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डॉमिनंट
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
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असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
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आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर

करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.

मनलेश मशवाजी देसाई

िाझ्याबद्दल सांगण्यासारखं असं मवशेष
काहीच नाही. एक व्यक्ती यापमलकडे
िािी ओळख नाही.
लहानपणापासून वाचनाचं जबरदस्त
वेड. िहाभारत, रािायण, मशवचरीत्र,
ययामत शाळे त असतानाच वाचले.
सुरूवातीपासून हातात भेटत गेले ते
पुस्तक

अधाश्यासारखे

वाचून

काढण्याची सवय असल्याने वाचनाचा
वेग वाढत गेला. आमण त्यािुळे बरीच
पुस्तके वाचता आली. कॉलेजवयात स्वतः मलहावं असं खुपदा िनात आलं, पण जिलं नाही. शेवटी
ऑनलाईन पब्लीश प्लॅटफॉिट भेटला आमण िग मतथं मलहीलेल्या पहील्या कथेने मलखाणाचा हुरूप
वाढवला. रोजच्या जीवनातले प्रसंग, काही आठवणी, अनुभव आमण असं जे काही िनात येते ते
मलहीण्याचा थोडाफार प्रयत्न. शांत, सौम्य कोणाच्या कटकटीत न पडण्याचा स्वभाव. व्यक्त
व्हावसं वाटलं म्हणून हा उपक्रि.
आज जवळपास पंधरा कथा, काही लेख िाझ्याकडू न मलहीले गेले. काही कथा अद्याप पूणटत्वास
जायच्या बाकी आहेत. पण िी स्वतः काही मलहीलं असं म्हणण्यापेक्षा वाचकांनी िाझ्याकडू न ते
मलहून घेतलं असं म्हणणं रास्त ठरे ल.

वाचकांनी ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन ददलेले अमभप्राय, त्यांनी के लेलं कौतुक यािुळेच िी
मलहीत गेलो. लेखकाला अजून काय हवे असते. कोणताही कलाकार हा पैश्याचा भुकेला नसतो,
त्याच्या कािाचं के लेलं कौतुक त्याच्यासाठी लाखिोलाचं असतं.
'डॉमिनंट' हे शीषटक फक्त डोक्यात ठे वून पहीला भाग एका संकेतस्थळावर मलहीला आमण पुढे
आपोआप त्याचे उवटरीत अकरा भाग पूणट होत गेले. अनेकांनी त्यांचे गोड अमभप्राय देऊन त्या
बारा भागांचे पुस्तकात रूपांतर करण्याचा सल्ला ददला. नमशब थोर की 'ई सामहत्य' चा उपक्रि
ददसला. कारण खरे सांगायचे तर रोजचे ऑदफसचे काि, कु टूंब यातून अगोदरच मलखाणाला
मिळणारा वेळ किी. त्यात स्वतः कु ठे पुस्तक वगैरे प्रकामशत करण्याच्या भानगडीत पडणार.
त्यािुळे िाझ्यासारख्या नवख्या व्यक्तीला 'ई साहीत्य' चे बहुिुल्य सहाय्य मिळाले. त्याबद्दल 'ई
साहीत्य' चा िनापासून आभारी आहे.
वाचकांच्या िनात उतरू शकलो तर आनंदच आहे. कथा वाचून तुिच्या प्रमतदक्रया जरूर कळवा.
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अपटण पमत्रका
सवट प्रथि जयांनी हा िानवी जन्ि ददला, मलहायला वाचायला मशकवले
त्या आई-वडीलांच,े मशक्षकांचे आभार.
आई-वडील, मशक्षक,
'डॉमिनंट' स्वभावाची बायको,
जयांनी मलखाणास पाठबळ ददले ते मित्रपररवार,
आमण
वाचकमित्र
या सवाांना अर्पटत.

सदर कथा पूणप
ट णे काल्पमनक असून कोणत्याही जीमवत
अथवा िृत व्यक्तीशी मतचा संबंध नाही, असल्यास तो मनव्वळ
योगायोग सिजावा.

डॉमिनंट भाग १

दुपारी दोन वाजता कल्याणच्या फलाट क्रिांक सहावर येऊन गाडी हळू हळू
स्लो होऊ लागली तसं िळकट मनळ्याशार रं गाची अिेरीकन टु रीस्टर सॅक त्यानं
खांद्यावर अडकवली. गदीतून रस्ता िोकळा करत तो बाहेर येऊ लागला. एकदोन
आडदांड शरीरयष्टीच्या िाणसांना बाजूला करत कोल्हापूरी महसका दाखवत तो
गाडीच्या डोअरजवळ येऊन थांबला.
गाडी पूणटपणे थांबण्याअगोदर दरवाजयावर आलेल्या िंदारची ओघळती
नजर थोडंसं िागे गेलेल्या कॅ न्टीनवर पडली, आमण पोटाने भुकेचा मसग्नल ददला.
खाली उतरून िंदारची स्वारी कॅ न्टीनकडे वळू लागली. अंगात दफकट
महरव्या रं गाचं शटट.. रे ल्वेसफरािुळे त्या महरव्या शटटच्या हाताच्या बाह्या घािाने
थोड्या काळपट िालेल्या.. हलके आकाशी रं गाची काहीशी जुनाट डेमनि.. आमण
लोकल ब्रँडचे स्पोटटस् शूज..
मनळ्या सॅकमशवाय बाकी काहीच सािान त्याच्याकडे नव्हते. तीन
वडापाव पाच सहा महरव्या मिरच्यांसोबत खाल्ल्यानंतर कु ठे त्याची पोटातली आग

जरा शांत िाली. मखश्यात नाहीतरी फारसे पैसे नव्हते. जे होते त्यातच त्याला इथे
जि बसवायचा होता.
िंदार

जाधव..

लहानपणापासूनच

एक

वेगळं च

रसायन.

कोल्हापूराजवळच्या गावात िास्तराच्या घरात वाढलेलं. मडटेक्टीव्ह, क्राईि स्टोरीज
या मवषयांची पुस्तके आमण मसनेिे पाहुन तश्याच िानमसकतेला त्यानं अवलंबलेले.
गावात कु ठं खुट्ट िाले की त्याची इत्थंभूत खबर काढल्यामशवाय चैन नाही पडायचं
पठ्ठ्याला.
चेहर्याने ददसायला साधाच पण किालीचं स्िाटटनेस िळकायचं त्याच्या
व्यक्तीित्त्वातून. कोल्हापूरी पैलवानासारखे कसलेले शरीर.. पण मततकं च चपळ..
भेदक नजर.. आमण अंगात तुफान धाडसं. भय नावाच पाखरू त्याच्या आसपासपण
नाही दफरकले कधी.
पंचवीशीच्या आसपासच वय त्याचं.. बी. ए. पास मडग्री गाठीशी..
त्यातूनच गावभर हेरमगरी करत राहायचा. गावच्या दररद्री लोकांत चोरचिार कु ठू न
येणार.. िग िाडू न सगळ्यांची लफडी शोधायची आमण गावकर्यांच्या नजरे त आणून
द्यायची. यातच काय तो मडटेक्टीव्ह असल्याचा आनंद घ्यायचा.
िंदारने गावातल्या बर्याच जणांना त्यांच्या किाटनुसार पंचायतीसिोर
नाक घासायला लावलं होतं. िग ते रे शननंगवाल्या बबन्याची बेईिानी असो वा
िाधवाने चोरलेले आंबे असो. खालच्या आळीच्या सुनीलचं कोवळ्या रूपालीशी

के लेलं प्रेिप्रकरण तर जगजाहीर करून टाकलं. आमण चार वषाांपूवी दुसर्यांच्या
बायकांवर नजर ठे वणार्या मवक्रिला िंदारिुळेच गावकर्यांचा बेदि चोप मिळाला
होता.
िागच्याच आठवड्यात गावाबाहेर स्टॅन्डजवळच्या के शकतटनालाबाहेर
एका पॅम्प्लेटने िंदारचे लक्ष वेधून घेतले होते.
“साहसी कािासाठी तरूण पाहीजे.. हेरमगरीसंबंधीचे ज्ञान असल्यास
प्राधान्य.. आकषटक िोबदला. राहणे-खाणे िोफत.. “
खाली कॉन्टॅक्ट नंबरही ददला होता.
के शकतटनालय िंदारच्या घरापासून जवळच होतं. िग मतकडे नेहिीचे
त्याचे येणेजाणे व्हायचे.
िंदारला तसंही गावात राहून फारसं काही मिळत नव्हतं. लग्न हा
मवचारदेमखल िनाला मशवला नव्हता अजून. मतन-चार ददवस नीट मवचार करून
िंदारने संबंधीत जाहीरातीत ददलेल्या नंबरवर कॉल के ला होता.

-------------------------------------------------------

रे ल्वे फलाटावरच्या कॅ न्टीनिधून हात धुवून बाहेर पडणार इतक्यात...
िंदारला त्याच्या डेमनिच्या िागच्या मखश्यात काहीतरी हालचाल जाणवली.. िागे
दफरला तसा एक साधारण शरीरयष्टीच्या इसिाच्या हातात त्याचं पाकीट.. तो इसि
जीव खावून उडी िारून पळण्याच्या प्रयत्नात असतानाच..
िंदारने एकाच िेपेत त्याची िानगुटी पकडली. एक-दोन िोकांड्या घेऊन
जेव्हा आपल्या पळू न जाण्याच्या सगळ्या शक्यता नाहीश्या िाल्या असे त्या
इसिाला वाटले तेव्हा तो गप्प उभा राहीला. अंगात लाल रट-शटट आमण मनळी फडतूस
जीन्स्.. गळ्यात रं गबेरंगी रूिाल बांधलेला..
िंदारच्या डाव्या हाताचा ठोसा अक्षरशः त्याच्यावर पडणारचं होता.. पण
मततक्यात तो इसि पुटपुटला.. “कोड.. थ्री वन् फाय सीक्स्...”
िंदारला त्याच्या डोळ्यात वेगळीच चिक जाणवून आली. पब्लीक
एव्हाना आपला हातसाफ करायला सरसावलीच होती.. पण िंदारनं त्या इसिाला
गळाभेट देऊन सवाांसिोर तो आपला मित्रच असल्याचे भासवले.
त्या इसिानं िंदारला त्याचं नाव आरीफ म्हणून सांमगतले. फारसा मतथं न
थांबता, त्या इसिानं िंदारला इशार्यानंच त्याच्या िागून यायला सांमगतले.
िंदारनेही कल्याण स्टेशनच्या बाहेर पडण्याकडे प्रस्थान के ले..
िंदारच्या चालण्यात एकप्रकारचा बेफीरपणा होता. त्याच्यातल्या मनडर
वृत्तीचाच तो एक भाग असावा.

हातातल्या घड्याळाने सवादोन वाजल्याचे दशटवीले, िंदारने स्टेशनबाहेर
येतायेता पाहीले.
िुंबईलगतच्या तापिानात हल्लीच्या काही वषाटत चांगलीच वाढ िाली
होती. वैतागून िंदारने वर तापत्या सूयाटकडे पाहीले. उन्हाची बरीच िळ बसत होती.
पण अजून एक प्रश्न तर मनरुत्तरीतच राहीला होता...
का बरे , वाचवले असावे त्याला िंदारने..?

-------------------------------------------------------

दोन ददवसांपूवी...
कल्याणिधलं नुकतचं सुरू िालेलं क्युबा रे स्टॉरं टने अल्पावधीतच
लोकमप्रयता मिळवली होती. सकाळ संध्याकाळ िाणसांची बरीच वदटळ असायची
मतथे. कदामचत व्हेज-नॉनवेज दोन्ही मिळत असल्याकारणाने असावी.
मतथले वातावरण अगदी प्रसन्न वाटण्यासारखे होते. िेन रोडला लागुनच
असं ते टु िदार हॉटेल होतं. सिोरील बाजूला पूणटतः सेकंड फ्लोअरपयांत असलेली
ट्रान्स्परं ट ग्लास.. आत प्रवेश करताच दोन्ही बाजूने सजवलेली छोटी छोटी िाडं.. वेल

कल्चडट स्टाफ.. आकषटक मसटींग अरें जिेंट.. वर सेकंड फ्लोअरला असलेले ए सी
सेक्शन.. सगळं च लाजवाब होतं...
सकाळी अकराची वेळ.. क्युबा रे स्टॉरं टच्या ए सी सेक्शन िध्ये
कोपर्यातल्या एका टेबलावर चार व्यक्तींची खाजगी कु जबुज चालू होती. आसपास
अजून आठ टेबल होते. पण त्यापैकी दोन वगळता बाकी सहा ररकािेच होते. एकीकडे
एक कपल आमण दुसरीकडे एक मिडल एजड व्यक्ती असे त्या दोन भरलेल्या टेबलांवर
होते.
कोपर्यातल्या चार िाणसांत चालू असलेलं संभाषण संपले तसे त्यातल्या
एका दाढीवाल्याने कोणालातरी फोन लावला.. बाकी मतघांकडे पाहत त्याने
इशार्यानेच ररं ग वाजतेय असे सांमगतले. पलीकडू न फोन उचलला गेला..
“हं.. हॅलो... मिस्टर िंदार जाधव..?”
पलीकडू न होकार मिळाला तसे इथुन पुन्हा याने बोलायला सुरूवात के ली.
“ईगल कं पनीसे बात कर रहा हु.. आपने फोन इं टरव्हयू ददया था.. आपके
स्कॅ नड् डॉक्यूिेंट और फोटोज के आधार पर आपका मसलेक्शन हो गया है... आपको
परसो सुबह तक कल्याण आना होगा...” आपली दाट दाढी कु रवाळत तो फोनवर
बोलत होता.
पलीकडू न बहुधा पैश्यासंदभाटत मवचारले गेले असावे.

“पचास हजार िहीना मिलेगा..” इकडू न दाढीवाल्याने हसत सांमगतले.
“अपने आने की मडटेल्स िॅसेज कर देना.. हिारा आदिी स्टेशनपर मिलेगा..
ध्यान रहे हिें एक मडटेक्टीव्ह की जरूरत है.. आप तो जानते ही होंगे बाकी चीजें.
और सबसे जरूरी शब्द नोट कर मलमजये..” आमण एक दीघट सुस्कारा सोडू न तो
म्हणाला..
“कोड.. थ्री वन् फाईव्ह सीक्स्...”
इतके बोलून त्याने फोन कट के ला. चौघे एकिेकांकडे पाहुन हसले.
त्यांच्यातला दुसरा जयाच्या नाकाजवळ चािखीळ होते, त्याने मखश्यातून सॅिसंगचा
स्िाटट फोन काढला.. आमण ‘bhai’ नावाने सेव्ह के लेला नंबर डाईल के ला.. पलीकडू न
कॉल उचलला गेला..
“भाय.. ‘मडग्री’ ने अपना काि कर ददया है...!”
.......................... पलीकडू न काही मवचारले.
“हा भाय.. आपके िुताबीक ‘मडग्री’ ने ही बात की उससे.. वो दो-तीन ददन
िे आ जायेगा..!”
हॉटेलिध्ये बसलेल्या चौघांपैकी दाढीवाला जरा जास्त मशकलेला होता.
कदामचत म्हणूनच त्याचं नाव ‘मडग्री’ असावं.

पलीकडू न थंड ररस्पॉन्स मिळाला तसा दात मवचकत हसत याने काॅॅल कट
के ला..

--------------------------------------------------------

कल्याण स्टेशनच्या बाहेर पडताना िंदार आरीफच्या िागोिाग थोडं अंतर
ठे वून चालत होता. एकं दर आरीफच्या कपड्यांवरून तरी िंदारला काही शंका आली
होती. पण आता इथपयांत आल्यावर पुन्हा िागे जाणे त्याला कधीच पटणारे नव्हते.
दकिान काि काय आहे हे जाणल्यामबगर तर नक्कीच नाही.
आमण तसंही आपल्या कािाची परीक्षा घेण्याची ही एखादी पद्धत असू
शकते, असा मवचार करून िंदारने ‘गो अहेड’ करायचे ठरवले.
थोड्याच वेळात िुख्य रस्त्यावर आरीफ एका काळ्या इनोव्हाच्या पुढच्या
दाराशी खेटून उभा होता. त्याच्या िवाली टाईपच्या कपड्यांिुळे त्या चकचकीत
गाडीची इिेज किी िाल्यासारखी वाटत होती. िंदार त्याला फॉलोव्् करत मतथं
पोहोचला, तसं आरीफने िागचा दरवाजा उघडू न िंदारला खुणावून आत बसण्यास
सांमगतले.

िंदारने आत पाहीले. गाडीत दाढीवाल्या ड्रायव्हरमशवाय कु णीच नव्हतं.
िंदार आत बसला तसं आरीफने दार बंद के लं.
“मडग्री तुम्हे सही जगह पहुचा देगा...!” अधटवट उघड्या मखडकीच्या
काचेवर आपली हनुवटी ठे वत आरीफ उद्गारला.
िंदारने आरीफच्या चेहर्यावरचे भाव वाचण्याचा प्रयत्न के ला पण
आरीफच्या चेहर्यावर शुन्य भाव अवतरले होते.
गाडी सुरू िाली. स्टेशन पररसरातून बाहेर मनघताना ऑटो ररक्षयांच्या
घोळक्यािुळे वेळ लागत होता. िंदारच्या डोक्यात मवचारचक्र दफरू लागले होते.
इथे आल्यापासून ते आरीफ जाईपयांत एक एक क्षण त्याने पुन्हा आठवून पाहीला.
अजूनतरी काहीच चूकीचं वाटलं नव्हतं, पण काहीतरी वेगळं नक्कीच असावं असं त्याचं
अंतिटन सांगत होतं.
काय असावं याचा पडताळा िंदारला होत नव्हता. तरीही तो थोडा सावध
िाला होता.
“तो आपका नाि ‘मडग्री’ है..?” िंदारने ड्रायव्हरला मवचारलं.
“हो..” ड्रायव्हर सिोरच्या मिरर् िध्ये पाहत उत्तरला.

त्याच्या उत्तरावर िंदारच्या चेहर्यावर हसु उिटले. एकतर त्याचं नाव
मवमचत्रच होतं आमण दुसरं िहत्वाचं म्हणजे त्याच्या ‘हो’ िधून तो िराठी असल्याचा
दाखला मिळाला होता.
मडग्रीने िंदारला ते जात असलेल्या जागेची, आसपासच्या गावाची जुजबी
िाहीती ददली. अथाटत िंदारने ती काढू न घेतली. िात्र कािासंबंधी मवचारल्या
गेलेल्या प्रश्नावर ‘मडग्री’ मनरुत्तर िाला. त्याबद्दल काही िाहीती नसल्याचे त्याने
सांमगतले.
गाडीने आता वेग पकडला होता. गाडीसोबत िागे जात असलेला रस्ता,
आजूबाजूचे फलक, नदी, मतच्यावरचा मनिुळता मब्रज, िुख्य शहरानंतर नुकतेच िागे
पडलेले गाव इत्यादी सगळं काही िंदार बारकाईने पाहत होता. त्याची चौकस नजर
शक्य मततकं सारं काही रटपण्याचा प्रयत्न करत होती.
आणखी एक गाव िागे पडलं आमण साधारणतः पंचवीसाव्या मिनीटाला
गाडीचा वेग किी िाला.

-------------------------------------------------------

‘उत्कषट लॉनजंग ॲन्ड बोडींगस्’
िंदारने सिोरच्या बोडटवरचे नाव वाचले. पार्कां ग लॉटिध्ये गाडी
लावल्यावर मडग्री आमण िंदार दोघे बाहेर येऊन ररसेप्शनकडे जाऊ लागले. अथाटत
िंदार फक्त मडग्रीच्या िागोिाग चालत होता.
त्या जागेच्या नुकत्याच ररन्होवेशन के ल्याच्या खुणा स्पष्ट ददसत होत्या.
ग्राउं ड फ्लोअरचा हॉल बर्यापैकी ऐसपैस होता. दोन बाजूला दोन सोफे . डाव्या
बाजूला सिोरच्या नभंमतला खेटून ररसेप्शन टेबल होते. मतथे साधारण वीशीचा एक
तरूण िुलगा चेहर्यावर मनर्वटकार भाव ठे वून हातातील रमजस्टर चाळत होता.
उजव्या बाजूने वर जाणार्या स्टेप्स् होत्या. एकु ण चार िजली असा तो लॉज होता.
मडग्रीने ररसेप्शनच्या हातावर शंभर रुपयाची नोट टेकवून मतथे अगोदरच
बुक असलेल्या रूि नंबर २०१ ची दकल्ली िामगतली. खात्रीसाठी जया नावाने रूि
बुक के ली होती त्या नावाचा उल्लेख के ला.
ररसेप्शनवर असलेल्या तरूणाने शंभर रुपयाची नोट हसत मस्वकारत
शांतपणे रूिची दकल्ली मडग्रीकडे ददली.
मडग्री िागे वळाला आमण िंदारला उद्देशून म्हणाला,
“सेकंड फ्लोअर... मलफ्टने जाऊया..”

या एका वाक्यात िंदारला काहीतरी आठवल्यासारखे जाणवले. िंदार
आमण मडग्रीिध्ये जेितेि फु टभराचं अंतर होतं, आमण मततकसं अंतर पुरेस होतं
मडग्रीचा स्पष्ट आवाज कानावर पडण्यासाठी.
“साहेब, मलफ्ट तासाभरापूवीच बंद पडली आहे.. िाणूस येतच असेल नीट
करण्यासाठी. पण आता पायर्यांनीच जायला लागेल..” ररसेप्शनवरचा तरूण खंत
करत उद्गारला.
“काय यारर्....” मडग्री त्रामसक चेहर्याने स्टेप्सकडे वळाला.
िंदार त्याच्या िागोिाग होता.
पहील्या िजल्यावरच्या पायर्या संपताच वर कु णाची तरी कु जबुज ऐकू
आली. दुसर्या िजल्यावरच्या पायर्यांवर वळताच मडग्री सिोर बघत एक दोन क्षण
थबकला.
स्काय ब्ल्यू रं गाचा शॉटट स्लीव्हलेस टॉप आमण खाली डाकट नेव्ही ब्ल्यू जीन्स
घातलेली एक तरूणी पाठिोरी होती. मतच्या सोबत आणखी तीन िाणसे होती.
त्यातल्या एकाने जयाच्या नाकाजवळ चािखीळ होते, मतच्या खांद्यावर आपला हात
टाकला होता. त्यांच्या आपापसांतल्या कु जबुजण्यावरून त्यांच्यातली ‘खास’ मित्रता
ददसून येत होती.
मडग्री एकवार िागे िंदारकडे पाहत हसला,

“हे सवट इथे नॉिटल आहे...’ मडग्रीने पुढे पुष्टी के ली.
िंदारने िान हलवत आपल्याला काही फरक पडत नसल्याचे सांमगतले.
मडग्री आमण िंदारची चाहूल लागताच त्या तरूणीने िागे वळू न पाहीले.
आता िात्र िंदारच्या चेहर्यावर थोडीशी आश्चयाटची दकनार उिटली.
‘ती’ स्त्री नसून एक तृतीयपंथी आहे, हे कळण्यासाठी िंदारला फारसे कष्ट
पडले नाहीत.
मतने प्रथि मडग्रीला स्िाईल ददली आमण िागे असलेल्या िंदारला वरून
खालपयांत न्याहाळले. िंदार आमण मडग्रीची नजरानजर िाली. नजर चोरून मडग्री
पुढे भरभर चालू लागला.
त्या चौघांकडे पाहत िंदारही मनघाला..
एव्हाना मडग्रीची चाल आमण हावभाव यांत किालीचा बदल िाला होता.
िंदार सिोर काहीच िाले नसल्याचे दाखवण्याचा त्याचा मनष्फळ प्रयत्न सुरू होता.
रूि नंबर २०१ िध्ये िंदारला आतपयांत सोडू न कसाबसा मडग्री मतथून
लवकर सटकला. आज ककं वा उद्या फोन करून कु णीतरी भेटण्यासाठी येईल असे त्याने
सांमगतले.

मडग्री गेल्यावर सवटप्रथि िंदार संपूणट रूिची पाहणी करत काही आक्षेपाहट
मिळतेय का ते पाहू लागला. परं तु रूििध्ये तसे काही त्याला आढळले नाही.
घडलेल्या सवट घटना जरी सािान्य िाणसासाठी नॉिटल वाटत असल्या
तरी, एका मडटेक्टीव्हच्या दृमष्टकोनातून नक्कीच कु ठे तरी पाणी िुरत होते.
‘मडग्रीच्या वागण्यात िालेला बदल, पायर्यांवर भेटलेली िाणसे त्यांसोबत
तृतीयपंथी, स्टेशनवर भेटलेला आरीफ आमण सवाटत िहत्वाचं म्हणजे मडग्रीचा
आवाज...’
‘हो... मडग्रीचा आवाज... ररसेप्शनवर जवळू न ऐकलेला मडग्रीचा आवाज
आमण इथे बोलावण्यासाठी आलेला कॉल... त्या कॉलवरचा आवाज... हे दोन्ही
आवाज जवळपास एकाच व्यक्तीचे असण्याची दाट शक्यता होती..’
िंदार एक एक गोष्ट पुन्हा पडताळू न पाहू लागला.
‘जर तो आवाज मडग्रीचाच असेल तर, आपल्याला बोलावताना दाखवलेली
अदब, त्याच इसिाने ड्राइव्हर म्हणून येणं, त्याचा ररसेप्शनवरचा व्यवहार आमण
त्यानंतर पायर्यांवर घडलेला प्रसंग यांत नक्कीच मवसंगती ददसून येत होती.’
‘आमण तृतीयपंथीयाचे मडग्रीला स्िाईल देणं ही त्यांची पूवटओळख असल्याचे
दशटवीत होती.’

‘मशवाय मडग्रीने सांमगतले त्याप्रिाणे त्याला आपल्या कािासंबंधी िाहीती
नाही, याचाच अथट कािाची िाहीती देण्यासाठी अजून कु णीतरी आपल्याला भेटायला
येणार आहे.’
सगळ्या गोष्टींचे ठोकताळे बांधून िंदार शांतपणे रूििध्ये वावरू लागला.
मतथे त्याला आक्षेपाहट असे काही मिळाले नाही. शेवटी त्याने तो प्रयत्न सोडू न ददला
आमण फ्रेश होण्यासाठी गेला.

-------------------------------------------------------

‘उत्कषट लॉनजंग ॲन्ड बोडींगस्’
पहील्या िजल्यावरच्या कोपर्यात असलेल्या सवाटत शेवटच्या रूििध्ये
हलकासा गोंधळ सुरू होता. डोअर बेल दाबून दरवाजयावर हलक्या हाताने दोन वेळा
‘टकटक’ िाले. ती एक मवमशष्ट खुण होती. चार-पाच सेकंदात दार उघडले.
“भडव्यांनो आत रूििध्ये नंगानाच करता येत नव्हतां का तुम्हाला...?”
मडग्रीने मशव्या घालतच प्रवेश के ला.
आत रूििध्ये गेल्या गेल्या कु ठल्याही व्यक्तीचं लक्ष पहीले त्या रूििधल्या
कोपर्यांिध्ये आपसुकच गेलं असतं. एका कोपर्यात बीयरच्या ररकाम्या बाटल्या,
मसगारे टची थोटकं , अधटवट जेवलेल्या एक-दोन प्लेटस्... दुसर्या कोपर्यात ‘राखून’
ठे वलेला स्टॉक.. वेगवेगळ्या चवीचा चाखणा सांभाळू न ठे वला होता.
आत सिोरच्या खुचीवर नाकाजवळ चािखीळ असलेला िदन हातात पेग
घेऊन बसला होता. दरवाजा उघडण्यासाठी गेलेला चंदू मडग्रीच्या िागून आत येत
होता.
“आत ये... शांत हो... िालं ते आपल्याला सांमगतलेल्या प्लॅन िध्ये नव्हतं,
पण आता काही बदलता येणार नाही त्यातलं...” बेडवर मनष्काळजीपणे पहुडलेला
नमसर आळस देत म्हणाला.

“म्हणजे म्हणायचं काय आहे तुला.. साल्या आपण प्लॅनच्या बाहेर एकही
चाल खेळू शकत नाही.. िाहीत आहे ना, भायनी काय सांमगतलेले...” मडग्री अजूनही
मचडलेल्या अवस्थेत होता.
“त्याचा मवचार के ला हाय... काय फरक पडत नाही.. याबद्दल भायला
कायपण सांगायची गरज न्हाय..” िदन थंड डोक्याने खाली जमिनीकडे पाहत
उद्गारला.
“िदन.. पण असं का िालं...? इतका दढला कारभार आपण नाही करू
शकत... नायतर आपल्याला या कािाचे पैसे भेटणं जड होईल..” मडग्रीच्या क्रोधाची
जागा आता नचंतेनं घेतली होती.
“मडग्र्या... तू मलफ्टने जाणार होतास.. िी चौकशी के ली खाली जाऊन..
मलफ्ट बंद पडणं आपल्या प्लॅनिध्ये नव्हतं.. पण आता िी म्हणालो ना सगळं पक्क
िालंय कसं करायचं ते... तसं पण ते आलेलं बुजगावणं ‘चू’ च वाटतंय.. तू टेन्शन घेऊ
नको.. चल एक एक पेग हो जाये....” िदन.
िदनच्या त्या उत्तराने मडग्रीला हायसे वाटले. एकवार त्याने इतर मतघांकडे
पाहीले.
“िौसि कु ठाय...?” मडग्रीने अचानक मवचारले.
“२०२ िध्ये...” चंद ू म्हणाला.

“एवढ्या लौकर....” मडग्रीने आश्चयट व्यक्त के ले.
“हो, मतला सवट नीट सांमगतलेय.. दिली असेल सकाळपासून.. म्हणून थोडा
आराि करायला गेलीय.. वेळ िाला की पहीला राऊंड ती सुरू करे लच..” नसीर
गालातल्या गालात हसत म्हणाला.
“चल हे घे.. आमण तु पण आराि कर.. रात्री जागरण आहे आपलं...” िदन
नमवन बनवलेला पेग मडग्रीला देत म्हणाला.
“तुिच्या आयला... तुिच्या.. िजा िारलीत सकाळपासून.. आमण आता िी
आराि करू काय... तुम्ही मतघं आता तासभर रूििधून सटका.. आली रे आली...
आता िािी पाळी आली...” आनंदाच्या जोशात मडग्रीने एकाच दिात संपूणट पेग
संपवला.. आमण िुठभर मचवड्याचा बकाना तोंडात भरला.
“रठक हाय भावा.. तुझ्यासाठी रूिची कु बाटनी तर ददलीच पाहीजे...” नसीर
हसत हसत बेडवरून उठला.
िदन आमण चंदप
ू ण अंगात शटट चढवून रे डी होऊ लागले.
मडग्रीने तोपयांत ‘िौसि’ ला फोन करून खाली ‘अजांट’ कािासाठी बोलावून
घेतले.
फोन ठे वताच इतर मतघांकडे पाहत मनराश सुरात मडग्री म्हणाला..

“काय िाहीत असला आयटि परत कधी नमशबात असेल..”
“मबच्चारा....” मडग्रीला प्रत्युत्तर म्हणून इतर मतघांच्याही तोंडू न एकाचवेळी
प्रमतदक्रया आली.
िदन, नसीर, चंद ू मतघेही बाहेर जायला आमण िौसि यायला एकच वेळ
साधून आली. मतला पाहत छेडत मतघेही खाली मनघून गेल.े
मडग्रीने अक्षरशः िौसिला आत ओढलेच.. िौसि िघाचीच तृतीयपंथीय
होती. अधाशासारखं दरवाजा बंद करून मडग्री पुढचा तासभर िौसिवर तुटून पडला.
तो शांत िाला तसे मतने जवळच्या बाटलीतून मबयर ग्लासात ओतली..
आमण ग्लास त्याच्यापुढे धरला. मडग्रीने तो पुढच्याच मिमनटात ररकािा के ला.
पुढे काय, कसे करायचे आहे हे मडग्रीने िौसिला सांमगतले. अथाटतच
िौसिला अगोदरच िदनने याबद्दलची कल्पना ददली होती.

--------------------------------------------------------

मडग्रीला पूणटपणे सिाधानी करून िौसि रूििधून बाहेर पडली.
कं बर चांगलीच ठणकत होती. सकाळपासून मडग्री चौथा िाणूस. त्यांची
वासना, भूक त्यातून जन्िलेली तप्त अग्नी आपल्यात सािावून घेताना प्रचंड यातना
होत. पण मतचं कािंच होतं ते. कस्टिरला कोणत्याही परीमस्थतीत मनराश करणं
मतच्या धंद्याला साजेसं नव्हतं.
दकन्नर सिाजाचा भाग कधीच होऊ शकला नाही ककं वा सिाजाच्या
मनरुत्साही िानमसकतेने होणारही नाही. सिाजाने मिडकारून लावलेलं असताना
कश्याप्रकारे कु ठल्या चांगल्या नोकरीची अथवा कािाची अपेक्षा दकन्नरांकडू न
ठे वायची. मभक िागणे अथवा आपल्या शरीराचेच भांडवल करून जगण्याचा प्रयत्न
करणे, यामशवाय कोणता िागट आपला सिाज तृतीयपंथी व्यक्तीसाठी ठे वतो.
िौसिची कहाणी काही वेगळी नव्हती. ती असेल पंचवीशीची. मतलाही
जगायचं होतं. ककं बहुना आणखी कु णाच्यातरी आयुष्याची तजवीज मतला करायची
होती. आमण त्यासाठी ‘हे’ सवट करणं भागच होतं.
िदन िौसिला अगोदरपासूच ओळखत होता. त्याच्याच सांगण्यावरून
िौसिला हे एक ददवसाचे काि मिळाले होते.
कल्याण शहरािध्ये सेक्सवकट र दकन्नर तसे जागोजागी ददसतील. त्यातल्या
त्यात सोदफस्टीकीटेड, मिडलक्लास कॅ टेगरीतले अथवा मचपरे टेड असे गटही होते.
प्रत्येक कॅ टेगरीचे आपापले प्रभाग वाटू न घेतलेले होते.

िौसिची ददवसभराची किाई हजार-दोन हजाराची होती.
पण आजच्या कािाचे तर मतला एक ददवसाचे एक लाख रूपये मिळणार
होते. पन्नास हजाराचा ॲडव्हान्स मतला कालच मिळाला होता. जो मतने घरी मतच्या
खास व्यक्तीजवळ सुरमक्षत ठे वला होता. अशी व्यक्ती मजच्यावर ती सवाटत जास्त प्रेि
करत होती.
या कािामवषयी िौसिने घरातल्या त्या व्यक्तीलाही कल्पना ददली होती.
मडग्रीकडू न मनघून आपल्या रूिवर आल्यावर िौसिने घड्याळाकडे
पाहीले. पाच वाजले होते. ती अगदी घाईघाईतच वॉशरूिकडे वळाली.
काही वेळातच फ्रेश होऊन आल्यावर मतने तयारी करायला घेतली.
आरश्यासिोर शृंगार करताना मतला दुपारी पाहीलेला िंदार आठवला.
त्याला कसंही करून आपल्यासोबत थोडं बोलतं करायचंच असा चंग मतने िनाशी
बांधला. मतला सांमगतलेल्या कािात तेवढंच तर होतं.
‘िंदारशी हसत बोलत त्याच्या रूििधून बाहेर पडायचेय... बस्स.. इतकं च
तर काि होतं.. याचेच तर आपल्याला एक लाख रूपये मिळणार आहेत..’
‘आमण यात िाझ्याकडू न तरी काही चुकीचं काि होणारं नाही...’

कािात थोडी जोखीि नक्कीच वाटत होती पण तरी त्याबदल्यात मिळणारा
परतावा जास्त असल्याने िौसि या कािासाठी तयार िाली होती. आमण साहमजकच
मतला फक्त ॲक्टींग करावयाची होती, बाकी बाबींशी मतचा प्रत्यक्ष काही संबंध येणार
नव्हता.
िंदारच्या नजरे तून िौसिने हे ताडले होते की हा िाणूस पटकन भाळणारा
नाही. त्यािुळेच त्याच्यासिोर इतर कस्टिरसारखे जाणे रठक वाटले नसते. इतक्या
वषाांत िौसिचा संबंध बर्याच पुरूषांशी आला असल्याकारणाने मतला चांगलेच
ठावूक होते की कु ठल्या पुरूषाशी कश्याप्रकारे वागावे.
आरश्यासिोर असलेल्या िौसिने आपल्यातले स्त्रीसौंदयट खुलवण्यासाठी
जीन्स सोडू न गुलाबी रं गाचा ड्रेस मनवडला. चेहर्यावर हलकासा िेकअप आमण
ओठांवर दफकट गुलाबी रं गाच्या मलपमस्टकचा आधार घेऊन ती िंदारला भेटण्यासाठी
तयार िाली.
िौसि िनोिन या कािासाठी िदनचे आभार िानू लागली.
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साधारण सहा वाजण्याच्या सुिारास रूिच्या दरवाजयावर चाहूल िाली.
डोअर बेलचा आवाज ऐकताच िंदार दार उघडायला सरसावला, सिोर चहाचा कप
घेऊन रूिबॉय आला होता.
रूि सव्हांट चहा देऊन जाताच िंदार दार बंद करण्यासाठी गेला. पण
दरवाजयावर दुपारची तृतीयपंथीय व्यक्ती पाहून तो थांबला.
“हाय.. हॅन्डसि्... िी िौसि.. दुपारी तुला पाहीले होते...”
डाव्या बाजूला हलकीशी सरकलेली आपली दफकट गुलाबी ओढणी सावरत
तृतीयपंथीयाने मतची ओळख करून ददली.
िौसि ददसायला उजवी होती, मशवाय स्त्रीयांप्रिाणे मतचा बांधाही
किनीय होता. िानेपयांत रूळलेले, िोकळे सोडलेले के स, चेहर्यावर हलकासा
िेकअप, फु लांचे नक्षीकाि असलेला मतचा गुलाबी रं गाचा ड्रेस मतच्यातल्या स्त्रीत्वाचे
प्रदशटन करत होता.
“हो.. िग...?” िंदार कोरड्या स्वरात उद्गारला.
“िग काय... तुला पाहताचक्षणी िला जाणवले की आपण चांगले मित्र होऊ
शकतो...” िौसि.

“ये भवाने... आपल्याला तसला सिजू नकोस...” िंदारच्या िनात पमहली
प्रमतदक्रया हीच आली. पण त्याने तसे बोलून दाखवले नाही. ककं बहुना इथे
आल्यापासून त्याला भेटणार्या प्रत्येक व्यक्तीशी तो जपून वागत होता.
त्याच्या िनात ऊत्सुकता होती त्याच्या मतथे येण्यासंबंधी सवट काही जाणून
घेण्यामवषयी. आमण अथाटतच त्याला जे काही थोडेफार क्लू मिळणार होते ते याच
िाणसांकडू न. म्हणूनच िंदार आपल्या वागण्याबोलण्यातून सवाांना चाचपून पाहत
होता.
आमण तसंही या सगळ्यात त्याला थोडंफार का होईना पण एका मथ्रनलंग
अनुभवांचं परिसुख मिळत होतं.
“हॅलो... कु ठे हरवलास...?” िौसि.
“तुिं काय काि आहे सांगशील का...?” िंदारने शांतपणे मवचारले.
“सांमगतले ना.. िैत्री करायची आहे..? िौसिने चेहर्यावर मस्ितहास्य
आणत उत्तर ददले.
त्याच क्षणी डोअर बंद करावे असे िंदारला वाटले. तसे काही तो करणार
इतक्यात त्याचे लक्ष नुकत्याच आलेल्या चहाच्या कपकडे गेल.ं
आपल्या िनातल्या कल्पनेप्रिाणे त्याने िौसिशी थोडं िोकळीकतेने
बोलायला सुरूवात के ली.

“चहा देण्याइतपत िैत्री करू शकतो िी तुझ्याशी...” िौसिला आत
येण्यासाठी जागा देत िंदार उद्गारला.
त्याने मतला चहाकडे खुणावले.
िंदारने सहजासहजी आपल्याला आत घेतल्याने िौसि िनातून सुखावली.
“हो.. हो.. चहा घेईनच िी... पण िग तू.. िी आणखी एक ऑडटर देऊ का..”
िौसि.
“नको... िी बाहेरचं सहसा काही खात-मपत नाही, म्हणूनच दुपारचं
जेवणही िी परत पाठवलं.” िंदारने उगाचच काहीतरी फे कायचं म्हणून फे कलं.
खरं तर िंदारला आता जपून पाऊलं टाकायची होती. त्यासाठीच तर त्याने
दुपारचे जेवण नाकारले होते. आमण आता िौसिला रूििध्ये घेण्याचे कारण म्हणजे
त्याला चहामवषयी संशय होता. जेवणात ककं वा चहात गुंगीच औषध असण्याची
शक्यता नाकारता येत नव्हती.
िौसिने चहा मपल्यानंतर त्यासंबंधी खात्री िालीच असती.
िौसिने चहा मपत गप्पांची सुरुवात के ली. िंदारही मतच्याशी इकडच्या
मतकडच्या गप्पा करू लागला. जर चहािध्ये काही असेल तर िौसिला काही काळ
नजरे सिोर ठे वणे गरजेचे होते.

“अचानक नव्याने या शहरात आलेल्या व्यक्तीशी िैत्री...? खरं च तुला िैत्री
करायची आहे की िैत्री करून घेण्यासाठी तुला कु णी पाठवलं आहे..” िंदारच्या खोचक
प्रश्नावर िौसिला ठसका लागला आमण मतचा चेहरा पडला.
आपला शामब्दक वार विी बसल्याचे िंदारच्या लक्षात आले. तो अजूनही
बारकाईने िौसिच्या डोळ्यांत आमण इतर हालचालींवर लक्ष ठे वून होता.
“अगदीच असं काही नाही..तु इथे नमवन आहेस..?” हसत मवषयाला बगल
देत िौसि उत्तरली.
पंधरा-वीस मिमनटं होऊनही सवटकाही नॉिटल असल्याने िंदारची
चहामवषयीची शंका दूर िाली.
एव्हाना िौसिचेही िंदारशी ओळख करून घेण्याचे काि संपले होते.
त्यािुळे मनघण्यासाठी ती उठली, िंदारलाही नाहीतरी तेच हवे होते.
बाहेर येताना िुद्दाि िौसिने िंदारला हग के लं. आमण स्िाईल देत
म्हणाली,
“अच्छा बाय्.. भेटू पुन्हा...”
िंदारला हे अनपेमक्षत असूनही त्याने नकार दशटमवला नाही..
“ओके .. सी.. यू...” िंदार उत्तरादाखल म्हणाला.

िौसि आमण िंदार दोघेही आपापल्या िनात एकिेकांमवषयी तकट लावत
होते. मतच्या ितानुसार त्याच्याशी अगदी किी वेळात ओळख करून घेण्याची मतची
चाल यशस्वी ठरली होती. त्याच्या ितानुसार त्याने मतचा परीमस्थतीनुसार दकिान
चहासाठी तरी वापर करून घेतला होता.
अथाटतच ते फक्त त्यांच्या िनातले तकट मवतकट

होते. बाहेरच्या

परीमस्थतीपासून िंदार अजूनही काहीच अंदाज बांधू शकला नव्हता. मशवाय
िौसिही बर्याच गोष्टींबद्दल अजून तरी अंधारातच होती. मतचा सहभाग फक्त या
एका भेटीपुरताच ियाटददत होता ककं वा आणखी काही मतच्या हातून घडणार होते, या
प्रश्नांची उत्तरे फक्त येणारा काळच देणार होता.
िंदार दरवाजयापासून थोडा बाहेर होता. िौसि त्याच्यासिोरच
कॉरीडॉरिध्ये उभी होती.. दोघांच्या चेहर्यावर मस्ितहास्य होते..
त्यांच्या नकळत कु णीतरी याच संधीची वाट पाहत होतं... हो.. हीच योग्य
वेळ होती...
कॉरीडॉरच्या दुसर्या टोकावर एक कॅ िेरा तयारच होता.. एका परफे क्ट
मक्लक साठी....

‘म्हणजे िंदार आमण िौसिवर वॉच ठे वला गेला होता...?
िंदारला इथे बोलावण्यात काय हेतू असावा..?
कोड थ्री वन् फाईव्् सीक्स् पुन्हा उपयोगी पडणार होता
का..?
जर एखाद्या अनुमचत कािासाठी कु णाला फसवायचंच होतं
तर जवळपासच्या भागातलाच िाणूस का नाही..?
लांब कोल्हापूरवरून िंदारलाच का बोलावले होते..?
आमण जरी डाव िंदारसाठी आखण्यात आला होता, तरी
िौसिचा या खेळात नेिका दकती सहभाग होता..?
का ती फक्त कठपुतली होती दक स्वतः सावज...?’

या सवट प्रश्नांची उत्तरे घेऊन लवकरच पुन्हा भेटू पुढच्या
भागात...

डॉमिनंट - भाग दोन

“हम्ि्...”
.............................
“वो फोटोग्राफर तो अपना खासिखास है.......... हाडट कॉपी कल तक मिल
जायेगी..”
......................................
“रठक...”
.....................
“उसकी दफक्र छोड दो.... काि लगभग पूरा होने को है.....”
भारदस्त आवाजात पठाणी घातलेला तो अंगणातल्या व्हरांड्यात पाठिोरा
उभा राहून फोनवर कु णाशीतरी बोलत होता. शरीरयष्टीही त्याच्या आवाजाला
साजेशी अशीच तगडी होती. फोनवर बोलताना त्याच्या उजव्या हातातला चांदीचा
जाडजूड कडा िागून सहज ददसून येत होता.

बोलणे संपताच त्याने आपल्या स्िाटटफोन वरून लगेच दुसरा नंबर डायल
के ला.
“हॅलो...”
....................
“फोटोग्राफरको पैसा देकर मनकलने बोल... और उसको कलकी मडलीव्हरी
का याद ददला दे...”
...........................
“हा उसका भी काि हो गया है... बाकी मक्लयर करके जाने बोल दे...”
..............
“और रात को काि करके फौरन मनकल आना.. याद रख ‘बकरे ’ की िरम्ित
करनी है.. पाटी को खुनखराबा नही चाहीये...”
“ओके भाय...”
असा सिोरून काहीश्या अस्पष्ट आवाजात होकार मिळताच याने फोन कट
के ला..

डॉमिनंट भाग २
िाणसाला बर्याचदा असे वाटते की सवटकाही त्याच्या
अंदाजानुसार चालले आहे, ककं बहुना तो तसेच व्हावे
यासाठी िटत असतो. पण खरे च असे होते का...? डाव
नजंकण्यासाठी आवश्यक सवट हुकिी पत्ते जरी सिोरच्या
िाणसाकडे असले तरी त्यातूनही मवरूद्ध बाजूला बसलेला
एखादा गॅम्बलर तो डाव त्याच िाणसावर उलटवून
नजंकतो.

