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

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

पण िरीही आम्ही िे वाचकाांना तवनामल्ू य घेऊ देिो.
कारण ई पस्ु िक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होि नाही.
उलट आनांद वाढिो, मजा येिे.

पण
िम्ु ही िे फ़ुकट का घ्याव?ां
िम्ु हालाही काही देिा येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सातहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आतण िम्ु हाला आनांद तमळे ल

आतण िमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन मेल करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
तमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवनां व आिांशत्त
करव. सोशल तमतडयावर ई सातहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने
लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व
त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

प्रततशोधार्थ
(कादंबरी)

लेखक :
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प्रततशोधार्थ
लेखक प्रर्मेश डहाळे
मेल – prathameshdahale1@gmail. com
पत्ता – स्वामी समर्थ अपार्थमेंर्, अशोक नगर, सातपूर, नाशशक.
Whatsapp: 7620261068
यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील
अि
ां वचे पनु िद्राु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवतां र करण्यवसवठी लेखकाची लेखी
परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर कवरर्वई (दडां र् तरुु ां गर्वस)
होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction,
damages and accounts.
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प्रकविक: ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन :
www. esahity. com
esahity@gmail. com
Whatsapp- 9987737237
eSahity Pratishthan
eleventh floor
eternity
eastern express highway
Thane. 400604

प्रकविन : २५ मे २०२२,
( वैशाख कृष्ण दशमी शके १९४४ )
©esahity Pratishthan®2022

•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे
आर्श्यक आहे.
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नमस्कार,
मी प्रर्मेश डहाळे .
सध्या नातशक येर्े राहि असनू
इलेक्ट्रॉतनक या शाखेिनू इतां जतनअररांग
पणू थ करि आहे.
िशी मला लहानपणापासनू च
वाचनाची आवड होिी. पण
तलखाणाची सरुु वाि गेल्या एक-दीड वर्ाांआधीपासनू झाली. लॉकडाऊनच्या
काळाि वाचनासाठी वेळ तमळाला. नवनवीन कर्ा, लेख वचिानाच मग
आपणही काहीिरी तलहण्याची इच्छा तनमाथण झाली. मग स्विःचे तवचार
कागदावर तकांवा मोबाईलमध्ये उिरवायला सरुु वाि के ली. हळूहळू नवीन
काहीिरी सचु ायला लागले. तलखाण चागां ले व्हायला लागले िसा स्विःवरचा
तवश्वास वाढू लागला. मला रहस्यकर्ा वाचण्याची आतण तलहण्याची आवड
आहे. त्यामळ
ु े सिि काहीिरी वेगळां, आतण गढू असणार तलखाण करायला
मला आवडि.ां माझी पतहली दीघथकर्ा‘ मद्रु ाध्यास’ निां र माझी ही ईसातहत्य
वरील नवीन कर्ा. ’प्रतिशोधार्थ.’
सडू घेणे ही माणसाची प्रवृिी. ही कर्ा अशाच एका सडु ाची आहे.
आपल्या पत्नीच्या मारे कऱ्याच्या शोधासाठी एक पिी आपल्या तमत्ाच्या
मदिीने काय काय प्रयत्न करिो. मारे कऱ्याला शोधनू िो आपला बदला पणू थ
करे ल की तनयिीच्या मनाि काही वेगळे च आहे , याचा उलगडा कर्ेिच होईल.
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या सगळ्या प्रवासाि मला ई-सातहत्य या वेबसाईटबद्दल मातहि झाले. मग
आपली कर्ा ई-सातहत्य वर प्रकातशि करून जास्िीि जास्ि लोकापां यांि
पोहोचवावी अशी इच्छा मनाि आली.
माननीय सनु ीळ सामांि आतण ई-सातहत्य टीमने मला पस्ु िक प्रकातशि
करण्याची सधां ी तदली याबद्दल मी त्याचां े आभार मानिो. ही रहस्यमयी र्रारक
कर्ा आपल्याला आवडेल अशी आशा आहे.
धन्यवाद.
प्रर्मेश डहाळे .
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प्रतिशोधार्थ
लेखक – प्रर्मेश डहाळे
Mail ID – prathameshdahale1@gmail. com
What’s App No. – 7620261068
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------------------------------------------------------------

प्रहिशोधार्थ
( रहस्य / रोमाांचक / र्रारक / दीघथकर्ा )
------------------------------------------------------------
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“सतचन दादाsss काव्याला पाठवा. वेळ झाला आहे. ” उकळलेला
गरम चहा कपाि ओिि असिानाच सतचनच्या कानावर आवाज पडला.
“आि याss उशीर झालाय आज. ”सतचनचा आवाज बाहेर उभ्या
असलेल्या तकशोरीने ऐकला. िशी िी लगबगीने दारािनू आि तशरि
तकचनमध्ये गेली.
सतचनने चहाचे दोन कप उचलनू टेबलवर त्याची मल
ु गी काव्यासमोर
ठे वले. आतण तिच्याशेजारील खचु ीवर बसि त्याने प्रेमाने तिच्या
चेहऱ्यावरून हाि तिरवला. तिचा तनरागस कोमल चेहरा बघनू सतचनच्या
चेहऱ्यावर समाधानी हास्य पसरले.
“आज परि उशीर के ला दादा. ” तकशोरी काव्याच्या बॅगमध्ये तटतिन
ठे विाना हलकीशी नाराजीने बोलली.
पान | 10

प्रतिशोधार्थ

प्रर्मेश डहाळे

“हो. काल जरा उतशरा झोपलो. त्यामळ
ु े. ”
“आवर बाळा.. शाळे ला उशीर होईल ना.. लवकर चहा पी. ”
तकशोरीच्या बोलण्यावर छोट्या काव्याने एक क्ट्यटु स्माईल देि आपल्या
पपपाक
ु े उशीर झाला “हेच तिला बोलायचे होिे.
ां डे बोट दाखवले. ”पपपामां ळ
त्यावर सतचन आतण तकशोरीला हसू आले. तकशोरीने सतचनकडे पातहले.
नेहमीसारखाच अधथवट झोप झालेला, शाांि, कोणत्यािरी िणावाि
असल्यासारखा त्याचा चेहरा. आतण त्या चेहऱ्यावर सगळे िणाव बाजल
ू ा
करून हसण्याचा के लेला प्रयत्न. नेहमीसारखाच.
“दादा, तहचे असे तनरागसपणाने के लेले इशारे बघनू खरचां वाईट वाटि.ां
देवाने का तहला बोलण्याचा अतधकार तदला नाही? का तबचारी बोलू शकि
नाही?” तकशोरीने काळजीने काव्याच्या डोक्ट्यावरून हाि तिरवला.
बोलिाना तिचा आवाज जड झाला होिा. िोपयांि तिने चहा सपां वला
देखील होिा.
“मी जािे, बाय “असे काव्याने इशाऱ्यानेच सतचनला दाखवले.
सतचनने हलकसां तस्मि करि तिला हािाने बाय के लां. काव्या आतण तकशोरी
तनघनू गेल.े सतचन काव्याच्या पाठमोऱ्या आकृिीकडे बघिच तवचार करि
होिा.
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काय पाप के ले माझ्या मल
ु ीने? देवाने एवढ्याश्या वयाि तिच्यापासनू
आईचे प्रेम तहरावनू घेिले? एकिर तबचारी बोलहू ी शकि नाही. कस
साांभाळणार मी काव्याला? तकिी तदवस माझ्या मनावर तचांिेच ओझां
राहणार? असे अनेक प्रश्न सतचनच्या मनाि घर करि होिे. तवचाराांच्या
िद्रां ीि हरवलेला असिानाच मोबाईलच्या आवाजाने िो भानावर आला.
मोबाईल हािाि घेि िो खचु ीवरून उठला. त्याचा तमत् हेमांिचा कॉल होिा.
“हॅलो” सतचन बारीक आवाजाि बोलि होिा.
“हॅलो सतचन, एक सॉतलड खबर आहे! त्या लॉके टचा मालक
सापडला आहे!” पलीकडून हेमिां उत्सातहि होि बोलि होिा.
“काय? सापडला? कुठे ?” सतचन आिा गभां ीर झाला.
“हो, पण्ु यािील एका शॉपमध्ये िसे लॉके ट तमळिाि. माझ्या एका
पण्ु यािील तमत्ाने मातहिी काढली िर समजले की, िो पण्ु यािच राहणारा
आहे.... शैलेश जाधव... शैलश
े जाधव नाव आहे त्याच... ” हेमांिने एका
दमाि सगळी मातहिी साांगनू टाकली. त्याचे बोलणे ऐकून सतचन पढु ील
तवचार करू लागला.
“बोल, पढु ां काय करायचां? त्याला आिाच जाऊन पकडिो. पोतलसाि
घेऊन जािो. ”हेमिां सतचन काय बोलिो याची वाट पाहि होिा.
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“नाही हेमांि. त्याला आिा पकडायचे नाही. पलॅन करून सांपवायचे! “
सतचन दािा खाली ओठ चावि बोलला. बोलिाना त्याच्या डोळ्याि
बदल्याची आग तदसनू येि होिी. नेहमी शाांि असणारा सतचन आज असा
कसा बोलिोय याचे हेमांिला आश्चयथ वाटले.
“हे काय बोलिोय िू सतचन? डायरे क्ट्ट सांपवायचे! हे अचानक काय
झालां िल
ु ा? कालपयांि िचू म्हणि होिा की त्याला पकडून पोतलसाि
द्यायचे. आतण आज.“हेमिां ला काही कळे नासे झाले.
“हेमांि, मी िल
ु ा िोनवर सगळां साांगू शकि नाही. आपण भेटल्यावर
बोल.ू ”
“ठीक आहे. मी येिो घरी. ”
“घरी नको. बाहेर आपल्या नेहमीच्या जागेवर भेटू. बारा वाजिा. ”
“ओके ठीक आहे. येिो मी. ”
“हम्म “म्हणि सतचनने िोन कट के ला.
सतचन पन्ु हा खचु ीि बसला. डोक्ट्याि तवचारचक्र चालचू होिे. बऱ्याच
तदवसापासनू िो ज्याचा शोध घेि होिा िे त्याला सापडलां होि. आिा िक्त
बदला पणू थ करायचा होिा. तवचार करिा करिा त्याने हािाि असणाऱ्या
मोबाईलवरून तकशोरीला कॉल लावला.
“हॅलो, तकशोरी “
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“बोला दादा. ”
“शाळा सटु ल्यानांिर काव्याला िझ्ु या घरी घेऊन जा. मी महत्वाच्या
कामासाठी बाहेर चाललो आहे. “
“ठीक आहे दादा. ”
सतचनने तकशोरीचा िोन कट के ला. आतण आिल्या रूममध्ये गेला.

सतचन त्याच्या खोलीि हािाि एक िोटो अल्बम घेऊन बसलेला
होिा. अल्बम मधील एक िोटो वरून त्याने हाि तिरवला. त्याच्या
डोळ्याि अश्ांचु े र्ेंब जमा झालेले होिे.
िो िोटो एका स्त्रीचा, सतचनची स्वगथवासी पत्नी प्रज्ञाचा होिा.
चमकणारे के स, हसरा चेहरा, डोळ्याि तनरागस भावना. अशा सांदु र स्त्रीचा
िो िोटो. सतचनने डोळ्यािनू पडणारे अश्ू हािानेच पसु ले. अल्बम बांद
करि िो बेडवरून उठला. अल्बम बेडवरच ठे वला. ड्रॉवर जवळ जाि त्याने
एका हािाने िे उघडले. आतण दसु ऱ्या हािाने एक दातगने ठे वण्याचा असिो
िसा बॉक्ट्स त्यािनू काढला. काही वेळ सतचन िो बॉक्ट्स तनरखनू बघि
होिा. काहीिरी तवचाराि िो हरवला असावा. हलक्ट्या हािाने त्याने िो
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बॉक्ट्स उघडला. त्याि एक चमकणारे गळ्यािील लॉके ट होिे. लॉके ट बघनू
त्याने बॉक्ट्स बदां के ला आतण रुमबाहेर पडला.

हेमांि एका चहाच्या टपरीवर चहा घेि उभा होिा. डोळ्याि तकमिी
गॉगल, गळ्याि सोन्याची चेन, अांगाि महागडे तहरव्या रांगाचे टी-शटथ आतण
तनळ्या कलरची जीन्स पॅन्ट, डोक्ट्यावरचे के स व्यवतस्र्ि तवचां रलेले,अशा
पेहरे वाि िो सतचनची वाट पाहि उभा होिा.

हेमांि आतण सतचनची मैत्ी दोन वर्ाांपासनू ची. दोघाांची भेट एका
प्रवासाि झाली होिी. हेमिां एक िवेरा ड्रायव्हर. जवळपासच्या शहरािनू
भाडे आणणे आतण नेण्याचे त्याचे काम होिे. सतचन एका आयटी कांपनीि
कामाला होिा. एकदा असेच त्याच्या तमत्ाांनी एक तरप पलॅन के ली. िेव्हा
हेमिां च्या गाडीिनू त्यानां ी प्रवास के ला होिा. िेव्हापासनू त्याचां ी मैत्ी होिी
आतण िी तदवसोंतदवस अतधकच घट्ट बनि चालली होिी. दोघेही प्रत्येक
वेळेला एकमेकाांना मदिीसाठी हजर असायचे. एकमेकाांच्या सख
ु ाि आतण
दःु खाि नेहमी सहभागी असायचे. दोघाांच्या आतर्थक पररतस्र्िीि िार िरक
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होिा. मात् याची जाणीव सतचनने कधी त्याला होऊ तदली नव्हिी.
सतचनची पत्नी प्रज्ञाला िर िो सख्खख्खया बतहणी सारख समजायचा. आतण
िीही त्याला भावसारखेच प्रेम द्यायची. यामळ
ु े दोघाांचे मैत्ीचे नािे अजनू च
मजबिू झालेले होिे.

चहाचे घोट घेि हेमिां आजबू ाजल
ू ा नजर तिरवि होिा. सतचन अजनू
आलेला नव्हिा. दपु ारची वेळ असल्याने चहाच्या टपरीवर िो सोडून कोणी
नव्हिेच. आजबू ाजल
ू ाही िार कमी वदथळ होिी. हेमांि आजबू ाजल
ू ा बघि
असिानाच समोरून एका बाईकवर सतचन येिाना त्याला तदसला. अगदी
साध्या वेशाि. एक साधा तनळ्या रांगाचा टी-शटथ, िॉमथल काळ्या रांगाची
पॅन्ट आतण पाठीवर एक बॅग. डोक्ट्यावरचे के स अस्िव्यस्ि अवस्र्ेि.
कसल्यािरी तवचाराि बडु ल्यासारखा. र्कल्यासारखे डोळे . आजबू ाजल
ू ा
काय चालू आहे याचे त्याला कदातचि भानच नसावे. समोर हेमिां ला बघनू
िो भानावर आला असावा. त्याने आपली बाईक चहाच्या टपरी जवळ
र्ाांबवली. गाडीवरून उिरिाना त्याने हेमांिकडे एक नजर टाकली.
“एक चहा द्या अजनू . ”हेमांिने चहावाल्याला ऑडथर तदली.
“नाही नको. ”सतचनने त्याला नकार दशथवला.
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“काय यार. तमत्ाांसोबि चहा िर घे. ”हेमांि गमिीि बोलला. सतचन
गभां ीर असनू ही हेमिां बोलिाना काही गभां ीर तदसि नव्हिा.
“आपण बाजल
ू ा जाऊन बोलयू ा. “सतचनने टपरीच्या बाजल
ू ा
ठे वलेल्या छोट्या लाकडी बाकड्याकडे हाि के ला. िो गभां ीरिेने बोलला.
हेमांि चहा सांपवि चहाचे पैसे देि होिा. िोपयांि सतचन त्या बाकड्यावर
जाऊन बसला. पाठीवरून बॅग काढि त्याने आजबू ाजल
ू ा नजर टाकली.
आजबू ाजल
ू ा जवळपास काही मोजकीच लोकां सोडली िर कोणीच नव्हिे.
सगळीकडे शाांि वािावरण वाटि होिे.
“याि काय घेऊन आलास? “हेमिां ने बाकड्यावर बसिा बसिा
तवचारले.
“लॉके ट “सतचन शाांििेने म्हणाला. आतण त्याने बॅगमधनू एक लॉके ट
बाहेर काढले. हे लॉके ट होिे सतचनची पत्नी प्रज्ञाचा खनू करणाऱ्या
व्यक्तीचे. जे सतचनने परु ावा म्हणनू त्याच्याकडेच जपनू ठे वलेले होिे. िो
एकमात् परु ावा होिा तिच्या खन्ु यापयांि पोहोचण्याचा.
“िू उन्हाि का बसलाय.. बाजल
ू ा सरक.” िेमंिचं भलिचां बोलणां
ऐकून सतचन मनािनू सिां ापला. मात् काही प्रतितक्रया न देिा िो शािां
बसला. हेमांिचा असा मस्करीचा स्वभाव त्याला मातहि होिा. सतचन
बाकड्यावर सरकून बसला.
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“नाही.. िू उन्हाि होिा म्हणनू .. ”हेमांिने सतचनचा राग ओळखला
होिा.
“जे िदु द्य् वचां आहे िे बोल. ”सतचन काहीश्या रागािच बोलला.
“ऐक. ”
“त्या लॉके ट चा िोटो मी माझ्या सगळ्या शहरािील तमत्ाांना
पाठवला होिा. आतण शोध घ्यायला लावला होिा. काल मला
पण्ु याचा तमत् मांगेशचा िोन आला. अशा प्रकारचे लॉके ट स्पेशल
असिाि, िे िक्त ऑडथरनसु ारच बनवले जािाि. शैलश
े जाधव
नावाच्या व्यक्तीने िे दोन मतहन्यापां वू ी बनवनू घेिले होिे. त्याचा
पत्ताही तमळाला आहे. बस्स! एवढीच मातहिी आहे. आतण हा...
त्याचा दक
ु ानािनू त्याचा मोबाईल नांबरही तमळाला होिा. पण
आिा िो बांद आहे.” हेमांि ने एका श्वासाि सगळी मातहिी
सतचनला साांगनू टाकली.
“शैलश
े जाधव.. याचा माझ्या प्रज्ञाशी काय सांबांध होिा? काय दष्ु मनी
होिी? का त्याने प्रज्ञाला मारले? “सतचन त्याची पत्नी प्रज्ञाच्या आठवणीने
व्याकुळ झाला. त्याच्या डोळ्याि िरळणारे अश्ू पाहून हेमांिला ही
कसेिरीच वाटले.
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“जे झालां िे वाईटच झालां, पण आिा आपण पढु चा तवचार करायला
हवा सतचन. ”हेमिां त्याला धीर देण्याचा प्रयत्न करि म्हणाला. त्याने
र्ोडावेळ सतचनला शाांि होऊ तदले.
“आिा बदला घ्यायचा. जे त्याने प्रज्ञा सोबि के ल,ां िेच आिा
त्याच्यासोबि करायचां! “बोलिाना सतचनमधे बदल्याची आग तदसि होिी.
त्याचे डोळे जणू आग ओकि होिे.
“पण तू जे म्हणिोय याि खपू ररस्क आहे! जर पोतलसाांनी आपल्याला
पकडले िर? आतण िू कधीपासनू एवढा आक्रमक स्वभावाचा झाला?
अतहसां ेवरून डायरे क्ट्ट तहसां ेवर कसा आला? “
“खपू तवचारानिां र! आिा जशास िसे! “सतचन हेमांि कडे रोखनू बघि
म्हणाला. हेमांिने सतचनचे असे रूप याआधी कधीच पातहलेले नव्हिे.
“पि कस?ां “
“त्यासाठी एक पलॅन ियार के लाय. ”सतचन बॅगेिनू एक डायरी बाहेर
काढि म्हणाला.
“पण हे सगळां आपण घरी के लां असि िर बरां झालां असिं. नाही?
“हेमिां आजबू ाजल
ू ा बघि म्हणाला. चहावाला तकिीिरी वेळेपासनू
त्याांच्याकडेच बघि होिा.
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“घरी असलां की मला प्रज्ञाच्या आठवणी छळिाि. त्याांच्याकडे बघनू
मला स्विःच्या भावना रोखिा येि नाही.. ”सतचनचा आवाज पन्ु हा जड
झाला होिा. हेमांि र्ोडा वेळ काही बोलला नाही.
“मी िल
ु ा पलॅन सागां ण्यासाठी आलो होिो, पण आिा मी त्या
पररतस्र्िीि नाही. आिा िक्त ही डायरी देिो. याि सवथ पलॅन व्यवतस्र्ि
तलतहला आहे. एकदा वाचनू काढ. ”सतचनने िी डायरी हेमांिसमोर धरली.
“आतण िे लॉके ट? िे का आणलां? “हेमांि वही हािाि घेि म्हणाला.
“िेही िल
ु ा देण्यासाठी... मी माझ्याकडे नाही ठे ऊ शकि आिा.”
सतचनने बॅगमधनू लॉके टचा बॉक्ट्स काढि हेमांिकडे तदला.
“ओके . बॅगच दे की. हे कसां घेऊन जाणार. ” हेमांि पन्ु हा गमिीने
बोलला. यावेळेस मात् सतचनला काही वाटले नाही. त्याने त्याच्याही
नकळि हेमांिकडे बॅग सरकवली. त्याच्या मनाि त्याला प्रज्ञाची आठवण
सिावि होिी. शतचा हसरा चेहरा त्याच्या डोळ्यासमोरून िरळि होिा.
हेमांि त्याच्या चेहऱ्याचे तनरीक्षण करि होिा.
त्याची अवस्र्ा बघनू हेमांिने उठून पाण्याचा ग्लास भरून आणि
त्याच्यासमोर ठे वला.
“पाणी पी. शाांि हो. ”
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सतचनने कसािरी ग्लास हािाि घेि एक घोट पाणी घशाखाली
ढकलले.
“ठीक आहे. मी येिो. खपू काही सागां ायचे होिे िल
ु ा. पण.. ”सतचन
दख
ु ी आतण जड आवाजाि बोलला.
“मी समजू शकिो सतचन. प्रज्ञा आतण काव्या तशवाय िल
ु ा कोणी नाही.
पण मी आहे ना. िल
ु ा तमत्ाच्या नात्याने शक्ट्य िी मदि करणार. शब्द आहे
आपला. ”हेमांि सतचनचा हाि हािाि घेि म्हणाला.
“हम्म.“ सतचननेही त्याच्यावर तवश्वास असल्याचे दाखवले.
“ठीक आहे. िी जािो. ”सतचन जाण्यास उठला.
“िू काय करशील त्याि मी िझ्ु या सोबि आहे तमत्ा. ”हेमिां उठून उभा
राहीला.
“प्रज्ञा माझ्या बतहणीसारखी होिी. तिच्या खन्सु यवचव बदला घेण्यासाठी
मी काहीही करायला ियार आहे. ”हेमांि सतचनच्या पाठीवर हाि ठे वि
त्याला तवश्वास देण्याचा प्रयत्न करि होिा. हेमांिने तवश्वासाने सतचनच्या
डोळ्याि पातहले. हेमिां ला सतचनच्या डोळ्यािही त्याच्याबद्दल तवश्वास
तदसि होिा.
सतचन बाईक चालू करून तनघेपयांि हेमिां त्याच्याकडेच बघि होिा.
त्याला सतचनबद्दल काळजी वाटि होिी.
पान | 21

प्रतिशोधार्थ

प्रर्मेश डहाळे

हेमांिने बाकड्यावर ठे वलेली डायरी आतण लॉके ट बॉक्ट्स बॅग मध्ये
ठे वला आतण आपल्या बाईक वरून तनघनू गेला.

सध्ां याकाळची वेळ. सयू थ अस्िाला जाण्याच्या ियारीि होिा.
आकाशािील नारांगी रांगाच्या छटेने आकाशाची शोभा दगु णु ीि झाली होिी.
पावसाचे तदवस असल्याने हवेि गारवा होिा. सतचन आपल्या घराच्या
अगां णाि आरामदायक खचु ीवर बसनू सयू ाथस्िाचे मनमोहक दृश्य डोळ्याि
साठवि बसलेला होिा. मनािील चालणारे तवचाराांचे चक्र र्ाांबवण्यासाठी
त्याला कुठे िरी लक्ष वळवणे गरजेचे होिे. याि अस्िाला जाणारा सयू थ
त्याला पणू थपणे मदि करि होिा.
कोणीिरी पळि येण्याची चाहूल लागिाच त्याने त्या तदशेने पातहले.
पळि येणाऱ्या काव्याने त्याच्यावर झेप घेिली. सतचनने तिला साभां ाळि
माांडीवर बसवले आतण तिच्या गालाचा मक
ु ा घेिला. काव्याने “मी आज
खपू खेळले. “असे इशाऱ्यानेच साांतगिले. तिचे इशारे बघनू नकळि
सतचनच्या चेहऱ्यावर हास्य पसरले.
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समोरून तकशोरी येऊन सतचन समोरच्या खचु ीवर बसली.
सतचनच्या चेहऱ्यावरील हास्य बघनू तकशोरीला हायसे वाटले.
“खपू उशीर के ला आज. खपू खेळली वाटिां. “सतचन काव्याच्या
के साांवरून हाि तिरवि बोलला.
“हो. घरी यायला ियारच नव्हिी. आपल्या बतहणीला सोडावां वाटि
नाही तिला. ”तकशोरी हसि म्हणाली.
“हम्म... "
“तकशोरी..“सतचनने तकशोरीकडे पातहले.
“र्ँक य!ु “सतचनला पन्ु हा भरून आले.
“र्ँक्ट्स? कशासाठी? “
“प्रज्ञा गेल्यापासनू िू आईसारखे काव्याला साांभाळले आहे त्यासाठी.
”सतचनच्या बोलण्याि उपकाराची भावना जाणवि होिी.
“त्याि र्ँक्ट्स कशाला? मी तिची मावशी असल्याचे किथव्य पार पडिे
आहे. आतण म्हणिाि ना, मावशी म्हणजे दसु री आईच असिे. मी जन्मभर
काव्याला पोटच्या मल
ु ींसारखां साांभाळे ल. “बोलिाना तकशोरीचे मन भरून
आले.
“िू नसिी िर कसां साांभाळलां असि मी तहला? प्रज्ञा िर गेली तहला
माझ्याकडे सोडून.. माझा आतण काव्याचा काही तवचार के ला का तिने
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जािाना.. ”सतचन काकुळिीला येऊन बोलि होिा. शकिोरीलव त्याचे दःु ख
जाणवि होिे.
“दादा, िू आिा प्रज्ञा िाईच्या आठवणीिनू बाहेर यायला हवां. तकिी
तदवस झालेली गोष्ट आठवनू मनाि ओझां ठे वणार? याचा िल
ु ाही त्ास
होईल आतण काव्यालाही. "
तकशोरी जे झालां िे तवसरण्यास साांगि होिी. मात् हे सतचनला शक्ट्य
होि नव्हिे.
“जोपयांि मी प्रज्ञाच्या खन्ु याला शोधनू त्याला सांपवणार नाही. िोपयांि
माझां दःु ख कमी होणार नाही! “सतचन रागाने बोलि होिा. तकशोरीचे त्याला
एवढ्या रागाि कधी पातहले नसावे.
“हे काय दादा.. ? हे काय बोलिोय ि?ू सांपवणार? म्हणजे िू त्या
खन्ु यासारखां पाप करणार! नाही दादा.. हे बरोबर नाही. ”तकशोरीला
सतचनच्या बोलण्यावर तवश्वास बसि नव्हिा.
“मग त्याने प्रज्ञाचा खनू के ला िे बरोबर होि? िो कोण होिा िे ही
माहीि नाही. काय सांबांध होिा त्याचा िे ही माहीि नाही. का मारले त्याने
प्रज्ञाला? या सगळ्याचा शोध लावनू त्याला तशक्षा के ल्यातशवाय मी शाांि
बसणार नाही मी. ”सतचन अजनू च आक्रमकपणे बोलि होिा. त्याला बघनू
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काव्या घाबरली. हे तकशोरीच्या लक्षाि आले. तिने खचु ीिनू उठि तिला
सतचनच्या माडां ीवरून उचलि आपल्या कडेवर घेिले.
“तहला घेऊन जािे घरी. िल
ु ा आरामाची गरज वाटिे. आतण िझु ा जो
तवचार आहे िो बदल. जे झालां िे तवसरून पढु चा तवचार कर दादा.
”तकशोरी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करि म्हणाली. सतचन खाली
शन्ू याि नजर लावनू बसला होिा. िो त्याच्या मनतस्र्िी समोर हिबल
झाला होिा. जो पयांि िो त्याचा बदला पणू थ करि नाही िोपयांि त्याचे मन
स्वस्र् होणार नव्हिे.
एकीकडे प्रज्ञाची आठवण त्याला सिावि होिी. िर दसु रीकडे
काव्याची तचांिा सिावि होिी.
तकशोरी काव्याला घेऊन तनघनू गेली. जािाना काव्याने वळून
सतचनकडे पातहले. तिला तिच्या पपपाांजवळ राहायचे होिे. हे तकशोरीच्या
लक्षाि आले. मात् सतचनला आिा एकट राहू देणां गरजेचां होिां. अशा
अवस्र्ेि िो काव्याला साभां ाळू शकि नव्हिा.

“हॅलो, यार काय सॉलीड पलॅन बनवला आहे ि!ू “हेमांि िोनवर
उत्साहाने बोलि होिा.
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“मी येिोय िझ्ु या घरी. िेव्हा बोल.ू . ”सतचन िाटािला नाश्िा खाि
म्हणाला.
“माझ्या घरी? मीच आलो असिो ना िझ्ु या घरी. माझी बायको काल
आलीये गावावरून. तिला काही कळलां िर हजार प्रश्न तवचारून माझां डोकां
खाईल. ”हेमांि गमिीि बोलला.
“ठीक आहे, ये. ”शाांिपणे बोलनू सतचनने िोन कट के ला.

सतचन त्याच्या बेडरूमध्ये बसनू मोबाईल बघि होिा. त्याचे प्रज्ञा
सोबिचे िोटो. काव्याच्या जन्माआधीचे... िे दोघे लग्न झाल्यानिां र
तशमलाला तिरायला गेले होिे िे िोटो. तशमलाच्या तनसगथसौंदयाथि खल
ु नू
तदसणारे तिचे िे देखणे रूप बघनू सतचनसमोर पन्ु हा तिच्या आठवणी जाग्या
झाल्या.

