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

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

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

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

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकानां ा, टीमला आवण तम्ु हाला आनदां वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ानां ा आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा

ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व आिशां त्त
करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्ततु ीच 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 प्बद्ध
ु उांचीवर
जात रहावा.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

एक जगावेगळी रहस्यकथा

राजाजजून

लेखक :

ऋषिके श मठपती
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राजाजजून
लेखक - ऋविके श मठपती
फोन नांबर - 7972076796
ईमेल - mathapati278@gmail.com
इनस्टाग्राम - @rushi.278
पत्ता - १७/२ कल्याण नगर भाग -१, जळ
ु े सोलापरू , सोलापरू (413003)
यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व
त्यवतील अांिवचे 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. 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
Whatsapp वर षवनामजल्य पुस्तके षमळवण्यासाठी आपले नाव व गाव कळवा

प्रकविन : २६ ऑगस्ट २०२२
©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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मनोगत

-ऋषिके श मठपती

ई सावहत्यच्या वाचकाांना माझा
नमस्कार. मी ऋविके श मठपती. ईसावहत्य
प्रवतष्ठान' वर माझां पवहलां ‘वतला
सावरताना’ या पस्ु तकाला चाांगला
प्रवतसाद वदल्याबद्दल सवाांचा मी आभारी
आहे. मला रहस्यमय कथा वकांवा कादबां री
खपू आविते. म्हणनू वकत्येक वदवसाांनी
रहस्यमय कथा वलवहण्याचा ववचार करत
होतो. तर ही माझी पवहलीच रहस्यकथा आहे.
वह कथा आहे अजुन या १४ विीय हुशार मल
ु ाची, जो अनाथ आहे. त्या
अनाथाला साथ वमळते एका कुत्र्याची, त्याचा नाव तो राजा म्हणनू ठे वतो. त्याच्या
आयष्ु यात राधा येते. वतला मोठी बहीण म्हणनू तो आयष्ु यात जागा देतो. अचानक
वतच्या बवहणीची हत्या होते. वतची हत्या कोणी के ली? का के ली? या प्रशाच
ां े उत्तर
तो शोधू लागतो. या प्रवासात त्याला वकत्येक धक्के बसतात. यातनू त्याच्यातनू
गप्तु हेर बाहेर येतो.
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या पस्ु तकासाठी खपू लोकाच
ां ा आधार मला वमळाला. सवाुत आधी
माझ्यासारख्या नवीन लेखकाांना सांधी देण्यासाठी ‘ ई – सावहत्य प्रवतष्ठान ‘ याांच
मनःपवू ुक धन्यवाद. त्यानांतर मला लेखनासाठी वेळोवेळी स्फूवतु व मागुदशुन
देण्यासाठी श्री सवचन वदवित सर याांचेसद्ध
ु ा मनःपवू ुक धन्यवाद. माझ्या
पस्ु तकासाठी मख
ु पृष्ठ तयार करण्यासाठी कुमारी श्रवु तका कुदरी ( B.Sc
Chemistry, B.Ed) यानां ासद्ध
ु ा मनःपवू ुक आभार..
ऋविके श मठपती (M. Sc Mathematics)
फोन नांबर - 7972076796
ईमेल - mathapati278@gmail. com
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अपुणपवत्का
हे पस्ु तक माझ्या कुटुांबातील सवु सदस्याांना, मला वलवहण्यासाठी
स्फूवतु देणाऱयानां ा व माझ्या सवु शभु वचतां कानां ा अपुण..
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कथाभाग साराांश

वह कथा आहे अजुन या १४ विीय हुशार मल
ु ाची, जो अनाथ
आहे. त्या अनाथाला साथ वमळते एका कुत्र्याची, त्याचा नाव तो राजा
म्हणनू ठे वतो. त्याच्या आयष्ु यात राधा येते. वतला मोठी बहीण म्हणनू
तो आयष्ु यात जागा देतो. अचानक वतच्या बवहणीची हत्या होते. वतची
हत्या कोणी के ली? का के ली? या प्रशाच
ां े उत्तर तो शोधू लागतो. या
प्रवासात त्याला वकत्येक धक्के बसतात. यातनू त्याच्यातनू गप्तु हेर
बाहेर येतो.
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I can
And
I will
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राजाजुनू
ही कवदबां री काल्पवनक असनू यव
कवदबां रीतील ्थळे , व्यक्ती र् घटनव
कवल्पशनक आहेत. त्यवत कोिवच्यवही
भवर्नव दख
ु वशर्िे हव हेतू नवही. कोिवही
्थळ, व्यक्ती र्व घटनेिी प्रत्यि र्व
अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून
आल्यवस तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.
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राजाजुनू

असां म्हितवत की िहरवतील जीर्न कधीही झोपत नवही. रवत्ीही
िहरवतील जीर्न सरू
ु च असते. अिीच एक शहर, वजथे जीवन कधीही
थाांबत नाही. वकत्येक लोक इथे येतात. आपले स्वप्न पणू ु करतात आवण
इथलेच होऊन जातात. पि िहरवतील सकाळची वेळ अगदी प्रसन्नपणे
जात होती.
त्याच शहरात एक १६ विाुचा मल
ु गा ' अजुन ' रहात होता. त्यवची
कथव म्हिजे त्याची आई त्याला जन्म देताच मरण पावली. बाप असनू
नसल्यासारखा होता. दारू आवण जगु ारामध्ये पैसे उधळत होता. त्याच
वशिण िवत् आठवीपयांतच झालां होत. अश्याच एका रात्ी त्याचा बाप
दारू वपऊन जात होता. अचानक एका ट्रकने त्याला उिवल. त्याच
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अपघातात त्यवच्यव बवपवची मत्ृ यू झाली. आता या शहरात अजुन एकटाच
आयष्ु य जगत होता.
" मे वजदां गी का साथ वनभाता चला "
एका टपरीवर रे विओ वाजत होता. वजथे अजुन कामाला म्हिनू
होतव. खपू कष्ट करत होता. सकाळची वेळ होती. त्याला टपरी उघित
असताना रस्त्यावर एक कुत्ी मेलेली वदसली. एक लहान असां वपल्लू
वतच्याभोवती वगरक्या घालत असतवनव त्यवलव शदसली. त्या शपल्लवलव
पवहून त्याला स्वतः वर उद्भर्िवरी पररवस्थतीची जाणीव झाली. तो सद्ध
ु ा
एकटाच होता. त्या वपल्लाला पाळायचा वनणुय तो घेतला. त्यानां ी वपल्लचू
नाव ' राजा ' असां ठे वला. कारणसद्ध
ु ा तसेच होते. तो जेंव्हा रखवाली
करायचा त्याचे कान एकदम उभे राहायचे, जणू एक राजा आपल्या
राज्याचां रिण करत असावा.
आता दररोजच त्याांच वदनक्रम ठरलेलां होतां. रोज सकाळी उठून ते
दोघे टपरीवर जायचे. वतथे अजुन राजाला दधू वपऊ घालायचा. तो िवत्
दपु ारी एक विा पाव खायचा आवण सध्ां याकाळी वतथे ते दोघेही
समद्रु वकनारी वकत्येक वेळ त्या लाटाांना पाहत बसायचे. वतथे येणारे खपू
सारे लोकाांना आनांदी पाहून तोसद्ध
ु ा आनांवदत व्हायचा. वतथे लहान मल
ु ाांना
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खेळताना पाहून त्यालाही त्याांच्यासोबत खेळावस वाटत असे. पण ‘ते
िल
ु े मला कसे वागवतील?’ असा ववचार करून तो कुणामध्ये वमसळत
नव्हता. त्या लाटानां ा पाहून त्याला खपू समाधान वाटायचां. कधी कधी तर
ते दोघे वतथेच झोपी जायचे आवण पढु च्या वदवशी परत पवहले पाढे
पांचावन्न.
सयू ु मावळतीला आला होता. रोजच्या प्रमाणे राजा आवण अजुन
समद्रु वकनारी बसले होते. तेवढ्यात मागनू एकव िल
ु ीचव आवाज आला.
एक मल
ु गी -" चोर चोर " म्हणत पळत होती. वतने जीन्सची पँट,
एका साइिला साईि बॅग घालनू , मोकळे के स, साधारण वय २५ वाटत
होती. चोर वतची पसु घेऊन पढु े वेगाने धवर्त होता. त्या वाळूत तो चोर
पढु े आवण ती त्याच्या मागे धवर्त होती. अजुन राजाकिे पाहत म्हणाला.
अजुन -" राजा.... गो "
अस म्हणताच राजा एकदा भक
ांु ला आवण त्या चोराच्या मागे पळत
सटु ला. राजा अगदी वेगाने पळत होता. अजुनसद्ध
ु ा राजाच्या मागे धवर्त
सटु ला. राजा इतका वेगात होता की काही सेकांदात तो चोराजवळ
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पोहचला आवण त्या चोराला चावा घेण्यासाठी त्याच्यावर चढला. तो
भीतीनेच खाली पिला. राजा त्या पसालव दातात पकिला होता. अजुन
आवण ती मल
ु गी त्याच्याजवळ येऊन त्याला मारू लागले.
ती -" लाज नाही वाटत चोरी करायला? देवाांनी तल
ु ा चवांगले हातपाय
वदले आहेत, त्याचा उपयोग करून काम का नाही करत?"
चोर -" माफ करा मॅिम. कोणी मला कामच देत नाही आवण या
पोटासाठी मी चोरी के ली मॅिम. मला माफ करा.."
तो हात जोिून म्हणाला.
ती -" ठीक आहे. आता पढु ां कुठ वदसलास तर बघ... आवण हे घे
िवझां कािु, उद्या ये तल
ु ा काम वमळे ल..."
चोर -" खपू उपकार झाले मॅिम..."
अस म्हणत तो चोर वनघनू गेला. ती अजुनजवळ येत म्हणाली.
ती - " थॅक्य.ु .. तझु ां नाव?"
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अजुन -" माझां नाव अजनु आवण हा राजा..... आवण हो.. तमु चां नाव
राधा अगरवाल... अगरवाल कांपनीच्या मालकाची एकलतु ी एक मल
ु गी.
तम्ु ही त्या म्हािा कॉलनीच्या समोरच्या बगां ल्यामध्ये राहता. तम्ु हाला
पाहून अस वाटत वक तम्ु हाला तमु च्या ऐशोआरामाची वजांदगी नकोय.."
हे पणू ु ऐकताच राधा त्याला आश्चयाुने पाहू लागली.
राधा -" माझ्या बद्दल एवढां कसां जाणतोस?
अजुन -" अगदी साधां लॉवजक आहे. तम्ु ही आता तमु चां कािु त्या
चोराला वदलां. त्या कािुवर तमु चां नाव आवण तमु च्या कांपनीच नाव होतां.
मग त्या वरून कळालां की अगरवाल याांच आवण तमु चा काहीतरी सांबांध
आहे. तम्ु ही त्या चोराला म्हणालात की त्याला काम देणार म्हणजे त्याचां ी
मल
ु गीच असणार. तमु च्या जवळ खपू गाि्या असणार तरी तम्ु ही चालत
आलात, त्यावरून कळलां की तम्ु हाला ऐशो आरामाची वजांदगी तम्ु हाला
नकोय. तम्ु हाला स्वतःच काहीतरी करायचां आहे. मला तमु चां घर मावहती
नव्हत.ां पण तमु च्या जीन्स वर चनु ा लागला आहे. इथे फक्त म्हािा
कॉलनीच्या समोरच चनु ाचव ढीग पिला आहे आवण त्याच्या समोरचा
बांगल्यातच तम्ु ही राहत असणार. "
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राधा -" इटां रे वस्टांग.... यू आर वेरी स्माटु... तू काय करतोस???.."
अजुन -" मी इथे टपरी वर काम करतो. या टपरी वर वमळणारा
मोबदल्या, यावरच राजा आवण माझा खचु वनघतो. "
राधा -" शाळे ला नाही जात का?"
अजुन -" कसां जाणार? कोणीच नाही आहे माझां या जगात.. तरी ८
वी पयांत माझां वशिण झालाय. आता वह टपरी आवण राजा हेच माझां
जग..."
राधाला त्याची खपू दया आली. असला हुशार मल
ु गा शाळे त जात
नसल्याचे ऐकून वतला खपू वाईट वाटले.
राधा -" तू काही खालास?"
अजुन -" खालो ना. विा पाव..."
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राधा -" चल आपण जेऊ या.."
अजुन -" नको नको.... मला भक
ू नाहीये..."
राधा -" अरे पण मला लागली ना..."
अजुन -" अच्छव िग चलव... जायचां का राजा?"
राजा " भवऊ " म्हणत परवानगी वदलव.
वतघेही हॉटेलमध्ये गेल.े राधा जेवणाची ऑिुर वदली.
राधा -" तल
ु ा आता शाळे ला जायचां झालां. तर जाशील का?"
अजुन -" जाईन की... पण राजा आवण माझां खाण्याच कसां होणार?"
राधा -" ह्मम्म... पण एक होऊ शकत ना?. तू सकाळी आवण रात्ी
टपरीवर जाऊ शकतोस की..."
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अजुन -" होऊ शकत... "
राधा -" तू फक्त शाळे त जा. बाकीचां नांतर बघ.ू .तझु एिवमशन आता
झालां म्हणनू समझ..."
अजुन -" पण तम्ु ही हे सगळां माझ्यासाठी का करत आहात?"
राधा -" कारण कोणी फक्त पैसे नाही म्हणनू वशिण सोिावां लागू नये
म्हणनू ..."
अजुन -" तम्ु हाला एक साांग?ू "
राधा -" सागां की..."
अजुन -" तम्ु हाला बघनू मला असां वाटत की माझी मोठी बहीण
असली असती तर तमु च्यासारखी असली असती."
राधा -" अरे मग मला मोठी बवहणच समझ की..."
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अजुन -" हो.... थक्स
ां दीदी..."
राधा -" अरे . वददीला कोणी थक्स
ां म्हणत का?"
अजुन -" ते ही आहे.."
चागां ल्या शाळे त त्याच एिवमशन झालां. आता तो शाळे त जात
होता. शाळे त जाताना तो टपरीवरचे सगळे काम आटपनू जात होता.
शाळे त गेल्यावर राजा मात् शाळे बाहेर बसत होतव. मधली सट्टु ीच्या वेळी
राजाला खायला देणां आवण स्वतः काहीतरी खाण. शाळा सटु ल्यावर दोघे
परत आपल्यव टपरीर्र येत असत. टपरीचे मालक त्याच्याबद्दल खपू
आनांवदत होते. शाळे त त्याचे नवीन वमत् मैवत्णी झाले. त्यातली एक होती
' अजां ली '. ती हुशार आवण तेवढीच मदत करणारी होती.
दर रवववारी राधा आवण हे दोघां चौपाटीवर भेटत असत.
आठवि्यात आयष्ु यवत काय काय झालां हे एकमेकाांना साांगत असत.
एका रवववारी राधा एका मल
ु ाला घेऊन आली.
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राधा -" अजनु हा माझा फ्रेंि राहुल..."
अजुन -" फ्रेंि???... का बॉयफ्रेंि??"
राधा लाजत म्हणाली.
राधा -" राहुल.. तल
ु ा म्हणले होते ना याच्या नजरे तनू काहीही नाही
चक
ु त ते. हाच तो अजुन..."
राहुल -" बरां ते जाऊ देत... तल
ु ा कसां कळलां की मी हीचा बॉयफ्रेंि
आहे ते?"
अजुन -" वसपां ल. राधा जेंव्हा तल
ु ा फ्रेंि म्हणाली तेंव्हा शतची पापणी
बदां नव्हती. माणसू असां खोटां बोलताना करत असतो. दीदी ला हे पण
मावहती नाही वतच्या हाताांवर दोन वेळा इवां ललश मध्ये आर आर अस टॅटू
काढला आहे. अजनु एक, वहच्या मोबाईल मध्ये तमु चा दोघाांचा फोटो
बवघतला आहे ",
राहुल -" स्माटु... खरांच राधा तू साांवगतलां तसाच आहे हा..."
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राधा -" मी म्हणाले होते ना.. मग कशी चाललीय तझु ी शाळा?"
अजुन -" मस्त... "
राहुल -" मग कोणी मैत्ीण झाली का?"
अजुन -" हो... अजां ली म्हणनू आहे. ती खपू छान आहे... मला खपू
काही मदत करते..."
राहुल -" मग गलुफ्रेंि म्हण की....
राधा -" तू गप रे .... अजुन आज आपण बाहेरच जेऊ या...
सगळे ??."
अजुन -" ह्म... काय म्हणतो राजा जायचां का?"
परत राजा भांक
ु त परवानगी शदलव. त्यारात्ी ते सगळयाांनी खपू
मजाि्ती के ली. परत पढु च्या वदवशीपासनू सोमवार आला. परत तोच
वदनक्रम चालू झाला.
-------------------22