िदनला

इन्स्ट्रक्शन

देणारा

भाय

हा

खरं तर

कल्याणलगतच्या

गावाजवळील िोपडपट्टीचा इरफान दादा होता. चोरी, हाल्फ िडटर, छोटेिोठे दरोडे,
खंडणी, हप्तावसुली ही त्याच्या उत्पन्नाची िुख्य साधने होती. चाळीशी पार के लेली
असली तरी गुन्हेगारी जगतातल्या त्याच्या दीघट अनुभवािुळे तो लीडर बनला होता.
किाई जरी जास्त असली तरी त्याप्रकारचे राहणीिान दाखवण्यात त्याला स्वारस्य
अमजबात नव्हते. िदन, मडग्री, नसीर, चंदू ही त्याचीच पाळलेली िाणसं होती.
त्यांच्या एकू ण हालचाली आमण प्लॅननंगवरून तरी ती या क्षेत्रात िुरलेली वाटत होती.
िौसि तर फक्त त्यांचं प्यादं म्हणून मतथं होती.

इरफान भाय आपल्या िाणसांना त्यांचा योग्य तो िोबदला कसाही करून
मिळवून द्यायचा. हीच तर ती िाणसे होती जयांच्यािुळे इरफान ‘भाई’ म्हणून मिरवू
शकत होता.
िदनला जरी इरफान भायने पुढे करावयाच्या कृ ती स्पष्ट करून सांमगतल्या
असल्या तरी या सवाटिागचा सूत्रधार कु णी औरच होता. िंदारला इथं आणायचं
कारणही त्यानेच मनिाटण के लेलं होतं. आमण आता इरफान भायशी फोनवर संभाषण
करून सवटकाही सुरळीत असल्याची खात्री करून घेतली होती.
आमण िंदार... आतापयांत िंदारसोबतची आपापली भूमिका प्रत्येकाने चोख
बजावली होती. पण िंदारने आपले रं ग अजून दाखवलेच नव्हते.. तो फक्त वाट पाहत
होता एका संधीची.. कारण तो जाणून होता त्याला इथपयांत आणणारी व्यक्ती कु णी
औरच आहे. बाकी सगळे त्या व्यक्तीच्या इशार्यावर नाचणारे नाच्ये आहेत..
हो नाच्येच.. कारण इथं आल्यापासून भेटलेल्या कु ठल्याही व्यक्तीला तो
सहज लोळवू शकत होता. त्याच्या तोडीचं अजून त्याला या गेििध्ये कु णीच ददसलं
नव्हतं. त्या िुख्य व्यक्तीला लवकरात लवकर शोधणं िंदारसाठी आवश्यक होतं..
आमण त्यासाठी त्यांच्या प्लॅनिध्ये नसलेलं असं काहीतरी घडणं गरजेचं होतं.

------------------------------------------------------

िंदार बेडवर पडल्यापडल्या स्वतःशीच मवचार करत होता.
‘एक्िॅक्टली.... प्लॅन हे ठरवून ददलेल्या क्रिानुसारच एमक्िक्यूट होत
असतात... प्लॅनमवरूद्ध एखादी छोटीशी गोष्ट जरी घडली की संपूणट बनवलेला प्लॅन
बदलावाच लागतो. आमण मतथेच चूक होण्याची शक्यता असते.’
िंदारच्या चेहर्यावर हसु उिटले. रात्रीचे साडेआठ वाजले होते. पोटात
भुकेने मसग्नल ददला होता.
बाजूला लागूनच रूि असल्याने िंदारने िौसिला मतच्या रूििध्ये जाताना
पाहीले होते. िटकन उठू न तो काही क्षणांतच रूि नंबर २०२ च्या दरवाजयात होता.
त्याने आजूबाजूला पाहीले आमण बेल वाजवली.
दरवाजा उघडताच िौसिच्या चेहर्यावर आश्चयाटची छटा त्याला ददसली.
“तू... आता... ईथे....” िौसिला त्याच्या येण्याचे नवल वाटत होते.
“का.. मित्र येऊ शकत नाही का भेटायला....” िंदारने मतरकस प्रश्न के ला.
“हा.. हा.. नक्कीच येऊ शकतो...” िंदारला आतिध्ये घेत िौसि म्हणाली.
आत येता येता िंदारने रूििध्ये नजर दफरवली. िौसिची तयारीत पॅक
के लेली बॅग पाहून तो चक्रावला.

“कु ठे जाण्याची तयारी काय...?” िौसिकडे पाहत तो उद्गारला
“हो... इथले काि संपले.. आता सरळ घरी....” िौसि.
“ओह यार्... कसलं फु टकं नमशब घेऊन जन्िाला आलोय िी...” िंदारनं
तुटक शब्दांत आपलं दुःख दाखवलं. त्याच्या िनात एव्हाना पुढे करावयाच्या
गमणतांची आकडेिोड सुरू िाली होती.
िौसि मतला काही कळालं नसल्याचा भाव घेऊन त्याला पाहत होती..
“मडनर आमण आजची रात्र तुझ्यासोबत अमवस्िरणीय अशी करण्याची
िािी इच्छा बहुतेक िनातच राहील...” िंदारच्या बोलण्यात एकप्रकारची खंत होती.
आता आश्चयटचदकत होण्याची पाळी िौसिची होती..
“िी...? िी चालेन का तुला पण...तुिे पता है ना िैं कौन...” िौसि.
“त्याने काय फरक पडणार आहे... “
“इस लम्हे िें तू मिल जाये तो तू हसीन शाि है,
क्या फकट पडता है दफर, चाहे जो भी तेरा नाि है...”
िंद हसत मतच्या डोळ्यांत पाहत िंदारने मतला मवश्वासात घेण्याचा प्रयत्न
के ला.

“इिोशन िें बहकके दोस्ती नहीं बढती दोस्त... िौसि िदों से दोस्ती पैसे
के मलये ही करती है िग तुला पण एका रात्रीचे पाच हजार द्यावे लागतील....” मतनं
आपला प्रोफे शनधिट त्याच्यासिोर प्रस्तूत के ला.
“सकाळी जाताना िागशील मततके भेटतील..” त्याच्या आवाजात दृढता
होती.
िौसिने एक क्षण मवचार के ला. नाहीतरी िदनचे काि संपले होते आमण
त्याने मतचे बाकीचे पैसे देऊन मतला रात्रीच मनघण्यासाठीही सांमगतले होते. िौसि
आता मतच्या इतर कािांसाठी िोकळीच होती. िग आजची रात्र िंदारसोबत त्याच्या
रूििध्ये घालवण्यात काहीच वावगे नव्हते. अथाटतच त्यातूनही एक्स्ट्रा किाई
होणारच होती.
िंदारला होकार देण्यासाठी ती आपले ओठ उघडणारच होती की िंदार
कानोसा घेत दबक्या पावलांनी दरवाजयाकडे धावला. बाहेरून कसलीतरी चाहुल
लागली होती. हलक्याश्या उघडलेल्या दरवाजातून िंदारने रूि सव्हांटला दुसर्या
बाजूच्या एका रूििध्ये जाताना पाहीले. जेवणाच्या प्लेट्सचा टेबल मबघडलेली
मलफ्ट पुन्हा चालू िाल्याची सुचना देत होता.
तो िागे दफरला आमण िौसिच्या उत्तराची प्रमतक्षा करू लागला. िौसिने
इशार्यानेच होकार ददला.

“िी मनघतो, तुिं जेवण कॅ न्सल कर.. म्हणजे कु णाला शंका येणार नाही.
(बाहेर बोट दाखवत) तो खाली गेला की िाझ्या रूिवर ये...” िंदार िौसिला सुचना
देऊन मनघून गेला.
िौसिने िागे पाहीले. बेडवर तीची भरलेली बॅग होती. िहत्वाचं म्हणजे
त्यात िदनने ददलेले कािाचे उरलेले पन्नास हजार रुपये होते.
काही िालं तरी ते िंदारपासून लपवणे गरजेचे होते. कारण फु कटचा पैसा
कु णाला हवाहवासा वाटत नाही, त्यात िंदार अजूनतरी मतच्यासाठी नमवनच होता.
पण ही रूि सोडणेही अत्यावश्यक होते, िदनला कळाले तर त्याच्या रागाला सािोरे
जावे लागले असते. पहाटे कु णाच्याही नजरे त न येता मनघायचे, असे मतने िनोिन
ठरवले.
सगळं काही मवमशष्ट पद्धतीत करायचं ठरवून मतने हातातल्या फोनकडे
पाहीले. िघाशी िंदारच्या नकळत मशताफीने िोबाईलवर त्याचा काढलेला फोटो
मतच्या हुशारीचं प्रमतक होता.
अवघ्या पंधरा मिमनटात िौसि रूि नंबर २०१ िध्ये होती. जेवणाचे ताट
भरलेले होते, िंदारने मतला जेवण्यासाठी खुणावले. मतने नकार ददला. खरं सांगायचं
तर िंदारलाही हेच होतं. पण जेवण तपासण्यासाठी ते िौसिने थोडं तरी खाणं
आवश्यक होतं.

“हे काय स्वीटी... तुला थोडं तरी खावंच लागेल...” असं म्हणत िंदारने
बळे च मतच्यासिोर ताटातल्या िुख्य पदाथाांचा एकमत्रत घास करून मतला खायला
लावला.
थोडा वेळ रोिँटीक गप्पांिध्ये घालवल्यानंतर आमण आपल्या िनातल्या
शंकेचं मनरसन के ल्यावर िंदारने आपली पोटातली भूक भागवली.
त्यानंतरची रात्र त्यांचीच होती..

--------------------------------------------------------

खाली पहील्या िजल्यावर बर्याच वेळापासून सुरू असलेली कसलीशी
खलबतं नुकतीच थांबली होती. सगळी तयारी जवळपास होतच आली होती. नसीर
मखडकीत उभा राहून मसगरे टचे िुरके ओढत नाकातून धूर सोडत होता. िदन आमण
मडग्री हातातला शेवटचा पेग संपवतच होते. त्या सगळ्यांत थोडासा कच्चा असलेला
चंद ू नसीरकडे कु तूहलानं पाहतच होता.
चंदल
ू ा नेहिीच नसीरच्या नाकातून धूर सोडण्याच्या कसबाचं आश्चयट
वाटायचं.. त्यानंही मसगरे ट ओढण्याचा एकदोनदा प्रयत्न के ला होता. पण मसगरे ट
काही त्याची गलटफ्रेंड व्हायला तयारच नव्हती.

िदननं नसीरकडे पाहणार्या चंदक
ू डे एक कटाक्ष टाकला.
“अरे ... त्याला सोड... त्यात एवढं काय मवशेष न्हाई...” िदन बोलू लागला
तसे सगळे त्याच्याकडे पाहू लागले.
“तुला िी डोळ्यांतून धूर काढू न दाखवू शकतो...” चंदक
ू डे पाहत िदन
म्हणाला.
“तुला जास्त िालीयं... अजून काि संपलेलं नाय... सावध रहा म्हणे
डोळ्यांतून धूर काढील...” चंद ू उपहासानं िदनला म्हणाला.
“आरर् हाट्ट.. बीयर कु णाला चढती का कधी...” िदन चढ्या आवाजात
उद्गारला.
भायच्या ऑडटरिध्ये आजचा ददवस फक्त बीयरमशवाय कसलीही नड्रंक न
घेण्याचं बंधन होतं. ऐन वक्ताला काि चोख होणं गरजेचं होतं.
“चल ये, तुला दाखवतो...” असं म्हणत िदन चंदज
ू वळ गेला.
चंद ू अजूनही त्याच्याकडे अमवश्वासाने पाहत होता. नसीर आमण मडग्री
त्यांच्याकडे पाहत गालातल्या गालात हसत होते.
िदनने मसगरे ट पेटवली..

“हम्ि... बघ डोळ्यात नीट बघ...” िदन काहीतरी िहत्वाचं सांगत
असल्यासारखं म्हणाला.
चंद ू मनरखून त्याच्या डोळ्यात लक्षपूवटक पाहू लागला.
िदननं डोळे बंद करत श्वास भरून मसगरे टचा एक लांब िुरका ओढला.
बीयर आमण मसगारे टची एकमत्रत नशा त्याला िटका देऊन गेली... त्याच्या हातातील
जळती मसगरे ट चंदच्ू या पायाला अधाट-एक सेकंद चटका देऊन बाजूला िाली. िदनचे
हळू हळू उघडणारे डोळे लालसर भासत होते.
सवट लक्ष िदनच्या डोळ्यावर कें द्रीत असल्याने चंदल
ू ा मसगरे टचा चटका
सिजायला थोडा अवकाश लागला. पण त्याकडे दुलटक्ष करत तो म्हणाला..
“भो×××च्या... कु ठे आहे धूर....?” चंद.ू
“हा..हा..हा.. िाझ्या न्हाय तुझ्या डोळ्यात बघ....” चटक्यािुळे चंदच्ू या
डोळ्यातून आलेल्या अश्ूंकडे दशटवीत िदन हसू लागला. त्याला साथ द्यायला नसीर
आमण मडग्री तयारच होते.
चंद ू िाला प्रकार सिजून स्वतःच्या िूखटपणावर खमजल िाला. पण काही
बोलला नाही.

हसता हसता आलेला खोकला दाबण्यासाठी मडग्रीने पॅन्टच्या मखश्यात हात
घालून रूिाल बाहेर काढला. त्याचवेळी रूिालासोबत खाली पडलेल्या दकल्लीने
सवाांचेच हसू थांबमवले.
वातावरण पुन्हा गंभीर िाले.. हीच ती डु प्लीके ट दकल्ली होती.. रूि नंबर
२०१ ची.. मडग्रीने संध्याकाळीच मतची सोय के ली होती.. आज रात्री िंदारच्या
रूिचा दरवाजा याच दकल्लीने बाहेरून उघडला जाणार होता..
रात्रीचा एक वाजून गेला होता. गावालगतचा भाग असल्याने सगळीकडे
नीरव शांतता पसरली होती. थोडाफार रातदकड्यांचा आवाजच काय ती शांतता भंग
करण्याचा प्रयत्न करत होता.
लॉजिधल्या पायर्या वगळता बाकी जागेतल्या लाईटस् बंद िाल्या होत्या.
िदनने बोटांत ‘पंच’ चढवला. नसीर, चंद,ू मडग्री आपापल्या परीने सज्ज िाले.. सगळे
बाहेर पडण्याआधी चंद ू एकदा बाहेर जावून सवट आलबेल असल्याची खात्री करून
आला.

------------------------------------------------------

इकडे रूि नंबर २०१ िध्ये अंधार पसरला होता. आकाशातील
चांदण्यांच्या मखडकीतून येणार्या काहीश्या प्रकाशािूळे िंदसा उजेड होता. पण तो
उजेड फक्त िानवी आकृ त्या दाखवण्याइतपतच होता. कु णाचा चेहरा ददसणे
अवघडच..
बेडवर स्त्री आकृ ती असल्याने बहुधा ती िौसिच पालथी पहुडली असावी.
िंदारसारख्या रानटी गड्यासोबत कदामचत मतची पहीलीच वेळ असावी. कारण नक्की
सांगता येत नव्हते, त्यांच्यात काही िाल्याची शाश्वतीही देता येत नव्हती, पण
िौसिच्या अवतारावरून तर ‘तसली’ शक्यता नाकारता येत नव्हती.
िानेवर रूळणारे तीचे के स मवस्कटले होते. चादरीत अंग िाकल्यािुळे
मतच्या अवस्थेचं रठकसं वणटन करता येत नव्हतं. एकं दरीत तीची फार दिछाक
िाल्याचं मचत्र सिोर उभं राहीलं होतं.
सिोर खुचीत िंदार कसलासा मवचार करत बसला होता.
अचानक दरवाजयाजवळ िालेल्या चाहुलीनं िंदारचं मचत्त भंग पावलं. तो
दबक्या पावलांनी मतथं जाऊन कानोसा घेऊ लागला. दक-होल वर बाहेरून दकल्ली
लावल्याचा आवाज त्यानं स्पष्ट ऐकला.. दकल्ली लागून लॉक हळू च उघडले... िंदार
सावध िाला.. आजच घात होण्याचा त्याचा अंदाज खरा ठरू लागला होता.
करऽर.... करत जसा हळू हळू दरवाजा उघडू लागला... िंदार त्याच्या िागे
आडोशाला आला... एक एक करत चार व्यक्ती शांतपणे आतिध्ये आल्या. काळोख

जरी असला तरी त्यातल्या एका व्यक्तीने लाईटच्या बटणांची जागा पक्की ठाऊक
असल्याप्रिाणे पहील्याच प्रयत्नात मस्वच ऑन के ले.
िटकन रूििध्ये प्रकाश पडला.. चौघांची नजर सवटप्रथि बेडवर पालथ्या
िोपलेल्या िौसिवर पडली.. मतला मतथं पाहताच त्या चौघांची अक्षरशः भंबेरी
उडाली.. प्लॅन फसत असल्याचा मवचार त्यांच्या िनाला मशवून गेला.
इतका खटाटोप करून बनवलेल्या डावाचा िौसििुळेच सत्यानाश होणार
होता. िदन तर मशव्या घालतच िौसिवर धावून गेला. नसीर, मडग्री आमण चंदह
ू ी
दातओठ खाऊन पुढे सरसावले. रागाच्या भरात ते चौघेही िंदारबाबत मवसरूनच
गेल.े . आमण इथेच त्यांची घोडचूक िाली.. चूक...? नाही... .. एक अक्षम्य असा
अपराध...
त्यांच्या गाफील राहण्यािुळे िंदारला काही क्षण का होईना आलेल्या
प्रसंगाची जाणीव िाली आमण आपली चाल चालण्याची संधी मिळाली होती. ते
काही क्षण त्याच्यासाठी पुरेसे होते..
लाईटस् च्या प्रकाशात िंदारने दकडू कमिडू क हत्यारांमनशी आलेल्या त्या
चौघांना िागून नीट न्याहाळत स्वीच ऑफ के ला. पुन्हा रूििध्ये अंधार पसरला.
धप्प... करून लाथेचा एक िजबूत प्रहार सवाटत िागे असलेल्या चंदच्ू या
पाठीवर पडला.. त्या आघातानं चंदू कळवळत जाऊन बेडवर असलेल्या िौसि जवळ
जाऊन पडला.

“आ....आहह....” िौसिच्या िुखातून वेदनेनं भरलेली अस्पष्ट अशी
ककं काळी फु टली..
काय िाले ते पाहायला िागे वळणार्या नसीर आमण मडग्रीवर िंदार
वीजेच्या चपळाईने धावला. पुढच्याच क्षणी मडग्री डाव्या बाजूला असलेल्या खुचीवर
आदळला होता, तर नसीर बेडवर चंदू आमण िौसिच्या िध्ये असलेल्या जागेत पडला
होता. चंदच
ू ा उजवा हात नसीरच्या अंगाखाली आल्याने चंदू िोया आवाजात
मवव्हळला.
िौसिची ककं काळी, चंदच
ू ं मवव्हळणं आमण मडग्रीचं खुचीवर आदळणं...
दफ्रक्शन ऑफ सेकंद िधल्या या मतन्ही घटणांवर प्रमतसाद देताना िदनचे डोळे
उजव्या बाजूकडू न डावीकडे वळाले. परं तू त्याच्या नजरे च्या दृष्टीक्षेपात सिोरून
येणारा िंदारचा ठोसा त्याला ददसू शकला नाही.. चौघांपैकी कु णीही कल्पना सुद्धा
के ली नव्हती असं काहीसं त्यांच्यासोबत घडत होतं.
बेसावध क्षणी िंदारने त्या चौघांवर हल्ला चढवून एकप्रकारे आपलं वचटस्व
मसद्ध के लं होतं.
चंद ू आमण नसीरनं आरडाओरड करत उठण्याचा प्रयत्न के ला, परं तु िंदारने
पुन्हा दोघांवर आपल्या बाहूबलाचा प्रयोग करून त्यांना फारशी हालचाल करू ददली
नाही.

बाहेरची परीमस्थती जाणून घेण्यासाठी िंदार दरवाजयाजवळ आला. त्याने
पाहीले की कॉरीडॉरिधल्या सवट लाईट्स ऑन िाल्या होत्या आमण पायर्यांवरून
दोन-तीन िाणसे घाईत वर येत होती.
“डॅिीट.... रां×च्ये...” िंदारच्या तोंडातून रागातच उद्गार बाहेर पडले. चंदू
आमण नसीरच्या गोंधळ घालण्याच्या हरकतीबद्दल त्यांना चांगलेच बदडू न काढावे
असा मवचार त्याच्या िनात आला.
त्याने शक्य मततक्या लवकर डोअर आतून लॉक के ला.
‘थड्डडड.....थाड्ड्ड्ड.....’
िंदार दरवाजा लावून िागे वळणार मततक्यात त्याच्या पाठीवर खुचीचा
आघात िाला... आमण मडग्रीनं हातातली खुची स्वतःच खाली के ली.. िंदारच्या
डोळ्यांतली आग मडग्रीला इतक्या अंधारातही स्पष्ट ददसली. त्याच्या तसल्या
अवताराने मडग्रीचे धाबे दणाणले.
“असल्या फडतूसड्या प्लॅमस्टकच्या खुचीनं िािं काय होणार आहे
रां×च्या....” असं म्हणत िंदारने मडग्रीच्या कानसूडात वाजवली त्याचा तडाखा इतका
जबरदस्त होता की एकदोन क्षण मडग्रीचे कान वाजू लागले..
किजोर सावजांना न्याहाळत वाघ जसा सभोवताली नजर दफरवतो तसा
िंदार सगळ्यांकडे एकवार पाहत होता. सिोर िदनच तेवढा सावरण्याच्या तयारीत

ददसत होता... िंदारचा हात हत्यार काढण्यासाठी शटाटच्या आतल्या बाजूस गेलाच
होता की अचानक दरवाजयावर ‘धाडधाड’ आवाज येऊ लागला..
िंदारच्या चेहर्यावरचा रं ग त्या आवाजाने उडाला.. मतथून बाहेर पडणे
त्यावेळी िहत्वाचं होतं.. दरवाजयातून जाणं शक्य नव्हतं... इतक्यात मडग्रीनं जवळ
असलेले मस्वच दाबून लाईट चालू के ला.
मडग्रीला पुन्हा पकडू न त्याला आपल्या डाव्या हाताचा प्रसाद देत िंदार
बेडपयांत घेऊन आला.. मडग्रीनेही िंदारवर एक दोन प्रहार के ले परं तु त्याचा फारसा
फरक िंदारवर पडला नाही.. त्याला बेडवर चंदू आमण नसीरच्या अंगावर फे कत
िंदार सावरलेल्या िदनकडेच वळणार होता की बेडवरचे दृष्य तो अचंमबत होऊन
पाहतच राहीला..
िौसिच्या िुखातून पुन्हा एकदा आवाज काढण्याचा प्रयत्न िाला होता...
बेडवर मडग्रीचा उजवा हात एका चाकू वर असून सोबत नसीर आमण चंदू
दोघांचे रक्ताळलेले हात त्या चाकू भोवती होते. तो चाकू जवळपास पूणटपणे िौसिच्या
पाठीत छेदन
ू गेला होता.. ती मबचारी वेदनेनं तळिळत िृत्यूची प्रमतक्षा करत
असल्यासारखी मनपमचत पडू न होती. त्यात भरीसभर म्हणून काय तर मडग्रीही मतच्या
अंगावर आपलं धूड घेऊन पडला होता.

िंदार स्तब्ध होऊन तो प्रसंग पाहतच राहीला. दरवाजातून पुन्हा आवाज
आला तसा भानावर येत िंदार मतथून मनसटण्यासाठी सरसावला.. त्याच क्षणाला
िदनच्या ‘पंच’ चा मनसटता वार िंदारवर िाला.
‘करट रटर्......’ िंदारचा शटट फाटू न आतिध्ये छातीवर तो वार बसला होता...
अक्षरशः घाईघाईतच िंदारनं जखिेकडे दुलटक्ष करत.... “हाड्ड्ड् ...
भे×××....” पुटपुटत त्याने िदनला बाजूला ढकलले.. आमण सुसाट मखडकीच्या
ददशेला पळाला.. मखडकीतून िागच्या भागाची त्याने अगोदरच पाहणी करून ठे वली
होती. जवळच ठे वलेली अिेरीकन टु रीस्टर उचलत त्यानं मखडकीबाहेरचा कठडा
गाठला... पहील्या िेपेला तो मबल्डींगच्या िागच्या बाजूला असलेल्या पाईपवर
आमण दुसर्या िेपेत त्याच्या बाजूला असलेल्या फस्टट फ्लोअरच्या किानीपयांत
पोहोचला.. मतथून सरळ खाली असलेल्या िुडुपात उडी िारत त्यानं मनसटण्याचा
प्लॅन परफे क्टली एमक्िक्यूट के ला होता.
लॉजचं नुकतंच ररनोव्हेट के लेल्या खुणांचे अवशेष मतथेही पडू न होते.
िुडुपात असलेल्या दगड, तुटलेल्या मवटा आमण मसिेंटच्या गोण्या अंधारात त्याला
ददसल्या नसल्याने खाली उडी िारल्यावर त्याच्या अंगावर मशरमशरी आली. काहीसा
कण्हत त्याने आपला िोचाट िेनरोड कडे वळवला...

चारही सराटईत गुन्हेगारांचा प्लॅन त्यांच्या
शहरात नव्याने आलेल्या इसिाने त्यांच्यावरच
उलटवत आपलं वचटस्व दाखवून ददलं होतं...
खरं च तो ‘डोमिनंट’ असल्यासारखाच वागला
होता...

डॉमिनंट भाग तीन

िंदारला कोल्हापूरहून इथे आणण्याचा प्लॅन एकाचा.
त्यात त्याने लोकल भाईला सिामवष्ट करून घेण.े िंदार
आमण िौसिची भेट, िौसिचा खुन होणं, तेव्हा खुनाचं
हत्यार मडग्री अथवा नसीर ककं वा चंदच्ू या हातात असणं..
िग नेिकं मतला िारलं कोणी...? िंदारची त्या लोकल
भाईच्या गुड
ं ांशी हातापाई होणं, िंदारचं मतथून पळू न
जाणं... पण िंदार का बरं पळाला असावा मतथून..?

लॉजच्या िागच्या बाजूला असलेल्या िाणूसभर उं च कट्यावरून धडपडत
उडी िारत िंदार मतथल्या नचंचोळ्या गल्लीतून िेनरोडवर आला. आजूबाजूला
पसरलेली बारीक िाडी तुडवत पुढे येताना त्याला शरीरावरच्या जखिांची जाणीव
होत होती.
इतक्या रात्रीही वाहनांची रहदारी तुरळक प्रिाणात सुरू असल्याने
अधूनिधून रस्त्यावर प्रकाशािय वातावरण मनिाटण होते. आडोशातून मिळणार्या
थोड्याफार अंधारातून िंदार लॉजपासून काहीसा दूर सुरमक्षत रठकाणी येऊन
थांबला.
आकमस्िक घडलेल्या या प्रसंगानंतर िंदार िनाच्या मिधा अवस्थेत मवचार
करू लागला. इथून मनघून पुन्हा गावी जावे तर धोका नक्कीच टळणार होता, पण इथे
त्याच्या येण्याचा उद्देश कधीच कळू शकला नसता. िाल्या प्रकाराचा काय तो
सोक्षिोक्ष लावल्यामशवाय मतथून जाईल तो िंदार कसला..?
आमण म्हणूनच सगळ्या प्रकरणाची उकल लावूनच गावी घराकडे
जाण्याचा मनधाटर त्याने के ला.

बसलेल्या जागेवरून िंदार लॉजच्या ददशेला नजर ठे ऊन होता. मतथून
लॉजचे िुख्य प्रवेशिार आमण आसपासचा पररसर बर्यापैकी ददसत होता. अजूनतरी
मतकडे शांतता होती. काही वेळातच एक पोमलस व्हॅन त्या प्रवेशिारातून आतिध्ये
गेली. बहुतेक पोमलसांना कु णीतरी िौसिच्या खुनाची खबर ददली असावी.
पण हा खुन के ला कु णी...? कश्यासाठी...? िौसिला कु णी का िारावं...?
मतचं कु णाशी काही वैर वगैर असावं... ककं वा.... ओ् गॉड् .... हा िंदारवर आळ
आणून त्याला खूनाच्या प्रकरणात गोवण्याचा प्लॅन तर नसावा..
िंदारनं िटकन िागे अडकवलेली बॅग चाचपली. मखश्यात हात घूसवून
रूिाल, वॉलेट तपासले. सगळं काही जागेवरच होतं. कोणताही पुरावा िागे ठे वला
नसल्याची खात्री त्याने करून घेतली.
लॉजच्या पुढच्या बाजूला आता बर्यापैकी प्रकाश होता. एव्हाना मतथं दहाबारा िाणसं जिली होती. बहुधा ते इतर रूम्स् िधले गेस्ट असावेत. एक हवालदार
व्हॅनजवळ उभा होता. िंदार परीमस्थतीचं मनरीक्षण करत िनात पुढे करावयाच्या
बाबींवर अंदाज घेत होता. डाव्या बाजूला लॉजवरच्या हालचाली रटपन्यात िग्न
असलेला िंदार उजव्या ददशेने गाडीचा करकचून ब्रेक िारल्याच्या आवाजाने
भानावर आला...
राखाडी रं गाची काहीशी लांबट होंडा मसटी सिोर रस्त्याच्या बाजूला येऊन
अचानक थांबली. मतच्यापासून अवघ्या दहापंधरा फु टांवर िंदार होता. पण िंदार

आडोशाला िाडािुडपांसोबत

असल्यािुळे बाहेरून कु णी बारीक नजरे नं

पामहल्यामशवाय तो ददसला नसता.
कार थोडावेळ तशीच थांबली. कारच्या आतिध्येही इतकावेळ काही
हालचाल िाली नाही.
मतकडे लॉजजवळील हालचालींना वेग आला. खाकी गणवेशातील दोनजण
खाली आले. त्यांच्यासोबत पाच-सहा िाणसेही होती. घाईघाईने सवटजण लॉजच्या
िागच्या ददशेने वळाले. एकू ण सगळ्या गोष्टींची कल्पना िंदारला आली होती.
ते पोलीस आपल्याच तपासात मतकडे गेले असल्याची खात्री त्याला िाली.
आता काहीही करून आसपासचा परीसर शोधला जाऊ शकतो त्यािुळे
मतथंच बसून राहणे िंदारला परवडण्यासारखे नव्हते.
सिोर आलेल्या कार बद्दल जाणून घेण्याची ईच्छा असतानाही नाईलाजाने
िंदारला मनघणे भागच होते. त्याने कारचा नंबर पाहण्याचा प्रयत्न के ला पण अंधक
ु
वातावरणािुळे तो फोल ठरला. मशवाय सिोरून पोलीसांचा िोचाट त्याच्या ददशेने
येताना त्याला ददसला. आमण िंदार क्षणभरही न थांबता आतल्या िाडािुडपांतून
वाट काढू लागला.

सुरमक्षत रठकाणी पोहचेपयांत तो वाटेत येणारे काटेकुटे तुडवत तसाच
िपािप पावले टाकत पुढे जात होता. अधाट तास पायपीट के ल्यावर िंदार िुंबईनामशक एक्सप्रेस हाईवेवर पोहोचला.
जवळच्या ढाब्यावर मवश्ांती करण्याच्या हेतूने त्याने मतकडे कू च के ले.

अनोळखी शहर त्यात िध्यरात्र उलटू न गेलेली, शरीरावरच्या दकरकोळ
जखिा, कायांतून वाट तुडवताना खरचटलेले पाय, आमण इतका वेळ चालण्यािुळे
िंदारला मवसाव्याची गरज होतीच.
काही वेळातच ढाब्यावरच्या टॉयलेटिधून बाहेर पडताना िंदार थोडा फ्रेश
वाटत होता. त्याच्या अंगातले बदललेले कपडे, डोळ्यांवर डाकट ब्लॅक रं गाची फ्रेि
असलेला ट्रान्स्परं ट ग्लासेसचा चश्िा त्याच्या एकू ण लूक्स् िध्ये किालीचं अंतर
पडल्याची साक्ष देत होता.
नाही म्हणायला फक्त एक-दोन शहराबाहेर जाणार्या ट्रॅव्हलस् मतथं उभ्या
होत्या. आमण दहा-बारा िाणसं वगळता खाली ढाब्यावर कु णी फारसं उतरलं नव्हतं.
आसपास १८०° च्या कोनात नजर दफरवत िंदार काऊंटरपाशी गेला. मतथं
खाण्यासाठी काही ऑडटर देऊन दफरावं तर त्याची दृष्टी कोपर्यात उभ्या इसिावर
गेली.

मतथं आलेल्या काही प्रवाशांपैकी दोनएक बायकांवर हपापलेल्या नजरे नं
पाहत तो इसि आपल्या िनाचं सिाधान करण्यात िग्न होता. िागून खांद्यावर
पडलेल्या थापेनं त्याचं लक्ष मवचमलत िालं.
िंदारला बाजूला पाहताच आरीफ चकीत िाला पण क्षणभरच.
“कु णाच्या इशार्यावर िला इकडे आणलं..?” िंदारनं त्याला बकोटीला घट्ट
पकडू न ठे वत मवचारलं.
िंदारचा आवाज कठोर होता. त्याचा प्रश्न मवचारण्यातलाच दरारा इतका
वाटावा की भलाभला गुन्हेगारही त्याचं उत्तर देणं टाळू शकला नसता. आमण आरीफ
तर त्याच्यासिोर िच्छर होता अगदीच.
आरीफही काहीकाळ गांगरून गेला पण सावरत त्याने उलट उत्तर ददले.
“िुिे खाली पैसा ददखता है दोस्त.. उसके ही इशारे अपन सििता है..! तेरे
को इधर कौन लाया, कायकु लाया अपना इस्ससे कोईच वास्ता नई.. और तू दकधरसे
आया ये भी पता नहीं.. मडग्री बोला उतना िैं दकया और बदले िें अपने को अपना
खुदा िाने पैसा मिला....” आरीफ रोखठोकपणे सांगून िोकळा िाला.
याच्यावर हात उचण्यात काहीच अथट नसल्याचे िंदारला उिगले.
मखश्यात हात टाकत िंदारने हजारची करकरीत नोट काढू न आरीफला
टेकवली.

“चल किसेकि अपने खुदा के साथ तो वफा रख..” िंदारने आरीफच्या
मखश्यातून फोन बाहेर काढत स्वतःला फोन लावला.
“जरूरत पडी तो याद करूंगा.. पैसा और मिलते जायेगा..” िंदारनं त्याला
मवश्वासात घेण्याचा प्रयत्न के ला. नाहीतरी सध्या त्याला आरीफमशवाय इतर कु ठू न
िाहीती मिळे ल असे वाटत नव्हते.
“सलाि साहब...” आरीफने त्याचा प्रस्ताव हसतहसत स्वीकारला.
तासाभरात िंदारने आरीफकडू न संबंमधत िाणसांची थोडीफार िाहीती
काढू न तो ढाबा सोडला. आरीफला त्यांचा उद्देश िाहीत नसला तरी पैश्याच्या
आमिषािुळे त्याने शोध घेण्याचे आश्वासन िंदारला ददले.

-------------------------------------------------------

दुसर्या ददवशी सकाळी....

शहराच्या िध्यवती भागातल्या िोपडपट्टीत सकाळच्या कािांना वेग
आला होता. कु णाची कचरा वेचण्यास मनघण्याची घाई तर कु ठे पाण्यासाठी भागदौड

सुरू होती. मतथेच एका पत्र्याच्या िोपडीवजा घरात िात्र अजून शांतता होती.
कालचा ददवस सिाधानकारक गेल्याने आरीफ नऊ वाजले तरी गाढ िोपेत होता.
घराची ऊंची जेितेि िाणूसभर असावी. दोन िाणसं आगपेटीत
कोंबल्यासारखी राहू शकतील अशी एकू ण त्या िोपड्याची परीमस्थती होती.
िोबाईलच्या ररं गच्या ककट श आवाजाने जसे ती शांतता भंग के ली तसा आरीफ
वैतागत आळोखेमपळोखे देत उठला.
‘िनू’ चा कॉल पाहताच त्याने आळस िटकत फोन उचलला.
“हॅलो.. बोल िनू...”
....................
“क्या... कब...”
....................
“दकसने दकया.......”
.........................
पलीकडू न मिळालेली िाहीती ऐकू न आरीफची िोप कु ठल्याकु ठे पळू न
गेली. िटकन उठू न त्याने सवटप्रथि कोपर्यातला छोटासा रटव्ही चालू के ला.
टीव्हीच्या बटनांवर धडाधड बोटे दफरवत तो न्यूज चॅनल शोधत होता. शेवटी सिोर

हवी ती बातिी ददसताच तो थांबला. बातिी खरं च त्याच्यासाठी धक्कादायक अशीच
होती.
‘िौसिचा कु णीतरी अज्ञात इसिाने पाठीत सुरा घुपसून खुन के ल्याची...’
फोन अजून चालूच होता..
“िनू..... िैं मिलने आता....” आरीफच्या आवाजात रडवेलेपणाचे भाव
उतरले होते.
पलीकडू न काहीतरी सांमगतले गेले तसे काहीसा सावरण्याचा प्रयत्न
आरीफने के ला..
“रठक.. िैं देखता है... तू खयाल रख” आरीफने कॉल कट करत फोन बाजूला
ठे वला.
अंगात शटट चढवत तो न्यूज बारकाईने पाहत होता. इतक्यात त्याचा फोन
पुन्हा एकदा खणाणला. फोन हातात घेत त्याने आलेला िॅसेज पाहीला.
िॅसेज उघडताच जणू शॉक लागल्यासारखा आरीफ स्तब्धपणे पाहतच
राहीला.
‘िंदार.... होय त्या िॅसेजिध्ये िंदारचा तोच फोटो होता जो िौसिने
चलाखीने काढला होता. फोटोवरून साफ ददसून येत होते की िौसि काल रात्री

िंदारसोबतच होती. पण िंदारने का करावं असं.. तो तर या शहरात पहील्यांदाच
आला होता. मडग्री आमण िदनला यािागचं नक्की गौडबंगाल काय आहे हे िाहीतचं
असणार...’ आरीफच्या डोक्यात फोटो पामहल्यावर मवचारचक्र सुरू िाले.
भानावर येत त्याने िनूला फोन लावला. पहील्याच ररं गिध्ये पलीकडू न
फोन उचलला गेला..
“िनू.... िैं जानता इसको....” आरीफ िहत्वाचं सांगत असल्यासारखं
घाईतच म्हणाला.
पलीकडू न बहुधा िनू नावाच्या व्यक्तीने भेटण्यासंदभाटत मवचारले असावे,
त्यावर आरीफ म्हणाला..
“नहीं... वो खुद िुिे फोन करे गा.. हिे पहले उसको जानना होगा. इस शहर
िें वो नया है और िुिे लगता की उसे कु छ पता करना होगा तो वो िुिे जरूर कॉन्टॅक्ट
करे गा....”

..........................

“उसका फोन आते ही िैं तुिे खबर करूँगा..” आरीफने िनूला आश्वासन
ददले आमण कॉल कट के ला.

इकडे िंदारने जवळच पुढे एक स्वस्तातला लॉज पाहून आपला
िुक्काि मतकडे हलवला होता. िनात असूनही िंदार आरीफला
िारू शकत नव्हता कारण आता तोच एक असा व्यक्ती होता..
जयाला िंदार या अनोळखी शहरात ओळखत होता.. म्हणून
आरीफला स्वतःच्या बाजूने वळवून त्याचा काही प्रिाणात तरी
उपयोग करून घेणे िंदारसाठी आवश्यक होते..
सध्या आरीफच अशी व्यक्ती होता, मजच्या आधारे िंदार
सुतावरून स्वगट गाठू शकत होता..

मतकडे लॉजवर परीमस्थती गंभीर होती. पोलीस एके काची कसून तपासणी
करत होते. िदन, मडग्री, चंद ू आमण नसीर चौघेही मतथेच होते. िौसिचा खुन

िंदारनेच के ला असून आपण मतला वाचवण्यासाठी सवाटत पुढे असल्याचं पोमलसांना
पटवून देण्यात ते जवळपास यशस्वी ठरले होते.
िौसिचा खुन िालेला ती रूि सील करण्यात होती. बाहेर पोलीस सवाांची
उलटतपासणी करत होते.
“दरवाजा बाहेरून कोणी तोडला...?” इन्स्पेक्टरने सवाांवर नजर दफरवत
गंभीरपणे मवचारले.
“साहेब.. िी रात्री ड्यूटीवर असतो. (बाजूला दोघांकडे पाहत) आम्ही
दरवाजा खूपवेळा वाजवला आमण शेवटी नाईलाजाने तोडला.” एक पस्तीशीचा
िाणूस म्हणाला.
“िग तुम्ही अगोदरच रूिच्या आतिध्ये काय करत होता...?” मडग्री आमण
इतर मतघांकडे वळत इन्स्पेक्टरने मवचारले.
“तेच तर सांगतोय साहेब आम्ही... आम्हाला कु णाच्यातरी ओरडण्याचा
आवाज आला आमण धावत इथं येऊन पोहोचलो... आम्ही दरवाजयावर आलो तर तो
उघडा होता...” िदन मशताफीने इन्स्पेक्टरच्या डोळ्यात पाहत खोयाचं खरं करू
पाहत होता.
“हो.. आमण आम्ही आत आलो आमण पाहतो तर त्या िाणसाने िौसिचा
खून के ला होता...” नसीरने पुढे पुष्टी जोडली.

“आमण आम्ही ते पाहीलं म्हणून त्या िाणसाने साक्षीदार संपवण्यासाठी
दरवाजा बंद के ला आमण आम्हाला िारण्याचा प्रयत्न करत होता....” नसीरचे बोलून
होताच मडग्रीनेही आपल्यापरीने नाय कथन के ले.
“नशीब बाहेरून वेळेवर िदत आली नाहीतर आम्हीही मजवंत राहीलो
नसतो..” चंदन
ू े आणखी त्यात भर घातली.
“तुम्ही सांगताय त्यात तथ्य असू शकतं.. पण तरीही िला ही गोष्ट पटणं
अवघड आहे की तुम्ही चौघे आमण तो एकटा तरीही तो तुिच्यावर भारी पडावा...”
इन्स्पेक्टर संदह
े व्यक्त करत बोलत होता.
“खरं च साहेब, तो प्रोफे शनल दकलरच असावा.. आम्ही चौघे असून त्याला
रोखू शकलो नाही.. आिच्या देखत खून करून तो मखडकीतून पळाला..” मडग्री गोष्ट
अमधक उलगडू न सांगत होता.
“आमण साहेब, जया स्पीडने तो दुसर्या िजल्याच्या मखडकीतून खाली
पोहचला.. हे काि एखादा सराईत गुन्हेगारच करू शकतो, नाही का..?” िदनने
इन्स्पेक्टरला मवश्वासपूणट वाक्यात स्पष्ट के ले.
“रठक आहे, सध्या तुम्ही चौघे पोलीस स्टेशनला चला. त्या िाणसाचे वणटन,
फोटो, िाहीती काही असल्यास नोंदवून घरी जा. आमण हो के स संपेपयांत तुम्ही शहर
सोडू न कु ठे ही जाऊ शकत नाही..” इन्स्पेक्टर काहीसा कठोर आवाजात म्हणाला.

“त्याचा फोटो.....” चंदन
ू े तोंड उघडलेच होते की मडग्रीने डोळे वटारत
त्याला गप्प के ले.
पुढे मनघालेला इन्स्पेक्टर चंदच्ू या त्या अधटवट शब्दांवर िागे दफरला तसं
मडग्री सावरत म्हणाला, “साहेब, त्याचा फोटो कसा ना आिच्याकडे असेल... (चंदक
ू डे
रागाने पाहत) आम्ही तर त्याला ओळखतही नव्हतो...”
“ओ् आय सी.... पण िी फोटो सोबत वणटनही म्हणालो... ते तर तुम्ही देऊ
शकता ना...? की आत टाकू न तुम्हालाच खुनी म्हणून मसद्ध करू....” करड्या स्वरात
इन्स्पेक्टर बोलून पुढे गेला.
िागोिाग ते चौघे आमण इतर तीन कॉन्स्टेबलही पोलीस स्टेशनला रवाना
िाले.
------------------------------------------------------

िंदारला कोल्हापूरहून इथे आणण्याचा प्लॅन एकाचा. त्यात
त्याने लोकल भाईला सिामवष्ट करून घेण.े िंदार आमण
तृतीयपंथीय िौसिची भेट, िौसिचा खुन होणं, तेव्हा खुनाचं
हत्यार मडग्री अथवा नसीर ककं वा चंदच्ू या हातात असणं.. िग
नेिकं मतला िारलं कोणी...?
िंदारची त्या लोकल भाईच्या गुड
ं ांशी हातापाई होणं, िंदारचं
मतथून पळू न जाणं... पण िंदार का बरं पळाला असावा
मतथून..?
त्यात िंदार लपून लॉजवरच्या हालचाली पाहताना मतथं
आलेली कार.. त्या कारचा आमण मतच्यात असलेल्या व्यक्तीचा
या प्रकरणाशी काही संबंध असावा का..?
मतथून मनसटल्यावर ढाब्यावर आरीफचं इतक्या सहजासहजी
भेटणं हा मनव्वळ योगायोग सिजावा की हा देखील प्लॅनचा
एखादा महस्सा असावा...?

-----------------------------------------------------

कल्याण-नामशक हाईवेच्या आतल्या बाजूचा पाईपलाईन रोड तसा
भरददवसाही मनजटन असायचा. चुकून कधी बाहेर ट्रॅदफक लागलीच तरच या रस्त्याचा
वापर व्हायचा, नाहीतर नेहिी सािसूिच.
िंदार पाईपलाईन रोडच्या िध्यभागी असलेल्या कठड्यावर शांतपणे बसून
होता. सूयटनारायण त्याच्यावर क्रोमधत िाल्याप्रिाणे आपलं शक्तीप्रदशटन करत होते.
आजूबाजूला कु ठे िाडािुडपांचं नावही नव्हतं. ऊन्हाच्या िळांनी िंदार अक्षरशः त्रस्त
होऊ लागला होता. पण तो मतथून उठू न कु ठं जाऊही शकत नव्हता.
कारण तीच तर जागा होती मजथं आरीफने त्याला काहीतरी िहत्वाचं
सांगण्यासाठी बोलावलं होतं. िंदारने दोन्हीबाजूंच्या दोन टोकांना पाहीले. अजूनतरी
कु ठु नही आरीफच्या येण्याच्या खुणा ददसत नव्हत्या.
अधाट तास वाट पाहील्यानंतर िंदार वैतागून आरीफला फोन करणारं च
होता की त्याला उजव्या बाजूने एक बाईकस्वार येताना ददसला. लांबून काळ्या
रं गाचे जॅकेट खाली चकचकीत काळी ट्राऊिर आमण डोक्यात काळे हेल्िेट या
अवतारात कु णाची ओळख पटवणे अवघडचं. िंदार त्याला मनरखून पाहत जागेवर
उठू न उभा रामहला. साधारण पन्नास मिटरवरून ती बाईक िपािप अंतर कापत
त्याच्याजवळ येतंच होती..
इतक्यात हातातला फोन वाजला म्हणून िंदारचं लक्ष मवचमलत िालं.
त्यानं फोन पाहीला.. आरीफ कॉल करत होता..