“नाही. मल
ु गा होईल. ”
“शक्ट्य नाही! मल
ु गी. ”
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“ठीक आहे मल
ु गी िर मल
ु गी. जशी िझु ी इच्छा. ”प्रज्ञा गरम गरम
चहाचा घोट घेि मनमोहक हसि म्हणाली.
“मल
ु गा असो नाहीिर मल
ु गी. आपल्या बाळाचे खपू लाड होणार हे
नक्ट्की. ”सतचनही िेवढांच सदांु र हसला.
“हम्म.. िझ्ु यासारखा धनाढ्य आतण सदांु र बाबा असल्यावर. ”प्रज्ञा
त्याचां कौिक
ु करि म्हणाली.
“आतण िझ्ु यासारखी लाड करणारी आई असल्यावर िर
तवचारायलाच नको. ”सतचनही िेवढ्याच कौिक
ु ाने म्हणाला. यावर प्रज्ञा
पन्ु हा मनमोहक हसली.
सतचन आजबू ाजचू ा पररसर बघि होिा. सवथ बाजनू े बिाथने त्याची चादर
पसरलेली होिी.. त्याि बिाथवर चमकणाऱ्या सयू ाथची तकरणे अजनू च सांदु र
भासि होिी.. वािावरणाि जास्ि गारवा जाणवि होिा.. अगां ािील उबदार
कपडे त्यापासनू सांरक्षणाचे काम करि होिे. आजबू ाजल
ू ा सगळीकडे चहा
नाश्त्याची िर काही तठकाणी इिर काही खरे दीची दक
ु ाने. सगळीकडून नजर
तिरवि असिाना एका तठकाणी त्याला काहीिरी तदसले.
“चल तिकडे.. ”
“कुठे ? “
“चल. मग समजेल. ”
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“चहा िर सांपू दे. आतण आिा बोलला िर पैसे लागिील का? तकिी
मोजकां बोलशील? “प्रज्ञा गमिीने म्हणाली.
सतचन अजनू ही त्याच तदशेने बघि होिा.
“चल. ”प्रज्ञा चहा सांपवि म्हणाली.
दोघे हािाि हाि घेऊन चालू लागले. सतचन प्रज्ञाला घेऊन एका छोट्या
ज्वेलरी शॉपजवळ घेऊन आला. अशा तठकाणी ज्वेलरी शॉप असणे
दतु मथळच. प्रज्ञालाही ज्वेलरी शॉप बघनू आश्चयथ वाटले. सतचन ज्वेलरी
शॉपच्या बाहेर र्ाांबला.
“िल
ु ा आठविय? िू लग्नाआधी मला काहीिरी मातगिले होिे..
”सतचन प्रज्ञाकडे बघि बोलला. प्रज्ञा आठवण्याचा प्रयत्न करू लागली.
अचानक तिला काहीिरी आठवले.
“हो. एक गोल्डन ररांग. लग्नाआधी मातगिली होिी. िू म्हणाला होिा
की घेऊन देईन. पण अजनू तदली नाही. “प्रज्ञा खोट्या नाराजीने नाक मरु डि
म्हणाली.
“आतण िू इर्े घेऊन आलाय. इर्े िशी ररांग तमळे ल असा वाटि नाही.”
प्रज्ञा दक
ु ान तनरखनू बघि म्हणाली.
“हो पण बघायला काय हरकि आहे? दक
ु ान तदसले म्हणनू आलो.
”सतचन दक
ु ानाकडे नजर टाकि म्हणाला.
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“ठीक आहे. चल. ”प्रज्ञा पन्ु हा सांदु र हसली. दोघेही दक
ु ानाच्या आि
तशरले. बाहेरून साधे तदसणारे िे दक
ु ान आिनू मात् सदांु र व्यवतस्र्ि स्वच्छ
असे तदसि होिे. शोके समध्ये ठे वलेले वेगवेगळे सोन्याचाांदीचे हार,
अांगठ्या, लॉके ट, ब्रेसलेट बघनू प्रज्ञाला िार आनांद वाटला. सतचन िे
दक
ु ान तनरखनू बघि होिा. खासकरून िो प्रज्ञाला हवी िशी अगां ठी तदसिे
का िे पाहि होिा. त्याची नजर एका अांगठ्याच्या सेटजवळ येऊन र्ाांबली.
तहरे चादां ी आतण सोने अशा िीन धािच्ांू या त्या अगां ठ्या बघनू सतचन
मनािनू खश
ु झाला.
“बोलीये साहब. क्ट्या मदि करू? ”शॉपकीपरच्या आवाजाने
दातगन्याांच्या सांदु रिेि हरवलेले दोघे भानावर आले.
“अ... वो.. अांगठु ी तदखाओ. ”सतचनने त्या मघाच्या अांगठ्याच्या
सेटकडे बोट दाखवले. बाकीचे दातगने बघिाना प्रज्ञाचे त्याकडे लक्षच गेले
नव्हिे. िो सेट बघनू प्रज्ञा मनािनू जाम खश
ु झाली. त्याि तिला हवी िशी
सोन्याची अगां ठी बघनू िी मनािल्या मनाि आनदां ाने जणू उड्या मारू
लागली. शॉपकीपरने िो सेट काढून दोघाांसमोर ठे वला.
“बोला मॅडम, सोन्याची की चाांदीची? “सतचन तिच्याकडे बघनू
हसला.
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“ही..! “आपल्या आवडत्या अंगठीकडे बोट दाखविाना प्रज्ञा
उत्साहाने जवळजवळ ओरडलीच.
“नक्ट्की? “
“हो नक्ट्की ! “प्रज्ञाचा उत्साह बघनू सतचनला आनांद वाटला.
“आपण मराठी आहाि.. महाराष्रािनू आलाि का? “एक दसु रा
शॉपकीपर दोघाांकडे बघि म्हणाला.
“हो. आपण पण मराठी आहाि? “प्रज्ञाने हसि त्या व्यक्तीला तवचारल.ां
“हो. म्हणजे मी मळ
ू इर्लाच. पण काही तदवस तिकडे रातहलो आहे.
माझा जन्मही तिर्लाच. नातशकचा.” िो शॉपकीपर हसिमख
ु ाने बोलला.
“आम्ही मबांु ई वरून आलोय. इर्े मराठी माणसाला बघनू चागां ले
वाटले. ”सतचन तस्मि करि म्हणाला.
“मग दादा, िला बहीण समजनू ही अांगठी एका सांदु र बॉक्ट्समध्ये पॅक
करून द्या. ”प्रज्ञाने र्ेट त्याला भाऊ मानल्याने िो र्ोडा गडबडलाच.
“ह.. हो.. हो..देिो. ”त्या शॉपकीपरच्या चेहऱ्यावरचे हास्य अतधकच
िुलले. िो पॅतकांग करि असिाना सतचन बाहेर लोकाांची चाललेली वदथळ
बघि होिा. प्रज्ञाचे मात् शोके स मधील एका लॉके टकडे लक्ष होिे. तिने
प्रयत्न करूनही तिची नजर त्या लोके टवरून हटण्यास ियार नव्हिी. तिला
िे लॉके ट प्रचांड आवडले होिे.
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“सतचन.. ”प्रज्ञाने बाहेर बघणाऱ्या सतचनचे लक्ष आपल्याकडे ओढले.
“मला अजनू काहीिरी आवडले आहे. ”प्रज्ञा लाडाि येऊन बोलली.
सतचनने प्रश्नाांतकि नजरे ने तिच्याकडे पातहले.
“िे..ते लॉके ट. ”प्रज्ञाने िीला आवडलेल्या लॉके टकडे हाि के ला.
“लॉके ट? दादा दाखवा िे. ”सतचनने शॉपकीपरला िे लॉके ट
दाखवण्यास साांतगिले.
“घेऊन देशील नक्ट्की ? “प्रज्ञाने लाडीकपणाने प्रश्न के ला.
“पतहले बघू िर. ”
शॉपकीपरने िे लॉके ट दोघासां मोर ठे वले. अस्सल सोन्याची चमकणारी
लॉके टची चेन. त्यावर अत्यांि बारीक असे सांदु र नक्षीकाम. आतण मधोमध
सांदु र बदामाच्या आकाराचे पेंडल. िे पाहून सतचनलाही िे लॉके ट प्रचडां
आवडले.
“सांदु र आहे “
“हे पॅक करून द्या दादा. ”सतचनला िे लॉके ट आवडलेले पाहून प्रज्ञा
ही खश
ु झाली.
त्या मराठी शॉपकीपरने अांगठी आतण लॉके ट पॅक करून प्रज्ञाकडे
सोपवले. सतचनने काडथ स्वाईप करून तबल पे के ले आतण दोघेही बाहेर
आले.
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“एका अांगठी सोबि लॉके टही घेऊन तदले. आिा परि काही मागू
नको.. म्हणजे झाल.ां ”सतचन चालिाना गमिीने म्हणाला.
“आिा काही मागायची गरजचां नाही. खरांच हे लॉके ट मला इिके
आवडले ना की आिा जन्मभर साभां ाळून ठे वेल. ”प्रज्ञा हसनू म्हणाली.
त्यावर सतचनच्या चेहऱ्यावर गोड हास्य पसरले.

प्रज्ञा सोबिचा िो प्रसांग आठवनू सतचनच्या डोळ्याि पाणी आले.
मोबाईलची बदां झालेली स्क्रीन चालू करि िो पन्ु हा िो िोटो पाहू लागला.
तकिीिरी वेळ िो प्रज्ञाचा हसरा चेहरा न्याहाळि होिा. शेवटी भावना
अनावर झाल्याने त्याने मोबाईल हािािनू बाजल
ू ा िे कला. अचानक त्याला
काही िरी आठवले. िसा िो आणखीनच दख
ु ी होऊन जास्िच रडू लागला.
आपले डोके हािाि धरून बसल्यावर त्याला स्विःच्या हदां क्ट्याांची जाणीव
झाली. बऱ्याच तदवसानांिर िो इिकां मनमोकळां रडि होिा. बऱ्याच
तदवसाच
ां े मनाि साठवलेले दःु ख अश्च्ांू या रूपाने बाहेर पडि होिे. प्रज्ञाला
जाऊन दोन मतहने झाले होिे. पण हे दोन मतहने त्याला दोन वर्ाांसारखे
भासले होिे. िो यािनू बाहेर येण्याचा प्रयत्न करूनही त्याला अपयशच
लाभि होिे.
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मन जरा शाांि झाल्यावर िो बेडवरून हळूपणे उठला. बाजल
ू ा
असलेल्या कपाटकडे जाऊन त्याने िे हळूच उघडले. कपाट कपड्यानां ी
पणू थपणे भरले होिे. त्याि त्याचे स्विःचे आतण प्रज्ञाचे ड्रेस. सतचनने
कपाटाच्या उजव्या बाजचू ा ड्रॉवर हळूच उघडि त्यािनू एक छोटा आतण
एक मोठा बॉक्ट्स बाहेर काढले. आतण कपाि पन्ु हा लावनू घेिले. हे िेच
बॉक्ट्स होिे. प्रज्ञाच्या लॉके ट आतण अांगठीचे. िे घेऊन सतचन पन्ु हा बेडवर
बसला. त्याच्या डोळ्यािील अश्ू अजनू ही र्ाांबलेले नव्हिे.
त्याने अांगठीचा बॉक्ट्स हािाि घेि अलगद उघडि अांगठी हािाि
घेिली. प्रज्ञाची आवडिी ररांग. सतचनने पन्ु हा आपल्या भावनाांचा बाांध
िुटण्याआधीच िी ररांग बॉक्ट्समध्ये ठे ऊन तदली. लॉके ट चा बॉक्ट्स
उघडण्याचे धाडस त्याच्याि नव्हिेच. पण प्रज्ञाची आठवण त्याला िे
लॉके ट बघण्यास प्रवत्तृ करि होिे. एका हािाने डोळ्यािील अश्ू पसु ि
दसु ऱ्या हािाने त्याने बॉक्ट्स उघडला. िे चमचमणारे लॉके ट त्याने अलगद
हािाि घेिले. पेंडलला मागच्या बाजनू े उघडून त्यािला िोटो त्याने हािाि
घेिला. सतचनचा अगदीच िरुण पणािला िो िोटो. िो िोटो प्रज्ञाला प्रचांड
आवडीचा होिा. यामळ
ु े च तिने िो तिच्या आवडत्या लॉके ट मध्ये ठे वलेला.
सतचन पन्ु हा प्रज्ञाच्या आठवणी मध्ये हरवणार िोच दारावरची बेल वाजली.
बहिेक हेमांि आला असावा. सतचनने पटकन लॉके ट आतण अांगठी
कपाटामध्ये पातहल्या जागेवर ठे ऊन तदले. आतण पटकन दरवाज्याकडे
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धावला. िोपयांि अजनू िीन वेळा बेल वाजली. सतचनने दार उघडले िर
अपेक्षेप्रमाणे हेमिां उभा होिा. बेल वाजवनू वैिागल्याचे भाव त्याच्या
चेहऱ्यावर होिे.
“काय यार... आिा घराि घ्यायची पण इच्छा नाही का आम्हाला.
”हेमांि आि येि त्ातसक आवाजाि म्हणाला.
“काय करि होिा रे ? कधीची बेल वाजविोय. ”हेमांि सोफ्यावर बसि
म्हणाला. पाठीवरील बॅग त्याने समोर टेबलवर ठे वली.
“काही नाही.. असच.. ”सतचन हेमांि शेजारी सोफ्यावर बसि बारीक
आवाजाि बोलला. त्याचा चेहरा बघनू काय िे हेमांिला समजले.
“िझ्ु या चेहऱ्यावरून समजिांय. ”हेमांि त्याच्याकडे काळजीने बघि
म्हणाला.
“तकिी तदवस असा जगणार? तवसरून जा यार आिा जे झालां िे.
”हेमांि त्याच्या माांडीवर हाि ठे वि त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करि होिा.
“कसां तवसरू? प्रत्येक क्षणाला तिचीच आठवण येि.े प्रत्येक वेळी
काव्याची काळजी वाटिे. शतचां कसां होईल? “सतचन रडवेला झाला होिा.
त्याची अवस्र्ा बघनू हेमांिला वाईट वाटले. पतहले कमी बोलणारा पण
हसऱ्या चेहऱ्याचा सतचन आिा मनािनू पणू थपणे खचलेला त्याला तदसि
होिा.
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“यावर एकच मागथ आहे तमत्ा.. जे झालां िे तवसरणे. ”हेमांि त्याला धीर
देण्याचा प्रयत्न करि होिा.
सतचनला शाांि होण्यासाठी हेमांिने वेळ तदला. त्याची अवस्र्ा बघनू
हेमिां ला अस्वस्र् झाले.
“पलॅन पणू थ वाचला? “मन शािां झाल्यावर सतचनने प्रश्न के ला.
“हो, कुठून एवढा भारी पलॅन सचु ला िल
ु ा? “हेमांि कौिक
ु ाने म्हणाला.
यावर सतचनने काही प्रतितक्रया तदली नाही. त्याने हळूच पढु े होि
टेबलवरील बॅग हािाि घेि त्यािनू िी डायरी बाहेर काढली.
सरु वािीच्या काही पानावां र खाडाखोड के लेली तदसि होिी. िर काही
पानाांवर त्याच्या काही तमत्ाांचे, त्याचे आतण हेमांिचे नाव तलहून त्यावर
काही तवतशष्ट प्रकारच्या खणु ा के लेल्या होत्या.
“च्यायला, पण हे नाही समजलां की, एवढ्या सोपया कामासाठी एवढे
कष्ट करायची काय गरज? नाही म्हणजे.. त्याला पकडून जागेवरच सांपवला
िर..! “
“त्याने ज्या प्रकारे मला त्ास तदलाय िोच त्ास त्याला झाला पातहजे.
िडपनू िडपनू मारायचा त्याला.. ”सतचन रागाने लाल झाला होिा. त्याच्या
मनािली बदल्याची आग काही र्ाांबायला ियार नव्हिी.
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“सतचन, हे बघ.. िू जे काही बोलिोय िे रागाच्या भराि बोलिोय.
एकदा शािां डोक्ट्याने पन्ु हा तवचार कर. ”त्याची अवस्र्ा बघनू हेमिां ला
काळजी आतण भीिी वाटू लागली होिी.
“िू या तवचाराने स्विाचे नक
ु सान करिोय. जर या सगळ्याि िल
ु ा
काही झाले िर... िर काव्याचे काय? “
“मला काहीही होणार नाही.. मला स्विःवर आतण माझ्या पलॅनवर पणू थ
तवश्वास आहे. “सतचन आत्मतवश्वासाने बोलला. हेमांिला मात् त्याचे बोलणे
काही पटि नव्हिे.
“िल
ू ा माझी मदि करायची आहे की नाही हेमांि? िू काल मला
बोलला होिा की शक्ट्य िी मदि करे न आतण आज काय झाल?ां “सतचन
र्ोडा रागाि बोलला.
“न.. नाही िस नाही.. मी अजनू ही िल
ु ा पणू थपणे मदि करायला ियार
आहे. पण एक लक्षाि ठे व... या कामाि र्ोडी जरी चक
ू झाली, िर नांिर
पस्िावा करण्यातशवाय काही राहणार नाही. ”हेमांि सतचनला सावध करि
म्हणाला.
“त्याची पणू थ काळजी मी घेिली आहे. िू पलॅन बद्दल तवचार के ला िर
िझ्ु या लक्षाि येईल िे. ”सतचन हािािील डायरीची पाने पालटि म्हणाला.
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“आपल्याला येणाऱ्या लहान-मोठ्या अडचणी... आतण त्या सवथ
अडचणींचा उपाय... याबद्दल मी आधीच तवचार के ला आहे. “सतचन
आपल्या पलॅन मध्ये काही कमिरिा नाही हे हेमांिला पटवनू साांगि होिा.
“ठीक आहे. िझ्ु यावर तवश्वास आहेच माझा. िक्त आिा हे साांग की
पढु े काय करायचां. सध्या िरी आपल्याला हेच माहीि आहे की िो पण्ु याचा
कोणिरी... म्हणजेच शैलश
े जाधव आहे. याव्यतिररक्त आपल्याला काहीच
माहीि नाही. "
“एकदा पणू थ पलॅन िल
ु ा समजावनू साांगिो. नीट ऐक.”सतचन डायरीिील
पाने चाळि सागां ू लागला. हेमिां त्याचे बोलणे लक्ष देऊन ऐकू लागला.
“सवाथि पतहले काम होिे त्याला त्या लॉके टच्या साहाय्याने शोधणे, जे
परु ावा म्हणनू आपल्याकडे आहे. त्याि आपण यशस्वी झालो. आिा
पढु े.... िो कोण आहे? कुठे काम करिो? त्याच्या कुटुांबाि कोण कोण आहे,
याची मातहिी काढणे. त्यासाठी िझु ा तमत् मांगेश आपल्याला मदि करे ल.”
“मी त्याला साांतगिलां आहे िस. पण त्याला िवशहती कशी तमळणार?
हा प्रश्न आहे. “हेमिां बोलला.
“त्याच्याशी ओळख करून, त्याचा तवश्वास तजांकून म्हणजेच त्याचा
तमत् बननू ! “सतचनने शािां िेि उत्तर तदले.
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“आतण िू डायरीि हे पण तलतहले आहे की मी सद्ध
ु ा त्याच्याशी मैत्ी
करायची. पण त्याला माझ्यावर शांका आली तकांवा त्याला आपल्या
मैत्ीबद्दल समजले िर ? “हेमांिने मधेच तवचारले.
“म्हणनू च िू माझा दष्ु मन आहे असे त्याला भासवायचे. आतण
माझ्यातवरुद्ध एक कट रचायचा! “सतचनचा चेहऱ्यावर बदल्याची भावना
स्पष्ट तदसि होिी.
“आतण योग्य वेळी त्यालाच त्या कटामध्ये पणू थपणे अडकवायचे! “
“आतण हा... त्या व्यक्तीचे कुटुांबािील ज्याच्यावर जास्ि प्रेम असेल
त्याला तकडन्याप करून त्याला तििके च िडपवायचे जेवढे त्याने मला
िडपवले आहे. त्याला पणू थपणे अडकवनू योग्य वेळी त्याचा काटा
काढायचा! मरिाना त्याने माझ्यासमोर नाक रगडलेच पातहजे! जेवढां मी
प्रज्ञासाठी रडलो आहे, िेवढच िो मरिाना रडला पातहजे..! “सतचन रागाने
जवळजवळ र्रर्रि होिा. हेमांिने िर त्याचे असे रूप कधीच पतहले नव्हिे.
“पण... त्याच्या कुटुांबािील कोणाला गायब करणे बरोबर नाही वाटि.
”हेमिां ने नाराजी दाखवली.
“माझी काव्या एवढ्याश्या वयाि आईचे प्रेम हरवनू बसली, त्याचे
काय? मी प्रज्ञा नसिाना इिका एकटा पडलो िे िक्त आतण िक्त त्या
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खन्ु यामळ
ु े च. त्यालाही िो त्ास झालाच पातहजे. ”सतचन काकुळिीला
येऊन बोलि होिा. त्याच्या डोळ्याि पन्ु हा आसवानां ी जागा घेिली.
“का माहीि नाही पि मला हे चक
ु ीचे वाटिे आहे. नाही म्हणजे...
पातहले त्याचा तमत् बननू त्याचा तवश्वास तजक
ां ू न त्याच्या पाठीवर वार करणे.
आतण नांिर त्याच्या घरािील कोणाला गायब करणे! हे िर जर जास्ि होिांय
सतचन. ”
“हाच माझा बदला आहे. त्याने जे मला तदलां त्याच्या दपु पट त्याला
परि देणार! “सतचन सडू भावनेने पेटून उठला होिा. िो इिर चाांगल्या वाईट
गोष्टी जशा तवसरलाच होिा. आपण करिोय िे तकिपि योग्य आहे याचे
त्याला काहीच भान रातहलेले तदसि नव्हिे.
“आतण िल
ु ा नक्ट्की झालाय काय? र्ोड्यावेळा आधी माझ्या पलॅनचं
कौिक
ु करि होिा. आतण आिा अचानक असा काय बोलिोय. िल
ु ा
अजनू ही साांगिो, माझी मदि करायची नसेल िर िस स्पष्टपणे बोल. ”सतचन
हेमांिवर सांिापला होिा.
“आधी मी एवढा तवचार के लाच नव्हिा. भावनेच्या भराि मी पलॅन
चागां ला आहे असां बोललो. त्याच्या खोलाि मी गेलोच नाही. पण आिा
मला र्वटतांय की आपण चक
ु ीच्या मागाथवर जािोय. आपण चक
ू करिोय.
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या ऐवजी आपण पोतलसाांची मदि घेिली िर अतधक बर होईल. ”हेमांि
बारीक आवाजाि बोलला.
“ठीक आहे.. िू आिा गेला िरी चालेल! “सतचन चाांगलाच नाराज
झाला होिा. हेमिां चा त्याला आिा सिां ाप येि होिा.
“सतचन... िल
ु ा अजनू ही सागां िोय. िू गैर मागाथला जािोय. याि िझु े
नक
ु सानच होईल.. त्या खन्ु यापेक्षा वाईट काम करिोय ि.ू ”हेमांिचा
सतचनला समजावण्याचा प्रयत्न चालचू होिा.
“िल
ु ा मी शेवटचां तवचारिोय... मला मदि करशील का नाही? “सतचन
तचडून मोठ्याने बोलला.
हेमांिला आिा काही समजेनासे झाले. एकीकडे सतचनने जो मागथ
तनवडला होिा िो नक्ट्कीच चक
ु ीचा वाटि होिा. मात् दसु रीकडे सतचनला
मदिीचे तदलेले आश्वासन. आतण त्याची प्रज्ञा गेल्यापासनू झालेली
अवस्र्ा. त्याला सतचनला अशा अवस्र्ेि एकट सोडणांही बरोबर वाटि
नव्हिां. आतण त्याला या सगळ्याि कसां बाहेर काढावां हेही त्याला
समजेनासे झाले होिे. काहीवेळ दोघे शािां च होिे. सतचन सोफ्यावर मान
टेकवनू वर बघि कातहिरी तवचाराि गिांु ला होिा. हेमांिच्या मनाि मात्
चलतबचल सरू
ु होिी. शेवटी एक मोठा श्वास सोडि हेमांि बोलला.
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“ठीक आहे सतचन. मी िल
ु ा मदि करे न. शेवटी शब्द तदला आहे िल
ु ा.
पण एक लक्षाि ठे व याि काहीही चक
ू होऊन देऊ नको. नाहीिर िझ्ु या या
सडू ाच्या भावनेने काव्याचेही आयष्ु य बरबाद होईल. ”हेमांि अजनू ही
काळजीि तदसि होिा.
“हेमांि.. ”सतचनने हेमांिच्या हािावर आपला हाि ठे वला.
“मला या वेळी िझ्ु या मदिीची खपू गरज आहे. िचू जर सार् सोडली
िर मी पणू थपणे िटु ू न जाईल. ”सतचन तवनांिीच्या सरु ाि बोलला. पन्ु हा त्याचे
मन भरून आले होिे. हेमांिने त्याच्या हािावर हाि ठे वि त्याला धीर तदला.
“िू जे म्हणिोय िे बरोबर आहे हेमांि. मी चक
ु ीचा मागथ तनवडिोय. पण
मी प्रयत्न करूनही स्विःला हे करण्यापासनू रोखू शकि नाहीये. जोपयांि मी
त्या खन्ु याला रडिाना िडिडून मरिाना बघि नाही िोपयांि माझे मन शाांि
होणार नाही. ”सतचन अजनू च पेटून उठला.
“ठीक आहे.. जर हेच िल
ु ा प्रज्ञाच्या आठवणींमधनू बाहेर काढणार
असेल. या मळ
ु े च िू जर पतहल्यासारखा सतचन होणार असशील िर मी
िझ्ु या सोबि आहे. ”हेमिां सतचनला तवश्वास देि म्हणाला.
“िझु ी खपू कृपा होईल. ”सतचन डोळ्यािील पाणी पसु ि म्हणाला.
“त्याि काय कृपा? “हेमांि त्याला शाांि करण्याचा प्रयत्न करि
म्हणाला.
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“आिा हे साांग,आपल्याला सवाथि पतहले काय करायचे? “हेमांि
सतचनचे लक्ष मळ
ू मदु द्य् ाकडे आणि म्हणाला.
“पलॅन नसु ार पतहले शैलेश जाधवची सवथ कांु डली काढणे. आतण...
”सतचन बोलि असिानाच हेमिां चा िोन वाजला.
“मगां ेशचा िोन आहे. नक्ट्कीच काहीिरी मातहिी असणार! “हेमांि
तखशािनू िोन काढि म्हणाला.
“हॅलो. ”हेमांि गाभां ीयाथने बोलि होिा.
पलीकडून मांगेश काहीिरी बोलिाच हेमांिचा चेहरा उडाला.
“काय..! हे कसां शक्ट्य आहे...! “हेमांि धक्ट्का बसल्यासारखा
ओरडला. त्याला बघनू काहीिरी गडबड आहे हे सतचनला समजले.
मांगेशचे बोलणे ऐकून हेमांिच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव अतधकच गांभीर होि
होिे.
“ठ.. ठीक.. आहे.. ”मांगेशचे बोलणे सांपल्यावर हेमांिने र्रर्रत्या
हािाने िोन ठे वला.
सतचन आिा कान देऊन हेमांि काय साांगिो िे ऐकू लागला. हेमांिने
सतचनकडे पातहले. हेमांि घाबरलेला तदसि होिा. सतचनने त्याला इशारा
करि “काय झाल?ां “तवचारले.
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“सतचन... शैलश
े जाधव नावाचा माणसू या जगािच नाहीये..!
“हेमिां च्या वाक्ट्यावर सतचनला धक्ट्काच बसला. िो गडबडला. हेमिां काय
बोलिोय त्याला काय समजेनासे झाले.
“म्हणजे? िल
ु ा नक्ट्की काय म्हणायचयां ? मगां ेश काय बोलला? “सतचन
आिा आिरु होऊन हेमांिचे बोलणे ऐकू लागला.
“मांगेश बोलला की.. शैलेश जाधव नावाचा माणसू सहा मतहन्याधीच
वारला आिे ! “हेमिां घाबरि बोलला.
“काय? हे कस शक्ट्य आहे? िे लॉके ट िर त्याच्या नावावर आहे. आतण
प्रज्ञाचा खनू होऊन दोन मतहने! “सतचन आिा अस्वस्र् झाला होिा. त्याचे
डोके बशधर होि चालले होिे. हेमांिची िीच अवस्र्ा होिी. ज्याची कट
रचनू हत्या करण्याचा तवचार िे करि होिे िो सहा मतहन्याांनाधीच गेला
होिा..!
“काहीिरी गडबड आहे. कदातचि िो दसु रा शैलश
े जाधव असेल.
“सतचन हळूच बोलला.
“नाही. मगां ेशने त्याच्या तवश्वासािील माणसाक
ां डून मातहिी काढली
आहे. आतण िो जो पत्ता लॉके ट खरे दी के लेल्या दक
ु ानािनू भेटला. त्याच
पत्यावर त्याचे कुटुांब राहि आहे. शैलश
े िे ब्रवु ारी मधेच कार अपघािाि
गेला. ”हेमांिने एका दमाि मगां ेशने सातां गिलेली मातहिी सतचनला
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सातां गिली. काही वेळापवू ी रागाने पेटून उठलेला सतचन आिा मात् प्रचांड
अस्वस्र् होऊन तचिां ाग्रस्ि झाला होिा. आिा काय करावे आतण नेमकां
काय सत्य आहे हे कळायला सध्या िरी काही मागथ नव्हिा. दोघेही
तचांिाग्रस्ि होऊन तवचाराि पडले.
“नक्ट्कीच यामागे कोणी दसु रा असेल. “सतचन शाांििेि म्हणाला.
“कस काय? “हेमांि काही न कळल्यासारखां बोलला.
“हा जो कोणी आहे िो िार हशार असणार. आतण म्हणनू च त्याने एका
मिृ माणसाच्या नावावर लॉके ट घेिलां असणार. ”सतचन आिा तचतकत्सक
बद्ध
ु ीने तवचार करि होिा.
“पण िो अस का करे ल? नाही.. म्हणजे त्याने लॉके ट िर मद्दु ामनू
सोडलां नसणार ना.. िो स्विःहून का परु ावा मागे सोडेल? “हेमांि तवचार
करि बोलला.
“िझु ां बरोबर आहे. पण िरीही त्याने पवू थियारी के ली असणार. त्याने
सवथ बाजनू े तवचार के ला असणार. पकडलां जाऊ नये म्हणनू त्याने अस के लां
असेल. शैलश
े जाधव आतण त्या खन्ु याचा काहीिरी नक्ट्कीच सांबधां
असणार.. याि शैलेशच्या कुटुांबाला अडकवण्याचाही कट असण्याची
शक्ट्यिा नाकारिा येि नाही. “सतचन तवचार करि बोलला.
“पण मग याि प्रज्ञाचा काय सांबांध? “
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“आपल्याला पडलेल्या सगळ्या प्रश्नाांची उत्तरे िक्त िो खनु ीच देऊ
शकिो. त्याला पकडणे आिा आपले काम. ”सतचनच्या डोक्ट्याि तवचाराचां े
चक्र सरू
ु च होिे. पन्ु हा एकदा खन्ु याला पकडण्याचा पलॅन त्याच्या डोक्ट्याि
सरू
ु झाला होिा. हेमांिला हे लक्षाि आले. िसा िो वैिागला.
“पण त्याला कस शोधणार? “हेमांि आिा वैिागि बोलला.
“आपल्याला आिा पलॅन बदलावा लागेल हेमांि. आिा िक्त खन्ु याला
पकडून त्याला जागेवर सांपवणे हेच आपले काम..! “सतचनच्या वाक्ट्यावर
हेमांि अतधकच वैिागला.
“नाही सतचन... आिा आपल्याला पोतलसाांची मदि घ्यावीच लागेल.
त्यातशवाय पयाथय नाही. आतण आिािरी खन्ु याला मारण्याचा तवचार सोडून
दे. ”हेमांिने स्पष्टपणे नाराजी दाखवली.
“नाही हेमिां .. पोलीस एकिर साधी के स म्हणनू जास्ि खोलाि िपास
करणार नाही. आतण वेळ आली िर आपल्यावरही िे सांशय घेिील. के स
सॉल्व्ह होईपयांि र्ाांबण्याचा सांयम माझ्याि नाही! िोपयांि हे दःु ख सहन
करण्याची तहम्मि माझ्याि नाही! सतचनने धडधडीि नाराजी दाखवली. िो
पन्ु हा रागाने पेटून उठला.
“मग आिा करायचे काय? काहीच समजि नाहीये यार.. ”हेमिां परु िा
गोंधळला होिा.
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“आिा पोतलसाांचे काम आपल्याला करावे लागेल. ”सतचन काहीिरी
तवचार करि बोलला.
“म्हणजे? “
“िपास! या लॉके टच्या आतण शैलश
े जाधवच्या आधारे . ”
“िपास करायचा? सतचन,िे बोलायला सोपां आहे. खन्ु याला शोधणां
आतण िे ही एका लॉके टवरून! जे एका मिृ व्यक्तीच्या नावाने खरे दी के ले
गेल!े काय बोलिोय िू सतचन! “हेमांिने सतचनच्या बोलण्याला तवरोध
के ला.
“सोपां असो नाहीिर अवघड. मला िक्त माझ्या प्रज्ञाचा बदला घ्यायचा
आहे. आतण त्यासाठी मी काहीही करे न! “सतचन पन्ु हा आक्रमक झाला.
हेमांिला आिा मात् त्याच्या वागण्याचा वैिाग येि होिा. मात् मदिीचे
आश्वासन तदल्याने त्याला िे पणू थ करणे रास्ि होिे. एकीकडे तमत्त्वाच्या
नात्याने मदि िर दसु रीकडे न्यायासाठी चक
ु ीचा मागथ या दोघामां ध्ये हेमिां
अडकला होिा. िरीही यावेळी त्याला सतचनला सार् देणां जास्ि महत्वाचां
वाटि होि.
“सगळ्याि पतहले शैलश
े जाधव च्या कुटुांतबयाांना भेटावे लागेल.
आतण सगळ्याि महत्वाचे म्हणजे.. ”
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“त्यानां ा का? “हेमांिने सतचनचे मधेच बोलणे िोडले. सतचन
सोफ्यावरून उठून उभा रातहला.
“याि त्याच्या कुटुांबािील व्यक्तींना अडकवण्याचा डाव असणार.
आतण याचे कारण म्हणजे जनु े वैर तकांवा इिर काही वाद असण्याचा मला
सांशय वाटिो आहे. ”सतचन तवचार करि तखडकीजवळ जाऊन उभा राहि
बाहेर पाहू लागला.
“िे काम मांगश
े करे ल. पण त्यानांिर काय? “हेमांिही आिा सोफ्यावरून
उठला.
“त्याांनिर आपल्याला पण्ु याला जावां लागेल. ”सतचन तखडकीबाहेरची
नजर न हटविा बोलला.
“आतण तिर्े जाऊन काय करणार? “हेमांिने सतचनजवळ जाि
तवचारले. सतचन त्याच्या पाठमोरा उभा होिा.
“तनट तवचार कर हेमांि. प्रज्ञाचा खनू पण्ु याजवळच्या एका छोट्या
गावाि झाला. आतण शैलेशही पण्ु याचा. िे लॉके टही पण्ु यािनू खरे दी के ले
गेल.े याचा अर्थ जो कोणी खनु ी असेल िो पणु े तकांवा आजबू ाजल
ू ा राहणार
असावा. ”सतचनने मान वळवनू मागे हेमांि कडे पातहले.
“पण एका परु ाव्यावर? आतण िो ही आिा काही कामाचा नाही.“
हेमांिने वैिागि मान तझडकारली.
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“कामाचा आहे. हेमांि िू काहीिरी तवसरिोय! “सतचनने हेमांिला िो
काहीिरी तवसरि असल्याची जाणीव करून तदली. हेमिां च्या चेहऱ्यावर
मोठे प्रश्नतचन्ह उमटले.
“मी काय तवसरलोय? “हेमिां तवचाराि पडला.
“सीसीटीव्ही कॅ मेरा ! “सतचनने मागे वळि हेमिां कडे तस्मि करि
पातहले. सतचनच्या बोलण्यावर हेमांिने आपले दोन्ही हाि डोक्ट्याला
लावले.
“च्यायला..! हे कसां लक्षाि नाही आल.ां .! “हेमांि स्विःची कीव करि
बोलला.
“िो खनु ी नक्ट्कीच सीसीटीव्ही मध्ये कै द झाला असणार! “सतचनच्या
चेहऱ्यावरचे तस्मि अतधकच गडद झाले. मात् िो लगेच गांभीर झाला.
“आिा मी मागे हटणार नाही. आिा त्याचा शोध घेिल्यातशवाय मी
राहणार नाही हेमांि. “सतचन पन्ु हा मागे वळून तखडकी बाहेर बघि बोलला.
त्याचे डोळे रागाने लाल झाले होिे.
“आपण उद्याच पण्ु याला तनघयु ा. आिा उशीर करण्याि अर्थ नाही. ”
“ठीक आहे सतचन. िू जे म्हणशील िे करायला मी शेवटपयांि िझ्ु या
सोबि आहे. ”हेमिां ने सतचनच्या पाठीवर तवश्वासाने हाि ठे वला. मनािनू
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अजनू ही िो सतचनच्या तवचाराबाबि उत्सक
ु नव्हिाच. पण शेवटी त्याने
सतचनला सार् देण्याचे ठरवले होिे.
“मला िझ्ु या मदिीची खपू गरज आहे हेमांि. माझ्या खचलेल्या मनाचा
सध्या िचू आधार आहेस. ”सतचन मागे वळून हेमिां कडे आशेने पातहले.
हेमांिनेही त्याच्याकडे तवश्वासाने पातहले. सतचनने हेमांिला कडकडून तमठी
मारली. अचानकपणे तमठी मारल्याने हेमांि जरा दचकलाच. याआधी कधी
सतचनने त्याला अशी तमठी मारली असेल आठवि नाही.
“आिा ठरले.. माझा जीव गेला िरी चालेल. पण प्रज्ञाच्या खन्ु याला
शोधनू सपां वनारच..! “हेमिां तमठी सोडवि आत्मतवश्वासाने सतचनला वचन
देि बोलला. त्याच्या डोळ्याि आिा आसवे जमा झाली. सतचनचा
त्याच्यावरचा तवश्वास पाहून त्याला भावना आवरिा आल्या नव्हिा. याच
भावनेच्या भराि त्याने सतचनला वचन तदले होिे, जे पणू थ करण्यासाठी िो
कसलीही पवाथ करणार नव्हिा.
“उद्या सकाळी साि वाजिा तनघयु ा. िझु ी कार घेऊन. बाकी काय िे
नांिर साांगिो. “सतचन हेमांिच्या पाठीवर हाि ठे वि म्हणाला.
“ठीक आहे. येिो मी.ल. ियारी करावी लागेल. ”हेमांि हािाने
डोळ्यािील पाणी पसु ि म्हणाला. आतण घराबाहेर पडला. जािाना त्याने
डायरी आतण लॉके ट िेर्ेच सोडले.
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तकशोरी काव्याला आतण तिच्या मल
ु ीला ध्वनीला जेवण भरवि
होिी. समोर सोफ्यावर तकशोरीचा पिी सारांग हािाि ररमोट पकडून समोर
चालू असलेला टीव्ही बघण्याि मग्न होिा. िसां म्हणलां िर त्याची नजर
िक्त तटव्हीकडे होिी. मनाि मात् दसु रे च तवचार सरू
ु होिे. दारावरच्या
बेलच्या आवाजाने त्याचे तवचारचक्र र्ाबां ले. सोफ्यावरून उठि
दरवाज्याजवळ जाऊन त्याने दार उघडले. िर समोर सतचन उभा होिा.
सतचनला बघनू सारांगचा चेहरा उिरला. त्याच्याकडे दल
ु थक्ष करि िो पन्ु हा
सोफ्यावर येऊन बसला.
“ये दादा. असा अचानक? “तकशोरीने सतचनकडे नजर टाकून
काव्याला घास भरवि तवचारलां.
“हो. काव्याला भेटायला आलोय. ”सतचन सारांग शेजारी सोफ्यावर
जाऊन बसला.
“काव्याची जेवढी काळजी करिो िेवढी कधी िरी स्विःची पण करि
जा. ”सारांग टीव्ही वरून नजर न हटविा बोलला.
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“तिची काळजी नसिी िर माझे असे हाल झाले असिे का सारांग?“
सतचन शािां आवाजाि बोलला.
“सतचन अजनू ही वेळ गेलेली नाही. िझ्ु या मनािनू वैरी तवचार काढून
टाक. तकशोरीने साांतगिले िझ्ु या मनाि काय चालू आहे िे. ”सारांग
सतचनकडे नजर टाकि बोलला. सतचन मात् यावर काही बोलला नाही.
त्याचे काव्याकडे लक्ष होिे. जेवण चालू असिना िी सारखी सतचनकडे
बघि होिी.
“जा बाळा, िझ्ु या पपपाक
ां डे. “तकशोरी काव्याला माांडीवरून उठवि
म्हणाली. िशी काव्या सतचनकडे धावली. सतचनने तिला उचलनू आपल्या
माांडीवर बसवि एक मक
ु ा घेिला. िसे काव्याच्या चेहऱ्यावर एक गोड
हास्य पसरले.
“तनदान काव्याकडे बघनू िरी तवचार कर. जर िल
ु ा काही झालां िर
तिला कोण साांभाळे ल? “सारांग काव्याकडे नजर टाकि बोलला. बोलिाना
िो काळजीि तदसि नव्हिा. मात् गभां ीर होिा.
“जर मी प्रज्ञाच्या आठवणीिनू आलो नाही, िर काव्याला कधीच
साांभाळू शकणार नाही. आतण त्यासाठी एकच पयाथय आहे. प्रज्ञाच्या
खन्ु याचा खनू ! “सतचनच्या आवाजाि दःु ख तदसि होिे. सारांगने आिा
नाराजीने िोंड वाकडे के ले.
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“िू एकदा शाांि मनाने तवचार कर. अस रागाच्या भराि िू मोठी चक
ू
करशील. “तकशोरी सतचन शेजारी बसि काळजीने बोलली.
“मी तवचार करूनच हा तनणथय घेिलाय. मला या दःु खािनू बाहेर
येण्यासाठी दसु रा मागथ नाहीये तकशोरी. ”सतचन हिबलिेने बोलला.
तकशोरीला आिा काय बोलावे समजि नव्हिे.
“िल
ु ा काय वाटि.. जर आज प्रज्ञा असिी िर, िझ्ु या अश्या वागण्याने
खश
ु झाली असिी? नाही ना? “तकशोरी सतचनचा हाि हािाि घेि
म्हणाली.
“िी असिी िर आज माझी अशी अवस्र्ा नसिी झाली. असा एकही
तदवस नाही जेव्हा तिची आठवण येि नाही. रोज रात्ी तिच्या आठवणींनी
झोप येि नाही. तिच्या आठवणींनी रोज डोळ्याि पाणी आल्यातशवाय
राहि नाही. अस तकिी तदवस जगणार मी? “सतचन काकुळिीला येऊन
बोलला.
“आिा मी िल
ु ा काही बोलणार नाही दादा. पण याि जर िू अडकला
िर? िू पढु चा तवचार का करि नाहीये. जी घटना होऊन गेली िी तवसरून
जा. त्या काव्यासाठी िरी माझां ऐक! “तकशोरी काकुळिीला येऊन
सतचनला तवनांिी करि होिी. मात् सतचनवर याचा काही िरक पडि नव्हिा.
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“बस्स कर तकशोरी, आपण तकिीही बोललो िरी िो ऐकणार नाही.
करू दे त्याला जे करायचयां . “सारांग रागाने बोलला. सतचनने सोफ्यावरून
उठि काव्याला आपल्या कडेवर घेिले.
“तकशोरी, मी उद्या पण्ु याला चाललोय. अजनू र्ोडे तदवस िल
ु ा
काव्याला साांभाळावे लागेल. ”सतचन तकशोरीकडे बघि बोलला.
“पण्ु याला? का? “तकशोरी उठून उभी रातहली.
“खन्ु याला शोधायला! “सतचन काव्याला खाली सोडि बोलला. यावर
तकशोरीने नाराजीनेच त्याच्याकडे पातहले. सतचनला बोलनू काही उपयोग
नाही हे तकशोरीने ओळखले होिे.
“सोबि माझा तमत् हेमांि आहे. तकिी तदवसाांनी येईल साांगू शकि नाही.
पण जेव्हा येईल िेव्हा काम पणू थ करूनच येईल. िोपयांि काव्याला साांभाळ,
एवढीच तवनिां ी आहे. “सतचन तकशोरीला तवनिां ीच्या सरु ाि बोलला.
“तिची काळजी िू करू नको. मी आहे त्यासाठी. “तकशोरी सतचनवर
नाराज झाली होिी. मात् काव्याकडे बघनू तिला काळजी वाटि होिी.
“हेमिां ! म्हणजे याला पण अडकवणार. स्विः सोबि दसु ऱ्याचे पण
आयष्ु य बरबाद करणार ि.ू “सारांग सतचनला उपहासाने बोलला. सतचनने
मात् त्याकडे दल
ु थक्ष के ले.
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“आपल्या कमाथचे भोग, दसु रां काय. ”सारांग सोफ्यावरून उठि बोलला.
त्याच्या बोलण्याचा अर्थ सतचन आतण तकशोरीला काही कळला नाही.
“िल
ु ा नेमकां काय म्हणायचां सारांग? “सतचनने प्रश्नाांतकि चेहऱ्याने
तवचारलां.
“दोन वर्ाांपवू ी िू राहल सोबि जे के ल.ां . त्याचीच ही परििे ड. ”सारांग
सतचनच्या पाठीवर हाि ठे वि म्हणाला.
“आिा झालां गेलां का उकरून काढिोय सारांग. ”तकशोरी रागाने
म्हणाली.
“यासाठीच, की सतचनला त्याची चक
ू लक्षाि राहावी. िझ्ु या त्या प्रज्ञाने
माझ्या भावाचे आयष्ु य बरबाद के ले! याची तशक्षा िर तिला देव देणारच
होिा!“ सारांग सांिापाने बोलि होिा. सारांगच्या बोलण्यावर सतचन
चागां लाच सिां ापला.
“िल
ु ा काय म्हणायचांय सारांग.. ? प्रज्ञाने काय वाईट के ले? काय चक
ु ले
तिचे? राहल कोणत्या गोष्टीि िल
ु ा बरोबर वाटिो? “सतचन िावािावाने
बोलि सारांगच्या अजनू च जवळ जाऊन उभा रातहला. िो सांिापाने सारांग
कडे बघि होिा.
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“िम्ु ही दोघानां ी तमळून जर राहलला िी जमीन देण्यास तवरोध के ला
नसिा ना िर आज त्याची अशी हालि नसिी. “सारांग बोलिाना दख
ु वर्लव
गेलल
े ा तदसि होिा.
“आम्ही जे काही के ले िे िमु च्यासाठी चागां ले होिे सारांग. काय के लां
असि त्या छपरी राहलने िी जमीन घेऊन? आां ? बोल ना काय के लां असि
त्याने तिर्े ? बार बाांधनू कल्याण के लां असिां? “सतचन प्रचांड सांिापाने
मोठ्याने बोलि होिा. िो अजनू ही सारांग कडे रखरखत्या डोळ्यानां ी बघि
होिा. सारांगचाही आिा पारा चढला होिा.
“शािां हो दादा. सारांग, आिा या गोष्टी वर बोलायची योग्य वेळ नाही.
“तकशोरी दोघाांना शाांि करण्याचा प्रयत्न करि होिी. िी सतचनचा हाि
धरून त्याला मागे खेचू लागली.
“एक लक्षाि ठे व सतचन.. राहलच्या अवस्र्ेला िू जबाबदार आहे.
िल
ु ा त्याची परििे ड करावीच लागेल! “सारांग आिा रागाने हािवारे करि
बोलला. िो रागाने र्रर्र कापि होिा. त्या दोघानां ा बघनू काव्या आतण
ध्वनी घाबरून रडू लागल्या. तकशोरी पटकन त्याांना घेऊन आिल्या खोलीि
गेली.
“मी? मी जबाबदर आहे? मी आतण प्रज्ञा िक्त त्याला चाांगला मागथ
दाखवि होिो. जर त्याला िी जागा द्यायला आम्ही तवरोध नसिा के ला..
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िर आज िू आज पस्िावण्या तशवाय काहीही नसि के लां. ”सतचनचा
आवाज अजनू च वाढला. सारांगने िर रागाने मठू आवळली. िो सतचनवर
धावनू जाणार िोच तकशोरीने पळत येऊन त्याला अडवले.
“बाजल
ू ा हो! “तकशोरी सारांगला सतचनपासनू दरू घेऊन गेली.
“सारांग िल
ु ा झालांय काय? का राहलचा तवर्य काढिोय आिा?
“तकशोरी सारांगला बाजल
ू ा घेऊन गेली.
“मला दःु ख र्वटतां राहल साठी. जर या दोघाांनी िी जागा राहलला तमळू
नये म्हणनू कट रचला नसिा िर आज िो आज भाड्याच्या घराि राहि
नसिा. दोन वेळच्या जेवणासाठी इिका िळमळला नसिा. ”सारांगला
आिा सांिापाने आतण राहलच्या काळजीने अश्ू अनावर झाले.
“िू जे समजिोय िे खोट आहे. राहल िल
ु ा सगळां खोट साांगनू
िझ्ु याकडून िक्त पैसे उकळिो. त्याने िल
ु ा भ्रमाि ठे वलांय सारांग. िो एक
नबां र खोटारडा आहे! “सतचन रागाने र्रर्रि ओरडला. सारांगचा आिा
िाबा सटु ला. िो सतचनवर हल्ला करायला धावणारच होिा. मात्
तकशोरीच्या पकडीिनू िो सटु ला नाही.
“सोड मला तकशोरी.. आज याला मी सोडणार नाही! अरे माझ्या
भावानी काय के लां होि याांचां? आां? “सारांग तकशोरीच्या पकडीिनू
सटु ण्याचा प्रयत्न करि होिा. पण त्याला िे शक्ट्य होि नव्हिे.
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“दादा, िू तनघनू जा. ही वाद घालण्याची वेळ नाही दादा.. िू जा..
”तकशोरी रडि सतचनला तवनिां ी करि होिी. सतचनलाही असे वाद घालणे
बरोबर वाटि नव्हिे. मात् सारांगच्या बोलण्याने िो स्विःला र्ाांबवू शकला
नव्हिा.
आिा इर्े र्ाांबणे योग्य नाही हे त्याच्या लक्षाि आले.
“मी जािोय तकशोरी. पण एक लक्षाि ठे व सारांग, एक तदवस िल
ु ा असां
वागण्याचा नक्कीच मनस्िाप होईल. “सतचनने एक जळजळीि कटाक्ष
सारांग कडे टाकला.
“जा तनघ.. परि आला िर याद राख! “सारांग सतचनला धमकी देि
ओरडला. त्याचे ्र्तःर्र तनयत्ां ण रातहले नव्हिे. सतचन पन्ु हा एकदा सारांग
कडे रागाने बघि िावािावाने तनघनू गेला.

