
 



पोस्टमनच्या मृत्यूचा रहस्यभेद 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

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

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या 

प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव 

करू शकिा.  

• िे ई पुस्िक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा 

र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई  -साहित्य  

प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक  आिे.  

 



मनोगत 

 

 

नमस्कार वाचक ममत्र आमि मैमत्रिी 

मी धनंजय कलमष्ट,े 

चौथीमध्ये असताना मी पमिले पसु्तक सती अनुसया 

वाचले. मध्यंतरी मकत्येक पसु्तके वाचली. नंतर 

अमियांमत्रकीला असताना संिाजीराजे व मतृ्युंजय माझ्या 

वाचनात आल.े िी पसु्तके वाचल्यानंतर वाचनाचा जि ूमवडाच 

उचलला गेला. वाचनाची ती तिान अजनू तरी थांबलेली नािी 

व थांबिार नािी. नंतर जवळ जवळ 95 पसु्तके वाचली गेली. 

नंतरसदु्धा ईसामित्य वर पुस्तक वाच ू लागलो एके मिवशी 

समजल े मक आपल्यालासुद्धा पसु्तक पमललश करता येईल... 

िळू िळू स्वतः कािीतरी मलिाव असं वाटायला लागलं. 

Esahitya वरील कािी लेखकाना त्यांची पसु्तके वाचनू 

अमिप्राय पि कळवला. माझे पमिले पसु्तक 'लग्नाआधीची 

गोष्ट' वाचनू बर्याच वाचक ममत्रांनी आपापला प्रमतसाि 

कळवला. त्यानंतर कािीतरी नवीन मलमिण्याच्या मी शोधत 



असतानाच मला िी कथा सचुली. वाचकांना िी कथा 

आवडेल अशी आशा आि.े तसेच पसु्तक मलमिताना, अंजनी, 

मंजषुा यांची सदु्धा मित झाली.. ज्वलनशील पिाथााला एक 

मििगी िवी असते तेव्िा त्याचा स्फोट िोतो. तसे प्रत्येकाने 

आपापल्या परीन े मििगी िणे्याचे काम केले आि.े त्याबद्दल 

त्यांचे सगळयांचे मनापासनू आिार.  

 

धनंजय कलमष्ट े

  



 

 

 

या कथेमधील सवा स्थळे, नावे, पात्र व घटना काल्पमनक 

आिते.  

 त्यांचा वास्तवाशी कोितािी संबंध नािी.  

 साम्य आढळल्यास तो मनव्वळ योगायोग समजावा.  

  



 

 

अर्पणर्त्रिका 

 

हे र्ुस्तक र्ोलीस खात्यातील अहोराि 

मेहनत करून आर्ले रक्षण करणाऱ्या 

र्ोत्रलसाांना अर्पण करत आहे.  

तसेच मला त्रलत्रहण्यासाठी पे्ररणा देणाऱ्या 

प्रत्येक व्यक्तीस माझे हे र्ुस्तक 

मी अर्पण करत आहे.  

  



धनांजय कलमष्टे, र्ुणे  

  आयषु्य िा एक प्रवास 

आि.े आमि िा प्रवास 

एकट्याने करायचा 

म्ििजे थोडं अवघडच 

आि.े पि समजा 

एखाद्याला जर कोिाची साथ 

िेटली आमि ती िेटलेली साथ 

जर कायम आपल्या बरोबर राििार असेल तर? मला 

िी अशीच एक साथ िेटली पसु्तकांची... मी चवथीत असताना 

सटु्टीला मुंबईला मावशीकडे गेलो िोतो तेव्िा मी सती अनसुया 

ि े पसु्तक वाचले. आता तमुच्यातले कािी जि म्िितील 

शाळेत काय वाचत िोतास मग? तमुचा प्रश्न बरोबर आि.े मला 

असे म्ििायचे िोत ेमक अभ्यासाव्यमतररक्त पामिले पुस्तक मी 

वाचले. एवढ्या छोट्या वयामध्ये मला ते समजल े सदु्धा. 

अमियांमत्रकीच्या िसुर्या वषााला असेल मला एका ममत्राने 

संिाजी राजे िे पसु्तक वाच म्ििनू सांमगतले. पसु्तक वाचून 

अंगावर काटा आला. मिवसाला 70 ते 80 पान ेअसं माझ ं



वाचन िोतं. ते थोड्याच मिवसात संपवले.. आता असंच 

कािीतरी रक्त उसळत रािावे अशा पसु्तकाच्या शोधात 

असताना मतृ्युंजय माझ्या िाती पडलं.  

 मी कोित्यािी िाषेला कमी जास्त मानत नािी पि मरािी 

माझी मातिृाषा असल्यान ेअथाातच माझी ओढ त्याकडे जास्त 

आि.े िाषा िी आई सारखी असते असं मला वाटतं. मान 

आपि सगळयांचा ितेो पि सगळयात छान म्हटंलं मक त्यात 

वािाचा प्रश्न येतो कुिे? - आपलीच आवडिार.  

 नंतरसदु्धा मी मििंी, इमंग्लश यांसारखी पुस्तके वाच ू

लागलो. िाषा बिलल्याने िावना बिलत नािीत असं माझ ं

िाम मत आि.े ययाती पसु्तक िातात पडले तर पायाखालची 

जमीन सरकते मक काय असे वाटू लागल.े. त्या राजाला असा 

एक क्षि आला िोता मक त्याला आपली बिीि व बायको 

यांच्या मधला फरक कळू नये. ि ेफक्त बोलायचं म्ििनू नािी, 

खोटं वाटत असेल तर वाचनू बघा. मािसाला स्वतःत बिल 

घडवायचा असेल तर एकच मनषु्य माझ्या मत ेप्रथम क्रमांकावर 

अस ू शकतो. ते म्ििजे आपले िवैत छत्रपती मशवाजीराजे 

िोसले त्याच्या बद्दलची सवाच पसु्तके जमत नसेल तर 



श्रीमानयोगी वाचा. यामध्ये अजनू एक पसु्तक कस ेमागे रािील 

ते म्ििजे श्यामची आई. मािसाला जर वेगवेगळया लाइफ 

जगायच्या असल्या तर बायोग्राफी वाचनू बघा. नेपोमलयन, 

मिटलर, सिुाषचंद्र बोस, मसकंिर, यांसारखी गरूड झेप घेिारी 

प्रमतिावंत लोक िोऊन गेल े त्यांची चररत्र एकिा वाचनू तर 

बघा. आमि जर तमु्िाला लेखन, वाचन खपूच आवडत असेल 

तर मी एका लेखकाच ेनाव सचुवतो नक्की वाचून बघा, तो 

म्ििजे डैन ब्राउन. उत्कृष्ट लेखनशैली असलेले ि ेएक लेखक. 

मी वाचलेल्या पैकी ि िा मवंची कोड व मडसेप्शन पॉईटं. 

त्यानंतर मी चेतन िगत यांची िी पाच पसु्तके वाचली आिते. 

मला त्यांची मवचार करण्याची पद्धत खपू आवडते. आमि ज्या 

प्रकारे ते वेगवेगळया मवषयांवर मलखाि करतात ती गोष्ट मला 

जास्त आवडते. आता मििंी पसु्तकांबाबत बोलायचं झालं तर 

आममष मत्रपािी यांची पसु्तके तमु्िी जरूर वाचून पिा. आपि 

या सवा गोष्टी मधनू मकती घेतो ि ेमित्वाचे नािी का?. पसु्तक 

वाचनाच ेवेड लागायचे एकच कारि आि?े... ऐकायचं आि े

तर मग ऐका. ए. पी. जे. अलिलु कलाम यांचे जेव्िा मनधन झाल े

तेव्िा त्यांच्या घरात 2500 पसु्तक िेटली पि अंगावरचे सटू 

फक्त 2 का 3!... आता आपि मवचार करू तो मािसू कोित्या 



पिाला िोता.. नसता जमव ूशकला का अजनू कपडे मकंवा 

बाकीच्या गोष्टी. मग आपि का खटाटोप करत आिोत इतका? 

आता िी गोष्ट मी टीव्िीला बमघतली की वाचली एवढं आिवत 

नािी पि काय फरक पडतो ती खरी असली काय मकंवा खोटी 

मी तरी इनस्पायर झालो त्यामळेु... तेव्िाच मनश्चय केला मी िी 

एवढी पसु्तक वाचिार, आता कुिे 95 झालेत पि िोतील 

लवकरच...  

 आता लॉकडाऊन चाल ू आि.े समजा तमु्िाला 

कोरनटाईन म्ििनू कोित्या तरी मिकािी पािवल.े आमि जेवि 

परुवले जािार असेल खाण्याचा सवा पुरविा िणे्यात येिार 

असेल तर तमु्िी काय सोबत घ्याल. मी तर माझ्यासािी पसु्तके 

घेईल. यावरून आिवले- माझी जन्मिेप वाचायला िरकत 

नािी..  

धनांजय कलमष्टे, र्ुणे  

 

 

  



  



िाग -1 

 

 

 

  सकाळची समुारे ििाची वेळ िोती. इसं्पेक्टर मशंिे 

आज थोडं उमशराच आले िोते. 1993 चा मुंबई बॉम्ब ललास्ट 

झाल्यापासनू वेळी-अवेळी िोिारे गनु्ि े व ते गनु्ि े करिारे 

गनु्िगेार यांमळेु पिूा पोमलस स्टेशनमध्ये नसुती धावपळ 

असायची. त्यात जातीजातीमध्ये िोिार्या िगंली व मारामार्या 

यामळेु पोमलस स्टेशनसदु्धा गच्च िरलेल ेअसायचं. पोमलस 

स्टेशन चोवीस तास उघड असनू सदु्धा िररोज तेवढीच गिी 

असायची. िोन मिवसापासनू खनुाची मकंवा बलात्कार या 

प्रकरिी एकिी केस आलेली नसल्यान ेमशंि ेमनातल्या मनात 

थोडे खशु िोते. शेवटी खूनखराबा म्ििजे वरून येिारे प्रेशर व 

िोिारी धावपळ यांमळेु सगळे वैतागले िोत.े  

 इसं्पेक्टर मशंिे तसे मिसायला रुबाबिार, िरिार नाक, 

िेिक नजर, उंच अंगकािी, एखाद्या पोमलसांना शोिेल अशी 



ममशी आमि तळुतळुीत िाढी केलेला पांढरा चेिरा, वय 

जवळपास पस्तीस वषा ...  

 आपल्या खचुीमध्ये बसून न सटुलेल्या कािी केसेसचा 

मवचार करत ते बसले असताना बाजलूा टेबलावर िेवलेला 

काळया रंगाच्या लॅण्डलाईन फोनवर अचानक ररंग बाजू 

लागली. मरंग मरंग... मरंग मरंग...  

 फोनची ररंग वाजिे म्ििजे एक प्रकारचे मनमंत्रि 

असायच.ं िा आता ि ेमनमंत्रि कािी जेविाच े मकंवा एखाद्या 

चांगल्या गोष्टीचे नव्ितं…ते असायचं एका नवीन आरोपाचा 

पिााफाश करायचं मकंवा नवीन मोमिमेचं... कधी कधी जीव 

गमवावा लागत असे…पि सद्रक्षिाय खलमनग्रििाय ि ेब्रीि 

वाक्य मनाशी बाळगनू आजपयंत पोमलस काम करत आल े

िोत.े.. सद्रक्षिाय खलमनग्रििाय म्ििजेच चांगल्या लोकांना 

वाचविे व िषु्टांचा नाश करिे िोय.  

 इसं्पेक्टर मशंिेंनी फाईलमध्ये बघत बघत फोन उचलून 

कानाला लावला.”सिारा पोमलस स्टेशन का?" पलीकडून 

कोिीतरी मवचारलं...  



 इसं्पेक्टर मशंि ेफोनवर म्ििाले, "िो िो सिारा पोमलस 

स्टेशन, सिारा रोड, अंधेरी पवूा.” 

 इसं्पेक्टर मशंि े पढुे म्ििाल,े "कोि बोलतंय, बोला 

कािी प्रोललेम आि ेका?"  

फोनवरून पलीकडून आवाज आला, "साहेब खून झालाय 

सहारा ववमानतळावर, लवकर या साहेब”  इसं्पेक्टर व ंदेंनी 

हवालदार बोबडे यांना पत्ता व काही मावहती नीट वलहून घेण्यास 

सांवगतली.. 

   

 

 खनुाचा एखािी केस आली मक पोमलस स्टेशनमध्य े

वातावरि कसे मबघडते िे सगळयाना िावकू िोतं. एरवी शांत 

असिारे मशंिसेािबे सदु्धा कामाचा व्याप वाढायला लागला मक 

मचडमचड करायला लागत. इसं्पेक्टर मशंिेंनी घड्याळात टाइम 

बमघतला तेव्िा 10 वाजनू 10 मममनटे झाली िोती. मशंिेंनी 

िसुर्या एका िवालिाराला गाडी काढायला लावली. 

पोमलसस्टेशनमध्ये कािी सूचना मशंि ेिेऊन िवालिार बोबडे व 

िवालिार काळे मतघ ेपोमलस स्टेशनच्या बािेर पडल.े  



 मारुती सझुकुी मजप्सी घेऊन िवालिार नाईक िोन 

मममनटांच्या आत गेट बािेर गाडी घेऊन उिे रामिल.े याआधी 

वेळेवर काम केल ेनािी मक सािबे कसे रागावतात ि ेसगळयाना 

लक्ष्यात िोतं. आपली गांधी टोपीसारखी मिसिारी पि खाकी 

टोपी नीट करत नाईकांनी गाडीची चावी मफरवनू गाडी सरुू 

करून पमिला मगयर टाकला. इसं्पेक्टर मशंि ेनाईकांच्या बाजलूा 

बसलेल ेिोते. बाकीचे िोघे मागच्या बाजलूा बसलेले िोत.े  

 गाडी छत्रपती मशवाजी मिाराज इटंरनॅशनल 

मवमानतळाच्या मिशेन े मनघाली. मागच्या जवळजवळ एक 

वषाापूवीच सिारा मवमानतळाच े नाव छत्रपती मशवाजी 

मिाराज इटंरनॅशनल मवमानतळ करण्यात आल ेिोतं. मोजकंच 

अंतर म्ििायचं ििा मममनटांमध्ये गाडी मवमानतळावर 

पोिोचली. पोमलसांची गाडी खनू झालेल्या जागेच्या मिशेन े

वळली.  

 

 गाडीमधनू खाली उतरताच इसं्पेक्टर मशंिेंनी आक्रमक 

पामवत्रा घेतला. व मोि्या आवाजात अमधकार्यांना ओरडल,े 

”काय झालंय?” मतथलाच एक मोिा अमधकारी घाबरत 

घाबरत जवळ आला व म्ििाला,”सािेब, खनू झालाय.” 



 इसं्पेक्टर मशंि े परत थोडं िमिाटीच्या आवाजात 

म्ििाल,े "त्यासािीच आलोय. मला थोडं जास्त समजलं तर 

बरं िोईल.” लोकांवर जरब बसवण्यासािी मशंिेंना मदु्दामनू असं 

मोि्या आवाजात कधीकधी बोलावं लागत असे..  

 तो अमधकारी म्ििाला मक, "सािेब माझं नाव िमेंत, 

मी इथेच मोि्या पिावर कामाला आि.े”  

 मशंि ेगिीच्या मिशेने जात जात म्ििाल,े" सगळयात 

आधी मतृििेाला कोिी बमघतलं, व मकती वाजता लक्ष्यात 

आलं? "  

 तो अमधकारी मखशातनू रुमाल काढून घाम पसुत पसुत 

म्ििाला, "सािबे आमचा कामगार आि,े‘मंगेश’.. तो िररोज 

साफसफाई करायला येतो, आज सदु्धा तो कामाला आला पि 

आज त्याला यायला उशीर झाला. आल्यानंतर मला िेटून 

इकडे आला तर त्याला िा मािसू अशा अवस्थेत मिसला.”  

 मशंिेंनी परत एक प्रश्न मवचारला," बरं आमि खनू 

झालेल्या मािसाबद्दल कािी मािीत आि ेका?"  

 अमधकारी गिीच्या मिशेन ेजात जात म्ििाला," सािेब 

तो पोस्टमन आि!े" 



 मशंिेंनी चमकत िोऊन मवचारलं," पोस्टमन? त्याला 

कशाला कोि मारेल?” तेवढय़ात पढु ेजमा झालेले पत्रकार 

इन्स्पेक्टर मशंिेंच्याकडे बघायला लागल.े मशंि ेमनातल्या मनात 

मवचार करू लागले,” यांना बरं सगळे लवकर समजतं. या 

पत्रकारांना लगेच गुन्िगेार िवा असतो. यांना काय मािीत एका 

गनु्याचा शोध घ्यायला काय काय करावं लागतं.” 

 इन्स्पेक्टर मशंि ेजवळ येताच पत्रकारांनी आपला मोचाा 

त्यांच्याकडे वळवला. व मनरमनराळे प्रश्न मवचारू लागल.े 

मशंिेंनी िात करून सगळयाला शांत केल ेव सांमगतले,”मला 

आधी बघ ूतरी द्या, मग बोलयुा”.. मतघा िवालिारांनी मशंिेंना 

पढुे जाण्यासािी जागा करून मिली. मशंि ेमतृििेाजवळ आल.े..  

 इन्स्पेक्टर मशंिेंना खाकी पोषाख घातलेला एक मािसू 

जममनीवर पडलेला मिसला. बाजलूा थोड्या अंतरावर एक 

अटलास कंपनीची सायकल पडलेली िोती. सायकलचे पढुचे 

चाक मधनू वाकलेल ेिोतं, असं वाटत िोतं चाकावर कोिीतरी 

िगड मकंवा कोित्यातरी वस्तनेू आघात केलेला आि.े 

सायकलपासनू जेमतेम एक िात अंतरावर एक कापडी मपशवी 

पडलेली िोती. मपशवीमधनू पत्रे बािरे येऊन पडलेली िोती. 

कािी पत्रांचे बािेरच ेपामकटे फाटून आतल्या मचि्या व कािी 



सामान बािेर आलेल े मिसत िोतं.. थोड्याच अंतरावर एक 

पैशाच ेपाकीट पडलेले िोतं त्यातनू पैस ेगायब िोते. पैशावरून 

िा खून झाला असावा ि ेलक्ष्यात यायला मशंद्यांना जास्त वेळ 

लागला नािी.  