“दकधर है तू....”
“ये क्या भाई सािने से आ रहा है िैं...”
िंदारने डावीकडे पाहीले..
‘आरीफ सिोरून येत आहे...’
‘पण पायीच..’
‘आमण िग उजवीकडला तो बाईकस्व.....रऽर..’
िंदार मवचारचं करत राहीला... आमण िागे दफरून पाहेपयांत...
‘सट् ऽटाक्क.....’ त्याच्या डोक्यात कसलातरी िजबूत प्रहार पडला..
त्या बाईकस्वाराने आपला डाव साधला होता... आरीफही जवळ पोहचला
होता.. िंदार आरीफकडे अमवश्वासाने पाहत होता... त्याचे डोळे शरीराने ताबा
सोडल्यासारखे बंद होऊ पाहत होते. पण िंदारची महम्ित त्यांना बंद होऊ देत
नव्हती.. पंधरा सेकंद थोडीफार धडपड के ल्यानंतर िंदार खाली कोसळला...
खाली पडल्यावरही डोळे अधटवट बंद-उघड मस्थतीत तो त्या व्यक्तीला
पाहण्यासाठी आसूसला होता... कोण होता तो इसि.. ती व्यक्ती.. एक नक्की की
आरीफ त्याला सािील होता.. अगदी साळसूदपणे त्या दोघांनी िंदारला जाळ्यात

ओढले होते.. अवघ्या एक-दोन क्षणांचा अवधीही िंदारला सावरायला मिळाला
नव्हता..
िंदारच्या नेत्रवलयासिोर त्या इसिानं अलगद आपला हेल्िेट काढला...
िंदारनं पुसटसं त्या व्यक्तीला पाहीलं... तत्क्षणी अकस्िात् आश्चयटछटा त्याच्या
चेहर्यावर येऊ पाहत होती पण त्याआधीच शरीरावरचं त्याचं मनयंत्रण सुटलं.. आमण
िंदारने डोळे मिटले...
घडलेल्या एके क घटना मनस्तरण्याऐवजी त्यात आणखी नवनव्या प्रसंगांची
भर पडत चालली होती. िंदारला अजूनही काहीच िाहीती मिळाली नव्हती. उलट
िौसिच्या खुनाचा आरोप िात्र त्याच्या िाथी पडला होता. पोलीस त्याचं वणटन
के लेलं स्के च घेऊन तपास करत होते..
आरीफ सोबत आल्यापासून िंदारची अंधुक अशी आशा जागृत िाली, पण
आजच्या प्रकारानं ती ही फोल ठरली होती. नेिकं कश्याचा शोध घ्यावा िंदारने
आमण कोणाच्या िागे जावे..

मडग्री... िदन.. नसीर... चंद.ू .. पण आता त्यांच्याही पुढे जाऊन
लेच्यापेच्या ददसणारा आरीफ जास्त िोठा गुन्हेगार वाटत
होता.. आमण तो इसि.. जो आरीफसोबत होता.. त्याचा काय
उद्देश असावा.. की हाच तो िास्टरिाईंड.. का आणखी कु णी नवा

दुश्िन िंदारचं नुकसान करू पाहत होता...? आमण त्याला पाहून
बेशुद्ध पडतानाही िंदारनं आश्चयट का व्यक्त करावं... िंदार
त्याला ओळखत होता...? की आणखी काही कारण असावं..?

वरील सवट प्रश्नांची उत्तरे घेऊन लवकरच भेटूया पुढील भागात..

डॉमिनंट भाग चार

शहराच्या एका बाजूला असलेल्या खडकपाड्यासारख्या पॉश रठकाणी
नव्यानेच बांधलेल्या िनोरा टॉवरिधल्या एका फ्लॅटिध्ये भरददवसा काळोखी
पसरली होती. तसा तो फ्लॅट सातव्या िजल्यावर असून मबनल्डंगच्या आसपास
िोकळे च होते, त्यािुळे प्रकाश आमण हवा येण्यासही चांगलाच वाव होता. परं तु
तरीही त्या फ्लॅटच्या सवट काचामखडक्या बंद अवस्थेत होत्या. फ्लॅट तसा बर्यापैकी
ऐसपैस होता. हॉलची सजावट आमण सािानही जेितेिच होते.
िेन डोअरला लागून असलेल्या नभंतीवर टांगलेल्या अडतीस ईंची एल् सी
डी वर िौसिच्या खुनाची इत्यंभूत िाहीती िीठिसाल्यासह मवश्लेमषत करून
दाखवली जात होती.
काही वेळा अगोदर टेबलवर ठे वलेले गरिगरि ब्रेडटोस्ट आता थोडेसे थंड
पडू लागले होते. िस्तकावर प्रचंड ताण पडल्यासारखा तो न्यूज चॅनलवर नजर रोकू न
होता. ददसायला बर्यापैकी स्िाटट आमण आकषटक देहयष्टी होती त्याची. पुढ्यात
पडलेला फोन उचलत त्याने भाईला कॉल के ला.
“व्हाट् द हेल इज गोईंग ऑन... ये क्या ददखा रहे है न्यूजपर...” चवताळतच
त्याने सुरूवात के ली.

************ पलीकडू न भाई बोलत होता.
“छोटीसी मिस्टेक... तू सिज भी रहा है... खून हुवा है यु नॉनसेन्स.... ये
कोई छोटीिोठी बात नहीं है... और बकायदा िैंने बोला था.. खुनखराबा नहीं करना
था.. पुरा प्लॅन िैंने बनाकर ददया था.. दफर भी क्यूं..?”
*********
“अब तू इस प्लॅन से अपने आदमियों के साथ बाहर हो जा.. िैंने ददयी हुई
खैरात से एक कोठा बनवा ले और उन चारों से वहा पर रोज िुजरा करवा ले...”
*********
“वैसे भी िुिे िंदार की बदनािी का इं तजार था.. जो की आज नहीं तो कल
होनेहीवाली है.. अफसोस है की तुि जैसे मनकम्िे लोगों की वजह से दकसी बेगुनाह
की जान चली गई... िुिे लगता है जल्द ही िंदार के सािने अब िुिे आना होगा.. “
सिोरून काहीतरी उत्तरादाखल प्रमतदक्रया आली पण त्यात फारशी
ऊत्सुकता न दाखवत याने भाईला कायिचा रािराि के ला.. आमण िनात स्वतः
नव्याने पुढच्या योजनांची आखणी करू लागला.
*********************************

दुपारच्यावेळी बाहेरच्या व्हरांड्यात काळ्या पठाणीत सोफ्यावर रे लून
बसलेला ‘भाई’ काहीसा नचंताग्रस्त ददसत होता. बाहेर ऊन असले तरी त्याला
पत्र्याच्या सावलीचा आधार होता. त्याच्या भारदस्त शरीरावर त्याचं के स नसलेलं
डोकं आमण चेहर्यावरच्या सुरकु त्यांनी पडलेल्या सपशेल ठळक खुणा वातावरण
अजूनच गंभीर करत होत्या. आसपास पूणट शांतता होती. ‘काही वेळ आसपास कु णी
दफरकायचं नाही’ असा सज्जड दि भाईने आपल्या घरातल्या िंडळींना आमण त्याच्या
चेल्यांना ददला होता.
नुकताच कु णाचातरी फोन येऊन गेला होता. कधी नव्हे ते काल भाईचे पंटर
आपल्या कािात फे ल िाले होते. प्लॅन यशस्वी होणं राहीलं बाजूला उलट पोलीस
स्टेशनला जबानी देत त्याची चारही कतटबगार िाणसं अडकली होती. ते चौघे
पोमलसांचा ससेमिरा कसा चुकवतील याची काळजी भाईला होतीच पण त्याहीपेक्षा
िहत्वाचं म्हणजे पैसे घेऊन काि िालं नाही याचं दुःख त्याच्या चेहर्यावर स्पष्ट ददसत
होतं. बदल्यात जयानं पैसे ददले होते त्यानं आज फोनवर त्याला चांगलंच सुनावलं
होतं. अख्ख्या हयातीत त्याच्याशी कु णी इतकं आवाज चढवून बोललं नसावं..
म्हणूनच भाईचं िन खायला उठलं होतं..
काही वेळातच मडग्री, नसीर, िदन आमण चंदू चौघेही मतथं आले. भाईने
एक जळजळीत कटाक्ष त्यांच्यावर टाकला. त्याला पाहताच कु णालाही धडकी भरावी

असा काहीसा राक्षसी अवतार होता. दातओठ खात त्याने मडग्रीची कॉलर पकडत
मवचारले..
“कै से हुआ ये सब... और क्यू.. भे***... उस िौसिकी मबरादरी िें शािील
हो गये क्या..” भाईच्या आवाजात जबरदस्त िेष होता.
“भाई, हलकीसी मिस्टेक हो गई... वो मछ** उस हरािी के साथ सोने गई
थी.. और हि उस बात से अंजान थे....” िदन म्हणाला.
“हा भाय.. वही वजह थी के हि िौसि को वहा देख कर हैराण रह गये
और उस नाकारा शक्स को वहा से भागने का िौका मिल गया...” नसीरने िदनचीच
‘री’ ओढत सांमगतले.
भाई थोडा शांत िाल्यासारखं दाखवत नसीरजवळ आला. नसीरचं शटट
व्यवमस्थत करत भाईने त्याच्या खांद्यावर हात ठे वला.
“अच्छा बेटा.. काि तुने नही दकया और नाकारा वो शक्स...”
सुरूवातीला कं ठातून मनघालेल्या प्रेिळ आवाज रौद्र रूप घेऊ लागला..
“अरे तुि चार लोगों से नहीं संभल पाया वो अके ला.. नाकारा वो था या
तुि चारों... और दकस भो*** ने उस चिेली को िारा.. िैंने पहलेही कहा था इस काि
िें हिे दकसीका खुन नहीं करना था... पाटी की वैसी मडिांड थी... दफर भी.. दफर भी
ऐसी कौन सी आफत आन पडी की उसका खुन हुआ..?”

भाईच्या शेवटच्या प्रश्नावर जणू काही सन्नाटा पसरला.. मडग्री, िदन,
नसीर आमण चंद ू चौघेही एकिेकांकडे पाहत होते.. या गोष्टीवर रात्रीपासून त्यांना
मक्लक िालेच नव्हते.. चौघेही बुचकळ्यात पडाले होते की नेिका खुन के ला कु णी...?
सगळ्यात पहीला िदनच िौसिवर दातओठ खाऊन धावून गेला होता.
पण नंतर पामहले तेव्हा िौसिच्या पाठीत घुसलेला सुरा इतर मतघांच्या हाताजवळ
होता. िग नक्की कु णी िारलं िौसिला..? रात्रीपासून या प्रश्नावर कु णाचेच लक्ष गेले
नव्हते. ककं बहुना रात्रीपासून चौघांना एकत्र बसून त्या मवषयावर बोलायची संधीच
नव्हती भेटली. रात्री लॉजवर घडलेला अनपेमक्षत प्रसंग, त्यानंतर पोमलसांचे आगिन,
त्यांचे सवालजवाब, मतथून पोमलस स्टेशन, िग मतथली उलटतपासणी आमण िधल्या
वेळातला पोमलसांसिोरचा फालतुचा टाईिपास यातच सगळा वेळ मनघून गेला
होता.
त्यांना मनरुत्तर िालेलं पाहून भाईच्या तळपायाची आग अजूनच िस्तकात
गेली..
“अरे .. कोई बकचौ* करके ये बतायेगा क्या... खुन दकसने दकया... कल को
पुमलस बीच िें आ गई तो बचाने तुम्हारा ये बाप ही आयेगा...”
“नहीं भाय.. खुन उसी हरािजादे ने दकया और वो भाग गया...” इतकावेळ
घाबरून शांत असलेल्या चंदन
ू े तोंड उघडले.

त्यांची असली बालीश कारणं ऐकू न खरं तर भाई चवताळला होता. पण
त्यानं स्वतःला आवरलं आमण म्हणाला..
“तुि लोग जाओ अब कु छ ददन यहा से दुर.. दकसीकी नजर िें ित आना
जब तक िैं ना बुलावूं.. इस काि को अंजाि अब िैं अपने तरीके से दुग
ं ा..”
“पर भाय.. एक िौका तो...” मडग्री काही बोलतच होता की भाईने त्याचं
वाक्य पूणट व्हायच्या आतच तोडलं..
“िैंने कहा ना.. कु छ ददन इस िािले से दुर रहो.. और चारों साथ िें रहना..”
भाईने कठोर आदेश ददला. दकतीही रागात असला तरी भाईला आपल्या िाणसांची
काळजी होती. मशवाय उद्या पोलीस त्यांच्यािाफट त भाईपयांतही पोहचू शकले असते.
भाईला आता अजून पद्धतशीर प्लॅन करून िंदारला जाळ्यात ओढायचं
होतं. पण यावेळी ते अवघड जाणार होतं हे भाईसुद्धा ओळखुन होता. एकतर िंदार
आता गाफील राहणार नव्हता. दुसरं म्हणजे आपल्या िाणसांच्या हातावर तुरी देऊन
मनसटू न जाणारा कु णी साधासुधा िाणूस नसणार, याची खात्री भाईला पटली होती.
पाटीच्या नजरे त आपली िालेली गच्छंतीही त्याला मनस्तरायची होती. म्हणूनच भाई
स्वतः या प्रकरणात उतरणार होता.
**********************************

पाच वाजण्याच्या सुिारास ऊन थोडंसं उतरू लागलं होतं. भंडारी
बावाच्या अड्ड्ड्यावर ते चौघे आपसात खुसपुस करत होते. भंडारी बावाचं दारू
मपण्यासाठीचं साधं हॉटेल होतं. डबल फायदा करून घेण्यासाठी बाहेरच त्याने
चायनीज/इटामलयन फास्ट फु डचं बस्तानही िांडलं होतं.
मडग्री, िदन, नसीर आमण चंदू एका टेबलवजा बाकड्यावर दारू मपत बसले
होते. िौसिच्या खुनावरून आता त्यांच्यात वाद सुरू होत होते.
“खुन आपल्यापैकीच कु णीतरी के लाय...” मडग्री गंभीरतेनं मनष्कषाटपयांत
पोहचल्याचं दाखवत म्हणाला.
“आमण तो िी तरी नाहीयं.. कारण मतच्याजवळ बेडवर तुम्हीच मतघे
होतात..” िदनने आपली बाजू सेफ के ली.
“अयं.... आम्ही मतला िारण्याचा मवषय आलाच कु ठू न... आिची आन्
मतची ओळख फक्त बेडपुरतीच असायची.. उलट तूच मतला पमहल्यापासून ओळखत
होतास.. मतला या प्लॅन िध्ये तूच घुसवले होते..” चंदू आपल्यावर येणारे आरोप
िटकू न देण्याच्या पमवत्र्यात होता.
“िदन, हि लोग के पास कोई वजह नहीं थी िौसि को िारने की.. िुिे तो
अफसोस है वो अब इस दुमनया िें नहीं है... साला उसके जैसी आयटि ढु ंढना बडी
िुमश्कल बात है... िुिे अगर खुनी का पता चले तो िैं तो उसका बदला जरूर ले

लुंगा... िदन सबसे पहले तू उसकी तरफ घुस्से िें भागा था.. कही तूने तो..” नसीरने
आपला रोष व्यक्त करू पाहीला.
“किीने....” िदनचे हात चवताळू न नसीरच्या िानगुटीवर पोहोचले.
“रूक... थांब िदन...” मडग्रीने िदन िागे खेचले आमण सवाांना उद्देशून बोलू
लागला.
“दफलहाल तो हि यही िानकर चलते है की उस िंदारने िौसि का खुन
दकया.. पहले उसे सबक मसखायेंगे बाद िें सच्चाई का भी पता कर लेंगे.. आता
सगळ्यात आधी आपल्याला भायला खुश के ले पाहीजे. चुक आपल्याकडू न िालीय..
मनस्तरायचीपण आपणच..”
मडग्रीने ढासळत चाललेली त्यांची युमनटी पुन्हा िजबूत के ली. सवट
एकिताने त्याला होकारले. पुढच्या अध्याट तासांत िंदारला जाळ्यात पकडण्यासाठी
यावर चचाट िाली. आमण भंडारी बावाच्या अड्ड्ड्यावरून ते चौघे िंदारला
पकडण्याच्या मनधाटरानेच बाहेर मनघाले.

**********************************

दकत्येक ददवसांनंतर अनुभवलेल्या काहीश्या आळसट अनुभूतीतून जागं
िाल्याप्रिाणे िंदारने हळू हळू पापण्यांची उघडिाप के ली.. काहीसं भानावर येत
असताना शरीरातली िरगळ िटकू न देण्यासाठी त्यानं हातपाय पसरवायला के ले तर
त्याला मतथल्या बंदीपाशाची जाणीव िाली.. खडबडू न त्यानं बांधलेल्या पायांकडे
पाहीले.. खुचीवर बसलेल्या अवस्थेत त्याचे हात िागच्या बाजूला करकचून बांधले
होते. प्रथि तर जोर लावून त्यानं हातपाय सोडवण्याचा मनष्फळ प्रयत्नही करून
पाहीला.. पण ताकदीनं काि होण्यासारखं ददसत नव्हते, म्हणूनच तेव्हा त्यानं
हाताचा पंजा आमण िनगट यांिध्ये हालचाल करण्यास सुरूवात के ली.
आसपास नजर दफरवत त्यानं सभोवतालच्या परीमस्थतीचा अंदाज घेतला.
सध्यातरी मतथं तो एकटाच बांधलेल्या अवस्थेत होता. काहीसं जुनाट असं ददसणारं
ते घर होतं. वर नजर करून पाहताच कळपटलेल्या कौलांचं छप्पर, नभंतींवर
रठकरठकाणी जिा िालेली जळिटं.. असं वाटतं होतं की क्वमचतच त्या घरात कु णी
राहत असावं. एका बाजूला पाण्याचं िडकं ददसत होतं. बाकी मवशेष असं काही
सािान त्या घरात नव्हतं.
िंदारनं हातांची हळू हळू हालचाल करत शटटच्या बाह्यांिधल्या खाचेत
लपवलेले छोटेसे ‘कटर’ बाहेर काढले. िागे हात बांधलेल्या मस्थतीत त्याने कसेबसे ते
कटर डाव्या हाताच्या बोटांपयांत पोहोचवले. मतथून पुढचे काि फारसे अवघड
नव्हते.. पण मततक्यात सिोरचा दरवाजा उघडू न आरीफ आला..

आरीफला पाहताच िंदारला बेशुद्ध होण्यापूवीचा प्रसंग आठवला.. आमण
तो खुनशी नजरे नं आरीफकडे पाहू लागला..
िंदार काही बोलायला जाणार तोच आरीफने प्रश्नांची सरबत्ती घेऊन
सुरूवात के ली.
“तु कु छ बोलेगा उस्से पहीले िेरे सवालो के जवाब दे... वही तेरे मलये अच्छा
होगा..”
‘ह्या िरतुकड्याला एका फटक्यात खाली लोळवावं..’ हा मवचार क्षणभर
िंदारच्या िनात आला पण त्यानं जरा दिानं घ्यायचं ठरवलं. अजून आरीफच्या
दुसर्या साथीदारामवषयी जाणणंही िहत्वाचं होतं.
“कु छ तो वजह है जो तुिे यहा िैंने पकड के रखा है... तू उसके ऊपरसे परदा
हटा दे.. िै तुिे सहीसलाित यहा से मनकालुंगा.. इतना ही नहीं िै तुिे मडग्री और
उसके दोस्तों का पता भी दुग
ं ा..” आरीफ मिमश्कल हसत िंदारला आमिष दाखवत
होता.
“हाहाहा... तुि जैसा िच्छर क्या िुिे यहा पकड के लायेगा..” िंदार
मखदळत हसत बोलू लागला.. “िै चाहु तो अभी यहा से मनकल सकता हुं.. रही बात
मडग्री की तो उन सबका पता िैं खुद धुंड सकता हुं.. और तुिपर एकबार भरोसा करके
देख चुका हुं िैं..”

“साले तुिे तो...” आरीफ त्वेषाने िंदारवर धावून गेला पण शेवटच्या
क्षणाला त्याने स्वतःला आवरले.
“तेरे साथ और जो कोई भी है उसको पहले सािने आने बोल दे..” िंदार
शांतपणे म्हणाला.
िंदारचे शब्द ऐकताच आरीफ थोडा चाचपडला. पण िंदार बांधलेल्या
अवस्थेत असल्याने काहीच धोका नव्हता.. आरीफ बाहेर मनघून गेला आमण दोन
मिमनटाच्या अवधीतच िनूसोबत परत आला..
पायातले ब्लॅक लेदर शुज, ली कू परची दफटींग जीन्स आमण डार्कट श िरून
रं गाचा मतचा शटट सवटच मतच्या काहीश्या सुडौल पण किनीय देहावर परफे क्ट िॅच
करत होते. स्वच्छ धुतलेल्या तांदळासारखी मतची कांती आकर्षटत करण्यासारखी
अशी होती. के स बॉयकट ककं वा त्याहुन थोडेसेच लांब आमण चेहर्यावर मवलक्षण
आत्िमवश्वास िळाळत होता. साधारण तेमवमशची असावी.. स्त्रीया वय लपवण्यात
िाहीर असतात.. म्हणून पक्कं सांगता येत नव्हतं पण पंचमवशीच्या आतली नक्कीच
असावी..
िंदारनं ओळखले ही तीच होती मजने त्याच्यावर िागून प्रहार के ला होता.
बेशुद्ध होतानाची त्याच्या चेहर्यावरली ती आश्चयाटची छटा मतचं रूप आमण किट
यांतील मवसंगती पाहुनच आले होते. तरी मतच्यातल्या आत्िमवश्वासाने तो प्रभामवत
िाला होता.

“ओह.. के .. म्हणजे िागून वार करण्यात तुिेच योगदान होते, नाही का...”
िंदार िनूच्या हातातला सुरा मनरखून पाहत म्हणाला.
“हो... मनदटयी.. खुनी िाणसा...” िनू तावातावाने त्याच्याजवळ पोहचतच
होती की आरीफने मतला अडवले.
“का िारलसं तु िौसिला.. मतने काय वाकडं के लेलं तुिं..” िनू हातातला
सुरा त्याच्यापुढं नाचवत बोलू लागली. तोपयांत आरीफनेसुद्धा िागे पडलेला लोखंडी
रॉड हातात घेतलाच होता. त्याला िाहीत होते िंदार सहजासहजी काही सांगणार
नाही..
“वेट वेट... शांत रहा जरा... तुम्ही दोघेपण.. तुम्हाला असं का वाटतयं की
िी िौसिला िारे न..” िंदार िुळीच घाबरला नव्हता पण सद्यपररमस्थतीत तसं
चेहर्यावर दाखवणं गरजेचं होतं.
“ये देख भ**.. तेरी करतूद सारे अखबार और टीव्ही चॅनेल मचल्ला
मचल्लाकर उछाल रहे है...” आरीफने भडकू न दोन-चार वतटिानपत्रे त्याच्यासिोर
फे कली.
िंदारने पहील्यांदा तर मतकडे दुलटक्ष के ले कारण सध्या त्याला आरीफ आमण
िनूवर आपले सवट लक्ष कें दद्रत करायचे होते.

िनूला राहवत नव्हते.. मतचे हात मशवमशवत होते िंदारवर वार
करण्यासाठी... िंदारला थोडीफार तरी इजा करावीच याउद्देशाने ती पुढे
सरसावलीच. तोच पररमस्थतीचं गांभीयट ओळखत िंदारनं िागे बांधलेल्या हातांना
महसका देत सुटका करून घेतली. िनूला पुढ्यात ओढत त्याने डाव्या हाताच्या
बकोटीत घेतलं आमण उजवा हातातलं कटर मतच्या िानेला लावलं..
“अहं.. भाईजान... एक इं चपण सरकलास तर सिजून जा...” िंदार हल्ला
करण्यास येणार्या आरीफला उद्देशून म्हणाला.
िनू सुटके साठी िटपट करू लागली.. िंदारला महसके देऊ लागली.
“जानेिन.. िगरीच्या जबड्यातून कु णी मनसटू शकतं का कधी.. या िंदारची
पकड िगरीसारखीच आहे िग कश्याला उगाचच त्रास करून घेतेयंस..”
“तू एकदा सोडू न तर बघ िला.. नालायका.. दददीचा बदला तर िी घेऊनच
दि खाईन..” िनू आपली सवट शक्ती पणाला लावून सुटण्याचा प्रयत्न करत होती. पण
िंदारनं म्हटल्याप्रिाणे त्याची पकड खरोखरच िजबूत होती. ती सोडवण्यासाठी
त्याच्याच तोलािोलाच्या िाणसाची गरज होती.
िंदारचे सुटलेले हात पाहून आरीफचे तर अवसानच गळाले. आरीफला
दरवाजयावर जायला सांगून िंदारने एका हाताने पायाला बांधलेले दोरही सोडवले.
खाली पडलेला सुरा घेऊन तो िनूसोबत दरवाजाजवळ आला. आरीफला त्याने पुन्हा

आतिधल्या एका कोपर्यात जायला सांमगतले. त्याच्यापाठोपाठ िनूलाही मतकडे
ढकलत त्याने दुसर्या हाताने मतथला लोखंडी रॉड उचलला.
“अमजबात चलाखी नकोय मित्रांनो.... अजूनतरी िी कु णाचा खुन के लेला
नाही पण यानंतर तसं करायला िागेपुढे पाहणार नाही..” िंदारने धिकीवजा ताकीद
ददली.
पण आरीफ आमण िनूचा त्याच्यावर मवश्वास नव्हताच. त्यांच्या
चेहर्यावरून अजूनही िंदारबद्दलची चीड कायि होती. िंदारने सुरूवातीपासून
सगळे काही त्यांना मवश्लेषण करून सांमगतले. घटीत घटनांवरून साफ जाहीर होत
होते की िंदार आमण िौसि पहील्यांदाच भेटले होते. िंदारकडे िौसिला िारण्याचे
खास असे काही कारणच नव्हते..
“सध्या तुम्ही दोघं िाझ्या ताब्यात आहात.. पारडं िािं जड आहे.. त्यािुळे
िाझ्या खोटं बोलण्याचा प्रश्नच उरत नाही. िी िौसिला िारलं असतं तर तसं िी इथे
बोलू शकतो बदल्यात तुम्ही िािं काही वाकडं करू शकत नाही. तुम्हाला िारणं
िाझ्यासाठी अवघड नाही.. पण िुळात िी खुनी नसल्यािुळे िी तसं करू शकत
नाही...” िंदारने िनूच्या डोळ्यात रोखून पाहत म्हटले.
िनू अजूनही काहीशी मवचमलत होती पण आरीफच्या िनातल्या शंका दूर
िाल्यासारखे त्याच्या चेहर्यावरून वाटत होते. िंदारने आरीफ आमण िनूचा अंदाज
घेत त्यांच्यावर शेवटची इिोशनल चाल खेळली..

“िला फसवण्याचे कारण आमण त्या िाणसांचा छडा लावल्यामशवाय िी
स्वस्थ बसणार नाही... तुम्ही दोघे तुिच्या िागाटने जाण्यास िोकळे आहात..”
“पण आता तुझ्यासिोर धोका अजूनच वाढलाय त्याचं काय...?”
िंदारसिोर खाली पडलेली वतटिानपत्रे सरकवत िनू म्हणाली.
“हा.. मियाँ.. अब तो उन लोगो के साथसाथ पुमलसभी तुम्हारे पीछे
पडेगी..” आरीफने पुढे पुष्टी जोडली.
िंदार एक वतटिानपत्र उचलून चाळू लागला. फ्रंट पेजवरच्या त्या बातिीनं
तो अक्षरशः चवताळला..
िौसिच्या खुनाचा आरोप अज्ञात इसिावर होता, जयाचं वणटन आमण
रे खामचत्र िंदारशी तंतोतंत जुळत होतं. हा पण जिेची बाजू अशी होती की िंदारचा
फोटो अथवा नाव त्यात छापलं नव्हतं. िंदारने बातिी वाचून ओळखले की त्या
लोकांनी आपल्याशी असलेला संबंध लपवला होता. म्हणूनच त्याचे नाव आमण फोटो
त्यांच्याकडे असूनही त्यांनी पोमलसांना सांमगतले नसावे.
“बुलमशट... हरािखोर िनाला येईल ते काहीपण मलहीतात..” रागाच्या
भरात िंदार बोलू लागला. एव्हाना िंदारने पुढचा प्लॅन डोक्यात रे डी के लाच होता..
िंदारला कसंही करून आरीफची िदत हवीच होती तेही त्याच्या नकळत करून
घ्यायची होती. आमण भर म्हणून की काय िनूही साथीला आली होती.

िंदारने िनूकडे पाहीले.. मतच्या डोळ्यांच्या कडा ओलसर िाल्या होत्या.
अचानक काहीतरी आठवल्यासारखे जाणवून िंदारने िनूला मवचारले,
“पण तुिच्या दोघांचा िौसिशी काय संबंध..? तुम्ही एवढी जोखीि घेऊन
िला इथे का आणलं..?”
िनूने एक कटाक्ष िंदारवर टाकला आमण िौसिबद्दल सांगू लागली.
िौसिच िनूचा जगण्याचा आधार होती. अठरामवश्व दाररद्र्य आमण
कजाटच्या बोझ्याखाली दबलेला मतचा बाप जगण्याची सारी आशा सोडू न बसला
होता. िनू तेव्हा दहा-बारा वषाांची असेल. आई िनू लहान असतानाच देवाघरी गेली
होती. बाप आमण िनू आला ददवस कसाबसा ढकलत होते. आपल्यानंतर पोरीचे हाल
कसे होतील हे मवचार िनूच्या बापाला आत्िहत्या करून देत नव्हते. पण त्याला हेही
कळू न चुकले होते की कसंही करून जगण्यासाठी अनुकूल वातावरण तो मनिाटण करू
शकत नव्हता.
एका रात्री ‘आपल्याला बाहेर जायचे आहे’ असे सांगून तो िनूला घेऊन
रे ल्वेपटरीवर आला. चालताना िनूने मवचारलेल्या प्रश्नांकडे साफ दुलटक्ष करीत तो
मतचा हात घट्ट पकडू न चालत होता. िनूच्या लहान वयातल्या िनात तो अंधार आमण
रे ल्वेपटरी पाहून चलमबचल होत होती. तरीही ती ‘आपण कु ठं जातोय..?
कश्यासाठी..?’ हे सारखेच मवचारत होती.

िागून ट्रेनचा हाॅॅनट ऐकू आला.. िपिप िपिप ट्रेन िागून काळाप्रिाणे
त्यांच्यावर िडप घालण्यास येत होती. िनूने िागे पाहत ओरडायला सुरूवात के ली..
बापाला मतथून हटण्यास सांगताना मतला अक्षरशः रडू कोसळत होते.. बापाला
हटवण्यासाठी संपूणट ताकदीमनशी ती जोर लावत होती. शेवटी शेवटी स्वतःचा हात
सोडवण्याची तीची धडपडही के मवलवाणी होती.. िागून ट्रेनने अजून एक जोराचा
हॉनट ददला तसे िनू मपसाळल्यासारखे िोयाने ओरडू लागली.. पण एवढ्या वेळात
मतचा बाप दढम्ि् म्हणूनही मतथून बाजूला िाला नाही. जणू िरणाला कवटाळण्याचा
मनधाटर करूनच तो मतथं आला होता.
ट्रेन खुपच जवळ आली तसे पटरीपासून काही अंतरावर असलेल्या िाडीतून
दोन तृतीयपंथीय त्यांच्या ददशेने िेपावले. िनूची आतट हाक त्यांना ऐकू आली होती.
त्यांच्यापैकी एक जवळपास िनूच्याच वयाचा होता. तर दुसरा त्याच्यापेक्षा थोडा
िोठा होता. त्यादोघांच्या अनपेमक्षतपणे अंगावर येण्याने िनूचा बाप बावचळला
आमण त्याची िनूवरची पकड सैल पडली. सिोर आलेली ट्रेन पाहत त्या दोन
तृतीयपंथीयांपैकी जो लहान होता त्याने प्रसंगावधान दाखवून िनूसोबत बाजूला उडी
िारली. िागे दफरून डोळ्यांचं पात लवतं न लवतं तोच काळाच्या रूपानं आलेली
ट्रेन िनूच्या बापाला घेऊन सुसाट पुढं गेली. दुसरा तृतीयपंथीदेखील त्याच्यासोबत
फरफटला गेला.
िौसि तेव्हा पंधरा-सोळा वषाांचीच होती. मतनंच िनूला वाचवलं होतं.
िनूच्या बापासोबत िौसिची गुरू मतची सवेसवाट आपले प्राण गिावून बसली.

मतथपासून िौसिने िनूचा सांभाळ आपल्या लहान बहीणीप्रिाणे के ला. मतचं मशक्षण,
खचट कश्यात काही किी पडू ददली नाही. तसंच मतनं नाजूक िनूला या दुमनयेत मनडर
राहून कसं जगावं हे मशकवलं. फक्त िनूसाठी िौसिने कोणताही पंथ वगैर न
मस्वकारता पैश्यासाठी आपल्या शरीराचे भांडवल के ले होते. आमण िौसि जरी
तृतीयपंथी असली तरी िनूला मतच्याबद्दल मवलक्षण आदर आमण प्रेि वाटायचे.
िौसिने आपल्यासाठी के लेल्या त्यागाची मतला जाणीव होती.
आमण म्हणूनच आज मतचं असं एकाएकी या जगातून जाणं िनूला असह्य
होत होतं. आरीफसुद्धा दुमनयेसाठी लफं गा असला तरी तो पूवीपासून िौसिची
छोटीिोठी कािं करायचा. त्यािुळे त्याचं बर्याचदा त्यांच्या घरी येणंजाणं असायचं.
हे सगळं सांगताना िनू काहीशी भावूक िाली होती. िंदार मतला
सावरायला पुढे सरसावणार होता की िनूने मतच्या स्िाटटफोन िधला फोटो िंदारला
दाखवला.
िंदार स्वतःचा फोटो पाहून अचंमबत िाला.. हा त्या लॉजच्या रूििधलाच
फोटो होता. िौसिने मशताफीने तो फोटो काढू न िनूला पाठवला होता. रात्रीचं जर
कधी बाहेर थांबणं िालेच तर खबरदारी म्हणून िौसि नेहिीच मतच्यासोबतच्या
व्यक्तीचा फोटो िनूला पाठवायची.
“अच्छा.. म्हणजे यािुळेच तुम्ही िला गुन्हेगार सिजताय तर...” पुढे येऊन
िनूला आश्वस्त करत िंदार बोलू लागला.. “त्या रात्री आम्ही एकाच रूििध्ये जरूर

होतो पण िला फक्त मतच्याकडू न त्या चौघांची िाहीती हवी होती. पण ते िाहीत
करून घेईपयांत आिच्यावर हल्ला िाला, आमण िी त्यांचा प्रमतकार करून होईपयांत
चौघांपैकी कु णीतरी एकाने िौसिचा खुन के ला...”
“दफर तू वहा से भागा क्युं...?” आरीफने त्याला प्रश्न के ला..
“िैं वहा से नहीं भागता तो अभी यहा तुि लोगों के साथ अपनी बेगुनाही
पर मववाद नहीं कर सकता था...” िंदार आरीफकडे वळत म्हणाला. त्याचा आवाज
जरा चढ्या स्वराचा होता.
“तु म्हणतोयस त्यात तथ्य असेल तर िला त्या नराधिांना शोधून मशक्षा
द्यावीच लागेल..” िनू प्रमतशोधाच्या उद्देशाने लाल िाली होती.
“िला वाटतं आपण मतघं वेगवेगळे होऊन एकाच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यापेक्षा
एकत्र येऊन तो प्रश्न लवकर मनकालात लावू शकतो...” िंदार.
त्याच्या बोलण्याचा रोख िनू आमण आरीफने ओळखला. आरीफचा इशारा
येताच िनूही तयार िाली. पुढ्यात िांडलेलं कोडं सोडवण्यासाठी आता ते मतघंही
एकत्र आले होते. परक्या शहरात येऊनही आता िंदारचं पारडं आरीफ आमण िनूच्या
येण्याने जड वाटू लागलं होतं. प्रश्नांची उत्तरं आता लवकरात लवकर मिळण्यास
सुरूवात होणार होती.

िुख्य सुत्रधार, भाई, मडग्री, िदन, नसीर आमण चंदू सगळे वेगवेगळे होऊन
आपापले नमवन प्लॅन बनवून िंदारला पकडण्यासाठी सज्ज िाले होते.. मतकडू न
िंदार, आरीफ आमण िनू त्यांना शोधण्यासाठी प्लॅन तयार करत होते. मशकारी आमण
सावज यांिध्ये नक्की कोण कु णाची भुमिका वठमवणार हे थोड्याच अवमधत स्पष्ट
होणार होते.. पाठमशवणीचा खेळ आता कु ठे खर्या अथाटने सुरू होणार होता. त्या
सवाांिध्ये खरा डॉमिनंट कोण हे येणारा काळच सांगणार होता.

डॉमिनंट भाग पाच

िंदार, आरीफ आमण िनूचा एक गट तयार होऊन पुढे आखण्यात येणार्या
योजनांवर मवचार मवमनिय करत होते. नाही म्हणायला सध्यातरी त्यांच्याकडे फक्त
चार िाणसांचा शोध घेण्याचे काि होते. इतर अजून कोणकोण त्या कारस्थानात
सहभागी आहेत, याची कल्पना अजून कोणालाच नव्हती. आरीफला त्या चौघांबद्दल
जेवढी िाहीती होती ती सवट त्याने िंदारसिोर िांडली.
“वो चारों एक लोकल भाय के मलये काि करते है.. पर अपने को उन चारों
से उसका नाि उगालना होगा.. हि डायरे क्ट जाके भाय से नहीं भीड सकते.. उसके
मलये उसे हिारे जाल िें लाना होगा...” आरीफ.
“हा पर ये कै से हो सकता है... उससे अच्छा की हि भाय के पास मबन बुलाये
िेहिान बन के जाये.. और वही पे खेल खत्ि करें ..” िनू आरीफच्या पुढे जावून मवचार
करत होती.
“नहीं.. उसिें खतरा जयादा है.. भाय के ऐरीया िें जाके उससे मभडना
आसान काि नहीं होगा.. और सििो बाद िें पता चला के इस कांड उसका हाथ ही

नहीं था तो.. तो लेने के देने पड जायेंगे.. उसपर भाय को वहा के लोगों का भी सपोटट
मिलेगा..” आरीफ िनूला सिजावण्याच्या स्वरात म्हणाला.
“आरीफ बोलतोय ते खरे आहे.. आपल्याला सिोरच्या िाणसाची ताकद
प्रथि आजिावी लागेल िगच त्याच्यावर हल्ला करता येईल. आमण त्याची ताकद
त्याची िाणसंच असणार.. म्हणून पहीलं त्यांचा सिाचार घेतला पाहीजे..” िंदारने
दोन्ही हातांच्या िुठी अलगद एकिेकांवर आपटत म्हटले.
आरीफ आमण िनूनेही त्याला सहिती दशटवली.
“रठक है.. अब िें जाकर िुआईना करके आता हुं.. इस कांड के बाद अब कौन
क्या कर रहा है इसका पता लगाना होगा..” आरीफ मनघण्याच्या तयारीत म्हणाला.
“वो लोग तो अभी मबखर गये होंगे.. क्यु के उनका जो भी प्लॅन था वो फे ल
हो चुका है.. और अब वो लोग वही करें गे जो उनके प्लॅन िें मबलकू ल भी नहीं था..”
िंदार गालात हसत म्हणाला.
िंदारचा शामब्दक बाऊन्सर आरीफच्या डोक्यावरून गेला. तो एकदा
िंदारकडे पाहत िनूकडे नजर वळवू लागला.
“वो लोग अब कु छ नया करने की सोचने िें अपना वक्त बरबाद करें गे और
जो भी सोचेंगे उस पर सौ टक्का शुअर नहीं होंगे.. इसका साफ ितलब ये है के अब हि

उनसे एक कदि आगे चलेंगे..” िनूने िंदारच्या बोलण्यातला यथाथट उद्देश आरीफला
उलगडू न सांमगतला.
िंदार िनूच्या हुशारीवर िंद हसला. त्याच्याकडे पाहत िनूच्याही
चेहर्यावर मस्ितहास्य आलं. आरीफदेमखल सवट काही सिजल्यासारखे भाव घेऊन
त्यांच्याकडे पाहत हसला आमण मनघाला.
आता मतथं िंदार आमण िनू दोघंच होते.
ररलॅक्स होत िनूने नकळत आपला शटट काढला आमण थोडे आळोखेमपळोखे
देऊ लागली. मतच्या काहीश्या ट्रान्स्परं ट शुभ्र रं गाच्या स्लीव्हलेस टॉपिधून मतची
काया यौवनाचा सवाटत वरचा क्लास दशटवीत होती. शारीरीक जडणघडण मनयमित
कसरतीने रे खीव अशीच होती. शब्दांत व्यक्त न करता येण्यासारखं मतचं रूप िंदार
भरभरून आस्वादत होता.
अचानक मतला िंदारच्या मतथल्या अमस्तत्वाची जाणीव िाली. काही िालं
तरी अजून तो काहीसा अनोळखीच होता. मतनं त्याच्याकडे पाहीले. दोघांची
नजरानजर होताच त्याची नजर ओशाळत दुसरीकडे गेली. मतनं बाजूला टाकलेला
शटट पुन्हा उचलण्यासाठी हात पुढे के ला पण मततक्यात िंदार म्हणाला..
“काही हरकत नाही.. तू सहज राहू शकतेस.. िाझ्यापासून तुला काही धोका
नाही...”

त्याच्या डोळ्यांत रोखुन पाहत ती हसू लागली..
“प्रयत्न तर करून पहा.. िघासारखी हातात येणार नाही िी.. यावेळी तुला
िात खावी लागेल..”
“अच्छा.. घाबरलो बाबा.. िी नाही प्रयत्न करणार तसा..”
दोघेही हसतखेळत रोिँटीक वातावरणमनर्िटती करत होते.
“तसंही तुिा िघाचा हातात सुरा घेतलेला अवतार िी पाहीलाय.. िला
वाटलेलं आता संपलोच की काय..” िंदार िनूची आणखी तारीफ करण्याच्या
बहाण्याने म्हणाला.
िनूला तो प्रसंग आठवून कसेसेच िाले. िंदार गुन्हेगार नसताना
त्याच्यासोबत जे मतने के ले त्याबद्दल मतला वाईट वाटू लागले. मतच्या िनात
अपराधीपणाची भावना जन्ि घेऊ लागली होती. तसेच त्याची कहानी ऐकल्यावर
आता मतला िंदारबद्दल सहानुभूती वाटत होती. िनातून तो मवषय मनघावा यासाठी
ती िंदारशी इतर गप्पांत रं गू लागली.
िंदारने ते ओळखले. स्त्रीयांच्या िनात एखाद्याबद्दल सहानुभूती मनिाटण
िाली की त्या व्यक्तीवर प्रेि आपोआप होते. िंदार चलाख होता. त्यानं िनूच्या िनात
अलगदपणे मतच्याही नकळत प्रवेश के ला होता. त्याला िनोिन ती खुप आवडली
होती. म्हणूनच त्यानं ही खेळी अत्यंत सफाईदारपणे खेळली होती.

“िला िाहीत आहे.. तू घाबरला नव्हतास ते.. उगाच आता िला चण्याच्या
िाडावर चढवू नकोस हा.. िंदार काही म्हण तू आहेस अगदी मनर्भटड.. तुझ्या
डोळ्यांत िला भीती अमजबात ददसली नाही इतक्या वेळात..” िनूने काहीश्या
लटक्या रागात म्हटले.
िंदार जागेवरून उठला.. त्यांच्यादरम्यानचं जवळपास सहा-सात फु टांचं
अंतर कापत तो मतच्या जवळ आला. मतच्या डोळ्यांत पाहताना त्यानं इतर
कश्याचाही मवचार के ला नाही. ती काय म्हणेल..? आपल्याबद्दल काय मवचार
करे ल..? िनात येणार्या असल्या फालतू प्रश्नांना न जुिानता तो मतच्या अगदी जवळ
वाकू न उभा होता. ती खुचीवर बसली होती. पुढे काय होईल याची कल्पना मतलाही
नव्हती.. मतच्या िनातही थोडीफार घालिेल सुरूच होती..
“िग काय ददसलं तुला िाझ्या डोळ्यात..” िंदारने मवचारले.
मतनं त्याच्या डोळ्यांत पाहत एक आवंढा मगळला.. एक नजर दुसरीकडे
दफरवली. त्याच्या व्यायािानं किावलेल्या सवाांगावरून नजर दफरवत पुन्हा त्याच्या
डोळ्यांत पाहू लागली.. यावेळी मतला तो जेम्स बॉन्डसारखा भासला.. फक्त त्याचे
के स तेवढे गोल्डन नव्हते.. मतला त्याचा श्वासोछ्वास स्पष्ट ऐकू येऊ लागला होता..
त्याच्या श्वासासोबत स्वतःचा श्वास एकाच लयीत एकरूप करून घेण्याची प्रबळ
इच्छा मतच्या िनात आली. अंतिटन नाही म्हणत असतानाही मतचं स्वतःवरचं
मनयंत्रण हरवत होतं. दकतीही नाही म्हटले तरी िोहाचा तो एक क्षण कसा िानवी
िनावर हावी होतो, याचा साक्षात्कार मतला तत्क्षणी होत होता.

मतची नजर त्याच्या डोळ्यांवरून खाली सरकत ओठांवर आली.. पापण्या
हळू हळू बंद होऊ लागल्या.. जणू त्यानं संिोहीत के लं की काय.. मतच्याही नकळत
मतचे ओठ पुढे सरसावले.. तो हसला.. िनूसारख्या डॅनशंग िुलीनं आपल्या स्वामधन
होणं हा त्याच्या पुरूषत्वाला मिळालेला पुरस्कारच होता.. आपल्यातल्या पुरूषावर
त्याला गवट वाटला.. त्यानंही आपले ओठ पुढे के ले.. त्यांच्या ओठांिध्ये ककं मचतसं अंतर
राहीलंच होतं की...
िंदारचा िोबाईल खणाणला... त्या आवाजानं गडबडत ती भानावर आली.
िंदारला सिोर पाहताच मतने िागे सरकू न शटट उचलला आमण घालू लागली. िंदारही
सावरत िोबाईल मखश्यातून काढू लागला. आज पहील्यांदा त्याला िोबाईल सोबत
बाळगण्याचा प्रचंड राग आला होता. िनातल्या िनात ‘कोणा मभकारड्याचा जीव
जातोय’ असे त्याला वाटले. फोन बाहेर काढू न स्क्रीनवर त्याच्या वडीलांचे नाव
पाहताच तो शांत िाला. फोन उचलून कानाला लावत तो िनूपासून थोडा बाजूला
गेला.
काही वेळ कॉलवर बोलल्यानंतर तो पुन्हा िनूजवळ आला. पण आताचा
तो थोडा वेगळा वाटला. त्याचे डोळे लाल िाले होते. रागाने तो धुसफु सत होता.
काय करू नी काय नको असे त्याला वाटत होते. कारणच तसे होते. अख्ख्या गावात
त्याच्या नावाची चचाट चालू होती. पोलीस सुतावरून स्वगट गाठण्यात िाहीर
असतात. त्याच्या रे खामचत्रावरून पोलीस त्याच्या गावापयांत पोहोचण्यात यशस्वी
ठरले होते.