सतचन सकाळी लवकर उठून आवरायला लागला होिा. सकाळी साि
वाजिा तनघण्याचे त्याचे लक्ष्य होिे. त्यादृष्टीने िो घाईघाईने आवरि होिा.
सगळां आवरून झाल्यावर िो चहाचा कप घेऊन हॉल मधील सोफ्यावर
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बसला. काय रातहले िर नाही ना याची उजळणी डोक्ट्याि चालू होिी. िसा
त्याचा िोन वाजला. अपेक्षेप्रमाणे हेमिां होिा.
“बोल "
“पाच तमतनटाि िझ्ु या घराजवळ येिोय. आवरून झालांय ना? “हेमांि
बोलिाना िार उत्साहाि तदसि होिा.
“हो ियार आहे. ये ि.ू ”सतचनने िोन ठे वला. चहा सांपवि त्याने
आिल्या रूममधनू दोन पाठीवरील बॅग्स आणल्या. आतण प्रत्येक कपपा
उघडून काही रवशहलां िर नाही ते बघू लागला. सवथ घेिलां आहे याची खात्ी
करून त्याने एक बॅग पाठीवर अडकवली आतण दसु री हािाि घेऊन
घराबाहेर आला. दार लॉक करून िो अगां णाि र्ोडा वेळ उभा रातहला.
हवेि गारवा जाणवि असल्याने त्याने जाडसर जॅकेट अांगाि टाकलेले होिे.
सकाळचे असे शाांि वािावरण त्याला सख
ु ावनू टाकि होिे. कदातचि िो
कोणत्या कामासाठी चालला आहे याचे त्याला भानच रातहले नसावे.
हेमिां च्या गाडीच्या हॉनथचा आवाज कानावर पडिाच त्याने त्या तदशेने
पातहले.
“चल बस... ”हेमांिने कारच्या अधथवट उघडलेल्या तखडकीिनू
सतचनला आवाज तदला. सतचनने चालि कारजवळ जाि मागची तडक्ट्की
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उघडि हािािली आतण पाठीवरील बॅग त्याि हळूच ठे वली. आतण पढु च्या
सीटचे दार उघडून हेमिां च्या शेजारी बसला.
“च्यायला, मी रे नकोट घेऊन आलोय आतण िू गरम जॅकेट. “हेमिां
सतचनकडे बघनू हसला. सतचन मात् दसु ऱ्याच तवचाराि गगांु होिा. हेमांि
त्याच्याकडेच बघि होिा. रात्भर झोपला नाही वाटि. हेमांिच्या मनाि
तवचार आला. हेमांिने गाडी चालू के ली. त्याआधी स्पीकर वर त्याच्या
आवडीचे रोमँतटक गाणे लावायला तवसरला नाही. त्याची सवयच होिी िी.
िो एक िवेरा ड्रायव्हर. मांबु ईच्या आसपास भाडां घेऊन जाण्याचे त्याचे काम
होिे. या प्रवासाि त्याला सांगीिातशवाय करमायचे नाही.

काहीवेळ गेल्यानिां र सतचन तवचारािनू बाहेर आला.
“काय झालां रे . कसला तवचार करिोय? रात्भर तवचार करून र्किो
का नाही? “हेमिां तकांतचि हसि मात् गभां ीरिेने बोलला.
“िे काल... ”सतचनला वाक्ट्य पणू थ के ले गेले नाही.
“काल काय? “हेमांिने गाडी चालवि तवचारले.
“सारांग सोबि भाांडण झालां. “सतचन जड आवाजाि बोलला.
“सारांग सोबि? कशावरून? “हेिांतने गांभीर होि तवचारले.
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“जनु ी गोष्ट आहे हेमांि. ”सतचन साांगायचे टाळि होिा.
“म्हणजे मला पण नाही साांगणार? बोलल्याने मन हलकां होि रे . अश्या
तकिी गोष्टी मनाि ठे वणार. ”हेमांि काळजीने बोलला. सतचन मात् शाांि
होिा. आिा िो बोलण्याच्या मनतस्र्िीि नाही हे ओळखनू हेमिां ही शािां
बसला.

हेमांि आतण सतचन एका छोट्या हॉटेलवर चहा घेण्यासाठी र्ाांबले
होिे. सतचन अजनू ही तवचाराि गिांु लेला होिा. हेमिां चहाचे घोट घेि हॉटेल
आतण आजबू ाजचू े तनरीक्षण करि होिा. हॉटेल मध्ये एका बाजल
ू ा
काउांटरवर ऑडथर घेण्याचां काम चालू होिां,तर आिल्या एका छोट्या जागेि
गरमागरम नाश्िा बनवण्याचां काम चालू होि.ां हॉटेलमध्ये जवळपास पधां रा
- वीस जणाांना बसण्याची जागा होिी. िर बाहेर दोन छोटे टेबल ठे वले होिे.
वािावरणाि गारवा असल्याने हेमांिने बाहेरची जागा तनवडली होिी. त्याला
असे वािावरण प्रचडां आवडायचे. आतण त्याि गरम चहा म्हणल्यावर िर
तवचारायला नको. मात् त्याला सतचनकडे बघनू तचांिा वाटि होिी.
“पण्ु याला पोहोचायला अजनू दोन - िीन िास िरी लागिील. पढु चा
काय पलॅन? “सतचनला बोलिां करण्यासाठी हेमांि बोलला.
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“सवाथि पतहले शॉप वर जाऊन सीसीटीव्ही िुटेज बघणे! िो सवाथि
मोठा परु ावा आहे. “सतचन चहाचा घोट घेि बोलला.
“मला िरी वाटिे की सीसीटीव्ही बघनू त्या माणसाला शोधणां अवघड
जाईल. ”हेमांि बारीक आवाजाि बोलला.
“अवघड आहे पण अशक्ट्य नाही! “सतचनने आत्मतवश्वास दाखवला.
िो दोघे बोलि असिानाच एक िरुण मल
ु गा िे बसलेल्या टेबलच्या
समोरील टेबलवर येऊन बसला. िो हेमिां च्या समोरच बसल्याने हेमिां चे
त्याच्याकडे लक्ष गेल.े मध्यम उांची, सरळ चेहरा, बारीक दाढी आतण
के साांच्या स्टाईलने िो िरुण अगदी तिल्मी हीरोसारखा भासि होिा. अांगाि
महागडे जॅकेट त्याच्यावर जास्िच शोभनू तदसिे होिे.
हेमांि मात् तवचाराि पडला. याला कुठे िरी पतहल्यासारखे का वाटिेय?
तहरो िर नसेल एखादा?
“खनु ी नक्ट्कीच सराईि गन्ु हेगार असणार. त्यातशवाय त्याने इिक्ट्या
चपळाईने प्रज्ञावर हल्ला के ला नसिा आतण महत्वाचे म्हणजे त्याने सगळां
पलॅन नसु ार के लां असणार. शैलश
े जाधव तकांवा त्याच्या घरािील कोणाला
िरी याि अडकवण्याचा पलॅन! “सतचनने बोलनू हेमांिकडे पातहले. त्याचे
लक्ष नव्हिेच. कसल्यािरी तवचाराि िो गढला होिा.
“हेमांि “सतचनच्या आवाजाने हेमांि भानावर आला.
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“अ?ां ... काय?... “हेमांिने प्रश्नाांतकि नजरे ने त्याच्याकडे पातहले.
“िू कधीपासनू एवढा तवचार करायला लागला? काय झालां? “सतचन
नाराजीने म्हणाला.
“नाही... काही नाही... ”हेमांिने तवर्य टाळण्याचा प्रयत्न के ला.
“चल तनघयु ा. “सतचन खचु ीिनु उठि तबल देण्यासाठी गेला. हेमिां
उठून गाडीकडे जाऊ लागला.
“र्ाांबा.. ”मागनू आलेल्या आवाजाने हेमांि र्ाांबला. त्याने मागे वळून
पातहले. िो मघाचाच िरुण हेमांिकडे चालि आला.
“आपण.. हेमांि देशमख
ु ? “त्या िरुणाने हसऱ्या चेहऱ्याने तवचारलां.
“हो.. मी हेमांि देशमख
ु . आपण? “हेमांिच्या चेहऱ्यावर प्रश्नतचन्ह.
“आपण ओळखलां नाही? आपल्याला एकदा प्रवासाि भेटलो होिो.
“
“माि करा, माझ्या लक्षाि नाही. पण िम्ु हाला कुठे िरी पातहल्यासारखे
वाटिेय. “हेमांि बोलला. िेवढयाि सतचन िेर्े आला. त्याने त्या िरुणावर
एक नजर टाकली. त्यानेही सतचनकडे हसनू पातहले. सतचनने प्रश्नार्थक
नजरे ने हेमिां कडे पातहले.
“मी तदनेश घाटगे. “त्या िरुणाने आपला हाि तमळवण्यासाठी पढु ां
के ला. पशहले सतचन आतण नांिर हेमांिने हाि तमळवला.
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“मी काही तदवसाांपवू ी याांच्या गाडीने नातशक वरून मांबु ईला आलो
होिो. कदातचि याच्ां या लक्षाि नाही. “तदनेश पतहले हेमिां कडे आतण निां र
सतचनकडे पाहून बोलला.
“रोज अनेक लोक भेटिाि, त्यामळ
ु े कसां लक्षाि राहणार? “हेमिां
बोलला.
“आपली हरकि नसेल िर, मी आपल्या गाडीने येऊ शकिो? “तदनेशने
तवनांिी के ली.
“हो चालेल “हेमांि हसि बोलला.
“पण आपल्याला जायचे कुठे आहे? आम्ही िर पण्ु याला चाललोय
“सतचनने त्याला तवचारले.
“मलाही पण्ु यालाच जायचे आहे. तिकडे काम आहे. “तदनेश आपल्या
चेहऱ्यावरचे हसू कायम ठे वि बोलला.
“ठीक आहे चला. “सतचन घड्याळाि वेळ पाहि बोलला.
“हो “म्हणि तदनेश खचु ीवर ठे वलेली बॅग आणण्यासाठी गेला. िोपयांि
हेमांि आतण सतचन चालि गाडीजवळ आले.
“पोरगा चागां ल्या घरचा तदसिोय. यवच्यवकडे गाडी नाही याचे आश्चयथ
आहे! “सतचन लाांब तदनेशवर एक नजर टाकून बोलला.
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“काय माहीि? नांिर गपपा मारू िेव्हा समजेल. “हेमांि गाडीि बसि
बोलला. सतचनची त्याच्या बाजच्ू या सीटवर बसला.
“बॅग तडक्ट्कीि टाक. “हेमांि बॅग घेऊन येणाऱ्या तदनेशला बोलला.
त्याने बॅग तडक्ट्कीि टाकली आतण मागच्या सीटवर बसला. हेमिां गाडी
चालू के ली. आतण पढु च्या प्रवासाला तनघाले.
“आपण नेमकां कुठां राहिा? नातशक की पणु े? “हेमांिने गाडी चालवि
तदनेशला तवचारलां.
“नातशकला. पण अधनू मधनू कांपनीच्या कामासाठी यावां लागि इकडे.
“तदनेश मघासारखाच हसि बोलला.
“च्यायला... एक िम्ु ही आहाि जे नेहमी हसि बोलिाि. आतण एक
आमचा तमत् ज्याला हसण्यासाठी सागां ावां लागि. “हेमांि सतचनची खेचि
गमिीने बोलला. यावर तदनेश मोठ्याने हसला. सतचन मात् गभां ीर होिा. पढु े
काय आतण कसां करायचां याचा तवचार त्याच्या डोक्ट्याि चालू होिा.
“आपण कशासाठी चाललाि पण्ु याला? “तदनेशच्या प्रश्नावर हेमांि
गांभीर झाला.
“अरे काही नाही. एका तमत्ाला भेटायला चाललोय. साला खपू
तदवसाांचा बोलाविोय. म्हणलां जाऊया. “हेमांिने उडवाउडवीच उत्तर तदल.ां
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“आतण हो. मला तदनेश तकांवा तदनू म्हणालाि िरी चालेल. ”तदनेश
हसि म्हणाला.
“ओके तमत्ा. “हेमांिही हसला. सतचनला एवढां शाांि बघनू तदनेश मात्
तवचाराि पडला. एवढा शािां आहे म्हणल्यावर काहीिरी गभां ीर प्रकरण
आहे, हे त्याच्या लक्षाि आले. िो मात् गपपा मारिच रातहला.

