
 

 

 

 

 

  



गूढ काळॊखाची रात्र 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

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

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

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

  



गूढ काळॊखाची रात्र 
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प्राजक्ता संजयकुमार देशपांडे 
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ई साहहत्य प्रहिष्ठान  



गूढ काळॊखाची रात्र (कथासंग्रह) 

प्राजक्ता संजयकुमार दशेपांडे ( मनमोही ) 

 मो. नं: 9960378297 

 e- mail id : deshpandeps97@gmail. com 

 insta account : the_soul_of_writer_  
 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखकेकड े सरुखित असून 

पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य.  खचत्रपट ककिं र्ा 

इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखकेची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े 

तसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई होऊ शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available for any 
literary.  dramatic.  musical.  sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides 
for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even 
without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction.  
damages and accounts.  
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• खर्नारू्ल्य खर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकता.  

• ह ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यखतररक्त कोणताही र्ापर करण्यापुर्ी 

ई-साखहत्य प्रखतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े  



मनोगत 

नमस्कार,  

          पहिल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर तुमचा प्रहतसाद आहि अहिप्राय पाहून 

आता मी माझं दुसरं पुस्तक तुमच्या िेटीला घेऊन येत आिे. तुम्ही िरिरून केलेले 

कौतुक पाहून खरंच मला खुप आनंद झाला आिे. 

           देव पटवर्धन िे पात्र तुम्हाला आवडिार याची मला खात्री आिे. वेगवेगळ्या 

केसेस सोडवताना त्याला हमळिारा आनंद पाहून तुम्हालािी नक्कीच आनंद िोईल. 

तुम्ही माझ्या पहिल्या पुस्तकाला जे पे्रम हदले तसेच  हकंबहुना त्याहून जास्त पे्रम या 

पुस्तकाला हमळेल अशी आशा करते.  

           इ- साहित्य टीम मुळे माझ्या कलागुिांना वाव हमळाला म्हिून मी त्यांची खुप 

आिारी आिे. मला नेिमीच प्रोत्सािन देिाऱ्या कुटंुबाचे आहि हमत्र मंडळीचेंिी खुप 

खुप आिार.  

           तुमच्या प्रहतहियांच्या प्रतीके्षत. 

 

               - मनमोिी ( प्राजक्ता देशपांडे ) 

 

 

 

 

  



या पुस्िकाच्या लेहखका प्राजक्ता संजयकुमार देशपांड े हसहिल इंजीहनयर 

पदिीधर आहि M. E. structure च्या हिद्यार्थिनी आहिे. िाचन हा त्यांचा 

लहानपिापासूनचा छंद. त्यांच्या िहडलांकडून िो जिू िारसाहक्कानेच 

हमळालेला आहि नंिर हलखािसदु्धा. त्यांचे िाचन अफ़ाट आह.े मोठंमोठ्या 

कादंबऱ्याही त्यांनी अगदी एका ददिसाि िाचून पूिि केल्याि. सुहास 

हशरिळकर, शरदचंद्र िाहळम्बे, ि. पु. काळे, सुधा मूर्िि असे िेगिगेळ्या 

धाटिीचे लेखक त्यांचे प्रेरिास्थान आहिे. आहि इंजीहनयररंगनेही त्यांना बरेच 

काही हशकिल ेअसे म्हिायला हरकि नाही. 

त्यांच्या कथेिर आपली मिे िाचक त्यांना खालील पत्तयांिर कळिू शकिाि. 

 

संपकि  :  

 प्राजक्ता संजयकुमार देशपांड े( मनमोही ) 

 मो. नं: 9960378297 

 e- mail id : deshpandeps97@gmail. com 

 insta account : the_soul_of_writer_ 

  



मनपाखरू, िे पुस्तक मी वाचले. 

त्यातील कुटंुब िी कथा मला खुप 

आवडली. 

- शंकर मुक्कावार  

 

मनपाखरु, तुमचे लेखन खुप 

छान िोते. मला खुप आवडले. 

असेच हलहित रिा. 

 - सुनील घाघ  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

मनपाखरु िे खुप चांगले पुस्तक 

आिे. 

- अहिजीत आंदे  

 
खुपचं छान पुस्तक आिे 

प्राजक्ता. अशीच हलहित रिा. 

- स्वराली देशपांडे 

 

तुझे हलखाि नेिमीच मनाला 

हिडते. अशीच हलहित रिा. 

- सौरि शुक्ला 

 

तुझे पुस्तक खुप आवडले. तुला 

पुढच्या प्रवासासाठी िाहदधक 

शुिेच्छा. 

- मिेश व्यापारी  

 
आपलं मन पाखरू िे पुस्तक 

esahity वरून वाचलं. खुप छान 

कथा आिेत. एखादी ियकथा 

जरूर हलिाहवत      

- आहदत्य तोडकर 

 

तुमचे पुस्तक वाचले. खुप संुदर 

लेखन केले आिे. िावी लेखन 

कलेसाठी मनःपूवधक शुिेच्छा. 

- हवशे्वश पत्की 

 

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


प्रस्तावना 

नमस्कार,  

              मनपाखरू नंतर आता गूढ काळॊखाची रात्र हे लेखखकेचे दसूरे पुस्तक 

आहे. लेखखका माझी मुलगी असल्यामुळे मला ततच्या लेखनाबद्दल प्रेम असणे 

स्वाभाववक आहे. पण एक वाचक म्हणूनही नव्या पीढीचे लेखन मला खुप आवडले 

आहे. 
              दोन्ही कथा खुपच संुदर पद्धतीने दर्शवल्या आहेत. या पुस्तकातील पात्रे 
ववर्ेषतः देव पटवधशन आपले मन आकवषशत करून घेते. तुम्हालाही हे पुस्तक 

आवडले यात मला र्ंका नाही. आपल्याला पुस्तक आवडल्यास लेखखकेला 
प्रततक्रिया जरूर कळवाव्यात, अर्ी मी तुम्हाला ववनंती करतो. 
           लेखन करण्याच ेमाझ ेस्वप्न माझी मुलगी पणूशत्वास नते आहे, हे पाहून मला 
खुप आनंद होत आहे. मला आखण आमच्या संपणूश कुटंुबाला ततचा अभभमान वाटतो. 
ततच्या लेखन प्रवासाला माझ्या खुप खुप र्ुभेच्छा. 
 

                - श्री. संजयकुमार देर्पांड.े 
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पाटलांचं घरािं म्हिजे गिधश्रीमंतीचं उत्तम उदािरि. हपढीजातच सगळ्यांना श्रीमंतीचा 

वारसा हमळालेला. अप्पासािेब पाटलांचे खापरपिजोबा दादासािेब, यांच्याकडून तर 

तत्कालीन इंग्रज पि मदत मागायचे म्हिे. एवढं तालेवार आहि हततकाच गूढ इहतिास 

असलेलं िे घरािं. पाटलांच्या एकुि एक सगळ्या सुना देखील अशाच उच्चभू्र कुटंुबातील 

िोत्या. फक्त वाड्यातल्याच नािी तर गावाच्या इहतिासातिी या घराण्याचे योगदान िोते.  

अप्पासािेब यांची पत्नी रुक्मििीताई म्हिजेच सगळ्यांच्या रख्माअक्का, यांनीिी 

गावातील क्मियांसाठी पुढाकार घेऊन हशक्षि, नौकरी, स्वाहिमान, आरोग्य ह्या आहि अशा 

बऱ्याच मुलिुत आहि िक्काच्या गोष्टीसाठी लढा हदला. तर असं िे पाटील घरािं.  

 आज वाड्याच्या आनंदाचा ठावहठकािाच नव्हता. एवढा मोठा बुरुजांचा वाडा. वीस 

बाहवस खोल्या, समोर मोठं पटांगि, वाड्यात प्रवेश केल्यावर मध्यिागी हदसिारे संुदर असे 

संगमरवरी तुळशी व ंदावन, उजव्या बाजूला मोठा िौद, त्याच्या बाजूला चाफा, कने्हरी, 

मोगऱ्याची झाडे त्यामुळे व्हरांड्यात पसरलेला सुगंर्, डाव्या बाजूला बसण्यासाठी तैयार 

केलेली बैठक, असा िा िव्य वाड़ा. सजवायला काढायचा म्हिलं तरी दोन तीन हदवस 

लागतील. पि वाड्यात 15- 20 नोकर िोते. आहि सकाळपासूनच कामाची गडबड चालली 

िोती. एव्हाना वाडा संुदर सजवून तयार िोता, जिु आज हदवाळीचाच हदवस.  

  

 िोय, खरंच रख्माअक्कासाठी तरी आज हदवाळीच िोती. त्यांचा अरहवंद 4 वर्ाांनंतर 

अमेररकेवरून हशक्षि संपवून आज येिार िोता. महिन्यािरापासून जय्यत तयारी चालु िोती. 

वाड्याची सजावट, गोडार्ोडाचे पदाथध सगळं कािी तयार िोतं. आहि आता सगळा वाडा 

फक्त अरहवंदची वाट पाित िोता. अवंहतकािी खुप आतुरतेने वाड्याच्या दरवाज्याकडे डोळे 

लावून िोती.  

 अवंहतका म्हिजे आप्पासािेबांचे हमत्र आहि वाडयाचे मुन्शी गंगार्रराव यांची मुलगी. 

हदसायला खुपच संुदर, साक्मिक , वहडलांसारखी कामात हुशार आहि तल्लख बुक्मिची पि 



हनमधळ मनाची. लिानपिीच आई देवाघरी हनघून गेल्यामुळे हतचा सगळा वेळ वहडलांसोबतच 

जायचा. त्यामुळे लिानपिापासूनच हतचा वाड्यावरचा वावर िा नेिमीचाच.  

 गंगार्रराव सुिा पाटलांना घरातीलच व्यक्ती. पि दुदैवाने तेिी लवकरच स्वगधवासी 

झाले. त्यामुळे गंगार्ररावांच्या पश्चात अवंहतका आहि हतचा िाऊ सवेश दोघांचीिी 

पालकिाची जबाबदारी सािहजक आप्पासािेबांवर आली. त्या दोघांचं पालनपोर्ि आहि 

हशक्षि कशामरे्िी त्यांनी कसर सोडली नािी. अवंहतका सवेशपेक्षा मोठी िोती. जेमतेम 

अरहवंदच्याच वयाची. त्यामुळे हतचं हशक्षि आटोपूनिी आता 2 वरे् िोत आली िोती पि 

एकूिच हतच्यावरच्या पे्रमापोटी हतला लग्न करून दुसरीकडे पाठवण्याचा हवचार मात्र 

आप्पासािेब आहि रख्माअक्काना सिन िोत नव्हता आहि म्हिूनच त्यांनी हतचं लग्न 

अरहवंदसोबत ठरवून द्यायचं मनाशी पकं्क केलं. अरहवंद हशक्षि पूिध करून आल्यावर या 

दोघांचं लग्न लावून द्यायचा हवचार ते करत िोते. रख्माअक्कानी तर उत्सािाच्या िरात िी गोष्ट 

अवंहतकाच्या कानावरिी घातली आहि हतनेिी लाजून त्याला समंती दशधवली. िी आनंदाची 

बातमी अवंहतकाने लगेच सवेशला फोन वरून कळवली. सवेश अजूनिी हशक्षिासाठी 

कोल्हापुरात िोता, त्यालािी िे ऐकून खुप आनंद झाला िोता. अवंहतकापेक्षा लिान असला 

तरी बरीच समज िोती त्याला. खुप िावहनक िोता तो. लिानपिापासून अवंहतकाचं अरहवंदवर 

पे्रम िोतं, िी गोष्ट फक्त सवेशलाच माहिती िोती पि त्यांची एकूि पररक्मथथती लक्षात घेता ह्या 

बद्दल त्याने कर्ी अवंहतकाशी चचाध केली नव्हती. पि आता स्वतः अप्पासािेबानी िा हनिधय 

सांहगतला िे ऐकून त्याला त्यांच्या हवर्यीचा वाटिारा आदर हनहश्चतच वाढला िोता.  

 सकाळपासून अरहवंदची वाट पाहून सगळा वाड़ा आता थकला िोता. एरवी सगळ्यांना 

संयमाने वागा असं सांगिाऱ्या रख्माअक्का आज मात्र अगदी लिान मुलाप्रमािे अरहवंद कर्ी 

येिार?, गाडी अजून कशी नािी आली ?आिखी हकती वेळ वाट पािायची? असे शंिर प्रश्न 

हवचारून अप्पाना िंडावून सोडत िोत्या. शेवटी अरहवंदला आिण्यासाठी गेलेली गाडी दारात 

येऊन उिी राहिली आहि दारात एवढ्या वेळ स्वागतासाठी थांबलेल्या मािसांनी उत्सािाने 

ढोल ताशे वाजवण्यास सुरुवात केली.  

 गाडीतून अरहवंद उतरला तसा वाड्याच्या पहिल्या मजल्यावरच्या बालकनीतून फुलांचा 

वर्ाधव झाला. औक्षि करण्यासाठी आहि दृष्ट काढण्यासाठी अक्का आहि अवंहतका ताट 

घेऊन दारात उभ्या िोत्या. 4 वर्ाांनंतर आज त्यांच्या समोर हनळी जीन्स आहि पांढरा टी शटध 

घातलेला, देखिा, एखाद्या माहलकेतील िीरोला लाजवेल अशी मस्त केस आहि दाढीची 

स्टाइल असिारा अरहवंद उिा िोता.  



 हकतीतरी वेळ त्या दोघीनंी त्याला हनरखून पािण्यात घातला आहि मग अक्का त्याला 

औक्षि करण्यासाठी पुढे आल्या. एव्हाना ढोल ताशांचा गजर ऐकून सगळीच मंडळी आली 

िोती. तेवढ्यात औक्षि करिाऱ्या अक्काना थांबवत अरहवंदने गाडीकडे पाहून डर ाईवरला 

इशारा केला आहि त्या डर ाईवरने गाडीच्या दुसऱ्या बाजूचे दार उघडले. आतून एक मुलगी 

बािेर आली. पांढरा शुभ््र स्लीव्हलेस कुताध तशीच पांढरी सलवार आहि त्यावर अरहवंदच्या 

हजन्सला मैच करेल अशी हनळी ओढनी, खुपच संुदर िोती ती हदसायला!  

गोरी पान, घारे डोळे हतला पाहून सगळेच थोडेसे दचकले.  

अरहवंदनी ओळख करून हदली, "िी संध्या, माझ्यासोबत अमेररकेत िोती. हतला आपलं 

गाव दाखवण्यासाठी घेऊन आलो आिे. " 

हतचंिी जंगी स्वागत करण्यात आलं.  

 स्वागत समारोि , जेविे वगैरे झाल्यानंतर सगळेच हदवािखान्यात गप्पा मारत िोते. 

आतापयांत संध्या आहि अवंहतकािी एकमेकांत हमसळून गप्पा मारण्यात रममाि झाल्या 

िोत्या. गावात राहूनसुिा अवंहतकाची हुशारी आहि हतला असिारी बाकीची साहित्य, कला 

आहि ऐहतिाहसक माहिती पाहून संध्याला हतचं खुप कौतुक वाटलं. अमेररकेत वाढलेली 

असूनिी संध्याचे संस्कार पाहून अक्कानी हतची प्रशंसा केली. हतच्याबद्दल आिखी जािून 

घ्यायची त्यांची उतु्सकता आता वाढत िोती. संध्यानी ती अनाथ असल्याचं सांहगतलं. लिान 

असताना अनाथ आश्रमातून दत्तक घेऊन हतला अमेररकेत नेऊन, पे्रम आहि हशक्षि देिाऱ्या 

आई वहडलांचंिी 2 वर्ाांपूवी अपघातात हनर्न झालं, िे सांगताना हतच्या डोळ्यातून अशंु्रनी 

हतच्या दुःखाला वाट मोकळी करून हदली. रख्माअक्काच्या कुशीत संध्याने स्वतःला झोकून 

हदले. गप्पाना हमळालेलं वेगळं वळि पाहून अरहवंदने थेट हवर्याला िात घातला आहि 

संध्यासोबत लग्न करण्याची इच्छा अक्कासमोर सांहगतली. इतका वेळ खुचीत बसून पेपर 

वाचिारे अप्पा िे ऐकून खुपच िडकले. त्यांचा राग अनावर झाला. कािी समजावून 

सांगण्याआर्ीच त्यांनी हवरोर् दशधवला.  

 "अप्पा , अिो तुम्ही थोडं शांत रिा, पोरगा आताच तर घरी आला आिे. आल्या आल्या 

त्याच्यावर असं... '' अक्काचं बोलि तोडत अप्पा आिखी हचडून म्हिाले,  

 " शांत राहु?? अगं इथे आपि तर स्वप्न पाहिलीच ह्या गाढवासाठी. पि त्या हनरागस 

पोरीलािी दाखवली, आपलंच चुकलं. आपि त्याचं लग्न अवंतीशी ठरवलं. आता शेवटचं सांग 

हवंदा, तू अवंहतकाशी लग्न करिार की नािी???" 



