
 

 

 

  



या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

हायवेवरील कुरुप सुुंदरी 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िले आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.  
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हवयरे्र्रील कुरुप सुांदरी 
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यव पु् तकातील लेखनवच ेसर्ा हक्क लखेकवकडे सरुशित 

असनू पु् तकवचे शकां र्व  त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र् 

नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लेखकवची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े तसे न 

केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई होऊ िकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 

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

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

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

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

Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 

damages and accounts.  
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• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा 

करू िकतव.  

• हे ई पु्तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त 

कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी  -सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे  
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वदनानाथ मनोहर 

वयाची ऐांशी वरं्ष 

ओलाांिलेले एक तरूण 

लेखक आहते. त्याांना पाहून 

वा त्याांच्या लखेनाचा, 

समाजकायााचा व इतर 

कामाचा झपाटा बघनू 

त्याांच्या वयाचा पत्ता लागत 

नाही.  

यात जसा त्याांच्या चष्मा न लावण्याचा भाग आह े

(चष्मामकु्तीसाठी त्याांनी केले प्रयोग प्रवसद्ध आहते), तेवढाच त्याांनी 

आवदवासींबरोबर जगलेल्या मकु्त पयाावरणाचा आवण त्याांच्या 

कायम नाववन्याचा शोध घणेार् या उत्साही, तांत्स्नेही, प्रागवतक 

ववचाराांचाही आह.े  

तस ेते पन्नासहून अवधक वरे्ष वलहीत आहते. १९७५ साली 

ग्रांथाली प्रकाशनावर रोबो ही कादांबरी प्रकावशत करून त ेसावहत्य 



क्षेत्ात उभे रावहल.े ते पन्नास वरे्ष वलहीतच आहते. अनेक 

वनयतकावलके व सामावजक चळवळींसाठी त्याांचे सावहवत्यक 

योगदान फ़ार मोठे आह.े वयाची आठ दशके उलटल्यावरही त े

तरूणाांच्या ववववध उपक्रमाांत भाग घेत असतात. 

कबीरा खिा बाजार में(लोकवाङ्मय गहृ), मन्वांतर(राजहांस 

प्रकाशन), प्रदशे साकल्याचा (मदु्रा), आांदोलन, सीमाांत(ग्रांथाली). 

रोबो(शब्द प्रकाशन), फत्ते तोरििवळ या कादांबर् याांसह त्याांची 

िझनाहून अवधक पसु्तके प्रकावशत झाली आहते. मराठीतील 

लेखकाांसाठीचा जीवनगौरव मानला जाणारा “भाऊ पाध्य े

परुस्कार” त्याांना लाभला आह.े त्याांच्या अनेक पसु्तकाांना 

मोठमोठ्या परुस्काराांनी गौरवले गेले आह.े 

त्यवांचव " डवयनवसोरचे र्ांिज " हव शर्ज्ञवनकथव सांग्रह नकुतवच 

सिकवलीन प्रकविनवतफे प्रकवशित झवलव आह.े समुारे पन्नास 

वर्षांची त्याांची लेखणी आताही सातत्यपणुा नववनवमाती करत 

असते.   



 

 

 

 

 

सदर पु् तकवतील कथव यव पिूापि े

कवल्पशनक आहते. त्यवांचव र्व्तशर्क 

व्यक्ती, स्थळे व घटना याांच्याशी 

कवहीही सांबांध नवही. असा सांबांध 

कोठेही आढळल्यवस तो शनव्र्ळ 

योगवयोग सिजवर्व.  

  



 

 

 

 

  



 

 

कवर नगर पिुव रोडर्रील िुांबई फवट्यवलव पोचली, 

घडयवळवर्र नजर टवकून कवरची गती किी करत रवकेि म्हिवलव, 

“ििव, कसां जवयचां? पणु्यवतनू जवयचां की बवहरेून?” 

ििवनेही आपल्यव िनगटी घड्यवळवर्र एक नजर टवकली, 

“तसां पवशहलां तर आपि ढवब्यवर्र खविवर आहोत नव एक््पे्रस 

हवयरे् फवट्यवर्र! बवहरेूनच जवयलव हरकत नवही. पि तरीही कवर 

पणु्यवतनूच घे. जरव भोर्तवलचव सीन तरी बदलेल. गेल्यव शकत्यके 

िैलवांपवसनू शदसतवहते, दोन्सही बवजलूव शिरकवि केलेल्यव झवडवांची 

िढी. सरळ िळुवपवसनू तोडून टवकली असती तरी ठीक होतां, पि 

िळुवतनू उपटून दसुरीकडे उभी करण्यवचव हव फवसा किवलव? नसुत े

हवडवांचे सवपळे उभे केलेत असां र्वटतांय. अगदी बघर्त नवही रे.” 

“खरां आह.े िविसां असोत र्व झवडां, शर््थवशपत करिां सोपां 

असतां, पनुर्ासन अर्घडच. हव कवही केर्ळ तांत्वचव प्रश्न नसतो. 

पनुर्ासन करिवरे सांरे्दनिील हरे्त आशि दसुऱ्यव सिवजवतील 

व्यक्तीबद्दल सांरे्दनिील असिवरी िविसां आपल्यवकडे 

अल्पसांख्यच आशि दसुऱ्यव सिवजगटवबद्दल सांरे्दनशिलतेचव 

अभवर्वलवच आपि अश्ितव म्हितो.”रवकेि म्हिवलव.  



 ििवने त्यवच्यव शर्धवनवर्र कवहीच प्रशतशियव शदली नवही. 

रवकेिची बोलण्यवची पद्धतच अिी आहे, जरविी आडर्ळिवची, 

गुांतवगुांतीची. शबट्र्ीन द र्डास, अांडर द र्डास.् प्रत्येक र्वक्य म्हिज े

शिअथी, अनेकवअथी. चवांगलां-र्वईट, पसांत-नवपसांत, होय-नवही 

असे दोनच धरृ् त्यवच्यव शर्चवरवत कधी शदसत नवहीत. कवही कवही 

र्ेळव असव र्ैतवग यतेो, र्वटतां, सरळ ्पष्ट अथा असलेलां ह्यवलव 

बोलतवच यते नवही कव? 

शतने त्यवच्यवकडे पवशहलां, आतव िहरवच्यव प्रकवशित र्त्यवन े

गवडी चवलली होती. त्यव प्रकविवत शतलव रवकेिचव चहेरव ्पष्ट 

शदसत होतव. चेहऱ्यवर्र सततचव एक शर््ियवचव भवर्. जि ूकवय 

आतवच त्यवनां आयषु्यवत प्रथि डोळे उघडले आहते, लकलकिवरे 

डोळे, आशि भोर्तवलच े जग पवहून ्र्त:िीच म्हितोय, 

'अरेच्च्यव, भोर्ती ह ेजग अश्तत्र्वत आहे की, आशि आह ेही 

इांटरे्टींग!' डोळे आशि कपवळ पवशहलां तर, शचांतव करतो शर्श्ववची. 

आशि शजव्हिी पवशहलीं तर असां र्वटतां, हव प्रविी ्र्त:र्र तर खषु 

आहचे, पि जगवर्रही खषु आह.े त्यवच्यवजर्ळ सरकत त्यवच्यव 

दांडवलव एकव अांगलुीने ्पिा करीत ििव त्यवलव म्हिवली, “आतव 

तरी सवांग नव. कवय पवहिवर आहोत आपि आज?” 



“आपि कवय पवहिवर आहोत ह ेआपल्यवलव कवय शदसिवर 

आह ेह्यवर्र अर्लांलबनू आह.े आशि कवही शदसिवर आह ेकी नवही 

हहेी िलव िवहीत नवही.” रवकेि श्ितहव्य करीत म्हिवलव.  

“पि िग आपि किवलव शनघवलोत आज?” ििवने जरव 

शचडक्यव आर्वजवत शर्चवरले.  

“आपि दोघेही आपल्यव व्यर्सवयवकरतव चवललोय िुांबईलव. 

तलुव तझु्यव क्टिरलव भेटवयचेय. िलव िवझ्यव प्रकविकवलव. हां, 

आपि अिव रवत्ीच्यव र्ेळेलव कव चवललोत, ह्यवचां उत्तर कदवशचत 

आपि आतव ढवब्यवर्र जवऊनव, तो सरदवरजी दईेल.” 

“शनघवल्यवपवसनू त्यव सरदवरजीचव घोष चवललवय. शनदवन 

त्यवनां कवहीतरी चशर्ष्ट खवयलव घवतलां तरी खपु झवलां. तस पवशहलां 

तर तझु्यव खवण्यवशपण्यवच्यव रेकिेडेिन्सस भरर्श्यवच्यव असतवत 

म्हिव.” परत एकदव त्यवच्यव दांडवलव बोटवने ्पिा करीत ती 

म्हिवली.  

“एकूिच िवझ्यवर्र, पिुा िवझ्यवर्र त ुकेव्हव भरर्सव ठेर्वयलव 

लवगिवर आहसे कुिवस ठवऊक?” तो ओठवतल्यव ओठवत पि 

शतलव ऐकू जवईल अिव आर्वजवत म्हिवलव.  

ती कवही बोलली नवही, शतच्यव िनवत आलां, हवच तर 

अनतु्तरीत प्रश्न आहे अजनू. रवकेि आशि िी बरोबर जविवर आहोत 



आशि परततवनव सांजयकडे जविवर आहोत, असां आईलव 

सवांशगतल्यवर्र आई जरव हांसतच म्हिवली होती, 'ििव, ्र्त:च्यव 

पवयवर्र उभी आहसे त,ू तझु्यवकरतव कवय भलांबरुां ह ेकळतां तलुव 

चवांगलां. म्हिनूच तझुे पपव ह्यवबवबत कवही बोलत नवहीत तलुव. पि 

पोरी, लर्कर कवहीतरी शनिाय घे. अखेर कुिवची तरी एकवचीच 

शनर्ड तलुव करवर्ी लवगिवर आह.े त ुलवख द्रौपदीच्यव पवर्लवांर्र 

पवर्लां टवकवयलव तयवर असिील, पि त्यवसवठी पवांडर् शिळवयलव 

पवशहजेत नव?” 

“आईच्यव आजे्ञत असलेले पवडांर्? अिक्य! पि ते सोड. 

रै्यशक्तक पवतळीर्र तसां कवहीतरी अफवट करण्यवचव िवझव शर्चवर 

नवही. त ूकवही शचांतव करू नकोस आई, लर्करवत लर्कर शनिाय 

घेते िी. पि िीच केर्ळ शनिाय घऊेन कवही उपयोग नवहीये नव? 

लग्न करवयलव दोन व्यक्ती लवगतवत, सज्ञवन आशि शर्षिशलांगी.” 

शकशचांत हसनू ती कवही रे्ळ थवांबली िग म्हिवली होती, “पि 

तमु्हवलव फवर शदर्स र्वट पवहवर्ी लवगिवर नवही. सवांग त ु तसां 

पप्पवनव.”  

ििवनां आईलव तर सवांशगतलां होतां, पि शतचां िनच अजनू 

शहांदोले घेत होतां. िवनेलव झटकव दऊेन शतने िनवतील शर्चवर झटकून 

टवकल.े अशधकच त्यवच्यवजर्ळ सरकत ती म्हिवली, “पि रवकेि, 



ह े अन्सयवयकवरक आह े हां. तझु्यवर्र भरर्सव नसतव तर अिव 

भलत्यवरे्ळेलव तझु्यवबरोबर आले असते कव? त्यव तझु्यव धसूर 

आश्ववसनवच्यव आधवरवर्र. पि आतव तरी असां शदसतांय की तझुवच 

भरर्सव नवहीये िवझ्यवर्र. थोडी तरी हींट द े की कवय शदसिवर 

आपल्यवलव? प्लीज रवकेि, प्लीज” 

रवकेिने शतच्यवकडे र्ळून पवशहलां, कपवळवर्र आठ्यव 

चढर्ल्यव, “ििव, ते बघ, सिोर बघ. ते लवईट शदसतवहते नव. शतथ े

तो सरदवरजीचव ढवबव आह.े चशर्ष्ट जेर्िवसोबत चशर्ष्ट बवतम्यवही 

दतेो तो. ’ 

“ ठीक आह,े बघयूव, तो तझुव सरदवरजी कवय खवयलव घवलतो 

ते. पि रवकेि, आपि असव खेळ खेळूयव कव? िी अांदवज करेन. 

जर िी जर्ळपवस असेन तर त ुहो म्हिवयचां.” 

“चपु गां. ििव, एन्सरवप्यनुर आहसे तु आतव. असव अधीरपिव 

िोभत नवही तलुव. ’ 

“ ठीकवय, ठीकवय. िवझ्यव यिवर्र जळतोस त,ू असां र्वटतां 

िलव कधी कधी’ ती तिवरीच्यव सरूवत म्हिवली.  

“ििव, आपलां कवय ठरलांय! ड्रवयव्हींग करतवनव ड्रवयव्हरलव 

्पिा करिां तर सोडवच, त्यवच्यव नजीकही यवयचां नवही फवर. ’ 



“हो, तो शनयि िीच सवांशगतलव होतव. पि त्यवचां खरां कवरि 

सवांग ूकव? तझु्यव अांगवलव ् पिा केलव नव, की बोटवांनव बोंबलवसवरखव 

र्वस यवयलव लवगतो. असह्य होिवरव र्वस. ’ 

र्त्यवच्यव उजव्यव बवजलूव शदव्यवांचव झगझगवट असलेल्यव 

प्रचांड लवांबरुां द ढवब्यवलव िवग ेटवकून त्यवांची कवर पढेु आली आशि 

लवगलीच, रवकेिने उजव्यव बवजलूव गवडी आत घेतली. कवहीिव 

आतल्यव बवजसू एक छोटवसवच ढवबव शदसत होतव, सिोर झोकव, 

बवजलूव कवही खवटव, आशि कवही टेबलां. प्रकविवचव झगझगवट 

नव्हतव इथां, पि ट्यबूलवईट्स अिव ररतीने लवर्ले होते की प्रकवि 

शनशितच परेुसव होतव, आशि त्यव प्रकविवत प्रत्यके चीज ्र्च्छ 

असल्यवचे ्पष्ट जविर्त होते. हडेलवईट्सच्या प्रकविवत सविोरां 

आलेल्यव सरदवरजीचे कपडे तर िभु्रधर्ल होतेच, पि िवगे तांदरुी 

भट्टीजर्ळ उभ्यव असलेल्यव कवरवगीरवच्यव अांगवतील बशनयवनही 

सवफ होतव. कवर थवांबल्यव थवांबल्यव रवकेि दवर उघडून बवहरे पडलव, 

आशि सरदवरजीच्यव 'ससरीगवल’ लव प्रत्यत्तरु दते तो पढेु झवलव. 

सरदवरजीचव हवत हवतवत घेत त्यवनां जरव अननुवशसक ्र्रवत 

शर्चवरलां, “द्सो पवइांजी, धांदवपवनी कैसव चल रहव ह?ै” 

“आपकी दआु ह ैसवब. रै्से आपके दो्त अब हिवरे परिनांट 

क्टिर बन गये ह!ै जवदव बवत करनव िवयद पसांद नही करते र्ो. 



लेशकन आदिी उिदव ह.ै दो्तोंको लेकर आते रहते ह,ै और पशहले 

सांदिेव दतेे ह ैहांडी लगवनेकव.” 

“ऐक ििव, ऐक. तलुव बरां र्वटेल ह ेऐकून. हे सांजीर् पुरवि 

चवललांय. ’ 

“ठीकवय, ठीकवय. पि त ूकधी आलव होतवस त्यवलव घऊेन 

इथां. आशि बोललवही नवहीस कधी ते त?ू”  

“तझुी कवही िोनवपोली नवहीये त्यवच्यवर्र. िवझवही शित् आह े

तो ििव. सवत आठ िशहन्सयवांपरू्ी असवच सांध्यवकवळी डोकवर्लो 

त्यवच्यव क्र्वटारलव. तर नकुतवच सर्ा शदर्स शफल्डर्र टे्टस ्करून 

परतत होतव. घविवघिू, त््त आशि थकवनग्र्त. िग बवथ घेईपयतं 

थवांबलो, म्हटलां, ह्यव अिव ग्र्त-त््त िविसवलव जगण्यवचव उत्सवह 

दिेे आपलां कताव्यच की. त्यवतनू तो तझुव शित्. िग घेऊन आलो 

त्यवलव इथां.” त्यवच्यव हसण्यवत ििवबरोबर सरदवरजीही सविील 

झवलव, “पवइांजी, िेिसवब पशहलेही आयी ह ैआपके ढवबेपर.” 

“बहोत खषुीकी बवत ह ैसवब. बोलो बेटी, क्यव बनवऊां  तमु्हवरे 

शलये?” िग बवजचु्यव टेबलवर्र ग्लवसेस र् पवण्यवचव जग ठेर्त तो 

म्हिवलव, “कुबवानशसांगव, िुांडे, िॅडिको जरव गरि पवनी द ेहवथ, िुांह 

धोनेके शलये” 



“पवइांजी, िेरे शलये बशढांयव बैंगन भरतव बनवनव, तेज, िसवलव 

कि, और तांदरु. लेशकन िैदकेी नही आटेकी. िझुे चवर्ल नही 

चवशहये, दवल फ्रवयभी तजे, और टिवटोके सवथ. आचवर हो शनांबकूव 

तो र्ो द ेदो. और सवबको आधव शकलो गडु द ेदो.” 

सरदवरजी जोरजोरवत हसत सटुलव.  

“अजी, इधर आनेके बवद आप सवबकी शफकर ित शकशजये. 

उनकी पसांद िेन्सन ुअच्छी तरहव िवलिू ह”ै 

ििवने टेबलवर्र ठेर्लेलव कोिट पवण्यवचव जग उचललव, ती 

बवजलूव असलेल्यव झडुपवकडे गेली.  

“क्यौ सवब, इतनी रवत कर दी. “ 

“प्लॅन करके जव रह ेह ैआधी रवतको. आपने िझुे र्ो खतरनवक 

्पॉटके बवरेिे बतवयव थव नव, िेिसवबको भी इन्फॉिेिन बतव दनेव 

आज.” रवकेिने हळू आर्वजवत सवांशगतलां.  

“नहीं सवब. नही. िै तो उनको बतवऊां गवही नही. लेशकन 

आपभी कुछ ित कहीये. औरतोंकव शदल बहोत किजोर होतव ह ै

भवईसवब. कुछ शदखव भी नही तो भी कल्पनवकव भतू सर्वर हो 

जवयेगव, डर पैदव हो जवयेगव, फीर औरही कुछ हो जवयेगव.” 

“अरे पवइांजी. आज कुछ दखेनेकव िौकव शिले इसशलय े तो 

शनकलव हूां ऐसे र्क्त. और िै कहतव हूां, िॅडि शबलकूल शर्श्ववस नही 



करती इन शचजोपे. कुछ नही होगव उनको. आप, जो दो तीन हवदसे 

हुरे् है नव, बतवही शदशजये. िै तो बतव सकतव थव, लेकीन आप बजुगूा 

ह ैऔर आपकव बयवन भी बशढयव ्टवईशलि है” रवकेिने हलक्यव 

आर्वजवत सरदवरजीलव पटर्ण्यवचव प्रयत्न केलव.  

“नहीं सवब. िै तो कुछ कहूांगव नही. लेकीन कलही एक कवर 

बीचके शडव्हवईडरपे टकरव गयी. र्ैसे ड्रवयव्हर बच गयव. िविलूी 

चोट लगी ड्रवयव्हरको. अकेलव थव इस शलये ठीक थव. कहते है र्ो 

औरत शबलकूल र्तेके बीच, अुसके गवडीके तरफ बढ रही थी. 

गवडी बडी तेजीसे चल रही थी. औरतको दखेकर ्पीड जरव कि 

करही रहव थव की दखेव, जैसे र्ो एकएक कदि आगे ले रही है, बडी 

होते जव रही है. और र्ो खनूसे लपथप चेहरव. गवडी कां रोलसे छुट 

गयी, लेशकन शडव्हवईडरको जवकर टकरवई. बांदव शजांदव रहव. लेशकन 

र्ो छोड शदजीये. िॅडिको कुछ नव कहीये. र्ैसे भी शकसीके भी, 

अपने भी शदल और िन पर शबलकूल भरोसव ित शकशजये सवब. 

कभी भी धोखव द ेसकते है. और औरतोकी कुछ कशहयेही नव. िै 

तो कहतव हूां, कनवाटककी दो तीन बसेस जवती है, इस र्क्त. आप 

उनके सवथही जवऔ, अगल ेर्ीस एक शकलोशिटरतक. बवजकेूही 

ढवबेपर रुकते ह ै रे् गवडींयवां. िै आदिी भेज कर...” ििवलव 

टेबलवकडे येतवनव पवहून तो िध्येच गप्प झवलव.  



“पवई ांजी, यहव कुछ फुलोके पौधे लगवओ नव बशढयव 

खिुबदूवर” 

“बेटी, िैने लवये थे कुछ पौधे, लेशकन िवयद यहॉ ां की िट्टी ठीक 

नही ह,ै सभी िर गये.” सरदवरजी म्हिवलव.  

“हवां. िैने दखेव. लेशकन दो पौधे ह ैअभीभी शजांदव. िै ऐसव करती 

हूां, बांबईसे र्वपस आते र्क्त आपको कुछ प्लॅन्सटस लेके आती हूां, 

उनको लगवने के शलये कैसे गड्डे बनवनव बतवऊां गी िै आपको.” 

“सरदवरजी, िेिसवब गवडान्केपींग करती है. दखेो, कहीं 

आपको कन्ससल्टींगकव बील द ेदगेी. “ 

“आप बीलकी शफकीर ित शकशजये पवइांजी,”ििव खचुीर्र 

बसत म्हिवली,”िै आपके दो्तसे, इनसे बील ले लुांगी.” 

“दखेव सरदवरजी, एकदि शबझीनेसिन, नवही... नवही 

शबजीनेसर्िुन ह,ै बील शलये बगैर तो छोडेगी नही. आपसे नहीं तो 

िझुसे.” 

सरदवरजी खदखदव हस ू लवगलव. कुबवानशसांगने टेबलवर्र 

ठेर्लेल्यव शडिेसिधील बैंगि भरतवची डीि उचलनू शतच्यवकडे 

शनरखनू पवहून, शतचव ्र्वद हुांगनू तो म्हिवलव, “कुबवानशसांगव, थोडव 

हरव सवांबवर बवरीक कवटकर डवलनव इसपर. और तांदरु गरि लवनव.” 

िग रवकेिकडे र्ळत तो म्हिवलव, “और सवब, िेिसवबके बीलकी 



आप शफकर ित शकशजये, बील की क्यव बवत, हि क्टिरके शदल 

तक पहुांचते ह,ै पेटके रव्तेस.े एक शक्सव बतवतव हूां. एक रवजपतू् 

थे, उनकी िॉ ां िहवरवनी चवहती थी की अपने पुत्की िवदी उनके 

सखीके लडकीके सवथ हो जवये. रै्से लडकी खबुसरुत थी, लेशकन 

क्यव करे रवजकुिवर के सपनोकी परीकी छबी िवयद कुछ अलग थी. 

र्ो िवननेकोही रवजी नही थव. लडकी जैसी सुांदर थी रै्से ही चवलवक 

थी. उसने कहवां, “िवांसीसवब, उन्सहोने िेरे तरफ नजर उठवके भी नही 

दखेव ह.ै आप ऐसव शकजीये, िझुे अनिुती शदशजये िै कुछ शदनोके 

शलये आपके रसोईघरिे खवनव बनवने आते जवऊां गी.” रवनीसवहबवन े

कहवां, “ठीक ह ै बेटी, उस बहवने तमु्हवरे हवथ कव खवनव शिलेगव 

हिेभी. ’ दसुरे शदनही खवनव खवते र्क्त रवजकूिवरने कहव, 

“िॉ ांसवयबव, आज खवनव बहोतही बशढयवां बनव ह.ै ’ रवनीसवयबवन े

कुछ ध्यवन नही शदयव अपने सपुतु्के शटप्पिीपे. दो हप्तोके लडकीन े

कहव रवजिववतवको, “िै नही आऊां गी कलसे. ’ रवनीने सोचव िवयद 

पतु्ी आिव हवर चकुी ह.ै चपु रही, र्ैसे कर भी क्यव सकती थी? 

दसुरे शदन खवनेकी टे्ट लेतेही रवजकुिवर बोलव, “आज खवनेिे कुछ 

िजव नही आ रहव ह.ै” िहवरवनीने चपु्पी बवांध ली. तीन चवर शदनोके 

बवद उनकी सखीके पतु्ीने घरसे शटफीन भेज दी, रवजपतु्के शलय.े 

बशढयव बैंगन भरतव, एकदि टे्टी शिक््ड सवग, लच्छेदवर दही, 

आचवर... भरतेकव टे्ट लेतेही रवजकुिवरने कहवां, “ये खवनव शकसने 



बनवयव ह.ै ’ रवजिवतव बोली, “शकसीने यहवां नही बनवयव पतु्तर, िेरे 

सखीके घरसे शटफीन आयी ह”ै रवजकुिवरने बडे िजेसे खवनव खवयव, 

फीर छतकी तरफ दखेते हुरे् िहवरवनीको धीिीसी आर्वजिे पछुव, 

“िॉ ां, कुछ शदनो पशहले आप आपके सहलेीके लडकीके बवरेिे कुछ 

बोल रही थी?”  

“सिझ गये पवइजी, सिझ गये” रवकेि िध्येच म्हिवलव,” 

शदलकी िांझील व्हवयव पेट” शतघेही हांसत सटुले जोरजोरवत. िग हसू 

आर्रत ििवने शर्चवरले, “पवइजी, इस कहवनीके रवजकुिवर कही 

आपही तो नही है नव? अगर र्ैसी बवत है, तो भवभीजीके हवथकव 

खवनव खवनेके शलये आनव पडेगव एक बवर.” िग त्यवांच्यव हसण्यवत 

कुबवानशसांगही सविील झवलव.  

 

कवर टोलनवक्यवच्यव पढेु शनघवली, तेव्हव बवरव र्वजनू गेले होते. 

नजरेसिोर एक््प्रेस हवयर्े अगदी िोकळव शदसत होतव. खपु 

दरूपयान्सत शपर्ळ्यव बल्बजच्यव प्रकविवत र्त्यवच्यव चिकदवर 

पट्टयव शदसत होत्यव. जेर्ि ि्त झवले होते, एकव ि्त सु् तीने 

ििवचे डोळे शिटू लवगले होते, पि शतलव आठर्ि आली, 

रवकेिकडे र्ळत शतने त्यवच्यव दांडवलव बोटवांनी ्पिा केलव, पि 

लवगलीच हवत िवगे घेत म्हिवली, “ओ.. चकूुन तझु्यव अांगवलव 



्पिा करत होते, बोटवांनव छवन भरतवचव सरु्वस यतेोय, तो गेलव 

असतव.” असां म्हित ती त्यवच्यवकडे सरकलीच. त्यवलव शबलगत 

म्हिवली, “रवकेि, जेर्ि चशर्ष्ट होतां, शक्सेही चशर्ष्ट होते, पि 

सरदवरजीने िखु्य गोष्ट तर सवांशगतलीच नवही. आतव तरी तलुव 

सवांगवर्ां लवगेल, आपि कवय पवहिवर आहोत ते.” 

सिोर आशि भोर्ती पवहवत रवकेि म्हिवलव, “आपल्यवलव 

कवही शदसिवरच असेल तर तो ्पट जर्ळ येत आहे. त ूडवव्यव 

बवजलूव बघत रवहव, एक टेकडी गेली, की डबर, खडीसवठी 

खोदलेलव एक डोंगर शदसेल बघ. एक उांच रॅम्पही शदसेल. इथेच 

कुठेतरी तो हवद्यवचव ्पॉट आह.े” 

“हवदसव?” ििवने जरव सवर्ध होत शर्चवरले, “म्हिज े

आपल्यवलव कवही भयवर्ह शदसिवर आह े कव रवकेि? कवय 

शदसिवर आह ेआपल्यवलव?” 

“िि,े पशहली गोष्ट त ू जरव बवजलूव सरक. आशि कवही 

िैलवतच आपि तो ्पॉट पवर करिवर आहोत. जर सिजव 

आपल्यवलव कवहीच शदसलां नवही तर िग िी तुलव सवांगेन 

आपल्यवलव कवय शदसण्यवची अपेिव होती ते.” 

कवहीिव घशु्िवतच ििव दसुऱ्यव बवजचू्यव शखडकीजर्ळ 

सरकली, रवकेिपवसनू दरू. शतने िवगे र्ळून पवशहलां, दरूपयंत र्तव 



अगदी ररकविव होतव आशि पढेु शनदवन चवर पवच शकलोशिटसा 

अांतरवपयान्सत कुठल्यवही र्हवनवचे टेललॅम्पस ्शदसत नव्हते.  

ििवने डवव्यव बवजलूव नजर टवकली, शपर्ळ्यव प्रकविवन े

प्रकवशित र्त्यवच्यव पशलकडे थसूर अांधवरवचे सवम्रज्य होते. पि 

तरीही शनरखनू पवशहले की चवांदण्यवच्यव आकविवच्यव पवश्वाभिूीर्र 

भभूवगवर्रील सवर्ल्यवांचव पट शदसत होतव, टेकडीच्यव अांगवर्रील 

र् कुिीतील झवडवांच्यव बवह्यरेषव जविर्त होत्यव. परांत ु ह्यव रेषव 

तटुक, पसुट आशि एकिेकवत शिसळलेल्यव होत्यव. शतच्यव 

नजरेसिोरून एकव टेकडीची बवह्यरेषव िवगे सरकत गेली. सपवट 

भवतवच्यव खवचरवचव भवग सरुू झवलव, पि िवगे कवही अांतरवर्र 

सरुूां ग लवर्नू खडकवचव थर खोदनू कवढलेल्यव, शर्दु्रप केलेल्यव 

टेकड्यव अ्पष्ट शदसत होत्यव. त्यवांच्यवपढेु खडी ििरची यांत्िव 

चवलर्ण्यवसवठी केलेलव उांच रॅम्प शदसत होतव. ििवची नजर 

रॅम्पर्रून सरकत खवली सरकली आशि र्त्यवच्यव कडेने सिोर 

आली. र्त्यवच्यव कडेलव एक धसूर आकृती उभी होती, ती स्त्रीच 

होती, एक हवत पढेु केलेलव, पांजवबी डे्रस, पवठीर्र लवांब िोकळे 

केस. ििवची नजर पटकन ्र्त्यवर्रून पढेु सरकून परत आली. कुठे 

गवडी शदसत नव्हती, अपघवतवच्यव खविवखिुव शदसत नव्हत्यव. 

झराकन शतची नजर त्यव स्त्रीच्यव आकृतीकडे परत र्ळली. त्यव 

अांधवरवतही ती आकृती ्पष्ट शदसत होती, शतचव चेहरव कवरच्यव 



शदिेने र्ळलव होतव, एक हवत शकशचांत उभवरून, दसुरव पोटविी 

धरून ती ऐटीत उभी होती, ििवच्यव लिवत आलां, शतच्यव 

चेहऱ्यवर्र र्व उभे रवहण्यवत शकां शचतही भीती, अ्र््थतव शदसत 

नव्हती. आपल्यव िवनेर्रील केस तवठरत आहते, आशि 

कपवळवच्यव र्रच्यव भवगवत एक चित्कवरीक बधीर जविीर् 

पसरतेय असां र्वटलां शतलव. ती रवकेिकडे र्ळतच होती, पि 

त्यवचर्ेळी, कवरचव रे्ग किी होत कवर शकां शचत थबकली, आशि 

परत झटक्यवने पढेु सरकली. शतने रवकेिकडे पवशहलां, रवकेि त्यव 

स्त्रीच्यव आकृतीकडेच पहवत होतव, डोळे शर््फवरून. हवदसव! 

त्यवलव हचे दृश्य अपेशित होत कव? रवकेि आपली कवर डवव्यव 

बवजलूव घेत होतव, पि त्यवनां अजनू गती िवत् किी केली नव्हती. 

हव कवर कव थवांबर्त नवहीय?े ती त्यवलव शर्चवरिवरच होती, पि 

शतलव एकवएकी रवकेिच्यव चेहऱ्यवर्र भीतीचां दवट सवर्ट आल्यवचां 

जविर्लां, आियााने आशि भीतीने त्यवचे तोंड उघडे झवले होते, 

डोळे जि ूबवहरे पडत होते, शतनां झटकन ्आपली नजर त्यव स्त्रीच्यव 

शदिेने र्ळर्ली, आशि शतच्यव तोंडवतनू नकळत बवहरे पडिवरी 

शकां चवळी दवबण्यवकरतव शतचव हवत तोंडवकडे गेलव, गवडी एकवएकी 

उडी घेऊन रे्गवने पढेु धवर्ली. शतलव जविर्लां, शतचां सर्ा िरीर 

थरथर कवपत आह,े कपवळ घविवने थबथबलां आह,े उर धपवपतो 

आह,े श्ववस अडकल्यवसवरखव झवलव आहे. रवकेिकडे र्ळत शतने 



रवकेिलव आर्वज दणे्यवचव प्रयत्न केलव, पि शतच्यव तोंडून केर्ळ 

घसुिटलेले िब्दहीन आर्वज बवहरे पडलव. पि त्यव आर्वजवन े

रवकेि भवनवर्र आलव होतव, त्यवनां आपलां डोकां  जोरजोरवत 

घसुळले आशि गवडीलव ब्रके लवर्लव. कका ि शचरकव आर्वज 

करीत कवही फुटवांतच कवर उभी रवशहली. रवकेिने िवगे र्ळून 

पवशहलां, ििवलवही िवगे र्ळून पहवर्ां असां र्वटलां, पि शतचव 

आपल्यव िरीरवर्रील तवबवच नवहीसव झवलव होतव, शतचां डोकां  िवग े

र्ळवयलव तयवर नव्हतां, नजरही सिोरच्यव अांधवरातल्यव एकव 

शबांदरु्र अटकून गेली होती. शतलव दवरवचव आर्वज ऐकू आलव, 

डोळ्यवच्यव उजव्यव कोपऱ्यवतनू रवकेिने आपले पवऊल बवहरे 

टवकलेलेही शतलव शदसले. ती भवनवर्र आली. झटकन ् शतने िवग े

नजर टवकली, ती जवगव ररकविी होती. कुिीही नव्हतां शतथां, कवहीही 

नव्हतां. शतनां झटक्यवत दवर उघडलां, शकां शचांतही शर्चवर न करतव ती 

बवहरे आली, आशि गवडीच्यव इांजीनलव र्ळसव घवलनू रवकेिकडे 

धवर्ली. रवकेि कवरच्यव दवरवर्र हवत ठेर्नू पवठीिवगच्यव अांधवरवत 

नजर रोखनू पहवत होतव, ्तब्ध, शनिल. ती त्यवच्यवजर्ळ पोचली, 

शतचव हवत पढेु सरकलव, शतच्यव बोटवांचव त्यवच्यव खवांद्यवलव ्पिा 

झवल्यवर्र दचकून तो गराकन िवगे र्ळलव, पि शतच्यव चहेऱ्यवकडे 

पवहतवच त्यवच्यव चेहऱ्यवर्रचे भवर् बदलत गेले. त्यवनां ्र्त:लव 

सवर्रले, शतच्यव खवांद्यवर्र हवत ठेर्त त्यवनां बोलण्यवकरतव तोंड 



उघडल,े पि िग त्यवनां केर्ळ आपलव घसव सवफ केलव प्रथि. “ 

घवबरू नकोस ििव. घवबरल्यवने सवरवसवरबदु्धीच भ्रष्ट होईल 

आपली.” शतच्यव खवांद्यवभोर्ती उजव्यव हवतवची शिठी घवलनू 

िवगच्यव शदिेकडे र्ळत तो म्हिवलव, “आतव तेथे कुिीही नवही. 