  



िाग -2 

 

 

 

 

 सायकलची व पत्रांची ती अवस्था बघून मशंि ेपरत एकिा 

मतृििेाकडे वळल.े मशंिेंनी मतृििेाची तपासिी सुरू केली. 

समोरच्या व्यक्तीला िोन िुवयाच्यामध्ये गोळी लागली िोती िे 

सिज सिज मिसत िोतं. एवढ्यात िवालिार नाईक िाताच्या 

बोटांनी कािीतरी िाखवण्याचा प्रयत्न करताना सगळयांना 

मिसल.े त्या मतृििेाच्या पायाखालून सदु्धा रक्त पडलेले 

मिसल्यामळेु त्यांनी जवळून बमघतल्यामळेु त्यांच्या लक्ष्यात 

आलं की िोन्िी पायांना सुद्धा िोन गोळया लागलेल्या आिते. 

किामचत िा पोस्टमन पळू नये म्ििून आधी पायावर गोळी 

मारली असावी व नंतर डोक्यात..  

 मशंिेंनी िवालिारांना आजबूाजलूा अजनू कुिे गोळया 

झाडल्या गेल्या आिते का? ि ेबघायला सांमगतलं.  



 समोरच्या मािसाच्या खाकी शटावर असलेल्या नावामळेु 

मशंिेंना त्याच नाव शोधायला जास्त वेळ लागला नािी. पि 

त्या नावाच्या पट्टीवर रक्त पडल्यामळेु नाव नीट मिसत नव्ितं. 

िवालिार बोबडेंनी एका कपड्यांनी ते साफ केलं तेव्िा त्यांच्या 

नजरेस त्याचे नाव पडल े‘चंि ूमान’े.  

 मतृििे फोरेमन्सकला पािमवण्यासािी िवालिाराने फोन 

केला. गाडी थोड्याच वेळात पोिोचिार असल्याने मशंिेंनी 

मंगेशकडे आपला मोचाा वळवला. िा मंगेश तोच यवुक िोता 

ज्याने सवाात आधी मतृििे पमिला िोता.  

  “बरं  तचू अगोिर याला पामिलास ना?” 

  “िो सािेब “ 

  “बरं  आमि आजच तलुा यायला नेमकं उशीर झाला 

असं मला तझु्या मॅनेजरनी सांमगतलं, उमशरा येण्याचे कारि 

काय?” 

  “सर मी कालच सािेबांना सांमगतलं िोत आज उशीर 

िोईल.” 

 इन्स्पेक्टरांनी मंगेशला प्रश्न मवचारायला सरुुवात 

करताच त्याचा थरकाप उडाला. आपि पाच वषा झाल े इथे 



सफाईच ंकाम करत असल्याचे त्याने सांमगतलं. आमि मी कािी 

केलं नािी िा पाढा तर त्यान ेप्रत्येक वाक्यानंतर चालूच िेवला 

िोता … 

 िररोजसारखं आपि इकडे साफसफाई करायला आलो 

तर िा इथे पडलेला मिसला असं त्याने सांमगतलं. त्यानंतर 

आपि लगेच िमेंत सरांना व इतर लोकांना सांमगतलं ि ेत्याने 

सांमगतलं.  

 किामचत पिाटे पिाटे कोिीतरी याला मारलं असावं 

असा मवचार मशंिेंच्या मनात येऊ लागला. मशंि े त्या 

अमधकार्याकडे गेले व म्ििाले, "ि े इतकं मोठं मवमानतळ, 

तमु्िी इकडे लक्ष िेवता का नािी?" 

 अमधकारी म्ििाला, "सािबे लक्ष तर असतं... 

सगळीकडे बंिोबस्त कडक आि,े कॅमेरे पि आिते पि"... पि 

िा शलि जेव्िा जेव्िा मध्ये येतो तेव्िा काम अधावट असतं ि े

मशंिेंना मािीत िोतं. गेल्या ििा वषाचं्या नोकरीमध्ये त्यांनी 

मकतीतरी ‘पि’ऐकल ेिोते...  

 मशंि ेरागाने म्ििाल,े " पि, पि काय?"  

 अमधकारी सांग ूलागला," सािबे ज्या मिकािी गिी 

आि े मतकडे कॅमेरे असतात िी बाज ूसिसा मनमानषु्य असते 



म्ििनू इकडे कॅमेरे नािीत. पि थोड्या अंतरावर आि ेकॅमेरा 

पि या बाजचू ेत्यात कािी मिसिार नािी.” 

 मशंिेंनी परत त्या मतृििेाकडे बघत प्रश्न केला, "आमि 

िा कधी पासनू िा इकडे कामाला आि?े" 

 अमधकारी सांग ू लागला," सािबे आपल्याकडे एक 

रमजस्टर आि े त्यात या सगळया मवषयी समवस्तर मामिती 

िेटेल.” 

 रमजस्टरमध्ये बघत बघत त्या अमधकार्यांनी मामिती 

वाचायला सरुुवात केली, "नाव चंि ूमान,े वय 30 वषा, िरती 

िोण्याची तारीख, घरचा पत्ता, आमि मज पी ओचा पत्ता...  

 

 जाता जाता मशंिेंनी त्या अमधकार्याला मजथे खनु 

झाला िोता त्या मिकािी कॅमेरा बसवनू घेण्याची व कािी वेगळे 

आढळून आल्यास त्वररत संपका  साधण्याच ेबजावनू सांमगतलं.  

 इसं्पेक्टर मशंिेंनी गाडी काढून वज पी ओच्या मिशेन े

घ्यायला सांमगतली.  

 

  वज पी ओ म्ििजे जनरल पोस्ट ऑमफस िोय. येथे 

आतील व बािरेील सवा मेल व पासाल आिल ेजातात व नंतर 



लिान मोि्या पोस्ट ऑमफसला पािवल े जातात. मारुती 

सझुकुी वज पी ओच्या समोर येऊन थांबली. वज पी ओच्या 

आतमध्य े गेल्यानंतर मशंिेंनी आतमधे सगळया कामगारांना 

एका बाजलूा उिा केल.े सकाळी सकाळी पोमलसांचं िशान 

करिे ि ेसािमजकच कोिाला आवडत नािी त्यामळेु सगळंया 

पोस्टमन व इतर कामगार लोकांचा चेिरा पडलेला िोता. त्यात 

याआधी कधी असला प्रसंग कधी कोिावर ओढवला नव्िता. 

आता पढुे काय वाढून िेवल ेआि ेयाची सवाजि प्रतीक्षा करत 

िोत.े  

 इसं्पेक्टर मशंिेंनी जास्त लपवा छपवी न करता सरळ 

सरळ सगळयाना चंि ूमानेचा खून झाल्याचं सांमगतलं. सकाळ 

सकाळ असली वाताा ऐकुन सगळयाना घामच फुटला. इसं्पेक्टर 

आता प्रत्येकाची चौकशी करिार आिते असं कोिीतरी िळूच 

म्ििाले तसं सगळयांना मिती वाटायला लागली. 

सगळयांची चौकशी झाल्यानंतर पोमलसांच्या ि ेलक्ष्यात आलं 

चंि ूिा कामावर आला तरी सारखं मचंतेत असायचा कारि 

त्याचं कायम त्याच्या घरच्यासंगे वाि चाल ूअसायचे. खास 

करून त्याच्या बायकोबरोबर...  

  



 वािाचं नेमकं कारि कोिी सांमगतलं नािी. एरवी 

लोकांच्या िानगडीमध्य े लोकांना डोकं घालायला आवडतं 

पि अशा वेळी लोक शिािपि िाखवतात िचे खरं... आता 

इथे यापेक्षा अजनू कािी ममळिार नािी ि ेपोमलसांना कळून 

चकुले, पि तरीिी गरज लागली तर पुन्िा येईल असं सांगनू 

पोमलस तेथनू बािरे पडल.े  

 चंिचू्या घरचा पत्ता अगोिरच िवालिार काळेंनी एका 

डायरीमध्य े मटपनू घेतला िोता. पत्ता ऐकुन गाडी त्या मिशेने 

वळली. गोरेगावच्या िागात पोमलसांची गाडी थांबली. एका 

पान टपरीवर चंिचू्या घरचा पत्ता मवचारून गाडी त्यांच्या 

घरासमोर थांबली.  

 पोमलसांची गाडी व पोमलस बघनू आजूबाजचू्या 

लोकांची तारांबळ उडाली.  
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 घराची जेमतेम मस्थती बरीच िोती म्ििायची, एखाद्या 

पोस्टमनच्या पगाराला शोिेल अशी... पोमलसांनी गंज 

लागलेल्या लोखंडी कडीला िात लावनू कडी वाजवली. 

तेवढय़ात चंिचू्या घरचा िरवाजा उघडला गेला, वयान े55 ते 

60 वषाान ेअसलेल्या एका व्यक्तीने िरवाजा उघडला. अंगात 

साध फाटक बमनयन व खाली मनळया कलरची लुंगी, सावळा 

रंग व तोंडावर सुरकुत्या, किामचत एका डोळयान ेकमी मिसत 

असावे, एकूि मिसण्यावरून िा व्यमक्त चंिचूे वडील असावेत 

असा मशंिेंनी अंिाज लावला...  

 िारात पोलीस आलेले बघनू घरातले घाबरल.े 

पोमलसांनी आत जाऊन घडलेला वतृांत घरच्यांच्या कानांवर 

घातला. ि ेऐकताच एका बाईन ेजोराने रडायला सरुुवात केली. 

काळा सावळा रंग, अंगाने मशडमशडीत अशी ती स्त्री िोती. 

मिसण्यावरून तर चंिचूी बायको असावी असे मशंिेंना वाटले, 

कारि घरात िसुरी कोिी स्त्री नव्िती पि मिंतीवरील फोटोमध्य े



एका स्त्रीचा चेिरा बघून िी त्याची आई असावी िा अंिाज येत 

िोता.  

 

 िसुर्या बाजलूा मिंतीवर मकत्येक िवेांचे फोटो 

लावलेले िोते आमि त्यावर गंध लावल्याने कोिता िवे कोिे 

आि ेि ेओळखता येत नव्ितं. मिंतीवर गिपती व मारुती तेवढा 

त्यांच्या अंगावरून काय तो ओळखता येत िोता. मिंतीना मनळा 

रंग असला तरी पोपडे मनघाल्यामळेु आतमधील गलुाबी रंग पि 

मिसत िोता. घरात जास्त गररबी नसली तरी राििीमान मध्यम 

वाटत िोतं.  

 अशी बातमी एखाद्या कुटंुबाला ििें खपू अवघड 

असतं पि पोमलसांना या गोष्टी कराव्या लागतात. पोमलसांनी 

चौकशीला सरुुवात केली.  

 मशंिेंनी मवचारल,े "तमु्िाला कािी कल्पना आि ेकाय 

ि ेकोिी केलं असेल?" तेव्िा घरातल्या िोघांनीिी नकाराथी 

माना डोलावल्या. मशंिनेा मािीत िोत े सरळ वागले की ि े

असंच िोतं त्यांनी िसुरा खोचक असा प्रश्न मवचारला, 

"तमुच्यात कािी िांडि वगेरे?"  



 चंिचू्या बायकोने आपल्यात छोटी मोिी िांडिं िोत 

असल्याचं कबलू केलं. ती रडत रडत म्ििाली, "सािेब िांडि ं

कोिामध्य ेिोत नािी, नवरा बायको म्हटंलं मक िांड्याला िांड 

लागिारच ते.”...  

 मशंि े पढुे म्ििाल,े "पि, तमुच्यात सारखी िांडि ं

असायची असं आम्िाला समजलं आि.े” 

 आपल्याला कोिून कळलं ि ेत्यांनी मदु्दामनू सांमगतलं 

नािी.  

 "तमुचं नाव काय म्ििालात? आमि लग्नाला मकती 

वषा झाली?" मशंिेंनी प्रश्न केला...  

 "सािेब, मी रेश्मा आमच्या लग्नाला जवळ जवळ एक 

वषा िोत आलं, पि सािबे यांना कोिी मारल असेल" चंिचू्या 

बायकोन ेरडत रडत प्रश्न केला.  

 बसलेल े मशंि ेखचुीवरून उिता उिता, एका िातान े

डोक्यावर टोपी घालत म्ििाले," कळेल लवकरच ! " 

 िरवाजातून बािेर पडता पडता मशंिचें लक्ष िारासमोर 

लावलेल्या बुलेटकडे गेलं. त्यांनी चंिचू्या वडीलांना मवचारल,े 

"िी गाडी तमुचीच का?"... त्यांनी िोकाराथी मान िलवनू िो 



म्िटंले कारि बोलण्याचं बळ त्यांच्यात उरलेले नव्िते. त्याची 

अवस्था बघून गरज लागली तर परत येऊ असं सांगनू 

पोमलसांनी काढता पाय घेतला.  

 गाडी पोमलस स्टेशनच्या मिशेने मनघाली.  

 

 घड्याळाचा काटे जवळ जवळ चार वाजले असल्याचे 

सांगत िोत.े तसं गोळया लागनू सरळ सरळ मतृ्य ूझालेला मिसत 

िोता पि तरीिी फोरेमन्सक रीपोटा िोन मिवसात आल्यानंतर 

सगळी खात्री िोिार िोती. गोळया अशा प्रकारे मारल्या गेल्या 

िोत्या मक साध्या लोकांचे काम वाटत नव्ितं. बरोबर िवुयांच्या 

मध्य े गोळी लागली िोती आमि आजबूाजलूा सदु्धा एकिी 

वाया गेलेली मकंवा न लागलेली गोळी िेटलेली नव्िती.  

 मशंिेंना चंिचू्या फॅममली बिल थोडी मामिती काढायची 

िोती त्यांनी आपल्या खबरींना फोन करून मामिती काढून 

िेवायला सांमगतली. एका पोस्टमनची ित्या कोि व कशाला 

करेल?. ि ेकािी केल्या मशंिेंच्या लक्ष्यात येत नव्ितं. यासािी 

कािीतरी घरगतुी कारि असावं मकंवा िांडि तरी...  

 



 सकाळपासनू जेविाचा योग आला नव्िता म्ििनु 

सगळयांनी जेवि उरकून घेतलं िोतं. मशंि ेपािी मपण्यासािी 

बाजलूा आल ेतर त्यांना िवालिार बोबडे आमि काळे कािी 

बोलत असताना मिसल.े म्ििनू मशंि ेसदु्धा थोडं बाजलूा त्यांना 

मिसिार नािी अशा मिकािी उिे रािून ऐकु लागले.  

 नकुतंच जेवि झाल्यामळेु आपल्या िरगच्च ममशांवर 

िात मफरवनू नंतर वाढलेला पोटावर िात मफरवत बोबडे 

म्ििाल,े" आज खपूच धावपळ झाली गड्या.”... काळेंनी 

तंबाखचूी पडुी बािरे काढून थोडा तंबाख ूतळिातावर घेतला व 

बोबडेंना सदु्धा मिला. नंतर मखश्यातनू चुन्याची डबी बािेर 

काढून अंगि्याच्या नखाने चनुा काढून तंबाखमूध्ये ममसळुन 

मळून ओिात िेवत काळे म्ििाल,े " तंबाख ूबरं व्यसन आि े

बाबा, स्वस्तात स्वस्त, आपल्यासारख्या लोकांना परवडत बग, 

नािीतर ‘एवढ्याश्या पगारात’ आपल्याला काय परवडत 

व्यसन करायला…" 

 "िो न गड्या, थोडीशी तंबाख ूतोंडात गेली की कसं 

तरतरी येती बग"  



 "पि आज मला जरा लवकर जायचं िोतं, बायकोला 

डॉक्टरकडे न्यायचे आि,े पि... आजच केस आलीय मकती 

वेळ जातोय काय मािीत "काळे म्ििाल.े  

 मशंि े तेवढय़ात समोर आल े व म्ििाल,े" काळे, मी 

कधी अडवलंय का तमु्िाला, कािी काम असल तर 

सांगायच.ं”... अचानक सािबेांच्या आवाजाने िोघे वळून बघू 

लागले.  

 

 िोघे बोलिार एवढ्यात मशंि े म्ििाल े “जा घरी जा, 

आपि लोकांची काळजी घेतो ... आपल्या पररवाराची पि 

घेतली पामिजे फक्त उद्या लवकर या, जरा काम आि.े” िोघ े

तेथनू मनघून गेले पि एक गोष्ट मशंिेंच्या डोक्यातनू जात नव्िती 

ती म्ििजे एवढ्या,‘एवढ्या कमी पगारात... ‘  

 मशंिेंनी घरी आल्यावर घराचे लॉक उघडले. कालची 

धळू अजनू तशीच सगळीकडे पसरलेली िोती. एखािी केस 

आली मक जास्त वेळ बािेरचं रािाव लागत असल्याने घराकडे 

लक्ष ििे ंिोत नसल्याने घरात अशीच धळू सािून रिात असे. 

तसं िोन रूमचे घर. वन रूम मकचन. बािेरच्या रूममध्ये एक 

बेड िोता, बेडच्या बाजलूा एक मखडकी िोती. िरवाजातनू 



आत आल्यानंतर उजव्या िाताला एक ललॅक अँड व्िाईट टीव्िी 

िोता. टीव्िीच्या बाजलूा टेबल वर एक टेबल फॅन पडलेला 

िोता. टेबल वर बाजलूा कािी जागा ररकामी िोती. मशंिेंनी 

घरात आल्यावर आपली खाकी टोपी, ररव्िॉल्व्िर, आमि बेल्ट 

टेबलवर िेऊन मिलं.  

 घरातील शांतता त्यांना बोचत िोती कारि एकाच 

वषाापूवी त्यांच्या बायकोचा व मलुाचा अपघाताने मतृ्य ूझाला 

िोता. किामचत यामळेुच त्यांनी आज काळेंना लवकर घरी 

पािवले असावं. आता ते फक्त मातिृमूीची जेव्िढी जमेल 

तेवढी सेवा करत िोते. आपल्याला खषु रािता आलं नसले 

तरीिी िसुर्यांच्या चेिर्यावर आलेलं िस ूबघून त्यांना खपु बरं 

वाटत िोतं. स्टोव्िला मपनन ेटोचून मशंिेंनी स्टोव्ि सुरू केला. 

