट 

बसणारा म्हणजेच एक िर्ीि चेहरा र्ाटणारा िास्क घालिू िररिि 

पॉई िंट जर्ळ जाऊि पोहोचली. सायलीपण साध्या रे्शात आडण 

आणखी एका रे्गळ्या चहेऱ्यासडहत सडुिलिे डतला डदलेल्या 

डिशिर्र काि करायला िुिंबईत एके डठकाणी गेली होती. 

 

अणशुास्त्रज्ञ रणर्धवि हस्तक आडण िॉटटर रजक हिपकर 

यािंची घरे िररिि पॉई िंट पररसरात होती. त्या घरािंिा आधीपासिूच 

पोलीस पहारा होताच. टीव्ही चॅिल र्ाले आधीपासिूच डतथेही 

ठाण िािंिूि बसले होते. पररडस्थती कशी हाताळायची याचा प्लॅि 

डिद्राजीता करत होती आडण स्र्ागतच्या स्पेशल कम्यडुिकेशि 

िेटर्कव द्वारे पणु्यातील सडुिल आडण हािरै्रीच्या सिंपकावत होती.  

 

डतकिे इसरो आडण िासा यािंिी अर्काशात टेहळणी सरुू 

केली होती. दडुबवणीतिू तेथील सायिंडटस्ट िव्या प्रडतसषृ्टी ची जागा 

शोधण्यात व्यस्त होते. सडुिलिे त्याच्याकिे दरूदृष्टी आह ेह ेजाहीर 
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केले िव्हते पण तो आधीच र्ाईट टीिच्या रॉकेट लॉ िंचरच्या डदशिे े

अिंतराळात बऱ्याच दरूर्र जाऊि आला होता पण ििंतर त्याच्या 

िोळ्यािंिा प्रचिंि थकर्ा आला होता. अिंतराळात गेल्या काही 

िडहन्यािंत कोणता तारा लोप पार्ला आह ेत्या डदशेिे इसरो आडण 

िासा आपल्या सिंशोधिाचा रोख ठेर्त होत्या. जिलिं तर सगळ्या 

डदशािंिी रे्गरे्गळ्या सॅटेलाईट्सद्वारे पाठर्लेले फोटो तपासण्याचा 

प्रयत्ि सरुू होता. रे्ळ डिळेल तसे सडुिल कधी एका तर कधी 

दसुऱ्या डदशेिे अिंतराळात जाऊि पोहोचत होता.  

 

अर्काशातील अिंधारातही त्याला िीटपणे डदसायचे कारण 

त्याला सगळे डिगेडटव्ह कलसव डदसत. हरे् तेव्हा तो स्फडटकाला 

स्पशव करूि गरजेिसुार आपली दृष्टी पॉडझडटव्ह आडण डिगेडटव्ह 

अशी बदल ूशकत होता. पण ते अदृश्य गोलाकार स्तिंभातिू र्र 

जाणारे रॉकेट्स आडण डििावण होत असलेली प्रडतसषृ्टी अजिू काही 

त्याच्या दृष्टीस पिली िव्हती कारण डदशा िीट सापित िव्हती. 

िाहीतर त्या रॉकेट्सिध्ये असलेले डिगेडटव्ह कण त्याला डदस ू

शकले असते. 
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सिंपणूव भारतात या घटिेिळेु आडण र्ाईटच्या व्हीडिओिळेु रेि 

अलटव सारखी पररडस्थती डििावण झालेली होती. जिता सार्ध 

झालेली होती पण आर्श्यक कािासाठी बाहरे पिार्ेच लागत 

होते. आडण बेस्ट बस, िुिंबई लोकल या िुिंबईच्या रक्तर्ाडहन्या 

कधीही बिंद ठेऊ शकत िसल्यािे त्या सरुू होत्या, त्यािळेु गदी 

होतीच फक्त फार तर िेहिीपेिा किी होती असे म्हणता येईल.  

 

िररिि पॉई िंट परीसरात साधारण िऊ र्ाजेच्या आसपास 

िाररि ड्राईव्ह जर्ळच्या खिकािंर्र हजारोंच्या सिंख्येिे खिकािंच्या 

रिंगाच्या एकसारख्या डदसणाऱ्या ज्या िािंजरी आडण बोके टपिू 

बसले होते ते डतथिू चढूि प्रचिंि सिंख्येिे रस्त्यािंर्र आले. डतथे असे 

डदसत होते की जण ूकाही काळसर रिंगाच्या जाि सिदु्राच्या लाटा 

डचिूि सिदु्रातिू डिघिू िािंबरी रस्त्यार्र पसरल्या आहते.  िणभर 

डतथे असलेल्या लोकािंिा काय होतिंय ह ेसिजलिंच िाही आडण िग 

अचािक हाहाकार िाजला. घबराट पसरली. गोंधळ सरुू झाला. 

पळापळ सरुू झाली. अचािक िािंबरी रस्त्यािंर्र िोठ्या 

आकाराच्या कू्ररपणे दात ओठ खाणाऱ्या िािंजरी डदसायला 

लागल्या. त्या र्ाघाच्या िरकाळी पेिा िोठ्या आर्ाजात म्यािंर् 

म्यािंर् करायला लागल्या. त्यात िािर्ी िेंद ू असलेल्या आडण 

यािंडत्रक अशा दोन्ही प्रकारच्या िािंजरी होत्या. 
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त्याच दरम्याि अरबी सिदु्रात पाण्यािध्ये दरूर्र काहीतरी 

हालचाली सरुू झाल्या होत्या. त्या हालचाली अजिू शहरापासिू 

दरू होत्या. अथािंग सिदु्रात होत्या पण त्या रे्गािे शहराकिे यते 

असल्याचे जाणर्त होते. 

 

रस्त्यार्र जाणाऱ्या कासवच्या िध्ये अचािक करि्या रिंगािंच्या 

िािंजराचा िोठा घोळका डशरल्यािे गाि्यािंिी करकचिू ब्रेटस दाबले 

आडण गाि्या डस्लप होऊि उलटल्या. काही डिव्हायिरला 

धिकल्या.  

 

ह े डिद्राजीताला आडण स्र्ागत टीिला कळताच ते डतकिे 

धार्ले, आडण ह ेडतिे सडुिलला सािंडगतले. त्याच सिुारास पणु्यात  

गणेशडखिंि रोि आडण ििपा भर्ि जर्ळ िधिाशा, कार्ळे, पतिंग, 

भुिंगे, डचिण्या, घारी, कबतुरिं, टोळ, िाकतोिे अशा अिेक पक्ष्यािंिी 

आडण डकटकािंिी िोठा थर्ा बिर्िू एकदि या भागात हल्ला केला. 

आकाशात काळे ढग जिा होतात त्यापेिा जास्त अिंधारूि आले. 

सगळीकिे हलकल्लोळ िाजला. पीएिटी बस चालकािंिा सिोर 

डदसेिासे झाले. बस आजबूाजचू्या डभिंतींर्र आदळल्या. सिोरच्या 

काचा फुटल्या. गािीतले प्रर्ासी घाबरूि खाली उतरले आडण 
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सैरभैर धार्ायला लागले, आजबूाजलूा डिळेल त्या घरात, 

डबडल्ििंगिध्ये, हॉटेलिध्ये आसरा घ्यायला सरुुर्ात केली. 

 

डिद्राजीता, हािर्ैरी आडण DN डतघािंिी एकिेकािंिा सूचिा 

डदल्या की आता जे काही सिोर येईल त्याचा प्रडतकार करायचा, 

लोकािंिा र्ाचर्ायचे आडण डहतेि, रजक दोघािंिा त्यािंच्या घरातिू 

पळू द्यायचे िाही. सायली डतच्या िेििू डदलेल्या कािात गुिंतली 

असल्यािे डतला बाहरे सरुू झालेल्या या गोष्टींबद्दल अजिू 

सािंडगतले िव्हते. जलजीर्ा लर्करच पणुे आडण िुिंबईत येणार होते. 

जलजीर्ािंचा "डझरकोिीयि" डिश्रण केलेला पाऊस पिला की 

त्यातिू सगळीकिचे बोन्साय ट्री िेि िळू रुपात येणार होते. 

 

िािंजरािंचा अचािक हल्ला झाल्यािे स्र्ागत टीि आडण 

डिद्राजीता प्रथि गिबिले पण ििंतर सार्रले. काही स्र्ागत 

फायटसव रणर्धवि आडण रजक यािंच्या बिंगल्यािंबाहरे थािंबले. 

डिद्राजीता आडण इतर िािंजरींिी हल्ला केलेल्या िरीि ड्राईव्ह 

पररसराकिे पळाले. र्ाईट टीिचा प्लॅि होता की सगळेजण या 

अचािक हल्ल्यािे गिबिले की रजक, डहतेि यािंिा घरातिू 

डशताफीिे अपहरणाचा बिार् करूि गािीतिू खिंिाळ्याला 

आणायचे... 
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एका भव्य िािंजरािे डिद्राजीतार्र उिी िारली. डिद्राजीताला 

पण त्या िािंजरीसारखीच लढण्याची र्तृ्ती आपोआप प्राप्त झाली. 

डतच्यात तशी शक्ती होती.  िािंजरीिे डतला चारही पायािंिी घट्ट धरूि 

पढुच्या पायािंिी बोचकायला सरुुर्ात केली. आणखी चार पाच 

िािंजरािंचा घोळका चारही बाजूिंिी उिी िारूि डिद्राडजतार्र धार्िू 

आला. एका बोटयािे डतच्या जोरािे थोबािीत िारली. थोिा र्ेळ 

सनु्ि झाले. दातािंर्र आघात झाल्यािे ती िगिगली आडण िग 

सार्रली. ििंतर त्यापेिा दपु्पट रे्गात डतिे त्या बोटयाला थोबािीत 

िारले. तो बोका हसायला लागला आडण म्हणाला, "बोका 

बिायच्या आधी अिंिरर्ल्िव िधला फेिस गुिंि होतो िी. त्याचा िेंद ू

आतिध्ये आह ेिाझ्या. गार्राि छत्री िार् होतिं िाझिं!" 

"गार्राि छ्त्त्री? अच्छा!! तरीच म्हटलिं हा बोका कसा 

ओळखीचा र्ाटतोय! तेच िी डर्चार करत होते की अचािक हा 

गुिंि अिंिरर्ल्िव िधिू गायब कसा झाला? सतरा गनु्ह ेआहते िा रे 

िार्ार्र तझु्या? खपू िाजलेला होता त ूिाही का? आडण आता तर 

काय बोका बिला. अजिू िाज चढलेला डदसतोय तलुा!" 

"ए भर्ाि,े िाज कुणाचा उतरर्तेस? अब तो तझुे िौत के घाट 

उतारिे का सिय आ गया ह!ै" 
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प्रचिंि रे्गािे डिद्राजीतािे त्याच्या िाजलेल्या चेहऱ्यार्र रे्गािे 

एक थोबािीत ठेर्ली. त्याचा िाजलेला चेहरा सजुला. सजुलेल्या 

चेहऱ्यार्र पटापट र्ार ती करतच राडहली तोपयिंत इतर िािंजरी बोके 

डतला सचु ूदते िव्हते. डतच्या अिंगार्र त ेओरखिे िारू लागले. 

त्यापैकी दोि तीि िािंजरी गार्राि छत्रीच्या गलविें ि होत्या. त्या 

चर्ताळूि म्हणाल्या, "आिच्या छत्रीला िारतेस? एर्ढी डहम्ित?" 

"अरे र्ा? गार्राि छत्रीच्या तमु्ही गार्राि छपरी पोरी! 

िालायक कुठल्या!", असे म्हणत डिद्राजीतािे हरे्त उिी िारली 

आडण रे्गािे गोल गोल डफरत सगळ्यािंिा हरे्तच अिेक थापिा, 

बटुके, लाथा िारल्या. गार्राि छत्री सडहत ते सर्वजण उलटेपालटे 

होऊि रे्गरे्गळ्या रस्त्यार्रच्या र्ाहिािंर्र पिले. इतर स्र्ागत 

फायटसव पण िािंजरािंच्या घोळटयािंशी अडर्रतपणे लढत होते. 

 

र्ाईट टीििे गुिंि लोकािंच्या िािर्ी िेंद ूपासिू हे सगळे प्राणी 

बिर्ले होते आडण स्र्तिःला िात्र बेरोजगार लोकािंचा कैर्ारी 

म्हणर्िू घेत होते.  

 

सिदु्रातिू आता रे्गळ्याच डदसणाऱ्या पािंढऱ्या फेसळणाऱ्या 

लाटा रे्गािे शहराकिे आल्या. लाटािंिध्ये दोि हात डदस ूलागले, 

िग चेहरा तयार झाला आडण िग सिदु्राच्या पाण्यापासिू त्यािंच े
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पाय रे्गळे झाले आडण त्या लाटािंिी हळूहळू िािर्ािंचे रूप घेतले. 

ते पाणीच होते पण िािर्रूपात!  जलजीर्ािंचे आगिि झाले होते!!  

 

त्या शेकिो लाटािंिी िाणसािंचे रूप घेतले आडण ििंतर त्या 

बफावत रुपािंतरीत झाल्या. आता िरीि ड्राईव्ह पररसरात बफावच े

बिलेले िािर् म्हणजे जलजीर्ा डदसत होते. गरजेिसुार जलजीर्ा 

र्ाफ, पाणी आडण बफव  या रुपात हरे् तेव्हा रूपािंतररत होऊ शकत 

होते. तसेच र्ातार्रणातील तापिािाच्या बदलािसुार स्र्तिःची 

अर्स्था बदल ूदणेिं डकिं र्ा ि दणेिं याच्यार्र जलजीर्ािंच े डियिंत्रण 

होते. र्ाफ बििू रे्गािे िािंजरािंच्या घोळटयात जाऊि त्यािंिा रे्ढूि 

जलजीर्ा पनु्हा बफावत रुपािंतरीत होऊ लागले म्हणजे तेर्ढा 

घोळका बफावत बिंडदस्त होऊि डथजला. त्यािंच्या डर्घातक 

हालचाली पण डतथेच डथजल्या. असे अिेक  िािंजरािंिा आडण 

बोटयािंिा बिंडदस्त केलेले  डथजलेले बफव गोळे सगळीकिे डदसायला 

लागले.  

 

पण िािंजरािंच्या सिंपणूव सिंख्येला जलजीर्ा परेुसे िव्हत.े 

त्यासाठी आणखी जलजीर्ा लागणार होते. काही जलजीर्ा बफव  

िािर् रुपात िािंजरींिा उचलिू फेकू लागले तर काही गरि र्ाफ 

बििू िािंजरींिा भाजिू काढू लागले.  
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िािंजरी आडण बोके हिरीतिुरीर्र आल्या. डकिं चाळू लागल्या. 

रस्त्यार्रील, आजबूाजचू्या हॉटेल्स, घरे याडठकाणी घसुिू उच्छाद 

िािंिू लागल्या. आव्हाि आणखी कठीण होऊि बसले. काही न्यजू 

चॅिेलर्ाले या डठकाणी येऊि पोहोचले आडण लाईव्ह टेडलकास्ट 

करू लागले. ह ेप्रिेपण आयते बघत बघत र्ाईट टीि आपल्या 

खिंिाळ्याच्या गहुतेील आपल्या डठकाणार्र छोट्याश्या 

आक्रिणािे स्र्ागत टीिची काय हालत झाली आह ेहे बघिू हसत 

होते. बरेच कॅिेरािि जखिी झाले. पण तरीही जीर्ार्र उदार होऊि 

त्यािंिी शडूटिंग आडण पत्रकारािंिी र्ातािंकि सरुूच ठेर्ले. 

 

जलजीर्ािंच्या आगििाची र्ाताव डिद्राजीतािे सडुिलला 

कळर्ली. सडुिलिे लगेच सायलीलाही कॉन्फरन्स िध्ये घेतले. 

आता ते आर्श्यक झाले होते. पणु्यातही अशाच प्रकारच े

उिणाऱ्या पिािंचे हल्ले झाले असल्याचे सडुिलिे सािंगिू डतथली 

पररडस्थती थोिटयात सािंडगतली. सडुिल त्यारे्ळेस पणु्यातील ििपा 

भर्ि जर्ळ काही स्र्ागत टीि िम्बसव सोबत उभा होता आडण 

हल्लेखोर उिणाऱ्या पिी कीटकािंिा तोंि कसे द्यायच ेया डर्चारात 

होता. दरम्याि शडिर्ार र्ाि्याजर्ळूि एक हत्ती रे्गािे र्ाहिे 

तिुर्त ििपा भर्ि किे येऊ लागला होता. सडुिलला अजिू याची 

खबर िव्हती कारण तो फोिर्र बोलण्यात िग्ि होता. 
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डिद्राजीता म्हणाली, "सडुिल, ह ेप्राणी सिंख्येिे खपू आहते. 

जलजीर्ा आलेत खरे आडण त्यािंच्यािळेु खपू िदत होतेय पण 

आपण किी पितोय असे र्ाटते. अिेक डिरपराध िागररक िारल े

जात आहते!" 

सडुिल पढेु म्हणाला, "ऐका ऐका तमु्ही दोघीजणी! पणु्याला 

हािरै्रीिे पकिलेले ते दोघे र्ाईट टीिचे सदस्य ज्यािंिा हािरै्रीिे 

स्र्ागत टीिला सािील होण्यासाठी तयार केले आह ेज्यािंची र्ाईट 

टीि िधली िार्िं आहते राऊटरि आडण र्ायफायर. त्यािंचेकिूि 

जस्ट आताच िला एक िहत्त्र्ाची िाडहती डिळाली आह!े" 

सायली सारिंग सोबत िुिंबईतील ऑडफसिधील आपला प्रयोग 

पणूवत्र्ास िेण्याचा प्रयत्ि करत होती तर डिद्राजीता एका 

आिोशाला येऊि बोलत होती. 

सायलीिे डर्चारलिं, "काय िाडहती डिळाली आह?े" 

सडुिल म्हणाला, "ह े जे प्राणी पिी कीटक हल्ला करतात 

त्यात एक िोिस ऑपरेंिी असते. डकिं र्ा प्रोग्राडििंग आह ेअसिं म्हण 

हर्िं तर! प्राण्यािंच्या घोळटयात फक्त दोि चार जण िािर्ी िेंद ू

असलेले स्िाटव प्राणी असतात, बाकीचे िात्र त्यािंच्याच सारखी 

बाह्य त्र्चा असणारे पण आतिध्ये यािंडत्रक असलेले प्राणी 

असतात. त्यािंच्यात िोशि सेन्सर असते, म्हणजे िािर्ी प्राण्यािंची 
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हालचाल बघिू त्यािंची कॉपी करणे. कारण इतटया िोठ्या 

प्रिाणार्र शहरात ते सोित असलेल्या यािंडत्रक प्राण्यािंचे किं ट्रोल 

करणारे इतर िािर्ी प्राणी आडण तेर्ढे ररिोट किं ट्रोल डिव्हाईस ह े

त्यािंचकेिे िाही. तसेच िसुते िािर्ी प्राणी पण सोिायचे म्हटले तर 

त्यािंचकेिे ते तेर्ढ्या सिंख्येिे िाहीत!" 

डिद्राजीता म्हणाली, "ओह, म्हणजे त्यािंचा िखु्य िािर्ी प्राणी 

जर ओळखता आला आडण त्याला िारले तर इतर यािंडत्रक प्राणी 

आपोआपच डिडष्क्रय होतील! िग त्यासाठी तलुा एकाच रे्ळेस 

सगळीकिे दरूदृष्टीिे लाल र्तुवळ िोटयाभोर्ती असलेल्या 

प्राण्यािंकिे लि ठेर्ारे् लागले  आडण आम्हाला फोििे सचूिा 

द्याव्या लागतील जणेेकरूि आम्ही त्यािंिा िारू शकू. पण एकाच 

रे्ळेस सगळीकिे पणु्यात िुिंबईतल्या सगळ्या भागात लि दऊे 

शकत िाहीस.." 

सायली िध्येच सडुिलला तोित म्हणाली, "आडण म्हणिूच 

सडुिल... त ूसािंडगतलेला प्रयोग करण्यात िी अडर्रत गुिंतले होत े

आडण तो अध्याव तासातच यशस्र्ी होणार आह!े" 

^^^ 
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37. तो येतोय 

 

तेर्ढ्यात एक िोठा बोका डिद्राडजतार्र चालिू आला. डतिे 

त्याला जोराचा झटका दऊेि उिर्िू लार्लिं. तो जडििीर्र आपटूि 

डठणग्या डिघत फुटला. म्हणजेच तो यािंडत्रक बोका होता. 

पढेु सडुिल म्हणाला, "ओके. म्हणजे 6 तारखेला सपुर िेचर 

र्रूि डिघण्यापरू्ी आपण त्या दिंिगोलाकार र्स्तिूधिू 

काळजीपरू्वक बाहरे काढलेल्या "डबग कोलॅप्स डिगेडटव्ह व्हायरस 

डलडटर्ि" चा र्ापर करूि सपुर िेचर र्रच्या तीि प्राण्यािंच े

पेशीसिहू तयार करूि सोबत आणले होते त्यािंचे डिश्रण त ूपप्प ू

आडण िास्कर्ाल्या िाणसाच्या िेंदसूोबत डिटस करण्यात यशस्र्ी 

झालीस?" 

पण डिद्राजीता आश्चयाविे डर्चारू लागली, "पण पाच 

पेशीसिहू एकत्र? दोि िािर्ी आडण तीि प्राण्यािंच?े ह ेकसे केले? 

र्ाईट टीि िसुार तर दोिच पेशीसिहू एकत्र होतात?" 

सायली सािंग ू लागली, "आपल्या िुिंबई ऑडफसिधील 

सायन्स अिँ ररसचव सेटशि िधील िॉटटर आडण सायिंडटस्ट श्री 

राजिे यािंच्या िदतीिे, िाझ्या आतापयिंतच्या िेडिकलच्या 

ज्ञािाच्या आधारे आडण िी किीत किी र्ेळात जास्तीत जास्त ज्ञाि 
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इिंटरिेट आडण इतर पसु्तकािंतिू आत्िसात करूि हा प्रयोग यशस्र्ी 

केला आह.े फक्त ियावदा एकच की दिंिगोल िधले डलडटर्ि 

ियावडदत असल्यािे िी एकच डिश्रण तयार करू शकल!े" 

सडुिलच्या आििंदाला पारार्ार राडहला िाही, "म्हणजे तो 

तयार झाला? व्हरेी गिु सायली, िाय ब्यटुीफुल र्ाईफ! त्याचा 

िला फार उपयोग होईल कारण त्याच्यार्र बसिू िी आकाशात 

उिंच उित उित या डर्डचत्र प्राण्यािंशी होणाऱ्या आपल्या लढाईत 

लाल र्तुवळाद्वारे िािर्ी आडण यािंडत्रक असे प्राणी पिीं यािंच्यात 

भेद करू शकेल आडण िािर्ी प्राण्यािंिा टागेट करूि त्यािंिा िारू 

शकेि!" 

"होय सडुिल! िटकीच! तो तयार झाला आह.े बस, फक्त 

त्याला या जगात ऍिजस्ट व्हायला अधाव तास लागेल!", सायली 

म्हणाली. 

डटलफ्टोि ह्या अडतर्ेगािे उिणाऱ्या पिाचा (falcon ची एक 

प्रजाती ) आडण यडुिप्तस (sail fish ची प्रजाती) या र्ेगाि े

पोहणाऱ्या जलचर प्राण्याचा आडण जडििीर्रील टडिवस (cheetah 

ची प्रजाती) या अडत रे्गािे धार्णाऱ्या प्राण्याचा असे डतन्ही सपुर 

िेचर बेटार्रचे पेशी सिहू बिर्िू सडुिलिे सोबत आणले होते. 