 " अप्पा, अिो तुम्ही असं परस्पर कसं ठरवलं? मी आहि अवंती लिानपिापासून फक्त 

हमत्र आिोत आहि संध्यावर माझं खुप पे्रम आिे. हतचं या जगात माझ्याहशवाय दूसरं कोिी 

नािी. अवंतीला काय दूसरा चांगला मुलगा हम... " 

 "गप्प बस हतचं काय करायचं ते मला सांगू नकोस. ह्या घरात माझ्या शब्दाला हकंमत 

म्हिून नािी , करा स्वतःची मनमजी " 

 असं म्हिून अप्पा हनघून गेले.  

  

 

अप्पा कुठे गेले िे कोिालािी माहिती नव्हतं. अप्पा रागीट स्विावाचे िोते िे तर साऱ्या 

गावाला ठाऊक िोतं पि आजवर ते कर्ी असं कोिाला न सांगता हनघून गेले नव्हते. आता 2 

हदवस उलटून गेले, आता मात्र किर झाला िोता. नोकर मािसांकडून िी बातमी िळू िळू 

गावात पसरली. मारुतीच्या पारावर म्हाताऱ्या - कोताऱ्याना चचेला हवर्य हमळाला. घरची 

मंडळीिी आता जास्तच काळजीमरे् पडली. सगळ्यात जास्त अडचि तर संध्याची झाली, 

हतला कािीच कल्पना नसताना िे प्रकरि बरच लांबलं आहि ह्या 2- 3 हदवसात अवंहतकाच्या 

समोर जाण्याचे र्ाडसिी ती करू शकत नव्हती.  

 शेवटी चौथ्या हदवशी अप्पा आले, ते खुपच शांत वाटत िोते. अप्पा आले त्याच हदवशी 

संध्याकाळी सवेशिी कोल्हापुरवरून आला िोता. आता अप्पाचा राग तसा कमी वाटत िोता. 

सवेश सोबत तर ते कािी घडलंच नािी असे वागत िोते, िे पाहून सगळ्यांना िायसे वाटले. 

10 वाजता रात्रीची जेविं उरकल्यावर अप्पानी व्हरांड्यात अवंती आहि सवेशला बोलवून 

घेतलं. कािी वेळ शांततेत गेल्यावर अप्पानी बोलायला सुरुवात केली.  

 " अवंती बाळा, माझी खरंच मनापासून तुझी माफी मागायची इच्छा आिे.....  

 " अिो अप्पा तुम्ही िे.... '' 

 " नािी मला अडवु नको, मला बोलू दे. मी आहि अक्का तुझे गुने्हगार आिोत. आम्ही 

दोघांनी तुला अशी स्वपं्न दाखवली जी सत्यात उतरविे आमच्या िातात नव्हते. खरं म्हिजे ते 

आमच्यािी लक्षात आलं नािी. मी खुप हवचार केला. आज मी हचडून रडून तुझं लग्न अरहवंद 

सोबत लावूनिी देईन पि तो तुला हकतपत सुखात ठेवेल मला माहिती नािी. त्याचं पे्रम 

संध्यावर आिे. आहि जसं एखाद्याला आपि पे्रम करायला िाग पाडु शकत नािी तसंच 



कोिाच्या पे्रमाला आपि बांर् घालू शकत नािी. तशी ती मुलगी चांगली आिे पि तुझ्यावर 

अन्याय मी नािी िोऊ देिार तू म्हित असशील तर...... " 

 " नािी अप्पा, अिो दुसऱ्याचे पे्रम हमळवून का मी सुखी िोईल ? आहि मीिी अरहवंदला 

हमत्रच मानते. तुमच्या आनंदातच माझा आनंद आिे आहि मला माहिती तुमचा आनंद 

अरहवंदच्या आनंदात. म्हिून तुम्ही हनहशं्चत रिा. कािी अन्याय वगेरे नािी झाला माझ्यावर, िो 

की नािी रे सवेश.... " 

  

 सवेशच्या मनाची अवथथा अवंतीचा हवचार करून आर्ीच वाईट िोती आहि आता 

अवंतीच्या बोलण्याने तर उरली सुरली आस पि सोडून द्यावी लागिार िोती. हतच्या िोकाराला 

संमती दशधवून त्याने डोळ्यातले पािी लपवले. आहि सगळे झोपायला हनघून गेले.  

पि त्याहदवशी रात्री 12 वाजता अरहवंदने अक्कासोबत बोलत असताना लग्नानंतर 

अमेररकेला जािार आहि हतथेच नोकरी करिार म्हिून सांहगतलं आहि िे ऐकून अप्पाच्या 

उतरलेल्या रागाने आिखी एकदा रौद्ररूप र्ारि केलं. जवळ जवळ 2 पयांत िांडिे चालली. 

जवळ असिाऱ्या खोल्यांमरू्न िांडिे पाििारी नोकर मंडळीिी घाबरली िोती. थोड्यावेळात 

वातावरि शांत झालं आहि मग िताश िोऊन अप्पा आहि अक्का झोपायला हनघून गेले. 

अरहवंद आहि संध्यािी मग आपापल्या खोलीमरे् हनघून गेले.  

  

 

 

 

गावाकडील सकाळ म्हिजे खरंच अनुिव घेण्यासारखी असते. संुदर वातावरि, 

हचमण्यांचा हचवहचवाट, सोनेरी हकरिांनी न्हावून हनघालेली फुलांची झाडे. सकाळच्या 

वातावरिात वाडा अगदी प्रसन्न वाटत िोता पि फक्त कािी वेळासाठीच....  

 काळजाला िेदून जािाऱ्या त्या कीकंाळी नंतर ह्या वाड्यावर संकटांचे आहि दुःखाचे 

काळे ढग दाटुन येिार िोते. सकाळी 7 वाजता दूर् घेऊन येिाऱ्या शेवंताच्या त्या हकंकाळीने 



सगळा वाडा िादरला. व्हरांड्यात संध्या रक्ताच्या थारोळ्यात पडली िोती. कालपयधन्त 

गोरीपान आहि संुदर हदसिाऱ्या संध्याचा चेिरा आज काळा हनळा झाला िोता.  

मंगळसूत्र गळ्यात बांर्ण्याची स्वप्न िोती, त्याच्या जागी आज एक िला मोठा दोरखंड 

िोता. िळू िळू आता सगळी नोकर मंडळी आहि घरातील मािसे जमली िोती. घरातले कािी 

सामानिी हवखुरलेले हदसत िोते, घरातील सोनेनािे पैसे, कपडेिी चोरीला गेल्याचे हदसत िोते. 

एवढी सगळी मािसे घरात असताना घरात दरोडा आहि ख़ून झाला याचे गावकऱ्यांना खुप 

आश्चयध वाटत िोते पि घरातल्या सगळ्याच मािसांवर गंुगीच्या और्र्ाचा पररिाम िोता. 

म्हिून तर शेवंता आली तोपयांत कोिीिी उठलेले नव्हते. कािी नोकरमंडळी तर गाव गोळा 

झाल्यावर शुक्मिवर आली.  

 एव्हाना पोलीसपि वाड्यात आलेले िोते. पंचनामा आहि िवी असलेली माहिती गोळा 

करत िोते. हफरतीवर गेलेल्या िवालदारांना मागच्या शेतामरे् दरोड्याचा माल सापडला, कुत्रा 

मागे लागल्यामुळे चोरांनी तो हतथेच टाकून पळून जाण्याची शक्यता पोहलसांना वाटत िोती. 

अरहवंदची अवथथा तर सगळ्यात वाईट िोती, काय काय स्वप्न दाखवून, हकती तरी सुखात 

ठेवण्यासाठी त्याने संध्याला इथे आिलं िोतं आहि िे काय िलतंच झालं. चोरीचा माल तपासून 

तो याच घरातील आिे का याची खात्री झाल्यावर तो पोहलसांनी नोदं करून परत केला. पि 

संध्याच्या म तु्यचे कािी त्यांना र्ागेदोरे हमळत नव्हते. ज्या अथी चोरांनी गंुगीचे और्र् फवारले 

िोते त्या अथी कोिाला मारण्याचा त्यांचा िेतूच नव्हता पि मग संध्याचा म तु्य नेमका झाला 

कसा ?????  

 काल याच वाड्यात हदवाळी वाटेल इतका उत्साि आहि आनंद िोता आहि आज मात्र 

त्यािीपेक्षा जास्त हनराशा आहि दुःख. सिवास नसला तरी िसत खेळत असलेल्या एका 

व्यक्तीला आपि काल पाितो आहि आज तीच व्यक्ती आपल्यासमोर अशी हनपहचत पडलेली 

असेल तर जीव कसा कासाहवस िोतो, याचा अनुिव घरातील सगळे घेत िोते.  

 िी केस इंसे्पक्टर जार्व यांच्याकडे िोती. कोितीिी केस ते 4 हदवसांच्या आतच 

सोडवत, असा त्यांचा लौहकक िोता आहि आज 2 रा हदवस िोता म्हिूनच आता ते याच 

हवचारात िोते.  

 " संध्याचा खून झाला िोता, िे तर नक्की िोतं आहि तेिी गळा दोरखंडाने आवळून पि 

मग हतच्या डोक्यावर झालेली जबर जखम याचा गंुता कािी केल्या सूटत नव्हता. पोस्टमाटधम 

नुसार आर्ी हतच्या डोक्याला जखम झाली असेल आहि नंतर हतचा गळा दाबला गेला. पि 



जर चोराला चोरीच करायची िोती आहि आपि असा अंदाज बांर्ला की संध्या पािी 

हपण्यासाठी हतथे आली आहि चोराने हतला पाहून मागून जोरात र्क्का हदला आहि ती खाली 

डोक्यावर पडली. पि हतला लागलेली जखम पािता ती त्या क्षिी बेशुि झाली असेल आहि 

मागून र्क्का हदला असल्या कारिाने हतने चोराला पाहिलंिी नसेल. मग चोराने हतला गळा 

आवळून मारण्याचे काय कारि असेल???? 

 आहि आपि असं ग िीत र्रलं की हतने चोराला पाहिलंिी असेल पि कोितािी चोर 

मुखवटा बांर्ल्याखेरीज चोरी करत नािी आहि जे चोर आपला चेिरा लपवत नािीत त्यांना 

तर हतला मारण्याचे कािी कारिच नािी. िी केस फक्त चोरीची नािी वाटत. कुठे तरी पािी 

नक्कीच मुरत आिे " 

  

 " काय मग िवालदार हशंदे कािी चौकशी केली की नािी की फक्त वाडाच पाित िोता" 

  

 " काय जार्व सािेब , तुमच्या सोबत काम करायचं म्हिजे आम्हालािी कान आहि 

डोळे उघडे ठेवावे लागतात. छोट्या छोट्या गोष्टीकंडेसुिा कानाडोळा करून नािी चालत" 

  

 " पुरे... कािी माहिती असेल तर ते सांगा. मग बघू, तुमचा कौतुक सोिळा करायचा की 

नािी" 

  

" िो सांगतो की , अिो त्या संध्या मैडम अमेररकेहून काल अरहवंद सािेबांबरोबर आल्या 

िोत्या, ते कािी गाव बघायला नािी तर लग्न करायला आहि म्हिे अप्पाना ते हबलकुल आवडलं 

नव्हतं, खुप िांडि झालं म्हिे. घरच्या नोकरांनी एवढा राग नव्हता पाहिला म्हिे या आर्ी 

अप्पाचा. " 

  

 "असं... आिखी काय " 

  



 "अिो खरी गोष्ट तर पुढेच आिे, 2 हदवस कोिालािी न सांगता गेले िोते म्हिे ते हनघून 

आहि आल्यानंतरिी पिाटे 2 पयधन्त िांडि झालं म्हिे ते पुन्हा अमेररकेला जािार म्हिून..." 

  

 "कारि तर आिे हशंदे पि पुराव्याचं काय म्हिे ?????" 

  

 " काय सािेब तुम्ही पि.. गरीबाची कसली थट्टा करता, फोरें हसक ररपोटध आले की बघू 

कािी हमळतंय का ते " 

  

 " या या वाघमारे !!आिले का फोरें हसक ररपोट्धस???" इंसे्पक्टर जार्व.  

  

"िो , आिले आिेत. एक हवशेर् बाब आिे, संध्याच्या कपडयांमरे् आम्हाला एक 

सोन्याची चेन हमळाली आिे. त्यावर बाकी कोिाचेच िाताचे ठसे मैच िोत नािीत. संध्याचेिी 

नािी पि... " 

 "पि काय?? बोला लवकर वाघमारे " 

 "पि अप्पाच्या िाताचे ठसे मैच िोतात" 

 "काय?? मग पाित काय बसलाय, चला वारंट घेऊन अटक करायला" 

  

 "िो पि सािेब त्यांचा आहि त्यांच्या कुटंुबाचा इहतिास पािता ते असं कािी करतील 

अस नािी ंवाटत" 

  

"वाघमारे अिो, शेवटी मािूसच की तोिी, त्यालािी िावना आिेतच, मन आिेच, त्यापायी 

लोक कािीिी करू शकतात आहि आपल्याजवळ पुरावा आिे. नाइलाज असला तरी ताब्यात 

घ्यावे लागेल. चला आता लवकर, दरोडयाचं बघू नंतर आर्ी खुनाचं बघू" 

  



 इंसे्पक्टर जार्व आहि फौज वाडयाच्या हदशेने हनघाले. वाड्यात पाऊल ठेवल्यानंतर 

त्यांनी अरहवंदला बाकी जुजबी गोष्टीचंी हवचारिा केली आहि त्या नंतर इथे येण्याचे मुख्य 

कारि सांहगतले.  

  

 " इंसे्पक्टर, तुम्हाला या गावात येऊन हकती हदवस झाले? आमच्या अप्पाना ओळखत 

नसाल तर जरा गावात एक चक्कर मारून या. गावकरी अगदी िरिरून सांगतील तुम्हाला 

अप्पाबद्दल. अिो, कोिावरिी आळ घेण्याआर्ी त्याची शिाहनशा करून घ्या" 

  

" िे बघा हमस्टर अरहवंद, मला माझं काम हशकवु नका. ते तुमचे वडील आिेत, तुम्हाला 

र्क्का बसिे सािहजक आिे पि माझ्याकडे पुरावा आिे आहि म्हिूनच मला वारंटिी 

हमळाला आिे. माझा अगदीच नाइलाज आिे. मला अप्पाना अटक करावीच लागेल " 

  

 बघता बघता िे प्रकरि आता वेगळंच वळि घेत िोतं. गावातील प्रश्न सोडविाऱ्या 

अप्पाना आता ह्यातून कोि सोडविार िे सांगिे कठीि िोते. त्यांना यातून हनहवधवादपिे 

सोडवेल असा कोिी तरी वकील िवा िोता.  

 अरहवंदला तर कािी सुचेनासं झालं िोतं एकीकडे संध्याच्या आठविी त्याला त्रास देत 

िोत्या तर दूसरीकडे अप्पाची काळजी त्याला स्वथथ बसु देत नव्हती. अप्पाना वाचवण्यासाठी 

त्याला िर प्रकारे प्रयत्नाची पराकाष्ठा करावी लागिार िोती आहि म्हिूनच तो नामांहकत 

हिहमनल वकील देसाईकडे आला िोता आहि त्याने घडलेली सगळी िकीकत वहकलांना 

सांहगतली.  

  

 " वकील सािेब, तर िे असं सगळं घडलं पि मी हवश्वासाने सांगतो आमचे अप्पा असं 

कर्ीिी करिार नािीत. ते रागावले िोते िे खरं आिे पि ते आपल्या मुलाच्या आनंदाचा शेवट 

असा कर्ीच करिार नािीत " 

  

 " िां... अरहवंद...  



 खुप साऱ्या गूढ गोष्टी असू शकतात, कािी नको असिारी गुहपते बािेर येऊ शकतात 

हकंवा कािी चोरांच्या मुखधपिाचे दाखलेिी िेटु शकतात हकंवा कोिातरी हुशार व्यक्तीचे 

अप्पाना अडकवण्याचे प्रयत्निी....  

 मला सांगा अप्पाची कोिाशी कािी वैर असण्याची शक्यता... " 

  

 " असू शकतं. खुप वेळेस गावकऱ्याचे िले करताना कािी वाईट प्रव त्तीना अप्पामुळे 

हशक्षा झाली आिे... " अरहवंद.  

