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सादर करत आहे

मिस्टर वाघ कथा

लायबेशन

लेखक : सूरज काहशनाथ गािाडे

या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

लायबेशन
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव 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.

लायबेशन
लेखक : सूरज काहशनाथ गािाडे
च िंगळे गल्ली, पेठ वडगािंव, िा. िािकणिंगले,
हज. कोल्िापूर, मिाराष्ट्र - ४१६ ११२
ई-मेल आडी - surajgatade26@gmail.com
मोबाईल व व्िॉट्सऍप - 9890137797
फे सबुक - http://www.facebook.com/suraj.gatade.140
इन्स्टाग्राम - http://www.instagram.com/surajgatade26
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

"लायबेशन - एन अनादर् मिस्टर वाघ स्टोरी"
(लेखक - सूरज कामशनाथ गाताडे)
(मस्िन रायटस् असोमसएशन िेंबरमशप नंबर - 21831)

प्र्तवर्नव :'शि्टर र्वघ' शलहवर्ां की
नवही असव प्रश्न होतव. त्यवचां उत्तर
'नवही!' असचां होत.ां कव तर र्वघ
शलहून सिवजवत कवही बदलिवर
आहे कव तर नवही. म्हिनू िग
शलशहिां थवांबर्लां होतां. िेर्टी एक
सर्वांत र् सर्वांपवसनू र्ेगळव असव
सत्यवन्सां र्ेषी (शडटेशक्टव्ह) तयवर
करवयचव होतव, तो करून झवलव होतव. शिर्वय शि्टर र्वघ
'अिवनर्ीय', 'अलौशकक' असव होत चवललव आहे असां िलव
र्वटलां. म्हिनू पि र्वघ शलशहिां थवांबर्लां. पि र्वचकवांच्यव
सततच्यव िवगिीने त्यवलव पन्सु हव आििां भवग पडलां. यवत त्यवलव
पन्सु हव 'िवनर्ी' पवतळीर्र आिण्यवचव प्रयत्न के लव आहे. बरां, र्वघ
परत परत येत रवहील कव? तर शकिवन आिखी एकदव तरी नक्की
येईल!
यव कथेने िवत् िवझव खपू र्ेळ घेतलव. पिू ा व्हवयलव उिेपरू े दोन
िशहने लवगले. इतर कथवांपेिव िवझव सर्वांत जव्त कवळ ही कथव
शलशहण्यवत गेलव. शि्टर र्वघच्यव सवयकॉलॉजी िध्ये एक-दीड
र्षवांच्यव अांतरवने शिरिां म्हिजे खपू र् किवलीचां अर्घड गेलां. पि
अांतत: कथव घेऊन हजर झवलो. र्वघची कथव शलशहतवनव नेहिी प्रश्न

पडतो, की पढु ील शि्टर र्वघ कथव शलशहली जवईल कव
िवझ्यवकडून? पि यवत िलव असे कवही करवर्ेच लवगते नवही.
शि्टर र्वघ ्र्तः सगळां घडर्त रवहतो. ते फक्त िलव बघ्यवची
भशू िकव घेऊन पहवत रहवयचां र् शलहून कवढवयचां असत.ां िवगे
'अांतःपरु ' िध्ये देखील 'िक्तीसेन' यवने हेच के लां होतां. डॉक यवांचे
पि तसेच. नव्हे तर िवझी सर्ाच पवत्ां त्यवांच्यव कथव ्र्तःच
घडर्तवत. ही िवझी पवत्ां असनू ही िवझ्यव म्हिण्यवनसु वर र्वगत
नवहीत. िलव जे शलहवयचां असतां, ते न सिोर येतव यवांच्यव घडर्ण्यवने
कथव जिी घडेल तिी िलव ती उतरवर्े लवगते. असो यविळ
ु ेच
सबां शां धत कथवच
ां व लेखक असनू िलव देखील प्रत्येक िवझी हरे क
कथव शततकीच फ्रेि असते, जेर्ढी ती कथव नव्यवने र्वचिवऱ्यव
र्वचकवांनव...
कवही शदर्सवांपर्ू ी कोिी र्वचकवने 'डॉक' यवांची आठर्ि
कवढली. त्यवांनव नवांर् लिवत नव्हते म्हिनू त्यवांनी डॉक यवांचव
'शडटेशक्टव्ह कवकव' म्हिनू उल्लेख के लव होतव. डॉक यवचां ीही नर्ीन
कथव यवर्ी अिी इच्छव त्यवनां ी जवहीर के ली. खपू छवन र्वटलां ते
र्वचनू , की एकच कथव असनू डॉक अजनू कवहींच्यव िनवत खोल
रुजले आहेत. आतव त्यवनां व देखील परत आिवर्े लवगेल. तो प्रयत्न
आहेच गेल्यव तीन र्षवांपवसनू डॉकनव परत आिण्यवचव प्रयत्न
करतोय. अनेकदव प्रयत्न करून पि कथव कवही के ल्यव पिू ा होत
नवही... ती तिीच पडून आहे... पढु ील कथव िवगील कथेपेिव सरस

असली पवशहजे हव िवझव अट्टहवस असतो. म्हिनू कवही कथव अध्यवा
रवहतवत. आतवपयांत आलेल्यव कथव यव िवगील कथवांपि
े व अशधक
जशटल होत जवतवत ही एक गांित आहे. त्यविळ
ु ेच शिल अशधक
र्वढत जवतां र् शलशहतवनव िवझां डोकां जड होत जवत.ां डॉक येतील...
र्वघ देखील आिखी एकदव कव होईनव नक्की परतेल. असो ततू ा
आपि र्वघच्यव कथेचव आ्र्वद घ्यवर्व...
'लवयबेिन...' यव नवांर्वचे दोन र्ेगळे अर्थ आहेत, एक 'िक्त
ु ी'
तर एक 'देर्वलव शदलेलव िद्यवचव नैर्ेद्य'. आतव त्यवतील कोितव
अथा तम्ु ही कथेतनू घ्यवल हे तिु च्यवर्र सोपर्तो. कदवशचत दोन्सही
सवथा र्वटतील... कथव आपल्यव पसांतीस पडेल अिी आिव करतो.
चक
ु व र्व सधु वरिव असल्यवस शकांर्व कवही सचू नव असल्यवस नक्की
कळर्व... धन्सयर्वद!
सरू ज कवशिनवथ गवतवडे

सांपका नवांर् - सरू ज कवशिनवथ गवतवडे.
पत्तव - शचांगळे गल्ली, पेठ र्डगवांर्, तव. हवतकिांगले,
शज. कोल्हवपरू , िहवरवष्ट्र - ४१६ ११२
ई-िेल आडी - surajgatade26@gmail.com
िोबवईल र् व्हॉट्सऍप - 9890137797
फे सबक
ु
http://www.facebook.com/suraj.gatade.140
इन्स्टवग्रवि
http://www.instagram.com/surajgatade26
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१. ररमहिमजट...
शि्टर र्वघकडे यवयचां नवही असां िी िनविी पक्कां के लां होतां...
पि र्वचकवच्ां यव अशतआग्रहवनां त्यवच्यवकडां येिां िलव भवग पडलां...
िी त्यवच्यव घरवच्यव पवयरीर्र बसनू होतो... पवर्सवची थोडी
ररपररप चवलू होती म्हिनू छतवर्र बवरीक असलेल्यव पन्सहवळी
खवली िी सवर्रून िवगील र्ेल ग्रवयांडेड् अँड र्ेल फशनाश्ड् अिव
चकचकीत के लेल्यव कवतळ दगडी शभांतीर्र डोळे शिटून शर्सवर्लो
होतो... तरी िनवत एक शर्चवर िवत् होतव, की शि्टर र्वघने
पाळलेल्यव शर्षवरी सवपवपां क
ै ी एखवदव सवप कुठून तरी सरपटत येऊन
आपलव चवर्व घेईल... पि यवची आज िलव शचांतव नव्हती...
चवर्लव तर चवर्ेनव कव... आपल्यव पवपवचां ां हेच प्रवयशित्त असेल...
"सरू ज! बऱ्यवच शदर्सवांनी!" हव आर्वज कवनवर्र पडलव.
कोिवचव...?
'शि्टर र्वघ!'
त्यवने हवक िवरून िनःिवतां ीत बडु ू पवहण्यवच्यव िवझ्यव
प्रयत्नवत खडां पवडलव होतव...
िी हळूर्वर डोळे उघडून डवव्यव बवजल
ू व त्यवच्यवकडे पवशहल.ां
पवर्सवत शभजलेलव तो िवझ्यवसिोर उभव होतव...

"आलवस? िलव र्वटलां तू कधीच येिवर नवही िवझ्यवकडां!" तो
त्यवचां िोहक श्ित चेहऱ्यवर्र घेऊन उभव होतव.
त्यवचां रवखवडी रे शझझनचां जकीन अधार्ट शभजलेलां होतां.
र्ॉटरप्रफ
ू असल्यवने त्यवच्यवर्र पविी थवबां त नव्हत.ां पि बवरीक
के लेले त्यवचे के स पिू ातः ओलेशचांब झवले होते. बवरीक के सवांतनू
घवि गळवर्व तसे पवर्सवचे थेंब त्यवच्यव पवपण्यवांर्रून डोळयवांिध्ये
उतरत होते, नवकवर्रून र् गवलवांर्रून ते खवली ओघळत होते.
डवव्यव हवतवने चेहऱ्यवर्र जव्त झवलेलां पविी त्यवने जकीनच्यवच
हतोब्यवने शटपले.
"कवय करू? िलव नवही र्वटत आपि र्ेगळे होऊ िकतो...?"
िी अनत्ु सवही बोललो.
तिी त्यवच्यव ओठवांर्रची श्ितवची रे षव अशधक गडद झवली...
"तम्ु ही हसतवय?" िी नवरवजीने पि आर्वज न चढर्तव
िवतां पिे शर्चवरल.ां ..
िवझ्यव प्रश्नवलव त्यवने उत्तर शदलां नवही. फक्त िवझ्यव बवजल
ू व
पडलेलव कोकिचव कॅ न त्यवने आनांदवने उचललव.
"अरे व्र्व! िवझ्यवसवठी शगफ्ट आिलांयस?!" तो उत्सवही
बोललव.
"कोकिवतील आईकडून आिलवय!" िी शततकवच
शनरुत्सवही...

"तल
ु व दोन आई आहेत?" शि्टर र्वघने िवझ्यवकडे पवहत
शर्चवरलां.
"िी िवझ्यव दवईबद्दल बोलतोय! िी थोडव िोठव झवल्यवर्र ती
शतच्यव गवर्ां ी परत गेली. शतचां िवझ्यवर्र खपू प्रेि आहे. परर्व आली
होती. तेव्हव िवझ्यवसवठी घेऊन आली होती. म्हटां लां आईचां प्रेि थोडां
तिु च्यविी र्वटवर्ां..." िी थोडवही उत्सवह न दवखर्तव बोललो.
"हव! प्रेि! हीच गोष्ट तर आहे, जी र्वटवयची आहे!" तो गोड
हसत म्हिवलव.
आशि त्यवने कॅ नचां सील र् टोपि कवढून तसवच कॅ न तोंडवलव
लवर्लव. घट्ट, गळ
ु च्यवट कोकि शसरपचे कवही घोट तो घटु घटु
प्यवयलव. कॅ न बवजल
ू व करून ्लीव््जनेच पन्सु हव तोंड पसु लां.
"चल आत!" िलव म्हिवलव र् नसु तां ओढून घेतलेलां दवर
ढकलनू तो आत शिरलव.
शि्टर र्वघचां घर नेहिी असां उघडां असतां. खरां आहे म्हिव!
यवच्यव घरवत शिरवयची शहिां त कोि करे ल?
िी एकदव त्यवलव यवबद्दल शर्चवरलां होत.ां पि यवर्र त्यवचां उत्तर
होत,ां की 'त्यवचां घर हे त्यवच्यव िनवसवरखांच सर्वांसवठी खल
ु ां आहे.
शनिाळ भवर्नेनां कोिीही आत यवर्ां यवचसवठी!'
त्यवचां हे उत्तर िवझ्यव िनवलव तेव्हव खपू भवर्लां होतां...
"सवप?" त्यवच्यव िवगनू घरवत येत िी त्यवलव शर्चवरलां.

"सोडून शदले जांगलवत. जगण्यवचव सगळयवांनव अशधकवर आहे.
नवही?!" शदर्े लवर्त असतवनवच िवझ्यवकडे पवहत तो हसनू
म्हिवलव.
"चवगां लां आहे, तम्ु ही असव शर्चवर करतव!" िी उपहवसवने
म्हिवलो.
तेव्हव शि्टर र्वघचां हसू अशधकच दवट झवलां. त्यवलव िवझां हे
उपरोशधक बोलिां लिवत आलां होतां, पि त्यवच्यव हसण्यवर्रून
सवांगतो; त्यवलव ते बोचलां िवत् नक्कीच नव्हतां!
"एर्रीर्न इज शलशर्ांग इन देअर ओन ड्रीि, सूरज! अँड सो; दे
आर शलशर्गां इन शद हेल दॅट दे हॅर् शिएटेड्! दे आर सफरींग फॉर
देअर एांटवयर लवईव््ज इन दॅट हेलीज् फॉल्स ड्रीि!" शदर्े लवर्त तो
बोललव. िग िवझ्यवकडे बघनू गोड हसलव.
'Helly' हे 'Hell' यव िब्दविी सवधारम्य ठे र्िवरां र्व त्यवचां
र्ैशिष्ट्य सवगां िवरां शर्िेषि. पि शि्टर र्वघने 'हेली' हव िब्द इथां
'कतवा' म्हिनू र्वपरलव आहे. आशि हव 'हेली' कोि तर ्र्तः
'िविसू '!
'शि्टर र्वघच्यव म्हिण्यवनसु वर िविसू ्र्तःच्यव कल्पक
्र्प्नवनां ी त्यवचां जग शर्ितो र् त्यव खोट्यव जगवत तो आयष्ट्ु यभर
जगतो, जे त्यवच्यवसवठी एक नरक आहे!'

"बस!" सर्ा शदर्े लवर्नू झवल्यवर्र िवझ्यवकडे र्ळून तो िलव
म्हिवलव,
"कोकि करून आितो." म्हित तो शकचनकडे चवलतव
झवलव.
"थडां ीत नको." िी त्यवलव म्हिवलो.
"डोन्सट र्री! तल
ु व थडां ी र्वजिवर नवही यवची िी कवळजी
घेईन!" असां बोलत तो उजव्यव बवजल
ू व ओठवर्र श्ितरे षव कोरत
आत गेलव...
िी सोफ्यवर्र शर्सवर्लो. तसवच... नवरवज... शनरुत्सवही...
शि्टर र्वघ असां कव म्हिवलव, की िलव थांडी र्वजिवर नवही
यवची कवळजी तो घेईल... कवय तो कवही गभां ीर सवगां ण्यवच्यव
शर्चवरवत आहे कव? सवांगू िकतो! तो कवहीही सवगां ू िकतो... आशि
त्यवलव िलवच तोंड द्यवयचां आहे... िी त्यवचव कन्सफेिन बॉक्स जो
आहे... पि... पि िवझव कन्सफेिन बॉक्स कोि आहे...? कोि
आहे...?
झलवसचव टीपॉयर्रचव आर्वज िवझी तद्रां ी भगां करून गेलव. िी
डोळे उघडले. त्यवने आईस बके ट देखील सोबत आिले होते. तेही
त्यवने टेबलर्र आदळले.
"बवहेर ये!"

"अ?ां !"
"अपरवधीपिवच्यव भवर्नेतनू बवहेर ये!" शि्टर र्वघ आतव
गांभीर झवलव होतव.
आपल्यव िवांत र् शिशश्कल ्र्भवर्वने िवझ्यव िनवतील
चलशबचल दरू करण्यवचव त्यवचव प्रयत्न गडबडलव असल्यवने तो
असव झवलव असवर्व...
"कसव? तिु च्यवसवठी ते सोपां आहे... पि िी... िी एक
सविवन्सय िविसू आहे..." िी कळकळलो.
"कव? िी िविसू नवही?" र्वघने िलव शर्चवरलां.
"तिु च्यव सर्यीचां आहे हे! िवझ्यव नवही!" िी नवरवजीत
बोललो.
"सरू ज बरे च िशहने कदवशचत र्षाचां झवलां असेल त्यवलव. तू
अजनू त्यव शर्चवरवत आहेस?"
"हो! िी जे कवही... िलव ते शर्सरिां िक्य नवही..." िी
अपरवधी बोललो.
"सो बी शर्थ ईट! अॅक्सेप्ट ईट अँड शलव्ह फदार!" तो थोडां
शचडूनच म्हिवलव.
िी कवहीच बोललो नवही. िलव जोरवत ओरडवयचां होत.ां .. पि
िी गप्प रवशहलो...

िवझी अर््थव बघनू तोच पढु ां म्हिवलव...
"अजनू ही िी हेच म्हिेन, की तू योझय तेच के लांस! तझु ी कवही
चक
ू नव्हती...!"
"योझय! तिु च्यव दृष्टीने! अिी भवर्नव िवझ्यव िनवलव किी
शिर्ू िकते?" अखेर िवझव र्ैतवग फुटलव.
"िघविी तचू म्हिवलवस, तू िविसू आहेस!" कोकिचव झलवस
ओठवांनव लवर्त तो बोललव.
"पि तिु च्यव दृष्टीत प्रत्येक गन्सु यवलव शििव आहे! िग िलव
कव शजर्ांत ठे र्लांय?" िी आसर्ां ढवळत अतीर् र्ेदनेनां शर्चवरलां.
"कवरि िवझ्यव नजरे त तू गन्सु हगे वर नवहीस! यु आर इनोसेंट!
आशि हेच तझ्ु यव शजर्तां असण्यवचां िख्ु य कवरि आहे! तू शनष्ट्पवप
आहेस सरू ज! तू जो शनिाय घेतलवस, तो कोिवच्यव तरी भल्यवसवठी
होतव... अिव व्यक्तीच्यव... शजलव तू कधी पवशहलां देखील नव्हतांस...
इतकव उदवत्त तर िीही अजनू झवलो नवही... तू खपू िोठां पद प्रवप्त
के लां आहेस..." तो गभां ीर सरु वतच म्हिवलव.
"िी आपल्यवलव आग्रह के लव होतव, की यवबद्दल आपि
सर्वांनव सवांगवर्ां... पि आपि िवझां ऐकलां नवही...!" िी नवरवजीत
बोललो.
"नवही शित्व! प्रत्येकवने आपल्यव किवाचव भवर ्र्तः व्हवयचव
असतो! आशि शिर्वय सत्यवने र्वगिां हे िवझां कवि आहे. आशि

तझु ां कवि आहे ते सत्य सर्वांनव सवांगिां!" शि्टर र्वघ गोड िनिोहक
हसत म्हिवलव.
तर अिव प्रकवरे आिची पनु ःभेट झवली. िवफ करव आम्ही
किवशर्षयी बोलतोय हे आपल्यवलव सिजत नसेल... पि जोपयांत
िवझ्यवत शहिां त येत नवही, कदवशचत तोपयांत ही घटनव सर्वांसवठी
कदवशचत अनशभज्ञच रवहील... तर त्यविळ
ु े शि्टर र्वघने आिच्यव
यव भेटीत सवशां गतलेली घटनव िी येथे शर्शदत करत आहे...

२. ब्लडी नाईफ...
एक गजबजलेलां अनवशिक रे ल्र्े ्टेिन... गवर्वहून येिवरे ,
गवर्ी जविवरे , तर कवही पढु च्यव ्टेिनपयांत जविवरे सवरे प्रर्वसी
आपवपल्यव गडबड धवदां लीत होते...
आशि अिीच धवदां ल त्यव भवऊगदीत हरर्ू पवहिवऱ्यव
आिखी एकवची चवलली होती... पि त्यवची ही गडबडच त्यवलव
रे ल्र्े पोलीस ऑशफससाच्यव नजरे त भरर्नू गेली. त्यवलव बवजल
ू व
घेतलां गेलां. इटां ेरोगेिन रूििध्ये त्यवची बॅग चेशकांग सवठी घेतली
गेली...
बॅगिध्ये कपड्यवच्ां यव िधोिध एक रक्तवने िवखलेलव चवकू
ऑशफसरच्यव हवती लवगलव. त्यवने त्यव व्यक्तीर्र एक नजर टवकली.
त्यव व्यक्तीसवठी हे अनपेशित होतां. आशि ते त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र
्पष्ट शदसत होत.ां .. पि कवही प्रशतशियव देण्यवसवठी तोंड
उघडण्यवची त्यवच्यवत िक्ती नव्हती... तो सन्सु न पडलव होतव.
उभवरलेलव तो तोल जवऊन त्यवच्यविवगे असलेल्यव खचु ीत
आदळलव. त्यवची नजर र् ्र्वभवशर्कपिे िवन खवली गेली. तो
िोकवत बडु वलव होतव. हव िोक त्यवच्यव ददु र्ै ी प्रवरब्धवचव होतव...
"आपल्यवलव िस्त्र बवळगल्यवच्यव आरोपवर्रून र् सांभवशर्त
खनु वच्यव आरोपवर्रून अटक करत आहोत. िवांत बसण्यवचव

तम्ु हवलव पिू ा अशधकवर आहे. जे बोलवल, ते तिु च्यव शर्रोधवत
र्वपरले जवण्यवची िक्यतव आहे. तम्ु ही र्कील करू िकतव.
तिु च्यवकडे तेर्ढी िितव नसेल र् आपली इच्छव असेल, तर
सरकवर तम्ु हवलव र्कील देईल!" ऑशफसरने कवयदव पढर्लव.
पि बोलण्यवची सदू त्यव व्यक्तीलव होती कुठे हे त्यव
ऑशफसरच्यव लिवत आले नसवर्े. आशि आले असले तरी त्यवलव
आपले कताव्य पवर पवडिे आर्श्यक होते. आरोपीलव अटक कव
के ली जवत आहे हे त्यव आरोपीलव िवशहती असवयलव हर्े हव शनयि
आहे त्यविळ
ु े कॉशन्स्टट्यि
ु नल लॉच्यव कठीि सेक्िन्सस र्
शिशिनल लॉ प्रोशसजरच्यव शकचकट कोडवतां न शिरतव त्यवने सोपे
करून सवशां गतले होते...
आशि त्यवनां तो चवकू उचलनू सोबतच्यव ऑशफसरलव हँड
ओव्हर के लव.
"यवांनव पोलीस ्टेिनलव घेऊन जव. आशि हव चवकू
फॉरे शन्ससकलव पवठर्वयलव सवगां व...!"
खरां ऑशफसरचव एकही िब्द त्यव व्यक्तीच्यव कवनवत शिरलव
असेल यवत िक
ां व होती...
त्यवचव चवकू घेऊन जवण्यवस जेव्हव ऑशफसर र्ळलव, तेव्हव तो
िविसू हरकतीत आलव. तो त्यव ऑशफसरकडे धवर्लव. त्यवचव हवत

र्ळर्नू त्यवने त्यवच्यव हवतवतील चवकू ्र्तःच्यवच िवनेत घसु र्नू
घेतलव!!!
धवरोष्ट्ि रक्तवच्यव शचळकवांड्यव अगां वर्र उडूनही इटां ेरोगेिन
रूििधील दोघे ऑशफससा गोठलेल!े !!

पोलीस हेडकॉटासािधनू एसपीच्यव सिोर बसलेल्यव शि्टर
र्वघ सिोर एक भलव िोठव जवडजडू ररपोटा आदळलव गेलव... र्वघने
धवर्ती भेट घ्यवर्ी तिी शचिटीतच त्यव ररपोटाची पवनां पकडून
झरा क
् न पवलटली... त्यवच्यव भर्ु यव उांचवर्ल्यव होत्यव.
"इतके िडासा...? ही एकच के स आहे?" र्वघने शर्चवरल.ां
"सत्तवर्ीस िडासा! पॅटन्ससा र्ेगळे आहेत, पि एकवच व्यक्तीने हे
के लांय असां र्वटतां..."
"िग इतके शदर्स िलव न बोलवर्तव कव गप्प बसलवत?"
शि्टर र्वघ सिोर ररपोटा आपटलेलव एसपी सि
ु वांत नेने यवने
उत्तर शदलां नवही.
"फवजील आत्िशर्श्ववस! अ?ां " र्वघ त्यवचव उपहवस करत
उद्गवरलव.

"तम्ु ही िदत करिवर आहवत, की नवही तेर्ढां सवांगव!" नेने
रवगवने बोललव.
"त्यवसवठीच िी इथां आहे! पि हे एकच व्यक्तीने के लां आहे
असां तम्ु हवलव किवर्रून र्वटतां?"
"ररपोटा पवशहल्यवर्र तिु च्यव लिवत येईल." नेने थेट उत्तर न
देतव खोचक बोललव.
शि्टर र्वघलव के स कळवर्ी यवसवठीच तर त्यवलव तो ररपोटा
शदलव होतव हे त्यवचे ित!
र्वघ हसलव आशि त्यवनां ती भलीिोठी फवईल उघडून पवशहली.
खरडलेली पवनां र्ळगनू तो अटॅच्ड् फोटो पवहू लवगलव. िेलेल्यव
सत्तवर्ीस लोकवच
ां े ते फोटो. कोिी स्त्री, कोिी परुु ष, कोिी र्ृद्ध,
कोिी तरुि... कोि सवपडेल त्यवलव िवरले गेले होते...
िवरण्यवसवठी र्वपरलेली ित्ां ही नक्कीच र्ेगळी होती हे घवर्वांर्रून
र् पचां नविव र् नतां र पो्टिवटाि र्ेळचे फोटोज पवहून देखील सिजत
होते... फोटोत एकसवरखां र्वटिवरां कवही नव्हतां... फक्त एक गोष्ट
सोडून...
त्यव डेडबॉडीज तक
ु डे तक
ु डे करून दीड फूट रांद, अडीच फूट
लवबां र् सव्र्व फूट खोली असलेल्यव आयतवकृ ती शटनच्यव
बॉक्सेसिध्ये बांद करून ते शजल्यवच्यव र्ेगर्ेगळयव शनजान शठकविी
सोडून देण्यवत आले होते... आशि त्यवतां ील कवही शटनबॉक्सेसर्र

लवल ऑईल पेंटने गोलवकवर करून त्यवच पेंटने कवही नांबर शलशहले
होते... शसरीयल नांबसा.् ..
पि त्यव नांबसाचव अथा लवगिां सहज नव्हतां. त्यवलव कवही अथा
तरी होतव, की नव्हतव हेच सिजत नव्हत.ां प्रत्येक प्रोबॅशबशलटी ते ते
्थवशनक पोलीस, फॉरे शन्ससक, लोकल िवईि ब्रँच सर्वांकडून चेक
करण्यवत आली होती... पि कवही अथा लवगलव नव्हतव... तरीही ते
शनथाक ररपोट्ास देखील फवईललव शपनअप के ले गेले होते.
शि्टर र्वघ ते सगळां टवळून िृतवांचे फोटो जर्ळून पवहण्यवत
गगांु होतव...
सि
ु वतां नेनेलव ते फोटोज पवहर्तही नव्हते. ररपोटा आििवरव
कॉन्स्टेबल तर ते ररपोटा टवकून तत्ििीच शनघनू गेलव होतव.
प्रत्यिदिी एक घटनव पवशहल्यवर्र त्यवलव न रवहर्नू उलटी झवली
होती आशि अजनू ही त्यवच्यव पोटवत ढर्ळत होते. म्हिनू फोटो
उघडण्यवआधीच त्यवने सि
ु वतां ची परर्वनगी देखील न घेतव त्यवचे
के शबन त्यवगले होते. पि शर्चशलत होईल तो शि्टर र्वघ कसलव?
तो शनर्वतां ते घृिीत फोटो पवहत होतव...
"तर यविळ
ु ेच तम्ु हवलव र्वटतयां , की हे कोिव एकवच व्यक्तीचां
कवि आहे...?"
"होय!"

"हव फोटो! अक्यज्ु ड्चव आहे!" र्वघ रे ल्र्े ्टेिनर्र
सवपडलेल्यव िविसवचव फोटो पवहून बोललव.
"हो. त्यवने इटां ेरोगेिन दरम्यवन आत्िहत्यव के ली. त्यवच्यवकडे
सवपडल्यव चवकूर्रील ब्लड सॅम्पल्स नर्ीन सवपडलेल्यव बॉडीच्यव
ब्लडिी जळ
ु तवयत. हव त्यव बॉडीचव फोटो." नेने िवशहती परु र्त
बोललव र् त्यवने र्वघच्यव हवतवतील फवईलचे पवन पवलटत र्वघलव
एकव डेडबॉडीचव फोटो दवखर्लव.
"आशि त्यवनांतरही खनू थवांबले नवहीत." र्वघ बोललव.
"हो. शिर्वय इतर खनू वांिी अक्यज्ु ड्चव कवही सांबांध नवही.
म्हिनू हे एकव व्यक्तीचां कवि नवही हे ्पष्ट होत!ां " नेनेने शचत् पिू ा
के ले.
"पि र्वहत्यव गांगेत हवत धिु वरे पि असतवत खरां..." र्वघने
र्ेगळी शदिव देण्यवचव प्रयत्न के लव.
"तम्ु हवलव नक्की कवय म्हिवयचां आहे...?" सि
ु वांतनां पढु ां
सरकत शर्चवरल.ां
"यव घटनेबद्दल कळलेले लोक ही पद्धत र्वपरून खनू करू
िकतवत..." र्वघने तका शदलव.
"म्हिजे तम्ु हवलव असां म्हिवयचां आहे, की होशिसवईडची ही
सेि पद्धत र्वपरून कवही लोक आपले ्र्वथा सवधत आहेत?"
सि
ु वतां चशकत होत बोललव.

"िी फक्त िक्यतव बोलनू दवखर्तोय!" शि्टर र्वघ म्हिवलव,
"बरां िवझ्यव रवहण्यवचां कवय?" र्वघने शर्चवरलां.
"पोलीस कॉटासािध्ये आपली सोय के ली आहे." नेने उतरलव.
"डोन्सट बॉदर!् िवझी िी सोय करतो. शबलवचे तेर्ढे बघव!" र्वघ
बोललव.
आशि त्यवनां नेनेचां के शबनच नवही, तर पोलीस हेडकॉटासा सद्ध
ु व
त्यवगल.ां त्यवचां असां शर्शिप्त र्वगिां त्यवच्यवसवठी सहज र्
्र्वभवशर्क असलां, तरी नेनेलव हव न कळिवरव प्रकवर होतव.
अजनू खपू कवही चशचालां जविां बवकी होतां आशि हव शनघनू
गेलव होतव... फवईल्स् पि शतथांच सोडून...

३. अनादर िेटल कॅ स्के ट...
शि्टर र्वघ सकवळच्यव िभु प्रहरी एकव सबु क घरवसिोर उभव
होतव... सरु िेसवठी कवही र्दीर्वले भोर्ती तैनवत होतेच. त्यवने बेल
र्वजर्ली. दवर एकव सव्र्ीस - सत्तवर्ीस र्षवांच्यव तरुिीने उघडले.
"सि
ु वतां नेने आहेत?" शि्टर र्वघने शर्चवरल.ां
"हो! आपि?" शतने शर्चवरल.ां
"त्यवनां ीच बोलवर्लां आहे." र्वघनां सरळ उत्तर शदलां नवही.
"बघते!" असां म्हिनू ती िल
ु गी शि्टर र्वघलव दवरवतच ठे र्नू
आत गेली.
त्यवने िवन डोलर्नू श्ित के लां आशि तो इत्ततः पवहू
लवगलव. ज्यव लॉनिधनू तो आलव होतव, शतथेच एकजि
झवडफुलवनां व पविी घवलत असलेलव त्यवलव शदसलव. तो रोखनू
शि्टर र्वघकडेच पवहत होतव. गेटिधनू िख्ु य दरर्वज्यवकडे येत
असतवनव कदवशचत शि्टर र्वघने त्यवलव नोटीस के ले नव्हते. (पि
नवही त्यवच्यव ध्यवनवतनू कवही सटु त नवही. बहुदव र्वघने िद्दु वि
त्यवच्यवकडे पवहिां टवळलां असेल...)
पि आत्तव शि्टर र्वघ त्यवच्यवकडे पवहत असतवनव देखील
त्यव तरुिवची र्वघ र्रील नजर ढळली नव्हती.
"आपि शि्टर र्वघ कव?"

र्वघलव सिु धरू आर्वजवत प्रश्न कवनी पडलव. तसव त्यवने
आर्वजवच्यव शदिेने रोख के लव. िघवसची ती तरुिी शि्टर र्वघलव
पृच्छव करून त्यवच्यव उत्तरवची र्वट पवहत उभी होती.
"हो!" त्यव िल
ु ीकडे बघनू र्वघ उद्गवरलव.
आशि त्यवने पन्सु हव त्यव झडु पवनां व पविी घवलिवऱ्यव िल
ु वकडे
नजर टवकली. आतव तो त्यवच्यवकडे न पवहतव यव िल
ु ीकडे टक
लवर्नू पवहत होतव.
"आत यव!" त्यव िल
ु वकडे पवहत उभ्यव शि्टर र्वघलव ती
म्हिवली.
शि्टर र्वघ शतच्यव िवगनू शलशव्हगां रूििध्ये आलव.
"बसव! दवदव येतोय!" ती म्हिवली आशि आत शनघनू गेली.
शि्टर र्वघ बसलव. सि
ु वतां येईपयांत त्यवचव नेहिीचव चवळव
चवलू झवलव... सिोरील टेबलर्र पडलेले कवही पेपसा घेऊन तो
चवळू लवगलव.
"र्ेलकि शि्टर र्वघ!" आतनू येत सि
ु वांत नेने बोललव.
तसव र्वघ उभव रवशहलव.
"हॅलो!" र्वघने अशभर्वदन के लां.
सि
ु वांतने र्वघकडे येत त्यवच्यविी ह्तवांदोलन के लां.
"तवतडीने बोलर्नू घेतलांत?" र्वघने शर्चवरलां.

"तम्ु ही फवईव्ह-्टवर िध्ये रवहतवय असां सिजलां. एर्ढव खचा
आिच्यव शडपवटािेंटलव सोसिवरव नवही यवचव तरी शर्चवर
करवयचवत?" िि
ु वतां हसत पि खोचक बोललव.
"आपल्यवलव परर्डत नसेल, तर आपि दसु रव कोिी पवहू
िकतव. िीच हर्व असव कवही शनयि नवही!"
"कविवचां बोलयू वत?" र्वघलव प्रशतउत्तर देिां टवळत नेने
शर्षयवचां बोललव!
यवर्र शि्टर र्वघ नेहिीचां श्ित करत हसलव.
"आत्तव तम्ु ही नेिकां बोललवत! आधी कविचांच बोलयू व! पर
हेड फवईव्ह लॅक्स!् " र्वघ लवलची हसत बोललव.
"हे जव्ती होतवयत!" सि
ु वतां ने शर्रोध दिाशर्लव.
"िी तर र्ीस लवख चवजा करिवर होतो! पि आधीच तम्ु ही
खचवाचे रडिे रडलवत! आशि हो; शजतकी िविसां अशधक िरतील,
शततके पैसे र्वढत जवतील!" र्वघने ्पष्ट के लां.
"के स सॉल्व्ह होईपयांत तम्ु ही आिच्यव शडपवटािेंटलव कांगवल
करून सोडवल..." नेने र्वघ सोबत सोफ्यवर्र बसलव.
"िवझ्यव कविवचां झवलां, आतव तिु च्यव कविवचां बोलव!" र्वघ
लोभी हसत म्हिवलव.
सि
ु वांतने इररटेटेड् डोकां हलर्लां आशि टेबलर्र तयवर ठे र्लेलव
लॅपटॉप उघडलव. त्यवलव पेनड्रवईव्ह जोडलेलवच होतव.

"एर्ढ्यव के सेस झवल्यव, पि त्यवचे एकही सीसीटीव्ही फुटेज
सवपडले नवही. िडारर कॅ सके ट्स आिनू टवकण्यवआधी सर्ा कॅ िेरे
तोडत होतव." लॅपटॉप चवलू करत नेने बोललव.
"पि फोडतवनवचे फुटेज असेलच की!" र्वघचव प्रश्न.
"हो! पि त्यवचवही कवही उपयोग नवही. कॅ िेऱ्यवच्यव टप्प्यवत
न येतव ते फोडले जवयचे! त्यविळ
ु े आधीच्यव फुटेजेसचवही कवही
उपयोग नवही!" नेनेचां ्पष्टीकरि.
"िग यवर्र कवय दवखर्िवर आहेत? शपक्चर?" र्वघची चेष्टव.
शि्टर र्वघच्यव शर्चवरण्यवने नेनेच्यव िख
ु िांडलवर्र शचडीची
एक रे षव उिटली, पि शतने ज्यव र्ेगवने नेनेच्यव िख
ु वचव तवबव घेतलव
होतव, तेर्ढ्यवच लर्कर ती िवर्ळली देखील!
"एक फुटेज आहे! यवर्ेळी कॅ िेरव फोडतवनव तो खनू ी दरू र्र पि
कॅ िेऱ्यवसिोरच उभव होतव!" सि
ु वांत नेने बोललव!
"गडु ! िग तर तम्ु हवलव तो सवपडेलच! आतव िवझी गरज
नवही!" र्वघ शतथनू जवण्यवच्यव बेतवत होतव.
"आधी फुटेज पवहून घ्यव!" सि
ु वतां ने त्यवलव रोखल.ां
नेनेच्यव बोलण्यवर्र र्वघ पन्सु हव सोफ्यवर्र श्थर झवलव. नेनेनां
फुटेज प्ले के लां.

शव्हडीओिध्ये एक इसि दगड फे कून सीसीटीव्ही कॅ िेरव
फोडतवनव शदसत होतव... पि त्यवने ्र्तःलव नखशिखवांत झवकून
घेतलां होत!ां
"आत्तव तम्ु हीच सवगां व, कवय अथा आहे यव शव्हशडओलव? यवतनू
कवहीच िवशहती शिळत नवहीए! एव्हीडेन्सस असनू नसल्यवसवरखव
आहे. म्हिनू म्हटां लां एकदव तम्ु हवलव दवखर्वर्व!" नेने शचांशतत
भवर्िद्रु व करून बोललव.
"आिव आहे शजथे ही घटनव घडली आहे, त्यव एररयवतील
असले सर्ा फुटेजेस आपि गोळव के ले असतील?" र्वघने प्रश्न
के लव!
"हो!"
"थँक्स! तेर्ढे डोके चवलर्ल्यवबद्दल!" र्वघ शडर्चत बोललव!
रवग येऊन शचडण्यवची िभु व नेनेलव नव्हती. तो फक्त चरफडू
िकत होतव, तेही िनवतल्यव िनवत!
"प्ले करव!" त्यवची श्थती लिवत येऊन देखील दल
ु ाि करत
र्वघ म्हिवलव.
िग नेनेने पढु ील शव्हडीओ प्ले के ले. र्वघ प्रत्येक शव्हशडओ
नीट पवहत होतव. हवडाली आठ-दहव फुटेजेस असतील आशि त्यवही
प्रत्येक कवही दहव - र्ीस सेकांदवच्यव. पवहवयलव जव्त र्ेळ जविवर
नव्हतव... गेलव नव्हतव. प्रत्येक शव्हडीओ सवरखव होतव. ्र्तःलव

पिू ापिे झवकून घेतलेल्यव व्यक्तीने लवांबनू दगड फे कून कॅ िेरे फोडले
होते.
लवांब उभवरण्यवचव उद्देि शि्टर र्वघच्यव लिवत
आल्यवशिर्वय रवशहलव नवही... पि नेनेलव हे अनवकलनीय होत.ां ..
"िलव कळत नवही; यवलव कॅ िेरे फोडवयचे आहेत तर हव लवबां नू
दगडां कव फे कतोय? तसही यवने ्र्तःलव इतकां झवकून घेतलां आहे,
की हव कॅ िेऱ्यवच्यव जर्ळ आलव, तरी कवही फरक पडिवरव
नव्हतव..." नेनेचव गोंधळ उडवलव होतव.
"तो जर्ळ आलव असतव, तर त्यवच्यव डोळयवचां व रांग शदसलव
असतव! म्हिनू त्यवने ही कवळजी घेतली आहे! न पवहतव कॅ िेरे तर
तो फोडू िकत नवही नव!" र्वघ हसत म्हिवलव.
"ओह! आयसी! पि यवलव िोधवयचव कसव? जरुरी नवही, की
हव त्यवच एररयवत रवहत असवर्व!" नेनेचव प्रश्न.
"अशजबवत जरुरीचां नवही!" र्वघ तडख म्हिवलव.
"िग?"
"हव इशन्ससडेंट कुठे झवलव आहे?"
"िवधर्नगर!"
"शतथेही पर्ू ीसवरखे िेटल कॅ ्के ट िध्येच डेडबॉडी
सवपडली?"

"हो! शतचेही तक
ु डे के ले गेले होते!"
"आशि ते पवहून तिु चव हेडकॉन्स्टेबल पन्सु हव ओकलव
असेल?" र्वघ चेष्टव करत म्हिवलव.
"ते जवऊ दे!" नेनेलव र्वघिी कसां डील करवर्ां तेच सिजत
नव्हत.ां त्यविळ
ु े तो थोडव रवगवने म्हिवलव.
"बरां शसररय्ली. शर्क्टीि कोि आहे?" र्वघने शर्चवरल.ां
"तेर्ीस र्षवांची एक िल
ु गी. शचशकत्सव त्यवगी!"
"ओह! तर िृतवच
ां ी ओळख पटली तर! खपू च फव्ट आहे
आपली यांत्िव! आय ि्ट से!" र्वघ प्रिांसव करत म्हिवलव.
पि यवतही सि
ु वांत नेनेलव र्वघचव उपहवस जविर्लवच!
"पवच लवख एड करव!" र्वघ िवगे रे लत डोक्यविवगे हवत घेऊन
बोललव!
"ते पवहतव येईल! इन्सर्े्टीगेिन बद्दल आधी बोलव!" नेने
उखडून म्हिवलव.
इतक्यवत दरर्वजव उघडलेली िल
ु गी सि
ु वतां ची बहीि
चहवपवण्यवचां घेऊन आली. शतने एक कपबिी नेने सिोर ठे र्ली
आशि दसु री र्वघलव ऑफर के ली.
"सदांु र!" र्वघ कपबिी हवतवत घेत त्यव तरुिीकडे एकटक
रोखनू पवहत ओठवर्ां र तेच िोहक श्ित घेत उद्गवरलव.

पि कदवशचत त्यवच्यव तोंडून शनघवलेले हे िब्द त्यव तरुिीलव
सांकोचनू गेले असवर्ेत कवरि र्वघने कपबिी हवती घेतवच ती
तिीच आत पळवली होती!
शि्टर र्वघची नजर शतलव फॉलोव्ह करत असतवनवच त्यवची
नेने सोबत नजरवनजर झवली. तो जरव रवगवनेच र्वघकडे पवहत होतव.
"डोन्सट टेक िी रॉन्सग. आय हॅड नो बॅड इटां ेन्सिन! आय र्ॉज
ज्ट एशप्रशिएशटांग हर ् ब्यटु ी. शप्लज लेट हर ् नो!" र्वघ िृदू
आर्वजवत बोललव.
"िी इज िवय शस्टर!" नेने म्हिवलव. चेहऱ्यवर्र रवग तसवच.
"नवर्ां ?" र्वघने शर्चवरल.ां
"ररद्धीिव!"
"लक्ष्िी-सर्र्तीचां नवर्ां ! फुल ऑफ लर्! पला! त्यवच्ां यव
नवांर्वतच प्रेि आहे!" र्वघ हरर्ल्यवसवरखव ओठवांर्र श्ित घेऊन
बोललव.
तो असव हरर्ण्यविवगचां कवरि त्यवर्ेळी फक्त त्यवलव िवशहत
होत.ां त्यवलव त्यव िल
ु ीच्यव ददु र्ै वची जविीर् झवली होती!
"ह?ां कवय?" नेनेने गोंधळून शर्चवरल.ां
"त्यवच्ां यव नवर्ां वचे अथा!" र्वघ भवनवर्र येत नेनेकडे पवहून
बोललव.

"िी इज शप्रशियस लवईक अ पला! टेक के अर ऑफ हर!् " र्वघ
बोललव आशि जवण्यवस उठलव!
"शनघवतवय?"
"हो कव िी इथां रहवर्ां अिी इच्छव आहे कव कवय तिु ची?"
र्वघ शिशश्कल बोललव.
"एक्च्यअ
ु ली येस!" सि
ु वतां ने िवत् ते शसररय्ली घेतल.ां
"कव खचा र्वचर्ण्यवसवठी?" र्वघ ि्करी करत शर्चवरतव
झवलव.
"नवही आपल्यवलव पिू ार्ेळ कवि करतव येईल यवसवठी!"
सि
ु वांत ठवि बोललव.
"तम्ु हवलव चवलेल, पि तिु च्यव बशहिीलव चवलेल कव?" र्वघ
्र्तःच हसलव,
"नको! आपल्यव बशहिीलव िवझ्यव इथां असण्यवनां
अर्घडल्यवसवरखां होईल! िी आहे शतथां ठीक आहे. हव; पि
तम्ु हीच िवझ्यव हॉटेललव शिफ्ट होऊ िकतव!" र्वघने ऑफर शदली.
"नको!"
"आिखी खचा झेपवयचव नवही!" र्वघ सहु व्य घेऊन
सि
ु वतां च्यव िनवतील र्वक्य बोललव.

शि्टर र्वघ लोकवांच्यव िनवतलां ओळखतो म्हिजे त्यवच्यवकडे
कवही दैर्ी िक्ती र्गैरे आहे असे नवही. पररश्थती पवहून कोि कवय
शर्चवर करत असेल हे तो ठीक तवडतो एर्ढांच. बहुदव त्यव शबकट
पररश्थतींिध्ये लोकवनां व यवनेच टवकलेले असते. िग यवलव
लोकवांच्यव िनवतील ओळखवयलव कवय अर्घड? हव; तम्ु ही त्यवलव
'िनकर्डव' म्हिू िकतव, पि दैर्ी नवही!
िवत् सि
ु वांत आियवाने र्वघकडे पवहू लवगलव. पि र्र
म्हटां ल्यवप्रिविे यवत चित्कवर असव कवही नव्हतव. सि
ु वतां खचवाचव
शर्चवर करतोय हे र्वघलव िवहीतच होतां.
"आत्तव तरी थोडवर्ेळ थवांबव! शिर्वय तम्ु ही िवझ्यव प्रश्नवचां उत्तर
शदले नवही. आपलव प्लॅन ऑफ एक्िन कवय असिवर आहे?"
इतक्यवत तो बवहेर झवडवांनव पविी घवलिवरव िल
ु गव उजव्यव
पवयवने लगां डत आत शनघनू गेलव. तो आत जवईपयांत र्वघ
त्यवच्यवकडे पवहत होतव. आशि तो र्वघकडे...!
नेनेलव हव प्रकवर सिजेनव तो चेहऱ्यवर्र गोंधळ घेऊन शि्टर
र्वघकडे पवहत होतव.
"िलव सोडवयलव येतवय नव?" र्वघ म्हिवलव आशि घरवबवहेर
पडलव.
सि
ु वतां पि िग नवईलवजवने त्यवच्यविवगे गडबडीने धवर्लव.

लॉनिध्ये र्वघ थवांबलव. सांदू र टपोऱ्यव उिलेल्यव गल
ु वबवच्यव
फुलवांपविी तो थवांबलव म्हिनू िग नेनेलव देखील थवांबवर्े लवगले.
"फूलां सांदू र आहेत. ररद्धीिव यवांनी लवर्लीत?"
"नवही. शनिवांतनां!"
"म्हिजे तो िल
ु गव?"
"हो!"
"त्यवचव कवय शसन आहे? तिु चव घरगडी!"
"तो घरगडी नवही. एक बेर्वरस िल
ु गव आहे. चवर िशहन्सयवांपर्ू ी
एकव शरप र्रून येतवनव र्त्यवत जखिी सवपडलव होतव. त्यवलव
िदत करवर्ी म्हिनू घेऊन आलो. सोबत ररद्धीिव होतीच. ती डॉक्टर
आहे. म्हिनू िग त्यवलव सोबतच घेऊन आलो. इज्ां यरु ी डोक्यवलव
होती. कोिीतरी िोठव आघवत के लव होतव. जखि होती, पि
शजव्हवरी लवगण्यवसवरखी खोल नव्हती. लर्कर ररकव्हर झवलव, पि
िग नांतर डवयझनोस झवलां, की तो एिसीएिने ग्रसीत आहे. त्यवचां
नवांर् पि आम्हीच ठे र्लेलां आहे. त्यवची ओळख अजनू कळलेली
नवही." सि
ु वतां ने िवशहती परु र्ली.
"एिसीएि, म्हिजे िवईल्ड कॉशझनटीव्ह इम्पॅरिेण्ट?" र्वघनां
शर्चवरलां.
"येस! तो दैनांशदन गोष्टी करवयच्यव सोडल्यव, तर सगळां कवही
शर्सरलव आहे. इव्हन भवषव! म्हिनू िग त्यवच्यव फॅ शिलीचव िोध

लवगेपयांत त्यवलव सोबत ठे र्ण्यवचव शनिाय घेतलव. ररद्धीिवचां म्हििां
होत,ां की तो सोबतच रवशहल्यवने शतलव त्यवलव चवगां ली रीटिेंट देतव
येईल."
"त्यवलव हृदयवचव कवही आजवर?"
"िवझ्यव िवशहतीत तर नवही."
"त्यवच्यवर्र लि ठे र्व!" शि्टर र्वघचव सतका सल्लव.
"कव? तम्ु हवलव कवही सि
ु वतां जरव िक
ां य?" सि
ां ीत र् शचशां तत
झवलव.
"नवही. नवही. िलव र्वटतां तो तिु च्यव बशहिीर्र प्रेि करतो. द
र्े ही लक्ु स एट हर,् इट शडफवईन्सस एव्हरीशथांग." र्वघ श्ित करत
म्हिवलव.
"तसां कवही नवही." नेने हसलव,
"तो शतच्यवबद्दल कृ तज्ञ आहे इतकांच." तो म्हिवलव.
"हो असेल. बरां शनघतो!" र्वघने सि
ु वतां िी हवतशिळर्िी
के ली.
हे नसु तां िेकहॅन्सड नक्कीच नव्हतां. शि्टर र्वघनां नक्कीच
िनविी कवही ठरर्लां होतां!
र्वघ त्यवच्यव 'िशसाडीज-बेंझ इक्यसू ी' यव इलेशक्रक कॉम्पॅक्ट
एसयव्ू हीिध्ये बसलव आशि त्यवची गवडी शनघवली... कुठे ...?
सि
ु वांत नेनेही त्यवच शर्चवरवत होतव...!

िवधर्नगरलव (बदललेले नवर्ां ) शि्टर र्वघची गवडी येऊन
थवबां ली. ज्यव ज्यव शठकविीचे सीसीटीव्ही फुटेज त्यवने पवशहले होते,
त्यव त्यव शठकविी त्यवने भेटी शदल्यव.
त्यव र्त्यवर्र भटकत िेर्टी तो त्यव पवका िध्ये आलव, शजथे
िेर्टची रांक सवपडली होती. र्वघ फुटेजिध्ये त्यवने पवशहलेल्यव
शठकविी आलव. त्यवने सिोर नजर टवकली. सीसीटीव्ही अजनू ही
फुटलेल्यव अर््थेतच होतव. तो बदलण्यवत आलव नव्हतव. शि्टर
र्वघ हसलव. त्यवच्यव हसण्यवचे कवरि हे होते, की हव सीसीटीव्ही
आतव र्षवानर्ु षे असवच रवहिवर होतव... फुटलेल्यव अर््थेत...
िेर्टी सवर्ाजशनक शठकविी हे... कोि लि देतो...?
असो, त्यव फुटेजिध्ये शदसलेल्यव एकव सचू नव फलकवपविी
र्वघ उभव होतव. फुटलेल्यव सीसीटीव्हीर्रून नजर हटर्नू त्यवने त्यव
सवइन बोडार्र नजर र्ळर्ली. ्र्तःचव िोबवईल शखिवतनू कवढून
त्यवने िोजपट्टीचे एप चवलू के ले. र्चाअ
ु ली त्यवने त्यव सवइन बोडाची
उांची िोजली आशि तो पवका बवहेर शनघनू गेलव. बवकी रे की
करण्यवची त्यवलव आर्श्यकतव नव्हती. त्यवलव हर्ी ती िवशहती
त्यवने शिळर्ली होती आशि त्यविळ
ु े त्यवलव पवका िधील िवईि
्पॉट पवहण्यवची आर्श्यकतव देखील र्वटली नव्हती!
पवका िधनू बवहेर पडून त्यवने सि
ु वांत नेनेलव फोन लवर्लव...
"हव, नेने! र्वघ बोतोय!"

"बोलव!" पशलकडून नेनेचव प्रशतसवद.
"तिु चां इन्सर्े्टीगेिन नॅरो करतोय. तम्ु हवलव पवच फूट सवत इचां
उांचीचव िविसू िोधवयचव आहे! तोच तिु चव गन्सु हगे वर आहे!" र्वघने
सचू नव र्जव हुकूि शदलव!
"तम्ु ही हे कस.ां .." नेने अशर्श्ववसवने बोलिवर तोच र्वघनां
त्यवलव टोकलां,
"ते सोडव. सवांगतोय तेर्ढां करव!" आशि त्यवने फोन कट के लव.
फुटपवथलव लवगनू च असलेल्यव पवशकां ग िधील कवर िग र्वघने
जर्ळ के ली आशि तो शनघवलव...

"तम्ु हवलव गन्सु हगे वरवची उांची किी कळली?" िी आियवाने
शर्चवरलां.
शि्टर र्वघ नेहिीचां गोड हसलव. तो कोरडव होऊन कपडे
र्ेगळे करून त्यवची अलीकडची कविशगरी उलगडत िवझ्यव सिोर
बसलव होतव. एक शलटरचव कोकि कॅ न त्यवने एकवचर्ेळी सरबत
करून आिलव होतव. सोबत बफवाची बके ट होती. िी सिजलो
होतो, खपू र्ेळ जविवर आहे...

"ज्यव सवइन बोडाजर्ळून तो पवस झवलव होतव, त्यविळ
ु े सवइन
बोडाची उांची िोजल्यवर्र त्यव िविसवची उांची लिवत आली. एर्ढां
सोपां आहे हे!" तो कोकिचव शिप घेत म्हिवलव.
त्यवर्ेळी िवझां िवझ्यव हवतवतील कोकिकडे लि नव्हतां, पि
आतव आठर्ल्यवर्र जविर्तां आहे, की कोकि नॉिाल रूि
टेम्प्रेचरलव आलां होतां...
"त्यव रांक्सच्यव बद्दल कवही शलांक्स? म्हिजे त्यवर्रील ते लवल
अिरवतील कवही शलशहलेलां... ते कसले सांदि
े होते? की आिखी
कवही?" िी शर्चवरल.ां
"शर्िेष असां कवही नव्हत!ां सगळयवच रांकर्र ते शलशहलेलां
होतां असांही नवही. ते कोितां कोशडांग नव्हतां. म्हिनू िवईि ब्रँच
आशि फॉरे शन्ससकलव पि त्यवचव अथा लवगलव नवही!"
"िग रँ डम्ली शलशहलां होतां कव?"
"रँ डिली असांही नवही!" र्वघ म्हिवलव.
"िग कवय?" िी शर्चशलत होऊन ओरडलो.
आशि िग िवझव िलवच प्रिवद लिवत आलव. िी शि्टर
र्वघर्र आर्वज चढर्ण्यवची चक
ू के ली होती...
पि िी तरी कवय करू तो सरळ कवही सवांगतच नव्हतव...

"िलव अजनू ही शलांक लवगत नवही... नक्की तम्ु ही ही के स
सोडर्लीत किी? कवरि िळ
ु वत घडत कवय आहे हेच सिजत नवही
आहे..." िी िवांत होत म्हिवलो.
िलव जे र्वटत होतां ते िब्दवतां व्यक्त होत नव्हत.ां .. कवय
र्वक्यरचनव करवर्ी हे सिजत नव्हतां... पि कदवशचत शि्टर र्वघलव
िवझी िनःश्थती लिवत आली असवर्ी...
तो म्हिवलव,
"सरु र्वतीलव िीही अधां वरवतच होतो. कसां पढु े जवर्ां हे िलवही
सिजत नव्हतां..." तो बोललव.
िलव िवशहत आहे शि्टर र्वघलव सर्ासवधवरि र् पवरांपररक
िवगवाने गन्सु हगे वरवचव िोध घेिे आर्डत नवही. त्यवचां सगळांच र्ेगळां
असतां. तो 'सि
ु वांत आशि टीि'लव कविवलव लवर्नू त्यवत त्यवांनव
गांतु र्नू ठे र्नू इकडे आपली ्र्तःची र्ेगळी िोध िोहीि रवबर्िवर
होतव...
"तम्ु ही िवझी थट्टव करतवय!" िी त्यवच्यवकडे टक लवर्नू पवहत
शर्चवरलां.
तो पन्सु हव हसलव...
"कवही रेसेस?" शि्टर र्वघ सि
ु वतां च्यव के शबनिध्ये बसनू
त्यवलव शर्चवरत होतव...

"नवही. पवच सवत उांचीची शकती तरी िविसां शजल्यवत
असतील. त्यवांतील नेिकव कसव ओळखिवर आशि तेही इतक्यव
लर्कर?" नेने हतविेने म्हिवलव.
इतक्यवत चहव येऊन र्वघसिोर झलवस ठे र्लव गेलव. चहवर्वलव
इसि दसु रव झलवस सि
ु वांत सिोर ठे र्िवर तोच सि
ु वतां ने हवत पढु े
करून झलवस आपल्यव हवतवत घेतलव.
"घ्यव. चहव घ्यव!" आपल्यव झलवस ओठवांजर्ळ करत नेने
र्वघलव म्हिवलव आशि त्यवने घोट घेतलव.
"यव शजल्यवत तिव िेटल रांक्स कोि आशि शकतीजि बनर्त
असतील? ते तर जव्त नसतील... सवत पवच उांची असिवऱ्यवपां ेिव
तर किीच असतील नवही?" र्वघ चहवर्वल्यवच्यव एप्रनच्यव
शखिवतनू घेऊन कॅ िु कुकीजचां पवकीट फोडत म्हिवलव.
र्वघने नेनेलव शब्कीट घेण्यवसवठी हवत पढु े के लव. 'नको' नेने
िवनेनेच म्हिवलव.
"कॅ ्के ट्स ज्यव शठकविी आढळली आहेत त्यव भवगवत आधी
चौकिी होऊ देत. आशि िग टप्प्यवटप्प्यवने सशचांग एररयव र्वढर्त
न्सयव!" र्वघने प्लॅन ऑफ एक्िन ठरर्नू शदलव.
"पि शि्टर र्वघ, तम्ु ही म्हितव त्यव व्यक्तीबद्दल त्यवची उांची
सोडली, तर अजनू कवही ्पेशसशफक िवशहती तम्ु हवलव सवगां तव येईल
कव? त्यवलव ्पॉटआऊट करिां सोपां जवईल." सि
ु वांतने प्रश्न के लव.

"सध्यव तरी नवही. तिु च्यव टीिलव लव्ट िवईि ्पॉट पन्सु हव
सचा करवयलव सवांगव. िेबी त्यवांनव अजनू कवही िवशहती शिळेल."
र्वघने सचु र्ले.
"गडु पॉईट!ां िी आत्तवच सर्ा शडशव्हजन्ससनव त्यवच्ां यव एररयवत
चौकिी करवयची ऑडार देतो!" नेने घवईने झलवस खवली ठे र्त
म्हिवलव आशि त्यवने ररशसव्हर उचललव,
"कांरोल, शजल्यवतील सगळयव शडशव्हजन्ससनव आपल्यवलव
सवपडलेल्यव ्पेशसशफक रांक्स सवरख्यव रांक्स त्यवांच्यव एररयवत कोि
कोि बनर्तां ते पवहवयलव सवगां व! त्यवनां व रांक्सची िवपां द्यव. लर्करवत
लर्कर ही िवशहती शिळवली पवशहजे म्हिवर्ां!" सि
ु वांत नेने
ररशसव्हरच्यव ्पीकरिध्ये बोलत होतव,
"रांक्सचे फोटो पि पवठर्व आशि त्यवर्र जी अिरां आहेत, ती
देखील रांक्स बनर्िवरे कोिी त्यवच्ां यव रांक्सर्र शलशहतवत कव ते
पहवयलव सवांगव!"
"गडु ! थँक्य!ू " कवही कवळवच्यव अर्कविवांतर नेने बोललव.
सिोरून त्यवलव येिवऱ्यव प्रशतसवदवलव ऐकण्यवसवठी तो िधे थवांबलव
होतव.
त्यवने ररशसव्हर ररप्लेस के लव.

"तिु ची खपू िदत होते आहे. आपि इतके सपोशटाव्ह आहवत
तरी बरे च ऑशफशियल्स तिु च्यवर्र नवरवज कव असतवत?" सि
ु वांत
ररलॅक्स होत जरव अर्वांतर झवलव.
"कदवशचत िी त्यवच
ां ी ्पॉटलवईट चोरतो असां त्यवनां व र्वटत
असेल..." शि्टर र्वघ हसत म्हिवलव र् पढु े सचू नव करत बोललव,
"असो, रांक्स कवरवशगरवांची शल्ट आली, की कवि सांपत नवही,
तर तेथनू पढु ां खरां कवि चवलू होतां. कवरि गन्सु यवांत र्वपरलेल्यव रांक्स
एकवच व्यक्तीकडून शकांर्व दक
ु वनवतनू खरे दी के ल्यव असतील असां
नवही. शिर्वय ही 'िेटल कॅ ्के ट िडार के स' आत्तवपयांत यव
कवरवशगरवांपयांत िवध्यिवच्ां यव िवफा त पोहोचली असेल. त्यविळ
ु े ते
िवशहती देण्यवस कुरकुरतील. कव-कु करतील."
"िग?" सि
ु वांतचव प्रश्न.
"त्यवच्ां यवकडून फक्त शल्ट घ्यव. अांदवजे सवत पवचर्वल्यवचां ी!"
र्वघ हसनू म्हिवलव,
"त्यवनां व शर्श्ववस द्यव. त्यवनां व कवही होिवर नवही!" तो पढु े
बोललव.
"के !" नेने शर्चवरवांती उद्गवरलव!
"आशि त्यवांच्यवतील कोिी आपल्यवलव शिळवलेल्यव
शसम्बल्स प्रिविे त्यव कॅ सके ट्सर्र सवईन्सस करवयलव सवांशगतले होते
कव ते पहव. जर तसव कवरवगीर र् दक
ु वनदवर सवपडलव, तर

बवकीच्यवांच्यव चौकिव करत बसण्यवचव र्ेळ र्वचेल." र्वघने पढु ील
सचू नव के ली.
"आशि तसे कोिी शलहवयलव सवांशगतले नसेल, तर? म्हिजे
शर्कत घेिवऱ्यव व्यक्तीने ्र्तः कॅ सके ट्सिध्ये िृतदेह बदां
करण्यवआधी त्यवर्र ती जीबरीि शलशहली असतील तर?" नेनेचव
प्रश्न.
"तर िग सर्ाच लोकवांच्यव तम्ु हवलव चौकिव करवव्यव
लवगतील!" र्वघने दसु रव पयवाय नसल्यवचे सांकेत शदले,
"आशि एक! हव पवच फूट सवत इचां उांचीचव िविसू सवपडलव,
तरी तो एकटवच यव खनू वच्ां यव िवगे असेल असे नवही!" र्वघ
आठर्ि करून देत पढु े म्हिवलव.
"म्हिजे; अजनू ही बरे च गन्सु हगे वर असल्यवचव तम्ु हवलव सांिय
आहे कव?" सि
ु वांत शर्चशलत होऊन शर्चवरतव झवलव.
"सटान्सली!" र्वघ दवतवने शब्कीट तोडत बोललव.
शबश्कटवच्यव चरु व टेबलर्र उडवलव. त्यवकडे पवहत नेने पढु े
बोललव,
"कस?ां "
"इटां ेरोगेिन रूि िधील व्यक्ती नांतर हव दसु रव सवपडलवय. फक्त
दोघे असनू र्ेगर्ेळयव शठकविी इतक्यव किी र्ेळवत इतकां िोठां
हत्यवकवांड ते करू िकत नवहीत. शिर्वय िेटल कॅ ्के ट्स जरी सवरखे

असले, तरी त्यव प्रत्येकवर्र शलशहलां गेलेलां नवही! कवही रांक्सर्रच
ती ठरवशर्क अिरे आहेत.
"तम्ु ही आिखी एक देखील करू िकतव. ती शर्शिष्ट अिरां
ज्यव एररयवत रांक्सर्र सवपडली, त्यव एररयवत तम्ु ही जव्त जोर देऊन
िोध घेऊ िकतव. हव िी आधीच सवांगतो, की ती अिरे शलहून
कॅ ्के ट्स त्यव एररयवत सोडिवरव गन्सु हगे वर त्यव एररयवतीलच असेल
असेही नवही. तो पोशलसवांची शदिवभल
ू करण्यवसवठी देखील असे
करू िकतो. हे ध्यवनवत ठे र्नू तपवस व्हवर्व.
"आिखी एक िहत्त्र्वच!ां िेटल कॅ ्के ट बनर्िवरव व्यक्तीच
यवांतीलच एक गन्सु हगे वरही असू िकते. त्यविळ
ु े सर्ा कवरवशगरवांर्र
चौकिी दरम्यवन र् चौकिी नांतर लि ठे र्लां जवर्ां!" र्वघनां
खवण्यवसोबतच बोलिां सपां र्ल.ां
एव्हवनव त्यवने सपां िू ा शबश्कटपडु व सपां र्लव होतव. आशि आतव
तो उरलेल्यव चहवर्र तवर् िवरिवर होतव.
"तम्ु ही को-ऑपरे ट करत नवही असां देिभरवतील सर्ाच तपवस
यांत्िवांचां म्हििां आहे." नेने पन्सु हव िळ
ू पदवर्र.
बहुदव शि्टर र्वघची कीती ऐकतव त्यवचां इतकां सपोशटाव्ह
असिां सि
ु वतां नेनेलव पचत नसवर्.ां

"िविसवनां ऐशकर्वर्र नवही, तर अनभु र्वर्र शर्श्ववस ठे र्वर्व.
कवय?" शि्टर र्वघ शजभेने टोकरून दवतवतील शचकटलेले शब्कीट
कवढण्यवचव प्रयत्न करत बोललव.
"हो बरोबर आहे!" नेने हसलव.
"िलव र्वटतयां आतव आपलव िवझ्यवशर्षयीचव पर्ू ाग्रह दरू
झवलव असेल!" म्हित एकव घोटवत र्वघने तो थांड झवलेलव चहव
सांपर्लव. िेर्टी तो शबश्कटविळ
ु े रवशहलवच शकती होतव...
"सॉरी!" नेने हसत म्हिवलव.
"शनघतो!" र्वघ झलवस टेबलर्र आपटत उठलव.
"शनघवतवय?" नेनेने र्र त्यवच्यवकडे पवहत शर्चवरलां. नकळत
त्यवच्यव ओठवजां र्ळचव झलवस खवली आलव होतव. शि्टर र्वघचां
ऐकण्यवच्यव नवदवत त्यवच्यव चहवही उरलव होतव.
"कव? जेर्ि ऑफर करतवय? डोन्सट र्री िी बवहेर खवल्लां, तरी
ते शबल िी जोडेनच!" र्वघ चेष्टव करत म्हिवलव.
"तसांही तम्ु ही तिु च्यव हॉटेलर्र खवल्लांत तरी ते शबलवत एड
होिवरच आहे." सि
ु वतां धसु पसु लव.
"िग? कव थवबां र्तवय? शि्टर नेने, इतकां इनफॅ च्यएु िन बरां
नवही!" सि
ु वतां ची खोचक ि्करी करत शि्टर र्वघ डवर्ी भर्ु ई
उडर्त बोललव. िख
ु वर्र तेच िधवळ श्ित.

सि
ु वांत नेनेलव र्वघ कोितव रोख ठे र्नू चेष्टव करतोय त्यवतील
टोििव कळवलव. पि रवग न येतव यवर्ेळी तो िनिरु वद हसलव.
"कवि आहे. एकव पवटीलव भेटवयचे आहे. इथां आलोच आहे,
तर एक शबझनेस डीलही करवर्ां म्हितोय." र्वघने जवण्यवचां कवरि
्पष्ट के ल,ां
"येतो. कीप िी इफ
ां ॉिा!" म्हिनू र्वघ बवहेर पडलव...

४. डील मवथ डेहिील...
शि्टर र्वघ एकव कांपनीच्यव ररसेप्िन कवऊांटरलव उभव होतव.
"एक््क्यजू िी, आपल्यव कांपनी ओनरलव भेटवयचां होतां. सजु य
िहवांनव." र्वघ ररसेप्िन र्रील िशहलेलव म्हिवलव.
"आपली अपॉइटां िेंट आहे कव?" शतने िधवळ आर्वजवत
शर्चवरल.ां
"नवही!" र्वघ बोललव.
"िग सर, आधी आपल्यवलव त्यवचां ी अपॉइटां िेंट घ्यवर्ी
लवगेल. असांच नवही भेटतव येिवर. एक शिशनट िी चेक करून
आपल्यवलव डेट देते. पि आधी आपले कवि जविनू घेिां आर्श्यक
आहे. त्यवनसु वर इपां ॉटान्सस लिवत घेऊन िलव अपॉइटां िेंट देतव येईल.
आपल्यवलव बॉसनव किव सांदभवात भेटवयचां होत?ां " शतने शर्चवरलां.
"एक शबझनेस प्रपोसल आहे त्यवच्ां यवसवठी!" र्वघ म्हिवलव.
"ओके . शप्लज िलव थोडव र्ेळ द्यव. िी चेक करते." ती
म्हिवली आशि कम्प्यटु र श्िनकडे र्ळली.
"त्यवची गरज नवही. िलव नांतर यवयलव र्ेळ नवही. आपले बॉस
आत्तव इथे नवहीयेत कव?"

"आहेत. पि आजचे पिू ा िेड्यल
ु शबझी आहे." ती िवफीच्यव
सरु वत म्हिवली.
"ओके . त्यवांनव फक्त एकदव फोन करून सवांगव, शर्जय र्वघ
आलेत. ते ्र्तः जो र्ेळ देतील त्यवर्ेळेत िी पन्सु हव हजर होईन."
ररसेप्िशन्ट जरव शर्चवर करू लवगली.
"शप्लज!" र्वघने इशन्सस्ट के ल.ां
"ठीक आहे!" ती नवरवजीनेच म्हिवली आशि जरव कचरतच
शतने ररशसव्हर उचलनू कवनवलव लवर्लव.
इटां रप्ट के ल्यवने शकांर्व िेड्यल
ु शड्टबा के ल्यवने बॉस शचडतील
ही शर्र्ांचनव... आशि इफ
ां ॉिा नवही के लां आशि हव सिोरचव िविसू
कवही िहत्त्र्वची डील घेऊन आलव असेल र् आपि भेट करर्ली
नवही, तर पन्सु हव आपल्यवलवच ओरडव बसेल ही दहु रे ीक िवनशसकतव
घेऊन ती पशलकडून कॉल ररशसव्ह के लव जवण्यवची र्वट पवहू
लवगली.
इटां रकॉि र्रील बटन िेन के शबनचे सवइन लिवत घेऊन
र्वघनेच दवबले होते. त्यविळ
ु े शतलव सजु यिी बोलिे आतव भवगच
होते...
"हॅ... हॅलो सर... इथे शर्जय र्वघ म्हिनू कोिी आले..." शतचे
बोलिे पिू ा होण्यवआधीच पशलकडून कनेक्िन कट झवलां होतां.

आतव आपली खैर नवही! बॉस नक्कीच आपली खरडपट्टी
करिवर यव शर्चवरवतच शतचव ररशसव्हर असलेलव हवत खवली आलव.
"कवय?" र्वघने शर्चवरलां.
"िवहीत नवही. कॉल कट के लव!" ती घवबरत म्हिवली.
"आयसी!" र्वघ नवरवजीत म्हिवलव.
"िी तम्ु हवलव शर्नांती करते सर, शप्लज िी उद्यवची र्ेळ देते.
शप्लज तम्ु ही उद्यव यव. आज सर खपू शबझी आहेत!"
"आशि उद्यव नसतील कव?" र्वघने शर्चवरल.ां
"उद्यवही त्यवनां व र्ेळ नवही, पि िी आपल्यवपवसवठी पवच
शिशनट तरी र्ेळ कवढून ठे र्ेन. आिव आहे आपि सिजनू घ्यवल.
सॉरी!" ती गयवर्यव करत होती.
"फवईन!" र्वघ सिजतु ीने बोललव.
"थँक्यू सर!" शतचव जीर् भवांड्यवत पडलव.
र्वघ जवण्यवस र्ळलव तोच त्यवलव त्यवच्यव नवर्ां वची हवक ऐकू
आली!
"शि्टर र्वघ!" एक उत्सवही आर्वज आलव.
र्वघ आर्वजवच्यव शदिेने र्ळलव. हवक िवरिवरी व्यक्ती दोन्सही
हवत सिवनवांतर उांचवर्नू गवलवांच्यव यव टोकवपवसनू त्यव टोकवपयांत
चेहऱ्यवर्र प्रसन्सन हसू घेऊन त्यवच्यव शदिेने येत होती.

