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आयु ातल पिहल विहल पु क  
मला वेळोवेळी ो ाहन आिण पािठंबा                                                     

देणा या ीना समिपत.. !!!! 
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दोन श ….. 
मी कोणी सािहि यक नाही,लेखक नाही,संपादक नाही मी आहे तो 

तुम या    सारखा एक सामा य वाचक... लहानपणा पासनूच वाचनाची 
आवड होती.रह य,थरारक,साहसी गो च मला चंड वेड.शेरलॉक हो स 
मी लहानपणीच वाचून काढले होते. ही वाचनाची आवड लेखनात कधी 
बदली गेली हेच कळाल नाही.मी छोटे मोठे लेख िलह लागलो.पण 
का पिनक कथा हणा िकंवा  लेख हणा मला कधी जमेलच नाही.मी 
तसा य न सु ा केला न हता. पण खूप िदवसांनी मनात ठरवून मी माझी 
पिहली विहली कथा िलहली आहे.सुजाण वाचक वग मा या पिह या 
कथेला ितसाद देतील अशी आशा आहे. 
                               स या भारतात गंभीर आिण िततक च नाजकू बाब 
हणजे ि यांवरील वाढते अ याचार.ह ली हे माण वाढतच चाललं 

आहे.अ या केसेस म ये आरोप ना कडक िश ा होणं ही काळाची गरज 
बनली आहे. " याय-The punishment Of Death" ही माझी कथा सु ा 

ाच िवषयावर काश पाडणार आहे. याय यव था शि शाली असेल तर 
ती का नाही अ याचार करणा या आरोप ना मृ यदुडं देत.?अ याचार 
करणा याना कडक शासन हो यासाठी कडक कायदे केले पािहजेत हेच 

ाच कथेतून मला सुचवायचं  आहे. 
     मा या पिह या कथेला वाचक वग काही चकू झाली असेल तर समज ू
घेतील अशी आशा आहे. 

                                                                         -अनमोल यादव.  
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वेळ रा ी दोनची...िठकाण मुंबई... मुंबई सार या 

शहरा या  धावपळी या जग यातून सव िन ा देवी या 
वाधीन झाले होते.पण तरीही मुंबई हे कधीही न 

झोपणार शहर यामुळे रा ी सु ा काही माणात 
तुरळक वदळ होतीच...अंधाराने आपली चादर संपूण 
शहरावर टाकली असली तरी अ याधुिनक िद यांनी 
मा  शहर उजळून िनघालं  होत...जणू ते अधंाराच 
सा ा य न  क  पाहत होते..पण अंधारही जणू यांना 
हरवु  पाहत होता..र यावर या िद यांनी अधंाराच 
सा ा य कमी केलं  असल तरी मुंबई सार या शहरा या 
ग ली-बोळात अंधाराच सा ा य अजूनही अबािधत 
होत...काळाकु  अंधार कोणाला तारक ठरतो तर 
कोणाला मारक. उदाहरण या जे यवसाय िदवसाचे 
चालत नाहीत ते यवसाय रा ी या अंधारात जोमाने 
चालतात. ेमी युगली य ना सु ा एकांतात 
घालवायला  अंधारच तारतो. हणून िदवसा पे ा 
रा ीचेच समु िकनारे जा त गजबजले नसतात 
का?असो. आज या रा ीचा अंधार सु ा समान वाटणी 
करणार होता. एकाला तारक तर एकाला मारक ठरणार 
होता....!!              
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अंधारा या सा ा याचा फायदा घेऊन एक लॅक कोट 
घातलेली य  झप-झप पावले टाकून चालत 
होती.ितने घातले या बुटांमळेु अंधारातली शांतता 
िचरत जात होती..आिण याच य या पढेु एक 
अजून य  सु ा झप-झप पावले टाकून मागे वळून 
बघत चालत होती. 

       जणू ितला या  य पासून  लवकरात लवकर 
लांब जायचे होते.पण मागून चालत येणारी य  या 
पे ा सरस वाटत होती.अचानक या  पुढे पळणा या 
य ने मागे वळुन बिघतलं तर ती पाठलाग करणारी 
य  जणू अंधाराने िगळून टाकली. याने मागे वळून 

एक-दोन वेळा इकडे-ितकडे बिघतलं पण जणू ती य  
वा या सारखी गायब झाली होती. मनातून जणू तो खुश 
झाला होता आिण ती य  गायब झा याचा फायदा 
घेऊन परत तो मागे वळून िनघालाच होता, तोच समोर 
ती य  उभी.! जणू याला ध काच बसला आिण तो 
मागे जाऊन अडखळत पडला. या य ने त डवर 
घातलेला कोट बाजूला केला आिण एक रह यमयी 
हा य चेह यावर आणून या या भीतीम ये आणखी भर 
घातली...खाली पडले या य ला जणू कापरच भरलं  
तो अडखळत बोलू  लागला त...तू ...तू .. हे कस ं श य 
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आहे.भु ..भु ..भूत....नाही असं  कसं  होऊ शकत..आिण तो 
ओरडणार ितत यातच या य ने कोटमधलं कसलं 
तरी य भरलेलं  इजें शन या माणसा या ग यात 
मारलं . आिण ती य  जा यावरच तडफडू 
लागली..जणू मृ य ू देवतेने याला शेवटच 
ओरड यासाठी देखील संधी िदली नाही.जा यावरच तो 
गत ाण झाला..आिण अंधार या काळोखी 
सा ा याचा फायदा घेत ती य  सु ा अंधारात गु डूप 
झाली...आजचा अंधार जणू  तारक आिण मारक ठरला 
होता.... 
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   "अरे िनशांत उठतोयस क  नाहीस.आज तुला 
कामावर जायचं नाही आहे का?" असा या या 
प नीचा गोड आवाज िनशांत या कानावर पडला.तरी 
हणाव तसे  िनशांत साहेब अजून उठले न हेतच. याच 

वेळेला िनशांतचा फोन वाजला पण िनशांत अजनू 
झोपेत अस याने या या प नीने हणजेच िनशाने फोन 
उचला.फोनवर कदम हवालदार होते. 

   "हॅलो गुड मॉिनग सर" कदम बोलत असतानाच 
िनशाने यांच वा य तोडत यांना अडवल,ं 

   "थांबा दोन िमिनट तुमचे साहेब अजून झोपले आहेत 
उठवते मी यांना" अस बोलून िनशा ने  िनशांत ला 
हलवून जाग केल ं आिण बाजूला बसून मोबाईल 
या या कानाला लावला आिण सांिगतलं हवालदार 

कदम ाचा फोन आहे. िनशांत तसाच झोपनु कॉल वर 
बोलू  लागला.  

   "गुड मॉिनग बोला कदम काय लोचा झाला सकाळ 
सकाळ."िनशांत. 
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  "गुड मॉिनग सर जय िहंद.िवलेपाल ला एका 
व ती या कडेला एक डेड बॉडी सापडली आहे.असा 
आताच एक कॉल आला होता"गावडे. 

“काय!” िनशांत डोळे चोळत उठून बस ूलागला.बाजूला 
िनशा यांचं  बोलणं ऐकत होतीच. 

"ठीक आहे कदम तु ही जीप घेऊन िनघा मी अ या 
तासात पोहचतो. तो पयत बॉडी ला कोणाला हात लावू  
देऊ नका.आप या सव टीम ला ताबडतोब बोलावून 
या.फॉरेि सक टीमला सु ा ता काळ रपोट करा.आिण 

मला प ा हाट्सअप करा.मी येतोच."िनशांत "ठीक 
आहे सर जय िहंद"कदम.कॉल कट होताच िनशांतने 
मोबाईल बाजूला  ठेवला.आिण बाजूला बसले या 
िनशाला अचानक जवळ ओढ यामळेु िनशा दचकली. 

   "अरे काय करतोयस केस आली आहे ना जा  आवर 
वेळ होतोय"िनशा.  

   "हे बर आहे हा तुझ ंरा ीच जाग ठेवायच ंमला आिण 
सकाळी लवकर उठवायच"डोळे िमचकवत िनशांत 
हणाला.तस िनशा याला मा  लागली."आता 

आवरतोयस क " डोळे मोठे क न िनशा हणाली. 
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"हो हो आवरतो राणीसरकार उगाच आपण राग घालू  
नका नाही तर मला एकाच वेळी दोन केस वर काम 
करावं  लागेल." हसत िनशांत हणाला. 

िनशा याला बेड वरची उशी मारायला लागली तसा तो 
बाथ म म ये पळाला.िनशाही ना ा आणायला िकचन 
म ये िनघून गेली.   

“िनशांत सरपोतदार. एक कत य िन  PSI.आप या 
कत यावर ठाम राहणारा,जिटल गु ांची उकल 
करणारा,गु हेगारीला आळा घालणारा थोड यात 
दु जनांचा कदनकाळ आिण स जनांचा कैवारी 
होता.अनेक सामािजक सं थाना तो सढळह ते मदत 
करे,अनेक अनाथ मुलांच पालक व याने वीकारलं  
होत. यां या िश णाचा खच देखील उचला होता.. 
कमी वेळेतच याने आपली कत यिन ा दाखवून िदली 
होती..गु हेगारी े ातही या या नावाचा एक दबदबा 
िनमाण झाला होता.अनेक भाई-गुंड याला घाब न 
राहत.असा हा कतबगार पोलीस ऑिफसर िनशांत 
सरपोतदार. याची प नी िनशा सरपोतदार. एक उ म 
आिट ट होती. ती घरात बसून कंटाळा येऊ नये आिण 
आवडही जपावी हणून घरातच लहान मुलांचे 
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िच कलेचे लास घेत असे.दोघांचही घर यां या 
संमतीने ल ह मॅरेज ल न झालं  होत ं यामुळे यां यातलं  

ेम ल ना नंतरही अतुट होत..दोघेही समाधानात होते.”. 

िनशांत नुकताच े श होऊन वद  चढवून म मधून 
खाली आला.वद  म ये याचा बाब उठून िदसत 
होता.खरच ं याच ं वद  म ये यि म व उठून िदसत 
होत.तो खाली आला आिण  िकचन म ये ना ा तयार 
करत असले या िनशा ला मागून याने िमठी मारली. 

"ि लझ आता आ ह क  नकोस मी बाहेर जाऊन  
झालो क  खातो.त ूना ा क न घे ." िनशांत. 

"अरे पण थोडा ना ा क न जा. उपाशी पोटी नको 
जाऊस ना"िनशा. 

"ि लझ ना राणी साहेब आ ही आता जर वेळेत गेलो 
नाही ना तर ितकडे काही आणखी गडबड झाली तर 
आणखी कठीण होऊन बसेल. सो िप झ जातो रा ी 
एक  जेवू  ॉिमस"िनशांत. 

  "ठीक आहे सावकाश जा आिण लवकरच ये वाट 
बघतेय मी."िनशा. 
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हो ग लवकरच येतो अस बोलून तो ितला परत िमठी 
मा न कपाळावर िक स क न केस या िठकाणी 
या या रॉयल एनफ ड  बुलेट ने जायला िनघाला..... 
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िठकाण-:िवलेपाल.झोपडप ी.                  

       िनशांत जे हा कदमांनी हाट्सअप केले या ाईम 
पॉट जवळ पोहचला ते हा एका िठकाणी जमलेली 

गद  पाहनच ाईम पॉट हाच असेल हे कळायला 
याला वेळ नाही लागला.जणू एखादा फुकट शो 

बघायला िमळेल अस समजून लोकांनी ाईम पॉट 
जवळ गद  क न ठेवली होती.प कार सु दा जीव 
ताणून आप या चॅनेलचा टीआरपी वाढव यासाठी 
झाले या मडरचा रपोिटग करत होते...िनशांत ाईम 
पॉटजवळ जा यास िनघाला कदमांनी लांबूनच 

िनशांतला बिघतलं तस लगबगीने ते  िनशांत जवळ 
आले आिण एक कडक स युट मारला. 

  "जय िहंद सर"कदम."जय िहंद कदम"िनशांत."कदम 
ा प कारांना इथे कोणी बोलावल?ं"िनशांत. "सर 

याचा खून झालाय तो सु ा एक प कार आहे हणून 
ांना  सांगावं  लागलं नाही यांना जणू गरमच िवषय 

भेटला आहे"कदम. "काय!प कार आहे?बर बर चला 
बघून घेऊ"िनशांत. 



 याय-The Punishment Of Death. Page 16 
 

   िनशांत ाईम पॉट जवळ पोहचतो.गुलाबी रंगाचा 
फुल शट आिण लॅक पॅ ट घातलेला इसम जणू याने 
मरणापूव  काही तरी भयंकर पािहलं  असावं  अ या 
अव थेत पालथा पडलेला िदसला. या या बाजूला 
याची बॅग  पडलेली आढळली.  

  "सर ही बॉडी"कदम."कदम. “इथे एक र ाचा थब 
िदसत नाही आहे आिण तु ही खनू हा अनुमान काढून 
पण मोकळे झालात"िनशांत. 

  "सॉरी सर पण मला कॉल आला ते हा कॉल केले या 
य ने असच सांिगतलं"कदम. 

  "ठीक आहे कदम आपण स या तरी संशया पद मृ य ू
हणून ा केस कडे बघू .तु हाला याने कॉल केला तो 

इथे आहे का?"िनशांत."हो आहे सर मी 
बोलवतो"कदम. 

   "ठीक आहे कदम तु ही याला बोलवा आिण गावडे 
आिण रहाटे ना याची बॅग तपासनू काय भेटत का ते 
बघायला सांगा."िनशांत. 
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  येस सर हणून कदम या माणसाला बोलवायला 
गेले.थोड्याच वेळात माणूस  िनशांत समोर हजर 
झाला.साधारण 35-40 वषाचा असेल.काळाकु  आिण 
सडपातळ बां याचा.िबहारी वाटत होता.थोडासा 
घाबरलेला. 

   "नाव काय रे तझुं?"िनशांत."रामू  नाम है मेरा 
सरजी"तो य . 

  "तुला मराठी येत नाही का?आिण पूण नाव सांग हे 
काय रामू  वैगरे.राहतोस कुठे?"िनशांत. 

   "येते थोडी फार मराठी हमको.मेरा नाव रामलाल है, 
हम इधरही रहेता है, या बाजू या झोपडी मै."रामू . 
"ठीक आहे ही तुला बॉडी कधी िदसली?"िनशांत. 

   "साब मै सुबह इधर से मेरे वडापाव के टॉल मै जाता 
ह सुबह सुबह.आज भी मै जा रहा तो ये साब मुझे इधर 
िदखे पिहले मुझे तो लगा ये बेवडा होगा पर उनके 
कपड से वो शरीफ िदख रहे थे,इसिलये मैने उनके पास 
जाकर उनको आवाज िद पर भी वो िहले नह  इसिलये 
मुझ शक आया तो मैने दू र से ही उनक  नाक के पास 
सॉसे देख ली तो वो भी बंद िथ. इसिलये मैने तुरंत 
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पोलीस को फोन िकया.और बता िदया.मझेु पोलीस 
साब ने इधर ही कने के िलए कहा,इसिलये मै आज 
दु कान भी खोल नह  पाया. माँ कसम साब मै सच बता 
राहा ह,अब तो मुझे जाने दो.मेरा सुबह का धंदा तो चला 
गया हात से अब तो जाने तो.माँ कसम मै सच बता रहा 
हं  साब."रामु ने एका दमात कळवळून सांिगतलं. 

  िनशांतला ही या या बोल याव न तो खोटं बोलत 
आहे असं वाटलं  नाही हणून िनशांत हणाला,"ठीक 
आहे अब तूम जा सकते हो.आिण हे ठेव तुला पाचशे 

पये. तझुा धंदा बुडाला हणून.  

  रामू  हात जोडत हणाला,"ये या साब आप हमको 
शमा रहे हो पैसो के िलये मै थोडी का यहा,ये तो मेरा 
फज था."  

  िनशांत रामुला अडवत हणाला, "रेहने दे रखं  तेरे पास 
पर हमने िफरसे तु हे पोलीस टेशन बुलाया तो तु हे 
आना पडेगा समझे.अब तुम जा  सकते हो." "जी साब 
मेरा नंबर उन (कदम कडे बोट दाखवून) साब के पास है 
आप हमको ज रत पडी तो कभी भी बुलाये हम आता 
है."रामू . “ठीक है अब तुम िनकलो"िनशांत. 
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   रामू  गेला तसा िनशांत डेड बॉडी जवळ 
आला.फॉरेि सक वाले यांचं  काम कर यात म न होते, 
फोटो ाफर सु दा वेगवेग या अँगलने फोटो काढत 
होते.गावडे आिण रहाटे बॅग म ये काही भेटत आहे का 
हे शोधत होते.िनशांत ते गुड यावर बसून डेड बॉडीची 
हाताची नस घेतली. आिण थोडावेळ अंदाज घेऊन ठेवून 
िदली आिण उठून उभा रािहला. 

    "कदम"िनशांतने कदम हवालदारांना हाक 
मारली."येस सर"कदम. 

   " या गावडे आिण रहाटेना काही सापडलं 
का?"िनशांत.  

ितत यात मागून रहाटे आले."हो सर ाच ओळखप , 
पॅनकाड आिण घराची चावी भेटली बाक  जा त काही 
नाही भेटलं"रहाटे. 

 "आणा बघू  ओळखप "िनशांत. िनशांत ने ओळखप  
हातात घेतल.नाव-सुिजत सुयकुमार वाघमारे.वय 22. 
सं यादीप ेस सब एिडटर.प ा-िवलेपाल  हाऊिसंग 
सोसायटी म नंबर 12.िनशांत ने इतकं वाचून 
ओळखप  रहाटकडे िदल. 
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   "रहाटे काही रोख र कम आहे का बॅग 
म ये?िनशांत."हो सर एटीएम काड आिण काही कॅश 
सु ा आहे."गावडे. 

   "अ छा हणजे  हा घातपात पैशासाठी न क च नाही 
झाला अस अनुमान काढायला हरकत नाही.गावडे 
आिण रहाटे तु ही दोघांनी सु ा डेड बॉडी 
पो टमाटमला पाठवा.कदम तु ही फॉरेि सक टीम ला 
सं याकाळी पयत रपोट तयार करायला सांगा.आिण 

ा या घर यांशी संपक क न ता काळ यांना 
बोलावून या.आिण ा या ऑिफस म ये सु ा जाऊन 
सवाची कसनू चौकशी करा. दोन लेडी कॉ टेबल सु ा 
सोबत या. याच कोण या मुलीसोबत अफेअर िकंवा 
कोणासोबत भांडण होत का ाची सु ा कसनू चौकशी 
करा.एकही पुरावा मागे सोडू नका.मा या अंदाजे रा ी 
एक ते तीन या दर यान ाला इजें शन देवून मारलं  
आहे."िनशांत.  

  गावडे,रहाटे आिण कदम एकमेकां या त डाकडे 
आवसून बघतच रािहले."अरे अरे इतकं काही हायपर 
होऊ नका. या या ग या जवळ एकदम बारीक सकल 
िदसतोय आिण आिण याच शरीर सु ा थंड पडायला 
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आलं आहे हणून अनुमान काढलं फॉरेि सक आिण 
पो टमाटम रपोट आला क  कळेलच तोपयत तु ही 
तुम या कामाला लागा.माझी आता किमशनर सोबत 
मीिटंग आहे कोण या तरी प ाचा मेळावा आहे या या 
िनयोजनाची जबाबदारी सु ा आप यावरच आहे.चार 
पाच पय त मी पोलीस टेशन ला येतो."िनशांत. 

 रहाटे, गावडे आिण कदम एकसाथ स युट मा न "येस 
सर". 

 

 

 

 

 

 

 



 याय-The Punishment Of Death. Page 22 
 

िठकाण-: किमशनर ऑिफस मुंबई.                 

 "आय अॅम किमंग सर ?"िनशांत. 

 "येस येस किमंग िनशांत" किमशनर.  

िनशांत दरवाजा उघडून आत जातो आिण एक कडक 
स युट मा न उभा राहतो. 

 "जय िहंद सर"िनशांत. 

 "जय िहंद िनशांत ये बस"किमशनर. 

  थँ स सर बोलून िनशांत बसतो."मला आताच कं ोल 
म कडून कळाल आहे तु या कडे एक सशंया पद मृ य ू

ची केस आली आहे तरी सु ा मला तु यावर आणखी 
एक जबाबदारी सोपवावी लागत आहे.आता याची 
थोड यात क पना तुला असेलच"किमशनर. 

  "येस सर"िनशांत. 

  "परवा खासदार ीिनवास देशमुख ांची चार सभा 
आहे.सभेला अनेक मा यवर येणार आहेत, यां या 
सुर े या ीने तुला िनयोजन कराव ं लागेल. आिण 
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यो य ती खबरदारी घेऊन सभा सुरळीत पार पाडावी 
लागेल..तू  तयार आहेस ना?"किमशनर. 

  "येस सर.पण मला ठरािवक पोिलसांची तकुडी 
उपल ध क न ा हणजे सुर े या ीने यो य 
िनयोजन आखता येईल."िनशांत. 

"येस याची काळजी नको ते मी तुला आज 
सं याकाळीच कळवतो.” किमशनर. 

     

  "येस सर जय िहंद" िनशांत पु हा एकदा स यटु मा न 
ितथून बाहेर येतो. 

  बाहेर आ यावर घड्याळाम ये बघतो तर दु पारचे 3 
वाजून गेलेले असतात. तो लगेच िनशा ला कॉल करतो.  

 "हॅलो िनशा" िनशांत. 

  "बोला सकाळी ना ा केलाच नशील ना??" िनशा 
थोड ंिचडतच िवचारते.  
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  "अग मा या आई वेळच नाही भेटला गं आता जेवून 
घेतो न क "िनशांत. 