तदनेश आतण हेमांिच्या बराच वेळ गपपा सरू
ु होत्या. सतचनही अधनू
मधनू त्याच्ां या गपपािां सामील झाला होिा. हे बघनू तदनेशला जरा बरे वाटले.
इिक्ट्या वेळाि बाहेर बारीक पाऊस सरू
ु झालेला होिा. जस जस पढु ां जाईल
िसा पाऊस वाढिच होिा. काही वेळाने पावसाने िर अचानकच जोराचा
वेग पकडला. अचानक पाऊस वाढल्याने हेमिां ला पढु चा रस्िा तदसेनासा
झाला. एकत् रस्त्यावर इिर गाड्याही जास्ि होत्या. त्यामळ
ु े त्याला गाडी
चालवणे अवघड वाटू लागले.
“आपण आिा र्ाांबायला हवां हेमांि.. इिक्ट्या पावसाि गाडी चालवणे
शक्ट्य नाही. “सतचन तखडकीिनू पावसाचा वाढलेला वेग बघि म्हणाला.
“हा यार.. हा पाऊस अचानकच कोसळायला लागलाय.. ”हेमांि समोर
बघि म्हणाला.
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“इर्े काही अांिरावर माझ्या तमत्ाचे एक हॉटेल आहे. तिर्े र्ाांबयु ा.
“तदनेश दोघाच
ां े बोलणे ऐकून बोलला.
“हो ठीक आहे. “सतचनने त्याला सहमिी दशथवली.
तदनेश जसा रास्िा साांगेल त्या रस्त्याने हेमांि गाडी चालवि होिा.
पावसाने आिा आणखीनच रुद्राविार धारण के ला. समोर िक्त पाढां ऱ्या
रांगाचे दृश्य तदसि होिे. हेमांिनी कसेबसे करि गाडी तदनेशने साांतगिलेल्या
हॉटेलच्या मेन इटां रे न्स मधनू आि आणली. गाडी पातकां गमध्ये उभी
के ल्यावर हेमांिने सटु के चा श्वास सोडला.
“हश्श! सटु लो बाबा या पावसाच्या िावडीिनू . ”हेमांि गाडीिनू उिरि
बोलला.
“आपल्यासारखा कसलेला ड्रायव्हर इिका दमला, म्हणजे तवचार
करा. हा पाऊस तकिी असाधारण आहे िे. ”तदनेश गाडीिनू उिरि बोलला.
आतण मागे तडक्ट्कीिनू बॅग काढण्यासाठी गेला.
“सतचन, आपल्याला पाऊस जाईपयांि इर्ेच र्ाबां ावे लागेल. पाऊस
गेल्यातशवाय तनघणे धोकादायक आहे. “हेमांि सतचनकडे पाहून बोलला.
“हो, पण लवकर तनघिा आले िर बरांच होईल. “सतचन मागे
तडक्ट्कीकडे जाि बोलला. सतचन आतण तदनेश तडक्ट्कीिनू बॅग काढि होिे.
हेमांि आजबू ाजल
ू ा बघि होिा. पातकां गमध्ये त्याांच्या गाडीतशवाय एक िोर
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व्हीलर सोडली िर दसु री कोणिीही गाडी नव्हिी. पातकां गच्या बाजल
ू ाच
हॉटेलमध्ये जाण्याचा रस्िा होिा. मोठे आतलशान तदसणारे िे हॉटेल
हेमांिला बाहेरूनच प्रचडां आवडले होिे. आिनू हॉटेल कसे असेल याची
कल्पना िो मनोमन करू लागला.
“चला. मध्ये जाऊया. “तदनेशच्या आवाजाने हेमांि कल्पनेिनू बाहेर
आला. तिघेही आपल्या बॅग्स घेऊन हॉटेलमधे जाऊ लागले. मध्ये
जाण्याआधी सतचनने हॉटेलच्यव नावावर नजर टाकली. ' सरु े श रे स्टॉरांट अँड
लॉज ' वर सवु णाथक्षराि नाव तलतहलेले होिे. तिघेही आि तशरले. आि
उजव्या बाजल
ू ा ररसेपशन िर डाव्या बाजल
ू ा काही रूम्स आतण तकचन होिे.
समोरच एक तजना जो वरच्या रुम्सपयांि जाि होिा. सकाळची वेळ
असल्याने काही गदी नव्हिी. सगळीकडे अजनू सािसिाईचेच काम चालू
होिे. हेमांि िर हॉटेलची सांदु रिा बघण्याि मग्न होिा.
“इकडे या. “तदनेश दोघाांना घेऊन ररसेपशन वर आला.
“येस सर, मी आपली काय मदि करू शकिे? “िे जवळ येिाच
ररसेपशतनस्ट मोठ्या अदबीने म्हणाली.
“मी तवनीि कुलकणी याांचा जवळचा तमत्. कदातचि आपण मला
ओळखि नाहीि. मी नेहमी येि असिो इकडे.“ तदनेशच्या मनमोहक
हास्याने िी जरा शरमलीच.
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“माि करा. मला मातहि नाही. मी नवीन आहे इकडे. “ररसेपशतनस्ट
लाजिच बोलली.
“ओके . नो प्रॉब्लेम. पण मला माझ्या नेहमीच्या रूमची चावी द्या. रूम
नबां र ९. “तदनेश चेहऱ्यावर हास्य कायम ठे वि बोलला.
“वाटलां िर िम्ु ही बेलबॉय कडून कम्िमथ करू शकिा. मी तवनीि याचां ा
तमत् आहे िे. िोही मला ओळखिो. “तदनेश एकाच बेलबॉयकडे हाि
दाखवि बोलला. आतण हलके च हसला.
“न.. नाही, त्याची गरज नाही. “ररसेपशतनस्ट अतधकच शरमली. तिने
रूम नांबर ९ ची चावी तदनेशच्या हािाि सोपवली.
“चला पतहले फ्रेश होऊ आतण मग नाश्त्याच बघ.ू “तदनेश हॉटेलची
सांदु रिा बघण्याि मग्न असलेल्या हेमांि आतण बाहेर पाऊस बघणाऱ्या
सतचनला म्हणाला. तदनेशच्या ओळखीचा बेलबॉय घाईघाईि
त्याांच्याजवळ आला आतण त्याांच्या हािािनू बॅग्स घेऊन त्याांना रूमकडे
घेऊन गेला.

हेमिां आतण सतचन रूममधील तखडकी शेजारी उभे राहून कोसळणारा
पाऊस बघि होिे. तखडकीिनू तदसणाऱ्या दृश्याने दोघेही मनािनू खश
ु होि
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होिे. समोर पावसाने जणू पाांढऱ्या रांगाची चादर पसरली होिी. त्यावर
काळ्याकुट्ट अभाळाने आपले साम्राज्य तवस्िारले होिे.
आतण आजबू ाजनू े सांदु रिा वाढवणारी तहरवीगार झाडे. आतण रस्त्यावर
तदसणारी वाहने. असे मनमोहक दृश्याने दोघेही आपण कोणत्या कामासाठी
आलो आहोि हेच तवसरून गेले असावे. दारावरच्या बेलच्या आवाजाने
दोघाांच्या तनसगाथची तकमया बघण्याच्या कायथक्रमाि बाधा आणली.
सतचनने हेमांि कडे पातहले िसा त्याने जाऊन दार उघडले. बेलबॉय हािाि
ऑडथर के लेले पदार्थ घेऊन मोठ्या अदबीने आि तशरला. आतण िेच
टेबलवर ठे ऊन तििक्ट्याच अदबीने तनघनू गेला. नाश्त्याचा आतण कॉिीचा
सवु ास नाकाि तशरिाच हेमिां च्या िोंडाला पाणी सटु ले.
“हेमांि, मला वाटि नाही आपण आज इिक्ट्या सहजासहजी पण्ु याला
पोहोचू शकू. “सतचन बेडवर येऊन बसला.
“िेच वाटिय. आिा सव्वा दहा वाजलेि. “हेमांि हािािील घड्याळ
बघि बोलला.
“जर बारा पयांि तनघालो िरच चागां ल.ां नाहीिर आपले काम होिा होिा
रात् होईल. “हेमांि बेडवर त्याच्याजवळ बसला.
“एक तवचारू? “सतचनने परवानगी मातगिली.
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“अरे तवचार ना मग. त्याि काय एवढा तवचारिो. “हेमांिने हसि
परवानगी तदली.
“िल
ु ा या तदनेश वर भरोसा वाटिो? “सतचनने प्रश्न के ला.
“सध्या िरी भरवश्याचा वाटिो आहे. मनाने चागां ला वाटला मला.
िल
ु ा काय वाटिां? “हेमांिने आपली बाजू माांडि प्रतिप्रश्न के ला.
“चागां ला वाटिोय. पण काही गोष्टी खटकिायि. “सतचन शक
ां ीि मद्रु ने े
बोलला.
“कोणत्या गोष्टी? “हेमांिने तवचारलां. यावर सतचन काही बोलणार िोच
बार्रूमच्या आवाजाने बोलायचा र्ाांबला. तदनेश टॉवेलने अांग पसु ि बाहेर
आला.
“अरे िम्ु ही सरू
ु का नाही के लां? “तदनेशने टेबलवर ठे वलेल्या
नाश्त्याकडे पाहून तवचारल.ां
“िझु ीच वाट बघि होिो. ”हेमांि बोलला.
“अच्छा, म्हणजे िम्ु ही मला तमत् म्हणनू स्वीकारले िर. ”तदनेश
आपल्या बॅगेतनू कपडे बाहेर काढि बोलला.
“हो कधीच. “हेमांि हसनू बोलला.
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सतचन उठून नाश्त्याला बसायची ियारी करू लागला. िोपयांि हेमांि
फ्रेश होण्यास गेला. सतचन आपली पलेट घेऊन बेडवर बसला. तदनेश
त्याच्या समोर खचु ीवर बसला.
“आपण इकडे नेहमी येतव र्वटत.ां “सतचनने बोलायला सरुु वाि के ली.
खर िर त्याला तदनेश आपल्याला काही मदि करू शकिो का िे पहायचे
होिे.
“हो, जेव्हा मांबु ई वरून पण्ु याला जावां लागिां िेव्हा येिो इकडे. माझा
तमत् तवनीिही बोलावि असिो अधेमधे. “तदनेश खायला सरू
ु करि
बोलला.
“मग आपली पण्ु याि ही िार ओळख असणार.. ”सतचन अतधक
मातहिी काढण्याचा प्रयत्न करू लागला.
“जास्ि नाही.. िक्त कामाशी सबां तां धि लोकाश
ां ी. “तदनेश घास चावि
बोलला. िेवढ्याि हेमांि फ्रेश होऊन बाहेर आला. आतण आवरून
त्याांच्यासोबि नाश्िा खाण्याि सामील झाला.
“आपण बोलिाना साांतगिलां नाहीि, की आपण नेमकां काय काम
करिा िे. “हेमांि घास तगळि बोलला.
“मी ब्यटु ी प्रॉडक्ट्ट्स तवकण्याचे काम करिो. चाांगले काम आहे. िक्त
प्रवास जास्ि करावा लागिो. “तदनेश नेहमीचां हसू कायम ठे वि बोलला.
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“चागां लां आहे की. ”हेमांिने हसि त्याच्याकडे पातहले.
“आपण कोणत्या तमत्ाकडे चालला आहाि? कदातचि मी
ओळखििी असेल. ”तदनेशने तवचारले.
“मांगेश पाटील. माझा जवळच तमत् आहे. शाळे िही आम्ही बरोबरच
होिो. बऱ्याच तदवसाांपासनू भेट झाली नाही, म्हणनू तनघालो भेटायला.
“हेमिां ने मातहिी परु वली.
“अच्छा.. माझ्यािरी ओळखीचा नाहीये. पण भेटलो िर होईलच
ओळख. ”तदनेश तस्मि करि बोलला. र्ोडावेळ कोणीच काही बोलले
नाही. सतचन आतण हेमिां ने आपला नाश्िा सपां वला. सतचन पन्ु हा तवचाराि
गढून गेला. तदनेश त्याच्याकडेच बघि होिा. याच्या मनाि नक्ट्कीच
कसलेिरी दःु ख असणार, हे तदनेशला समजले. मात् नेमके कसले दःु ख,
कसला िणाव आहे हे त्याला जाणनू घ्यायचे होिे.
“माि करा. पण आपण िार शाांि, कसल्यािरी िणावाि
असल्यासारखे तदसिा. नेहमी कोणत्यािरी तवचाराि असल्यासारखे.
”तदनेश सतचनकडे बघनू बोलला. र्ोडावेळ सतचन काहीच बोलला नाही.
“हो. प्रत्येकाच्या जीवनाि असिािच अशा गोष्टी. िशाच माझ्याही
आहेि.. ”काही वेळाने सतचन बोलला. मात् त्याने र्ेट उत्तर द्यायचे टाळले.
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“िे िर आहेच. पण बोलल्याने मन हलकां होि. आतण िम्ु ही मला तमत्
मानलेच आहे िर, िम्ु ही तबनधास्िपणे सागां ू शकिा. तमत् म्हणनू मी शक्ट्य
िी मदि करे न. “तदनेश मदि करण्याच्या हेिनू े बोलला. सतचनने हळूच
हेमांिकडे पातहले. हेमांिने मानेनेच “साांगनू टाक “असा इशारा के ला.
सतचन मात् गपप होिा.
“आपली हरकि असेल िर राहद्या. मी िक्त मदिीच्या हेिनू े बोललो.
“सतचन काही साांगण्याच्या बाजनू े नाही हे पाहून तदनेश बोलला.
“मला िर वाटिे साांगनू टाक सतचन. तदनेश आपल्याला नक्ट्कीच
काहीिरी मदि करे ल. “हेमांिने तदनेशवर तवश्वास दाखवला. िे पाहून
तदनेशला मनािनू चागां ले वाटले.
“ठीक आहे. आपल्याला तमत् म्हणनू साांगिो. माझ्या मनािलां दःु ख..
यािना.. हे िक्त एक तमत्च समजू शकिो. ”सतचन दख
ु ी आवाजाि
बोलला. तदनेश सतचनच्या मनािील दःु ख काय आहे? हे समजनू घेण्यासाठी
आिरु तदसि होिा. सतचनच्या मनािील दःु ख कमी व्हावे एवढीच त्याची
मनािील भावना होिी. बोलण्याआधी सतचनने आपल्या पँटच्या मागील
तखशािनू आपले पाकीट काढले. हळूच पाकीट उघडि त्याने त्यािनू एक
िोटो बाहेर काढला. प्रज्ञाचा. तिचा िोटो पाहून सतचनचे मन भरून आले.
त्याने हळूच िो िोटो तदनेश समोर धरला.
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“ही माझी पत्नी.. प्रज्ञा.. ”सतचनचा आवाज आिा जड झाला. तदनेशने
िो िोटो हािाि घेिला. सदांु र चेहरा आतण त्यावर तनखळ हस.ू डोळ्याि
प्रेमळ भाव. जे तिच्या मनाचा चाांगल
ु पणा स्पष्ट करि होिे. तिचा िो सांदु र
िोटो पाहून तदनेश काही वेळ हरवलाच.
“खपू सांदु र. इिके तनखळ हस!ू हाच िर खरा दातगना आहे. “तदनेश
प्रज्ञाचे हास्य पाहून नकळि बोलला. तिचे हसू पाहून काहीवेळ त्याला
आरशाि पातहल्यासारखेच वाटले.
“शहचव खनू झालाय! “हेमांि जड आवाजाि बोलला.
“काय!? ”तदनेशला िे ऐकून धक्ट्काच बसला. हेमांिच्या बोलण्यावर
त्याला काही वेळ तवश्वासच बसेना.
“इिक्ट्या सांदु र, हसमख
ु स्त्रीचा कोणी कसा खनू करू शकिो!.. लाज
वाटली पातहजे अशा माणसानां ा. ”तदनेश कळकळीने बोलला. िो अस्वस्र्
झाला.
“तहच्या खन्ु याला शोधण्यासाठीच आम्ही पण्ु याला चाललो होिो.
त्याचा शोध घेऊन त्याला तशक्षा द्यायची हे आम्ही ठरवलेय. “हेमांि
म्हणाला.
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“तशक्षा? अशा तनदथयी माणसाला पकडून िाशीवर लटकवले पातहजे..
”तदनेश जास्िच अस्वस्र् झाला होिा. एका अनोळखी स्त्रीसाठी त्याला
खपू वाईट वाटि होिे.
“मी सपां वणार त्याला.! तजर्े सापडेल तिर्े.! “सतचन व्याकुळिेने
बोलला. त्याच्या डोळ्याि प्रज्ञाच्या आठवणींचे अश्ू जमा झाले.
“सतचन, िल
ु ा या कामाि मदि करायला मी ियार आहे. जे मी करू
शके ल िे मी करे ल. “तदनेश मदिीचे आश्वासन देि बोलला.
“माहीि नाही का पण आपल्या पत्नीकडे बघनू मला आपलसां ां
वाटिय..एक बहीण समजनू मी तिला न्याय तमळवनू देईल. ”तदनेशचेही
आिा मन भरून आले होिे.
“िझु े िार उपकार होिील तमत्ा. जोपयांि तिचा खनु ी सापडि नाही,
िोपयांि सतचन या दःु खािनू बाहेर येऊ शकणार नाही. “हेमिां उपकाराच्या
भावनेने बोलला.
“मैत्ीि कसले उपकार हेमिां . आपला तमत् सक
ां टाि असिाना त्याला
मदि करणे हे एक किथव्य आहे. िेच मी पार पडिोय. “हेमांि तवश्वासाने
दोघाांकडे बघि बोलला.
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“खरांच तदनेश, या सगळ्यािनू बाहेर यायला मला िझु ी आतण हेमांिची
सार् हवी आहे. त्यातशवाय मी काही करू शकि नाही. “सतचन
डोळ्यािील पाणी पसु ि बोलला.
“िू िक्त बोल तमत्ा. वेळ आली िर जगािला कोपरा कोपरा तपजां नू
काढेल त्या नराधमाला शोधायला. ”तदनेशने खचु ीिनू उठि सतचनच्या
खाांद्यावर तवश्वासाने हाि ठे वला.
“त्यासाठी पण्ु याला पोहोचणे गरजेचे आहे. तिकडेच परु ावा तमळे ल.
“हेमांि म्हणाला.
“आपल्याला का वाटिे की िो पण्ु याचा असेल? “तदनेश
तखडकीजवळ जाि बोलला. आतण तभिां ीला टेकून उभा राहि दोघाक
ां डे पाहू
लागला. िे दोघे त्याच्या पाठमोरे बसलेले होिे.
“लॉके ट.. प्रज्ञाचा खनू झाला त्यावेळी खन्ु याचे लॉके ट िेर्ेच पडले
होिे. त्यावरून माझा तमत् मांगेशने िपास के ला िर समजले की हे लॉके ट
शैलश
े जाधव नावाच्या एका मिृ व्यक्तीच्या नावावर आहे! “हेमांि बोलला.
“काय? मिृ व्यक्तीच्या नावावर लॉके ट? म्हणजे जो खनु ी आहे िो मिृ
झाला आहे? “तदनेशला अजनू एक धक्ट्का बसला. त्याला काही समजेनासे
झाले.
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“नाही तदनेश, शैलश
े जाधवला जाऊन सहा मतहने झालेि. आतण
प्रज्ञाचा खनू दोन मतहन्याांपवू ी. “सतचन उठून उभा रातहला.
“पण मग लॉके ट त्याच्या नावाने कसं? “तदनेश आिा बचु कळ्याि
पडला. सतचन त्याच्याजवळ जाऊन उभा रातहला.
“िे खन्ु याने मद्दु ाम के लां असणार. कदातचि शैलश
े जाधवला तकांवा
त्याच्या कुटुांबािील कोणाला िरी िसवायला! “सतचन बाहेर कोसळणाऱ्या
पावसाकडे बघनू बोलला. तदनेशने वर बघि एक मोठा श्वास सोडला.
“म्हणजे खन्ु याला एकिर माहीि नसणार की शैलश
े मरण पावला
आहे. तकांवा िू म्हणिो िे खरे असणार. “तदनेश सतचनकडे नजर टाकून
बोलला.
“नक्ट्कीच “सतचनने त्याच्या बोलण्याला सहमिी दशथवली.
“पण आिा पढु ां काय करायचां. जर शैलश
े जाधव या जगाि नाही िर..
”तदनेशला काही सचु ि नव्हिे.
“सीसीटीव्ही िुटेज! “सतचन शाांििेि बोलला.
“ज्या दक
ु ानािनू त्याने लॉके ट खरे दी के ले. िेर्ील सीसीटीव्ही मध्ये िो
नक्ट्कीच तदसणार. “हेमांि देखील उठून त्याांच्याजवळ जाऊन उभा रातहला.
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“बरोबर. पण जर खनु ी इिका शािीर असणार की त्याने मिृ व्यक्तीच्या
नावावर लॉके ट खरे दी के ले, िर त्याने सीसीटीव्ही बाबि खबरदारी नक्ट्कीच
घेिली असणार. “तदनेश तवचार करि बोलला.
“काही ना काही परु ावा तमळे लच तदनेश. गन्ु हेगार तकिीही मोठा
असला िरी िो परु ावा सोडिोच. िे लॉके ट त्याचेच एक उदाहरण. ”सतचन
बाहेर बघि बोलला. िे तिघेही कसल्यािरी तवचाराि गढले. बाहेर
पडणाऱ्या पावसाचा आवाज सोडला िर इिर कसलाही आवाज आिा
रूममध्ये नव्हिा. काहीवेळ शाांििेि गेल्यावर तदनेशने शाांििेचा भांग के ला.
“प्रज्ञाचा खनू कुठे झाला सतचन? “तदनेशने हळू आवाजाि सतचनला
तवचारले.
“पण्ु याजवळच्या एका गावाि.. ”सतचनने आपली तखडकीबाहेरची
नजर न हलविा उत्तर तदले.
“मी तिच्यासोबि असनू ही तिला वाचवू शकलो नाही. याची मला
जन्मभर खांि राहील. “सतचन दख
ु ी होि बोलला. िो प्रसांग त्याच्या
डोळ्यासमोर उमटू लागला.
“नेमकां काय घडलां होि सतचन? त्या रात्ी नेमकां काय झालां? िू
आजपयांि सातां गिलेलां नाही. मनाि तकिी तदवस ठे वणार िी वाईट आठवण.
मन मोकळां कर. ”हेमांि गांभीर होि बोलला. त्याच्या बोलण्याि काळजी
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जाणवि होिी. सतचनसमोर िी काळरात् पन्ु हा िरळू लागली. आजपयांि
त्याने त्या रात्ीबद्दल कोणाला सातां गिले नव्हिे. त्याची िशी कधी तहमां ि
झाली नाही. िी रात् आठवली की त्याचे अांग र्रर्र कापि असे. भीिीने
मन कापि असे.
“सतचन,हेमांि बरोबर बोलिोय. नेमकां काय घडलां होि िे साांगनू मन
मोकळां कर. “तदनेशने हेमांिच्या बोलण्याला दजु ोरा तदला. सतचनने
तखडकीि आपले दोन्ही हाि टेकले. आतण बाहेर कोसळणाऱ्या पावसाकडे
बघि साांगू लागला.

सतचन आपली टू व्हीलर गाडी पण्ु याच्या रस्त्याने पळवि होिा.
आधीच उशीर झाल्याने िो घाईि होिा. मागे प्रज्ञा काव्याला पकडून
बसलेली होिी. मधेच काव्या रडू लागल्याने प्रज्ञाने सतचनला र्ाांबायला
साांतगिले. सतचनने एका रस्त्याच्या कडेला गाडी र्ाांबवली.
“मला वाटिे तहला पाणी पयायचे असेल. “प्रज्ञा काव्याला कडेवर घेि
गाडीवरून उिरली. प्रज्ञाने तडक्ट्कीिनू पाण्याची बोटल बाहेर काढली. मात्
त्याि घोटभरच पाणी तशल्लक होिे.
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“पाणी सांपले आहे सतचन. आजबू ाजल
ू ा पाणी तमळिे का पहावे
लागेल. “प्रज्ञा उरलेले पाणी बघनू बोलली. सतचन गाडीवरून खाली
उिरला.
“आिा कुठे तमळे ल पाणी.. ”सतचन आजबू ाजल
ू ा पाहू लागला.
रस्त्यावरुन एखाद दसु रे च वाहन जाि होिे. रस्िा ओसाड त्याि दरू पयांि घर
तकांवा वस्िी तदसि नव्हिी. िेवढ्याि प्रज्ञा ला एक गावकरी माणसू दरू
ु न
येिाना तदसला. काव्या आिा जास्िच रडू लागली होिी. तिला पाहून
कोणाकडून िरी मदि मागणे गरजेचे आहे हे सतचनला जाणवले.
“त्यानां ा तवचारुया का? “प्रज्ञा त्या लाबां नू येणाऱ्या गावकरी कडे बघनू
म्हणाली.
“तवचारून बघयू ा. “
“काका.. ”प्रज्ञाने त्या गावकऱ्याला र्ाबां वले. िसे त्या गावकऱ्याने
र्ाांबनू त्याांच्याकडे पातहले.
“इकडे कुठे पाणी तमळे ल का? “प्रज्ञाने तवचारले.
“पाणी.. व्हय तमळलां की.. पण गावाि जावां लागलां. “िो गावकरी
गावाकडील भार्ेि बोलला.
“गाव तकिी लाबां आहे इर्नू ? “सतचनने तवचारलां.
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“नजीकच आहे की.. या पायवाटानां जा.. पाच तमतनटाि पोहोचिालां..
”गावकरी बाजच्ू या एका पायवाटेकडे हाि दाखवि म्हणाला.
“ठीक आहे. धन्यवाद. “प्रज्ञा त्याांचे आभार मानि म्हणाली.
िो गावकरी तनघनू गेला. काव्या अजनू ही रडिच होिी. लवकर गावाि
जाऊन पाणी घ्यायला हवे, या तवचाराने िे गाडीवरून तनघाले. गावाि
गेल्यावर िे एका घरापाशी र्ाांबले. बाहेर एक वद्ध
ृ मतहला बसली होिी.
प्रज्ञाने त्याांच्याकडून पाणी त्याांचे आभार व्यक्त के ले. त्या मतहलेने
काव्याकडे पाहून काही तबतस्कटे आतण इिर काही खाण्याचे सामान ही
परु वले. प्रज्ञा आतण सतचन दोघानां ाही हे पाहून चागां ले वाटले. जायला उशीर
होईल म्हणनू िे लगेच गावािनू तनघाले.
मघाच्याच पायवाटेने जाि सतचनने रस्त्यावर गाडी आणली. आतण
गाडीचा वेग वाढवला. जसा त्याने गाड़ीचा वेग वाढवला िसे समोरून एक
कार जोराच्या वेगाने येिाना सतचनला तदसली. िी गाडी साईडने येि होिी.
त्यामळ
ु े बाजच्ू या मोकळ्या रस्त्यावरून तनघनू जाईल असे सतचनला
वाटले. मात् िी कार जोराच्या वेगाने त्याांच्याच तदशेने धावि येि होिी. िे
पाहून सतचन काही वेळ डगमगला. त्याने पटकन गाडीचा वेग कमी के ला.
मात् िी कार अतधकच जोराच्या वेगाने समोरून येऊ लागली! हे प्रज्ञाच्या
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लक्षाि येिाच िीही आिा प्रचडां घाबरली. आिा िी कार जोराि येऊन
सतचनच्या गाडीला धडकणार... िेवढ्याि....
सतचनने प्रसांगावधान दाखवि पटकन गाडी रस्त्याच्या उजव्या बाजल
ू ा
वळवि रस्त्याच्या कडेला नेली. त्याची गाडी बाजच्ू या झाडावर धडकणार
िोच त्याने जोराि ब्रेक दाबला. इिकां सगळां घडे पयांि िी कार तवजेच्या
वेगाने त्याांना चाटून गेली. सतचनने त्या गाडीच्या तदशेने पातहले, तवजेच्या
वेगाने पळि िी गाडी तदसेनाशी झाली. जोराचा ब्रेक दाबल्याने प्रज्ञा पडिा
पडिा बचावलीच. झालेल्या प्रसगां ाने काव्या रडायला लागली. प्रज्ञा
काव्याला घेऊन गाडीवरून उिरून रस्त्याच्या कडेला जाऊन उभी रातहली.
िी मनािनू प्रचडां घाबरली होिी. िीने हमसनू हमसनू रडणाऱ्या काव्याला
आपल्या छािीजवळ कवटाळले. सतचन ही घाबरघबु रा झाला होिा. त्याचे
अांग घामाने र्बर्बले होिे. त्याने प्रज्ञाकडे पातहले.
“िू ठीक आहे? “सतचनने काळजीने तवचारले.
प्रज्ञा मात् कातहच बोलली नाही. झालेल्या प्रसगां ामळ
ु े तिला रडू
कोसळले होिे. सतचनने तिच्याजवळ जाि काव्याला आपल्या कडेवर घेि
तिला शाांि करण्याचा प्रयत्न करू लागला. प्रज्ञा हदां के देऊन रडि सतचनला
जाऊन तबलगली.
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“शािां हो.. काही झालां नाही.. “सतचन आपला हाि तिच्या
डोक्ट्यावरून हाि तिरवि तिला शाांि करण्याचा प्रयत्न करि होिा. एका
हािाि त्याने काव्याला पकडलेले होिे. दोघाांना शाांि होण्यास त्याने र्ोडा
वेळ तदला.
“मी खपू घाबरले होिे रे !.. ”प्रज्ञा हदां के देि बोलली. आतण सतचनच्या
तमठीिनू लाांब झाली. काव्या आिा जरा शाांि झाली होिी.
“काही नाही झालां प्रज्ञा.. सगळां ठीक आहे.. िू पतहले शाांि हो. “सतचन
तिला धीर देि बोलला. प्रज्ञाने काव्याला सतचनच्या कडेवरून आपल्या
कडेवर घेिले.
“कोण होिा िो.. काय अडलां होि त्याच आपल्यापासनू .. “प्रज्ञा डोळे
पसु ि रागाि बोलली.
“कोणीिरी तपऊन गाडी चालवि असेल. ”सतचन तवचार करि
बोलला.
“आिा इर्े र्ाबां णां बरोबर नाही. आपण आज रात्ी गावाि र्ाबां यु ा.
उद्या सकाळी पण्ु याला जाऊया. ”सतचन तिच्या खाांद्यावर हाि ठे वि तिला
समजावि बोलला.
“ठीक आहे. ”प्रज्ञाने डोळे पसु ि त्याला होकार तदला. आिा काव्याही
शाांि झाली होिी. घडलेला प्रसांग रस्त्यावरून जाणाऱ्या पैकी कोणीच
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पतहला नव्हिा. त्या रस्त्याला वाहिक
ू नसल्याने वाहनेही कमीच होिी.
त्यामळ
ु े मदिीसाठी कोणीही आलेले नव्हिे. तलफ्ट घेऊन पण्ु याला
जाण्याचा सतचनचा तवचार यामळ
ु े त्याने रद्द के ला. आिा गाडी
चालवण्याचेही बळ त्याच्याि उरले नव्हिे. आपण िॉर व्हीलर का नाही
घेऊन आलो? या तवचाराने िो स्विःवर नाराज होि होिा. मात् लवकराि
लवकर काहीिरी मागथ काढणे गरजेचे असल्याने त्याने गावाि कोणाकडे
िरी मदि मागनू आजची रात् िेर्ेच काढण्याचे ठरवले होिे.
सतचनने गाडी वर बसि गाडी चालू के ली. त्याचे हाि अजनू ही र्रर्र
कापि होिे. त्याने प्रज्ञाकडे पातहले. िी काव्याला घेऊन हळूच गाडीवर
बसली. तिच्या मनािली भीिी अजनू ही कमी झाली नव्हिी. घाबरिच िी
गाडीवर बसली. एका हािाि काव्याला पकडून दसु रा हाि तिने सतचनच्या
खाांद्यावर ठे वला. त्याने गाडीच्या आरशािनू एकदा प्रज्ञा कडे पातहले. िी
अजनू ही धक्ट्क्ट्यािच होिी. तिच्याकडे बघनू सतचन गाडी पन्ु हा गावाच्या
तदशेने चालवणार िोच... त्याला मागनू कोणीिरी जोराि पळि येि
असल्याचा भास झाला. आरशाि मात् अांधारामळ
ु े काही तदसि नव्हिे.
“सतचनsss... ”प्रज्ञा मोठ्याने ओरडली. तो िवगे वळून बघणार िेवढयाि....
त्याची गाडी कोणीिरी पणू थ िाकद लावनू जोरवत ढकलली. अचानक
झालेल्या हल्ल्याने सतचनचे गाडीवरचे तनयांत्ण सटु ले. त्याची गाडी
धपक्ट्कन आडवी झाली. सतचन जोराि खाली आदळला. प्रज्ञा िोंडावरच
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जोराि पडली. पडिाना तिने काव्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करि तिला
आपल्या कवेि घेिले. प्रज्ञाच्या डोक्ट्याला मात् प्रचडां मार लागला. िरीही
िीने काव्याला काही होऊ तदले नाही.सशचनचव पाय दगडावर जोराि
आपटल्याने त्याला उठिा येि नव्हिे. िो उठून त्या हल्लेखोराला
पकडण्याचा प्रयत्न करि होिा. मात् त्याच्या पायाला गभां ीर मार लागला
होिा. सतचनने त्या हल्लेखोराकडे पातहले. अांगाि पणू थ काळ्या रांगाचे जॅकेट
आतण चेहरा झाकण्यासाठी मानवी कवटीच्या तचन्हाचे मास्क. सतचन
उठण्याचा प्रयत्न करि असिानाच िो हल्लेखोर प्रज्ञा जवळ जाऊन उभा
रातहला.
“नाही!... तिला काही करू नको!... ”सतचन तजवाच्या आकािां ाने
ओरडला. मात् त्या हल्लेखोरावर काही िरक पडला नाही. त्याने रडणाऱ्या
काव्याला प्रज्ञा पासनू दरू के ले. काव्या प्रज्ञा कडे बघनू मोठमोठ्याने रडू
लागली. मात् त्या दगडाचे हृदय असणाऱ्या माणसाला त्याची काही कीव
नव्हिी.
“तिला हाि लावला िर याद राख... ”सतचन उठण्याचा प्रयत्न करि
मोठमोठ्याने ओरडि होिा. त्या नराधमाने बेशद्ध
ु झालेल्या प्रज्ञाच्या
पाठीमागनू गळ्याि हाि टाकि तिला उभे के ले. त्याच्या त्याच हािाि चाकू
होिा.
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“तिला काही झालां िर मी िल
ु ा सोडणार नाही! “सतचन रागाने मोठ्याने
ओरडि कसाबसा उठला. िो उठून उभा रातहला िसे त्या हल्लेखोराने
पाठीमागनू पकडलेल्या प्रज्ञाला मानेवर चाकू िसाच ठे वि पलटवले. प्रज्ञा
डोळे तकलतकले करून त्याचा चेहरा बघण्याचा प्रयत्न करि होिी. मात्
तिला त्या मानवी कवटीच्या आकृिीतशवाय काही तदसि नव्हिे.सतचन
त्याच्याकडे कसाबसा पळि जाऊ लागला. िेवढ्याि त्या हल्लेखोराने
प्रज्ञाच्या पोटाि तनदथयीपणाने जोराि चाकू खपु सला. तिच्या त्या हृदयद्रावक
तकांकाळीने त्या समु सान रस्त्यालाही भय वाटले असावे. तिची तकांकाळी
कानावर पडिाच सतचन मटकन खाली बसनू रडू लागला. त्याच्या आतण
छोट्या जीवाचे िे हृदय तपळटावनू टाकणाऱ्या आवाजाने त्या राक्षसाला
मात् आनांद तमळि असावा. प्रज्ञाच्या पोटािील चाकू बाहेर काढून त्याने
सतचनकडे पातहले.
“प्रज्ञा.. ”खाली पडणाऱ्या प्रज्ञाला पकडण्यासाठी सतचन कसाबसा
धावला. मात् त्या आधीच िो नराधम चाकू घेऊन जोराने सतचनकडे
धावला. िो चाकूने सतचनवर हल्ला करणार िोच सतचनने चपळाईने त्याचा
वार चक
ु वला. सतचनने त्याच्या पोटाि एक जोरदार बक्ट्ु का लगावला.. मात्
त्याने एक जोरदार लार् सतचनच्या जखमी पायावर मारली.सतचन वेदनेने
जोराि तकांचाळि खाली बसला. झालेली घटना बघनू लाबां नू काही लोक
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पळि त्याांच्या तदशेने येऊ लागले. िे पाहून िो खनु ी पकडलो जाऊ नये
म्हणनू हािाि चाकू घेऊन शक्ट्य तििक्ट्या वेगाने झाडाझडु पािां नू पळून िरार
झाला. पळि येणाऱ्या लोकाांपैकी काही जण त्या झाडाझडु पाांिनू खन्ु याला
पकडण्यासाठी गेल.े िर त्यािील एका मतहलेने काव्याला साांभाळले. एक
जण सतचनला उभां राहण्यासाठी मदि करू लागला.
“प्रज्ञा... प्रज्ञा... ”सतचन मोठ्याने आक्रोश करि होिा. कसेिरी चालि
त्याने प्रज्ञा जवळ जाि तिचे हाि हािाि घेऊन मोठ्याने रडू लागला. तिचे
प्राण आिा तशल्लक नाहीि हे जाणविाच त्याने मोठ्याने हबां रडा िोडला.
इिर लोक त्याला साांभाळण्याचा प्रयत्न करि होिे. त्याच्या आक्रोशाने
आतण काव्याच्या रडण्याने अनेकाचां े हृदय तपळटावनू तनघि होिे. त्या
रात्ीच्या अांधाराि सतचनचा आक्रोश आभाळ तचरि होिे.