त्यवलव पवहून ररसेप्िशन्ट आदरवने र् त्यवहून आियवाने उठून
उभी रवशहली. भीतीने ्तब्ध!
"अहो भवझय! र्ल्ड्ास ग्रेटे्ट शडटेशक्टव्ह आिच्यव दवरी!
र्ेलकि शि्टर र्वघ! र्ेलकि!" सजु य नविक ती व्यक्ती प्रसन्सन
उच्चवरतच र्वघ जर्ळ आली.
"शडटेशक्टव्ह नवही! सत्यवन्सर्ेषी!" र्वघ श्ित करत बोललव.
"सत्यवन्सर्ेषी?"
"हो! सत्यवन्सर्ेषी! सत्यवचव िोध घेतो िी! आशि हव िोध न
सांपिवरव आहे. अगदी जीर्नवच्यव अतां वपयांत!" र्वघ त्यवलव उत्तर
देत म्हिवलव.
"हव!" सजु य स्ु कवरव सोडत हसलव,
"बरोबर आहे. सत्य कवळ परत्र्े, व्यक्ती परत्र्े बदलत!ां " तो
म्हिवलव.
"हो आशि ्थवन परत्र्े देखील!" र्वघ त्यवच्यवकडे पवहून
हसलव.
श्ितर्दन सजु य िहवने होकवरवथी िवन डोलवर्ली.
"चलव. आत चलव!" र्वघच्यव पवठीर्र हवत ठे र्त तो दसु ऱ्यव
हवतवने त्यवलव के शबनची शदिव दिार्त म्हिवलव.

जवतव जवतव तो ररसेप्िशन्टलव बसण्यवस सवांगवयलव शर्सरलव
नवही. सिोरील प्रसांग पवहून शतचव श्ववस रोखलव गेलव होतव. कवरि
शतने जे अज्यिु के लां होतां तसां कवहीच घडलां नव्हतां. उलट शतचव
बॉस तर शकती सौदवयवाने र्वघलव भेटलव होतव.
ती अिरिः शतच्यव खचु ीत पडली. अटके लव श्ववस िोकळव
करत ती ररलॅक्स झवली.
आत के शबनिध्ये सजु य िोठ्यव आदरवने शि्टर र्वघलव घेऊन
आलव.
"बसव!" म्हित तो त्यवच्यव खचु ीकडे गेलव.
पि शि्टर र्वघ र्शकां ग टेबल जर्ळच्यव खचु ीर्र न बसतव
सोफ्यवर्र रे ललव.
हे पवहून िग सजु यच्यव िख
ु वर्र एक श्ित खेळलां आशि तो
आपली िवगे ओढलेली खचु ी पन्सु हव टेबल खवली सवरून र्वघ सिोर
बसलव.
सजु य िहव. र्य सवधवरि चवळीस पचां ेचवळीिीचां असेल.
र्ेिभषू व शनव्र्ळ सिवजसेर्कवची. पवढां रव झब्बव त्यवर्र पढु वरी
खवदी जॅकेट आशि पवांढरी शर्जवर. दवढी थोडी र्वढलेली पि
कोरलेली. उांची सवधवरि. जव्त उांच नवही. जव्त बटु कव नवही. थोडां
पोट सटु लेलां, पि म्हिजे अगदीच नवही. चेहऱ्यवर्र तेज. आकषाक

उभट चेहरव. पवयी शबनव लेसचे कवळे फॉिाल लेदर िूज, खपू
िहवगवतले नवहीत. कुठल्यवही आठर्डी बवजवरवत शिळतील असे.
सॉक्स िवत् नवहीत.
"बोलव! आिची आठर्ि किी झवली? कवय कवि
कवढलांय?" त्यवने र्वघलव प्रश्न के लव.
"िलव आधी सवांगव, आपि िलव इतकां चवांगलां कसां
ओळखतव?" र्वघने शर्चवरलां.
"अहो तम्ु हवलव कोि नवही ओळखत?" असे म्हिनू सजु यने
सोबतच्यव टेबलवर्रील कॉड ररशसव्हर उचललव,
"दोन कॉफी पवठर्व!" पशलकडील व्यक्तीलव सचू नव करून
सजु यने ररशसव्हर ठे र्लव आशि तो र्वघकडे दृष्टीिेप टवकत बोललव,
"आतव सवांगव! कवही शर्िेष कवि असल्यवशिर्वय आपि
कोिवसिोर यवयचे नवहीत!" सजु य हसनू र्वघलव म्हिवलव.
"अहो, िी कवही कवयि्र्रूपी सत्यिोधक नवही! ती िवझी
हौस आहे म्हिव हर्ां तर. त्यविळ
ु े त्यव सांदभवात कवही नवही!" र्वघ
पि हसनू उत्तर देऊ झवलव.
"िग िवझ्यवकडे कवि?"
"शबझनेस!"
"शबझनेस? तो कवय?"

"आपि एक एनजीओ चवलू करत आहवत असां सिजलां!"
"हो पि त्यवचां कवय? तम्ु हवलव तर िवहीतच असेल, की
एनजीओतनू उत्पन्सन नवही. नॉन प्रोवफटेबल आहे ते. तिु च्यव
्र्तःच्यवच शकती तरी एनजीओ आहेत. िग यवत तम्ु हवलव कवय
शबझनेस शदसतोय?" सजु य शर्चवरतव झवलव.
"तोच जो तम्ु हवलव शदसतोय!" र्वघ कुटील हसत म्हिवलव.
"िी सिजलो नवही!" सजु य िांकीत बोललव.
"अहो आपल्यवसवरखी लोकां एनजीओ कव कवढतवत?
शबझनेससवठीच नव? पवहुण्यव रवर्ळयवांच्यव नवांर्े प्रॉपटी ठे र्िां जन्सु यव
पद्धतीचां झवल.ां नवही?!" र्वघने बेरकी हसत डोळव िवरलव.
शि्टर र्वघलव कवय म्हिवयचां आहे हे त्यवचव रोख लिवत
घेऊन एक हसू सजु यच्यव चयेर्र तरळलां. 'िी ऐकतोय!' अिी त्यवने
िवनेनेच र्वघलव पढु े प्रोशसड करण्यवची खिू के ली.
"गृहउद्योग, लघउु द्योग, कुशटरोद्योग, इत्यवदी तम्ु ही यव अतां गात
चवलू करवलच! तम्ु हवलव िवहीत असेल, की िी एक्सपोटाचां कवि
पि करतो, तर आपल्यव एनजीओ िवफा त बनलेल्यव र््तचांू ां
िवके शटांग आशि शडश्रब्यि
ु नचां कवि िलव िवझ्यव कांपनीसवठी हर्ां
आहे! देिवांतगात आशि देिवबवहेर देखील. िवझी कांपनी जर्ळपवस
एकिे आठ देिवतां कवयारत आहे. एक्सपोटा सोबत आम्ही बऱ्यवच
र््तांचू ां प्रोडक्िन पि करतोच. पि ती र्ेगळी शडपवटािेंट्स आहेत.

हव, पि आपल्यवलव कोित्यवही गोष्टींचां िवस प्रोडक्िन करवयचां
असेल, तर आपि त्यवसवठी पि कोलॅब करूच िकतो!" र्वघने
प्र्तवर् िवांडलव.
"आपलां प्रपोसल िवन्सय होण्यवसवरखां आहे खरां..." सजु य
शर्चवर करत म्हिवलव.
"िग िवन्सय करूनच टवकव!" कॉफी घेऊन एकजि आत
आलवच होतव. रेिधील कॉफी िग उचलत र्वघ सजु यलव बोललव.
"डन!" सजु यने देखील िग उचललव.
तो कॉफी घेऊन आलेलव िविसू शनघनू गेलव.
"आतव दसु रां प्रपोसल!" र्वघ कॉफीचव घोट घेत म्हिवलव.
"दसु रां? कोित?ां " सजु य बचु कळयवत.
"शि्टर सजु य! एनजीओचव िख्ु य उद्देि कवय असतो?" र्वघने
भर्ु ई उडर्त खोचक प्रश्न के लव.
"जनतेची सेर्व!" सजु यचां भोळव चेहरव करून उत्तर.
"अह.ां ते गवर्ां वलव सवगां वयलव! आपल्यव सवरख्यव लोकवसां वठी
कवय आहे?" र्वघ शिशश्कल र् बेरकी श्ितवत म्हिवलव.
त्यवच्यव यव र्वक्यवर्र सजु य िहव िोठ्यवने हसलव.
"टॅक्स कन्ससेिन!"

"नवईस! पि नसु तां टॅक्स कन्ससेिन नवही. टू हवईड ब्लॅक िनी!
नो?!" कॉफीचव िग बवजल
ू व घेऊन र्वघ म्हिवलव,
"तर; तम्ु ही यवतनू जो टॅक्स र्वचर्लवय, त्यवतील पांचर्ीस
टक्के िवझे!" र्वघ आतव खपू गभां ीर झवलव होतव!
"कोित्यव आनदां वत?" सजु यने जरव आर्वजवत कठोरता
आिली,
"तम्ु ही कवय आतव िलव इन्सकि टॅक्सची धिकी देिवर आहेत
की कवय?" त्यवने शचडून शर्चवरले.
"िी धिक्यव देत नवही शि्टर िहव! िी शबझनेस करतो. प्योर ्
शबझनेस! तिु च्यव र्वचर्लेल्यव पैिवतां नू िी पचां र्ीस टक्के तर
घेईनच, पि तिु च्यव यव नव्यव एनजीओलव जे फांड्स रे ज होतील,
त्यवतां ीलही पन्सनवस टक्के िवझे असतील. शिर्वय..."
"अजनू आहेच कव?" र्वघलव िधेच टोकत सजु य आर्वजवत
र्जन आित म्हिवलव.
"आहे!" र्वघ िदु वाड हसलव,
"तम्ु ही यव एनजीओतां ील उद्योगवतां नू जी किवई करवल त्यवर्रही
तम्ु हवलव टॅक्स भरवर्व लवगिवर नवही त्यविळ
ु े त्यवतां ील पन्सनवस टक्के
देखील िवझे असतील. आशि यवसवठीच िी तम्ु हवलव िवझी फ्री
सशव्हास ऑफर करत आहे!" र्वघने आपलव येण्यवचव उद्देि ्पष्ट
के लव.

सजु य िख्ख बसनू फक्त ऐकत होतव, शि्टर र्वघ कवय
बोलतोय ते... आशि शि्टर र्वघचां बोलिां अजनू झवलां नव्हतां...
"हे िीही जवितो, की येिवरव पैसव गरजांनू व िदत यव नवांर्वखवली
शकती खचा होिवर आहे, आशि शकती आपल्यवकडे रवहिवर आहे!"
र्वघने कवर्थवनी हसत सिवरोप के लव.
सजु यलव कवय बोलवर्ां हे कदवशचत सचु त नव्हते. त्यवचव पैसे
किवर्िण्यवचव सगळव प्लॅन र्वघ टेक ओव्हर करू पवहत होतव
आशि तेही त्यवच्यवच ऑशफस के शबनिध्ये त्यवच्यवच सिोर
बसनू ...!!!
कवही कवळ असवच गेलव आशि सजु य िहवची प्रशतशियव
आली! पि अनपेशित!
तो जोरवने हसलव! आशि कवय आिया! त्यवने शि्टर र्वघच्यव
सगळयव िवगण्यव झटक्यवत िवन्सय के ल्यव.
"फवईन! िलव िवन्सय आहे! बोडालव िनर्वर्ां लवगेल, पि
त्यवलव कष्ट पडिवर नवहीत!" सजु य प्रसन्सन चेहऱ्यवने म्हिवलव,
"आपि सोबत जडु लवत तर िोठ्यव प्रिविवर्र उत्पवद आशि
शर्िी करतव येईल. आपल्यवलव सोबत घेतल्यवने प्रोफीटच आहे!
सो आईल िेक इट हॅपन!" सजु य र्वघलव आश्ववशसत करत
म्हिवलव.
"थँक्स!" र्वघने आभवर िवनले.

िेर्टचव घोट घेऊन त्यवने िग सिोरील टी-पॉयर्र ठे र्लव. ते
पवहून िग आपलव पि अधार्ट रवशहलेलव िग सजु यने खवली
ठे र्लव. त्यवने ह्तवांदोलन करण्यवसवठी सश्ित हवत पढु े के लव,
"िलव खवत्ी आहे आपल्यविी असोशसएट होऊन आिच्यव
कांपनीची िवके ट व्हॅल्यू देखील र्वढेल!" सजु य म्हिवलव.
"िी पि हीच अपेिव ठे र्तोय, की आपल्यविळ
ु े आिची
व्हॅल्यू देखील नक्कीच र्वढेल!" र्वघ हसत हवत शिळर्तव झवलव!
"बरां चलव येतो आतव. डॉक्यिु ेंट्स बनर्नू आपल्यवलव
पवठर्तो. र्वचनू सही करव!" र्वघ उठतव उठतव म्हिवलव.
"अरे र्वचवयचां कवय त्यवत!" सजु य पि उठलव,
"आपल्यव अपेिव तर आपि सवशां गतल्यवच आहेत. आतव
त्यवपेिव अजनू आपि कवय ऍशग्रिेंटिध्ये एड करिवर?" सजु य
सहज बोलनू गेलव.
"हो आधीच यवने सगळां लबु वडलांय. असांच म्हिवयचां आहे
नव?!" शि्टर र्वघ ि्करीत म्हिवलव.
"नवही नवही तसां नवही. िी शर्श्ववसवने म्हिवलो इतकांच!" सजु य
िवफीच्यव ्र्रवत खजील हसनू म्हिवलव.
"िवशहतेय. चेष्टव के ली!" र्वघ हसलव,
"बरां चलव शनघतो. पन्सु हव एकदव आभवर!" र्वघने आपलव हवत
बवजल
ू व घेतलव आशि दरर्वजवकडे र्ळलव.

"यव बवहेरपयांत सोडतो!" सजु य देखील हसत म्हिवलव.
आशि पढु े होऊन त्यवने ्र्तः शि्टर र्वघसवठी दरर्वजव
उघडलव.
"थँक्स!" म्हित र्वघ के शबनबवहेर पडलव.
सजु य त्यवच्यव िवगनू होतवच. के शबन बवहेर र्वघने ्िवईल करत
पन्सु हव सजु यचव शनरोप घेतलव आशि तो िेन एशझझटकडे शनघवलव.
जवतवनव त्यवलव ररसेप्िन कवऊांटर पवसनू जविे भवग होते. तो
पवस होत असतवनवच...
"सॉरी सर..." असव िवफीचव ्र्र त्यवच्यव कवनवर्र पडलव.
ररसेप्िशन्ट िघविी र्वघलव थवांबर्नू ठे र्ल्यवबद्दल र्वघची
िवफी िवगत होती. र्वघ थवांबलव. तो शतच्यवकडे बघनू गोड हसलव,
"आपि आपलां कवि करत होतवत. िवफीची आर्श्यकतव
नवही. एक प्रेिळ सल्लव देतो िवत्, जिल्यवस लिवत ठे र्व र्
अिलवत आिव. कविवसोबतच सोिल लवईफर्र पि ध्यवन द्यव.
जगवत कवय चवललयां ते कळेल. म्हिजे िविसां ओळखवयलव
आपि चक
ु िवर नवही. िेर्टी िविसू कवि करतो किवसवठी?
िनवप्रिविे जगतव यवर्ां म्हिनू च. ्र्वतत्र्ां यवसवठी! आशि कविवतनू
तेच शिळत नसेल, तर?!..." शि्टर र्वघने र्वक्य पिू ा के लां नवही.
गवळलेली जवगव त्यवने ररसेप्िशन्टलव भरण्यवसवठी ररकविी ठे र्ली
होती.

आशि आतव शचांतन करून शतने ती भरून कवढवयची होती...!
तो िांद श्ित करत शतलव एर्ढांच म्हिवलव,
"कविवचव जव्त ्रेस घेऊ नकव. आपलव शदर्स िभु जवर्ो!"
अिी िभु ेच्छव देऊन िग र्वघनां सजु य िहवचां ऑशफस सोडल.ां
'के स सोडून यवचां िधेच हे कवय चवललां आहे?' त्यवचां ऐकतवनव
िवझ्यव िनवत हव प्रश्न उपश्थत झवलव. िग िवझां िलवच उत्तर
शिळवल,ां 'हव कसवही भरकटलेलव आपल्यवलव शदसलव, तरी
अशल्टिेट्ली हव त्यवचां ध्येय पिू ा करतोच. सरु र्वतीलव सगळां
शर््कळीत शदसत असलां, तरी िेर्टी सिअप करतवनव सर्ा पॉईटां ् स
एकिेकवांनव जळ
ु तवतच!' म्हिनू िग कवही न बोलतव िी पढु चां
ऐकवयचां ठरर्लां.
शि्टर र्वघ पन्सु हव सि
ु वांत नेनच्े यव घरवसिोर बेल र्वजर्त उभव
होतव... यवर्ेळीही ररद्धीिवनेच दरर्वजव उघडलव.
"इकडून जवत होतो, म्हटां लां भेट घेऊन जवर्.ां " र्वघ म्हिवलव.
शतलवही ते पटल.ां त्यव शबचवरीलव कवय नवहीत, की शि्टर र्वघ
िद्दु वि लवांबडी लवांबडी र्वट र्वकडी करून खवस शतलव भेटवयलव
आलव होतव...

सिोर र्वघलव बघनू िळ
ु वतच शचांशतत असलेली ती अजनू च
इटां ेन्सस झवली.
"दवदव हेडकॉटासालवच आहे." असां तटु क बोलनू ती दरर्वजव
बदां करण्यवच्यव प्रयत्नवत होती.
तोच...
"तम्ु हवलव लच
ां लव नेण्यवसवठी तिु च्यव भवर्वने सवशां गतले आहे."
र्वघ झवकलव जविवरव दरर्वजव अडर्नू बोललव.
"घडीत तम्ु ही र्वक्य बदलतवत." जोर लवर्नू दरर्वजव बांद
करण्यवचव प्रयत्न करत ररद्धीिव बोलली.
"खरांच सवांगतोय! बरां ठीक आहे; तिु च्यव भवर्वच्यव तोंडून
ऐकवल, तेव्हव तर तम्ु हवलव शर्श्ववस बसेल?" र्वघ शतलव शर्श्ववसवत
घेण्यवसवठी थवपव िवरत बोललव.
ररद्धीिवचे भवर् जरव िर्वळ झवले. ती जरव शर्चवरवत पडली.
"पि त्यवसवठी िलव दवरवर्रचव हवत कवढवर्व लवगेल. आशि
िी हवत तेव्हवच कवढेन, जेव्हव तम्ु ही िलव र्चन द्यवल, की तम्ु ही
िवझ्यव तोंडवर्र दरर्वजव बदां नवही करिवर!" र्वघ ओठवच्ां यव
कवडवचां ी उजर्ी बवजू लवबां र्त श्ित करत म्हिवलव.
ररद्धीिव दरर्वजव िवगे करून उभी रवशहली.
"गडु !" म्हित र्वघने शखिवतनू िोबवईल कवढलव आशि
ररद्धीिव सिोर धरलव.

"सि
ु वांतचव नांबर बोलव." तो शतलव म्हिवलव.
ररद्धीिव नांबर सवांगत गेली, तसव तो र्वघने डवयल के लव. कॉल
लवर्नू ्पीकर करून पशलकडून कॉल उचललव जवण्यवची तो र्वट
पवहू लवगलव. ररांग होऊन कवही र्ेळवने...
"हॅलो, कोि?" पशलकडून सि
ु वतां ने शर्चवरल.ां
"यअ
ु सा शबलेर्ेड्, शि्टर र्वघ!" तो हसनू म्हिवलव.
"बोलव! शि्टर र्वघ!"
"िी तिु च्यव सोबत कवि करतोय आशि तम्ु ही िवझव नबां र
अजनू सेव्ह् के लव नवही?" र्वघ त्यवलव दोष देत ि्करीत बोललव.
"बोलव ओ!" सि
ु वतां उद्गवरलव.
"बरां ते लांचचां नक्की नव? म्हिजे िी जवतोय म्हिनू म्हटां लां?"
"होय ओ! शबल पेड् के लां जवईल! बरां ठे र्ू कव िलव कविां
आहेत, जी तम्ु हीच िवगे लवर्ली आहेत!" नेने पशलकडून बोलतव
झवलव.
"ओके . ठे र्तो!" र्वघ हसत म्हिवलव.
आशि तो ररद्धीिवकडे र्ळलव.
"आतव तरी यवल? तिु च्यव भवर्वच्यव तोंडूनच ऐकलयां आतव
तम्ु ही खरां!" र्वघ बोललव,

"आशि आतव शप्लज तिु च्यव होि पेिनटचां कवरि कवढू नकव.
कवही तवस त्यवचां तो िॅनेज करू िकतो. नवही?!" र्वघने शतच्यव
नकवरवचां आिखी एक कवरि शतने ते देण्यवआधीच हविनू पवडलां.
आपलां िन हव र्वचू िकतो कव? असव एक प्रश्न भवर् रूपवने
ररद्धीिवच्यव गोड चेहऱ्यवर्र उिटलव आशि तो पवहून र्वघ हसलव.
"चलव." तो शतलव म्हिवलव.
"िी जरव आर्रून येऊ कव?" ती पयवाय नवही पवहून बेिनवनेच
म्हिवली.
"आपि अिव आलवत तरी भवरीच शदसवल. पि जर
आपल्यवलव आर्रवयचे असेल, तर िी र्वट बघतो." तो एक पवयरी
र्र चढलव.
आशि िग ररद्धीिव आत शनघनू गेली, शतच्यव खोलीत. शतने
र्वघलव आत येण्यवचव आग्रह तर सोडवच, पि आत येण्यवस
शर्चवरिव देखील के ली नवही. पि र्वघच आत गेलव.
त्यवने ्र्तःलव सोफ्यवर्र झोकून शदलां. पि कवही र्ेळवने
त्यवच्यव कवनवर्र कवही आर्वज पडले आशि तो उठून ररद्धीिवच्यव
खोलीकडे चवलतव झवलव...
कवहीर्ेळ तो तेथचे पडदव धरून उभवरलव. आतनू कवही
बोलल्यवचव आर्वज येत होतव...
"कवय गरज आहे जवयची?" एक परुु षी आर्वज शर्चवरत होतव.

"जवर्ां लवगेल. दवदवने सवांशगतलां आहे. नवही गेले, तर दवदव
चौकिी करे ल आशि िग तचू अडचणीत येिील. तल
ु व हर्ांय कव
ते?" ररद्धीिवचव आर्वज.
"िीट! बरां जव! पि त्यव िविसवलव कवही कळतव कवि नये!
सिजल?ां " तोच परुु षी आर्वज बोललव.
र्वघ थोडवर्ेळ कवनोसव घेत थवांबलव. पि आतनू आर्वज बांद
झवले होते. जो कोिी आत ररद्धीिविी बोलत होतव, तो कदवशचत
शखडकीतनू उडी िवरून बवहेर पडलव होतव! शकांर्व आतच दडून
बसलव होतव. र्वघ पन्सु हव सोफ्यवर्र येऊन बसलव. ररद्धीिव बवहेर
येण्यवची र्वट पवहत...
आशि ती आली. चवांगली पांधरव शिशनटां लवर्नू ...
असो, सांदु र िल
ु ीची र्वट पवहण्यवत कोि थकतो? आशि ती
अशधकच सांदू र शदसिवर असेल, तर नक्कीच कोिी नवही!
ती शतच्यव रूि िधनू बवहेर आली, तसव र्वघ उठून उभव
रवशहलव.
"चलव!" तो म्हिवलव.
ररद्धीिवचव चेहरव अजनू िख्खच होतव. ती कवहीच न बोलतव,
न थवांबतव घरवबवहेर पडली.
शि्टर र्वघलव त्यवच्यव यव गन्सु हे अन्सर्ेषि प्रर्वसवत आजपयांत
खपू र्ेगर्ेगळयव प्रकवरच्यव िशहलव भेटल्यव, सर्ाच गढू होत्यव! पि

शहच्यवइतकां त्यवलव कोिी टवळलां नव्हतां. शि्टर र्वघ पन्सु हव
्र्तःिीच हसलव आशि तो शतच्यव िवगनू बवहेर पडलव...
ररद्धीिव शि्टर र्वघ पवसनू अांतर ठे ऊन पढु े चवलत होती.
लॉनिधनू गवडीकडे जवतवनव र्वघलव सि
ु वतां च्यव घरी असलेलव र्
त्यवांनीच त्यवचां 'शनिवांत' म्हिनू नविकरि के लेलव यर्ु क गेट िधनू
घरवकडे येतवनव शदसलव. तो पर्ू ीसवरखवच र्वघकडे रोखनू पवहत
होतव. शनिवांत र्वघच्यव कवही अांतर पढु े असलेल्यव ररद्धीिवपविी
थवबां लव होतव. पि त्यवची नजर शतच्यव िवगे कवही अतां र दरू उभ्यव
र्वघर्रच होती...
ररद्धीिवने हवतर्वरे करत आशि तोंडवने बोलनू देखील घरवकडे
लि देण्यवस सवांशगतले आशि ती पढु े चवलती झवली.
िग शनिवांत र्वघकडे रोखनू बघत त्यवच्यवपवसनू पवस होत आत
शनघनू गेलव.
र्वघ हसलव आशि र्ेग र्वढर्नू तो ररद्धीिवच्यव िवगे गेलव.
"हव कुठे गेलव होतव?" र्वघने ररद्धीिवलव शर्चवरल.ां
"औषधां आिवयलव." त्यवच्यवकडे न पवहतव ती रुि बोलली.
"हे भवरी आहे! म्हिजे तम्ु ही पेिांटलवच औषध आिवयलव
पवठर्तव!" र्वघने शतची चेष्टव करण्यवची चेष्टव के ली.

"त्यवलव बोलतव येत नसलां, तरी हवतीपवयी धड आहे तो!" ती
कठोर बोलली.
यवनां र्वघचां हसचू गवयब झवलां. 'शहच्यविी डील करिां कठीि
जविवर शदसतयां ...' तो िनवत बोललव.
दोघे र्वघच्यव गवडीपविी पोहोचले होते. र्वघने शतच्यवसवठी
गवडीचव दरर्वजव उघडलव.
"पि कदवशचत तो औषधचां आिवयचव शर्सरलव!" र्वघ
कुचकट बोललव.
ती कवही न बोलतव आत बसली. र्वघ िग ते दवर बांद करून
बॉनेटलव र्ळसव घवलनू ड्रवयशव्हगां सीटर्र शर्रवजलव.
गवडी हलली. र्वघ गवडी चवलर्त ररअर व्यू शिरर एडज्ट
करून त्यविध्ये बवजल
ू वच बसलेल्यव ररद्धीिवकडे पवहत होतव. ती
बवहेर पवहत होती. र्वघ सोबत असिां शतलव असय झवलयां हे शतच्यव
चेहऱ्यवर्र ्पष्ट होतां आशि हे र्वघलव ्पष्ट शदसत होतां. िग त्यवने
नजर खवली के ली र् लगेच ती पढु े लवर्नू तो लिपर्ू क
ा गवडी
चवलर्ू लवगलव...
"आपि इरां ोव्हटा शदसतव." र्वघने कवय बोलवर्ां म्हिनू शर्षय
कवढलव.

"िलव िवझी पसानल लवईफ बद्दल अनोळखी व्यक्तीिी िेअर
करवयलव आर्डत नवही!" ती बवहेर पवहतच म्हिवली.
"सो दॅट्स हवऊ यू प्रव्ु ्ड् िवय पॉईट!"
ां तो हसनू म्हिवलव.
"शि्टर शप्लज!" ती कळकळीने म्हिवली.
"शि्टर र्वघ. शर्जय र्वघ!" र्वघने ्र्तःची ओळख
सवशां गतली.
ती अशधकच र्ैतवगली. कपवळवर्र आठ्यव घेऊन ती
"शित्च्स"् असां कवहीसां उद्गवरली र् कपवळवर्र हवत घेऊन बवहेर
पवहू लवगली. शतचव कोपर शर्डां ोव्हर्र होतव.
"शप्लज हवत आत घ्यव!" र्वघ शतलव म्हिवलव.
शतने इररटेटेड् चेहऱ्यवनेच त्यवचे ऐकले.
"थँक्स." र्वघ म्हिवलव,
"बरां. पसानल नवही तर तिु च्यव सोिल लवईफ बद्दल बोललां
तर चवलेल?" र्वघने पढु ां जोडल.ां
(यवलव लोकवनां व इररटेड् करवयलव कवय िजव येते कोि जविे...)
ती गप्पच होती. यवलव बोलनू कवही उपयोग नवही हे शतच्यवही
लिवत आलां असेल...
"आपली एप्रेंटीसशिप अजनू चवलू आहे कव?" र्वघने िवतां न
बसतव प्रश्न के लव.

"नवही. िवझां ्र्तःचां शक्लशनक आहे." ती म्हिवली.
"िग आज आपि घरी?" त्यवने शर्चवरलां.
"शक्लशनक घरवतच चवलू के लांय. आज जरव अनइजी र्वट होतां
म्हिनू बांद ठे र्लां आहे."
"आ..." शि्टर र्वघ आठर्ल्यवसवरखव उद्गवरलव र् म्हिवलव,
"तरीच आपल्यव भ्रवतवश्रींनी िलव आपल्यवलव बवहेर नेण्यवचव
आग्रह के लव तर. खरां तर शि्टर सि
ु वतां च आज लर्कर घरी येिवर
होते, पि त्यवांनव कवही कवि लवगलां आशि िग हेड ऑशफसलवच
थवांबवर्ां लवगलां. म्हिनू त्यवनां ी िलव आग्रह के लव. आपलव भवऊ
आपली खपू कवळजी करतो. खपू प्रेि आहे सि
ु वतां यवचां ां
तिु च्यवर्र." र्वघ सिोर पवहून गवडी चवलर्तच ररद्धीिवलव
म्हिवलव.
ररद्धीिवने र्वघकडे दृष्टीिेप टवकलव. शतच्यव नजरे त र्वघसवठी
थोडव शर्श्ववस डोकवर्लव...
शतच्यव भवर्वचव आपल्यवर्र खपू शर्श्ववस आहे. इतकव, की तो
त्यवचे पसानल लवईफ देखील र्वघिी शड्कस करतो असे शि्टर
र्वघ ररद्धीिवलव भवसर्ण्यवत यि्र्ी झवलव होतव आशि हे शि्टर
र्वघने शतच्यव नजरे त र्वचलां.
पढु चव प्रर्वस न बोलतव पवर पडलव.

गवडी एकव फवईव्ह ्टवर हॉटेललव लवगली होती, पि हे र्वघ
उतरलेले हॉटेल नव्हते. तो दसु ऱ्यवच हॉटेललव ररद्धीिवलव घेऊन
आलव होतव.
गवडी आलेली पवहून एक किाचवरी धवर्त आलव. िळ
ु वतच
्लो होिवरी गवडी त्यव किाचवऱ्यवलव पवहून थवांबली.
"नो शनड. थँक्य!ू " र्वघ त्यव किाचवऱ्यवलव म्हिवलव.
आशि त्यवने ्र्तःच गवडी पवशकां गलव घेतली.
पवशकां ग लॉटलव र्वघची गवडी पवका झवली. र्वघ उतरलव.
ररद्धीिवच्यव बवजल
ू व येऊन त्यवने शतच्यवसवठी दरर्वजव उघडलव
आशि ती बवहेर येण्यवची र्वट पवहत दवर धरून उभव रवशहलव.
ररद्धीिव उतरली. शि्टर र्वघने शतलव थोडां पढु ां जवऊ शदल.ां
आशि िग दरर्वजव ढकलनू तो ऑटोिॅशटक कीने लॉक करून
शतच्यव िवगनू गेलव.
दोघे बेसिेंट पवशकां गिधनू बवहेर पडले आशि हॉटेलिध्ये
प्रर्ेिकते झवले.
दरबवनवने त्यवच्ां यवसवठी कवचेचव दरर्वजव उघडून धरलव होतव
र् तो आदरवने किरे त र्वकलव होतव. दोघे आत गेल्यवर्र दरर्वजव
र् तो दोन्सही पर्ू ार्त झवले.

आतिध्ये शि्टर र्वघने एक फॅ शिली टेबलसवठी चौकिी
के ली. त्यव किाचवऱ्यवने शि्टर र्वघ र् ररद्धीिवलव ररकवम्यव
कम्पवटािेंटकडे लीड के लां. र्वघने नजरे नेच पढु े चवलण्यवस
ररद्धीिवलव खिू के ली.
कम्पवटािेंटचव दरर्वजव किाचवऱ्यवने िोठ्यव अदबीने
त्यवच्ां यवसवठी होल्ड के लव. दोघे आत गेले.
"र्ेटर थोड्यवर्ेळवत येईल सर, िॅि! टील देन्, िेक यअ
ु र सेल्फ
कम्फटेबल." तो किाचवरी हसनू म्हिवलव र् शनघनू गेलव.
200-250 ्के अर शफटचे ते फॅ शिली कम्पवटािेंट एकव ्यटु
पेिव कवही किी नव्हत.ां एखवद्यव रवजर्वड्यवतील 'ग्रेट चेंबर'
(सोलर) सजर्वर्ी तिी ती गडद लवल पडद्यवांनी ज्यवलव गोंडे
असलेली सोनेरी जवड झवलर लटकत होती, सजर्ली होती.
िधोिध र्र झबांु र लटकत होते. दपु वर होती म्हिनू , नवही रवत्
असती, तर इथां कँ डलच्यव िदां प्रकविवत जेर्ण्यवचव अनभु र् र्ेगळव
असतव... तरी दपु वर असनू ती फॅ शिली कम्पवटािेंट जरव अांधवरीच
होती. रोिँशटक र्वतवर्रि शनशिातीसवठी अिी रचनव असवर्ी
बहुतेक. शभतां ीर्र असलेल्यव आयतवकृ ती पि बवरीक शखडक्यवतां नू
कडक सयू ाप्रकवि आत तीव्र येत होतव. पि तो बैठकीपयांत पोहोचत
नव्हतव. त्यविळ
ु े िेजर्र जेर्ि करिवऱ्यव व्यक्तींनव त्यव

सयू ाप्रकविवचव कवही त्वस होिवर नव्हतव यवची कवळजी इटां ेररयर
शडझवयनरकडून नक्कीच घेण्यवत आली होती.
जेर्िवची िेज त्यव खोलीच्यव बरोबर िध्यवर्र होती. र्वघने
ररद्धीिवसवठी खचु ी िवगे खेचली. ररद्धीिव बसली. र्वघ शतच्यव
सिोर बसलव. दरर्वज्यवकडे तोंड करून.
त्यवने िेनक
ु वडा हवती घेतलां.
"तिु चव ्र्भवर् पवहतव तम्ु ही ्र्तः ऑडार द्यवल असां र्वटत
नवही. सो िीच शर्चवरतो, व्हेज की नॉनव्हेज?"
"िी र्ेगन आहे!" ती चेहऱ्यवर्र कवही भवर् न आितव
म्हिवली.
"अरे र्व! िी पि व्हेजीच आहे!" तो िेनू बदां करत म्हिवलव,
"आपलां चवगां लां जिेल!" त्यवने शतच्यवकडे पवशहल.ां
"सॉरी!" ती ििवचव शर्लबां न लवर्तव उद्गवरली. ही शतची सडन
ररएक्िन होती.
"िवफी िवगण्यवयोझय चक
ू अजनू आपि करवयचव आहवत!
िग िवफी कसली िवगतवय? कव के लीय आधीच?" तो नजरे त
चिक आित शर्चवरत म्हिवलव.
"चक
ू िवझ्यव नवही, आपल्यव बोलण्यवत झवली म्हिनू
म्हिवले!" ती जरव रवगवत बोलली.

एर्ढ्यवत र्ेटर आलव. म्हिनू िग ती ्र्तःलव िवांत करत
बसली.
"व्हॉट र्डू यू लवईक टू हॅर् सर?" र्ेटरने िोठ्यव अदबीने
शर्चवरल.ां
"्टवटासासवठी टोिॅटो सपू . आशि व्हेजिध्ये इथां जे ्पेिल
असेल ते आिव! आशि हो, ऑरें ज ज्यसू पि!" र्वघ त्यवलव
म्हिवलव.
"ठीक सर!" र्ेटर म्हिवलव र् शनघनू गेलव.
त्यवलव शलहून घेण्यवचेही कष्ट पडले नवहीत. ऑडार सवधी र्
लिवत रवहण्यवसवरखीच होती.
्टवटासासवठी टोिॅटो सपू सोबत एच
ां ीलवडज, के शसशडयवज,
र्ेगन ्टेक, गवडान ग्रीन अँड पांपरशनकल पॅन्सझवनेलव, बीट-ििरूिअर्कवडो सलवड हव िेन कोसा र् शडजटासवठी पीच शि्प र् टवटा
चेरी अँड शिांट सॉबे असां बरांच कवही र्ेटर टेबलर्र िवांडून गेलव
होतव. सोबत र्वघचां ऑडार के लेलां ऑरें ज ज्यसू होतचां .
दोघवचां ां जेर्ि चवलू होत.ां शि्टर र्वघने कवही न बोलतव चवर
घवस ररद्धीिवच्यव पोटवत जवऊ शदले. बरे च शदर्स ती नीट जेर्ली
नसिवर हे त्यवने बरोबर ओळखले होते. तोही खवत होतव. पि
त्यवची नजर ररद्धीिव र्र नव्हती. तो रोखनू शतलव पवहत बसलव

असतव, तर ती शनधवा्त जेर्ली नसती हे त्यवच्यव लिवत आलां
होतां... आशि तीही त्यवची नजर चोरून जेर्ि करत होती... एक
नजर फक्त कधीतरी शतच्यवकडे करून तो पवहत होतव, त्यवर्ेळेस
र्वघच्यव चेहऱ्यवर्र नेहिीचे िदां श्ित...
सख
ु लेल्यव ररद्धीिवच्यव चेहऱ्यवर्र तेज शदसू लवगल्यवर्र र्वघ
बोलू लवगलव...
"बरे च शदर्स तम्ु ही ्रेसिध्ये आहवत असां आपले बांधू सवांगत
होते. कवही प्रॉब्लेि आहे कव?"
शतने कवही उत्तर देिे टवळले.
"फवईन! आपल्यवलव आपल्यव पसानल लवईफबद्दल चचवा
करिां आर्डत नवही. ठीक आहे. िग आपि आपल्यवलव घरगतु ी
पेिांटबद्दल बोलयू वत?" र्वघने डोळयवांत चिक आित शर्चवरलां.
त्यवच्यव यव प्रश्नवर्र ररद्धीिव जरव सवर्रली. शडििध्ये चवलिवरे
कवटे चिचे थवांबले.
"सि
ु वांत म्हिवले, की त्यवलव िवईल्ड कॉशझनटीव्ह इम्पॅरिेण्ट हव
आजवर आहे. पि त्यवलव कवडीओर्ॅ्क्यल
ु र शडशसस नवही, हव
आजवर होण्यवइतक त्यवचां र्यही नवही. िग आनर्ु ांशिक असेल
कव?" र्वघने प्रश्न के लव.
"िवहीत नवही! त्यवच्ां यव कुटुांबवचव अजनू िोध लवगलेलव
नवही." ती म्हिवली.

"पि यवत अर्घड असे कवहीच नवही. तो ज्यव भवगवत
सवपडलव, त्यव भवगवतील पोलीस चौकीत शिशसांग ररपोटाची चौकिी
के ली असती, तरी त्यवचव िोध लवगलव असतव!" र्वघने सचु र्लां.
"दवदवने तो प्रयत्न के लव आहे, पि कोिी तिी ररपोटा दवखल
के लेली नवही." ती म्हिवली,
"आशि जरुरीचां नवही की तो शतथांच सवपडलव यवचव अथा तो
तेशथलच असेल..." ररद्धीिव पढु े बोलली.
"नक्कीच नवही! पि कवही तरी शलांक्स असिवरच. नवही तर तो
त्यव शठकविी कव असलव असतव? आपल्यव भवर्वने त्यवचव शर्चवर
र् पवठपरु वर्व करवयलव हर्व होतव!" तोंडवतील घास सपां र्नू शि्टर
र्वघने कवचेच्या झलवसिधील ज्यसू चव घोट घेतलव. नजर
ररद्धीिवर्रच!
"तम्ु हवलव असां नवही र्वटत?ां " र्वघने शतलव प्रश्न के लव.
"िी सवांगेन दवदवलव!" ती त्यवची नजर चक
ु र्नू म्हिवली.
"आशिही एक िक्यतव असू िकते... दॅट ही िवईट बी एन
अनर्ॉन्सटेड् चवईल्ड्!" र्वघने सर्ा कृ ती थवबां र्ल्यव,
"म्हिनू पि त्यवच्यव हरर्ण्यवची कोिी तिवर के ली नसेल!"
तो नजर बवरीक करून पढु े म्हिवलव.

र्वघ जसजसे एके क पदर उलघड जवत होतव, तसतसे ररद्धीिव
अ्र््थ होत गेली होती. र्वघने बोलनू दवखर्लेल्यव यव िक्यतेर्र
ती कवहीच बोलली नवही...
"आय शथक
ां ही हॅस ए ्पेिल अफे क्िन अबवऊट य!ू " र्वघ
कवटव चिचव शडििध्ये ठे र्नू दोन्सही हवत हनर्ु टी जर्ळ दिु डून
म्हिवलव.
हे र्वक्य िवत् ररद्धीिवलव खरांच सहन झवलां नवही. ती तवडकन
उठली आशि आपली पसा उचलनू बवहेरच्यव शदिेने चवलू लवगली.
"आत्तवच र्ेळ आहे जे आहे ते सवांगण्यवची! कवरि इथनू पढु े
आपले आयष्ट्ु य अशधक कठीि होऊन जविवर आहे!" र्वघ
आपल्यव जवगी तसवच बसनू होतव. तो शतलव तवकीद करत म्हिवलव.
पि र्वघ कवय बोलतोय हे एकण्यवसवठी थबकलेली ती िवगेही
न बघतव शनघनू गेली.

"तम्ु ही त्यव िल
ु वच्यव कव पवठी लवगलव होतवत?" िी शि्टर
र्वघलव प्रश्न के लव.
"सरू ज, डोन्सट यू नो, र्वघ हॅर् ्रॉांग सेन्ससेस टुर्ड्ास इशर्ल
फोसेस!" शि्टर र्वघ हसनू म्हिवलव.

त्यवने आिखी एक झलवस ्र्तःसवठी ओतनू घेतलव. आशि
त्यवत बफा टवकलव. बवहेर भयवनक पवऊस... तिवत अांधवर पडत
चवलेलव... कवळे िेघ र् रवत्ीचव अांधवर यवने शि्टर र्वघचे आधीच
िवतां धीर गभां ीर घर अजनू च भयवि र्वटत चवलले होते. शिर्वय गवर
र्वरे , पवऊस यवने हर्ेत िरिवचव गवरठव र्वढलव होतव. अिवत हव
कोकि िध्ये बफा टवकत होतव...
िवझ्यव हवतवत झलवस िवत् तसवच... र्वघ म्हिवल्यवप्रिविे
हवतवतील थडां कोकि िवझ्यव हवतवच्यव उष्ट्ितेने कोिट झवलव
होतव...
पि अजनू तर खऱ्यव शर्दवरक सत्यवलव तर सरु र्वत देखील
झवली नव्हती... आतवच ही अर््थव, तर पढु ील पररश्थती कवय
असेल यवचव िी शर्चवरही करू िकत नव्हतो...
"तो तम्ु हवलव खन्सु नस देत होतव म्हिनू तम्ु ही त्यवच्यव िवगे
लवगलव होतव नव?" िी त्यवलव खोचक शर्चवरलां.
"तू िलव ओळखत नवहीस कव सरू ज?" त्यवने हसनू शर्चवरलां.
"ओळखतो; म्हिनू च शर्चवरतोय!" िी म्हिवलो.
"अलीकडे कोिीतरी जरव जव्तच धीट होत चवललांय असां
शदसतांय!" तो कोकि सीप करत बोललव.
"आपल्यव सांगतीचव पररिवि आहे!" िी म्हिवलो,

"पि खरांच, आपि त्यवच्यविवगे कव लवगलव होतवत? तो
कोिी गन्सु हगे वर तर..." िी शसररय्ली शर्चवरलां. अडखळलो, कवरि
आिखी कवही आठर्लां होत,ां
"आशि तो ररद्धीिवसोबत शतच्यव घरी बोलत होतव तो िविसू
कोि होतव? आशि ररद्धीिव? ती देखील सश्पशियस र्वगत होती...
ती पि गन्सु हगे वर होती कव? िग एसपी सि
ु वांत? त्यवलव हे िवहीत होतां,
की नव्हतां...? की तो देखील सर्वांनव सविील होतव...?"
"अरे हो हो...! शकती ते ओव्हर शथांशकांग!" र्वघ िलव थवांबर्त
म्हिवलव.
"पि आतव तर िेटल कॅ ्के ट के स िवगे पडून एक र्ेगळेच गढू
शनिवाि झवलां होतां..." िी शर्चशलत होऊन म्हिवलो,
"आशि हो! त्यव के सबद्दल पढु े कवही प्रोग्रेस झवली की नवही
िग?" िी पढु े प्रश्नवांची सरबत्ती चवलू ठे र्ली...
"की ररद्धीिच्यव खोलीतील व्यक्तीच यव के सचव सत्ू धवर
असेल... की िग त्यवच
ां व तो पेिटां शनिवतां ? तो तर हे करत नसेल...?
नक्की गन्सु हगे वर कोि होतव...? की यव पर्पर शभन्सन घटनव
आहेत...?"
"अरे बवस नव. बवस नव. ऐक की पढु ां!" शि्टर र्वघ जरव र्ैतवगनू
म्हिवलव.

"पि..." पि िी पढु ां कवही बोलिवर तोच शि्टर र्वघने त्यवची
'.32' बोअर ररव्हॉल्व्हर उजव्यव बवजच्ू यव होल्टर िधनू खेचनू पढु े
टेबलर्र ठे र्ली. त्यवर्र 'सत्यिेर् जयते' र् त्यव खवलोखवल
'अनिोल ररव्हॉल्व्हर' असां देर्नवगरीत शलशहलां होतां र् त्यव खवली
िग ररव्हॉल्व्हरची इतर िवशहती. त्यवनसु वर '्िॉल आम्सा् फॅ क्टरी,
कवनपरु , िध्यप्रदेि' िध्ये ती बनली होती. भवरतीय ऑशडानन्सस
फॅ क्टरी, कोलकतवचां हे एक यशु नट. ही नक्की अशलकडेच कोिवलव
तरी िवरून यवने आपल्यवकडे ठे र्ली असिवर. कवरि िी प्रथिच
पवहत होतो ती.
'पि' नांतरचे िवझे िब्द िवझ्यव नरड्यवतनू बवहेर पडले नवहीत.
'यह डर होनव चवहीए! अच्छव लगव!' असां कवहीसां र्वघ िनवत
बोललव असिवर हे नक्की! कवरि त्यवच्यव श्रीिख
ु वर्र त्यवचां
ठे र्िीतलां हव्य तरवरलां होतां!

शि्टर र्वघ त्यवच्यव हॉटेल रूिर्र सजु य िहवच्यव बोडा ऑफ
शडरे क्टरिी शव्हडीओ कवँफेरे न्ससद्ववरे बोलत होतव...
"आपले प्रपोसल शि्टर सजु य यवच्ां यवकडून ऐकले. ते यव
कांपनीचे फवऊांडर आहेत म्हिनू आम्ही त्यवांची सचु नव टवळू िकत

नवही. त्यवांच्यव आग्रहव्तर् आम्ही आपलां म्हििां सिजनू घेण्यवचव
प्रयत्न करतोय." एक बोडा िेंबर म्हिवलव.
"आय एि शसांसीयली थँकफुल फॉर दॅट." र्वघ नम्रपिे
म्हिवलव.
"नवही ते ठीक आहे, पि आपि किवत कवही नसतवनव
आिच्यव प्रॉशफट िध्ये शह्सव िवगतवय त्यवचां कवय?" दसु रव एक
बोडा िेंबर जरव ग्ु ्यवतच बोलतव झवलव.
"त्यवसवठीच िी ग्रेटफुल आहे!" र्वघने हसतच त्यव उद्दवि
व्यक्तीची शखल्ली उडर्ली. 'िवल जोडीतले' म्हितवत तसां!
"तिु चव आम्हवलव गोत्यवत आिण्यवचव शर्चवर तर नवही नव
शि्टर र्वघ?" बोडा िेंबसा िधील जरव शससां ीयर र्वटिवऱ्यव एकवने
प्रश्न के लव.
"िवझां तसां इटां ेन्सिन असतां, तर िी आपल्यवकडे आलोच
किवलव असतो? आपल्यवलव न िवहीत होऊ देतव िी आपलव प्लॅन
हविनू पवडू िकलो नसतो कव? िवझ्यवसवठी ते अशधक सोपां होत!ां "
बोलतव बोलतव शि्टर र्वघ त्यवच्यव पीसीर्र देखील कवहीतरी
करण्यवत व्यग्र होतव. आशि हे बोडािधील कवहींनव खटकत होतां.
आपल्यवलव हव शकांितच देत नवहीये असव कवहींचव सिज झवलव
होतव... िग यवलव आम्हविी शबझनेस तरी कव करवयचव आहे असव

त्यवच्ां यव चेहऱ्यवर्र प्रश्न ्पष्ट शदसत होतव. आशि एकवने तसे
शर्चवरलेही,
"आपल्यवलव आिच्यविी बोलवण्यवत इटां रे ्ट नवहीये कव
शर्जय र्वघ?"
"अरे तसे कवही नवही. आपल्यवसोबत अलवयन्सस जोडतवनव
िलव हे कसे शर्सरून चवलेल, की िी अजनू बऱ्यवच लोकवांसोबत
असोशसएिनिध्ये आहे. िवझे ्र्तःचेही कवही उद्योग आहेतच.
सगळां एकवर्ेळी पहवर्ां लवगतां!"
"िग तेच करव. आिच्यविी जडु ण्यवचव अट्टहवस कव?" एक
रवगवने म्हिवलव.
त्यवलव हवतवने अडर्त एकजि बोललव,
"पि आपि आिच्यवसोबत शिशटांगिध्ये आहवत आतव! िग
तम्ु ही दसु ऱ्यव कोिविी चचवा करूच कसे िकतव? हे शबझनेस
एशथक्सिध्ये न बसिवरे आहे!" एकजि ओरडलव.
"अरे र्व! म्हिजे िी आपलां डील पक्कां सिज?ू " र्वघ
उत्सवशहत बोललव.
"आम्ही असां म्हटां लेलां नवही अजनू !" खोचक बोलिवरव िधे
घसु लव.
"पि तम्ु हीच आत्तव िलव तसे म्हिवलवत! आशि जर तसे
नसेल, तर आपल्यव शचडण्यवलव कवही अथा उरत नवही. आपि जर

िवझ्यविी शबझनेस करण्यवत इटां रे ्टड् नसवल, तर िी यवर्ेळी
कवहीही करे न आपल्यवलव बॉदर ् होण्यवची आर्श्यकतव कवय?"
"आम्ही आपल्यविी डील करू न करू, ही र्ेळ तम्ु ही
आिच्यवसवठी ठे र्ली आहे!" र्वघलव टोकिवरवच पन्सु हव ओरडलव.
पि त्यवलव िधेच रोखत...
"चलव! तम्ु ही म्हितव ते िवन्सय के लां, तरी यवत आिचव कवय
फवयदव? सगळव तर तिु चवच फवयदव शदसतोय!" तो शसांसीयर टवइप
र्य्क बोडा िेंबर उच्चवरतव झवलव.
"ररयल इ्टेट!" श्िनकडे रोख करत पीसीर्रून लि हटर्त
शि्टर र्वघ बोललव.
"ररयल इ्टेट?" र्वघर्र शचडलेल्यव िेंबसा पैकी एक
उच्चवरलव.
"हो ररयल इ्टेट! आपल्यव एनजीओचे प्रकल्प ज्यव ज्यव
जशिनींर्र उभे रवहतील, त्यव सर्ा जशिनी तिु च्यवच असतील!
आशि जशिनीचे भवर् तर फक्तन् फक्त र्वढतच जवतवत...!!!" र्वघ
त्यवांचव फवयदव दवखर्नू देत म्हिवलव,
"शिर्वय यव एनजीओ िवफा त आपि तिु च्यव िळ
ू शबझनेस
ग्रपु चव जो टॅक्स र्वचर्ू पवहतवय, त्यवतां ील पांचवहत्तर टक्के तर
तिु चेच असिवर आहेत. िवझ्यवपेिव तिु चवच िनु वफव अशधक
आहे. िेर्टी जिीन तिु ची आहे, त्यविळ
ु े तम्ु हवलवच शपकवचव भवग

जव्त येईल. िी तर आपलव र्वटेकरी!" र्वघ उसनव नम्रपिव आित
िेर्टच्यव र्वक्यवतनू िेतकी उदवहरि देत त्यवांनव त्यवांचव फवयदव
दवखर्नू देत होतव...
"िवझ्यवकडून शिळिवऱ्यव सर्ा सशव्हासेस फ्री! कवरि िी
तिु च्यव कांपनीकडे िवझीच कांपनी म्हिनू बघतोय!" र्वघने
आिखीन एक फवयदव शगनर्लव.
"ठीक आहे! तिु च्यव पवसनू कवहीच लपनू रवशहलेलां नवही
आहे... ठीक आहे! िवन्सय आहे!" त्यव शसांसीयर र्य्क व्यक्तीने
शि्टर र्वघ सिोर हतबल होऊन शि्टर र्वघचव प्र्तवर् िवन्सय
के लव.
बहुदव त्यवच्यव सिोर बोलवयची र्व त्यवलव कवउांटर करण्यवची
कोिवची ऐपत नसवर्ी. त्यवच्यव शनिायवपढु े कोिी कवहीच बोलले
नवही.
एव्हढव र्ेळ सजु य िवत् एखवदव शक्र्झ कवँटे्ट पहवर्व तसव हव
प्रश्न उत्तरवांचव खेळ पवहत बसनू रवशहलव होतव. आतव तो उत्सवहवने
बोललव,
"ओके देन,् कवँग्रेचल
े न्सस शि्टर र्वघ फॉर एन्सटररांग आर्र ्
ु ि
ग्रपु !"

"कवऊांट िी आऊट ऑफ इट! िी फक्त िवझव शह्सव घेईन!
तिु ची कांपनी सर्ा्र्ी तिु चीच रवहील. िलवच तम्ु ही आपलव
सव्हान्सट सिजव!" शि्टर र्वघ अगदी नम्रतेने बोलतव झवलव.
"आपलव हवच नम्रपिव िलव आर्डतो!" सजु य हसनू
म्हिवलव.
"ओके देन् र्ी कॉल इट अ डे! आपि पन्सु हव भेटू फे स टू फे स!"
सजु य बोललव.
"कवँरॅक्ट सवइन करवयलव!" र्वघ लोभी हसनू उच्चवरलव!
"हो!" सजु यही हसनू बोललव आशि त्यवने कॉन्सफरन्सस
शव्हडीओ कट के लव!
पि शि्टर र्वघच्यव श्िन र्रील त्यवचां े चेहरे हटले नव्हते!
त्यवलव ते अजनू ही रवऊांड कोंफेसेन्सस टेबलर्र शदसत होते!
"नवईस जॉब!" सजु य त्यव लोकवांनव म्हिवलव,
"खपू छवन एक्ट के लवत तम्ु ही! नवऊ गो! आपले पैसे िवझे
अकवऊांटट तम्ु हवलव पोहोचते करतील!" सजु यने र्वक्य पिू ा के लां.
कवय? हव कवय प्रकवर होतव...? शि्टर र्वघने जेव्हव िलव हे
सवशां गतले तेव्हव िवत् िी भन्सन झवलो! सजु यने त्यवचे बोडा िेंबसा
म्हिनू एक्टसा् उभे के ले होते...! पि कव?
िी तर हे ऐकतवनव ्तांशभत होतो. शि्टर र्वघ िवत् हसत
होतव...

तो त्यवर्ेळीही हसत होतव जेव्हव तो त्यवच्यव श्िनर्रील
लवईव्ह ्रीशिांग पवहत होतव...
"सर, हे सगळां कव?" ते एक्टसा् बवहेर गेल्यवर्र आत आलेल्यव
सजु यच्यव पीएने त्यवलव प्रश्न के लव होतव.
"शर्जय र्वघ हव खपू खतरनवक िविसू आहे. त्यवलव
कोित्यवही अडचिी शिर्वय सशम्िशलत करून घेतलां असतां, तर
त्यवलव सांिय आलव असतव म्हिनू ."
"पि िग यवलव भशर्ष्ट्यवत खरां कळलेलां तर?" पीएचव प्रश्न.
"तो पयांत हव शजर्तां रहवयलव हर्व नव! पि एक ध्यवनवत ठे र्व,
तो िरे पयांत कविां बदां ठे र्व." सजु य म्हिवलव.
शि्टर र्वघलव पढु ां कवही जविनू घ्यवयची गरज र्वटली नवही.
त्यवने त्यवची श्िन बांद के ली.
िी सन्सु न होतो! सन्सु न! कोितीही भवर्नव, र्ेदनव, सांर्ेदनव
त्यवर्ेळी िलव जविर्त नव्हती... जविर्िवर नव्हती...
"कवय अजनू थांडी र्वजतीए?" र्वघ िवझ्यवकडे हसनू पवहत
शर्चवरत होतव!
"क... कवय आहे हे...? किवचव किवलव सदां भा तर नवहीच...
पि... पि... हे असां..." िलव कवय बोलवर्ां सचु त नव्हतां...

"बघ! तल
ु व म्हिवलो होतो, की नवही; तल
ु व थांडी र्वजिवर नवही
यवची िी कवळजी घेईन म्हिनू !" र्वघ चेष्टव करत म्हिवलव. पि
त्यवचव आर्वज खपू गभां ीर होतव.
"सजु य कवहीिव फवयद्यवसवठी तम्ु हवलव िवरिवर होते? ही कवय
िवनशसकतव आहे? आशि तम्ु हवलव तर कवय गरज होती त्यवच्यव
शहश्यवत र्वटिी िवगवयची?" िी जवब शर्चवरत बोललो. ही िवझी
त्यवच्यव शर्षयीची कवळजी बोलत होती.
"तो एनजीओच्यव नवांर्वखवली लोकवांची, जनतेची फसर्िक
ू
करिवर होतव आशि तल
ु व हे िवन्सय आहे?" त्यवने िलव प्रश्न के लव!
िी गप्प रवशहलो. िवझी चक
ू िवझ्यव लिवत आली... िी िवन
खवली घेतली.
"कोिवच्यवही बद्दल इतकां प्रेि असू नये सरू ज, की ज्याच्यवपढु े
चक
ू सध्ु दव चक
ू र्वटू नये! िलव िवशहत आहे, तू िवझ्यव कवळजीपोटी
असां बोललव आहेस. त्यविळ
ु े िी तल
ु व सटू देतो. पि यवपढु े लिवत
ठे र्, प्रेि इतकां िोठां होऊ देऊ नको, की चक
ू बरोबरच्यव पररभवषव
बदलवयलव लवगिील! तू हे सिजू िकतोस म्हिनू सवांगतोय!" र्वघ
गभां ीर िद्रु ने े तो बोललव.
"िवफ करव!" िी सहज बोलनू गेलो. पि ही सहजतव
बेशफिीतनू नवही, तर सविांज्यवतनू आली होती.

"चवलू करव, रसर्ांती चवलू करव!" तो र्वतवर्रि
शनर्ळण्यवसवठी ि्करीच्यव सरु वत म्हिवलव.
"यव सजु यचव नक्की व्यर्सवय कवय होतव?" िी िडू बदलत
शर्चवरल.ां
िवझ्यव र्वक्यरचनेर्र शि्टर र्वघ हसलव. िी 'होतव' हे
शियवपद र्वपरलां होतां. आशि ते इतकां शललयव िवझ्यव तोंडून बवहेर
पडलां होत,ां की त्यवचांच त्यवलव हसू आलां होतां. 'आहे' हे शियवपद
िी र्वपरिवरच कसव होतो, कवरि त्यवने यव सजु य िहवलव शजर्ांत
ठे र्लव नसिवर हे लिवत यवयलव कोिी ब्रह्मज्ञवनी असण्यवची
आर्श्यकतव तर नव्हती... र्वघ िवझ्यवसिोर शजर्तां आहे
म्हटां ल्यवर्र तो िहव नक्कीच िेलव असिवर! आतव तो कसव गेलव
ते ऐकिे बवकी होते इतकांच...
"तो एज्यक
ु े िन शफल्ड् िधलव िविसू होतव! बऱ्यवच प्रकवरच्यव
इशन्स्टट्यटू ् स त्यवची कांपनी रन करत होती. आशि सर्वांत िहत्त्र्वचां,
तो देिभरवत कवही अनवथवश्रि चवलर्त होतव!" शि्टर र्वघने
िवझ्यव प्रश्नवचां उत्तर शदल.ां
"हव नक्कीच त्यवचव हवईड आऊट असिवर! नक्की तो असां
कवय करत होतव, जे तम्ु हवलव खटकलां आशि तम्ु ही त्यवच्यव िवगे
लवगलवत?" िी डोळे बवरीक करून शर्चवरलां.
"िडासा!" र्वघने एकव िब्दवतच िलव गवर के लां!

'ते कसां?' हव िी प्रश्न शर्चवरण्यव आधीच तो सवहशजक तवडून
शि्टर र्वघने घटनव पढु े सवांगण्यवस सरुु र्वत के ली...
शि्टर र्वघ गवडी चवलर्त होतव... त्यवचव िोबवईल
घिविलव... त्यवने गवडी बवजल
ू व लवर्ली आशि तो कॉल घेतलव.
फोन सि
ु वांत नेनेचव होतव.
"बोलव कवय अपडेट?" पशलकडून सि
ु वांत कवही
बोलण्यवआधीच र्वघने त्यवलव प्रश्न के लव,
"सवांशगतलेली िवशहती गोळव झवली?"
"होतीये! आपल्यव टीिकडून डेटव प्रोसेस देखील के लव
जवतोय. पि आपल्यवलव कळर्वयचे हे होते, की आिखी एक बॉडी
सवपडली आहे. िवझां ित आहे, की यवर्ेळी तम्ु ही ्र्तः ती
पहवर्ी!" सि
ु वतां बोललव.
"यवआधीही िी जॉईन झवल्यवर्रच एक घटनव घडली होती,
त्यवर्ेळी तम्ु हवलव नवही र्वटलां, की प्रत्यि िलव दवखर्वर्ां, िग
आत्तव कव?" र्वघने खोचक शर्चवरल.ां
सि
ु वतां लव खजील करण्यवचव शि्टर र्वघचव बेत होतव, तो
यि्र्ी ठरलव होतव! त्यवचव बवि र्िी लवगलव होतव, कवरि सि
ु वांत
िवांत होतव. इयरपीस िधनू फक्त र्वरां जवत असल्यवचव आर्वज ऐकू
येत होतव...

"त्यवर्ेळी िवझ्यवर्र पर्ू ा शर्श्ववस नव्हतव. ह?ां ! असो, पत्तव
िेसेज करव पोहोचतो!" र्वघने कॉल कट के लव.
तो गवडीतच बसनू रवशहलव. कवही र्ेळवने िेसेज टोन र्वजली.
सि
ु वतां ने िॅप सेंड के लव होतव. तो िॅप गवडीच्यव नेव्हीगेिनिी कनेक्ट
करून िग र्वघ त्यव िॅपलव फॉलोव्ह करू लवगलव...
तवसवभरवचव र्तव ओलवांडून तो एकव गवांर्वत शिरलव होतव. ते
गवांर् देखील त्यवलव ओलवांडून गवांर्वबवहेर जवर्ां लवगलां होतां. एकव
िेतवच्यव शर्हरीतनू ती रांक कवढण्यवत आली होती.
शि्टर र्वघ येईपयांत ती रांक शर्शहरीतनू फक्त बवहेर कवढून
ठे र्ली होती. पि शतलव उघडले गेले नव्हते. सि
ु वतां खरांच िवत्
र्वघलव शसररय्ली घेत होतव, त्यवलव िहत्त्र् देत होतव हे यवचां
द्योतक होतां.
र्वघची गवडी येतवनव शदसतवच तो रांक जर्ळची जवगव सोडून
र्वघच्यव गवडीकडे धवर्लव होतव. एव्हवनव गवर्ां वत िवशहती झवल्यवने
गवांर्वतील ररकविी डोकी देखील शतथां जिव झवली होती. म्हिनू िग
'पोलीस कॉिन लवईन' चहू बवजांनू ी टवकण्यवत आली होती. जी
कोिवलव िॉस करण्यवची परर्वनगी नव्हती.
पचां नविव करिवरे , फॉरे शन्ससकर्वले सर्ा आधीच हजर होते, पि
र्वघ यवयचव असल्यवने त्यवांनव त्यवांचे कवि चवलू करतव आले नव्हते.

म्हिनू तेही तवटकळले होते. र्वघची गवडी त्यवांनव िवहीत नसली,
शकांर्व सिोरील गवडीतनू कोि येतांय हे िवहीत नसले, तरी ती गवडी
येतवच सि
ु वांत तडख जवगचव हलल्यविळ
ु े ते सर्ा देखील सवर्ध
झवले.
शि्टर र्वघ गवडीतनू उतरलव. आतव त्यवची ती गवडी
जिलेल्यव लोकवच्ां यव शर्रांगळ
ु यवची कें द्र झवली होती. गवांर्चे
जिलेले लोक सवपडलेलव िृतदेह शर्सरून र्वघची 'िशसाडीज-बेंझ
इक्यसू ी' पवहण्यवत र् त्यवशर्षयी चचवा करण्यवत गतांु ले. त्यवचां व
गवडीभोर्ती घोळकव झवल्यवने सि
ु वांत र् त्यवचे सहकवरी देखील त्यव
जिवर्वलव अडर्ण्यवच्यव कष्टवपवसनू इथनू पढु े शर्सवर्ले गेले.
"बोलव!" शर्शहरीजर्ळच सिोर शदसिवऱ्यव िेटल कॅ ्के टकडे
पवहत र्वघने सि
ु वतां लव शर्र्रि देण्यवचव इिवरव के लव.
सि
ु वतां देखील न थवबां तव र्वघपविी पोहोचलव तसवच
त्यवच्यवसोबत परत िवगे चवलू लवगलव होतव...
"सिु वरे सवडेपवच र्वजतव फोन आलव. िेतवचव िवलक सकवळी
पविी पवजवयलव आलव होतव, तेव्हव त्यवलव ही पेटी त्यवच्यव
शर्वहरीत अडकलेली शदसली. पेटीत पिू ा पविी भरले गेले नसवर्े
म्हिनू ती तरांगत असवर्ी. टवकिवऱ्यवचे फक्त टवकून लर्करवत
लर्कर शनघनू जवण्यवकडे लि असवर्े! पेटी बडु ेपयांत थवांबलव

असतव, तर पकडलव गेलव असतव. सो त्यवने ती टवकतवििी पोबवरव
के लव असिवर!" सि
ु वतां ने शनष्ट्कषा ऐकर्लव.
"ही रहदवरीची जवगव नवही. तम्ु ही येण्यवआधी गवडीचे िवशकां झस्
र्गैरे कवही शिळवले?" र्वघने शर्चवरले.
"हो! आपलव एक िविसू ते िवक्सा फॉलोव्ह करतोय!" नेने
बोललव.
"गडु !" र्वघने गल्व््ससवठी हवत पढु े के ले. डोळे त्यव रांकर्रच.
रांक िधील पविी ररसनू त्यव रांक भोर्ती र्ेडांर्वकडां ओलीतां झवलां
होतां. शर्शहरीच्यव सभोर्वर गर्त असल्यवने ते पविी त्यवत शजरत
होत.ां दर् जिवर्े तसे ते पविी त्यव गर्तवर्र चढले होते.
एकव फॉरे शन्ससक एक््पटाने त्यवलव एक गल्व््सची जोडी हॅन्सड
ओव्हर के ली. ते हवतवत चढर्नू शि्टर र्वघने गडु घ्यवतां र्वकून
बसत त्यव रांकचे लॅच खोलले.
आतील पररवस्र्ती बघनू ज्यवांच्यव नजरव शि्टर र्वघ र् त्यव
रांकेकडे होते, त्यवतां ील कवही शर्चशलत झवले.
डेडबॉडीचे तोंड ठे चले होते. हवत पवय धडवपवसनू कवपनू , ते
धड देखील दोन भवगवांिध्ये कवपले गेले होते. िग ते धड र् त्यवचे
कवपलेले हवतपवय एकवर्र एक रचनू त्यव रांकेत कोंबले होते.
"नक्कीच ही व्यक्ती सहव फुटवांपेिव जव्त असिवर! नवहीतर
िधनू देखील कवपले नसते." र्वघ म्हिवलव.

तो उठलव.
"तिु च्यव टवयर िवक्सा फॉलोव्ह करिवऱ्यव िविसवलव फोन करव
आशि त्यवलव कवही लीड शिळवली कव पहव!" र्वघ सि
ु वांतकडे न
बघतव म्हिवलव. तो अजनू ही त्यव वबभत्स िृतदेहकडे पवहत होतव.
हे शर्दवरक दृश्य पवहून बरे च पवगां ले होते. शतथां थवबां ण्यवची
बव्हि
ां ींची इच्छव रवशहली नव्हती. कवही चवांडवळ चौकडी पद्धतीचे
चवर - आठ रवशहले होते इतके च.
सि
ु वांतने त्यवच्यव ऑशफसरलव कॉल लवर्लव होतव.
"ह!ां ठीक आहे! कीप ऑन द टेल!" सि
ु वांतने िवशहती घेऊन
फोन कट के लव.
तो र्वघकडे परत आलव.
"असां कळलयां की..." तो कवही बोलिवर तोच र्वघने त्यवलव
रोखलां.
"चलव शतकडे जवऊनच पवहू!" तो आपल्यव गवडीकडे र्ळलव.
चवलू लवगलव.
"आपलां कवि करव. ररपोट्ास िवझ्यव टेबलर्र ठे र्व! र्ेळेनसु वर
बघनू घेईन!" पच
ां नविव करिवऱ्यव टीि र् फॉरे शन्ससक शडपवटािेंटलव
हुकूि सोडून सि
ु वांत देखील र्वघ िवगनू गेलव.

