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प्रस्िार्ना
‘ददपक कु मार’, सैन्यािील लेफ्टनंट पदार्रून िीन मिीन्यांची सुट्टी घेऊन आला
आ्ि.े त्याची पत्नी जेनी गरोदर आिे आहण मिीन्याभराि कधीिी त्या दोघांच्या प्रेमाचा अंकुर
ह्या जगाि येणार असल्याने ददपक जेनीच्या सोबिीला परिला आिे.
सुखी जीर्नाची स्र्प्न पिाणार्या दोघांच्या जीर्नाि कािीिरी अनपेिीि घडिे
आहण ददपक िुरुंगाि येऊन पडिो. संिापलेला, उद्वीग्न झालेला ददपक मिाकठीण अशी
िुरुंगािील कै द िोडू न बािेर पडिो खरा आहण िेथुनच सुरु िोिो एक हजर्घेणा पाठलाग. एका
बाजुने ससाण्यांप्रमाणे पाळिीर्र असलेले पोहलस िर दुसर्या बाजुने हगधाडांसारखे हचर्ट
माफीया ददपकचे जगणे अशक्य करु लागिाि.
अश्यािच ददपकची भेट ‘माया’शी घडिे. संकटाि सापडलेले ददपक आहण माया
नकळि एकमेकांच्या जर्ळ येिाि. दोघांमध्ये प्रेम फु लि असिे. भाजलेल्या आयुष्याि ददपकला
पुन्िा एकर्ार आशेचा दकरण ददसु लागिो.
परं िु………
सुरुर्ािीपासून शेर्टापयंि उत्सुकिा, हिल, रोमान्स आहण हवर्स्वसने भरलेली
नहर्न कथा ‘पाठलाग’

ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

पाठलाग

7

लेखक - अहनके ि समुद्र

http://manaatale.wordpress.com

पाठलाग

जून मिीन्यािील िी एक संध्याकाळ िोिी. दोन चार आठर्ड्ांपुर्ी येऊन गेलेली
पार्साची एखादी बारीकशी सर सोडली िर पार्साने टांगच ददली िोिी. मुंबईच्या त्या दमट
र्ािार्रणाि उष्णिा अहधकच जाणर्ि िोिी. चचवगेट स्टेशनमधून बािेर आल्या-आल्या
मुंबईचा िो रटपीकल दफल ददपकच्या अंगार्र आला. रस्िा भरून र्ािणारी र्ािनांची गदी,
स्टेशनच्या आिबािेर करणारे माणसांचे लोंढे, फे रीर्ाले, पदपथार्रील छोटेमोठे स्टॉल्स,
हभकारी.. सगळं अगदी जस्संच्या िस्सं िोिं. त्याि कािीच फरक पडला नव्ििा.
ददपक.. अथावि लेफ्टनंट ददपक कपूर.. िीन र्र्ांपासून काश्मीरच्या खोर्याि िैनाि
िोिा. गेल्याच र्र्ी िो सुट्टीर्रून परिला िोिा. पण आिा… आिा त्याला मुंबईला सुट्टी काढू न
लगेच परिणे अत्यंि गरजेचे िोिे नािीिर जेनीने आहण हिच्या पोटाि र्ाढणार्या पोराने
त्याला घराबािेरच काढले असिे. ७-८ मिीने जेनीने ददपकहशर्ाय कसेबसे काढले पण आिा
हिला ददपकची.. त्याच्या प्रेमाची.. जास्िी गरज िोिी. िारीख जर्ळ जर्ळ येि चालली िोिी
आहण म्िणूनच ददपक शेर्टी िीन मिीन्यांची सुट्टी टाकू न आला िोिा.
स्टेशनर्रून खरं िर घरी जाणं त्याला जास्िी सोयीस्कर िोिे परं िु त्याने आहण
त्याची पत्नी जेनीने भेटण्याचे रठकाण ठरर्ले िोिे िे त्यांच्या कॉलेजच्या बािेर असलेले छोटे
टपरीर्जा िॉटेल. िे िॉटेल जेथे त्यांची सर्वप्रथम ओळख झाली िोिी. िे िॉटेल जेथे
त्यांच्यामधील प्रेम फु लले िोिे. िे िॉटेल ज्याने त्या दोघांमधील रुसर्े-फु गर्े, लटके राग पािीले
िोिे.
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ददपकने एकर्ार सभोर्िाली नजर टाकली. हमलीटरी र्ेर्ािील रुबाबदार ददपककडे
येणारे -जाणारे लोक आदबीने पिाि िोिे. ददपकला त्याच्या कामाचा, त्याच्या र्दीचा अभीमान
िोिा.. त्याच्या व्यक्तीमत्र्ाला त्याचा र्ेर् अहधकच शोभून ददसायचा. लोकांकडू न हमळणार्या
ह्या कौिुकाच्या नजरांची ददपकला सर्य िोिी. िणभर िो स्र्िःशीच िसला आहण मग त्याने
टॅक्सी थांबर्ली. र्ळकटीि भरलेले सामान ददपकने टॅक्सीच्या डीकीि फे कले आहण िो मागच्या
हसटर्र जाऊन बसला.
टॅक्सीने र्ेग पकडला आहण ददपकचे मन भुिकाळाि धार्ु लागले. एकाच
कॉलेजमधून ददपक आहण जेनी ग्रॅज्यएट झाले. कॉलेजच्या दुसर्याच र्र्ावि दोघांचे जमले.
कॉलेजचे िे भारलेले ददर्स दोघांनी एकमेकांच्या प्रेमाि आकं ठ बुडूनच घालर्ले. कॉलेज संपले
आहण हनधड्ा छािीच्या ददपकने एन.डी.ए जॉईन के ले. हुशार, िडफदार आहण बबधास्ि
ददपकने एन.डी.ए ची सर्व र्र्व गाजर्ली आहण हमलीट्रीमध्ये जॉईन िोिाच लगेचच त्याचे
पोस्टींग हसमार्िी भागाि झाले.
ददपक आहण जेनीचा हर्र्ाि थाटाि पार पडला आहण लगेचच ददपक सैन्याि रुजु
झाला. पिािा पिािा त्या घटनेला दोन र्र्व उलटू न गेली आहण मग मात्र दोघांना र्ेध लागले
पुत्रप्राप्तीचे. िी गोड बािमी कळाली िेंव्िा दोघांना कोण आनंद झाला िोिा.
ददपक म्िणाला िोिा.. “आमच्या सैन्याि स्माटव आहण सुंदर लेडी डॉक्टसवची
कमिरिा आिे.. आपल्याला कन्याच िर्ी..” िर जेनी म्िणायची..”िु असिोस सदा सर्वकाळ
सीमेर्र.. मला िर िुझ्यासारखाच एखादा मुलगा िर्ा जो मला िुझी आठर्ण येऊ देणार
नािी…”
ददपकला आज टॅक्सीि बसल्या बसल्या त्या गोष्टी आठर्ून िसु येि िोिे. त्याने त्या
खटार्या हप्रमीयर पद्मीनीचे िॅन्डल दफरर्ून

हखडकी उघडली. हखडकीिून येणार्या

समुद्रार्रच्या खार्या र्ार्याने ददपकचे मन उचंबळू न आले. त्याने हखडकीबािेर नजर टाकली.
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दूरर्र र्रळी सी-बलकर्रील ददर्े लु्कलुकि िोिे. सुयावस्िाच्या र्ेळी आकाशाि पसरलेल्या
लालीची जागा आिा हनळसर करड्ा रं गाने घेिली िोिी.
ददपकने घड्ाळाि नजर टाकली आहण िो ड्रायव्िरला म्िणाला..”जरा जल्दी चलो
भैय्या.. हबर्ी इं िजार कर रिी िोगी..”
टॅक्सीर्ाल्याने आरश्यािून मागे बसलेल्या ददपकला एकर्ार न्िािाळले, त्याच्या
चेिर्यार्र एक मंद िास्य उमटले आहण त्याने गाडी थडवमध्ये टाकू न ओव्िरटेकींगला सुरुर्ाि
के ली.

ददपक कॅ फे जर्ळ पोिोचला िेंव्िा सांजर्ेळ टळू न गेली िोिी आहण अंधाराने आपले
जाळे हर्णायला सुरुर्ाि के ली िोिी. कॅ फे च्या हनऑन ददव्यांच्याखाली पायरीर्र जेनी ददपकची
र्ाट पिाि बसली िोिी.पांढर्या रं गाचा, गुलाबी फु लांची निी असलेला हमडी जेनीने घािला
िोिा. दफक्कट हिरव्या रं गाच्या रीहबनेने हिचे लांबसडक के स बांधलेले िोिे. जादूच्या
पोिडीप्रमाणे भासणारी के शरी रं गाची मोठ्ठी पसव पायाशी लोळि िोिी.
“चायला ह्या बायका हमड थटीमध्ये ककर्ा प्रेग्नंट असिाना इिक्या सुंदर कश्या
ददसिाि िे एक न उलगडलेले कोड आिे..”, दीपक स्र्िःशीच बोलला..
ददपकला पिािाच जेनी उठू न

उभी रािीली. दोघेिी सार्काश पार्लं टाकि

एकमेकांकडे जाऊ लागले. त्याि कु ठे िी प्रेमाचा ददखाउपणा नव्ििा, कु ठे िी मयावदा ओलांडून
र्ािणारे कृ त्य नव्ििे, कु ठे िी भार्नांचा अहिरे क नव्ििा.
ददपकने एकर्ार जेनीच्या मोठ्या पोटाकडे कौिुकहमश्रीि नजरे ने पािीले आहण
हमश्कील स्र्राि म्िणाला…”मी सांगिोय िुला जेनी, मुलगीच असणार…”
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जेनीने एक हस्मििास्य के ले आहण िी ददपकला हबलगली.
ददपकने एकदा कॅ फे कडे बहघिले आहण िो म्िणाला.. “इिकी र्र्व झाली पण सगळं
कसं जसंच्या िसं आिे नािी?”
“िम्म खरं आिे, पण इथे येणारी लोक बदलली.. बघ न आजूबाजूला.. कोणीच
ओळखीचे नािी.. सगळे नर्ीन चेिरे ..”, जेनी म्िणाली..
ददपकने कारच्या हडकीिून आपले सामान काढले आहण िो जेनीचा िाि धरून कॅ फे
च्या पायर्या चढू लागला..
“एय. िे बघ अंकल आंटी आपल्या कॅ फे मध्ये..”.. िेर्ढ्याि मागून एक आर्ाज
आला..
“आयला िो रे .. प्रौढ सािरिा र्गव र्गैरे चालू के ले का काय?’, दुसरा आर्ाज
म्िणाला..
ददपकने मागे र्ळू न पाहिले.. थोड्ा अंिरार्र पोरांचे एक टोळकं दंगामस्िी करि
उभ िोि.
“ए.. गप्प बसा… सोल्जर हचडला बर का…” हिसरा आर्ाज म्िणाला..
दीपक रागाने मागे दफरला, परं िु जेनीने त्याला थांबर्ले..
“सोड न.. कश्याला त्यांच्या नादी लागिोस? कॉलेज मधली पोर िी, असला
पोरकटपणा िे नािी करणार िर कोण करणार?”, जेनी..
“अगं पण…”
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“चालिं रे .. त्यांच्या दृष्टीने आपण अंकल ऑन्टीच िर आिोि ना.. सोड ना.. नको
मुड खराब करुस.. चल..”
ददपकने एक रागाने आर्ंढा हगळला आहण िो जेनीचा िाि धरून कॅ फे मध्ये गेला..
बािेरून िसण्या-हखदळण्याचे, कमेंवसचे आर्ाज येि िोिे, परं िु ददपकने मोठ्या
कष्टाने हिकडे दुलवि के ले..
ददपकने कॅ फे मधली एक कोपर्यािली जागा पकडली. दीपकला बघिाच कॅ फे मधला
जुना र्ेटर दीपक समोर येऊन उभा राहिला आहण त्याने खाडकन एक सलाम ठोकला..
“अरे मिादेर्!!”, त्याला पिािाच ददपक म्िणाला.. “िु अजून आिेस िोय…”
“मग? मी कु ठं जािोय? िुमच्यासारखं थोडंच इथं िीन र्र्ांपुरिा आलोय…” आहण मग
जेनीकडे र्ळू न.. “काय आणु? नेिमीचीच अंडा भुजी, बन मस्का, स्पेशल चिा?”
“मग काय मिादेर् काका! दुसरीकडं कु ठं िी कािीिी खाल्ल िरी इथल्या ह्या
पदाथांची चर् येणार नािी त्याला…नेिमीचीच ऑडवर…”, जेनी
मिादेर् िसून ऑडवर आणायला गेला…
“सो??”, जेनी…
“सो!.. शेर्टी आलो मी…”, ददपक..
“आय हमस्ड यु सोsssss मच…”, जेनी..
ददपकने िसून जेनीचा िाि िािाि घेिला..
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“आऊच..”,

जेनी

एकदम

पोटार्र

िाि

ठे र्ि

म्िणाली..

“काय झालं?? यु ऑलराईट?”, दचकि ददपक म्िणाला..
“लाथ मारली बाळानं.. सो सॉरी.. र्ुई हमस्ड यु सोsssssssss मच..”, पोटाकडे
बोट

दाखर्ि

जेनी

िसि

म्िणाली…

“अॅन्ड मी टु….”, जेनीच्या पोटार्रून िाि दफरर्ि ददपक म्िणाला…
एकदम कािी िरी आठर्ले िसं जेनीने पसवमधून एक कागद काढू न ददपक कडे
ददला..
“िे काय?” ददपक
“बघ िरी.. बाळाचा फोटो आिे.. काल शेर्टची सोनोग्राफी िोिी ना.. िेंव्िा िेथे
बप्रट काढू न ददला…”, जेनी िसि िसि म्िणाली..
ददपकने िो कागद उत्सुकिेने काढू न घेिला आहण िो पाहु लागला… िेर्ढ्याि
मिादेर्ने ऑडवर आणून ठे र्ली िोिी.
“अगं

कसला

फोटो

आिे

िा?

कािीच

कळि

नािीये..”,

ददपक

“अरे िे बघ ना..”, पुढे सरकि जेनी म्िणाली, “िे बघ असं.. िे बाळाचं डोकं आिे र्रच्या
बाजुने… िा.. इकडे ददसिो आिे िो बाळाचा िाि.. िे इथं िाटव आिे..” जेनी सांगि िोिी आहण
ददपक आपलं माना डोलार्ि िोिा.
“.. आहण िे नाक बघ अगदी िुझ्यासारखं आिे लांब….”, जेनी ददपकचे नाक ओढि
म्िणाली..
ददपक आहण जेनी गप्पांमध्ये अगदी रं गून गेले िोिे.. बािेर हर्जा चमकल्या िसे
दोघं गप्पांमधून बािेर आले..
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“ओि माय गॉड.. पाऊस येणार आिे जोराि.. ९.३० र्ाजून गेले आिेि.. चलं जाऊ
याि…”, ददपक
“ए.. काय रे .. सैहनक ना िु? पार्साला कसला घाबरिोस िु? दकत्ती मस्ि िर्ा
पडली आिे..”, जेनी..
“मॅडम.. टॅक्सी हमळणार नािी.. परि ट्रॅफीक जाम िोिं.. आपल्याला जपलं पािीजे
आिा म्िणून बाकी कािी नािी..” ददपक काऊंटरला हबलाची खुण करि म्िणाला…
जेनीने चिा संपर्ला आहण हबल पे करून दोघं बािेर पडले.
एव्िाना जोराचा र्ारा सुटला िोिा.. कु ठल्यािी िणी जोरदार पाऊस कोसळणार
िोिा..
ददपक आहण जेनी कॅ फे मधून बािेर आले….
“ए.. आले रे .. अंकल आन्टी आले बघ…” परि मगाचचाच आर्ाज आला..
“सोल्जर सोल्जर.. हमठी बािे बोलकर…”, दुसरा आर्ाज
“िेरी मा की…”, स्र्िःशीच पुटपुटि ददपक मागे र्ळला, परं िु जेनीने त्याला पुन्िा
थांबर्ले…
“ददपक.. जाऊ देि रे .. िे बघ कोपर्यार्र टॅक्सी आिे.. नको हचडु स एव्िडा.. जाऊ
देि चल…”, जेनी
ददपक नाईलाजानेच मागे र्ळू न टॅक्सीच्या ददशेने जाऊ लागला..
“िुझ्यायला.. बायकोच्या पदराखालचं मांजर ददसिेय िे सोल्जर.. गेला लगेच
घाबरुन..”, परि एक आर्ाज
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“काय मािीि खराच सैहनक आिे का बहुरुपीया आिे.. ददर्सभर घरोघरी दफरून
पैसे गोळा करून आला असेल इथं…” दुसरा आर्ाज..
सगळे जण एकमेकांना टाळ्या देि जोरजोराि िसि िोिे..
प्रत्येक शब्द.. प्रत्येक आर्ाजाबरोबर िापट स्र्भार्ाच्या ददपकची मेंदच
ु ी हशर
िाणली जाि िोिी. त्याच्या संिापाचा पारा चढि चालला िोिा. के र्ळ जेनीखािर िो शांिपणे
चालला िोिा..
“मी सांगिो िा बहुरुपीच असणार…”
“कश्यार्रुन??”
“अरे त्याच्याबरोबरच्या त्या आयटमचे पोट बघ ना.. िा सैहनक असिा िर िी गेम
झालीच

नसिी..

िो

हिकडे

सेर्ेि

असिाना

हिला

प्रेग्नंट

कसं

करणार?

अं?”

“का? त्याि काय अर्घड आिे? िो हिथं असिाना त्या आयटमचा दुसरा कोण िरी असणार
इथं.. िोच डल्ला मारून गेला असणार…”
ददपक स्र्िःबद्दल बोललेले एकर्ेळ सिन करु शकि िोिा.. पण जेनीबद्दल… नो
र्े..! आहण त्यांच्या िोणार्या बाळाबद्दल..
“हधस इज इट..”, जेनीचा िाि सोडू न ददपक माघारी दफरला.. जेनीला त्याला
थांबर्ायला र्ेळ सुध्दा हमळाला नािी…
ददपक िाड िाड पार्लं टाकि त्यांच्यापाशी गेला..
टोळक्यािली पोरं टोरं बेसार्ध िोिी.. त्यांच्या दृष्टीने फार िर फार िो र्ादा-र्ादी
करणार िोिा आहण त्याने मारामारीचा प्रयत्न के लाच असिा िरी िो एकटा हर्रुध्द िे सिा

15

लेखक - अहनके ि समुद्र

http://manaatale.wordpress.com

पाठलाग

साि जण िोिे.. पण ददपकने त्यांचा अंदाज चुकीचा ठरर्ला, ददपक सरळ त्या टोळक्याि
घुसला, एकाची कॉलर धरून त्याला पुढे ओढला आहण त्याच्या िनुर्टीर्र एक जोरदार ठोसा
लगार्ून ददला.
अनपेिीि अश्या त्या प्रिाराने िो िरुण धडपडि खाली कोसळला.
भांबार्लेल्या बाकीच्यांनी एकदमच ददपकर्र धार् घेिली. पण ददपक सार्ध िोिा.
त्याने खाली र्ाकू न सर्ांचे ठोसे चूकर्लेच पण त्याचबरोबर एक दो्घांच्या पोटाि अश्या कािी
फाईवस लगार्ल्या की त्यांच्या डोळ्यासमोर अंधेरीच आली.
समोरून ददपकशी दोघ जण झुंजि असिाना एक जण गोल दफरून ददपकच्या मागून
त्याला पकडायला आला आहण हिच त्याची मोठ्ठी चूक ठरली, पुणवपणे सार्ध असलेल्या ददपकने
सण्णददशी एक लाथ त्याच्या िोंडार्र मारली. हमलीटरी जाड, लेदर सोलच्या त्या शुजचा
प्रर्ाि त्या िरुणाच्या जबड्ार्र बसला. िो प्रिार इिका जोरदार िोिा की त्या िरुणाचा
जबडाच फाटला आहण त्यािून रक्त र्ाहु लागले.
मुसळधार पार्साला सुरुर्ाि झाली िोिी, पण ददपक थांबण्याच्या मुडमध्ये नव्ििा.
त्याच्या डोक्यािला संिाप अजूनिी भडकि िोिा. त्याने खाली कोसळलेल्याला पुन्िा उठर्ले
आहण एक थोबाडार्र आहण दोन-चार पोटाि ठोसे लगार्ले. िो िरुण कोणिािी प्रहिकार न
करिा मार खाि रािीला. एव्िढ्याि ददपकच्या सैहनकी नजरे ने उजव्या बाजुच्या कोपर्याि
कािीिरी चमकिाना पािीले. इिर कोणत्यािी इसमाच्या दृष्टीने िी गोष्ट रटपली नसिी, पण
ददपक सार्ध िोिा. उजव्या कोपर्यािून त्याच्यार्र चालुन येणार्या िरुणाच्या िािािील चाकु
हर्जांच्या प्रकाशाि त्याला ददसला िोिा. ददपकने िो र्ार सिज चूकर्ला. र्ेगाने के लेला र्ार
चूकल्याने िो िरुण िेलपांडि खाली झुकला त्याचर्ेळी ददपकने आपल्या गुडघयांचा र्ार त्याच्या
िोंडार्र के ला.
त्या िरुणाचा नाकाचा घोळणा फु टला आहण त्यािून रक्त र्ाहु लागले.
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एव्िाना सुरुर्ािीला कोसळलेले िे दोन िरुण झाल्या प्रकारािून सार्रले िोिे.
एकु ण प्रकरण आपल्या िािाबािेरचे आिे िे लिाि येिाच िे सार्काश आपल्या गाडीि परिले.
त्यांनी गाडी सुरु के ली आहण िेथून सटकु लागले.
पण ददपक.. त्यांना सिजा सिजी असा थोडच जाऊ देणार िोिा. गाडीचा आर्ाज
येिाच िो त्यांच्या मागे धार्ु लागला. ददपक गाडीच्या मागे धार्ि येिो आिे िे आरश्याि
ददसिाच दोघेिी घाबरून मागे मागे पाहु लागले आहण त्याच र्ेळी… त्याच र्ेळी समोर
असलेली जेनी.. र्ेगाने हिच्या ददशेने येणारी हजप ददसि असुनिी पटकन बाजुला िोऊ शकली
नािी. हजपच्या बंपरची एक जोरदार धडक हिच्या पोटाला बसली.
जेनी िर्ेि उं च फे कली गेली आहण िणाधावि खाली कोसळली.
“जेनीsssssssssss”, ददपक ओरडला.. पण जे व्िायला नको िोिे िेच घडले िोिे.
हजप न थांबिा हनघून गेली.
जेनीच्या भोर्िी लोकांच कोंडाळं जमु लागलं िोिं. ददपक संिापाने बेभान झाला
िोिा. त्याने मागे र्ळू न बघीिले. िािाि सुरा घेिलेला िो िरुण अजूनिी नाकािून र्ािणारे
रक्त थांबर्ण्याचा प्रयत्न करि िोिा.
ददपक त्र्ेर्ाने त्याच्याकडे धार्ि गेला. ददपकला येिाना पाहून िो िरुण पुन्िा
सरसार्ला. परं िु ददपक र्ेगाने त्याच्याजर्ळ पोिोचला. उगारलेल्या सुर्याचा िाि त्याने
िर्ेिल्या िर्ेि पकडला आहण हपरगाळला.
‘कड.. कड्ड कड्ड’ िाड मोडण्याचा आर्ाज येि िो िाि खाली आला. ददपकने त्याच्या
िािािील सुरा काढू न घेिला आहण त्या िरुणाच्या पोटाि खुपसला…
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एक.. दोन.. िीन.. चार.. सपासप िो सुरा त्या िरुणाच्या पोटािून आिबािेर येि
रािीला…..
दुरून पोहलसांच्या सायरनचा आर्ाज येि िोिा जेंव्िा रक्तबंबाळ अर्स्थेिील
हनजीर् पडलेल्या जेनीला ददपक मांडीर्र घेऊन जागं करण्याचा प्रयत्न करि िोिा.

“ऑडवर ऑडवर…!!”
न्यायमुिींनी टेबलार्र आपला लाकडी िाथोडा आपटला आहण पुन्िा एकर्ार
न्यायालयाि शांििा पसरली.
न्यायालयाि के स उभी राहिल्यापासून असलेल्या गदीने आज उच्ांक गाठला िोिा.
खरं िर हनकाल काय लागणार आिे िे स्पष्टच िोिे, पण िरीिी हनकाल ऐकायला लोकांनी गदी
के ली िोिी.
“पब्लीक प्रॉस्येक्युटर.. यु मे कं न्टीन्यु…”… आहण के सच्या शेर्टच्या ददर्साचे
न्यायालयीन कामकाज सुरु झाले.
आरोपीच्या बपजर्याि उभ्या असलेल्या ददपकचे मन मात्र अजूनिी भूिकाळािच
घुटमळि िोिे.
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“जेनी.. र्ेक अप जेनी… कमऑन जेनी..डोन्ट हगव्ि अप ऑन मी..”, हनस्िेज
पडलेल्या जेनीला िलर्ि ददपक हजर्ाच्या आकांिाने ओरडि िोिा.
पोहलसांच्या दोन हजप सायरन र्ाजर्ि घटनास्थळी येऊन थबकल्या. मुंग्याच्या
र्ारुळािून जश्या मुंग्या बािेर पडिाि िसे पटापट पोहलस इन्स्पेक्टर आहण िर्ालदार उिरले.
दोघं जण धार्ि जाऊन त्या िरुणापाशी गेल.े िो िरुण अगदी मंदपणे िालचाल करि िोिा.
पैकी एका िर्ालदाराने एक मोठ्ठे कापड काढले आहण त्या िरुणाच्या जखमेला बांधले जेणेकरून
रक्तप्रर्ाि थांबेल. इन्स्पेक्टर िार स्र्राि र्ॉकी-टॉ्कीर्र कु णाशीिरी बोलि िोिे. कािी
र्ेळािच र्ेगाने एक अॅम्ब्युलन्स आली. त्यािून दोन र्ॉडवबॉय धार्िच त्या िरुणापाशी आले.
त्याला स्ट्रेचरर्र घालुन त्याला अॅम्ब्युलन्समध्ये न्िेल.े आिमधील डॉक्टर ियारच िोिे. लगेच
त्यांनी त्या िरुणाला ऑक्सीजन मास्क लार्ला आहण प्रथमोपचार चालु के ले.
बाकीचे पोहलस ददपकभोर्िी जमले. एकाने जेनीचा िाि िािाि घेउन हिची नाडी
िपासली, मग नाकपुड्ांखाली िाि धरला आहण मग सार्काशपणे िो उठू न उभा रािीला.
पोहलस इन्स्पेक्टरने भुर्या उं चार्ून “काय?” अशी खुण के ली, िेंव्िा त्याने माने
नकाराथी िलर्ली.
इन्स्पेक्टरने अॅम्ब्युलन्सकडे पाहून िािानेच जाण्याची खुण के ली. िणाधावि
अॅम्ब्युलन्स ज्या र्ेगाने आली िोिी त्याच्या दुप्पट र्ेगाने घोंगार्ि िेथून हनघून गेली.
पोहलसांनी ददपकला धरून हजपमध्ये बसर्ले आहण दुसर्याला अॅम्ब्युलन्स बोलार्ून
जेनीची ‘बॉडी’ घेउन जायला सांगीिले.. िो बॉडीच.. कारण जेनी जागेर्रच गिप्राण झाली
िोिी…

ददपक ििाशपणे पोहलसांसमोर बसला िोिा.
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इस्न्पेक्टर िर्ालदाराला म्िणाला..”३०२ लागिो साल्याला.. गेलं िे पोरगं
िॉस्पीटलमध्ये पोिोचायच्या आधीच..”
“इन्स्पेक्टर.. हप्लज ट्राय टु अन्डरस्टॅन्ड.. माझ्या िािून प्रहिकार करिाना खुन
झालेला आिे… माझ्या बचार्ासाठी प्रयत्न करिाना त्याचा मृत्यु झालाय.. आय एम नॉट अ
मडवरर.. आय एम अ लेफ्वनंट.. िुमच्यासारखाच एक देशाचा सेर्क आिे मी…”, ददपक बोलि
िोिा..
“िे बघा हम.ददपक.. आम्िी घटनास्थळी असलेल्या लोकांचे जर्ाब नोंदर्ले आिेि..
त्यांच्या म्िणण्यानुसार.. िुम्िी सर्वप्रथम त्यांच्या अंगार्र धार्ून गेलाि.. िल्ला प्रथम िुम्िी
के लाि…”, इन्स्पेक्टर…
“अिो पण.. िे माझ्याबद्दल.. जेनीबद्दल.. आमच्या… …. आमच्या बाळाबद्दल नको
नको िे बोलि िोिे….”, ददपक
“म्िणून काय खुन करायचा??”, इन्स्पेक्टर…”इथे जो िो पोहलसांबद्दल र्ाट्टेल िे
बोलि असिो. म्िणून काय आम्िी प्रत्येकाला मारि सुटिो का काय?”
“मी िो खुन जाणून बुजून के लेला नािीये इन्स्पेक्टर.. िो के र्ळ एक अपघाि िोिा..
मान्य आिे मी त्यांच्या अंगार्र धार्ून गेलो िोिो.. पण सुरा त्याने काढला िोिा..”, ददपक..
“अपघाि? अपघािाि एखादा र्ार समजू शकिो. पाच-सिा नािी.. मयिाच्या
शरीरार्र भोसकल्याच्या ५-६ खुणा आिेि.”
“………”
“िुम्िी िुमचे म्िणणे न्यायालयाि सांगा ददपक..आमचे िाि बांधलेले आ्िि
े ..”,
इन्स्पेक्टर
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“………………………..”
जेनीच्या आठर्णीने, बाळाच्या आठर्णीने ददपकचा कं ठ दाटू न आला िोिा. कािी
िण िो कोठडीच्या त्या दमट कोपर्याि पडू न रािीला. आठर्णींच्या सरींर्र सरी कोसळू न जाि
िोत्या. ददपक कोमेजून एका कोपर्याि बसून रािीला.. आज पिील्यांदा िो स्र्िःला इिका
एकटा समजि िोिा. त्याची बाजु ऐकू न घेणारे .. त्याला समर्ून घेणारे .. त्याला हधर देणारे ..
कोणी कोणी सुध्दा नव्ििे त्याच्याबरोबर.. अगदी बसग सर…
“येस्स.. बसग सर.. िाऊ कॅ न आय फरगेट हिम..”, ददपकला स्र्िःच्याच मुखवपणाची
लाज र्ाटली. िो िाडकू न उठू न उभा रािीला.
“इन्स्पेक्टर.. कॅ न आय मेक अ कॉल..”, ददपकने हर्चारले..
इन्स्पेक्टरने एकर्ार ददपककडे पािीले आहण मग िर्ालदारला दरर्ाजा उघडण्याची
खुण के ली…
ददपकने भराभर नंबर दफरर्ला…
“िॅलो.. िॅलो.. बसग साब… मै ददपक.. ददपक कु मार…”
“बोलो ददपक..”
“सर.. मुझे मदि चािीये.. मै….”
“िा.. मै जानिा हु..”
“आप.. आप जानिे िै?”
“…”
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“दफर..आपने कु छ दकया क्यु निी..? सर मै बेकसुर हु..”
“देखो ददपक..बाि िदसे आगे बढ गयी िै.. फौज को इस िादसे से दूर रखा गया िै..”
“क्यु सर..??”
“क्यु?? जानिे िो िुम्िारे िाथ से हजसकी मौि हुई िै र्ोि कौन था? गृिसहचर्जी
का बेटा था र्ो…”
“……”
“देखो ददपक चाििे िो िम भी िै की िम कु छ करे .. लेकीन िुम िो जानिे िो..
उपरसे ऑडवर आये िो िम कु छ निी कर सकिे…”
“पर सर…”
फोन कें व्िाच बंद झाला िोिा..
ददपकने ििाशपणे ररसीव्िर खाली ठे र्ला.
कािी िण शांििेि गेल्यार्र..”इन्स्पेक्टर सािेब.. जेनी…”
“सरकारी इस्पीिळाच्या मॉग्युव मध्ये ठे र्ले आिे…”
“मला दफनहर्धी करार्ा लागेल इन्स्पेक्टर सािेब…”
“िे बघा हम.ददपक.. त्यासाठी िुम्िाला आधी जामीन हमळर्ार्ा लागेल, त्याकरिा
िुमच्या हर्रोधाि न्यायालयाि के स उभी रिार्ी लागेल आहण त्याकरिा दढगभर कागदं
आम्िाला जमा करार्ी लागिील. पंचनामा, सािीदारांचे जर्ाब, डॉक्टरांचे ररपोवसव एक ना
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दोन. अथावि सािेबांचे पोर असल्याने िी काम पटापट िोिीलच.. पण नािी म्िणलं िरी दोन
ददर्स िरी िुम्िाला थांबार्ं लागेल…”
“दोन ददर्स??? इन्स्पेक्टर सािेब.. दोन ददर्स माझी जेनी त्या बफावच्या लादीि
पडू न रिाणार.. त्या.. त्या बेर्ारस…..” ददपकला पुढे बोलायला शब्दच सुचेनाि…..
—————————————————————————————
——————

ददपकने कोटावि जमलेल्या लोकांर्रून एक नजर दफरर्ली. सर्वच चेिरे अनोळखी,
परके िोिे. ज्यांना आपल म्िणार्ं िे त्याला कें व्िाच सोडू न गेले िोिे.
“सबुिोंको मद्दे नजर रखिे हुए………”
न्यायमुिींनी आपला हनकालनामा दफल्मी स्टाईलमध्ये र्ाचायला सुरुर्ाि के ली
िोिी..
“ददपक कु मार को दोर्ी पाया जािा िै.. ददपक कु मार जो की अपने ददमाख को गुस्से
मै संभाल निी पािे िै, ऐसी िालि मै, आमी ट्रेन्ड अफसर ददपक कु मार, हसव्िीलीयन्स को एक
खिरा बन चुके िै. इसीहलये ये अदालि ददपक कु मार को दोर्ी करार देिे हुए उमरकै द की सजा
सुनािी िै…
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हबफोर द स्टेट पोलीस टेक कस्टडी ऑफ हम. ददपक कु मार, आमी हर्ल डु द
प्रोहसडीन्ग्स ऑफ कोटव माशवल..
द कोटव इज अड्जन्डव..”

हनकाल ऐकल्यानंिर कोटावि एकच कु जबुज पसरली..प्रत्येकजण आपापसाि बोलू
लागला..
“मला र्ाटिे बायस्ड हनकाल आिे िा…ददपकची बाजू ऐकू न घायला िर्ी िोिी.”
“बायस्ड पेिा, दबार्ाखाली येऊन ददलेला हनकाल आिे.. मंत्रयांचा मुलगा मेलाय
न.. ह्याला असा सिज थोडे न सोडणार..”
“नािीिर काय.. कसली लोकशािी हि.. त्यापेिा कम्युहनस्टांची सत्ता परर्डली…”
बहुिेक लोकांची ददपकला सिानभूिी िोिी. पण त्याने फरक काय पडणार िोिा?
हनकाल झाला िोिा.. ददपक कु मार.. आपले उर्वररि आयुष्य िुरुंगाि हखिपि घालर्णार
िोिा…
—————————————————————————————
——————
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कोटव-माशवलचा अनुभर् ददपकच्या दृष्टीने अत्यंि र्ेदानादायी िोिा. लेफ्टनंट पदाची
शपथ घेिाना त्याला कधीिी र्ाटले नव्ििे दक अश्याप्रकारे कोटव-माशवलला सामोरे जार्े लागेल.
अहभमानाने खांद्यार्र बाळगलेले र्र्ददर्रील स्टार गळू न पडिाना पाहून त्याला मेल्याहून
मेल्यासारखे झाले िोिे.
ले.ददपक कपूर आिा फक्त ददपक कपूर राहिला िोिा… ककबहुना फक्त कै दी नं.
७२८……………………
पोलीस कोठडीिून दीपकची कारागृिाि रर्ानगी करण्याि आली. कारागृिाच्या त्या
कािळ बभिींमध्ये जायच्या आधी दीपक लिान मुलासारखा पोलीस व्िैनच्या जाळी लार्लेल्या
हखडकीिून र्ाकू न र्ाकू न बािेर बघि िोिा. न जाणो िे बािेरचे जग परि कें व्िा पिायला
हमळे ल???

अनपेहििपणे दीपकला ज्या लॉक-अप मध्ये ठे र्ले िोिे िे इिरांच्या िुलनेि बरे च
बरे िोिे. झोपायला छोटासा का िोईना बेड िोिा, कोपर्याि हपण्याच्या पाण्याचा माठ िोिा,
पांघरून िोिी. पण त्याचे उत्तर दीपकला दोन ददर्सािच हमळाले. कारण कारागृिाि आल्यार्र
त्याची मुलाखि घयायला हमहडया प्रहिहनधींची झुंबड उडाली िोिी. अनेक जण ददपकची बाजू
पुन्िा ऐकू न घयायला जमले िोिे.
“िमे बिाईये ददपक, उस राि क्या हुआ था…”
“……………”
“हम.ददपक, क्या आप बिा सकिे िै की हजस बंदे का आपने कत्ल दकया उसने ऐसी
कोन्सी बाि किी थी…”
“मैने उस्का कत्ल जान बुझके निी दकया…र्ो .. र्ोि एक िादसा था…“
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“ददपक, क्या ये बाि सच िै की आप आपके गुस्से को कं न्ट्रोल निी कर सकिे..क्या
येि सच िै की इसी र्जिसे आपके और आपके हबर्ी के हबचमै कु छ अनबन चल रिी थी…”
“……………”
“ददपक, आपको लगिा िै की आपपे जाय्िी हुई िै? आपकी बाि सुनी निी गई िै??”
“……………”
एक ना दोन.. असंख्य प्रश्न…..
जािाना प्रत्येक जण ह्याहर्रुद्ध आर्ाज उठर्ू, िुला न्याय हमळर्ून देऊ र्गैरे र्ल्गना
करि गेला परं िु सर्व कािी आठर्ड्ाभराि शांि झाले. पुन्िा कािी दीपकला भेटायला कोणी
दफरकले नािी आहण ददपक काय समजायचे िे समजून गेला.
अपेिेपेिा ददपक लर्कर िुरुंगािील र्ािार्रणाि रुळला. शेर्टी कािी झालं िरी
िो िाडाचा सैहनक िोिा. िुरुंगािील र्ािार्रणापेिा दकिीिरी खडिर र्ािार्रणाि रिायचे
ट्रेबनग त्याला हमळाले िोिे. जेनीच्या आठर्णी त्याने मनाच्या कोपर्याि दडपून टाकल्या िोत्या.
जेनी आिा परि कधीच आपल्याला भेटणार नािीये िे कटु सत्य त्याने हस्र्कारले िोिे.
ददपकच्या बाजुला हर्र्ीध प्रकारचे कै दी िोिे. कोणी हखसेकापु, कोणी जबरी
दरोड्ाि अडकलेला.. कोण दुचाकी/साखळी चोर, कोण बलात्कारी, कोण बिसाचारी िर कोणी
खुनी…
ददपक कोण िोिा? ह्यापैकी कोणीच नािी. त्याने पैश्यासाठी, स्र्ाथावसाठी ककर्ा
इिर कु ठल्यािी कारणासाठी खुन के ला नव्ििा. जे कािी घडलं िो के र्ळ एक अपघाि िोिा
आहण िो इिर कु णाच्यािी बाबिीि घडु शकला असिा. ददपकच्या िािून घडला िो गुन्िा..
नक्कीच िोिा, पण त्यासाठी देण्याि आलेली जन्मठे पेची हशिा मात्र नक्कीच जाचक िोिी.
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िुरुंगािील ददर्साची सुरुर्ाि सकाळी ५.३०लाच िोई. सर्व कै द्यांना आंघोळी करून
७ र्ाजेपयंि मुख्य पटांगणाि असणार्या छोट्या देर्ळासमोर जमणे बंधनकारक असे. ७.३०
र्ाजेपयंि प्राथवना चाले. त्यानंिर व्यायामासाठी र्ेळ ददला जाई. ९ र्ाजिा नाश्िा असे. िो
उरकला की १० र्ाजिा खर्या अथावने ददर्साला सुरुर्ाि िोई. प्रत्येक कै द्याला त्याच्या अंगी
अर्गि असलेल्या गुणांनुसार काम देण्याि आले िोिे. अगदी िुल्लक र्स्िु बनर्ण्यापासून िे
सुिारकाम, लोिकाम, दकरकोळ इमारिीची डागडु जी र्गैरे शारीरीक कष्टाची काम असि.
दुपारी १-२ जेर्णाची र्ेळ उरकली की ४ र्ाजेपयंिचा र्ेळ िा झोप, अर्ांिर
र्ाचन, गप्पा र्गैरेंसाठी राखुन ठे र्लेला असे. ४-६ पुन्िा एकर्ार नेमुन ददलेली काम. ६.३० िे
७.३० भेटायला आलेल्या व्यक्तींसाठी र्ेळ, ७.३० र्ाजिा प्रा्थवना, ९ र्ाजिा जेर्ण आहण १०
र्ाजिा सर्व सामसुम असा ठरलेला कायवक्रम असायचा.
ददपक फारसा कु णाशी बोलि नसे. ‘आपण बरे आपले काम बरे ’ िे एक सुत्र मनाशी
पक्क करुनच िो र्ागि िोिा.. एक मिीना असाच पार पडला.
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‘िो’ ददर्सिी इिर ददर्सांसारखाच िोिा. संध्याकाळी मात्र अचानकपणे ददपकच्या
बराकीिील बाकीच्या दोन कै द्यांना दुसर्या बराकीि स्थलांिरीि करण्याि आले. ददपक त्या
लॉक-अप मध्ये एकटाच िोिा. असं नािी की त्याच्या बरोबरच्या इिरांशी त्याची मैत्री जडली
िोिी. पण हनदान त्याला कु णाची िरी सोबि िोिी. आज मात्र िो एकटा िोिा… दिा र्ाजून
गेले िसे सर्वत्र सामसुम पसरली. बहुिांश ददर्े नेिमीप्रमाणे बंद करण्याि आले िोिे.
ददपकला आज कािी के ल्या झोप येि नव्ििी. एकटेपणा त्याला खायला उठला
िोिा. जेलच्या त्या काळ्याकु ट्ट बभिी भकासपणाि अहधकच भर घालि िोत्या. ददपक कु स
बदलुन बदलुन झोपण्याचा प्रयत्न करि िोिा. शेर्टी कशी-बशी १.३० च्या सुमारास त्याचा
डोळा लागला.
सर्व

कािी

सुरळीि

चालु

आिे

असे

र्ाटि

असिानाच

त्या

रात्री…………………….
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ददपकला झोप लागली असली िरी त्याच्या संर्ेदना जागृि िोत्या. सैहनकी
प्रहशिणाचा परीणाम म्िणा ककर्ा त्याचा हसक्स्थ सेन्स म्िणा परं िु ददपकला अचानक जाग
आली. आपल्याला अशी अचानक जाग का आली असार्ी ह्याचा हर्चार करि िो जागेर्रच
पडू न आजुबाजुला घडणार्या घटनांचा र्ेध घेउ लागला. कािी िण शांििेि गेल्यार्र त्याला
लॉकअपच्या बािेर िलकीशी िालचाल जाणर्ली. दकमान ३-४ व्यक्ती िलक्या आर्ाजाि
एकमेकांशी कु जबुजि िोत्या.
ददपक कानोसा घेि पडू न रािीला.
थोडा र्ेळ शांििेि गेल्यार्र त्याच्या लॉकअपचे दार िळु च उघडले गेल आहण बािेर
थांबलेल्या त्या व्यक्ती आिमध्ये आल्या. ददपक अजूनिी स्िब्ध पडू न िोिा. िळु िळु त्या व्यक्ती
ददपकच्या भोर्िी जमा झाल्या.
त्यांच्यािील एक व्यक्ती ददपकच्या अगदी जर्ळ आली िोिी. त्या व्यक्तीचा
जोरजोराचा श्वासोश्वास ददपकला ऐकु येि िोिा. त्या व्यक्तीची िालचाल ददपकला जाणर्ि
िोिी. जणु कािी ददपकला मारण्यासाठी त्याने एखादी जड र्स्िु उगारली िोिी.
ददपकने अजून कािी िण र्ाट पािीली आहण मग िो अचानक पाठीर्र भार देउन
गोल दफरला आहण एक लाथ अंदाजाने त्या व्यक्तीच्या ददशेने दफरर्ली.
बेसार्ध असलेल्या त्या व्यक्तीच्या िोंडार्र ददपकची िी लाथ बसली आहण िी
व्यक्ती िेलपांडि मागे पडली. त्या व्यक्तीच्या िािािील र्स्िु खाली पडली आहण खण्ण्ण.. असा
आर्ाज आला. आर्ाजार्रून िी र्स्िु लोखंडी रॉड असार्ी िे ददपकने िाडले. ददपकने
िणाचािी हर्लंब न करिा बाकीच्या व्यक्तींर्र िल्ला चढर्ला. ददपक चपळ िोिा, िाकदर्ान
िोिा, पण िे हिघेिी कमी नव्ििे. त्यािील एकाची लाथ र्ेगाने ददपकच्या पोटाि बसली आहण
ददपक िणभर का िोईना पोटार्र िाि धरून खाली कोसळला.
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त्या हिघांनीिी र्ेळ न घालर्िा ददपकला पकडले. एकाने त्याचे िाि घट्ट धरले,
दुसर्याने एक जाड सेलोटेप ददपकच्या िोंडाभोर्िी बांधला िर हिसर्याने पोत्यासारखे एक
जाड कापड ददपकच्या िोंडार्र टाकू न घट्ट आर्ळले.
ददपकचा श्वास कोंडला गेला, त्याची शक्ती कमी पडु लागली. िो त्याच्या परीने
शक्य िेर्ढा प्रहिकार करण्याचा प्रयत्न करि िोिा िोच मगाचचा िो लोखंडी रॉड कु ठु निरी
र्ेगाने ददपकच्या मानेर्र बसला िसा ददपक थाड्कन खाली कोसळला. दुसर्या एकाने
दयामाया न दाखर्िा दोन चार ला्था र्ेगाने ददपकच्या पोटाि लगार्ल्या.
ददपकच्या डोळ्यापुढे अंधारी येऊ लागली. शेर्टचे त्याला आठर्ले िेंव्िा त्याला
गाडीच्या मागच्या हडक्कीि फे कण्याि आले िोिे आहण िी गाडी खडबडीि रस्त्याने र्ेगाने धार्ि
िोिी. त्यानंिर मात्र ददपकला ग्लानी आली आहण िो बेशुध्द झाला.
—————————————————————————————
—————-

ददपकला जाग आली िेंव्िा त्याचे सर्ांग ठणकि िोिे, मुख्यिः मानेचा भाग जेथे
लोखंडी रॉडचा जोरदार फटका बसला िोिा. त्याने डोळे उघडले िेंव्िा आजुबाजुला हमट्ट
काळोख िोिा. डोळे चोळू न चोळू न पािीले िरीिी आजुबाजुचे कािीच ददसि नव्ििे. िो आिा
गाडीच्या हडक्कीि नक्कीच नव्ििा.
ददपक सार्काश उठू न बसला. सार्वजनीक मुिारी गृिाि असिो िसला घाणेरडा
र्ास सर्वत्र पसरला िोिा. जमीन गार आहण ओलसर िोिी. डासांचे साम्राज्य सर्वत्र पसरले
िोिे. ददपकने िािा-पायार्रून िाि दफरर्ला. डास चार्ून चार्ून मोठ्ठाल्ले फोड आले िोिे.
नक्की कोणिी जागा असार्ी ह्याचा कोणिािी अंदाज ददपकला येि नव्ििा.
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ठणकणारे डोके घट्ट धरून िो बभिीला टेकून बसला.
नक्की दकिी र्ेळ गेला असेल कु णास ठाऊक पण ददपकला शेर्टी आजुबाजुला
िालचाल जाणर्ली. ददपक आर्ाजाचा अंदाज घेऊ लागला िोच त्या जागेिला एक प्रखर ददर्ा
लागला. बर्याच काळाने उजेड बघि असल्याने ददपकचे डोळे त्या प्रकाशाने ददपले गेले. ददपकने
घट्ट डोळे हमटू न घेिले. िो एका छोट्याश्या १०x१० च्या खोलीि बंद िोिा. हिरर्ट रं गाची
िी एक खोली िोिी. बभिीचा रं ग उडला िोिा िर कािी रठकाणी रं गाचे मोठ्ठाल्ले पोपडे
हनघाले िोिे. बभिींमधून पाणी पाझरि िोिे. जमीनीर्र नार्ापुरत्या फरश्या िोत्या ज्या
बहुिांश रठकाणी िुटलेल्या िोत्या. समोर मात्र एक लोखंडी भक्कम दार िोिे.
ददपक खोलीिून नजर दफरर्ि िोिा िेंव्िा िे दार उघडले गेले आहण आिमध्ये
पोहलसी र्ेशािला एक ६ फु टी उं च, मजबुि बांध्याचा, सार्ळा, टकला माणूस आि आला.
सार्काश पार्लं टाकि िो ददपकपाशी येउन थांबला.
ददपक जागेर्रून उठला आहण म्िणाला, “मला इथे अश्याप्रकारे आणण्याचे
कारण….”
त्याचे र्ाक्य पुणव िोण्याच्या आधीच त्या पोहलसाने ददपकच्या एक थाड्कन
मुस्काटाि लार्ून ददली. िी थप्पड इिकी जोरदार िोिी की ददपक मागच्या बभिीर्र जाउन
आपटला. आधीच ठणकणारे त्याचे डोके त्या बभिीर्र आपटले गेले.
“इथे प्रश्न फक्त मी हर्चारिो…” र्ेगाने श्वास घेि िो म्िणाला…
“साल्या, सायबाच्या पोराला मारिोस काय? िुझी गेम झाली आिा.. असा सडशील
ह्या िुरुंगाि की.. फाशीची हशिा का हमळाली नािी म्िणून िुला पश्चात्ताप िोईल. सायबाने
फक्त

एक

फोन

के ला

आहण

िुझी

उच्लबांगडी

झाली

ह्या

काळगृिाि..”

“…………………..”
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“िुला संपर्ायला ५ हमनीट पण लागली नसिी, पण त्यामुळे िे मेलल
े ं पोरं थोडं न
परि येणार आिे! िुला असा िडपर्ून िडपर्ून मारला पािीजे.. एक एक िण िू हनराशेि
घालर्ला पायजेल.. ह्या इथे अंधार कोठडीि.. आजुबाजुला कािीच नािी.. िुझा भुिकाळ िुला
खायला उठे ल.. ह्या बभिी िुझं जगणं नकोसं करिील. िुझी हर्चार करण्याची शक्ती मंदार्ि
जाईल. ददर्स-रात्रीच गणीिच िुझ्या हिशोबी हबघडू न जाईल. इथली हचलटं, डास, माश्या
िुला झोपुनिी देणार नािीि.
ददर्सांिून एकदाच िुला जेर्ायला हमळे ल.. कोपर्याि ठे र्लेलं िे पाणी
िुरुंगाबािेरच्या नाल्यािून आणलं जाि हजथं डु क्कर रोज सकाळ संध्याकाळ डु ब
ं ि असिाि.
दोन ददर्सांिून फक्त एकदाच.. िीन िासासाठी िुला बािेर येिा येईल….” एर्ढं
बोलुन िो गलेलठ्ठ पोहलस जाण्यासाठी र्ळला.
कािी पार्लं पुढे गेल्यार्र त्याला कािीिरी आ्ठर्ले िसा िो माघारी र्ळला.
“…आहण अरे िो.. िुझं स्र्ागि करायचं िर राहुनच गेले.. असं म्िणून त्याने
कमरे चा पट्टा काढला आहण बक्कलाची बाजु पुढे करून िो ददपकला बदडि रािीला…..”
—————————————————————————————
—————-

जाग आली िेंव्िा मगाचचा िो पोहलस हनघून गेला िोिा. खोलीिला ददर्ा अजूनिी
चालु िोिा. समोर एका र्ाकड्ा हिकड्ा झालेल्या िाटाि थोडास भाि आहण पाण्याचा जास्ि
अंश असलेला डाळसदृश्य पदाथव िोिा. ददपक कण्िि पुढे सरकला िसा त्या िाटािून एक
उं दराचे छोटे हपल्लु पटकन बािेर आले पळि पळि खोलीच्या कोपर्यािील एका हबळाि घुसले.
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ददपकने िे िाट दूर सरकर्ले आहण िो पुन्िा बभिीला टेकून बसला. पट्याच्या त्या
बक्कलाने ददपकच्या मानेर्र, पाठीर्र, िािार्र जखमा झाल्या िोत्या आहण त्यार्र माश्या,
हचलटं बसून त्या अजूनच झोंबि िोत्या.
ददपक एका कोपर्याि गुडघयाि डोकं खुपसून बसून रािीला.
र्ेळेचे कािी गहणिच राहिले नव्ििे. आत्ता ददर्स आिे का रात्र? सोमर्ार आिे का
शहनर्ार? कािीच काळाि नव्ििे.. कधी डोक्याि हर्चारांची गदी िोि िोिी िर कधी अगदीच
ररकामेपणा जाणर्ि िोिा. बसून बसून िाि पाय आखडले िोिे, अंग सणकू न दुखि िोि.
दकत्येक िास उलटले परं िु जणू कािी सर्व कािी स्िब्ध झाले आिे असेच र्ाटि िोिे.
नािी म्िणायला कोनाड्ािील हबळाि घुसलेला िो उं दीर एव्िाना हनढावर्ला. दीपक हनरुपद्रर्ी
आिे ह्याची त्याला खात्री पटली िोिी आहण म्िणूनच िो हबळािून बािेर येऊन इकडे हिकडे
दफरि िोिा.
दीपक बराच र्ेळ त्या उं दराची िालचाल रटपि राहिला. बराच र्ेळ म्िणजे दकिी िे
कोणीच सांगू शकि नव्ििे. कदाहचि एखादा िास? कदाहचि ४-५ िास? कदाहचि अक्खी रात्र
ककर्ा ददर्स?
जेंव्िा जेर्णाचे िाट आले िेंव्िा ददपकने अंदाज बांधला एक िर आत्ता दुपार आिे
ककर्ा रात्रीची जेर्णाची र्ेळ.. आहण त्याप्रमाणे िो ददर्सांचे गहणि जुळर्ू लागला.
दुसर्या ददर्शी साधारण त्याच र्ेळेस जेर्णाचे िाट घेऊन पांढरा कै द्याचा शटव आहण
हपर्ळी पॅन्ट घािलेला र्ॉडवन आला. त्याने ददपकचे पिीले भरलेले िाट पािीले आहण िो बािेर
हनघून गेला. थोड्ा र्ेळाने िो गलेलठ्ठ पोहलस आि आला.
“भेंन्चोx..माजला का रे .. हगळायला हमळिय फु कट िर हगळिा येि नािी का?”
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“….”
“गांx..आर्ाज फु टायचा बंद झाला का?”
“िुझ्या आय ने िुला असंच जेर्ायला घािलं िोिं का?”, िीण स्र्राि ददपक
म्िणाला.
त्या पोहलसाचा चेिरा रागाने लालबुंद झाला. र्ॉडवनच्या िािािील रॉड त्याने
काढू न घेिला आहण िो ददपकर्र धार्ून गेला. ददपक इं चभरिी िालण्याच्या अर्स्थेि नव्ििा.
त्या पोहलसाचा मार आधीच बधीर झालेल्या शरीरार्र िो झेलि रािीला.
हनपचीि, प्रहिकार न करणार्या, लोळा-गोळा झालेल्या ददपकमधला इं टरे स्ट हनघून
गेला िसा िो पोहलस अहधकारी मारायचा थांबला आहण आपला र्ाढलेल्या श्वासार्र हनयंत्रण
हमळर्ि िो िेथून हनघून गेला.

अंदाजे िीन ददर्सानंिर दीपकच्या कोठडीचे दार उघडले गेल.े बािेर उभ्या
असलेल्या िर्ालदाराने आिमध्ये र्ाकू न दीपकला बािेर यायची खुण के ली. दीपक जागेर्रून
उठला िेंव्िा त्याच्या डोळ्यासमोर अचानक अंधेरीच आली. िीन ददर्सांि त्याच्या अंगाि
अहिशय अशक्तपणा आला िोिा. दीपक बभिींचा आधार घेि बािेर आला आहण बािेरच्या
प्रखर उन्िाने त्याचे डोळे ददपले गेले. ददपकने घट्ट डोळे हमटू न घेिले.
त्या िर्ालदाराने एव्िाना दीपकच्या िािाि साखळी र्जा िािकडी घािली िोिी,
त्याला धरून ओढि दीपकला िो कािी अंिर घेऊन गेला, आहण िेथील एका बभिीला टेकर्ून
दीपकला उभे के ले.
दीपक बभिीकडे िोंड करून कािी िण उभा राहिला आहण मग अचानक गार
पाण्याचा एक जोरदार प्रर्ाि त्याच्या अंगार्र येऊन थडकला. बराच र्ेळ िो िर्ालदार एखादी
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www.esahity.com

पाठलाग

गाडी धुर्ार्ी िसा दीपकला लांबूनच धूि िोिा. नंिर त्याने एक बर्याच लोकांनी र्ापरून
बुळबुळीि झालेला एक साबण ददपाक्कडे फे कला आहण कोपर्याि ठे र्लेल्या कपड्ांकडे आहण
फाटक्या टॉर्ेल कडे बोट दाखर्ून िो लांब जाऊन थांबला..
—————————————————————————————
—————-

आंघोळ झाल्यार्र दीपकला थोडेफार फ्रेश र्ाटू लागले. बािेरच्या पटांगणाि
दुपारच्या जेर्णाची ियारी चालू िोिी. दीपक प्रमाणेच अजून कािी कै दी िेथे र्ार्रि िोिे.
शाळे ि आलेल्या नर्ीन मुलाला जसे सर्व पाििाि िसे अनोळखी ददसणाऱ्या दीपककडे
सगळे जण र्ळू न र्ळू न बघि िोिे.
थोडीफार ररकामी जागा पाहून दीपक िेथील एका खांबाला टेकून बसला.
ददपकने सभोर्िाली नजर टाकली. त्याच्या कोठडीप्रमाणेच आजूबाजूला पोलादी
दरर्ाज्याच्या अनेक खोल्या िोत्या. त्या बंद दरर्ाज्याच्या आि अजून दकत्येक कै दी असण्याची
शक्यिा िोिी. कदाहचि.. त्यांचा बािेर येण्याचा हिसरा ददर्स िोऊन गेला िोिा.. ककर्ा
यायचा िोिा..
दूरर्र उं च बभिीचे कुं पण घािले िोिे आहण प्रत्येक कोपर्याि त्याहून उं च टेिळणी
मनोरे उभारले िोिे, ज्यार्र एक एक पोलीस अहधकारी बंदक
ू घेऊन उभा िोिा. कु ठल्यािी
र्ािनांचा ककर्ा रिदारीचा आर्ाज येि नव्ििा, ह्यार्रून िा िुरुंग नक्कीच कु ठ्लल्यािरी हनजवन
भागी असार्ा िे ददपकने िाडले.
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ददपकने बाकीच्या कै द्यांर्रून नजर दफरर्ली. सर्वजण आपल्याच हर्श्वाि मग्न िोिे.
कु णीच कु णाशी कािी बोलि नव्ििे.. ककर्ा कदाहचि कु णाशी बोलण्याची परर्ानगी नव्ििी.
पटांगणाच्या मधोमध िो जाड-जुड गलेलठ्ठ पोलीस सर्ांर्र नजर ठे र्ि दफरि
िोिा. त्याला बघिाच ददपकच्या डोक्याि संिापाची एक िडक उठली, कपाळार्रच्या आहण
मानेच्या हशरा िाणल्या गेल्या. ददपक िाडकन उठू न उभा रािीला.
"र्ेडप
े णा करु नकोस.. खाली बस. िुझी र्ेळ पण येईल, पण आत्ता नािी..शांि रिा..
संधी येईल.." कोणीिरी खुसफु सल्या स्र्राि बोलले.
िो आर्ाज इिका िळु िोिा की खरं च कोणी बोललं की आपल्याला भास झाला असं
िणभर ददपकला र्ाटू न गेल.े त्याने आजुबाजुला पािीले. त्याच्यापासून कािी अंिरार्र एक
कै दी बसला िोिा. ददपकची आहण त्याची नजरानजर झाली. त्याने अगदी इं चभर मान िलर्ून
नािी अशी खुण के ली आहण िो परि दुसरीकडे पाहु लागला.
ददपक पुन्िा खाली बसला.
थोड्ार्ेळाने एक बझर र्ाजला आहण सर्व कै दी उठू न आपल्या आपल्या कोठडीि
जाऊ लागले. ददपकिी उठू न

उभा रािीला, जािाना त्याने त्या मगाचच्या त्या कै द्याकडे

पािीले. पण िो कै दी न बघिाच हनघून गेला. ददपकने त्याची कोठडी बघून ठे र्ली. ददपकच्या
कोठडीपासून डार्ीकडे ३ कोठड्ा सोडू न त्याची कोठडी िोिी.
ददपक पुन्िा आपल्या अंधारलेल्या जगाि परिला िसा बािेरचा दरर्ाजा बंद
झाला.. िीन ददर्सांसाठी.
ह्या िासा-दोन िासांच्या ‘आऊटींगने’ ददपकला एक उभारी ददली िोिी. िो
पहिल्यापेिा बरं च फ्रेश दफल करि िोिा. आहण हनदान म्िणण्यापुरिा का िोईना त्याचे हिि
बचिणारा त्याला कोणीिरी भेटला िोिा. त्या एका र्ाक्याने ददपकच्या मनाि आत्महर्श्वास
भरला िोिा.
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ह्या र्ेळचे िे िीन ददर्स पवकन गेल.े ह्या र्ेळेस फक्त एकदाच त्या गुबगुबीि
पोहलसांकडू न लाथा-बुक्यांचा प्रसाद ददपकने झेलला िोिा. बािेर आल्या आल्या ददपकची नजर
‘त्या’ कै द्याला शोधि िोिी. आहण त्याला ‘िो’ ददसला. कािी अंिरार्र िो ददपककडेच बघि
उभा िोिा. ददपक सिजच दफरि दफरि त्याच्या जर्ळ कािी अंिर ठे र्ून बसला.
थोड्ा र्ेळाने िो कै दीिी खाली बसला. ददपक त्याच्याशी बोलायची संधी शोधि
िोिा िेर्ढ्याि त्याचे लि त्या कै द्याच्या िािाकडे गेल.े सिज िालचाल करार्ी िश्या
अहर्भावर्ाि िो कै दी जमीनीर्रील मािीि कािीिरी हलिीि िोिा.
"no say", फाटक्या िुटक्या इं ग्लीशमध्ये त्याने र्ाळु ि हलिीले िोिे.
"k", ददपकने कडेला हलिीले
"when?", पुन्िा ददपकने हलिीले
"३ + ३", त्या कै द्याने हलिीले आहण लगेच िे पुसून िो िेथून हनघून गेला.
प्रथम त्याचा अथव ददपकला उमगलाच नािी. ददपक बर्याच र्ेळ त्याचा हर्चार
करि बसला आहण मग त्याच्या लिाि आले की पुढच्या च्या पुढच्या र्ेळेस जेंव्िा ददपक पुन्िा
कोठडीिून बािेर येईल..अथावि अजून िीन+िीन ददर्सांनी…. कदाचीि िेंव्िा….
पण िेंव्िा काय?…. िेंव्िा काय???????????????????
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ददपक आपल्या कोठडीि परिला खरा, पण िो हर्चार त्याच्या डोक्यािून कािी
के ल्या जाि नव्ििा.
काय आिे ६ ददर्सांनी? कोण आिे िो कै दी? िो आपल्याला का मदि करि आिे?
ह्याि कािी काळ-बेर िर नसेल ना? कश्यार्रून िा पोहलसांचाच एखादा डार् नसेल?
कश्यार्रून मला इथून पळू न जायला भाग पाडिील आहण मग पळू न जाि िोिा म्िणून
जािाना गोळ्या घालिील? चार ददर्सांच्या ओळखीर्र ह्या कै द्यार्र भरर्सा ठे र्ार्ा का?
अनेक प्रश्न ददपकच्या डोक्याि जमा झाले िोिे. पण त्यामुळे हनदान त्याला कािी
काळापुरिा का िोईना जुन्या दुःखद गोष्टींचा हर्सर पडला िोिा. सुस्ि झालेला त्याचा मेंदु
हर्चार करु लागला िोिा आहण नकळिच ‘ह्या कै द्याच्या साथीने इथून पळू न जािा आले िर?..’
असा हर्चार डोक्याि येऊ लागला िोिा.
ददपक उठू न खोलीि येरझार्या घालु लागला. ददपकमधला िरर्ि चाललेला सैहनक
जागा झाला िोिा. पुर्ी िासासारखे र्ाटणारे हमनीट अचानक सेकंदाहुनिी कमी र्ाटु लागले
िोिे. र्ेळ कसा भराभर हनघून चालला िोिा. ह्या काळाि ददपक जेलच्या अंिरं गाचा हर्चार
करि िोिा परं िु अहधक हर्चार करिा त्याच्या लिाि येउ लागले की त्याने फारसे आजुबाजुला
पािीलेच नव्ििे. जेल दकिी मोठ्ठ आिे, सेक्युरीटी दकिी आिे? लुप-िोल्स काय आिेि.. कािी
म्िणजे कािीच मािीिी नव्ििे.
ददपकला स्र्िःचाच अिीशय राग आला.
पुढचे दोन ददर्स पवकन गेल.े ददर्स रात्र के र्ळ एकच हर्चार ददपकच्या डोक्याि
घोळि िोिा…
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िीन ददर्सांनी ददपक बािेर आला िेंव्िा व्िरांड्ाच्या दुसर्या कोपर्याि कै द्यांची
रांग लागलेली िोिी. ददपकची नजर ‘त्या’ कै द्याला शोधि िोिी. त्याच्या कोठडीबािेरील
खांबाला टेकून ‘िो’ उभा िोिा. ददपकला पिािाच िो ददपकच्या ददशेने चालि आला.
ददपककडे बघून त्याने एक सुचक खुण के ली आहण िो कै द्यांच्या त्या रांगेच्या ददशेने जाऊ
लागला.
ददपकसुध्दा कािीिी न बोलिा त्याच्या मागोमाग गेला.
दोघंिी रांगेि जाऊन थांबले. रांगेच्या शेर्टी एक पोहलस टेबल टाकू न बसला िोिा.
प्रत्येक कै दी टेबलार्रील कागदार्र कािीिरी खुण करि िोिा. रांग िळु िळु पुढे सरकि िोिी.
थोड्ार्ेळाने त्या कै द्याचा नंबर आला. त्याने त्याच्या नार्ापुढे असलेल्या अनेक
चौकोनांपैकी एका चौकोनाि खुण के ली. ददपक त्याच्या खांद्यार्रून िो कु ठे खुण करिो आिे िे
पिाि िोिा. त्या कै द्याने खुण करून झाल्यार्र एकर्ार पुन्िा ददपककडे कािी िण पािीले
आहण िो हनघून गेला.
ददपक त्या कागदाकडे बघि िोिा. एका बाजुला कै द्यांचे नार्-नंबर िोिे िर दुसर्या
बाजुला कािी कॉलम िोिे आहण त्याच्या खाली खुण करण्यासाठी चौकोन बनर्लेले िोिे.
िो कागद जेलमध्ये करार्याच्या कामांचा चाटव िोिा. प्रत्येक कै दी आपल्या
आर्डीप्रमाणे काम हनर्डि िोिा. ददपकने त्या कै द्याने कु ठे खुण के ली आिे िे पािीले. त्याने
‘गटार स्र्च्छिा’ हनर्डली िोिी. ददपकने िोंड र्ाकडे के ले. आपण कु ठे खुण करार्ी ह्याचा
हर्चार िो करु लागला. ‘त्या’ कै द्याने सुचकपणे ददपकला सुध्दा िेथेच खुण करायला सुचर्ले
िोिे, परं िु गटार स्र्च्छिा ददपकला खहचिच आर्डणारे नव्ििे. िो इिर कामं कोणिी आिेि िे
पाहु लागला.
‘क्या देख रिा िै बै.. सनी हलऑ्न का फोटो िै क्या? जल्दी कर चल..’, समोरचा
पोहलस खेकसला.
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ददपकने एकर्ार मागे र्ळू न पािीले. दूर अंिरार्रून ‘िो’ कै दी ददपककडे बघि
िोिा. ददपकने शेर्टी ‘गटार स्र्च्छिा’ समोर खुण के ली आहण िो रांगेिून बािेर पडला.
कािी र्ेळािच सर्ांना आर्श्यक असणारी साधन-सामग्री पुरर्ण्याि आली. ‘गटार
स्र्च्छिा’ हर्भागाि फक्त ददपक आहण िो कै दी दोघंच िोिे. बाकी कोणीच िे काम पत्करले
नव्ििे आहण त्याचे कारण ददपकला लगेचच समजले.
ददपक आहण त्या कै द्याला घेउन दोन पोहलस जेलच्या मागच्या बाजुस गेल.े मागे
मोठ-मोठ्ठाल्ले पाईप्स टाकले िोिे त्याच्या आिून र्ाकि थोडे अंिर आि गेल्यार्र घाणेरड्ा
र्ासाचा भपकारा आला. चौघांचेिी िाि नकळि नाकार्र गेल.े
“थांबा..” एक पोहलस मागून म्िणाला..
ददपक आहण िो कै दी थांबून माघारी र्ळले. िे दोन्िी पोहलस नाकार्र रुमाल दाबून
उभे िोिे.
“िुम्िी दोघं पुढे जा आहण पटापट कामं उरका.. आम्िी इथेच थांबिो..” दुसरा
पोहलस म्िणाला..
त्या कै द्याने मानेनेच िोकाराथी खुण के ली आहण कािीिी न बोलिा िो पुढे हनघून
गेला. ददपक त्याच्या मागोमाग चालु लागला. अजून पुढे गेल्यार्र रस्िा अरुं द िोि गेला. जमीन
ओलसर झाली िोिी आहण र्ािार्रणािील कु बट र्ास अहधकच र्ाढला िोिा. त्या कै द्याने एक
कापड हखश्यािून काढले आहण त्याचे दोन भाग के ले. एक भाग स्र्िःच्या नाकाभोर्िी
गुंडाळला आहण दुसरा ददपककडे ददला.
ददपकनेिी त्याचे अनुकरण के ले.
एव्िाना गटार सुरु झाले िोिे. दोघांचेिी पाय गुडघयाएर्ढ्या गटाराि बुडले िोिे.
त्या कै द्याने िािानेच ददपकला थांबायची खुण के ली. बर्याच र्ेळ िो कानोसा घेउन त्या
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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पोहलसांची कािी िालचाल जाणर्िे का िे पिाि रािीला. थोड्ार्ेळाने त्याच्या चेिर्यार्र
समाधान पसरले.
खांद्यार्रचे फार्डे काढू न िो गटाराि साठलेला गाळ बाजुला काढु लागला.
ददपकनेिी लगोलग त्याचे अनुकरण चालु के ले. ‘त्या’ कै द्याशी बोलायची ददपकची खुप इच्छा
िोिी, पण त्याला खात्री िोिी की योग्य र्ेळ आली की िो कै दी स्र्िःहुनच बोलले. शेर्टी
त्याचीच इच्छा िोिी की इथे ददपकने त्याच्याबरोबर यार्े.
थोडा र्ेळ गेल्यार्र िो कै दी कु जबुजल्यासारखा बोलला, “मी युसु्फ..”
ददपकने त्याच्याकडे पािीले, मात्र िो कु ठे िी न बघिा आपलं काम करण्याि मग्न
िोिा.
“मी…”, ददपक
“ददपक.. ले.ददपक कपूर.. मािीिी आिे मला.. आहण िुझ्यार्र झालेला अन्याय
सुध्दा”, युसुफ
“इथे.. ह्या घाणीि येण्याचे कारण?”
“पोहलस इथल्या घाणीमुळे जर्ळ थांबि नािीि.. साले… लांब थांबिाि हिकडे..
आपल्याला बोलिा येईल.. हशर्ाय िे काम सिसा कोणी घेि नािी..”
ददपकच्या चेिर्यार्र नकळि िास्य पसरले.. “स्माटव..”
“ह्या िुरुंगािले माझे शेर्टचे िीन ददर्स..”, युसुफ
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युसुफच्या त्या र्ाक्याने ददपक दचकलाच. त्याने चमकू न युसुफ कडे पािीले. गेले
कािी ददर्स त्याने र्ेगळाच हर्चार के ला िोिा. युसुफच्या रुपाने त्याला एक साथीदार हमळु
पिाि िोिा आहण म्िणूनच त्याला थोडाफार आनंद र्ाटि िोिा. पण युसुफच्या त्या र्ाक्याने
त्याचे सगळे मनसुबे गळू न पडले..
“ओि.. अहभनंदन”, ददपक
“माझा ह्या िुरुंगािला शेर्टचा ददर्स..हशिेचा नािी. माझी रर्ानगी दुसर्या
िुरुंगाि िोि आिे..”
“पण का?”
“िे लोकं एकाच िुरुंगाि सिा मिीन्यांपेिा जास्ि ठे र्ि नािीि.. खास करून िुझ्यामाझ्यासारखे ‘गंभीर’ गुन्ह्याि अटक झालेले असिील िर..”
“का?”,

कािीच

न

समजल्याने

ददपक

म्िणाला..