  "मला मािहती आहे तू  ते पण जेवणार नाहीस ठेव 
कॉल रा ी घरी पण नको येऊस ितकडेच राहा." िनशा 
खूप िचडलेली होती. 

  "ये रागुबाई उगाच रागावू  नकोस  मी आता जातोय 
हॉटेल म ये िवडीओ कॉल करतो बस तुला"िनशांत. 

  "ठीक आहे फ  15 िमिनट नाही केलास तर आज त ू
बाहेर झोपायचं ."िनशा. 

  "हो ग मा या माते" िनशांत.  

 कॉल ठेवून िनशांत लगेच हॉटेल म ये जातो आिण 
जेवणाची ऑडर देऊन िनशा ला ि हिडओ कॉल करतो. 
ि हिडओ कॉल वर मॅडम नाक फुगवून बसले या 
असतात.आिण िनशांत ितला म का लावत असतो.10 
िमिनटांत ऑडर येते. मग िनशांत ला जेवताना बघून 
िनशा लवकर ये रा ी अस बोलून कॉल कट करते.. 
िनशांत ही पटकन जेऊन पोिलस टेशन ला िनघून येतो. 



 याय-The Punishment Of Death. Page 25 
 

िठकाण-: पोलीस चौक .   

 िनशांत पोलीस चौक त पोहचतो. गावडे,रहाटे,कदम 
अजून आलेले नसतात. 

 "जोशी मॅडम कदम रहाटे गावडे आले क  ितघांना ही 
लगेच आत पाठवा आिण एक म त चहा पाठवून 

ा."िनशांत.  

 "येस सर पाठवते"जोशी मॅडम. 

 िनशांत आत जातो आिण टेबलावर या फाईल बघत 
असतो.जोशी मॅडम चहा देऊन जातात ितत यात कदम 
रहाटे गावडे हजर होतात. 

  "जोशी मॅडम ांना पण चहा पाठवून ा."िनशांत.  

  "ठीक आहे सर"जोशी मॅडम.  

 "या बसा काही खबर"िनशांत.  

 "येस सर मी या या घरी गेलो होतो पण अस कळाल 
क  तो ितथे एकटाच राहत होता.बाक ची फॅिमली 
पु याला राहते अस मला या या शेजा यांकडून 
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कळाल.तसा तो िदवस भर बाहेर अस या मुळे 
शेजा यांशी सु ा जा त संपक न हता याचा यामुळे 
जा त कळू शकल नाही. आ ही आधारकाड ारे 
घर यांशी संपक क न कळवलं आहे ते उ ा येणार 
आहेत"कदम.  

  ''ठीक आहे कदम.रहाटे गावडे पो टमाटम रपोट कधी 
पयत येईल.?आिण या या ऑिफस म ये जाऊन 
चौकशी केली का?"िनशांत.  

  "येस सर पो टमाटम  आिण फॉरेि सक रपोट रा ी 
आठ  पयत िमळून जाईल."रहाटे.  

  "आिण आ ही ऑिफस म ये सु ा जाऊन चौकशी 
केली पण हवी तशी मािहती िमळाली नाही.तो दोन 
वषापूव च कामाला लागला होता.तशी याची 
वागणूक चांगली होती यामळेु ऑिफस म ये कोणाशी 
याच वैर वैगरे न हत.ं हा पण ऑिफस मध या एका 

मुली सोबत तो रलेशनिशप म ये होता.पण आज ती 
मुलगी काही बोलाय या प रि थती म ये न हती हणून 
आ ही ितला उ ा पोिलस टेशन ला बोलावलं 
आहे."गावडे. 
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  " हेरी गुड ठीक आहे.पो टमाटम आिण फॉरेि सक 
रपोट आला क  पाठवून ा.आिण उ ा दु पारी 

परवा या चार सभे या सुर ा िनयोजनाची मीिटंग 
आहे ाची सूचना आप या िडपाटमट ला देऊन 
ठेवा."िनशांत. 

  "येस सर जय िहंद" ितघे ही एकदम स यटू मा न 
िनघून जातात.थोड्यावेळाने किमशनरचा कॉल येतो.  
 

 "िनशांत तू  बोललास हणून अजून ठरािवक तुकडी 
उपल ध क न देत आहे आता बाक ची जबाबदारी 
तुझी.ऑल िद बे ट."किमशनर. 

  "येस सर थँक यु  सो मच" िनशांत.िनशांत कॉल ठेवतो 
आिण कामात गढून जातो. आठ या सुमारास कदम 
आत येतात. 

   "आय अॅम  किमगं सर"कदम. 

   "येस कदम किमंग"िनशांत. 

   "सर हे रपोट"कदम. 
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   "ठीक आहे कदम आणा बघू  इकडे आिण एक म त 
पैक  चहा घेऊन या सवासाठी रहाटे गावडेना सु ा 
बोलावून या."िनशांत. 

   "येस सर"कदम. कदम जातात तस िनशांत रपोट 
वाचायला लागतो.मृ यूची वेळ साधारण रा ी 2 ते 3 
दर यान,मृ यू  चे कारण हाट अटॅक. मृ यू  आधी काही 
तरी ध का बसवा िकंवा भीतीदायक पािहलं  
असावं .कारण मृ यू  आधी हाट िबट्स मोठ्या माणात 
वाढलेली होती.ग याजवळ इजें शन िद या सारखी 
खूण मा  ती खूण न क  इजें शनचीच आहे का हे 
प  झालं  नाही. िन कष-भीतीदायक य पिह या मुळे 

हाट अटॅक येऊन मृ यू . 

  िनशांत ने दो हीही रपोट वाचनू टेबलावर ठेवले.तो 
पयत गावडे,रहाटे,कदम केिबन म ये आले. 

  "सर चहा"कदम.   

 "या बस तु ही पण" िनशांत.  

  ितघेही िनशांत पढेु बसतात."सर काय हणतोय 
रपोट"रहाटे. 
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  " रपोट तर खूप काही हणतोय रहाटे पण आप याला 
वरवरच बघून चालणार नाही रपोट या खोलात जावं  
लागेल.कारण िदसत तस न क च नसत.एक काम करा 
उ ा या सु िजत वाघमारेची फॅिमली आली क  
यां याकडे डेड बॉडी सोपव या आधी यांना पोलीस 
टेशनला घेऊन या.आिण याला हाट अटॅक िकंवा 

अजून कोणता आजार होता का ाची चौकशी करा. 

   पो टमाटम  रपोट हणतोय क  याचा मृ यू  हाट 
अटॅकने झाला आहे."िनशांत. 

   गावडे रहाटे कदम एकमेकां या त डाकडे आवसून 
बघतात.  

  "पण मग सर या या ग याजवळ जो सकल िदसला 
तो कोणता होता?"गावडे.  

   "तेच तर गावडे रपोट म ये सु ा ते प  झालं  नाही 
आहे.आिण ते प  होत नाही तो पयत बॉडी यां या 
फॅिमलीकडे सोपवून चालणार नाही.मी आताच िस द 
डॉ.िदि तांसोबत बोलून घेतो आिण यांना पो टमाटम 
कर याचा आ ह करतो.आय होप न क च काही तरी 
भेटेल."िनशांत.  
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   "सर तुमचा अंदाज काय हणतोय खून क  नैसिगक 
मृ य?ू" रहाटे.  

   "रहाटे ाला स या आपण सशंया पद मृ यू  च हणू 
कारण रा ी दोन वाजता हा ितथे झोपडप ी या ए रयात 
काय करत होता? याचा लॅट तर ितथून अंदाजे 20 
िमिनट या अंतरावर असेल मग हा रा ी 2 वाजता ितथे 
का गेला?कोणाला भेटायला गेला क  कोणी भेटायला 
बोलावलं? हे शोधून काढावं  लागेल.एक काम करा 
गावडे आिण रहाटे उ ा परत या या ऑिफस म ये 
जा  आिण याच कोणासोबत भांडण वादिववाद होते 
का? काल तो ऑिफस ला आला होता का घरी 
िकतीला गेला ाची सव चौकशी करा आिण मह वाचं  
या झोपडप ी या ए रयात राहणारा ऑिफस म ये 

कोण कामाला आहे का ाची पण चौकशी करा" 
िनशांत.  

  "येस सर" गावडे आिण रहाटे एकसाथ बोलतात.  

"आिण कदम तु ही आजच सायबर ाईमकडून ाची 
कॉलिह ी आिण लोकेशनिह ी काढून या आिण 
उ ा मला सं याकाळी रपोट करा."िनशांत.  
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   "येस सर"कदम.  

   "आिण उ ा दु पार नंतर पोलीस हेड वाटरला 
मीिटंगसाठी उपि थत राहा आता जाऊ शकता तु ही .मी 
सु ा आता थोड्या वेळात िनघेन.उ ा सं याकाळ 
पय त सव रपोट तयार ठेवा"िनशांत.  

   "येस सर" ितघेही एकसाथ स युट मारतात. 

  ितघे गे यावर िनशांत रािहले या फाईल पूण 
करतो.थोड्या वेळाने काम आवरत घेतो. तस घड्याळात 
बघतो तर 9:30 होऊन गेलेले असतात. “चला हणजे 
घरी गे यावर आज बोनस ले चर ऐकावं  लागणार 
आहे.” िनशांत मनात या मनातच हणत पोलीस 
टेशन या  बाहेर येतो आिण बाईक ला टाट क न 

घरी यायला िनघतो. 

  िनशांत बाईक पाक करतो आिण घरात 
येतो.दरवा याम येच िनशा मॅडम कंबरेवर हात ठेवून 
उ या असतात. 

  "वाजले िकती??" िनशा.  
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  "10 ला पाच िमिनटे आहेत का?"िनशांत.  

   काही केलंच नाही असा आव आणत बोलतो. "तेच 
फ  5 िमिनट वेळ झाला असता तर तुझं  अंथ ण बाहेर 
ठेवून झोपणार होते. मी सकाळी ॉिमस केल ं होतस 
ना?" िनशा जरा िचडतच बोलते. 

  "सॉरी ना वेळ कसा जातो तेच कळत नाही काम 
करताना" िनशांत.  

  "हो ना हणून बायकोला सु ा िवसरतोस"िनशा.  

  "अस नाही ग ते सोड जेवलीस का त?ूआिण आत 
म ये येऊ क  बाहेरच राह??" िनशांत. 

   िनशा काही न बोलता आत जाते आिण जेवायला 
वाढायला लागते. तोपयत िनशांत े श होऊन खाली 
येतो. 

  "िनशा मी िवचारल तुला जेवलीस का?" िनशांत.    

   "नाही नकोय मला" िनशा.  
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   "अ छा हणजे मा या बायकोला आज मा या 
हातुन जेवायचा मूड झालाय वाटत" िनशांत.  

   "तू  जा रे बाबा बोलू  नकोस" िनशा गालात या 
गालात हसत बोलते. 

  िनशांत ही ितला जबरद ती भरवतो.आिण दोघेही 
िदवस भराचा थकवा िवस न एकमेकां या िमठीत िन ा 
देवी या वाधीन झाले..  
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    रा ी 12:30 या सुमारास वरळी सी िलंक व न 
वा याला िचरत एक कार भर वेगाने पळत होती.जणू ती 
वा याशी पधा करत होती.रा ी ची वेळ असली तरी 
वरळी सी िलंक वर गाड्यांची लगबग होतीच.िपव या 
धमक लाईटने फुलून गेलेला वरळी सी िलकं, खाली 
असलेला अवाढ य  अरबी समु  आिण समु ा या 
वा यामुळे झालेलं  थंडगार वातावरण.अशा 
वातावरणात चालेली ती रो स रॉय स कार सुसाट 
वेगाने जात होती.सी िलंकला संपूण अ याधुिनक 

काशा या साधनाने अंधाराला गायब कर याचा 
य न झाला असला तरी काही िठकाणी तुरळक अंधार 

होताच. आिण हाच अंधार या रो स रॉय स मध या 
य ला तारक ठरणार होता. वा याला िचरत जाणारी 

ती कार अचानक एका िठकाणी थांबली.. जणू धो-धो 
कोसळणारा पाऊस अचानक गायब होतो.तो का 
थांबला,कधी थांबला ाचा प ा आप याला लागत 
नाही तसच. या य ने गाडी थांबवून फ  इिंडकेटर 
चालू  केले.बाक  हालचाल त ध.! ती गाडीतली य  
कोणाची तरी वाट बघत होती?मोबाईलवर बोलत 
होती?क  अजून काही करत होती हे या गाडी मध या 
य लाच ठाऊक. 
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  15-20िमिनट झाली असतील.जस जशी सी िलंक 
वरील वाहनांची रहदारी कमी झाली, तशी गाडी म ये 
हालचाल झालेली िदसून आली.आजूबाजूचा कानोसा 
घेत या गाडी मधली य  हळूच खाली 
उतरली.डो यावर गॉगल, अंगात मोठा कोट,पायात 
घुड या पय त मोठे बूट असा या य चा बाबी 
पेहराव होता. आजूबाजूला ल  देत या य ने हळूच 
गाडीची िड क  उघडली.पु हा एकदा चह बाजूनी ल  
देत या िड क  म ये असलेली मोठी ॅ हल बॅग बाहेर 
काढली.आिण आजूबाजूला ल  देत ती बॅग सी िलंक 
या कट्यावर घेऊन गेली. ॅ हल बॅग अस याने बॅगेला 

चाक होतीच हणून हणा िकंवा या य ची ताकद 
हणा पण ती य  सहजपणे ती बॅग घेऊन क यावर 

पोहचली.पु हा एकदा चौफेर नजर िफरवत आिण 
णाचा ही िवलंब न करता, जणू डो या या  

पापणीला लवायला सु ा न देता या य ने ती बॅग 
समु ात ढकलून िदली. या अथ  या य ने ती बॅग 
समु ात िभरकावून न देता ढकली या अथ  न क च 
या बॅग म ये काही तरी होत.पण काय होत हे या 
य लाच आिण येणा या काळालाच ठाऊक. बॅग 

समु ात ढक यावर ती य  कोट या िख या म ये 
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हात टाकून  झप झप पावले टाकत गाडी या िदशेने 
िनघाली.आिण जराही मागे वळून न बघता गाडीत 
बसली.आिण पु हा यटुन मा न सुसाट वेगाने माघारी 
िनघाली.कोण होती ती गाडीतली य ? काय होत 
या बॅग म ये? कोणती िनज व व तू  क  भतूकाळ 

सजीव असलेली पण वतमानात िनज व झालेली व तू? 
ा सव ची उ र येणारा काळच देणार होता.....  
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   िनशांत आज जरा लवकरच पोलीस टेशनला हजर 
झाला होता. कदम गावडे आिण रहाटे सु ा हजर झाले 
होते. 

  "आय अॅम  किमंग सर" कदम .  

  "येस कदम किमंग इन"िनशांत. 

   कदम स यटु मा न िनशांत समोर उभे  राहतात. 

  "जय िहंद सर"कदम.  

  "जय िहंद कदम बोला सायबर ाईम शी बोलणं 
झालं  का?" िनशांत.  

  "हो सर सं याकाळ पयत आप याला रपोट भेटून 
जाईल.पण तु हाला भेटायला या सु िजत वाघमारे ची 
ि यसी आली आहे आिण ित या सोबत ितची आई 
सु ा आली आहे."कदम.  

   "ठीक आहे कदम यांना आत बोलवा आिण तु ही 
सु ा यांचा जबाब न दवायला थांबा." िनशांत. 

  "येस सर"कदम.  
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 पु हा एकदा स यटु मा न बाहेर जातात.थोड्याच 
वेळात सुिजत वाघमारेची ि यसी आिण ितची आई 
आत येते.मागून कदम सु ा येतात. 

"या बसा" िनशांत यांना बस याची सूचना 
देतो.साधारण २१-२२  वषाची ती त णी असेल.बहतेक 
आप या ि यकरा या मृ यू  चा ितने जबरद त ध का 
घेतला हे डो याखाली आले या का या वतळुामुळे 
सहज जाणवत होतं ."आपलं नाव?" िनशांत या 
त णीला िवचारतो.  

  "माझ ं नाव नेहा पाटील आिण ही माझी आई 
भा य ी पाटील" ती त णी. 

   "अ छा ठीक आहे आिण वडील?" िनशांत.  

   "ते बाहेरगावी असतात" नेहा.  

   "ओके ठीक आहे.मला जाणीव आहे तुला तु या 
जवळ या य या अकाली जा याने ती  दु ःख 
झालेलं  असेल पण माझे सु ा हात कत याने बांधलेलं  
आहेत आिण लवकरात लवकर तु या ि यकरा या 
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मृ यचू कारण शोधणं सु ा गरजेचं  आहे. यामुळे त ू
आ हाला सहकाय करशील ही अपे ा." िनशांत.  

  "हो सर" नेहा मसुमुसत बोलते. 

 "ठीक आहे.मला आधी सांग तुमचं  िकती वषा पासून 
होत?तु या घरी याब ल क पना होती का? तुम यात 
काही वादिववाद िकंवा घर यांचा िवरोध होता का?" 

   "दोन वषा पासून आमच रलेशनिशप होत.घरी सु ा 
मािहती होत.आिण यांची सु ा परवानगी होती. यानेच 
मला या या ेसम ये जॉब लाऊन िदला होता.आिण 
वादिववाद हणाल तर छोटे मोठे वादिववाद होतात तसे 
आमचे पण होत होते पण आ ही परत एक  येत होतो 
टोकाचे वाद आम यात झालेच न हते." नेहा.  

  हेरी गुड आता सांग या या िम ांसोबत याचे कधी 
वाद झाले होते का या ब ल तुला तो काही बोलला 
होता का? िकंवा तुझा कोणावर संशय आहे 
का??"िनशांत.  

  "नाही सर तो िम ांसोबत सु ा िमळून िमसळून असे. 
सो िम ांसोबत वाद असतील अस वाटत नाही.आिण 
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आम या ेसम ये सु ा तो िमळून िमसळून राहत 
होता." नेहा.  

  "ठीक आहे या या काही जवळ या िम ांची नाव 
मािहती आहेत का आिण संपक मांक" िनशांत. 

"हा सर आम या ऑिफस मधला िननाद हणून आहे 
या सोबत सुिजत जा त असायचा या या कडून 

तु हाला या या िम ांची मािहती िमळू शकते." नेहा 
आ मिव ासाने हणाली. 

  "ठीक आहे तु याकडे नंबर असेल ना याचा?" 
िनशांत " नाही सर मी सहसा ऑिफस मध या मलुां या 
संपकात नाही आहे. कारण मला जॉइ ड होऊन फ  
सहा मिहने झाले आहेत" नेहा.  

  "ठीक आहे.तुझ ंसु िजतशी शेवटचं  बोलणं कधी झाल 
होत?" िनशांत. 

  "काल रा ी 10 वाजता बोलणं झाल ं होत आमचं 
याला ऑिफसम ये काम अस यामुळे तो 10:00 वाजे 

पयत होता.तस तो मला बोललाही होता क  आता 
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आव न मी 10:30 या लोकलने मवर जाईन तू  
झोपून घे अस" नेहा. 

 "ठीक आहे थँ स नेहा. अजून काही मदत लागली तर 
तुला पू हा बोलावू . आता त ूजाऊ शकतेस.आिण केस 

लोज  होत नाही तोपयत तुला आमची परवानगी 
घेत या िशवाय  मुंबई बाहेर जाता येणार नाही.आता 
तु ही जाऊ शकता." िनशांत. 

   "ठीक आहे सर चालेल" अस बोलून नेहा आिण 
ितची आई िनघून जातात. 

   "कदम काय हणतंय तुमचं  मन" िनशांत.  

   "मला तर ही मुलगी प  खर बोलत होती असच 
वाटलं  सर." कदम. 

   "मलाही..असो कदम तु ही रहाटे आिण गावडे ना 
बोलावून या."िनशांत.  

  "ओके सर" कदम गावडे आिण रहाटे ना बोलावून 
घेतात. 
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  "या रहाटे आिण गावडे तु ही आता लगेच तो सु िजत 
वाघमारे कामाला होता या ेस म ये जाऊन चौकशी 
करा.खास क न िननाद हणून कोण तरी आहे याची. 
सरळ बोलला नाही तर चौक त घेऊन या." िनशांत.  

 "येस सर"  रहाटे आिण गावडे. 

 "ठीक आहे या आता तु ही" िनशांत. 

  रहाटे गावडे कदम बाहेर िनघून जातात.िनशांत उ ा या 
चार सभे या सुर ा यव थेच िनयोजन कर यात गुंतून 

जातो. अ या तासाने कदम आत येतात. 

 "सर सिुजत वाघमारे चे आईवडील आले आहेत आत 
पाठवू  का यांना?" कदम.  

  "येस कदम पाठवा यांना आिण तु ही सु ा या" 
िनशांत.  

  "ठीक आहे सर" कदम. 

 कदम बाहेर जातात. आिण थोड्या वेळात सुिजत 
वाघमारे चे आई वडील आिण मागून कदम आत येतात. 
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  "या बसा" िनशांत यांना आदरपूवक बसायला 
सांगतो.आिण पा याचा लास पु ढे करतो.थोडा वेळ 
असाच शांतते जातो आिण िनशांत बोलायला सु वात 
करतो.  

  "हे बघा आई-बाबा  तुम यावर काय  प रि थती 
आली आहे ाची मला पूण क पना आहे.तु हाला 

ातून सावरायला वेळ लागेल.पण मी पडलो 
काय ाचा र क माझे हात काय ाने बांधलेले 
आहेत.तुम या मुला या मृ यचूा तपास करण मह वाच 
आहे.सो मला तु हाला ा वेळी ास ावा लागतोय 
याब ल िदलिगरी य  करतो." िनशांत. 