त्या रात्ीचा िो वाईट प्रसांग आठवनू सतचनच्या डोळ्याि अश्ू जमा
झाले. त्याला आधार देण्यासाठी हेमांिने त्याच्या पाठीवर हाि ठे वला.
सतचन हेमिां च्या गळयाि पडून मोठमोठ्याने रडू लागला. त्याच्या मनािील
त्या वाईट घटना त्यािील प्रज्ञाला न वाचवू शकल्याचे दःु ख अश्ू रूपाने
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बाहेर काढि सतचन मनमोकळे पणाने हमसनू हमसनू रडि होिा. हेमांिने
त्याला इिक्ट्या मनमोकळे पणाने रडिाना कधीच पातहले नव्हिे.
“शाांि हो सतचन. जे झालां िे झाल.ां ”हेमांि सतचनला तमठीिनू सोडवि
म्हणाला. हेमिां ने त्याला बेडवर बसवि पाणी तदले. तदनेश बाहेर शन्ू याि
नजर लावनू बघि होिा. त्या रात्ीची घटना ऐकून िो सन्ु न झालेला होिा.
कोण इिकां तनदथयी कसा असू शकिो? एखाद्याचा आक्रोश ऐकून ही
कोणाला दया कशी वाटि नाही? इिक्ट्या दगडी हृदयाचा कोणी कसा असू
शकिो? घडलेल्या प्रसांगाची कल्पना करून तदनेशचे मन कापि होिे.
“अशा वेळी लोक का मदिीला येि नाहीि? का सगळां घडेपयांि शािां
बसिाि? “हेमांि दख
ु ी होि बोलला.
“पण आिा आपण शाांि नाही बसायचां सतचन.. आिा बदला
घ्यायचा.. िडपनू िडपनू मारायचा साल्याला! भलेही मी पतहले िझ्ु या
म्हणण्याच्या तवरोधाि होिो. पण आिा नाही. आिा तजर्ां सापडेल तिर्ां
सपां वायचा त्याला! “हेमिां आिा रागाने लाला झाला होिा.
“इिक्ट्या तनदथयी माणसाला तजविां सोडणेच पाप आहे! अश्यानां ा िर
जागीच ठार के ले पातहजे. “तदनेश हेमाांिजवळ जाि रागाने बोलि होिा.

पान | 88

प्रतिशोधार्थ

प्रर्मेश डहाळे

“त्याला परिे क्ट्ट पलॅन करून नाही. तजर्े सापडेल तिर्ेच सांपवणे हेच
िक्त आपले काम! “तदनेश सिां ापाने बोलला. मनािनू िो प्रचडां दख
ु ी झाला
होिा.
“सतचन.. एवढां सगळां मनाि असिाना सद्ध
ु ा िू एका मल
ु ीला
साांभाळिो. हे खरांच सोपां नाही. िू एका खन्ु याचा खनू करायचा तवचार
करिो, याि मला िरी काही चक
ु ीचां वाटि नाही.िू िक्त आिा धीर खचू
नको. मी आतण हेमांि िझ्ु या सोबि आहोि. “तदनेश सतचनला धीर देि
म्हणाला.
“आतण काव्या.. एवढीशी मल
ु गी इिक्ट्या लवकर आपल्या आईला
गमावनू बसली. काय अवस्र्ा असेल तिची? “तदनेश डोळ्यािील पाणी
पसु ि म्हणाला.
“एकिर तबचारी जन्मापासनू बोलू शकि नाही आतण आईचे छत् ही
हरवले.. ”हेमांि जड आवाजाि काव्याबद्दल काळजी दाखवि बोलला.
“काय.. काव्या बोलू शकि नाही! “तदनेशला अजनू एक धक्ट्का
बसला. त्याचे मन आिा काव्याच्या तवचाराने िटु ि चालले होिे.
“िी जन्मापासनू मक
ु ी आहे. तकिी िुटकां नशीब आहे माझ्या मल
ु ीचां!
“सतचनचे पन्ु हा मन भरून आले होिे. मात् यावेळेस त्याने आपल्या भावना
दाबनू ठे वल्या.
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हेमांि त्याच्या शेजारी बसला. तदनेश ही त्याच्या शेजारी येऊन बेडवर
बसला.
“िी आिा कुठे आहे? “तदनेश ने भरलेल्या मनाने तवचारल.ां
“तिची मावशी तकशोरीकडे. प्रज्ञा गेल्यापासनू िीच तिला आईसारखां
सभां ाळिेय. “हेमिां बोलला.
“आभार मानलां पातहजे त्या माऊलीचां. एका तबना आईच्या मल
ु ीला
साभां ाळायला देवाचां काळीज लागिां. ”तदनेश मनोमन तकशोरीचे आभार
मानि म्हणाला.
“मला िरी र्वटतां सतचन, की िू काव्या मोठी होईपयांि तकशोरी कडेच
ठे वावां. िी तिला चाांगली साांभाळू शके ल. “हेमांिने आपला तवचार बोलनू
दाखवला.
“मला नाही वाटि हे शक्ट्य आहे. “सतचन बोलला.
“का? म्हणजे मला नाही वाटि की तकशोरी तशवाय काव्याचा साांभाळ
कोणी करू शके ल. “हेमांि तकशोरीवर तवश्वास दाखवि म्हणाला.
“काल सारांग बरोबर जे झालां त्यामळ
ु ां मला नाही वाटि, की सारांग
काव्याला जास्ि तदवस त्याच्या घरी ठे वेल. “सतचनने आपल्या मनािील
शक
ां ा उपतस्र्ि के ली.
“सारांग कोण? आतण काल काय झालां? “तदनेशने प्रश्न के ला.
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“सारांग तकशोरीचा पिी. “सतचन शाांििेि बोलला.
“काल नेमकां काय झालां सतचन? िू सकाळीही त्याबद्दल साांतगिलां
नाही. “हेमांि नेमकां काय घडलां हे साांगण्यासाठी सतचनला परावत्तृ करू
लागला.
“हेमिां मला वाटिां सध्या सतचनला काही न तवचारलेलचां बरां. त्याला
र्ोडा वेळ शाांि होऊ “तदनेश सतचन बद्दल काळजी दाखवि बोलला.
“सारांगचा भाऊ राहल. त्याची जी अवस्र्ा आहे त्याचा र्ेट आरोप
त्याने प्रज्ञा वर के ला. उलटां प्रज्ञा आतण मी राहल ला गैरमागथला जाण्यापासनू
रोखले होिे. पण हे सारांगला अजनू ही कळलेले नाही. यावरूनच काल
आमच्याि बाचाबाची झाली. “सतचन स्विःहून काय घडलां िे सागां ू
लागला. त्याच्या डोळ्याि राग तदसि होिा.
“जर तकशोरी मध्ये आली नसिी.. िर मी सारांगला सोडलां नसि.ां
“सतचन सांिापाने बोलला.
“सारांगने आधीपासनू च िल
ु ा आतण प्रज्ञाला चागां ली वागणक
ू तदलेली
नाही. मी जेवढया तदवसाांपासनू सोबि आहे, िेव्हापासनू मी हे पातहलांय.
”हेमांि सारांगबद्दल रोर् व्यक्त करि म्हणाला.
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“राहलचे िमु च्याशी सांबांध कसे होिे? “तदनेशने प्रश्न के ला. आिा िोही
सवथ बाजनू े तवचार करि होिा. प्रज्ञाला मारणारी घरािील व्यक्ती असू शकिे
असा त्याने अांदाज लावला.
“त्याने नेहमी आमचा तिरस्कारच के ला! सारांग आतण राहलच्या
वतडलाांनी एक हॉतस्पटल बाांधण्याच्या उद्देशाने िी जागा राहल ला देणार
होिे. मात् िो कसलाही तवचार न करिा पब बार बाांधण्याचे मनसबु े बाांधि
होिा. “सतचनने हळूच तदनेशकडे पातहले.
“आतण यालाच प्रज्ञा आतण मी तवरोध के ला होिा. राहलला चाांगला
मागथ दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही के ला होिा. मात् सारांग! त्याला कधी
चाांगलां वाईट कळलांच नाही. “सतचन पश्चािापाने बोलला. बोलणे र्ाांबवि
त्याने एक मोठा श्वास घेिला.
“यामळ
ु े च राहलला िी जमीन न देिा त्याच्या वतडलाांनी िी दसु रीकडेच
तवकली आतण राहलला त्याच्या अशा तवचाराांमळ
ु े घरािनू हाकलनू तदले.
आिा िो पणू थपणे नशेच्या आहारी गेला आहे! “सतचन बोलायचे र्ाांबला.
तदनेश बेडवरून उठि रूममध्ये चकरा मारू लागला.
“िल
ु ा वाटि की यामागे राहल तकांवा सारांग असेल? “तदनेश ने
सतचनकडे बघि तवचारले.
“हो! “सतचनने लगेच उत्तर तदले.
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“मग आिाच त्याला जाऊन पकडूया ना.. त्याच्यातशवाय दसु रे कोण
आहे? दसु रां कोण आहे जो प्रज्ञा आतण सतचनशी काट खाऊन होिा? िोच
आहे जो प्रज्ञाचा इिका तनदथयी खनू करू शकिो. िोच खरा गन्ु हेगार
असणार! “हेमांि उठून उभा राहि िावािावाने आतण सांिापाने बोलला.
यावर तदनेशने र्ाबां नू एकदा त्याच्याकडे पातहले.
“हेमांि.. ”तदनेश त्याच्याजवळ जाऊन उभा रातहला.
“आपल्याकडे अजनू परु ावा नाही, की िोच खरा खनु ी आहे असां.
जोपयांि आपल्याला ठोस परु ावा सापडि नाही िोपयांि आपण कोणावरही
आळ घेऊ शकि नाही. “तदनेश हेमिां ला शािां करि बोलला.
“आतण अशा वेळी सश
ां याच्या भोवऱ्याि अनेक जण असिाि. अनेक
जण सांशतयि आहेि, पण आपल्याला माहीि नाही की नक्ट्की कोणी प्रज्ञाला
मारले िे! “तदनेश तवचारपवू थक बोलला. हेमांि आिा शाांि झाला.
सतचनने तखडकीजवळ जाि बाहेर नजर टाकली. पाऊस बऱ्यापैकी
कमी झाला होिा. आिा तनघायला हवे या तवचाराने त्याने हािािल्या
घड्याळावर नजर टाकली. दपु ारचे दीड वाजनू गेलल
े े होिे.
“मला वाटि आपण तनघायला हवां. पाऊस कमी झालाय. “सतचन
म्हणाला.
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“नाही सतचन. आपण उद्या तनघयु ा. आज इर्ेच र्ाांबयु ा. “तदनेश त्याला
नकार दाखवि म्हणाला.
“तदनेश, जेवढे लवकर त्या खन्ु यापयांि पोहोचिा येईल िेवढे चाांगले.
मी आिा जास्ि वाट बघू शकि नाही. “सतचनने त्याचा तवचाराला तवरोध
दाखवला.
“सतचन बरोबर म्हणिोय तदनेश, उशीर करणां बरोबर नाही. “हेमांिने
सतचनला सार् तदली.
“ठीक आहे. मग लगेच तनघयु ा. “र्ोडावेळ तवचार करून तदनेशही
ियार झाला.
“आिा त्याला शोधल्या तशवाय माझे मैत्ीचां किथव्य पणू थ होणार नाही!
वाटलां िर पािाळािनू ही शोधनू काढू त्याला! “तदनेश आत्मतवश्वास
दाखवि बोलला.
“चल सतचन. आपले तमशन सरू
ु ! “हेमांि सतचनच्या खाांद्यावर हाि
टाकि बोलला. सतचनने त्याच्याकडे आत्मतवश्वासाने पातहले.
“आतण िझ्ु यासाठी हे तमशन पार करणारच! “हेमिां ने त्याचा हाि
हािाि घेि त्याला तवश्वास तदला.
“िक्त आपल्या मैत्ीसाठी.”तदनेशने जवळ जाि दोघाच्ां या हािावर
आपला हाि ठे वला. तिघाांनी एकमेकाांकडे तवश्वासाने पातहले. तदनेश आतण
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हेमांि आपली मैत्ीचे किथव्य पार पाडण्याि पणू पथ णे ियार होिे. सतचनला
त्याच्ां या सार्ीची अशीच अपेक्षा होिी. आिा काहीही झाले िरी खन्ु याला
शोधण्याचे हे आव्हान तिघाांनी स्वीकारले होिे.

सतचन, तदनेश आतण हेमांि तिघेही आपापले समान घेऊन ररसेपशन वर
आले. तदनेशने रूमची चावी परि करि ररसेपशतनस्टचे आभार मानले.
मघाशी इिका हसणारा तदनेश आिा एवढा गांभीर कसा याचे ररसेपशतनस्टला
आश्चयथ वाटले.
सतचन कारच्या मागच्या सीटवर शाांिपणे बसलेला होिा. डोक्ट्याि
तवचाराांचे चक्र नेहमीप्रमाणे सरू
ु च होिे. आपल्या बॅग्स तडक्ट्कीि टाकून
हेमांि ड्रायव्हर सीट वर, िर तदनेश त्याच्या शेजारच्या सीटवर बसला. हेमांिने
गाडी चालू के ली.
काही वेळाने तदनेशचा िोन वाजला. तखशािनू िोन काढि त्याने
स्क्रीनवर नाव पातहले आतण एकदा हेमिां कडे पातहले. हेमांि स्पीकर वर
लावलेल्या मांद आवाजािील गाणे ऐकण्याि दगां होिा. एकदा आरश्यािनू
मागे बसलेल्या सतचनवर नजर टाकून िोन उचलला.
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“हॅलो “तदनेश गांभीरिेने बोलला.
“हो. आिाच हॉटेलवरून तनघालो. “
“ठीक आहे भेटूया िेव्हा. “तदनेशने िोन ठे वला. हेमांिने त्याच्याकडे
पातहले.
“तदनेश, िू िझ्ु याबद्दल काही सातां गिलां नाही. िझ्ु या घरी कोण असिं?
“हेमिां ने तवचारले. तदनेशने हळूच त्याच्याकडे पातहले.
“कोणीच नाही! “तदनेश बोलिाना दख
ु ावलेला तदसि होिा.
“कोणीच नाही? मला िर वाटले की... ”हेमांि आश्चयाथने बोलिा
बोलिा मधेच र्ाबां ला. तदनेशने त्याच्याकडे प्रश्नातां कि नजरे ने पातहले.
“नाही म्हणजे.. जेव्हा िल
ु ा पतहल्याांदा पातहले िेव्हा िू मोठया घराचा
असशील असे वाटले होिे. िझ्ु या घरी कोणी नाही हे ऐकून धक्ट्काच बसला!
“हेमांि आश्चयाथने बोलला.
“हो. मी एका मोठ्या श्ीमांि घरािील आहे. माझे वडील एक
राजकारणी होिे. माझे वडील एकुलिे एक. आतण मी ही. त्यामळ
ु े जे काही
माझ्या वतडलाांकडे होिां िे त्याांनी माझ्या नावावर के लां. पण... ”तदनेश
बोलिाना दख
ु ी झाला.
“एका अपघािाि माझ्या आईवतडलाचां ा मत्ृ यू झाला. “तदनेश
डोळ्यािील पाणी पसु ि बोलला. सकाळी एवढ्या हसऱ्या चेहऱ्याचा तदनेश
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आिा भावक
ु झालेला बघनू हेमांिला वाईट वाटले. मागे बसलेला सतचनही
िे ऐकून दख
ु ावला.
“तदनेश,िी तझु े दःु ख समजू शकिो. आपल्या जवळच्या माणसाांना
गमावण्याचां दःु ख काय असिां िे मलाही माहीि आहे. “सतचन त्याला धीर
देि बोलला.
“जवळच्या माणसाांचा तवरह मी सहन के लेला आहे सतचन. िझु े दःु ख
काय आहे िे मला जाणविे. म्हणनू च मी िल
ु ा शक्ट्य िी मदि करायला
ियार आहे. ”तदनेश आरश्यािनू सतचनकडे बघि बोलला. तदनेशची
पररतस्र्िी बघनू सतचनला कसेिरीच वाटले. त्याच्या मनाि दःु ख असनू ही
िो हसऱ्या चेहऱ्याने आपल्याला मदि करायला िो ियार झाला, याचे
त्याला कौिक
ु वाटिां होिे.

सध्ां याकाळची वेळ असल्याने बाहेर तिरायला गदी झालेली होिी.
आकाशािील आभाळ आिा हळूहळू मोकळे होि चालले होिे. सयू ाथच्या
तकरणाांनी आभाळ नारांगी छटेने उजळून तनघाले होिे. पक्ष्याांचे उडणारे र्वे
आभाळाची शोभा आणखीनच वाढवि होिे.
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या अशा मनमोहक दृश्याचे तनरीक्षण करि सतचनने चहाचा एक घोट
घेिला. बाजारािील एका छोट्या चहा टपरीवर िो आतण तदनेश चहा घेि
उभे होिे. हेमांि बाजल
ू ा उभा राहून कोणाशी िरी िोनवर बोलि होिा.
“चालेल. अजनू काही मातहिी तमळाली िर कळव. समजलां! ठे व.
“हेमांि मांगेशचा िोन ठे वि दोघाांजवळ येऊन उभा राहीला.
“अजनू काही मातहिी? “सतचनने चहाचा घोट घेि हेमांिला तवचारल.ां
“अजनू काही नाही. शैलेश जाधवचे घरािील व्यक्तींशी सोडले िर
कोणाशी वाद नाहीि. आतण त्याचे ज्यवच्यविी वाद आहेि त्याांचा िझ्ु याशी
तकांवा प्रज्ञाशी काही सांबांध असेल असां वाटि नाही. “हेमांि टेबलवर
ठे वलेला चहाचा ग्लास उचलि मातहिी परु वली.
“म्हणजे याि शैलश
े जाधवला अडकवले असण्याची शक्ट्यिा असेल
असां वाटि नाही. “तदनेश दोघाक
ां डे बघनू बोलला.
“चला सीसीटीव्ही िुटेज बघू िेव्हाच समजेल. “सतचन चहा सांपवि
म्हणाला आतण टपरी समोर असणाऱ्या एका ज्वेलरी शॉप कडे बघि पढु ां
जाऊन उभा रातहला. ' सक
ु न्या ज्वेलरी शॉप ' इर्नू च िे लॉके ट खरे दी के ले
गेलल
े े होिे. हेमांि आतण तदनेशही चहा सांपवनू त्या ज्वेलरी शॉप कडे
तनघाले.
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तिघेही एकामागनू एक ज्वेलरी शॉपमध्ये तशरले. बाहेरून जसे तदसि
होिे िसेच आिनू ही शॉप सजवलेले होिे. बऱ्याच प्रकारचे दातगने तिर्े
शोके स मध्ये ठे वलेले तदसले.
त्यानां ा बघनू एक शॉपकीपर त्याच्ां या जवळ आला.
“बोला साहेब, काय मदि करू? “शॉपकीपर सतचनकडे बघनू
म्हणाला.
“आम्हाला काही चौकशी करायची आहे. एका लॉके ट बद्दल. “सतचन
शाांििेि म्हणाला. त्याचे बोलणे ऐकून शॉपचे मालक त्याांच्याजवळ आले.
“लॉके ट बद्दल? काही तदवसापां वू ी एक माणसू सद्ध
ु ा लॉके ट बद्दलच
चौकशी करि होिा. नेमकां काय प्रकरण आहे? “मालकाांनी गांभीर होि
तवचारलां.
“हो. माझा तमत् मांगेश आला असेल चौकशी साठी. “हेमांि म्हणाला.
हेमांिने पाठीवर लटकवलेल्या बॅगेिनू िे लॉके ट बाहेर काढि मालकाांसमोर
धरले.
“हे आपल्या इर्ेच तमळिे? “हेमिां ने प्रश्न के ला.
“हो आम्हीच असे लॉके ट बनविो. पण नक्ट्की काय हवां आहे
आपल्याला? “मालक आिा वैिागि बोलले.
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“प्रकरण गांभीर आहे साहेब. आपली मदि हवी आहे. “तदनेश गांभीरिेने
बोलला. बाकीचे तगऱ्हाईक आतण कामगार त्याच्ां याकडे शक
ां ीि नजरे ने पाहू
लागले. हे पाहून मालकाांनी त्या तिघाांना बाजल
ू ा येण्याचा इशारा के ला. िसे
िे तिघे मालका सोबि एका कोपऱ्याि उभे रातहले.
“आम्हाला िे लॉके ट कुणाच्या ऑडथर वरून बनवले गेले िे समजले
आहे. पण आिा आम्हाला सीसीटीव्ही िुटेज बघायचे आहे. “तदनेश
बोलला.
“पण नेमकां झाला काय आहे? मी असांच कोणाला पण सीसीटीव्ही
िुटेज नाही दाखवू शकि. ”मालकानां ी पन्ु हा वैिागि र्ेट नकार तदला.
“हे बघा साहेब या लॉके ट वरून आम्ही एका खन्ु याचा िपास करि
आहोि. त्यामळ
ु े आपण आम्हाला मदि करा. “तदनेश र्ोडा आक्रमकपणे
बोलला. खनू ऐकून मालक घाबरलाच.
“काय खनू ? “मालक आजबू ाजल
ू ा बघि हळूच बोलला.
“हो, आम्ही या लॉके टच्यव आधारे आम्हाला त्या खन्ु यापयांि
पोहोचायचे आहे. “सतचन गांभीरिेने म्हणाला.
“पण आपण कोण आहाि? पोलीस? जे मी िम्ु हाला अस िुटेज देऊ?”
मालक आिा र्ेट वाकड्याि तशरि होिा.
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“आम्ही पोतलसाांची परवानगी घेिली आहे.” सतचनच्या वाक्ट्यावर
हेमिां आतण तदनेश अवाक झाले.
“कोणाची?” मालक घाबरि म्हणाला. सतचनने तखशािनू िोन काढि
कोणाला िरी िोन लावला.
“हॅलो इन्स्पेक्ट्टर साळगावकर, सक
ु न्या ज्वेलरी शॉपचे मालक
आम्हाला सीसीटीव्ही िुटेज नाकारि आहेि! “ सतचन मालकाांकडे रोखनू
बघि िोनवर बोलला.
“हो बोला “सतचनने िोन मालकाांसमोर धरला. मालकाने सतचनकडे
बघि र्रर्रत्या हािाने िोन घेिला. आजबू ाजचू े लोक आिा काहीिरी
गडबड आहे हे कळाल्याने त्याच्ां याकडेच पाहू लागले.
“ह.. हॅलो.. ”मालक घाबरि िोनवर बोलला. पलीकडून साळगावकर
काहीिरी बोलले. िसे मालक अजनू च घाबरले.
“हो साहेब.. देिो.. ”मालकाने र्रर्रत्या हािाने िोन सतचनला परि
तदला.
“इकडे ये.. ”मालकानां ी हाि वर करून दक
ु वनवत कवि करिवऱ्यवलव
एकवलव बोलावले. िसा तो घाबरिच त्याांच्याजवळ आला.
“यानां ा दोन मतहन्यानां ाधीचे सीसीटीव्ही िुटेज दाखव. ”मालक घाबरि
बोलले. िो कवि करिवरव िल
ु गव मानेनेच होकार देऊन जाऊ लागला.
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“हे घे. याि. ”हेमांिने तखशािनू एक पेन ड्राइव्ह काढून त्याच्या समोर
धरला. िे घेऊन िो घाबरिच तनघनू गेला.
“आतण आम्हाला खरे दी करणाऱ्याांचे रे कॉडथ बघायचे आहे. “तदनेश
म्हणाला.
“हो. पण आपण जरा बाहेर जाऊया.”मालक घाबरि म्हणाला.
“हम्म “म्हणि सतचनने तदनेश आतण हेमांि कडे पातहले. आतण िे शॉप
बाहेर येऊन एका बाजल
ू ा तजर्े कोणी बघणार नाही अश्या तठकाणी जाऊन
उभे रातहले. बाहेर येिाना लोक त्याांच्याकडे सांशयाने बघि होिे. मात्
त्याांच्याकडे दल
ु थक्ष करि िे बाहेर येऊन उभे राहि िे मालकाची वाट पाहू
लागले.
“वा सतचन! भारी सेतटांग लावली िू िर.”हेमांि सतचनला कौिक
ु ाने
म्हणाला.
“याचे श्ेय तदनेशलव जवतां. सतचनने तदनेशकडे पाहून तस्मि के लां.
“मला आधीच माहीि होिे, आपल्याला सहजासहजी िुटेज तमळणार
नाही. म्हणनू च मी माझे तमत् इन्स्पेक्ट्टर साळगावकर यानां ा मघाशी चहा
घेिाना आपल्या पलॅनबद्दल कळवले होिे. िे आपल्याला मदि करायला
ियार आहेि. त्याांच्या मदिीने आपण सरु तक्षि आहोि. आपण त्या
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खन्ु याला पकडून मारून जरी टाकले िरी आिा आपण याि अडकणार
नाही! “तदनेशने स्पष्टीकरण तदले.
“वा तदनेश, मानलां िझ्ु या बद्ध
ु ीला. ”हेमांि तदनेशची स्ििु ी करि
बोलला. तििक्ट्याि मालक हािाि एक रतजस्टर घेऊन आले. सोबि हेमिां ने
तदलेला पेन ड्राइव्ह सद्ध
ु ा.
“हे रतजस्टर. याि मागच्या चार मतहन्याचे रे कॉडथ. आतण याि मे आतण
जनू मतहन्याचे सीसीटीव्ही िुटेज. ”मालकाांनी घाबरिच रतजस्टर आतण पेन
ड्राइव्ह सतचनकडे सोपवले. सतचनने पेन ड्राईव्ह तखशाि टाकि रतजस्टर
उघडले. पाने पलटून नोंदी बघू लागला. बघि असिानाच एका तठकाणी
त्याची नजर र्ाांबली. त्याने िे रतजस्टर हेमांि आतण तदनेशला दाखवि एका
तठकाणी बोट दाखवले.
' शैलश
े जाधव, सोन्याचे लॉके ट, ऑडथर - २५ मे, तडतलव्हरी - १४ जनू
' आतण त्यासमोर कॉन्टॅक्ट्ट नांबर.
“लॉके ट खरे दी १४ जनू आतण प्रज्ञाचा खनू १६ जनू .. ”सतचन हळूच
पटु पटु ला. हेमांि आतण तदनेशने त्याच्याकडे पातहले.
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“ठीक आहे साहेब. आपले धन्यवाद. पण एक लक्षाि असद्यु ा. याबद्दल
कोणालाही काही कळले नाही पाहीजे.नाहीिर.. ”सतचनने मधेच बोलायचां
र्ाांबनू मालकाांकडे पातहले.
“नाही नाही साहेब.. कोणाला काहीच समजणार नाही. आपण त्याची
काळजी करू नका. “मालक घाबरि बोलले.
“हम्म “म्हणि सतचनने रतजस्टरच्या त्या पानाचा िोटो काढून घेिला.
आतण िे रतजस्टर मालकाकडे सोपवले. मालक घाबरिच तनघनू गेला.
“चला, आपल्याला िार मोठा परु ावा तमळाला आहे. “सतचन
दोघाांकडे बघनू बोलला.
“हम्म.. आिा त्या खन्ु याला कोणी वाचवू शकि नाही. “तदनेश
आत्मतवश्वासाने बोलला. आतण िे तिघे तनघाले.