सारिंगिे जहूु बीचर्रूि ताब्यात घेतलेले दोि पेशीसिहू (पप्प ू

भसुिळ्या आडण तो िास्कर्ाला गुिंि ज्याचे र्ाईट टीििधले िार् 
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होते डिश अँटीिािू) घऊेि सायलीिे त्यात जिकुीय बदल केले 

आडण िग ते त्या तीि प्राण्यािंच्या पेशीसिहूासोबत एकत्र करूि 

आकाश पाणी जिीि डतघािंिध्ये सिंचार करू शकेल असा अडद्वतीय 

आडण अदु्भत प्राणी िािर् तयार केला होता. 

 

सडुिल आणखी काही म्हणणार तेर्ढ्यात तो प्रचिंि हत्ती डतथे 

आला आडण त्यािे सडुिलला सोंिेिे दरू ढकलले. सडुिल घसरत 

जर्ळच्या पलुाच्या कठि्याला जाऊि धिकला. तो हत्ती 

त्याच्याजर्ळ आला, हसायला लागला आडण म्हणाला, "िी जग्ग ू

भसुिळ्या आह.े िला तरुुिं गात टाकलिं होतिंस! आता बघ तझुी काय 

हालत करतो ते!"  

 

सडुिल साध्या रे्शात होता कारण लोकािंसाठी डिटेडटटव्ह 

डिगेडटव्ह हा जखिी होऊि हॉडस्पटलिध्ये होता. त्यािळेु जग्गिेू 

सडुिलला ओळखले होते. 

 

त्या हत्तीिे आपल्या पायाखाली तिुर्ायला पाय उचलला 

तेर्ढ्यात सडुिलिे डझरको स्र्रूपातला पोशाख डखशातिू काढला 

होता आडण त्यार्र फुिं कर िारली होती. तो पोशाख िोठा झाला 
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आडण सडुिलिे तो घातला. रणडजत यािंिी डदलेल्या सगळ्या 

पोडलसी टे्रडििंगचा उपयोग करायची रे्ळ आली होती.   

 

आता काळा कोट, पोशाखाला अखिंि जोिलेली काळी हटॅ, 

हटॅला ओपि टलोज होऊ शकेल अशी सरकती डखिकी, हटॅच्या 

आतिध्ये भरपरू डझरको टेडटिकच्या सकू्ष्ि र्स्त ू आडण काळा 

गॉगल असा डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह आडण त्याच्यासिोर त्याला 

िारायला टपलेला प्रचिंि हत्ती असे दृश्य त्या पलुार्र डदसत होते. 

डतथे उभे असलेले लोक हा अदु्भत प्रकार बघत जागीच थािंबले 

होते.  िग त्यािंिा डदसले की काळ्या कोट र्ाल्यािे आपल्या 

पाठीिागे हात िेले. तोपयिंत त्या हत्तीिे त्याच्या पोटार्र पाय 

द्यायला र्र उचलला तेर्ढ्यात सोंिेला धरूि कोटर्ाला हत्तीच्या 

पाठीर्र चढला आडण हत्तीच्या िागच्या बाजिेू पलुार्र उिी 

िारली. हत्तीचा जि पाय सडुिलिे एका गॅजेटच्या िदतीिे पलुाच्या 

िळिळीत केलेल्या भागार्र जोरात आदळला आडण पलुाचा 

तेर्ढा भाग कठि्यासडहत तटुला आडण हत्तीचा तोल जाऊि तो 

पलुाखाली धापकि पिला. पिल्यार्र थोिा रे्ळ तो िदीच्या 

पात्रात तसाच पिूि होता. सगळ्यािंचा सिज झाला की तो हत्ती 

िेला.  
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शेर्टी सडुिलिे जाहीर केले, "सिंचेती हॉडस्पटलिध्ये जो आह े

तो िकली आह.े िी आहे खरा डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह!" 

 

डतथे न्यजू चॅिलर्ाले यऊेि पोहोचले. सगळीकिे ही खबर 

पसरली.  

 

सडुिल पढेु डतथल्या आडण एकूणच टीव्हीच्या दशवकािंिा 

उद्दशेिू म्हणाला, "एर्ढेच िाही तर िुिंबईला कारिे जातािंिा 

ज्यािंच्यार्र हल्ला झाला त्या दोन्हीही िकली डिद्राजीता आडण 

िेिरी िॉल आहते! खऱ्या दोन्ही िुिंबईत आहते. लोकािो, घाबरू 

िका. र्ाईट टीििे जण ूकाही यदु्ध सरुू केले आह!े आपल्याला 

सगळ्यािंिा डिळूि ते यदु्ध लढायचे आह!े कदाडचत र्ाईट टीि 

आजच त्या दोन्ही व्हीआयपीिा डकििॅप करू शकते! त्यािळेु 

आम्ही सार्ध आहोत!" 

 

न्यजू चॅिेलर्र सडुिलिे डदलेल्या स्टेटिेंटिळेु र्ाईट टीििेपण 

लर्करच एक छोटा व्हीडिओ सगळीकिे प्रसाररत केला ज्यात 

अिंधारात एक िास्कर्ाला िाणसू म्हणत होता, "तमु्हाला र्ाटतिंय 

आम्ही आजच त्या दोघिं व्हीआयपीचे अपहरण करू? बरोबर 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

381 

 

ओळखलिं. आजच करू आम्ही त्यािंचिं अपहरण! पण या सगळ्या 

प्राण्यािंपासिू सािान्य लोकािंिा र्ाचर्ाल की दोघिं व्हीआयपींिा 

र्ाचर्ाल की िग आम्हाला अर्काशात पळूि जाण्यापासिू 

र्ाचर्ाल? आडण िी सािंगतो आिचिं डठकाण कुठे आह े ते!! 

खिंिाळ्याच्या घाटात पर्वतािंिध्ये आह े! चॅलेंज दतेो की आम्हाला 

शोधिू दाखर्ा! एक दोि हुशार चाली खेळूि तमु्हाला र्ाटलिं 

बडुद्धबळाचा िार् तमु्ही डजिंकाल? िाझजेर्ळ तिुच्या पेिा जास्त 

र्जीर, हत्ती, घोिे आडण प्याद े आहते! अरे िखूव डिटेडटटव्ह 

डिगेडटव्ह, तझुी आडण तझु्या "स्र्ागत" टीिची अशी "र्ाईट" 

हालत करतो िा, की आयषु्यभर रित बसशील आडण तझुिं स्र्ागत 

करायला गल्लीतलिं कुत्रिंपण येणार िाही!!" 

 

िग तो भेसरू िास्कधारी िाणसू िास्कच्या आतिधिू 

हसायला लागला आडण व्हीडिओ सिंपला. स्र्ागत टीिला या 

व्हीडिओबद्दल कळले. 

 

डिटेडटटव्ह फोिर्र इतर डतघा सपुरडहरोिा म्हणाला, 

"च्यायला हा व्हायरडसक! याला काय िाहीत की बडुद्धबळाच्या 

खेळात त्याच्याकिे जरी रे्गरे्गळ्या प्रकारच्या प्याद्यािंची सिंख्या 
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जास्त असली तरी िाझेकिे, त्यािे कधीही ि पाडहलेले असे िर्ीि 

प्याद ेआहते!" 

 

काही रे्ळातच सडुिलच्या आदशेािसुार िुिंबई आडण पणु े

शहरात स्र्ागत टीिचे फायटसव असलेले काही हडेलकॉप्टसव 

उितािंिा डदसत होते.  

 

दरम्याि, तो पिी प्रचिंि रे्गािे िुिंबईहूि डिघाला होता, 

डिटेडटटव्ह डिगेडटव्हकिे! 

^^^  
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38. युद्ध आमुचे सुरू 

 

सडुिलिे दरूदृष्टीिे चौघािंच्या घरी जाऊि ते ठीक आहते याची 

खात्री करूि घेतली. ििंतर चौघािंिी आपापल्या घरी कम्यडुिकेशि 

डिव्हाईसच्या िॉिवल िोबाईल फोि िोिर्र जाऊि आपापल्या 

कुटुिंबातील सदस्यािंशी सिंर्ाद साधला. आतापयिंतचा थोिटयात 

प्रर्ास सािंडगतला आडण स्र्ागतचे चौघे सपुरडहरो दसुरे डतसरे कुणी 

िसिू तेच आहते असे सािंडगतले. घरातिू बाहरे शटयतो पिू िका 

असे त्यािंिी आपापल्या घरी बजार्ले. 

 

ििंतर सडुिलच्या प्लॅिप्रिाणे एकिेकािंिा फोिर्र 

कॉन्फरडन्सिंगद्वारे एकत्र घेऊि असे ठरले की पणु्यात FF1,2 आडण 

MF1,2 ह ेलढण्यासाठी सडुिलसोबत राहतील. पणु्यातील दोन्ही 

व्हीआयपीच्या घरािंजर्ळ हािरै्री आडण दोघे िकुतेच हािर्ैरीिे 

स्र्ागतिध्ये सािील केलेले राऊटरि आडण र्ायफायर असे डतघ े

राहतील.   

 

डिद्राजीता आडण इतर काही स्र्ागत फायटसव िररिि पॉई िंट 

पररसर आडण इतर डजथेही िािर्ी आडण यािंडत्रक प्राणी हल्ला करत 

आहते डतथे राहतील तर सारिंग, सायली आडण इतर फायटसव 

िुिंबईतील व्हीआयपीच्या घराजर्ळ राहतील, पण - 
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सायलीिे ते िाकारले. ती म्हणाली, "िला आणखी काही र्ेळ 

द्या. िी इथेच लॅबरेटोरी िध्ये थािंबते, िला आणखी काही प्रयोग 

करायचेत!" 

"कोणते प्रयोग राडहलेत आता सायली? यदु्ध सरुू झालिंय 

बाहरे! आता लढायचिं आह,े प्रयोग करायची रे्ळ आता सिंपली!" 

 

"या प्रयोगाचा आपल्याला खपू फायदा होईल सडुिल! डप्लज 

प्रयोग पणूव होईपयिंत ते डसके्रट राहील, बाय! लव्ह य!ू डकस य ूअ 

लॉट! आडण हो, तझुा तो पिी डिघालाय रे्गािे उित. तझु्याकिे! 

बाय!!", असे म्हणिू डतिे डिस्किेटट केलेसदु्धा! 

सडुिलसडहत इतरािंिा डतिे डर्चारािंत पािले. ही िेिकी करणार 

काय आह?े असो. हरकत िाही. डतला चान्स द्यायलाच हर्ा! 

डिद्राजीता एका बोटयाला लाथ िारता िारता म्हणाली, "ह े

िात्र बरिंय सडुिल! एक ररिोट डकस काय डिळाला, लगचे डतचिं 

म्हणणिं ऐकलिं, िाही का?" 

सडुिल पण गितीिे म्हणाला, "तसिं काही िाही, त ू डकस 

द्यायला तयार असशील तर तलुाही दतेो परर्ािगी प्रयोग 

करायला!" 
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"हो का? यऊेि ट्राय करूि पहा डकस करायचा! िाझा डप्रयकर 

जो आता सयूवफूल होऊि जडििीत खोचिू पिला आह ेतो डजर्िंत 

होऊि येईल तलुा िारायला!" 

"ओह, कधी बोलली िाहीस त्याच्याबद्दल. काय िार् त्याचिं? 

आडण तसे असेल तर येऊ द ेकी त्याला. त्याडिडित्तािे तो येईल 

तरी. त्यालाही स्र्ागत िध्ये सािील करूि घेऊ! िदत करील तो 

आपल्याला!!",  सडुिल म्हणाला. 

"त्याचिं िार् आहे सयूवडर्राट!", असे म्हणत डिद्राजीतािे एका 

हल्लेखोर िािंजराचा गळा धरला आडण डतला सिदु्रात फेकले. 

सडुिल म्हणाला, "सयूवडर्राट? ग्रेट कॉडम्बिेशि! डिद्राजीता 

आडण सयूवडर्राट! चला, रे्ळ िाहीये आपल्याकिे. ििंतर गिंित 

करूया आता, आता फायडटिंग अँि डर्डििंग!" 

 

रजक आडण डहतेि यािंिा कोणत्याही पररडस्थतीत कोणत्याही 

बहाण्यािे त्यािंच्या घरातिू डिघ ूद्यायचे िाही हा  सडुिलचा अजेंिा 

होता म्हणजे तोपयिंत र्ाईट टीि खिंिाळ्याहूि हरे्च्या अदृश्य 

स्तिंभातिू प्रडतसषृ्टीकिे जाऊ शकणार िव्हते आडण िग त्यािंिा 

पकिता आले असते आडण पथृ्र्ीर्र त्याचा डर्परीत परीणाि पण 

टाळता येणार होता. तसेच स्र्ागतचे हडेलकॉप्टर आकाशात 

डघरट्या घालिू स्र्ागतच्या जडििीर्रील या लढरै्य्यािंिा िदत 
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करणार होतेच आडण सडुिल त्या सायलीिे तयार केलेल्या पाणी 

आकाश जडििीर्र डर्हार करु शकणाऱ्या पक्ष्याची र्ाट बघत 

होता. पप्प,ू अँडटिािू ह ेिािर् आडण डटलफ्टाँि, यडुिप्टस आडण 

टडिवस ह े प्राणी या पाच सजीर्ािंपासिू तयार झालेल्या पक्ष्याला 

सडुिल अँटीडटलप म्हणणार होता. 

 

न्यजू चॅिलर्र लाईव्ह बातम्या बघतािंिा खऱ्या खोट्या 

डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह बद्दल आडण डिद्राजीता, हािर्ैरी बद्दल 

कळल्याििंतर आडण राऊटरि, र्ायफायर ह े िहत्त्र्ाचे िाणसिं 

पकिले जाऊि स्र्ागत िध्ये सािील झाल्याचे कळताच र्ाईट 

प्रिखु व्हायरडसक प्रचिंि डचिला. त्यािे लर्करात लर्कर रजक, 

डहतेि यािंिा कॉल करूि त्यािंच्या बिार्ट अपहरणाचा बेत 

लर्करच तिीस िेतो असे आश्वासि डदले आडण स्र्ागत टीिला 

जबरदस्त धिा डशकर्ायला िुिंबई पणु्यात आतापयिंत डजथे डजथे 

िािर्ी आडण यािंडत्रक प्राणी सपु्त अर्स्थेत होते त्यािंिा तयार करूि 

डठकडठकाणी सोिण्याचे आदशे त्याच्या टीिला डदले.  

^^^  
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39. प्लॅन्डी 

 

दरम्याि आकाशगिंगते एके डठकाणी जेलीसारख्या द्रर्पदाथाविे 

बिलेल्या लर्डचक पारदशवक, चिकणाऱ्या आडण सतत रिंग 

बदलत राहणाऱ्या एका प्रचिंि िोठ्या आकाराच्या ग्रहािध्य े

(ग्रहा"र्र" िाही, कारण हा डिती ग्रह होता ज्या"िध्ये" डतथले जीर् 

राहत होते, "र्र" िाही!) इतर डिती जीर्ािंसोबत राहणाऱ्या स्िडृतका 

आडण रिंडगिी या दोन्ही डितीजीर् ग्रहाच्या आतिधल्या आपापल्या 

डठकाणाहूि डिघिू जलेी बबल िधिू प्रर्ास करत करत ग्रहाच्या 

बाहरे डिघिू अर्काशात आल्या. त्या ग्रहाचे िार् होते: प्लॅिेट 

ऑफ िायिेंशिस ्(प्लॅन्िी) 

 

आपापल्या जेली बबल िधिू अर्काशात पथृ्र्ीकिे प्रर्ास 

करतािंिा त्या एकिेकींशी बोलत होत्या. 

रिंडगिी: "सडुिलिे िाझी आठर्ण काढली आह!े" 

स्िडृतका: "हो िा! आडण योगायोग म्हणजे सायलीिे पण िला 

बोलार्लिंय!" 
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रिंडगिी: "पथृ्र्ीच्या डियिािसुार त्यािंचिं लग्ि झालिंय म्हण!े 

तरीही सध्या त्यािंिी आपल्याला र्ेगर्ेगळ्या र्ेळेला र्ेगर्ेगळ्या 

डठकाणी बोलार्लिंय!" 

स्िडृतका: "लग्ि म्हणजे तेच िा ते ज्याििंतर िािर् जातीतले 

िर िादी ठरर्िू एके घरात एकाच डठकाणी राहायला लागतात?" 

रिंडगिी: "हो, तेच ते. जोिीदार म्हणतात ते एकिेकािंिा! पण 

िग त्यािंिी आपल्याला रे्गरे्गळ्या डठकाणी का बोलार्लिंय?" 

स्िडृतका: " हो िा. आपल्या ग्रहार्र आपण सगळ्याजणी 

िादी आहोत. बरिं आह ेकुणी िर िाही ते! लग्ि डबग्ि झिंझट िको! 

बरिं ऐक! आपण ज्या कारणासाठी पथृ्र्ीर्र डितींची डर्शषे शक्ती 

काही लोकािंिा दते आलो आहोत त्याची खरी परीिेची रे्ळ आता 

आली आह.े पथृ्र्ीर्र र्ाईट िार्ाच्या एका सिंघटिेिे पथृ्र्ीर्रच्या 

लोकािंिा िारण्यासाठी काही रै्ज्ञाडिक प्रयोग करूि िािर्ी िेंद ू

असलेले आडण काही यािंडत्रक असे प्राणी डििावण केलेत. पण 

आपले डिती जीर् आपण डदलेल्या शक्तीचिं चािंगल्या कािासाठी 

र्ापर करत आहते. त्यािंिी स्र्ागत िार्ाची टीि पण बिर्ली 

आह!े" 
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रिंडगिी: "हो, िाझ्या कािार्र आलिं ते. शक्तींचा र्ापर चािंगल्या 

कािासाठी र्ापरला तर त्यािंिा आपण आणखी िव्या शक्ती दतेो. 

सध्या त्यािंिा िर्ीि शक्तींची गरज आह.े" 

 

स्िडृतका: "त्याच कारणास्तर् आपण जाऊि त्यािंिा भटूेि 

येऊ. सायलीिे िकुतेच आपल्या अडद्वतीय स्िरणशक्ती आडण 

ज्ञािाचा र्ापर करूि एक प्राणी बिर्ला आह े आडण म्हणिूच 

आता डतला िी अजिू एक शक्ती दणेार आह!े डतिे िाझी आधी 

सपुर िेचर बेटार्र असतािंिा सर्ािंच्या िकळत आठर्ण काढली 

होती, िी डतला जाऊि भेटले होते आडण डतच्या ििातील एका  

प्रयोगाबद्दल डतिे िला डर्चारले होते. पण डतला िी सािंडगतले होत े

की ती जवे्हा आपल्या शक्तीच्या आधारे खपू िोठी उपयकु्त डिडिवती 

करेल तेव्हा डतला अपेडित असलेल्या प्रयोगासाठी िी शक्ती दईेि! 

आपल्या ग्रहार्रचा डियि आह ेत्याप्रिाणे आपण चालतो!" 

 

रिंडगिी: "ठीक आह.े सडुिलला पण िी एक िर्ी शक्ती दणेार! 

पण ती हळूहळू डर्कडसत होणार! त्यािेपण िाझी  आताच आठर्ण 

केली आह!े" 
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स्िडृतका: "हो! दोघािंिा आता गरज पण आह ेआडण ते लायक 

पण झालेत त्या िव्या शक्ती घ्यायला! आडण ती र्ाईट टीि आता 

अर्काशात िर्ीि पथृ्र्ीसारखी प्रडतसषृ्टी उभारणार आह ेम्हणे, हे 

आपल्या सर्ािंसाठी खपू धोकादायक आह,े त्यािंिा थािंबर्ायला 

आपल्याला असे आणखी डिती जीर् पथृ्र्ीर्र र्ाढर्ारे् 

लागतील!" 

रिंडगिी: "हो िटकी! आपण पथृ्र्ीर्रच्या घिािोिींिध्ये थेट 

हस्तिेप करू शकत िाही म्हणिू आपल्याला या डितीशक्ती 

जन्िापासिू काही योग्य जीर्ािंिा द्याव्या लागतात!" 

स्िडृतका: "हािरै्री आडण डिद्राजीता यािंचिं काय?" 

रिंडगिी: "िाहीत िाही. त्यािंच्या डिती जीर् सध्या दसुऱ्या 

कािात डबझी आहते! जातील त्या दोघीपण, र्ेळ आली की! 

िाहीतरी त्या दोघी आपल्याला डर्श्वासात घतेात कुठे?" 

 

आकाशात दरूर्र अििंत अिंधारात पथृ्र्ीच्या डदशेिे रे्गािे दोि 

डर्डर्ध रिंगािंत चिकणारे जलेीसारखे दोघींचे दोि बिुबिेु जातािंिा 

डदसत होते. िध्येच दोि चार धिूकेत ूआडण उल्का रे्गािे त्यािंच्या 

िागावत आल्या. दोन्ही जलेीबबल रे्गािे त्यािंच्यार्र आपटता 

आपटता र्ाचले. कालािंतरािे दोघीजणी पथृ्र्ीर्र पोहोचल्या. एक 
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िुिंबईला तर दसुरी पणु्याला गेली. त्यािंचे जेली बबल पथृ्र्ीच्या 

र्ातार्रणाबाहरे थािंबले होते.  

 

िग रिंडगिीिे सडुिलला िर्ी शक्ती डदली ज्याद्वारे तो 

र्ातार्रणातील कुठेही लपलेले साध्या िोळ्यािंिी डदस ूि शकणारे 

सकू्ष्ि जीर् बघ ूशकणार होता आडण त्यातही जे डर्घातक असतील 

त्यािंच्या सिोर त्याला लाल र्तुवळ डदसू शकणार होते. तसेच 

सडुिलला साध्या िािर्ी िोळ्यािंिी डदस ूि शकणाऱ्या अिेक सकू्ष्ि 

गोष्टी डदस ूशकणार होत्या. त्याच्यात ही शक्ती हळूहळू डर्कडसत 

होणार होती. 

 

परत जातािंिा रिंडगिी म्हणाली, "म्हणजे सडुिल आता तझु े

डिटेडटटव्ह ह ेिार् आणखी साथव झाले. जसा एखादा डिटेडटटव्ह 

डभिंग डकिं र्ा िॅग्िीफायर ग्लास िे सकू्ष्ि गोष्टी शोधतो तसेच तझुे िोळे 

डभिंग बिले आहते! एके डठकाणी एकसारखे दोि डिडिटिं बघायच े

आडण बघतािंिा िोळे घि्याळाच्या काट्याच्या डदशेिे गोल गोल 

डफरर्त राहायचे म्हणजे पढुच्या डिडिटाला तलुा डतथल्या सगळ्या 

सकू्ष्ि सजीर् डिजीर् गोष्टी डदसायला लागतील!!" 
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सायलीला डिळालेल्या एका िव्या शक्तीद्वारे डतिे एक अदु्भत 

प्रयोग करायला सरुुर्ात केली होती! 

 

इकिे रिंडगिीला बाय केल्यार्र सडुिलला डदसले की 

पलुाखाली पिलेला भसुिळ्या हत्ती पनु्हा उठूि िदीच्या पात्रात 

चाल ूलागला. िदीला जास्त पाणी िव्हते. तेर्ढ्यात त्या िदीपात्रात 

त्या हत्तीच्या डर्रुद्ध डदशेिे हत्तींचा एक कळप रे्गािे भुसिळ्या 

हत्तीकिे येऊ लागला होता. सगळे हत्ती पलुाजर्ळ आले आडण 

एकिेकािंच्या अिंगार्र चढले आडण त्यार्रूि चढूि एकेक हत्ती 

पलुार्र चढू लागला. 