“कदाहचि एकाच जागेची सर्य िोऊ नये म्िणून.. कदाचीि पळू न जाण्याचा प्रयत्न करु नये
म्िणून..”
“….”
“िा माझा हिसरा िुरुंग.. पण ह्यार्ेळेस मी सार्ध िोिो.. पिील्या ददर्सापासुनच
मी िुरुंग हनरखुन पिायला सुरुर्ाि के ली. प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक जागा माझ्या डोक्याि दफक्स
आिे. ह्या िुरुंगािील प्रत्येक हर्भागाि मी काम के ले आिे. दकचेन, प्लंबीग, गटार, बांधकाम,
साफ-सफाई, र्ेल्डींग सर्व कािी..”
“मला चौथ्या िुरुंगाि नािी जायचे आिे ददपक.. मी इथून पळू न जायचा हर्चार
करिोय.. आहण मला िुझी मदि िर्ी आिे…”, युसुफने अचानक बॉम्ब टाकला.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

पाठलाग

ददपकने मान र्र करून पािीले. युसुफ त्याच्याकडेच बघि िोिा.
“मला नािी पळू न जायचे आिे.. मी नािी मदि करु शकि िुझी..”, ददपकने
सार्धगीरीचे पार्ुल टाकले.
“िे बघ ददपक.. मला चचाव करायला र्ेळ नािीये. िुझा माझ्यार्र हर्श्वास नसेल िर
िसे सांग. र्ेळ कमी आिे.. ियार असशील िर लर्कर सांग म्िणजे मला प्लॅन सांगायला..”
ददपकने साधारण अंदाज के ला िोिाच. परं िु िरीिी त्याच्या मनाि चलहबचल सुरु
झाली. काय करार्ं? हर्श्वास ठे र्ार्ा का ह्याच्यार्र? िा दकिपि ियारीचा आिे? बािेर सुखरुप
पडु शकु का? पकडलं गेलो िर? आगीिून फु फाट्याि पडल्यासारखं िोईल.
“कसला हर्चार करिो आिेस ददपक? िे बघ ररस्क आिेच, पण िी घयायलाच िर्ी.
िुला िुरुंगाि येउन फार िर ३-४ मिीने झाले असिील. मला ५ र्र्व झाली आिेि िर असं
र्ाटिंय ५० र्र्व उलटली. मला नािी र्ाटि असल्याप्रकारे कोणी १० र्र्ांपेिा जास्िी कोणी
जगु शके ल. आज मी आिे.. नंिर कोणी भेटेल की नािी.. सांगु शकि नािी.. उद्या िू सुध्दा
दुसर्या िुरुंगाि जाशील. कदाचीि िो यािीपेिा र्ाईट्ट असेल.. शेर्टी हनणवय िुझा आिे..”,
युसुफ बोलि िोिा.

ददपक स्र्िःशीच हर्चार करि िोिा. जेनीच्या जाण्यानंिर िसेिी त्याच्या
आयुष्याि कािी रािीले नव्ििे. सैन्यािील नोकरी गेलीच िोिी, आहण असे इथून पळू न गेल्यार्र
बािेर नोकरी हमळण्याची शाश्विीिी जर्ळ जर्ळ नव्ििीच.
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इथे िुरुंगाि राहून हशिा पुणव के ल्यार्र कदाचीि बािेर संधी असु शकि िोिी. पण
दकिपि? िुरुंगािून बािेर पडलेल्या कै द्यार्र कोण आहण दकिी हर्श्वास ठे र्णार? िुरुंगािून
बािेर पडल्यार्र हनम्याहून जास्ि आयुष्य संपल्यािच जमा िोिे… आहण िो पयंि िुरुंगाि
काढलेले िे हजर्घेणे िाल????
ददपकने स्र्िःशीच हनश्चय के ला आहण िो युसुफला म्िणाला.. “मी ियार आिे, काय
प्लॅन आिे?”
युसुफने एकर्ार ददपकला हनरखुन पािीले आहण मग िो िळु आर्ाजाि बोलु
लागला.
“आपण जेथे बंद असिो िो िुरुंगाचा मागचा भाग आिे, इथून जी लांब बभि ददसिे
िी नािी म्िणलं िरी एक दकलोमीटर अंिरार्र आिे. ददर्सा िर इथून बािेर पडणं के र्ळ
अशक्यच.. पण रात्री अगदी धुसर संधी आिे. िा जो जाड्ा हगड्डा पोहलस आिे िो इन्चाजव आिे
ह्या िुरुंगाचा. ददर्सा आहण रात्री दोन्िी र्ेळच्या सुरिेची जबाबदारी त्याचीच आिे.
ह्या ढोल्याला झोप फार हप्रय आिे आहण रात्र झाली की िा झोपून जािो. अथावि
पोहलसांचा इिरत्र बंदोबस्ि असिोच. हशर्ाय ह्याने कािी हशकारी कु त्री पाळलेली आिेि. िी
कु त्री इिकी भयंकर आिेि की अजून िो सुध्दा त्या कु त्रयांना घाबरून असिो. दोन फु ट लांब
थांबूनच ररमोट च्या सिाय्याने िो कु त्रयांच्या बपजर्याचे दार उघडिो.
एकदा का कु त्री बािेर पडली की मग ड्ुटीर्र असलेले पोहलससुध्दा इकडे हिकडे
दफरि नािीि. बभिीच्या कोपर्याि असलेल्या उं च मनोर्यांर्र दोन ददशांना दोन पोहलस
असिाि िेर्ढेच. सचवलाईट चालु असिो आहण िुरुंगाि लार्लेल्या हस.हस.टी.व्िी कॅ मेर्यािून
िोणारे हचत्रण इमारिीच्या पुढच्या बाजुला असलेल्या एका खोलीिून हनयंत्रण के ले जािे.
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ह्या कु त्रयांना चकर्ून जाणे के र्ळ अशक्य आिे. असं ऐकू न आिे की एक-दोनदा
कािी कै द्यांनी िसा प्रयत्निी के ला िोिा. पण त्या कु त्रयांच्या िार्डीि सापडल्यार्र गस्िीर्र
असलेल्या पोहलसांनीसुध्दा मध्ये पडू न त्या कु त्रयांना बाजुला करण्याची बिमि के ली नािी.
त्या कु त्रयांनी जागेर्रच म्िणे त्या कै द्यांना फाडला. समजा त्या कु त्रयांना चकर्ून
बािेर पडलो िरी हस.हस.टी.व्िी.चा धोका कायम आिे. अनहधकृ िपणे येथील पोहलसांना ‘शुट
अॅट साईटच्या’ ऑडवसव आिेि. रात्री कोणी पळू न जायचा प्रयत्न के लाच आहण सचवलाईटमध्ये िो
ददसला िर मनोर्यार्रील पोहलसांच्या गोळीच्या टप्याि नक्कीच येईल.
समजा सचवलाईटमधून कसेबसे सुटलोच िरी ह्या उं च बभिीपार करणे अशक्य आिे.
बभि कमीिकमी २५ फु टी िरी असेल त्यार्रून चढु न, मनोर्य़ार्रील पोहलसांच्या नजरे िून
सुटलोच िर पुढे नदी आिे.
आहण एक छोटे जंगल आिे. एकदा का त्या जंगलाि घुसलो की कािी ददर्स लपून
रिाण्यास र्ार् आिे. िेथे शोध घेणं पोहलसांच्या दृष्टीने कठीण काम आिे. कािी ददर्स जंगलाि
लपून राहून मग बािेर पडलो की िायर्े लागिो. िेथुनच कायमचे बािेर पडु शकिो. पण
त्यापुर्ी िे मधले अडथळे पार करण्याचे ददव्य कमव आिे हमत्रा….”
युसुफ बोलिाना ददपकचा चेिरा न्ह्यािाळि िोिा. पण ददपकच्या चेिर्यार्रील
भार् यबत्कचीििी बदलले नािीि. िो शांिपणे, लिपुर्वक युसुफचे बोलणे ऐकि िोिा.
“काय झालं ददपक. इिके सगळे अडथळे ऐकू न हर्चार बदलला िर नािी?”, युसुफने
हर्चारले.
“नािी..”, थोडार्ेळ हर्चार करून ददपक म्िणाला, “ज्या अथी िुला एव्िढी सगळी
मािीिी आिे आहण िरीिी िू पळू न जायचा हर्चार करि आिेस, त्या अथी ह्या सगळ्या
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गोष्टींचा हर्चार िू के लेला आिेस आहण त्यािूनच िुला सुटके चा मागव ददसला आिे… नािी
का?”
युसुफच्या चेिर्यार्र िास्य पसरले.
िो पुढे म्िणाला, “ह्या प्लॅनमध्ये माझ्या आहण िुझ्याहशर्ाय अजून एक व्यक्ती
सिभागी आिे..”
ददपकचा हसक्स्थ सेन्स अचानक जागा झाला. “हिघं जणं? कोण आिे हिसरा?”
“इस्माईल शेख…”, युसफ
ु म्िणाला..
“इस्माईल.. यु मीन िो माफीया डॉन शेख बजदालचा छोटा भाऊ?”
“िम्म िोच…”, युसुफ..
“नो र्े..”, ददपक हचडू न म्िणाला.. “त्याला इथून पळू न जायला मी मदि करणार
नािी. िो देशाचा दुश्मन आिे, आहण आपल्या ह्या प्लॅनमुळे िो इथून पळू न जाऊ शकला िर िी
माझ्या दृष्टीने देशाशी के लेली गद्दारी िोईल..”
“कोणत्या जमान्याि रिािो आिेस िू ददपक? अरे देशाशी गद्दारी र्गैरे असे कािी
नसिे. आजकाल जो िो स्र्िःचा स्र्ाथव बघिो.. आपले नेिे मंडळी काय करिाि? आहण
कोणत्या देशाची गोष्ट करिोस िू? िुला र्ाचर्ायला आले का कोणी िुझ्या बाजुने. पडलासच
ना इथे येऊन सामान्य कै द्यांसारखा?”, युसुफ
“अरे पण…”, ददपक
“िे बघ ददपक.. आत्ता ह्या िणाला इथून बािेर जाणं माझ्या दृष्टीने अत्यंि मित्र्ाच
आिे आहण त्या कामाि मला कोणाची मदि िोिेय िे माझ्या दृष्टीने िुल्लक आिे..”
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ददपक कािीिी न् बोलिा गप्प रािीला.
“आज आपण कोठडीि गेलो की पुन्िा िीन ददर्सांहशर्ाय बािेर येण्याची शक्यिा
नािीच. आहण िीन ददर्सांनंिर मला इथून दुसर्या िुरुंगाि न्िेिील. िे कधी न्िेिील… सांगिा
येि नािी. कदाचीि सकाळी.. कदाचीि दुपारी.. िर कदाचीि एकदम रात्री. त्यामुळे जे कािी
करायचे िे आज रात्रीच.”, युसफ.. “आिा माझा प्लॅन हनट ऐक..” असं म्िणून.. युसुफने आपला
प्लॅन सांगायला सुरुर्ाि के ली.

“रठक आिे िर, मी सांगिो िसं कर. थोड्ार्ेळाने मला मारायला सुरुर्ाि कर.
इिकं मार की रक्त हनघालं पािीजे. अथावि िुलािी थोडा मार खार्ा लागेलच, पण..”
“अरे

पण

का?

कश्यासाठी”,

ददपक

मध्येच

म्िणाला.

“सांगिोय.. ऐक आधी.. िे एर्ढ्यासाठी की एकदा का आपण कोठडीि गेलो की परि बािेर येणं
शक्य िोणार नािी.
त्यामुळे आपल्यापैकी कु णालािरी कोठडीच्या बािेर रिाणे आर्श्यक आिे. िुरुंगाची
मला जास्िी मािीिी आिे त्यामुळे मी बािेर रािीलो िर िुमची सुटका करु शके न.
आपल्या मारामारीि मी जखमी झाल्यार्र मला येथीलच एका छोट्या दर्ाखान्याि
भरिी करिील मलम-पट्टीसाठी. िेथून बािेर पडणे ह्या कोठडीपेिा नक्कीच सोपे आिे.
िेथून बािेर पडलो की इथल्या चाव्या मी हमळर्ेन.. िी जबाबदारी माझी. त्या
चाव्या घेउन मी िुमची सुटका करु शके न.
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कोठडीिून बािेर पडलो की आपण भटारखान्याि पोिोचायचे. िेथून खाण्याचे जेर्ढे
बरोबर घेिा येईल िेर्ढे घयायचे. कारण इथून बािेर पडल्यार्र मोठ्ठे जंगल आिे जेथे
आपल्याला दकत्येक ददर्स लपून रिार्े लागेल. हशर्ाय आपल्याला त्या कु त्रयांचा बंदोबस्ि
करायचा आिेच..”
“िो कसा काय करणार?”, ददपकने हर्चारले.
“गेल्या कािी आठर्ड्ाि मी जेलमध्ये ठे र्लेल्या रॅ ट-दकलच्या गोळ्या जमा करून
ठे र्लेल्या आिेि. भटारखान्यािून आपण जे अन्न घेउ त्यामध्ये रॅ ट-दकलच्या गोळ्या आहण
दफनाईल हमसळू न त्या कु त्रयांना खायला फे कायचे. िी कु त्री अलटव आहण आक्रमक रिार्ीि
म्िणून त्यांना २-२ ददर्स खायला घालि नािीि. आपण त्यांना खायला फे कले की िणाचािी
हर्लंब न करिा िे खाऊन टाकिील आहण १५-२० हमनीटांि िे आपल्या मागाविून बाजुला
िोिील.
एकदा कु त्री बाजुला झाली की मग िुझं काम सुरु िोिं. िेथून आपल्याला लपि
छपि, स्पॉटलाईट चूकर्ि जायचे आिे. मला मािीिी आिे िुमच्या आमी ट्रेनींगमध्ये अश्या
गोष्टी प्राधान्याने हशकर्ल्या जािाि.बरोबर?”
ददपकने कािी न बोलिा िोकाराथी मान डोलार्ली.
“गुड..फक्त ह्याि थोडं कष्टाचं काम आिे.. आपल्याला जािाना ३ गॅस हसलेंडसव घेऊन
जायचे आिेि..”
“गॅस

हसलेंडसव?

कश्यासाठी?”,

ददपकने

आश्चयावने

हर्चारले.

“एकदा का आपण बभिीपाशी पोिोचलो की पुढे आपला रस्िाच खुंटिो. सपाट बभि असल्याने
बभिीर्र चढणे शक्य नािी. आपल्याला बभिीमध्ये बखडारच पाडार्ं लागेल. आपण गॅस
हसलेंडसवचा बभिीपाशी स्फोट के ला की बभिीला भगदाड पडेल त्यािूनच सुटके चा मागव आिे..”,
युसुफ बोलि िोिा.
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“अरे

पण..

त्याचा

आर्ाज

िोणार

नािी

का?”,

ददपक

“िोईल, पण काय झालं आिे िे समजेपयंि आपण बािेरच्या जंगलाि हशरलो असु. िे जंगल
इिके दाट आिे की आपल्याला न पकडले जाण्याचे चान्सेस ७०% िरी नक्कीच आिेि.. पुढे
अल्लाि भरोसे..”, युसुफ..
“पण युसुफ.. आधीच िो स्पॉटलाईट चूकर्ि बभिीपयंि जाणं अर्घड आिे, आहण
त्याि िे अर्जड हसलेंडसव घेउन जायचे म्िणजे…”, ददपक
“ररस्क आिे.. मान्य आिे.. आर्ाज िोऊ न देिा आपल्याला िे काम करायचं आिे..
पण ररस्क घयार्ीच लागेल.. इथं सडि मरण्यापेिा पोहलसाच्या गोळीने मरणं मंजूर आिे
मला…”, युसुफ..
बािेरचा उजेड कमी कमी िोि चालला िोिा..
“लर्कर ठरर् ददपक.. र्ेळ कमी आिे.. थोड्ाच र्ेळाि आपल्याला परि आपल्या
कोठडीकडे न्िेिील.. आहण एकदा का आपण आि गेलो की मग मात्र…..”, युसुफ
“रठक

आिे..

ररस्क

घेऊ

आपण..

बोल

काय

करु?”,

ददपक

“काय करु? चल बघु आज िू दकिी मार खािोस माझ्या िािाचा आहण िू मला दकिी
िुडर्िोस.. कर सुरुर्ाि..”, असं म्िणून युसफ
ु ने िािािील फार्ड्ाच्या मागील दांडका
ददपकच्या जबड्ार्र िाणला..
ददपकच्या जबड्ार्र िो दंडुका असा कािी बसला की त्याच्या िोंडािून एक
रक्ताची धार बािेर आली..
ददपक उठू न

बसेपयंि युसुफ पुन्िा त्याच्यार्र धार्ून

आला. गटाराच्या त्या

गाळािून उठू न उभा रािीपयंि युसुफने रबरी बुटांची एक जोरदार लाथ ददपकच्या िोंडार्र
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मारली. ददपकने चूकर्ायचा प्रयत्न के ला परं िु बुटांचा हनसटिा फटका ददपकच्या भुर्ईर्र
बसला आहण िेथे जोराि खरचटले गेले.
ददपक एव्िाना सार्ध झाला िोिा. खाली र्ाकल्या र्ाकल्या त्याने त्याच्यार्र
धार्ून आलेल्या युसुफच्या िनुर्टीर्र स्र्िःचा गुडघा जोरदार मारला. सैहनकी िालीमीि
ियार झालेल्या ददपकचा प्रर्ाि इिका जोरदार िोिा की युसुफची िनुर्टी कवकन िुटल्याचा
आर्ाज आला आहण रक्ताची एक हचळकांडी बािेर उडली.
एव्िाना युसुफने स्र्िःचा जोर कमी के ला िोिा. ददपकला जेर्ढे लागलेले ददसणे
आर्श्यक िोिे हििके झाले िोिे. उगाच त्या नादाि ददपकला कािी गंभीर इजा िोणे त्यांच्या
दृष्टीने सोयीचे नव्ििे. ददपकिी घार् र्मी बसणार नािी ह्याची काळजी घेि.. पण त्याचबरोबर
जखम ददसेल अश्या हिशोबाने युसुफला मारि िोिा.
दोघांच्या िाणामारीचा आर्ाज ऐकू न बािेरचे िे दोन िर्ालदार धार्ि आि आले.
चरफडिच िे गटाराि हशरले आहण दोघांना धरून फरफटि बािेर काढले.

“काय झालं बशदे? काय प्रकार आिे िा?”, िो जाड्ा पोहलस-इन-चाजव
िर्ालदारला युसुफ आहण ददपककडे पिाि हर्चारि िोिा.
“मािीि नािी सर.. ह्या दोघांना काय झालं अचानक.. पार चढलेच
एकमेकांर्र….”, बशदे िर्ालदार म्िणाला.
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“घेऊन जा साल्यांना कोठडीि.. आहण ह्याला न्या दर्ाखान्याि.. जबडा िुटलाय
साल्याचा..”, युसुफकडे बोट दाखर्ि िो म्िणाला..”बरं झालं दोघांनीच एकमेकांना बडर्ले,
माझे काम कमी झाले..काय???”
सगळे पोहलस एकमेकांना टाळ्या देि िसु लागले.
युसुफने एकर्ार ददपककडे पािीले. “आपले काम झाले.. आिा भेटु रात्री..” असेच
जणु कािी त्याला म्िणायचे िोिे.

ददपक पुन्िा कोठडीि येउन पडला. त्याचं सर्ांग ठणकि िोिे.
त्याच्या जबड्ािून अजूनिी रक्त रठपकि िोिं. शटावच्या बािीने त्याने िोंड पुसले
आहण िो बभिीला टेकून पडू न रािीला. आधीच त्या गटाराि के लेले शारीरीक कष्ट आहण
त्यानंिरची िी िाणामारी ह्यामुळे त्याला थकर्ा आला िोिा.
“प्लॅनला सुरुर्ाि िर झाली िोिी, पण पुढे सगळं ठरल्याप्रमाणे िोईल ना??”,
ददपकच्या मनाि हर्चार चालु िोिे..”युसुफ दर्ाखान्यािून बािेर पडु च शकला नािी िर?.. पण
छे.. असं कसं िोईल, त्याला खात्री असल्याहशर्ाय त्याने पुढचा प्लॅन आखलाच नसिा.. पण
कश्यार्रून िो ददपकला सोडर्ायला येइल? कश्यार्रून त्याने ददपकचा दर्ाखान्याि भरिी
िोण्यापुरत्या कामासाठी उपयोग करून घेिला नसेल? आहण समजा नािीच आला िो
सोडर्ायला, िर ददपक त्याचं काय र्ाकडं करु शकणार िोिा?”
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एक ना अनेक.. असंख्य हर्चार ददपकच्या मनाि रुं जी घालि िोिे. सध्यािरी
ददपकला युसुफर्र हर्श्वास ठे र्ण्याव्यिीरीक्त दुसरा कोणिाच मागव ददसि नव्ििा. रात्र फार
मोठ्ठी आहण कष्टाची िोिी आहण ददपकला थकू न चालणार नव्ििे.
ददपकने स्र्िःला त्या थंडगार फशीर्र लोटू न ददले. कािी िणािच िो हनद्रेच्या
आिारी गेला.

दकिी र्ेळ गेला असेल कु णास ठाउक. ददपकला जाग आली िसा िो खडबडू न जागा
झाला. आजुबाजुला सर्वत्र काळोख पसरला िोिा.
ददपक पटकन कोठडीच्या दरर्ाज्यापाशी गेला आहण त्याने दरर्ाज्याच्या
छोट्याश्या हखडकीिून बािेर डोकार्ून पािीले. अजूनिरी बािेर सामसुम झालेली नव्ििी.
व्िरांड्ािील सर्व ददर्े चालु िोिे. ददपकचे रात्रीचे जेर्ण सुध्दा अजून आलेले नव्ििे म्िणजे
रात्र उलटली नव्ििी.
ददपकने स्र्िःशीच हुश्श… के ले. आहण िो पुन्िा जागेर्र बसून बािेरच्या
िालचालींचा कानोसा घेऊ लागला. मनाचा एक कोपरा बािेरच्या िालचाली रटपि असिानाच
दुसरा कोपरा मात्र रात्रीच्या घटनांचे प्लॅनींग करि िोिे. युसुफने सांगीिलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा
िो बारकाईने हर्चार करि िोिा. त्याि, कािी असिीलच िर त्रुटी शोधण्याचा प्रयत्न करि
िोिा. एखादी बारीकशी चूकिी सर्व प्लॅन उधळु शकि िोिी. परं िु र्रर्रदशी िरी त्याला िसं
कािी आढळलं नािी.
युसुफने सांगीिलेल्या घटना योग्य ररिीने घडि गेल्या िर कािी िासांिच ददपकची
ह्या जाचािून सुटका िोणार िोिी.
ददपक स्र्िःशीच बािेर गेल्यार्र काय करायचं ह्याची स्र्प्न पाहु लागला. स्र्िःला
अर्गि असलेल्या कलांचा र्ापर करून काय करिा येऊ शके ल ह्याचे आडाखे बांधुन पाहु
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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लागला. परं िु कािी िणच.. नंिर त्याने िे हर्चार मनािून काढू न टाकले आहण पुन्िा एकदा
रात्री काय काय करायचे िे ठरर्ण्याि िो मग्न िोऊन गेला.
त्याची िंद्री भंगली िी दरर्ाज्याबािेरच्या िालचालीने. थोड्ार्ेळाने त्याचा
दरर्ाजा उघडला गेला, जेर्णाची एक थाळी आि ढकलण्याि आली आहण दरर्ाजा पुन्िा बंद
झाला.
“रात्रीला सुरुर्ाि झाली िर…”, ददपकने हर्चार के ला.. ह्यार्ेळी त्याने कसलािी
हर्चार न करिा िे हनरस, बेचर् जेर्ण समोर ओढले आहण पटापट खाऊन टाकले. न जाणो
पुढच्या र्ेळी काय आहण कु ठे खायला हमळे ल… शेजारच्या माठािले थंडगार पाणी त्याने
घश्याखाली ढकलले आहण उरलेले पाणी चेिर्यार्र ओिून िो फ्रेश झाला.
दुपारच्या त्या चांगल्या ३-४ िास झोपेने त्याला आिा हुशारी जाणर्ु लागली िोिी.
अंग ठणकणे सुध्दा जरा कमी झाले िोिे. िाि पाय िाणून त्याने अंग मोकळे के ले आहण मग िो
अंधारािच येरझार्या घालु लागला.

िळु िळु बािेरचे आर्ाज कमी कमी िोऊ लागले. र्ेळ अिीशय िळु र्ारपणे पुढे
सरकि िोिा. ददपकची अस्र्स्थिा र्ाढि चालली िोिी. अगदी अंि पािील्यार्र एकदाचे
व्िरांड्ािील ददर्े बंद झाले.
ददपकला खात्री िोिी की युसुफ अजून एक िास-दीड िास िरी नक्कीच कािी
िालचाल करणार नािी. र्ाट बघण्याहशर्ाय दुसरा कोणिाच पयावय ददपककडे नव्ििा.
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बराच र्ेळ गेल्यार्र शेर्टी एकदाची बािेर पुणव सामसुम पसरली िोिी. दूरर्र
स्पॉटलाईटचे िालणारे प्रकाशाचे झोि ददपकला ददसि िोिे.
ददपकने ददव्यांच्या िालचालीची र्ेळ नोंदर्ायचे ठरर्ले. एक प्रकाशझोि एका
ददशेने दुसर्या ददशेला गेल्यार्र फक्त कािी सेकंद मध्ये अंधार िोिा आहण पुन्िा दुसर्या ददशेने
येणारा प्रकाशाचा झोि िो अंधारलेला भाग उजळर्ून टाकि िोिा.
एक.. दोन.. िीन.. चार.. पाच आहण िो अंधारलेला भाग पुन्िा प्रकाशमान िोि
िोिा. कशी बशी पाच सेकंद प्रत्येक िालचालीला हमळि िोिी. त्या र्ेळेि एका अंधारलेल्या
भागािून दुसर्या अंधार्या भागाि जाणे क्रमप्राप्त िोिे.. आहण िे सुध्दा भरलेले िे जड हसलेंडसव
घेउन…
ददपक पुन्िा पुन्िा र्ेळेचा अंदाज घेि िोिा. ददपकच्या अनुभर्ानुसार ४-५ सेकंद
खुपच कमी र्ेळ िोिी. इिक्या कमी र्ेळाि एका सेक्शनमधून दुसर्या सेक्शनमध्ये कु णाच्यािी
नजरे स न पडिा जाणं अशक्य िोिं.
“हशट्ट… थोडा अजून र्ेळ हमळाला असिा िरी चाललं असिं.. ककर्ा हनदान युसुफने
त्याचा प्लॅन मागच्याच आठर्ड्ाि सांगीिला असिा िरी दुसरं कािी प्लॅन करिा आला
असिा… पण आिा र्ेळ हनघून गेली िोिी. एव्िाना कदाचीि युसुफ दर्ाखान्यािून बािेर
पडला असेल आहण कोठडीच्या चाव्या हमळर्ून िो येिच असेल…”, ददपकचे हर्चार चालु
िोिे..
पण युसुफ येिच नव्ििा. अपेिेपि
े ा अहधक र्ेळ उलटू न

गेला िोिा. एव्िाना

युसुफला येणं भाग िोिं पण अजूनिरी कोणिीच िालचाल ददपकला बािेर जाणर्ि नव्ििी.
“काय झालं असेल? युसफ
ु ला िेथून सुटिाच आलं नसेल? का सुटका झाली असेल
आहण िो आपल्याला सोडू न हनघून गेला असेल?”.. ददपकच्या डोक्याि संशयाचा भुंगा सिि
भुणभुणि िोिा.
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सेकंदामागून सेकंद, हमनीटा मागून हमनीट जाि िोिी पण युसुफचा कािीच पत्ता
नव्ििा. ददपकची चलहबचल र्ाढि चालली िोिी. इिकं अस्र्स्थ, इिकं ििबल त्याला यापुर्ी
कधीच र्ाटले नव्ििे. बपजर्याि ठे र्लेल्या
एखाद्या बिस्त्रपशुसारखा िो इकडू न हिकडे येरझार्या घालि िोिा. इिक्याि त्याला
बािेर िालचाल जाणर्ली.
ददपक सार्ध झाला. िळु र्ारपणे त्याच्या कोठडीच्या कु लुपाि एक दकल्ली
सरकर्ली गेली िोिी आहण अत्यंि सार्काशपणे िी दकल्ली दफरर्ून दरर्ाजा उघडण्याचा
प्रयत्न िोि िोिा. थोडार्ेळ खुटपुट झाल्यार्र एकदाचे
िे दार उघडले गेले. दारामध्ये युसुफ उभा िोिा.
युसुफला बघिाच ददपकचा हजर् भांड्ाि पडला.
“चल लर्कर..”, युसुफ म्िणाला..
िणाचािी हर्लंब न करिा ददपक बािेर पडला. व्िरांड्ाि युसुफच्या मागे अजून
एक कै दी उभा िोिा. िो ‘इस्माईल शेख’ असार्ा िे ददपकने िाडले. त्याला पिािाच ददपकची
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मस्िकाची हशर िाणली गेली. शेर्टी कािी झालं िरीिी िो एक टेररीस्ट िोिा, एका
माफीयाचा भाऊ.. एक देशद्रोिी.
युसुफने ददपकच्या चेिर्यार्रील भार् िेरले िसा िो म्िणाला.. “चला लर्कर चला,
आपल्याकडे फार र्ेळ नािीये.. आधी भटारखाना…”
पुढे युसुफ, त्याच्यामागे इस्माईल आहण सगळ्याि शेर्टी ददपक. व्िरांड्ािील
अंधाराचा फायदा घेउन हिघं जण एका मागोमाग एक जाि िोिे. लपि छपि सर्वजण शेर्टी
एकदाचे सर्वजण भटारखान्याि पोिोचले.
युसुफने हखश्यािून रॅ टदकलच्या गोळ्या आहण एका छोट्या बाटलीि भरलेले
दफनाईल काढले. इस्माईलने एव्िाना हचकनचे कािी हपसेस पािेल्याि काढू न ठे र्ले िोिे.
युसुफने त्या गोळ्या बारीक बारीक करून त्या हपसेसर्र टाकल्या आहण त्यार्र दफनाईल िोिले
र् िे सर्व हमश्रण एकहजर् के ले.
“युसुफ.. पण िे हपसेस त्या कु त्रयांना देणार कसे… आधीच त्या हचकनचा र्ास आहण
त्याि आपला अनोळखी र्ास.. िी कु त्री सिकव िोऊन लगेच आपल्याकडे धार् घेिील…”,
ददपकने शंका उपस्थीि के ली.
“नािी आपण त्यांच्या जर्ळ नािी जायचे. आपल्याला अंधारािच िे खाद्य फे कार्े
लागेल.. दुसरा पयावय नािीये…”, युसुफ म्िणाला.
हिघंिी जणं िे पािेलं घेउन अंगणाि आले. ददपकला जणु आपण नग्न िोऊन चालले
आिोि असंच र्ाटि िोिं. सर्व बाजुने मोकळं पटांगण िोिं. कु णाचीिी नजर पडली असिी िरी
त्यांना िे हिघं जण सिज ददसले असिे. लपायला कािीच जागा नव्ििी.
झपझप चालि हिघंिी कु त्रयांच्या बपजर्याजर्ळ पोिोचले. बपजरा ररकामाच िोिा
ह्याचाच अथव िी कु त्री त्यांच काम करि िोिी.
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“दिा कु त्री आिेि एकु ण..”, युसुफ िळु च कु जबुजला.. “कु त्री कसली..कोल्िेच िे.. एक
कु त्र आपल्या हिघांना भारी पडेल….”
“युसुफ भाय.. जो भी करना िै.. जल्दी करो.. मुझे साला ये मामु लोग, और कु त्ता
लोगोंसे बिोि डर लगिाय..”, इस्माईल पिील्यांदाच बोलला. त्याचा आर्ाज फार जड िोिा
आहण बोलिाना त्याला धाप लागि िोिी.
युसुफने एकदा मान डोलार्ली आहण मग एक हचकन हपस घेऊन जोराि अंधाराि
दूरर्र हभरकार्ला..
दूरर्र कु ठे िरी धप्प असा आर्ाज आला आहण परि शांििा…. कसलीच िालचाल
जाणर्ि नव्ििी..
युसुफने अजून एक हपस उचलला आहण आधी फे कला िोिा त्याच्यापासून थोडा
लांब अजून एक हपस हभरकार्ला.. आहण परि अजून एक करि करि साधारण र्ेगर्ेगळ्या
ददशेने िे िुकडे फे कू न ददले. आिा र्ाट बघण्याहशर्ाय त्यांच्या िािाि कािीच उरले नव्ििे.
प्राण कानाि आणून हिघेिी जण िालचालींचा अंदाज घेऊ लागले.
इस्माईल कािीिरी बोलणार एव्िढ्याि ददपकने त्याला खुणेनेच शांि के ले आहण
दूरर्र कु ठे िरी िो बोट दाखर्ु लागला.
दूरर्रून कु त्रयांच्या गुरगुरीचा आर्ाज ऐकु येि िोिा. मधूनच चमकू न जाणार्या
ददव्यांच्या प्रकाशाि कु त्रयांच्या सार्ल्या आहण त्यांच्या भांडणाि उडणारी धुळ ददसि िोिी.
मच्क.. मच्क्क आर्ाज करि िे हचकनचे िुकडे गपागप ओरबाडू न खाि िोिे.
युसुफने आपले दोन्िी िाि पुढे के ले आहण इस्माईल आहण ददपकने िळु र्ारपणे
त्याला एक एक टाळी ददली.
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“दस्स हमनीट और..”, युसुफ इस्माईलकडे पिाि बोलला..
िळु िळु कु त्रयांच्या गुरगुरीचा आर्ाज कमी िोि गेला आहण कािी र्ेळाने पुणव
शांििा झाली. परं िु धोका पत्करण्याि अथव नव्ििा. हिघंिी जण पुढची १० हमनीटं कानोसा
घेि बसून रािीले परं िु कु त्रयांच्या िालचालीचा कोणिािी आर्ाज आला नािी.
“चलो… शो टाईम..”, पुन्िा माघारी र्ळि युसुफ म्िणाला..
हिघंिी सरपटि पुन्िा इमारिीि आहण िेथून भटारखान्याि आले. पुढची १०
हमनीटांि हिघांनीिी हमळे ल िे खाण्याचं सामान हपशव्यांमध्ये भरून घेिले आहण मोचाव
हसलेंडसवकडे र्ळर्ला.
हसलेंडसव पुणव भरलेले िोिे त्यामुळे िे आर्ाज न करिा ओढि न्िेण्याची कसरिीि
कािी िणांिच हिघांची दमछाक झाली. घामाने हनथळि हिघंिी जण पुन्िा पुर्ीच्या रठकाणी
येऊन पोिोचले. िेथून कािी पार्लांर्रून पुढे स्पॉटलाईटच्या प्रकाशाचा झोि येि िोिा.
मनोर्यांर्र बंदक
ु घेऊन उभे असलेल्या पोहलसांची करडी नजर त्या उजळलेल्या प्रकाशािून
दफरि िोिी.
“युसुफ..”, ददपक िळु आर्ाजाि म्िणाला.. “दोन प्रकाशांमध्ये फक्त ५ सेकंदांचा
हडले आिे. इिक्या कमी र्ेळाि एका सेक्शनमधून दुसर्या सेक्शनमध्ये जायचे.. थोडे अर्घड
र्ाटिय…”
“फक्त ५ सेकंद.. िू र्ेळ नक्की मोजली आिेस?”, युसुफ..
“येस्स..नक्की.. पािीजे िर परि मोजु..”, ददपक
ददपक आहण युसुफने पुन्िा एकर्ार र्ेळ मोजली.. जेमिेम ५ सेकंद िोि िोिे.
“मग आिा?”, युसुफ
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“मला र्ाटिं, आपल्याला हसलेंडसवमधला गॅस थोडा कमी करार्ा लागेल. पुणव
भरलेले असल्याने िे फारच जड आिेि..”, ददपक
“पण गॅस कमी करुन, आपल्याला िो कमी पडला िर? बभि फु टलीच नािी िर?”,
युसुफ..
“पुढचं पुढ,े पण आत्ता िे नक्की आिे की िे जड हसलेंडसव आपण िेथपयंि न्िेऊ शकणार
नािी..”, ददपक
युसुफने कािी िण िो हसलेंडर उचलुन पािीला आहण मग त्याने िोकाराथी मान
डोलार्ली.
हिघांनीिी हसलेंडसवर्रचा नॉब िलर्ून लुज के ला आहण त्यािून गॅस बािेर जाऊ
लागला.
पाच-एक हमनीटांनंिर हिघांनीिी हसलेंडसव बंद के ले. ददपकने एकदा हसलेंडर उचलुन
बघीिला आहण मग त्याने समाधानदशवक मान डोलार्ली.
“ऑन अ काऊंट ऑफ़ फ़ाइव्ि….र्न.. टु.. िी.. फ़ोर.. फाईव्ि.. गो..”
हिघांनीिी आपले हसलेंडसव उचलले आहण कािी काळापुरत्या हनमावण झालेल्या
अंधारािून िे पुढे सरकले.
“१..२..३..४..५.. स्टॉप..”, ददपकने सगळ्यांना थांबायला सांगीिले.
प्रखर प्रकाशाचा एक झोि हिघांच्या अगदी जर्ळू न हनघून गेला. हिघांनीिी पुन्िा
एक दीघव श्वास घेिला आहण हसलेंडसव उचलुन पुढच्या अंधार्या भागाकडे धार् घेिली. िळु िळु
करि हिघं जण पुढे सरकि िोिे. हिघांनािी चांगलाच दम लागला िोिा, पण इस्माईल.. िो िर
अिरशः धापा टाकि िोिा..
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“युसुफ भाय.. मै अब और निी उठा सकिा…”
ददव्याचा प्रखर प्रकाश हिघांच्या जर्ळू न हनघून गेला.. त्या मंद प्रकाशाि
इस्माईलचा घामेजलेला चेिरा दोघांनी पािीला. त्याला श्वास पुरि नव्ििा. नाका-िोंडाने िो
जोरजोराि श्वासोश्वास करि िोिा.
“नािी म्िणजे??”, ददपकने हर्चारले…
“मुझ.े . िाय हब.पी. िै.. मैने इसे और उठाके चला िो मेरा ददल फट जायेगा.. और
निी चल पाऊंगा मै..”
“अरे पण िे आधी सांगायचं ना… आपण िुझा हसलेंडर घेिला नसिा आहण आमचे
हसलेंडसव फु ल्ल ठे र्ले असिे..”, युसुफ
“युसुफ.. आपले हसलेंडसव अधे आिेि.. बभि फोडायला िे नक्कीच खुप कमी आिेि..
आपल्या दोघांनाच त्याचा हसलेंडर न्िार्ा लागेल..”, ददपक
“पण कसा? आपली काय कमी दमछाक झाली आिे का? एक न्िेिानाच इिका त्रास,
दोन कसे न्िेऊ शकु ?”, युसुफ
“िे बघ.. आपण त्याच्या हसलेंडर आत्ता इथेच ठे र्ून एक सेक्शन पुढे जायचे.. मग
आळीपाळीने दोघांपैकी एकाने मागे येऊन त्याचा हसलेंडर घेऊन परि पुढे यायचे.. मग परि
एक हसलेंडर मागे ठे र्ून नेक्स्ट सेक्शन.. परि एकाने मागे.. असंच करार्ं लागेल..”, ददपक
“पण र्ेळ खुप जाईल.. आत्ताच माझ्या हिशोबाने ३.३० र्ाजि आले असिील.
आपल्याला उजाडायच्या आिच जंगलाि हशरार्े लागेल..”, युसुफ
“पयावय नािीये दुसरा.. लेवस गो..”, ददपक
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आहण अश्या रीिीने हिघं जण पुढं मागं.. पुढं मागं करि करि एक एक टप्पा
ओलांडि जाऊ लागले. हमट्ट काळोखाि पुढे काय आिे, बभि अजून दकिी दूर आिे ह्याचा कािीच
अंदाज येि नव्ििा. िणभरासाठी का िोईना प्रकाशझोि जर्ळू न गेला की छािील चरव िोि
असे. कधी कु ठू न पोहलसाची गोळी येऊन छािीचा र्ेध घेईल िीच हभिी मनाि बाळगि
हिघांचा प्रर्ास सुरु िोिा.
अखेर अथक प्रयत्नांनंिर हिघंिी जण बभिीपाशी येऊन पोिोचले. हसलेंडसव खाली
ठे र्ून

हिघिी जण बभिीच्या कोपर्याि मवकन बसले. शारीरीक आहण मानहसक कसोटी

पिाणारा िा िासाभराचा प्रर्ास चांगलाच दमछाक करणारा िोिा. हर्श्रांिी अत्यार्श्यक
िोिी, परं िु र्ेळ जास्िी नव्ििा.
दम खािा खािाच युसुफने हखश्यािून कपड्ांचे एक मोठ्ठे भेंडोळे काढले आहण
इस्माईलकडे ददले. बहुिांश कपडे िे कै द्यांचे िोिे िर कािी सटर-फटर फडकी िोिी.
हिघांमध्ये इस्माईलच त्यािल्या त्याि कमी दमलेला िोिा कारण त्याच्याकडे हसलेंडर नव्ििा.
त्याने िे कपडे एकमेकांमध्ये गाठ मारून बांधायला सुरुर्ाि के ली. थोड्ाच र्ेळाि त्याची एक
मोठ्ठी लंबुळकी शेपटासारखी दोरी ियार झाली. त्याने हिन्िी हसलेंडसव एकत्र ठे र्ले, त्याच्या
टोकाला ह्या दोरीचे एक टोक बांधले आहण युसुफकडे पाहून थम्ब्स अप के ले.
युसुफ आहण ददपक लगेच जागेर्रून उठले आहण त्या दोरीचे दुसरे टोक घेउन
बभिीच्या आधाराने लांब जाऊन उभे रािीले. मागोमाग इस्माईलिी त्यांच्याबरोबर जाऊन
थांबला.
“हधस इज इट…”, ददपक म्िणाला.. िसे युसुफने हखश्यािून काड्ापेटी काढली
आहण एक काडी पेटर्ून कपड्ांच्या त्या दोरीला लार्ली.
कपडे पेटि पेटि पुढे जाउ लागले िसे हिघंिी अजून थोडे लांब सरकले आहण कान
झाकू न डोकं गुडघयाि घालुन बसून रािीले. कपडे पेटि पेटि हसलेंडसवच्या ददशेने जाि िोिे.
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हिघांनीिी कान घट्ट झाकू न घेिले. ‘सुरव..सुरव’ आर्ाज करि आग हसलेंडसवच्या जर्ळ पोिोचली
आहण कािी िणािच ‘धडाम्म’ असा आर्ाज आला. प्रकाशाचा आहण धुराचा एक लोळ िर्ेि
उसळला. बभिीचा कािी भाग नक्कीच िुटला िोिा कारण हसमेंट आहण हर्टांचे िुकडे हिघांच्या
अंगार्र येउन आदळले िोिे.
हर्जेच्या र्ेगाने हिघेिी जण उठले आहण बभिीकडे धार्ले.
त्या मोठ्या धमाक्याने सगळे च जागे झाले िोिे. पिीले कािी िण काय झाले िे
शोधण्याि गेल्यानंिर त्यांना कारण उमगायला र्ेळ लागला नािी. जेथे हर्स्फोट झाला िोिा
त्या ददशेने अजूनिी धुर हनघि िोिा. िणाधावि धोक्याचे सायरन र्ाजु लागले. हशट्या र्ाजर्ि
पोहलसांनी त्या ददशेने धार् घेिली.
हिघंिी जण्ं एव्िाना बभिीजर्ळ पोिोचले िोिे. हिघांनीिी बभि पािीली आहण
त्यांना एक धक्का बसला. त्यांच्या दृष्टीने बभिीला एखादे बखडार पडलेले असणे अपेिीि िोिे,
पण र्ास्िर्दशी बभिीचा र्रर्रचा थर हनघाला िोिा आहण आिील हर्टा ददसि िोत्या.
िुरुंगाच्या इमारिीि िोणारी िालचाल त्यांना ददसि िोिी. सायरनचा आहण
हशट्यांचा आर्ाज त्यांच्या कानार्र येि िोिा. िािार्र िाि धरून बसण्याि अथव नव्ििा.
हिघांनीिी ित्परिेने लाथा मारून उरलेली बभि पाडायला सुरुर्ाि के ली. पिीले कािी आघाि
सिन के ल्यार्र डचमळीि झालेली बभि पडायला सुरुर्ाि झाली. परं िु ह्याि र्ेळ जाि िोिा.
धार्ि येणार्या पोहलसांनी एव्िाना गोळीबार सुरु के ला िोिा. त्या गोळ्या त्यांच्यापासून कािी
अंिरार्र येऊन पडि िोत्या. फार र्ेळ िािाि नव्ििा. कािी िणािच िे पोहलस जर्ळ येिील
आहण त्यांच्या गोळ्या हिघांपैकी कु णाच्या अंगाि घुसण्याची शक्यिा िोिी.
हिघांनीिी आपला जोर आहण र्ेग र्ाढर्ला. बभिीि हनमावण झालेल्या फटींमधून
आिा हिघांनीिी हर्टा ओढू न काढायला सुरुर्ाि के ली आहण कािी िणािच कसेबसे जािा येईल
इिपि बखडार हनमावण झाले. हिघंिी पवकन त्याि घुसून बािेर पडले आहण त्यांनी जंगलाच्या
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ददशेने धार् घेिली. पोहलसांच्या हशट्यांचा आर्ाज जर्ळ जर्ळ येि चालला िोिा. पोहलस
बभिीिून बािेर पडायला सुरुर्ाि झाली िेंव्िा हिघंजण सुरुर्ािीच्या हर्रळ जंगला हशरले िोिे.
पिाट व्िायला सुरुर्ाि झाली िोिी आहण र्ािार्रणाि मंद प्रकाश पसरला िोिा.
“आपण हिघंिी र्ेगर्ेगळ्या ददश्यांनी जाऊ या, त्यामुळे एकाच ददशेने येण्याऐर्जी
पोहलस िीन ददश्यांमध्ये हर्भागले जािील”, ददपक म्िणाला..
“नको नको.. आपण एकत्रच राहु.. पोहलसांचा एकत्रीि मुकाबला करिा येईल..”,
इस्माईल..
“नािी.. ददपक म्िणिो िे बरोबर आिे.. एकत्र रिाण्याि धोका आिे..”, युसुफ
इस्माईलने कािीश्या नाराजीनेच दोघांकडेच बघीिले. इकटे रिाण्याच्या
हर्चारानेच त्याला घाम फु टला िोिा पण त्याच्याकडे दुसरा पयावय नव्ििा.
पोहलसांचा आर्ाज जर्ळ जर्ळ येि िोिा. अंधाराि हिर मारल्याप्रमाणे िे कु ठे िी
बेछुट गोळीबार करि िोिे.
ददपकने कु णाकडेिी लि न देिा अंधाराि धार् घेिली. युसुफ आहण इस्माईलिी
हमळे ल त्या र्ाटेने धार्ि सुटले.
ददपकचा अंदाज बरोबर िोिा. हिघंिी र्ेगर्ेगळ्या ददशेने गेल्यामुळे पोहलस कािी
िण गोंधळले आहण मग िीन गट करून हिघंिी त्यांच्या मागे धार्ले.
ददपक र्ेडा-र्ाकडा कसािी धार्ि सुटला िोिा. परं िु त्याला फायदा िोिा त्याच्या
सैहनकी ट्रेबनगचा. मोकळ्या जागा शक्यिो टाळि िो झुडपांच्या आहण दाट झाडीच्या आधाराने
र्ेगाने धार्ि िोिा. परं िु िेथे िैनाि असलेले पोहलससुध्दा मुरलेले िोिे. त्याच भागािले
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असल्याने त्यांना िेथील पररहस्थिीचा अंदाज िोिा. ददपक आहण त्याच्या मागे असलेल्या
पोहलसांमधील अंिर र्ेगाने कमी िोि िोिे.
ददपकने एका घनदाट झाडीची जागा पाहून त्या झुडुपाि उडी घेिली आहण िेथेच
आडोश्याने िो लपून रािीला. त्याला त्या झुडुपांच्या आडू न दूर अंिरार्र खाकी र्दीिील एक
पोहलस ददसि िोिा. ददपक त्याच्या नजरे आड झाला िसा त्याचा धार्ण्याचा र्ेग मंदार्ला. िो
आिा िळु िळु चालि चालि ददपक लपला िोिा त्या ददशेने येि िोिा.
ददपक श्वास रोखुन कसलीिी िालचाल न करिा गप्प बसून त्याची िालचाल रटपि
िोिा.
िो पोहलस सार्ध पहर्त्रयाि िािािील बंदक
ु रोखुन धरि पुढे पुढे सरकि िोिा.
ददपकच्या कपाळार्र घमवबबदु जमा झाले िोिे. त्या पोहलसाला जरा जरी संशय
आला असिा िरी अंदाजाने का िोईना त्याने ददपकच्या ददशेने गोळीबार करायला मागे पुढे
पािीले नसिे.
नुसिे बसून रिाणे अशक्य िोिे. ददपकने त्या पोहलसार्र िल्ला चढर्ायचे ठरर्ले.
िलक्या ििाने जोर देऊन िो िळव्यांर्र उठू न बसला. िो पोहलस अजून जर्ळ आला की
त्याच्यार्र उडी घयायची ह्या उद्देशाने िो ियारीि िोिा. त्याची नजर त्या पोहलसार्र
रोखलेली िोिी. इिक्याि त्या पोहलसाच्या मागे झुडुपाि झालेली िालचाल त्याने रटपली.
पोहलसाच्या मागून इस्माईल िळु िळु पुढे सरकि िोिा. त्याची नजर पोहलसाच्या पाठीर्र
िोिी. ददपकला त्याने खचीिच पािीलेले नव्ििे.
ददपक श्वास रोखुन दोघांच्या िालचाली पिाि िोिा. इस्माईल िळु िळु
पोहलसाच्या जर्ळ आला आहण त्याने अचानक पोहलसार्र उडी घेिली. िो पोहलस बेसार्ध
िोिा. इस्माईलच्या अनपेिीि िल्याने िो खाली कोसळला. त्याची बंदक
ु फे कली गेली.
इस्माईलने दोन्िी िािाि त्याची मान पकडली आहण पुणव जोर देऊन िो हपरगळु लागला.
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त्या पोहलसाने प्रहिकार करण्याचा प्रयत्न के ला, पण गळाच आर्ळला गेला असल्याने
त्याची शक्ती कमी कमी िोि गेली आहण कािी र्ेळािच िो गिप्राण िोऊन खाली कोसळला.
इस्माईलने इकडे हिकडे पािीले आहण मग खाली उचलुन त्या पोहलसाची बंदक
ु
उचलली आहण जाण्यासाठी मागे र्ळला एर्ढ्याि ‘धाड्ड’ असा आर्ाज आला.
कु ठू न िरी दुरून आलेल्या पोहलसाच्या एका गोळीने इस्माईलच्या डोक्याचा र्ेध
घेिला िोिा. त्याचे डोके फु टले आहण िो ददपकच्या समोरच कोसळला. गरम रक्ताचा एक
हशडकार्ा ददपकच्या अंगार्र उडाला. िणाधावि घडलेल्या त्या घटनेने ददपक भांबार्ून गेला.
िणभर िो जागेर्रून उठणार िोिाच, पण त्याने स्र्िःला सार्रले आहण िो जागेर्रच बसून
रािीला. पोहलसाची िी बंदक
ु त्याच्या समोरच पडली िोिी. सार्काशपणे त्याने िी बंदक
ु
ओढू न त्याब्याि घेिली आहण ज्याददशेने इस्माईलर्र गोळी झाडण्याि आली िोिी त्या ददशेने
िो पाहु लागला.
थोड्ार्ेळाने हिकडू न िो जाड्ा हगड्ा पोहलस लांब पल्ल्याचा र्ेध घेणारी, दुबीण
लार्लेली बंदक
ु घेऊन सामोरा आला. अंदाज घेि घेि िो पुढे सरकि िोिा.
ददपकने िािािील बंदक
ु लोड के ली आहण त्या पोहलसार्र नेम धरला. त्याचे डोके
ददपकच्या हनशाण्यार्र िोिे. एकामागून एक आठर्णी ददपकच्या मनाि जाग्या झाल्या.
आजर्र त्याने कु त्रयासारखा मार त्या हगड्ाकडू न खाल्ला िोिा. लाथा-बुक्या त्याच्या
शरीरार्र ददर्स-रात्र बरसल्या िोत्या त्याची भरपाई करण्याची र्ेळ येऊन ठे पली िोिी. बस्स
एक चाप ओढायचा आहण िो हगड्डा पोहलस जमीनदोस्ि िोणार िोिा.
ददपकने रट्रगरर्र बोट ठे र्ले……..
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“गुड बाय धोंड्ा…” ददपक स्र्िःशीच पुटपुटला.
मनगटार्र जोर देऊन त्याने खांदा र्र उचलला आहण बंदक
ु ीची नळी बरोब्बर सेट
के ली. िो कु ठल्यािी िणी ट्रीगर दाबणार इिक्याि त्याच्या कािीिरी लिाि आले. िो परि
सार्काश पिील्यासारखा गर्िाि खाली झोपला. त्याने बंदक
ु आपल्या कानाशी आणली आहण
िलके च िलर्ली. आिून बारीक दकण-दकण आर्ाज आला.
इस्माईल खाली कोसळला िेंव्िा त्याची बंदक
ु शेजारच्या खडकार्र पडली िोिी
आहण त्यामुळे बंदक
ु ीच्या आिील बस्प्रग लुज झाली िोिी. ददपकने सैन्याि असिाना अश्या
दकत्येक बंदक
ु ा िािाळल्या िोत्या आहण असे अनेक बारीक-सारीक प्रॉब्लेम त्याला मािीि झाले
िोिे.
आत्ता जर त्याने ट्रीगर दाबले असिे िर गोळी सुटली नक्की असिी, पण हिने अपेिीि
र्ेध नक्कीच घेिला नसिा. कािी हमटरपयंि जाऊन िी गोळी पडली असिी, परं िु आर्ाजाने
ददपकचे लपण्याचे रठकाण मात्र त्या हगड्ाला कळले असिे. पुढे त्याने काय के ले असिे िे र्ेगळे
सांगण्याची आर्श्यकिा नािीच.
ददपकने बंदक
ु ठे र्ून ददली आहण िू सरपटि सरपटि मागे सरकला. कािी हमटसव िो
उलटा कसलािी आर्ाज न करिा जाि रािीला आहण दाट झाडीि हशरल्यार्र िळु च उठू न िो
धार्ि सुटला.
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पु्ढील दकत्येक सेकंद, हमहनवस, िास ददपक र्ेड्ासारखा धार्ि िोिा. जरा कु ठं खुट्ट
र्ाजलं की िो सार्ध िोई. जर्ळपासच्या झाडामागे ककर्ा गर्िामध्ये लपून पररहस्थिीचा
अंदाज घेई आहण सर्व कािी रठक आिे ह्याची खात्री पटल्यार्र ददशा बदलुन पुन्िा धार्ि सुटे.
दकत्येक र्ेळानंिर.. जेंव्िा िे जंगल जगाच्या अंिापयंिच आिे की काय असे
ददपकला र्ाटु लागले िोिे.. िेंव्िा त्याला दुरून रिदारीचा आर्ाज येऊ लागला िोिा.
गाड्ांच्या र्ेगार्रून जर्ळपास एखादा िाय-र्े असार्ा असा ददपकने अंदाज
बांधला.
रस्िा ददसु लागला िसा ददपक लपून पुन्िा अंदाज घेउ लागला. १५-२० हमनीटं
अंदाज घेिल्यानंिर ददपकला संशयास्पद असे कािी आढळले नािी. रस्त्यार्रून नेिमीचीच
िुरळक र्ाििुक िोिे. माल र्ाहून न्िेणारे ट्रक्स, प्रर्ासी बसेस आहण कासव, क्वचीि एखाद्या
जर्ळपासच्या गार्ािील मोटारसायकलर्रून जाणारे रिीर्ासी र्गैरे.
ददपकने मोकळा रस्िा पाहून पटकन ओलांडला आहण पलीकडच्या हर्रळ झाडीि
हशरला. दूरर्र ददपकला एक पत्रयाची शेड आहण एक झोपडीर्जा घर ददसि िोिे. ददपक
दबकि-दबकि त्या शेडच्या ददशेने जाऊ लागला.
त्या शेडमधून रे डीओर्र लागलेल्या जुन्या गाण्यांचे आर्ाज येि िोिे.
ददपकने शेडच्या हखडकीिून आि डोकार्ून पािीले आिमध्ये कोणी ददसि िरी
नव्ििे. एकु ण पररहस्थिीर्रून िरी िे एखाद्या मटण हर्क्रेत्याचे घर र्ाटि िोिे. एक टीपीकल
र्ास र्ािार्रणाि भरून रािीला िोिा. आिमध्ये सोललेले ४-५ बोकड उलटे टांगले िोिे.
ददपक अधवर्ट लोटलेले दार उघडू न आिमध्ये हशरला िसा एक उग्र दपव त्याच्या
नाकाि घुसला. ददपकने नाक घट्ट दाबून धरले. जमीनीर्र िाज्या रक्ताचा पाट र्ािाि िोिा.
नुकिेच िलाल के लेले एक बोकड िेथे पाय झाडि िडफडि प्राण जाण्याची र्ाट पिाि पडले
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िोिे. बोकडाला हचरून िाि-पाय धुर्ायला िेथील माणूस जर्ळपास गेला असार्ा असा
ददपकने अंदाज बांधला. अथावि ददपकलािी िेथे फार र्ेळ थांबण्याची इच्छा नव्ििी. सर्ावि
प्रथम आ्र्श्यकिा िोिी िी कपड्ांची. िुरुंगािील कै द्यांचे कपडे घालुन ददपकला उघड्ार्र
दफरणे के र्ळ अशक्य िोिे आहण हमळालेच िर थोडेफार पैसे.
ददपक सर्वत्र शोधाशोध करु लागला. इिक्याि शेडचे दार उघडण्याचा आर्ाज
झाला. ददपक चपळाईने शेजारील एका बपपाच्या मागे दडू न बसला. सर्वत्र माश्या मोठ्या
प्रमाणाि घोंगार्ि िोत्या. जंगलािून पळिाना िािा-पायाला खरचटण्याने जखमा झाल्या
िोत्या त्यार्र माश्या येऊन बसि िोत्या. आधीच ठणकणारे त्याचे िाि पाय, माश्यांमुळे
अजूनच चुरचुरि िोिे. ददपक शक्य हििक्या िळु र्ारपणे माश्या िकलार्ि िोिा, परं िु त्या
माश्या दफरुन-दफरून पुन्िा त्याच्या जखमांर्र येऊन बसि िोत्या.
“कौन छु पा िै र्िां .. बािर आओ निीं िो मै पोहलसको फोन करुं गा..”, अचानक त्या
शेडमध्ये आलेल्या व्यक्तीचा ददपकला आर्ाज ऐकू आला.
उगाच नशीबाची परीिा पिाण्याि अथव नव्ििा. ददपक िेथे लपून बसला आिे िे
त्या व्यक्तीला नक्कीच कळाले िोिे. उगाच त्याने पोहलसांना फोन के ला असिा िर नसिे संकट
ओढर्ले असिे.
ददपक सार्काशपणे बािेर आला. त्याच्या समोर एक साठीिला िडकु ळा बर्यापैकी
र्ृध्द गृिस्थ उभा िोिा. चौकटी-चौकटीची लुंगी, अंगाि मळलेला बनीयन, खुरटी दाढी आहण
िािाि बोकड कापायचा मोठ्ठा सुरा.
अथावि ददपकला त्याच्या सुर्याचे भय नव्ििे. शेर्टी िो र्ृध्द गृिस्थ िोिा आहण
ददपक कधीिी हनशस्त्र असला िरी त्याला भारी पडू शकला असिा. ददपकला के र्ळ त्याचा
हर्श्वास संपादन करायचा िोिा. परं िु कै द्याचे कपडे, र्ाढलेली दाढी आहण अस्िाव्यस्ि के स,
अंगार्र जखमा असा अर्िार असिाना समोरचा माणूस त्याच्यार्र दकिपि हर्श्वास ठे र्ु शके ल
ह्याची मात्र त्याला खात्री र्ाटि नव्ििी.
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“चाचाजी..”, ददपक खंबीर परं िु िळु र्ार आर्ाजाि म्िणाला, “देखीये, हप्लज गलि
मि समजीये, मै यिा दकसी गलि इरादेसे निी आया.. मै िो बस..”
“पुहलससे छु पना चाििे िो?”, समोरची व्यक्ती म्िणाली.
“जी.. जी.. िां.. निीं.. मिलब.. मै यिा रुकके आपको और परे शानी मै निी डालना
चाििा.. मै चला जाऊंगा यिासे, लेकीन ये कपडे..”, ददपक कै द्याच्या कपड्ांकडे बोट दाखर्ि
म्िणाला.
त्या व्यक्तीने िािािला सुरा टेबलार्र ठे र्ला आहण िो आिल्या खोलीि गेला.
ददपकला िे कािी िण हर्लिण साशंकिेचे गेले. “आिमध्ये जाऊन त्यांनी
पोहलसांना फोन के ला िर?”, एक हर्चार त्याच्या मनाि चमकू न गेला.
टेबलार्र ठे र्लेला सुरा त्याला खुणार्ि िोिा. परं िु ददपक िालचाल न करिा एका
जागेर्रच उभा रािीला.
थोड्ार्ेळाने िो माणूस बािेर आला. त्याच्या िािामध्ये कािी कपडे िोिे िे त्याने
ददपककडे ददले.
एक चुरगळलेला गंजी आहण जीणव झालेली एक लुंगी िोिी.
“बस्स येिी िै मेरे पास..”, असे म्िणि त्या इसमाने त्याच्या बनीयानच्या हखश्यािून
पन्नास-पन्नासच्या दोन नोटा काढू न ददपकच्या िािाि ददल्या.
“चाचाजी मै…”
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“बािोमै र्क्त जाया ना कर.. रे डीओमें िुम्िारे बारे मे बिा रिे िै… पोलीस जगिजगि ढू ंढ रिी िै…” दीपकला थांबर्ि िो इसम बोलला.
ददपकने पटकन आपले कपडे बदलले.
त्या इसमाने टेबलाच्या खणािून एक काजळाची डबी काढू न दीपकला ददली.
ददपकने एक जाड काजळाचा थर बोटार्र घेऊन िे डोळ्यािून दफरर्ले.
मग त्या इसमाने कडेच्या टेबलार्र पडलेला एक र्स्िारा उचलून दीपककडे ददला
आहण म्िणाला..”दाढी हनकाल दो अपनी.. िुम्िारा हुलीया थोडा िो बदल जायेगा..”
ददपकने िो र्स्िारा घेिला. त्याला त्या बोकडाचे के स हचकटले िोिे. ददपकने
पटकन िो साफ के ला आहण र्ाढलेली दाढी कापून टाकली. हमश्यांना थोडा कट देऊन चीनी
लोकांसारख्या त्या िनुर्टीपयंि येिील अश्या ठे र्ल्या आहण मग त्याने आरश्याि एकर्ार
स्र्िाला न्ह्यािाळले.
त्या छोट्याश्या बदलणे त्याचा चेिरा एकदमच र्ेगळा ददसू लागला िोिा. दीपक
एखाद्या मुसलमानासारखा ददसि िोिा.
दाराबािेर पडण्यापूर्ी िो म्िणाला..”चाचाजी, मै कौनसे इलाके मै हु? बाजूमै
कौनसा गार् िै?”
“ये कोल्िापूर हजला िै.. िुम यािासे ३-४ दक.मी. दूर जाओगे िो िुम्िे बिोि सारे
ट्रक ददखेंगे जो खेिोमैसे गन्ना हनकालकर दुसरे गार्ोमै जािे िै. मुझे लगिा िै, िुम उनमेसे कोई
भी ट्रक मै छु पकर दूर िक जा सकिे िो..”, िो इसम म्िणाला.
ददपकने त्याचे पुन्िा एकदा आभार मानले आहण िो त्या पत्रयाच्या शेड बािेर
पडला.
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“सर, कोण म्िणिाय इस्माईलला पोहलसांनी मारले…इस्माईलला िर त्या ददपकने
मारले सर..”, िो हगड्ा इन्स्पेक्टर म्िणि िोिा.
“काय बोलिाय िुम्िी? अिो आत्ताच िर िुम्िी म्िणालाि ना…”, कहमशनर..
“सर मी काय म्िणालो िे िुमच्या आमच्याि…बािेरील जगासाठी इस्माईलला ददपकनेच
मारले. मादफयाला जर कळले िो पोहलसांच्या िािून मारला गेला िर आपला काय खरं नाय..
लागू देि त्या मादफयाला दीपकच्या पाठी, एक र्ेळ दीपक आपल्याला सापडायचा नािी.. पण
डॉनच्या भार्ाला मारणार्याला मादफया सोडणार नािी सर.. काट्याने काटा हनघेल..”, िो
हगड्डा इन्स्पेक्टर बोलि िोिा..