नवहीिी झवलीय ती स्त्री तेथनू.” तो जि ू्र्त:लवच सवांगत होतव ह.े 

िग त्यवनां दीघा श्ववस घेतलव एक, परत एक. कवही र्ेळ दीघा श्वसन 

केल्यवर्र तो बरवच सवर्रलव. शतच्यव खवांद्यवर्रील आपल्यव बोटवांची 

पकड शढली करत म्हिवलव, “ििव, आपि कवर परत िवगे घेिवर 

आहोत, बघिवर आहोत आपल्यवलव कवय शदसतां ते. पि त्यव 

अगोदर िलव खवत्ी करून घ्यवयची. आपि दोघवांनी एकच दृश्य 

पवशहलांय नव? िलव सवांग ििव, कवय शदसलां तलुव?” 

आपल्यव कवपिवऱ्यव िरीरवर्र कब्जव शिळर्ण्यवचव प्रयत्न 

केलव शतनां. िनवलव िवांत करण्यवचव प्रयत्न केलव शतनां. “प्रथि ती 

स्त्री शदसली िलव. उांच, सडपवतळ, शनळ्यव रांगवचव डे्रस घवतलेली, 

गोरीपवन, गळ्यवत िोत्यवांची िवळ. चेहऱ्यवर्र सौम्य श्ित.” ह्यव 

अिव अांधवरवत खरांच िलव हे सर्ा शदसलां कव? शतच्यव िनवनां शतलव 

प्रश्न केलव.  



शतच्यव पढेु बोलण्यवची प्रशतिव कवही िि केल्यवर्र रवकेिन े

आपल्यव पांजवनां शतच्यव खवांद्यवर्र थोपटल्यवसवरखां करून शर्चवरलां, 

“पढेु बोल ििव. नांतर कवय पवशहलांस त?ू”  

“ििभर िवझां तझु्यवकडे लि गेलां, बघण्यवकरतव की तझुां 

शतच्यवकडे लि आह े कव? आशि िी परत शतच्यवकडे र्ळले... 

नवही. नवही.. रवकेि िी नवही सवांग ूिकिवर.. नवही सवांग ूिकिव..” 

शतलव जविर्लां शतचां सर्ा िरीर त्यव दृश्यवच्यव नसुत्यव आठर्िीनांही 

थरवरलां, खवलपवसनू र्रपयात. शतच्यव िनवत एकच तीव्र इच्छव 

उसळून आली, शतचां िन आांिां दन करून सवांगत होतां, इथनू शनघ 

ििव. ह्यव ििी.. पळ.. पळ दरू... दरू.  

पि शतच्यव ओठवतनू िब्द बवहरे शनघण्यवपरू्ीच शतच्यव 

कवनवर्र रवकेिचे िवांत िब्द पडले, “त्यव तरुि स्त्रीच्यव चहेऱ्यवकडे 

िी पहवत होतो, कवरची गती िी किी केली होती कव नवही, िलव 

आठर्त नवही. पि कवर शतच्यवजर्ळ सरकत होती. आशि 

एकवएकी शतचव चेहरव बदलत गेलव, केस बदलत गेले, कपडे 

बदलत गेले, ती तरुि स्त्री नवशहिी झवली, त्यवजवगी एक र्वकलेली, 

र्य्क स्त्री उभी होती, केसवांच्यव शझांजवांनी शतचां कपवळ झवकलां गेलां 

होतां, पि तरीही ्पष्ट शदसत होतव शतचव चेहरवां, डोळ्यवच्यव जवगी 

एक खड्डव होतव, त्यवतनू रक्त बवहरे पडत होतां, थवांबनू थवांबनू, 



ओघोळ खवली घसरत होते.. आशि शतचव जबड्यवर्रील चविडी 

बवजलूव सरकली होती, जबड्यवचां हवड उघडां पडलां होतां शतच्यव.” 

तो कवहीरे्ळ पढेु बोललव नवही. ििवलव त्यवचव र्गेवन े

धवर्िवरव श्ववसोच््र्वस ऐकू येत होतव. “पि.. पि ििव, एर्ढी .. 

जखिी असनूही, ती तवठ उभी होती, आपल्यवकडे बघत होती, 

आशि.. आशि शतच्यव चेहऱ्यवर्र एक भेसरू हव्य होते.... ’ 

तो बोलवयचव थवांबलव, बऱ्यवच रे्ळवनां त्यवनां शतलव शर्चवरलां, 

“िी ही हचे पवशहलां, पि छे, भयवनकच. िी शतचव चेहरव बदलतवनव 

पवशहलवय, चिकदवर लकवकिवरे डोळ्यवच्यव जवगी खोबिी 

आल्यव. गवलवची कवतडी जवऊन हवडवची कर्टी.. त ूहचे पवशहलांस 

नव?” शतनां केर्ळ होकवरवथी िवन डोलवर्ली. त्यवनां परत एकदव िवगां 

र्ळून टक लवर्नू, डोळे तविनू पवशहलां त्यव ्पॉटकडे.  

िग शतच्यव खाांद्यवांनव धरून गवडीच्यव शदिेनां र्ळर्त 

म्हिवलव,” चल ििव, गवडीत बैस. िी परत गवडी िवगे घतेोय, नीट 

बघ त.ू कवही शदसलां की तवबडतोब िलव सचूनव द.े” त्यवलव सोडून 

ती झपवट्यवनां पशलकडे गलेी, घवईघवईनां शतनां दरर्वजव उघडलव, 

आशि ती आत घसुली. दवर घट्ट लवर्नू घेतलां शतनां. कवचही बांद 

करून घेतली पिूा. रवकेिने कवर चवल ूकेली, त्यवनां गेयर बदललव, 

गवडी िवगे घ्यवयलव सरुुर्वत केली. ती बवहरे पवहवत होती. तो ्पॉट 



आतव िवगनू सरकत येऊन पढेु गेलव. डोळे शर््फवरून ती पवहवत 

होती. सिोर सवरां कसां िवांत होतां. कुिीच नव्हतां आतव शतथे.  

कवर थवांबर्नू कवही िि रवकेि त्यव ररकवम्यव जवगकेडे पवहवत 

रवशहलव. िग गवडी चवल ूकरून तो पढेु सरकलव, त्यवच्यव गवडीनां 

गती पकडली. तो ्पॉट झपवटयवने िवगे सरकत दृशष्टआड झवलव. 

त्यवनां गवडीची गती किी केली. “ह्यव हवदश्यवचव आपि जरव 

िवांतपिे शर्चवर करूयव. कवय? कसां? आशि कव? तीन प्रश्न 

शर्चवरूयव आपि ्र्त:लव पि ततुवास फक्त 'कवय’चवच शर्चवर 

करूयव.” रवकेि ििवलव म्हिवलव.  

“िलव र्वटतां, असां कवहीतरी आपल्यवलव शदसेल अिी तझुी 

अपेिव असवर्ी. पि िलव हव प्रकवर सर्ाच अनपेशित होतव. िलव 

जो धक्कव बसलवय, िलव र्वटतां, त्यवतनू िलव बवहरे पडवयलव रे्ळ 

लवगेल. आतव तरी िलव प्रचांड थकर्व आल्यवसवरखां र्वटतांय 

रवकेि.” ििव म्हिवली.  

“ह े नैसशगाकच आहे. एक अनपेशित धक्कव, आशि एकव 

सांकटवतनू सहीसलवित सटुल्यवची भवर्नव. खरां आह े त ू जरव 

आरविच कर. शर्चवरसदु्धव करू नकोस आतव कवय झवलां त्यवचव. 

डोळे शिटून नसुती ररलॅक्स झवलीस तरी बरां र्वटेल.” 



त्यवनां गवडीची गती र्वढर्ली, टेप चवल ूकरून त्यवनां कुठलां 

तरी र्वद्य सांगीत सरुू केलां. गवडी सांथ परांत ुएकव शनशित गतीनां सरुू 

होती. शतनां डोळे शिटले. काय? कसां? आशि कव? त्यव प्रश्नवांनव 

सविोरां जवयची आतवच कवही गरज नवहीये. शकां बहुनव त्यव प्रश्नवांिी 

आपल्यवलव कवही दिेांघेिां असवयचां कवरि नवही. एक पथ्य 

पवळवयलव हर्ां, ह्यव ्पॉटपवसनू दरू रवह्यचां. पि तरीही हव प्रकवर 

कवय आह ेह ेिोधवयलवच हर्ां. कव ह ेभतू, शपिवच्च आह,े असां 

िवनिवर आहोत आपि? नवही.. नवही.. पि िग..  

धक्कव बसनू गवडीची गती एकदि किी झवली, आशि गवडीनां 

िवपा टना घेतलव तिी ििवलव जवग आली. शतनां सिोर पवशहलां, 

प्रकविवच्यव थवरोळ्यवत रॅशफक पोलीस सवह्यकें द्रवची लहवनिीच 

पि टुिदवर इिवरत उांचर्ट्यवर्र उभी होती. ती जवगी झवलीय असां 

बघनू रवकेि म्हिवलव, “जरव भेट दऊेयव इथां. कवही िवशहती शिळते 

कव बघयूव. नवहीतर शनदवन ररपोटा तरी नोंदर् ूयव. तलुव यवयचां तर ये, 

नवहीतर झोप येत असेल तर रवहू द”े 

“नवही. झोप कुठली? जरव डुलकी झवली तर आतव खपू फे्रि 

र्वटतांय. ’ शतनां दरर्वजव उघडलव, ती बवहरे आली, उांचर्ट्यवर्र 

असलेल्यव ह्यव सेंटरपयंत पोचण्यवसवठी सबुक सवत आठ पवयऱ्यव 

होत्यव. रवकेि पवयऱ् यवांिी पोचलवही होतव.  



“र्ेलकि” कवहीसव रवकट आशि सु् त आर्वज ऐकून शतनां र्र 

बशघतले. र्र एक तरुि इन्स्पेक्टर लोखांडी कठडयवांर्र हवत ठेर्नू 

ओिर्नू त्यवांच्यवकडे बघत उभव होतव. गवडीचव आर्वज ऐकून 

बहुधव तो बवहरे आलव होतव. आर्वजवत ्र्वगत नवहीये, पि 

पोलीस ्टेिनिध्ये र्ेलकिने ्र्वगत होते हे ही कवही किी नवही. 

ती ्र्त:िीच हसली. ती र्र पोचली, शतच्यव लिवत आलां, 

इन्स्पेक्टर शतच्यवकडे पवहवत होतव आशि रवकेि त्यवलव शनरशखत 

होतव. ती र्र पोचल्यवर्र व्हरवांड्यवतील खचु्यवाकडे बोट दवखर्त तो 

अशधकवरी म्हिवलव, “बसव, आरविवत बसव. िी आलो दोन 

शिशनटवत. िलव िवहीत आह ेतमु्हवलव कॉफीची गरज आह.े िवझां 

नवर् पी. आय. रिेि शदघे.” 

आत जविवऱ्यव पवठिोऱ्यव पोलीस इन्स्पेक्टरकडे पवहवत 

रवकेि हलक्यव आर्वजवत म्हिवलव, “आज आियवाचे धक्के 

बसण्यवचव शदर्स शदसतोय. शनजान जवगी शर्नवकवरिच दिान दिेवरां 

सुांदर यरु्तीचे भतू आशि आतव इथां रे्लकि म्हिनू कॉफी 

पवजिवरव.. ’ दवरवतनू बवहरे येिवऱ्यव इन्स्पेक्टरची चवहूल लवगल्यवने 

रवकेिने पढुचे िब्द परत आत ढकलले.  

“कॉफी पवजिवरव लवांब कवनवांचव पोलीस अशधकवरी” कॉफीच े

ग्लवसेस त्यव दोघवांसिोर ठेर्त शकां शचत हसत इन्स्पेक्टर शदघे म्हिवले.  



रवकेि शकां शचत गवांगरलव, पि िग खवांद ेउडर्नू हसत म्हिवलव, 

“िांकवच नवही, तिुचे कवन खरोखरच लवांब आहते, पि िलव र्वटतां, 

ते तिुच्यव व्यर्सवयवलव सवजसेेच आहते.”  

इन्स्पेक्टर रिेि शदघे गडगडवट करून हस ूलवगले आशि बरवच 

र्ेळ हसत रवशहले. रवकेिनेही त्यवांनव सवथ शदली. त्यवांचे गडगडवट 

हसिां ऐकून ििवही हसण्यवत सविील झवली.  

कवही रे्ळवनां कॉफीचव ग्लवस खवली ठेर्त इन्स्पेक्टर शदघ े

म्हिवले, “आतव बोलव शकां र्व असां करूयव, िीच बोलतो.” 

“नवही. प्रथि आम्हवलव जे शदसलां पि इतर कुिी पवशहलां 

नसेल. ते िीच तमु्हवलव सवांगतो. ती तरुिी आशि ती भयवर्ह 

म्हवतवरी शदसल्यवर्र कवही अांतरवर्र जवऊन आम्ही थवांबलो, आशि 

गवडी परत ररव्हसािध्ये घेतली आम्ही. आशि अगदी त्यव ्पॉटच्यव 

जर्ळ जवऊनही आम्हवलव कवही शदसलां नवही. त्यव दोघीही तेथनू 

नवहीिव झवल्यव होत्यव.” 

“तमु्ही परत िवगे र्ळून तेथे गेलवत?” शदघ्यवांनी अशर्श्ववसवने 

शर्चवरले.  

“िवगे र्ळून नवही. त्यव शदसल्यवनांतर पि खरां म्हिजे रूप 

बदलिवरी ती शदसल्यवनांतर म्हिवयलव पवशहजे, दोन तीनिे फूट पढेु 

जवऊन आम्ही थवांबलो. पवठीिवगे पवशहले तर सर्ा सनूसवन होते. 



कुिीच नव्हतां शतथां. िग िी हळुहळू गवडी ररव्हसा घेतली, पि त्यव 

्पॉटर्र आम्हवलव कवहीही शदसलां नवही.” 

इन्स्पेक्टर शदघे कवही र्ेळ आपल्यवच शर्चवरवत रवशहल,े त्यवांचां 

डोकां  िवत् होकवरवथवा हलत रवशहले बरवच रे्ळ. िग ् र्त:िीच चवल ू

असलेलव सांर्वद त्यवांनी थवांबर्लव आशि त्यव दोघवांकडे र्ळत त े

म्हिवले, “िवझी शथअरीच बरोबर आहे असां शदसतांय. िवझां म्हििां 

आह ेकी, ही भतुां तिी सज्जन शदसत आहते. त्यवचां म्हििां केर्ळ 

असां शदसतांय की आिच्यव र्हीर्वटीच्यव हक्कवर्र गदव आि ूनकव. 

थोडक्यवत आम्हवलव शड्टबा करू नकव. तिुच्यव ह्यव अनभुर्विळेु 

िवझ्यव म्हिण्यवलव पषु्टीच शिळवली आह.े” 

“म्हिजे इन्स्पेक्टर शदघे ही भतुवांची लीलव आह ेअसां तुिचां 

म्हििां आह?े” रवकेिने शर्चवरले.  

इन्स्पेक्टरनी कवही उत्तर दणे्यवआधीच ििवने पढुचव प्रश्न 

शर्चवरलव, “म्हिजे शदघे, भतूां, शपिवच्चां ह्यवांर्र तिुचव शर्श्ववस 

आह?े” 

“िवझव शर्श्ववस आह ेकव नवही हव कवही प्रश्न नवही िॅडि. ह्यव 

योनी जर अश्तत्र्वत असतील, िी शर्श्ववस ठेर्लव नवही तरी त्यव 

असतील तर नवशहिव होिवर नवहीत. आशि शर्श्ववस ठेर्लव तरी 

त्यविळेु फवरसव फरक पडिवर नवही. आतव शर्ज्ञवनवने एर्ढी प्रगती 



केलीय, पि अजनूही आपल्यवलव अज्ञवत अिव अनेक सजीर्वांच्यव 

जवती अश्तत्र्वत आहते कव नवही? शहििवनर् अश्तत्र्वत आह े

असां अजनू अनेक लोक क्लेि करतवत की नवही?” 

ििव कवहीतरी बोलिवर होती, तवडकन.् पि रवकेिने शतलव 

गप्प रवहण्यवची खिू केली आशि त्यवनां शर्चवरलां, “ती भतूां असोत 

की आिखी कवही. पि त्यवांच्यविळेु िवझ्यव िवशहतीप्रिविे तीन चवर 

अपघवत झवले आहते. त्यविळेु लोकवांच्यव सरुिेकरतव तमु्हवलव 

कवहीतरी करवर्चे लवगेल.” 

“तिुचां म्हििां िांभर टक्के खरां आह.े कवहीतरी करवर्ांच 

लवगेल. आम्ही कवय केलां, र्व करिवर आहोत, ते सवांगतो िी 

तमु्हवलव. पि आधी चकुीची िवशहती दरुु्त करतो. त्यव ्पॉटर्र 

अजनू खऱ्यव अथवानां एकही अपघवत झवलेलव नवही. तेथे कुिीही 

िेलेलव नवही. हवां, एक तरुिवचव गवडीर्रील कां रोल गेलव, आशि 

पढेु जवऊन तो बवजचू्यव शडव्हवईडरर्र आदळलव. त्यवच्यव 

गडुघ्यवलव दखुवपत झवली, आशि त्यवचव खवांदव शनखळलव. 

आिखी एक प्रौढ िविसू पढेु जवऊन झवडवर्र आदळलव. त्यवचां 

डोकां  सिोर आदळलां, फुटलेल्या कवचेिळेु त्यवच्यव गवलवलव जखि 

झवली. बवकी कवही फवरसां झवलां नवही. हव िविसू दवरू शपऊन 

ड्रवयव्हींग करत होतव. एक खरां आह ेकी, त्यव शर्शिष्ट ् पॉटर्र कवही 



जिवांनव कवहीतरी भयवर्ह शदसल्यवचे गवडीर्रील तवबव सटुल्यविळेु 

शकरकोळ अपघवत झवले आहते. त्यव प्रकवरचे ३७ एफआयआर 

नोंदर्ले गेले आहते. पि बहुतेकवांनी आम्हवलव फोन करून 

सवांशगतले आह ेशकां र्व िुांबईलव, पणु्यवलव जवऊन तेथे केस नोंदर्ली 

आह.े प्रत्यि येथे यऊेन िवशहती दिेवरे शर्रळेच. आशि जे आले त े

इतके भेदरलेले होते की, बोलिां तर सोडवच, पि श्ववसोच््र्वसही 

करवयचे शर्सरले होते. पि तरीही ह्यव घटनवांकडे आिच्यव खवत्यवने 

दलुाि केलेले नवही. िवझ्यव र्ररष्ठवच्यव सल्ल्यवनसूवर िी ह्यव 

प्रकवरवतील तज्ज्ञवनव येथ े आिले, त्यवांच्यव सल्ल्यवप्रिवि े

कवरर्वईही केली.” 

“तज्ज्ञ म्हिजे?” ििवने शर्चवरले 

“तज्ज्ञ म्हिजे िवांशत्क. त्यवांच्यव सल्ल्यवप्रिवि े त्यव 

शपिवच्चवांनव िवांती दणे्यवसवठी शर्धीही केले, एक बकरव बळीही 

शदलव.” 

“कवय? बकरव बळी शदलव? आशि ह े तमु्ही शडपवटािेंटतफे 

केले?” ििवने उच्च ्र्रवत शर्चवरले.  

“शडपवटािेंटतफे नवही, पि र्रच्यव अशधकवऱ् यवांची अनिुती 

घेऊन िी ्र्खचवाने केले सर्ा शर्धी. कवहीतरी करवयलवच हरे् होत े

नव िॅडि?” 



“पि तरीही ह ेहवदसे होतच रवशहले नव?” 

इन्स्पेक्टर रिेि शदघे कवही र्ेळ कवहीच बोलले नवहीत, िग 

म्हिवले, “तमु्ही म्हितव ते खरां आह.े म्हिनू आम्ही तवतडीची 

कवरर्वई म्हिनू तेथे अपघवत्थळ म्हिनू बोडा लवर्नू टवकलव. पि 

आतव आम्ही शनिाय घेतलव आहे. त्यव ्पॉटपविी आम्ही एक 

लहवनसां गवडान करिवर आहोत. र्तव त्यविळेु तेथे जरव अरुां द 

होईल, पि त्यविळेु र्वहने त्यव ्पॉटपवसनू दरुून जवतील. ’ 

“िग ती भतुां र्त्यवर्र आडर्ी येऊन दिान दतेील!” रवकेि 

म्हिवलव.  

“नवही. िलव तसां र्वटत नवही. म्हिनूच िी म्हिवलो नव की ती 

भतूां सज्जन शदसतवहते. आतवपयंत ती आपली शर्शिष्ट जवगव सोडून 

भटकल्यवचव ररपोटा नवही.” कवही िि ते त्यव दोघवांकडे केर्ळ 

श्ितहव्य करीत पवहवत रवशहले, िग म्हिवले, “ही आपली गांित 

झवली. सत्य तर ह े आह े की त्यव िवांशत्कवनां त्यव एकव र्तुाळवत 

अडकर्नू ठेर्लांय. त्यवच्यवबवहरे ते येऊच िकत नवहीत.” 

“इन्स्पेक्टर, तमु्ही ह े खरांच सवांगतवहवत की आिची शफरकी 

घेतवहवत?’ ििवने सविांक ्र्रवत शर्चवरलां.  

“िॅडि, अहो जबवबदवर पोलीस अशधकवरी आह ेिी, तिुची 

शफरकी किी घिेवर िी. अनभुर्वच्यव जोरवर्र बोलतो िी. परू्ी ती 



म्हवतवरी आशि ती बवई इकडे शतकडे भटकवयच्यव, परांत ुिवांशत्कवनां 

ते शर्धी केल्यवपवसनू त्यवांनव शतथेच बवांधले गेले आह.े” 

रवकेि आशि ििव कवहीच न बोलतव गप्प रवशहले बरवच र्ेळ. 

िग अखेर रवकेिने शर्चवरलां, “आम्ही कवही लेखी दणे्यवची गरज 

आह ेकव?” 

“तिुचव दोघवांचव पत्तव, फोन नांबर दऊेन ठेर्व. इतर सर्ा ते दृश्य 

शदसतवच गवडी भरधवर् सोडून पळून आले होते. त्यवांनी कवय पवशहलां 

ते त्यवांनव नीट सवांगतवही आलेलां नवही. पि तमु्ही शहिांतीचे शदसतव, 

तमु्ही आशि िॅडिही. नवहीतर कवय करिवर बरोबर स्त्री होती म्हिनू, 

अिी सबब सवांगनू अनेकदव परुुष शस्त्रयवांच्यव िवगे लपतवत. पि 

आतव तिुचव रे्ळ खचा करवयची कवही गरज नवही. तमु्हवलव कवय 

शदसलां ते नीट सशर््तर शलहून येथे पवठर्तव आले तर बघव.” 

“कॉफीबद्दल थॅ ांक्स.” शखिवतनू कवडा कवढून शदघ्यवांच्यव हवतवत 

दऊेन रवकेि िवगे र्ळलवही. ििवनेही आपलां कवडा सिोर ठेर्लां 

आशि ती खवली उतरली.  

ती त्यवच्यव िेजवरी बसतवच त्यवनां गवडी चवल ूकेली, हवयर्ेर्र 

आल्यवर्र िुांबईकडे जवण्यवसवठी र्त्यवच्यव पशलकडे जवण्यवऐर्जी 

त्यवनां परत पणु्यवच्यव शदिनेां गवडी र्ळर्ली. ििवलव र्वटलां, 

पशलकडच्यव िुांबईकडे जविवऱ्यव लेनर्र जवयलव खवली कुठेतरी 



सोय असिवर म्हिनूच रवकेि शतकडे चवललव आह.े पि बरवच र्ेळ 

कवर धवर्तच रवशहल्यवर्र शतने त्यवलव शर्चवरलां, “आपलां आतव 

िुांबईलव जवयचां पो्टपोन केले आह े कव रवकेि? तलुव ते िक्य 

असेल, पि िलव सकवळी नऊ र्वजतव क्लवयांटलव भेटवयलवच 

हर्ां.” 

“डोन्सट र्री. आपि फक्त त्यव ्पॉटलव परत एकदव शव्हजीट 

दिेवर आहोत. जरव सांिोधन करिवर आहोत. ह्यव पोलीसवांनी परू्ाग्रह 

न रवखतव तपवस कसव करवयलव हर्व ते दवखर्िवर आह ेिी त्यवांनव.” 

त्यवनां दवबनू टवकलेलव सांतवप आशि उिेग आतव उसळून आलव 

होतव.  

ििव कवहीच बोलली नवही. पोलीसवांनी ह्यव प्रकरिवच्यव 

िळूविी जवण्यवऐर्जी केलेली ही उपवययोजनव शतलवही आर्डली 

नव्हती. पि त्यवचबरोबर रवकेिने कवहीही सांबांध नसतवनव ह्यव 

प्रकरिवत लि घवलवर्ां र्व नवही ह्यवबद्दल ती सविांक होती. शिर्वय 

असव तवतडीचव शनिाय घऊेन िवगे जविां शकतपत बरोबर होतां 

ह्यवबद्दलही ती सविांक होती.  

कवहीच प्रशतशियव न दतेव ती शर्चवर करत्येय ह ेपवहून रवकेि 

म्हिवलव, “सॉरी ििव, तझुां ित न घेतव परत त्यव ्पॉटलव जवयचव 

शनिाय घतेलव. तझुी इच्छव नसेल तर अजनूही आपि िवग ेर्ळूयव.”  



“नवही. िवझी कवही तिी हरकत नवही, अधवा तवस आपि 

उशिरव िुांबईलव पोच ू एर्ढेच होईल. पि िलव र्वटतां कवहीतरी 

एक््प्लेनेिन असवर्ां तझु्यव िनवत. ’ 

“तेथे गवडान बनर्ण्यवचव जो शनिाय घतेलवय नव पोलीसवांनी. 

त्यवत एक गशृहतक आह,े ते भतू केर्ळ एकव शर्शिष्ट ्पॉटर्रच 

शदसतां आशि ते तेथेच रवहील. जर गवडान तयवर केलां तर शपिवच्च 

आपल्यव लीलव दवखर्ण्यवसवठी पढेु कव येिवर नवही?”  

त्यवनां उजव्यव हवतवलव नजर टवकली. पशलकडच्यव बवजलूव तो 

खडीसेंटरचव रॅम्प शदसत होतव. त्यवनां गवडीची गती किी केली. 

“इथांच कुठतरी आपल्यवलव पशलकडे जवण्यवसवठी र्वट आह ेअसां 

िलव आठर्तांय. िलव असां र्वटतांय ििव. त्यव दोन्सही आकृती 

म्हिजे प्रशतिव आहते, त्यव किवप्रकवरे तेथे प्रोजेक्ट केल्यव जवतवत? 

त्यविवगे तांत् कवय आह?े कोि करतो? त्यविवगील उद्दिे कवय? ह्यव 

प्रश्नवांची उत्तरे िवझ्यवकडे नवहीत. पि आतव आपि लकी असलो 

तर ती भतुां प्रशतिव आहते र्व नवहीत ह्यवची आपल्यवलव खवत्ी करतव 

येईल.” 

त्यवनां कवर कवठवलव घेऊन थवांबर्ली. अप-डवऊन लेन्ससनव 

शर्भवगिवरी िधली पट्टी यथेे भांग झवल्यवचे शदसत होत.े सेंटरलव 

नर्ीन फोन बथू बसर्ल्यवच े शदसत होते, आशि त्यवसवठी कवही 



झडुपे तोडून, अडथळव बवजलूव करून र्तव केलेलव शदसत होतव. 

र्तव िॉस करून रवकेि पलीकडच्यव लेनलव जवतव येईल की नवही 

ते बघनू आलव. िग गवडीत बसनू त्यवनां दोन्सही शदिवांनव बघनू घेतलां 

आशि गराकन ्गवडी र्ळर्नू िधली पट्टी िॉस करून पलीकडच्यव 

र्त्यवर्र येऊन कवठवलव जवऊन त्यवनां कवर थवांबर्ली. खवली उतरत 

तो म्हिवलव, “ििव त ूआतव ड्रवयव्हींग करवयचांस. तलुव तो ्पॉट 

िवहीत आह,े त्यव बवईनां जर परत दिान शदलां, तर अगदी जर्ळ 

पोचल्यवर्र गवडीचव र्ेग अगदी किी कर. िलव खवली उतरतव 

आलां पवशहजे. िग कवही अांतर सवर्कवि पढेु सरकत रवहव. जर 

भलतांच कवही घडलां, िलव कवही धोकव झवलव, तर गवडी पळर्त 

घेऊन जव, रिेि शदघ्यवांकडे. पि िवझी खवत्ी आहे, तिी र्ेळ 

येिवरच नवही.”  

पढूुन र्ळसव घवलनू तो शतच्यव सवईडलव येईपयातां ती दवर 

उघडून बवहरे आली होती. ते सिोरवसिोर आले तेव्हव रवकेिने 

शतच्यव खवांद्यवर्र हवत ठेर्नू शतलव शर्चवरलां, “आर य ुरेडी िॅडि? 

कदवशचत कवहीच होिवर नवही, त्यव प्रशतिव आपल्यवलव शदसिवरही 

नवहीत. पि बघयूव चवन्सस तर घेऊयव.”  

हसतच तो शतच्यव बवजनूां दवरवकडे र्ळलव. ििव दसुऱ्यव 

बवजलूव पोचली, दरर्वजव उघडवच होतव, आत शिरण्यवपरू्ी शतनां 



रोडर्र दोन्सही शदिवांनव दरूर्र नजर टवकली. दोन्सही बवजचू्यव लेन्सस 

ररकवम्यव होत्यव. ड्रवयव्हींग सीटर्र बसण्यवआधी शतनां ओढिीने 

सिोरची कवच पसुनू घेतली. ती आत बसली, इांजीन चवल ूकरून 

शतनां डवव्यव बवजलूव पढेु बशघतलां. कवही अांतरवर्रच ती ओळखीची 

टेकडी शदसत होती. शतनां गवडी चवल ूकेली. आपल्यव बवजचूी कवच 

लवर्नू घेत रवकेि शतलव म्हिवलव, “ििव, तझु्यव बवजचूीही कवच 

लवर्नू घ.े”  

ििवने कवच र्र सरकर्ली, शतनां गवडीची गती जरव र्वढर्ली. 

शतनां आपल्यव िनवत डोकवर्नू पवशहलां, शतलव आियाच र्वटलां, 

शतच्यव िनवत शकशचांतही भीती नव्हती. शतचां िन सवांगत होतां, आतव 

तेथे कवहीही नसिवर. नव शपिवच्च, नव भतू, नव प्रशतिव. कव 

रवकेिच्यव बदु्धीबद्दल आशि तो आपल्यवलव कुठल्यवही प्रकवरच्यव 

धोक्यवत घवलिवर नवही हव शर्श्ववस आपल्यव िनवत आहे? शतने 

डवव्यव बवजलूव नजर टवकली. रवकेिही बवहरेच बघत होतव, 

दवरवच्यव हनॅ्सडलर्र हवत ठेर्नू तयवरीत. िघवपेिव धकुां  शकां शचत 

र्वढलां होतां. ती र्त्यवलगतची टेकडी पवर करून गवडी पढेु आली, 

पि आतव दगडवच्यव खविीनी कुरूप केलेली ती टेकडी अगदीच 

अ्पष्ट शदसत होती, आशि शतच्यवपढुील खडीसेंटरचव तो रॅम्पही 

धसूर शदसत होतव. शतनां उजव्यव बवजलूव र्त्यवर्र नजर टवकली, 

आरिविधनू िवगे बशघतलां, सर्ा र्तव सनुसवन होतव. दरू डवव्यव 



बवजलूव र्तव जरव र्ळत होतव, तेथे िुांबईकडे जविवऱ्यव दोन कवसाचे 

टेललॅम्प लकुलकुत होते. शतची नजर डवव्यव बवजनूां घसरत खवली 

आली आशि श्टअररांग व्हीलर्रील शतच्यव हवतवांची पकड घट्ट 

झवली. ती तरूिी तेथेच उभी होती, तिीच, त्यवच पोजिध्ये. 

रवकेिचव अांदवज खरव असवर्व, ििवने गती जरव किी केली, 

रवकेिने हनॅ्सडल शफरर्ल्यवचव आर्वज शतच्यव कवनवर्र आलव, त्यवनां 

दवर उघडलां असवर्ां, ह्यवरे्ळी त्यव स्त्रीर्रची आपली नजर ढळू 

द्यवयची नवही असां ठरर्लां होतां शतनां. थांड हरे्चव झोत शतच्यव 

चेहऱ्यवलव जविर्लव. गवडीची गती अशधकच किी झवली, आतव 

गवडी त्यव स्त्रीपवसनू कवही शिटसार्र येऊन पोचली होती. त्यव स्त्रीचव 

चेहरव आतव कवरच्यव शदिेने र्ळलव होतव, दवर लवर्ल्यवचव आर्वज 

आलव, तसां ििवने रवकेिकडे नजर टवकली. रवकेि खवली उतरून 

झपवट्यवने पढेु गेलव होतव. कवही अांतरवर्र जवऊन तो थबकलव 

होतव. तो त्यव स्त्रीकडे शनरखनू पवहवत होतव. ििवने गवडी अगदी िांद 

गतीने पढेु सरकर्वयलव सरुुर्वत केली. त्यव स्त्रीने आपलव हवत 

हलर्ल्यवसवरखां भवसलां शतलव. रवकेि आतव थबकलव होतव. 