  "अहो राह द े हो साहेब आ ही तु हाला पूण सहकाय 
क .पण हात जोडतो मा या मुला या मृ यचू खरं  
कारण शोधा." सुिजत चे वडील रडत हात  जोडत 
हणाले. यांची बायको ही त डाला पदर लावनू रडत 

असते. 

 "अहो हे काय करताय आई- बाबा शांत हा आपण 
न क च खर कारण शोध ू तु ही शांत हा आधी." 
िनशांत टेबलाव न उठून यांना धीर देत खां ांवर हात 
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ठेवतो आिण पाणी देतो.आिण ते शांत होई पयत वेळ 
जाऊ देतो. थोड्यावेळाने िनशांत पु हा बोलायला 
सु वात करतो.  

  "हे बघा बाबा मला तु हाला जा त ास ायचा नाही 
आहे पण तु ही मला थोडी तरी मदत केली तरी मला 
या ीने तपास करता येईल.िवचा  का तु हाला उ र 
ायला जमणार असेल तर"िनशांत. 

 िनशांत या आपुलक ने या दोघांना ही धीर येतो. 
"िवचारा साहेब" सुिजत चे वडील. 

  "ठीक आहे तर मला आधी सांगा सु िजतला कधी हाट 
अटॅक आला होता का? िकंवा याला दय या संबंधी 
कोणता आजार होता का? िकंवा याच कोणासोबत वैर 
वैगरे?"िनशांत. 

  "नाही हो साहेब एकदम धडधाकट होता सु िजतला 
असा कोणताच आजार न हता याला. आिण वैर 
हणावं  तर तो सवासोबत िमळूनिमसळून राहायचा 
यामुळे याच कोणासोबत वैर असेल अस ंवाटत नाही 

हो."सुिजत या विडलांना पु हा एकदा हंदका आला. 
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 "ठीक आहे ध यवाद.तुम या कडे सं याकाळ पयत डेड 
बॉडी सपदु क . तो पयत तुम या राह याची यव था 
नसेल तर क  का?" िनशांत.  

  "नको साहेब इथे माझी बहीण आहे ित याकडेच 
आहोत आ ही राहायला. तु ही फ  मा या मलुा या 
मृ यचु कारण शोधा साहेब. ल न सु ा ठरलं  होत ं हो 
साहेब पण ा काळाने िहरावून घेतल सुख."िनशांत चे 
बाबा गिह या आवाजात हणाले. 

  "हो न क च शोधू . हे माझ ंकाड तु हाला कधी काही 
आठवलं तर लगेच मला कॉल क न सांगू  
शकता."िनशांत टेबलावरच काड देत हणाला. 

  "ठीक आहे साहेब येतो आ ही" सुिजत चे वडील.  

  "हा.कदम ांना बाहेर पयत सोडून या"िनशांत.  

  "येस सर" कदम.” 

 कदम सिुजत या आई विडलांना घेऊन बाहेर 
जातात.आिण थोड्या वेळाने परत येतात. 

  "काय कदम काय वाटत तु हाला? िनशांत.  
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  "सर एक मा  कळाल ती मुलगी नेहा पाटील खर 
बोलत होती यांचं  ल न ठरलं  होत ं हे.आिण एक मला 
तर ाच कोणासोबत वैर असेल असं वाटत नाही सर 
सगळेच याच कौतुक करत आहेत.”कदम. 

  "कदम काही वेळा व न िदसत तस आतून 
नसत..बहतेक ही केस आप याला जड जाणार 
आहे.आिण प कार तर उरावरच बसून आहेत हणून 
लवकरात लवकर या केस चा िनकाल लावून टाकला 
पािहजे.आता एक काम करा गावडे आिण रहाटे आले 
क  आत पाठवा. आिण तु ही सु ा या." िनशांत.  

 "येस सर"कदम. 

 कदम िनघून जातात तसा िनशांत डॉ. िदि तांना कॉल 
करतो.  

"हॅलो डॉ िदि त"िनशांत.  

"बर झालं  िनशांत अगदी यो य वेळी तू  कॉल केलास 
नाही तर मी करणारच होतो."डॉ.दीि त.  

 "का डॉ काही िवशेष" िनशांत. 
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  "िवशेष नाही पण जरा गंभीर आहे.तु या आ हा 
खातर मी पु हा सु िजत वाघमारे च पो टमाटम  केलं .पण 
मला काही तरी ध कादायक आढळून आल ं आहे. 
अजून मी याची खा ी करणार आहे.तुला रा ी वेळ 
असला तर लॅबला ये सांगतो सिव तर."डॉ.िदि त. 

“ठीक आहे डॉ .पण अंतिवधी साठी डेड बॉडी या या 
फॅिमली कडे आज देता येऊ शकते ना " िनशांत.  

 "हो हरकत नाही देऊ सं याकाळी." डॉ.िद ीत. 

 "ओके ठीक आहे भेटू सं याकाळी" िनशांत बोलून 
कॉल ठेवतो. 

थोड्या वेळात कदम, गावडे, रहाटे एकसाथ केिबन म ये 
हजर होतात. "या बसा." िनशांत. 

  "सर आ ही ऑिफस म ये चौकशी केली.पण हवी 
तशी मािहती िमळाली नाही सवा याच नजरेत तो िमळून 
िमसळून राहणारा होता. यामुळे कोणाला याचे 
वादिववाद असतील असे वाटत नाही" रहाटे. 
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  "खास क न  याचा िम  िननाद मुं डेची सु ा 
चौकशी केली पण हवी तशी मािहती नाही 
िमळाली.िननाद आिण सुिजत कॉलेज पासूनचे िम  
होते.पण तरीही सु िजत चे वादिववाद होते अस तो काही 
बोलला नाही"गावडे.  

  "ठीक आहे अजून काही मािहती िमळते का बघा मला 
आताच डॉ.दीि तांचा कॉल आला होता. यांना काही 
तरी गभंीर अस कारण यांना गवसलं आहे.सं याकाळी 
कळेलच. चला आता मी मीिटंग साठी िनघतोय तु ही 
सु ा हजर रहा.आिण कदम तु ही सं याकाळी पयत 
कॉल िडटे स तयार ठेवा.आता या तु ही."िनशांत. 

  "येस सर." ितघेही िनघून जातात. िनशांत ही मीिटंग 
साठी िनघून जातो.  

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

         िनशांत मीिटंग आव न नकुताच पोलीस 
टेशनला आलेला असतो.आिण केबीनम ये बसून 

सकाळ पासून केले या तपासणीचा आढावा  घेत 
असतो.तेवढ्यात कदम येतात.                                                               
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 "या कदम िमळाले का िडटे स?" िनशांत.  

 "येस सर तेच ायला आलोय"कदम.  

 "आणा बघू  काही िवशेष आहे का यात?" िनशांत.  

 "हो सर एका अनोळखी नंबर व न याला रा ी ११ 
आिण १ या या सुमारास कॉल आला आहे.पण तो 
नंबर स या ेस होत नाही आहे शेवटचा कॉल याच 
नंबर व न आला आहे."कदम.  

 िनशांत िडटे स बघायला लागतो.10 वाजता याला 
नेहा पाटील चा कॉल आलेला असतो. हणजे नेहा 

पाटील खरच बोलत होती ही िस  होत होत.  

 "कदम ाला 10 ला नेहा पाटील हणजे  या या 
ि यसीचा कॉल आला होता.आिण ितने सांिगत या 

माणे हा लगेच घरी जाणार होता. मग हा 2 वाजेपयत 
रा ी बाहेर काय करत होता?" िनशांत. 

 "असही असू  शकत सर तो हॉटेल म ये गेला असेल 
कारण तसही तो िबयर च सेवन करायचा अशी मािहती 
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या या ऑिफस मध या माणसानं  कडून  कळाली 
आहे"कदम.  

 "अस पण असू शकेल कदम एक काम करा. 
शहरात या सव हॉटेल म ये चौकशी करा सु िजत 
वाघमारे हॉटेल म ये आला होता का?तो कोणासोबत 
आला होता क ती वाजेपयत होता याने drink केली 
का हे सव िवचारा.मा या मते याने ि कं केली नसेल 
कारण पो टमाटम म ये सु ा तस काही नाही 
आहे.तु ही सव हॉटेल म ये फोटो िफरवा याचा मी 
आता डॉ.दीि ताना भेटून घरी िनघतोय.आिण या 
वाघमारे या घर याना डेड बॉडी घे यासाठी बोलावा." 
िनशांत. "येस सर" बोलून कदम िनघून जातात.िनशांत 
ही डॉ.दीि तां या लॅबला जायला िनघतो. 
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िठकाण-: डॉ.दीि तांची लॅब. 

 "ये िनशांत" अगदी वेळेत आलास बघ"डॉ.दीि त. 
डॉ टर दीि त साधारण 50-55 वया या उंबरठ्यावर 
असलेले हशार आिण कतबगार डॉ टर 
होते.डो यावरचे केस िपकलेले, म यम बां याचे, गो या 
वणाचे,कठोर अ यास पणू मेहनतीमुळे लागलेला 
िभंगाचा च मा लावून ते फाईल वाच यात म न होते.” 

"काय करणार सर आ हाला वेळेचं  बंधन पाळवच 
लागत. बोला काय हणतोय रपोट." िनशांत आत येत 
हणाला..  

"ये बस. रपोट म ये खूप काही गंभीर बाबी आढळ या 
आहेत.आिण पण मह वाची बाब ही आहे क  याला 
जो अटॅक आलाय तो नैसिगक नाही"डॉ.िदि त.                                                                                                                              
"काय! नैसिगक नाही हणजे न क  काय हणायच 
आहे तु हाला"िनशांत. 

 "अरे हो ऐकून घे. याला आलेला दय िवकाराचा 
झटका नैसिगक नाही आहे ाची मी खा ी देऊ 
शकतो.अ यंत घातक अस पॉयझन देऊन हा 

् दयिवकाराचा झटका याला येईल आिण तो जागीच 
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ाण सोडेल इत या जा त माणात पॉयझन िदल गेलं  
आहे.आता कोणतं  पॉयझन ाचा मी खुलासा क  
शकत नाही.अजून मला काही चाच या कराय या 
आहेत. यासाठी मी 2 िदवसात पु याला जाऊन टे ट 
करणार आहे."डॉ.िदि त. 

 " हणजे तु हाला काय हणायचं  आहे डॉ टर,हा 
नैसिगक मृ यू  नसून घातपात आहे अस?ं" िनशांत. 

"येस माझी तर पूण खा ी झालीय तू  हा रपोट वाचून 
ठरवू  शकतोस. याला आधी असा ास न हता. हे काही 
चाच यांनी िस  केलंय.मह वाचं  रपोट म ये डेड बॉडी 
चे फोटो आहेत यातला सकल नीट िनरखून बघ.जो 
कोणी ा मागे असेल तो खरंच हशार आिण डोकेबाज 
आहे."डॉ.िदि त.                                              
"ठीक आहे डॉ.थँ स.आता मला या ि ने तपास 
करता येईल."िनशांत. 

 "राइट माय बॉय. मी पु याव न व न आ यावर तुला 
पॉयझन ब ल मािहती देतोच.तो पय त तू  काही हाती 
लागत का ते बघ."डॉ.दीि त. "हो ठीक आहे डॉ येतो 
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मी."िनशांत डॉ दीि तांचा िनरोप घेऊन घरी जायला 
िनघतो. 

 घरी पोहचे पयत याला रा ीचे 9:30 होतात पण आज 
वेळेत घरी आ यामळेु घरात या आयपीएस मॅडम शांत 
असतात.दोघेही हसत ग पा मारत जेवण वैगरे करतात 
आिण झोपी जातात.  
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      िनशांत नेहमी माणे लवकरच पोलीस टेशनला 
हजर झाला.आजचा िदवस याचा धावपळीतच जाणार 
होता.केिबन म ये बसून तो आज या िदवसा या 
िनयोजनाचा िवचार करत बसला होता.                                   
"आय अॅम  किमंग सर?" कदम. येस कदम या." 
िनशांत.                                                                                       
"जय िहंद सर" कदम यां या खास शैलीत कडक 
स युट मा न बोलतात.  

 "जय िहंद कदम,बोला काय हणताय" िनशांत.  

 "सर काल रा ी पासूनच सव हॉटेल मॅनेजरना कॉल 
लावून काही िठकाणी य ात भेटून आ ही चौकशी 
केली. यापैक   हॉटेल रॉय सम ये तो रा ी १ वाजेपयत 
होता अशी ितथ या वेटरने मािहती िदली आिण तो 
हॉटेल म ये एकटाच आला होता; पण १५-२० िमिनटाने 
याला भेटायला एक मुलगा आला होता. या याच 

वयाचा होता. या मुलाने पासल जेवणासाठी ऑडर 
िदली होती ती घेऊन तो 10 िमिनटात िनघून गेला.आिण 

ा सु िजतने फ   िबयर ऑडर केली होती पण याने ती 
न घेताच फ  िसगारेट पीत होता. अशी मािहती सु ा 
ितथ या वेटर ने िदली आहे.अंदाजे १ या सुमारास तो 
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हॉटेल मधून बाहेर पडला. असावा असा अंदाज आहे." 
कदम. 

  " गुड वक कदम.आता तर खा ीच झाली आहे क  हा 
एक परफे ट लॅिनंग मडर आहे.सायबर ाईम ला पु हा 
रपोट करा आिण या शेवटचा कॉल आला होता या 

नंबरच लाई ह लोकेशन भेटलं  नाही तरी ला ट 
लोकेशन न क च भेटेल ते शोधून काढायला 
सांगा..लवकरात लवकर."िनशांत.  

 "येस सर."कदम.  

 "ठीक आहे चला आता मी खासदार िनवासला 
जातोय.खासदार ीिनवास देशमुख आता काही 
थोड्या वेळातच पोहचणार आहेत.काही कळालच तर 
लगेच कॉल करा"िनशांत. 

 "येस सर" कदम स यटू मा न िनघून जातात. 
िनशांतही खासदार िनवासाकडे जायला िनघतो. 
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"हॅलो,यार लोचा झालाय." एक य  घाबरत घाबरत 
बोलत असते. 

"हा मािहती आहे मला पण तू  काही ओकला नाहीस ना 
पोिलसांसमोर?"फोन पलीकडील य . "नाही" 
"ठीक आहे काहीच बोलू  नकोस आिण आपली 
ओळखही स या गु  ठेव.जमेल तेवढ नॉमल रहा." 
फोनपलीकडील य . 

 "ठीक आहे पण "ती" गायब आहे याच काय ितचा 
सु ा पु हा लागत नाही आहे. काय करायचं  मला तर 
काही कळत नाही आहे" फोनवरील य . 

 "ते बघू .कामाला लावली आहेत माणस त ू नको 
काळजी क स ठेव फोन आिण आता कामािशवाय 
काही िदवस कॉल क  नकोस" फोनपलीकडील 
य .  

  "हा ठीक आहे चल बाय". 

 



 याय-The Punishment Of Death. Page 57 
 

    िनशांत चा आज पूण िदवस धावपळीत गेला 
होता.दु पारी 3 वाजेपयत तो चार सभे या सुर ेत 
गुंतला होता.अजूनही चार सभा आटपायला काही 
कालावधी होता. ितत यात िनशांतचा फोन वाजतो.                                                            
"हॅलो गावडे बोला" िनशांत.                                         
"सर.वरळी सी िलकं पासून काही अंतरावर कोळीना 
मासेमारी करताना एक सटुकेस आढळून आली 
आहे. यानी उघडून बिघतलं तर यात एका २३-
२४  वषा या मुलीची डेड बॉडी आहे सर.कदम रहाटे 
आिण मी आता ितकडेच िनघतोय."गावडे. 

  "काय!! ठीक आहे िनघा तु ही मी सु ा 15-20 
िमिनटाम ये पोहचतो. फॉरेि सक टीमला रपोट 
करा.आिण पि लक ला लांबच ठेवा."िनशांत. 

  "येस सर" गावडे कॉल ठेवून देतात.िनशांतला 
तातडीने जा याची गरज असते. पण याला अस 
अचानक सभा सोडून सु ा जात येत नसत.तो लगेच 
किमशनरला कॉल क न संभा य प रि थतीची क पना 
देतो.किमशनरही समजून घेतात आिण याला सभा 
सोडून जा याची परवानगी देतात आिण िनशांत या  
जागी एका  इ पे टरला तातडीने पाठवतात.िनशांत 
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लगेच बुलेट टाट क न ाईम पॉट कडे जायला 
िनघतो. 
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िठकाण-कोळीवाडा                                                                
िनशांत तातडीने ाईम पॉट वर पोहचतो.जमलेली 
गद  बघून आिण जीव ओतून रपोिटग करणारे प कार 
बघून ाईम पॉट ओळखायला याला वेळ  लागला 
नाही.तो ितथे पोहचतो तसे याला प कार घेरतात.  

एक प कार "सर शहरात लागोपाठ दोन खनू होत 
आहेत.आपल ं पोलीस िडपाटमट ा माग या 
आरोप ना अटक कधी करणार?क  अजून खनू स  
बघावं  लागणार? इत यात ितथे गावडे रहाटे येतात 
आिण प काराना बाजूला करतात. 

 िनशांत डेड बॉडी जवळ पोहचतो.आिण लगेच माल 
त डाला लावतो. बहतेक या डेड बॉडी मधून दु गधी 
पसरायला सु वात झालेली असते.िनशांत डेड बॉडीच 
िनरी ण करतो. याला हवी ती खूण या डेड बॉडी वर 
िदसत नाही.  

 "कदम काही आयडिट ूफ भेटला का डेड बॉडी 
जवळ?”िनशांत.  

 "नाही सर काहीच नाही आहे"कदम."ठीक आहे कदम 
एक काम करा डेड बॉडी लगेच डॉ.दीि तांकडे 
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पो टमाटमसाठी पाठवा. बहतेक हीचा मृ य ू होऊन 24 
तासा पे ा जा त कालावधी उलटून गेला आहे.आिण 
फॉरेि सक टीमला बॅगची नीट तपासणी करायला 
सांगा.बोटाचे ठसे भेटतायत का बघा"िनशांत.  

  "येस सर"कदम.  

  "गावडे डेडबॉडी कोणाला भेटली यांना बोलवा 
इकडे."िनशांत.  

 गावडे ितथे उभे असले या म छीमार लोकांना घेऊन 
येतात. 

  "सर हे बघा ांनीच केला होता कॉल"गावडे.  

  "हे बघा तु ही घाब  नका फ  मी  िवचारन ते नीट 
सांगा.तु हाला बॅग कशी भेटली? बॅग भेटली ते हा 
तू हाला वास आला असेल ना? िनशांत.  

  "हो साहेब आ ही दु पार याला जेवून पु हा दयाकडे 
मासेमारी साठी िनघालो ते हा सूय मा यावर होता 
ते हाच ही  बॅग आ हाला िदसली. हणून आ ही ती वर 
ओढून घेतली बोटी म ये.आिण आ हाला वास आला 
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हणून उघडून बिघतलं तर हे अस िदसलं मग लगेच 
कॉल केला बस इतकच मािहती आहे आ हाला 
वाट यास ात या कोणाला ही िवचारा हे सव सोबत 
होते मा या" या बोटीचा मालक.  

 "ठीक आहे तुमचे हाताचे ठसे देऊन जाऊ शकता तु ही, 
गावडे ां या हाताचे ठसे या आिण सोडा ांना" 
िनशांत.  

  "येस सर"गावडे.  

  "रहाटे फॉरेि सकला लवकरात लवकर रपोट तयार 
करायला सांगा आिण  ा बोटीवर या लोकांचे ठसे 
घेतले आहेत ते सु ा फॉरेि सक ला ा आिण बॅगवर 

ा ठ यां य र  अजून कोणाचे ठसे सापडतात का 
बघा.आिण कदम ा मुलीचा फोटो सव पोलीस 
टेशनला पाठवा.हीची ओ ख पटवण आधी मह वाच 

आहे"िनशांत.  

 "चालेल सर"कदम.  

डेड बॉडी पो टमाटमसाठी पाठवली जाते आिण िनशांत 
ही पोलीस टेशनला िनघून येतो.पोलीस टेशनला 
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आ यावर िनशांत केिबन म ये कामात गुंतून 
जातो.साधारण दोन तासाने गावडे आत येतात. 

 "या गावडे"िनशांत.  

  "सर फॉरेि सकचा रपोट आणला आहे.पण रपोट 
म ये बोटीवर या लोकांचे ठसे घेतले या पैक  फ  
दोघांचेच आहेत बाक  कोणाचे नाही आहेत." गावडे. 

  "ठीक आहे मला वाटलं होतच.असो 
पो टमाटम  रपोट आला क  तातडीने कळवा.आिण 
या मुलीचा फोटो पाठवला का सगळी कडे?" िनशांत. 

 "हो सर लवकरच कळेल अशी आशा आहे"गावडे.  

 "गावडे एक काम करा या पे ा िफंगरि ंट ए सपटला 
बोलावून ित या हाताचे ठसे या ितची आधार दारे 
लगेच मािहती भेटून जाईल."िनशांत."खरंच सर 
लगेचच मी िफंगरि ंट ए सपटला दीि तां या 
हॉि पटलम येनेतो."गावडे.                     