  

"मला िे प्रकरि थोडं वेगळं आहि अवघड वाटत आिे म्हिजे यात फक्त कायद्याचं 

ज्ञान असून चालिार नािी. खुप साऱ्या ओळखी आहि तल्लख बुक्मिमतेचं काम हदसत आिे 

िे... " देसाई.  

 

 "वकीलसािेब कािीिी करा पि अप्पाना वाचवा.. वाचतील ना अप्पा???" अरहवंद.  

  

 "िो पि यातून त्यांना आता फक्त देवच वाचवु शकतो" देसाई.  

  

 "म्हिजे???नेमकं काय म्हिायचं आिे तुम्हाला?" अरहवंद 

  

" माझा हमत्र.. देव पटवर्धन िौशी वकील आिे. खुप कमी केसेस घेतो पि ज्या केसेस 

लढतो, त्या हजंकिे अशक्य असतात आहि तो मात्र ह्या केसेस हजंकिे अगदी शक्य करून 

दाखवतो. त्याची पितच हनराळी आिे. समोरच्या व्यक्तीच्या मनात काय चाललय याचा छडा 

तो अगदी कािी सेकंदात लावतो…" 

  

  



 आज सकाळपासूनच तशी देवच्या मनाची चलहबचल चालु िोती. वहडलोपाहजधत 

संपत्तीचा एकुलता एक वारस िोता देव. लिानपिीच त्याच्या वहडलांना पैश्याच्या िव्यासापायी 

खुनाच्या केसमरे् अडकवण्यात आलं िोतं.  

 तुरंुगात जाण्याआर्ीच बदनामीच्या िीतीने त्यांनी आपला जीव संपवला. मागोमाग 

र्क्क्क्याने आईनेिी प्राि सोडले. देव तेव्हा 14 वर्ाांचा िोता. तेव्हापासूनच देवने वकील िोण्याचं 

नीहश्चत केलं कारि वहकली िा एकमेव पेशा आिे, हजथे अन्याय झाला असेल तर त्याला योग्य 

न्याय हमळवून देता येतो फक्त अट एवढीच असते की हनकाल सत्याच्या बाजूने लागावा िे 

वहकलाच्या मनात ठाम असलं पाहिजे. हजथे गुने्हगार मुद्दाम कायद्याच्या पळवाटा शोरू्न 

हनरपराध्याना अडकवतात. हतथे देव स्वतः त्यांची केस लढतो आहि त्यांना न्याय हमळवून देतो. 

याहशवाय हकतीतरी नीरार्ारांना त्याच्या असंख्य टरस्ट माफध त मदत हमळत रािते.  

 लिानपिापासूनच चौकस बुक्मि आहि आता एवढ्या अनुिवानंतर एवढ्या कमी 

वयातिी त्याने बरच पुण्य आपल्या खात्यात जमा केलं िोतं.  

 खरं तर तो एकटाच िोता, आई वडील तर नािीतच आहि लिानपिापासून त्याला ओझं 

समजिाऱ्या नातेवाइकांना तो हगित नािी म्हिून त्याच्याजवळ कोिी नातेवाईकिी नािीत 

आहि अजून लग्न झालेलं नािी म्हिून बायका मुलांचा प्रश्नच नािी पि त्याच्या आयुष्यात एक 

हमत्र, सखा , सोबती, सवंगडी िोता. जो त्याला कुटंुबासारखाच िोता. आहशर् त्याचं नाव. 

जेवढया केसेस देव हजंकला िोता त्या केसेस बद्दल माहिती आिून देिे, त्याला कामात मदत 

करिे या गोष्टी आशीर् करायचा. तो नेिमी देव सोबतच असायचा हकते्यक केसेसमरे् अगदी 

शेवटच्या टप्प्यावर देव केस िरिार असं असताना आशीर् त्याला िेटायला येतो आहि अशी 

कािीतरी माहिती आितो की ती केस पूिधतः देवच्या बाजूने पलटते. थोडक्यात काय तर तो 

देवचा कान आहि डोळा िोता.  

 देवने त्यांच्या नावावर देवाशीर् फाउंडेशन चालु केलं िोतं. जे अडल्या नडल्याना मदत 

पुरवायचं, हकती तरी िॉक्मस्पटल्स मरे् त्यांची मदत पोिोचत. ब्लड बैंक, एमु्बलेंस अशी मेहडकल 

मदत असेल हकंवा हशक्षि, रोजगार. सगळ्या प्रकारे ते गरजंूना मदत करत. बघिाऱ्याला दोघे 

िाऊ आिेत असच वाटे. एवढं पे्रम िोतं दोघात.  

 आज सकाळपासूनची चलहबचलिी त्यासाठीच िोती. आशीर्चा फोन आला िोता. 

कािीतरी िन्नाट आहि अशक्य अशी केस आली िोती आहि तो त्यासाठी खुपच उतु्सक िोता. 

क्लाइंटला घेऊन तो थोड्याच वेळात येिार िोता. काय केस असेल ??हकती वेळ लागेल??? 



तो म्हित आिे तेवढी कठीि असेल का?? कारि आजपयधन्तच्या त्याच्या केस पािता सगळ्या 

प्रकारच्या केसेस त्याने लढल्या िोत्या आहि हवशेर् म्हिजे त्याला आजपयधन्त िरविारी केस 

अजून तरी त्याच्याकडे आली नव्हती आहि िी आजची केस त्या दज्याधची असेल का ??? याचा 

तो हवचार करत िोता. िीच तर देवची खाहसयत िोती. तो प्रते्यक केसकडे नवीन संघर्ाधच्या 

दृष्टीकोनाने पाित असे आहि म्हिूनच तो तीतकाच गंिीरतेने काम करत असे. यशाचं वारं 

का काय, ते आजपयधन्त त्याच्या जवळपासिी कर्ी हफरकलेलं नव्हतं. हवचारांच्या तंहद्रतून 

त्याला गाडीच्या आवाजाने बािेर आिलं. आशीर् दरवाज्याबािेर उिा िोता. सोबत कािी 

मािसं िोती. त्यांना बािेरच थांबायला सांगून एकटा आशीर् आर्ी देवला िेटायला आहि 

केसबद्दलची पूवध कल्पना द्यायला आत आला.  

  

 " काय रे आशु , मािसाची उतु्सकता अशी एवढा वेळ तािुन र्रल्याबद्दल मी तुझ्यावर 

केस का करू नये, मला एक कारि देशील???" 

  

"एक काय देवा, िजार देतो. अरे इतके हदवस म्हित िोतास ना बुक्मिला खुराक िोईल 

अशी एक पि केस नािी. तर घे तुला अगदी िवी तशी केस घेऊन आलोय. बुक्मिला खुराक 

तर आिेच पि तुझ्या शरीरालािी व्यायाम हमळेल अशी आिे" 

  

 "म्हिजे बािेरगावची पाटी हदसतेय बरोबर??" 

  

" िो अगदी अचूक. आळेगावची केस आिे आहि ते पि हतथल्या पाटलांची.. अप्पासािेब 

पाटील गावातील प्रहतहष्टत, सन्मानहनय बडी व्यक्ती... " 

  

 "त्यांचा खून झालाय???" देव.  

  

"नािी त्यांच्या िोिाऱ्या सुनेचा " आशीर्.  



  

"कोिी केला???" देव.  

  

 "त्यांनीच.. " आशीर्.  

  

 "काय????" देव.  

  

 "िोय तर प्रकरि असं आिे... " आशीर्.  

  

आहि थोड्यावेळात अगदी थोडक्यात आशीर्ने सगळी केस देवला समजावून 

सांहगतली.  

  

 "काय मग??? आिे की नािी अवघड???" आशीर्.  

  

 "अवघड अशी नाहिये फक्त खुप काम करावं लागेल इतकंचं आहि तू आिेसच की... 

काय???" देव.  

  

 "िो मग... आता तू त्यांच्या मुलाला तुझ्या कायद्याच्या िारे्त सांग काय सांगायचं ते, मी 

बोलावतो त्यांना " आशीर् 

  

"बाकी सगळं ठीक आिे आशु, तुला िी केस िेटली कुठे??" देव.  

  



" तू आपला इथे सदाहशव पठेत आपल्या ऑहफसमरे् बसून असतोस पि मला 

सगळीकडे लक्ष द्यावे लागते. तुझ्या नावाचा जप करत शोर्त िोते तुझं ऑहफस. हकती वेळा 

सांहगतल तुला, की कािी तरी जाहिरात वगेरे लाव म्हिून.. ते आपले देसाई वकील आिेत ना, 

त्यांनी पाठवलं " आशीर्.  

  

 " िो अरे, कुठेिी आपली जाहिरात नािी पि तरी आपल्याकडे केस येतातच ना... आहि 

तू आिेसच की, माझ्या बुक्मिला खुराक िेटेल अश्या केसेस तुझ्यापयधन्त पोिोचतातच. बोलाव 

आता त्यांना. " देव.  

 

अरहवंद आत आला आहि खुचीवर बसला. चिा पािी वगैरे हवचारून देवने बोलायला 

सुरुवात केली.  

 

" तर अरहवंद.. तुझ्या अप्पांची... म्हिजे तुझ्या म्हिलं तर चालेल ना ? चालेल असंच मी 

ग िीत र्रतो. तर तुझ्या अप्पांची केस मला कळली आिे. पि त्याआर्ी मला तुला एक गोष्ट 

सांगायची आिे. नाइकांनी तुला माझ्याबद्दल काय सांहगतलं ते मला माहिती नािी पि तुझे 

अप्पा जर खरंच हनदोर् असतील तरच मी िी केस घेिार. दोर्ी व्यक्ती माझ्या िातून वाचिारच 

नािी कर्ी. आहि हनदोर् व्यक्तीला मी कर्ी हशक्षा िोऊ देत नािी.  

तर मी आर्ी तुमच्याकडे येऊन स्वतः सगळ्या पररक्मस्तथीची शिाहनशा करेन आहि 

मगच केस घेईन. कोटाधत न जातािी तुझे अप्पा सुटु शकतात फक्त पोहलसांना खरा गुने्हगार 

शोरू्न द्यायचा. माझी काम करण्याची पित थोडी वेगळी आिे. कळेल तुला िळू िळू. अप्पा 

हनदोर् असतील तर अप्पाच्या हवरोर्ातले हकतीिी पुरावे असले तरी मी त्यांना वाचविार पि 

जर अप्पा दोर्ी असतील तर मग मी िी केस घेिार नािी आहि अप्पाना कोिीिी वाचवु 

शकिार नािी. "  

 

"नािी, अशी वेळच येिार नािी.. मी तुम्हाला छातीठोक पिे सांगू शकतो की अप्पा 

हनदोर् आिेत. " अरहवंद.  



  

 "झालं तर मग. सुटतील तुझे अप्पा. कारि कुठल्याच हनदोर् व्यक्तीला माझ्याकडे 

मदतीला आल्यावर हशक्षा िोिार नािी याचं मी वचन हदलेलं आिे. " 

 

 

 

 

 आता खरी सुरुवात िोिार िोती देव आहि आशीर्च्या कामाला. ह्या केसचा छडा 

लावण्यासाठी देवला आळेगावला जाव लागिार िोतं. अप्पासािेबांच्या वाड्यात रािावं 

लागिार िोतं. तरच त्याला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे हमळिार िोती. हशवाय घटनाथथळी जाऊन 

पाििी केल्याखेरीज त्याला ह्या प्रकरिाचा छडा लावता आला नसता. आहि म्हिूनच तो त्या 

तयारीला लागला िोता आहि तो त्याला िवं असलेलं सगळ सामान घेऊन हनघाला.  

त्याने त्याच्या बॅगमरे् दोन - तीन हवनोदी पुस्तके, आहि एक प्रवासविधन हलिण्यासाठी 

लागिारी डायरी घेतली िोती. त्याच्यासाठी ह्या गोष्टी ताितिावाच्या वेळेस जीवनदान ठरिार 

िोत्या. िी झाली अत्यावश्यक गोष्टीची यादी. आता जीवनावश्यक गोष्टी, देव थोडा सगळ्यापेक्षा 

वेगळाच िोता. पेशाने जरी तो वकील असला तरी कोटाधबािेर मात्र तो अगदी हिल्मी 

असल्यासारखा वागायचा. कुठल्यािी नवीन जागी गेल्यावर मािूस आर्ी ती जागा आपल्या 

सोईची आिे की नािी िे पाितो. देव मात्र कुठल्या हचत्रपटामरे् िी जागा कोित्या सीनमरे् 

पाहिली आिे का याचा हवचार करतो. तसेच हवचार त्याचे कपड्याच्या बाबतीत सुिा िोते. तो 

कर्ी अगदीच रंगीबेरंगी तर कर्ी फुलाचे शटध, कर्ी जुन्या काळातील अहमताि स्टाइलचे 

कपडे तर कर्ी एकदम नहवन हडज़ाइनर लुक असा पेिेराव करत. असा अवखळ आहि 

मस्तीखोर िोता देव. सगळं सामान घेऊन देव आळेगावात पोिोचला पि देवची एक सवय 

िोती. चांगली िोती की वाईट ते ठाऊक नािी पि नक्कीच त्याच्या कामकाजाच्या पितीबद्दल 

माहिती असिाऱ्या लोकांसाठी िी सवय कोडयात टाकिारी िोती. कुठल्यािी केसच्या 

कामाला सुरुवात करण्याआर्ीचा हदवस तो पूिध मजेत घालवायचा कारि पुढे हकती हदवस 

आहि हकती रात्री कामासाठी द्याव्या लागतील िे त्याला माहिती नसे. म्हिून तो एक हदवस 

मजेत रािायचा आहि त्याचा तो मजेचा हदवस आज िोता. त्याने आळेगाव येईपयधन्त सुिा 



प्रवासात बरीच मौज केलेली िोती. ररक्शा, बस, बैलगाडी, सायकल सगळं कािी वाटेत 

चालवत िसत-खेळत िरपूर गोष्टीचंी चव चाखत तो इथवर आला िोता. तरीिी तो आता 

वाडयावर न जाता आर्ी गाव हफरून घेिार िोता.  

  

 

 

 हदवसिर गावात सैर सपाटा मारून झाल्यानंतर त्याने वाड्याकडे त्याची वाट वळवली. 

वाड्यात पाऊल टाकल्यानंतर आर्ी त्याने सिोवार नजर हफरवली आहि संपूिध वाड्याचा 

अंदाज बांर्ला. एखाद्या मराठी माहलकेला शोिेल असाच तो वाडा िोता. त्यानंतर त्याने िळू 

िळू घरातील लोक आहि नोकरांचं हनरीक्षि केलं. एव्हाना सगळयांच्या ओळखी झाल्या िोत्या. 

एवढ्या केसेस सोडवल्यानंतर देवचा अनुिव असा िोता की घरातील ज्या बारीक साररक 

गोष्टी नोकरांना माहिती असतात त्या घरातील व्यक्तीनंािी माहिती नसतात. म्हिून त्याने 

आल्यापासूनच नोकरांसोबत सलोखा ठेवला. इकडच्या हतकडच्या गोष्टीमंरे् अडकावून 

समोरच्या व्यक्तीच्या नकळत त्याच्याकडून माहिती काढून घेण्यात त्याचा िातखंडा िोता. 

अरहवंदने खुपच आदरिाव दाखवून त्याचं स्वागत केलं िोतं. त्याची बडदास्तिी तशीच ठेवली 

िोती, देवला काय िवं नको पािायला एक नोकर ठेवला िोता. पि देवने त्याला नकार हदला. 

मी आपलं घर समजून िवं ते, िवं तेव्हा मागेन असं सांगून त्याने अरहवंदची समजूत घातली. 

बऱ्याच वेळेस अशी नोकर मंडळी आपल्यावर नजर ठेऊन असतात आहि इकडच्या बातम्या 

हतकडं करतात म्हिून सतत कोिी आपली हवचारपुस करिार टाळलेलंच बरं असं देवच मत 

िोतं.  

 त्यानंतरचे 2 - 3 हदवस देवने हनरीक्षि केलं घरातील व्यक्ती, त्यांचं वागिं, बोलिं त्यांचे 

स्विाव, चांगल्या वाईट प्रसंगीची त्यांची प्रहतहिया या सगळ्या गोष्टीचंा हवचार केला. घरातील 

प्रते्यक व्यक्तीसंोबत थोडाफार वेळ घालवला आहि या चार हदवसांनंतर त्याचं प्रते्यकाबद्दल 

एक मत बनत िोतं.  

 अरहवंद खुपच िावहनक िोता. आई वहडलाबद्दलचं त्याचं पे्रम. त्याची हुशारी, त्याची 

काळजी, लिानपिापासून त्याचं वाढत जािार यश, तरीसुिा त्याच्या स्विावात असिारा 

नम्रपिा. या सगळ्या गोष्टी देवला आवडल्या िोत्या. संध्याला तो का आवडला आहि 



त्याच्यासाठी ती एवढ्या लांब का आली यात प्रश्न पडण्यासारखं नक्कीच नव्हतं. थोडक्यात 

त्याच्याकडे पाहून तो हनदोर् असल्याचे पुरावे पािण्याची गरज नव्हती.  