“िम्म ठीक आिे.. द्या िशी बािमी हमडीयाला.., पण िुम्िी गाफील राहू नका. युसुफ
आहण दीपक दोघेिी पकडले गेले पाहिजेि, पण मृि.. खोटा एन्कौन्टर करून टाका..”, असं
म्िणून कहमशनर िाड-िाड पार्ल टाकि बािेर पडले, िर िो हगड्डा इन्स्पेक्टर पोटार्रून खाली
घसरणारी पेंट सार्रि हमहडया रूम च्या ददशेने गेला..
-------------दीपक लपि छपि कु ठे पोलीस नािीि न िे पािि चालला िोिा.. पण त्याला ह्याची
हबलकु ल माहििी नव्ििी दक पोहलसांच्या आधी मादफयाची टोळी त्याच्या मागार्र हनघाली
आिे..
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त्या गजबजलेल्या र्स्िीिील एका मोडक्या मेंन्शन मध्ये जमलेल्या त्या हिघाचौघांच्या नजरा दरर्ाज्याकडे र्ळल्या जेंव्िा दरर्ाज्यािून एक हचकना िरुण आिमध्ये आला.
त्याच्या चालण्याि एक हर्लिण आत्महर्श्वास िोिा. आरमानी हजन्स आहण स्पायकर हजन्सचा
अधाव खोचलेला हनळा हजन्सचा शटव त्याने घािला िोिा. िािामध्ये एक स्टीलचे ब्रेसलेट िोिे,
शटवची र्रची दोन बटणं उघडी िोिी आहण त्यािून यु.एस.ए चे मराईन्स सोल्जर घालिाि
िसले एक लॉके ट डोकार्ि िोिे. डोळ्यार्र गडद रं गाचा गॉगल िोिा.
जॉनी आिमध्ये आला िसे सर्ांच्या नजरा त्याच्याकडे र्ळल्या. आहण अथावि त्याचे
इथे येणे अपेिीिच िोिे. बॉसच्या मजीिला आहण शापव शुटर जॉनीला बोलार्णं धाडण्याि
आलं िोिं. बॉसचा भाऊ, इस्माईल मारला गेला िोिा.. माफीया डॉनचा भाऊ.. आहण माफीया
शांि बसणं शक्यच नव्ििं.. बॉसच्या इज्जिीचा प्रश्न िोिा.
जॉनी कु णाशीिी न बोलिा सरळ खोलीचं दार उघडू न आि गेला. खरं िर दकिी
साधी गोष्ट.. खोलीचं दार उघडू न आि जाणं, पण िे दार उघडायला त्याला दारार्र नॉक
करायची गरजच पडली नािी. इिर कोणी नॉक न करिा आि जायचं धाडस सोडा, हर्चार
सुध्दा करु शकि नव्ििं. ह्यार्रुनच जॉनी बॉसच्या दकिी मजीिला िोिा िे स्पष्ट िोि िोिं.
जॉनी आिमध्ये गेला. समोरच्या टेबलार्र काळ्या कोटािला, हसगार फुं कणारा
माफीयाचा सर्ेसर्ाव मकबुल खान बसला िोिा. जॉनी आि आल्यार्र टेबलाच्या कोपर्याि
ठे र्लेली हब्रफके स त्याने जॉनीकडे ढकलली.
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जॉनीने एका िािाने त्या बॅगेचा खटका उघडला आहण बॅग उघडली. कािी िण
त्याने आि नजर टाकली आहण परि झाकण बंद करून टाकले.
“एच-एस हप्रहसजन प्रो हसरीज २००० एच.टी.आर… इस्त्राईल हडफे न्स फोसव मध्ये
मोठ्या प्रमाणाि र्ापराि असलेली लॉंग रें ज हिपर रायफल..” बॉसच्या नजरे ला नजर देि
जॉनी म्िणाला…
“गुड…”, बॉसच्या चेिर्यार्र एक मंद िास्य पसरले..”बस..”, समोरच्या खुचीकडे
िाि दाखर्ि मकबुल खान म्िणाला..
जॉनीने खुची मागे सरकर्ली आहण िो त्यार्र बसला…
“दीपक..”, मकबुल खान हसगारचा धुर िर्ेि सोडि म्िणाला..
जॉनी कािी िण शांि बसला आहण मग िो म्िणाला.. “मला नािी र्ाटि इक्बालला
ददपकने मारले असेल.. त्याची बॉडी मी पािीली आिे, गोळी खुप लांबून मारली आिे, नक्कीच
लॉग रें ज रायफल असणार. मला नािी र्ाटि ददपककडे अशी रायफल असार्ी. िे फायर
पोहलसांनीच के लेले आिे..”
मकबुल खान डोळे हमटू न हसगारचा धुर कािी िण िर्ेि सोडि रािीला. मग त्याने
उरलेला हसगार टेबलार्रच्या अॅश-ट्रे मध्ये हर्झर्ला आहण िो म्िणाला, “आय नो दॅट.. पण
आपल्याकडे पुरार्ा नािीये. हशर्ाय आिा िर ददपकनेच इक्बालला मारल्याचे प्रसारीि झाले
आिे, अश्या हस्थिीि ददपकला हजर्ंि ठे र्णे आपल्या इज्जिीला शोभणारे नािी.
डझंट मॅटर इफ़ िी ररअल्ली दकल्ल्ड इक्बाल ऑर नॉट… दकल हिम…”
जॉनीने मान िलर्ली आहण िी हब्रफके स उचलुन िो बािेर पडला.
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ददपक भरभर चालि त्या ट्रक्सच्या जर्ळ गेला. एखाद्या ट्रकमध्ये चढू न उसांमध्ये
चढू न बसणे सिज शक्य िोिे. िणभर ददपक सर्ावि मागच्या ट्रकजर्ळसुध्दा पोिोचला िोिा.
परं िु िो पुन्िा माघारी र्ळला आहण शेजारच्या झाडीि हशरला.
शत्रुच्या प्रदेशाि असिाना कु ठलािी दुर्ा मागे सोडायचा नािी िे िो सैन्याि
हशकला िोिा. चुकून माकू न पोहलस त्याला शोधि त्या मटण-हर्क्रेत्या चाचांच्या घरी पोिोचले
असिे आहण त्या म्िािार्या चाच्याला मारून मुटकू न चौकशी के ली असिी िर शक्यिा िोिी की
त्याने उसांच्या ट्रक्सबद्दल आपल्याला ददलेली मािीिी पोहलसांना सांगीिली असिी आहण
त्यानंिरच्या कािी िासाि इथून गेलल
े े ट्रक्स आहण त्यांचे नंबर पोहलसांनी जकाि नाक्यार्रून
हमळर्ले असिे. मग ददपकला पकडणे के र्ळ एक औपचारीकिाच िोिी.
ददपकला आपल्या हुशारीचे कौिुक र्ाटले आहण त्याने स्र्िःचीच पाठ थोपटू न
घेिली आहण िो अहधक दाट झाडीि जाऊ लागला.
कािी अंिर आि गेल्यार्र िळु िळु रिदारीचे आर्ाज कमी िोि गेल,े दाट झाडीमुळे
सुयावचा प्रकाशसुध्दा हर्रळ झाला िोिा. ददपक झपझप पार्लं टाकि चालि िोिा.
ददपकचा स्र्िःशीच हर्चार चालु िोिा. कोल्िापुरच्या जर्ळ दाजीपुरचे जंगल िोिे
िे िो ऐकू न िोिा. कदाचीि िेच िे जंगल असार्ा असा त्याने अंदाज बांधला. जर िो बरोबर
ददशेने चालला असेल िर त्याच्या उजव्या बाजुला राधानगरी िोिे िर डाव्याबाजुने बािेर
पडला िर बेळगार्-गोर्ा िायर्े लागणार िोिा.
ददपकने आपली ददशा बदलली आहण िो डार्ीकडे र्ळला. संध्याकाळ टळू न गेली
िोिी आहण आधीच अंधारलेल्या जंगलाि आिा बर्यापैकी काळोख दाटला िोिा. अंधाराि
चालि रिाणे अशक्य िोि िोिे. हशर्ाय चुकून एखाद्या मोठ्या खड्ाि पडू न िाि-पाय
मोडण्याची शक्यिा िोिी. िसे झाले असिे िर ददपकचे शक्य हििक्या दूर जाणे अर्घड झाले
असिे आहण म्िणूनच त्याने रात्रीपुरिा थांबण्याचा हर्चार के ला.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

पाठलाग

एक मोठ्ठे झाड बघून िो त्याच्या आडोश्याला बसला. भल्या पिाटेपासून िो नुसिा
धार्िच िोिा. िो सर्व प्रसंग एका-मागोमाग एक करि त्याच्या डोळ्यासमोरून सरकला.
भटारखान्यािून उचललेले िे अर्जड हसलेंडर, भुकेल्या बिस्त्र कु त्रयांची िी गुरगुर आहण नंिर
कमी िोि जाणारा त्यांचा आर्ाज, ददव्यांचे प्रकाशझोि चूकर्ि के लेला िो जीर्घेणा आहण
दमर्णारा प्रर्ास, घामाने डबडबलेला इस्माईलचा चेिरा, कानठळ्या बसर्णारा हसलेंडरचा
िो हर्स्फोट, पोहलसांच्या हशट्या, बभि फोडिाना झालेली गडबड आहण पोहलसांच्या गोळ्या
चूकर्ि जंगलाच्या ददशेने घेिलेली धार्, रक्ताच्या थारोळ्याि पडलेला इस्माईल.. सर्व कािी..
“युसुफ कु ठे असेल?”, एक हर्चार त्याच्या डोक्याि िरळू न गेला? “सुखरूपपणे
हनसटला असेल? दक पोहलसांनी पकडले असेल? दक िो पण इस्माईलसारखा…….”
दीपकच्या पोटाि भुकेचा डोंब उसळला िोिा, सकाळपासून धार्ून धार्ून िाि-पाय
दुखून आले िोिे. ददपकने डोळे हमटू न घेिले. जेनीचा िसरा चेिरा त्याला ददसि िोिा.
र्ात्सल्यपूणव नजरे ने आपल्या र्ाढलेल्या पोटार्रून िी िाि दफरर्ि िोिी. दीपकला बघिाच
पेंहग्र्न सारखी डु लि डु लि चालि िी दीपकला येऊन हबलगली. हिने दीपकचा िाि हिच्या
पोटार्र ठे र्ला आहण लगेच पोटािल्या बाळाने लाथ मारली. दीपकला िी लाथ
गुद्गुल्यांसारखी र्ाटली. दीपक स्र्िःशीच िसला. “कनवल साब..” जेनीच्या पोटािील बाळाला
िो लाडाने म्िणि िोिा..”अब जल्दी आजाइये.. पुरी पलटन आपका इं िजार कर रिी िै!!!..”
असेच कािीसे प्रसंग, कािी घडलेले कािी न घडलेले त्याला ददसि िोिे, एक
प्रकारचे सुख, आत्मा शांिी िो अनुभर्ि िोिा आहण अचानक कु ठू न िरी र्ेगाने एक जीप आली
आहण त्याची धडक बसून जेनी दूरर्र फे कली गेली… खूप दूर.. सर्वत्र अंधार िोि गेला..
जेनीची कककाळी िीण िोि गेली.. आहण हसनेमा संपल्यार्र जसा कािी िण अंधार पसरिो
िसा अंधार पसरला…
दीपकची शुध्द िरपली िोिी…
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सकाळी दीपकला जाग आली िेंव्िा उन्िं बर्यापैकी र्र आली िोिी. रात्रीच्या त्या
गाढ झोपेने त्याचे ठणकणारे िाि पाय बरे झाले िोिे. सैन्याि राहून दीपकचे शरीर एक मशीन
बनले िोिे. िापलेले मशीन जरा थंड के ले दक पुन्िा नव्यासारखे. शरीरािील इम्युहनटी हसस्टीम
ने काम चोख बजार्ले िोिे.
दीपक उठू न चालायला लागला. र्ाटेि झाडाला लागलेली कािी कं द-फळे हर्र्ारी
नािीि ना? ह्याची खात्री करून िो िोंडाि टाकि िोिा.. खूप र्ेळ चालल्यार्र अखेर त्याला
गाड्ांचे रिदारीचे आर्ाज येऊ लागले. दीपक सार्ध झाला. दबकी पार्ला टाकि िो पुढे
सरकि िोिा.. दूरर्र त्याला एक मळकट हपर्ळ्या रं गाची, पोपडे उडलेली छोटी खोली
ददसली. ददपकने आडोशाला राहून चाहूल घेण्याचा प्रयत्न के ला, परं िु कोणिीच िालचाल
ददसि नव्ििी. १५-२० हमहनट थांबून कोणी नसल्याची खात्री झाल्यार्र दीपक पुढे सरकला.
`दाजीपुर फोरे स्ट डीपाटवमेंट..’, एका मोडक्या पाटीर्र हलहिलेले िोिे. दाराला
कु लूप

नव्ििे

म्िणजे

इथे

नक्कीच

कु णाचािरी

र्ार्र

िोिा.

दीपकने उघड्ा हखडकीिून आि डोकार्ून पहिले.
खोली ररकामीच िोिी.
िलक्या िािाने दार ढकलून दीपक आिमध्ये आला.
टेबलार्र कािी फाईल्स अस्िाव्यस्ि पडल्या िोत्या. शेजारच्या कपाटािून कािी
कागद पत्र डोकार्ि िोिी. बभिींर्र दाजीपुर-फे मस बायसनचे फोटो लार्लेले िोिे. बाकी इिर
रठकाणी र्न्य जीर्ांची माहििी देणारे फलक जळमट पररधान करून बभिीना लटकि िोिे.
ददपकने एक दोन कपाट उघडली आहण त्याच्या चेिऱ्यार्र िास्य पसरले. एका
कपाटाि एका फोरे स्ट ऑदफसरचा युहनफॉमव िोिा. ददपकने लगेच िो अंगाि चढर्ला. अगदी
दफटटगचा नसला िरी त्याला िो बर्यापैकी बसि िोिा. खरं िर िो युहनफॉमव चोरी करून जाणे
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म्िणजे एखादा क्ल्यू सोडण्यासारखेच िोिे. परं िु इलाज नव्ििा. लुग
ं ी-बहनयन घालून िो
रस्त्यार्रून दफरू शकि नव्ििा. ददपकने िे कपडे घािले आहण िो बािेर पडला.
दीपक लर्करच िाय-र्े ला येऊन थांबला. कु णाकडू न िरी हलफ्ट घेिा आली िर
बघार्ी असा हर्चार त्याच्या डोक्याि िोिा.
फोरे स्ट-ऑदफसर च्या पेिरार्ाि त्याला खूप सुरहिि र्ाटि िोिे. िी र्दी त्याला
त्याच्या लष्करािील ददर्सांची आठर्ण करून देि िोिी. शेर्टी र्दी िी र्दी.. लष्कराची असो
नािीिर अजून कु ठली, एक आत्महर्श्वास त्याच्या अंगाि बळार्ला िोिा.
फारसा र्ेळ न दर्डिा िो ट्रक्सना हलफ्ट साठी खुण करू लागला. ३-४ प्रयत्नानंिर
एक ट्रक थोडा पुढे जाऊन थांबला.
दीपक कसलीिी घाई न करिा सार्काश त्या ट्रकपाशी गेला आहण त्याने के हबनचे
दार उघडले त्याबरोबर आिून गरम िर्ेचा एक झोि बािेर आला. ट्रक चा ड्रायर्र साधारण
चाळीशीचा, गुबगुबीि अंगाचा िोिा. ट्रक च्या त्या िापलेल्या के हबन मध्ये बसून िो घामाघूम
झाला िोिा. खांद्यार्र टाकलेल्या नैप्कीन ने िो सिि चेिरा पुसि िोिा.
“कु ठे जायचे आिे?’, त्याने दीपकला हर्चारले..
“गोर्ा..” दीपक म्िणाला..
“मी गोव्याला िर नािी चाललो, मी गोकणवला चाललोय, पाहिजे िर र्ाटेि
सोडिो..”, िो ड्रायर्र दीपकला म्िणाला.
दीपक फारसा हर्चार न करिा आि जाऊन बसला.
“िुमी फारे स्ट िदफसर ददसिाय..”, ड्रायर्र दीपकच्या र्दीकडे बघि म्िणाला….
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“िम्म…, माझ नार् दीपक..”
“मी थोंमस कु क…”, ड्रायर्र म्िणाला…
खर िर त्याच नार् कािीिी असू शकि िोि, पण `थोंमस कु क’ नार् ऐकू न दीपकला
िसू आर्रले नािी…
“म्िणजे.. माझ नार् थोंमस, पण गोकणव ला मी आहण माझी बायको एक छोटे िॉटेल
चालर्िो.. मी आहण बायको दोघेिी िेथे कु क आिोि.. आम्िीच स्र्यंपाक करिो म्िणून.. थोंमस
कु क….”, थोंमस म्िणाला.
“मागे िॉटेलचाच माल का?”, दीपाने हर्चारले..
“िो..कोल्िापूर माके ट मधून एकदमच आणिो… स्र्स्ि पडिे.. हशर्ाय जािाना
गोकानेचा कु णाचे न कु णाचे कािी सामान कोल्िापूर ला न्यायचे असिेच.. सो जािानाचे पैसे
पण हनघिाि…”
के हबन मध्ये भयानक गरम िोि िोिे.. इं हजनमुळे सीवस सुद्धा खूपच िापल्या
िोत्या… हशर्ाय िो जुनाट ट्रक ४०-५०च्या र्र र्ेग पकडायचे कािी नार् घेि नव्ििा. आपण
असला खड-माड ट्रक पकडू न चूक के ली दक काय असे दीपकला र्ाटू न गेले.
थॉमस-कु क िसा गप्पीस्ट िोिा. बहुिेक र्ेळा िोच बोलि असे. त्याचे िॉटेल, िेथील
हगऱ्िाइक..जे बहुिेक र्ेळा हिप्पीच असि, ह्याबद्दलच िो सांगि िोिा.. एव्िाना संध्याकाळ
िोऊ लागली िोिी.
“सािेब, िुम्िी एक काम करा..”, थॉमस म्िणाला…”आज िुम्िी गोकणवलाच चला..
रात्री इथे िाय-र्े र्र िुम्िाला गोव्यासाठी हलफ्ट नािी हमळणार.. रात्रीचा सिसा कोणी ट्रक
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हलफ्टसाठी थांबि नािी.. आज रात्री हिकडेच रािा, उद्या िुम्िाला परि िाय-र्े र्र आणून
सोडिो.. रात्रीचे जेर्ण आमच्या िॉटेल-मध्ये… माझ्याकडू न…काय बोलिा…?”
त्याचे म्िणणे बरोबर िोिे, रात्री िायर्ेर्रून पुढे हलफ्ट हमळणे अर्घड िोिे..
हशर्ाय खाण्याचे र्ांदे िोिेच.. इथे जेर्ायची पण सोय िोि िोिी.. फारसे आढेर्ेढे न घेिा
दीपक ने संमिी दशवर्ली…
“ठरले िर मग..दफश खािा ना िुम्िी? मग आज अशी दफश-करी बनर्िो दक िुम्िी
बोट चाटि रिाल…”, खुश िोि थॉमस म्िणाला…
पुढच्या इं टरसेक्ट र्रून थॉमसने गाडी र्ळर्ली आहण िो गोकणवच्या ददशेने
हनघाला.
संध्याकाळच्या र्ेळी िाय-र्ेर्रून येणारा बेभान गार र्ारा आिा कमी झाला िोिा
आहण समुद्र-दकनारी असिो िसा दमट, खार र्ारा हखडकीिून आि येि िोिा. दीपकला
मुंबईची, आपल्या घराची आठर्ण झाली. त्याने िो खारार्ारा दीघव श्वास घेऊन छािीि भरून
घेिला..
“काय सािेब, समुद्राचा र्ास आर्डिोय का?.. मला पण लई आर्डिो.. खरं सांगू
िर मला िे िॉटेल मध्ये इिका रस नािी.. समुद्रार्र रिाणे िे माझे स्र्प्न आिे.. मस्ि मासेमारी
करायची, रािच्याला नांगर टाकू न समुद्राच्या मध्यभागी… अिा िा..मस्ि…” स्र्प्नाि
बोलल्यासारखा थॉमस बोलि िोिा…
थोडे पुढे गेल्यार्र एक अहिशय छोटा आहण कच्ा रस्िा लागला जेथून थॉमसनें
गाडी आि र्ळर्ली.
“सािेब इथून आपण आपल्या िॉटेल कडे चाललोय.. त्या भागाला `िाल्फ मून बीच’
म्िणिाि. चंद्राच्या अधावकृिी आकारासारखा एक डोंगर दोन्िी बाजूनी समुद्राच्या खूप आि
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पयंि गेला आिे, त्यामुळे त्या आकाराचा िा बीच ियार झाला आिे. बर्यापैकी िा प्रायव्िेट
भाग आिे, फार कमी लोकांना माहििेय.. दोन्िी बाजूंनी डोंगर असल्याने िा भाग पटकन लिाि
येि नािी…” थॉमस सांगि िोिा…
थोड्ा र्ेळाने समुद्राच्या लाटांचा आर्ाज येऊ लागला. एव्िाना पूणव अंधार झाला
िोिा.. दूरर्र थॉमस च्या िॉटेलचे लुकलुकणारे ददर्े ददसि िोिे. बारीक बारीक गाण्यांचा,
टाळ्या र्ाजर्ण्याचा, हगटार-बेंजो चा आर्ाज येि िोिा…
“बोललो िोिो ना िुम्िाला.. इकडे हिप्पी लोक खूप येिाि.. आिा िुम्िी आलाच
आिाि ना िर बघा मज्जा काय असिे..”.. स्र्िःर्र खुश िोि थॉमस म्िणाला.
एक छोटे गेट ओलांडून थॉमसने ट्रक िॉटेल बािेर थांबर्ला आहण दोनदा िोनव
र्ाजर्ला..”माझी खुण आिे हि.. बायकोसाठी.. मी आल्याची…, िुम्िी एक काम करा, आि
मध्ये जाऊन बस.. मी जरा िा माल अनलोड करून येिो…” अस म्िणून थॉमस खाली उिरला.
ददपकने मान डोलार्ली आहण िो िॉटेल मध्ये हशरला… आिमध्ये खाद्य पदाथांचा
मस्ि सुर्ास येि िोिा.. परिलेल्या कांद्याचा र्ास िर त्याची भूक चाळर्ि िोिा…. भुकेल्या
पोटार्रून िाि दफरर्ि िो त्या छोट्याश्या िॉटेलच्या लोहबमध्ये येऊन बसला..

ददपकने हखडकीिून डोकार्ून बािेर पािीले. समुद्रदकनारी शेकोटी पेटलेली ददसि
िोिी. शेकोटी भोर्िी कािी िरुण-िरुणी फे र धरून नाचि िोत्या. ठे का धरायला लार्णार्या
संगीिाचे स्र्र ऐकु येि िोिे.
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ददपकने िॉटेलच्या अंिरं गािून नजर दफरर्ली. अगदी चकाचक नसले िरी अगदीच
शॅबी पण नव्ििे. बसायची आसनं आरामदायक िोिी, ददव्यांची मांडणी आल्िाददायक िोिी,
र्ॉलपेपर, टेक्श्चर पेंट, मॉडनव आटव पेन्टींग्स र्ापरून बभिी सजर्लेल्या िोत्या. कु ठे िी भडकपणा
नव्ििा, कु ठे िी ददखाऊ-र्ृत्ती नव्ििी. एकु ण र्ािार्रण उत्सािर्धवक िोिे. थकू न आलेल्या
कु ठल्यािी प्रर्ाश्याला इथेच रिार्े असे र्ाटेल असेच सर्व कािी िोिे.
ददपकची नजर दफरि दफरि लॉबीच्या समुद्राच्या बाजुला उघडणार्या दरर्ाज्याकडे
गेली. िेथे साधारण एक हिशीिली िरुणी कमरे र्र िाि ठे र्ून उभी िोिी. काळपट-लाल
रं गाचा पायघोळ स्कटव, नाभीच्या थोड्ार्र पयंि पांढर्या रं गाचा आहण के शरी, हनळ्या,
हपर्ळ्या रं गाच्या मोठ्या फु लांचा पॅटनव असलेला शॉटव-शटव हिने घािला िोिा. डाव्या िािाचे
मनगट रं गेबीरं गी लेसचे ब्रेसलेवसने भरलेले िोिे. नाकाि चमकत्या खड्ाची नोज-टरग, दफक्कट
पपवल रं गाने िायलाइट के लेल्या के सांच्या बट, हनळसर छटा असलेले डोळे आहण साधारण साडेपाच फु ट उं च अशी िी िरुणी बघिाच ददपकच्या हृदयाचा एक ठोका जणु चूकलाच…
ददपक हिच्याकडे पिािच रािीला. हिच्या डोळ्याि एक अनाहमक ओढ िोिी.
कु णीिी हिच्याकडे िणाधावि आकृ ष्ट व्िार्े असा हिचा कमनीय बांधा िोिा.
हिने एकर्ार ददपककडे बघीिले आहण िी कमरे ला नाजुक झटके

देि

त्याच्यासमोरून हनघून गेली. ददपक हिच्या पाठमोर्या आकृ िीकडे पिाि रािीला. त्याची िंद्री
भंगली िे थॉमसच्या येण्याने.
“जा, िू फ्रेश िोऊन ये, मग आपण मस्ि दफरून येऊ, िुला मी िॉटेल दाखर्िो. िो
पयंि जेर्ण ियार िोईल..”, थॉमस
ददपकने पुन्िा एकदा िी िरुणी ज्या ददशेने गेले िोिे पािीले आहण मग हनराश
िोऊन िो उठला.
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बेहसनला गरम आहण गार पाण्याचे नळ िोिे. ददपकने कढि पाण्याने िाि, पाय,
िोंड धुिले. गरम पाण्याचा स्पशव िोिाच त्याच्या शरीराचे आखडलेले िायु मोकळे झाले.
सुगंधीि साबणाने िोंड धुिल्याने ददर्सभराचा हशकर्ा कु ठल्या्कुठे पळू न गेला.
बाथरुममधून ददपक बािेर आला िेंव्िा थॉमस त्याची र्ाट पिािच उभा िोिा.
ददपकला त्याने एक राखाडी रं गाची शॉटव आहण हनळ्या रं गाचा टी-शटव ददला. कपडे
बदलल्यार्र ददपकला जरा मोकळे मोकळे र्ाटले.
ददपकला घेउन िो समुद्र दकनार्यार्र आला. मधूनच येणारी र्ार्याची झुळुक आहण
पायाल जाणर्णार्या समुद्राच्या थंडगार र्ाळु चा स्पशव मनाला सुखार्णारा िोिा. थॉमसने
त्याला बािेरून िॉटेलची मािीिी सांगीिली. िॉटेलच्या दोन्िी बाजुला रिाण्याच्या खोल्या
िोत्या. उजव्या कोपर्याि स्र्यंपाकघर िोिे. जेथून ददपक आला िोिा िो भाग िॉटेलच्या
लॉबीचा िोिा. िेथेच कडेला एक छोटेखानी पण सुसज्ज बार िोिा.
िॉटेलच्या दोन्िी बाजुने एक भला मोठ्ठा डोंगरकडा समुद्राच्या अंिरं गाि आिपयंि
गेला िोिा त्यामुळे थॉमस म्िणाला त्याप्रमाणे िा भाग खरं च प्रायव्िेट बीचसारखा झाला िोिा.
ह्या हबचर्र येण्याच्या एकच रस्िा िोिा आहण िो म्िणजे िॉटेलच्या लॉबीिुन. चंद्राचा प्रकाश
समुद्रांच्या लाटांर्र चमकि िोिा. समुद्राची पांढरीशुभ्र र्ाळु अहधकच रुपेरी भासि िोिी.
र्ाळु र्र मध्यभागी शेकोटी पेटर्ून हिप्पींचा एक ग्रुप आपल्याच मस्िीि गुंग िोिा.
हगटार-बेंजो एकसुराि कु ठलेसे गाणं र्ाजर्ि िोिे आहण बाकीचा घोळका त्याच्या िालार्र
हथरकि िोिा. अनेक िरुण-िरुणी आपल्या हमत्र-मैत्रीणींच्या मांडीर्र डोकं ठे र्ुन, कु णी
एकमेकांच्या अबलगनाि िर कु णी कश्याचीिी पर्ाव न करिा बेदफकीर िोऊन हलप-लॉक दकसींग
मध्ये मग्न िोिे.
ददपक त्यांच्याकडे पिािोय िे पाहून अहभमानाने थॉमस म्िणाला, “एकदम दफ्र
कल्चर आिे इथे. इथं सिसा फॅ मीलीज येि नािीि. हिप्पी, परदेशी नागरीक, फु ट-लुज ट्रॅव्िलसव
जास्िी येिाि. एकदम िारुण्य सळसळिं इथं. त्यामुळे मस्ि फ्रेश र्ाटिं. िे दकसींग हबसींग िर
ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

पाठलाग

कु छ निी.. उद्या सकाळी लर्कर उठू न बघं, डोळे बािेर येिील…” ददपकच्या पाठीर्र थाप
मारि थॉमस म्िणाला.
“िो खरं च एकदम फ्रेश र्ाटिं आिे इथं”, ददपक म्िणाला..
“मग! म्िणलं ना, िुम्िाला जंगलाि राहून कसं काय काम करिा येिाि? कं टाळि
नािी का?”, थॉमस
“जंगलाि??”, ददपक म्िणाला..
“िो मग? फॉरे स्ट ऑफीसर ना िुम्िी, िुम्िाला बािेरच्या जगािली िी मजा काय
कळनार..”, थॉमस म्िणाला
ददपक हर्सरुनच गेला िोिा की िो एक फॉरे स्ट ऑफीसर म्िणून थॉमसला भेटला
िोिा.
“िो िो.. खरं आिे िे.. आम्िाला आपलं हजकडं बघार्ं हिकडं जंगल..” सार्रि ददपक
म्िणाला.
चालि चालि दोघं खुप दूरपयंि आले. अचानक थॉमसचे लि िॉटलच्या लॉबीकडे
गेल.े िेथे एक िरुणी थॉमसला िाि करि िोिी. थॉमसने िाि िलर्ून हिला इशारा के ला आहण
मग ददपकला म्िणाला, “चला जेर्ण ियार आिे, जेर्ून घेऊ आहण मग सार्काशीि गप्पा
मारि बसु.”
ददपकला सुध्दा कडकडू न भुक लागली. िो कें व्िाचा जेर्ायची र्ाट बघि िोिा.
िणाचािी हर्लंब न करिा िो माघारी र्ळला.
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दोघंजणं िॉटेलमध्ये परिले. थॉमस ददपकला घेऊन कॅ न्टीनमध्ये गेला. एका
कोपर्याि मेणबत्या लार्ून टेबल सजर्ले िोिे. टेबलाच्या मध्यभागी दोन टर्टर्ीि गुलाबाच्या
फु ल ठे र्ली िोिी. झाकू न ठे र्लेल्या भांड्ांमधून सुग्रास भोजनाचा र्ास दरर्ळि िोिा.
ददपकला खुचीर्र बसर्ून थॉमस म्िणाला, “बसं, मी दफशकरीला खास थॉमस-कु क
टच देऊन येिो. िा गेलो.. आहण िा आलो…” असं म्िणून थॉमस स्र्यंपाकघराच्या ददशेने
हनघून गेला.
ददपकला िो खाण्याचा र्ास आिा सिन िोि नव्ििा. कधी एकदा सगळी झाकणं
उघडू न िाटाि र्ाढिोय असं त्याला झालं िोिं. त्याची प्रचंड चलहबचल चालु िोिी. शेर्टी न
रिार्ून िो समोरच्या भांड्ार्रचे झाकण उघडणार एव्िढ्याि त्याला पाठीमागे िालचाल
जाणर्ली िसे त्याने मागे र्ळू न बघीिले.
मागे िी मगाशी िॉटेलच्या लॉबीि भेटलेली िरुणी िोिी. हिला बघिाच ददपक
सार्रून बसला.
िी िरुणी त्याच्या टेबलापाशी येऊन बसली. एक एक करि हिने भांड्ांर्रील
झाकणं काढू न ठे र्ली आहण िीन िाटांमध्ये र्ाढायला सुरुर्ाि के ली.
“थॉमस कधी कधी अिी करिो. प्रचंड भुक लागलेली असिे आहण ह्याचं मात्र खास
टच देणंच चालु असिं. प्रचंड चुझी आिे िो कु कींगच्या बाबिीि. एखादी गोष्ट करायचीच िर
िी परफे क्टच झाली पािीजे असं त्याचं म्िणणं असिं.”, अचानक िी िरुणी बोलली.
ददपक कसनुसं िसला, एव्िढ्याि थॉमस िािाि एक गरम पािेलं घेऊन आलाच.
त्याने िे पािेलं टेबलार्र ठे र्लं आहण म्िणाला, “ऐश करो.. अशी दफशकरी िू कध्धीच खाल्ली
नसशील दार्ा आिे माझा..”, असं म्िणून त्याने पािेल्याचे झाकणं उघडले िसा एक मसालेदार
दफशकरीचा सुगंध ददपकच्या नाकाि हशरला. त्याची भुक अहधकच चाळर्ली गेली.
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थॉमस आहण त्या िरुणीने भराभर हजन्नस िाटामध्ये र्ाढले आहण दोघंिी जेर्ायला
बसले.
ददपकने बटर-रोटीचा एक िुकडा दफशकरीमध्ये बुडर्ून

िोंडाि टाकला आहण

अिीर्सुखाने त्याने डोळे हमटू न घेिले. थॉमस अिीरे क करि नव्ििा. खरं च िी दफशकरी आऊट
ऑफ द र्ल्डव िोिी.
“काय?

कशी

झालीय?”,

थॉमसच्या

आर्ाजाने

ददपक

भानार्र

आला.

“अरे जेर्ु देि िरी हनट त्यांना आधी..”, िी िरुणी म्िणाली.
“मस्ि.. खुपच छान.. खरं च अशी करी कध्धीच खाल्ली नव्ििी”, ददपक म्िणाला..
“ओि.. बाय द र्े.. ओळख करून द्यायचीच रािीली”, थॉमस म्िणाला, “िी स्टेफनी..माझी
बायको..”, त्या िरुणीकडे बघि िो म्िणाला.
ददपकला एक िण ठ्लसकाच लागणार िोिा, पण मोठ्या मुश्कीलीने त्याने आर्ंढा
हगळला.

ह्या असल्या गले्लठ्ठ, हचपहचप्या, ट्रक-ड्रायव्िर कम िॉटेलचालकाची बायको इिकी
सुंदर?? ददपक हर्चाराि बुडून गेला.

थॉमसची दफशकरी िर अप्रिीम िोिीच, पण एकु णच स्र्यंपाक मस्िच झाला िोिा.
खुssssप ददर्सांनी असं जेर्ण ददपकच्या नशीबी आलं िोिं आहण ददपकने त्याचा पुरेपुर
आस्र्ाद घेिला िोिा. जेर्िाना अनेकदा त्याची नजर स्टेफनीकडे जाि िोिी. एक-दोनदा
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त्यांची नकळि नजरानजर सुध्दा झाली िेंव्िा िर ददपकला मेल्याहून मेल्यासारखे झालं िोिं.
शेर्टी उरलेले जेर्ण त्याने खाली मान घालुनच संपर्ले.
जेर्ण उरकल्यार्र थॉमस आहण ददपक खुच्याव टाकू न समुद्रदकनारी बसले िोिे.
मधूनच एखादी समुद्राची लाट त्यांच्या पायाला स्पशव करून माघारी जाि िोत्या.
स्र्यंपाकघरािले आर्रल्यार्र सपोटव-स्टाफला बाकीच्या सुचना देऊन स्टेफनी सुध्दा
त्यांच्याबरोबर येऊन बसली.
“ददपक फॉरे स्ट ऑफीसर आिे..”, थॉमस स्टेफनीला म्िणाला, “..आहण ददपक
स्टेफनी पोिुवगलची नागरीक आिे. ८ र्र्ांपुर्ी हिच्या हमत्रांबरोबर इथे आली िोिी. आम्िी दोघ्ं
इथे प्रेमाि पडलो आहण मग स्टेफनी इथेच रािीली.
“फॉरे स्ट ऑफीसर? म्िणजे िुम्िाला र्ाघ ककर्ा इिर जंगली जनार्रं हनत्याचीच
असिील नािी?”, स्टेफनीने ददपकला हर्चारले
“ओि नो.. नो.. मी साधाच फॉरे स्ट ऑफीसर आिे.. बेहसकली अनाधीकृ ि जंगलिोड,
रानडु क्कर ककर्ा जंगली म्िशींची अर्ैध हशकार रोखण्याचे काम प्रामुख्याने माझ्याकडे
असिे….”, ददपक म्िणाला..
“ओि.. ओके …”, स्टेफनी..
“िम्म.. म्िणजे िसं कं टाळर्ाणंच काम आिे, िे काम सोडू न दुसरं एखादं, कािीिरी
डॅशींग, कािी िरी सािसी करण्याचा खरं िर माझा हर्चार आिे”, ददपक
हिघांच्या गप्पा चालु िोत्या इिक्या दोन हिप्पी झोकांड्ा खाि त्यांच्या ददशेने
आले.
“िे स्टेफनी.. हगव्ि अस टु टकीलाज..”, एक हिप्पी अडखळि म्िणाला..
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“हप्लज गो टु बार हमस्टर…”, बारकडे बोट दाखर्ि स्टेफनी म्िणाली.. “जोसेफ इज
देअर, आस्क हिम..”
“नो.. नो जोसेफ.. यु हगव्ि…”, स्टेफनी्शी लगट करि दुसरा हिप्पी म्िणाला…
“चाजव अस मोर, इफ़ यु र्ॉन्ट.. बट यु कम हर्थ अस…”, पिीला म्िणाला..
दोघं जण हिच्या अहधकच जर्ळ आले िसं थॉमस उठू न उभा रािीला, पण िो
कािी बोलणार इिक्याि एकाने त्याला जोराि धक्का ददला, िसा थॉमस िोल जाऊन खाली
पडला.
थॉमसला पडलेले पिािाच ददपक हर्जेच्या चपळाईने उठला. दोघेिीजण बेसार्ध
िोिे. ददपकने उजव्या िािाची एक बुक्की दोघांच्या िी पोटाि मारली. दोघंिी जणांच्या
डोळ्यासमोर काजर्े चमकले. ददपकने त्यांना सार्रायची संधी न देिा खाली र्ाकलेल्या
दोघांच्या िोंडार्र आपल्या िळपायाने एक-एक लाथ लगार्ली. पायाि बुट नसले िरी त्याचे
िळपाय इिके राकट िोिे की दोघांच्यािी िोंडार्र हझणझीण्या आल्या.
फारसा प्रहिकार न करिा दोघेिीजण पळू न गेल.े
“यु टॉट देम लेसन दॅट दे हर्ल ररमेंबर रटल द टाईम दे आर हिअर..”, स्टेफनी
म्िणाली..
िो पयंि कपडे झटकि, थॉमस उठू न उभा रािीला िोिा. “गुड र्न ददपक. मला
र्ाटलं नव्ििं िू इिका स्ट्रॉंग असशील…”
“यु बेटर बी सेफ.. ह्या लोकांचा कािी भरर्सा नािी, परि येिील सुध्दा”, ददपक
म्िणाला..
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“नो नो.. दे र्ोंन्ट.. सिसा असं िोिं नािी, पण कधी कधी असे प्रसंग उद्भर्िाि.
मोकळी िर्ा, एकांि, शराब, शर्ाब.. आहण त्याि िी स्टेफनी.. आिेच अशी की लोकं घायाळ
िोिाि…”, थॉमस म्िणाला.
कािी र्ेळ शांििेि गेला आहण मग थॉमस म्िणाला, “ददपक िू इथेच आम्िाला
जॉईन का नािी करि? िसेिी आम्िी कु णाच्यािरी शोधाि िोिोच. अश्या आगाऊ लोकांना
िाळ्यार्र आणणारं कोण िरी पािीजेच इथं..”
“म्िणजे बाऊन्सर? अरे माझी शरीरयष्टी बघ, शोभिो िरी का मी?”, ददपक िसि
िसि म्िणाला
“नािी रे , अगदीच कािी बाऊन्सर नािी. मी म्िणलं ना, नेिमीच इथे असे प्रॉब्लेम
नािी िोि, बट यु न्िेर्र नो. अगदीच कािी िुला पािीजे िसं काम नािीये पण िरीिी… फॉरे स्ट
ऑफीसरपेिा र्ाईट नािी. पगार िर देईनच मी, हशर्ाय रिायची आहण जेर्ायची सोय
आिेच.. हगव्ि इट अ ट्राय. आर्डलं िर बघ..आदरर्ाईज यु आर दफ्र बडव…”, थॉमस
ददपकला िसेिी दुसरं कािी काम नव्ििं. इथं फारसं कािी न करिा रिायची,
जेर्ायची सोय िोि िोिी. हशर्ाय, िे िॉटेल िसे जगापासून थोडं दूरच िोिे. ददपकला हनदान
कािी ददर्स िरी लपून रिायला जागा िर्ी िोिी, हि इथे त्याला हमळणार िोिी. हशर्ाय
गाठीला कािी पैसेिी जमणार िोिे.
ददपकने थोडा हर्चार करून आपला िोकार कळर्ला.

इकडे जेंव्िा हिघांच्या गप्पा पुन्िा एकदा नेिमी सारख्या सुरु झाल्या िोत्या, जेंव्िा
ददपक नजर चोरून िळु च स्टेफनीकडे बघि िोिा िेंव्िा दूर एक हनळ्या रं गाचा स्पायकर
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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हजन्सचा शटव घािलेला, काळा गॉगल आहण िािाि हब्रफके स घेिलेला इसम, एका
मटणहर्क्रेत्याला ददपकचा फोटो दाखर्ून कािी प्रश्न हर्चारि िोिा.
सर्व प्रश्नांची उत्तर हमळाल्याचे समाधान झाल्यार्र िो इसम माघारी र्ळला. त्याने
िळु र्ारपणे हखश्यािून एक ६” चाकु

काढला आहण अचानक माघारी र्ळू न त्या

मटणहर्क्रेत्याच्या गळ्यार्रून सपकन दफरर्ला आहण िेथून बािेर पडला.
िो मटणहर्क्रेिा मेला का िे बघायची जरुरिच त्याला पडली नव्ििी. त्याला
त्याच्यार्र पुणव हर्श्वास िोिा. िािी घेिलेले काम पुणवत्र्ास न्िेणारा म्िणून उगाचच िो
माफीया डॉनचा आर्डिा जॉनी नव्ििा…
पाठलाग कें व्िाच सुरु झाला िोिा……
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दुसर्या ददर्साची सकाळ प्रसन्न िोिी. ददपक अगदी गाढ झोपला िोिा, जणु
दकत्येक ददर्सांची झोप िो पुणव करि िोिा. हखडकीिून उबदार सुयावची दकरण अंगार्र आली
आहण खार्या र्ार्याचा एक झोक नाकाि हशरला िसा ददपक जागा झाला.
त्याला पिील्यासारखेच फ्रेश र्ाटि िोिे. िो खोलीचे दार उघडू न बािेर आला.
िॉटेलमधील र्ेटसवची नेिमीप्रमाणे लगबग चालु िोिी. के सांर्रून िाि दफरर्ि िो व्िरांड्ाि
आला िोच थॉमसिी िेथे आला. उघडाबंब आहण लाल रं गाची बम्युवडा घािलेला थॉमस अजूनच
अर्ाढव्य भासि िोिा.
“गुड

मॉनींग

ददपक,

कशी

झाली

झोप?”,

त्याने

ददपकला

हर्चारले.

“मस्ि.. खुप मस्ि. िर्ेि गारठा असुनिी समुद्राच्या दमटपणामुळे मस्ि उबदार र्ाटि िोिे.
खुपच र्ेळ झोपलो खरं िर..”, खजील िोि ददपक म्िणाला
“असु दे.. असु दे, अजून फार कािी उशीर नािी झाला, चल िुला गंमि
दाखर्िो..”,असं म्िणून थॉमस जर्ळ जर्ळ ओढिच त्याला बािेर घेउन गेला.
कािी अंिर चालुन गेल्यार्र एक बांबुचा छोटा पुल लागला आहण िेथुनच पुढे एक
चौकोनी बसण्यासाठी जागा के लेली ददपकला आढळली. िी जागा थोड्ा आिपयंि समुद्राि
गेली िोिी, जणु पाण्याि सुर मारायला के लेली सोयच. खाली पाण्याि अनेक हिप्पी डु ब
ं ि िोिे.
“काय, आली का मज्जा?”, थॉमसने ददपकला डोळे हमचकार्ि हर्चारले.
ददपकला प्रथम त्याच्या बोलण्याचा अथव कळाला नािी, परं िु त्याने पुन्िा एकदा
पाण्याि डु ब
ं णार्या त्या िरुण-िरुणींना पािील्यार्र त्याला थॉमसची ‘मज्जा’ कळाली. िे सर्व
हिप्पी, हर्र्स्त्रार्स्थेमध्ये पाण्याि पोिि िोिे.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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“इथे सर्व दफ्र आिेि.. एकदम रॉ.. नैसगीक. इथं कु णाला कश्याची लाज, हभिी र्ाटि
नािी. सर्वजण इथे मोकळे पणाने हर्र्स्त्र िोिाि. म्िणजे िसे गोव्याला न्युड हबच आिेिच की.
पण इथे हमळणार्या प्रायव्िसी मुळे एक प्रकारचा मोकळे पणा हमळिो..” थॉमस म्िणि िोिा.
आहण िो बोलि िोिा िे खरं च िोिं. ददपक प्रथमच िेथे आला िोिा, पण त्याच्या
िेथे असण्याची कु णीच दखल घेिली नव्ििी.
ददपक थोड्ार्ेळ उन्िाि पडू न रािीला आहण मग िो परि आिमध्ये आला.
स्टेफनीने एव्िाना सगळ्यांचा ब्रेकफास्ट मांडून ठे र्ला िोिा. ददपक आहण थॉमस टेबलार्र
येऊन बसले िसे स्टेफनी थॉमसला म्िणाली, “िुमचं चालु द्या.. मी थोडं हस्र्म करून येिे…”
आहण आपल्या कं बरे ला िेलकार्े देि स्टेफनी हनघून गेली.
ददपक अजूनिी िी गेली त्या ददशेला पिाि िोिा. नकळि त्याच्या मनाि हर्चार
डोकार्ून गेला, “स्टेफनी सुध्दा इिरांसारखीच हर्र्स्त्र पोिि असेल….??”
आपण उगाचच िेथून उठायची घाई के ली असे त्याला र्ाटू न गेल.े पण थोड्ाचे
र्ेळाि त्याला स्र्िःचीच लाज र्ाटली आहण िो थॉमसशी गप्पा मारि ब्रेकफास्ट करण्याि मग्न
िोऊन गेला.

ददपक आंघोळ करून त्याच्या खोलीच्या बािेर आला िेंव्िा थॉमस िािामध्ये मोठ्ठाले
ररकामे क्रेवस घेऊन त्याच्या ट्रक्सच्या ददशेने हनघाला िोिा.
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ददपक घाई-घाईने त्याच्याजर्ळ गेला आहण त्याच्या िािािील कािी सामान घेऊन
त्याने ट्रकच्या मागच्या बाजुला ठे र्ले.
“चला ददपकशेठ.. आमचा ददर्स सुरु झाला.. आज कोल्िापुर, हनपाणीचा दौरा
आिे, यायला थोडा उशीर िोईल.. िुझा कामाचा पिीला ददर्स.. सो… शुभेच्छा..”
असं म्िणून थॉमसने ट्रक सुरु के ला आहण कािी र्ेळािच धुळ उडर्ि त्याचा ट्रक
र्ळणार्रून ददसेनासा झाला. धुळ खाली बसेपयंि ददपक ट्रकच्या ददशेने पिाि रािीला आहण
मग िो पुन्िा िॉटेलमध्ये परिला.
ददपक आिमध्ये आला िेंव्िा स्टेफनी स्र्यंपाकघराि काम करि िोिी. ददपक
िणभर दरर्ाजाि घुटमळला. शेर्टी हर्चार करून िो माघारी र्ळला िोच स्टेफनीने हर्चारले,
“कािी िर्े िोिे का?”
ददपक माघारी र्ळला िेंव्िा स्टेफनी त्याच्याकडे हनरखुन बघि िोिी. हिचे हनळसर
डोळे त्याला आकर्ीि करि िोिे. ददपकचा श्वास िणभर अडकला.
स्र्िःला सार्रि िो म्िणाला, “कािी काम आिे का हर्चारायचे िोिे”
“अं..म्िणजे थॉमसने िसं सगळं िॉटेल काल दाखर्लेले आिेच, पण िरी एकदा मला र्ाटिं िू
सर्व पुन्िा दफरून ये. प्रत्येक सेक्शनमध्ये काम करणार्या लोकांना भेट, त्यांची ओळख करून घे.
िुला कािी िर्ं असेल िर बबधास्ि मागून घे.. आपलंच िॉटेल आिे.. दफल दफ्र..”
स्टेफनीने त्याचा एके री के लेला उल्लेख ददपकला नकळि सुखार्ून

गेला. मान

डोलार्ून िो हनघून गेला.
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ददपक दुपारच्या जेर्णाच्या र्ेळापयंि िॉटेलमध्येच दफरि िोिा. िेथील र्ेटसव,
सुपरव्िायझसव, इिर स्टाफ ह्यांच्याशी त्याने ओळखी करून घेिल्या. िॉटेलच्या सुरिीििेच्या
दृष्टीने कािी दकरकोळ बाबी त्याने नोंदर्ून ठे र्ल्या. खरं िर त्या त्रुटींहशर्ायिी इिके ददर्स
िॉटेल चालु िोिेच. परं िु कािी िरी काम के ले िे दाखर्ण्यासाठी का िोईना त्या गोष्टी त्याने
थॉमसशी बोलण्याचे ठरर्ले.
दुपारच्या उन्िाच्या प्रकाशाि समुद्राचे पाणी चमकि िोिे. सकाळी थंडगार पडलेली
पांढरी शुभ्र र्ाळु आिा पाय भाजर्ि िोिी. ददपक भरभर चालि पुन्िा स्र्यंपाकघरापाशी
आला. त्याने िळु च आि डोकार्ून पािीले. आि स्टेफनी नव्ििी.
ददपक पुन्िा माघारी र्ळला आहण आपल्या खोलीि आला.
“ह्या थॉमसने स्टेफनीला कसं काय गटर्लं असेल?”, राहून राहून एकच हर्चार
ददपकच्या डोक्याि येि िोिा.
थॉमस कु ठे आहण स्टेफनी कु ठे . दोघांमध्ये कािीच साम्य नािी. बरं म्िणार्ं िर बक्कळ
पैसािी नािी. म्िणायला िे िॉटेल आिे, पण िेर्ढ्यार्रून स्टेफनीला त्याची भुरळ पडली असेल
असं र्ाटि नािी.
कािी र्ेळांिच िळलेल्या माश्यांचा र्ास ददपकच्या नाकाि हशरला िसा ददपक
खोलीच्या बािेर आला. स्टेफनी टेबलार्र डीश लार्िच िोिी.
ददपक कािी न बोलिा टेबलार्र जार्ून बसला.
स्टेफनीने कािी न बोलिा दोघांच्या प्लेवस भरल्या आहण त्याच्या समोर येऊन
बसली.

93

लेखक - अहनके ि समुद्र

http://manaatale.wordpress.com

पाठलाग

दोघंिी कािी न बोलिा जेर्ले. जेर्िांना अनेक र्ेळा स्टेफनीची आहण ददपकची
नजरानजर झाली. पण िेर्ढ्यापुरिीच.
जेर्णं उरकल्यार्र ददपकने प्लेवस उचलुन स्र्यंपाकघराि न्िेऊन ठे र्ल्या आहण िो
पुन्िा आपल्या खोलीि परिला.
ददपकने स्टेफनीचा हर्चार पुन्िा काढू न टाकायचा प्रयत्न के ला. त्याने जेनी बरोबर
घालर्लेले शेर्टचे कािी ददर्स आठर्ले. जेनी.. आज जेनी असिी िर कदाचीि त्यांचे बाळ
एव्िाना ह्या जगाि आले असिे. जेनी ददर्सरात्र त्या बाळाचे करण्याि बुडून गेली असिी. त्याचे
रडणे, त्याचे िसणे, त्याचे गुरगुटी मारून झोपणे, जेनीच्या चेिर्यार्रील बाळं िपणानंिरचे
थकर्ा असुनिी असलेले प्रसन्न िास्य.. सारे कािी त्याने अनुभर्ण्याचा प्रयत्न के ला.
स्टेफनी त्याच्या मनािून गेलीच िोिी िोच खोलीचा दरर्ाजा उघडण्याचा आर्ाज
आला.
ददपक उठू न बसला. दरर्ाज्यामध्ये स्टेफनी िोिी.
“पोहलस अजूनिी िुला शोधि आिेि ददपक..”, थंड आर्ाजाि स्टेफनी म्िणाली.
ददपकच्या डोळ्यांर्र िळु र्ार उिरणारी झोप खाड्कन उिरली.
“पोहलस?? मला समजलं नािी!”, ददपक म्िणाला.
स्टेफनी खोलीमध्ये आली आहण हिने दरर्ाजा बंद के ला.
“यु आर ए सेलेब्रेटी ददपक. मी पािीलं िुला टी.व्िी. र्र. काय आिे ना, थॉमस
ददर्सभर बािेर असिो. मला रट.व्िी बघण्याहशर्ाय र्ेळ घालर्ण्याचा पयावयिी नािी. खुप
टी.व्िी बघिे मी..”, चेिर्यार्र हमस्कील िास्य आणि स्टेफनी म्िणाली.
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“िे बघ.. माझ्यार्र हर्श्वास ठे र्, िो खुन माझ्यािािून नकळि घडला आिे… मी..
सगळं सांगिो िुला.. हप्लज.. ऐक माझं..”, ददपक म्िणाला..
“त्याची कािी आर्श्यकिा नािी. आय डोन्ट के अर िू िो मडवर खरं च के ला िोिास
का नािी. अॅन्ड डोन्ट र्री, मी पोहलसांनासुध्दा फोन करणार नािी जोपयंि….”
“जोपयंि?? जोपयंि काय?”, ददपक म्िणाला…
“सोड ना िे.. कामाचं नंिर बोलिा येईल. बट हबफ़ोर दॅट, आय हनड अ मॅन.. आय
एम अ िंन्ग्री टायग्रेस यु सी. थॉमस कान्ट हप्लज मी…. लेवस मेक लव्ि आहण मग बोलु..”,
स्र्िःच्या शटावची बटणं काढि स्टेफनी म्िणाली…

ददपकला जाग आली िेंव्िा स्टेफनी खोलीि नव्ििी. ददपकने कपडे घािले आहण िो
बािेर आला. स्टेफनी लाऊंज मध्ये िेड शेफशी कािीिरी बोलि िोिी. ददपक िेथेच घुटमळि
उभा रािीला. स्टेफनीने त्याला पाहून न पािील्यासारखे के ले.
शेफला कािी सुचना ददल्यार्र िो हनघून गेला िसा ददपक हिच्या जर्ळ गेला.
“िु कामाचं कािी िरी बोलि िोिीस..”, ददपक म्िणाला..
“अरे िो..िो.. सांगिे.. घाई काय आिे? िू िी इथेच आिेस, मी सुध्दा इथेच आिे..
डोन्ट र्री. योग्य र्ेळ आली की मी सांगेनच.. आहण िो, हप्लज डोन्ट ट्राय टु रन अर्े. हनदान
सध्या पोहलसांना नक्की िू कु ठे आिेस िे मािीि नािी. मी एक फोन के ला िर िुला ह्या भागाि
पकडायला फारसा र्ेळ लागणार नािी..” असं म्िणून स्टेफनी िेथून हनघून गेली.
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अनपेिीिररत्या ददपक अडकला िोिा. असं कािी िोईल ह्याचा त्याने हर्चारसुध्दा
के ला नव्ििा. िो स्टेफनीच्या िािािील खेळणं बनला िोिा आहण स्टेफनीचे जे कािी काम िोिे
त्यासाठी िी ददपकचा र्ापर करून घेणार िोिी. आहण ददपकची इच्छा असो ककर्ा नसो, ददपक
िे काम करण्यास बांधील िोिा.
ददपकला िे असं स्र्िःचे आयुष्य दुसर्याच्या मजीर्र जगणं मान्य नव्ििे. कसंिी
करून ह्यािून बािेर पडणं मित्र्ाचे िोिे आहण त्यासाठी त्याने स्टेफनीची पाळं -मुळं खणून
काढायचे ठरर्ले. जसा ददपकला कािी इहििास िोिा, िसाच कािीसा इहििास स्टेफनीचा
असण्याची शक्यिा नाकारिा येि नव्ििी. िसं नसिं िर िी ह्या गचाळ थॉमसबरोबर कश्याला
रािीली असिी.
स्टेफनी ददपकला कािी करायला भाग पाडायच्या आधीच स्टेफनीला जाळ्याि
पकडण्याचे ददपकने ठरर्ले. आहण त्यासाठी मुख्य दुर्ा िोिा थॉमस.
ददपकने खुप र्ेळ हर्चार के ला आहण शेर्टी त्याच्या डोक्याि एक प्लॅन ियार
झाला…
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थॉमस हशर्ाय खरं िर दीपककडे दुसरा कोणिाच पयावय नव्ििा. िॉटेल मधील
स्टाफशी असं अचानक स्टेफनी बद्दल बोलणे योग्य ठरले नसिे. हशर्ाय उगाच हिला संशय
आला असिा िर सगळे च काम हबघडले असिे.
थॉमसशी संबंध चांगले करायचे आहण िळू िळू बोलिा बोलिा थोडी थोडी माहिि
काढि जायची असा ढोबळ प्लान त्याने आखला िोिा.
रात्री थॉमस आल्यार्र हिघेिी नेिमीप्रमाणे खुच्याव टाकू न समुद्र दकनारी बसले.
थॉमसने येिाना चीर्ाज-ररगलचे ३-४ बॉक्स िॉटेल मधील संपि आलेला स्टोक भरायला
आणले िोिे, त्यािील २ बाटल्या घेऊन िो बसला िोिा.
गप्पांचा नेिमीचाच हर्र्य चालला िोिा इिक्याि दीपकला एक कल्पना सुचली.
अचानक गंभीर िोि िो म्िणाला..”थॉमस, मला िुला माझ्याबद्दल कािी सांगायचे
आिे. मला र्ाटिे आपण एकत्र काम करणार िर िुझ्यापासून कािी लपून रािार्े असे मला
र्ाटि नािी”
दीपकचे िे र्ाक्य ऐकिाच स्टेफनी िाठ िोऊन बसली.
“बोल ना यार.. बोल..”, दीपकच्या मांडीर्र िाि मारि थॉमस म्िणाला.
“थॉमस, आय एम अ दक्रहमनल.. पोहलस माझ्या मागार्र आिेि माझ्यार्र खुनाचा आरोप
आिे….”, एका दमाि दीपक म्िणाला..
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“काय???”,

थॉमस

जर्ळ

जर्ळ

दोन

फु ट

खुचीिून

उडालाच..

“िो थॉमस.. मी कोणी जंगलािील र्न-अहधकारी नािी.. मी सैन्याि िोिो…”, असं म्िणून
ददपकने आपली सगळी िकीकि िािाचे कािीिी राखीर् न ठे र्िा थॉमसला सांगून टाकली.
बोलिाना एकर्ार त्याने स्टेफनीकडे पाहिले. हिच्या मनािला संिाप हिच्या
चेिर्यार्र स्पष्ट ददसि िोिा
दीपकचे बोलणे झाल्यार्र थॉमसने िािािला ग्लास ररकामा के ला आहण िो कािी
िण डोळे हमटू न शांि बसून राहिला िो प्रत्येक िण दीपकला युगासारखा र्ाटि िोिा. थॉमस
कसा ररअक्
ॅ ट करिो ह्यार्र सर्व कािी अर्लंबून िोिे.
कािी र्ेळ शांििेि गेल्यार्र थॉमस म्िणाला..”गुड दॅट यु टोल्ड मी…. दुसर्या
कोणाकडू न कळालं असिं िर कदाचीि फारसा हर्चार न करिा मी सरळ पोहलसांनाच फोन
के ला असिा…
मला र्ाटिे िू योग्य िेच के लेस. आहण शेर्टी िो खून िू जाणून बुजून नािी के लास..
िुझ्या िािून िो खून घडला िोिा.. आहण खरं िर ह्या असल्या पैश्याचा माज असणाऱ्या
लोकांना कु णीिरी सरळ करायलाच िर्े िोिे…डोन्ट र्री यु आर सेफ हिअर..”
थॉमसने पुन्िा आपला ग्लास भरून घेिला, बफावचे दोन मोट्ठे खडे टाकू न त्याने ऑन
द रॉक्स िो ग्लास ररकामा के ला आहण पुढे िो म्िणाला…”खरं िर िा गुन्िा िोऊच शकि नािी.
िू स्र्िःला र्ाचर्िाना के लेल्या झटापटीि िो मारला गेला, िू खुनी नािीस.. आहण जसा िू
खुनी नािीस, िशीच स्टेफनी सुध्दा खुनी नािी…”
थॉमसला िळू िळू दारू चढू लागली िोिी.
थॉमसच्या त्या र्ाक्याने स्टेफनी आहण दीपक दोघिी िाडकन उडालेच..
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“म्िणजे…”, दीपकला अनपेिीिररत्या जे पाहिजे िोिे िे घडि िोिे..
“थॉमस.. इनफ, िुला जास्िी झालीय.. मला र्ाटिे आपण आिा जेऊन घेऊ.. िुला उद्या परि
सकाळी जायचे असेल ना..” स्टेफनी थॉमसला थांबर्ि म्िणाली..
“िो.. जसा िुझ्या िािून घडला िसाच गुन्िा स्टेफनीच्या िािून सुद्धा घडला
िोिा… मी.. मी िोिो म्िणून िी र्ाचली, नािीिर आज कु ठल्यािरी िुरुंगाि हखिपि पडली
असिी…” थॉमस स्टेफनीच्या बोलण्याकडे दुलवि करि म्िणाला.
दीपक लिपूर्वक थॉमसचे बोलणे ऐकू लागला.
“स्टेफनी इथे हिच्या एका हिप्पी हमत्राबरोबर आली िोिी. मला अजूनिी आठर्िेय
िी रात्र. मी त्या हिथे पायर्यांर्र बसून हिशोब िपासाि िोिो. त्या हिथे कोपर्याि स्टेफनी
आहण हिच्या हमत्राची कािीिरी बाचा-बाची चालू िोिी. बहुिेक हिच्या हमत्राला सुद्धा दारू
चढली िोिी. नशेिच त्याने स्टेफनीला मारायला सुरुर्ाि के ली.
मी त्यांच्यािील भांडणे सोडर्ायला धार्लो िो पयंि स्टेफनीने कडेला पडलेली
हबअरची एक बॉटल फोडू न िािाि धरली िोिी. झोकांड्ा खाणारा िो हिचा हमत्र पुन्िा
हिच्या अंगार्र धार्ून गेला. स्टेफनीने िी बाटली त्याच्यार्र उगारायला आहण िो िोल जाउन
हिच्या अंगार्र पडायला एकाच र्ेळ आली. फु टलेल्या बाटलीचे टोक त्याच्या नरडीि घुसले..
आहण.. आहण…”
थॉमसने पुन्िा आपला भरलेला ग्लास ओठाला लार्ला.
“अॅन्ड हि ब्लीड टू डेथ…” शांिपणे स्टेफनी म्िणाली..
कािी काळ शांििा पसरली.
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“मी आहण स्टेफनीने हमळू न त्याच्या प्रेिाची हर्ल्िेर्ाट लार्ली. मी ह्या प्रकरणाची
कु ठे िी र्ाच्यिा के ली नािी. ह्या सगळ्या प्रकार सार्रिा सार्रिा स्टेफनी माझ्या प्रेमाि पडली
आहण नंिर मी आहण स्टेफनीने लग्न के ले…” थॉमस
“खोट कश्याला सांगिोस थॉमस.. यु ब्लॅक्मेल्ड मी.. िू म्िणालास मी िुझ्याशी लग्न
के ले िर िू ह्याबद्दल कु ठे बोलणार नािीस..” जळफळि स्टेफनी म्िणाली.
“सो व्िॉट डीअर.. यु लव्ि मी.. नािी का..”, स्टेफनीच्या गोर्या उघड्ा मांडीर्रून
िाि दफरर्ि हनलवज्जासारखा थॉमस म्िणाला..
स्टेफनी ने त्याचा िाि झटकला आहण िी उठू न उभी रािि म्िणाली.. “मी जेर्ायचे
घेिीय.. प्लीज दफहनश अॅन्ड कम इन्साईड…”
स्टेफनी िॉटेल मध्ये हनघून गेली..आहण दीपकच्या चेिर्यार्र एक िास्य उमटले.
त्याने अपेिािी के ली नव्ििी इिक्या सिजपणे त्याला िर्ी असलेली गोष्ट हमळाली िोिी..
“लक अजून काय..” दीपक स्र्िःशीच पुटपुटला.