एका दकन्नरसोबत शय्यासोबत करून मतचा खुन के ल्याच्या आरोपाखाली
तो बदनाि िाला होता. आमण त्याच्या वडीलांनी त्याला इष्ट ते सवट काही सांगून
चांगलेच खडसावले. वर घराण्याच्या िालेल्या बदनािीचा दाखला देत िंदारशी
असलेल्या संबंधांशी पूणटपणे फारकत घेत फोन आदळला होता.
िालेली बदनािी िंदारच्या सहनशक्तीच्या पलीकडची होती. त्यािुळेच तो
मबथरला होता. पण िनूला िात्र त्याच्यात काही वेगळाच बदल जाणवत होता. मतनं
त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न के ला पण त्यानं कठोरतेने मतच्याकडे पाहत दुलटक्ष के ले.
काही काळ असाच मनघून गेला.
***************************************

भंडारी बावाच्या अड्ड्ड्यावरून मनघाल्यानंतर मडग्रीने सुमचत के ल्याप्रिाणे
सवटजण आपापली खाजगी कािे मनपटवून एक तासानंतर सायंकाळी पाच-सहाच्या
दरम्यान पुन्हा एकत्र आले. आमण ठरल्याप्रिाणे त्यांनी कल्याण स्टेशनच्या ददशेने कू च
के ले. स्टेशनजवळच लैला नावाचा कु ख्यात बार होता. जो आसपासच्या िाडू न
सगळ्याच खबर्यांचा खास असा अड्डा होता. मशवाय बाहेरच्या राजयांतील बरे चसे
तडीपार गुंड, गुन्हेगार मतथेच तळ ठोकू न असायचे. त्याला कारणही तसे खासच होते
म्हणा..

लैला बारच्या िागच्या बाजूलाच त्या बारचाच एक भाग असलेल्या चार
िजली लॉजवर अनैमतक धंद्यांचा सुळसुळाट असायचा. किालीची बाब अशी की
मतथल्या वैश्याव्यवसायात क्वमचतही स्त्रीयांचा सहभाग नसायचा. फक्त देहव्यापार
करणार्या तृतीयपंथींचीच मतथे रे लचेल असायची. गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकांिध्ये
एक खास बात असते जी सािान्य िाणसात आढळू न येत नाही. गुन्हेगार लोक कधीही
संतुष्ट अथवा सिाधानी होऊ शकत नाहीत. त्यािुळेच सतत त्यांच्या आवडीमनवडी,
शानशौकत बदलत्या असतात. म्हणूनच स्त्रीयांिध्ये अडकतील ते गुन्हेगार कसले..?

आमण भर म्हणून की काय सवटकाही िाहीती असुनही पोमलस त्या जागी
दफरकत नसत. अगदी िंत्र्या-संत्र्यापयांत सगळ्यांना बक्कळ हप्ता जात असे.

असो.. लैला बार िध्ये आपल्याला िंदारला शोधून देणारे कु णीतरी भेटेलच
या साथट आशेने मडग्री, िदन, नसीर आमण चंदू मतथे पोहोचले.
साडेसहा वाजण्याच्या सुिारास िुख्य रस्ता सोडल्यावर ते चौघे आतल्या
बाजूच्या साधारण चार िीटरच्या अरूंद गल्लीत मशरले. वरती लैला बारचा मडमजटल
बोडट जरी आकषटक लाईटींगिुळे चकचकत असला तरी त्याकडे फारसे कु णाचे लक्ष

जायचे नाही. कारण रस्त्याच्या दुतफाट एकसोएक लावण्यवती तृतीयपंथी आपल्या
अदाकारींचा जलवा प्रदर्शटत करत असत.
मडग्री, िदन आमण नसीर पूवीही मतथं आले होते. त्यािुळे त्यांना त्यात
फारसं काही आश्चयट वाटत नव्हतं. परं तु चंदू त्या ऐरीयात पमहल्यांदाच आला होता.
तो भरभरून त्या ललनांचा आमण त्यांच्या लटक्या नखरे ल अदाकारींचा आस्वाद घेत
होता. िौसिची सोबत त्याला राहूनराहून आठवू लागली.
थोडंस पुढे चालून आल्यावर नक्षत्रासारखी एक अप्सरा त्याला ददसली..
नेव्ही ब्लू कलरच्या साडीचा दफकट गुलाबी रं गाचा पदर छेडत ती ही त्याच्याकडंच
पाहत होती. िेकअप भडकच वाटत होता पण मतची किालीची दफगर आमण दातानं
जरा दाबलेल्या रसरशीत लालभडक ओठांचा रस त्याला खुणावत होता. त्याच्या
डोळ्यांतील भूक मतनं पाहताच ओळखली. तो आणखी थोडा जवळ येताच ती हळू च
पुटपुटली..
“ये शाहरूख.. चल ना .. जन्नत ददखाती हुं..”
मतच्या प्रस्तावानं जणू चंदू घायाळ िाला. त्यानं पुढे पाहीलं बाकी मतघे
त्याच्यापासून काही अंतरावर असलेल्या मशडीवरून वर चढत होते. चंदन
ू े िपािप
पाऊलं उचलत त्यांना गाठलं.
“भाईलोग तुि चलो आगे िैं जरा इससे मनपटके आता हुं.. आज इसको ले
कर ही सुकून मिलेगा..” चंदन
ू ं धडाधड त्यांना सांमगतले.

“अबे क्या पागल हो गया है..” नसीर.
“अय... सांभाळू न रहा इथं. िाहीत पडलं मतनंच तुला घेतलं.. उद्या ढु ंगण
बाहेर काढू न दफरशील..” िदनने हास्यावारी नेल.ं
“चंद.ू . अभी ये वक्त नहीं है.. रात को जाते टाईि उसको साथ लेके जायेंगे..”
मडग्रीने त्याला सिजावले.

पण चंद ू िदनच्या पंच िुळे खमजल िाला होता. िनोिन िदनचा खून
करावा असा मवचार त्याच्या िनात आला.

****************************************

संध्याकाळ होत आली होती. आरीफने बाहेर पडताच फोनाफोनी करत
आपल्या दोन-तीन भाईबंधूकडू न त्या चौघांचे अड्डे, ठावरठकाणे जाणून घ्यायला
सुरूवात के ली. तसेच सवाांना ते ददसतील तेव्हा कळमवण्यास सांमगतले होते. दोनएक
तासात सवट दफल्डींग लावल्यावर आरीफ भायच्या रठकाणाच्या आसपासच्या

पररसरात शोध घेण्यास मतकडे वळणारच होता की मडग्री आमण त्याचे साथीदार
स्टेशन परीसरातल्या लैला बारजवळ नुकतेच आल्याची बातिी मिळाली.

आरीफने ताबडतोब िनूला फोन के ला.
“उन चारों का पता चल गया है.. “
“हा..”
“अभी अभी लैला बार िें इन्ट्री की है..”
“वहा का िाहौल तुम्हे पता है.. सारे खबरीयोंका वही अड्डा है इसमलये वहा
आने पर होमशयार रहना..”
“िेरे खयाल से तु मसफट िंदार को भेज.. यहा पर िौसि की बहुतसी
सहेमलयां रह सकती है.. तुिे दकसीने पहचान मलया तो िुमसबत हो सकती है..”
आरीफने आवश्यक त्या सुचना देत फोन ठे वला.
लाऊडस्पीकर ऑन िोड िध्ये असल्याने िंदारने संभाषण ऐकले होते.
“िी नाही जाणार असं होऊच शकत नाही..” िनू रागाने फु त्कारत म्हणाली.

“स्वीटहटट.. त्याचं म्हणणं बरोबर आहे.. आपल्याला त्यांचा खुन करायचा
नाही.. तु मतथं गेलीस तर एकाचा तरी िुदडा पाडल्यामशवाय शांत रहाणार नाहीस..
वर तुला कु णी ओळखलं तर आपल्याला पुढच्या गोष्टी करणं अवघड जाऊ शकतं.”
“अरे पण बदला िला घ्यायचाय...”
“तुला काय वाटतं त्यांना पकडू न ककं वा िारून बदला पूणट होईल...? जयानं
िौसिला यात गोवलं त्याचं काय..? तो िुख्य सूत्रधार सापडेपयांत तुला बाहेर मनघून
चालणार नाही.. तसंही तु आपल्या रटिचा हुकिी एक्का आहेस.. तुला अजून कोणी
पाहीलेलं नाही या प्रकरणात.. सो तुझ्यावर कु णालाच संशय येणार नाही.. िी आमण
आरीफ त्यांच्याकडू न खरं काय ते जाणून घेतो.. नेक्स्ट टाईि आय प्रॉमिस दॅट यु मवल्
मलड् दी ऑपरे शन..” िंदारने एखाद्या वकीलाप्रिाणे आपली बाजू स्पष्ट के ली.
िंदारिध्ये हीच तर जादू होती, त्याचं म्हणणं तो सिोरच्याला अश्या
रीतीने पटवून द्यायचा की सिोरच्या व्यक्तीला नकार देण्यास जागाच मिळायची
नाही.
िनूनेही का-कू करत तो नाद सोडू न ददल्याचे दाखमवले.
िंदार मतथून एकटाच मनघाला. सवाटत आधी तो त्या लॉजकडे वळाला मजथे
त्यानं रूि घेतली होती. पंधरा मिमनटात खांद्यावर ब्लू अिेरीकन टु रीस्टर
लटकवलेला एक इसि बाहेर पडला. डोक्यावर डाकीश काळ्या रं गाची कॅ प आमण

ब्लॅक गॉगल्स लावलेला तो इसि शरीरयष्टीवरून तरी िंदारसारखाच भासत होता.
हो.. तो िंदारच होता.
लॉजिध्ये घुसतानाचा िंदार आमण बाहेर पडलेला िंदार यांच्या वेशभूषत
े
आमण कपड्यांत बराच फरक होता. साहमजकच पोमलसांच्या कृ पेिळ
ु े त्याचा चेहरा
मिडीयािध्ये आला होता. म्हणूनच त्याला लपूनछपून सवट काही करणे भाग होते.
रस्त्यावरच्या धावत्या ऑटो ररक्षाला हात दाखवत त्याने थांबमवले. आमण कल्याण
स्टेशनच्या ददशेने कु च के ले.

***************************************

िंद लाईट्सचा प्रकाश त्या बारचं आतलं वातावरण अमधकच गडद करत
होता. वेगवेगळ्या टेबलांवर अलगअलग तहेच्या िाणसांच्या गुप्त मिटींगी चालू
होत्या. काही टेबलांवरची िाणसं मतथल्या सव्हांटशी अश्लील चाळे करत होती. मडग्री,
िदन, नसीर आमण चंद ू एका टेबलवर बसून कु णाची तरी वाट पाहत होते. चंदू राहून
राहून आसपासचं सगळं मनरखुन पाहण्यात िग्न होता.
अधाट-पाऊणतास तसाच एक-एक पेग संपवण्यात घालवल्यावर नसीर
कं टाळू न गेला होता. चंद ू अजूनही नेत्रसुख घेण्यात धन्यता िानत होता. िदन

नसीरकडे रोखून पाहत होता. मडग्री िात्र शांतपणे सवटवार नजर ठे वून होता. त्याचा
खबरी के व्हाही मतथं आला असता.
“िैं जरा हलका हो के आता हुं..” नसीरने डाव्या हाताची करं गळी उं चावत
दाखवली.
िुख्य हॉलपासून उजव्या कोपर्यात वॉशरूिकडे जाण्यासाठी एक नचंचोळी
वाट के ली होती. मतथलं वातावरणही काहीसं अंधारिय असंच होतं. अहं.. लाईटस्
इश्शूज, लोडशेनडंग असलं काही कारण नव्हतं.. मतथं येणार्या सार्या कलंदरांची
प्रायव्हसी म्हणून तशी अरें जिेंट खास के ली होती.
नसीर गेल्यावर पाच-दहा मिमनटांनी िदनही उठला आमण टॉयलेट रूिकडे
प्रस्थान के ले.
त्यांच्या िागावर असलेल्या आरीफने नसीर आमण िदनला टॉयलेट रूिकडे
जाताना पाहीले. आमण तो कु णाला संशय येणार नाही अशा पद्धतीने दबक्या
पावलांनी त्यांच्या िागोिाग मतकडे जाण्यास मनघाला. िंदारला याबाबत कळवावे
असे त्याला िनोिन वाटले पण मततका वेळ नव्हता.
िदनला नसीरपाठोपाठ जाताना मडग्री संशयास्पद नजरे ने त्याच्याकडे
पाहत होता. िदन आमण नसीरिध्ये बर्याचदा खटके उडाले होते. मशवाय नुकतीच
िदनने नसीरची कॉलर पकडली होती हे मडग्रीला आठवले. तसेच िौसिच्या

खुनािध्ये िुख्य संशय मडग्रीला िदनवरच वाटत होता. म्हणूनच की काय आता
त्याच्या िनात संशयाची पाल चुकचुकली.
इकडे वाॅॅश बेमसनिध्ये हात धुताना नसीरने आरश्यात पाहताना दाढीच्या
एका मपकलेल्या के सावर नजर टाकत तोंड वाकडे के ले. िागे टॉयलेट रूिचा बंद
दरवाजा आरश्यातून स्पष्ट ददसत होता. नळ सुरू करून नसीर चेहरा धुण्यासाठी
खाली िुकला.. ओंजळीत घेतलेले पाणी चेहर्यावर िारत तो आरश्यात पाहण्यासाठी
म्हणून उठला आमण आरश्यािधल्या प्रमतनबंबातील िालेला बदल पाहून त्याच्या
काळजात धस्स् िाले.. एक अनामिकशी भीती त्याच्या अंतिटनाला स्पशूटन गेली.
जसा िनात काही वेगळाच मवचार आला तसा मडग्री धावतच टॉयलेट
रूिकडे पळाला. वाटेत त्याची धडक आरीफशी िाली.. पण सध्या त्याच्याकडे दूलटक्ष
करत मडग्रीने एकदाची आतिध्ये इन्ट्री िारली. आत घुसताना तो िदनच्या नावाने
ओरडतच तीव्रतेने धावला.
िदन किोडपासून एका हाताच्या दूरीवर गुडघ्यात वाकू न बसला होता.
मडग्री नुकताच मतथं पोहोचला आमण सिोरचं दृश्य पाहून मथजला. िदनने िागे
आलेल्या मडग्रीकडे पाहीले. त्याच्याकडे अमवश्वासाने पाहत मडग्रीने तोंड दफरवले
आमण तो नसीरला न्याहाळत आसपास नजर दफरवू लागला.
‘नसीरचा खुन िाला होता. तोही इतक्या सफाईदारपणे की नसीरला
बचावाची एकही संधी मिळाली नसावी. त्याचे हात उलया बाजूला वळाले होते

पायांची हालतही जवळपास तशीच होती. आमण िुड
ं कं किोडिध्ये िुकलं होतं.
कु णीतरी जबरदस्त ताकद लावून नसीरच्या हाडांशी खेळलं होतं.’
मडग्रीला िदनवर संशय होता पण त्याची इतकी िजल जाईल का यावर
शंकाही होती. िागून कु णाच्यातरी पाऊलांचा आवाज आला म्हणून सावध होत ते
दोघे िागे दफरले. दरवाजा पुढे लोटलेल्या अवस्थेत होता. दरवाजयाजवळ येत ते
बाहेरील आवाजाचा कानोसा घेऊ लागले.

जे कोणी बाहेरून येईल ते मतथलं दृश्य पाहून बोंबलणार एवढं नक्की होतं.
म्हणून त्यानं आत पाऊल टाकल्याटाकल्याच त्याचं तोंड दाबायचं असं दोघांनी
ठरवलं. पण तो पावलांचा आवाज असाच कु णा आयाराि गयारािचा असेल वा त्याच
खुनी िाणसाचा... आमण जर तोच असेल तर काय करायचे..? आता नाही म्हटले तरी
मडग्री आमण िदनच्या िनात भीतीची ती लहर आलीच.
मडग्री आमण िदन दोघेही काहीशी ऊत्सुकता आमण काहीशी भीती अश्या
मिधा अवस्थेत दरवाजयाच्या िागे प्रमतकारात्िक तसेच बचावात्िक पमवत्रा घेऊन
उभे होते. पुढे काय होणार याची कल्पना कु णालाच नव्हती...

िंदार मतथं पोहोचला होता का..? िंदारनेच हे सवट घडवून
आणले की.. या सगळ्या प्रकरणात िदनचा हात होता..? िनू
सारखं डॅनशंग व्यक्तीित्व खरे च आणीबाणीच्या असल्या प्रसंगी
घरीच बसलं असावं की मतनं या खेळात उडी िारली असावी..?
का िुख्य सूत्रधार नवा व्हीलन बनून सिोर आला होता..?

डॉमिनंट भाग सहा

‘दकती किी वेळात िंदारबाबतचे गैरसिज दूर िाले आमण दकती पटकन
त्या नाजूक क्षणापयांत आपण त्याच्यासोबत गेलो.. त्याची पसटनॅमलटी बाकी
आपल्याला साजेशी अशीच आहे.. उं च, िजबूत बांध्याचा.. मबनधास्त.. कसल्याही
प्रसंगाला न घाबरणारा.. मनडर.. असाच तर जोडीदार हवा होता िला.. छ्या..
िाझ्यात िुळी रटपीकल बायकांसारखे लटके िटके नाहीत.. बाईलचाळे करत िला
तर धड लाजताही येत नाही.. नाहीतर त्याला आजच िाझ्या प्रेिात वेडं के लं असतं..’
िनू आपल्याच िनाशी संवाद साधत होती.
िुळात धाकडशाहीसारखा स्वभाव असल्याने मतनं कधी असल्या गोष्टींवर
फारसं लक्ष ददलं नव्हतं. पण आज त्याच्यातल्या पुरूषानं मतच्यातल्या बाईला जागं
के लं होतं. जीवनात अशी वेळ एकदातरी येतेच जेव्हा िनावरचा संयि सुटतो आमण
आपण स्वतःवर बाहेरून दकतीही कसलेही पांघरूण घेतले तरी आपल्यातल्या िुळ
इच्छेला न्याय द्यावा लागतो.
िंदारच्या मवचारांत हरवलेल्या िनूच्या डोळ्यांसिोर अचानक िौसिचा
चेहरा आला आमण मतला सद्यपररमस्थतीचे आकलन िाले.

‘अह.. मशट् ऽऽ कसले िूखट होते िी.. नशीब पण त्याला फोन आला आमण िी
भावनांच्या भरात सारं काही मवसरता मवसरता राहीले. दकतीही काहीही िाले तरी
पहीले िला त्या खुनी नराधिाला शोधले पाहीजे.’ िंदारचा मवचार िटकू न िनूने
पुन्हा आपले िन िूळ िुद्द्द्याकडे डायव्हटट के ले.
िंदार आमण आरीफ दोघांिुळे आपल्याला लवकरात लवकर िौसिचा खुनी
सापडण्यास तरी िदत होईल अशी खात्री िनूला िाली होती.
िंदार मनघून गेल्यावर काहीश्या अस्वस्थ असलेल्या िनूच्या िनात
चलमबचल सुरू होती. मतला राहून राहून कसलीतरी शंका येत होती. म्हणूनच की
काय मतने आरीफला पुन्हा एकदा मतथली परीमस्थती जाणून घेण्यासाठी फोन
करायला घेतला. पण त्याचा नंबर डायल करण्यापूवीच मतला सिोरून ‘िेहजबीन’
नावाच्या व्यक्तीचा फोन आला.
“हॅल्लो... “ िनू ऊत्सुकतेने म्हणाली.
“िौसि आखरी ददन मजन लोगों के साथ थी, वो लोग अभी अभी यहा आये
है.. तुि कहो तो िै सबको बुलाकर उन ह*** को पकड के रख दू.ं .?” सिोरून
िेहजबीन म्हणाली.
िनूने अगोदरच िौसि सोबत काि करणार्या सवाांना काही खबर मिळाली
तर कळवण्यास सांमगतले होते. त्यातूनच या िेहजबीन नािक व्यक्तीने मतला
ताबडतोब िाहीती ददली होती. िेहजबीन तीच होती मजने लैला बारजवळ चंदश
ू ी

लगट करण्याचा प्रयत्न के ला होता. खरं तर मतने त्या चौघांना ओळखले होते आमण
िौसिच्या हत्येचा सुड घेण्यात मतलाही आपले योगदान द्यायचे होते. म्हणूनच ते
चौघे मशडी चढू न वर जाताच मतने िनूला फोन के ला होता.
“नहीं दददी.. वहा पहलेसे ही अपने दो आदिी गये है.. और उन चारों को
मबना आगाह दकये हिे तलाश करनी है.. अपने लोग ये काि कर देंगे..” िनू
िेहजबीनला सिजावत म्हणाली.
“हा पर वो तो चार लोग है.. और लगते तो पक्के गुंडे टाईपके .. िुिे लगता
है शायद वो लोग भारी पड सकते है.. इसमलये हिें ररस्क नहीं लेना चाहीये..”
िेहजबीन िनूला संभाव्य धोक्याची शक्यता सांगू लागली.
िनू मतच्याशी बोलता बोलता थोडा मवचार करत िनाशी बॅकअप प्लॅन
पक्का करू लागली. जर मतथे डाव उलटला तर... या सवट गडबडीत मतने अथवा िंदार
ककं वा आरीफने बॅकअपचा मवचारच के ला नव्हता.
“रठक है दददी.. िैं आती हुं वहा.. तब तक आप उन चारों को अलग करने
की कोमशश करना.. बस उन्हे शक नहीं होना चाहीये..” िनूने घाईतच मनघत मतला
सुचना ददल्या.
चौघांशी एकदि मभडण्यापेक्षा त्यांना वेगवेगळे करून पकडणे जास्त
सोईस्कर होते. मशवाय मतथे इतरही िवाल्यांचीही वदटळ असणारच. म्हणूनच काि

चोख होण्यासाठी त्यांच्यातला कु णी िेहजबीनसोबत मतथून वेगळा िाला तर
त्याच्याशी िी िाझ्या पद्धतीने मनपटू शकते. िनूने धडाधड सवट मनमश्चत के ले.
“िैं तो अपना काि शुरू भी कर चुकी हुं.. उनिें से एक तो िेरा ददवाना भी
हो गया है.. िैं कै सै भी करके उसे अलग कहीं लेके जाते हुं.. जगह और रूि नंबर िेसेज
कर दुग
ं ी..” िेहजबीन हलकीशी स्िाईल करत म्हणाली.
“रठक है.. अपना खयाल रखना.. िैं बस पहुंच ही रही हुं..” िनू एव्हाना
बाहेर पडली होती.
सिोरून मिळालेली िाहीती िनूसाठी िहत्त्वाची अशीच होती आमण िग
कसलाही पुढचािागचा मवचार न करता िनूने आपल्या बाईकला दकक िारली. हेल्िेट
डोक्यात चढवून मतनं मगअर टाकला आमण सुसाट बाईक िुख्य रस्त्यावर काढू
लागली..
अचानक रस्त्यात आलेल्या िाणसाला प्रसंगावधान राखत मतने चुकवले..
अगदी थोडक्यातच वाचला तो िनूच्या बाईकपासून...
“ओय् अंकल् बाईक से कु छ नहीं होगाऽऽ.. ट्रक ढु ंड ले िरने के मलयेऽऽ...”
तो िाणूस फक्त आ वासून िनूचे शब्द ऐकत िागे वळू न पाहत राहीला
आमण िनू वार्याच्या वेगात कल्याणच्या ददशेने ‘छु ’ िाली.

**********************************

िदन आमण मडग्री दोघेही श्वास रोखून बाहेरील व्यक्तीचा अंदाज घेत होते.
पण बाहेरील व्यक्ती बहुधा हुशार असावी मतने दरवाजा उघडू न आत जाण्यापेक्षा
दरवाजा िटकन हाताने ढकलून चार पाऊले िागे जाणे पसंद के ले.
दरवाजा एकदि उघडल्याने मडग्री थोडा चाचपडला. खरं तर मडग्रीच्या
िनात एकाचवेळी बाहेरील शत्रू आमण आत असलेला िदन दोघांचा मवचार सुरू
होता. िदनसंबध
ं ी मडग्रीचे िन साशंक होते. काही िाले तरी त्याने नसीर सोबत
टॉयलेट रूििध्ये िदनलाच पाहीले होते. म्हणून तो नसीरप्रिाणेच आपल्यावरही
हल्ला करतो की काय अशी भीती मडग्रीच्या िनात आता घर करू पाहत होती.
दरवाजा पूणटपणे उघडला गेला तसा िदन थोडा पुढे सरकला. मडग्री आमण
िदन दोघांचाही जीव सिोर आरीफला पाहून भांड्यात पडला.
“तु यहा क्या कर रहा है..” िदनने आवाजात जरब दाखवत म्हटले.
साहमजकच तो आरीफला मतथं पाहून नाखुश होता.
“िैं क्या करूँगा ना भाय.. अपन तो यही पडा रहता है हिेशा..” आरीफ
थोडं घाबरत असल्यासारखं दाखवलं.

“एक मिमनट..” मडग्री भडकतच पुढे आला आमण आरीफची कॉलर गच्च
पकडत त्याला नभंतीवर दाबत मवचारू लागला.
“अभी बाहर िुिे तु ही टकराया था ना चु**..”
“भाय....भाय.. हा िै ईच था वो.. पर क्या हुवा..?” आरीफने नरिाईची
भुमिका घेतली होती.
“आ... आ इधर भो***...” मडग्रीने त्याला आत नसीरच्या बॉडीपशी नेलं.
नसीरला त्या अवस्थेत पाहताच आरीफ साफ हादरला.
“या अल्ला्.... ये क्या हो गया...” आरीफ मवस्फारलेल्या डोळ्यांनी ते
पाहत उद्गारला.
“चौकने की ॲक्टींग ित कर श्याने.. या तो तूने कु छ देखा है या ये कारनािा
तूनेही दकया है..” मडग्री त्याला सज्जड दि देण्याच्या आवेशात म्हणाला.
“नहीं भाईजान.. खुदा कसि ना िैंने कु छ देखा ना इससे िेरा कोई वास्ता..
िै तो बाथरूि आ रहा था.. अचानक आप पीछेसे भागते हुये आते ददखे और िैं रूक
गया...” आरीफ गयावया करत स्पष्टीकरण देत होता.
“तो दफर तेरे िरनेसे हिारा कोई नुकसान नहीं होगा.. “ असे म्हणत िदन
पुढे सरसावला आमण आरीफला बकोटीला घेऊन त्याच्या िानेवर जोर देण्याच्या
प्रयत्न करू लागला.

मडग्रीने िदनला तत्क्षणी अडवले आमण आरीफला िदनच्या तावडीतून
सोडवले. जयाप्रिाणे िदन आरीफचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करत होता त्यावरून
मडग्रीचं िन िदनबाबत अमधकच साशंक होत होतं.
“रूक जा िदन.. िंदार के बारें िें इससे बेहतर हिें कौन खबरी मिलेगा...”
मडग्री म्हणाला.
त्यािागे दोन कारणे होती एकतर आरीफ सुरूवातीपासून अप्रत्यक्षररत्या
या प्रकरणात गुंतलाच होता आमण िंदारला पहील्यांदा त्यानेच स्टेशनवरून मपक
करून आणले होते. म्हणून आरीफसारखा खबरी यापुढेही कािी आला असता. वरून
िदनवर डायरे क्ट आरोप करण्यापेक्षा त्याचा तपास करायला थोडा अमधक वेळ
मडग्रीला मिळाला असता. मशवाय आता आरीफला त्याच्यापासून वाचवून आपण पुढे
िदनचाच या खुनािध्ये काही संबंध आहे का हे ही आरीफला शोधायला सांगू शकतो.
“नहीं.. वो बहोतही चलाक है.. इतनी आसानीसे हिारे हाथ नहीं आ
सकता..(नसीरच्या िृत शरीराकडे पाहत) और मजस तरह से उसने नसीर को िारा
है, वो ताकद से काबू नहीं आयेगा.. हिें उसके मलये अलग जाल मबछाना होगा.. अगर
नसीर आज िारा गया है इसका ितलब अगली बार हि िें से दकसको िारने वो जरूर
आयेगा..” िदन एकाचवेळी आवाजात जरब आमण मभती ठे वून बोलत होता.

त्याने तसा अंदाज वतटवल्यािुळे मडग्री अजूनच सावध होऊ लागला. त्याला
आता िदनवर पूणट संशय येऊ लागला होता, कारण मतथे िंदारच्या उपमस्थतीच्या
कोणत्याच खुणा ददसत नव्हत्या.
“आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है के ये सब िंदारनेही दकया है..” आरीफ
मतकडू न वेगळा तकट लावून त्यांना कन्फू ज करू पाहत होता. तसं म्हणायला गेलं तर
त्यालाही नेिकं िाहीत नव्हतं की नसीरचा खुन कोणी के ला आहे.
“और कौन हो सकता है... हालात यही बयान कर रहे हैं... क्युं मडग्री..?”
िदनने मडग्रीकडे पाहत मवचारले.
खरं तर मडग्रीच्या ओठांपयांत िदनचं नाव आलंच होतं. पण त्याच्यासिोर
तसं काही बोलण्याचं धैयट सध्यातरी मडग्रीिध्ये नव्हतं. म्हणून त्यानं फक्त िान हलवत
सहिती दशटवली.
“आरीफ.. मजतनी जल्दी हो सके उसका पता लगा.. उसे अपने अड्डे पे कै से
लाना है ये बाद िें सोचेंगे..” मडग्रीने िदनच्या सिाधानासाठी आरीफला सुमचत के ले.
आरीफही िनाच्या मिधा अवस्थेत होता. िंदार की िदन कोणी के लं असावं
हे... िंदारबाबत तसे वाटत नव्हते कारण तो दक्रमिनल वाटत नव्हता.. आमण िदन
जरी दक्रमिनल असला तरी त्याच्यात एखाद्याची हाडं तोडण्याइतपत कौशल्य नसावं.
मशवाय इथं पोहोचल्यावर िंदारने आपल्याला फोन करून कळवलं तरी असतं. असं

अचानक आत येऊन तो डायरे क्ट खुन करणार नाही.. आरीफच्या िनात मवचारांचा
कल्लोळ उठला होता.
“हि तीनों को अब साथ िें ही रहना होगा..” िदन एवढं बोलून
दरवाजयापयांत गेला.. आमण पटकन िागे वळू न मडग्रीला ओरडू न मवचारू लागला..
“चंद ू कहां हैऽऽऽऽ...”
“वो तो बाहर टेबलपर बैठाऽऽऽ....” मडग्री उत्तरादाखल म्हणाला आमण
तोंडातलं वाक्य संपण्याआधीच त्याने चिकू न िदनकडे पाहीले. त्याचक्षणी त्याच्या
िनात मवचार मशवून गेला..
‘जर िंदार खुनी असेल तर...? चंदू मतकडे एकटाच बसला आहे...’
बहुधा िदनच्याही िनात तसंच काहीतरी चाललं असावं.. त्याने मडग्रीच्या
चेहर्यावरचे भाव वाचले.. एकाचवेळी दोघांच्याही िनात आलेल्या त्या शक्यतेने
क्षणाचाही मवलंब न करता त्यांनी चंदक
ू डे धाव घेतली.
नसीरच्या खुनानंतर वॉशरूििध्ये अनुक्रिे िदन, मडग्री आमण आरीफ या
मतघांनी प्रवेश के ला होता. मतघेही घडलेल्या आकमस्िक प्रसंगात एवढे गुग
ं िाले होते
की एवढ्या वेळात त्यांच्या लक्षात एक गोष्ट आली नव्हती. नसीर जया टॉयलेट रूि
िध्ये पडला होता त्याच्या बाजूला आणखीही दोन टॉयलेट रूि होत्या. पैकी एका
टॉयलेट रूिचे डोअर अधटवट उघडे होते. पण दुसरा रूिचा डोअर... ओह.. नो.. तो

तर आतून लॉक होता.. कु णीतरी आतच होते.. त्या बंद दरवाजयाच्या िागे.. पुढील
संधीची वाट पाहत..

**********************************

चंद ू एकटाच टेबलवर बसून आसपासच्या नजार्यांना पाहत नयनसुखाचा
आनंद घेत होता. िनात चाललेल्या उत्तेजक मवचारांच्या प्रवाहात तो िस्तपैकी
मनष्णात असल्यासारखं पोहत होता. अचानक त्या प्रवाहात कु ठू नतरी खडकावर
आपटावं तसं त्याला िदन आमण त्याने िारलेला पंच आठवला. जरी त्यावेळी तो प्रसंग
मनव्वळ हसण्यावारी गेला असला तरी त्याला िदनचा प्रचंड राग आला होता.
सरळसरळ त्याच्यातल्या पुरूषत्वावर के लेला तो हल्ला होता. म्हणूनच िदनला धडा
मशकवणे त्याला आवश्यक वाटत होते.
काही क्षण त्या प्रसंगात रें गाळल्यावर चंदू पुन्हा सभोवताली नजर
दफरवण्यासाठी म्हणून इकडेमतकडे पाहू लागला. यावेळी त्याला ती ददसली. सिोर
उभी राहून त्याच्याकडेच पाहत गालातल्या गालात िंद हसत होती. दफकट गुलाबी
रं गाचा पदर छेडतानाची तीची बोटे खरे तर चंदि
ू धल्या आसुसलेल्या पुरूषाला छेडत
होती. आमण तो त्या नजाकतींवर दफदा होत मिमश्कलपणे हसत होता.

मतनं खुणावून त्याला मतच्या िागे येण्यास सांमगतले. चंदू िटकन
जाण्यासाठी उठला पण एक क्षण घुटिळत थांबला. मडग्रीला सांगून जावं का..? नको
जाऊ दे.. ते लोकं उगाचच पुन्हा काही फालतूचे टोिणे िारतील.. त्यापेक्षा सुिडीत
जाऊन काि फत्तेच करून येऊ.. आमण िग िदनला पण दाखवून देऊ आपण काही
किी नाही म्हणून..
चंद ू मनघाला मतच्या िागून..
बारच्या िागच्या बाजूला असलेला लॉज िधल्या कॉरीडॉरने जोडला
होता. ती त्या कॉरीडॉर पयांत पोहोचली होती. िागून चंदह
ू ी येत होता. साधारण
पाचसहा पाऊलांच्या अंतरावरून ते चालत होते. मतच्या पाठिोर्या शरीरावरून
नजर दफरवत त्याने मतच्या जवळ जात मवचारले..
“नाि क्या है तेरा...?”
“िेहजबीन...” मतनं एकदा त्याच्या डोळ्यांत पाहून नजर दफरवत
सांमगतले. मतच्या चेहर्यावर अजूनही िघाचेच िंद हास्य कायि होते.
“आ्.. नाि भी किाल का है.. वैसे हि कहा जा रहें है..” त्याने मवचारले.
“जहां जाने का आपको बेसब्रीसे इं तजार हैं...” मतचं हास्य आता थोडं अजून
खुललं होतं.
“यहीं पीछे रूि मिल जायेगा..” पुढे हात दाखवत मतने सांमगतले.

त्यानंही आवेषात येत मतच्यासोबत जाणं पसंद के लं होतं.
साधारण दहा िीटरच अंतर कापल्यावर िुख्य दालनात त्यांनी प्रवेश के ला.
िेहजबीनने इशार्याने सिोरच्या काऊंटरवर बसलेल्या िाणसाकडे चंदच
ू ं लक्ष वेधलं.
पुढे जाऊन चंदन
ू े मतथं पैसै वगैरे भरून दकल्ली घेतली आमण त्या िाणसानं
सांमगतलेल्या ददशेने चंद ू आमण िेहजबीन गेल.े

िुख्य दालनापासून आडबाजूला आमण काऊंटरपासून ददसणार नाही अश्या
ब्लॉकिध्ये त्यांना रूि मिळाली होती. आतिध्ये प्रवेश करताना िेहजबीनने
दारावरच्या रूि नंबरवरून नजर दफरवली. आत खोलीतला िाहौल काहीसा भडक
असा होता. डाकट अंधारल्या सारखा लाईट्सचा उजेड म्हणजे एकप्रकारची मवसंगतीच
होती. दहा बाय दहाची अशी ती लहानशी खोली सुरू होऊन एक बेड आमण त्या
बेडला सभोवतालून एकावेळी एका िाणसाला राऊंड िारता यावा इतपतच काय ते
अमस्तत्व होतं. सिोरची नभंत संपावी मतथं िोठी काचेची मखडकी होती. बेडच्या
पायाकडच्या ददशेला एका बाजूला टॉयलेट आमण दुसर्या बाजूला वॉशरूि होते.
िेहजबीनला िनू येईपयांत त्याला त्या रूििध्येच थोपवून ठे वायचं होतं.
त्यासाठीच ती नॉिटल कस्टिरसारखेच त्याच्याशी वागत होती. आत येताच चंदन
ू े
डोअर आतून लॉक के ला आमण त्याने िेहजबीनला बाहुपाशात ओढले. मतने प्रेिाने
त्याला सबूरीने घेऊन फ्रेश होऊन यायला सांमगतले. पण चंदू मतला सोडू न जायला

तयार होत नव्हता. थोडावेळ त्याच्याशी गोड गुजगोष्टी करत िेहजबीनने कसेबसे
त्याला आत फ्रेश होण्यासाठी पाठवले.
चंदन
ू े वॉशरूििध्ये जाऊन शॉवर चालू के ला. आमण जसा वॉशरूिचा
डोअर लॉक के ल्याचा हलकासा आवाज िेहजबीनने रटपला तसे मतने लगोलग
हालचाली करायला सुरूवात के ली. सवटप्रथि तर मतने स्वतःचा फोन काढत त्या
जागेची मडटेल्स् िनूला शॉटटिॅसेज करत पाठवून ददली. नंतर मतने िुख्य
दरवाजयाजवळ जात चंदल
ू ा कळू न येणार नाही अश्या पद्धतीने लॉक उघडू न दरवाजा
वरचेवर बंद के ला. नको असलेल्या हवेच्या िोताबरोबर िनू येण्याच्या आधीच
दरवाजा उघडू नये यासाठी मतने बाजूच्या खाचेच्या फटीिध्ये जवळ पडलेल्या
न्यूजपेपरचा छोटा तुकडा आवश्यक मततका फोल्ड करत घुसवला.
आता बाहेरून कु णीतरी धक्का ददल्यामशवाय तो दरवाजा उघडला नसता.
राहता राहीलेले एक िुख्य कायट करण्यासाठी ती िागे दफरली आमण चंदच्ू या
िोबाईलकडे ती पोहोचलीच होती की तेवढ्यात वॉशरूिचा डोअर उघडल्याचा
आवाज आला.
‘शीट् ..ऽऽ.. त्याचा फोन बंद करणं राहूनच गेल.ं .. िनू येण्याअगोदर िध्येच
त्याला कु णाचा फोन आला तर..’

काहीसा असाच मवचार िेहजबीनच्या िनात आला. आपले काि अधटवट
राहण्याची शक्यता मतला वाटत होती. कसेही करून चंदल
ू ा भरकटवणे आवश्यक
िाले होते.
बाहेर येत मतच्याकडे पाहत चंदू गालांत हसत होता. साहमजकच िनातल्या
इच्छापूतीचा क्षण जवळ आल्याच्या जामणवेने तो खुश होता. मतला मनरखत मनरखत
तो जवळ आला आमण पुढ्यात पडलेला िोबाईल उचलून कु णाचा कॉल-िॅसेज आलेय
का ते पाहू लागला.
िेहजबीन त्याच्या बाजूलाच उभी होती. मतच्या सवाांगावरून काटा दफरत
असल्यासारखे मतला भासत होते.
‘हुश्श... बच गई.. फोन पहले मह बंद दकया होता तो ये आदिी िुिपे शक
करता और अब तक की िेहनत भी चौपट हो जाती... क्या करू अब.. फोन बंद करूँ
या नहीं...? इसके दोस्त अगर टेबलपर लौट गये तो इसे वहा ना पाकर कॉल तो जरूर
करें गे.. बंद तो करना ही होगा.. और करू तो भी कै से..’ िेहजबीन िनात स्वतःशीच
बोलत होती.
मतच्याकडे पाहत चंदन
ू े फोन खाली ठे वला.. मतचं लक्ष त्याच्याकडे नव्हतं.
त्यानं ते ओळखले.
“क्या हुआ.. ध्यान कहा है.. कु छ टेन्शन..?”

“अऽ अ्... कु छ भी तो नहीं...” ती चटकन सावरत म्हणाली.
तो िागे दरवाजयाकडे जाऊ लागला मतच्या काळजात ‘धस्स’ िाले..
नकळत उजवा हात छातीजवळ आला.. हा आता दरवाजा मनरखून पाहतोय की
काय.. एक क्षण मतला वाटले की चंदू ददसतो मततका ‘चू’ नक्कीच नव्हता. आता
थोडीफार तरी का होईना पण िेहजबीन आतून घाबरली होती तरीही येणार्या
प्रसंगाला जिेल तसं सािोरे जाण्यास ती सज्ज िाली.
त्याची चाल दरवाजयाजवळ जाऊन िंदावली आमण बाजूलाच असलेल्या
लाईटस् चे मस्वच बंद करून तो पुन्हा मतच्याकडे येऊ लागला.
मतनं पुढे काय होईल या काळजीने घेतलेला छातीवरचा हात हळू हळू खाली
के ला. मतच्या चेहर्यावरच्या नचंतेची जागा पुन्हा एकदा मस्ितहास्याने घेतली.
‘हा अगदी चू च आहे..’ मतने त्याला बरोबरच हेरले होते.
तो मतच्याजवळ पोहोचला होता. मतला जवळ जाऊन स्पशट करनार तोच
त्याचे लक्ष मखडकीकडे गेल.े सिोरच्या मखडकीची काच जरा उघडी असल्यािुळे
मतथून थोडाफार प्रकाश आत येत होता. त्याने मखडकीकडे पाहून तोंड वाकडे के ले
आमण अत्यंत नाखुशीनेच तो मखडकी बंद करण्यासाठी वळला. मततकासा अवकाश
होता की िेहजबीनने बेडवर मतच्याजवळ पडलेला त्याचा फोन बंद करण्याच्या
उद्देशाने उचलला.

अरे बापरे .... त्याचा फोन तर लॉक होता.. चंदू मखडकी बंद करे पयांत
डायरे क्ट फोनची बॅटरी काढणे शक्यच नव्हते.. ती एअरफोन िोड ऑन करायला
गेली पण तेही लॉक उघडल्यामशवाय शक्य नव्हतं. एव्हाना चंदू िागे वळणारच होता,
त्या एका क्षणात िेहजबीनला जे शक्य वाटलं तेच के लं. मतने त्याच्या फोनची मस्क्रन
ऑफ करत पुन्हा होता तसाच फोन बेडवर ठे वला. तोपयांत चंदू िागे वळला आमण
िेहजबीन आपल्या पहील्याच पोजिध्ये उभी राहीली.
चंद ू हलके हलके पाऊले टाकत मतच्याजवळ गेला. मतला बाहुपाशात ओढू न
तो िनातल्या तीव्र इच्छेची पूतटता करण्यासाठी मतच्यासोबत बेडवर िुकला. मतचे
हात हातात घेऊन तो लाडीक भावात गुजगोष्टी करू लागला. चंदस
ू ारख्या गुन्हेगार
व्यक्तीकडू न िेहजबीनला असे काही अपेमक्षत नव्हते. मतला वाटले होते इतर
कस्टिरसारखे तो अधाश्यासारखा आपला भोग घेण्यास सुरूवात करे ल पण सुरूवात
तरी तशी काही िाली नाही.
‘असो जे काही होतेय त्यािुळे थोडा अवधी तरी मिळत आहे, िनू कधीही
इथे पोहचू शकते. बास्स्..ऽऽ तेवढ्या वेळात याचा फोन नाही वाजला म्हणजे
मिळवले..’ िेहजबीन त्याच्या संवादाला प्रत्युत्तरत तर होती पण मतच्या िनात िात्र
पुढे काय होईल याचंच टेन्शन होतं.
मतकडे बारिध्ये टेबलजवळ धावत आलेल्या मडग्री आमण िदनला चंदच्ू या
अनुपमस्थतीने आणखीनच नचंतेत टाकलं होतं. कु ठे गेला असेल तो..? की िंदारनेच

तर काही के ले नसेल ना..? अश्या नानामवध प्रश्नांनी त्या दोघांच्या डोक्यात भडीिार
के ला होता.
चंदल
ू ा फोन करण्यासाठी मडग्रीने त्याचा नंबर डायल के ला...
‘The number you have dial is currently not reachable....’
पलीकडू न आय् वी आर् वरच्या बाईनं कळवलं.
असं वाटत होतं की मनयतीही िेहजबीनच्या खटाटोपींना साथ देत होती.
आपल्या िैत्रीणीच्या खुन्याला शोधण्यासाठीचे मतचे जेन्यूयन प्रयत्नांना दैव वाया
जाऊन देत नव्हते. हा मनव्वळ एक योगायोग असावा की गुन्हेगार चंदच
ू ं स्वतःच्या
किाांनी किावलेलं दुदव
ै .. कु णास ठाऊक.
मडग्रीने पुन्हा एकदा ट्राय के लं पुन्हा तेच ऐकू आलं. आय् वी आर् वरचा
आवाज थोडा िोठा होता म्हणून िदनपयांत तो पोचू शकला.
“साला कोणत्या भो** जाऊन बसलाय कु णास ठावूक..” मचडलेल्या
िदनच्या तोंडू न मनघाले.
मडग्री वरवर शांत वाटत असला तरी त्याच्या िनात असंख्य मवचारांच्या
लाटा एकिेकांवर आदळत होत्या. नेिके काय घडतेय.. कसे घडतेय.. आमण नक्की कोण
करतेय.. कश्याचाच िाग लागत नव्हता. अक्षरशः बधीर िाल्यासारखा मडग्री
भांबावून गेला होता.