 अवंहतका जरा समजण्यास कठीिच िोती शांत पि हवचारी, हुशार पि नाराज असं 

कािीसं घातक रसायन िोतं ते. तसं पाहिलं तर हतच्याकडे कारििी िोतंच, हतचं लग्न िोिार 

िोतं अरहवंदसोबत. अरहवंदसारखा मुलगा िातातून हनसटण्याचा ताि कोिीिी समजू शकेल.  

 रख्माअक्का सारखी पे्रमळ, संयमी मूती क्वहचतच हदसते. नोकर मंडळी तर कायम 

त्यांच्या मायेच्या सावलीतच असत. सगळ्या गावाचा हवचार पोटच्या मुलासारखा करिारी 

व्यक्ती कोिाचं वाईट हचंतू शकते यावर देवचा तरी हवश्वास नव्हता.  

 रख्माअक्का बरोबर 30-35 वरे् संसार करिारे, गावाचा हवकास करिारे अप्पा 

हशस्तीचे, राहगट असू शकतात पि हनदधयी असतील यावर हवश्वास बसिे थोडे कहठिच िोते.  

 आहि आता उरला सुरला तो सवेश, हबचारा सुट्टीला म्हिून आला आहि नको त्या 

संकटात िागीदार झाला.  

 या सगळ्यातुन या कुटंुबाला बािेर काढावंच लागेल.  

 देवला येऊन आता 5 हदवस िोत िोती. संध्याकाळी जेविे उरकल्यावर सगळे 

व्हरांड्यात बसली िोती. त्यावेळी बारकाइने सगळ्यांचं हनरीक्षि करून देवने बोलायला 

सुरुवात केली.  

  

" अरहवंद, मला गावात येऊन आता 5 हदवस पूिध िोत आिेत. मी माझं परीक्षि जेमतेम 

संपवलंच आिे. आता एक शेवटचा टप्पा उरला आिे तो म्हिजे माझ्या आहशलाची म्हिजेच 

अप्पासािेबांची िेट. मी त्यांना कािी प्रश्न हवचारिार पि िे फक्त औपचाररकता म्हिून. मला 

आता खात्री पटली आिे की अप्पा हनदोर् आिेत. त्यांना िेटल्यानंतर मी तुम्हाला सहवस्तर 

सगळं सांगेन.  

 त्यामुळे आता तुम्ही हनहश्चन्त रिा. तुमच्यासाठी खरी कसोटी िोती ती अप्पा हनदोर् 

आिेत िे मला पटवून देिं. आता कोटाधत त्यांना हनदोर् पटवून देिं िी सवधस्वी माझी जबाबदारी 

असेल. पि कोटाधत जाण्याची वेळ येिार नािी असं हदसतंय. " देव.  

  



 " खरंच!, िे पिा देव तुम्हाला हकतीिी पैसे लागले. कािीिी मदत लागली तरी ती आम्ही 

करायला तयार आिोत फक्त आमच्या अप्पाना यातून सुखरूप वाचवा. " अरहवंद.  

  

 िे सगळं चालू असताना अवंहतका मात्र वेगळ्याच हवचारात िोती,  

 " संध्याचा खून झाला त्या रात्री अप्पाहन स्वतः माझी माफी मागून अरहवंद आहि 

संध्याच्या लग्नाला त्यांची संमती असल्याचं सांहगतलं िोतं. पि मग तरी संध्याचा खून अप्पा का 

करतील?? आहि आता िा देव म्हितोय अप्पा हनदोर् आिेत, मग संध्याचा खून नक्की कोिी 

केला ?? मान्य आिे आजवर अप्पाचे हितहचंतक जेवढे आिेत तेवढेच त्यांचे शतु्रिी आिेत. पि 

कोिाचा जीव इतक्या सिज घेण्यास ते र्जावतील असं मला तरी नािी वाटत. संध्याने त्या 

हदवशी बोलता बोलता मला सांहगतलं िोतं की हतला कराटे येतात. हतचं प्रहशक्षििी त्यात 

झालेलं आिे. मग असं असताना दरोडेखोरांनी हतला असं मारलं िे तरी कसं मानायचं, या 

सगळ्या गोष्टी मी देवला सांगाव्यात का??? याचा अप्पांच्या सुटकेत कािी उपयोग िोईल???? 

माझ्या आनंदासाठी अप्पांची या लग्नाला नाराजी िोती. अरहवंदला माझ्याबद्दल हतरस्कार तर 

वाटत नसेल ना?? " 

 

इकडे पोहलस से्टशनमरे् इंसे्पक्टर जार्वांना बातमी हमळाली. अड्वोकेट देव पटवर्धन 

िी केस लढविार आिेत आहि थोड्या वेळात ते अप्पासािेबांना िेटायला येतील. आता तर 

इंसे्पक्टर जार्वची खात्रीच पटली की अप्पा हनदोर् आिेत. इंसे्पक्टर जार्व आजपयधन्त कर्ी 

देवला िेटले नव्हते पि त्यांच्या अन्य इंसे्पक्टर हमत्रमंडळीकडून देवची कीहतध त्यांच्यापयधन्त 

पोिोचली िोती. देव पोहलसांनािी केससंदिाधत कािी सले्ल देतो िे ते ऐकून िोते म्हिून आता 

ते आतुरतेने देवची वाट पाित िोते.  

 थोड्या वेळात देव पोलीस से्टशनमरे् िजर झाला.  

 तो प्रसन्न चेिरा, बोलके पि तेवढेच गूढ़ डोळे, मनाला िारावून टाकिारे व्यक्तीमत्त्व 

पाहून इंसे्पक्टर जार्व कुठे तरी हवचारात िरवून गेले. देवच्या बोलण्याने मग ते िानावर आले.  

  

 " ओ िैलो, इंसे्पक्टर जार्व ?? कुठे िरवलात???" 



 

" ओि ! खरंच माफ करा वकीलसािेब जरा हवचारात अडकून गेलो.... " 

  

 " देव... मला देव म्हिालात तरी चालेल.. कसं आिे ना जार्वसािेब, उगाच वकीलसािेब 

म्हिलं की सतत काळा कोट आहि हनयमावली हदसते. त्यापेक्षा िे बरं... िा िा िा " 

  

 " तुमचं विधन जसं ऐकलं िोतं अगदी तसेच आिात तुम्ही... तुम्ही िेटु शकता तुमच्या 

आहशलाला आहि िो माझी कािी मदत लागली तर सांगा. " 

  

" अरे लागली तर म्हिजे काय लागिारच!!, र्न्यवाद. " देव.  

  

 अप्पासोबतच बोलि झाल्यानंतर आिखी एक अशक्य केस सोडवल्याचा आनंद 

देवच्या चेिऱ्यावरती िोता. अप्पा आता देवच्या नजरेत हनदोर् िोते. पि योग्य पुराव्याहनशी 

त्यांना इंसे्पक्टर जार्व समोर हनदोर् हसि करिे आता गरजेचे िोते. आहि त्यापेक्षािी जास्त 

मित्त्वाचे िोते, खऱ्या गुने्हगाराला दोर्ी हसि करून इंसे्पक्टर जार्वांच्या स्वार्ीन करिे. 

आहि तो म्हिजे सवेश !!! त्या पोरावर मला सुरुवातीपासूनच शंका िोती. त्याच्या डोळ्यात 

अपरार्ीपिाचा िाव िोता. माझ्या नजरेला नजर हमळवत नव्हता तो. आता खरं काम िोतं 

आशीर्चं !! सवेशला गुने्हगार हसि करण्यासाठी योग्य पुरावे शोर्िं. देवने आशीर्ला िोन 

केला.  

  

" आशु, केस सोडवली आिे मी, आता तुझी कसोटी. " 

  

" अप्पा हनदोर् आिेत िे शोर्लं की खरा खुनी शोर्ला???'' 

  



 '' दोन्ही! आता फक्त मी सांगतो ते कर. आहि िो तुझी पुढची केस तयार ठेव. िी केस 

आता फार हदवस नािी राििार. " 

  

 " अरे िो िो... एवढी घाई! चल तुझं काम सध्या संपलय मला माझं करू देत. " 

  

 देवला खात्री िोती आशीर् त्याचं काम एका हदवसात पूिध करेल आहि आज शहनवार 

िोता त्यामुळे केसचा अंहतम हदवस त्याने सोमवार ठरवला. सोमवारी खऱ्या गुने्हगाराला 

पकडण्यासाठी तयार रिा आहि माझ्या आहशलाला सोडण्याचीिी तयारी करा, असं इंसे्पक्टर 

जार्वला सांगून देव वाड्याकडे हनघाला. आज तो अगदी शांत, हचंताहवरहित झोपिार िोता.  

  

वीस बाहवस लोक असलेलं घर म्हिजे अगदी खळखळ करिाऱ्या नदीपात्रा प्रमािे 

असतं. कर्ी कर्ी खुप आनंद देऊन जातं पि िावनांच्या प्रवािाला बांर् घालता आला नािी 

तर मात्र िी नदी जवळपासचा प्रदेश उध्वस्त करून टाकते. कसल्याशा गोरं्ळाने देवला जाग 

आली.  

 रहववारची सकाळ म्हिजे कशी हनवांत असायला िवी पि िा एवढा गोरं्ळ कसला ते 

या पलंगावरून उठुन खाली गेल्याहशवाय कळिार नव्हते. उठा देव सािेब आहि लागा 

कामाला असं म्हिून देव उठला.  

 खाली जाऊन पाितो तर काय रख्माअक्का, अरहवंद बाकी सगळी मंडळी हचंतेत हदसत 

िोती. अरहवंदचे फोन वर कोिाशी तरी मित्त्वाचे बोलने चालू िोते. त्यांच्या चेिेऱ्यावरून तरी 

जीवन मरिाचा प्रसंग िासत िोता. अरहवंदचा िोन झाल्यावर देवने हवचारपुस केली. 

अवंहतकासाठी सगळे हचंतातुर िोते.  

 रख्माअक्का काळजीपोटी डोळ्यात पािी साठवून बोलायला लागल्या, ''शहनवारी 

सकाळी अवंती हतच्या जुन्या कॉलेजमरे् कािी कागदपत्रा संदिाधत तातहडने बोलावलं आिे 

असं सांगून कोल्हापुरला गेली िोती. सकाळी सवेश झोपला िोता म्हिून एकटीच हनघाली. 

वाटेत मैहत्रिीला िेटून हतला घेऊन जाते म्हिाली. सवेश उठल्यावर तोिी दुपारी हतच्या 

मागोमाग गेला. रहववारची सकाळ उजाडली तरी दोघांचािी फोन आला नािी. आहि आम्ही 



लावला तर लागतिी नािी. अरहवंदने कॉलेजमरे् हवचारपुस केली तेव्हा कळलं असा कोितािी 

फोन कॉलेजमरू्न केलेला नािी मला तर पोरीची खुप काळजी वाटत आिे. " 

 देव िे सगळं ऐकत असताना त्याच्या मनात हवचार चालूच िोते " बापरे, मी काल पोहलस 

से्टशनला गेल्यावर इकडे बरचं कािी घडून गेलेलं हदसत आिे. शक्यता तर खुप कािी गोष्टीचंी 

वाटत आिे. सवेशला चाहूल तर लागली नसेल की त्याची खुनी म्हिून मला ओळख पटली 

आिे???? आशु कोल्हापुरात पोिोचला असेल त्यामुळे काळजीच कािी कारि नािी पि एका 

अथी चांगलंच झालं आशुला या सगळ्या गोष्टीनंी त्याच्या कामात मदतच िोईल. " 

  

इकडे आशु देवने सांहगतल्याप्रकारे कोल्हापुरात शहनवारीच दाखल झाला िोता. त्याने 

आपल्या कामाला झटुन सुरुवात केली िोती. कॉलेज, िोसे्टल्स, सवेशचे हमत्र, सगळ्या गोष्टीचंी 

तपासिी केली. त्याला वाटलं िोतं त्यापेक्षा खुपच सिज त्याला सवेशबद्दल ची सगळी माहिती 

द्यायला लोक तयार िोत िोते. इथे आल्यावर आहशर्ला सवेश खुप नावाजलेली व्यक्ती 

असल्याची कल्पना आली िोती. तो कॉलेजमरे् हशकत असूनिी गावातली िर चौथी व्यक्ती 

त्याला ओळखत िोती. सािहजकच त्याने एवढी मजल तीन - चार वर्ाधत मारलेली नािी. त्याच्या 

शाळेत जाऊन आहशर्ला कािी अंशी समार्ानकारक उत्तरे हमळाली. त्याच्या मानहसक 

क्मस्तहथबद्दलिी िॉक्मस्पटलमरू्न त्याला बरेच र्ागेदोरे हमळाले. त्याने याआर्ी आत्मिते्यचेिी 

प्रयत्न केलेले िोते अशा व्यक्तीने कोिाचा जीव घेिे अगदीच शक्य िोते आहि एवढे पुरावे 

आहशर्ला पुरेसे िोते. बाकी गुने्हगाराकडून त्याचा गुन्हा सवाांसमोर वदवून घेण्यासाठी देव 

आिेच.  

 सगळे पुरावे घेऊन परत जाताना त्याला सवेश हदसला. बहुदा तो दुपारच्या गाडीने आला 

असावा. उतरल्यावर त्याला कोिाचा तरी फोन आला आहि तो फोनवर गयावया करतोय असं 

िासत िोतं. एवढ्या अनुिवानंतर हलप रीहडंग आहशर्ला येत िोती. यावरून काय घडले 

असेल याचा अंदाज त्याला आला आहि त्याने सवेशचा पाठलाग केला.  

 सवेशला जो कोिी फोन वरून र्मकी देत िोता तो हनहश्चत त्याच्या एवढा नव्हता. कारि 

सवेश त्याच्यासोबत अदबीने बोलत िोता. प्रकरि हदसतं आिे तेवढं सोपं नािी. त्याने तत्काल 

पोहलसांना मदतीसाठी फोन केला.  

 



 सवेशला आता आपल्याच वागण्याचा राग येत िोता. आपल्या एकलकोडंया आहि 

उिट स्विावामुळे त्याला हमत्र तर नव्हतेच पि त्याने क्षिा क्षिाला शतु्र बनवले िोते. आहि 

त्याची हशक्षा आता अवंतीला हमळत िोती.  

  

" पाच सिा वर्ाधपूवी केलेल्या चुकीची हशक्षा आता अशी अवेळी माझ्या समोर येईल असं 

मला वाटलं देखील नव्हतं. िो !!!!!! मी िरकटलो िोतो, दुःखाच्या क्षिी स्वतःला सावरून 

खंबीरपिे त्याला तोडं देिं जमलं नािी मला. आर्ी आई गेली आहि नंतर बाबािी. मला मान्य 

आिे, आप्पानी मला कर्ीच कािी कमी पडू हदलं नािी पि त्यांचं िे सगळं देिं सुिा मला 

कर्ी न फेडता येिाऱ्या कजाधसारखं वाटत िोतं आहि म्हिून पैसा कमवण्यासाठी मी त्या 

राजेशवर हवश्वास टाकून त्याच्या सोबत कामाला जात िोतो. सुरुवातीला मला वाटत िोतं, िे 

लोक जबरदस्ती करून, मारामारी करून लोकांना न्याय हमळवून देतात. कायदा मोडून का 

असेना पि लोकांच िलं करतात. िलेिी ते स्वतःला समाजसेवक म्हिवत असतील, स्वतःच्या 

नावाचे बैनर गावात लावत असतील पि हदवसअखेर कोिाला तरी न्याय हमळतो. मला वाटलं 

माझ्या सोबत हनयतीने अन्याय केला म्हिून काय झालं, मी कोिाला तरी न्याय हमळवून देईन 

पि िळू िळू मला कळत िोतं, कंुपनच शेत खात िोतं. िेच ते लोक िोते जे गोड बोलून 

शेतकरी, कष्टकरी सामान्य जनतेला िुरळ पाडून त्यांचच नुकसान करत िोते. मी पोहलस 

से्टशनला जाऊन तिार केली. माझा जबाब नोदंवला आहि त्यांना अटक झाली. आज तीच 

लोकं हशक्षा िोगुन आल्यावर आर्ी मला हशक्षा द्यायला आली.  

 िो मीच चुकलो, या सगळ्या पैश्यांच्या आहि चुकीच्या मािसांच्या आर्ीन गेलो नसतो 

तर आज िा प्रसंग ओढावला नसता.  