 

आकाशात रे्गरे्गळ्या उिणाऱ्या पिी आडण कीटकािंची 

आधीच प्रचिंि गदी झाली होती त्यािळेु अिंधारूि आलिं होतिं आडण 

लोक जिेल डतथे आश्रय घेऊि आपापली सटुका करण्यासाठी 

धिपि करू लागले. न्यजू चिेॅलचे र्ातावहर आडण कॅिेरािि जिेल 

तशी शडूटिंग करूि सगळे प्रसिंग लाईव्ह दणे्याची धिपि करू 

लागले.  
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आपल्या हटॅच्या सरकत्या दरर्ाज्यातिू एकेक सकू्ष्ि शस्त्र 

काढूि त्यार्र फुिं कर िारूि त्यािंिा सडुिल िळू रुपात आणत होता 

आडण एकेका उिणाऱ्या पक्ष्यािंर्र फेकत होता.  

 

खरे पिी िरू ियेत याची तो काळजी घेत होता. फक्त यािंडत्रक 

आडण डर्घातक प्रर्तृ्ती असलेले िािर्ी पिी (लाल र्तुवळ 

ओळखिू) यािंिाच तो िारत होता.  

 

पण सध्या डजथे उभा आह े डतथेच तो असे डिगेडटव्ह 

र्तुवळर्ाले पिी ओळख ूशकत होता. आपली दृष्टी दरू दसुरीकिे 

िेली तर डतथले डदसेल पण डजथे उभा आह ेते चकेुल आडण इतटया 

दरू शस्त्र िारणे शटय िव्हते.  

 

आडण तेर्ढ्यात.... 

^^^   
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40. अपहिण 

 

आडण तेर्ढ्यात बडहरी ससाण्यासारखे शरीर, सेल डफश या 

िाशासारखी शेपटी, िाव्या आडण उजव्या बाजलूा प्रत्यकेी दोि 

रे्गरे्गळे प्रचिंि िोठे पिंख, डचत्त्यासारखे चार पाय आडण 

डचत्त्यासारखे तोंि पण त्याला ससाण्यासारखी चोच असा भव्य 

पिी प्रचिंि रे्गािे उित उित डिटेडटटव्ह डिगेडटव्हकिे आला 

आडण पलुार्र येऊि त्याच्याजर्ळ डर्सार्ला.  

 

"चला, डिटेडटटव्हजी बसा िाझ्यार्र!", अँडटडटलप म्हणाला. 

"र्ार् यार! िी जशी अपेिा केली होती त्यापेिा डकतीतरी पट 

त ूचािंगला आडण िजबतू आहसे!", सडुिलचा आििंद गगिात िार्त 

िव्हता. 

"सर, धन्यर्ाद! आता िी तयार आह.े सायलीचे पण 

धन्यर्ाद! तीच िाझी डििावती आह!े" 

सडुिलिे उिी िारली आडण तो अँडटडटलपर्र बसला. 

 

डहतेि यािंच्या घरासिोर र्तुवळाकार डसटयरुरटी तैिात होती. 

आसपासच्या भागािंतिू कोणत्याच र्ाहिािंिा जाऊ यऊे डदले जात 

िव्हते. र्ायफायर, राऊटरि आडण हािरै्री ह ेडतथेच ठाण िािंिूि 
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होते. सगळीकिे बिंदकुधारी सरुिा रिक पहारा दते होते आडण 

इकिे डहतेि अस्र्स्थ होत होते. व्हायरडसक िे त्यािंिा लर्करच 

तमु्हाला घरातिू बाहरे काढतो असे आश्वासि डदले होत.े त्यािंच्या 

घरार्र आता अचािक घबुिािंच्या घोळटयािे हल्ला केला. एरर्ी 

घबुि फक्त रात्री कायवरत असतात पण इथे आलेले काही घबुि ह े

िािर्ी पेशीसिहूापासिू बिलेले आडण काही यािंडत्रक होते. त्या 

घबुिािंच्या भीतीदायक िोळ्यािंिळेु डतथे असलेल्या सर्वजणािंची 

घाबरगुिंिी उिाली, िणभर सरुिारिक पण गािंगरले. पळापळ सरुू 

झाली. त्यात भर म्हणिू डतथे असिंख्य िधिाशा घोंघार्त आल्या 

आडण डतथल्या िाणसािंिा शरीराचा जोही भाग उघिा असेल डतथ े

घोळटयािे चार्ायला सरुुर्ात केली. 

 

हािर्ैरी, र्ायफायर, राऊटरि डतघािंिी सगळ्यािंिा ि 

घाबरण्याचे आर्ाहि केले. रे्ळ ि दर्िता डतघािंिी त्या घबुिािंशी 

लढायला सरुुर्ात केली. िधिाश्यािंच्या घोळटयािंिा हािरै्रीिे 

हातात पकिूि शॉक द्यायला सरुुर्ात केली. त्यािळेु िािर्ी आडण 

यािंडत्रक दोन्ही िधिाश्यािंचा अिंत होत होता. हािरै्रीच्या लिात 

येत होते की ज्या पद्धतीिे सात आठ घबुिािंिी डिळूि र्ायफायर, 

राऊटरि यािंिा अचािक घेरले आह ेत्यािसुार ह े डिडश्चत होते की 

त्या दोघािंिी र्ाईट टीि सोिूि स्र्ागत जॉईि केल्याचा राग येऊि 
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त्या दोघािंचा खात्िा करण्याचा त्या िािर्ी घबुिािंचा उद्दशे डदसत 

होता आडण अथावत गोंधळ िाजर्िू त्या गिबिीत डहतेिला 

डकििॅप करायचे हा िखु्य उद्दशे होता. पण आजबूाजलूा एकही 

र्ाहि येऊ शकत िव्हते तसचे आकाशातही काही डदसत िव्हते.  

 

दोघािंिी त्या घबुिािंच्या घोळटयाला लाथा बटुटयािंिी बकुलिू 

काढले. ते घबुििं आणखी त्रे्षािे त्या दोघािंर्र चालिू आले. ते 

दोघे अडतशय सहिशील आडण डचर्ट होते. त्यािंिी त्या घबुिािंिा 

खपू ठोसे लागार्ले. या झटापटीत दोघे बरेच जखिी झाले. 

 

तेर्ढ्यात स्र्ागतचे हडेलकॉप्टसव डतथे पोहोचले पण त्यािंिा 

लगेच या घबुिािंर्र आकाशातिू जडििीर्र गोळीबार करता यते 

िव्हता कारण डिरपराध िाणसािंिा गोळी लागण्याची शटयता होती. 

हािरै्रीिे पण त्यािंिा गोळीबार करण्यास ििाई केली. त्यािळेु सर्व 

हडेलकॉप्टसव सध्या फक्त एकिं दरीत शहरातील पररडस्थतीचा आढार्ा 

घेत होते. त्यात एका न्यजू चॅिेलच्या हडेलकॉप्टरलाही स्र्तिःच्या 

सिंपणूव जबाबदारीर्र परर्ािगी दणे्यात आली होती. 

 

"अरे, डकशोर आता िला असिं र्ाटतिंय तझु्या ऐर्जी िी 

असायला हर्े होते या हडेलकॉप्टरिध्ये र्ातािंकि करायला!" 
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"कशाला? िरायला? त ू आपली डतथेच स्टुडिओिध्ये बरी 

आहसे अिघा!" 

"पण िला तझुी काळजी र्ाटतीय रे डकशोर! आपल्याला 

लर्करच लग्ि करायचे िा?" 

"अगिं, साखरपिुा तर करूया आधी? तो राडहलाय िा?" 

"राडहलाय रे राजा, पण िला आता र्ाटतिंय ही पत्रकाररतचेी 

िोकरीच िको. ह े असले िहायदु्ध? िको रे बाबा! आपण दोघ े

डिळूि ही िोकरी सोिूि देऊ, लग्ि करू आडण शािंततेत दसुरा 

काहीतरी डबझिेस करू!" 

"अगिं काय ह ेअिघा? लोक ऐकताहते आपलिं बोलणिं!िला 

तर उलट ह ेयदु्ध बघिू हुरूप येतोय!!" 

चॅिेलचा हिे पनु्हा कॅिेरासिोर आला आडण अिघाला 

म्हणाला, "अिघा बेबी! या गोष्टी ििंतर! आधी बातम्या द.े अगिं 

फक्त आपल्याच चॅिलला हडेलकॉप्टरिधिू शडूटिंग करूि र्ातािंकि 

करण्याची परर्ािगी डिळाली आह.े तमु्ही  एका ऐडतहाडसक यदु्धाच े

सािीदार आहात याचा अडभिाि बाळगा, िोकरी सोिण्याच्या 

कशा बाता करता? िीट बातम्या द े िाहीतर िी तमु्हा दोघािंिा 

आताच िोकरीर्रूि काढूि टाकेल!!" 
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"बरिं बरिं सर! िटकी! तर आपण बघत आहात की पणुे ििपा 

जर्ळ डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह लढतोय तर गणेशडखिंि रोिर्र हािरै्री 

लढतोय. िुिंबईतील डस्थतीबद्दल लर्करच आम्ही आपल्याला 

अपिेट करू!" 

 

डहतेि यािंच्या घरासिोरच्या उिंच डबडल्ििंगर्रील टेरेसर्रूि 

अचािक दोि बाईकस्र्ारािंिी हरे्त उिी िारली आडण ते थेट डहतेि 

यािंच्या घरासिोर चाललेल्या गोंधळाच्या डठकाणी येऊि थािंबले!! 

ते बाईकस्र्ार सिंपणूव काळे बलेुटप्रफू जॅकेट आडण हले्िेट घालिू 

आले होते. डतथल्या गोंधळात प्रथि कुणालाच या बाईकसिोर 

आल्यार्र काहीच उिगले िाही.  

 

त्या बाईकस्र्ारािंिी अिंदाधुिंद गोळीबार करायला सरुुर्ात 

केली. त्यात तीि सरुिा रिक िारले गेले. ते बाईक स्र्ार बाईकसह 

थेट घरात घसुले आडण त्यािंिी दोघािंिी डिळूि डहतेि यािंिा उचलले, 

एका बाईकर्र िागे बसर्ले आडण दोन्ही बाईक परत घुिं घुिं आर्ाज 

करत घोंगार्त बाहरे आल्या. 

"खबरदार कुणी गोळी िारली तर! इथेच डहतेि यािंिा आम्ही 

गोळी घाल.ू त्यािंचा पेशीसिहू िाही डिळाला तरीही चालेल!" 

 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

399 

 

असे म्हणिू ते रे्गािे जायला डिघाले. एका दोघा 

सरुिारिकािंिी त्या बाईकच्या टायरर्र गोळी िारली पण त्या 

टायसवर्र गोळीचा काहीच पररणाि होत िव्हता. 

 

स्र्ागतच्या स्पेशल फोिद्वारे हािरै्री सडुिलशी सिंपकव  साधिू 

होता. 

 

सडुिल म्हणाला, "िी िदु्दाि न्यजू चॅिलला शडूटिंगसाठी 

परर्ािगी डदली आह.े लाईव्ह न्यजू व्हायरडसक खिंिाळ्याला 

त्याच्या गहुते लाईव्ह बघत असेल. आपल्याला दोघा बाईक 

र्ाल्यािंिा खिंिाळापयिंत पोच ूद्यायचिं िाही आह.े पण डहतेि त्यािंिा 

सािील आहे हे आपल्याला िाहीत आह ेहे पण र्ाईट टीिला कळू 

द्यायचिं िाही आह.े िाहीतर तो काहीतरी दसुरा अिथव करेल. 

त्यािळेु आपण डहतेिला र्ाचर्ण्यासाठी प्रयत्ि करत आहोत 

असेच कॅिेरात डदसले पाडहजे. आडण आपण र्ाईटला सािील 

आहोत असे डहतेि पण दाखर्णार िाही कारण त्याला िाडहती 

आह े की न्यजू चॅिल शडूटिंग करत आहते. राऊटरि आडण 

र्ायफायर या दोघािंिा त्यािंच्या िागे बाईकिे पाठर्ा, बाईक 

चालर्ण्यात एटसपटव आहते ते!!" 
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असे म्हणिू सडुिल हत्तींिा िारायला एकेक शस्त्र हटॅ िधिू 

काढत होता आडण त्यािंिा जखिी करत होता. सडुिल अँडटडटलप 

र्र बसला होता. तो जडििीपासिू बराच र्र होता आडण उिणारे 

आडण जडििीर्रचे अशा डर्डर्ध प्राण्यािंशी लाल र्तुवळ पाहूि िारा 

करत होता म्हणजे एका ग्रपु िधला एक िािर्ी प्राणी डकिं र्ा पिी 

िेला की िोशि सेन्सरद्वारे त्यािंिा कॉपी करणारे यािंडत्रक प्राणी पिी 

आपोआप िष्ट होऊि खाली पिूि जात होते. दरम्याि आकाशात 

सडुिलला घेऊि उित असलेल्या अँडटडटलपच्या र्रच्या बाजलूा 

दोि ढग आले, म्हणिू अँडटडटलप आकाशात पिंख फिकर्त त्याच 

जागी डस्थर झाला. ढगािंतिू आर्ाज आला तेव्हा सडुिलिे र्र 

पाडहले. 

 

"सडुिल, आम्ही आता इथेही आलोत, डतथे डिद्राजीताला 

िदत करणे सरुूच आह.े आिच्यापैकी काहीजण आता ढग रूपािे 

रे्गािे प्रर्ास करत पणु्याला आलो आहोत!", ढग रूपातील 

जलजीर्ा म्हणाला. 

"र्ाह! ग्रेट. डप्लज इथे िदत करा. जिल्यास डतकिे 

हािरै्रीच्या िदतीला जा! आडण एक जण इथे पणु्यात आडण 

िुिंबईत िी डजथे डजथे झाि िािर् छोट्या स्र्रूपात ठेर्ले आहते, 
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त्यािंच्यार्र डझरकोिीयि र्ाय ूहरे्तिू फर्ारूि त्यािंिा िळू िोठ्या 

आकारात आणा." 

 

थोिटयात सडुिलिे गणेशडखिंि रोिर्रील पररडस्थती 

सिजार्िू सािंडगतली आडण ट्री िेिचे बोन्साय डजथे ठेर्ले होते ती 

डठकाणिं सािंडगतली. िग ढग रूपातले जलजीर्ा पाऊस रूपािे 

हत्तीच्या सिोर पिू लागले आडण एकेक पार्साचा थेंब एकत्र येत 

येत त्याचा पाणी िािर् तयार झाला आडण िग तापिाि किी 

होऊि ते िािर् गोठले आडण बफव  रुपातील जलजीर्ा तयार झाले. 

िग एकेक हत्तीच्या अर्तीभोर्ती र्ाफ गुिंिाळली जाऊि ती 

पटकि त्याचा बफव  होऊि एकेक हत्ती बफावत बिंडदस्त होऊ लागला.  

 

एका जलजीर्ाला सडुिलिे हटॅ िधिू काढूि डझरकोिीयि 

डलडटर्ि डदले. िग तो जलजीर्ा दोन्ही हात बफ़ावचे आडण उरलेले 

शरीर र्ाफेचे आशा स्र्रूपात रूपािंतररत झाला. बफावळ किक 

हातात त्यािे डलडटर्ि डझरकोिीयि धरूि ठेर्ले आडण उरलेल्या 

शरीरातील र्ाफेद्वारे डठकडठकाणी उित जाऊि पाण्याच्या रुपात 

खाली पितािंिा स्र्तिःिध्ये डझरकोिीयि डिटस करूि तो बोन्साय 

ट्रीिेिर्र पाऊस रूपािे पिू लागला. िग तो पनु्हा सिंपणूव ढग होऊि 

रे्गािे उित िुिंबईला गेला. डतथेही त्यािे तेच केले. त्यािळेु सगळे 
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छोटे ट्रीिेि हळूहळू िळू रुपात िोठे होऊ लागले. त्यािंची िळुिं ही 

पाय बिली तर फािंद्या त्यािंचे हात बिले. िग एकेक ट्रीिॅि एकेका 

िािंजराला आपल्या फािंद्यािंच्यािध्ये गुिंिाळूि फेकू लागला. इकिे 

पणु्यात ट्रीिेि हत्तींिा आपल्या फािंद्यािंििध्ये ओढूि जखिूि ठेऊ 

लागले. झािािंच्या पािािंिध्ये उिणारे कीटक अिकू लागले. 

"याला म्हणतात स्र्ागत टीिचा धिाका! लगे रहो झाि 

िािर्!", सडुिल म्हणाला आडण तेर्ढ्यात त्याला डिद्राजीताचा 

कॉल आला. 

"अरे सडुिल, प्रॉब्लेि झालाय!" 

"काय आता आणखी िर्ीि? ट्रीिेिची िदत होत िाही आह े

का?" 

"होतेय, त्यािंची आडण जलजीर्ािंची चािंगली िदत होते आह,े 

पण या सर्व गोंधळात रजक हिपकर टेरेसर्रूि एका हॉट एयर 

बलिू िध्ये बसिू उित डिघालाय! त्याच्या सोबत बलिू िध्ये दोि 

जण आहते आडण त्यािंिी अिाऊन्सिेंट स्पीकरद्वारे आम्हाला 

सािंडगतले आह े की आम्ही यािंिा कीििॅप करतोय! आम्हाला 

िारण्याचा डकिं र्ा आिचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्ि केला तर 

रजक यािंिा आम्ही गोळी िारू! आम्ही जडििीर्र किक सरुिा 
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व्यर्स्था ठेर्ली होती पण आम्हाला काय िाडहत की त ेअसे हॉट 

एयर बलिू िधिू येणार ते?" 

"तो बलिू आकाशातिू घराकिे आला तवे्हा तमु्हाला डदसला 

का?" 

"िाही. कदाडचत जर्ळच्या एखाद्या दसुऱ्या डबडल्ििंगिधिू ते 

दोघजेण बलिू िधिू बसिू अचािक रजक यािंच्या टेरेसर्र उतरले 

असारे्! आता काय करायचिं सडुिल?" 

"इथेही डहतेि यािंचिं अपहरण झालिंय. टीििधील दोघािंिा िी 

त्यािंच्या िागार्र पाठर्लिं आह!े त ूकाळजी करू िको. आपल्याला 

िाहीत आह ेकी ते रजकला काही करणार िाहीत पण आपल्याला 

रजकला खिंिाळ्याला र्ाईटच्या गहुते त्यािंिा पोहोच ूद्यायचे िाही 

आह!े िी िाझ्या दरूदृष्टीिे अधिूिधिू त्या बलिूचा पाठलाग करतो 

आडण ते काय चचाव करतात ते ऐकण्याचा प्रयत्ि करतो, तोपयिंत त ू

प्राण्यािंशी लढत रहा आडण सािान्य लोकािंिा र्ाचर्!" 

"ठीक आह ेसडुिल!" 

तेर्ढ्यात सडुिलला सायलीचा कॉल आला. 

"प्रयोग यशस्र्ी झालाय, डियर! डबग सटसेस!" 

^^^  
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41. गीता आतण नीता 

 

स्िडृतकािे डदलेल्या गीता आडण िीता या दोन्ही िेिरी िॉल्स 

म्हणजे स्ितृी बाहुल्यािंिध्ये सायलीिे बराच रे्ळ डतथल्या कॉम्पटुर 

तज्ज्ञािंच्या िदतीिे प्रयोग केला. त्यािंच्यात रे्गरे्गळ्या िािर्ी 

िेटाबेस सिंबिंडधत किािंि टाकल्या. तो प्रयोग यशस्र्ी झाल्याच े

सडुिलला कळर्ले. त्या बाहुल्या केसािंद्वारे िाणसािंच्या िोटयाला 

जोिूि त्यािंच्यातील ठराडर्क िेिरी डकिं र्ा सिंपणूव िेिरी डर्डशष्ट 

किािंि (आज्ञार्ली) दऊेि काढूि टाकू शकत होत्या.  

 

पण स्िडृतकािे डदलेली आणखी ज्यादा शक्ती म्हणज े या 

बाहुल्यािंिध्ये सायली स्र्तिःच्या िेंदचूे पणूव प्रडतरूप टाकू शकत 

होती आडण टेडलपॅथीिे या सगळ्या बाहुल्या सायलीशी जोिलेल्या 

होत्या आडण ती सािंगेल तशा आज्ञा पाळू शकत होत्या, डतच्याशी 

आडण एकिेकािंशी ििातल्या ििात बोल ू शकत होत्या आडण 

स्र्यिंचडलत होत्या. त्या आकाशात उिू शकत होत्या. सायली 

ििातल्या ििात त्यािंिा िुिंबईतील प्रयोगशाळेत बसिू सचूिा दऊे 

शकत होती. त्या बाहुल्या डिती ग्रहार्रील डर्डशष्ट जेलीिे 

बिलेल्या होत्या.  
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डर्डर्ध जडििीर्रील आडण आकाशातील उिणाऱ्या 

प्राण्यािंशी िारािारी करता करता फोिर्र सडुिलिे िग सायलीिे 

सािंडगतल्यािसुार प्लॅि आखला. त्यािे डहतेिर्ाल्या दोि बाईकचा 

पाठलाग करणाऱ्या राऊटरि आडण र्ायफायर यािंिा कॉल करूि 

सायलीच्या दोि िेिरी िॉल्सच्या प्रयोगाबद्दल थोिटयात सािंडगतले 

आडण गीता बाहुली उित उित डतथे येईपयिंत डहतेिची बाईक 

दसुऱ्या बाईकपासिू रे्गळी होईल असे करायला सचूिा डदली.  

 

तसेच डिद्राजीताला पण सायलीच्या प्रयोगाबद्दल थोिटयात 

सािंगिू जलजीर्ािंिा हॉट एयर बलिूचा पाठलाग करूि िीता बाहुली 

डतथे पोहोचेपयिंत त्या डतघािंिा फक्त गोंधळात टाकायचे अशी 

सचूिा डदली.  

 

गीता िीता या दोन्ही ििेरी िॉल्स सायली बसलेल्या 

प्रयोगशाळेतील दरर्ाज्यािंतिू रे्गािे उिाल्या. सडुिल दरूदृष्टीिे 

रे्ळोरे्ळी डहतेि आडण रजक कुठे पोचले ह ेसायलीला सािंगत होता 

आडण ती या दोघी बाहुल्यािंिा ििातिू सचूिा दऊेि सािंगत होती! 
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त्यािसुार बाहुल्या आपापल्या अर्काश िागाविे आपले टागेट 

शोधत डिघाल्या.  

 

सायलीचा हा िर्ा सरप्राईज प्रयोग िसता तर िग सगळ्यािंिा 

पररडस्थती र्ेगळ्या पद्धतीिे हाताळार्ी लागली असती. पण आता 

या दोन्ही िेिरी िॉल्स िदतीला धार्िू आल्या होत्या.  

 

िीता िॉल लर्करच बलिूच्या िागार्र जाऊ लागली. 

तोपयिंत एक ढग बलिूच्या िागे धार् ूलागला आडण र्ाफेच ेरूपािंतर 

िायरेटट बफावत होऊि त्याचा बफावचा जलजीर्ा तयार झाला 

आडण तो त्या बलिूिधल्या रजकच्या अपहरणकत्यािंिा आव्हाि 

दऊे लागला.  

 

डतकिे राऊटरि आडण र्ायफायर रे्गािे अजिू पाठलाग 

करतच होते. राऊटरििे एकट्या बाईकर्ाल्याच्या अगदी जर्ळ 

जात बाईकर्ाल्याला आव्हाि डदले. डहतेिला घेऊि जाणारा 

बाईकर्ाला बराच पढेु डिघिू गेला होता. त्यािे िागच्याला 

राऊटरि आडण र्ायफायर यािंचा सिाचार घणे्यास सािंडगतले होते. 
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"ए, फुकटच्या पेट्रोलर्र गािी चालर्णाऱ्या हलकट 

िाणसा!", राऊटरििे त्याला डिर्चले. 