a

रवववारचा वदवस होता. अजुन चौपाटीवर राधाची वाट पाहत
बसला होता. रात् झाली तरी राधा आली नव्हती. अजुनला वाटल
कुठल्यातरी कामात व्यस्त असेल. परत तोसद्ध
ु ा शाळे च्या अभ्यासात
आवण कामात व्यस्त झाला.
असाच तो शाळे तनू परत येत होता. सांध्याकाळ होतां आली होती.
रस्त्यावर खपू गदी जमली होती. पोवलससद्ध
ु ा आले होते. अजनु ला नवल
वाटलां. कारण त्या रस्त्यावर वर गदी नसायची. तो वतथे जाऊन पाहतो, तर
काय.. राधा वतथां मतृ पिली होती. अजुनला खपू मोठा धक्का बसला. तो
गदीतनू मागु काढत आत जात होता. तेवढ्यात त्याला कॉांस्टेबलने त्याला
थाांबवल. तो खपू ववनवणी करत होता. राधाच्या िोक्याला खपू मार
लागला होता. रस्त्यावर रक्त पसरलेल होतां. वतच्या पसुमधील सामान
इतरत् पसरलेल होते. अजुन मात् रिकांु िीला आला होता. कोणी एकटी
त्याच्या आयष्ु यात आली होती आवण एक झटक्यात गेली. ती म्हिजे
त्यवची मानलेली बहीण होती. वतला असां पाहून अजुन रित होता. राजा
वतच्या मतृ शरीराला पाहून वतथेच बसला.यात काहीही शांका नव्हती की
राधाचां खनू झाला होता. राजा आवण अजुन परत एकदा अनाथ झाले होते.
पोवलसानी पणू ु रस्ता बांद के ला. अजुन मात् वतच्या ितृ शरीरवकिे पाहत
होता.
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सध्ां याकाळ होतां आली होती. सयू ु समद्रु ाच्या पोटात जाऊ पाहत
होता. बीचवर सगळे खपू आनांदात होते. अजुन आवण राजा अजनु ही
दःु खात होते. त्या घटनेला ३ वदवस होऊन गेले होते. अजनु ते दोघे त्याच
दःु खात होते. आपला काहीही सबां धां नसतानाही ती खपू काही करत होती.
मात् अचानक वतचा मतृ शरीर नजरे समोर येत असेल, असा अजुनने
स्वप्नातही ववचार के ला नव्हता. राजाने तीन वदवस झाले काहीही खाल्ले
नव्हते. खरांच म्हणतात सगळे , कोणीही मेल्यावर सगळयात जास्त दःु ख
त्याांच्या खपू च जवळ असलेले लोकाांना आवण कुत्र्याला होतां असतां.
अजुनला भक
ू आवण तहान काहीच लागत नव्हती. आपल्याला
नवी आयष्ु य देणारी रवधव आज या जगात नव्हती. अजुन शन्ू यात पाहत
ववचार करू लागला.
' राधाचां म्हणत होती की, आपण शाळा वशकावी आवण मोठ व्हाव.ां
नाही नाही..... शाळे ला जायचां आवण मोठ होऊन दाखवायच.ां ' एवढां
ववचार करून तो उठला. राजाला कसां तर करून काहीतरी खाऊ घातलव.
पण रात्ी त्याला झोपच लवगली नवही.
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दसु ऱया वदवशी पासनू तो शाळे ला जाऊ लागला. वतथेही त्याच मन
लागत नव्हतां. अांजली हे ओळखनू होती. मधल्या सट्टु ीत वतने त्याला
कारण ववचारली. त्याने सगळां काही सावां गतलव.
अजां ली -" जे झालां ते खपू वाईट झालां. पण आता आपण काय करू
शकतो. जे झालां ते ववसरून जा... आवण पढु चां बघ.."
अजुन -" ह्मम्म.् ."
शाळा सटु ल्यानतां र अांजली, अजुन आवण राजा चालत त्याच
रस्त्यावर जात होते. अजुनला परत त्याच वदवसाची आठवण येत होती.
तो रस्ता अजनु ही बांद होता. वतथे काही हवालदार होते. अचानक एक
पोवलसाची गािी आली आवण थाबां ली. त्यातनू इन्स्पेक्टर पाटील बाहेर
आले.
पाटील -" काय रे चव्हाण काही कळाले का?"
चव्हाण -" नाही साहेब.बॉिी पी.म ला पाठवली आहे. ररपोटु
आल्यावर कळे ल. "
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अजुन आवण अांजली त्याांचां बोलणां ऐकत होते.
पाटील -" मला तर वाटतां की कोणीतरी बदला घेण्यासाठी खनू के ला
असावा. "
चव्हाण -" शक्यता नाकारता येत नाही सर..."
पाटील -" चला आता ररपोटु आल्यावर कळे लच..."
चव्हाण -" सर आपण अगरवाल याांची चौकशी करायची का?"
पाटील -" चव्हाण त्याचां ां चौकशी करायला खपू मोठा परु ावा
पावहजे."
चव्हाण -" पण सर कुठून तरी सरुु वात करावीच लागणार ना.."
तेवढ्यात अजुन पढु े होऊन म्हणाला
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अजुन -" सर तम्ु ही राहुलची चौकशी करा.."
पाटील त्याला पावहले आवण म्हणाले.
पाटील -" तू कोण?"
अजुन -" राधा माझी बहीण होती."
चव्हाण -" काहीही काय बोलतोस?"
अजुन -" हो सर. ती मला भाऊ मानत होती. मी एक अनाथ आहे,
वतने माझ्यासाठी खपू काही के लांय सर..."
चव्हाण -" एवढ्या मोठ्या वबझनेस मेन ची पोरगी तल
ु ा भाऊ
मानते??"
चव्हाणला ववश्वास बसत नव्हता. त्याच्या मनात कसलीतरी शक
ां ा
येत होती. अजुन त्याांना खपू समजावनू साांगू लागला.
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अजुन -" सर प्लीज... ववश्वास ठे वा माझ्यावर... "
चव्हाण -" ए.... गप जातो का मारू एक."
पाटील -" चव्हाण... थांि घ्या जरा. काय बोलायचां आहे साांग?"
अजुन -" सर तीने माझ्यासाठी खपू काही के ले. ती खपू चागां ली
होती. वतला प्रॉपटीच काहीही पिलां नव्हतां. वतला याची काहीही गरज
नव्हती, वतचा बॉयफ्रेंि राहुल मला एकदा भेटला होता... "
पाटील -" म्हणजे तल
ु ा राहुलवर शांका आहे?"
अजुन -" नाही सर... पण मला म्हणायचां आहे की त्याला काहीतरी
मावहती असेल "
पाटील -" मग तल
ु ा मावहती का तो कुठे राहतो?"
अजुन -" नाही सर... पण जर राधाच्या कॉलेजमध्ये चौकशी के ली
तर कळे ल..."
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पाटील -" चव्हाण चला गािी काढा.. आवण तू पण चल."
अजुन -" ओके सर चला.... अजां ली तू घरी जा मी याच्ां या सोबत
जातो.. बाय."
अजां ली -" बाय... काळजी घे..."
अजुन -" तू पण.. चल राजा..."
राजा " भवऊ " म्हणत होकार वदला..
चव्हाण -" हे कुत्ा पण येईल का?"
अजुन -" हो सर... हा माझा साथी आहे..."
पाटील -" चल घे त्याला पण... चला चव्हाण..."
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चव्हाणानी गािी चालू के ली. काहीवेळाने गािी कॉलेजजवळ
येऊन थाांबली. कॉलेज खपू मोठां होतां. अजुन तर कॉलेजची इमारत
पाहण्यात हरवनू गेला होता. सगळी मल
ु े आवण मल
ु ी पोवलसानां ा पाहत
होते.
पाटील -" चव्हाण चला वप्रवन्सपल किे... "
चव्हाण एका वशपाई जवळ गेला.
चव्हाण -" वप्रवन्सपलच के वबन कुठे आहे?"
वशपाई -" वतथे आहे साहेब... चला सोितो..."
पाटील आवण चव्हाण वप्रवन्सपलच्या के वबनमध्ये गेल.े अजुन आवण
राजा बाहेरच थाांबले. पोवलसाांना पाहताच वप्रवन्सपल उठून उभा रावहले.
वप्रवन्सपल -" नमस्कार साहेब... बसा बसा... काय झाल?ां "
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पाटील -" नमस्कार.. तमु च्या कॉलेजमध्ये राधा अगरवाल वशकत
होती का?"
वप्रवन्सपल -" हो सर... अगरवाल याचां ी पोरगी... ते आमच्या
कॉलेजचे ट्रस्टी आहेत..."
पाटील -" बरां बरां... वतचा ३ वदवसापवू ी खनू झाला आहे..."
वप्रवन्सपल - " कळाले सर मला... खपू वाईट झालां
वतच्यासोबत...सागां ा तमु ची काय मदत करू शकतो?"
पाटील -" सर... राधा कुठल्या क्लासमध्ये वशकत होती?"
वप्रवन्सपल -" ती बी. ए च्या वतसऱया विाुत होती. "
पाटील -" बरां... तीच काही तक्रार वगैरे.."
वप्रवन्सपल -" नाही सर... ती खपू चाांगली मल
ु गी होती. "
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पाटील -" सर... मी वतच्या क्लासमध्ये चौकशी करणार आहे.
तम्ु हाला अजनु काही कळाले तर साांगा..."
वप्रवन्सपल - " ओके सर... नक्की सागां तो."
पाटील आवण चव्हाण दोघेही बाहेर आले. अजुन आवण राजा त्याांचे
वाट पाहत होते.
अजुन -" सर अजनु काही कळाले का?"
चव्हाण -" तल
ु ा कशाला पावहजेत नसत्या चौकश्या?"
पाटील -" चव्हाण.शातां व्हा... काही कळलां नाही."
अजुन कॅ न्टीनकिे बोट दाखवत म्हणाला.
अजुन -" सर ती बघा राधाची मैत्ीण..."
चव्हाण -" तल
ु ा कसां मावहती की वतचीच ती मैत्ीण आहे ते?"
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अजुन -" सर... राधा आवण तीचा फोटो मी राधाच्या मोबाईल मध्ये
बवघतला होता."
पाटील -" चला चव्हाण.... "
सगळे कॅ न्टीनमध्ये गेल.े वतथे खपू सारे मल
ु मल
ु ी होते. वतथे राधाची
मैत्ीण आवण त्याांचा ग्रपु गप्पामस्ती करत होते. सगळे पोवलसाांना पाहताच
शाांत बसले. पाटील त्याांच्या टेबलापढु े येऊन थाांबले. ते थाांबताच सगळे
उठून उभा रावहले.
पाटील -" अरे उठलात का?... बसा बसा..."
सगळे एकमेकानां ा पाहत होते. नतां र सगळे बसले.
पाटील -" तू राधाची मैत्ीण ना?"
स्नेहा -" हो सर.... माझां नाव स्नेहा पवार."
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पाटील -" तर स्नेहा... मी असां ऐकलांय की राधाला एक बॉयफ्रेंि
होता."
स्नेहा -" नाही सर..."
अजुन -" नाही सर. ही खोटां बोलत आहे. वहला मी फोटोत पावहलांय
ते पण राहुल आवण राधासोबत..... वहच्या तोंिावरून कळतयां की ही खोटां
बोलत आहे."
पाटील -" स्नेहा खरां खरां सागां ..."
स्नेहा -" सॉरी सर... वतला एक बॉयफ्रेंि होता. राहुल त्याचां नाव."
चव्हाण -" मग पवहला खोटां का बोललीस?"
स्नेहा -" असां राहुलच म्हणाला की कुणाला सागां ू नको म्हणनू "
पाटील -" बरां त्याचा नांबर आहे का?"
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स्नेहा -" हो सर..."
पाटील -" चव्हाण हीच्याकिून नबां र घ्या आवण ट्रेस करा."
चव्हाण -" हो सर..."
पाटील -" अजुन, राहुल कसा होता?"
अजुन -" म्हणजे सर तो चाांगला होता. मग मावहती नाही वक तो
स्नेहाला असां का म्हणाला ते..."
पाटील -" त्याचा राधाच्या खनू ामध्ये हात असणार."
अजुन -" नाही सर.... असां असलां तर तो स्नेहाला कधीच भेटला
नसता."
पाटील -" बरोबर बोललास"
मोबाईलमध्ये बोलनू चव्हाण आला.
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चव्हाण -" सर राहुलचां मोबाईल एक बांद पिलेल्या फॅ क्टरी मधलां
लोके शन दाखवत आहे."
अजुन -" सर त्याला काहीतरी मावहती असणार त्याला जाऊन
ववचारायला हव.ां "
पाटील -" चला चव्हाण गािी काढा."
सगळे गािीमध्ये बसले. एका तासात ते त्या फॅ क्टरीच्या बाहेर
पोहोचले. ती एक बांद पिलेली फॅ क्टरी होती. सगळीकिे शाांत वातावरण
पसरलेल होतां. राजाला वेगळी गांध सापिली. ते हुगां त तो भोकु लागला.
अजुन -" राजा गो..."
राजा पळत त्या फॅ क्टरीमध्ये गेला. बाकी सगळे त्याच्या मागे गेल.े
जसे ते आत गेल.े पढु ील पररवस्थती पाहताच सगळे थक्क झाले. कोणीतरी
राहुलला फाशीवर वर लटकवले होते. त्याचा गळा सद्ध
ु ा वचरिला होता.
त्याच्या गळयातनू रक्त खाली पित होता. पाटीलनी िोक्यावरची टोपी
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काढली. त्या मतृ शरीराच्या मागील वभांतीवर रक्ताने वलवहलेलां होत. "
प्रलय आनेवाला है ". सगळे त्या वभांतीवरच्या वाक्याकिे पाहत होते.
आता ही के स िब्बल मिुरची झाली होती.
मतृ शरीर लटकत होते. त्या मतृ शरीरावर कॅ मेरेचा प्रकाश पित
होता. कॅ मेरामन वेगवेगळया कोनातनू फोटो काढत होता.
पाटील -" चव्हाण... खाली घ्या बॉिीला... खपू झाले मॉिेवलगां .."
चव्हाण -" हो... साहेब."
अजुन मात् त्या वभांतीवरच्या अिराकिे पाहत होता. त्यावर
वलवहलेलां वाक्य जणू काहीतरी त्याला साांगत असावे. इन्स्पेक्टर पाटील
त्याच्याजवळ आले.
पाटील -" अजुन.... काय झाल?ां "
अजुन -" काही नाही साहेब... हे जे काही वलवहलेलां आहे त्यावरून
वाटत आहे की, काहीतरी मोठे होणार आहे. "
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चव्हाण मतृ शरीराला अांबल
ु न्समधनू हॉवस्पटलला पी. एम साठी
पाठवनू आला.
चव्हाण -" काय म्हणायचां आहे तल
ु ा?"
अजुन -" म्हणजे साहेब गन्ु हेगार दोन प्रकारचे असतात. पवहले जे
गपु चपू गन्ु हा करतात आवण दसु रे म्हणजे गन्ु हा करून तम्ु हाला चॅलेंज
देतात.असे काहीतरी परु ावे सोिून.. जणक
ू ाही तो तम्ु हाला म्हणत असावा
की ' या पकिून दाखवा मला '.. आवण हा दसु ऱया प्रकारचा गन्ु हेगार
आहे."
पाटील -"बरां... प्रलय आनेवाला है... याचा अथु काय?"
तेवढ्यात दसु रा कॉन्स्टेबल त्याच्ां याजवळ आला.
कॉन्स्टेबल -" साहेब...हे मोबाईल आवण पाकीट सापिल. "
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पाटील -" हे तर राहुलचव वाटतोय. चव्हाण हा मोबाईल घ्या. यात
काय सापिते का बघा...आवण या नांबरचे आउटगोइगां आवण इन्कवमांग
कॉलचे सगळे विटेल्स मला पावहजेत लवकरात लवकर.."
चव्हाण -" हो साहेब.."
चव्हाण मोबाईल घेऊन गेला. पाटील पाकीट उघिून पाहू लागले.
त्यात राहूलचे लायसेन्स, ए वट एम आवण त्याच्या कुटुांबाचा एक फोटो
होता. अजुनसद्ध
ु ा त्या पवकटाकिे पाहत होता.
अजुन -" साहेब जायचां का?"
पाटील -" कुठां?"
अजुन - " राहुलच्या घरी..."
पाटील -" तल
ु ा पत्ता मावहती का?"
अजुन -" त्या लायसेन्स वर असेल ना..."
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पाटील -" हो ना.. चल.."
पाटील, अजुन आवण राजा ( कुत्ा) वतघेही पोवलस गािीमधनू
राहुलच्या घरी वनघाले.
राहुल ' प्रकाश ' या अपाटुमेंटमध्ये राहत होता. पोवलस गािी
अपाटुमेंटच्या खाली येऊन थाांबली. राहुल फ्लॅट नांबर १९ मध्ये राहत
होता. पाटील अखेर बेल वाजवली. आतनू ४५ विाुची बाई बाहेर आली.
वप्रया -" बापरे ... पोवलस... काय झाल?ां "
पाटील -" राहुल इथचां राहतो का?"
वप्रया -" हो."
पाटील -" तम्ु ही कोण?"
वप्रया - " मी वप्रया..त्याची आई... का साहेब, काय झालां?"
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पाटील -" आम्ही आत येऊ शकतो का?"
वप्रया -" हो, या ना..."
घर खपू चवगां लां सजर्लेल होतां. अजुन त्या घराला नीट वनरखनू
पाहत होता. राजा तर बाहेरच बसला होता.
पाटील -" मॅिम.... एक वाईट बातमी आहे."
वप्रया -" काय?"
पाटील -" राहुलचा खनू झाला आहे."
वप्रया -" काय??"
वप्रयाच्या पायाखालची जमीनच सरकली. वप्रया रित रित खाली
बसली. वतला एक िणासाठी ते खरां र्वटत नव्हतां.
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पाटील -" मला मावहती आहे की खपू वाईट झवलां. पण आम्हाला
चौकशी करायची आहे. प्लीज कोऑपरे ट करा."
वप्रया वतचे िोळे पसु त म्हणाली.
वप्रया -" ववचारा काय ववचारायचां आहे ते.."
पाटील - " राहुल आवण तमु च्यात शेवटच बोलणां कधी झाल होतां?"
वप्रया -" ३ वदवसा अगोदर.."
पाटील -" तो काय म्हणत होता का?... जस काही इपां ॉटुन्ट.."
वप्रया -" नाही... तो तसा काही नाही बोलला."
अजुन -" तम्ु हाला राधा मावहती का?"
वप्रया -" तू कोण?"
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अजुन -" मी अजुन..."
पाटील -" तो माझ्यासोबत आहे... सागां ा तम्ु ही राधा अगरवालला
ओळखता का?"
वप्रया -" हो... ती राहुलची मैत्ीण होती."
पाटील -" वतचा सद्ध
ु ा खनू झाला आहे."
वप्रया -" काय??"
पाटील -" हो... तम्ु हाला अजनु कोणावर सांशय आहे का?"
वप्रया -" नाही साहेब... तो खपू चागां ला होता. त्याची दसु ऱया
कुणासोबत वैरी नव्हती. "
पाटील -" ओके ... तम्ु हाला काही कळलां तर साांगा.."
वप्रया -" हो..."
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पाटील आवण अजुन वतथनू वनघाले. पोवलस स्टेशन पोहचताच
चव्हाण त्याचां ी वाट पाहत होता.