कवहीसे गडुघे र्वकर्नू, किरेत र्वकून त्यवनां आपलां डोकां  खवली 

घेतलां, िग तो परत सरळ झवलव, कवहीसां उजव्यव बवजलूव सरकून 

त्यवनां आपलां डोकां  उजर्ीकडे झकुर्लां. शतच्यव लिवत आलां, तो 

त्यव स्त्रीकडे रे्गरे्गळ्यव कोनवांतनू पवहवण्यवचव प्रयत्न करत होतव. 



त्यवचां सर्ा लि त्यव स्त्रीकडे कें शद्रत झवलां होतां. त्यवनां आिखी एक 

पवऊल पढेु घेतलां. ििवनें गवडी थोडीिी पढेु घतेली, आशि ती 

एकदि दचकली, त्यव स्त्रीचव चेहऱ्यवत बदल झवलव होतव, स्त्रीचव 

चेहरव धसूर झवलव होतव, आशि त्यव धसूर चेहऱ्यवच्यव जवगी तो 

म्हवतवरव भेसरू चेहरव आकवरवत येत होतव. शतनां गवडी थवांबर्ली. 

रवकेि आतव अगदी त्यव थेरडीजर्ळ पोचलव होतव, त्यवलव सवर्ध 

करवर्ां म्हिनू ती ओरडिवरच होती, पि शतच्यव गळ्यवतनू 

आर्वजच बवहरे फुटत नव्हतव. आपलव एक हवत पुढे करून रवकेि 

अगदी शतच्यवजर्ळ पोचलव होतव.  

धडपडत ििव दवर उघडून बवहरे आली, गवडीचव आधवर 

घेऊन ती दोन पवर्लां पढेु सरकली. ििवची नजर त्यव भेसरू 

चेहऱ्यवर्र शखळली होती, रवकेिच्यव पढेु सरकिवऱ्यव हवतवर्र 

शखळली होती. तो भयवर्ह चेहरव, ते भेसरू हव्य, डोळ्यवच्यव 

खोबिीतनू गवलवर्र सरकिवरे रक्तवचे कवळे ओघोळ, फवटलेलव 

गवल, उघडां पडलेलां जबड्यवचां हवड, केसवांच्यव शझांजव. शतनां 

शकां चवळी िवरण्यवकरतव तोंड उघडले. रवकेिचव एक हवत त्यव 

भयवर्ह चेहऱ्यवजर्ळ पोचलव होतव, त्यवची बोट उघड्यवपडलेल्यव 

जबड्यवच्यव हवडवांनव ्पिा करिवर होती, त्यवच्यव बोटवांर्रून त े

अभद्र रक्त र्वहिवर होतां, शतचां सर्ा अांग जोरवत थरथरलां, आशि.. 

इतकव रे्ळ घिवत अडकलेली ती कका ि शकां चवळी शतच्यव तोंडून 



बवहरे पडली, रवकेिची दोन बोट त्यव जखिेपविी पोचली होती, 

आशि त्यव उघड्यव जखिेतनू आत आत...  

कका ि शकां चवळी ऐकून रवकेि दचकून शतच्यवकडे र्ळलव, 

डोळे शर््फवरून ििवकडे पवहवत रवशहलव ििभर. शतचां थरथरिवरां 

िरीर, शतचां उघडां तोंड, शर््फवरलेले डोळे. तो शतच्यवकडे धवर् 

घेिवर होतव, पि िग त्यवच्यव लिवत आलां, शतच्यव चेहऱ्यवर्रील 

भीतीचे भवर् नवहीसे झवले, शकां चवळी िवरण्यवसवठी उघडलेलां तोंड 

शतनां शिटून घेतले पि शर््फवरलेल्यव डोळ्यवांनी ती तिीच 

त्यवच्यवकडे पवहवत होती.  

 ििवच्यव नजरेसिोरून ती म्हवतवरी शदसेनविी झवली होती. 

हवत पढेु केलेलव रवकेि जवगीच शथजल्यवसवरखव उभव होतव.  

रवकेिने िवगे र्ळून ती म्हवतवरी होती तेथे बशघतलां. ती थेरडी 

नवशहिी झवली होती. तो गोंधळल्यवसवरखव भोर्तवली पवहवत 

रवशहलव. आशि िग तो एकवएकी खवली बसलव. ििव रवकेिकडे 

धवर्ली. शतच्यव पवर्लवांची चवहूल लवगनू तो उभव रवशहलव आशि 

शतच्यवकडे र्ळून पढेु झवलव. त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र हव्य होतां.  

शतच्यव कोपरवलव धरून गवडीकडे र्ळत तो म्हिवलव, “चल, 

लर्कर येथनू सटकूयव. आपि येथे आल्यवचे त्यवांच्यव लिवत आलां 



असवर्ां शकां र्व कुिी प्रशतिेच्यव जर्ळ आलां तर प्रोजेक्िन बांद व्हवर्ां 

अिी कवहीतरी व्यर््थव असवर्ी.” 

गवडीपविी आल्यवर्र तो शतलव म्हिवलव, “आतव तचु 

ड्रवयव्हींग कर ििव. िलव कवय सिजलांय शकां र्व अांदवज आलव 

आह ेते सवांगतो िी तलुव. कवय, कसां आशि कव िधील कवयचां उत्तर 

पन्सनवस टक्केतरी िलव सिजलांय असां र्वटतांय िलव. पि त ूबवहरे 

कव आलीस?” 

ती त्यवच्यवकडे कवही िि पवहवत रवशहली, िग म्हिवली, 

“िी.. नसुती आठर्ि झवली तरी िहवरे येतवत अांगवर्र. आशि त ू

सरळ त्यव रक्तवळलेल्यव चेहऱ्यवलव ्पिा करवयलव शनघवलव 

होतवस.”  

“म्हिजे तलुव त्यव तरुिीचां बदललेलां रुप शदसत होतां? िलव 

तर ती तरुिीच शदसत होती. िलव ह ेसवांग ििव, िवझव हवत त्यव 

तरूिीच्यव गवलविी पोचलव तेव्हव कवय झवलां?” 

ती कवही िि त्यवच्यवकडे पवहवत रवशहली, शतच्यव शफक्यव 

पडलेल्यव चेहऱ्यवर्र लवली परतत होती, पि ओठ अजनूही 

थरथरत होते. खवलचव ओठ दवतवखवली दवबनू ती ििभर तिीच 

उभी रवशहली, िग शतच्यव शजव्हिीर्र अ्पष्ट श्ित उिटलां. “तझुव 

हवत तरुिीच्यव गवलवकडे नव्हतव गेलव रवकेि. तझुी दोन बोटां चक्क 



त्यव थेरडीच्यव जखिेिी पोचली होती, नवही, चक्क जखिेत घसुली 

होती.”  

िग ििव पढेु झवली, शतनां त्यवचव हवत हवतवत घतेलव, त्यवच्यव 

बोटवांकडे शनरखनू पवशहलां शतनां. िग हळूच आपल्यव हवतवची बोटां 

शतनां त्यवच्यव बोटवांर्रून शफरर्ली, जि ूतो अिांगल ्पिा ती पसुनू 

टवकत होती.  

िी तर त्यव तरुिीच्यव गवलवलव ्पिा करिवर होतो. आतव 

िवझी खवत्ी झवलीय ििव, ती होलोग्रवफीक प्रशतिव आह.े”आशि 

तो िोठ्यवनां हस ूलवगलव.  

हांसतच दवर उघडून आत घसुतवनव शतच्यव खवांद्यवर्र थोपटत 

तो म्हिवलव,”चलव, शनघयूव आतव. ततुवास ड्रवयव्हींग तचु कर.” 

िग गवडीने गती घेतल्यवर्र शतच्यवकडे र्ळत तो म्हिवलव, 

“िवझी खवत्ी झवलीय ििव. त्यवांनी दोन प्रशतिव प्रोजेक्ट केल्यवत, 

एक त्यव तरुि स्त्रीची आशि दसुरी त्यव शहडीस म्हवतवरीची. नवही... 

नवही प्रशतिव एकच आह,े पि रे्गरे्गळ्यव ऍ ांगल्स िधनू पवशहलां की 

र्ेगर्ेगळी शदसते ती. त ूिवझ्यवपवसनू दरू होतीस, तझु्यव बघण्यवचव 

कोन र्ेगळव होतव, म्हिनू तलुव तरुिीच्यव जवगी ती थेरडी शदसत 

होती. नक्कीच ती प्रशतिव होलोग्रवफीक इिेज असवर्ी. ररिोटन े



कां रोल केलव जविवरव जविवरव कॅिेरव जर्ळपवस लपर्लेलव असलव 

पवशहजे.  

सिोर दरू रॅशफक पोलीस एड सेंटरची शबल्डींग शदसवयलव 

लवगलेली पवहून ििवने शर्चवरलां, “िग आपि कवय करिवर 

आहोत? पोलीस इन्स्पेक्टर शदघ्यवांनव सर्ा सशर््तर सवांगिवर आहोत 

कव?” 

“शबलकूल नवही. आपल्यव फक्त ह ेकवय आहे, ह्यवचव अांदवज 

आलव आह.े कसां आशि कव ह े कुठां आपल्यवलव िवहीत आह?े 

आशि िवझव अांदवज आह ेििव. हे सवधां प्रकरि नसवर्ां. कुिीतरी 

उगवचच एर्ढव प्रचांड उपदव्यवप केर्ळ जोक शकां र्व प्रयोग म्हिनू 

करिवर नवही. ’  

कवही र्ेळ ती कवहीच प्रशतशियव व्यक्त न करतव गवडी पळर्त 

रवशहली. िग त्यवच्यवकडे र्ळून म्हिवली, “इथां जर्ळपवस असां 

कवहीतरी चवललांय रवकेि की, तेथे कुिीही जर्ळपवस शफरकू नये 

असां कुिवलव तरी र्वटतांय.”  

“तझुां म्हििां योग्य र्वटतांय िलव. ही जवगव म्हिजे बवबरूवर् 

अनवाळकरवांच्यव रह्यकथेतील ्थवनवसवरखीच आह.े पि तसां 

असेल तर ते जे कुिी आहते, ते येिवरे कुिी जर्ळपवस शफरकू नयेत 

म्हिनू आिखीही कवही उपवययोजनव करवयलव तयवर असतील. 



आशि तसां असलां तरी ह ेयेिवरे कुिी, आपि असलो तर िलव 

र्वटतां कवही शदर्स जरव रे्गळी िजव येईल अनभुर्वलव.” 

“पि ह ेररकविे धांद ेकरत बसले तर िवझ्यव व्यर्सवयवचां कवय? 

तझुां ठीक आह,े त ू कवय आतवपयंत ररकविे धांद े करतच जगलव 

आहसे.” ििवने आर्वजवत शसररयसनेस आित शर्चवरले.  

“आपि असां म्हियूव की तुझव एक भवर्ी क्टिर तलुव भरपरू 

िोठां कवि द्यवयलव तयवर आह.े त्यवलव ह्यव टोलनवक्यवच्यव 

आसपवस, एक््प्रेसरे्च्यव जर्ळ जवगव शर्कत घ्यवयचीय. त्यवनां 

तझु्यवकडे िदत िवशगतली आह.े त ूकवय करिील?” 

“ह ेअर्लांबनू आह,े तो क्टिर शकती िवयवळू आह ेह्यवर्र” 

ती म्हिवली आशि िग दोघांही हसत सटुले. कवही रे्ळवनां ििवनां 

घड्यवळवकडे नजर टवकली आशि रवकेिकडे र्ळत ती म्हिवली, 

“एनीर्े आतव िवयवनगरी यईेपयंत, नर्ी िुांबई येईपयंत िी केर्ळ 

ड्रवयव्हींगकडे लि दिेवर आहे. आशि ह्यव कवळवत िवझ्यव कवनवलव 

तझु्यव तोंडच्यव िब्दवचवही ्पिा व्हवयलव नको. ’ 

“ठीकवय, शठकवय” तो शतच्यव ्टवईलिध्ये म्हिवलव.  

दवदर टी. टी. लव ते जेव्हव शतच्यव र्डलवांच्यव जनु्सयव प्लॉटर्र 

पोचले तेव्हव चवर र्वजत आले होते. र्वटेत दोघवांनी घरी 

पोचल्यवबरोबर तवबडतोब झोपनू सकवळी नऊ र्वजतव उठल्यवर्र 



सर्ा शदर्स कवय करवयचे ते ठरर्नू घेतले होते. शिर्वय आतव गप्पव 

िवरवयलव सरुूर्वत केली तर गप्पवतच पहवट होण्यवची िक्यतवही 

होती. गेल्यव दोन िशहन्सयवांपवसनू बांद असलेलव फ्लॅट उघडून सगळे 

फॅन्सस ऑन करून ते दोघां जवगव शिळेल तेथे आडरे् झवले.  

 

 

“िॅडि, चवय लवयव हूां।” आर्वज ऐकून ििवने डोळे उघडले. 

कवही िि शतच्यव आपि कुठे आहोत हचे ध्यवनवत आले नवही. 

िग रवकेिचव टर्टर्ीत, हांसरव चेहरव पवहून ती खडबडून जवगी 

झवली, घवईघवईने बसती होत शतने त्यवच्यव हवतवतील कप घेतलव 

आशि ओठवलव लवर्त शर्चवरले, “बवपरे, रवत्ी गवढ झोपच लवगली 

नवही रे, ्र्प्नवत त्यव थेरडीचव चेहरव येत होतव सवरखव. खपू जव्त 

झोपले कव रे रवकेि?”  

रवकेि कॉटर्र बसत म्हिवलव, “नवही िॅडि, तमु्ही र्ेळेर्रच 

उठतवहवत. िी िवत् लर्कर उठलोय, खवली जवऊन दधू घेऊन 

आलो. एकव प्रकविकवलव आशि दोन शित्वांनव फोन केलव. िलव 

र्वटतां, ििव, त ूआतव पटवपट आटप, दोघांही बरोबरच बवहरे पडू, 

खवली उडप्यवकडे नव्तव घेऊ आशि आपवपल्यव कविवलव 

लवगयूव.’  



ििवने चेहरव र्वकडवशतकडव केलव, “िी.. कवय रे ह!े बेड टीचव 

सगळव िजव शकरशकरव केलवस. जरव चहव तरी आरविवत घऊे 

द्यवयचव होतवस की, तवज्यव बवतम्यव सवांगत. ’  

“तवजी बवतिी हीच आहे ििव, ह्यव चवर पवच तवसवांच्यव 

झोपेतनू उठतव उठतव िलव सविवत्कवर झवलवय की, ती भतूवर्ळ 

म्हिजे होलोग्रवफीक इिेजेसच असतील तर त्यवांचां दिान केर्ळ 

रवत्ीच होत असवर्ां. आशि ह्यव असल्यव प्रकवरवांिळेु लोकवांनव दरू 

ठेर्ण्यवऐर्जी आपल्यवसवरखे लोक आकशषातच होिवर. लोकवांनव 

घवबरर्ण्यवसवठी हव प्रकवर करिां म्हिजे िखूापिव आह.े आशि एनी 

र्े ििव, त्यव जवगबेद्दल कोिवलव आकषाि र्वटिवर आहे?’ 

“िलव र्वटतां, खवस लोकवांनव पवहूिचवर द्यवयलव फविा हवऊस 

तयवर करवयलव ती जवगव फवरच आयडीयल आहे. त्यव लोकवांनव दरू 

ठेर्ण्यवचवच उद्दिे असवर्व. असो. तझुव कवयािि कवय आह ेिलव 

िवहीत नवही. िलव भरपरू कविां आहते, पि त्यवतही िी एक करते, 

त्यव िेत्वतल्यव ररअल इ्टेटचव व्यर्हवर करिवऱ्यव एजांटचां नवर् िी 

शिळर्ते, जिलां तर त्यवच्यविी बोलतेही.” 

“दटॅस अ गडु आयडीयव. िी असां करतो ििव, िवझव एक 

र्ैज्ञवशनक दो्त आह.े त्यवलव िी गवठतो, आशि अिव प्रशतिव 



प्रोजेक्ट करिां िक्य आह ेकव? भवरतवत कुिी ह्यवत उत्पवदक शकां र्व 

तज्ज्ञ आह ेकव? ह्यवची िवशहती कवढतो.” 

उडप्यवकडे िद्रवस कॉफीचव घोट कवहीरे्ळ जीभेर्र ठेर्नू 

त्यवची कडू चर् अनभुर्तवनव ििवने सिोर बसलेल्यव रवकेिकडे 

पवशहलां. तो अगदी एकवग्र होऊन कवांदव उत्तप्प्यवची चर् घते होतव. 

कधीही सरळ न बोलिवरव, सरळ न चवलिवरव हव िविसू लग्नवनांतर 

िविसवळेल अिी अपेिव चकुच ठरेल. पि आपली तिी अपेिव 

आह ेकव? ती अपेिव असेल तर ह्यवच्यवपेिव सांजय शकती तरी योग्य 

आह ेनर्रव म्हिनू. पि िग आपल्यवलव योग्य गशृहिी होण्यवकरतव 

बरेच बदल करवर्े लवगतील ् र्त:त. छे.. छे. रवकेि म्हिजे र्त्यवने 

चवलिवऱ्यव लहवन पोरवसवरखव आह.े िन आलां तर कुठांही थबकेल, 

किीही शदिव बदलेल, धवर्ले, उड्यव िवरेल, ्र्त:भोर्तीच गरवारव 

शफरेल. नवहीतर कुठेही िवतीत बैठक िवरून जिीनीर्रून 

चवलिवऱ्यव शकड्यवच्यव हवलचवली शनरखत बसेल. शपकशनकलव 

जांगलवत भटकां ती केल्यवसवरखां हव आयषु्यवत जगतो आह.े 

लग्नवनांतर कदवशचत हव लग्नवळेलही, जबवबदवर सांसवरी होईलही. 

पि तसव बदल झवलेलव रवकेि आपल्यवलव चवलेल कव? िलव 

र्वटतां, ििव, तझुी गोची इथांच आह.े तलुव आपलव नर्रव कसव 

हर्वय हचे ्पष्ट नवहीये.  



“कवय गां बवई, उत्तप्पव नवही पि उत्तप्पव खविवरव िविसू 

बघवयलव तलुव आर्डतां की कवय?” सिोरची ररकविी डीि बवजलूव 

सरकर्त त्यवनां शर्चवरलां, तेव्हव शतच्यव लिवत आलां, बरवच 

रे्ळवपवसनू आपि त्यवच्यवकडे पवहवत शर्चवर करत होतो.  

ती केर्ळ हांसली, िग घड्यवळवकडे कटवि टवकून म्हिवली, 

“त ूकवय चहव घिेवर आहसे?” 

“नको. िवझ्यव शित्वची अपॉइांटिेंट अांधेरी ्टेिनजर्ळील 

रे्तॉरॉ ांलव आहे. तेथेच चहव घेईन. चल शनघयूव.” 

 

एशियवटीक लवयब्ररीजर्ळील कॉफीहवऊस जर्ळ टॅक्सी 

थवांबतवच टॅक्सी ड्रवयव्हरच्यव हवतवत पन्सनवसची नोट कोंबनू रवकेि 

जर्ळ जर्ळ धवर्तच आत शिरलव. अजनू ििव येथे पोचलेली 

नवही हे पवहून त्यवनां सु् कवरव सोडलव. बहुतेक टेबलां ररकविीच 

होती. पि त्यवलव िवहीत होतां, कवही र्ेळवतच ही सर्ा टेबल 

भरतील, सकवळपवसनू शदर्सभर ह े हवऊस कधी ररकविे नसतां. 

आतव सांध्यवकवळचव कवही रे्ळ असव गेलव की, परत गदी होईल. 

पि शदर्सवचव आशि आतव सांध्यवकवळचव िॉब रे्गळवच. त्यवनां 

कोपऱ्यवतल्यव त्यवच्यव आर्डत्यव टेबलवकडे िोचवा र्ळर्लव. 



टेबल कोपऱ्यवत असलां तरी जर्ळच्यव कवचचे्यव शखडकीतनू 

र्त्यवर्रून येिवरी जविवरी िविसां सहज शदसतवत.  

कॉफीची ऑडार दतेवनव तो कवहीसव घोटवळलव होतव, ििव 

आल्यवर्रच ऑडार द्यवर्ी अस र्वटलां त्यवलव. पि िग त्यवच्यव 

िनवत आलां, तसां पवशहलां तर भेटण्यवची शनशित रे्ळ तर आपि 

ठरर्लीच नव्हती. जर फवरच उिीर लवगिवर असेल तर िोबवईल 

करेलच की ती.  

आपल्यव लेखक कि प्रकविक दो्तवलव शनपटर्नू त्यवनां 

शजिीलव गवठवयचे ठरर्ले होते. त्यवच्यव अपिेेपेिव शजिीिी त्यवची 

ही भेट फवरच यि्र्ी झवली होती. त्यवलव िवहीत होतां, शजिी 

िोकळ्यव ्र्भवर्वचव असलव तरी तो फवर िडूी आह.े परांत ुआज 

शजिी बोलण्यवच्यव िडूिध्ये होतव, त्यवनां रवकेिलव 

इन्स्टीट्यटूिध्येच भेटवयचे आशि आपल्यवबरोबरच लांच घ्यवयच े

आिांत्ि शदले होते. रवकेि शजिीलव जर्ळ जर्ळ तीन र्षवंच्यव 

गॅपनांतर भेटिवर होतव. एक कवळ होतव की ज्यव कवळवत त े

सवतत्यवने एकिेकवांच्यव सांपकवात असवयचे. रवकेि नवट्यिेत्वतील 

एकव रे्गळ्यवच रे्डवनां पछवडलेल्यव अशभनेत्यवने आशदर्वसी 

िेत्वतील िलुवांचे घतेलेले नवट्यशिबीर कव्हर करवयलव गलेव होतव. 

तेथे शजिीची आशि त्यवची भेट झवली होती. अगदी दगुाि अिव 



िेत्वतील आशि जेितेि िवध्यशिक िवळेपयंत पोचलेले आशदर्वसी 

तरुि ह्यव शनर्वसी शिबीरवलव आले होते. शदर्सभर त्यवांनव आधशुनक 

नवट्यिवस्त्रवतील, नवट्यतांत्वतील रे्गरे्गळ्यव अांगवांची ओळख हव 

अशभनेतव-शदग्दिाक करून दते होतव. पि त्यवचबरोबर नवटकां  न 

पवशहलेल,े नवट्यतांत्वचव अभ्यवस न केलेले हे तरुि आपल्यव 

भवर्भवर्नव नवट्यियररत्यव व्यक्त करण्यवकरतव कुठले उपजत तांत् 

र्वपरतवत ह ेअनभुर्िे हवच त्यवचव खरव उद्दिे होतव. शजिी तेथ े

आलव होतव कवरि अगदी सविवन्सय िविसू दखेील रै्ज्ञवशनक 

पद्धतीने शर्चवर करतो कव? ह्यव प्रश्नवचव त्यवलव िोध घ्यवयचव होतव. 

रोज सांध्यवकवळी जेर्िां झवल्यवर्र तो तवस, दीड तवस आशदर्वसी 

पोरवांिी शर्ज्ञवन म्हिजे कवय? र्ैज्ञवशनक प्रगतीचव इशतहवस, 

रै्ज्ञवशनक आशि त्यवांनव लवगलेले िोध ह्यवबद्दल गप्पव िवरवयचव. 

आशि गांित म्हिजे नवट्यिेत्वतील त्यव अशभनेत्यवपेिवही हव 

रै्ज्ञवशनक त्यव आशदर्वसी तरुिवांिी सहजतेने सांर्वद सवध ू िकत 

होतव. शजिीची आशि रवकेििी तेथे दो्ती जिली आशि पढेु बरवच 

कवळ ते एकिेकवच्यव सांपकवात होते. परांत ुिधल्यव कवळवत शजिीची 

ितां बदलत गेली होती. ज्ञवन, शर्ज्ञवन, तांत्ज्ञवन हे सविवन्सय 

िविसवच्यव शर्कवसवसवठी, सिवजवतील असिवनतव दरू 

करण्यवसवठी र्वपरतव येईल ही एक भ्रिक सांकल्पनव आह े असां 

त्यवचां ित होत गेलां होतां, त्यवच्यवतील शसशनसीझि ् र्वढत गेलव 



होतवच, पि र्वईट म्हिजे त्यवचव एकूि जीर्नवतील रसही किी 

होत गेलव होतव. हव बदल होण्यविवगे त्यवच्यव कौटुांशबक जीर्नवत 

झवलेले बदल असवरे्त असव रवकेिचव अांदवज होतव. पि ्र्तां: 

होऊन दसुऱ्यवच्यव खवसगी जीर्नवत डोकवर्नू पवह्यचां नवही, अिी 

रवकेिची नैशतक भशूिकव होती. आशि कदवशचत आपलां रै्र्वशहक 

र्व कौटुांशबक जीर्न म्हिज ेआपली रै्यशक्तक बवब आह,े अिी 

शजिीची नैशतक भशूिकव असवर्ी. पि एक र्व्तर् होतां की, गेल्यव 

तीन र्षवापवसनू त्यवांच्यवत दरूवर्व शनिवाि झवलव होतव, िवनशसक 

आशि िवरीररकही, रवकेि औरांगवबवदलव रवहवयलव गेल्यविळेु.  

पि त्यव शदर्िी कोित्यव तरी अगम्य कवरिवांिळेु शजिी 

त्यवच्यव ह्यव अभद्र िडूिधनू बवहरे आलेलव होतव. रवकेिने आदल्यव 

शदर्िी झवलेली एक््पे्रसरे् र्रील कहविी त्यवलव सवांशगतली आशि 

शजिी एकदि खचुीर्र पढेु सरसवर्नूच बसलव, “अरे परर्वच 

इांटरनेटर्रील कवही यरुोशपयन सवयन्सटी्टस ् बरोबर नेटर्र बोलत 

होतो. नेिकव हवच शर्षय चचेलव होतव. होलोग्रवफीचां ह ेतांत् सहज 

गांित म्हिनू सरुु झवलांय, पि त्यवचव उपयोग कसव केलव जवतो 

शकां र्व केलव जवईल, आपल्यव डोक्यवतही येिवर नवही. आजच्यव 

जगवत असां झवलांय, शर्िेषत: ्टेटस ्आशि यरुोपिध्ये शर्ज्ञवनवतील 

कुठल्यवही िवखेत होिवऱ्यव सांिोधनवतनू कवही नर्ीन शनघतांय, 

असव सांिय जरी आलव तरी ते सांिोधन लपु्त होऊन जवतां, आशि 



िग केर्ळ शडफेन्ससच्यव नवर्वने जे शर्नवितांत् शर्कशसत होतांय 

त्यवसवठीच सगळां ज्ञवन कब्जवत घेतलां जवतां. होलोग्रवफीचांही तेच 

होतांय. तमु्ही एकदव ित् ूआशि शित्, आपलव आशि परकव अिव 

दृष्टीने जगवकडे बघत असवल नव, तर िग प्रत्येक तांत् ित्लूव खच्ची 

करण्यवसवठी शकां र्व ्र्त:लव जव्त बलर्वन करण्यवकरतव कसां 

र्वपरतव येईल ह्यवच दृष्टीने शर्चवर केलव जवतो. आतव बघ नव. 

आपली लढवऊ जहवजे शकां र्व शर्िवनां ित्पूवसनू लपर्नू 

ठेर्ण्यवकरतव, म्हिजे केिोफ्लाज करण्यवसवठी होलोग्रवफीक 

इिेजेसचव उपयोग करवयचे तांत् शर्कशसत करतवहते. ’  

बोलतव बोलतव त्यवचव आर्वज तर तीव्र झवलव होतवच, पि 

त्यवच्यव चेहऱ्यवर्रूनही तो उते्तशजत झवल्यवचां शदसत होतां. 

रवकेिलव त्यवलव बीपी असल्यवचां िवहीत होतां, त्यविळेु त्यवलव न 

दखुवर्तव एक्सवईट न होण्यवबद्दल कसां सवांगवयचां ह्यवचवच तो शर्चवर 

करत होतव. पि शजिीच बोलतव बोलतव अडखळलव होतव, त्यवनां 

भोर्तवली बशघतलां होतां, िग तोच म्हिवलव होतव, “आपि असां 

करूयव, िलव कवही अजंट पत् र्वचनू त्यवर्र ररिवका  द्यवयचेत. त ू

जरव रे्टींग रुििध्ये बसनू तेथील िवशसकां  बघत बस. तलुव तर 

िवहीत आह,े तलुव कुठेही पवह्यलव शिळिवर नवहीत अिी िवशसकां  

िी सब्िवईब केली आहते. पि ती येथे कुिीही र्वचत नवहीत 

सवल.े इशडयटस.् ह्यवांचव शफशजक्सिी सांबांध केर्ळ नोकरी 



शिळेपयंत. एकदव नोकरी शिळवली नव की ह े इतर 

नोकरिहवांसवरखेच. ’  

रवकेि घवईघवईत उठून बवहरे आलव होतव. र्व्तशर्क त्यवलव 

केर्ळ कवही शनशित प्रश्नवांची उत्तरां पवशहजे होती. पि आतव त्यवची 

इच्छव असो र्व नसो शजिी त्यवलव आपल्यव बरोबर फरफटत नेिवर 

होतव. अथवात रवकेिची असां फरफटत जवयलव कवहीच हरकत 

नव्हती. फक्त शजिीनां आपल्यव कवयवालयवतील पयवार्रिवर्र बोल ू

नये अिी तो िनोिन प्रवथानव करत होतव. पांचर्ीस तीस शिशनटवांतच 

शजिी र्ेटींगरूििध्ये आलव, म्हिवलव, “चलव, लर्कर सटुकव 

झवली. तलुव फवर रे्ळ र्वट नवही पवहवर्ी लवगली. पि 

चवांगल्यवसोबत नेहिी र्वईटही असतांच. ह्यव जगवत कवहीही शनभेळ, 

शर्िदु्ध शिळत नवही. िशततवथा आशि भवर्वथा असवां की आज िवझव 

गप्पवांचव िडू असनूही िी लांचपरुतवच तलुव ऍव्हलेेबल असेन. 

आपल्यवलव ह्यव शर्षयवर्र िनसोक्त र् शर्शर्ध अांगवांनी बोलवयलव 

परत कधीतरी र्ेळ िोधवर्ी लवगेल.  

िी म्हटलां नव प्रत्येक रै्ज्ञवशनक तांत् लढवईकरतव, 

शजांकण्यवकरतव म्हिजेच हरर्ण्यवकरतवच र्वपरले जवते. जगवतल्यव 

प्रत्येक दिेवत ह ेहोत आह.े एक सत्य आह ेकी, शर्ज्ञवनविध्ये नर्ीन 

सांिोधन करिां ही गोष्ट हौिी कलवर्ांतवची रवशहलेली नवही. तेथे 



प्रचांड गुांतर्िकूीची गरज असते. आशि अिी प्रचांड गुांतर्िकू 

कुठल्यवही दिेवत फक्त सांरिि खवतेच करू िकते. म्हिनू कुठलांही 

ओररशजनल सांिोधन झवलां की ह ेसांिोधन आशि तांत् तवबडतोब 

शडफेन्ससच्यव शतजोऱ्यवत जिव होते. नशिब एर्ढेच की ह्यव 

शतजोऱ्यवनव उघडण्यवच्यव क्लपृ्त्यव उद्योगपतींनव प्रवप्य असतवत.” 

शजिी कवही िि थवांबलव, ती सांधी सवधनू रवकेिने दीघा श्ववस 

घेऊन आिखी ऐकण्यवची तयवरी केली. शजिीने केर्ळ गेअर 

बदललव, आशि त्यवची र्वक्-कवर पढेु धवर्त शनघवली, “आतव 

बघ, होलोग्रवफी म्हिजे ियवची िवयवर्ी शर्श्व. सुांदर शर्श्व तयवर 

करण्यवची िक्तीच उपलब्ध झवलीय िविसवलव. आतव त ूम्हििील 

की सुांदर असले तरी अखेर िवयवर्ीच नव? सत्यि ्बरोबर असुांदरिच 

येिवर असेल तर त्यवपेिव असत्यि ् बरोबर येिवऱ्यव सुांदरिचव 

अनभुर् घणे्यवत गैर कवय? सौंदयवाचव आनांद दिेवरां िवयवर्ी शर्श्व 

कवय र्वईट?” खचुीर्र बैठक िवरल्यवबरोबर त्यवनां जि ूआपल्यव 

सांभवषिवत अध्यवा तवसवचव खांड आलवच नव्हतव, अिव प्रकवरे 

सरुुर्वत केली होती “आतव बघ होलोग्रवफीचां तांत् र्वपरून एक 

नर्ीन अफलवतनू कलविेत् शर्कशसत होऊ िकतांय. होईलही 

म्हिव. सुांदर शस्त्रयव, सुांदर र्व्त,ू सुांदर शनसगादृश्य, सुांदर जीर्ांत शर्श्व 

आपल्यव नजरेसिोर िवयवरूपवत शनिवाि करतव आलां आशि त्यवचव 

आनांद आपल्यवलव हर्व तेव्हव लटुतव आलव तर अिी होलोशिल्प 



तयवर करून िविसवलव शकती अन्सयोन्सय अनभुर् शिळू िकतो. अरे 

व्हच्युाअल ररअॅशलटीचव उपयोग शकती अनांत प्रकवरे केलव जवऊ 

िकतो. आपले कलवर्ांत ह े करण्यवचव सतत प्रयत्न करत आले 

आहते, जे जे सुांदर शदसतां, पि ज्यवचां अश्तत्र् ििैक असतां, ते ते 

िब्दवांच्यव, रांगवांच्यव, आकवरवांच्यव िवध्यिवतनू पकडून त्यव 

सौंदयवाचव पनुप्रात्यय द्यवयची धडपड िविसां िवनर् जन्सिवलव आलव 

तेव्हवपवसनू करत आहते की नवही? तीस हजवर र्षवंपरू्ीच्यव 

िविसवने गहुवांच्यव शभांतीर्र पळिवऱ्यव प्रवण्यवांच्यव गतीलव 

अलौशकक सौंदया रेषवांिध्ये पकडण्यवचव प्रयत्न केलव. अथवात ह े

सिवजिवस्त्रज्ञ ते िवन्सय करत नवहीत, ते म्हितवत, तो त्यवांचव धवशिाक 

शर्धी होतव. कवरे बवबवांने कलवसजानवचव आनांद त्यवांनव नको होतव 

कव? पि ह े ते नवकवरतील, कवरि िग त्यवरे्ळचे आिचे परु्ाज 

िवगवसलेले होते, आशि आधशुनक कवळवतील आम्ही सधुवरलेलो 

आहोत असां कसां म्हितव येईल ह्यवांनव? अरे, प्रवण्यवांबद्दल ह ेअसांच 

म्हििवर. प्रविी इन्स्टींक्टने शनशिाती करतवत. अरे सुांदर घरटी शनिवाि 

करिवरे पिी ह ेम्हिे इन्स्टीक्टने करतवत. आशि कुरूप कॉ ांिीटची 

धडूां उभवरिवरे तमु्ही सौंदयवासवठी करतव सर्ा.  