हेमिां ने गाडी ' तदनेश रे स्टॉरांट अँड लॉज ' च्या गेटमधनू आि घेि
पातकां गमध्ये आणली. पातकां ग हॉटेल इटां रे न्स समोरच असल्याने सतचनला
गाडीिनू उिरिाच नाव तदसले.
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“मागचे हॉटेल िझ्ु या तमत्ाचे होिे, आिा हे िझु े का? “सतचन तदनेश
कडे बघि गमिीने बोलला.
“तसांच समजा! “तदनेश ही गमिीने बोलला. सकाळच्या सारखे हसू
पन्ु हा त्याच्या चेहऱ्यावर उमटले.
“हे ही माझ्या तमत्ाचेच आहे. तवनीिचे. “तदनेश हॉटेलकडे बघि
म्हणाला.
“च्यायला.. असे तकिी हॉटेल्स आहेि िझ्ु या तमत्ाचे? “हेमिां हसनू
बोलला.
“माझ्या मातहिीप्रमाणे िीन. तिसरे कुठे माहीि नाही.“तदनेश बोलला.
िोपयांि सतचनने मागच्या तडक्ट्कीिनू बॅग्स बाहेर काढल्या देखील होत्या.
आपले सामान घेऊन तिघेही आि गेल.े तदनेशची इर्ेही ओळख असल्याने
त्याने लगेच रूम नबां र ९ ची चावी घेिली. आतण हेमिां आतण सतचन सोबि
रूममध्ये आला.
रूममध्ये गेल्यागेल्या सतचनने घाईघाईि हेमिां च्या बॅग मधनू लॅपटॉप
बाहेर काढि टेबलवर ठे वला. आतण िेवढ्याच घाईि त्याने तखशािनू पेन
ड्राइव्ह काढि लॅपटॉपला कनेक्ट्ट के ला. त्याला बघनू तदनेश घाईघाईने
त्याच्या जवळ आला.
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“सतचन, मला वाटिं िू पतहले आराम के ला िर बरां होईल. हे िर
आपण नांिर बघ.ू पतहले फ्रेश िर हो! “तदनेश त्याला र्ाांबवि म्हणाला.
“नाही तदनेश, आिा मी र्ाांबू शकि नाही. िो कोण आहे िे मला
आिाच बघायचांय! “सतचन उिावीळ होि बोलला. त्याच्या डोळ्याि
सिां ाप आतण राग तदसनू येि होिा.
“र्ोडा वेळ आराम कर सतचन. िो कोण आहे हे आज जरी कळले िरी
आपण रवत्ीचां काय करणार आहे? “हेमांि तदनेशच्या बोलण्याला दजु ोरा देि
म्हणाला. त्याांच्या बोलण्याने सतचन उठून उभा रातहला.
“हे बघ “तदनेशने सतचनच्या खाांद्यावर हाि ठे वला.
“िू या सगळ्याने िार र्कलेला, वैिागलेला तदसिोय. िल
ु ा
आरामाची गरज आहे सतचन.”तदनेशने त्याला समजावण्याचा प्रयत्न के ला.
सतचनने एकदा त्याच्याकडे पातहले.
“घाई करून उपयोग नाही. “तदनेश शाांििेि म्हणाला. त्याच्या
चेहऱ्यावर सतचनबद्दल काळजी तदसि होिी.
सतचनने चालू के लेला लॅपटॉप पन्ु हा बांद करि पेन ड्राइव्ह टेबलवरच
ठे वला.
“बरोबर बोलिोय िू तदनेश. र्कलो आहे मी. र्कलोय आिा प्रज्ञाची
आठवण काढून. र्कलोय बदल्याच्या भावनेन.े ”बोलिाना सतचनचे मन
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भरून आले. त्याने तदनेशला कडकडीि तमठी मारली. त्याने अशी तमठी
मारलेली बघनू तदनेश भावक
ु झाला. िे बघनू हेमिां ही भारावला. काही वेळ
एकमेकाांच्या तमठीि आपल्या मैत्ीचा घट्टपणा जाणनू तदनेश बाजल
ू ा झाला.
“जा फ्रेश होऊन आराम कर. ”तदनेश पन्ु हा सतचनच्या पाठीवर हाि
ठे वि बोलला. सतचन आपले पाणावलेले डोळे पसु ि वॉश रूममध्ये तनघनू
गेला.
“खरांच तदनेश, िझ्ु या सारखा तमत् भेटणां भाग्याची गोष्ट आहे! “हेमांि
डोळे पसु ि तदनेशला म्हणाला. तदनेशनेही पाणावलेल्या डोळ्याांनी
त्याच्याकडे पातहले.

सतचन बेडवर शाांिपणे झोपलेला होिा. बसल्या बसल्या तवचार
करिानाच त्याला झोप लागली होिी. तकिीिरी तदवसाांनी त्याला इिकी
शािां झोप लागली असावी. आज का माहीि नाही पण त्याला मनाचे ओझे
कमी झाल्यासारखे वाटि होिे. कदातचि तदनेश आतण हेमांिने तदलेली सार्
याला कारण असावे.
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तदनेश खचु ीवर बसनू समोर टेबलवर ठे वलेल्या लॅपटॉपवर काहीिरी
करि होिा. त्याच्याही चेहऱ्यावर र्कल्यासारखे भाव होिे. िोही तवचार
करून र्कला होिा. आतण सतचनच्या तचांिेने सद्ध
ु ा िो र्कला असावा.
सकाळीच भेटलेले तमत् आिा एकमेकाांच्या दःु खाचे जणू आधार झाले होिे.
त्याचां ी मैत्ी इिक्ट्या कमी वेळाि अतधकच घट्ट बनली होिी.
बार्रूमच्या आवाजाने तदनेशने लॅपटॉप वर काम र्ाांबवनू तिकडे
पातहले. हेमांि फ्रेश होऊन बाहेर आला.
“काय करिोय रे ? िल
ु ा पण गरज आहे आरामाची. “हेमांि तदनेश
लॅपटॉप वर काहीिरी काम करिोय हे पाहून म्हणाला.
“सचथ करिोय. शैलश
े जाधवला! “तदनेश लॅपटॉप कडे पाहून म्हणाला.
“शैलश
े ला? का? “हेमांिने आश्चयाथने तवचारले.
“त्याला सचथ करायच्या आधी आपण सीसीटीव्ही बघायला पातहजे.
“हेमांि काही न कळल्याने म्हणाला.
यावर तदनेशने हळूच झोपलेल्या सतचनकडे नजर टाकली.
हेमांिला समजले. सतचनचा आराम झाल्यावर मग बघ,ू हेच तदनेशला
सागां ायचे होिे.
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“पण शैलश
े जाधवला सचथ करून काय तमळे ल? “हेमांिची शांका
अजनू ही दरू झालेली नव्हिी.
“सोशल मीतडयावरून खपू काही समजू शकिे. “तदनेश आपले काम
चालू ठे वि बोलला. हेमांि िक्त िो काय करिो िे बघि उभा होिा. िेवढ्याि
त्याचा िोन वाजला. हेमांिने तखशािनू िोन काढि उचलला.
“हॅलो “हेमिां बोलिा बोलिा रूममध्ये चकरा मारू लागला. पलीकडून
मांगेश बोलि होिा.
“काय!? आिा हे काय सागां िोय िू मांगेश? “हेमिां धक्ट्का
बसल्यासारखा मोठ्याने ओरडला. िसे तदनेशने त्याच्याकडे पातहले.
त्याच्या आवाजाने सतचन दचकून जागा झाला.
“पण हे... ”हेमांि ने बोलिा बोलिा कपाळाला हाि लावला. िो प्रचांड
अस्वस्र् झाला होिा.
त्याने र्रर्रि िोन ठे वला. र्ांड वािावरणािही त्याला घाम िुटला.
काहीिरी गडबड आहे हे पाहून सतचन बेडवर उठून बसला. तदनेश खचु ीिनू
उठणार िोच त्याला लॅपटॉप वर काहीिरी तदसले.
“काय झालां हेमिां ? “सतचनने गभां ीरिेने तवचारले. हेमिां डोक्ट्याला हाि
लावनू बेडवर बसला. िो काही बोलण्याच्या तस्र्िीि नव्हिा. तदनेश मात्
लॅपटॉप वर गांभीर होऊन काहीिरी करि होिा. त्याला काहीिरी सापडले
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होिे. मात् हेमांिची अवस्र्ा बघनू िो काहीही न बोलतव खचु ीिनू उठून हेमांि
जवळ जाऊन उभा रातहला. त्याने एकदा सतचनकडे पातहले. त्याच्या
चेहऱ्यावर मोठे प्रश्नतचन्ह होिे. तदनेश ही गांभीर होिा.
“काय झालां हेमिां ? काय बोलला मगां ेश? “तदनेशने हेमिां च्या खाद्यां ावर
हाि ठे वि शािां पणे तवचारले. हेमिां ने दोघाक
ां डे एकदा पातहले.
“शैलश
े जाधव... ”हेमांिला बोलले गेले नाही.
“काय? शैलश
े जाधव काय? “सतचनने अस्वस्र् होि तवचारले.
“जो शैलश
े जाधव वारला आहे, त्याच्याच तबतल्डांग मध्ये... अजनू
एक शैलश
े जाधव राहिो! “हेमांि ने कसेबसे वाक्ट्य पणू थ के ले. िे ऐकून
दोघानां ाही धक्ट्का बसला.
“िे लॉके ट आिा तजविां असणाऱ्या शैलेशने खरे दी के ले असणार!
“हेमांि बोलला. सतचन आिा अजनू च अस्वस्र् झाला. नेमकां काय चालल
आहे त्याला काही समजि नव्हिे.
“म्हणजे आिा तजवांि असणाऱ्या शैलेश जाधवने प्रज्ञाचा खनू के ला?
की त्याला कोणी अडकवले? “सतचनचे डोके आिा बतधर झाले होिे.
त्याला काही समजेनासे झाले. तदनेश अस्वस्र्पणे आपले दोन्ही हाि
कमरे वर ठे ऊन उभा रातहला. हळूच वर बघि त्याने मोठा श्वास सोडला.
सतचन आतण हेमांि आपलां डोकां हािाि घेऊन बसलेले होिे.
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“मला अजनू काहीिरी मातहिी तमळालीय.”तदनेश शाांिपणे म्हणाला.
“काय? “सतचनने अतधकच अस्वस्र् होि तवचारले.
“मिृ झालेला शैलश
े जाधव राहल आतण सारांगचा तमत् होिा!
“तदनेशने अजनू एक धक्ट्का तदला. सतचन अस्वस्र्पणे बेडवरून उठून उभा
रातहला. हेमांि िर आिा पणू थपणे बतधर झाला होिा.
“शैलश
े जाधवचा अपघाि झाला, त्या कारमध्ये राहल आतण सारांग
देखील होिे. मात् िे अपघािािनू बचावले. “तदनेशने अजनू एक बॉम्ब
िोडला.
“तदनेश.. िू हे काय बोलिोय? म्हणजे.. म्हणजे प्रज्ञाला मारण्याि सारांग
आतण राहल चा हाि आहे? आतण त्याांनी शैलश
े जाधवला िसवण्यासाठी
हे सगळां के लां? मला... मला काहीच समजि नाहीये तदनेश.. नक्ट्की कोण
खनु ी आहे?... कोण? “सतचन आिा सैरभैर झाला होिा. त्याच डोकां आिा
बतधर झाले होिे. िेवढ्याि त्याला काहीिरी लक्षाि आले.
“सीसीटीव्ही... सीसीटीव्ही.. ”सतचन पटकन जाऊन पेन ड्राइव्ह
लॅपटॉपला कनेक्ट्ट के ला. घाईघाईि िो २५ मे ची िाईल पले करून खचु ीि
बसला. हेमांि आतण तदनेश त्याच्या बाजल
ू ा उभे राहून िुटेज पाहू लागले.
दक
ु ानाि येणाऱ्या एका एका माणसाचा चेहरा पॉज करून िे बघि होिे. जो
सांशतयि वाटिो त्याला तनरखनू बघि होिे. अस करिा करिा २५ िारखेचे
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पणू थ िुटेज त्याांनी पातहले. पण त्याांना सारांग तकांवा राहल याांपैकी कोणीच
तदसलां नाही. नाही काही सश
ां य घेण्यासारख.ां शेवटी सतचन जाम वैिागला.
त्याचे आिा डोके िुटायची वेळ आली होिी.
“याि िर सवरांग शकांर्व राहल कोणीच तदसि नाहीये. असां कसां होईल?
“सतचनने वैिागनू बोलि बॅक के ले. िेवढ्याि त्याला दसु ऱ्या तवांडो वर
राहलची सोशल मीतडया प्रोिाइल ओपन तदसली.
“हा.. हा िर राहल आहे. ”सतचन बोलला.
“हो. शैलेशच्या अकाउांट वर त्याचे राहल आतण सारांग सोबि अनेक
िोटो आहेि. आतण िू सारांग च्या प्रोिाइल ला ऍड असल्याने मला खात्ी
पटली, की हाच तकशोरीचा पिी सारांग आतण त्याचा भाऊ राहल आहेि.
“तदनेशने स्पष्टीकरण तदले.
“पण िे लॉके ट दसु रां कोणाचां असेल िर? आतण तदनेश म्हणिोय त्या
प्रमाणे शैलश
े राहल आतण सारांगचा तमत् असेल, िर त्याांनी शैलश
े कडून
लॉके ट वापरण्यासाठी घेिलेलां असू िकत.ां आशि िेच त्याच्याकडून परु ावा
म्हणनू सटु लां असेल िर? “हेमिां ने खोलाि तवचार करून प्रश्न के ला.
“बरोबर हेमांि. हे देखील शक्ट्य आहे. पण मी आिा मेलेल्या शैलेश
जाधवचा िोटो पातहलाय. िो या िुटेज मध्ये नाहीये! "
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“मग कोण? कोण असेल? “हेमांिने आिा हैराण होऊन डोक्ट्याला हाि
लावला. सतचनचीही िीच अवस्र्ा होिी. िो टेबलवर डोकां टेकून बसला
होिा.
“हे बघा.. ”तदनेश ने लॅपटॉपवर एक विथमान पत्ाचा िोटो ओपन
के ला.
“ही शैलश
े जाधवच्या अपघािाची बािमी. याि तदले आहे की, शैलश
े
जाधवचा डोक्ट्याला मार लागनू मत्ृ यू झाला आतण गाडीिील त्याचे तमत्
राहल पवार आतण सारांग पवार तकरकोळ जखमी झाले. “तदनेशने अजनू
मातहिी तदली. सतचन आतण हेमिां साठी अजनू च गिांु ा वाढला.
“आिा आपण शािां डोक्ट्याने तवचार करूया. “तदनेश रूममधनू चकरा
मारु लागला.
“पण त्याआधी.. ”त्याला मधेच काहीिरी आठवले. पन्ु हा त्याने
लॅपटॉपवर जाऊन काहीिरी सचथ के ले. र्ोडा वेळ काहीिरी बघनू त्याच्या
चेहऱ्यावरचे भाव अजनू च गांभीर झाले.
“ही आिा तजवांि असणाऱ्या शैलश
े ची प्रोिाइल. मरण पावलेला
शैलश
े याला ऍड आहे. आतण सारांग आतण राहल सद्ध
ु ा! “तदनेश ने
लॅपटॉपची स्क्रीन दोघानां ा दाखवली.
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“हे प्रकरण खपु तकचकट होि चालले आहे. काहीच समजि नाहीये
कोण आतण का? “सतचन हिबलिेने बोलला. तदनेश पन्ु हा रूममध्ये चकरा
मारू लागला.
“सवाथि पतहले सश
ां तयि कोण आहेि िे पाहूया सतचन. पतहला
सांशतयि... ”
“आिा तजविां असलेला शैलश
े , सारांग आतण राहल. हे िीन सांशतयि
आहेि. “हेमांि तदनेशचे वाक्ट्य मधेच िोडि घाईघाईि बोलला. आिा
त्याचा सांयम सटु ि चालला होिा.
“येस. आिा आपण अतधक बारकाईने तवचार करूया. “तदनेश
बोलला. िेवढ्याि सतचनला काहीिरी आठवले. त्याने घाईघाईि लॅपटॉप
मध्ये १४ जनू चे िुटेज चालू के ले. िे तदनेश आतण हेमांिने पातहले.
“काय बघिोय सतचन? काही सापडले का? “हेमांिने अधीरिेने प्रश्न
के ला. तदनेशच्या लक्षाि आले सतचन काय पाहिोय िे. जो २५ ला
लोके टची ऑडथर द्यायला आला असणार िो िे घ्यायला १४ िारखेला
आलाच असणार. आतण िो या दोन्ही तदवसाांच्या िुटेजमधे नक्ट्कीच
तदसला असणार. हे आपल्या लक्षाि कसे आले नाही या तवचाराने तदनेश
खजील झाला. मात् लगेच िो िुटेज पाहू लागला.
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हीच गोष्ट हेिांतच्यवही लक्षाि आली. िो ही लक्ष देऊन िुटेज पाहू
लागला. सतचन िार बारकाईने िुटेज मध्ये तदसणाऱ्या एके काचा चेहरा
तनरखनू बघि होिा.
एका तठकाणी तदनेशला कातहिरी तदसले. त्याने पटकन िेर्े पॉज के ले.
एक माणसू िोंडाला रुमाल बाांधनू आतण अांगाि एका चॉकलेटी रांगाचे
जॅकेट घालनू होिा. िे पाहून अचानक तदनेशला काहीिरी आठवले. त्याने
घाईघाईि २५ मे चे िुटेज पले करून िे िास्ट िॉरवडथ करून पाहू लागला.
बघिा बघिा त्याने एका तठकाणी पॉज के ले. िोच माणसू िश्याच पेहरावाि
सीसीटीव्ही पासनू वाचण्याचा प्रयत्न करि होिा. िे पाहून सतचनच्या
चेहऱ्यावर काहीिरी सापडल्याचे भाव पसरले.
“येस! हाच आहे िो! ”सतचन मोठ्याने ओरडला.
“हा िर मोठा गन्ु हेगार आहे!” शदनेि शाांि आवाजाि म्हणाला. त्याने
त्या व्यक्तीला कुठे िरी पातहलेले होिे.
“कोण आहे हा नराधम? “हेमांि रागाने बोलला.
“जॉनी नाव आहे याचां. मागील दोन वर्ाथिील सवाथि मोठा गन्ु हेगार. न
जाणे तकिी खनू याने सपु ारी घेऊन के ले असिील! मी यवच्यवबद्दल वाचले
आहे याचा िोटोही पतहला आहे. “बोलिा बोलिा तदनेशने लॅपटॉप वर
गगु ल उघडून त्याचे नाव सचथ के ले. अगदी सीसीटीव्ही िुटेज मध्ये तदसला
पान | 115

प्रतिशोधार्थ

प्रर्मेश डहाळे

िसाच त्याचा पेहराव. तदनेशला हा िोच आहे याची खात्ी पटली. िक्त
इटां रनेटवरील िोटो मध्ये त्याच्या डोळ्यावर चष्मा होिा, मात् सीसीटीव्ही
मध्ये नाही. हा िरक सोडला िर अजनू कुठलाही िरक तदसि नव्हिा.
“खनु ी सापडला. पण यामागचा खरा सत्ू धार नाही! “सतचन शािां िेि
मात् रागाने म्हणाला.
“साळगावकराांच्या मदिीने िे ही कळे ल. “तदनेशच्या चेहऱ्यावर
समाधानी हास्य पसरले.
“आिा लगेच त्याांना िोन लाव तदनेश. आिा माझा सांयम सांपला.
आतण प्रज्ञाच्या खन्ु याचा खेळ सद्ध
ु ा! “सतचन खचु ीिनू उठि बोलला. त्याचे
डोळे तनखाऱ्यासारखे लाल तदसि होिे. तदनेशने लगेच साळगावकरानां ा
िोन लावला. मात् िोन लागला नाही.
“मी खाली जािो, इर्े नेटवकथ नाहीये. “तदनेश नेटवकथ नसल्याने खाली
तनघनू गेला. सतचन कसलािरी तवचार करि रूममध्ये चकरा मारि होिा.
“आपण खपू जवळ पोहोचलो आहोि सतचन. ”हेमांि सतचनकडे पाहून
बोलला.
“आिा िक्त काही िासाि त्याचा खेळ खल्लास! “सतचन रोर्ाने
बोलला.
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“खरांच आपण तदनेशचे आभार मानले पातहजे. त्याने आपल्याला
खरांच खपू मदि के ली आहे. “हेमांि तदनेशचे आभार मानि बोलि होिा.
“एक अनोळखी माणसू आपल्याला योगायोगाने भेटिो आतण
आपल्याला मदि न मागिा एवढां करिो! अशी माणसे आजच्या जगाि
खरांच कमी आहेि. “हेमिां तदनेशचे कौिक
ु करि बोलला.
“तदनेशचे उपकार मी जन्मभर तवसरणार नाही! कधीच नाही तवसरू
शकिां! “सतचन भावक
ु होि बोलला. र्ोडावेळ शाांििेि गेला. सतचन
तवचाराि गांिु ला होिा. हेमांि लॅपटॉप स्क्रीनवर ओपन असलेला गन्ु हेगार
जॉनीचव िोटो िो तनरखनू बघि होिा. इकडे सतचनने कोणाला िरी िोन
लावला.
“हॅलो “सतचन जड आवाजाि बोलि होिा.
“हॅलो, दादा “पलीकडून तकशोरी बोलि होिी.
“काव्या किी आहे? “सतचन कसािरी बोलला. काव्याच्या
आठवणीने आतण काळजीने त्याचे मन भरून आले होिे.
“ती ठीक आहे. पण ि?ू कुठे आहेस? “तकशोरीने काळजीने तवचारले.
“मी प्रज्ञाच्या खन्ु याच्या खपू जवळ पोहोचलो आहे तकशोरी.
”सतचनच्या बोलण्याि राग तदसनू येि होिा.
पान | 117

प्रतिशोधार्थ

प्रर्मेश डहाळे

“काय? कोण आहे िो? “तकशोरीचे अधीर होि तवचारलां. सतचन
काहीच बोलला नाही.
“बोल सतचन! कोण? “तकशोरीने पन्ु हा तवचारलां.
“सारांग आतण राहल! “सतचनचे बोलणे ऐकिाच शकिोरीलव धक्ट्काच
बसला.
“काय? िू हे काय बोलिोय? सारांग? िो का प्रज्ञाला मारे ल? “तकशोरीने
अस्वस्र्पणे तवचारले. सतचन पन्ु हा गपप बसला. िेवढ्याि तदनेश दार
उघडून घवईघवईत आिा आला. िो काहीिरी साांगण्याच्या घाईि होिा.
त्याला काहीिरी कळाले असावे. मात् सतचन िोन वर बोलिोय हे पाहून
िो गपप बसला. हेमिां ने तदनेशकडे पातहले. काहीिरी मोठी गोष्ट माहीि
पडल्याचे भाव त्याच्या चेहऱ्यावर होिे.
“बोल सतचन.. काहीिरी बोल.. ”तकशोरी ओरडून बोलली.
“मी िल
ु ा आिा िक्त एवढांच साांगिो तकशोरी.. प्रज्ञाला मारण्याि सारांग
आतण राहलचा हाि आहे! “सतचन रवगवने बोलला.
“हे कसां म्हणू शकिो िू दादा.. कोणत्या परु ाव्यावरून िू सारांग वर
आरोप लाविोय? “तकशोरी आिा सांिापली होिी. सारांगने त्याांचे चवलू
असलेले बोलणे ऐकले. िसा सारांगने तकशोरीच्या हािािनू िोन तहसकावनू
घेिला.
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“मी परु ाव्याांवरूनच बोलिोय तकशोरी. सारांग आतण राहलने प्रज्ञाच्या
खनु ाची सपु ारी तदली होिी! परु ावा म्हणनू असलेले लॉके ट ही त्या प्रख्खयाि
गन्ु हेगाराचे आहे, ज्याला सपु ारी तदली. ”
“गपप बस्स! गपप बस सतचन.. खबरदार जर एक शब्द बोलला िर!
“सतचनचे बोलणे ऐकून सारांग चाांगलाच सांिापनू बोलला.
“माझ्यावर आरोप लाविोय ि?ू माझ्यावर? अरे , िू आतण प्रज्ञाने
के लेल्या वाईट कामाांची देवाने तिला तशक्षा तदलीय! “सारांग सांिापाि
मोठ्याने ओरडून बोलि होिा
“िल
ु ा िर मी सोडणार नाही! िू िक्त समोर ये िल
ु ा जागीच सांपविो!
“सतचन िावािावाने बोलि होिा. त्याचे अगां रागाने कापि होिे. सिां ापाने
त्याच्या डोळ्याि अश्ू जमा झाले.
"अरे िझु ी तहम्मि कशी झाली? राहल आतण माझ्यावर आरोप
लावायची? आां? “तकशोरी सारांगलव शाांि करण्याचा प्रयत्न करि होिी.
कसेबसे तिने सारांग कडून मोबाईल घेिला. सारांग मागनू ओरडि सतचनला
काहीबवही बोलि होिा.
“दादा,तू शाांि हो.. िू रागाच्या भराि असां कोणावरही आरोप करू
शकि नाही. ”तकशोरी त्याला शािां करण्याचा प्रयत्न करि होिी. मात्
सतचन शाांि होण्याचां नावच घेि नव्हिा.
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“एक लक्षाि ठे व तकशोरी. मी राहल आतण सारांगला आिा सोडणार
नाही. मी त्याला तजर्े तदसेल तिर्े जागेवर मारून टाकीन! आतण मला
कोणीही र्ाांबवू शकि नाही! “सतचनचव आिा िाबा सटु ि चालला होिा.
िो रागाने र्रर्र कापि ओरडि होिा. त्याची अवस्र्ा बघनू तदनेश आतण
हेमिां त्याला साभां ाळण्यासाठी धावले.
“शाांि हो सतचन. शाांि हो. ”तदनेश त्याला पकडून शाांि करि म्हणाला.
हेमिां ने त्याच्या हािािनू िोन घेि कॉल कट के ला. तदनेशने त्याला शाांि
करि बेडवर बसवले. हेमांिने त्याला ग्लास मध्ये पाणी आणनू तदले. एक
घोट पाणी तपऊन काही वेळाने सतचन र्ोडा शाांि झाला.
“सतचन. ”तदनेश त्याच्याजवळ बसला.
“या वेळी सांिाप तकांवा राग करण्यापेक्षा र्ांड डोक्ट्याने तवचार करणे
जास्ि महत्वाचे आहे. “तदनेश शाांििेि म्हणाला.
“आिा काय तवचार करायचा? आां? आिा िक्त खनू करणे हेच
बातकये! “सतचन रागाने धसु मसु ि बोलला.
“साळगावकर काय बोलले तदनेश? मघाशी िू इिक्ट्या घाईघाईि काय
साांगणार होिा? “हेमांिने प्रश्न के ला. िसा तदनेश गांभीर झाला.
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“सळगावकरानां ी एक महत्वाची मातहिी तदली आहे! “तदनेश गांभीर
होि सागां ू लागला. हेमिां लक्ष देऊन ऐकि होिा. मात् सतचन वेगळ्याच
तवचाराि गांगु होिा.
“जॉनी आतण राहल याचां ी जवळची ओळख आहे. आतण राहल
खनु ाची सपु ारी नेहमी जॉनीला देिो. काही मतहन्याांपवू ी घडलेल्या एका
हत्याकाांडाि ही मातहिी समोर आली होिी. “तदनेशने मातहिी परु वली.
“आतण याि सारांगचव काही सांबांध आहे? “हेमांिने तवचारले.
“नाही! साळगा.. ”तदनेश बोलणार िोच सतचन मोठ्याने ओरडला.
“काय? याि सारांगचा सबां धां नाही? तदनेश िू चक
ु िोय. मला पणू थ खात्ी
आहे, याि सारांगचा खपू मोठा हाि आहे! “सतचन पन्ु हा आक्रमक झाला.
“नाही सतचन..साळगावकराांनी साांतगिल्या प्रमाणे सारांग नावाच्या
कोणाशीही जॉनी आतण राहलचा तक्रतमनल रे कॉडथ मध्ये सांबांध नाही. िू
उगाच सारांग वर सांशय घेऊ नको! “तदनेश पन्ु हा त्याला समजावि बोलला.
“म्हणजे खरा खनु ी राहल आहे! “हेमांि दोघाांकडे बघि बोलला.
“हो! “तदनेशने त्याला दजु ोरा तदला.
“आिाच्या आिा जाऊन सपां विो त्या राहलला! “सतचन दाि ओठ
खाि बोलला.
“पण आिा राहल कुठे असेल? “हेमांिने तदनेशकडे बघि तवचारले.
पान | 121