शि्टर र्वघने एव्हवनव त्यवच्यव गवडीच्यव ्टेअररांगचव तवबव
घेतलव होतव. सि
ु वांत नेने त्यवच्यव िेजवरी बसलव. शि्टर र्वघने
गवडी हलर्ली...
गवडी सि
ु वतां सवगां ेल त्यव शदिेने धवर्त होती. नेव्हीगेिन िॅप
त्यवच्यव हवती िोबवईलर्र होतव. एकव ििवलव िग शि्टर र्वघने
त्यवचव फोन त्यवच्यव हवतनू घेतलव र् पढु ां ्टँडलव अटॅच के लव. पि
र्वघच्यव यव र्वगण्यवलव प्रशतशियव न देतव सि
ु वांत पढु े पवहत गप्प
बसलव.
"आपल्यव बशहिीलव कवल िी लच
ां लव घेऊन गेलो होतो,
आपल्यवलव रवग तर नवही आलव?" र्वघ बोललव.
"कवय?" सि
ु वांत नेने तवडकन उडवलव.
"म्हिजे तम्ु हवलव ररद्धीिव यवांनी कवही सवांशगतलेलां शदसत
नवही." र्वघ पढु ां पवहूनच हसत म्हिवलव.
"न... नवही!" नेने उद्गवरलव.
"त्यव तिवच आहेत म्हिव. कोिविी कवही न बोलिवऱ्यव."
र्वघ बोललव.
सि
ु वांत िवत् थोडव शचडलवच होतव.
"शि्टर र्वघ! आपि एकत् कवि करतोय, िी तम्ु हवलव हवयर
के लांय इथां यांत आपलां प्रोफे िनल ररलेिन ठीक आहे. पि िवझ्यव

बशहिीबद्दल जर आपल्यव िनवत कवही र्ेडांर्वकडां असेल, तर िी ते
खपर्नू घेिवर नवही!" सि
ु वांत डोळे लवलेलवल करत रवगवने बोललव.
"बरां र्वटलां, आपल्यवलव आपल्यव बशहिीची कवळजी आहे हे
पवहून! बरां र्वटल.ां पि तम्ु हवलव हे िवहीत आहे कव, की तिु ची
बहीि ही शडप्रेिनिध्ये आहे?" र्वघने हसू चेहऱ्यवर्र घेऊन
सि
ु वांतकडे पवशहलां.
शि्टर र्वघचां हे र्वक्य सि
ु वांतच्यव रवगवर्र किवलीचां कवि
करून गेलां. सि
ु वांतचव चेहरव ििवधवात शनर्ळलव.
"त्यवांनव पशहल्यवांदवच पवशहल्यवर्र िलव हे लिवत आलां होतां.
म्हिनू िी शर्चवर के लव, की त्यवनां व बवहेर घेऊन जवर्.ां त्यवनां व बरे
र्वटेल. त्यवनां व कवही त्वस आहे कव?"
"त्वस असां कवही नवही. अशलकडे जरव ्रे्ड् असते हे िलवही
जविर्लां आहे, पि त्यवहून अशधक कवही नवही असांच िलव र्वटत
होत.ां .." सि
ु वतां आर्वजवत िृदतु व आित आपल्यवच शर्चवरवत
बोललव.
"त्यवच्ां यवत हव बदल कधीपवसनू झवलव कवही अांदवज?" र्वघने
शर्चवरलां.
"शतची एक िैत्ीि जोत््नव कशिाक शहच्यव िृत्यपू वसनू .
तेव्हवपवसनू च ती जरव कोिवत असल्यवसवरखी र्वगते आहे.
म्हिनू च िी शतचां शक्लशनक घरवतच हलर्लां. शतचव कविवचव

व्यवपही किी होईल यवची कवळजी घेतली. शनिवांतची रीटिेंट करिां
हव शतचव हट्ट शतनां सोडलव नवही म्हिनू तेर्ढी िभु व िी शतलव
शदली..." सि
ु वांत म्हिवलव.
"असवय तर!" र्वघलव हर्ी ती िवशहती शिळवली होती.
परांतु त्यवलव अजनू खोलवत जवर्े लवगिवर होते... आशि असे
कवही जविनू घ्यवर्े लवगिवर होते, जे सि
ु वांत नेनेलव िवहीत नवही...
आशि जे शि्टर र्वघच्यव तोंडून ऐकून िी देखील िहवरून गेलो
होतो!!!
र्वघ नेव्हीगेिनची पवठ धरत एकव शठकविी येऊन थवबां लव.
शनजान ्थळ! हे देखील एकव िेतवजर्ळच. त्यव ्थळवच्यव िधोिध
एक जळलेली चवरचवकी. इतकव र्ेळ ते िेतवतनू प्रर्वस करत आले
होते. दोहो बवजांनू ी ति परुु षभर उांच होते. ते जिू प्रत्येक िेतवांच्यव
तटरिक शभतां ीच होत्यव. शिर्वय प्रत्येक िवलकवचे िेत् रििवचे
कवि देखील हे ति करत असल्यवने कोिी कदवशचत ते कवपण्यवची
तसदी घेतली नसवर्ी. त्यवची र्ेळोर्ेळी हर्ी तेर्ढी कवटछवट
करण्यवत येत होती ते त्यवकडे पवहून लिवत येत होते. दरूु न कुठून
तरी पवण्यवच्यव झळ
ु झळ
ु ीचव आर्वज कवनी येत होतव. कोिी कोिी
प्रविी ओरडल्यवचे आर्वज देखील येत होतेच. दोन्सही बवजांनू व यव
तिवांच्यव शभांतीपशलकडे लोक िेतवत कवि करत असिवर पि यव

तिविळ
ु े त्यवचां े जग आशि हव दपु दरी गर्ती र्तव ही र्ेगर्ेगळी
शभन्सन शर्श्वां शनिवाि के ली होती जि.ू ..
भर दपु वरी देखील भयवि र् शकरा ् िवांत भवगवतनू ते प्रर्वस करत
एकव गर्तवळ िैदवनवत पोहोचले होते. िशहनवभर पवर्सवने गर्त
र्वढलां होतां. त्यव पवर्सवतच इथलां गर्त पष्टु झवलां होतां. पि िवगील
एक-दोन आठर्डे पवर्सवची दडी पडली होती.
शि्टर र्वघने गवडी थवांबर्ली होती, पि तो गवडीतच बसनू
होतव. नेने िवत् उतरलव. आपल्यव िविसवलव सर्ा बवजांनू व नजरे नेच
धडांु वळत तो त्यव जळक्यव गवडीच्यव शदिेने सरकत होतव. र्वघ
देखील उतरलव आशि कवही ढेंगवांतच तो नेनेजर्ळ पोहोचलव.
सि
ु वांत नेने गवडीची पवहिी करत होतव.
"कवही उपयोग नवही. कवही एव्हीडेन्सस गवडीत सटु ले असतील,
तरी यव आगीने जळून नष्ट झवले असतील!" र्वघ बोललव. तो
शखिवत हवत खवलनू शनर्वांत उभव होतव.
सि
ु वांत गवडी भोर्ती शफरून पवहत होतव. िग तो शखिवतनू
िोबवईल कवढून फोन लवर्त शि्टर र्वघपविी आलव.
"ररांग जवतीये पि तो उचलत नवही!" तो म्हिवलव.
"आपलव ऑशफसर?" र्वघने शर्चवरलां.
"हो! इथांच असवयलव हर्व होतव. कुठां गेलव असेल?" नेने
शचशां तत िद्रु ने े म्हिवलव.

"ही गवडी त्यवची नवही?" र्वघने शर्चवरले.
"नवही!" नेने शचांशतत भवर्वने फोन कवनवलव पन्सु हव लवर्लव.
"कदवशचत पढु ील कवही लीड शिळवली असेल." र्वघ
म्हिवलव.
"हो असेलही!" फोन कट करत नेने बोललव.
"एक कवि करव, पढु ील नेव्हीगेिन पवठर्लयां कव ते पहव.
नसेल तर त्यवचां लव्ट लोके िन रेस करव!" र्वघने पयवाय सचु र्लव.
"हो!" म्हित सि
ु वतां ने िॅप पवशहलव. पढु ील लोके िन िो होत
होतां.
"आहे आहे. शनघयु वत!" तो गवडीकडे धवर्लव र् त्यवने शि्टर
र्वघच्यव िशसाडीज ्टेररांगचव तवबव घेतलव.
र्वघ त्यवच्यव िवगनू आरविवत चवलत बवजच्ू यव सीटर्र जवऊन
बसलव.
िोबवईल ्टॅण्डलव अडकर्नू सि
ु वतां िोबवईलर्र दिार्लेल्यव
र्त्यवचव पवठलवग करू लवगलव.
गवडी पन्सु हव िघवसवरख्यवच घनदवट तिकटवतनू धवर्ू लवगली.
यवर्ेळी िघवपेिव जव्तच र्ेळवने. गवडी सटकून सिवांतर जविवऱ्यव
खड्यवतां ढवसळेल, यवची शचतां व सि
ु वतां नेनेलव नव्हती. त्यवलव
कवळजी त्यवच्यव ऑशफसरची होती.

र्वघ िवत् कवहीच न बोलतव शनर्वांत िवगे रे लनू बसलव होतव.
सीटबेल्ट असनू त्यवचां िरीर खळझयवांिळ
ु े शहदां कळत होत.ां सि
ु वांत
िवत् ड्रवयशव्हगां सीटर्र शटकून होतव. त्यवचां पिू ा ध्यवन त्यवच्यव
ऑफीसरच्यव सेफ्टीकडे होतां आशि म्हिनू च तो र्तव लर्करवत
लर्कर पवर करण्यवत!
ते पन्सु हव एकदव शनजान अिव िैदवनवत पोहोचले होते. हे िैदवन
फवर िोठे नव्हते. िधोिध एक िजली जनु े आरसीसी घर होते.
त्यवच्यव भोर्तीचव पन्सनवसभर फुटवच
ां व व्यवस िोकळव असेल, जे इथां
रवहिवऱ्यवने कवपलां असेल, नवही तर बवकी चहूबवजांनू ी उांचच उांच
गर्तवळ. एकच र्तव होतव ज्यवलव तोडीत र्वघची गवडी सरळ रे षेत
येऊन त्यव घरवजर्ळ थवबां ली.
सि
ु वतां उतरून हवती त्यवची शप्टल सज्ज ठे र्नू तो त्यव
घरवकडे पळवलव. दवर बांद होते, त्यवने खवांद्यवचव धक्कव देऊन ते
उघडले आशि तो आत घसु लव. दवरवचव शभांतीलव थडकलेलव
आर्वज झवलव फक्त आशि अचवनक सगळां िवतां झवल.ां
ही जवगव होतीही तिीच इथे र्वढलेल्यव गर्तवने यव
शठकविवलव र्व्तर् शर्श्वविी र्ेगळां के लां होतां. जिक
ू वही हे र्ेगळांच
जग असवर्ां. ते जसां कवही आभवळवलव टेकलेलां गर्त त्यव जवगेलव
प्रर्वही जगविी तोडत होत!ां

शि्टर र्वघ िवांतपिे पवयऱ्यव चढत आत प्रर्ेिवलव. पवहतो,
तर सि
ु वांत िब्ु ध असव उभव होतव. त्यवची शप्टल खवली झवली
होती. तो िन्सू यवत होतव... कवरि त्यवचव तो ऑशफसर िेलेल्यव
अर््थेत त्यव शठकविी पडलव होतव!
त्यवच्यव छवतीतच खोल घवर् के लव गेलव होतव! इतकव की तो
त्यवच्यव हृदयवलव देखील शचरून गेलव होतव. घवर् र्रून खवली
करण्यवत आलव होतव.
र्वघच्यव डोक्यवत चिां शफरली. सिोरील िवशहती त्यवच्यव
िेंदनू े ििवत प्रोसेस के ली होती. त्यवलव कोिते हत्यवर र्वपरले गेले
असवर्े हे घवर् पवहून लिवत आले होते. खनू ी शदसवयलव कसव
असेल, त्यवची अगां कवठी, उांची कवय असेल यव सगळयवचव त्यवलव
अदां वज आलव होतव.
शि्टर र्वघने हे शचत् बघतवच त्यवचे डोळे सवर्ध झवले. रक्तवने
बरबटलेल्यव बटू वचे ठसे एकव दसु ऱ्यव दरर्वज्यवकडे जवत होते.
शि्टर र्वघने तो दरर्वजव उघडलव. ठसे बवरीक र् अदृश्य होत गेले
होते... पि खनू ी व्यक्ती नेिकी कुठां गेली असेल यवचव अदां वज
लवर्िां अर्घड नव्हत.ां सिोर एक दरर्वजव होतव. र्वघने तो दरर्वजव
उघडलव.

सिोरील उांचच्यव उांच गर्त िधेच र्वकत सरळ रे षेत दरू र्र गेलां
होतां... शि्टर र्वघने बवहेर उडी घेतली आशि तो त्यव िोडलेल्यव
गर्तविधनू पळत गेलव...
त्यवची 'कोल्ट पवयथन' त्यवच्यव हवती कधीची शर्सवर्ली
होती. शि्टर र्वघच्यव हवती त्यवची ही आर्डती ररव्हॉल्व्हर आली,
की ती त्यवच्यव िरीरवचवच एक भवग होऊन जवते हे सवांगिे न लगे...
त्यवलव कसलवसव आर्वज ऐकू आलव. सरसरिवऱ्यव त्यव
गर्तविधनू र्वघ सोबत आिखी कोिीतरी धवर्त होतां... पि ते
र्वघच्यव शर्रुध्द शदिेलव नवही; तर र्वघच्यव शदिेने...
शि्टर र्वघ जवगीच थवबां लव. त्यवने कवनोसव घेतलव. त्यव
गर्तवत पढु चां कवही शदसत नसल्यवने त्यवलव आपल्यव तीक्ष्ि श्रर्ि
िितेर्र अर्लांबनू रहविां भवग होतां, पि त्यवची ऐकण्यवची िक्ती
िळ
ु वतच प्रचडां तीक्ष्ि असल्यवने त्यवचे कवनच त्यवचे डोळे बनले
होते.
र्वघने ठवर् घेत एक गोळी झवडली. त्यव िवांततेत जोरवचव
आर्वज घिु लव. ती गोळी गर्त शचरत कोिवलव तरी घसु ली होती
हे नक्की! पि कोिवच्यव ओरडण्यवचव आर्वज िवत् आलव नवही.
फक्त कवहीतरी गर्तवत आदळल्यवचव सौम्य आर्वज आलव
एर्ढांच!

शि्टर र्वघ त्यवने गोळी चवलर्लेल्यव शदिने सरकलव. एक
सवधवरि सहव फूट दोन इचां उांचीचव, शधप्पवड अजस्त्र िविसू शि्टर
र्वघच्यव कोल्ट पवयथन िधनू शनघवलेली '.357' िॅझनि कॅ शलबर
बल
ु ेट लवगनू िृत झवलव होतव. र्वघच्यव गोळीने नेिकव त्यवच्यव
हृदयवचव ठवर् घेतलव होतव.
त्यवच्यव हवतवतील कुऱ्हवड बवजल
ू व गर्तवतच पडली होती.
त्यवलव लवगलेलां रक्त र्वळलां होतां. सहव इचां ी पोलवदी पवतां त्यव
र्वळलेल्यव रक्तवनां लवलभडक झवलां होत!ां
सवहशजक यवच कुऱ्हवडीने तो शर्शहरीत फे कलेलव िृतदेह
तोडलव होतव. आशि ऑशफसरलव देखील यवनेच िवरण्यवत आलां
होतां!
यव शर्रवि, भयवि जांगल सदृश्य जवगी र्वघची शिकवर
करण्यवस कोिीतरी धजवर्त होतव... पि त्यवलव हे िवहीत नव्हतां,
की हव 'र्वघ' िविसवांची शिकवर होिवऱ्यवतलव नवही, तर शिकवर
करिवऱ्यवतलव आहे!
"गॉड!" िी अधािेलव बसनू होतो... िलव कवही सचु त नव्हते.
असांख्य िांझु यव िवझ्यव िेंदर्ू र र्ळर्ळत तो झवकोळून टवकत
आहेत असव आभवस होऊन िवझ्यव डोळयवांसिोर अांधवरी पसरत
चवलली होती...

"सरू ज! सरू ज!" शि्टर र्वघने िलव भवनवर्र आिण्यवसवठी
हवक िवरली.
"अजनू ही र्वजतीए थांडी?" त्यवने परत शचडर्त शर्चवरलां...
"म्हिजे खनू ी सवपडलव?... म्हिजे िेलव... तिु च्यव हवतनू ?"
िी त्यवचव प्रश्न टवळून त्यवलवच प्रश्न के ले.
"सॉटा ऑफ!" शि्टर र्वघ िदां श्ित करत म्हिवलव.
त्यवने पन्सु हव आपलव ररतव झलवस कोकिने भरून घेतलव. िवझव
तर अजनू पशहलवच झलवस सपां लव नव्हतव. िी तो तसवच धरून होतो.
सगळां ऐकत असतवनव एकदवही तो तोंडवलव लवर्ण्यवचां भवन िलव
नव्हत.ां
"तम्ु ही त्यव िविसवलव न पवहतव कसां कवय उडर्लतां ?" िवझी
घवबरगांडु ी उडवली होती. िी थरथरत शर्चवरलां.
"त्यव िवतां तेत त्यवच्यव पळण्यविळ
ु े होिवऱ्यव गर्तवच्यव
सळसळी शिर्वय कसलवच आर्वज नव्हतव. त्यविळ
ु े त्यव शदिेलव
त्यवच्यव हृदयवची धडधड ऐकिां र् त्यवचव र्ेध घेिां िवझ्यवसवठी सोपां
गेल!ां " र्वघ नेहिी सवरखां सहज बोललव.
नेहिी सवरखां आत्तवही आपि एखवद्यव िविसवलव
िवरल्यवशर्षयी बोलतोय हे त्यवच्यव गवांर्ी देखील नव्हतां, की कवय
इतक्यव सहज तो बोललव होतव.

"त्यवचां शर्शहरीत फे कलेल्यव िविसवलव िवरण्यवचां कवरि?"
िवझी िांकव.
"त्यवने कवही फरक पडतो कव?" र्वघने झडखडून हसलव.
हो! बरोबरच. तो त्यवच्यव फवयनल डेश्टनेिनलव पोहोचलव
होतव. िवध्यि; शि्टर र्वघ! आतव त्यवने पर्ू ी जो गन्सु हव के लव,
त्यवलव कवय कवरि होतां, यवलव कवय िहत्त्र् होतां...! आशि ते न
कळिांच जव्त श्रेय्कर होत,ां कवरि शि्टर र्वघलव यव िविसवलव
आतव दसु ऱ्यवच कवरिवसवठी र्वपरवयचां होतां!
"तो इतकव धीट होतव, की ते लव्ट नेव्हीगेिन त्यव
अपरवध्यवनेच पवठर्लां होत!ां एक ऑशफसर आलवय म्हटां ल्यवर्र
त्यवच्यव पवठोपवठ बरे च जि आपलव िोध घेत इथां येतील हे तो
जविनू होतव, म्हिनू हे नेव्हीगेिन फॉलोव्ह करून जे येतील त्यवांनव
त्यव ऑशफसर सवरखेच सपां र्ण्यवचव त्यवने बेत आखलव होतव!"
र्वघ िवतां भवर् ठे र्नू म्हिवलव.
"पि... पि जर त्यवलव तम्ु हवलव िरवयचांच होतां, तर तो त्यव
घरवतच कव नवही थवांबलव?" िी बळ एकर्टून शर्चवरलां.
"त्यव ऑशफसरचव पवठलवग करत शकती लोक येतील हे त्यवलव
िवशहत नव्हत.ां म्हिनू गर्तवत एके कट्यवलव गवठून िवरवर्व हव त्यवचव
प्लॅन होतव!" र्वघ ्पष्टतव देत होतव,

"म्हिनू च तो त्यव गर्तवत लपनू होतव. िी िेर्टी शजथे
पोहोचलो, शतथनू तो गर्त तडु र्त पढु े गेलव होतव खरव, पि िध्येच
छे द देऊन त्यवने दसु रव िवगा पकडलव होतव. असे बरे च रेसेस त्यवने
शतथां तयवर करून ठे र्ले होते. र्रून पवशहलां गेलां असतां, तर ती एक
सांदू र र्ृि सदृश्य सांदु र निी त्यवने त्यव गर्तवत रे खवटली होती
म्हिवयलव हरकत नवही."
एर्ढां गांभीर बोलत असतवनव सद्ध
ु व तो त्यवची सौंदया दृष्टी
जोपवसनू होतव. जीर्नवकडे र् िृत्यक
ू डे सिकि र् तट्थ रवहून
सकवरवत्िक पवहण्यवच्यव त्यवच्यव शर्चवरसरिीचां इथां िलव दिान
झवलां. पि त्यवििी िलव यवचां आिया, की हव एर्ढां जीर्घेिां कवही
तरी सवगां तोय, आशि त्यवतही त्यवलव सदांू रतव शदसते?!
"म्हिजे र्ेगर्ेगळे र्ते तयवर करून त्यवने तम्ु हव लोकवसां वठी
रॅप्स तयवर के ले होते?" िी थरकवपत शर्चवरलां.
"हो! अिवने त्यवलव शजतके लोक त्यवच्यव िवगवर्र येतील त्यव
सर्वांनव शर्भक्त करून िवरिां सोपां झवलां असतां. बट शहज बॅड,
त्यवच्यव िवगे िी गेलो!" र्वघ िूर हसलव.
त्यवच्यव अिव शर्चकण्यवने िलव त्यवचीच अशधक भीती
र्वटली...
शि्टर र्वघ त्यव घरवत परतलव होतव.

"सॉरी नेने सवहेब! िवझ्यवर्र त्यव खन्सू यवने हल्लव के लव. म्हिनू
िलव त्यवलव िरवर्ां लवगलां." र्वघ बोललव.
तो यवर्ेळीही कवही तरी बनवर् करू िकलव असतव, म्हिजे
िवझ्यवर्र गोळी झवडून िलव शड्रॅक्ट करून खनू ी पळून गेलव,
अथर्व तो खनू ी पळून जवत असतवनव एखवद्यव शहस्रां जनवर्राने
आधीच त्यवलव िवरले होते र् त्यवचे भक्ष्य ते श्ववपद चघळत बसले
होते. त्यवलव खन्सू यवची डेडबॉडी तेथेच सोडून हवकलर्नू
लवर्ण्यवसवठी शि्टर र्वघने फवयर के ले होते, पि ते जगां ली श्ववपद
खन्सु यवच्यव िृतदेहवसकट पळवले, इत्यवदी कवहीही... पि तो खरां
बोललव.
"कवळजी करू नकव. कव्हर के लां जवईल. तम्ु हवलव कवही
अडचि येिवर नवही!" एव्हवनव सि
ु वांतने ्र्तःलव सवर्रले होते.
उठत सि
ु वांत म्हिवलव!
डोळयवांत आलेले पविी गन असलेल्यव उजव्यव हवतवनेच शटपनू
सि
ु वांत त्यव घरवबवहेर पडलव. शि्टर र्वघ त्यवच्यव पवठी होतवच!
यवर्ेळी गवडी र्वघ चवलर्ू लवगलव. सि
ु वतां ची गवडी
चवलर्ण्यवची अर््थव नव्हती आशि आतव त्यवलव तिी शनकड
देखील रवशहली नव्हती.
"सो आय गेस, आर्र ् के स इज क्लोज्ड्!" र्वघ थांड ्र्रवत
बोललव.

"कदवशचत हो! आपली खपू िदत झवली." शनरवि सि
ु वांत
बोललव,
"आशि तम्ु ही खरांच कवळजी करू नकव! आपल्यवलव यवत
कुठे ही अडकर्ले जविवर नवही!" नेने शि्टर र्वघलव आश्व्त करत
बोललव. त्यवचव तो ्र्र इतकव थांड र् धीर गांभीर होतव, की तो त्यव
िवतां तेत रे जोनेट होत होतव.
िग कवहीतरी ध्यवनवत घेत त्यवने आपलव िोबवईल खेचलव.
आपल्यव हेडकोटासालव फोन के लव,
"िी पवठर्तोय त्यव लोके िनर्र तक
ु डी पवठर्व. एक डेडबॉडी
तवब्यवत घ्यव! ती सांभवव्य आरोपीची आहे!" पढु ील व्यक्तीलव
इन्स्रक्िन्सस देत सि
ु वतां नेने फोनिध्ये बोललव.
"एक शिशनट!" िी उद्गवरलो!
"आत्तव कवय? तू फ्लो तोडत जवऊ नको रे !" र्वघ चेहऱ्यवर्र
र्ैतवग आित म्हिवलव.
"िवफ करव यवर्ेळी िी जव्तच टोकतोय... पि तम्ु ही तर
म्हिवलव होतवत, की खनू ी पवच फूट सवत इचां असेल, पि हव तर
सहव फुटवच्ां यवर्र शनघवलव... हे कसां? म्हिजे आिखी कोिी इतर
खनू ी होतव कव?"
"खनू ी एकवपेिव जव्त असतील हे देखील िी म्हिवलो होतो.
आठर्तयां ?" र्वघने डोळे बवरीक करत िलव प्रश्न के लव.

"हो. म्हिवलव होतवत खरे ..." िी डोळे खवली करत म्हिवलो,
पि पटकन िलव कवही लिवत आलां,
"िग तम्ु ही के स सपां ली असां कसां म्हिलवत सि
ु वतां लव? आशि
त्यवनेही ते िवन्सय के लां?" िी पन्सु हव िांकव शर्चवरली.
"गडु ! आिचव िक
ां वसरु जवगव झवलव!" शि्टर र्वघने उपहवस
के लव.
"शिर्वय आपि खनू के ल्यवचां ्पष्ट कबल
ू करून टवकलांत?
तम्ु ही असे तर कधी र्वगत नवही! िग तम्ु ही तो न लपर्तव सि
ु वतां
नेनेलव िवन्सय कव के लवत?" िी कवळजीपोटी शर्चवरले.
"आधी िेर्टच्यव प्रश्नवचां उत्तर देतो!" र्वघ बोललव,
"कवरि त्यवची डेडबॉडी सि
ु वांतने तवब्यवत घ्यवर्ी अिी िवझी
इच्छव होती. िी जर खनू कबल
ू के लव नसतव, तर ती सुिवांतच्यव
तवब्यवत किी गेली असती?" र्वघ म्हिवलव.
"पि कव?" िी कवसवशर्स होत शर्चवरलां.
"कवरि िलव ती के स शतथां सपां र्वयचीच होती!" र्वघने
्पष्टीकरि शदलां!
"ते कव? आशि जरी तम्ु हवलव तेच करवयचां होतां, तर िग
तम्ु हवलव पवहून त्यव इसिवनां ्र्तःलवच ठवर के लां शकांर्व तम्ु ही शतथां
पोहोचतवच त्यव व्यक्तीलव इतर कोिी िवरून पसवर झवलां असां खोटां
तम्ु ही कव नवही सवांशगतलांत?" िी कवळजीने बोललो.

"कवरि त्यव िवतां पररसरवत गोळीचव आर्वज घिु लव होतव
आशि तो सन्सु न असलेल्यव सि
ु वांतनेही नक्की ऐकलव असिवर हे
लिवत येण्यवसवरखां होतां, नवही कव? तू म्हितोस तिी बवळबोध
कवरिां िी शदली असती, तर िीच त्यवलव ठवर के लयां आशि सि
ु वतां
सिोर खोटां बोलतोय हे ्पष्ट झवलां असत!ां " र्वघ िवझ्यव कवळजीची
थट्टव करत म्हिवलव.
"ते कसां?" िी कळर्ळलो.
"कवरि जो िविसू नेनेच्यव ऑशफसरचव खनू करू िकतो, तो
िलव घवबरून ्र्तःलव कव सपां र्ेल? आशि शतथां एकव पेिव जव्त
शकिवन दोघे जरी असते, तरी त्यवांनव िलव िवरिे सोपे नवही कव?
त्यवतां ील एक उगवच आपल्यवच सवथीदवरवलव िवरून कव पळेल?
दोघे शिळून िलवच सपां र्िवर नवहीत कवय? आशि पळण्यवइतकव
त्यवच्यवकडे र्ेळ असेलच, तर तो िवझ्यवर्र शकांर्व ्र्तःच्यव
सवथीदवरवलव गोळी झवडण्यवसवठी शतथां थवबां लवच कव असतव? दोघे
आधीच सोबत पळवले नसते कव? िलव खनू कबल
ू करण्यवशिर्वय
पयवाय नव्हतव. नवही तर त्यव गनफवयरच्यव आर्वजवचे उत्तर
देण्यवसवठी िवझ्यवकडे कवही तका रवशहलव नसतव!" र्वघने ्पष्ट के ले.
बवपरे ! शकती गोष्टी, शकती शर्चवर एकवचर्ेळी यवने करून,
आखनू ठे र्लेले असतवत...!!!
"शिर्वय आशि जसां िी तल
ु व म्हिवलो, की िलव ्र्तः त्यव
गन्सु हगे वरवलव िवरल्यवचे दवखर्वयचेच होते. ही पढु ील घटनेची िी

बनर्लेली एक पवश्वाभिू ी होती!" र्वघ डोळे बवरीक करून
कपवळवर्र आठ्यव आित बोललव.
आतव हव पढु े कवय सवगां िवर आहे...?
िी एक दीघा श्ववस घेतलव! आशि ्र्तःलव पढु ील धक्क्यवांसवठी
सज्ज के ल.ां ..

५. ट्रू फॉर्मय्ल
य ेटर.् ..
"िलव तम्ु ही सवांशगतलां नवहीत, की तम्ु ही आिखी एकव के सर्र
कवि करत आहवत?" शि्टर र्वघने सि
ु वांत नेनेलव पृच्छव के ली.
"ती के स ्र्तांत् आहे!" सुिवांत शि्टर र्वघचव प्रश्न उडर्त
म्हिवलव.
"की ती अनोशफशियली तम्ु ही हवतवळतवय म्हिनू ?" र्वघने
डोळे शकलशकले करत बेरकी नजरे ने सि
ु वांतकडे पवहत शर्चवरलां.
"शर्ल यू िट अप? इथां िी िवझव एक ऑशफसर गिवर्लवय
आशि तम्ु हवलव िवझां इटां ेरोगेिन करवयचांय?" सि
ु वतां ओरडलव.
"ती के स पि शततकीच िहत्त्र्वची आहे, तिु च्यव बशहिीिी..."
र्वघ बोलत असतवनवच...
"िवझ्यव बशहिीिी तिु चव कवही सांबांध नवही!" नेने र्वघचे
र्वक्य कवपत पन्सु हव ओरडलव.
"ठीक आहे, िी आतव तम्ु हवलव यवबवबत कवही शर्चवरिवर,
बोलिवर नवही! पि एर्ढां सवांगेन, की तिु ची बहीि; शतच्यव जीर्वलव
धोकव आहे!"
सि
ु वतां चे भयचशकत डोळे र्वघकडे अशर्श्ववसवने र्ळले.
"आशि अजनू ही तम्ु हवलव असां र्वटत असेल, की िी यव बवबत
दरू रहवर्,ां तर..." र्वघ अधार्ट बोललव. सि
ु वांतलव शनिाय घेण्यवस
र्ेळ देण्यवसवठीचव हव त्यवचव पॉज.

"िवझी बशहि सांकटवत आहे म्हिजे?" नेनेच्यव चेहऱ्यवर्रील
भवर् अचवनक बदलले आशि ते कवळजीयक्त
ु झवले. त्यवचां
िख
ु िांडल शचांतेने झवकोळून गेले.
"तम्ु ही िलव त्यव घटनेबद्दल सवशां गतले, त्यवची िी चौकिी
के ली." र्वघ िवतां पिे म्हिवलव.
"म्हिजे तम्ु हवलव सगळां कवही कळवलां, तर?" सि
ु वांत शनरवि
िनवने बोललव.
"हो! ररद्धीिव आशि जोत््नव जोत््नवच्यव लझनवआधी शरपलव
गेले होते, तेव्हव शतथां जोत््नवचव खनू झवलव. हो नव? आशि त्यवचवच
तम्ु ही िोध घेत आहवत!" र्वघ िवतां िद्रु ने े बोललव. त्यवची श्थर
नजर सि
ु वांतर्रच!
"हो! जोत््नवच्यव र्शडलवच
ां ीच तिी इच्छव होती; त्यवच्ां यव
िल
ु ीची बदनविी होऊ नये म्हिनू ..." सि
ु वांत बोलत होतव तोच...
"तसव सल्लव तम्ु हीच त्यवनां व शदलवत, कवरि ररद्धीिवच्यव
बदनविीलव पि तम्ु हवलव थवबां र्वयचां होत.ां नवही?!" र्वघ बेरकीपिे
नजर बवरीक तीक्ष्ि करून बोललव.
"तर तम्ु हवलव सगळांच िवहीत झवलयां तर..." सि
ु वतां खवली
िवन घवलत शखन्सन बोललव.

"सगळां नवही! त्यवसवठी िलव तिु च्यव भशगनी सवहेबवांिी
बोलवर्ां लवगिवर आहे! िलव ते जविनू घ्यवयचां आहे, जे त्याांनी
तम्ु हवलव सवशां गतलां नवही!"
"पि असां कवय असेल, जे शतनां शतच्यव भवर्वलव, िलव
सवांशगतलां नवही? आशि असां कवही असलेच तरी िलव जे सवांशगतलां
नवही, ते ती तम्ु हवलव कव आशि कसां सवगां ेल?"
"अिी गोष्ट असचू िकते, जी त्यवनां व तम्ु हवलव सवगां िां अर्घड
गेलां असेल, आशि म्हिनू सवांगू िकल्यव नसतील. आशि तम्ु ही
िवझी शचांतव करू नकव. त्यव अनवशिक गोष्टी त्यवांच्यवकडून किव
कवढून घ्यवयच्यव ते िी चवगां लच
ां जवितो!" र्वघ कुटील छद्मी
हसलव.
"असां खरांच कवही असेल असां तम्ु हवलव खरांच र्वटतां?" सि
ु वांत
िांकीत बोललव.
"नक्कीच! नवहीत तर त्यव अिव अचवनक बजु ल्यवसवरख्यव
र्वगू लवगल्यव नसत्यव!" र्वघ म्हिवलव.
सि
ु वतां शर्चवरवत पडलव...
"पि यवत ररद्धीिव यवनां व िवनशसक त्वस भरपरू होण्यवची
िक्यतव आहे, त्यवसवठी िी तम्ु हवलव यवची आधीच कल्पनव
देतोय!" र्वघ बोललव.

"म्हिजे तम्ु ही िलव शर्चवरत नवही आहवत, सवांगत आहवत!"
सि
ु वांत थोडव रवगवने बोललव.
"ते तम्ु ही कवही सिजव?! आशि एक; यवचे िी कवही चवजेस
घेिवर नवही. आपल्यवशर्षयी िलव एक आशत्ियतव र्वटते म्हिनू िी
हे करिवर आहे." र्वघने फवयनल शनिाय सनु वर्लव,
"िलव आत्तव एक िहत्त्र्वची शिशटांग आहे. शनघतो िी!" म्हित
शि्टर र्वघ सि
ु वांतच्यव के शबन िधनू बवहेर पडलव.
शि्टर र्वघने र्तािवनपत् सजु य सिोर टेबलर्र फे कलां.
"हे कवय?" सजु यने भर्ु ई उडर्त शर्चवरलां.
"तिु च्यव खोट्यव बोडाच्यव प्रश्नवचां उत्तर! की िलव तम्ु ही
तिु च्यव प्रॉशफट िधील शह्सव कव द्यवर्व!" र्वघ कुटील श्ित करत
म्हिवलव.
िग सजु यने कवही न बोलतव पेपर पवशहलव, तो र्रर्रच. कवरि
िळ
ू बवतिी आधीच त्यवने र्वचली असिवर हे नक्की आशि
सवहशजक होत!ां
"तिु चव िोठव प्रश्न िी सोडर्लव आहे!" र्वघ त्यवलव म्हिवलव.
तो र्वघकडे 'खवऊ की शगळू' यव अथवाने डोळयवतां नू आग
ओकत पवहत होतव. परांतु शि्टर र्वघच्यव चेहऱ्यवर्रचां ते कुटील
हसू तसभू रही हवललां नव्हतां. आशि यवनेच सजु य िहवच्यव डोक्यवत

आिखीनच शतडीक जवत होती. पि कवही न बोलतव फक्त
जळजळीत नजरे ने तो र्वघकडे पवहत होतव... कदवशचत र्वघच्यव
त्यवच्यवसवठी िहत्त्र्वचां असिवऱ्यव पढु ील बोलण्यवलव तो
ऐकण्यवची इच्छव ठे र्नू होतव. आशि र्वघ बोलण्यवची म्हिनू च तो
र्वट पवहत होतव. शि्टर र्वघनेही त्यवलव शनरवि के लां नवही,
"द र्ेरी फे िस िेटल कॅ ्के ट के स! िलव िवशहत आहे; त्यव
खनू विवगे आपलव हवत होतव! सिवजसेर्ेसोबत देखील
र्ेगळयवप्रकवरची सिवजसेर्व आपि करतवत हे िी जविनू आहे!"
शि्टर र्वघ सर्ाज्ञ भवर् चेहऱ्यवर्र घेऊन हसत होतव. िग र्वघची
िद्रु व अजनू च कुटील झवली!
आशि सजु य िहवची अजनू च रवगीट...!
"कवय?" िी शकांचवळलो!
"यवत आिया र्वटण्यवसवरखां कवय आहे? िी तल
ु व आधीच
सवशां गतलां होतां, तो िडासा करतो म्हिनू !" शि्टर र्वघ कोकि सीप
घेत िलव बोललव.
"पि िलव र्वटलां तम्ु ही दसु ऱ्यव कोित्यव तरी के स सांदभवात
बोलत असवल... पि हव इतकव िोठव उद्योगपती, शिििवसवठी,
सिवजवसवठी कवि करिवरव र्गैरे... हव असव िविसू सनकी,

िेशनएक, सवयकोपॅथ सवरखे खनू कव करत होतव...? आशि त्यवची
उांची िग सवत पवच होती कव?"
"झवली? कव आिखी कवही शर्िेषिां लवर्वयची आहेत त्यवलव
अजनू ?" र्वघ कुचेष्टव करत म्हिवलव...
तेर्ढ्यवत िलव एक प्रश्न स्राईक झवलवच. तोही िी त्यवच्यव
कुचकट बोलण्यवलव बवजल
ू व सवरून शर्चवरून िोकळव झवलो,
"आशि िग त्यव गर्तवळ जवगेत तम्ु ही ज्यव िविसवलव िवरले
तो कोि होतव िग? तोच खरव िेटल कॅ ्के ट िडारर होतव नव? की
नव्हतव...?" िवझव तर परु तव गोंधळ उडवलव होतव...
"इझी बॉय! इझी!" िलव इझी म्हित त्यवने ्र्तः एक घोटवत
अधवा कोकि झलवस त्यवच्यव घिवत ररकविव के लव होतव.
त्यवने झलवस टेबलर्र आदळलव...
"िलव कळू नये म्हिनू तम्ु ही खपू कवळजी घेतलीत, आय ि्ट
एशप्रशिएट यअ
ु र ् हवडा र्का !" सिोरील कोशल्ड्रांक उचलत र्वघ
सजु यलव म्हिवलव.
सजु यच्यव नजरे तील रवग कवही अजनू किी झवलव नव्हतव. तो
उत्तरोत्तर र्वढतच चवललव होतव...
"पोलीस तिु च्यवपयांत पोहोचण्यवआधी िी र्ेगळयवच
व्यक्तीलव िेटल कॅ ्के ट िडारर म्हिनू उभे के ले आशि त्यवलव

िवरूनही टवकले. कवरि त्यवलव जर फक्त पोलीसवांच्यव हर्वली के लां
असतां, तर चौकिी दरम्यवन तो खरव िेटल कॅ ्के ट िडारर नवही हे
पोशलसवांनव सिजलां असतां. आशि त्यवांचव िोध पन्सु हव चवलू झवलव
असतव. आशि पोलीस कधी न कधी तिु च्यवपयांत पोहोचलेच
असते! िी र्वचर्लांय तम्ु हवलव!" शि्टर र्वघ उपकवरवच्यव ्र्रवत
बोललव.
"थँक्स फॉर दॅट!" सजु य दवत ओठ खवत बोललव. नजर
र्वघर्रच! आत्तवपयांत त्यवने एकदवही पवपिी लर्ली नव्हती!
"हे बवकी तम्ु ही चवगां लां के लतां . खोटां बोललव नवहीत, की िवझी
तिु च्यव बवबतची िवशहती खोटी आहे, िी खनू ी नवही र्गैरे नवटकां
तम्ु ही के ली नवही. आय सल्यटु टू यअ
ु र ब्रेव्हरी!" र्वघ खरांच पवठीत
तवठ होत बसल्यव जवगेर्रून सजु यलव सल्यटु करत म्हिवलव.
"आतव तिु चां कवय म्हििां आहे?" सजु य िवतां पिे पि
तोंडवर्रचव रवग न शनर्ळतव दवत खवतच शर्चवरत होतव. पि त्यवच्यव
आर्वजवतील ही िवांततव तो िोठ्यव र्वदळवची सचू क असवर्ी.
"इथनू पढु े तम्ु ही जी सपु वरी..." र्वघ बोलत असतवनवच...
"सपु वरी?" सजु यने भर्ु ई उडर्त टोकलां.
"शचप र्वटतां नव ऐकवयलव?" र्वघ एक डोळव शिचकवर्त
बोललव,

"बरां तम्ु हवलव ऐकवयलव गोड र्वटेल असव िब्द र्वपरतो;
कॉन्सरॅक्ट शकशलांग! हव िब्द चवलेल?"
"बोलव!" सजु य शचडून ओरडलव.
"तम्ु ही इथनू पढु े जी असवईनिेंट्स घ्यवल त्यवत शफफ्टी परसेन्सट
िवझे!" र्वघ लोभी हसलव.
"पि आतव इथनू पढु े असवईनिेंट्स किव घेतव येतील? आपि
तर खनू ी, खोटव कव असेनव पकडून देऊन के स क्लोज के लीत?"
सजु य िख्ख चेहऱ्यवने र् जळजळीट नजरे ने र्वघलव बोललव.
"ओह! िलव खवत्ी आहे, तम्ु ही दसु रव कवही पयवाय िोधनू
कवढवलच! यविळ
ु ेच तर यव खनू वच्ां यव िवगे लपनू तम्ु हवलव हव्यव त्यव
व्यक्तींनव त्यवच्ां यव जशिनींसवठी िवरतव येत!ां िी जविनू आहे, यव
जशिनींर्रच िवळव, कॉलेजसे , धिवादवयी सां्थव, िांशदरां असलां
उघडून आसपवसच्यव जशिनींचव भवर् तम्ु हवलव र्वढर्वयचव आहे.
आशि त्यव चढ्यव भवर्वने तम्ु हवलव पढु े शर्कवयच्यव आहेत. हे सगळां
लपर्ण्यवसवठी तम्ु हवलव प्रिवसकीय सां्थवनव कुठां तरी गतु र्िां
गरजेचां आहे. तम्ु ही िवगा नक्की कवढवल!" र्वघ कुटील हसलव.
"शिर्वय हव सवईड शबझनेस आशि यवतनू होिवरव पवटा टवईि
इन्सकि आपि हवतनू जवऊ थोडीच देिवर आहेत?!" र्वघ ित्ु सद्दी
हसलव.

"आपिच कवही सचु र्व!" सजु य र्वघची हेटवळिी करत
बोललव.
"आपली अिीच इच्छव असेल, तर िवझी ऑफर िी देतो.
आपल्यव आग्रहवर्रून ह!ां म्हिजे िवझी तिी कवही कवही
जबरद्ती नवही. म्हिजे िी कवही हे प्रपोसल घेऊनच आलोय असां
कवही नवही...?" र्वघ आर् आित बोलत होतव.
"तवकवलव जवऊन भवांडां लपर्ू नकव शि्टर र्वघ; बोलव!" सजु य
आिारे्टर्र हवत आपटत बोललव.
त्यवलव खरांतर र्वघच्यव कवनशिलवत िवरवयची असवर्ी, पि ते
िक्य नव्हतां नव...
"आपि असवईनिेंट्स घ्यवव्यवत. त्यव िवगी किव लवर्वयच्यव
हे िी बघेन! िी कवय करू िकतो हे यव बवतिीर्रून आपल्यव
लिवत आलांच असेल! तम्ु हवलव िेटल कॅ ्के ट होशिसवईड, शकांर्व
शसरीयल शकलरचव शचल्लर बनवर् करण्यवची गरज नवही!" र्वघ जरव
थवांबलव.
नवही सजु य कवही बोलिवर नवही हे तो जविनू होतव आशि
त्यवलव सजु यचव कोित्यव फे शियल ररएक्िनची देखील अपेिव
नव्हती. त्यवने श्ववस भरलव,
"आिखी एक फवयदव म्हिजे प्रत्येक कवि िी एकटव िवगी
लवर्त जवईन. यवने तिु चां गशु पत फुटण्यवचव धोकव रवहिवरच नवही.

आपले बरे च ह्तक पोशलसवांच्यव हवती लवगले आहेत. आशि
त्यवतां ील प्रत्येक जि तिु च्यविी प्रविवशिक असेलच असेही नवही.
कोिीही घवबरून तोंड उघडू िकतां. हे यविळ
ु ेच झवलां आहे, कवरि
शि्टर र्वघ त्यव कविवनां व िवगी लवर्ण्यवसवठी तिु च्यवकडे नव्हतव!"
र्वघ हसत ्र्तःची िेखी शिरर्त बोललव.
"म्हिजे तम्ु हीच िवझी सगळी िविसां पकडून शदलीत तर?"
सजु यचव आर्वज आतव रवगवने खोल र् घोगरव झवलव होतव.
"थँक्स फॉर द कॉशम्प्लिेंट!" र्वघ असांबद्ध म्हित हसलव,
"आपल्यवलव कळलां पि नवही नव? तम्ु हवलव र्वटलां पोलीस
त्यवच्ां यव डोक्यवने कृ ती करत आहेत. आशि तम्ु ही िलव हवतोहवत
सगळयव प्रकरिवपवसनू दरू ठे र्ले आहे. नवही?!" र्वघने डोळव
िवरलव र् तो पन्सु हव हसलव,
"म्हिनू तर तम्ु ही िवझी तिु च्यव ऑशफसलव एन्सरी झवल्यवपवसनू
सवर्ध झवलवत आशि िलव िवगवातनू दरू करे पयांत तम्ु ही तिु ची
कॉन्सरॅक्ट्स बांद के लीत!" गिु वन करत र्वघ बोललव.
शि्टर र्वघ आपली कीर् करतोय हे लिवत येऊन सजु यने
त्यवची कोशल्ड्रांकची बवटली उचलली आशि ती शि्टर र्वघच्यव
शदिेने फे कली!
पि शि्टर र्वघ शतरकव झवलव नवही, की खवली र्वकलव नवही,
की जवगचव सरकलव नवही...

बवटली आदळली; ती र्वघच्यव िवगे शभांतीर्र! शि्टर र्वघचां
डोकां फोडण्यवची शहिां त सजु य करू िकत नव्हतव आशि हे शि्टर
र्वघ चवांगलांच जविनू होतव. म्हिनू च र्वघ हललव नव्हतव. तो तसवच
बसनू होतव, ओठवर्ां र त्यवचां नेहिीच लवघर्ी श्ित घेऊन!
त्यव आर्वजवने के शबन बवहेर उभव सजु यचव पीए धवर्त आत
आलव. त्यवच्यव हवती शप्तल
ू होतां. ते त्यवने िोठ्यव तत्परनेने र्
चपळवईने सजु य सिोर धरलां.
"िलव िवरिां इतकां सोपां नवही; शि्टर बोरगवांर्कर. आशि हे
तिु चे सवहेब पि ओळखनू आहेत आशि ्र्तःच्यवच हवतवनां ी
्र्तःच्यव ऑशफसिध्ये िलव िवरून जेलिध्ये जवयलव तिु चे सवहेब
तिु च्यवसवरखे िख
ू ा पि नवहीत! तम्ु ही ्र्तःच्यव हवतवनी िलव इथां
िवरलतां , तरी तिु चे िवलक देखील अडकतवत हे सिजनू घ्यव!"
िवांत बसलेलव र्वघ थांड र् िवांत ्र्रवत हसनू बोललव. त्यवची िवन
सजु यकडे र्ळली,
"नवहीत नव?" तो शिशश्कल भवर् चेहऱ्यवर्र घेऊन ि्करीत
सजु यकडे पवहत शर्चवरतव झवलव.
सजु य िहवने देखील आपलव हवत र्र के लव. आशि
शप्तल
ू वलव नकवर शदलव. नवरवजीनेच िग पीए बोरगवांर्करने शप्तल
ू
आपल्यवकडील होल्टरलव ठे र्नू शदलां.

"िवन्सय आहे!" सजु य िहव िोठ्यवने ओरडलव. त्यवचे दोन्सही
हवत त्यवने तो बसलेल्यव सोफ्यवर्र जोरवत आदळले होते.
"आतव तम्ु ही िवझां प्रपोसल िवन्सय के लांच आहे, तर शसक्सटी
प्रसेन्सट!" शि्टर र्वघच्यव चेहऱ्यवर्र तेच ते लोभी श्ित जे आिखी
्र्वथी होत लवांबलचक झवलां होतां...
िी ्तब्ध होतो. म्हिजे कळण्यवच्यव ज्यव कवही सांर्ेदनव,
अर्यर् असतवत ते सगळे सन्सु न झवले होते. िवझव फोन र्वजलेलव
पि िवझ्यव लिवत आलां नव्हतां... र्वयब्रेट होत असनू तो
जविर्तही नव्हतव...
"सरू ज!" र्वघ ओरडलव.
िी भवनवर्र येत त्यवच्यवकडे पवशहलां. पि िवझां लि अजनू ही
िवझ्यव िोबवईलकडे नव्हत.ां र्वघने शचअसा के ल्यवगत िवझ्यव
शखिवकडे तोंडवलव लवर्लेलव झलवस करत िलव िोबवईल बद्दल
खिु वर्ल.ां
िलव िोबवईलची ररांग र् र्वयब्रेिन आत्तव जविर्ली. िी
शखिवतनू िोबवईल कवढलव. फोन शि्टर र्वघपेिवही खतरनवक
व्यक्तीचव होतव.
िवझ्यव आईचव!!!
िी पटकन फोन उचललव.

"हव हॅलो आई, बोल!" िी िोबवईलिध्ये बोललो.
"कुठवयस? कधीपवसनू पवऊस पडतोय. तझु व पत्तव नवही.
जवतवनव कुठां जवतोय ते सवगां नू ही गेलव नवहीस!" पशलकडून आई
बोलली. पि शतच्यव आर्वजवत रवग शकांर्व त्वगव नव्हतव. होती ती
शनव्र्ळ कवळजी...
"िी शित्वच्यव घरी आहे. कवळजी करू नको. बवहेर खपू पवऊस
पडतोय. िी येईन उद्यव. तू जेर्नू झोप." िी बवहेर दृष्टीिेप
टवकण्यवचव प्रयत्न करत बवहेरील पररश्थतीचव अांदवज नसल्यवने
बोललो.
िोठव पवऊस होतवच. ते तर आर्वजवर्रून र् शि्टर र्वघच्यव
घरवत पडलेल्यव गवरव्यवने ध्यवनवत आलांच होतां. पि दरर्वज्यवतनू
बवहेर पवहत असतवनव हे जविर्लां, की खपू अांधवर पडलव असिवर.
िी िोबवईलिध्ये पवशहल.ां रवत्ीचे सवडे आठ र्वजनू गेले होते. शि्टर
र्वघच्यव घरी िोठां अँशटक ग्रँडफवदर क्लॉक आहे जे िवझ्यव सिोरच
होत,ां पि सर्यीने िी र्ेळ िोबवईलिध्येच पवशहली होती हे पवहून
र्वघ खदु कलव होतव. रवत् झवलेली, त्यवत पवऊस आशि बवहेरच्यव
लवईट्स देखील लवगल्यव नव्हत्यव. शि्टर र्वघचां घर म्हिजे
आधीच भीतीचां िवहेर घर तिवत हे असां र्वतवर्रि!
कुठल्यव िहु ूतवार्र िी इथांच रवहीन म्हिवलो असां एकव ििवत
िलव र्वटून गेलां. पि िी करू तर कवय िकत होतो, पवऊस एव्हढव

'खळ
ु यवगत पडत हुतव' आशि त्यवत िहत्त्र्वचां म्हिजे िवझी
उत्सक
ु तव चवळर्ली गेली होती...
िी सजु यबद्दल कवय, कसां, कव अिी प्रश्न शर्चवरिां ततू वास
टवळल,ां कवरि शि्टर र्वघच्यव सजु य िहव सोबतच्यव सर्ां वदवतच
बरीच उत्तरे िलव सांिेपिध्ये शिळून गेली होती.
तरी पि अजनू खपू प्रश्न िनवत गलकव िवजर्त होते. शि्टर
र्वघने िलव भवनवर्र आितवच ते प्रश्न देखील डोक्यवत उफवळून र्र
आले होते...
भक
ू ... सत्य जविनू घेण्यवची, ही घटनव सिजनू घेण्यवची िवझी
भक
ू र्वढत चवलली होती... आशि यवच भक
ु े चां एक र्ेगळांच दिान
शि्टर र्वघ िलव आतव घडर्िवर होतव...!!!

"दवदव म्हिवलव तम्ु हवलव िवझ्यविी बोलवयचां आहे..." िवांत
जलवियवकडे पवहत बसलेल्यव शि्टर र्वघलव ररद्धीिव म्हिवली.
ती त्यवच्यव जर्ळ येऊन उभी रवशहली होती.
"बोलवयचां तर तम्ु ही आहे. यव बसव." सनू िीत बवकड्यवर्र
िध्यभवगी बसलेलव शि्टर र्वघ कडेलव सरलव.
ररद्धीिवलव नवईलवज होतव. आतव ती येथनू िवगे शफरू िकत
नव्हती. ती बसली. शि्टर र्वघपविी बसली.

शतची नजर देखील त्यव सांथ जलवियवकडे होती. रवत्ीच्यव
कवळोखवत त्यव शर्िवल जलवियवचे पविी कवळेभोर शदसत होते.
म्हिवयलव शतथे लवईट पोल्स होते, पि लोक प्रशतशनधींच्यव कृ पेने ते
शनकविे होते. प्रकवि पवडण्यवसवठी शि्टर र्वघने त्यवच्यव गवडीच्यव
हेडलवईट्स लवर्नू ठे र्ल्यव होत्यव. म्हिनू ते बसलेत त्यव जवगेपरु तव
अांधवरवचव शर्षय शि्टर र्वघने शनकवलवत कवढलव होतव.
शि्टर र्वघचे हेच तर कवि आहे... असत्यवचव अांधवर नष्ट
करिां आशि सत्यवचव प्रकवि सर्ात् पसरर्ि!ां
असो; ररद्धीिवने कवही गोष्टींचव खल
ु वसव करवयलव सरुु र्वत
के ली...
"जोत््नव िवझी एकिेर् बे्ट फ्रेंड. शतच्यवसवठी बॅचलसा पवटी
िी अरें ज के ली. फक्त आम्ही दोघी. आिच्यवत खपू सख्य होतां.
अगदी सख्यव बशहिींसवरख.ां .. पि जवतवनव िी शनिवतां लव घेऊन
गेले. िलव तो िवझी जबवबदवरी र्वटत होतव म्हिनू .
"िी आशि दवदव शरप र्रून येत असतवनव तो आिच्यव
गवडीलव धडकलव होतव, म्हिनू त्यवलव बरां करिां िलव िवझां कताव्य
र्वटलां होत.ां .. म्हिनू च त्यवलव सोबत घेतल.ां दवदवलव ते नकोच होतां,
पि आम्ही आठर्डवभर बवहेर रवहिवर होतो. यव दरम्यवन त्यवच्यव

उपचवरवत खांड पडेल म्हिनू िीच हट्ट के लव आशि दवदवलव तो िवन्सय
करवर्व लवगलव..." ररद्धीिव सवांगत होती.
"तिु च्यव गवडीलव थडकल्यवने तो जखिी झवलेलव?" र्वघने
शर्चवरल.ां
"जखिी तर तो आधीच होतव. त्यवचां तोंड कोिीतरी
चेचण्यवचव प्रयत्न के लव होतव. तिवत रक्तवळलेलव तो आिच्यव
गवडीलव थडकलव होतव." ररद्धीिवने खल
ु वसव के लव.
"िग पढु े?" र्वघने शतच्यवकडे न पवहतव शतलव प्रोशसड करण्यवस
सवांशगतले.
"आम्ही एक ररसॉटा रें टर्र घेतलेलव. दोन शदर्स िजेत
व्यर्श्थत गेले. आशि शतसऱ्यव शदर्िी रवत्ी जेव्हव िी जोत््नवच्यव
खोलीत शिरले..." ती बोलवयची थवांबली.
"कवय झवलां? थवबां लवत कव? बोलव!" र्वघने आग्रह के लव!
"ही र्ॉज हॅशर्ांग सेक्स शर्थ जोत््नवज् डेडबॉडी!"
खळळ्!!!
िी न सांपर्लेलव र् सरु र्वतीपवसनू तसवच धरून ठे र्लेलव
कोकिचव झलवस िेर्टी िवझ्यव हवतनू घसरून िवझ्यव पवयवांत

फुटलव! रक्त र्वहर्त जवर्ां तसां ते गडद लवल पेय िवझ्यव पवयवांत
र्वहत गेलां...
िी सन्सु न होतो! शर्षण्ि होतो! हव खरव आत्तव िवझ्यवसवठी िोठव
धक्कव होतव! हे कसां िक्य आहे? म्हिजे असेही कवही असते???
प्रश्नवांचव हलकल्लोळ िवजलव होतव िवझ्यव डोक्यवत...!!!
"शनिोशफशलयव!" र्वघ उच्चवरलव.
"अ?ां " िी जरव भवनवर्र येत उद्गवरलो. तो कवय बोललव हे िलव
सिजलां नव्हतां.
"ही एक िेशडकल टिा आहे. सवयकॉलॉशजकल शडसऑडार.
शनिोशफशलयव असिवरे लोक िृतदेहवसोबत सेक्स करतवत!" र्वघने
्पष्ट के ल.ां
"ही र्ॉज म्हिजे..." िी अडखळलो.
"आिखीन कोि?" र्वघचव िलवच प्रश्न.
"शन... शनिवांत...?" िी अडकत बोललो.
र्वघने िवनेनां 'हो!' खिु वर्लां.
"हॉ... हॉरीबल आहे हे!!!" िवझे िब्द फुटत नव्हते. िी
घिवतनू िब्दवांनव र्वट करून देत ओरडलो.
"पढु चां तर त्यवहीपेिव हॉररबल असिवर आहे तझ्ु यवसवठी!"
र्वघ कुटील हसलव.

"ि... म्हिजे?" िी कचरत शर्चवरलां.
"जोत््नवलव त्यवनेच िवरलां होतां! आशि िग तो शतच्यव कॉप्सा्
सोबत सेक्स करत होतव!" र्वघने उत्तर शदलां.
िी डोळे िोठे करत एक िोठव आर्ांढव शगळलव. िवझ्यव अांगवर्र
शिरशिरी आली होती. िवझां सपां िू ा अगां तवपलां होत.ां कवनशिलां गरि
झवली होती. िवझी पवठ धरल्यवगत झवली होती. कण्यवत कळ िवरत
होती... उठवयचां म्हटां लां तरी िलव आतव ते िक्य नव्हतां!
"गेली नव थांडी?!" र्वघ िोठ्यवने अट्टहवस करत हसलव!
िी कवही शर्चवरू िकिवर नवही, िी त्यव िनःश्थतीतच नवही
हे लिवत घेऊन र्वघच िवझ्यव िनवतील प्रश्नवचां ी उत्तरां देत गेलव...
"शनिवतां ने ररद्धीिवलव आपल्यव धवकवत ठे र्लां होत.ां म्हिनू ती
सि
ु वांतलव यवबद्दल कवही बोलली नवही. जोत््नवच्यव िडारची के स
सि
ु वांतच हवतवळत होतव. शतची अटॉप्सी अथवात ररद्धीिवनेच के ली."
र्वघ िलव म्हिवलव.
"आिखीन एक फनफॅ क्ट सवांगतो." र्वघ आठर्ल्यवसवरखां
बोललव,
"ररद्धीिव कोित्यवही हॉश्पटलिध्ये कवि करत नव्हती. नव
शतचां आधीपवसनू घरी शक्लशनक होतां. सि
ु वांतने नांतर ररद्धीिवलव ते
चवलू करण्यवस बवध्य के लां, ज्यवने ती त्यवत गांतु नू जव्तर्ेळ घरीच
रवहील. " र्वघ बोललव.

"िग?" िी गोंधळून शर्चवरल.ां
"ती पॅथेलॉशज्ट अँड फॉरे शन्ससक एक््पटा होती! सि
ु वांतसवठी
अटॉशप्सज् तीच ऑपरे ट करत होती." र्वघने उत्तर शदलां.
"िग सि
ु वांत यवांनी तम्ु हवलव खोटां कव सवांशगतलां?" िी अशधक
गोंधळलो.
"िवझ्यवकडून ररद्धीिव यवनां व कवही त्वस होऊ नये म्हिनू !" र्वघ
हसलव.
"आशि तरी तम्ु ही त्यवांनव त्वस शदलवतच!" िी आरोप करत
म्हिवलो.
"तू िलव ओळखत नवहीस कव?" र्वघ पन्सु हव हसलव.
"पढु े सवांगण्यवची कृ पव करवल?" त्यवच्यव प्रश्नवर्र िी
उखडलेलव होतो.
"शतनेच जोत््नवची डेडबॉडी एझझवशिन के ली असल्यवने शतलव
सि
ु वांतच्यवही नकळत ररपोट्ासिध्ये फे रफवर करिां सहज िक्य झवलां.
आपल्यव ्टेटिेंट्स शनिवांतलव अनक
ु ू ल अिवच शतने शदल्यव.
त्यविळ
ु े शनिवतां र्र सि
ां य येिच
ां घडलां नवही. एर्ढचां नवही, तर जेव्हव
जोत््नवच्यव डेडबॉडीिी सेक्स करतवनव ररद्धीिवने शनिवतां लव
पवशहल,ां तेव्हव त्यवने शतथांच शतच्यवर्रही बलवत्कवर के लव! म्हिनू
त्यवची भीती शतच्यव िनवत खोलर्र रुजली. त्यवलव
र्वचर्ण्यवसवठीच िग म्हिनू शतने हव प्रकवर के लव. ररद्धीिवने त्यवचां

नवर्ां 'शनिवांत' ठे र्ल;ां पि तोच शतच्यव आयष्ट्ु यवत अधां वर पसर्िवरव
ठरलव.
"ररद्धीिवने ्र्तःलव त्यवच्यव तवर्डीतनू र्वचर्ण्यवसवठी िग
अटॉप्सीसवठी शतच्यवकडे कोण्यव सदांू र िल
ु ीची डेडबॉडी आली, तर
ती शनिवांतलव ती डेडबॉडी ऑफर करवयची!" र्वघ सवगां त होतव...
आशि िी बशधर होऊन ऐकत होतो... र्वघ पढु े बोललव...
"पि शतची ही कृ ती ्र्वथवापोटी नव्हती. शतच्यव हे करण्यवने ती
अनेक िल
ु ींनव शनिवांतच्यव रविसी कविर्वसनेलव बळी पडण्यवपवसनू
र्वचर्त होती. कवरि शतनां त्यवची ही भक
ू अिी शिटर्ली नसती,
तर त्यवने न जविो शकती िल
ु ींचव खनू करून त्यवच्ां यव िृतदेहवि
ां ी
सांभोग के लव असतव!"
िवझ्यव डोळयवतां नू पविी शठबकलां. अश्रशू बांदू िवझ्यव हवतवांर्र
पडले. ते उष्ट्ि होते! अशतउष्ट्ि!
िी दीघा श्ववस घेतलव... हे सगळां पचर्िां िवझ्यवसवठी खपू
अर्घड होत.ां .. आशि ते आिखीन अर्घड होतां चवललां होत.ां ..
"पि जर एखवद्यव सदांू र स्त्रीचव देह अटॉप्सीसवठी आलव नवही,
तर ररद्धीिव ्र्तःलव शनिवांतच्यव ्र्वधीन करवयची. तो शतच्यवकडून
आपली र्वसनव भवगर्नू घ्यवयचव..."
"बवस!" िी शकांचवळलो,

"बवस शि्टर र्वघ! बवस! नवही सहन होत आतव..." िी
कवकुळतीलव आलो!
"फे स इट सरू ज! यू हॅर् टू हॅर् गट्स टू फे स शद रूथ!" शि्टर
र्वघ िलव ठिकवर्त बोललव.
"्र्तःचां िरीर शनिवतां लव ऑफर करिां हे शतच्यव रीटिेंटचव
देखील भवग होतव!" तो िवझ्यवर्र अत्यवचवर करत पढु े बोलतच
रवशहलव,
"पि िग ररद्धीिवची शबघडत चवलली िवनशसक श्थती पवहून
ती डेडबॉडीजच्यव किीत किी सांपकवात रहवर्ी म्हिनू सि
ु वांतने नांतर
शतचां अटॉप्सीचां कवि बदां करर्ल.ां पि हीच त्यवची िोठी चक
ू
झवली. यविळ
ु े ती शनिवांतच्यव र्वसनेलव अशधकच बळी पडली!" तो
श्ववस घेण्यवसवठी थवांबलव र् म्हिवलव,
"आतव तझ्ु यव हेही लिवत आलां असेल, की िवझ्यवसोबत
लचां लव येण्यवसवठी शनिवतां च ररद्धीिवलव टोकत होतव. िी ररद्धीिवलव
घेऊन बवहेर पडलो, तेव्हव तो शतच्यव खोलीतील दसु ऱ्यव
दरर्वज्यवतनू शतच्यव शक्लशनकिध्ये गेलव होतव आशि शक्लशनकिधनू
बवहेर पडून तो िवझ्यव सिोरून शनघवलव होतव. त्यवच्यव दृष्टीने िग
जरी िलव आतील बोलिां ऐकू आलां असतां, तरी िलव तो बवहेर
शदसलव असल्यवने आतिध्ये तोच बोलत होतव असव िी त्यवच्यवर्र

सि
ां य कोित्यवही प्रकवरे घेऊ िकिवर नव्हतो. नव तो कोित्यव
गन्सु यवत सविील आहे अिी िांकव िी घेऊ िकलो असतो!
"िलव कवही कळू नये म्हिनू तो शप्रकॉिन घेत होतव. आतव
तल
ू व र्वटेल, की त्यवने िलव कसां ओळखलां? तर त्यवने िलव
ओळखलां होतां असां नवही, पि िलव पवहून त्यवलव शर्शचत् र्वटलां
होतां. म्हिनू तो िवझ्यवशर्षयी जव्तच कवळजी घेत होतव. सि
ु वांत,
ररद्धीिवच्यव घरी कोिी आलां, की तो अिी कवळजी घ्यवयचवच.
पि िवझ्यवबद्दल तो अशधकच अिी तोिीस करवयचव की ररद्धीिव
िलव कवही सवांगू नये!
"त्यव िवऊलीने शकती त्यवग के लव यवलव तोड नवही! पि ती
चक
ु ली इथांच, की न घवबरतव शतने सत्य शतच्यव भवर्वलव
सरु र्वतीलवच सवगां वयलव हर्े होते. जे शतने के ले नवही!
"असो, शनिवतां लव सरु र्वतीलव आघवतवने पविाल शडिेशन्सियव
झवलव होतव, पि ररद्धीिवच्यव रीटिेंटने र् कवळ जवईल तिी
शनिवांतची सिरििक्ती परत आली होती, जी त्यवने कळू शदली
नव्हती. त्यवने पशहल्यवदां व जेव्हव जोत््नवलव पवशहलां, तेव्हवच तो
शतच्यवकडे आकशषात झवलव होतव. शतच्यवत त्यवलव त्यवने
गिवर्लेली त्यवची शप्रयसी शदसत होती म्हिे. पशहले दोन शदर्स
त्यवने शतचां शनरीिि के लां असिवर. ती आपल्यव शप्रयसीसवरखीच
आहे असां भवसनू िग त्यवने शतलव िनर्ण्यवचव प्रयत्न के लव

असिवर, पि ती ऐकतच नवही हे पवहून त्यवने शतचव खनू करून
आपली इच्छव पिू ा के ली असिवर!
"ररद्धीिवलव सत्य कळलां, तेव्हव शनिवांतने शतच्यवर्रही
बळजबरी के ली आशि िग तो पढु े शतच्यवतही गतांु त गेलवच. त्यवच्यव
भीतीपोटी िवईल्ड कॉशझनटीव्ह इम्पॅरिेण्ट यव िेशडकल टिाचव बनवर्
करून शतनेच त्यवलव र्वचर्ले होते. तो इथनू बवहेर पडलव, तर खपू
िल
ु ींसवठी तो एक धोकव बनेल हे ती जविनू होती म्हिनू शतने हव
त्यवग के लव. त्यवच्यव आजवरवचव बनवर् करून शतने त्यवलव
्र्तःजर्ळच ठे र्ले.
"पि त्यवची िरीरसख
ु वची र् िृतिरीर सख
ु वची ही चटक नर्ी
नव्हती! तल
ु व आठर्तांय, ररद्धीिव म्हिवली होती, की तो त्यवांच्यव
गवडीलव थडकण्यवपर्ू ीच जखिी झवलव होतव? ते कसां िवहीत
आहे?" र्वघ डोळे बवरीक करत िलव शर्चवरतव झवलव.
िी कवहीच बोललो नवही! सगळांच सन्सु न करिवरां होतां...
"हव शनिवांत म्हिजे दधु ार. त्यवचां एकव िल
ु ीर्र प्रेि होतां.
नवरवयिी नवांर् शतचां. ती िल
ु गी देखील यवच्यवर्र प्रेि करत होती.
पि िग शतने अचवनक दसु ऱ्यव िल
ु विी लझन करण्यवचव शनिाय
घेतलव. शतचव नवईलवज असेल शकांर्व आिखी कवही, पि शतने
दसु ऱ्यविी लझन के लांच!

"यवच्यव डोक्यवत शतडीक गेली. ती िवहेरी परतल्यवर्र तो
शतच्यव फविाहवऊसर्र शतलव एकटीलव गवठून भेटलव. त्यवने शतलव
खपू िनर्ण्यवचव प्रयत्न के लव, पि ती त्यवचे कवही ऐकवयलव तयवर
नव्हती. िग कवय? यवने शतथेच शतलव जीर्े िवरलां आशि तो शतच्यव
िृतदेहवसोबत शतथांच सेक्स करू लवगलव. आतव ती शर्रोध
करण्यवच्यव पशलकडे गेली होती. तो शतच्यवसोबत आतव हर्ां ते करू
िकत होतव... हर्ां ते! आशि ती त्यवलव आडर्ू देखील िकिवर
नव्हती!"
"शि्टर र्वघ शप्लज बवस करव! िलव नवही सहन होत हे..."
रडकांु डीलव येऊन शि्टर र्वघकडे यवचनव करत होतो.
"सरू ज; ऐक!" त्यवने जबरद्ती करत बोलिां चवलचू ठे र्लां,
"दधु ारबद्दल त्यवच्यव शप्रयसीच्यव र्शडलवांनव कळवलां, तेव्हव
त्यवनां ी त्यवलव िवरण्यवचव प्रयत्न के लव. ते िोठे रवजकवरिी होते. हे
कृ त्य करून ते त्यवतनू सहज सटु ू िकले असते. म्हिनू त्यवांनी तो
कॉल घेतलव होतव. घवटवत दरड कोसळून तो िेलवय असां शचत्
त्यवनां व उभवरवयचां होत.ां यव योजनेनसु वर त्यवनां ीच त्यवलव ठे चण्यवचव
प्रयत्न के लव होतव. पि दधु ार त्यवच्ां यवर्रच जीर्े हल्लव करून
त्यवच्ां यव तवर्डीतनू सटु लव. त्यवलव डोक्यवत िवर लवगलव होतव, पि
तो तििी जीर् जवण्यवइतकव घवतक नव्हतव. म्हिनू च तो पलटर्वर

करून सटु ू िकलव होतव. पळून तो घवटवत लपनू बसलव. रवत् होतवच
िग तो रोडर्र आलव. आशि सि
ु वांतच्यव गवडीलव थडकलव.
"तल
ु व कवय र्वटतां, िी सि
ु वांतच्यव शजल्यवत आधीपवसनू च
कसव कवय होतो?" शि्टर र्वघ िवझ्यव उत्तरवसवठी थोडां थवबां लव.
िवझ्यव चेहऱ्यवर्र झवलेलव बदल पवहून त्यवलव सिजले, की
िवझ्यव लिवत त्यवच्यव प्रश्नवचे उत्तर आले आहे. पि िी बोलू
िकिवर नवही हे पवहून तोच बोललव,
"बरोबर ओळखलांस! नवरवयिीच्यव र्शडलवांनी म्हिजे
दधु ारच्यव शप्रयसीच्यव र्शडलवनां ीच िलव दधु ारलव िोधनू कवढण्यवची
असवईनिेंट शदली होती! िी त्यवलव िोधतच त्यव शजल्यवत गेलो
होतो. िी दधु ारलव िोधनू त्यवांच्यव सपु दू ा करवर्े अिी त्यवचां ी इच्छव
होती. िी हे कवि के ल्यवर्र ते ्र्तःच्यव हवतवांनी दधु ारलव सांपर्िवर
होते!
"पि दधु ार िलव सि
ु वतां च्यव घरी अनवयवसच सवपडलव असां
नवही. तो त्यवच्यव घरी आहे यवचव िलव आधीच िोध लवगलव
होतव, म्हिनू िीच िेटल कॅ ्के ट के स िवझ्यवकडे सपु दू ा करण्यवसवठी
सि
ु वतां र्र गृहित्र्ां यवक
ां डून त्यवलव कळू न देतव दबवर् आिलव होतव."
र्वघने त्यवचव खेळ िवझ्यवसिोर उलघडव के लव.
आशि ििवत त्यवचव सरू बदललव. तो िृदू झवलव,

"सरू ज, िलव िवशहत आहे हे तल
ु व आत्तव सहन होत नवहीये,
पि िी तल
ु व हे सवांगतोय यवचे कवरि तचू हे सिजनू घेऊ िकतोस!
तहु ी असांच कोिवर्र तरी प्रेि के लां होतांस. पि तू शतच्यव शनिायवचव
सन्सिवन के लवस. यविळ
ु े तू हे सगळां नक्की पचर्ू िकतोस यवची
िलव खवत्ी आहे!" तो गांभीर बोललव.
"म्हिनू च तर िलव हे असहशनय आहे!" िी ओरडलो,
"ज्यव व्यक्तीर्र आपि प्रेि करतो, शतच्यविी कोिी असां कसां
र्वगू िकत?ां " िी कळर्ळलो.
"ऑब्सेिन सरू ज; ऑब्सेिन!" र्वघ उद्गवरलव.
"अशधकवरर्वद! पि अिव लोकवनां व प्रेिवत अशधकवर नवही, तर
सिोरच्यव व्यक्तीच्यव सख
ु वचव, शतच्यवसवठी त्यवगवचव शर्चवर असतो
हे सिजतच नवही! त्यवांनव सख
ु हर्ां असतां, ्र्तःसवठी! आशि ही
इच्छव जर सिोरील व्यक्तीकडून पिू ा होत नसेल, तर ते असां
ओरबवडून घेतलां जवत!ां " र्वघ अशतिय रवगीट बोलत होतव,
"प्रत्येकवलव त्यवच्यव िनवप्रिविे जगण्यवचव, शनिाय घेण्यवचव
अशधकवर आहे! आशि दसु रव कोिीही ते नवकवरू िकत नवही हे
लोक लिवत घेत नवहीत!" शचडल्यवने त्यवच्यव नवकपडु ् यव फुगल्यव
होत्यव. पि बोलनू झवल्यवर्र तो लगेचच किवलीचव िवतां झवलव.
तो कोित्यवही एकव िनःश्थतीत फवर कवळ रवहत नवही हे त्यवचां
र्ैशिष्ट्य! तो म्हिवलव,

"िी तल
ु व िवगे एकव ऋषीबद्दल सवांशगतलां होतां, त्यवची
उजळिी करतो. ऐक! त्यव शर्द्ववनवांचे नवांर् 'यवज्ञर्ल्क्य'. त्यवांचव
त्यवच्ां यव बवयकोिी झवलेलव सांर्वद हव 'र्ृहदवरण्यक' उपशनषदवत
शदलव आहे. त्यवनां व दोन पत्नी होत्यव. यवज्ञर्ल्क्य यवनां ी शनर्ृत्तीची
तयवरी के ली र् दोन्सही पत्नी िैत्ेयी आशि कवत्यवयनी यवांनव बोलवर्नू
सवांशगतले, की िी शिळर्लेली सांपत्ती तम्ु ही दोघीही सिवन र्वटून
घ्यव. िैत्ेयींनी सपां त्ती घेण्यवस नकवर शदलव आशि म्हटले, की 'जर
यव सांपत्तीने सांपिू ा पृथ्र्ी िवझी झवली, तरी त्यवने िी अिर होईन कव?
त्यविळ
ु े िलव ज्ञवनवची सांपत्ती द्यवर्ी...'
"यवज्ञर्ल्क्य हे तत्र्ज्ञवनी होते. त्यवांच्यव िते सर्ा सवांसवररक
नवती ही ्र्वथवापोटी आहेत. ते म्हिवले,
"हे िैत्ेयी! नर्रव बवयकोलव पतीच्यव उद्देिवने शप्रय नसतो,
्र्तःच्यव हेतनू े, नर्रव शप्रय असतो. एखवदी पत्नी जीर्न सांशगनीच्यव
उद्देिवने नर्ऱ्यवलव शप्रय नसते, तर ती स्त्री ्र्त:च्यव उद्देिवने शप्रय
असते.'
"येथे त्यवच्ां यव उद्देिवचव अथा '्र्वथा' हव असल्यवचे शदसनू येते,
परांतु िळ
ू स्ां कृ त र्वक्यवत थेट अथा आत्िव आहे. पि 'आत्ि' हे
्र्तःसवठी र्वपरलेलां आहे म्हिनू ते '्र्वथा' हवच िब्दवथा ्पष्ट
करतां. हे िवझां ित आहे...