 "ठीक आहे गावडे या आता"िनशांत.                                             
गावडे िनघून जातात.थोड्या वेळाने डॉ.िदि तांचा कॉल 
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येतो. "बोला डॉ.काही िवशेष"िनशांत. "िवशेष अस 
काही नाही कोणी तरी मागून जोरात डो यावर हार 
के यामुळे मृ यू  झाला आहे.मरणा पूव  थोडी फार 
झटपट सु ा झाली आहे.काही िठकाणी नखांचे 
ओरबाडे आढळे आहेत.पण यातून काही िन प न झाले 
नाही.बाक  तुला रपोट पाठवला आहे यातून 
कळेलच.”डॉ.दीि त.  

 "ठीक आहे डॉ.आम या िडपाटमट मधले गावडे िफंगर 
ि ंट ए सपटना घेऊन येणार आहेत तेवढं  आपण यांना 
सहकाय करा हणजे डेडबॉडीची ओळख पटवायला 
बर पडेल.आिण माग या डेडबॉडीम ये पॉयझन 
आढळल. या ब ल काही कळाल का?"िनशांत. 

  "नाही.पण लवकरच कळेल."डॉ.दीि त. 

  "चालेल ठेवतो." िनशांत. िनशांत कॉल ठेवतो. आिण 
कदम आत येतात. 

 "बोला कदम बहतेक तुम या रटायरमट आधी ा 
केस घाम काढणार आहेत आपला"िनशांत. "हो तसच 
वाटत आहे.हा पो टमाटम रपोट" कदम फाईल 
टेबलावर ठेवत बोलतात. 
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 िनशांत फाईल हातात घेऊन वाचायला लागतो. 
डॉ.दीि तांनी सांिगत या माणे डो यावर गंभीर घाव 
पडून र ाव होऊन मृ यू .शरीरावर काही िठकाणी 
नखांचे ओरबडे आढळले..मृ य ू होऊन अंदाजे 48 तास 
उलटून गेले होते.मृ यूची वेळ रा ी 10 वाजता.मृ य ू
झाले या त णीचे वय 23-24 या आसपास. असा 
थोड यात तपशीलावर आधा रत रपोट वाचून िनशांत 
फाईल बंद करतो. 

  "काय हणता कदम काय वाटत तु हाला." िनशांत.  

  "सर या अथ  डो याला मार लागून मृ य ूझाला आहे 
या अथ  आपण ाला खून न क च हणू शकतो. पण 

मा या मनात सर एक शकंा आली आहे ा खुनाचा 
आिण 2 िदवसांपूव  प कारा या मृ युचा काही सं बंध 
असेल का?"कदम. 

  " एकदम मा या मनातल बोललात बघा कदम.कारण 
दोघां या मृ यूची कारण वेगळी असली तरी दोघांची 
वयोमान थोडीफार समान आहेत.आता िहची ओळख 
पट यावरच आपण पुढचा तपास क ." िनशांत.      
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"येस सर.सकाळपय त आधारचा रपोट भेटेल अस 
गावडे बोलले आहेत." कदम.  

"गुड आता मी िनघतो तसही 10 वाजून गेले आहेत 
लवकर नाही गेलो तर घरातलं  करण तापेल."िनशांत 
हसत बोलतो. 

 कदम ही हसून ितसाद देतात.कदम बाहेर िनघून 
जातात आिण िनशांत ही घरी जायला िनघतो. 
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  िनशांत आज घरी आला ते हा िनशा जेऊन बेडवर 
पु तक वाचत असते.ते िकतीही ह  करत असली तरी 
कामा या वेळी िनशांतला समजून घेत असे.िनशांत घरी 
आ यावर िनशा पु तक बंद क न िनशांतसाठी जेवण 
गरम करायला जाते.आिण िनशांतही े श हो यासाठी 
िनघून जातो.िनशांत े श होऊन खाली येतो. 

 "जेवलीस" िनशांत. "ह म" िनशा. "आता काय झाल ं
आपलं मॅडम तुला मािहती असेलच दोन दोन खनू झाले 
आहेत आिण याचा तपास मा या कडेच आहे. हणून 
लेट झाला"िनशांत. "मािहती आहे रे मी काही बोलले 
का?"िनशा.        

 "मग शांत का?" िनशांत. 

 "माझ ं ऐक ऐकशील.का?" िनशा लाडात येत हसत 
बोलते. 

"ओहह अस आहे तर आज च क म का लावत आहे 
कोण तरी"िनशांत िनशा ला िचडवत बोलतो. 

 "जा बाबा तुला काही सांगणारच नाही मी" िनशा नाक 
फुगवून उठून जायला िनघते. "सॉरी ना बस" िनशांत 
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हात ध न ितला बसवतो. "सॉरी मा या आई बोल 
आता" िनशांत.  

 "बर ऐक,उ ा वयंम भवनम ये आट फेि ट हल आहे 
यात बाहे न सु ा खूप िस   आट ट सहभागी 

होणार आहेत. मला ते बघायला जायच ं आहे . 
लीज  मला मािहती आहे तुला वेळ नाही आहे.पण 

िनदान मला सोडायला आिण आणायला तरी येशील 
का लीज  ना"िनशा. "िनशा मला खर ं वेळ 
नाही  आहे  राणी पण भेटला तर न क  येईन नाही तर तू  
बस िकंवा र ा ने जा ना" िनशांत. 

 "मला मािहती होतच.बघते मी माझ"ंिनशा 
रागात  उठून जायला िनघते. 

 "ऐ मा या माते येतो मी सोडायला आिण आणायला 
वेळ काय आहे?" िनशांत. 

  दु पारी 3 पासून चालू  होईल मला चारला सोड आिण 
सहाला यायला ये."िनशा. 

  "चालेल ठीक आहे."िनशांत. "न क  ना" िनशा 
भुवई उंच करत बोलते. 
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 "हो ग बाई.आता झोपायला जायच ंक  आताच तयारी 
क  उ ा सोडायची.?"िनशांत टॉवेल ला हात पुसत 
बोलतो. " काही गरज नाही आहे तू  जा  बेड म ये येते 
मी हे आव न." िनशा या या दडंावर मा न हसत 
बोलते आिण िकचन म ये आवरायला िनघून 
जाते.िनशांत ही झोपायला िनघून 
जातो.                                                                      
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    िनशांत आज िनशाला आट फेि ट हलला नेणार 
असतो यामुळे जरा लवकरच पोिलस टेशनवर िनघून 
जातो.  

 "जय िहंद सर." गावडे केिबन म ये येत स यटू मारत 
बोलतात. 

  "जय िहंद गावडे.बोला." िनशांत. 

 "सर या मुलीची आधारकाड ारे ओळख पटव यात 
यश आलं आहे.तीच नाव शिमला रावराणे असनू परेल 
मध या एक हाऊिसंग सोसायटी म ये राहते.अशी 
मािहती भेटली आहे." गावडे.  

 "गुड वक गावडे.आतच िनघ ूया ितकडे चौकशी साठी. 
कदम,रहाटे आिण जोशी मॅडम ना सु ा या सोबत." 
िनशांत.  
 

 "येस सर" गावडे िनघून जातात. थोड्या वेळाने िनशांत 
आिण याची टीम परेल मध या एक हाऊिसंग 
सोसायटी जवळ पोहचते.पोिलसांची गाडी बघून 
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ितथला वॉचमॅन लगेच गेट उघडतो.                                 
िनशांत गाडीतून खाली उतरतो.  

 "नाव काय तुझं" िनशांत वॉचमॅन ला िवचारतो.  

 "रमेश नाव आहे माझं ." वॉचमॅन बोलतो. 

  "बर रमेश मला थोडी मिहती हवी आहे. इथे ा 
सोसायटी म ये शिमला रावराणे कोण या लॉक म ये 
राहते हे मािहती असेलच ना तुला"िनशांत. 

  " हो साहेब या मॅडमना कस िवसरणार?"वॉचमॅन 
बोलत असताना िनशांत म येच अडवून बोलतो. "एक 
िमिनट िवसरणार कस अस का?" 

 

 "साहेब या मॅडम इथे एकट्याच राहतात. यांचे िम  
सोडून कधी कोण येत नाही.आिण या मॅडम सु ा 
िदवसभर बाहेर असतात आिण रा ी सु ा एक दोन 
वाजता घरी येतात. एकदा तर या तीन ला आ या 
हो या आिण मी झोपेत होतो. हणून यांनी मला खूप 
काही बोल या हो या."वॉचमॅन.                            
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"आिण हणूनच तू  यांचा खून केलास हो ना? िनशांत 
डायरे ट बोलतो.  

 "काय खून?नाही साहेब हे काय मला मािहती नाही हो 
या मॅडम सु ा तीन िदवस झाले आ या नाही आहेत. 
यांची गाडी पण इथेच उभी आहे."वॉचमॅन पािकग 

म ये असले या गाडी कडे बोट दाखवून बोलतो.  

 "ठीक आहे तु यावर आ ही िव ास ठेवतो.पण तुला 
जे आहे ते सव खर सांगावं  लागेल." िनशांत.  

 "हो साहेब सव खरं  सांगतो पण मला ात अडकवू 
नका." वॉचमॅन हात जोडत हणतो.  

 "ठीक आहे. आधी सोसायटी या से े टरीला आिण 
नाईट ड्युटी या वॉचमॅनला बोलावून घे लगेच." 
िनशांत.  

 

  "चालेल साहेब कॉल करतो नाईट ड्युटीला राकेश 
असतो याला आिण से े टरी साहेब तर इथेच पिह या 
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मज यावर रहातात. यांना बोलावून आणतो."वॉचमॅन. 
"ठीक आहे."िनशांत. वॉचमॅन िनघून जातो. 

  "कदम गावडे रहाटे आिण जोशी मॅडम तु ही शेजारी 
चौकशी करा ित या कडे कोण 
यायच,ंित या  घर यांब ल,िम ांब ल ,वागणुक ब ल 
आिण खास क न दोन-तीन िदवसापूव  ितला 
कोणासोबत जाताना बिघतल होत का? हे सव 
िवचारा.काह ना काही मािहती भेटेलच." िनशांत. 

  "येस सर" सव चौकशी करायला िनघून 
जातात.थोड्या वेळात वॉचमॅन से े टरीला घेऊन येतो.  

"साहेब हे आमचे से े टरी साहेब. साहेब तुमचं  नाव 
सांगा साहेबाना ा" वॉचमॅन से े टरी ला सांगतो.  

"नम कार इ पे टर मी संदेश कुमार. इथ या 
सोसायटीचा से े टरी आहे.आपली काय मदत क  
शकतो."से े टरी ह तांदोलन करत बोलतो. 

 "नम कार.तुम या सोसायटी म ये राहणा या शिमला 
रावराणे ा मुलीचा सशंया पद मृ य ू झाला आहे 
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याचीच चौकशी करायला आलो आहोत.तुम या कडे 
म या डबल चा या असतील ना? तर या ा". 

  "बापरे वाईट झाल खूप. या तु हाला मी म उघडून 
देतो."से े टरी.  

 "ठीक आहे चला.आिण रमेश त ू दु सरा तो राकेश क  
कोण आला क  याला सु ा वरती घेऊन ये.”िनशांत.  

 "चालेल साहेब" वॉचमॅन.  

 िनशांत आिण से े टरी म म ये जायला िनघतात. 
आिण िनशांत ची टीम सु ा चौकशी क न म वर येते.  

 "संदेशराव शिमलाची वागणूक कशी होती तीच 
सोसायटीम ये कोणासोबत भांडण वैगरे.?”िनशांत 

मचा दरवाजा उघडत असणा या से े टरीला िवचारतो.  

 "नाही साहेब ती तर िदवसभर बाहेर असायची. रा ी 
अपरा ी घरी यायची. यामळेु इथे कोणाशी ितचा 
जा त संपक न हता यामळेु भांडण वादिववाद चा  
नाही.हा पण एकदा रा ी 3 वाजता तीच आता खाली 
होता या वॉचमॅन रमेश सोबत भांडण झाल होत.ती एके 
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रा ी तीन वाजता आली आिण हा झोपला होता 
हणून.शेवटी मलाच कॉल केला वॉचमॅन ने मग मी 

जाऊन िमटवल.बाक  काही वादिववाद नाही." से े टरी 
दरवाजा उघडत सांगतो. 

  "ठीक आहे.तु ही इथे थांबा. आ ही तपासणी करतो." 
िनशांत. 

  "चालेल सर" से े टरी.  

 "सवानी काही भेटत का बघा छोटासा पुरावासु ा 
मह वाचा आहे.आिण कदम ती बघा या िभंतीवर 
गाडीची चावी आहे. गाडीत काय भेटत ते बघून या." 
िनशांत.  

 "येस सर." सव कामाला लागतात. साधारण अधा 
तास तपासणी चाल ू असते. तो पयत दु सरा वॉचमॅन 
सु ा येऊन बाहेर उभा असतो. 

 "सर जॉब आयडेि ट काड भेटलं  आहे"गावडे 
िनशांत या हातात आयडेि ट काड देऊन अजून काही 
पुरावा िमळतो का बघायला जातात.                       
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िनशांत आयडेि ट काड हातात घेऊन वाचतो. 
टायिलश ािफक डीझाईन टुिडओ. 

 ितत यात गाडीची तपासणी करायला गेलेले कदम 
आत म ये येतात. 

 "सर काही िमळालं  नाही गाडीत पण हॉटेलच िबल 
सापडलं हे बघा."कदम. 

  "ठीक आहे कदम ा ते इकडे आिण मोबाईल भेटतो 
का बघा ितचा श यता कमी आहे तरी य न करा." 
िनशांत. 

  "येस सर" कदम िनघून जातात. 

 "तु ही इकडे या."िनशांत एका कोप यात उ या 
असले या से े टरी आिण या दोन वॉचमनॅ ना 
बोलावतो. 

 "राकेश नाव ना तुझ?ं" िनशांत या वॉचमनॅ ला 
िवचारतो.                                                                                    
"हो साहेब" राकेश वॉचमॅन.                                                 
"बर मला सांग तीन िदवसांपूव  तुझी नाईट ड्युटी होती. 
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ते हा त ू ा मॅडम ना रा ीच बाहेर जाताना बिघतलस 
का?"िनशांत. 

  हो साहेब 7 वाजता या मॅडमना यायला गाडी आली 
होती यात बसून या गे या.पण रा  उलटून गेली तरी 
या परत काही आ या नाहीत."वॉचमॅन. 

  "गाडीचा नंबर िलहन घेतलास का? िकंवा ल ात 
आहे का?" िनशांत.  

 "नाही साहेब गाडी सोसायटी या आत म ये आली 
तरचं  नंबर िलहन घेतो आ ही.आिण या मॅडमचे िम  
मैि णी अस अधून मधून येत असतात हणून मी पण 
ल  नाही िदल.हा पण साहेब गेटवर सीसीटी ही कॅमेरा 
आहे यात तु हाला नंबर भेटू शकेल."वॉचमॅन. 

  " हेरी गुड.रहाटे एक िमिनट इकडे या"िनशांत रहाटे ना 
बोलावतो. 

   "एक काम करा ा यासोबत जाऊन सीसीटी ही 
फुटेज चेक करा आिण ा या सांग या माणे एक 
गाडी आली होती याचा नंबर नोट्स क न या.काही 
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संशय आला तर पणू फुटेज या."िनशांत                               
"येस सर."बोलून वॉचमॅन आिण रहाटे िनघून जातात.  

 िनशांतही मच िनरी ण करायला लागतो.१बीचके चा 
लॅट असतो.मधोमध सोफा यासमोर लॉवर पॉट या 

म ये कुजून गेलेली फुल, या समोर एलईडी टी ही 
बाजूला फोटो े म,हॉल मधनूच िदसेल अस िकचन 
आिण िकचन या डा या बाजूला बेड म बाथ म. 
असा छोटासा पण अिलशान इटें रअर केलेला लॅट 
ित या आिथक बाजू  भ कम अस याची सा  देत 
होता. 

  जवळ 1-2 तास तपासणी के यावर िनशांत सवाना 
बाहेर िनघ यास दशवतो. 

 "से े टरी आ ही आ यािशवाय कोणाला हा म 
उघडून ायचा नाही वाट यास आधी आ हाला कॉल 
करा मग आ ही बघू .काही गरज वाटली तर आ ही परत 
येऊच." िनशांत. 

  "ठीक आहे सर" से े टरी. ितत यात रहाटे येतात. 
"सर नंबर भेटला आहे.पण सशंया पद अस काही 



 याय-The Punishment Of Death. Page 78 
 

आढळल नाही.गाडीतली य  सु ा बाहेर उतरली 
नाही.पण गाडीचा नंबर मा  प  िदसला आहे."रहाटे.  

 "गुड." िनशांत. "चला आपण िनघू  या. से े टरी आिण 
वॉचमॅन तु हाला काही संशया पद आढळल इथे तर 
लगेच आ हाला कळवा.येतो आ ही."िनशांत.  

 िनशांत आिण याची टीम पोलीस टेशनला पोहचते. 
"जोशी मॅडम सवाना चहा मागवा आिण केिबन म ये 
बोलावून या सवाना."िनशांत.  

 "येस सर.आलेच मी"जोशी मॅडम. िनघून जातात. 

 ितत यात िनशांतला डॉ.दीि तांचा कॉल येतो. "बोला 
डॉ टर" िनशांत. "िनशांत प कार सु िजत वाघमारेचा 
अटॅक येऊन मृ य ू झाला नसून याला अ यंत िवषारी 
पॉयझन िदल आहे.पण ते अस मी जाहीर क  शकत 
नाही.ते पॉयझन अ यंत घातक असत आिण सामा य 
माणसाला भेटत नाही.हे पॉयझन ा यां या 
उपचारासाठी वापरतात. याचा जा त वापर के यास 

दय णात बंद पडत.जो कोणी आहे तो न क च 
मा टर माइडं आहे."डॉ.दीि त.                            
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"एक िमिनट डॉ. मग हे आधीच पो टमाटमम ये का 
नाही कळाल?"िनशांत. 

  "िनशांत हे पॉयझन  सा या र तपासणी ारे कळून 
येत नाही. यामुळेच पो टमाटन अहवाल म ये 
अटॅकने  मृ यू  अशी न द झाली.आता बघ मी माझ ं
काम केलं  आहे.हा एक िनयोजन पणू खून आहे ावर 
ठाम आहे.आता गु हेगाराचा शोध तुला यावा 
लागेल."डॉ.दीि त. 

  "ठीक आहे डॉ.आभारी आहे.थँ स" िनशांत कॉल 
ठेवतो.थोड्या वेळात िनशांत ची टीम केिबन म ये येते.  

 "या बसा" िनशांत. सव िनशांत पु ढे असले या 
खुच वर बसतात."बोला जोशी मॅडम शेजा यांकडुन 
काही कळाल का?"िनशांत. 

  "सर ती सहसा जा त कोणा या आ यात गे यात 
न हती. ती सकाळी लवकर बाहेर पडायची आिण रा ी 
घरी यायची यामुळे ित याशी जा त कोण बोलायच 
नाही"जोशी मॅडम."आिण सर ित या कडे नातेवाईकांच 
येणं जाण न हतंच फ  िम -मैि णी यायचे अस सु ा 
शेजारी बोलले."रहाटे."ठीक आहे.कदम तु हाला गाडी 
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म ये िवशेष हॉटेलच िबल सोडून काही िवषेश नाही 
सापडलं का?" िनशांत.  "नाही सर.पूण गाडी म ये एक 
साधी िपशवी न हती." कदम.  "कदम ते िबल कुठे 
आहे ा बघू ."िनशांत. 

कदम िनशांतला िबल देतात.िनशांत याच िनरी ण 
करत असतो.आिण अचानक आठव या सारख 
बोलतो. अरे कदम या सिुजत वाघमारे या केस वेळी 
तु ही चौकशी केलात ते रे टॉरंट कोणत?रॉय स 
बरोबर.?" िनशांत. 

 "हो सर" कदम.  

"अरे मग हे सु ा याच हॉटेलच िबल आहे आिण 
तारीख सु ा याच िदवशीची आहे.इतक दु ल  कस 
झालं  आपलं.एक काम करा कदम गावडे तु ही सुिजत 
वाघमारे चा फोटो घेऊन पू हा ित या सोसायटी म ये 
जावा.आिण हा मुलगा इथे येत होता का ाब ल 
चौकशी करा.रहाटे तु ही पु हा हॉटेल रॉय स म ये जा 
आिण ितथले सीसीटी ही फुटेज मागून या.जोशी 
मॅडम.तु ही ित या आधारकाड ारे ित या 
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नातेवाईकांब ल मािहती काढा.ल ात ठेवा एक सु ा 
पुरावा मागे रािहला नाही पािहजे."िनशांत.  

 "येस सर.सव बोलून आप याला कामाला जायला 
िनघून जातात.ितत यात िनशांतचा कॉल वाजतो. 

 "आज सु ा नेहमी सारख करणार आहेस का?" िनशा 
हॅलो न बोलता जरा िचडतच बोलते.  

 िनशांत घड्याळात बघतो. ४:३० वाजून गेलेले 
असतात."अग सॉरी खूप काम आहेत तरी मी येतोय 
तयारी क न राहा.लगेच सोडून िनघायच आहे मला 
तुला."िनशांत.  

"हा ठीक आहे ये.लवकर आहे मी तयार."िनशा.  

 "येस मॅम असा आलो लगेच."िनशांत हसत कॉल 
ठेवतो.आिण पोिलस टेशन मधुन बाहेर पडतो.10 
िमिनटात िनशांत घरी पोहचतो. िनशा बाहेरच उभी 
असते.लाल रंगा या साडीत ती खूपच सुंदर िदसत 
असते.िनशांत ित याकडे बघतच राहतो.िनशा कधी 
गाडीजवळ येते याच यालाच कळत नाही. 
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 "तुझं  बघून झाल ं असेल तर िनघायचं  का आता 
आपण" िनशा गालात या गालात हसत बोलते.  
 