पाटील -" काय झालां चव्हाण?"
चव्हाण -" साहेब राहुलचा कॉल विटेल्स आले आहे... हे बघा"
पाटील -" ओह.... म्हणजे राहुलच्या मोबाईल वर ५ वदवसात एकही
कॉल नाही आला??"
अजुन -" असां कसां शक्य आहे?"
चव्हाण -" म्हणजे?"
अजुन -" म्हणजे साहेब त्याची आई तर म्हणाली की त्याचां ा आवण
राहुल मध्ये ३ वदवसापवू ी बोलण झालां होत.ां "
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पाटील - " म्हणजे काही तरी घोळ आहे?"
अजुन -" सर हे ररपोटु खोटा असेल तर?"
चव्हाण -" ती आई खोट बोलत असेल तर..."
पाटील -" नाही चव्हाण.... काहीतरी घोळ आहे. "
अजुन -" साहेब... कोणी कांपनीचा माणसू बाहेर इन्फॉमेशन देत
असेल तर..."
पाटील -" शक्यता नाकारता येत नाही.... चव्हाण एक काम कर.
एका हॅकरला बोलावनू सवुर हॅक करून खरा ररपोटु काढा आवण
कांपनीमध्ये नेमके कोण आपल्याला ररपोटु देत, ह्याचा तपास करा... "
चव्हाण -" ओके सर..."
चव्हाण किक सल्यटू मारून वनघनू गेला. तासाभरानांतर चव्हाण
एका हॅकर सोबत आला.
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चव्हाण -" साहेब.. हा सांतोि... हॅकर आहे."
सतां ोि -" हॅलो सर..."
पाटील -" बरां... सांतोि एका नांबर वरचे इन्कमींग आवण आउटगोइगां
बदलता येतात का?... म्हणजे विवलट करू शकतो का?"
सांतोि -" हा सर... जर कांपनीने साथ वदली तर नक्कीच होऊ शकते."
पाटील - " मग आपण ते परत वमळवता येतात का?"
सतां ोि -" हो सर.. पण कांपनीला कळू शकतां... ट्राय करतो सर.."
पाटील -" ट्राय कर"
सतां ोि लॅपटॉप काढला आवण कामाला लागला. सगां ळयाचां लि
त्याच्यावर होते. सांतोि त्याच्या लॅपटॉपमध्ये हॅक करत होता. तेवढ्यात
सांतोि ओरिलाच.
46