 पि काय करू माझ्या िावनांना काबूत ठेवि माझ्या िाताबािेर जातं जसं त्या रात्री 

झालं.  

 अवंती हकती आनंदी िोती, जेव्हा अरहवंद येिार िोता. हतच्या चेिेऱ्यावरचा तो आनंद 

मी फक्त बाबा असताना पाहिला िोता. हकती स्वप्न रंगवली िोती हतने, हकती इच्छा प्रकट 

झाल्या िोत्या हतच्या मनात, सगळ्यावर त्या अरहवंदनी पािी फेरलं आहि त्याला कारि िोती 

ती संध्या.  

 अप्पानी त्यांच्या मुलासमोर िार मानली आहि अवंतीने त्यांच्या आनंदासाठी हतचं मन 

मारलं. संध्याला पाहून मला राग अनावर झाला आहि नको ते माझ्या िातून घडून गेलं.  



 जे झालं ते कोिाला सांगण्याची हिम्मत माझ्यात नव्हती आहि हबचारे अप्पा ह्यात 

अडकून गेले. यातून बािेर कसं पडता येईल याचा हवचार चालुच आिे आहि आता िे नहवन 

संकट समोर, आयुष्य िे असचं असतं का ???? संकटांची रांग लावलेली असते आपल्यासाठी 

आहि आपि मात्र फक्त िजेरी लावून त्या रांगेतुन चालत जायचं असतं.... " 

  

 हवचार करत करत सवेश सांहगतलेल्या हठकािी आला. एका जुनाट गोदामाचा पत्ता 

िोता तो. सगळीकडे फक्त पोत्यांचा हढग हदसत िोता. हकते्यक वरे् इथे कोिी हफरकलेिी 

नव्हते आहि आता माझ्या मदतीलािी कोिी येईल अशी आशा करिे चुकीचेच आिे. त्यांचे 

िात पाय पडून अवंतीला घेऊन घरी जाऊया आहि त्या वहकलाला सगळं सांगून टाकुया. पुढंचं 

पुढे पािता येईल असा हवचार त्याच्या डोक्यात चालू असतानाच समोर चार व्यक्ती त्याला 

हदसल्या राजेश आहि त्याचे साथीदार. अवंतीला एका खुचीला बांरू्न ठेवले िोते. हतच्या 

तोडंावर पट्टी बांर्ली िोती.  

  

" राजेश, जे झालं ते झालं, आता त्या गोष्टीचा प्रहतशोर् माझ्या बहििीकडून घेऊन तुला 

काय हमळिार आिे ???? मला माि कर, तू म्हिशील तसं कारायला मी तयार आिे पि 

माझ्या बहििीला जाऊ दे. हतचा कािीिी दोर् नािी. " सवेश.  

 

" वा रे वा, तुझी बहिि आिे ती, िाच हतचा दोर् म्हिावा लागेल, आमच्याकडून पैसा 

कमावलास आहि नंतर आम्हालाच दगा हदलास ??? तुझ्यामुळे मी जेलची िवा खाऊन आलोय 

आहि आता तुला हशक्षा झालीच पाहिजे. " राजेश.  

 

"मला तर हनयतीने द्यायची ती हशक्षा हदलीच आिे , तू काय वेगळी देिार? तरी मी तुझं 

सगळं ऐकायला तयार आिे तू फक्त अवंतीला घरी जाऊ दे. " सवेश.  

 

" मी जेल मरे् िोतो म्हिून िॉक्मस्पटल मरे् असलेली माझी बहिि वाचु शकली नािी , 

हतच्या ऑपरेशनसाठी लागिारे पैसे हतच्या पयांत पोिोचायच्या आतच हतचा अंत झाला आहि 



तू म्हितोय तुझ्या बहििीला जाऊ देऊ??? माझी बहिि पि हनदोर् िोती. अजून हतने जग 

पाहिलं नव्हतं पि तुझ्यामुळे माझ्या चुकीची हशक्षा हतला हमळाली आहि आता तुझ्या चुकीची 

हशक्षा तुझ्या बहििीला हमळिार. तुझ्या डोळ्यासमोर मी हतला मारिार मग त्यानंतर मला परत 

जेल झाली तरी बेित्तर " 

 

 

 राजेशने अवंतीजवळ उभ्या असिाऱ्या त्याच्या साथीदाराला अवंतीवर बंदूक र्रायला 

सांहगतले. तो अवंतीच्या डोक्यावर बंदूक ठेविार एवढ्यातच पोहलसांनी त्याच्या िातावर गोळी 

चालवली आहि सगळ्या बाजूने त्यांना घेरलं. आशुचं नेिमीप्रमािे टाइहमंग अगदी बरोबर िोतं. 

सगळ्या गुने्हगारांना अटक झाली िोती. आता रात्र झाली िोती म्हिून आशु अवंहतका आहि 

सवेशला घेऊन उद्या म्हिजे रहववारी आळेगावला जाण्यासाठी हनघिार िोता.  

 रहववारी सकाळी देवचा फोन आल्यावर आशुला जाग आली. त्याने सगळी िकीकत 

देवला फोन वरून कळवली. देवने घरच्यांना अवंती सुखरूप असल्याची बातमी हदली आहि 

आता सवेशचं सत्य घरच्यांना कसं सांगायचं ह्याचा हवचार त्याच्या डोक्यात चालू झाला.  

 आशु अवंती आहि सवेशला घेऊन संध्याकाळी घरी आला. रख्माअक्का अवंतीला 

कुशीत घेऊन रडत िोत्या. काय झालं िोतं िे जािून घेण्याची सगळ्यांचीच उतु्सकता िोती 

पि सगळे खुप थकले आिेत सकाळी बोलुया, असं सांगून देवने सगळ्यांना झोपायला 

पाठवलं. आता हतथे फक्त आशु आहि देव िोते त्यांना बऱ्याच गोष्टीवंर चचाध करायची िोती.  

 सकाळ कर्ी िोते याची वाट पाित जिु रात्रिर कोिी झोपलेच नव्हते. आता आपि 

इथे घरी सुखरूप आिोत पि पोहलसांना थोडा उशीर झाला असता तर आपला जीव गेला 

असता या हवचाराने अवंतीच्या अंगावर शिारे येत िोते.  

 आपल्या चुकीमुळे अप्पा हवनाकारि अडकले आहि आपली चूक कबूल करण्याची 

हिम्मत आपल्यात नािी म्हिून ते हशक्षा िोगत आिेत याचा पश्चाताप सवेशला झोपु देत नव्हता.  

 देवला येऊन आता आठवडा िोईल तरी केस सूटत नाहिये आहि तो कािी सांगतिी 

नाहिये. अप्पांना कोित्या प्रकारे लवकर सोडवावे िी हचंता अरहवंदला िेडसावत िोती.  

  



 सोमवारची सकाळ उजाडली. सकाळ िोताच सगळे उठून तयारी करून बसले. आज 

कोित्यािी पररक्मथथतीत देवकडे आपला गुन्हा कबूल करायचा, असं सवेशने ठरवलं िोतं. देवने 

सगळ्यांना व्हरांड्यात बोलावलं.  

  

 " आज मी तुम्हाला हदलेलं वचन पूिध करिार आिे आहि अप्पांना यातून हनदोर् सोडवून 

खऱ्या गुने्हगाराला पकडिार आिे. " देव.  

 देवचं बोलि चालू िोत तेवढ्यात इंसे्पक्टर जार्व अप्पाना घेऊन आले.  

  

 " िोय. देव म्हितात ते अगदी बरोबर आिे. त्यांनी मला या सगळ्याची कल्पना हदली 

आहि अप्पाना हनदोर् हसि केलं मी तुमचा आिारी आिे देव!'' इंसे्पक्टर जार्व.  

  

" अिो आिार प्रदशधन नंतर करा आर्ी गुने्हगाराला ताब्यात घ्या" देव.  

  

 " काय??? गुने्हगार इथेच आिे??? िे कसं शक्य आिे??" अरहवंद.  

 

 " िो िो थांबा, सगळे शांत व्हा. गुने्हगार स्वतःच कबूल करेल... काय सवेश???" देव.  

 

 " िो. मीच गुने्हगार आिे. चुकलं माझं अवंतीच्या सुखाआड येिाऱ्या संध्याचा राग मी 

आवरु शकलो नािी. मला क्षमा करा, अप्पा मी तुमचा हवश्वासघात केला. " सवेश 

 

 आशुने कोल्हापुरात घडलेली सगळी िकीकत आहि हमळालेले सवध पुरावे 

व्यवक्मथथतररत्या सगळ्यांना सांगून इंसे्पक्टर जार्वांच्या िवाली केले. पि त्याच्या मनात कािी 

शंका िोत्या म्हिून त्याने देवला हवचारलं.  

 



" देव , तुझ्या सांगण्यावरून मी कोल्हापुरला गेलो आहि सवेश हवरूिचे पुरावे जमा 

केले पि सवेश गुने्हगार आिे िे तुला कसं कळलं???" 

 

 "फार कािी अवघड नव्हतं आशु, मी गावात आल्यावर पहिल्याच हदवशी माझ्या 

हलस्टमरे् सवेशचं नाव सगळ्यात वर हलहिलं िोतं. पहिल्या हदवशी गावात फेरफटका मारताना 

मला गावकऱ्यांकडून सगळ्या वाड्यातल्या मंडळी बद्दल समजलं. बाकी सगळे चांगले िोते 

पि गावकऱ्यांचं सवेश बद्दलच मत कािी चांगलं नव्हतं. त्यात अप्पा अरहवंदवर रागवून कुठे 

गेले िोते, िे कोिाला माहिती नव्हतं पि गावातल्या लोकांनी त्यांना कोल्हापुरच्या बसमरे् 

चढ़ताना पाहिलं िोतं. म्हिजे ते सवेश सोबत िोते.  

 संध्यावर राग असिारी दोनच व्यक्ती आपल्या डोक्यात िोती अप्पा आहि अवंती. पि 

सवेश सुिा िे करू शकतो िे गावातल्या व्यक्तीचं्या बोलण्यावरून समजलं. बाकी त्याचं 

हनरीक्षि मी केलं तेव्हा मानहसक रोगीचंी सगळी लक्षि त्याच्यामरे् हदसत िोती.  

 मग प्रश्न उरतो तो पुराव्याचा. अप्पा हवरूिचा पुरावा िोता की त्यांचं लॉकेट संध्याच्या 

म तदेिाजवळ सापडलं आहि म्हिून मी माझ्या शेवटच्या शंकेच हनरसन करण्यासाठी 

अप्पाला िेटायला गेलो आहि त्यांच्या कडून मला जी गोष्ट िवी िोती ती हमळाली. त्यांनी ते 

लॉकेट कोल्हापुरातुन येताना सवेशला िेट हदले िोते आहि त्यांनी ते स्वतः त्याच्या गळ्यात 

घातले िोते आहि त्याच रात्री सवेशने संध्याचा खून केला म्हिून त्यावर फक्त अप्पांच्या िाताचे 

ठसे सापडले.  

 अप्पानी लॉकेट सवेशला हदले तेव्हा हतथे सवेशचा रूममेटसुिा िोता त्यामुळे आर्ी मी 

त्याला िी गोष्ट हवचारली िोती. नािीतर अप्पानी सवेशला वाचवण्यासाठी िी कबूली कर्ी 

हदलीच नसती की त्यांनी ते लॉकेट सवेशला हदले िोते.  

 अप्पा तुमचं मन खुप मोठं आिे. मी तुम्हाला वचन देतो सवेशची केस मी स्वतः लढेन 

आहि त्याला कमीतकमी हशक्षा िोईल अशी व्यवथथा करेन. " 

 

" पि देव, त्या दरोड्याचं काय ? गंूगीचं और्र् कोिी हदले िोते???" इंसे्पक्टर अजूनिी 

गोरं्ळात िोते.  

 



" िो, दरोडा झाला िोता. त्यांनीच गंूगीचं और्र् फवारलं िोतं पि त्यावेळी सवेश आहि 

संध्या दोघे घरात नव्हते म्हिून ते शुक्मिवर िोते. त्या दरोडेखोरांचािी मी मागोवा घेतला आहि 

काळजी करू नका. त्यांना पुिे पोहलसांनी पकडले आिे. चोरीच्या िेतुने त्यांनी प्रवेश केला 

आहि कुत्री मागे लागल्यामुळे चोरीचा माल हतथेच टाकून पळून जावे लागले असे त्यांनी कबूल 

केले आिे. बाकी किानी सवेशने सांहगतली तर स्पष्ट िोईल. " 

 

 

" िो, त्या रात्री सगळे झोपले पि मला राहून राहून अवंतीचा हवचार येत िोता.. हतचं पे्रम 

हतला हमळाल नािी तर ती कशी सुखी िोिार? या हचंतेत मी तसाच घराबािेर पडलो. तास 

दोन तास चालून आल्यावर मी वाड्यामरे् कसली तरी िालचाल पाहिली. मी वाड्याचा दरवाजा 

उघडला तो पयधन्त दरोडेखोर पळून गेले. मी सगळ्यांना िाक मारली पि कोिी कािी उत्तर 

हदलं नािी. आतमरे् आल्यावर मला कळले की त्यांनी प्रते्यक रूम समोर गंूगीचे और्र् 

फवारले आिे म्हिून कोिाला उठवण्यात कािी तथ्य नािी. व्हरंडयात संध्या बेशुि िोऊन 

पडली िोती. हतला दरोडेखोरांनी पाठीमागून र्क्का हदला िोता असं वाटत िोतं. हतच्या िातात 

पाण्याचा ग्लास िोता त्यावरून ती पािी हपण्यासाठी उठली असेल असा अंदाज बांर्ला. हतच्या 

डोक्याला जखम िोती. मी खरं तर हतची मदत करायला िवी िोती पि माझ्या डोक्यातले 

हवचार हतला पाहून आिखी वाढले आहि पुढे तुम्हाला माहिती काय झालं. " 

 

" झालं तुमच्या शंकांच हनरसन इंसे्पक्टर??. " देव.  

 

" िो नक्कीच, तुमचे खुप खुप आिार देव. एवढी हकचकट केस तुम्ही खुपच सरळ आहि 

योग्य पिहतने सोडवलीत. " इंसे्पक्टर जार्व.  

 

 आहि पुन्हा एकदा देवने अशी अशक्य केस शक्य करून दाखवली. सगळ्यांचा हनरोप 

घेऊन देव आहि आशु पुण्याला हनघाले.  

 



" चला, आता पुढची केस हमळे पयांत तरी आराम करता येईल. आशु कुठे तरी जाऊया 

सुट्टीला. काय म्हितोस??" 

 

" एवढ्या लवकर कािी यातून सुटका नािी देव! पुढची केस तुझी वाट पाित आिे. " 

 

" तुला केस हमळाली??? मग सांग आता कुठे आिे आपला पुढचा मुक्काम???" 

 

" पिजी....... " 
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सुर्ीर आज खुप कंटाळवािा हदसत िोता. िारतीय वंशाचा अमेररकेतील एक उत्तम 

लेखक िोता तो. त्याच्या आतापयधन्तच्या रिस्यकथांमुळे त्याने खुपच नाव कमावले िोते. त्याच्या 

कथा खुपच वेगळ्या र्ाटिीच्या िोत्या आहि म्हिून सगळे खुप आतुरतेने त्याच्या कथांची वाट 

पाित असायचे. पि आज सिा मिीने झाले. त्याला कािी केल्या नवीन कथा हमळत नव्हती. 

या वेळेस तो कािी तरी खास अश्या गोष्टीच्या शोर्ात िोता. खुप हवचार केल्यावर त्याला एक 

कल्पना सुचली. त्याला एका सुट्टीची गरज िोती. आहि ती सुिा नवीन हठकािी. म्हिून त्याने 

चचेसाठी राहुलला बोलवले. राहुल त्याचा अहसस्टेंट िोता.  

 

" राहुल, खुप हदवसांपासून तू पाितोच आिेस. मला कािी हलहिण्यासाठी नवीन कथा 

सुचत नाहिये. मी ठरवले आिे, आता सुट्टीला जायचं. कुठे तरी नवीन आहि चांगल्या हठकािी. 

जे मला हलहिण्यासाठी पे्ररिा आहि कथा दोन्ही देईल. तू सुचव ना,  

लंदन, पॅररस, अम्स्स्टरडैम कुठे जाऊ???" 

 

" सुर्ीर सर, मला वाटत तुम्ही िारतात जावं, हतथे तुम्हाला नक्कीच कािी तरी िेटेल. 