स्टोव्िवर चिाचे िांडे िेवत असताना सदु्धा मशंिेंच्या मनात 

सकाळच्या केसचाच मवचार चालू िोता पि कािी डोक चालत 

नव्ित.  

 एका पोस्टमनचा खनू काय िोतो!.. का बरं ?... 

कोिाची िषु्मनी असेल त्याच्यासोबत?  

 तस जास्त मवचार करण्यासारखी केस तरी कुिे उघडली 

िोती. कोिाबद्दल जास्त मामिती पि अजून समजली िोती. या 



केस म्ििजे धाग्यांचा झालेला गुंतवडा असतो आमि तो 

सोडायचा असेल तर त्यातल्या धाग्याचं एक तरी टोक 

सापडायला िव. म्ििजे कसं िळूिळू सगळे धागे मोकळे 

िोतात. आद्रक टाकलेल्या चिाचा घोट घेत घेत मशंिेंच्या 

मनात असेच मवचार चाल ू िोत.े एवढ्यात फोन वाजायला 

लागला. मशंिेंनी फोन उचलनू कानाला लावला व पलीकडून 

आवाज आला, "उद्या आिला िरलेल्या मिकािी.” आमि 

फोन कट झाला...  

 रात्री झोपताना मशंि ेयांच्या डोक्यात एकच गोष्ट िोती 

जी िपुारी काळे नकळत बोलनू गेले िोते, "एवढ्या कमी 

पगारात"...  
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 सकाळी आजबूाजलूा बरंच उजाडलेले िोतं. गार वारा 

झोंबत िोता त्यामळेु आजबूाजचूी झाडे मजेत डुलत िोती. 

पवेूला असलेल्या झाडांच्या पानांमधनू सयूााची तांबूस मकरिे 

सगळीकडे वाट काढण्याच्या जोमात िोती. सयूााच्या मकरिांचे 

जि ूिालेच पथृ्वीवर येत आिते असा िास प्रत्येकाला िोत 

िोता. ि ेबघनू मशंि ेथोडे खषु मिसत िोत ेकारि असे दृश्य बघिे 

त्यांच्या कािी िररोजच्या जीवनाचा िाग नव्िता. चाकू आमि 

मपस्तलू यांचे जग िचे त्यांच्यासािी बनलेले िोतं. नव्ि ेनव्ि े

त्यांनीच मनवडले िोतं कारि कमीत कमी बाकीच्या लोकांना 

तरी अशा गोष्टीचा लाि घेता यावा.  

 मशंि े आज साधाच पोषाख घालनू आल े िोते. 

कधीकधी ते असा पोषाख करत असत. मािसाला खाकी 

मिसली मक मािस खोटं बोलायचं सोडा साध बोलत सदु्धा 

नािीत. मग अशा प्रकारे उपाय करावे लागतात. िॉटेलमध्य े

बसल्यानंतर घड्याळात बघनू आपि वेळेवर आलोय याची 



खात्री करून त्यांनी एक चिा व कांिा िजीची ऑडार मिली. 

िॉटेलमध्ये बाजलूा जनुी मिंिी गािी चाल ूिोती.  

 समोरून एक मािसू लंगडत लंगडत येत िोता. अंगाने 

िडकुळा, गाल आत गेलेल,े मळकट कपडे, सावळा रंग असा 

एकूि त्याचा अवतार. समोरून जात असताना त्याने मशंिेंकडे 

पामिल.े डोळयान े मतरका बघिारा तो तरुि मशंिेंची खचुी व 

टेबल सोडून पढुे गेला आमि मशंिेंच्या बरोबर मागच्या बाजलूा 

त्यांच्या पािीला पाि लागेल असा बसला. त्याचा तो अवतार 

व डोळे बघनू पढु ेबसलेल्या िोन तरुिी उिून मनघून गेल्या. 

िळूच खचुीवरून मागे झकूुन त्यान े मशंि ेसािेबांना नमस्कार 

केला तो त्याच्या व मशंिेंच्या सोडून कोिाच्या लक्ष्यात आल े

नािी.  

 त्याने सांगायला सरुुवात केली,” सािेब, मी मामिती 

काढली, लोक असं म्िितात.” 

  एवढ्यात रेमडयो वर गािे सरुू झालं...  

  कुछ तो लोग किेंगे  

  लोगों का काम ि ैकिना  

  छोड़ो बेकार की बातों में  

  किीं बीत ना जाय ेरैना  



  कुछ तो लोग किेंगे  

  लोगों का काम ि ैकिनाI 

 गािे ऐकुन िोघांच्या चेिर्यावर िस ू आलं, पि 

कोिाला संशय येऊ नये म्ििनू िोघांनी िस ूआवरलं. खोकत 

खोकत मशवान ेसांगायला सरुुवात केली...  

 "सािेब ! त्यांची बायको सोबत खपू िांडि व्िायची 

असं लोक म्िितात, मी मामिती काढली.”  

 "ते तर िावकू िोतं, एवढंच समजलं?"  

  "सािेब तमु्िाला िांडिाचं कारि नसेल मािीत"  

  "घरगतुी असेल कािीतरी? तसं त्याच्या बायकोने 

कबलू केलं...”  

  "आमि बािरेचं असेल तर?"  

  "मग मित िोऊ शकेल कािी तरी, बोल पटकन” 

  "सािेब त्याचं बािेर लफडं िोत!" 

  "अरे पि कसं अस ूशकत असं आताच तर लग्न झालंय 

त्याचं आमि गरीब वाटतो मबचारा!" 

  "त्याच्या बायकोला मवचारा हवं तर आमि गररबीचं 

बोलायच ंझालं तर िारातल्या बलेुटबद्दल काय बोलायचं आि े

तमु्िाला.” 



  इसं्पेक्टर मशंिेंच्या डोक्यात एकिम प्रकाश पडला.” 

'एवढ्या कमी पगारात' िा शलि कालपासनू आपल्या डोक्यात 

का येत िोता त्याचा अथा आज त्यांच्या लक्ष्यात आला. 

त्यांच्या मते पोस्टमनचा पगार िा िवालिार काळेंपेक्षा कमी 

िोता तरी त्याला परवडत कसं? मवचार करायला जास्त वेळ 

नव्िता चौकीवर जायच ेिोते. जाता जाता टेबलवर मशवाच्या 

पािीवर शाबासकी मिली व कािी नोटा मखश्यात टाकून 

कोिाला समजिार नािी असे गपचपू बािरे पडल.े त्यानंतर 

मशवा सदु्धा बािेर पडला पि आता मात्र त्याच्या चालण्यामध्य े

असलेला लंगडेपिा आता नािीसा झालेला तेथे कोिाच्या 

लक्ष्यातपि आला नव्िता.  

  पोमलसांना मशवासारख्या लोकांची गरज कायम असतं. 

गनु्िगेारीला लागलेल्या या पोराला मशंिेंनी एका चांगल्या 

मागााला लावले िोते, आता तोच गनु्िगेार पकडायला मित 

करत िोता. त्याच्या त्या मतरक्या डोळयाचा त्यान ेखपू चांगला 

उपयोग केला िोता, जो सामान्य लोकांना जमत नव्िता. तो 

एखाद्याकडे बघनू त्याचं बोलि जरी ऐकत असला तरी पढुच्या 

मािसाला तो आपल ऐकतोय ि ेसमजत नसायचं िाच त्याचा 

सकारात्मक गिु इसं्पेक्टर मशंिेंनी ओळखला िोता.  



  िाण्यात पोचल्यावर सुद्धा मशंिेंना एकच प्रश्न 

िोता,”एवढा कमी पगार असनू सदु्धा चंि ूबाकीचे उद्योग करतो 

कस?े” सगळे िवालिार आपापल्या कामामध्ये असताना 

मशंिेंनी सगळयाना आपल्या केमबनमध्ये बोलावलं.  

  मशंिेंची केमबन कािी खपू मोिी नव्िती. छोटीशी असनू 

सदु्धा केमबनमध्ये जास्त गडबड मिसत नव्िती.. सगळं 

व्यवमस्थत... टेबल वर कायम फक्त एकच फाइल असायची. 

एका वेळी ते एकाच केस वर काम करत असत. बाकीच्या 

फाइल नंबरनसुार मागच्या कपाटात मिसत. मशंिेंच्या खचुी 

समोर िरवाजा िोता त्यातनू प्रत्येकाला आत व बािेर करता येत 

असे. िरवाज्याच्या उजव्या बाजलूा एक फळा लावलेला 

असायचा. त्यामध्ये या ममिन्यामध्ये आलेल्या केसेस मांडल्या 

असायच्या. मडार, बलात्कार, चोरी, मारामारी, यांसारखे 

मनरमनराळे गुन्ि े त्यावर मलमिलेले असायचे. मकती केसेस 

रामिलेल्या आिते ि ेसदु्धा त्यात मलमिलेलं असायचं. त्यात 

काल एका केसची िर पडली िोती.  
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  काळे, बोबडे आमि नाईक मतघ ेजि िरवाजातनू आत 

आल े व एका बाजलूा एक असे उिा रामिल.े सािबेांना 

कािीतरी नक्की समजल ेआि ेि ेमतघांच्या मगाशीच ध्यानात 

आल ेिोतं, त्यामळेु थोडा वेळ त्यांनी केमबनबािरे कुजबजुपि 

केली िोती. आता फक्त आपले म्िििे खरे झाल ेम्ििून त्यांनी 

एकमेकांकडे बमघतले.  

  मशंि ेबोल ूलागले, "कालपयंत मला सदु्धा या केसच ं

कािी लक्ष्यात येत नव्ित पि धाग्याचा गुंता सोडवण्यासािी 

एखाि टोक िातात लागाव लागतं, मला ते सापडले आि.े” 

  "सर! काय बरं ?" नाईक चमकत िोऊन म्ििाल.े  

  "मला अशी मामिती ममळाली आि े मक चंिचूं बािेर 

लफडं आि.े..”मशंि ेमतघांवरुि नजर मफरवत म्ििाल.े  

  “सर मला असं वाटत नािी... सर मला माझ्या पगारात 

एक बायको सांिाळता येत नािी! िा िोन कसा सांिाळतो? 

"िवालिार काळे डोक खाजवत म्ििाल.े  



  "मला ते मामित नािी, पि किामचत त्यामळेुच त्याचा 

खनू झाला असेल अशी शंका मला येत आि.े. आपल्याला 

त्याच्या घरी परत एकिा जाऊन आलं पामिज.े” असं म्िित 

म्िित मशंि ेखचुीमधनू उिल.े  

  पोमलसांची गाडी परत चंिचू्या घरासमोर आली. 

िारासमोर बलेुट अजून तशीच मिसत िोती. घरात बरीच गिी 

मिसत िोती. घरात पाउल टाकताच पोमलसांनी चंिचूे वडील व 

बायको सोडून सगळयाना बािेर जाण्यास सांमगतले.  

  आपि सरळ मवचारल ेतर कोिी कािी सांगिार नािी 

म्ििनू मशंि ेयांनी मदु्दाम रेश्माला उलट प्रश्न केला, "तमुचं लफडं 

िोतं म्ििनू तमु्िी नवर्याला मारल, बरोबर ना?  

  मशंिचेा प्रश्न ऐकुन रेश्माच्या डोळयातील पािी जागीच 

थांबले," सािबे िवं तर मामंजीना मवचारा पि असं अिद्र बोल ू

नका.” 

  “मग खरं काय आि?े " 

  "सािेब आमच्या खानिानातल्या बायकावर नजर 

करून कधी परपरुुषांकडे बघत नािीत" पिर डोक्यावर घेत 

िामपिे रेश्मा म्ििाली.  

  "मग?"  



  "उलट त्यांचंच बािरे...” एवढं बोलनू रेश्मा शांत 

झाली.  

  "बािरे काय? ि ेबघा िले तमु्िी त्यांना मारल नसेल 

पि ज ेखरं आि ेते सांगा,... म्ििजे कमीत कमी ज्याने त्यांना 

मारल त्यांना तरी पकडता येईल.”मशंि ेसमजावण्याच्या सरुात 

म्ििाल.े  

  "सर! ती चांिनी बारमध्ये नाचत,े ती 'सटवी'...” 

 

  गाडीमध्ये बसल्यावर मशंिेंना िसचू आलं. नाईक 

त्यांच्या तोंडाकडे बघून ते का िासत आिते याचा मवचार करत 

िोत ेपि सािबेांना मवचारावे कसं.. मशंिेंनी त्यांच्या तोंडावरचा 

िाव समजनू म्ििाल ेसांगतो सांगतो. मशंि ेम्ििाल ेकािी नािी 

नाईक िोघांची नाव ऐकुन िस ूआलं, "चंि ूआमि चांिनी...” 

  सगळे िस ूलागल.े.. रेश्माने ती ज्या बारमध्ये नाचकाम 

करत ेत्याचा पत्ता मशंिेंना सांमगतला िोता.. गाडी आता त्याच 

मिकािी जात िोती.  
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  गाडी एका बारच्या जवळ थांबली. मशंिेंच्या डोक्यात 

एक यकु्ती आली त्यांनी गाडी पढुे जाऊन डावीकडे घ्यायला 

सांमगतली.. मागच्या बाजूला जाऊन काळे व मशंि ेयांनी गाडीत 

िेवलेला साधे शटा घातले. टोपी व बेल्ट काढून िेवल.े फक्त 

मपस्तलू पँटमध्ये मागच्या बाजलूा िेऊन त्यावर शटा सोडला. 

आमि परत मागे जाऊन बारच्या मिशेने जाऊ लागले. मशंिेंना 

िाउक िोते पोमलसांच्या वेषात लोक खरं काय ते बोलत 

नािीत.. त्यामळेु ते नेिमी एक शटा गाडीमध्य े िेऊन असत.. 

जाता जाता त्यांनी काळेकडे तंबाख ूमामगतला.. एरवी ते कधी 

खात नसत आज कािीतरी वेगळ िोिार िोतं.  

  मशंि ेबारच्या समोर आल ेत्यांनी वर बमघतले. काळेनी 

मोडक-तोडक इगं्रजी येत िोते. त्यांनी नाव वाचल े "पाबलो 

बार".  



  मशंि ेथोडास िासत म्ििाले "पाबलो इस्कोबार पामिजे 

िोत जरा चुकले.” 

  "म्ििजे?" सािेबांच्या डोक्यात काय चाल ूआि े ि े

लक्ष्यात न आल्याने काळे म्ििाल.े  

  "कािी नािी! कोलंमबया मधला ड्रग्स मवकिार एक 

पात्र िोत असं समजा" 

  "सािेब! मग आज इथ ेअजनू मकतीतरी पात्र िेटतील.” 

  "चला बघयुा"  

  मशंिेंनी कािी मवचारायच्या आधीच त्यांना बािरे 

काढण्यात आलं कारि बार अजनू सरुू झालेला नव्िता. परत 

नंतरसदु्धा याव लागिार अस ेिोघांच्या लक्ष्यात आलं. आपला 

खाक्या िाखवनू त्यांना पामिजे ते ममळमवता आलं असत ेपि 

त्यांनी थोडं शांततेत घेतलं कारि कोिाला सदु्धा चािूल 

द्यायची नव्िती.  

  संध्याकाळी येतांना मात्र सगळे जि जि ू कािी 

पाटीसािी जायचं आि ेअस ेकपडे घालनू आल.े सकाळपेक्षा 

बािेरचा बोडा रात्री जास्त आकषाक वाटत िोता. त्यावर 

रंगबेरंगी मिवे आमि रोषिाई मिसत िोती. आतमध्ये जाण्याच्या 



रस्त्यावर सदु्धा िोन्िी बाजूंनी गोलाकार रोषिाई करिारे मिवे 

थोड्या थोड्या अंतरावर लावलेल ेिोते.  

  बारच्या आतमध्य ेमोि्या आवाजात गािी लावलेली 

िोती. डाव्या बाजलुा मडं्रक काऊंटर िोतं. मतथे प्रत्येकाच्या 

गरजेनसुार पेय मिली जात िोती. मशंिेंनी अगोिरच सगळयांना 

िव्या त्या सचुना िऊेन िेवल्या िोत्या. आत सदु्धा गािी व 

नाचकाम चालचू िोतं. आजबूाजलूा मद्य मपऊन कािी मािसे 

त्या गाण्यावर आडवी िोऊन नाचत िोती. बारच्या मधोमध 

एक गोलाकार स्टेज जममनीपासनू अधाा फुट वर आलेल ेिोतं. 

त्यावर कािी मस्त्रया मििंी गाण्यांवर नाच करावा तसा नाच करत 

िोत्या व मपलेल्या लोकांकडून पैस ेउकळण्याच ेकाम िी चाल ू

िोतं. मशंिेंनी सांमगतल्याप्रमािे प्रत्येकान े आपापल्या जागा 

घेतल्या. मशंिेना यांच्यामधली चांििी शोधायची िोती...  

  िारू मपऊन आल्यासारखे मशंिेंनी एकाला मवचारल,े 

"िाय! इथ चांििी कोि िाय यांच्यापैकी? 

  "तश्या मेकअप वरुि व कपड्यावरून सगळयाच 

चांििीसारख्या चमकत आिते.” तो मािसू म्ििाला...  



  "या बेवड्याला काय मवचारतो िाऊ, ती गोरी, 

चमकता मनळा कलर मिसतोय का तीच बघा" िसुरा एक जि 

िारू तोंडात टाकत म्ििाला.  

  मशंिेंनी मवचार न करता िवेत मपस्तलुाचा आवाज करत 

पामवत्रा घेतला. तसा आजबूाजचूा िगंा कमी झाला. सारे एका 

बाजलूा झाल ेपि त्या मध्यिागी थांबलेल्या चार जिी फक्त 

मधी उभ्या िोत्या. गोळीचा आवाज येताच बोबडेंनी एकमेव 

बािेर जाण्यासािी लागिारा िरवाजा बंि केला व तेथे उिा 

रामिले. सगळीकडे सामसूम पसरली. मशंिेंनी चांििीला पढुे 

यायला सांमगतले व पोमलस स्टेशनमध्ये येण्यास सांमगतलं. 