a

सांतोि -" येस... आय िीि इट"
वकत्येक प्रयत्नानां ी त्या कांपनीचा सवुर हॅक झाला होता.
सतां ोि -" सर त्या नांबर वर ३ वदवसापवू ी आलेल्या कॉलची हे वलस्ट
बघा."
अजुन आवण पाटील दोघांही त्या लॅपटॉपवर पाहत होते.
अजुन -" साहेब हे बघा... त्याची आईचा कॉलनतां र मात् एकाच
नांबर वर ४ वेळा कॉल आला होता. म्हणजे राहुल वतथे कुणाला तर
भेटायला गेला होता. कोण असेल बरां??...एक काम कर त्या नांबरला
आपण ट्रेस करू शकतो का?"
सांतोि -" हो..."
अजुन -" िू इट.."
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सतां ोि अजनु सारख्या लहानवपासनू ऑिुर वमळाल्याने एकदमच
पाटील किे पाहत होता.
पाटील -" िू इट सतां ोि.."
सांतोि मग त्या नांबरला ट्रेस करू लागला.
सांतोि -" हे बघा साहेब... तो आता वशवाजी चौकात आहे. "
अचानक अजुन म्हणाला.
अजुन -" साहेब आपल्याला जावां लागेल. "
पाटील -" येस... चव्हाण चला गािी काढा."
पाटील, सांतोि, अजुन,चव्हाण आवण राजा गािीमध्ये बसनू
वशवाजी चौकाकिे वनघाले. सतां ोि लॅपटॉपच्या स्क्रीनवरून ट्रेस करत
होता.
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पाटील -" सांतोि तो कुठां आहे आता?"
सतां ोि -" सर १०० मीटर वर आहे."
सांतोि अचानक एका किे बोट करत म्हणाला.
सतां ोि -" सर तो बघा तोच असेल."
विापावच्या गािा वर एक दाढीवाला माणसू विापाव खात होता.
पाटील -" चव्हाण आपल्याला शाांतपणे त्याच्याजवळ जाऊन
पकिावे लागेल."
चव्हाण -" हो साहेब."
पाटील -" तू इथेच थाांब अजुन..."
अजुन - " नाही सर.. मी पण येणार आहे. "
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पाटील -" नको ते खपू ररस्की आहे."
पाटील आवण चव्हाण त्याच्याजवळ जाऊ लागले. त्याला त्याचां ी
चाहूल लागली. तो त्याांना पाहताच पळत सटु ला. तो अजुन बसलेल्या
गािीच्या वदशेने पळत सटु ला. ते पाहताच पाटील आवण चव्हाण त्याच्या
पाठलाग करू लागले. हे पाहताच अजुन राजाला म्हणाला.
अजुन -" राजा गो..."
राजा भक
ु ा त्याच्या
ांु ू न त्याच्या पाठीमागे पळू लागला. अजुनसद्ध
मागे पळत गेला. तो एका बोगद्यात वशरला. बोगद्याच्या दसु ऱया टोकाला
येताच राजाने अगदी वेगात त्याच्यावर उिी मारली. राजाच्या वजनाने तो
खाली कोसळला. अजुनने लगेचच त्याच्यावर उिी मारली.
अजुन -" साांग का मारलास? राहुलला आवण राधाला??.."
अजुन त्याच्या छातीवर बसनू त्याला ववचारात होता. पाटील,
चव्हाण आवण सांतोि त्याच्या मागे आले होते. चव्हाण त्याला थाांबवायला
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गेला पण पाटील त्याला इशारे ने त्याला नकाराथी दशुवले. तो अजुनला
ढकलनू उभा रावहला आवण हसू लागला.
तो -" काही नाही करू शकत तम्ु ही मला. प्रलय आने वाला है..."
तेवढ्यात त्याच्या िोक्यात गोळी लागली. तो खाली कोसळला.
पाटील आवण सगळे त्याच्याजवळ आले. पाटील त्याच्ां या िोक्यावर
असलेली टोपी काढले. तेवढ्यात त्या माणसाच्या वखशातनू मोबाईल
वाजू लागला. अजुन त्याच्या वखशातनू मोबाईल काढला. तो कॉल
ररवसव्ह के ला. पलीकिून आवाज आला.
आवाज -" अजुन.... बहुत अच्छा नाम है... लेकीन तू ना इन सब मे
मत पि... तू अभी बहुत छोटा है... मै नही चाहता की तेरा भी इसके जैसा
हाल हो... वपछा छोि दे... वर ना सब मरें गे... "
अजुन -" तू कोण है??.."
तो हसू लागला.
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आवाज -" तू जान के क्या करे गा??.. "
अजुन -" तेरा प्लॅन क्या है?"
आवाज -" प्रलय आने वाला है."
तेवढ्यात कॉल विस्कनेक्ट झाला. अजुन शॉकमध्ये होता. कोण
असेल हा?????....पाटील आवण सगळे त्या मतृ शरीराकिे पाहत होते.....
सांध्याकाळची वेळ होती. रस्त्यावरची वदुळ सद्ध
ु ा कमी होतां होती.
अजुन, सतां ोि,पाटील आवण चव्हाण मात् अगदी शातां होते. एकच परु ावा
त्याांना भेटल होता, त्याला पण ते गमावनू बसले होते. मतृ शरीर पी एम
ला पाठवनू सगळे पोवलस स्टेशनला आले आवण ववचार करू लागले की
नक्की प्रलय म्हणजे काय घिणार आहे?
चव्हाण -" साहेब वजतकां आपण खोलात जात आहोतां, वततके च ही
के स फसत जात आहे."
पाटील मात् शाांत होते.
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अजुन -" साहेब... आपण काहीतरी ववसरतोय."
पाटील -" तल
ु ा असां का वाटत?ां "
अजुन -" साहेब... समजा प्रलय म्हणजे काहीतरी वेगळाच प्लॅन
आहे. मग राधाला कोण आवण का मारे ल?"
पाटील -" राधा आवण प्रलय यात काहीतरी सांबांध नक्की आहे."
चव्हाण -" मग राहुलला का मारलां असेल?"
अजुन -" तेच तर मला समजत नवहीये."
पाटील -" अजुन... मला वाटत आता अगरवाल यानां ा भेटायची वेळ
आली आहे."
अजुन - " हो साहेब."
चव्हाण -" साहेब आता गािी काढतो."
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पोवलस गािीमध्ये सगळे बसले. काही वमवनटात "अगरवाल"
बगां लाच्या बाहेर गािी थाांबली. बगां लाच्या समोर खपू सारे गािी उभे होते.
पाटील आवण चव्हाण आत गेल.े राजा, सतां ोि आवण अजनु गािीतच
बसले होते. बांगला खपू आवलशान आवण सांदु र वदसत होती. अनेक नोकर
काम करत होते. त्यातला एकजण पाटीलालव पाहून त्याांच्याजवळ येऊन
त्याने ववचारले.
तो -" नमस्कार साहेब.... कुणाला भेटायचां होतां?"
पाटील -" नमस्कार... अगरवाल आहेत काय?"
तो -" आहेत की.... तम्ु ही बसा मी लवकरच त्यानां ा बोलवनू घेतो."
पाटील आवण चव्हाण सोफ्यवर्र बसनू घेतले. चव्हाण त्याांच्या
बांगला वनरखनू पाहत होते. त्याना नवल वाटत होतां की इतकां मोठ घर
सद्ध
ु ा असू शकत.ां तेवढ्यात राधाचे विील येताना वदसले.
पाटील -" नमस्कार..."
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रमेश -" नमस्कार साहेब. मी रमेश अगरवाल. राधा माझीच मल
ु गी
होती."
त्याांचा आवाज रिण्यासारखा वाटत होता.
पाटील -" मला मावहती आहे की तम्ु ही अजनू दःु खात आहात. पण
काय करणार साहेब आम्हाला ि्यटू ी करावीच लागते."
रमेश -" ह्ममम.... मी समजू शकतो. बोला साहेब काय ववचारायचां
आहे तम्ु हाला?"
पाटील -" जेंव्हा राधाच खनू झवल,ां तेंव्हा तम्ु ही कुठे होता?"
रमेश -" मी तेंव्हा मीवटांग मध्ये होतो."
पाटील -" म्हणजे रात्ी तमु ची मीवटांग होती तर?"
रमेश -" तम्ु हाला काय म्हणायचां आहे?... "
55

a

पाटील - " मला म्हणायचां आहे की रात्ी मीवटांग असते हे तर मला
पटत नाही "
रमेश -" म्हणजे तम्ु हाला म्हणायचां आहे की मी राधाच खनू के लाय?
साहेब मी वतचा बाप आहे. का मारीन मी वतला?"
पाटील -" मला चक
ु ीचा सिजू नका. जो पयांत राधाचा गन्ु हेगार
वमळत नाही. तो पयांत माझी सईु सगळीकिे जाईल."
वतकिे बाहेर अजुन अजनु गािीतच होता.
सतां ोि -" काय बगां ला आहे यार..काय गाि्या आहेत. "
त्याच्या बोलण्याचा अजुन वर काहीच पररणाम होतां नव्हता. तो
मात् ववचार करत होता.त्याला अचानक काहीतरी सचु लां आवण न राहून
तो बगां लाच्या आत जाऊ लागला. त्याच्या मागे सतां ोिसद्ध
ु ा त्याला हाक
मारत जाऊ लागला. तो आत जाताच रमेशच्या समोर बसला.
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अजुन -" नमस्कार साहेब.... मी अजुन "
सगळे चवकत होऊन त्याच्याकिे पाहत होते.
रमेश -" हा कोण?"
पाटील -" हा अजुन..."
अजुन -" मला फक्त एकच ववचारायचां आहे "
रमेश -" काय?"
अजुन -" राधा कोणत्या रूममध्ये राहत होती?"
रमेश -" का?"
पाटील - " साहेब... फक्त सागां ा कुठली रूम आहे?"
रमेहा -" वरून िावीकिची रूम "
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अजुन -" धन्यवाद..."
एवढेच बोलनू तो वर जाऊ लागला. त्याच्या मागोमाग सगळे वर
जाऊ लागले.
रूम उघिून सगळे आत गेल.े
अजुन -" साहेब... जर राधाला अगोदरपासनू काहीतरी त्ास असेल
तर नक्की इथे काहीतरी सापिेल. आपल्याला सगळीकिे चेक करावां
लागेल. "
पाटील -" करे क्ट..."
चव्हाण, सतां ोि, पाटील आवण अजनु रूम चेक करू लागले.
सांतोि -" सर... कॅ न वी चेक द कॉम्प्यटु र?"
पाटील -" येस.... "
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सतां ोि कॉम्प्यटु र चेक करू लागला. पीसी ऑन करताच त्याला
पासविु मागू लागला.
पाटील -" याला तर पासविु लागेल. "
सांतोि -" सर हॅक करू?"
पाटील -" ओके कर..."
सतां ोि हॅक करू लागला.
सांतोि -" सर.... इट्स रे िी..."
पाटील -" चेक कर.... काहीतरी वेगळे वाटलां तर मला पटकन
साांग..."
सतां ोि -" ओके सर..."
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सतां ोि एक न एक फोल्िर चेक करू लागला. अजुन रूम मध्ये
आणखी काहीतरी सापिेल या आशेने रूम चेक करत होता. तेवढ्यात
त्याला कॅ मेरा आवण एक िायरी सापिली.
अजुन -" साहेब हे सध्ु दा चेक करावां लागेल. "
पाटील -" येस... सतां ोि हे पीसीला कनेक्ट कर... "
सतां ोि कॅ मेरा कनेक्ट करून चेक करू लागतो. त्यात राधाचे खपू
सारे फोटो होते. ती जेंव्हा यरु ोप टूरला गेली होती त्याची आठवण त्या
कॅ मेरामध्ये कै द होती. त्या टूरचे प्रत्येक िण शतने त्या कॅ मेरामध्ये कै द के ली
होती. तेवढ्यात अजुनला काहीतरी वदसले.
अजुन -" दादा... मागचा फोटो दाखव."
सांतोि मागचा फोटो स्क्रीन वर आणला.
अजुन -" साहेब ते बघा... "
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त्या फोटोमध्ये रवधव समद्रु ाच्या समोर उभी होती. त्या फोटोमध्ये
राधाच्या मागे एक माणसू वतला पाहत होता. पण तो थोिा दरू होता.
पाटील -" सतां ोि झमू कर...."
सांतोि फोटोला झमू करू लागला.
सतां ोि -" सर.... हा तर तो माणसू आहे, ज्याला आपण पाठलाग
करत होतो आवण त्याला कोणीतरी गोळी िवरली. "
अजुन -" साहेब... काहीतरी वलांक आहे."
इतक्यवत रमेश अगरवाल राधाच्या रूममध्ये येतवत, तेंव्हा हे वतघे
खपू गिबिीत रूम चेक करत होते. रूम अस्ताव्यस्त पाहून त्याचां ा पारा
चढला.
रमेश -" साहेब... हे काय चालय?. तम्ु ही चौकशी अशी करत असता
का?... थाांबा मी कवमशनरलाच फोन लावतो."
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पाटील -" साहेब..."
पाटील काहीतरी म्हणण्याच्या आधीच रमेश फोन लावला होता.
रमेश -" हॅलो... कवमशनर साहेब... तमु चे पाटील साहेब ववनाकारण
आमच्या घरी चौकशी करायला आले आहेत.."
कवमशनर -" त्याांना फोन द्या."
एवढे बोलनू रमेशनी मोबाईल पाटील यानां ा वदला.
पाटील -" जय वहदां सर... "
कवमशनर -" काय चाललयां पाटील?"
पाटील -" सर... राधाच्या खनु ाबद्दल चौकशी करायला आलो
होतो."
कवमशनर -" परवानगी आहे तशी..."
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पाटील -" नाही साहेब..."
कवमशनर -" मग वतथनू लवकरात लवकर वनघा.... आवण तम्ु ही ही
के स सोिा. दसु रे कोणीतरी बघेल."
पाटील -" येस सर... जय वहदां सर.."
पाटील परत फोन रमेश याांना वदला.
पाटील -" सॉरी सर... चला रे ..."
अजुन -" काय झालां साहेब? "
पाटील -" तम्ु ही पवहला येथनू चला..."
अजुनने सगळयाच्ां या नजरा चक
ु वनू कॅ मेराची मेमरी कािु आवण
िायरी घेतला. सगळे आता बाहेर आले.
63