"बघायचं  तर अजून आहे पण काय करणार वेळ नाही 
आहे ना उरलेलं  रा ी बघेन." िनशांत िनशाला डोळा 
मारत बोलतो. 

  "हट"िनशा िनशांतला मारत मागे बसते. 

 िनशांत ही बाईक टाट करतो आिण िनघतो. िनशा ला 
आट फेि ट हल ला सोडतो."मॅडम तुमच ं झालं  क  
कॉल करा.मला वेळ नसला तर र ा ने जा लीज." 
िनशांत.  

"ठीक आहे "िनशा नाक मुरडत बोलते. 

 " लीज ना"िनशांत बारीक त ड क न िवनवणी या 
सुरात बोलतो. "हा रे बाबा जा आता" िनशाही 
िनशांतला आ त करत बोलते. िनशांत ही िनशा ला 
बाय क न पोलीस टेशन ला िनघतो.  
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 "आता का कॉल केला आहेस तुला सांिगतलं ना थोडे 
िदवस कॉल क  नकोस अस.कळत नाही का 
तुला?"फोनपली कडील य  जरा िचडतच बोलते. 

"इथे काय चालू  आहे ाच भान आहे का तुला आपले 
दोन पाटनर कमी झाले आहेत ाच भान आहे ना तुला 
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क  आपला नंबर लागायची वाट बघतोय? फोनवरील 
य .  

"हा मग आता काय करायचं  या सा याना अ कल 
न हती हणून मेले ते तू  घाब  नकोस.आिण पोलीसांना 
जाऊन काही बोललास ना तर सा या मीच तुला वरती 
पोहचवेन."फोनपली कडील य  जरा गुम तच 
बोलते. 

"ह म" फोनवरील य . "ठीक आहे ठेव आिण 
ल ात ठेव पोिलसांना काही सांगू  नकोस नाही तर गाठ 
मा याशी आहे.अिण कामािशवाय कॉल क  नकोस 
चल ठेव कॉल." फोनपली कडील य . कॉल कट 
होतो.आिण पसरते भयाण शांतता,वादळापूव ची...!      

   िनशांत िनशाला आट फेि ट हलला सोडून पोिलस 
टेशनला  जायला िनघतो.  वाटेत असताना याला 

कदम यांचा कॉल येतो. िनशांत गाडी र या या एका 
बाजूला घेऊन कॉल उचलतो.  

  "बोला कदम"िनशांत.  
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  "जय िहंद सर. वाहतूक िनयं ण शाखेतून आताच 
कॉल आला होता.ती गाडी या मुली या नावावर नसून 
खासदार ीिनवास दशेमुख यांचा एकुलता एक मुलगा 
"मनोज देशमुख" या नावावर आहे."कदम. 

  " हॉट?कदम हे खा ीशीर सांगत आहात तु ही? 
"िनशांत. "हो सर मला सु ा आधी लगेच पटल नाही 
हणून पु हा खा ी करायला सांिगतली. पण या याच 

नावावर आहे हयावर वाहतुक िनयं ण शाखा ठाम 
आहे.तसा यांनी रीपोट सु ा मेल केला आहे."कदम.  

 "ठीक आहे कदम.बहतेक ही करण जड जाणार 
आहे.तु ही आहात कुठे?"िनशांत. "मी गावडे सोबत 
हॉटेल रॉय सला आलोय."कदम. "ठीक आहे. काम 
झाल क  पोिलस टेशनला या." िनशांत. 

    "ओके सर" कदम कॉल ठेवतात. िनशांत लगेच 
किमशनर ऑिफसला कॉल करतो. 

  "जय िहंद सर" िनशांत."  

  जय िहंद िनशांत. बोल." किमशनर. 
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  "सर एका मुली या मडर केसम ये खासदार ीिनवास 
देशमुखांचा मुलगा मनोज देशमुख याची चौकशी 
करायची आहे."िनशांत किमशनरला प रि थतीची 
थोड यात क पना देतो."ठीक आहे िनशांत पण 
मीिडया पासून जमेल िततक लांब ठेव जो पय त खरा 
आरोपी भेटत नाही तो पयत." किमशनर .  

"येस सर" िनशांत कॉल ठेवतो आिण पोिलस 
टेशनला जायला िनघतो. 

 

 

 

 

पोिलस टेशन..... 

      िनशांत पोिलस टेशनला पोहचतो. 

  "आय अॅम किमंग सर?" जोशी मॅडम केिबन म ये येत 
िवचारतात.  
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 "येस किमंग"िनशांत. 

  "सर आधार काड ारे या मुलीची ओळख पटव यात 
यश आल. पण; या मुलीचे आई वडील हयात नाही 
आहेत.पण ितची एक बहीण आहे.तीच ल न झाल 
असुन स या ती गुजरात ला राहते .ितला संपक क न 
क पना िदली आहे.ती आजच िनघाणर आहे उ ा 
सं याकाळ पय त पोहचेल इकडे." जोशी मॅडम.          
"गुड वक  मॅडम. ठीक आहे. गावडे रहाटे आले क  
बोलवा यांना."िनशांत.  

 "चालेल सर". जोशी मॅडम िनघून जातात.ितत यात 
कदम आिण रहाटे आत म ये येतात.  

 "या बसा" िनशांत या दोघांना बस याची खूण करतो. 
"सर आ ही हॉटेल म ये पु हा चौकशी केली,पण; हवी 
तशी मािहती नाही िमळाली. या रा ी  सुजीत 
वाघमारेला भेटायला आलेली यि  एक मुलगा होता 
पण याने त ड झाकलेल अस यामुळे याचा चेहरा 
िदसला नाही अस ितथले वेटर सांगतात."रहाटे.  

 "आ ही शिमला रावराणे हीचा फोटो सु ा दाखवला 
पण ितथे ती  आली न हती अस ितथले वेटर सांगतात. 
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िसिसटी ही फुटेजमधून सु ा काही िन प न झाल 
नाही." कदम. 

  "ठीक आहे हॉटेल बाहेर या िसिसटी ही फुटेज चेक 
केले का?' िनशांत. 

 हो सर हॉटेल बाहेर एकच िसिसटी ही आहे याचे 
फुटेज सु ा चेक केले पण तो आलेला माणूस हॉटेल 
पासून लांब चालत जाऊन एक र ा म ये बसून गेलेला 
िदसतोय आ ही िसिसटी ही फुटेज सोबत आणले 
आहेत तु ही चेक क  शकता."राहाटे.  

  िनशांतला पेन ाई ह देतात.िनशांत पेन ाई ह 
लॅपटॉपला जॉइं ड क न िसिसटी ही चेक करतो. 
हॉटेल मधून बाहेर पडलेली ती यि  सरळ चालत 
जाऊन पु ढे एका र ाला हात दाखवनू िनघून गेलेली 
िदसते. पण कॅमेराम ये र ाचा नंबर प  िदसत 
नसतो.िनशांत पु हा झू म क न चेक करतो. आिण 
याला हव असत ते िदसत. एक रह यमयी हा य िनशांत 
या चेह यावर येत.रहाटे आिण कदम दोघानाही 
या या हा या मागचा अथ कळतो.  



 याय-The Punishment Of Death. Page 89 
 

 "काही िमळाल का सर?. कदम आपली शंका बोलून 
दाखवतात. 

  िनशांत तेच  रह यमयी हा य चेह यावर ठेवून 
बोलतो."कदम ा केसम ये आपली कसोटी आहे. 
मला आता जा त काही भेटल नाही आहे. पण गुंता 
झाले या दो याच  एक टोक जरी हातात आल तरी 
दो याचा गुंता सोडवण सोप जात. आिण तेच टोक 
आप याला गवसल आहे. हे बघा. िनशांत लॅपटॉप ची 

न कदम आिण रहाटेकडे करतो.  

 "बघा या र ाचा नंबर िदसत नसला तरी या 
र ा या मागे नाव आहे ते प  िदसत आहे."िनशांत. 

  "प पु  ?" कदम ऊचारतात."येस कदम प पू . ाला 
शोधण अवघड असल तरी कठीण नाही. एक काम करा 
आप या खबरीना कामाला लावून या रॉय स 
हॉटेल या ए रयात र ा टॉप असतील ितथे अशी 
र ा भेटते का बघायला सांगा . खास क न रा ी या 

वेळी तो र ावाला भेटेल अशी आशा आहे."िनशांत.  

 "चालेल सर" कदम.  
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 ितत यात आतम ये गावडे येतात.  

 "या गावडे बसा." िनशांत.  

"सर आ ही पु हा चौकशी केली.ितथ या सोसायटी 
मध या खूप जणािन सुजीत वाघमारेला शिमला 
रावराणे या म वर आलेल बिघतल आहे." गावडे.  

“ हणजे माझा सशंय खरा होता. प कार सुजीत 
वाघमारे आिण शिमला रावराणे ा दोघां या खुनाची 
िलंक एकेमेकांसोबत  िमळती जुळती आहे."िनशांत. 

  "सर खासदार ीिनवास दशेमुख यां या मुलाच काय 
?"कदम.  

 "कदम तो तर मह वाचा धागा आहे पण या याकडे 
वळ याआधी आपण पु हा सुजीत वाघमारे या 
ि यसीची चौकशी करायला हवी यासाठी आपण 
आताच िनघूया."िनशांत. 

  "येस सर" कदम. िनशांत आिण याची टीम सुजीत 
वाघमारे या ेयसी या घरी जायला िनघते.एका 
हाऊिसंग सोसायटीम ये ितची म असते. गावडे 
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दरवाजाची बेल वाजवतात.दरवाजा उघडतो.दरवाजा 
उघडणारी यि  पोिलस बघून चिकत होते.आिण 
दरवाजा उघडणारी यि  दु सरी ितसरी कोण नसून 
सुजीत वाघमारेची ि यसी नेहा पाटील असते.  

 "तु ही??" नेहा आ य चिकत होते.                            
"का आ ही येण तु या साठी अनेपि त होत का? 
िनशांत लगेच नेहा या डो यात बघत बोलतो. 

“ न.. नाही.. नाही या ना आत." नेहा अडखळत 
बोलते. 

 "नको राह दे आ ही फ  चौकशी करायला आलो 
होतो. मला सांग ा मुलीला त ू ओळखतेस का?" 
िनशांत शिमला रावरणेचा फोटो दाखवत िवचारतो. 
नेहा तो फोटो िनरखून बघते."नाही सर ा मुलीला तर 

मी पिह यांदा बघत आहे. कोण ही?" नेहा. 

  "तू  खर ओळखत नाहीस?बघ लपवून ठेवू  नकोस जे 
असेल ते खर सांग." िनशांत. 
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  "सर मी खरच सांगतेय मी नाही ओळखत ा मलुीला 
मी पिह यांदाच बघत आहे ा मुलीला." नेहा जराही 
न घाबरत बोलते.  

 "ठीक आहे.तर ऐक ा मुलीचा सु ा खून झालाय 
आिण सुजीत ा मुली या घरी येवून जाऊन असायचा  
अशी माहीती आ हाला िमळाली आहे. यामुळे सुजीत 
आिण या मुली या खुनाचा संबंध िमळता जुळता आहे. 
हणूनच आ ही तु याकडे चौकशी साठी आलो होतो. 

जे असेल ते खर सांग. यामळेु आ हाला  सु ा तु या 
ि यकर या मृ यूचा  तपास लावण सोप 
जाईल."िनशांत. 

  "सर तु ही खा ीिशर सांगत आहात?" नेहा.  

 “मग तुला काय आ ही खोट बोलायला आलो आहोत 
अस हणायच आहे का? गावडे जरा िचडतच बोलतात. 

 "सॉरी सर पण सुजीत मा यापासनू काही लपवून ठेवत 
न हता. यात अस एका मुली या घरी वारंवार जाण हे 
खरच मा यासाठी  अनेपि त आहे मला हयातून 
सावरायला काही वेळ हवा आहे.आिण खरच मी या 
मुलीला ओळखत नाही." नेहा रडकंुडीला येते.  
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 िनशांतही ित याकडून आता काही मािहती भेटेल ही 
अपे ा सोडतो."ठीक आहे पण तुला काही आठवल तर 
ताबडतोब आ हाला संपक कर."िनशांत.  

 "हा सर" नेहा मसुमुसत बोलते. िनशांत आिण याची 
टीम नेहा या घ न िनघते. 

 "गावडे या सुजीत वाघमारे चा िम  िननाद मुं डेला 
बोलावून या पोिलस टेशनला." िनशांत जीपम ये 
बसताना गावडेना सांगतो.  

 “ठीक आहे सर" गावडे. 

 िनशांत पोिलस टेशनला पोहचतो. जीपमधुन 
उतरताना  िनशांतला कॉल येतो.  

 "हॅलो" िनशांत. "वाजले िकती" फोनपिलकडील 
य . "अहहो सॉरी िनशा सहा कधी वाजून  गेले 

कळलच नाही ग खूप कामात होतो.मी आता लगेच 
िनघतोय.कुठे आहेस त?ू? plz रागावू  नकोस ना." 
िनशांत.  
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 "अरे हो हो ऐकून तरी घे. मी घरी नाही गेली आहे. मला 
मािहती होत आम या इ पे टर साहेबांना वेळ होणार ते 
हणून मी मा या मैि णी या घरी आलीय आट 

फेि ट हल म ये भेटलो आ ही त ूतुझ काम आव न ये 
आरामात पण रा ी  बाहेर िडनर िफ स हा"िनशा. 

 "हो न क  राणीसाहेब न क  आिण थॅ ं स समजून 
घेत या ब ल." िनशांत लाडात येत बोलतो.                 
"हो का बस झाल उगाच म का मा  नकोस." िनशा 
हसत बोलते.  

 "चल थोड काम आव न मी येतो यायला तुला.मला 
अॅ ेस हॉटसअप ्कर."िनशांत.  

 "हो करते." िनशा. िनशांत कॉल कट करतो आिण 
केिबन म ये येतो.ितत यात गावडे आत म ये येतात.  

 'जय िहंद सर. िननाद मुं डे  आला आहे."गावडे.  

 " याला क टडीत या आलोच मी.'िनशांत.  गावडे 
िनघून जातात. िनशांतही क टडीत जातो.आिण गे या 
गे या िननाद या एक एक सणसणीत कानाखाली 
मारतो. 
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  "तु ही हे काय करताय."िननाद घाबरत बोलतो.  

"हे  तर मी तुला िवचारायला हव तू  आम यापासून 
काय लपवतोयस?" िनशांत. 

 "क.. क.. काय लपवल सर?"िननाद चेह यावरील 
घाम पुसत बोलतो. िनशांत परत िननाद जवळ जातो 
पण न मारता याची कॉलर पकडत बोलतो हेच क  
"शिमला रावराणे आिण तुझा िम  सुजीत वाघमारे 
एकमेकांना ओळखत होते ही?" िनशांत जरा रागातच 
बोलतो. 

 "सॉरी सर पण सुजीत या मलुीला ओळखतो हे मला 
सु दा मािहती न हत. सुजीत मला तस काही बोलला 
न हता."िननाद इतक बोलतो तोच पु हा एकदा 
कानाखाली बसले याचा आवाज क टडीत घुमला."हे 
बघ तू  जेवढ आम या पासनू लपवशील तेवढ तू  
अडकत जाशील. आ ही शिमला रावराणे या सोसायटी 
म ये चौकशी केली आहे. तू  आिण सुजीत ित या 

मवर येऊन जाऊन होतात अस आ हाला कळाल 
आहे हणून ब या बोलाने सांग नाही तर आता तुला 



 याय-The Punishment Of Death. Page 96 
 

आमची खाक  दाखवावी लागेल. िनशांत िननाद ची 
कॉलर पकडत बोलतो. 

  "सर सांगतो पण लीज  मला हयात अडकवू नका. 
माझ क रयर खराब होईल सर." िननाद हात जोडत रडत 
बोलतो."ठीक आहे बोल. हा पण सव खर  सांगायच हे 
ल ातठेव.कळाल."िनशांत.                                          
"हो सांगतो सर. मी शिमला रावराणेला सुजीतमूळे 
ओळखतो. या दोघांच अफेअर होत. पण दोन वषापूव  
याचा ेकअप झाला होता अस मला वत:हन 

सुजीतने सांिगतल होत.आिण एका मिह यातच नेहा 
पाटील सोबत रलेशनिशप म ये आला.आिण तीन 
मिह यापवू  मी याला एकदा शॉिपंग मॉलम ये पु हा 
शिमला रावराणे सोबत बिघतल होत. याब ल नंतर 
याला िवचारल सु ा,तर तो हणाला होता क ,आ ही 

आता फ  िम  हणून राहणार आहोत पण तू  ाब ल 
नेहाला काही बोलू  नकोस. ितला हे आवडणार नाही. 

मी सु ा दु ल  केल आिण सोडून िदल. मग अधून 
मधुन आमची पाट  असली क  आ ही ित या मवर 
जायचो. बस इतकच मािहती आहे सर मला.बाक  
काहीच मिहती नाही. "िननाद ास घेत बोलतो. 
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  "ठीक आहे मला सांग शेवटच त ू ित या घरी के हा 
गेला होतास आिण ते हा काही वादिववाद झाले होते 
का?" िनशांत. 

 "नाही सर" िननाद. "बर. शेवटचा  खासदार 
ीिनवास देशमुख यांचा मुलगा मनोज देशमुख ाला 

तू  ओळखतोस का?"िनशांत.                                 
"नाही सर पण शिमला आिण तो िम  आहेत अस मला 
सुजीत कडून कळाल होत.ितला गाडी सु ा यानेच 
घेऊन िदली आहे अस सु ा मला सुजीत बोलला 
होता." िननाद आता ब यापैक  सावरला होता.  

 "ठीक आहे गावडे ाच टेटमट िलहन सोडा ाला 
आिण तू  ल ात ठेव काही लपव याचा पय त केलास 
तर गाठ वद शी आहे. आिण ही केस सॉ व 
झा यािशवाय तू  आम या परवानगी िशवाय शहर 
सोडून जाऊ शकत नाहीस. आिण तसा य न  सु ा 
क  नकोस."िनशांत िननादला  धमक  वजा इशारा 
देतो. आिण क टडीतून बाहेर पडतो.मागून रहाटे सु ा 
येतात. "सर आपण तर सोसायटी म ये िननाद िवषयी 
चौकशी केली न हती मग तु हाला कस कळाल. 



 याय-The Punishment Of Death. Page 98 
 

"रहाटे िनशांतला िवचारतात. "राहटे मी फ  अदंाज 
लावला होता बस तो खरा ठरला."िनशांत 
रह यमयी  हा य आणून बोलतो.  

रहाटे सु ा िनशांत ला हसून  ितसाद देतात. ितत यात 
िनशांतला कॉल येतो. "जय िहंद सर. हो हो ओके 
चालेल सर. मी पूण द ता घेईन." िनशांत मोजक कॉल 
वर बोलून कॉल ठेवतो. 

  "काय झाल सर."राहटे. "उ ा सकाळी देशमखुां या 
मुलाची चौकशी करायला जायच आहे किमशनरननी  
तशी देशमुखना क पना िदली आहे फ  मीिडयाला 
लांब ठेवायची ऑडर आहे."िनशांत.  

  "सर बहतेक हे करण आप याला जड जाणार आहे" 
राहटे. 

  "न क च. तसच काहीस वाटत.चला आिण एक काम 
करा खबरीना कमाला लावा आिण काही मािहती 
िमळते का बघा. खास क न शिमला रावराणे िजथे 
काम करायची ितथून मािहती काढा."िनशांत.  

 'येस सर"राहटे.                 
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  िनशांत पोिलस टेशन बाहेर येतो आिण बाईकवर 
बस याआधी िनशाने  हॉटसउप केलेला प ा बघतो. 
आिण बाईक टाट क न िनशाला िपकअप करायला 
िनघतो.िनशांत थोड्याच वेळात िनशाने अॅ ेस 
पाठवले या प यावर पोहचतो. आिण िनशाला कॉल 
करतो.  

 "हॅलो मॅडम आ ही आपण सांिगतले या िठकाणी 
आ ही हजर  झालो आहोत आपण कुठे आहात." 
िनशांत लाडात येत बोलतो.  

 "हो का लवकर आलात हा आपण दहा वाजून गेले 
आहेत.तरी राह द े वरती म नंबर 4 म ये ये मा या 
शॉिपंग या बॅग आहेत या उचलायला"िनशा हसत 
बोलते."आप ध य हो माते."िनशांत केिवलवा या 
सूरात बोलतो. आिण कॉल कट क न म नंबर 4 कडे 
जायला िनघतो.  

 िनशांत म या जवळ पोहचतो ते हाच िनशा आिण 
ितची मै ीण दरवा यात उ या असतात. िनशा आिण 
ित या मैि णी या हातात या बॅ स बघून िनशांत 
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मनात या मनात बोलतो,"बहतेक े िडट काड खाली 
केल आहे मडॅमनी.                                                   
“हे बघ आज  यायला आला हे माझ नशीब नाही   तर 
आज तु याकडेच  झोपव लागल असत."िनशा िनशांत 
कडे न बघता बोलते.  

 "उरलेल घरी गेलो क  ऐकतो मॅडम आता िनघायच का 
आपण?िनशांत िनशाला बोलतो आिण ित या 
हातात या बॅ स घेऊन जायला िनघतो. 

 िनशाही ित या मैि णीला बाय क न िनशांत या 
मागून िनघते.िनशांत बाईक टाट करतो. िनशा मागे 
बसते. "बोल कुठे जायच ?"िनशांत. 