इकडे लॉजिधल्या रूि िध्ये चंद ू बोलता बोलता िेहजबीनसोबत रं गात
आलाच होता. आमण त्याच्या िनातल्या प्रणयाच्या आतुरलेल्या क्षणांना सुरूवात
होणार होती की....
‘धाड्डड् ऽऽ.... थऽ..ड्ड्थाऽड् ...’ जोराचा आवाज िाला आमण दरवाजा
उघडला गेला.
आमण चंद ू आमण िेहजबीन दोघेही डोळे मवस्फारून दरवाजयाकडे पाहू
लागले. चंदन
ू े गडबडू न उठू न सावध पमवत्रा घेतला. िेहजबीने खाली आलेला पदर
सावरत वर घेतला. मतने पाहीले.. दरवाजयात िनू नव्हतीच. िग हे कोण आलेय आता
इथे..? मतच्या िनात प्रश्न पडला. अगदी चंदच्ू याही डोक्यात दरवाजयाजवळच्या
व्यक्तीमवषयी तोच प्रश्न होता.
दरवाजयात साधारण पाच फू ट आठ इं च उं चीची व्यक्ती उभी होती.
अंगातल्या सुटबुटांवरून ती व्यक्ती श्ीिंत घराण्यातील अशी वाटत होती. आतल्या
व्हाईट शटटच्यावरचा काळा ब्लेिर त्यानं थोडा िागे के ला. त्याच्या िानेवरच्या दाट
आमण बोल्ड वळणदार इं ग्रजी ‘V’ शेपिुळे त्याचं नाव तसलंच काही असण्याची दाट
शक्यता होती.
पण तो कश्यासाठी आला असावा..? िाझ्याशी याचं काय वाकडं..? का या
िेहजबीनचा कु णी यार वगैरे आहे का..? चंदन
ू े अमवश्वासाने मतच्याकडे पाहीलं पण
त्याला जाणवलं की तीही सिोरच्या व्यक्तीला पाहून त्याच्याइतकीच गोंधळू न गेली

होती. काही क्षण फक्त त्या व्यक्तीला मनरखुन पाहण्यातच गेले आमण मनरीक्षण करता
करता त्याच्या हातातली मपस्तूल पाहून चंदच
ू ं अवसानच गळालं...

िनूच्या अगोदर मतथं कोण पोहोचलं असावं.. ? चंदू कु ठे आहे हे
फक्त िेहजबीन आमण िनूला िाहीत होतं.. िग दरवाजयावर
आलेला तो इसि कोण असावा..? िनूनेच तर त्याला पाठवलं
नसावं ना..? की चंदव
ू र अगोदरपासूनच कु णी पाळत ठे वन
ू
होतं..? आमण िुख्य म्हणजे िंदार अजूनपयांत कु ठे होता..? तो
मनघाल्यापासून त्याचा काहीच पत्ता लागला नव्हता की बंद
टॉयलेट रूििध्ये तोच दबा धदून बसला होता.... नसीरचा खुन..
चंदच
ू ं ट्रॅपिध्ये अडकणं.. ही सवट कु णाची प्लॅननंग असावी..?
या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं पुढील भागात

डॉमिनंट भाग सात

रूििध्ये पूणटपणे शांतता पसरली होती. कु णीही कसलीच हाचचाल करत
नव्हते. िेहजबीन शांतपणे बेडच्या डाव्या अंगाला कोपरा पकडू न बसली होती. चंदू
अकस्िात् पररमस्थती त्याच्या बाजूने वळवून देणार्या संधीची वाट पाहत होता.
दरवाजयातील व्यक्ती भावनाशून्य होत चंदल
ू ा न्याहाळत होती. त्याची ती भेदक नजर
चंद ू आमण िेहजबीन दोघांनाही खायला उठत असल्यासारखे त्यांच्या चेहर्यावरून
वाटत होते.
न राहवून एकदाचे काय ते फायनल होऊनच जाऊ दे या अनुषंगाने चंदन
ू े
तोंड उघठले.
“कोण आहेस तू.. आमण काय पाहीजेय तुला..?”
“िी कु णीही असो काय फरक पडतो..”
“िग इथं कश्याला आलायस.. आम्हाला िारायला..?” पुढची शक्यता
िनात धरत चंदन
ू े मवचारले.

“नक्कीच तुला िारायला.. तु महच्यासिोर काही ओकला असशील तर मचडू न
िी तुला िारणारच आहे आमण जर तू अजून काही सांमगतले नसशील तरी तू
भमवष्यात िाझ्यासाठी धोकादायक ठरणारच आहेस.. म्हणून या ना त्या कारणाने
िला तुला िारावं तर लागेलच...”
“एयं महरो.. तू काय बरळतोयस िला कायच कळत नाहीयं.. कसलं.. काय..
कु णाला सांगायचं..? आमण हीला सांमगतलं तर म्हणजे...? ही कोण पोमलस आहे
का..?” (िेहजबीनकडे इशारा करत) चंदन
ू े जरा आवाज चढवतच त्याला मवचारले.
चंदल
ू ा खरं तर कळतच नव्हतं की आता ही नसती भानगड कु ठू न वर आली.
“ती कोण.. (सिोरचा व्यक्ती हसु लागला).. ती कोण.. ते मतलाच मवचार..
जगात िूखट िाणसांची किी नाही.. आमण त्यातलाच तू एक अमतिूखट इथे या रूििध्ये
येऊन महच्या जाळ्यात अडकलायंस..”
“काय...” चंद ू जवळजवळ हडबडला.
त्याच्या िनात एकावेळी दरवाजयातील व्यक्ती आमण िेहजबीन
दोघांमवषयी अमवश्वास वाटू लागल्याचे ददसत होते.
“कसं शक्य आहे.. (चंद ू िेहजबीनकडे पाहत) तुिी िािी काय दुश्िनी..?”
दरवाजयातील व्यक्तीने सवट प्रकार कथन के ला. चंदू बारिध्ये आल्यापासून
ते िेहजबीनशी त्याची खाली िालेली भेट, त्यानंतर मतने कॉल करून कु णालातरी

बोलावून घेणे आमण त्यांचे या रूिवर येणे सगळ्या बाबींवर अत्यंत सफाईने त्या
व्यक्तीने पाळत ठे वली होती.
चंदन
ू े िेहजबीनचा फोन मतच्याकडू न अक्षरशः महसकावून घेतला. आमण तो
ररसेंट मडटेल्स् चेक करू लागला. िॅसेजेस िधला तो िॅसेज त्याने उघडला आमण मतने
शेअर के लेला त्यांचा रूि नंबर आमण लोके शन त्याला ददसला.
चंद ू िेहजबीनकडे रागात पहात होता. त्याचं िाथं साफ भडकलंच होतं
मतच्यावर. च्यािायला.. ह्या मभक्कार रां*ने आपल्यासोबत असा गेि करावा.. हा
प्रकारच त्याच्या सहनशक्तीच्या पलीकडला होता. आमण मतच्यावर आपला रोष
काढण्यासाठी तो आसुसलेला वाटत होता.
िेहजबीन अजूनही शांत बसून त्यांचे संभाषण ऐकत होती. अशा
पररमस्थतीत कसलंही स्पष्टीकरण देण्यासाठी तोंड उघडणे मतच्यासाठी सोईस्कर
नव्हते. मतला िाहीत होते एक हलकीशी चूक आमण त्या दोघांपैकी कु णीही मतचा जीव
घेतला असता. जोपयांत वेळ िारून नेता येईल तोपयांत गप्प बसून राहण्यामशवाय
आणखीन कु ठला पयाटय मशल्लक होता तेव्हा..?
एका बाजूला नहंस्त्र श्वापद आमण दुसर्या बाजूला कठोर काळजाचा मशकारी
यांच्यािध्ये अडकलेल्या सावजासारखी मतची अवस्था यावेळी होती. त्यावेळी
सावजाला सरं डर के ल्याप्रिाणे डोळे मिटू न गप्प बसावंच लागतं. कु णास ठावूक
कदामचत गप्प रामहल्याने येणारा िृत्यु किी त्रासदायक होईल. ककं वा शांत राहील्याने

आपला जीव तरी वाचेल. मतनेही डोळे बंद के ले.. कु ठू नतरी कु णीतरी यावं आमण
आपण अलगद यातून बाहेर पडावं या आशेने ती वाट पहात होती.
चंदन
ू े मतच्यावर धावून गेला आमण सटासट् चार-पाच कानसुडात खेचून
ददल्या.
“हरािखोर.. साली.. मछ**....”
हळू हळू त्याचा जोर वाढू लागला आमण तो मतला लाथाबुक्क्या िारू
लागला..
िेहजबीन वेदनेनं कळवळू लागली..
आता तर िृत्यू अटळ िाल्याप्रिाणे परीमस्थती िाली होती. चंदू तुफान
मपसाळल्यासारखा मतच्यावर तुटून पडला होता. जर िरायचेच आहे तर असे का
िरावे.. प्रमतकार करणे आता मनकराचे िाले होते..
नाहीतर त्याच्या लाथाबुक्क्यांचा िार खाल्ल्यानंतर कदामचत प्रमतकार
करणेही आवाक्याबाहेर जाईल.. मतच्या िनात मवचार आला.
जेव्हा सुटके चा दुसरा कोणताच िागट ददसला नाही तेव्हा मभती िुगारून
मतने चंदव
ू र प्रमतहल्ला चढवला. अचानक मतचे हात चालू िाल्यािुळे चंदू एकदोन
क्षण हबकला.. आमण मतनं त्याच्या त्याच एकदोन क्षणांच्या मनष्क्रीयताचा फस्टट
ॲडव्हान्टेज् घेत त्याला जिेल तसं िारायला सुरूवात के ली.

सपासप् पडू लागलेल्या फटक्यांनी चंदल
ू ा काही सुचेनासे िाले. टाळ्या
वाजवून कडक िालेल्या मतच्या तळहातांचे फटकार् त्याच्या चेहर्यावर खोलपयांत
वेदना ददत होते. त्याला िारत सावरत उठू न मतने गुडघ्यांना हत्यार बनवत जीव
खावून त्याच्या पोटावर वार के ला.. आमण चंदच
ू ा तोल जावून त्याचं डोकं पहीले
बेडच्या कोन्यावर आमण पुढच्याच क्षणी खाली जमिनीवर आदळले. अक्षरशः डोक्यात
मिणमिण्या आल्यासारखे िाले त्याला..
दरवाजयातली व्यक्ती अजूनही मतथेच उभी राहून तिाशा पाहत होती. चंदू
खाली पडताच िेहजबीन थांबली. खुप वेळापासून सुरू असलेल्या गोंधळात अचानक
कु णीतरी येऊन ‘स्टॅच्यू’ म्हणावं आमण एकसाथ सगळं काही शांत व्हावं असं काहीसं
मतथं घडलं.
“च्च्....च्च्...च्च्...च्च्... छ्या.. एका मह**कडू न िार खाल्लास..” हातातलं
मपस्तूल सिोरच्याला ददसेल असं दाखवत दरवाजयावरची व्यक्ती म्हणाली.
“िार तीलाऽऽ.. गोळी िारऽऽ.. तु बोलशील ते िी करीन.. पण आता मतला
िारऽऽ.. िला डोळ्यासिोर ती मजवंत नकोयऽऽ..” चंदू अडखळत त्याला मवनवणी
करत आपली शुद्ध हरपत होता.
“अरे िग कश्याला पुढेपुढे करत शहाणपणा के लास.. िला ना
सुरूवातीपासूनच असल्या िारिोडीसारख्या फाल्तू गोष्टीत अमजबात इं ट्रेस नाही.
आपला महसाब एक रट्रगर दाबला आमण खेळ खल्लास्... िी मतला िारणारच होतो..

तु उगाचच महरो बनायला गेलास्...” दरवाजयावरील व्यक्ती आपल्या कु ल ॲन्ड काल्ि्
आमवभाटवात म्हणाली.
िेहजबीन आमण दरवाजयावरची व्यक्ती यांिध्ये रूिच्या एका टोकापासून
ते दुसर्या टोकापयांतच अंतर होतं. मशवाय दोघांच्यािध्ये बेडचीही अडचण होती.
अश्यावेळी खरं तर मतनं त्याच्यावर िेप घ्यायलाही किी के लं नसतं. पण
त्याच्याकडच्या मपस्तूलािुळं तो सरस होता. आमण ती त्याच्या जवळ पोहचेपयांत
त्याने मपस्तूल चालवली सुद्धा असती.
“अरे .. पर साहब िेरेको िारके आपको क्या मिलेगा ना.. िैंने क्या मबगाडा
आपका..?” िेहजबीन त्याला सिजावण्याच्या सुरात म्हणाली.
“सुकून... सुकून मिलेगा िुिे.. िैं जानता हुं कोई तो है जो िरे िुदे जगाने
की कोमशश िें लगा है.. और तुि उसका साथ दे रही हो.. आज तुि लोग इस तक
पहुंच गये हो.. कल को इसके साथीयों तक भी जा सकते हो.. और यही िैं नहीं
चाहता.. जो कु छ उस लॉज पे हुआ.. िैं वहा से जुडे हर सबूत को मिटा दुग
ं ा.. तुि
बेदफक्र होकर उपर का रास्ता देख लो.. तुम्हारे बाद (खाली बेशुद्ध अवस्थेत पडलेल्या
चंदक
ू डे पाहत) िैं इस नािदट को भी िार डालूंगा और दफर इसके सामथयों को भी..”
दरवाजयावरच्या व्यक्तीने असं बोलत बोलतच मवकट हास्यानं जल्लोष के ला.
त्यानं हातातल्या मपस्तूलाची पकड घट्ट के ली आमण िेहजबीनवर ताणून
धरलं.

“अम्ि् म्ि... ितलब्.. िौसिको तूने िारा है..?” िेहजबीनने
त्यापरीमस्थतीतही कु तुहलाने मवचारले.
“नहीं... िैंने दकसीको नहीं िारा.. और ना ही िैं ये जानता हुं के वहा हुआ
क्या था.. पर तुि अब िरनेहीवाली हो तो जानलो.. वहा जो कु छ होनेवाला था वो
िेरा ही प्लॅन था... पर अफसोस ये नाकारा और इसका िहाचू** भाय अपना काि
रठकसे नहीं कर पाये... और खािखां दकसीकी जान गई.. इनफॅ क्ट िैंने तो इन लोगों
को पहले ही बोला था की पुमलस तक बात नहीं जानी चाहीये.. खैर अब सबको िारके
िुिे उनकी गलमतयों की सजा तो देनीही पडेगी.. कल दकसीभी एक की वजह से
पुमलस िुितक नहीं पहुंचनी चाहीये..” त्याचा बोलण्यातला टोन अजूनही किालीचा
थंड होता.
“िुिे ित िारों.. िैं दकसीको कु छ नहीं बताऊंगी..” िेहजबीन मवनंती करू
लागली.
“अरे यार.. िुिे कोई खुशी नहीं हो रही तुम्हें िारने िें.. पर क्या करें , (ददघट
श्वास घेत) िरना तो तुम्हें पडेगा..” त्यानं स्पष्ट के लं आमण मपस्तूल चालवायला तो
सज्ज िाला.
रट्रगरवरची त्याची बोटं हालचाल करणारच होती की कसलातरी जबरदस्त
आघात त्याच्या हातावर िाला. त्या आघातानं तो थोडा तोल जाऊन काहीसा
धडपडला आमण त्या गडबडीत त्याचं मपस्तूल खाली जमिनीवर पडलं. थोडीशी

िटापट िाली आमण तेवढ्या वेळातही त्याचं लक्ष िागून कु णी हल्ला के लाय ते न
पाहता, खाली जमिनीवर पडलेल्या मपस्तूलाकडेच त्याचे हात सरसावले.
ते मपस्तूल अगदी त्याच्या हातात येणारच होते की िागून कु णाच्यातरी
लाथेने ते अजून पुढे फे कले गेले. िेहजबीनने पाहीले.. साक्षात िृत्यू मतला नुकताच
स्पशट करून गेला होता. पण आता ती सेफ होती. मजची वाट ती इतक्या वेळापासून
पाहत होती त्या िनूने रूििध्ये प्रवेश करत मतथली सुत्रं आपल्या हातात घेतली होती.
िनूच्या त्या हरकतीने मचडू न त्या व्यक्तीने मतचे पाय धरून खेचण्याचा
प्रयत्न के ला. पण िनूच्या चपळाईिुळे तो प्रयत्नही साफ फोल ठरला. ती व्यक्ती
सावरून उठे पयांत िनू त्याच्या पालथ्या अंगावर बसली होती. वरून दोन-चार ठोसे
पडताच त्याचा प्रमतसाद थंड पडू लागला. िनूने शक्य मततका मतला चोप देऊन
त्याला निवले. भलेही ती स्त्री असली तरी मतने चातुयाटने ताकदीशी मिलाप करत
त्याला गार के ले होते. युद्ध फक्त ताकदीने नजंकले जात नाही त्यात बर्यापैकी चतुराई,
जलद मनणटय, आमण काहीवेळा कु टमनतीचा वापर करावाच लागतो.
“िग िहाशय.. खेळून दिला असाल तर सांगण्याचं कष्ट कराल का की हे
सगळं कश्यासाठी..? नाही.. म्हणजे िघाशी बाहेरून थोडंफार ऐकलंच आहे पण िला
पूणट िाहीती हवीयं.. हे सवट का के लंस.. िौसिला िारण्यात तुिाच हात असणार..,
हो ना..?” िनूने आवाजात जरब दाखवत मवचारले.

“फॉर गॉड सेक्.. बंद करा हे िौसि पुराण.. िी कु णाला सांमगतलं नव्हतं
िौसिला िारायला.. मतचा खुन का िालाय िला नाही िाहीत..” चवताळलेली ती
व्यक्ती िनूच्या तावडीतून सुटण्यासाठी महसके देत होती. पण िनूनेही त्याला आपल्या
मवळख्यात घट्ट पकडू न ठे वले होते.
“िग

िंदारला

कोल्हापूरहुन

इथे

का

आणलंस..?”

िनूने त्याला अजूनच दाबत मवचारलं.
पण मतच्या त्या प्रश्नाने त्याचं महसके देणे थांबलं. नुकतच एखादं वादळ
येऊन जावं आमण अचानक एकाएकी आसपासचं वातावरण स्तब्ध होऊन जावं. तसंच
सन्नाटा पसरल्यासारखी शांतता त्या रूििध्ये पसरली. आपण काही मवमक्षप्त तर नाही
ना मवचारलं असं काहीसं िनूच्याही िनात एकवेळ आलं. छेऽऽ.. मतनं तर सरळ
िुद्द्द्याला हात घातला होता.
खाली पडलेली व्यक्ती काहीच प्रमतसाद देत नव्हती.
ते पाहता िेहजबीनने उठू न पुढे गेलेली मपस्तूल उचलली आमण िनूकडे देत
म्हणाली,
“ये साला ऐसे नहीं बोलेगाऽऽ.. पक्का दक्रमिनल है ये...”
मतच्या बोलण्यातला रोख िनूने ओळखला. जयाअथी हा मबनधास्त मपस्तूल
घेऊन दफरतोय त्याअथी नक्कीच हा कु णी छोटािोठा गुन्हेगार नसणार, आमण तसं

असेल तर याच्याशी शक्य मततक्या लवकरात लवकर रठल करून िाहीती काढणं
आवश्यक होतं.
िनूने मपस्तूलाचा मनशाना त्याच्यावर लावत त्याच्यापासून चार हात िागे
जाणं पसंद के लं. आमण धिकावत त्याला बोलतं होण्यास प्रवृत्त के लं.
िनू िागं जाताच थोडंसं धडपडत तो उठला. मतच्याकडू न वळू न त्यानं
अवकाश घेतला आमण बोलू लागला..
“िी मवक्रिऽऽ...”
त्यानं स्वतःचं नाव सांगताच िनूचं लक्ष त्याच्या िानेवरच्या दाट बोल्ड
आमण वळणादार इं ग्रजी अक्षरातल्या ‘V’ कडे गेल.ं त्यानं िध्येच कु ठल्याही बेसावध
क्षणाचा फायदा घेऊ नये म्हणून िनू त्याच्यावर मपस्तूल रोखूनच होती. पण तो िात्र
त्याच्या िूळ अॅटीयूडप्रिाणेच काल्ि िाल्यासारखा बोलत होता.
मवक्रि पूवी एका एन जी ओ सोबत काि करायचा. गावाखेड्यातल्या
स्त्रीयांना त्यांच्या सिस्या आमण हक्क यांमवषयी लागणारी िदत त्या एन जी ओ िाफट त
मिळायची. मवक्रि िुळात पैश्येवाल्या फॅ मिली बॅकग्राऊंडिधून आलेला होता. आमण
त्याच्या म्हणण्यानुसार ते काि तो फक्त सािामजक जामणवेतून करत होता.
चार वषाांपूवी जेव्हा कोल्हापूरजवळच्या गावी तो गेला होता. मतथंच िंदार
आमण त्याची भेटही िाली होती. सुरूवातीला िालेल्या िैत्रीचे एके ददवशी अचानक

दुश्िनीिध्ये पयाटवसन िाले. नेिके काय घडले होते, ते फक्त मवक्रि आमण
िंदारिध्येच होते.
पण काही ददवसांतच िंदारने मवक्रिला गावातील स्रीयांच्या मनयिभंगच्या
आरोपाखाली गावकर्यांकडू न जबर चोप ददला होता. अक्षरशः िरता िरता मवक्रि
त्या जीवघेण्या प्रसंगातून वाचला होता. एक-दोन ददवस शहरातील वतटिानपत्रात
मवक्रिची बरीच बदनािीदेखील िाली होती.
“िािं काि त्या गावातल्या स्त्रीयांशी मनगडीत होतं. िग साहमजकच िला
त्यांच्यासोबत राहावं लागायचं. पण िी कु णा स्रीकडे वाकड्या नजरे नं पाहीलं नव्हतं.
िंदारने िला उगाचच नसत्या प्रकरणात गोवलं आमण िािी नको मततकी बदनािी
िाली.. हे सगळं िी कसं सहन के लं िािं िलाच िाहीत.. पण िनात फक्त आमण फक्त
एकच मवचार होता.. िंदारच्या बदनािीचा.. आमण चार वषाांनंतर आता िी हा प्लॅन
बनवून त्याला पुरता अडकवलाच आहे. तो फक्त पोलीसांच्या हातात येणं बाकी आहे
आता...” मवक्रिच्या डोळ्यात िंदारमवषयीचा राग िळकत होता.
“हा.. पण असं काय िालं होतं तुिच्यात की.. तुम्ही एकिेकांशी वैर
पत्करलंत..” िनूने ते कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न के ला.
पण बाहेरून येणार्या चाहुलीने त्यांचा मवषय बहुधा मतथंच अधटवट
राहणार होता.

बाहेर कु णाच्यातरी धडाधड पळण्याचा आवाज येत होता. एक-दोन लांबून
येकू येणारे आवाज..
“पुलीसऽऽ...”
“पुलीसऽऽ...”
“रे ड पड गयी हैऽऽऽ....”
“खूनऽऽऽ...”
“खून हुआ हैऽऽऽ....”
लॉजच्या नचंचोळ्या आमण काहीश्या बंदीस्त कॉरीडॉरिधून त्या आवाजांचे
प्रमतध्वनी घुित होते.
आमण आत रूििध्ये एका कोपर्यात िेहजबीन.. बेडच्या अलीकडल्या
बाजूला मवक्रि.. त्याच्यावर अजूनही मपस्तूल रोखून उभी असलेली िनू.. आमण
बेडच्या पलीकडल्या टोकाला नुकताच शुद्धीवर येऊ पाहत असलेला चंद.ू .. बाहेर काय
सुरू आहे हे कळायला थोडा अवकाश तर लागणारच होता. पण मतवढ्या वेळात
पोमलस मतथं पोहोचले तर रूििधलं वातावरण बघून यांना पकडणारच हे मनमश्चत
होतं.

पण िुळात पोमलस मतथं आलेच कसे..? हा प्रश्न होता. कारण एरवी त्या
बार आमण लॉजकडे पोमलस िुद्दाि कानाडोळा करत असत. म्हणजेच आज कु णीतरी
खास टीप ददल्याची शक्यता ददसत होती. मवक्रिने ते ओळखले. पण िनूच्या हातात
त्याच्यावर रोखलेले मपस्तूल असल्याकारणाने तो िटपट हालचाल करू शकत
नव्हता. जे काही करायचे ते िनूला मवश्वासात घेऊनच करावे लागणार होते.
आमण त्याने त्याअनुषग
ं ाने आपले फासे टाकण्याचे ठरवले...

डॉमिनंट भाग आठ

चंदच
ू ा फोन काही के ल्या लागत नव्हता. वैतागलेल्या मडग्रीने टेबलवर
ठे वलेला दारूचा भरलेला ग्लास तोंडाला लावत गटागट ररकािा के ला. थोडासा
गळ्याला शेक बसल्यावर डोकं शांत ठे वत त्याने भायला फोन लावला. त्याला
आवश्यक ती सवट िाहीती सांमगतली. नसीरच्या खुनाबद्दल ऐकू न भाय बहुधा
चवताळला असावा, कारण पलीकडू न मडग्रीला मशव्या पडत होत्या.
“तुि लोगों को बोला था िैंने, यहा से दूर मनकल जाओ.. लगता है तुि चारों
को पर मनकल आये है...” भायचा पलीकडला आवाज िदनलाही ऐकायला आला.
“नहीं भाय.., पर हिने सोचा.. कु छ पता लगा लेंगे उस हरािी का.. तो
आपके सर से भी टेन्शन कि हो जायेगा..” मडग्री आपधी बाजू सावरत बोलत होता.
“भग्.. भो**के ... खुदा के वास्ते अब अपना िगज दौडाना बंद कर.. और
जैसा कहता हुं वैसा कर.. िंदार का बंदोबस्त िैं कर लुंगा.. तुि दोनों वहा से मनकल
के िेरे घर जाओ..” भायने मशव्या घातल्या पण आपल्या िाणसांची काळजी त्याला
होतीच.

“भाय, और भी कु छ कहना है....” मडग्रीच्या िुखातुन नकळतच मनघालं
आमण पटकन आपण के लेल्या चुकीचा त्याला पश्चात्ताप िाला. त्याला भाईशी
िदनबाबतच बोलायचे होते. पण िदन तर बाजूलाच उभा होता. सांगणार तरी कसं..
आपोआप त्याचे डोळे गच्चकन मिटले गेले आमण जीभ चावली गेली. त्याच्या िनात
चाललेल्या कालवाकालवीत तो पुरता गुंतला होता.
“बक् .. और क्या दकया है..” भायने पलीकडू न मवचारले.
“नहीं भाय, चंद ू नहीं मिल रहा...” मडग्रीने मवषय सफाईने दफरवत भायला
सांमगतले.
“उसकी दफक्र ित कर.. िैं देख लुंगा..” भायच्या इतक्या खात्रीपूवटक
शब्दांनी मडग्रीला थोडं आश्चयटच वाटलं. पण भायने सांमगतलेय म्हटल्यावर तो थोडा
आश्वस्त िाला.
भायने मडग्रीला पुढच्या सवट सुचना देत फोन ठे वला. त्याच्याशी बोलल्यावर
मडग्रीिध्ये किालीचा आत्िमवश्वास आला. उलट एखादं लहान िुल गेि नजंकत
असताना जसं खुश होतं अगदी तसाच आनंद त्याच्या चेहर्यावर पसरला होता.
त्याच्या चेहर्यावरून भायने काहीतरी िहत्त्वाचं असं त्याला सांमगतलं होतं.

**********************************

आरीफदेखील त्यांच्यािागोिाग वॉशरूििधून बाहेर पडला होता. पण
थोडासा घुटिळत त्याने िंदारला फोन लावत लॉजच्या ददशेने कु च के ले. पलीकडू न
ररं ग वाजत होती पण िंदार फोन उचलत नव्हता. खुन िदनने के ल्याची जवळपास
खात्री आरीफला िाली होती. म्हणून िंदार पुन्हा खुनाच्या आरोपाखाली फसण्याची
शक्यता होती.
िनूला फोन करून इथली परीमस्थती सांगावी तर ती मबचारी आपला जीव
धोक्यात टाकण्यासाठी इथे येईल, असा मवचार करून आरीफने मतला काही सांगायचे
टाळले. िंदारला कसंही करून शोधणे हाच एकिात्र उपाय होता ही सवट कोंडी
सोडवण्यासाठी..
त्याला शोधून परत िदन आमण मडग्रीवर वॉच ठे वणे देमखल मनकराचे होते.
साला.. िेरी लाईफिें सब ििेले एकसाथही आ जाते है.. पर इन सबिेंसे रास्ता तो
बनाना ही पडेगा.. पर कै से....?
काय करू काय नको या मववंचनेत आरीफने मनश्चय के ला आमण लॉजिधले
एके क करत ओळीने सगळ्या खोल्यांचे दरवाजे ठोठावू लागला. कु णीतरी वॉशरूिकडे
जाऊन पोमलसांना फोन करायच्या आधीच आपण थोडी अफरातफरी मनिाटण के ली
तर िंदारला वाचण्यास थोडा वेळ तरी भेटेल या आशेने आरीफने हे पाऊल उचलले
होते.

**********************************

मतकडे एकाएकी बाहेर सुरू िालेल्या भगदौडीिुळे रूििधल्या
प्रत्येकासिोर येणार्या परीमस्थतीत तग धरून राहण्याचे अथवा मतथून सुखरूप बाहेर
पडण्याचे आव्हान मनिाटण िाले होते. सवटप्रथि तर बाहेर काय घडलंय याचा आढावा
घेणं गरजेचं होतं.
“पोलीस सहजासहजी इथं येणार नाहीत... नक्कीच काहीतरी िोठा िॅटर
असेल.. अश्या परीस्थीतीत आपलं असं इकडे थांबणं रठक रहाणार नाही..” मवक्रि
िनूला सिजावत म्हणाला.
“ते िलाही िाहीत आहे.. बाहेर काय िाले असेल ते पहीले कळू दे.. तोपयांत
जागचा हलू नकोसऽऽ.. नाहीतर आहेस मतथंच शेवटचा श्वास घेशील.. िंदार आमण
तुझ्यात नेिके काय िाले होते त्याचीही िला समवस्तर िाहीती दे.. “ िनू मपस्तूल
त्याच्यावरून न हटवता दरडावत म्हणाली.
“सगळे च जर एकाच नावेत स्वार आहेत आमण नाव बुडणारच असेल तर
एकिेकांशी वैर धरण्यात काय फायदा.. तुताटस आपली दुश्िनी मवसरून पुन्हा कधी
आपापसात सािना करूच.. आता इथून सटकणं के व्हाही चांगलंच..” मवक्रि अजूनही
सिजावणीच्या सुरात बोलत होता.

“वेट... तुला एकदा सांगून कळाले नाही का..? िनू त्रासत उद्गारली. आमण
मतने िेहजबीनकडे पाहत इशार्यानेच मतला बाहेर जाऊन पाहण्यास सांमगतले.
िेहजबीन बाहेर जाण्यास उठली आमण एकदोन पाऊल पुढे आली पण
दरवाजयाकडे पाहत तशीच थबकली. िनूला मतच्या नजरे त भीती ददसली म्हणून मतने
त्या ददशेला पाहायला िान वळवली. पण हाय् रे ... िनूला काही सिजण्याच्या आतच
मतच्या हातातलं मपस्तूल सिोरच्या दणकट बाहूंनी महसकावलं. मतचा पुढे आलेला
हात खेचून मपळवटत त्या नराधिानं मतला आपल्या बकोटीला धरलं.
अंगातल्या काळ्या रं गाच्या पठाणीत इरफान भायचं भारदस्त शरीर
एखाद्या परफे क्ट मवलेनला साजेसं असंच होतं. त्याच्या हातातला तो जाडजूड कडा
िनूच्या गालावर रूतत होता. आमण एव्हाना तर त्या कड्याने मतच्या गालावर
लालसर रे घेचं आपलं अमस्तत्व उिटवलंही होतं.
त्याच्या तावडीतून सुटके चा िनू प्रयत्न करत होती. ह्याच्या.. तर.. साला
कु ठू न कडिडला िध्येच येऊन काय िाहीत.. त्याला हाताच्या कोपरानं
िारण्याचादेखील मतनं प्रयत्न करून पाहीला.. पण छे.. सपशेल फे ल.. त्याच्यावर
काही असरच होत नव्हता. िनू हताशतेने मवक्रिकडे पाहू लागली.
मवक्रि िात्र जणू आतापयांत काही िालंच नाही अश्या आमवभाटवात आपला
ब्लेिर् हलकासा िाडत पुन्हा त्याच्या ररलॅक्स िूड आला. हम्ि्.. िात्र यावेळी
त्याच्या चेहर्यावर छद्मी हास्याची िलक होती.

“च्..च्..च्च.. मबच्चारी... तुला काय वाटलं, इतकं सहजसोपं असेल िला
पकडणं आमण िारणं.. अगं इतका वेळ तर िी तुझ्याशी खेळत होतो बस्स्... हाहा..
दि आहे बाकी तुझ्यात... पण उतावीळ खुप आहेस तू.. तुला काय वाटलं
िस्क्यासारखं सगळं सुरळीत आहे का.. हाऽऽहाऽहाऽऽ.. पण घाबरू नकोस िी कु णी
सायको खुनी वगैरे नाही.. तुला िाझ्यापासून काही धोका नाही..” मवक्रि शांतपणे
नभंतीला रे लून उभा राहत म्हणाला.
“जर एवढा शहाणा आहेस तर िग िघापासूनचे नाटक कश्यासाठी...” िनूने
आश्चयट व्यक्त करत त्याला मवचारले.
“थोडीशी िाहीती काढू न घ्यायची होती.. बस्स्.. बाकी कु ठला वाईट इरादा
नव्हता.. चंदल
ू ा जाळ्यात ओढू न इथे कोण येणार आहे तेच पाहायचे होते िला.. िी
िंदारची अपेक्षा करत होतो, पण इथे तर तु आहेस..आता तुच िला सांग.. की तु
िंदारला सािील आहेस की आणखीन काही..” मवक्रिने धीम्या आमण सुस्तावलेल्या
आवाजात म्हणाला.
िनू त्याच्या प्रश्नावर थोडा मवचार करू लागली. िेहजबीनने परीमस्थती
ओळखलो आमण ती मतकडू न हालचाल करण्यास पुढे आली. पण चंदू मतला आडवा
गेला. त्याच्या एका फाईटिध्येच ती बेडवर जाऊन पडली. यावेळी चंदन
ू े जीव खावून
िेहजबीनच्या चेहर्यावर िुक्का ददला होता. म्हणूनच त्या वेदनेनं ती तशीच पडू न
राहीली.

“तुि मनकलो यहा से.. हि लोग इनको संभाल लेंगे.. िदन का फोन आया
था.. बार िें नसीर का खुन हो गया है.. और पुमलस को उस बात की खबर भी पड
गई है. हिें इस चक्कर िें फसने से पहले यहा से मनकलना होगा..” भायने मवक्रिला
घाई करत मनघण्यासाठी सांमगतले.
भलेही त्यांच्यात अगोदर वाद िाले असले तरीही मवक्रि हा इरफान
भायचा क्लाईंट होता आमण म्हणूनच त्याला या प्रकरणात सेफ ठे वणं भायचं कतटव्य
होतं. इरफान भाई आपल्या धंद्यात पक्का होता. मवक्रि आमण भाय दोघेही मतथं
एकत्रच आले होते. फक्त कोणताही धोका उत्पन्न िाला की िदत म्हणून भाय िागे
थांबला होता. आमण आता ऐनवेळेस रूििध्ये येऊन त्याने मवक्रिचं पारडं जड के लं
होतं.
“व्हाॅॅट्ऽऽ.. क्या कहा...? नसीर का खुन...? ितलब िंदार यही पर है..
उसे ढु ंढो..” मवक्रि तावातावाने ओरडला.
“उसकी जरूरत नहीं मवक्रिसेठ.. अपना काि पुरा हो गया है.. िंदार अब
बुरा फस गया है.. आज पुमलस उसको पकड ही लेगी..” भाय मवक्रिला सिजावत
म्हणाला.
नाहीतरी मवक्रिचा िोटो िंदारला िारण्याचा नव्हताच. त्याला फक्त
िंदारची बदनािी आमण अटक हवी होती. आमण इरफान भायशी त्याने तश्शीच मडल
के ली होती.

“पण त्याला एवढी िोठी मशक्षा कश्यासाठी.. असलं कसलं वैर आहे
तुिच्यात..” आतापयांत गप्प असलेल्या िनूने न राहवून मवचारलं. मतच्या िनात
िंदारबद्दल आपुलकी होती. आमण त्यािुळेच आता मवक्रिबद्दल चीडही वाटत होती.
“व्हॉट् डू यू िीन् बाय् कश्यासाठीऽऽ...” मवक्रिने खोचकपणे मतला उलट
मवचारले.
मवक्रिने िौसिचा खुनी िंदारच असल्याचे मतला पटवून देण्याचा प्रयत्न
के ला. मशवाय त्याने नसीरच्याही खुनाचा दाखला ददला. जर आपण सगळे या
रूििध्ये आहोत तर बाहेर नसीरचा खुन िंदारमशवाय करणार कोण.. असेही मवक्रिने
िनूला मवचारले.
“अरे .. पण असं नाही होऊ शकत का, की नसीरला कु णी भलत्याच िॅटरिुळे
िारलेय...” िनू िंदारची वकीली करत बोलत होती.
“काय प्रेिात पडलीस की काय त्याच्या.. (िनूकडे गांमभयाटने पाहत) हे.. वेट
हा.. तुिा काय संबंध िंदारशी.. आमण कश्याचा एवढा पुळका.. िंदार काय चीज
आहे ते िी चांगलंच जाणतो.. िला शंभर टक्के खात्री आहे की दोन्ही खुन त्यानेच के ले
आहेत...” िनूला सिजावताना आता मवक्रि त्रासला होता.
िनू िात्र अजूनही संभ्रिावस्थेतच होती.

“नहीं, िैं नहीं िानती के िंदार खुनी हो सकता है..” िनूच्या आवाजात
खात्रीही वाटत नव्हती.
“तेरे िानने से सच बदलेगा नहीं लडकी..” इरफान भाई िनूच्या कानात
पुटपुटला. त्याची मतच्यावरची पकड अजूनही िजबूत होती. मतला तसंच पकडू न
ठे वत त्याने पुढे बोलायला सुरूवात के ली.
“िौसि के खुन के बाद िेरे आदिी वहा से पुमलस के साथ थाने गये.. उसके
पहले पुमलसने िंदारके रूिकी तलाशी भी ली थी.. भले ही उन्हे कु छ छोटे-िोटे सबूत
मिले हो, पर एक चीज उन्हें वहा नहीं मिली थी, न वो चीज िेरे आदमियों को मिली..”
िनू लक्षपूवटक त्याचं बोलणं ऐकत होती. इरफान भाईचं बोलणं अजून संपलं
नव्हतं.
“वो चीज थी पचास हजार रूपये..! जो हिने िौसि को एक ददन की
एक्टींग के मलये ददये थे.. वो पैसे वहा दकमसको नहीं मिले थे..” भाईने आवाजातला
जोर वाढवत सांमगतले.
“ह्ह्.. तेरेही आदमियोंने छु पाये होंगे.. या क्या पता तुि लोगों ने िौसि को
उसके पैसे ददये ही नहीं हो..” िनू तुसड्यासारखं बोलून गेली.
पण मतचं बोलणं इरफान भायच्या मजव्हारी लागलं. हातातलं मपस्तूल
मतच्या कानाजवळ दाबत तो जवळजवळ ओरडलाच.

“चूप कर.. तेरी बकबक यहीं बंद कर दुग
ं ा.. इरफान भाई भले बेईिानी का
धंदा करता हो.. पर अपने प्यादों का खयाल इिान से रखता है.. िेरे आदिी वहा से
खाली हाथ पुमलस थाने गये थे.. जब के मडग्री ने िौसि को शाि को ही पैसे ददये थे..”
त्याच्या आवाजातला रोष िनूला एकदा त्याच्या बोलण्यावर मवश्वास
ठे वण्यास भाग पाडत होता. कदामचत तो खरे बोलत असावा. पण इथे कु णावर
मवश्वास ठे वायचा या मववंचनेत ती ही होती.
“भाय.. वहा से भागने िें िंदार अके ला काियाब हो गया था.. और इतनी
जल्दबाजी िें भी, मखडकी से कु दने से पहले उसने अपना बॅग उठाया था..” चंदन
ू े
आठवल्यासारखे सवट सांमगतले.
मवक्रि त्यांचे बोलणे ऐकत आपल्या िनात एकएक संदभट जोडत होता.
सरतेशेवटी त्याने तोंड उघडले. िनूकडे पाहत तो म्हणाला,
“िंदार और तेरे बीच क्या है, िुिे नहीं पता.. तु उसे कहा मिली..? क्यू..?
तेरा तू जाने.. हि लोग यहा से मनकल रहें है.. बचना है तो तू भी हिारे साथ आ
सकती है.. और एक बात सिि ले, िंदार पर इतनी जल्दी भरोसा ित कर..”
मवक्रिला िनूला बोलतं करायचं होतं. ती िंदारला कसे ओळखतेय वगैरे
मडटेल्स् त्याला हव्या होत्या. पण इतक्यात मतच्यावर त्यासाठी दबाव आणणे घाईचे
ठरले असते. म्हणूनच थोडं दिानं घेणं अत्यावश्यक होतं. त्यात मवक्रि म्हणजे एखाद्या
सायलेंट दकलर प्रकारचा िाणूस होता. कोणत्याही गोष्टीला मडपली अॅनलॅमसस

के ल्यामशवाय तो आपले काि करायचा नाही. िनू आज नाही तर उद्या सगळं काही
सांगेल याची खात्री त्याला होती. फक्त मतला अनुकूल तशी परीमस्थती मनिाटण करणं
आवश्यक होतं.
िनू थोडा मवचार करून म्हणाली,
“जर िंदार इथेच आहे तर त्याच्याकडू न खरं खोटं जाणून घेण्याचा आज
िाझ्याकडे चान्स् आहे, िी बारजवळ जाऊन एकदा पाहून येईन.. तुम्ही लोक जाऊ
शकता..”
“और इसका क्या करने का..” मवक्रिने चंदक
ू डे बोट दाखवत भायला
मवचारले.
“मवक्रिसेठ, वो िेरा आदिी है.. िर जायेगा पर जबान नहीं खोलेगा.. पर
ये लडकी को हि ऐसे छोड नहीं सकते.. अगर ये िंदार के साथ होगी तो आगे अपनी
िुमश्कले बढा सकती है..” भायने मवक्रिला चंदब
ू ाबत आश्वस्त के ले पण िनूबद्दल शंका
व्यक्त के ली.
“छोड दो उसे.. वो िौसिके खुन का बदला लेना चाहती है.. और खुन
िंदारने दकया है तो िुिे इससे कोई खतरा नहीं.. तो फायनली वो िेरी औरतऽऽ..
अह्हह.. अह्हह.. (िुद्दािच खोकत) ितलब इनडायरे क्टली वो भी िेरा साथ ही दे रही
है..” िनूकडे मस्ितहास्य करत मवक्रि म्हणाला.

िनूने त्याला फारसं भाव ददल्यासरखं न दाखवता भायच्या मवळख्यातून
सुटण्याचा प्रयत्न के ला. मवक्रिने भायला खुणावले तसे भायने मतला सोडले. िनूने
बेडवर पडलेल्या िेहजबीनजवळ जात मतला सावरायला िदत के ली. आमण एक
जळजळीत कटाक्ष मतने चंदव
ू र टाकला. मवक्रि मतच्या त्या कामतल नजरे वर हसला
आमण मखश्यातून एक काडट काढू न त्याने िनूजवळ बेडवर फे कले.
“कु छ जरूरत हो, तो याद कर लेना..” मवक्रि एवढे बोलून मतथून मनघाला.
इरफान भाई आमण चंदह
ू ी त्याच्या िागोिाग गेल.े
ते गेल्यावर िनू मतथून लगोलग मनघण्याची तयारी करू लागली. बारिध्ये
शक्य मततक्या लौकर पोहोचणे आवश्यक होते. िंदार जर खरे च खुनी असेल तर तो
पळू न जायच्या आधी त्याला गाठायला हवं. आमण जर तो खुनी नसेल तर मबच्चारा
उगाचच पुन्हा नाही मतथे फसून जाईल. िनूला दोन्ही बाजूंनी मवचार करावा लागत
होता. कारण िंदार आमण मवक्रि दोघांनीही मतच्या डोळ्यांत डोळे घालून आपापले
सत्य सांमगतले होते. आमण दोघांच्याही बोलण्यात खरे पणा वाटत होता. पण िुख्य
बाब ही होती की दोघांचे सत्य एकिेकांच्या मवरोधात होते. म्हणूनच नेिके कोण खरे
बोलतेय याचा पडताळा करणे आवश्यक होते.
“िनू िुिे लगता है.. मवक्रि सच कह रहा है.. वो हिें यहा िार भी सकता
था पर उसने ऐसा नहीं दकया..” िेहजबीनने तकट लावत म्हटले.

“तुि अगर िंदार की बात सुन लेती तो उसके बारें िें भी यही कहती..
िंदारभी िुिे और आरीफ को िार सकता था.. इतना तो िैं जानती हुं के वो दोनों
एकजैसी सोच रखते है.. उनके बीच कु छ तो बडा कांड हुआ है..” िनू अजूनही गहन
मवचार करत बोलत होती.
अचानक आरीफबद्दल आठवून मतने त्याला फोन के ला. त्याच्याकडू न मतने
नसीरच्या खुनामवषयी सगळी िाहीती काढली. आरीफच्या म्हणण्याप्रिाणे नसीरचा
खुन िदनने के ला असल्याची दाट शक्यता होती. कारण बाथरूििध्ये िदनच पहीला
ददसला होता. त्याच्यािागून मडग्री गेला होता. त्यांचं मतथं िालेलं संभाषण आरीफने
तपशीलवार िनूला सांमगतले. मशवाय पोमलस आल्याची अफवा आपणच
उडवल्याचंही त्याने िनूला सांमगतले.
“हुश्श्... म्हणजे पोमलस आले ही अफवा होती तर..” िनूने आरीफला
मवचारले.
“हा.. मबलकू ल..पर तुि यहा कै से..?” पलीकडू न आरीफने काळजीपूवटक
मवचारले.
“िुिे यहा आना पडा.. पर अच्छा ही हुआ.. नसीरका खुन हुआ वहा िंदार
के कोई मनशान या दफर वॉशरूि िें कोई हरकत हुयी थी क्या..? तुि तीनों के अलावा
और कोई वहा पर था या नहीं ये देखा था क्या..?” िनूने ऊत्सकतेने मवचारले.

“मशट् िुिसे बहुत बडी गलती हो गई है... उस खुन के चक्कर िें िैं तो मबल्कू ल
हक्काबक्का रह गया.. िैंने बाकी चीजों पर ध्यान भी नहीं ददया..” आरीफ पश्चात्ताप
व्यक्त करत म्हणाला.
“अब वापस वहा ित जाना.. बाहर से ही कु छ पता चले तो देख लेना..
आरीफभाय, और भी बहुतसी बातें पता चली है.. सब मिलकर बताऊंगी.. दफलहाल
बस आपको िंदारसे मिलकर उसके पास कु छ पैसे वगैरह है या नहीं ये पता लगाना
है..” िनूने आरीफला िौसिच्या पन्नास हजार रूपयांबाबतची िाहीती ददली.
िनूने िंदारपासून हुशारीने वागण्यास सांमगतले. त्याला
डाऊट येईल असे काहीच आपल्याला करायचे नाही,
मशवाय िनािध्ये त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर डाऊट
ठे वन
ू च

तपास

करायचा

यासंबध
ं ीच्या

सुचनांची

देवाणघेवाण करत आमण बार िध्ये आपण येत असल्याची
खबर देत िनूने फोन ठे वला. तसेच मतने िेहजबीनचे आभार
िानत मतला जबाबदारीतून िुक्त करत खाली जाण्यास
सांमगतले.