दुसर्या ददर्शी सकाळी ददपक उठला िेंव्िा थॉमस ट्रक घेउन गेला िोिा. ददपकने
हखडकीिून बािेर पािीले िेंव्िा अजूनिी कािीसा अंधारच िोिा. ददपकने शटव घािला आहण िो
बािेर आला.
स्टाफची सकाळची कामं चालु िोिी. ददपक हबचर्र गेला. त्याचं अंग कािीसं
आखडलं िोिं. त्याने िाि-पाय िाणून एक मोठ्ठा आळस ददला. हनटसा व्यायाम करून त्याला
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दकत्येक ददर्स उलटले िोिे. सैन्याि असिाना रोजचा जो व्यायाम िोिा िसा बर्याच ददर्सांि
घडलाच नव्ििा.
ददपकने आखडलेली मान दोन्िी बाजुंना िलर्ून

मोकळी के ली आहण त्याने

हबचर्रून धार्ायला सुरुर्ाि के ली. समुद्रार्रून येणारा खारा दमट र्ारा सुखार्ि िोिा. कािी
िणांिच थंडी पळू न गेली. चांगली ४ दक.मी. एक मोठ्ठी राऊंड मारून िो पुन्िा िॉटलपाशी
आला. समुद्राच्या लाटा जेथे दकनार्यापाशी येऊन माघारी दफरि िोत्या िेथे जाऊन ददपकने
आपले िाि र्ाळु र्र टेकर्ले आहण पुश-अप्स मारायला सुरुर्ाि के ली. १..२..३..५..१०.. पुणव
मग्न िोऊन ददपक पुश-अप्स मारि िोिा. सिज त्याच लि िॉटेल्सच्या रुम्स कडे गेले िेंव्िा
िेथील एक पडदा अचानक िलल्यासारखा र्ाटला.
“स्टेफनी??” ददपकच्या मनाि हर्चार डोकार्ून गेला.
कािी र्ेळ त्याने अजून थोडा व्यायाम के ला आहण मग िो िॉटेलमध्ये गेला.
स्टेफनी िॉटेलच्या लॉबीमधून िािाि कपडे घेऊन हस्र्मींगसाठी जािाना त्याला
ददसली. हिने मात्र ददपककडे पाहून न पािील्यासारखे के ले. जणु कािी त्या दोघांची कािीच
ओळख नव्ििी. जणु कािी त्या रात्री त्या दोघांि ददपकच्या रुममध्ये जे घडले िो खरोखरच एक
‘र्न-नाईट-स्टॅंड’ िोिा.
ददपकने खांदे उडर्ले आहण िो आपल्या रुममध्ये आंघोळीसाठी गेला.
त्यानंिर ददर्सभर त्याला स्टेफनी ददसलीच नािी. मग िो सुध्दा आपल्या कामाि
मग्न िोऊन गेला.
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पुढील ५-६ ददर्स िाच प्रकार चालु िोिा. स्टेफनी आहण ददपकची फारशी भेट
िोिच नसे आहण झालीच िरी स्टेफनी त्याला नजरे आड करून हनघून जाई.
थॉमसच्या नजरे िुनिी िा प्रकार सुटला नािी. एकदा त्याने ददपकला हर्चारलेसध्ु दा,
“काय रे , िुझं आहण स्टेफनीचं कािी हबनसलं आिे का? नािी म्िणजे कािी
चार्टपणा िर नािी ना के लास हिच्याबरोबर???”
परं िु ददपकने त्याचं म्िणणं िसण्यार्ारी न्िेलं.
पुढचे कािी ददर्स कामािच घालर्ले. आपल्या फार्ल्या र्ेळाि आपल्या सैहनकी
हशिणाचा अनुभर् लार्ून

त्याने अप्लाईन टॉर्र, आमी ऑब्स्टॅकल्स, रोप हब्रज, रॅ प्लींग

सारख्या कािी फन अॅक्टीव्िीटी हबचर्र ियार के ल्या. त्यासाठी लागणारं सािीत्य त्याने
जर्ळच असलेल्या झाडांची लाकड, िॉटेल मध्ये पडू न असलेले रोप्स र्गैरे र्ापरून ियार के ले.
त्याला असलेल्या ज्ञानाचा र्ापर करून इिर सेफ्टी िानेससुध्दा बनर्ले. पडू न असलेले जुनाट
टायसव, लोखंडी पाईप्स त्याने ब्राईट रं ग देऊन नव्यासारखे बनर्ले.
अथाविच िा नहर्न प्रकार हिप्पी लोकांना भलिाच पसंद पडला. सर्वजण मोठ्या
प्रमाणाि त्याचा आनंद घेऊ लागले.
थॉमस अथाविच ह्या प्रकारांमुळे अहधकच खुश झाला.

थॉमस गेल्यार्र एकदा सकाळी ददपक दकचनमध्ये स्र्िःसाठी चिा बनर्ि िोिा.
गरम चिा कपाि ओिून िो माघारी र्ळला आहण िणभर दचकलाच.
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दकचनच्या दारामध्ये स्टेफनी त्याच्याकडे रोखुन पिाि उभी िोिी. हिने के शरी
रं गाची स्लॅक पॅन्ट आहण पांढर्या रं गाचा डेनीम शटव घािला िोिा. शटावच्या दोन उघड्ा
बटनांमधून हिश्चनाहलटीर्र हिची श्रध्दा दशवर्णारा डायमंडचा क्रॉस चमकि िोिा.
कािी िण शांििेि गेली आहण अनपेिीिपणे स्टेफनीच्या चेिर्यार्र िास्य पसरले.
ददपक हिच्या चेिर्यार्रील िास्य पाहून अचंबीिच झाला.
त्याच्याकडे दुलवि करून स्टेफनी म्िणाली, “मला र्ाटिं झालं गेलं आपण हर्सरून
जार्ू. शेर्टी दोघांनािी इथेच, एकत्र काम करायचे आिे..सो उगाच िी अढी कश्याला नािी
का?”
ददपकने कािी न बोलिा मान डोलार्ली.
“बाय द र्े, िे अॅडव्िेंचर गेम्स मला खुप आर्डले. माझ्याकडे अजून कािी आयडीया
आिेि ज्या मला िुझ्याशी हडस्कस करायच्या आिेि. व्िाय डोंन्ट यु अॅन्ड मी टेक अ जकु झी बाथ
इन माय बाथरुम अॅन्ड देन हडस्कस मोर ऑन हधस?”
ददपकच्या उत्तराची र्ाट न पिािा स्टेफनी हिच्या रुममध्ये हनघून गेली.
ददपकने कसलीिी घाई न करिा िािािील चिा सार्काश घोट घेि संपर्ला.
“इफ़ शी िॅज टु र्कव हर्थ मी, देन हधस हबच शुड लनव िो हबिेव्ि फस्टव…”, ददपक
मनािल्या मनाि म्िणाला आहण मग सार्काश पार्लं टाकि िो स्टेफनीच्या रुममध्ये गेला.
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ददपक स्टेफनीच्या के सांमधून िाि दफरर्ि हिच्या अहलशान बेडर्र पहुडला िोिा.
“माझा इहििास िर िुला मािीिी आिे.. पण िुझ्याबद्दल मला कािीच मािीि
नािी..”, ददपक स्टेफनीला म्िणाला..”आय मीन यु अॅन्ड थॉमस…”
“माझं आहण थॉमसचं लग्न कसं झालं िे िर िुला मािीिीच आिे. त्या प्रकरणानंिर
एकदा गोड बोलुन थॉमसने माझा पासपोटव-हव्िसा काढू न घेिला. आजपयंि िो त्याने कु ठे
लपर्ून ठे र्ला आिे िे मला मािीि नािी. त्याला सोडू न पळू न गेले िर नहर्न पासपोटव यायच्या
आि िो मला पोहलस कोठडीि पाठर्ायची व्यर्स्था करे ल िे नक्की.
फ़े क पासपोटव कसा कु ठू न काढायचा िे सर्व मी शोधुन ठे र्लं आिे. पण त्याला पैसे
खुप लागिील. थॉमस माझ्या िािी एक रुपया लागून देि नािी. पैश्याचे सर्व व्यर्िार िोच
बघिो. त्याच्या िािािील एक बाहुली बनुन रािीली आिे मी…”.स्टेफनी सांगि िोिी.
“पण मग आिा? िुला माझी काय मदि िर्ी आिे?”, ददपकने हर्चारले.
स्टेफनीने कािी िण त्याच्याकडे रोखुन पािीले आहण मग िी म्िणाली, “थॉमसकडे
खुप पैसा आिे जो त्याने इथेच िॉटेलमध्ये कु ठे िरी लपर्ून ठे र्ला आिे.
थॉमसचे एक स्र्प्न आिे.. बोटीिून जगप्रर्ास करायचा. िो जे कािी कमार्िो िे
सगळं िेच स्र्प्न पुणव करण्यासाठी..”
“बोटीिून जगप्रर्ास….”, ददपक स्टेफनीच र्ाक्य िोडि िसि म्िणाला..”मला
र्ाटिं त्याला त्याची ४-५ आयुष्यं िरी खची करार्ी लागिील हििका पैसा जमर्ण्यासाठी..”
“..म्िणजे?? थॉमसने िुला कािीच सांगीिले नािी िर…” स्टेफनी म्िणाली..
“नािी.. कश्याबद्दल बोलिे आिेस िु??”, ददपक
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“ददपक.. थॉमस इज अ ड्रग हडलर..िो ह्या ज्या ट्रकने फे र्या मारि असिो िो सगळा
ददखार्ा आिे. खरं िर त्याच्या आडू न िो ड्रग्सचे ट्रॅफीकींग करिो… उगाच नािी िे िॉटेल सदैर्
हिप्पींनी िुडूब
ं भरलेले असिे…”, स्टेफनी म्िणाली.
“आय डोन्ट हबलीव्ि हधस..” बेडमधून उठि ददपक म्िणाला
“िुझा हर्श्वास असण्या, नसण्याचा प्रश्नच येि नािी.. आस्क मी.. मी इथे का आले?
कारण मला मािीिी िोिं की इथे ड्रग्सची हर्क्री िोिे म्िणून.. आजिी मला ड्रग्स थॉमसकडु नच
हमळिाि ददपक..”
“पण.. पण िे इिकं ओपनली मािीिी आिे िर पोहलसांनी कसं कािी के लं नािी”,
आश्चयवचकीि िोि ददपक म्िणाला..
“कु ठल्या जमान्याि आिेस िू ददपक? र्रपासून खालपयंि सर्ांना िप्ते पोिोचिाि..
कश्याला कोण काय करे ल? थॉमसकडे हनदान २-४ कोटी रुपये कॅ शमध्ये आिेि िे मी शपथेर्र
सांगु शकिे. उगाच एन्क्वायरी नको म्िणून िो िे पैसे बॅंकेि भरि नािी..
जर.. जर िे पैसे मला हमळाले ना ददपक.. आपल्याला हमळाले ना…”
शुन्याि नजर लार्ून स्टेफनी बोलि िोिी..
“िर काय स्टेफनी??”
“आपण.. आपण दोघंिी नकली पासपोटव काढू न इथून पळू न जार्ु.. माझ्या देशाि…
कसं िे िू माझ्यार्र सोड.. िेथे िुझ्या मागे कु णाचािी ससेहमरा नसेल.. जेथे माझ्यार्र कोणिेिी
बंधन नसेल.. बोथ ऑफ अस हर्ल बी फ्री बड्सव.. दफ्र लव्ि बड्सव… र्ुई हर्ल हलव्ि आर्र
लाईफ.. द र्े र्ुई र्ॉन्टेड.. द र्न र्ुई अल्र्ेज हड्रम्ड ऑफ.. बोल करशील मला मदि?” स्टेफनी
आशाळभुि नजरे ने बोलि िोिी.
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दो न आ ठ र् ड्ां नं ि र … … .
पिाटेची ५:३०ची र्ेळ िोिी. इिक्याि ददपकच्या दारार्र जोरजोराि थापा
र्ाजल्या. ददपक खडबडू न जागा झाला. त्याने खोलीिला ददर्ा लार्ला आहण दार उघडले.
बािेर स्टेफनी उभी िोिी. हिचा चेिरा घामाने डबडबला िोिा.. हभिीने हिचा चेिरा
पांढराफटक पडला िोिा..
“स्टेफनी?? काय झालं?”, ददपकने हर्चारले..
“काय झालं? यु स्वपीड, इडीयट.. मोरॉन… आरे आधी सांगायचेस िरी मला.. इथे..
इथे करायची काय गरज िोिी?”, स्टेफनी शब्द जुळर्ीि म्िणाली..
“काय बोलिे आिेस िु? जरा हनट सांगशील का?”, ददपक आर्ाज चढर्ि म्िणाला..
“श्शु sss.. मुखाव थॉमसचा खुन कश्याला के लास????”, स्टेफनी दबक्या आर्ाजाि म्िणाली..
ददपकचे डोळे हिच्या र्ाक्याबरोबर हर्स्फारले गेल…
े .

“काय??? थॉमसचा खुन???.. मी कश्याला करु थॉमसचा खुन??”, ददपक पुन्िा
ओरडि म्िणाला..
स्टेफनीने त्याच्या िोंडार्र िाि ठे र्ला..
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“िळु बोल म्िणलेले कळि नािीये का िुला?..” स्टेफनीने इकडे हिकडे पािीले. बािेर
अजून सामसुमच िोिी.
“चल माझ्या बरोबर..”, ददपकचा िाि ओढि िी त्याला म्िणाली.
ददपक बधीरार्स्थेि हिच्यामागोमाग थॉमसच्या रुम मध्ये गेला.
स्टेफनीने पुन्िा एकर्ार कोणी नािीये याची खात्री करून घेिली आहण ददपकला
घेउन िी खोलीि गेली.
खोलीि हमट्ट काळोख िोिा. स्टेफनीने दार लार्ून घेिले आहण मग खोलीिला ददर्ा
लार्ला.
थॉमसचा उघडाबंब अर्ाढव्य देि त्याच्या बेडर्र अस्िाव्यस्ि पडला िोिा. त्याच्या
छािीमध्ये पार आिपयंि खुपसलेला एक भला मोठ्ठा सुरा िसाच रुिलेला िोिा.
भुि बघीिल्यासारखा ददपक त्या दृश्याकडे पिाि रािीला.
“मुखव आिेस िु.. आिा ह्याची हर्ल्िेर्ाट कशी लार्ायची. इिकी काय घाई झाली
िोिी िुला?”, स्टेफनी म्िणाली.
“मुखव िू आिेस. मी कश्याला मारु थॉमसला. उलट त्याने मला इथे लपून रिायला
जागा ददली. मला पोहलसांपासून संरिण ददले. मी कश्याला माझ्याच पायार्र कु र्िाड मारून
घेऊ?”, ददपक
“कश्याला म्िणजे.. पैश्यासाठी.. िुला पैश्याचा मोि सुटला िोिा.. िुला
माझ्याबरोबर दुसर्या देश्याि पळू न जायची घाई झाली िोिी म्िणून..”, स्टेफनी..
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“मग हिच कारणं िुझ्यासाठी सुध्दा लागु पडिाि स्टेफनी..”, हचडू न ददपक
म्िणाला..”कश्यार्रून िुच िा खुन नािी के लास???”
“खुन करायचाच असिा िर मी ७-८ र्र्व कश्याला थांबले असिे.. कें व्िाच त्याला
मारून पळाले असिे.. आहण िे बघ..” थॉमसच्या छािीकडे बोट दाखर्ि स्टेफनी म्िणाली..”िा
सुरा बघ दकिी आिपयंि घुसला आिे. िुला र्ाटिं इिकी िाकद माझ्यामध्ये आिे? नक्कीच िा
खुन करणारा कोणीिरी िाकदर्ान असणार…”
“म्िणून मी?.. हबनडोक आिेस.. मी िा खुन के लेला नािीये. आधीच एका
खुनापासून र्ाचण्यासाठी मी रठकरठकाणी लपिोय.. त्याि अजून एक खुन डोक्यार्र घयायला
मी काय च्युx आिे का??”, ददपक
“िा खुन िू नािी के लास, मी सुध्दा नािी के ला.. मग के ला कोणी???”, स्टेफनी
“िे बघ.. िो हर्चार करायची िी र्ेळ योग्य नािी.. आधी थॉमसला इथून िलर्ायला िर्े…”,
ददपक थॉमसच्या बॉडी शेजारी जाऊन उभा रािीला.. छािीिून ओघळणारे रक्त
पोटार्रून बेडहशटर्र येऊन साकळले िोिे.
“साधारण ३-४ िासांपुर्ी िा खुन झाला असार्ा…िे रक्त बघ.. बर्यापैकी र्ाळलं
आिे..”, ददपक
“च्ं.. िे जाऊ देि.. आधी ह्याचं काय करायचे िे सांग..”, र्ैिागून स्टेफनी म्िणाली.
“िीन-चार ददर्स थॉमस नािी ददसला िर लोकं नक्की हर्चारिील.. थॉमस कु ठे िरी
बािेर गार्ी गेला आिे आहण दकमान मिीनाभर िरी परिणार नािी अस्ंच कािीसं सांगार्ं
लागेल…”, ददपक म्िणाला..
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“अरे पण एक मिीना खुप र्ेळ आिे.. आहण िो पयंि िॉटेलचे भागर्ायचे कसे?
सामान आणायला, लोकांचे पगार, इिर दकरकोळ खचव.. पैसे लागणारच की. आहण बॅंकांचा
सगळा व्यर्िार फक्त थॉमसच्या सिीनेच िोिो.. पैसा आणायचा कु ठु न?”, स्टेफनी..
“िे बघ.. िे बघु नंिर सध्या िरी मला िा एकच पयावय सुचिो आिे.. िुला दुसरे
कािी सुचि असेल िर सांग..”, ददपक
स्टेफनीला दुसरे कािीच सुचि नव्ििे..
“अरे पण मिीनाभर? असं कु ठलं काम असेल ज्यासाठी थॉमसला मिीनाभर जार्ं
लागेल?… आहण ड्र्गग्स? त्याचं काय ड्र्गग्स नािी हमळाले िर िी लोकं सैरभैर िोिील.. उगाच
कािीिरी नाटकं व्िायची…”, स्टेफनी
“दुसरा पयावय नािी स्टेफनी.. सांगायचं कािी िरी कारण…”, हर्चार करि ददपक
म्िणाला.. “सांगायचं की कु ठे िरी एक िॉटेल हर्कायचे आिे त्याचा व्यर्िार करायला गेला
आिे… मे बी.. कु ठे िरी नॉथव साईडला.. सो त्याला यायला र्ेळ लागेल. एक मिीना भरपुर र्ेळ
आिे.. सगळं हस्थरस्थार्र व्िायला. आपल्याला िो पयंि पुढे काय ह्याचं उत्तर शोधिा येईल..”
ददपक
“गुड आयडीया.. पण ह्याचं”
“िु म्िणाली िोिीस िुमच्याकडे एक छोटी लॉंच आिे म्िणून..”
“िो आिे…”
“मग ह्याला जलसमाधीच द्यार्ी लागेल.. कारण रस्त्यार्र कु ठे िी टाकू न िा
सापडला िर प्रकरण नव्याने उगर्ेल.. समुद्राच्या िळाशी पडलेला थॉमस कु णाला सापडणार
नािी..”
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“रठक आिे.. चल िर मग..”, स्टेफनी आपले हर्स्कटलेले के स बांधि म्िणाली.
“आत्ता? र्ेडी आिेस का? बािेर बघ.. पिाट व्िायला आली आिे.. लॉंच कािी खोलीच्या
दारापयंि येणार नािीये.. सपोटव स्टाफची गडबड चालु आिे. आपल्याला नक्की कोण िरी
पािील..”, ददपक
“मग????”
“मला हर्चार करायला थोडा र्ेळ िर्ाय.. मी करिो कािी िरी प्लॅन..”, ददपक
“अरे पण िेर्ढ्याि कोणी आिमध्ये आलं िर??”
“नािी येणार… िू जो पयंि कािी प्लॅन ठरि नािी िो पयंि इथेच थांब.. आहण
बािेर फोन करून सांग की िुझी िब्येि रठक नािीये… सो कोणी िुला हडस्टबव करु नये..”
“काय? नािी मी इथे.. इथे एकटी नािी थांबणार..” स्टेफनी थॉमसच्या प्रेिाकडे
पिाि म्िणाली..
“एकटी कु ठे आिेस िू स्टेफनी.. थॉमस आिे ना बरोबर.. िे बघ र्ेळ फार थोडा
आिे.. डोन्ट र्री.. िू दार बंद करून घे.. मी पटकन कािी िरी ठरर्िो..”
स्टेफनीला बोलायचा चान्सच न देिा ददपक खोलीबािेर पडलासुध्दा..
स्टेफनीने खोलीचे दार लार्ून घेिले. हिची माघारी र्ळू न थॉमसच्या प्रेिाकडे
बघायची हिम्मिच िोि नव्ििी. िी िेथेच खोलीच्या दाराशी गुडघयाि मान घालुन बसली.
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ददपक आपल्या खोलीि परिला. झालेल्या घटनांर्र त्याचा अजूनिी हर्श्वास बसि
नव्ििा. ‘थॉमसचा खुन कोणी के ला असेल??’ एकच प्रश्न त्याच्या डोक्याि राहून राहून येि
िोिा.
स्टेफनीने स्र्िःहून िा खुन के ला असेल असे त्याला र्ाटि नव्ििे. ज्या प्रकारे आहण
ज्या िाकदीने िो सुरा थॉमसच्या छािीि घुसला िोिा त्यार्रून स्टेफनीसारखी नाजुक स्त्री िे
काम करु शके ल असे त्याला र्ाटि नव्ििे.
कदाचीि स्टेफनीने दुसर्या कु णाच्यािरी मदिीने िे के ले असण्याचीच शक्यिा
अहधक िोिी.
अथावि िा हर्चार नंिरिी करिा येण्यासारखा िोिा. सर्ावि प्रथम थॉमसच्या
प्रेिाची हर्ल्िेर्ाट कशी लार्ायची ह्याचा हर्चार करणे अहधक मित्र्ाचे िोिे.
हर्चार करून करून ददपकचे डोकं फु टायची र्ेळ आली िोिी. अनेक पयावय त्याने
िपासून पािीले परं िु कु ठलाच पयावय त्याला पसंद पडि नव्ििा. त्याि थॉमस म्िणजे अगडबंब
देि, िो सिजासिजी न्िेणं मुश्कीलीच िोिं.
घड्ाळाि दिा र्ाजून गेले िसं ददपक खोलीच्या बािेर पडला. स्टेफनी त्या बंद
खोलीि थॉमसच्या प्रेिाबरोबर कसा र्ेळ घालर्ि असेल असा एक हर्चार त्याच्या डोक्याि
येऊन गेला.
ददपक लॉऊंजमध्ये आला. सिजच म्िणून त्याने एका र्ेटरला हर्चारले.. “स्टेफनी
मॅडम कु ठे आिेि? थोडं काम िोिं माझं..”
िो र्ेटर म्िणाला.. “मॅडमची िब्येि बरी नािीये.. त्या खोलीिच झोपून आिेि..
कु णी हडस्टबव करु नये म्िणून सांगीिले आिे…”
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ददपकने मान डोलार्ली आहण िो बािेर आला.
स्टेफनीला एकटं खोलीि सोडू न ४ िास िोऊन गेले िोिे. हिची पररहस्थिी ददपकला
समजि िोिी म्िणून एक हिला धार्िी भेट देऊन यायचं ठरर्ले आहण िो हिच्या खोलीकडे
गेला. दारार्र एकदा र्ाजर्िाच स्टेफनीने दार उघडले. दाराि ददपकला बघिाच हिने त्याला
घट्ट हमठी मारली.
बार्चळलेल्या ददपकने हिला आि ढकलुन दार लार्ून घेिले.
“काय करिे आिेस िू स्टेफनी…??”
“हप्लज.. मला इथून बािेर काढ ददपक.. र्ेड लागेल मला इथे..”
“िो.. िो.. मािीिी आिे मला.. पण कािी योग्य मागव िर सापडला पािीजे..” ददपक
हिला समजर्ि म्िणाला..
“आय डोन्ट के अर… चल पळू न जाऊ इथुन.. राहु देि िी बॉडी इथेच.. जो पयंि
कळे ल िो पयंि आपण इथून खुप लांब हनघून गेलो असु..”, इं पेशंट िोि स्टेफनी म्िणाली..
“डोन्ट अॅक्ट स्ट्युपीड.. आपण लगेच पकडले जाऊ….”.. ददपक थॉमसच्या डेड बॉडी
जर्ळ जाि म्िणाला. त्याने थॉमसचा िाि दाबून बघीिला आहण म्िणाला..” िसंिी आपल्याला
जास्ि र्ेळ घालर्ून चालणार नािीये.. बॉडी कडक व्िायला लागली आिे.. आधीच ह्याला
िलर्णं कठीण. बॉडी कडक आहण जड झाली िर अजून प्रॉब्लेम्स र्ाढिील…”
स्टेफनी अजूनिी दरर्ाज्याकडेच िोंड करून उभी िोिी. ददपक हिच्या जर्ळ गेला..
“िे बघ.. मला अजून एक िास दे.. त्याच्या आि नक्कीच कािी ना कािीिरी मागव
काढेन..” असं म्िणून िो खोलीिून बािेर पडला. स्टेफनीने दार लार्ले आिे ह्याची त्याने एकदा
खात्री के ली आहण िो बािेर बागेि आला.
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ददपकचा धीर आिा सुटि चालला िोिा. स्टेफनी म्िणि िोिी िसं सकाळीच बॉडी
िलर्ली असिी िर बरं झालं असिं असं त्याला र्ाटायला लागले िोिे. ररस्क िोिी.. पण
उलटणार्या र्ेळेबरोबर ररस्क अहधकच र्ाढि चालली िोिी. बॉडी कु जायला लागली आहण
त्याचा दुगंध बािेर आला िर पंचाईिच िोणार िोिी.
ददपक आपल्याच हर्चाराि मग्न िोिा इिक्याि मागून एक िाक ऐकु आली..
“एस्क्युज मी…”
ददपक मागे र्ळला आहण समोर उभ्या असलेल्या त्या व्यक्तीला पाहून त्याच्या
पायाखालची जमीनच सरकली…
“िु???”.. ददपक त्या व्यक्तीकडे पिाि म्िणाला…..

युसुफला समोर बघून ददपकला आश्चयावचा धक्काच बसला िोिा. खुप ददर्सांनी
एखादा जुना हमत्र भेटार्ा िसं ददपकने युसुफला कडकडू न हमठी मारली. त्या ददर्शी जंगलाि
चुकामुक झाल्यार्र दोघंिी एकमेकांना भेटलेच नव्ििे. युसुफचं पुढे काय झालं? िो पोहलसांच्या
िािी लागला?, का त्यांच्या गोळीने मारला गेला?, का िो सुध्दा ददपकसारखा पळू न जाण्याि
यशस्र्ी झाला ह्याची कािीच कल्पना त्याला नव्ििी.
“किा था यार िु?”, ददपक युसुफला म्िणाला..
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“दुहनया छोटी िै भाई!! र्ाटलं नव्ििं परि िुला भेटेन म्िणून..”, िसि िसि युसुफ
म्िणाला..
“खरं च, मलािी र्ाटलं नव्ििं की इिक्या लर्कर िुला भेटु शके न..”, ददपक
म्िणाला..
“अरे पण िू इथं कु ठे ?”, युसुफने मॉटेलकडे िाि दाखर्ि हर्चारले, िसं ददपकला
स्टेफनी, थॉमसची आठर्ण झाली. युसुफला बघून कािी िण का िोईना, िो सगळं हर्सरला
िोिा. िो ज्या प्रसंगाि सापडला िोिा त्याची आठर्ण िोिाच ददपकच्या चेिर्यार्रील भार्
अचानक बदलले..
“काय रे ? काय झालं? कािी प्रॉब्लेम आिे का?”, युसुफने हर्चारले.
“िम्म.. चल आिमध्ये चल, िुला सगळं सांगिो”, असं म्िणून ददपक युसुफला त्याच्या
खोलीमध्ये घेउन गेला.
युसुफला काय सांगार्े ह्यार्र ददपकच्या मनामध्ये कािी िण चलहबचल झाली.
शेर्टी युसुफ एक कै दी िोिा. आहण त्याच्यार्र दकिपि हर्श्वास ठे र्ार्ा असा कािीसा हर्चार
त्याच्या मनाि येऊन गेला. पण त्याच्याकडे दुसरा पयावयसुध्दा नव्ििा. ह्या हबकट प्रसंगाि
कोणी त्याला मदि करु शकि िोिा िर िो फक्त युसुफच िोिा.
पुढच्या १०-१५ हमहनटांमध्ये ददपकने घाई-गडबडीमध्ये हजिके सांगिा येईल
हििके युसुफला हब्रफ के ले..
“सो.. थॉमसची बॉडी अजूनिी इथेच, त्याच्या खोलीि आिे?” िनुर्टीर्रून िाि
दफरर्ि युसुफने हर्चारले.
“िम्म.. आहण अजून िासाभराि त्याला इथून नािी िलर्ला िर िो अजून जड
िोईल आहण हशर्ाय दुगंधी पसरण्याची हभिी आिेच..”, ददपक म्िणाला.
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“दफकर नॉट, मी काढिो िुला बािेर ह्यािुन..”, चेिर्यार्र िास्य आणि युसुफ
म्िणाला..
“खरं च?? पण कसं?”, ददपक
युसुफने हखश्यािून एक हव्िजीटींग काडव काढू न ददपकसमोर धरले.
“ए-१ हक्लनींग सर्व्व्िसेस”, काडवर्र सोनेरी अिराि एक नार् झळकि िोिे.
ददपकने प्रश्नाथवक नजरे ने युसुफकडे पािीले.
“माझ्या एका अंकलची िी सर्व्व्िस कं पनी आिे. जेलमधून पळाल्यार्र मी
त्याच्याकडेच जाऊन लपलो िोिो. िी कं पनी इथल्या िॉटेल्समधून अत्यल्प दराि जुने मोडके
सामान, भंगार गोळा करिे. मिीन्यािून एकदा आमची व्िॅन इथल्या िॉटेल्सना भेट देि असिे.
िे िॉटेल्स आमच्या सर्व्व्िस-हलस्ट मध्ये आिे म्िणून आज मी आलो िोिो.”, युसुफ म्िणाला
“आलं लिाि…” ददपकचा चेिरा आनंदाने उजळला.. “आमच्याकडे कािी जुन्या
मोठ्या लाकडाच्या ट्रंक्स आिेि.. त्यािील एका ट्रंक मध्ये थॉमसला भरून आपण न्िेऊ शकिो,
आहण कु णाला कळणार सुध्दा नािी..”
“करे क्ट.. आहण नंिर देऊ त्याला समुद्राि फे कु न.. दफशची पाटी आज..”, युसुफ
ददपकला टाळी देि म्िणाला.
“बबगो.. चल िर मग, भरु त्याला ट्रंक मध्ये…”, ददपक खुचीिून उठि म्िणाला..
“अरे बसं यार.. जरा दारु हबरु पाज मला.. थॉमसची काळजी िू नको करु, आपली पोरं आिेि
व्िॅन मध्ये, िे सगळं साफ करिील..”, युसुफ..
“पण.. “, साशंकिेच्या स्र्राि ददपक म्िणाला..
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“डोन्ट र्री.. आपल्या मजीिील पोरं आिेि.. डोळे झाकू न हर्श्वास ठे र्.. फक्त त्यांना
रुम दाखर् कु ठली िे.. बाकीचं िे सगळं बघून घेिील…”, युसुफ
“रठक आिे.. मी स्टेफनीला सांगिो..”, असं म्िणून ददपक उठला.. रुममधल्या
छोट्याश्या दफ्रजमधून त्याने थंडगार हबअरची एक बाटली काढू न युसुफसमोर ठे र्ली आहण िो
बािेर पडला..

अध्याव-पाउण िासांनी घामेजलेला एक पोरगा दीपकच्या रूम मध्ये आला. युसुफ
कडे बघि िो म्िणाला, “माल लोड िो गया भाई”
“और बाकीकी सफाई?”, युसुफ
“एक दम चकाचक. दकसीको रिने ददया िो समझेगा भी निी यिा मडवर हुआ था। “
युसुफने हबअरची बाटली ररकामी के ली आहण िो उठू न उभा रािीला.. “चलो..
हनकलिा हु मै !!.. भेटु परि..”, िाि पुढे करि िो ददपकला म्िणाला
“अरे … थांब.. स्टेफनीला भेटून िरी जा..”, ददपक
“परि कधी.. आधी आपल्या हमत्राला समुद्राि पोिोचर्ून येिो, मग भेटुच हनर्ांि..
खुदा िाफीज..”..
ददपक खोलीच्या बािेर येई पयंि युसुफ हनघून गेला िोिा.
ददपक कािी र्ेळ धुळ उडर्ि जाणार्या त्याच्या व्िॅनकडे पिाि रािीला आहण मग
त्याने एक मोठ्ठा सुटके चा हनश्वास सोडला.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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ददपक माघारी र्ळला आहण िडक स्टेफनीच्या खोलीमध्ये गेला. खोली ररकामी
िोिी. युसुफच्या पोरांनी मस्ि काम के लं िोिं. फ्लोरींग, कापेट, बेड सगळं कािी स्र्च्छ
चकाचक िोिं. रक्ताच्या थेंबाचािी लर्लेश नव्ििा. हर्खुरलेल्या र्स्िु जागच्या जागी िोत्या.
जणु कािी इथे कािी घडलेच नव्ििे.
बाथरुममधून शॉर्रचा आर्ाज येि िोिा. ददपक पुन्िा आपल्या खोलीि आला.
थंडगार पाण्याने आंघोळीची त्याला सुध्दा गरज र्ाटि िोिी. त्याने कपडे उिरर्ले आहण गार
पाण्याच्या शॉर्रखाली जाऊन िो उभा रािीला.
न जाणो दकत्ती र्ेळ.. ददपकचे आखडलेले िायु गार पाण्याच्या स्पशावने मोकळे
झाले. स्ट्रेस्ड झालेले त्याचे मन िळु िळु पुर्वर्ि झाले.
त्याने शॉर्र बंद के ला आहण िो बािेर आला. कपडे करून िो खोलीच्या बािेर आला
िेंव्िा लाऊंजमध्ये स्टेफनी कॉफीचा गरम कप घेऊन टी.व्िी समोर बसली िोिी. टी.व्िी. र्र
नेिमीचेच कािी िरी रटाळ कायवक्रम चालु िोिे. स्टेफनीचेिी िसे रट.व्िी.कडे फारसे लि नव्ििे
पण मन िलके िोण्यासाठी रट.व्िी नक्कीच उपयोगी िोिा. अथावि पिील्यापेिा हिचा चेिरा
बराच फ्रेश र्ाटि िोिा. दोघांची नजरानजर िोिाच दोघांच्यािी चेिर्यार्र एक मंद िास्य
पसरले.
ददपक स्टेफनीच्या समोरच्या खुचीि जाऊन बसला.
“यु ओके ?”, कािी र्ेळ गेल्यार्र ददपक म्िणाला..

117

लेखक - अहनके ि समुद्र

http://manaatale.wordpress.com

पाठलाग

“िम्म..”, स्टेफनी… कािी र्ेळ गेल्यार्र िी म्िणाली, “िा जो कोणी युसुफ िोिा..
ट्रस्टेड आिे ना?”
“डोन्ट र्री.. चांगला माणूस आिे िो…”.. ददपक..
“िा फारच योगायोग िोिा. थॉमसचा खुन काय िोिो.. आपण त्याि अडकिो काय,
सुटके चा मागव ददसि नसिानाच िुझा िा हमत्र.. युसुफ अचानक कु ठू न िरी येिो काय.. आहण
आपण िणाधावि सर्व संकटािून मोकळं िोिो काय… आय एम टेलींग यु ददपक.. आय डोन्ट
लाईक कोईन्सीडन्स…”, स्टेफनी..
“डोन्ट बी पॅरॅनॉईड.. सगळं कािी रठक िोईल..”, ददपक म्िणाला

टाईम हिल्स एव्िरीथींग… आयुष्य पुर्वपदार्र येि िोिे. ददपक आहण स्टेफनी जणु
कािी झालेच नािी अश्या अहर्भावर्ाि ददर्स ढकलि िोिे.
एक ददर्स स्टेफनीने हर्र्य काढला, “ददपक, आपला मॅनेजर हर्चारि िोिा थॉमस
सर कधी येणार आिेि? बॅकेिून कािी पेमेंवस करायची आिेि. थॉमसचे कािी चेक्स सिी के लेले
िोिे त्यामुळे आत्तापयंि भागले.. पण आज ना उद्या आपल्याला थॉमसबद्दल उत्तर द्यार्ेच
लागणार आिे..”
ददपकचा िा हर्र्य नार्डिा िोिा. शक्यिो िो िा हर्र्य.. त्याबद्दलचा हर्चार िो
पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करि िोिा.. पण आज ना उद्या ह्या प्रश्नाची उकल करार्ी लागणार िे िी
त्याला मािीि िोिे.
“िम्म.. मला एक-दोन ददर्स दे.. मी कािी िरी हर्चार करून सांगिो..”, ददपक
म्िणाला..
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त्या ददर्शी संध्याकाळी िो संगणकार्र बसून बरीच शोधाशोध करि बसला.
हर्र्ीध बािम्यांच्या संकेिस्थळं िो धुंदाळि िोिा. शेर्टी दोन-िीन ददर्सांनंिर त्याला िर्ी
अशी एक बािमी सापडली िसे त्याने स्टेफनीला खोलीि बोलार्ून घेिले.
“एक मागव सापडला आिे..”, स्टेफनीला बेडर्र बसर्ि ददपक म्िणाला…
“काय?”, स्टेफनी
“खरं िर िा प्लॅन माझा नािी, कािी ददर्सांपुर्ीच रट.व्िी.र्र एका क्राईम-स्टोरी
मध्ये एक भाग बघीिला िोिा. गोष्ट खुप र्र्ांपुर्ीची िोिी. पण आपल्याला अगदी योग्य
अश्शीच आिे. आपण त्या प्लॅननुसार गेलो आहण त्याि दाखर्लेल्या चुका के ल्या नािीि िर सर्व
कािी सुरळीि पार पडेल..”, ददपक
“……”
“िे बघ.. िी बािमी र्ाच..”, ददपकने आपल्या संगणकाची हस्क्रन स्टेफनीकडे के ली..
ददल्लीिील कु ठल्याश्या र्ृत्तपत्र संस्थेच्या पेपरचे िे एक पान िोिे. एका कोपर्यािील एका
बािमीर्र बोट ठे र्ि ददपक म्िणाला…
ददल्लीजर्ळील कोण्या एका गार्ाि झालेल्या एका अपघािी मृत्युची िी बािमी
िोिी. मयि व्यक्तीची ओळख पटली नव्ििी आहण पोहलसांनी नािेर्ाईकांना आर्ािन के ले िोिे
की एका आठर्ड्ाच्या आि ओळख पटर्ून मृिदेि िाब्याि घयार्ा.
स्टेफनीने बािमी पुणव र्ाचली आहण मग िी ददपकला म्िणाली…”मला नािी
कळालं.. ह्याचा आपल्याशी काय संबंध…?”
“अगं असं काय करिेस.. िा फोटो पािीलास? िी व्यक्ती बघ ना थॉमससारखीच
आिे. जाड जुड.. भले मोठ्ठे पोट, टक्कल…”, ददपक म्िणाला..
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“असेल.. मग?”, स्टेफनी..
“मग? आपण िा मृिदेि थॉमसचा आिे म्िणून िाब्याि घयायचा.. िसेिी थॉमस
एका नहर्न िॉटेलच्या खरे दीसाठी नॉथवला कु ठे िरी गेला आिे असे आपण सांगीिले आिे.
हिकडेच त्याचा अपघािी मृत्यु झाला म्िणून घोर्ीि करायचे.. िा मृिदेि घेऊन आपण िेथेच
त्याचे अंत्यसंस्कार करायचे आहण थॉमसच्या नार्ाने आपण डेथ-सटीदफके ट हमळर्ायचे. एकदा
का थॉमस ऑफीशीयली मृत्यु पार्ला की मग त्याचे बॅंकेचे अकाऊंवस आहण इिर अधीकार
आपल्याला घेिा येिील..”, ददपक
“अरे पण.. ओळखं पटर्णं इिकं का िे सोप्प आिे?”, स्टेफनी.. “आहण कश्यार्रून
अजूनिी िो मृिदेि लार्ारीसच असेल. िी बािमी एक आठर्डा पुर्ीची आिे.. कदाचीि त्याची
ओळख पटली िी असेल..”
“असेल ना! शक्य आिे िे.. पण आपण चान्स िर घेऊन बघु.. िे बघ.. एक आठर्डा
िे प्रेि सरकारी शर्ागराि पडू न आिे. त्याला कािी हिरे -मोिी लागले नािीि की पोहलस
आनंदाने ठे र्ून घेिील. आपण थोडे-फार एफवसव घेिले आहण थोडेफार खोटे पुरार्े सादर के ले
िर मला नािी र्ाटि पोहलस अहधक खोलाि हशरिील.. उलट त्यांना बरं च आिे.. नािीिर
त्यांनाच अश्या प्रेिांचे अंत्यसंस्कार करार्े लागिाि..”, ददपक
“आर यु शुअर ददपक? एक गुन्िा लपर्ण्यासाठी दुसरा गुन्िा आहण िो
लपर्ण्यासाठी हिसरा असे करण्याचा िा प्रकार आिे.. आपण नािक अडकि जाऊ ह्याि..”,
स्टेफनी
“डोन्ट र्री हस्र्टी.. मी पुणव प्लॅन ियार के ला आिे.. अॅन्ड आय एम शुअर र्ुई हर्ल
सक्सीड.. आपण दोन ददर्सांनी ददल्लीला जािोय….”, ददपक…
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जेंव्िा दीपक आहण स्टेफनी ददल्लीला जायची ियारी करि िोिे िेंव्िाच युसुफ
कोणाशीिरी बोलण्याि मग्न िोि. युसुफचा चेिरा घामाने डबडबला िोिा. त्याच्या
चेिऱ्यार्रील भीिी स्पष्ट ददसि िोिी. नकळि िो िािाच्या बोटांची चाळर्ाचाळर् करि िोिा.
त्याच्या समोर बसलेली व्यक्ती मात्र कमालीची शांि िोिी. डोळ्यार्र गॉगल असला िरीिी
त्या व्यक्तीची रोखलेली नजर युसुफला अस्र्स्थ करि िोिी.
“गुड र्कव युसुफ़.. “, बऱ्याच र्ेळाच्या शांििेनंिर िी व्यक्ती म्िणाली
“थॅक्यू जॉनी भाय… “, युसुफ
“थोडीपण िोहशयारी दाखर्ायची नाय कळला ना? माझा नेम कधीच चूकि नािी,
माहििेय िुला~..” जॉनी
“नािी भाई, िुम्िी जसे म्िणाल िसेच िोईल सगले… “, युसुफ
“चल हनघ आिा, िुझी जरूर पडली दक परि िुला बोल्र्ेन…”, जॉनी
“भाई एक हर्चारू?”, युसुफ
“……”
“भाई, ददपकला टपकार्णे कािीच अर्घड नािी…. मग िा उं दीर मांजराचा खेळ
कश्यासाठी?”, युसुफ
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“ददपकला मारायचे िर आिेच…. पण इिक्या सिजी नािी… िडपार्ून मारणार
त्याला…. आगे आगे देखो िोिा िै क्या. फक्त िू मला साथ दे…. आहण एक लिाि ठे र्, जर का
दीपकला सार्ध करायचा प्रयत्न के लास… िर पररणाम िुला ठाऊक आिेि….”, जॉनी
“िो भाई..”, उदासपणे युसुफ म्िणाला..

ददपक ददल्ली स्टेशन र्र उिरला िश्या त्याच्या जुन्या आठर्णी जाग्या झाल्या. २
र्र्ांपूर्ी २६ जानेर्ारीच्या परे डमध्ये सिभागी िोण्याची त्याला संधी हमळाली िोिी.
राष्ट्रपिींना मानर्ंदना देिाना, फडकणाऱ्या हिरं ग्याला सलाम करिाना त्याचा उर भरून आला
िोिा
आज मात्र िो ददल्लीमध्ये परि आला िोिा िे कायद्याची लेखी असलेला एक
गुन्िेगार म्िणून.
ददल्ली मेट्रो स्टेशन नेिमीप्रमाणे माणसांनी खचाखच भरलेले िोिे. कामार्र
जाणारी नोकरदार मंडळी, शाळा-कॉलेजसाठी धार्णारा हर्द्याथी र्गव, कं त्राटी कामगार,
हबझीनेसमन्स, सेल्समन्स आहण अनेकजण त्या गदीचा घटक िोिे. िुरुंगािून पळाल्यानंिर
ददपक प्रथमच असा उघड्ार्र येि िोिा. त्याच्या मनामध्ये धाकधुक चालु िोिी. कोणी
ओळखले िर? पोहलसांनी पकडले िर. दचकि सार्काशपणे िो एक एक पाऊल टाकि िोिा.
पण त्या गदीच्या लेखी ददपक असाच कोणी एक व्यक्ती िोिा. दकत्येक लोक त्याला
बाजुला ढकलुन पुढे गेल.े समोरून येणारे अनेकजण त्याला धडकू न हनघून गेल.े ददपकच्या
अस्िीत्र्ाची दखल घेणारे िेथे कोणीच नव्ििे.. हनदान त्याच्या मिाप्रमाणे िरी….
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www.esahity.com

पाठलाग

स्टेशन शेजारीच असलेल्या एका साध्याश्या िॉटेलं मध्ये त्याने मुद्दामच दोन
र्ेगर्ेगळ्या खोल्या घेिल्या. ददपक-स्टेफनीमध्ये जे कािी नािं िोिं िे चार बभिींच्या आड िोिे.
ददपकला कोणिािी धोका पत्करायचा नव्ििा. समाजाच्या दृष्टीने दोघंिी मालक आहण नोकर
िोिे आहण दोघांचेिी एकाच खोलीि रिाणे, िे सुध्दा मालकाचा मृत्य झाल्याची बािमी
कळाल्यार्र.. म्िणल्यार्र अनेकांच्या भुर्या उं चार्ल्या असत्या.
रूमर्र सामान ठे ऊन ददपक स्टेफनीला घेऊन िडक पोहलस स्टेशनला गेला.
गेल्या ३ ददर्साि त्याने आपला प्लॅन पुन्िा पुन्िा स्टेफनीला समजार्ून सांहगिला
िोिा. कोठे िी चूक िोऊन चालणार नव््िे.
थोड्ाच र्ेळाि ददपक आहण स्टेफनी सब-इन्स्पेक्टर हत्रपाठींसमोर बसले िोिे.
ठरल्याप्रमाणे स्टेफनीचे रडू न लालसर झालेले डोळे अश्रुंनी डबडबलेले िोिे. के स हर्स्कटलेले
िोिे.
ददपकने आपल्याजर्ळील ‘त्या’ बािमीचे बप्रटाऊट हत्रपाठींसमोर धरले.
“मी.. मी ओळखिो ह्यांना…”, बािमीमधील फोटोर्र बोट ठे र्ि ददपक म्िणाला..
हत्रपाठी मख्ख चेिर्याने ददपककडे बघि िोिे.
“ह्या स्टेफनी परे रा, थॉमससरांच्या पत्नी…”, स्टेफनीकडे बोट दाखर्ि ददपक पुढे
म्िणाला.
हत्रपाठींनी एकर्ार स्टेफनीकडे कटाि टाकला आहण मग िे ददपकला म्िणाले..
“आपण??”
“मी.. मी ददपक.. सरांबरोबर त्यांच्या िॉटेलमध्ये काम करिो.. िी बािमी र्ाचली
िसे आम्िी धार्ि इकडे आलो…..”
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“बॉडी एकदा आयडेंटीफाय करून घया..मग आपण बोलु.. चला माझ्याबरोबर..”,
असं म्िणून हत्रपाठी उठू न बािेर पडले.
ददपक आहण स्टेफनी मागोमाग त्यांच्या हजपमध्ये जाउन बसले. ठरल्याप्रमाणे
स्टेफनी सिि नाकाला आहण डोळ्याला रुमाल लार्ून रडण्याचे सोंग करि िोिी.
कािी र्ेळािच हत्रपाठी त्या दोघांना घेऊन सरकारी शर्ागराि गेले. बािेरच्या
रहजस्टरर्र सह्या र्गैरे करण्याचे सोपस्कार पार पडल्यार्र हिघंिी जण त्या अंधार्या, थंडगार
शर्ागराि हशरले.
हत्रपाठींनी एकर्ार िािािल्या कागदार्रील क्रमांक पािीला आहण िे हजथे बॉडी
ठे र्ली िोिी िेथे गेले. एकर्ार त्यांनी ददपक आहण स्टेफनीकडे पािीले आहण मग मयिाच्या
चेिर्यार्रील कापड बाजुला के ले. चेिरा दृष्टीस पडिाच स्टेफनीने टािो फोडला, िर ददपक भुि
बघीिल्यासारखा हथजून जागच्या जागी उभा रािीला.
हत्रपाठी प्रश्नाथवक नजरे ने ददपककडे पिाि िोिे. ददपकने एकदाच िोकाराथी मान
िलर्ली आहण िो स्टेफनीला घेउन बािेर पडला.
हत्रपाठींनी कािी जुजबी सुचना बािेरच्या हसस्टरला ददल्या आहण िे हजपमध्ये येऊन
बसले. कािी र्ेळािच हिघेिी पुन्िा पोहलस स्टेशनला पोिोचले. हजपमध्ये कोणीच कु णाशी
बोलले नािी.
“नक्की

काय

झालं?

कश्यामुळे

अपघाि

झाला?”,

ददपकने

हर्चारले..

स्टेफनी अजूनिी फु सफु सिच िोिी.
“एका खाजगी बसची धडक बसली. दर्ाखान्याि जाईपयंि त्यांचे हनधन झाले
िोिे..”, हत्रपाठी म्िणाले.
“….”
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“नक्की कधी आले िोिे थॉमस ददल्लीला? त्यांच्याबरोबर आणखी कोणी िोिं? आहण
कु ठल्या

िॉटेलमध्ये

उिरले

िोिे?”,

हत्रपाठी

“साधारण मागच्या सोमर्ारी.. ८-१० ददर्स झाले त्यांना.. एकटेच आले िोिे.. िॉटेल!.. कािी
कल्पना नािी कु ठल्या िॉटेलमध्ये उिरले िोिे..”, ददपक
“िम्म.. त्यांची कािी मौल्यर्ान र्स्िु र्गैरे बरोबर िोिी? कारण आम्िाला
आयडेंटीफाय करिा येईल असे कािीच त्यांच्याकडे हमळाले नािी..”, हत्रपाठी.
“िो म्िणजे हनदान मोबाईल, पाकीट, थोडेफार पैस,े घड्ाळ…”, ददपक
“नािी, त्यांच्या अंगार्र िसे कािीच नव्ििे… पण िुम्िाला िरर्लेल्या र्स्िुंची
िक्रार नोंदर्ायची असेल िर…”, हत्रपाठी.
“नािी.. त्याची कािीच आर्श्यकिा नािी. सरच जर आमच्याि नािी रािीले िर
त्यांच्या र्स्िु काय कामाच्या..”, हनराशेच्या स्र्राि ददपक म्िणाला.
कािी िण शांििेि गेल…
े
“बरं

बॉडी

आम्िाला

परि

कधी

हमळे ल?”,

ददपक

“मी फॉमावहलटी कं हम्प्लट करायला सांगीिले आिे.. िो पयंि िुम्िी थॉमस ह्यांचे कािी
आयडेंटीदफके शन प्रुफ ददलेि िर बरं िोईल… नािी म्िणजे मी समजु शकिो िी योग्य र्ेळ
नव्िे.. पण सरकारी कागदोपत्र.. िुम्िाला मािीिी आिेच…”, हत्रपाठी..
“सरांचे ड्रायबव्िग लायसन्स, ए.टी.एम. काडव, पॅन काडव र्गैरे त्यांच्याबरोबरच
त्यांच्या पाकीटाि िोिे.. त्यामुळे सध्यािरी आमच्याकडे कािीच नािी…”, ददपक
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“पण

त्याहशर्ाय

बॉडी

देिा

येि

नािी..”,

हत्रपाठी

म्िणाले..

“िो मला कल्पना आिे त्याची.. पण आमचा नाईलाज आिे.. डु प्लीके वस काढायचे म्िणले िरी
मिीना जाईल…”, ददपक म्िणाला..
“िुम्िा दोघांव्यिीरीक्त अजून कोणी बॉडीची ओळख पटर्ु शके ल…?”, हत्रपाठी..
“िा.. कोल्िापुर डीहस्ट्रक्टचे कमीशनर कदम सरांच्या चांगल्या ओळखीचे िोिे..
मच्याकडे त्यांचा नंबर असेल िर िुम्िी फोन करून सरांचे र्णवन हर्चारु
शकिा..”,ददपक म्िणाला..
“िरकि नािी…”, हत्रपाठींनी िर्ालदाराला कमीशनर ऑफ कोल्िापुर हडस्ट्रीक्टचा
फोन नंबर लार्ून द्यायला सांगीिले..
कमीशनर कदम िे जसे थॉमसच्या चांगल्या ओळखीिले िोिे िसेच िे स्टेफनीच्यािी
ओळखीचे िोिे. मादक शरीराच्या स्टेफनीबद्दल त्यांच्या मनाि नेिमीच एक सॉफ्टकॉनवर िोिा.
“िॅलो?? कदम सर?”, हत्रपाठींनी हर्चारले..
“येस्स..”, पलीकडू न एक भारदस्ि आर्ाज आला..
“सर, मी सब इन्स्पेक्टर हत्रपाठी बोलिोय, ददल्ली पोहलस..”
“येस्स बोला…”
“सर… आपण हम.थॉमस परे रा ह्यांना ओळखिा का? गोकणव मध्ये एक िॉटेल आिे
त्यांचे..”
“येस्स.. ओळखिो.. का? काय प्रॉब्लेम झाला??”
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“प्रॉब्लेम नािी सर.. अॅक्च्युअली, त्यांचा ददल्लीि एक अपघािी मृत्य झालाय..”
“व्िॉट? आर यु शुअर??”,
“सर त्यांच्या पत्नी स्टेफनी इथे बसल्या आिेि.. सर मयिाच्या बॉडीर्र ओळख
पटर्णारे आम्िाला कािीच सापडले नव्ििे म्िणून आम्िी लार्ाररस शर् म्िणून एक जािीराि
ददली

िोिी

पेपरमध्ये..

िी

पाहुनच

त्या

इथे

आल्या

आिेि….”

“ओि माय गॉड.. हप्लज त्यांना फोन द्या…”
“िॅलो सर… “, स्टेफनीने शक्य हििक्या रडर्ेल्या आर्ाजाि फोन घेिला…
“आय एम सो सॉरी स्टेफनी.. फार दुदर्
ै ी घटना आिे िी..”, कदम..
“येस्स सर.. सर एक िुमच्याकडू न फे व्िर िर्ी िोिी…”
“िो. बोला ना.. काय मदि करु शकिो मी…”
“सर.. थॉमसचे आयडी प्रुफ आत्ता आमच्याकडे कािीच नािीये.. आहण त्या हशर्ाय
बॉडी सुध्दा हमळणार नािी.. काय करु शकिो सर…”
“िम्म.. एक काम करा िुम्िी हत्रपाठींना फोन द्या.. मी बोलिो त्यांच्याशी….”
स्टेफनीने फोन हत्रपाठींकडे ददला..
“येस्स सर..”, हत्रपाठी
“िे बघा हत्रपाठी.. मी थॉमस ह्यांना चांगले ओळखिो. चांगलाच जाडजुड बांधा..
भले मोठ्ठे पुढे आलेले पोट, िुरळक के सांचे टक्कल असा कािीसा त्यांचा बांधा िोिा.. माझी
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िुम्िाला हर्नंिी आिे की िुम्िी फारसे खोलाि न हशरिा बॉडी त्यांच्या पत्नीच्या स्र्ाधीन
करार्ीि..”
“पण सर.. कायद्यानुसार.. आपल्याला कािी िरी प्रुफ असणं आर्श्यक आिे नािी
का?? अगदी सरकार मान्य नसले िरी त्यांचा एखादा घरगुिी फोटो सुध्दा चालु शके ल मला..”
“हत्रपाठी.. आिा िुमच्यासारखे सब-इन्स्पेक्टर कमीशनरना कायदा हशकर्णार का?
अिो डेड बॉडी घेऊन िे काय पैसे कमार्णारे र्ाटले का िुम्िाला? िुम्िाला जमि नसेल िर िसं
सांगा.. मी ददल्ली कमीशनरशी बोलुन घेिो िर्ं िर..”, कदम कािीश्या रागीट स्र्राि म्िणाले..
“स्र्ॉरी सर..कािी िरकि नािी.. मी बॉडी द्यायची व्यर्स्था करिो..”, हत्रपाठी..
“गुड.. जरा फोन त्यांच्या पत्नीकडे द्या…”
हत्रपाठींनी फोन स्टेफनीकडे ददला..
“िे बघा स्टेफनी.. मी हत्रपाठींशी बोललो आिे.. िे बॉडी िुम्िाला देिील.. परि
कािी अडचण आली िर मला नक्की फोन् करा.. थॉमससाठी आहण िुमच्यासाठी मी एव्िढे नक्की
करु शके न..”
“थॅक्यु सर…”, स्टेफनी म्िणाली.. “सर थॉमसची बॉडी आम्िी परि हिकडे नािी
आणि.. आधीच ८ ददर्स िी शर्ागराि पडू न िोिी.. इिके लांबचे अंिर मृि शरीर घेउन
करायचे.. मला शक्य नािी सर…”
“ओि येस.. बाय ऑल हमन्स.. िुमची जी इच्छा असेल िी.. कािी मदि लागली िर
नक्की कळर्ा .. ओ.के ?? काळजी घया.. भगर्ान थॉमस ह्यांच्या आत्म्यास शांिी देओ..”, असं
म्िणून कदमांनी फोन ठे र्ून ददला…
ददपक आहण स्टेफनीच्या मनामध्ये आनंदाच्या उकळ्या फु टि िोत्या. सर्व कािी
प्लॅननुसार घडले िोिे.
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“सर.. “, ददपक म्िणाला… “आम्िाला पोस्ट-माटवम ररपोटव आहण पोहलसांकडू न एक
पत्र लागेल.. त्या हशर्ाय इथे अंत्यसंस्कार हर्धी करिा यायचे नािीि.. हशर्ाय डेथ-सटीदफके ट
हमळर्ायला सुध्दा िे पेपसव लागिील…”
“मी अॅरेंज करिो.. िुम्िी बसा बािेर.. िो पयंि अॅम्ब्युलंन्स थॉमस ह्यांचे शर् घेऊन
येईलच..”, हत्रपाठी म्िणाले..
ददपक आहण स्टेफनी शांिपणे खुचीिून उठले आहण बािेरच्या बाकड्ार्र जाऊन
बसले….

थॉमसच्या अंत्यसंस्काराच्या र्ेळी एक पोहलस िर्ालदार बरोबर िोिा.
संध्याकाळपयंि डेथ-सटीदफके ट आहण इिर कािी कागदपत्र पुणव करून हत्रपाठींनी िी ददपकस्टेफनी उिरले िोिे त्या िॉटलर्र पाठर्ून ददले.
ददपकने डेथ सटीदफके ट हनट नजरे खालुन घािले आहण त्याि कािीिी त्रुटी
नसल्याची खात्री करून घेिली. सर्व कागदपत्र हनट फाईलमध्ये ठे र्ून आहण डमी थॉमसचे
अस्थी हर्सजवन करून दुसर्याच ददर्शी दोघं परि आपल्या िॉटेलर्र परिले.
थॉमसच्या मृत्युची बािमी समजिाच िॉटेलर्र शोककळा पसरली. अनेकांना
थॉमसचे अंत्यदशवन न झाल्याची हुरहुर लागून रािीली. परं िु काळापुढे सर्वच ििबल िोिे.
स्टेफनीने आठर्ड्ानंिर थॉमसचे डेथ सटीदफके ट बॅंकेि दाखर्ून अकाऊंवसचे सर्व अधीकार
स्र्िःच्या नार्ार्र करून घेिले. िॉटेलचे सर्व अडकलेले व्यर्िार मागी लागि िोिे.
मिीन्याभरािच अनेकांना थॉमसचा हर्सर पडला.
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दोन मिीन्यांनंिर ददपक सकाळी जागा झाला िेंव्िा शेजारी स्टेफनी नव्ििी. िो खोलीिून डोळे
चोळि चोळि बािेर आला. स्र्यंपाकघरािून भांड्ांचा आर्ाज येि िोिा िसा िो
स्र्यंपाकघराि गेला. स्टेफनी त्याला पाठमोरी उभी िोिी. िो दबक्या पार्लांनी हिच्या जर्ळ
गेला आहण हिला एकदम हमठी मारली.
“स्ट्युपीड्ड..”, दचकि स्टेफनी म्िणाली.. िसा ददपक िसायला लागला.
व्िाईट शॉटव आहण बॉटल-ग्रीन रं गाच्या शटवमध्ये स्टेफनी अहधकच आकर्वक ददसि
िोिी. दफक्कट नारींगी रं गाच्या ररबीनीने हिने आपली पोनी-टेल बांधली िोिी.
“काय करिे आिेस..?”, ददपकने हर्चारले..
“युअर फे व्िरे ट..” असं म्िणि स्टेफनीने समोरच्या िाटामधील हपठ घेऊन ददपकच्या
गालाला फासले..
“अस्सं..”, ददपक हचडू न म्िणाला आहण िो हपठ घयायला िाटलीकडे सरसार्ला.
परं िु आधीच स्टेफनीने जर्ळच्या भांड्ािील पाणी ददपकर्र फे कले आहण िी दकचन मधून
िसि-िसि बािेर पळाली. ददपकनेिी मुठभर हपठ उचलले आहण िो हिच्या मागोमाग धार्ला.
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ददपकला येिाना बघून स्टेफनी बािेरच्या बागेि जाण्यासाठी ररसेप्शनकडे धार्ली
आहण हिच्या मागोमाग ददपक. परं िु दोघांची मस्िी अचानक ररसेप्शनमध्ये उभ्या असलेल्या
त्या व्यक्तीला बघून थांबली.
जुन्या काळच्या सफारी प्रकारािील बदामी रं गाचा सफारी घालुन िी व्यक्ती स्टेफनी
आहण ददपककडे आळीपाळीने पिाि उभी िोिी. िडकु ळी शरीरयष्टी, डोळ्यार्र अिीशय जाड
बभगाचा चष्मा िोिा त्यामुळे त्या व्यक्तीचे हपचपीचे डोळे सुध्दा टपोरे भासि िोिे. िािामध्ये
एक कळकट चॉकलेटी रं गाची हब्रफके स िोिी. हखश्याला हनळ्या टोपणाचे रे नॉल्ड्सचे पेन
लार्लेले िोिे.
ददपक त्या व्यक्तीच्या जर्ळ गेला िसा हसगारे टचा एक उग्र दपव त्याच्या नाकाि
हशरला.
“नमस्कार…”, खोल गेलेल्या आर्ाजाि िी व्यक्ती म्िणाली.. “मी मोिीिे.. के शर्
मोिीिे…” असं म्िणून त्या व्यक्तीने आपला िाि पुढे के ला.
ददपकने सुध्दा आपला िाि पुढे के ला िेंव्िा त्याच्या लिाि आले की आपल्या
िािामध्ये हपठ आिे.. िसं कािीसं ओशाळू न त्याने िािाच्या मुठी जोडू न नमस्कार के ला.
“मी हमसेस स्टेफनींना भेटायला आलो आिे..”, मोिीिे म्िणाले…
“ह्या हमसेस स्टेफनी..”, शेजारी उभ्या असलेल्या स्टेफनीकडे िाि दाखर्ि ददपक
म्िणाला.. “काय काम िोिे आपले?”
त्या व्यक्तीने हखश्यािून हव्िजीटींग काडव काढू न ददपककडे ददले आहण म्िणाले, “मी
लाईफ़-लाईन इं न्शोरं न्स कं पनीकडू न आलोय. स्टेफनी ह्यांचे ददर्ंगि पिी थॉमस ह्यांच्या
इं न्शोरं न्स क्लेम बद्दल कािी चौकशी करण्यासाठी मी इथे आलो आिे…”
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ददपकने डोळे हर्स्फारून स्टेफनीकडे पािीले आहण िो मोिीत्यांना म्िणाला, “थॉमस
ह्यांची इं न्शोरं न्स पॉलीसी िोिी? कोणी क्लेम के ला त्याचा?”
“अथावि त्यांच्या पत्नी स्टेफनी ह्यांनी..”, चेिर्यार्रचे भार् ककचीििी न बदलिा
मोिीिे म्िणाले…
“पण मला िर िी िसं कािीच म्िणाली नािी..”, ददपक
“आपण?”, मोिीिे
“मी ददपक…इथे मॅनेजर आिे…”, ददपक..
“नर्र्याच्या इं न्शोरं न्सबद्दल स्टेफनीने िॉटेलच्या नोकरांशी चचाव करार्ी अशी
िुमची अपेिा आिे का?”, मोिीिे
ददपकला आपली चूक लिाि आली िसा िो चपापला.
“िर हमसेस स्टेफनी.. मला कािी प्रश्न हर्चारायचे िोिे…”, मोिीिे
“िो जरुर.. हर्चारा नं..”, स्टेफनी
मोिीत्यांनी एकर्ार ददपक आहण मग स्टेफनीकडे पािीले आहण मग कािीश्या
कु त्सीि स्र्राि िे म्िणाले, “मला र्ाटिं मी थोडं थांबिो इथे.. िुम्िी कामाि ददसिाय.. िुम्िी
िुमची कामं उरकू न या िो पयंि मी चिा ब्रेकफास्ट घेिो..” असं म्िणून मोिीिे िेथीलच एका
सोफ्यार्र बसले.
त्यांच्या लेखी जणु ददपक आहण स्टेफनी आिा िेथे नव्ििेच. त्यांनी आपली हब्रफके स
उघडली आहण जणु कािी िी आपली हब्रफके स नसून दुसर्याच कु णाचीिरी आिे अश्या आश्चयावने
िे हब्रफके समधील गोष्टींमध्ये बुडून गेल.े
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ददपक एकर्ार स्टेफनीकडे पािीले आहण त्याने डोळ्यानेच आिमध्ये चलण्याची खुण
के ली.
दोघेिी आिमध्ये हनघून गेले िसे मोिीत्यांनी एकर्ार ज्या ददशेने िे गेले त्यांच्याकडे
पािीले. त्यांच्या चेिर्यार्र एक गुढ िास्य पसरले आहण मग िे परि आपल्या बॅगेिील
कागदपत्राि बुडून गेल.े

“स्टेफनी िा काय प्रकार आिे..?”, स्टेफनीच्या दंडाला जोराि धरि ददपक शक्य
हििक्या दबक्या आर्ाजाि म्िणाला
“ददपक… दुखिंय मला..”, ददपकच्या िािािून िाि सोडार्ून

घेि स्टेफनी

म्िणाली..
“िा काय इं न्शोरं न्स क्लेमचा प्रकार आिे? आहण िू मला ह्याबद्दल कािीच कसं
बोलली नािीस?”, ददपक
“िुला सांगण्यासारखं काय िोिं त्याि? थॉमसची पॉलीसी िोिी, त्याच्या मृत्युनंिर
क्लेम करणं स्र्ाभाहर्कच आिे. एर्ढं हचडिोस कश्यासाठी?”, स्टेफनी..
“दकिीची आिे पॉलीसी?”, ददपक..
स्टेफनी कािीच बोलली नािी..
“स्टेफनी, पॉलीसी दकिीची आिे?”, ददपक..
“सिा करोड…”, स्टेफनी…
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“व्िॉट??? हसक्स करोड????”, ददपक
“ऑफ-कोसव.. थॉमस एक हबझीनेसमन िोिा.. मोठी पॉहलसी घेणं कधीिी
फायद्याचंच

िोिं..