"यवज्ञर्ल्क्य पढु े म्हिवले, की पत्ु वांर्र पत्ु वांच्यव हेतनू े प्रेि के ले
जवत नवही, पत्ु के र्ळ ्र्वथवासवठीच शप्रय असतवत… देर्वांनव सद्ध
ु व
त्यवच्ां यव हेतनू ेच शप्रय के ले जवते. बरीच उदवहरिे शदल्यवनांतर ते
म्हिवले, म्हिनू फक्त आत्िवच दृश्यिवन, ऐकण्यवयोझय,
आनांददवयक आशि लि देण्यवस योझय आहे.
िवझ्यव िते इथे यवर्ेळी 'आत्िव'चव अथा '्र्बोध' असव आहे.
यवने आत्िज्ञवन, श्रर्ि, शचांतन आशि शर्ज्ञवन यव सर्वांचे ज्ञवन होते.
यवज्ञर्ल्क्य म्हितवत, की आत्म्यवच्यव ज्ञवनविळ
ु े म्हिजे ्र्तःलव
ओळखल्यविळ
ु ेच सांपिू ा जगवचे ज्ञवन होते.
"तल
ु व आतव िी र्तािवन उदवहरि देतो...
"सवधी गोष्ट आहे, आपि एकव िल
ु ीर्र प्रेि करत असू आशि
शतने नकवर शदलव, तर शतच्यवशर्षयी आपल्यव िनवत रवग उत्पन्सन
होतो. पि कव? आपि तर प्रेि करतो नव शतच्यवर्र? िग शतचां उत्तर
कवहीही असो आपि शतच सन्सिवन करतच रवशहलां पवशहजे... पि
नवही! आपले आपल्यवर्र प्रेि असते. सिोरच्यव व्यक्तीर्र नवही.
शतच्यवकडून आपल्यवलव सख
ु शिळवर्े ही आपली भवर्नव असते
म्हिनू तर आपल्यवलव शतलव गिर्वयचव नसते. म्हिनू शतचव नकवर
आपल्यवलव आपलव अपिवन र्वटतो. दसु रे म्हिजे आपल्यव
िनवच्यव र् िरीरवच्यव सख
ु वसवठी शतचव सहर्वस हर्व असतो आशि

तो शिळिवर नवही हे सिजतवच आपि शतलव दषू िां देतो... म्हिनू
आधी चवांगली र्वटिवरी तीच िल
ु गी नांतर र्वईट होऊन जवते.
"िविसू पि कुटुांब बनर्तो ते त्यवलव सख
ु शिळवर्ां म्हिनू . िग
त्यव सख
ु वच्यव अपेिवपतु ी िवगनू िग जबवबदवरीचां ओझां येतां, जे
नवईलवजवने र्वगर्वर्ां लवगत.ां एखवदव िल
ु गव अपेिेप्रिविे र्वगत
नसेल, तर आई-र्शडलवांनव देखील तो नकोसव होतव. ते देखील
त्यवलव झीडकवरतवत; ते आई र्डील असनू ! आशि आई-र्शडल
शनरुपयोगी झवले, तर पवल्यहां ी त्यवनां व त्यवगतवत. हे जग िविसवच्ां यव
अपेिवांनी र् कल्पनेनां बनलेलां आहे. आशि यव अपेिव येतवत त्यव
्र्तःच्यव सख
ु वसवठी. िग हव ्र्वथाच...! कुटुांब उभव करिां र्
त्यवची कवळजी घेिां हे ्र्तःसवठी असतां म्हिनू तो ्र्वथा...! प्रेि
करिां हे ्र्तःलव शर्िेष असण्यवची भवर्नव शनिवाि करतां, म्हिनू
प्रेिवत शप्रय कडून भ्रिशनरवस झवलव, की रवग उत्पन्सन होतो!
"िोधवद्भर्शत सांिोहः सांिोहवत््िृशतशर्भ्रिः। ्िृशतभ्रि
ां वद्
बशु द्धनविो बशु द्धनविवत्प्रिश्यशत।।
"भगर्द्गीतव अध्यवय दसु रव सवख्ां य योझय, श्लोक त्ेसष्ठवर्व!
अथा"िोधविळ
ु े िढू तव उत्पन्सन होते. िढू तेिळ
ु े ्िरििक्ती भ्रष्ट
होते. ्िरििक्ती भ्रष्ट झवली, की बद्ध
ु ीचव, त्यवच्यव ज्ञवनिक्तीचव
नवि होतो आशि बद्ध
ु ीचव नवि झवल्यविळ
ु े िविसवचव अध:पवतन

होतो!" शि्टर र्वघ गय
ु ज्ञवन देत असल्यवसवरखव बोललव! र् पढु े
म्हिवलव,
"पि तू र्ेगळव आहेस! तू पूिातः शनः्र्वथी प्रेि के लांस! तझ्ु यव
शप्रयसीच्यव सख
ु वसवठी तू शतचव त्यवग के लवस यवने अनेकवांनी तल
ु व
िख
ू वात कवढलां, पि तू तझ्ु यव शनिायवर्र ठवि रवशहलवस. आशि
म्हिनू तू ही घटनव सिजनू घेण्यवस िलव योझय पवत् र्वटतोस!" असे
तो िलव म्हिवलव.
यवर्र िी कवहीच बोललो नवही. बोलण्यवच्यव िनःश्थतीत िी
होतो कुठे ...

६. कमटंग मद थॉर्नस्...
"तम्ु हवलव िदतीची गरज आहे असे िी कशन्ससडर करतो!"
म्हित र्वघ उठलव.
तो त्यवच्यव गवडीकडे गेलव. पॅसेंजर सीटकडील डोअर त्यवने
ररद्धीिवसवठी धरून ठे र्लव.
ररद्धीिव कवहीर्ेळ िवतां होण्यवसवठी तिीच जवगी बसनू होती.
िग ती ्र्तःलव सवर्रून उठली आशि गवडीत बसली. र्वघ पि
िग ड्रवयशव्हगां सीटर्र शर्रवजलव आशि त्यवने ररद्धीिवलव शतच्यव घरी
सोडलां.
ररद्धीिवलव लच
ां र्ेळी शि्टर र्वघ म्हिवलव होतव, की सधां ी
असतवनव ती जर बोलली नवही, तर शतचे आयष्ट्ु य इथून पुढे अशधक
कठीि र् भयांकर होत जविवर आहे.
आशि झवलेही तसेच होते. शनिवांत उफा दधु ार त्यव शदर्सवच्यव
रवत्ीपवसनू रोज शतच्यवर्र अत्यवचवर करत आलव होतव. शतचव
िवरीररक र् िवनशसक छळ त्यवने के लव होतव. ती शकतीही नवही
म्हित असली, तरी दधु ारचव शतच्यवर्र शर्श्ववस नव्हतव. शतने नक्की
शि्टर र्वघलव कवही तरी सवांशगतले आहे असव ग्रह तेव्हव त्यवच्यव

िनवत बसलव होतव. यवतनू च जीर्े िवरण्यवची धिकी देऊन तो
ररद्धीिवचव रोज उपभोग घेऊ लवगलव होतव...

शि्टर र्वघने पिू ा प्रर्वसभर कवही न बोलतव ररद्धीिवलव शतच्यव
घरी सोडले. शतलव शर्चवर करण्यवसवठी त्यवने शदलेलव र्ेळ होतव तो.
ती उतरत असतवनव त्यवने शतचव फोन शतच्यव हवतनू कवढून घेतलव.
त्यवर्र आपलव नांबर डवयल करून कॉल लवर्लव. ररद्धीिवचव नांबर
त्यवच्यव िोबवईलर्र फ्लॅि झवल्यवर्र कॉल कट के लव र् शतच्यव
िोबवईलिध्ये ्र्तःचव नबां र र् ्र्तःच्यव िोबवईलिध्ये शतचव नबां र
सेव्ह् के लव.
"गरज पडेल!" तो म्हिवलव.
ररद्धीिव शतचव िोबवईल घेऊन कवही न बोलतव आत शनघनू
गेली. शि्टर र्वघ िवत् आत गेलव नवही. बवहेरूनच तो शतलव शनरोप
देऊन तेथनू त्यवच्यव गवडीसह चवलतव झवलव.
पि जवतव जवतव तो ररद्धीिवलव एक र्वक्य बोललव होतव,
"िवतां झोपेसवठी अँटीशडप्रेसटां इजां ेक्िन कविी येईल; नवही?!"
ही शि्टर र्वघची ररद्धीिवलव सचू नव होती. आशि शतलव ती
लिवत आली होती. शतने होकवरवथी िवन डोलवर्ली, पि शतच्यव
चेहऱ्यवर्रचव शखन्सन भवर् कवही लोपलव नव्हतव!

शि्टर र्वघची गवडी त्यवच्यव हॉटेलकडे िवगािशित झवली. तो
हॉटेललव पोहोचेपयांत किवलीचव गांभीर होतव. शि्टर र्वघलव
शर्चशलत करिवऱ्यव कवही किीच घटनव आहेत आशि ही कदवशचत
त्यवतां ील एक असवर्ी...!
िलव ररद्धीिव इतकांच र्वईट सि
ु वांतसवठी पि र्वटत होतां. त्यव
शबचवऱ्यवलव त्यवच्यवच घरवत त्यवच्यव अपरोि एर्ढां सगळां घडत
होतां आशि त्यवची त्यवलव कुिकुि देखील लवगली नव्हती.
बवहेरील लोकवनां व न्सयवय देण्यवत तो इतकव गढून गेलव होतव, की
आपल्यव घरवतच एक िशू तािांत अन्सयवय शनपजतोय हे त्यवच्यव
गवांर्ीही नव्हतां. शि्टर र्वघ त्यवच्यव आयष्ट्ु यवत येण्यवआधी
त्यवच्यवसवठी सगळां कसां आलबेल होत.ां
"नि्कवर िहव सवहेब!" शि्टर र्वघ हवत जोडून पढु े येत
हसतिख
ु वने सजु यलव बोललव.
"यव यव शि्टर र्वघ! कवय ते म्हितव तम्ु ही ते सत्यवअण्िव
कवही तरी... नव? यव!" िॅम्पेनची बवटली आईस बके टिधनू हवती
घेत सजु य म्हिवलव.
"सत्यवन्सर्ेषी! सत्यिोधक. सत्य िोधतो िी!" र्वघ म्हिवलव.

"आशि त्यवच सत्यवचव ्र्तःच्यव फवयद्यवसवठी र्वपर करतव!"
सजु य शनभेळ िनिोकळां बोललव. जसे कवही र्वघने त्यवच्यव सोबत
जे के ले ते त्यवलव िवन्सय आहे.
र्वघ हलके च िवन हलर्त हसलव.
"आपि घेिवर?" कॉका ्िूने िॅम्पेनचे बचु खोलण्यवसवठी जोर
लवर्त सजु यने र्वघलव शर्चवरलां.
"नको. िी घेत नवही!" र्वघ हसत म्हिवलव. तो सजु यने त्यवलव
बसण्यवची ऑफर न करतवच खचु ीत बसलव होतव.
पि आज सजु य र्वघर्र नवरवज शदसत नव्हतव. तो कवढत
असलेले बवटलीचे कॉका शनघवले आशि फे सवळलेली िॅम्पेन
फर्वऱ्यवसवरखी उडवली.
"किवल आहे! तम्ु ही खरांच घेत नवही?" आपल्यवसवठी झलवस
भरत सजु य र्वघसिोर बसलव.
"नवही!" र्वघ हसलव,
"िलव जर कवही प्यवयलव आर्डतांच, तर ते आहे गन्सु हेगवरवचां ां
रक्त!" र्वघ डोळे तीक्ष्ि करत म्हिवलव.
त्यवच्यव यव र्वक्यवने सजु यचे हवत थवबां ले. त्यवने शि्टर
र्वघकडे नजर टवकली. र्वघ चेष्टने े हसलव.
"आपि कवळजी करू नकव. कवरि शिशिनल्सचे रक्त
शपण्यवपेिव िलव पैसव खविां जव्त आर्डतां. त्यविळ
ु े आपल्यवलव

िवझ्यवकडून कवहीच धोकव नवही! सध्यवतरी!" शि्टर र्वघ हसत
पढु े म्हिवलव.
सजु य झलवस घेऊन िवगे रे लत बसलव. त्यवची नजर शि्टर
र्वघलव न्सयवहवळत होती.
"आज कवय कवि कवढलतां ?" सजु यने शर्चवरल.ां
"आपले सर्ा सहयोगी अखेर पोशलसवनां ी जेरबदां के लेत!
उद्यवपवसनू प्रत्येकवची चौकिी र् जबवनी घेिां चवलू होईल." र्वघने
नर्ीकोरी िवशहती शदली.
"तिु च्यव कृ पेने!" सजु य नवरवजीने म्हिवलव.
"धन्सयर्वद!" र्वघ हसलव.
"तम्ु ही िवझी िदत करतवय कव िलव सांपर्तवय शि्टर र्वघ?"
सजु य र्वघच्यव र्रील प्रशतशियेने अजनू नवरवज झवलव.
"िदतच करतोय." र्वघ दोन्सही भर्ु यव उांचवर्नू पढु े िवन करून
सजु यलव शर्श्ववस देत म्हिवलव.
"िवझ्यव प्रश्नवचां उत्तर द्यवल?" सजु यने शर्चवरलां.
"हो!" र्वघ म्हिवलव.
"इतके शदर्स पोलीस िग कव िवांत होते? सगळी नवही, पि
िवझी कवही लोकां त्यवांनी पकडलीच होती." सजु यने प्रश्न के लव.

"िीच त्यवांनव तसव सल्लव शदलव होतव. िी त्यवांनव सगळे एकत्
सवपडल्यवर्रच प्रत्येकवचे एके क करून इटां ेरोगेिन करण्यवशर्षयी
सवांशगतले होते. यवने त्यवांची खोटां बोलण्यवची िक्यतव किी होईल.
आशि जरी त्यवच्ां यव जबवनीत तफवर्त असली, तर ती तििी
रे कझनवईझ करिां सोपां जवईल असां पटर्नू िी त्यवांनव चौकिी
करण्यवपवसनू अडर्लां होतां!" र्वघने ्पष्टतव शदली.
सजु य अजनू ही र्वघकडे अशर्श्ववसवने बघत होतव.
"िवझ्यवसवरख्यव िविसवर्र शर्श्ववस कसव ठे र्वयचव असव
तम्ु हवलव प्रश्न पडलव असेल, तर एक गोष्ट सिजनू घ्यव शि्टर सजु य
िहव, हव शर्जय र्वघ पैिवांिी बवांधील आहे! आपि जोपयांत िवझव
भवग िलव देऊ करतवय तोपयांत तम्ु हवलव िवझ्यवकडून कवहीच धोकव
नवही. िग तम्ु ही कोितवही गैरव्यर्हवर के लवत, तरी! आशि
आपल्यव फ्रेंडशिपचां शगफ्ट म्हिनू तिु च्यव सगळयव िविसवांची तोंडां
उद्यवपयांत बांद झवलेली असतील!" र्वघ सजु यलव बोललव आशि
तो जवयलव उठलव,
"चलव शनघतो. एर्ढच
ां सवगां ण्यवसवठीच िी आलो होतो." तो
शनघनू गेलव.
शि्टर र्वघ जवतवनव सजु यचव पीए बोरगवांर्कर त्यवलव िॉस
झवलव. शि्टर र्वघलव टेरेसर्र तोच घेऊन आलव होतव र्
तेव्हवपवसनू तो इथां उभव होतव. शि्टर र्वघने त्यवलव टवळून पवयऱ्यव

उतरण्यवस सरु र्वत के ली. जविवऱ्यव र्वघलव तो िवगे र्ळून पवहत
उभवरलवय हे जविर्त होतां, पि तो त्यवच्यवकडे न पवहतव शनघवलव.
शि्टर र्वघ पवयऱ्यव उतरून शदसेनवसव झवल्यवर्रच बोरगवांर्कर
सजु यकडे र्ळलव र् तरवतरव चवलनू तो सजु यकडे आलव.
"सवहेब यवलव सांपर्िां गरजेचां आहे!" पीए बोरगवांर्कर दवत
खवत म्हिवलव.
"आपली सगळी िविसां गेलीत! आतव ्र्तः आपि हे कवि
करू िकत नवही! म्हिनू तर गप्प बसलोय. आपल्यवकडून एक
खनू ; आशि आपि बवरवच्यव भवर्वत!" सजु य धिु सत कुठे तरी खोल
िन्सू यवत पवहत बोललव.
"पि यव आधी आपि हे करू िकलो असतो!" पीए पन्सु हव
फडफडलव.
"नवहीच बोरगवांर्कर! नवहीच! िवन्सय त्यवर्ेळी आपल्यवकडे
कवही िविसां होती, पि त्यवकरर्ी हव र्वघ िेलव असतव, तर
पोलीसवांनी तपवसवचव जोर र्वढर्लव असतव आशि ते आपल्यवपयांत
पोहोचवयलव र्ेळ लवगलव नसतव! शिर्वय यव र्वघलव िवरिां सहज
सोपां नवही. आपलव डवर् चक
ु लव असतव, तर यवने पढु चव िवगचव
शर्चवर न करतव आपल्यवलवच सांपर्लां असतां. िी शर्चवर करतोय,
यवच्यव डोक्यवत नक्की कवय चवलू असेल...?" सजु य शर्चवरवत
बोललव.

"पि िग यवलव असांच सोडून द्यवयचां?" बोरगवांर्करची परत
तडफड.
"आपि यवच्यव खनू वची असवईनिेंट यवलवच तर नवही नव देऊ
िकत!" सजु य िहव असहवय्य ओरडलव,
"बोरांगवर्कर, यवने आपल्यवलव सगळीकडून अडकर्लयां !
आतव यवलव सोबत घेऊनच जवर्ां लवगिवर आहे! हव बेिवलिू पिे
खनू करून सटु ू िकतो हे आपि पवशहलां आहे. हव कधीही
आपल्यवर्रच उलटू िकतो!" सजु य चरफडलव.
र््ततु ः यवनां सगळीकडनां सगळयवांनव रॅप के लां होतां, म्हिजे ते
िक्त
ु तर होते त्यवच्ां यव नजरेत, पि तरी बशां दर्वन होते र्वघच्यव
शपांजऱ्यवत...!!!
"सवहेब, कवय खरांच हव आपल्यव िविसवांनव उद्यव िवरे ल? हो,
तर कस?ां आपली बरीच िविसां क्टडीत आहेत. शतथां हव िवस
होशिसवईड कसां घडर्नू आिू िके ल?" पीए िक
ां े ने बोललव.
"ही र्ॉज ब्लशफांग! त्यवलव चवगां लच
ां िवहीत आहे, की आपली
िविसां चौकिीची पवळी त्यवच्ां यवर्र आली, तर ्र्तःच ्र्तःलव
सांपर्नू घेतील. शकांबहुनव एव्हवनव त्यवांनी ्र्तःलव सांपर्नू देखील
घेतलां असेल. शर्सरू नकव, आपि त्यवच
ां ां प्रोग्रवशिगां तसां के लां आहे!
म्हिनू तर िी त्यवांनव कुठांही न लपर्तव पोशलसवांच्यव हवती लवगू शदलां.

यवने आपल्यवलव कवही एक्िन घ्यवयलव थोडवतरी र्ेळ शिळेल."
सजु य बोललव.
"िग यव र्वघर्र शर्श्ववस ठे र्वयचव कसव? आपि खरांच यवलव
शजर्तां सोडिवर आहवत?" पीएने शचतां ेने शर्चवरल.ां
शचतां ेसोबतच रवगवतही असल्यवने त्यवने इतक्यव जोरवत दवत
एकिेकवांर्र घवसत होतव, की त्यवच्यव दवतवच्ां यव बवरीक कण्यव होत
होत्यव.
"नवही!" सजु य ओरडलव. त्यवचव तो आर्वज तो खल्ु यव
टेरेसर्र असनू ही घिु लव!
सजु यच्यव फविाहवऊस बवहेर िवत् आपल्यव कवरकडे चवललेलव
शि्टर र्वघ आपल्यव िनविीच हसत होतव. त्यवच्यव कवनवतील
इयरपीसिध्ये यव दोघवांचव सांर्वद तो 'यवची देही यवची कवनी' ऐकत
होतव... त्यवच्यव रर्ट र्ॉचिध्ये तो त्यवांनव लवईव्ह पवहू देखील
िकलव असतव, फे क बोडा िेंबसा सोबतच्यव त्यवच्ां यव कवँफरन्ससिध्ये
त्यवने कवही खटके दवबले होते, ते म्हिजे सजु यच्यव सांपिू ा
शस्टीििध्ये शिरून त्यवने सुजय िहवची सर्ा शस्टीि हॅक करून
ठे र्ली होती. आशि हे ्र्तःलव हुिवर सिजिवऱ्यव िहवलव त्यवच्यव
सिोर घडलेलां असनू सिजलां देखील नव्हतां. र्वघने तर सशर्ायलन्सस
सॅटेलवईट्सिध्येही इन्सव्हे्टिेंट करून ठे र्ली आहे.

असो, शि्टर र्वघ त्यवांची शचडकी तोंडी पवहू िकतव असतव,
पि सजु य िहवच्यवच एररयवत अजनू असल्यवने त्यवच्यवर्र र्ॉच
असू िकतो शकांर्व टेरेसर्रून दोघे त्यवच्यवकडेच टक लवर्नू असू
िकतवत हे लिवत घेऊन शि्टर र्वघने तो िोह टवळलव होतव. नवही
तर िलव खवत्ी आहे, शि्टर र्वघलव िहव र् बोरगवांर्कर यवांचे ते
लवलबांदु रवगवने फुगलेले चेहरे पवहण्यवची फवर उत्सक
ु तव लवगली
असिवर... पि त्यवने तो िोह खरांच टवळलव होतव. तसेही शि्टर
र्वघ तर आहेच सर्ा िोहवांर्र शर्जय शिळर्लेलव िविसू !
शि्टर र्वघची गवडी पोलीस हेडकॉटासा बवहेर लवगली. ती
दवरवतच सोडून तो आत सजू यच्यव के शबनकडे धवर्लव.
"के स क्लोज करतोय. सिअप करण्यवपर्ू ी आपलव सल्लव
घ्यवर्व म्हिनू आपल्यवलव तसदी शदली." पेपसा फवईललव कम्पवईल
करत सि
ु वांत सिोर बसत असलेल्यव शि्टर र्वघलव म्हिवलव.
"तिु चव तो पवच फूट सवत इचां उांचीचव व्यक्ती सवपडलव बरां
कव?" सि
ु वतां ि्करीत पढु े म्हिवलव.
"असां कव?" शि्टर र्वघ हसत म्हिवलव.
"हो पि तम्ु ही पर्ू ी बोलनू दवखर्ल्यवप्रिविे तो र्वहत्यव गगां ेत
हवत धिु वरव शनघवलव!" सि
ु वतां हसलव.
"आशि हे तम्ु हवलव कसां सिजलां?" र्वघने उगवचच शर्चवरल.ां

"न सिजवयलव कवय झवलां? तिु च्यव सचू नेनसु वर आपि बरीच
लोकां आत घेतलीत. त्यवतील कवहींनी एक दोन आडर्े हवत देतवच
सगळां कबल
ू वयलव सरुु र्वत के ली, त्यवत हव पवच सवत उांचीचव इसि
अग्रीि होतव. पि हे िेटल कॅ ्के ट िडारसा कवही बोलतील तर
िपथ." सि
ु वांत बोललव,
"अगदी घवि कवढलव सवल्यवांनी, पि बधले नवहीत लेकवचे!
िेर्टी पशहल्यव िविसवसवरखीच यवर्ेळीही एकवने आत्िहत्यव
के ली. म्हिनू सर्वांचीच चौकिी ततू वास थवबां र्ली िी." सि
ु वतां
म्हिवलव.
"इजांट दॅट ऑशब्र्यस शि्टर सि
ु वांत?" र्वघ हसत म्हिवलव.
"म्हिजे?" सि
ु वतां उडवलवच.
"अहो िपथ आहे म्हिनू च तर बोलत नसतील?" र्वघ
म्हिवलव.
"आपल्यवलव कवय बोलवयचां कवय आहे?" सि
ु वांतचव गोंधळ
र्वढलव.
"ज्यव अथी हे कवि करिवरे इतके लोक आहेत त्यव अथी िडासा
करिवरी ही एक कम्यशु नटीही असू िकते?" र्वघने शर्चवर बोलनू
दवखर्लव.
"यू शिन ररशलशजअस कम्यशु नटी?" सि
ु वांत धक्कवर्लव.

"कम्यशु नटी! ररशलशजअस असवर्ीच असे कवही नवही!" र्वघने
्पष्ट के ल,ां
"असो, त्यवांच्यव यव र्वगण्यवने सॅग्रीगेिन करिां तर सोपां झवलां!"
तो पढु े म्हिवलव.
"तम्ु हवलव असां सचु र्वयचां आहे कव, की ही के स अजनू
सांपलेली नवही?" सि
ु वांत जरव सवर्ध होत शर्चवरतव झवलव.
"हो!" र्वघ थवांबलव.
िवांततेकडून शचतां वग्र्त होत चवललेल्यव सि
ु वांतच्यव चेहऱ्यवचव
र्वघने कवही कवळ असरु ी आनांद उचललव र् म्हिवलव,
"तम्ु ही अजनू िवझां पेिेंट कुठां के लांय?" र्वघ हसलव.
सि
ु वांतने शनःश्ववस सोडलव.
"कवय घवबरर्लांत रवर् तम्ु ही!" सि
ु वांत सवर्रत म्हिवलव.
"घवबरिवर तर आत्तव तम्ु ही?" र्वघ कुशत्सतपिे बोललव.
"कव?" सि
ु वांतच्यव चेहऱ्यवर्र पन्सु हव टेन्सिन.
"कवरि िेटल कॅ ्के टचव बनवर् करून झवलेले खनू देखील िी
चवजा करिवर आहे. त्यवतां ील खनू ी तसे बघवयलव गेले, तर यव
के सिीच सबांध ठे ऊन आहेत नवही कव?! आशि तम्ु ही त्यवांनव िवझ्यव
िदतीनेच पकडले आहे म्हिनू !" शि्टर र्वघ लवघर्ी, परांतु लोभी
हसलव!

"तिु चव हवर्रटपिव कवही जवत नवही!" सि
ु वांत र्वघलव घृिीत
टोचनू बोललव.
"कष्टवचे पैसे आहेत सर! ते कसे जवऊ देऊ? पि ते सोडून
तम्ु हवलव शचतां व करण्यवची गरज कवय? कॅ ्के ट िडासा के सचव सत्ू धवर
तर िेलवय नव?" र्वघने सि
ु वतां लव शनरुत्तर के लां.
म्हिजे सि
ु वांत पढु े कवही बोललव नवही इतकांच. त्यवलव र्वघिी
र्वद घवलवयचव नव्हतव. तो खि
ु होतव! त्यवलव सतवर्िवरी िोठी
होशिसवयडल के स िवगी लवगली होती आशि त्यवलव कवरिीभतू
शि्टर र्वघ होतव!
"बोलव, तिु च्यव िक
ां व कवय आहेत ते तर तम्ु ही सवशां गतलां
नवही!" र्वघ िद्यु वांर्र सरकलव.
"तम्ु हवलव त्यव पवच फूट सवत इचां व्यक्तीबद्दल कवय र्वटलेलां हे
तम्ु ही अजनू शक्लअर के लां नवही! तो खरव िेटल कॅ ्के ट िडारर नवही
हे तम्ु ही आधीपवसनू च ओळखनू होतवत कव?" सि
ु वतां ने शनर्वतां होत
शर्चवरलां.
"हो!" र्वघ सि
ु वांतलव आियवाचव धक्कव देत बोललव.
"कस?ां " सि
ु वांत बचु कळयवत.
"ते येडां कॅ िेऱ्यवांसिोर उभवरून कॅ िेरां फोडत होतां." र्वघ
बोललव.

सि
ु वांतलव हसू आर्रलां नवही. पि आपि सवधव असल्यवने
लिवतही न घेतलेलव इतकव िोठव क्लू नजरे आड के लव कसव हे
देखील त्यवच्यव डोक्यवत कुठे तरी र्वजलां.

"शि्टर र्वघ..." िी बळ एकर्टून बोललो.
त्यवने सि
ु वतां सिोर िेर्टी शर्नोद के ल्यवने िी जरव शर्तळलो
होतो आशि िवझ्यवत जरव सर्ां ेदनवांचव सांचवर झवल्यवसवरखव र्वटत
होतव.
"हव बोलनव!" र्वघने दजु ोरव शदलव.
"यवसवठीच तम्ु ही त्यव गर्तवळ भवगवत दडून बसलेल्यव खनू ी
व्यक्तीलव कॅ ्के ट िडारर म्हिनू िवरले नव?" िी शर्चवरल.ां
"तो होतवच नवही कव?" र्वघ भर्ु ई उांचर्त बोललव.
"शित्च् हो, पि सजु य िहवच्यव कम्यशु नटी िधलव तो नव्हतव
नव! त्यवने फक्त यव के सचव र्वपर आपल्यव िवगवातील पथ्थर दरू
करण्यवसवठी के लव होतव.
"पकडलेल्यव सर्वांची पढु े ही अिी चौकिी होिवर म्हिनू च
तम्ु ही त्यवलव तेथेच सपां र्लतां , ज्यवयोगे सत्य बोलण्यवसवठी तो
शिल्लकच रवशहलव नवही. आशि ज्यवचव खनू यव िविसवकडून

झवलव, तो तर कवही सत्य सवांगवयलव परतिवर नव्हतव! तम्ु ही त्यव
खन्सू यवलव िवरून सगळी िक्यतवच सांपर्लीत!"
र्वघ फक्त डवर्व गवल लांब खेचत हसलव. चेहऱ्यवर्र भवर् िूर,
पविर्ी!
िी यवलव उगवच 'गॉड ऑफ डेथ' नवही म्हित!!!
आशि यवलव आत्तव 'एजां ल ऑफ डेथ' म्हिण्यवचीही इच्छव
िलव होऊ लवगली होती.
िेतवत र्वघकडून िेलेल्यव ज्यव व्यक्तीलव िी कधी पवशहलां
देखील नवही, तरी त्यवलव अिरिः दोन िोठवले पवांढरे िभ्रु पांख
असलेलव शि्टर र्वघ उचलनू तो शततक्यवच िभ्रु ढगवतां नू िौम्य
शकरिां चहूबवजनांू ी फे किवऱ्यव सयू वाच्यव शदिेने सथां झेपवर्तवनव िलव
शदसलव.
िवन्सय आहे हे र्िान जरव हव्यव्पद आहे, पि िलव तसां
इिॅशजन झवलां, त्यवलव आतव कवय करिवर...
यव शचत्वनेच िी जरव शनर्ळलो. िवझ्यव ओठवर्ां र अ्फुट श्ित
उिटलां असवर्ां, कवरि ते पवहून शि्टर र्वघने 'कवय झवल?ां ' म्हिनू
िलव शर्चवरलां होतां. िी नवही अिी िवन हलर्नू त्यवलव िवझ्यव यव
कल्पनेबद्दल सवांगिे टवळले. अन्सयथव त्यवलवही हसू आर्रले नसते.
"िेलेल्यव िविसवबद्दल हळहळण्यवऐर्जी तू हसतोयस सरू ज?
शकती सर्ां ेदनवहीन झवलव आहेस त?ू " त्यवने िवझी ि्करी के ली.

"यवलव जबवबदवर कोि?" िी त्यवलव शनरुत्तर करण्यवचव प्रयत्न
करत बोललो,
"आपि तर िविसां िवरतव, तर िग आपि देखील सांर्ेदनवहीन
आहवत कव?" त्यवलव िवझव आिखी जोड प्रशतप्रश्न झवलव.
िवझव प्रश्न बहुतेक त्यवलव लवगलव. ्र्तःिीच हसत त्यवने
खवली िवन घवतली. िलव असां बोलवयलव नको होतां हे िलव
जविर्लां. कवरि िवझ्यव पवहण्यवत जर सर्वांत जव्त सांर्ेदनिील
कोिी असेल, तर तो शि्टर शर्जय र्वघ आहे. त्यवलव सगळयवांप्रती
प्रेि आहे. जगशत्ित् आहे तो!
हव फक्त तो ते दिार्त नवही! आपल्यव लोभी, कपटी, ्र्वथी
अिव नवनवशर्ध खोट्यव नकली िख
ु र्ट्यवांिवगे त्यवने त्यवचे हे
सिवजवप्रती असलेलां प्रेि लपर्नू ठे र्लां आहे!
नवही तर िग कव कोितीही शकांित िोजनू तो सिवजवसवठी
न्सयवय शसद्ध करण्यवसवठी यव अदृश्य आिव रिभिू ीत उतरलव
असतव?
पि तो लढतोय हे यवचांच द्योतक आहे, की तो यव पृथ्र्ीर्र र्
पृथ्र्ीर्रील प्रत्येक शजर्वबद्दल शकती प्रेिव्थव ठे र्नू आहे ते!
"िवफ करव!" िी खजील होत यवचनव के ली.

"असू दे! िी देखील ियवादव रवखनू तझु ी चेष्टव करवयलव हर्ी
होती. तू शकती सांर्ेदनिि आहेस हे िलव ठवऊक आहे. िीच तझु ी
िवफी िवगतो. सॉरी." तो शखन्सन म्हिवलव.
"शि्टर र्वघ असां बोलू नकव!" िी त्यवलव रोखत दःु खी
अांतःकरिवने म्हिवलो.
"नवही. हेच बरोबर आहे. एव्हरी एक्िन हॅज इट्स अपोशसट
ररएक्िन! िी फे कलेलां बिु रँ ग शफरून िवझ्यवकडेच आलां. यवत
र्वईट कवय र्वटवयचां?" तो म्हिवलव.
अगदी कवही ििवपां र्ू ीच िी जरव श्थर झवलो होतो, तर
आिच्यव यव सर्ां वदवने पन्सु हव िवझां िन घन गभां ीर िेघवनां ी झवकोळून
टवकलां...
"तल
ु व हव प्रश्न पडलव नवही कव, की तो िविसू देखील यव
कम्यशु नटी िधलव नव्हतव हे देखील िलव आधीच कसां सिजलां?"
र्वघनेच िलव प्रश्न के लव, जो िी त्यवलव करवयलव हर्व होतव.
पि र्वघलव लवगेल असां बोलल्यवने त्यवच अपरवधबोधवत िी
हे सवफ शर्सरून गेलो होतो.
"हो. ते कसां?" िी शर्चवरलां.
"ते असां, की िी सजु य िहवलव पशहल्यवांदवच भेटल्यवर्र त्यवने
त्यवचे खनू ी सत् िवझव कवटव कवढेपयांत थवांबर्लां होत.ां त्यवच्यव

पीएलव सगळां कवि थवांबर्ण्यवसवठी त्यवने सवांशगतलेलां. आठर्तांय?"
तो थोडव थवांबलव.
िवझेही भवर् बदलले. सजु यच्यव त्यवर्ेळच्यव र्वक्यवचव
अथाबोध िलव आत्तव झवलव.
"रवईट! म्हिनू यवपढु े जोपयांत तो िलव िवरत नवही, तोपयांत तो
कोिवलवही िवरिवर नव्हतव हे उघड होतां. तरी कॅ ्के ट िडार झवलव
होतव. म्हिनू हे प्रकरि िख्ु य कॅ ्के ट प्रकरिविी सांबांशधत नवही हे
आधीच िवझ्यव लिवत आलां होतां!" र्वघने खल
ु वसव के लव!
पि यवर्ेळी आिखी एकव प्रश्नवने िवझ्यव िनवचव ठवर् घेतलव.
त्यव प्रश्नवने आत्तव डोके र्र कवढले, ज्यव प्रश्नवने आधीच आपली
उपश्थत दजा करवयलव हर्ी होती. कवरि तो खपू च िहत्त्र्वचव होतव.
तो असव...
की िळ
ु वत शि्टर र्वघ सजु य िहवकडे गेलवच कसव! त्यवने
त्यवलवच कव गवठले? के सबद्दल सिजतवच तो इतर कवही तपवस न
करतव सजु य िहव सिोरच कसव जवऊन बसलव?
िवझ्यव डोक्यवत प्रश्नवचां व हलकल्लोळ िवजलव. तो ओळखनू
िग शि्टर र्वघने थेट उत्तर न देतव प्रसांग रांगर्वयलव सरु र्वत के ली...
सजु यसवठी कवि करिवरे त्यवचे ह्तक एक र्ेगळयव सेलिध्ये
एकत् करून बदां करण्यवत आले होते आशि त्यवचां ी कॉपी करून

खनू के लेले र्ेगळे ठे र्ले होते. त्यवांनव र्ेगळां करिां कठीि नव्हतां,
कवरि जे पोपटवसवरखे कबल
ू करत होते ते िळ
ू कॅ ्के ट प्रकरिविी
सांबांशधत नव्हते हे सवहशजक होतां.
शि्टर र्वघ दोन्सही सेल पवहण्यवसवठी जेलिध्ये आलव होतव.
जेलर त्यवच्यव पवठोपवठ होतवच. सोबत सि
ु वांत नेने देखील होतव.
कॅ ्के ट िडासाची कॉपी के लेल्यवांचव सेल ओलवांडून िग र्वघ
सजु यच्यव ह्तकवांच्यव सेल सिोर उभवरलव. कोटवाकडून घेतलेल्यव
परर्वनगीचव कवगद र्वघच्यव हवती होतव.
"ते कवही बोलिवर नवहीत. आम्ही प्रयत्न करून पवशहलव आहे.
शिर्वय के स िवगी लवगली आहे. कव आपलव र्ेळ घवलर्तवय? तरी
तिु चव आग्रहच होतव म्हिनू तम्ु हवलव घेऊन आलो." सुिवांत नेने
त्यव खन्सू यवांर्र नजर लवर्नू र्वघच्यव कवनवत बोलल्यवगत बोललव.
"िी बघतो. तम्ु ही व्हव बवहेर!" र्वघ त्यव लोकवांच्यवकडे पवहत
श्ित करत सि
ु वतां र् जेलरलव म्हिवलव.
तरी ते हलले नवहीत. र्वघने फक्त सि
ु वतां कडे आश्व्त पवशहल.ां
"जिी तिु ची इच्छव!" नेने नवईलवजवने बोललव,
"जेलर सवहेब. चलव. यवनां व कवय ती चौकिी करू द्यव!" नेने
जेलर शदगांबर तवांबेलव बोललव र् त्यवने ती जवगव सोडली.
जेलर जवयलव र्ळलव असतवनवच शि्टर र्वघने त्यवलव हवक
िवरली.

"जेलर सवहेब! हव दरर्वजव उघडून जव जरव!" र्वघ त्यव खनू ी
लोकवांर्रच नजर लवर्नू जेलरलव म्हिवलव. त्यवच्यव बोलण्यवत
शर्नांती नव्हती. र्वक्यरचनव शर्नांतीची असली, तरी त्यवत आदेि
होतव.
"सर पि? हे धोकवदवयक असू िकतां!" जेलरने त्यवलव सवर्ध
के लां.
"कवही होिवर नवही. उघडव!" र्वघ म्हिवलव.
शि्टर र्वघ कवही ऐकिवर नवही. आतव यव लोकवच्ां यवत हव
िेलव तरी आपली जबवबदवरी नवही असां ठरर्नू जेलरने ्र्तः सेलचां
िोठवलां लॉक उघडलां आशि ते हवतवत घेऊनच तो बवहेर गेलव. ते
शतथां अडकर्ण्यवचां भवन त्यवलव नव्हतां.
शि्टर र्वघने िग कडी सरकर्ली आशि त्यवने दवर ढकलनू
आत प्रर्ेि के लव.
हव 'कोि उपटसांभु ' असव प्रश्न चेहऱ्यवर्र घेऊन सगळे खनू ी
शि्टर र्वघकडे पवहत होते. प्रत्येकवच्यव डोळयवतां आग होती. ती
खरी असती, तर र्वघ भ्िसवत झवलव असतव, इतकी ती धगधगती
होती.
पि तो िरिवर नव्हतव हे नक्की होतां. कवरि तसव आदेि
नव्हतव!

"िी तिु च्यवतलवच एक आहे! िवझां नवांर् शर्जय र्वघ! सजु य
िहव सवहेबवांचव आदेि घेऊन आलो आहे!" र्वघ त्यव सर्वांनव
उद्देिनू म्हिवलव.
"आम्ही हे खरां कसां िवनवयचां?" एकजिवने तडकून शर्चवरल.ां
तो जरव अशतिहविवच होतव. यव टोळक्यवतां कोिीतरी असव
दीडिहविव असिवर हे र्वघ आधीच तवडून होतव र् त्यविळ
ु े
त्यवच्यव िक
ां े चां शनरसन होईल अिी तरतदू तो करून आलवच होतव.
त्यवने आपल्यव िडु पलेल्यव ब्लेझरची बवही अजनू र्र सवरली.
तेथे एक शर्शिष्ट टॅटू होतव. तो टॅटू पवहतवच सर्वांच्यव डोळयवांत
शर्श्ववस उतरलव.
"पटली खवत्ी?" र्वघ श्ित करत त्यवनां व म्हिवलव.
आशि तो जरव पढु े झवलव. त्यवच्यवर्र अशर्श्ववस दवखर्वयलव
पढु ां सरसवर्लेल्यव इसिवच्यव कवनवजर्ळ तो झवलव आशि...
"इशलिीनेट यअ
ु रसेल्फ!" तो त्यवच्यव कवनवत बोललव.
र्वघ िवगे झवलव. श्ित त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र तसांच होतां. त्यवच्यव
डोळयवतां पवहिवरे त्यव अशर्श्ववसी इसिवचे डोळे आधी िोठे झवले
आशि िग त्यवतां किवलीचव िवतां भवर् पसरलव.
"जर तम्ु ही हे के लां नवही, तर सजु य सवहेब अडकतील. हे लोक
त्यवांनव कवय यवतनव देतील यवची प्रशचती तम्ु ही ्र्तः घेतली आहे!"
र्वघ म्हिवलव,

"तम्ु हव लोकवांनव र्वचर्ण्यवसवठी सवहेब ्र्तः पोशलसवांच्यव
हर्वली व्हवयचां म्हित आहेत. त्यवआधी तम्ु हवलव त्यवच्ां यव
रििवसवठी हे के लां पवशहजे! र्ेळ दपु वरची जेर्िवची!" र्वघ एर्ढांच
बोललव आशि त्यवने तो सेल त्यवगलव, दरर्वजव तसवच उघडव ठे र्नू .
आतव हे इथनू पळून जविवर नवहीत हे तो जविनू होतव!
िी ्र्तःलव िवगे झोकून शदले. हेडरे ्टर्र िवझां डोकां दवनकन
आदळलां आशि िवझ्यव डोक्यवत शझिशझण्यव आल्यव. तिवही
आधी त्यव येतच होत्यवच, पि यव आघवतवने त्यव र्वढल्यव. पि
शि्टर र्वघने शदलेलव िवशब्दक आघवत नक्कीच िोठी शझिशझि
आििवरव होतव हे िी िवन्सय करतो!
"कवय झवलां?" शि्टर र्वघने शर्चवरलां.
त्यवने आिखी झलवस भरून घेतलव. त्यवचव हव शकतर्व कोकि
झलवस होतव हे िलव आतव आठर्तही नव्हतां. िी ते िोजिांच सोडलां
होत.ां
आशि हे एक यवचां बरां आहे, म्हिजे एकतर एर्ढव लोड
आिच्यव इर्ल्यविव िेंदल
ू व द्यवयचव आशि र्र तो न पेलर्नू आम्ही
गरगरून खवली पडलो, तर हव र्रून कवय झवलां असां शर्चवरतो...
असो, शर्चवरवत पडलेलव असतवनवच िलव कवही शक्लक
झवल!ां

"म्हिजे यव टॅटूर्रूनच तम्ु ही सजु य िहवपयांत पोहोचलवत
तर!" िी सळसळत उठून सरळ बसत शर्चवरलां.
"आत्तव कसव बोललव आिचव रवघ!ू " तो घोट शगळून म्हिवलव.
"पि यव टॅटूबद्दल तम्ु हवलव कसां सिजलां?" िवझव पढु चव
उत््फूता उत्पन्सन प्रश्न.
"आठर्तयां ? सरु र्वतीलव एक िविसू सवपडलव होतव? त्यवच्यव
हवतवर्र असव टॅटू होतव. पि पोशलसवांनी तो दल
ु ाशित के लव. त्यवांचां
पिू ा लि कॅ ्के टचां कोडां सोडर्ण्यवत गांतु लां होतां."
"म्हिजे कॅ ्के ट कोड्स शदिवभल
ु ीसवठी होती?" िी आर्वक्.
"हो!" एकच ओठ लवांब करत र्वघ हसलव.
"पि तो टॅटू शर्िेषच आहे असां तम्ु हवलव कव र्वटलां?" िवझव
आिखी एक प्रश्न.
"पोशलसवनां व जे प्रश्न पडत नवहीत ते तल
ु व पडतवत!" र्वघ जरव
र्ैतवगनू बोललव.
पि त्यवचां हे र्ैतवगिां खोटां होतां. हे त्यवच्यव उच्चवरवर्ां रून
नक्की होतां. िलव शचडर्ण्यवसवठी तो बोललव होतव.
"िी हे कॉशम्प्लिेंट म्हिनू घेतो." िीही त्यवच्यव सवरखवच
कुशत्सत हसण्यवचव र् त्यवची कॉपी करण्यवचव प्रयत्न करत म्हिवलो.
शि्टर र्वघलव त्यवचां हसू आल.ां

"तल
ु व िवझ्यवसवरखां व्हवयचां नवही नव?" तो श्ित करत
म्हिवलव,
"आशि होऊही नको! तू आहे तसवच बरव आहेस. पवपशभरू!"
तो गोड हसलव र् पढु े म्हिवलव,
"ऐक. त्यव टॅटूिध्ये एक लोगो होतव. तो लोगो खपू कल्पकतेने
त्यवत सिवशहत के लेलव असल्यवने तो सहज शदसिवरव र् लिवत
येिवरव असव नव्हतव." र्वघ लगोलग म्हिवलव.
"म्हिजे हव लोगो सजु य िहविी शनगशडत होतव?" िी
शर््ियकवरक पृच्छव के ली.
"अगदी! त्यवच्यव अनवथवश्रिवचव र् सेर्वभवर्ी स्ां थेचव तो
लोगो होतव. जो त्यव टॅटूत लपर्लव होतव!" त्यवने ्पष्ट के ल.ां
"आशि तोच टॅटू तम्ु ही देखील गोंदर्नू घेतलव होतव?" िी
शर्चवरलां.
"हो!"
"पि िग तम्ु ही श्टकर लवर्ले असते तर? टॅटूच कवढवयची
कवय गरज होती?" िी नकळतव प्रश्न के लव.
"श्टकर हवतवर्र लवर्ले असते, तर िवझव तोच हवत उलटव
शफरर्नू क्टडीत असलेल्यव लोकवांनी िवझ्यव कवनशिलवत लवर्ली
नसती कव?" र्वघने िवझ्यव बद्ध
ु ीची कीर् के ली.

त्यवचां म्हििां रव्त होतां. टॅटू खोटव आहे हे त्यव सजु यच्यव
ह्तकवांनी सहज ओळखलां असतां. आशि िग त्यवांनी शि्टर र्वघर्र
शर्श्ववस कव म्हिनू ठे र्लव असतव? ते सगळे शतथेच तटु ू न पडले
असते त्यवच्यवर्र एकवचर्ेळी!
"आशि जर हव टॅटू र्गैरे कवही नसतव तर? तम्ु ही सजु यपविी
पोहोचलव असतवत?" शि्टर र्वघच्यव बद्ध
ु ीलव िी टे्ट
करण्यवसवठी त्यवलव प्रश्न टवकलव.
"नक्कीच!" र्वघ अगदी कॉशन्सफडेंट्ली बोलली.
"कस?ां " िी चटकन शर्चवरलां. कवरि खवत्ी होती तो पोहोचलव
असतव. म्हिनू त्यवचव अल्टनेट प्लॅन िलव जविनू घ्यवयचव होतव.
"एर्ढी लोकां िेलेलीत. तेही अिवप्रकवरे . त्यवतां ील कवही
लोकवांचे तरी शिशसांग ररपोट्ास आले असिवर. त्यवद्ववरे िृतवांच्यव
नवतेर्वईक र् ओळखीच्यव लोकवांनव भेटलो असतो, तर यवांतील
कॉिन धवगव शिळवलव असतव. ज्यवने िलव लीड के लां असत.ां .." तो
थवांबलव र् हसलव.
"सजु यकडे...?" िी अदां वज घेत म्हिवलो. पढु ील र्वक्य िीच
पिू ा करण्यवसवठी र्वघने रवखलां होतां. ते िी पिू ा के लां.
"अगदी बरोबर!" तो उत्सवहवने म्हिवलव,
यवत थोडव र्ेळ गेलव असतव एर्ढांच!" तो लगेच म्हिवलव.
"कवय िी तो टॅटू पवहू िकतो?" िी चवचरत शर्चवरलां.

"सॉरी! यअ
ु र बॅड लक!" तो ओठ आर्ळून घेत िवन नकवरवत
हलर्त बोललव. असां करतवनव त्यवचे डोळे शिटले गेले होते.
"म्हिजे?" िी शर्चवरलां.
"िी लेझर रीटिेंटने तो कवढून टवकलव. तल
ु व कवय िलव
सजु यचव कवयिचव नोकर करवयचां आहे कवय?" त्यवने पन्सु हव चेष्टव
के ली.
पि िलव लिवत आलां. हव सजु य नक्कीच िेलव असिवर
म्हिनू च ती के स क्लोज झवल्यवनेच त्यवने ती उरलेली खिू शिटर्नू
टवकली असिवर!
शि्टर र्वघने आपली हॉटेल रूि सोडून एकट्यवसवठी एक
ररसॉटा बक
ु के लां होतां. पि हॉटेलिधनू त्यवने चेक आऊट के लां
नव्हतां. हव त्यवचव शडकॉय होतव. आपल्यविळ
ु े त्यव हॉटेलिधील
इतर लोकवांनव इजव होऊ नये म्हिनू त्यवने हे कवि के लां होतां. हव पि
सवहशजक यवचे शबल देखील तो पोलीस शडपवटािेंटलवच जोडिवर
होतव.
सजु य शि्टर र्वघलव िवरवयचव एकदव र् कवयिचव प्रयत्न
करिवर ही िक्यतव होती आशि म्हिनू शि्टर र्वघलव सर्वांची
सरु शिततव पवहिां हे आग्रिी होत.ां तो शकतीही म्हित असलव, की
लोकवांनव र्वचर्ण्यवत त्यवलव कवही इटां रे ्ट नवही, प्रत्येकजि कधी

न कधी िरिवरच, पि हे फक्त तो म्हिवयलव म्हितो. लोकवांनव
र्वचर्ण्यवसवठी तो कोित्यव ्तरवपयांत जवर्ू िकतो, ते िी पवशहलां
आहे!
शि्टर र्वघ सेंरल जेलिधनू बवहेर पडलव, तेव्हव कवही
अांतरवर्रूनच एक गवडी त्यवचव पवठलवग करू लवगलेली. चविवि
र्वघच्यव ध्यवनवतनू ही गोष्ट सटु ली नवही. पि र्वघ जोपयांत
लोकर््तीत होतव; तो सरु शित होतव. शफल्ि शथएटर, रे ्टॉरांटिध्ये
र्ेळ घवलर्नू शि्टर र्वघ रवत्ीचव आपल्यव ररसॉटालव गेलव.
ररसॉटा िोकळयव शठकविी होत.ां र्वघने िद्दु विच अिी जवगव
शनर्डली होती. इथां कोिी त्यवच्यवर्र हल्लव के लव, तर र्वघ एकटव
सांकटवत सवपडिवर होतव. पि ती िक्यतव किीच! त्यव उलट इथां
र्वघलव देखील कोितीही शक्लष्ट क्लप्तु ी न र्वपरतव त्यवच्यव
हल्लेखोरवलव सपर्िां सोपां जविवर होतां.
र्वघने त्यवची गवडी पवका के ली. पवठलवग करिवरी गवडी िवगे
लवगलेलीच होती. र्वघ त्यव गवडीकडे चवलत गेलव. थोड्यव
अतां रवर्र थवबां लव.
"यव. बवहेर यव!" र्वघ हसनू बोललव.
र्वघच्यव गवडीिवगे गवडी पवका के लेली व्यक्ती खवली उतरली,
ते 'आय ओ एफ .32 ररव्हॉल्व्हर अनिोल' हवती घेऊनच. हॅिर

खेचनू ठे र्लव होतव. कोित्यवही ििी ती व्यक्ती गोळी चवलर्ू िकत
होती.
"टेक अ िॉट!" र्वघ िांद श्ित ओठवांर्र घेऊन बोललव.
सिोर शचडलेली व्यक्ती डोळे तीक्ष्ि करत र्वघर्र गोळी
चवलर्ण्यवस सज्ज होती. शतने शरगर ओढलव. '.32' बोअर फवयर
झवली.
फायर्ड्!!!
त्यव िवांततेत जोरवचव आर्वज घिु लव. पि ती गोळी रवत्ीच्यव
अांधवरवत कुठे गडप झवली होती. सिोर र्वघ नव्हतवच. त्यवने
ििवधवात बवजल
ू व सरकून त्यव व्यक्तीची 'अनिोल' ररव्हॉल्व्हर
डवव्यव हवतवत धरून बवजल
ू व के ली होती.
"आतव िवझी बवरी!" म्हित त्यवने एकच ठोसव त्यव व्यक्तीच्यव
दवडर्विवर्र िवरून शतलव नॉक आऊट के लां.
ती व्यक्ती शतच्यवच गवडीलव थडकून खवली कोसळली. शतची
ररव्हॉल्व्हर शि्टर र्वघच्यव हवती आली होती.
"गडु टे्ट, बट रॉन्सग चॉईस..." र्वघ ती ररव्हॉल्व्हर पवहत
बोललव.
त्यवचव डवर्व पवय खवली पडलेल्यव व्यक्तीचव उजर्व पवय
शचरडत होतव. ती व्यक्ती िवत् उफ् सद्ध
ु व न करतव र्वघकडे पवहत
होती. शतचव हवत आपसक
ू शचरडल्यव जविवऱ्यव शतच्यव पवयवकडे

गेलव होतव. र्वघची शिकवरी नजर त्यव व्यक्तीर्र गेली. ओठी िूर
श्ित तरळलां.
"...टू शकल शि्टर र्वघ!" र्वघ म्हिवलव.
आशि त्यवने तीच ररव्हॉल्व्हर चवलर्ली. गोळी दोन्सही
भर्ु यवच्ां यव िधनू कर्टी भेदनू गवडीच्यव पत्र्यवत अडकली होती.
"ररकॉईल रे ट लोव्ह असिवरी गन शनर्डवयलव हर्ी होती
शि्टर बोरगवांर्कर!" र्वघ हसत म्हिवलव र् त्यवने ती ररव्हॉल्व्हर
्र्तःकडे ठे र्ली.
आतव ती इशां डयन ऑशडानन्सस फॅ क्टरीिध्ये बनलेली ही
'अनिोल' नविक ररव्हॉल्व्हर शि्टर र्वघच्यव कलेक्िनलव जिव
होिवर होती. आशि कदवशचत त्यवची गवडीही. ही गवडी त्यवने नतां र
जांकयवडािध्ये शर्कली होती र् ्र्तःच्यव डोळयवदां ख
े त शतलव कवर
ििर खवली शचरडवयलव लवर्ली होती. ररव्हॉल्व्हर िवत् त्यवने ठे र्नू
घेतली!
शदर्स उजवडतवच शि्टर र्वघ सजु य सिोरच, पि सजु यच्यव
रवहत्यव घरी बसलव होतव. ऐटीत! उजर्व पवय डवव्यव पवयवर्र घेऊन
एक हवत आिारे्टर्र र् एक सोफ्यवर्रच कडेलव. चेहऱ्यवर्र िांद
िोहक श्ित!

"तिु चां म्हििां खरां ठरलां, तर शि्टर र्वघ! िवझ्यव लोकवांनी
खरांच जेलिध्ये आत्िहत्यव के ल्यव!" ्र्तःसवठी िोठवलव झलवस
िद्यवने कवठोकवठ भरत सजु य शि्टर र्वघलव बोललव.
त्यवलव आतव िद्यवची खरांच गरज होती. यवर्ेळी खरां त्यवने
शि्टर र्वघलव िद्य ऑफर के लां नवही. कवरि शि्टर र्वघ ते घेत
नवही हे त्यवलव िवशहत आहे म्हिनू ? की शि्टर र्वघ सतत नडतोय
हे पवहून त्यवलव त्यवचव रवग आलव होतव? की शि्टर र्वघलव शजर्ांत
पवहूनच त्यवची तळपवयवची आग ि्तकसळ
ु उठर्त होती???
झलवस ओसडां ू न ते जे कवही ्रॉांग अल्कोहोल होतां ते सजु यच्यव
हवतवर्रून खवली गळू लवगलां आशि सजु य भवनवर्र आलव. नवहीतर
आत्तवपयांत शि्टर र्वघलव खवऊ कव शगळू यवशर्चवरवने, पि
चेहऱ्यवर्र हसू घेऊन तो शि्टर र्वघकडे पवहत होतव फक्त.
"हो. आशि तम्ु हवलव जे र्वटतयां , की ते तसां करिवरच होते; पि
नवही! िीच त्यवांनव आत्िहत्यव करवयलव भवग पवडले आहे!" शि्टर
वाघ त्यवलव बोललव.
सजु य शि्टर र्वघर्र नजर टवकून हसलव. नकळत त्यवची िवन
हलली.
"िलव तिु च्यव िनवतील िक
ू व
ां व किी सिजली ते बवजल
ठे र्यू वत. परांतु ती शनरसण्यवसवठी तिु चां म्हििां खोटां कसां ते िी
तम्ु हवलव सवांगतो." शि्टर र्वघ सजु यच्यव प्रशतशियेसवठी थवांबलव.

सजु य कवही बोललव नवही. िग शि्टर र्वघच बोलू लवगलव,
"तिु च्यव लोकवांनव ते पकडले गेल्यवस लगेच त्यवांनी ्र्तःचां
आयष्ट्ु य सांपर्वयलव हर्ां होत,ां पि तसां झवलां नवही. तम्ु हवलव त्यवांच्यव
िृत्यबू द्दल सिजलां, यवचव अथा तम्ु ही न्सयजू र्वचली, पवशहली शकांर्व
ऐकली आहे हे िी खवत्ीिीर धरतो. त्यवत ्पष्ट आहे, की शर्जय
र्वघ त्यव लोकवांनव भेटून गेल्यवर्र जेलिध्ये लांच टवईिलव ते
हत्यवसत् घडलां.
"आशि आतव तो शर्जय र्वघ कोि असव प्रश्न तम्ु हवलव पडू
नये!" र्वघ कुटील हसलव.
"िवझ्यव एकव प्रश्नवचां उत्तर द्यवल?" इतकव र्ेळ शि्टर र्वघ
सिोर उभव सजु य शि्टर र्वघ सिोर बसत बोललव. िद्यप्यवलव
तसवच हवतवत.
"पोशलसवांनी तम्ु हवलव चौकिीसवठी आत नवही घेतलां? तम्ु ही
अजनू बवहेर कसे?" सजु य िवतां भवर्वने शर्चवरत होतव.
"तम्ु ही कदवशचत शर्सरत नसवल, िी शर्जय र्वघ आहे! िलव
पकडिां कोिवलवही िक्य नवही! यव पोशलसवांनव तिु च्यव शबनडोक
िविसवांनव पकडतव आलां नवही, शतथां ते िलव कसे पकडू िकिवर
आहेत!" शि्टर र्वघ िद्दु वि ्र्तःची बढवई शिरर्त बोललव,

"पि तम्ु हवलव ऐकवयचांच असेल, तर सवांगतो, पि िग
तम्ु हवलवही िवझ्यव कवही िकवांचां शनरसन करवर्ां लवगेल. कबल
ू
असेल, तरच बोलेन!" र्वघ खवांदे उडर्त म्हिवलव.
"बोलव!" िद्य ररचर्त सजु य बोललव.
"तत्र्तः िलव पोशलसवनां ी चौकिीसवठी बोलवर्लां होत.ां पि
ती अनौपचवररक होती. एसपी सि
ु वांत नेनेच्यव के शबनिध्ये..."
शि्टर र्वघ त्यवच्यवकडे र्ळलेल्यव डे्कटॉप श्िनर्र
हत्यवकवांडवचां शचत्िद्रु ि पवहत होतव. जेर्िवच्यव र्ेळी ररफे क्री
(एकत् जेर्िवचां शठकवि) येथे सजु यच्यव ह्तकवनां ी एकिेकवनां व
शनघृािपिे जीर्े िवरलां होत.ां
पि त्यवांनी शतथां उपश्थत र् त्यवांनव अडर्वयलव आलेल्यव
कोित्यवही जेल किाचवऱ्यवलव िवरले नव्हते. त्यवांच्यव हवतवपवईत ते
कवही किाचवरी जखिी र् इजवर्लेले झवले होते, पि त्यवांची जीशर्त
हवनी होईल ऐसी त्यवच
ां ी श्थती नव्हती.
शव्हशडओ पवहून पिू ा झवल्यवर्र...
"एक््प्लेन यअ
ु रसेल्फ शि्टर र्वघ!" खचु ी िवगे खेचनू र्वघ
सिोर बसत सि
ु वांत नेने बोललव.
शि्टर र्वघची नजर सि
ु वांतकडे र्ळली.

"िलव कोित्यवही चवजा अांडर आत घेण्यवअगोदर िी तम्ु हवलव
हे सवांगू इशच्छतो, की जर िलव कवही झवले, तर तिु ची बहीि नीट
जगू िकिवर नवही! त्यविळ
ु े जरव शनर्वांत!" र्वघ त्यवलव रोखनू पवहत
बोललव.
सि
ु वांतचव िुद्ध चेहरव जरव शनर्ळलव.
"आशि तम्ु हवलव उत्तरच हर्ां असेल, तर एक लिवत घ्यव, की
िी भेटून गेल्यवर्र लगेच त्यवांनी ्र्तःलव सांपर्ले कव? तर नवही!
िग दोष िवझ्यवर्र कसव येतो? यव सगळयव गडबडीत तम्ु ही एक
गोष्ट शर्सरत आहवत, की त्यवच
ां ी चौकिी होत असल्यवने
आपल्यवकडून सत्य बवहेर पडू नये म्हिनू त्यवांनी दपु वरच्यव
जेर्िवर्ेळी एकिेकवांनव सांपर्ले! हे सयू वाच्यव ्र्च्छ प्रकविवइतकां
्पष्ट आहे.
"यवपर्ू ी देखील अिीच एक के स घडली होती आशि म्हिनू च
तम्ु ही िलव यवत इन्सर्ॉल्व्ह करून घेतलां होतां. सर्वांनव एकत्
पकडल्यवर्र देखील एक ्र्तः िेलव हे तम्ू ही शर्सरतव कसे?"
शि्टर र्वघ थवबां लव.
सि
ु वतां नेने शर्चवरवतां होतव. त्यवतां नू ्र्तःलव बवहेर खेचनू तो
बोललव,
"यवह! यु आर रवईट! िवफ करव! पि त्यवांनी तम्ु हवलव कवही
सवांशगतले होते?"

"नवही! तम्ु ही म्हिवलवत तसेच झवले... आपि त्यवांनव
बोलण्यवसवठी जबरद्ती तर करू िकत नव्हतो. यवचवच त्यवांनी
फवयदव उचललव आशि आपि त्यवांच्यवकडून कवही िवशहती
घेण्यवअगोदरच त्यवनां ी आपवपल्यवत िॅसेकर ् घडर्नू आिल.ां "
"तम्ु ही जे कवही सजु यलव सवांगत होतवत, तसां तिु चां बोलिां
खरांच घडलां होतां सि
े ी?" िी डोळे बवरीक करून शि्टर
ु वांत नेनि
र्वघलव जवब शर्चवरलव. तो सजु यलव खोटां तर बोललव नवही नव हे
िलव तपवसवयचे होत.ां
"पविाली!" तो हसलव,
"तू खोटां शकती लर्कर पकडतोस नव?" तो हसनू िलव
म्हिवलव.
"ते िलव िवशहत नवही! पि नेने सोबत तिु चां कवय बोलिां
झवल,ां हे तांतोतांत सजु य िहवलव सवांगवल इतके सवधे तर तम्ु ही नक्की
नवही आहवत हे िलव बरोबर िवहीत आहे!" िी त्यवलव म्हिवलो.
"तू िलव हरविी म्हितोयस कव?" त्यवने िलव हसत शर्चवरल.ां
"िवझी शहिां त आहे कव?"
"हो! म्हिनू च तो एक िब्द र्वपरण्यवऐर्जी तू इतकी लवबां ड
लवर्लीस!" तो अजनू ही हसतच होतव.
"िी एक प्रश्न शर्चवरू?" िी शर्चवरले!

"हे कवय? शर्चवरलवस की!" तो म्हिवलव.
"च्च! आिखी एक!"
"तोही आत्तव शर्चवरलवस!" तो पन्सु हव म्हिवलव.
"कट इट आऊट शि्टर र्वघ!" िी र्ैतवगनू बोललो.
"बरां बोल. तझु व आत्िव थांड व्हवयचव नवही त्यवशिर्वय!"
"सि
ु वांतसोबत तिु चां नक्की कवय बोलिां झवलां?" िी र्वघ
सवरखे बेरकी डोळे करत र्वघलवच शर्चवरलां.
हत्यवकवांडवची ती शचत्फीत पवहून सांपल्यवर्र सि
ु वांत नेने तसवच
बसनू रवशहलव. एकदि िवतां ... कवय बोलवर्े ते त्यवलव सचु त नव्हते!
शि्टर र्वघ देखील िॉक बसल्यवचे नवटक करत श्िनर्र डोळे
रोर्नू होतव.
सि
ु वांत नेनेने एक दीघा श्ववसोच््र्वस सोडलव...
"आतव ही आिखी एक नर्ी सि्यव!" ्र्तःिी कुढत नेने
बोललव,
"के स सपां ली असां र्वटत असतवनव हे नर्ीन!" तो हतवि झवलव
होतव!

"पि यवत तम्ु हवलव त्वस कवय आहे?" शि्टर र्वघने जिू कवही
झवलांच नवही अिव अशर्भवार्वत ्र्तःलव बळेच सवरर्रलेलां
दवखर्त नेनेलव शर्चवरलां होतां.
शि्टर र्वघच्यव यव प्रश्नवर्र सि
ु वतां नेने बवर्ळटवसवरखव
त्यवच्यवकडे पवहत रवशहलव.
"कवय?" शि्टर र्वघने अगदी सहज शर्चवरलां.
"तम्ु हवलव यवत कवहीच सि्यव र्वटत नवही?" सि
ु वतां ने
र्ैतवगनू शर्चवरलां.
"कसली सि्यव?" र्वघ सहज चेहऱ्यवने शर्चवरतव झवलव.
"अहो! त्यवांनी जेलिध्ये एकिेकवांनव जीर्े िवरलां आशि तेही
जेलर र् इतर गवड्ास र् किाचवरी असतवनव! त्यवनां व पकडण्यवत हवत
आपलव. असां असतवनव हे आपल्यवर्र िेकिवर नवही कव?" सि
ु वांत
शचांशतत शर्चवरत होतव.
"कव आपि जवऊन िवरलां त्यवांनव? त्यवांनी ्र्तः ्र्तःलव
सांपर्लां आहे आशि ते रे कॉडा देखील झवलां आहे. जेलरसह सर्ा
त्यवनां व अडर्वयलव िधे पडले होते. यव लोकवनां ी त्यवनां व देखील
जखिी के ले यवत आपली चक
ू कवय? आशि र्ैयशक्तक तिु च्यव
िवझ्यवशर्षयी तम्ु ही म्हित असवल, तर हे घडलां त्यवर्ेळी आपि
शतथां उपश्थत नव्हतोच. िग आपल्यवर्र जबवबदवरी ती किी? जे
यवत िवरले गेलेत त्यवांची िवनशसक अर््थव ठीक नव्हती आशि तसे

ररपोट्ास देखील आपल्यवकडे आहेत. सो र्ी आर क्लीन!" र्वघने
सि
ु वांतची सि्यव शनकवलवत कवढली.
पि तरी सि
ु वांतचे सिवधवन झवले नव्हते.
"तम्ु ही म्हितव शततकां हे सवधां असिवर नवही..." तो अजनू ही
शचतां विवतां होतव.
"आशि तम्ु ही म्हितव शततकां अर्घड पि असिवर नवही!"
र्वघ त्यवलव बोललव.
"तम्ु हवलव कोिी दोष देिवर नवही हो! पि हे िवझ्यवर्र िेकेल.
िी ऑशफशियली इचां वजा आहे!" सि
ु वांत िन्सू यवत होतव.
"कवही झवलेच, तर सगळां िी शन्तरे न. िग तर झवलां?" र्वघ
आश्ववसन देत सि
ु वतां लव बोललव.
"असां आहे तर सगळां! हे सत्य आहे तर!" िी बोललो.
"तू िलव िघविी पकडलवस कसां खरां?" र्वघ हसनू म्हिवलव.
"बीकॉज यआ
ु र अ र्ेरी बॅड ्टोरी टेलर!" िी त्यवलव म्हिवलो.
"बघ! आशि तू िलव तझु ी ्टोरी शलहवयलव सवगां त आहेस!"
र्वघ िवझी इच्छव जी आतवपयांत िवझ्यव ध्यवनवतही रवशहली नव्हती
ती आठर्नू देत बोललव.

"िी त्यवतनू तम्ु हवलव सट्टु ी देिवर नवही!" िी त्यवलव
आशधकवरर्विीत बोललो.
"बघ!ू " तो हसनू म्हिवलव.
"ततू ा एकव प्रश्नवचां उत्तर द्यव!" िलव िवत् हसू आलां नव्हतां.
"हो! त्यवसवठीच आिचव जन्सि आहे! ईचवरव!" तो िवझी
शखल्ली उडर्त म्हिवलव.
"जेलिध्ये सजु यच्यव लोकवनां ी ्र्तः एकिेकवचां व खनू के लव,
पि त्यवांनी इतर कोिव कै द्यवलव िवरले नवही, की िधे पडलेल्यव
किाचवऱ्यवांनव देखील फक्त इजव करून सोडून शदले.
"जे लोक इतक्यव शनघृिा पिे खनू करून िृतदेहवचे तक
ु डे तक
ु डे
करून ते पेटीत बदां करून सोडून देण्यवची शनघृिा तव दवखर्तवत,
त्यवांनी ्र्तःच्यव लोकवांनव सोडून इतर कोिवलव कव िवरले नवही?"
िलव जे शर्चवरवयचां आहे ते शर्चवरण्यवसवठी व्यर्श्थत र्वक्यरचनव
करतव येत नव्हती.
पि शि्टर र्वघ िलव कवय शर्चवरवयचां आहे ते सिजलव र्
बोललव,
"कवरि सजु य िहवचव त्यवनां व तसव आदेि होतव!" र्वघ पन्सु हव
कुटील कुशत्सत र् रविसी श्ित करत हसलव.
"म्हिजे तिु ची?" िी गांभीरपिे शर्चवरलां.