डॉमिनंट भाग नऊ

भाईने आपण बारिध्येच असून चंदह
ू ी सोबत असल्याची िाहीती मडग्रीला
कॉलवर अगोदरच ददली होती. मशवाय मतथून मनघून ताबडतोब आपल्या घरी
बोलावले होते.
इरफान भाईशी बोलून िाल्यावर मडग्रीने िदनला भायच्या घरी मनघण्यास
सांमगतले. पण िदनने मडग्रीला जरूरी कािासाठी त्याला बाहेर जायचे असल्याचे
सांगत मतथून भायच्या घरी डायरे क्ट येऊन भेटण्याचे नक्की के ले. िदन मडग्रीला सांगून
तेथून मनघून गेला. मडग्रीच्या िनात िदनबाबत काहीसा गोंधळ असल्याने आमण आता
भायही मतथून मनघणार असल्याकारणाने नसीरच्या खुनाची खबर पोमलसांना
देण्याचा मवचार आला. आमण त्याने फारसा मवचार न करता तसे लगेचच के ले. तसेही
पोमलस मतथं पोहोचेपयांत तो आमण इरफान भाय मशवाय चंदू मतथून मनघाले असते.
इकडे िनूचा कॉल कट के ल्यानंतर आरीफ घाईतच पुन्हा बारच्या
वॉशरूिच्या ददशेला जायला मनघाला. भलेही नुकतेच िनूने त्याला मतथे जाण्यास
िनाई के ली होती. तरीही त्याला लवकरात लवकर मतकडे जाऊन काही ना काही
सुगावा लागतोय का.. ते पाहायचे होते. मशवाय िंदार खुनी असेल यावर त्याचा

अद्यापही मवश्वास बसत नव्हता, ककं बहुना त्याला ते पचवणं ही जड जात होते.
म्हणुनच या बाबीचा पडताळा लावण्यासाठी तो पुन्हा मतकडे जात होता.
बारिधील वॉशरूिच्या दरवाजयाबाहेर पोहोचताच आरीफला आत
कु णाच्यातरी उपमस्थतीची चाहुल लागली. वॉश बेमसनच्या नळातून मनघणार्या
पाण्याचा आवाज मतथल्या शांततेवर िात करू पाहत होता. आरीफने सावध होत
दरवाजा उघडला. सिोर िंदारच आपला चेहरा धुत होता. त्याने िागे वळू न पाहीले.
आरीफला पाहताच थोड रीलॅक्स होत त्याने पुन्हा आरश्यात पाहत आपले काि सुरू
ठे वले.
थोडावेळ त्यांच्यात काहीच संभाषण िाले नाही. सन्नायाच्या धुक्यात
मवरलेली ती एक-दोन मिमनटे जीवघेणी ठरावीत अश्याप्रकारची होती. तेवढ्या
कालावधीत आरीफने मतथलं शक्य मततकं सारं न्याहाळण्याचा प्रयत्न के ला. आमण
मतथल्या एकएक गोष्टींना छेदत त्याची बारीक नजर शेवटी खाली ठे वलेल्या िंदारच्या
त्या िळकट मनळ्या अिेरीकन टु रीस्टरवर पडली.
िंदारने आपली कॅ प काढू न त्या सॅकवर ठे वली होती. सॅकची िधली मिप्
अधटवट उघडलेलीच होती. पण त्या कॅ पने त्यावर आच्छादनाचे रूप घेऊन फतकल
िांडले होते.
काय करावे... एक चान्स् आहे.. ती कॅ प बाजूला करून आत काही आक्षेपाहट
आहे की नाही ते पाहायचा.. पण कसे.. िंदार काय मवचार करे ल.. तो खुनी नसलाच

पाहीजे पण आपण त्याच्यावर शंका घेतोय हे पाहून त्याला कसे वाटेल..? ककं वा जर
खरे च तो खुनी असेल तर आपल्या या हरकतीने मपसळू न उठला तर...?
आरीफ बारकाईने मवचार करत पुढे होऊ लागला. आमण एकक्षण
िागचापुढचा मवचार न करता त्याने खाली वाकत ती कॅ प उचलून आपल्या डोक्यात
घालण्याचा प्रयत्न के ला. िंदार िटकन त्याच्याकडे वळाला आमण अधटवट उघडलेल्या
त्या सॅकच्या िधल्या कप्प्यात असलेल्या नोटांवर दोघांची नजर एकसाथ जाऊन
मवसावली.
“िंदारभायऽऽऽ....?” आरीफने दीघट श्वास घेऊन िंदारकडे पाहत एकाच
शब्दात आपला प्रश्न मवचारला. त्याचे डोळे मवस्ियजनक अवस्थेत िोठाले िाले होते.
जणू कल्पनेतही त्याला िंदार दोषी असल्याचे वाटले नसावे असेच काहीसे..
िंदार गप्प होता. त्याची नजर आरीफच्या नजरे पासून हटत दुसरीकडे
जाऊन मवसावली होती.
“ये िौसि के ही पैसे है ना.. िंदारभाय..” आरीफ अजूनही त्याच्यावर नजर
रोखून होता.
“हा..” िंदारने शांतपणे उत्तर ददले.
“क्यूं.. िंदार..? यकीन नहीं होता के तूने ये सब दकया होगा..” आरीफ
मपसाटासारखा िंदारच्या कॉलरपयांत येऊन पोहोचला होता.

“एक मिमनटं ... ये सब ितलब..” िंदारने आरीफला आवरत मवचारले.
खरं तर आरीफ िंदारच्या तोडीचा नव्हताच. पण तरीही िंदार त्याला काही इजा
करण्याच्या िूड िध्ये ददसत नव्हता.
“तू कहना क्या चाहता है, आरीफ..?” िंदार त्याच्यापासून नजर चोरत
म्हणाला.
“यही के मजसका पता हि लगाने की कोमशश िें थे.. वो तू है.. हा.. िौसि
को तूनेही िारा है.. और इस बात का सबूत है.. ये पैस.े .. तू यहा पे आया था तब तेरे
पास इतने पैसे नहीं थे.. तूने पैसों के मलये िौसि को िारा...” आरीफ तोंडात येईल
ते भडाभडा बोलत होता.
आतापयांत जो आपल्या सोबत असल्याचं नाटक करत होता तोच खरा खुनी
असावा, या मवचारानेच आरीफच्या तळपायाची आग िस्तकात गेली होती. त्याच्या
कल्पनेच्या अगदी मवरूद्ध हे सवट घडत होते, आमण म्हणूनच त्याचा पारा भलताच
चढला होता.
“आरीफ, िैं िानता हुं ये िौसि के पैसे िैंने ही मलये.. पर िौसि को िैंने
नहीं िारा..” िंदार आरीफला मवश्वासात घेत सांगत होता.
“उस शाि दकसी भी गलत इरादे से िैंने िौसि को नहीं बुलाया था.. िौसि
िेरे किरे िें आई थी.. और उसके बाद िैंने उससे थोडीबहुत पुछताछ की थी.. िुिे
लगा था, के वो भी उन सब लोगों को शािील हैं.. बस् इतनी सी बात थी.. पर िौसि

के कहने के अंदाज से िैं सिि गया के वो मसफट एक िोहरा थी.. इनफॅ क्ट वो सारी
बातों से अंजान थी.. दॅट्स इट् ... इसके अलावा और कु छ नहीं था हिारे बीच..”
“दफर उसके पैसे तुम्हारे पास कै से आये िंदारऽऽ...” आरीफ पुन्हा ओरडत
मवचारू लागला.
“वो पैसे िैंने पहले से ही िौसि के बॅग िें देखे थे.. वहा से भागते वक्त िैंने
सोचा, उसका खुन होने के बाद िैं अगर उन पैसों को ले लेता तो दकसीका क्या नुकसान
होता.. वैसे भी अंजान शहर िें अगर िुिे छु पकर कु छ पता लगाना है, तो िेरे पास
पैसों का होना जरूरी था.. अब तु ही सोच जब िैंने तुिे पैसे ददये तभी तो तुने िुिे
इन लोगों की इन्फॉिेशन दी..” िंदारने सफाईदारपणे आरीफला सिजावले.
“दफर भी िंदार.. अगर खुन तुिने नहीं दकया था, तो तुि वहा से भागे क्यूं
थे.. और नसीर का खुन..? तुम्हारा इस वक्त यहा पर होना.. ये सब यही बयान कर
रहें है के कहीं न कहीं तुि शक के दायरे आ रहे हो... िुिे अब पुमलस को बीच िें लाना
ही होगा.. जो सच होगा वो बाहर आ ही जायेगा...” आरीफने बोलता बोलता आपला
फोन बाहेर काढला आमण तो पोमलसांना फोन करू लागला.
पण त्याचा फोन लागण्याअगोदरच पोमलसांच्या जीपचा सायरन ऐकू येऊ
लागला. यावेळी खरोखरच पोमलसांना कु णीतरी बोलावून घेतले होते.

पोमलसांच्या जीपचा सायरन ऐकू न काहीश्या सुखावलेल्या आरीफच्या
चेहर्यावरची खळी सेकंद-दोन सेकंदच रटकली आमण वॉशरूिच्या दरवाजयातून
वेगाने येणार्या चाकू ने त्याच्या उजव्या खांद्याचा वेध घेतला..
“या अल्ला्....” आरीफच्या िुखातून शब्द बाहेर आले.
“आरीफ् ऽऽ.. त्याला सावरण्यासाठी िंदार पुढे आला.. घाव फारसा खोलवर
नव्हता पण आरीफ मततकासा सशक्त नसल्याने घाबरूनच िूर्छटत होऊ लागला.
त्याच्या डोळ्यांसिोर त्याला वाचवण्याच्या प्रयत्नात असलेला िंदार ददसत होता.
िंदार दरवाजयापाशी धावला पण दरवाजयातली ती व्यक्ती सुसाट पळत
सुटली. िंदारजवळ पयाटय नव्हता.. त्याच्या िागून जाणे परवडणारे नव्हते. आरीफ
जखिी होता आमण त्याला वाचवणे आद्यकतटव्य होते. मशवाय पळालेल्या व्यक्तीबद्दल
आता िंदारला थोडासा अंदाज आलाच होता.. म्हणूनच िंदार पुन्हा िागे दफरला.
िंदार खरे तर मतथं नसीरच्या खुनासंबंधी काही पुरावे मिळतील या आशेने
मतथं आला असावा. पण नसीरची ती अवस्था पाहून त्यालाही बहुधा चेहर्यावर पाणी
िारण्याची गरज भासली. आमण आता त्यात भर म्हणून आरीफही जखिी होता.
िंदार पुन्हा आरीफजवळ आला. आरीफला उठवण्याच्या प्रयत्नात असलेला
िंदार त्याला उचलून बाहेर कॉरीडॉरपयांत घेऊन आला. बारच्या िुख्य बाजूकडू न
बाहेर मनघण्याचं िनाशी नक्की करत िंदार आरीफला उचलून पुढे आला. मतथून
मनघताना आपली अिेरीकन टु रीस्टर घ्यायला तो मवसरला नाही, पण हा त्या सॅकची

मिप लावणं िात्र त्याला त्या गडबडीत सुचलं नाही. मतथून खाली मजना उतरून
जाण्याअगोदर त्याने पोमलसांचा अंदाज घेण्यासाठी आरीफला खाली जमिनीवर
ठे वले आमण सिोरच्या मखडकीपाशी जाऊन तो खाली पाहू लागला. मखडकी संपूणटतः
काचेची असून टाईल्सपासून िाणूसभर उं चीची होती.
खाली नजर टाकताच त्याला मतथं पोमलस जीप ददसली. आमण मतच्यापाशी
उभ्या असलेल्या एका कॉन्स्टेबलाला न्याहाळत त्याला कश्याप्रकारे चकिा द्यायचा
याचा िनात ओबडधोबड आराखडा िंदारने तयार के ला. एकं दरीत आरीफला
वाचवायचे असेच काहीसे त्याच्या िनात होते. का.. ते त्यालाच िाहीत.. .. कदामचत
सध्यातरी त्याला आरीफसारख्या खबर्याची गरज होती. कारण काही असो पण उद्देश
िात्र एकच होता की आरीफचा जीव वाचवायचाय.

*********************************

िनू िेहजबीनला बाहेर सुखरूप खाली घेऊन आली. आमण पुन्हा आत
जाण्यासाठी म्हणून वळाली. वर बारचं प्रवेशिार ओलांडल्यावर मतनं वॉशरूिकडे
लगबगीने प्रस्थान के ले. िघाच्या गोंधळािुळे जवळपास बार ररकािा िाला होता.
धावपळीत असलेल्या मतथल्या एका वेटरला मतने वॉशरूिकडे जाण्याचा िागट
मवचारला. त्या मबचार्यानेही घाईगडबडीत हाताने इशारा के ला आमण तो बारच्या

प्रवेशिारातूनच एमक्िट करत मतथून बाहेर पडला. िनूच्या िागोिाग पोमलसही वर
वॉशरूिकडे पोहचत होते.
वॉशरूिचे उघडे दार ददसताच िटकन आत घुसणार्या िनूला काहीतरी
जाणवले म्हणून ती मजतक्या वेगाने आत वॉशरूििध्ये मशरली मततक्याच वेगाने
बाहेर येऊन मतने बाहेरील कॉरीडॉरच्या दुसर्या टोकाला पाहीले. आमण मतला
मखडकीतून बाहेर पाहणारा िंदार ददसला. त्याच्या पाठीवर अडकवलेल्या बॅगिधले
पैसे आमण खाली जमिनीवर चाकू लागून पडलेला आरीफ ददसताच िनू चवताळू न
उठली. आमण शक्य मततक्या जोरात धावत ती िंदारजवळ पोहोचली. िागून
येणार्या चाहूलीनं िंदारच्या िनात शंकेची पाल चुकचुकली. िनूच्या टपाऽटप
वाजणार्या शूजचा आवाज त्याच्या कानी पडताच तो िागे दफरून पाहण्यासाठी
वळाला. िंदारवर त्वेषाने धावून जाणार्या िनूने िंदारची हालचाल तत्परतेने
ओळखली आमण त्यानं पूणटपणे वळू न पाहण्याआधीच मतने हवेत स्वतःला िोकू न
आपल्या लाथांचा आधार घेत त्याच्यावर हल्ला के ला. आघात ऐनवक्ताला िाला
आमण िंदारचा तोल जाऊन तो काचेवर आदळला. क्षणात त्याच्या शरीरानं
मखडकीच्या काचांना रठकरठकाणी तडे गेले. काचांच्या तुकड्यांपासून डोळे शाबूत
राहावेत म्हणून आपसुकच िंदारच्या डोळ्यांच्या पापण्या मिटल्या गेल्या. त्यातून
स्वतःला सावरत कसाबसा िंदार गडबडत डोकं हलवत थोडासा पुढे सरकावा की
िनूने पुन्हा संधी साधत उजव्या लाथेने त्याच्यावर प्रहार के ला. यावेळी िंदारला
सावरण्याचा वेळच नाही मिळाला. आमण तो पुन्हा काचांवर ढासळला.. अगोदरच

तडा गेलेल्या त्या मखडकीच्या काचा त्या धक्क्यानं पूणटपणे मनखळल्या आमण त्यातून
तोल जाऊन बाहेर मनघालेला िंदार सरळ पहील्या िजल्यावरून खाली पडत नेिका
पोमलस जीपच्या बोनेटवर जाऊन पडला.
‘धडाडऽडम्ि्ऽऽ...’
एकच आवाज िाला. जीपला खेटून उभ्या असलेला कॉन्स्टेबलदेखील त्या
हादर्याने दचकू न गेला. वर बारिध्ये नक्की काय तिाशा चालू आहे ते पाहण्यासाठी
खाली उभी असलेली दोन-चार टाळकी धावतच पुढे िाली. िंदार बराचसा घायाळ
िाला होता. शरीरावर रठकरठकाणी काचांचे बारीक वार होते. बोनेटवर आसपासही
काचा मवखुरलेल्या होत्या. नमशब म्हणून डायरे क्ट जमिनीवर न येता जीपच्या
बोनेटवर पडल्याने हात-पाय शाबूत होते. पण त्याला फारशी हालचाल करता येणे
शक्य होत नव्हते. तरीही िनातला दृढमनश्चय म्हणा की आणखी काही आपली अशी
अवस्था करणारा कोण हे पाहण्यासाठी त्याने अलगद िान वर के ली.
वर मखडकीपाशी िनू एक पाय पुढे करून आमण कं बरे वर हात ठे वून उभी
होती. मतला पाहताच त्याला कळू न चुकलं की मवनाकारण िनूने त्याला अशी मशक्षा
ददलीय. सालीऽऽ ही भवानी नको मतथे टपकली.. त्याच्या िनात साहमजकच असं
आलं. मतच्या िागोिाग आलेल्या दोन पोमलसांपैकी एकानं वरूनच खालच्या
कॉन्स्टेबलला फिाटन सोडलं.
“शेलार, उचलून जीपिध्ये घाल रे त्यालाऽऽ..”

‘साल्यांनो.. जखिी आहे म्हणून.. न्हायतर एके काला धडा मशकवला असता
आज...’ िंदार िनातच बोलत होता. नाहीतरी सध्या त्याला तोंड उघडणंही अवघड
जात होतं.
त्यानं िान मतरकस करत त्याला खाली उतरवण्यासाठी आलेल्या
कॉन्स्टेबलला पाहीलं. कॉन्स्टेबल शेलारनेही त्याला आधार देत खाली आणलं आमण
आत बसवण्यासाठी घेऊन जाऊ लागला.
वरती इन्स्पेक्टरने आरीफ मजवंत असल्याचे स्पष्ट करत ताबडतोब
बाहेरच्या िेन रोडवर ॲम्ब्यूलसला यायला सांमगतले, आमण आपल्या सोबतच्या दोन
कॉन्स्टेबलला त्यांनी आरीफला मतकडे घेऊन जाण्याच्या सुचना ददल्या.
िनूच्या धाडसाचं कौतुक करत इन्स्पेक्टरने मतचं मतथं येण्याचं कारणही
अलगद मवचारले. पण िनूने मततक्याच सफाईने इन्स्पेक्टर साहेबांना काही वेळापूवी
िालेल्या गडबड गोंधळािुळे आपण इथे आल्याचे सांमगतले. त्यािुळे मतच्यावर शंका
घेण्याचे कारणही उरले नाही.
िंदार जीपिध्ये िागच्या बाजूला पहूडला होता. कॉन्स्टेबल शेलार बाहेरच
उभा होता. जमिनीवर पडलेला कसलासा कागद उचलण्यासाठी म्हणून शेलार खाली
वाकला आमण िंदारची नजर सिोरच्या गाडीवर गेली.
‘राखाडी रं गाची काहीशी लांबट होंडा मसटी...’

िंदारला मक्लक िालं.. त्याला िौसिच्या खुनाची रात्र आठवली. अरट रट ही
तर तीच गाडी आहे जी िौसिच्या खुनाच्या नंतर आपण िाडीत लपलेलो असताना
सिोर येऊन थांबली होती..
वाकलेला कॉन्स्टेबल शेलार पुन्हा िध्येच ताठ उभा राहील्याने िंदारला ती
कार ददसेनाशी िाली. परीणािी मतच्याजवळ कोण जातेय कोण नाही याचा पत्ता
लागु शकत नव्हता. त्यात िंदारला हालचाल करणंही अवघड िालं असल्याकारणाने
तो बाजूला वाकू नही पाहू शकत नव्हता.
‘च्याऽऽ... िारीऽऽऽ.... कु ठू न कडिडलंय हे कोण जाणे..’ िंदारने िनातच
शेलारला मशव्यांची लाखोली वामहली.
पण िनातली ऊत्सुकता काही त्याला शांत बसून देत नव्हती. वर बारिध्ये
गेलल
े े पोमलस नसीरच्या खुनाची पडताळणी करत असावेत बहुधा, नाहीतर इतक्या
वेळात ते खाली असते. कसाबसं कु स बदलण्यासाठी िंदारने आपली उरलीसुरली
शक्ती एकत्र के ली आमण यावेळी तो सीटवरून खाली पडला. िंदारच्या अंगातून
सरसरत वेदनेची कळ आली. पण मतला फारसं लक्षात न घेता तो त्या कारकडेच पाहू
लागला.
कॉन्स्टेबल शेलार त्याच्या धडपडण्यानं आत जीपिध्ये लगबगीनं आला.
“एयं.. सुक्काळीच्याऽऽ.. कश्याला िरतयंस इकडू न मतकडू न...” िंदारला
पुन्हा नीट सीटवर आडवं करत शेलार म्हणाला.

शेलार बाकी हट्टाकटटा तरूण होता, आमण त्याच्या भाषेच्या लहजावरून
तो पक्का गावठी वाटत होता. जीपिधून बाहेर आल्यावर यावेळी शेलार दुसर्या
बाजूला थोडा अंतरावर येऊन उभा राहीला.
हुश्श्... आता िंदारला सिोरचे दृश्य मवनाअडथळा ददसत होते.
िंदारने त्या कारवर नजर दफरवली. कारची सिोरची बाजू त्याच्या अगदी
सिोरच होती. जवळपास पंचवीसतीस फु टांचं अंतर असावं िंदार आमण त्या कारच्या
िधलं. बारकाईनं न्याहाळत असताना िंदारची नजर त्या कारच्या नंबर प्लेटवर
गेली. आमण त्या नंबर प्लेटवरचा नंबर पाहून िंदारला अक्षरशः धक्काच बसला.
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‘whaatऽऽऽऽऽऽ......’ नकळत िंदार िनातच ओरडला. त्या नंबर प्लेटवरचे
‘थ्री वन् फाईव्् सीक्स्’ त्याच्या डोळ्यांसिोर नाचत होते. हा कोड तोच होता जो
मडग्रीने िंदारला इकडे बोलावताना सांमगतला होता. मशवाय आरीफनेही रे ल्वे
फलाटावर हाच कोड पुटपुटला होता.
‘अरे ऽऽ... पण ते सवट जाऊ दे भो***ऽऽ... िंदारऽऽ.. डॅि्.. इट् ऽऽऽ....
तुझ्यासारखा िूखट िाणूस िी आजपयांत कु ठे पाहीला नाही... तू तो नंबर मवसरू कसा
शकलास... हा तोच आहे.. त्याने तुला सुरूवातीपासूनच हींट ददली होती. पण तु
अमतशहाणपणािुळे मतकडे दुलटक्ष के लेस... शीट् ऽऽ... मभकार्.. लक्षणं आहेत ही

तुिी...’ िंदार डोळे िोठे करून आमण दात एकिेकांवर आपटत स्वतःलाच िनात
मशव्या घालत होता.
सिोरच्या कारिधून थोडी हालचाल जाणवली. िंदार मनरखून मतकडे पाहू
लागला.
ड्रायव्हरसीटच्या बाजूचा डोअर उघडला गेला आमण पठाणीिधला एक
मधप्पाड िाणूस बाहेर पडला. तो िंदारकडे रोखून पाहत होता. पण िंदारची नजर
अजून शांत नव्हती. काही क्षणांत उजव्या बाजूचाही डोअर उघडला गेला. त्यातून
स्वतःचे के स रठकठाक करत मवक्रि रुबाबात बाहेर मनघाला. तो िंदारकडे पाहत
गालातल्या गालात हसत होता.
िंदारने कारचा नंबर पाहील्यापाहील्याच ते ओळखले होते, हा सवट
मवक्रिचाच डाव होता. अमतशय थंड डोक्याने मवक्रिने िंदारला पुरते फसवले होते.
आमण ते ही हींट देऊन, िंदार त्याच्या हींट्स ओळखू शकला नाही. ती कार िंदारने
याअगोदरही पाहीली होती. मवक्रिच्या कारचा नंबर त्याला तोंडपाठ होता. पण तो
नंबर आपल्याला सांमगतलेल्या कोडशी िॅच होतोय हे त्याला सुरूवातीला लक्षात आले
नाही. आमण आता वेळ मनघून गेली होती.
इतक्यात वरून इन्स्पेक्टर, त्यांच्या सोबतचा एक कॉन्स्टेबल आमण िनू
बाहेर आले. इतर दोन कॉन्स्टेबल अगोदरच आरीफला घेऊन िागच्या बाजूच्या िुख्य
रस्त्याला गेले होते. ॲम्ब्यूलस मतथंच िुख्य रस्त्यावर बोलावून घेतली होती.

इन्स्पेक्टर साहेब जीपच्या िागे येऊन िंदारला न्याहाळू लागले.
“काय पैलवान, दोन खुन आमण एक हाल्फ िडटर्... कसं वाटतंय आता..
आता बाराच्या भावात गेलास म्हणून सिज..”
िंदारनं यावर काहीच प्रमतसाद ददला नाही, तो इन्स्पेक्टरपासून नजर
दफरवून मवक्रिकडे शुन्य भावाने पाहत होता. िनूनेही िंदारसिोर जाणे पसंद के ले
नाही. मतचं लक्ष मवक्रिकडे गेल.े मवक्रि शांतपणे िंदारला पाहत पुन्हा रुबाबात
गाडीत बसला. इरफान भाई देखील ड्रायव्हींग सीटवर बसला. गाडीचा दरवाजा बंद
होण्याचा आवाज लांबूनही िंदारला स्पष्ट ऐकू आला. आमण ररव्हसट मगअर टाकू न
जाणार्या मवक्रिच्या गाडीकडे िंदार हताशतेने पाहू लागला.

डॉमिनंट भाग दहा

पोमलसांच्या जीप मनघाली आमण थंडगार वार्याच्या िुळकीिुळे अगोदरच
घायाळ िालेला िंदार थकू न आपले सवाांग सैल सोडू न भूतकाळ आठवू लागला.
मवक्रिचे त्याच्या गावात येणं, त्याच्याशी िालेली दोस्ती.. मवक्रिची
श्ीिंती आमण रूबाब यांनी तर िंदारवर सुरुवातीपासूनच भुरळ घातली होती. त्यात
सिाजसेवेच्या नावाखाली असलेले मवक्रिचे काळे धंदे िंदारला िाहीत पडले होते.
मशवाय गावोगावी स्त्रीयांच्यासाठी चालवण्यात येणार्या एन् जी ओ ला मिळणार्या
पैश्यात मवक्रिचा महस्सा ठरलेला असायचा. या सवट बाबींचा जाब िंदारने
मवक्रिसिोर बेधडकपणे मवचारला होता. िुळात मनडर असलेला िंदार म्हणजे
मवक्रिसाठी एक आयतीच संधी होती. त्याने शांत डोक्याने िंदारला पैसा दाखवत
आपल्या बाजूने वळवून घेतले होते. िग काय मतथून पुढे िंदार जणू मवक्रिचा उजवा
हातच बनला होता.
अवघ्या वषटभरात फक्त कोल्हापूर आमण आसपासची पंचक्रोशीच नव्हे , तर
िंदार मवक्रिसोबत काि करत करत पुण्यापयांत पोहोचला होता. आमण हळू हळू

मवक्रिचा उजवा हात असलेला िंदार त्याचा मजगरी दोस्त िाला होता. मवक्रि
िंदारच्या चलाख आमण तल्लख बुध्दीवर जाि खुश होता. एन जी ओ च्या नावाने
भल्याभल्या दानमवरांकडू न िंदार आर्थटक िदत मिळवत असे, त्याची एखाद्याला
आपलंसं करून घेण्याची पद्धत, आकषटक देहबोली, एखादी योजना सिोरच्या
व्यक्तीला सिजावताना त्याची पडणारी छाप या बाबी तर मवक्रिसाठी जिेच्या
होत्याच. मशवाय त्याच्या अंगातली ताकदही ऐनवक्ताला कािी येण्यासारखी होती.
आमण म्हणूनच आपल्या फायद्यासाठी म्हणून का होईना मवक्रिने िंदारला दोस्त
बनवले होते.
िंदारसोबत िुंबईिध्ये सुद्धा आपला मबिनेस वाढवायचे मवक्रिच्या िनात
होते. पण ऐनवेळेस महश्श्यावरून िालेल्या वादातून त्या दोघांत किालीचे वैिनस्य
मनिाटण िाले आमण सवटकाही दफसकटले. िंदारच्या िते तो करत असलेले काि आमण
त्या बदल्यात त्याला मिळणारा िोबदला फार किी होता.
आपण सगळी िेहनत करून िाल मिळवायचा आमण वरून मवक्रि
आपल्याला त्याच िालातले परसेन्टेज देणार... व्हॉट् इज् दी लॉमजक इन ददस्..
िंदारने मवक्रिला याबाबत मवचारत मनम्िी पाटटनरशीप िामगतली.
मवक्रिने तेव्हा शांत डोक्याने मवचार करत त्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावला होता.
खरे तर मवक्रिने त्याला पन्नास टक्के ददलेही असते पण िंदारसारखा िाणूस पुढे जाऊन
त्याला िहागात पडला असता. मवक्रिने िंदारला सिजावण्याचा पूणट प्रयत्न करून

पाहीला. पण िंदार त्याच्या जागी योग्य होता. वास्तमवक पाहता मवक्रि िंदारला
फक्त कॉन्टॅक्ट्स् आणून द्यायचा पण बाकी सगळी कािं तर िंदारच करायचा.
मवक्रिने ददलेला नकार िंदारच्या मजव्हारी लागला होता. मवक्रिसारखी
लाईफस्टाईल त्याला कसेही करून हवीच होती. पण एकं दरीत आता ते शक्य नव्हते.
म्हणूनच ‘िी नाही तर तो पण नाही’ या िनुष्यस्वभावाप्रिाणे िंदारने मवक्रिचे
कारनािे प्रथि स्वतःच्या गावात उघडकीस आणले, मशवाय गावातल्या
िहीलांसोबतचे मवक्रिचे वतटन चुकीचे असल्याच्या खबरी गावभर पसरवत त्याने
मवक्रिला बदनाि करून सोडले. त्याचाच पररणाि म्हणून एक ददवस चवताळलेल्या
गावकर्यांकडू न मवक्रिला बेदि चोप पडला होता. मवक्रि त्यािुळेच िंदारवर जाि
संतापला होता.
एवढेच करून िंदार थांबला नाही, तर त्याने त्याला िाहीत असलेल्या
मवक्रिच्या सवट जागा, त्याचा कच्चामचठ्ठा बाहेर काढत पोमलसांना ददला. परीणािी
रठकरठकाणच्या पोमलस ठाण्यात मवक्रिवर मवमवध गुन्हे दाखल िाले होते. मवक्रिने
एवढ्या वषाटत जिा के लेल्या संपत्ती आमण इज्जतीवर िंदारिुळेच पाणी पडले होते.
िनात िंदारबद्दल प्रचंड राग असूनही मवक्रिने िंदारमवरूद्ध कु णासिोरही ‘ब्र’ काढला
नव्हता.
पोमलसांची जीप गचका देऊन थांबली तसा िंदार भानावर आला. िागे
बसलेल्या दोन हवालदारांनी िंदारला आधार देत बाहेर काढले. िंदार अजूनही पळू न
जाण्याच्या मस्थतीत नव्हता. त्याने सिोर नजर दफरवली आमण पाहतो तर सिोर

सरकारी इमस्पतळ होते. इन्स्पेक्टरने िागे येत हवालदारांना िंदारला आत घेऊन
येण्याच्या सुचना ददल्या. िंदार त्या दोघांच्या आधाराने हळू हळू आत जात होता.
पडणार्या एके का पाऊलासोबत त्याची नजर सभोवतालच्या हरएक गोष्टी न्याहाळत
होती. बाहेर पडण्याचे कोणकोणते िागट असू शकतात वा कोणकोणते अडथळे पार
करावे लागतील यावर िंदारच्या डोक्यात मवचार सुरू होते.
पुढे गेलेल्या

इन्सपेक्टरने सवट तजवीज के ल्याच्या

आमवभाटवात

हवालदारांना पुढील बाबींची िाहीती ददली. आमण काही वेळातच िंदार
इमस्पतळाच्या एका खोलीत बेडवर पहुडला होता. बाहेर पाळत ठे वण्यासाठी म्हणून
तेच दोन हवालदार होते जयांनी त्याला मतथे आणले होते. इन्स्पेक्टर साहेब सगळी
फॉिॅमलटी पूणट करून मनघून गेल.े िंदारला उपचाराची आवश्यकता होतीच. अंगात
रठकरठकाणी घुसलेल्या काचा आमण इतक्या वरून पडल्यािुळे लागलेला िार व
त्याच्या वेदना त्रासदायक होत्या. पण त्या अवस्थेतही िंदारची नजर आमण डोकं
ताळ्यावर राहून आपले काि चोख बजावत होते. एकं दरीत इमस्पतळात आत प्रवेश
के ल्यापासून ते त्या बेडवर येईपयांतच्या प्रत्येक गोष्टीवर िंदारने बारीक ऑब्िरवेशन
के ले होते. आमण एक-दोन ददवसांत बरे िाल्यावर मतथून बाहेर पडण्याचा िागट कसा
काढायचा यावरच त्याचा िेंदू आपली शक्ती खचट करत होता. मशवाय बेडवर पडल्या
पडल्या दुसरे काही कािही तर नव्हते.

**********************************

िंदारला घेऊन पोमलस गेले तसे िनू बारपासून घरी जाण्यासाठी मनघाली.
पोमलसांकडू न मतने आरीफला घेऊन गेलेल्या ॲम्ब्यूलस आमण हॉमस्पटलचीही िाहीती
घेतली होती. दुसर्या ददवशी त्याला भेटायला जायचे िनाशी ठरवून िनू िुख्य
रस्त्यावर आली आमण ऑटो ररक्षाची वाट पाहू लागली. मततक्यात मतथं मवक्रिची
कार येऊन मतच्यासिोर थांबली.
“काय िग.. तुिा गुन्हेगार पोमलसांच्या हवाली िाला ना..” मवक्रिने
कारची काच खाली करत िनूला हसत मवचारले.
“हो.. पण अजून िन शांत नाही आतून... हे सगळं कश्यासाठी आमण का..?
तेच िला कळालं नाही अजून...” िनू उत्तरली.
“सोड गं ते.. आता काय त्याच गोष्टीवर पुन्हा मवचार करायचा.. तुिा
गुन्हेगार भेटला बास्स्.. िग अजून काय हवेय.. येशील का िाझ्यासोबत.. हम्ि्.. ॲज
अ फ्रेंड मवचारतोय हा.. नाहीतर तु पुन्हा तुटून पडायचीस िाझ्यावर...” मवक्रि
घाबरण्यासारखं करत म्हणाला.
“तुझ्यासोबत.. कश्यासाठी.. आय् िीन्.. तु अजूनही अनोळखी आहेस
िला.. िग फ्रेंडशीप कसली... आमण कश्यावरून तुझ्यासोबत जाणं िाझ्यासाठी सेफ
राहील..” िनू त्याच्या कारच्या नवंडोवर हात ठे वत मवचारू लागली.

मवक्रिला खरे तर िनू आवडली होती. आमण त्यासाठीच मतच्यासोबत िैत्री
करण्याचा त्याचा मवचार होता. पण डायरे क्ट तसं काही बोलणं त्याला रठक वाटलं
नसावं.
“आमण तुझ्या िनातली अशांतता िी दूर करू शकलो तर...” मवक्रि काहीसा
मवचार करत म्हणाला.
िनू त्याच्या उत्तरावर रागानं लाल िाली, मतची बॉडीलॅग्वेजही िटक्यात
बदलली. मवक्रिने ते ओळखले. िनू काही उलटू न बोलणार इतक्यात मतला शांत करत
मवक्रि म्हणाला..
“हेय... आय् िीन् टू सेय.. की तु िघाशी म्हणालीस ना.. की अजून िन शांत
नाही आतून.. म्हणून तुला िंदारमवषयी सवट िाहीती िी सांगू शकतो.. असं म्हणायचं
होतं िला...” मवक्रिने अमतशय चलाखीने िनूवर डाव टाकला.
मवक्रिच्या तश्या खुलाश्यानं िनूही एकक्षण मवचार करू लागली. आमण
त्याला नाही म्हणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता.
“चल िग.. पण रात्री िला घरी ड्रॉप करावं लागेल..आमण बेटर यू नथंक
अगेन्... काही चुकीचं करण्याचा प्रयत्न िाला.. तर िी जीव द्यायला आमण घ्यायलाही
किी करणार नाही...” िनू मवक्रिसोबत जायला तयार तर िाली पण मतनं अगोदरच
त्याला वॉनटही के लं.

“तशी वेळही येणार नाही िॅडि... चला बसा, आपल्यासाठी िी स्वतः
ड्रायव्हींग करतो...” मवक्रिने असं बोलत इरफान भाईला खुणावले. इरफान भाई
आमण चंद ू कारिधून उतरले. आमण िनूला सोबत घेऊन मवक्रि मनघून गेला.
रस्त्यावर अंधार पसरलाच होता. िागून येणार्या धावत्या ररक्षाला हात
करत चंदन
ू े थांबण्याचा इशारा ददला. काहीश्या वेगात असलेली ती ररक्षा थोडी पुढे
जाऊन थांबली. ररक्षावाल्याशी जाण्याचं रठकाण मनमश्चत करत चंदू आमण भाई
ररक्षात बसले. ररक्षा पुन्हा सुरू होत वेगाने पुढे धावू लागली आमण िागून कु णीतरी
पुकारत असल्याचा भास िाला. थोडं आणखी पुढे गेल्यावर भाईला पुन्हा त्याच्या
नावानं जोरात पुकारल्याचा आवाज आला आमण भायने िागच्या बाजूला बाहेर
डोकावत पाहीलं.
मडग्री िागे रस्त्यावर असहाय्य अवस्थेत दोन्ही हात उं चावत हलवत उभा
होता. प्रथिदशटनी तर त्याची कु णाशीतरी िारािारी िाल्याचे भासत होते. भायने
तत्काळ ररक्षा थांबवायला सांमगतले. ररक्षा पूणटपणे थांबण्याची वाट न बघताच भाय
आमण चंद ू त्यातून खाली उतरत िागे मडग्रीच्या ददशेने धावले. िागून ररक्षावाला
त्यांच्या नावाने ओरडू लागला पण मतकडे लक्ष देण्याची तसदी भाय आमण चंदू
दोघांनीही घेतली नाही.
मडग्रीने भायला उतरताना पाहीले. इरफान भाई त्याच्याकडे धावतच येत
होता. चंदह
ू ी मडग्रीकडे पाहत धावत होता. मडग्री हळू हळू खाली वाकत जमिनीवर
कोसळला आमण त्याच्या पाठीत घुसलेला सुरा इरफान भाई आमण चंदल
ू ा ददसला.

खाली पडल्यावर मडग्रीने एकक्षण िान वर करून त्यांना पाहीले आमण भाईला
पुकारत पुकारत त्याने शेवटचा श्वास घेत डोळे उघडेच ठे वत प्राण सोडला.
मडग्रीजवळ पोहोचताच भाईने त्याला हलवून पाहीले, त्याच्या अंगावरच्या
जखिा तो तपासू लागला. चंदह
ू ी िाल्या प्रकारानं िनातून घाबरला होता. तरीही
भाय सोबत असल्याने थोडंफार हायसं वाटत होतं. चंदू आसपास पाहू लागला, कु णी
पळताना ददसतयं का.. वा कु णी मडग्रीचा खुन होताना पाहीलंय का.. पण छ्या...
नुकतेच मतथे पोमलस येऊन गेले होते. म्हणून आसपास कु णीच ददसत नव्हतं. सगळे
चोरचकार, उच्चके , खबरी अगोदरच मतथून पांगले होते.
“भाय्... अगर िंदार को पुमलस ले गई.. तो मडग्री को दकसने....” चंदच्ू या
प्रश्नात साफ नचंता ददसत होती.
त्याच्या प्रश्नानं भायचा चेहराही काहीसा नचंताग्रस्त िाला. भायनं लगेच
सावरत मवक्रिला फोन के ला आमण समवस्तर वृत्त कळवले. िंदारमशवाय हे कोण करू
शकत होतं. आता प्रश्न खरोखरच गंभीर होत चालला होता.
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भायने सांमगतलेल्या न्यूजने मवक्रिलाही धक्का ददला. आता हा कोण नमवन
दुश्िन आला आमण त्याचा मडग्रीला िारण्याचा काय उद्देश असावा. गाडी चालवत
मवक्रि मवचार करू लागला आमण त्याला कळाले की बाजूच्या सीटवर िनू
त्याच्याकडेच पाहत होती.
“मडग्रीचा खुन िालाय आताच.. मतथंच.. त्याच बारजवळ...” मवक्रि िनूला
म्हणाला.
“काय.. कसं शक्य आहे हे... एक मिमनट.. म्हणजे िंदार खुनी नाहीयं तर..
हो ना... तु कार िागे दफरव...” िनूलाही तो धक्का पचवणं काहीसं अवघड जात होतं.
“अगं.. हो... काल्ि् डाऊन्... मडग्री म्हणजे कु णी जवळचा सख्खा वगैरे नाही
हा िािा... आमण गाडी िागे दफरवणं िुखटपणाचं ठरे ल.. ऑलरे डी मतथं क्राईि प्लेस्
आहे आमण त्यात आणखी एक खुन.. इट्स नॉट अ जोक् ..” मवक्रि थोडा जोर देत
म्हणाला.
“हम्ि्.. आय नथंक यु आर् राईट् ... बट् ... खुनी कोणीतरी दुसरा नक्कीच
असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही...” िनू म्हणाली.
अश्या प्रसंगीही मवक्रिच्या थंड डोक्याने मवचार करण्याच्या खुबीचे िनूला
कु तुहल वाटले.

“शक्य नाही... िौसिला आमण नसीरला िंदारनेच िारलेय.. हा.. मडग्रीचा
खुन कु णी जून्या वैरातून के ला असू शकतो..” मवक्रि शांतपणे म्हणाला.
“तू असा कसा रे .... एकदा पडताळू न पाहू तरी शकतो आपण.. जर हा तोच
खुनी असेल आमण िंदार दोषी नसेल तर्....” िनू आता मवक्रिवर वैतागली.
त्यांची कार कल्याणिधल्या खडकपाड्यातील मवक्रि राहत असलेल्या
टॉवरखाली येऊन थांबली. गाडी पाकींगकडे वळवत मवक्रि म्हणाला...
“चल तुला जे ऐकायचे आहे ते सवट सांगतो...”
िनू मवक्रिसोबत त्याच्या फ्लॅटवर जाऊ लागली. मलफ्टिध्ये दोघांनीही
चकार शब्ददेमखल काढला नाही. काही क्षणांतच िनू मवक्रिसोबत त्याच्या घरी
सोफ्यावर मवराजिान होती. मवक्रिही मतच्यापासून काही अंतरावर असलेल्या
चेअरवर शांत बसला होता.
मवक्रिने सांगायला सुरूवात के ली...
चार वषाांपूवी िंदारने दगा ददल्यानंतर मवक्रि गपचूप कोल्हापूरहुन
मनसटू न िुंबईला रवाना िाला होता. पूवी जिा के लेला पैसा, मबिनेस सगळं
िंदारिुळेच िातीत मिळालं होतं आमण िग आपले थोडेफार कॉन्टॅक्ट्स् आमण
स्वतःच्या कु शाग्र बुद्धीचा वापर करत त्याने चार वषाांतच ठाणे परीसरात मवमवध
प्रकारच्या दोन नंबरच्या धंद्यात आपले बस्तान बसवले. पण यावेळी तो प्रत्येक धंद्यात

गुिनाि राहीला. मिळणार्या सवट मिळकतीचा कारभार पाहण्यासाठी त्यानं
सुरूवातीच्या काळातली आमण मवश्वासातली िाणसं ठे वली होती. अशी िाणसं जी
स्वतः त्याला प्रत्यक्ष न भेटताही त्याच्यापयांत सगळा िाल पोहोचता करायची.
ती िोजकीच िाणसं वगळता इनफॅ क्ट सध्यमस्थतीला त्याच्या स्वतःच्या
एखाद्या धंद्यातला कोणताही व्यक्ती प्रत्यक्ष मवक्रिला भेटला नव्हता. तशी
एकप्रकारची चैनच मवक्रिने बनवून ठे वली होती. िंदार प्रकरणापासून धडा घेतच
त्यानं खबरदारी म्हणून तसं के लं होतं. मशवाय कु ठल्याही कारणाने जर त्याचं नाव
लीक् िालं असतं तर अगोदरच्या गुन्ह्यांचा शोध घेत पोमलस त्याच्यापयांत लगेचच
पोहचू शकत होते. म्हणूनच मवक्रि ताकही फुं कू न प्यायल्यागत सदैव चौकस
असायचा.
िंदारलाही तो मवसरला नव्हता. म्हणून िंदारसिोरही त्याचं नाव पुन्हा
कधी जाणं सोईचं नव्हतं. िंदारचा वचपा काढायचाच असा चंगच जणू मवक्रिने
बांधला होता. तो अगोदरही तसं स्पष्ट करू शकला असता. जेव्हा िंदारने त्याची
गुमपतं उघडली होती तेव्हा िंदारवरही प्रत्यारोप करण्याचा चान्स् मवक्रिकडे होता.
पण नाही, मवक्रि अगोदरच सांमगतल्याप्रिाणे सायलेंट दकलर प्रवृत्तीचा िाणूस होता.
त्याला िंदारला एखाद्या िोया प्रकरणात गुंतवायचे होते. म्हणूच त्याने चार वषे
वाट पाहीली. पुन्हा स्वतःचा एक बेस् मनिाटण के ला. आमण िंदारला जाळ्यात
ओढण्यासाठी त्याने हळू हळू फासा बनवायला सुरूवात के ली.