"च्यायला, तलुा हजार रे्ळा सािंडगतले की आिच्या िागे यऊे 

िको तरी येतोच आहसे. एकतर आिच्या टीि िधिू त्या टीिला 

सािील झालास. पण िाझ्याकिे रे्ळ िाही तझु्याशी हुज्जत 

घालायला! लर्करच ह े शहर आडण जग िष्ट होईल. िग बस 

बोंबलत स्र्ागत टीिसोबत!", तो डचिूि म्हणाला आडण त्यािे 

गोळीबार सरुू केला पण राऊटरििे गोळीबार डशताफीिे चकुर्ला. 

त्याच्या बिंदकुीच्या उरल्या सरुल्या गोळ्या िारूि सिंपल्या.  

"अरे पण डर्कत घेऊि पेट्रोल र्ापरला असता तर कळलिं 

असतिं पेट्रोलच्या डकिती काय आहते ते? फुकट्या िारोबा!" 

आता तो पढुचा प्रचिंि डचिला, "फुकट्या कोणाला म्हणतोस 

रे गधि्या! तझु्या बापाला जाऊि िागत िाही िी पेट्रोल! थािंब तझुा 

कायिचा बिंदोबस्त करतो. आडण काय रे, साल्या, आतापयिंत 

आिच्याच सोबत राहूि फुकट पेट्रोल र्र िजा िारली आडण आता 

आम्हालाच शाणपट्टी डशकर्तो?", असे म्हणत त्यािे गािी 

थािंबर्ली आडण रस्त्याच्या बाजलूा लार्ली. आसपास 2/3 

हडेलकॉप्टसव डघरट्या घालत होती. त्यात न्यजू चॅिलचे पण 

हडेलकॉप्टर होते. 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

408 

 

"तर अिघा अशा पद्धतीिे त्यािे त्या िाणसाला आव्हाि डदल े

आह ेआडण आता लर्करच कळेल पढेु काय होते ते!" 

"धन्यर्ाद डकशोर! िी पे्रिकािंिा सािंग ू इडच्छते की आपण 

बघतच आहोत की कशा पद्धतीिे स्र्ागत टीििे र्ाईट टीिला 

आव्हाि डदले आडण कशा पद्धतीिे आता ते फायडटिंग करतील 

आडण अशा पद्धतीिे आम्ही आिचा जीर् धोटयात घालिू बातम्या 

तिुच्यापयिंत पोचर्त आहोत! तर अशा पद्धतीिे आपण बघत 

आहात की..." 

डतथला चॅिल हिे परत स्टुडिओिध्ये आला, "अग, अिघा!! 

कशा पद्धतीिे आडण अशा पद्धतीिे असे शब्दप्रयोग एकसारख े

करू िकोस िाहीतर िी तमु्हाला अशा पद्धतीिे िोकरीतिू काढेल 

की तमु्हाला कळणारच िाही की कशा पद्धतीिे काढले?" 

जीभ चार्िू अिघा म्हणाली, "तर अशा पद्धतीिे तमु्ही बघ ू

शकता की कशा पद्धतीिे िला कॅिेरा सिोर िोकरी र्रूि 

काढण्याची धिकी डदली गलेी आह!े!" 

तो चॅिल हिे कपाळाला हात लाऊि जागेर्र बसला आडण 

शेजारच्या पत्रकाराला म्हणाला, "अशा पद्धतीिे िला िला आता 

कळूि चकुले की कशाच पद्धतीिे यािंिा िी सधुारू शकत िाही!" 
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सगळीकिे डटव्हीर्र हडेलकप्टरिधिू शटू केलेले लाईव्ह 

डदसत होते की खाली हायरे्र्र दोि प्रचिंि बाहुबल असलेले दोि 

योदे्ध एकिेकािंर्र िषु्टी प्रहार करत आहते. 

र्ायफायर पण डतथे येऊि थािंबला.  

 

राऊटरििे र्ायफायरला दोघािंच्या िध्ये येऊ िको असे 

बजार्ले. राऊटरििे उलटी लाथ डफरर्िू त्या िाणसाच्या 

चेहऱ्याला लागलेल्या हले्िेटर्र प्रहार केला तर त्या हले्िेटचे दोि 

तकुिे झाले.  

"च्यायला, या डिटेडटटव्हिे आिचीच िाणसिं आिच्या डर्रुद्ध 

उभी केली, सगळे िार्पेच िाहीत आहते याला!" 

लगेच रे्ळ ि दर्िता त्यािे आणखी एक लाथ घिुर्िू त्याच्या 

िािेर्र िारली. त्याला सार्रायला र्ेळ ि दतेा राऊटरि िे आणखी 

एक जोराचा िडुष्ट प्रहार त्याच्या छातीर्र केला आडण ििंतर पनु्हा 

त्याच्या दोन्ही िािंि्यािंिध्ये खालिू र्र जोराचा प्रहार केला. तो 

कळर्ळला.  

दसुरा बाईकर्ाला पढेु जाऊि थािंबला आडण िागे र्ळूि 

आपला साथीदार िार खातोय पाहूि पनु्हा िागे र्ळला. तेर्ढ्यात 

दरूर्र "गीता िेिरी िॉल" रे्गािे उित आली आडण अगदी 

डहतेिच्या जर्ळ गािीला सिािंतर उित राडहली.  
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साधारण 13/14 र्षावच्या िलुी एर्ढी र्ाटणारी, सायली 

सारखी डदसणारी पण डहररे् रोखिू पाहणारे िोळे असलेली, भरुभरु 

केस उित असलेली ती लाल रिंगाची बाहुली होती. डतिे डहतेि 

यािंच्या िोळ्यात रोखिू पाडहले, त्यािंिा डहप्िॉटाईज केले, तेर्ढ्या 

र्ेळात उिता उिता डतिे स्र्तिःच्या हातािी आपले केस डहतेि 

यािंच्या िोटयाच्या केसािंिा जोिले. सायलीला ह ेकिेटशि सिजले. 

डतिे प्रयोशाळेतिू कॉम्प्यटुर इिंडजडिअरच्या िदतीिे डर्डशष्ट किािंि 

रि केली (आज्ञार्ली कायवरत केली). डहतेिच्या िोटयातील सगळे 

अण ू शास्त्र सिंदभावतील ज्ञाि बाहुलीत ट्रान्सफर झाले आडण 

डहतेिच्या िेंदतूिू डिलीट झाले. िग डहतेि सिंिोहि प्रभार्ातिू जागा 

झाला. या सगळ्या किािंि सायलीिे लगेच पाठ करूि टाकल्या. 

डहतेिला िेिके काय झाले ते कळलेच िाही. पण िोटयात 

काहीतरी गिबि झाली आह ेअसे िात्र त्याला राहूि राहूि र्ाटत 

होते. डहतेिच्या बाईकर्ाल्यािे ह े पाहूि त्या बाहुलीर्र गोळी 

झािली तवे्हा त्या बाहुलीचे हरे्तच आपोआप जेली स्र्रूपात 

अिेक तकुिे तकुिे झाले आडण गोळी डतला लागलीच िाही आडण 

बाहुली पनु्हा आपोआप जोिली गेली. त्यािे परत गोळ्या झािल्या 

पण, बाहुली तोपयिंत उित दरू डिघिू गेली आडण गोळ्या 

चकुर्ण्यासाठी तकुिे होऊि पनु्हा जोिली गेली. आता ती 

सरुडितपणे िुिंबईकिे प्रयोगशाळेच्या डदशेिे डिघाली. 
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ही बातिी सायलीिे सडुिलला आडण सडुिलिे राऊटरि आडण 

र्ायफायरला सािंडगतली. तोपयिंत राऊटरिच्या ताब्यात असलेला 

िाणसू िारला गेला होता. 

 

त्या बाईक स्र्ारािे आता धिकी डदली, "जर आिचा कुणी 

पाठलाग केला तर िी डहतेि यािंिा गोळी घालेि!" 

 

सगळीकिे हडेलकॉप्टरिधिू व्हीडिओ शडूटिंग सरुू होती 

त्यािळेु डहतेिला र्ाचर्ायच ेहोते. दडुियेच्या िजरेत डहतेि, रजक 

ह ेचािंगले व्यक्ती होते. ििंतर राऊटरि आडण र्ायफायर सडुिलच्या 

सािंगण्यार्रूि डतथिू उलट डदशेिे जायला डिघाले कारण िाहीतरी 

आता डहतेि व्हायरडसकच्या काहीच कािाचा राडहला िव्हता, पण 

ह े व्हायरडसकला अजिू अथावतच िाहीत िव्हते कारण त्या 

बाहुलीिे िेिके काय केले ह े कुणालाही कळले िव्हते. िग 

आपल्या साथीदाराला रस्त्यार्र सोिूि डहतेिला घेऊि एकटा 

बाईकस्र्ार खिंिाळ्याला डिघाला.  

इकिे िुिंबईत बफावच्या जलजीर्ािे बलिूिध्ये िारािारी सरुू 

केली. त्या दोघािंच्या बिंदकुीतिू गोळ्या आल्या की जलजीर्ाच्या 

बफावचे तकुिे होत होते आडण ते तकुिे जडििीर्र पिण्याच्या 

आधीच हरे्तच एकिेकािंकिे आकषवले जाऊि एकत्र येऊि 
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पाण्यात रुपािंतरीत होत होते आडण पनु्हा र्ाफ होऊि र्र येऊि बफव  

बििू हॉट एयर बलिूर्र हल्ला करत होते. त्यािळेु बलूि िधल्या 

दोन्ही िाणसािंच्या बिंदकुीच्या गोळ्या सिंपल्या. तोपयिंत िीता 

बाहुलीिे रजक िॉटटरािंच्या िोटयातील िाडहती डिलीट करूि ती 

स्र्तिःिध्ये ट्रान्सफर करूि सायलीकिे िागवस्थ झाली. काि 

झाल्यार्र जलजीर्ािंिी बलिूला िदु्दाि आपल्या िागी जाऊ डदल े

आडण ते डिद्राजीताला िदत करायला गेले. 

 

टीव्हीर्र र्ातावहर सािंग ू लागले, "ह े स्र्ागतर्ाले स्र्तिःला 

सिजतात तरी काय? छोट्या दोि उिणाऱ्या बाहुल्यािंिा पण 

लढायला बोलार्लिं होतिं! यािंचिं काही कळत िाही!" 

व्हायरडसक पण आपल्या गहुते बसिू िास्क काढूि खदाखदा 

हसत होता. त्याचे इतर साथीदार आडण ताकािीशी िािंजर पण 

खदुकि हसत होतिं.  

^^^  
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42. महायुद्ध 

 

राऊटरि आडण र्ायफायर सडुिलकिे परत आले. इतर सगळे 

हडेलकॉप्टसव डतथिू परत पणु ेशहराकिे  घेण्याचे आदशे सडुिलिे 

डदले. हािरै्री पण पनु्हा शहरात आला. कारण रे्गरे्गळे प्राणी 

डठकडठकाणी हल्ला करतच होते.  

 

ज्या फॉम्युवल्यासाठी व्हायरडसक हा डहतेि आडण रजक 

यािंच्यार्र अर्लिंबिू होता तो फॉम्युवला आता ते दोघे बाहुल्यािंिळेु 

डर्सरले होते. हे कळेल तेव्हा व्हायरडसकचे धाबे दणाणले आडण 

प्रडतसषृ्टी आकाशात राहील आडण र्ाईट टीि पथृ्र्ीर्र राहील, अस े

होईल. र्ाईट टीि आडण इतर लोक प्रडतसषृ्टीत जाऊच शकणार 

िाहीत आडण िग इसरो आडण िासाच्या िदतीिे र्ाईट टीििे तयार 

केलेली प्रडतसषृ्टी िष्ट करण्याचा प्लॅि करता येईल.  

 

त्यािळेु गहुते जाऊि र्ाईट टीिला पकिण्याचा प्लॅि 

करण्याआधी डिष्पाप िागररकािंिा प्राण्यािंच्या हल्ल्यापासिू 

र्ाचर्णे ह े आता िोठे आव्हाि होते. कारण गहुचे्या आसपास 

अदृश्य स्तिंभात अजिू काही तशी हालचाल डदसत िव्हती. 



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

414 

 

िायरेटट गहुते हल्ला केला तर ती टीि आणखी रे्गळ्या 

टेटिॉलॉजीिे हल्ला करण्याची शटयता होती. 

 

त्या हल्लेखोर प्राण्यािंचा पािार् करण्यात यश आलिं की िग 

लर्करच खिंिाळ्याला दरूदृष्टीिे जाऊि त्या टीिला पकिता येणार 

होतिं. सडुिल लढण्यात डबझी असल्यािे इच्छा असिूही तो सध्या 

खिंिाळ्याला गहुते काय घिते आह ेह ेपाहू शकला िाही कारण 

आज सािान्य िागररकािंिा त्याची गरज होती. डतकिे िुिंबईत 

डिद्राजीता आडण सारिंग पररडस्थती सािंभाळत होते.  

 

इकिे आधी डहतेि आडण त्यािंच्याििंतर हॉट एयर बलिू िधिू 

आलेला िॉटटर रजक ह े दोघे आडण त्यािंिा घेऊि आलेल्या 

चौघािंपैकी डतघे असे सर्वजण खिंिाळ्याच्या गहुते अदृश्य स्तिंभातिू 

आतिध्ये डशरले.  

व्हायरडसकिे त्यािंिा गहुतेील भव्य तळघरातील प्रयोगशाळेत 

िेले. डतथे अिेक डस्क्रन्स डभिंतीर्र लार्लेल्या होत्या. सिोर 

रे्गरे्गळे बटणिं आडण पॅिेल्स होते. खपू िोठी ससुज्ज अशी 

प्रयोगशाळा होती. अर्काशात जाण्यास तयार असलेले चार भव्य 

याि डतथे तयार होते. तळघरातील एका भव्य पण अिंधाऱ्या खोलीत 
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प्रडतसषृ्टीत जाण्यासाठी तयार असलेले लोक व्हायरडसकिे ठेर्लेले 

डकिं र्ा िािंबिू ठेर्ले होते असे म्हणण्यास हरकत िव्हती. तो भाग 

तरुुिं गासारखाच र्ाटत होता. सगळ्या दशेािंतील लोक डतथे होते. 

काही लोक डचिंतेत उभे होते, काही बसिू होते. काही येरझारा घालत 

होते. काही डस्त्रया आडण लहाि िलेुही त्यात सािील होती. त्यािंिा 

एका स्र्गीय अदु्भत जगात जाण्याचे आडिष व्हायरडसकिे दाखर्ले 

होते पण प्रत्यिात त्या सगळ्यािंिा तो गलुाि म्हणिू डतथे घेऊि 

जाणार होता.  

 

या सगळ्या लोकािंिा गहुते आल्याििंतर काही डदर्सािंिी हे 

सगळे सिजले पण तोपयिंत उशीर झाला होता. त्यािे या सगळ्यािंर्र 

रे्गरे्गळे प्रयोग करायला सरुुर्ात केली होती. काहींिा त्यािे 

पेशीसिहूात रुपािंतरीत केले होते. जे डजर्िंत होते ते जण ूभार् भार्िा 

िसलेले चालते बोलते रोबोट डकिं र्ा पे्रतासारखे बिलेले होते. त्या 

सगळ्यािंच्या हालचाली िैसडगवक र्ाटत िव्हत्या. 

 

आणखी एका रूि िध्ये रे्गरे्गळे रोबोट्स येरझारा घालत 

होते आडण एका रूििध्ये डर्डर्ध डहिंस्र प्राणी रे्गरे्गळे आर्ाज 

काढत इकिे डतकिे डफरत होते. या सगळ्या रूम्सर्र ताकािीशी 
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लि ठेऊि होता. व्हायरडसक त्याला हरे् तसे राबर्िू घ्यायचा. 

तसेच इतर डठकाणी त्याचे साथीदार सगळी काििं बघत होते. 

 

प्रयोगशाळेत - 

"डहतेि, रजक! चला आता आकाशातील आपल्या िव्या 

जगात जायची रे्ळ झाली आह.े जास्त रे्ळ दर्िूि चालणार िाही. 

टाका तिुचा तो डफडजटसचा फॉम्युवला!" 

डहतेि त्या डर्डर्ध बटिािंच्या पॅिेलजर्ळ आला, एक खचुी 

त्यािे ओढली आडण बसला. तो आठर्ण्याचा प्रयत्ि करू लागला 

पण त्याला तो फॉम्युवला आठर्तच िव्हता! 

 

त्याचा चेहरा बघण्यासारखा झाला. चेहऱ्यार्रचा रिंग उिाला. 

चेहरा घािािे िबिबला. ििातिू त्याला थोिी शिंका होतीच की 

बाईकर्र असतािंिा डहरव्या िोळ्यािंिी सिंिोडहत करूि त्या 

बाहुल्यािंिी आपल्या िोटयात काहीतरी गिबि केली ज्यािळेु 

आपल्याला तो फॉम्युवला आठर्त िाही आह,े पण ह े तो 

व्हायरडसकला सािंग ूशकत िव्हता. त्यािे डहतेिला रे्ि्यात काढले 

असते. 
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"काय झालिं डहतेि? चेहऱ्यार्र बारा का र्ाजले? आठर्त 

िाही का फॉम्युवला?" 

डहतेि त त फ फ होऊि म्हणाला, "ि ि ि िाही म्ह म्ह म्हणज े

हो हो, घरातिू डिघेपयिंत आठर्त होता, पण आता  आ आ आ 

आठर्त िा िा िाही हो..!" 

"येिा बिर्तो का िला? फॉम्युवला ि आठर्ल्याचिं िाटक 

करूि तझुा काहीतरी प्लॅि डदसतोय. पोडलसािंिा, सरकारला आडण 

स्र्ागत टीिला तर सािील िाही िा झालास?" 

रजक िॉटटरला पण बाहुलीबद्दल तसा सिंशय आला होता 

आडण त्यािे पण त्याच्या डलडटर्िबद्दल िाडहती ििातल्या ििात 

आठर्िू बघण्याचा प्रयत्ि केला पण त्यालाही काही आठर्त 

िव्हते. 

रजक घाबरत म्हणाला, "ि िला र्ाटते बॉस त्या बाहुलीत 

काहीतरी गिबि होती, सिंिोहि शक्ती होती! िलाही िाझा 

फॉम्युवला आठर्त िाहीय!े" 

व्हायरडसकिे चार पाच र्ेळा सिोरच्या पॅिेलर्र हात 

आपटला आडण तो जोरजोरात हसायला लागला. 

"िेरी डबल्ली और िझुसेही म्यािंर्? पािी िे रहकर िछली स े

बैर? कोणत्यातरी फितसू स्र्ागत टीििे पाठर्लेल्या बाहुल्यािंिा 
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दोष दतेा आडण स्र्तिःचा कृतघ्िपणा झाकता? िालायक हरािखोर 

साल,े दोघेच्या दोघ!े पण िाझी खरी डबल्ली ताकािीशी िला 

कधीच म्यािंर् करत िाही, िाझे िािर्ी िेंद ू असलेले िासे पण 

िाझ्याशी र्ैर धरत िाहीत, पण तमु्ही दोघे पिले शेर्टी िाणसिंच! 

तेही पथृ्र्ीर्रचे! तेही आजच्या यगुातले! म्हणिू धोकेबाज 

असणारच!" 

दोघजेण घाबरले. थरथर काप ूलागले.  

पढेु व्हायरडसक म्हणाला, "ह ेबघा!! आता जास्त झालिं. पण 

तमु्हाला काय र्ाटलिं की तमु्ही िदु्दाि टाईिपास कराल, िला 

गुिंतर्िू ठेर्ाल आडण तोपयिंत बाहरेूि येऊि ते लोक गहुलेा रे्ढा 

घालिू िला पकितील? िो िो िो!" 

दोघजेण पाया पिू लागले. 

"अहो, िाही. आम्ही तुिच्याशी प्रािाडणक आहोत. 

आम्हाला खरिंच काही आठर्त िाही!" 

"बास झाली तिुची िाटकिं ! आडण तमु्हाला काय र्ाटलिं की 

िाझ्याकिे प्लॅि B िाही? आह!े गेले आठ डदर्स तिुच्या दोघािंच्या 

घरात आिचे यािंडत्रक भुिंगे हरेडगरी करूि सगळी तिुच्या 

फॉम्युवल्याची िाडहती गोळा करत होते. आतापयिंत तमु्ही गपु्तपण े

आम्हाला खपू िदत केली आह ेम्हणिू तिुचा िाि राखला आडण 
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आिच्या प्रडतसषृ्टीत तमु्हाला स्थाि द्यायचे िी ठरर्ले पण तमु्ही 

िलाच धोका डदला? त्या भुिंग्याद्वारे डिळालेल्या िाडहतीचे िाझ े

प्रयोगशाळेतील इतर तज्ञ डर्शे्लषण करत आहते. ते पणूव झाले की 

आम्ही इथिू छू ििंतर!! पण त्या आधी िला एक काि करायच े

आह!े" 

असे म्हणिू त्यािे एका िजबतू रोबोटला बोलार्ले आडण 

किं ट्रोल पॅिेलर्र एक किािंि डदली. तो रोबोट दाण दाण पाय 

आपटत डहतेि आडण रजक यािंचेकिे यऊे लागला. 

"िका हो आम्हाला िका िारू!", ते दोघे रिू लागले. 

व्हायरडसक िोठिोठ्यािे हसत होता.  

"आता एकदा का फॉम्युवला डिळाला की रे्ळ ि दर्िता िला 

सगळे याि कायवरत करूि प्रडतसषृ्टीकिे प्रस्थाि करायचे आडण 

"डबग कोलॅप्स डिगेडटव्ह कण" स्फोटाद्वारे सोिायचे म्हणज ेही गहुा 

ब्लॅक होल होईल आडण सगळिं यात ओढलिं जाऊि िष्ट होईल!" 

रोबोट त्या दोघािंिा दोन्ही हातािंिी उचलिू चाल ूलागला. तो 

रोबोट त्यािंिा एका गरि गॅसच्या चेंबर िध्ये फेकणार एर्ढ्यात- 

"थािंबा थािंबा! त्या भुिंग्याकिूि डिळालेल्या िाडहतीच्या 

आधारे आम्ही पनु्हा फॉम्युवला बिर्ण्यासाठी प्रयत्ि करतो! 

आम्हाला िारू िका, एक सिंधी द्या! 
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"डदली! रोबोट, सोिूि ये रे दोघािंिा त्या प्रयोगशाळेत!", 

जर्ळच्या टेबलार्र चार पाच र्ेळा हात आपटत व्हायरडसक 

म्हणाला आडण रे्ि्यासारखे हातर्ारे करत हसायला लागला. 

धटटयािे टेबलार्रचे दोि चार उपकरण खाली पिले. 

िग डहतेि आडण रजक पनु्हा स्र्तिःचेच फॉम्युवले पनु्हा 

शोधण्यासाठी इतरािंसोबत कािाला लागले.  

तोपयिंत व्हायरडसक आडण िेटर्डकव ता टीव्हीर्रचे िुिंबई 

पणु्यातील लाईव्ह प्रिेपण बघ ूलागले.  

 

तो िेटर्डकव ताला म्हणाला, "दोन्ही शहरातल्या आपल्या 

टीिला सचूिा द.े आणखी प्राणी सोिा स्र्ागत टीिर्र. आपला 

स्पेशल रोबोट ऍडटटव्हटे करा आडण सोिा त्यािंच्यार्र! िष्ट करूि 

टाका त्यािंिा. िष्ट करा दोन्ही शहरातील िागररकािंिा!!" 

िेटर्डकव ता म्हणाली, "जशी आपली आज्ञा बॉस!" 

डतचे िार् उगाचच िेटर्डकव ता िव्हतिं. डतिे र्ाईट टीिचिं अिेक 

शहरािंत चािंगलिं जाळिं (िेटर्कव ) डििावण केलिं होतिं. 