माझ्या चुलत िावाचं लग्न आिे पुढच्या महिन्यात मंुबईला. मी जािारच िोतो, आपि दोघेिी 

जाऊया आता. तुमची सुट्टीिी िोईल आहि काम पि. आहि मला पि कुटंुबाला वेळ देता 

येईल. " 

 

" ठीक आिे, माझा पि एक हमत्र सध्या गोव्याला असतो. त्याचािी खुप हदवसांचा आग्रि 

िोता. या हनहमत्ताने त्यालािी िेटता येईल. फार वेळ नको वाया घालवु, लगेच हटकेट्स काढून 

टाक. " 



 

 सुर्ीर आहि राहुल दोघेिी दुसऱ्याहदवशी सामान घेऊन हनघाले. मंुबई हवमानतळावरून 

बािेर पडल्यावर दमट वातावरिामुळे िवेत असिारा उकाडा जािवत िोता. सवाांगावर 

घामाच्या र्ारा वाित िोत्या. थोडा वेळ मंुबईमरे् हफरून रात्रीच्या टर ेनने ते गोव्याला हनघिार 

िोते. पि टर ेन रद्द झाल्याचे त्यांना कळले. एक हदवस हतथेच थांबण्यापेक्षा कोकि हफरून येऊ 

असे त्या दोघांनी ठरवले. आहि त्याच रात्री ते रत्नाहगरीला हनघाले.  

 रत्नाहगरी , समुद्र हकनाऱ्यावरचे संुदर आहि आकहर्धत करिारे गाव. सुर्ीर आहि 

राहुलने दोन हदवस अगदी मजेत घालवले. कोकिी पदाथध, कोकिी हकले्ल, लाइटिाउस, बीच, 

सगळं हफरून झाल्यावर आता गोव्याकडे जाण्यासाठी हनघायचे िोते. त्यांनी एक कार 

हकरायाने घ्यायचे ठरवले आहि कारनेच गोव्याचा प्रवास करायचे ठरवले. मस्त िवा, गािे 

आहि प्रवास. सुट्टी घ्यायचा हनिधय हकती योग्य िोता िे सुर्ीरला क्षिोक्षिी जािवत िोते. त्याचा 

सगळा थकवा दूर कुठे तरी पळून गेल्यासारखा वाटत िोता. प्रवासाची दगदग िोतीच पि 

त्यातिी वेगळी मजा िोती. त्याचा शीि शरीराला जािवत नव्हता. आहि ह्या संुदर प्रवासात 

मनाला हमळिारी शांतता कािी औरच िोती.  

 रमत गमत ते किकवलीच्या पुढे आले. गावापासून बरच लांब अंतरावर असलेले एक 

िॉटेल त्यांना हदसले. रात्रीचे 10 वाजले िोते आहि दोघांनािी थोड़ी थोड़ी िूक लागली िोती. 

इथे जेवि करून आजची रात्र मुक्काम करावा असं ठरवून दोघेिी िॉटेलच्या हदशेने गेले. 

सामान व्यवक्मथथत खोलीत ठेऊन दोघे जेवायला गेले. जेवताना थोडीफार चचाध झाली. आहि 

उद्याच्या हदनिमाची यादी करायचं ठरलं. जेवि करून दोघे त्यांच्या खोलीत आले. खोली 

फारशी मोठी नव्हती पि गरजेच्या वसु्त िोत्या हतथे. िॉटेल थोडं गावाबािेर िोतं म्हिून 

सािहजक गदी कमीच िोती. उद्याच्या कामांची चचाध करून यादी बनवायची िोती. पि 

थकलेल्या शरीरापुढे कोिाचं चालतं??? हदवसिराचा थकवा िोता त्यामुळे गादीवर 

बसल्याक्षिी दोघेिी झोपेच्या आर्ीन गेले.  

 सकाळी सुर्ीरला जाग आली ती, त्याच्या िोवताली असिाऱ्या लोकांच्या आवाजामुळे. 

सुर्ीरला त्याचं डोकं खुप जड वाटत िोतं. असं वाटत िोतं तो हकतीतरी हदवसांनंतर झोपेतून 

उठत िोता. डोळे उघडून आजुबाजूला पाहिल्यानंतर त्याचा त्याच्या डोळ्यांवर हवश्वासच बसत 

नव्हता. तो कोित्यािी िॉटेलमरे् नव्हता. रस्त्याच्या कडेला झोपला िोता आहि म्हिून लोकांनी 

त्याच्या िोवताली गदी केली िोती. काय झालं िोतं िे समजण्याच्या आत त्याचे डोळे राहुलला 



शोर्त िोते. सुर्ीर िोता हतथून थोड्या अंतरावर राहुल झोपला िोता. लोकांच्या गदीतून बािेर 

येऊन तो राहुल जवळ पळत गेला आहि त्याने िलवून राहुलला जागें करण्याचा प्रयत्न केला. 

थोड्या वेळाच्या प्रयत्नानंतर त्याला यश आले.  

 दोघेिी वेड्यासारखे फक्त एकमेकांकडेच पाित िोते. झाल्याप्रकाराने दोघांचीिी वाचा 

गेली िोती. आजुबाजूच्या लोकांनी त्यांना र्ीर देण्याचा प्रयत्न केला. पि काल रात्री एखाद्या 

िॉटेलमरे् झोपलेली मािसे जर सकाळी रस्त्यावर उठली तर त्यांचं डोकं कसं हठकािावर 

रािील???? 

 दुपारनंतर त्यांची अवथथा थोडी ठीक झाली. मग ते लोकांना हवचारपुस करू लागले. 

त्यांनी हवर्य काढला त्याच क्षिी लोकांनी बोलिे चालु केले, असं वाटत िोतं ते लोक ह्याच 

गोष्टीची वाट पाित िोते की कर्ी सुर्ीर त्यांना िे प्रकरि हवचारिार.  

  

 

 "खुप वर्ाांपूवी म्हिजे इंग्रज िोते, तेव्हा या गावात एक वैद्य िोते. त्यांची मुलगी िोती 

रत्नावली. खुप हुशार आहि संुदर िोती ती हदसायला. गावात कोिालािी कािी गरज पडली 

तर ती लगेच र्ावून जायची. हनमधळ मनाची िोती खुप. हशक्षिात सुिा पारंगत िोती. इंग्रजीिी 

यायची हतला.  

पि हतचं पे्रम िोतं एका इंग्रज अहर्काऱ्याच्या मुलावर. पीटरलािी रत्ना आवडत िोती. 

तो इथेच लिानाचा मोठा झाला िोता, म्हिून त्याला िारतीय लोकांबद्दल वेगळी सिानुिूती 

िोती. त्यात त्याची ओळख संुदर , हुशार रत्नासोबत झाली आहि िळू िळू त्यालािी ती 

आवडायला लागली. िी गोष्ट जेव्हा हपटरच्या वडीलांना कळाली तेव्हा त्यांनी रत्नावलीच्या 

सगळ्या कुटंुबाला काराग िात पाठवण्याचे आदेश हदले. िे ऐकून पीटर घरातून पळून गेला 

आहि रत्नावलीच्या घरच्यांना घेऊन एका िॉटेलमरे् लपून बसला. ते िॉटेल खास इंग्रज 

अहर्काऱ्यांच्या सोईसाठी बनवलेलं िोतं. िळू िळू िी बातमी गावात पसरली सगळ्या 

गावकऱ्यामरे् िीतीचं वातावरि हनमाधि झालं. त्यात पीटरच्या वहडलांनी गावकऱ्याना बजावून 

सांहगतलं. उद्यापयधन्त जर रत्नावली आहि हतच्या घरचे सापडले नािीत तर सगळं गाव उध्वस्त 

िोईल. िे ऐकून गावकरी संतापले. आर्ीच इंग्रज काय कमी अन्याय करायचे??? त्यात िी 

नवीन िर. गावकऱ्यांनी सगळं गाव शोर्लं. नातेवाईक, हमत्र मंडळी एक ना एक घर हपंजून 

काढला पि त्यांना रत्नावली सापडली नािी.  



 संध्याकाळ िोत आली तेव्हा त्यांना बातमी कळाली की ते सवध गावाबािेरच्या िोटेल मरे् 

लपून बसले आिेत. इथे त्यांच्यामुळे अख्ख गाव उध्वस्त िोईल आहि ते लपून बसले आिेत 

असं म्हिून गावकऱ्यांनी रागाच्या िरात येऊन त्या िॉटेलला आग लावली. आहि रत्नावली 

आहि पीटर हतच्या कुटंुबासोबत जळून मेली. तो हदवस अष्टमीचा िोता. तेव्हा पासून प्रते्यक 

अष्टमीला इथे ते िॉटेल हदसतं. रात्रीच्या अंर्ारात लोकांना बहुर्ा ते िोटेल खरं िासत असावं. 

ते रात्री हतथे मुक्काम करतात आहि आम्हाला दुसऱ्या हदवशी रस्त्यावर िेटतात. तुमच्याच 

सारखे ते िांबावलेले असतात. " 

 

िी कथा ऐकून सुर्ीर आहि राहुल घाबरले नािीत पि उलट त्यांचा उत्साि वाढला... 

नािी तरी ते एका िन्नाट कथेच्याच शोर्ात िोते. त्यांनी पुढच्या अष्टमीपयधन्त रिायचा हनिधय 

घेतला. सामान वगेरे सगळंच ते गमवून बसले िोते. आहि आता एवढे हदवस रािायचं तर 

कपडे लागिारच. राहुलने हतथे गावात त्यांच्या रिाण्याची सोय केली आहि तो पयधन्त सुर्ीरने 

जवळपासच्या बाजारातून त्या दोघांसाठी खरेदी केली. सामानाच्या बैगमरे् पैसे ठेवले नव्हते 

िे बरच झालं.  

 अष्टमी पयधन्त सुर्ीरने बरीच माहिती हमळवली. रत्नावली आहि पीटर संबंर्ीचे हमळतील 

तेवढे पुरावे आहि माहिती त्याने साठवली. काम थोडं कठीिच िोतं पि आवश्यक िोतं कारि 

आता त्या िॉटेलमरे् जर ती दोघं िेटली तर त्यांना हवचारायचे सगळे प्रश्न सुर्ीरकडे असायला 

िवे िोते. जसं जसं तो िी माहिती हमळवत िोता, त्याचे रत्नावली बद्दलचे आकर्धि वाढत िोते. 

मुळात रत्नावलीने चुकीच्या वेळेत जन्म घेतला िोता. खरं तर ती एकहवसाव्या शतकातील 

िोतकरु िी िोती पि आर्ी जन्म घेतल्यामुळे हकते्यक अशा बंर्नात अडकली िोती. पीटरिी 

खुप चांगला िोता. पाश्चात्य संस्क तीचा थोडािी प्रिाव त्याच्यावर नव्हता. िारतात जन्मलेला 

एखादा िारतीयचं जिु. असे हवचार सुर्ीरच्या मनात येत िोते.  

 

आज अष्टमी. आज दोघे परत त्याच वाटेने प्रवास करिार िोते. पि आज ते त्या िॉटेलमरे् 

फक्त जािार िोते, झोपिार नव्हते. आजची रात्र कािीतरी रिस्यमय असिार म्हिून दोघेिी 

उतु्सक िोते. अष्टमीच्या हदवशी नेिमी प्रमािे सूयाधस्तानंतर कोिीिी घराबािेर पाऊल टाकला 

नािी. सगळे रसे्त सुनसान झाले. बरोबर 10 वाजता राहुल आहि सुर्ीर त्या िॉटेल समोर आले. 

आता मात्र उत्सािाची जागा थोडयाशा िीतीने घेतली. दोन्ही डोळे एकदा घट्ट हमटुन दोघांनी 



िॉटेलमरे् प्रवेश केला. दोघांनी रूम बुक केली. या वेळेस रूम बुक करिारा मािुस वेगळाच 

िोता. त्या मािसाने दोघांना जेविाची हवचारिा केली. पि सुर्ीरने नकार हदला आहि मग 

दोघेिी खोलीत गेले. अर्ी रात्र उलटून गेली तरी कसलीच िालचाल नव्हती. सुर्ीरला आता 

तिान लागली िोती. खोलीत एका कोपऱ्यामरे् पाण्याचा जग िोता. तो पाहून सुर्ीरला थोडे 

िायसे वाटले. पािी हपऊन तो पुन्हा जागेवर येऊन बसला.  

  

 " राहुल, कुठेच कािी िालचाल हदसत नाहिये. खोलीतून बािेर पडायलािी िीती वाटत 

आिे. िी िूतं चांगली असतील नािी का?? कोिालािी िानी पोिचवत नािीत. " सुर्ीर.  

  

" सुर्ीर सर, तुम्हाला तर तुमचे शतु्र देखील चांगले च वाटतात. मग िे िूत तुम्हाला चांगले 

वाटतील ह्यात शंकाच नािी. " राहुल.  

  

 " तसं नािी रे राहुल, पि बघ ना हकते्यक प्रवासी ह्या मागाधने जात असतील आहि इथे 

हवसावािी घेत असतील. पि कोिाचं नुकसान िे लोक करत नािीत. हकती हनदधयी असतील 

ते लोक ज्यांनी ह्या हनष्पाप मािसांना हजवंत जाळलं. " सुर्ीर.  

  

" तुम्हाला काय वाटत सर, एवढ्या वर्ाांनी त्यांच्या कोित्या इच्छा अपूिध असतील म्हिून 

ते फक्त अष्टमीला प्रकट िोतात. आहि लोकांनी त्यांच्या सोबत जे केलं त्यानंतर त्यांच्या मनात 

सुड, प्रहतशोर्, हतरस्कार या िावना नसतील???" राहुल.  

  

 ".......... " 

  

" सर.... ??? सुर्ीर सर????" 

 



सुर्ीरला त्यानंतर सकाळीच जाग आली. पुन्हा तीच गडबड , लोकांची कुजबुज. सुर्ीर 

शुक्मिवर आला. नेिमीप्रमािे त्याचे डोळे राहुलला शोर्त िोते. आहि राहुलला पाहून त्याने 

आतध िाक मारली पि प्राि जाऊन हनपहचत पडलेला मािूस हकतीिी पे्रमाने हृदयाच्या 

खोलातून िाक मारली तरीिी उठत नािी. िो, राहुलचे प्राि गेले िोते. कािी वेळा करता सुन्न 

झालेल्या सुर्ीरला आता लोकांचे बोलिे ऐकू येत िोते हकंबहुना जरा जास्तच स्पष्ट ऐकू येत 

िोते.  

 गावातील लोक ह्या दोघांच्या वेडेपिावर आर्ी फक्त िसत िोती पि आता त्यांना दोर् 

देत िोती. सुर्ीरकडे पाहून त्याची मानहसक क्मस्तथी कशी योग्य नािी िे एकमेकांना सांगत 

िोती. िूत पाहून वेडाच्या िरात सुर्ीरने राहुलचा खून केला असं काहिसं बरळत िोती.  

  

 " काय?? नािी??? मी राहुलचा खून केला नािी. शक्यच नािी. मला फक्त झोप लागली 

िोती. मी.. मी कािीच केलं नािी. " 

  

लोकांची बोलिी ऐकून तो एकटाच चार बाजंूनी हफरून सगळ्यांना पटवून देत िोता की 

त्याने खून केला नािी. या क्मथथतीमरे् तर तो खरंच वेडा वाटत िोता. गावकऱ्यांनी पहिल्यांदाच 

खून पाहिला िोता. त्यामुळे प्रते्यकाला कािीतरी हसनेमा पाहिल्याचा अनुिव वाटत िोता. कोिी 

तरी पोहलसांना फोन केला.  

 पोहलसांनी घटनाथथळावरील माहितीवरून सुर्ीरला अटक केली. पि िी अशी 

अष्टमीला प्रकट िोिाऱ्या िॉटेलची कथा पोहलसांना हकतपत पटिार िोती?? तो वेडाच वाटत 

िोता. तरीिी त्याच्यावर दया म्हिून पोहलसांनी त्याला ओळखीच्या व्यक्तीला फोन करण्याची 

परवानगी हदली.  

 गोव्याला सुर्ीर ज्या हमत्राकडे जािार िोता त्या शशांकला सुर्ीरने िोन केला.  

  

 " शशांक , मी सुर्ीर बोलतोय. " 

  



 " सुर्ीर अरे कुठे आिेस तू?? तुझा मेल हमळाला िोता की तू येिार आिेस पि आता 

पयधन्त तू इथे असायला िवं िोतं. तुझा फोनिी लागत नाहिये???" 

  

 " शशांक, या वेळेस कािी प्रश्न हवचारू नको. मी सांगतो त्या पत्त्यावर ताबडतोब ये. मी 

खुप मोठ्या अड़चनीत आिे. " 

  

 शशांक लगेच गाडी घेऊन किकवलीला हनघाला. एवढ्या वर्ाधनंतर तो सुर्ीरला 

पाििार िोता. देव जािे तो कोित्या अडचिीत िोता. शशांकचं डोक पूिध रस्त्यामरे् 

काळजीने घेरलेलं िोतं. शशांकला आजिी स्पष्ट आठवत िोतं. लिानपिापासून सुर्ीरचा 

स्विाव खुपच वेगळा िोता. सुर्ीरच्या आजी आजोबांच्या घराशेजारीच शशांकच घर िोतं. 