  "घरी"िनशा रागवून बोलते. "हो का हणजे मी उपाशी 
झोपू  का? िनशांत हसत बोलतो.आिण गाडी टाट 
क न िनघतो.िनशाचा मूड बदल यासाठी िनशांत 
बोलतो. "काय  ग कोण ही नवीन मै ीण" िनशांत.  

 "मा या कॉलेजम ये होती मला सु ा नीट आठवत 
नाही पण ती मला ओळखते. यािमनी िडसूझा. सु िस  
आिट ट आहे ती."िनशा. िनशा."बर बर बस झाले 
गोडवे हॉटेल आल आता उतरा" िनशांत.दोघेही एका 
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हॉटेल म ये िडनर करतात.िनशाचा राग घालव यासाठी 
िनशांत ितला बीच वर घेऊन जातो. दोघेही काही वेळ 
घालवतात आिण थोड्या वेळात घरी जायला िनघतात.  

 

 

 

 

 

 

 

 "काय तू  सुजीत मला ओळखायचा हे तू  पोिलसांना 
सांिगतलस?"फोनपिलकडील यि .  

 "हो मला पयाय न हता. पण अजून मी आपली 
ओळख सांिगतली नाही आहे."फोनवरील यि  
अथात िननाद.  
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 "ठीक आहे बर झाल आत एक काम कर हा नबंर बंद 
कर आिण मुंबई सोडून जा कुठे पण जा पण जा." 
फोनपिलकडील यि  अथात मनोज ीिनवास 
देशमुख.  

 "पैसे?" िननाद.  

 "मला मािहती होत त ूपैसे मागणारच. मा या एक पंटर 
तुला करेल पैसे ा सफर आिण एक िमिनट तू  " या" 
घटनेब ल काही बोलला नाहीस ना?'' मनोज. "नाही" 
िननाद. ठीक आहे त ू उ ाच मुंबई सोडून जा आिण 
सावध रहा नाही तर ितसरा नंबर तझुा लागेल.'' मनोज 
असूरी हा य करत हणाला. 'आिण तुझा चौथा का?" 
िननाद सु ा खु नसी वरात हणाला. मनोज ने एक 
िशवी देऊन कॉल कट केला. 

  याच रा ी मुंबई पासनू दू र अंतरावर िनसगा या 
सािन यात असले या एक बंग यावर काळ येऊन 
टेपला होता. का या कु  अंधारात तो बंगला भयाण 
भासत होता. जणू कोण या तरी भीषण घटनेची तो सा  
देत होता.पण कोण या हे काळालाच माहीत. 
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 "धड.. धड.." शांततेला िचरत एक मोठा आवाज 
झाला. कोणीतरी बंग या या दारावर जोरजोराने हात 
मारत होत.  

 "कोण आहे रे ा रात याला मारायला आल आहे 
उ ा या."बंग याचा राखणदार असलेला 28-30 
वषाचा विसम दा  ढोसत होता. तो बस या जागूनच 
ओरडत हणाला. तेवढ्यात परत मगाच सारखा 
आवाज पण कदािचत यापे ा जा त मोठा आवाज 
झाला. विसम जरा चीड चीड करत तोल सावरत उठला 
आिण याने दारवजा उघडला. पण दरवा या बाहेर 
का याकु  अंधारािशवाय काहीच याला िदसले नाही. 
काही िदसाव इत या शिू दत तो न हता.  

 "कोण मरतंय रे" विसम पु हा एकदा िचडत हणाला 
पण याला काहीच ितसाद िमळाला नाही हणून तो 
घरात जायला वळला आिण तोच या या मागून कोणी 
तरी अचानकपणे  येऊन या या मानेवर अलगदपणे 
हात िफरवला आिण या य ने णात वसीमला 
सोडून िदल. आिण विसम  गळा िचरले या क बडी 

माणे जमनीवर तडफडू लागला.शेवटचे डोळे 
िमट याआधी विसमने या य ला बघ याचा 
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केिवलवाणा य न केला आिण या य चा अ या 
काशात चेहरा  बघून  

 "त. त.. त.. तू .. तू" करतच विसमने ाण सोडला 
भीतीमुळे तो  डोळे सु ा बंद क  शकला नाही. आिण 
अंधारातून आलेली ती गूढ यि  अंधारातच गु डुप 
झाली.कोण होती ती यि ? का करत होती ती आस हे 
येणारा काळच सांगणार होता. 

 

 

 

 

 िनशांत आिण याची टीम सकाळीच खासदार 
ीिनवास यां या बंग यावर पोहचली होती. बंग याचा 

थाट देशमुखांची ीमंती दाखवत होता.खासदार साहेब 
दौ यावर अस यामुळे ते घरात न हते. यामुळे 
िनशांतला हवी तशी चौकशी करता येणार होती.  
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  "या बसा मी छोट्या साहेबाना बोलावून आणतो." 
ितथला एक नोकर हणाला. थोड्याच वेळात २५-२६ 
वयाचा त ण खाली आल तोच होता 'मनोज ीिनवास 
देशमुख.'  

 एक ि मत करत यांने िनशांत सोबत ह तांदोलन केल. 
"काय कस काय येण केलत साहेब.''मनोज ि मत करत 
बोलतो.  

 "आ ही का आलो आहोत ाची क पना तुला तु या 
वडीलानी िदलीच असेल. तरी जा त वेळ घेणार नाही. 
तुझा शिमला रावराणे सोबत संबंध काय हे जाणून 
यायचा आहे."िनशांत मनोज या डो यात डोळे घालून 

बोलतो. पण मनोज सु ा बहतेक तयारीच क न 
आलेला असतो. "हे बघा ती फ   माझी एक चांगली 
मै ीण होती बाक  काही सं बंध नाही." मनोज न घाबरत 
िनशांत या डो यात डोळे घालत बोलला.             
"मग वत: या मैि णीचा खून झाला तरी तू  काही 
चौकशी का नाही केलीस.जे हा खून झाला ते हा कुठे 
होतास?"िनशांत. 
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  "मी खासदार साहेबांसोबत एका दौ यावर गेलो होतो. 
वाट यास तु ही िवचा  शकता. यातून  झालो क  
तु हाला भेटायला येणारच होतो कारण ती वापरत 
असलेली गाडी मीच ितला िदली होती आिण याव न 
तु ही सशंय घेण साहिजक आहे."मनोज न घाबरता 
बोलला.  

 "ठीक आहे ितचा तु याशी िकंवा अजून कोणशी 
वादिववाद."िनशांत.  

 "नाही पण दु स या कोणाशी असेल तर ते मला मािहती 
नाही.”मनोज.  

"तु  िननाद मुं डेला ओळखतोस का?"िनशांत. "नाही" 
मनोज. "ठीक आहे. काही गरज लागली तर पु हा 
भेटुच. येतो आ ही." िनशांत. "हो चालेल." मनोज 
ि मत करत हणाला.िनशांत आिण याची टीम 
बंग यातून बाहेर पडली. "सर" रहाटे. "बोला" िनशांत. 
"सर सुजीतला भेटायला जी यि  आली होती.आिण 
र ातून बसून गेली तो र ावाला आप या खबर ना 

भेटला आहे. याला पोिलस टेशनला घेऊन आले 
आहेत.''रहाटे. 
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  ''गुड आिण ती शिमला रावराणे काम करायची या 
टुिडओच काय?'' िनशांत. 

  "ितथे सु ा खबरी लावले आहेत सर. बहतेक ितथून 
स िवकले जातात अशी मािहती िमळाली आहे फ  

पु ी कर यासाठी पु हा एकदा मािहती िमळवायला 
सांिगतली आहे."रहाटे. 

  "भारीच रहाटे.मािहती िमळाली क  लगेच अॅ शन 
घेऊ बहतेक ा केसेसच टोक खूप  खोलवर तलेल 
आहे."िनशांत. 

  िनशांत आिण याची टीम पोिलस टेशनला 
पोहचली.िनशांत आ या आ या क टडीत िनघून 
आला. या या मागून  गावडे ,कदम आिण रहाटे सु ा 
आले."नाव काय तुझ?" िनशांतने क टडीत खुच वर 
बसले या एक २७-२८ वषा या त णाला िवचारल. 
"राहल नाव आहे माझ साहेब" तो त ण खुच तून उठत 
हणला. िनशांतने परत या या खां ावर हात ठेवत 
याला खुच त बसवल आिण वत; समोर या टेबलवर 

बसला. 
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  "हे बघ राहल आ ही तुला इथे गु हेगार हणून घेऊन 
आलो नाही आहोत. यामुळे आ हाला त ू जे मािहती 
असेल ते सांगून टाक काहीच लपवून ठेव ू नकोस." 
िनशांत.  

 "हो साहेब. या रा ी मला ते मा क लावलेले साहेब 
भेटले यांना मी जवळच रोड वर सोडल. बहतेक यांची 
गाडी खराब झाली होती."राहल न घाबरता हणाला.\ 

  "गाडीचा नंबर बिघतला होतास का त?ू िकंवा या 
य चा चेहरा?'' िनशांत ही काही भेटेल ा आशेने 

िवचारतो. "नाही साहेब आधीच वेळ झाला होता घरी 
जायला हणून ल  नाही िदल इतक." राहल जरा 
घाबरत हणाला. "ठीक आहे अजून काही आठवल तर 
आ हाला सांग. आता जाऊ शकतोस त.ू कदम ाच 
नाव नंबर घेऊन ठेवा."िनशांत."येस सर" कदम. 
िनशांत  क टडीतून बाहेर येतो. ितत यात याला 
किमशनरचा कॉल येतो. "जय िहंद सर'' िनशांत. 
"िनशांत प कार सुजीत आिण या एका मलुी या 
खुना या केसच काय झाल.?"किमशनर. “सर तपास 
चालू  आहे आ ही लवकरच ख या गु हेगारपयत 
पोहचू ."िनशांत. 
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 "िनशांत अशी उ र यूज रीपोटना द.े मला वरती उ र 
ाव लागत.एका प कराची ह या झालीय यामुळे 

यूजवाले सु ा पोिलस डीपाटमट वर  िच ह िनमाण 
करत आहेत"किमशनर नारािज या  सूरात हणाले.  

"येस सर मी लवकरात लवकर केस सोडव याचा 
य न करतो." िनशांत.  

"ठीक आहे." किमशनर कॉल कट करतात.तेवढ्यात 
मागून राहटे येतात. "सर यूज  बिघतली  का?" रहाटे 
िनशांत ला हातात मोबाईल  देत बोलतात. "नाही का 
काय झाल?" िनशांत मोबाइल हातात घेत बोलतो. 

  "खासदार ीिनवास देशमुख ा या अिलबाग 
येथील फाम हाऊस या केयरटेकरची गळा िच न ह या. 
ह येच कारण अ ाप ही अ प . “ हॉट??? रहाटे मग 
आप याला मनोज देशमुख बोलला का नाही.? एक 
काम करा रहाटे. या मनोजला कॉल करा."िनशांत. 

  "येस सर." रहाटे कॉल लावतात. "सर कॉल लागत 
नाही आहे." राहटे िनशांत ला सांगतात. 
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  "िनशांत लगेच खासदार ीिनवास देशमखुां या 
पीएला कॉल लावतो. "हॅलो मी पोिलस सब इ पे टर 
िनशांत सरपोतदार बोलतोय. खासदार ीिनवास 
देशमुख ां या मुलाचा नंबर लागत नाही आहे 
आ हाला एका केस संदभात यांची चौकशी करायची 
आहे."िनशांत. 

"बहतेक तु हाला कळालच असेल खासदार साहेबां या 
अिलबाग मध या फाम हाऊस या केयर टेकरची ह या 
झाली आहे हे छोटे साहेब सु ा ितकडेच िनघाले 
आहेत."पीए जरा गुरिमतच बोलला.  

 "ओके थॅ ं स." िनशांतने कॉल कट केला. 

  "रहाटे ताबडतोब अिलबाग पोिलस टेशनला रीपोट 
करा.आपण आ यािशवाय कोणाला आत सोडू नका 
अशी स  ताक द ा." 

  "येस सर." रहाटे. "कदम जीप काढा आपण आताच 
अिलबागला िनघतोय."िनशांत. "येस सर."कदम. 
थोड्याच वेळात िनशांत आिण याची टीम अिलबाग 
कडे रवाना होते.दोन तासां या वास नंतर िनशांत 
आिण याची टीम  अिलबाग मधील खासदार 
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ीिनवासां या ामहाऊसवर पोहचली.अिलबाग म ये 
एका बीच लगतच ते फामहाऊस होत.िनशांत जीप मधून 
खाली उतरला बहतेक पोिलसानी डेड बॉडी 
पो टमाटमसाठी पाठवली होती. पोिलसांचा कडेकोट 
पहारा या फामहाऊसला होता. िनशांतला बघताच 
ितथले दोन हवालदार लगबगीने पु ढे आले. "जय िहंद 
सर'' ते दोन हवालदार कडक सलयटू मारत हणाले.  

"जय िहंद. ाईम पॉट कुठे आहे?आिण तुमचे 
इ पे टर साहेब कुठे आहेत."िनशांत.  

 "सर ते आत आहेत आिण बहतेक खून होऊन जा त 
कालावधी झाला होता हणून डेड बॉडी पो टमाटन 
साठी पाठवून िदली आहे. या तु हाला पॉट 
दाखवतो.इ पे टर सु ा ितथेच आहेत."मानकर 
हवालदार. 

  "ठीक आहे चला" िनशांत आिण याची टीम या दोन 
हवालदारां या मागून िनघते. िनशांत चालता चालता 

ामहाऊसच िनरी ण करत असतो. एकदम शांत 
िठकाणी िनसगर य प रसरात ते फाम हाऊस असत. 
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आजूबाजूलाही फ  समु  जवळपास एखाद घर सु ा 
िदसत नसत. एकदम िनजन थळी ते िठकाण असत. 

 "सर हे इ पे टर देशपांडे साहेब हेच तपास करत 
आहेत" मानकर हवालदार िनशांत ची इ पे टर 
देशपांडे सोबत ओळख क न देतात. "जय िहंद सर'' 
देशपांडे सलूटमारत बोलतात. "जय िहंद दशेपांडे. 
मी  सब इ पे टर िनशांत सरपोतदार." िनशांत वत:ची 
आिण या या टीमची ओळख क न देतो. 

  "देशपांडे खून अंदाजे िकतीला झालाय ? "िनशांत.  

 "अंदाजे बारा ते दोन या दर यान" देशपांडे.  

 "तु हाला खबर कोणी िदली?"िनशांत.  

 "इथे सकाळी माळी कामाला येतो याने" दशेपांडे.  

 "आहे क  सोडलात याला?" िनशांत. "नाही थांबवल 
आहे याला.मानकर जा या माळीला घेऊन 
या"देशपांडे. मानकर हवालदार या माळीला घेऊन 
येतात.  

 "काय रे नाव तुझ?" िनशांत या माळीला िवचारतो. 
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"माझ नाव िकसन आहे  साहेब." एक प तीस  चाळीस 
वषाचा िकसन बोलतो. 

 "िकती वषापासून आहेस इथे कामाला?" िनशांत. 
"पाचवषापासून."िकसन.                                    
"ठीक आहे त ू बॉडी बिघत यावर कशाला हात वैगरे 
लावला नाहीस ना?" िनशांत. "नाही साहेब मी घरात 
जायला दरवाजा वाजवायला गेलो ते हा दरवाजा 
आधी  पासूनच उघडा होता आिण उघडला ते हा हे 
साहेब मला अ या अव थेत िदसले मग मी लगेच 
पोिलसाना कळवल."िकसन. 

  " ाचे कोणसोबत वाद वैगरे होते का?" िनशांत.\ 

 "मािहती नाही साहेब माझ काम फ  बगी या पुरत 
ाची भांडण वैगरे असतील तर मला मािहती नाही." 

िकसन.  "ठीक आहे आता जा तू . काही आठवल तर 
कळव आ हाला."िनशांत. "हो साहेब"िकसन िनघून 
जातो.  

 "देशपांडे देशमुखांचे िचरंजीव आले होते ना ते कुठे 
आहेत?"िनशांत. "हो सर ते डेड बॉडी सोबत हॉि पटला 
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गेले आहेत." देशपांडे."ठीक आहे यांना पोिलस 
चौक ला बोलावून या."िनशांत.  

"येस सर"देशपांडे. िनशांत आिण याची टीम पुरावा 
भेटेल ा ीने तपास करते पण इथे सु ा यां या 
हाती िनराशाच येते. थोड्या वेळाने िनशांत आिण 
याची टीम अिलबाग पोिलस टेशनला पोहचते. 

मनोज देशमुखला सु ा चौकशी साठी आण यात येत.  

 "वाटलं  न हत एका िदवसात इत या लगेच आपली 
परत भेट होईल अस."िनशांत.  

 " हणजे तु हाला हणायच काय  आहे. हे बघा तु ही 
येऊन गे यावर मला ा घटनेब ल कळाल. हणून मी 
इकडे तातडीने िनघून आलो." मनोज. 

  "रीलॅ स िम टर मनोज देशमुख. मला इतकच सांगा 
तु ही आम यपासून काय लपवत आहात. आधी 
तुम या एका िम ाचा आिण मैि णीचा खून आता 
तुम या फामहाउस या केयरटेकरचा खून ाचा अथ 
काय लावायचा आ ही."िनशांत जरा मोठ्या 
आवाजात  िवचारतो. 



 याय-The Punishment Of Death. Page 115 
 

 "हे बघा मला ा बदल काही मािहती नाही यांचे 
बाहेर वाद असतील तर मला या बदल काही क पना 
नाही तु ही मला िवनाकारण हयात अडकवू नका." 
मनोज. िनशांत काही बोलणार ितत यात िनशांतचा 
फोन वाजतो. 

 "हॅलो िनशांत ताबडतोब काही एक कारण न सांगता 
मनोज देशमुखला सोडून द े नाही तर मला नाईलाजाने 
तुझी ा सफर करावी लागेल."किमशनर. 

  "पण सर.."िनशांत. 

  "इट्स माय ऑडर िनशांत."किमशनर. 

  "येस सर" िनशांत रागात कॉल कट करतो. "तू  जाऊ 
शकतोस" िनशांत मनोजला बोलतो."ठीक आहे 
इ पे टर"मनोज खु नसी हा य करत बोलतो.मनोज 
िनघुन जातो."देशपांडे फॉरेि सक आिण 
पो टमाटम  रीपोट हातात येतातच मला रीपोट करा. 
आिण काही मािहती िमळाली तरी सु ा कळवा आता 
आ ही िनघतो. 

  "येस सर" देशपांडे स यटु मारत बोलतात. 
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  िनशांत आिण याची टीम मुंबई कडे रवाना होते."सर 
एक ताजी खबर हाती लागली आहे." कदम केिबन 
म ये येत घाई घाईने बोलतात."कसली कदम"? "सर 
मनोज देशमुख आिण या या िम ांवर हणजेच सुजीत 
वाघमारे,िननाद मुं डे आिण मनोज देशमुख ांवर एका 
मुलीवर बला कार के या या केस दाखल झा या 
हो या.पण कोटाने यांना िनद ष मु  केल."कदम.  

 " हॉट िशट. इतक आपण िवसरलो कस. ताबडतोब 
या केसची फाइल मागवून या आिण मह वाच 

िननादशी संपक करा."िनशांत. 

 "येस सर" कदम. कदम बाहेर िनघून जातात. ितत यात 
िनशांत चा कॉल वाजतो.  

 "हॅलो सर मी म.. मी िननाद ती परत आलीय सर आता 
मला सु ा सोडणार नाही. वाचवा सर.." िननाद.  "हॅलो 
िननाद हॅलो" शीट  यार कॉल सु ा कट झाला. िनशांत 
लगेच केिबन मधून बाहेर येतो. 

 गावडे ा नंबरच ला ट लोकेशन काय आहे चेक कर 
फा ट."िनशांत.  
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"सर,मुंबई गुजरात ए स ेस वे दाखवत आहे." गावडे. 
"हा हणजे आप याला फसवून पळत होता. गावडे 
टीमला  रीपोट करा आता आपण ताबडतोब िनघतोय. 
वाहतूक पोिलसाना सु ा रीपोट करा."िनशांत.  

 "येस सर"गावडे. िनशांत वेळ बघतो तर रा ीचे १० 
वाजले असतात तो िनशाला आज घरी येणार 
नस याचा मेसेज करतो. आिण तो आिण याची टीम 
गुजरात ए स ेस वे वर रवाना होते. गाडीत असतानाच 
गावडेचा कॉल वाजतो.  

 "ओके ठीक आहे आ ही आ यािशवाय काह  अॅ शन 
घेऊ नका"गावडे."सर गुजरात ए स ेसवर एका 
चाल या गाडीने पेट घेतला आहे. आिण रोड या साइड 
प ीवर जाऊन गाडी आदळी आहे. बहतेक ती िननाद 
मुं डेचीच असावी." गावडे."मला वाटल होतच असच 
काही तरी घडणार.अजून िकती वेळ आहे रहाटे 
लोकेशनला पोहचायला?"  

"अधा तास" रहाटे. अ या तासात िनशांत आिण याची 
टीम लोकेशनला पोहचते. वाहतूक पोिलस वाहतूक 
सुरळीत कर यात य त असतात. अि नशामक दला या 
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गाड्या सु ा घटना थळी दाखल असतात. 
अॅ युले स या  सायसन मळेु वातावरण गंभीर वाटत 
होत. िनशांत जीप मधून उतरला.ितत यात वाहतूक 
पोिलस िनशांत जवळ आले. 

  "जय िहंद सर"सोनी.  

 "जय िहंद.अपघात िकती या सुमारास घडला.?आत 
म ये िकती यि  हो या यांची ओळख पटली का?" 
िनशांत.  