a

अजुन -" काय झालां साहेब?"
पाटील -" आता मी हे के स नाही घेऊ शकत..."
सांतोि -" का?"
पाटील -" वरून ऑिुर आलीय..."
अजुन -" साहेब असां कसां होईल?"
चव्हाण -" असांच असत पोवलस विपाटुमेंटमध्ये..."
पाटील - " सॉरी अजुन...."
अजुन आता खपू उदास झाला होता. सगळे गािीत बसले. अजुन
आवण सांतोि याांना परत त्याांच्या जागेवर सोिण्यात आले.
पाटील -" सॉरी अजुन..."
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एवढे बोलनू ते गािीत बसनू गेल.े सांतोि, राजा आवण अजनु मात्
वतथेच उभे होते.
सतां ोि -" चला आता मी पण जातो. अजुन लगा झालां ते ववसर."
अजुन अजनु गप्पच होता. सांतोि वनघनू गेला. अजुनला आता
कुणाकिून अपेिा उरली नव्हती. तो आवण राजा आता पन्ु हा एकदा
समद्रु ाच्या वकनारी बसले होते. अजुन आता ववचार करू लागला.
अजुन - ' का?... का मी काहीही करू शकत नाही?.. म्हणजे राधाला
न्याय नाही वमळणार? नाही अजुन तू हार माननू कसां चालेल.... तू
महाभारतातल्या त्या अजुना सारखा आहेस.... हार न मानणारा... '
तेवढ्यात त्याला िायरीची आठवण आली... तो िायरी काढून
वाचू लागला.
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१५ जुन २०१९ आज मी खपू खश
ु आहे... कारणचां तस आहे.. मी, राहुल, अजां ली
आवण सवु प्रया यरु ोप टुरला जाणार आहोत... खपू मज्जा येणार आहे...
आय एम वेरी एक्सायटेि..
२० जुन २०१९ आज सकाळीच ववमान इटलीच्या एअरपोटुवर पोहचलां... खपू च
मस्त आहे इटली,आपल्या देशासारखा तर नाहीये. इथे खपू नीटनेटके
आहे... आम्ही आज खपू थकलो... ट्रॅव्हलमधेच खपू वैतागलो... सो गिू
नाईट... उद्या आम्ही वफरायला जाणार.. बट आय वमस अजुन अँि राजा...
गिू नाईट..
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२२ जुन २०१९ सकाळ खपू च मस्त होती. सकाळी उठताच बाल्कनीमध्ये उभी
राहून कॉफी वपणे मला खपू आविल.ां .. कालच्या प्रवासाने सगळे खपू च
थकले होते. त्यामळ
ु े सगळे उवशरापयांत झोपले होते. सकाळी मिू फ्रेश
झालेला होता... सगळे तयार झाले तसे आम्ही इटलीचे पदाथाुची चव
बघायला हॉटेलच्या खाली आलो.... इटलीचे पदाथु खपू च चवीष्ट
असतात. पण भारतासारख्या मसाल्यासारखी चव मात् नव्हती. नाष्टा
झाल्यावर आम्ही सगळे ' लीवनांग टॉवर ऑफ वपसा ' इथे पोहचलो... वतथे
खपू लोक आले होते. कोणी त्या टॉवरसोबत फोटो काढत होते, तर कोणी
वतथल्या वातावरणाचे आनांद लटु त होते. तम्ु हाला मावहतीच की टॉवर
सोबत फोटो म्हणजे त्या टॉवरच्या वर हाथ ठे वल्यासारखे फोटो काढणे...
आम्ही सद्ध
ु ा फोटो काढण्यात वबझी झालो.... पण आज काही वववचत्च
घिले.. जेंव्हा सवु प्रया फोटो काढत होती.. तेंव्हा ती सारखां माझ्या मागे
पाहत होती.. मी त्याला इशारानेच काय झालां असां ववचारले तर ती काही
नाही असां म्हणत मान हलवली... मी खरांच खपू खश
ु ीत होते. पण सवु प्रया
एकदम गप्पच झाली होती... जेंव्हा आम्ही लचां करत होतो, तेंव्हा सवु प्रया
म्हणाली की, ' राधा, मी आज बवघतल की तझु ा कोणीतरी पाठलाग करत
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होत.ां ' मी म्हणाले,' काही काय बोलतेस सवु प्रया.?..' सवु प्रया म्हणाली,'
खरांच..'
तसे परत शॉवपगां करायला गेलो होतो... सवु प्रया अचानक
ओरिली,' हे बघ राधा.. तो बघ.' वतच्या आवाजाने तो पळत जाऊ
लागला.. तसा राहुल त्याचा पाठलाग करू लागला.. आवण आम्ही सद्ध
ु ा
पळू लागलो. तो माणसू भारतातलाच वाटत होता.. तो इटलीच्या त्या
गल्ली बोळातनू गायब झाला... मी खपू घाबरले होते... कोण होता
तो??... तो कशाला पाठलाग करत होता.... इट्स नॉट गिू नाईट फॉर मी..
**
( तेवढ्यात अजुनला राधाच्या कॅ मेरा मधला तो फोटो आठवला...
त्याला आता वलक
ां लागत होता.. तो परत िायरी वाचू लागला..)
**
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२३ जुन २०१९ परत तीच सकाळ झाली... आमच्या सोबत काल जे काही झालां ते
तर मनात होतच.. पण ते ववसरून आम्हाला पढु चा ववचार करायचा
होता... आमचां सगळां काही आटपनू आम्ही ' ट्रेवी फाऊांटन ' ला
वनघालो... हे फाऊांटन १८ व्या शतकातल अगदी भव्य असां फाऊांटन
आहे... आम्ही वतथे गेलो तर वतथलां दृश्य बघनू च दगां झालो... पण
सवु प्रयाची नजर मात् इकिे वतकिे शिरकत होती.. आम्ही फोटो काढण्यात
मलन होतो, तेवढ्यात सवु प्रया ओरिली, ' राहुल, हा बघ तो कालचा माणसू
जो आपला पाठलाग करत होता.' एवढेच ऐकुन पढु चां मागचा ववचार न
करता राहुल त्याचा पाठलाग करू लागला.. त्याचे ओरिणां बघनू वतथले
पोवलस पण त्याच पाठलाग करू लागले... बोळात राहुल आवण एक
पोवलस ऑवफसर त्याच्या पाठलाग करत होते.. तेवढ्यात तो माणसू मागे
वळून त्याच्याकिे असलेल्या बदां क
ु ीने शटू के ला.. ऑवफसर खाली
कोसळला... राहुल वतथेच थाांबला.. आम्ही नांतर वतथे पोहचलो.. सगळे
ऑवफसर वतथे पोहचले.. खपू काही झालां.. आम्हाला पढु चां सगळ प्लॅन
कॅ न्सल करावे लागले. पप्पानां ा कॉल लावनू आम्ही इथनू वनघालो...
आम्ही परतीचा प्रवास सरू
ु के ला... त्याांची खपू काही ओळख होती..
त्यामळ
ु े आम्ही वाचलो.. गिू नाईट....
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*****
अजुन पढु चां पाने चाळली तर काहीही वलवहलेल नव्हत.ां ‘ म्हणजे
राधा इवां ियाला आल्यावर सगळां काही झालाय.. पण तेवढां तर कळाल
की तीचा कोणीतरी पाठलाग करत होता’... अजुनला मात् गरज होती
एकव साथीची, जो त्याला यात मदत करतील.. त्याला खपू काही शोधनू
काढायचां होत... तेवढ्यात त्याला सांतोिची आठवण आली.. तो खपू
काही मदत करू शकत होता.. तो उत्तम हॅकर होता आवण खपू काही
जाणनू होता. अजुनकिे असलेली मेमरी कािुसद्ध
ु ा त्याच्याकिूनच बघावां
लागणार होती..
अजुन काहीही ववचार न करता सतां ोिच्या घरी पोहचला.. तो
त्याच्या रूममध्ये वबझी होता.. जेंव्हा त्याला कळाले की अजुन कशासाठी
आलेला आहे... अजुन आवण राजा दोघेही आले होते.. सांतोि त्याला
आत घेत म्हणाला
सांतोि -" अजुन.. इथे कसां काय???"
अजुन -" तल
ु ा मावहती आहे सतां ोि की मी इथे का आलोय ते..."
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सतां ोिच्या रूममध्ये खपू काही सामान इकिे वतकिे पिलेले होते.
अजुन बसत म्हणाला.
अजुन - " सांतोि दा... तल
ु ा पण मावहती आहे की राधाचा खनू
झालाय ते..."
सांतोि -" हो मावहती आहे.. पण..."
अजुन -" पण??"
सतां ोि -" पण आपण काय करू शकतो??.. पोशलसवांनी सद्ध
ु ा हात
वर के ले आहेत. आपण तरी काय करणार??."
अजुन -" असांच बसू पण शकत नाही ना.."
सतां ोि -" मग काय करायचे म्हणतोस??"
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अजुन -" जेवढां काही वलांक वमळे ल ते ऐकत् करूयात आवण
पोवलसाांना देऊयात.. आता या िायरीच बघ ना.. हे वाचल्यावर मला
कळाले की राधाचा कोणतरी इटलीहून पाठलाग करत होता..."
सांतोि -" तू कुठून घेतलास ही िायरी?"
अजुन -" जेंव्हा पाटीलसाहेब बाहेर जात होते.. तेंव्हा सगळयाचां ां
नजर चक
ु वनू मी िायरी लपवनू आणली... "
सतां ोि -" तू िायरी लपवनू आणलास??"
अजुन -" आवण हे मेमरी कािु सद्ध
ु ा."
सतां ोि -" अजुन... हे चक
ु ीचां आहे..."
अजुन -" आवण राधाचां मिुर सद्ध
ु ा चक
ु ीचां आहे... मदत कर ना.. "
सतां ोि शेवटी वैतागनू तयार झाला.. अजुन सोबत घेवनू आलेले
मेमरी कािु तो कािु रीिर मध्ये घालनू पीसी ला जोिला...त्या मेमरी कािु
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मध्ये खपू सारे फोल्िर होते... सांतोि त्यातली वट्रप हे फोल्िर उघिला.
त्यात यरु ोप ट्रीपचे सगळे फोटोज् होते. अजुन त्या सगळया फोटोज् ना
वनरखनू पाहू लागला.
अजुन -" सांतोि... हे बघ इटलीच्या प्रत्येक फोटोमध्ये तो माणसू
वदसत आहे. ज्याचा खनू आपल्या समोर झाला होता.."
सांतोि -" हो... तो कोण असेल??"
अजुन -" तेच तर आपल्याला शोधायचां आहे...पण मला हे कळत
नाही."
सतां ोि -" काय???"
अजुन -" जेंव्हा तो माणसाला गोळी लागली आवण त्याच्याकिे
असलेल्या फोन वर कॉल आला. ते कॉल एक अज्ञात व्यक्तीचा होता
आवण त्याला मावहती होतां की आपण त्याचा पाठलाग करत होतो..
कसां??"
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सांतोि -" त्याचे माणस सगळीकिे असतील..."
अजुन -" नाही सतां ोि... त्या माणसाचा पाठलाग करत होतो. हे फक्त
आपल्यालाच मावहती होत.."
सांतोि - " मग??"
अजुन -" एक आपल्यातला कोणीतरी त्याांना मावहती देत होता..
नाहीतर त्याांना कुठून तरी वह खबर गेलां असणार..."
सांतोि पीसीच्या स्क्रीनवर पाहत म्हणाला.
सतां ोि -" अजुन... यात एक िॅि म्हणनू फोल्िर आहे.."
सतां ोि ती फोल्िर उघितो, तर त्या फोल्िरमध्ये वकत्येक िॉक्यमु ेंट्स
होते. प्रत्येक िॉक्यमु ेंट ओपन करण्यासाठी एक पासविु लागत होतव.
सांतोि - " िॉक्यमु ेंट ओपन होतां नाहीये... पासविु मागत आहे."
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अजुन - " मग आता??"
सतां ोि - " पासविु पावहजे."
अजुन -" कुठून वमळे ल??"
सतां ोि -" कुठून वमळे ल म्हणजे????"
अजुन -" मला मावहती नाही काय पासविु आहे ते??"
सांतोि -" िायरीमध्ये काही नाही का??"
अजुन -" मला तर काही नाही सापिल.."
सांतोि थोिा ववचार करत होता. तेवढ्यात अजुन म्हणाला..
अजुन -" तू हॅकर आहेस ना... हॅक कर ना.."
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सतां ोि -" तेवढां सोपां नाही आहे ते.. जर काही गिबि झाल तर
िॉक्यमु ेंट क्रॅश होऊ शकत.."
अजुन -" म्हणजे पासविु पावहजेच तर??"
सांतोि -" हो... मला वाटतां वतच्या मोबाईलमध्ये पासविु सापिेल.."
अजुन -" कशावरून साांगतोस??"
सतां ोि -" खपू जण असेच करतात."
अजुन -" पण मोबाईल तर वतच्या घरी असेल... आपल्याला
आणावां लागेल.."
सांतोि -" हो..."
अजुन -" आज रात्ीच आणतो.."
सांतोि -" कसां आणशील?"
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अजुन -" ते काम माझ्यावर सोि..."
एवढां बोलनू अजुन राजा सवहत वतथनू वनघाला.
रात्ीची वेळ होती. अजुन आवण राजा अगरवालच्या बांगला बाहेर
उभे होते. वॉचमन झोपेत होता.
अजुन -" राजा... तू इथेच थाांब.."
राजा त्याच्या हातात आपला पजां ा ठे वनू होकार वदला.
अजुन वभतां ओलािां ू न आत गेला. आतील बगीचा खपू मोठा होता.
अजुनला रूम कुठे आहे याचा थोिाफार अदां ाज होताच. तो वतथे गेला.
रूम तर वरच्या मजल्यावर होती. त्याला वर जावे लागणार होते. त्याला
सदु वै ाने वतथे एक वशिी सापिली. तो राधाच्या रूमबाहेर वशिी लावनू
चढू लागला. तो रूमच्या आत जाताच आतील लाईट लावला. त्यावर
त्याला कळाले की राधा गेल्यापासनू रूमची स्वच्छता झाली नव्हती.
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एक िणसद्ध
ु ा वाया न घालवता मोबाईल शोधू लागला. तो खपू
वठकाणी िोधू लवगलव. अखेर त्याला मोबाईल वतच्याच बेिच्या लोि
खाली सापिला. तो मोबाईल घेवनू खाली जाणार तेवढ्यात त्याचा धक्का
लागनू रूम मध्ये असलेल्या पॉट खाली पिला. सगळीकिे शातां
असल्याने त्या पॉटच्या आवाजाने वॉचमन जागा झाला. आतील लाईट
सद्ध
ु ा लागली होती. म्हणजे आतील लोक सद्ध
ु ा जागी झाले होते. अजुन
वेळ न घालवता वशिीनी खाली उतरला. खाली उतरताच त्याला एक सी.
सी. टी. वी कॅ मेरा वदसलां. त्याला बघनू अजुनला काहीतरी खटकले. तो
वतथेच न थाांबता वतथली वभांत सद्ध
ु ा ओलाांिली. राजा तर बाहेरचां उभा
होता.
अजुन -" राजा चल... "
तेवढां म्हणातच राजा आवण अजनु पळू लागले. ते दोघां थेट
सांतोिच्या रूम मध्ये पोहचले.
सतां ोि -" अरे .. तम्ु ही आलात??"
अजुन थोिा थकलेला होता. त्याला मोबाईल देत म्हणाला.
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अजुन -" घे आवण ओपन कर.."
सतां ोि तीच मोबाईल घेऊन शोधू लागला. वतच्या ड्राईव्ह मध्ये बघू
लागला.
सतां ोि -" येस आय गॉट इट..."
अजुन -" सापिला???."
सांतोि -" होय..."
अजुन -" काय आहे पासविु??"
सांतोि -" पासविु आहे... राजाजुन "
अजुन ते पासविु ऐकताच त्याला कळून चक
ु ले की राधानी राजा
आवण त्याचे नाव हेच पासविु म्हणनू ठे वली होती.
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सतां ोिने पासविु टाकून िॉक्यमु ेंट्स ओपन के लव तर त्या
िॉक्यमु ेंट्समध्ये अगरवालच्या फॅ क्टरीचे फोटो होते आवण त्याच्या
सदां भाुतली िॉक्यमु ेंट होते. त्यानतां र एका वबवल्िांगचा सद्ध
ु ा फोटो होता.
अजुन -" हे काय आहे??"
सतां ोि त्या फोटोला झमू करतो. तर त्याला वदसते " अगरवाल
के वमस्ट ररसचु लॅब "
सतां ोि -". हे एक ररसचु लॅब आहे..."
तो पढु चा फोटो पवहतो तर त्यात राधा, त्याचे विील आवण एक
मवहला होती जी एका िॉक्टरच्या वेशात होती. तो एक फॅ वमली फोटो
वाटत होता.
अजुन -" ही कोण???"
सांतोि -" मावहती नाही... पण एक फॅ वमली फोटो वाटतोय."
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अजुन - " पण ही तर िॉक्टर वाटत आहे."
सतां ोि -" होय.."
अजुन त्या फोटोकिे वनरखनू पाहत होता. ही मवहला कोण
आहे??... तो माणसू कोण होता? ज्याचा खनू एक गोळी लागनू झाली
होता??... त्यात राधाचां काय चक
ू होती म्हणनू त्याचा सद्ध
ु ा खनू झाला
होता?? आवण सगळयात महत्वाचां म्हणजे ' प्रलय आनेवाला है ' हे काय
आहे??? असे वकत्येक प्रश्न अजुन च्या िोक्यात चालले होते...
तो आतापयांत झालेल्या सगळया घटनेचा पनु ववुचार करू लागला.
अजुन मात् एकदम शाांत बसला होता. त्याला बघनू न राहवनू सांतोि
त्याला ववचारलव.
सतां ोि -" एवढां काय ववचार करत आहेस, अजनु ??"
अजुन -" मी ववचार करत आहे की नेमक काय होतां आहे???"
सांतोि -" म्हणजे काय??"
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अजुन -" पवहला राधा, राहुल आवण त्याांचे मैत्ीण पॅररसला