सुट्टीला आल्यावर सुर्ीर नेिमी शशांक बरोबर असायचा. त्याची कोित्यािी गोष्टीकडे 

पािण्याची दृष्टीच वेगळी िोती. स्वतः हून एखाद्या संकटात स्वतः ला कोिी कसं अडकवतं िे 

त्याच्याकडे पाहून कळतं. आजिी एवढ्या वर्ाांनंतर तो अगदी तसाच आिे. लिानपनीच्या 

कािी गोष्टी आयुष्यिर आपल्या सोबत राितात त्या ह्या अशा. आज त्याने न जािो कोितं 

संकट स्वतः वर ओढवून घेतलं आिे.  

 शशांक हवचार करता करता किकवलीच्या पोहलस से्टशनला पोिोचला. सुर्ीरला 

पाहून त्याला नेमकं काय वाटलं पाहिजे ह्याचा गोरं्ळ त्याच्या चेिेऱ्यावर हदसत िोता. एवढ्या 

वर्ाांनी पाितोय म्हिून आनंद की संकटात आिे त्याचं दुःख. दोघांच्यािी डोळ्यात 

क्षििरासाठी अशु्र तरळले. सुर्ीरने थोड्या वेळात शशांकला शांतपिे सगळं अगदी सहवस्तर 

सांहगतलं. िे ऐकून प्रथम कोिाचािी हवश्वास बसिे अशक्यच. पि सुर्ीर हनहश्चतच मनोरुग्न 

नव्हता. त्यामुळे तो सत्य सांगत िोता यावर शशांकचा हवश्वास िोता.  

  

" खरंच िे असं सगळं सांहगतलं तर कोिाचािी हवश्वास बसिार नािीच सुध्या.. तुझी 

स्वतःहून संकटांना आमंत्रि द्यायची सवय बघ आज कुठे घेऊन आली आिे. मी एक हमत्र 

आिे म्हिून तुझ्यावर हवश्वास ठेवेन पि जगाचं काय???" 

  



 " असं बोलू नकोस हमत्रा. आर्ीच राहुलच्या जाण्याचा र्क्का पचवु शकत नाहिये त्यात 

इथून बािेर पडण्याचे मागधिी अंर्ारात हदसत असतील तर जगण्याची आशाच सोडावी लागेल. 

" 

  

 " नािी सुध्या. अरे मी फक्त तुला पररक्मथथती बद्दल माझं मत देत िोतो. तुला यातून बािेर 

काढण्यासाठी मी वाटे्टल ते प्रयत्न करेन. आपल्या मैत्रीची शप्पथ!!!" 

  

 " पि या आर्ी आपल्याला चांगला वकील लागेल. आिे कोिी तुझ्या माहितीमरे्??? 

मला कोटाधत नेण्यासाठी आिखी आठ हदवस बाकी आिेत त्या आर्ी माझी कािी तरी सुटका 

िोते का बघ. हकती हदवस आता कोटाधची वारी करावी लागिार देव जाने. " 

  

 " अरे िो... अगदी बरोबर.. देवच आपल्याला सांगू शकतो आहि आपली मदतिी करू 

शकतो. खरंच हुशार आिेस तू... " 

  

 " वेडा आिेस का शशांक की कािी पररिाम झालाय देव सांगेल का तुला???" 

  

 " अरे माझ्या माहितीत एक वकील आिे. देव पटवर्धन. मागच्याच वर्ी त्याचे हकसे्स 

ऐकलेत मी. िारी कॅरेक्टर आिे. खुप हुशार वकील आिे. हवहचत्र केसेस सोडवण्यात त्याचा 

िातखंडा आिे. " 

  

" असं असेल तर मग वेळ घालवु नकोस लवकरात लवकर त्याला बोलावून घे. " 

  

 " िो, असचं करतो. मी हनघतो आता तू तुझी काळजी घे. बाकी माझ्यावर सोड. " 

 



 

 पिजीला जायचं म्हिून देव खुपचं खुश िोता. मागे त्याच्या एका ओळखीतल्या 

लग्नासाठी तो गोव्याला गेला िोता पि आता त्या गोष्टीला 4 वरे् उलटून गेली िोती. गोव्याच्या 

त्या हनसगधरम्य वातावरिाची त्याला उतु्सकता वाटत िोती. हशवाय आशीर् सोबत असिारच 

िोता. त्यामुळे त्याला र्माल करायला िेटेल यात शंका नव्हती. केस काय िोती, िे अजून 

पयधन्त दोघांनािी माहिती नव्हतं पि फक्त ओळखीच्या जोरावरच ते मदत करायला हनघाले 

िोते. नािी तरी देवसाठी कोिती केस अशक्य िोती?.  

  

 " आशीर्, िे शशांक म्हिजे मागच्या वर्ी आपल्याला नाईकांकडे िेटले ते सभ्य आहि 

सुहशहक्षत, तेच ना??" देव.  

  

" िो, बरोबर आिे तुझं देव. सभ्य आहि सुहशहक्षत अगदी असचं म्हिाला िोतास तू त्यांना 

पाहिल्यावर. पि त्यांना आपली कर्ी गरज पडेल असं वाटलं नव्हतं. बाकी कािी म्हि देव, 

या नाईक वहकलांमुळे आपल्याला बऱ्याच केसेस िेटल्या आिेत. " आशीर्.  

  

 " िो ना. का कुिास ठाऊक त्यांना आपलं खुप कौतुक वाटतं. " देव.  

  

 " झाली का तयारी??आज रात्री हनघायचं आिे. " आशीर्.  

  

 "िो. झाली आिे सगळी तयारी. फक्त िायकोटधची काळजी वाटते. " देव.  

  

 " तुझी खरी कमालच आिे िा देव. कुत्र्याचं नाव कोिी िायकोटध ठेवतं का??" आशीर्.  

  



" अरे असुदे रे.... तो मला िायकोटाधच्या बािेर िेटला म्हिून ठेवलं आिे मी ते नाव. आहि 

वकीलाच्या कुत्र्याला यापेक्षा काय चांगलं नाव िेटिार?" देव.  

  

" तुझा खुपच जीव आिे ना िायकोटध वर?" आशीर्.  

  

" िो. तो आिेच तसा. िेटला तेव्हा खुप लिान िोता. आपल्यासारखाच एकटा. 

माझ्यासाठी तू आिेस आहि तुझ्यासाठी मी. पि त्या हबचाऱ्याचं अगदी कोिीसुिा नव्हतं. मी 

सलग 5 हदवस त्याला कोटाधबािेर असं ितबल पाहिलं. त्याचं दुःख आपल्याला नािी तर 

कोिाला समजिार?? त्याची हुशारी पाहून मी त्याला टर ेहनंग सेंटरला पाठवलं. सगळ्या 

प्रकारच्या संकटात आता तो आपली मदत करू शकतो. " देव.  

  

 " देवा, अरे आपि त्याला घेऊन जाऊया का? आपल्याला माहिती नािी, हतकडे काय 

पररक्मथथती आिे. झालीच तर त्याची मदतच िोईल. " आशीर्.  

  

 " िो. बरोबर आिे तुझं. त्याला एकट्याला सोडून मी एवढं दूर कुठे गेलो नािी म्हिून 

माझंिी मन त्याला सोडून जायला र्जावत नव्हतं. जाऊया त्याला घेऊन. " देव.  

 

 सगळी तयारी करून देव आहि आशीर् िायकोटधला बरोबर घेऊन हनघाले. िायकोटध 

म्हिजे सोनेरी रंगाचा, गुबगुहबत लैब्राडोर प्रजातीचा हुशार कुत्रा िोता. त्याला हमळालेल्या 

टर ेहनंगमुळे तो पोलीस, अंर्व्यक्ती सगळ्यांना मदत करू शकत िोता. आहि आजपयधन्त त्याने 

खुप लोकांना मदत केली िोती. आशीर्लािी त्याने बऱ्याच केसेस मरे् मदत केली िोती. 

त्यामुळे आतािी त्याला बरोबर घेऊन जािे त्यांना फायदेशीर ठरिार िोते.  

  



 पिजीला शशांकने सांहगतलेल्या पत्त्यावर ते पोिोचले. प्रशस्त असं संुदर, नारळाच्या 

झाडांनी िरलेलं अंगि, दुरवर समुद्रहकनारा नजरेस पडेल असं घर िोतं. कािी वेळ हवश्रांती 

केल्यानंतर त्यांनी शशांकला बोलायला सुरुवात केली.  

  

 " सांगा शशांक, काय केस आिे. " देव.  

  

 " देवसािेब, पहिले तर मी तुमचे मनापासून आिार मानतो. एका फोनवर तुम्ही मला 

मदत करायला र्ावून आलात. तुमचे आिार व्यक्त करावे तेवढे कमीच. " शशांक.  

  

 " आिारच व्यक्त करायचे असतील तर मला एकेरी नावाने िाक मारा. बाकी मदतीचं 

म्हिाल तर तो माझा पेशा आिे आहि जगण्याचे कारि सुिा. यातिी माझाच स्वाथध आिे. " 

देव.  

  

 " तूझं मन खुप मोठं आिे. तर केस अशी आिे की माझा लिानपिीचा हमत्र एक 

महिन्यापुवी अमेररकेहून िारतात आला आहि नको त्या अडचिीत सापडला. खुप चांगला 

लेखक आिे तो. कथेच्या शोर्ात बािेर पड़ला आहि...... " 

  

शशांकने झालेला सगळा प्रकार देवला व्यवक्मथथत समजावून सांहगतला. सुर्ीरने 

सांहगतलेली एक ना एक लिान मोठी गोष्ट त्याने जशास तशी सांहगतली. िा सगळा प्रकार 

ऐकून देव आहि आशीर्च्या चेिऱ्यावरचे िाव बदलले. केसचं वेगळेपि त्यांना जािवत िोतं 

आहि इथे आल्याचं समार्ान दोघांच्या डोळ्यात तरळत िोतं. देवने सगळं ऐकून घेतल्यावर 

बोलायला सुरुवात केली.  

 



" केस खुपचं वेगळी आिे पि आम्ही ती नक्कीच सोडवू शकतो. तरीिी या सगळ्या 

आर्ी मी तुम्हाला एक प्रश्न हवचारु इक्मच्छतो, तुम्हाला आमच्यावर हवश्वास आिे का, की िी केस 

आम्ही सोडविार?" देव.  

 

" िो नक्कीच. म्हिून तर आिखी कोिाकडेिी न जाता मी पहिला फोन आशीर्ला 

केला. तुम्हीच फक्त माझ्या हमत्राला यातून वाचवु शकता. " शशांक.  

 

" मग ठीक आिे, कारि तुमचा माझ्यावर हवश्वास असिे खुप मित्त्वाचे आिे. तर आता 

मी तुम्हाला माझ्या काम करण्याची पित सांगतो. तुम्ही म्हिताय म्हिून तुमचा हमत्र हनदोर् 

हसध्द िोत नािी , िी गोष्ट मी स्वतः पड़ताळून पाििार. आहि तो हनदोर् असला तर आहि 

तरच मी त्याला यातून वाचविार. पि तुमचे बोलिे ऐकून तरी मला तुमचा हमत्र हनदोर्च वाटत 

आिे. " 

 

" मला तुमच्या सगळ्या अटी मान्य आिेत. " शशांक.  

 

" ठीक आिे, आम्ही हनघतो मग आता त्या िॉटेलच्या हदशेने. " देव.  

 

 आशीर्ने एक कार हकरायाने घेतली. त्यात त्याचं सगळं सामान आहि िायकोटधला 

घेऊन ते हनघाले. गावात न रािाण्याचा हनिधय त्यांनी घेतला िोता. त्यामुळे त्यािॉटेल पासून 

थोड्या अंतरावर त्यांनी एक टेंट उिारला. हदवसिर ते गावात वेशांतर करून हफरू लागले. 

गावकऱ्यांकडून घडलेल्या घटनेची चौकशी करु लागले. खुप प्रयत्न केल्यानंतरसुिा त्यांच्या 

िाती कािी आलं नािी.  

 दोन हदवसांनंतर देवने आशीर्ला गावातील लोकांबद्दल मािीती गोळा करायला 

सांहगतली. आहि तो स्वतः सुर्ीरला िेटायला गेला.  

  



 " नमस्कार सुर्ीर, मी देव पटवर्धन. तुमचा वकील. मला तुम्हाला कािी मित्त्वाचे प्रश्न 

हवचारायचे आिेत. " देव.  

 

" हवचारा वकीलसािेब, मी अगदी खरं सांगेन पि मला वाचवा. मला आता इथे कोठडीत 

रािायचं नाहिये. " सुर्ीर.  

 

" शांत व्हा. मला सहवस्तर सगळं सांगा. आहि घाबरु नका. " देव.  

 

सुर्ीरला बोलल्यानंतर जाता जाता देवने इंसे्पक्टर मिालेची पि िेट घेतली. देवला 

स्वतःची ओळख पटवून द्यायला फारसा अवर्ी लागला नािी. देवने सोडवलेल्या कािी केसेस 

आहि त्या केसवर असिारे इंसे्पक्टर यांची नावे सांहगतल्यावर इंसे्पक्टर मिालेंना देव कोि 

आिे आहि तो काय करू शकतो याची जािीव झाली. त्याला िवी ती मदत आहि सिकायध 

करण्याचे त्यांनी कबूल केले. देवने आतापयधन्तच्या चोरीच्या केसेसची फाइल मिालेंकडून 

घेतली आहि सोबतच राहुलच्या पोस्ट माटधमची फाइल, सुर्ीरच्या हवरोर्ात असलेले सगळे 

पुरावे, घटनाथथळावर उपक्मथथत साक्षीदारांची यादी या गोष्टीिी घेतल्या.  

 

 सुर्ीरला सगळ्या शंका हवचारल्यानंतर देव परत आला. आता त्याच्याकड़े फक्त दोन 

हदवस उरले िोते. त्यानंतर मात्र िे प्रकरि कोटाधत जािार िोतं. आहि देवच्या आतापयधन्तच्या 

कारहकदीत असं पहिल्यांदाच झालं िोतं की केस िातात घेऊन आजचा हतसरा हदवस 

उजाडला आहि त्याला गुने्हगाराचा अजून पत्ता लागला नव्हता. पि म्हिून तो कािी िार 

मानिार नव्हता. त्याच्या िातात आता त्याला िवी असिारी जवळपास सगळी मािीती िोती. 

उवधररत माहिती त्याला आशीर् कडून कळिार िोती. आता त्याला गरज िोती ती फक्त शांत 

हचत्ताने हवचार करायची. राहुल िायकोटधला घेऊन गावात फेरफटका मारायला गेला िोता 

त्यामुळे सध्या तरी टेंट मरे् देव एकटाच िोता. त्याने थोडा वेळ डोळे हमटुन शांत ध्यानर्ारना 

केली. घडलेल्या गोष्टीचंा घटनािम जुळवण्याचा प्रयत्न केला. शक्य -अशक्य गोष्टीचंा हवचार 

केला. िळू िळू त्याला कािी र्ागे दोरे हमळत िोते. आहि अचानक त्याला एक कल्पना सुचली.  



िी कल्पना त्याला िवी तशी सत्यात उतरली तर उद्या संध्याकाळ पयधन्त या प्रश्नाची उकल 

िोिार िोती. आहशर् थोड्यावेळात परत आला. त्याच्या चेिेऱ्यावरचे िाविाव पाहून त्याला 

िवी ती माहिती हमळाली िोती िे स्पष्ट हदसत िोतं. आहि देवचा चेिेरािी खुलला िोता. दोघेिी 

एकमेकांकडे जिु खहजना सापडला अश्या नजरेनी पाित िोते.  

 

 दुसऱ्या हदवशी संध्याकाळी सगळा गाव बाजारपेठेत जमला िोता. मािसांनी िरलेल्या 

एका मोठ्या मैदानावर इंसे्पक्टर मिालेंनी गावातल्या चार मुलांना िातात बेडया ठोकल्या 

िोत्या. देव आहि आहशर् दोघेिी सुर्ीरकडे पाहून क्मितिास्य करत िोते. सुर्ीर आहि शशांक 

दोघेिी चहकत झाले िोते. सुर्ीरने तर आशाच सोडून हदली िोती. पि देवने शेवटी या 

सगळ्याचा छड़ा लावला िोता. खऱ्या गुने्हगारांना पुराव्याहनशी पकडून त्याने इंसे्पक्टर 

मिालेंच्या िवाली केलं िोतं. त्यामुळे इंसे्पक्टरला सुर्ीरची हनदोर् सुटका करावी लागली. 