 तलुव सवांगतो रवकेि, होलवग्रवफीच्यव तांत्वने प्रत्येक िि 

प्रशतिेच्यव रुपवत पकडतव येईल आशि प्रशतिवही शत्शितीतील. 

सिज, िवझ्यव सवरख्यव रै्ज्ञवशनक कलवर्ांतवने तझु्यव चेहऱ्यवर्रील 



हव शर््िय, तझुी एकवग्रतव, तझुां ह े बोलकां  िरीर ह्यवची 

होलोग्रवफीक इिेज तयवर केली, आशि प्रोजेक्ट केली, तर जगवत 

कुठेही आशि केव्हवही ही इिेज प्रॉजेक्ट करून बघिवऱ्यवलव त्यव 

इिेजच्यव चोहोबवजूांनां शफरून तलुव शनरखतव येईल. अथवात ह्यव 

प्रशतिेलव ्पिा करण्यवचव प्रयत्न केलव तर, िय रविसवने तयवर 

केलेल्यव रवजप्रवसवदविध्य े दवर सिजनू शभांतीर्र जवऊन 

आदळलेल्यव दयुोधनवसवरखी पररश्थती व्हवयची. ’ 

रवकेि िनवतनू खपुच आनांदी झवलव होतव, त्यवलव जी िवशहती 

पवशहजे होती, ती आतव त्यवलव शिळत होती. ती र्त्यवच्यव कडेलव 

असलेली प्रशतिव अिीच िवयवर्ी असिवर. पि त्यवलव िववहती 

पवशहजे होती, आपले दोन्सही हवत शजिीच्यव तोंडवपढेु जोरजोरवत 

हलर्नू, त्यवच्यव िखुवतनू शनघिवरव प्रर्वह खांडीत करण्यवची इच्छव 

धरून रवकेिने प्रश्न शर्चवरलव, “ह्यव तांत्वचव उपयोग करू िकेल 

असे भवरतवत कुिी आहते कव? ह्यव तांत्वचव र्वपर करण्यवत िविसू 

शकतपत यि्र्ी झवलव आह?े’ 

शजिी बोलतव बोलतव गप्प झवलव, ् र्त:च्यवच शर्चवरवत कवही 

िि गप रवशहलव, िग म्हिवलव, “पि आज िव्रज्ञवांनव कलवर्ांत 

नवही बनवयचांय, त्यवांनव सैशनक व्हवयचांय, त्यवांनव ित्चूव शर्नवि 

करवयचवय. आपली लढवऊ अस्त्रे, अिी अस्त्रे बनर्िवरे कवरखवन,े 



प्रचांड शर्नविक िक्ती असलेली अििुस्त्रे लपर्ण्यवचां केिोफ्लॅग 

करण्यवचां नर्ां तांत् होलोग्रवफीतनू शर्कशसत होतांय. आकविवतनू ही 

अण्र्स्त्र म्हिजे सुांदर र्नश्रीनां रे्ढलेली तळीच भवसतील ित्लुव. 

लढवऊ शर्िवनां ित्चु्यव भभूवगवर्र जवतील, पि ती असतील, 

पजान्सय घेऊन यिेवऱ्यव कवळ्यव सवर्ळ्यव ढगवच्यव पोटवत लपलेली. 

आज िवस्त्रज्ञ प्रत्येक नर्ीन तांत्वचव उपयोग शर्नविवकरतव कसव 

र्वपरतव येईल ह्यवचवच शर्चवर करत आहते, त्यवसवठीच सांिोधन 

होत आह,े त्यवसवठी पैसे परुर्ले जवत आहते. िवनर् ्र्त:च्यवच 

नवही रवकेि, सर्ा सजीर्वांच्यव अश्तत्र्वलव नष्ट करण्यवकरतव 

धडपडत आह.े” 

रवकेि अ्र््थ झवलव होतव, शजिी परत एक्सवईट झवलव होतव. 

िवनर् आपली कबर खोदत आहे, हे पिुा सत्य आह.े पि ह्यव 

िविसवनां आपलव हव सवशत्र्क सांतवप आर्रलव नवही तर हव 

सवशत्र्क सांतवप त्यवचवच बळी घेईल. त्यवलव कसां थवांबर्वर्ां ह्यवचव 

रवकेि शर्चवरच करत होतव. पि रवकेिचां निीब आज चवांगलां 

असवर्ां, कवरि त्यवचर्ेळी शजिीच्यव कवयवालयवतील बरेच सहकवरी 

लांचलव तेथे घसुले. आशि शजिीलव पढेु कवही बोलिां िक्यच झवलां 

नव्हतां.  



रवकेिने आपल्यव पढ्ुयवत पवशहलां. त्यवच्यव लिवत आलां, 

त्यवनां कॉफीचव कप केव्हवांच सांपर्लव होतव, आशि ररकविव कप 

र्ेटर घेऊनही गेलव होतव. त्यवनां घड्यवळवकडे पवशहलां. घड्यवळवत 

पवशहलां, ििव उशिरवत उशिरव शकती र्वजतव येईल ह्यवबद्दल 

बवांधलेलव त्यवचव अांदवज ढवसळलव होतव. त्यवच्यवभोर्ती आतव 

गदी र्वढली होती, र्वढत होती. र्ेटरने तीन चवर र्ेळव 

त्यवच्यवसिोरील सवफच असलेलां टेबल परत परत सवफ केलां होतां. 

िग रवकेिने त्यवलव परत एकदव कॉफी आिवयलव सवांशगतली आशि 

आपल्यव बॅगतेनू शजिीनां होलोग्रवफीचां तांत् शर्षद करिवरां, शर्िेषत: 

त्यवत नर्ीन सांिोधन कवय होतांय ह ेसवांगिवरां झेरॉक्स केललेे लेख, 

आशि िवशसकां  बॅगेतनू कवढून सिोर टेबलवर्र पसरली आशि 

तवतडीने कवय र्वचवयलव पवशहजे ह्यवचव िोध घ्यवयलव त्यवनां 

सरुुर्वत केली.  

ििव रे्तॉरॉिध्ये शिरली तवे्हव रवकेिलवच नव्ह ेतर तथेील 

सर्वंनवच ते जविर्ले. ती धवर्तच आत घसुली, आजबुवजचू्यव 

आियाचकीत झवलेल्यव नजरवांची तिव न करतव ती त्यवच गतीनां 

रवकेिच्यव टेबलवकडे आली. शतचव चेहरव, आशि धपवपिवरी छवती 

सवांगत होती, ती उते्तशजत झवली आह े आशि बरांच अांतर थवर्त 

आली आह.े  



रवकेिने उठून शतलव प्रथि खचुीर्र बसर्लां, पवण्यवचव ग्लवस 

शतच्यवपढेु केलव. कवही न बोलतव त्यवनां शतचव डवर्व हवत आपल्यव 

दोन्सही पांजवांिध्ये घेऊन, शतलव िवांत होण्यवचव सांकेत शदलव. पवण्यवच े

दोन घोट शपऊन शतनांही भोर्ती नजर टवकली आशि प्रयत्नपरू्ाक 

शतनां ्र्त:लव ररलॅक्स केलां. बऱ्यवच लोकवांच्यव नजरव त्यवांच्यव 

टेबलवकडे लवगल्यव होत्यव. कवही नजरवांत कुतहूल होतां, तर कवही 

नजरवत असयूवही. रवकेि पढेु झकुलव आशि हलक्यव आर्वजवत 

म्हिवलव, “भोर्तवलचे अनेक परुुषवांनव िवझव हरे्व र्वटतोय बघ. 

कवरि कवहीही असो, पि त्यवांनव भेटवयलव आलेली कुठलीही स्त्री 

अिी धवर्त आलेली त्यवांनी पवशहलांही नसेल कधी. थॅ ांक्य ूििव. ’  

कवही िि ती त्यवच्यवकडे केर्ळ पवहवत रवशहली, तो कवय 

म्हितोय ते बहुधव शतलव सिजलांच नव्हतां. िग िवत् ती हसली, 

हसली आशि शतचां िरीर ररलॅक्स झवलां. शतनां आिखी एक दोन घोट 

पविी घिवत ढकललां. िग म्हिवली, “अधवा तवसवपरु्ी रिेि 

शदघ्यवांचव फोन आलव, िोबवईलर्र. त्यव आपल्यव िैशत्िीनां आपली 

नेहिीची जवगव सोडलीय आशि नेहिीच्यव जवगेपवसनू ती दोनि े

चवळीस फूट िुांबईकडे सरकलीय, शिर्वय बवरव र्वजेपयातां 

थवांबण्यवचव धीरही नव्हतव शतलव. ’ 



रवकेिने घड्यवळवकडे नजर टवकली परत. रिेि शदघ्यवांचां 

म्हििां खरां होतां. आतव सवडेअकरव र्वजत होते. म्हिजे शतनां हजेरी 

लवर्नू शनदवन पवऊि तवस तरी झवलव असिवर.  

“आिखी कवय म्हिवले इन्स्पेक्टर शदघे?” त्यवनां शतलव 

शर्चवरलां.  

ती िोकळेपिी हसली, आशि म्हिवली, “शदघे चवांगलेच 

र्ैतवगलेले र्वटत होते. आतव त्यवांची गवडान करण्यवची आयडीयव 

त्यवांनव सोडून द्यवर्ी लवगेल म्हिनू असेल कदवशचत. ’ 

िग कवहीरे्ळ थवांबनू ती म्हिवली, “आशि आपल्यवर्र जरव 

सांतवपलेलेही र्वटत होतां. म्हिवले, तमु्ही लोकवांनी गवडी परत 

ररव्हसािध्ये घेऊन त्यव बवईलव आपली जवगव बदलिां भवग पवडलां, 

ह ेकवही चवांगलां केलां नवही. तरी िलव र्वटतां, त्यवांच्यवकडून बवहरे 

पडल्यवर्र आपि परत बवईची भेट घ्यवयलव गेलो होतो, आशि त्यव 

म्हवतवरीच्यव गवलवर्र ओघळिवरा रक्तवचव ओघळ पसुवयचव त ू

प्रयत्न केलवस ह ेत्यवांनव िवहीत नवहीये.” 

“ठीक आह.े त्यवांचव अांदवज खोटव ठरतोय आशि िवझव अांदवज 

खरव ठरतोय असां शदसतांय. िी आज शजिी शडसोझवांनव भटेलो होतो, 

आतव ती होलोग्रवफीकच प्रशतिव असवर्ी अिी िवझी खवत्ी 

झवलीय. पि ििव, िलव र्वटतां, आतव आपल्यालव इतर सर्ा कविां 



बवजलूव टवकून ह्यव प्रकरिविवगे लवगलां पवशहजे. त्यव पररसरवत कुिी 

शफरकू नये असां कुिवलवतरी शसररयसली र्वटतांय ह ेशनशित आह.े” 

त्यवनां िनगटवर्रील घड्यवळवकडे नजर टवकली, भोर्तवलीही एक 

धवर्तव नजरेचव फटकवरव िवरलव, िग खचुीर्र िवगे रेलत 

म्हिवलव,”बरां, आतवपयंत िी कॉफी शपऊन र्ेळ कवढलव आह.े र्वट 

पवहविां शकती थकर्व आि ूिकतां ह ेकळलांय िलव. आतव िी जरव 

उत्तेजक पेय घेिवर आह.े िलव र्वटतां तझुीही कवही हरकत नसवर्ी.” 

“शबयर घ्यवयलव” ििवनां तवतडीनां उत्तर शदलां. “पि आतव 

केर्ळ एक बवतिी सवांगते, आशि िग हव शर्षय इथांच थवांबर्यूव, 

बवकी सगळां उद्यव सकवळी बोलवयचां. सर्ा शदर्सभर पवपण्यवांर्र 

झोपेचां ओझां घऊेन शहांडतेय.” 

 “पवपण्यवांर्र झोपेचां ओझां! व्र्व, व्र्व. क्यव बवत ह.ै” रवकेि 

शतच्यव चेहऱ्यवकडे पवहवत म्हिवलव.  

“िी पनरे्लच्यव एकव इ्टेट एजांटिी बोलले दपुवरी. त्यव 

खविीचां िेत् शर्कण्यवकरतव िवलकवनां त्यवच्यवकडे सोपर्लां होतां, 

पि कवही कवळवनांतर त्यवनां त्यवची सर्ा फी दऊे केली आशि 

आपल्यवलव ती जिीन शर्कवयची नसल्यवचां सवांशगतलां. पि 

ह्यवबद्दल त्यवलव आिखीही कवही िवशहती द्यवयची आह ेअसां र्वटतां 

िलव. त्यवलव प्रत्यि भेटलां तर शनशितच कवही शर्िेष कळेल.” 



ती कवही िि थवांबली, िग म्हिवली, “आशि आतव शबयर, 

बरोबर ि्तपैकी फ्रवय िच्छी. ऑडार त ूद्यवयचीस. पैसे िी द्यवयचे. 

िवझ्यव क्लवयांटने िलव िोठ्यव रकिेचव चेक शदलवय अडव्हवन्सस 

म्हिनू. चलो, आगे बढो.”  

आपि जरव उच्च आर्वजवतच बोलत आहोत, आशि 

पशलकडील टेबलवर्रील सज्जन िविसू भुांर्यव उांचवर्नू आपल्यव-

कडे बघत आह े हे शतच्यव लिवत आलां. िग आर्वजवची पट्टी 

एकदि खवली आित ती म्हिवली, “ग्रविीि भवगवत रवह्यलव गेलां 

की आपोआपच िोठ्यवांनां बोलवयची सर्ांय लवगते की कुिवस 

ठवऊक?” 

“चकू. उलट िुांबईसवरख्यव िहरवत, रेनिध्ये, बसिध्ये, 

बवरिध्ये, चौपवटीर्र आपल्यव शिठीतल्यव िविसविीही बोलवयचां 

तर ओरडून बोलवर्ां लवगतां. आक्यपेुिनल हझॅवड्ास”् रवकेि चेहरव 

गांभीर ठेर्त म्हिवलव.  

ह्यवर्र ििव बऱ्यवचिव उच्च ्र्रवत हसत सटुली. पि 

ह्यवरे्ळी पशलकडच्यव टेबलवर्रील गहृ्थवने भुांर्यव 

उांचवर्ण्यवऐर्जी ओठवांर्र श्ित झळकू शदले. बहुधव रवकेिच े

र्क्तव्य त्यवच्यव कवनवपयंत पोचले असवर्े.  

 



दसुऱ्यव शदर्िी सकवळी लर्कर उठण्यवची पवळी ििवची 

होती. बेडर्र आडर्ां झवल्यवबरोबर शतलव गवढ झोप लवगली होती. 

पि शतलव आठर्त होतां, रवकेि बरवच र्ेळ र्वचत बसलव होतव. 

दोन तीन र्ेळव शतलव जवग आली होती, एकदव तर शतनां त्यवलव 

आतव झोप अिी सचूनवही केली होती. सकवळी जवग आल्यवर्र 

शतनां त्यवलव जवगां करण्यवचव प्रयत्न केलव होतव, परांत ुतो उठत नवही 

असां पवहून शतनां आपली आर्रवआर्र करवयलव सरुुर्वत केली 

होती. आईलव फोन करून शतने आपि एक, दोन शदर्स उशिरव येत 

असल्यवचां कळर्लां होतां, आशि आपि अजनू िुांबईतच 

असल्यवचांही कळर्लां. आईनां शतलव शनघवल्यवर्र फोन करवयलव न 

शर्सरण्यवची तांबी शदली. कॉफीचव ग्लवस आशि बरोबर 

इरवण्यवकडून आिलेले कवही केकस ्सोबत घेऊन ती रवकेिच्यव 

बेडकडे आली, रवकेि उठून शखडकीिी उभव रवहून बवहरे बघत 

होतव. शतची चवहूल लवगतवच शतच्यवकडे र्ळत म्हिवलव, “गडु 

िॉशनंग िॅडि. आहव... केकस ्! व्हरेी गडु िॉशनंग शडयर िॅडि. “ 

“र्व, कॉफीबरोबर केक आलव म्हिनू गडु िॉशनंग बरोबर व्हरेी 

आलव आशि िॅडिलव शडयर येऊन शचकटलां. “ती रोषयकु्त ्र्रवत 

म्हिवली.  



“नवही गां बवई. तिीही त ु शडयर िॅडि आहसेच. शर्िेषत: 

सकवळी बवथ घऊेन फे्रि शदसत असतवनव तरी. ’ तो शिश्कल हसत 

म्हिवलव.  

“ रवकेि, िलव खरोखरच तझुव कधीकधी भयांकर रवग येतो. 

कधी कुठलां शनभेळ शर्धवन करतोस कव त?ू तिीही त ूशडयर िॅडि 

आहसेच ह े ऐकून िी शकती उल्हशसत झवले होते, तर तवबडतोब 

तझुव शहसकव शदलवसच.” ििव जर्ळची खचुी कॉटजर्ळ खेचनू 

त्यवर्र बसत म्हिवली.  

“कवय आह ेििव. ही र्वईट सर्ांय र्वईट आह ेह ेिवन्सय. िवझव 

बवप डवव्यव चळर्ळीतील, त्यविळेु सरळ, ्पष्ट अथा शनघेल असां 

शर्धवन करवयचां नवही ही बवळगटुीच शिळवलीय िलव. पि ते सोड, 

आपल्यवलव कवय कवय करवयचां आह ेह्यवची जांत्ी करूयव, म्हिजे 

िुांबईतील कविां आटोपनू लर्करवत लर्कर कधी शनघतव येईल त े

ठरर्तव येईल.” 

“केव्हव हव प्रश्न आहे, डीयर रवकेि. कधी हव प्रश्न नवही. म्हिज े

आजच आपि शनघिवर आहोत. एक अडचि आहे, आपि दपुवरी 

शनघनू लोिवर्ळ्यवच्यव इ्टेट एजांटलव रे्ळेर्र गवठू िकू र्व नवही? 

“  



“बरोबर आह,े कवरि िलव रवत्ी आठर्लां, त्यव ्पॉटच्यव 

जर्ळच्यवच खेड्यवत िवझव एक शित् आह,े त्यवलव भेटवर्ां म्हितो.” 

“हव शित् कुठून कवढलवस आिखीन? आपल्यवलव 

सांध्यवकवळपयतं सांजीर्कडे पोचवयलव हर्ां ह ेलिवत घे. एक तर ही 

जवशखि आशि चेटकी िध्येच कडिडले आहते आधीच. आशि 

त्यवत हव शित्?”ती तिवरीच्यव सरूवत म्हिवली.  

“त ू ऐकून तर घे गां बवई. हव िवझव शित् एक््पे्रसरे्िळेु जे 

आशदर्वसी, ग्रविीि शर््थवशपत झवले आहते, ज्यव गवर्वांनव ह्यव 

एक््प्रेसरे्चव त्वस सहन करवर्व लवगलव आहे, त्यवांच्यवत सांघटनव 

बवांधनू त्यवांनव न्सयवय दणे्यवचां कवि करत होतव. िवझ्यव िवशहतीप्रिवि े

तो अजनू त्यवच भवगवत आह.े त्यवच्यवकडून आपल्यवलव अिी 

पषु्कळ िवशहती शिळू िकेल जी शदघ्यवांनवदखेील िवहीत नसेल.” तो 

म्हिवलव.  

“ शठकवय, शठकवय. पि तरीही आपि तीनच्यव आत येथनू 

शनघ ूिकू असां र्वटत नवही िलव.” कवही िि कपवळवर्र आठ्यव 

पवडून ती त्यवलव शनरशखत रवशहली. िग त्यव आठ्यव पसुल्यव गेल्यव 

आशि शतच्यव ओठवर्र श्ित उिटले “आपि असां करूयव रवकेि. 

आपि त्यव एजांटलव भेटूयव लोिवर्ळ्यवलव आशि िग सरळ 

जवऊयव दहूेलव सांजीर्कडे. दसुऱ्यव शदर्िी तझु्यव शित्वलव भेटवयलव 



शनघयूव सकवळी. ओके? म्हिजे िग त्यव एजांटने कवही ्पॉट 

सवांशगतले तर तेही नजरेखवलनू घवलतव येतील.” 

“अरेच्यव, म्हिजे त ूखरांच कोिी क्टिर बशघतलवयसां की 

कवय? ििव, त ूपक्की शबझीनेसर्िुन बनत चवलली आहेस हां?”  

“एनी ऑब्जेक्िन? डीयर रवकेि.” शतने शर्चवरलां.  

“नो.. नो. नॉट ऍट ऑल. पि दपुवरी त ूयेथे केव्हव परतिील? 

िी म्हितोय, की दपुवरी एक र्वजतव येऊन एक दीड तवस शनर्वांत 

झोप घ्यवयची इथां. “ 

“व्र्व, गडू आयडीयव. िी तीनच्यव सिुवरवस येथे येईन, त ूइथां 

असिील तर त्यव सरदवरजीकरतव आिलेले प्लनॅ्सटस कवरिध्ये लोड 

करतव येतील. तझु्यव लिवत आलां नसेल रवकेि, पि िी कवलचां 

दपुवरी कवही प्लॅन्सटस आिनू ठेर्लेत खवली, शजन्सयवपविी. “  

“य.. ि.. ्र्ी.... शब.. झी.. ने.. स.. र्.ु. ि.. न. “ रवकेि 

म्हिवलव. त्यवच्यव उच्चवरवर्र कवहीतरी जहवल शटप्पिी करवयचव 

ििव शर्चवर करत होती, तोच शतच्यव िोबवईलचां सांगीत बवहरेच्यव 

खोलीतनू ऐकू आलां.  

ती घवईघवईत उठून बवहरे गेली आशि रवकेिही कॉफीचव 

ररकविव कप र् रे उचलनू बवहरे गेलव. ग्लवस शर्सळून, रे जवगेर्र 

ठेर्नू तो बवहरे आलव, तर ती ्र्यांपवकघरवतच येत होती.  



 

“रवकेि, इन्स्पेक्टर शदघ्यवांचव फोन होतव. त्यवांनी शर्नांती केलीय 

की सवहबेवांनी परततवनव त्यवांनव भेटवर्ां. रवत्ीतनू आिखी दोन जिवांनव 

आपली िैशत्ि भेटली होती आशि तीही र्ेगर्ेगळ्यव शठकविी. 

म्हिजे त्यवच पररसरवत पि जवगव िवत् जरव बदललेली. म्हित होते, 

सवहबे, ते प्रशतिेबद्दल कवय म्हित होते त्यवबद्दल बोलवयचां आह.े” 

“हवां, एकूि अगदीच यडझर्व नवही तर हव शदघे. पि त ूत्यवलव 

आपि आज शनघिवर आहोत ह ेसवांशगतलां नवहीस नव?” 

“अरे नवही रे बवबव. तू कवय िलव एर्ढी यडझर्ी सिजतोस 

की कवय?” 

“ए.. ििव. कृपव करून अिी भवषव नकोस र्वपरू गां. म्हिज े

आम्ही परुुष एक अिव लैंशगक शिव्यव दतेो म्हिनू तमु्ही शस्त्रयवनी 

द्यवयलवच पवशहजेत असां आह ेकव?”  

त्यवच्यव चेहऱ्यवर्रील भवर् बघनू ती हांसू लवगली, आशि तोही 

त्यव हसण्यवत सविील झवलव.  

 

लोिवर्ळ्यवलव दसुऱ्यव शदर्िी जवयचां ठरर्नू त्यवांनी 

रवकेिच्यव शित्वलव रवजलूव भेटून िग सांजीर्कडे जवयचां ठरर्लां 

होतां. सांजीर्लव ह ेकळर्वयलव हर्ां म्हिनू रवज ूआशि रवकेि ह्यवांच्यव 



जनु्सयव आठर्िी आशि कॉिन शित्वांच्यव चौकिव सरुू झवल्यवर्र 

ििव रवजचू्यव खोलीबवहरे आली होती आशि शतथनू शतने सांजीर्लव 

फोन करण्यवचव प्रयत्न केलव.  

सांजीर्लव घरच्यव फोनर्र गवठिां कठीिचां. ड्यटूीर्रही बरवच 

कवळ तो टे्टींग ग्रवऊां डर्र शकां र्व लॅबोरेटरीिध्ये असल्यविळेु 

फोनच्यव जर्ळपवस गवठिांही कठीिच. त्यविळेु एक तर सकवळी 

लर्कर आशि सांध्यवकवळी उशिरव प्रयत्न करिां हवच एकिेर् पयवाय 

होतव. पि ह्यवरे्ळी त्यवनां तवबडतोब उत्तर शदल्यविळेु ती चशकतच 

झवली. खषु होऊन शतने जरव थट्टेच्यव सरुवत शर्चवरलां, “कवरे, िी 

फोन करिवर आह ेह ेकसां सिजलां तलुव?” 

“नही भवई, िलव कसां सिजिवर तझुव फोन येिवर आह ेआतव 

म्हिनू.” जरव गोंधळलेल्यव आर्वजवत तो म्हिवलव, पि िग 

्र्त:लव सवर्रत म्हिवलव, “नवही म्हिजे तसां म्हटलां तर तुम्ही दोघां 

दोन शदर्सवांपवसनू ड्य ू आहवतच नव? शिर्वय कवल रवत्ी तझु्यव 

िम्िीचव फोन आलव होतव, पोचलीस कव शर्चवरवयलव. आशि आज 

तसव िी लर्करच आलो कदवशचत तमु्ही यवल म्हिनू, आशि िखु्य 

म्हिजे आिचव किवांडर शिटींगलव गेलवय एच. क्य.ू लव. त्यविळेु 

दपुवरचव सेिन बांक केलां.” 



“ह ेबघ, आम्ही अगदी जर्ळ आहोत. पवथरीलव रवकेिच्यव 

एकव दो्तवकडे आहोत, शनघचू अधवा-पवऊि तवसवत आम्ही. 

उद्यवच्यव शदर्स आम्ही रवहविवर आहोत तझु्यवकडे” 

उद्यवच्यव शदर्स? पि ििव, िलव उद्यव कविवर्र जवर्चे लवगेल 

हां. आधीच सवांगतो, नवहीतर त ूशचल्लवएगी” सांजीर् म्हिवलव.  

“नवही रे बवबव. आम्ही रवहविवर आहोत म्हिजे सर्ा शदर्स 

कवही तझु्यव घरीच नवही रवहविवर. सकवळी आम्हवलव चवांगलव 

नव्तव खवयलव घवल, त ूकविवलव जव, आम्हवलवही लोिवर्ळ्यवलव 

एकवलव भेटवयचांय, जरव भोर्ती भटकवयचांय. सांध्यवकवळी त ू

कविवर्रून परतलवस, की आम्ही येऊ.” 

“अरे पि, तमु्ही ह्यव भवगवत करतवय तरी कवय? िलव सवांग तरी 

कवही. आज सर्ा शदर्स भटकतच आहवत, परत उद्यवही जविवर 

म्हितवहवत?” 

“जरव लांबी कहवनी ह”ै 

“कहवनी?”  

त्यवचव शर्चवरण्यवचव रोख ऐकून ती घवईघवईने म्हिवली, 

“कहवनी म्हिजे तसां कवही नवही रे बवबव. पि आिची ऍडव्हचेर 

कहविी ऐकवयलव शनशितच िजव येईल तलुव. एनी र्े, आतव त ूकवय 

करतोयस?” 



“अगां दपुवरचव सेिन बांक केलव तरी आतवच परत येतोय 

क्र्वटारलव. जरव प्रर्ेि होतो, तोपयंत तमु्ही यवलच नव? िग 

फवट्यवर्र जवऊन सरदवरजीकडे खवनव घऊेयव. कवय?” 

“तेच सवांगण्यवसवठी फोन केलव. आज तझु्यव घरीच जरे्यूव 

आपि. आम्हवलव जरव उिीर होईल, िग कुठे जवण्यवपेिव तझु्यव 

व्हरवांड्यवतच बस ूगप्पव िवरीत. तझुी इच्छव असेल तर शपठलां भवत 

करून घवलते तलुव.”  

“सच कह रही हो? बहोत खबु. बवबजीकव और होटलकव 

खवनव खवकर तांग आ जवतव हूां. शिर्वय सरदवरजीकडे जवयचां तर 

आधी ऑडार दऊेन ठेर्वयची अिी पद्धत आह ेिवझी. “  

“हो िवहीत आहे िलव ते. पवइांजीनी सवांशगतलां िलव. पि जरव 

उिीर होईल हां. अरे हव रवज ू फवर इांटरे्टींग िविसू आह.े टवटव 

इन्स्टीट्यटूचव पोरगव पि गलेे आठ िशहने एक््पे्रस हवयरे् िध्य े

ज्यवांची ितेी गेली, घरां गेली, त्यवांचां पनुर्ासन करण्यवसवठी येथे येऊन 

रवह्यलवय. रवकेिची आशि त्यवची जनुी दो्ती आह,े त्यविळेु गप्पव 

शकती र्ेळ चवलतील, सवांगतव येत नवही. पि डोन्सट र्री. िक्यतोर्र 

लर्कर येतो आम्ही. भेटूयव. नवहीतर असां करूयव कव? उद्यव 

सकवळचव नव्तव िी करते. आज तझु्यव बवबजीलवच सवांग. बवय.” 



िोबवईल पसािध्ये टवकून ती आत आली, तेव्हव रवजचू्यव 

आशदर्वसी सहकवर् याने केलले्यव शडकॉक्िन चहवचे लवल पवण्यवन े

शिगोशिग भरलेले दोन ग्लवसेस रवज ूआशि रवकेिच्यव हवतवत होत े

आशि एक ग्लवस शतची प्रशतिव करत होतव.  

“कवय सवांशगतलांस नव सांजीर्लव? आम्ही िधल्यव कवळवतील 

इन्सफविेिन आदवनप्रदवनवचव बॅक लॉग भरून कवढलवय. आतव 

आपल्यव शर्षयवकडेच र्ळतव येईल.” 

रवजचूी ती खोली म्हिजे कुडवच्यव शभांती असलेली झोपडीच 

होती, परांत ु चवांगली लवांबरूां द होती. छवन सवरर्लेली जिीन, 

सवरर्लेल्यव शभांती. शभांतीर्र पवांढऱ्यव रांगवने कवढलेली र्वरली शचते्. 

ते दोघां बसले होते त्यवांच्यवजर्ळच असलेल्यव िजबतू खवांबवलव 

टेकून ती खवली जशिनीर्र शर्सवर्ली, आशि आरविवत शतने पवय 

पसरले सिोर. नवही म्हटलां तरी बऱ्यवपैकी चवलिां झवलां होतां. 

चहवचव पशहलव घोट घेतवनवच शतच्यव लिवत आलां, चहवलव एक 

र्ेगळवच ्र्वद येत होतव, बहुधव शलांबवांच्यव पवनवांचव र्वस होतव तो.  

जर्ळच घोटवळत असलेल्यव लहवनखऱु्यव चिीच्यव, 

हनरु्टीर्र तरुळक केस असलेल्यव, आशि चेहऱ्यवर्र एक 

आकषाक सहज हव्य असलेल्यव िविसवकडे इिवरव करत रवज ू

म्हिवलव, “ििवबवई, हव िवझव इथलव सहकवरी तुांग्यव. पि खरां 



सवांगवयचां तर तो िवझव सहकवरी नवही, िीच त्यवचव सहकवरी आहे. 

हव खरव भिूीपतु्. पशलकडे ती टेकडी आह े नव, हवयर्ेच्यव 

अलीकडे? शतथेच िेत होतां ह्यवचां, घरही तेथेच होतां. ह्यवची जिीन 

र्त्यवखवली नवही गलेी, पि टेकडीर्रील ह्यवच्यव घरवर्र कवि सरुू 

झवलां आशि दगडां येऊन पडवयलव लवगली. शकती तिवरी केल्यव 

कुिी दवद दईेनव, जीर्वच्यव भीतीने घर सोडून िेर्टी गवर्वत येऊन 

रवशहलव. िुांबई कवही शकलोशिटसानी जर्ळ पडवर्ी म्हिनू एक््पे्रसरे् 

तयवर झवलव येथे. पि त्यवसवठी शकती जिवांच्यव शपढ्यवनशपढ्यव 

कसत असलेल्यव जशिनी िवसनवने शहसकवर्नू घेतल्यव चवांगलां 

पनुर्ासन करू असां आश्ववसन दऊेन. आशदर्वसींची र््ती्थवन े

असतवत बहुधव त्यवांच्यव िेतवच्यव आसपवस. गवर्ां म्हिजे दहव र्ीस 

झोपड्यवांचव पवडव. अिव पवड्यवांनव हलर्िां सरकवरच्यव दृष्टीने 

िविलुी बवब होती. आशि पवच पन्सनवस आशदर्वसींची बवज ूघेऊन 

लढवयलव कुठलव पि र्व सांघटनव तयवर असिवर? बरां ही िांडळी 

कविवसवठी भटकिवरी. म्हिजे ितदवर म्हिनूही कवही भरर्िवांच े

नवहीत. िग कोि ह्यवांच्यवकडे लि दिेवर? अनेक प्रकवरचे त्वस ह े

लोक सहन करत आहते, प्रथिपवसनू आत्तवपयंत. जिीनी तर 

गेल्यवच. पि कवि सरुु झवल्यवर्र पवड्यवतील झोपड्यवांर्र सरुूां गवने 

आकविवत शभरकवर्लेले दगड येऊन पडवयचे. ही िविसां िजरूीलव, 

आशि इकडे झोपड्यवांर्र दगडवांचव पवऊस पडवयचव. भवांडीकुां डी, 



सांसवर, सर्ानवि. गवर्वतील शनम्म्यवपेिव जव्त लोकवांची िेती 

रोडच्यव पशलकडे. ह्यव शकनवऱ्यवर्रून शदसिवऱ्यव िेतवत 

पोचण्यवसवठी तीन चवर िैलवांचव र्ळसव. बहुसांख्य कवतकरी म्हिज े

आशदर्वसीतील अल्पसांख्य. िग कवयदिेीर लढवयव करूनच सरुिव 

शिळर्ण्यवचव प्रयत्न केलव, जीर्न अगदीच दिेोधडीलव लवगलां 

नवही. शनदवन कवही जिवांचां तरी.” 