हर्शेर्िः

बॅंकांकडू न

लोन

घेिाना…”,

स्टेफनी..

“अगं पण मुखव आिेस का िु? हनदान मला सांगायचस िरी क्लेम करिाना..”, ददपक
“पण का? प्रॉब्लेम काय आिे?”, स्टेफनी..
“प्रॉब्लेम काय आिे? प्रॉब्लेम बािेर बसला आिे.. एन्क्वायरी आलीय.. नािक िो
खोलाि हशरला िर आपलं हपिळ उघडं पडेल…”, ददपक..
“डोन्ट र्री.. मला नािी र्ाटि िो फार खोलाि हशरे ल.. चेिर्यार्रून िरी बार्ळट
र्ाटिोय.. फॉमावहलटी म्िणून कािी प्रश्न हर्चारे ल आहण जाईल िो… चल बािेर जाऊ..”,
स्टेफनी..
“िो येिोच मी कपडे बदलुन.. पण मी येईपयंि फारसं कािी बोलु नकोस.. येिोच मी
लगेच..”

असं

म्िणून

ददपक

त्याच्या

खोलीकडे

गेला.

स्टेफनीने आपली शॉटव बदलुन काळ्या रं गाची स्लॅक घािली आहण के स एकसारखे करून िी
मोिीत्यांच्या इथे गेली.
मोिीिे चिा, ब्रेकफास्ट करून पुन्िा आपली बॅग उघडू न बसले िोिे. स्टेफनी त्यांच्या
समोर जाऊन बसली. मोिीिेने बॅगेिून कागदांचा एक गठ्ठा काढू न टेबलार्र ठे र्ला, नंिर एक
हपर्ळट रं गाचा कागद घेऊन त्यांनी आपली बॅग बंद के ली आहण त्याच्यार्र कागद ठे र्ून
त्याच्यार्र िारीख र्ेळ हलहिली र् मग िे स्टेफनीला म्िणाले..
“मला थॉमससर ददल्लीला गेले इथपासून पुन्िा एकर्ार सगळं िपशीलर्ार सांगाल
का? म्िणजे िे कें व्िा, कसे गेल?
े ददल्लीला कधी पोिोचले. िेथून त्यांनी िुम्िाला कें व्िा कें व्िा
फोन के ला? िुमचा आहण त्यांचा संपकव कधी िुटला? सरांच्या मृत्युची बािमी िुम्िाला कशी
समजली र्गैरे र्गैरे.. हजिके जास्ि सांगाल हििके मला चांगले…”
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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स्टेफनी अस्र्स्थपणे ददपकच्या येण्याची र्ाट पिाि िोिी..
“अजून कोणी येणार आिे का??”, मोिीिे म्िणाले..
िेर्ढ्याि ददपक िेथे आला.. ददपकला पाहून मोिीिे प्रश्नथवक स्र्राि म्िणाले..
“येस्स??”
“िुम्िाला कािी प्रश्न हर्चारायचे िोिे ना क्लेम बद्दल.. म्िणून..”, ददपक
“िो.. पण िे िुम्िाला नािी.. हमसेस स्टेफनी ह्यांना.. िुमची िशी कािी इथे आर्श्यकिा
नािी..”, मोिीिे
“अं.. मोिीिे.. असु देि त्यांना इथे.. ददपक थॉमसच्या मजीिले िोिे. िे इथले
एम्प्लॉई असले िरी सरांनी त्यांना नेिमी एक घरािील असल्यासारखीच र्ागणुक ददली
िोिी..”, स्टेफनी..
मोिीत्यांनी खांदे उडर्ले आहण मग उत्तराच्या प्रहििेि िे स्टेफनीकडे पाहु लागले.
स्टेफनीने कािी र्ेळ हर्चार के ला आहण मग िी म्िणाली, “अॅक्च्युअली, मला मािीि
नािी..”
स्टेफनीच्या त्या उत्तराने मोिीत्यांनी चमकू न स्टेफनीकडे पािीले
“..म्िणजे.. खरं िर इिक्या दूर िॉटेल घयायच्या मी हर्रोधाि िोिे. इन्व्िेस्टच
करायचे िर जर्ळपासच कु ठे िरी करार्ं असं माझं मि िोिं. त्यार्रून थॉमस आहण माझे थोडे
र्ाद सुध्दा झाले िोिे.. म्िणूनच ‘जािाना फक्त सौदा करायला चाललो आिे’ एव्िढंच थॉमस
सांगून गेल.े . आहण मी सुध्दा त्यांना कािी हर्चारलं नािी..”, स्टेफनीने सांगीिले..
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स्टेफनीच्या त्या अनपेिीि पण अगदी योग्य उत्तराने ददपक खुश झाला. त्याला
बचिा िोिी की स्टेफनी कािीिरी सांगेल आहण त्यामुळे कु ठे िरी आपण अडकु . पण ह्या उत्तराने
पुढचे अनेक प्रश्न खुंटले िोिे..
“ओि.. पण म्िणजे थॉमससरांनी ददल्लीला पोिोचल्यार्र फोन सुध्दा नािी के ला
िुम्िाला?”, मोिीिे
स्टेफनीने आपला खालचा ओठ र्ाकडा करून नकाराथी मान िलर्ली.
“बरं , हनदान कोणिी प्रॉपटी खरे दी करणार िोिे? कु ठल्या भागाि? एनी
आयडीया? म्िणजे हनदान िुम्िी हर्रोध करण्याआधी त्यांनी कािी िरी सांगीिले असेलच
ना?”, मोिीिे
“नािी.. िी र्ेळच आली नािी.. ददल्ली म्िणल्यार्रच मी हर्रोध के ला असिा..
थॉमसने माझं ऐकले असिे िर कदाचीि िे आज आमच्याि असिे..”, असं म्िणून स्टेफनीने
िळिािांनी आपला चेिरा झाकू न घेिला.
“बरं .. हमस्टर ददपक…”, ददपककडे बघि मोिीिे म्िणाले.. “.. थॉमससरांच्या
मृत्युची बािमी िुम्िाला कशी कळाली?”
“इं टरनेटर्र..”, ददपक
“इं टरनेटर्र?? पण बािमी फक्त ददल्लीच्या पेपरमध्ये िोिी.. बाकीच्या पेपसवमध्ये
नव्ििी. िुम्िी ददल्लीचे पेपर उघडू न काय बघि िोिाि?”
“थॉमससर कोणिेिरी मोठ्ठे िॉटेल घेणार िोिे.. साधारण अश्या व्यर्िाराच्या
बािम्या पेपसवमध्ये येि असिाि म्िणून उत्सुकिेपोटी मी कािी ददर्स पेपसव चाळि िोिो िेंव्िा
मला ‘िी’ बािमी सापडली..”, ददपकने एव्िाना आपली उत्तरं ियार करून ठे र्ली िोिी.
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“मोठ्ठे िॉटेल?? आर यु शुअर?”, मोिीिे..
“येस्स व्िेरी मच…”, ददपक
“मी थॉमससरांचे बॅंक अकाऊंट चेक के ले आिे.. ज्या र्ेळी िे ददल्लीला गेले िेंव्िा
त्यांचे सेव्िींग्स आहण करं ट अकाऊंट हमळू न सुध्दा फार िर फार ८-१० लाख बॅलंन्स िोिा..
मोठ्ठे हडल करणार असिे िर हनदान टोकन अमाऊंट मनी िरी नक्कीच कािी करोड असणार
नािी का? मग िे पैसे कु ठू न देणार िोिे?”
“आय िॅर् नो आयडीया.. थॉमससर त्यांचे पैश्याचे व्यर्िार आमच्या कु णाशीच
हडस्कस करि नसि.. पािीजे िर िुम्िी िॉटेलच्या इिर स्टाफशी बोलु शकिा…”, ददपक
“स्ट्रेंज..मला िर िा सगळा प्रकार बनार्टीचा र्ाटिो..”, मोिीिे पुटपुटले..
“व्िॉट डु यु हमन मोिीिे.??”, स्टेफनी हचडू न म्िणाली…”आम्िी काय फ्रॉड र्ाटिो?
थॉमससर जेंव्िा मरण पार्ले िेंव्िा आम्िी इथेच िोिो.. िुम्िी कु ठे िी चौकशी करु शकिा.. िी
एक अॅक्सीडेंटची के स िोिी.. बसचा ड्रायव्िर सध्या ददल्लीच्या िुरुंगाि आिे.. पािीजे िर िुम्िी
हिकडे जाऊन चौकशी करु शकिा..”
“सॉरी हमसेस स्टेफनी िुम्िी हचडु नका.. अिो आम्िी इं न्शोरं न्स एजंट असिोच असे
दकचकट.. प्रत्येक क्लेममध्ये आम्िाला फ्रॉडच ददसिो.. अॅन्ड व्िेन द क्लेम अमाऊंट इज ्युज..
आम्िाला थोडं सार्ध रिार्ंच लागिं ना…”, सारर्ासारर् करि मोिीिे म्िणाले.. पण त्याच
र्ेळी त्यांची हगधाडासारखी नजर आळीपाळीने स्टेफनी आहण ददपकच्या चेिर्यार्रून दफरि
िोिी.
मोिीत्यांच्या त्या नजरे ने दोघांनािी अस्र्स्थ िोि िोिं..
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“ऑल राईट हमस्टर के शर् मोिीिे, इफ़ नथींग एल्स इज ररक्वायडव.. आय िॅर् टु गो..
मला कामं आिेि..”, स्टेफनी
“शुअर हमसेस स्टेफनी.. सध्या िरी कािी नािी… पण मला प्रश्न कधीिी आहण
कें व्िािी पडिाि.. सो आय हर्ल ररक्वेस्ट की मी दोन-चार ददर्स इथेच रिािो.. काय आिे मी
िेड ऑफीसर्रून आलोय.. सो सारखं सारखं ये-जा करणं.. फार त्रासाचं आिे..”, मोिीिे..
“काय?.. इथे???”, स्टेफनी माघारी र्ळली..
“डोन्ट र्री हमसेस स्टेफनी.. आर्र कं पनी हर्ल पे ऑल दी एक्स्पेंन्सेस..”, मोिीिे
स्टेफनीने एकर्ार ददपककडे पािीले आहण मग िी म्िणाली.. “ऑलराईट.. ददपक
िुम्िाला िुमची खोली दाखर्ेल…” असं म्िणून स्टेफनी हनघून गेली..
“थॅंक्यु.. बरं हमस्टर ददपक.. मला थॉमससरांचा मोबाईल नंबर, त्यांचे इमेल
अकाऊंट आहण िॉटेलचा पत्रव्यर्िारांची नोंद ठे र्णारे िुमचे इनर्डव-आऊटर्डव रहजस्टर िर्े
आिे.. िेर्ढं माझ्या रुममध्ये पाठर्ून द्या..”, मोिीिे
“शुअर.. मी व्यर्स्था करिो.. पण िे सगळं कश्यासाठी हर्चारु शकिो का?”, ददपक
“मला िे िॉटेल ज्याचा व्यर्िार करण्यासाठी थॉमस ददल्लीला गेले िोिे, िे ट्रेस
करायचे आिे.. व्यर्िार ठरर्ण्याआधी थॉमससरांचे िेथील व्यर्स्थापनाशी नक्कीच कम्युहनके शन
झाले असेल ना.. फोन र्रून म्िणा ककर्ा इमेल-द्वारे ककर्ा टपालाने कश्यानेिरी नक्कीच बोलणे
झाले असणार.. अचानक असं थोडं ना कोणी व्यर्िार करायला जािं.. नािी का?”, चेिर्यार्र
कु त्सीि िास्य आणि मोिीिे म्िणाले..
ददपकने मोिीत्यांना रुम दाखर्ली आहण िो लाऊंजमध्ये येऊन बसला. हजिका मुखव
िा मोिीिे ददसिो हििका िो नक्कीच नव्ििा. िेड ऑफीसने खास चौकशीसाठी त्याला इकडे
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पाठर्ले िोिे म्िणजे नक्कीच िो हुशार असणार. त्याची िी नजर.. त्याचे िे िास्य जणु सुचर्ि
असिे की..‘फक्त कािी ददर्स.. आहण िुम्िाला िुमच्याच जाळ्याि गुंडाळिो….”
नकळि ददपकच्या मानेर्रून घामाचा एक ओघळ उिरला. सर्वकािी सुरळीि सुरु
िोि िोिे.. िा मोिीिे दकिर्र खोलाि हशरे ल सांगि येि नव्ििे.. त्याच्या ह्या िपासाि ददपकचे
पुर्ावयुष्य िर ओढले जाणार नव्ििे? ददपक िुरुंगािून पळालेला एक कै दी आिे िे िर त्या
िपासाि पुढे येणार नव्ििे? ददल्लीला जो मेला िो थॉमस नव्ििा िे िर उकरून येणार नािी
ना?.. आहण थॉमसचा खुन इथेच झाला आहण ददपक-स्टेफनीने त्याच्या बॉडीची हर्ल्िेर्ाट
लार्ली.. र्रिी इन्शोरं न्स क्लेम के ला कळाले िर त्याच्या खुन ह्या दोघांनी हमळु नच के ला
असािी एक िकव लार्ला जाण्याची शक्यिािी िोिी..
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बािेरची आर्रा-आर्र करून स्टेफनी ददपकच्या खोलीि आली िसा दीपक अचानक
हिच्यार्र खेकसला, “िू इथे काय करिे आिेस? गेट आऊट, िुझ्या खोलीि जाउन झोप”
“अरे पण का? काय झालं?”, स्टेफनी
“का काय का? िो मोहििे बसला आिे बािेर. त्याने िुला माझ्या खोलीि बहघिले
िर?” ददपक
“पण मी एकटीनेच झोपायचे? आहण मला आज िू िर्ा असशील िर?” स्टेफनी
“थोडे ददर्स स्टेफनी…. आत्ता कािीच पयावय नहिए…. हप्लज…. “, दीपक
स्टेफनीने कािीश्या नाराजीनेच खोलीचे दर उघडले आहण अचानक अंधारािून
कु ठू निरी येउन समोर मोहििे उभा रािीला.
“िुम्िी इथे झोपिा का?”, अधवर्ट उघडलेल्या खोलीच्या दारािून आि पािण्याचा
प्रयत्न करि मोहििी म्िणाला.
“काय बोलिा आिाि मुखावसारखं?”, कािीसे हचडू न स्टेफनी म्िणाली आहण त्याला
बाजूला ढकलून हनघून गेली.
मोहििे स्टेफनी ददसेनाशी िोईपयंि िेथेच थांबला आहण मग चेिर्यार्र एक िास्य
आणि िेथून हनघून गेला
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दुसर्या ददर्सापासून स्टेफनी आहण ददपकचे आयुष्य हबकट िोऊन बसले.
एकमेकांचा सिर्ास सोडाच, एकमेकांकडे बघणं सुध्दा अर्घड िोऊन बसले िोिे. िणािणाला
मोहििे त्यांच्या मागार्र िोिा. त्याची ससाण्यासारखी नजर सिि त्या दोघांर्र रोखलेली
असायची.
“मला एक सांगा हमसेस स्टेफनी..”, स्टेफनीला एकांिाि गाठू न मोिीिे म्िणाला..
“थॉमससरांना ददल्लीिील िॉटेलबद्दल मािीिी कशी हमळाली िोिी?”
“इं टरनेटर्रुन..”, स्टेफनी
“अच्छा, बर मी त्यांचा संगणक थोड्ा काळासाठी र्ापरू शकिो?”, मोहििे
“िुम्िाला संगणक र्ापरिा येिो’, त्याच्या चेिर्यार्रचे बार्ळट भार् बघि स्टेफनी
म्िणाली
“िो िो… येिो ना…. ” अस म्िणून स्टेफनीने दाखर्लेल्या संगणकाच्या खोलीकडे
मोहििे मागवस्थ झाले.
“िू त्याला संगणक िािाळू द्यायला नको िोिास…”, दीपक नंिर स्िेफनीला
म्िणाला
“रे लैक्स, मला नािी र्ाटि त्या बार्ळटाला त्यािील कािी कळि असेल…”, स्टेफनी
साधारण एक िासानंिर मोहििे बािेर आला. दीपक आहण स्टेफनी िॉटेलची कािी
हबल िपासि असल्याचे नाटक करि बसले िोिे. नाकार्र घसरणारा आपला जाड बभगाचा
चष्मा सार्रि मोहििे म्िणाला, “अम्म… मी सगळा संगणक िपासला पण त्या िॉटेलची
माहििी देणारे कािी माझ्या िािाला लागले नािी. मला नािी र्ाटि थॉमससरांना इं टरनेट
र्रून कािी माहििी हमळाली असेल.

141

लेखक - अहनके ि समुद्र

http://manaatale.wordpress.com

पाठलाग

“िपासला म्िणजे? आिा थोडी न िी माहििी िेथे असणार आिे?. थॉमससरांनी
हडलीट करून टाकली असेल िेंव्िाच…” स्टेफनी
“कस आिे ना बाई”, मोहििे कु चकट स्र्राि म्िणाले, “िुम्िाला माहिि नसेल म्िणून
सांगिो, संगणकार्र ना कु कीज, ब्राउजर हिस्टरी, सेशन डाटा र्गैरेची माहििी असिे त्यार्रून
गेल्या र्र्ी सुध्दा संगणकार्र काय काम के ले िोिे िे शोधि येिे. “
“असेल ना मी कु ठे नािी म्िणिे, पण थॉमससरांनी िी माहििी इथल्याच
संगणकार्रून घेिली असे कश्यार्रून?”, स्टेफनी
“म्िणजे?”
“म्िणजे इथे इं टरनेट चा फार मोठ्ठा प्रोब्लेम आिे, आम्िी अनेकदा िक्रार सुद्धा के ली
िोिी. त्यामुळे थॉमससर बर्याचदा बािेरगार्ी िेथील कॅ फे मधून सुद्धा इं टरनेट र्ापरि
असि…. “
“िम्म …. असेल कदाहचि…”, थोडासा नरम िोि मोहििे म्िणाला

मोिीत्याचे प्रश्न ददर्सेंददर्स र्ाढिच चालले िोिे. कधी िो थॉमसच्या बॅंकेचे हडटेल्स
मागे, कधी त्याच्या मोबाईल्सचे कॉल रे कॉड्सव, कधी त्याचे कपाट उघडण्याचा िट्ट धरी िर
कधी अजून कािी.
सुरुर्ािीला के र्ळ स्टेफनी आहण क्वचीि ददपकचीच चौकशी चाले, पण िळु िळु िो
सपोटव स्टाफमध्ये हशरला. र्ेळ काळ न पिािा कधीिी, कोणालािी, कु ठे िी गाठू न प्रश्नांच्या फै री
झाडि असे.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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ददपक आहण स्टेफनीचे आयुष्य पुणव हबघडू न गेले िोिे. एक ददर्शी मोिीिे बाजुला
नसिाना स्टेफनी ददपकला म्िणाली, “ददपक हप्लज.. मला इथून बािेर पडायचे आिे, जेथे िा
मोिीिे नसेल.. फक्त िू आहण मी.. र्ैिाग आलाय ह्याचा.. र्ाटिं आिे, नको िे पॉहलसीचे पैस.े .
आम्िाला एकटं सोड..”
स्टेफनी ददपकच्या जर्ळ आली की ददपक लगेच संकोचीि िोि असे, दचकि असे..
िो स्टेफनीकडे कमी, इिरत्रच कोठे मोिीिे ददसिो का िे पिाि बसे..
“ददपक….” जर्ळ जर्ळ ओरडिच स्टेफनी म्िणाली..
“श्श..!! िळु बोल..”, स्टेफनीला बाजुला ढकलि ददपक म्िणाला…
“िुझं लि आिे का मी काय बोलिे आिे िे?”, स्टेफनी
“िो आिे.. पण िा मोिीिे असे पयंि िे शक्य नािीये.. िू हप्लज जा इथुन..”, असं
म्िणून ददपक उगाचच कािी िरी काम करण्याि मग्न िोऊन गेला.
स्टेफनी ददपककडे दोन हमनीटं रागाने पिाि उभी रािीली आहण मग खांदे उडर्ून
हनघून गेली.

दुसर्या ददर्शी ददपक लॉबीमध्ये रहजस्टर िपासण्याि मग्न िोिा. मोिीिे िेथेच
बसून उगाचच कािी प्रश्न सुचि आिेि का पिाि हर्चाराि मग्न िोिा. इिक्याि िेथे स्टेफनी
लंगडि लंगडि आली.
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स्टेफनीला लंगडिाना पाहून ददपक उठू न उभा रािीला पण मोिीत्याला िेथेच
पिािाच िो थोडा कॉन्श्यस झाला आहण म्िणाला, “लंगडि चालायला काय झालं मॅडम? कािी
लागलं का?”
“नािी हर्शेर् कािी नािी.. थोडा मुरगळला आिे, मी येिे जरा हसटीमध्ये
दर्ाखान्याि जाऊन”, स्टेफनी
“पण मॅडम, दुखर्या पायाने िुम्िाला ड्राईव्ि नािी करिा येणार, त्यापेिा
कु णालािरी घेऊन जा..”, ददपक
“कु णाला घेऊन जाऊ? आज सगळे इन्व्िेंटरी मध्ये हबझी आिेि.. िुला र्ेळ असेल
िर चल, नािी िर मी करिे कािी िरी मॅनेज…”, स्टेफनी
ददपकची कािी र्ेळ चलहबचल झाली पण मग त्याने रहजस्टर बंद के ले आहण
ड्रॉर्रमधून कारची दकल्ली घेउन िो स्टेफनीबरोबर बािेर आला. त्याने मोिीिेकडे पािीले
नािी, पण मोिीत्याची रोखलेली नजर त्याच्या पाठीला जाणर्ि िोिी.
ददपकने गाडी पाकींगमधून बािेर काढली. स्टेफनी लंगडि त्याच्या शेजारच्या
हसटर्र येऊन बसली. ददपकने गाडी गेअरमध्ये टाकली आहण कािी िणािच धुरळा उडर्ि
गाडी ददसेनाशी झाली.
कािी अंिर गेल्यार्र स्टेफनीने आरश्यािून मागे कोणी येि नािी ना ह्याची खात्री
के ली आहण मग गाडीचे हसट थोडे मागे करून िी आरामशीर बसली. आपले दोन्िी पाय हिने
डॅशबोडवर्र क्रॉसकरून िाणून ठे र्ले आहण िी िसि ददपककडे पाहु लागली.
ददपक हिच्या सरळ पायांना पाहून आश्चयवचकीि झाला.. “िे काय? िुझा पाय दुखि
िोिा ना?”
“कु णी सांगीिलं..?” िसि िसि स्टेफनी म्िणाली…
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“म्िणजे? मग मगाचंच िे सगळं ?”, ददपक
“..नाटक िोिं…”, ददपकच्या ओठांर्र बोट ठे र्ि स्टेफनी म्िणाली..
“यु

आर

मॅड…”,

ददपक

मान

िलर्ि

म्िणाला…

“खरं च??”, स्टेफनीने के सांची ररबीन काढली आहण हखडकीिून येणार्या र्ार्याि आपले के स
मोकळे करि स्टेफनी म्िणाली…
“खरं च मी मॅड आिे ददपक??…माय अॅडोरे बल डार्ललग?”, ददपककडे बघि स्टेफनी
म्िणाली..
“काय बोलिे आिेस िू स्टेफनी? चल मी गाडी र्ळर्िो आिे मागे.. मोिीिेला कळलं
आपण कु ठल्या डॉक्टरकडे गेलो नव्ििो िर त्याला उगाच संशय येईल…”
“िेल हर्थ दॅट मोिीिे.. सोड ना त्याला.. त्याला जे करायचं िे िो करे लच… आय
लव्ि यु ददपक.. आय ररयली डु …”, स्टेअरींगर्रील ददपकच्या िािार्र िाि ठे र्ि स्टेफनी
म्िणाली…
ददपकने गाडी कडेला घेिली आहण करकचुन ब्रेक लार्ला.

“उद्या काय िोईल मािीि नािी ददपक.. लाईफ़ आपल्याला सोडू न पुढे हनघून गेली
आिे असं र्ाटिं आिे.. र्ाटिं मी खुप एकटी रािीली आिे.. दकनार्यार्र रे िीला सोडू न
समुद्राच्या लाटा जश्या माघारी र्ळिाि िसं… िोल्ड मी ददपक.. िोल्ड मी…”, स्टेफनी बोलि
िोिी..
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िी दुपार दोघांसाठी खुप मस्ि गेली. एका मस्ि रे स्टॉरं ट मध्ये दोघांनी जेर्ण
घेिले…
“स्टेफनी.. आपण हनघून जाऊ इथुन.. त्या मोिीत्याचा मला कािी भरोसा र्ाटि
नािी. उद्या त्याने जुनी प्रकरणं उकरून काढली, थॉमससर कधी ददल्लीला गेलेच नव्ििे िे हसध्द
के लं िर िोत्याचं नव्ििं िोऊन बसेल.
मी िर िुरुंगाि जाईनच.. पण िू सुध्दा आत्तापयंि थॉमस िोिा म्िणून र्ाचलीस.
एक िर िुझा इथला स्टे इल्लीगल आिे, हशर्ाय िुझ्या िािून झालेला िो मडवर.. एकामागोमाग
एक प्रकरणं बािेर येि रिािील.. मरु देि िी पॉलीसी.. आपण परिच जाऊ या नको.. काय
म्िणिेस??”, ददपक
“िु म्िणिोस िे बरोबर आिे ददपक.. पण आपण असं दकिी ददर्स पळि रिाणार?
जर िे पॉलीसीचे पैसे हमळाले िर आपण िा देशच सोडू न जाऊ.. माझ्या देशाि.. हिकडेच
आपण सेटल िोऊ. ररस्क आिे, पण
आपल्याला िी शेर्टची ररस्क घयायलाच िर्ी. मी आपल्या पासपोटव, हव्िसाचं
बघायला लागिे. त्याला पैसे लागिाि ददपक. पॉहलसी क्लेम सेटल िोईपयंि आपलं काम
िोऊन जाईल… देन जस्ट यु अॅन्ड मी हडअर…”, स्टेफनी म्िणाली.
र्ेटरने टेबलार्र हबल आणून ठे र्ले.
स्टेफनीने पसवमधून क्रेडीट काडव काढले िसा ददपक म्िणाला..”नो क्रेडीट काडव.. कॅ श
दे…”
स्टेफनीने एकर्ार ददपककडे पािीले आहण मग हिने कॅ श काढू न हबल पे के ले.
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“र्ुई िॅर् टु बी एक्स्ट्रॉ के अरफु ल… काय मािीि मोिीिेचे कश्या कश्यार्र लि आिे.
उद्या त्याला हबलामध्ये िॉटेल ददसले िर…”, ददपक
“सो व्िॉट ददपक? दर्ाखान्यािून येिाना आपण एखाद्या िॉटेलमध्ये एकत्र जेऊ
शकि नािी का?”, र्ैिागि स्टेफनी म्िणाली..
“आय जस्ट सेड लेवस बी के अरफु ल. िू पॉलीसीचं मला आधी कल्पना ददली असिीस
िर आपण आधीच हनट प्लॅन करु शकलो असिो…”, ददपक
“बरं रठक आिे.. अजून दकिी र्ेळा मला ऐकर्णार आिेस? म्िणलं ना सॉरी.. चल
जाऊ आपण..”, स्टेफनी िणिणि गाडीि जाऊन बसली.
येिाना गाडीि कोणीच कािी बोलले नािी.

िॉटेल आल्यार्र स्टेफनी गाडीिून उिरली आहण ददपकची र्ाट न पिािाच आि
हनघून गेली. मोिीिे अजूनिी िेथेच बसला िोिा. स्टेफनीना िाड्िाड पार्लं टाकि येिाना
पाहून मोिीिे म्िणाला, “अरे र्ा! मॅडमचा पाय बरा झालेला ददसिो लग्गेच.. फारच छान
डॉक्टर आिे िं…”
स्टेफनीने एकदा त्याच्याकडे रागाने पािीले आहण कािी नं बोलिा िेथून हनघून
गेली.
“मॅडम हचडल्या बहुिेक…”, दारािून येणार्या ददपकला मोिीिे म्िणाला… “पण मी
िर कािीच नािी बोललो.. येिाना गाडीि कािी झालं का?”
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ददपकने मोिीिेकडे पुणव दुलवि के लं आहण िो आपल्या रुममध्ये हनघून गेला.

दुसर्या ददर्सापासून मोिीिे बर्याच र्ेळ बािेरच राहु लागला. सकाळी लर्कर
उठू न िो कु ठे िरी हनघून जाई िे दुपारी उशीरा येई. मग जेर्ण झाल्यार्र खोलीि कािी िरी
करि बसे आहण मग संध्याकाळी परि कु ठे िरी जाई िे रात्री फार उशीरा परिि असे.
िो काय करिो? कु ठे जािो? ह्याची ददपकला आधी फार बचिा र्ाटे, पण नंिर त्याने
मोिीिेकडे दुलवि करायला सुरुर्ाि के ली. िा मोकळा र्ेळ िो आहण स्टेफनी पुन्िा एकदा एकत्र
घालर्ु लागले. पण ह्या र्ेळेस पुर्ीसारखं बंद खोलीि बेड र्र एकमेकांच्या सान्नीध्याि न
घालर्िा पुढील आयुष्याचं प्लॅंनींग करण्याि त्यांचा र्ेळ जाऊ लागला.
एक िर मोिीिे कधी परिेल ह्याची हनश्चीि र्ेळ ठरलेली नसे. त्यामुळे एकत्र एका
खोलीि बेडर्र दोघांना बघण्यापेिा एकत्र बोलिाना बघणे हििाचे िोिे. आहण हशर्ाय पुढचा
प्लॅन ठरणे आर्श्यक िोिे. पॉलीसीचे पैसे हमळाल्यार्र अहधक र्ेळ न दर्डिाच दोघांनी प्लॅन
पुणवत्र्ास न्िेण्याचे ठरर्ले िोिे.
सर्व कािी सुरळीि चालु आिे असे र्ाटि िोिे.. पण अचानक माशी बशकली..
एके ददर्शी सकाळी मोिीत्याने दोघांना खोलीि बोलार्ून घेिले.
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आधी ददपक आहण मग कािी र्ेळाने स्टेफनी मोिीत्याच्या खोलीि गेल.े दोघंिी
खोलीि आल्यार्र मोिीिेने खोलीचे दार लार्ून घेिले.. आज त्याच्या चेिर्यार्र एक हर्लिण
िेज दोघांना भासि िोिे.
आपल्या चेिर्यार्र एक हर्स्फारलेले िास्य आणि मोिीिे दोघांकडे बघि म्िणाला..
“िुम्िाला कदाचीि आश्चयव र्ाटेल, पण मला पुणव खात्री आिे की थॉमससर ददल्लीला कध्धीच
गेले नव्ििे…”
ददपक लगेच खुचीि सरसार्ून बसला. िो कािी बोलणार त्याच्या आधीच त्याला
थांबर्ि मोिीिे म्िणाला, “एक हमनीट.. आधी मला बोलु द्या….”
ददपक िोंड बंद करून पुन्िा खुचीि मागे सरकू न बसला.
“िं.. िर माझी खात्री आिे म्िणा ककर्ा माझा दार्ा आिे म्िणा.. थॉमससर कध्धीच
ददल्लीला गेले नव्ििे. मी आजुबाजुचे सर्व ट्रॅव्िल्स, बस स्टॅन्ड्स, एअरपोटव, टु ररस्ट एजन्वस सर्व
सर्व रठकाणी पुन्िा पुन्िा चौकशी के ली. अथावि थॉमससर िसे बर्याच जणांच्या परीचयाचे िोिे.
त्यामुळे सर्ांनीच ठामपणे थॉमससर हनदान त्या कु णाबरोबर िरी गेले नव्ििे ह्याची खात्री
ददली. थॉमस ददल्लीला गेले िोिे ह्याचा कोणिािी पुरार्ा जसं त्यांचे जाण्याचे हिकीट, िेथे
कोणत्या िॉटेलमध्ये िे रािीले, कु ठल्या पाटीशी हडल करण्याकरिा कॉन्टॅक्ट के ला र्गैरे र्गैरे
ह्यापैकी कोणिाच पुरार्ा उपलब्ध नािी.
ह्या के सर्र काम करणारा फक्त मी एकटा नािी मॅडम.. सर.. आमची पुणव फौज
ह्यार्र काम करि असिे. ह्यापैकी इिर कु णालािी ददल्लीमध्ये थॉमससरांच्या अस्िीत्र्ाचा
पुरार्ा हमळाला नािी. िं.. डोन्ट अंडरएस्टीमेट आर्र रटम.. इफ़ आय मस्ट से.. मुडद्याला सुध्दा
बोलिी करणारी आमची लोकं आिेि.. जेंव्िा िे म्िणिाि िेंव्िा िे एकशे-एक टक्के सत्य आहण
फक्त सत्यच असिे. त्याि कोणिीिी चूक असुच शकि नािी.
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पण मग िो अॅक्सीडेंट िी डेड बॉडी? िी एक हमसींग बलक रािील कारण िी बॉडी
जशी थॉमसचीच िोिी िे कोणी खात्रीपुर्वक सांगु शकि नािी.. िसेच िी बॉडी थॉमसची
नव्ििी असेिी सांगणारं कोणीच नािी ना…”
मोिीिे बोलि िोिा.
ददपकने िळिािाने चेिर्यार्रील घाम पुसला.
“मग थॉमससर कु ठे गेल?
े असे अचानक गडप कसे झाले? िे प्रश्न सध्यािरी
अनुत्तरीिच आिेि. त्यांचा खुन झाला? का िे जाणून बुजून पॉलीसीचे पैसे हमळर्ण्यासाठी कु ठे
लपून बसले आिेि आहण िुमच्या मदिीने िा फ्रॉड प्लॅन के ला आिे.. सांगु शकि नािी..”,
मोिीिे म्िणाला..
“अिो काय बोलिाय िुम्िी.. आम्िी कश्याला फ्रॉड के स करु?”, स्टेफनी हचडू न
म्िणाली…
“बरोबर.. मलािी र्ाटि नािी िी के स फ्रॉड आिे. थॉमससरांचा मृत्यु झाला आिे..
ह्या मिाचा मी पण आिे. फक्त िो.. िुम्िी जसं म्िणिा.. िसा ददल्लीला अॅक्सीडेंटल झाला? का
त्यांचा खुन…..”, मोिीिे
“िे बघा मोिीिे.. कामाचं बोला.. िा क्लेम िुम्िी अॅक्सेप्ट के ला आिे का? का
अजूनिी त्यार्र कािी बाकी आिे िे सांगा. मला र्ाटिं आिा ददड मिीना उलटू न गेला.
िुमच्याकडू न िोि नसेल िर िसं सांगा मी िी के स िेड ऑफीसला एस्कलेट करिो..”, ददपक
म्िणाला…
“ट्राय युर्र लक..” छद्मी िास्य करि मोिीिे म्िणाला.. “ईफ़ आय र्ेअर यु.. मी
असला मुखवपणा करणार नािी…”
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“म्िणजे???”, ददपक आहण स्टेफनी एकदमच म्िणाले..
“मी िुम्िाला हक्लनचीट देण्याचं ठरर्ले आिे..”, कािी िण शांििेि गेल्यार्र
मोिीिे म्िणाला.. “येस्स.. हक्लनचीट.. यु हर्ल गेट द फु ल मनी बॅक.. फाईव्ि करोड इं डीयन
रुपीज फ्रॉम आर्र कं पनी…” मोिीिे म्िणाला..
ददपकने नकळि एक सुस्कारा सोडला…
“पण…”, मोिीिे पुढे चालुच िोिा.. “त्या पाच करोड मधले चार करोड पन्नास लाख
रुपये िुम्िी मला द्यायचे…”
“व्िॉट??”, स्टेफनी आहण ददपक पुन्िा ओरडलेच..
“येस सर.. येस मॅम.. फ़ोर क्रोर, दफफ़्टी लॅक्स ओन्ली… िुम्िी मला द्यायचे…”,
मोिीिे
“पण का?”, स्टेफनी..
मोिीिेने खांदे उडर्ले आहण मग आपली बॅग उघडू न त्यािून त्याने एक एन्व्िलोप
काढले आहण िे टेबलार्र फे कले…
थरथरत्या िािाने ददपकने िे एन्व्िलोप उघडले आहण त्यािील ऐर्ज बघून त्याच्या
चेिर्यार्रचा रं गच उडाला…
“काय झालं ददपक?” असं म्िणि स्टेफनीने िे एन्व्िलोप ददपकच्या िािािून काढू न
घेिले. आिमध्ये हिचे आहण ददपकचे कािी फोटो िोिे. कधी िॉटेलच्या कु ठल्याश्या कोपर्याि
एकमेकांच्या हमठीमध्ये हर्सार्लेल,े कधी एकमेकांकडे चोरटे कटाि टाकिाना, कधी कु ठे िर
कधी कु ठे .. अगदी काल परर्ाच्या दुपारच्या जेर्ण्याच्या र्ेळचे फोटो सुध्दा त्याि िोिे…
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“िुम्िाला काय म्िणायचे आिे मोिीिे..”, स्टेफनी रागाने फणफणि म्िणाली..
“मला कािीच म्िणायचे नािीये मॅम.. मी िर िुम्िाला िे सर्व मािीि असुनिी हक्लन हचट ददली
आिे.. हशर्ाय िुम्िाला पन्नास लाख रुपये हमळणार आिेिच ना. मला फक्त उरलेले पैसे द्या..
एव्िढंच माझं म्िणणं आिे..”, मोिीिे..
“आहण

जर

नािी

ददले

िर???”,

स्टेफनी

“िर.. िे एव्िीडंन्स मी िेड ऑफीसला पाठर्ून देईन. िुमच्या दोघांमध्ये काय चालु आिे िे
समजण्यापुरिे िे फोटो पुरेसे आिेि. आहण राईचा पर्वि करण्याि आमची कं पनी एक नंबर
आिेच. क्लेमचे पैसे द्यार्े लागु नयेि म्िणून िे ह्या फोटोंर्रून अनेक िकव हर्िकव काढिील…
अनेक स्पष्ट न झालेल्या गोष्टी स्पष्ट िोि जािील.. कश्याला गडे मुडदे उखडायचे.. िसा िुम्िी
थॉमससरांचा खुन नसेल के लेला.. पण उगाच िपासाि भलिे सलिे कािी हनघाले.. िुमच्यार्र
कं पनीने खोटे आरोप हसध्द के ले..”, मोिीिे
“अिो पण सरांचा खुन आम्िी के लेला नािीये..”, ददपक
“मान्य आिे.. सर.. मान्य आिे.. िुम्िी हचडु नका.. पण काय आिे ना.. कं पनीकडे
शेकडो र्कीलांची फौज असिे, अनेक गुप्तिेर संधीची र्ाट बघि बसून असिाि… एकदा का
त्यांच्या डोक्याि संशयाचा भुंगा हशरला की मग िुमचा क्लेम नक्की कोणत्या जन्मी सेटल िोईल
सांगु नािी शकि..”, मोिीिे..
“अिो पण म्िणून एव्िढे पैस.े . हनदान ५०-५०% िरी..”, स्टेफनी..
“मॅडम.. अिो नका घासाघीस करु.. पैसे घेणारा मी एकटा थोडी नं आिे. मी
म्िणालो िुम्िाला ह्या के सर्र माझ्याबरोबर अनेक जण काम करि िोिे. सगळ्यांचीच िोंड बंद
करार्ी लागिील ना.. ऐका माझं, उगाच ररस्क नका घेऊ…”, मोिीिे
ददपक आहण स्टेफनीची हचडचीड िोि िोिी.
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“िे बघा.. उद्या मी सकाळी थोडं बािेर चाललो आिे, दुपारपयंि मी परि येईन
िेंव्िा िुमचा हनणवय मला सांगा..” असं म्िणून मोिीिे उठू न खोलीच्या बािेर हनघून गेला.

मोहििे हनघून गेला, पण जािाना िो जे बोलला िे दोघांच्या डोक्याि घर करून
गेल.े मोहििे म्िणाला िोिा, “डोंट ट्राय टू ओव्िरस्माटव मी. िे सगळे फोटो आहण माझा पूणव
रीपोटव मी टाईप करून ऑदफसच्या मेल-बॉक्स मध्ये ठे र्ला आिे. माझ कािी बर र्ाईट झालं
िर िो ररपोटव कु णाकडे द्यायचा ह्याच्या सुचना िी मी देऊन ठे र्लेल्या आिेि. सो टेक के अर… “

दुसऱ्या ददर्शी सकाळीच मोहििे कु ठे िरी हनघून गेला िोिा. स्टेफनी आहण दीपक
रूम-मध्ये हव्िस्की घेऊन बसले िोिे. दोघांनािी कािी सुचि नव्ििे.
“सध्या िरी आपल्याला दुसरा कु ठलाच मागव ददसि नहिए…”, दीपक म्िणाला,
“मोहििे जे म्िणिो आिे िेच करार्े. हनदान ह्या प्रकरणािून सिीसलामि बािेर पडू हशर्ाय
कािीच नसण्यापेिा ५० लाख हमळि आिेि िे हि कािी कमी नाहिि… “
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“अरे पण िेव्िढे पैसे पुरेसे नािीि. आपला दोघांचा पासपोटव, हव्िसा बनर्ायचा
आिे. हशर्ाय हिकडे गेल्यार्र थोडे फार पैसे नको का िािाि?”, स्टेफनी
“अग िो मान्य आिे, पण दुसरा कु ठला पयावय आिे का? सांग असेल िर. “
“आहण समजा आपण मोहििेला पैसे ददले आहण िरीिी त्याने सगळे पुरार्े आहण
त्याचा ररपोटव ददला िर?”
“कसा देईल? िो आपल्याला क्लीन-हचट देणार, त्यानंिर िो असं करूच नािी
शकणार. त्याच्या अंगार्र येईल सगळं . उलट त्याचे पैसे हमळाले दक त्याचा ररपोटव कु णाला
चुकून सुध्दा हमळू नये ह्यासाठी िो लगेच सगळे नष्ट करून टाके ल. “
“दीपक, मी दकिी स्र्प्न बहघिली िोिी मािीि आिे? थॉमसबरोबरचे माझे लग्न कसे
झाले िुला मािीिच आिे. खरं सांगायचे िर इथे असिाना मी नरक यािनाच भोगल्याि. परि
माझ्या देशाि सोडाच पण दुसऱ्या कु ठल्या गार्ी जाऊ शके न ह्याची आशा मी सोडू न ददली
िोिी.
पण आिा पुन्िा एकदा आशेचा दकरण ददसू लागला िोिा. र्ाटि िोिं आपण जाऊ
परि, हशर्ाय िू असशील बरोबर. खऱ्या अथावने आयुष्य सुरळीि िोइल. पण िा नालायक
मोहििे.…. ” स्टेफनी
“मला एक सांग, िुला खरं च र्ाटिे त्याने त्याचा ररपोटव असा टाईप र्गैरे करून
ठे र्ला असेल ऑदफस मध्ये?”, अचानक कािीिरी आठर्ल्यासारखे स्टेफनी म्िणाली.
“िो

अथावि.

का?

िुला

नािी

िस

र्ाटि?”,

दीपक

“नािी म्िणजे असा त्याने गोपनीय ररपोटव ठे र्ला असेल िर िो कोणी कशार्रून उघडू न
बघणार नािी आधीच? मग त्याि मोहििेला धोका नािी का?”
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“पण त्याने त्याच्या माहििीिल्या माणसाकडेच िो ररपोटव देऊन ठे र्ला असणार. िे
बघ उगाच नको त्या गोष्टींर्र कश्याला हर्चार करायचा? उगाच फालिू ररस्क घेण्याि कािीच
अथव नािी. हमळिाि िे पैसे घयार्े आहण गप्पा बसार्े असे मला र्ाटि आिे. िसंिी अकलेचे िारे
िोडायला आपल्याकडे फार र्ेळ नािी. मोहििे दुपारी येईल िेंव्िा त्याला आपला हनणवय
सांगायचा आिे. ” दीपक
ररसेप्शनला कोणी िरी नर्ीन टु ररस्ट आले आहण दोघांचा िो हर्र्य हिथेच
िात्पुरिा थांबला.

सुट्टीचा मौसम असल्याने नंिर एकामागोमाग एक अजून दोन-चार टु ररस्ट आले.
स्टेफनी सगळ्यांची सोय पािण्याि मग्न िोऊन गेली. दोघांना पुन्िा एकत्र र्ेळ जेर्ण
उरकल्यानंिर साधारणपणे ४ च्या सुमारास हमळाला.
स्टेफनीने घड्ाळाकडे पाहिले आहण हिने एका प्रश्नाथवक नजरे ने ‘मोिीिे अजून कसा
आला नािी?’ असं दीपकला हर्चारले.
ददपकनेिी खांदे उडर्ून आश्चयव व्यक्त के ले.
संध्याकाळ उलटू न रात्र उजाडली. नर्ीन आलेले प्रर्ासी समुद्रार्र नाच-गाण्याि
मग्न िोिे.
“कु ठे गेला िा मोहििे? दुपारी येिो म्िणाला िोिा…”, स्टेफनी िळू च दीपकला
म्िणाली
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“काय माहिि कु ठे गेला.”, दीपक
“कु ठे मेला-हबला िर नसेल ना?”, स्टेफनी
“मुखावसारखे कािी बोलू नकोस…” कािीसा हचडू न दीपक म्िणाला
“अरे पण ह्याला कोणी ट्रक ने र्गैरे उडर्ले असेल िर? आपली काय चूक आिे
त्याि? िो िर मरे लच पण आपण सुध्दा नािक मरू…”, स्टेफनी
“लेवस र्ेट…. कदाहचि येईल उहशरा…. ” दीपक
रात्र उलटू न दुसरा ददर्स उजाडला िरीिी मोहििेचा कािी पत्ता नव्ििा. िी रात्र
दोघांनी अिरशः जागून काढली. उलटणारा प्रत्येक िास दोघांची घालमेल र्ाढर्ि िोिा.
मोहििेचे कािी बरे र्ाईट िर नसेल ना िा एकच हर्चार राहून राहून दोघांच्या
डोक्याि थैमान घालि िोिा. ज्या माणसाचा त्यांनी इिके ददर्स द्वेर् के ला त्याच माणसाच्या
जीर्ाची बचिा त्याना लागून राहिली िोिी. कारण त्याच्या जीर्ाला कािी झाले असिे िर
मोहििे ने जसे सांहगिले िोिे िसे िे इं व्िलोप उघडले गेले असिे.
दुसरा ददर्सिी सरला पण मोहििेचा काहिच पत्ता नव्ििा.
स्टेफनीचा संयम सुटि चालला िोिा.
“आपण त्याची रूम उघडू न बघुयाि का? कािी िरी क्लू सापडेल, िो कु ठे गेला आिे,
कश्यासाठी गेला आिे। कािीिरी कळे ल….”, स्टेफनी दीपकला म्िणाली
“गुड आयहडया, िू िो पुढे मी एव्िढे काम संपर्ून येिो लगेच हिकडे”, दीपक
“प्लीज लर्कर ये, मला त्याच्या खोलीि एकटीला नािी जायचेय”, अस म्िणून
स्टेफनी हनघून गेली
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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ददपकने िािािले काम पटकन संपर्ले आहण िो मोहित्याच्या रुम मध्ये गेला.
त्या गबाळ्या मोहित्याप्रमाणेच त्याची रूम िोिी. सर्व सामान अस्िाव्यस्ि
पसरलेल,े कपडे घडी न करिा िसेच कपाटाि लोंबि पडलेले िोिे.
स्टेफनी आहण ददपकने त्याची पूणव खोली धुंडाळली, पण म्िणार्े िसे कािी िािी
लागले नािी.
हनराश िोऊन दोघ बािेर आले.

दोन ददर्स उलटू न गेले पण त्याचा कािीच पत्ता नव््िा.
“मला एक कळि नािी, िो असा अचानक गायब झालाच कसा? त्याने आपल्याला
पूणव कॉनवर के ले िोिे. सुटण्याच्या कु ठलाच मागव आपल्याकडे नव्ििा. आपल्याला त्याला साडेचार करोड द्यार्ेच लागले असिे. मग असं असिाना िो न सांगिा गेला कु ठे ?”, दीपक
दोघ जण बोलि िोिे िेर्ढ्याि एक सव्िंट आिमध्ये आला.
“बोल, काय झाल?”, स्टेफनी
“बािेर पोहलस आले आिेि त्यांना िुम्िाला भेटायचे आिे…. “
स्टेफनी आहण ददपकने एकमेकांकडे बहघिले.
“ठीक आिे, िू जा, मी आलेच म्िणून सांग…”
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सव्िंट हनघून गेला.
“पोहलस? कश्याला आले असिील?”, स्टेफनी म्िणाली
“िे िुला बािेर गेल्यार्रच कळे ल”, दीपक
“म्िणजे, िू नािी येणार बािेर?”, स्टेफनी
“र्ेडी आिेस का? मी आहण पोहलसांसमोर? उगाच त्यांनी ओळखले िर? नको, िू
जा, आधी बघ िर काय म्िणिाि िे”
स्टेफनी नाईलाजाने एकटीच बािेर गेली
लॉबीमध्ये एक इन्स्पेक्टर आहण एक िर्ालदार उभे िोिे
“नमस्कार इन्स्पेक्टर, मी स्टेफनी, ह्या िॉटेलची ओनर”, आपल्या चेिऱ्यार्र शक्य
िेव्िढे िास्य आणि स्टेफनी म्िणाली
“नमस्कार. मी िुमच्या िॉटेल मध्ये उिरलेल्या एका इसमाची चौकशी करायला
आलोय”, इन्स्पेक्टर म्िणाले
“िो जरुर. बोला कु णाची माहििी िर्ीय?”, स्टेफनी
इन्स्पेक्टर ने िर्ालदार कडू न एक फोटो घेिला आहण िो स्टेफनी समोर धरला.
“आपण ह्यांना ओळखिा?”
स्टेफनीने िो फोटो हनट पािीला.
“नो इन्स्पेक्टर, मी ह्यांना आधी कधीच बहघिले नािी. कोण आिेि िे?”, स्टेफनी
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स्टेफनी च्या ह्या अनपेहिि उत्तराने इन्स्पेक्टर कािी िण गोंधळू न गेल.े मग िे
म्िणाले, “आर यु शुअर? पाहिजे िर परि एकदा फोटो बघा”
“आय एम िंड्रड
े पसेंट शुअर इन्स्पेक्टर मी खरच ह्यांना ओळखि नािी. ह्यांना कधी
पाहिले पण नािी. कोण आिेि िे?” स्टेफनी
“िे मोहििे, के शर् मोहििे. लाइफ़-लाइन इन्शुरन्स कं पनीचे एजंट”, इन्स्पेक्टर
“काय? िे के शर् मोहििे?”, स्टेफनी जर्ळ जर्ळ ओरडलीच
“िो… का? काय झाल?”, इन्स्पेक्टर
“अिो पण िे कसे के शर् मोिीिे असु शकिील?”, स्टेफनी
स्टेफनी ने मागे र्ळू न पाहिले. जर्ळू नच एका दार आडू न दीपक त्यांचे बोलणे ऐकि
िोिा. स्टेफनीची आहण त्याची नजरा-नजर झाली. त्याने िािानेच िळू च खूण करून हिला शांि
रािायला सांहगिले.
“नािी कािी नािी, मी खरं च ओळखि नािी ह्यांना, का काय झाल?”, स्टेफनी
शक्यिो नॉमवल रिाि म्िणाली
“ह्यांचा खून झालाय, साधारण चार ददर्सांपूर्ीच, त्यांची डेड बॉडी सापडली
आम्िाला. ओळख पटर्िाना कळले. बॉडीच्या हखश्याि ड्रायव्िींग लायसंन्स आहण कं पनीचे
हव्िजीटींग काडव हमळाले त्या नार्ाचे. हशर्ाय कं पनीच्या िेड ऑफीसमधून आम्िी खात्री करून
घेिली आिे.. म्िणून आम्िी त्यांच्या िेड ऑदफसला फोन के ला िेंव्िा कळाले की के शर् मोहििे
िुमच्याच िॉटेलर्र उिरले आिेि एका िुमच्याच एका क्लेमच्या िपासणी संदभावि… “,
इन्स्पेक्टर
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“नािी इन्स्पेक्टर िुमचा कािीिरी घोटाळा िोिोय. हि व्यक्ती नक्की आमच्या िॉटेल
र्र उरली नव्ििी. पाहिजे िर िुम्िी िा फोटो सपोटव स्टाफला दाखर्ून खात्री करू शकिा.”,
स्टेफनी
“नािी ठीक आिे, त्याची िशी कािी आत्ता आर्श्यकिा नािी. कदाहचि मोहित्यांनी
ऐन र्ेळी हर्चार बदलून दुसऱ्या कु ठल्या िॉटेल मध्ये खोली घेिली असेल… एनीर्ेज मी
बाकीच्या िॉटेल्स मध्ये चौकशी करिो. कािी लागले िर मात्र पुन्िा िुम्िाला थोडा त्रास
द्यायला येइन…”, इन्स्पेक्टर
“माय प्लेझर सर….” अस म्िणून स्टेफनी हनघून गेली

“िा काय प्रकार आिे दीपक?” स्टेफनी म्िणाली
“िू िो फोटो नक्की हनट बहघिलास? नक्की िो मोहििे नव्ििा?”, दीपक
“अरे नक्की काय? अथावि त्याचा चेिरा कसा हर्सरीन मी?”, स्टेफनी
“पण मग िा मेलेला मोहििे िोिा, िर मग िो आपल्याकडे येउन राहिला िोिा िो
कोण?”, दीपक
“दीपक, अरे मोहििे िर मेला, मग िो ररपोटव आहण िे इं व्िलोप? िे जर का कोणी
बहघिले िर?”, स्टेफनी
“अग िो मोहििेच जर फे क िोिा िर कसला ररपोटव आहण कसलं काय?”, स्टेफनी
दोघ बोलि असिानाच परि एक नोकर फोन घेऊन आला
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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“मॅडम, बैकेिून फोन आिे िुमच्यासाठी… “, स्टेफनीला म्िणाला
“सांग त्यांना आत्ता कामाि आिे, नंिर फोन करा”, स्टेफनी
“सांहगिले, आधीच सांहगिले मी पण त्यांना िुमच्याशी कािीिरी मित्र्ाचे
बोलायचे आिे”, नोकर
“ठीक आिे, आण इकडे” अस म्िणून स्टेफनीने िो फोन घेिला
“बोला मैनेजर सािेब”, शक्य हििका आर्ाजाि गोडर्ा आणि स्टेफनी म्िणाली
“सॉरी िुम्िाला थोडा त्रास द्यायला फोन के ला, पण काम िास मित्र्ाचे िोिे”
“अरे त्रास कसला त्याि, काम मित्र्ाचे असल्याहशर्ाय िुम्िी फोन करणार नािी
माहिि आिे मला. बोला काय काम काढलेि?”, स्टेफनी
“िुमचा दोन लाखाचा चेक बाउन्स झालाय, आधीच करं ट अकाऊंटर्र हझरो बॅलन्स
असल्याने िेव्िी इं टरे स्ट पडिोय, त्याि िा चेक ररटनव. कािी प्रॉब्लेम झालाय का?”, मैनजर
“आय एम सॉरी? िुम्िी कश्याबद्दल बोलि आिाि?”, स्टेफनी
“अथावि िुमच्या अकाऊंटबद्दल…. “
“अिो पण अकाऊंटला हझरो बॅलन्स िोईलच कसा? आम्िी दकमान १० लाख िरी
ठे र्िो खात्याि. आहण आज पयंि त्याि कधीच बदल झाला नािी. “
“िो म्िणूनच फोन के ला कािी प्रॉब्लेम झालाय का… “
“नािी प्रॉब्लेम कािी नािी पण खािे ररकामेच असू शकि नािी “, स्टेफनी
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“अिो मी काय खोट सांगिोय का? एक काम करा एकदा िुमच्या अकांऊंटंटशी
बोलून बघा”
मैनेजरने फोन ठे र्ून ददला
“काय झालं स्टेफनी?”, स्टेफनी चा बचिीि चेिरा बघून दीपक म्िणाला
“अरे , मैनेजर चा फोन िोिा, आपले करं ट अकौंट ररकामे आिे म्िणे”, स्टेफनी
“कस शक्य आिे? आहण इिक्याि आपण कु ठला मोठा चेक पण ददला नािीये”
“िेच िर म्िणाले मी, मला कािीच काळाि नािीये…. “
“ओि माय गॉड..”, ददपक कािी िणांनंिर म्िणाला
“काय झालं?”, स्टेफ़नी
“मोिीिे… िु.. िू बॅंक अकांऊंट आपल्या कं प्युटरर्रून ओपन करिेस ना?”, ददपक
“िो.. दकत्तीर्ेळा.. असं अचानक पेमेंट कु णाचे करायचे असले िर ऑनलाईन
ट्रान्स्फरला र्ापरिे..”, स्टेफनी
“बरोबर.. पण पासर्डव?”, ददपक
“पासर्डव मला पण मािीि नािी.. पण थॉमसने सेव्ि पासर्डव करून ठे र्ला िोिा
त्यामुळे मला लॉगीन करिा यायचे..”, स्टेफनी
“देअर यु गो.. त्या ददर्शी मोिीिे आपला कं म्प्युटर र्ापरि िोिा आठर्िं.. मुखव
आिोि आपण स्टेफनी त्याने इथुनच लॉगीन के ले आहण पैसे ट्रांन्स्फर के ले असणार.. चल पटकन
आपण ऑनलाईन स्टेटमेंट बघु..”
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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ददपक आहण स्टेफनी पळि पळि खोलीि गेल.े
त्याच ददर्शीची सकाळची ऑनलाईन ट्रान्स्फरची एक एन्ट्री ददसि िोिी. भल्या
सकाळीच मोिीिेने सर्व पैसे िॉटेलच्या खात्यािून दुसर्या कु ठल्यािरी खात्याि ट्रान्स्फर के ले
िोिे…
“ओि हशट्ट…”, स्टेफनी डोक्याला िाि लार्ि म्िणाली
“िा मोिीिे नक्कीच कोणीिरी फ्रॉड आिे.. आहण अथावि अजूनिी हजर्ंि आिे. आज
सकाळीच त्याने पैसे ट्रान्स्फर के ले आिेि…”, ददपक
“आिा? पोहलसांकडे जायचे?”, स्टेफनी
“र्ेडी आिेस का? आधीच आपण पोहलसांपासून कसं पळायचं ह्याचे मागव शोधिो
आिो आहण िू पोहलसांकडे जायचं म्िणिेस? त्याि िू सकाळीच मोिीिे इथे रिाि नव्ििा
म्िणून सांगीिले आिेस..”, ददपक
“मग? काय चुकीचं सांगीिलं? पोहलसांनी जो फोटो दाखर्ला िो आपल्याकडे
रिािच नव्ििा.”, स्टेफनी
“मला र्ाटिं कोणीिरी िे जाणून बुजून करि आिे. आधी थॉमस सरांचा खुन, नंिर
िा फ्रॉड के शर् मोिीिे, मग कळिं खरा मोिीिे कोणी दुसराच िोिा.. त्याचा खुन िोिो आहण
लिाि येईपयंि िा फ्रॉड मोिीिे आपल्याला गंडर्ून आपल्या खात्यािील सर्व पैसे घेउन फरार
िोिो…”, ददपक
“ददपक.. आपण कं गाल झालोय… पुणव अडकलो आिोि आपण. पळू न जायचं म्िणलं
िरी आपल्याकडे पैसे नािीि. खात्याि शुन्य पैसे आिेि. िे िॉटेल दोन ददर्सांपेिा अहधक काळ
आपण चालु ठे र्ु शकणार नािी…”, स्टेफनी..