"नऊ पंधरा ते साडेनऊ या सुमारास अपघात घडला 
आहे. आतम ये एकच यि  होती ितला खूप य न 
क न  आ ही बाहेर काढल आहे बट ही इज नो 
मोअर.तु ही रीपोट के या माणे सदर यि  तीच 
अस याची श यता नाकारता येणार नाही. ९९ ट के 
शरीर भाज या मुळे ओळख प पणे पटू शकली नाही. 
तु ही डेड बॉडी बघून घेऊ शकता." सोनी.  

  "डेड बॉडी पो टमाटम साठी पाठवली का?िनशांत. 
"नाही. आता पाठवणार होतोच. अॅ युले स  म येच 
आहे चला मी दाखवतो तु हाला."सोनी. "ठीक आहे 
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चला. गावडे आिण रहाटे तु ही गाडीची तपासणी करा 
आलोच मी'' िनशांत.  

"येस सर'' गावडे आिण रहाटे. 

  िनशांत डेडबॉडी बघायला जातो.डेडबॉडी पूण भाजून 
गेलेली असते पण िनशांत बॉडी या ऊंची आिण 
आकाराव न सहज अंदाज लावतो.  

 "काय वाटत सर हा तोच असेल का?" सोनी आपली 
शंका य  करतात. 

 "हो हा तोच आहे.बॉडी पो टमाटम ला पाठवून ा." 
िनशांत. "येस सर" सोनी. 

  िनशांत डेडबॉडी बघून कार जवळ येतो. गाडी जळाली 
असली तरी गाडीचा नंबर थोडा िदसत असतो. "सोनी 
गाडीचा नंबर िनयं ण शाखेला रीपोट क न  गाडी 
कोणा या नावावर आहे ते बघायला सांगा" िनशांत.  

 "येस सर" सोनी. िनशांत गाडीला चहबाजू ने बघतो. 
शेवटी तो आत म ये जाऊन ेक चेक करतो आिण सो 
अंदाज लावायचा तो लावतो. 
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 "गावडे,रहाटे काही भेटल का?" िनशांत. "नाही सर 
पण हा न क च आप याला गुंगारा देवून पळून जात 
होता.कार म ये बॅगच हॅडंल उरल आहे." गावडे. "ते तर 
कळालच.बघा अजून काही भेटत का मी किमशनर शी 
बोलून घेतो. "िनशांत.  

 "येस सर". िनशांत बाजूला येतो आिण किमशनरना 
कॉल करतो. 

  "हॅलो सर सॉरी इत या रा ी कॉल केला हणून" 
िनशांत. 

  "अरे हो अस ू द े दु पारी जरा व र ांकडून ेशर आल 
होत हणून"किमशनर. 

 "इट्स ओके सर"िनशांत."बोल काही ॉ लेम 
झालाय" किमशनर.  

"िनशांत थोड यात क पना देतो आिण मनोज 
देशमुख या सुर ेत वाढ करायची सूचना देतो. 

 "ठीक आहे िनशांत तु या ह या माणे जर खरच 
मनोज देशमुख या जीवाला धोका असेल तर 
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आप याला जड जाईल. सो लवकरात लवकर आरोपी 
शोध. यासाठी काहीही कर ऑडरची वाट बघू  नकोस.'' 
किमशनर.  

 "येस सर"िनशांत कॉल ठेवतो. तोपयत गाडीची 
तपासणी क न गावडे आिण रहाटे आिण सोनी येतात.  

 "सोनी फ कड चहाची यव था करा जरा." िनशांत.  
"हो सर सांगतो" सोनी. 

  "सर आताच अिलबाग व न देशपांडेचा कॉल आला 
होता. पो टमाटम आिण फॉरेि सक रीपोट आले आहेत 
पण यातून काही  िन प न झाले नाही.र ावामुळे 
मृ यू  असा अहवाल आहे आिण शरीरावर कोणतेही ठसे 
आढळून आले नाहीत." गावडे. "खूनी परफे ट लॅिनंग 
क न मडर करत आहे. आिण आता याची शेवटची  
िशकार असेल मनोज देशमुख. पण आपण ही होऊ 

ायची नाही आहे. रहाटे कदमना कॉल लावून 
ा."िनशांत. 

 रहाटे कदमना कॉल लावतात. "हॅलो कदम काय झाल 
फाईल भेटली का? आिण ित या कुटूबांिवषयी 
मािहती?" िनशांत. "हो सर आताच फाइल हातात 
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भेटली आहे मी िनघालो आहे पोिलस टेशनला. आिण 
ित या कुटूबांिवषयी हणाल तर ितचे आई वडील 
हयात नाही आहेत पण ितचा भाव आहे. आप या 
खबर ना प ा काढायला लावला आहे भेटला क  
लगेच उचतो याला." कदम.  "गुड कदम. आ ही येत 
आहोतच पोिलस टेशनला. आिण अजून एक काम 
करा.अजनू आपले काही खबरी मनोज देशमखु या 
घराबाहेर ठेवा.'' िनशांत. "येस सर." कदम. कदम कॉल 
कट करतात. 

 "सोनी आ ही आता िनघतो.पो टमाटन आिण 
मह वाच गाडीचा फॉरेि सक रीपोट आला क  लगेच 
कळवा आिण श य ितत या लवकर."िनशांत."येस 
सर" सोनी. िनशांत आिण याची टीम पु हा मुंबई कडे 
रवाना होते. मुंबईला पोहचेपय त सकाळचे ४ होतात.  

  िनशांत केिबनम ये जातो तोपय त कदम फाईल घेऊन 
येतात.  

 "या कदम बसा." िनशांत. 

 "सर ही फाईल" कदम िनशांतला फाईल देत बोलतात. 
"आिण ित या भावाच काय झाल?"िनशांत. "तो दादर 
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म ये एक केिम ट या दु कानात कामाला आहे.आप या 
खबरीना याला उचलायला सांिगतल आहे." कदम. 
"गुड. कदम एक चहा पाठवून ा तो पय त मी फाईल 
वाचतो तो पय त कोणाला आत पाठवू  नका." िनशांत. 
"येस सर" कदम िनघून जातात.                         
िनशांत फाईल हातात घेतो.  

"रािगणी गडकरी अ याचार आिण ह याकांड सन 
२०१७" िनशांत फाईलचे शीषक वाचतो आिण फाईल 
ओपन करतो. "ल नाचे आिमष दाखवून रािगणी 
गडकरी या त णीवर अमानुष अ याचार क न ित या 
मृ यूस कारणीभूत ठर या करणी सुजीत 
वाघमारे,िननाद मुं डे आिण मनोज देशमुख तसेच 
पीिडतेची मै ीण शिमला रावराणे यां यावर 
संशयीत  आरोपी हणून खटला दाखल. पुरा या 
अभावी संशियत आरोप ची िनद ष मु ता."  

"पो टमाटम  रीपोट- पीिडतेवर सलग दोन िदवस 
सामूिहक ू र अ याचार झाला. ठीकिठकाणी 
अ याचारा या खुणा.शेवटी ास गदुमार या मुळे 
पीिडतेचा मृ यू .पुरा या अभावी फाईल बंद कर यात 
आली."  
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िनशांत थोड यात वाचून फाईल बंद करतो. आिण 
खुच त मागे टेकून िवचार करायला लागतो.कोण 
असेल ा खून स ांचा खरा गु हेगार?गडकरी ह याकांड 
आिण ा घडत असले या घटनेचा एकमेकांशी संबंध 
असेल का? अस जोरात िवचार च  चाल ू असत. 
ितत यात आत म ये कदम येतात.  

 "या कदम तु ही चहा ठेवून कधी गेलात ते 
कळाल  सु ा नाही बघा." िनशांत.  

 "राह दे सर मी पु हा मागावतो.पण सर रािगणी 
गडकरी या भावाला आणल आहे.''कदम. "ठीक आहे 
क टडीतच दोन चहा पाठवून ा बघूया पाहणे काय 
बोलत आहेत."िनशांत.  

"येस सर."कदम िनघून जातात. िनशांतही क टडीत 
येतो. रािगणी गडकरी या भावाला आधीच क टडीत 
आणलेल असत.साधारण ३५-४० या आसपासचा 
असतो. 

 "काय कस वाटल आमच पोिलस टेशन गडकरी 
साहेब आपली ओळख?"िनशांत. 
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 "आिद य गडकरी" तो चेह यावरची िकंिचतही रेष न 
हलवता बोलतो. "ठीक आहे तर ऐका आिद य गडकरी 
तु हाला इथे का आणल आहे याची तु हाला क पना 
असेलच."िनशांत. 

  "मला अिजबात क पना नाही उलट आपली लोक 
मा या इ छेिव  मला इथे घेऊन आले आहेत." 
आिद य िनशांत या डो यात डोळे घालून बघत 
बोलतो. 

  "ठीक आहे तर मी तु हाला सांगतोच.तुम या 
बिहणीसोबत घडल ते खूपच वाईट आिण संतापजनक 
होत हयात शंका नाही पण तु ही बदला हणून एका 
पाठोपाठ एक खून करणार असाल तर ते काय ात 
बसत नाही. यामुळे ब या बोलाने गु हा कबूल करा 
नाही तर आ हाला आमची खाक  तु हाला दाखवावी 
लागेल."िनशांत.  

 "कसले खून कसला बदला बोलत आहात तु ही?मला 
काहीच काळात नाही आहे."आिद य.  

िनशांत जा याव न उठत आिद याची कॉलर धरत 
याला उभ करतो."हेच क  तु या बिहणी या केस म ये 
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आरोपी असलेली सुजीत वाघमारे,िननाद मुं डे आिण 
शिमला रावराणे ांचे खून त ू केलेस ना? खर सांग." 
िनशांत रागात बोलतो.  

 "काय ांचे खून झाले. वा म तच झाल."आिद य 
जोरात मोठ्याने हसतो. याच हा य क टडीत गंभीर 
वातावरण िनमाण करत. 

 िनशांत याला सोडून देतो आिण आिद य खुच त 
बसतो."खरच म त झाल साहेब मा या सो यासार या 
बिहणी या आयु याची माती केली या नराधमानी. जो 
कोण हे करत असेल तो खरच देवदू त आहे. 
या यावरचा गु हा कबूल करायला सु ा मी तयार 

आहे." आिद य िख न चेह याने बोलतो. 

 िनशांत याला थोडा वेळ देऊन बाहेर येतो. सकाळचे ९ 
वाजून गेलेले असतात. िनशांत ला  किमशनरचा कॉल 
येतो.  

"जय िहंद सर"िनशांत."जय िहंद िनशांत. काय कुठे 
पय त आला आहे तपास?" किमशनर. "सशंियत 
आरोपी हणून एकाला ता यात घेतल  आहे पण 
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पुरा या अभावी काही करता येत नाही आहे तरी 
आमचा य न चालू  आहे" िनशांत. 

  "लवकरात लवकर आरोपी हजर नाही झाला तर केस 
सीबीआय कडे जाईल आिण यानंतर संभा य 
प रि थतीची तुला क पना असलेच.आिण मह वाच 
आज खासदार देशमुखां या घरी यां या मलुी या 
साखरपु ड्याची पाट  आहे सो पोिलस बंदोब त 
असेलच तरी सु ा तु ही अलट रहा. आिण जो सशंियत 
आरोपी आहे याला िदवसभर क टडीत ठेवण पुरा या 
अभावी श य होणार नाही हणून दोन कॉ टेबल 
या या मागावर लावा."किमशनर. "येस सर"िनशांत. 

िनशांत कॉल कट करतो आिण पु हा क टडीत जातो. 

  "हे बघ तु या बोल यावर िव ास ठेवून आ ही तुला 
सोडून देता आहोत. पण जोपयत खरा सू धार भेटत 
नाही तोपयत त ू हे शहर सोडून जाऊ शकत नािहस. 
आिण तसा य न जरी के यास तरी तुला महागात 
पडेल. कदम  ाची मािहती िलहन या.आिण सोडा 

ाला. " िनशांत. िनशांत क टडीतून बाहेर पडतो. रहाटे 
आिण गावडे सु ा मागून येतात.  
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 "गावडे आपले दोन कॉ ं टेबल ा आिद य 
गडकरी या मागे लावून ठेवा अगदी िदवसरा  आिण 
मनोज देशमुख आिण आिद य गडकरीचा नंबर सायबर 

ाइम कडे ा. कोण याही धोका असेल तर लगेच 
कळवा आिण रहाटे आपण आज सं याकाळी वत: 
मनोज दशेमुख या घराबाहेर पहारा देणार आहोत 
सा या यु िनफॉम म ये या. बाक याना  सु ा रीपोट 
करा"िनशांत.  

 "येस सर" िनशांत घरी े श  हायला िनघणार असतो 
तो तोच जोशी मॅडम कु रयर घेऊन  येतात. "सर हे 
तुम या नावाने आल आहे" जोशी मॅडम. "मा या 
नावाने? ा ठीक आहे.बघतो मी"िनशांत.  

जोशी मॅडम िनघून जातात.िनशांत कु रयर ओपन करतो 
ते एक लेटर असत.  

"आज ितचा शेवटचा याय-The punishment of 
death." हे एक वा य िलहलेल ते  एक पानी प  
असत.टायिपंग लेटर अस यामुळे िनशांतही काही क  
शकत नसतो. तो लेटर दु मडून िखशात ठेवतो. आिण 
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ितत यात याला वाहतूक पोिलस सोनी यांचा कॉल 
येतो.  

 "बोला  सोनी" िनशांत. "सर गाडीचा फॉरेि सक रीपोट 
आला आहे. गाडीचे ेक फेल झाले होते आिण इिंजन 
म ये अचानक िबघाड झा याने गाडीने लगेच पेट 
घेतला. आिण गाडीचे दरवाजे सु ा आतून लॉक झाले 
होते."सोनी.  

 "आिण पो टमाटम  रीपोट?"िनशांत. "९९.९९% 
ट के भाज यामळेु मृ य ू असा अहवाल आहे."सोनी. 
"ठीक आहे सहकायाब ल ध यवाद"िनशांत. " माझ 
कत य आहे सर" सोनी कॉल कट करतात.  

  िनशांत घरी जा याचा बेत  र  करतो आिण 
बाजारातून नवीन साधा एक ेस िवकत घेतो आिण 
एका हॉटेल म येच ना ा  क न आिण कपडे बदलून 
पोिलस टेशनला येतो. िनशांत पोिलस टेशनला 
आ या आ या गावडे रहाटे आिण कदमना बोलावून 
घेतो.  

"आज आपली काल सारखी नाइट आहे अस समजा 
पण आजची रा  आप याला डो यात तेल घालून 
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जागायची आहे.आपण सव आताच थोड्या वेळातच 
मनोज देशमुख या घरी िनघणार आहोत सा या 
यु िनफॉम म ये,सवानी तयार रहा आिद य गडकरी या 
मागे लावले या कॉ टेबलना  सु ा सूचना ा. मनोज 
आिण आिद य ा दोघांचे नंबर सु ा ेस क न ठेवा. 
तु हाला सवाना अधा तास देतो तु ही े श होऊन या तो 
पय त." िनशांत. 

  "येस सर" सव िनघून जातात.िनशांत िनशाला कॉल 
क न उ ा पय त तरी घरी येणार नस याची क पना 
देतो. आिण किमशनरना सु ा क पना देतो. थोड्याच 
िनशांतची टीम पोिलस टेशनला हजर होते. आिण 
िनशांत आिण याची टीम खासदार ीिनवास 
देशमुखां या बंग याकडे रवाना होते. िनशांत मनोज 
देशमुखला  संभा य प रि थतीची क पना दे यासाठी 
एकटाच ीिनवास यां या बंग या म ये वेश करतो. 
एकुल या एक मुलीचा साखरपुडा अस या मुळे 
खासदार साहेब घरीच असतात. िनशांतला बघून ते 
हणतात, 

  "या इं पे टर साहेब इकडे कस येण केल?" खासदार 
ीिनवास.  
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 "मह वाच बोलायच होत तुम याशी आिण तुम या 
िचरंजीवांसोबत" िनशांत.  

 "हो या ना. या चला आपण या या म म येच बसून 
बोलू  या. राम ु चहा पाठवून द े छोटे साहेबां या म 
म ये"खासदार ीिनवास.  

 िनशांत आिण खासदार ीिनवास मनोज या मम ये 
जातात. िनशांत यांना संभा य प रि थतीची थोड यात 
क पना देतो. काही झाल तरी बाहेर पडू नकोस अशी 
स  ताक द िनशांत मनोजला देतो."इं पे टर तु ही 
हणत असाल या गडकरी करणाचा धोका असेल तर 

वाटेल ते करा आरोपीला  पकडत न बसता 
सरळ  गो या घाला बाक च मी बघतो. तु ही काळजी 
क  नका पण हे करण परत बाहेर आल तर माझी 
खासदारक  धो यात येईल. आधीच आम या 
िचरंजीवानी कमी परा म केले नाही आहेत?" दशेमुख. 
"ते तर येणारा काळच ठरवेल येतो मी तु ही द ता 
या." इतक बोलूनिनशांत बंग यातून बाहेर पडतो..  
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एका काळो या  म म ये लाल ब ब चालू  होता. 
याखाली एक २२-२४ वष य त णीचा फोटो होता. या 

समोर एक २५-२६ वषाची यि  मांडीवर बसून हात 
जोडून होती. 

 "आज तु या आ याला खरी शांती लाभेल ही माझी 
फ  आशाच नाही तर माझा िव ास आहे.तु या 
िन पाप देहाची यांनी अ ू  लुटली ते सव आज 
यमसदनी जातील. आिण हीच माझी तुला ांजिल 
असेल.इथली याय यव था पै याने िवकली जाते पण 
मी.. मी.. याय िमळवूनच देईन. त ू सहन केले या 
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येक ासाला आिण तू  सहन केले या वेदनेला.. 
तु या िन पाप आ याला!!" 

 अचानक या य चा आवाज येण बंद होत आिण 
म मधला लाल ब ब सु ा बंद चालू  हायला 

लागतो.     

कोण असेल ती यि ?    

करेल का ती याय???? 

ठरेल का मनोज देशमुख ितची शेवटची िशकार???? 

   सं याकाळी सात पासूनच देशमखुां या बंग यावर 
लगबग चालू  होती. कडक पहारा दशेमुख बंग या बाहेर 
तसेच आत म ये असतो.सीसीटीि हने सु ा कडक ल  
ठेवल जाणार असत.िनशांत आिण याची टीम 
आजूबाजूला ल  ठेवून असते. पण हणावी तशी 
हालचाल होत नाही. सगळ सुरळीत चालू  असत. मनोज 
देशमुखवर सु ा िनशांतचे सहकारी पाळत ठेवून 
असतात.नऊ-साडे  नऊ या सुमारास मनोज देशमुखवर 
ल  ठेवून असणारे कॉ ं टेबल िनशांतला घाईने रीपोट 
करतात. 
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  "सर मनोज  देशमुख मम ये गेला आहे अधा तास 
झाला तरी अजून बाहेर नाही आला आहे."पोिलस 
कॉ ं टेबल.                                                      
" हॉट???मी येतोय तु ही दरवाजा तोडायला सु वात 
करा अिजबात वेळ लावू  नका."  

 िनशांत जवळ जवळ धावतच सुटतो. या या मागून 
याची टीम सु ा धावते.सव मनोज देशमुख या म 

बाहेर उभ राहन दरवाजा तोड याचा य न करत 
असतात. शेवटी एकदाच दरवाजा तुटतो. िनशांत आत 
म ये लगेच घुसतो. आिण मनोज देशमुखला शोधायचा 

य न करतो पण  उघडी िखडक  आिण यातून बाहेर 
पडणारी र सी ाव न िनशांत जो अंदाज लावायचा  
असतो तो लावतो. 

  "रहाटे मनोज चा नंबर ेस करा फा ट.." िनशांत सु ा 
कॉल लावून बघतो. पण मोबाईल बंद आहे अस 
दाखवत असत.  

 "सर ला ट लोकेशन इथलच आहे."रहाटे.  

 "रहाटे पोिलस  िडपाटमटला  रीपोट करा सगळी कडे 
नाका बंदी करा. काही क न मनोज या य ला 
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भेटला नाही पािहजे.आिद य गडकरी कुठे आहे लगेच 
चौकशीकरा."िनशांत.                                          
"सर तो या या घरीच आहे आपले कॉ ं टेबल 
या यावर पाळत ठेवूनच आहेत." गावडे. 

  "िठक आहे" िनशांत.िनशांत आिण याची टीम लगेच 
कामाला लागते. िनशांत ही पुढची अॅ शन घे यासाठी 
बाहेर पडणार तोच खासदार दशेमुख िनशांतला 
अडवतात.  

 "इतका कडक बंदोब त असताना आमचे िचरंजीव 
गायब होतात हणजे काय? हे बघा याना काय झाल 
तर तुमची वद  गेली हणून समजा"देशमुख भडकत 
बोलतात.  

 "खासदार साहेब तुम या वयाचा मन ठेवून ग प 
बसलोय याचा अथ असा नाही तु ही वद  वर याल. 
आिण तुमचे िचरंजीव गायब नाही तर वत: फरार झाले 
आहेत. आिण कळेलच माझी वद  जाते क  तुमची 
खुच ." िनशांत दशेमुखांना या या शैलीत उ र देतो 
आिण बंग या बाहेर पडतो. 
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“आज या रा ीचा काळोख याय करणार होता. 
यामुळे तो आज जरा जा तच गडद झाला होता. मनोज 

देशमुख ा सार या नराधमाला तो िगळंकृत करणार 
होता.” 

मनोजला काय म चालू  असताना एका लहान मुलाने 
सेलफोन आणून िदलेला असतो. तो सेलफोन घेऊन 
मनोज आप या मम ये जातो. 