मतचा अगोिर असलेला अवतार बिलनू साध्या कपड्यात 

येण्यासािी मतला वेळ िणे्यात आला.  

  मघाशी असलेला तो चेिरा व आपि आता बघत 

आिोत तो चेिरा वेगळा तर नािी ना असा िास सगळयांना िोत 

िोता. मेकअप आता नािीसा झाला िोता..  

  "तर चांििी मॅडम चंिलूा ओळखता का?"  

  "स स सािबे... क क काय झालं?" प्रश्नाचं उत्तर न ितेा 

मतन ेघाबरत घाबरत प्रमतप्रश्न केला  

  "ओळखता का? कोि लागतो तमुचा?"  



  "िो सािबे ! प्रेम करतो तो माझ्यावर"  

  "त्याच लग्न झालंय!... तो प्रेम करतो आमि तमुचं नािी 

का प्रेम त्याच्यावर? " 

  "िो सािबे लग्न झालंय त्याच.ं.. आमि माझं म्ििाल 

तर जो जो पैसे ितेो त्यांच्यावर आम्िाला प्रेम करावं लागतं.”  

  “बरं  मग तमु्िी त्याचा खून का केलात?... पैस ेकमी 

िेटल,े की त्याला िसुरी चांििी िेटली..”, मवषय जास्त न 

वाढमवता मशंिेंनी डायरेक्ट मदु्याला िात घातला.  

  अचानक ऐकलेल्या बातमीमळेु चांििीच्या तोंडातनू 

शलि मनघत नव्ित,े पि िीतीन ेअंग मात्र थरथर कापत िोतं... 

मशंिेंनी एका स्त्री कॉन्स्टेबल मतला तरंुुगात टाकायला 

सांमगतले...  
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  रात्रीची ियाि शांतता पसरली िोती. पोमलस 

स्टेशनमध्ये मोजकेच पोमलस िोत.े मशंि े सािबे पि उद्या 

येिार... आता या पोमलसाना कोि सांगिार चंिलूा मी नािी 

मारले. सगळंया बारमध्ये कोिाला जरी मवचारलं त्याच्या 

जास्त जवळ कोि िोतं तर कोिी पि माझंच नाव सांगेल. असा 

मवचार चांििीच्या मनात येत िोता.  

  िसुर्या मिवशी मशंि ेसािेब आल्या आल्या चांििीने 

रडत रडत बोलायला सरुुवात केली, "सािेब! चंिचू लग्न 

झालेल आिे िे मला मािीत िोतं तरी पि तोच माझ्या मागे 

लागला िोता आमि पैशाच्या अडचिीमळेु मी पि त्याला 

िरुळ पाडली. पि आता सगळं माझ्याच अंगावर येत आि े

किामचत चंिचू्या बायकोन े त्याला मारलं असेल व सडू 

घेण्यासािी माझं नाव सांमगतलं असेल.” 



  "जगातील कुिल्यािी बाईला मतच्या नवर्यान े

िसुरीकडे गेलेल ेचालत नािी; पि ती बाई तशी वाटली नािी... 

चेिरा बघनू मािस ओळखतो आम्िी ", मशंि ेम्ििाले.  

  "सािेब मग तो मवक्रम, त्याने मारल ेअसेल त्याला.”, 

चांििी म्ििाली.  

  "ि ेबघा उगाच याच त्याच नाव सांग ूबाई... आधी 

रेश्मा नंतर मवक्रम मि काय धमाशाळा आि े का?", काळे 

िवालिार मधनूच संतापनू म्ििाल.े एकतर िोन चार 

मिवसापासनू झालेली धावपळ व सकाळी घरात झालेली 

िांडि ंयामळेु काळेंचा मडू थोडा खराब िोता.  

  मशंिेंना मतच्या बोलण्यात कािी तरी खरेपिा वाटला, 

कमीत कमी काय म्िणण ंआि ेते तरी ऐकून घ्यावे म्ििनू त्यांनी 

िात करून काळेना शांत केलं. आमि चांििीकडे वळून 

म्ििाल,े "का असं तमु्िाला का वाटत?े बरं िा मवक्रम आि ेतरी 

कोि?"  

  "सािेब! त्या मिवशी चंि ूमला िेटला खपु रागात िोता. 

एक तर मी मजवंत रािील मकंवा तो मवक्रम तरी असं बडबडत 

िोता. मवक्रम िा चंि ू ज्या पोस्ट-ऑमफसमध्ये काम करतो 

मतथेच असतो. एक िोन वेळा त्यांची िांडि पार मारामारीपयंत 



गेली िोती.”असं म्िित म्िित…‘आपि कािी केलं नािी’

याचा पाढा मात्र मतन ेबंि केलेला नव्िता.  

  आपि जेथनू सरुुवात केली मतथेच किामचत शेवट 

िोिार का? परवाचीच गोष्ट आि ेआपि त्या ऑमफसमध्य े

जाऊन आलो. पि कोिी कािी बोलल ेपि नािी. अशीच जर 

लोक करायला लागली तर चोरांना पकडावं तरी कस?.. 

मशंिेंच्या डोक्यात मवचार चाल ू असताना त्यांनी डोळयान े

इशारा करून नाईक यांना गाडी काढायला लावली. जाता जाता 

पोमलस स्टेशनमध्ये सचुना िऊेन ते तेथनू बािेर पडल.े  

 

  वज पी ओमध्ये पोचल्यावर परत शांततेचा िंग 

करण्यासािी मशंिेंनी मवक्रमच नाव काढलं. कोिी पढुे यायला 

तयार नव्ित. मशंिेंनी एकाची कॉलर पकडून त्याला थोडं 

धमकावल े तसं तो मवक्रमकडे बघ ूलागला. मवक्रम िळू िळू 

गिीतनू पळून जाऊ लागला. मशंिेंना असे कािी तरी िोिार 

याची खात्री िोतीच म्ििनू त्यांनी नाईक यांना िरवाजावर उिा 

करून िेवलेले िोतं. नाईक मिसायला ििकट असल्याने 

मानगटुीला पकडून त्यांनी मवक्रमला सािबेांसमोर उिा केला.  



  मिसायला गोरापान, मसनेमातील िीरो सारखा केसाचा 

कोंबडा पडलेला, मागच्या बाजलूा मानेपयंत आलेल े केस, 

आमि डोक्याला वरपयंत जाईल असा गंध लावलेला तरुि.. 

मशंिेंच्या समोर उिा िोता. सािबे समोर येताच त्याने नाईकांनी 

आपली मानगटु सोडावी म्ििनू केमवलवािा प्रयत्न करत िोता. 

मशंिेंनी डोळयान े इशारा करताच नाईकांनी त्याला सोडले. 

सािबेांनी बाजलूा असलेली एक लाकडी खचुी ओढून घेतली 

व त्यावर पाय िेवनू थोडेसे झकूुन मवक्रमला म्ििाले, "ह्मम्म! 

बोला मिाशय का मारलंत चंिलूा..” 

  "सािेब मी कािी केलं नािी.. खरंच सांगतो सािेब.” 

असं म्िित असताना मशंिेंनी त्याच्या एक कानाखाली लावनू 

मिली. सािबेांकडून असे कािी िोईल याची अपेक्षा नसताना 

अचानक झालेल्या िल्ल्यान ेमवक्रम खाली कोसळला...”घ्या 

याला पोलीस िाण्यात बघू याच काय करायचं", असं म्िित 

मशंि ेतेथनू बािेर पडल.े  

 

  पोलीस िाण्यात आल्यानंतर आता मशंिेंनी आपला 

खाक्या िाखवायला सरुुवात केली. कंबरेचा बेल्ट काढून त्यानी 

बािेर काढला.” एकिा शेवटच मवचारतो त ूखनू केलास का?”



चेिर्यावर राग आित मशंि े समोर खचुीत थरथरिार्या 

मवक्रमला म्ििाले.. नािी म्ििाव तर समोर पडलेला बेल्टनी 

मार खावा लागेल अशा मवचारात मवक्रम सांगतो सांगतो असं 

ओरडू लागला.  

  एकिाचा काय तो कबलू िोईल या आशेने 

सगळयानाच बरं वाटल.. समोर असलेला पाण्याचा ग्लास 

िातात िते मशंिेंनी मवक्रमला काय झालंय ते सांगायला 

लावल..  

  पािी पीत पीत मवक्रमन ेसांगायला सरुुवात केली,”सर 

तमु्िाला कुिून कळलं मािीत नािी पि त्याच्यात व माझ्यात 

एक िोनिा वाि झालेला, मारामारी पि झाली िोती. पि माझी 

त्याच्याशी कािी िषु्मनी नव्िती..  

  “चंि ू िोन वषाापवूी अचानक कामाला आला. 

कोिीतरी मोि्या मािसाने त्याला ओळखीने कामाला लावले 

असेल. आल्यापासून तो कधी कोिामध्य ेसिसा ममसळत नसे. 

का कुिास िावकू? आम्िी त्याला कमी वाटत िोतो. कधी 

कधी आम्िी स्वतःिून त्याच्याशी बोलायचो पि तरीिी तो 

आपला लांबच असायचा.. आम्िी मकत्येकिा आपल्याकडे 

आलेल्या पत्रांच्या गप्पा वगेरे करायचो.. सांगायला नको पि 



कधी कधी कािी पत्रे फुटलेली असली तर आम्िी वाचनू परत 

नीट बसवनू ती पािवनू द्यायचो... पि सर आम्िी कधीकधी 

लोकांना मित सदु्धा केलेल्या आिते एक मािसुकी म्ििनू...” 

 "बरं  मग पढुे", मशंि ेउत्सुकतेने म्ििाले..  

 असाच एक मिवस सायकलवर न येता एकिा तो बुलेट 

घेऊन आला. आम्िी सगळे त्याच्यावर जळू लागलो. साला 

आम्िी पि त्याच्या एवढंच मरमर मरतो पि एका सािबेाच्या 

मितीन ेकाय कामाला लागला याला पगार एवढा कसा?.. 

आम्िी याबद्दलवर सदु्धा तक्रार केली. पण नंतर त्याला सदु्धा 

तमुच्या एवढाच पगार आि.े.. त्याच्या नातेवाईकांनी त्याला 

लग्नात गाडी मिली आिे असं सांगण्यात आलं.. मग आमच ं

समाधान झालं कारि मागच्याच वषी त्याच लग्न झाल ेिोत 

असं आम्िाला समजलं. पि कािी मिवसांनी सखारामनी 

त्याला एका िसुर्याच मलुीसोबत मफरतांना पामिले. आम्िी 

मामिती काढली तेव्िा समजलं मक ती बारमध्ये नाचत िोती. 

त्याच बारमध्ये पि येि जाि िोत असे...  

 "बरं  यामळेु तमु्िी त्याला मारल का?" मागे उिी 

असलेली चांििी रागात म्ििाली...  



 "सािेब! मिच ती...” मवक्रम मतच्याकडे बोट धाकवत 

म्ििाला.  

 मशंिेंनी डोळयान े चांििीला बाजलूा न्यायला 

सांमगतले.  

  “सािबे! आम्िाला नंतर सारखं एकच प्रश्न पडायचा 

िा नक्की करतो काय?. एके मिवशी मी त्यांच्या पत्रांच्या 

बॅगेमधली कािी पत्रे खाली पडलेले पामिल.े मी जवळ जावनू 

उचलल े त्यान ेमला ते उचलताना बमघतले. तसा तो धावत 

आला व मला मागे ढकलून त्याने ती पत्रे िातात घेतली. मला 

शंका आली, पि मी रागात मनघनू गेलो.” 

  “मग त ूबमघतले नािीस का त्याच्यात काय िोतं?”… 

त्याच कािीतरी पसानल असेल मकंवा कािी लोकांना नािी 

आवडत आपल्या कामात लडुबडु केलेली.” मशंि ेम्ििाल.े  

  आम्िी त्याच्याशी बोलिे टाळले, पि एक मिवस तो 

नसताना... का कुिास िावकू?... माझ्या मनात आल ेआमि 

मला त्या पामकटात काय आि ेि ेबघण्याची इच्छा झाली. मी 

त्यांच्या कपटाजवळ गेलो व त्याची पत्रे बघ ूलागलो एवढ्यात 

तो परत तेथे आला व मी परुता अडकलो.. मला काय बोलावे 

ते सचुेना. त्याचे डोळे लाल झाल ेतो रागाने माझ्याजवळ आला 



व आमच्यात खेचाखेची सुरू झाली. व त्या खेचाखेचीचे नंतर 

मोिे िांडि झाल.े आम्िी एकमेकांना जीवे मारण्याची धमक्या 

सदु्धा मिल्या. आमि मि घटना सगळयांिखेत झाली त्यामळेु 

सगळयानी बमघतली सदु्धा...  

  "बरं  मग यामळेु त ूत्याला मारले ना" काळे एकिाचा 

गनु्िा काबूल करावा या उद्देशान ेम्ििाले..  

  "नािी सािबे मी त्याला नािी मारल ेमवक्रम शांतपिे 

म्ििाला. मी ि े एवढ्या करता सांमगतले मक तुम्िी माझं 

ऐकायला सदु्धा तयार नव्िता बेल्ट काढून मारायला लागले 

िोता. किामचत तुम्िी मी ि े केलं नािी ि ेऐकुन सदु्धा घेतलं 

नसत. आमि ज्या वेळी त्याचा खनू झाला त्या वेळी मी माझ्या 

घरी िोतो िवं असेल तर माझ्या घरच्यांना मवचारा..  

   टेबलावर जोरात रागाने िात मारत मशंि ेरागाने 

म्ििाल े मग खरा खुनी बािरेच मफरतोय का काय? मशंिेंना 

मवक्रमन ेखनू केला नािी याची खशुी िोती पि खरा खुनी अजनू 

सापडला नािी याबद्दल रागिी िोता.   
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  संध्याकाळी घरात नेिमीचीच शांतता िोती. अशा 

शांततेची मशंिेंना सवय िोती. शांतता असली मक बायकोची व 

मलुाची आिवि त्यांना छळत असे म्ििनू त्यांनी टीव्िी 

लावला व िाढी करायला सरुुवात केली. एरवी िाढी करायला 

वेळ िोताच कुिे त्यांच्याकडे. काम ि ेअसे कधी परत येि 

िोईल याची कािी गॅरेंटी नािी. त्यात पोमलस म्िटंल्यावर िाढी 

वगेरे तर िवीच ना, चेिरा फे्रश मिसला मक आत्ममवश्वास पि 

झळकतो. त्यांनी तोंडाला फसफस साबि लावला व चकूुन 

सदु्धा ममशीला धक्का लागिार नािी अशा पद्धतीन े िाढी 

करायच ंखोरे ते ओढू लागल.े  

  तेवढ्यात िरूिशानवर िोन पाकळया असलेलं एका 

बाजलूा गोलाकार व िसुर्या बाजलूा मनमळुते टोक असलेला 

लोगो मिस ू लागला. त्याच्यामध्ये असलेल्या गोलामध्ये 

िरूिशान असा शलि व बािरे थोड्या मोि्या आवाजात समाचार 



िा डोळयांना सिज मिसावा असा शलि मिसत िोता. मशंि े

आपल्याच मवचारात असल्यामळेु आवाज कमी िोता िे 

त्यांच्या ध्यानात आल े नव्िते. टीव्िीवर चंिचूा फोटो बघनू 

आपल्या केसबद्दल मामिती चाल ूआि े ि ेओळखून त्यांनी 

टीव्िीच्या जवळ जाऊन उजवीकडून मतसरे बटन िाबून आवाज 

वाढवला.  

  "मवमानतळावर एका पोस्टमनचा खनू आरोपीचा 

तपास अजनू चाल.ू.. असं कािीतरी चाल ू िोतं आमि 

पोमलसांना िोष ििे चाल ूिोतं.” म्ििनू रागाने मशंिेंनी टीव्िी 

बंि केला...”आम्िी कािी करत नािी जसं कािी, िाण्यात नसुत 

बसनू असतो जसं कािी,”असा मवचार मशंिेंच्या मनात येऊ 

लागला...  

  "सािेब मला का धरून िेवलाय, मी कािीिी केलेल 

नािी. जेवढ िोतं तेवढ तर सगळं सांमगतलं आि ेमी तमु्िाला 

अजनू काय सांग.ू.. तमु्िा लोकांना घरिार नािी म्ििनू 

आम्िाला पि नािी असं नािी ", मवक्रम जेलमध्ये संतापाने 

म्ििाला..  

  "आम्िाला घरिार नािी, नसल ेतर नसिु ेपि आम्िी 

इथे मिवसरात्र राबतोय ना म्ििनू तमु्िी मोकळा श्वास घेताय " 



मशंि े रागाने म्ििाले. त्यांचे डोळे रागान े लाल झाल े िोत.े 

कािीतरी त्यांच्या मनाला टोचत िोतं.  

  संध्याकाळच्या वेळी मशंि ेमॅडीला घेऊन स्वतःच्या 

घरी गेल.े आज त्यांचा मडू खपू खराब िोता. येताना आिलेली 

बीअरची बाटली त्यांनी बािरे काढली. मकचनमध्ये जाऊन िोन 

काचेच ेग्लास घेतल ेव मॅडीच्या समोर ते बसल.े  

  मॅडी म्ििजे मिन रावत... मशंिनेा जवळपास 

मागच्याच वषी िेटलेला एक ममत्र.. वयाने मशंिेंपेक्षा कमी.. 

मिसायला तरुि, जेमतेम उंची, नजर सकू्ष्म, बदु्धीचा मवचार 

केला तर सामान्य लोकांपेक्षा पढुचा मवचार करण्याएवढी 

तीक्ष्ि. बदु्धी.. मॅडीकडे बघून मशंिेंना कायम वाटत असे अशी 

लोक आपल्या पोमलससेवेत असली तर खपूच छान िोईल.. 

जेव्िा जेव्िा त्यांना िारू मपण्याची तलंफ येत असे तेव्िा तेव्िा 

ते मॅडीला बोलावनू घेत असत...  

  थोडासा िसण्याचा आव आित मशंि ेम्ििाले "िारू 

मपताना काचेचाच ग्लास का घेतात?" 

  "िारू मकती व पािी मकती ि ेबरोबर समजाव म्ििनू 

असेल किामचत" मॅडी शेव तोंडात टाकत म्ििाला.  