“पि रवजभूय्यव, तमु्ही इथे कसे पोचलवत?”  

“व्हवयव टी. आय. एस. एस. चेंबरु. पि तो एक अपघवतच. 

नवहीतर तेथील हुिवर तरुिवांचव र्तव सरळ पोचतो िोठवल्यव 

आांतररवष्रीय कां पन्सयवांच्यव र्वतवनकूुलीत केबीन्ससिध्ये. पि िवझ्यव 

बवबतीत झवलेलव हव अपघवत भवग्यवनेच झवलव म्हिवयचव. अथवात 

असे अपघवत होतच नवहीत असां नवही. पि ते जवऊ द्यव ििवबवई 

आतव. रवकेिलव सर्ा लढव िवहीत आहे. र्ेळोर्ेळी येऊन सवह्यही 

शदलांय त्यवनां. शकां र्व िी गरज पडेल तेव्हव येऊन हक्कवने िदत 

िवशगतलीय. िुांबईतील सोिल कशिटिेंट असलेल्यव एकव लॉयरलव 

िदत करण्यवसवठी व्हवलींशटयर म्हिनू िुांइथे पोचलो. पि खरां 

सवांगतो, परू्ीचां िलव िवहीत नवही, पि आतव न्सयवय्य हक्कवांसवठी 

रडिवऱ् यवांचव, लढिवऱ् यवांचव, चळर्ळींचव बांदोब्त कसव करवयचव 

ह े तांत् िवसनवलव चवांगलेच िवहीत झवले आह.े आतव तर कवय 



जनहीतवची जबवबदवरीच िवसनसत्तव अांगवर्रून झटकून टवकत 

आह.े आश्ववसनवांच्यव भलुभलैुय्यवत लोकवांनव कसां शफरर्वयचां ह ेतांत् 

र्वपरण्यवत नोकरिवही शनपिु आह.े पि िलव र्वटतां, ििवबवई. तो 

शर्षय आपि सोडूयव, जे कवय करतव येण्यवसवरखां होतां आिच्यव 

तोकड्यव हवतवांनी केलां, आतव परत शर्दभवात आिच्यव गवर्वांकडे 

जवयचां म्हितोय. पि एक सवांगतो तमु्हवलव ििवबवई. ह्यव अिव 

्कीििध्ये गरीब िजरूवांबरोबर िध्यिर्गीयवांर्र, सविवन्सय 

नवगरीकवांर्रही अन्सयवय होत असतो, पि तो त्यवांच्यव लिवत यते 

नवही, शकां र्व आलव तरी त्यवशर्रूद्ध लढण्यवची इच्छवच त्यवांनव 

नसते. आतव पहवनव, िवसनवलव टॅक्स भरिवरे टू व्हीलरर्वले, थ्री 

शव्हलरर्वले लवखोनी आहते, पि एक््प्रेस र्े केर्ळ अल्पसांख्यवक 

कवरधवरकवांसवठी. पि टू शव्हलरर्वले भिूीपतु्वांची बवज ूघिेवर नवही. 

कवरि त्यवचां ्र्प्नां असतां, फोर शव्हलर घेण्यवचां.”  

एकवएकी आर्वज थवांबलव, िब्दवांच्यव प्रर्वहवत आशि 

दबुळेपिवच्यव जविीरे्त गदुिरू लवगलेल्यव ििवने चिकून र्र 

पवशहल,े रवजचूव चेहरव शर््कटलव होतव, गच्च भरलेल्यव डोळ्यवतनू 

अखेर अश्र ूगवलवर्र ओघळलेच होते, गळव दवटून आलव होतव. 

ििव कवही िि बवर्रून गेली, ह्यव रफटफ जीर्न जगिवऱ्यव, 

आपल्यव िजीप्रिविे जीर्न जगण्यवसवठी र्वटेल ती शकां ित दते 

असलेल्यव तरुिवचां िन इतकां  िदृ ूअसेल असां शतलव शकां शचांतही 



र्वटत नव्हतां. त्यवच्यव गवलवर्रील अश्र ूपवहून शतच्यव िनवत नकळत 

शर्चवर आलव, परुुषवांसवरखव परुुष आशि रडतोय.. आपल्यव 

िनवतील ह्यव शर्चवरवांने, िरिेने आपलव चेहरव लवल होतोय, असां 

र्वटलां शतलव. बवहरे उठून जवर्ां कवही रे्ळ असव शर्चवर ती करतच 

होती, तर रवजचू उठून बवहरे शनघनू गेलव. शतची नजर रवकेिकडे 

गेली, आशि रवकेिच्यव चेहऱ्यवर्र शतलव तीव्र भवर्नव शदसली. ही 

भवर्नव किवची? द:ुखवची सहरे्दनव की असहवय्यतेची रे्दनव? शतनां 

रवजचू्यव सहकवऱ्यवकडे पवशहलां, त्यवचव चेहरव िवत् शनलेप होतव, 

िवांत. श्थतप्रज्ञ.  

कवहीरे्ळवनां रवकेि आशि ििव उठून बवहरे आले तवे्हव रवज ू

एकव र्य्क िविसविी बोलत उभव होतव. त्यव दोघवांनव 

पवशहल्यवबरोबर म्हिवलव, “ििवबवई, तमु्हवलव त्यव दगडवच्यव 

खविीची िवशहती हर्ी होती नव? ह े र्नवभवऊ. त्यव टेकडीच्यव 

उतवरवर्रच ह्यवचां िेत होतां. र्नखवत्यवच्यव जिीनीर्रील 

अशतिििवची जिीन. खडी परुर्ण्यवचां कॉन्सरक्ट घेतलेल्यव 

कां पनीने सरळ एके शदर्िी ह्यवच्यव िेतवत डोझर घवतलव, 

कॉक्रक्टरलव सांरिि द्यवयलव पोलीस आशि र्नखवत्यवचे किाचवरी 

होतेच. गेल्यव पांचर्ीस र्षवंपवसनू हव र्नखवत्यवची जिीन खेडतोय, 

दर सवल गवडवालव पैसे दऊेन. पि रेकॉडार्र कवही नवही. हट्टवने 

झोपडी सोडली नवही ह्यवनां. पि खविीतील सरुूां गवचव दगड ह्यवच्यव 



बवयकोच्यव जबड्यवर्र आशि िवनेर्र येऊन आदळलव. तेथेच 

िेली ती.” 

तो बरवच र्ेळ गप्प रवशहलव. तो म्हवतवरवही िवांत नजरेने 

हवयरे्च्यव शदिेनां पवहवत रवशहलव.  

“िग कवय झवलां?” ििवने हळूच प्रश्न शर्चवरलव, पि हव प्रश्न 

शनरथाक आह ेअसां र्वटलां शतलव शर्चवरल्यवर्र.  

“आिच्यव खटपटीिळेु अपघवतवचव पांचनविव झवलव. 

अथासवह्य शिळवलां िवसनवकडून. आतव कॉन्सरॅक्टरकडून नकुसवन 

भरपवई शिळवर्ी म्हिनू खटपट चवल ू आह.े पि अपघवतवचव 

पांचनविव करतवनवच पोलीसवांनी कॉन्सरक्टरलव पकडतव यिेवर नवही 

अिी सोय करून ठेर्लीय.”रवज ूम्हिवलव.  

“म्हवतवरी तर गलेी. आतव पसैे घेऊन कवय करिवर? गरुवखी 

पोरां सवांगतवत, म्हवतवरीचां भतू शतथे शदसतां म्हिे सांध्यवकवळलव.” 

म्हवतवऱ्यवने भवर्नवहीन रूि आर्वजवत िवशहती शदली.  

“सर्ा गवर्वतील लोकवांनी एक सविदुवशयक सत्यवग्रह केलव 

होतव, रोडचां कवि चवल ूनये म्हिनू. पि पररिवि एर्ढवच झवलव 

की गवर्वतील सर्ा प्रौढ परुुषवांनव पोलीसवांनी दहव शदर्स तरुुां गवत 

डवांबनू ठेर्लां, आशि कॉन्सरक्टरने सर्ा तरुि पोरवांपोरीनव रोडर्र 



कविवर्र लवर्लां िजरूीनां. पढेु ह्यव गवर्च्यव लोकवांनी त्यव शिर्वरवत 

जवण्यवचांच सोडून शदलां.” 

“िविसवचां कवय धरतव, गवर्ची गवय, बकरीही जवत नवही त्यव 

बवजलूव”रवजचू्यव सहकवऱ्यवनां िवशहती परुर्ली होती.  

गवर्वकरतव हवयरे्च्यव पशलकडे जवण्यवकरतव एक खवस पलू 

बवांधनू तयवर झवलव होतव. पि तो गवर्वपवसनू बरवच दरू होतव. 

आजबुवजचू्यव आिखी पवच गवर्वांनव त्यवचव सविवईक उपयोग 

झवलव पवशहजे असव उद्दिे होतव.  

र्त्यवजर्ळ आल्यवर्र रवजचूव सहकवरी र् तो म्हवतवरव िवग े

र्ळल,े रवज ूिवत् त्यवांनव पोचर्वयलव पलुवपयंत आलव होतव. येथ े

येतवनव रवकेिने िदु्दविनूच गवडी एक््पे्रस हवयर्ेंने न घेतव 

खोपोलीकडून जनु्सयव र्त्यवनां घेतली होती आशि पलुवपलीकडे 

गवडी उभी करून ते चवलत खेड्यवत आले होते. र्त्यवन ेचवलतव 

चवलतव रवजनेू दगडवच्यव खविीबद्दलही िवशहती शदली होती. 

टेकडीच्यव पवयथ्यविी असलेल्यव जिीनीचव तकुडव एकव 

पवरश्यवच्यव िवलकीचव होतव. गवर्वतीलच रवघ ू बढुगव बटवईने 

कसवयचव जिीन. रोडचां कवि सरुू झवलां तेव्हव पवरश्यवने डबर, खडी 

परुर्वयचव ठेकव घेतलव, कुिवच्यवतरी भवगीिध्ये. िग तोही धांदव बांद 



केलव, भवगीदवरवने फसर्लां म्हिनू. आतव पवरिवची दोन तीन िविसां 

असतवत तेथे.”रवजनेू सवशगतले होतां 

रवजनेू ििवच्यव व्यर्सवयवबद्दल िवशहती घेतली होती, आशि 

आपि कवही िशहन्सयवतच खवनदिेवतील आपल्यव गवर्ी नैसशगाक 

िेतीचे प्रयोग सरुू करिवर आहोत, तेथे येऊन शतनां आपल्यवलव 

सल्लव द्यवर्व, िदत करवर्ी अिी शर्नांती केली होती.  

“त ूखवनदिेवत परतल्यवर्र कळर् आम्हवलव. आम्ही दोघांही 

तझु्यव प्रॉजेक्टलव भेट दऊे” ििव म्हिवली. पलुवपविी पोचल्यवर्र 

रवज ू परत शनघवलव तिी ती म्हिवली, “िवझ्यव गवडीिध्ये कवही 

चवांगल्यव जवतीची शसतवफळवांची रोपां आहते, हर्ी तर तीन एक रोपां 

घ्यवयलव कवही हरकत नवही” ती त्यवलव म्हिवली.  

पि त्यवनां शतलव नकवर दऊेन सवांशगतलां, “अगोदरच यव 

भवगवतील िवती खडकवळ, िरूिवड. पवऊस भरपरू पडूनही पविी 

शटकतां नवही जिीनीत. आशि आतव तर ह्यव हवयरे्िळेु 

आजबुवजचू्यव गवर्वांची सर्ा डे्रनेज शस्टीिच बदलनू गेलीय. 

नदीनवल्यवांनी आपलां रुप तर बदललां आहचे, पि भूगभवातील 

पवण्यवच्यव प्रर्वहवतही बदल झवले आहते. शपण्यवच्यव पवण्यवचीच 

किी आह,े झवडां किी लवर्िवर?” 



त्यवांचव शनरोप घेऊन रवज ूिवग ेर्ळलव तेव्हव भोर्ती चवांगलवच 

अांधवर दवटलव होतव. कवरकडे जवतव जवतव रवकेिने शतलव सवांशगांतले, 

“कविगवर िेत् कवय आशि िेतिजरू कवय? चळर्ळींची श्थती 

एकूि र्वईटच आह.े परू्ी शनम्न्तरवतील िध्यिर्गा कवहीसव 

आदिार्वदी होतव, त्यवची आशथाक श्थती सवधवरिच असल्यवने 

त्यवांची एकूि अन्सयवय-अत्यवचवर शर्रोधी सांघषवंनव सहवनभुतूी होती. 

पि गेल्यव कवही र्षवात दिे झपवट्यवने शर्कशसत झवलव आह,े होत 

आह.े तो शनम्न्तरीय िध्यिर्गा उच्चर्गवाच्यव शदिेने र्वटचवल 

करीत आह.े आशि िखु्य म्हिजे िध्यिर्गीय सर्ांयी, भ्रि, आिव, 

अपेिव आशि ्र्प्नां ह्यवांनी सर्ाच ्तरवतील लोकवांच्यव 

िवनशसकतेर्र अशतििि केले आह.े िध्यिर्गीयवांच्यव इज्जतीच्यव 

कल्पनव, श्रिवलव हलकां  कवि सिजण्यवचां िलु्य आतव खवलच्यव 

र्गवापयतं पोचलांय. शिडीयवने हे एक िहवन कवया केलांय ििव, 

प्रत्यिवत नवही पि िवनशसकतेच्यव पवतळीर्र सर्वंनव शिडीयवन े

एकवच पवतळीर्र आिलांय. सर्वंनव सिवन ्र्प्नां.” 

तो छद्मी हसलव, आशि गप्प झवलव. शतनां त्यवच्यव चेहऱ्यवकडे 

पवशहलां, पि अांधवरवत कवही शदसिां िक्यच नव्हतां. शतन्सहीसवांजेच्यव 

त्यव अांधवरलेल्यव आकविवतनू शझरपिवऱ्यव प्रकविवत चवचपडत त े

दोघां कवरकडे चवलत रवशहले होते. कवहीच न बोलतव, कवहीसे 



िरगळलेले, कवहीसे थकलेले. पि िखु्यत शदर्स र् रवत् ह्यवच्यव 

सीिवरेषेर्रील र्वतवर्रिवने अांतिुाख झवलेले.  

दहूेरोडलव हवयरे्र्रून डवव्यव बवजलूव र्ळून ते सांजीर्च्यव 

बांगल्यविी पोचले तेव्हव रवत्ीचे दहव र्वजत आले होते. गवडी 

थवांबल्यव थवांबल्यव सांजीर् आशि त्यवचव सैशनकी रे्षवतील ऑडाली 

आशि दोन िविसां पढेु आली. रवकेिचव आशि ििवचव एकूि 

अर्तवर पवहून सांजीर् पढेु झवलव आशि त्यवनां दोघवांचव कब्जव 

घेतलव, िवगे र्ळून त्यवनां भरवभर हुकूि सोडवयलव सरुूर्वत केली, 

“रविशसांग, बवथरूििे जवकर शगझरसे गरि पवनी शनकवलो तीन चवर 

बकेटि.े सवबनू, टुर्वल सब है यव नही दखेो. भगत, तिु सवहब और 

िॅडिकव सविवन अांदर ले चलो. और गरिवगरि चवय लेकर आर्ो 

जल्दी. बवदिे शकचनिे जवकर कुछ िदत चवशहये तो दखेो.”  

िग त्यवनां पढेु होऊन रवकेिच्यव हवतवत हवत शिळर्नू त्यवलव 

आपलेपिवने शिठी िवरली, ििवलवही शतच्यव खवांद्यवभोर्ती एक 

हवत गुांडवळून शतलव जर्ळ घेतल्यवसवरखां केलां. “क्यव हवलत बनव 

ली आप लोगोंने. क्यव परुव इलवकव छवन िवरव क्यव? अच्छव आप 

ऐसव शकशजये, नहव, धोकर फे्रि हो जवईये, और फे्रि होनेके शलय े

पशहले चवय शपजीये.” िग पवठीिवगे र्ळून जर्ळच उभ्यव 

असलेल्यव एकव तरुिवकडे र्ळत तो म्हिवलव, “ििव, िवझ्यव 



शित्वची ओळख करून दतेो, उपेंद्र ििवा. और ये ह ैििव, रवकेि. 

और तो सब पशहलेसेही कहव ह ैतमु्ह ेइन लोगोंके बवरेिे.” 

“ह े बरां हां सांजीर्. अगोदरच िवशहती सवांशगतली म्हिज े

िोकळेपिी बरांर्वईट सर्ा सवांगतव येतां. तमु्हवलव िरवठी सिजतां नव?” 

ििवने उपेंद्रकडे र्ळत शर्चवरले, “म्हिजे कवय आह,े नसेलच 

सिजत तर आिच्यव बांबईयव शहांदीत ऐकवर्ां लवगेल.” 

“आपि शफकर ित शकशजय ेििवजी. आप चवह ेजो जबवन 

इ्तेिवल शकजीये. रै्से शहांदी शफल्लिर्वलोंने बांबईय्यव शहांदीको 

यशुनव्हसालवयीझ शकयव ही ह”ै िग तो रवकेिकडे र्ळत म्हिवलव, 

“कहो, रवकेिभवई, िझुे पहचवनव नव? हि पशहले शिले ह.ै यवद ह ै

नव?” 

“यवद कैसे न हो भवई? शपछले र्क्त आपपर पवयलटकी 

शजम्िेर्वरी थी, इसशलये आपने हिे कां पनी नही दी थी सरदवरजीके 

ढवबेप.े” त्यवचव पांजव आपल्यव दोन्सही पांजवांत पकडून हलर्त 

रवकेिने त्यवलव सलविी शदली.  

 

“अरे भवईसवब, इसशलये तो हि पवइांजीकव खवनव शदलसे 

एन्सजवॅयॅ कर सके.” उपेन्सद्र म्हिवलव. “रै्से िै तबसे िौकव ढुांढ रहव 

थव, आपको िशुियव अदव करने शलये. आपनेही हि लोगोंको 



पवइांजीसे इांरोड्यसू करर्वयव. अब तो हि सभी दो्त लोग जवते रहत े

ह ैर्हाां.” 

रवकेि त्यवलव कवही उत्तर दिेवर एर्ढयवत सांजीर्ने 

व्हरवांड्यवतनू ओरडूनच सवांशगतले, “अरे भवई उपेन्सद्र. पशहल े

रवकेिभवईको जरव फे्रि तो होने दो, फीर बवतेही करनी ह.ै” 

उपेंद्रने कवही उत्तर शदले नवही, पि आत र्ळतव र्ळतव 

रवकेिच हळू आर्वजवत म्हिवलव, “उपेन्सद्रभवई, िरवठीिे एक 

प्रोव्हबा ह,ै लेकी बोले, सनेु लवगे. सांजीर्की नोटीस िेरे शलये ह.ै िै 

चलतव हूां.” 

सगळ्यवचां खविां शपिां आशि गप्पव करतव करतव िध्यरवत् 

उलटून गेली होती. उपेंद्र त्यव शतघवांचव शनरोप घेऊन गेल्यवर्र ििवही 

उठली, म्हिवली, “िीही जवते रे सांजीर् झोपवयलव. आज खपु 

चवलिां झवलां, हव कवय भटक्यव आह,े पि िलव सर्ांय नवही.” 

“हां, तू चल ििव. ह्यव सांजीर्ची तयवरी असेल तर िी बसतो 

जरव गप्पव िवरत. आपि दोन शदर्सवत कवय गोंधळ घवतलवय 

सवांगतो नव जरव.” रवकेि म्हिवलव.  

“िवझी तयवरी? अरे िी तर आल्यवपवसनू केर्ढव सांयि 

बवळगलवय, िी तर एकदि आतरू झवलोय तिुची ऍडव्हेंचर ्टोरी 

ऐकवयलव. “ 



रवकेिने िग दोन शदर्सवांची हशककत छवन रांगर्नू सांजीर्लव 

सवांशगतली. कहविी सवांगतवनव झवलेल्यव गप्पवांच्यव ओघवत 

रवकेिच्यव लिवत आलां की, सांजीर्लव भतुवची कहविी िवहीत 

होती. पि त्यवत कवही आिया नव्हतां. सरदवरजीकडून आशि 

इतरवांकडूनही ह्यव अफर्व त्यवच्यव कवनवांपयतं पोचिे सहवशजकच 

होते. परांत ु त्यव ्पॉटबद्दल सांजीर्ने जरव खोलवत चौकिी केली 

तेव्हव रवकेिच्यव लिवत आलां की, सांजीर्ने त्यव भवगवचे प्रत्यि 

शनरीिि केलेले असवर्े.  

“पि सांजीर्, हव ्पॉट तसव तिुच्यव िेत्वपवसनू बरवच दरू 

आह.े तलुव अगदी टोपोग्रवफीकल शडटेल्सही िवहीत शदसतवहते.” 

रवकेिने शर्चवरले.  

“दखेो दो्त. ही एक गांितच असते. आपि र्त्यवांर्रून 

आशि जिीनीर्रून जवत असल्यवने आपल्यवलव ऍक्च्यअुल ए्अर 

शड्टन्सस शर्चवरवत घेण्यवची सर्ांयच नसते. आपि नेहिी म्हितो 

ऍज िो फ्लवईज. पक्षयवांनव तो सेन्सस असतो. कवर्ळ्यवच्यव नजरेतनू 

पवशहलां तर त ू म्हितोस तो एररयव आिच्यव टे्टींग ग्रवऊां डपवसनू 

अगदी जर्ळ आह.े त्यविळेु आम्हवलव त्यवची िवशहती असवयलवच 

हर्ी.” 



“ते बरोबर आह.े पि तमु्हवलव टोपोग्रवफीकल िवशहती घेऊन 

कवय करवयचांय?” 

“टोपोग्रवफीकल तर सोडच. भोर्तवलच्यव पररसरवत होिवरे 

बवरकेसवरके बदलही आम्हवलव िवहीत करून घ्यवर्े लवगतवत, 

आतव बघ इथल्यव एिएसईबीच्यव इांशजशनयरलव िवहीत नसेल पि 

िलव ह्यव भवगवतील सगळ्यव हवयटेन्सिन पॉर्र लवईन्सस किव 

गेल्यवत? कुठे पॉर्र ्टेिन्सस आहते, कुठे ्टेप डवऊन रवन्स्फवम्रास 

आहते ह्यवची शडटेल्ड िवशहती आह.े” 

रवकेि सांजीर्ने सवांशगतलेल्यव िवशहतीर्र कवही रे्ळ शर्चवर 

करीत रवशहलव, िग त्यवनां अगदी सहज ्र्रवत शर्चवरले, “सांजीर्, 

तमु्हवलव ही पॉर्र लवईन्ससची अद्यवर्त िवशहती असिां आर्श्यकच 

आह.े तिुच्यव इथां ई - बॉम्बर्र सांिोधन चवललांय नव?” 

त्यवच्यव प्रश्न ऐकून सांजीर्ची जी प्रशतशियव झवली ती पवहून 

रवकेि चशकतच झवलव. सांजीर् खचुीतनू अधार्ट उठलवच, िग परत 

खवली बसलव, आियवाच्यव धक्क्यवने त्यवचे तोंड उघडे पडले होत े

आशि तो डोळे शर््फवरून रवकेिकडे पवहवत होतव. रवकेिच्यव कवय 

झवले ह ेलिवतच येईनव. त्यवलव र्वटलां आपल्यव िवगे सांजीर्लव 

कवही शदसले असवर्े, पवठीिवगे र्ळून त्यवनां नजर टवकली. पि सर्ा 

कवही िवांत होतां. त्यवनां परत सांजीर्कडे नजर शफरर्ली, तेव्हव 



सांजीर्चव चेहरव परत नॉिाल झवलव होतव, तो परत व्यर्श्थत बसलव 

होतव. रवकेि प्रश्नवथाक चेहऱ्यवने त्यवच्यवकडे पवहवत प्रशतिव करत 

रवशहलव. बरवच रे्ळ सांजीर् कवहीच बोललव नवही तेव्हव िग रवकेिने 

शर्चवरले, “क्यव यवर, कवय झवलां?” 

सांजीर्ने तवबडतोब कवही उत्तर शदले नवही. आशि त्यवनां 

उत्तरवदवखल रवकेिलव प्रश्न केलव तेव्हव त्यवच्यव आर्वजवत, ्र्रवत 

चवांगलवच बदल झवलव होतव, कवहीसव रुि, सवर्ध आर्वज होतव 

तो. “रवकेि, िवझ्यव आठर्िीनसूवर येथे कवय सांिोधन चवल ूआह े

शकां र्व िवझव कुठल्यव प्रकवरच्यव सांिोधनविी सांबांध आह,े अिव 

्र्रुपवची िवशहती िी तलुव कधीही शदलेली नवही. आशि िवझी 

खवत्ी आह े की, ििवलवही शदलेली नवही. ही िवशहती टॉप 

लेव्हलची कॉशन्सफडेशन्सिल िवशहती आहे. न्सयजुपेपसा शकर्व तिव 

प्रकवरच्यव सोअसेसिधनूही तलुव ही िवशहती सिजिां अिक्य 

आह.े” 

सांजीर् कवहीिि एकटक नजरेने रवकेिकडे रोखनू पवहवत 

रवशहलव, िग तो जेव्हव तो बोललव तेव्हव त्यवच्यव आर्वजवलव 

करडेपिवची धवर होती. “तलुव ही िवशहती कुठून कळली? आशि 

उत्तर दणे्यवपरू्ीच तलुव र्ॉशनंग दतेो, तलुव ह्यवच सोअसेसकडून 



िवशहती शिळवली आह ेह ेकदवशचत तलुव परुवव्यवसकट शसद्ध करवर्ां 

लवगेल.” 

रवकेिचे डोळे जरव बवरीक झवले होते, भुांर्यव शकशचांत 

आिसल्यव होत्यव, पि त्यवच्यव चेहऱ्यवर्रचे शर््ियवचे भवर् िवत् 

अशधकच गहीरे झवले होते. त्यवच्यव ओठवर्र एक पसुट श्ितही 

लांपडवर् खेळत होतां. त्यवनां पवशहलां, सांजीर्च्यव चेहऱ्यवर्र केर्ळ 

सवर्धपिवच शदसत होतव, पि त्यवचां िरीर रे्गळीच भवषव बोलत 

होते. सवर्जवर्र उडी िवरण्यवसवठी टपलेल्यव प्रवण्यवच्यव िरीरव-

र्रील तवि त्यवच्यव अांगवखवांद्यवर्र ्पष्ट जविर्त होतव. आपल्यव 

पवठीचव किव पिुा उलगडून सांजीर् तवठ बसलव होतव, त्यवचे दोन्सही 

हवत खचुीच्यव हवतवर्र अिव प्रकवरे ठेर्लेले होते, की दसुऱ्यवच 

ििवलव तो उसळी िवरून उभव रवहविवर होतव.  

“ररलॅक्स सांजीर्, ररलॅक्स. एक तर हव प्रश्न िी शर्चवरलव तवे्हव 

ह ेसांिोधन येथे चवललांय असां िलव सचुर्वयचे नव्हते. आशि त्यवत 

तझुव सांबांध आह ेअसां शनशितच िलव ध्र्शनत करवयचे नव्हते. कवरि 

ह ेसत्य आह ेकी, िी जेव्हव तिुच्यव इथां सांिोधन चवललांय असां 

म्हटलां तेव्हव िलव ह े िेत् अशभपे्रत नव्हते. तिुचे सांरिि खवत े

अशभप्रते होते. तिुच्यव इथां म्हिजे तिुच्यव सांरिि खवत्यवत एर्ढेच 

िलव म्हिवयचां होतां. आतव तझुव दसुरव प्रश्न ही कॉशन्सफडेशन्सियल 



िवशहती िलव कुठे शिळवली. ती शिडीयवत शिळवलेली नवही हे खरां 

आह.े िलव आतव तवतडीने त्यव रे्बसवईटचव यआुरएल दतेव येिवर 

नवही. औरांगवबवदलव पोचल्यवर्र िी दऊे िकेन. पि ह्यव 

र्ेबसवईटर्र िी एक लेख र्वचलेलव आहे. ज्यव लेखवत ह्यव 

र्ैज्ञवशनक शर्षयवर्र शलशहिवऱ्यव अिेररकन जनवाशल्टवने इलेक्रीक 

बॉम्ब कवय असतो, त्यवची रचनव किी असते, त्यवच्यविळेु 

प्रविहवनी न होतवही कसां प्रचांड नकुसवन होऊ िकते ह्यवची िवशहती 

शदली होती. शिर्वय ह्यव लेखकवने म्हटलां होतां की, हे बॉम्ब तयवर 

करिां कवहीच अर्घड नवही. त्यवच्यवकरतव फवर पैश्यवांची गरज 

नवही, खवस श्कल, नॉलेजची गरज नवही. कुठलवही लहवनसव 

टेररर्टवांचव गट हव बॉम्ब तयवर करू िकतो आशि र्वपरूही िकतो. 

पि ही िवशहती िी तलुव द्यवयची कवही गरज नवही.” 

सांजीर्चे खवांद े जरव शढलवर्ले, त्यवच्यव चेहऱ्यवर्रील तवि 

किी झवलेलव जविर्लव रवकेिलव. पि तो बोललव तेव्हव त्यवच्यव 

आर्वजवत तो करडेपिव, सवर्धपिव होतव.  

“रवकेि, ही िवशहती तलुव रे्बर्रून शिळवली असेलही. पि 

असां सांिोधन इथां म्हिजे तझु्यव खलुविवप्रिविे भवरतीय सांरिि 

खवत्यवत चवल ूआह ेही िवशहती तलुव किी शिळवली?” 



आतव िवत् रवकेि हांसलव, त्यविळेु सांजीर् दखुवर्लव जवईल ह े

लिवत येऊनही हांसलव. “तो लेख र्वचलवस म्हिजे तलुव सर्ा ्पष्ट 

होईल, पि तलुव सवांगतो लेखवच्यव िेर्टी चक्क एक रे्गळव 

पररग्रवफ आह.े ज्यवचां सबटवईटल आह ेइांशडयन ऍ ांगल. ह्यव लेखकवन े

्पष्ट म्हटलां आहे ह्यव बॉम्बर्र भवरशतय सांरिि खवत्यवत सांिोधन 

झवलेले आह.े िी तलुव म्हिवलो की, इथां म्हिजे िलव सांरिि 

खवत्यवत असवच अथा आशभप्रेत होतव. पि आतव शर्चवर केल्यवर्र 

िलव र्वटतां, कदवशचत िलव आपल्यव ह्यव भौगोशलक िेत्वत असेही 

अशभप्रते असेल. कवरि ह्यव आपल्यव िेत्वत अगदी िवगल्यव 

ितकवपवसनू ्फोटक िस्त्र े तयवर करण्यवचे कवरखवने आहते, 

रे्गरे्गळ्यव ्फोटकवांर्र येथे सांिोधन होत असते, ही िवशहतीही 

त्यव प्रश्नवच्यव िवगे नेशिरे्च्यव पवतळीर्र अस ूिकेल.” परत रवकेि 

थोडवरे्ळ थवांबलव, िग पढेु झकूुन सांजीर्च्यव िवांडीर्र थवप िवरत 

तो म्हिवलव, “अगदी िनवपवसनू दरे्विपथ खरां सवांगतो, त ूजेव्हव 

पॉर्रलवईन्ससबद्दल बोललवस, तेव्हव िवझ्यव िनवच्यव आतल्यव 

पवतळीर्र िी टु प्लस टू केले असवरे्. इलेक्रीक बॉम्बचे गिुधिा 

िलव िवहीत आहते, आशि”  

तो िध्येच र्वक्य अधार्ट सोडून सांजीर्कडे पवहवत रवशहलव. 

सांजीर् आतव खचुीच्यव पवठीर्र रेलनू ररलॅक्स झवलव होतव. त्यवच्यव 

चेहऱ्यवर्र हव्य होतां, िग खचुीर्रून उठतव उठतव तो म्हिवलव, 



“िवझी खवत्ी आह ेरवकेि, त ूखरांच बोलतो आहसे. आपि असां 

करूयव. तमु्ही उद्यव तर तवबडतोब शनघिवर नवहीचां नव? कवरि 

आपि उद्यव तमु्ही आल्यवर्र पवइांजीकडे जविवर आहोत नव? तेथनू 

आल्यवर्र िी तलुव येथे कवय सांिोधन चवललांय ह ेसवांगेन. कदवशचत 

त ू कवही चवांगल्यव सचूनवही दऊे िकिील, पि ते उद्यव बघ.ू 

तझु्यवर्र सांिय व्यक्त केल्यवबद्दल िवफी िवगतो िी. किॉन, जवऊयव 

झोपवयलव. खरां तर जेर्तवनवच तलुव डुलकी आली होती झोपेची. 

“ 

ते दोघे उठले, एकिेकवच्यव खवांद्यवांर्र हवत ठेर्नू व्हरवांड्यवच्यव 

पवयऱ्यव चढले.  

  

  



 

ििवलव जवग आली, शतने शखडकीच्यव शदिेने नजर टवकली. 