वफरायला गेले.. वतथे कोणीतरी त्याांचा पाठलाग करत होता.. त्याचा मागे
हे गेल्यावर तो गायब झाला.. बरोबर??"
सांतोि -" बरोबर.."
अजुन -" मग ते भीतीपोटी वट्रप कॅ न्सल करून परत भारतात येतात...
मग माझी आवण राधाची भेट झाली.. नांतर आम्ही वमत् झालो... मग
अचानक राधाचां मतृ शरीर रस्त्यावर वमळालां.."
अजुन एकटक पवहत म्हणाला.
सतां ोि -" पढु ?े ??"
अजुन -" मग... आम्ही कॉलेजमध्ये चौकशी के ली तर कळालां की
राहुल गायब झाला होता.. मग ट्रेस करून आपण त्याला शोधले तर तो
आपल्याला मतृ अवस्थामध्ये सापिला. ते पण त्याची बॉिी लटकवनू
ठे वली होती आवण त्यामागे वभांतीवर वलवहलेलां होतां... काय होतां ते??"
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सांतोि -" प्रलय आनेवाला है.."
अजुन -" मग आपण त्याला लास्ट कॉल ज्याचा आला.त्याला ट्रेस
के ला तर तो सापिला खरा आवण आपण त्याला पाठलाग के ला तर
कुणाला तर त्याच्याबद्दल कळाले.. त्याचा कॉल आला ते पण त्याच्या
हत्येनांतर आवण तो म्हणाला की पाठलाग करू नकोस... मला तर वाटतां
तो आपल्याला बघत होता.. "
सांतोि -" कसां साांगू शकतोस त?ू "
अजुन -" वसांपल फॅ क्ट आहे... त्याला खनु ाबद्दल मावहती असावी..
तो साि होता... त्यामळ
ु े च त्याचा खनु झाला.."
सतां ोि -" कशावरून साांगू शकतोस त?ू ?"
अजुन -" मी जेंव्हा अगरवालच्या बांगल्यात गेलो होतो. वतथे मला
सी. सी. टी. वी कॅ मेरा होता आवण रस्त्यावर सद्ध
ु ा कॅ मेरा असतो.. मला
वाटतां वतथनू च तो मला साांगत होता की वपछा करू नकोस... असां होऊ
शकत का?, की रस्त्यावरचा कॅ मेरा हॅक करून बघता येईल??"
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सांतोि -" हो होऊ शकत की पण त्याला खपू एक्स्पटु हॅकर लागतो.."
अजुन -" ह्मम... म्हणजे या खनु ामध्ये खपू मोठे लोक आहेत..
टेवलकॉम वरून कॉल रे कॉिुस गायब असणां, सी. सी. टी. वी हॅक करून
धमकी देणां... आवण हा हे "प्रलय आनेवाला है".. याचा अथु काय
असावा??"
सतां ोि -" मोठे लोक यात आहेत म्हणल्यावर काहीतरी िोठां होतां
आहे.."
अजुन -" मला पण हेच वाटत आहे... आवण अजनु एक, त्या मेमरी
कािुमधील फोटोमध्ये ती मवहला कोण आहे हे मावहती करावां लागेल.."
सांतोि -" मला तर वाटतां हे एकच व्यक्ती साांगू शकते..."
अजुन -" कोण??"
सांतोि -" राधा अगरवालचे बाबा रमेश अगरवाल.."
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अजुन -" त्याांना आता भेटायचां कसां??"
सतां ोि -" म्हणजे?"
अजुन -" त्याांना तर पोवलस इन्स्पेक्टरसद्ध
ु ा चौकशी करत नाही, तर
आपण काय चीज आहे??"
सांतोि -" मग आता??"
अजुन -" एकच काम करू शकतो आपण??"
सतां ोि -" काय??"
अजुन -" पाटील साहेबाांकिे जाऊयात.."
सतां ोि -" ते करतील परत के स स्टिी?"
अजुन -" ट्राय करू की.."
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दोघेही आता सकाळ होण्याची वाट पाहत होते. सकाळ होताच ते
इन्स्पेक्टर पाटीलकिे जाणार होते..
सकाळचा सयू ु बऱयापैकी वर आलेला होता. सांतोि, अजुन आवण
राजा ( कुत्ा ) पोवलस स्टेशनला हजर झाले. थोि्यावेळाने पाटील
साहेबाच
ां ी गािी स्टेशनला आली. स्टेशनच्या समोर या वतघानां ा बघनू
पाटील आत गेल.े चव्हाण तर ये वतघाांना बघनू म्हणाला
चव्हाण -" काय अजुन...परत का आलास... अरे ही के स साहेबानां ी
सोिली आहे..."
अजुन -" चव्हाण साहेब... एकदा तम्ु ही एका रस्त्यावर पिला तर
वतथनू परत नाही जात का??... जाता ना... तसेच आम्ही परत याच
रस्त्यावरून जाणार आहे... आम्हाला पाटील साहेबाांना भेटू द्या.."
चव्हाण -" थाबां ा.... ववचारून येतो.."
चव्हाण के वबनमध्ये जाऊन थोि्यावेळाने तो परत बाहेर येतो.
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चव्हाण -" तम्ु हाला साहेब बोलवत आहेत.."
पाटील साहेब टेबलावरील फाईल स्टिी करत होते. बाजल
ू ा चहाचा
कप होता. वर न पवहतवच ते म्हणाले.
अजुन -" साहेब... मला काहीतरी बोलायचां आहे.."
पाटील -" हा बोल.."
अजुन -" साहेब.. राधाचां खनु .."
त्याचा वाक्य पणू ु होण्यापवू ीच पाटील म्हणाले.
पाटील -" अजुन... ती के स माझ्याकिे नाहीये.. त्यामळ
ु े मला काही
मावहती नाही."
अजुन -" साहेब... एकदा माझां एका तर ही िायरी बघा ना.. मी हे
िायरी राधाच्या रूममधनू चोरली होती.. यात वलवहलां आहे की पॅररसमध्ये
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यानां ा कोणीतरी पाठलाग करत होते... आवण या मेमरी कािुमध्ये त्याांचा
फोटो सापिला आवण त्या फोटोत तोच माणसू होता ज्याचा पाठलाग
करताना त्याची हत्या झाली होती... आवण त्याच्या फोन वरून कॉल
आला होता. तो म्हणाला की ' प्रलय आनेवाला है '.... त्यात काही तर
आहे साहेब.."
पाटील ती िायरी थोिक्यात वाचतो.
पाटील -" मग?"
अजुन -" जेंव्हा आम्ही राधाच्या रूममधनू मेमरी कािु चोरून घेतले
होते. त्याला पासविु होता.."
पाटील -" एक वमवनट तू कधी मेमरी कािु घेतले होतवस?"
अजुन -" जेंव्हा तमु चा आवण अगरवाल साहेब याांच्यासोबत वाद
चालू होता तेंव्हा..."
पाटील -" ओह... मग??"
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अजुन -" त्या मेमरी कािुमधला प्रत्येक िॉक्यमु ेंटला पासविु होता.
सतां ोिने सावां गतले की बहुतेक लोक पासविु मोबाईलमध्ये सेव्ह करून
ठे वतात..'
पाटील -" मग मोबाईल कुठून वमळाला??"
पाटील टेबलावर मोबाईल पवहत आपली शांका ववचारली.
अजुन -" रात्ी मी राधाच्या घरी मोबाईल घ्यायला गेलो. वतथनू
मोबाईल घेतला आवण पासविु घालनू िॉक्यमु ेंट्स उघिले तर त्यात फक्त
फॅ वमली फोटोज् होते. राधा, वतचे बाबा आवण एक मवहला होती आवण ती
मवहला िॉक्टरच्या वेशात होती. ती कोण आहे, ती काय करत आहे आवण
ती कुठे आहे?? असे प्रश्न उद्भवला आहे साहेब.."
पाटील - " ओह... "
अजुन -" अजनु एक साहेब.."
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पाटील -" काय??"
अजुन -" जेंव्हा मी राधाच्या घरी गेलो होतो, वतथे सी. सी. टी. वी
कॅ मेरा बवघतला आवण मग मला आठवले की आपण जेंव्हा त्या
माणसाचा पाठलाग करत होतो. तर त्याच्या मत्ृ यनू ांतर कॉल आला आवण
तो असां बोलत होता जणू तो आपल्याला बघत होता. तो रस्त्यावरच्या
सी. सी. टी. वी कॅ मेरामधनू बघत असावा. म्हणजे साहेब कॉल रे कॉिुमध्ये
छे िछाि आवण कॅ मेरामधनू आपल्यावर लि ठे वणे. यावरून एवढेच
कळते की खपू मोठे लोक यामध्ये सामील आहेत."
पाटील - " अजुन... माझ्या सीवनअरकिून मला ऑिुसु आहेत की
या के समध्ये लि न घालण्याचा.."
अजुन - " साहेब... जर मी तमु च्या मदतीवशवाय एवढां सगळां मावहती
करून घेऊ शकतो, तर तम्ु ही सोबत असाल तर काय नाही करू शकणार
मी.."
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सतां ोि -" सर... मला तर वाटतां आहे की खपू मोठां काहीतरी होणार
आहे. जर मोठे लोक यामध्ये सामील असतील तर तमु चे सीवनअरसद्ध
ु ा
यात असू शकतात."
थोिा वेळ शाांततेत गेला. पाटील शेवटी ववचार करत म्हणाला.
पाटील -" अजुन हे बघ मी तल
ु ा ऑवफवसयली मदत करू शकत
नाही... "
अजुन -" पण साहेब.."
मधेच पाटील हात करून म्हणाला
पाटील -" हा पण... अनऑ
् वफवसयली तल
ु ा मी मदत करू शकतो..
"
अजुनला थोिी का होईना उमेद वदसू लागली होती.
अजुन -" साहेब.. मग चालू करायचां??"
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पाटील -" मग अजुन... पढु ां काय करायचां??"
अजुन -" साहेब पवहल्यादां ा आपल्याला या फोटोमध्ये जी मवहला
राधा सोबत आहे ती कोण आहे हे जाणनू घ्यायचां आहे.."
पाटील -" मग हे फक्त एकच माणसू सागां ू शकतो... "
सांतोि -" कोण?"
अजुन -" रमेश अगरवाल..."
सतां ोि -" पण तो तर िायरे क्ट कवमशनरकिे जातो.."
अजुन -" आपल्या पोरीसाठी कोणी काहीही करू शकतो सांतोि
दा..."
पाटीलनी जीप काढण्याचा आदेश काढला. चव्हाण, अजुन,
पाटील, राजा आवण सांतोि सगळे अगरवाल फामुहाऊसला वनघाले.
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फामुहाऊस अजनू सद्ध
ु ा शाांत होती. जीप फामुहाऊस बाहेर येऊन
थाबां ली. सगळे काही फामुहाऊसमध्ये जाण्यासाठी जरासा घाबरत होते
पण एकमात् अजुन असा होता की न घाबरता तो आता जाऊ लागला. तो
आत जाताना बघताच पाटील, चव्हाण आवण सांतोि सगळे त्याच्यामागनू
जाऊ लागले.
आत जाताच अजुनाची नजर रमेश आगरवालला शोधत होती.
समोरच्या मोठ्या अश्या सोफ्यावर रमेश बसलेला होता. तो काहीसा
उदास वदसत होता.
अजुन -" रमेश अगरवाल... "
रमेश समोर बघताच अजुन दरवाजात उभा होता. त्याला बघताच
रमेशचा पारा चढला.
रमेश -" तझु ी वहम्मत कशी झाली इथे येण्याची... थाबां आताच
पोवलसाांना फोन करतो."
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तो फोनकिे वळत असतानाच अजुन म्हणाला.
अजुन -" काही गरज नाही... पोलीसच माझ्यासोबत आले आहेत."
अजुनाच्या मागे इन्स्पेक्टर पाटील आवण हवालदार चव्हाण येताच
रमेशचा पारा अजनु च वर चढला.
रमेश -" इन्स्पेक्टर आत्ताच्या आत्ता बाहेर जावा नाहीतर तमु च्या
कवमशनरलाच फोन जाईल.."
अजुन - " साहेब.. आम्हाला फक्त काही प्रश्न ववचारायचा आहे. "
रमेश फोनवर नबां र िायल करत असताना अजुन म्हणाला.
अजुन -" राधा पॅररसला का गेली???"
रमेश हा प्रश्न ऐकताच फोन कट के ला आवण शातां पणे सोफ्यावर
िोक्याला हात लावनू बसला. तेंव्हाच पाटील आवण सगळे अजुनकिे पवहू
लागले. कारण हे काय तरी नवीनच वलांक होती.
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अजुन -" साांगा साहेब.. राधा पॅररसला का गेली??"
रमेश -" वट्रपसाठी..."
अजुन -" खोटां आहे हे.. खरां काय ते साांगा... "
जरा जोर लावताच रमेश अग्रवाल रिु लागले. अजुन त्याच्याजवळ
जात म्हणाला.
अजुन -" साांगा साहेब... वतच्या खनु ाचे कारण पॅररसपासनू च
आलेला आहे..."
त्याच्यापढु े अजुन आतापयांतचा वमळालेला वलक
ां सागां ू लागला.
राधाच्या िायरी पासनू ते वतच्यापासनू वमळालेल्या मेमरी कािु पयांत
आवण त्या कािुमध्ये वमळालेल्या फोटोसद्ध
ु व त्याला दाखवला.
अजुन -" साांगा साहेब... राधा पॅररसला का गेली आवण ही मवहला
कोण आहे???"
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सगळे काही स्तब्ध होऊन दोघाांकिे बघत होते. रमेश मोठा श्वास
सोित म्हणाला.
रमेश -" या फोटीमधली जी मवहला आहे.. ती माझी बायको आहे...
तीचे नाव ऋचा अगरवाल.. ती एक जेनेवटक सायांवटस्ट होती. आमच्या
ललनाच्या ४ विाुनतां र राधा झाली. आम्ही दोघेही खपू खश
ु होतो.... राधा
५ विाुची असताना आम्ही सगळे पॅररसला गेलो होतो.... हॉटेलमध्ये
आम्ही राहत असताना एकदमच रात्ी मला जाग आली. बघतो तर ऋचा
कुठे वदसत नव्हती. खपू शोधनू बवघतलां पण काही उपयोग झाला नाही..
वतथल्या पोवलस स्टेशनमध्ये कांप्लेंटसद्ध
ु ा के ली. पण काहीच पत्ता
सापिला नाही.... मी आवण राधा तर असे समजनू च बसलो वक ती
आम्हाला सोिून गेली.. त्यानतां र जेंव्हा राधा याच सिां ेला परत आली.
तेंव्हा मला एक कॉल आला त्यात ऋचाचा आवाज आला. ती म्हणाली,'
मी वजथे आहे वतथे वजवांत आहे. तमु ची आठवण येत आहे.
' ती
खपू रित होती. त्यानांतर परत एक कॉल आला त्यात एक माणसाचा
आवाज आला की,' ऋचा पॅररसमध्ये आमच्या ताब्यात आहे. तम्ु ही जर
पोवलसानां ा इन्फॉमु के लात तर राधासद्ध
ु ा गेली म्हणनू समझा.' मग मी सद्ध
ु ा
ववचारलां,' का वतला कीिनेप के लाय?' वतथनू एकच आवाज आला,'
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प्रलय आनेवाला है. ' त्यामळ
ु े राधा पॅररसला गेली होती. म्हणनू मी
पोवलसाांना काही साांगत नव्हतो."
अजुन -" म्हणजे सगळे काही तमु च्या फॅ वमली सोबतच चालू झालय
तर... पण हे ' प्रलय आनेवाला है ' याचा अथु काय आहे??"
इकिे अजुन काही तकु लावत होता. तेवढ्यात पाटीलचा फोन
वाजला.
पाटील -" हॅलो.... काय??... ओके आम्ही येतो.. "
अजुन पाटीलकिे पवहत म्हणाला.
अजुन -" साहेब... काय झाल?ां ?"
पाटील -" एक बॉिी सापिली आहे... "
अजुन -" कुणाची??"
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पाटील -" राधा आवण राहुलची फ्रेंि स्नेहा पवार हीची... "
अजुन -" काय???"
पाटील -" हो.. आवण वतचा पण खनु राहुल सारखाच झाला आहे...
एक मेसेज सद्ध
ु ा वलवहलेला सापिला आहे... "
सांतोि -" काय??"
तेवढ्यात अजुन म्हणाला.
अजुन -" प्रलय आनेवाला है.."
पाटील -" चव्हाण..."
चव्हाण -" हो साहेब... "
चव्हाणला इशारा कळाला. वाट न पाहता त्याने बाहेर जाऊन गािी
काढली.
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पाटील -" अजुन... आपल्याला बॉिीची तपासणी करावी
लागेल..."
अजुन -" हो साहेब.."
इन्स्पेक्टर, चव्हाण, अजुन आवण सतां ोि सगळे त्या खनु ाच्या
शठकविवर्र पोहचले. एका मोठ्याशा गोिाऊनमध्ये, राहुलची बॉिी ज्या
अवस्थेत सापिली होती त्याच अवस्थेत स्नेहाची बॉिीसद्ध
ु ा सापिली
होती. तीच गळासद्ध
ु ा कापलेला होता आवण बॉिी मात् फाशी
लावल्यासारखी एका दोरीनी लटकवली होती. बॉिीच्या मागच्या
वभांतीवर रक्ताने मोठ्या अिराने मेसेज वलवहलेला होता," प्रलय आनेवाला
है.." त्या बॉिीला बघताच राजा भक
ांु ू लागला. त्याच्या भक
ांु ण्याच्या
आवाज पणू ु गोिाऊनमध्ये घमु त होता.
पाटील -" अजुन... आता मला ऑवफवसयली काही करता येईल.
ही एक दसु री के स आहे..."
सांतोि -" पण ही के स पवहल्यासारखेच आहे ना?? "
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पाटील -" हो... पण तपासणी आपल्यालाच करावी लागेल ना.."
अजुन -" मग आपल्याला तपासणी चालू करावे लागेल साहेब..."
पाटील - " ह्मम... चव्हाण बघा काही सापित का??"
चव्हाण -" होय साहेब..."
अजुन -" राजा... "