  "बरोबर पारिशाकता असते त्याच्यामध्ये म्ििनू... पि 

अशी पारिशाकता मािसाच्या नात्याला पि असिे खपू 

मित्त्वाच.े” मशंिेंच्या डोळयातनू पाण्याचा एक थेंब बीअरच्या 

ग्लासमध्य े पडला... त्या थेंबािोवती असंख्य लिरी उिून 

लागल्या आमि मधोमध एक चेिरा तरळू लागला... मेघाचा... 

त्यांच्या पत्नीचा..  

  उिबत्तीच्या धरुाप्रमािे िारूची नशा वेडीवाकडी 

त्यांच्या डोक्यात मशरू लागली आमि न बोलावे असे ते बोल ू

लागले... मॅडी तलुा मामित आि ेमाझी बायको कशी मेली. 

मॅडीने नकारात्मक मान डोलावली व ग्लास तोंडाला लावला. 

मशंि ेग्लास खाली िेवत म्ििाल,े "तलुा मामित नसेल मागच्या 

वषी आम्िी एका मािसाचा एनकाऊंटर केला िोता त्यामळेु 

त्याचा ड्रग्स व बॉम्बस्फोटचा प्लॅन आम्िी उद्वस्त केला िोता.  

  त्याचा एनकाऊंटर केल्यानंतर मला त्याच्याच एका 

िावाचा ‘नागेश िंडारीचा’फोन आला व मला म्ििाला मक 

तो तझुा कोिी नव्िता म्ििून त्याला मारलास काय?... आमि 

तझु्या स्वतःच्या मािसांचं काय? त्यांना पि असंच मशक्षा 

ििेार काय? मला त्याच्या बोलण्याचा अथा समजत नव्िता.  



  मॅडी तलुा मामित आि ेआमचा एक मनयम मी स्वतः 

पाळला आि ेआमि बाकीच्यांना सगळयांना िखेील कटाक्षाने 

पाळायला लावतो. तो म्ििजे आम्िी आपल्या कोित्यािी 

केसबद्दल घरी बोलत नािी. पि एक मिवस मी संध्याकाळी मी 

मबयरचा घोट घेत असताना मेघान ेमला प्रश्ि मवचारला," त्याने 

मारताना कािी सांमगतले का?" िोन मममनटांसािी मला असे 

वाटले की मला िारू चढली आि े म्ििनू िास झाला की 

काय?... पि नंतर जेव्िा िसुर्यांिा परत प्रश्न मवचारला गेला 

तेव्िा माझ्या मनात अनेक प्रश्न मनमााि झाल.े पि चेिर्यावर 

थोडीशीिी शंका न िाखवता मी मान नकाराथी िलवली.  

  नंतर मी माझ्या मािसांना सांगनू मामिती काढली तेव्िा 

समजल े की माझी मेघा, माझी बायको सदु्धा त्या लोकांना 

सामील आि.े माझ्या पायाखालची जमीन सरकली. आमि 

त्याने फोनवर बोललेल ेशलि माझ्या कानात घमु ूलागल.े तो 

तझुा कोिी नव्िता म्ििनू त्याला मारलास काय आमि तझु्या 

स्वतःच्या मािसांच काय?... आता त्याच्या बोलण्याचा अथा 

मला समज ूलागला िोता.. मी मनाशी िरवले मेघाला सदु्धा 

माफी नािी मतलासदु्धा मशक्षा िोगावी लागेल. जेव्िा मी मतला 

पकडण्यासािी मनघालो. घरी जाऊन बघतो तर मेघा व माझा 



तीन वषााचा मलुगा घरात नव्िते. बातमी अजनू मी कोिाला 

सांमगतली नव्िती मतला डायरेक्ट पोमलस िाण्यात नेऊन अटक 

करायचे असा माझा मवचार िोता. पि किामचत मी 

पोिोचण्याच्या आधीच मतला मी मतच्या मागावर आि े ि े

समजल ेिोते. ती माझ्या िातातनू मनसटली.  

  मतला मनघून जास्त वेळ झाला नव्िता कारि 

शेजारच्यांनी मतला मी यायच्या पंधरा मममनटे आधी माझी कार 

घेऊन बािरे पडताना बमघतले िोतं.. मतचा मोबाइल नंबर रेस 

करून मला मतच ेलोकेशन समजलं. मी मतचा पािलाग करून 

मतच्या जवळ जवळ पोिचत िोतोच, पि मतला िी सदु्धा बातमी 

िेटली. आमि माझ्या िाती लाग ुनये म्ििनु मतने गाडीचा स्पीड 

वाढवला आमि माझ्या डोळयासमोर एका रकला ती िरधाव 

गाडी जाऊन आिळली. मोिा स्फोट झाला आमि मेघा व माझा 

मलुगा त्यामधे िार झाला..  

  मेघाबद्दल मला कािी वाटले नािी कारि कायिा 

मतला मशक्षा ििेार िोते पि त्या बारक्या मजवाचा काय िोष 

िोता... माझ्या अजनूिी लक्ष्यात आलं नािी...  

  त्यानंतर ममळालेल े पुरावे व मळु आरोपी मारला 

गेल्यामळेु केस समाप्त तर झाली. मेघाला मशक्षा तर झाली िोती 



त्यामळेु केसची गुंतागुंत न वाढवता तो अपघात िोता असा त्या 

गोष्टीचा शेवट िोता.. एवढं करूनसदु्धा सगळयांना असं वाटत 

आम्िाला फॅममली नािी या लोकांना काय कळिार आि ेमाझ ं

िःुख. ि े न्यजूवाले सारख ेबोलतात पोमलसांच्या िाती कािी 

लागले नािी यांना काय मािीत आि,े मॅडी.. चार मिवस झाल े

डोळयाला साधी झोप नािी.. चार मिवस काय एक वषाापासनू 

माझं मन मला खातंय जगाला चांगल्या मागााने वागा असे 

सांगिारा मी... माझ्या घरात तरी ि ेपाळल गेलं आि ेकाय?...” 

  शेवटचा घोट घेताना मशंिे म्ििाल,े " मॅडी एक गोष्ट 

सांगतो माझा स्वाथा म्ििनू मी माझ्या बायकोचा गुन्िा लपवनू 

िेवला नािी पि त्यानंतर सदु्धा माझ्यावर मशंतोडे उडवायला 

लोकांनी कमी केलं नसते आमि मला बाकीच्या लोकांची सेवा 

माझ्या शेवटच्या श्वासापयंत करायची आि.े मला ि े सदु्धा 

मामित आि.े. मला कें व्िातरी एखािी गोळी लागून मरि 

येईल…िो आमि मला ते मरि मंजरू असेल, कारि ते मी 

माझ्या िशेासािी मिलेल बमलिान असेल. एवढा वाक्य 

बोलतच त्यांचा तोल गेला आमि ते जममनीवर कोसळले. 

मॅडीनी जास्त घेतली नव्िती कारि घरी परत जायचे िोतं पि 

सािबेांची िी अवस्था बघनू त्यांने मतथेच थांबायचे िरवल.े 



सािबेांना त्यान ेउचलून बेडवर झोपवल.े आमि स्वतः खाली 

झोपला.  

 मॅडीला आज मशंि ेसािबेांचं एक वेगळ रूप बघायला 

ममळालं िोतं.  
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 सकाळी उन्िाच्या कोवळया मकरिांनी मखडकीतून 

आत प्रवेश केल्यानंतर िोघांना जाग आली. डोक्यात अजनू 

कालचा मवचार आलंटून पालटून येत िोत.े व िारूमळेु िोिारी 

डोकेिखुी चालचू िोती.. तेवढयात मशंिचेा फोन वाजला... 

फोनवर मवमानतळावरचा तो मोिा अमधकारी बोलत िोता. , 

"सािेब तमु्िी कॅमेरा लावायला सांमगतला त्याप्रमािे आम्िी 

कॅमेरा लावला िोता पि काल रात्री इथे कािी िालचाली 

झालेल्या मिसल्या.”... थोड्याच वेळामध्य े पोिोचतो असे 

सांगनू मशंिेंनी फोन िेवला.  

 मशंिेंच्या सांगण्याप्रमािे नाईक गाडी घेऊन खाली 

तयार िोत.े गाडी कािी वेळामधेच मवमानतळावर पोिोचली. 

सािबे व सगळे िवालिार कंरोलरूमच्या मिशेने मनघाल.े त्या 

अमधकार्याने कॅमेर्यात कैि झालेला प्रकार सगळयांना 

िाखवला. त्यात तीन जि तोंडाला मास्क लाऊन कािीतरी 

शोधत िोते. मास्कमळेु त्यांचा चेिरा बघिे शक्य नव्ितं. 



जवळजवळ एक तास शोधाशोध करून सदु्धा त्यांच्या िाताला 

कािी लागले नव्ितं. मनराश िोऊन मतघ े जाताना गाडीमधे 

चढल े आमि गाडी मनघनू गेली. मशंिेंनी गाडीचा नंबर झमू 

करायला लावला. चोरांनी त्यावर कपडा टाकून नंबर 

लपवण्याचा शिािपिा केला आि े ि ेसगळयांच्या ध्यानात 

आल.े नाईक नकाराथी मान िलवत सािेबांकडे बघ ूलागले. 

मशंि ेत्याच्या पाटीवर िात िेवत त्यांना म्ििाले, "नाईक 

गनु्िगेार मकतीिी िुशार असला तरी कािीतरी चूक करतो.. 

तमुच्या लक्ष्यात आलं नसेल पि मला जे हवं आिे ते िेटलय.” 

 सगळे सािबेांच्या चेिर्याकडे कुतिूलाने बघ ूलागले, 

"कारि एक म्ििजे त्या व्िीडीओ मध्ये एक तर त्यांचा चेिरा 

मिसत नव्िता व गाडीचा नंबर सदु्धा मिसत नव्िता! " 

 “िो िो सांगतो, जरा धीर धरा” मशंि े म्ििाल ेव पढुे 

बोल ूलागल,े" आपल्याला चेिरा मिसत नसला तरी ते इथे 

आलेत आमि जाताना िी कािी न सापडता गेलेत ि ेतरी साफ 

मिसतंय यावरून एक गोष्ट मनमश्चत सांगता येईल की ते कािी तरी 

शोधायला आल े आिते आमि ते त्यांना ममळालेल े नािी. 

आमि किामचत मवक्रमन े सांमगतलंय त्याप्रमािे ते त्या 

पामकटात कािी तरी शोधत असावेत.. आमि ज्या अथी ते 



त्यांना सापडलेल ेनािी त्याअथी ते चंिचू्या पोलीस स्टेशनमध्य े

जमा केलेल्या त्या सामानामध्ये असावं असा माझा अंिाज 

आि.े  

  आमि िसुरी गोष्ट म्ििजे मशंिेंनी कॉम्प्यटुर स्क्रीनकडे 

बोट िाखवले व म्ििाले, "गाडीचा नंबर नािी म्ििनू काय 

झालं, गाडीची कंपनी, रंग व िा मागच्या बाजलूा असलेला 

स्टीकर बघा किामचत िा सुद्धा आपल्याला त्यांच्यापयंत पोचव ू

शकतो.”...  

  त्या मस्टकरची एक मपं्रट काढून ती आपल्या सोबत 

घेऊन ते सगळे परत पोलीस स्टेशनमध्ये जाण्यासािी मनघाले. 

िाण्यात जाऊन एका गोष्टीचा उलगडा त्यांना करायचा िोता.. 

जाताना मशंिेंनी परत गडबड झाली तर कळवा असे त्या 

अमधकार्याला सांमगतले. आमि सेफ्टीसािी आपल्या जवळच े

िोन पोमलस सदु्धा पािवनू मिले.. अथाात त्याची गरज नव्िती 

कारि मतकडे त्या अमधकार्याने मवमानतळावर असलेली कािी 

ऑमफसर तैनात करतो असे मशंिेंच्या कानावर घातले िोत.े पि 

मशंिेंना आता कोित्याच गोष्टी मध्य े ररस्क घ्यायची नव्िती 

अगोिरच केसला हवं तसं यश येत नव्ित ेआमि त्यात अजनू 

झालेल्या चकुा त्यांना परवडिार नव्ित…े 



  मशंिेंनी त्यांच्या मािसांना गाडीचा शोध घ्यायला 

सांमगतला. मशंि ेआता मोबाईल घेऊन नवीन नंबर डायल करू 

लागले. नाईक गाडी चालवता चालवता सर आता कोिाला 

फोन लाविार आिते या उद्दशेातनू बघ ूलागले. मशंिेंचा फोन 

पलीकडून उचलला गेल्यावर पढूुन बोलिार्याला बोलण्याचा 

वेळ न ितेाच मशंिेंनी लवकरात लवकर स्टेशनला येण्यास 

सांमगतले. सािेबांना प्रत्येक गोष्ट कशी मवचारायची त्यापेक्षा 

कोिाला बोलवले आि ेि ेप्रत्यक्ष बघ ूअसा मवचार करत करत 

नाईकांनी गाडीचे स्टेअररंग डाव्या बाजलुा वळवनू डावे वळि 

घेतले.  

  पोमलस स्टेशनमध्ये पोचल्यावर सािबेांनी बोबडे 

िवालिाराना चंिचूे जमा केलेल सामान आिायला सांमगतले.  

  तेवढ्यात सािेब आत येऊ का? असा आवाज आला 

तसे सगळे वळून िरवाजाकडे बघ ूलागले. मशंिेंच्या केमबनमध्ये 

प्रवेश केल्यावर तो यवुक खाली खचुीवर बसला. आमि नंतर 

मशंिेंना मवचारले, "सािबे बस ूका?"...  

 



  मशंि े त्या व्यमक्तकडे बघत म्ििाल,े "मॅडी बसला 

आिसे आता त ूआता मवचारायची गरज नािी, तलुा मािीत 

आि ेमी तलुा इकडे कशासािी बोलावले आि.े”...  

  मॅडी िासत म्ििाला, "िो िो मािीत आि,े.. आमि एक 

गोष्ट लक्ष्यात िेवा तुम्िी माझे ममत्र आिात म्ििनू मी तमु्िाला 

मित करत नािी गुन्िगेारांना पकडून िऊेन तमु्िी जे कािी काया 

करताय त्याला माझा िातिार लावावा म्ििनू िी माझी मित 

समजा हवं तर..” 

  तेवढ्यात बोबडे सवा जमा केलेल सामित्य घेऊन आले. 

मशंिेंनी आता पयंतची केस मॅडीला समजावनु सांमगतली. 

कारि मॅडीची पि त्यांना गरज लागिार िोती..  

  केस समजनू घेतल्यानंतर चंिचू्या सामानाकडे 

सगळयांनी आपले लक्ष वळवलं. बोबडेंनी िातातली बॅग 

टेबलवर िेवली. आमि बॅगच्या आतील समान बािरे काढलं. 

मॅडी व इन्स्पेक्टर मशंिेंनी सगळंया पत्रांचे मलफाफे फाडून 

आतील मचि्या बािरे काढल्या व त्यात कािी परुावा सापडतो 

का ि ेचेक केलं, पि त्यात कािी सापडल नािी. मॅडीने ती बॅग 

आपल्याकडे घेतली व बाकीचे कप्पे चेक करायला सरुुवात 

केली. त्यात त्याला एक पांढरी मचठ्ठी सापडली. त्यावरचा 



मजकूर वाचण्याचा प्रयत्न मॅडी करू लागला. पि मजकुरात 

काय मलमिल ेआि ेि ेत्याला सदु्धा वाचता येईना.  

  मशंिेंनी मचठ्ठी आपल्या िातात घेतली व मजकूर 

बमघतला. मचठ्ठीत मजकूर वाचनू नेमकं काय सांगायचंय त्याचा 

उलघडा िोत नव्िता '4IEVLELRAP5 ' असा त्या मचठ्ठी 

मध्य ेमजकूर िोता. जेमतेम 9 इगं्रजी अक्षर आमि िोन अंक.  

 मशंिेंनी मॅडीला त्या मचठ्ठीकडे बोट िाखवत 

खिुावले,'घ्या आता िी कुिली िाषा म्ििायची, मॅडी " मशंि े

म्ििाल.े  

  "सािेब मला असं वाटत नािी िी कोिती वेगळी िाषा 

आि"े 

  "पि मग अथा काय याचा?" 

  "सािेब, माझ्या मामितीप्रमािे तरी िी मला कोिती 

िाषा वाटत नािी , मी इगं्रजी, मरािी व्यमतररक्त बर्याच िाषा 

जाितो पि मला खात्री आि ेकी िी वेगळी कोितीच िाषा 

नसावी.” 

  "मग पढुे काय?" 

  सािबे किामचत मला असं वाटतंय िा एखािा कोड 

वैगेरे आि,े एखाद्या स्थळाच नाव वैगेरे, मकंवा कािीिी अस ू



शकत, अगिी कािीिी... मला तमु्िी थोडा वेळ द्या मी तमु्िाला 

ि ेनेमकं काय आि ेि ेसांगतो.”  

  "िो वेळ घे पि ऐक गोष्ट लक्षात िेव… मॅडी 

…आपल्याकडे जास्त वेळ नािी, सो बी मक्वक.” 

  मरंग... मरंग... इन्स्पे्क्टर मशंिेंचा फोन वाज ूलागला. 

फोन उचलनू मशंिेंनी कानाला लावताच पलीकडून आवाज 

आला," सािबे ती गाडी सापडली ज्याचा तमु्िी शोध घ्यायला 

लावला िोता.” 

  मशंि ेम्ििाल,े" तलुा खात्री आि ेना, मी तलुा जो फोटो 

पािवला िोता तोच आिे आमि गाडीचा रंग व बाकी सवा 

सगळं बरोबर आि.े”  

  पलीकडून फोनवर आवाज आला," िो सािेब तीच 

गाडी आिे तमु्िी लवकरात लवकर या, ते सवा एका गॅरेजमध्ये 

गेले आिते, मी त्यांच्या मागेच रािील, मी तमु्िाला पत्ता 

पािवतो तेथे आल्यावर तुम्िाला सवा लक्षात येईल.” 