 

दरम्याि िासा आडण इसरो यािंिी आपल्या रे्गरे्गळ्या 

सॅटेलाईट्स, दडुबवणी आडण स्काय लॅब्सच्या आधारे अर्काशात 
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एके डठकणी एक ज्यादा ग्रह शोधिू काढला जो अगदी 

पथृ्र्ीसारखाच डदसत होता, त्याच्या भोर्ती एक चिंद्रासारखाच 

डदसणारा ग्रह डफरत होता पण त्यािंची डफरण्याची गती कधी किी 

कधी जास्त होत होती. आणखी शिी सारखा डदसणारा एक ग्रह 

हळूहळू तयार होत होता. म्हणजे गोल ग्रह तयार होता पण त्या 

भोर्ती एक डिळे किे हळूहळू डििावण होत होते. ह ेसगळे स्र्ागत 

टीि आडण भारतातील आडण भारताच्या डित्र दशेािंतील िहत्र्ाच्या 

व्यक्तींिा आडण सिंस्थािंिाच फक्त कळर्ण्यात आले होते. त्या 

डठकाणी एक रे्गळेच चुिंबकीय िेत्र तयार होत होते. ह ेिरे् डििावण 

होत असलेले ग्रह िष्ट करणे भाग होते.  

 

सडुिल भारताच्या पिंतप्रधाि आडण राष्ट्रपती तसेच डतन्ही 

लष्कराच्या प्रिखुािंशी सिंपकव  साधिू होता. त्यािंच्याकिूि स्र्ागत 

टीिला सिंपणूव िदतीचे आश्वासि डिळाले होते. तसेच इसरोिे आडण 

िासािे डिळूि भारतातील सर्व िहत्र्ाच्या राजडकय आडण डर्ज्ञाि 

िेत्रातील व्यक्ती यािंिा डर्श्वासात घेऊि एक प्लॅि आखला 

त्यािसुार एक रॉकेट इसरोच्या प्रिेपण कें द्रातिू लाचँ करूि 

व्हायरडसक बिर्त असलेली प्रडतसषृ्टी िष्ट करता यणेार होती. 

त्यासाठी यदु्धपातळीर्र डतथले शास्त्रज्ञ काि करायला लागले. रे्ळ 
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किी होता, त्यािळेु आधीच इतर कािासाठी तयार असलेले 

रॉकेट्स या कािासाठी थोिा बदल करूि र्ापरायचे ठरले.  

 

डजथे शटय होते डतथे आिीचे हडेलकॉप्टसव आडण राष्ट्रीय 

सरुिा दलाचे जर्ाि िुिंबई पणु्यात येऊि सािान्य िागररकािंिा 

र्ाचर्ण्यासाठी शथीचे प्रयत्ि करत होते पण डजथे सािान्य 

िाणसाची ताकद किी पित होती डतथे सपुर पॉर्र असलेल्या 

स्र्ागतच्या सपुरडहरों डशर्ाय पयावय िव्हता. 

 

िुिंबई पणु्यात अिेक िहत्त्र्ाच्या डठकाणी आता रे्गरे्गळ्या 

यािंडत्रक आडण िािर्ी प्राण्यािंचा आणखी हल्ला झाला. सडुिलिे 

यािंडत्रक प्राणी ओळखले की त्यािंच्यार्र लष्करी आडण स्र्ागतच्या 

हडेलकॉप्टरच्या िदतीिे गोळीबार करता येत होता. त्यासाठी सडुिल 

आपल्या अँडटडटलपर्र बसिू उित उित खपू उिंचार्र गेला आडण 

डतथिू रे्गरे्गळ्या डठकाणी डजथे प्राण्यािंचा हल्ला झाला डतथे 

दृष्टीिे जर्ळ जाऊि लाल र्तुवळातील िािर्ी प्राणी ओळखिू हटॅ 

िधिू आपले सकू्ष्ि शस्त्र काढूि िोठे करूि ते शस्त्र त्यािंच्यार्र 

फेकूि त्यािंिा िारत होता. त े िेले की त्यािंिा फॉलो करणारे इतर 

यािंडत्रक प्राणी पण डिष्प्रभ होत होते, िग लष्कर हडेलकॉप्टरिधिू 
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त्यािंच्यार्र स्फोटकिं  टाकूि त्यािंिा िष्ट करत होते. सडुिलजर्ळच्या 

शस्त्रािे जे िािर्ी प्राणी िरत िव्हते त्यािंिा िारण्यासाठी सडुिल 

फोिद्वारे इतर स्र्ागत िेम्बसवला सचूिा द्यायचा आडण िग ते झाि 

िािर् आडण जलजीर्ा यािंच्या िदतीिे त्यािंचा खात्िा करत होते.  

 

बहुतेक यािंडत्रक प्राणी शॉक दऊेि दऊेि त्यािंच्यातले सडकव ट 

जाळूि हािरै्रीिे िष्ट केले. डिद्राजीताला िररिि पॉई िंटर्रील सत्तर 

टटके िािंजर आडण बोटयािंिा िारण्यात यश आले होते. िदतीला 

आणखी बरेच जलजीर्ा अरबी सिदु्रातिू लाटािंच्या स्र्रूपात 

शहरात येत होते. पणु्यात िळुा िठुा िदीत पण बरेच जलजीर्ा 

डशरले होते. काही जलजीर्ा ढगािंच्या रुपात यऊेि आपले काि 

साध्य करत होते. आधी सडुिलच्या िोटयात डर्चार आला की खरे 

कुते्र या िािर्ी िािंजरािंर्र सोिले तर? पण प्राणीडित्र सिंघटिािी 

त्याला परर्ािगी डदली िाही. डिरपराध प्राण्यािंिा या यदु्धात िदु्दाि 

सािील करूि त्यािंचा बळी दऊेि िािर्ािंिी जगणे स्र्ाथीपणा 

झाला असता. प्राणी डित्र सिंघटिा त्यािंच्या दृष्टीिे बरोबरच होत्या. 

िुिंबईतील लोकल टे्रन्स आडण बेस्ट बस र्र र्टर्ाघळे हल्ला करू 

लागली. त्यािंच्याशीही सारिंग आडण डिद्राजीता जिेल तसे लढू 

लागले.  
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इकिे पणु्यात ििपा भर्ि जर्ळचा जग्ग ूभसुिळ्या हत्ती खपू 

डचर्ट होता. तो िरत िव्हता. सडुिलिे त्याच्याजर्ळ उित उित 

अँडटडटलपला िेले. अँडटडटलपिध्ये दोि िािर्ी िेंद ू पैकी एक 

असलेला पप्प ूभसुिळ्या त्याला म्हणाला," भार्ा! सोिूि द ेही 

र्ाईट काििं! स्र्ागत टीिला सािील हो!" 

"िाही, लहािपणापासिू या जगािे िला काय डदलिं? तलुा 

काय डदलिं? िला एकही डठकाणी धि िोकरी डिळाली िाही. 

आपण गरीब होतो. गरीब लोकािंिा कुणीही र्ाली िाही. आठर्त 

िाही दादा तलुा आपण कसे डदर्स काढले? शेर्टी या गनु्हगेार 

लोकािंिीच आपल्याला काि डदलिं, रोजी रोटी डदली. त ू

कारखान्यात काि करत होतास पण ते पैसे परुत होते का आपल्या 

आजारी आई र्िीलािंच्या ऑपरेशिच्या खचावसाठी?", हत्तीिधला 

जग्ग ूम्हणाला. 

"हो रे, आठर्तिं! पण याचा अथव सगळिं जग र्ाईट आहे असा 

िाही. आपल्यासोबत र्ाईट घिलिं म्हणिू आपल्याला आर्िलिं 

िाही आडण िग पनु्हा आपणही त्यािळेु र्ाईट बििू इतर डिष्पाप 

आडण डिरपराध लोकािंिा त्रास दऊेि त्यािंच्या सोबत पण र्ाईट 

करायचिं? याला काय अथव आह?े िी बदललो, तसा तहूी बदल कर 

स्र्तिःच्या दृष्टीकोिात!!", अडँटडटलपिधला पप्प ूम्हणाला. 
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"तिुच्या आई र्डिलािंची जबाबदारी यापढेु स्र्ागत टीि 

घेईल. सोि ह ेसगळिं आडण सािील हो आम्हाला!" 

बराच रे्ळ चचाव होऊि आढेरे्ढे घेत शेर्टी जग्ग ूतयार झाला. 

आता हाच हत्ती आपल्या इतर साथीदारािंर्र तटूुि पिला आडण 

त्यािंिा िारू लागला. र्ाईट टीिचे सगळे िािर्ी आडण यािंडत्रक हत्ती 

जग्ग ू हत्तीिे सोंिेत धरूि आपटले आडण िदीत फेकले. िदीत 

अिेक जलजीर्ािंिी त्यािंिा बफावत गोठर्ले. 

सडुिलिे रे्ळ डिळताच दृष्टी गहुते िेली, सगळीकिे काय काय 

चालले आह ेते पडहले आडण डचिलेला व्हायरडसक बडघतला. तो 

डहतेि आडण रजक यािंिा म्हणत होता, "डर्सरलेला फॉम्युवला 

लर्कर शोधा िाहीतर तिुचा थेट र्र जाण्याचा फॉम्युवला िी बिर्िू 

ठेर्ला आह!े"  

 

गहुचेे लोकेशि सडुिलला कळल्यािळेु हडेलकॉप्टरिधिू सरळ 

त्या गहुरे्र बॉम्ब टाकता आला असता पण डतथे असलेल्या 

व्हायरडसकिे फसर्िू िािंबिू ठेर्लेल्या अिेक लोकािंची सटुका 

करणे आर्श्यक होते. त्यासाठी काय करता येईल, गहुते कसे जाता 

येईल याचा सडुिल डर्चार करु लागला तेर्ढ्यात त्याच्यार्र हल्ला 

झाला म्हणिू त्यािे परत लढायला सरुुर्ात केली. ििंतर सायलीला 
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फोि करूि त्याला एक शटयता पिताळूि बघायची होती की 

आणखी जर का काही िर्ीि बाहुल्या तयार करता आल्या तर 

त्यािंच्या िदतीिे िािर्ी प्राण्यािंची सगळी िेिरी डिलीट केली तर त े

आपोआपच लढायचे डर्सरूि जातील. त्यािे सायलीला बराच 

र्ेळ फोि केला पण डतचा ररस्पॉन्स आला िाही... 

 

कारण तीची िेिरी फुल झाल्यािे िेंद ूहगँ होऊि ती िुिंबईतील 

प्रयोशाळेतच बेशदु्ध पिली होती. िॉटटर राजिे यािंिाही कळत 

िव्हते की ही अचािक बेशदु्ध का झाली? 

 

अँडटडटलपर्र बसल्या बसल्या सडुिलिे दृष्टी िुिंबईतील प्रयोग 

शाळेत िेण्यास सरुुर्ात केली र् अध्याव र्ाटेर्र असतािंिाच 

त्याच्यार्र सिोरूि कुणीतरी प्रखर लेसर सदृश्य रे्गळीच डकरण े

सोिली आडण िोळ्यासिोर अिंधारूि आले. िोळ्यािंिी ते डकरण 

सोिणारा तो एक भव्य रोबोट होता. बाजचू्या एका र्ाईट टीिच्या 

घरातिू त्याचे पाटव जोिूि त्याला तयार केले गलेे होते. 

िेटर्डकव ताच्या सािंगण्यार्रूि हा रोबोट तयार करण्यात आला 

होता. त्यािे रे्गािे सडुिलला धटका िारूि अँडटडटलप र्रूि खाली 

फेकले. खाली पितािंिा सडुिलला तो रोबोट अिंधकुपण े डदसला 

होता.  
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सडुिल खाली पिल्याचे लिात यतेाच हािर्ैरी डतकिे 

पळाला आडण सडुिलिे त्याला लेसर डकरणािंच्या िाऱ्यािळेु डदसत 

िसल्याचे सािंडगतले. तेर्ढ्यात अँडटडटलप म्हणाला, "काळजी 

करू िका सडुिल. िी आह े िा! िी तिुची दृष्टी बितो! तमु्ही 

िाझ्यार्र बसा!" 

 

सडुिल अँडटडटलपर्र बसला आडण हािरै्रीला म्हणाला, "त ू

त्या रोबोटला डिकािी कर! िी ठीक आह!े" 

 

सडुिलिे स्फडटकला स्पशव करूि रिंडगिीशी ििातल्या ििात 

सिंर्ाद साधला. डतिे सािंडगतले की जर्ळपास अधाव एक तास या 

डकरणािंचा प्रभार् राहील आडण तझुी दृष्टी परू्वर्त होईल, तोपयिंत 

आर्ाज आडण र्ास यािंच्या आधारे त ू डिगेडटव्ह गोष्टी 

ओळखण्याचे काि कर!" 

िग सायलीच्या िेंदचूी िेिरी फुल झाल्यािे ती बेशदु्ध आह ेह े

सडुिलला तेव्हा सिजले, जेव्हा त्याच्या कम्यडुिकेशि 

डिव्हाईसच्या साध्या िोबाईल िोिर्रूि त्यािे िॉटटर राजिे यािंिा 

फोि केला. िग त्यािे रिंडगिीशी पनु्हा सिंर्ाद साधिू सायलीबद्दल 

स्िडृतकाला सािंगायला सािंडगतले. 
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खपू गदीपासिू दरू एके डठकाणी खपू उिंचार्र अँडटडटलप 

सडुिलला घेऊि गेला आडण डतथे आकाशात डस्थर राडहला. दोि 

जलजीर्ा त्याच्या सिंरिणाथव आजबूाजलूा ढगािंच्या रुपात डफरत 

राडहले. पण र्ातार्रणात इतटया डठकाणी डिगेडटव्हीटी होती की 

सगळे आर्ाज आडण र्ास डिटस होत होते. त्यािळेु आता दृष्टी 

परत येईपयिंत काही ि करता एके डठकाणी शािंतपणे र्ाट बघायच े

ठरले. अँडटडटलप पिंख फिकर्त हरे्त उिंचार्र डस्थर राडहला आडण 

सडुिलला खाली चाललेले यदु्धाचे र्णवि करूि सािंगू लागला. 

उिण्याचा रे्ग खपू असल्यािे कधी पणु्यातील एका डठकाणी तर 

कधी दसुऱ्या तर काही रे्ळाििंतर िुिंबईत असा अँडटडटलप उित 

राडहला आडण सडुिलला र्णवि सािंगत राडहला.  

 

"सगळीकिे धरुळा उितोय. दृष्यिािता किी झाली आह.े हे 

सगळे टीव्हीर्र लाईव्ह बघिू सहसा सािान्य िागररक घरातच 

बसिू आहते पण अत्यार्श्यक कािासाठी जे सकाळपासिू 

आधीच बाहरे पिले होते ते या सर्व प्राण्यािंच्या हल्ल्यािंची डशकार 

झाले आहते" 

"आपले स्र्ागत फायटसव डठकडठकाणी ह्या प्राण्यािंचा हल्ला 

परतर्िू लार्त आहते. जग्ग ूहत्ती सदु्धा इतर प्राणी आडण हत्तींिा 

िारण्यात िदत करत आह.े इतर हत्ती ताकदीिे स्र्तिः भोर्तीच े
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बफावचे आर्रण फोिूि टाकत आहते पण जग्ग ू त्यािंिा सोंिेिे 

उचलिू रे्गािे जलजीर्ािंकिे फेकत आह ेआडण जलजीर्ा पनु्हा 

त्यािंिा बफावत बिंद करत आहते." 

"लोकल टे्रन्स आडण बेस्ट बसेसर्र र्टर्ाघळू हल्ला करत 

आहते आडण ट्रीिेि, जलजीर्ा, सारिंग, इतर स्र्ागत फायटसव तो 

हल्ला परतर्िू लार्ण्याचे प्रयत्ि करत आहते. सध्या बऱ्याच 

लोकल टे्रन्सच्या िब्यािंर्र बफव िािर् रूपातले जलजीर्ा उभ े

आहते. लोकल पलुाखालिू गेली की ते र्ाफ बििू पनु्हा अिथळे 

दरू झाले की पनु्हा बफव  बिूि र्टर्ाघळूािंिा बफावत बिंडदस्त करूि 

ठेर्त आहते. डिद्राजीता पण लोकल िब्यािंिध्ये घसुिू डतथे गदीत 

घसुलेल्या र्टर्ाघळूािंिा लोकलच्या दरर्ाज्यातिू बाहरे रुळािंर्र 

फेकते आह.े" 

"इकिे पणु्यात हािरै्री रोबोटशी लढतोय. त्या रोबोटच्या 

िोळ्यातील डकरण टाळण्यासाठी त्याच्या िोळ्यात सरळ ि बघता 

तो त्या रोबोटशी लढतो आह.े एरर्ी या रोबोटशी कुणीच लढू 

शकले िसते कारण रोबोटला ज्याचाही स्पशव होतोय तो शॉक 

लागिू िरतोय पण आपला हािरै्री शॉक प्रफू असल्यािे फक्त तोच 

रोबोटशी लढू शकतोय!" 

"हािरै्रीिे आता रोबोटचा पाय धरूि त्याला दोन्ही हातािंिी 

उचलले आडण घोळटयािे हल्ला करणाऱ्या अिेक र्ाईट 
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प्राण्यािंच्या अिंगार्र डभरकार्ले त्यािळेु त्यातील िािर्ी प्राणी शॉक 

लागिू िेले आडण यािंडत्रक प्राणी तकुिे होऊि िष्ट झाले. हािरै्री 

आता रोबोटला उचलिू कुठेतरी घेऊि चालला आह.े जाता जाता 

सगळ्या प्राण्यािंिा तो रोबोटचा स्पशव करत करत चालला आह.े 

ओह! िला र्ाटते तो त्याला डर्जेच्या ट्रान्सफॉिवर जर्ळ घेऊि 

जातोय. अरे! र्ा, हािर्ैरीिे त्या बार्ळट रोबोटला ट्रान्सफॉिवरला 

डचकटर्ले आडण आता शॉक लागिू रोबोटचे पाटव पाटव रे्गळे होत 

आहते. तो रोबोट फुटला आह ेआता!" 

 

"िेलेल्या या सगळ्या प्राण्यािंचा कचरा आपल्या फािंद्यािंिध्य े

उचलिू त्या फािंद्या लािंब करूि करूि आपले अिेक झाि िािर् 

तो कचरा िहापाडलकेिे डठकडठकाणी ठेर्लेल्या कचरा गाि्यािंिध्य े

टाकत आहते!" 

 

सडुिलला आपल्या िोळ्यािंचे कधी िव्ह ेएर्ढे िहत्र् आता 

जाणर्त होते. 

 

^^^  

  



डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह डिडिष सोिार 

431 

 

43. र्ादळ शाांत 

 

खिंिाळ्याला घाटात डसग्िल िव्हतिं म्हणिू एका टे्रिला थािंबार्िं 

लागलिं. डखिकीतिू लहाि िलुािंिा झिुुपािंर्र िाकििं डदसत होती. 

खाली खोल दरी होती. एका लहाि िलुीिे आपल्या हातातले केळ 

दणे्यासाठी डखिकीतिू हात बाहरे काढण्याचा प्रयत्ि केला 

तेर्ढ्यात डतच्या र्डिलािंिी डतला रागार्िू थािंबर्लिं. 

"ए हात बाहरे िको काढूस! दरुूि फेक केळ त्याच्याकिे!" 

"ठीक आह ेपप्पा!" 

डतिे िाकिािंच्या सिहूाकिे केळ फेकलिं. िाकिािंिी ते झेलले 

आडण खाऊ लागले. त्या िलुीला ती गिंित आर्िली. डतिे स्र्तिःि 

खाता आपल्याजर्ळचे सगळी केळी त्यािंच्याकिे फेकली. 

एक केळ अचािक िाकिाच्या हातातिू हरे्त ओढले गेले 

आडण दरीच्या डदशेिे उित डिघाले. िाकि बार्चळले. दसुरे केळ 

पण आपोआप दरीकिे जायला लागले. िाकिािंची ते्रधाडतरपीट 

उिालेली पाहूि ती िलुगी टाळ्या र्ाजर्िू हस ूलागली. 

"पप्पा बघा िा! सगळी केळ आपोआप उिूि गेली!" 

पप्पा पेपर र्ाचत होते.  

"काहीही काय? केळ कसे उितील?" 
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तेर्ढयात त्यापैकी एक िाकि हरे्त आपोआप उिूि खाली 

दरीकिे ओढले गेले. 

ती िलुगी टाळ्या र्ाजर् ूलागली. 

"पप्पा, पप्पा ते िाकि उिायला लागलिंय!" 

"काहीही काय गिं? िाकि कशाला उिेल?" 

सगळी िाकििं दरीकिे आपोआप ओढली गेली. िग पप्पािंच्या 

हातातला पेपर, जेर्णाचा िबा, बॅग सगळ्या गोष्टी डखिकीतिू 

बाहरे उिायला लागल्या. ज्या डखिकीच्या गजातिू बाहरे डिघ ू

शकत िव्हत्या त्या र्स्त ूडखिकीला डचकटूि राडहल्या आडण जण ू

बाहरे जायला धिपिू लागल्या. ििंतर ती िलुगी उिूि डखिकीला 

डचकटली, पप्पा, त्यािंच्या िागे िब्यातील सगळे लोक, बॅग या 

िाकि उिाले त्या डदशेला ओढल्या जाऊ लागल्या.  

 

दरर्ाजा उघिा असल्यािे बरेच दरर्ाज्यात उभे असलेल े

लोक प्रचिंि रे्गािे दरीकिे ओढले गेले. र्स्तपूण दरर्ाज्यातिू 

उिाल्या. काही जण हा अजब प्रकार शटुींग करूि न्यजू चॅिलला 

पाठर् ूलागले, डित्रािंिा व्हाट्सएपर्र  पाठर् ूलागले, िातेर्ाईकािंिा 

फोिर्रूि सािंग ूलागले. आडण ििंतर तेही शटय झाले िाही कारण 

सगळे िोबाईल, र्स्त,ू िोबाईल धारक व्यक्ती पण टे्रि िधिू दरीकिे 
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ओढले जाऊ लागले. सगळ्या िब्यात आरिाओरिा आडण 

हलकल्लोळ िाजला. टे्रिच्या चालकाला पण सिजत िव्हते काय 

झाले ते आडण िब्यातील लोखिंिी हॅ िंिलला घट्ट धरूिसदु्धा तोही 

पकि सटूुि हरे्त उिूि दरीत ओढला गेला. िग सिंपणूव टे्रि 

रुळािंर्रूि हरे्त उचलली गेली आडण दरीकिे ओढली जाऊ 

लागली.  

 

हायर्ेर्र असलेल्या कार, ट्रक, बाईटस या रस्त्यार्र धार्ता 

धार्ता अचािक हरे्त र्र उचलल्या गेल्या आडण दरीकिे 

ओढल्या जाऊ लागल्या. आसपास पायी डफरणारे प्राणी, िाणसिं 

तसेच जडििीच्या थोिे र्र उिणारे पिी ह े सर्वजण पण तसेच 

ओढले जाऊ लागले. आसपासच्या घरािंतील, डबडल्ििंग िधील 

भािंिीकुिं िी, लहाि िोठ्या र्स्त ूघरातिू बाहरे डिघिू उिू लागल्या. 

काही डठकाणी जिीि भसुभशुीत होऊि लोक जडििीत गािले 

जाऊ लागले. त्या दरीच्या आसपास हरे्त उित असललेे अिेक 

कीटक, पिी पण रे्गािे दरीकिे ओढले जाऊ लागले. 
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जसे चक्रीर्ादळ यऊेि त्यात धळू आडण इतर र्स्त ूगोल गोल 

डफरतात तसे सगळेजण गोल डफरू लागले. टे्रिचे िबेपण गोल 

डफरत िीएिए रचिेसारखे एकिेकािंभोर्ती गुिंिाळले जाऊ लागले. 