प्रतिशोधार्थ

प्रर्मेश डहाळे

“त्याच्या तमत्ाचा पण्ु याि एके तठकाणी बार आहे. तिर्ेच नशेच्या
आहारी पडून असिो. नेहमी त्याच्या तमत्ाच्ां या असलेल्या ओळखीमळ
ु े
जातमनावर सटु िो. “तदनेशने उत्तर तदले.
“उद्या सकाळी त्याचा खेळ खल्लास! “तदनेश हािाची मठू आवळि
बोलला. आतण उठून उभा रातहला.
“उद्या का? आिा का नाही? आिाच्या आिा जाऊन खल्लास करू
साल्याला! “सतचनने उठून उभा राहि तदनेशकडे पातहले. तदनेशने हळूच
त्याच्याकडे पातहले.
“त्यासाठी एक पलॅन आहे! “तदनेश हळूच बोलला.
“कसला पलॅन? “हेमिां ने पन्ु हा प्रश्न तवचारला. तदनेश हळूच इकडून
तिकडे िे ऱ्या मारि साांगू लागला.
“सगळ्याि पातहले साळगावकर उद्या सकाळी राहलला कोणत्या िरी
गन्ु याच्या अटके ि अटक करून एका सरु तक्षि तठकाणी घेऊन जािील.
अशा तठकाणी जेर्े कोणीही आपल्याला बघणार नाही. नाही कोणाला
काही िपास लागेल! निां र आपण िेर्े पोहोचनू खेळ सपां वायचा! तसम्पल!
“तदनेशने दोघाांना पलॅन समजावनू साांतगिला. िसा हेमांिच्या चेहऱ्यावर
समाधानी तस्मि उमटले.
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“म्हणजे उद्या आपला बदला पणू थ होणार! प्रज्ञाच्या खनु ाचा बदला!
“बोलिाना हेमिां चे डोळे पाणावले.
“तदनेश.. ”सतचन तदनेश जवळ जाऊन उभा रातहला.
“िझु े हे उपकार मी कधीच तवसरणार नाही. िू जी मदि के ली आहे,
त्याची मी कधीच परििे ड करू शकणार नाही. ”सतचन भावक
ु होि
बोलला.
“उपकार?.. अरे हे िर किथव्य आहे माझे.. मैत्ीचे.. हे सगळां मी
आपल्या मैत्ीसाठी... प्रज्ञासाठी के लांय.. ”तदनेश चा आवाज आिा जड
झाला होिा. त्याला मनािनू भरून आले होिे.
“तजला मी ओळखि ही नव्हिो, तिचे हसु बघनू मला आपलेपणा
वाटावा, तिच्याबद्दल वाईट वाटावां.. तिच्याबद्दल आत्मीयिा वाटावी, हे
खरांच प्रज्ञाचे मोठे पणां आहे. “तदनेश डोळ्यािील पाणी पसु ि बोलला.
सतचनने त्याला धीर देि त्याच्या पाठीवर हाि ठे वला.
तदनेशनेही तवश्वासाने त्याच्याकडे पातहले.
“आिा आराम करूया. ह?ां “तदनेश सतचनच्या पाठीवर हाि ठे वनू
म्हणाला.
“हां “म्हणि सतचन वॉशरूमकडे तनघनू गेला.
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रात्ीचे दोन वाजनू गेलल
े े होिे. हेमांि आतण तदनेश शाांिपणे झोपलेले
होिे. सतचन बेडवर पडून मात् जागाच होिा. त्याला झोप लागि नव्हिी.
प्रज्ञाच्या अनेक आठवणी त्याच्या डोळ्यासमोरून जाि होत्या. िे
भेटल्यापासनू चे अनेक प्रसांग त्याला आठवि होिे. त्याांची पतहली भेट.
कॉलेजमधली. हसऱ्या चेहऱ्याची, दसु ऱ्याला नेहमी आनांदाि ठे वणारी,
अभ्यासाि हशार, स्वच्छ मनाची प्रज्ञा. त्यानां िर त्यानां ी सोबि घालवलेला
प्रत्येक वेळ, प्रत्येक प्रसांग आठवणींच्या रूपाने सतचनसमोर झळकि होिा.
प्रज्ञाला तदलेले शेवटचे वचन त्याला आठवले, िसे त्याच्या डोळ्यािनू अश्ू
िरळले. काव्याला तशतक्षका बनवण्याचे िे वचन. स्विःचे स्वपन पणू थ होऊ
शकले नाही, म्हणनू काव्याच्या रूपाने िरी िे पणू थ व्हावे ही तिची इच्छा
होिी. तशक्षण हे महत्वाचे आहे, असेच िी जन्मभर समजि आली. तशक्षक
बननू दसु ऱ्याला सतु शतक्षि बनवण्याचे काम तिला करायचे होिे. जे िी पणू थ
करू शकली नव्हिी. मात् कवव्यव जन्सितःच िक
ु ी. त्यविळ
ु े तेही अिक्य.
तरीही यव ही श्ितीत कवव्यवने दसु ऱ्यवांनव कवहीतरी शिकर्ण्यवचे कवि करावे
अशी तिची मनापासनू इच्छा होिी. आतण याचेच वचन तिने त्याच्याकडून
मातगिले होिे. जर िी आज असिी िर नक्ट्कीच तिने यासाठी प्रयत्न के ले
असिे. पण आिा तिला तदलेले वचन पणू थ कण्याची जबाबदारी सतचनची
होिी. त्यासाठी िो पणू थ प्रयत्न करणार होिा. अशा अनेक आठवणी समोर
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येि असिाना त्याला अचानक काहीिरी आठवले. काहीिरी वाईट. िे
आठविाच त्याला घाम िुटला. िो अस्वस्र् होऊन उठून बसला. हािाने
चेहऱ्यावरचा घाम पसु ि त्याने बाजल
ू ा झोपलेल्या हेमांि आतण तदनेश कडे
पातहले. िे शाांिपणे झोपलेले होिे. जणू एखादे वाईट स्वपन पडावे िशी
त्याची हालि झाली. पण िी एक आठवण होिी. एक वाईट आठवण. जी
त्याला छळि होिी.

सकाळची उन्हाची कोवळी तकरणे चेहऱ्यावर पडिाच सतचन जागा
झाला. डोळे तकलतकले करि त्याने आजबू ाजल
ू ा पातहले. हेमिां
तखडकीजवळ उभा राहून िोनवर बोलि होिा.
“हो येिो ग.ां आज नक्ट्की येिो. ठे व. “हेमिां िोन ठे वि सतचनजवळ
येऊन उभा रातहला.
“च्यायला, माझी बायको लई डोकां खािी बाबा. “हेमिां गमिीने बोलि
सतचनजवळ बसला.
“झोप झाली नाही र्वटतां! “हेमांि सतचनचा चेहरा बघनू हसि बोलला.
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“होणार िरी कशी? रात्भर तवचाराने झोप लागली नसेल. आज िो
तदवस आहे ज्याची िू वाट पाहि होिा सतचन. “हेमिां तकांतचिस हसि
बोलला.
“तदनेश कुठे आहे? “तदनेश तदसि नाही हे बघनू सतचनने तवचारले.
“खाली. साळगावकराश
ां ी बोलि आहे. “हेमिां ने सातां गिले.
सतचनने शेजारी पडलेला आपला िोन उचलनू तकशोरीला िोन
लावला.
“काव्याकडे दे. “िोन उचलल्या उचलल्या सतचन बोलला. तकशोरीने
शाळे साठी ियार झालेल्या काव्याकडे िोन तदला. आतण तिच्याशेजारी
उभी रातहली.
“हॅलो काव्या.. बाळा.. ”बोलिाना सतचनचे मन भरून आले. त्यावर
काव्याने तकशोरीकडे बघि काहीिरी इशारा के ला.
“िी तवचारिेय, माझे पपपा कधी येणार? “तकशोरीने शाांिपणे साांतगिलां.
“पपपा आज येिील हा बाळा! सध्ां याकाळी भेटूया हा! “सतचन
लाडीकपणाने बोलला. यावर काव्याच्या चेहऱ्यावर गोड हास्य पसरले. िे
बघनू तकशोरी मनोमन खश
ु झाली.
“िार खश
ु झालीये िी.”तकशोरी हलकां हसि बोलली. पण लगेच
तिला कालचा प्रसांग आठवला िशी िी नाराज झाली.
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“तकशोरी, काव्याला साांभाळ. मी तिला आिा साांभाळू शके ल का नाही
माहीि नाही! “सतचनने तकशोरीच्या बोलण्याची वाट न पाहिा िोन कट
के ला. सतचनने आपले पाणावलेले डोळे पसु ले. त्याला बघनू हेमांिलाही
वाईट वाटले.
“हेमांि “सतचनने बाजल
ू ा बसलेल्या हेमांि कडे पातहले.
“िू माझ्यासाठी आिापयांि खपू काही के ले आहे. अजनू एक तवनांिी
आहे. ”सतचनने हेमांि समोर आपले हाि जोडले.
“हे काय करिोय? “हेमांिने सतचनचे जोडलेले हाि खाली घेिले.
“जर मला काही झालां िर काव्याला िू सभां ाळशील. ”सतचन
तवनांिीच्या सरु ाि बोलला.
“िल
ु ा काहीही होणार नाही. िू कशाला काळजी करिो? “हेमांि त्याला
समजावि म्हणाला.
“मला काव्याची काळजी वाटिे हेमांि.िी नसलो िर शतचां कस होईल?
“सतचन काव्याच्या काळजीने बोलला.
“िू नकारात्मक तवचार नको करू सतचन.सगळां ठीक पलॅननसु ार होईल.
िू उगाच टेन्शन कशाला घेिो? “हेमांि त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करि
होिा. तििक्ट्याि तदनेश रूममध्ये आला.
“काय झालां सतचन? “सतचनची अवस्र्ा बघनू तदनेशने तवचारले.
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“यार काही साांग याला. उगाच नको िे तवचार करिोय. म्हणिोय मी
नाही रातहलो िर काव्याचे काय होणार? “हेमिां ने सतचनला समजावण्यास
तदनेशला साांतगिले.
तदनेश हळूच बेडच्या एका कोपऱ्याि बसला. आतण सतचनकडे एक
नजर टाकली.
“िल
ु ा काही होणार नाही याची जबाबदारी माझी. बस्स? “तदनेश
सतचनला आश्वासन देि बोलला.
“नको िी काळजी करू नको. उठ आवरून ियार हो. बरोबर बारा
वाजिा साळगावकर राहलला घेऊन एका तनजथन तठकाणी पोहोचिील.
आतण मग आपण! “तदनेश बेडवरून उठला. रुमच्या एका कोपऱ्याि
पडलेली आपली बॅग त्याने उचलली. त्यािनू एक लेदरचे पाकीट बाहेर
काढले. आतण िे घेऊन त्यादोघाांजवळ आला.
“हे आपले हत्यार! “तदनेशने िे पाकीट दोघाांसमोर धरले.
“हे काय? “हेमिां ने प्रश्न के ला.
“तपस्िल
ू ! “तदनेश चेहऱ्यावर तस्मि उमटवि बोलला.
“ही कुठे भेटली? “सतचनने तवचारले.
“िल
ु ा िर माहीिच आहे, माझे वडील राजकारणाि होिे िे. त्याांचे
अनेक तवरोधक असल्याने त्याांनी नेहमी ही तपस्िल
ु स्विःजवळ ठे वली
पान | 128

प्रतिशोधार्थ

प्रर्मेश डहाळे

होिी. आतण आिा िी आपल्याला कामाि येईल! “तदनेश तपस्िल
ु
पॉके टमधनू बाहेर काढि बोलला.
“िू ही नेहमी िझ्ु याजवळ ठे विो? “हेमांिचा प्रश्न.
“हो! नेहमी! “तदनेश तपस्िल
ु हािाि पकडि उत्तर तदले.
“असां काहीच नाही ज्याच्यावर िझ्ु याकडे काही उपाय नाही तदनेश.
”हेमांि कौिक
ु ाने बोलला. यावर तदनेश हळूच हसला.

सतचन पातकां ग मध्ये गाडीला टेकून उभा होिा. कसल्यािरी तवचाराि
गांगु लेला. लाांबनू चालि येणाऱ्या हेमांि आतण तदनेशची चाहूल लागिाच
िो तवचारािनू बाहेर आला. दोघे हसि काहीिरी बोलि चालि येि होिे.
“माझ्या सारख्खया गररबाला काय माहीि त्याची चव. ”हेमांि चालि
गाडीजवळ पोहोचला.
“आिा तवचार करायची नाही, कृिी करायची वेळ आहे तमत्ा. “हेमिां
सतचनच्या खाद्यां ावर हाि मारि म्हणाला.
“हम्म “म्हणि त्याने हेमांि कडे पातहले. आतण मागच्या तसटचे दार
उघडून आि बसला. तदनेश ड्रायतव्हगां सीटवर बसला. हेमिां बसल्यावर िो
गाडी चालू करणार िेवढयाि सतचन बोलला.
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“एक तमतनट तदनेश. ”तदनेशने मागे वळून पातहले.
“काय सतचन? “तदनेशने तवचारलां.
“मी साांगिो तिकडे चल.“सतचन बोलला.
“कुठे ? “तदनेशने न कळून तवचारल.ां
“प्रज्ञाच्या आई वडीलाक
ां डे! “
“काय? प्रज्ञाचे आई वडील? आतण इकडे? “तदनेशला काही कळे नासे
झाले.
“प्रज्ञाचे आईवडील पण्ु यािच असिाि. पण.. प्रज्ञाचा खनू
झाल्यापासनू िे सतचनशी बोलि नाहीि. िे या सगळ्या साठी सतचनलाच
जबाबदार समजिाि. “हेमांिने स्पष्ट के ले. तदनेश मात् दःु खी झाला.
“प्रज्ञाचा खनू झाला िेव्हा सतचन आतण िी त्याांच्याकडेच चालले होिे.
“हेमांि बोलला.
“त्याांनी मला कधीही आई वतडलाांची कमिरिा जाणवू तदली नाही. िे
माझ्याशी बोलू तकांवा नाही. पण आज मला िक्त त्याांच्या आशीवाथदाची
गरज आहे. आज त्याच्ां या मल
ु ीला खऱ्या अर्ाथने न्याय जो तमळणार आहे.
”सतचन जड अिां करणाने बोलला.
“मला आज त्यानां ा भेटायची खपु इच्छा आहे तदनेश. ”सतचन बोलला.
“ठीक आहे, जशी िझु ी इच्छा. “म्हणि तदनेशने गाडी सरू
ु के ली.
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तदनेशने सतचन साांगेल त्या तदशेने गाडी आणि एका तबतल्डांग खाली
उभी के ली. सतचन गाडीिनू उिरला. हेमांि आतण तदनेश गाडीिच बसनू
होिे. सतचन काय बोलायचां, कसं बोलायचां याचा मनोमन तवचार करून
तबतल्डांगमध्ये तशरला. तवचाराच्ां या िद्रां ीि पायऱ्या कधी चढल्या गेल्या
त्याला कळलेच नाही. िो प्रज्ञाच्या आई वतडलाांच्या रुमसमोर उभा होिा.
कसािरी धीर करिच त्याने बेल वाजवली. काहीवेळाने एका वयस्कर
व्यक्तीने दार उघडले. समोर सतचनला बघनू त्याचां ा चेहरा उडाला. रागाने
त्याांचे अांग र्रर्र कापू लागले.
“बाबा! “सतचनच्या िोंडािनू नकळिच शब्द िुटले. िे प्रज्ञाचे वडील
सधु ाकर पांतडि.
“का आला परि? मला मारायला? “सधु ाकर रागाने बोलले.
“बाबा तपलज मला आि येउद्या. मला आपल्याशी काही बोलायचे
आहे. “सतचन तवनिां ीच्या सरु ाि बोलला.
सधु ाकर यानां ी रागाने दार उघडले आतण मध्ये तनघनू गेल.े सतचन आि
गेला. सधु ाकर खाली शन्ू याि नजर लावनू सोफ्यावर बसले होिे. वर
तभांिीवर नजर जािाच सतचनच्या पायाखालची जमीनच हलली. त्याच्या
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अगां ाला कांप सटु ला. तभांिीवरील प्रज्ञाच्या आई रीमाच्या िोटोवर हार
चढवलेला होिा.
“आ.. आईच्या िोटोला हा.. हार! “सतचन चाचरि बोलला.
“िचू मारली तिला! माझ्या मल
ु ीचा आतण पत्नीचा हत्यारा आहे ि!ू
“सधु ाकरानां ी दःु खी होि र्ेट सतचनवर आरोप लावला. त्याचां े डोळे
पाणावले.
“बाबा.. अस बोलू नका बाबा.. िम्ु ही का मला प्रज्ञाचा गन्ु हेगार
समजिा? त्याि माझी काहीच चक
ू नव्हिी बाबा.. मला समजनू घ्या!
“सतचन रडिच त्याांच्यासमोर गडु घ्यावर बसनू बोलला.
“तबचारी रीमा. मल
ु ीच्या तवरहाने आपले ही प्राण त्यागले तिने.
”सधु ाकर त्याांच्या पत्नीच्या आठवणीने व्याकुळ होऊन रडि होिे.
“मला िक्त आशीवाथद द्या बाबा. आज मी प्रज्ञाला न्याय तमळवनू देिोय
बाबा. मला िक्त िमु च्या आशीवाथदाची गरज आहे. ”सतचनने रडि रडि
त्याचां े पाय पकडले. त्याच्ां या पायावर डोकां ठे वनू त्याने आपल्या अश्नांू ा
मोकळी वाट करून तदली.
“न्याय? अरे िू मरशील िेव्हा तमळे ल नाय! माझ्या मल
ु ीला आतण
पत्नीला. ”सधु ाकर रागाने ओरडि होिे. त्याांनी सतचनला पाय झटकि लाांब
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के ले. सतचन कसािरी उभा रातहला. सधु ाकर खाली बघि रडि होिे. त्याांचा
राग आतण दःु ख अश्च्ांू या रूपाने टपकि होिे.
“येिो मी.पण मी अजनू ही िम्ु हाला साांगिो बाबा. मी गन्ु हेगार नाही!
“सतचन डोळे पसु ि बोलला. आतण जड अिां करणाने रुममधनू बाहेर पडला.