राजा शेपटू हलवत अजुनकिे आला. अजुन त्याला िेि बॉिीचा
वास सगांु ावला आवण म्हणाला.
अजुन -" राजा गो...."
राजा एकदा भक
ु ू न वास सघांु त वफरू लागला. तो जसा बाहेर सघांु त
गेला, तसे त्याच्या मागे अजुन सद्ध
ु ा जाऊ लागला. बाकीचे मात् त्या
बॉिीच्या आजबू ाजचू े वस्तू तपासात होते. राजा एकदमच बाहेर
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असलेल्या झिु ू पात गेला. झाि्याांमध्ये काहीवेळ राजा गायब झालेला
होता. अजुन राजाला अजनु वनरखनू पवहू लागला. तेवढ्यात राजा
अजुनला पवहत भक
ांु ला. अजुन त्याला बघताच पळत त्याच्याकिे गेला.
वतथे बघतो तर एक रक्ताने माखलेली चाकू पिलेला होता. अजुन
चव्हाणला हाक मारून बोलावले. चव्हाण रुमालाने तो चाकू घेऊन
इन्स्पेक्टर पाटीलकिे आला.
अजुन -" साहेब... याच चाकुने स्नेहाचा गळा कापला असावा. "
पाटील -" ह्मम.... चव्हाण याला लॅबमध्ये पाठवा आवण सागां ा अजांट
आहे लवकरात लवकर यावरच्या ब्लिचा ररपोटु हवा आहे.."
चव्हाण -" हो साहेब..."
तेवढ्यात अजनु एकदा राजा भांक
ु ण्याचा आवाज आला. सगळे त्या
आवाजाच्या मागे जाऊ लागले. बाहेर जाताच राजा झिु पाच्या मागे
असलेल्या झािाखाली उभा होता आवण भक
ांु त होता. बाकीचे झिु पाच्या
मागे उभे होते आवण अजुन राजाकिे झिु पातनू मागु काढत जाऊ लागला.
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अजुन पाहतो तर वतथे काही फाईल्स पिलेले होते. अजुन त्या फाईल्स
चेक करू लागला. त्याला काही कळत नव्हते त्याने पाटीलला बोलावले.
अजुन -" साहेब... इथे या..."
पाटील राजाकिे जात म्हणाला.
पाटील -" काय आहे???"
अजुन -" साहेब काही फाइली आहेत..."
पाटील त्या फाईल्सना चेक करू लागला. त्या फाइल्सवर काही
नाव होते जसे,' अगरवाल के वमस्ट ररसचु लॅब ' आवण ' जेनेवटक्स ररसचु
लॅब ऑफ जमुनी '....
सांतोि -" हे दोन फाईल्समध्ये तर काही िाटा आहेत. कसले आहेत
हे??"
पाटील -" असां वाटत आहे की काही ररसचुचे िाटा आहेत...."
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सांतोि -" पण ही फाईल इथे कशी काय???"
अजुन -" स्नेहाचे बॅकग्राऊांि काय आहे??"
चव्हाण - " चेक करावां लागेल..."
पाटील - " मग करा चव्हाण..."
चव्हाण -" हो साहेब..."
चव्हाण मोबाईल काढला आवण कॉल लावला.
सतां ोि -" अगरवाल ररसचु लॅब... हे कुठां तर ऐकलय.."
सांतोि आठवण्याचा प्रयत्न करू लागला. तेवढ्यात अजुन म्हणाला
अजुन -" ही तीच लॅब आहे, ज्यात राधाची आई म्हणजे ऋचा काम
करत होती..."
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पाटील -" ती जेनेवटक्स स्पेशावलस्ट होती ना?? "
तेवढ्यात चव्हाण कॉल कट करत आला आवण म्हणाला.
चव्हाण -" साहेब.. कळालां.. ही स्नेहा जेनेवटक्समध्ये विग्री घेत होती
आवण इटां रवशप ररसचु लॅबमध्ये करत होती..."
अजुन -" कुठल्या??"
चव्हाण -" अगरवाल ररसचु लॅब...."
ते ऐकताच सगळे चव्हाणकिे पवहू लागले.
अजुन -" साहेब.. काहीतरी वलांक आहे या फाईल्स आवण ऋचाचा
कीिनेप मध्ये... ते शोधायला हवां.."
सांतोि -" ते फक्त या फाईल्समधल्या िाटामळ
ु े च कळणार.."
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अजुन -" साहेब कोणी ओळखीचां जेनेवटक्समधला व्यक्ती आहे
का??"
पाटील - " मावहती करून घेतो??... तोपयांत आपण या स्नेहाची
मावहती काढून घेऊ..."
चव्हाण -" साहेब... वतचा घरचा पत्ता सापिला..."
पाटील -" चला चव्हाण जाऊयात... गािी काढा.."
चव्हाण -" होय सर..."
अजुन - " साहेब... मी आवण सतां ोिदा दोघे जेनेवटक्स ररसचु लॅब
ऑफ जमुनी याबद्दल मावहती काढून घेतो..."
पाटील -" हो.. चला चव्हाण..."
पाटील आवण चव्हाण दोघेही पोशलस जीपमध्ये बसनू स्नेहाच्या घरी
वनघाले. इकिे अजुन, राजा आवण सांतोि सगळे घरी जाण्यासाठी वनघाले.
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सतां ोिच्या घरी पोहचताच सांतोि पीसी ऑन के ला. गगू ल वर सचु
करू लागला. जसे त्याने नाव सचुला घातले,' जेनेवटक्स लॅब ऑफ
जमुनी..' खपू सारे फोटोज् आले. सतां ोि खपू काही वेबसाइट्स सचु करू
लागला. अजुन खचु ी वर बसनू सांतोिला सचु करताना बघू लागला होता.
काही आवटुकल वाचू लागला. त्या आवटुकलमध्ये एका न्यजू पेपरचे
कवटांलज लावलेले होते. असेच काही कवटांग बघताना अचानक सतां ोिला
काहीतरी वदसल.ां
सतां ोि -" अजुन... लवकर इकिे ये.."
अजुन सांतोिजवळ जाऊन पीसीच्या मॉवनटरकिे बघू लागला, तर
वतथे न्यजू पेपर पेपरच्या कवटांगमध्ये ऋचाचे (म्हणजे राधाची आई) काही
फोटो छापलेले होते आवण खपू काही िॉक्यमु ेंट्ससद्ध
ु ा होते. जे फोटो
राधाच्या बेिरूममध्ये वमळालेले मेमरीकािुमध्ये होते ते सद्ध
ु ा वतथे होते.
अजुन -" हे फोटो इथे कसे??"
सांतोि आवटुकल वाचू लागला.
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दसु रीकिे इन्स्पेक्टर पाटील आवण चव्हाण स्नेहाच्या घरी पोहचले.
चव्हाण दरवाजाच्या बाजल
ू ा असलेली बेल वाजवू लागला.
थोि्यावेळाने एक जवळ जवळ ५० विाुच्या एक मवहलेने दरवाजा
उघिले.
ती -" पोवलस... काय झालां सर??"
चव्हाण -" स्नेहा पवारचेच घर आहे ना??"
ती -" होय..."
पाटील -" आपण कोण??"
ती - " मी वतची आई ' गौरी पवार '.... काय झालां सर. सगळां ठीक
आहे ना??"
पाटील - " एक वाईट बातमी आहे??"
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गौरी - " काय??..."
पाटील -" स्नेहा पवार हीच काल हत्या झाली आहे..."
गौरी - " काय???..."
ती बातमी ऐकताच खाली कोसळली.
पाटील - " मॅिम.... "
पाटील आवण चव्हाण दोघेही वतला उचलण्यासाठी पढु े आले.
++++
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दसु रीकिे सांतोि अजनु पीसीवरच ररसचु करत होता.
अजुन -" सतां ोिदा.... काही कळाल का??"
सतां ोि -" यातले काही तर असे कॉन्सेप्ट आहेत जे मला पण कळत
नाही..."
अजुन -" मग तझ्ु यात आवण माझ्यात काय फरक आहे?.."
सतां ोि - " जरा वेळ दे..."
अजुन -" काही तर कळाले असेल ना?"
सतां ोि -" हे वाचनू एवढच कळाल की १९४४ जमुनीमध्ये वहटलर
नी एक न्यवु क्लअर बॉम्बस्फोट घिवला. पण एक चक
ू त्यात घिली की
रे विएशन लीक झाली. झालेल्या वलकमळ
ु े वतथले वकत्येक नागररक मारले
गेल.े पण स्फोट असल्या शहरात घिवला होता वजथे कमी लोक
असतील. "
अजुन -" त्याचा आवण ऋचाचा काय सांबांध???"
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सतां ोि -" साांगतो... जेंव्हा रे विएशन लीक झाली तर वतथल्या
नागररकाांसोबत वतथले वकत्येक प्राण्याांना रे विएशनचा इफे क्ट झाला.
वकत्येक वपढ्या अपगां जन्माला झाले. ऋचा जेनेवटक्समध्ये ररसचु करत
होती, तर ती प्राण्यावां र सद्ध
ु ा ररसचु करू लागली होती आवण ती सक्सेस
पण होतां होती. जमुनीमध्ये वतला बोलावण्यात आले. वतथल्या जेनेवटक्स
एक्सपटुससोबत तीने वतथे काम के ले आवण ती सक्सेसफुल झाली.
वतथल्या प्राण्यानां ा तीने जेनेवटक्समळ
ु े बरे के ले. त्यानतां र ती नागररकानां ा
सद्ध
ु ा बरे करू लागली. पण बरे होण्यासाठी वेळ खपू लागत होता. "
अजुन -" ओहह..."
सतां ोि -" काय ओहह??... एवढां सोपां नव्हते ते, न्यवु क्लअर रे विएशन
म्हणजे खपू हावनकारक असतां. तीने कसां काय त्यानां ा बरां के ले असेल??"
अजुन -" ते महत्वाचां नाही आहे???... महत्वाचा प्रश्न हा आहे की
ती त्या ररसचुवरून जर रे विएशन वर उपाय शोधला असेल तर वतचा
वकिणावप्पगां का झाला असेल??"
++++++++
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एक अनोळखी व्यक्ती फोनवर बोलत होता.
तो -" येस बॉस..... पण बॉस तो आमच्या गँग मधला आहे.... ओके
बॉस...."
कॉल कट करत तो व्यक्ती खचु ीवरून उठतो. आपल्या टेबलाच्या
ड्रॉवरमधनू एक गन घेतो. तो व्यक्ती आपल्या के वबनमधनू बाहेर आला.
तर त्या के वबनच्या बाहेर काही लोक एका व्यक्तीला मारत होते. ती व्यक्ती
अगदी रक्तबांबाळ झालेली होती. गन घेतलेला व्यक्ती त्याच्यासमोर
आला.
तो - " तझु ी काय चक
ु झाली मावहती आहे का???"
खाली पिलेल्या व्यक्तीने गन घेतलेल्या व्यक्तीकिे पवशहलव.
तो - " तू ते फाईल्स वतथे सोिायला नको होतस...."
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खाली पिलेला व्यक्ती एकच वाक्य म्हणतो, " गरुु जी... तम्ु ही मला
मारणाराच आहात. पण एक साांगतो तम्ु ही चक
ु ीचां करत आहात.... प्रलय
येणार नाही...."
खाली पिलेला व्यक्तीच्या िोक्यावर तो गन धरतो... आवण
म्हणतो...," प्रलय आनेवाला है...." एवढां म्हणनू तो वट्रगर दाबतो आवण
अख्खी इमारत जी मोकळी होती वतथे गोळीचा आवाज घिु ू लवगलव.
+++++++++++++++++++++++
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स्नेहा पवारच्या घराांमध्ये गदी जमू लागली होती. इन्स्पेक्टर पाटील
गौरीला ( स्नेहा पवारची आई ) घेऊन घरात गेलल
े े होते. पाटील िॉक्टराांना
फोन करणारच होते, पण तोवर चव्हाणने गौरीच्या तोंिावर पाणी वशपां िले.
तेंव्हा त्या शध्ु दीवर आल्या. आजबू ाजल
ू ा गदी होती, वतथे पाटील आवण
चव्हाण व्यवतररक्त आजबाजचु े सद्ध
ु ा वतच्या घरी आले होते. गौरी त्या
सगळयाांना पवहतवच रिु लागली.
गौरी -" स्नेहा... स्नेहा कुठां आहे???... स्नेहाला काय झालां???"
जेंव्हा वतला परत पाटीलानी स्नेहा बाबतीत सागां ीतले तेंव्हा ती
मोठ्याांनी रिु लागली....
पाटील -" मॅिम.... आम्हाला मावहती आहे की तम्ु हाला खपू दःु ख
झालेले आहे, पण माझी ि्यटू ी आहे. त्यामळ
ु े प्लीज मला को - ऑपरे ट
करा..."
थोि्यावेळाने गौरी शातां झाली. वतला शातां पाहून पाटील वतला प्रश्न
ववचारू लागले.
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पाटील -" मला साांगा की स्नेहा तम्ु हाला जाताना काही साांवगतले
होती का???"
गौरी शातां पणे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत होती.
गौरी -" ती म्हणाली होती की एक महत्वाचां काम आहे. २ तासाांनी
येईन..."
पाटील -" जाताना काही घेऊन गेली होती का??.."
गौरी -" काही फाईल्स आवण पसु घेऊन गेलल
े ी होती.."
पाटीलला थोिे वेगळे वाटले. कारण स्नेहाच्या बॉिी जवळ
कोणतेही बॅग सापिली नव्हती.
पाटील -" ती कॉलेजला जात असताना ती अजनु कुठां काम करत
होती का??"
गौरी -" होय... ती अगरवाल ररसचु लॅबमध्ये इटां रवशप करत होती..."
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पाटील -" वकती वदवसापासनू इटां रवशप करत होती??"
गौरी -" जवळजवळ ६ मवहन्यापासनू करत होती..."
पाटील -" तीच्या वागणक
ू मध्ये काही फरक वाटत होता का??"
गौरी -" म्हणजे???"
पाटील -" म्हणजे तम्ु हाला वेळ न देणे, तमु च्याशी चागां लां न वागणे
वगैरे??"
गौरी -" नाही... उलट आम्ही आजकाल खपू खश
ु ीत राहत होतो...
ती लॅबमध्ये ररसचु करत होती आवण वतला पगार सद्ध
ु ा वमळत होता....
वतचे बाबा तर कधीच आम्हाला सोिून गेले होते. फक्त आम्ही दोघेच
होतो... "
पाटील -" ह्ममम... तम्ु हाला हरकत नसेल तर स्नेहाची रूम आम्ही
चेक करू शकतो का??"
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गौरी -" हो.. ती रूम स्नेहाची आहे... "
गौरी स्नेहाच्या रूमची वदशा दाखवली. चव्हाणला इशारा देताच तो
उठला. इशारा समजताच चव्हाण पाटीलसोबत रूममध्ये जाऊ लागला.
रूम तशीच होती जशी एक मल
ु ीची असावी. वपक
ां कलर वॉल,
वॉलवर पोस्टर लावलेले होते. रूम अजनु अस्ताव्यास्त पसरलेले होते,
जणू काही स्नेहा काही तासाांपवू ीच इथनू गेली असावी. बेिवर लॅपटॉप
उघिाच होता. जाताना ती नक्कीच लॅपटॉपवर काम करत असावी. पाटील
एकही िण वेस्ट घालवता रूम चेक करू लागला. पण चेक करताना तो
हातमोजे घालायला ववसरला नाही. त्याांना बघनू चव्हाणसद्ध
ु ा त्याच्या
कामाला लागला. पाटील सगळयात आधी लॅपटॉप चेक करू लागला.
लॅपटॉप ओपनच होता तर त्याची दाट शक्यता होती की वतच्या बाबतीत
महत्वाचां एवविेन्स त्यात सापिेल.
पाटील लॅपटॉप ऑन करण्याचा प्रयत्न करू लागताच त्याला
कळाल की लॅपटॉपला पासविु आहे. लॅपटॉप आता एकच जण ओपन
करू शकत होता, तो म्हणजे सांतोि. त्यामळ
ु े तो लॅपटॉप सोबत घेऊन
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जाण्याचा ववचार करू लागला. चव्हाण बाकीच्या वठकाणी तपास करू
लागला होता. जसे टेबलावरचे काही पस्ु तक, त्याच टेबलच्या खाली
असलेली ड्रॉवर इत्यादी तो चेक करू लागला. पाटीलानी लॅपटॉप सील
करून ठे वला, जेणेकरून तो जाताना घेऊन जावा. त्यानतां र तो रूममधील
बाकीच्या वठकाणी शोध सरू
ु के ला.
पाटील -" काही सापिलां का, चव्हाण??"
चव्हाण -" नाही साहेब... अजनु तरी काही नाही सापिले. "
पाटील -" चव्हाण... मला साांगा समजा तम्ु ही चक
ु ीचे काम के लास
आवण तल
ु ा परु ावा वमटवायचा असेल, तर तू काय करणार??"
पाटीलानी ववचारपवू ुक हा प्रश्न के ला होता.
चव्हाण -" मी ते फे कलो असतो... "
चव्हाणच्या तोंिातनू हा उत्तर ऐकल्यावर पाटीलची ट्यबू पेटली.
तो लगेचच टेबलाजवळ असलेला कचऱयाच्या िब्यात शोध घेऊ
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लागला. त्या कचऱयात ते एका अश्या काही परु ाव्याच्या शोधत होते,
ज्याांनी स्नेहाच्या मत्ृ यचु ां कारण समजेल. खपू सारे फाटलेले कागद त्या
कचऱयात होते. शोध घेत असताना त्याचा लि एक चरु घळलेल्या
कागदावर गेला. तो कागद नीट करून बघू लागला.
पाटील -". हे तर िेवबट कािुच्या वबल आहेत.."
चव्हाणाच
ु े त्या
ां े पाटीलाच्या बोलण्याकिे लि गेल,े त्यामळ
कागदाकिे ते बघू लागले.
चव्हाण -" अरे वतच्या...... १,००,००० चे वबल.."
पाटील -" एवढां जर ती पैसे खचु करत होती, तर वतच्याकिे अजनु
वकती पैसे असतील???..."
पाटील थोिा ववचार करू लागला.
चव्हाण -" साहेब... वहचा अकाउांट विटेल्स काढावां लागेल.."
118