िंदार अगोदरपासूनच मडटेक्टीव्हमगरीचा शौकीन असल्याचे मवक्रिला
ठाऊक होते.
“िला िाहीत होते.. तो िूखट जाहीरात वाचून एका पायावर इकडे यायला
तयार होईल ते.. म्हणे मडटेक्टीव््... साधी चौकशी के ली नाही नेटवर.. वा मवचारही
के ला नाही की इथली जाहीरात कोल्हापूरिधल्या त्या फडतुसड्या गावातल्या मभक्कार
सलून बाहेर कु णी का लावेल.. त्याला नाहीतरी दुसर्याच्या चहाड्या करण्याची
सवयच होती. आमण सलून मशवाय अश्या रीकाम्या लोकांना गावातल्या खबरी कु ठू न
मिळणार.. िग तो मतथंच सलूनजवळ पडू न असण्याचा िािा अंदाजही खरा
ठरला...”
िनू लक्षपूवटक मवक्रिचे बोलणे ऐकत होती. मवक्रिने जे काही घडवून आणले
ते खरोखरच वाखाणण्याजोगे होते.
“या कािासाठी िी िाणसंही भाड्याची मनवडली. अशी िाणसं जयांचा
िाझ्याशी प्रत्यक्ष असा काही संबंध असणार नव्हता... मशवाय िला एकदि प्रोफे शनल
टाईप िाणसं नको होती, िला थोड्याफार चुका करणारी आमण िंदारला ‘क्लू’ देऊ
शकत असलेलीच िाणसं हवी होती.. एका दिात सावजाची मशकार करण्यात काय
िजा.. त्याला खेळवून खेळवून िारण्यातच खरा आनंद मिळतो. मशवाय त्याला थोडी
मडटेक्टीव्हमगरी करण्याची संधीही िला द्यायची होती. िाझ्या अंदाजाप्रिाणे
िंदारही काही प्रोफे शनल मडटेक्टीव्ह नव्हता म्हणूनच त्याची िजा घेत त्याला
अडकवणं िला आवडलं.. आमण म्हणून िी इरफान भाईला आिंत्रण ददलं, त्याची

िाणसं नाही त्या वेळी बर्याचदा चुकलीत.. पण तरीही तो ठोंब्या ओळखू शकला
नाही.. की हे सगळे त्याला अडकवण्यासाठी चालू आहे.. हाऽहाहाऽऽऽ...” मवक्रि
बोलता बोलता िंदारच्या िूखटपणावर हसत सुटला.
िनू अजूनही िध्ये काहीही न बोलता ऐकत होती.
“त्याने िािे सवट गुमपत बाहेर तर काढलेच.. पण िी न के लेल्या
गुन्ह्याबद्दलही िला मशक्षा मिळाली.. िी कधीच कु णा बाईशी लगट करण्याचा प्रयत्न
के ला नाही, पण तरीही िला सगळ्या गावकर्यांनी मिळू न िारले.. खुप िारले... काय
करणार ना... िी एकटा... चुपचाप िार सहन के ला.. पण मवचार िनाशी पक्का
करतच... सुड तर िी घेणारच.. काहीही करून... कसंही... िाझ्यावर उगारलेला एक
एक हात िी लक्षात ठे वला...”
“िािं नाव त्याने स्त्रीयांसोबत जोडले म्हणूनच त्याचं नाव िी दकन्नराच्या
सोबत जोडण्याचा प्लॅन के ला आमण पहा.. आज तो प्लॅन सक्सेसफु ल िालाय... उलट
आतातर त्याच्यावर त्या िौसिच्या हत्येचा गुन्हाही दाखल िालाय.. न्यूजपेपर,
रटव्ही सगळीकडे त्याची बदनािी िालीय.. मशवाय गावात आता त्याला तोंड
दाखवायचीही शरि येईल असंच काहीसं त्याच्या गावात वातावरण आहे..”
मवक्रिने िंदारबद्दल िनूला सवटकाही सांमगतले. िनूनेही त्याला िध्ये
कोठे ही न थांबवता ऐकू न घेतले. खरं तर िौसिला या प्रकरणात गुंतवण्यात मवक्रिच
कारणीभूत होता. म्हणूनच िनूच्या िनात आता त्याच्याबद्दल प्रचंड चीड मनिाटण

िाली होती. पण मतनं तसं काही चेहर्यावर येऊ ददलं नाही. मवक्रि शातीर मखलाडी
होता. आमण त्याच्यासाठी स्पेशल अशी वेगळी खेळी करण्याची गरज होती. मवक्रि
असो वा िंदार दोघेही कायद्याचे गुन्हेगार होतेच कारण दोघांनीही भूतकाळात गुन्हे
के लेच होते अथवा सध्याही करत होते. िनू गंभीर िुद्रत
े मवचारिंथन करत होती.
“िनू, िी िंदारप्रिाणेच िाझ्याबद्दलही तुला सगळं सांमगतलंय.. काही
म्हणजे काही लपवून नाही ठे वलं.. िी िाझ्यावरचे गुन्हे तुझ्यासिोर फे टाळू शकलो
असतो. पण िी एक अन् एक गोष्ट तुझ्यासिोर उघड के ली.. यािागे खरं तर तसं
कारणही आहे.. ते िात्र िी तुला आता नाही सांगू शकत..” मवक्रिच्या चेहर्यावर
सिाधानकारक भाव होते.
िनूने ताबडतोब त्याच्या बोलण्यातला भाव ओळखला पण मतने त्याबद्दल
खोदून मवचारण्याचे टाळले. पण काहीश्या संभ्रिावस्थेतच मतने त्याला मवचारले.
“पण मवक्रि.. यावरून िंदार िौसिचा खुनी असेल, हे मसद्ध कु ठे होतेय...?”
“िनूऽऽ.. िंदारची एवढी पाठराखण का.. तो दक्रमिनल होता आमण आहे..
तुला िाझ्यापेक्षा तो जवळचा वाटतो का..” मवक्रि बोलून गेला खरं , पण िग काहीसा
शरिला.
“प्रश्न पाठराखण करण्याचा नाहीच िुळी मवक्रि.. िला फायनली ट्रूथ पयांत
पोहोचायचे आहे.. आमण जरी तो दक्रमिनल होता ककं वा असला तरी तूही तर आहेसच

की.. आमण त्याला गुन्हे करायला तुच मशकवलंस, नाही का..?” िनू रोखठोक त्याच्या
डोळ्यांत डोळे घालून मवचारले.
मतच्यापासून आपली नजर दफरवत मवक्रिने गप्पच राहणे पसंद के ले.
“सध्यातरी िला िंदार अथवा तू दोघेही जवळचे नाहीत, िला थोडी वाट
पाहावी लागेल..” िनूने मवक्रिच्या िघाच्या प्रश्नाचे उत्तर चलाखीने आता ददले होते.
“टेक् युअर टाईि् बेबी... तुला कळलेच आहे की िला काय मवचारायचे होते
तर िी तुला अडवणार नाही.. तुिा जो काही मनणटय होईल िला िान्य असेल.. िग
आता पुढे काय...?” मवक्रिने शांतपणे मतला मवचारले.
“पुढचं जाऊ दे.. आता िला सॉलीड भूक लागलीयं.. िला ड्रॉप कर चल
आमण वाटेत काही मडनरची काही व्यवस्था करणार आहेस की नाही तू.. की उपाशीच
जाऊ...” िनूने वैतागल्याची ॲक्टींग करत म्हटले.
“ॲट् युअर सर्व्हटस् िॅि.् ...” मवक्रिने क्षणाचाही मवलंब न करता टी पॉय
वर ठे वलेल्या कारच्या दकल्ल्या उचलून बोटांत गरागरा दफरवत रे डी िाला.
काही वेळातच िनू आमण मवक्रि मतथल्याच एका रे स्टॉरं टिध्ये मडनर करत
बसले होते.

डॉमिनंट भाग अकरा

दुसर्या ददवशी उन्हं पडायच्या आतच िनूची स्वारी आरीफला
भेटण्यासाठी तो जया हॉमस्पटलिध्ये होता मतकडे वळाली. काल रात्री िोया
िुमश्कलीने मतने मवक्रिला आपल्या मनवासाच्या जागेपासून दुर थांबवत िाघारी
जाण्यास सांमगतले होते. जेणेकरून त्याला आपले घर नक्की कु ठे आहे ते सहजासहजी
सापडू नये, असा उद्देश मतच्या िनात होता. आमण त्यात ती यशस्वीही िाली होती.
मवक्रि मतच्यासिोर मडसेंट राहण्याचा पूणट प्रयत्न करत होता, हे िनूने चांगलेच
ओळखले होते. म्हणूनच तो मतचा पाठलाग करे ल असे मतला जराही वाटत नव्हते.
तरीही खबरदारी म्हणून रात्री घरी पोहोचेपयांत ठरामवक अंतराने ती िागे वळू न
वळू न पाहत होती.
आरीफला शोधून िनू त्याच्या रूििध्ये गेली. बाहेर असलेल्या
हवालदाराने मतला ओळखले होते, त्यािुळेच त्याने मतला आत जाण्यापासून आमण
आरीफला भेटण्यापासून रोखले नाही.

िनूला पाहताच आरीफ उठू न बसण्याचा प्रयत्न करू लागला पण िनूनेच
त्याला तसं करण्यापासून परावृत्त के ले. तब्येत वगैरे मवचारण्याची फॉिॅमलटी पूणट
होत त्यांच्यात िूळ मवषयावर चचाट रं गू लागली.
“आरीफ, हिने गलत इन्सान पे भरोसा रखा..” िनूने मवषयाला हात
घातला.
“ितलब, कहीं तुम्हारा इशारा िंदार की ओर तो नहीं...” आरीफने िनूला
मवचारले.
“हा... आरीफ.. हिने उसे इनोसंट सििा था.. पर वो शातीर मखलाडी
मनकला.. तुि यकीन नहीं करोगे पर दीदी का खुन उसने ही दकया है... और आगे की
गलती िेरी थी.. िुिे तुम्हे उसके साथ नहीं छोडना चाहीये था...” िनूच्या चेहर्यावर
पश्चात्ताप साफ ददसून येत होता.
“िनू.. िौसि का खुन... िंदार ने... ये तुि दकस मबनाह पर कह रहीं हो...”
आरीफने थोडं आश्चयट व्यक्त करत मवचारले.
“तो और कौन कर सकता है... आरीफ.. उसने तुम्हें िारने की कोमशश की..
क्या ये वजह काफी नहीं..” िनू त्वेषात म्हणाली.
पण मतचं बोलणं िध्येच खोडत आरीफ बोलू लागला.

“नहीं.. नहीं... िंदारने िुिपर हिला नहीं दकया... और इमसमलये िैं सौ
टका कह सकता हुं के िौसि को भी उसने नहीं िारा..”
“क्या...” िनू अक्षरशः ककं चाळलीच.
खरं च आता आश्चयट व्यक्त करण्याची पाळी मतचीच होती.
“िगर ये कै से हो सकता है.. िैंने खुद अपनी आंखो से िंदार को तुम्हें जखिी
हालत िें नीचे जमिन पर रखतें देखा था.. और िौसि के पैसे वो भी तो उसी हरािी
के पास थे.. आरीफ रठक से याद करों.. कल क्या हुआ था... वो िंदार ही था ना..
मजसने तुम्हारी पीठ पर वार दकया..”
िनूच्या इतक्या कॉमन्फडन्टली बोलण्याने आरीफही एकक्षण मवचार करू
लागला. खरं च काल नेिकं काय िालं होतं.. घडलेल्या एके का घटनाक्रिाला तो जोडत
जोडत बोलू लागला. िनू शांतपणे तो सांगत असलेला घटनाक्रि आपल्या
डोळ्यासिोर मचत्ररूपात आणू लागली.
“एक मिनीट िनू, कल.. िैं बाथरूि िें जैसे ही गया.. िैंने देखा.. िंदार वहा
वॉशबेमसन इस्तेिाल कर रहा था.. दफर.. (पुन्हा काहीतरी आठवण्याचा प्रयत्न करत)
हा... िेरी नजर उसकी बॅग पर गई.. जैसा के तुिने फोन पर बताया था.. िैंने िौसि
के पैसो को िंदार के पास ही पाया.. उसके बाद... हिारे बीच थोडीबहूत बातचीत
हुई.. दफर..(डोक्याला जोर देत) लेकीन िनू, उसकी एक भी हरकत से ऐसा नहीं लगा

के वो िुिे िारनेवाला था... बकायदा वो पैसे देखकर िैं उसपर िपटा, पर दफर भी
उसने िुिपर हाथ नहीं उठाया..”
“कु छ तो बात होगी आरीफ, वरना िंदार चुप नहीं रहता.. उसिें भी जरूर
उसकी कोई सामजश होगी..” िनू अजूनही िंदारमवषयी काहीशी साशंक होती.
“वैसा लग तो नहीं रहा था..” आरीफ.
“पैसो के बारें िें क्या कहा उसने.. कै से आये उसके पास िौसि के पैस.े .”
िनूने मवचारले.
“उसने बताया जो कु छ उस रात हुआ था...” असे म्हणत आरीफने त्याचे
आमण िंदारचे कालचे संभाषण िनूला पूणटपणे सांमगतले. िंदार आमण िौसिची भेट,
एकाएकी िालेला िौसिचा खुन, िंदारचं मतथून पळू न जाणे, जाताना िौसिचे पैसे
घेणे हे सवट आरीफने जसे िंदारकडू न ऐकले होते, त्याने तसेच्या तसे िनूच्या कानावर
घातले.
“और एक बात िनू... हिारे बीच बातें चल ही रहीं थी... के अचानक
दकसीने पीछेसे िुिपर हिला दकया.. िैं उस शक्स को तो देख नहीं पाया.. पर इतना
पक्का के िंदार िेरे सािने था.. वो िुिे बचाने की कोमशश िें था.. हा.. बेहोश होने से
पहले िैंने देखा था िंदार िुिे बचाने की कोमशश िें था.. हा िनू.. िंदार खुनी नहीं
हो सकता..” आरीफच्या िनात आता कोणताही संदह
े नव्हता त्याला जणू काही
हरवलेली वस्तू मिळाल्यासारखं िनातून वाटत होतं.

पण त्याच्या तश्या खुलाश्यानं िनूचा साफ अपेक्षाभंग िाला होता. आता
मतच्या डोळ्यासिोरून आरीफ सांगत असलेल्या दकस्स्याचं मचत्र नव्हतं.. ते के व्हाच
हटलं होतं.. आता िनूच्या डोळ्यासिोर वेगळं च मचत्र होतं.. काचेची मखडकी... मतला
रे लून काहीसा अवघडलेल्या मस्थतीत उभा असलेला एक िाणूस.. आमण त्याला लाथ
िारण्याच्या पामवत्र्यात असलेली त्याच्या सिोरची िुलगी.. बघता बघता त्या िुलीने
मतच्या सिोरच्या इसिाला लाथ िारलीच.. अगोदरच अवघडलेला तो.. त्या
धक्क्यानं मखडकीच्या काचा छेदत खाली जाऊन आदळला... हो आता त्याचा चेहरा
काहीसा स्पष्ट ददसू लागला होता.. िंदार.. हो.. िंदारच होता तो.. वर मखडकीत
पाहावं.. तर...
“अह्हहआअ..ह्..”
िनू स्वतःला भ्रिात त्या मखडकीत पाहून दचकतच भानावर आली. मतच्या
चेहर्यावर पश्चात्ताप स्पष्ट ददसून येत होता. मशट् .. हे काय भलतेच होऊन बसले
िाझ्याकडू न.. िंदारला िीच खाली ढकलले होते.. कदामचत तो आरीफला
वाचवण्याचा प्रयत्न करत असेल.. िी खरे काय आमण खोटे काय याची
चाचपणीदेमखल न करता त्याला मशक्षा ददली. तो जर खुनी नाही तर... ककं वा तो
खर्या गुन्हेगाराच्या िागावर असेल तर के वळ िाझ्यािुळे आता तो ते ही करू शकत
नाही. एकतर तो जखिी आहे आमण त्यात पोमलसांच्या ताब्यात.. त्याचं आता बाहेर
पडणं खुपच अवघड आहे...

“िनू, क्या हुआ... क्या सोच रही हो...?” आरीफ मतच्या गंभीर चेहर्याकडे
पाहत मवचारू लागला.
“आरीफ, लगता है िुिसे बहुत बडी गलती हुई है.. शायद िुिे िंदार के
साथ ऐसा नहीं करना चाहीये था..” िनूच्या आवाजात खेद होता.
“क्या.. ऐसा क्या दकया तुिने..?” आरीफ जाणून घेण्यास ऊत्सुक होता.
िनूने आरीफला मवक्रि, िंदार यांचे पूवेमतहास तसेच इरफान भाय आमण
त्याची िाणसं, सध्यमस्थतीत मवक्रि आमण िंदार यांचं वैिनस्य आमण काल आरीफ
बेशुद्ध िाल्यानंतरचा प्रकार या सगळ्याचा वृत्तांत सांमगतला. त्या मवषयावर बराच
वेळ त्यांच्यात चचाट िाली पण अजूनही ते दोघे कु ठल्याच मनष्कषाटपयांत पोहचले
नव्हते.
“िुिे लगता है आरीफ, िंदार बेवजह अब बूरी तरह से फं स गया है.. और
इसकी मजम्िेदार िैं हुं...” िनू खंत करत उद्गारली.
“हम्िि्... एक बात तो पक्की हैं.. िंदार पुमलस के साथ होने के बावजूद मडग्री
का खुन होता है ितलब िुिे लगता है कोई िंदार और मवक्रि के बीच की दुश्िनी को
आपसी फायदे के मलये इस्तेिाल कर रहा है.. या दफर ये भी हो सकता है के ये सब
मवक्रि ने करवाया हो.. िनू.. ये गुत्थी सुलिाना बहुत ही िुमश्कल लग रहा है.. और
िेरे खयाल से हिें िंदार की जरूरत है..” आरीफ िनात येईल तसं बोलून िोकळा
िाला.

“हा पर कै से..? पुमलसने उसको कहा रखा है दकसे पता..” िनू वैतागली
होती.
“थोडा ररस्क उठाना पडेगा.. िैं जानता हुं िंदार कहा है..” आरीफ म्हणाला.
“क्याऽऽ....?” िनू हषाटने ओरडलीच.
“हा... िंदार इसी हॉमस्पटल िें यहीं कोनेवाले किरें िें है... बकायदा वो
जखिी है तो उसकी मनगरानी मसफट एकही हवालदार कर रहा है.. पर खबर मिली है
के वो एक-दो ददन िें थोडा तंदरु
ु स्त हो जायेगा.. तब शायद उसपर पहरा बढ सकता
है..” आरीफ िुळातच खबरी असल्याकारणाने त्याने अगोदरच सगळी िाहीती काढू न
ठे वली होती.
“यु आर् टु गुड् आरीफभाई...” िनू त्याच्या हुशारीवर खुश होत म्हणाली.
“खबरे मनकालनीही पडती है.. अपना तो काि ही पहले से यही है..” आरीफ
स्वतःलाच शाबासकी देण्याच्या भावात म्हणाला.
पण आताच लगोलग हालचाल करणे सोईचे िाले नसते. िंदारला ररकव्हर
होण्यासाठी थोडा वेळ देणे आवश्यक होते. आमण त्याचदृष्टीने नीट मवचार करून पुढे
पावले टाकण्याचा िनूने मनश्चय के ला.

बराच काथ्याकू ट के ल्यावर शेवटी िनूच्या सुपीक डोक्यात
आयडीया आली आमण ती आरीफला सांगन
ू िोकळीही िाली.
आरीफलाही मतचे म्हणणे पटले आमण त्याने त्या अनुषग
ं ाने
मतला साथ देण्याचे कबुल के ले.

****************************************

दोन ददवसांनत
ं र....

इमस्पतळातल्या आपल्या खोलीत काहीसा स्वस्थ होऊन बेडवर पडलेला
िंदार मनवांत वतटिानपत्र वाचत बसला होता. बाहेर त्याच्यावर पहारा ठे वून असलेले
दोन हवालदारही आपापसांत गप्पा िारण्यात व्यस्त होते. दुपारची लंचनंतरची वेळ
असल्याने हॉमस्पटलिध्ये फारशी वदटळ नव्हती. आमण कािावर असलेला किटचारी
वगटही सुस्तावलेल्या चालीने कािे करत होता. घड्याळात दुपारच्या तीनचा ठोका
पडला आमण मततक्यात आरीफच्या रूििधून त्याच्या िोठिोयाने मवव्हळण्याचा
आवाज ऐकू येऊ लागला.

क्षणात मतथले वातावरणच बदलले. आरीफच्या बाहेर त्याच्या सुरक्षेसाठी
तैनात के लेला हवालदार लगबगीने आत जाण्यासाठी उठला पण रूिचा डोअर आतून
बंद असल्याने त्याला आत प्रवेश करता आला नाही. जोरजोरात दार ठोठावूनही
आतून दार उघडले जात नव्हते. मतथूनच ये-जा करणारे किटचारी काय िालेय ते
पाहण्यासाठी जिा होऊ लागले. आतून आरीफच्या ओरडण्याचा आवाज जास्तच
िोठा होत चालल्यािुळे त्याच्या रूिच्या बाहेर संभ्रिाची परीमस्थती मनिाटण िाली
होती.
मतथे वाढत चाललेली गदी पाहता िंदारवर नजर ठे वून असलेले दोन्ही
हवालदार सहज प्रमतदक्रया म्हणून आरीफच्या रूिकडे धावत सुटले. जाताना
खबरदारी म्हणून त्यातल्या एका हवालदाराने बाहेरून कडी लावली आमण आतिध्ये
िंदार एकटाच राहीला. नाही म्हणायला िंदारलाही बाहेरील परीमस्थतीचा थोडासा
अंदाज आलाच होता. काहीतरी गडबड िाली आहे आमण आपल्यावर पाळतीला
असलेला पोमलस सध्या दरवाजयाच्या बाहेर नाही आहेत हे त्याने ओळखले. धडपडत
उठत िंदारने दरवाजयात येऊन कानोसा घेतला. आरीफच्या ओरडण्याचा अस्पष्टसा
आवाज अजूनही बाहेरून ऐकू येत होता.
िंदारने दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करून पाहीला. पण नाही...
दरवाजाला बाहेरून कडी असल्याने तो उघडू शकला नाही. संधी चालून आली होती..
हीच वेळ होती पळण्याची.. बाहेर पडण्याचा अन्य िागट शोधण्यासाठी िंदार िागे
आला. मखडकीपाशी जाऊन त्याने पडताळा करून पाहीला. खाली जमिनीपयांतचे

अंतर खुप होते. थोडंस उन्नीस-बीस िालं तर पुन्हा हातपाय िोडले असते. यावेळी
ती रीस्क िंदार घेऊ शकत नव्हता. काय करू आन् काय नको.. िंदार याच मववंचनेत
होता. अन् शेवटी त्याने फायनल के लेच.. दरवाजयासिोर दहा पाऊल िागे येत त्याने
आक्रिक पमवत्रा घेतला. दरवाजा तोडू न बाहेर पडण्याचे तायाने िनाशी नक्की के ले
होते. अश्यावेळी जर त्या आवाजाने बाहेरील हवालदार जरी सावध िाले तर
त्यांनाही दरवाजयासारखंच तोडण्याचा धाडसी मनणटय िंदारनं घेतला.
आपली पोमिशन पक्की करत िंदार दरवाजयावर स्वतःला िोकू न देण्यास
जाणारच होता की, त्याला दरवाजयावर काहीशी हालचाल जाणवली. आपल्या
पाळतीवर असलेले पोमलस पुन्हा आले की काय.. िनात एकक्षण असा मवचार करत
िंदार खट्टू िाला पण पुढच्याच क्षणी दरवाजयाची बाहेरून लावलेली कडी सरकली
आमण दरवाजा उघडला गेला.
डोळ्यांवर जाड नभंगाच्या गडद काळ्या रं गाच्या फ्रेिचा चष्िा
लावलेली नसटच्या पोशाखातील ती व्यक्ती पाहून िंदारला आश्चयट वाटले.
मतला एका फटक्यात बाजूला फे कण्यात त्याला फारसे कष्ट पडले नसते.
पण मतची किनीय दफगर आमण त्या चष्म्याच्या आतले मतचे गुिबेरीच्या
आकाराचे डोळे त्याला अस्वस्थ करू लागले. मशवाय त्या डोळ्यात
त्याला काहीतरी ओळखीचे असल्याचे जाणवत असल्याने तो प्रहार
करायला पुढे जाऊ शकला नाही.

“चल मनघ लवकर...” मतनं लपवून आणलेला टी-शटट त्याच्याकडे फे कत
जवळजवळ त्याला ऑडटरच ददली.
िंदारनेही िग डोक्याला जास्त त्रास न देता पटापट हॉमस्पटलचा शटट
उतरवून तो टी-शटट परीधान के ला. आमण मतच्या िागून तो शक्य मततक्या लवकर
बाहेर पडला.
आरीफच्या रूिजवळू न पास होताना अगदी िंदारच्या िनात पकडले
जाण्याचा लवलेशही नव्हता. त्याला िाहीत होते जरी ते तीनही हवालदार मिळू न
त्याच्या अंगावर आले असते तरी त्या मतघांना तो पुरून उरला असता. िंदार अगदी
मबनधास्त हत्तीसारखा त्यांच्या िागून पास होत हॉमस्पटलच्या बाहेर आला.
तोपयांत आरीफच्या रूिच्या बाहेर असलेले तीनही हवालदार जीव खाऊन
दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न करत होते. शेवटी चार-पाच मनष्फळ प्रयत्नांनंतर कसेबसे
त्यांना यश आले आमण ते आत घुसले.
आतिधले दृश्य पाहताच त्या तीन्ही हवालदारांना आश्चर्याचा धक्काच
बसला. जया कारणाने आरीफ िघापासून ओरडत होता, ते कारण सिजल्यावर त्यांची
मस्थती आरीफला खाऊ की मगळू अशीच िाली होती. इतक्या वेळापासून आत काय
घडतेय हे जाणून घेण्यास ऊत्सुक असलेली बाहेरची गदी हास्यकल्लोळात मतथून पांगू
लागली.

काहीतरी भयानक नाय आतिध्ये बघायला मिळे ल या आशेने जिा
िालेल्या काही जणांचा पुरता महरिोड िाला होता.
आरीफ सेफ जागेवर उभा असल्यासारखा त्याच्या बेडवर उभा राहून
जंगलात एकटाच दफरत असलेल्या नसंहासारख्या फरशीवर दफरणार्या िुरळाला
हाकलण्यासाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडत होता. आमण त्याच्यावर उद्भवलेल्या त्या
जीवघेण्या प्रसंगातून वाचण्यासाठी शथीचे प्रयत्न सुरू होते.
वैतागलेल्या एका हवालदाराने हातातल्या दंडूक्याने एकाच फटक्यात
त्याच्या आवाक्याच्या क्षेत्रात आलेल्या त्या िुरळाचा आमण पयाटयाने आरीफचाही
खेळ खल्लास के ला. त्या आवाजाने आरीफ शांत िाला आमण चेहर्यावर सौम्यभाव
आणत त्याने त्या हवालदाराला ‘थॅन्क्स’ म्हटले.
“पागल कहीं का...” दुसर्या हवालदारानं आरीफकडे पाहत नारीजीचा सुर
ओढला.
इतक्यात िुरळाला िारण्यासाठी खाली वाकलेला हवालदार तडकन उठू न
आपल्या सहकार्याला घाईघाईने ओरडत म्हणाला...
“तो एकटाच आहेऽऽ... चल लौकरऽ...”

त्यानं तसं बोलताच हीट ऑफ दी िोिंट मतघेही कॉन्स्टेबल िंदारच्या
रूिकडे धावले. पळणार्या त्या मतघांकडे कु मत्सत हास्यभर्या नजरे नं पाहत आरीफ
शांतपणे रूििधून बाहेर पडू न हॉमस्पटलच्या िुख्य एमक्िटकडे कु च करू लागला.
िंदारच्या रूिचा उघडा दरवाजा पुरेसा बोलून गेला होता. पण तरीही
काहीशी अंधुक आशा िनात ठे वून पोमलसांनी िंदारच्या रूििध्ये प्रवेश के ला. िंदार
पळू न गेल्याच्या शंकेने त्या मतन्ही हवालदारांच्या तोंडचे पाणीही पळाले.
“सायब्... कच्चा खाईल...” एकजण म्हणाला.
“कु णीतरी िदत के ल्यामबगर हे शक्य नाही...” दुसरा म्हणाला.
“आता करायचं काय पण...?” पुन्हा पहीला हवालदार म्हणाला.
मतसरा हवालदार आतापयांत शांत होता. त्याची ड्यूटी आरीफच्या
रूिबाहेर होती. त्याच्या डोक्यात काहीशी वळवळ होतच होती. काही संदभट
एकिेकांशी जुळवून त्याने तकट िांडला.
“आरीफच्या रूििधून आवाज येतो.. सगळ्यांचं ध्यान तो आकर्षटत
करून घेतो. दरवाजा आतून बंद असल्याने तो तोडावा तर लागणारच
होता. त्या कािात आपण मतघांना एकत्र यावच लागणार होतं. आपण
मतघेही मतकडे असलो की िग िंदारचं पळू न जाणं सोपं िालं असणार.
आमण आता पुन्हा आपण िंदारच्या खोलीत आलोय... ते पण..

मतघेही..

म्हणजे..

याचाच

अथट..

आता

आरीफपण...

त्याच्याऽऽ िाय्लाऽऽ भोऽऽऽ....”

मतघे कॉन्स्टेबल पुन्हा आरीफच्या खोलीत धावतच आले. पण मतसर्या
हवालदाराने िांडलेला तकट अगदी तंतोतंत खरा ठरला होता. आरीफ कधीच
हॉमस्पटलच्या बाहेर पडला होता.
सोबत असलेली नसट दुसरी कोणी नसून िनू असल्याचे िंदारने
ओळखले. मतनेमह िाल्याप्रकाराची त्याच्याकडे िाफी िामगतली.
ठरल्याप्रिाणे त्यांच्या िागोिाग काही वेळातच आरीफही येऊन
त्यांना भेटला. मतथून मनघत त्यांनी नेहिीच्या रठकाणी जाण्याचे
टाळत जवळपासचा एक लॉज राहण्यासाठी मनवडला.

*****************************************

मडग्रीचा खुन िाल्यानंतर मतसर्या ददवशी सायंकाळी िेहजबीन िनूच्या
घरी मतला भेटण्यासाठी म्हणून चालली होती. अंधार पाहुन िुद्दािच मतने ही वेळ
मनवडली होती. तशी कल्पना देण्यासाठी मतने िनूला फोन के ला.
“हॅलो... िनू.. उस शाि को जो खुन हुआ था..”
“हा.. दीदी..”
“िैंने उस आदिी को देखा था... उस वक्त िैं वहीं पर थी..”
“क्याऽऽ...” िनू ओरडलीच.
“हा.. िैं उस आदिी को रठक से नहीं जानती हुं पर तुि लोगो के साथ िैंने
उसे पहले भी देखा हैं...”
“ऐसा कै से हो सकता है दीदी... और आप िुिे दो ददन बाद ये सब बता रही
है...”
“िैं वही सििाने आ रही हुं.. खुन करते वक्त उस आदिी ने भी िुिे देखा
था.. इमसमलये िैं वहा सें भाग गई थी.. दो ददन छु पने के बाद आज तुिसे मिलने
तुम्हारे घर पहुंच रही हुं.... िेरी जान खतरें िें है.. तुि घर पर ही हो ना..?”
िेहजबीनने घाबरतच मवचारले.

िनू, आरीफ आमण िंदार आजच नव्या रठकाणी लॉजवर येऊन थांबले होते.
पुढे काय करायचे याच प्रश्नाचे उत्तर शोधताना आता िेहजबीनच्या रूपात थोडाफार
क्लू मिळाला होता. िनूने िेहजबीनला भेटण्याचे ठरवले, त्यात ररस्क जरूर होती
पण िेहजबीनकडू न मिळणारी िाहीतीही मततकीच अत्यावश्यक होती.
“नहीं.. लेकीन दफक्र ित करो, िैं बस आधे घंटे िें वहा पर पहुंच जाऊंगी..“
िनूने िेहजबीनला उत्तर ददले आमण फोन ठे वला.
िनूच्या घरी जाण्याच्यासंदभाटत त्या मतघांिध्ये सल्लािसलत िाले.
एकयाने गेल्यास धोका होता, पोमलसांपासूनही आमण जो कोणी खुनी होता
त्याच्यापासूनही. म्हणूनच मतघांनी जायचे ठरले फक्त आरीफ आमण िंदार िागे राहून
आवश्यकता वाटली तरच पुढे येतील अन्यथा िनू िेहजबीनला एकटीच भेटेल असा
प्लॅन मनमश्चत िाला.
मतकडे िेहजबीन अंधारात वाट काढत एक एक गल्ली पाठी टाकत िनूच्या
घरी येऊन पोहोचली. थोडावेळ ती घराच्या बाहेरच घुटिळत थांबून राहीली.
दरवाजा मनरखून पाहता मतला ददसले की िनूचे घराला कु लूप वगैरे नव्हते. म्हणजेच
तो उघडा होता. काय करू आत जाऊ की नको या मवचारचक्रात िेहजबीन होती. तसे
िनूचे घर इतर वस्तीपाहून थोडे बाजूला असल्याने फारशी वदटळ नव्हती पण बाहेर
थांबायचे म्हटले तर कु णीतरी पाहण्याची मभती होती. आमण जर तो खुनी आपल्या
िागावर असेल तर िग... नको.. या कल्पनेनेच िेहजबीनच्या अंगावर काटा आला.
आमण मतने िनूच्या घरात जाऊन थांबण्याचा मनणटय घेतला.

पण मतच्या नमशबात काही वेगळे च मलहीले होते.
आत जाऊन िेहजबीनने सुरमक्षततेच्या दृष्टीने दार आतून बंद के ले आमण
िागे वळली. सिोरच्या नभंतीला लागून असलेल्या सोफ्यावर बसायला म्हणून ती
जात असताना तीची नजर उजव्या बाजूला चिकत असलेल्या एका वस्तूवर गेली.
त्या अंधारातही बाहेरून येणार्या पुसटश्या प्रकाशाने चिचित असलेल्या त्या चाकू चे
प्रमतनबंब मतला शोके सच्या आरश्यात ददसत होते. तो चाकू हातात आलटत पालटत
असलेली व्यक्ती पाहताच िेहजबीनच्या अंगावर सरट कन् काटा आला, काळजात धस्स्
िाले.. जया संकटापासून लपत छपत ती इथं सुरमक्षत जागेपयांत आली होती त्याच
संकटाने मतला याच सुरमक्षत जागी गाठले होते.
“त्..त्..तुम्ि्... यहां... कै से...” घाबरलेल्या कापर्या आवाजात मतनं
आरश्यातच पाहत मवचारलं. मतच्या तोंडातून शब्द फु टत नव्हते.. अंगातलं त्राणचं
जणू गळू न पडले होते आमण त्या व्यक्तीकडे वळू न पाहण्याचेही धाडस मतच्यात नव्हते.
“िैं तो दकसी और वजहसे आया था... पर क्या करें .. तु खुद हलाल होने
यहां आ ही गई...”
िेहजबीन त्याच्या या वाक्यानं अजूनच हादरली. मतला खरं तर काय करावे
तेच सुचत नव्हते. प्रमतकार करावा की पळावं या मिधा िनःमस्थतीत ती होती.
िाणसाचं नेहिी असंच होतं, एखाद्या गोष्टीबाबत िनात संभ्रि असेल तर ती गोष्टीस
कधीच फलत्व प्राप्त होत नाही.

ती व्यक्ती जसजशी जवळ येऊ लागली तसे िेहजबीनचेही तेच िाले पळू
की नको या िनातल्या मवचारचक्रातच ती घाफरून दरवाजयाकडे लडखडलेल्या
पावलांनी धावली आमण त्याने जीव खाऊन िारलेल्या चाकू ने मतच्या पाठीत खोलवर
घुसत आपले काि फत्ते के ले. मतच्या ओरडण्याचा आवाज फारसा लांब जाऊ शकला
नाही. आमण थोडावेळ तडफडू न िेहजबीनची हालचाल कायिची बंद िाली.
िागून आलेल्या त्या व्यक्तीच्या चेहर्यावर क्रूर भाव होते. एखाद्या
मवकृ ताप्रिाणे मवमक्षप्त हसत मतच्या िृत शरीराला लाथाडत तो दाराची कडी उघडू न
बाहेर पडला.

डॉमिनंट भाग बारा

काहीश्या सािसूि िालेल्या त्या वस्तीच्या बाहेर रोडवर िनूने बाईक
थांबवली. आरीफ आमण िंदार चटकन उतरले आमण मतथल्याच एका गल्लीत घुसले.
िनू बाईक स्टाटट करून पुढच्या रस्त्याने मतच्या घराकडे वळली. ठरवल्याप्रिाणे मतला
एकटीलाच पुढे जायचे होते. आमण वेळ पडल्यासच आरीफ आमण िंदार सिोर येणार
होते.
काही क्षणांतच िनूने िुख्य वस्तीपासून थोड्या बाजूला असलेल्या आपल्या
घराजवळ बाईक साईडला लावली आमण ती घराचा दरवाजा उघडण्यासाठी म्हणून
पुढे गेली. मतकडे आरीफ आमण िंदार देमखल िनूची घराबाहेरील हालचाल ददसू
शके ल अश्या अंतरावर येऊन थांबले होते.
“क्या कहते हो िंदार भाय... कौन रहेगा इस सब के पीछे...” आरीफने
दबक्या आवाजात िंदारला मवचारले.
“ह्मि... कोई शातीर मखलाडी ही रहेगा..” िंदार आवाजात गुढपणा
दाखवत म्हणाला. त्याच्या नजरे त एकप्रकारची मवमशष्ठ चिक आली होती. कदामचत
त्याला या अगोदरच नहंट मिळाली होती. पण तरीही िंदार गप्पच होता. का कु णास
ठाऊक.. पण त्याने अजून तरी िनू वा आरीफ कु णाला काहीच सांमगतले नव्हते.

िनू ने उघडा दरवाजा पाहताच मतच्या िनात शंकेची पाल चुकचुकली.
दोन पावलं आत जाताच मतने रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या िेहजबीनला पाहीले
आमण िनू मतथंच थबकली. मतच्या चेहर्यावर थोडे का होईना पण मभतीचे सावट
उिटलेच होते. एकवार आसपास संपूणट बारकाईने नजर दफरवत मतने घरातल्या
एके का गोष्टीचा आढावा घेतला. कु ठे च काही तोडफोड वगैरे नव्हती. खुनी खुपच
चलाख आमण मतच्या घरासंबंधी संपूणट िाहीती असलेला होता. मशवाय िेहजबीनने
सांमगतल्याप्रिाणे त्याला अगोदरही मतने आपल्यासोबत पाहीले होते.
िनू हळू हळू िागे एकएक पाऊल टाकत घराबाहेर आली. अजूनही मतच्या
हालचालीत किालीचा तणाव जाणवत होता. जणू मतला त्या प्रसंगात काय करावे हे
सुचत नव्हते. सिोर खुप िोठा प्रश्न उभा ठाकला होता आमण जेवढे त्याच्या
उत्तराजवळ जाण्याचा िनू प्रयत्न करत होती तेवढाच तो प्रश्न अमधक दकचकट होत
चालला होता.
“िंदार भाय.. िािला रठक नहीं लग रहा है...” िनूला उलया पावली िागे
येताना पाहत आरीफ सावध होत म्हणाला.
िंदारनेही त्याच्या इशार्याने सावध पमवत्रा घेतला आमण तो हळू हळु
िनूच्या ददशेने मनघाला. त्याच्या िागोिाग आरीफही मनघाला.
िागून आलेल्या चाहुलीने िनूने िागे वळू न पाहीले. िंदारला पाहत मतने
काहीच प्रमतदक्रया न देता पुन्हा नजर वळवत उघड्या दारातून आत पाहू लागली.

काहीतरी मबनसल्याची जाणीव िंदारला िाली आमण सिोर थोडं पुढे
येताच त्याला खाली पडलेली िेहजबीन ददसली. आरीफही मततक्यात जवळ आलाच
होता. ते दृश्य पाहून त्याचा तर मभतीने थरकापच उडाला.
“य....ये क्या... कै स्से... हो गया...” थरथरत्या आवाजात आरीफ पुटपुटला.
डोळे फाडू न तो नजारा पाहताना त्याच्या दृश्यपटलावर येणार्या संकटाच्या असंख्य
शक्यता स्पष्ट ददसत होत्या. िनूही अजून स्तब्ध उभी होती. परं तु िंदार िात्र शांत
होता. जणू जे िाले त्याने त्याच्यावर काहीच फरक पडला नव्हता वा त्याच्यासाठी
ही गोष्ट फारशी लक्षात घेण्यासारखी नसावी.
“ये यहा पर आनेवाली है, ये बात उस तक कै से पहुंची..” िनूने आरीफकडे
पाहत मवचारले.
“पता नहीं.. पर सवाल ये है के वो है कौन... आमखर चाहता क्या है...”
आरीफने संभ्रिावस्थेतच उत्तर ददले.
“िनू...” िंदारने तोंड उघडले. िनूकडे पाहत त्याने एक ददघट श्वास घेतला
आमण बोलू लागला.
“कदामचत तो तुझ्यासाठी इथं आला असावा.. (खाली िेहजबीनकडे पाहत)
हीच्यासाठी नाही.. पण ती आयत्या मिळालेल्या संधीप्रिाणे त्याला सिोर ददसली
आमण त्याच्या कचायात सापडली..” िंदार म्हणाला.

“व्हॉट् डू यू िीन्.. िाझ्यासाठी...” िनू रागाने िंदारकडे पाहत त्वेषात
बोलून थांबली, िंदारने मतच्याकडे पाहत िानेला तीस अंशात हलवत भुवया एकदा
ऊंचावून खाली घेतल्या, त्याचे ओठही त्याच क्षणी एकिेकांवर दाबले होते.
त्या हावभावांनी िनूच्या डोक्यात प्रकाश पडला.
“ओ्.. हो.. हो... िाझ्यासाठी... इतका साधा मवचार िाझ्या िनात पूवीच
का आला नाही.. एकच तर व्यक्ती राहीली होती जी इतक्या ददवसांत सिोर आली
नव्हती. त्याच्याबद्दल तर िी मवसरूनच गेले होते. तरीच त्याला िािे घर िाहीत
होते.. तो पहील्यापासूनच दीदीला ओळखत होता..” िनू भरभर एके क आठवत बोलत
होती.
िंदार गांमभयाटने मतचं म्हणणं ऐकत होता. तर आरीफ अजूनही कोडं न
उलगडल्यासारखा प्रश्नाथटक नजरे ने लक्षपूवटक िनूकडे पाहत होता.
“तो दीदीला ओळखत असल्याने आमण दददीला कािामनमित्ताने
भेटण्यासाठी तो बर्याचदा घरी यायचा. एकदा संध्याकाळी िी बाहेरून घरी आली
तेव्हा नेिका दीदीने त्याच्या कानाखाली िारल्याचे िी पाहीले होते. मशवाय त्यावेळी
दीदीने िाझ्या नावाचा उल्लेखही के ला होता. म्हणजेच त्यावेळी त्याने िाझ्याबद्दल
मतच्याकडे मवषय काढला असणार. िी दीदीला मवचारलेही होते त्याबद्दल पण मतने
नेहिीच िला सांगायचे टाळले. मशवाय त्या ददवसापासून तो पुन्हा कधी घरी आला
नव्हता. पण दीदीला काही काि सांगायचे असल्यास तो फोन करून बाहेर भेटायचा.

हरािी साला.. तो नक्कीच तो प्रसंग मवसरला नसणार.. त्यासाठीच त्याने िौसि
दीदीला िारण्याचा प्लॅन आखला असणार. आमण आता तो त्याचा िूळ उद्देश सफल
करण्यासाठी िाझ्यापयांत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे.. ओ् िाय्... इतकी प्लॅननंग
त्याच्यासारखा भुक्कड गुंड करू शकतो मवश्वासच नाही बसत.”
“िदन...” आरीफ एकदि मक्लक िाल्यासारखा ओरडला.
“हो... िदनच.. या गेििध्ये त्याच्यामशवाय अजून तरी कु णी खुनी असेल
असं वाटत नाही..” िनू आत्िमवश्वासाने म्हणाली.
िंदारलाही काहीतरी बोलायचे होते पण त्याने ते टाळले. िनूच्या
घारीसारख्या नजरे तून िंदारची ती अवस्था सुटली नाही. िनूने सुरूवातीपासून सवट
आठवायला सुरूवात के ली.
‘िौसिचा खुन.. िंदारच्या रूििध्ये.. िदन आमण िंदार दोघांचं मतथं
असणं.. िंदारचं मतचे पैसे घेऊन पळू न जाणं.. नसीरचा खुन.. तो िाला तेव्हाही
िंदारची आमण िदनची मतथं उपमस्थती होती.. िंदारला पोमलस पकडू न नेतात..
त्यानंतर मडग्रीचा खुन.. कदामचत मडग्रीला अगोदरच्या खुनाचं रहस्य कळालं असावं.
म्हणून त्याचाही खुन.. पण यात िंदार सहभागी नव्हताच.. मशवाय िेहजबीनचा
खुन.् . यातही िंदार सहभागी नाही.. कारण तो तर आिच्यासोबतच आहे.. एक
मिमनट् .. काहीतरी गल्लत होत आहे.. िनू डोक्याला जोर लावून मवचार करू
लागली..

‘त्या रूििध्ये िौसिच्या बॅगेतले पैसे असे डायरे क्ट िंदार चेक करूच शकत
नव्हता. िौसि पैश्याची बॅग सिोर ठे वून िंदारच्या नजरे आड जाऊच शकत नव्हती.
म्हणजेच िौसिच्या बॅगेत रोकड असल्याचे अगोदरच िंदारला िाहीत होते. आमण
िौसिला जखिी के ल्यामशवाय त्यांना हात लावणं िंदारला जिलंच नसतं..
यामशवाय िदन एकटा खुनी असेल तर नसीरचा खुन जयापद्धतीने िालाय, तर त्याची
हाडं तोडण्याइतपत ताकद िदनकडे तर नक्कीच नाही. म्हणजेच नसीरच्या खुनािागे
िदनमशवाय आणखी कु णीतरी असणारच.. आमण तो व्यक्ती िंदारच असू शकतो.
कारण साफ आहे, िदन सुरा काढल्यामशवाय काि करणार नाही. आमण िंदार
आपल्या ताकदीच्या गवाटत राहून कोणतेही हत्यार वापरणार नाही.. येस्स्.. असंच
असू शकतं.. खुनी एक नाही, तर दोन आहेत.. िदन आमण त्याला साथ देणारा िंदार..’
‘आता राहीली फायद्याची गोष्ट.. तर िदनला िी हवीय.. पण िंदार..
त्याला काय हवं असेल.. फक्त पैश्यासाठी तो हे करे ल असे वाटत नाही.. िंदार..
िंदार... ओह्हहह.... मवक्रि.. मवक्रिच.. िंदारला मवक्रिपयांत पोहोचणं अवघड जात
असणार.. म्हणूच िदन त्याला या कािात िदत करू शकत होता. मवक्रिला िारून
त्याच्या सवट धंद्यावर िंदार कं ट्रोल घेऊ शकत होता. आमण स्वतःला मवक्रिजवळ जाणं
शक्य नाही म्हटद्यावर तो िदनला इरफान भायच्या संबंधातून मवक्रिपयांत
पोहोचवणार आमण मवक्रि संपला की आपसुकच िंदारचा बदला आमण मवक्रिचा
पैसा.. दोन्ही टारगेट पूणट िालेच असते.’

िनू आपल्याच िनात संबंमधत प्रकरणाची उकल करत होती. मचत्र आता
हळू हळु मक्लअर होत चालले होते.
“पण त्यात त्याच्या मित्रांचीही हत्या म्हणजेच िला वाटतेय त्याचा उद्देश
फक्त िी नाही.. अजूनही काहीतरी आहे..” िनूने िंदारकडे पाहत अंदाज वतटवला.
आमण ती िंदारच्या उत्तराची प्रमतक्षा करू लागली.
“अ..अ्... हा.. हो..हो.. अजून काहीतरी नक्कीच असणार त्याच्या िनात..”
िंदार पहील्यांदाच क्लीन बोल्ड िाला होता.
आमण त्याला गुगली टाकणारी िनू गालात क्षणभरच हसली आमण पुढच्या
मडलीव्हरीसाठी सज्जदेमखल िाली. आरीफसाठी ते सवट बाऊन्सरच होते, म्हणून तो
फक्त वेट अॅन्ड वॉच भुमिका मनभावत होता.
“आपल्याला इथुन लवकर मनघायला हवं.. दुपारच्या प्रकरणानंतर पोमलस
आपला शोध घेण्यासाठी इथं कधीही पोहचू शकतात..” िंदारने सावरत वेळ िारून
नेली.
“हा िनू.. हिें जल्द से जल्द वापस अपनी नयी जगह जाना चाहीये..”
आरीफनेही िंदारच्या म्हणण्याला दुजोरा ददला.
“मनकलना तो हिें है ही आरीफ भाय.. वो भी जल्द से जल्द.. पर अब दकसी
और जगह जाना होगा हिें..” िनू आवाजातून गुढता दशटवीत म्हणाली.