शिशतजवर्र ििुवची चवांदिी बरीच र्र आली होती, पि अजनूही 

बवहरे अांधवरलेलेच होते. जरव आिखी झोप घ्यवर्ी की कवय, असव 

शर्चवर शतच्यव िनवत येत होतव, पि शतच्यव लिवत आलां, 

रवकेिच्यव बेडरूिच्यव बवजनूां हवलचवलीचव आर्वज तर येतच 

होतव, पि बांगल्यवत इतर रे्गरे्गळ्यव शठकविवहून रे्गळेरे्गळे 

आर्वज ऐकू येत होते. र्त्यवर्र झवडू िवरल्यवचव आर्वज, झवडू 

िवरिवऱ्यव बवईची गिुगिु, कोंबड्यवची दरूून यिेवरी बवांग, 

शकचनिधनू भवांड्यवांचे आर्वज.. शतलव र्वटलां, हे शर्शर्ध आर्वज 

ऐकत नसुतां पडून रवहवर्ां, डोळे न उघडतव, कवनवांनीच डोळ्यवचां 

कवि करवर्ां. कुठूनतरी पविी उकळण्यवसवरखव आर्वज ऐकू येत 

होतव, शतलव र्वटलां, सांजीर्चव ऑडाली पोचलव असिवर, 

सकवळच्यव नवश्त्यवची तयवरी करत असिवर. पि पविी 

उकळण्यवचव हव आर्वज र्गेळ्यवच शदिेने यते होतव आशि जरव 

र्ेगळवच भवसत होतव. िग शतच्यव लिवत आलां, शगझर चवल ूकरून 

बरवच रे्ळ झवल्यविळेु शगझरिधले पविी उकळत आह.े शतलव 

र्वटलां, ओरडून शगझर ऑफ करवयलव सवांगवर्ां. पि आपि 

सांजीर्च्यव क्र्वटारर्र आहोत ह ेशतच्यव लिवत आले, आशि ह्यवच 

शगझरिधनू कदवशचत िेजवरच्यव क्र्वटारलवही गरि पवण्यवचव परुर्ठव 



होतव असेल, ह ेलिवत येऊन कवहीच न करतव पडून रवहविां हचे 

उत्ति असां शतनां ्र्त:लव सिजवर्लां. पि तो पवण्यवचव आर्वज 

ऐकत शतलव िवांतपिे पडून रवहविे अिक्य झवलां. ती उठली, पढुच्यव 

एन्सटरन्सस हॉलकडे जवतव जवतव शतने रवकेिच्यव खोलीत डोकवर्नू 

पवशहल.े तो खोलीत नव्हतव. ती हॉलिध्ये आली आशि शतच्यव 

िवगोिवग ऑडाली रेिध्ये चहव घेऊन आलव. “िेिसवब, आप चवय 

शलशजये, रवकेिसवबने कहवां ह ैकी एकवध घांटेिे र्वपस आयेंगे.” शतने 

चहवचे दोनच घोट घेतले होते, आशि बवजचू्यव शजन्सयवने सांजीर् 

खवली उतरलव. “गडु िॉशनंग ििव. झोप किी झवली? सॉरी, 

आिच्यव इथे सकवळ फवर लर्कर सरुू होते. अजनू पांधरव शिशनटवत 

पीटी परेड सरुू होईल. पि िी आज दवडीं िवरिवर आहे. म्हिज े

आठ र्वजेपयंत िी ररकविवच आहे. चलवयचां कव चक्कर 

टवकवयलव.”  

“जरूर. पि जरव रे्ळ इथेच बसयूव गप्पव िवरत. िग जवण्यवपरू्ी 

िलव एक पांधरव शिशनटां द,े जरव चेहरव शर्सळून घेते, केसवर्रून 

कां गर्व शफरर्नू घेते. नवहीतर बवहरे तझुे अशधकवरी शदसले तर डोळे 

भरून पवहवत रवहतील िवझव अर्तवर.” 

त्यवनां चहवचव िोठव िग्गव तोंडवलव लवर्लव, तोच िग्गव 

गळ्यवजर्ळ टेकर्नू त्यवनां गळ्यवलव िेकिां सरुू केलां. शतनां त्यवच्यव 



ह्यव उद्योगवकडे पवहवत भुांर्यव उांचवर्ल्यव तवे्हव तो हसनू म्हिवलव, 

“ही पांजवबकी जवडेकी आदत. कडवक्यवची थांडी, बोटे 

आखडलेली, िरीर जेथे जेथे उघडे तेथे तेथे गवरठून गोठलेले. िग 

चहव शपण्यवपेिव िग्गव दोन्सही पांज्यवत धरून हवत िेकवयचे. चहवतनू 

र्वफेिवरे र्वयव जविवऱ्यव उष्ितेचव सदपुयोग.” 

“लहवनपिी नवशिकलव खपु थांडी असवयची. िवळेत जवतवनव 

गवर गवर र्वऱ् यवांनी नसुते गवरठून जवयचो आम्ही. आपल्यव हवतवची 

बोटे आपल्यवच बगलेत घवलनू गरि करवयची. िग केव्हव ती सर्ांय 

सटुली कुिवस ठवऊक. गेल्यव शकती र्षवात बगलवांचव उपयोग तसव 

नवही केलेलव.” ती म्हिवली.  

सांजीर् शतच्यवकडे एकटक पवहवत होतव. त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र 

र्ेगळवच भवर् उिटलव होतव, सिवधी्त झवल्यवसवरखव तो बघत 

होतव शतच्यव शदिेनां. आपलव चेहरव लवल होतोय असां र्वटलां शतलव, 

आशि शतने शर्चवरलां, “कव रे? कवय झवलां?” 

िग आपली नजर बवजलूव करत तो हांसलव, म्हिवलव, “ती 

कवखते हवत घवलनू गरि रवखण्यवची सर्ांय सटुली ह ेएर्ढ्यव करूि 

्र्रवत सवांगत होतीस, की जि ू कवहीतरी िौल्यर्वन हरर्ल्यव-

सवरखां.” तो कवही िि थवांबलव, “पि असां होतां शकत्यकेदव, कवही 



िि असे येतवत, जगले जवतवत, सांपतवत, आशि िग लिवत येतां ते 

िि शकती िलु्यर्वन होते?” 

आतव ििवलव र्वटलां की सांजीर्चव ्र्र ओलवर्लेलव आह.े 

शतच्यव लिवत आलां, दोन र्षवंपरू्ी ते भांडवरदरव धरिवर्रील 

गे्टहवऊसिध्ये दोन शदर्स रवशहले होते, ते शदर्स त्यवलव आठर्त 

आहते. शतलव र्वटलां, शकती सहजतेने जर्ळ आलो होतो आपि? 

ते तीन चवर िशहने खरोखरच जवदचूे शदर्स होते असां र्वटतांय आतव. 

पि त्यवनांतर बवजलूवच सरकत गेलो आपि. अांतर र्वढलां नवही, 

पि किीही नवही झवलां. तरी एक चवांगलां की त्यव आठर्िीं तिवच 

िवबतू आहते अजनू. ्फटीकवसवरख्यव चिकदवर, शनिाल. ती 

घवईघवईत उठली, त्यवलव म्हिवली, “चल, जवऊन येऊयव बवहरे. 

परत रवकेि आलव की त ूकवही िवझ्यव र्वटेलव येिवर नवहीस. रवत्ी 

शकती र्ेळ गप्पव िवरत बसलव होतवत रे?” बोलत बोलत 

त्यवच्यवकडे पवठ शफरर्नू ती आपल्यव बेडरूिकडे चवल ूलवगली. 

खोलीच्यव दवरविी ती शकां शचत थबकली, शतची नजर डे्रशसांग 

टेबलच्यव आरिवकडे गेली. ती आरिववजर्ळ सरकली, आरिवतनू 

शतचे पविवर्लेले डोळे शतच्यवकडे पवहवत होते. आपल्यव 

डोळ्यवकडे, शर््कटलेल्यव चेहऱ्यवकडे पवहतवनव शतने िवनेलव 

जोरदवर झटकव शदलव, “यडवबवई, बगलेत हवत घवलनू गरि 

करण्यवचे शदर्स गेलेत आतव तिुचे.” ती बवथरूिकडे र्ळली, 



आशि शतच्यव लिवत आलां, रवकेि िदु्दविनूच सकवळी उठून बवहरे 

शनघनू गेलव होतव, दोघवांनव प्रवयव्हसी दणे्यवकरतव. अिव 

शसच्यएुिनिध्ये सांजीर्ने ही सांरे्दनशिलतव दवखर्ली असती कव? 

िग शतलव आठर्लां, दोन र्षवंपेिव जव्त कवळ झवलवय, शतघवांनव 

एकशत्त रेशकां गलव जविां जिलेले नवही. शतघांही िॅच्यअुर झवलोत 

आपि आतव. प्रत्येकवलव ्र्त:च्यव जबवबदवऱ्यव आहते, छांद 

आहते, अॅम्बीिन्सस आहते. ती बेशसनसमोर उभी होती, नळ उघडून 

शतने सपवसपव चेहऱ्यवर्र पविी िवरले, थांडगवर पविी.  

रवकेिलव यवयलव बरवच उिीर झवलव. तो आत आलव तवे्हव 

सजीर् ड्यटूीर्र जवण्यवकरतव कपडे करून तयवर होतव, आशि 

नवश्तव घेत होतव. ििव त्यवच्यवसिोर बसली होती, पि नसुतीच. 

ििवने पवशहलां, रवकेिचे कपडे शर््कटलेले आशि िळलेले तर 

शदसत होतेच, पि कपड्यवर्र गर्तवची कुसळेही शदसत होती, 

जवगोजवग.  

“प्लीज कॅरी ऑन सांजीर्. सॉरी पवर भरकटत गेलो, लिवतच 

आलां नवही इतकव दरू गेलोय म्हिनू. पि सांजीर्, असां व्हजीन 

नैसशगाक गर्तवळ कुरि आतव कुठां शिल्लक असेल असां नवही 

र्वटतां. कधी कवपतच नवही कव रे हे गर्त.” त्यवनां सांजीर्लव 

शर्चवरलां.  



“कवय आह?े ते आिचां टे्टींग शफल्ड आह.े बवहरेच्यव 

िविसवांनव आम्ही त्यव भवगवत जवऊच दते नवही. जरव धोक्यवचांच 

असतां तेथे जविां. कधी चकूुन िवकून एक््लोजीव्ह रवहून गेलेले 

असेल कुठे तर. तसव अपघवत झवलेलव नवही गेल्यव शनदवन सहव 

र्षवात. पि शब्रटीि कवळवपवसनू जे शनयि चवलत आहते तेच 

चवलले आहते अजनू. चलतव ह.ै पि तलुव गवईड कोि होतां?” 

“उपेंद्र भेटलव योगवयोगवनां. रनींग करवयलव त्यवच बवजलूव गलेव 

होतव. तो होतव म्हिनू जवऊ िकलो नव त्यव िेत्वत, तरीही शनदवन 

तीन गवडासनी हटकलेच.” िग सांिोरच्यव खचुीत बसत म्हिवलव, 

“त ू केव्हव शनघिवर आहसे? आशि सांध्यवकवळी शकती र्वजेपयतं 

परतिील? म्हिजे तलुव उिीर होिवर असेल तर आम्ही पर्परच 

सरदवरजीकडे जवऊन पोहचतो.” 

“नवही. नवही. तमु्हवलव जर उिीर होिवर नसेल, तर सरळ प्रथि 

इथे यव. सांध्यवकवळी म्हिजे पवच र्वजतव आलवत तरी भेटेन िी 

तमु्हवलव. िलव र्वटतां आपि आधी घरीच गप्पव िवरत बसयूव, 

पेयपवन करीत. िग उशिरव जरे्वयलवच जवऊयव.” सांजीर् म्हिवलव.  

“ठीकवय. आम्ही तसां सवांगतो सरदवरजींनव. जवतवनव आम्ही 

जविवरच आहोत, कवही प्लनॅ्सटस आिली आहते त्यवच्यवकरतव.” 

ििवने अनिुती दिार्ली. त्यवनांतर रवकेि बवथ घेण्यवकरतव म्हिनू 



शनघनू गेलव. ििव सांजीर्बरोबर बसली होती, इकडांचां शतकडचां 

बोलत. सांजीर्ही बोलण्यवच्यव िडूिध्ये नव्हतव. त्यवच्यवकडे 

पवहवतव शतच्यव िनवत आलां, भोर्तवलच्यव िवहौलचव ह्यवच्यवर्र 

लवगलीच पररिवि होतो. म्हिजे ह्यवलव िडूिध्ये आिण्यवसवठी 

नेहिी भांडवरदऱ्यवसवरख्यवच शठकविी जवयलव पवशहजे कव? .  

शतच्यव ओठवर्र श्ित झळकले असवर्े, कवरि सांजीर्ने शतलव 

शर्चवरले, “कवय गां कवय झवलां? हसते आहसे?” 

“कवही खवस नवही रे. िनवत कवहीतरी चवल ू असतां.”शतन े

त्यवलव उत्तर शदले, पि िग शतलव र्वटले, ह्यव अिव उत्तरवने सांजीर्च े

सिवधवन होिवर नवही. िग ती म्हिवली, “कवही व्यक्ती 

भोर्तवलच्यव र्वतवर्रिवप्रिविे बदललवत. भोर्तवल बदललां की 

तेही बदलतवत. कवही व्यक्ती तर इतक्यव बदलतवत, की त्यवांनव 

िळुचव कवही ्र्-भवर् आह ेर्व नवही अिी िांकव यवर्ी. नर्ीन सर 

आले र्गवात की िी त्यवांनव प्रश्न शर्चवरवयचे, सरड्यवचव खरव रांग 

कवय असतो हो?” 

सांजीर् हांसलव, पि िग जरव शर्चवर करून म्हिवलव,”िवझ्यव 

नवही लिवत आलां त ूकवय म्हिते आहसे ते.” 

खरां तर त्यव शर्षयवर्र आिखी चचवा करण्यवची शतची इच्छव 

नव्हती. पि तरीही ती म्हिवली, “म्हिजे असां बघ, िवझ्यव 



ओळखीची एक बवई होती. र्यवने तरुिच प्तीिीची जेितेि. 

चवांगली पदर्ीधर. र्वचनही भरपरू आशि शर्शर्धप्रकवरचे. शतची 

निांद िवझ्यवच बरोबर कॉलेजवत होती. िी र्रचेर्र जवयचे तेथे. पि 

ही आपली नेहिी गांभीर, शितभवषी. हसण्यवकरतव कधी शतचे ओठ 

शर्लग होतवत की नवही अिीच िांकव होती िलव. िी तर िवझ्यव 

िैशत्िीलव म्हिवयचे दखेील, तझुी र्शहनी अगदीच घिुी शदसतेय. 

एकदव िी शर्रवरलव ्टेिन बवहरे पडत होते, िवझ्यव नवर्वन े

कोिीतरी हवक िवरली, िी चिकून बशघतलां, आर्वजवच्यव शदिेनां. 

ही तेथे उभी होती, ररलॅक्सड्. चेहऱ्यवर्र हांस.ू कपडे, चेहरव सर्ाच 

उत्सवहवने न्सहवयलेले. िी चकीत होऊन शतच्यव प्रसन्सनतेकडे, शतच्यव 

बदललेल्यव रुपवकडे पवहवत रवशहले. चक्क िलव चहव पवजलव शतन े

रेस्तोरॉिध्ये. िलव अगदी रवहर्लां नवही, म्हिवलेच शतलव. “शकती 

रे्गळ्यव शदसतवहवत तमु्ही आज!” ती हसांली, “अगां िवहरेी आलेय 

नव?” िलव हसचू आलां, शकती घटवशपटव जबवब. पि शतचे ते उत्तर 

खरां होतां, ह्यवची जविीर् िलव झवली ती परत गवर्ी आल्यवर्र शतलव 

पवशहल्यवर्र, शतच्यव निांदलेव भेटवयलव गेले तवे्हव.” 

शतच्यव अनभुर्कथनवचव सांजीर्ने कवय अथा कवढलव कुिवस 

ठवऊक? पि तो अशधकच गांभीर झवलव. पटवपट नवश्तव करून तो 

कविवर्र शनघनू गेलव. रवकेि कवहीर्ेळवतच तयवर होऊन बवहरे 

आलव. त्यवनां जीन आशि टीिटा असव पेहरवर् केलव होतव. ििवकडे 



पवहून म्हिवलव, “चल, तहुी पटवपट आर्र. आशि िवझ्यव 

कपड्यवर्रून हींट घे. थोडक्यवत सवडी शबडी नेस ूनकोस.” 

“शिनी ्कटा चवलेल?” शतने कवहीिव खर्चटपिे प्रश्न केलव.  

“िलव चवलेल, आर्डेलही.” पि िग परत आल्यवर्र 

सांजीर्लव कसे िवांत करवयच ेत्यवचव शर्चवर कर. खरांच ििव, ह्यव 

शिलीटरी एरीयवत त ूतिी एक चक्कर िवरलीस नव तर सांजीर्च्यव 

चहवत्यवांची सांख्यव एकव शदर्सवत िांभर पटीने र्वढेल.” 

ते सरदवरजीकडे पोचले तेव्हव दहव र्वजनू गेले होते. 

आसिांतवत ्र्च्छ उन्सह पसरलां होतां पि तरीही हरे्त अजनू 

बोचिवरव गवरर्व होतव. सरदवरजीने अगदी शदलखलुवस ् र्वगत केलां 

दोघवांचां. 'जरव थवांबव, आशि चनव भटोरवच खवऊन जव' असव त्यवचव 

आग्रह होतव. पि ििवने त्यवलव ्पष्ट सवांशगतलां, “पवइांजी, हि 

िविको आ रहे है नव कॅप्टन सांजीर्के सवथ. उस र्क्त जो शखलवनव 

ह ैशखलवओ. अब टैि ह ैकविकव. ये तमु्हवरे सवबके शलये एक बशढयव 

कॉफी बनवनेके कहो. न्सयजू पेपसा सविने रखो. िेरे गवडीके शडकीस े

पौधे उतवरनेके शलये कहो शकसीको. फीर िै कहती हूां, आपको 

कौनसी चीज शकस जगहव कैसी लगवनेकी.” 



त्यवच्यवसिोर उभां रवहून भरु्यव प्रश्नवथाक उांचवर्नू बघिवऱ्यव 

सरदवरजीकडे पवहवत रवकेि हसनू म्हिवलव, “ठीक ह ैपवइांजी. धांदकेे 

टवईि शसफा  धांदकेी सोचो. िेिसवर् क्यव कहती ह ैसनुो.” 

तब्बल चवळीस शिशनटवांनी ते दोघां जेव्हव परत रवकेिच्यव 

टेबलवजर्ळ पोचले, तेव्हव सरदवरजीच्यव चेहऱ्यवर्रील भवर् 

बदललेले होते. आतव चेहऱ्यवर्र आपलूकी आशि 

शजव्हवळ्यवबरोबरच आदरवची भवर्नवही सहज शदसत होती. 

आल्यवर्र तीन ल्सी बनर्वयची ऑडार दऊेन सरदवरजी 

रवकेिसिोरच बसलव. ििवकडे कौतकु भरल्यव नजरने बघत िवन 

हलर्त तो म्हिवलव, “अरे सवब, िेिसवब अपने शर्षयिे बहोतही 

िवहीर ह.ै िैने तो तय कर शलयव है, ढेर सवरी कन्ससल्टींग फी दनेे पडी, 

शफकर नही ह.ै”  

ल्सीचव एक घोट घेऊन ििवने सहज ्र्रवत शर्षयवलव 

सरुुर्वत केली, “पवइांजी, जवते र्क्त हिे उस चडेुलने दिान शदयव. एक 

बवर नही दो बवर.” 

सरदवरजी गांभीर झवलव, “बेटी ऐसी बवतोिे िजवक नही करते. 

दशुनयविे कुछ शचजें ऐसी ह,ै हि उन्सह ेसिझ नही पवते, लेकीन उनसे 

दरूही रहनव चवशहये.” 



“ िै िजवक नही कर रही हूूँ चवचवजी.”ती म्हिवली आशि िग 

शतने सर्ा हशककत सशर््तर सवांशगतली सरदवरजीनव आशि म्हिवली, 

“हि लोगोंने कवर रोककर उस चडेुलको नजदीकसे दखेनेकी 

कोशिि की ह,ै और इन सवबको लगतव ह,ै रे् चडेुल शबडेल कुछ 

नही ह,ै एक खवस प्रकवरकी प्रशतिव प्रॉजेक्ट की जव रही है, जो की 

शबलकूल सच्ची लगती ह.ै अब हि कोिीि कर रह ेकी, ये शकसकव 

कवि होगव, और इसकव उद्दिे क्यव होगव? कल इन्स्पेक्टर शदघेकव 

फोन आयव थव, अब ऊस चडेुलने अपनव ्थवनभी बदल शदयव ह.ै 

हो सकतव ह,ै आज रवत हि उसको फीर शिलने जवयेंगे.” 

सरदवरजी बरवच र्ेळ कवहीच बोललव नवही. िग गांभीरतेने 

म्हिवलव, “अगर तिु लोग कह रहे हो, र्ैसव है तो इसके शपछे कौन 

ह ैये पतव तो लगवनव जरूर ह ैिेिसवब. िगर फीरभी िै कहतव हूां, 

ऐसी बवतोिें िजवक नही करते. उस पत्थरकी खदवनिे चवर पवच 

िशहनोसे दो तीन लोग रहने लगे ह.ै कहते है परदसेी ह,ै लेकीन यहॉ 

कहीं इथर उधर कभी शकसीने उनको दखेव नही है. िवयद उनके 

खवनेशपनेकव सविवन भी बांबईसे लवयव जवतव ह.ै कोई नही जवनतव ह ै

की, र्े पवरिीबवबवके खदवनिे क्यव कर रह ेह?ै” 

“पवइांजी, र्े लोग र्हॉ रहते ह,ै पोलीसको िवलिू ह?ै” रवकेिन े

शर्चवरले.  



“िवलिू तो होनव चवहीये सवब. अशखर ये कवि तो उनकवही ह ै

नव?” सरदवरजी कवहीर्ेळ शर्चवर करीत रवशहलव.”िझुे लगतव ह,ै 

आप लोग इन झांझटोसे दरूही रहो. और आज रवत र्हॉ जवनेकव 

शर्चवरही ित करो.” 

“लेकीन पवइांजी, ये परदसेी लोग कभी आपके यहॉ आय ेनही 

क्यव?” 

“नही बेटी. िझुे तो लगतव है, र्े लोग यहॉ रहते नहीं होंगे, कभी 

कभी आकर रहते होंगे, र्ीक एांड को. र्ैसे यहॉ इदा गीदािे ऐसे बहोत 

प्लॉटस ्ह,ै बांबईर्वलोंने ले रख्खे ह,ै दो चवर िशहनोंिे कभी एक दोन 

शदन आकर रुकते ह ैर्हॉ. बवकी खवलीही पडे रहते ह”ै 

आिखी कवही रे्ळ गप्पव िवरून रवकेि र् ििव तेथनू शनघवले. 

र्वटेत ििवने रवकेिलव शर्चवरले, “रवकेि, आज सकवळी त ू

भटकवयलव गेलव होतवस त्यव टे्टींग ग्रवऊां डर्र. िलव र्वटतां, 

सांजीर्लव तझुां जविां फवरसां आर्डलेलां शदसत नवही.” 

रवकेि हसलव, म्हिवलव, “आपल्यव दिेवतील 

शडफेन्ससर्वल्यवांचां ह ेअसांच असतां. आपि अत्यांत गपु्त असां कवि 

करतोय असां र्वटतां त्यवांनव. शसशव्हशलअन्ससबद्दल त्यवांच्यव िनवत 

प्रांचड सांिय असतो. आशि शसशव्हशलयन्सस म्हिजे शनच लोक 

अिीही कवहीिी कल्पनव असते त्यवांची. िी कवही बोलिवर नव्हतो, 



कवलच्यव घटनेबद्दल. पि आतव तचुां शर्षय कवढलव आहसे तेव्हव 

सवांगतो. कवल िी सहज बोलतव बोलतव, इथां इ-बॉम्बर्र सांिोधन 

चवलतां नव? असव प्रश्न केलव सांजीर्लव. तर िलव ही गपु्त िवशहती 

कळली म्हिजे िी कुिी ्पवय आह े की कवय असव सांिय 

आल्यवसवरखीच प्रशतशियव शदली होती त्यवनां. ििभर तर िलव 

र्वटलां होतां, हव बहुधव त्यवांच्यव शसक्यरुरटी पोलीसवांनव बोलर्िवर. 

अथवात ह े झवलां रॅ ांक ऍन्सड फवईलच्यव अशधकवऱ् यवांबवबत. र्रच्यव 

अशधकवऱ् यवांनव िवहीत असतां. ह े शसिेट शबिेट फक्त फवइलीपरुतां 

असतां. एकतर अिरेरकव, इांग्लांड सवरख्यव सधन दिेवांतील शडफेन्सस 

शसिेटसची व्यवख्यव आपल्यव दिेवांपेिव फवरच रे्गळी आह.े शतथे 

जे शर्षय खलु्लेपिवने न्सयजुपेपसािध्ये चशचाले जवतवत, ते येथे टवॅपॅ 

शसिेट सिजले जवतवत.” 

“िलव कवही सिजत नवहीये त ूकिवबद्दल बोलतो आहसे? िी 

उठून झोपवयलव गेल्यवर्र तिुची कवय चचवा झवली िलव िवहीत 

नवहीये रवकेि.” ती म्हिवली.  

 

“अगदी थोडक्यवत सवांगतो. शब्रटीिवांनी भवरतवलव आपल्यव 

सवम्रज्यवचव भवग बनर्लां तेव्हवपवसनूच त्यवांनी आपलां सैन्सयदल 

िजबतू करवयलव सरुूर्वत केली. नर्नर्ीन िस्त्रवस्त्रवांचव िोध लवर्नू 



त्यवर्र प्रयोग करवयलव त्यवांनव आशियवतील त्यवांच्यव र्सवहतींचव 

चवांगलवच उपयोग करतव येत होतव. पणु्यवच्यव पररसरवत दवरूगोळव 

तयवर करण्यवचे कवरखवने त्यवांनी एकोशिसवव्यव ितकवतच सरुु केले 

आशि अस्त्रवांत अशधकवशधक सधुवरिव करण्यवसवठी प्रयोगही. 

पणु्यवच्यव आसपवसचव प्रचांड िोठे िेत् त्यवांनी तवब्यवत घतेले होते. 

र्ेगर्ेगळ्यव प्रकवरची ्फोटके तयवर करिे, त्यवांची घवतक िक्ती 

शकती आह े ह े ठरर्ण्यवसवठी प्रत्यि प्रयोग करिे ह े सर्ा दोन 

ितकवांपवसनू येथे आशि नगरच्यव भवगवत होत आह.े आपल्यवलव 

आजबुवजचू्यव िेत्वची बवरीकसवरीक िवशहती आह े ह े सवांगतवनव 

सांजीर्ने खवस करून हवय टेन्सिन लवईन्सस, पॉर्र ् टेिन्ससचव उल्लखे 

केलव. सहवशजकच िी अांदवज केलव, इथे इ-बॉम्बबद्दल अभ्यवस 

होत असिवर. आतव खरां सवांग ूकव ििव, हव अांदवज करवयलव कवही 

फवर बदु्धीिते्तची गरज नवहीय.े” 

ििव तवबडतोब कवही बोलली नवही. त्यवांची गवडी आतव 

कवलवा लेण्यवच्यव डोंगरवजर्ळून चवलली होती. त्यव भवगवत 

नव्यवनेच अश्तत्र्वत आलेल्यव अशलिवन हॉटेल्सकडे शतचे लि 

र्ेधले गेले होते. नव्यव नव्यव सुांदर इिवरती, भोर्तवलची गवडान्सस 

कवही र्ेळ ती न्सयवहवळत रवशहली. िग कवर पढेु आल्यवर्र 

त्यवच्यवकडे र्ळून म्हिवली, “पि िळुवत हे इ-बॉम्ब कवय प्रकरि 

आह ेरवकेि?” 



“िी फवर शडटेल्सिध्ये जवत नवही. आशि िलव र्वटतां, प्रत्येक 

दिेवतील सांरिि खवत्यवतच नवही तर टेररर्ट सांघटनवांिध्येही 

ह्यवर्र जोरवत सांिोधन चवल ू असेल. त्यविळेु िवझी िवशहती 

ियवाशदतच आह.े पि गवांधीर्वदी, अशहांसवर्वदी आशि बॅक टू द नेचर 

म्हििवरे लोक ्फोटकिक्ती असलेल्यव, आशि िोठ्यव प्रिविवत 

शर्ध्र्ांस र् प्रविहवनी करिवऱ्यव बॉम्ब्सपेिव इ-बॉम्बस ्चवांगले असां 

म्हितील. कवरि ह्यव बॉम्बिळेु केर्ळ त्यवांच्यव रेंजिधील सर्ा 

इलेक्रीकल आशि इलेक्रृशनक्स इक्र्ीपिेंट शनकविी होतवत. 

घरवतील बल्बज ् जळतवत, रेडीओ, शफ्रज बांद पडतवत. पॉर्र 

्टेिन्ससिधील डीपीज ् िॉटा होतील. हवय टेन्सिन लवईन्ससही 

कुचकविी होतील. िुांबईसवरख्यव लोकल्स बांद पडतील. 

कवरखवन्सयवांचे सवयनन्ससही बांद होतील. ज्यव ज्यव शठकविी जे ज े

शर्जेिी सांबांशधत आह े ते सर्ा ठप्प होईल. आशि बॉम्बज ् जर 

िक्तीिवन असतील तर ही शर्द्यतु शनशिाती सवधने परत सरुु करिे 

केर्ळ अिक्य होईल. घरां न पडतव, रोड, पलू उध्र््त न होतव, 

शजर्ीत हवनी न होतव, शनसगवालव शकां शचतही धक्कव न लवगतव, 

आपलां ह ेशसशव्हलवयिेन तीनिे र्षे िवगे जवईल.” 

तो थवांबलव. ते आतव लोिवर्ळ्यवजर्ळ पोचले होते. एक््प्रेस 

हवयरे् खवलनू जविवऱ्यव ह्यव र्त्यवर्र पढेु किविळेु तरी ट्ॅरफीक 

जवि झवलव होतव. एक््प्रेस र्ेने न जविवऱ्यव रक्स, रेलसा, लवल एस. 



टी बसेस आशि िखु्य म्हिज ेअनेक प्रकवरची टु शव्हलसा ह्यवांची पढेु 

गदी जिली होती. रवकेिने गपुचपू गवडी दसुऱ्यव गवडीपवठीिवग े

उभी करून इांशजन बांद करून टवकले. इांचवइांचवने पुढे सरकिवऱ्यव 

रक्सच्यव धरुविळेु र्वतवर्रि सर्ा धरूकट झवले होते. आसिांतवत 

अधार्ट जळलेल्यव शडझेलचव, रॉकेलशिश्रीत धरू सवांचलव होतव.  

भोर्ती पवहवत रवकेि हसलव आशि म्हिवलव, “हव इ-बॉम्ब 

जेथे उडेल नव, तेथे असव रॅफीक जवि असेल. आशि तो जवि तसवच 

रवहील. सर्ा गवड्यव तेथल्यव तेथेच बांद पडतील. एक िवत् असेल 

की कुठल्यवही गवडीतनू असव शर्षवरी धरू बवहरे पडत नसेल. कवरि 

सर्ा इांशजन्सस कविवतनू गेलेली असतील. आशि कुिीही कवहीही 

करू िकिवर नवही. कुठून िदतही शिळिवर नवही, िदतीकरतव 

सांदिेही दतेव येिवर नवहीत कुिवलव. कवरि टेशलफोन्सस, िोबवईल, 

र्वयरलेस सर्ा सांपका  सवधने डेड झवलेली असतील.”  

ििवने पसािधनू रुिवल बवहेर कवढून नवकवर्र धरलव होतव. 

शतचे डोळे चरुचरुत होते.  

“रवकेि, त ूअशतियोक्ती करतो आहसे हे सिजतांय िलव. पि 

तरीही तलुव िळुवत कवय म्हिवयचांय ते लिवत आलांय िवझ्यव.” 

ििव कवहीिव छद्मी ्र्रवत म्हिवली.  



“तलुव कवहीही सिजलेलां नवहीये ििव.” असां म्हिनू तो कवही 

र्ेळ भोर्ती पवहवत रवशहलव, िग म्हिवलव, “आतव इ-बॉम्ब हव कवय 

प्रकवर आह े ह्यवशर्षयी िलव अभ्यवसर्गा घ्यवर्व लवगेल असां 

शदसतांय. ठीक आह.े परत अगदी थोडक्यवत सवांगतो. जेव्हव र्ीज 

र्वयसािधनू र्हवते, तेव्हव शर्द्यतुप्रर्वहवभोर्ती इलेक्रो िॅग्नेटीक 

शफल्ड आकवरवत येते. ह्यव लवईन्सस जर व्हरेी हवय व्होल्टेजच्यव 

असतील तर ह ेइलेक्रो िॅग्नेटीक शफल्डचे िेत् प्रभवर्ीही असते, 

आशि ह ेिेत् िोठेही असते. ह्यव िेत्वत तिुचव िोबवईल बांद पडतो, 

तिुचव रवन्सझी्टर रेशडओ नसुतवच खरखरात रवहतो. इ-बवम्बिध्य े

रे्गळ्यव प्रकवरे ्फोट होऊन प्रचांड िक्तीिवन अिव इलेक्रो 

िॅग्नेटीक लवटव शनिवाि होतवत. त्सनुविी लवटवसवांरख्यव ह्यव लवटव 

असतवत असां म्हियूव आपि. ह्यव लवटव ज्यव ज्यव शर्द्यतु 

उपकरिवांर्र, इलेक्रॉशनक सवधनवांर्र आदळतील, त्यव 

सवधनवांिधील अांतगात सकीटस िॉटा होतील, ही उपकरिे कवयिची 

शनकविी होतील. इ-बॉम्ब ह ेअसां उपकरि आह ेििव की, ज्यविध्य े

रेशडिनल ्फोटकिक्ती र्वपरून प्रचांड गतीिवन र् िक्तीिवन 

इलेक्रो िॅग्नेटीक लवटव तयवर होतवत. आशि ह ेइ-बॉम्ब बनर्वयलव 

फवर टेकशनकल ्कीलची गरज नसते, त्यवचे कच्चे िटेररयल सहज 

शिळू िकते, तिुच्यवकडे थोडीिी सांसवधने असतील तर तमु्ही ह े



इ-बॉम्ब बनर् ूिकतव. दटॅ इज दअेर ब्यटुी. ह ेबॉम्बज ्बनशर्ण्यवत 

कोितवही दिे िोनोपॉली सवांग ूिकत नवही. पि..” 

रवकेि बोलतव बोलतव िध्येच थवांबलव. त्यवनां बोलण्यवचव 

प्रयत्न केलव असतव तरी त्यवचे िब्द ििवच्यव कवनवपयतं पोचिां 

िक्य नव्हते. पढेु रशफक जवि िोकळव करण्यवत पोलीसवांनव यि 

आले होते, आशि त्यवच्यव भोर्ती आतव सर्ा र्हवनवांची इांशजन्सस तर 

घरघरू लवगली होतीच, पि सर्ा हॉनासही शचत्कवर करू लवगल े

होते. आपली र्हवने सोडून पढेु गेलेली िविसांही आरडवओरड 

करीत आपवपल्यव र्हवनवांकडे पळत होती.  