ही बातिी र्ाऱ्यासारखी सगळीकिे पसरली. स्र्ागत टीिला 

कळली, न्यजू चॅिलतफे सगळ्या िहाराष्ट्रात आडण भारतात 

पसरली. दशे डर्दशेािंत पोहचली.  

ह े सगळे जे घित होते ते डहतेि आडण रजक यािंच्या एका 

डिणवयािळेु!! 

त्याचे झाले असे की रजक आडण डहतेि यािंिा डकिं र्ा 

प्रयोगशाळेतल्या इतर कुणालाही तो फॉम्युवला पनु्हा बिर्णे शटय 

झाले िाही. पण रजक आडण डहतेि यािंच्या ििात काही रे्गळेच 

चालले होते. फॉम्युवला शोधला िाही तर हा आपल्याला िारणार! 

आडण डतथली सरुिा व्यर्स्था एर्ढी िजबतू होती की डतथिू बाहरे 

डिघणे पण शटय िव्हते. अदृष्य दरर्ाज्यािंपैकी कोणत्याही 

दरर्ाज्यातिू बाहरे डिघण्याच ेकिं ट्रोल ह ेफक्त व्हायरडसककिे होते. 

इतर दरर्ाजे भटकि होते, त्यािंिा तोिूि बाहरे पळूि जाणेही शटय 

िव्हते. त्यापेिा फॉम्युवला शोधता शोधता त्यािंिी असे ठरर्ले होत े

की आता व्हायरडसकला कसेही करूि अर्काशात जाऊ द्यायच े

िाही. याला अद्दल घिर्ायची! काहीही झाले तरी चालले! कारण 
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फॉम्युवला पनु्हा बिर्ण्यासाठी गेल्या अध्याव तासात व्हायरडसकिे 

त्या दोघािंचा खपू छळ केला होता.  

 

अर्काशात प्रडतसषृ्टीकिे प्रस्थाि केल्यार्र ज्या यिंत्राच्या 

आधारे "डबग कोलॅप्स डिगडेटव्ह कण" व्हायरडसक ररिोटिे सरुू 

करणार होता, त्या यिंत्राचे ररिोट किं ट्रोल व्हायरडसकिे कुठे ठेर्ले 

आह े ते त्यािंिी हरेले. िग प्रयोग करता करता एक इलेटट्रॉडिक 

आयसी त्यािंिी िदु्दाि जास्त करिंट सोिूि जाळली. पण यकु्ती अशी 

केली की, प्रयोग करता करता अिार्धािािे झालेली ती एक चकू 

र्ाटली, एक योगायोग र्ाटला. 

आडण िग - 

"बॉस, हा फॉम्युवला सटसेस होण्यासाठी ह्या आयसी डशर्ाय 

गत्यिंतर िाही! पण आयसी तर जळाली!" 

"जळाली का तमु्ही जाळली?" 

"िाही बॉस, जळाली, ह ेसगळे सायिंडटस्ट सािी आहते!" 

सायिंडटस्टिी िािा िोलार्ल्या. दजुोरा दणेे भाग होते कारण 

त्यािंिाही काही तो फॉम्युवला बिर्ता येत िव्हता. डहतेि रजक र्र 

सगळ्या आशा कें डद्रत होत्या. 

"िग आता?" 
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"त्या "डबग कोलॅप्स डिगेडटव्ह कण" सोिणाऱ्या यिंत्राचे ररिोट 

आह े िा त्यात अशीच एक आयसी आह!े असे आम्हाला या 

सायिंडटस्टिे सािंडगतले! ते ररिोट आम्हाला द्या!!" 

तो सायिंडटस्ट हो म्हणाला. त्याला दोघािंिी आधीच डर्श्वासात 

घेतले होते आडण त्यािंच्या प्लॅि िध्ये सािील करूि घेतले होते.  

"ठीक आह!े घ्या, पण काही गिबि िकोय िला!" 

"बॉस, आम्ही ररिोट कशाला चाल ूकरू? आम्हाला आिचा 

जीर् प्यारा आह!े" 

ररिोट हातात डिळताच िणाचाही र्ेळ ि दर्िता डहतेििे 

बटण दाबिू यिंत्र सरुू केले. डबग कोलॅप्स डिगेडटव्ह कण जडििीत 

गािलेल्या एका टॉर्रसारख्या डदसणाऱ्या यिंत्रातिू बाहरे पिू 

लागले. सषृ्टी िष्ट होतािंिा आडण र्स्तिुािाचे पनु्हा ऊजेत रुपािंतर 

होतािंिा जसे होते तसे प्रचिंि शक्तीचे चुिंबकीय िेत्र तयार होऊ 

लागले. डतथले सगळे केडिकल्स, किं ट्रोल पॅिेल्स, बटण,े लॅपटॉप, 

स्क्रीन्स, रोबोट्स, खोलीत कोंिलेली िाणसिं हरे्त उिाली.  

डर्जेच्या तारा, किेटशि र्ायसव तटुल्या. स्क्रीन्स बिंद पिल्या. 

डजकिे डतकिे शॉटव सडकव ट झाले. बरीच डर्जेची उपकरणे जळाली. 

बऱ्याच जणािंचे िास्क चेहऱ्यार्रूि डिघिू पिले. पासर्िविचा 

िास्क गळूि पिला. तो दसुरा डतसरा कुणी िसिू हाराकू िाकािरुा 
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होता. रोबोट्सचे डियिंत्रण ठेर्णारे ताकािीशी िािंजर पण गहुते 

अधािंतरी उित उित गोल डफरुि म्यािंर् म्यािंर् करत ओरिायला 

लागले. यिंत्र चाल ू करणारे ते ररिोट पण उिूि गेले आडण 

आजबूाजलूा डभिंतींर्र आदळूि तकुिे होऊि िष्ट झाले. पण ते 

टॉर्र िात्र जडििीत गािले असल्यािे िष्ट ि होता डिगेडटव्ह 

िॅग्िेडटक पाटीकल सोितच राडहले. 

 

डतथे ब्लॅक होल तयार व्हायला सरुुर्ात झाली. सगळ्या र्स्त ू

त्या डठकाणी खाली जिीि भसुभशुीत होर्िू डतथे ओढल्या जाऊ 

लागल्या. जसे पाण्यात दगि टाकल्यार्र र्तुवळाकार तरिंग दरू 

पसरत जातात तसेच हळूहळू त्या चुिंबकीय िेत्राची व्याप्ती 

र्तुवळाकार िेत्रात र्ाढू लागली. म्हणिू आजबूाजचू्या सजीर् 

डिजीर् र्स्त ूओढल्या जाऊ लागल्या. म्हणिू टे्रि आडण कार, ट्रक 

ओढले जाऊि र्ार्टळीसारखे गरवरव गरवरव डफरू लागले. एक प्रचिंि 

िोठे चुिंबकीय र्ादळ तयार झाले होते. गहुचे्या िध्ये आडण र्र ते 

र्ादळ गोल गोल डफरत होते आडण सगळ्या सजीर् डिजीर् गोष्टींिा 

रे्गािे गोल डफरर्त होते. एखादा लहाि िलुािंचा खेळण्याचा भोर्रा 

जसा डफरतो तसेच ते र्ाटत होते. तो भोर्रा लर्करच आणखी तीव्र 

चुिंबकीय िेत्र डििावण झाल्यार्र जडििीला डछद्र करत करत 

आपल्यात अिकलेल्या सगळ्या गोष्टी जडििीत अज्ञात पोकळी 
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डििावण करूि त्यात घेऊि जाऊि िष्ट करूि टाकणार होता. 

सगळेकाही ऊजेत रुपािंतरीत होणार होते. 

 

सगळ्यािंचा जण ू काळोखाकिे प्रर्ास सरुु झाला होता. 

िकारात्िकतेकिे प्रर्ास सरुु झाला होता. पण डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह 

कदाडपही ह ेहोऊ दणेार िव्हता कारण त्याची दृष्टी परत आलेली 

होती आडण त्यािे ह े दृश्य पाडहले होते आडण तो र्ेगाि े

अँडटडटलपर्र बसिू त्या गहुकेिे येऊ लागला होता.... 

 

या चुिंबकीय िकारात्िक र्ादळाबद्दल सडुिलिे स्फडटकाला 

स्पशव करूि रिंडगिीला डर्चारले तेव्हा डतिे सािंडगतले की, "तझु्यात 

आतापयिंत डर्डर्ध लोकािंची एकर्टलेली डिगेडटव्ह एिजी 

र्ापरण्याची र्ेळ आली आह!े" 

 

आडण डतिे परू्ी दोघािंचा झालेला सिंर्ाद त्याला आठर्ायला 

सािंडगतले.... 

दरूदशवि शक्ती डिळायच्या आधी झालेला तो सिंर्ाद सडुिलला 

आठर्ला.... 
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त्या डदर्शी स्फडटकाकिे बघत सडुिल पलुार्र कठि्याला 

हात टेकूि उभा राहूि डर्चार करू लागला होता: 

"अशा डकती िकारात्िक घटिािंचा सािीदार िला बिार्िं 

लागणार? ही िकारात्िकतचेी डिटेडटटव्हडगरी िला स्र्तिःलाच 

एक डिगेडटव्ह िाणसू तर बिर्णार िाही िा? या सगळ्यािंचा िाझ्या 

ििार्र िकळत एक ताण यते चालला आह.े बरेचदा रात्री झोप यते 

िाही! िाझ्या ज्ञािाचा आडण डर्डशष्ट शक्तीचा उपयोग िला 

सिाजाच्या आडण दशेाच्या भल्यासाठी करता येतोय याचा आििंद 

आह ेपण..." 

"पण डचिंता करू िको" 

"कोण?" 

"डर्सरलास? िी रिंडगिी!" 

"िला िागवदशवि कर रिंडगिी, िला कधी कधी भीती र्ाटत ेया 

सगळ्यािंची!" 

"भीती? काढूि टाक! ििात शिंका ठेऊ िको आडण आता िाझ े

ऐक. आता तझु्या ििातली भीती काढायला िी आलेली िाही. त े

काि तलुा स्र्तिःला करायचिं आह.े इतरािंच्या ििातील िकारात्िक 

गोष्टींचा सकारात्िक डर्चारािंत रूपािंतर करणारा त,ू स्र्तिःच 

िकारात्िकतेकिे झकुत चालला आहसे?" 
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"तसिं होतिंय खरिं! आडण िाझ्या ििात डिगेडटव्ह डर्चार सरुू 

असतािंिा िी स्र्तिःला आरश्यात पाडहलिं तरी िला िाझ्या 

िोटयाभोर्ती लाल र्तुवळ डदसत िाही!" 

"अथावतच डदसणार िाही कारण अदृश्य डकरणिं आरसा डिटेटट 

करू शकत िाही. स्र्तिःचे डिगेडटव्ह र्तुवळ बघायची तलुा गरजच 

काय?" 

"िला िाहीत आह,े तशी गरज िाही कारण िला स्र्तिःला 

िाडहत असेल की िी काय डर्चार करतोय ते पण तरीही सिजा 

बघायचे तर?" 

"असे तेव्हाच शटय आह े जेव्हा तझुाच टलोि तझु्यापासिू 

रे्गळा होऊि तलुा तझु्या सिोरूि बघेल!" 

"होय खरिं आह.े ते जाऊ दे. िला सािंग िी असा इतरािंच्या 

िकारात्िक लहरींचा िाझ्यार्र िकारात्िक पररणाि होण्यापासिू 

स्र्तिःला कसा र्ाचर्?ू" 

"त्याकिे तटस्थपणे बघायला डशक! असाच तझुा काल्पडिक 

टलोि तयार कर जो या सगळ्यािंपासिू ििािे, भार्िेिे आडण बदु्धीिे 

डिराळा असेल, तटस्थ असेल. जिेल हळूहळू तलुा! तो टलोि 

हरे्तिू तलुा कुठेतरी बघेल, तो टलोि त ूअसशील आडण खऱ्या 

सडुिलकिे तो एक रे्गळी व्यक्ती म्हणिू बघेल!" 
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....हा सिंर्ाद आठर्ला तेव्हा सडुिल म्हणाला, "म्हणजे, िी 

िाझ्यात आतापयिंत साठलले्या िकारात्िक ऊजेचा एक टलोि 

बिर्िू त्या चुिंबकीय र्ादळाला थािंबर् ूका?" 

"होय, डतथे जा आडण लहािपणापासिू आतापयिंत तझुा जेव्हा 

जेव्हा िकारात्िक शक्तींशी सिंबिंध आला ते सगळे प्रसिंग आठर्. 

त्या लाल र्तुवळाकार लहरी आठर्! िग तझुा गॉगल काढूि 

िोळ्यािंिी त्या र्ादळार्र लि कें डद्रत कर. आडण सगळी डिगेडटव्ह 

एिजी तझु्या िोटयातिू डिघिू त्या र्तुवळाकार र्ादळात आतिध्य े

सोि..." 

 

FF1,2 आडण MF1,2 तसेच इतर फायटसव, जलजीर्ा, झाि 

िािर् यािंच्यार्र शहरातील जबाबदारी सोपर्िू डिटेडटटव्ह 

हािरै्रीला िाग ेबसर्िू घेऊि गहुकेिे डिघाला तवे्हा पणु ेिुिंबईतील 

बहुतेक सर्व यािंडत्रक प्राण्यािंची शक्ती सिंपिू ते िष्ट होत होते कारण 

त्यािंिा किं ट्रोल करणारी गहुतेली यिंत्रणा पण आता िष्ट होत होती. 

आता आणखी िरे् प्राणी येणार िव्हते. उरल्या सरुल्या िािर्ी 

प्राण्यािंिा िारण्यास ते सगळे सिथव होते. िुिंबईत पण सडुिलिे 

गहुतेील र्ादळाबद्दल सािंडगतले.  
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िुिंबई पणु्यात र्ाईट टीिला सािील झालेले डजतके लोक होत े

त्यािंचे िार् पते्त स्र्ागत सपुरडहरो आडण फायटसव यािंिी िािर्ी 

प्राण्यािंिा पकिूि डर्चारले आडण त्यािंिा स्र्ागत टीि िध्ये सािील 

होता की तरुुिं गात जाता असे दोि पयावय दणे्यास सरुुर्ात केली.  

 

आिी, स्र्ागत आडण न्यजू चॅिल्सचे हडेलकॉप्टसव हरे्तिू त्या 

गहुजेर्ळच्या र्ादळात ओढले जाऊ िये म्हणिू त्यािंिा डतकिे 

येण्यासाठी ििाई केली गेली. त्यािंिा शटय तेर्ढे दरू जाण्यास 

सािंगण्यात आले! डतकिे आता फक्त सडुिलचे काि होते!! 

 

अँडटडटलपर्र बसिू सडुिल आडण हािर्ैरी जसजस े

खिंिाळ्याला त्या गहुकेिे जाऊ लागले तसतसे त्या र्ादळाच े

र्तुवळाकार िेत्रफळ र्ाढूि जास्त सजीर् डिजीर् त्यात ओढले जात 

होते. कालािंतरािे त्या िॅग्िेडटक एिजीकिे अँडटडटलपसडहत 

सडुिलपण ओढला जाऊ लागला. पण डिगेडटव्ह एिजी हीच 

डिगेडटव्ह एिजीला तोंि दऊे शकते या डहशेबािे त्याच्यातील 

डिगेडटव्ह एिजी त्या िॅग्िेडटक एिजीला रोखत होती. 
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 दरम्याि, सडुिलर्र आडण अँडटडटलपर्र र्ादळात ओढल्या 

जात असलेल्या अिेक गोष्टी आदळायला लागल्या. सजीर् 

गोष्टींिा हािरै्री हातािे बाजलूा करत होता आडण डिजीर् र्स्तूिंिा 

हटॅ िधल्या शस्त्रािंिी बाजलूा करत करत सडुिल गहुकेिे िागवक्रिण 

करत होता. काही अर्जि शस्त्रे डििावण करूि सडुिल उिणाऱ्या 

िाणसे आडण डस्त्रया िलेु यािंिा दऊे लागला ज्याद्वारे त्यािंिा धरूि 

ते कुठेतरी जडििीत अिकर्िू चुिंबकीय र्ादळात जाण्यापासिू 

स्र्तिःचा बचार् करू शकतील.  

 

"सडुिल, हा अँडटडटलप लय भारी आह!े िला पण असा एक 

पाडहजे", हािर्ैरी म्हणाला. 

"अरे, रे्ि्या तझु्यातील शक्ती जागतृ झाल्यार्र तझुिं करिंट 

लागिू पिी िरूि जाईल! आता पण सार्ध राहा िाहीतर हा 

अँडटडटलप डबचारा शॉक लागिू िरेल!" 

"िाही, सडुिल! शक्ती जागतृ झाली तर त्या आधीच िी उतरूि 

जाईि! डकिं र्ा िाझ्यासाठी असाच एखादा शॉक प्रफू प्राणी पिी 

बिर्ा!", हसत तो म्हणाला. 
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"िी कुठूि बिर्?ू त्यापेिा त्या व्हायरडसकला सािंग डकिं र्ा िग 

गहुतेील ते जपािी ताकािीशी िािंजर त्याला सािंग! तो बिर्िू दईेल, 

आपण त्याचे अपहरण करू!" 

"चािंगली डर्िोद बदु्धी आह ेसडुिल तझुी!" 

 

गहुा आली. सिोर र्ादळ घोंगार्त होते. आतापयिंत 

अँडटडटलपिे चार पैकी िागच्या दोि पिंखाच्या रे्टोळ्यात 

हािरै्रीला धरूि ठेर्लिं होतिं त्यािळेु तो उिाला िाही आडण 

सडुिलच्या डिगेडटव्ह एिजीिळेु अँडटडटलप पण र्ादळाकिे 

ओढला गेला िाही. 

 

सडुिल हािरै्रीला म्हणाला, "त ू त्या टॉर्रला डिकािी कर 

आडण िी तोपयिंत िकारात्िक चुिंबकीय ऊजाव िष्ट करतो!" 

 

सडुिल अँडटडटलपर्र बसिू अिंगार्र आदळणाऱ्या गोष्टी झेलत 

हरे्त एके डठकाणी डस्थर झाला. िोळे बिंद करूि आकाशाकिे 

चेहरा करत दोन्ही हात कर्ायत करतो तसे शरीराला 90 टटके 

कोिात आडण जडििीला सिािंतर करूि त्यािे आतापयिंत 

लहािपणापासिू ज्या काही िकारात्िकतेशी साििा केला होता 
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त्या सगळ्या गोष्टी, व्यक्ती, घटिा आठर्ायला सरुुर्ात केली. 

स्टेशिर्र आत्िहत्येपासिू परार्तृ्त केलेला िलुगा, एके डठकाणी 

टाळलेला बलात्कार, िलुािंची टाळलेली रॅडगिंग, ज्येष्ठ िागररकािंिा 

चोरािंपासिू र्ाचर्ले ते, ज्र्ेलरी शॉप िध्ये पकिलेला चोर, ट्राडफक 

पोडलसािंचे र्ाचर्लेले प्राण, दारूच्या िशेत होऊ शकणारा पण 

टाळलेला खिू, पलुार्रूि छोट्या िलुीला खाली फेकण्याची 

घटिा टाळण्यात आलेले यश, रणडजत यािंच्यासोबत पलुार्र 

पकिलेला जग्ग,ू पोडलस स्टेशििध्ये अचकू हरेलेले बरेच गनु्हगेार 

असे एक िा दोि...अशा सगळ्या घटिा तो आठर् ूलागला, त्या 

घटिािंतील सगळी िकारात्िक प्रखर जळती लाल र्लयिं तो आठर् ू

लागला, ती जण ूकाही त्याच्यात आता एकर्टूि सिंचारली.... 

 

त्याच्या शरीराच्या आजबूाजलूा एक अदृश्य िकारात्िक 

शक्ती र्ेढली गेली आडण िग सडुिलसारखाच डदसणारा त्याच्याच 

आकाराचा एक िकारात्िक ऊजेिे भरलेला ऊजेचा लोळ त्याच्या 

शरीरापासिू रे्गळा झाला आडण सडुिलच्या डर्चारािंिी तो डियिंडत्रत 

होऊ लागला.... 
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सडुिलिे त्याला त्या चक्रीर्ादळात पाठर्ले. त्यात जाऊि तो 

डस्थर झाला. पण त्याला त्या चुिंबकीय चक्रीर्ादळािळेु जो प्रचिंि 

डर्रोध झाला तो अिभुर् इकिे सडुिललाही येऊ लागला. िग 

सिोरच्या सडुिलच्या िकारात्िक ऊजेच्या लोळािध्य े सगळी 

चुिंबकीय शक्ती एकर्टूि आत डशरायला लागली. डतथे प्रचिंि 

इलेडटट्रक एिजी तयार झाली. डर्जा चिकतात तास ऊजचेा प्रचिंि 

खेळ डतथे दहा डिडिटे सरुू होता आडण एका िणी सगळिं शािंत 

झालिं.... 

 

ओढले जाणारे सजीर् डिजीर् त्याच डठकाणी खाली 

जडििीर्र पिले. सडुिल आता ती डिगेडटव्ह िॅग्िेडटक एिजी आडण 

इतर लोक यािंच्यात एक ढाल झाला होता. आता जर ही एिजी 

गहुचे्या बाहरे थािंबर्ली िसती तर लाखोंच्या सिंख्येिे लोक त्यात 

ओढले गेले असते कारण त्याचा रे्ग आडण शक्ती आता खपू प्रचिंि 

झाली होती... 

सडुिलला िात्र ती एिजी खपू त्रास दते होती. गहुतेिू प्रचिंि रे्ग 

बाहरे येऊि सडुिलच्या त्या टलोिर्र आदळत होता आडण त्या 

टलोि िधली डिगेडटव्ह एिजी त्या चुिंबकीय शक्तीला रोखिू धरत 

होती. सडुिलला प्रचिंि रे्दिा होत होत्या.  
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"हािर्ैरी, ते टॉर्र लर्कर शोध आडण डिकािी कर! जास्त 

काळ िी ह ेसहि करू शकत िाही!" 

"होय सडुिल, िटकी, िला सापिलिं आह ेते टॉर्र!" 

 

इकिे हािरै्रीिे गहुतेील िॅग्िेडटक एिजीिळेु तटूुि रे्गळे 

झालेल्या गहुचे्या एका दरर्ाज्यातिू गहुचे्या आत प्ररे्श केला 

आडण रे्गािे एका अििंत काळोखी र्तुवळाकार डर्डहरीसारख्या 

भागात ओढला जाऊ लागला पण त्यािे पटकि स्र्तिःला सार्रले 

आडण एका जडििीत भटकि गािल्या गेलेल्या लोखिंिी खािंबात 

आपला पाय अिकर्िू ठेर्ला. त्या िॅग्िेडटक एिजीला डर्रोध 

करूि एका जागी डस्थर राहण ेसोपे िव्हते. बऱ्याच गलुाि लोकािंिा 

त्यािे ढकलिू ढकलिू एका गजाच्या डभिंतीर्र फेकले. डतथे त्यािंिी 

गज धरूि ठेर्ले. त्या टॉर्रचा गहुते अधाव भाग होता आडण 

गहुचे्यार्र अधाव भाग होता. एका हातािे ते टॉर्र गदागदा हलर्िू 

त्यािे ते किा किा िोिूि काढले. त्यातल्या इलेडटट्रडसटीचा 

हािर्ैरीर्र काहीच पररणाि झाला िाही. िग त्यािे गहुतेील 

टॉर्रचा भाग िळुापासिू उखिूि काढला आडण त्या डर्डहरीत 

डभरकार्िू डदला. ताकािीशी िािंजर उित उित गोल गोल डफरत 
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त्या अििंत डर्डहरीकिे जातािंिा त्याला डदसले, त्यािे िणाकरता 

आपला पाय सोिला आडण िािंजराला झपे घऊेि पकिलिं पण 

त्यािळेु तो अििंत काळोख्या डर्डहरीकिे ओढला जाऊ लागला. 