खाली तदनेश आतण हेमांि गाडीिच बसनू त्याची वाट बघि होिे. तदनेश
पढु ां काय आतण कसं करायचां याची उजळणी करि होिा. हेमांि मात्
सतचनच्या काळजीि होिा. सतचन येिाना तदसिाच त्याने त्याच्याकडे
पातहले. त्याचा चेहरा बघनू हेमिां ला काय िे समजले. तदनेश मात् त्याला
पाहून द:ु खी झाला. मात् काही बोलला नाही.
“सतचन, मी िझु ी अवस्र्ा समजू शकिो. पण आपल्या पढु च्या
कामासाठी िल
ु ा मजबिू राहणे गरजेचे आहे. त्यामळ
ु े अशी तहम्मि हरू
नको. “तदनेशने त्याला समजावि गाडी चवलू के ली.
र्ोडावेळ सतचन शाांि व्हायला हवा म्हणनू तदनेशने गाडी एका तनजथन
स्र्ळी गाडी उभी के ली. जेर्े राहलला आणले जाणार होिे त्यापासनू काही
अिां रावर.
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तिघेही िेर्े गाडीिनू उिरले. तदनेशने दरू वर एक नजर टाकली. एके
तठकाणी एक पडकां घर त्याला तदसि होि.ां कदातचि िेच िे तठकाण होिे जे
साळगावकराांनी साांतगिले होिे.
“इर्े िर लाबां पयांि कोणी नाही! योग्य जागा तनवडलीये. “हेमिां
आजबू ाजल
ू ा बघि बोलला. त्याांची गाडी उभी होिी तिर्नू चारही बाजनू ी
पडीक जागा होिी. काही तठकाणी पडलेली घरे , िर काही तठकाणी
कचऱ्याचे ढीग. पण एकही माणसू त्या पररसराि तदसि नव्हिा. कोणाला
इकडे काहीही घडलां िरी कळायला मागथ नव्हिा. डेडबॉडी पडली िरी िी
बरे च तदवस कोणी पतहली नसिी. यामळ
ु े हे एक योग्य तठकाण तदसनू येि
होिे.
काही वेळाने तदनेशचा िोन वाजला. त्याने िोन उचलेपयांि कट ही
झाला.
“चला, आपली तशकार वाट पाहियां. “तदनेश दोघाांकडे बघनू बोलला.
“पण इर्े िर कोणीच तदसि नाही! “हेमांि आजबू ाजल
ू ा बघि म्हणाला.
“पढु े त्या पडक्ट्या घराि. चला “तदनेश त्या पडक्ट्या घराकडे हाि
दाखवि बोलला. हेमांि तदनेश बरोबर त्या घराकडे बघि चालू लागला. मात्
सतचन मागेच गाडीला टेकून कसल्यािरी तवचाराि गरु िटलेला होिा.
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“सतचन.. ”हेमांिच्यव आवाजाने िो भानावर आला. त्याने हळूच
हेमिां कडे पातहले. मात् जागचा हलला नाही.
त्याला बघनू हेमांि पन्ु हा त्याच्याजवळ आला. तदनेश पढु ेच उभा राहून
त्याच्ां याकडे आतण पडक्ट्या घरावरून नजर तिरवि होिा.
“हेमिां .. ”सतचनला काहीिरी बोलायचे होिे.
“चल यार.. काय करिोय? “हेमांि काहीसा वैिागि बोलला.
“मला काहीिरी चक
ु ीचां वाटियां.का माहीि नाही पण अपराधीपणा
वाटिोय. ”सतचन खाली नजर लावनू बोलला.
“िू आिा हे काय बोलिोय ि?ू इिक्ट्या तदवस िचू खन्ु याला पकडून
मारायचां बोलि होिा आतण आिा? आिा हे काय? “हेमिां ला सतचन असा
का बोलिोय काही कळि नव्हिे.
“िे मी बहिेक भावनेच्या भराि बोलि होिो. पण आिा काहीिरी
चक
ु ीचां वाटियां. ”सतचन त्यवच्यवकडे नजर टाकि बोलला.
“सतचन, िझु ां डोकां िर ठीक आहे ना? इिक्ट्या तदवसापां ासनू आपण
ज्याला शोधि होिो, िो सापडलाय. आतण ि?ू “हेमांि आिा चाांगलाच
वैिागला होिा. त्याांना बघनू तदनेशिी त्याांच्याजवळ आला.
“तदनेश याला तचू सिजर्ां यार.”हेमांिने मान तझडकराि तदनेशला
साांतगिले.
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“काय झाल?ां सतचन चल. तू ज्याला इिक्ट्या तदवसाांचा शोधि होिास
िो काही पावलावां र आहे आतण आिा? काय झालां? “तदनेशने त्यवच्यव
खाांद्यावर हाि ठे वला.
“तदनेश. मला का कोण जाणे,पि हे सगळां चक
ु ीचां वाटिय.ां “सतचन
अपराधीपणा वाटि असल्यासारखा बोलला.
“सतचन! “तदनेशने मान मरु डि नाराजी पणाने स्विःच्या चेहऱ्यावरून
हाि तिरवला.
“मी िल
ु ा इिकी मदि के ली. िल
ु ा प्रज्ञाच्या खन्ु याच्या इिक्ट्या जवळ
घेऊन आलो. आतण ि?ू नेमक्ट्या वेळेवर असां काहीिरी बोलिोय? “तदनेश
चागां ल्याच नाराजीने बोलला.
“हे बघ सतचन िल
ु ा आपल्या मैत्ीची शपपर् आहे. िू प्रज्ञाच्या
खन्ु याला असच
ां नाही सोडू शकि! “हेमिां सिां ापाने बोलला. सतचन आिा
गपप झाला. त्याने हळूच आपले डोळे तमटले.
“िल
ु ा माझ्या मैत्ीची शपपर्! प्रज्ञा सारख्खया चागां ल्या स्त्रीला न्याय
तमळालाच पातहजे. आतण त्याने ज्या प्रकारे प्रज्ञाची हत्या के ली, त्याच्या
समोर आपण करिोय िी तशक्षा काहीच नाही! “तदनेश सांिाप आतण दःु खाने
बोलला. हेमांि अस्वस्र्पणे सतचनकडे बघि उभा होिा.
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सतचनने डोळे न उघडिाच वर पाहि एक मोठा श्वास घेिला. हळूच
डोळे उघडि त्याने तदनेश आतण हेमिां कडे पातहले.
“चक
ू िर चक
ू ! मी प्रज्ञासाठी हे ही करायला ियार आहे! िमु च्या
मैत्ीच्या शपपर्ेसमोर मी पण काही करू शकि नाही.. भलेही या अपराधी
पणाने मी जन्मभर पस्िावेल. पण आिा मागे हटणे योग्य नाही! “सतचन
तवश्वासाने बोलला.
“चला. राहलचा काळ आलाय आिा! “सतचन त्वेर्ाने बोलि त्या
पडक्ट्या घराच्या तदशेने चालू लागला. यावर तदनेश हलके च हसला. आतण
िो ही त्या तदशेने चालू लागला. हेमिां ही आपली नाराजी दरू करि
त्याांच्यासोबि तनघाला.
सतचन पढु े चालि घराजवळ आला. डाव्या बाजचू ा रूम पणू थपणे
जमीनदोस्ि झालेला होिा. िर त्याच्या बाजल
ू ा एक रूम होिा. ज्याच्या
तभांिीवर िडे गेलल
े े होिे. िो रूम ही जास्ि तदवस िग धरू शकणार नाही हे
स्पष्ट तदसि होिे. पण आजबू ाजल
ू ा पोलीस जीप का तदसि नाही याचे
सतचनला आश्चयथ वाटले. त्याने मागनू येणाऱ्या तदनेश कडे प्रश्नाांतकि नजरे ने
पातहले.
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“साळगावकर नक्ट्की राहललव घेऊन आले आहेि? आजबू ाजल
ू ा िर
कोणी तदसि नाही. पोलीस जीप ही नाही. “सतचन आजबू ाजल
ू ा बघि
बोलला.
“मध्ये िर चल. सगळ्या प्रश्नाचां ी उत्तरे तमळिील! “तदनेश हळूच
हसला. का माहीि पण त्याचे तस्मि काहीिरी वेगळे च होिे. आजबू ाजल
ू ा
पन्ु हा एक नजर टाकि सतचन आि तशरला. आिमध्ये पणू थ अांधार होिा.
कुठूनही उजेड येण्यासाठी जागा नव्हिी. खोलीच्या मध्यभागी एक तवजेचा
बल्ब लटकलेला त्याला तदसला. बाजच्ू या तभांिीवर हािाने चाचपडि त्याने
सवथ बटणे चालू के ली. िसा बल्बचव अांधक
ु सा तपवळा प्रकाश खोलीभर
पसरला. पण आिमध्ये कोणीच नव्हिे!
“हे काय? इर्े िर कोणीच नाही! “सतचनने त्या छोट्याश्या खोलीि
सगळीकडे नजर तिरवि चक्रावनू तवचारले. हेमिां इकडे तिकडे बघि होिा.
िी खोली पणू थपणे ररकामी होिी. सांपणू थ खोलीि धळ
ु ीशीवाय कशाचेही
अतस्ित्व नव्हिे. सतचन आतण हेमांि चक्रावनू इकडे तिकडे बघि होिे.
तदनेश मात् शािां होिा.
“तदनेश, साळगावकराांना िोन लाव. इर्े कोणीच कसां नाही? “सतचन
आिा सैरभैर होि म्हणाला. यावर तदनेश मोठ्याने हसला. पणू थ खोलीभर
त्याचे तवकट हास्य पसरले. हेमांि आतण सतचनला आिा काही समजेनासे
झाले. तदनेश असा का करिोय?
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“तदनेश. काय झालां? िू हसिोय का? “हेमांिने अस्वस्र्पणे तवचारले.
“तदनेश. साळगावकर कुठे आहेि? आतण राहल? नक्ट्की काय चालू
आहे तदनेश? बोल.. ”सतचन आिा वैिागनू मोठ्याने ओरडि होिा.
तदनेशचे तवकट हास्य अजनू च वाढले.
“कोण साळगावकर? “तदनेशने मोठ्याने हसि तवचारले. अधां ाऱ्या
खोलीि त्याचा चेहरा क्रूर भासि होिा. सतचन आिा सांिापला. कवहीतरी
गडबड आहे हे त्याच्या लक्षाि आले.
“बोल तदनेश. राहल कुठे आहे? “हेमांिने कळकळीने तदनेशला
तवचारले. यावर तदनेश अतधकच कुटील हसला. आिा मात् सतचनचा पारा
चढला.
“तदनेश.. म्हणजे िू मला िसवलां? मला येड्याि काढलां? का तदनेश?
का? “सतचन मोठ्याने ओरडला.
“तदनेश.. बोल! कुठे आहे राहल? कुठे आहे जॉनी? आतण
साळगावकर? “हेमिां सिां ापाने ओरडला. यावर तदनेशचे हसू अतधकच क्रूर
झाले. सतचनचा आिा सयां म सटु ला त्याने र्ेट तदनेशची कॉलर पकडली.
“बोल! बोल ना! कुठे आहे प्रज्ञाचा खनु ी? “सतचन शक्ट्य तििक्ट्या
जोराने ओरडि होिा.
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“प्रज्ञाचा खनु ी िझ्ु यासमोर आहे! “तदनेश कपटी हसि बोलला. यावर
सतचनला प्रचडां मोठा धक्ट्का बसला. त्याची कॉलर वरची पकड तढली
झाली.
“काय? “सतचन मटकन खाली बसला. िो पणू थ बतधर झाला.
“समोर म्हणजे? म्हणजे कोण? िू काय बोलिोय? “आिा हेमिां ने
तदनेशची कॉलर पकडली. तदनेशच्या चेहऱ्यावरचे क्रूर हसू मात् कमी
झालेले नव्हिे.
“मीच प्रज्ञाचा खनु ी आहे! “तदनेश मोठ्याने हसि बोलला. आिा मात्
सतचन आतण हेमांि पणू थ पणे बतधर झाले. सतचन हिबलिेने जतमनीवर बसनू
होिा. िो पणू थ सन्ु न होऊन बसला होिा. तदनेशचे कपटी, क्रूर हसहू ी त्याला
ऐकू येईनासे झाले. हेमांिने अतधकच जोराि तदनेशची कॉलर पकडली.
“हराम**.. **** “हेमिां ने कॉलर पकडून जोराि त्याला बाजच्ू या
तभांिीवर ढकलले. तदनेश जोराि तभांिीवर आदळिा आदळिा वाचला.
जोराि जाऊन िो खाली पडला. हेमांि वेगाने त्याच्या अांगावर धावला.
खाली पडलेल्या तदनेशच्या छािीवर बसि त्याने पन्ु हा त्याची कॉलर घट्ट
पकडली.
“बोल.. का मारलां प्रज्ञाला? आ?ां काय शबघडर्लां होि तिने िझु ां? बोल
ना साल्या..”हेमांि सांिापाच्या भराि जोराजोराि ओरडि होिा. तदनेश
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अजनू ही हसि होिा. हेमांि जोरजोराने त्याच्यावर ओरडि होिा. मात्
त्याच्यावर त्याचा काहीही िरक पडि नव्हिा. सतचन अगां ाि जीव
नसल्यासारखा हळूच उठून उभा रातहला.
“इिका मोठा धोका! तमत् बननू इिकां नीच काम के लां ि!ू “सतचन
सांिापाने बोलि हळूच तदनेश जवळ जाऊन उभा रातहला.
“या सगळ्याची एकच तशक्षा.. ”सतचनने आपल्या पॅन्ट मध्ये
लपवलेली तपस्िल
ु बाहेर काढली. िीच तपस्िल
ु जी तदनेश ने त्याला तदली
होिी.
“ह!ां “हेमांिने जोराि तदनेशची कॉलर सोडली आतण बाजल
ू ा झाला.
सतचनने तपस्िल
ू चा नेम तदनेशवर धरला.
“मार साल्याला! तजवांि सोडू नको या ह****ला.. ”हेमांि रागारागाने
तदनेशवर तशव्या बरसि होिा.
“का के लां हे सगळां.. का? “सतचन जोराि ओरडला. तदनेशच्यव
चेहऱ्यावर मात् हव्य अतधकच पसरले. भीिी तकांवा पश्चािापाची लके रही
त्याच्या चेहऱ्यावर नव्हिी.
“बदला! “सतचनकडे रोखनू बघि तदनेश पटु पटु ला.
“कसला बदला? आ?ां “हेमिां रागाने र्रर्र कापि होिा.
“बोल! “सतचन तपस्िल
ु च्या तरगर वर हाि ठे वि जोराि ओरडला.
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“स्विाला तवचार ि!ू आठव िू काय के लां होिां. आठव! “तदनेश
पडल्या पडल्या मागे तभिां ीला टेकून ओरडला.
सतचनचा आिा पारा अजनू च चढला.
“स्विःला तवचारू म्हणजे? उगाच काहीिरी बरळू नको! “सतचनने
तरगर वरची पकड अजनू च घट्ट के ली.
“िू एक नांबर चा नीच आहे! िू आतण प्रज्ञाने माझ्या भावाचा तनष्कारण
जीव घेिला! “तदनेशने रागाने ओरडि सतचनवर आरोप के ला. िो असां
बोलिाच सतचनला काहीिरी आठवले. त्याची तपस्िल
ू वरची पकड तढली
झाली. अांगािनू घामाच्या धारा वाहू लागल्या. िो नकळि मागे सरकला.
“हा खोट बोलिोय सतचन. उगाच काहीिरी आरोप करिोय. वाट पाहू
नको, उडव साल्याला.“हेमांि सांिापाने बोलला. सतचन कसल्यािरी
धक्ट्क्ट्याि होिा. काहीिरी आठवनू िो सन्ु न झाला. हेमिां तदनेशवर गोळी
चालवण्यासाठी जोरजोराि ओरडि होिा. सतचनच्या हािािनू तपस्िल
ु
पडणार िेवढ्याि.. जोराि आवाज झाला... धाड्ड...!!!
सतचन जोराि खाली पडला. त्याच्या पायािनू एक जोराि सणक गेली.
पायाि िीव्र वेदना होऊ लागली. िसा िो पाय पकडून तवव्हळू लागला.
जखमेिनू वाहणाऱ्या रक्ताने त्याचे हवत माखले.
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“सतचन! “त्याची अवस्र्ा बघनू हेमांिने पटकन त्याला पकडले.
सतचनने डोळे तकलतकले करि दरवाज्याकडे पातहले. डोळ्यासमोरील
अांधाराि त्याला एका माणसाची आकृिी त्याच्या तदशेने येिाना तदसली.
हेमांिने घाबरिच त्याच्याकडे पातहले. हािाि तपस्िल
ु घेऊन एक माणसू
समोर येऊन उभा रातहला. त्याला बघनू तदनेश जोराजोराि हसू लागला. िो
माणसू तपस्िल
ु चा तनशाणा हेमांिवर धरि तदनेशच्या हसण्याि सामील
झाला. त्याांच्या तवकट हास्याने िी अांधारी खोली अतधकच भयमय भासि
होिी.
“कोण ि?ू आतण सतचनच्या का मागे पडलाय? “हेमांि तपस्िल
ु पकडून
उभ्या असलेल्या माणसावर जोराि ओरडला. सतचन आतण हेमिां
त्याांच्यासमोर हिबल झाले होिे.
“काय के लां मी? का.. काय के लां होिां प्रज्ञाने “सतचन वेदनेने तवव्हळि
कसािरी बोलला.
“आठव. तशमलालव असिाना काय के लां ि?ू माझ्या भावाला का
मारले? “िो माणसू सांिापाने ओरडला. मात् मनािनू िो र्ोडा दख
ु ावलेला
तदसि होिा.
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“िम्ु ही काय बोलिाय? सतचनने काहीही के लेलां नाही! “हेमांि
काकुळिीला येऊन बोलि होिा. िो मनािनू घाबरला होिा. मात् तवरोध
करण्यातशवाय त्याच्याकडे पयाथय नव्हिा.
“मी काही पण बोलिोय? आां? तवचार या ह*****ला याने आतण त्या
प्रज्ञाने आमचा भाऊ महेशलव मारले की नाही िे! “िो माणसू सांिापाने
बोलला.
“आमच्या भावाला? “हेमिां ला काही कळि नव्हिे.
“हो. मी सरु े श घाटगे! “िो माणसू हेमिां कडे रागाने बघि बोलला.
“काय? “हेमांि आिा पणू थपणे बतधर झाला होिा. काय चालू आहे
त्याला काहीच समजि नव्हिे.
“त्याला आम्ही... न... नाही.. मारले.. ”सतचन कसािरी बोलला.
“मग? कोणी मारले? िमु च्यातशवाय कोण होतां माझ्या भावाचा खनू
झाला िेव्हा? “तदनेश उठून उभा राहि बोलला.
“कोणाला? कोणाबद्दल बोलिोय िू सतचन? “हेमांिने त्याला साांभाळि
तवचारले. नेमकां हे कशाबद्दल बोलिाय? त्याला काहीच समजायला मागथ
नव्हिा. सतचनच्या डोळ्यासमोरून िो भयानक वाईट प्रसांग िरळू लागला.
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प्रज्ञा ' महेश रे स्टॉरांट अँड लॉज ' या हॉटेलच्या आवाराि असणाऱ्या
गाडथन मधील एका बाकड्यावर सतचनची वाट पाहि बसली होिी. िो
अजनू ही रूममध्ये फ्रेश होि होिा. तिच्या उजव्या बाजल
ू ा लाईट नसल्याने
गडद अांधार होिा. िर डाव्या बाजल
ू ा कडाक्ट्याची र्ांडी असल्याने काही
लोकाांनी शेकोटी पेटवलेली होिी. कधी एकदाच जाऊन शेकायला तमळे ल
याची तिला उत्सक
ु िा होिी. मात् सतचन अजनू ही आलेला नव्हिा.
र्ोड्यावेळ िी शेकोटी भोविी खेळणाऱ्या लहान मल
ु ाांची गांमि बघि होिी.
समोरून सतचन येिाच तिने त्याकडे पातहले.
“चल, शेकोटीकडे जाऊ “प्रज्ञा उठि सतचनला म्हणाली.
दोघेही शेकोटीजवळ जाऊन शेकि गपपा मारू लागले.
गपपा मारिा मारिा त्याचां ी अनेकाश
ां ी ओळख झाली. नेमकां त्याच वेळी
हॉटेलच्या स्र्ापना तदन असल्याने एक मोठा कायथक्रम हॉटेलमधे आयोतजि
करण्याि आलेला होिा. त्याि हॉटेलचे मालक महेश घाटगेही उपतस्र्ि
होिे. प्रज्ञा आतण सतचनला त्या कायथक्रमाि खपू मजा आली. कायथक्रम
उरकल्यावर िे दोघे पन्ु हा त्या बाकड्यावर बसनू गपपा मारि होिे. रात्
झाल्याने हॉटेल मध्ये र्ाांबलेले लोक मध्ये रूमवर तनघनू गेल.े आिा
गाडथनमध्ये िक्त सतचन आतण प्रज्ञा बाकी होिे. दोघे बोलि असिानाच
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त्यानां ा एक हॉटेलचे मालक गाडथनमध्ये चकरा मारिाना तदसले. त्याांनी या
दोघानां ा बघनू त्याच्ां यासोबि गपपा चालू के ल्या. औपचाररक बोलणे
झाल्यावर सतचनने आपल्या कामाबद्दल साांगायला सरुु वाि के ली. मालक
महेश घाटगे याांनी स्विःबद्दल साांगायला सरुु वाि करणार िेवढ्याि.....
बांदक
ु ीच्या गोळीचा धाड्ड.. आवाज झाला! आवाजाने दोघे घाबरले.
त्याांना काही कळायच्या आि महेश खाली कोसळले. पाठीमागनू त्याांना
कोणीिरी गोळी मारली होिी. िे कोसळिाि प्रज्ञाने त्यानां ा पकडले. सतचन
लागेच गोळी चालवली गेली त्या तदशेने पळाला. गडद अांधार असल्याने
कोण काही तदसि नव्हिे. सतचनने पळि जाऊन सगळीकडे पातहले मात्
हल्ला करणारी व्यक्ती अांधाराि कधीच िरार झवली असवर्ी. आजबू ाजल
ू ा
कोणी नाही हे बघनू िो पळि प्रज्ञा जवळ गेला. प्रज्ञाने महेश याांना
पकडल्यामळ
ु े तिच्या हािाला रक्त लागले होिे. झालेल्या आवाजाने
हॉटेलममधील स्टाि आतण लोक पळिच बाहेर आले. बाहेर आलेल्या
लोकानां ी प्रज्ञाच्या हािाला रक्त बघनू तिच्यावरच सश
ां य घेिला.
“त्या बाजनू े कोणीिरी गोळी चालवली! त्या तदशेने जाऊन पहा.
”सतचन पळि पळि येऊन किाचवऱ्यवनां व सातां गिले. िसे काही कमथचारी
आतण काही लोक त्या तदशेने पळाले. एका जणाने िाबडिोब
अम्ब्यल
ु न्सलव िोन लावला.
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“पपपाsss.. पपपाsss.. ”एक िरुण मधनू पळि येि र्ेट महेश याांच्या
जवळ जाि त्याच
ां डोकां हािाि घेऊन मोठमोठ्याने रडू लागला. झालेल्या
प्रसांगाने प्रज्ञा खपू घाबरली होिी. हािावर रक्त बघनू तिला अपराधीपणा
वाटू लागला. तिला सतचनने कसेबसे साांभाळले. त्या िरुण मल
ु ाने प्रज्ञा
आतण सतचनवर एक जळजळीि कटाक्ष टाकला.
“िम्ु हीच मारले माझ्या पपपाांना! “त्या िरुणाने र्ेट त्याांच्यावर आरोप
लावला.
“काय? हे काय बोलिाय िम्ु ही? “त्याच्या आरोपाने सतचन गडबडला.
“याांच्या हािाला रक्त लागलां आहे. िम्ु हीच मारलां माझ्या पपपाांना! “िो
िरुण रडि मोठमोठ्याने ओरडि होिा.
“हो याांनीच मारलां याांना! याांच्यातशवाय इर्े कोणीही नव्हिां. ”मॅनेजरने
त्या िरुणाला सार् देि दोघावां र शातब्दक हल्लव चढवायला सरुु र्वत के ली.
त्याांना बघनू इिर लोकाांनीही र्ेट त्याांच्यावर आरोप लावायला काही तवचार
के ला नाही. सगळ्याांनी अश्या प्रकारे सत्य समजनू न घेिा त्याांच्यावर प्रहार
चालू के ल्याने सतचनला काय करावे काही सचु ेनासे झाले. आपली काहीही
चक
ू नसल्याचे िे कळकळून साांगि होिे. मात् त्याांच्यावर तवश्वास ठे वायला
कोणीही ियार नव्हिे. हे सगळां सरू
ु असिानाच मालकाांचा पिु ण्या मधनू
पळि पळि आला. महेश याांना अश्या अवस्र्ेि बघनू त्यानेही हबां रडा
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िोडला. इिराांचे ऐकून त्याने ही प्रज्ञा आतण सतचनवर आरोप लावायला
सरुु वाि के ली. ऍम्ब्यल
ु न्सस येऊन महेश यानां ा घेऊन गेली. मात् महेश याच्ां या
पिु ण्या आतण मल
ु ाने र्ेट पोतलसाांची धमकी तदली. याने सतचन आतण प्रज्ञा
प्रचडां घाबरले.
कोणीिरी सीसीटीव्ही बघण्याचे सचु वले. मात् त्या बाजचू ा सीसीटीव्ही
खराब असल्याने सतचन आतण प्रज्ञा याि आणखीनच अडकले.
कोणाकडे बांदक
ू सापडिे का हे पाहण्यासाठी सांपणू थ हॉटेलची
झाडाझडिी घराण्याि आली. पण ज्याने खनू के ला त्याने आधीच िी बांदक
ू
सतचन आतण प्रज्ञाच्या रूममध्ये ठे वलेली होिी. कोणीिरी मद्दु ामनू त्यानां ा
अडकवण्याचा कट रचला होिा. या सगळ्यामळ
ु े प्रज्ञा आतण सतचन िारच
घाबरले होिे. सवथ अनपेतक्षिपणे घडल्याने त्याांना मानतसक धक्ट्का बसला
होिा. सतचनच्या वडीलाांची तशमल्याि जनु ी ओळख असल्याने कसेबसे
यािनू सटु ले. मालकाांच्या मल
ु ाला आतण पिु ण्याला पैशाची लालच
दाखवनू सतचनने त्याांना गपप के ले होिे.
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िो प्रसांग आठवनू सतचनचे अांग भीिीने शहारले. त्याला आिा सगळां
समजि होिे. महेशला मारले असां समजनू आपल्या भावाचा बदला
घेण्यासाठी या दोघाांनी हा घाणेरडा खेळ के ला होिा.
“मी अजनू ही सागां िो त्याच्ां या खनु ाचा आतण आमचा काहीही सबां धां
नव्हिा. ”सतचन त्याांना कळकळीने समजावनू साांगण्याचा प्रयत्न करि
होिा. मात् त्याला काही अर्थ नव्हिा.
“सांबांध नव्हिा? मग िी बांदक
ू िमु च्या रूममध्ये कशी सापडली? बोल!
आकाशािनू पडली का बांदक
ू ? आां? “सरु े श रागाने पेटून उठला होिा. सत्य
पररतस्र्िी समजनू न घेिा त्याने आतण तदनेशने इिके मोठे कपट
सतचनतवरुद्ध खेळले होिे.
“ठरवलां असि िर जेव्हा तदसला होिा त्या तदवशीच िल
ु ा सांपवला
असिा! पण िझ्ु या बापाच्या ओळखीमळ
ु ां िू वाचला! िेव्हाच ठरवलां होिां
िल
ु ा शोधनू आतण जाळ्याि अडकवनू सांपवायचा! “सरु े श कपटी भावनेने
बोलला.
“िम्ु ही सत्य माहीि नसिाना इिका मोठा घाि कसा करू शकिा?
लाज वाटली पातहजे िम्ु हला! “हेमांि रागाने ओरडला. िसा सरु े शने
हेमांिच्या पायावर गोळी चालवली. पायावर गोळी लागिाच हेमांि वेदनेने
तवव्हळि खाली पडला.
पान | 149

प्रतिशोधार्थ

प्रर्मेश डहाळे

“िम्ु ही... िम्ु ही िार मोठी चक
ू के लीये... तदनेशने तमत् बननू घाि के ला
आहे. िम्ु ही काही चक
ू नसिाना माझ्या प्रज्ञाला माझ्यापासनू तहरावनू घेिले.
िम्ु हाला तशक्षा तमळाल्यातशवाय राहणार नाही! “सतचन िळिळाटाने
बोलला.
“कोण तशक्षा करणार आम्हाला? कोण? “तदनेश सतचनजवळ जाऊन
उभा रातहला.
“माझा भाऊ महेशने तवनाकारण जीव गमावला. याचीच तशक्षा िल
ु ा
आतण िझ्ु या त्या प्रज्ञाला तमळाली! “तदनेश सांिाप आतण दःु खाने ओरडि
होिा.
“जेव्हा माझा भाऊ गेला िेव्हाच ठरवलां होिां. िल
ु ा आतण प्रज्ञाला
तजवांि सोडायच नाही! यासाठीच इिक्ट्या वर्ाांपासनू या तदवसाची वाट
पाहि होिो. “सरु े श रागाने बोलला.
“आतण त्यासाठीच हा सगळा पलॅन के ला! परिे क्ट्ट पलॅन! आतण या
सगळ्याि आम्हाला सवाथि मोठी मदि झाली िी.. ”तदनेशने बोलायचां
र्ाबां नू सतचनकडे पातहले. पन्ु हा कपटी हास्य त्याच्या चेहऱ्यावर उमटले.
“सधु ाकरराव आतण तकशोरीची...!! “तदनेश असां बोलिाच सतचनला
जमीन हल्ल्यासारखे झाले. त्याचे डोके आिा िक्त िुटायचचां बाकी होि.
हेिांतचीही तीच अवस्र्ा होिी.. सतचनच्या अांगािले अधे प्राण आिा तनघनू
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गेले होिे. आिा काहीही ऐकायच्या तस्र्िीि िो नव्हिा. त्याला प्रचांड मोठा
मानतसक धक्ट्का बसला होिा. प्रज्ञाच्या मत्ृ यू पेक्षाही हा धक्ट्का मोठा होिा.
सतचन शारीररक आतण मानतसक वेदनेने तवव्हळि िसाच जतमनीवर
आडवा झाला. डोळ्यािील अश्ांनू ी चेहरा पणू थ तभजनू चालला होिा. हेमांि
कसाबसा उठून उभा राहण्याचा प्रयत्न करि होिा. मात् त्याच्याही अगां ाि
आिा िेवढे प्राण तशल्लक नव्हिे. खपू काही बोलायचे असनू ही त्याला
बोलि येि नव्हिे.
“सगळ्याि पतहले तशमला मधनू िझ्ु या बापाची कांु डली काढून िझु ा
पत्ता लावला. ठरवलां असतां िर घराि घसु नू िल
ु ा सांपवला असिा. पण हे
सगळां करून आम्हाला त्याि अडकायचां नव्हि.ां आतण म्हणनू च एवढी
परिे क्ट्ट पलातां नांग! “सरु े श बोलि होिा. मात् सतचनच्या कानावर िक्त शब्द
पडि होिे. िे समजनू घेण्याची त्याची िाकद कधीच सांपली होिी. तदनेश
सतचन समोर उभा राहून या दर्ू कमाथची कहाणी साांगू लागला.
“आतण योगायोगाने माझी आतण प्रज्ञाचे वडील सधु ाकर रावाांची
ओळख झाली. आतण िेव्हाच समजले की त्यानां ा प्रज्ञा पेक्षा तकशोरी
लाडकी होिी. सगळे जण प्रज्ञाला तवचारिाि,प्रत्येक गोष्टीि तिच्या आधी
प्रज्ञाचे नाव घेिलां जािां यामळ
ु े तकशोरीलाही प्रज्ञाबद्दल रोर् होिा. आतण
िेव्हाच आम्ही याि सधु ाकर राव आतण तकशोरीला आमचा बदला पणू थ
करून घेण्यासाठी याि सामील करून घेिल!ां त्याच्ां या मनाि प्रज्ञा आतण
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सतचनबद्दल तवर् कालवनू या पलॅन मध्ये सहभागी करणां काही अवघड
नव्हिां! “तदनेश बोलनू पन्ु हा एकदा कपटी हसला. सरु े श ही त्याच्या
हसण्याि सामील होि पढु ची कहाणी साांगू लागला.
“आतण ठरल्याप्रमाणे दोन मतहन्यापां वू ी तकशोरी आतण सधु ाकर रावानां ी
प्रज्ञाला पण्ु याला बोलावले. िे ही उतशरा. त्याचवेळी िम्ु हाला कारने
उडवण्याचा पलॅन होिा. मात् िझ्ु या हशारीमळ
ु े िू वाचला, असां िल
ु ा वाटल.ां
पण यामळ
ु े प्रज्ञाला अजनू च तनघथणृ पणे मरावां लागलां. तदनेशने चपळाईने
गाडी पलटवि प्रज्ञाला यमसदनी धाडले! मात् िू ह***र पन्ु हा वाचला!
“सरु े श रूममधनू चकरा मारि बोलला. हेमांि आतण सतचन अधथवट शद्ध
ु ीि
त्याचां े बोलणे ऐकि होिे. मात् ऐकण्यातशवाय िे काहीच करू शकि नव्हिे.
“आतण यामळ
ु े च पढु चां रामायण घडवावां लागल.ां िल
ु ा
अडकवण्यासाठी हे जाळां टाकावां लागलां. “तदनेश बोलला.
“िल
ु ा परु ावा म्हणनू काहीिरी तमळू िकतां याची आम्हाला
आधीपासनू च खात्ी होिी.. म्हणनू च त्या लॉके ट पासनू कपड्यापां यांि
सगळांच आम्ही मेलेल्या माणसाांच्या नावावर खरे दी के लां! िे ही कुख्खयाि
गन्ु हेगार जॉनीचा वेर् घेऊन! ददु वै ाने िे लॉके ट िझ्ु या हािी लागलां. पण िू
िरी काय करणार? िे लॉके ट ही काही मतहन्यापां वू ी मेलेल्या शैलश
े
जाधवच्या नावावर! “तदनेश पन्ु हा कपटी हसला.
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“आम्हाला तकशोरीकडून िमु च्या आतण राहल मध्ये असलेले वाद ही
समजले होिे.र्याचाच िायदा घेि आम्ही िझु े लक्ष काही ना काही परु ावे
देऊन त्या दोघाांकडे वळवले! आतण सारांग आतण राहल वर िू शांका घ्यावी
म्हणनू च त्याांचा तमत् शैलश
े जाधवच्या नावावर आतण सरु े शने जॉनी सारखी
वेशभर्ू ा करून खरे दी के ले. “तदनेश पन्ु हा हसला.
“ज्वेलरी शॉप मधनू िुटेज तमळवण्यासाठी मला खोटा इन्स्पेक्ट्टर व्हावां
लागलां! तमस्टर साळगावकर बननू ! “महेश जोरजोराने हसायला लागला.
त्याला सार् देि तदनेशही त्या तवकट हसण्याि सामील झाला.
“सवथ आधीच पलॅन होतां सतचन, हेमिां .“तदनेश तभिां ीला टेकून
बसलेल्या हेमांि समोर वाकून गडु घ्यावर बसला.
“मी िझ्ु यासमोर मद्दु ामनू आलो! िल
ु ा खोटी ओळख दाखवनू ! आतण
िम्ु ही याि पणू थपणे िसले! “तदनेश पन्ु हा मोठ्याने हसला. हेमांि त्याच्याकडे
वेदनेने कण्हि रागाने बघि होिा.
“िम्ु हाला सरु े शच्या आतण माझ्या नावावर असणाऱ्या हॉटेल मध्ये
घेऊन जाणां हे ही पतहलेच पलॅन! “तदनेश हेमिां समोरून उठि उभा रातहला.
त्याने सतचनकडे एक नजर टाकून सरु े श कडे पाहि त्याला इशारा के ला.
िशी त्याने तखशाि ठे वलेली तपस्िल
ु बाहेर काढि सतचनच्या जवळ उभा
रातहला. त्याने र्ेट सतचनच्या छािीवर तपस्िल
ु धरली. हे पाहून हेमांि आिा
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काहीिरी करायलाच पातहजे. सतचनला वाचवलेच पातहजे. या तवचाराने
उठण्याचा प्रयत्न करू लागला.
“र्ाांब.. िम्ु ही हे चक
ु ीचां करिाय.. सतचन गन्ु हेगार नाही.. त्याला मारू
नका! “हेमिां ओरडून ओरडून त्यानां ा याचना करि होिा. मात् त्याचा
काहीच उपयोग नव्हिा.
“हेमांि, िू गन्ु हेगार नाही. िल
ु ा मारायची आमची इच्छा नाही! त्यामळ
ु े
गपप बसनू िझ्ु या लाडक्ट्या तमत्ाची नरकयािना बघ! “तदनेश त्याच्याकडे
बघनू बोलला.
“अरे त्या तबचाऱ्या काव्याचा िरी तवचार कर तदनेश! िी कशी जगेल
तवना आई वतडलाचां ी? “हेमिां आिा काव्याच्या नावाने िरी हे पापी
र्ाांबिील अशी अपेक्षा करि बोलला.
“तिला साभां ाळायला तकशोरी आतण िू आहेच की! तकशोरीचे वैर
प्रज्ञासोबि होिे, काव्याला िी आपल्या िल
ु ीसवरखांच समजिे. िी
साांभाळे ल तिला. ”बोलिाना तदनेश र्ोडा दःु खी झालेला तदसि होिा. मात्
िो लगेच गभां ीर झाला.
“सांपव सरु े श आिा हा खेळ! शटू ! “तदनेश जतमनीवर अधथवट बेशद्ध
ु
पडलेल्या सतचनकडे पाहून बोलला. हेमिां पन्ु हा कसािरी उठण्याचा प्रयत्न
करू लागला. िसे तदनेशने तखशािनू तपस्िल
ु काढि हेमांिच्या तदशेने गोळी
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चालवली. शतने र्ेट त्याच्या गडु घ्याचा वेध घेिला. िसा हेमांि खाली
कोसळला. त्याच्या गडु घ्यािनू रक्त वाहू लागल्याने िो बेशद्ध
ु च व्हायचा
बाकी होिा. त्याआधी त्याच्या कानावर गोळी झाडल्याचा ' धाड्ड!!
'आवाज पडला. कसेिरी त्याने आवाजाच्या तदशेने पातहले.
सतचनच्या छािीिनू घळाघळा रक्त वाहू लागले. त्याच्या रक्ताचे
तशिोडे त्याच्या चहूबाजल
ू ा पसरले.
“गेम ओव्हर! “सरु े श आपल्या चेहऱ्यावर उडालेले रक्त हािाने पसु ि
पटु पटु ला. सतचनने आपले प्राण त्यागले याची खात्ी करून तदनेश मोठ्याने
हसू लागला. आपल्या हािािील तपस्िल
ु तखशाि ठे वि सरु े श तदनेश जवळ
जाऊन उभा रातहला. दोघाांनी एकमेकाक
ां डे तवश्वासाने बघि तमठी मारली.
“महेशला न्याय तमळाला सरु े श! न्याय तमळाला! ”तदनेश जड
आवाजाि उद्गारला.
“आपण तजक
ां लो तदनेश! तजांकलो! “सरु े शने तमठीिनु लाांब होि
डोळ्यािील पाणी पसु ले. त्याने हळूच सतचनकडे नजर टाकली. त्याने
कधीच आपले प्राण त्यागले होिे. त्यानां ी सतचनला त्याच घराच्या बाजल
ू ा
खड्डा करून त्याि परू
ु न टाकले. काही परु ावा राहू नये म्हणनू त्यानां ी
तपस्िल
ु ही त्या खड्ड्याि परु ल्या. काही परु ावा राहणार नाही याची त्याांनी
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खात्ी करून मग बेशद्ध
ु झालेल्या हेमांिवर प्रर्मौपचार करून काहीही न
कळू देिा त्याच्या घरी पोहोचवले.
अशा प्रकारे सतचनचा शोध आतण तदनेश आतण सरु े शचा प्रतिशोध पणू थ
झाला होिा.. ज्या बदल्याच्या आगीि सतचन इिक्ट्या तदवस जळि होिा,
त्याच आगीि जळून िो भस्म झाला होिा. ज्याचा शोध िो इिक्ट्या
तदवसाांपासनू घेि होिा, िे त्याला सापडलां होि. पण त्यानेच त्याचा घाि
झाला होिा. त्याचा शोध पणू थ झाला होिा. पण प्रतिशोध नाही! दसु रीकडे
हेमांि ज्याने त्याला तमत्ाच्या नात्याने पणू थ मदि के ली होिी. त्यालाही
अिोनाि दःु ख भोगावे लागले होिे. प्रज्ञाला अजनू ही खरा न्याय तमळाला
नव्हिा. ज्या महेशच्यव खनु वपवसनू हे सगळां सरू
ु झालां होिां िे एका तनष्पाप
जीवाांच्या हत्येने समाप्त झालां होिां. पण खरव खनु ी अजनू ही सापडलेला
नव्हिा! त्याचा शोध कोणालाच लागलेला नव्हिा! आतण कदातचि
लागणारही नव्हिा!
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सहा मतहन्याांनांिर..
सतचनच्या हत्येनांिर काव्याला साांभाळण्याची जबाबदारी हेमांिने
घेिली होिी. तकशोरीच्या र्वगण्यविळ
ु ां त्याने काव्याला तिच्याकडे न ठे विा
स्विःच्या िल
ु ीप्रिविे साभां ाळण्याची जबाबदारी स्वीकारली होिी.
सतचनच्या सोबि असनू ही त्याला वाचवू न शकल्याची खांि अजनू ही
त्याच्या मनाि कायम होिी. पोतलसाि जाऊन तदनेश आतण सरु े श तवरुद्ध
िक्रार देण्याचाही तवचार त्याने के ला. मात् त्याला आिा िे नको होिे.
त्याला आिा प्रज्ञाचे स्वपन पणू थ करायचे होिे. काव्याला तशतक्षका
बनवण्याचे. त्यासाठी िो पणू थ प्रयत्नशील होिा.

“मला अतभमान आहे बेटा िझु ा! महेश नांिर िू ज्या प्रकारे या
हॉटेलची प्रगिी के ली आहे िी अतवश्वसनीय आहे! “तदनेश त्याचा मल
ु गा
प्रतणिच्यव खाद्यां ावर र्ोपटि त्याचे कौिक
ु करि बोलला.
“मी िम्ु हाला आधीच बोललो होिो पपपा. मला हे हॉटेल साभां ाळायला
द्या. पण महेश काकाांनी िे ऐकले नाही. नाहीिर आज अजनू प्रगिी के ली
असिी आपण. ”प्रतणि काहीशी नाराजी दाखवि बोलला.
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“काय बोलिोय प्रतणि! महेश असिा िर आज हे हॉटेल तशमल्यािील
बेस्ट हॉटेल रातहले असिे! तेच आिा िल
ू ा करायचयां . मला तवश्वास आहे
िझ्ु यावर. ”तदनेश महेश च्या आठवणीने दख
ु ावला मात् त्याने प्रतणिचे
कौिक
ु ही के ले.
“महेश असिा िर िझ्ु यावर इिक्ट्या कमी वयाि एवढी मोठी जबाबदारी
आली नसिी पण.. ”
“पपपा, मी ही जबाबदारी पार पाडायला पणू थपणे ियार आहे. मला हे
हॉटेल प्रचांड आवडिे. आतण याची जबाबदारी घ्यायला मला कधीही
आवडेल. त्यासाठी मी काहीही करे ल! काहीही! “प्रतणि हसि बोलला.
तदनेश त्याच्याकडे तवश्वासाने बघि के तबनच्या बाहेर तनघनू गेला.
प्रतणि मात् मनोमन हसिच होिा.
“मी या हॉटेल साठी काहीही करू शकिो पपपा. काहीही! महेश
काकाचां ा जीव ही घेऊ शकिो!”
प्रतणि स्विःशीच पटु पटु ि मोठ्याने कपटीपणाने हसला.
त्याचे तवकट हसू के तबनमध्ये सगळीकडे घमु ि होिे.
************* समाप्त. ***************
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प्रर्मेश डहाळे याांची पशहली कादबां री वाचण्यासाठी
खालील शचत्रावर शललक करा
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कर्ा कर्ा म्हणजे असां असतां तरी काय?
किव किव म्हिजे असां असतां तरी कवय?
खरां र्ोडां खाली, वर खऱ्यावरची साय!
र्ोडां मीठ, र्ोडी तमची, खरां लपवि नाही.
ज्याचां जळिां त्याला कळिां, पाणी र्ाबां ि नाही.
एकीकडे कर्ा म्हणजे पडद्याआडची आग
दसु रीकडे कर्ा म्हणजे लपवलेला राग
र्ोडां प्रेम, र्ोडा द्वेर्, र्ोडी धाय धाय
कर्ा म्हणजे िम्ु ही-आम्ही दसु रां-तिसरां काय?
ई सातहत्यवर हजारहून अतधक दजेदार कर्ा.
आनदां घ्या. आनदां द्या.
फ़्री ई बुलस Whatsapp- 9987737237

www.esahity.com
esahity@gmail.com
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