 

  

लोिवर्ळ्यवलव इ्टेट एजांटचव बांगलव िोधवयलव त्यवांनव फवर 

कष्ट घ्यवर्े लवगले नवहीत. टेकडीच्यव कुिीतलव त्यवचव लहवनसवच 

बांगलव जरी जनूव असलव तरी सुांदर र् टूिदवर शदसत होतव. आतव 

जर्ळून जविवऱ्यव एक््पे्रसरे्िळेु तो जरव खड्यवत गेल्यवसवरखव 

शदसत होतव आशि त्यवच्यव दिानी भवगवची िवन किी झवली होती. 

बवहरे लवांब रुां द व्हरवांड्यवतच पवटीिन करून ऑशफसरूि बनर्ली 

होती. ते दोघां आत शिरल्यवर्र अहुजव घरवतनू त्यवांचां ्र्वगत 

करवयलव बवहरे आलव होतव.  



“एक््पे्रस हवयरे्िळेु अनेक फवयद े झवले असतीलही पि 

त्यविळेु लोिवर्ळ्यवची परू्ीची जी िवन होती ती सवफ गेलीय 

आतव. परू्ीचां लोिवर्ळव म्हिजे शनसगवाच्यव कुिीत र्सलेलां रम्य 

्थवन होतां, आतव लोिवर्ळ्यवतनू शनसगा िवयनस झवलवय.” 

रवकेिने सरुुर्वत केली.  

“य ुआर व्हरेी रवईट शि्टर. कवय आह,े येथील बहुतेक सर्ा 

बांगले बवांधतवनव आशका टेक्टसनी बांगल्यवांचव भोर्तवल लिवत 

घेतलव होतव. त्यविळेु जनु्सयव प्रत्येक बगल्यवलव आपली एक ्टेटस ्

होती. एक््पे्रस हवयरे् ने एक झटकेिे सब ब्यटुी खत्ि कर दी” 

अहूजव दीघा शनश्ववस सोडत म्हिवलव.”एनी र्े कशहये, व्हवट आय 

कॅन डू फॉर य?ू  

ििवने सरळ शर्षयवलवच हवत घवतलव होतव. “दहूेरोडके पवस 

परुवनव बॉम्बे पनुव रोड जहॉ एक््प्रेस र्ेसे शिलतव ह,ै र्हॉ िेरे पवटीको 

एक जगह चवशहये. किसेकि तीन एकर. फविा हवऊस बनवनेके 

शलये. बांबईिे आपकव नवि रशसकभवई बवगलेचवने नवि बतवयव थव.” 

. पन्सनविी उलटलेलव अहुजवच्यव र्डलवांचव िुांबईत धांदव होतव, 

त्यवचरे्ळी त्यवांनी येथे हव बांगलव तयवर केलव होतव. तरुि अहूजव 

िुांबईतनू येथे येण्यवची सांधीच िोधत असवयचव त्यव र्यवत. 

िशहन्सयवांतनू दोन तीन रे्ळवतरी आपल्यव शित्िैशत्िींनव घेऊन 



यवयचव इथां. शिलीटरीत कवही र्षे कवढल्यवनांतर तो सरळ इथे सेटल 

झवलव होतव.  

त्यवनां तवबडतोब, जर्ळच्यव िेल्फर्रील अनेक भेंडोळ्यवपैकी 

एक भेंडोळे उलगडले. िॅप बऱ्यवच र्षवंत अपडेड केलेलव शदसत 

नव्हतव आशि अनेक र्षे हवतवळलव गेल्यवच्यव खविवखिुव त्यवर्र 

्पष्ट शदसत होत्यव.  

“िै आजकल सेिी ररटवयडािेंटिे गयव हूां। बेटव शबल्डर बन गयव 

ह,ै उसने िझुे ररटवयडा कर शदयव ह”ै ििवयवचनेचे हस ूहसत अहुजव 

म्हिवलव. िग ििवची आशि त्यवची चचवा सरुु झवली. परू्ीपवसनू 

ह्यव भवगवत पैसव गुांतर्नू जशिनी घेऊन ठेर्लेल्यव, बांगले बवांधलेल्यव, 

हॉटेल्स सरुू केलेल्यव लोकवांनव अहूजव पसानली ओळखत होतव 

आशि त्यविळेु आजबूवजचू्यव भभूवगवचव इशतहवसच त्यवलव पवठ 

होतव असां शदसत होतां.  

रवकेिच्यव नजरेनां तवबडतोब तो टेकडीजर्ळचव जनूव खडी 

सेंटरचव ्पॉट िोधनू कवढलव आशि त्यवच्यव लिवत आलां, सांजीर् 

म्हित होतव ते खरां होतां. तो ्पॉट खरोखरच टे्टींग ग्रवऊां डच्यव 

जर्ळच होतव. नकविवर्र एक््प्रेस हवयर्े लवल पेशन्स्लने िवका  

केलेलव होतव, पि नकविव जनूवच असल्यविळेु हवयरे्ने त्यव 

भवगवतील कोित्यव जिीनधवरकवांच्यव जशिनींर्र घवलव आलव होतव 



ह े्पष्ट शदसत होतां. रवजचूां पवथरी गवर् िोधनू कवढवयलव रवकेिलव 

जरव िोधवर्ांच लवगलां. र्नवभवऊने गेली तीस र्षे ज्यवतनू पीक 

कवढलां तो जशिनीचव तकुडव ह्यव िॅपर्र असिां िक्यच नव्हतां. तो 

सगळव भवग र्नशर्भवगवचवच दवखर्लेलव होतव. खडी सेंटरच्यव 

टेकडीजर्ळील सपवट भभूवग रोड होण्यवपरु्ी बरवच लवांबरुां द होतव. 

र्त्यविळेु त्यव भभूवगवचव बरवच भवग रोडखवली गेलव होतव आशि 

एक कोपरव पलीकडे गेलव होतव. रवकेिन े त्यव सर्ा भवगवचे नीट 

शनररिि केले, शर्िेषत: शडफेन्ससच्यव टे्टींग ग्रवऊां डपवसनू तो भवग 

शकती दरू असवर्व ह्यवचव अांदवज घेण्यवचव प्रयत्न तो िॅपच्यव 

्केलर्रून करत असतवनव, अहूजव त्यवच्यवजर्ळ आलव, रवकेि 

कोित्यव िेत्वचव अभ्यवस करत आह ेहे त्यवच्यव तवबडतोब लिवत 

आलां. त्यवचव चेहऱ्यवर्र सांियवचे भवर् उिटले. िग त्यवनां 

शर्चवरलां, “शि्टर रवकेि, तमु्ही पोलीस शडपवटािेंटिी सांबांशधत तर 

नवही नव?” त्यवच्यव आर्वजवत िघवचव िदृपूिव नव्हतव.  

“छे.. छे. आय हटे पोलीस शडपवटािेंट. त्यव शडपवटािेंटपवसनू िी 

एक दोन कोस दरू ठेर्तो ्र्त:लव.” िग जरव थवांबनू अहुजवच्यव 

िनवतील िांकेचे त्यवनां शनरसन केले, “हे पवथरी गवर् आहे नव? तेथे 

िवझव शित् कवि करतो रवज.ू” 



“अरे असां सवांगव, िवहीत आह ेिलव रवजभूवई. िलुवकवत हो 

गयी हिवरी. उस र्क्त टी. आय. एस. एस. कडून ह्यव िेत्वचव सव्ह े

करवयलव कवही शर्द्यवथी आले होते, त्यवत धीस यांग चॅप र्ॉज दअेर. 

त्यवनांतर चवांगली नोकरी करवयची सोडून हव तरुि सरळ 

आशदर्वसींत यऊेन रवशहलव. तमु्ही त्यवचे शित् आहवत कव? यव, 

आत घरवत यव. जरव कॉफी घ्यव. िग तमु्हवलव कवही िवशहती हर्ी 

असेल तर तीही दतेो.” 

अहुजव घरवच्यव आतल्यव बवजलूव र्ळलव. सोफ्यवकडे इिवरव 

करत त्यवांनव बसवयलव सवांगनू अहूजव एकव प्रि्त खचुीत 

शर्सवर्लव. िग रवकेिकडे र्ळत म्हिवलव, “कवय आह,े तेथे 

आिच्यव सवलोिनभवईची जिीन होती. ते जेव्हव इस्त्रवयललव गेल े

तेव्हव ती शर्कवयचव त्यवांचव शर्चवर होतव. ते कवि त्यवांनी 

िवझ्यवकडेच सोपर्लां होतां. पि दोन तीन र्षे तेथे कवढल्यवर्र 

त्यवांनी भवरतवतच परतवयचव शनिाय घेतलव आशि िग त्यवांचव ती 

जिीन शर्कण्यवचव इरवदवही बदललव. एक पत् पवठर्नू त्यवांनी िलव 

ह्यव जशिनीबवबत िी कवहीही करू नये असां कळर्लां आशि िवझव 

त्यवांचव सांबांधच तटुलव. िग पढेु तेथे ही दगडवची खवि सरुु केली 

त्यवांनी कुिविी तरी पवटानरशिपिध्ये. ती बांदही पडली. आतव तेथ े

कवही तरी भतूवखेतवचे प्रकवर होतवत म्हिे, तेव्हव तो एक पोलीस 

इन्स्पेक्टर आहे शदघे. त्यवनां उगवचच सतवर्लां िलव दोन तीन रे्ळव 



येऊन. िी त्यवलव सवांशगतलां सिजवर्नू, अरे बवबव त्यव खविीच्यव 

िवलकवलव िी शकत्येक र्षवात पवशहलेलांही नवही. िवझ्यवकडे 

किवलव यतेोस त.ू तरी चौकिव करवयचव नसत्यव.” 

“पि ती जिीन पवरिवची आह े असां म्हित होते तेथले 

गवर्र्वल”े रवकेि म्हिवलव.  

“अहो, त्यवांच्यव दृष्टीने पवरिी कवय आशि ज्य ू कवय शकां र्व 

गजुरवती बशनयव कवय?”  

रवकेिने हळूच बवजलूव बसलेल्यव ििवचव हवत दवबनू शतलव 

गप रवहण्यवचव इिवरव केलव.”सवलोिनभवई ज्य ू होते म्हिनू 

इस्त्रवयललव गेले होते कव?” 

“आतव कवय सवांगवयचां. िी त्यवांनव म्हटलां होतां, कवकव, आतव 

तिुचां एर्ढां र्य झवलांय, तमु्हवलव नव िलु नव बवळ. कुिीतरी दरुची 

भवची. कुठे आतव ह्यव र्यवत चवलले आपलां घरदवर, आपलव दिे 

सोडून परदिेवत. पि म्हवतवऱ्यवचव एकच धोिव, आतव ज्यजूांनव 

फवदरलॅन्सड शिळवली म्हिनू. आलव म्हवतवरव परत इांशडयवत. अहो 

शतथे इांशडयवतल्यव आशि आशियवतल्यव ज्यजूनव शर्चवरतो कोि? 

तेथे रवज्य अिेररकन आशि यरुोशपयन ज्यूांचेच.” 

“अजनू शजर्ांत आहते कव त?े” रवकेिने शर्चवरलां.  



“आह ेकव िेलव म्हवतवरव कवय िवहीत? अहो र्ीस र्षे त्यवच े

सगळे ह्यव भवगवतले प्रॉपटीच ेव्यर्हवर िी बशघतले आशि म्हवतवरव 

परत आलव, कुिवबरोबर तरी पवटानरशिप करून खडी सेंटर सरुु केलां 

अन ्तरी पत्तवही लवग ूशदलव नवही िलव.”  

िग रवकेिने तो शर्षय र्वढशर्लव नवही. ते जेव्हव बवहरे पडले, 

तेव्हव ििवने दोन आठर्ड्यवत सांपका  सवधनू कवही जवगव 

बघण्यवकरतव येण्यवचे आश्ववसन शदले होते. लोिवर्ळ्यवतनू बवहरे 

पडवयलव त्यवांनव सांध्यवकवळचे चवर र्वजत आले होते. कवर बवहरे 

पडल्यवर्र ििवने रवकेिलव शर्चवरले, “शि्टर धनांजय, आतव 

पढुचव कवयािि कवय?” 

“धनांजय?” कवही िि रवकेि गोंधळलव, िग हसांत म्हिवलव, 

“पि धनांजयवांचव िदतनीस छोटू होतव, छोटी नव्हती. पि ठीक 

जिवन्सयवप्रिविे कवही बदल व्हवयलवच हरे्त. आतव कवयािि असव 

की आपि परत एकदव पवथरीलव जविवर आहोत. आशि 

र्नवभवऊां ची ती डोगांरवर्रील जिीन पवह्यलव जविवर आहोत.” 

“ए, हे कवय कवढलांस िध्येच. आपल्यवलव उद्यव शनघवयचांय हां. 

सांजीर्कडे लर्कर पोचलो तर जेर्वयलव जवयच्यव आधी जरव 

फे्रितरी होतव येईल िलव.” 



“तलुव कपडे बदलनू िवईन व्हवयचां असेल. आपि जरी 

पवथरीलव गेलो नव तरी तलुव ती सांधी शिळेल. डोन्सट र्री. पि 

कदवशचत आपल्यवलव एखवदव शदर्स सांजीर्कडचव िकु्कवि 

र्वढर्वर्व लवगेल असां र्वटतांय िलव.” 

“िवझी शफरकी घेतोयस कव? तलुव कवय र्वटलां िी खषु होईन 

सांजीर्कडचव िकु्कवि र्वढलव म्हिनू?” 

“त ुखषु होिील कव नवही िलव िवहीत नवही. पि िी तझुी 

शफरकी घते नवहवये ििव. ती होलोग्रवफीक इिेज तेथे कोि प्रॉजेक्ट 

करतो आशि त्यविवगे कवय हते ूआहे, ह्यवचव िोध घेतल्यवशिर्वय 

आपल्यवलव चैन पडिवर नवही ह ेिलव िवहीत आह.े” 

“आपल्यवलव चैन पडिवर नवही? त ूकेर्ळ तझु्यवबद्दल बोल 

रवकेि. िलव किविळेु चैन पडेल हे त ू ठरर्वयची कवही गरज 

नवही.” ती फिकवऱ्यवने म्हिवली.  

रवकेि कवही िि शतच्यव चहेऱ्यवकडे रोखनू पवहवत रवशहलव, 

िग म्हिवलव, “आय ऍि सॉरी. आय िडू नॉट टेक य ुफॉर ग्रॅन्सटेड. 

पि असां करतव येईल. तलुव जर त्यव िेतवत, त्यव खविीर्र जवयची 

इच्छव नसेल तर त ूिलव रवजकूडे सोडून दे आशि तू जीप घेऊन 

सांजीर्कडे जव. रवज ू िलव सोडून दईेल पवइांजीच्यव ढवब्यवर्र. 

ओके?” 



ििव त्यवच्यवकडे र्ळली, जवशिर्परू्ाक त्यवच्यव दांडवलव 

बोटवने ्पिा करीत म्हिवली, “रवगवर्लवस?” 

“छे गां. रवगर्वयचां कवय त्यवत? इटस ्क्र्वईट ऑल रवईट. िलव 

र्वटलां होतां, त्यव सवलोिनच्यव पवहुण्यवांनव जरव जर्ळून पवहतव आलां 

तर कदवशचत आपली त्यव जखीिीचीही परत भेट होईल. पवशहजे 

तर त ूअसां कर, त्यव पलुविीच िलव सोडून त ूपढेु जव. िग रवत्ी 

आपि ठरर्यूव उद्यव केव्हव शनघवयचे ते.” 

“तलुव कवय र्वटलां रवकेि, य ुकॅन गेट रीड ऑफ िी व्हनेएव्हर 

य ूशर्ि?”ती त्यवच्यवकडे र्ळत उच्च ् र्रवत म्हिवली. शतचव चेहरव 

चवांगलवच लवलेलवल झवलव होत, “िी तझु्यवबरोबर येिवर आह.े 

त्यव भतूवचव कतवाकरशर्तव धनी कोि आह े हे िलवही जविनू 

घ्यवयचांयां.” 

रवकेि एकदि हसतच सटुलव. कसांबसां हस ूआर्रत म्हिवलव, 

“आ.. दटॅस् लवईक अ ररअल शलबरेटेड र्िुन.”िग ििवही त्यवच्यव 

हसण्यवत सविील झवली.  

ते जेंव्हव पवथरीकडे जविवऱ्यव एक्प्रेस हवयर्ेर्रील ओव्हर 

ब्रीजजर्ळ पोचले तवे्हव सहवच र्वजत होते, पि आसिांतवत 

अांधवरून आले होते. अनपेशित अरे्ळी आलेल्यव ढगवांनी आकवि 

व्यवपलेले होते. ते दोघे गवडीतनू खवली उतरले. आकविवकडे 



पवहवत रवकेि म्हिवलव, “ह ेढग पवऊस पवडिवरे तर नवहीत, पि 

त्यविळेु सयूा लर्कर शिशतजवआड लपु्त झवलवय. आपल्यवलव 

पवथरीपयंत जवयलव शनदवन तीस चवळीस शिशनटां तरी लवगतील. 

आतव ह्यव अांधवरवत आपल्यवलव र्नवभवऊचे िेत पवह्यच ेआह,े हे 

म्हििे कुिवलवही पटिवर नवही. म्हिजे िग रवजलूव बरांच कवही 

सवांगवर्ां लवगेल. कवय करूयव?” 

“बघयूव. शब्रजतरी िॉस करूयव, िग एखवदव र्तव शदसलव 

जवतवनव त्यव शदिलेव तर जवऊयव सरळ शतकडेच. िलव र्वटतां, 

खडीचां ते यांत् ठेर्लेलव रॅम्प आह े नव, त्यवच्यवजर्ळच्यव त्यव 

खोल्यवांतच ते लोक रवहवत असवरे्त.”  

“ठीक आह.े आतव इथपयंत आलो आहोत तर जरव पढेु तरी 

जवऊन येऊ यव. अहूजवकडे आपलव जव्तच रे्ळ गेलव.” रवकेि 

तिवरीच्यव सरूवत म्हिवलव.  

“अरे, ररटवयडा िविसू तो. बऱ्यवच शदर्सवांनी कुिविीतरी गप्पव 

िवरवयची सांधी शिळवली त्यवलव. सोडवयचीच तयवरी नव्हती त्यवची. 

िलवही अिव िविसवांची दयव येते रे”  

“तसव तझूव ्र्भवर् दयवळूच म्हिव. कुिवलव दखुवर्िां तलुव 

जित नवही. कुिवलव नकवर देिां जीर्वर्र येते. पि त्यविळेु कुिवलव 

्पष्ट होकवर दिेांही कठीि होतां नव?”  



तो कवय म्हितोय ह ेििवच्यव लिवत आलां होतां, पि शतनां 

त्यवकडे दलुाि करीत म्हटलां, “ती बघ, डवव्यव बवजलूव एक 

पवऊलर्वट शदसतेय बघ. हीच पवऊलर्वट पढेु टेकडीलव र्ळसव 

घवलनू पवथरीकडे ही जवत असिवर. िलव र्वटतां आपि ह्यवच र्वटेनां 

आलो त्यवशदर्िी. इकडूनच परतलो होतो आपि.”  

ते पवऊलर्वटेनां चवल ू लवगले. कवही अांतरवर्र खरोखरच 

पवऊलर्वटेचव एक फवटव उजव्यव बवजलूव र्ळून टेकडीच्यव 

पशलकडच्यव बवजलूव जवतवनव शदसलव. ते डवव्यव बवजचू्यव र्वटेनां 

चवल ूलवगले. ही पवऊलर्वट टेकडीच्यव कुिीत शिरली होती आशि 

परत शतच्यवपवसनू दरू होत खवली चवलली होती. त े खवली 

उतरवयलव लवगले आशि दवटिवरव अांधवर झपवट्यवने दवट होत गेलव. 

भोर्तवली झडुपवांची दवटीही र्वढली होती. पवयवखवलची जिीन 

शदसत नव्हती.  

अांधवरवत कवही पवर्लां गेल्यवर्र ती म्हिवली, “िलव तर 

र्वटतांय की आपि खरोखरच र्वट चकुिवर आहोत ह्यव अांधवरवत.” 

आशि पढेु सरकून शतनां त्यवचव हवत हवतवांत घतेलव.  

“र्वट चकुण्यवचां सोड, पि ठेच लवगनू कुठल्यवतरी खड्यवत 

कोसळलो नवही म्हिजे शिळर्ली. त ू जरी अांधवरवलव घवबरत 

असिील तरी एर्ढी शचकटून नको चवलसू. जरव दरुूनच चल. 



म्हिजे दोघांही एकवच रे्ळी खड्यवत कोसळिवर नवही.” त्यवचां 

बोलिां ऐकून शतलव हसचू आलां.  

“हसनव ित”तो खेकसल्यवसवरखव गरुगरुलव आशि ती गप 

झवली. ते दोघां चवचपडत पवऊलर्वटेनें पढेु सरकत रवशहले.  

“आतव जरी येथल्यव लोकवांनी आपल्यवलव पवशहलां तरी आपि 

र्वट चकूुन इकडे आलोत ह्यवर्र त्यवांचव शनशितच शर्श्ववस 

बसेल.”तो म्हिवलव.  

ती त्यवलव कवहीतरी उत्तर दिेवर होती पि त्यवचरे्ळी कुिीतरी 

बोलत असल्यवचव अ्पष्ट आर्वज ऐकून दोघांही एकवएकी 

थबकल.े शतच्यव हवतवच्यव र्वढलेल्यव पकडीने शतनेही तो आर्वज 

ऐकलव आह ेह ेत्यवच्यव लिवत आलां. शकत्येक िि ते ्तब्ध उभ े

रवशहल,े भोर्तलच्यव हवलचवलींचव, आर्वजवांचव कवनोसव घेत. 

बरवच र्ेळ ते दोघे जवगीच शखळल्यवसवरखे उभे रवशहले. पि कवही 

र्ेळवतच रवकेिची खवत्ी झवली, हव आर्वज रॅम्पच्यव बवजनेू येतोय 

आशि बोलिवरे कुठेतरी थवांबलेले होते, एकवच जवगी थबकून 

बोलत आहते. शनदवन बोलत बोलत ते लोक त्यवांच्यव शदिेने येत 

नव्हते ह ेतरी शनशित होते. रवकेिने ििवलव हवतवनेच इिवरव करून 

आर्वजवच्यव शदिेने हळूहळू पढेु सरकवयलव सरुुर्वत केली. हळूहळू 

त्यवांच्यव नजरेसिोर उभी रवशहलेली, पशलकडील एक्प्रेस हवयर्ेच्यव 



शदव्यवांच्यव उजेडवच्यव पवश्वाभिूीर्रील त्यव रॅम्पची छवयवकृती 

शर््तवरत होती. ते अत्यांत सवर्धपिे आशि सवर्कवि पढेु सरकत 

होते. कवरि हवयरे्र्रून रॅम्पची ही बवज ू त्यवांनव कधीच बघतव 

आली नव्हती. त्यविळेु ह्यव बवजलूव, जिीनीर्र खड्डेखड्ुडे 

असण्यवची, चर खोदलव असण्यवची, कवहीतरी बवांधकवि 

असण्यवची िक्यतव होती. एकच बवब जरव लवभदवयक झवली होती, 

की एक््पे्रस हवयरे्च्यव जर्ळ आल्यविळेु आकविवतील परवर्तीत 

प्रकविविळेु त्यव अांधवरवतही त्यवांनव र्वटेतील र््त ु शदसत होत्यव. 

रोडर्रून धवर्िवऱ्यव र्हवनवांची सांख्यव सांध्यवकवळची रे्ळ 

असल्यवने बरीच र्वढलेली असवर्ी, कवरि र्हवनवांचव आर्वज 

चवांगलवच र्वढलेलव होतव. त्यविळेु त्यवांच्यव हवलचवलीचव 

आर्वजही ह्यव आर्वजवत क्लेिोफ्लॅग होईल असां रवकेिलव र्वटत 

होतां. रॅम्पच्यव जर्ळ पोचल्यवर्र रवकेिच्यव लिवत आलां की, 

एकवबवजलूव र्रर्र जविवरी एक सलग िजबतू दगडी शभांतच 

त्यवच्यवसिोर उभी होती. बहुधव येथे असलेल्यव नैसशगाक 

टेकडीच्यव आधवरवनेच हव रॅम्प उभव केलव गेलव असवर्व. रॅम्पच्यव 

शभांतीजर्ळ पोचल्यवर्र शभांतीलव पवठ टेकून ते दोघे कवही कवळ 

शनिल उभे रवशहले. ते ज्यव र्त्यवने आले होते ते िेत् आशि 

सिोरील जवगोजवगी उध्र््त केलेली टेकडी रवकेिने नीट 

न्सयवहवळली. पि सिोर सर्ा शन्तब्ध, शनिल होते. नीट कवनोसव 



घेतल्यवर्र त्यवच्यव लिवत आलां बोलण्यवचव आर्वज आतल्यव 

आशि रॅम्पच्यव उजव्यव उांच बवजचू्यव शदिेने येत होतव. सवर्धपि े

त्यवने शभांतीलव कवन लवर्नू कवनोसव घते पढेु सरकवयलव सरुुर्वत 

केली. आपल्यव हवव्यव हवतवने त्यवनां ििवचव हवत हलकेच धरून 

ठेर्लव होतव. बोलिवरे दोघांच असवरे्त, आशि ते दोघांही 

इांशग्लििध्ये बोलत असले तरी, त्यवांची उच्चवरि पद्धती रे्गरे्गळी 

होती. त्यवतील एक भवरतीय असवर्व असां जविर्त होतां. अगदी 

हळूहळू अत्यांत सवर्धवनतेने दोघां पढेु सरकत रवशहले. कवही कवही 

पवर्लां चवलल्यवर्र जवे्हव आतील दोघवांचां बोलिां अगदी ्पष्ट ऐकू 

येऊ लवगले तवे्हव ते दोघांही थवांबले.  

 

“यवकोव्ह, आय शर्ल हरॅ् टू ररपोटा टू द नेट, आय ऍि सॉरी 

बट शदज न्सय ूप्रॉब्लेम्स आर द ररझल्ट ऑफ द िेस य ूकॉज्ड बवय ्

यरु्र होलोग्रवफीक घो्टस.” 

“य ुकवन्सट ब्लेि िी. िळुवतच िवझ्यवसवरख्यव िवस्त्रज्ञवची ह्यव 

प्रॉजेक्टकरतव पो्टींग करिां हचे चकू होतां. िवझ्यवसवरखव टॅलेन्सटेड 

सवयन्सटी्ट दसुऱ् यवच्यव प्रयोगवांर्र रखर्वली करण्यवत रे्ळ आशि 

िक्ती घवलर्तो ह े आपल्यव दिेवचांच नकुसवन आह.े िी त्यव 



चकुीची दरुु्ती करण्यवचव प्रयत्न केलवय ह्यव अॅप्लवईड 

होलोग्रवफीक्सच्यव नव्यव उपयोगवतनू.” 

“पि त्यविळेु लोकवांचे आशि पोलीसवांचेही आपल्यवकडे लि 

र्ेधले गेले आह,े ह ेतरी तलुव िवन्सय आह ेकी नवही? आतव पांचवयत 

अिी आह े की, ही तझुी भतूां एकवएकी गवयब झवली तर 

आपल्यवर्रील सांिय अशधकच र्वढण्यवची िक्यतव आह.े” 

“सांिय अशधकच र्वढण्यवची िक्यतव म्हिजे कवय? 

आपल्यवबद्दल आधीच सांिय आह ेअसां कधी त ूकवही बोललेलव 

नवहीयेस. ह े सर्ा त ू आज बोलतोयसां. त्यवरे्ळी तचु म्हिवलव 

होतवस, की ह े अांधश्रद्ध इांशडयन्सस ह्यव ्पॉटलव नजर उचलनू 

बघवयलवही घवबरतील. आशि आतव आपलव शनिाय झवलवय नव 

हळूहळू ह्यव भतूवांनव त्यव ्पॉटपवसनू दरू नेत हव प्रकवर बांदच 

करवयचव.” 

“बरोबर आह ेआशि तेच िी नेटलव कळर्िवर आहे.” 

“प्लीज िवय फ्रें ड. आपि पवशहजे तर हव भतूवचव प्रकवर 

तवबडतोब थवांबर्यूव. उद्यवच िी सर्ा प्रोजेक्िन कॅिेरे कवढून घेतो. 

पि ह े नेटलव कळर्ले नवहीस तर बरां होईल. िलव इांशडयन इ-

बॉम्बजच्यव प्रयोगवांर्र लि ठेर्ण्यवचे कवि आर्डत नवही ह ेखरां 

आह.े पि त्यविळेु िलव येथे अप्लवईड होलोग्रवफीर्र िोकळेपिी 



प्रयोग करतव येतवत, व्यक्ती म्हिनू सांिोधन करतव येते, िलव ररकॉल 

केले तर ह ेसर्ा िध्येच थवांबेल. ह्यवत िवझां रै्यशक्तक आशि दिेवचांही 

नकुसवन आहे शित्व. प्लीज. शथांक ओव्हर इट. शनदवन कवहीर्ेळ तरी 

थवांब.” यवकोव्हचव आर्वज आतव कवकुळतीलव आर्वज आतव 

चवांगलवच तीव्र झवलव होतव, आशि ्पष्ट ऐकू येत होतव.  

िग कुिीतरी उभां रवशहल्यवचव, खचुी सरकर्ल्यवचव, आशि 

टेबलवर्र ग्लवस आदळल्यवचव आर्वज ऐकू आलव.”ओके. 

उद्यवच्यव उद्यव ती भतूवर्ळ नवशहिी झवली पवशहजे. लेट अस िवु्ह 

नवऊ. त ूआपली रवन्ससशिटर इशक्र्पिेंट चेक करून घे. अजनू ४० 

शिशनटां आहते आपल्यवलव िलव ररपोटाचव कवही भवग र्गळवर्व 

लवगेल. आय िॅल हरॅ् टू िेक हरी नवऊ.” 

“िवझव एक ्र्तांत्र्य टेपीकल ररपोटाही पवठर्वर्व लवगेल तलुव 

आज.” 

“यवकोव्ह, हव तझुव िेसेज खरोखरच िहत्त्र्वचव आह ेकव?” 

“िहत्त्र्वचव म्हिजे? एक िहत्त्र्वचां यि शिळर्लांय िी कवल 

दपुवरी. त ू शर्सरलेलव शदसतोयस. परत एकदव त्यवांनी इ-बॉम्ब 

इग्नवईट केलव होतव, पि आपल्यव सेन्ससॉसानी आधीच दखल 

घेतल्यवन,े बरोबर त्यवच शदिेने आपि शडरेक्टेड बीि सोडून त्यवांच्यव 

र्ेव्हची शदिवच बदलण्यवत यि्र्ी झवलो. खरां तर आपलां यि 



सेलेब्रेट करण्यवची र्ेळ आह े ही. आशि त ू िवझ्यवबद्दल तिवर 

करवयलव शनघवलव आहसे.” 

“ओके.. ओके. तझु्यव त्यव कविवबद्दल िवझी कवहीच तिवर 

नवही यवकोव्ह. तझुव ररपोटा तयवर करून द.े तो ररपोटा पवठर्लव की, 

आपि खवस बवटली फोडून आपि सेशलब्रेट करूयव. हॅपी?” िग 

दोघवांच्यव जोरजोरवत हसण्यवचव आर्वज ऐकू आलव.  

इांशडयन उच्चवरवच्यव िविसवचे बोलिां थवांबले. खचु्यवा 

सरकर्ण्यवचव आर्वज ऐकू आल्यवबरोबरच रवकेिने शभतींलव 

शचकडूनच िवगे सरकवयलव सरुुर्वत केली होती. पढुच्यव बवजचूव 

कुठलव तरी दरर्वजव उघडलव गेलव असवर्व. कवरि रॅम्पच्यव 

टोकवलव जशिनीर्र प्रकविवची एक िलवकव चिकून गेली. रवकेिन े

िोजनू तेरव पवर्ले िवगे टवकली आशि त्यवने रॅम्पपवसनू टेकडीच्यव 

शदिेने जवयलव सरुुर्वत केली. िक्यतोर्र पवर्ले न र्वजर्तव, पि, 

जिेल तेर्ढ्यव रे्गवने ते टेकडीकडे शनघवले, िध्येच एक शबांदलुव 

आपल्यव पवयवखवली पवऊलर्वट आल्यवचे त्यवलव जविर्ले, िग 

त्यवनां आपली गती अशधकच र्वढर्ली. पवऊलर्वट र्र चढत गेली 

आशि कवही ििवतच शतने उजर्ीकडे र्ळि घेतले. ते जेव्हव 

र्त्यवर्र पोचले आशि ििवने जेव्हव दीघा शनश्ववस सोडलव तेव्हव 



शतच्यव लिवत आलां, नकळत शतने आपलव श्ववस बरवच रे्ळवपवसनू 

रोखनू धरलव होतव.  

ओव्हर शब्रजकडे जविवऱ्यव र्त्यवर्रून त्यवांची कवर जेव्हव 

हवयरे्र्रील िखु्य र्त्यवलव लवगली तेव्हव शतने िोबवईलर्र 

सांजीर्िी सांपका  सवधलव, “सॉरी सांजीर्. जरव उिीर झवलवय. पि 

आम्ही र्ीस एक शिशनटवांत पवइजींच्यव ढवब्यवर्र पोच ूिकतो. सवांग, 

तेथे येऊ की, तझु्यव घरी?”  

“उिीर झवलवय ह ेखरां आह.े पि तमु्ही येथेच आलव तर बरां 

होईल ििव. म्हिजे तिुच्यव कवरिध्येही आपले कवही शित् 

सविवर्ले जवऊ िकतील.” 

“ओके. िग तर चवांगलेच. िलवही जरव फे्रि होतव येईल, कपडे 

बदलतव येतील. सी य ूदने. बवय ्सांजीर्.” 

िोबवईल पसािध्ये टवकून ती त्यवच्यवकडे र्ळली. रवकेिच्यव 

दांडवलव ्पिा करीत म्हिवली, “तझुव अांदवज िांभर टक्के खरव 

ठरलवय असां शदसतांय. यवकोव्ह आतव त्यव होलोग्रवफीक प्रशतिवांच े

प्रोजेक्िन बांद करेल म्हिज े ही भतूां नवहीिीच झवली म्हि की. 

आपि उद्यव येथनू शनघ ूिकतो. लवगेल तर फोन करून इन्स्पेक्टर 

शदघ्यवांनव कळर् त ू आपल्यव िांत्वने भतूवनव कवयिचचे 

पळर्ल्यवबद्दल.”  