163

लेखक - अहनके ि समुद्र

http://manaatale.wordpress.com

पाठलाग

“िे बघ, िायपर िोऊ नकोस, आपण काढु कािी िरी मागव..”, ददपक
“काय मागव काढणार आपण?”
“िे बघ.. आपण थोडं लोन काढु बॅंकेिुन, सध्या हसझन चांगला आिे, िळु का िोईना,
पैसे िोिील ररकव्िर..”, ददपक
“र्ेडा आिेस िु.. आत्तापयंि थॉमसच्या क्रेडीहबलीटीर्र चालु िोिे सगळे . थॉमस
नािी म्िणल्यार्र कोण लोन देईल आपल्याला? मागच्या मिीन्याि एक िरी चेक जमा के ला
आिे का आपण बॅंकेि.. फक्त पैसे हर्ड्रॉ चालु आिे…”, स्टेफनी
दोघजणं बोलि खोलीिून बािेर आले आहण समोर उभ्या असलेल्या त्या व्यक्तीला
पाहून दोघं जणं जागेर्रच थबकले. ददपकच्या पायाखालची िर जमीनच सरकली.
ददपकर्र हपस्िुल रोखुन दारामध्ये िो िुरुंगािला हगड्डा पोहलस इन्स्पेक्टर उभा
िोिा.. त्याच्या भल्या मोठ्लठ्या देिाच्या पाश्ववभुमीर्र िी ररव्िॉल्व्िर खेळण्यािली भासि िोिी.
त्याला बघिाच ददपक पळू न जाण्यासाठी मागे र्ळला िसा िो पोहलस म्िणाला,
“पळू न जायचा हर्चार सुध्दा करु नकोस.. िुला गोळी घालायला मला जरा सुध्दा कष्ट पडणार
नािीि..”
त्याच्या आर्ाजािली जरब ददपकला खात्री देि िोिी की िो इन्स्पेक्टर खरं बोलिो
आिे.
ददपक शांिपणे माघारी र्ळला…
“बर्याच ददर्सांनी भेटलो नािी?”, इन्स्पेक्टर..
“िे बघा इन्स्पेक्टर.. मी हनदोर् िोिो आहण हनदोर् आिे. मी माझं आयुष्य नव्याने
सुरु के लं आिे.. हप्लज..हप्लज मला जाऊ द्या..”
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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इन्स्पेक्टरने मागे उभ्या असलेल्या िर्ालदाराकडे एक िास्य फे कले आहण म्िणाला..
“जाऊ द्या म्िणे.. साला माझा िुरुंग फोडू न पळालेला कु त्रा.. इिके ददर्स कसे काढलेि मला
मािीि.. शरमेने मान झुकली िोिी.. ह्याला असा फरफटि न्िेऊन कोंबणार परि िुरुंगाि िेंव्िा
कु ठे माझी िरर्लेली इभ्रि परि येईल.. आहण िा म्िणे.. जाऊ द्या..”
िो िर्ालदार सुध्दा त्याच्या िसण्याि सामील झाला.
स्टेफनीचे लि शेजारच्या टेबलार्र असलेल्या फ्राईंग पॅन कडे गेली. हिने िळु च िो
पॅन उचलला आहण िणाचािी हर्लंब न करिा त्या इन्स्पेक्टरच्या डोक्याि घािला.
थड्ड आर्ाज करिो िो पॅन त्या हगड्ाच्या र्मी बसला. पॅनचे िॅंडल िुटून
स्टेफनीच्या िािाि आले. िो हगड्डा धाड्कन मागच्या िर्ालदारार्र कोसळला पण कोसळिाना
त्याने आपल्या हपस्िूलािून गोळी झाडली..
“रऩ ददपक.. मागे एक हस्पड बोट आिे िी घे आहण पळ..”, स्टेफनी हर्व्िळि
म्िणाली..
इन्स्पेक्टरने झाडलेली गोळी हिच्या पोटाि घुसली िोिी..
“नािी स्टेफनी िुला सोडू न नािी.. िू चल..”, ददपक स्टेफनीच्या दंडाला धरून ओढि
म्िणाला..
“मुखव पणा करु नकोस.. िे शक्य नािी.. िू जाsssss”
ददपक िणाचािी र्ेळ न दर्डिा मागच्या दाराकडे धार्ि सुटला..
गोळीबाराचा आर्ाज ऐकू न बािेर हजपपाशी थांबलेले दोन िर्ालदार धार्ि आि
आले.
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“पकडा त्याला..” िो हगड्डा इन्स्पेक्टर सार्रून उठू न बसि िो म्िणाला.. त्याच्या
डोक्यािून रक्ता्चा एक बारीक ओव्िळ गालार्र आला िोिा. संिापाने त्याचा चेिरा लालबुंद
झाला िोिा.
िे िीन िर्ालदार ददपक ज्या ददशेने पळाला िोिा हिकडे धार्ले.
स्टेफनी पोटार्र िाि धरून जमीनीर्र कोसळली िोिी. त्या हगड्ाने एकर्ार
हिच्याकडे िुच्छिेने पािीले बुटाची एक लाथ हिच्या पोटाि घािली आहण िो सुध्दा त्या
िर्ालदारांच्या मागे गेला.
र्ेदनेची एक सणसणीि कळ स्टेफनीच्या डोक्याि गेली. पोटािून रक्ताची धार
र्िाि िोिी. िणाधावि हिचा चेिरा पांढरा-फटक पडला. समोरचे दृष्य हिला अंधुक ददसु
लागले. त्या अंधुक प्रकाशाि हिला समोर िीन व्यक्ती उभ्या असलेल्या ददसल्या.
कोण िोत्या त्या व्यक्ती. पाठीमागची, डार्ीकडची िी व्यक्ती.. िी.. िो.. िी व्यक्ती
मोिीिेच िोिी. अंगाि िो कळकट सफारी नव्ििा िर एक गडद लाल रं गाचा फु लाफु लांचा शटव
िोिा. मागे उजर्ीकडची व्यक्ती.. हिला स्टेफनीने कु ठे िरी पािीले िोिे.. कु ठे बरं …??
िं.. िो युसुफ.. ददपकचा हमत्र.. ज्याने थॉमसची डेड बॉडी आपल्या ट्रकमधून न्िेउन
त्यांची मदि के ली िोिी.
पुढची मध्ये असलेल्या त्या व्यक्तीला मात्र स्टेफनीने कधी पािीले नव्ििे. त्या
अर्स्थेििी स्टेफनीला िी व्यक्ती एकदम हचकनी र्ाटली. एक िॅंड्सम िरुण खांद्याला एक
हगटारसारखी बॅंग लार्ून उभा िोिा.
िे हिघेिी स्टेफनीकडे बघून खदा-खदा िसि िोिे.
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िो हचकना िरुण स्टेफनीच्या जर्ळ आला आहण खाली बसला र् मोिीिेकडे बोट
दाखर्ि म्िणाला, “ह्याला ओळखिेस ना? मोिीिे िा.. आठर्ला? आपलाच माणूस आिे िा..
आपला म्िणजे.. माफीया..”
स्टेफनी अंधुक िोणार्या नजरे िून डोळे हर्स्फारून बघण्याचा प्रयत्न करि िोिी.
हिची शक्ती कमी कमी िोि चालली िोिी.
आहण िा .. िा युसुफ..”, युसुफकडे बोट दाखर्ि िो म्िणाला..”ह्याला आधी आपण
टपकर्णारच िोिो, पण ऐन र्ेळी िा म्िणाला की त्याला ददपक कु ठे आिे िे मािीि आिे..
र्ाचला साला…”
“िरामखोर..”, स्टेफनी स्र्िःशीच पुटपुटली. िणभर धार्ि जार्ं आहण ददपकला
युसुफ बद्दल सांगार्ं असं र्ाटू न हिने उठण्याचा प्रयत्न के ला िसा पोटािून अजून एक र्ेदनेची
हिव्र लिर हिच्या अंगभर पसरली.
“..आहण िुझा नर्रा.. थॉमस.. आम्िीच मारला त्याला…”, िो हचकणा अजूनिी
बोलि िोिा.
स्टेफनीला एकार्र एक धक्के बसि िोिे…
“आिा िू बोलशील- का? का के लं असं आम्िी..? साला त्या ददपकमुळे, बॉसच्या
भार्ाला मारलांऩ त्यानं.. मग त्याला हजिा सोडायचा? नाय… मंग? असा डायरे क्टली
मारायचा? नाय.. असा पळर्ून पळर्ून मारणार.. जो पयंि िो पळायचं सोडू न आमच्याकडे
मरणाची हभक मागि नाय िो पयंि पळर्णार त्याला… िा ‘पाठलाग’ सुरुच रिाणार त्याच्या
मृत्युपयंि…”
स्टेफनीला हनम्मे अधे त्यािले कळिच नव्ििे. िीण िोऊन िी पडली िोिी.
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त्या हचकण्या िरुणाने हखश्यािून एक मोठ्ठा सुरा काढला आहण स्टेफनीच्या नाजून
गळ्यार्रून सरव कन दफरर्ला.
स्टेफनीला िा त्रास मात्र कािीच जाणर्ला नािी.. िणाधावि हिचा देि हनष्प्राण
झाला िोिा…….

ई साहित्य प्रहिष्ठान
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॥ पर्व दुसरे ॥
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दमणमधील ‘र्ुडलॅंड िॉटेल’ अनेक व्िी.आय.पी आहण व्िी.व्िी.आय.पींनी भरलेले
िोिे. मुंबईिील गजबजलेल्या रस्त्यांर्र टॅक्सी ददसाव्याि िश्या ऑडी आहण मसीडीज
पाकींगमध्ये लागलेल्या िोत्या. पोहलसांच्या दोन सेक्युरीटी व्िॅन्स गेटर्र अलटव िोत्याच हशर्ाय
अनेक सेलेब्रेटींचे खाजगी बॉडीगाडव चेिर्यार्र मख्ख भार् ठे र्ून उभे िोिेच.
अथावि कारणिी िसंच िोिं. मेििांची पाटी म्िणली की िी अशी अनेक बडी थेर
आर्जुवन उपस्थीि असायचीच.
िॉटेलच्या बािेर उभारलेल्या शाहमयान्याि एक पस्िीशीिील िरुणी (!) शैम्पेनचे
घोट घेि बरोबरच्या लोकांशी चचाव करण्याि मग्न िोिी. इिक्याि एक र्ेटर हिच्या जर्ळ येउन
अदबीने उभा रािीला. त्या िरुणीने प्रश्नाथवक नजरे ने त्या र्ेटरकडे पािीले. र्ेटरने िािािल्या ट्रे
मधील फोन त्या िरुणीच्या िािाि ददला आहण िो िेथून हनघून गेला.
‘माया हस्पककग’, िी िरुणी अत्यंि िळू आर्ाजाि म्िणाली, परं िु हिच्या
आर्ाजािली जरब िी मायाच आिे िे सांगण्यास पुरेशी िोिी.
पुढची िीस सेकंद माया फोन र्र ऐकि िोिी. शेर्टी हिच्या चेिऱ्यार्र एक मंद
िास्य उमटले आहण हिने फोन बंद के ला.

ददपकला अचानक खाड्कन जाग आली िसा िो उठू न बसला. घामाने त्याचे शरीर
ओले-बचब झाले िोिे. र्ेगाने िोणाऱ्या श्वासोश्वासाने त्याची छािी र्ेगाने खाली र्र िोि िोिी.
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त्याने आजूबाजूला पहिले. एका १० x १२ च्या छोट्याश्या खोलीिील बेडर्र िो
िोिा. हखडक्या बंद िोत्या आहण पडदे लार्लेले िोिे त्यामुळे र्ेळेचा नक्की अंदाज येि नव्ििा.
बभिीर्र दफक्कट पांढऱ्या रं गाचा उजेड देणारी ट्यूब-लाईट चालू िोिी. बेड जर्ळच्या टेबलार्र
कािी और्धांच्या बाटल्या ठे र्लेल्या िोत्या.
आपण नक्की कु ठे आिोि ह्याचा कािीच अंदाज त्याला येि नव्ििा. ददपक बेड र्रून
खाली उिरला िसं कमरे च्या थोडे र्र एक जोरदार कळ आली. ददपक ने शटव थोडा र्र करून
पहिले िेंव्िा त्याला िेथे झालेली जखम ददसली. िणाधावि दीपकचे मन भूिकाळाि गेल.े
घडलेला िो सर्व घटनाक्रम त्याच्या डोळ्यासमोर उभा राहिला.

िो हगड्डा इन्स्पेक्टर, स्टेफनी, ददपकला र्ाचर्ण्यासाठी हिने के लेला प्रयत्न, `रन
ददपक … रन’, हिची आिव हर्नंिी. जखमी स्टेफनीला सोडू न पळिाना त्याला सांहगिलेल्या
रठकाणी हमळालेली स्पीड बोट. त्याच्यार्र िोणारा गोळ्यांचा िल्ला आहण बोट समुद्राि थोडी
आि पयंि जािाच `सुटलो एकदाचे’ म्िणेपयंि लांब पल्ल्याच्या िायपर बंदक
ु ीिून आलेली
गोळी. गोळीचा नेम चूकला असला िरी त्याच्या शरीराला घासून िी गेली िोिी.
िलर्ारीचं गरमं पािं खसकन कोणी हनसटिं मारार्ं िसा भास ददपकला झाला.
अिीर् र्ेदनेने िो कळर्ळू न उठला. परं िु र्ेदना गोंजारि बसायला र्ेळ नव्ििा. गोळ्यांचे
आर्ाज अजूनिी येिच िोिे. त्याने एका िािाने जखम दाबून धरली आहण दुसर्या िािाने
हस्पडबोटचा गेअर बदलुन हिला र्ेग ददला.
दकिी हमनीटं, दकिी िास ददपक बोट चालर्ि िोिा त्यालाच मािीि. जखमेिून
अजूनिी भळाभळा रक्त र्ािि िोिे. ददपकची शक्ती संपि चालली िोिी. ददपकने बोटीमध्ये
कािी खायला, ककर्ा जखमेला लार्ायला कािी और्ध आिे का पिाण्याचा प्रयत्न के ला पण
कािी िुल्लक गोष्टी सोडल्या िर त्याच्या िािी कािीच लागले नािी.
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दूरर्र अथांग समुद्र पसरला िोिा. ददपकने बोटीचे स्टेअरींग सोडू न ददले आहण
बाकड्ार्र त्याने स्र्िःला झोकू न ददले. दकिीिरी र्ेळ बोट कािीच कं ट्रोल नसल्याने कु ठे िी
भरकटि िोिी. ददपकला स्टेफनीचा चेिरा डोळ्यासमोर ददसि िोिा. हिच्या पोटाि घुसलेली
गोळी त्याला आठर्ली आहण िाडकन िो उठू न उभा रािीला िशी र्ेदनेची एक सणक त्याच्या
शरीरभर पसरली.
हर्व्िळि िो पुन्िा खाली कोसळला. ग्लानीने त्याचे डोळे हमटि िोिे. कधीिरी िो
बेशुध्द पडला.

ददपकने आठर्ण्याचा व्यथव प्रयत्न के ला, पण पुढचे त्याला कािीच आठर्ि
नव्ििे……
ददपकने एक आर्ंढा हगळला आहण मग डोळ्यार्र िािाचे मनगट ठे र्ून िो जरार्ेळ
पडू न रािीला.
थोड्ार्ेळाने िो बेडर्रून खाली उिरला आहण खोलीच्या दारापाशी गेला. दाराला
आिून कडी नव्ििी. त्याने दार उघडायचा प्रयत्न के ला परं िु बहुदा दार बािेरून बंद िोिे.
ददपकने खोलीि इिरत्र नजर दफरर्ली. छोटी िॉटेल्स ककर्ा िॉस्पीटल्समध्ये सव्िंवसला
बोलर्ायला बेल असिे िशी एक बेल िेथे िोिी. त्याने बेलचे बटन दाबले.
दूरर्र कु ठे िरी ट्रींगsss असा बेलचा आर्ाज आला. आहण िणाधावि बािेरच्या
हजन्यार्र पार्लांचे आर्ाज येउ लागले.
ददपक पुन्िा आपल्या बेडर्र जाऊन बसला. बािेरून येणारी लोक कोण असिील
ह्याचा काडीमात्र अंदाज ददपकला येि नव्ििा. कदाचीि.. कदाचीि िे पोहलसच असिील िर?
ददपक पकडला गेला असेल िर? त्याची शुध्दीर्र यायची र्ाटि बघि खाली दोन िर्ालदार
उभे असिील िर??
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ददपकला त्या हर्चाराने घाम फु टला. आपण बेल र्ाजर्ून घाई िर नािी के ली असे
त्याला र्ाटू न गेल.े पण आिा पयावय नव्ििा.
दाराचे आधी कु लुप आहण मग कडी उघडल्याचा आर्ाज आला आहण पाठोपाठ दोन
व्यक्ती आिमध्ये आल्या.
समोर दोन दकरकोळ अंगलटीच्या व्यक्ती पाहुन.. आहण अथावि त्या पोहलस नािीि
िे जाणून ददपकला िायसे र्ाटले. “मी कु ठं आिे?”, ददपकने हर्चारले…
“सी-हप्रन्सेस िॉटेल..”, समोरची एक व्यक्ती म्िणाली.
त्या व्यक्तीच्या िािामध्ये एक पेन िोिे. बहुधा िॉटलमध्ये कारकु नी काम करणारा
कोणीिरी असार्ा. बेलचा आर्ाज ऐकिाच िो धार्ि पळि िािािले काम सोडू न आला िोिा.
“सी-हप्रन्सेस?? कु ठं आलं िे?”, गोंधळू न ददपकने हर्चारले
“दमण..”, िी व्यक्ती
“दमण!!”, आश्चयवचकीि िोि ददपक म्िणाला.. “मी कधी आलो इथं? कु णी आणंलं
मला इथे?”
“एक आठर्डा झाला िुम्िाला इथं येऊन.. बेशुध्दच िोिा िुम्िी. मच्छीमारांना
सापडलाि िुम्िी समुद्राि. त्यांनी आणलं इथं…”, िी व्यक्ती
“पण

इथं

रिाण्याचं

हबल..

और्धांचा

खचव??”,

ददपक

“त्याची िुम्िी काळजी करु नका, िुमचं हबल आहण इिर और्धांचा खचव भरण्याि आलाय
आमच्याकडे..”
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“पण कु णी भरले पैस…
े ”, अहधकच गोंधळि ददपक म्िणाला..
“िुम्िी आराम करा.. आपण नंिर बोलु. मी प्रथम िुम्िाला खायला कािी पाठर्ून
देिो आहण डॉक्टरांना फोन करिो.. िे एकदा िुम्िाला येऊन िपासिील..” असं म्िणून त्या
व्यक्ती जायला हनघाल्या..
“गोळी लागली िोिी मला…”, ददपक
“िो.. मािीिी आिे आम्िाला…”, दुसरी व्यक्ती प्रथमच बोलली..
“मग… अं.. कािी पोहलस के स र्गैरे???”, ददपक
“नािी.. कािी नािी.. िुम्िी आराम करा..”, असं म्िणून त्या दोन व्यक्ती हनघून
गेल्या.

दुसऱ्या ददर्शी सकाळी डॉक्टर येउन दीपकला िपासून गेल.े दीपकला आिा बरच
बर र्ाटि िोि, पण शरीराि प्रचंड अशक्तपणा िोिा. िॉटेल मधून त्याला र्ेळो-र्ेळी नाश्िा,
जेर्ण येि िोिे. िे का? कश्यासाठी? ह्याचे पैसे कोण भरिेय अश्या गोष्टींचा फारसा हर्चार
करण्याचा त्याने फारसा प्रयत्न के ला नािी. कािी ददर्स त्याने खाणे आहण झोपणे ह्यािच
घालर्ले.
िा सर्व पाहुणचार आठर्डाभर चालू िोिा. एके ददर्शी िॉटेलचा मैनेजर त्याच्या
खोलीि आला. दीपक एक दफल्मी मैग्झीन र्ाचण्याि दंग िोिा.
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मैनेजरला पाििाच दीपक उठू न बसला.
मैनेजर

म्िणाला,

“सर

उद्यापासून िुम्िाला इथे

राििा येणार

नािी”

“पण का?” अचंहबि िोि दीपक म्िणाला
“सर, आिा िुमची िब्येि बरी आिे.. त्यामुळे रूमचे अहधक पैसे भरण्यास त्यांनी
नकार ददला आिे…..”, मैनेजर
“त्यांनी? म्िणजे कोणी?”, दीपक
“माफ करा सर, िे नािी सांगू शकि….”, मैनेजर
“अरे पण अस अचानक सांगून, मी कु ठे जाणार बािेर?. मला िर इथली कािीच
कल्पना नािी”, दीपक
“िो िे बरोबर आिे सर…. पण… “, मैनेजर
कािी िण शांििेि गेले आहण मग िो मैनेजर परि म्िणाला, “एक करिा येईल, जर
िुमची स्पीड बोट िुम्िाला नको असेल िर एक हगऱ्िाईक आिे त्यासाठी. िुम्िी िी हर्कू न
हमळालेल्या पैश्यािून कािी ददर्स अजून इथे राहू शकिा”
कल्पना िशी चांगली िोिी. दीपकला हि त्या स्पीड-बोटीचा कािी उपयोग नव्ििा.
“मी

ियार

आिे”,

दीपक

म्िणाला,

“पण

दकिी

पैसे

हमळिील?”

“साधारण १५ िजार हमळिील. िुम्िाला महिनाभरासाठी िेव्िढे पुरेसे आिेि.”, मैनेजर
दीपक ियार झाला.
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फारसा प्रयत्न न करिा दीपकची हनदान एक महिन्याभराची िरी सोय झाली िोिी.
एके ददर्शी दीपक खालच्या बारमध्ये बड्रक्स घेि बसला िोिा, इिक्याि बािेर एका
र्ेगाने जाणाऱ्या गाडीचे ब्रेक्स लागण्याचा आहण पाठोपाठ धडकण्याचा आर्ाज झाला.
िॉटेलचा मैनेजर, बारमधली कािी लोक आहण दीपक पळि-पळि बािेर आले.
बािेर बरीच गदी जमली िोिी. गदीमध्ये एक काळ्या रं गाची रोल्स-रॉईस िोिी
आहण गाडीच्या पुढच्या चाकापाशी एक माणूस पाय धरून िळमळि बसला िोिा. गदीमधल्या
दोन-चार लोकांनी एव्िाना गाडीचे दार उघडू न ड्रायव्िरला बािेर खेचले िोिे आहण त्याची
धुलाई चालू के ली िोिी.
थोड्ाच र्ेळाि पोहलसाच्या हशट्टीचा आर्ाज कानार्र पडला िसा दीपक िळू च
गदीच्या मागे सरकला. पांढरा पोशाख पररधान के लेला एक पोहलस हशट्टी र्ाजर्ि गदीच्या
ददशेने आला. त्याने लोकांना बाजूला के ले आहण झोकांड्ा खाणाऱ्या ड्रायव्िरला पकडले.
अथावि िो ड्रायव्िर हपलेला िोिा िे र्ेगळे सांगायची गरज नव्ििी.
त्या पोहलसाने र्ायरलेस र्रून कािी संदश
े ददले आहण िो िेथे उभ्या असलेल्या
लोकांकडू न घटनेबद्दल अहधक माहििी घेऊ लागला. थोड्ाच र्ेळाि एक जीप िेथे येउन
थांबली आहण आिून दोन िर्ालदार उिरले. त्या पोहलसाने त्या ड्रायव्िरला आहण त्या जखमी
माणसाला जीप मध्ये बसर्ले आहण जीप हनघून गेली.
एव्िाना गदीिी पांगली िोिी.
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ऊन चांगलेच डोक्यार्र चढले िोिे. त्या पोहलसाने डोक्यार्रची टोपी काढू न
रुमालाने घाम पुसला आहण मग इकडे हिकडे बघि िो बार मध्ये घुसला.
पोहलसाला बघिच मैनेजर अदबीने पुढे धार्ला.
“काय घेणार सर? व्िोडका, फे नी का थंडगार हबअर?”
“थंडगार पाणी दे… ड्ुटीर्र आिे”, िसि िसि िो पोहलस म्िणाला
“साला

नसिी

आफि

झाली…”,

पाणी

घेि

पोहलस

म्िणाला

“काय झालं सर?”, मैनेजर
“गाडी बहघिली नािी का बािेर कु णाची आिे? माया मॅडमची गाडी आिे. कशी
न्िेऊ पोहलस स्टेशनला?, एफ़. आय. आर. पण नािी करिा येणार”
“िम्म…”, मैनेजर मान डोलर्ि म्िणाला
“एक काम कर, कु णी ड्रायव्िर असेल िुझा िर गाडी पाठर्ून दे बंगल्यार्र. मी जािो
पोहलस स्टेशनला” अस म्िणून िो पोहलस हनघून पण गेला
िॉटेलचा ड्रायव्िर नुकिाच गाडी घेऊन बाजाराि सामान आणायला गेला िोिा.
त्याला यायला नक्कीच र्ेळ लागणार िोिा. िो पयंि िी गाडी अशी िॉटेलच्या दाराि ठे र्णे त्या
मैनेजरला कठीण जाि िोिे. त्याची चलहबचल चालु िोिी.
दीपक िे सगळे लपून पिाि िोिा. ‘माया मॅडम’ िे नार् त्याने ह्यापूर्ीिी त्या िॉटेल
मध्ये अनेकदा ऐकले िोिे. हिथे येणारे अनेक लोक त्यांच्या मालकीच्या कु ठल्या न कु ठल्या
उद्योग-धंद्यािच काम करणारे असायचे. ह्यार्रून ह्या ज्या कोण माया मॅडम आिेि त्या नक्कीच
कोण िेरी मोठ्या आसामी आिेि िे ददपकने िाडले िोिे.
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थोडा हर्चार करून िो मुद्दाम मॅनेजरसमोर गेला.
“काय झालं? िुम्िी बचिीि ददसिाय!! कािी प्रॉब्लेम झालाय का? मी कािी मदि
करु शकिो का?”, ददपकने हर्चारले.
ददपकला बघिाच मॅनेजरच्या मनाि एक आशा हनमावण झाली.
“िो िो.. िे बघ.. िुला गाडी येिे का चालर्िा?”, मॅनेजरने ददपकच्या खांद्यार्र िाि
ठे र्ि हर्चारले
“िो.. म्िणजे काय? िा काय प्रश्न झाला..”, ददपक सिजच बोलण्याच्या स्र्राि
म्िणाला..
“नािी म्िणजे.. िी बघ.. िी बािेर जी गाडी आिे, िी येईल चालर्िा..”, बािेरच्या
रोल्स-रॉईसकडे बोट दाखर्ि मॅनेजर म्िणाला..
“येईल की! आिे काय त्याि. पण काम काय आिे?”, ददपक
“िे बघ.. िी गाडी माया मॅडमच्या बंगल्यार्र न्िेऊन सोडायची आिे बस्स… डोन्ट
र्री, िुला आि सुध्दा जायची गरज नािी. बािेरच्या र्ॉचमनकडे ददलीस िरी खुप झालं. मी
िसं फोन करून सांगून ठे र्िो. जमेल?”, मॅनेजर
“येस्स सर.. मी फक्त जरा फ्रेश िोऊन येिो.” असं म्िणून ददपक आपल्या खोलीि
गेला.
दिा हमनीटांनी िो फ्रेश िोऊन आला िो र्र मॅनेजरने बंगल्यार्र फोन करून
पररहस्थिीची कल्पना ददली िोिी आहण िो ददपकचीच र्ाट बघि िोिा.
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ददपकला पिािाच िो दकल्ली घेऊन ददपककडे गेला. त्याने दकल्ली ददपकला ददली
आहण बंगल्याचा पत्ता हनट समजार्ून सांगीिला.
ददपक दकल्ली घेऊन बािेर आला. त्याने कार भोर्िी एक चक्कर मारली. त्या
धडकाधडकीि आहण लोकांच्या धक्काबुक्कीि गाडीचा पुढचा ददर्ा आहण त्याखाली थोडं डॅमेज
झालं िोिं.
ददपकने कािी िण हर्चार के ला आहण मग त्याने गाडी बंगल्याच्या ददशेने र्ळर्ली.

माया आपल्या अहलशान ददर्ाणखान्याि भल्या मोठ्या सोफ्यार्र कसल्यािरी
हर्चाराि बुडाली िोिी. इिक्याि टेबलार्रचा इं टरकॉम र्ाजला.
िॅलो र्गैरे म्िणायच्या फं दाि न पडिा िी ररसीव्िर कानाला लार्ून पहलकडील
व्यक्ती बोलायची र्ाट पाहु लागली. फोनची टरग बंद झाली ह्याचा अथव ‘माया मॅडमने’ फोन
उचलला आिे असा एक अहलखीि दंडक िेथे िोिा. त्यासाठी ‘माया मॅडमने’ िॅलो, बोला, येस्स,
कोण बोलियं र्गैरे ित्सम शब्द उच्ारायची गरज नव्ििी.
फोनची टरग बंद झाली िसा गेटर्रून फोन करणारा र्ॉचमन म्िणाला, “मॅडम,
ददपक म्िणून कोण िरी आपल्याला भेटायला आले आिेि..”
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“मग मला कश्याला फोन के ला? टॉक टू माय सेक्रेटरी. आहण अपॉईंटमेंट नसेल िर
घरी पाठर्ून द्या..”, माया
“मॅडम

त्यांचं

कार

संबंधी

कािी

िरी

काम

आिे..”,

र्ॉचमन

“ओि येस.. आलं लिाि.. रठक आिे.. कार आपल्या पाकींगमध्ये लार्ून टाक, आहण त्याला
परि जायला ददर्ाणजींकडू न १००-२०० रु. घयायला सांग..”, माया
“पण मॅडम, त्यांनी कार आणलीच नािीये..”, चाचरि र्ॉचमन म्िणाला
“काय? कार आणली नािीये???”, माया
“नािी

मॅडम

त्यासंबंधीच

त्यांना

िुमच्याशी

बोलायचेय..”,

र्ॉचमन

“रठक आिे.. त्यांना बसर् आि मध्ये आले मी खाली”, असं म्िणून मायाने फोन ठे र्ून ददला.
बािेरुनच िो टोलेजंग बंगला बघून ददपक िरखुन गेला िोिा. आिमध्ये आल्यार्र
िेथील ऐश्वयव बघून त्याचे डोळे आहण िोंड उघडेच रािीले.
िी हव्िजीटींग रुमच एव्िढी लॅव्िीश िोिी की हर्चारायची सोय नािी. सारे
फनीचर, पेंटींग्स, म्युरल्स सर्व कािी उं ची िोिे. कोठे िी, कोणत्यािी गोष्टीि क्वालीटीशी िडजोड
के ली गेली नव्ििी.
ददपक िे सर्व र्ैभर् बघण्याि गुंग िोिा इिक्याि त्याला मागून आर्ाज आला..
“येस्स..”
ददपक दचकू न मागे र्ळला आहण समोर उभ्या असलेल्या त्या स्त्रीला बघून िो
जागच्या जागी हखळू न गेला. हनळसर झाक असलेले डोळे , खांद्याखाली रुळणारे काळे भोर के स,
गोरे पान रं ग रुप. ददपकला आपलं ह्रुदय िणभंर बंद िर नािी झालं नं असंच र्ाटू न गेल.ं त्याने
कल्पनािी के ली नव्ििी की ‘माया मॅडम’ म्िणजे एखादी इिकी सुंदर, िरुण स्त्री असेल. त्याच्या
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लेखी माया मॅडम म्िणजे एखादी खडु स, कजाग र्ाटणारी ५०-६० र्र्ावची स्त्री िोिी. त्यामुळे
िो अचंबीिच झाला िोिा.
“येस्स..”, पुन्िा त्याच थंड स्र्राि माया म्िणाली..
“मी ददपक..”, ददपकने आपला िाि पुढे के ला
“कामाचं बोला..”, शेक-िॅन्ड्स न करिाच माया म्िणाली..
“िम्म.. मी िुमच्या रोल्स-रॉईस कार संबंधी…”, ददपक
“मािीिी आिे मला.. कार कु ठे आिे..”, माया
“गॅरेजमध्ये..”, ददपक
“गॅरेज?? का? काय झालं..”, थोडेसे आश्चयवचकीि िोि माया म्िणाली
“गाडीला दकरकोळ डॅमेज िोिे. अशी गाडी िुमच्या इथे आणणार आहण मग परि
िुमच्या इथून कोण िरी गाडी गॅरेजमध्ये घेउन जाणार, त्यापेिा मीच गाडी गॅरेजमध्ये सोडू न
आलो. उद्या दुपारपयंि काम पुणव िोऊन गाडी िुम्िाला हमळे ल..”, ददपक
“आहण पैस?
े ?”
“माया मॅडमची गाडी इथे कोण ओळखि नािी? आहण िुमचे पैसे कु ठे पळू न जाणार
नािीि िे इथे प्रत्येकजण जाणिो.. डोन्ट र्री.. उद्या गाडीची हडहलव्िरी झाल्यार्रच िो पैसे
घेईल…”
असं म्िणून मायाला बोलायची संधी न देिाच ददपक र्ळू न हनघून गेला.
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िो िेथे थांबला असिा िर कदाचीि पिील्यांदाच कु णार्र इं प्रेस झाल्याचे भार्
मायाच्या चेिर्यार्र त्याने पािीले असिे.
िो िॉटेलर्र परि आला िेंव्िा मॅनेजर त्याच्याकडे धार्िच आला आहण म्िणाला..
“अरे िू हिकडे जाऊन काय के लेस काय?”
“का? काय झालं?”, ददपक
“माया मॅडमच्या सेक्रेटरीचा फोन िोिा. त्यांनी आत्ताच्या त्या ड्रायव्िरला काढू न
टाकलं आिे आहण ररकाम्या झालेल्या जागी िुला ड्रायव्िरचा जॉब देऊ के ला आिे.. िुझी ियारी
असेल िर १० हमनीटांमध्ये त्यांना कळर्ं.. हबलीव्ि मी माय सन.. जॉब ड्रायव्िरचा असला िरी
िू माझ्यापेिा जास्ि कमार्शील लिाि ठे र्..” मॅनेजर बोलि िोिा.
… आहण अश्या ररिीने ददपक ‘माया मॅडमच्या’ सेर्ेि रुजु झाला िोिा…….
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बंगल्याच्याच आर्ारािील एक १५ x २० ची खोली ददपकला रिायला हमळाली
िोिी. आठर्ड्ाभरामध्येच ददपक ‘माया मॅडम’च्या स्के ड्ुलशी समरस िोऊन गेला.
सकाळी ५.३० िे ६.३० ह्या र्ेळाि बंगल्याच्याच क्लबिाऊसमध्ये मेडीटेशन चालु
असायचे त्या र्ेळेि ददपक आंघोळ करून ियार व्िायचा.
६.४५ ला सोलॅरीस क्लबर्र टेनीस आहण हजम
८ र्ाजिा बंगल्यार्र परि.
८-९ बंगल्यािील हस्र्मींग पुलमध्ये हस्र्मींग
१० र्ाजिा ऑफीस
सकाळी ऑफीसला हनघिानाच बंगल्यािील सेक्रेटरी मायाच्या ददर्सभरािील
बािेरील हमटींग्सची बप्रटआऊट ददपकला देि असे. त्याि र्ेळ, रठकाण, मॅप आहण फोन नंबर
ददलेला असे. ठरल्यार्ेळी ददपक ऑफीसच्या गेटपाशी गाडी घेऊन थांबे.
संध्याकाळी ८ र्ाजिा बंगल्यार्र परि
९ र्ाजिा आधीच ठरलेल्या कु ठल्याश्या िॉटेल्समध्ये पाटीज, अन-ऑफीशीअल
हमटींग्स
रात्री १२ पयंि बंगल्यार्र परि
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सगळं कसं अगदी आखीर्-रे खीर्, इकडची गोष्ट हिकडं नािी, कधीिी कश्याििी
अचानक बदल नािीि. यांत्रीक…
ददर्साचे १२ िासांपैकी ददपक ६-७ िास िरी दकमान माया बरोबरच असायचा.
पण दोघांमध्ये कधीच कसलाच संर्ाद नसे. गाडीि असिाना बहुिांश र्ेळी माया फोनर्रच
असे. ददपक हिचं बोलणं कान देऊन ऐके . हिची लोकांना सुचना देण्याची पध्दि.. क्लायंवसशी
बोलिानाचा रटपीकल टोन, कामाि चुका करणार्यांची खरडपट्टी.. क्वचीि अचानक उद्भर्लेल्या
अडचणींर्र हिने हशिाफीने काढलेले िोडगे.. सगळं ददपक ऐकि असे. बर्याच र्ेळा त्याला
हिचा अहभमानच र्ाटे.
एके ददर्शी लेट नाईट पाटी आटपून दोघं जण परिि िोिे. चंद्राचे स्र्च्छ चांदणं
पडलं िोिं. पाटीचं रठकाण िसं जरा आडबाजुलाच िोिं. त्यामुळे परििाना रस्िा अगदी
सामसुम िोिा. दोन्िी बाजुला दाट झाडी िोिी. ददपक व्िाईट रं गाची जॅग्र्ार १३० च्या र्ेगाने
पळर्ि िोिा. अचानक डार्ीकडच्या झाडीिून कािीिरी पळि रस्त्याच्या मध्ये आलं. गाडीच्या
हझनॉन ददव्यांचा पांढराशुभ्र प्रकाशाि समोर कोण आिे समजेपयंि गाडीची जोरदार धडक
बसली िोिी.
ददपकने करकचुन ब्रेक्स दाबले. गाडीचे ‘एबीएस’ िणाधावि अॅक्टीव्िेट झाले आहण
गाडी िणाधावि जागेर्र उभी रािीली.
‘व्िॉट िॅपन्ड?”, मायाने हर्चारले…
ददपक आहण माया दोघंिी गाडीिून खाली उिरले. रस्त्याच्या मधोमध एक
कु त्रयासारखा ददसणारा पण कािीसा आकाराने मोठा प्राणी मरून पडला िोिा. ददपक आहण
माया दोघिी िेथे जाऊन उभे रािीले. मध्ये एक मोठ्ठा लांडगा मरून पडला िोिा. िोंडाला
गाडीची धडक बसली िोिी आहण जबडा जर्ळ जर्ळ िुटून हनघाला िोिा. र्ाकडं झालेल्या
िोंडािून रक्ताची धार र्िाि िोिी.
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‘ओि माय गॉड’.. त्या अजस्त्र देिाकडे बघि माया म्िणाली.
‘मॅडम िुम्िी गाडीि बसा.. मी िे.. जरा कडेला टाकू न देिो नािीिर एखादा
गाडीर्ाला अचानक ब्रेक मारायचा आहण अपघाि व्िायचा…’, ददपक
माया माघारी र्ळणार िोच मागून गुरगुरण्याचा आर्ाज आला.
ददपक आहण माया दोघंिी सार्काश र्ळले. दोघांपासून कािी पार्लांर्रच अजून
एक लांडगा उभा िोिा. त्याचे बिस्त्र डोळे ददव्याच्या प्रकाशाि लुकलुकि िोिे.
माया गाडीकडे पळायचा प्रयत्न करणार िे लिाि येिाच ददपक म्िणाला.. ‘डोन्ट
मुव्ि.. यु र्ोंट बी एबल टु ररच टु द कार, हि हर्ल कॅ च यु..’
‘गाडीि पसव मध्ये ररव्िॉल्व्िर आिे…’ माया
पण ददपकच मायाच्या बोलण्याकडे लि नव्ििे. त्याची नजर अजूनिी लांडग्याच्या
नजरे ला हभडलेली िोिी, पण िो िळु िळु खाली र्ाकि िोिा.
त्या लांडग्याचेिी ददपकच्या िालचालीर्र लि िोिे. ददपकला खाली र्ाकिाना
पाहून त्याच्या गुरगुरण्याचा आर्ाज र्ाढि िोिा. आपलं िोंड फें दारून त्याने आपले
अणुकुचीदार दाि बािेर काढले िोिे.
ददपकने आपल्या उजव्या पायाची पॅन्ट िळु र्ार र्र के ली आहण मोज्यामध्ये
लपर्लेला एक हमलीटरी नाईफ बािेर काढला.
मायाकडे कामाला लागल्यार्र सुरुर्ािीला खचावसाठी जे कािी थोडेफार पैसे त्याला
हमळाले िोिे त्यािून त्याने पिील्यांदा िा हमलीटरी नाईफ खरे दी के ला िोिा. चंद्राच्या
प्रकाशाि त्याच धारदार पाि चकाकलं िसं त्या लांडग्याने ददपकडे धार् घेिली.
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माया ‘आ’ र्ासून जमीनीर्रच हखळू न िोिी.
ददपकने हिला पटकन बाजुला ढकलले आहण गुडघयार्र खाली र्ाकू न अंगार्र
झेपार्लेल्या लांडग्यार्र त्याने सपकन र्ार के ला.
मागे बघायचीिी गरज नव्ििी.
लांडगा कािी पार्लं पुढे गेला आहण खाली कोसळला. फाटलेल्या पोटािून त्याची
आिडी लोंबि िोिी.
माया अजूनिी हर्स्फारलेल्या डोळ्यांनी ददपककडे आहण रस्त्याि मरून पडलेल्या
त्या दोन लांडग्यांकडे बघि िोिी.
ददपकने िे दोन्िी लांडगे ओढि रस्त्याच्या कडेला न्िेऊन टाकले. मग गाडीिून
पाण्याची बाटली काढली आहण रक्ताळलेला िो सुरा हनट धुऊन परि मोज्यामध्ये ठे उन ददला.
मग गाडीच्या ग्लोव्िज कं पाटवमेंटमधून हव्िस्कीची एक बॉवल काढू न त्याने दोन पेग बनर्ले. एक
त्याने मायाला ददला आहण दुसरा एका घोटाि हपऊन टाकला.
माया अजूनिी थोडीशी भेदरलेलीच िोिी. पण मग हिनेिी टॉप-टू -बॉटम पेग
संपर्ला.
ददपक गाडीि जाऊन बसला. त्याने गाडी सुरु के ली आहण र्ळर्ून परि रस्त्यार्र
सरळ घेिली. माया जेंव्िा नेिमीप्रमाणे मागच्या हसटर्र न बसिा, पुढ,े ड्रायव्िरच्या शेजारच्या
हसटर्र येऊन बसली िेंव्िा त्याला आश्चयवच र्ाटले. पण कािी न बोलिा त्याने गाडी गेअरमध्ये
टाकली.
थोडे अंिर गेल्यार्र माया म्िणाली, “हु आर यु?”
ददपकने एकर्ार हिच्याकडे पािीले आहण िो म्िणाला, “ददपक.. ददपक कपूर..”
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“अं िं.. नॉट दॅट.. ज्या हशिाफीने िू त्या लांडग्याला मारलेस.. िू ड्रायव्िर िर
नक्कीच असु शकि नािीस. टेल मी युअर पास्ट….”
ददपकने कािी िण हर्चार के ला.
“डोन्ट र्री, यु कॅ न ट्रस्ट मी… िू इथे िुझ्या मोटरबोटने आलास.. िुला गोळी
लागली िोिी.. मािीिी आिे मला. ह्या गार्ाि माझ्यापासून कािी लपून रिाि नािी.. सो टेल
मी..”
“मॅडम.. फार मोठी गोष्ट आिे.. आपण उद्या बोलु.. उशीर झाला आिे..”, ददपक
आढेर्ेढे घेि म्िणाला
“इवस ओके , आय डोन्ट माईंड, मी उद्याच्या हमटींग्स हशफ्ट करु शकिे, बट आय
मस्ट नो.. हु आर यु???”, माया
ददपकने नेिमीचा रस्िा सोडू न गाडी आडमागावने एका र्ळणार्र र्ळर्ली. गाडी
बर्याच र्ेळ खाचखळग्यािुन, खराब रस्त्याने चढार्र जाि िोिी. आजुबाजुला बर्यापैकी दाट
झाडी िोिी. झाडांच्या फांद्या गाडीच्या काचांर्र आपटि िोत्या.
कािी हमनीटांनी गाडी एका पठारार्र येउन थांबली. थोड्ाच अंिरार्र ददपस्िंभ
प्रकाशाचा झोि काळ्याकु ट्ट अंधाराि बुडालेल्या समुद्रार्र फे कि िोिा. दूरर्र गार्ािील
रस्त्यार्रचे ददर्े लुकलुकि िोिे. समुद्राच्या लाटांचा हधरगंभीर आर्ाज येि िोिा.
ददपक गाडीिून खाली उिरला. पाठोपाठ माया सुध्दा उिरली.
ददपकने गाडीच्या ग्लोव्िज बॉक्स मधून स्कॉचची एक बॉटल काढली आहण त्याचे
दोन पेग बनर्ले.
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स्कॉचचा जळजळिा घोट घश्याखाली उिरल्यार्र िो कािीसा कं फटेबल झाला
आहण मग जेनी पासून त्याने आपली िकीकि सांगायला सुरुर्ाि के ली..

त्याचर्ेळी दूरर्र मुंबईिील आडर्स्िीिील एका जुनाट इमारिीमध्ये पत्याचा डार्
रं गला िोिा. हसगारे टच्या धुराने खोली पुणव भरून गेली िोिी. धुराच्या त्या उग्र र्ासािच
दारुचा कडर्ट र्ास पसरला िोिा. उं ची मद्यापासून िे देशीदारुपयंि सर्व प्रकारची मदीरा िेथे
र्ािि िोिी.
इमारिीपयंि पोिोचणार्या एका बचचोळ्या रस्त्यार्रून सफे द रं गाची एक ऑडी
येि िोिी. एखाद्या हिसर्या नहर्न माणसाला त्या जुनाट, गरीबीने गांजलेल्या भागाि ऑडी
पाहून डोळे हर्स्फारले असिे. पण िेथील जाणकारांना मात्र िी गाडी आहण त्या गाडीि
बसलेली व्यक्ती पुणवपणे मािीिी िोिी.
गाडी इमारिीपाशी थांबिाच सुस्िार्लेली इमारि खाड्कन जागी झाली..
भाई आले…
सर्वत्र एकच कु जबुज. लोकांनी िािािील पत्ते, दारुचे ग्लास ठे र्ून

ददले आहण

सर्वजण उभे रािीले.
भाई, अथावि माफीया जगिाचा बादशिा िाड्िाड पार्लं टाकि त्या इमारिीमध्ये
हशरि िोिा. िोच नेिमीचा ट्रेडमाकव फु लाफु लांचा ‘हुला’ शटव, दफक्क्ट काळा कोट, ददर्स असो
र्ा रात्र डोळ्यार्र चढर्लेला गॉगल आहण िािामध्ये उं ची हसगार.
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भाई सरळ आिल्या खोलीि हशरले.
टेबलार्र पैश्याने भरलेल्या ३ मोठ्या सुटके स िोत्या. भाईने त्याकडे दुलवि के ले
आहण म्िणाला, “हचकना ला पाठर्..”
जॉनी हचकना, भाईचा भरर्श्याचा शुटर बािेर स्टु लार्र पाय ठे र्ून बसला िोिा.
एक पाय गुडघयाि मुडपून त्यार्र आपली िायपर बंदक
ु ठे र्ून िो िी स्र्च्छ करि िोिा.
भाईने बोलार्ल्याचे कळिाच िो बंदक
ु कडेला ठे र्ून उठला आहण सरळ आिल्या
खोलीि हशरला.
“एनी लक?”, भाईने हर्चारले
“नो भाई.. पण मी सांगिो ना, त्याला गोळी नक्की बसली आिे.. जगणं शक्यच
नािी..”
“शो मी हिज बॉडी..”, हसगारे टच्या धुराचे िर्ेल गोल सोडि भाई म्िणाला
भाई मिीना िोऊन गेला, आत्तापयंि समुद्रािील माश्यांनं गटकार्ला असेल त्याला.
“मग त्याला माश्यांच्या पोटािून बािेर काढा.. पण एक िर त्याला शोधा.. आहण
मेला असेल िर त्याची बॉडी आणा.. माझ्या भार्ाला मारणारा हजर्ंि असेल िर िे मी सिन
करु शकि नािी. मला पुरार्ा िर्ा…”, भाई
“भाई.. एर्ढ्या मोठ्या समुद्राि त्याला शोधायचा…”
“त्याची मोटर-बोट.. िी िर सापडेल?”
“पण..”
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“िेहलकॉप्टर घे.. सगळा परीसर बपजून काढ…”
“पण भाई.. बॉडवर एरीया आिे.. िेहलकॉप्टरला परहमशन…”
भाईने हखश्यािून बंदक
ु काढली आहण जॉनी हचकनार्र रोखली..
“सो यु आर सेईंग.. इवस नॉट पॉहसबल बाय यु???”
जॉनी हचकनाच्या कपाळार्र घमवबबदु जमा झाले. आजपयंि भाईला इिकं हचडलेले
त्यानी कध्धीच पािीलं नव्ििं. जॉनीर्र आजपयंि त्याने कध्धीच आपली गन रोखली नव्ििी.
“मी शोधिो भाई..”
जॉनी खोलीिून हनघून गेला
जॉनी गेल्यार्र भाईच्या कामाची सुत्र संभाळणारा बाबु आि आला.
जॉनी प्रमाणेच बाबुचे नार् सुध्दा नक्की कु णाला मािीि नव्ििे. भाईचे काम
सांभाळणारा मॅनेजर आहण मॅनेजरचा बाबु झाला आहण िेंव्िापासून सगळे त्याला बाबुच
म्िणि..
बाबुने सगळ्या हडलीव्िरीजचे स्टेवस भाईला सांगीिले.. िो बोलि असिानाच
भाईने त्याला थांबर्ले आहण म्िणाला, “मायाचा फोन आला िोिा?”
“िो भाई”, बाबु.. “माल उिरलाय सगळा पोटवर्र.. नॉट टु र्री…”
भाईच्या चेिर्यार्र िास्य पसरले…
“आय लव्ि दॅट गलव..”.. भाई स्र्िःशीच पुटपुटला..
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“सो… िे अस आिे सगळं .!!” गाडीच्या बॉनेटर्रून उिरि दीपक म्िणाला.
माया अजूनिी गाडीच्या बॉनेटर्रच बसून िोिी.
ददपकने घड्ाळाि र्ेळ बहघिली. ३.३० र्ाजून गेले िोिे. गार्ािील रस्त्यार्र
िुरळक र्ाििूक सुरु झाली िोिी. दुधाच्या व्िैंस, दैहनक पेपर र्ाििूक करणारे टेम्पो
रस्त्यार्रून धार्ि िोिे. शिराला िळू िळू जाग येि िोिी.
“आय गेस, र्ुई शुड हलव्ि नाऊ. साडे िीन र्ाजून गेले आिेि. उद्या ऑदफसला कािी
मित्र्ाच्या हमटींग्स आिेि न?”
“हलव्ि द हमटींग्स.. “, माया थंड स्र्राि म्िणाली
मायाच्या त्या अनपेहिि उत्तराने दीपक चमकला आहण त्याने मागे र्ळू न पहिले.
माया एकदा त्याच्याकडे बघून िसली आहण उजव्या िािाने हिने आपला काळ्या
रं गाचा पाटी गाऊन र्रिी घयायला सुरुर्ाि के ली. काय िोिेय िे न समजून दीपक स्िंहभि
िोऊन हिच्याकडे बघि उभा िोिा.
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मायाने हिचा पाटी गाऊन मांडीपयंि र्र घेिला आहण दीपकला हिचा उद्देश लिाि
आला. हिच्या गोऱ्यापान मांडीर्र काळ्या स्ट्रापमध्ये पॉइन्ट थटी टू चे ररव्िोल्व्िर लटकर्लेले
िोिे. ददपकने कािी िालचाल करायच्या आि हिने िे हपस्िोल काढू न दीपकर्र रोखले.
“फु ल्ली लोडेड आिे… “, माया
“व्िाय?” आपले िाि िर्ेि उं चार्ि दीपक म्िणाला …. “मला पोहलसांकडे देऊन
िुला काय हमळे ल?”
“पोहलस?”…… मायाला पोहलसांचे नार् ऐकू न िसू आले “पोहलसांची कोण गोष्ट
करिेय?”
“मग ?”, दीपक
“मादफया ….. मादफयाकडे देईन मी िुला “, माया
“पण का?” दीपक
“कदाहचि िुझ्या बदल्याि मी माझ्या मुलीच्या सुखरुपिेची िमी घेऊ शके न?” माया
“िुला …. िुला मुलगी आिे?”, आश्चयवचदकि िोऊन दीपक म्िणाला
“िो आहण मादफयापासून हिच्या जीर्ाला धोका आिे. कदाहचि मी िुला पकडू न
ददले िर माझी मुलगी सुरहिि रािील”, माया
ददपक स्र्िःशीच िसला.
“का? काय झालं िसायला?”, माया
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“नािी िू पकडू न देणार म्िणालीस म्िणून िसू आल”, दीपक, “मला र्ाटिे िू
हर्सरिी आिेस माझ्या सॉक्स मध्ये एक सुरा आिे”, ददपक
“देन ट्राय इट, टेक इट आउट. त्याआधी बंदक
ु ीिून सुटलेल्या गोळीने िू ठार झाला
असशील”, माया
“कु णाला मूखव बनर्िेस? मला? मी हमहलटरी मध्ये िोिो, िे जे कािी िुझ्या िािाि
खेळण आिे ना, िसलं फार पूर्ीपासून मी र्ापरिोय. पॉइं ट थटी टू , सेमी-ऑटोमैरटक, १९९५
एट शॉट मॉडेल. सगळ्याि पहिले िुला त्याचे सेफ्टी लॉक काढार्े लागेल आहण समजा िू िे
आधीच काढू न ठे र्ले असशील िरी, रट्रगर ओढण्यापूर्ी िुला त्याची बस्प्रग एकदा मागे ओढू न
घयार्ी लागिे. मे बी एक सेकंद पण सॉक्स मधला सुरा काढायला मला िेर्ढा पुरेसा आिे”,
दीपक
मायाने एकदा त्याच्याकडे हनरखून पहिले आहण म्िणाली, “यु आर राईट. बस मला
िुझ्याशी बोलायचे आिे”
हिने आपले ररव्िोल्व्िर पुन्िा मांडीर्रच्या स्ट्रीप मध्ये अडकर्ून ठे र्ले.
“इवस लॉंग नाईट, इजंट इट?”, मायाने हव्िस्कीचे दोन पेग बनर्ले आहण एक
ददपककडे देि म्िणाली
“येस इट इज”, ददपकने मान डोलार्ून िोकार ददला
“टू इयसव बँक, दे दकल्ड माय िजबंड… “, मायाने ग्लास एका घोटाि दफहनश के ला.
“दे?”, दीपक
“दे ! आय मीन.. मादफया. “, माया
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“पण का?”
“माय िजबंड ररफु स्ड टू डू देअर र्कव . दमण एक पोटव बंदर आिे. मुंबई पासून कािी
िासाच्या अंिरार्र, पण िरीिी इथे फारशी सेक्युररटी नािी. माल स्मगल करून इहझली इथे
आणिा येिो. माझ्या नर्ऱ्याने त्यांचा माल आमच्या कं पनीचा भासर्ून उिरर्ून घयायला नकार
ददला”, माया
“नर्ऱ्याच्या मृत्युनंिर कं पनीचे काम मी बघायला लागले. दे िेटण्ड टू दकल माय
डॉटर. मी घाबरून हिला हशिणासाठी युक़े. ला पाठर्ून ददले. पण यु नो, आज नािी िर उद्या
िे हिच्यापयंि पोचलेच असिे. सो आय ऐग्रीड.
आज इथल्या बंदरार्र आमच्या कं पनीचा जो माल बंदरार्र येिो त्यािला
हनम्म्याहून अहधक मादफयाचा स्मगल्ड माल असिो. “
“पण

मग

िू

पोहलसांकडे

का

नािी

जाि?”,

ददपक

“िम्म.. पोहलस..!! िू िे बोलिो आिेस ददपक? िु? मला र्ाटिं पोहलस दकिी बायस्ड असिाि
आहण पोहलसांचं र्ागणं कसं असिे िे िू सुध्दा जाणिोस. म्िणूनच िर पळू न आलास ना
पोहलसांच्या िुरुंगािुन?”, माया
……..

“बरं मग आिा काय? िू िे सगळं मला का सांगिे आिेस?”, ददपक
“मला िुझी मदि िर्ी आिे…”
“कश्यासाठी?”
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“मादफयाला संपर्ायला…”
ददपक स्र्िःशीच िसला.
“का? िसायला काय झालं?”, माया
“िु आहण मी… दोघं हमळू न मादफयाला संपर्णार??? कािीिरी काय? स्टेट
पोहलसांना जे शक्य असुनिी जमलं नािी िे िू आहण मी.. कसं करु शकणार?”
“िुला मािीिे ददपक.. आमच्या बोटी दफशींगसाठी समुद्राि जािाि ना… भलामोठ्ठा
शाकव सुध्दा एका गळाला बांधलेल्या फु टकळ बेट ला बळी पडू न अडकिो…”
मायाने कािी िण थांबून ददपककडे पािीले आहण म्िणाली.. “िुच आिेस िी बेट..
िुला पकडायला िे येिील आहण आपल्या जाळ्याि अडकिील..”
“पण मीच का? आहण मी का िुझ्या भानगडीि पडु ?”, ददपक
“का? िुला िुझा जीर् हप्रय नािी? िुला स्टेफनी हप्रय नव्ििी?”, माया
स्टेफनीचे नार् ऐकल्यार्र ददपक चमकू न मायाकडे बघायला लागला.
“स्टेफनीचा इथे काय संबंध..?”, ददपक
“स्टेफनीला कु णी मारलं ददपक?”
“अथावि पोहलसांनी.. िो साला हगड्डा…”, िािाच्या मुठी आर्ळि ददपक म्िणाला
“र्ेडा आिेस.. पोहलसांची िर के र्ळ एक गोळी हिला लागली िोिी. र्ाचु शकली
असिी िी. पण जॉनी हचकनाने हिला मारला.. जॉनी हचकना, माफीया भाईचा शापव शुटर..”
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ददपक ऐकि िोिा
“जॉनीनेच स्टेफनीचा नर्रा, थॉमसला संपर्ला.. त्यानेच त्या इं न्शोरन्स एजंट
मोहित्याला खल्लास के ला आहण त्यानेच पोहलसांना िुझा पत्ता ददला…”.. माया..
“पण का?”, ददपक
“कारण िू भाईच्या भार्ाला मारलास..”. माया
“नािी.. िे खोटं आिे.. पोहलसांच्या िािून िो मेला…”, ददपक
“िे िुला मािीिी आिे, त्यांना नािी..”, माया
“पण मग िा सगळा खटाटोप का? जर िो त्या िॉटेलमध्ये येऊन थॉमसला मारु
शकि िोिा िर मला िी मारु शकि िोिा. मग त्याने िसं का… िा..िा सगळा पाठलाग
कश्यासाठी?”, ददपक
“िु भाईच्या भार्ाला मारलंस ददपक. इिक्या सिजी िे िुला मारणार नव्ििे.
पळर्ून पळर्ुन, दमर्ून मारणार िोिे िुला..”, माया
स्टेफनीचा चेिरा ददपकच्या समोर उभा रािीला. काय चूक िोिी हिची? इिका
हनघुवणपणे गळा कापून मारायची काय गरज िोिी??
ददपक संिापाने थरथरि िोिा. त्याच्या कपाळार्रच्या हशरा िाणल्या गेल्या िोत्या.
मायाने त्याच्या खांद्यार्र िाि ठे र्ला.
“डोन्ट गेट अॅन्ग्री. डोन्ट लुज युअर पेशन्स. दॅट इज द लास्ट बथग यु शुड डु . िुला..
आपल्याला बजकायचे असेल िर, शांि राहून सगळा प्लॅन के ला पािीजे…”, माया
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“काय आिे िुझ्या डोक्याि?”, ददपक
“आपण िुझ्या लाडक्या हगड्ा पोहलसापासून सुरुर्ाि करु. आत्ता पररस्थीिी अशी
आिे की पोहलस आहण मादफय़ा दोघंिी िुझ्या मागार्र आिेि. आपण त्या पोहलसाला संपर्ला
की नहर्न पोहलस त्याच्या जागी रुजु िोऊन, के स समजून घेऊन पुन्िा नव्या जोमाने िुझ्या
मागार्र येईपयंि मध्ये र्ेळ जाईल. हनदान कािी काळापुरिा िरी पोहलसांचा ससेहमरा मागे
पडेल िो र्र आपण मग मादफयाकडे र्ळु ”, माया
ददपक स्िंभीि िोऊन मायाकडे बघि िोिा. मायाचा िा प्लॅन जबरदस्ि िोिा आहण
योग्यिी.
“अॅग्रीड.. कसं करायचं?”, ददपक
“मला एक ददर्स दे, परर्ा आपण ह्यार्र बोलु. आय एम टु टायडव टु बथक एनीबथग
नाऊ..”, माया
“यु बेटर प्लॅन फ़ास्ट, त्या हगड्ाच्या नरडीचा घोट घयायला माझ्या िािाची बोटं
हशर्हशर्ि आिेि”, ददपक
“येस्स.. लेवस स्टाटव दॅट पाठलाग अगेन.. पण ह्यार्ेळेस हशकार िे असिील…”,
माया बॉनेटर्रून खाली उिरून आपला पाटी गाऊन सरळ करि म्िणाली.
रस्त्यार्रून जाणार्या ट्रकच्या प्रकाशाि ददपकचा चेिरा कािी काळ उजळू न
हनघाला.
“अॅन्ड येस, र्न मोअर बथग. डोन्ट फॉल इन लव्ि हर्थ मी. आय िॅर् सीन ईट इन
युअर आईज हबफ़ोर. आय एम हर्दाऊट अ मॅन फ़ॉर लॉग टाईम नाऊ, आय हर्ल इझीली फॉल
फॉर यु…”, माया गाडीच्या मागच्या हसटर्र जाऊन बसली.

197

लेखक - अहनके ि समुद्र

http://manaatale.wordpress.com

पाठलाग

ददपकने गाडी र्ळर्ली आहण िो माघारी बंगल्याकडे र्ळला.

“माझा प्लॅन रे डी आिे..”, दोन ददर्सांनी सकाळी ऑफीसला जािाना माया
ददपकला म्िणाली.
“दुपारची कॉन्फरं न्स मी गाडवन-कोटव ला िलर्ली आिे, ऑफीसपासून दूर आिे,
जायला हनदान िासभरिरी लागेल, िेंव्िा हडटेल मध्ये बोलु. बािेर कु ठे भेटून बोलण्यापेिा
गाडीिच बोललेले बरं ..”
ददपकने मान डोलार्ून संमिी दशवर्ली.
ठरल्यार्ेळी माया ऑफीसमधून हनघाली. बरोबर ऑफीसमधील दोन-िीन
डायरे क्टसव

िोिे,

पण

िे

नशीबाने

दुसर्या

गाडीि

बसले.

ददपकने गाडी सुरु के ली. सुरुर्ािीचे कािी फोन कॉल्स झाल्यार्र माया म्िणाली, “आपल्या
हमत्राचं नार् इन्स्पेक्टर शेखार्ि आिे. िुम्िी लोकं जेल मधून पळू न गेल्यानंिर, त्या जेल मधून
त्याची आिा बदली झाली आिे. परं िु त्याचा राग अजूनिी धुमसिो आिे. िुम्िाला पकडू न
त्याला त्याची गेलेली इज्जि परि हमळर्ायची आिे.
मी त्याला टीप द्यायची व्यर्स्था करणार की िू हजर्ंि आिेस आहण इकडेच कु ठे िरी
दमण मध्ये लपून बसला आिेस. िुला शोधि िो इथे येईल. शक्यिा आिे की कदाचीि िो
कु णालािरी िो कु ठे चालला आिे िे सांगून येईल. त्यामुळे सरळ-सरळ आपण त्याचा खुन करु
शकणार नािी. िसं झालं िर िू नक्कीच हजर्ंि आिेस, आहण िा खुन िुच के ला आिेस िे
समजायला पोहलसांना र्ेळ लागणार नािी. सो त्याचा मृत्यु िा प्लॅन्ड मडवर र्ाटिा कामा नये..
ओके ?”
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ददपकने आरशाि पािीले. मायाची आहण त्याची नजरानजर झाली. ददपकने
एकर्ार मान िलर्ली िसं माया पुढे सांगु लागली.
“एखाद्या संध्याकाळी त्याला आपण पुन्िा टीप द्यायची की ि सी-मरीना बार मध्ये
येणार आिेस. िा बार बर्यापैकी गार्ाबािेर आिे. आहण बहुिेक र्ेळेस िेथे जुगारी, दारुडे
लोकं च जास्ि असिाि. िू सुध्दा िेथे जायचंस, पण र्ेश बदलुन. शेखार्ि ने िुला अज्जीब्बाि
ओळखिा कामा नये.
इिरांच्या लेखी िू सुध्दा एक दारुडाच र्ाटला पािीजेस. िुझी शेखार्िशी िेथे भेट
घडेल. कािी िरी दकरकोळ कारणार्रून िुमच्याि बाचाबाची िोयला िर्ी. साध्या र्दीि
असला िरी शेर्टी िो दुसर्या स्टेटचा पोहलस आिे, िो िुझ्यार्र चार-चौघाि िाि नािी उचलु
शकणार. पण िू त्याला इिकं हचडर्ं की िो अगदी िमरािुमरीर्र यायच्या ियारीि आला
पािीजे. दोघांमध्ये ढकलाढकली, हशर्ीगाळ व्िायला िर्ी.
दारुच्या नशेिच त्याला हजर्े मारण्याची धमकी देऊन िू बािेर पड. िुझी
बर्याचर्ेळ

र्ाट

बघून

शेर्टी

शेखार्ि

पण

िेथून

बािेर

पडेल.

पाकींगमध्ये िू त्याची र्ाट पिाि बसशील आहण संधी हमळिाच डोक्याि एखादी सळई ककर्ा
िशीच एखादी र्जनदार र्स्िु घालुन िू त्याचा खुन करशील. ओके ?”
“ओके .. आलं लिाि..”, ददपक म्िणाला
“काम सफाईदारपणे व्िायला िर्ं. दुसर्या स्टेटच्या पोहलसाचा मृत्यु झालाय
म्िणल्यार्र.. आहण िे सुध्दा एका फडिुस दारुड्ाकडू न म्णल्यार्र इथली पोहलस खर्ळू न
उठे ल. त्याचा शोध जोरदार सुरु िोईल. सो आपल्याकडू न कु ठलािी, कसलािी पुरार्ा मागे
रिािा कामा नये.
िो दारुडा जसा अचानक उगर्ला िसाच िो गायब व्िायला िर्ा…”
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“प्लॅन ओके आिे, पण एक शंका आिे.” कािी िणांनी ददपक म्िणाला..”म्िणजे,
दकिीिी कसािी मेक-अप के ला िरी चेिरा बदलु शकिो, शरीराची ठे र्ण, उं ची बदलणं अर्घड
आिे. समजा, चुकून माकू न पोहलस माझ्यापयंि येऊन पोिोचलेच, िर माझ्यासाठी कािीिरी
सेफ अॅलबाय असणं गरजेचं आिे. आय मीन, खुन झाला त्यार्ेळी मी िेथे नव्ििो, िर दुसरीकडे
कु ठे िरी िोिो िे सांगायला सािीदार िर्ा..”, ददपक
“गुड पॉईंट. शक्यिो पोहलस आपल्यापयंि नािीच पोिोचणार.. पण ऑन-अ-सेफर
साईड आपल्याला िी काळजी सुध्दा घयायला िरकि नािी. एक काम करु. िो दमणला आला
की, जो ददर्स आपण प्लॅन करु त्या ददर्शी मी एखाद्या िॉटेलमध्ये दकटी पाटी ठे र्ेन. िू मला
सोडायला बरोबर येशील. िुला बंगल्यािून माझ्याबरोबर बािेर पडिाना र्ॉचमन पािील. िू
मला िॉटेलला सोडशील. िॉटेलचा पाकींग स्टाफ िुला माझ्याबरोबर पािील. िू गाडी पाकव
करशील आहण िुझं काम करायला गुपचुप हनघून जाशील.
मायाचा ड्रायव्िर गाडी सोडू न कधीच कु ठे जाि नािी.. अख्या गार्ाला मािीिी
आिे. िू त्याला कसा अपर्ाद असशील? त्यामुळे िू माझ्या पाटीच्या रठकाणीच िोिास िा
पुरार्ा रािील.
अथावि सी-मरीना िॉटेल थोडं दूर आिे. ररिा, टॅक्सी, बस करून जाणं परर्डणारं
नािी. त्यापेिा आपण एक काम करु, बंगल्याच्या मागे गॅरेजमध्ये एक जुनी हस्र्फ्ट पडू न आिे.
थोडी ररपेअर करून िी चालु करून ठे र्. आपण िी दकटी-पाटीच्या िॉटेलपासून जर्ळच
कु ठे िरी लार्ून ठे र्.ु मला सोडल्यार्र िू िी कार घेउन जा आहण काम झाल्यार्र परि हिकडे
लार्ून ठे र्…ओके ?
“डन.. “, ददपक म्िणाला.. “मी प्लॅनर्र अजून थोडा हर्चार करिो आहण कािी
रािीलं आिे असं र्ाटलं िर सांगिो…”
थोड्ा र्ेळािच मायाचं कॉन्फरं न्सचं रठकाण आलं िसं माया गाडीिून उिरून
हनघून गेली.
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ददपक मायाने सांगीिलेल्या प्लॅनर्र पुन्िा पुन्िा हर्चार करण्याि गढू न गेला.

टेबलार्रची फोनची टरग र्ाजली िेंव्िा इन्स्पेक्टर शेखार्ि एका नामी गुंडाचे
जमानि पेपसव सह्या करण्याि मग्न िोिा. त्याच्या अंगाची आग-आग झाली िोिी.
“कश्याला ह्या लोकांना पकडू न िुरुंगाि टाकायचं, आहण मग जमानि देऊन
सोडायचं? आधीच गोळ्या घालुन उडर्ला पािीजे साल्यांना.. ना रिेगा बास.. ना बजेगी
बासुरी”,

िो

स्र्िःशीच

हर्चार

करण्याि

गुग
ं ून

गेला

िोिा.

फोनची टरग र्ाजली िसा िो भानार्र आला.
“िॅलो? इन्स्पेक्टर शेखार्ि िीअर…”
“िुझ्या िुरुंगािुन, िुझ्या नाकार्र पाय देऊन पळालेला कै दी ददपक कु मार, हजर्ंि
आिे आहण दमण मध्ये लपून बसला आिे..”
“कोण बोलिंय?”
“िे मित्र्ाचं नािी. ददपक अजून दकिी ददर्स इथे असेल मािीि नािी. र्ेळ घालर्ु
नकोस. दमणच्या िॉटेल पलवमध्ये उिर.. दमणला पोिोचलास की त्याला कु ठं पकडायचं िे
सांगायला मी हिथे परि फोन करे न..”
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शेखार्ि पुढे कािी बोलायच्या आिच फोन बंद झाला िोिा.
ददपकचं नार् ऐकल्यार्र शेखार्िंचं मन पुन्िा त्या कटु भुिकाळाि गेल.ं आधी
िुरुंगािून पळाला आहण नंिर गोकणाविून िािा-िोंडाशी आलेला पुन्िा हनसटला िोिा.
“ह्यार्ेळेस हजर्ंि सोडनार नािी…”, टेबलार्र िािाची मुठ आपटि शेखार्ि
ओरडला.