“दकसी और जगह..?” आरीफने पटकन प्रश्न के ला.
“आता दुसरीकडे कु ठे जायचं आहे..?” िंदारनेही आश्चयट व्यक्त करत तोच
प्रश्न मवचारला.
“चला.. बसा िागे..” िनू बाईकला दकक् िारत एवढेच म्हणाली आमण मतने
बाईक स्टाटट के ली.
आरीफ िंदारकडे पाहत िनूच्या िागे बसला. िंदारही त्याच्यापाठी
मवराजला आमण सायलेन्सरचा फट्फट् आवाज करत बाईक सुसाट मनघाली.
िुख्य रस्त्यावरून बाईक भरधाव हाकताना िनूची नजर िध्येच
मिररिधल्या िंदारच्या चेहर्यावर जात होती. िंदारचे िात्र मवशेष मतकडे ध्यान
नव्हते. त्याच्या िनात वेगळे च काहीतरी मशजत असल्यासारखे चालू होते. आमण िनू
तेच रटपण्याचा प्रयत्न करत होती. िध्ये बसलेला आरीफ िात्र बाईकच्या स्पीडबरोबर
सिोरून उलया बाजूने बोचणार्या वार्याशी जपून वागत होता. कानात सूऽऽ...
सूऽऽ... करत लागणारा तो वारा देमखल त्याला अस्वस्थ करत होता. कु णाचं काय..
तर कु णाचं काय... आरीफचं नमशब चांगलं की तो िध्ये बसला होता. पण एक नक्की
त्या मतघांच्याही डोक्यात सद्यपररमस्थतीत मभन्न मभन्न मवचारचक्र दौडत होती.

िनूला अचानक काय गवलसलेय, ती आपल्याला नेिके कु ठे
घेऊन जात आहे या प्रश्नात आरीफ अडकला होता. तर िंदार
त्याच्याही पुढे जाऊन मनिाटण होणार्या शक्यतांवर रीअॅक्ट
कसं करायचं याचा अंदाज बांधत होता. िनू काहीशी मनश्चल
होती, कदामचत मतने िनात बांधलेले ठोकताळे तंतोतत
जुळणार होते.

**********************************

िेहजबीनला िारल्यानंतर िदन मतथून तडक मनघाला. खरे तर त्याचा
िनूच्या घरी येण्याचा उद्देश मनराळाच होता. पण िेहजबीनच्या मतथे असण्याने तसेच
मडग्रीचा खुन िालेला मतने पाहीलेला असल्याने मतला संपवून टाकणे त्याला त्यावेळी
सोईचे वाटले.
िनूशी जवळीक साधण्यासाठी आता िदनच्या रस्त्यात कु णीही आडवे
येणारे राहीले नव्हते, एक व्यक्ती सोडू न. हो... िदनने त्या रात्री िनू आमण मवक्रिला
सोबत जाताना पाहीले होते. मवक्रि िनूच्या प्रेिात पडला असणार यात शंकाच
नव्हती. मवक्रिला िारल्यावर िनू आपल्या हातातून जाण्याचा धोका तर टळे लच

मशवाय मवक्रिचे धंद,े पैसा यांकडे जाणारा िंदारचा रस्ता साफ होईल. एका दगडात
दोन पक्षी िारण्याचा िदनचा डाव चालला होता.
िदनच्या डोळ्यासिोर मवक्रिचा चेहरा आठवताच िदन रागाने लाल होऊ
लागला. िनू त्याच्या कारिध्ये बसतानाचा प्रसंगही लगोलग डोळ्यांसिोर
तरळल्याने नकळत तो दातओठ खाऊ लागला. िदनचा त्यावेळचा चेहरा पाहून
कु णीही त्याला सायको म्हणूनच ओळखू शकले असते.
मवक्रिला संपवायचे बास्स्.... बाकी काही िाहीत नाही. पण साला
तावडीत येईल तरी कसा.. त्याचा रठकाणा तर इरफान भाय मशवाय कु णाला िाहीत
नसनार. आमण इरफान भायला आपला गेि कळल्यावर तो िला सोडणार नाही.
न्हाय.. न्हाय.. न्हाय.. िदन्या.. ह्याच्या िधली वाट शोधावीच लागेल. कसं..
िदनच्या आत दडलेला मवकृ त सैतान पुन्हा जागा होऊ पाहत होता. डोळे
गरगर दफरवत त्यानं आपला उजवा हात कपाळावरून घासत खाली दाढीपयांत
आणला आमण दाढी खाजवू लागला. अचानक त्यानं हालचाल थांबवली आमण त्या
मवकृ त चेहर्यावर छद्मी हास्य पसरलं. होय.. त्याला िधली वाट गवसली होती.
चटकन् पॅन्टच्या मखश्यातून िोबाईल बाहेर काढत त्याने इरफान भायला फोन
लावला. एक रींग वाजेपयांतचा अवकाशही त्याला स्वस्थ बसून देत नव्हता. मतकडू न
इरफान भाईने फोन उचलला.

“हॅलो... भाय..” िदन उतामवळ होऊन बोलू लागला पण भायने त्याला
िध्येच टोकले.
“रूक् .. है दकधर तू... मडग्री और तू साथ िें थे, तो उसको दकसने िारा..?”
भायने मवचारले.
“भाय.. उस शाि मडग्री का खुन होते हुये िैंने देखा था.. इमसमलये दो ददन
से िैं उस खुनी की खबरें मनकालने िें लगा हुं...” िदनने अमतशय साळसूदपणे इरफान
भायची ददशाभूल करण्याचा प्रयत्न के ला.
“तू फोन कर के बता नहीं सकता था क्या ये..? और खुद का फोन भी बंद
है..” भाय ओरडला.
“भाय फोन बंद पडा था.. जैसे चालू हुआ िैंने आपको फोन दकया है.. सुनो
भाय.. मवक्रि की जान को खतरा है.. उसके घर पे ही उसपे हिला होनेवाला है..”
िदनने इरफान भायवर जाळे टाकायला सुरूवात के ली होती.
“क्याऽऽ.. तुिे कै से पता.. और मवक्रि को तू कबसे जानने लगा..” भायने
आश्चयट व्यक्त करत मवचारले.
“भाय वो सब बताने का टाईि नहीं है.. दफलहाल आप ये सिि लो के खुनी
की अगली चाल िैं जान चुका हुं.. और अब मवक्रि की बारी हैं..” िदनने शक्य तसं
भायला गुंडाळण्याचा प्रयत्न के ला.

“ये कै से हो सकता... एक् .. एक.. मिमनटं.. िदन.. तू पता सिि ले और िुिे
वही पे जल्द से जल्द मिल..” असं म्हणत बावचळलेल्या भायने िदनला मवक्रिच्या
फ्लॅटचा पत्ता सांमगतला.
मवक्रि शक्यतो गुिनाि राहत असल्याने त्याचा पत्ता फारसा कोणाला
िाहीत नव्हता. फक्त या के स िध्ये गुंतलेला िुख्य व्यक्ती म्हणजे भाय आमण दुसरी
व्यक्ती म्हणजे िनू जयांना मवक्रिने आपला फ्लॅट दाखवला होता. बाकी मवक्रिच्या
खास िाणसांनाच तेवढी मतकडची िाहीती होती. मशवाय मवक्रिने अगदी
सुरमक्षततेच्या दृष्टीनेही कु णी बॉडीगाडट ठे वला नव्हता. त्याला पहील्यासारखी चुक
करून पुन्हा दुसरा िंदार जन्िाला घालायचाच नव्हता.
िदनने मवक्रिचा पत्ता जसा भायने सांमगतला तशी घोकं पट्टी करत आपली
पाऊले मतकडे वळवली सुद्धा.. मतकडू न इरफान भायही चंदल
ू ा घेऊन मवक्रिच्या घरी
जाण्यास मनघण्याची तयारी करू लागला. इरफान भायने बाहेर पडू न आपली गाडी
स्टाटट के ली. त्याने फस्टट मगअर टाकू न क्लच सोडला आमण गाडी काहीशीच जागेवरून
हलली पण पुढच्याच क्षणाला त्याला कच्चकरून ब्रेक िारावा लागला. सिोरून
आलेल्या पोमलसांच्या गाडीकडे अचंमबत होत पाहत इरफान भायने चंदक
ू डे पाहीले.
चंद ू ही पोमलसांना पाहून मततकाच संभ्रिावस्थेतच होता.
आता काय.. या मवचारात असतानाच सिोरून एक इन्सपेक्टर आमण दोन
कॉन्स्टेबल खाली उतरले. इरफान भायही खाली उतरला. चौकशीचे कारण देत
पोमलसांनी इरफान भाय आमण चंदल
ू ा थांबण्यास सांमगतले. नाईलाज होता..

हताशतेने इरफान भाय त्यांना घेऊन पुन्हा घरात आला. िदनने जबरदस्त खेळी करत
इरफान भाय कडू न मवक्रिचा पत्ता ही मिळवला आमण भाय मतकडे पोहोचणार नाही
याचीही तजवीज करून ठे वली होती.
काही वेळातच िदन मवक्रिच्या फ्लॅटच्या दरवाजयावर होता. एकवार
आसपासच्या सवट कोपर्यात नजर दफरवत त्याने काि िाल्यावर मतथून गपगुिान
बाहेर पडण्याचा िागट पडताळला. हुश्श.. आता त्याने सावध पमवत्रा घेत सुरा बाहेर
काढला आमण बाहेर दरवाजयापासून काहीस अंतर ठे वून बेल वाजवली.
आतून मवक्रिने प्रमतदक्रया द्यायला काहीसा वेळ घेतला म्हणून िदनने पुन्हा
बेल वाजवली.
यावेळी आतून दरवाजयाजवळ काहीशी हालचाल जाणवली. िदनला
िाहीत होते, मवक्रि बाहेर कोण आहे याची चाचपणी के ल्यामशवाय दरवाजा
उघडणार नाही. म्हणूनच त्याने चेहरा शक्य मततका नॉिटल ठे वत हातातला सुरा
पाठीिागे लपवला.
आतिधून मवक्रिने बाहेर िदनला पाहीले. िदन इरफान भाईचा िाणूस
असल्याचे त्याला िाहीत होते. पण हा िाझ्या घरापयांत कसा पोहचू शकतो याच
गोष्टीचे त्याला नवल वाटत होते. कदामचत त्याला इरफान भायने काही िहत्वपूणट
कािासाठी पाठवले असावे, पण डोअर उघडल्यामशवाय ते जाणणे शक्य नव्हते.

म्हणूनच नाईलाजाने मवक्रिने आतला दरवाजा उघडला, सेफ्टी डोअर अजूनही आतून
बंदच होता.
“काय्.. रे ... काय काि आहे...?” मवक्रिने त्रामसक भावात मवचारले.
“मवक्रि भाय.... इरफान भायने पाठवलेय... खुनी कोन आहे, हे त्यांना
िाहीत पडलेय.. आमण तुिच्या जीवाला धोका आहे म्हणून त्यांनी िला इथे
पाठवलेय..” िदन गडबडीत असल्यासारखे धडाधड बोलून िोकळा िाला.
“व्हॉट् ... ि्.. िाझ्या जीवाला धोका.. कोण आहे खुनी... िंदारच असणार...
(बोलत बोलत मवक्रि सेफ्टी डोअर उघडत िागे दफरला.. आमण एकक्षण मवचार
करत) ...पण ही बातिी इरफान भाय िला फोनवर देमखल सांगू शकला असता..”
मवक्रि पुन्हा िदनकडे वळण्यासाठी दफरला पण तोपयांत भस्सकन त्याच्या
पोटात सुरा घुसला होता. िदनच्या चेहर्यावर पुन्हा मवकृ तीची छाया पसरली होती,
त्याचे डोळे लालसर िाले होते. मवक्रि पोटाजवळ होणारी वेदना सहन करत अजून
शांतच होता. एक छोटीशी हालचाल आमण त्यापुढे होणारा वेदनादायक त्रास त्याला
अनुभवायचा नव्हता. पण िदनला ते पाहवलं नाही. त्याने मवक्रिच्या पोटात
घुसवलेला सुरा मनदटयीपणे बाहेर काढत पुन्हा घुसवला. एक् .... दोन्.... तीन्...
चार्..... पाच्... सपासप मवक्रिच्या पोटात वार िाले आमण भडाभड रक्त बाहेर येऊ
लागले. मवक्रि हतबल होऊन ते वार िेलत होता. त्याच्या अंगात त्राणच उरले नव्हते
ना प्रमतकार करण्याचे ना ओरडण्याचे..

त्या रक्ताचे काही नशंतोडे िदनच्या शटाटवरही उडाले. त्याची पवाट न करता
िदन दरवाजयाजवळ जाऊन उभा राहीला. मतथून तो बाहेरील आमण आतील दोन्ही
रठकाणी वॉच ठे वू लागला. मवक्रि काहीकाळ तडफडला आमण त्याने प्राण सोडला.
िदनने एकदा त्याच्याकडे पाहत िान हलवली आमण मतथून बाहेरच्या ददशेने प्रस्थान
के ले. जाताना मवक्रिच्या फ्लॅटचा दरवाजा आमण सेफ्टी डोअर बाहेरून बंद करायला
तो मवसरला नाही.

**********************************

िनूची बाईक खडकपाड्यातल्या रस्त्याकडे वळत काही वेळातच मवक्रि
राहत असलेल्या मबल्डींगच्या पार्कां ग िध्ये जाऊन थांबली. बाईक मतथं पाकट करत
िनू सिोरच्या मलफ्टकडे वळाली, िागोिाग आरीफ आमण िंदारही आले. थोड्याच
वेळात ते मतघे मवक्रिच्या फ्लॅटच्या बाहेर होते. मतथे त्याचा दरवाजा बाहेरून बंद
होता. िनूने इकडेमतकडे पाहत तो उघडला.
आतले दृश्य पाहण्यासारखे नव्हतेच.. मतने मजतक्या तत्परतेने तो दरवाजा
उघडला होता मततक्याच वेगात तो बाहेरून घट्ट बंद करून घेतला. एक अवकाश ती
दरवाजयाची कडी तशीच हातात घट्ट धरून उभी राहीली आमण मतने आपले डोळे बंद

करून घेतले. मतच्या िागे असलेले िंदार आमण आरीफ ‘ती नक्की काय करतेय’ याचाच
अंदाज घेत होते. मतथं त्या क्षणाला काहीसा सन्नाटा पसरला होता.
आतिधला प्रसंग ओळखून फु शारकी िारण्यासाठी आमण न राहवून ती
शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने का होईना िंदार बोलता िाला.
“काय िनू.. इथे येण्याचे कारण तु आम्हांला अगोदरही सांगू शकली
असतीस.. पण तु तसे के ले नाहीस.. कदामचत तुला वाटले असावे.. खुनी आिच्यापैकी
कु णी असू शकतो.. हो.. ना...?.. बॅडलक... तो तुझ्यापेक्षा फास्टर आमण स्िाटट
मनघाला...” िंदारने िनूला टोिणा िारला.
िनूला खरं तर तो टोिणा मजव्हारी लागला होता. पण मतनं शांत राहणं
पसंत के लं. जयाअथी िंदार बोलून पुढचं िोकळा िाला याच अथट आतिध्ये काय
िालेय याचा त्याला अंदाज आला असणार. िनू अजूनही डोळे मिटू न दरवाजयाकडे
तोंड करून आरीफ आमण िंदारला पाठिोरी होती. आज पहील्यांदाच ती त्या खुनी
व्यक्तीच्या जवळ पोहचली होती. तो हातातून मनसटला होता तरी एक बाब
सिाधानाची होती की आता िनू त्याच्या चाली ओळखु लागली होती. मतने जसा
मवचार के ला अगदी तसेच घडले आमण यापुढे जर त्या खुनी व्यक्तीला पकडायचे असेल
तर त्याच्या चाली बदलणे अत्यावश्यक होते.

िाणूस जेव्हा प्लॅनप्रिाणे चाली खेळतो तेव्हा तो सिोरील बाबी िनात
गृहीत ठे वूनच प्लॅन करतो. पण जर का त्या बाबींिध्ये अल्पसा जरी बदल िाला तर
िाणसाला पूणट प्लॅन बदलावा लागतो.
िनूने िनोिन मवचार पक्का के ला. आमण िागे वळू न मतने िंदारकडे पाहीले.
िंदारला मतच्याकडू न रोष अपेमक्षत होता. पण मतच्या नजरे त त्याला त्याच्यामवषयी
प्रेि ददसू लागले होते. अगदी तसेच जसे त्या ददवशी दोघे घरात एकटेच असताना
ददसत होते. त्या ददवशी त्या वेळेस िंदारच्या वडीलांचा फोन आला आमण पुढे काहीच
घडू शकले नाही. िंदार मतच्या डोळ्यांत स्वतःचा चेहरा अमभिानाने पाहत होता.
आरीफने िात्र त्या दोघांकडे पाहुन दुसरीकडे वळवली.
“िंदार.. तु भेटल्याच्या ददवसापासूनच िला तुझ्यािध्ये एक वेगळाच स्पाकट
जाणवला होता. काय.. िाहीत नाही पण तु सोबत असताना िला िाझ्या
सुरमक्षततेची नचंताच वाटत नाही.. िला िाफ कर.. खरं तर इथं येण्यासंबंधी िला
तुला सांगायला हवं होतं. ककं वा तशी पूवटकल्पना द्यायला हवी होती..” िनू अमतशय
शांत आमण प्रेिळ आवाजात बोलत होती.
िंदारच काय आरीफही मतचं असं रूप पहील्यांदाच अनुभवत होता.
“जे िालं ते मवसरून जा.. आता पुढे काय करायचं ते ठरवू..” िंदार
स्वतःशीच खुश होत म्हणाला.

“पुढे काय... िी मवचार के लाय.. बस्स्.. िालं आता हे.. सगळं शोधणं..
बास्स्.. एकदि्.. आता आपण लग्न करायचं..” िनूने िंदारचा हात हातात घेत बोलत
त्याच्या खांद्यावर आपले डोकं ठे वलं..
खल्लास्सस्.. िंदार अक्षरशः आतून पाघळला.. िनू आपल्या इतक्या जवळ
येऊन लग्नाचा मवषय काढते याहुन दुसरा आनंद तो काय..
“ि.. िनू.. आर्.. यु.. शुअर्...” िंदारने कसंबसं मवचारले.
“ऑफकोसट.. आय्.. ॲि्.. यु.. डम्बो...” िनू प्रेिाने त्याच्या गळ्यात पडली.
िंदार त्या घडीला उल्हामसत होऊन तो प्रेिळ क्षण उपभोगू लागला. तेव्हा
त्याने बाकी सार्या बाबींना फायावर िारत िनूला मिठी िारली. खुन..
मडटेक्टीव्हमगरी.. मवक्रि.. सारं सारं .. सगळ्या गोष्टींचा त्याला मवसर पडला.
वरच्या िजल्याच्या पायर्यांवर दबा धरून बसलेला िदन हे सवट ऐकत
होता. तो ददसत नसला तरी त्याची सावली सिोरच्या नभंतीवर स्पष्ट पडत होती.
त्या नभंतीला सािोरी असल्याने िनूला ती सावली के व्हाचीच ददसली होती. म्हणूनच
तर मतने पुढचा तकट लावत िंदारला जाळ्यात ओढले होते.
“तुि लोग यहीं पर प्रेिलीला शुरू करलो.. िैं अंदर जाकर बैठता हुं..”
आरीफने वैतागत म्हटले आमण तो मवक्रिच्या फ्लॅटचा दरवाजा उघडू न आत जाऊ

लागला. आत मशरल्यावर मतथं मवक्रिचा िृतदेह पाहून तो घाबरून िागं दफरणारच
होता की िनू आमण िंदारही आत आले. ते आत येताच आरीफला जरा हायसं वाटलं.
“आरीफ.. तुि यहीं ठहरो.. हि जरा अंदर जाकर कु छ सबूत मिलता है तो
ढु ंड लेते है..” िनूने िंदारला आत बेडरूिच्या ददशेने खुणवत बाहेर आवाज ऐकायला
जाईल इतक्या िोयाने आरीफला सांमगतले.
“हा.. िै सब सििता हुं.. तुि लोग सबुत के बहाने क्या करने जा रहे हो..
िैं भी टॉयलेट िें थोडा हलका होने जाता हुं...” आरीफने मततक्याच िोयाने ओरडत
िनूला सांमगतले. खरं तर आता त्याला िनूचा राग आला होता. पण तो डायरे क्टली
मतच्यावर काढू शकत नव्हता.
िंदार पुढे होऊन बेडरूिच्या ददशेने जायला मनघाला. आरीफ मततक्यात
दरवाजा बंद करण्यासाठी त्या ददशेने वळाला पण िनूने िंदारच्या नकळत बोटांनीच
आरीफला इशारा करत थांबवले. आरीफ चक्रावला आमण थांबला. िनूने आपला
अंगठा आमण तजटनी वापरत आरीफला पुढची खुण म्हणून हवेत काही नंबर काढू न
दाखवले. आरीफला चटकन् ते नंबर उिगले.. त्याने स्वतःचा अंगठा उं चावून मतला
प्रमतदक्रया ददली. आरीफ आता सिजून चुकला की िनू िघापासून नाटक करत होती.
दरवाजा उघडाच ठे वत िनू बेडरूिच्या ददशेने आमण आरीफ टॉयलेटकडे वळाले.
बेडरूििध्ये प्रवेश करताना िनूला िंदारच्या िनातील उतावीळपणाचा
अंदाज येत होता. िनू सारखं डॅनशंग कॅ रे क्टर असं बाईल नखर्यात त्याच्यासिोर येणं

म्हणजे एकप्रकारचा चित्कारच होता. आमण त्याचाच िनसोक्त आनंद लुटण्यासाठी
िंदार तयार िाला होता.
तो िनोिन मवचार करू लागला.. ‘खरं च एखादी कडक स्वभावाची बाई
जेव्हा बेडवरच्या त्या क्षणांत िधाळ बनते तेव्हा मतच्या सहवासातील व्यक्तीलाही
त्याचं अप्रूप वाटतंच. आमण िग त्या प्रणयाचा आनंदही मिगुणीत होऊन जातो.
मिळमिळीत आमण सौम्यभावाच्या स्त्रीया मततकं स सौख्य देऊ शकत नाहीत.’
िंदार आपल्याच मवचारांत िनूला वरून खाली न्याहाळू लागला. आमण ती
लाजेनं त्याच्या सिोरून हटत िागे येऊन उभी राहीली. मतचा हात हातात घेत िंदार
पुढची दक्रया करावयास जाणार इतक्यात त्याला िागे बेडरूिच्या दरवाजयात
कु णाचीतरी चाहूल लागली. िागे वळू न पाहावे तोच...
“गद्दार... हरािखोर.. शेवटी पलटलास ना...” बेडरूिच्या दरवाजयात
चवताळलेला िदन होता.
त्याला पाहताच िंदारची भंबेरी उडाली पण िनूने िागे सरकत सावध
पमवत्रा घेतला.
िंदारने एकवार िनूकडे पाहीले.. आमण िदनकडे पाहत बोलू लागला..
“तू... तू इथं कसा..” िंदार.

“िी इथून गेलोच नव्हतो.. मभक्कार**...” िदन मशव्या िंदारला घालत
िनूकडे पाहू लागला. “या.. या.. हरािीसोबत तू िोपायला तयार िालीस्... अग्
यानंच तर िौसिला...”
िदन आपलं वाक्य पूणट करे पयांत िंदार त्याच्यावर तुटून पडला. दोघांिध्ये
तुंबळ िारािारी सुरू िाली. पण पाचएक मिमनटांतच िंदार िदनवर भारी पडू
लागला. पुढच्या क्षणी खाली पडलेल्या िदनवर िंदार वरून लाथांचा प्रहार करत
होता. िदनने िार खात खात आपला उजवा हात सफाईने पॅन्टच्या मखश्यापयांत
पोहचवला होता. शेवटचा घाव म्हणून िंदार त्याला जीव खाऊन लाथ िारायच्या
प्रयत्नात असतानाच सप्प्.. करून िदनने त्याच्या पोटावर धावता वार के ला.
वार फारसा खोलवर गेला नव्हता पण िंदारला एक पाऊल िागे जाण्यास
िदनने प्रवृत्त के ले होते. तसाच िंदारच्या पोटात लाथ घालून िदनने उठण्याचा प्रयत्न
के ला. पोटाजवळू न येणार्या रक्ताने मपसाळलेला िंदार पुन्हा िदनवर हल्ला
करण्यासाठी सरसावला पण यावेळी िदन सावध होता. त्याने िंदारचा ठोसा चुकवत
खाली वाकत िंदारच्या पायावर त्याच सुर्याने वार के ला. िंदार सावरे पयांत पुन्हा
िदनने त्याच्या डाव्या हातावर सुरा दफरवला.
िदनचा उद्देश एकच होता.. त्याला िंदारच्या शरीरावर मजथे भेटेल मतथे
वार करून त्याला जखिी करायचे होते. कारण िंदारच्या ताकदीपुढे फारकाळ आपण
तग धरून राहू शकत नाही हे िदनला चांगलेच िाहीत होते. सरतेशेवटी िदनने
के लेले लहानसहान पाचसहा वार िंदारला गुडघ्यावर बसवण्यास यशस्वी ठरले.

आता सुत्र िदनच्या हातात होती, आमण पुढचा वार िंदारच्या िानेवरच होणार होता
पण मततक्यात िनूने िदनवर िेप घेतली.
इतकावेळ िनूने दूर राहणेच पसंद के ले होते. पण आता एका क्षणाचा मवलंब
िाला असता तर आणखी एक खुन मतथे िाला असता. म्हणूनच न राहवून ती िध्ये
पडली. आरीफदेमखल िघापासून सगळा प्रकार बेडरूिच्या दरवाजयात उभा राहून
पाहत होता. पण आत जाण्याची महम्ित त्याच्यात नव्हती.
त्या अनपेमक्षत हल्ल्याने िदन हडबडला आमण भेलकांडत जाऊन बाजूला
पडला. त्या गडबडीत त्याचा सुराही त्याच्यापासून दूर होऊन िंदारच्या पुढ्यात
पडला. िनूने िोचाट सांभाळत िदनला िारण्यास सुरूवात के ली. िदनला वर
उठण्याची संधीही ती देत नव्हती. मतकडू न िंदारनेही कसंबसं सावरत उठू न सिोर
पडलेला सुरा उचलला. जखिी अवस्थेत त्यानं अंगातली सारी ताकद पणाला लावली
आमण तो िदनला िारण्यासाठी धावला. िंदारने िदनवर वार करायला सुरा हवेत
उचललाच होता पण िनूने त्वेषात उठत िंदारच्या पोटावर िुसंडी िारली.
आता खरं तर िंदारला हा धक्का पचवणं अवघड िालं होतं. िनू िंदारवरही
तुटून पडली आमण जिेल मततक्या ताकदीनं मतने त्याला खाली पाडू न वरून
बुक्क्यांचा िार देऊ लागली. िंदार अगोदरच जबर जखिी होता त्यािुळे तो फारसा
प्रमतकार करू शकत नव्हता. पण तो हार िानायला तयार नव्हता. िनूवर त्याने हात
उचण्याचे प्रयत्न करून पाहीले, पण त्याच्या हालचालीत आता वेग नव्हता. आमण

त्याचाच फायदा घेत िनू िंदारचा प्रत्येक वार चुकवत त्याला त्या बदल्यात ठोसा
लगावत होती.
चांगले दहाबारा िजबूत प्रहार िंदारच्या तोंडावर िाल्यावर िंदार
हळू हळू प्रमतसाद देण्याचा थांबला. पण तोपयांत मतकडे िदन उठला होता आमण तो
िनूच्या अंगावर धावून जायला सज्ज िाला होता. िदनने आसपास पाहीले.. जवळच
त्याचा सुरा पडला होता. त्याने वेळ न दवडता सुरा उचलला आमण िनूच्या पाठीत
भोकसणारच होता की आरीफने दरवाजयातून जोरात ओरडत िनूला साद घातली.
िदनच्या हातातला सुरा वर हवेत उं चावून पुन्हा खाली येणारच होता की
आरीफच्या इशार्याने सावध िालेली िनू चपळाईने बाजूला िाली. पण वार तर
िालाच.. िदनच्या हातातला सुरा वेगाने िंदारच्या छातीत घुसला.. आमण त्याच
वेगात िदनने तो सुरा पुन्हा बाहेर काढला. त्याचसरशी िंदारच्या रक्ताचे नशंतोडे
बाजूला पडलेल्या िनूच्या चेहर्यावर उडाले.
िदनचा चेहरा पुन्हा सायको दकलर सारखाच भासत होता. तो रक्ताने
िाखलेला सुरा तसाच आपल्या दाढीवरून एकदा उजवीकडे तर एकदा डावीकडे
दफरवत िदन डोळे िोठे करून िनूकडे पाहत बोलू लागला.
“तुला िारण्याची िनापासून इच्छा नाही.. पण तु आज जो उत्पाद
िाजवलायस.. त्यावरून एक मनमश्चत आहे.. तू कधीच िािी होऊ शकत नाहीस..

हा.. पण िरतानाही िी तुिं रक्त या भड*च्या रक्तात मिसळू देणार नाही.. तुिी
कु ठलीच गोष्ट िाझ्यामशवाय कु णालाच मिळणार नाही... कु णालाच नाही...”
इतक्या जवळू न प्रत्यक्ष खुन होताना पाहणं, हा िनूला अकस्िात्
जाणवलेला धक्का होता. आमण त्यात िदनचं मवकृ तासारखं बोलणं आमण त्याचा तो
दकळसवाणा चेहरा यांिुळे मतची अवस्था आता काहीशी भेदरल्यासारखी िाली
होती. पण तरीही िनातल्या कु ठल्यातरी एका कोपर्यातून मतला शेवटच्या क्षणापयांत
िुंजण्यासाठी आवाज ऐकू आला.
िदनने मतला िारण्यासाठी पुन्हा सुरा हवेत नेऊ लागला. खाली पडलेल्या
िनूला बचावाचा कोणताच िागट ददसत नव्हता. मतने हात दफरवत बेडखाली चापचून
पाहीले. मतथे काहीच हाती लागले नाही, पुन्हा काही भेटतंय का या उद्देशाने शक्य
मततकं हात लांबवत मतने अंदाज घेतला. आमण मतला लाकडाचे काहीतरी सापडलेच.
िदनचा उं चावलेला हात खाली येतच होता की आरीफने बाहेरून धावत येत टीपॉयची ग्लास् त्याच्या डोक्यात घातली.
छळ् ..ळं ..छळ् ..ळं करत त्या काचेचे तुकडे मवखुरण्याच्या आतच िनूच्या
हातातल्या लाकडी फळकु टण्याने िदनच्या चेहर्याच्या डाव्या बाजूचा वेध घेतला.
क्षणाचीही उसंत न घेता एकािागोिाग एक दणके भेटताच िदन हत्यारं
गाळल्याप्रिाणं गमलतगात्र िाला. तो आरीफच्या पहील्याच घावात गार िाला
होता.. त्यात िनूने घातलेला दुसरा घाव तो सहन करूच शकला नाही.

त्याच क्षणाला पोमलसही मतथं हजर िाले. िनूने बेडरूििध्ये येण्याच्या
आधीच आरीफला इशारा करून पोमलसांना मतथं बोलावण्यास सांमगतले होते. िनू
िटक्यात मतथून उठू न बेडवर शांत बसली. कॉन्स्टेबल शेलार पुढे येऊन िदनला घट्ट
पकडू न उभं करू लागले. िदन त्यांचा आधार घेत धडपडत उभा राहीला. िनूने
िंदारकडे पाहीले. अजूनही तो मजवंत होता. िनूने त्याला लगबगीने उठवून बेडला
टेकवत बसवले. िंदारने छातीवर हात ठे वत िोया कष्टाने िनूकडे पाहत मवचारले..
“तुला कसे िाहीत िाले..”
“सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं भेटतील.. कसं हायं.. आपल्याकडं बराच टाईि
आहे.. म्हंजी तू मजवंत हाईस तोपयांत..” कॉन्स्टेबल शेलार िंदारला म्हणाले. पुढे
त्यांनी पुष्टी जोडत इन्स्पेक्टरकडे पाहीले आमण बोलू लागले..
“सायब, िी सांगतो ह्यास्नी हीथंच तडफडू दे.. सगळं प्रकरण हीथंच जाणून
घेऊ.. चार खुन के ल्याती.. ह्या हरािजाद्यांनी.. कश्याला फु का आता स्टेशनाच्या
आमण कोटाटच्या पायर्या मिजवा.. ते बी ह्यांच्यापायी..”
“आयडीया अगदी उत्ति आहे.. चला िग करा सुरूवात दोघांनी..
िौसिच्या खुनापासून..” इन्सपेक्टरनेही तुटक आवाजात कॉन्स्टेबल शेलारच्या
म्हणण्याला दुजोरा ददला. तसेच त्यांनी दुसर्या हवालदाराला रे कॉडटर सुरू करण्याचा
इशारा ददला.

िौसिचे नाव ऐकताच िनूच्या डोळ्यात पाणी तरळले. िंदार आमण
िदनची नजरानजर िाली. िनू आपल्याला मिळणार नाही हे नक्की िाल्यावर िदनने
बचावाचा प्रयत्नही के ला नाही तो भडाभडा बोलू लागला.
“भायकडू न आम्हांला मवक्रिच्या प्लॅनबद्दल कळाले होते. खरं तर मवक्रिने
जोर देत दकन्नरच पाहीजे असं सांमगतलं होतं. दकन्नर म्हटलं की िाझ्यापुढं फक्त
िौसिच यायची. कारणच तसं होतं.. िला िनूशी लग्न करायचं होतं पण िौसि
सदानकदा आडवी यायची. मवक्रिच्या प्लॅनिध्ये कु णाचा खुन न करण्याची ताकीद
होती. पण िी मवचार के ला जर का प्लॅन थोडासा वाकवला ककं वा एखादी चाल
एक्स्ट्रा खेळली तर एका दगडात दोन पक्षी िरतील.. िौसि िंदारला
भेटण्याअगोदरच िी िंदारला गाठलं. आमण िौसिला अधटिेलं करण्यासाठी पैसे देऊ
के ले...”
“तेव्हा हा हरािखोर िला म्हणाला की पन्नास हजार रूपये मिळतील, ते
ही फक्त मतला फटकवायचे.. िला काय िग.. तशीही ती िला फसवणार्यांसोबत
मिळाली होती.. िी त्या रात्री मतला जिेल तसं उपभोगलं आमण ती दिल्यावर तोंड
दाबून दोन-चार तडाख्यांत तीचा प्रमतकार िोडू न काढला. पण नंतर यानं रूििध्ये
येऊन तीचा खुन के ला. हा.. म्हणजे आिच्यात थोडीफार िटापट िाली पण ती फक्त
याच्या मित्रांना दाखवण्यापुरती होती..” िंदार म्हणाला.
“मतचा खुन िला िाझ्याच हाताने करायचा होता.. अगोदर िी बरे चसे
हाल्फ िडटर के ले होते.. पण खुन करण्याची ती िािी पहीलीच वेळ होती. म्हणूनच

िी िंदारला मतच्याच पैश्यांचं आमिष ददलं. आमण मतला िरणाच्या उं बरयावर
आणून सोडायला सांमगतलं. िंदारने आपलं काि चोख के लं. आम्ही मतथं गेलो तेव्हा
िौसि मनपमचत पडू न रामहली होती. िग सुरू िालेल्या गडबडगोंधळाचा फायदा
उचलत िी िौसिच्या पाठीत चाकू िारला. िनू आमण िाझ्यािध्ये येणारा काटा िी
िंदारच्या िदतीने कायिचा दूर के ला...”
“िग िंदार मतथून पळू न का गेला.. खुन त्यानं के ला नव्हता तर...”
इन्सपेक्टरने मवचारले.
“त्याला िी पैसे उचलून पळायला अगोदरच सांमगतले होते.. त्याला िी
पहीलेच म्हटलेले की तुला नाही त्या के सिध्ये अडकवण्याचा प्लॅन आहे.. तू इथून नीघ
बाकीचं िी सांभाळू न घेतो.. पण हा चू**.. मडटेक्टीव्ह बनायला गेला.. याच्यािागं
कोण आहे ते शोधायचा प्रयत्न करू लागला..” िदन रागाने िंदारकडे पाहत म्हणाला.
“िाझ्यावर िौसिच्या खुनाचा आळ आल्याचं िला काहीच टेन्शन नव्हते,
िला फक्त हे सवट कोण घडवून आणतेय याचाच छडा लावायचा होता..” छातीतल्या
कळा सोसत िंदार कसाबसा बोलला.
“हा.. लावलास ना छडा िग्.. साला नाही त्या पंचायती करत िग
एके काला गोष्टी कळत गेल्या.. आमण आज आपण असे आहोत..” िदन जवळजवळ
ओरडलाच.

“अय्.. गपय्.. पुढं सांग.. नसीरचा खुन..” कॉन्स्टेबल शेलार िदनवर
डाफरले.
“नसीरने ओळखले होते.. सुरा फे कू न िारण्यात िी तरबेज होतो.. बाकी
कु णाच्या ध्यानी ही बाब लवकर आली नाही पण नसीरने िला त्याबद्दल मवचारले.
िािा नाईलाज होता.. िी त्याला िारू शकलो असतो.. पण मडग्री सारखा
िाझ्यासोबतच असायचा.. म्हणून िी पुन्हा िंदारची िदत घेतली..” िदन शांत होत
म्हणाला.
“आरीफला जेव्हा लैला बारची इन्फॉिेशन मिळाली आमण आम्ही मतकडे
गेलो. त्..तेव्हा रस्त्यात असतानाच िदनचा िला िॅसेज आला होता. नसीरच्या
खुनाच्या बदल्यात तो िला आणखी प..न्ना...स हजार देत होता.. िला तसंही या
सगळ्यांना धडा मशकवायचाच होता.. म्हणून िी लगेच तयार िालो... अ्..हह..
नसीरचा खुन िी वेगळ्या पद्धतीने करायचे ठरवले... ॲ्..ह.. लैला बारिधल्या
टॉयलेटिध्ये पडलेले दोन हातभर लांबीचे पाईप त्याची हाडं िोडायला कािी आले..”
िंदार खोकत खोकत म्हणाला. त्याचे डोळे हळू हळू जड होऊ लागले होते, पण
किालीच्या िुंजारू वृत्तीिूळे िंदार अजूनही तग धरून होता.
“दफर मडग्री को क्युं िारा..” आरीफने कु तुहल दाखवत मवचारले.
“िौसिला िारल्यावर खुन करण्यातली िजा िी अनुभवली होती.
एखाद्याचा जीव घेताना लागणारे कष्ट आमण जीव घेतल्यानंतर मिळणारं सुख..

आस्सस... वेगळं च थ्रील असतं ते.. हाहा.. नसीरच्या खुनाबद्दल मडग्री िाझ्यावर संशय
असल्याचं इरफान भायला सांगणार होता. म्हणून त्याला सोडणं पण िला परवडणार
नव्हतं.. िंदारलाही पोमलस घेऊन गेले होते. म्हणून िीच मडग्रीच्या िागं िागं गेलो
आमण त्याचापण खेळ खल्लास के ला..” मवकृ त िदन चेहर्यावर हास्य आणत म्हणाला.
त्याच्याकडे

पाहून

िनू,

कॉन्स्टेबल

शेलार

आमण

आरीफसहीत

इन्स्पेक्टरलाही त्याची घृणा वाटू लागली. कॉन्स्टेबल शेलारने तर पुढे सरसावत
फाट्कन् िदनच्या कानसुडात लगावून ददली. पण त्याचा िदनवर काही परीणाि
िाला नाही.. तो हसत सुटला.. आमण हसत हसत पुढे बोलू लागला..
“आमण त्यात ती रां*... हा्...हाहा... ती िनूच्या घरी भेटली.. च्या..
िायला... िी तर.. हाहहाह्..... िी तर िनूला लग्नाची िागणी घालायला गेलो
होतो.. तर ही बया.. मतथंच भेटली.. मडग्रीच्या खुनाचा पुरावा.. हाहाहा... दोन ददवस
मतला शोधलं कु ठं च नाही ददसली.. आन्.. नेिकं मतनं िनूच्या घरीच आयतं भेटावं..
के लं िग मतचं पण काि तिाि..” आपलं हसु दाबण्याचा प्रयत्न करत िदनने के लेल्या
गुन्ह्यांची कबूली ददली.
“मवक्रिने काय के ले होते िग्.. तो तर तुिच्या गेििध्ये नव्हताच.. िग
त्याचा जीव का घेतलास्..?” इन्स्पेक्टरने मवचारले.
िदन त्याच्या प्रश्नाने शांत िाला.
पण िनू बोलू लागली. मतने अगोदरच लावलेला तकट योग्यच होता.

“ती या दोघांिधली एक डील होती. िदनला िनू भेटावी म्हणून िंदार
िदत करे ल, तर िंदारला मवक्रिशी बदला घेता यावा यासाठी िदन िदत करे ल. दोघे
या कडीने एकिेकांशी बांधले गेल.े पण िंदार िनूच्या प्रेिात पडला आमण शेवटी दोघे
एका िनूसाठी आपआपसांत िगडले..” िनूने स्पष्ट के ले.
“पण फायदा काय िाला हरािखोर... मवनाकारण तुम्ही दोघांनी खुन
के लेत.. आमण आता िंदारही इथंच संपणार आहे.. िग बस एकटाच जेलिध्ये पुढचं
आयुष्य कसं घालवायचं त्याचा प्लॅन करत..” कॉन्स्टेबल शेलार िदनला ओरडत
िंदारकडे पाहू लागले.
पण िंदार... िंदारने के व्हाच डोळे मिटले होते.. कॉन्स्टेबल शेलारने
िंदारला हलवण्याचा प्रयत्न करताच तो खाली आडवा िाला. िंदारच्या रूपाने
िदनच्या खात्यात आणखी एका खुनाची भर पडली.
“तु सुरूवातीपासूनच ॲक्टींग सुरेख के लीस पण ऐन टाईनिंगवरती तू
चूकलास... िदनचे नाव पुढे करण्याच्या प्रयत्नात तू त्याच्यासोबत स्वतःचा
सहभागही नकळत िाझ्यासिक्ष आणलास..” िनू िंदारच्या िृत शरीराकडे पाहत
पुटपुटली.
“साला.. मवक्रि तर गेलाच पण िनूच्या प्रेिात पडू न त्याची जागा घ्यायला
तू मजवंत राहीला नाहीस्.. गद्दार..” िदन आपला राग व्यक्त करू लागला.

“शेलार उचलून जीपिध्ये घाला याला..” इन्स्पेक्टरने आदेश ददला तसं
तयारीतच असलेला कॉन्स्टेबल शेलार िदनला बकोटीला घेत नेऊ लागला.
“तुम्हालासुद्धा जबानीसाठी पोमलस स्टेशनला यावं लागेल..” इन्स्पेक्टर िनू
आमण आरीफकडे पाहत म्हणाला.
“हा.. हा.. क्यू नहीं..?” आरीफने सहिती दशटवली.
खाली जाताना आरीफ आमण िनू आपल्याच मवचारांत हळू हळू चालत होते.
“िनू.. तुिने पहले से िंदार को पहचान मलया था..?” आरीफने उत्सुकतेने
मवचारले.
“शुरूवात से नहीं.. पर हा नसीर का खुन हुआ उस वक्त िेरा शक उसपें ही
जाकर रूका.. दफर मडग्री का खुन हुआ तो िैं सिि गई के खुनी एक नहीं दो है.. और
जैसे के मवक्रि और िंदार की दुश्िनी िेरे सािने आई थी.. िुिे इस बात का भी
एहसास हो गया था के मवक्रि की जान को खतरा है..” िनूने आत्िमवश्वासाने
सांमगतले.
“दफर तुिने मवक्रि को बताने की कोमशश क्यूं नहीं की..” आरीफने पुन्हा
प्रश्न के ला.
“िैं चाहती थी के वो तीनों आपस िें लडकर िरें .. और जो आमखर िें बचेगा
उसे िैं खत्ि करूंगी..” िनूचा आवाज बोलता बोलता कठोर होऊ लागला.

“पर.. िदन तो नजंदा है...” आरीफ.
“हम्ि्... अभी नजंदा है.. क्या पता अगले पल क्या होगा..” िनूने आरीफचं
लक्ष सोसायटीतून बाहेर पडू न रस्त्यावर पोमलसांसोबत असलेल्या िदनवर वेधलं.
कॉन्स्टेबल शेलार रस्त्यावरच डाव्या बाजूला िदनला बेड्या चढवून िागे
दफरले. िदनला क्षणभर काय चाललेय कळालेच नाही. िागून आलेल्या हॉनटचा
कणटककट श आवाजाच्या ददशेने त्याने पाहण्याचा प्रयत्न के ला.. पण तो पूणटपणे िागे
वळण्याआधीच भरधाव वेगाने आलेला ट्रक सुरटकन.. त्याला उडवून मनघून गेला.
कॉन्स्टेबल शेलारने जीपच्या िागे ठे वलेल्या िंदारच्या बॅगेकडे पाहून िनूला
स्िाईल ददली. िनू आमण आरीफ आले तसेच मतथून बाहेर पडले.
“कु छ भी बोल िनू.. िंदार था ही डॅनशंग.. साला गाव से आकर सबपे भारी
पड रहा था.. कई जगह पर उसने जो ददिाग लगाया वो काबील-ऐ-तारीफ था.. बोलू
तो एकदि डॉमिनंट..” आरीफने िंदारची स्तुती करत म्हटले.
“हा.. आरीफभाय.. कु छ जगह वो हिपरभी भारी पड गया था.. पर आमखर
िें जो जीत गया.. वहीं असली डॉमिनंट...”
“तुम्हारे कहने का ितलब.. कहीं िैं तो वो डॉमिनंट नहीं हुं..” आरीफने हसत
हसत िनूला पंच िारला.
ते ऐकू न िनूही हसु लागली.

दुसर्या ददवशी शहरातील िुख्य वतटिानपत्रांत बातिी आली.

“पोमलसांनी अटक के लेल्या खतरनाक सायको मसरीअल
दकलरचा पळू न जाताना भरधाव ट्रक खाली येऊन
अपघाती िृत्यू..”

सिाप्त
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असतानाच िराठीतही ई पुस्तकं सुरू िाली. िराठीत अिॅिॉन सारखे प्रचंड इन्व्हेस्ट्िेंट करणारे
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प्रमतक्षेतले सामहमत्यक यांच्यात मब्रज बनणे आवश्यक आहे. मवशेषतः डॉ. मनतीन िोरे यांसारखे
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