  "बरं त्या गॅरेजच नाव काय आि े" 

  "मकिमू अॅटो गॅरेज" आमि पलीकडून फोन कट 

झाला.  
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  मशंिेंनी िातातल्या घड्याळाकडे बमघतलं तर 

संध्याकाळचे आि वाजले िोते. आपल ेकपडे बिलनू साध्या 

वेशात सगळे मनघाले. नाईकांना मवमानतळावर थांबायला 

लावल ेअसल्याने आता त्यांना बाईक घेऊन जावे लागिार 

िोतं. काळे व बोबडे सदु्धा साध्या वेशात त्यांच्या पािोपाि 

मनघाल.े पोमलस िाण्यातून रात्रीच्या समुारास िोन िचुाकी बािरे 

पडल्या… 

  "सािेब तमुचं नेटवका  मात्र जबरिस्त आि ेबरं का"? 

मॅडी म्ििाला.  

  "मॅडी, ते आम्िाला िेवावंच लागतं नािीतर अशा 

तळागाळातल्या बातम्या कशा काढायच्या, आमि िी पोरं पर 

सरकारला नकळत मित करत असतातच की, नािीतर िी पि 

वाईट मागााला लागतील.” मशंि ेम्ििाले.  



 गाडी फोनवर आलेल्या पत्यावर पोिोचली. मशंिेंनी 

आपल्या िातातलं एक मपस्तलू मॅडीला मिलं," गरज पडली 

तरच चालवावं पि फक्त तुझ्या संरक्षिासािीच कारि किामचत 

येथे चकमक िोऊ शकत,े मागनू िोघेजि आपल्याला कवर 

फायर ितेीलच.”  

 

  पि जेव्िा ते त्या गॅरेजवर पोिोचलो तेव्िा तेथे 

सगळीकडे शांतताच िोती. कोिे कोित्याच प्रकारची गडबड 

िोत नव्िती. किामचत सगळे सावध झाल ेअसावे असे समजनू 

सगळयांनी मिंतीच्या आडोश्याला जागा पकडली. मशंिेंनी 

मगाशी आलेल्या फोनवर फोन लावला पि त्यांच्या 

खबरीकडून फोन उचलला गेला नािी, किामचत त्याला 

पकडले की काय असा प्रश्न त्यांच्या डोक्यात आला.  

  "या बंटीला मकती वेळा सांमगतलं तरी ऐकायचं नािी, 

पढुे गेला असेल धाडस करायला" आमि आपि नकळत त्यांच ं

नाव घेतलं ि े त्यांच्या लक्ष्यात आल.े बाकी कोिाचे मशंिेंनी 

घेतलेल्या नावाकडे लक्ष नव्िते. मशंिेंनी मॅडीकडे बमघतल ेतेव्िा 

तो फक्त गालातल्या गालात िसला.  



  फोन लागत नािी ि ेपािताच सगळे सावध झाल ेव 

गॅरेजच्या शटरजवळ आल.े शटर बािरेून बंि आि े याची 

जािीव सवांना झाली. मागच्या बाजनेू गॅरेजमध्ये जाण्यासािी 

एक िरवाजा असल्याचे शोधाशोध केल्यानंतर सवांच्या लक्षात 

आल.े गॅरेजचा मागचा िरवाजा जास्त मजबतू नव्िता, 

िवालिारांनी धक्का मारून िरवाजा तोडला. आत आल्यानंतर 

सगळीकडे काळोख पसरलेला असल्यामळेु कािीच मिसत 

नव्ित.े काळेंना समोर एक मवजेचा स्वीच मिसताच त्यांनी सवा 

बटन े िाबनू बल्ब लागतो का ि े बघायला सरुुवात केली. 

किामचत योग्य ते बटन िाबले गेले असेल, रूममध्ये वस्त ूदृष्टीस 

पडू लागल्या.  

  गॅरेजमध्ये वस्त ू इतरत्र पडलेल्या िोत्या. मोिमोिाली 

टायरे, ट्यबुा व खालच्या फरशीवर मिकमिकािी ऑईल पडून 

सवात्र घाि झाली िोती. वाट काढत काढत कोिी आत नािीना 

याचा कानोसा घेत सवा मोकळया जागेत आल.े मधोमध नऊ 

बाय आिची मोकळी जागा िोती. मधोमध एकावर एक मोिाले 

तीन टायर िेऊन त्यावर एक प्लायवडू टाकून टेबल तयार 

केलेला िोता. टेबलवर मबयाािीची पासाल खाऊन इकडे मतकडे 

घाि पसरलेली िोती आमि त्याचा िगंुध सगळीकडे पसरलेला 



िोता. िारूचे तीन ग्लास पडलेले िोत.े मधोमध िोन बाटल्या 

पडलेल्या मिसत िोत्या. बाजलूा बसावयास घेतलेल्या खचु्याा 

व टेबल मवखरुलेले मिसत िोते.  

  समोर पडलेल्या पसार्यावरून नजर मफरवत व 

आपल्या तोंडाला रुमाल धरत मशंि ेम्ििाल,े" चला एवढं तरी 

लक्षात आलं ि ेकिामचत तीन जि आिते.” 

  "सािेब! चकुताय तमु्िी मला असं वाटतंय चार जन 

आिते," मॅडी म्ििाला.  

  "मॅडी,ममत्रा सोप आि ेसमोर तीन ग्लास मिसतात तीन 

जि असतील" मशंि े आपल म्िणणं बरोबर असल्याच्या 

मवश्वासात म्ििाले.  

  "सािेब पि त्यांनी खाऊन टाकलेल्या मचकनच्या 

घािीवरून तर मला असं वाटतंय की ते चार जि िोते. आमि 

तमु्िी म्ििल्याप्रमािे िारूच्या गलासच्या म्ििायचं झालं तर 

किामचत त्यांच्यामधल्या एखािा किामचत पीत सदु्धा नसेल" 

मॅडी सगळयांकडे पाि करत कािी तरी मवचार करत म्ििाला.  

 तेवढ्यात फोन परत वाज ू लागला. मशंिेंनी फोन 

कानाला लावताच पलीकडून बंटीचा आवाज आला," 

सािबे,…मी पािवतोय त्या पत्यावर लवकर या.” 



  "अरे पि त ूिीक आिसे काय?" मशंि ेम्ििाल.े” आमि 

मकती लोक आिेत मतकडे.” 

  "िो िो सािेब! मी िीक आि.े तमु्िी यायच्या आधी ते 

मतथनू मनघाले त्यामळेु मी सदु्धा त्यांच्या मागे मनघालो. एकूि 

चार लोक आिते. तमु्िी लवकरात लवकर येण्याचा प्रयत्न करा 

येथनू ते सटुले तर परत किामचत लवकर िातात येिार नािीत.” 

बंटी पलीकडून म्ििाला आमि फोन कट झाला.  

   “चला चला घाई करा... लवकरात लवकर 

पोिचायला िवं...” 

  या वेळी गाडी मॅडीकडे चालवायला िवेनू मशंि ेमागे 

बसले. त्यांनी मागे बसून नाईकांना फोन लावला. व 

मवमानतळावरून लगेच पािवलेल्या पत्यावर यायला 

सांमगतले. फोन िेवल्यानंतर मशंिेंनी मॅडीच्या खांद्यावर िात 

मारत म्ििाल,े" शालबास तुझा अंिाज एकिम बरोबर मनघाला, 

मॅडी..” 

  मॅडी गाडीचा स्पीड वाढवत म्ििाला," सािबे एक सांगू 

का चारच काय घेऊन बसलात सािेब, ती ििा जि मकंवा 

त्यापेक्षा जास्त असेल तरी आता आपि त्यांना सोडायचं नािी, 

पि आपि वेळेत पोचायला िवं.” 



 

  गाडी पंचवीस मममनटातच बंटीने पािवलेल्या पत्त्यावर 

पोिोचली. तेवढ्यात बंटी धावत मशंिेंच्या शेजारी आला.” 

सािबे बरं झालं वेळेत आलात. मी त्यांच्या गाडीच्या सगळया 

टायरांची िवा काढून िेवली आि.े” बंटी म्ििाला 

  मशंिेंनी त्याच्या पािीवर िात िेवनू बाकीच्यांना 

सावधपिे मागे येण्यास सांमगतले. समोर गाडी थांबलेली िोती. 

गाडीच्या पलीकडे एक फामािाऊस िोतं. आजबूाजूला गडि 

मिरव्या रंगाची झाडी पसरलेली िोती. पि अंधारामुळे त्यांचा 

रंग जाऊन काळी छटा सगळीकडे पसरली िोती. त्या 

फामािाऊसच्या मागे जंगल िोतं. जाण्यासािी जी वाट िोती 

तेथील वाट आता पिूापिे पोमलसांच्या तालयात िोती. 

कोिालािी चािूल लागिार नािी अशा पामवत्र्यात पोमलसांची 

तकुडी त्या फामािाऊसच्या मिशेन ेजायला मनघाली.  

  िरवाजाची बेल बािरेून वाजताच आतील चार जि 

सावध झाल.े मखडक्यांच े पडि ेआतनू बंि करण्यात आल.े 

आमि प्रत्येका ने आपापल्या गन िातात घेऊन जागा घेतल्या. 

बाकीचे जागेवर बसले आिते याची जािीव िोताच एकाने गन 

आपल्या मागच्या बाजलूा लपवनू िरवाज्याच्या मिशेने 



जाण्यास सरुुवात केली. आपला अवतार मिकिाक करत 

आपली झोपमोड झाली आि े असा अमिनय करत त्याने 

िरवाजा उघडला.  

  समोर एक मािसू उिा िोता. आपली गाडी बंि पडली 

आि.े एखािा मॅकेमनक िेटेल का असा तो मवचारात िोता. 

िरवाजा उघडलेल्या मािसाने नािी असे सांगत िरवाजा बंि 

करायचा प्रयत्न करू लागला, तेवढ्यात बािरेून िरवाजा 

थोडासा ढकलला गेला. त्याने काय िवंय असं मवचारताच 

पढुचा मािसू एक ग्लास पािी िेटल का? असे मवचारू 

लागला. याला नािी कसं म्ििाव?... म्ििनू तो पािी 

आिण्यासािी गेला. जाताना बाकीच्यांना सावध रिा असा 

इशारा करायला तो मवसरला नािी.  

  तो मािसू पािी आिायला गेला ि ेबघताच डायरेक्ट 

आत न जाता मशंि ेआजबूाजचू्या पररमस्थतीचा कानोसा घेऊ 

लागले. त्यांना कािी तरी गडबड वाटू लागली. त्यांनी 

िरवाज्याच्या चौकटीवर िात िेवनू त्यांनी िोन्िी बाजूला उिा 

रामिलेल्या आपल्या मािसांना शांत रािण्यासािी इशारा केला.  

  प्रत्यक्ष आत मध्य ेिल्ला करू नये असे मशंिेंच्या मनात 

आल ेकारि आतील लोक सावध आिते आमि ते गनु्िगेार 



नेमके कुिे लपल ेआिते यांचा अंिाज अजून त्यांना आला 

नव्िता. तेवढयात नाईक तेथे आपल्या िोन िवालिार 

साथीिारांसोबत येऊन पोिोचले. काळेंनी त्यांना इशार्यान े

लांबूनच पोमझशन घेण्यास सांमगतले. कारि 5 मममनटांच्या 

अगोिरच मशंिेंनी त्यांना प्रत्येक गोष्ट समजनू सांमगतली िोती. 

कमीत कमी एकाला तरी मजवंत पकडायचा असा त्याचा मास्टर 

प्लॅन िरला िोता नाईकांनी व बाकीच्यांनी आपापल्या 

पोमझशन घेतल्या.  
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  थोड्याच वेळात पािी आिायला गेलेला मािसू 

मकचनमधनू बािरे येत असल्याची जािीव मशंिेंना झाली. 

आता त्यांच्याकडे मोजनू एक मममनटांच्या वेळ आि ेि ेमशंिेंच्या 

लक्षात आल ेिोतं. कारि एकिा िरवाजा बंि झाल्यावर परत 

िरवाजा वाजविे म्ििजे आतल्या लोकांचा संशय खरा करून 

िाखविे िोय.  

  पढूुन येिारा मािसू जवळ येताच िारूचा वास 

आल्यान े मशंिेंना तो मगाशी गॅरेजमधनू आलेल्यापैकी आिे 

याची खात्री झाली िोती आमि िसुरी गोष्ट म्ििज े

मवमानतळावर आलेल्या कॅमेर्यात कैि झालेली गाडी सदु्धा 

बािेर िोती, एवढा परुावा त्यांना त्यांच्यावर िल्ला करायला 

खपू िोता. त्याच्या िातातून पाण्याचा ग्लास िातात घेऊन तो 

मपण्यासािी तोंडाला लावता लावता मशंिेंनी त्यातील पािी 

जोरात त्याच्या तोंडावर फेकले व िाताची मिु जोरात त्यांच्या 

नाकावर मारली.  



  अचानक झालेल्या िल्यामुळे त्याने डोळे ममटले आमि 

गन घेण्यासािी िात मागे घेऊ लागला. पररमस्थतीचा फायिा 

घेऊन मशंिेंनी गन खाली पाडून पायान े आपल्या डावीकडे 

असलेल्या आपल्या मािसाकडे टाकली. व त्या मािसाला 

सदु्धा अजनू िोन तीन िोसे टाकून आपल्या मािसाकडे लोटलं.  

  तेवढ्यात पढूुन िालचालींना सरुुवात झाली. अंधाराचा 

फायिा घेऊन लपलेल्या तीन जिांनी आपल्या मािसावर 

झालेल्या िमल्यामळेु बेधुंि गोळीबार करायला सरुुवात केली. 

मशंिेंना अंधारातनू येिारा गोळीबार सिसा लक्षात न 

आल्यामळेु त्यांना उजव्या बाजलूा िरवाज्याचा आधार घेऊन 

गोळया झाडायला सुरवात केली. िोन्िी बाजूंनी गोळीबार सरुू 

झाला. अचानक पलीकडून एक गोळी मशंिेंच्या डाव्या िातावर 

लागली. रक्ताची मचळकांडी उडाली. मशंिेंनी सदु्धा पढुच्या एका 

मािसाला अचकू िेरून त्याच्या छातीत िोन गोळया घातल्या. 

जागच्या जागीच तो गतप्राि झाला. त्याला गोळी लागलेली 

बघनू बाकीच्या िोघांनी तोंडाला रुमाल बांधून मागच्या 

िरवाजातून जंगलाच्या मिशेने पळ काढला.  

  फायरींग करत करत मशंिेंनी घरात प्रवेश केला. व अजनू 

िोन गोळया त्या पडलेल्या व्यक्तीला घातल्या. थोडीशी 



प्रािज्योत असलेल्या त्या ििेान े जममनीपासून िोनिा थोडी 

उसळी घेऊन आपला प्राि सोडला. तेवढ्यात बाकीचे मागच्या 

िरवाजाच्या मिशेन ेपािलागासािी पळाल.े पि एव्िाना ते िोघे 

तेथनू फरार झाले िोते. पढुे काळयाकुट्ट अंधार पसरला िोता. 

वेळिी तशी नऊ ििाची झाली िोती. त्यामळेु त्यांचा मपछा 

करिे व्यथा िोता. म्ििनू आमि लोकांच्या प्रािाचा धोका 

घ्यायला नको या मवचारांनी मशंिेंनी माघार घेतली. नंतर घराची 

तलाशी घेतली गेली. मतृ्युमखुी पडलेल्या मािसाच्या गन व 

बाकीच्या वस्त ूएका मपशवीत िरून तालयात घेण्यात आल्या. 

व त्या पकडलेल्या मािसाला मशंिेंच्या समोर आिण्यात 

आलं.  

  रूम प्रकामशत करण्यात आली. मशंिेंनी त्याला काय 

िानगड आि ेमवचारल.े तो सांगायला तयार िोईना. तसे मशंि े

िडकल ेत्या मेलेल्या मािसाकडे बोट िाखवत म्ििाल े"आज 

इथे एक नािी िोन एन्काऊंटर झालेत ि े मसद्ध करायला मला 

कािी कष्ट पडिार नािीत, तसापि मला असं वाटतंय त ूचेला 

असिार... मेन लोक तुला टाकून पळून गेलेत"... तरीिी 

समोरून कािीिी प्रमतमक्रया येत नािी ि ेपािून आपल्या गोळी 



लागलेल्या िाताकडे नजर टाकत मशंिेंनी अजनू िोन िोसे 

त्याच्या तोंडावर मारल.े  

  त्याचा जबडा आता पिूापिे तोडला िोता. आता बंिकू 

काढून आपल्याला ज्या मिकािी गोळी लागलेली आि ेत्याच 

मिकािी बरोबर बंिकू िेवनू शेवटचा प्रश्न त्यांनी केला, 

"बोलिार आिसे का?"  

  पढूुन परत नकाराथी मान िालली गेलेली कारि 

तोंडातनू शलि काढायला मशंिेंनी त्याचा जबडा जागेवरून 

सरकून टाकला िोता. मशंिेंनी क्षिाचािी मवलंब न करता 

त्यांच्या डाव्या िातावर थोड्या लांब जावनू बंिकुीची गोळी 

झाडली. तोंड िाबून एखाद्याला मार बसावा असा त्यांचा 

आवाज ऐकून आजबुाजुचे सारेच शांत झाल े व घाबरल.े 

तेवढयात मशंिेंनी त्याच्या पायावर मपस्तुल िेवली.  

 

  तेवढ्यात मॅडी मध्ये येऊन म्ििाला," सािबे प्लीज 

अजनू आपल्याला िवी ती मामिती िेटलेली नािी आमि 

एकाला तरी मजवंत पकडायचा िोता आपल्याला रागाच्या 

िरात कृपया करून गोळी चालव ूनका.” 



  मशंिेंनी मपस्तलु खाली करत सारे जमा केलेली सामान 

व िोन आरोपींना घेऊन जायला सांमगतलं. जाताना आरोपींना 

घेऊन िॉमस्पटलमध्ये एकाला अडममट व िसुर्याच्या बॉडीला 

पोस्टमाटामला पािवायला सांमगतलं. आमि िोन जिांना मतथे 

मजवंत आरोपीच्या शेजारी पिार्यांवर िेवायला सांमगतलं.  