शेखार्ि दमणच्या रे ल्र्े स्टेशनर्र उिरला िेंव्िा िो घामाने ओलाबचब झाला िोिा.
आधीच शरीराचे मोठ्ठ धुड आहण त्याि समुद्रामुळे िर्ेि आलेला दमटपणा त्यामुळे िो पुणव
घामेजुन् गेला िोिा.
बरोबर आणलेली एक छोटीशी बॅग घेउन िो स्टेशनर्र उिरला. हखश्याला िाि
लार्ून आपली सव्िीस ररव्िॉल्व्िर व्यर्स्थीि असल्याची त्याने खात्री करून घेिली आहण मग
िो िॉटेल पलवच्या ददशेने चालु लागला.

“बडव इज इन के ज”, ऑफीसर्रून परििाना गाडीि माया ददपकला म्िणाली
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“यु हमन शेखार्ि आला दमण मध्ये??”, आश्चयवचकीि िोि ददपक म्िणाला
“येस्स, आपल्याला आपलं काम आजचं संध्याकाळी उरकायला िर्ं, उद्या मला ४
ददर्सांसाठी मुंबईला जायचं आिे, उशीर करून चालणार नािी.”, माया
“पण माया.. अजून आपला प्लॅन फु ल्ल प्रुफ झालेला नािी. हनटसा त्याच्यार्र
हर्चार करून झाला नािीये. कािी गडबड झाली िर?”, ददपक
“डोन्ट र्री. मी के लाय हर्चार हनट. एव्िरीथींग इज ऑल-राईट. ४ ददर्सांनी खुप
लेट िोईल. िो पयंि िो हनघून गेला िर आपल्याला नहर्न प्लॅन आखार्ा लागेल. हबसाईड्स…
मी ऑलरे डी त्याला सी-मरीनाची टीप ददली आिे. ८.३० ला िो िेथे पोिोचेल.. सो बेटर िरी
अप.. िू पटकन िुझं मेक-अपचं सामान घेउन ियार रिा, मी फ्रेश िोऊन येिे….”
ददपक खरं िर पुणवपणे कन्व्िींन्स नव्ििा. पण त्याच्या िािाि दुसरा कु ठला ऑप्शन
पण नव्ििा. माया म्िणिे त्याि िथ्य िोिे. चार ददर्सांनी कदाचीि खुप उशीर झाला असिा.
शेखार्ि ददपकला शोधि चार ददर्स नक्कीच थांबला नसिा. त्यामुळे जे िोईल िे िोईल, बघु
असं म्िणून ददपकसुध्दा ियार झाला. हशर्ाय जेलमध्ये त्याच्यार्र झालेले अत्याचार आहण
स्टेफनीचा खुनाचा बदला घयायला त्याचे िाि हशर्हशर्ि िोिे.
गाडी बंगल्याच्या पोचवमध्ये लार्ून

िो जर्ळ जर्ळ धार्िच खोलीि हशरला.

कपाटािून गेल्या दोन ददर्सांि जमा के लेले सामान त्याने बािेर काढले. एक कु रळ्या,
मानेपयंिच्या के सांचा हर्ग, अधाव कापून दोन िुकडे के लेला टेबल-टेहनसचा चेंडु. एक मळकट
ओव्िरकोट, लो-क्वॉलीटीचा एक काळा गॉगल र्गैरे.
टेहनसचे अधाव कापलेल्या बॉलचे िुकडे त्याने िोंडाि दोन्िी बाजुला गालाला
हचकटउन लार्ले. त्यामुळे त्याचं िोंड थोंड गोलाकार आहण फु गलेलं र्ाटु लागलं. के सांचा हर्ग,
दाढी, ओव्िरकोट आहण आिमध्ये एकार्र एक घािलेले ५-६ जाड शटव ह्यामुळे िो पिील्यापेिा
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दकत्येक पटीने जाड ददसु लागला. त्याने आपलं बदलेलं रुप आरश्याि एकर्ार न्यािाळलं. आहण
मग के लेला बदल योग्य आिे ह्याची जाहणर् झाल्यार्र पुन्िा सर्व सामान उिरर्ून त्याने एका
बॅगेि भरलं आहण मायाची र्ाट बघि खाली जाऊन थांबला.
माया येईपयंि ददपकने उगाचच र्ॉचमनशी गप्पा मारल्या. मॅडमनी कशी ऐन र्ेळी
दकटी-पाटी ठरर्ली, आहण आपली आराम करायची इच्छा असून सुध्दा कसं हिच्यासाठी पुन्िा
जार््ं लागणार आिे त्याची ददवभरी िकीकि त्याने र्ॉचमनला ऐकर्ली आहण शेर्टी ‘मॅडम
पाटीको गया िो दफर मै मस्ि गाडी मै दो-िीन घंटा सोनेर्ाला हु’ र्गैरे ऐकर्ून त्याचा हनरोप
घेिला.
माया गाडीि बसल्यार्र बािेर पडिाना एकर्ार पुन्िा एकदा गाडीची काच खाली
करून त्याने र्ॉचमनकडे बघून िाि िलर्ला आहण मग त्याने गाडी िॉटेलच्या ददशेने र्ळर्ली.
“ऑल सेट?”, मायाने हर्चारले
“िम्म..”, ददपक
“प्लॅन सगळा लिाि आिे ना? कोणिीिी चूक िोिा कामा नये…”, माया
“िम्म.. आहण हस्र्फ्ट मी आज सकाळीच एम.जी.रोडला न्िेऊन ठे र्ली आिे.. सो नो प्रॉब्लेम..”,
ददपक म्िणाला
“आपल्याकडे िीन िास आिेि, त्या र्ेळेि िू काम पुणव करून परि गाडीि येऊन
बसं. सगळं कािी फ्ल्युएटं ली व्िायला िर्ं. िरच आपला प्लॅन व्यर्स्थीि पार पडेल.. ऑल द
बेस्ट….”,माया
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ददपकने गाडी िॉटेलच्या पोचवमध्ये थांबर्ली. कािी न बोलिा माया उिरून हनघून
गेली. ददपकने गाडी र्ळर्ून िॉटेल पाकींगच्या गेटमधून आि आणली.
“व्िॅले पाकींग?”, दाराि उभ्या असणार्या कमवचार्याने ददपकला हर्चारले
“नो.. थॅंक्यु.. माया मॅडमना त्यांच्या गाडीला दुसर्या कु णी िाि लार्लेला आर्डणार
नािी. डोन्ट र्री, आय हर्ल फाईंड माय प्लेस टु पाकव . हबसाईड्स मी कारमध्येच आिे..”
माया मॅडमची गाडी आिे म्िणल्यार्र त्या कमवचार्याने नकळि ड्रायव्िर असलेल्या
ददपकलाच सलाम ठोकला.
ददपक त्याच्याकडे बघून िसला आहण त्याने गाडी पाकींगच्या एका कोपर्याि न्िेऊन
उभी के ली. साधारणपणे पाच-एक हमनीटं आजुबाजुचा अंदाज घेि त्याने थोडा र्ेळ जाऊ ददला
आहण नंिर गाडीच्या काळ्या काचा र्र करून हखडक्या बंद करून टाकल्या. मग त्याने आपली
बॅग हसटर्र ररकामी के ली आहण बॅगेिून आणलेले सामान अंगार्र चढर्ायला सुरुर्ाि के ली.
पाकींगमध्ये बर्यापैकी र्दवळ िोिी. अनेक अहलशान गाड्ा जा-ये करि िोत्या.
त्यामुळे ददपकला बािेर पडिा येि नव्ििे. घड्ाळाचे काटे जणु र्ेगाने पुढे पुढे धार्ि िोिे. र्ेळ
फार कमी िोिा. मायाची पाटी संपायच्या आि ददपकला परिायचे िोिे.
थोडीशी संधी हमळिाच ददपक पवकन गाडीिून बािेर पडला. जािाना त्याने
गाडीिील म्युझीक हसस्टीम ऑन के ली आहण व्िॉल्युम मोठ्ठा के ला जेणेकरून गाणी बािेर ऐकु
येिील आहण गाडीि कोणीिरी बसलेलं आिे ह्याची खात्री पटेल.
गाडी लॉक करून पाकींगच्या मागच्या बाजुच्या बभिीर्रून उडी टाकू न िो बािेर
पडला एम.जी.रोडच्या ददशेने जेथे त्याने सी.मरीना बारमध्ये जाण्यासाठी हस्र्फ्ट पाकव के ली
िोिी.
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ददपक गाडीपाशी पोिोचला िेंव्िा िो घामाने पुणवपणे हनथळि िोिा. आधीच
अंगार्र चढर्लेले ५-६ शटव, त्याच्यार्र िो जाड मोठ्ठा ओव्िरकोट आहण त्याि झपझप
चालल्याने िो पुणवपणे घामाघुम झाला िोिा. त्याने पाकींगमधून गाडी बािेर काढली आहण
सी.मरीनाकडे र्ळर्ली त्याच र्ेळी संिापाने बेभान झालेला शेखार्ि सी.मरीनाचे दार उघडू न
बारमध्ये प्रर्ेश करि िोिा.

दीपक बारमध्ये पोिोचला िेंव्िा बार गदीने भरून गेला िोिा. िर्श्यानर्श्यांपासून िे पट्टीचे हपणार्यांपयंि झाडू न सर्वजण िजर िोिे. बारच्या एका कोपऱ्याि
जुगारांचा डार् रं गला िोिा. पूणव बार हसगारे टच्या धुराने भरून गेला िोिा.
दीपकची नजर शेखार्िचा शोध घेि िोिी. त्याला शोधायला दीपकला फार र्ेळ
लागला नािी. बारच्या काउं टरला लागून असलेल्या एका स्टु लार्र िो आपला देि हर्साउन
बसला िोिा. िािामध्ये एक हबअरचा मोठ्ठा ग्लास िोिा. डोळ्यार्र गॉगल िोिा, पण त्याची
शोधक नजर बारमधून सर्वत्र दफरि िोिी. बारच्या दाराि उभ्या असलेल्या दीपक र्र कािी
िण त्याची नजर हस्थरार्ली. दोघांची नजरा-नजर झाली आहण मग परि िो इिरत्र बघु
लागला.
अथाविच त्याने दीपकला ह्या र्ेशाि ओळखले नव्ििे.
शेखार्िला पाििाच दीपकच्या मस्िकार्रच्या हशरा िाणल्या गेल्या.
“अपनी गली मै कु त्ता भी शेर िोिा िै, आज दाखर्िो िुला”, असाच कािीसा हर्चार
दीपकच्या मनाि िरळू न गेला.
परं िु घाई करून चालणार नव्ििी. सर्व कािी प्लैन मध्ये ठरर्ल्याप्रमाणे व्िायला
िर्े िोिे.
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शेखार्िच्या शेजारची जागा ररकामी िोईपयंि दीपक र्ाट बघि थांबला.
हव्िहस्कचा एक लाजव ऑन-द-रॉक्स पेग त्याने मागर्ला आहण मग जागा ररकामी झाल्यार्र
दीपक त्याच्या शेजारी जाऊन बसला.
दोन िीन पेग त्याने गटागट हपउन टाकले आहण मग िो शेखार्िकडे र्ळला
“िायलो शर”, हव्िस्की ररचर्िा ररचर्िा दीपक म्िणाला
शेखार्िने एकर्ार त्याच्याकडे बहघिले आहण मग कािी न बोलिा परि िो बारच्या
दाराकडे पाहू लागला.
“िायलो शर, कश काय,बर िाय न?” पुन्िा दीपक म्िणाला.
शेखार्िला बारच्या दरर्ाज्यार्रून नजर िलर्ायची नव्ििी त्यामुळे त्याने र्ळू न न
बघिाच नुसिा िाि के ला.
ददपकने अजून एक लाजव पेग बनर्ला.
“शाला, इिना क्या भार् खानेका? हनट बघि पण नािी.”, दीपक
शेखार्ि अजूनिी त्याच्याकडे दुलि
व च करि िोिा.
“श्वुई श्वुई, मी िुझ्याशी बोलिोय गेंड्ा”, खोट्या खोट्या झोकांड्ा खाि दीपक
बोलला
शेखार्ि ने हचडू न एकदा मागे र्ळू न पहिले. कािी िण िो हचडू न पािि राहिला
आहण पुन्िा त्याने नजर दाराकडे र्ळर्ली.
“ओ िेरी… हचडला का काय?”, दीपक
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“मी सांगिो… “, दीपक आिा समोरच्या बारटेण्डरशी बोलू लागला,
“ह्याच्यासारखी ढोली लोक जगािून कमी झाली ना, िर जागेचा सगळा प्रश्न सुटून जाइल. काल
बस मधून येिाना, नेमका शेजारी असच एक हचरमुऱ्याच पोि. इिकी जागा अडर्ली िोिी ना”
“नािी िर काय, आमच्या इथली स्टोर मैनेजर अशीच आिे. काम िर कािी करि
नािी, बडबड मात्र ऐकार्ी”, एव्िाना बारटेण्डर पण दीपक बरोबर चालू झाला िोिा.
“िो आहण असल्या लोकांना पोहलस बनर्िाि. िुरुंगािले कै दी पळू न जाणार नािीि
िर काय? िे बसिील दोन पार्ला चालल्यार्र िाश हुशः करि”, ददपकने ममावर्रच घार्
घािला.
िुरुंगािून पळण्याचा हर्र्य हनघाल्यार्र मात्र शेखार्िचा पेशन्स संपला. लाथेने
त्याने स्टू ल मागे ढकलले आहण िो उठू न उभा राहिला र् ददपकने कािी करायच्या आि िािाचा
एक ठोसा त्याच्या चेिऱ्यार्र लगार्ला. शेखार्ि कडू न इिक्या चपळाईची दीपकला अपेिा
नव्ििी. त्या अनपेहिि िल्ल्याने िो कोलमडू न खाली पडला. िोंडाि ठे र्लेले चेंडूचे िुकडे बािेर
पडिा पडिा र्ाचले.
बार मधला गोंधळ, आर्ाज अचानक बंद झाला. सगळे थांबून दीपक आहण शेखार्ि
कडे पाहू लागले.
दीपक गाल चोळि उभा राहिला. शेखार्िला िेथल्या हिथे बुकलून काढायची
दीपकला फार इच्छा झाली िोिी. पण आत्ता िािापाई र्ाढर्ून चालणार नव््िे. त्याने हबलाचे
पैसे ददले आहण शेखार्िकडे बघि सगळ्यांना ऐकू जाईल श्या स्र्राि िो म्िणाला,
“बघून घेईन िुला, भेट बािेर… “
चरफडि दीपक िेथून बािेर पडला आहण पार्ककग मध्ये लपून बसला.
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शेखार्ि सुद्धा बसून बसून कं टाळा िोिा. त्याने िािािल्या घड्ाळाि र्ेळ
बहघिली. सांहगिलेल्या र्ेळेपेिा िासभर अहधक शेखार्ि िेथे थांबला िोिा. पण दीपकचा
कािीच पत्ता नव््िा.
हबअरचा ग्लास त्याने ररकामा के ला आहण पैसे चूकिे करून िो सुध्दा थोड्ा र्ेळाने
बािेर पडला.
एका गाडीच्या आड लपलेल्या ददपकने शेखार्िला बािेर पडिाना पहिले. त्याने
आजूबाजूचा अंदाज घेिला. रस्िा बर्यापैकी सुनसान िोिा. लपि छपि िो शेखार्िच्या मागे
जाऊन थांबला.
शेखार्ि चरफडि स्र्िःशीच पुटपुटि चालला िोिा.
“शेखर्ि…”, ददपकने मागून आर्ाज ददला
शेखार्िने चमकू न मागे र्ळू न पहिले. मागे मगाच्याच त्या दारुड्ाला बघून त्याला
आश्चयव र्ाटले.
पण त्याला जास्ि आश्चयव ह्याचे र्ाटले दक दोन हमहनटांपूर्ी भेटलेल्या ह्या
दारुड्ाला आपले नार् कसे ठाऊक?
“कोण आिेस िू? मला कसा ओळखिोस?”, शेखार्ि ने हर्चारले
दीपक छद्मी िसला. “ओळखले नािीस?” अस म्िणून त्याने आपली खोटी दाढी
आहण के सांचा हर्ग काढू न शेजारच्या गाडीर्र घडी करून ठे र्ला. गॉगल आहण टोपी काढू न
शेजारी ठे र्ली.
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दीपकला बघिाच शेखार्िचा संिाप पुन्िा उफाळू न आला. त्याने आपले सर्व्र्स
ररव्िॉल्र्र काढायला िाि हखश्याकडे न्िेला. परं िु दीपक ियार िोिा. त्याने चपळाइने
शेखार्िच्या अंगार्र झेप घेिली. शेखार्ि आपले ररव्िॉल्र्र काढण्याि मग्न िोिा. र्ेगाने
अंगार्र येणार्या ददपकला पािीलेच नािी. ददपकने सर्व शक्ती एकटर्ून

शेखार्िच्या

िनुर्टीखाली एक फाईट मारली. त्याची हिव्रिा इिकी जोराि िोिी की शेखार्िसारखा
जाडजुड माणूस सुध्दा जमीनीपासून कािी इं च उं च उडू न मागे पडला.
त्याला सार्रायची संधी न देिा ददपकने बुटाच्या दोन चार लाथा शेखार्िच्या
गुबगुबीि पोटाि लगार्ल्या आहण कसे बसे उठु पिाि असणार्या शेखार्िच्या िोंडार्र
गुडघयाने जोराि र्ार के ला त्याबरोबर त्याचा घोळणा फु टला आहण नाकािून रक्त र्ाहु लागले.
परं िु ददपक थांबण्याच्या हर्चाराि नव्ििा. सर्व संिाप त्याच्या अंगाि संचारला
िोिा. लाथा, बुक्या, गुडघा, ढोपर, डोकं जे सुचल
े त्याने िो शेखार्िला िुडर्ि िोिा.
िुरुंगािील प्रत्येक िण, िी अंधारी खोली, रात्रभर उं दरांचा र्ार्र, बेचर् खाणं, मनाि येईल
िेंव्िा पोहलसांचं येऊन िुडर्ून जाणं आहण नंिर स्टेफनीची ित्या.. सर्व कािी.
१०-१५ हमनींटं चांगलं बुकलुन काढल्यार्र कु ठे ददपक थोडा शांि झाला. शेखार्ि
िळमळि जमीनीर्र लोळि िोिा. अहधक मारिाण करणं उचीि ठरलं नसिं. एक दारुड्ा
शेखार्िसारख्या बलदंड माणसाला इिकं मारु शके ल असा उगाच कु णाला संशय यायला नको.
त्याने कोपर्याि लपर्ून

ठे र्लेली लोखंडी सळई बािेर काढली. सुडाने पेटलेल्या त्याच्या

चेिर्यार्र आपला मृत्यु स्पष्ट ददसि िोिा. आपलं पोट िािाने दाबून धरि िो कसा बसा उठू न
बसला. त्याच्या िोंडािून शब्द बािेर पडि नव्ििा.
ददपकने त्याच्या डोक्याि एकच जोराचा प्रिार करून खेळ संपर्ायचं ठरर्लं. त्याने
आपली सळई िर्ेि उं च उगारली आहण…
“थांब..हप्लज.. एक हमनीट..”, शेखार्ि िडफडि म्िणाला…
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….
“मला.. फक्त मला मािीिी आिे िू हनदोर् आिेस. इस्माईलचा खुन िू के ला नािीस..
मला मािीिी आिे.. पोहलसांची गोळी लागून िो मेला..”
ददपकने उगारलेली सळई खाली के ली.
“मी.. एकमेर् पुरार्ा आिे ददपक.. मला संपर्लस िर िू कधीच र्ाचु शकणार नािी.
मला हजर्दान ददलस िर मी र्चन देिो मी कोटावि पुरार्ा देईन की इस्माईल एन्काऊंटर मध्ये
मारला गेला. िुझी चूक नव्ििी….”
“पण त्याने मला काय फायदा.. मला पुन्िा िुरुंगाि जायची इच्छा नािी. त्या
ददर्शी.. जेनीला र्ाचर्िाना िो माझ्या िािून मारला गेला आहण त्याची हशिा भोगायला मी
कदापी येणार नािी..”, ददपक
“नको येऊस.. पण हनदान मादफयाचा ससेहमरा िुझ्या मागून जाईल… एक र्ेळ
पोहलस िुझ्यापयंि पोिोचणार नािीि, पण मादफया इस्माईलच्या खुनासाठी िुला कधीच
सोडणार नािीि. आज नािीिर उद्या िे िुझ्यापयंि पोिोचु शकिाि. िू कधीच सुखाचं आयुष्य
जगु शकणार नािीस िे लिाि ठे र्..”, शेखार्ि
शेखार्िच्या बोलण्याि िथ्य िोिे आहण ददपकलािी िे मान्य िोिे. मादफया त्याला
कध्धीच सोडणार नव्ििे. पोहलसांना चकर्णं एकर्ेळ शक्य, पण मादफया सारखे हचकट लोकं ..
जेंव्िा सर्व कािी सुरळीि चालु आिे, सर्वजण हर्सरून गेलं आिेि म्िणून बेसार्ध िोऊन, मस्ि
जेर्णखाण करून पोटार्रून िाि दफरर्ि झोपार्ं िर कु ठु निरी कु णी िरी येऊन भोसकू न
जाईल ह्याचा नेम नािी.
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ददपक गोंधळू न गेला. शेखार्िला उठू न उभं रिाण्यासाठी त्याने िाि पुढे के ला…
आहण…
….

कु ठु निरी एक बंदक
ु ीची गोळी सुss करि आली आहण हिने शेखार्िच्या छािीचा
र्ेध घेिला. काय िोिेय कळे पय्ंि अजून एक गोळी आली िी थेट शेखार्िच्या डोक्याि घुसली.
शेखार्ि धाड्कन जमीनीर्र कोसळला.
ददपकने आश्चयावने मागे पािीले. त्याच्यापासून कािी फु टांर्र अंधाराि िािाि
हपस्िोल घेऊन माया उभी िोिी.

ददपकने पुन्िा एकदा शेखार्िकडे बघीिले. शेखार्िचा हनष्प्राण देि जमीनीर्र
हनश्चेि पडला िोिा.
िो मायाकडे धार्ि गेला.. “िे.. िे सर्व…! िू इथे कशी?”
“मला र्ाटलंच िोि शेखार्ि िुला फसर्ायचा प्रयत्न करे ल आहण िू सिज त्याच्या
भुलथापांना बळी पडशील… आपला प्लॅन त्याला मारण्याचा िोिा. त्याि कोणिीिी चूक िोिा
कामा नये…”, माया
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“पण.. िो जे म्िणाला िे खरं िोिं. जर त्याने साि ददली असिी िर हनदान
मादफयाचा ससेहमरा िरी…”
“साि !! कु णाची शेखार्िची? िू त्याच्यार्र हर्श्वास ठे र्लास ह्याचंच मला आश्चयव
र्ाटिं ददपक. एक नंबरचा करप्ट माणूस िो. साि सोडाच, इथुनच त्याने िुला हजर्ंि जाऊन
ददलं नसिं. हर्सरलास, त्याच्या कमरे ला भरलेली सर्व्व्िस ररव्िॉल्व्िर आिे. इथेच िुझं लि
नािी असं पाहून काटा काढला असिा…”
“नािी माया.. मला र्ाटिं िो खरं बोलि िोिा…”, ददपक
“बरं रठक आिे.. मानलं एक र्ेळ िो खरं बोलि िोिा.. पण त्याने साध्य काय
िोणार? िुझा लॉ अॅन्ड ऑडवरर्र अजूनिी हर्श्वास आिे? इस्माईलच्या खुनाचा आरोप पोहलस
खािं स्र्िःर्र कधीच घेणार नािीि. एक िर िेच शेखार्िला संपर्िील नािी िर पैसे चारून
त्याची साि खोटी पाडण्याचा प्रयत्न करिील.
आहण पुढे काय िोईल.. आज एक ददपक हनमावण झालाय, अजून असे अनेक ददपक
हनमावण िोिील. िी हसस्टीमच आपल्याला उखडू न टाकायची आिे ददपक.. हर्सरु नकोस…”,
माया
“पण माया… ह्याचा मृत्यु.. म्िणजे आपल्याला त्याचा मृत्य िा असा.. खुन नक्कीच
नव्ििा भासर्ायचा. एक दारुड्ा सेमी अॅटोमॅटीक हपस्िोल िर घेऊन दफरणार नािी. आहण
दफरिच असिा िर त्याने ह्याला डायरे क्टलीच उडर्ला असिा. त्याच्याशी िाणामारी कश्याला
के ली असिी?”
“ददपक…सगळं इथंच बोललं पािीजे का ददपक? आपल्याला इथं कोणी पािीलं िर
पंचाइि िोईल.. चल हनघु इथुन..”
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ददपकला अहधक बोलायची संधी न देिा माया िेथून हनघून गेली. ददपककडेिी
दुसरा पयावय नव्ििा. कािी न बोलिा िो िी हिच्या मागून िेथून हनघून गेला.

दुसऱ्या ददर्शी सकाळी पेपर बहघिल्यार्र ददपकला पहिला धक्का बसला. आदल्या
रात्री ज्याचा खून झाला िोिा िो शेखार्ि साधा सुधा इन्स्पेक्टर नव्ििा िर िो िोिा
डी.सी.पी.शेखार्ि – डेप्युटी कहमशनर ऑफ पोहलस. मधल्या काळाि त्याचे प्रमोशन झाले
िोिे. साधा सुधा कोणी इन्स्पेक्टर असिा िर कदाहचि इिकी िर्ा झाली नसिी, पण मुंबई
सारख्या शिराचा डीसीपी आहण त्याच्या आपल्या इथे झालेला खून, त्यामुळेच िी बािमी
हमडीयाने उचलून धरली िोिी.
आहण दीपकच्या दृष्टीने मजेशीर गोष्ट म्िणजे अख्या बािमीि कु ठे िी एका
दाढीर्ाल्या दारुड्ाचा आहण शेखार्िशी झालेल्या त्याच्या िािापाईचा उल्लेख नव्ििा.
उलटपिी त्याला झालेल्या मारिाणी र्रून आहण नंिर गोळी झाडू न झालेल्या म्रुत्युर्रून िा
एखादा हनयोजीि कट िोिा आहण कश्याचा िरी बदला घयायला िा खून घडर्ला गेलल
े ा आिे
असा हनष्कर्व पोहलस आहण हमडीयाने काढला िोिा.
ज्यासाठी त्याने इिका आटाहपटा के ला, र्ेर्ांिर करून धार्ि पळि िो त्या
बारपाशी पोचला त्याच्या कािीच उपयोग झाला नव्ििा. शेखार्िचा झालेला मृत्यू िा
हनयोहजि खून र्ाटू नये म्िणून के लेले प्लॅबनग व्यथव ठरले िोिे. थोडक्याि म्िणजे जे व्िायला
नको िोिे, िेच घडले िोिे .
दीपक कश्याचीिी पर्ाव न करिा सरळ मायाच्या बेडरूममध्ये घुसला आहण
िािािला पेपर हिच्यासमोर आपटि म्िणाला,
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“िू मला आधी सांहगिले का नािीस शेखार्ि डी.सी.पी आिे िे ? आपण कािीिरी
र्ेगळा प्लॅन के ला असिा.”
“मला पण हि न्यूज आिे ददपक. मला पण मािीि नव्ििे!! “, माया
“डॅम माया, पण पहिल्यांदा िुला गोळी मारायची आर्श्यकिाच काय िोिी?
आपल्या प्लॅनची पूणव र्ाट लागलीय. कु णालािी र्ाटि नािीये दक िा चुकून झालेला मृत्यू आिे.
सगळे जण ह्याला पूर्वहनयोहजि खुनच म्िणि आिेि “, दीपक र्ैिागून म्िणाला
“मी नसिे मारले िर िू त्याला हजर्ंि सोडलं असिंस आहण कदाहचि त्याच र्ेळी
त्याने िुला मारले असिे. मी आधीच सांहगिलेय िुला दीपक, परि परि िू मला िेंिेच काय
हर्चारिो आिेस?”, माया
“नो माया, देअर इज समबथग एल्स, िू आधी पासूनच िेथे असिीस आहण मग िू
गोळी झाडली असिीस िर गोष्ट र्ेगळी िोिी. आपल्या प्लॅन मध्ये िू िेथेच काय, जर्ळपास
कु ठे च असण्याचा प्रश्न नव्ििा. मग सगळ्याि प्रथम िू िेथे आलीसच का?”, ददपक
“हबकॉज आय के अडव फॉर यु ददपक.”, जर्ळ जर्ळ ओरडिच माया म्िणाला
“मला िुझी काळजी र्ाटली. िो शेखार्ि दकिी क्रूर आिे िे मला माहििे. आय जस्ट र्ॉन्टेड यु टु
बी सेफ…. ऐण्ड शेखार्ि टू बी डेड”
मायाच्या डोळ्यािून अश्रू र्ाहू लागले.
“िू िुझ्या आयुष्याि खूप सिन के ले आिेस, खूप भोगले आिेस, आहण मी सुद्धा.
आपले दोघांचेिी पाटवनसव ह्या हनदवयी लोकांनी आपल्या पासून हिरार्ून घेिले आिेि. िुला कािी
झालं असि िर मी िो धक्का सिन नसिे करू शकले”, ििाश िोऊन माया बोलि िोिी.
नेिमी कठोर भासणाऱ्या मायाचे िे रूप दीपक प्रथमच पािि िोिा.
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कािी िण शांििेि गेल.े
“यु लव्ि मी दीपक, डोन्ट यु?”, अचानक माया म्िणाली
मायाच्या ह्या अनपेहिि प्रश्नाने दीपक गोंधळू न गेला.
माया दीपकच्या जर्ळ आली आहण हिने आपले ओठ दीपकच्या ओठांर्र टेकर्ले.
कािी िण … कािी िण दीपक सर्व कािी हर्सरून गेला. अनंि पसरलेल्या
आसमंिाि िरं गल्यासारखे त्याचे मन मुक्त हर्िार करि राहिले
“देर् मयि शेखार्िच्या आत्म्यास शांिी देओ!!” दीपकच्या मानेभोर्िीचा िािांचा
हर्ळखा काढि माया म्िणाली ..
“लेवस सेलेब्रटे हिज डेथ !!” अस म्िणून मायाने दीपकच्या शटवची बटण काढायला
सुरुर्ाि के ली.

मुंबईच्या पोहलस िेड-क्वाटवरमध्ये पोहलस-हडपाटवमेंटची एक हमटींग भरली िोिी.
स्र्िः कमीशनर सािेब जािीने िजर िोिे.
“िुमच्यापैकी जर कु णालाच मािीि नािी शेखार्ि दमणला कश्यासाठी गेला िोिा..
म्िणजे ऑफीसच्या कामासाठी िो नक्कीच हिकडे गेला नसणार. पण मग असं अचानक
िडकाफडकी एका रात्रीि उठू न

िो हिकडं जाण्याचं कारणंच काय???”, कमीशनर

…..
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“एके काळी अख्खं गुन्िेगारी जगं आपल्या हडपाटवमेंटला घाबरून िोिं. एन्कॉंन्टर
स्पेशाहलस्टची फौज आपल्या ए.टी.एस कडे िोिी आहण आज आपलेच ऑफीससव कु त्रयासारखे
मारले जाि आिेि! जनिेने कसा हर्श्वास ठे र्ायचा आपल्यार्र..”
एर्ढ्याि टेबलार्रचा इं टरकॉम र्ाजिो..
“िम्म.. िम्म.. िो…, द्या त्यांना पाठर्ून

आि…”, कमीशनर ररसीव्िर खाली

ठे र्िाि, िोच कॉन्फरं न्स रुमचे दार उघडू न साधारण चाळीशीिील एक माणूस आि येिो.
थोडासा घट्टच झालेला राखाडी रं गाचा कोट, एक काळ्या रं गाचा टाय, चेिर्यार्र
खर्ल्या-खर्ल्यांचे जाळं आहण कपाळार्र आठ्या..
“या ऑफीसर हडसुझा.. हप्लज कम इन…”, कमीशनर सािेब त्या इसमाला
शेजारच्या खुचीकडे बोट दाखर्ि म्िणिाि.
“टीम.. हमट हस.आय.डी. ऑफीसर हडसुझा.. शेखार्िच्या के सर्र िेच काम
पिािील…”, कमीशनर
रे ग्युलर पोहलस सोडू न िी के स कमीशनर सािेबांनी सरळ हस.आय.डी. कडे ददलेली
पाहून थोडी चुळबुळ चालु िोिे..
“पण सर…”
“आय नो.. आय नो..”, कमीशनर मध्येच र्ाक्य िोडि म्िणिाि.. “िे बघा.. मला
ह्या के स मध्ये कोणिीिी ददरं गाई नको आिे.. र्रून प्रेशर आिे.. आय र्ॉन्ट फास्ट ररझल्वस
म्िणून िी के स हस.आय.डीच िॅन्डल करे ल.
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हम. हडसुझा, िुम्िी िी के स स्टडी के लीच असेल.. िुमचं कािी मि, कािी
फाईंडींग्स?”
डीसुझा िािािली फाईल टेबलार्र ठे र्िो आहण उठू न

उभा रिािो. एकर्ार

कॉन्फरं न्स रुममधील सर्ांर्रून नजर दफरर्ून िो म्िणिो, “हधस इज श्युअरली ए प्लॅन्ड मडवर..
सर!
शेखार्िला नक्कीच कसलीिरी रटप हमळाली िोिी. िो दमणला जाण्याच्या िीन
ददर्स आधी त्याला दमणर्रून एक फोन कॉल येऊन गेला िोिा. िो िेथे जायच्या आधीच
त्याच्या नार्ाचं एका िॉटेलमध्ये बुकींग झालं िोिं.. िे त्याचे फोन चे रे कॉड्सव आहण हि त्या
िॉटेलच्या बुककगची स्कॅ न कॉपी.”
हडसुझा आपल्या फाईलमधून कािी पेपसव काढू न कमीशनर सािेबांच्या समोर ठे र्िो.
“दमण मध्ये …”
“िो फोन कॉल ज्या नंबरर्रून आला िोिा िो कु णाचा िोिा? त्याचे कािी
डीटेल्स?”, एक पोहलस हडसुझाचं र्ाक्य मध्येच िोडि हर्चारिो..
हडसुझा कािी िण त्याच्याकडे रागानं बघिो..
“ऑफकोसव.. िुम्िी िे िपासलं असेलच आहण नेिमीप्रमाणे िे हसम फजी असणार..
ऑफकोसव..”, खजील िोि िो इन्स्पेक्टर म्िणिो..
“दमण मध्ये नक्की कोणीिरी आिे ज्याने शेखार्िला बोलार्ून घेिलं आहण त्याचा
खुन के ला. मला र्ाटिं शेखार्िच्या खुनामध्ये कमीि कमी दोन व्यक्तींचा सिभाग आिे. ककर्ा
स्पष्टच बोलायचं झालं, िर त्याचा खुन झाला िेंव्िा िेथे दोन व्यक्ती िजर िोत्या.
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िे शेखार्िचे पोस्ट-माटवम ररपोवसव आहण बॉडीचे फोटो..”, हडसुझा पुन्िा आपल्या
फाईलमधून अजून कािी पेपसव काढू न कमीशनर सािेबांच्या समोर ठे र्िो.
“त्याच्या संपुणव अंगार्र मारिाणीचे हनशाण आिेि.. कु णीिरी त्याला चांगला
बदडू न काढला आिे. आहण नुसिंच मारलं नािी िर हजर्े-मारण्याचीच त्याची ियारी िोिी. िा
फोटो बघा.. “, फोटोच्या गठ्यांमधील एका फोटोकडे बोट दाखर्ि हडसुझा म्िणिो..
“पंचनामा झाला िेंव्िा शेखार्िच्या बॉडी शेजारी िी लोखंडी सळई सापडली. परं िु
त्यार्र शेखार्िला मारल्याचे.. ककर्ा इव्िन शेखार्िच्या बॉडीर्र सळईच्या मारिाणीच्या
खुणा नािीि. ह्याचा अथव बहुदा शेर्टी िी सळई त्याच्या डोक्याि घालुन त्याला मारण्याचा
प्लॅन िोिा.. पण…”
एव्िाना सगळे पोहलस मिी गुंग झाल्याप्रमाणे हडसुझाचं बोलणं कान देऊन ऐकि
असिाि..
हडसुझा पुन्िा एकदा सर्ांर्रून नजर दफरर्ून पुढे म्िणिो.. “…पण कािी िरी नक्की
घडलं त्यार्ेळेस आहण नंिर कु णीिरी दुसर्या व्यक्तीने गोळी झाडू न शेखार्िचा खुन के ला.
फायरींग रें ज साधारण १५-२० फु टांची असार्ी.”
“पण कश्यार्रुन, मारिाण करणार्या त्याच व्यक्तीने लांब जाऊन शेखार्िला गोळी
मारली नसेल?” पुन्िा एक शंका उपस्थीि झाली.
“शक्य आिे.. पण िे स्के च बघा..”, हडसुझा अजून एक पेपर सर्ांसमोर धरिो.. “ज्या
पध्दिीने .. ककर्ा ज्या कोनािून गोळी शेखार्िच्या डोक्याि हशरली िी पिािा शेखार्िच्या
शरीराची हस्थहििी साधारण अशी असार्ी”
स्के चप्रमाणे हडसुझा पोज करून दाखर्िो.
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“म्िणजे.. ना उभा, ना बसलेला.. जणु कािी कोणीिरी त्याला उठू न उभं करि
िोिं.. हशर्ाय असं लांब जाऊन गोळी मारण्याचं प्रयोजन काय? आहण िी सळई?”
सर्वत्र शांििा पसरिे. सर्व जण हर्चार करू लागिाि
“..िुम्िी म्िणिा िेिी शक्य असेल, पण एकु ण पररस्थीिीजन्य पुरार्े बघिा, माझं
िरी िेच मि आिे.. सो कमीशनर सर.. मला अहधक िपास करायला दमणला जार्ं लागेल. िेथे
िपास के ल्यार्रच मी अहधक मािीिी देऊ शके न…”
“गुड र्कव हडसुझा…”, अहभमानाने कमीशनर म्िणाले..”हप्लज गो अिेड अॅन्ड फाईंड
दॅट बास्टडव…”
“येस सर..”, हडसुझाने कमीशनरला एक खणखणीि सलाम ठोकला आहण िो बािेर
पडला..

“व्िॉट

नेक्स्ट?”,

बेड

मध्ये

पड्ल्या

पडल्या

ददपकने

हर्चारले..

“नेक्स्ट?, नेक्स्ट इज जॉनी हचकना, दी शापव शुटर ऑफ माफीया.”, माया बेडमधून उठू न
बसली.
“पण कािी म्िण माया, त्या ददर्शी माझ्या िािाि सळई बघीिल्यार्र हभिीचे जे
भार् शेखार्िच्या चेिर्यार्र उमटले िोिे ना!! युसुफ पािीजे िोिा त्या र्ेळी…”, ददपक
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“युसुफ??? कोण? िो जो िुझ्याबरोबर िुरुंगािून पळाला िोिा???”, िसि िसि
माया म्िणाली..
“िो िोच.. का? िसायला काय झालं???”, ददपक
“ओि माय गॉड.. मी िुला सांगीिचं नािी का? अरे त्यानेच िर िुझ्या िॉटेलचा पत्ता
मादफयाला ददला िोिा. िुझा आहण स्टेफनीचा. नािी िर िू कु ठे आिेस इिक्या सिजी
माफीयाला कळलंच नसिं…”, माया
“व्िॉट?? आर यु मॅड..”, ददपक
“ऑफकोसव नॉट माय हडअर.. अरे इथं कोणी कोणासाठी नसिं. िुझ्या पत्याच्या
मोबदल्याि लाख्खो रुपये त्याने कमार्ले असिील..”, माया
“नािी, शक्यच नािी. युसुफ असं करणारच नािी.. कािीिरी गडबड िोिं असेल..
गैरसमज झाला असेल िुझा..”, अहर्श्वासाने ददपक म्िणाला..
“ओके .. अॅज यु हर्श..”, माया बेडमधून उठली आहण ड्रेबसग टेबलाच्या
आरश्यासमोर जाऊन उभी रािीली…
“जरं िसं असेल िर मग युसुफ माझं टागेट आिे.. त्यालाच आधी संपर्ायचं..”,
ददपक
“ओि..डोन्ट बी हसली… िी इज जस्ट अ स्मॉल दफश.. िो असला काय आहण नसला
काय.. आपल्याला िे मोठ्ठे दफश उडर्ायचे आिेि..”, माया
“नािी.. युसुफने जर गद्दारी के ली असेल िर िो मेलाच पािीजे..”, संिापून ददपक
म्िणाला..
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“रठक आिे.. पण िू त्याची काळजी करु नकोस.. युसुफला संपर्ायची जबाबदारी
माझी. िू जॉनी र्र लि कें द्रीि कर. साप आिे िो.. भयानक चपळ आहण हििकाच हुशार.
त्याला मारणं इिकं सोप्प नािी. हनट प्लॅन करार्ा लागेल.. युसुफ इज माय बेबी, आय हर्ल टेक
के अर ऑफ िीम. ओके ??”
दीपक कािी न बोलिा नुसिी मन िलर्ली.
टेबलार्रच्या एका मिागड्ा परफ्युमचा मोठ्ठा स्प्रे के अरलेस्ली मायाने सर्ांगार्र
मारला आहण मग िी अंघोळ करायला बाथरुममध्ये हनघून गेली.

जॉनी हचकना.. एक अंधुक असा चेिरा ददपकसमोर िरळि िोिा. त्या ददर्शी
िॉटेलमध्ये पोहलसांच्या मागोमाग घुसलेला िो िडकु ळा पण िरीिी नार्ाप्रमाणेच हचकना
ददसणारा एक िरुण.. जॉनी हचकना…!!! पुन्िा एकदा स्टेफनीची प्रबळिेने ददपकला आठर्ण
झाली आहण त्याने आर्ेगाने आपले डोळे घट्ट हमटू न घेिले..
थोड्ा र्ेळाने त्याने डोळे उघडले िेंव्िा डोळ्यािील दुःखाची जागा संिापाने घेिली
िोिी. त्याच्या िािाच्या मुठी र्ळल्या िोत्या.
“स्टेफनीच्या खुनाचा बदला मी घेिल्याहशर्ाय रािणार नािी जॉनी, िू कु ठे िी
लपलेला असशील, िुला शोधून काढीन आहण स्टेफनीकडे पाठर्ून देईन. यु गो देअर एन्ड से
सॉरी टू िर!!!”
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हडसुझा जेंव्िा दमणला यायला हनघाला िेंव्िा अनेकांनी त्याला अंडरकव्िर रिायला
सांगीिले िोिे. अनेक जण त्याला म्िणाले िोिे की िेथील स्टेट पोहलस िपास करि असिाना
हस.आय.डी. ऑफीसर िपास करायला आला म्िणल्यार्र खरे गुन्िेगार सिकव िोिील. कदाचीि
त्याच्या हजर्ाला सुध्दा धोका पोिोचर्ु पिािील.
पण हडसुझाला खरं िर िेच िर्ं िोिं. गुन्िेगारांनी सिकव व्िार्ं, त्याच्या
िालचालींर्र नजर ठे र्ार्ी ककर्ा त्याच्या िल्ला करण्याची सुध्दा बिमि करार्ी. कारण िसं
के लं िरच गुन्िेगार समोर येऊ शकिील.. अिी सार्धानिेच्या प्रयत्नाि िे एखादी चूक करून
बसिील िे हडसुझा पुणव ओळखुन िोिा आहण म्िणूनच जेंव्िा दमणला िो िॉटेलमध्ये चेक-ईन
करि िोिा िेंव्िा त्याने िेथील रहजस्टरमध्ये आपल्या नार्ाच्या प्रोफ़े शनमध्ये हस.आय.डी
इन्स्पेक्टर अशी नोंद के ली िोिी.
हडसुझाने सामान रुममध्ये फे कले, पवकन एक शॉर्र घेिला आहण कपडे करून त्याने
िडक पोहलस-स्टेशन गाठले.
इन्स्पेक्टर राणा िेथील इन्चाजव िोिे. हडसुझाने आपले आय.डी. काडव पुढे करिाच
राणा अदबीने उठू न उभे रािीले.
“एनी प्रोग्रेस इन्स्पेक्टर?”, हडसुझाने त्यांना बसायची खुण के ली आहण समोरच्या
खुचीर्र बसि म्िणाला
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“येस्स सर, एक मित्र्ाची मािीिी िािी लागली आिे..”, राणा म्िणाले.. त्याच
बरोबर त्यांनी सब-इन्स्पेक्टर पटेलला खुण करून एक फाईल मागर्ून घेिली.
फाईल येिाच िी उघडू न हडसुझा समोर ठे र्ली आहण राणा म्िणाले, “सर,
आपल्याला त्या रॉडर्र कािी कफगर बप्रवस हमळाल्या आिेि.. रस्त्यार्रचाच एक रॉड असल्याने
िश्या बर्याच बप्रवस आिेि.. पण कािी बप्रवस अगदी ठळक आिेि.”
हडसुझा शांिपणे ऐकि िोिा.
“आम्िाला र्ाटिं त्याच बप्रवस खुन्याच्या असिील.. परं िु िरीिी शंका नको म्िणून
आम्िी शक्यिो सर्व बप्रवस फॉरे हन्सक रटमला पाठर्ून ददल्या..”, राणा
“मला नािी र्ाटि त्यापैकीच कु णी खुनी असेल. कारण इिकी ढोबळ चूक कु ठलािी
खुनी करणार नािी. आहण के लीच िरी त्या बप्रवसर्रून लगेच िपासाला ददशा हमळणं कठीण
आिे..”, हडसुझा
“नािी सर, उलट आम्िाला र्ाटिं आपल्या िपासाला ददशा हमळे ल…”, राणा
“िे कसं?”, हडसुझा
“सर.. त्या बप्रवसपैकी एक बप्रवसचे मॅचींग रे कॉड्सव आपल्याला सापडले आिेि..”,
राणा..
“काय?”, जर्ळ जर्ळ आश्चयावने ओरडिच हडसुझा म्िणाला
“येस्स सर.. आम्िी सर्वप्रथम फॉमावहलटीनुसार ह्या बप्रवस मॅचींगसाठी सर्व
पोहलसरे कॉडवला पाठर्ल्या िोत्या.. त्यािील एक बप्रवस आपल्या रे कॉड्सवला आिेि. िे त्याचे
हडटेल्स..”, असं म्िणून राणाने िी फाईल हडसुझाकडे ददली.
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हडसुझा िी फाईल उघडू न र्ाचु लागला.
“गोकणव-मिाबळे श्वर जर्ळ जो कारागृि आिे.. िेथील एका कै द्याचे हनशाण हमळिेजुळिे आिेि सर..”, राणा म्िणि िोिा..
“दीपक कु मार??”, हडसुझा फाईल र्ाचिा र्ाचिा म्िणाला.. “कोण आिे िा ददपक
कु मार? काय चाजेस िोिे त्याच्यार्र? कािी मािीिी के ली?”,
“येस्स सर.. ददपक कु मार कािी साथीदारांसमर्ेि त्या िुरुंगािून पळाला आिे सर,
आहण सगळ्याि मुख्य गोष्ट म्िणजे त्या जेलचा जेलर िा मयि इन्स्पेक्टर शेखार्िच िोिा..”,
राणा
“आय सी.. म्िणजे नक्कीच कािी िरी बलक आिे िर..”, हडसुझा.. “कदाचीि जो
बदल्याचा

अंदाज

आपण

र्िवर्ला

िोिा

िेच

कारण

असु

शकिंय..”

“येस्स.. सर आम्िाला पण िसंच र्ाटिंय..”, राणा
“गुड र्कव राणा.. अजून कािी मािीिी हमळाली? िा ददपक कु मार सध्या कु ठे आिे?
कािी थांगपत्ता.. जेलमधून पळाल्यार्र पुढे त्याचं काय झालं र्गैरे?”, हडसुझा
“नो सर.. पण आम्िी त्या अनुर्ंगानेच िपास करिो आिोि. अहधक हडटेल्स हमळाले
की लगेच कळर्िो..”, राणा
“ओके देन..िे माझे कॉन्टॅक्ट हडटेल्स..”, असं म्िणून हडसुझाने आपल्या लॉजचा पत्ता
राणाला ददला… “कािीिी मािीिी हमळाली िरी लगेच मला कळर्ा.. िो पयंि मी जरा इथे
अजून कािी िपास करून िािी कािी लागिंय का िे पिािो..”
“येस्स सर..”, राणाने उठू न हडसुझाला िस्िांदोलन के ले आहण हडसुझा िेथून बािेर
पडला.
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िासाभरानंिर हडसुझा आपल्या रुममध्ये खुचीर्र पाय टाकू न आरामशीर बसला
िोिा. थोडार्ेळ हर्चार करून मग त्याने कमीशनरला फोन लार्ला, िािी लागलेली सर्व
मािीिी पुरर्ली आहण म्िणाला, “सर ‘ददपक कु मारची’ मािीिी आम्िी मागर्ली आिे, िी इथे
हमळे लच, पण मला ह्या शेखार्िची सुध्दा पुणव मािीिी पािीजे. पोहलस-फोसव जॉईन
के ल्यापासून िे िो मरे पयंिची सर्व.”

“ददपक, जॉनी हचकनाचा पत्ता सापडला आिे. िो सध्या मुंबईिच आिे. िुला
मुंबईला जार्ं लागेल..”, माया ददपकला सांगि िोिी.
“मुंबईला? पण का? आपलं िर ठरलं िोिं की एके काला इकडे फसर्ून आणायचे
आहण मग मारायचे?”, ददपक
“येस्स.. िसंच ठरलं िोिं.. पण आपल्याकडू न प्लॅनमध्ये कािी चुका झाल्या..
शेखार्िचा मृत्यु िा खुन आिे िे आिा सर्ांना ठाऊक झालेलं आिे आहण अश्याि आपल्याला
इथे अजून एक खुन िोणं परर्डणारं नािी..”, माया
“आपल्याकडू न नािी माया, िुझ्याकडु न..”, ददपक
“ओके .. ओाके .. माझ्याकडु न.. बट हस्टल.. इथं नको.. मी िुझी मुंबईला जायची
व्यर्स्था करिे.. िू दोन-िीन ददर्सांिच हनघ, मी सगळी व्यर्स्था करिे. .”, माया
“पण माया, उगाच घाई कश्याला करायची? आपण अजून हनट प्लैन पण के ला
नािीये, उगाच पुन्िा कािी चुका नको व्िायला अस नािी का र्ाटि आिे?”, दीपक
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“नो दीपक, आपल्याकडे र्ेळ नािीये, लेट द मोमेंटम कं टीन्यु…”, ददपकला
बोलायची संधी न देिा माया हनघून गेली
मुंबईला कमीशनर-ऑफ-पोहलसचे पुणव ऑफीस कामाला लागले िोिे. एका ददर्साि
त्यांना शेखार्िची पुणव मािीिी गोळा करून हडसुझाला पुरर्ायची िोिी. फक्त पोहलस स्टाफच
नािी िर सर्व खबरी सुध्दा कामाला लागले िोिे. कु ठलािी दुर्ा, कु ठलीिी बारीक-सारीक
मािीिी सुटिा कामा नये असे हडसुझाने जािाना सर्ांना बजार्ले िोिे.
हडसुझा आपल्या खोलीमध्ये ददपकची फाईल घेऊन बसला िोिा. त्याआधी त्याने
ररसेप्शनला फोन लार्ला िोिा आहण आपल्याला कोणीिी कु ठल्यािी गोष्टीसाठी हडस्टबव करु
नये म्िणून बजार्ले िोिे. ‘लॉन्ड्री सर्व्व्िस’, ‘रुम सर्व्व्िस’, ‘टेलीफोन कॉल्स’ कु ठल्यािी
गोष्टीसाठी खोलीमध्ये कु णालािी पाठर्ायचे नािी िे हनिुन सांगीिले िोिे.
प्रॉन्स, खारर्लेल्या काजुंचे दोन पुडे आहण सोडा र् हव्िस्की घेऊन िो खुचीि रे लुन
बसला आहण त्याने ददपकची फाइल उघडली.
पिील्याच पानार्र ददपकचा ८x१०” चा आमी युनीफॉमवमधला फोटो िोिा.
िेजस्र्ी चेिरा, आमीच्या युहनफॉमवच्या कॉन्फ़ीडन्सने अहधकच मोिक भासि िोिा.
हडसुझा खुप र्ेळ त्या फोटोकडे पिाि बसला िोिा. त्याला कु ठल्यािी प्रकारे ददपक
िा हनढावर्लेला, खुनार्र खुन पाडणारा गुन्िेगार भासि नव्ििा. बर्याच र्ेळ हनरीिण के ल्यार्र
त्याने िो फोटो कडेला ठे र्ून ददला आहण फाईल र्ाचायला सुरुर्ाि के ली.
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ददपक आपल्या रुममधील सेटीर्र आरामाि पहुडू न रट.व्िी पिाि िोिा. मायाने
त्याला आज सुट्टी ददली िोिी आहण िी एकटीच गाडी घेऊन कु ठे िरी गेली िोिी. ददपकने
कं टाळर्ाणा हपक्चर बदलुन न्युज चॅनल लार्ला. न्युजमध्ये शेखार्िच्या खुनाची बािमी चालु
िोिी.
“दमण पोहलसने आज एक संददग्धका रे खाहचत्र जारी दकया िै …हजसके साथ
हड.सी.पी. शेखार्िकी िािापायी िोने की खबर बिाई जािी िै. पोहलस को लगिा िै, की ये
आदमी इस किल के बारे मै कु छ जानकारी दे सकिा िै.
अगर आपमेसे कोई इस शख्स को पिेचानिा िै, या इसे किी देखा गया िै, िो िुरंि
पोहलस को जानकारी दे.
जानकारी देने के हलए हनचे ददए गए नंबसव पर संपकव करे …”
बािमीच्या बरोबरीनेच एका दाढीर्ाल्या, गाल फु गर्या, फे ल्ट िॅट घािलेल्या
व्यक्तीचं रे खाहचत्र प्रसारीि के लं जाि िोिं. हमळालेल्या मािीिीच्या आधारे , पोहलसांनी ‘त्या’
दारुड्ाला मॅच करे ल असे रे खाहचत्र बनर्ले िोिे आहण हडसुझाच्या सांगण्यार्रुनच िे नॅशनल
चॅनल्सर्र दाखर्ले जाि िोिे.
ददपकने स्र्िःला शेजारच्या आरश्याि हनरखुन पािीले. कु णीसुध्दा त्या
रे खाहचत्रािील व्यक्ती ददपकच आिे िे छािीठोक म्िणु शकला नसिा.
ददपक स्र्िःशीच िसला. घड्ाळाि फक्त साडेसािच र्ाजले िोिे. मायाने त्याला
संध्याकाळी कु ठलीिी र्ेळ ददलेली नव्ििी, त्यामुळे िो पुणव संध्याकाळ मोकळाच िोिा. शेर्टी
कं टाळू न िो उठला. उगाचच ह्या बंद खोलीि लोळि पडण्यापेिा गार्ाि एखादा फे रफटका
मारण्याचा त्याने हनश्चय के ला. िसंिी दमणला आल्यापासून एकटा असा िो कु ठे बािेर पडलाच
नव्ििा. एक िर सिि िो मायाच्या कामार्र हबझी असायचा नािीिर घरी येईपयंि इिका
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उशीर झालेला असायचा की बािेर िो पयंि सगळी सामसुम झालेली असायची. त्यामुळे बािेर
कधी दफरायला हनघण्याचा त्याला योगच आला नव्ििा.
त्याने टी.व्िी. बंद के ला, कपडे के ले आहण खोली बंद करून िो बािेर पडला.

हडसुझाने फाईल पुणव र्ाचुन बंद के ली. कािी िण िो डोळे बंद करून खुचीि बसून
रािीला. फाईलमध्ये हलिील्याप्रमाणे पिील्या खुनाची िर हशिा झाली िोिीच, पण त्यानंिर
िो िुरुंगािून पळाला िे खरं िोिं.. त्यानंिर पुन्िा शेखार्िकडू न पकडला जािाना िो
स्टेफनीचासुध्दा खुन करून पळाल्याचं हनमुद के लं िोिं. हशर्ाय स्टेफनीचा पिी थॉमस ह्याच्या
मृत्युबद्दल साशंकिा हनमावण िोि िोिी, कारण त्याचा इं न्शोरं न्स क्लेम के ल्यानंिर त्या के सर्र
काम करणार्या इं न्शोरन्स एजंटचा सुध्दा मृिदेि सापडला िोिा. आहण पयावयाने ददपक आहण
मोिीिेनेच िर थॉमसचा काटा काढला नसेल ना? खरी मािीिी उघड िोिे आिे म्िणल्यार्र
त्यांनीच िर त्या इं न्शोरन्स एजंटला मारलं नसेल नं? आहण शेर्टी स्टेफनीचा मृत्यु.
सगळाच प्रकार अशक्य, पण िरीिी घडलेला िोिा. ददपकसारखा एखादा बाणेदार
आमीिील उच् पदार्र असणारा अहधकारी असं करु शकिो ह्यार्र हडसुझाचं मन हर्श्वास
ठे र्ायला ियार िोि नव्ििं. परं िु त्याच र्ेळेला घडलेल्या घटना िो डोळ्याआड सुध्दा करु
शकि नव्ििा.
हडसुझाने फाईल कपाटाि ठे र्ून ददली आहण ररसेप्शनला फोन के ला.
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“हडसुझा

बोलिोय..

मला

कु णाचे

हनरोप?

कु णाचे

फोन

कॉल्स?”

“िसं ददर्सभर नािी सर, पण आत्ताच एक िासाभरापुर्ी इन्स्पेक्टर राणा िुम्िाला भेटायला
आलेि..”
“ओके ..आत्ता कु ठे आिेि िे?”
“इथेच आिे, लॉबीमध्ये. त्यांना पाठर्ून देऊ रुम मध्ये?”
“नािी नको. मीच खाली येिोय म्िणून सांगा. ददर्सभर खोलीि बसून कं टाळा
आला.. बािेरच जािो आिा.” असं म्िणून हडसुझाने फोन ठे र्ून ददला.
िोंडार्र पाणी मारून िो फ्रेश झाला आहण पटकन कपडे करून िो खोलीच्या बािेर
पडला.
लॉबीमध्ये राणा न्युजपेपर आहण पेन घेउन कश्याि िरी मग्न िोिे. हडसुझाला
पिािाच िे उठू न उभे रािीले.
“गुड इव्िनींग सर..”, राणा
“गुड इव्िनींग राणा,.. सॉरी िुम्िाला िावकळि रिार्ं लागलं.. काय कोडी सोडर्ि
िोिाि की काय?”, पेन आहण पेपरकडे बघि हडसुझा िसि म्िणाला..
“नािी सर.. ददर्सभर डोकं चालर्ून बधीर िोऊन जािं. िेथील कोडी सोडर्िा
सोडर्िा नाकी नऊ येिं आिा कु ठं परि कोडी सोडर्ायची. मी आपलां असाच टाईमपास करि
बसलो िोिो. बाकी कािी नािी, घराि दोन लिान मुलं आिेि ना, त्यांच्याच सर्यी
लागल्याि…”, असं म्िणून हडसुझाने िािािला पेपर हडसुझापुढे धरला
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राणाने पेपरमधील हनधन झालेल्या जािीरांिींमधील चेिरे , खेळांच्या बािम्या,
जािीरांिींमधील मॉडेल्स सगळ्यांना पार रं गर्ून टाकले िोिे. कु णाला जटा काढू न साधु,
कु णाला पागोटं, दाढी हमश्या, कुं कु , बंदक
ु ा काढू न डाकु िर कु णाला काय…
हडसुझा त्या कलाकृ िी बघून िसि रािीला आहण म्िणाला.. “काय राणा िुम्िी
पण..” आहण िसिा िसिा अचानक थांबला र् म्िणाला..
“बािेर आपणं थोड्ार्ेळाने जाऊ, चला पवकन माझ्या खोलीि..”
राणा कािी बोलेपयंि हडसुझा दोन दोन पायर्या एका दमाि चढि खोलीकडे गेला
िोिा. राणासुध्दा त्याच्या मागोमाग पळि गेला.
खोलीि पोिोचेपयंि हडसुझाने ददपकची फाईल बािेर काढली िोिी. पवकन त्याने
ददपकचा फोटो बािेर काढला, आहण पेनने त्यार्र हगरगोट्यामारायला सुरुर्ाि के ली.
दोन िणािच राणाच्यािी सगळा प्रकार लिाि आला.
कािी र्ेळािच हडसुझाच्या चेिर्यार्र िास्य पसरले. त्याने संशयीि दारुड्ाचे िे
रे खाहचत्र आहण ददपकचा िो रं गर्लेला.. अथावि त्याच्या फोटोर्र दाढीहमश्या आहण इिर
कारागीरी करून बनर्लेला चेिरा राणासमोर धरला आहण म्िणाला…
“चला राणा, लेफ्वनंट ददपक कु मार दमणच्या पाहुणचाराला उिरलेले ददसिाि,
आपल्याला त्यांचा शोध घयायला िर्ा…”
“सर, लगेच न्युज चॅनलर्र ददपकचा सुध्दा फोटो झळकर्ायचा का?”, हजना उिरिा
उिरिा राणा म्िणाला

231

लेखक - अहनके ि समुद्र

http://manaatale.wordpress.com

पाठलाग

“नो !! झुंडीने ओरडा-आरडी करुन, िाकाट्या हपटि कोंडीि धरि बसिाला
पकडण्याि काय मजा? त्याला पकडायचे िर िो बेसार्ध असिाना त्याच्या समोर जाऊन.
स्र्िःच्या बेडरपणाची लाज र्ाटिानाचा त्याचा झालेला चेिरा प्राईसलेस असिो राणा..
चला”, असं म्िणून हडसुझा आहण राणा लॉजच्या बािेर पडले.