"हो! िी सजु यचव आदेि पोहोचर्तोय असां भवसर्नू त्यवांनव
जो आदेि शदलव होतव, त्यवत फक्त िी त्यवांनव ्र्तःलव
सांपर्ण्यवशर्षयी सवांशगतले होते म्हिनू त्यवांनी इतर कोिवलव िवरले
नवही. हव फक्त िधे पडिवऱ्यव र् त्यवनां व तसे करण्यवपवसनू अडर्ू
पवहिवऱ्यवांनव त्यवांनी जखिी के लां इतकांच!" र्वघ सहज बोललव.
इतकांच! हव इतकांच म्हितो...?! त्यवने सरळ सरळ यव शनदोष
लोकवांच्यव आयष्ट्ु यवचव जगु वर खेळलव होतव! पि शनदोष तरी शतथां
कोि होतां म्हिव जेल किाचवरी सोडले तर... परांतु ते तरी शनदोष
कसे? त्यवांनीही कवही नव कवही पवपां आयष्ट्ु यवत के लीच असतील
की... त्यविळ
ु े ते िेले तर शि्टर र्वघलव कवय फरक पडिवर होतव?
"असव शर्चवर करू नको सरू ज! ते लोक यवांनव िवरिवर नवहीत
यवची िलव खवत्ी असल्यवशिर्वय िी हे पवऊल उचललां नसतां यवची
खवत्ी बवळग!" र्वघ िवझ्यव िनवतील शर्चवर ओळखनू गांभीर होत
बोललव.
"म्हिजे तम्ु हवलव खरांच लोकवांच्यव जीर्वची शचांतव र्वटते तर?"
िी शर्चवरल.ां
यवर्र तो िवतां बसलव. उत्तर त्यवने टवळले. पि तो सिवजवची
शकती कवळजी करतो हे िी जविनू आहे!
"पि जेर्िवचीच र्ेळ तम्ु ही कव शनर्डलीत? ते एकत् एकव
सेल होते िग बवहेर हे हत्यवकवांड घडर्नू इतरवांनव धोक्यवत

घवलण्यवपेिव त्यवांनव तेथेच आपवपल्यवांनव सांपर्ण्यवचे आदेि तम्ु ही
कव नवही शदले?"
"कवरि ते त्यव सेलिध्ये जरी एकत् असले, तरी एकिेकवांनव
िवरण्यवसवठीची सवधने जेर्िवर्ेळीच त्यवनां व उपलब्ध होिवर होती!
आशि ते पि एकवच शठकविी एकशत्त असिवर! शिर्वय िलव ती
घटनव रे कॉडार्र यवयलव हर्ी होती. सेलिध्ये कॅ िेरे नसल्यवने
जेर्िवची र्ेळ र् शठकवि िी सवधलां.
"जिी जेर्िवची तवटां त्यवांच्यव सिोर सवरली गेली र् किाचवरी
तेथनू गेल,े कवही कवळ गेल्यवर्र त्यवतां ील एक जो िलव प्रश्न करत
होतव, त्यवनेच ्िूड्रवयव्हरने त्यवच्यव सवथीदवरवांचे गळे शचरवयलव
सरु र्वत के ली. िग इतर दोघे असेच त्यवत सविील झवले.
"जेर्ि र्वढण्यवची सवशहत्यां सद्ध
ु व िग हत्यवरवांिध्ये परवर्शतात
झवली. आपल्यव कविवच्यव शठकविवहून लपर्नू आिलेली अर्जवरे
होतीच. एव्हनव सेल बवहेरील गवड्ासनव हे सिजलां होतां र् ते आत
आले होते, त्यवांनव िवरून बेिद्ध
ु करण्यवत आलां. त्यवचां ी डोकी
फोडली होती, पि त्यवच
ां व िृत्यू होण्यवइतकी इजव त्यवनां व करण्यवचे
टवळले होते.
"सजु यच्यव ह्तकवांपैकी कवही जि आपलव जीर्
र्वचर्ण्यवसवठी िग भवांडू लवगेल. त्यवांनीही ्र्तःचे जीर्
र्वचर्ण्यवसवठी त्यवांचव खनू करू पवहिवऱ्यवांनव सांपर्ले. िग सरू
ु

झवले खनू ी सत्! आशि यवत सर्ाच िवरले गेले. िेर्टी उरलेल्यव
व्यक्तीने आपलव गळव ्र्तः शचरलव होतव!" िांकेचे र्वघने
शनरवकरि के ले.
"तम्ु हवलव हे सगळां बोलर्तां तरी कसां?" ऐकत असतवनव िवझ्यव
अांगवर्र कवटे उभव रवशहले होते.
"िीच घडर्नू आिले ते सवांगण्यवत कसली लवज?" र्वघ
शनलाज्ज हसनू म्हिवलव.
"िूर आहवत तम्ु ही!" िी ओरडलो.
"िवन्सय! पि हे बोलनू तू थकत नवहीस?" त्यवने पन्सु हव िवझव
हिव के लव.
पि िवझ्यव िनवत आिखी एक प्रश्न त्यवच्यव उत्तरवने
उफवळलव.
"तम्ु ही सवांशगतलेली बनवर्ट घटनव ऐकून सजु यची कवय
ररएक्िन होती? त्यवलव ती पटली असिवर हे गृहीत धरून िी
शर्चवरतोय!" िी म्हिवलो.

"िी तम्ु हवलव तिु च्यव प्रश्नवच
ां ां उत्तर शदल.ां आतव िवझ्यव प्रश्नवचां
उत्तर!" र्वघ सजु यलव बोललव.

"शर्चवरव!" िवांत चेहऱ्यवने सजु य बोललव.
त्यवने िद्यघशु टकव घेतली.
"यवची सरु र्वत किी झवली? म्हिजे शििि िहषी असलेलव
आशि अनवथों कव नवथ असलेलव सजु य िहव िौत कव सौदवगर
कसव झवलव?" र्वघने खवस त्यवच्यव ्टवईलिध्ये प्रश्न के लव.
"यवतनू शिळिवऱ्यव पैिवसां वठी िी हे करतोय असां नवही!
यवतील पैसव िवझ्यवसवठी शचांच्चोक्यवच्यव शकितीचवही नवही!" तो
म्हिवलव.
"िग कव?"
"सवांगतो! म्हटां लां आधी आपली कवही िांकव असली, तर ती
शिटर्वर्ी. आधी थोडी प्र्तवर्नव द्यवर्ी!"
"शििि िहषी सवहेब, ही कवही आपली परीिव चवललेली
नवही. त्यविळ
ु े सांदभवाची आर्श्यकतव नवही. ्पष्टीकरि शदलेत तरी
परु े सां आहे!" शि्टर र्वघ हसून म्हिवलव.
"एकव जशिनीची डील चवलू होती. ज्यवची जिीन होती, त्यवचव
जिीन शर्कण्यवस नकवर होतव! िलव कोित्यवही पररश्थतीत ती
जिीन हर्ीच होती! म्हिनू िी त्यवच्यवर्र थोडां प्रेिर टवकलां, आशि
िग तो िलव शिव्यव देऊ लवगलव...

"ते िवझ्यव एकव िविसवलव आर्डलां नवही. त्यवने त्यव
िविसवलव शदलेलव चहवचव कप फोडलव आशि त्यवच्यव कवचेने
िवझ्यवसिोर त्यव िविसवचव गळव शचरलव!
"िी ्तब्ध होतो! अशर्श्ववसवने िवझ्यव त्यव िविसवकडे पवहत
होतो... पि लगेच भवनवर्र येत पढु ां होऊन िी त्यव व्यक्तीच्यव डवव्यव
हवतवचव अांगठव कवगदपत्वांर्र घेतलव." सजु यने इशत के ली.
"म्हिजे एनजीओज् र् इशन्स्टट्यटू ् ससवठी तम्ु ही आिव जशिनी
गोळव करतव तर?" र्वघने ि्करीत शर्चवरलां.
"ररयल इ्टेटिध्येच सगळां प्रॉशफट आहे हे तम्ु हवलवही िवहीत
आहे!" सजु य कुचकट हसलव.
"हो बरोबर आहे!" र्वघ पि हसलव,
"आशि इथनू पढु े तम्ु हवलव ही आयशडयव सवपडली. आशि िग
उभव रवशहलव िेटल कॅ ्के ट शसनवरीओ! पोशलसवांच्यव
शदिवभल
ू ीसवठी. हो नव?"
"तिु च्यवपवसनू कवय लपनू रवशहलांय?" सजु य र्वघलव
म्हिवलव.
"हो! आशि िवझ्यव पवसनू हेही लपनू रवहील नवही आहे, की
तम्ु ही िलव िवरवयलव एक िविसू पवठर्लव होतव!" र्वघने बॉम्ब
फोडलव!
"आशि तम्ु ही त्यवलव सांपर्लतां !" सजु य शनर्वतां बोललव!

"िी तिु च्यवसिोर आहे!" र्वघ हसलव!
िवझ्यव गवडीच्यव डीक्कीतनू तिु चव िविसू कलेक्ट करव!
आशि कवळजी करू नकव! िी त्यवचे तक
ु डे के ले नवहीत! त्यवचे तोंड
देखील िवबतू आहे. तम्ु हवलव त्यवची ओळख पटवयलव सोपां जवर्ां
यवसवठी ही सशु र्धव!"
सजु य िहव अट्टहवस करत िोठ्यवने हसलव!!!
"तम्ु ही तिु च्यव लोकवांनव खनू करण्यवसवठी प्रर्ृत्त कसां के लांत?
ते म्हिजे तिु ची अिरिः पजू व करतवत!" र्वघने आतव गांभीर
झवल्यवचां दवखर्लां.
"शि्टर र्वघ!" सजु यने िद्य प्रविन के लां र् पढु े बोललव,
"एव्हरी शसगां ल पसान शनड्स टू बी रीटेड् र्ेल! एकर्ेळ तम्ु ही
लोकवांनव अन्सन देऊ नकव, पि योझय तो िवन द्यव! त्यवांची िनां जपव
आशि िग ते तिु चे!" सजु य बोललव.
"भक्त!" र्वघ हसलव.
"सॉटा ऑफ! िवझ्यवसवठी कवि करिवरे लोक हे िवझ्यव
र्ेगर्ेगळयव अनवथवश्रिवत र्वढलेले. जगवने लवथवडलेले,
सिवजवशर्षयी आधीच त्यवच्ां यव िनवत रवग! िी त्यवनां व चवगां लां जीर्न
शदलां. त्यवांनव सन्सिवन शदलव. आशि त्यविळ
ु े ते िवझ्यवसवठी कवहीही
करवयलव तयवर झवले. र्र सवांशगतलेल्यव घटनेने िवझ्यव हे लिवत

आल,ां दॅट व्हेन यू शगव्ह फूड अँड रर्पेक्ट टू पीपल; दे'ल् डू
व्हॉटएव्हर ् यू र्ॉन्सट!
"आशि िग िी फक्त त्यवचां व जगवर्र असलेलव रवग र्
िवझ्यवबद्दल असलेलव आदर यटु ीलवईझ के लव, िवझ्यव
प्रॉशफटिध्ये! रर्पेक्ट इज ए ग्रेटे्ट िॅनीप्यल
ु ेिन शि्टर र्वघ!"
सजु य टो्टसवठी िद्यवचव झलवस उांचवर्त हसत बोललव.
हव येडव शि्टर र्वघलव 'िॅनीप्यल
ु ेिन' बद्दल शिकर्त होतव!
यवने इतके र्षा घवलर्नू ज्यव लोकवांिध्ये त्यवच्यव शर्षयी शर्श्ववस
शनिवाि के लव होतव, त्यवनां व फक्त कवही सेकांद भेटून शि्टर र्वघने
त्यवांनव एकिेकवांत लढर्नू सांपर्लां होतां!
पि यवर्रूनच िवझ्यव िनवत एक िोठव प्रश्न उभव रवशहलव...

"इतक्यव सहजवसहजी सजु य िहवच्यव िविसवांनी तिु च्यवर्र
शर्श्ववस ठे र्लवच कसव? ते लोक इतके शबनडोक तर नक्कीच
नसतील." िी शि्टर र्वघलव प्रश्न के लव.
"टॅटूिळ
ु े. सवशां गतलां नव तल
ु व. िग पन्सु हव कव शर्चवरतोयस?"
र्वघने शर्चवरलां.
"नवही एर्ढांच नसिवर! तम्ु ही त्यवच्ां यवर्र शहप्नॉशससचव उपयोग
के लव होतव कव?" िी शर्चवरलां.

यवर्र र्वघ शकती िोठ्यवने हसलव.
"तसां कवही नवही, पि तू म्हितोस तर शहप्नॉटीसि शिकवयलव
कवहीच हरकत नवही!" र्वघ हसू आर्रतां घेत बोललव,
"पि तल
ु व असां कव र्वटतां?" त्यवने िलव शर्चवरलां.
"नवही तिु चां कवही सवांगतव येत नवही. तिु च्यव पोतडीत कवय
कवय दडर्नू ठे र्लां आहे यवचव अदां वज देर्वलवही यवयचव नवही.
म्हिनू म्हटलां." िी त्यवलव थडां चेहऱ्यवने बोललो.
शि्टर र्वघ त्यवच्यव ठे र्िीतील हसलव.
"आतव खरां सवांगण्यवची कृ पव करवल?" िी तेर्ढ्यवच थांड
भवर्नेने पन्सु हव शर्चवरलां.
"ते लोक कधीनव कधी ते करिवरच होते. कवरि आपल्यविळ
ु े
सजु य पकडलव जवऊ नये अिी त्यवच
ां ी भवर्नव होती. ते जर्ळजर्ळ
सजु य िहवची भक्ती करत होते. आशि भक्तवांची अर््थव कवय
असते हे तल
ु व चवांगलांच ठवऊक आहे!" र्वघ हसलव!
िेर्टचां र्वक्य हव त्यवचव िलव टोििव होतव, कवरि त्यवने हे
िलव उद्देिनू बोलले होते... िी ज्यव िल
ु ीर्र प्रेि के लां होतां, शतची
िी भक्तीच तर के ली होती! आशि म्हिनू च शतच्यव सख
ु वसवठी,
सरु शिततेसवठी िी कोित्यवही पवतळीपयांत जवऊ िकत होतो...
शतच्यव सख
ु वसवठीच तर िी शतलव गिवर्लां... जवऊ शदलां

िवझ्यवपवसनू दरू ... म्हिनू च तो िलव त्यवची आठर्ि करून देत
बोललव.
आशि यवर्रूनच िवझ्यव लिवत आलां, की त्यव लोकवांनी
शि्टर र्वघर्र शर्श्ववस ठे र्लव असेल नसेल, पि त्यवनां व सजु य
िहवलव सरु शित ठे र्वयचां होतां! म्हिनू च त्यवांच्यव सरु िेसवठी सजु य
पोशलसवांच्यव हर्वली होतोय ही बवतिी र्वघकडून ऐकून सजु यलव
र्वचर्ण्यवसवठी म्हिनू त्यवांनी हे पवऊल उचललां होतां...
"सजु य िहव शजर्ांत रवशहलव, तर त्यवांच्यवसवरखी शकती तरी िल
ु ां
सिवजवच्यव अर्हेलनेलव बळी पडिवर नवहीत र् त्यवनां व चवगां ली
र्वगिक
ू देखील शिळेल यव शर्चवरवतनू ते सर्ाजि सजु यची
सरु शिततव सवभां वळून होते! आपल्यवर्र सजु यने के लेल्यव
उपकवरवचां ी परतफे ड ते यवतां नू करण्यवचव प्रयत्न करत होते. म्हिनू
िग सजु यची कोितीही इच्छव िग ती रव्त असो र्व नसो ते ती पवर
पवडत होते." र्वघने ्पष्टीकरि देत होतव,
"आधी सवपडलेल्यव िविसवने आत्िहत्येचव प्रघवत घवलनू
शदलवच होतव. िी फक्त यवनां व एक शदिव शदली." र्वघ कुशत्सत
हसलव.
"सो बेशसकली दे र्ेअर लवईक यिु न अँड्रॉईड्स ऑपरे शटांग
बवय इिोिन्सस!" िी बोललो.
"एक्च्यअ
ु ली! तू बरोबर ओळखलांस!" र्वघ म्हिवलव.

"सजु यच्यव ओव्हरऑल व्यशक्तित्त्र्वर्रून तो कोिवचचां भलां
करिवऱ्यवतलव आहे असां र्वटत नवही. िग तो देिभर अनवथवश्रि,
एनजीओज् इतकी र्षे कव चवलर्त होतव?"
"एकतर ररअल इ्टेटचव धदां व. म्हिजे यव सगळयव जशिनी,
ररर्ॉडा म्हिनू शकांर्व िग खपू किी भवर्वत त्यवलव शिळर्तव येत
होत्यव र् यवर्र त्यवलव कोितवही शिळकत कर भरवर्व लवगत
नव्हतव. यवच्यव अांडर तो त्यवचे सर्ा शबझनेस र्ेल्फे अर फांड्स म्हिनू
रन करवयचव. िग यव शबझनेससवठी येिवऱ्यव इन्सव्हे्टिेंट्स,
अनवथवश्रि, शििि सां्थव, एनजीओजसवठी येिवरे फांड्स देखील
यवच्यव शखिवत!" र्वघने िलव सिजेल इतपत एक््प्लेन के लां. पि
यविवगे सजु यचव अजनू बरवच शर्चवर असिवर हे िलव सिजल.ां

शि्टर र्वघ सजु य िहवच्यव रे शसडेन्ससी बवहेर त्यवच्यव
गवडीपविी उभव होतव. सजु य त्यवच्यव सोबत होतवच.
शि्टर र्वघने त्यवच्यव गवडीची शडक्की उघडली. आशि त्यवत
कोंबनू भरलेलव िहवचव पीए बोरगवांर्कर जो शि्टर र्वघलव
िवरवयलव गेलव होतव, त्यवलव खेचनू शि्टर र्वघने पेव्हिेंट
ब्लॉक्सर्र लढु कर्लव. िहवच्यव पवयवांत!

"यवची शर्ल्हेर्वट किी लवर्वयची ते तिु चां तम्ु ही ठरर्व. हव
पि कॅ ्के ट प्रकरि करू नकव! नवही तर शिटलेली के स ररओपन
व्हवयची!" शि्टर र्वघ सजु यलव अक्कल शिकर्त हसलव.
आपि पकडले गेल्यवचव लर्लेिही िहवच्यव चेहऱ्यवर्र
नव्हतव. उलट तो हसत होतव. बहुदव शि्टर र्वघच्यव हुषवरीर्र तो
खि
ु असवर्व!
त्यवलव आतव अनेक व्यक्तींर्र त्यवच्यव कविवसवठी अर्लबां नू
रवहण्यवची आर्श्यकतव रवशहली नव्हती. शि्टर र्वघ त्यवच्यव
कविवसवठी पयवाप्त होतव. आशि र्वघने अनेकर्ेळव आपली योझयतव
शसद्ध के ली होती. पि शि्टर र्वघलव आपलव एम्प्लॉई सिजण्यवची
त्यवने चक
ू करू नये हे देखील तो आतव ओळखनू होतव. त्यवलव तसां
सिजण्यवची गरजही नव्हती. जोपयांत तो शि्टर र्वघलव योझय पेिेंट
करिवर होतव, तोपयांत शि्टर र्वघ त्यवचे हर्े ते कवि करिवर होतव.
आशि कोिी त्यवांनव पकडू देखील िकिवर नव्हतां! यव शर्चवरवनेच
सजु य गवलवतल्यव गवलवत हसत असवर्व.
"येतो!" र्वघ म्हिवलव र् तो ड्रवयशव्हगां सीटकडे चवललव.
"शि्टर र्वघ!" सजु यने भवनवर्र येत हवक िवरली.
"ह!ां " र्वघ त्यवच्यवकडे र्ळलव.
"तम्ु ही त्यव सि
ु वतां नेनेच्यव बशहिीबद्दल कवही बोललवत..."
"िी तम्ु हवलव कुठे कवय बोललो?" र्वघ म्हिवलव.

"िलव नवही, पि नेनेनां तम्ु हवलव चौकिीसवठी बोलवर्लां, तेव्हव
तम्ु ही त्यवलव कवही म्हिवलव होतवत." सजु यने कुटील भवर्वने
शर्चवरलां.
"शतचां तम्ु हवलव कवय करवयच?ां " र्वघने श्ित करून शर्चवरल.ां
"इन के स ऑफ इिजान्ससी. नेनेचव त्यवच्यव बशहिीर्र खपू जीर्
शदसतोय. त्यवशिर्वय तम्ु ही शतचव शर्षय कवढल्यवर्र तो िर्वळ
झवलव नसतव. आपल्यव ित्चू ी बल्थवनां र् अबल्थवनां िवहीत
असल्यवस उत्ति असतां म्हिनू ." सजु य कुचकट हसलव.
"त्यवच्यव बशहिीचां िवझ्यवर्र प्रेि आहे. िलव कवही झवलां, तर
ती जगू िकिवर नवही. असां िी त्यवलव सचु र्ल.ां " र्वघने थवप
िवरली.
"अरे व्र्व हे तर भवरीच झवलां. म्हिजे सि
ु वांतचे हवत तम्ु ही असे
दगडवखवली ठे र्ले आहेत तर!" सजु य खि
ु होत उद्गवरलव.
"हो!" शि्टर र्वघ लवशडक हसलव.
शि्टर र्वघने िग अजनू पढु े जवत त्यवलव ररद्धीिवचव फोटो
दवखर्लव.
"कडक िवल आहे पि!" ररद्धीिवलव पवहत सजु य बोललव.
तसव शि्टर र्वघने त्यवच्यवकडे एक कटवि टवकलव. त्यवच्यव
नजरे त रवग ्पष्ट शदसत होतव. एकव स्त्रीचव अनवदर त्यवच्यवसिोर यव
सजु यने के लव होतव. आतव तरी तो नक्कीच शजर्ांत रवहिवर नव्हतव.

शि्टर र्वघच्यव डोक्यवत सजु य िहवच्यव िृत्यचू ी पशत्कव
शलशहली गेली होती. आशि ती जरी शचत्गप्तु वच्यव चोपडीिी जळ
ु त
नसली, तरी सजु यचव िृत्यू अटळ होतव, तो शि्टर र्वघने
ठरर्लेल्यव प्रिविेच! त्यवने ठरर्लेल्यव र्ेळी, ठरर्लेल्यव प्रकवरे !

िी िवगे रे ललो! िवझे डोळे छतवर्र होते. ते छत िवझ्यव
डोळयवांभोर्ती अिरिः शफरत होते! की िलवच गरगरत होते...?
"बव्स? अरे अजनू तर खपू बवकी आहे!" र्वघ बोललव.
"आतव नवही पेलर्त! आतव खरांच नवही पेलर्त!" िी र्र
पवहतच बोललो.
"ठीक आहे तर; ऐक!" तो म्हिवलव...
िी िवझां डोकां आदळून घेतल.ां ..

"सॉरी! तिु च्यव पवहण्यवर्रून र्वटतयां , की तम्ु ही पि यवच्ां यवर्र
प्रेि करतव." सजु य बोललव.
"हो!" र्वघने दजु ोरव शदलव.

"असे असेल, तर िवझ्यवकडून यवांनव इजव होिवर नवही. तुम्ही
त्यवच्ां यविी प्रेि सबांध जोडून आधीच शर्षय शनकवलवत कवढलवय.
त्यविळ
ु े िलव कवही करण्यवची गरजच रवशहली नवही. " सजु य
हसलव.
"थँक्स! शिर्वय तम्ु ही शतच्यव सरु िेसवठी शतच्यवर्र र्ॉच
ठे र्वलवच!" र्वघ पि हसलव.
सजु य र्वघच्यव यव शटप्पिीर्र चवचरलव.
शि्टर र्वघने बरोबर ओळखलां होतां, की सजु य नक्कीच इथनू
पढु े ररद्धीिवर्र लि ठे र्नू रवहण्यवची कसरत करिवर होतव. कवरि
शतच्यविळ
ु े सि
ु वतां र् र्वघ दोघे त्यवच्यव िवडां ीखवली येतील असव
त्यवचव शर्चवर होिे सवहशजक होते. हे दोघे डोईजड झवलेच, तर
ररद्धीिवचव उपयोग करून सि
ु वांत र् शि्टर र्वघ दोघवांनव िवगवातनू
कवट्यवप्रिविे दरू करवयलव त्यवलव सोपे झवले असते.
"अच्छव, चलव येतो!" र्वघ सजु यलव बोललव.
आशि त्यवने पढु ां होत िेकहँडसवठी हवत पढु े के लव र् तो तोल
जवऊन सजु यर्र आदळलव. सजु यने पडिवऱ्यव र्वघलव सवर्रले.
"आह!" तो जरव शर्व्हळलव.
"कवय झवलां?" ्र्तःलव सवर्रत र् सजु यलव पि नीट उभव
रवहण्यवस िदत करत र्वघ त्यवलव शर्चवरलां.

"कवही नवही. कवही तरी टोचल्यवसवरखां झवलां." सजु य
बोललव.
"िवझ्यव हवतोब्यवचे बटन शकांर्व घड्यवळवचव बेल्ट टोचलव
असवर्व. सॉरी फॉर दॅट." र्वघ बोललव.
"एशनर्े! थँक्स िलव सवर्रल्यवबद्दल!" र्वघ श्ित करत
सजु यलव बोललव.
"सवर्रलां तर तम्ु ही आम्हवलव. आशि इथून पुढेही सवांभवळवल
यवची खवत्ी आहे!" र्वघलव उगवचच आश्ववसत सजु य खोट्यव हसनू े
बोललव.
"नक्कीच. येतो!" र्वघ त्यवच्यव गवडीत बसलव आशि शनघवलव.
सजु य त्यवच्यव घरवकडे र्ळलव. त्यवच्यव डोक्यवत र्वघलव
सांपर्ण्यवचे कवही तरी प्लॅशनगां अर्श्य चवलू असिवर यवत िांकव
नवही... पि तो ररद्धीिवच्यव िवगे इतक्यवत कोिवलवही धवडू िकत
नव्हतव र् तिी त्यवलव गरजही पडली नवही...

िी कवहीही शर्चवरवयच्यव आधी शि्टर र्वघने िलव टोकवयची
सांधी न देतव पढु े सवांगवयलव सरुु र्वत के ली होती. यवने िी थोडव
शहरिसु लो, पि िवझ्यव िनवतील प्रश्नवांची पढु े कधीतरी उत्तरां
शिळिवर हे पक्के असल्यवने िी कवही न बोलतव ऐकू लवगलो...

शि्टर र्वघ त्यवची गवडी श्रट फूडची लवईन असलेल्यव
फुटपवथलव लवर्नू उभव होतव.
एकव रसर्ांतीगृहवच्यव िवलकवने एक थांडगवर उसवचव रस
भरलेलव र् त्यवत ि्त िसवलव टवकलेलव झलवस र्वघलव आिनू
शदलव. गवडीच्यव शखडकीतनू र्ीसच्यव नोटेसशहत हवत बवहेर कवढून
त्यवने तो घेतलव र् त्यवच हवतवतील नोट घेऊन दक
ु वनदवर आपल्यव
कवऊांटरकडे गेलव. थिवाकॉलचव शड्पोसल झलवस असल्यवने तो
परत घेण्यवची तसदी िवलकवलव नव्हती.
र्वघ शपऊ लवगलव. िेर्टचव घोट घेत आतवनव त्यवचव फोन
र्वजलव. र्वघ तोंड शर्चकून हसलव. त्यवलव यव फोनची अपेिव
होती. म्हिनू च तो सजु यच्यव घरवपवसनू जव्त दरू गेलव नव्हतव.
शि्टर र्वघने फोन घेतलव. पि तो कवही बोललव नवही. पुढील
व्यक्ती म्हिजेच सजु य बोलण्यवची तो र्वट पवहत होतव. त्यवलव
जव्त र्वट बघवर्ी लवगली नवही. फोन उचललव गेलवय हे लिवत
येतवच पशलकडून कऱ्हत सजु य ओरडलव,
"तम्ु ही कवय के लांत िलव शि्टर र्वघ?"

"कवही नवही. तम्ु हवलव असां कव र्वटतयां , की िी तम्ु हवलव कवही
इजव के ली आहे?" र्वघ त्यवलव कवही सिजत नवही असव आर्
आित बोललव,
"आशि तिु चव आर्वज असव कवपरव कव येतोय? तब्येत
शबघडी आहे कव तिु ची?" र्वघ कवळजीच्यव नकली आर्वजवत
बोललव.
"नवटकां बांद करव र्वघ! तम्ु ही िलव जीर्े िवरण्यवचव िनसबु व
आखलव असेल, तर सवांगनू ठे र्तो, िी िरिवर नवही! तम्ु हवलव
िवरल्यवशिर्वय तर नवहीच...!" सजु य शजर्वच्यव आकवतां वने
ओरडलव.
"तम्ु हवलव िवझी खवत्ी किी र् कधी पटेल िवहीत नवही. िी
अजनू कवय करवयलव हर्ांय तिु चव शर्श्ववस सांपवदन करवयलव िलव
कळत नवही. असो, तिु ची तब्येत ठीक र्वटत नवही. िी ररद्धीिवलव
पवठर्तो तिु च्यव उपचवरवसवठी आशि देखभवलीसवठी. ती डॉक्टर
आहे." र्वघ बोललव.
"हो म्हिजे ती येऊन िलव िवरण्यवची उरली सरु ली कसर पि
भरून कवढेल! नवही? एक तर ती तिु ची शप्रयसी आशि र्र ती त्यव
सि
ु वांत नेनेची बहीि. िवझ्यव शर्रुद्ध परु वर्े गोळव करवयलव तर तम्ु ही
पवठर्त नवही नव शतलव? की ती थेट िलव सांपर्वयचव घवतच घवलेल,

नवही?!" शतकडून बोलतव येण्यवच्यव पररश्थतीत नसनू देखील
आर्सवन आिनू त्यवर्रही उत्तेजनवने ओरडत सजु य बोलत होतव.
"शतने जर तसां कवही के लां, तर त्यवबद्दल कवय बांदोब्त कवय
करवयचव हे िी तम्ु हवलव शिकर्ू नये. नवही?! िवझ्यव िनवत तसे कवही
नवही. िलव फक्त तिु ची कवळजी र्वटते म्हिनू बोलतोय!" र्वघ
लटक्यव आशत्ियतेने बोललव.
पि असां बोललव, की ऐकिवऱ्यव सजु यलव ते खरां र्वटवर्ां.
"तम्ु ही िवझ्यवबद्दलचव अर्ग्रह िनवतनू कवढवर्व. िी पवठर्तो
ररद्धीिवलव. ती तिु च्यव सोबत कवही शदर्स शतथांच रवहील. ती
तम्ु हवलव कोित्यवही प्रकवरे इजव करिवर नवही यवचव शर्श्ववस रवखव.
उलट ती तिु च्यव सोबत असल्यवने तिु चव फवयदवच आहे!" र्वघ
शर्श्ववस देत सजु यलव म्हिवलव.
"फवयदव? तो कसव?" सजु यने बळ एकर्टून शर्चवरले.
"असां होिवर नवहीच! पि जर सि
ु वांत नेने तिु च्यवपयांत
पोहोचलवच, तर शतलव र्ेठीस धरून तम्ु ही त्यवलव हर्े तसे खेळर्ू
िकतव!" र्वघ कुटील हसलव!
"आशि तम्ु हवलव जर र्वटत असेल, की िीच तम्ु हवलव कवही
के लां आहे, तर यवची खवत्ी बवळगव, की ते तिु च्यव भल्यवसवठीच
असेल!

"सो, जर तम्ु ही दसु ऱ्यव कोित्यव डॉक्टरलव बोलवर्ले असेल,
तर त्यवलव कॅ न्ससल करव. ररद्धीिवलव पवठर्तोय!" र्वघने फोन कट
के लव.
"एक नवरळ पविी!" र्वघ ओरडलव!

७. मवमवगं अ वेब...
"तम्ु हवलव कवही अक्कल?" िी ओरडलो!
िवझ्यव रवगवलव पवरवर्र सीिव उरली नव्हती. सिोर शर्जय र्वघ
आहे आशि िी त्यवलव उद्देिनू हे बोलतोय हे तवत्कवळ िवझ्यव
त्यवर्ेळी ध्यवनी देखील आलां नव्हत.ां
िी; शि्टर र्वघची अक्कल कवढली होती!!!
शि्टर र्वघ िवत् रवगवर्लव नवही. िी असां कव बोललो हे तो
जविनू होतव त्यविळ
ु े तो फक्त हसलव.
त्यवचां ते श्ित पवहून िी चवचरलो. िवझी चक
ू िवझ्यव लिवत
आली. िी त्यवच्यव बद्ध
ु ीकौिल्यवलव शहिर्लां होतां. आतव िवझां
कवही खरे नवही असां एकव ििवसवठी िनवत र्वटून गेलां आशि
छवतीत जरविी कळ आल्यवसवरखां झवलां.
"स... सॉरी!" िी ्र्तःची चक
ू सधु वरण्यवसवठी िवफी िवगनू
टवकली.
"नवही. बोल कवय म्हिवयचां आहे तल
ु व?" र्वघ शनर्वतां भवर्नेने
बोललव. चेहऱ्यवर्र तेच लवघर्ी हसू जे अजनू लोपलां नव्हतां.

"िवफ करव पि तम्ु ही ररद्धीिवलव यव घोर आशि भयक
ां र
जवळयवत कव अडकर्ल?ां ती यव दरम्यवन..." िलव पढु ां बोलवर्लां
नवही...
"नवही! तू सिजतोस तसां कवही झवलां नवही! िी असतवनव
कोित्यवही स्त्री सोबत कवही र्वर्गां िी कसां होऊ देईन? स्त्रीच तर
िक्तीस्रोत आहे.
"ररद्धीिवची इन्सर्ॉल्व्हिेंट आर्श्यक असल्यवशिर्वय िी हे
करे न कव सरू ज? शिर्वय तू शतची िितव ओळखनू घेतली आहेस.
ती सिि होती कोित्यवही प्रसगां वलव सविोरे जवयलव. दधु ारबद्दल
शर्सरलवस त?ू " र्वघ ्पष्टीकरि देत म्हिवलव.
र्व्तशर्क यवने िलव ्पष्टीकरि द्यवर्े इतकव िी िोठव नवही.
आशि शि्टर र्वघच्यव तल
ु नेत तर िी कुठे च नवही. पि तो िलव
्पष्ट करत होतव... कवरि कुठे तरी तोही ्र्तःलव दोषी सिजत
असिवर...
तो िलव त्यवचव कन्सफेिन बॉक्स म्हितो. म्हिनू तो िलव हे
सवांगतोय... जे त्यवलव ्र्तःच्यव गळी उतरर्वयचां आहे तेच तो िलव
सवगां नू ्र्तःलव कांशन्सव्हन्सस करू पवहतोय...!
"तरी पि... शतच्यवसोबत शतथे कवय होईल यव कवळजीने..."
"जे व्हवयचां ते आधीच झवलां आहे सरू ज!" र्वघ िलव आठर्ि
करून देत म्हिवलव.

बरोबर आहे... ही के स शनपटर्ल्यवशिर्वय शि्टर र्वघ िलव
ती कव सवांगत असतव...?
पि... पि िघविी तो बोलतवनव म्हिवलव, की 'ररद्धीिव
कसल्यवही प्रसगां वलव सविोरे जवयलव सिि होती...'
'होती...!' म्हिजे... म्हिजे आत्तव ती नवही...?
िलव हव धक्कव होतव. िोठव धक्कव! एक िल
ु गी... एक स्त्री...
शजने न जविो शकती िल
ु ींचे प्रवि र् अब्रू आपल्यव िहवन र् धीरोदवत्त
त्यवगवने र्वचर्ले, शतचव अतां झवलव आहे...? की आिखी कवही...?
पि शि्टर र्वघ आत्तव िवझ्यव िनवतील प्रश्नवांची उत्तरे देिवर
नवही हे िी जविले. पि ती शिळिवर हे देखील नक्की होते
त्यवशिर्वय शि्टर र्वघचे कन्सफेिन पिू ा कसे होिवर...?
शि्टर र्वघ िवांत बसलव होतव. िवझ्यव िनवतील प्रश्नरुपी
गवांशजण्यव िवांत होऊन त्यवांचव िोहोळ श्थर होण्यवची तो र्वट पवहत
असवर्व. पि तो देखील आत्यांशतक गभां ीर होतव...
"प.् .. पढु े कवय झवलां...?" िी शहिां त एकर्टून शर्चवरलां.
शि्टर र्वघसवठी िलव त्यवच्यव अपरवधबोध भवर्नेत सविील
होिे ििप्रवप्त होते...

"ररद्धीिव, आत्तवच िी िेसेज के लेल्यव त्यव पत्त्यवर्र पोहोचव.
अजांट आहे. सजु य िहव म्हिनू एक पेिांट आहेत, त्यवांचे ब्लड प्रेिन
लोव्ह झवलां आहे. ्रोक्स शकांर्व हवटा प्रॉब्लेि देखील सांभर्ू िकतो.
तर शप्लज घवई करव! तम्ु हवलव कदवशचत तेथे रहवर्े लवगेल. तिु च्यव
भवर्वलव िी सिजवर्ेन. तिु चां सविवन घ्यवयची गडबड करू नकव.
सध्यव तिु चां रीटिेंट शकट सोबत घेतलांत तरी परु े . नांतर आपले
सिवन आपल्यवपयांत पोहोचर्ले जवईल!" शि्टर र्वघ बोललव.
आशि ररद्धीिवच्यव उत्तरवची र्वट न पवहतव त्यवने कॉल कट
के लव. िघविी जी अगशतगतव र् गडबड त्यवच्यव आर्वजवत होती,
ती ििवत कुठच्यव कुठे नवहीिी झवली आशि शि्टर र्वघ ि्तपैकी
िहवळयवचव आनदां घेण्यवत गका झवलव...
"आशि शतने तिु च्यवर्र शर्श्ववस ठे र्लव?" िी िक
ां ीत नजरे नां
शर्चवरलां.
"कव ठे र्िवर नवही?" त्यवने िवझी शखल्ली उडर्िवरी िवझ्यव
सवरखीच िांकीत नजर बनर्नू िलवच उलट प्रश्न के लव.
"नवही म्हिजे त्यव आपल्यवशर्षयी चवगां ल्यव ितवच्यव नव्हत्यव
म्हिनू ..." िी र्वक्य पिू ा के लां नवही.
"पि िी शतलव शतचां आयष्ट्ु य सख
ु कर करण्यवचां आश्ववसन
शतलव शदलां होतां. म्हिनू च तर ती िवझ्यवबवबतीत जरव शनर्ळली

होती हे तझ्ु यव लिवत यवयलव हर्ां होतां. शिर्वय एक पेिांट आहे
म्हटां ल्यवर्र र् त्यवची अर््थव शिशटकल आहे म्हटां ल्यवर्र शतने
शकतीही िवझव द:ु ्र्वस के लव, तरी शतचव र्ैद्यकीय धिा शतलव
शनभर्वर्व लवगिवरच होतव. नवही कव?!
"आशि जरी शतचव िवझ्यवर्र रवग पर्ू ार्त कवयि असतव, तरी
िी शतच्यविी असां खोटां बोलिवर नवही हे ती सिजनू असिवर,
कवरि शतलव र्ैयशक्तक िी िविसू म्हिनू आर्डलव नसलो, तरी
शतच्यव भवर्वचव िवझ्यवर्र शर्श्ववस आहे हे शतने पवशहलां होत.ां आशि
त्यविळ
ु े िी शतच्यव पसांतीच्यव कॅ टेगरीत बसत नसलो, तरी िी
अशर्श्ववसपवत् आहे असे नवही हे शतने लिवत घेतलेच असते.
त्यविळ
ु े शतने िवझ्यव सवगां ण्यवर्रून सजु यकडे न जवण्यवची िक
ां व
िोडीत शनघते." र्वघने श्ित के ले.
यवलव बरोबर सिजलां होतां, की िलव नेिकां कवय शर्चवरवयचां
आहे. त्यवचां त्यवनां िलव पटेल असां शनरसन के लां.
"पि िवझ्यव िघवसच्यव प्रश्नवचां उत्तर द्यवल?" िी जरव कचरतच
शर्चवरल.ां
"कोित्यव?"
"की ररद्धीिवलव त्यव िूरकम्यवा सजु य िहवकडे कव पवठर्लतां ?"
िी शर्चवरलां.

"शतच्यव रििवसवठी!" कोितेही इतर आढेर्ेढे न घेतव तो एकव
दिवत बोललव.
पि त्यवच्यव यव उत्तरवने िी चिवर्लो! सजु य िहव सवरख्यव
िविसवकडे ररद्धीिवचां कवय रिि होिवर होत?ां आशि कसां? तोच
उलट शतच्यव जीर्वर्र उठलव असतव!!! शतलव त्यवच्यवकडे पवठर्िां
म्हिजे एकव पवपहीन सिवलव शहस्रां र्वघवच्यव गहु ते धवडण्यवसवरखां
झवलां. आशि हव म्हितो, की त्यव सिवचां यव र्वघवकडेच सांरिि
होिवर आहे...
िी नक्की कोकिच आिलां होतां नव? कव त्यव कोकिची
एक्सपवयरी डेट जर्ळ आली होती, की ज्यवने त्यवत कवही शबघवड
झवलव आहे?
असलव तर असलव, पि तो तर हे आत्तव शपत आहे आशि यवने
ही गडबड आधीच करून ठे र्ली आहे... त्यविळ
ु े कोकिचव
त्यवच्यव बोलण्यवत कवही प्रभवर् असण्यवचां कवरि नवही...
"कवय? ते कसां?" िी शकांचवळलो!
"दधु ारपवसनू शतची सटु कव झवली म्हिजे शतचां रििच झवलां
नवही कव?" तो भर्ु ई उडर्नू श्ित करत बोललव.
आत्तव िवझ्यव डोक्यवत जरव प्रकवि पडलव. पि तो प्रकवि
पन्सु हव लगेचच एकव प्रश्नवच्यव अधां ःकवरवने झवकोळलव गेलव...
"पि ती सजु यकडे अडकलीच नव पि?" िी शर्चवरलो.

"तझु े प्रश्न कवही सांपत नवहीत! तू गप्प ऐकून कव घेत नवहीस?"
र्वघ िलव र्ैतवगनू म्हिवलव.
"नांतर र्वचक िलव शर्चवरतवत हे असां कसां? म्हिनू िी
आधीच आपल्यवलव शर्चवरून ते बवधां िीत घवलतो! तम्ु ही र्वचत
नवही कव?" िी त्यवलव बोललो.
"आपल्यव किवाचव पवढव ्र्तःच कोिी कधी र्वचतो कव
सरू ज?" त्यवने शर्चवरलां.
म्हिजे यवने आजपयांत िी यवच्यवर्र शलशहलेलां कवहीच र्वचलां
नवही हे ्पष्ट झवलां. असो िवझव जीर् भवांड्यवत पडलव. नवहीतर
त्यवच्यव िवघवरी िी त्यवच्यवबद्दल कवय कवय शलशहतो हे त्यवलव
कळवल,ां तर पशहल्यव घटनेनांतर पढु ील कुठलीही घटनव सवांगवयलव
िी आत्तवपयांत रवशहलोच नसतो... असो...
"पि तम्ु हवलव शचांतव नवही र्वटली असां करतवनव?" िी
कळर्लो.
"नवही. कवरि जरी ररद्धीिवलव कवही करण्यवची सजु यची इच्छव
असलीच असती, तरी तो शतलव इ्ां टांट्ली कवही न करतव शतचव बेट
म्हिनू उपयोग करिवर हे िलव िवशहत होतां."
"ते कसां?" िी भोळेपिवने शर्चवरलां.
"इतक्यवत शर्सरलवस? अरे िीच नवही कव त्यवलव आयशडयव
शदली, जेव्हव त्यवने शर्व्हळत धिकी द्यवयलव िलव फोन के लव होतव.

सवलव! िरवयलव टेकलव होतव, पि अहक
ां वर कवही िेलव नव्हतव
सवल्यवचव! त्यवतनां पि िलव धिकी देत होतां!" र्वघ हसत बोललव
आशि िेर्टचां र्वक्य उच्चवरतव त्यवने रवगवने दवत खवल्ले.
तो रवगवतच जरव पढु े झक
ु लव. िलव र्वटलां आतव हव िलवच
कवही करतोय की कवय... पि नवही, त्यवचव हव रवग सजु यबद्दलच
होतव हे सिजनू िी सवर्रलो.
"िग त्यवने नक्की कवय तरतदू के ली होती हे तम्ु हवलव सिजलां
नांतर?" िी शर्चवरलां.
"हो. जर ती कवही तरी सश्पशियस र्वगली असती, तर ती
िेली असती. पि जोपयांत ती कवही सि
ां यी र्वगत नवही शकांर्व शतने
सजु यलव इजव करण्यवची िक्यतव नवही तोपयांत सेफ होती. तोपयांत
तो शतलव िवझ्यव र् सि
ु वांत शर्रुद्ध र्वपरू िकलव असतव!"
"आशि हीच तम्ु ही त्यवलव शदलेली अप्रत्यि आयशडयव!" िी
डोळे बवरीक के ले.
"हो!" र्वघ हसलव.
"आशि हवच ररद्धीिवलव सरु शित ठे र्ण्यवचव तिु चव प्लॅन!" िी
जड अांतःकरिवने म्हिवलो. िवझां डोकां तवपलां होतां.
"अरे हो रे हो!" र्वघ चेष्टते बोललव.
म्हिजे अिव प्रकवरे त्यवने ररद्धीिवलव दधु ार र् सजु य यव
दोघवपां वसनू सरु शित ठे र्लां तर...!

िी एक दीघा श्ववस सोडलव. हे िलव झेपण्यवसवरखां नव्हतां. पि
पयवायही नव्हतव. यवलव अनेकदव नवही, नको म्हिनू झवलां होतां. यवने
िवझी प्रत्येक यवचनव उधळून लवर्लव होती... त्यविळ
ु े कवही न
बोलतव जो प्रर्वस यवच्यवसोबत चवलू के लव तो सपां र्िे एर्ढचां
िवझ्यव हवतवत होतां...
"ररद्धीिव ्र्च्छ शनतळ होती. िी शतलव चक
ु ू नही सजु यच्यव
जीर्विी खेळण्यवस सचु र्लां नवही. िी सचु र्लां असतां, तरी शतनां ते
के लां नसत.ां शतच्यव र्का इशथक्स आशि ्र्भवर्तही ते बसिवरां
नव्हतां. म्हिनू च ती इिवने इतबवरे आपलां कताव्य पवर पवडिवर होती.
आशि शतनां तेच के लांही. म्हिनू च िवझां कवि होईपयांत ती सजु य
कडूनही सेफ रवशहली. दधु ार पवसनू आशि सजु य पवसनू ही!" र्वघने
सर्ा शचत् आशि िवझ्यव िनवतली ततू वास जन्सिलेलां िळभ दरू के लां.
म्हिजे ररद्धीिव सरु शित होती... नव्हे... आहे...!
िी ररलॅक्स झवलो! एक अ्फुट हव्य िवझ्यव चेहऱ्यवर्र
उिटलां. ररद्धीिवबद्दल र्वटिवरी िवझी कवळजी आतव शिटली
होती...
ती सरु शित आहे! सरु शित आहे ती!!!
िवझ्यव चेहऱ्यवर्रचे भवर् पवहून र्वघ देखील हसलव!!!

शि्टर र्वघ सि
ु वतां च्यव घरी आलव. त्यवने ्र्तः ररद्धीिवचव
बॅग भरली आशि तो बवहेर पडलव.
आपल्यव बवपवचां घर असल्यवसवरखव शकांर्व ररद्धीिव त्यवची
पत्नी असल्यवसवरखव आपल्यव सवसरु र्वडीत असल्यवसवरखव
र्वघलव त्यव घरवत र्वर्रतवनव पवहून दधु ारचव चवगां लवच जळफळवट
झवलव होतव. पि तो ततू ा तरी र्वघलव कवही करू िकत नव्हतव.
त्यवने कवही के ले असते, तर त्यवचव कव्हर ब्रेक झवलव असतव आशि
िग तो सरळ जेलिध्ये नवहीतरी यिसदनी. हे ओळखनू तो गप्प
बसलव. पि तो गप्प बसिवऱ्यवतलव नक्कीच नव्हतव!
जवतव जवतव शि्टर र्वघने दधु ारलव अजनू च शखजर्ण्यवसवठी
त्यवच्यवकडे पवहून श्ित के लां. दधु ार िवत् डोळयवांतनू आग ओकत
त्यवच्यवकडे पवहत रवशहलव.
"कवय? तम्ु ही एकव िल
ु ीच्यव शबलॉशन्सगझां स् नव हवत कसे लवर्ू
िकतव? त्यवांच्यव घरी कोिी कवि करिवरी स्त्री नव्हती?" िी
तडकलो.
"होती नव. पॅशकांग करत असतवनव भवबां वर्ल्यवसवरखी ती िवझ्यव
िवगेच घटु िळत होती. पि कवय आहे नव सरू ज, िनवत दभु वार्नव
नसली, तर सि्यव कवय आहे?" तो िलव हसनू म्हिवलव.

"तरी पि... िवझी तर अिी शहिां त होिवर नवही." िी कचर्चत
बोललो.
"कवरि तू इन्सरोव्हटा आहवत." र्वघ बोललव.
"कव तम्ु ही नवही आहवत? तम्ु हीही इन्सरोव्हटा आहवत म्हिनू तर
असे एकटे रवहतव, िग तरी तम्ु ही असे कसे र्वगू िकतव?" िवझव
शर्चशलत प्रश्न.
"सिवजवसवठी कवही गोष्टी करवव्यव लवगतवत." तो म्हिवलव.
आतव एकव स्त्रीच्यव अशतखवजगी गोष्टींनव हवत घवलण्यवत
सिवजवचां कसां र् कवय भलां आहे ते कवही िलव कळेनव... िी
िख
ू वासवरखव त्यवच्यवकडे पवहत रवशहलो. िवझ्यव सिु ख
ु वर्रील ते
िख्ख र्ेडगळ भवर् पवहून त्यवलव सिजलां, की िलव कवही सिजलां
नवही. तो पन्सु हव ठे र्िीतलां हसलव. म्हिवलव,
"िी तल
ु व ्पष्ट के लां आहे िलव तसां कव र्वगवर्ां लवगलां.
शस्त्रयवच्ां यव शर्षयी िवझ्यव िनवतील आदर, सन्सिवन तसभू रही किी
झवलेलव नवही. िी कोित्यवही र्वईट भवर्नेने तसे के ले नवही हे
जविनू रहव.
"िी तझु व सांकोच सिजतो. पि िी तसां के लां नसतां, तर दधु ार
शचडर्लव र् त्यविळ
ु े शडर्चलव गेलव नसतव नव!" तो आतव कुटील
हसलव. त्यवने िवझी िक
ां व दरू करण्यवसवठी अजनू ्पष्टीकरि शदलां
होतां.

असां होतां तर...

शि्टर र्वघची गवडी सजु यच्यव घरवबवहेर लवगली. त्यवने
ररद्धीिवलव फोन करून बोलवर्नू घेतलां.
कवहीर्ेळवत ररद्धीिव आली. र्वघने शतलव गवडीत बसण्यवस
सवशां गतले. ती त्यवच्यव िेजवरी बसली.
"थँक्स!" र्वघ शतलव म्हिवलव.
"किवबद्दल?" ररद्धीिवने शर्चवरल.ां
"बोलवर्ल्यवर्र आलवत म्हिनू ." र्वघ हसलव,
"किी आहे तब्येत?" र्वघने शर्चवरल.ां
"ठीक आहे. आयव्ही शदलीय. ररकव्हर होतवयत." शतने उत्तर
शदलां.
"आशि तम्ु ही?" र्वघने हसत शर्चवरलां.
ती त्यव प्रश्नर्र गप्प रवशहली. पि सजु य सांबांधी बोलली,
"ते खपू घवबरले होते. िृत्यचू ी भीती र्वटली असवर्ी त्यवांनव.
पि लर्कर बरे होतील." ती िवशहती देत म्हिवली.
"ओके !" र्वघ बोललव.

दसु ऱ्यवांनव नृिांसतेनां िवरिवरव ्र्तःच्यव िृत्यचू ी कल्पनव करून
घवबरलव होतव हे पवहून र्वघ नक्कीच िोठ्यवांदव अट्टहवस करत
हसलव असतव, पि ररद्धीिव सोबत असल्यवने त्यवने तो शर्शिप्तपिव
टवळलव होतव. बवकी त्यवच्यवसवठी हे गिां तीदवर होतां हे त्यवच्यव
िख
ु िांडलवर्र ्पष्ट होतां.
त्यवच्यव त्यव भवर्िद्रु िे ळ
ु े शतने र्वघकडे एक कटवि टवकलव.
शतनां अनपेशित असां कवही शर्चवरलां...
"सजु य िहव यवांनव तम्ु ही कवय के लांत?"
"कवय? िी कव कवही करू?" र्वघ भोळव सवळसदू चेहरव करून
शर्चवरत होतव. त्यवलव नक्की िवहीत होतां ती कवय बोलत होती ते.
"त्यवचां ां तसां म्हििां आहे. म्हिनू ." ती र्वघलव अशर्श्ववसनां
एर्ढांच बोलली.
"ते तसां ्पष्ट बोलले तम्ु हवलव?" र्वघने प्रश्न के लव.
"अगदी ्पष्ट नवही. पि त्यवांच्यव बोलण्यवच्यव पद्धतीर्रून
िलव जविर्लां.
र्वघ फक्त हसलव.
"तम्ु ही डॉक्टरकी करव शिस ररद्धीिव. ही शडटेशक्टव्हशगरी
िवझ्यवर्र सोडव." तो शतलव म्हिवलव.
"बरां. तम्ु ही सजु य िहव यवांनव सवांशगतलतां , की आपि
ररलेिनिध्ये आहोत?" ती जरव रवगवत बोलली.

"ते यवसवठी की त्यवांनी तिु ची योझय बडदव्त ठे र्वर्ी. िवझ्यव
िनवत कवही नवही!" र्वघ शतच्यवकडे न बघतव आपली भशू िकव ्पष्ट
करत म्हिवलव.
"कव ते र्वईट आहेत?" ररद्धीिवचव त्यवलव प्रश्न.
"र्वईट नवही. पि जरव रवगीट आहेत. रवगवच्यव भरवत तम्ु हवलव
ते कवही बोलू नयेत म्हिनू तसां सवांशगतलां. िवफ करव!" र्वघ
बोललव.
"इट्स ओके !" ती सिजतु ीने बोलली.
"पि तम्ु ही नवहीच म्हिवलव असवल?" र्वघने शतच्यवकडे हसनू
पवशहल.ां
"हो." ती उतरली.
"पढु े जर कवही शर्षय कवढलव, तर कृ पयव हो म्हिव. हे श्रीितां
लोक शर्शिप्त असतवत. त्यवनां ी तम्ु हवलव कवही र्वईट र्वगिक
ू देऊ
नये एर्ढ्यवच भवर्नेने िी त्यवांनव तसे सवांशगतले होते." र्वघ
म्हिवलव.
ती गप्प बसली. सो, र्वघने शतची सिां ती गृहीत धरली.
"थँक्स!" र्वघने पन्सु हव आभवर िवनले.
"एक्च्यअ
ु ली िी तम्ु हवलव थँक्स म्हिवयलव हर्ां आहे." ती
सांकोचत खवली पवहत बोलली,

"िी आपल्यविी इतकां तसु डेपिवने र्वगनू तम्ु ही िलव इतकी
िदत के लीत." ती त्यवलव आभवरवच्यव सौम्य सरु वत म्हिवली.
"िी कवय के लांय? की तम्ु ही िवझे आभवर िवनत आहवत?"
शि्टर र्वघ कवही सिजलां नवही असां दवखर्त म्हिवलव.
"तम्ु ही दवदवलव सवशां गतलतां , की िी इथां थवबां तीए?" र्वघ त्यवर्र
बोलिे टवळतोय हे पवहून शतनेही िग शर्षय बदललव.
आपि एखवद्यवलव के लेली िदत लिवत ठे र्ू नये हे िवनिवरव
शि्टर र्वघ म्हिनू च तो शर्षय टवळून ररद्धीिवच्यव आभवरवलव
अ्र्ीकृ त करत होतव.
"नवही पि सवगां ेन. आधीच कल्पनव शदली असती, तर ते
कदवशचत नवही म्हिवले असते. आशि िग खरां कवरि त्यवनां व सवगां वर्ां
लवगलां असतां. म्हिनू कल्पनव शदली नवही. आतव सवांगेन." र्वघ
बोललव.
"तो तिु च्यवर्र शचडेल." ररद्धीिव सशचांत बोलली.
"आतवपयांत खपू दव शचडलेत, पि त्यवचव कवही उपयोग
झवलवय कव?" र्वघने शतची शचतां व शनर्ळवर्ी म्हिनू कोडगेपिवने
शर्नोद के लव र् ्र्तःच हसलव.

"तम्ु ही शतलव सवर्ध कव के लां नवही, की सजु यपविी देखील
शतचव जीर् धोक्यवत आहे?" िी शर्चवरलां.
"के लां असतां, तर ती कवँशियस झवली असती आशि शतच्यव
डोक्यवत तेच घिु त रवशहलां असत.ां आशि ती िग कवहीतरी चक
ू
करून बसली असती. आशि िग शतच्यव चक
ु ीची शकांित शतलव
शतचव जीर् देऊन चक
ु र्वर्ी लवगली असती म्हिनू िग नवही
सवांशगतलां." त्यवने शनरसन के लां.
हव प्रत्येक गोष्टीचव, तो करू पवहिवऱ्यव हरे क कृ तीचव शकती
बवरीक शर्चवर करतो यवचां नेहिीच िलव आिया र् कौतक
ु दोन्सही
र्वटत आलां आहे. िी यवलव शदलेलां 'शर्जय र्वघ' हे नवांर् तो कवयि
सवथा ठरर्तो.
"आतव, तम्ु ही सजु यलव टोचलां कवय होतां तेही सवगां नू टवकव!"
िी त्यवलव म्हिवलो.
"तझ्ु यव लिवत आलयां तर!" तो कुटील हसलव.
"तम्ु हीच म्हितव िवझ्यव इतकव तम्ु हवलव कोिी ओळखत नवही
म्हिनू ." िी बेरकी नजरे ने पवहत र्वघलव बोललो.
िवझ्यव यव गेिरने र्वघ िोठ्यवांदव हसलव.
"नवयरोशझलसरीन! नवयरोशझलसरीन िी त्यवच्यव र्ेनिध्ये इजां ेक्ट
के लां होतां." र्वघ हसू आर्रतां घेऊन बोललव.

"म्हिजे त्यव िेशडके िनिळ
ु े सजु य आजवरी पडलव?" िी
उडवलो.
"हो." तो नेहिीच्यव सहजतेने म्हिवलव.
"कस?ां " िी शर्चवरलां.
"नवयरोशझलसरीनिळ
ु ां त्यवचां ब्लडप्रेिर शडिीज झवलां. हवय
ब्लडप्रेिन असिवऱ्यवनां व हे कशन्ससडर के लां जवत.ां " र्वघ उत्तर देत
बोललव.
"त्यवलव हवय ब्लडप्रेिरचव त्वस होतव?"
"नवही."
"िग?"
"लो ब्लडप्रेिरचव!" शि्टर र्वघ कपटी हसलव.
हव िविसू आहे कव सैतवन???
"आशि तो तिु च्यव इजां ेक्िननेच िेलव असतव, तर थेट सांिय
तिु च्यवर्र आलव असतव." िी आरोप करत म्हिवलो.
"कस?ां त्यवलव लो ब्लडप्रेिनचव त्वस आहे हे त्यवच्यव
शनकटर्तीयवनां व िवहीत असिवर त्यविळ
ु े त्यवच्यव यव नैसशगाक
शदसिवऱ्यव िृत्यसू वठी पोशलसवांत िळ
ु वत कोिी गेलां नसतां. तो
हवटाफेल होऊन शकांर्व ्रोकने िेलवय हेच सगळयवांनी गृहीत धरलां
असत.ां आशि इन्सर्े्टीगेिन झवलच
ां असतां, तरी िीच त्यवलव

इजां ेक्िन शदलां आहे हे सवांगिवरव सजु य िहव तर लढु कलव होतव नव!"
र्वघ कपटी हसलव.
"ररद्धीिवलव तम्ु ही शतथां पवठर्लां होतां. शतच्यवकडून घरवतील
लोकवनां ी, नोकरवनां ी चेक के लां असतां तर? शकांर्व ्र्तः ररद्धीिवनेच
पढु ां होऊन सजु यलव खरांच तो िेलवय कव हे पवशहलां असतां तर?"
"िग कवय? शतलव तो िेलेलवच आढळलव असतव. आशि तेच
शतने शडक्लेअर के लां असतां. खरां कवरि िोधण्यवसवठी शतनां कवही
शतथां त्यवचां शडसेक्िन चवलू के लां नसतां. िी शतलव कल्पनव शदली
होती, ्रोक शकांर्व हवटाफेलची िक्यतव सभां र्ते. यवपैकी कवही
होऊनच तो िेलव असतव, पि जर िवझ्यवकडून डोस जव्त झवलव
असतव तर!" र्वघने शक्लअर के लां.
कळल?ां ! म्हिनू िी यवलव ‘गॉड ऑफ डेथ' शकांर्व 'सैतवन'
म्हितो. म्हिजे जे नवयरोशझलसरीन हवय ब्लड प्रेिर लोव्ह
करण्यवसवठी उपयोशजत होतां र् ्रोक र् हवटा फे ल्यअ
ु रर्र औषध
म्हिनू कवि करतां, तर त्यवचवच उपयोग करून यव िहवभवगवने
सजु यचां ब्लड प्रेिर आिखी लोव्ह करून सजु यलव ्रोक र्व त्यवचां
हवटाफेल होण्यवची सोय के ली होती... दवनर् कुठलव!
"आतव सीसीटीव्हीचां शर्चवरू नको. कवरि ते रेकोड्ास िी
कधीही इरे ज करू िकत होतो!" र्वघ िलव म्हित जोरवने हसलव.

यवलव सगळां िवझ्यव िनवतलां कसां अगदी तांतोतांत कळत.ां ..!
िवझ्यव चेहऱ्यवर्र हसू खेळलां.
तो पढु े म्हिवलव,
"शिर्वय, त्यवलव िी प्रिविवतच डोस शदलव होतव. ररद्धीिव
त्यवच्यव घरी पोहोचनू त्यवचव उपचवर चवलू करे पयांत तेर्ढव परु े सव
होतव. तो िरिवर नक्कीच नव्हतव. त्यवलव आत्तवच िवरिां िवझ्यव
प्लॅनसवठी बवधक होतां. िग िी त्यवलव कव िवरू? िी त्यवलव कसव
िरू देऊ िकिवर होतो?" र्वघ िलव प्रश्न करत होतव.
िलव हे िळ
ु वत आधीच सिजवयलव हर्ां होतां... पि
त्यवच्यवशर्षयी र्वटत असलेल्यव कवळजीपोटी िी त्यवलव तो प्रश्न
के लव होतव. आशि त्यवलव ही ते सिजलां होतां. त्यविळ
ु े तो िोठ्यव
आत्िशर्लवसवने िवझ्यवकडे पवहत होतव, की कोिीतरी आहे त्यवची
शचतां व करिवरव...

"िघवसच्यव प्रश्नवचां उत्तर द्यवल?" ररद्धीिवने र्वघलव प्रश्न के लव.
"कोित्यव?" कोित्यव ते िवहीत असनू र्वघ उगवच बोललव.
"तम्ु ही सजु य यवांनव खरांच कवही के लांत कव?" ररद्धीिव िक
ां ीत
भवर्वने शर्चवरत होती.

"असां तम्ु हवलव कव र्वटतां?" र्वघने श्ित चेहऱ्यवर्र घेऊन
शर्चवरलां.
"नवही. तसां नवही. िी के स शह्री सिजनू घेण्यवसवठी त्यवांनव
कवही प्रश्न के ले, तर त्यवनां ी सवशां गतलां, की तम्ु ही त्यवनां व भेटून
गेल्यवर्र त्यवांनव त्वस चवलू झवलव. तम्ु ही पडतवनव त्यवांनी तम्ु हवलव
सवर्रलां तेव्हव त्यवांच्यव दडां वत कवही तरी घसु लां."
"त्यवच्यविी तम्ु हवलव कवही करवयचां नवही." र्वघ िोहक हव्य
िख
ु िांडलवर्र उजळर्त बोललव.
"जीएनटी!" ती पढु े पवहत उद्गवरली.
शि्टर र्वघची भर्ु ई उांचवर्ली.
"शझलसरील रीनीरेट! नवयरोशझलसरीन आढळलां आहे त्यवच्ां यव
रक्तवत." शतने र्वघकडे सांियी नजर फे कली.
"तम्ु ही सजु यची ब्लड टे्ट के ली?" र्वघने ररद्धीिवलव
शर्चवरलां.
"हो. िवझ्यव पेिांटच्यव ्र्वथ्यवची शचांतव िीच के ली पवशहजे,
नवही?" ररद्धीिव रुि बोलली.
"पि ही शचतां व करण्यवच्यव नवदवत तम्ु ही खपू र्वहर्त जवतव.
नवही?" र्वघ ओठ एकव शदिेलव लवांबर्त शतलव म्हिवलव. त्यवच
बवजचू ी त्यवची भर्ु ई देखील र्र गेली होती. त्यवचे चिकिवरे
पविीदवर शदले ररद्धीिवलव शनहवळत होते.

र्वघलव कवय म्हिवयचांय ते कदवशचत शतलव सिजलां असेल.
तो दधु ार बद्दल बोलतोय हे शतच्यव लिवत नक्की आलां असेल. ती
होतीच तेर्ढी हुिवर. शि्टर र्वघने शतचां जे व्यशक्तित्त्र् उभां के लांय
त्यवर्रून तरी ती अपवर बशु द्धितेची धनी असल्यवचचां सिोर येतयां .
बद्ध
ु ी सोबत अशित करुिव ररद्धीिवच्यव िनवत भरली होती आशि
म्हिनू च ती सगळां सविवर्नू घेत होती एकव तट्थ सिद्रु वसवरखी...!
ररद्धीिवने िवत् र्वघचव रोख लिवत येऊनही तो शर्षय टवळलव.
"िी त्यवांनव हे सवांशगतले नवही आहे." ररद्धीिव म्हिवली.
"थँक्स फॉर सेशव्हगां िी!" र्वघ शतलव म्हिवलव.
"पि तम्ु ही हे कव के लतां ?" शतने प्रश्न के लव.
"त्यवसवठीच, त्यवसवठी तम्ु ही िलव थँक्यू म्हिवलवत!" र्वघ
िनिोकळव श्ित करत म्हिवलव.
"िवझ्यवसवठी तम्ु ही यवांच्यव जीर्विी खेळलवत?" शतने आिखी
एक प्रश्न के लव.
"तिु च्यव प्रश्नवांची उत्तरे शिळतील. िी न देतव शिळतील. सध्यव
जे होतयां ते होऊ द्यव!" र्वघ शतलव सवत्ां र्नव देत म्हिवलव.
"यव आतव." तो शतलव म्हिवलव,
"तिु चां सविवन िवगे आहे!" असां सवगां नू त्यवने बटन दवबनू
शडक्की उघडली.

"पन्सु हव एकदव थँक्स!" ती गवडीचव दरर्वजव उघडत म्हिवली.
"तम्ु हवलव धन्सयर्वद द्यवयचेच असतील, तर िी ते ्र्ीकवरीन.
पि तोपयांत ते तिु च्यवकडेच सवांभवळून ठे र्व. त्यवची अजनू र्ेळ
आली नवही." र्वघ पन्सु हव गोड हसलव.
ररद्धीिव गभां ीरच होती. शतने फक्त िवन डोलवर्ली. ती उतरली
आपले सिवन िवगील शडक्कीतनू घेऊन ती सजु यच्यव घरवकडे चवलू
लवगली...
र्वघने पि गवडी र्ळर्ली. आशि त्यवलव दधु ार शदसलव!
तो जरव दरू आडोिवलव उभव रवहून ररद्धीिवलव शि्टर र्वघच्यव
गवडीत बसनू र् नतां र बऱ्यवच र्ेळवने उतरून जवतवनव पवहत होतव.
यविळ
ु े त्यवच्यव रवगवलव पवरवर्वर सीिव रवशहली नव्हती...
शि्टर र्वघने गवडी दधु ार सिोर थवांबर्ली. दधु ार जळत्यव नजरे ने
शि्टर र्वघलव पवहत होतव. शि्टर र्वघ त्यवच्यव यव पवहण्यवलव
नसु तव हसलव आशि त्यवने दवर उघडले.
शचडलेलव दधु ार िग शि्टर र्वघच्यव िेजवरी बसलव. गवडी धवर्ू
लवगली...

"त्यवने तम्ु हवलव कवही..." िी अडखळलो.

"के लां असतां, तर िी तझ्ु यव सिोर असतो कव?" शि्टर र्वघ
सहज बोललव.
"तेही खरांच!" िवझ्यव तोंडून गेलां आशि लिवत येऊन िी
लगेच जीभ चवर्ली.
र्वघ हसलव.
"सॉरी!"
"हरकत नवही. बरोबरच आहे!"
"िग तो कवय बोललव?"
"तो बोलत असनू बोलू कुठे िकत होतव? त्यवलव सोंग जे
करवयचां होतां. म्हिनू िग िीच बोललो..." र्वघ पढु े सवांगू लवगलव...

"तू इथां कसव?" र्वघने ड्रवइव्ह करत दधु ारलव प्रश्न के लव.
दधु ार फक्त बसनू होतव. त्यवने जळती नजर िवन र्ळर्नू पुन्सहव
शि्टर र्वघर्र टवकली.
"अरे हो तल
ु व बोलतव येत नवही, नवही कव?" र्वघ म्हिवलव,
"भवषव र्गैरे कवही कळत नवही... िी बोललेलां पि तल
ु व
कळिवर नवही... शिच्च! देर् पि कसव कवही जिवांर्र अन्सयवय
करतो..." र्वघ खोटां हळहळलव.

िग त्यवने सिोरील श्िनर्रून कॉल लवर्लव. तो उचललव
जवतवच...
"हव हॅलो! र्वघ बोलतोय. िवझ्यव ओळखीत एक इिजान्ससी
के स होती. म्हिनू तिु ची परर्वनगी न घेतव िी ररद्धीिव यवनां व त्यवच्ां यव
देखभवलीसवठी त्यवांच्यव सोबत ठे र्लां आहे."
"िी कवही बोलत नवही म्हिनू तिु ची िनिवनी चवललीये
शि्टर र्वघ! ररद्धीिवची..." सि
ु वांत शचडून शतकडून बोलत होतव,
पि शि्टर र्वघने त्यवलव िध्येच टोकलां,
"तम्ु हवलव ज्यव कवही शिव्यव घवलवयच्यव आहेत, त्यव भेटून
घवलव. म्हिजे िलवही िवझां म्हििां िवडां तव येईल! दोन तवसवतां
तिु च्यव घरी भेटू. कवि आटोपनू यव!" असां बोलनू शि्टर र्वघने
फोन नेव्हीगेिन श्िनर्रून कट के लव.
सि
ु वांत असां कवही बोलू नये जे दधु ारलव कळू न देण्यवसवरखां
असेल, म्हिनू शि्टर र्वघने सि
ु वतां चव असव द:ु ्र्वस के लव होतव.
पि ररद्धीिव सजु यकडे आहे, ही िवशहती दधु ारलव तर पोहोचर्वयची
होती म्हिनू च त्यवने सि
ु वांतलव फोन के लव होतव.
आशि जी िवशहती त्यवलव दधु ारलव द्यवयची होती ती त्यवने
सि
ु वतां च्यव िवध्यिवतनू दधु ारपयांत पोहोचर्ली होती.
शि्टर र्वघ्स् अनवदर िव्ू ह टूर्ड्ास शद लव्ट फे ज् ऑफ शहस
शहनीयस प्लॅशनांग...

पि शि्टर र्वघच्यव अिव र्वगण्यवने सि
ु वांतने नक्कीच त्यवच्यव
के शबन िधलव फोन ररशसव्हर डवयल पॅडर्र पटलव असिवर!
शि्टर र्वघलव दसु ऱ्यवांनव सतर्वयलव कव िजव येते तेच कळत
नवही... असरु ी आनदां घेतो हव लोकवनां व झवलेल्यव त्वसवचव. बरां
िवन्सय, की त्यवने हे दधु ारसवठी के ले, पि त्यविळ
ु े सि
ु वतां शचांतेत
पडलव आशि ररद्धीिव; तर सांकटवत...!