  गाडीवरून मशंि ेव मॅडी सुद्धा िॉमस्पटलला गेल ेकारि 

िातातील गोळी वेळेत काढून टाकने गरजेचे िोतं. गोळीपासनू 

बाधा िोऊ नये म्ििनू गोळी काढून टाकून व डॉक्टरकडून 

इलाज करून घेऊन मशंि ेमॅडीसि आपल्या घरी आल े मशंिे 

मॅडीला म्ििाल,े" मॅडी, कृपया करून एक िोन मिवस मला 

अजनू तरी तझुी गरज लागेल कारि मला किामचत गाडी सदु्धा 

चालवता येिार नािी.” 

  "सािेब, मी पि तमु्िाला िचे सांगिार िोतो मी िोन 

मिवस इथेच रािील. तुम्िाला सदु्धा थोडीफार माझी मित 

िोईल.” 

  घरी आल्यावर मशंिेंनी फे्रश िोऊन बेडवर अंग टाकलं, 

पि झोप कािी लागत नव्िती. नजर मफरवनू त्यांनी मॅडीकडे 

बमघतलं तर मॅडी मखडकीतनू बािरे आकाशात बघत कािी तरी 

मवचार करत िोता. मशंिेंनी जागेवरून िलायचा प्रयत्न 



करण्यासािी अंग िलवलं तेवढ्यात मॅडीचे लक्ष त्यांच्याकडे 

गेलं.  

  "सािेब तमु्िी आराम करा, लगेच उिायची कािी गरज 

नािी, तसेिी आता रात्रीचे साडे अकरा झाल ेआिते.”मॅडी 

म्ििाला.  

  "पि त ूजागा का? तुला झोप येत नािी का?" मशंिे 

म्ििाल.े  

  "सािेब, खपू मिवसांतून मला खपू बरं वाटतंय जि ूमाझ ं

स्वप्नच पिूा झालंय असं मला वाटतंय" 

  "कसलं स्वप्न मला गोळी लागलेलं बघायचं काय?" 

मशंि ेिासत िासत म्ििाल.े  

  "काय सािेब? काय अिद्र बोलताय तमु्िी 

स्वप्नातसदु्धा तमुच्याबद्दल माझ्या मनात असा मवचार येिार 

नािी..” मॅडी म्ििाला.  

  "मग बोलतोस काय? की घाल ूतलुा एक गोळी त्या 

आरोपीला घातली तशी "मशंि ेिासत म्ििाल.े  

  मॅडीने मखडकीतून पनु्िा मखडकीतनू बािेर 

आकाशाकडे बघत बोलायला सरुुवात केली," सािबे तमु्िाला 

आिवतंय आपि िेटून कमीत कमी एक वषा पि झालं नसेल, 



पि तमु्िाला माझ्याबद्दल कािीच मामित नािी अजनू.” मशंिेंनी 

िा पढु े काय सांगतोय याचा मवचार करत नकाराथी मान 

िलवली. तोंडातून आवाज न काढता िातातनू िोिार्या 

वेिनांची कळ सोसत त्यांनी मॅडीकडे बमघतलं.  

  मॅडी बोल ूलागला... ," सािबे मी मळूचा सातारा या 

गावचा.. आमच्या सातार्यात मलू लिानपिापासून िेशसेवेची 

स्वप्नं बघायला सरुुवात करतात. फक्त मलेुच नािी तर 

घरातल्या प्रत्येकाची अशी अपेक्षा असते मक घरटी एक तरी 

मािसू सैन्यात असावा.. माझं पि असंच स्वप्नं िोत. पि 

उंचीच्या अिावी मला आधी सैन्यातून व नंतर पोमलस 

िरतीमधनू ररजेक्ट केलं. माझ्या स्वप्नाचा चक्काचूर झाला 

िोता. माझे मानमसक मनोबल पिूापि ेखचले व मी कामासािी 

िसुरा पयााय मनवडावा म्ििनू मी मुंबईला आलो आमि एका 

चाळीत रािू लागलो.” 

   “कुिेतरी जॉब शोधावा व पोमलसांत जाण्याचा नाि 

सोडावा असा मवचार करून मी कामाच्या शोधात लागलो. पि 

अचानक कािी मिवसांनी आमच्या रुमवर पोमलस आल.े ज्या 

गोष्टीपासून लांब जाण्याचा मी प्रयत्न करत िोतो ती गोष्ट मला 

सोडायला कािी तयार नव्िती. िा फरक येवढाच िोता या वेळी 



पोमलस मला आरोपी म्ििनू घेऊन जाण्यासािी आल ेिोत.े 

नंतर मला समजल ेकी चाळीतील मलुांनी गनु्ि,े मारामार्या 

केल्या व पोमलस आल्यानंतर फक्त त्यांच्या सिवासात 

असल्यामळेु मला पोमलसांकडून मार खावा लागला.” 

   “पोमलसात जाण्याच स्वप्नं तर सोडाच पि पोमलस 

स्टेशनमध्ये जाण्याचा योग माझ्या वाट्याला आला. त्या 

मिवशी मी िरवल ेकी कािीिी करून आपल्यावरचा िा कलंक 

आपि धऊुन टाकायचा. माझं स्वप्नं, माझ्या घरच्यांच्या 

माझ्याबद्दल असिार्या अपेक्षा एक मिवस मी नक्की पिूा 

करिार आमि आज मला तमुच्या सोबत काम करायची संधी 

ममळाली. पि मी तुम्िाला खात्री सरशी सांगतो मी माझ्या 

आयषु्यात एकिी असे काम केलेले नािी ज्यामळेु तमु्िाला व 

माझ्या कुटंुबातील लोकांना माझ्यामळेु आपली मान खाली 

घालावी लागेल.” आमि मॅडी परत शांत झाला.  

  "म्ििजे माझ्याशी ओळख करिे िा तझुा स्वाथा िोता 

तर" मशंिेंनी िासत िासत प्रश्न केला.” 

  "सािेब असेलिी तो माझा स्वाथा, पि तो स्वाथा 

वैयमक्तक नव्िता.. िशेाची सेवा करून मला माझ्यावर 

लागलेला डाग पि पसुायचा िोता... आमि पोमलसात जाण्याच े



माझे स्वप्न कािी आताचे नािी लिानपिापासनूचे आि.े” 

मॅडीने उत्तर मिले.  

  पि मॅडीचे लक्ष कािी आपल्या बोलण्याकडे नािी ि े

मशंिेंच्या लक्ष्यात आले. मशंिेंनी खांद्यावर िेवलेल्या 

िातान ेमॅडीला िलवत आमि आवाज िते त्याला िानावर 

आिल.े  

  त्याची किािी ऐकता ऐकता मशंि ेउिून त्याच्या मागे 

उिे रामिल ेिोत.े त्याच्या खांद्यावर िात िेऊन ते म्ििाल,े माझा 

तझु्यावर पिूा मवश्वास आि,े मॅडी..” 

  "सािेब मी एका गोष्टीचा मवचार करत िोतो. आपि 

त्या आरोपीला पकडले ि ेखरे पि आपि फक्त त्याच्यावर 

अवलंबनू न रािता त्या मचठ्ठीमध्ये काय आि ेयाचा मवचार 

करायला िवा, आमि जसं की मी आपल्याकडून वेळ मामगतली 

िोती त्याप्रमािे मी एक गोष्ट शोधनू काढली.” मॅडी म्ििाला व 

त्याने आपल्या िातातील कालची मचठ्ठी मशंिेंच्या समोर केली.  

  "4IVELELRAP5 "सािबे मला असं वाटतंय िी 

िसुरी कुिली िाषा नसून इगं्रजीच आि,े आमि अंकाचे 

बघायला गेल तर ते फक्त क्रम िशामवण्यासािी असावेत, " मॅडी 

म्ििाला.  



 

  "म्ििजे नेमकं काय म्ििायचे आि ेतलुा "मशंि ेमचठ्ठी 

िातात घेऊन मवचार करत बोल ूलागल.े  

  "सािेब मला असं म्ििायचं आि ेकी एकूि 9 इगं्रजी 

अक्षरे आिते आमि अंकांची बेरीज पि नऊ तर इथे 

मिल्याप्रमािे आपि डावीकडून 4 व उजवीकडून 5 अशी नऊ 

अक्षरे वेगळी केली की िोन इगं्रजी शलि बनतात ते म्ििज े

(IEVL व ELRAP) '' 
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  "पि यातनू तर कािीच उघड िोत नािीय,े मॅडी, 

किामचत यांचे क्रम आपल्याला बरोबर लावायला िवेत '' मशंिे 

म्ििाल.े  

   “अगिी माझ्या मनातलं बोललात सािबे तमु्िी मी 

सधु्िा यावरच मवचार करत िोतो, िोन्िी बाजचू्या अक्षराचे क्रम 

बिलनू मधोमध घेतले तर पमिला शलि VILE (मवले) असा 

िोतो तर िसुरा शलि नक्कीच PARLE (पाल)े असा असावा 

कारि त्यात सवा अक्षरे उपललध आिते. '' 'मवलेपाल'े येथ े

नक्कीच कािीतरी घडिार असेल तमु्िाला काय वाटते.  

  '' शक्यता नाकारता येत नािी'', मशंिेंनी उत्तर मिल.े ''  

  ''सािबे माझ्या मनात तर वेगळाच संशय येतोय'', 

''गाडीतनू येताना मी त्या आरोपींला िा कागि िाखवनू कािी 

लक्षात येतेय का ि ेमवचारल,े त्याला बाकीच्या कागिावरून व 

या शेवटच्या कागिावरून किामचत पिूा पत्ता समजला असेल 

असे वाटत े'', मॅडी मशंिकेडे वळून म्ििाला.  

 



  ''याचा अथा असा आि ेकी आपि आता चकुीच्या 

मिकािी थांबलो आिोत आपल्याला मतथेच थांबायला िवे 

िोत े'', मशंिेंनी शंका व्यक्त केली, 

  ”आपल्याला लवकरच तेथे गेले पामिजे, त्याच्या 

साथीिारांना समजलं तर ते लगेच तेथे जाण्याचा प्रयत्न करतील 

आमि आपल्याला अजनू त्यांचे चेिरेे सदु्धा नीट मामित 

नािीत,” 

   “सािबे ,आपि ताबडतोब मनघायला िवे असा वेळ 

वाया नको घालवायला, मॅडी सरांना म्ििाला. घरातून 

मनघताना मशंि ेयांनी पेनमकलरच्या गोळया व आपल ेमपस्तलू 

आमि इतर गोष्टी सोबत घेतल्या.  

  इकडे पळून गेलेल्या िोन्िी आरोपींनी िॉमस्पटलमध्ये 

त्या जखमी आरोपीला कुिे िेवल ेअसेल ि ेमािीत करून घेतले 

िोतं. सामान्य मािसाच े पोषाख घालनू आपल्याला कोिी 

ओळखिार नािी अशा अवस्थेत ते िॉमस्पटलमध्ये आल ेिोत.े  

  तेव्िा िारावर त्यांना िोन पोलीस उिे मिसल.े ते िोघे 

जि जोपयंत तेथ ेउिे आिते तोपयंत त्यांना तेथे जािे अशक्य 

आि ेि ेिोघांनािी लक्षात आलं. त्यामधे एकाला यकु्ती सचुली 

एकाने खाली मारामारी चाल ूअसे सांगनू खालच्या मजल्यावर 



न्यायच ेआमि िसुर्याने स्टाफ मेंबरचा पोषाख घालून आत 

जायच ंव आपले काम करायचं.  

  िरवल्याप्रमािे एकजि एका पोमलसाला खाली घेऊन 

गेला व िसुरा चेमकंगच्या बिाण्याने आत गेला आमि जाताना 

आत कोिालाच पािव ू नका असे त्याने िवालिाराला 

बजावल,े आत जाऊन एकूिच पररमस्थतीचा आढावा 

घेतल्यावर त्याच्या लक्षात आल ेकी िा मािसु खपूच जखमी 

झाला आि,े पि शदु्धीत आि े व आपल्याशी कािीतरी 

बोलायचा प्रयत्न करत आि,े पि तटुलेल्या जबड्यामळेु 

त्याला ते शक्य िोत नामिये पि त्याला कािीतरी सांगायचं 

आि.े किामचत त्या शेवटच्या मजकूराबद्दल असावे.  

  पि आता काय करावे? असा मवचार करत असताना 

त्याला समोरच्या टेबलवर पेन आमि कािी कागि मिसल,े 

किामचत गोळयां मलिून िणे्यासािी ते कागि वापरल े जात 

असावेत. त्याने तो कागि आमि पेन त्या पेशंटच्या िातात मिला 

व त्याला त्यावर इशार्यान े मलिायला सांमगतलं. त्या जबडा 

तटुलेल्या मािसाने कागिावर कािीतरी मलिून तो कागि 

असलेला पॅड िसुर्या मािसाच्या िातात सोपवला. त्यान ेकाय 

मलमिलं आि ेि ेजािनू घेतल्यानंतर त्याला खात्री झाली की 



आपल्याला जे िवे िोत े ते ममळालं, त्याने त्या पेशंटकडे एक 

कटाक्ष टाकला व त्याला लक्षात आलं की याला 

िॉमस्पटलमधनु बािेर काढिे अशक्य आि,े उलट िा मािसु 

आपल्यासािी धोकािायक िरिार आि,े आमि तसंिी आपलं 

काम झाल ेआिे त्यामळेु आपि इथनू लगेच बािरे पडिं आता 

जास्त मित्त्वाच ेआि ेअसा मवचार त्याच्या मनात आला.  

  िातातल्या कागिावरचा पत्ता त्याने काळजीपूवाक 

वाचला आमि लगेचच तो कागि त्याने लायटरने जाळून 

टाकला व शेजारच्या डस्टमबनमध्ये तो कचरा टाकला. 

आपल्या मखशातनू इजंेक्शन काढून त्याने ते लगेच त्याच्या 

सलाइनमध्ये ते सोडून त्याला डोळयाने खिू करून तो 

म्ििाला, "आता त ूशांत झोप.” 

 

  तोंडाचा मास्क न काढतच त्याने रूमच्या बािेर येताच 

बािेर उिा असलेल्या िवालिाराला सगळे व्यवमस्थत 

असल्याचा सांगनू तो पुढ े जाण्यास मनघाला. तो चालत 

असताना मागनू िोन जि धावत येत असल्याची जािीव झाली. 

मागनू येिारी किामचत पोलीस असिार जी त्या मिवशी 

आपल्यावर गोळीबार करत िोती. आता आपि केलेला प्रकार 



थोड्याच वेळात त्यांच्या लक्ष्यात येईल त्याआधी आपि 

आपल्या खाली असलेल्या ममत्राला घेऊन येथनू पळून गेलेल 

बरं असा मवचार त्या व्यक्तीच्या मनात आला आमि त्याने घाई 

घाईने पावल ेटाकायला सरुुवात केली.  

 

  मागनू मशंि ेव मॅडी पळत येत िोत.े समोर एक िवालिार 

कमी असल्याचे पािून त्यांना आपली शंका खरी असल्याची 

जािीव झाली. मशंिेंनी जवळ येताच िसुर्या िवालिाराला 

त्याबद्दल मवचारलं. त्या िवालिाराने खाली कािी तरी प्रॉललेम 

झाला असल्याने तो खाली गेला असल्याच ेत्यांना सांमगतलं.  

  एवढ्यात मॅडीने ऑपरेशनरूममध्ये प्रवेश केला. 

मशंिेंनी समोर असलेल्या िवालिाराला िसुर्या िवालिाराला 

व त्या मािसाला वर घेऊन येण्यास सांमगतलं. त्या 

िवालिाराला सचूना िते असताना आतनू मॅडीने मिलेला’

सािबे’असा आवाज मशंिेंच्या कानावर पडला.  

 

  िरवाजातून आत आल्यानंतर मॅडीचा उतरलेला चेिरा 

बघनू मशंिनेा एकंिर पररमस्थती लक्षात यायला वेळ लागला 

नािी. मशंिेंनी कामडायाक मॉमनटरकडे आपली नजर मफरवली. 



कामडायाक मॉमनटरमध्ये मिसिारा ग्राफ आता सरळ रेषेत मिस ू

लागला िोता.  

  आपल्याला यायला उशीर झाला आि े ि े त्यांच्या 

चेिर्यावर सदु्धा जािव ूलागले. समोर बेडवर असलेला आरोपी 

मजवंत नािी याची खात्री िोघांनीिी झाली. संशयास्पि अशी 

एकच गोष्ट मतथे मिसत िोती ती म्ििजे आरोपीच्या िातात पेन 

मिसत िोतं. किामचत मरायच्या आधी त्यान े कािीतरी 

मलमिण्याचा प्रयत्न केला आि े ि े कोिाच्यािी लक्ष्यात 

येण्यासारखे िोतं.  

  मॅडीने काळजीपवूाक आजबूाजलूा शोधाशोध करायला 

सरुुवात केली. मशंि े सािेबांच्या बटुाखाली कागिाचे कािी 

तकुडे जळलेल्या अवस्थेत त्याच्या नजरेस पडल.े. मशंिेंना सदु्धा 

एकंिरीत काय घडल े याचा अंिाज आलाच िोता, वेळ न 

िवडता त्यांनी डस्टमबन(कचर्याच्या डलयाकडे ) जाऊन शंकेचे 

मनरसन केलं.  
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  तेथे त्यांना कागिाच े जळालेल े अवशेष मिसल.े 

त्यातील जळालले्या कागिावर ‘PARLE’ असा 

शलि अधावट जळलेला असताना सदु्धा त्यांना मिसला. 

‘PARLE’िा शलि बघनू आपि मघाशी लावलेला अंिाज 

बरोबर असल्याचे व तो या गनु्िगेाराला सदु्धा समजल्याच े

मशंिेंच्या लक्ष्यात आलं. त्यांनी तो तकुडा मॅडीच्या िातात 

िऊेन आपली मचंता व्यक्त केली आमि आपल्याला 

ममळायच्या आधी आरोपीच्या िाती तो पत्ता लागला 

असल्याच ेमॅडीला सांमगतलं. आता पिूापि े उशीर झालेला 

आि ेअसं मशंिेंच्या चेिर्यावर मिस ूलागल ेिोतं. तेवढ्यात...  

  "सािेब मला असं वाटतंय मी तमु्िाला तो पत्ता सांगू 

शकेल!" मॅडी म्ििाला.  