“राणा एक काम करा, आपल्या कं प्युटर ग्रादफक्स हडझायनरला दीपकचा फोटो स्कॅ न
करून पाठर्ा. त्याला म्िणार् ह्याचा सर्व िऱ्िेने बदलार् करून त्याचे फोटो करून पाठर्ा.
म्िणजे खूप दाढी र्ाढर्लेला, खूप के स र्ाढर्लेला, पूणव टक्कल के लेला, हमश्या आहण लांब के स
असलेला…
दीपकने नक्कीच आपल्या चेिऱ्याि ददसण्याि बदल के ले असिील त्यामुळे त्याला
लगेच ओळखण कठीण जाईल. म्िणून शक्य हििके र्ेगळे लुक्सचे फोटो करून पाठर्ायला सांग.
दीपक कु मार नक्कीच दमण मध्येच आिे आहण त्याने शेखार्िला कट करून बोलार्ून घेिले
ह्यामागे त्याची नक्कीच कािीिरी योजना असणार, नािीिर िोच मुंबईला नसिा का गेला. “,
हडसुझा बोलि िोिा.
राणाने मान डोलार्ून सिमिी दशवर्ली
“येस सर, लगेच कामाला लागिो”, राणा
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“मला काय र्ाटत्ते माहििे का? समिाऊ अस र्ाटिे आिे दक दमण दीपकचा कम्फटव
झोन आिे. िो इथे सुरहिि आिे म्िनुनच इथून कु ठ न जािा त्याने शेखार्िला इकडे बोलार्ून
घेिले. “
“पण का? इथे त्याला कु णाचा सपोटव आिे म्िणून त्याला इथे सेफ र्ाटिेय. मी
दीपकची फाईल र्ाचलीय. माझ्या र्ाचण्याि िरी त्याचा आहण दमणचा आधी कधी संबंध
आला नव्ििा. त्याचा कोणी नािेर्ाईकिी इथे असण्याचे कारण नािी. मग दमण का?”
दोघिी कािी र्ेळ हर्चाराि गढू न गेले
“मला र्ाटिे राणा आपण त्याचा शोध लार्ला, िर कदाहचि दीपक आपोआप
आपल्या िाब्याि येईल”
“येस , आय ऐग्री”, राणा
“िुम्िी शेखार्िच सामान िपासले िोिे? कािी आढळले त्याच्या सामानाि?”,
हडसुझा
“नो सर, िसं हर्शेर् कािी नािी आढळले”, राणा
“त्याचं बुककग कस झालं िोि?, चेक, क्रेडीट काडव, कॅ श?”
“कॅ श सर”
“म्िणजे, कु णी िरी लॉज मध्ये येउन पैसे देऊन बुककग के ले असणार. चला लॉजच्या
मैनेजर ला भेटू”
दोघिी लगबगीने शेखार्ि उिरला िोिा त्या लॉजकडे हनघाले.
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“डी.सी.पी. शेखार्िच्या बुककगची चौकशी करायची आिे”, राणा लॉजच्या
मालकाला म्िणाला
“सर, कश्याला पुन्िा पुन्िा िेच प्रश्न हर्चारिाय? एकदा सांहगिले ना, बुककग कॅ श ने
झालं िोिे. आहण िुम्िी पुन्िा पुन्िा लॉजर्र येऊ नका, पोहलसांना इथे बघून कस्टमर येि नािी
सर”, राणाला पुन्िा लॉजर्र बघून मालक र्ैिागला िोिा
“बुककग करायला कोण आल िोि? कािी आठर्िे आिे का?”, राणाने त्याच्याकडे
दुलवि करि हर्चारले
“नािी आठर्ि सर. शेकडो लोक जा ये करिाि. प्रत्येकाची ओळख पटर्ायची
म्िणल िर िोईल सर?”, मालक
डीसुझाची नजर इिरत्र हभरहभरि िोिी. लॉजमधल्या एका गोष्टीने त्याचे लि
र्ेधून घेिले.
“िे चालू असिे का?”, कोपऱ्याि लार्लेल्या एका सी.सी.टीव्िी कॅ मेराकडे बोट
दाखर्ि हडसुझा म्िणाला
“िा सर, चालू आिे िे”, मालक
“चला, मला ज्या ददर्शी बुककग झालं त्या ददर्शीचे व्िीडीओ दाखर्ा”, मालकाच्या
िो नािी ची र्ाट न बघिा हडसुझा त्याला घेऊन त्याच्या ऑदफसमध्ये गेला.
कािीश्या नाराजीनेच मालकाने आपला कॅ म्प्यूटर चालू के ला.
रहजस्टर मध्ये शेखार्िच्या बुककगची िारीख बहघिली आहण त्या िारखेचा फोल्डर
कम्प्युटरर्र ओपन के ला.
हडसुझाने दोघांना बाजूला के ले आहण िो स्र्िः हव्िडीओ चालू करून बसला.
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मध्येच िो मालकाला हर्चारायचा, “हनट बघा, ह्यापैकी कोणी िोिं का?” आहण
मालक नकाराथी मान िलर्ायचा.
अख्खा ददर्स संपि आला, साधारण संध्याकाळच्या ८.३०च र्गैरे रे कोर्लडग चालू
िोिे िेंव्िा अचानक िो मालक म्िणाला, “एक हमहनट, एक हमहनट बहुिेक ह्या बाई आल्या
िोत्या बुककगसाठी”
हडसुझाने लगेच रे कोर्लडग थांबर्ले.
“कोण? ह्या?”, संगणकाच्या पडद्याकडे बोट दाखर्ि हडसुझा म्िणाला
“िो, नक्कीच, ह्याच िोत्या”, मालक
“कश्यार्रून”, राणा
“अिो बघा न रे कोर्लडग बघा, मला नक्की आठर्िंय, त्यांनी सर्यीप्रमाणे बुककगसाठी
आधी क्रेडीट काडव पुढे के ले िोिे. आहण मग एकदम त्यांना काय आठर्ल माहिि नािी, त्यांनी
काडव काढू न कॅ श ददली. “
हडसुझाने रे कोर्लडग थोडे मागे घेिले आहण पुन्िा चालू के ले. काळ्या बुरख्यामध्ये
आलेल्या एका स्त्रीने जसं त्या मालकाने सांहगिले िोिे िसेच आधी ददलेले क्रेडीट काडव काढू न
कॅ श ददली िोिी.
“िुम्िी त्या काडव र्रच नार्, नंबर कािी पहिले”, हडसुझा
“नो सर. मी कािी करायच्या आधीच त्यांनी लगेच काडव घेिले न”, मालक
“िुम्िाला नक्की खात्री आिे, िीच िी बाई िोिी?”, हडसुझा
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“एक दम सौ टक्का”, मालक खात्रीने छािीर्र िाि आपटि म्िणाला
“ठीक आिे, जा िुम्िी. आम्िी थोड्ार्ेळ थांबिो इथेच”, हडसुझा
मालक हनघून गेल्यार्र हडसुझा आहण राणा दोघिी जण िे रे कोर्लडग काळजीपूर्वक
बघि िोिे. त्या स्त्रीने क्रेडीट काडव बािेर काढल्यार्र हडसुझाने रे कोर्लडग थांबर्ले आहण अहधक
झूम करून िो काडव र्रील कािी डीटेल्स ददसिाि का िे पाहू लागला. परं िु स्पष्ट अस कािीच
ददसि नव्ििे.
शेर्टी हडसुझा िो नाद सोडू न ददला आहण िो त्या स्त्रीकडे हनट पाहू लागला.
ज्या र्ेळी िी स्त्री पसव मधून पैसे काढि िोिी, त्या िणी त्याने अचानक रे कोर्लडग
पॉज के ले.
“िे बघा राणा…”, हडसुझा
“काय बघू सर? िी स्त्री िर पूणव बुरख्याि आिे. कािीच िर ददसि नािीये”, राणा
चक्रार्ून म्िणाला
“अिो, स्त्री नािी, हि पसव बघा. लेपडव हस्कनची पसव आिे राणा. फार मिाग असिाि
अश्या पसव. सर्व सामान्य माणसांना नािी परर्डू शकि”, हडसुझा
“िम्म. पण सर डु प्लीके ट असेल िर?”, राणाने शंका उपस्थीि के ली
“असू शकिे. पण एक नक्की ह्या स्त्रीचा आहण दीपकचा नक्की कािीिरी संबंध आिे.
कदाहचि शेखार्िर्र गोळी चालर्णारी स्त्री पण िीच असार्ी”, हडसुझा
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“मग

आिा

आपण

काय

करायचं

सर?”,

राणा

“सगळ्याि आधी िो दीपकचा फोटो आपल्या ग्रादफक्स हडझायनरकडे पाठर्ून द्या. आहण िे
रे कोर्लडगपण लॅब ला पाठर्ून द्या. बघा िो क्रेडीट काडव नंबर हमळिोय का. आहण …. “, हडसुझा
“आहण काय सर?”, राणा
“सापाला हबळािून बािेर काढायचे असेल िर त्याला हुसकाउनच काढार्े
लागिे.”,हडसुझा
“पण म्िणजे नक्की काय करायचं सर?”, राणा
“पाण्याि खडा टाकायचा. माश्याला िो लागेल दक नािी.. माहिि नािी? पण
पाण्याच्या पृष्ठभागार्र िरं ग मात्र नक्की हनमावण िोिील. मी सांगिो िी बािमी आज लगेच
टीव्िी र्र द्या, चला” अस म्िणून हडसुझा आहण राणा बािेर पडले.
“डी. सी. पी. शेखार्ि ह्यांच्या खुनासबंधी आज अजून एक मित्र्ाचा पुरार्ा
पोहलसांच्या िािी लागला. ज्या बारच्या पार्ककग मध्ये खून झाला िोिा, त्या पार्ककगमध्ये
लार्लेल्या सी.सी.टीव्िी कॅ मेरामध्ये खुनाचे पूणव फु टेज हमळाले आिे. ह्या खुनामध्ये एक नािी
िर दोन व्यक्तींचा िाि असल्याचा दार्ा पोहलसांनी के ला आिे.
पोहलसांच्या िािी अहधक कािी पक्के पुरार्े हमळाले आिेि आहण लर्करच
शेखर्िचा खुनी गजाआड िोईल असा दार्ा सी.आय.डी इन्स्पेक्टर हडसुझा ह्यांनी के ला आिे “
संध्याकाळच्या न्यूज फ़्लैश मध्ये हि बािमी र्ारं र्ार दाखर्ली जाि िोिी.
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“िा काय प्रकार आिे? हिथे कु ठे हस.हस.टीव्िी िोिा?”, माया ददपकला म्िणि िोिी
“िो.. माझ्या माहििीमध्ये िरी नव्ििा. एक िर पार्ककग ओपनच िोिे आहण
आजुबाजुला िरी मला कु ठे िी कॅ मेरा ददसला नव्ििा.”, ददपक
“पण मग िी बािमी? आहण इिक्या खात्रीने दोन लोकं िोिी सांगि आिेि ह्याचा
अथव नक्कीच त्यांच्याकडे िा पुरार्ा असणार”, माया
“डोन्ट बी पॅरॅनॉईड माया, मे बी त्यांनी अंधाराि बाण मारला असेल. बघु अजून
दोन ददर्स काय िोिं िे.”, ददपक
“नो ददपक.. िे बघ, हस.आय.डी. पण के स मध्ये इन्व्िॉल्ड आिे. अश्या बेजबाबदार,
हबनबुडाच्या बािम्या िे लोकं नािी देणार. र्ुई मस्ट अॅक्ट. आय कान्ट ररस्क इट”, माया
“मग आपण काय करार्ं असं िुला र्ाटिं आिे?”, ददपक
“आपण िो पुरार्ा नष्ट करायचा.”, माया
“पण कसा?”, ददपक
“िे बघ, मला मािीिी आिे. िे असे गोळा के लेले पुरार्े र्गैरे कु ठे ठे र्िाि िे.
एम.जी.रोड र्र पोहलसांचे िेड-क्वाटवसव आिे. हिसर्या मजल्यार्र एक रुम आिे हजथे ह्या असल्या
गोष्टी ठे र्ल्या जािाि.”, माया
“ओि.. आहण िुला र्ाटिं आपण िेथे जाऊन आपला पुरार्ा शोधायचा िजारो
गोष्टींमधून आहण िो नष्ट करायचा.. बरोबर?”, ददपक
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“िो”, माया
“आहण िुला र्ाटिं पोहलस आपल्याला सन्मानाने आपल्याला आि जाऊ देिील,
आपल्याला पुरार्ा शोधायला मदि करिील आहण जमलच िर नष्ट िी करु देिील.. असंच
ना?”, ददपक कु चेष्टन
े े म्िणाला
“िे बघ, ररस्क आिे, पण आपल्याला करायलाच िर्ं. नािीिर नािक आपण त्याि
अडकु ”, माया
“अरे ?? पण िुला काय खायची गोष्ट र्ाटली का? इवस पोहलस िेडक्वॉटवसव बेबी..”,
ददपक
“हिथल्या सेक्युरीटी एजन्सीचे िेड माझ्या चांगल्या ओळखीचे आिेि. १०-१५
हमनीटांसाठी हिथले सेक्युरीटी एजन्वस इकडे हिकडे िोऊ शकिाि ना? िे बघ ददपक, पैश्याने
सगळ्या गोष्टी साध्य िोिाि. एकदा का िी टेप फॉरे न्सीक लॅबला गेली आहण त्यािील फोटो
बप्रन्वस करून जागो जागी लागले की मग आपण कािी करु शकणार नािी..”, माया
“मुखवपणा आिे िा माया. एक िर मला र्ाटिं की त्या टेप मधून कािी साध्य िोणार
नािी. पोहलसांचा िा नक्कीच कािीिरी डार् आिे.. ककर्ा अगदीच टेप असली िरी िे आपल्या
पयंि लगेच दोन ददर्सांि पोिोचु शकणार नािीि. मला र्ाटिं आपण घाई नको करायला. दोन
ददर्स र्ाट बघु काय िोिं आिे आहण त्याप्रमाणे ठरर्ु..”, ददपक
“िुला जमणार नसेल िर िसं सांग, मी जािे.. मला माझ्या कॉन्टॅक्वसर्र पुणव
हर्श्वास आिे. आिमध्ये जायला आपल्याला कु ठलीिी अडचण िोणार नािी…”, माया
माया र्ैिागून आपल्या मोबाईलमध्ये नंबर डायल करायला लागिे…
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“ऑलराईट.. इफ़ यु से सो.. पण लिाि ठे र् हधस इज द लास्ट टाईम. पुढच्या
र्ेळेपासून सगळं प्लॅनींग माझ्या म्िणण्यानुसार िोईल. िू ऑलरे डी खुप मेस करून ठे र्ली
आिेस..”, ददपक
माया धार्ि येऊन ददपकला हबलगली आहण हिने त्याचे एक दीघव चुंबन घेिले.
“आय नो यु हर्ल डु ईट. डोन्ट र्री..”, असं म्िणून हिने सेक्युरीटी एजन्सीच्या िेडला
फोन लार्ला
अध्याव िासानंिर ददपक रे डी िोऊन आला.
“माझं बोलणं झालं आिे ददपक.. खुप पैसे द्यार्े लागले, बट अॅज आय सेड, पैश्याने
कािीिी हर्कि घेिा येिं. ११.३०-११.३५ ह्या र्ेळाि मेन गेट र्र कोणी नसेल. िुला हिसर्या
मजल्यार्र जायला दिा हमनीटं आिेि. ११.५० – ११.५५, र्रचा मजला ररकामा असेल. िू
आि घुसून िी खोली शोध. िेथे काय सेक्युरीटी आिे.. आय िॅर् नो आयडीया. पण पोहलस
नक्कीच कोणी नसिील. कु लुप कसं आिे, काय आिे िे बघून िू हडहसजन घे आहण काम िमाम
करं . बािेर येिाना बॅटरीचा एक झोि व्िरांड्ाि टाक. त्यानंिर पुढची पाच हमनीटं आहण १५
हमनीटांनंिर मुख्य गेट ररकामं असेल.”
“आय एम नॉट िॅप्पी अबाऊट हधस माया. िा सगळा िुझा मुखवपणा आिे. त्या
ददर्शी िू िेथे आली नसिीस िर…”, ददपक
“ददपक, र्ेळ कमी आिे.. िे िेच बोलुन कािी फ़ायदा नािी.. जा पवकन…”, माया
ददपकने एक दीघव कटाि मायाकडे टाकला आहण िेथून िो बािेर पडला.
११.१५ ला ददपक पोहलस िेडक्वाटवसपाशी पोिोचला. आजुबाजुला बर्यापैकी
सामसुम िोिी. इमारि बर्यापैकी अंधारािच िोिी. कु ठल्या मजल्यार्रिी फ़ारसे ददर्े चालु
नव्ििे. मुख्य गेटपाशी दोन रायफल घेिलेले सेक्युरीटी गाडवस फे र्या मारि िोिे.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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ददपक िेथेच अंधाराि दबा धरून बसला.
बरोब्बर ११.३०ला दोन हमनीटं कमी असिाना िे दोन गाड्सव एकमेकांशी कािीिरी
बोलले आहण गप्पा मारि कु ठे िरी हनघून गेले.
ददपकने एक हमनीटं िेथेच थांबून अंदाज घेिला. र्ेळ कमी िोिा. ठरल्याप्रमाणे
बरोब्बर ११.३० ला िे दोन गाड्सव िेथून हनघून गेले िोिे.. आहण पाचच हमनीटांमध्ये िे
परिण्याची शक्यिा िोिी.
ददपक अंधारािून बभिीला हचकटि हचकटि मुख्य गेटमधून आि हशरला.
पिीला अडथळा िरी अगदी सिजच पार पडला िोिा…
ददपकची छािी धडधडि िोिी. त्याच्या हसक्स्थ सेन्स, पुढे धोका आिे.. असं सिि
बजार्ि िोिा. परं िु मायाने सांगीिल्याप्रमाणे खरोखरचं ११.३० ला मुख्य गेट ररकामे िोिे.
आहण हिच्या सांगण्याप्रमाणेच पुढेिी कािी अडथळा न येण्याची खात्री बाळगण्याििी कािी गैर
नव्ििे.
हशर्ाय खरं च िसा कािी पुरार्ा असेलच िर िो नष्ट करणं गरजेचे िोिे. नािी िर,
इिक्या ददर्स लपून रािील्याचे कष्ट र्ाया गेले असिे.
ददपक दबक्या पार्लांनी इमारिीमध्ये हशरला. र्रच्या मजल्यांर्रून कािी
गाडवसचा दफरण्याचा आर्ाज येि िोिा. ददपक कसलािी आर्ाज न करिा दुसर्या मजल्यार्र
जाऊन थांबला.
त्याने घड्ाळाि नजर टाकली. ११.५० झाले आहण र्रची गाडवसची िालचाल पण
शांि झाली. ददपक िळु िळु पायर्या चढि हिसर्या मजल्यार्र आला. त्याने अंधारलेल्या
व्िरांड्ाि चाहुल घयायचा प्रयत्न के ला. परं िु सर्वत्र शांििाच िोिी.
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घड्ाळाचे काटे र्ेगाने दफरि िोिे. ददपक झपझप पार्लं टाकि रे कॉड्सवरुमपाशी
आला. िीच िी खोली िोिी ज्यामध्ये गोळा के लेले पुरार्े ठे र्ले जाि िोिे. आहण आश्चयव म्िणजे
खोलीला कोणिेिी कु लुप नव्ििे.
ददपकला िे अनपेिीि िोिे. परं िु कदाचीि सेक्युरीटी गाडवसचा पिारा असिाना,
िसंिी कड्ा कु लुपं लार्ायची गरज नसार्ी असािी एक हर्चार त्याच्या डोक्याि येऊन गेला.
खोलीचं दार उघडू न िो आि आला. सर्वत्र हर्चीत्र शांििा िोिी.
ददपकने खोलीचं दार लोटू न घेिले आहण िो अंधाराि चाचपडि पुढे सरकु लागला.
इिक्याि खोलीिले सगळे ददर्े चालु झाले. ददव्याच्या प्रखंर प्रकाश्याने अंधारािून
आलेल्या ददपकचे डोळे ददपले गेल.े िणभर त्याला कािी िोिं आिे िे कळे ना.
मग त्याने सार्काश डोळे उघडले…..
खोलीमध्ये सर्वत्र िािामध्ये ररव्िॉल्व्िसव धरून पोहलस उभे िोिे आहण समोरच्या
टेबलार्र पाय टाकू न ददपककडे िसि िसि बघि एक चेिर्यार्र खर्ले खर्ले असलेला इसम
बसला िोिा.
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“अरे व्र्ा! खुद्द ददपक कु मार िजर झालेि…”, हडसुझा िसि िसि म्िणाला.. “िे िर
म्िणजे असं झालं अंधा मांगे एक, भगर्ान दे दो!, काय राणा??”
“येस्स सर.. खरं आिे…”, राणा िसण्याि सामील झाला
“बसा.. ददपक कु मार.. बसा.. खुप पळापळ झाली ना.. दमला असाल बसा..”,
समोरच्या खुचीकडे बोट दाखर्ि हडसुझा म्िणाला..
ददपककडे दुसरा कु ठलाच मागव नव्ििा. िो शांिपणे खुचीि जाऊन बसला.
“राणा, बेड्ा घाला त्यांना आधी.. काय आिे ना, फौजी िालीम आिे.. आपल्याला
उगाच कॅ ज्युहलटीज नकोि..”, हडसुझा
राणाने ददपकचे दोन्िी िाि खुचीच्या मागे ओढले आहण त्याला बेड्ा ठोकल्या.
“राणा.. िुझ्या माणसांना बािेर थांबायला सांग.. आपल्याला जरा मित्र्ाचं
बोलायचं आिे..”, हडसुझा
राणाने बाकीच्या पोहलसांना बािेर थांबायची खुण के ली िसे सर्वजण बािेर हनघून
गेल.े खोलीि फक्त ददपक, राणा आहण हडसुझा..
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“आम्िाला र्ाटलं नव्ििं सरळं िूच आमच्या िािी लागशील. र्ाटलं िोिं कोणीिरी
सोम्या गोम्या येईल.. त्याला िरी िाब्याि घेऊन चौकशी करार्ी. पण िे िर डायरे क्ट मोठ्ठा
मासाच गळाला लागला..”, हडसुझा
ददपक कािीच न बोलिा शांि बसून िोिा..
“ओि.. बाय द र्े, मी माझी ओळखच करून नािी ददली.. मी हस.आय.डी. इन्स्पेक्टर
हडसुझा, मुंबई ब्रॅन्च.. आहण िे इन्स्पेक्टर राणा, दमण स्टेशन..”, हडसुझाने शेक-िॅन्ड्साठी िाि
पुढे के ला आहण मग ददपकच्या िािािल्या बेड्ा बघून िसि िसि परि खुचीि बसला.
“सो? ददपक कु मार? पुरार्ा नष्ट करायला आला िोिा? िम्म?..”.. हडसुझा अजूनिी
िसिच िोिा..
ददपकच्या कपाळार्रच्या हशरा संिापाने िाणल्या गेल्या िोत्या..
“आम्िाला िर र्ाटलं िोिं िुम्िाला शोधायला फार शोधा शोध करार्ी लागेल.
िुमच्यासाठी दकत्ती कष्ट घेिले आम्िी.. राणा दाखर्ा जरा िे आपलं एन्व्िलोप..”, हडसुझा
राणाने ब्राऊनपेपरच्या एन्व्िलोपमधले ददपक कु मारचे हर्र्ीध रुपािील फोटो
काढू न टेबलार्र पसरले.
“बघा.. िुम्िी कु ठल्या रुपाि असाल.. मािीि नव्ििं आम्िाला.. म्िणून िा प्रपंच..”,
हडसुझा फोटोंकडे िाि दाखर्ि म्िणाला..
“बरं बोला.. गुन्िा इथेच कबुल करणार? का राण्यांच्या स्टेशनाि जायचं?”, हडसुझा
“मी िो पुरार्ा आहण बाकीची मािीिी हर्कि घयायला ियार आिे..”, बराच र्ेळ
शांििेि गेल्यार्र ददपक म्िणाला
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“काय?” राणा जर्ळ जर्ळ ओरडलाच, पण ददपकने त्याच्याकडे दुलवि के लं.
“प्रत्येक गोष्टीला ककमि असिे..नािी का हस.आय.डी. इन्स्पेक्टर हडसुझा.. िुमची
ककमि बोला…”, ददपक शांिपणे म्िणाला
“ए.. काय बोलिोय िू कळिं का िुला??”, राणा
“दकिी देऊ शकशील..?”, राणाला शांि करि डीसुझा म्िणाला..
“पण सर..”, राणा
“बोल ददपक, दकिी देऊ शकशील? आपण हसग्नल िोडला म्िणून हचरीमीरीची
भार्ा करि नािीये.. कळिय ना िुला? फार मोठ्ठी ककमि लागेल ह्याला..”, हडसुझा
“िुम्िी फक्त ककमि बोला.. बाकीचं मी बघून घेइन..”, ददपक
“राणे.. बेड्ा काढा त्याच्या..”, हडसुझा आरामशीर खुचीि रे लुन बसि म्िणाला..
“सर.. िुम्िी हर्कले जािाय!!”, राणा
“राणा.. अिो काय िरकि आिे त्याि? दकत्ती ददर्स िो फालिु पगार सांभाळि
बसायचा. संधी हमळि असेल िर मस्ि ररटायर िोऊन आयुष्य जगण्याि काय र्ाईट आिे..
िुम्िी काळजी करु नका, िुमचा कट हमळे ल िुम्िाला..”, हडसुझा
नाईलाजाने इ.राणाने ददपकच्या िािकड्ा काढल्या.
“पन्नास लाख..”,हडसुझा म्िणाला. “मला बािेर थांबलेल्या लोकांची िोंड बंद करार्ी
लागिील.. हशर्ाय िी के स दाबून टाकायची झाली िर.. माझ्यार्र सुध्दा कािी लोकं आिेिच
की.. सो..”
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“ओके .. मला एक ददर्स द्या.. मी पैश्याची व्यर्स्था करिो…”, हडसुझाचं र्ाक्य
मध्येच िोडि ददपक म्िणाला
“पळू न जायचा प्रयत्न के लास िर??”, हडसुझा
“जर सरळ मागी िोडगा हनघि असेल, िर कश्याला पळू न जाऊन पुन्िा पोहलसांचा
ससेहमरा मागे लार्ून घेऊ?”, ददपक
“रठक आिे, उद्या संध्याकाळी िाबवरलाईनर्र िो बार आिे एक..राणा काय नार्
त्याचं?”, हडसुझा
“सर.. मेनका बार..”, राणा
“िम्म.. उद्या संध्याकाळी ८.३० ला मेनका बार, पैश्याची व्यर्स्था करुनच ये..”,
हडसुझा
“पैसे ियार रिािील..”, ददपक
“गुड.. राणा, िुमच्या माणसांना सांगा ह्याला जाऊ द्या..”, हडसुझा राणाला बघून
म्िणाला
ददपकने आहण हडसुझाने कािी िण एकमेकांकडे पािीले आहण ददपक िेथून हनघून
गेला
“सर..कािी कळलं नािी मला.. ह्याला सोडू न का ददलंि?” राणा
“राणा.. मी म्िणालो ना.. ह्याला कु णाचा िरी नक्कीच पाठींबा आिे. मला र्ाटिं िा
छोटा मासा आिे, आपल्याला मोठ्ठा मासा पकडायचा आिे..”, हडसुझा
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“िुम्िी बघीिलंि, पन्नास लाखासाठी दकिी सिज ियार झाला. ह्याच्याकडे कु ठू न
असणारे ि इिके पैसे?”, हडसुझा
“िो बरोबर सर..”, राणा
“राणा एक काम करा.. ह्याच्यामागे एक माणूस चौहर्स िास लार्ून द्या. िा कु ठे
जािो? कु णाला भेटिो? काय करिो.. मला पुणव ररपोटव िर्ाय..”, हडसुझा
“येस्स सर..”, असं म्िणून राणा लगेच बािेर पडला.

ददपक लगबगीने िेथून बािेर पडला. ददपक पण इिका दुधखुळा नव्ििा. हडसुझाचा
प्लॅन त्याच्या िेंव्िाच लिाि आला िोिा. परं िु िेथून बािेर पडणं आर्श्यक िोिं आहण म्िणून
खोटं का िोईना त्याने नाटकं के लं िोिं आहण िो बािेर पडला िोिा.
“कािीिी झालं िरी आत्ता मायाला कॉन्टॅक्ट करायचा नािी..”, त्याने मनोमन
ठरर्ले िोिे. एकदा का हडसुझाला ददपकबरोबर कोण आिे िे कळलं असिं की त्याने िणाचािी
हर्लंब न करिा दोघांनािी अटक के ली असिी.
ददपक सिजच म्िणून बुटाची नाडी बांधायला खाली र्ाकला आहण त्याने पवकन
मागे बघून घेिलं.
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दूरर्रून एक काळी आकृ िी ददपकच्या मागे मागे येि िोिी. ददपक थांबलेला
बघिाच िी आकृ िी पवकन एका झाडामागे लपली.
ददपक स्र्िःशीच िसला आहण पुन्िा झपझप चालु लागला.
कािी अंिर चालुन गेल्यार्र कॉनवरला एक बस-स्टॉप िोिा िेथे िो जाऊन थांबला.
त्याचा पाठलाग करणारी आकृ िी पण कािी अंिर चालुन थांबली. बहुदा ददपकशेजारी
बसस्टॉपर्र थांबार्े का दुरुनच त्याचे हनरीिण करार्े अश्या हद्वधा मनस्थीिीमधे िी व्यक्ती
िोिी.
ददपकला बसस्टॉपला थांबलेलं पिािाच त्या व्यक्तीने एक र्ॉकीटॉकी सदृश्य र्स्िु
काढू न बोलि असल्याचे ददपकने िळु च पािीले. बहुदा पुढील इन्स्ट्रक्श्न्सची िी व्यक्ती र्ाट
पिाि असार्ी.
थोड्ार्ेळाने दुरून एक मोटर कार येऊन त्या व्यक्तीपाशी येऊन थांबली आहण िी
व्यक्ती त्या कारमध्ये जाऊन बसली. परं िु कार मात्र ददर्े बंद करून जागेर्रच उभी िोिी.
आपला पाठलाग के ला जाि आिे ह्यार्र एव्िाना ददपकने हशक्कामोिवब के ले िोिे.
परं िु अश्या लोकांना चकर्णे ददपकच्या डाव्या िािाचा मळ िोिा.
िो शांिपणे बसस्टॉपर्र बसची र्ाट बघि उभा रािीला. बराच र्ेळ र्ाट
पािील्यार्र एक बस धुळ उडर्ि येऊन स्टॉपला थांबली िसा ददपक बसमध्ये चढला.
त्याबरोबर लांब थांबलेली िी मोटरकार सुध्दा सुरु झाली आहण बसच्या मागोमाग येऊ
लागली.
ददपकला आिा थोडा हर्चार करायला र्ेळ हमळाला िोिा. कसंिी करून मायाशी
कॉन्टॅक्ट िोणं मित्र्ाचं िोिं. पण कसा? त्याने बरोबर मोबाईलर्गैरे आणला नव्ििा. के र्ळ
मोबाईलच्या लोके शन्सर्रून दकत्येक गुन्िे पकडले गेल्याचं त्याला मािीि िोिं आहण म्िणूनच
त्याने असले कोणिेिी गॅजेट बरोबर आणले नव्ििे.
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गार्ाबािेरच्या इं डस्ट्रीयल इस्टेटला जाणारी बस एव्िाना चांदनी चौक उिरून घाट
चढि िोिी. ददपकने िळु च मागे बघीिले. िी मोटरकार अजूनिी कािी अंिर राखुन बसच्या
मागोमाग येि िोिी.
ददपकने बािेर पािीले. र्स्िी बर्यापैकी मागे पडली िोिी आहण बािेरचा भागिी
ददव्यांच्या अभार्ी बर्यापैकी अंधारािच बुडालेला िोिा.
िो सार्काश उठला आहण बसच्या दरर्ाज्यापाशी जाऊन उभा रािीला.
एका र्ळणदार चढार्र बसचा र्ेग ककचीि कमी झाल्याचं पाहून त्याने हचत्याच्या
र्ेगाने उडी मारली आहण िणाचािी हर्लंब न करिा िो जेथे पडला िेथेच जमीनीला लागून
झोपून रािीला.
िे सर्व इिक्या हर्लिण र्ेगाने घडले की त्या मोटरकारमधील इसमांना सोडा,
बसमधील अधवर्ट पेंगलेल्या प्रर्ाश्यांनासुध्दा कळले नािी.
ददपक हनपचीि जमीनीला लगि पडू न रािीला. त्याने आपला चेिरा शक्य हििका
जहमनीि खुपसला िोिा.
बस र्ळण पार करून धुरळीचा एक मोठ्ठा लोट हनमावण करि पुढे हनघून गेली.
पाठोपाठ िी मोटरकारिी कािी िणाि ददपकच्या इथून पुढे हनघून गेली. ददपकने कार पुढे
गेल्यार्र िळु च पािीले िेंव्िा शेजारी बसलेली व्यक्ती सिि र्ॉकी-टॉकीर्र बोलण्याि मग्न
िोिी.
गाड्ांचे आर्ाज नािीसे िोईपयंि ददपक पडू न रािीला आहण मग पवकन उठू न िो
शेजारच्या झाडीि हशरला.
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“अिो काय बोलिाय िुम्िी कळिंय का िुम्िाला?”, हडसुझा जर्ळ जर्ळ ओरडिचं
म्िणाला.. “िुम्िाला कश्याला पाठर्ले िोिे मागार्र? ररकामी बस बघायला? ददपक जर मध्ये
कु ठे उिरला नािी, जर बस कु ठे थांबली नािी, िर मग शेर्टच्या स्टॉपर्र ददपक नव्ििाच
ह्याचा अथव काय???”
“सर.. जर ददपक आपल्या िािािून हनसटला कळलं िर..आपल्याला िे प्रकरण फ़ार
मिागाि पडु शकिं.. “, राणा हडसुझाला म्िणाला
“िम्म. पण मला र्ाटिं लगेच पॅरॅनॉईड िोण्याि अथव नािी. कदाचीि िो उद्या पैसे
घेउन येईल सुध्दा.. आपण थोडी र्ाट बघुयाि. पण त्याच र्ेळी सगळी लोकं ददपकच्या मागार्र
लार्ा. त्याला पकडु नका.. फक्त लि ठे र्ा त्याच्यार्र.. आहण दुसरी गोष्ट…सगळ्या बॅंकांमध्ये
फोन करून कळर्ा. पन्नास लाखाची रोकं ड कु ठु निी, कोणीिी हर्ड्रॉ करि असेल िर पोहलसांना
लगेच खबर करायची िंबी देउन ठे र्ा..”, हडसुझा एकार्र एक सुचना सोडि िोिा इिक्याि एक
कॉन्स्टेबल मुंबई कमीशनरचा फोन असल्याचा हनरोप घेऊन आला.
“येस्स सर… िो सर.. ओके सर..बघिो लगेच..”, असं म्िणून हडसुझा राणाकडे
र्ळले, “राणा, लॅपटॉप आणा िुमचा, कमीशनर सािेबांनी शेखार्िची फाईल पाठर्ली आिे..”
राणा लगेच जाऊन लॅपटॉप घेउन आले. हडसुझाने आपले इ-मेल अकाऊंट उघडले
आहण शेखार्िची फ़ाईल डाऊनलोड करून िो र्ाचु लागला.
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माया आपल्या हलव्िींग रुममध्ये अस्र्स्थपणे येरझार्या घालि िोिी. ददपकला
जाऊन पाच िासांहुनिी अहधक काळ लोटला िोिा. बािेर सकाळ व्िायला लागली िोिी, परं िु
त्याचा अजूनिी कािीच पत्ता नव्ििा.
िासभर िोऊन गेला असेल आहण अचानक मागचे दार उघडू न ददपक आिमध्ये
आला. िो पुणव धुळीने माखुन गेला िोिा. चेिर्यार्र आहण िािार्र बारीक-सारीक
खरचटल्याच्या खुणा िोत्या.
“ददपक??”, त्याला पिािाच आनंदाने माया म्िणाली… “कु ठे िोिास िु?? काय
झालं नक्की? पुरार्ा नष्ट झाला का?”
“एक हमनीटं.. मला जरा बसु देि… “, ददपक खुचीि रे लि म्िणाला..शेजारचा
पाण्याचा जग त्याने िोंडाला लार्ला आहण मग कािी र्ेळ िो डोळे हमटू न बसून रािीला..
“काय झालं आिे, सांगशील का? पुराव्याचं काय झालं?”, माया
“ईट र्ॉज ट्रॅप माया…”, ददपक बोलु लागला..”मी म्िणालो िोिो ना, मला नािी
र्ाटिं पोहलसांकडे कािी पुरार्ा आिे.. िो एक सापळा िोिा. त्यांना खात्री िोिी की पुरार्ा नष्ट
करायला नक्की कोणी िरी येईल आहण त्यांच्या िार्डीि सापडेल..”
“म्िणजे.. िेथे पोहलस िोिे?”, माया
“िो..मी त्या रे कॉडवरुममध्ये हशरलो आहण पोहलसांच्या िािाि सापडलो..”, ददपक
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“मग? सुटलास कसा काय?”, माया
मग ददपकने एक एक करि सर्व िकीकि मायाला सांगीिली. माया डोळे हर्स्फारून
त्याचं बोलणं ऐकि िोिी.
“पोहलसांना कािी संशय की िुझ्याबरोबर मी सुध्दा इन्व्िॉलव्ि आिे?”, ददपकचं
बोलण झाल्यार्र मायाने हर्चारले
“मला नािी र्ाटि की त्यांना िुझ्याबद्दल कािी संशय आिे, पण माझ्याबरोबर अजून
कोणीिरी आिे ह्याची त्यांना खात्री आिे..”, ददपक
“िम्म, पण िुला शंभर टक्के खात्री आिे का की त्यांच्याकडे पुरार्ा नािी”, माया
“िो.. कारण त्यांच्याकडे पुरार्ा असिा िर त्यांनी सापळाच रचला नसिा. आज
नािी िर उद्या िे आपल्या पयंि येऊन पोिोचलेच असिे. इनफ़ॅ क्ट मला पिािाच त्यांना
आश्चयावचा धक्काच बसला िोिा. सो येस.. मला खात्री आिे की त्यांच्याकडे पुरार्ा नािी..”
“िम्म.. मग रठक आिे..”, थोडं ररलॅक्स िोि माया म्िणाली.
“पण मग आिा काय करायचं”, ददपक
“म्णजे??”, माया
“म्िणजे.. पोहलसांना िे िर कळलं आिे की मी हजर्ंि आिे आहण इथे दमणमध्ये
आिे. पोहलस पुणव िपास चालु करिील आहण आज नािी िर उद्या िे माझ्यापयंि येऊन
पोिोचिीलच..”, ददपक.. “आज पयंि मी हपक्चरमध्येच नव्ििो त्यामुळे माझी के स जर्ळ
जर्ळ बंदच झाली िोिी. पुन्िा पोहलस.. पुन्िा मादफया माझ्या मागे कु त्रयासारखे लागिील..”
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“िम्म.. आहण एकदा का िू पोहलसांना सापडलास की त्यांना माझ्यापयंि
पोिोचायला असा दकिीसा र्ेळ लागणार आिे..”, माया
“पण मग आिा आपण करायचं काय?”, ददपक
“आपण नािी.. िु!!”, माया
“मी? मी काय करायचं?”, ददपक
“िु….. िू मरायचंस ददपक.. िुला मरायलचा िर्ं.. नािी िर िुझ्या नादाने मी
सुध्दा पकडले जाईन”, माया
“काय मुखावसारखं बोलिे आिेस िू माया, कळियं का िुला?”, ददपक
“मला व्यर्स्थीि कळिंय ददपक.. िुला मरायलाच िर्ं..”, िािाि हव्िस्कीचा एक
ग्लास घेि माया म्िणाली.
“मला र्ाटिं िू हर्सरिी आिेस माया, त्या ददर्सासारखं आज िुझ्या िािाि
हपस्िोल नािी. पण माझा नाईफ़ माझ्यापासून फक्त कािी सेकंद दूर आिे..”, िसि ददपक
म्िणाला..
“िुला मारायला मला ररव्िॉल्व्िर घयायची गरजच काय ददपक?”, माया सुध्दा िसि
म्िणाली..
“म्िणजे..??”, गोंधळू न ददपक म्िणाला…
मायाने ददपकच्या मागे बोट दाखर्लं आहण म्िणाली, “मागे बघ ददपक…”
ददपक सार्काश मागे र्ळला.
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त्याच्यापासून कािी फु ट अंिरार्र ददपकर्र हपस्िोल रोखुन युसफ
ु उभा िोिा…….

“िम्म सांगा.. परि कधी र्ेळ हमळे ल सांगिा येि नािी”, हडसुझा िसि िसि
म्िणाला
राणा रे कॉड्सव िपासायला लगबगीने हनघून गेला

“युसुफ???”, युसुफला मायाच्या घराि बघिाच ददपक स्िंभीि झाला िोिा. त्याचं
इथे असणं ददपकच्या दृष्टीने अगदीच अनपेिीि िोिे.
“िॅल्लो फ़्रेंड”, युसुफ छमी िसि म्िणाला
“िु?? िू इथे कसा?”, ददपक अजूनिी आश्चयावच्या धक्यािून सार्रला नव्ििा.
ददपकच्या ह्या प्रश्नाने माया आहण युसुफ दोघंिी िसायला लागले.
“हमत्रा, मी इथेच आिे.. पिील्यापासुनच.. िुला भेटायच्यािी आधीपासुन…”, युसुफ
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“म्िणजे? मी समजलो नािी”, ददपक
“बसं बसं.. फार मोठ्ठी किाणी आिे िी”, माया त्याला सोफ्याकडे बोट दाखर्ि
म्िणाली.
“युसुफ.. त्याचा िो बुटांमध्ये लपर्लेला सुरा आधी काढू न घे बरं ..”, माया
ददपकर्र रोखलेली बंदक
ु िशीच धरून ठे र्ि युसुफ पुढे आला आहण त्याने ददपकच्या
सॉक्समधला िो सुरा काढू न घेिला. लगोलग त्याचा शटव आहण पॅन्ट एकदा अजून कािी ित्यार
लपर्लेलं नािी ना पिाण्यासाठी िपासून घेिली. आहण मग त्याने ’ऑल ओके ’ असल्याची
मायाला खुण के ली.
“युसुफ माफीयाचा माणूस आिे”, माया म्िणाली
“व्िॉट??”, ददपक
“िम्म.. माफीयाचाच एक सदस्य.. पण माझ्यासाठी काम करणारा”, माया सांगु
लागली.. “िुला काय र्ाटिं िुझी आहण युसुफची भेट.. त्या जेलमध्ये.. योगायोगाने झाली?.
नािी ददपक.. मला त्यार्ेळी एका मोिर्याची गरज िोिी.. जो माझं काम करु शके ल
असा. युसुफ नेमका त्यार्ेळी िुरुंगाि िोिा. आहण िसंिी युसुफला मला ह्या कामाि अडकर्ायचे
नव्ििे. मला कोणीिरी नर्ीन माणूस िर्ा िोिा. युसुफ त्याच िुरुंगाि जेथे िू िोिास. िुझी
ददवभरी किाणी मी रट.व्िी.र्र ऐकली िोिी. शेखार्िकडू न िुझा िोणारा छळ मला ठाऊक
िोिा. मला असं र्ाटलं.. कदाचीि मला िर्ा असलेला मोिरा िू बनु शकशील. मी त्या दृष्टीने
युसुफला िुझ्याशी संपकव र्ाढर्ायला सांगीिले. आहण मग िुझी आहण युसुफची भेट झाली.
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मग आम्िी िुला घेऊन िुरुंगािून पळू न जायचा प्लॅन करायचं ठरर्लं. माफीया
भाईचा छोटा भाऊ, इस्माईलसुध्दा त्याच िुरुंगाि िोिा. मग त्याला सुध्दा प्लॅनमध्ये सामील
करून घेिलं..
परं िु त्या जेलमधून सुटणं शक्य नव्ििं. िू िे शक्य करून दाखर्लंस.. दॅट र्ॉज अ
गुड प्लॅन, एक्झीक्युटेड सस्के सफु ली…”, माया टाळ्या र्ाजर्ि म्िणाली.
“िुरुंगािून पळिानाच इस्माईलला टपकर्ायचं आम्िी ठरर्लं..”, माया पुढे
म्िणाली..
“पण का? िो िर माफीयाचाच माणूस िोिा ना? भाईचा छोटा भाई. मान्य िुझी
आहण त्याची दुष्मनी आिे.. िुझ्या मुलीच्या हजर्ाला धोका…”
ददपकच र्ाक्य पुणव व्िायच्या आधीच माया आहण युसुफ खदाखदा िसायला
लागले…
“मुलगी?? माझी???”, माया िसि िसि म्िणाली आहण मग एकदम गंभीर झाली..
“मला मुलगी कशी असु शकिे ददपक.. त्या शेखार्िने माझ्या नर्र्याला अपंग करून टाकलं
िोिं. त्याच्या एका फडिुस गोळीने माझ्या नर्र्याच्या मणक्याची र्ाट लार्ून

टाकली..

कमरे पासून खालपयंि िो पुणव दक्रपल्ड िोऊन गेला ददपक…” माया
“म्िणजे.. िू मला जे िुझ्या मुलीबद्दल सांगीिलेस िे..”, ददपक
“साफ खोटं िोिं.. साफ खोटं…”, मायाने िािािली हव्िस्की बॉटम्स अप के ली. िो
जळजळीि घोट घश्याखाली उिरिाना हिचा चेिरा र्ाकडा हिकडा झाला
जी आपल्या मनाि भरु लागली िोिी.. हजच्याशी आपण शरीरसंबंध ठे र्ले.. िीच
का िी माया? असा कािीसा प्रश्न ददपकच्या मनाि येऊन गेला.
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दमणच्या पोटवर्र आमचं पुणव राज्य िोिं. माफीयाने आम्िाला दडपायचा अनेकदा
प्रयत्न के ला. इथून हबनबोभाट िोणारं स्मगबलग आहण त्याद्वारे हमळणारा नफा त्यांना आकर्ीि
करि िोिा. परं िु आम्िी त्यांना दाद देि नव्ििो.
एके ददर्शी त्यांनी स्मगबलगद्वारे िोणार्या एका हशपमेंटची पोहलसांना रटप ददली.
आहण पोहलसांने ऐनर्ेळी धाड टाकली.
माझ्या नर्र्याने लाच देण्याचे. सरें डर िोणाचे सगळे प्रयत्न करून पािीले. परं िु
मादफयाकडू न हमळालेल्या ‘रटप’ नुसार सर्व मामु लोकं मारायलाच.. एन्काऊंटर करायलाच
आले िोिे.
माझा नर्रा िेथून पळू न जाि असिाना शेखार्िने गोळी झाडली िी त्याच्या
पाठीि घुसली आहण आमचे र्चवस्र् संपल्यािच जमा झाले. गेली दकत्येक र्र्व माझा नर्रा
बेडर्रच हखळू न आिे…आजिी िो र्रच्या खोलीि हनपचीि पडला असेल…”, माया
“यु मीन.. िुझा नर्रा.. इथे.. ह्या बंगल्यािच आिे?”, ददपक
“िम्म..”, हव्िस्कीचा दुसरा पेग भरि माया म्िणाली
“आहण िरीिी.. इथे.. िू माझ्याशी…..”, ददपक…
“काय फरक पडिो ददपक.. इट र्ॉज ऑल पाटव ऑफ़ द गेम..”, माया पुढे बोलि
िोिी.
“सो.. इट र्ॉज नॉट लव्ि???”, ददपक.
“लव्ि… ओि माय गॉड.. कमॉन ददपक.. ग्रो अप..”, िसि िसि माया म्िणाली…
“एनीर्ेज.. िर मला त्या शेखार्िचा बदला घयायचा िोिाच आहण मादफयाचा सुध्दा. मला
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र्ाटलं, िी र्ेळ योग्य िोिी. िू सुध्दा िुरुंगािून पळू न जायला, हसस्टीम हर्रुध्द बंड करायला
उत्सुक िोिास. आमच्या दृष्टीने िू योग्य िोिाच. िुझ्याि िे पोटॅंहन्शअल िोिे जे आम्िाला िर्ं
िोिं…. त्यानुसार आम्िी प्लॅन ियार के ला.
िेथून बािेर पडिाना झालेल्या गडबडीचा फ़ायदा घेऊन युसुफने इस्माईलचा काटा
काढला. आहण िे योग्यिी िोिं. त्या गडबडीि इस्माईल नक्की कसा मेला, त्याला कोणी मारला
कु णालाच कळले नसिे. अथावि त्याचा आळ िु्झ्यार्र यार्ा असं आम्िाला र्ाटिं नव्ििं.. पण जे
झालं िे अहधक चांगलं झालं..”, माया
“इस्माईलला युसुफने मारलं? शक्यच नािी. मी बघीिलं, एका पोहलसाच्या गोळीने
त्याचा र्ेध घेिलेला.”, ददपक
“असं िुला र्ाटलं ददपक.. पोहलसांनािी िेच र्ाटलं.. पण इस्माईलला संपर्लं
युसुफने. िुम्िी िुरुंगािून पळायच्या एक ददर्स आधीच एक ररव्िॉल्व्िर युसुफला पोिोचर्ण्याि
आली िोिी..”, माया
ददपक संिापून युसफ
ु कडे बघि िोिा.
“आमच्या प्लॅननुसार, इस्माइलला मारून िुला माझ्याकडे घेउन यायचं असं ठरलं
िोिं. पण ऐनर्ेळेस गडबड झाली, िुझी आहण युसुफची चुकामुक झाली.
पोळ फु टलेल्या मधमाश्यांसारखे पोहलस सर्वत्र पसरले िोिे. त्यामुळे युसुफ ने िुला
शोधण्याि जास्ि र्ेळ नािी घालर्ला आहण िो िडक िेथून पळू न गेल्यार्र माझ्याकडे आला.
त्याच ददर्शी इस्माईलला िू मारल्याची बािमी न्युज मध्ये आली आहण त्यामुळे आम्िाला
आमचा प्लॅन थोडा चेंज करार्ा लागला. जे झालं िे आमच्या पथ्यार्रच पडलं. माफीया िाि
धुऊन िुझ्या मागे लागली. युसुफिी माफीयाला जाऊन हमळाला.
पोहलसांच्या बरोबरीने मादफयाची लोक सुध्दा िुला शोधि िोिी. िुझ्याबद्दल
मादफयाला हमळणारी प्रत्येक मािीिी युसुफला, आहण पयावयाने मला हमळि िोिी.
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िुझं नशीब बलर्त्तर आहण िुला थॉमस भेटला. र्ाटलं िोिं िू कािी ददर्सांनी िेथून
बािेर पडशील. पण झालं उलटंच, िू िेथे स्टेफनीच्या घरट्याि जाऊन लपलास आहण िेथे
चांगलाच रमलास.
युसुफ िुझ्यार्र नजर ठे र्ून िोिा. परं िु िुझी िेथून बािेर पडायची कािीच हचन्ि
ददसेनाि. िुला िेथून हुसकाऊन बािेर काढणं आर्श्यक िोिं. आहण त्यामुळेच नाईलाजाने
युसुफला िुझा ठार्रठकाणा मादफयाला कळर्ार्ा लागला.
जॉनी हचकनाने िुला िडफडू न मारायचा प्लॅन के ला. िुला िर माहििीच आिे
मादफया िरसासारखे असिाि. आपली हशकार िे कध्धीच मारून खाि नािीि. िडपर्ून
िडपर्ून मारिाि. त्यांचे अणकु चीदार जबडे िुमच्या शरीराि घुसलेले िुम्िाला जाणर्िाि..
िुमच्या शरीरािील िाडं मोडल्याचा आर्ाज िुम्िी ऐकिा आहण अिीर् र्ेदनेि आपला मृत्यु
जर्ळ येिाना पिाि रिािा.

दुसरीकडे पोहलस स्टेशन मध्ये….

“सर.. इन्स्पेक्टर पटेल म्िणून इथे इन्चाजव िोिे त्यांच्या िािाखाली शेखार्ि
कामाला िोिा..”, राणाने हडसुझाला मािीिी ददली
“िम्म.. कािी कॉन्टॅक्ट हडटेल्स?’, हडसुझा
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“िो सर.. इथेच असिाि िे.. आिा िे ररटायडव झालेि, पण त्यांचा फोन नंबर आिे..
लार्ु फोन..”, राणा
“लग्गेच..”, असं म्िणून हडसुझा खुचीिून उठला आहण िो आहण राणा दोघंिी
इन्स्पेक्टर पटेलांना फोन लार्ायला गेले.
पुढचा अधाव िास हडसुझा फोनर्र हर्र्ीध प्रश्न हर्चारून इन्स्पेक्टर पटेलांकडू न
मािीिी गोळा करि िोिा. मध्येच कािी गोष्टी िो हलहून घेि िोिा.
सर्व प्रश्न हर्चारून झाल्यार्र त्याच्या चेिर्यार्र समाधान पसरले. त्याने फोन ठे ऊन
ददला आहण बर्याच र्ेळ िो िािािील कागदार्र पिाि बसला. त्यार्रील माहििीची
जुळर्ाजुळर् झाल्यार्र िो म्िणाला,
“राणा, मला बहुिेक लिाि आलं आिे, ददपक कु ठे आिे.. पुणव फोसव बरोबर घया..
चला”.
राणाला प्रश्न हर्चारायची संधी न देिा हडसुझा लगबगीने खोलीच्या बािेर पडला.
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ज्यार्ेळी हडसुझा त्याचा पुणव फौज फ़ाटा घेऊन मायाच्या बंगल्याकडे हनघाला िोिा
त्यार्ेळी माया आपलं प्लॅनींग ददपकला सांगण्याि मग्न िोिी.
” थॉमसला जॉनीनेच मारले िे आत्तापयंि िू ओळखलं असशीलच. त्यानुसार प्रथम
थॉमसला मारून त्याने िुम्िाला कोंडीि पकडले. िुमची िोणारी िडफड, िगमग त्याला
सुखार्ि िोिी. स्टेफनीने मुखवपणा ककबहुना िार्रटपणा करून थॉमसचा इन्शोरन्स क्लेम
फ़ाईल के ला. इिक्या मोठ्या रकमेसाठी पुणव पडिाळणी िोिेच आहण त्यामुळे त्यांनी त्यांचा
एजंट एन्क्वायरीसाठी पाठर्ून ददला. आज नािी िर उद्या िपासाि थॉमसचा मृत्यु िा बनार्
िोिा िे लिाि आले असिे आहण पोहलस िुझ्यापयंि पोिोचले असिे. त्यामुळे जॉनीने इन्शोरन्स
एजंटला संपर्ून माफीयाच्याच एका माणसाला मोिीिे बनर्ून िुमच्या घराि घुसर्ले.
शक्य असिे िर जॉनीने िुला अजून िडपर्ले असिे. परं िु भाईला िुझा लांबलेला
मृत्यु बघर्ि नव्ििा. त्याने िुला लगेच मारून टाकण्याचे जॉनीला फमावर्ले. त्यानुसार त्या
ददर्शीच िुला मारण्याचा जॉनीने प्लॅन बनर्ला िोिा. परं िु इथपय्ंि आल्यार्र िुला मरून
चालणार नव्ििे. िुझी कसंिी करून जॉनीच्या िार्डीिून सुटका िोणं भाग िोिी. म्िणून मग
मीच शेखार्िला िुझ्या रठकाणाची रटप ददली. शेखार्ि आहण जॉनी एकाचर्ेळी िेथे पोिोचले
आहण त्यामुळे झालेल्या गडबडीि िुला पळू न जािा आले.”, माया
“परं िु त्यार्ेळी जॉनी त्याच्या प्लॅनमध्ये यशस्र्ी झाला असिा िर?”, ददपक
“नसिा झाला.. युसुफ त्याच्याबरोबरच िोिा. जर अशी र्ेळ आली असिीच की िो िुला
मारणार.. िर त्या आधीच युसुफने जॉनीला मारले असिे..”, माया
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“पण मला एक कळिं नािी, मीच का? शेखार्िला मारायला िुला दुसरा कु ठलािी
भाडोत्री मारे करी चालला असिा. कोणीिी पैश्यासाठी शेखार्िला संपर्ले असिे..”, ददपक
“बरोबर.. पण िे भाडोत्री मारे करी सांगकाम्या असिाि. मला फक्त शेखार्िलाच
नािी िर माफीया टोळीच उध्र्स्ि करायची िोिी. आहण त्यासाठी फक्त बिमि नािी िर मला
डोकं असणारा कोणीिरी पािीजे िोिा. ज्याप्रकारे िू त्या िुरुंगािून शेखार्िच्या िािािून
हनसटलास त्यार्रून ह्या कामी िुच योग्य आिेस ह्याची मला खात्री िोिी..”, माया
“आहण मादफयाला उध्र्स्ि करण्याचं कारणं?”, ददपक
“िेच.. जे मी िुला सांगीिलं.. आमच्या कामाि त्यांचा िस्ििेप र्ाढला िोिा.
दमणचं िोणारं स्मगबलग त्यांना आपल्या छत्राखाली िर्ं िोिं आहण म्िणूनच त्यांनी पोहलसांना
रटप ददली ज्यामुळे माझा नर्रा कायमचा अपंग झाला… सगळं प्लॅननुसार व्यर्स्थीि चाललं
िोिं, पण कु ठू न कसा.. पोहलसांना िुझा संशय आला.. आहण आिा िू माझ्यासाठी धोकादायक
झालास. पोहलस िुझ्यापयंि पोिोचले, िर त्यांना माझ्यापयंि पोिोचायला र्ेळ लागणार
नािी.. सो.. हर्थ िेर्ी िाटव, गुड बाय ददपक..”, माया
“नािी.. इिक्या लर्कर नािी माया…”, दरर्ाजा खाड्कन उघडू न हडसुझा आिमध्ये
हशरला आहण त्याने युसुफर्र झेप घेिली. युसुफ बेसार्ध िोिा. हडसुझाच्या िल्ल्याने िो
िेलपांडला आहण त्याच्या िािािून बंदक
ु हनसटू न खाली पडली.
हडसुझाबरोबरच्या दोन हशपायांनी लगेच त्याला पकडले.
“िॅल्लो र्न्स अगेन ददपक..”, हडसुझा ददपककडे बघून िसि म्िणाला..
“सो! माया मॅडम! कधी र्ाटलं िोिं, पोहलस िुमच्या दाराि येऊन पोिोचिील?”,
हडसुझा
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“काय पुरार्ा आिे िुमच्याकडे इन्स्पेक्टर? िुम्िी कािी हसध्द करु शकणार नािी
माझ्या हर्रुध्द. कोणाची साि ग्राह्य धरणार न्यायालय? ह्या दोघांची? िुरुंगािून पसार
झालेल्या ह्या दोघांची?”, ददपक आहण युसुफकडे बोट दाखर्ि माया म्िणाली.
युसुफ अहर्श्वासाने मायाकडे बघि िोिा.
“मी एक फोन दफरर्ला ना इन्स्पेक्टर, दिा हमहनटांमध्ये िुम्िी ह्या राज्यािून बािेर
पडायचा रस्िा धराल, नािक माझ्या नादी लागु नका िुम्िी.”, माया दटार्णीच्या सुराि
म्िणाली.
“बरोब्बर.. अगदी बरोब्बर.. पण िुम्िी फोन दफरर्ायचे कष्ट घेिाच कश्याला? मी
कािी िुम्िाला पकडायला आलोच नािीये.”, हडसुझा आरामाि िसि म्िणाला..
“म्िणजे?”, माया
“म्िणजे? म्िणजे मी िुम्िाला कश्याला अटक करु? िुमच्यार्र खटला भरण्यासाठी,
पुराव्यांसाठी धार्ाधार् करु? र्ररष्ठांची नाराजगी ओढर्ून

घेउ? िुम्िी िुमच्याच मौिीने

मरणारच आिाि की. मग उलट िुम्िाला प्रोटेक्शन द्या..”, हडसुझा बोलि िोिा.
“नािी.. मला समजलं नािी. काय बोलिाय िुम्िी??”, माया
“म्िणजे असं बघा. आज नािी िर उद्या.. मादफयाला खबरं लागणारच की ददपक
कु मारला िुमच्या घरािून पकडलं.. िेथेच मादफयाचा माणूस युसुफ सुध्दा िोिा.. मग िे अहधक
शोधाशोध करिील.. थोडी आम्िी त्यांना मदि करु िुमचा प्लॅन काय िोिा िे कळर्ण्याची..
झालं िर मग.. मादफया आपल्या गोटािील गद्दारांशी कसं र्ागिे.. िे काय िुम्िाला सांगायला
िर्ं का? िे ठरर्िील िुमचं काय करायचं..
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चला.. राणे.. दोघांना िाब्याि घया.. आपल्याला हनघायला िर्ं..”, असं म्िणून
हडसुझा माघारी र्ळला…
“थांबा..”, जरबीच्या सुराि माया म्िणाली..
राणा आहण हडसुझा माघारी र्ळले.. मायाच्या िािाि हिचं हपस्िोल िोिं.
“कु णा कु णाला मारणार िुम्िी माया मॅडम.. इथल्या इथेच १० पोहलस
असिील..खालच्या गेटर्र २०-२५ आहण लागलंच िर आपण अजूनिी मागर्ून घेउ. िुमच्या
हपस्िोलाि फक्त आठ गोळ्या.. बघा म्िणजे.. उगाच आत्ता कािी पुरार्ा िरी नािी िुमच्या
हर्रुध्द. नािक पकडल्या जाल..”, हडसुझा
“बरोबर आिे िुमचं..”, रोखलेले हपस्िोल खाली करि माया म्िणाली..”देअर इज नो
पॉईंट इन हलव्िींग.. आज नािी िर उद्या मादफया मला संपर्ेलच.. िे िसं मरण पत्करण्यापेिा
िे असं..”, असं म्िणून मायाने हपस्िोल स्र्िःच्या पोटाला लार्ली आहण चाप ओढला..
िणाधावि धाड़ आर्ाज आला आहण माया खाली कोसळली. जमीनीर्रचं मिागडं
दक्रम कलरच कापेट िणाधावि रक्ताने लालभडक झालं.
कु णीच जागचं िाललं नािी. मायाच्या िोंडािून उचक्यांर्ाटे रक्तं बािेर येऊ लागलं.
कािी िण हिने गचके खाल्ले आहण मग हिचा देि हनष्प्राण झाला.
अचानक घडलेल्या त्या प्रकाराने सारे च स्िंभीि झाले िोिे. त्याच्या फायदा घेऊन
ददपकने अचानक राणांच्या िािािून हपस्िोल हिसकार्ली आहण त्याच्या कपाळाला लार्ली.
“हडसुझा.. िुमचं काम झालं असेल.. माझं नािी.. जॉनी हचकना अजूनिी बािेर
मोकाट आिे.. स्टेफनीचा खुनी.. त्याचा बदला घेिल्याहशर्ाय मला शांि बसर्णार नािी..”,
ददपक

ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

पाठलाग

“ददपक.. मुखवपणा करु नकोस..जॉनी हचकनाला आपण पकडु .. िे बघ िू हनदोर्
आिेस.. स्टेफनी, थॉमस, मोिीिे कु णाचाच खुन िू के ला नािीस. िा युसफ
ु िे सर्व कबुल करे ल.
शेखार्िला िसंिी िू मारलं नव्ििंस.. मायाने मारलं िोिं.. िो ना?”, ददपक
“िम्म”, ददपक म्िणाला..
“मग.. िुझ्यार्र पिीले आरोप सोडले िर कािीच आरोप नािीि.. मग कश्याला
स्र्िःचं आयुष्य उध्र्स्ि करिोस? िुझ्यार्र झालेला अन्यायाहर्रुध्द आपण आर्ाज उठर्ु..
आम्िी िुझ्या पाठीशी आिोि…”, हडसुझा
“नािी हडसुझा.. जॉनी माझी हशकार आिे.. िुम्िी पोहलस त्याचं कािीच र्ाकडं करु
शकणार नािी..”, ददपक
“िे िू बोलिोस ददपक? अरे िू सैन्यािला एक जबाबदार अहधकारी ना? एकदा चूक
घडली.. मान्य. पण आपण िी सुधारु शकिो..”, हडसुझा
“मान्य.. मान्य एकर्ेळ िुम्िी िे आरोप मागे घयाल सुध्दा.. पण मादफयाचं काय?
आहण िो मंत्री.. ज्याच्या दबार्ामुळे पोहलस माझ्या मागे हशकारी कु त्रयाप्रमाणे लागले िोिे.. िो
मला हनदोर् िोऊ देईल..?”, ददपक
“अरे र्ेड्ा.. झालं गेले िे ददर्स.. िो मंत्रीच स्ट्रींग ऑपरे शनमध्ये अडकलाय.
मंत्रीपदाचा राजीनामा िर कें व्िाच ददला त्याने उलट आज िुरुंगाि जािो का उद्या अशी त्याची
अर्स्था आिे..आहण माफीयाचं म्िणशील िर इस्माईलला िू मारलंच नािीस.. िर िे कश्याला
िुला मारण्यासाठी ददर्स-रात्र एक करिील..? त्यांना बाकीची कामं काय कमी आिेि का?”,
डोळे हमचकार्ि हडसुझा म्िणाला.
ददपकच्या मनाची चलहबचल सुरु झाली.
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“ददपक.. ऐक माझं.. िुला ह्यािून मी बािेर काढीन, माझ्यार्र हर्श्वास ठे र्..उगाच
र्ेडप
े णा करायला जाशील आहण पुन्िा आयुष्याशी खेळ िोऊन बसेल.. आण िे हपस्िोल इकडे”,
हडसुझाने िाि पुढे के ला
ददपकने बराचर्ेळ हर्चार के ला आहण आपले हपस्िोल राणाला परि के ले..

एक मिीन्यांनि
ं र..
हडसुझा आहण ददपक एका बारमध्ये बसून हबअर हपि िोिे. हडसुझाने आपला शब्द
खरा करून दाखर्ला. त्याने कोटावला, सरकारला अहपल करून ददपकसाठी माफी हमळर्ली.
झालेला प्रकाराि िो अडकर्ला गेला िोिा आहण के र्ळ व्यक्तीगि सुडाच्या भार्नेिून मंत्रयाने
ददपकला अडकर्ले िोिे िे पटर्ून ददले.
झाली िेर्ढी हशिा ददपकला पुरेशी आिे िे न्यायालयाने मान्य करून त्याला माफी
ददली. सैन्यािील अधीकार्यांनीिी ददपकला मानाने आिे त्या हुद्यार्र परि घयायची ियारी
दशवर्ली. युसुफने ददलेल्या रटपर्र पोहलसांनी जॉनी हचकनाला पकडण्यासाठी धाड टाकली..
परं िु िो पोहलसांच्या बरोबर झालेल्या चकमाकीि मारला गेला
“मला एक कळालं नािी हडसुझा..”, हबअरचे घोट घेिा घेिा ददपक म्िणाला…”त्या
ददर्शी िुम्िी माया मॅडमच्या घरी कसे काय पोिोचलाि?”
“मी इन्स्पेक्टर शेखार्िची फाईल मागर्ली िोिी..”,हडसुझा म्िणाला..”िेंव्िा िो
इथे दमणला पोस्टींगला िोिा िे लिाि आले.. मग आम्िी स्टेशन इन्चाजव पटेल सािेबांशी
बोललो.. त्यांनी त्यार्ेळी झालेला सगळा प्रकार सांगीिला. मायाच्या नर्र्याला शेखार्िने
जाणून बुजून मारण्याचा प्रयत्न के ला िोिा आहण म्िणूनच त्याची दमणमधून बदली करण्याि
आली.. िेिी लिाि आले. आहण त्याचर्ेळी शेखार्िचे आहण मायाचे कनेक्शनिी.
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एका दमाि पन्नास लाख उभे करु शके ल अशी दमणमध्ये िरी कािीच व्यक्ती आिेि
आहण माया त्यापैकीच एक िोिी. िुझ्याबरोबर िुरुंगािून पळालेला दुसरा कै दी युसुफ..
मादफयाचा माणूस िोिा.. आहण त्यालासुध्दा अनेकर्ेळा ह्या आधी दमणमध्ये पािीले गेलल
े े
िोिे. यु नो.. अफ़्टरऑल पोहलसांचे अंदाज.. त्यांची हनरीिणं कधी चूकि नािीि. आम्िी पण
मायाच्या बाबिीि असाच अंदाज बांधला आहण हिकडे येऊन धडकलो..”
ददपकने आपला हबअरचा ग्लास संपर्ून टाकला
“सो.. आिा पुढे काय?”, हडसुझा..
“पुढ?
े ? पुढे ररपोटींग टु कारहगल..”, ददपक उठू न उभा रािीला.
हडसुझा आहण ददपकने एकमेकांशी िािहमळर्णी के ली आहण एकमेकांना सलाम
ठोकले..
“रठक िर मग…”, ददपक
“गुडबाय.. ददपक. अॅन्ड ऑल द बेस्ट”, हडसुझा
दोघांनी एकमेकांकडे कािी िण पािीले आहण दोघंिी आपल्या आपल्या रस्त्याला
जाण्यासाठी बािेर पडले………………………..
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पाठलाग

ई साहित्य प्रहिष्ठान

ई साहित्य प्रहिष्ठान मराठी सािरांमध्ये र्ाचनाची आर्ड हनमावण व्िार्ी आहण
लेखक र् कर्ींना एक सशक्त व्यासपीठ हमळार्े या दुिरे ी िेिूने स्थापन झाले. मराठीि एक
जबरदस्ि र्ाचन संस्कृ िी हनमावण व्िार्ी, िरुणांनी भरपूर र्ाचन करार्े, ग्रामीण भागािील
िरुणांना मोबाईलर्र पुस्िके उपलब्ध व्िार्ीि, परदेशस्थ मराठी र्ाचकांना सिजासिजी
इं टरनेटर्र पुस्िके हमळार्ीि िे आमचे स्र्प्न. जगािील चाळीस देशांिील सुमारे साडॆिीन लाख
र्ाचक या चळर्ळीचे सभासद आिेि . मिाराष्ट्राच्या जर्ळपास प्रत्येक िालुक्यािील
खेड्ापाड्ांि ई साहित्य चे र्ाचक आिेि. याहशर्ाय सुमारे िीस िे चाळीस लाख र्ाचक ई
साहित्यच्या र्ेब्साईटला भेट देऊन पुस्िके डाऊन लोड करिाि. पण याने आमचे समाधान
नािी. जोर्र मिाराष्ट्रािील प्रत्येक सािर िा र्ाचक िोि नािी िोर्र िी चळर्ळ चालेल.
आमचे लक्ष्य सिा कोटींचे आिे. आमच्या पाठीशी माऊलींचा आहशर्ावद आिे. “ ईये मराठीहचये
नगरी, ब्रह्महर्द्येचा सुकाळू करी” िी त्यांची प्राथवना आपणा सर्ांकरर्ी सुफ़ळ संपण
ू व व्िार्ी.
आमच्या र्ाचकांना एकच हर्नंिी. आपल्या ओळखीच्या दकमान दिा सािरांचे ई
मेल पत्ते आम्िाला पाठर्ा. अशा ररिीने आपण िीनाचे िीस आहण हिसाचे हिनशे िोऊ. या
मराठीहचये नगरी ब्रह्महर्द्येचा सुकाळू व्िायला र्ेळ नािी लागणार. सर्ांची साथ असेल िर.
एर्ढी हर्नंिी मान्य कराच.
ई मेल पत्ते esahity@gmail. com या पत्त्यार्र पाठर्ा बरं !

ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