८. एन अब्डीट्री...
शि्टर र्वघने गवडी िध्येच थवांबर्ली. रसवळ फळवांचव एक
गवडव त्यवलव शदसलव होतव. सिोर पवहत असलेल्यव दधु रा चां डोकां
शि्टर र्वघने थोपटल.ां दधु ारने भवनवर्र येत र्वघकडे रवगवनां पवशहल.ां
शि्टर र्वघने त्यवच्यव सिोर नोट के ली आशि त्यवलव खवली उतरून
सफरचांद घेण्यवची खिू के ली.
"अधवा शकलो सफरचांद!" तो र्वकून फळ शर्िे त्यवलव
ओरडलव.
त्यवने दधु ारलव उतरण्यवसवठी परत िवनेने र् डोळयवांनी खिू
के ली. दधु ार पैसे घेऊन रवगवतच शि्टर र्वघकडे पवहत खवली
उतरलव. िनवत नसलां, तरी त्यवचां सोंग उलगडू नये म्हिनू त्यवलव
शि्टर र्वघचां सवांगिां ऐकवर्ां लवगिवर होतां, तसां तो करत होतव.
िघविी थोपटल्यवर्र र्वघच्यव हवती दधु ारचे के स आले होते.
र्वघने त्यवच्यव हवतवत लपर्लेल्यव छोट्यव कटरने ते कवपनू घेतले
होते. शि्टर र्वघ यव के सवचां व कुठे र् कसव उपयोग करून घेिवर
होतव? ते त्यवलवच िवहीत. दधु ार सफरचांद घेतोय बघनू र्वघने त्यवचे
के स एकव छोट्यव शड्पोसेबल प्लश्टक बॅगिध्ये टवकून
कम्पवटािेंटिध्ये ठे ऊन शदले.
फळ शर्िे त्यवने र्जन करून सफरचांद शपिर्ीत बवांधली.

अधवा शकलो अगदी २ ते ३ सफरचांदां खरे दी करून दधु ार पन्सु हव
गवडीत येऊन बसलव आशि गवडी रर्वनव झवली ते थेट सि
ु वांत
नेनेच्यव शनर्वस्थवनी...
र्वघ सि
ु वतां च्यव घरी डवयशनगां र्र बसनू होतव. त्यवने
सफरचांदवची शपिर्ी सिोर ठे र्ली होती. आशि दधु ारलव देखील
सिोर बसर्नू घेतले होते.
'कवपनू दे' अिी त्यवांने दधु ारलव खिू के ली. दधु ार देखील रवगवने
पवहतच शि्टर र्वघसवठी िग शपिर्ीतील सफरचांद कवढून कवपू
लवगलव...
एके क फोड जिी दधु ार शडििध्ये ठे र्त होतव, तिी र्वघ ती
फ्त करत होतव...
ऐकतवनव िलव आिया र्वटले, की हवतवत चवकू असतवनव
त्यवचव उपयोग सफरचदां कवपण्यवसवठी न करतव दधु ारने शि्टर
र्वघचव गळव कवपण्यवसवठी कव के लव नवही? शकांर्व गवडीत देखील
तो शि्टर र्वघलव िवरू िकलव असतव, पि तो गप्प नेिकव कव
बसलव?

हव! तो र्वघ सिोर हरलवच असतव आशि आपल्यव प्रविवलव
िक
ु लव असतव, पि ते त्यवलव कुठे िवहीत होत?ां कव नवही त्यवने
र्वघलव सांपर्ण्यवचव प्रयत्न के लव...??
तर त्यवचे खपू शर्चवरवतां ी िलव शिळवलेले उत्तर हे, की जर
दधु ारने तसव उपवय करून पवशहलव असतव आशि र्वघ त्यवच्यवकडून
िेलव असतव, तर दधु ार अडकलव असतव. सि
ु वांतने नक्कीच त्यवलव
आत टवकलव असतव आशि तो ररद्धीिवच्यव सहर्वसवलव िक
ु लव
असतव.
शिर्वय पर्ू ी के लेल्यव गन्सु यवचे खवपर उघडकीस येऊन त्यवच्यव
ि्तकी फुटले असते ते औरच! म्हिनू च तो शि्टर र्वघ त्यवच्यव
सोबत एकटव असनू गप्प बसलव असिवर हे िलव िवझ्यव
सिवधवनवसवठी िवझ्यव ि्तकी पृथक झवलेलां उत्तर! अथवात हे
पटण्यवसवरखे आहे र् अथवात िी शि्टर र्वघलव असव प्रश्न के लवच
असतव, पि पन्सु हव िी त्यवच्यव कथनीत खांड पडवलव असतव म्हिनू
िी न कवही शर्चवरतव िवांत रवशहलो होतो.
त्यवचे पिू ा सवगां नू झवल्यवर्र िवझे िलव शिळवलेले उत्तर
शकतपत योझय आहे हे तपवसण्यवसवठी िी त्यवलव र्रील प्रश्न के लव
होतव आशि अहो आिया, की त्यवने तेच उत्तर शदलां जे िलव सचु लां
होतां... पि यवत आियवासवरखेही कवही नवही. कोिवलवही हे सहज
लिवत येण्यवसवरखच
ां शनतळ होत.ां .. असो...

िग शि्टर र्वघने पवण्यवसवठी खिू के ली. दधु ार चरफडतच
र्वघसवठी पविी आिण्यवस गेलव आशि इकडे र्वघने दधु ार सफरचांद
कवपत असलेली सरू ी सफरचदां वच्यवच पॉशलशथनिध्ये सरकर्ली र्
ती सील करून ब्लेझरच्यव शखिवत ठे र्नू घेतली.
शि्टर र्वघने सि
ु वांत नेनेच्यव घरची शकचन िधली सरू ी चोरली
होती! आशि जरी ही गोष्ट दधु ारच्यव लिवत आली असती, तरी तो
ते सि
ु वांतलव सवांगू िकत नव्हतव. आशि सि
ु वांतलव किी तरी सरू ी
हरर्ण्यवची ही गोष्ट कळवली असतीच, तर तो दधु ारचव शकांर्व जेर्ि
करिवऱ्यव िवर्िींच्यव हलगजीपिव ठरलव असतव जो नगण्य
असल्यवने सि
ु वांतने शतकडे जव्त लि शदले नसतेच. म्हिून सरू ीची
सि
ु वतां च्यव म्हिजे एकव सपु ेररांटेंडेड ऑफ पोशलसवच्यव घरची ही
'सरू ीची चोरी' खपनू जविवरी होती...
टेबलर्रील सवफसफवई करण्यवची कवही गरजच नव्हती,
कवरि शबयव न थक
ू तव तो चक्क त्यव शगळलव होतव. दधु ारने जरी
त्यवलव त्यव कवढून फक्त गर शदले असते, तरी त्यवने शबयव खवऊन
टवकल्यव असत्यव हे िी िपथेर्र सवगां ू िकतो, कवरि आपि इथां
कवही खवल्लां आहे असव त्यवलव परु वर्व िवगे सोडवयचव नसिवर हे
ज्यव अथी त्यवने सरू ी उचलली त्यवअथी ते उघड होतां.

तो जो कवही करिवर होतव, ते त्यवने सफल िवगी लवर्ले, तरी
दधु ार सत्य िवहीत असनू र्वघ शर्रुद्ध सवि देऊ िकिवर नव्हतव.
कवरि त्यवने के लेलव बनवर् िग उघड पडलव असतव. त्यविळ
ु े र्वघने
तेथील त्यवच्यव खवण्यवचे परु वर्े नष्ट करिे फक्त पयवाप्त होते, जे त्यवने
के ले.
पि तो नक्की करिवर कवय होतव...???
शि्टर र्वघ िग दधु ार येण्यवची र्वट न पवहतव घरवबवहेर पडलव
आशि सि
ु वांतची र्वट पवहत आपल्यव कवरिध्ये बसनू रवशहलव.
शखिवतील चवकू असलेली पॉशलशथन बॅग र्वघने डॅिबोडा
कांपवटािेंटिध्ये टवकून शदली. पोशलसवच
ां ी नजर किी तीक्ष्ि असते हे
र्वघ जविनू होतव, त्यवत सि
ु वांत त्यवच्यव बवजल
ू व बसिवर होतव.
र्वघच्यव चे्ट पॉके टिध्ये कवहीतरी लवांब अनक
ु ु चीदवर आहे हे
त्यवच्यव नजरे तनू कदवशचत सटु ू िकलां नसतां म्हिनू र्वघने ती
िक्यतव लिवत घेऊन चवकू सि
ु वांत येण्यवआधी लपर्लव होतव.
पांधरव शिशनटां ते अध्यवा तवसवच्यव अांतरवत सि
ु वांत आपल्यव गृही
परतलव. र्वघची गवडी बवहेरच असल्यवने र् तो गवडीतच असल्यवने
घरवचव रुख न करतव तो शि्टर र्वघच्यव गवडीकडे आर्ेिवने आलव.
र्वघने िवत् त्यवलव िवांतपिे श्ित करत आत बसण्यवची खिू के ली.
र्वघ सि
ु वतां च्यव घरवतही सि
ु वांतची र्वट पवहत बसनू रवहू
िकलव असतव, पि सि
ु वांत येण्यवआधी आपि त्यवच्यव घरी प्रर्ेि

के लव नवही हे सि
ु वांतच्यव िनवर्र ठसर्ण्यवसवठी र् तसे
दिार्ण्यवसवठी त्यवने असे के ले होते.
सि
ु वांत गवडीचव दरर्वजव जोरवत आपटत शि्टर र्वघ िेजवरी
बसलव.
"तम्ु ही िवझ्यव परर्वनगीशिर्वय िवझ्यव बशहिीलव कोिवकडे
पवठर्नू च कसे िकतव?" तो ओरडलव.
"तिु ची बहीि लहवन नवही आशि त्यवही उपर ती एक डॉक्टर
आहे हे तम्ु ही लिवत घ्यव." र्वघ िवतां पिे म्हिवलव.
"शतची अर््थव ठीक नवही हे तम्ु ही लिवत घ्यव! शतची
िवनशसक श्थती कवय आहे हे िवशहतीये नव तम्ु हवलव? तम्ु ही ्र्तः
बोललवयत शतच्यविी! तरी?" सि
ु वतां ओरडलव.
"त्यव कविवत गांतु ल्यव, तर त्यवतनू त्यव िोकळयव होतील असां
िलव र्वटलां म्हिनू . शिर्वय िी इथां तिु च्यव बशहिीशिर्वय दसु ऱ्यव
कोित्यवही डॉक्टरलव ओळखत नवही आशि ती एक इिजान्ससी
होती!" र्वघ तेर्ढ्यवच िवतां तेत म्हिवलव.
"िग िलव सवगां वयचतां . िी के ली असती व्यर््थव एखवद्यव
डॉक्टरची!" सि
ु वतां चव आर्ेि ओसरलव नव्हतव.
"आशि िग तोपयांत िविसू हवतचव गेलव असतव!" र्वघ हसनू
म्हिवलव.
"तम्ु ही चेष्टव करतवय?" सि
ु वतां आिखीनच शचडलव.

"नवही. पि िी शक्र्क एक्िन घेऊन तिु च्यव बशहिीलव
बोलवर्लां नसतां, तर त्यव िविसवच्यव आयष्ट्ु यवची चेष्टव झवली
असती." र्वघ हसनू म्हिवलव.
"ओह! तम्ु ही..." सि
ु वतां लव पढु ां कवय बोलवर्े सचु ेनव, पि
त्यवचव रवग शनर्ळत होतव...
र्वघने ि्करीत कव होईनव पि पटण्यवसवरखव यशु क्तर्वद के लव
होतव. तेही िवतां पिे. जळत्यव लवकडवर्र पविी िवरून ते शर्झर्वर्े
तसव शि्टर र्वघने आपल्यव िवांत ्र्भवर्वने सि
ु वांत नेनेचव िोधवशझन
शर्झर्लव होतव.
"आशि तम्ु ही कवही कवळजी करू नकव. त्यव एकव सभ्य,
सज्जन िविसवच्यव घरी आहेत. सजु य रिवकवांत िहव! आतव तरी
तिु ची कवळजी शिटली नव?" र्वघने शर्चवरलां.
"म्हिजे शि्टर िहव आजवरी आहेत?" सि
ु वांतने शर्चवरल.ां
"तम्ु ही ओळखतव तर त्यवांनव."
"यव शजल्यवत तरी त्यवांनव ओळखत नवही असव कोिी भेटिवर
नवही. िवझहां ी बऱ्यवच सवर्ाजशनक कवयाििवत त्यवच्ां यविी भेटिां
झवलां आहे. चवांगलव िविसू आहे." सि
ु वांत बोललव.
"म्हिजे िग तिु चव िवझ्यव शनिायवलव शर्रोध नवही हे िी
खवत्ीिीर धरतो." र्वघ हसलव.

सि
ु वांत शर्चवरवत हरर्नू होकवरवथी िवन हलर्ू लवगलव. त्यवचां
डोकां िवतां होत होतां. डोक्यवत आतव इतर शर्चवरवांसवठी जवगव
शनिवाि होत होती... त्यवने शि्टर र्वघकडे पवशहलां,
"शि्टर र्वघ!" तो उद्गवरलव.
"अ?ां " र्वघने ही उद्गवर कवढत भर्ु यव उांचवर्ल्यव.
"ररद्धीिव तम्ु हवलव एकवतां वत भेटली, तेव्हव शतने तम्ु हवलव कवय
सवांशगतले? तम्ु ही अजनू िलव कवही बोललव नवहीत..." सि
ु वांत
्र्तःलव सवर्रत िवांत होत बोललव,
"तम्ु ही र्ेळ पवहून िलव सवांगवल म्हिनू शर्चवरवयचां थवांबलो
होतो. पि तम्ु ही कवही बोललव नवहीत." तो म्हिवलव.
"त्यव किव शितभवषी र् अतां िाख
ु ी आहेत तम्ु हवलव िवहीत
आहे. त्यव कवही बोलल्यव नवहीत. म्हिनू िग िी देखील त्यवांनव िवांत
बसू शदल,ां त्यवांनव हर्ां शततकां... त्यवांनव कवही न शर्चवरतव. त्यवांनव
त्यवांचव र्ेळ शदलव. म्हिनू च त्यवांनव िवझ्यवशर्षयी थोडव कव होईनव
शर्श्ववस शनिवाि झवलव." र्वघ बोललव.
"चलव. एर्ढां तरी परु े सां आहे. आय गेस िलवही िवझे शनिाय
शतच्यवर्र न थोपर्तव शतच्यविी असांच र्वगवयलव हर्ां..." सि
ु वांत
शर्चवरवत बोललव.

शि्टर र्वघ सवरख्यव अनोळखी िविसवर्र शर्श्ववस ठे र्नू
ररद्धीिव कोिव व्यक्तीकडे गेलीच किी असव सि
ु वांतचव प्रश्न त्यवच्यव
डोक्यवतही उत्पन्सन होण्यवआधीच शि्टर र्वघने िवरलव होतव.
िग सि
ु वतां शि्टर र्वघकडे पवहून बोललव,
"िी तम्ु हवलव बोललो होतो; जर ती िलव कवही सवगां त नवही,
तर ती तम्ु हवलव एक अनोळखी िविसवलव कवही बोलेल हे िक्यच
नवही."
"िी प्रयत्न के लव." र्वघ शनतळ हसनू म्हिवलव.
"असो तिु च्यव यव प्रयत्नवनेच शतलव ्र्तः सोबत शनर्वांत र्ेळ
तरी शिळवलव. थँक्स!" सि
ु वतां ने कृ तज्ञतव व्यक्त के ली.
शि्टर र्वघ िनवत कवही असल्यवसवरखव हसलव.
"कव कवय झवल?ां " सि
ु वतां ने शर्चवरल.ां
"तम्ु ही िलव झवपवयलव आलव होतवत आशि िलव धन्सयर्वद
देऊन चचेची सवांगतव करतव आहवत!" र्वघ गोड हसत बोललव.
सि
ु वांतच्यव रवगवच्यव छटव िोकळयव होऊन नीट होत त्यविळ
ु े
चेहऱ्यवर्र आलेल्यव सरु कुत्यवांची जवगव हसण्यवच्यव सरु कुत्यवांनी
घेतली.
"तम्ु ही बोलतवच असे, की रवग शनर्ळतोच!" सि
ु वतां श्ित
करून बोललव.

"आह! अगेन इन्सफॅच्यएु िन!" र्वघ सि
ु वतां लव शचडर्त
बोललव.
यवर्र सि
ु वांत नसु तवच हसलव.
"बरां चलव आत. चहव घेऊ." तो म्हिवलव.
"नको. घवई आहे. तिु चीच र्वट पवहत होतो. तिु ची िांकव, रवग
दरू करवयचे होते, के ले. शनघतो आतव." र्वघ बोललव.
"ठीक!" सि
ु वतां ने सिां ती के ली.
सि
ु वतां उतरलव.
"तसां नेिकां कवि कवय आहे?" त्यवने शखडकीत र्वकून
शर्चवरलां.
"र्वट बघवयची आहे." र्वघ बोललव.
"कोिवची? कोिी गलाफ्रेंड आहे?" सि
ु वांतने र्वघची ि्करी
करण्यवसवठी शर्चवरले.
"नवही. सध्यव तिु च्यव ड्यचु ी र्वट पवहतोय!" र्वघ सि
ु वांतच्यव
ि्करीचीच ि्करी करत बोललव आशि त्यवने गवडी झरकन तेथनू
कवढली.
सि
ु वांत िवत् न शचडतव हसनू जविवऱ्यव गवडीकडे पवहत
रवशहलव...

इथे गवडीत िवत् शि्टर र्वघचव हसरव िख
ु र्टव दरू होऊन
त्यवचव खरव चेहरव उिटत होतव... दवट गांभीर, उग्र, असे भवर् त्यवच्यव
सर्वांिख
ु ी व्यवपले. तो अत्यांत िूर भवर् घेऊन गवडी चवलर्ू
लवगलव... तरी यव सशां िश्र भवर्विां वगे त्यवच्यव चेहऱ्यवर्रची गढू तव
कवही लपत नव्हती... तो कवय करिवर होतव...? कवय प्लॅशनांग होतां
त्यवचां...? जे तो सर्वांनव सवांगत होतव ते सत्य नक्कीच नसिवर. िग
कवय...?

९. कर्मपेअस् िड्र...
रवत्ीची र्ेळ... शि्टर र्वघ एकव झोपण्यवच्यव प्रि्थ खोलीत
बसनू होतव. पि ती खोली त्यवची नव्हती.
तो एकव सेटीर्र बसलेलव असनू सिोर बेडर्र पडलेल्यव
इसिवकडे अत्यतां शनदायी भवर् चेहऱ्यवर्र घेऊन पहवत होतव.
चवकू; शकचन नवईफ खोलीत जी कवही िदां लवईट डोकवर्त
होती, त्यव प्रकविवत र्वघच्यव उजव्यव हवतवत तळपत होतव. शि्टर
र्वघ ्र्यांपवक घरवतील सरू ी आपल्यव बोटवांत सौम्य शफरर्त
असल्यवने त्यव सरु ीची तळप खोलीत र् सिोर झोपलेल्यव
िविसवर्र पडत होती. पि ती इतकी प्रखर नव्हती, की शतने तो
िविसू शर्चशलत करून त्यवलव जवग आिवर्ी.
शि्टर र्वघने हवतवत लेदरचे गल्व््ज घवलण्यवची दितव
घेतली होती. यवचव अथा ्पष्ट होतव. तो इथे कोित्यव अपेिेने, हेतनू े
आलव होतव ते उघड होते. फक्त तो आतव योझय र्ेळ येण्यवची र्वट
पवहत त्यव खोलीत बसनू होतव...
खोलीची शखडकी उघडी होती. पडदे रवत्ीच्यव थांड र्वऱ्यवने
फडकत होते. रवत्ीच्यवच िवतां तेिळ
ु े ती लयदवर फडफड अगदी ्पष्ट
ऐकू येत होती.

शखडकी आतव बरवचर्ेळ उघडी असल्यवने आतव खोलीतील
गवरर्व र्वढलव होतव. आशि यविळ
ु े शि्टर र्वघलव हर्ी असलेली
ठरवशर्क योझय र्ेळ जर्ळ येऊन ठे पली होती...
जसजसव खोलीच्यव हर्ेतील गवरवर् र्वढलव, तसव तो सहन न
होऊन त्यव बेडर्र पडलेल्यव व्यक्तीलव जवग आली. जरवही थांड
सहन न होिवऱ्यव त्यव व्यक्तीचे नवक त्यव झोंबिवऱ्यव गवर र्वऱ्यविळ
ु े
चोंदले जवत होते आशि त्यव व्यक्तीलव श्ववस घेण्यवस त्वस होत होतव
आशि यवच अगशतकतेपोटी श्ववस गदु िरल्यवने त्यवलव जवग आली
होती.
ती व्यक्ती शखडकी बांद करण्यवसवठी उठली आशि जेव्हव
झोपेची िवयव थोडां हलकी उतरली, तेव्हव त्यव व्यक्तीलव लिवत
आल,ां की आपल्यव सिोर कोिी बसले आहे...
"हॅलो शि्टर सजु य!" आर्वज घिु लव.
"शि्टर र्वघ?!" सजु यलव र्वघचव आर्वज ओळखवयलव र्ेळ
लवगलव नवही. तो आियवाने ओरडलव,
"तम्ु ही इथां?" त्यवने शर््ियतेनां शर्चवरलां.
"हो!" र्वघ उद्गवरलव.
"आत कसे आलवत?" सजु यचे आिया!
"शजथनू थांडिवर र्वरव आत येत आहे!" र्वघ बोललव.

"आत्तव यवर्ेळेलव कवय करतवय तम्ु ही िवझ्यव खोलीत?"
सजु यचव शनरधाक प्रश्न.
र्वघ त्यवलव यवचे उत्तर िब्दवांतनू नवही; तर कृ तीतनू देिवर
होतव...!
ते कस.ां ..?
तो उठलव. त्यवने शदर्े लवर्ले. शि्टर र्वघच्यव चेहऱ्यवर्रील
ते िूर भवर् पवहून सजु य िहव कवय सिजवयचां ते सिजलव. आशि
त्यवने जर्ळच असलेली त्यवची 'शचअप्पव रवयनो ट्र्न्से टी डीएस'
इटवशलयन िेड ररव्हॉल्व्हर घेतली. ती त्यवने शि्टर र्वघर्र पॉईटां
के ली...
'क्लिक!'
ब्लॅन्सक!
शि्टर र्वघच्यव ओठवांर्रील हसू अशधकच रुांद झवलां.
शि्टर र्वघने कवही तरी लबवडी के ली आहे हे सजु यलव न
सिजण्यवइतकव तो िख
ू ा नव्हतव. पि बडु िवरव व्यक्ती जसव आपि
चिीर्वदळवत सवपडलो आहे आशि आतव र्वचण्यवची अगदीच
िक्यतव नवही हे जविनू ही हवतपवय हलर्ण्यवची शनथाक चेष्टव
करतोच, त्यवचप्रिविे सजु य देखील हडबडीत शरगर दवबत गेलव.
हॅिरची प्रत्येक शहट ब्लॅन्सक गेली. षटकोनी शसलेंडर फक्त जोरवने

शफरत होते. पवच रवऊांड्स शफरले. एकवतनू ही बल
ु ेट बवहेर आली
नवही.
शि्टर र्वघ अशधकच रुांद हसलव. त्यवने जकीनच्यव शखिवत
हवत घवतलव. सहव 'पॉईटां थटीएट ्पेिल' रवउांड्स त्यवने शखिवतनू
बवहेर कवढले. सजु यलव शदसतील असे हवत थोडव खवली करून
त्यवने सिोर धरले. सजु यच्यव दृष्टीिेपवत त्यव नीट आल्यव आहेत
पवहून त्यवने त्यव गोळयव िग जशिनीर्र सोडून शदल्यव.
'खण्ि!् खण्ि'् ! आर्वज करत त्यव बल
ु ेट्स फ्लोअरर्र
शर्खरु ल्यव.
त्यव िवतां तेत त्यव गोळयवचां व खिखिीत आर्वज भीषि
जविर्त होतव.
सजु य सिजलव कवय सिजवयचां ते. त्यवने शप्टल फे कून शदली.
पि आर्ेिवने नवही. सिोर सविवत िृत्यू उभव असतवनव त्यवचव
आर्ेि गळून पडलव होतव.
"िग किी शर्ल्हेर्वट लवर्?ू तक
ु डे करून? की असेच कुठे तरी
कोंबनू ? कव कुठे तरी फे कून? की जवळून? किी?" र्वघने िूरतेने
शनदायी हव्य करत शर्चवरलां.
"ठरर्लां असेलच की!" सजु य अजनू ही अिव पररश्थतीतही
तसु डेपिवने बोललव.
र्वघ हसलव.

'्र्तःच्यवच िदवत िदि्त हत्ती कसव असेल यवचां िशू तािांत
उदवहरि होतव हव सजु य िहव' आशि यवच शर्चवरवने र्वघलव हसू
आलां होतां.
सिोर र्वघ उभव होतव; त्यवलव फवडवयलव!
सिोर सविवत िृत्य!ू आशि तरी तो असव आपलव हेकेखोरपिव
सोडर्वयलव तयवर नव्हतव.
अजनू ही र्वघलव प्रशतत्यत्तु र करण्यवची तो शहिां त करत होतव.
पि ही शहिां त सवहसी नव्हती, के शर्लर्विी होती आशि यवचीच
शि्टर र्वघलव गांित र्वटून हसू आलां होतां.
"नवही आपली इच्छव शर्चवरवर्ी म्हटां ल.ां िेर्टची असेल नव
ती!" र्वघ िूर श्ित करत बोललव.
"िवझी िेर्टची इच्छवच जर पिू ा करवयची आहे, तर एक कर;
तू िर!" सजु य दवतोठ खवत बोललव.
"ठीक. गोळयव िवझ्यव पवयवतच आहेत. घ्यव आशि िवरव िलव!
यव!" र्वघ त्यवलव शडर्चत आिांत्ि देत बोललव.
सजु य कवही जवगचव हललव नवही.
"यवआ!" र्वघ पन्सु हव सौम्य हसत लयबद्ध गरजलव.
यवर्ेळी िवत् सजु य हललव. तो त्यवची ररव्हॉल्व्हर उचलनू
हळूहळू शि्टर र्वघच्यव शदिेने सरकलव.

"तझ्ू यवर्र शर्श्ववस कसव ठे र्वयचव?" तो म्हिवलव.
"त्चू त्च!ू तम्ु हवलव कव िवझव शर्श्ववस र्वटत नवही हेच िलव
सिजत नवही." र्वघ भोळव चेहरव करून बोललव.
"शर्श्ववस ठे र्ण्यवसवरखी तिु ची र्तािक
ू कुठे आहे र्वघ?"
सजु य सवर्ध पढु े सरकतच होतव.
"इतकां शर्श्ववसू र्वगनू तम्ु ही िलव हे उत्तर देतवय शि्टर िहव?
शित्च् िवय बॅड लक." र्वघ खोट्यव दःु खद अांतःकरिवने बोललव.
"हो म्हिनू आतव तम्ु ही िवझ्यव खोलीत आहवत िलव
िवरवयलव!" सजु य बोललव.
"नो! तसां असतां, तर तम्ु हवलव िी झोपेतच िवरलां असतां.
तिु च्यव जवगे होण्यवची िी र्वट पवशहली नसती. आय र्ॉन्सटेड् टू शगव्ह
यू शद फे अर ् चवन्सस!" र्वघ हसनू बोललव.
आशि तेच िोहियी श्ित अधरवांर्र घेत डोळयवांत चिक
आित शि्टर र्वघने हवतवतील चवकू पवयवतां त्यवगलव.
"नवऊ आय एि अनआम्ड्ा, अँड सो हविालेस!् टेक यअ
ु र
चवन्सस सजु य सर!् " र्वघ दोन्सही हवत सिवनवतां र उांचवर्त बोललव.
िग सजु यने हडबडीत बवजल
ू व असलेल्यव शभतां ीलगतच्यव
टेबलवचव खि जोरवत ओढलव. गोळयव घरांगळत सिोर येतील
अिी त्यवची अपेिव... पि तसे कवही झवले नवही. खि ररकविव
होतव.

सजु यची िवन झरा क
् न शि्टर र्वघकडे र्ळली. नजर घवतक
आशि जहरी...!
"सॉरी!" शि्टर र्वघ दोन्सही ओठ दवतवांखवली दवबत आपलव
डवर्व शखसव चवचपत बोललव. त्यवचव उजर्व हवत हर्ेतच होतव.
त्यवने त्यव ड्रॉव्हर िधील गोळयव देखील आपल्यवकडे घेऊन
ठे र्ल्यव होत्यव.
"बव्टड्ा!" सजु य पटु पटु लव. आर्ेिवत असल्यवने त्यवचे ओठ
हलले.
लीप ररडींग एक्सपटा र्वघलव कळले तो त्यवलव कवय म्हिवलव.
पि न रवगवर्तव तो हसलव.
'िरिवऱ्यवर्र रवगर्वयचे ते कवय?' असे त्यवच्यव िनी आले
असेल...
िग हवतवतील खि तसवच उगडव ठे र्नू सजु य पन्सु हव र्वघच्यव
शदिेने चवलू लवगलव. सांथ... सवर्ध...
र्वघच्यव पवयवांतील रवऊांड्स कलेक्ट करण्यवशिर्वय त्यवलव
आतव पयवाय उरलव नव्हतव. आशि र्वघ सिोर जविे म्हिजे त्यवच्यव
जबड्यवतां तोंड देण्यवसवरखे होते. अथवात पयवाय नव्हतव. ्र्तःचव
जीर् र्वचर्वर्व तर हे धवडस करिे आर्श्यक होते.

आशि ते तो करिवर होतव! ित्ु यच्ु यव जबड्यवत तो जवत होतव,
िृत्यू पवसनू ्र्तःलव र्वचर्ण्यवचव प्रयत्न करण्यवसवठी! कदवशचत
िेर्टचव प्रयत्न...!
सजु य र्वघ पवसनू के र्ळ अतां रवर्र पोहोचलव होतव. त्यवची
जळती नजर र्वघलव भ्िसवत करण्यवच्यव इरवद्यवने र्वघलव बोचत
होती. पि र्वघर्र त्यवचव कवही पररिवि झवलव नवही. र्वघ शनतळ
श्ित करतच होतव हवत हर्ेत ठे र्नू .
सजु य र्वघच्यव डोळयवतां डोळे ठे र्नू च खवली र्वकलव.
र्वघपवसनू थोडी दरू आलेली एक बल
ु ेट तो उचलण्यवच्यव शर्चवरवत
होतव. यवने र्वघपवसनू सरु शित अांतर त्यवलव रवखतव येिवर होतां.
त्यवने ती 'पॉईटां थटीएट ्पेिल' िॅझनि बल
ु ेट र्वघर्र नजर ठे र्नू च
उचलली.
आतव ही 'रवयनो' िध्ये लोड के ली की झवल.ां हॅिर ओढून ड्रीगर
दवबलव, की र्वघ धरविवही!
शि्टर र्वघर्र नजर ठे र्नू च ती बल
ु ेट तो 'रवयनो'च्यव शसशलांडर
चेंबरिध्ये सरकर्ू लवगलव. तो इतकव गवांगरलव होतव, की त्यवलव ती
बल
ु ेट चेंबरिध्ये नीट लोड करतव येईनव. त्यवसवठी त्यवलव खपू
्रगल करवर्ां लवगत होतां.
र्वघ िवत् हवत र्रच ठे र्नू त्यवची गांित बघत होतव.

दसु ऱ्यवांनव आपल्यव ्र्वथवापवयी िरतवनव पवहत असतवनव यवचे
हवत कधी कवपले नवहीत. पि आज आपलव कवळ सिोर शदसत
असतवनव यवची किी भांबेरी उडवली आहे ते पवहून र्वघलव हसू येत
होत.ां
अखेर सजु य यि्र्ी झवलव. त्यवने गोळी चेंबरिध्ये ढकलली.
शसलेंडर आत सवरून नीट बसर्ले. र्वघर्र त्यवने नेि धरलव. हॅिर
खेचलव. चवप ओढलव...
गोळी सटु ली. पि ती र्वघलव थडकली नवही. र्वघ कधीच
खवलचव चवकू उचलनू र्वघवच्यवच चपळवईने सजु यपविी पोहोचलव
होतव अन् त्यवने ती सरू ी सजु यच्यव पोटवत खपु सली देखील होती!
सजु यचे डोळे इतके बवहेर आले होते, की ते बवहेर गळून
पडतील की कवय असे झवले होते. ते बवहेर आलेले डोळे लवलबांदु
झवले होते. डोळयवच्ां यव सर्ा नसवतां रक्त उतरले होते. त्यवच्यव
ओठवांतनू रक्त उसळलां. त्यवने रक्तवची उलटीच के ली असवर्ी.
"अक्क्!" एर्ढांच कवय ते सजु यच्यव तोंडून रक्तवसह बवहेर
पडलां.
अन् सजु यलव िवगे सरकर्त नेत शि्टर र्वघने त्यवलव त्यवच्यव
पलगां वर्र ढकलनू शदल.ां सजु यच्यव हवती के स ठे र्नू त्यवने सजु यची
िठू बांद के ली. दरम्यवन त्यवची 'रवयनो' उचलवयलव र्वघ शर्सरलव
नव्हतव!

आशि िग त्यवने तो आलेल्यव र्वटेर्रून बवहेर पळ कवढलव.
म्हिजे दवरवतनू च!
आतव िवत् िवझ्यव हवतनू गळून पडवयलव िवझ्यव हवती झलवस
पि नव्हतव. िवझे हवतच आिारे्ट र्रून खवली गळले. िवझ्यव
अांगवतले सवरे त्वि नष्ट झवले होते. िी शन्तेज डोळयवांनी पवपिीही
न लवर्तव सिोर छद्मी हव्य घेऊन बसलेल्यव शि्टर र्वघकडे पवहत
होतो.
त्यवने िलव त्यवच अर््थेत बसू शदलां. िलव हे सगळां
पचर्वयलव बरवचर्ेळ जविवर हे तो जविनू होतव!
आशि कवही र्ेळ गेल्यवर्र...
"कवही शर्चवरिवर नवहीस?" र्वघने हसतच शर्चवरलां,
"िलव िवशहत आहे बरे च प्रश्न तझ्ु यव कर्टीत नव्यवने उपजनू
र्ळर्ळत असिवर!" तो म्हिवलव.
"िलव जवऊ द्यव!" िी सवर्रत उठत बोललो.
प्रश्न तर खपू होते. पि आतव खरांच हे िलव झेपण्यवसवरखां
नव्हत.ां पि िलव दवरवकडे एक पवऊलही न टवकू देत तो िवझ्यवसिोर
झेपवर्नू उभव रवशहलव.
िी ज्यव शदिेने सरके न त्यव शदिेने तो सरकत िलव जवण्यवपवसनू
अडर्वयचव. आम्ही जसे कवही र्वघच्यव बैठकीत कबड्डी खेळत

होतो. िलव शि्टर र्वघची चौखट ओलवांडवयची होती आशि तो
कवही त्यवची सीिवरे षव िलव ओलवांडू देत नव्हतव.
आतव हे हव्यव्पद र्वटतांय, पि त्यवर्ेळी िवझी हवलत खरवब
झवली होती.
िी पळण्यवचव प्रयत्न करतोय हे पवहून िग शि्टर र्वघ िवझ्यव
सिोरच थवांबलव. त्यवने 'रवयनो' होल्टर िधनू बवहेर कवढली. ती
िवझ्यवर्र एि के ली. िग कवय? िलव जवगीच गोठण्यवशिर्वय दसु रव
िवगा नव्हतव. िलव पॉईटर्र
ां घेत तोही श्थरवर्लव कवहीकवळ... एक
डोळव बदां करून... आशि िग...
त्यवने तीच रवयनो िवझ्यव सिोर धरली. ती शफरर्ली. त्यवचे
हँडल िवझ्यव बवजल
ू व. िी ती घ्यवर्ी अिी त्यवची इच्छव होती. हे
घवबरलेल्यव िलव जरवर्ेळवने लिवत आलां. िी शतथवासवठी ओजां ळ
करवर्ी तिी दोन्सही हवत जोडून ओजां ळ के ली र् ती शि्टर र्वघ
सिोर धरली. शि्टर र्वघने प्रसवद हवती द्यवर्व तिी ती रवयनो
ररव्हॉल्व्हर िवझ्यव ओजां ळीत घवतली. िलव ती जरव जड र्वटली.
"लोडेड आहे?" िी आर्ांढव शगळत शर्चवरलां.
"हो!" तो हसनू म्हिवलव.
"आशि तरी ही तम्ु ही िवझ्यव हवती देतवय?" िी जरव शधटवईने
शर्चवरल.ां

"िलव िवशहत आहे ही तू िवझ्यवर्र नवही चवलर्िवर!" तो
ओठ लवांबट करत हसनू म्हिवलव.
"िी घवबरट आहे. िवझ्यवत शहिां त नवही असां तम्ु हवलव र्वटतां
म्हिनू ?" िी जरव रवगवत शर्चवरल.ां
हवतवत भरलेली ररव्हॉल्व्हर असल्यवने ही शधटवई कदवशचत
िवझ्यवत आली असवर्ी, की िी शि्टर र्वघलव असे प्रश्न करत
होतो. आशि यवतनू च शि्टर र्वघ िवझव ्र्वशभिवन दख
ु र्त
असल्यवची एक भवर्नव आशि अहपां िव िवझ्यवत आलव होतव
बहुदव.
हवतवत सत्तव असली, की असव उन्सिवद चढतोच. िवझ्यव हवतवत
देखील आत्तवच्यव घडीलव सत्तव होती. पॉव्हर होती शि्टर र्वघलव
कोित्यवही ििी सांपर्ण्यवची! एक चवप ओढलव की झवलां! नेि
चक
ु ण्यवची िक्यतव अगदीच किी. र्वघ िवझ्यव एर्ढ्यव जर्ळ जो
उभव होतव. िी एकदि पॉईटां ब्लॅन्सक रें जने त्यवलव सांपर्ू िकिवर
होतो. आशि तरी हव म्हितो, की िी त्यवलव िवरू िकत नवही! कव?
असे त्यवलव कव र्वटवर्े???
"तझु व तो ्र्भवर् नवही. गन्सु हगे वरवशां र्षयीही सहवनभु तू ी ठे र्िवरव
तू िलव नवही िवरिवर. तझ्ु यव नजरे त िी शकतीही िोठव गन्सु हगे वर
असलो तरी!" तो हसनू म्हिवलव,

"शिर्वय तल
ु व िवझ्यवशर्षयी आ्थव आहे. प्रेि र् कवळजी
आहे हे िी तझ्ु यव डोळयवांत सतत र्वचतो. तू िलव नवही िवरिवर!"
तो म्हिवलव र् िनिोहक हसलव.
िीही िवत् िग ररव्हॉल्व्हरची शसलेंडर सेफ्टी ररलीज करून
हॅिर खेचलव. आशि डवव्यव बवजल
ू व हृदयवचव र्ेध घेत ती रवयनो
शि्टर र्वघच्यव छवतीर्र रुतर्ली. िी शरगर ओढू लवगलो. हळुर्वर
िवझ्यव बोटवांचव दवब िी त्यव शरगरर्र र्वढर्त नेत होतो. िवझी नजर
िवझ्यव हवतनू च खेचल्यव जविवऱ्यव त्यव शरगरर्र र् हळूर्वर गोल
शफरिवऱ्यव ररव्हॉल्व्हरच्यव शसलेंडरर्र होती.
िवझे सांपिू ा लि त्यव ररव्हॉल्व्हर होते आशि शि्टर र्वघचे
िवझ्यवकडे! तो अजनू ही हसतच िवझ्यवकडे पवहत असल्यवचां िलव
जविर्त होती. पि ्र्तःलव र्वचर्ण्यवसवठी त्यवची कसलीिी
हवलचवल होत नव्हती. तो कसलवच प्रयत्न करत नव्हतव.
आज िवझ्यव हवतनू शि्टर र्वघ िरिवर कव??? िी ्र्तःलव
िनवतल्यव िनवत प्रश्न के लव.
आशि िवझे बोट सटु ले!!!
शरगर पढु े ढकलले गेले.
कट्टड!!!
आर्वज झवलव! शरगर पर्ू ाजवगी आलव होतव. शसलेंडर िवगे
शफरून 'करा ् ' आर्वज करून तेही पर्ू ार्त झवले होते.

िी हॅिर पर्ू ी सवरखव के लव. सेफ्टी लॉक लवर्ले. हॅन्सडगन
खवली घेतली. िी... िी शि्टर र्वघर्र गोळी नवही चवलर्ू
िकलो...!
िवझी... िवझी नजर खवली होती.
"सी? टोल्ड य!ू तझ्ु यव शहिां तीर्र िवझी िक
ां व नव्हती. कधीच
नसिवर आहे. पि तो तझु व ्र्भवर् नवही!" र्वघ हसलव.
"शि्टर र्वघ! िवझां कवही चक
ु तांय कव?" िी डोळयवांत पविी
आिनू शर्चवरलां.
शि्टर र्वघच्यव खवांद्यवर्र िी िवझां ि्तक टेकर्लां होतां. िवझे
उष्ट्ि अश्रू जशिनीर्र पडले. िवझे सपां िू ा िरीर भट्टीसवरखे तवपले
होते.
"नवही!" यवर्ेळी खरांच शि्टर र्वघ गभां ीर झवलव! तो िलव
प्रेिवने थोपटत होतव.
"तू खरव आहेस! म्हिनू फक्त! फक्त म्हिनू च िी तल
ु व योझय
सिजतो!" तो िलव म्हिवलव.
त्यवने िवझ्यव खवद्यां वर्र हवत ठे र्लव. िलव िवझ्यव पर्ू ा जवगेकडे
र्ळर्त तो म्हिवलव,
"बस!" तो अतीर् गभां ीर होतव.
त्यवने कवही पवर्ले चवलनू िलव िवझ्यव आधी बसलेल्यव जवगी
आिलां. िलव बसर्लां. जरवर्ेळ िवझ्यवपविीच उभवरलव. िवझी िवन

खवलीच. िग तो ही खवली िवन घवलनू त्यवच्यव पर्ू ा शठकविी गेलव.
तोही बसलव. िवझ्यवसिोर; िवझ्यवकडे पवहत.
"कवय होतयां सरू ज?" त्यवने शर्चवरलां.
"िलवच िवहीत नवही. सिजत नवही. िवझ्यव िनवत कवय
चवललयां ते कळत नवही..." िी कसवसव बोललो.
"िलव िवशहत आहे तझ्ु यव िनवत कवय चवललां आहे!" र्वघ
बोललव,
"पर्ू ाकिवांनी तल
ु व अजनू ही घेरलां आहे. त्यवच दोषभवर्नेत तू
अजनू ही आहेस. पि आत्तवचां म्हिवयचां, तर...
"ररद्धीिव! शतचां कवय झवलां असेल? हेच नव?" िवझ्यवर्रची
नजर जरव करडी करत तो बोललव,
"ही सहवनभु तू ी तझु व गौरर्वक
ां ीत दवशगनव आहे सरू ज, पि हवच
दवशगनव तल
ु व अशतबोचिवरव र् क्लेिदवयक आहे तझ्ु यवसवठी. हे
िवशहतेय सरू ज तल
ु व?" तो िलव म्हिवलव,
"िघवपवसनू ररद्धीिवचां जे शचत् तझ्ु यवसिोर आलां त्यवतनू तू
शतलव तझ्ु यव शप्रयसीच्यव सिकि ठे र्लसां हो नव? म्हिनू च तल
ु व
आतव शतच्यव कवळजीपोटी तझु ी तू गिवर्लेली शप्रयसी देखील
आठर्ली. हो नव?" त्यवने शर्चवरलां.
िी कवही बोलू िकत नव्हतो. िी खवली पवहत फक्त होकवरवथी
िवन हलर्ली.

"ररद्धीिव बद्दल ऐकून शतच्यव प्रेिवत पडलवयस?" त्यवने प्रश्न
के लव.
िी िवन डोलवर्नू च नकवर शदलव. पि िी हे नक्कीच नवकवरिवर
नवही, की शतच्यव उल्लेखवने अलबत िवझी शप्रयसी िलव आठर्ली
होती. त्यवांचव ्र्भवर् असवच होतव, सर्वांची कवळजी घेिवरव,
त्यवसवठी हर्व तो त्यवग करिवरव... त्यवगितू ी... आशि हे पवहूनच
िवझ्यवसवठी त्यवांनी त्यवग करू नये म्हिनू िीच त्यवांचव त्यवग के लव
होतव...
िवझी सशदच्छव शकतीही उदवत्त र्वटत असली, तरी िनवत खोल
कुठे तरी िी त्यवांच्यव प्रेिवची अर्हेलनव के ल्यवची अपरवधबोधी दःु य
भवर्नव िनवलव सतत डवचत, डवगण्यव देत असते...
हो! िी कबल
ु तो, िलव त्यव ररद्धीिवची कवळजी र्वटत होती.
सजु य िेलव, तर ररद्धीिव देखील िरिवर होती. सजु यने तिी योजनव
र् तरतदू करून ठे र्लीच असिवर होती...!
पि शतच्यवशर्षयी र्वटिवरी िवझी ही कवळजी शतच्यव
आसक्तीपवयी नक्कीच नव्हती. त्यवत शनव्र्ळ शनखळ करुिव होती
हे िी खवत्ीिीर सवगां तो!
आशि म्हिनू च ररद्धीिव शर्षयी शर्परीत कवही सिजण्यवपर्ू ी
िलव तेथनू कवढतव पवय घ्यवयचव होतव...

िी हवतवतली शचअप्पव रवयनो सिोरील टी-पॉयर्र शभरकवर्ली
र् डोक्यवलव हवत लवर्नू बसलो.
"ही तीच ररव्हॉल्व्हर, जी सुजयने िवझ्यवर्र एि के ली होती!"
र्वघ बोललव.
"कवय?" िी फुटलो.
"हो!" र्वघने डोके हलर्ले.
"तल
ु व ती िवझ्यव कलेक्िनिध्ये एड झवल्यवचे
दवखर्ण्यवसवठीच िी ती बवहेर कवढली होती." तो म्हिवलव आशि
त्यवने पढु े होत ती ररव्हॉल्व्हर आपल्यव हवती घेतली. शतचे शसलेंडर
बवहेर घेऊन तो ते शफरर्त बोलू लवगलव...
"तझु ी हीच सहवनभु तू ी तल
ु व र्ल्नरे बल बनर्ते सरू ज. इतकां
हळर्ां असनू चवलत नवही. तू तझु ां किा कधीच िवगी लवर्ू िकिवर
नवहीस अिवने..." तो बोलत असतवनव त्यवचे सवरे ध्यवन तो फरर्त
असलेल्यव ररव्हॉल्व्हर शसलेंडरर्र होते. तो अगदीच गभां ीर झवलव
होतव. तो पढु े म्हिवलव,
"तझ्ु यव भतू कवळवतनू बवहेर पड. जे होऊन गेलां, त्यवचे दःु ख
कव? आशि शनिाय; तो तर तझु वच होतव िग तर तल
ु व दःु ख करण्यवचव
अशधकवर नवही!
"जगवत घडलेल्यव प्रत्येक गोष्टीसवठी तू ्र्तःलव दोषी ठरर्ू
िकत नवही!" तो िलव म्हिवलव.

"तम्ु ही म्हिवलवत तसव शनिाय तर िवझवच होतव!" िी
कळकळलो.
"पि अांिलबजवर्िी िवझी होती. दोष, तझु व कसव?" त्यवने
प्रशतर्वद के लव.
यवर्ेळी आिचां बोलिां दसु ऱ्यव एकव घटनेर्र सरकलां होतां,
ज्यवशर्षयी आम्ही सरु र्वतीलव बोलत होतो... पि जोपयांत शि्टर
र्वघ िवझी िवगिी पिू ा करत नवही तोपयांत कदवशचत ती तम्ु हवलव
सिजिवर नवही...
र्वतवर्रि अशधकच गांभीर र् शक्लष्ट होत चवललां होतां... ते
शनर्ळण्यवसवठी...
शि्टर र्वघने ररव्हॉल्व्हरची िवशहती परु र्ली,
"शचअप्पव फवयरवम्सा कांपनीची रवयनो ट्र्ेन्सटी डी एस! इटली.
िवझ्यव आर्डीचे पॉईटां िी शफफ्टीसेव्हन िॅझनि, पॉईटां थटीएट
्पेिल, नवईन इटां ू नवइशां टन परॅ बेलि, पॉईटां फॉटी श्िथ अँड
व्हील्सन आशि नवईन इटां ू ट्र्ेन्सटीर्न एिएि कवटेजेसनव ही सपोटा
करते. आहे नव ऑलरवऊांडर! ्िॉल येट हॅन्सडी. यवचे बॅरल बघ. क्यटु
आहे नव? फक्त दोन इचां वचे. पि िलव यवची शडझवईन आशि हँडल
सर्वांत जव्त आर्डले. शबलकुल सवय-फवय लक
ू आहे. नवही? दोन
हजवर आठचे िॉडेल असनू इट लक्ु स क्लवसी. नवही?!

"हव सजु य िविसू कसवही असू दे. बट आय हॅर् टू एडिीट दॅट
ही हॅड ए ग्रेट टे्ट!" एक शर्जयी श्ित त्यवच्यव ओठवांर्र तळपलां.
यवने हीच ररव्हॉल्व्हर िघविी िवझ्यवर्र रोखली होती. त्यवचां
असां करिां म्हिजे कवहीतरी भयक
ां र सिजण्यवची चवहूल...
यवचव अथा अजनू ही यवहीपेिव गढू गहन असां कवहीतरी
सिजिां बवकी होतां हे त्यवचचां प्रतीक होतां...
ज्यव पवयऱ्यव उतरून शि्टर र्वघ कवल रवत्ी गेलव होतव, त्यवच
पवयऱ्यव चढून तो आज सजु यच्यव घरवत प्रर्ेिलव होतव...
"यव शि्टर र्वघ!" बवहेरून एक झांझवर्वत आल्यवचां लिवत
येतवच त्यव शदिेने र्ळून सि
ु वतां बोललव होतव.
र्वघ आपलव र्ेग किी न करतव त्यवच्यवकडेच आलव. सोबत
ररद्धीिव उभी होती. शतलव शि्टर र्वघने सोयी्कर दल
ु ाशित के लां
होतां.
"कवय झवलां?" र्वघने िवहीत नसल्यवसवरखां सि
ु वांतलव
शर्चवरल.ां
"सजु य रिवकवतां िहव यवच्ां यव खनू !" नेने बोललव,
"तम्ु ही त्यवच
ां े शनकटचे. म्हिनू तम्ु हवलव बोलवर्ले."

"म्हिजे िी त्यवांच्यव जर्ळचव नसतो, तर बोलवर्ले नसते?"
भर्ु यव र्र करत र्वघने खोचक शर्चवरले.
"शि्टर र्वघ, बी शसरीयस! तिु च्यव ओळखीचे आशि
िहरवतील इतके िोठे प्र्थ असलेले गृह्थ िेलेत आशि तम्ु हवलव
चेष्टव सचु ते आहे?" सि
ु वांत नेने जर र्ैतवगतच बोललव.
"िवफ करव तिु च्यव अपेिेप्रिविे र्वगलो नवही." र्वघने पन्सु हव
ि्करीची 'री' ओढली.
"इकडे!" सि
ु वांत शि्टर र्वघलव सजु यच्यव खोलीकडे लीड
करत म्हिवलव.
जवतव-जवतव सि
ु वतां ने ररद्धीिवलव शतथचां थवबां ण्यवस इिवरव
के लव होतव.
"िलव र्वटले तम्ु ही तिु च्यव गवर्च्यव शनम्म्यव र्वटेर्र असवल."
शि्टर र्वघिी तांडून उपयोग नवही हे सिजनू सि
ु वांतने शर्षय
बदललव होतव.
"तिु ची रवशहलेली रक्कि घेतल्यवशिर्वय नवही जविवर.
आिीबत त्यवत हेही एड होईलच!" र्वघने यवतनू ही ि्करीसवठी
शर्षय िोधलवच.
"हे तिु च्यव ओळखीचे असनू ..." सि
ु वांत बोलत असतवनवच...
"घरवतली व्यक्ती गेली म्हिनू कोिी जेर्वयचां रवहतां कव शि्टर
सि
ु वांत?" र्वघने त्यवलव तोडले.

सि
ु वांतने 'यवलव कवही बोलनू उपयोग नवही' अिव अथवाने िवन
झकटली. यवर्र शि्टर र्वघ हसलव,
"कवही कवि होते म्हिनू थवांबलो आहे. तसांही तम्ु हवलव
कळर्ल्यवशिर्वय कसव शनघेन?" यवर्ेळी र्वघ नीट बोललव.
दोघे ्टेअर के सच्यव हवल्फ रवऊांड िेप्ड् पवयऱ्यव चढून र्र
आले होते.
"यव!" खोलीच्यव शदिेने हवत करत सि
ु वांत बोललव आशि
त्यवने पढु े होऊन दरर्वजव उघडलव.
आत सजु य तसवच पडून होतव. पोटवत सरू ी देखील तिीच...
"अजनू पांचनविव नवही?" शि्टर र्वघने िवगनू येत शर्चवरलां.
"नवही. तम्ु ही येई्तोर्र थवांबलो. बघव तम्ु हवलव कवही सवपडतां
कव?"
"प्रवथशिक तपवस?" र्वघने खोलीभर नजर शफरर्त शर्चवरल.ां
"नवहीच! िलव फोन आल्यवआल्यव तम्ु हवलव फोन के लव आशि
तम्ु ही येण्यवची र्वट पवहत बवहेरच थवांबलो."
"म्हिजे तम्ु हीही प्रथि पवहतवय?" शि्टर र्वघने सि
ु वांतर्र
नजर श्थर के ली.
"हो!"
"एर्ढां प्रेिपि बरोबर नवही!" र्वघ कुचकट हसत बोललव.

"म्हिजे?"
"तम्ु ही खोलीत आलव नवही, तर तम्ु हवलव खोली कुठे ते कसां
िवहीत? शबसवईड्स तम्ु ही अगदी सहज र्वर्रत हव दरर्वजव
उघडलवत. कवय लपर्तवय कवय?" र्वघने हसनू शर्चवरल.ां
"िी... िी कवय लपर्?ू " सि
ु वतां चपवपलव.
"ते आतव तम्ु हवलव िवहीत!" र्वघ छद्मी हसलव,
"फोन कोिी के लेलव?" र्वघने शर्चवरल.ां
"अनोन!" सि
ु वतां चां उत्तर.
"ठीक. आशि खनू वची बवतिी सिजनू ही तम्ु ही एकटेच
आलवत!" र्वघ कुटील हसलव,
"नव फॉरे शन्ससक शडपवटािेंट, नव इतर ऑशफरसा, नव पांचनविव?
तम्ु हवलव िवझ्यवकडून कवही फे र्र हर्ां आहे कव?" र्वघने नजर
बवरीक के ली.
"तम्ु हवलव असां कव र्वटतां?" आपल्यवर्र आरोप होतोय हे
पवहून सि
ु वांतने सवर्ध होत शर्चवरलां.
"त्यव खेरीज तम्ु ही तिु च्यव शडपवटािेंटलव डवर्लनू फक्त िलव
नवही बोलवर्िवर." र्वघ नजर रोखत बोललव.
अरे हव नक्की कवय िविसू आहे? खनू के लव यवनेच आशि तो
सि
ु वतां नेनेलव शगल्टी शफल करर्तोय...?!

"बोलव कवय हर्ांय." र्वघने सि
ु वांतलव शर्चवरलां.
सि
ु वांत िवांत उभवरलव. कवय बोलवर्े ते त्यवलव सिजत नव्हते.
"लेट िी गेस!" र्वघच बोललव,
"ती शकचनची सरू ी ज्यवने खनू झवलव, ती तिु च्यव घरची आहे!
नवही?" र्वघ कुटील हसत ठविपिे बोललव.
"शि्टर र्वघ..." सि
ु वांत कवही बोलिवर तोच र्वघने त्यवलव
टोकले,
"फोन तिु च्यव बशहिीने के लव होतव. तम्ु ही आलवत. पवशहलतां ,
की िृत व्यक्तीच्यव पोटवत खपु सली गेलेली सरू ी तिु च्यव घरची
आहे. तिु ची बहीि इथे रहवयलव. सांिय सवहशजक तिु च्यव
बशहिीर्र येिवर. तिवत िेलल
े ां प्र्थ प्रशतशष्ठत. म्हिनू तम्ु ही िलव
र्ैयशक्तक बोलवर्लां. हो नव?" र्वघ म्हिवलव.
"तम्ु ही म्हितव तसां कवही नवही. शतने कवही के लेलां नवही!"
सि
ु वांतही ठवि ओरडलव.
"िलव िवशहत आहे. पि कोिीही तिु च्यव बशहिीर्र थेट सांिय
घेऊ िकतो म्हिनू च तम्ु हवलव ऑशफशियल कवही नकोय. होय
नव?" र्वघने पन्सु हव सि
ु वतां सोबत 'सवयकीक खेळ' खेळण्यवचव प्रयत्न
के लव.

"तम्ु ही िहवांच्यव जर्ळचे म्हिनू तम्ु हवलव बोलवर्ले आहे यव
उपर कवही कवरि नवही. तम्ु हवलव िदत करवयची नसेल तर शनघव!
पि उगवच नवही त्यव ्टोऱ्यव बनर्ू नकव!" सि
ु वांत खपू च शचडलव.
"िवफ करव. चलव सचा करू." र्वघ बोललव आशि तो
सजु यच्यव िृत िरीरवकडे गेलव.
िृतदेहवजर्ळ एक गडु घव टेकर्नू तो शनरीिि करू लवगलव.
"खोल घवर् आहे. खपू च इटां ेशन्ससटीने र्वर के लेलव शदसतोय.
िवरिवऱ्यवचव जबर रवग असिवर यवांच्यवर्र!" र्वघ बोललव.
"तम्ु हवलव कोिी असां िवहीत आहे कव िग, ज्यवांचव त्यवांच्यवर्र
रवग असवर्व?" नेनेने र्वघलव शर्चवरल.ां
"िी यवनां व ओळखत होतो यवचव अथा िलव यवच्ां यव सगळयव
गोष्टी िवहीत असल्यवचां पवशहजेत असां नवही नव शि्टर सि
ु वांत?"
र्वघ नेनेकडे र्ळत बोललव.
"पि तम्ु हवलव त्यवांच्यव आजवरवबद्दल िवहीत होतां!" सि
ु वांतने
र्वघलव अपरवधीच्यव जवळयवत उभव करत ्टेटिेंट के लां.
"हो पि ते सवहशजक नवही कव? एखवद्यवचव आजवर इतकवही
खवजगी नसतो, शजतके त्यवचे शहत-अशहत सबां धां . अजनू खल
ु वसेर्वर
िवशहती तम्ु हवलव हर्ी असेल, तर सवांगतो, की त्यवांनव त्वस झवलव
तेव्हव त्यवांनी िलव फोन के लव होतव. म्हिनू िी ररद्धीिव यवांनव
तवतडीने बोलवर्नू घेतल.ां " र्वघ बोललव.

"पि त्यवांनी तम्ु हवलवच कव फोन के लव?" सि
ु वांतचव पन्सु हव
र्वघलव सांियी प्रश्न.
"ते िलव कवय िवहीत?" र्वघचां उत्तर,
"यवांनव उठर्व आशि शर्चवरव." शि्टर र्वघने िेलेल्यव
सजु यकडे हवत के लव.
सि
ु वतां ने डोळे शिटून रवग शगळलव आशि पढु ां शर्चवरलां,
"सजु य यवचां ी आशि तिु ची ओळख किी? इथां तिु च्यव
ओळखीचां जव्त कोिी नवही असां तम्ु ही म्हिवलव होतवत!"
"यू हॅर् अ र्ेरी िॉटा िेिरी आय गेस! िवगे आपल्यवलव िी
िवझ्यव एकव िहत्त्र्वच्यव कविवबद्दल बोललो होतो. ते यवांच्यव
सोबतच होत.ां यवच्ां यव इशन्स्टट्यटू ् स र् एनजीओजनव िी डोनेिन
देिवर होतो." र्वघ बोललव.
"खरां?" सि
ु वांतने अशर्श्ववसवने शर्चवरलां.
र्वघ सि
ु वांतच्यव अशर्श्ववसवची कीर् करत हसलव...
"ही सरू ी िवझ्यव घरची हे तम्ु हवलव कसां सिजलां?" सि
ु वांत
शि्टर र्वघलव कचवट्यवत पकडत शर्चवरत होतव.
हव प्रश्न त्यवच्यवसवठी 'बल्ु सआय' होतव!
"म्हिजे आतव िी अपरवध्यवच्यव कटघऱ्यवत उभव आहे तर!"
र्वघ हसत बोललव.

"उत्तर द्यवल?" सि
ु वांत गभां ीर.
"ठीक! ररद्धीिव यवांनव िी इकडां पवठर्लांय हे सवांगण्यवसवठी
तम्ु हवलव भेटवयलव िी तिु च्यव घरी आलो, तेव्हव तिु चव शनिवांत यव
सरु ीने सफरचदां कवपनू खवत बवहेर र्रवडां ् यवत बसलव होतव. ती
सफरचांदां िीच त्यवच्यवसवठी आिली होती. ती त्यवलव शदली र्
बवहेरच िवझ्यव गवडीत आपली र्वट बघत थवबां लो." र्वघने खोटां
उत्तर शदलां.
आतव खरांच दधु ारने सफरचांद खवल्ली होती कव हे पवहण्यवसवठी
सि
ु वतां इतक्यव शदर्सवांचव कचरव तर िोधू िकलव नसतव नव...
परांतु िलव सिजेनव की यवने सरू ी सि
ु वतां च्यव घरची आहे असव
उल्लेख करण्यवचव िहविपिव म्हिजे चक
ू के लीच किी? की त्यवने
हे िद्दु वि के लां होतां? सि
ु वांतलव कवही सचु शर्ण्यवसवठी?
"हर्े असल्यवस शनिवांतकडून कन्सफिा करून घ्यव!" र्वघ
हसलव.
आशि शनिवतां उफा दधु ार तर र्वघलव दजु ोरव देत 'होच' म्हिवलव
असतव. तो हे तर सवांगू िकत नव्हतव, की तो बवहेर शफरत होतव...
आशि तेही इथे सजु यकडे! आशि तो कवही म्हिवलव असतव, तरी
त्यवच्यव ्टेटिेंटलव िहत्त्र् होतां कुठे ? ्िृशतभ्रि
ु े
ां वचां र् त्यविळ
बोलतवही न येण्यवचां नवटक करून बसलव होतव नव तो... हे प्रकरि
र्वघर्र शफरलां असतां, तरी त्यवचां हवतर्वरे करून के लेलां कोितांही

म्हििां कोटवात कदवशचत ग्रवय धरलां गेलां नसतां, म्हिनू र्वघने त्यवचां
नवांर् घेण्यवचव खेळ के लव होतव.
"शिटली िांकव? की अजनू ही िी गन्सु हगे वरच आहे?" र्वघने
सश्ित शर्चवरल.ां
"आतव कळल?ां कवरि नसतवनव कोिी तम्ु हवलव गन्सु हगे वर
ठरर्त असेल तर कसां र्वटतां? हो! िवझ्यव बशहिीने फोन करून िलव
यवांच्यव िृत्यचू ी बवतिी सवांशगतली. हो! इथे िवझ्यव घरवतील चवकू
आहे. हो! िवझी बशहि इथांच रहवयलव होती! यवचव अथा तीच खनू ी
आहे असव होत नवही शि्टर र्वघ!" सि
ु वतां ने िद्दु व ्पष्ट के लव.
र्वघ के र्ळ हसलव.
"िी सॉरी म्हटां लां आहे." शि्टर र्वघ बोललव.
"असो, खनू वबद्दल अजनू कवही सिजतांय तम्ु हवलव? की िवझव
िी तपवस करू?" सि
ु वांतने रुिपिवनांच शर्चवरलां.
शि्टर र्वघने िनगटी घड्यवळ पवशहलां.
"नऊलव पवच किी आहेत. 'ररगर ् िॉटीस'सवठी लवगिवरव र्ेळ
लिवत घेतव र् घवर् आशि िृतवची श्थती पवहतव खनू रवत्ी दोन
तीनच्यव दरम्यवन झवलव असवर्व. बॉडी ्टीफ झवली आहे. रक्त पि
र्वळलां आहे." र्वघ बोललव.

र्वघ तर खवत्ीिीर ठरवशर्क र्ेळ सवांगचू िकत होतव. खनू
त्यवनेच जो के लव होतव... पि त्यवने अांदवज र्तार्ल्यवसवरखव घोषव
शदलव होतव.
"डवर्ी िठू र्ळली आहे. बॉडी ्टीफ आहे. आपली इच्छव
असल्यवस िी िठू उघडू म्हितो." आशि सि
ु वांतच्यव परर्वनगीची
र्वट न पवहतव शि्टर र्वघने सि
ु वांत सिोरच सजु यच्यव डवव्यव
हवतवची बांद बोटे कवडकन िोडली र् सरळ के ली.
ते दृश्य पवहून सि
ु वांतलव कसांकसांच झवलां. त्यवचव डवर्व हवत
र्ेदनेची कल्पनव करूनच फडफडलव र् तळर्व आर्ळलव गेलव. िग
खवलच्यव खवलीच त्यवने ्र्तःिी त्यवची बोटां हवलर्नू ती कवयारत
असल्यवची खवत्ी के ली.
"डोन्सट र्री सि
ु वांत. िेलेत हे! आशि ते तम्ु हवलव पि िवहीत
आहे." र्वघ त्यवच्यवकडेच पवहत असलेल्यव सि
ु वतां लव हसनू
बोललव.
"जरव रर्पेक्टफुली... आफ्टर ऑल तिु चे ररलेिन्सस होते
म्हिनू तरी..." शर्चशलत सि
ु वांत बोललव.
"िेलेल्यव िरीरविी िवझव कवही सांबांध नवही. िवझी सलगी
सजु य िहव यव जीर्तां िविसविी होती! कळल?ां " र्वघ हसलव.
आशि बोलतच त्यवने सजु यच्यव उघडलेल्यव िठु ीतील कवही
के स उचलनू सि
ु वांत सिोर धरले.

"हव तिु चव परु वर्व!" आशि त्यवने आपली नजर हटर्नू
सि
ु वांतकडे के ली.
अचवनक सि
ु वांतच्यव िवगे कवही जविर्ल्यवसवरखी त्यवची
शतकडे नजर शफरली. त्यवच्यव कपवळवर्र आठ्यव जिव झवल्यव.
सि
ु वांत पि िग कपवळवर्र आठ्यव घेऊनच र्वघ बघत असलेल्यव
गोष्टीचव र्ेध घेण्यवसवठी िवगे र्ळलव.
एक शछद्र! शभांतीत! िघविी सि
ु वांत एकटव आत घसु लव होतव,
तेव्हव सरू ी बघनू च त्यवलव सचु िां बांद झवलां असवर्ां. म्हिनू त्यवनां इतर
तपवस के लव नव्हतव र् म्हिनू च हे शछद्र देखील त्यवर्ेळी त्यवच्यव
नजरे तनू सटु लां असवर्ां.
र्वघ त्यव शछद्रवकडे जवतवनव त्यवने के स सि
ु वांतच्यव हवती ठे र्ले
आशि तो शनरीििवच्यव पशर्त्र्यवत तसवच पढु े सरकलव. सि
ु वांत
देखील त्यवकडे टक लवर्नू पवहत होतव. जवतव जवतव र्वघने त्यवच्यव
हवती के स शदले हे त्यवलव ध्यवनवत देखील आलां नव्हतां. त्यवच्यव
जवशिर्ेनेच हवत आपसक
ू र्र आलव होतव. हवतवत ते के स पडतवनव
देखील त्यवची नजर त्यव शछद्रवकडेच होती. हवतवत कवही जविर्तयां
एर्ढचां लिवत घेऊन त्यवने िठू आर्ळली होती.
शि्टर र्वघ शभांतीपविी उभव होतव. त्यवने आपल्यव शखिवतनू
िल्टी पपास श्र्स आिी नवईफ कवढलव र् तो ते शछद्र टोकरू
लवगलव,

"पॉईटां थटीएट ्पेिल!" चवकूने त्यव शछद्रवत अडकलेली
गोळी बवहेर कवढत तो म्हिवलव.
शछद्रवतनू पडलेली गोळी त्यवने झेलली आशि िवगे येऊन उभव
रवशहलेल्यव सि
ु वतां च्यव हवती टेकर्ली.
"कुिी चवलर्ली असेल?" सि
ु वतां कन्सफ्यज्ु ड्.
"ऑफकोसा सजु य! आिखी कोि? खन्सू यवकडे बदां क
ू असती,
तर त्यवने चवकूने कव खपु सलां असतां?" र्वघ खदु कत बोललव र् तो
सजु यच्यव डेडबॉडीकडे गेलव.
त्यवने सजु यच्यव उजव्यव हवतवचव र्वस घेतलव.
"गन पवर्डर सेररड्यु यवांच्यव हवतवर्र र् यवांच्यव कुत्यवाच्यव
बवहीर्र आहे. यवनां ीच ती गोळी चवलर्ली आहे." र्वघ खवत्ीिीर
सवांगत होतव.
सवांगिवरच. त्यवच्यवर्रच तर ती गोळी चवलर्ली गेली होती!
"म्हिजे खनू ी जखिी झवलव असेल." सि
ु वांत उत्सवहवने
बोललव.
नवही! तो सवबतू तिु च्यव सिोर आहे!
"िलव नवही र्वटत." र्वघ म्हिवलव,
"इतक्यव जर्ळून चवलर्लेली गोळी त्यव खन्सू यवलव छे दनू
शभतां ीत खसु ली असां म्हितव येिवर नवही. तसां असतां, तर तो सजु य

यवांनव िवरूच िकलव नसतव! तो इथां तिु च्यव पवयवतां पडलेलव
असतव." र्वघने सि
ु वांतच्यव िनवत खन्सू यवलव पकडण्यवसवठी
उसळलेली आिव िवरून टवकली.
शिर्वय तसां कवही होिवर नव्हत.ां कवरि खनू ी जखिी कुठे
झवलव होतव.
"आशि सजु य यवांनव चवकू खपु सल्यवर्र त्यवांनी ररव्हॉल्व्हर
चवलर्ली असेल तर?" गोळी शनरखनू पवहत सि
ु वांत िांकव शर्चवरतव
झवलव.
"तसां कसां होऊ िकतां? तो जवगीच शकांर्व यव घरवच्यव
आर्वरवतच इथां िरून पडलव नसतव कव? आशि सजु य तरी
त्यवच्ां यवकडे गन असतवनव सिोरील िविसू त्यवांनव चवकू िवरे पयांत
र्वट पवहत बसले असते कव? शिळवलेल्यव गोळीर्र देखील
रक्तविवसां वचे कवही रेसेस नवहीतच." र्वघने ्पष्ट के ल.ां
गोळीर्रील नजर र्वघर्र श्थर करत सि
ु वतां ने हवत खवली
घेतलव.
"आशि गन?" सि
ु वांतलव पडलेलव प्रश्न.
"खनू ीने पळर्ली असेल!" एर्ढ्यवत र्वघ पशहल्यवांदव खरां
बोललव होतव.
"ओके . पोटािवटािलव पवठर्ू यव?" सि
ु वतां ने शर्चवरलां.

"एटॉप्सी कोि ऑपरे ट करिवर? ऑफकोसा तिु ची बहीि
नक्कीच नवही!" र्वघने डोळव िवरलव.
"म्हिजे तम्ु हवलव शतच्यवबद्दल सगळां िवहीत आहे तर?"
सि
ु वतां ने शर्चवरल.ां
"हो. त्यव प्रवयव्हेट हॉश्पटलिध्ये प्रॅशक्टस करत होत्यव हे तम्ु ही
िलव खोटां सवांशगतलां आहे हे िलव िवशहत नवही असां सिजू नकव!"
र्वघ कुटील हसलव.
"असां असलां तरी यवच्यविी शतचव कवही सांबांध नवही!" सि
ु वांत
जरव रवगवतच ओरडलव.
"हो. िी फक्त एर्ढ्यवसवठीच ्पष्ट के लां, कवरि तम्ु ही
िवझ्यवर्र डवऊट घेऊ नये. एक गन्सु हे अन्सर्ेषक म्हिनू सर्ा
िक्यतवांचव शर्चवर करिां हे िवझां कविच आहे हे एक पोलीस म्हिनू
तम्ु हवलव तरी सिजवयलव हर्ां. त्यवसवठी तम्ु ही रवगवर्ण्यवची कवहीच
आर्श्यकतव नवही!" र्वघने सि
ु वतां लव ठिकवर्ल.ां
"आशि हेही शर्सरू नकव, की आधीची तिु ची जशटल के स
िीच सॉल्व्ह के ली आहे!" र्वघ श्ित करत सि
ु वतां लव उपकवरवची
जविीर् करून देत बोललव.
"येस आय नो." सि
ु वांत सिजतु ीने िवांत होत बोललव.
"रवत्ी घरी कोि कोि होतां?" र्वघने त्यवलव शर्चवरलां.
"कवही नोकर. बस. आशि ररद्धीिव." सि
ु वांत बोललव.