गुने्हगारांनीिी सगळ्या गावासमोर आपल्या गुन्ह्याची कबूली हदली.  

 

" वकीलसािेब, तुमच्याबद्दल ऐकलं िोतं अगदी तसचं झालं. चार हदवसात तुम्ही सुर्ीरची 

सुटका केली. पि िे सगळं तुम्ही कसं केलं??? िुत आहि अदृश्य िोिाऱ्या िॉटेलच नाव ऐकून 

तर मला कािी सुचतच नव्हतं. सुर्ीरची सुटका तुम्ही कशी करिार िे मला कळतंच नव्हतं. 

" शशांक.  

 

" िो िो देव सािेब, आम्हालािी सांगा. तुम्ही गुने्हगाराला पकडलं कसं??" इंसे्पक्टर.  

 

" िो. सांगतो. मी आहि आहशर् दोघेिी या गावाच्या बािेर टेंट करून राित िोतो. त्यामुळे 

गावातल्या लोकांना आमच्या बद्दल कािी माहिती नव्हती. आम्ही मात्र दोन हदवस वेशांतर 

करून गावातल्या लोकांवर नजर ठेवली. मुळात माझा ह्या दंतकथांवर कर्ीच हवश्वास बसला 

नािी त्यामुळे माझ्या मनात संशय िोता तो गावकऱ्यांबद्दलचा. अदृश्य िोटेल वगेरे सगळं ठीक 

आिे पि िे िुत सामान कशाला घेत असतील िी गोष्ट लक्ष वेर्िारी िोती. गावातील चोरीच्या 

केसेस खुप प्रमािात िोत्या.  



आशीर्ने काढलेल्या माहितीवरून मी सगळ्यांचा आढावा घेतला. त्यात मला बाकी 

साऱ्या गावच्या मंडळीचा कािी दोर् सापडत नव्हता पि संशयाची पाल चूकचुकत िोती ती 

या चार पोरांिोवती.  

  

िी चार मुले हशक्षि संपवून 10 वरे् झाली गावातच आिेत. महिन्यातील फक्त आठ 

हदवस िे शिरात जातात आहि कमवून येतात. बाकी मिीनािर गावातच असतात. ह्यांच 

हशक्षििी जेमतेम आहि लिानपिापासूनची मैत्री. कुठे तरी काळंबेरं वाटत िोतं. मला िी चार 

मुले काय करत असावीत याचा अंदाज आला. आहि मला गुने्हगारांची ओळख पटली. पि 

माझ्याकडे हनहश्चत पुरावे नव्हते. मग मी सुर्ीरला िेटायला गेलो आहि सगळं रु्कं झटक्यात 

दूर झालं. आता मी ह्यांना कसं पकडलं िे सांगण्याआर्ी मला वाटतं त्यांना त्यांची बाजू सांगु 

द्यावी. " देव.  

 

" बोला रे पटापट. " असं म्हित इंसे्पक्टर मिालेंनी चारिी जिांच्या डोक्यात एक एक 

फटका मारला.  

 

" सांगतो. िी सगळी माझी चूक आिे. " मंदार िा त्यांच्यातला एक मुलगा िोता त्याने 

बोलायला सुरुवात केली.  

 

" मी मंदार. आहि िे माझे तीन हमत्र. संतोर्, मंगेश आहि सहचन. आम्ही लिानपिापासून 

एकत्रच वाढलो. पुढे हशक्षिासाठी शिरातिी एकत्रच िोतो. आमचं हशक्षि कािी फार नव्हतं. 

आहि उच्चहशक्षि घ्यायला पैसेिी नव्हते. मी तर लिानपिापासूनच अनाथ आिे. संतोर् आहि 

मंगेशचे वडील शेतकरी तर सहचनच्या घरी हपठाची हगरिी. आम्ही शिरात आिोत म्हिल्यावर 

इथल्या लोकांना वाटत िोतं आम्ही खुप पैसे कमवतो म्हिून हमत्रांना त्यांच्या घरी पैसे पाठवावे 

लागत. पि शिरात आम्हाला आमचाच गुजारा करने मुक्मिल झाले िोते. कािी हदवसांनी 

आम्ही सुट्टीला घरी आलो. तेव्हा मंगेशच्या आजीने आम्हाला त्या िॉटेलची गोष्ट सांहगतली की 

खुप वर्ाांआर्ीपयधन्त म्हिजे आजीच्या लिानपिी लोकांना ते िॉटेल हदसत िोतं अशी कथा 

िोती.  



आहि मला एक कल्पना सुचली. ते िॉटेल परत लोकांना हदसु शकतं. आहि आम्ही एक 

चालतं हफरतं िॉटेल बनवलं जे एका रात्रीमरे् आम्ही ते उिारू शकु आहि सकाळी काढू 

शकु. गावाच्या बािेर एक जागा िोती. हतथे रात्री सार्ा उजेडिी पडत नसे. आहि आम्ही याचाच 

वापर केला.  

 जे कोिी आमच्याकडे यायचे त्यांच्या जेविात आहि पाण्यात आम्ही गंुगीचे और्र् 

हमसळत िोतो आहि नंतर पैसे आहि सामान चोरून त्यांना रस्त्यावर सोडत िोतो. सकाळी 

लोकांना वाटले की ते िॉटेल परत हदसत आिे आहि लोकांच सामानिी िोटेलसोबतच गायब 

िोत आिे. शंका येऊ नये म्हिून आम्ही फक्त अष्टमीलाच हदसायचं असं ठरवलं आहि एका 

वेळेस एकाच कुटंुबाला िोटेलमरे् प्रवेश द्यायचो. गावातल्या लोकांनीिी ती कथा चोरी झालेल्या 

प्रवाश्यांना सांगायला सुरुवात केली. सामान गेलं तर गेलं जीव तरी वाचला असं म्हिून ते लोक 

पळून जायचे. आमचं काम झालं िोतं. आम्हाला पैसा हमळत िोता. पि त्या हदवशी.... " 

देवने मरे्च त्याला थांबवत बोलायला सुरुवात केली.  

 

" िा..... त्या हदवशी सुर्ीर आहि राहुलने इथे थांबायचा हनिधय घेतला. आहि िे चार हमत्र 

घाबरले. त्यांनी िर प्रकारे त्याचं मन वळवायचा प्रयत्न केला. िी गोष्ट मला सुर्ीर कडून 

कळाली. सुर्ीरकडून मी तो या गावात आल्यापासुन त्याला कोि कोि िेटले िोते याची 

तपशीलवार माहिती घेतली त्यानंतर मला खात्री पटली.  

 राहुल जवळच्या सामानामरे् मला एक शटधचा तुकड़ा िेटला. माझं काम हतथेच झालेलं 

िोतं. मला पुरावा हमळाला. आता गरज िोती ते फक्त तो शटध कोिाचा आिे िे शोर्ण्याची. 

म्हिून सगळा गाव एकत्र करण्यासाठी आम्ही जोहतर्ाचा वेश र्ारि करून सगळ्यांना 

आशीवाधद देण्याचे नाटक केले. इथे येिाऱ्या प्रते्यक मािसाला िायकोटध हनरखुन पाित िोता. 

िायकोटध म्हिजे िा माझा लाडका कुत्रा. त्याला मी आर्ीच त्या शटधच्या तुकड्याचा वास हदला 

िोता. ह्या चार हमत्रांना इथे बोलवण्यासाठी आम्ही मंगेशच्याच आजीचा वापर केला. त्या 

आजीनंा आम्ही पटवून हदले की आम्ही खुप मोठे ज्योहतर्ी आिोत आहि ह्या गावातला अदृश्य 

िोटेलचा जो कािी प्रश्न आिे तो आम्ही हनहश्चत सोडविार. मला खात्री िोती िे ऐकून आम्हाला 

पािायला िी चार हमत्र मंडळी नक्कीच येिार. ह्या चार हमत्रामर्ला सहचन समोर आला आहि 

िायकोटधने इशारा केला. त्यारात्री राहुलने सहचनला ओळखले िोते आहि म्हिून सत्य 

लपवण्यासाठी सहचनने खून केला.  



ह्या सगळ्याची कल्पना मी इंसे्पक्टर मिालेंना आर्ीच हदली िोती. त्यांना फक्त हसि 

करून दाखवायचे िोते की खरा गुने्हगार कोि ते. आहि बरं का इंसे्पक्टर, मी तुम्हाला 

पुराव्याहनशी आहि गुने्हगाराच्या कबूलीजबाबासकट हसि करून दाखवलय. " 

 

"िो, नक्कीच तुम्ही मला िेटून गेल्यानंतर मी माझ्या सिकायाांकडून तुमच्याबद्दल बरच 

ऐकले. आहि मला िी खात्री िोतीच की तुम्ही सुर्ीरचं वहकलपत्र घेतलं म्हिजे तो नक्कीच 

हनदोर् आिे. " इंसे्पक्टरनेिी लगेचच कौतुकाची थाप हदली.  

 

सुर्ीरला तर आनंद गगनात मावेनासा झाला. कुठे तो एका कथेच्या शोर्ात आला आहि 

स्वतः च एक पात्र बनून राहिला. देवमुळे आज तो कोठडीतुन बािेर पडून मोकळ्या िवेत श्वास 

घेऊ शकत िोता. त्याने देवचे खुप आिार मानले.  

 

देवने सगळ्यांचा हनरोप घेतला आहि िायकोटध आहि आहशर्कडे हवजय प्राप्त झाल्याचा 

कटाक्ष टाकला. आहि ते हतघेिी हनघाले.  

 

" आहशर्, िन्नाट केस िोती ना िी.. ? माझ्याजागी दुसरा कोिी असता तर एवढ्या 

लवकर कर्ीच केस सोडवू शकला नसता. काय बरोबर ना?" देव.  

 

" आम्हीिी काम केलंय म्हिलं.. तुझ्या स्वसु्ततीमरू्न वेळ हमळाला तर आमचीिी 

आठवि ठेव. ऐकतोय का रे िायकोटध, आपल्याला बहुर्ा प्रशंसेची चव चाखायला हमळिारच 

नािीये. सगळीकडे फक्त देवच हदसतोय. " आशीर्.  

 

" असं कसं िोईल? िक्तांहशवाय देव कसा असेल ? िा िा िा.... पि खरंच िायकोटधला 

बरोबर आिण्याचा हनिधय अगदी योग्य िोता. खरा गुने्हगार तर त्यानेच शोर्ला आिे. तू तर 

प्रते्यक केस मरे्च माझ्यासाठी हुकुमाचा एक्का ठरतोस. " देव.  



 

"बापरे एवढं कौतुक!!! पुरे आता. चला, एक सरप्राइज आपली वाट पाित आिे. " 

आशीर्.  

 

" कसलं सरप्राइज?? " देव.  

 

" ते पुण्याला गेल्यावरच कळेल. " आशीर्.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ई साहहत्य प्रहिष्ठानच ंह ेबाराि ंिर्ष.ं प्राजक्ता दशेपाडं ेयांच ंह ेदसुरं पसु्िक. 

प्राजक्ता देशपांडे या एक इंहजहनयर. पि लेखनकला त्यांच्या रक्ताि 

आली िी िहडलांकडून. खरे िर लखेक होिं त्यांच्या िडलांचं स्िप्न. पि अनेकांना 

त्यांच्या ऐन उमेदीि प्रकाशक हमळि नाही. कारि लेखक प्रहसद्ध नसल्यामळेु 

त्यांची पुस्िकं हिकली जाि नाहीि. त्यामुळे प्रकाशक त्यांची पुस्िकं छापि नाहीि. 

कधीकधी िर न िाचिाच परि करिाि. जर प्रकाशनच झाले नाही िर ह ेनिीन 

लेखक प्रहसद्ध होिार कसे? या दषु्टचक्राि अनेक प्रहिभा गभाििच मारल्या जािाि. 

अगदी “मृत्युंजय”कार हशिाजी सािंिांचं पुस्िक िीन िरं्ष कोिी प्रकाशक िाचूनही 

पहाि नव्हिा.  

अशा  िरूि लेखकांना बळ देण्यासाठी आपि सिि िाचक आहि ई 

साहहत्यची संपूिि टीम आिा कटीबद्ध आहोि. अस ेअनेक िरूि लखेक खूप छान 

हलहीि आहिे. मोठ्या लेखकांच्या िोडीस िोड आहिे. पि त्यांना योग्य असा 

प्लॅटफ़ॉमि हमळि नाही. त्यांची पुस्िकं प्रकाहशि करायला प्रकाशक धजािि 

नाहीि. कारि त्यांचे नाि प्रहसद्ध नसल्यामुळे त्यांच्या पुस्िकांची हिक्री होईल की 

नाही याबद्दल प्रकाशक साशंक असिाि. आहि जर या लखेकांची पुस्िके 

िाचकांसमोर आलीच नाहीि िर लोकांना त्यांचे नांि कळिार कसे? या दषु्टचक्राि 

सापडून अनेक नििरूि लेखकांच्या हपढ्या बरबाद झाल्या.  

पि आिा असे होिार नाही. इंटरनेटच्या सहाय्याने निलखेकांना िाचकांच्या 

नजरेपयंि पोहोचिण्याचे काम आिा अनेक संस्था करि आहिे. ई साहहत्य 

प्रहिष्ठान ही त्यािील एक. सुमारे ५ लाखांहून अहधक िाचकांपयंि या निीन 

लेखकांना नेण्याचे काम ही संस्था करि.े पूिि हिनामूल्य.  

लेखकांनाही कोििाही खचि नाही. आहि आज ना उद्या लेखकांना भरघोस मानधन 

हमळिून देण्यासाठी ई साहहत्य प्रहिष्ठानचे प्रयत्न चालू आहिे. निीन लेखक यायला 

हिेि. भक्कमपि ेउभे रहायला हिेि.  



त्यांना त्यांच्या त्यांच्या दजािनुसार मानमरािब हमळािा. मानधन हमळािे. परदेशािील आहि 

दरूच्या खेड्यापाड्यांिरील नििाचकांना दजेदार साहहत्य हमळािे. िाचकांनी त्यांना मनाि स्थान 

द्यािे. त्यांच्या सादेला प्रहिसाद द्यािी.  

अनेक निनिीन िाकदिान लेखक ई साहहत्याकड े िळि आहिे. त्यांना त्यांच्या कसानुसार 

प्रहिसादही हमळिो. कुिाला भरघोस िर काहींच्या िाट्याला टीकाही येिे. या टीकेला 

positively घॆऊन ह ेलखेक आपला कस िाढिि नेिाि.  

शुभम पाटील, प्रफ़ुल शेजि, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, सरुज गािाडे, अनूप साळगािकर, 

बाळासाहबे शशंपी, चंदन हिचारे, सौरभ िागळे, यशराज पारखी, चंद्रशॆखर सािंि, संयम 

बागायिकर, ओंकार झांजे, पंकज घारे, हिनायक पोिदार, चंद्रकांि शशदें, चारुलिा हिसपुिे, 

कार्ििक हजारे, गिेश सानप, मनोज चापके, महशे जाधि, मनोज हगरसे, मृदलुा पाटील, हनलशे 

देसाई, सनहा पठाि, सजंय बनसोडे, संजय येरि,े शंिनू पाठक, शे्रहिक सरड,े शुभम रोकडे, 

सुधाकर िळिडेकर, ददप्ती काबाड,े भपूेश कंुभार, सोनाली सामंि, केिकी शहा, हिहनिा देशपांड,े 

सौरभ िागळे, प्रीिी सािंि दळिी, प्राजक्ता देशपांड,े शभुम पाटील, सौरभ कोरगािकर, आहशर्ष 

कले, गिेश ढोले असे अनेक िरूि लेखक साित्यपूिि लखेन करि आहिे. ई साहहत्यकडे हौशी 

लेखकांची कमी कधीच नव्हिी. आिा हौसचे्या िरच्या पायरीिरचे, लेखनाकड े गंभीरपिे 

पहािारे आहि आपल्या लेखनाला पलै ूपाडण्याकड ेलक्ष देिारे, आत्महिश्वासाने भारललेे िरूि 

लेखक येि आहिे. ही निीन लेखकांची फ़ळी मराठी भारे्षला निीन प्रकाशमान जगाि स्थान 

हमळिून देिील. त्यांच्या साहहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो. िाचकांना आनंद हमळो. 

मराठीची भरभराट होिो. जगािील सिोत्कृष्ट साहहहत्यक प्रसििारी भार्षा म्हिून मराठीची 

ओळख जगाला होिो.  

या सिािि ई साहहत्याचाही खारीचा िाटा असले हा आनंद.  आहि या यशाि ई लखेकांचा शसंहाचा 

िाटा असले याचा अहभमान.  

बस्स. अजून काय पाहहजे?  