पण रे्गािे झेप घेऊि पनु्हा एकदा लोखिंिी खािंबाला त्यािे एका 

हातािे धरले. आता त्या चुिंबकीय र्ादळाचा प्रभार् किी होत 

होता. आडण िग अचािक डतथला अििंत डर्डहरीचा काळा गोल 

भाग िष्ट झाला आडण डतथे साधी जिीि डदसायला लागली. 

तोपयिंत अिके सजीर् डिजीर् गोष्टी त्याच्या आतिध्ये जाऊि गिप 

झाल्या होत्या. 

 

ब्लॅक होलचा प्रभार् सिंपला होता. हािरै्री गहुतेील 

सगळ्याच गलुाि िाणसािंिा र्ाचर् ू शकला िाही पण बऱ्याच 

लोकािंिा त्यािे पकिूि गहुचे्या र्र फेकले. िग शेर्टी ताकािीशी 

िािंजराला हातात पकिूि तो गहुबेाहरे आला. 

जडििीर्र त्या गहुचे्या जागी प्रचिंि िोठा खि्िा पिला होता 

जण ूकाही डतथे आकाशातिू येऊि एखादी उल्का आदळली आह!े 

तो सडुिलच्या आकाराचा डिगेडटव्हीटीचा लोळ गहुजेर्ळूि 

डिघिू आता पनु्हा सडुिलच्या अिंगात सिाडर्ष्ट झाला. 
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"अरे, त ूिाझिं बोलणिं अगदी डसररयसली घेतलिं, खरिंच आणलिं 

त्या िािंजराला!", सडुिल डजिंकल्याच्या अतीर् आििंदािे म्हणाला. 

"िग बॉस, आपलिं कािच तसिं आह!े ह ेडदसतिं गरीब िािंजर 

पण सगळे फॉम्युवले याला िाहीत आहते. सडुजत लहािेचा हरे्पासिू 

पेट्रोल आडण पाणी बिर्ण्याचा फॉम्युवला पण याला िाडहती आह"े, 

हािरै्री त्या ताकािीशी िािंजराला कुरर्ाळत म्हणाला. 

िािंजर छद्मीपणािे खदुकि हसलिं. 

"ओके, पण डर्शाल, आता ह ेब्लॅक होल जरी बिंद झालिंय 

तरीही आतापयिंत त्यात ओढल्या गेलले्या सजीर् डिजीर् गोष्टी त्या 

ब्लॅक होलच्या दसुऱ्या टोकाला कुठेतरी फेकल्या गेल्या 

असतील!! िग ते दसुरे टोक पथृ्र्ीर्रच दसुऱ्या एखाद्या दशेात 

असेल की अर्काशात इतर कुठे दसुरीकिे ते सािंगता यणेार िाही!" 

थोि्याच रे्ळात सगळीकिे ही बातिी पसरली. सडुिलिे 

पणु्या िुिंबईत स्र्ागत िेंबसव आडण इतर सगळ्यािंिा धोका टळल्याच े

सािंडगतले.  

डतकिे िुिंबईतील प्रयोगशाळेत स्िडृतका सायलीला शदु्धीर्र 

आणण्याचा प्रयत्ि करत होती. त्या कायावलाही यश येत होतिं. 
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इसरोिे इकिे आििंदाची बातिी डदली होती. र्ाईट टीििे तयार 

केलेली आकाशातील प्रडतसषृ्टी िष्ट करण्यात त्यािंिा िासाच्या 

िदतीिे यश आलिं होतिं.  

सगळीकिे स्र्ागत टीि, भारतीय लष्कर आडण त्यािंच्या या 

चार अिोख्या सपुरडहरोंची र्ाहर्ा होत होती. सपुर िेचर बेटार्र तर 

ही बातिी कळली तेव्हा अडतशय आििंदाचे र्ातार्रण डििावण 

झाले. जगासाठी चारही सपुरडहरोंचे चेहरे रे्गळे डदसत होते (िास्क 

िसुार) आडण त्यािंच्या जर्ळच्या लोकािंसाठी त्यािंचे चहेरे िळूचे 

म्हणजे ओररडजिल होते. 

रणडजत, िेत्रा आडण सडुजत लहािे यािंिा आडण प्रत्यि 

अप्रत्यिपणे ज्यािंिी यासाठी बडलदाि डदले त्यािंिा ही खरी 

श्रद्धािंजली होती.  

आता दपुारचे तीि र्ाजले होते! 

न्यजू चॅिल र्ाल्यािंचे ब्रेडकिं ग न्यजू सगळीकिे फटाफट ब्रेक 

होत होते. सगळीकिे आििंदोत्सर् साजरा होत होता. 

डर्शेष म्हणजे डकशोर आडण अिघा यािंिी आठ डदर्साििंतरची 

लग्िाची तारीख ठरर्िू टाकली! 

जगभर र्ाईट टीि िळेु अधवर्ट िष्ट झालेल्या काही िहत्त्र्ाच्या 

र्ास्त ू िािर्ािे डिसगावर्र केलेल्या अडतक्रिणाची आडण 
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डर्ज्ञािाच्या केलेला दरुूपयोगाची साि दते होत्या आडण िािर्ाला 

आता सधुारण्यासाठी जण ू डर्ििंती करत होत्या. सपुर िेचर 

बेटार्रच्या िॉटटर डशडशर यािंच्या सािंगण्यािसुार आता स्र्ागत टीि 

आडटवडफशयल इिंटेडलजन्स आडण एकूणच डर्ज्ञाि, डिसगव, तिंत्रज्ञाि, 

िािर्ता यािंचा सितोल कसा साधता येईल यासाठी जगभर 

प्रबोधि आडण जागतृी करणार होते तसेच यापैकी कोणत्याही 

घटकािंर्र अन्याय होणार िाही ह े आता बघणार होते. त्या िष्ट 

झालेल्या र्ास्त ूआता पनु्हा तयार कराव्या लागणार होत्या.  

सडुिल डर्शालला म्हणला, “हािर्ैरी डित्रा, तझुी आडण 

डिशाची कथा िला ऐकायची आह े फार्ल्या रे्ळात! सािंगशील 

िा!”  

डर्शाल म्हणाला, “िटकी, आपण चौघे सपुर िेचर 

बेटार्रच्या ट्री हाऊस िध्ये बसिू एकदा भरपरू गप्पा िारू! तवे्हा 

िटकी कथा ऐकर्ेि!” 

 

 

 

(सिाप्त) 
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एके डठकाणी - 

डिद्राजीताचा डप्रयकर सूयवडर्राट िकु्त झाला 

आडण सयूावकिे बघिू त्यािे छातीर्र दोन्ही हात 

आपटत एक िोठी आरोळी ठोकली आडण तो 

एका डदशेला चाल ू लागला, डतथे एकजण 

आधीपासिूच त्याची र्ाट बघत होता... 
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(सचूिा: याच लेखकाची जलजीर्ािंर्र आधाररत "जलजीर्ा" 

िार्ाची स्र्तिंत्र कादिंबरी आधीच प्रकाडशत झालेली आह.े 

 जलजीर्ािंबद्दल अडधक 

जाणिू घ्यायचे असेल तर 

ती तमु्ही र्ाच ूशकता!) 

पसु्िकाांच्या कव्हरवर 

डटिक करा. 

पसु्िक उघिेि 

 

 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/jaljeeva__nimish_sonar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/valay_nimish_sonar.pdf
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लेखकाचे मनोगत 

 

िाझे ििोगत िी जाणीर्परू्वक कादिंबरीच्या शेर्टी व्यक्त करत 

आह ेकारण र्ाचकािंिा ही कादिंबरी र्ाचल्याििंतरच काही गोष्टींचा 

उलगिा होईल ज्याबद्दल िी येथे डलडहले आह ेआडण कथेआधीच 

त्याबद्दल चचाव करूि िला िाझ्या डप्रय र्ाचकािंचा रसभिंग करायचा 

िव्हता. िाझी यापरू्ीची "र्लय" ही डसिेटीव्ही िेत्रार्र आधाररत 

कादिंबरी 27 फेब्ररु्ारी 2018 ला प्रकाडशत झाली होती त्याििंतर 

बऱ्याच कालार्धीििंतर "डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह" ही कादिंबरी आली 

आह.े र्ैयडक्तक, कौटुिंडबक, सािाडजक आडण ऑडफसच्या 

कािाचा व्याप सािंभाळूि ही कादिंबरी िी डलडहली असल्यािे 

डलहायला जर्ळपास एक र्षावपेिा जास्त कालार्धी लागला. 

काही िडहिे फक्त कादिंबरीची रूपरेषा आडण डर्षय ठरर्ण्यात गेले 

तसेच सिंबिंडधत रै्ज्ञाडिक िाडहतीबद्दल सिंशोधि करण्यात गेले. 

 

लहािपणापासिू अिेक सायन्स, सपुरडहरो, फँटसी आडण 

डिटेडटटव्ह कथा/कॉडिटस र्ाचिू िी िोठा झालो. जसे फँटि, 

स्पायिरिॅि, डहिॅि, सॅिसि, िागराज, फौलादी डसिंग, तसेच 

लोकित कॉडिटस िधला एक डिटेडटटव्ह (बहुतके त्याच ेिार् ढिंप ू
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होते), व्योिकेश बिी, एक शनू्य शनू्य, परिर्ीर, किािंिर, डर्क्रि 

र्ेताळ, डसिंहासि बत्तीशी, अल्लाडदि, गलु बकार्ली, रॉडबि हूि, 

परीकथा, तसेच आपले िहाि ग्रिंथ रािायण, िहाभारत आडण इतर 

फँटसी कथा. या सर्व िला काहीतरी िर्ीि अदु्भत पात्रडिडिवती 

करण्यासाठी िेहिी खणुार्त होत्या पण कधी रे्ळेचे गडणत जित 

िव्हते तर कधी ििासारखे पात्र जन्ि घेत िव्हते.  

 

िग िाझ्या ििात आले की असा एक डिटेडटटव्ह आपण 

डििावण करू ज्याच्याजर्ळ सपुरपॉर्र पण असतील, ििंतर एखादा 

पॉर्रफुल डव्हलि घऊे आडण त्याला सायन्स, फँटसी आडण थरारक 

कथेची जोि दऊे ज्याद्वारे ििोरिंजिासोबतच एखादा चािंगला सिंदशे 

पण डदला जाईल. तसेच याडिडित्तािे िला काही अस्सल िराठी 

दिदार सपुरडहरो डििावण करता आले याचे सिाधाि आह ेते काही 

औरच! यातील सपुर डहरोंच्या टीि िध्ये शेर्टी शेर्टी िी िाझ्याच 

परू्ीच्या "जलजीर्ा" िार्ाच्या एका सायन्स डफटशि कादिंबरीतील 

सपुरडहरो जलजीर्ािंिा पण बोलार्ले आह.े यापरू्ी बहुतेकािंिी 

जलजीर्ा कादिंबरी र्ाचली असेलच.  
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दरम्याि 2008 साली शास्त्रज्ञािंिी यरुोपातील CERN 

प्रयोगशाळेत "डबग बँग डथयरी" र्र सरुु केलेल्या प्रयोगािे िला 

भरुळ घातली होती. तो प्रयोग 2010 साली यशस्र्ी झाला होता. 

तेव्हापासिूच त्यातिू पे्ररणा घेऊि आडण आणखी थोिी 

कल्पिाशक्ती र्ापरूि या कादिंबरीचा डर्षय िाझ्या ििात घोळत 

होता. पण कल्पिेला ितूवरूप येऊि परुता योग जळुायला आडण 

त्याचे रूपािंतर कादिंबरीत व्हायला अिेक र्षे जार्ी लागली. यात 

िी अिेक रै्ज्ञाडिक सिंकल्पिा र्ापरल्या आहते. काही खऱ्या तर 

काही काल्पडिक आहते. पण आज ज्या रै्ज्ञाडिक सिंकल्पिा 

काल्पडिक र्ाटत आहते त्या कदाडचत भडर्ष्यात सत्यात 

उतरतीलही!!  

 

ही कादिंबरी डलडहतािंिा आडण डलहूि झाल्यार्र, प्रत्यि आडण 

अप्रत्यिपणे ज्या सर्ािंची िला िदत झाली आह ेत्या सर्ािंचे िी 

ििापासिू आभार िाितो. प्रकाशिापरू्ी ज्यािंिी ही कादिंबरी र्ाचिू 

िला त्याबद्दल अडभप्राय डदले डकिं र्ा काही चकुा लिात आणिू 

डदल्या त्या सर्ािंचे खपू आभार! या कादिंबरीच्या प्रकाशकािंचे िी 

ििापासिू आभार िाितो.  
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ही कादिंबरी तमु्हाला कशी र्ाटली ते िटकी कळर्ा. आपल्या 

प्रडतडक्रयािंची िी र्ाट बघत आह.े 

 

आपला: डिडिष सोिार, पणुे  

ईिेल: sonar.nimish@gmail.com 

व्हाट्सएप/कॉल: +91-8805042502 

(सप्टेंबर 2020) 
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निनिष सोिार 

 

लेखक डिडिष सोिार ह े पणुे येथील 

खासगी किं पिीत काि करतात आडण लेखि 

हा त्यािंचा आर्िता छिंद आह.े 

लेखिाव्यडतररक्त डचत्रकला, व्यिंगडचत्रिं काढणे, 

र्ाचि, सिंगीत ऐकणे तसेच पौराडणक, 

ऐडतहाडसक, सस्पेन्स डिलर आडण 

प्रर्ासर्णविे या प्रकारचे र्ाचि करणे तसेच या 

डर्षयाशी सिंबिंडधत डचत्रपट आडण टीव्ही 

कायवक्रि बघणे लेखकाला आर्िते. लेखक ह े

पत्िी ििंजषुा, दोि िलेु- अथर्व, आरोही तसेच 

आई र्िील यािंचेसह पुणे येथे रहातात. 

लेखकाच्या आतापयिंत जलजीर्ा, र्लय, 

डर्श्वरचिेचे अज्ञात भडर्ष्य या कादिंबऱ्या तर 

इतर अिेक लघकुथा डर्डर्ध डठकाणी 

प्रकाडशत झाल्या आहते.  
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सायन्स डफटशि, फँटसी, डिलर, सस्पेन्स, प्रेिकथा हे कथा 

प्रकार डलडहण्यात लेखकाला रुची आहे. लेखकाच्या “पलीकिचा 

िी” या गढूकथेर्र लर्करच कोल्हापरू येथील "एकदि झकास 

प्रॉिटशि" एक शॉटव डफल्ि बिर्णार आहते. 

लेखकाशी sonar.nimish@gmail.com या इिेल आयिी 

र्र सिंपकव  करता येऊ शकतो. 

लेखकाचा व्हॉटसअ्प ििंबर आह:े +91-8805042502 

तसेच लेखकाला खालील सोशल िीिीयार्र फॉलो करू 

शकता: 

https://twitter.com/nimishtics  

https://www.facebook.com/nimishtics  

लेखकाचे ब्लॉग्स: 

https://lekhnaimish.blogspot.com/  

https://nimishtics.blogspot.com/  

http://artimidis.blogspot.com/  
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प्रकाशनपूर्व आलेल्या काही प्रततक्रीया 

 

सायफाय या कादिंबरी प्रकारात लेखकािे कल्पिाडर्लास 

अत्यिंत चािंगल्या पद्धतीिे केला आह.े जलजीर्ा आडण रिंडगिी हा 

प्रकार तर अदभतु आह.े कादिंबरीतील स्थळ आडण त्याचे र्णवि 

पाहता लेखकािंची भटकिं ती आडण त्या जागेबाबतचे ज्ञाि याचे दशवि 

होते. सिुील, सायली, हािर्ैरी, डिद्राडजता या साऱ्यािंची सािंगि 

घालण्यात लेखकाला यश आले आह.े र्ाईट लोकािंच्या डर्रोधात 

लढण्यासाठी जातािा सिुील आडण सायली यािंचा डर्र्ाह िात्र 

प्रसिंगाशी ससुिंगत र्ाटत िाही.  लेखकािे शेर्टपयिंत उत्सकुता िात्र 

ताणिू धरली आह.े आगािी लेखिासाठी शभुेच्छा! 

- डर्लास पिंढरीिाथ बारी, डशरसोली, जळगार्-खान्दशे (एि. 

ए. िास कम्यडुिकेशि, व्यर्साय : पत्रकाररता, आर्ि: र्ाचि, 

भटकिं ती, सिंगीत आडण डचत्रपट पाहणे) 

*** 

 

िराठीिध्ये सायफाय प्रकारच्या कादिंबऱ्या तश्या किीच 

आढळतात. त्यात अश्या डर्षयाला रहस्याची िूब दऊेि 

अखेरपयिंत उत्सकुता ताणली आह.े डर्षयाचा डर्स्तार िोठा आडण 
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सहसा ि र्ाचलेला असा आह.े अश्या डर्षयार्र एखादा डचत्रपट 

डिघ ू शकेल. उत्ति प्रयत्ि! आणखी असे साडहत्य र्ाचायला 

आर्िेल. 

- स्र्डप्िल डजरगे, कराि  (िेकॅडिकल इिंडजडियर, सॉफ्टर्अेर 

टे्रडििंग इडन्स्टटयटू. छिंद: र्ाचि, लेखि, भटकिं ती, फोटोग्राफी) 

*** 

 

डर्ज्ञािातील डर्डर्ध सिंकल्पिािंचा "डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह" या 

कथेिध्ये उपयोग करूि कथा अडतशय उत्कृष्टपणे गुिंफली आह.े 

कथेची िािंिणी एखाद्या रहस्यिय डचत्रपटाप्रिाणे उत्किं ठार्धवक 

आह े आडण त्यािळेु शेर्टपयिंत उत्सकुता ताणली जाते. अिेक 

पात्रािंची िारे् आजर्र कधीही ि ऐकलेली अशी आहेत पण ती 

कथेला साजेशी आहते. 

- ििंजषुा सोिार, पणुे (गडृहणी आडण ज्योडतष/अिंकशास्त्र 

सल्लागार, छिंद: र्ाचि, पाककला) 

*** 

 

कादिंबरी खपू छाि र्ाटली. कादिंबरीिध्ये असलेल्या 

सस्पेन्सिळेु िाझा कादिंबरी िधील इिंटरेस्ट र्ाढत गेला. तिुची 
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कल्पिाशक्ती खपू ग्रेट आह.े िाझी प्रडतडक्रया व्यक्त करण्यासाठी 

शब्द अपरेु पित आहते. हट्ॅस ऑफ टू य ुसर!! 

- अिता डदर्टे, बिंगलोर (खासगी किं पिीत जॉब, छिंद: र्ाचि, 

लेखि) 
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लेतखका मेधा इनामदाि (पुणे) याांचा अतिप्राय: 

 

सायन्स डफटशि म्हणजे डर्ज्ञाि कथा हा साडहत्यातला अत्यिंत 

कठीण प्रकार आह.े िराठी साडहत्यात तर डर्ज्ञािकथा लेखक 

अगदीच िोजके आहते. श्री जयिंत िारळीकर, श्री डिरिंजि घाटे 

यािंच्यासारख्या काही ज्येष्ठ आडण श्रेष्ठ लेखकािंिी डर्ज्ञािकथा 

कादिंब-या डलडहल्या आहते. 

 

डर्ज्ञािकथा डलडहणिं सोपिं िाहीच. सिंपणूवपणे काल्पडिक डर्श् र् 

डििावण करायचिं परिंत ुत्या डर्श् र्ातली र्ास्तर्ाची जाणीर्ही हरर् ू

द्यायची िाही ह ेडर्ज्ञािकथेचिं रै्डशष्ठय असतिं. आयझकॅ अडसिोव्ह, 

रॉबटव हईेिलीि आडण आथवर सी टलाकव  ह ेत्या काळातले अत्यिंत 

श्रेष्ठ असे डर्ज्ञािकथा लेखक होते.  त्यािंिी डििावण केलेल्या "रोबो 

सीरीज" आडण काल्पडिक ब्रहिािंि या रै्ज्ञाडिक सिंकल्पिा इतटया 

र्ास्तर् ठरल्या की आज खरोखरीच रोबो िाणसाच्या िदतीसाठी 

तयार आहते. डर्ज्ञािकथालेखकािंिी पाडहलली अिेक स्र्प्ििं आज 

प्रत्यिात आलेली आपण अिभुर्तो आहोत. 
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लेखकाची दृष्टी अत्यिंत डर्शाल असते आडण डर्ज्ञाि 

कथालेखकाची दृष्टी तर त्याहूिही डर्शाल. 

 

श्री डिडिष सोिार यािंिी डलडहलेली डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह ही 

कादिंबरी त्यािंिी िला र्ाचायला डदली. 255 पािािंची ही दीघव 

कादिंबरी खरोखरीच आगळीरे्गळी आह.े सरुुर्ातीपासिूच पकि 

घेणारी आह.े 

 

एका सािान्य कुटुिंबात जन्िलेला असािान्य सिुील 

कळतिकळत त्याच्यातील असािान्यत्र् जाणिू घेतो. रे्गरे्गळे 

अिभुर् घेत िोठा होतो. आसपास असणा-या डिगेडटडव्हटीची 

लाल र्तुवळिं त्याला डदसतात आडण िग हळूहळू त्याच्या आयषु्यात 

अिेक गोष्टी घिू लागतात. रे्गरे्गळया डिती आडण त्या डितीच्या 

रिंडगिीसारख्या आभासी आकृती त्याला भेटतात. सायलीसारखी 

डर्शेष शट ती असलेली िेिरी िॉल त्याच्या आयषु्यात यतेे.  िॉटटर 

िेत्रा, हािर्ैरी, डिद्राजीता यासारख्या पॉडझडटव्ह शक्तींचा एक ग्रपु 

आडण व्हायरडसक, डिश अँडटिािू, राऊटरि, र्ायरफायर 

यासारख्या दषु्ट शक्तींचा एक गट यािंच्यातील सिंघषव डिडिष सोिार 

यािंिी उत्ति रीतीिे रेखाटला आह.े डर्डचत्र आकाराचे कृडत्रि प्राणी 
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पिी, डहप्िोटाईज करणा-या बाहुल्या, या सर्वच कल्पिा िुळापासिू 

र्ाचण्यासारख्या आहते.  

 

प्लॅिेट ऑफ िायिेन्शि ही अत्यिंत आगळीरे्गळी कल्पिा 

डिडिष यािंिी 'घिर्ली' आह.े या डर्श् र्ात र्ेगर्गेळया डिती आहते. 

आडण त्या सर्व डितींचे ज्ञाि अद्यापही शास्त्रज्ञािंिा झालेले िाही हे 

आज सत्य असले तरीही भडर्ष्यात कधीकाळी प्लिटे ऑफ 

िायिेन्शिची आभासी दडुिया रै्ज्ञाडिकािंिा सापिेलही! 

 

प्रडतसषृ्टी डििावण करुि इथल्याच लोकािंिा गलुाि म्हणिू घअेूि 

जाणारा व्हायरडसक. त्यासाठी त्याची चाल ू असलेली धिपि 

आडण िायकासह सर्ािंिी त्याच्यार्र डिळर्लेला डर्जय या भोर्ती 

रचलेली ही कादिंबरी आह.े चािंगल्या र्ाईट प्रर्तृ्तींचा सिंघषव आडण 

अखेर सषु्टािंचा डर्जय ही िेहिीचीच कल्पिा डिडिष यािंिी िोठया 

कल्पकतेिे िािंिली आह.े कथेतील प्रत्येक पात्राचिं िार्ही त्यािंिी 

िोठया खबुीििं आडण रिंजकतेििं ठरर्लिं आह.े डिद्राजीता, 

व्हायरडसक, रिंडगिी, स्िडृतका, अँडटटलॅप ही आडण या कािंदबरीत 

र्ापरलेली सगळीच िार्िं त्या पात्राचिं रै्डशष्ठय अलगदपण े

र्ाचकासिोर उभिं करतात. 
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जलजीर्ा ही दखेील एक िर्ीि सिंकल्पिा त्यािंिी 'घिर्ली' 

आह.े सागराच्या लाटािंिी िािर्ी रुप घऊेि िाणसािंिा सिंकटातिू 

सोिर्ण्यासाठी िदत करणे ही कल्पिाही खपूच डिराळी आह.े ह े

जलजीर्ा जल, बफव  आडण र्ाफ या तीिही रुपािंचा योग्य रे्ळी योग्य 

तसा र्ापर करु शकतात ही डिडिष यािंच्या डर्लिण 

कल्पिाशक्तीची प्रचीती आह ेह ेडिडश् चत!  