"त्यवचां ी चौकिी के लीत?"
"नवही. तम्ु ही आल्यवनांतरच सर्ा प्रोसेस करवर्ी म्हटां लां."
"बरां. करव चौकिी करव. िी येतो!" र्वघ बोललव.
आशि त्यवने नेहिीच्यव सर्यीने खोली आशि सजु यचां घर
सोडलां.
सि
ु वांत आर्वक्! हव नेहिी असव कव करतो हेच त्यवलव न
उलगडलेलां कोडां.
पि सजु यलव तर र्वघनेच िवरलां होतां, र्वघ इन्सर्े्टीगेिन
करिवर कवय होतव? खनू ी कोि हे त्यवलव ठवऊकच होतां! तो
्र्तः!!!
सि
ु वांतच्यव कपवळवर्रील आठ्यव िवत् सटु ् यव झवल्यव होत्यव.
कवरि त्यवच्यवसवठी हे पयवाप्त होतां, की शि्टर र्वघने ही के स सॉल्व्ह
करवर्ी. आशि तो कसवही शर्शिप्त र्वगलव, तरी तो अखेर तसे
करिवर यवत त्यवलव िांकव नव्हती. तो िग आपल्यव कवयार्वहीकडे
र्ळवलव.
पि एक प्रश्न शकांतु त्यवच्यव डोक्यवतां ठिकलव, तो म्हिजे जर
हव ररद्धीिवची एर्ढी िवशहती ठे र्नू आहे, तर सजु य िहव ओळखीचे
असनू त्यवांच्यवबद्दल त्यवलव िवशहती तोकडी आहे हे त्यवच्यव पचनी
पडेनव... शि्टर र्वघ आपल्यवपवसनू कवही लपर्नू ठे र्त आहे कव?

हवच प्रश्न डोक्यवत घोळर्त िग तो घरवत उपश्थत सर्वांची चौकिी
करू लवगलव...

"चौकिी दरम्यवन कवय िवशहती हवती लवगली?" िी शि्टर
र्वघलव शर्चवरल.ां
िी िवझां दःु ख शर्सरून परत त्यव घटनेत पिू ातः गढून गेलो
होतो.
"छवन र्वटलां तू तझ्ु यव शर्षवदवतनू बवहेर आलवस!" र्वघ िोहक
हसलव.
"उत्तर द्यवल?" िी शर्षय भरकटू नये म्हिनू घवई करत त्यवलव
शर्चवरल.ां
"िी प्रत्यि तेथे नव्हतो म्हिनू सि
ु वतां लव कवय िवशहती
शिळवली हे िी तांतोतांत सवगां ू िकिवर नवही. िी तल
ु व सजु यच्यव
अांशति प्र्थवनवनांतरची घटनवच सवांगतो!" तो हसनू म्हिवलव.

शि्टर र्वघ सजु यच्यव खोलीतनू बवहेर पडत असतवनव त्यवने
गॅस िव्क लवर्लव होतव.

सजु यच्यव बांदक
ु ीतनू सटु लेल्यव गोळीने घरवतील लोक सवर्ध
झवले होते.
शि्टर र्वघ घरवबवहेर पडलव, पि जवतव-जवतव त्यवने
त्यवच्यवकडील एक कॅ न फोडलव आशि तो खवली टवकून घरवबवहेर
पडलव. त्यवनां बवहेरून िेन डोअर लवर्नू घेतलां.
शि्टर र्वघने कवही पवर्लवांतच सजु यच्यव घरवचव एररयव
सोडलव.
र्वघने जे कवही आत फे कलां होतां, त्यवचव इफे क्ट व्हवयलव तीन
चवर शिशनटां गरजेची होती. तेर्ढव र्ेळ शि्टर र्वघलव सटु ू न जवण्यवस
पयवाप्त होतव.
आतनू दरर्वजव उघडण्यवचव सघां षा सपां नू दवर धडकण्यवचे
आर्वज बांद झवले. इकडे शि्टर र्वघ घरवपवसनू थोडी दरू उभी
के लेली गवडी घेऊन फरवर झवलव होतव...

"यवपेिव र्ेगळां त्यवनां ी कवही सवशां गतलेलां नसेल आय गेस!"
र्वघ कपट चेहऱ्यवर्र आित बोललव.
"तम्ु ही आत कवय फे कलां होतां?" िी शर्चवरलां.
"सेर्ोफ्लोरे न!" र्वघने उत्तर शदलां,

"सशजाकल एने्थेशटक. श्वसनविवगे शदलां जवतां. िी ते कम्प्रे्ड्
कॅ निध्ये ्टोअर करून घेतलां होतां."
"यवचे रेसेस त्यव नोकरवांच्यव रक्तवत सवपडले असतील नव?" िी
भीत शर्चवरल.ां
"िलव तेच हर्ां होत!ां " र्वघ हसलव.
िी आर्वक्!
"कव?" आपसक
ू िी शकांचवळलो.
"प्लॅशनगां !" त्यवने डोळव िवरलव.
"तम्ु ही खरांच ररद्धीिवलव यवत अडकर्लतां ?" िवझव आर्वज
चढलव.
"तल
ु व शतची लय कवळजी रे ? खरां सवांग प्रेिवत पडलवयस
शतच्यव?" र्वघने कुचेष्टव के ली.
"नवही. पि त्यव शनष्ट्पवप िल
ु ीलव कवही होऊ नये इतकांच
र्वटत.ां " िी ठवि म्हिवलो.
"पि तू शर्सरतोस, की िी सवगां तोय ते घडून गेले आहे. तझु ी
कोितीच इच्छव इथां शकांित ठे र्त नवही!" र्वघ बोललव.
आशि िवझ्यव कवळजवचव ठोकव चक
ु लव! त्यव अजवित्यव
िल
ु ीच्यव कवळजीत िी खरांच हे शर्सरून गेलो होतो, की जे घडवयचां
शकांबहुनव जे शि्टर र्वघलव घडर्वयचां होतां ते त्यवने घडर्लां होत.ां ..

आशि िी कोिवची कवळजी करून ते आतव बदलू िकिवर
नव्हतो...
आशि यव शि्टर र्वघची कवळजी करून देखीलही उपयोग
नव्हतव. कवरि तो म्हितो तसच
ां ; जर त्यवलव कवही झवलां असतां, तर
तो िलव सवांगण्यवसवठी िवझ्यव सिोर नसतव!
यव शर्चवरवर्ां रच िी आतनू िवांत झवलो. पि तरीही प्रश्नवांची
उत्तरे शिळर्िे हे आर्श्यक होते. म्हिनू िी त्यव प्रश्नवांर्र हट्टून
बसलोच!
"नवही!" त्यवने िग उत्तर शदले,
"पि िी जे कवही के लां, ते शतच्यविी सल
ां झन होतां एर्ढां खरां!"
र्वघने ्पष्टतव आिली.
"तम्ु ही अजनू शक्लअर के लां नवही, की तम्ु ही िळ
ु वत सजु यच्यव
खोलीत पोहोचलवतच कसे?" िी शर्चशलत बोललो.
"त्यवची सांपिू ा शस्टीि िी हॅक के लेली हे शर्सरलवस कव?
त्यवचे घर एआयने ऑपरे ट होत होतां. िलव ब्रेकिू शिळर्िां सोपां
होत,ां तेही कवही आर्वज न करतव! आशि तसां नसतां तरी िी ते
के लांच असतां हे तू जविनू रहव!" तो कपटी हसलव.
'कुिवलव सिजलां नवही?' यव िवझ्यव पढु ील प्रश्नवचां उत्तर िी तो
प्रश्न न शर्चवरतवच लिवत घेऊन त्यवने िेर्टच्यव र्वक्यवने शदलां होतां.
प्रश्न शर्चवरवयलव उघडलेलां िवझां तोंड उघडच रवशहलां होतां.

"अरे िवझ्यव तोंडून िवशहती पिू ा बवहेर तर पडू देत जव नव! पढु ांचां
शर्चवरवयलव आधीच तोंड कवय पसरतोस? जरव डोक्यवत जविवरी
िवशहती प्रोसेस तर होऊन देत जव शित्व. तल
ु व सगळी उत्तरां
शिळतील." त्यवने उपहवस के लव.
"सॉरी!" िी खजील झवलो.
र्वघ हसलव. िवझी शकांबहुनव लोकवांची ि्करी करून त्यवांनव
तोंडघिी पवडिे हव तर यवचव नेहिीचव िोठव शर्रांगळ
ु व! असो,
"आतव सर्वांत िहत्त्र्वचव प्रश्न. तम्ु ही टोकिवर शकांर्व टोचनू
बोलिवर नसवल, तर शर्चवरतो." िी नवरवजीने बोललो.
"शर्चवर." तो हसनू बोललव.
"तम्ु ही सजु यलव कोिवलवही न िवहीत होतव िवरू िकलव
असतव, िग असां कव? आशि चवकू? तम्ु ही तसां तर कोिवलव िवरत
नवही. िग कव?" िवझव कवळजी करवयची नवही ठरर्नू पि शचांतेचव
प्रश्न.
"चवकू िवझ्यव घरचव होतव?" र्वघचव िलव शतरकस प्रश्न होतव.
"नवही!" िी र्ेंधळयवसवरखव आपसक
ू बोललो.
"िग?" त्यवचव उपप्रश्न.
िी बवर्ळट चेहऱ्यवने पवहत रवशहलो. िलव अजनू उलगडलां
नव्हत,ां की चवकू त्यवच्यव घरचव नसल्यवने कवय फरक पडिवर होतव?
िेर्टी खनू यवनेच के लव होतव नव!!!

"तम्ु ही चौकिीसवठी कव थवांबलव नवही? तसांही तम्ु ही गॅस
िव्क लवर्लव होतव. कोिी सहसव तम्ु हवलव ओळखलां नसतां.
आशि फ्टा हॅन्सड इन्सफॉिेिन पि तम्ु हवलव त्यव नोकरवांकडून
शिळवली असती." िी शर्चवरल.ां
"कोिीच ओळखलां नसतां हे म्हििां रव्त होिवर नवही. चेहरव
लपलव, तरी बवकीचे बॉडी फीचसा लपतवत कव? िी त्यवच्ां यव सिोर
जव्त कवळ थवांबलो असतो, तर त्यवांनी िलव खवत्ीिीर ओळखलां
असत.ां म्हिनू िी होतव होईल तेर्ढ्यव लर्कर बवहेर पडलो."
यवर... यवने सगळयवचव शर्चवर करून ठे र्लेलव होतव. त्यवचे
बरोबरच आहे. एखवद्यव शफल्ििध्ये ऐक्टसानी गेटअप चेंज् के लव,
तरी आपि ओळखतोच नव!
"पि तम्ु ही िळ
ु वत एर्ढव गवजवर्वजव के लवच कव?" िी
अगशतक होऊन ओरडलो.
"िलव तो तसवच हर्व होतव. परु वर्े तयवर करवयचे होते नव!" तो
म्हिवलव.
"कोिवशर्रुद्ध?" िी चिकून शर्चवरलां.
"सिजेल!" तो एर्ढांच म्हिवलव.
"दधु ारशर्रुद्ध?" िी अांदवज लवर्लव.
"शबांगो!" र्वघने उत्सवहवत टवळी र्वजर्ली.
"तू पि शडटेशक्टव्ह झवलवस तर!" तो शचडर्त बोललव.

"बी शसरीयस शि्टर र्वघ!" िी यवर्ेळी खरांच दख
ु वर्लो गेलो.
"बरां बोल!" तो शसरीयस टोन करून बोललव.
"हव गॅस र्वपरून दधु ार कसव अडकलव असतव?" िी चशकत र्
असिांजस होतो.
"सि
ु वांत ररद्धीिवलव तर गन्सु हगे वरवच्यव शल्ट िधनू बवहेर ठे र्िवर
होतव. िग 'सेर्ोफ्लोरे न' एक्सेस होऊ िके ल असव आिखी कोि
होतव?" र्वघने िलवच प्रश्न के लव.
"द.ु .. दधु ार..." िी अडखळत बोललो.
"कवरि?" र्वघने उत्तरवच्यव अपेिेने शर्चवरलां.
"तो ररद्धीिव सोबत शतच्यव घरी रवहत होतव..." िवझव तका .
"एब्सल्यटु ् ली!" र्वघ उद्गवरलव.
"पि दधु ारलव तम्ु ही कसेही िवरू िकलव असतव, िग त्यवलव
अडकर्ण्यवचव त्वस कव घेत होतवत? शिर्वय तम्ु ही त्यवलव हॅन्सड
ओव्हर करिवर होतवत. तो पोशलसवच्ां यव हवती लवगलव, तर तम्ु ही
त्यवलव त्यवच्यव शप्रयसीच्यव र्शडलवांच्यव हवती कसे सोपर्िवर
होतवत?" िी एकवलव एक जोडून प्रश्नवांची लडी लवर्ली.
"सिजेल!" त्यवचां नेहिीचां ठे र्िीतील उत्तर! तो जोडून
म्हिवलव,

"अजनू खपू कवही होिां बवकी आहे. कदवशचत हव प्रश्न तल
ु व
पन्सु हव शर्चवरवर्व लवगेल."
िलव पेिन्सस ठे र्ण्यवशिर्वय दसु रव िवगा नव्हतव.
"पढु े." िी बोललो...

१०. डेट मवथ डेहिील...
शि्टर र्वघ त्यवच्यव गवडीत बसनू होतव. सोबत बवजच्ू यव
सीटर्र ररद्धीिव...
सि
ु वांत सजु यच्यव घरवतील चौकिी आटोपनू जवईपयांत र्वघ
त्यवच्यव हॉटेल रूिर्र शर्श्रवतां ी घेऊन परत शफरलव होतव. 'सजु य
अँड को.' यि्थवनी िवगा्थ के ल्यवने आतव ररसॉटाची भल
ू वर्िी
करण्यवचां र्वघलव कवरि नव्हतां. म्हिनू तो हॉटेललव परतलव होतव.
"तम्ु ही िवरलांत त्यवांनव?" सोबत बसलेल्यव ररद्धीिवने र्वघलव
उदवसीन शर्चवरलां.
"हो! पि जोपयांत परु वर्े शिळत नवहीत तोपयांत िी गन्सु हगे वर
नवही!" र्वघ कुटील हसलव.
"पि खनू तर तम्ु हीच के लवत! िी पवशहलांय तम्ु हवलव कवल रवत्ी
पळून जवतवनव..." ती उदवस बोलली.
"शनिवांतलव हव शनयि लवगू होत नवही?" र्वघच्यव यव प्रश्नवर्र
ररद्धीिव गप्प बसली...
शतचांच शगल्ट पन्सु हव शतलव सतवर्,ू खवर्ू लवगलां...
"फगेट इट! तम्ु ही िी सवशां गतलेल्यव लॉजर्र कवल रहवयलव कव
गेलव नवहीत?" र्वघने प्रश्न के लव.

"िवझ्यव पेिांटलव सोडून िी जवऊ िकत नव्हते." ती बोलली.
"की िवझ्यवर्र पिू ता ः शर्श्ववस नव्हतव?" र्वघने शर्चवरलां.
शतने त्यवच्यवकडे पवशहलां.
"तम्ु हवलव सजु यनव िवरवयचां होतां, म्हिनू तम्ु ही िलव त्यव
घरवतनू बवहेर कवढत होतव?" शतचव प्रश्न.
"हो!" र्वघने हुक
ां वर भरलव.
"पि यवने िीच सांियवच्यव भोर्ऱ्यवत अडकले असते असां
नवही र्वटलां तम्ु हवलव?" शतचव र्वघलव प्रश्न.
"ते कसां?" र्वघ सिजत नसल्यवसवरखव बोललव.
"खनू झवलव त्यवर्ेळी िी त्यव घरी नव्हते हे लिवत घेतव िी त्यव
खनू वत सविील होते असव सांिय कोिीही घेतलव असतव!"
ररद्धीिवचव तका .
"तिु च्यव भवर्वने घेतलव असतव?" र्वघचव सश्ित शतरकव
प्रश्न.
ती चपवपली. कवही बोलली नवही. एक उसवसव टवकलव.
"तम्ु हवलव िवहीत होतां, िी सजु यचव खनू करिवर आहे?" र्वघने
उलट शतलव शर्चवरलां.
"िलव कसां िवहीत असेल?" ती बोलली.

"आशि तरी तम्ु ही िी सवांशगतलेल्यव शठकविी गेलव नवहीत!"
र्वघ ओठ शतरकव करत हतविेने हसलव.
"तम्ु ही कवय करत आहवत हे िवझ्यव सिजवच्यव बवहेर आहे!"
ती बोलली.
"शर्श्ववस ठे र्व. जे कवही होईल ते तिु च्यव शहतवचां होईल. सजु य
िरिवरच होतव. त्यविळ
ु े तम्ु हवलव त्यवच्यव घरून बवहेर पडवर्े
लवगिवर होते. तिु च्यव घरी परतवर्े लवगिवर होते. आतवपयांत
शनिवांतची भक
ू चवळर्ली गेली असेल. र्वसनव भडकली असेल.
त्यवच्यव पवसनू च र्वचर्त होतो िी तम्ु हवलव." र्वघने त्यवची भशू िकव
्पष्ट के ली,
"पढु च्यवर्ेळी जर िी कवही सवांशगतले, तर शप्लज ऐकव!" अिी
शर्नांती करत ररद्धीिवच्यव बवजल
ू व कलत र्वघने शतच्यव बवजचू व
दरर्वजव उघडलव.
ती सिजली, की र्वघ शतलव आतव जवयलव सवगां तो आहे. ती
कवही न बोलतव उतरली.
"आिव आहे शनिवांतलव जसां तम्ु ही प्रोटेक्ट करतव आहवत,
तसेच िलवही करत रहवल! यव!" र्वघ शतलव बोललव.
ररद्धीिव कवही न बोलतव शनघवली. पि ती शि्टर र्वघचां गशु पत
नक्कीच गशु पत ठे र्िवर होती. आशि शतनां ते ठे र्लहां ी होत.ां र्वघ
येण्यवआधी ती सि
ु वांतलव सत्य सवांगू िकली असती, पि शतनां

सवांशगतलां नव्हतां. यवचां कवरि, शतच्यव ठवयी असलेली करुिव.
आशि असां जरी नसतां, तरी शतने ती गशु पतां गशु पतांच ठे र्ली असती,
कवरि शि्टर र्वघलव शतची बरीचच गशु पतां ठवऊक होती...
यवर्ेळीही दरू
ु न शनिवतां उफा दधु ार हे पवहतच होतव. त्यवचव
चेहरव लवलबांदु झवलव होतव. त्यवने नक्कीच यव दोघवांनव एकत् बघनू
र्ेगळव ग्रह करून घेतलव असिवर. हवच र्वघचव प्लॅन असेल तर...
त्यवच्यव िनवत कवही गोष्टी र्वघ पेरत होतव... त्यवांतील ही प्रिख
ु !
ररद्धीिव जवतवच िग र्वघ गवडी घेऊन दधु ार लपनू उभ्यव जवगी
गेलव. तो गवडीतनू उतरलव.
"चीड येत असेल नवही?" र्वघ कुशत्सत हसलव.
दधु ार कवही बोललव नवही. त्यवच्यव चेहऱ्यवर्रील रवगवने अशां ति
टोक गवठलां. जोरवने त्यवने एक चवकू आपल्यव डवव्यव ्लीव्ह िधनू
ओढलव. इथां र्वघलव िवरलां, तर दधु ार सेफ रवहिवर होतव. शनदवन
पटकन तरी सि
ु वतां चव सि
ां य दधु ारर्र जविवर नव्हतव. म्हिनू इथां
दधु ारनां ते धवडस के लां होतां. दसु रां शठकवि तरी त्यवलव कुठां िवहीत
होत,ां शि्टर र्वघलव िोधण्यवचां? इथां रवहिवऱ्यव िविसवकडां र्वघ
येतो. ररद्धीिव इथां असल्यवने तो येतोच येतो हे त्यवनां पवशहलां होत.ां
म्हिनू त्यवने ही जवगव शनर्डली होती. इथनू पवठलवग करत र्वघलव
शनर्वांत शठकविी गवठून िवरिां हव त्यवचव शर्चवर असवर्व. सि
ु वांतही
आतव इथां सतत येत असल्यवने त्यवलव र्वट पहवयची होती योझय

र्ेळेसवठी. पि ररद्धीिव र्वघ सोबत शदसल्यवनां दधु ारचव िवनशसक
तोल ढळलव र् कोितवही शर्चवर न करतव त्यवने र्वघर्र हल्लव
के लव होतव!
शि्टर र्वघने तो र्वर अडर्लव. र्वघ सिोर दधु ारचव शटकवर्
लवगिवर तो कवय! झटकन र्वघने आपलव ब्लेझर कवढून दधु ारच्यव
हवतवभोर्ती गांडु वळलव र् शहसकव देऊन त्यवच्यव हवतवतील चवकू
खवली पडलव. िग तोच ब्लेझर त्यवने िवगे होऊन दधु ारच्यव तोंडवर्र
गडांु वळलव. दधु ार ्र्तःच्यव सटु के सवठी तडफडू लवगलव. र्वघलव
कुठांही गवठून दधु ारने हे धवररष्ट के लां असतां, तरी त्यवची पररिीती हीच
झवली असती! एखवदव िवसव पवण्यवबवहेर कवढल्यवर्र तडफडर्व,
तिी त्यवची अर््थव झवली होती...
"म्हिजे िेर्टी तम्ु ही दधु ारलव...?" िी प्रश्न पिू ा के लव नवही.
नेहिी सवरखीच त्यवची आर्श्यकतव नव्हती.
र्वघ सिजलव होतव. तो हसलव.
"कवही खवयचांय?" त्यवने शर्चवरलां.
िी नकवरवथी िवन हलर्ली.
"झोप! िध्यरवत्ी उलटून गेली आहे. उद्यव बोल.ू " तो म्हिवलव.
झोपच कवय िी तर भक
ू सद्ध
ु व शर्सरलो होतो... सकवळी के व्हव
िी घरवबवहेर पडलो होतो, तेही न खवतव... दपु वरपयांत र्वघच्यव

घरवबवहेर पवर्सवत बसनू होतो. र्वघ आलव ती सांध्यवकवळ करूनच.
िग त्यवचे हे कन्सफेिन चवलू झवलां...
रवत् उलटली होती. तरी त्यवचे सवांगनू सांपले नव्हते... नव ते िवझे
पचर्नू झवले होते... अजनू खपू बवकी होते... खपू कवही बवकी
होते...
"शप्लज बोलव..." िी आग्रह के लव.
दधु ारच्यव डोक्यवर्र गडांु वळलेल्यव ब्लेझरलव र्वघने गवठ िवरली
होती र् त्यवलव शडक्कीत टवकून तसवच शि्टर र्वघ गवडी चवलर्त
होतव. पवच पधां रव शिशनटवनां ी दधु ारची शनरथाक हवलचवल शडक्कीत
थवबां ली होती. दधु ारलव झोपर्ण्यवसवठी त्यवने शलशक्र्ड
सवयकीयॉशटक ड्रगचव र्वपर के लव होतव. (त्यवचां नवांर् िद्दु वि देत
नवही, कवरि बलवत्कवरी बऱ्यवचदव यव ड्रगचव र्वपर करतवत...)
श्ववस घेण्यवसवठी उघडल्यव गेलेल्यव तोंडवत ब्लेझरिधनू च
शि्टर र्वघने ते औषध दधु ारच्यव गळी उतरर्लां होत.ां ब्लेझरचव
आिखीन एक फवयदव असव झवलव, की हे ड्रग जशिनीर्र सवांडलां
गेलां नवही. यवर्रून हे लिवत येतां, की शि्टर र्वघ दधु ारलव
उचलिवरच होतव. तो त्यवलव इथां घवर्लव नसतव, तर तो शजथां
असतव शतथनू ...

र्वघचव िोबवईल र्वजलव. फोन त्यवलव अपेशित व्यक्तीचवच
होतव...
"हॅलो शि्टर र्वघ, तम्ु ही कवय बोललवत ररद्धीिवलव? ती
शकती शचतां ेत आहे यवची तम्ु हवलव कवही कल्पनव? िलव न सवगां तव
शर्चवरतव तम्ु ही शतच्यविी बोलतवच कसे? िवझांच चक
ु लां! िलव
आधीच तम्ु हवलव शतच्यविी बोलण्यवस परर्वनगी द्यवयलव नवही
पवशहजे होती. आधी ती जेर्ढी शडप्रे्ड् नव्हती तेर्ढी तिु च्यविळ
ु े
आतव ती शडप्रेिनिध्ये रवहू लवगली आहे. शप्लज शतच्यवपवसनू दरू च
रहव!" सि
ु वांत कवर्नू बोलत होतव.
"के सबद्दल कवही प्रोग्रेस?" शर्षय टवळत शि्टर र्वघने
शर्चवरलां.
"अजनू नवही!" सि
ु वांत र्ैतवगवने बोललव.
"िलव कळवलां खनू ी कोि!" र्वघ बोललव.
"कवय?" पशलकडून सि
ु वांत शकांचवळलवच!
"पि तम्ु ही शर्श्ववस ठे र्िवर नवही!" र्वघ ठविपिे बोललव.
"तम्ु ही ररद्धीिवचां नवर्ां घेिवर असवल, तर नक्कीच नवही!"
सि
ु वतां .
"आशि िी शनिवांतचां नवांर् घेतलां तर?" र्वघ र्वकडां बोललव.

"कवय? तिु ची िती शफरली आहे कव? त्यवलव सवध्यव गोष्टी
सिजत नवहीत आशि तो खनू करे ल?" सि
ु वतां ने र्वघची अक्कल
कवढली.
"सजु य यवच्ां यव हवती शिळवलेल्यव के सवचां ी शनिवतां चे के स
सॅम्पल सवपडले, तर डीएनए टे्ट करून पहव. तिु चां उत्तर तम्ु हवलव
शिळेल." र्वघ बोललव.
"ह!ां त्यवत जिवयचां कवय आहे? तो घरीच आहे. आतव त्यवचे
सॅम्पल्सच कवय त्यवलवच िवगर्तो!" सि
ु वांत फिकवऱ्यवने बोललव.
"तम्ु हवलव तो शिळवलव तर नव?" यवर्ेळी र्वघ सि
ु वांतची
अक्कल कवढत होतव,
"जव घरी जवऊन िोध घ्यव." र्वघ त्यवलव हसनू म्हिवलव.
कवही ििवांतच शि्टर र्वघलव सि
ु वांतच्यव के शबनचे फोशल्डांग
दवर उघडून बवहेर धवर्ल्यवचव आर्वज आलव आशि त्यवच्यव
चेहऱ्यवर्रचां हसू अशधकच ब्रॉड झवलां. सि
ु वतां त्यवच्यव रॅपिध्ये
अडकत चवललव होतव...
"लठ्ठे गवडी कवढव!" सि
ु वतां ने आपल्यव एकव ऑशफसरलव
शदलेली ऑडार शि्टर र्वघलव ररशसव्हर िधनू ऐकू आली. आशि
त्यवचां हसू रुांदू लवगलां.
"शनिवांतचव फोटो सजु यच्यव घरवतील नोकरवांनव दवखर्व. त्यवांनी
त्यवलव इथां घटु िळतवनव देखील पर्ू ी अनेकदव पवशहलां असिवर.

िलव खवत्ी आहे ते त्यवलव नक्की ओळखतील. आशि त्यवचे शफांगर
शप्रांट्स तर तम्ु हवलव तिु च्यव घरी िबु लक शिळतील. ते सजु यच्यव
छवतीत घसु र्लेल्यव तिु च्यवच सरू ीर्रील शप्रांट्सिी जळ
ु र्नू पहव.
त्यवचे के स देखील शिळर्वयलव तम्ु हवलव कष्ट पडिवर नवही. तिु च्यव
घरवत कुठे नव कुठे ते सवपडतीलच. सजु य यवांच्यव घरवबवहेरच अजनू
एक चवकू पडलव आहे तोही लगेच तवब्यवत घ्यव. िलव खवत्ी आहे
त्यवर्रील शफांगर शप्रटां ् स सजु यच्यव पोटवतील सरु ीिी आशि
शनिवांतिी नक्की जळ
ु तील." र्वघ थवांबलव.
"हे तम्ु ही ठवि कसां सवांगू िकतव?" सि
ु वांत शर्श्ित होतव.
"कवरि त्यवने तो िवझ्यवर्रच रवईक के लव होतव. िलव िवरतव
आलां नवही म्हिनू तो पळून गेलव. तिु च्यव भवषेत, फरवर झवलव."
र्वघ बोललव,
"िलव र्वटतां एर्ढे एव्हीडेन्सस परु े से असतील तम्ु हवलव!" र्वघ
त्यवलव शर्श्व्त करत बोललव.
"तो खरांच खनू ी असेल, तर... आशि तम्ु ही म्हितव तसव तो
फरवर झवलव असेल तर... त्यवलव िोधवयचां कसां?" सि
ु वांत आत्तव
खरांच घवबरव झवलव होतव.
"ती तिु ची जबवबदवरी आहे. िी आतव एकव दसु ऱ्यव
असवईनिेंटर्र शनघतो आहे. िलव आिव आहे तम्ु ही िवझां पेिेंट

योझय करवल. िवझे ऑनलवईन बँक शडटेल्स आहेतच तिु च्यवकडे.
गडु बवय!" र्वघने फोन कट के लव आशि ्र्तःिीच हसलव.
कुटील! िहवकुटील!! हव शि्टर र्वघ सैतवनवलव सद्ध
ु व
हवतोहवत गडां र्ेल आशि त्यवलव ते कळवयचां सद्ध
ु व नवही!!!

११. इस
ं ाईड आऊट...
िलव जवग आली, ती कुठून तरी सयू ाप्रकवि चिकत होतव तो
सरळ िवझ्यव तोंडवर्र आल्यवने.
िी कुठे आहे हे सिजवयलव र् पररश्थतीचां आकलन व्हवयलव
िलव कवही कवळ गेलव. आशि िग िवझ्यव लिवत आलां, की शि्टर
र्वघ बोलत असतवनवच िी ऐकतच झोपी गेलो होतो... कधीतरी
त्यवनेच िवझ्यव अांगवर्र एक गोधडी आिनू टवकली होती. िी ती
बवजल
ू व के ली आशि शि्टर र्वघलव िोधण्यवसवठी त्यवच्यव घरभर
शहडां लो.
िी हे करू िकत होतो, कवरि आतव िलव शर्षवरी सवपवचां ी
भीती नव्हती. शि्टर र्वघने त्यवांनव पवळिे बांद के ल्यवचे कवल
सवांशगतले होते. आशि म्हिनू िी त्यवच्यव यव भयवि र् सिु सवन घरवत
असां शफरण्यवची थोडीिी शहिां त करू िकलो होतो. िी शफरत होतो,
पि शबचकत शबचकतच.
आशि अचवनक तो िवझ्यव सिोर आलव. ििभर िवझ्यव
कवळजवचव ठोकव चक
ु लव.
"तम्ु ही होय!" छवतीर्र हवत ठे र्नू दवरवलव रे लत िी उद्गवरलो.
"िग िवझ्यव घरवत आिखी कोि असेल?" तो हसत म्हिवलव.
"कोिी सवांगवर्ां तम्ु हवलव ित्ू कवही किी आहेत?" िी बोललो,

"आयतव शर्नवकवरि त्यवांच्यव तवर्डीत सवपडेन." िी डोळे
शिटत बोललो.
"म्हिजे िलव कोिी टपकर्नू गेलव असव तझु व भवस झवलव
होतव की कवय?" त्यवने थट्टव करण्यवचव प्रयत्न के लव.
"तसे असते तर िीही शजर्तां रवशहलो नसतो. तम्ु हवलव िवरिवरव
िलव पि कॉशम्प्लिेरी िवरूनच जवईल." िी त्यवचीच चेष्टव करत
बोललो.
"म्हिजे िृत्यचू ां भय र्वटत नवही तर तल
ु व?" त्यवने शर्चवरलां.
"िी तसे म्हिवर नवही. जोपयांत िवझां कवया पिू ा झवलयां असां
िलव र्वटत नवही, तोपयांत िी िृत्यल
ू व घवबरत रवहीन." िी थोडव
शहरिसु लो,
"शप्रयव आयष्ट्ु यवतनू शनघनू गेल्यवर्र र्वटलां होतां, की
आयष्ट्ु यवतील सर्वांत िोठी भीती त्यवांनव गिवर्ण्यवची, ती सत्य
झवली आतव घवबरण्यवसवरखां असां कवही रवशहलां नवही; पि िग
ररयलवईझ झवलां, की अजनू खपू कवही करिां बवकी आहे..." िी पढु े
कवही बोललो नवही.
शि्टर र्वघने नेहिीप्रिविे सिजनू घेतलां.
"बरां आर्र. तल
ु व एकव शठकविी यवयचां आहे." तो बोललव.
"िलव जवयलव हर्ां. आई खपू कवळजीत असेल." िी बोललो.

"त्यवांनव सवांग तझु ां कविच चवलू आहे. कवही कवळजी करू नको
म्हिवर्ां. कवि झवलां, की येिील." त्यवने सल्लव शदलव.
त्यवलव डवर्लनू र् झगु वरून जविां िक्य नव्हतां. त्यवनां जवऊच
शदलां नसत.ां आशि तसहां ी त्यवचां कथन अजनू पिू ा झवलां नव्हत.ां
बरोबर होतां त्यवचां. िवझां कवि अजनू पिू ा झवलां नव्हतां. सत्य अजनू
िवझ्यव सिोर उघडवयचां होतां.
सत्यवचे अनेक पदर िवझ्यवसिोर अनत्तु ररतच पडले होते. ते
एकएक करून उलगडल्यव शिर्वय िलव तरी कुठे चैन पडिवर होते?
"फोनर्रून सवांगण्यवपेिव घरी जवऊन सवांगतो. म्हिजे िलव
सिोर बघनू शतची रुखरुख व्हवयची नवही." िी पयवाय कवढलव.
"तसहां ी चवलेल." तो म्हिवलव,
"जव आर्र!" तो शलशव्हगां िध्ये गेलव.
िी िवझ्यव सिोरच असलेल्यव शि्टर र्वघच्यव खोलीत
शिरलो.
ओल्यव िवतीचव आल्हवद िृद्गांध पसरलव होतव. सगळां कसां
्र्च्छ, शनतळ, शनभेळ झवलां होत.ां आकविवतील कवळे िेघ शफटले
होते. झवडवांर्रील पविी असख्ां य पवनवपवनवांतनू र्वट कवढीत धरिी
जर्ळ करत होतां र् र्वट शिळेल तेथे ्र्च्छांदी र्वहत जवत होतां.
िविसू देखील असवच भरकटत जवतो. नवही?! असवही एक शर्चवर

िवझ्यव िनवलव शिर्लव. पि त्यव आल्हवददवयक र्वतवर्रिवत तो
घनगांभीर शर्चवर कुठे तरी ििवत िवगे पडलव. आशि रोिरोि
प्रसन्सनतेनां भरून गेलां.
र्वटत होतां, जिू सर्ात् िवतां ीचे सवम्रवज्य प्र्थवशपत झवले आहे.
गवरर्व होतव; पि तो बोचिवरव, झोंबिवर नवही, तर िन प्रसन्सन
करिवरव होतव. अांतरबवय खपू िोकळां झवल्यवचव भवस होत होतव.
शि्टर र्वघिी कवल िोकळेपिवने बोलल्यविळ
ु े असेल म्हिनू असां
प्रसन्सन र्वटत असेल कदवशचत...
आशि अचवनकच िवझां िन पन्सु हव शनरविेने पिू ा भरल.ां कवरि
कवलचव शर्चवर िवझ्यव िनवने करतवच कवल शि्टर र्वघने
सवांगवयलव सरु र्वत के लेली घटनव पन्सु हव िवझ्यव ्िृशतपटलवर्र
आच्छवदू लवगली...
आशि जरी र्वतवर्रि िोकळां झवलां असलां, तरी िवझां िन पन्सु हव
कांु ध होत गेलां... प्रसन्सनतेची जवगव पन्सु हव उदवसीने घेतली...
िी घरी पोहोचलो. र्वघ गवडीतच थवांबलव होतव. तो आईसिोर
येत नवही. िग िीच कवि आहे र् कविवची गवडी सोबत असल्यवचां
सवगां नू आईलव कवळजी न करण्यवशर्षयी बोलनू घरवतनू बवहेर
पडलो. आशि गवडी शि्टर र्वघ िलव नेत असलेल्यव शठकविवकडे
िवगा्थ झवली.

आम्ही पन्सु हव शि्टर र्वघच्यव शनर्वसवकडे परत चवललो होतो.
कदवशचत तो नेत असलेली जवगव त्यवच्यव घरवपवसनू जर्ळ असवर्ी.
फक्त िलव आईलव भेटवयचां आहे म्हिनू तो िवझ्यवसोबत इतक्यव
लवबां आलव होतव. आशि आतव आम्ही परत त्यवलव िलव ज्यव
शठकविी न्सयवयचे होते, शतकडे चवललो होतो...

िी उभव होतो... त्यव दधु ार सिोर...
"सरू ज! हवच तो!" र्वघ िलव म्हिवलव. त्यवचे दोन्सही हवत
जकीनच्यव शखिवत होते.
िवझी िवन त्यव दधु ारकडे र्ळली. त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र अशतिूर
असे भवर् होते. तोंडवर्र कवही टवके होते. त्यवचव चेहरव ठे चण्यवचव
प्रयत्न झवलव होतव म्हिनू असतील. त्यवची नजर एकदि करडी र्
गोठर्िवरी! िी िॉक्ड् होतो... तो फवर नवही... पि जरव किी
िवझ्यवसवरखवच शदसत होतव... िी तो धक्कव न सहन होऊन खवली
कोसळलो!!!
शि्टर र्वघ तसवच उभव होतव लेदर जकीनच्यव शखिवत हवत
घवलनू . त्यवची नजर फक्त शफरली दधु ारर्रून पडलेल्यव िवझ्यवर्र.
"बोल!" तो िग दधु ारकडे पवहून म्हिवलव.

तो गप्पच बसलव. िीही कवही बोलण्यव-शर्चवरण्यवच्यव
िनःश्थतीत नव्हतो.
जकीनिधनू हवत न कवढतवच शि्टर र्वघने बवांधनू ठे र्लेल्यव
दधु ारच्यव पवयवर्र ठोकर िवरली.
"नवटकां बदां कर आशि बोल!" र्वघ गरु गरु लव,
"कव िवरलसां ररद्धीिवची िैशत्ि जोत््नव कशिाकलव. तझ्ु यव
्र्तःच्यव शप्रयसीलव पि तू िवरून टवकलीस. नवही? आशि त्यवांच्यव
िृतदेहवांसोबत..."
"शि्टर र्वघ!" िी ओरडलो. अांगवत त्वि नसतवनव ओरडलो!
कवरि िलव त्यवलव त्यवचां र्वक्य पिू ा करू द्यवयचां नव्हत.ां
तोही सिजलव आशि त्यवने ते र्वक्य तसचां अपरु ां ठे र्नू तो पढु े
म्हिवलव,
"बोल!" त्यवच्यव आर्वजवत कठोरतव पि सोबत थांडपिव
होतव.
"तम्ु हवलव िवहीत आहे? यव जगवत फक्त शनजीर् र््तचू शर्रोध
करू िकत नवहीत!" तो अगदीच शर्कट असां शर्भत्स हव्य
चेहऱ्यवर्र घेत बोललव.
त्यवचे डोळे भयवनक प्रकवरे चिकत होते आशि तोंडवतनू लवळ
गळत होती...

"म्हिनू िी त्यवांनव प्रविहीन के लां. िवरून टवकलां! आतव
करतील कव त्यव िलव शर्रोध!" तो दवत शर्चकत र्ेडगळ हसलव.
्र्तःच्यवच शर्श्ववत होतव तो...
"िग ररद्धीिवलव कव अजनू शजर्तां ठे र्लसां ?" र्वघचव दधु रा लव
प्रश्न.
"ती शजर्ांत आहेच कुठां? चवलतां प्रेत के लांय िी शतलव! ती पि
आतव एक शनजीर् र््तचू तर आहे. िी हर्व तसव शतलव र्वपरू
िकतो!" त्यवने त्यवची शर्भत्स र् भयवनक अिी िन्सू यवत असलेली
नजर शि्टर र्वघर्र शफरर्ली.
र्वघ िवतां उभव होतव. दधु ारचां हे बोलिां िलव िवत् सहन झवलां
नवही. िी उठून त्यवच्यव ि्ु कवटवत शभरकवर्ली. तरीही रवग िवांत न
होऊन िी त्यवलव भवन हरपनू हर्व तसव िवरू लवगलो. िलवच
सिजत नव्हतां, की िी हे कवय करतोय... ही िवझी ्र्वभवशर्क
प्रशतशियव होती. ररद्धीिवबद्दल िलव सहवनभु तू ी र्वटत होती, पि ती
िलव िवझ्यव शप्रयसीची आठर्ि करून देत होती म्हिनू नवही, तर
ती एक खपू च िशक्तिवली स्त्री होती म्हिनू पि. दसु ऱ्यव कोित्यवही
स्त्रीर्र दधु ारिळ
ु े बवलटां येऊ नये म्हिनू ती इतकव त्वस सहन करत
होती! शतने सर्ा्र्वचव त्यवग के लव ही शतची िहवनतव! आशि हव...
हव त्यवलव आपलव शर्जय सिजतो आहे! जी शतची सर्वांत िोठी
िक्ती आहे त्यवलव हव शतची किजोरी सिजत आहे!

यवने दोन शनष्ट्पवप िल
ु ींनव ठवर के लां. एर्ढां करून थवांबलव नवही,
तर त्यवांच्यव िृत िरीरवचां िोषि के लां. तसांच शर्डांबन असांख्य स्त्री
िृतदेहवचां करून यवने ररद्धीिव सवरख्यव अश्रवप िल
ु ीलव शजर्तां पिीच
िरि देऊन शतचहां ी िोषि चवलर्लां होत.ां इतकां करून हव िवतां
नवही. यवची भक
ू अजनू र्वढतच चवलली आहे...
िविसू म्हिनू शस्त्रयवांची तो शकांित करत नव्हतव. नव हे सिजत
होतव, की त्यवांनव ्र्तःच्यव इच्छव आहेत. आशि त्यवनसु वर
र्वगण्यवचे त्यवनां व परु े परू ्र्वतत्र्ां य आहे! यवचीच शतडीक िवझ्यव
डोक्यवत शर्जेसवरखी चिकली होती! त्यवचवच झटकव सहन न
होऊन िी असव ्र्तःचव िवनशसक सितोल र् त्यविळ
ु े ्र्तःर्रील
शनयत्ां ि हरर्नू बसलो होतो...
िलव आर्रून शि्टर र्वघने बवजल
ू व खेचल.ां िलव िवतां
करण्यवसवठी गट्ट धरून ठे र्ल.ां
आतव िलव सिजलां, शि्टर र्वघ यव अिव लोकवांची कव गय
करत नवही... शि्टर र्वघ यव गन्सु हप्रे र्ृत्ती असिवऱ्यव लोकवांच्यव
बवबतीत योझयच र्वगतो असां कवही िि िलव र्वटून गेल.ां .. पि
नतां र िवतां झवल्यवर्र िवझ्यव लिवत आलां, की िवझव हव शर्चवर
शततकवच शर्भत्स आहे शजतकव एखवदव गन्सु हगे वर! असांच जर
र्वगवयचां असेल, तर िवझ्यवत आशि एकव गन्सु हगे वरवत फरक तो कवय
रवहील? म्हिनू तर िी शि्टर र्वघलव देखील गन्सु हगे वरवच्यव

शपजऱ्यवतां च नेहिी उभव करतो! त्यवचां र्वगिां सविवन्सय बद्ध
ु ीलव
शकतीही योझय र्वटत असेल, तरी ते सांर्ैधवशनक नवही म्हिून
अयोझयही आहे. हे िलव ििवत लिवत आलां आशि आतव िीच
असव शर्चवर करतोय... यवची िलव लवज र्वटून गेली...
िी दधु ार र् िवझे शर्चवर दोन्सही असय होऊन तेथनू बवहेर
पडलो. र्वघ देखील दधु ारलव डवांबनू ठे र्लेलां ते र्ेअर हवऊस लॉक
करून िवझ्यव िवगनू आलव. िी कवही न बोलतव त्यवच्यव गवडीत
बसलो. र्वघने ्टेअररांगचव चवजा घेतलव.
"तू आशि तो शदसवयलव शकती सवरखे म्हिजे अगदी फवर
तांतोततां जरी नसले, तरी सवरखेच. र्यांही तीच. पि शजथे एकीकडे
तू स्त्रीलव िक्तीस्रोत र् म्हिनू प्रेरिवस्रोत आशि आदरिीय म्हिनू
पवहतोस, शतथे हव फक्त एक उपभोझय र््तू म्हिनू त्यवच स्त्रीकडे
पवहतो...
"एखवदी स्त्री आर्डली, तर शतलव शर्चवरव. जरूर शर्चवरव! पि
जर ती नवही म्हिवली, तर पन्सु हव शतच्यव र्वऱ्यवलव पि उभव रहवयचां
नवही! आपल्यविळ
ु े कोिवलव त्वस होऊ नये इतकी सवधी गोष्ट
िविसवच्यव किी लिवत येत नवही कोि जविे...
"िवन्सय की प्रत्येकर्ेळी परुु षच चक
ु ीचव आहे असां असिवर
नवही. त्यवांचवही कधी शस्त्रयवक
ां डून अपिवन झवलव असेल र् त्यव
अपिवनवची धग न सोसर्नू त्यवांनी सांबांशधत शस्त्रयवर्ां र हल्ले के ले

असतील. असां जरी असलां, तरी कोित्यवही पररश्थतीत शस्त्रयवचां ां
िोषि, शर्द्रुपीकरि, शर्टांबन करिां, त्यवांनव िवरहवि करिां र् त्यवांचव
जीर् घेिां हे कदवशप ििवपवत् र् ििवप्रवप्त ठरत नवही. अखेर अिव
सबां शां धत गन्सु हव तो गन्सु हवच! आशि त्यवची शििव एकच!" र्वघने पतु ी
के ली. तो ्र्तःतच हरर्नू बोलत होतव.
"हव पि ती सांर्ैधवशनक असवर्ी!" िी िवझ्यव िळ
ू पदी
अडलेलव!
गवडी तेथनू हलली...
"तू आतव घरलव जव." तो िलव र्वटेत सोडत म्हिवलव,
"िलव िवहीत आहे, तझ्ु यवकडे अजनू बरे च प्रश्न आहेत. पि
त्यवची उत्तरे िी आत्तवच तल
ु व नवही देऊ िकिवर. कवरि त्यव
घटनवच अजनू घडवयच्यव आहेत!" तो पढु े म्हिवलव.
परांतु िलव हे िवहीत होतां, की त्यवने जरी सवशां गतलां असतां, तरी
ते खोटां नसतां. कवरि तो जे बोललव असतव, तेच तो घडर्िवर होतव!
पि 'आधी के ले िग सवशां गतले' यव उक्तीच्यव तत्र्ज्ञवनवनसु वर
तो कृ ती करण्यवआधी कवही सवगां िवर नव्हतव म्हिनू िी त्यवलव
बवध्य के लां नवही. िेर्टी तो सवांगिवरच! आशि सवांगण्यवसवठी
िवझ्यवचकडे येिवर! ततू ा, त्यवने आत्तवच शदलेलव धक्कव

पचर्ण्यवसवठी िलव र्ेळही शिळिवर होतव. म्हिनू च िी आग्रह
नवही के लव...
शि्टर र्वघची गवडी देखील त्यवच र्ेअर हवऊसकडे पनु ः िवगे
र्ळली होती...
खवली िवन घवलनू िी र्ळलो र् ररिव िोधण्यवसवठी िवगा्थ
झवलो...

१२. एन एर्नकाऊंटर मवथ अ गॉडेस...
िी ्र्तःतच हरर्नू घरी पोहोचलो. िलव कवय झवलां म्हिनू
आई देखील शचांशतत. िधले चवर-पवच शदर्स िवझे नीट बोलिे
नव्हते आईिी. नव कुिविीच... सर्ा कविां तिीच पडली होती... नव
जेर्ि जवत होत.ां नव झोप इतके शदर्स आपलां गवरुढ िवझ्यव भोर्ती
टवकू िकली होती.
आशि एक शदर्स शि्टर र्वघचां बोलवर्िां आलां. िी आईलव
शनरोप देऊन लगेच शनघवलो. िी इतकव तडख बवहेर पडलो होतो,
की आई नक्कीच कवळजीत पडली असिवर हे िी जवित होतो. िी
जवण्यवचे कवरिही सवांशगतले नव्हते. पढु ील गोष्टीचव र्ेध घेिां एर्ढांच
िवझ्यव डोक्यवत होतां.
शि्टर र्वघची ही के स िवझ्यवसवठी शर्िेष होती. कवरि हे
घडत असतवनव शि्टर र्वघने िलव त्यवत सविील करून घेतलां होत.ां
यवर्रून िलव ही खवत्ी आहे, की शि्टर र्वघ देखील यव घटनेने
आतनू तटु लव असिवर आशि म्हिनू ती भीषितव सहन न होऊन
त्यवने ही के स पिू ा होण्यवआधी िलव त्यवबवबत सवांशगतले असेल.
शि्टर र्वघ त्यवच के सेस िलव ऐकर्तो, ज्यव त्यवलव इिोिनली र्
िेंटली ब्रोक करतवत. म्हिनू हव िवझव तका आहे. शि्टर र्वघ तसव

सहसव किवने शर्चशलत होत नवही म्हिव... पि जे घडत होतां ते
शर्लििच होतां... पि अपर्वद नवही! कवरि ते घडत तर होतांच नव!
िी शि्टर र्वघच्यव घरी पोहोचलो. नेहिीप्रिविे त्यवचे घर
िलव उघडेच सवपडले. दवर फक्त पढु ां लोटलां होत.ां ते ढकलनू िी पढु े
गेलो.
"ये!" शि्टर र्वघची िलव सवद.
िी त्यवच्यव सिोर जवऊन उभवरलो.
"बस!" तो म्हिवलव तसव िी बसलो.
"आज नवही आिलांस कोकि?" त्यवने प्रश्न के लव.
त्यवर्र िलव आठर्लां, की यवने त्यव शदर्िी शलटरचव पिू ा कॅ न
एकट्यवने सांपर्लव होतव.
"गडबडीत आलो म्हिनू ..." िी कवहीतरी उत्तर शदलां.
त्यवर्र शि्टर र्वघ हसलव. त्यवचे इतकव र्ेळ सिवशध्त
असलेले डोळे उघडले ते िवझ्यवर्र रोखले गेले. डोळयवतां
किवलीची िवतां तव...

"नीलकांठ घोडके ! हव तिु चव गन्सु हगे वर!" शि्टर र्वघ
बवांधलेल्यव दधु ारकडे हवत करून बोललव.

तो नीलकांठ घोडके यव दधु ारच्यव शप्रयसीच्यव िृत नवरवयिीच्यव
र्शडलवांसोबत त्यव र्ेअर हवऊसिध्ये उभव होतव, जेथे शि्टर र्वघने
दधु ारलव डवांबनू ठे र्लां होतां.
"पि लिवत ठे र्व, जर हव तिु च्यव तवर्डीतनू सटु ू न गेलव, तर
िग हव िवझी शिकवर असेल!" र्वघने नीलकांठ घोडके यवांनव तवकीद
शदली,
"घेऊन जव!" म्हिनू ऑडार शदली.
नीलकांठ घोडके यवच्ां यव दोन िविसवांनी िग दधु ारलव त्यव
लवकडी खचु ीतनू िक्त
ु करत बवहेर फरफटर्लां.
"धन्सयर्वद शि्टर र्वघ. तिु चां शबल तिु च्यव इच्छे नसु वर पेड
के लां आहे. आशि िवफ करव, हव तिु च्यव हवती लवगिवर नवही!"
ह्तवांदोलन करत नीलकांठ र्वघलव बोलले.
शि्टर र्वघ फक्त हसलव. त्यवचां कोिवच्यव खवत्ीर्र असां हसिां
म्हिजे त्यवांचे र्चन सत्यवत न उतरण्यवचे द्योतक. म्हिजे दधु ार
नीलकांठ घोडके यवच्ां यव हवतनू शनसटिवर होतव. पि कसव? आशि
त्यवहीपेिव कव???
िी आतव जव्त कवही शर्चवरवयचां नवही असां ठरर्लां असल्यवने
गप्पच रवशहलो. शि्टर र्वघलवच बोलू शदलां. हे सिजनू पि तो
्र्तःिी हसलवच होतव.

शि्टर र्वघ त्यवांच्यव िवगनू बवहेर येऊन उभवरलव. त्यवने पन्सु हव
नीलकांठ घोडके यवच्ां यविी ह्तवांदोलन के लां.
"बवय." तो म्हिवलव.
"बवय." ते म्हिवले.
नीलकांठ घोडके गवडीत बसले र् शनघनू गेले. थोडवर्ेळ
गेल्यवर्र शि्टर र्वघने देखील त्यवची गवडी कवढून त्यवच्ां यव िवगनू
घेतली.
तो खपू अतां र रवखनू गवडी चवलर्त होतव. त्यवची नजर
घोडकें च्यव गवडीर्र असल्यवने ती त्यवच्यव नजरे आड जविे िक्य
नव्हते.
आशि एक अचवनक नीलकांठ घोडके यवच्ां यव गवडीचव िवगचव
टवयर ब्ट झवलव! फुटलव! गवडी चळली गेली. एकव बवजल
ू व
कलली, पि न उलटतव ती पन्सु हव सरळ धवर्ू लवगली. ड्रवयव्हरलव
गवडी थवांबर्वर्ी लवगली. गवडी थवांबतवच दधु ार त्यवच्यव बवजच्ू यव
िविसवलव िवरून उतरलव. आशि त्यवने घवटवतनू खवली उडी
घेतली. नीलकांठ र् त्यवचां े दोन्सही ह्तक बवहेर आले होते. ते
घवटवच्यव कठड्यवपविी गेले देखील, पि दधु ारच्यव िवगे उडी
घेण्यवची कोिवची छवती धजवर्ली नवही.

नीलकांठने तरी त्यवच्यव िविसवांनव घवटवच्यव खोलीत
उतरण्यवस भवग पवडलेच. तो िवत् हवत चोळत चरफडत र्र उभव
होतव. शि्टर र्वघने िवत् ते दृश्य त्यवच्यव चवलत्यव गवडीतनू च पवहून
आपली गवडी ३६०° शफरर्ली होती.
गवडी चवलर्तव चवलर्तव त्यवने त्यवच्यव िोबवईलर्रील एक
सेव््ड् िेसेज सेंड के लव आशि िोबवईल बवजच्ू यव सीटर्र फे कलव.

शि्टर र्वघची गवडी सि
ु वांतच्यव शजल्यवलव रर्वनव झवली
होती. बवहेर धोधो पवऊस पडत होतव. र्वयपर चवलू असनू त्यवचव
फवरसव उपयोग होत नव्हतव. र्वघ कॉल गवडीतील ब्लटु ू थ
्पीकरिी कनेक्ट करून सि
ु वांतिीच बोलत होतव.
"सि
ु वांत सर, शनिवांत शतकडे येण्यवची िक्यतव आहे. िी येतोय
शतकडे. भेटू!" र्वघ बोललव.
"हे तम्ु हवलव कसां िवहीत?" सि
ु वांतने िांकी प्रश्न के लव.
"त्यवने पन्सु हव िलव िवरण्यवचव प्रयत्न के लवय. यवर्ेळी देखील
त्यवची तवकद अपरु ी पडली. आतव िलव खवत्ी आहे, त्यवचव रोख
तिु च्यव र् ररद्धीिवच्यव शदिेनचे येईल!" र्वघ बोललव.
"परु वर्व?" सि
ु वतां ने पशलकडून प्रश्न के लव.

"आहे. आल्यवर्र आपल्यवसिोर सवदर करे नच! आशि जरी
तो आलव नसेल, तरी दितव घवयलव तिु चां कवही जविवर नवही!"
र्वघने दटवर्त फोन कट के लव. घडी घडी परु वर्व िवगण्यवच्यव
सि
ु वतां च्यव सर्यीचव त्यवलव रवग आलव होतव.
त्यवच्यव बवजल
ू व बसनू िी त्यवचां सांभवषि ऐकत होतो.
सि
ु वांतचव सजीर् आर्वज िी प्रथिच ऐकत होतो. िी आियाचशकत
चेहऱ्यवने र् घवबरट नजरे ने शि्टर र्वघकडे पवहत होतो. शि्टर
र्वघने त्यवच्यव यव खेळवत िलवही सविील करून घेतलव होतव. पि
कव?
आधीच त्यव दधु ारने िवझां तोंड बशघतलेलां. त्यवत िी त्यवलव
कवांफवडर्लेलां. त्यवच्यव तवर्डीत िी सवपडलो, तर कवही खरां
नवही... िी भीतीने गवरठलो. शि्टर र्वघ सोबत असल्यवने ती
िक्यतव िन्सू यच होती म्हिव खरां! पि त्यवने िलव यवत कव ओढलां?
गप्प त्यवचां कवय आसांल ते कवि करून िलव सवांशगतलां असतां
नव?! पि नवही! िी म्हटलां यवनां चवर शदर्सवनां फोन के लवय म्हिजे
कवि शनपटर्लां असेल, पि यवने तर िलवच यवत ओढून घेतलव.
पि कव???
सि
ु वांतच्यव गवर्ी जवण्यवआधी आम्ही िवझ्यव घरी परतलो
होतो. शि्टर र्वघने िलव र्ेळ लवगेल म्हिनू आईलव सवांगवयलव

सवांशगतलां. आशि 'जव्त प्रश्न करू नको सवांगेन शततकां कर!' एर्ढी
तवकीद शदली होती जी िवझ्यवसवठी परु े िी होती.
शकती र्ेळ लवगेल िलव कल्पनव नव्हती. िी हवतवलव येईल ते
कपडे गडांु ळे. बॅगेत भरले र् कवि आहे दोन चवर शदर्स लवगतील
सवांगनू िी घवईने बवहेर पडलो. आतवही िी कवही खवल्लां नवही म्हिून
आई कवळजीत... िवगे ओरडून कवळजी न करण्यवशर्षयी िी शतलव
बोललो आशि र्त्यवच्यव कोपऱ्यवर्र उभ्यव शि्टर र्वघच्यव गवडीत
िी चढलो.
"शपकशनकलव चवललवयस?" िवझी बॅग बघनू र्वघ म्हिवलव.
"तम्ु ही म्हिवलवत र्ेळ लवगेल म्हिनू ." िी उतरलो.
"इतकवही र्ेळ लवगिवर नवही. आतव आिलवयसच, तर टवक
िवगे." तो म्हिवलव.
िी िवझी बॅग िवगील सीटर्र शभरकवर्नू शदली. र्वघने गवडी
कवढली...
"शि्टर र्वघ, एक शर्चवरू?" िी घवबरत प्रश्न के लव.
"ह.ां " तो गवडी चवलर्त हुक
ां रलव.
"दधु ारलव तम्ु हीच पळर्लां असिवर इतपत िी सिजतो. पि
कव? आशि िहत्त्र्वचां म्हिजे कसां?" िी शबचकत शर्चवरल.ां

"नीलकांठरवर्वांच्यव गवडीच्यव िवगील उजव्यव बवजच्ू यव चवकवत
िी शजलेटीनचव एक िवयिो टवईि बॉम्ब शफक्स के लव होतव." तो
गवडी चवलर्तच पढु े बघत म्हिवलव.
"कवय?" िी उडवलोच.
"हे कसां िक्य आहे? तम्ु ही ते के लतां कधी? आशि कसां?" िी
प्रश्नवांची िवळ लवर्ली.
"बॉम्बलव लवांबलचक शनडल होती. यवसवठी िलव जव्त कवही
करवर्ां लवगलां नवही. िी आशि नीळकांठरवर् र्ेअर हवऊसच्यव जर्ळ
भेटलो, तेव्हव ते दरर्वजवकडे जवत असतवनव त्यवच्ां यव िवगे रवहून िी
त्यवच्ां यव गवडीच्यव टवयरिध्ये तो घसु र्लव होतव. घोडकें चां लि
गेलांच खरां िी सोबत नवही म्हिनू . आशि त्यवांनी िवगां देखील पवशहलां
होत,ां पि िी तोपयांत कवि पिू ा के लां होतां. िी त्यवांनव पशहल्यवांदव
भेटलेलो, तेव्हवच िलव लिवत आलां होतां, की ते कवरिध्ये
ट्यबु लेस टवयसा र्वपरतवत.
"बॉम्बच्यव डवयलर्र िी सेट के लेल्यव टवयशिांगलव तो बॉम्ब
फुटलव. त्यव घवटवत जवण्यवस शकती र्ेळ लवगतो यवचव अांदवज
बवधां नू च िी र्ेळ सेट के ली होती. त्यवर्ेळीच तो ट्यबु लेस टवयर
फुटलव.

"आतव हे शर्चवरू नको, की जर त्यवांनी ट्यबु लेस टवयर र्वपरले
नसते, तर िग िी कवय के लां असतां? िग कवय िी गोळी घवतली
असती!" तो बोललव.
िी धव्तवर्लो. िवझव चेहरव बघनू त्यवलव सिजलां, की िी
कवहीतरी र्ेगळां सिजलो आहे.
"अरे टवयरर्र." त्यवने शक्लअर के लां,
"आशि हे नीलकांठलव न कळतव कसां करवयचां हे िलव
चवांगलांच िवहीत आहे. नवही?!" त्यवने हसत िवझ्यवकडे बशघतलां.
िी ओिवळून पढु े पवहू लवगलो.
"आशि नीलकांठरवर् र् त्यवचां ी िविसां िेली असती तर?" िी
कचरत बोललो.
"िग कवय? पवच िविसां िेली असती आिखी कवय?" तो
सहज म्हिवलव. त्यवचव रोख नीलकांठ, त्यवचव ड्रवयव्हर, त्यवची दोन
िविसां र् दधु ार यवांच्यवकडे होतव.
"तिु चव दधु ारबद्दलचव प्लॅन फसलव असतव. शिर्वय चवर
शनष्ट्पवप लोकां दधु ार सोबत िवरली गेली असती!" िी जरव शचडून
बोललो.
"शनष्ट्पवप?" तो फुटून हसलव.
"िी त्यवच्यवकडे जरव शर्खवरी नजर शफरर्ली. तो पढु ेच पवहत
होतव,

"यव जगवत कोिी शनष्ट्पवप नवही सरू ज! आशि हे तझ्ु यवशिर्वय
कोि जव्ती चवांगलां जविू िकतां?" तोच हसरव चेहरव घेऊन त्यवने
िवझ्यवकडे बशघतलां. त्यवच्यव नजरे त िलव कवही र्ेगळेच भवर्
जविर्ले. जे िलव र्िानही करतव येत नवही आहेत...
िी पवप भवर्नेने पन्सु हव झवकोळून गेलो, पि िनवत र्वजले,
अरे हे शकती कॉन्सरॅडीक्टरी आहे, म्हिजे हव कवही
शदर्सवांपर्ू ीच िलव 'इनोसांट' म्हिवलव होतव आशि आतव म्हितोय
यव जगवत कोिीच शनष्ट्पवप नवही. िग कवय यवच्यवसवठी 'शनरवगस'
आशि 'शनष्ट्पवप' यव िब्दवच
ां े दोन शभन्सन अथा आहेत की कवय?
बरोबरच आहे म्हिव, शनरवगस शदसिवरी व्यक्ती गन्सु हगे वर असू
िकत नवही असां थोडीच आहे? िेर्टी 'सदक
् ृ ती' र् 'दष्ट्ु कृती' हव
शदसण्यवचव नवही, तर प्रर्ृत्तीचव भवग आहे. िविसवच्यव
िवनशसकतेचव भवग आहे!
तसहां ी िवझ्यव बवबतीत खरांच आहे त्यवच.ां तो िलव पशहल्यवदां व
भेटलव होतव तेव्हव तो िलव 'शनष्ट्पवप' म्हिवलव होतव. पि आतव िीही
'पवपी' झवलोय! त्यवच्यव नजरे त नसलो कदवशचत, तरी िवझ्यव
्र्तःच्यव नजरे त नक्कीच!!! आशि म्हिनू च त्यवने अिी नजर
िवझ्यवर्र टवकली होती.
म्हिजे हव आतव िलव 'शनष्ट्पवप' सिजत नवही कव? म्हिजे यव
प्लॅनिध्ये िलव गोर्नू िलव देखील सांपर्ण्यवच्यव यवने घवट घवतलव

आहे कव? म्हिनू हव िलव सोबत नेत आहे कव? त्यव दधु ार सोबत
िवझवही कवटव एकवचर्ेळी यवलव कवढवयचव असेल कव? की िग
िलव िवरून िेलव तो दधु ारच आहे असव भवस त्यवलव शनिवाि
करवयचव आहे? तसां जर यवने के लां, तर हव दधु ार सोबत कवय करिवर
आहे? एक नव दोन असे अनेक... अनेक शर्शचत् प्रश्न िवझ्यव
डोक्यवचव भनकव उडर्ू लवगले. िी गभागळीत झवलो होतो. तसवच
त्यवच्यव िेजवरी बसनू होतो...
"आशि शर्सरू नको; िी िविसां र्वचर्त नवही. िी फक्त
गन्सु हगे वरवांनव शििव देतो!" तो पढु े पवहत म्हिवलव.
आतव कवही न बोलतव यवचव हव खेळ पवहिां िवझ्यव हवती होतां
फक्त... जे होिवर ते िी आतव डोळयवांनी पवहिवरच तर होतो प्रत्यि.
आशि अनभु र्िवर होतो...! यवनतां रही जर कवही सिजलां नवही, तर
तो त्यवचे खल
ु वसे करवयलव असिवरच होतव... पि िी असिवर होतो
कव? असव शर्चवर िवझ्यव िनवत डोकवर्लव आशि हृदयवतनू कळ
गेल्यवसवरखी र्वटली. िवझव हवत आपसक
ू छवतीपविी गेलव. शि्टर
र्वघने नक्कीच हे पवशहलां असिवर. कवरि तो हसलव होतव...
िवझ्यव डोक्यवत अनेक प्रश्न हेही ऐकतवनव उभवरले होते, पि
िी ते रवखनू ठे र्ले.
शि्टर र्वघचव सि
ु वांतिी फोन चवलचू होतव...

"सि
ु वांत, ररद्धीिवची कवही खबरबवत?" त्यवचव प्रश्न.
"नवही!" पशलकडून आर्वज.
रर... ररद्धीिवची खबरबवत नवही म्हिजे? कवय झवलांय
शतच्यवसोबत...? शि्टर र्वघने दधु ारलव सोडून शदल्यवने ररद्धीिवर्र
हव प्रसगां ओढर्लव गेलवय कव...? शतचां कवय होईल आतव? नवही!
कवय झवलां असेल...?
"शनिवांतबद्दल अजनू ही तम्ु हवलव िांकव आहे, की पटली
खवत्ी?" र्वघने त्यवलव शर्चवरलां.
"चवांगलीच! िलव तर िांकव आहे. ररद्धीिवलव त्यवनेच तर
पळर्लां नसेल?... तम्ु ही म्हिवलवत तसां त्यवनेच सजु य िहव यवनां व
िवरलयां हे कन्सफिा झवलचां आहे!" तो म्हिवलव.
"त्यवत िलव िांकव नव्हतीच!" र्वघ िवझ्यवकडे पवहून ्िवईल
करत म्हिवलव.
िी एक शड्गश्टांग लक
ू त्यवलव शदलव.
"त्यवचव िोशटव्ह कवय असेल हे अजनू सिजत नवही? त्यवने
सजु यलव िवरण्यवचां कवय कवरि?" सि
ु वतां ची िक
ां व.
"िी तम्ु हवलव आधीही बोललोय. ही हॅस अ ्रॉांग अफे क्िन
टुर्ड्ास यअ
ु र ् शस्टर.् त्यवतनू च त्यवने हे गन्सु हे के लेत." र्वघ
सि
ु वांतच्यव गळी उतरर्त होतव.
"म्हिजे?" सि
ु वतां चव गोंधळ र्वढलव.

"असयू व! ररद्धीिव यवांची िवझ्यविी जर्ळीक असल्यवच्यव
गैरसिजवतनू त्यवने िवझ्यवर्र हल्लव के लवय. िेबी त्यव सजु य यवांच्यव
घरी रहवयलव गेल्यवने सजु य र् ररद्धीिवबद्दल त्यवच्यव िनवत शर्शचत्
सि
ां य शनिवाि झवलव असेल." र्वघने त्यवचव बनवर्ट तका बोलनू
दवखर्लव.
दधु ारच्यव िनवत र्वघनेच हव दशु र्ाचवर रुजर्लव होतव. दधु ार
ररद्धीिवसवठी गन्सु हव करू िकत होतव. हव! हे बनवर्ट नक्कीच नव्हतां!
"शि्टर र्वघ!" सि
ु वतां चव आर्वज कवतरकवपरव झवलव,
"तम्ु ही म्हितव ते खरां असेल, तर ररद्धीिव देखील सांकटवत असू
िकते..." तो घवबरव बोललव...
िी िवत् पिू ा प्रर्वसवत िवांत बसलो होतो. यव भवगवत
प्रर्ेिल्यवपवसनू इथां पवर्सवचव शटपसू देखील नव्हतव. एकव
हॉटेलच्यव पवशकां गलव गवडी थवांबली.
"बॅग?" िी म्हिवलो.
"घे सोबत." र्वघ उतरत म्हिवलव.
आम्ही उतरलो तेव्हव, िी शहिां त करून बोललो,
"शि्टर र्वघ, शसररय्ली एक शर्चवरवयचां होत.ां खरां सवगां वल?"
िी त्यवलव गवडीचव दरर्वजव बांद करत म्हिवलो.

"त्यवशिर्वय तू दसु रां कवही करतोस कव? बोल!" तो िवझ्यव पढु े
चवलत म्हिवलव.
"िघवचवच प्रश्न. तम्ु ही टवयर ब्ट के लवत दधु ारलव सोडर्वयलव
हे ठीक. पि यवत नीलकांठ र् त्यवची दोन िविसां र् ड्रवयव्हर िवरले
गेले असते, तर?" िी शचांशतत िद्रु ने े शर्चवरले.
"िग कवय? िेले असते तर िेले असते. चवांगल्यव कॉजसवठी
त्यवांचव िृत्यू झवलव असतव आशि कवय?" र्वघ सहज बोललव.
"तम्ु हवलव दःु ख झवलां नसत?ां " त्यवच्यव उत्तरवने चिवर्नू िी
शर्चवरलां.
"सत्यत: झवलां असतां, िवझव प्लॅन फसलव असतव नव!" त्यवने
िवगे न पवहतव न थवबां तव उत्तर शदलां,
"पि िी कवही करत असतवनव त्यवत िक्यतवांची िक्यतव नसते
हे िवहीत नवही कव तल
ु व?" त्यवने िवगे पवहून िवझ्यवकडे पवहत श्ित
के लां.
खरां आहे! शि्टर र्वघ को-इनशसडेंस र् इशन्स्टन्सक्टर्र शर्श्ववस
ठे र्त नवही! तो त्यवलव हव्यव तिव गोष्टी घडर्ण्यवर्र शर्श्ववस ठे र्तो!
आशि जेव्हव तो त्यवलव हव्यव तिव गोष्टी घडर्त असतो, तेव्हव त्यवने
ठरर्ल्यवपेिव र्ेगळां कवही घडिां िक्यच नसतां!

आम्ही उभे होतो, एकव सईु टच्यव बवहेर. शि्टर र्वघने एकव
शर्शिष्ट प्रकवरे नॉक के लां. दरर्वजव उघडलव गेलव. सिोर एक अत्यांत
सांदू र िल
ु गी उभी होती. शतच्यव सौंदयवाचां र्िान िब्दवांत होिां कठीि
आहे आशि एर्ढव िब्दसांभवर िवझ्यव गवठी नवही म्हिनू िी ते
टवळतो. पि ती कोि असेल यवचव िलव अांदवज यवयलव र्ेळ
लवगलव नवही.
ती ररद्धीिव होती!
हव िलव खपू िोठव धक्कव होतव. ररद्धीिवलव पळर्लां र्वघने.
आशि तो शबल फवडत होतव दधु ारर्र. नक्की करिवर कवय होतव
हव...???
बवर्रलेली अिी ती िवझ्यवकडे बघत होती. शतच्यव िख
ु वर्र
घवबरलेल्यवच्यव छटव उत्पन्सन होऊ लवगल्यव. ते पवहून,
"िवझव शित्, सरू ज." शि्टर र्वघ शतलव म्हिवलव.
ती जरव ररलॅक्स झवल्यवसवरखी झवली. असव अचवनक कोिी
अनोळखी शतच्यव रूि सिोर उभव पवहून शतचां असां शर्चशलत होिां
सवहशजक होतां.
"सरू ज, तल
ु व भेटवयचां होतां नव, ती ररद्धीिव ही!" तो िलव
म्हिवलव.