रवकेि तवबडतोब कवही प्रशतसवद शदलव नवही. िग गांभीर 

आर्वजवत म्हिलव, “यवकोव्ह इ-बॉब्जर्र चवललेल्यव 

सांिोधनशर्षयी कवय बोलत होतव ते ऐकलेस नव? िलव र्वटतां, 

सांजीर् जे प्रयोग करत आह ेत्यवच सांबांधवत तो बोलत होतव. िलव 

िांकव आह े ििव, नकळत आपि एकव इांटरनॅिनल ्पवई ांग 

ररांगपविी पोचलेलो आहोत. आतव पढुची पवर्ले किी टवकवयची 

ह्यवचव नीट शर्चवर केलव पवशहजे. िलव र्वटतां, िी आतव गेल्यव-

बरोबर सांधी शिळवली तर थोडसां सांजीर्बरोबर बोलनू घेतो, आशि 

आपल्यवलव त्यवच्यव सहकवऱ् यवांबरोबर आशि अशधकवऱ् यवांबरोबर 

बोलवयची सांधी द्यवर्ी अिी शर्नांती करूयव. ह ेसगळां प्रकरि योग्य 

ऍथॉररटीच्यव हवती सोपर्लां की िग पढेु जवयलव िोकळे होऊ असां 

िलव र्वटतां. सांजीर् आपल्यवर्र म्हिजे िवझ्यवर्र शकती प्रिविवत 

शर्श्ववस टवकतो ते बघवयलव पवशहजे. म्हिजे त्यवनां ह्यव नवजकू 

बवबतीत िवझ्यवर्र शर्श्ववस टवकलव नवही तर त्यवत त्यवची चकू 

नसेल हे खरां आह.े पि त्यवनां कवही करवयचां नवकवरलां तर िलव 

त्यवच्यव सपुररअसानव अपील करवर्ां लवगेल. पि िग.. “  

बरवच र्ेळ रवकेि कवहीच बोललव नवही. ििवही आपल्यवच 

शर्चवरवत रवशहली. िग त्यवच्यवकडे सरकत त्यवलव शचकटून बसत 

ती म्हिवली, “रवकेि, िवझी खवत्ी आह,े सांजीर्चव तझु्यवर्र 



शर्श्ववस आह े आशि ह्यवपढेु योग्य शदिेनां जवण्यवकरतव तो 

आपल्यवलव शनशितच योग्य सल्लव दईेल.” 

“िलवही तसव शर्श्ववस आह े ििव.” िग तो जरवसव हसत 

म्हिवलव, “आशि अखेर सांजीर् कुिवचव दो्त आह.े ििवची 

शनर्ड चकूीची असचू किी िकेल?” 

ििवही हसली, िग त्यवच्यव दांडवलव बोटवांचव ्पिा करीत 

म्हिवली, “सांजीर् िवझव चवांगलव घनीष्ट शित् आह.े पि िी त्यवची 

शनर्ड नवही केलेली अद्यवपपवर्ेतो.”  

श्टइरींग व्हीलर्रील आपली नजर बवजलूव करून रवकेिने 

आपल्यव दांडवांर्र रोर्लेल्यव ििवच्यव बोटवांकडे रोखनू पवशहले, 

आशि त्यवनां कवरची गती र्वढर्ली. अगदी िांद आर्वजवत तो िीळ 

घवलत होतव, िीळेर्र गवण्यवची धनू म्हित होतव, िै शजांदगीकव 

सवथ शनभवतव चलव गयव, हर शफकरको धरू्ेंिे उडवतव...  

 

 

रवत्ी झोपवयलव िध्यरवत् होऊन गेली होती. तरीही रवकेिलव 

पहवटेच जवग आली असवर्ी. कवरि ििव जवगी होऊन खवली 

आली तेव्हव तो चहवचव िोठव िग्गव सिोर घेऊन बवहरेच्यव 

व्हरवांड्यवतील प्रि्त खचुीर्र बसलव होतव. त्यवच्यव दोन्सही बवजलूव 



तिवच दोन खचु्यवा होत्यव. त्यवतील एकव खचुीकडे इिवरव करीत तो 

म्हिवलव, “बैस, चहव येईलच कवही ििवत.” 

खचुीर्र बसत ती म्हिवली, “ प्रवथशिक बैठकीची तयवरी 

करून ठेर्लेली शदसतेय त?ू” 

“हां, तसां म्हिवयलव हरकत नवही. सांध्यवकवळी तझुां फे्रि होिां 

चवललां होतां, तेव्हव िवझां सांजीर्िी बोलिां झवलां थोडां. िी अगदी 

थोडक्यवत आपि कवय ऐकलां ते त्यवलव सवांशगतलां. तेव्हवच त्यवनां 

त्यवच्यव सपुीररअसािी बोलण्यवची पहवटेच रे्ळ िवगनू घेतली. 

त्यवांनी कवल तो इ-बॉम्ब इग्नवईट करण्यवचव प्रयत्न केलव आशि तो 

फसलव ही बवतिी िी त्यवलव सवांशगतल्यवर्र तर त्यवलव खवत्ी झवली 

असिवर. तेथनू तो परतलव की तो आपल्यवलव इथे कवय चवललांय 

ह्यवचां शब्रफींग करेल. िग िलव र्वटतां, आपल्यवलव त्यवच्यव बॉसकडे 

जवर्ां लवगेल.” 

चहवचे दोन घोट घेऊन श्रिव म्हिवली, “पि कवल पवटी छवनच 

झवली नवही? कवही रे्ळव िलव र्वटतां रवकेि, ह ेशिशलटरीर्वल्यवांनव 

शपिां कसां एन्सजॉय करवयचां ह े चवांगलां िवशहत असतां. इतकव र्ेळ 

आपि बसलो होतो, पि अगदी चर्ीचर्ीने सवर्कवि पीत होत े

सर्ा.” 



“आपि असां म्हियूव ििव की कवल आलेले सांजीर्चे सर्ा 

शित् चवांगले शिशलटरीर्वले होते. त्यवतनू प्रकविची िैशत्िही आली 

होती, म्हिजे तुम््ही दोन शस्त्रयव होतवत. म्हिजे शस्त्रयव सोबत 

असतवनव शकती प्रिविवत प्यवयचां ह े शिशलटरीर्वल्यवांनव चवांगलां 

सिजत असवही त्यवचव अथा होतो.” 

“िवझ्यव शर्धवनवलव त ू सरळ कधी दजुोरव शदलवयसां कव? 

कवहीरे्ळव तझुां ह ेशिष्ट बोलिां खरोखर रै्तवग आितां.”ती सांतवपनू 

म्हिवली.  

तो कवही िि शतच्यव तवपलले्यव चेहऱ्यवकडे पवहवत रवशहलव, 

िग म्हिवलव, “त ूरवगर्लीस की सुांदर शदसत्येस ह ेसत्य असलां तरी 

तसां कवहीतरी नव. शस. फडकेच्यव शहरोप्रिविे म्हिनू िी तझुव रवग 

भलतीच कडे डवयव्हटा करिवर नवही. होत कवय ििव, अनेक र्ेळव 

आपि जे सहज बोलतो नव त ेछुप्यव अथवाने लोडेड असतां. िग िलव 

ते ्पष्ट केल्यवशिर्वय रवहवर्त नवही. आतव बघ, तू जे शर्धवन 

केलेस, त्यवत सर्ा शिशलटरीर्वले जि ू सवरख्यवच ्र्भवर्वच े

असतवत, ह े एक गशृहत होतां आशि ह्यव चवर लोकवांर्रून त ू एक 

सवर्ाशत्करि केलां होतांस, आशि हव प्रकवर डेंजरस असतो. आम्ही 

परुुष सर्ा स्त्रीयवांबवबत असेच बोलतो, आपि कशनष्ट जवतींबद्दल 

अिीच बेछूट शर्धवनां करत असतो, ज्यवांनी एकही िु् लीि जर्ळून 



पवशहलेलव नवही, शकां र्व एखवदवच िु् लीि त्यवच्यव िवशहतीचव 

असतो, त्यवच्यव आधवरवर्र सरवास सर्ा िसुलिवन असेच असतवत 

असे ठविपिे सवांगत असतो. िी सर्वाचेच असां बेजबवबदवर बोलिां 

सधुवरण्यवचव प्रयत्न करत नवही ििव. पि ज्यवांनव िी िवझ ेजर्ळचे 

आपले सिजतो, ज्यवांनव बदु्धी आह े असां िलव िवशहती आह े

त्यवांच्यव बोलण्यवर्र िवत् शटप्पिी केल्यवशिर्वय रवहर्त नवही.”  

 ििव कवही िि त्यवच्यव चेहऱ्यवकडे टक लवर्नू पवहवत 

रवशहली, जि ूकवय ती प्रथिच त्यवचव चेहरव पवहवत होती. िग पढेु 

र्वकून त्यवच्यव दांडवर्र आपली बोटे रोर्त ती म्हिवली, “रवकेि, 

आयदर य ुआर ररअल क्लेव्हर, ऑर य ूआर अ ररअल ऑने्ट 

पसान.” आशि तवबडतोब त्यवच्यव दांडवर्रून कवढलेलव आपल्यव 

हवतवचव पांजव त्यवच्यव चेहऱ्यवसिोर फैलवर्त ती म्हिवली, “चपू. 

चपू. ह्यवर्र परत तझुी कवही िल्लीनवथी नकोय.” 

 त्यवची कवही प्रशतशियव होण्यवच्यव आतच दवरवकडून 

सांजीर्चव आर्वज आलव, “ही र्ोन्सट बी बोथ ऍट द सेि टवईि ििव, 

ऑने्ट ऍ ांड क्लेव्हर”  

सांजीर् हांसत हांसत पुढे आलव, आशि खचुीर्र बसत आतिध्य े

पवहवत ओरडलव, “अब िेरे शलये चवय नही लवनव यवर. डवयरेक्ट 

नवश्तवही लवर्, र्ीस पच्चीस शिशनटोके बवद.”  



कवही ििवनांतर सांजीर्ने सरळ शर्षयवलवच हवत घवतलव. 

“रवकेि, आज सकवळीच िी आिच्यव बॉसलव भेटवयलव गेलो 

होतो. तेथे गेल्यवर्र िवझ्यव लिवत आलां की, आिच्यव बॉसबरोबर 

रेशजिेंटचव सेक्यरुरटीचव अशधकवरी तर होतवच, पि शिशलटरी 

इटेशलजन्ससचव एक र्ररष्ठ अशधकवरीही हजर होतव. िलव फवर 

शडटेल्स िवहीत नवहीत. आशि िलव िवहीत होण्यवची िक्यतवही 

नवही. पि तमु्ही नकळत िधवच्यव पोळ्यवतच कवठी खपुसलीय 

असां शदसतांय. िी आतव अगदी फॅ्र ांकली बोलिवर आह.े रवकेि, 

परर्व िी तझु्यविी कवहीसव िॅनरलेसली र्वगलो, सॉरी चॅप. पि 

खरोखरच िवझ्यव िनवत तझु्यव शर्षयी शकां न्सत ु शनिवाि झवलव होतव 

आशि तझुव खलुवसव प्रविवशिक होतव तरी, िलवही ििवसवरखीच 

िांकव र्वटत होती, की हव प्रविवशिकपिव आह ेकी हुिवरी?”  

तो ििभर थवांबलव आशि रवकेि िोकळेपिी हस ूलवगलव. िग 

हस ू आर्रत त्यवनां हवतवनेच सांजीर्लव पढेु बोलण्यवचव इिवरव 

केलव..  

“तझुव अांदवज बरोबर होतव. आम्ही येथे गेल्यव कवही 

र्षवापवसनू इ-बॉम्बच्यव चवचण्यव घेत आहोत. ििव, ह े इ-बॉम्ब 

कवय प्रकरि आह ेअगदी थोडक्यवत सवांगतो. इलेक्रीक कां रटिळेु 

एक इलेक्रीक िॅग्नेटीक शफल्ड शनिवाि होत असतें. शजतकव 



शर्द्यतुप्रर्वह हवय पॉर्रचव असेल, हे शफल्ड अशधक तवकदीचे, 

शर््तवरवचे असते. ह्यव शर्द्यतु शफल्डिध्ये जर ्फोट िवशलकव 

घडर्नू आिली तर ह्यव इलेक्रो िॅग्नेटीक शफल्डतनू अिव इलेक्रो 

िॅग्नेटीक लवटवच प्रसवरीत होतवत की ज्यव प्रचांड रे्गवने प्रर्वस 

करतवत, आशि ह्यव लवटवांच्यव तडवख्यवत आलेली सर्ा इलेक्रीकल 

र् इलेक्रॉशनक सवधने िॉटा होऊन कुचकविी होतवत. अगदी 

घरवतील बल्ब पवसनू इलेक्रीशसटी बोडवाच्यव पॉर्र ्टेिनपयंत 

आशि फोनपवसनू टीव्ही सेंटरपयान्सत. थोडक्यवत कवही ्रे अपघवत 

सोडले तर प्रविहत्त्यव न होतव, सर्ा सविवशजक व्यर्हवर बांद 

पवडण्यवची तवकद ह्यव बॉम्बिध्ये असते. इथे सांिोधन दोन शदिवांनी 

होतांय. एकतर ह्यव लवटवांची िक्ती सनुविी लवटेसवरखी प्रचांड करि े

आशि शतलव शर्शिष्ट शदिेनां, शर्शिष्ट टवरगेटर्र पवठर्िे आशि 

बचवर्वसवठी ित्कूडून यिेवऱ्यव इएि लवटेचव पररिवि किी 

करण्यवसवठी अिव लवटवांच्यव शनशिाती्थवनविीच त्यवांच्यव शनशिाती 

प्रशियेलव खीळ घवलिे. िी जव्त टेकशनकल शडटेल्सिध्ये जवत 

नवही, कदवशचत आपल्यव ऑशफशियल शिटींगिध्ये जव्त खोलवत 

चचवा होईल. आतव पढुचव िदु्दव हव तमु्ही कवल ज े कवय ऐकलां 

त्यवच्यविी सांबांशधत आह.े गेल्यव कवही िशहन्सयवांपवसनू आिच्यव 

लिवत आलांय की, आिच्यव ह्यव प्रयोगवांिध्ये कुिीतरी 

ढर्ळवढर्ळ करतांय. आम्ही शर्शिष्ट शदिेनां पवठर्लेली इ. एि. 



लवटवांच्यव बीिलव, िलवकेलव दसुऱ्यव इ एि. बीिने धक्कव दऊेन 

शतलव शदिवभ्रष्ट केले जवते. प्रथि आम्हवलव आिच्यव यांत्िेिध्यचे 

कवही दोष आहते असां र्वटलां. त्यव दृष्टीने आम्ही िोध घेतलव, 

प्रयोग केले. पि तरीही ह ेगढू तसेच रवशहले आशि िग आिच्यव 

यांत्िेतच कवही दोष आहे कव? ह्यव दृशष्टन ेिळुवतनू ही यांत्िव तपवसनू 

पवशहली गेली. कवलवांतरवने म्हिजे नकुतेच चवर एक िशहन्सयवआधी 

लिवत आलां की, केर्ळ यथेेच हव असव अनभुर् येत आह.े इतर 

शठकविी ह्यव यांत्िेत कवही दोष आढळलव नवही. िग इथे ह्यव 

पररसरवत ह्यव शकरििलवकेची शदिव बदल ूिकतील अिव कवही 

प्रशियव र्व यांत्िव आहते कव ह्यवचव िोध सरुू केलव.” 

बवबजी नवश्त्यवच्यव प्लेटस ्घऊेन आलव म्हिनू सांजीर् िध्येच 

थवांबलव. रवकेि िनविी शर्चवर करत होतव. असव लवटव-प्रर्वह 

शनिवाि करिवऱ्यव यांत्िेलवच अडथळव करण्यवच्यव तांत्वचव उपयोग 

अखेर ियवादीतच होिवर. कवरि असां कवही होतांय ह ेलिवत यवयलव 

र्ेळ लवगिवर नवही. आशि िग त्यवर्र उपवययोजनवही केली जवऊ 

िकेल. परांत ु शनशिाती प्रशियते ढर्ळवढर्ळ न करतव टवरगेटर्रून 

शतलव ढळर्िे म्हिज े रवयफलिधनू गोळी उडर्िवऱ्यव 

नेिबवजवच्यव रवयफललव सिजिवर नवही अिव प्रकवरे धक्कव 

दणे्यवसवरखांच आह.े आपलव नेि कव चकुतोय ह ेत्यवच्यव लिवत 

येिां सहजिक्य होिवर नवही अिव श्थतीत. पि िखु्य धोकव आह े



ही गोळी भलत्यवच शठकविी हीट होण्यवची. आशि िळुवत एर्ढ्यव 

प्रचांड िक्तीच्यव बीि तयवर करिवऱ्यव यांत्िेचव िोध घेिे फवर 

अर्घड नसिवर. शनसगवािध्ये अिव तवकदीच्यव शकरि िलवकव 

क्र्शचतच शनिवाि होत असिवर.  

“हवां, रवकेि. िरुू हो जवये. आपल्यवलव नव्तव करून अध्यवा 

तवसवत शनघवर्ां लवगेल.” 

रवकेिने टेबलवर्र बशघतले, बवबजी शतघवांसिोर शडिेस ठेर्नू 

आत गेलव होतव. रवकेिने पशहलव घवस घेतलव िग सांजीर्कडे पहवत 

तो म्हिवलव, “पि ह्यवचबरोबर शदिव बदल झवलेल्यव शकरि 

िलवकेिळेु कवही अपघवतही झवले असिवर?” 

सांजीर् रवकेिकडे पवहून कौतकुशिश्र हस ू हसत म्हिवलव, 

“शबलकूल सही. पशहलव अपघवत िजदेवरच झवलव. पिुे िुांबई 

रोडर्रील तळेगवर् फवट्यवकडून नवशसक र्त्यवकडे जविवऱ्यव 

लवगोपवठ जविवऱ्यव शर्शिष्ट िेत्वतील र्ीस एक र्वहवनवांची इांजीन्सस 

एकवएकी बांद पडली. गवड्यव जवगीच उभ्यव झवल्यव. बरां ही सर्ा 

र्हवनां एकवच प्रकवरची नव्हती. कवही बसेस, कवही र्क्स तर कवही 

कवसाही होत्यव. ह ेप्रकरि कदवशचत कुिवच्यव लिवतही आलां नसतां, 

कवरि ही र्ीस र्हवनां शनदवन दहव िैलवच्यव अांतरवत शर्खरुलेली 

होती. पि कवसा िवलकवांनी शर्िव कां पनीकडे नकुसवन भरपवई क्लेि 



केली. त्यव दहव िैलवत तीन रे्गरे्गळ्यव कवसाचां इांजीन फेल. कवसा 

र्ेल िेन्सटेन्सड होत्यव. शर्िव कां पनीच्यव कुिवतरी हुिवर इांशजशनयरलव 

िांकव आली त्यवनां झवलेली हशककत शडफेन्ससलव कळर्ली. पि 

सदुरै्वने तेर्ढ्यवर्रच भवगले. येथे जर्ळच टवटवचव शर्द्यतु प्रॉजेक्ट 

आह,े जर्ळच आय. टी. शसटी आह.े कवहीही होऊ िकलां असतां, 

होऊ िकेल. नशिबवने आतवपयंत तसां कवही घडलेलां नवही. कसव 

आशि कुठे िोध घ्यवर्व ह ेसिजत नव्हतां. आतव असां शदसतां की 

तमु्ही हर्व असलेलव ब्रके शिळर्नू शदलवय. पि आपि 

त्यवशर्षयवर्र नांतर बोलयूव.” आतनू गरिवगरि परवठे घेऊन 

येिवऱ्यव बवबजीच्यव शदिेने कवनोसव घते सांजीर् म्हिवलव.  

सांजीर् खषुीत होतव ह े्पष्टच शदसत होतां. त्यवांने िग आदल्यव 

शदर्िीच्यव पवटीशर्षयी चचवा सरुू केली. “ििव, तो सरदवरजी, 

तझु्यवर्र फवरच खषु शदसतोय. आत्तवपयंत आिची कधी अिी 

बडदव्त ठेर्ली गेली नव्हती.” 

“खरां आह”ेत्यवच्यव सरूवत सरू शिळशर्त रवकेि म्हिवलव, 

“सांजीर्भय्यव, आपि िवगच्यव र्ेळी गेलो तवे्हवही अिी िेहिवनगी 

नव्हती झवली. ििव, सरदवरजी इतकव खषू आहे तझु्यवर्र. जपनू हां” 

सांजीर् जोरजोरवत हसत सटुलव. ििवनेही शकशचांत सवथ शदली 

त्यवांच्यव हसण्यवलव. िग रवकेिकडे र्ळून ती म्हिवली, “्र्त:लव 



परुोगविी शर्चवरवांचे म्हिर्िवरे, स्त्री परुुष सिवनतेच्यव गप्पव 

िवरिवऱ्यव परुुषवांचे अांतरांग कवही रे्गळे नसते. र्रचव चिकतव रांग 

थोडवसव खरर्डलव की, आत तोच कवळव रांग.”  

सांजीर्चां हसिां शर्रलां, त्यवच्यव भरु्यव उांचवर्ल्यव गेल्यव. िग 

त्यवचां रवकेिकडे लि गेलां, खवांद ेउडर्त तो म्हिवलव, “ रवकेि, 

बांदकुकी नोक तमु्हवरे तरफ ह.ै िै तो भवई खदुको कभी परुोगविी 

कहलर्वतव नही, नव िै स्त्री पुरुष सिवनतवकव ितलब सिझतव हूां.”  

रवकेिने सांजीर्च्यव बोलण्यवर्र अनिुतीदिाक डोकां  हलर्लां, 

िग िेर्टचव घवस घेऊन उठण्यवची तयवरी करत म्हिवलव, “िवयद 

ििव सच कह रही है.” त्यवचव आर्वज गांभीर होतव.  

ठीक पवर्िेदहवलव सांजीर्च्यव बांगल्यवसिोर पढेु िवग े

शिशलटरी पोलीसवांच्यव गवड्यव असलेल्यव दोन कवसा यऊेन उभ्यव 

झवल्यव. कवसाकडे बघत सांजीर् रवकेिलव म्हिवलव, “य ुआर शबइगा 

शरटेड ऍज अ व्हरेी व्हरेी इांपॉटंट पसान रवकेि. िध्यांतरी 

िहवरवष्रवच्यव गहृिांत्र्यवांनी येथे ऑशफशियल शव्हजीट शदली होती, 

त्यवांनव दखेील केर्ळ शव्हआयपी शरटिेंट् दणे्यवत आली होती.”  

त्यवांच्यव गवड्यव जवे्हव शिटींग अव्हने्सयिूी पोचल्यव तवे्हव तेथे 

असलेलव शिलीटरी पोलीसवांचव तवफव आशि अशधकवऱ्यवांची सांख्यव 



पवहून रवकेिर्र जरव पे्रिरच आलां. त्यवनां सांजीर्लव जरव बवजलूव 

घेऊन शर्चवरले, “येथे कवहीतरी जोरदवरच होिवर असां शदसतांय.” 

कॅप्टन सांजीर् म्हिवलव, “िलव सदु्धव एर्ढी कल्पनव नव्हती. 

पि ही आजबुवजचूी हवयर ऑशफससाची गदी अनपेशितच आह.े 

एच. क्य.ू र्रून, आशि इ-बॉम्बर्र जेथे जेथे सांिोधन, प्रयोग 

चवलले होते, तेथील अशधकवरी येथे आलेले शदसतवहते. बहुधव 

एकूिच ह्यव सर्ा प्रॉजेक्टचां ऍनवशलशसस होिवर असां शदसतांय. आशि 

अजनू ऑशफशियल बवतिी कळलेली नवही िलव. पि पहवटेच 

शदल्लीर्रून आलेल्यव अशधकवऱ्यवच्यव िवगादिानवखवली कवरर्वई 

करण्यवत आली आह.े यवकोव्ह आशि त्यवचव जोडीदवरवलव 

तवब्यवत घणे्यवत आले आहे. त्यवांच्यवकडून बरीच िवशहती 

शिळवलेली आह.े त्यव पवश्वाभिूीर्र कवय कवय इन्सफॉिेिन शलक 

झवलीय, इतर शठकविीही कुिी ्पवइगा करत होतां कव? ह्यवची 

िवशहती शिळशर्ण्यवत येईल. त्यवकरतवच िलव र्वटतां एर्ढे 

अशधकवरी हजर आहते. पि िलव र्वटत नवही, तुलव ह्यवत 

इन्सव्हॉल्व्ह करतील. तिी गरजही नवहीये.” 

सांजीर्चव अांदवज अगदी बरोबर होतव. दहवलव चवल ूझवलेली 

शिटींग र्ीस शिशनटवत ब्रके दणे्यवत आलव. एररयव किवांडरने सर्वाचां 

कॉन्सफरन्सससवठी ्र्वगत केलां. सर्ा शदर्स किवप्रकवरे पढुचां कवि 



चवलेल ह्यवची त्यवनां िवशहती शदली. त्यवनांतर किवांडरसवहबे रवकेि 

आशि ििव ह्यवांच्यवकडे शनदिे करून म्हिवले की, “आज आपल्यव 

ह्यव कॉन्सफरन्ससच्यव इनॅग्यरेूिनच्यव कवयाििवलव शनिांशत्त केलेल्यव 

खवस आांिशत्तवांची आपल्यवलव ओळख करून दतेो. कवल रवत्ी 

आपल्यव येथे चवललेल्यव इ-बॉम्ब अभ्यवसवची िवशहती 

शिळर्ण्यवसवठी ् पवइगा करिवऱ्यव ररांगलव रांगेहवथ पकडण्यवत आलां 

आह.े पकडलेल्यव दोघवांची ए. एच. क्य.ू लव तपवसिी चवल ूआह.े 

त्यवर्र यथवर्कवि कवरर्वई होईलच. परांत ुही ्पवय ररांग िोधण्यवत 

अत्यांत िहत्त्र्वची कविशगरी ह्यव दोन शसशव्हशलयन्सस व्यक्तीनी केली 

आह.े त्यवांनव त्यवबवबतीत िवगादिान करण्यवचे अत्यांत नवजकू कवि 

कॅप्टन सांजीर् ििवंनी जबवबदवरीने केले आह.े ह्यव यिवबद्दल िी 

त्यवचव खवस शनदिे येथे करतो. ह्यवनांतर प्रत्यि कॉन्सफरन्ससलव 

सरुुर्वत होण्यवपरू्ी िी ह्यव कॉन्सफरन्ससलव आलेल्यव सर्वंनी ह्यव 

शसशव्हलीयन्सस पवहुण्यवांबरोबर चहवपवनवच्यव कवयाििवत सविील 

व्हवर्ां. येथनू आपि सर्ा ऑशफससा िेसच्यव हॉलिध्ये जविवर 

आहोत.” 

सर्ा अशधकवरी हॉलकडे जवत असतवनव एरीयव किवांडरने 

दोघवांनव आपल्यवबरोबर ऑशफसर िेसिध्ये जेर्ि घेण्यवकरतव 

सांध्यवकवळचे आिांत्ि शदले होते. पि रवकेिने ते आिांत्ि दपुवरी 

आपल्यवलव शनघवयलव पवशहजे असां सवांगनू नम्रतवपरू्ाक नवकवरले.  



हॉलिध्ये चहवपवनवबरोबर उांची र्वईन्सस सर्वंनव सव्हा करण्यवत 

आली होती.  

आपल्यव हवतवतील ग्लवस उांचवर्नू किवांडर सवहबेवांनी आपलव 

ग्लवस फें दवरलेल्यव रांगर्लेल्यव लवलकवळ्यव शििवांजर्ळ नेऊन परत 

बवजलूव घऊेन र्र नेलव, आशि ते म्हिवले, “िी आज फवर खषु 

आह.े गेल्यव कवही िशहन्सयवांपवसनू आम्हवलव त््त करिवरी, आशि 

आिच्यव यशुनटची र्षवानरु्षवाची इज्जत खतरेिे डवलनेर्वली 

सि्यवकव हल रवकेिसवबने..”ििभर किवडांरसवहबे अडखळले, 

िग अशधकच नवट्यिय ढांगवत त्यवांनी र्वक्य परुां केलां, “और शिस 

ििव िॅडिने शनकवलव ह.ै ये न्सयजू बवहर कहीं तो आयेगी नही, नव 

ही हि इन दोनोको पब्लीकली सन्सिवशनत कर सकते है, लेशकन 

इस्त्रवयल जैसे हिवरे दो्त दिेने यहवके हिवरे नेशटव्ह ज्यजूकव 

इ्तेिवल करके ्पवइांग करनेकी ये जो जरुात की ह,ै बहुतही शघनौनी 

और ििानवक बवत है. र्े्टना शिशियन जगत जीन लोगोंको 

सशदयोंसे खदडेते आयव है, उनसे हिवरे परू्ाजोने िवनर्तवपिुा 

व्यर्हवर शकयव थव, उनको अपने दिेिे सहवरव शदयव थव, उसकव 

खयवल इन लोगोंने करनव चवशहये थव.  

खैर, िै यहॉ ां इस खषुीके िौकेपर एक और एलवन करनव चवहतव 

हॅू शजससे इन िेहिवनोकोभी खिुी होगी ऐसव शर्श्ववस िझुे ह।ै इस 



बवरेिे बवकवयदव ऑशफशियल अनवउन्ससिेंट तो हो जवयगेी, और 

सेरीिनीभी होगी लशेकन िै अपने िेहिवनोकी उपश्थतीिे कहनव 

चवहतव हूां की िै कॅप्टन सांजीर्कव प्रिोिन रेकिांड कर रहव हॅूां 

कॉन्सग्रॅच्यलेुिन्सस, लेफ्टनांट कनाल सांजीर्.” एररयव किवांडरपवसनू 

बरवच दरू टेबलविी असलेल्यव आपल्यव खचुीपविी उभव असलेलव 

सांजीर् रुबवबवत चवलत किवांडरसवहबेवांिी पोचलव होतव. एक िवपा 

सॅल्यटू करून त्यवनां किवांडरसवहबेवांनव अशभर्वदन केले होते. 

सांजीर्च्यव सॅल्यटूलव प्रशतसॅल्यटू करून, त्यवच्यविी ह्तवांदोलन 

करून, रवकेि आशि ििव ह्यवांच्यव शदिेने एक उडतव सॅल्यटू दऊेन 

किवांडरसवहबे झपवट्यवने बवहरे गेले त्यवांच्यवबरोबर इतर कवही उच्च 

अशधकवरीही बवहरे पडले आशि तेथे हजर असलेल्यव इतर 

अशधकवऱ् यवांनी, सांजीर्च्यव सहकवऱ् यवांनी लेफ्टनांट कनाल सांजीर्लव 

घेरव घवतलव होतव.  

त्यव घोळक्यवपवसनू जरव दरू असलेल्यव रवकेिच्यव जर्ळ जवत 

ििव त्यवच्यव दांडवर्र आपली बोटे रोर्त म्हिवली, “चलव, 

शडटेक्टीव्ह रवकेि, आपल्यव पढुच्यव कविशगरीर्र आपल्यवलव 

शनघवयलव हर्ांय”  

रवकेि हसत शतच्यवबरोबर बवहरेच्यव शदिेनां र्ळतवनव 

म्हिवलव, “ही फवरच लटूुपटुीची लढवई झवली. शनदवन त्यव 



यवकोव्हच्यव पवठीत एक जोरदवर गदु्दव िवरण्यवची तरी सांधी िलव 

शिळवयलव हर्ी होती. आशि तलुवही सांधी द्यवयलव हर्ी होती, 

त्यवलव शचिटव कवढण्यवची.”  

ििवलव इतकां  हस ूआलां की, रवकेिचव हवत सोडून ती पळत 

बवहरे गेली, िनिरुवद हसण्यवसवठी.  
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ई सादहत्य प्रदतष्ठानचे हे तेरावे वर्ष. 

दिनानाथ मनोहर याांचे हे चवथे पुस्तक. 

 

वदनानाथ मनोहर ह े मराठी सावहत्यातील एक सपु्रवसद्ध नाव. 

१९७५ साली त्याांची पवहली कादांबरी प्रकावशत झाली त्याआधीपासनू 

ते वलहीत आहते. पाच दशके. त्याांची अनेक पसु्तके ववववध भारदस्त 

प्रकाशनगहृाांतफ़े प्रकावशत झाली आहते. नवीन लेखकाांना ते मागादशान 

करतात. तसेच सातपि्ुयातील आवदवासी भागात त्याांचे काया गेली 

पन्नासेक वरे्ष सरुू आह.े त्याांच्या पसु्तकाांना ववववध प्रकाशकाांकिून 

मागणी असते. परांत ुतरूण वाचकाांपयंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने ते काही 

पसु्तके ई सावहत्यकिे प्रकाशनासाठी दतेात. 

वदनानाथ मनोहर याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई 

सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील मराठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य 

दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू 

कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर 

र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू 

आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनवनवथ िनोहर(४ पु् तके), िांभ ू

गिपलेु(९पु् तके), डॉ. िरुलीधर जवर्डेकर(९), डॉ. र्सांत बवगलु 

(१९), िुभवांगी पवसेबांद(९), अशर्नवि नगरकर(४), डॉ. श्ितव 

दविले(८), डॉ. शनतीन िोरे (२८), अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस 

आल्िेडव(२), िधकुर सोनवर्िे(२), अनांत पवर्सकर(४), िध ू



शिरगवांर्कर (७), अिोक कोठवरे (५० खांडवांचे िहवभवरत), श्री. शर्जय 

पवांढरे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन ििण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), 

सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १६ पु् तके), शर्नीतव दिेपवांडे (७) 

उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी दिेिखु (५), डॉ. सजुवतव चव्हवि (८), 

डॉ. र्षृवली जोिी(१९), डॉ. शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनुि 

सांगर्ी(६), डॉ. नांशदनी धवरगळकर (८), अांकुि शिांगवडे(९), आनांद 

दिेपवांडे(३), नीशलिव कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि 

फडके(३) ्र्वती पवचपवांडे(२), सवहबेरवर् जर्ांजवळ (२), अरुि शर्. 

दिेपवांडे(४) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, कसलेले लेखक ई 

सवशहत्यवच्यव िवरे आपली पु् तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविलू्य 

पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूी ांच्यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य 

र्िृ जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव 

खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ 

आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव 

व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वंचव 

सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआरे् जी । 