 "हॅलो कोण आहे का लागला आहेस मागे?"मनोज 
या सेलफोन व न जरा रागातच बोलतो. 
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"सग या ाची उ र तुला थोड्याच वेळात भेटतील. 
तु याकडे वेळ कमी आहे. मी सांिगतले या प यावर 
कोणालाही न कळता ये नाही तर "रािगणी गडकरी" 
या जागी तुझी बहीण असेल" फोनवरील यि .  

"******** कोण आहेस तू  काय करणार आहेस तू  
आता येतो सांग  कुठे येऊ पण खबरदार बहीणीवर 
आलास तर."मनोज. 

"वा मग िज या आयु याची त ूवाट लावलीस ती  सु ा 
कोणाची तरी बहीण होती." फोनवरील यि .          
"ऐ चल फालतू   बक बक बंद कर लवकर बोल कुठे 
येवू  तुला सु ा या रािगणी गडकरी कडे पाठवतो" 
मनोज दात  ओठ खात बोलतो. 

 "आधी घरातून बाहेर तरी पड िभ ा" फोन वरील 
यि  हसत बोलते. यामुळे मनोज आणखीनच 

रागाला येतो. रागातच एक िशवी देत तो कॉल कट 
करतो. आिण बाहेर कस पडायच ाचा िवचार 
करायला लागतो. शेवटी कपडे बदलून म या 
िखडक तून तो र सी टाकून पळायच ठरवतो. या मणे 
तशी तो अंमलबजावणी करतो. मनोजचा म 
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बंग या या मागील बाजूस अस यामळेु  याला खाली 
उतरताना कोण बघत नाही. तो माग या गेटवर 
से यु रटी नाही आहेत हे बघून बंग यातून पलायन 
कर यास यश वी होतो.  

बंग यातून बाहेर पडताच याला सेलफोन वर 
एसएमएस येतो. तो प ा बघतो आिण रागात र ा या 
शोधत िनघतो. सुदैवाने याला एक र ा भेटते. आिण 
तो प ा िदले या अॅ ेस वर िनघतो.थोड्याच वेळात 
र ा मनोजने  सांिगतले या अॅ ेस वर पोहचते. मनोज 
र ातून खाली उतरतो आिण समोर बघतो तर महानगर 

पािलके या पा या या टाक चा उंच टॉवर असतो. 
रा ी या काळोखात तो भयाण िदसत असतो. 

"सहाब या  आप पानी क  जांच करेन ईतने रात को 
जा रहे हो?" तो र ा वाला हसत हणतो.  

मनोज याला एक िशवी घालतो. र ा वाला ग प  
आपले पैसे घेऊन िनघून जातो.  

 मनोज या पा या या टाक या भ या मोठ्या टॉवर 
कडे दात खात बघतो आिण झप झप पावले तो टॉवर 
कडे जायला िनघतो. वरती चढे पय त गळणा या 
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पा याने मनोज पूण िभजून जातो. शेवटी तो धापा 
टाकत एकदाचा  वरती येतो.  चौह बाजूकडे तो चौफेर 
नजर िफरवतो. पण आजूबाजूला म  काळोख असतो. 
पण या काळो यात टॉवर या क ् यावर एक काळा 
कोट घातलेली यि  उभी असते. अंधारात ती जणू 
मृ यू  देवताच िदसत असते.  

"ये कोण आहेस त ूकाय  हवय तुला बोल ना *****" 
मनोज रागात एक िशवी देतो. "मला ओळखल 
नाहीस?" समोरील यि  गंभीर हा य करत 
बोलते.ित या हा यामुळे वातावरण गंभीर होत. 

णात  ती यि  गरकन मान मागे िफरवते.  

"रािगणी तू .." मनोज भीतीने ओरडतोच. तीन वषापूव  
यांनी िज अव था केली असते याच अवतारात 

रािगणी या यासमोर उभी असते. मनोज लटपटू 
लागतो.  

 "का घाबरलास मला बघून????"रािगणी गंभीर हा य 
करत बोलते.  
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"का ते हा तर मा या देहाची ही अव था करताना तुला 
म जा येत होती आिण आज घाबरतोस??"रािगणी तेच 
गंभीर हा य करत बोलते. 

 "क.. काय हवय तुला."मनोज चाचरत बोलतो. 

" याय हवाय मला आिण यासाठी तुला मराव 
लागेल." रािगणी गंभीर वरात बोलते. 

"हे बघू  मी माझी चूक कबूल करतो मी केला तु यावर 
अ याचार मीच आहे तुझा खूनी" मनोज भीती या 
भरात सव घटना म सांगून टाकतो. "आता तरी मा  
नकोस मला"मनोज हात जोडत बोलतो.  

आिण रािगणीच  ल  नाही आहे हे बघून तो ित या 
अंगावर धावून येतो पण ती सावध असते.  

"तु यासार या िगधाडाला माफ  नाही तर मृ यू  हाच 
अंितम  पयाय." रािगणी रागात बोलते तीच ते गंभीर 

प बघून मनोची ब बडी वळते. 

"तो बघ तुझा काळ जवळ आलाय तुला यायला" 
गंभीर वरात रािगणी बोलते आिण हातातल लाईटर 
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पापणी न लवताच णात मनोज या अंगावर 
िभरकावून देते. मनोज आगीने  भाजून ओरडू लागतो. 
मनोजचा जळता देह बघून रािगणी ू र हसते.आिण 

णात मनोज या जळ या देहावर लाथ मारते. मनोजचा 
जळता  देह टॉवर व न एखा ा आगी या 
गो यासारखा खाली कोसळतो.आिण टॉवर व न 
रािगणी  मनोज या कोसळणा या देहाकडे बघत हसत 
राहते.. 

   ेिकंग यूज."रािगणी गडकरी ह याकांडातील ५ 
आरोप या ह येच गूढ उकल.मनोज देशमुख या ह ये 
आधी गु हा कबूल केलेली िच िफत आम या सू ा या 
हाती लागली आहे.जनते मधून आरोप ची ह या 
करणा याच समथन केल जात आहे. खासदार 

ीिनवास दशेमुखांना आप या खासदारक चा 
राजीनामा ावा लागला. 

  "िनशांत टी ही बंद करतो. आिण शांत बेडवर झोपून 
राहतो. दोन िदवसा पासून कामाच ेशर अस यामुळे 
यात मनोज देशमुखला सु ा वाचवता न आ यामुळे 
याला मानिसक तणाव आलेला असतो.तसच आता 
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केससु ा सीबीआय कडे सोपवलेली असते पण 
पुरा या अभावी ती  सु ा लवकरच बंद होणार असते. 

 िनशांत शांत पणे बेडवर पडून िवचार करत असतो. 
ितत यात िनशा आत येते. िनशांत या डो याव न हात 
िफरवत बोलते. 

"आता कस वाटत आहे"िनशा.  

"आहे ठीक" िनशांत.  

“ह म घे कॉफ  आणली आहे आिण सकाळीच  तुझ 
कुर रयर आल आहे ते सु ा बघून घे मी जेवणाच 
बघते."िनशा.  

िनशा बाहेर जाते िनशांत कॉफ  िपत आलेल कु रयर 
ओपन क न बघतो.टायिपंग केलेल ते लेटर असतं . 

 
इं पे टर िनशांत सरपोतदार.  

िनशांत लेटर वाचायला सु वात करतो. 
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       मला मािहती आहे तु या आयु यातली पिहलीच 
केस असेल जी त ूहरली अशील  पण ही केस तू  ह नही 
िजंकलास. 

 मी कोण मी अस का केल आिण कस केल ाची तुला 
उ सुकता असेलच तेच सांगणार आहे. तुला मािहती 
असेलच मी क या कारे पाच नराधमांना यमसदनी 
धाडल पण का धाडल हे मी तुला सांगते. 

 "रािगणी गडकरी ही माझी िजवलग मै ीण. आ ही 
मै ीण कमी आिण बहीण जा त होतो.अगदी बालवाडी 
पासून ते बारावी पय त आ ही एकाच बॅच वर बसून 
िशकलो. हसलो,रडलो,भांडलो. पु ढे उ च िश णासाठी 
मला बाहेरगावी थाईक हाव लागल  पण तरी सु ा 
रािगणी आिण माझी मै ी अतूट रािहली. असा एक 
िदवस कधी गेला नाही आ ही दोघी फोनवर बोललो 
नसू  असा.  

  रािगणी मा या एवढीच पण हळवी,नाजुक आिण 
कोणावरही लगेच िव ास ठेवणारी हणून मला ितची 
नेहमी काळजी वाटत असे. असच सव सुरळीत चालु  
होत रािगणी कॉलेज या शेवट या वषाला होती आिण 



 याय-The Punishment Of Death. Page 144 
 

अ यातच मला ितने यूज िदली क  कॉलेज मध या 
ित या मैि णी या िम ाने ितला पोज केल 
आहे.रािगणी या बोल याव न मला ती  खुश वाटत 
होती हणून मी  सु ा ितला काही बोलले नाही. 

   ितची मै ीण हणजे शिमला रावराणे आिण िम  
हणजे सुजीत वाघमारे.असेच िदवस जात होते. रािगणी 

मला दरोज  रा ी न चुकता कॉल करत होती िदवस 
भर या ग पाट पा होत हो या. सुजीत सोबत केलेली 
म जा सु ा ती मा या सोबत शेयर करत होती. 
एकंदरीत ती  सुजीत सोबत खुश आहे अस वाटत होत. 

  रािगणीची शेवट या वषाची परी ा झाली होती आज 
ितचा ला ट पेपर होता.ितने मला कॉल केला आिण 
उ ा ती सुजीत आिण शिमला सोबत अिलबागला 
िफरायला जाणार आहेत अस मला सांिगतल. मी सु ा 
ित या आंनदात िवरजण नको हणून ग प बसले पण 
द ता आिण संभाळून राहायला सांगायला मी  िवसरले 
नाही. दु स या िदवशी सकाळी मला ितने िनघताना सु ा 
कॉल केला इतकच न हे या ितघांचा से फ  ही िदला. 
तो िदवस नेहमी माणे गेला सं याकाळी मीच वत:हन 
कॉल लावला. पण ितने उचला नाही मला वाटल नवीन 
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िठकाणी गेली आहे िमळू दे ितला एकांत हणून मी 
सु ा ल  नाही िदला. 

  आयु यात पिह यांदाच मला रािगणीने  कॉल केला 
न हता यामुळे थोड अ व थ वाटल. दु स या िदवशी 
सु ा मी कॉल करत रािहले पण आता कॉल बंद येत 
होता. यामुळे मी जरा घाबरेलेच लगेच रािगणी या घरी 
कॉल क न चौकशी केली. तर रािगणी बेप ा 
झा याची मािहती ित या भावाने िदली. माझ जणू 
अवासनच गळल. पण कस बस मी वत:ला साव न 
याच रा ी लाइटम ये बसून भारतात आले. आिण 

जे हा रािगणी या घरी गेले ते हा तीच पांढ या 
कपड यात गुंडाळेल शव मा या नजरेत पडल. मी 
जा यावरच खाली बसले. ितथ या एक दोन जणानी 
मला उठवून बसल पण आता मला वत:ला सावरण 
अवघड होवून बसल होत. मी रािगणी या शवाला िमठी 
मा न मानसो  रडून घेतल. यावेळी ितथे शिमला 
रावराणे,सुजीत वाघमारे सु ा होते पण यांना जाब 
िवचार या इतपत मी शुि त न हते.रािगणीवर 
अ याचार होऊन ह या झाली अशी कुजबूज कानावर 
पडत होती.पण नाही माझ मन तयार न हत. िन पाप 
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रािगणी सोबत अस घडू शकत अस व नातही मला 
वाटल न हत. 

  रािगणीला अंितमसं कारासाठी ने यात आल.मी 
सं याकाळ पय त रािगणी या घर या अंगणात  बसून 
होते.अचानक मला काय  झाल  ते  मािहती नाही मी 
रागात  उठले आिण सरळ पोिलस टेशन गाठल. आिण 
या िदवशी रािगणीने  मला पाठवलेला से फ  मी 

पोिलसाना दाखवला. या आधारे शिमला आिण 
सुजीतची कसून चौकशी केली गेली पण ते दोघे 
रािगणी अ या वाटेतुन पु हा घरी िनघाली होती अस 
ते  बोलत होते. पण माझ मन हे मानायला तयार न हत 
मी  तशीच घरी िनघून आले. ती रा  माझी रड यातच 
गेली.  

  दु स या िदवशी मी उठून रािगिणच पोिलसानी िदलेल 
सामान बघत होते. आिण देवाने कृपा करावी तस मला 
ित या बॅगम ये मी ितला एकदा वाढिदवसाला िदलेला 
रेकॉड पेन सापडला. देवाचा धावा करत होते काही तरी 
भेटू दे. मी तो लगेच रेकॉड पेन लॅपटॉपला जोडला 
आिण ऐकू लागले. या िदवसभरात झालेला 
पूण  संवाद यात रेकॉड झाला होता. 
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 "झाली का ती बेशु ?" शिमला.  

 "हो झाली. बाक ची फलटण कधी येणार आहे?" 
सुजीत.  

 "येतच असतील.पण काहीही हणा हा मासा खूप 
मेहनतीने जा यात लागला." शिमला. 

  "हो ना तु या कृपे मळेु" दोघंही दात िखदळत 
अस ात. 

  ितत यात दु स या य चे सु ा आवाज येतात. 
"काय रे कुठेय माल" मनोज.  

 "नाही तर काय िकती िदवस वाट बघायला लावलीत 
सा यानो." िननाद.  

 "जा रे आत आहे उगाच घसा फाडू नकोस. आ ही 
सु ा आत आहोत दु स या म म ये उगाच ब ब मारत 
बसू  नका."सुजीत. 

  थोड्या वेळ अस  यांच बोलण चालू  होत. आिण 
अचानक "सुजीत मला वाचव रे" अशी आत हाक 
रािगणीची ऐकू आली पु ढे रा भर या नराधमानी ितचे 



 याय-The Punishment Of Death. Page 148 
 

लचके तोडले ा सव म ये फामहाऊसचा  केयरटेकर 
सु ा सहभागी होता. रेकॉडर ऐकून माझ डोक सु न 
झाल. दु स या िदवशी मी विकलांची मदत यायची 
ठरवल. आिण मी वत: या पाच जणांवर गु हा दाखल 
केला. पण अगदी िनकाला या िदवशी इथली याय 
यव था िवकली गेली. मा याकडे असलेला 

एकमेव  पुरावा मी केससाठी  विकलांना िदला पण 
तोच वक ल िनकाला या िदवशी फरार झाला. माझ तर 
अवासन गळून पडल. याय यव थे व न  िव ास 
उडला. कोटाने या सवाना िनद ष सोडल. मी खचले 
आिण एक णही न वाट बघता सरळ बाहेरगावी 
मा या घरी िनघून आले.ते हाच मी ठरवल होत. 
रािगणी या मृ यूचा बदला आता घेतला तर मृ यू  नेच 
यायचा. 

  ावर मी सलग दोन वष काम केल. परफे ट मडर 
लॅन  केला. मी एक आिट ट आहे यामळेु मी 

रािणणीचीची  अव था या नराधमांनी केली होती तस 
हबेहब मा क तयार केल. यांना मारताना मला यांची 
चूक आठवून ायची होती.  
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 आधी मा या समोर होता तो हणजे सुजीत 
वाघमारे. याला संपवण मा यासाठी कठीण  न हत.मी 
पूण सेफ केले या नंबर व न सुजीतला या िदवशी 
रा ी कॉल केला. रािगणी केस संबंधी मा याकडे पुरावे 
आहेत अशी धमक  िदली. मला जा त काही नको फ  
ठरािवक र कम मला आजच भेटून द े अशी याला 
मागणी केली. याने ती कबूल केली. रा ी ठरले या 
िठकाणी मी याला बोलावल आिण याला या या 
चुक ची िश ा िदली. आता तुला वाटेल सजुीतला 
हॉटेल म ये भेटायला आलेली य  कोण?तर ती 
दु सरी कोण नसनू िननाद मुं डे होय. मी पै याची मागणी 
केली ते हा सुजीतने मनोज देशमुखला कॉल क न 
क पना िदली. आिण मनोजने िननाद आिण शिमला 
करवी ती र कम सुजीतला पोहच  केली.आता तुला 
वाटेल ती र कम सुजीत जवळ का नाही सापडली तर ते 
सु ा सांगते. संशय येऊ नये हणून ती र कम मी काढून 
घेतली. पण ती पापी लोकांची र कम मी वत:न 
वापरता अनाथ आ मात दान केली.मी येतानाच 
मा या यवसायाने ा यांचे डॉ टर असले या मा या 
विडलां या लॅब मधून ा याच एक िविश  पॉयझन 
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आणल होत. या या वापर क न मी िशकार मांक 
एक सुजीत वाघमारे ला यमसदनी  पाठवल.  

  नंतर माक होता शिमला रावराणेचा ितला सु ा मी 
सहज गाठल.मी अनोळखी नंबर व न  ितला एका 

मवर ग डील या बहा याने मी ितला बोलावून 
घेतल आिण ितथेच ितचा काटा काढला. मी ितला 
सु ा इजें शन देऊन मारणार होते पण तीने केले या 

ितकारामुळे ते श य झाल नाही. शेवटी लॉवर पॉट 
डो यात मा न ितला मला संपवाव लागल.  

 ितसरा मांक होता िननादचा पण तुझा संशय वाढला 
होता आिण या व न तुझ ल  उडव यासाठी मी 
विसमचा खून घडवून आणला कारण तो सु ा या 
वाईट कामात सहभागी होता. नंतर मी िननाद कडे 
वळले. माझ या या येक हालचाली कडे ल  होत. 
तो वत:हन मा या जा यात आला.मला खा ी होती 
िननाद पोिलसांना गुंगारा दे याचा य न करेल, यामुळे 
मी या यावर ल  ठेवून होते. या या गाडीचे ेक फेल 
क न इिंजन म ये सु ा िबघाड क न आणला. आिण 
जे हा तो सुसाट ए स ेसवे ला लागला ते हा च याला 
मी या या गाडीत असले या िसि टमने ि हिडओ कॉल 
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केला. रािगणी समजून तो घाब न गेला. मग याने तुला 
कॉल क न सांिगतल पण तो पयत याच िनयं ण सु टुन 
मला हव तेच घडल. जा त लोड घेवू  नकोस मी केलेले 
सव कॉल पूण द ता वाप न केले होते. हणूनच 
तुम या सायबर ाइमला  सु ा कळाल नाही.  

 आिण शेवटची िशकार तर तुला मािहती आहेच. आता 
मी याला पूण जाळल ं कस ते सांगते. जे हा मनोज 
रागात पा या या टॉवर वर येत होता ते हा तो पा याने 
न  िभजता मी लावले या डीझेलने तो िभजला. पण 
याला रागा या भरात ते कळाल नाही आिण शेवटी 

मीच या नराधमला आग लावली.आता तुला 
अस  वाटेल मी सवावर पॉयझन का नाही वापरल  तर 
याच कारण सोप आहे तुझ केस वरच ल  भरकटू द े
हणून. जर मी एकच प त ठेवली असती तर तझु काम 

सोप झाल असत आिण मला कमी वेळ िमळाला 
असता. 

 याना मरायच होत ते मेले. इथ या याय यव थेने जो 
याय केला नाही तो मी केला. अ याचार झाले या 

पीिडतेच शव सा ीला असताना,ित या घर यांचा 
आ ोश सा ीला असताना अजून सा ीदर लागत 
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असेल थू  आहे याय यव थेवर.! आता तु या कडूनही 
केस गेलीच आहे. सीबीआयला सु ा काही भेटेल 
असा पुरावा सोडला नाही आहे मी. लेटर सु ा टाइप 
केलेल आहे सो हा पुरावा होणार नाही ाची तुला 
क पना आहेच. मी वापरलेल सव कॉल िननावी होते 
यामुळे यातून सु ा काही भेटणार नाही. मी हे लेटर 

तु या हातात पड याआधीच भारत सोडलेला असेन. 
आिण तुला माझी चौकशी करायची असेल तरी तुला 
बाहेरगावी राह या या लोकां या चौकशी 
कर याब लचे िनयम मािहती असतीलच. यामुळे 
िनरथक त ू तुझा वेळ वाया घालवणार नाहीस अशी 
खा ी आहे.  

 मी केलेल हे काय ा या ीने चूक असेल पण ते 
रािगणीला याय दे या या ीने यो यच होत. जाता 
जाता तुला माझी ओळख क न देते. 

  "मी तु या बायकोची काही णाची मैि णी यािमनी 
िडसूझा".  

 ध का बसला? हो च क मा या समोर येऊन तू  मला 
ओळखू शकला नाहीस. आिण बर तुझी बायको माझी 
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मै ीण वैगरे कोणी न हती बर का मीच तशी ितला भुरळ 
घातली होती क  ितला मी ितची मै ीण वाटेल. सो 
िच ल.. केस व न आता तुला सु ी आहेच बायकोला 
वेळ दे. केस सटुली आहेच तु या नजरेत फ  मी पुरावा 
सोडला नाही आहे. आता थांबते. 

 "गु हेगाराला कडक िश ा तुमचे कायद े करतील 
ते हाच लोक कायदे हातात घेण बंद करतील"..   

                  
-यािमनी िडसझूा. 

िनशांत लेटर बंद करतो. आिण शांत डोक ठेवून िवचार 
करतो. यामीिनने जे केल ते यो यच होत. ही केस मी 
ह नही िजंकलो. असा िवचार करत िनशांत समाधानाने 
झोपी जातो...... 
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