आशि ररद्धीिवच्यव आिांत्िवची र्वट न पवहतवच ्र्तःच जवगव
करत ररद्धीिव र् दरर्वजव यवांच्यव िधनू तो आत सरकलव. िी िवत्
दवरवतच उभव ररद्धीिविी नजर चोरत. शतच्यव परर्वनगीशिर्वय िी
आत कसव जविवर होतो? तीही िग बवजल
ू व झवली. हे शतचां िलव
आत येण्यवचां शनिांत्ि. िी आत झवलो.
"इथनू पढु े कवही शदर्स हव इथांच रवहील!" शि्टर र्वघने
सेटीचव तवबव घेऊन त्यवर्र पैस पसरत त्यवने हुकूि सनु वर्लव.
ररद्धीिव शबचकली आशि िी धक्कवर्लो. िवझ्यव हवतवतली
बॅग िवझ्यवही न कळत खवली घसरली र् त्यवचव धप्पकन आर्वज
झवलव.
अरे हव कवय करतोय... कवय म्हितोय...? हव इकडे येतवनव
आपलां डोकां घरी ठे ऊन आलव आहे कव? एकव िल
ु ीकडे पवहिां
देखील िलव जड जवतां आशि हव म्हितो शहच्यव सोबत िलव इथां
रहवर्ां लवगिवर आहे... िवझव नवही तरी शकिवन यवने शहचव तरी
शर्चवर करवर्व. कवय र्वटेल शहलव...
िवझव प्रश्नर्वचक चेहरव पवहून त्यवने ररद्धीिवकडे पवशहलां. िग
िवझी घवबरी नजरही शतच्यवकडे र्ळली. शतची नकळत होकवरवथी
िवन हलत होती. यवने तर िलव अशधकच धक्कव बसलव. आशि त्यव
धक्क्यवने िग िीही बसलो!

शि्टर र्वघ उठलव. त्यवच्यव शर्ांटेज कलेक्िन िधली 'नगांट एि
1895' ररव्हॉल्व्हर िोल्डर होल्टर िधनू कवढून सप्रेसर बसर्नू
त्यवने िवझ्यव सिोर धरली. ही एकिेर् अिी ररव्हॉल्र्र आहे जीस
सप्रेसर (सवयलेन्ससर) अटॅच होत.ां
"किी चवलर्वयची हे तल
ु व िवहीत आहेच." तो बोललव.
म्हिजे िवगे त्यवने िलव िद्दु वि त्यवच्यवर्र गोळी चवलर्वयलव
उकसवर्लां होत!ां !!
हव िलव टे्ट करत होतव, िलव गन हवतवळतव येते कव ते तो
पवहत होतव, तर... त्यवने ही रर्क घेतली होती. कवरि त्यवलव
िवशहत होत,ां िी त्यवच्यवर्र गन नवही चवलर्िवर!!! हव खरांच सैतवन
आहे!!!
"कोित्यवही पररश्थतीत शहची रिव करवयची!" तो िलव
म्हिवलव.
िी र्वघकडे बवर्रलेल्यव र् घवबऱ्यव नजरे ने पवहत होतो.
"कवळजी करू नको." तो बोललव,
"शरगर दवबल्यवस यवचां शसलेंडर पढु ां झक
ु तां. त्यवनां शसलेंडर
आशि बॅरल िधील गॅप किी होतो. त्यविळ
ु े आर्वज सप्रेस होतो.
जव्त आर्वज नवही करवयची ही. ररकॉईल रे ट देखील बरवच किी
आहे. शबकट पररश्थती आलीच, तर तू यवर्र शर्सांबू िकतोस! िेक
ऑल शद सेव्हन रवऊांडस एम्टी!" र्वघ लीलयव बोललव.

िी ती ररव्हॉल्व्हर हवती घेतली. न घेऊन कोिवलव सवांगिवर
होतो. ही यवची कोिती लीलव हे कवही िलव सिजेनव...
"पढु च्यव इन्स्रक्िन्सस नांतर करतो." सवांगनू र्वघ शनघनू गेलव.
तो जवतवनव िी आधवरवसवठी ्र्तःच्यवच गडु घ्यवर्ां र हवत
टेकर्नू उभव रवशहलो होतो. तो गेल्यवने त्यव खोलीत ररद्धीिवसह
एकटव असिवरव िी खपू अर्घडलेलव उभव होतो.
"बी कांफटेबल!" शतचव िांजळ
ु आर्वज कवनवत घिु लव.
पि िी इथां यव अनोळखी आशि त्यवहीपेिव िल
ु ीच्यव खोलीत
कांफटेबल कसव होऊ िकिवर होतो?
तरी िी बॅग बवजल
ू व कोपऱ्यवत सवरली आशि शि्टर र्वघ
िघविी बसलेल्यव जवगी सेटीर्र बसनू रवशहलो. िोबवईलिीच िवझव
चवळव चवलू होतव. आतवपयांत घडलेल्यव गोष्टी िी टवईप करून घेत
होतो.
तीही शतच्यव िोबवईलिीच कवही खेळत बेडर्र बसली होती.
िधनू च िवझी नजर शतच्यव शदिेने जवयची. आशि िलव ती
िवझ्यवर्रच शतने िृगविी पविीदवर टपोरे डोळे रोखनू पवहत
असलेली शदसवयची. िग आम्ही दोघे नजर चोरवयचो. चक
ु ून
नजरवनजर झवली असे एकिेकवांनव उगीचच भवसर्वयचो. र्वतवर्रि
दोघवसां वठीही अर्घडलेलां... ऑक्र्ड्ा... अनकांफटेबल...
"तम्ु ही नक्की कोि?" शतने अनपेशित प्रश्न शर्चवरलव.

शतने पढु वकवर घेतलव म्हिनू . नवही तर िी र्षवानर्ु षे जरी
शतच्यवसोबत यव खोलीत कोंडलव गेलो असतो, तरी िी शतच्यविी
एक िब्द बोललो नसतो.
"िी सरू ज गवतवडे. शफ्रलवन्सस लेखक आहे. कदवशचत तम्ु ही
कवही र्वचलां असेल िी शलशहलेलां." िी धवडस एकर्टून बोललो.
शतने जर िवझां कवही र्वचलां असेल, तर ही िलव ओळखेल
आशि शतच्यवत र् पयवायवने िवझ्यवत थोडी सहजतव येईल म्हिनू िी
तसे शर्चवरले. बवकी िी ्र्तःलव लेखक सिजत नवही.
"नवही. पि कवही असेल तर द्यव र्वचवयलव. र्ेळ जवईल." ती
म्हिवली.
इतकां रुि? म्हिजे िी र्ेळ जवईल अिवप्रकवरचां म्हिजे टुकवर
शलशहतो कव? शि्टर र्वघने र्िान के लेली ही आशि आतव िी
अनभु र्त असलेली ही शकती शभन्सन आहेत. शि्टर र्वघने
शहच्यवबद्दल जे सवशां गतलां त्यवप्रिविे ही िित्र् असिवरी नक्कीच
भवसली नवही शतच्यव यव रुि बोलण्यवने.
िग आठर्लां. शि्टर र्वघिी पि तर ही अिीच र्वगली होती,
जोपयांत शतचव त्यवच्यवर्र शर्श्ववस बसलव नव्हतव. कदवशचत
दधु ारिळ
ु े ती अशतदितव पवळत असेल, कोिवलव अगदी जर्ळ येऊ
देत नसेल शतची खवत्ी होईपयांत. असो, ठीक आहे. हे ठीकच आहे!

शस्त्रयवांनी ्र्तःची रिव ्र्तःच करवर्ी. त्यव किजोर थोडीच
आहेत? त्यवच तर ्र्तःच िक्तीस्रोत आहेत!
िी शतलव 'अ शिशटांग शर्थ शि्टर र्वघ', 'अ ्रेंज शथांग - शद
सवयरन कॉल्स', 'एजटां एक्स', 'फ्लेि', 'र्ृत्', 'अ प्योर ् र्न - शद एशप्रल
चेज'् 'अांतःपरु ', 'डेथ शर्ल', 'अ हेर्ी प्रवईझ'् , अिव कवही कथव
र्वचवयलव शदल्यव. यव िवझ्यवकडून शलशखत शसक्र्ेन्सस नसु वर नवहीत.
आधी पवठर्लेली ररद्धीिव आधी र्वचनू पवशहलां यव अदां वजवने िी
तसे शसक्र्ेस शतलव पवठर्ले होते.
लहवन र् स्त्री सरु िेशर्षयीच असलेली पशहली 'अ शिशटांग'
र्वचनू शतलव इटां रे ्ट शनिवाि होईल र् िवझ्यवकडे बघण्यवचव शतचव
दृशष्टकोनही ्र्च्छ होऊ लवगेल म्हिनू िी आधी तीच सेंड के ली
आशि हेच शर्चवर पढु ील गोष्टींसवठी...
आपि म्हिवल िी इतकव शर्चवर कव करत होतो. तर ररद्धीिव
शहने इतकां कवही पवशहलेलां असतवनव शतलव िवझ्यवशर्षयी
इशां सक्यरु रटी र्वटिां सवहशजक होतां आशि शतच्यव िनवत जर तसव
िवझ्यवशर्षयी शर्चवर आलव असेल, तर िलव तो कवढून टवकवयचव
होतव म्हिनू . नवही तर िलव त्यव खोलीत थवबां िे िक्य झवले नसते.
िवझ्यव िनवत कवही नसतवनव सिोरच्यव िल
ु ीलव िवझी नवहक भीती
र्वटवर्ी असां िवझां म्हििां नव्हतां. िवझी नजर ्र्च्छ आहे, िन सवफ
आहे हे िलव शतलव ठसर्वयचां होतां म्हिनू ...

यव कथवांिधील कवही जरी शहने र्वचल्यव, तरी िवझे शर्चवर
लिवत घेऊन शहलव िवझ्यवशर्षयी थोडी तरी िवश्वती र्वटेल अिी
िी आिव के ली.
िलव हे िवहीत होतां, की शहने िलव इथां थवबां ू शदलयां ते शि्टर
र्वघ िलव घेऊन आलवय म्हिनू . त्यविळ
ु े शतच्यव िनवत िलव
्र्तःशर्षयी शर्श्ववस शनिवाि करिां गरजेचां र्वटलां. त्यवसवठीच िी
शतलव कवही कथव ब्लटु ू थने सेंड के ल्यव. शनदवन यव र्वचनू तरी िी
स्त्री यव िक्तीचव शकती आदर करतो हे शतच्यव ध्यवनवत येईल ही
िवझी सिजतू होती... त्यव इबक्ु सिध्ये िवझे फोटोही असल्यवने िी
खोटां बोलत नवही हेही शतलव सिजेल यवद्ववरे िी ते के लां होतां. िवझ्यव
बवजनू े शतलव सरु शित र्वटवर्ां यवचव िी जिेल तसव प्रयत्न के लव
होतव.
ती र्वचत होती. अगदी िन लवर्नू . नवही तरी िन लवर्वयलव
यव खोलीत दसु रां होतां तरी कवय? नवही तर िी कवही इतकां चवांगलां
शलहीत नवही, की कोिी त्यवत इतकां रिनू , हरर्नू जवर्.ां खोली
अशतिय कॉम्पॅक्ट होती. पि सशु र्धव िवत् सर्ा होत्यव. तरी िी र्ेळ
घवलर्ण्यवसवठी टीव्ही पवहू िकत नव्हतो. कवरि यव पररश्थतीत
िी कवय टीव्ही पवहू िकिवर? शिर्वय शतलव र्वचनवत व्यत्यय
आलव असतव. िवझां शलखवि कधीच थवबां लां होत.ां सर्ा रे कॉड्ास

शलहून झवले होते. आतव अजनू पढु े कवही घडलेच नवही तर कवय
शलशहिवर... िवझी कथवही ररद्धीिव आशि िी एकव खोलीत बांद
झवल्यव शठकविी थवांबली होती.
िवझी नजर रवहून रवहून ररद्धीिवर्र चवलली होती. यव कृ शत्ि
खोलीत तीच तर एक सजीर् होती. शतलव यवची जविीर् होत
असिवर त्यविळ
ु े शतलव शर्शचत् र्वटू नये म्हिनू िग िी खोलीतनू
बवहेर पडण्यवचव शर्चवर के लव. िी उठलो. शतने िवझ्यवकडे पवशहलां.
"शि्टर र्वघनव फोन लवर्नू येतो." िी बोललो आशि बवहेर
पडलो.
"खोली लॉक करून पवशकां गलव ये!" िलव र्वघने फोनिधनू
सवांशगतले.
ररद्धीिवलव कळर्नू िी ती रूि व्यर्श्थत लॉक करून खवली
उतरलो.
कवही र्ेळवतच िी त्यवच्यव िेजवरी त्यवच्यव गवडीत बसलो
होतो. आिच्यव सरु िेसवठी तो इथेच थवबां लव होतव. त्यवने
्र्तःसवठी रूि बक
ु के ली नव्हती. कवरि जे घडिवर आहे तो
त्यवचव प्लॅन आहे हे कुिवच्यव लिवत येऊ नये म्हिनू .

दसु रीकडे शजथां िी दधु ारने ररद्धीिवलव पळर्लां आहे हे सिजनू
बसलो होतो; शतथां िलव कळतां कवय, तर शि्टर र्वघनेच शतलव इथां
हॉटेलर्र आिलांय. आशि िीच शतच्यवसोबत रवहिवर आहे...
"तिु चव नक्की कवय प्लॅन आहे?" िी कवही सिजण्यवच्यव
पशलकडे गेलो होतो.
"कव? तल
ु व िवहीत नवही?" त्यवने हसनू िवझ्यवकडे पवशहल.ां
"दधु ारलव सांपर्िवर आहवत?"
"हो."
"िग त्यवलव सांपर्ण्यवचे खपू चवन्ससेस होते तिु च्यवकडे, तरी
तम्ु ही प्रत्येकर्ेळी त्यवलव सोडून शदले. ते कव?"
"कळेल."
िलव िवशहत होतां हेच उत्तर शिळिवर होतां. आधीही त्यवने हेच
उत्तर तर शदलां होत.ां
"तू फक्त एक कर. दधु ार इथे येिवर हे नक्की! त्यवलव ररद्धीिव
सोबत हर्ां ते करू दे!" तो िवांत बोललव.
"तिु चां डोकां शफरलांय कव? आशि हेच करवयचां होतां, तर िग
िलव इकडां कव आिलां आशि कव सवांशगतलां शतचां रिि करवयलव?"
िी ओरडलो,

"तो शतच्यविी कवहीही करू िके ल. यवचां तम्ु हवलव कवहीच
र्वटत नवही. िी पि ते पवहत रवहवर्ां असां तिु चां म्हििां आहे?"
िवझी कवनशिलां गरि झवली होती.
"इसी बॉय!" तो िलव म्हिवलव,
"कवय सवगां तोय ऐकून घे. तो िरे ल, पि तझ्ु यव शकांर्व िवझ्यव
हवतनू नवही!"
"िग? ररद्धीिव?" िी शर्चवरलां.
"कळेल." तो परत एर्ढांच बोललव.
"तो येईलच किवर्रून?" िवझव प्रश्न.
"कवरि त्यवलव िीच िेसेज करून लोके िन पवठर्लां आहे."
र्वघने बॉम्ब फोडलव.
"कवय?" िी िोठ्यवने ओरडलो.
"ए! ओरडू नको रे !" तो र्ैतवगलव.
"त्यवच्यवकडे िोबवईल कुठलव आलव?" िी शर्चवरलां.
"नीलकांठकडे त्यवलव सपु दू ा करतवनव िीच तो त्यवच्यव शखिवत
टवकलव होतव."
"आशि तो िोबवईल?"

"दधु ारचवच आहे. नीलकांठ यवांनी त्यवलव िोधण्यवचां कवि
िवझ्यवकडे शदलां, तेव्हव त्यवचां सर्ा सविवन त्यवांनी िलव सपु दू ा के लां
होतां." र्वघ खल
ु वसव करत होतव,
"त्यवलव िवरण्यवचव प्रयत्न करण्यवपर्ू ी त्यवनां ी त्यवचे आयडी,
फोन, र्गैरे त्यवच्यवकडून जप्त के ले होते. त्यवची डेडबॉडीची
ओळख पटू नये म्हिनू ." र्वघने कथन पिू ा के लां.
यविळ
ु ेच र्वघलव दधु ारबद्दल सर्ा कवही आधीपवसनू च िवहीत
होतां तर...
"अच्छव! पि नीलकांठ घोडके यवांचां ददु र्ै , की दधु ार त्यवांच्यव
प्रयत्नवतां र्वचलव आशि त्यवच्ां यवपवसनू पळतवनव सि
ु वतां र् ररद्धीिव
यवांच्यव गवडीलव धडकलव..." िी धवगे जळ
ु ले.
"रवईट! आतव तल
ु व एर्ढांच करवयचां आहे, की दधु ार जेव्हव
ररद्धीिवच्यव खोलीत येईल, तो नक्की शतच्यविी गैरर्तान करू
पवशहल.ां पि त्यव आधी तो शतलव ठवर िवरण्यवचव प्रयत्न करे ल.
जोपयांत ती िरत नवही, तो शतच्यविी िवरीररक सांबांध प्र्थवशपत
करण्यवचव शर्चवर करिवर नवही! त्यविळ
ु े ती शजर्ांत असे पयांत
शतच्यव अब्रचू ी शचतां व नवही. म्हिनू तो शतलव िवरण्यवचव प्रयत्न करत
असतवनव, जोपयांत तल
ु व अगदीच गरज र्वटत नवही तोपयांत तू कवही
एक्िन घ्यवयची नवहीस! फक्त सज्ज रहव! िी जर र्ेळेत पोहोचलो
नवही, तर आशि ररद्धीिवचव जीर् अगदीच धोक्यवत र्वटलव, तरच

दधु ारलव ठवर कर. तेव्हव अशजबवत त्यवलव िवरण्यवस कचरू नको!"
सचू नव करत असतवनव शि्टर र्वघ अशतिय गभां ीर होतव. त्यवने
त्यवचव 'नो नॉनसेन्सस' अर्तवर धवरि के लव होतव. शकत्येक शदर्सवांनी
िी खऱ्यव शि्टर र्वघलव पवहत होतो!
"िवफ करव यवर्ेळी शर्चवरतोय, कवरि एक िक
ां व िनवत आहे,
ती िलव िवांत बसू देिवर नवही. शर्चवरू?"
"ह!ां "
"दधु ार ररद्धीिवलव िवरवयलवच येईल हे तम्ु ही कसां ठरर्लांत?"
िी शर्चवरलां.
"त्यवलव नवकवरलेलां सहन होत नवही. शर्सरलवस?"
"पि ररद्धीिवनां त्यवलव उघड कुठां नवकवरलां आहे?"
"त्यवशिर्वय कव ती तझ्ु यवसोबत एकव रूििध्ये रवहत आहे?"
र्वघ िूर हसलव.
आशि िी तांतरलो. म्हिजे यवसवठी त्यवने िलव इथां असां
आिलां तर...
'िी इज अ प्योर् डेमहिल सोल!!!'
"रूि कुिवच्यव नवांर्े आहे? िवझ्यव?" िी शर्चवरलां.

"ररद्धीिवच्यव! ती एकव िल
ु वसोबत एकत् रवहण्यवसवठी ्र्तः
रूि बक
ु करते हव दधु ारसवठी अशधक शचडण्यवचव शर्षय ठरे ल!"
र्वघ म्हिवलव.
"यव रवगवपवयीच तो ररद्धीिवर्र हल्लव के ल्यवशिर्वय रवहिवर
नवही. ह?ां " िी शर्चवरलां.
"हो!" तो म्हिवलव.
"आशि िवझ्यवकडून तो िवरलव गेलव तर? िी जेलिध्ये जवईन,
की तम्ु ही िवझव न्सयवय करवल?" िी कोरड्यव चेहऱ्यवने शर्चवरले.
'तम्ु ही' र्र िवझव जोर होतव.
"तिी र्ेळ येिवर नवही यवची िी कवळजी घेईन!" तो िलव
म्हिवलव.
तसवही शि्टर र्वघचव प्लॅन अयि्र्ी कसव होईल? तो होऊ
नये म्हिनू च तो इथे थवांबलव आहे...
"आतव शनघ. तझु ां सविवन लपर्नू ठे र्. सि
ु वांतलव कळतव कवि
नये, की तू शतथां रवहलव आहेस. तू ररद्धीिवच्यव खोलीतच बसनू रहव.
कोिवची चवहूल लवगली, तर लगेच लपवयचां 'नगटां ' तयवरीत ठे ऊन.
िवझी खिू लिवत आहे नव? त्यव व्यशतररक्त कुिीही नॉक के लां, तर
सिज िी नसनू दसु रे कोिी आहे. जव!" तो बोलतवनव िवझ्यवकडे
पवहत देखील नव्हतव.

'नगांट'चव शर्षय शनघतवच िी ती चवपचली. िटवात ती
सवयलेन्ससर लवर्लेली भली िोठी ररव्हॉल्व्हर अगदीच उठून शदसत
होती. म्हिनू च िलव र्वघने िवझी बॅग त्यवच्यव कवरिध्ये ठे र्ण्यवस
न सवगां तव जर्ळ ठे र्ल्यवस सवशां गतले असवर्े, र्ेळप्रसगां ी लपर्तव
यवर्ी म्हिनू . तरी िी ही िांकव दरू करण्यवसवठी र्वघलव शर्चवरल,ां
"दधु ार िेल्यवर्र पोलीस आलेच, तर ही दडर्ू किी?" िी
धव्तीने शर्चवरलां.
"तझ्ु यव बॅगते ठे र्नू दे." तो िवांत बोललव.
"बॅग तपवसली तर?" िवझी भीती.
"िवझ्यवर्र शर्श्ववस ठे र्! ये! ररद्धीिव एकटी आहे."
र्वघने िलव तेर्ढच
ां सवशां गतलां होतां, जेर्ढां त्यवलव िवझ्यवकडून
अपेशित होतां. जे िलव करवयचां होतां. त्यवपेिव एक िब्दही त्यवने
जव्तीचव सवांशगतलव नव्हतव, ज्यवत िी भवग घेिवर नव्हतो. िी
पॅशनक होऊ नये म्हिनू त्यवने हे के ले असेल र्व प्लॅन पवर पडल्यव
खेरीज पिू ातः त्यवलव िलव र् ररद्धीिवलव देखील कळू द्यवचव नसवर्व
म्हिनू लपर्नू ठे र्लव होतव.
तो कवय घडर्नू आििवर आहे ते िलव आधी कळवलां असतां,
तर िी नवहीच म्हिवलो असतो! ही र्वघलव खवत्ी असिवरच!
म्हिनू च अशधक कवही त्यवने त्यवर्ेळेस सवशां गतले नव्हते. िीही

शर्चवरले नव्हते. शर्चवरून तो सवांगिवर नव्हतव! िलव त्यवचां िवन्सय
करण्यवर्वचनू िवगा नव्हतव...
िी िग कवही न बोलतव गवडीचव दरर्वजव उघडून खवली
उतरलो. एक नजर र्वघकडे टवकली. तो अजनू ही िवझ्यवकडे पवहत
नव्हतव. त्यवची चयवा अशधकच तीव्र झवली होती.

१३. मलमडगं ... मिमस्लमडगं ...
िी िवझां सविवन उचललां. तसां ररद्धीिवने प्रश्नवथाक िवझ्यवकडे
पवशहलां. शतच्यव नजरेत आतव अनोळखीपिव नव्हतव. एक-दोन कथव
शतच्यव र्वचनू झवल्यव असवव्यवत.
"शि्टर र्वघनी सवशां गतलां आहे." िी म्हिवलो.
'र्वघ' इतकां उत्तर शतच्यवसवठी परु े सां होत.ां िलव आिखी कवही
सवांगवर्ां लवगलां नवही, कवरि शतलव आिखी कवही शर्चवरवर्ां र्वटलां
नवही.
"आलोच." िी सिवनवसशहत बवथरूि िध्ये घसु लो.
बॅग शतथां सोडून िी पन्सु हव ररद्धीिव असलेल्यव खोलीत. िटवाच्यव
आत ठे र्लेली नगटां िी बवहेर कवढून हवतवत घेतली. ररद्धीिवची पनु ः
प्रश्नर्वचक नजर.
"शि्टर र्वघनी सवांशगतलां आहे!" िवझां परत तेच उत्तर.
िी बसनू रवशहलो. िवझव हवत नगांटलवच लवगलेलव.
सांध्यवकवळ झवली, तरी कवही घडले नवही. दरम्यवन आम्ही
चहव नवश्तव के लव. ऑडार ररद्धीिवनेच शदली होती. िी शकतीही र्ेळ
उपविी बसू िकतो. पि शतने िवझ्यवसवठीही ऑडार शदलीच होती.

शतच्यव िित्र्वचव अनभु र् शतच्यव यव र्वगण्यवने िीही अखेर घेतलव.
पि यव दरम्यवन िी अर्घडेलवच होतो.
'िित्र्' यव िब्दवांचव कुिी लिपर्ू ाक शर्चवर के लव आहे कव
िलव िवशहत नवही... पि िी जेव्हव यव िब्दवपविी घटु िळलो, तेव्हव
िवझ्यव ध्यवनवत आलां, की िित्र् हव िब्द एखवद्यवलव िवझे म्हिजे
'्र्तःचे' सिजण्यवचव भवर्. यवतनू च उत्पन्सन होतो शनः्र्वथा
सेर्वभवर्. 'र्सध्ु यैर् कुटुांबकि'् यव उक्तीचव सिळ
ू अथा 'िित्र्' एकव
छोट्यव िब्दवत सविवर्लव आहे.
िलव आग्रहवनां खवऊ घवलिवरी ररद्धीिव खरांच र्वत्सल्यवने
ओतप्रोत भरली होती...
यव सगळयव दरम्यवन शि्टर र्वघ सि
ु वांतच्यव हेडकॉटासालव
धडकलव होतव.
त्यवने कोिवचीही तिव न बवगळतव सरळ सि
ु वांतच्यव के शबन
गवठली होती. त्यवने एक कवळव िटा असलेली शपिर्ी सि
ु वतां सिोर
त्यवच्यव टेबलर्र आपटली.
"हे कवय आहे शि्टर र्वघ?" सि
ु वांतने शचडून शर्चवरलां.
"हव िटा ओळखत नवही? शनिवांत िवझ्यवर्र हल्लव
करण्यवसवठी आलव होतव त्यवचव हव परु वर्व. त्यवचवच िटा आहे हव!

त्यवच्यविी हवतवपवईत िवझ्यव हवती लवगलव. तो िवत् शनसटलव."
र्वघ सि
ु वांतच्यवच आर्वजवच्यव टोनिध्ये बोललव.
शि्टर र्वघचव गांभीर चेहरव र् आर्वज पवहतव शि्टर र्वघ
खोटां बोलत नसल्यवचव सि
ु वतां चव सिज झवलव.
"ररद्धीिव?" र्वघचव सि
ु वतां लव प्रश्न.
"सवपडली नवही अजनू ." सि
ु वतां चां हतवि उत्तर.
"तरी तम्ु ही ररलॅक्स आहवत?" र्वघने शर्चवरल.ां
"तिु च्यवकडे कवही पयवाय असेल तर सवगां व!" सि
ु वतां
ओरडलव.
"शनिवांतलव िोधव. ररद्धीिव शिळेल." र्वघने प्रश्नच शनकवलवत
कवढलव.
"तेच करतोय. त्यवलव िोधवयलव सांपिू ा शजल्यवतील पोलीस
िी कविवलव लवर्ले आहेत."
"तिु चे डॉग ्कॉड कविवलव लवर्व. यव िटवाचव उपयोग करव.
त्यवचे तवजे रेसेस असतील यवच्यवर्र. तो यवच िहरवत असेल.
सवपडेल." र्वघ म्हिवलव.
"हे तम्ु ही किवर्रून ठरर्तवय?" सि
ु वांतने शर्चवरलां.
"ररद्धीिव कुठे रवहते? इथेच नव?" र्वघ शतरकस प्रश्नवतनू उत्तर
देत बोललव.

"पि तीच गवयब आहे आशि िवझ्यव अांदवजवप्रिविे तोच शतलव
घेऊन गेलव आहे!" सि
ु वांत अांदवजे बोललव.
"तिु चव तका िवन्सय के लव, तरी तम्ु ही शनिवांतचव िोध घेतवय
तेव्हवपवसनू तो तम्ु हवलव सवपडलव आहे कव? तर नवही! यवचव अथा
तो िहरवतनू बवहेर पडलव नवही! सिजतांय!" र्वघने तका सवांशगतलव.
सि
ु वांतच्यव डोक्यवत प्रकवि पडलव.
"यव! रवईट!" म्हित सि
ु वांतने ररशसव्हर तवब्यवत घेतलव,
"हॅलो कांरोलरूि, सचा रद्द करण्यवस सर्ा शडशव्हजन्ससलव
कळर्व. िी ्र्तः तपवसवस शनघतोय." त्यवने ररशसव्हर आपडलव
आशि तो ती िटा असलेली पॉशलशथन बॅग घेऊन बवहेर धवर्लव.
शि्टर र्वघ शनर्वतां त्यवच्यव िवगनू गेलव.
कवही र्ेळवतच डॉग ्कॉड तयवर होती. सि
ु वतां ने हवती गल्व््ज
पररधवन के ले होते. त्यवने तो िटा कॅ रीबॅग िधनू बवहेर कवढून त्यवचव
र्वस कुत्र्यवांनव हुगां र्लव. शि्टर र्वघ िवगे उभव होतवच. तो र्वस
लिवत येतवच ती कुत्ी हरकतीत येऊन िवग कवढू लवगलीत.
डॉग ्कॉड दधु ारलव हुगां त हुगां त िहरभर शफरू लवगली. दधु ार
िहरवत आलव त्यव जवगेपवसनू ते तो शजथनू हॉटेलच्यव िवगवालव
लवगलव ती शठकविां सि
ु वतां र् शि्टर र्वघ डॉग ्कॉडच्यव

िवध्यिवतनू पवलथी घवलू लवगली. ठरर्लेली र्ेळ गवठिां अिक्य
झवलां असतां. कदवशचत आतव िवझ्यवर्रच शभ्त होती...
यवत खपू र्ेळ जवत होतव. शि्टर र्वघने त्यवचव िोबवईल
पवशहलव.
"हॉटेल ब्लू व्हेन्सय!ू " र्वघ बोललव.
"कवय?" िवगे पवहत सि
ु वतां ने शर्चवरल.ां
"शनिवतां चां लोके िन!" र्वघ सहज बोललव.
सि
ु वतां फुटललवच!
"कवय? तम्ु ही त्यवलव रॅक करतवय?" तो र्ैतवगवने ओरडलव.
"हो!" र्वघ शनरवगस भवर्वने बोललव.
यवने सि
ु वतां लव अशधकच शतडीक गेली.
"िग आम्हवलव कुत्र्यवगत कव शहडां र्लां?" सि
ु वांत शचडलव.
"कुत्र्यवगत नवही. कुत्र्यवांसोबत शहडां र्लां." र्वघने तेव्हढ्यवतही
ि्करीची जवगव कवढलीच.
"शि्टर र्वघ!" सि
ु वतां ओरडलव.
त्यवच्यव आर्वजवने कुत्र्यवांसोबत त्यवांनव आर्रिवरे ऑशफससा
देखील जवझयवर्रच थवबां ले.
"न जविो िवझी बशहि कोित्यव पररश्थतीत आहे आशि तम्ु ही
इथां चेष्टव चवलर्ली आहे?" सि
ु वांत शचडून ओरडलव.

"कवरि तम्ु हवलव शनिवांत यव िहरवत आहे हे पटवर्ां म्हिनू ."
र्वघ शनर्वांत बोललव.
"तम्ु हवलव पररश्थतीची गांभीरतव सिजतीए शि्टर र्वघ?"
सि
ु वतां ने त्वझयवने शर्चवरले. त्यवचे हवत शि्टर र्वघच्यव कॉलरलव
पोहोचले होते.
तो कवय पररश्थतीचां गवभां ीया सिजिवर? पररश्थती त्यवनेच तर
गांभीर करून टवकली होती!
"तिु ची बहीि तम्ु हवलव सरु शित भेटल्यविी कवरि. िी ररद्धीिव
यवांनव त्यवांच्यव रििवचां र्चन शदलां आहे ते िी फोल जवऊ देिवर
नवही!" र्वघ अशतगभां ीर बोललव.
त्यवने सि
ु वतां चे हवत त्यवच्यव कॉलर पवसनू अलगद दरू के ले,
सि
ु वांतच्यव नजरे त पवहत.
असो, शि्टर र्वघने सि
ु वांत अँड टीिलव गवांर्भर शफरर्ण्यवचां
खरां कवरि हे होतां, की तो फक्त दधु ार त्यव हॉटेलपयांत पोहोचवर्व
यवसवठी र्ेळ खची घवलत होतव. नेिकां कवय करवयचां िनवत आहे
यवच्यव? कवही सिजत नवहीये...

१४. फायनल शूट आऊट.. वर्नस अँड फॉर ऑल..
दवरवर्र टकटक झवली... िी सवर्ध झवलो. ररद्धीिवचीही
सवर्ध नजर दवरवर्र शफरली. िी पढु े झवलो. नगांटर्र िवझी पकड
घट्ट झवली. ती हृदयविी धरून िी पढु े झवलो. सेफ्टी कधीच ररलीज
करून ठे र्ली होती. पीपहोलिधनू िी पवशहल.ां बवहेर तो होतव...
दधु ार होतव... !!!
िी... जिू ्र्तःलव आरिवत पवहत होतो... िवझव ्र्तःचवच
टवक्यवांनी शिर्लेलव अशतिूर चेहरव िवझ्यवसिोर उभव असल्यवचव
कवही िि िलव भवस झवलव...
पि िलव गोठून चवलिवर नव्हत.ां िी झटकन बवजल
ू व झवलो.
शि्टर र्वघलव तो आल्यवचां िी टेक््ट के लां. दवर उघडण्यवचव सांदि
े
देिवरव ररप्लवय िलव आलव. ररद्धीिवलव ते कवि करवयचां होतां. िी
िवगे झवलो. शतलव दवर उघडण्यवची खिू के ली. आशि एक लहवन
पॅसेज पवर करून िी बवथरूि िध्ये जवऊन लपलो. दवर लॉक के लां
नव्हतां. थोडां उघडच ठे र्लां होतां. कोित्यवही ििी िलव बवहेर
येण्यवची आर्श्यकतव पडली असती...
खोली िवतां होती. त्यविळ
ु े दरर्वजवचव लॅच शफरल्यवचव
आर्वज िलव ्पष्ट आलव. दरर्वजव हळू उघडलव गेलव. िग
पवर्लवांचे आर्वज... दधु ार आत आलव होतव. पि ररद्धीिवच्यव

पवर्लवांचव आर्वज िलव आलव नवही. कदवशचत ती सथां पवर्लवांनी
चवलत असवर्ी. ररद्धीिवलव दधु ारने अजनू तरी कवही के लां नव्हतां,
कवरि अजनू तरी कवही िोठी हवलचवल नव्हती. िी आत सवर्ध
होतो... िवझी बोटां शि्टर र्वघच्यव नगटां र्र र्ळली जवत होती,
िवझ्यवही नकळत... िलव दरदरून घवि फुटलव होतव... एक... एक
अिवनर्ी व्यक्ती यव खोलीत घसु ली होती... आशि शि्टर र्वघ
र्ेळेर्र आलव नवही, तर तीस रोखण्यवची सपां िू ा जबवबदवरी
िवझ्यवर्र होती... कधी असां कवही न के लेलव िी... िी हे करू
िकिवर होतो...?
शिर्वय खरी र्ेळ... दधु ारलव रोखण्यवसवठीची खरी र्ेळ
कोिती हे िी कसां ठरर्िवर होतो...? सगळां... सगळां कसां अशनशित
होतां...
िी कवनोसव घेत होतो. दवर झवकलां गेलां होतां. दधु ारनेच पढु ां येतव
येतव दवर ढकललां असिवर. नवही तर ररद्धीिव तो सोबत असतवनव
दरर्वजव बांद करण्यवचव र्ेडेपिव करिवर नव्हती. शकांर्व िग दधु ारने
शतलव तसां करण्यवस भवग पवडलां असिवर. म्हिनू च ती दवर ढकलनू
पढु ां आली असिवर...
िवझां टेन्सिन र्वढत होतां आशि अजनू कवही घडलां देखील
नव्हतां.

दवर बांद झवलां, तसां दधु ारने शतलव बेडर्र ढकलल्यवचव आर्वज
आलव. शतच्यव गवलवर्र दधु ारचव सिसिीत हवत पडलव होतव. िी
झटकन बवहेर आलो.
"कुठवय तझु व..." दधु ार ओरडलव. त्यवच्यव रवगवलव पवरवर्र
नव्हती.
तो पढु ां जे उच्चवरलव होतव ते टवळतोय. कवरि ते इथां
सवांगण्यवसवरखां नवही... तो िवझ्यवबद्दल बोलत होतव...
"त्यो सरू ज कव कोि कुठवय?" त्यवने ओरडत आिखी एक
हवत ररद्धीिवलव जोरवने लगवर्लव.
सहज शफरवर्ी अिी शतची नजर िवझ्यवकडे शफरली फक्त. िी
शतलव गप्प बसण्यवशर्षयी खिु र्नू सवशां गतल.ां शतने िग पन्सु हव
दधु ारकडे पवशहलां. आशि िी िवगे होऊन शभांतीिी लपलो. दधु ारने
िवगे पवशहलां, तर िी त्यवलव शदसू नये म्हिनू िवझी ही दितव. ती
गप्प रवशहली. िवझ्यवशर्षयी शतने कवही सवशां गतलां नवही.
इतकव दगां व होऊनही िी सिोर येत नवही यविळ
ु े िी खोलीत
नसल्यवची दधु ारची खवत्ी पटली असवर्ी. शकांर्व त्यवची 'सवर्ज'
त्यवच्यव सिोर असल्यवने त्यवलव िवझी तिव नसवर्ी. त्यवने जरवही
िवझ्यवसवठी िोध घेण्यवचव प्रयत्न के लव नव्हतव. शि्टर र्वघने यवलव
बरोबर ओळखलव होतव. त्यवचव रोख थेट ररद्धीिव असिवर होती!

"त्यवलव नांतर बघतो, आधी तझु व बांदोब्त करतो!" तो
म्हिवलव र् शतलव ढकलनू शदलां.
िी पवहत होतो. शभतां ीलगत उभवरून िी त्यवलव पवहत होतो...
त्यवने ररद्धीिवलव बेडर्र टवकलां होत.ां तो शतच्यवर्र रे ललव होतव.
शतलव शनसटण्यवसवठी त्यवने िवगा ठे र्लव नव्हतव. त्यवने शतचव जबडव
जोरवने दवबनू धरलव होतव. ते असहशनय होऊन शतच्यव डोळयवांतनू
पविी येत होतां. िलव देखील हे दृश्य सोसण्यवपशलकडां होतां. पि
िवझ्यव हवती ररव्हॉल्व्हर असनू िी कवही करू िकत नव्हतो. कवरि
शि्टर र्वघचव आदेि नव्हतव. हवती िस्त्र असनू , िवझ्यव
डोळयवांसिोर एकव िल
ु ीिी एकजि असभ्य र्तान करत असनू िी
कवही करू िकत नव्हतो. िस्त्र असनू दबु ाल होतो िी... हतबल
होतो... िी रडत होतो. डोळयवांतनू असख्ां य धवरव आपसक
ू च बवहेर
पडू लवगल्यव होत्यव...
दधु ार तोंडवलव येईल त्यव असभ्य, अभद्र भवषेत शतलव बोलत
होतव... शतच्यव चवररत्र्यवचे र्वभवडे कवढत होतव... िी त्यवचे उद्घोषि
इथे देऊ िकत नवही... देिवर नवही... म्हिनू पिू ा र्िान टवळतोय.
पि तो जे शतच्यविी र्वगत होतव, बोलत होतव ते ररद्धीिव सवरख्यव
सदि
ु ीबद्दल शकांबहुनव कोित्यवही िल
ु ीबद्दल बोलिां कधीही
् ील िल
ििेस पवत् नवही!

तो शतचव गळव जोरवत आर्ळू लवगलव. ररद्धीिवचव जीर्
गदु िरत होतव... ती धडपड करत होती त्यवच्यव तवर्डीतनू
सटु ण्यवची... ्र्तःलव र्वचर्ण्यवची... ती त्यवलव जिेल तसे जिेल
शतथे िवरू लवगली. त्यवलव बोचकवरू लवगली... पि तो शतलव
सोडवयलव कवही तयवर नव्हतव. त्यवची पकड शतच्यव गळयवभोर्ती
अजनू च घट्ट होत होती...
कोित्यवही ििी ररद्धीिवचव जीर् जविवर होतव आशि िी... िी
कवही करू िकत नव्हतो... असहवय्य होतो िी... िवझां सांपिू ा िरीर
तवपलां होतां... शि्टर र्वघ र्ेळेत पोहोचेल की नवही िवहीत नव्हतां...
कवय होईल कळत नव्हतां... ररद्धीिव िवझ्यव डोळयवांसिोर िेली, तर
शतच्यव िृत्यपू ि
े वही आिखी एक भयक
ां र घटनव िलव असहवय्य
होऊन पवहत रवहवर्ी लवगली असती...
की... की दधु ारलव िवरण्यवची हीच ती र्ेळ... यवलव आतव
सांपर्लव, तर िीही सांपेन. िी थेट जेलिध्ये जवईन. असू देत! िलव
पर्वा नवही! एकव िल
ु ीलव र्वचवण्यवत िवझां आख्खां आयष्ट्ु य खची
पडलां तरी ते सवथा झवल!ां असव शर्चवर िनवत कांु धलव.
िी ररव्हॉल्व्हरची सेफ्टी आधीच अनलॉक के ली होती. आतव
फक्त दधु ारर्र नेि धरून चवप ओढलव, की शर्षय सांपलव!
पि िी नेिबवज नवही! शि्टर र्वघर्र िी पॉईटां ब्लँक रें जलव
ररव्हॉल्व्हर तविली होती. तेव्हव चवप ओढलव असतव, तर तो

जवगीच िेलव असतव, पि आतव दधु ार थोडव लवांब आहे. नेि चक
ु लव
तर... त्यवहूनही गोळी ररद्धीिवलव लवगली, तर... शजलव र्वचर्वयलव
प्रपांच करवर्व शतचवच जीर् जवईल... कवय करवर्ां... कवय करवर्ां...
िी रडत होतो... कुढत होतो...
दधु ारचां ररद्धीिवचव गळव आर्ळतच ्र्तःची पँट अनझीप
करिां चवलू होतां... यवचव अथा... यवचव अथा... ररद्धीिव आयष्ट्ु यवच्यव
िेर्टच्यव घटकव िोजत होती... आशि िी पवहत होतो... डोळयवांतनू
आसर्ां गवळत फक्त पवहत होतो...
िवझे हुदां के बवहेर पडिवर होते. िी एकव हवतवने नवक-तोंड
दवबनू धरून थरथरत दधु ारर्र ररव्हॉल्व्हर रोखनू होतो. पि ती
चवलर्ण्यवची िभु व र्वघकडून नसल्यवने िी हतबल होतो... दधु ारर्र
तविलेली ररव्हॉल्व्हर िवझ्यव हवती थरथरत होती फक्त...
आशि अखेर; िलव यव घोर सक
ु करण्यवस िृत्यू
ां टवतनू िक्त
देर्तव धवर्ली! दवर उघडलां गेलां होतां. िी शि्टर र्वघलव अपेशित
करत होतो, पि ही िृत्यू देर्तव कोिी र्ेगळीच होती. ्पेअर कीचव
उपयोग करून दवर दसु ऱ्यवच कोिी उघडलां होत.ां दधु ारलव ते अिम्य
दष्ट्ु किा करतवनव ती व्यक्ती आपली िवनशसक श्थती ढळल्यवसवरखी
अतीर् रवगवने ओरडली...
"शनिवांत!"

एकव कळसत्ू ी बवहुलीप्रिविे त्यवचां अधां िरीर र्र येऊन
आर्वजवच्यव शदिेनां र्ळलां. आपलां सोंग त्यव र्वसनेच्यव धांदु ीत
शर्सरलेलव र् त्यवहीपेिव आपि पकडलो गेल्यवच्यव भवर्नेने दधु ारने
िवगे आर्वजवच्यव शदिेनां पवशहलां होत.ां सपु ेररांटेंडेड ऑफ पोशलसच्यव
र्दीतील ती व्यक्ती दसु री कोिी असचू िकत नव्हती. एक्सेप्टलेस,
यव नवांर्वने त्यवलव एकच व्यक्ती हवक िवरिवर होती. ती म्हिजे
सि
ु वतां ! त्यविळ
ु े ती हवक कवनी पडतवच शर्जेच्यव गतीने दधु ारने र्र
होत िवगे पवशहलां होतां. त्यवचव भेद उघडव पडल्यवचव भवर् सवफ
त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र होते.
डोक्यवचव भिकव उडवलेल्यव सि
ु वांतने िग ििवचवही शर्लबां न
लवर्तव ्र्तःकडील झलॉक सेर्ेन्सटीन सशव्हास शप्टलने दवरवतनू च
दधु ारची कर्टी छे दली होती. शि्टर र्वघ त्यवच्यव िवगे होतव. कवही
तरी शिळर्ल्यवचे भवर् त्यवच्यव िख
ु वर्र झळकत होते. ओठी
शर्जयी श्ित तरवरले होते आशि डोळे बवरीक तीक्ष्ि होऊन
िेलेल्यव दधु ारर्र रोखलेल!े
शि्टर र्वघलव सि
ु वतां कडून हेच तर घडर्नू आिवयचां होत.ां
म्हिनू ही त्यवने सि
ु वांतिी र्वकड्यवत शिरून त्यवलव सांतवपर्लां होतां,
ज्यवने तो ्र्तःचव कांरोल गिवर्ले र् दधु ारलव ररद्धीिविी दष्ट्ु कृत्य
करतवनव पवहून त्यवच्यव सतां वपवचव प्रिोच्च शबदां ू गवठवलव जवर्नू
कोितवही शर्चवर न करतव िग त्यवने दधु ारचव जीर् घ्यवर्व...

र्वघने त्यवच्यव यव प्लॅनलव सवथा करण्यवसवठीच दधु ारलव िक्त
ु
करून, त्यवलव इथलव पत्तव शदलव र् त्यवलव रॅक करत रवशहलव.
त्यविळ
ु ेच दधु ार हॉटेलपयांत पोहोचण्यवची र् सि
ु वांतलव इथां घेऊन
येण्यवची शि्टर र्वघने एकच पक्की उशचत र्ेळ सवधली होती...!
आह.् .. िवझव जीर् भवांड्यवत पडलव...
एका मपशाच्याने कटकारस्थान करून दयसऱ्या
मपशाच्याला संपवले िोते...!!!
दधु ार ररद्धीिवच्यव अगां वर्र पडलव होतव. त्यवलव कसवसव
बवजल
ू व सवरून ररद्धीिव उठण्यवचव प्रयत्न करत होती. सि
ु वांत
सवहशजक शतच्यव िदतीलव आशि शतलव सवांत्र्नव द्यवयलव सिोर
येिवर होतव.
िी सि
ु वांतच्यव डोळयवांत येऊ नये म्हिनू तो पढु े होण्यवआधीच
पन्सु हव बवथरूििध्ये शिरलो. नगटां आपल्यव बॅगेत कपड्यवख
ां वली
गडबडीने लपर्ली र् बॅगची चेन आर्ळून ओढली. अगदी
िेर्टच्यव टोकवपयांत!
तो पढु े झवलव हे िी बवथरूिच्यव शकलशकल्यव दरर्वज्यव आडून
पवशहलां आशि परत त्यवच्यव िवगे येऊन उभवरलो, िवझ्यव
सविवनवसकट. िलव त्यवच्यव सिोर येिां ििप्रवप्त होतां, कवरि जर
त्यवलव िवझ्यवशर्षयी सिजलां असतां, तर कदवशचत त्यवने िलव

दधु ारचव सवथी सिजण्यवची चक
ू देखील के ली असती. हो, र्वघ
सोबत असतवनव त्यवने तसां होऊ शदलां नसतां हे जरी खरां, तरी िी
खोलीतच दडून बसलो आहे, तरी िी ररद्धीिवलव िदत के ली नवही
हे पवहून त्यवने िवझ्यवर्रही र्िदृष्टी टवकली असती.
सि
ु वांतने ररद्धीिवलव आपल्यव प्रेिळ कर्ेत घेतलां होत.ां ती
हिसनू हिसून रडत होती. शतच्यव डोळयवांतील अश्रू िलव पवहर्त
नव्हते. िी अपरवधी भवर्नेने िवन खवली घवतली.
सि
ु वांत देखील हबकलव होतवच.
दोघवांनी ्र्तःलव सवर्रलां. यवत थोडव र्ेळ गेलव होतव. सि
ु वतां ने
िवगे शि्टर र्वघकडे पवशहल.ां पि त्यवची नजर र्वघ सिोर उभ्यव
िवझ्यवर्र प्रथि गेली. त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र िोठे प्रश्नशचन्सह उभवरले.
त्यवच्यवसवठी खोलीत अचवनकच िी प्रकट झवलो होतो.
"िवझव अशस्टांट आहे!" सि
ु वांतने कवही शर्चवरण्यवआधीच
र्वघने उत्तर देऊन टवकल.ां
"तिु च्यव शनिवतां च्यव िवगवर्र िी यवलव लवर्लां होत.ां " र्वघ
्पष्ट करत पढु ां म्हिवलव.
आशि यव र्वक्यवने िवझी खोलीतील उपश्थती ग्रवय झवली.
िवझां सविवन चेक होण्यवपवसनू र्वचलां आशि पर्ू ी िी येथे हजर होतो
ही िक्यतव सपां ष्टु वत आली. शकिवन तोपयांत, जोपयांत ररद्धीिव
सि
ु वांतलव कवही सवगां ील...

ररद्धीिवने नांतर ्टेटिेंट देतवनव िी हे सगळां घडत असतवनव
त्यवच शठकविी हजर होतो असे सवांशगतले तर?... तिी ती िक्यतव
किीच होती!
तसचां झवल.ां करुिेची ितू ी ती! शतने तसां कवही सवशां गतलां नवही.
नव नांतर नव त्यवर्ेळी... ती फक्त िवझ्यवकडे पवहत होती... शतच्यव
डोळयवांतले भवर् र्वचण्यवस िी असिथा होतो... शतच्यव नजरे लव
नजर देण्यवची िवझी शहिां त नव्हती... िवझी िवन पन्सु हव खवली गेली...
शतने िवझ्यवशर्षयी कवही सवांशगतले नवही. िी शतथे असनू शतची
िदत के ली नवही म्हिनू शतच्यवसवठी िी शतथे नव्हतोच. म्हिनू च
िवझी उपश्थती शतने िवन्सय के ली नसवर्ी... ती नक्कीच िवझ्यवर्र
रवगवर्ली असवर्ी... की शतने िलव यव प्रसांगवत अडकण्यवपवसनू
र्वचर्लां होत.ां ..? िलव अजनू ही यवचां उत्तर शिळवलेलां नवही. िी
अपरवधी आहे शतचव हे िी जवितो... आशि यवसवठी िी ्र्तःलव
कधी ििव करिवर नवही!!!
"िलव र्वटतां, तम्ु ही इथनू पुढे सगळां सवांभवळून घ्यवल! कसां
कव्हर अप करवयचां यवचे तम्ु ही अभ्य्त आहवत!" र्वघ बोललव,
"आशि हो. सर्ा ड्यजु ् िवफ!" तो म्हिवलव आशि िवझ्यव
खवांद्यवर्र हवत टवकून िलव घेऊन तो बवहेर पडलव...

१५. फायनल वडीक्ट...
िी बसनू होतो... अगदी सन्सु न... सांर्ेदनविन्सू य... सर्ा चेतनवांनी
बशधर...
"कवही शर्चवरिवर नवहीस?" र्वघनेच िलव प्रश्न के लव.
"कवय बोल?ू कवय शर्चवरू? सगळांच अशर्श्वनीय आहे..." िी
भवनवर्र येत बोललो.
"्र्तः बघनू !" र्वघ हसत बोललव.
"हव..." िी करकरलो.
"कवहीच प्रश्न नवहीत?" त्यवने भर्ु ई उडर्त श्ित करून
शर्चवरलां.
"खपू आहेत. पि आतव तेच आठर्त नवहीयेत. शकती कवही
घडलयां एर्ढ्यविव र्ेळेत..." िी बडबडलो.
"थोडव र्ेळ घे! आशि बोल!" तो म्हिवलव.
"दधु ार आजवरवचे नवटक कव करत होतव?" िी प्रश्न के लव.
"दधु ार नवही. सोहि कोकवटे!"
"अ?ां " िी गोधळलो.
"दधु ारचां खरां नवांर्. र्वघ बोललव. दधु ार हे िी त्यवलव शदलेलां नवांर्
आहे. िी पि एक चवगां ली आत्यव होऊ िकतो नव. तझ्ु यवसवरखव?"
र्वघने चेष्टव के ली.

कवरि त्यवलव 'शि्टर शर्जय र्वघ' हे िीच शदलेलां नवांर् आहे.
"दधु ारचव अथा सवगां ण्यवची गरज नवही तल
ु व." तो हसलव.
"दबु ोध! ज्यवलव पकडिां कठीि आहे असव, प्रबळ, प्रचांड. जो
सिजण्यवस अर्घड आहे असव..." िी पटु पटु लो.
र्वघ हसलव.
"पि तम्ु ही िवझ्यव प्रश्नवचां उत्तर शदलां नवही..." िी अडलो.
"कवरि त्यवची ्िृती गेल्यवने त्यवलव पर्ू ीचे कवही आठर्त
नवही यवचव अथा तो न्सयवयव्यर््थेसिोर एकव नर्जवत शििु इतकवच
शनरवगस र् शनष्ट्पवप होतव. त्यविळ
ु े त्यवचे पर्ू वायष्ट्ु य जरी सि
ु वांतच्यव
सिोर कवही कवरिवने आले असते, तरी त्यवलव शििव करिां िक्य
नव्हत!ां " र्वघचां ्पष्टीकरि.
"असव दधु ारचव प्लॅन होतव तर नवटक करण्यविवगे?" िी भन्सन...
शि्टर र्वघची िवन हलली.
"एिसीएि ही टिा दधु ारसवठी जरी ररद्धीिवने ठरर्ली असली,
तरी तो प्लॅन दरु ा धरचवच. त्यवच्यव भीतीपोटी र् त्यवहूनही इतर
शस्त्रयवांनव त्यवचां भक्ष्य होण्यवपवसनू र्वचर्ण्यवसवठी त्यवने नांतर के लेले
गन्सु हे ररद्धीिव शतच्यव पदरवआड लपर्त गेली. त्यविळ
ु े परु वर्ेच
नसल्यवने ते कधी सिोर आले नसते!" र्वघ बोललव.
"म्हिनू तम्ु ही दधु ारलव असां सांपर्लांत?" िवझव रुि चेहऱ्यवने
प्रश्न.

"अलबत!" तो िोहक हसलव.
"एकच शर्चवरतो. दधु ारलव तम्ु ही कधीही िवरू िकलव असतव.
िग हव सगळव व्यवपवर कव?" िी कळर्ळलो.
"कवरि िलव त्यवलव सि
ु वांतच्यव हवतनू च िवरवयचां होतां. तो
ररद्धीिवचव जेर्ढव गन्सु हगे वर होतव, त्यवहीपेिव तो सि
ु वतां चव िोठव
गन्सु हगे वर होतव. ज्यवने इतके उपकवर के ले, त्यवच्यवच शर्श्ववसवलव
खीळ बसर्ली होती त्यवने. आशि त्यवच्यवच बशहिीचव आपल्यव
र्वसनवपतू ीसवठी र्वपर करत होतव सवलव!" र्वघची छटव भयांकर
िोधवयिवन झवली.
"शनिोशफशलयवक..." िी दधु ारची शतडीक येऊन पटु पटु लो.
"आशि िहत्त्र्वचां म्हिजे सि
ु वतां नचां त्यवलव िवरिां
िवझ्यवसवठीही उशचत होतां. सि
ु वांत दधु ारच्यव खनू वलव चवांगल्यव
रीतीने कव्हर करू िकतो! नवही?!" र्वघ कुटील हसत बोललव.
"पि तिु च्यव यव प्लॅनसवठी तम्ु ही ररद्धीिवच्यव जीर्विी, शतच्यव
अब्रि
ू ी खेळलवत हे कसां इझां नोर करतवय तम्ु ही?" िी शचडून
ओरडलो.
"िलव र्वटतां त्यवसवठीच िी तल
ु व शतच्यवसोबत ठे र्लव होतव.
नवही? शतच्यव रििवसवठी!" र्वघ बोललव.
िी थोडव थवांबलो िग,

"रूि बक
ु करवयलव तम्ु ही ररद्धीिवलव भवग पवडलांत?" िी
शर्चवरलां.
"अथवात." र्वघ बोललव,
"शतलव शर्श्ववसवत घेऊनच िी हव प्लॅन रन के लव होतव.
त्यवशिर्वय हे होिवरच नव्हत.ां रूि शतच्यव नवर्ां े होती म्हिनु च तर
दधु ारचव अशधकच सतां वप झवलव. एक िल
ु गी, शजलव आपि आपली
सांपत्ती िवनतो, ती हॉटेलिध्ये ्र्तःच्यव नवांर्े एक रूि बक
ु करते
आशि तेही आपल्यव शप्रयकरवलव घेऊन तेथे रवहते हे दधु ारसवरखव
सनकी सहन करू िके ल?" र्वघ आपलव परफे क्ट प्लॅन पन्सु हव
ऐकर्त परत कुशत्सत हसलव.
"म्हिजे दधु ार र् िवझी भेट घेडर्िे हव देखील तिु च्यव प्लॅनचव
भवग होतव...?" िी धक्क्यवने ओरडलो.
"इडां ीड!" र्वघ हसलव,
"म्हिनू तर ररद्धीिव तल
ु व घेऊन रवहते आहे हे ररसेप्िन
कवऊांटरलव सिजल्यवर्र त्यवने आपलव तवबव सोडलव. िलव
त्यवच्यवकडून तीच ररएक्िन कवढून घ्यवयची होती. त्यवशिर्वय
सि
ु वांतलव त्यवलव िवरण्यवची शनकड र्वटली नसती नव!" र्वघ
हसलव.

"तम्ु ही िूर आहवत! अत्यतां िूर आहवत! आपलां ध्येय फशलत
होण्यवसवठी तम्ु ही कोिवलवही पिवलव लवर्ू िकतव! नवही?!" िी
सांतवपनू बोललो.
"पि कोिवलव इजव होऊ देत नवही. नवही?!" र्वघने िवतां पिे
िलवच उलट प्रश्न के लव.
िी जवण्यवस उठलो. यव िविसवलव आतव इथनू पढु े िी सहन
करू िकिवर नव्हतो. शनदवन कवही शदर्स तरी...
"आतव तल
ु व सिजलां असेल अपरवध बोध खरव कवय
असतो!" िवझ्यव पवठिोऱ्यव आकृ तीलव त्यवने तवकीद शदली.
आशि िवझ्यव कवळजवचव ठोकव चक
ु लव. म्हिजे त्यवने िलव
िद्दु वि यवत गोर्लां होत?ां िलव अपरवधबोधवचव खरव अथा सिजवर्व
म्हिनू त्यवने हव खेळ िवझ्यवसोबत घडर्नू आिलव?! िी एर्ढी
िोठी चक
ू के ली होती कव, की म्हिनू त्यवने िलव ही अिी शििव
शदली...?
नसेल... िी कवहीतरीच शर्चवर करतोय. तो ि्करी करत
असिवर! तो िलव म्हिवलव होतव, िीच त्यवलव शर्श्ववसू र्वटतो
म्हिनू त्यवने िलव यव त्यवच्यव शििनिध्ये सोबत घेतले होते...!!!
िी खवत्ी करण्यवसवठी त्यवच्यवकडे र्ळलो.
"िीही यवच अपरवधी भवर्नेने रोज िििि जगतोय सरू ज!
आशि हे तू डोळयवनां ी पवहतोयस. यविळ
ु ेच तर तझ्ु यवकडे िी

िनिोकळां करतो. तू िवझी बवजू जगवलव सवांगवर्ीिी अिी आिव
करतो..." तो शखन्सन होतव. त्यवची िवन खवली गेली होती. नजर
धरिीलव लवगली होती,
"सरू ज, आपल्यवकडे गन्सु हे प्रर्ृत्तीच्यव शर्चवरवनां व कवही शििव
नवही. गन्सु हव आधी घडवर्व लवगतो. आशि म्हिनू िी ते होऊ देतो!"
तो त्यवची बवजू िवांडत म्हिवलव.
म्हिजे हव िविसां िरू देतो कवरि त्यवलव त्यव िविसवांनव
सांपर्वयचां असतां, जे यव लोकवांनव िवरण्यवची इच्छव बवळगतवत? हे
शकती अनवकलनीय आहे... पि त्यवचां यवच्यवर्रचां ्पष्टीकरि
र्ेगळांच. एखवद् दसु री व्यक्ती िरू देऊन, जर असांख्य प्रवि र्वचर्तव
येत असतील तर, कव नवही? असां तो म्हितो. िवझ्यव तर बद्ध
ु ीलव हे
कधीही न पटिवरां आहे र् म्हिनू िी कधीच त्यवच्यविी सहित
होिवर नवही हे शत्र्वर सत्य आहे!!!
म्हिजे यवच्यव यव शर्चवरसरिीिळ
ु ेच ररद्धीिवलव यवने
दवर्िीलव लवर्ले कव? म्हिजे त्यवयोगे यवलव सि
ु वतां कडून दधु ारलव
सपां र्तव येईल? तसच
ु वतां ने कोितीही
ां आहे! त्यवशिर्वय कव सि
िहवशनिव करण्यवची तिव न बवळगतव सिोर बशहिीर्र गदु रलेलव
घोर प्रसांग पवहून दधु ारलव ररद्धीिवर्र अत्यवचवर करतवनव पवहून
त्यवलव जीर्े िवरलां होतां!

वाघ... मनहवळ िूरकिा्!!!
िी ठरर्ल्यवप्रिविे बरे च शदर्स; म्हिजे आज तवगवयत
त्यवच्यवकडे अजनू गेलो नवही. िवझी िवनशसक तयवरी अजनू
त्यवच्यवकडे परत जवण्यवइतपत श्थर झवली नवही. दरम्यवनच्यव
कवळवत नीलकांठ घोडके र् त्यवचां े कच्चेबच्चे एकव ्फोटवत
िेल्यवच्यव बवतम्यव आल्यव. िलव िवशहत आहे हे कोिी के लां
असेल.
सजु य िहवचे नोकर पि यिवच्यव भेटीस यिधवि यवत्ेस गेले.
सजु यबद्दल िवशहती असनू ते गप्प रवशहले यवने ते शि्टर र्वघच्यव
दृष्टीिेपवत सजु यच्यव र्वईट किवात सवथीदवर होते. सजु यलव कवही
इजव झवली, तर कदवशचत ररद्धीिवलव सांपर्ण्यवचे कवि त्यवांच्यवर्रच
सोपर्ले असू िकते हव िवझव तका . म्हिनू र्वघने त्यवचां ीही खवस
योजनव के ली होती. पि हे सगळां त्यवने कसां घडर्लां ते शर्चवरवयलव
कवही िी त्यवच्यवकडे गेलो नवही. शर्चवरलां असतां तरी त्यवने
सवशां गतलां नसतां. कवरि िख्ु य घटनव पवर पडली होती. आतव तो
शनव्र्ळ कचरव सवफ करत होतव.
सजु य िहवची देखील सर्ा प्रॉपटी र् व्यर्सवय, सां्थव र्
एनजीओज् शि्टर र्वघने ्र्तःच्यव र्ेगर्ेगळयव कांपन्सयवच्ां यव िवफा त
खरे दी के ल्यव. आतव तो एनजीओचव उपयोग एनजीओ म्हिनू च

करिवर होतव. आशि शििि सां्थेचवही उपयोग गरज,ू होतकरू र्
िहत्र्वचां म्हिजे अभ्यवसू शर्द्यवथ्यवांच्यव अध्यवपनवसवठीच होिवर
होतव...
यवसर्वांतनू येिवरव एकही जनु व-नर्व रुपवयव र्वघच्यव शखिवत
जविवर नव्हतव!
पि एक शदर्स एक िनहूस खबर आली. शि्टर र्वघचवच
िेसेज होतव...
'ररद्धीिव गेल्यवचव...'
िी दःु खवने तटु ू न गेलो. िवझ्यव शप्रयसीलव गिवर्ण्यवची एक
दःु ख िी कसतां री पेललां होत.ां ते िलव पन्सु हव सहवयचां नव्हतां. िी
ररद्धीिवच्यव प्रेिवत नसलो, तरी शतच्यव िृत्यनू े आिखी कवहीतरी
िौल्यर्वन गिवर्ल्यवची जविीर् िनिश्तष्ट्कवत खोल रुजली... ती
आतव कवयिची...
पि िलव एक िांकव आहेच! जी िी शि्टर र्वघलव शर्चवरली
नवही. कवरि त्यवचां उत्तर कवय असेल यवचव िलव अदां वज आहे.
आशि तो अांदवज, िवझी ती िक्यतव िलव सत्यवत उतरतवनव
पहवयची नवही... ती ही, की शि्टर र्वघने अँटी शडप्रेसटां ची जी
सचू नव ररद्धीिवलव शदली होती, ती फक्त दधु ारलव बेिद्ध
ु
ठे र्ण्यवसवठी? र् ररद्धीिवलव र्वघने सजु यकडे पवठर्ेपयांत तीची

त्यवच्यवपवसनू सरु िव व्हवर्ी म्हिनू फक्त? की ररद्धीिवलव तो शतच्यव
गन्सु यवचां ां प्रवयशित्त शतने कसां घ्यवर्ां यवबद्दल शतलव कळर्त
होतव...???
िी हबकलो. हव िवझ्यवसवठी खपू िोठव आघवत होतव... शतच्यव
सिोर जवऊन शतची िवफी िवगण्यवची सांधी िलव शिळवली नव्हती.
आशि आतव; ती शिळूही िकिवर नवही!
शि्टर र्वघने ररद्धीिवलव सचू नव के ली होती, की शतने दधु ारलव
अँटी शडप्रेसांट देऊन रवत्ीचां झोपर्नू ठे र्वर्ां म्हिजे ती त्यवच्यवपवसनू
सरु शित रवहील. शतने त्यवच अँटी शडप्रेसटां चव ओव्हर डॉस घेऊन
्र्तःलव सांपर्नू घेतलां होतां. अपरवध बोधवने ग्र्त अिी ती, शतलव
ते ओझां सहन झवलां नवही. म्हिनू िग शतने हे भलतां धवडस के लां
होत.ां पि असां धवडस करण्यवचां धवररष्ट िवझ्यव अगां ी नवही... म्हिनू
िी शजर्ांत आहे अपरवधबोध घेऊन... शि्टर र्वघिळ
ु े िवझ्यव
िवथ्यवर्र आिखी एक पवपवचव तरु व खोर्लव गेलव होतव...
िी ररद्धीिवलव िदत करू िकलो नव्हतो. करू िकलो असतो,
पि के ली नव्हती. शतची िवफी िवगनू कवही अि
ां ी तरी पवपिवलन
करवर्ां अिी िवझी इच्छव आतव कवयि्र्रूपी अपरु ी रवहिवर
होती... ही शतने िलव शदलेली शििव होती... िी शतची िदत न
के ल्यवबद्दलची... आयष्ट्ु यभर त्यव दःु खवच्यव डवचण्यव िलव बसिवर
होत्यव. पि ही शििव िलव िवन्सय... िलव िवन्सय...!!!
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ई सामित्य प्रमतष्ठानचं तेरावं वर्षं.
सयरज गाताडे यांचं ई सामित्यवरचं तेरावं पयस्तक.
तीन वर्ाांत तेरव प्ु तकां. प्रत्येक प्ु तक र्ेगळां. प्रत्येक
प्ु तकवचव र्ेगळव शर्षय, र्ेगळव बवज, र्ेगळी िवांडिी. प्रत्येक
प्ु तक सपु रशहट. आतव तर त्यवच
ां व ्र्तःचव असव एक फॅ न ग्रपु
हजवरवांच्यव घरवत गेलेलव आहे. जेव्हव त्यवांनी आपलां पशहलां प्ु तक
प्रकविनवसवठी पवठर्लां तेव्हव “प्लीज शकिवन एकदव र्वचनू
घ्यव!!!“ अिी शर्नांती के लेली होती. लेखक प्रशसद्ध नसल्यविळ
ु े
त्यवचां ी प्ु तकां शर्कली जवत नवहीत. त्यविळ
ु े त्यवनां व प्रकविक त्यवचां ी
प्ु तकां छवपत नवहीत. कधीकधी तर न र्वचतवच परत करतवत.
आशि प्रकविन झवलेच नवही तर हे नर्ीन लेखक प्रशसद्ध होिवर
कसे? यव दष्टु चिवत अनेक प्रशतभव गभवातच िवरल्यव जवतवत. अगदी
“िृत्यजांु य”कवर शिर्वजी सवर्ांतवांचां प्ु तक तीन र्षां कोिी प्रकविक
र्वचनू ही पहवत नव्हतव. तेव्हव सरू ज यवांची ही शर्नांती सवहशजक
होती. त्यवांनव यव दष्टु चिवतनू बवहेर पडवयचां होतां. यव दष्टु चिवतन
अनेक तरूि लेखकवच्ां यव शपढ्यव बरबवद झवल्यव.
आतव नेटर्र नर्लेखकवनां व र्वचकवपां यांत पोहोचर्ण्यवचे कवि
अनेक सां्थव करत आहेत. ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ५
लवखवांहून अशधक र्वचकवांपयांत यव नर्ीन लेखकवांनव नेण्यवचे कवि
ही स्ां थव करते. पिू ा शर्नविल्ू य. लेखकवनां वही कोितवही खचा नवही.

भशर्ष्ट्य कवळवत लेखकवांनव भरघोस िवनधन देण्यवची ई सवशहत्यची
इच्छव आहे. नर्ीन उत्कृ ष्ट लेखक ई सवशहत्यवकडे र्ळत आहेत.
त्यवांनव प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस ्ततु ी तर कवहींच्यव
र्वट्यवलव टीकवही येते. यव टीके लव positively घॆऊन हे लेखक
आपलव कस र्वढर्त नेतवत. सरू
ु ची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवझयश्री
पवटील, कोिल िवनकर, सरु ज गवतवडे, अनपू सवळगवर्कर,
बवळवसवहेब शिपां ी, चदां न शर्चवरे , सौरभ र्वगळे , यिरवज पवरखी,
चांद्रिॆखर सवर्ांत, सांयि बवगवयतकर, ओकां वर झवजां े, पांकज घवरे ,
शर्नवयक पोतदवर, चांद्रकवांत शिांद,े शनरांजन कुलकिी, चवरुलतव
शर्सपतु ,े कवशताक हजवरे , गिेि सवनप, िनोज चवपके , िहेि जवधर्,
िनोज शगरसे, िृदल
ु व पवटील, शनलेि देसवई, सनहव पठवि, सजां य
बनसोडे, सांजय येरिे, िांतनू पवठक, श्रेशिक सरडे, िभु ि रोकडे,
सधु वकर तळर्डेकर, शदप्ती कवबवडे, भपू ेि कांु भवर, सोनवली सविांत,
के तकी िहव, शर्शनतव देिपवडां े, सौरभ कोरगवर्ां कर, शिशलदां
कुलकिी, िभु ि पवटील, आशिष कले, सरु ें द्र पवथरकर, प्रीती
सवर्ांत दळर्ी, शनशिष सोनवर, उिव कोल्हे, गिेि ढोले, सशचन
तोडकर, िहेि पवठवडे, अशभजीत पैठिपगवरे , कवशताक हजवरे , शकरि
दििख
ु ,े जगशदि खवांदर्े वले, िवधरु ी नवईक, शर्िवल दळर्ी, गौरी
कुलकिी, शजतेि उबवळे , शप्रति सवळुांखे, ्र्ीटी िहवले, अांबरीि
गरु र्, अशर्नवि जविदवर, गौरर् नवयगवांर्कर, प्रशितव ठवकूर, अशनल
शपसे, अनवशिकव बोरकर, पर्न सोनर्िे, रवजेंद्र िेळके , पर्ु वा रवउत,

धनजां य कलिष्टे, र्ैभर् तवांबटकर, बाळासाहेब वशांपी असे अनेक
तरूि लेखक सवतत्यपिू ा लेखन करत आहेत.
िरवठीत हौिी लेखकवांची किी कधीच नव्हती. आतव हौसेच्यव
र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकडे गभां ीरपिे पहविवरे , आपल्यव
लेखनवलव पैलू पवडण्यवकडे लि देिवरे तरूि लेखक येत आहेत.
ही नर्ीन लेखकवांची फ़ौज िरवठी भवषेलव नर्ीन प्रकवििवन जगवत
्थवन शिळर्नू देतील. त्यवच्ां यव सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव उजवळव
शिळो. र्वचकवनां व आनदां शिळो. िरवठीची भरभरवट होर्ो. जगवतील
सर्ोत्कृ ष्ट सवशहशत्यक प्रसर्िवरी भवषव म्हिनू िरवठीची ओळख
जगवलव होर्ो.
यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनांद.
यव यिवत ई लेखकवांचव शसांहवचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.
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