 

अत्यिंत गुिंतागुिंतीचा असा हा सिंघषावचा आडण डर्जयाचा खेळ 

डिडिष यािंिी सुिंदर िािंिला आह ेत्याबद्दल त्यािंचे अडभििंदि! अिेक 

डठकाणी डर्ज्ञािडर्षयक सिंकल्पिाही त्यािंिी सोपेपणािे सिजार्िू 

सािंडगतल्या आहते. त्यािळेु हा सारा लेखकाच्या कल्पिेचा खेळ 

असिूही र्ास्तर्ार्र आधाररत आह ेअसिं र्ाटत राहतिं आडण हचे 

या कादिंबरीचिं यश आह.े डिडिष यािंची भाषा डसिेिॅडटक आह.े 

र्ाचतािा ते सारिं काही प्रत्यि सिोर घितिं आह े असा भास 

र्ाचकाला होत राहतो. 

 

आणखी एका गोष्टीबद्दल डिडिष यािंचे ििापासिू कौतकु 

करारे्से र्ाटते की पसु्तकाचिं आकषवक िखुपषृ्ठडचत्र आडण त्याच्या 
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अत्यिंत िाडर्न्यपणूव जाडहरातीचे डव्हिीओही त्यािंिी स्र्तिः बिर्ले 

आहते. त्यािळेु पसु्तक र्ाचण्याडर्षयीची उत्सकुता िटकीच 

जागतृ होते. 

 

एक चािंगली कािंदबरी डर्ज्ञािडर्श्वाला डदल्याबद्दल लेखकाच े

अडभििंदि. आडण पढुील र्ाटचालीला शभुेच्छा ! 

 

--- िेधा इिािदार, लेडखका 

403, अ जे अँर्हनॅ्य,ू कर्ेिगर, पणुे 

फोि 9370063245 

(परुुषोत्ति, िहाराणी पडद्मिी, सीिािंत, डकशोर कथा, गौति 

बदु्ध, स्र्ािी डर्रे्काििंद, सोिेरी परीकथा,  रै्ज्ञाडिकािंच्या कथा, 

आपली िलेु आडण आपण यासारख्या अिेक पसु्तकािंच्या चतरुस्त्र 

लेडखका) 
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िाहुल दरे् (कॅतलफोतनवया) याांची प्रस्तार्ना: 

 

िला डिडिष सोिार यािंिी डलडहलेल्या "डिटेडटटव्ह िेगेडटव्ह" 

या कादिंबरीच्या प्रस्तार्िा लेखिासाठीचे आििंत्रण म्हणजे िी िाझे 

भाग्य सिजतो. सर्वप्रथि डिडिष सोिार यािंच्या या िव्या कादिंबरीच े

िी ििापासिू स्र्ागत तसेच अडभििंदि करतो. जरी िी आडण डिडिष 

एकाच िहाडर्द्यालयातिू अडभयािंडत्रकीचे स्िातक झालो तरी 

आिची ओळख ही एका डित्राद्वारे झाली असिू ती अगदी 

औपचाररक होती.  

 

जर्ळ-जर्ळ पिंचर्ीस र्षािंिी आम्ही पनु्हा सिंपकावत आलो 

आडण त्याचे श्रेय जरी सोशल िेडिया सारख्या टेटिॉलॉडजला जात 

असले तरी कारण िात्र आिची िराठी लेखिाबद्दल असलेली रुची 

आडण डिडिष सोिारािंचे त्याबद्दल योगदाि हचे होते. डिडिष यािंिी 

आपल्या िराठी लेखिाबद्दलच्या आर्िीला न्याय दतेािंिा बरीच 

तारेर्रची कसरत केली आह े यात डतळिात्र शिंका िाही. कारण 

स्र्तिःचे रै्यडक्तक जीर्ि ज्यात िोकरी तसेच कुटुिंबाची जबाबदारी 

पार पािूि दखेील आपली लेखिासारखी आर्ि जोपासण ेह ेडकती 
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अर्घि आह ेते िी अगदी अिभुर्ािे सिज ूशकतो. त्यािंची ही 

आर्ि जोपासण्याची डजद्द त्यािंच्या लेखि कौशल्यतेत डदसिू येते.  

आज-काल प्रेिकथा, प्रर्ासर्णवि, राजकारण  र्गैरे िराठी 

डलखाण खपू र्ाचायला डिळते डकिं बहुिा उपलब्ध आह े परिंत ु

सायन्स डफटशि च्या जोिीिे डिटेडटटव्ह कथा कादिंबयाव तेही 

िराठीत र्ाचण्यास / ऐकण्यास डिळणे डर्रळाच. म्हणिू 

"डिटेडटटव्ह-डिगेडटव्ह" ही कादिंबरी अगदी आजच्या 

टेटिॉलॉडजला लिात घेऊि िराठी र्ाचकािंिा डिडजटल स्र्रूपात 

र्ाचण्यासाठी तसेच डकिं िल सारख्या टेटिॉलॉडजद्वारे ऐकण्यासाठी 

दखेील उपलब्ध करण्याच्या डिडिष सोिार यािंच्या या उपक्रिाचे िी 

अडभििंदि करतो आडण ही कादिंबरी "सायन्स डफटशि "तसेच 

"डिटेडटटव्ह" या श्रणेींिध्ये खपूच लौडकक डिळरे्ल अशी िाझी 

खात्री आह.े 

याच प्रकारे डिडिष सोिार यािंिी डर्डर्ध डर्षयािंर्र कादिंबऱ्या 

डलहीत राहाव्यात आडण िराठी र्ाचकािंिा र्ाचिाचा लाभ आडण 

आििंद दते राहारे् या सडदच्छेिे ही प्रस्तार्िा येथेच सिंपर्तो. 

-- राहुल दरे्, कॅलगरी (कॅििा), ह.ि.ु कॅडलफोडिवया 

(अिेररकेतील खासगी किं पिीत अडभयािंडत्रकी सलागार) 
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अक्षि प्रिू देसाई (कॅतलफोतनवया) याांची प्रस्तार्ना: 

 

कुठलीही काल्पडिक कथा र्ाचायची म्हटली तर र्ाचकाला 

सदु्धा आपली कल्पिाशक्ती र्ापरार्ी लागते आडण ज्या गोष्टी 

प्रत्यिािंत शटय िाहीत त्या शटय आहते असे सिजिू कथा र्ाचार्ी 

लागते. "तो सरदार घोि्यार्र बसिू लढाईला गेला" इतके साधे 

र्ाटय जरी र्ाचले तरी घोिा का  होता डक पािंढरा, सरदार चा 

पोशाख काय होता इत्यादी अिेक गोष्टी र्ाचक म्हणिू आम्हाला 

ििात डचडत्रत कराव्या लागतात. डर्ज्ञाि कथा र्ाचतािा ह े

आणखीि डटलष्ट होते कारण डर्ज्ञाि कथा लेखकाचा जो कॅिर्ास 

असतो तो फारच िोठा असतो. इथे ग्रह तारे डििावण केले जाऊ 

शकतात डकिं र्ा सिदु्राच्या गभािंत शहरे र्सर्ली जाऊ शकतात. 

त्यािळेु लेखकाप्रिाणे र्ाचकाला सदु्धा कथा र्ाचायची िेहित 

करार्ी लागते. कथा जर जास्तच डकचकट असली तर िग त्यािंत 

आििंद उरत िाही. डकिं र्ा कथा जर फार साधी सोपी असली तर 

त्यािंत िजा येत िाही. त्यािळेु डर्ज्ञाि कथा लेखकाला एक 

तारेर्रची कसरत करार्ी लागते. र्ाचकाला घऊेि कल्पिाशक्तीची 

भरारी घ्यायची असतेच पण त्याच रे्ळी र्ाचकािे भरकटू िय े

म्हणिू काळजी घ्यार्ी लागते.  
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डिडिष ह्याचे पसु्तक डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह िाझ्या िते एक 

पडहले पाऊल आह.े ह्या पसु्तकािंत डिडिष ह्यािंच्या लेखिाची काही 

िहत्र्ाची रै्डशष््टये डदसतात ती सािान्य र्ाचकाला कदाडचत 

प्रथिदशविी लिािंत यणेार िाहीत पण डर्ज्ञाि कथा डकिं र्ा सपुरडहरो 

कॉडिटस च्या र्ाचकािंिा िजरेत भरतील. पण डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह 

ह्या पसु्तकािंतिू डिडिष ह्यािंिी जो भरभटकि पाया घातला आह े

त्यार्र डिडिष ह्यािंिी आणखीि कथािके र्ाचकािंपढेु आणार्ीत 

असे िला र्ाटते.  

 

डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह ह्या कथेतिू डिडिष ह्यािंिी हा बॅलन्स फार 

चािंगला सािंभाळला आह.े िी र्ाचकािंिा स्पॉईलर दऊे इडच्छत िाही 

त्यािळेु िला ज्या गोष्टी आर्िल्या त्या इथे डर्स्ततृ पणे सािंगणार 

िाही. पण खालील काही रै्डशष््टये िी जरूर ििदू करेि.   

 

डिडिष ह्यािंिी "र्ल्िव डबडल्ििंग" र्र खपू भर डदला आह.े खपू 

किी लेखकािंिा डह गोष्ट जिते. आपल्या िायकाला पडहल्या 

पािार्रुि डहरो ि बिर्ता त्यािंिी हळू हळू िायकाचे पात्र उभे केले 

आह ेआडण त्याच रे्ळी िुिंबई शहर, डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह च्या शक्ती 
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ह्यािंची िाडहती खोलर्र डदली आह.े फक्त सपुरपार्र आहे असे िाही 

तर त्यािागे िटकी शास्त्र काय आह ेह ेसदु्धा र्ाचकािंिा सािंगण्याच े

कष्ट त्यािंिी घेतले आहते. अिेक िर्ीि लेखक डह िहत्र्ाची बाब 

डर्सरूि जातात. आयिविॅि चे अिेक डचत्रपट आम्ही पडहले असल े

तरी त्याची ओररडजि स्टोरी आम्ही कधीही डर्सरू शकत िाही. 

बॅटिॅिच्या आईर्डिलािंचा क्राईि एली िध्ये खिू होतो डह घटिा 

तशी िोठीशी िसली तरी असिंख्य बॅटिॅि कॉडिटस आडण 

डचत्रपटािंतिू ती आिच्या ििार्र कोरली गेली आहे. डह र्ल्िव 

डबडल्ििंग ची खपू छाि उदाहरणे आहते. डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह 

र्ाचतािा डिडिष ह्यािंिी र्ल्िव डबडल्ििंग र्र खपू भर डदला आह ेह े

जाणर्ते. x-men सारख्या कॉडिक बटुस प्रिाणेच डिडिष िे 

डिटेडटटव्ह डिगेडटव्ह ची टीि उभी केली आह.े  

 

दसुरी गोष्ट ठळक पणे उठूि डदसते ती म्हणजे ज्या बारकाईिे 

डिडिष ह्यािंिी डर्डर्ध घटिा डलडहल्या आहते. सर्व कथा  पणुे-िुिंबई 

सारख्या खयाव शहरािंत घित ेगॉथि सारख्या काल्पडिक शहरािंत 

िाही त्यािळेु, स्थळे आडण काळ डर्षयी डलडहतािा लेखाला 

डर्शेष ध्याि द्यारे् लागते. रार्ि सारख्या डबग बजेट डचत्रपटािंत 

सदु्धा िुिंबई शहराबद्दल इतटया चकुीच्या गोष्टी दाखर्ल्या होत्या 

डक तो डचत्रपट बघार्ासा र्ाटला िाही, पण डिडिष िे डर्शेष ध्याि 
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दऊेि बारकाईिे आपली स्थािे कथेत गोर्ली आहते. त्यािळेु कथा 

आल्हादायक आडण तकव शदु्ध र्ाटते. जे र्ाचक ह्या शहरािंत राहत 

असतील त्यािंिा डह कथा र्ाचिू डर्शेष आििंद डिळेल.  

 

डिडिष ह्यािंिी अश्याच प्रकारे  िराठी साडहत्यािंत भर घालार्ी 

आडण आधडुिक िाध्यिािंचा र्ापर करूि आपले िाडर्न्यपणूव 

साडहत्य र्ाचकािंकिे पोचर्ारे् अशी िी आशा करतो.  

 

- अिर प्रभ ूदसेाई - कॅडलफोडिवया  

(गगूल िध्ये इिंडजियर आहते, त्याडशर्ाय बटूसट्रक ह ेिराठी 

आडण डहिंदी साडहत्याचे सिंकेतस्थळ  चालर्तात) 
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आतदत्य िागर्त, ठाणे याांचा अतिप्राय 

 

लेखक डिडिष सोिार यािंच्या अचाट कल्पिाशक्तीचे कौतकु 

करार्े तेर्ढे किीच आह.े रहस्य, थरार, गती, धािस, आव्हाि, 

गढूत्र् आडण अचाट कल्पिाशक्ती यािंचे डिश्रण "डिटेडटटव्ह 

डिगेडटव्ह" या कादिंबरीत डदसिू येते. ििषु्य स्र्त:चा िेंद ूजेितेि 

१०% च र्ापरतो, असे म्हणतात की जर त्यािे २०-२२% िेंदचूा 

र्ापर केला तरी अिेक अचाट गोष्टी तो करु शकतो.   

 

ििषु्यािे िेंदचूा डकती भाग र्ापरला आडण कोणता भाग 

र्ापरला तर डकती प्रिाणात आडण काय प्रकार तो करु शकेल याची 

कल्पिा करणे अशटयच आह.े या कादिंबरीत आह ेतश्या प्रकारच्या 

एखाद्या पात्राचीसदु्धा कल्पिा करणे ििषु्यास अर्घि जाते पण 

लेखकािे एकाहूि एक अशी डकत्येक पाते्र या कथेत एकत्र आणिू 

एक डशर्धिषु्यच पेलले आह ेआडण िसुते पेलले िसिू त्यार्रुि 

ििंत्रिगु्ध करणाऱ्या घटिािंचे बाण चालर्िू र्ाचकािंिा िोडहत केले 

आह.े  
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रै्ज्ञाडिक सिंकल्पिा, शोध, डर्डर्ध पाते्र आडण सपुर पॉर्सव 

एकिेकात दधु-साखर आडण केशर यािंच्याप्रिाणे डिसळूि गेले 

आहते आडण एक अप्रडति डिष्टान्ि या डिडित्तािे िराठी साडहत्यात 

अर्तीणव झाले आह.े  

 

डिडिष सोिार यािंिी अशटय र्ाटणाऱ्या अशा अिेक 

शटयतािंची कल्पिा करत त्या कल्पिासिुिािंचा उत्कृष्ट पषु्पगचु्छ 

बिर्ला आह.े  रै्ज्ञाडिक सिंकल्पिािंच्या झऱ्यासोबत शृिंगाररसाची 

कारिंजीदखेील डततट याच आकषवकतेिे िटर्लेली आहते. सािान्य 

िाणसाच्या जीर्िातील दिैिंडदि घिािोिी आडण सपुरडहरोंच्या 

आयषु्यातील घटिा अगदी सहजतेिे आडण लीलया रिंगर्ल्या 

आहते.   

 

िराठीत िळुातच डर्ज्ञाि कथा किी डलडहल्या जातात त्यािळेु 

िराठीत डर्ज्ञािकथा म्हिंटल्यार्र एक कुतहुल जागतृ होतेच, त्यात 

डिडिष सोिार यािंिी ही कथा ज्याप्रकारे डर्डर्ध रिंगािंिी रिंगर्ली आह े

ते ििास भारार्िू टाकते. लेखकािे डर्डर्ध कल्पिािंची सतु्रबध्द 

गुिंफण करुि रे्गर्ाि घटिािंची जी कथारुपी साखळी डििावण केली 

आह ेती र्ाचकािंिा डखळर्िू ठेरे्ल यात शिंका िाहीच. लेखकाला 
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केर्ळ डर्ज्ञािच िव्ह ेतर इतरही अिेक डर्षयािंत उत्ति गती आह,े 

त्यािंच्या कल्पिाशट तीतील उत्तुिंगता लपिू राहू शकत िाही. त्यािंच्या 

लेखिात प्रज्ञा आडण प्रगल्भता यािंचा सरु्णव सिंगि डदसिू येतो.  

 

श्री डिडिष सोिार यािंच्याकिूि अश्या अिेक रिंजक कथा 

आम्हाला र्ाचायला डिळतील अशी िला खात्री आहे, त्यािंच्या 

पढुील र्ाटचालीस खपु खपु शभूेच्छा!! 

- आडदत्य भागर्त, ठाणे (र्ास्त ूज्योडतष सल्लागार)  (िो: 

9029581590)  
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ई सानित्य प्रनिष्ठािचं िे िेराव ंवषं. 

निनिष सोिार यांचं ई सानित्यवरचं िे निसरं  पुस्िक. 

 

डिडिष सोिार ह े िाव िटेवरीि साडहत्य वाचणार याांिध े

चाांगिेच िोकडप्रय आह.े िेखिािीि साित्य आडण डवषयाांिीि 

िाडवन्य ह े त्याांचां वैडिष््टय़. त्याांच्या विय अडण जिजीवा या 

कादांबर याांिा वाचकाांकिूि अिोिाि प्रडिसाद डिळािा. स्ििुीचा 

वषााव झािा. खरेिर अिा स्ििुीिांिर िेखकािा त्याच प्रकाराि 

डिहीि रहाण्याचा िोह होणे स्वाभाडवक असिे. पण डिडिष याांिी 

आपल्या िेखिासाठी पनु्हा िवीि डदिा डिवििी. आपल्या 

िेखिाििे िाडवन्य, िाजेपण आडण प्रायोडगकिा डटकवण्यासाठी.    

डिडिषसारखे अिेक तरूण लेखक खपू छाि डलहीत आहते. 

िोठ्या लेखकािंच्या तोिीस तोि आहते. पण त्यािंिा योग्य असा 

प्लॅटफ़ॉिव डिळत िाही. त्यािंची पसु्तकिं  प्रकाडशत करायला प्रकाशक 

धजार्त िाहीत. कारण त्यािंचे िार् प्रडसद्ध िसल्यािळेु त्यािंच्या 

पसु्तकािंची डर्क्री होईल की िाही याबद्दल प्रकाशक साशिंक 

असतात. आडण जर या लेखकािंची पसु्तके र्ाचकािंसिोर आलीच 

िाहीत तर लोकािंिा त्यािंच े िािंर् कळणार कसे? या दषु्टचक्रात 

सापिूि अिेक तरूण लेखकािंच्या डपढ्या बरबाद झाल्या.  

पण आता असे होणार िाही. इिंटरिेटच्या सहाय्यािे 

िर्लेखकािंिा र्ाचकािंच्या िजरेपयिंत पोहोचर्ण्याचे काि आता 
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अिेक सिंस्था करत आहते. ई साडहत्य प्रडतष्ठाि ही त्यातील एक.  

५ लाखािंहूि अडधक र्ाचकािंपयिंत या िर्ीि लेखकािंिा िेण्याचे 

काि ही सिंस्था करते. पणूव डर्िािलू्य. लेखकािंिाही कोणताही खचव 

िाही. आडण आज िा उद्या लेखकािंिा भरघोस िािधि डिळर्िू 

दणे्यासाठी ई साडहत्य प्रडतष्ठािचे प्रयत्ि चाल ूआहते. िर्ीि लेखक 

यायला हरे्त. भटकिपणे उभे रहायला हरे्त. त्यािंिा दजाविसुार 

िाििरातब व िािधि डिळार्े. परदशेातील आडण सवादरू कािा-

कोपर यािल्या खेि्यापाि्यािंर्रील िर्र्ाचकािंिा दजेदार साडहत्य 

डिळार्े ह े आिच े उद्दिे आहिे. िर्िर्ीि ताकदर्ाि लेखक ई 

साडहत्याकिे र्ळत आहते. त्यािंिा त्यािंच्या कसािसुार प्रडतसादही 

डिळतो. कुणाला भरघोस तर काहींच्या र्ाट्याला टीकाही येते. या 

टीकेला positively घॆऊि ह ेलेखक आपला कस र्ाढर्त िेतात. 

सरुूची िाईक, प्रफ़ुल शजेर्, भाग्यश्री पाटील, कोिल िािकर, 

सरुज गातािे, अिपू साळगार्कर, बाळासाहबे डशिंपी, चिंदि डर्चारे, 

सौरभ र्ागळे, यशराज पारखी, चिंद्रशॆखर सार्िंत, सिंयि 

बागायतकर, ओिंकार झािंजे, पिंकज घारे, डर्िायक पोतदार, चिंद्रकािंत 

डशिंद,े डिरिंजि कुलकणी, चारुलता डर्सपतुे, काडतवक हजारे, गणेश 

सािप, ििोज चापके, िहशे जाधर्, ििोज डगरसे, िदृलुा पाटील, 

डिलेश दसेाई, सिहा पठाण, सिंजय बिसोिे, सिंजय येरणे, शिंति ू

पाठक, श्रेडणक सरिे, शभुि रोकिे, सधुाकर तळर्िेकर, डदप्ती 

काबािे, भपेूश कुिं भार, सोिाली साििंत, केतकी शहा, डर्डिता 
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दशेपािंिे, सौरभ कोरगािंर्कर, डिडलिंद कुलकणी, शभुि पाटील, 

आडशष कले, सरुेंद्र पाथरकर, प्रीती सार्िंत दळर्ी, डिडिष सोिार, 

उिा कोल्ह,े गणेश ढोले, सडचि तोिकर, िहशे पाठािे, अडभजीत 

पैठणपगारे, काडतवक हजारे, डकरण दशिखुे, जगडदश खािंदरे्ाले, 

िाधरुी िाईक, डर्शाल दळर्ी, गौरी कुिकणी, डजिेि उबाळे, 

डप्रिि साळुांखे, प्रडिक म्हात्र,े अडिि डपस,े पवि सोिवणॆ, वैभव 

िाांबटकर, धिांजय कििष्ट,े पवुाा राऊि  असे अिके तरूण लेखक 

सातत्यपणूव लेखि करत आहेत. इांटरिेटवर हौशी िराठी लेखकािंची 

किी कधीच िव्हती. आता हौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लेखिा-

किे गिंभीरपणे पहाणारे आडण आपल्या लेखिाला पैल ूपािण्याकिे 

लि दणेारे तरूण लेखक यते आहते. ही िर्ीि लेखकािंची फ़ौज 

िराठी भाषेला िर्ीि प्रकाशिाि जगात स्थाि डिळर्िू दतेील. 

त्यािंच्या साडहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा डिळो. र्ाचकािंिा आििंद 

डिळो. िराठीची भरभराट होर्ो. जगातील सर्ोत्कृष्ट साडहडत्यक 

प्रसर्णारी भाषा म्हणिू िराठीची ओळख जगाला होर्ो.  

या सर्ावत ई साडहत्याचाही खारीचा र्ाटा असेल हा आििंद.  

या यशात ई लेखकािंचा डसिंहाचा र्ाटा असेल याचा अडभिाि.  

बस्स. अजिू काय पाडहजे?  

 

टीि ई साडहत्य प्रडतष्ठाि 