मशंिेंनी आश्चयाचमकत िोऊन मॅडीकडे बमघतले व म्ििाले, 

"कस काय? तो तर जळून गेलाय आता आमि तो पत्ता ज्याला 

मामित िोता तो सदु्धा...” 



  "सािेब एक पेमन्सल िेटली तर बघा" मॅडीने मशंिेंना 

सांमगतले.. थोड्याच अंतरावर त्यांच्यापासून थोडे मागे उभ्या 

असलेल्या नसाकडून एक पेमन्सल घेऊन मशंिेंनी ती मॅडीच्या 

िातात मिली. मॅडी पेमन्सल घेऊन त्याच्याकडे बघ ूलागला.  

 

  इकडे आरोपीला समोर आपला ममत्र िवालिाराला 

कसा वेड्यात काढतोय िे बघनू िस ूआवरत नव्ितं. त्याने 

जवळ जाऊन तमु्िाला सािबेांनी वर बोलावलंय असे सांगनू 

आपल्या साथीिाराला घेऊन तेथनू पळ काढला. खाली 

असलेला िवालिार जेव्िा शोधायला आलेल्या िवालिाराला 

िेटला तेव्िा आपल्या नकळत नक्कीच कािीतरी गडबड 

झालेली आि ेि ेिोघांच्या लक्ष्यात आलं. िोघेिी वर जायला 

मनघाल.े  

  समोर रूममधनू वाकून आत बघिार्याला नसेसकडे 

बघनू कािीतरी मवमचत्र घडलेले आि ेआमि आता सािबेांचा 

राग सिन करावा लागिार या मवचाराने त्यांना घाम फुटला. 

िरवाजातून लोकांना बाजलूा करून त्या िोघांनी रूममध्ये प्रवेश 

केला तेव्िा मशंि ेसािेब व त्यांचा ममत्र समोर उिे िोते. त्यांचा 

ममत्र िातात पेमन्सल घेऊन कािीतरी मवचार करत िोता...  



 

  मॅडी मवचार करता करता समोर खाली िेवलेले तो पॅड 

वर उचलला. पेमन्सल थोडीशी मतरपी करून त्यान े त्या 

पॅडवरील वरच्या पानावर आडवी अलगि मफरवायला सरुुवात 

केली. त्यासरशी त्यावर अक्षरे उमटू लागली. आमि अगोिर 

त्या पेशंटने जो मजकूर मलमिला िोता तोच आता त्या खालच्या 

पानावर उमटू लागला. थोड्या वेळातच सवा मजकूर मिस ू

लागल्यावर त्याने तो कागि मशंिेंच्या समोर धरला. मशंिेंनी 

मजकूर वाचल्यानंतर त्याने ते िोन आरोपी आता कोिे गेले 

असतील याची जािीव झाली. मशंिेंनी फोन लावनू आपल्या 

लोकांना त्या मिकािी येण्यासािी कािी सचूना मिल्या.  

  िॉमस्पटल मधल्या िोन िवालिारांकडे रागाने बघत 

मशंिेंनी आपल्या मागे येण्यासािी सांमगतलं. मॅडीसदु्धा मशंिेंच्या 

मागोमाग िॉमस्पटलच्या रूममधनू बािरे मनघाला.  

  कािी वेळात गाडी ‘VILEPARLE’ च्या त्या फामा 

िाऊसच्या समोर थांबली, ज्या मिकािचा पत्ता त्या कागिावर 

मलमिलेला िोता.  

  फामा िाऊसवर आधीच पोिोचलेल्या त्या आरोपींना 

समोर ज्यासािी आपि एवढा खटाटोप केला त्या वस्त ूमिसत 



िोत्या. अचानक िरवाजा धक्का मारून फोडला गेल्यामळेु 

त्यांनी घाबरून मागे बमघतले तर पोमलसांचा वेढा संपूिा फामा 

िाऊसवर पडला िोता. एका आरोपीने बंिकू काढण्यासािी 

िालचाल केली तर तेवढ्यात पढूुन आलेल्या एका गोळीने 

त्याच्या मस्तकाचा वेध घेतला. आता फक्त एकजनच मागे 

उरला िोता. त्याने कोितीिी िालचाल न करता िातवर करून 

शरिागती पत्कारली त्याला तालयात घेण्यात आलं.  

  मशंिेंनी पढु ेजाऊन बंि बॉक्स उघडल ेतर आत मध्य े

ड्रग्सची पामकटे मिसली. खपु मोि्या प्रमािात सािा 

पोमलसांच्या िातात लागला िोता. मशंिेंनी त्याला या मागचा 

मास्टर माईन्ड कोि असल्याचे मवचारल.े त्याने िासत 

िासत नागेश िंडारी नाव सांमगतलं.. मशंिेंना ि ेनाव पररचयाच े

िोतं. थोडा वेळ मशंिनेा मवश्वास बसत नव्िता.  

  मशंिेंनी मागे वळून त्या आरोपीला त्याचे नाव मवचारल े

त्याने ‘नागेश िंडारी’असे स्वतःचे नाव सांमगतलं.  

  मॅडी थोडा मवचारात पडला की ि ेनाव आपि कोिे तरी 

ऐकल े आि.े त्याने सािेबांच्या चेिर्याकडे बमघतल्यावर 

मॅडीचा लक्षात आलं की सािबेांनी ज्या आरोपीचा एन्काऊंटर 

केला िोता त्याच्या ज्या िावाचा फोन मशंि ेसािबेांना आला 



िोता. त्याचे नाव सदु्धा नागेश िंडारी असेच तर नव्ितं ना? 

असा मवचार मॅडीच्या मनात असताना मशंिेंनी त्या मािसाच्या 

श्रीमखुात लगावनू मिली व म्ििाले," अच्छा तर िी सगळी 

तझुी करामत आिे तर, मला वाटल तर तो मवषय मतथेच संपला 

असेल?" 

  "मी एवढ्या लवकर िार मानेल असं तलुा वाटलाच 

कस!' िंडारी म्ििाला.  

  "तसपि यापढुे तलुा वेगळ कािी करण्याच्या 

लायकीचा मी िेविार कुिे आि,ेिावाचा एन्काऊंटर 

मवसरलास वाटत " मशंि ेम्ििाले ,’’याला खाली बसवा. मला 

कािी गोष्टी जािनू घ्यायच्या आिते. ’’ 

  मशंिेंनी सदु्धा एक खचुी घेऊन त्याच्यासमोर ती िेवली 

व बोलायला सरुुवात केली.”बरं  बोला आता, बॉम्बस्फोट 

करिारे तुम्िी ि ेमचंधी चाळे केव्िापासून करायला लागतात" 

मशंि ेम्ििाले," की पोमलसांच्या िीतीन?े"  

  "पोमलसांची िीती तेव्िा िी नव्िती व पढुे िी नसिार 

आि.े.. मी पोमलस स्टेशनला पोिोचायच्या आत तलुा फोन 

येईल व त ूस्वतः मला सोडायला येशील" िंडारी िासत िासत 

म्ििाला.  



  मॅडी व आजबुाजचु ेसवा िवालिार व पोमलस कमाचारी 

पढुे काय चाल ूआि ेयाकडे लक्ष घेऊन ऐकत िोते.  

  िंडारीने पनु्िा बोलायला सुरुवात केली. खचुी सरकवनू 

त्याने आपला एक पाय िसुर्या पायावर िेवला व तो बोलू 

लागला, " ि ेड्रग्स पिूा मुंबईमध्ये पसरवल ेजािार त्यातनू जो 

नफा िोतो तो इतका असतो त्यात तमुच्या सारखे मकत्येक 

पोमलस असे मवकत घेतो येतील, अगिी त ूसदु्धा.” 

  "पि याचा आमि त्या बॉम्बचा काय संबंध" मशंिे 

म्ििाल.े  

   “आता ि ेपि आम्िीच सांगायचं का तुम्िाला.” 

   मॅडी एक पाऊल पढुे येऊन म्ििाला," सािेब मी बोल ू

का?   

मशंिेंनी मान िलवनू त्याला परवानगी मिली...  
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   ड्रग्सच्या पैशातनू ते बॉबंसािी लागिारी सामग्री 

वेगवेगळया मिकािांिून मागवत असतील. यामळेु कोिाला 

एकतर संशय येिार नािी आमि िसुरं म्ििजे मुंबईमध्ये ड्रग्सच ं

जाळंसदु्धा पसरवता येतं.” 

   िंडारी िासत िासत म्ििाला, "तुम्िी लोकांनी आता 

सगळया गोष्टी अवघड करून टाकल्या आिते. सगळीकडे 

चौक्या व पिारे, मवमानतळावरून पि कािी पािवायचे म्िटंले 

तर माल पकडला जातोच.” 

   "मग िी मचठ्ठी, िी पत्रे यांची काय िानगड?... आमि 

त्या चंिलूा मारण्याचे नेमके कारि काय?" मशंिेंनी िंडारीची 

कॉलर पकडत मवचारल.े.  

   "लांबनू बोला, िात उचलण्याचे काम नािी, आमि 

सगळं मीच सांगायचं तर तमुचं काम काय यात "िंडारी 

मशंिेंच्या डोळयात डोळे घालनू गरुगुरत म्ििाला.  

 



   मॅडीने मध्ये येत सािबेांना डोळयान ेइशारा करत करत 

मागे नेले व बोलायला सरुुवात केली केली, "मला असं वाटतंय 

मक फोन टॅप िोण्याची िीती असेल. एकिा का फोन टॅप झाला 

मक त्यातली मामिती मडकोड करायला पोमलसांना कािी 

अवघड नािी, ि ेिी लोक जािनू असतील.”  

   "िो आमि मामिती तर ममळेलच जर कनेक्शन लावला 

तर फोन कोिून आला िे िी समजतं आमि यांच्या मकतीतरी 

गोष्टी आपल्या िाती लागतात.” मशंि ेम्ििाले..  

   मशंि ेम्ििाल,े" तरीिी एक प्रश्न राितोच चंिनूी काय 

केलं िोत त्याला का मारण्यात आलं? " 

   "माज माज िोता त्याला खपू, त्याला आम्िी नािी 

त्याला त्याच्या कमाानी मारलंय. कोि मवचारत िोत त्याला िोन 

वषाापूवी? मी त्याला नोकरी मिली, पैसा मिला... एवढा पैसा 

िेटत िोता पि त्याला िाव... माझ्याशीच गद्दारी करायला 

मनघाला.”िंडारी म्ििाला.  

   "म्ििजे नेमकं काय केलं त्यान?े" मशंि ेम्ििाल.े  

   "आम्िाला पत्ता एकाच पत्रातनू कधीच येत नसे. चार 

मकंवा त्यापेक्षा जास्त पत्रांचा वापर केला जात असे. त्यामळेु 

सगळी पत्रे ममळाल्यामशवाय आम्िाला पिूा व अचूक पत्ता 



िेटत नसे आमि मि पत्रे यायची पमिली वेळ नव्िती या आधी 

सदु्धा बर्याच वेळा अशा प्रकारे पत्रे आलेली िोती "िंडारी 

म्ििाला.  

   "मग" मशंिचेी उत्सकुता आता मशगेला पोिोचली 

िोती.  

   "पत्रे मवमानतळावरून पोस्ट ऑमफसपयंत यायच्या 

आत तो त्यातील मचि्या काढून घेत असे आमि आम्िाला िते 

असे. मागच्या कािी वेळा त्याने मचि्या मममसंग आिते ि े

सांमगतले व परस्पर मचि्या वाचनू माल गायब केला आमि तो 

माल तो त्याच्या प्रेयसीच्या सािाय्याने त्यान े बारमध्ये 

मवकायचा आमि पैस ेकमवायचा.. असं करून त्याने माझ्याशी 

पंगा घेतला.”आमि मी त्याचा काटा काढला.  

   "मकतीिी प्रयत्न केला तरी त ू िातात सापडलासच 

ना!" काळे खपू वेळ शांत िोते आता त्याची कॉलर पकडून 

बोल ूलागल.े  

   "फक्त थोडा वेळ धीर धरा, स्वताच मला सोडायला 

येचाल "िंडारी िासत िासत म्ििाला..  

   मशंि ेमवचार करण्यात गुंतले िोते. आपोआप त्याच्या 

िातान े गनलोड केली गेली आमि चालता चालता त्यांची 



पावले थांबली गेली. मशंि े मागे वळले तसे िंडारीच्या 

चेिर्यावरचे िस ू नािीसे झालं. अचानक घामाचा एक थेंब 

त्याच्या केसांमधनू घरंगळून खाली आला. मशंिेंच्या गनमधनू 

गोळी सटुली आमि िंडारीच्या मस्तकात मतन ेप्रवेश करताच 

तो खाली कोसळला. सवा माल सरकारी खमजन्यात जमा 

करण्यात आला आमि िोन्िीिी आरोपींचे मतृििे 

फामािाऊसच्या बािरे नेण्यात आलं…  

   मॅडी मनात असलेल्या शंका तोंडावर न येऊ ितेा तो 

शांत उिा रामिला. सगळे गेल्यानंतर सािेबांनी मॅडीला मित 

केल्याबद्दल आिार मानले व मला पढुे सदु्धा तझुी गरज िासत 

रािील तेव्िा तलुा हवं असेल तर त ूमित करू शकतो असे 

सांमगतलं. मॅडीने सदु्धा त्यांना जेव्िा जेव्िा मित लागेल तेव्िा 

तेव्िा मितीला येण्याच ेआश्वासन मिलं.  

   मशंि ेमॅडीला म्ििाल,े "तुझ्या मनात एक गोष्ट रािून 

रािून येत असेल याला आपि कायद्याने मशक्षा का नािी केली 

आपि एनकाऊंटरमधेच का मारला याला?" 

   मॅडीच्या मनातली गोष्टच सािबेांनी त्याला 

मवचारल्यामळेु त्यान ेगोंधळून फक्त चेिर्यावर आश्चया व्यक्त 

करत मान िलवली.  



   "याला कायद्याने मशक्षा करण्यात आपला व 

सरकारचा वेळ वाया जािार आमि यांच्यासारख्या आरोपीवर 

आपलं सरकार खचा करिार... शेवटी काय िोिार केस कोटाात 

जािार त्याच्यात पाच मकंवा ििा वषा जािार आमि नंतर याचा 

कोिीतरी गॉडफािर येऊन त्याला सोडवनू नेिार... यापेक्षा 

आपिच बिल घडवनू आिला तर काय मबघडलं... कमीत 

कमी याच्यामळेू िमवष्यात जािार्या लोकांची तरी प्राि 

वाचल्याच ेसमाधान िेटेल.” 

   मॅडीला सािेबांच े म्िििे आता पटले िोतं. पोलीस 

तरी आता मकती मिवस कायद्याच्या कक्षेत रािून गनु्िगेारांशी 

लढा ििेार तेिी अशा मोकाट सटुलेल्या आरोपीशी जे लोक 

कशाचीिी तमा बाळगत नािीत. आपली मसस्टम जोपयंत बिल 

घडवनू आित नािी, किोर शासन करत नािी, तोपयंत 

गनु्िगेारी संपिार तरी कशी?...  

   "सािेब पि एवढं करून सुद्धा एक गोष्ट राितेच.” मॅडी 

म्ििाला...  

 



   याच्या शंका कािी केल्या कमी कशा िोत नािीत 

त्याचा मवचार करत मशंि ेसािबे िासत िासत म्ििाले, "बोला, 

काय रामिल ेआता?"  

   "सािेब ती चांिनी बारडान्सर, तीच काय? मतन ेसदु्धा 

गनु्िा केलाय मकंवा असं म्ििता येईल मक गनु्यांमध्ये साथ 

मिलीय मग मतचा सदु्धा एनकाऊंटर केला जाईल काय?" 

   "नािी! मला तरी मतच्यापासनू कोिाला धोका आि े

असे वाटत नािी. िा मतने पररमस्थतीमळेू वाईट कामात साथ 

मिली असेल पि त्याची मतला कायद्याच्या चौकटीत रािून 

मशक्षा जरूर िेटेल आमि मतला ती िोगावीच लागेल.”मशंि े

म्ििाल.े  

   जाता जाता मशंि ेमॅडीला म्ििाले,“आज आपि एक 

केस पिूापिे संपषु्टात आिली म्ििायची 'रिस्यिेिच' झाला 

म्ििायचा, एका गोष्टीच्या मागे मागे धावत धावत िसुर्याच 

गोष्टीच्या तळाशी आपि पोिोचलो आमि आधीच्यािी एका 

केसचा आपि उलगडा केला.” 

  



वमत्रहो 

पसु्तकं वाचनू कोिी शिािं िोत ंका? 

िो! आम्िी म्िितो िोतं. वाचन करिारी मािसं त्यांच्याबरोबरच्या वाचन न 

करिार्या मािसांिून अमधक प्रगल्ि आमि मवचारी असतात.  

कोित्यािी प्राण्याला, सजीवाला, अनुिवाने शिािपि येत.ं इतर प्राण्यांना कािी 

प्रमािात त्याचंे जन्मिाते थोडंफ़ार मशक्षि ितेात. पि मानव िा असा प्रािी आि े

ज्याला पवुी जगलेल्या आमि आता मजवंत नसलेल्या मािसाचं े अनुिविी 

मशकता येतात. ते पसु्तकांद्वारे. मािसाला आपल्या सिोवताली नसलेल्या, िरू 

िशेातल्या मािसांच ेअनुिव समजनू घेऊन मशकता येतं. तेिी पसु्तकांद्वारे. प्रत्यक्ष 

अनुिवांिून चागंला मशक्षक नािीच. पि इतरांना आलले े अनुिव, त्यानंी 

खाल्लेल्या िेचा यािी मािसाला मशकवतात आमि शिािे करून सोडतात.  

म्ििनू वाचा. वाचत रिा. इतरांना वाचायचा आग्रि करा. वाचाल तर वाचाल ि े

शंिर टक्के सत्य आि.े  

 मंडळी!  

वाचायला तर हवंच! 

पण वाचनू झाल्यावर प्रवतसादायलाही हवं… 

…आमि स्वतःिी मलिायला िवं. 

www.esahity.com  

www.esahity.in 

esahity@gmail.com 

 

http://www.esahity.com/
http://www.esahity.in/
mailto:esahity@gmail.com