a

पाटील -" ह्या वबल वर िेवबट कािुचा नांबर आहे... पवहला हे काम
करा... िेवबट कािुचे विटेल्स काढा.."
पाटीलनी ऑिुर सोिली तसे चव्हाणनी ते वबल घेतले.
चव्हाण - " हो साहेब..."
पाटील लॅपटॉप आपल्या ताब्यात घेऊन परत खाली येऊ लागला.
खाली येताच तो गौरीला प्रश्न करू लागला.
पाटील - " मला साांगा... आजकाल स्नेहा खश
ु ीत होती असे तम्ु ही
म्हणत होतात... तर कशाप्रकारे खश
ु ीत होती ती??"
गौरी -" म्हणजे???"
चव्हाण -" म्हणजे की ती खश
ु ीत होती ते तम्ु हाला कसां कळाले?"
गौरी -" मी काही विाांपवू ी लोन घेतले होते. स्नेहाच्या वशिणासाठी
म्हणनू .... काही वदवसापवू ी तीने ते लोन वक्लअर करून टाकली. "
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पाटील -" तम्ु ही वतला ववचारलां नाही का? की कुठून आले एवढे
पैस?े ?"
गौरी -" ववचारले... ती म्हणाली की स्कॉलरवशप मधनू आवण
पगारातनू सेव्ह के लेले पैसे यातनू तीने लोन फे िली.."
पाटील -" वकती लोन काढला होतव तम्ु ही?"
गौरी -" २,००,००० रुपये.."
चव्हाण -" एवढे पैसे तीने फे िलां??.. "
गौरी -" हो..."
पाटील - " बरां... आम्ही जे लॅपटॉप घेऊन जात आहे... परु ावे
शोधण्यासाठी म्हणनू .. तम्ु हाला काही प्रॉब्लेम??"
गौरी मान हलवत इशारा वदला.
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पाटील - " ओके ... आम्ही तपासणी करणार आहोत... तमु ची गरज
पिली तर आम्ही तम्ु हाला बोलावनू घेऊ. तो पयांत तम्ु ही हे शहर सोिून
जाऊ नये."
गौरी -" होय सर.."
एवढां बोलनू चव्हाण आवण पाटील बाहेर पिले. चव्हाण गािीमध्ये
बसत असताना काही प्रश्न करू लागला.
चव्हाण -" साहेब... स्नेहाने एवढां लोन कसे काय फे िली
असेल??... म्हणजे बघा ना... माझी ही नोकरी आहे. तरी सद्ध
ु ा मी एकत्
एवढे पैसे फे िू शकलो नसतो.."
पाटील -" तेच तर खटकतय मला चव्हाण... तम्ु ही त्या िेवबट
कािुच्या विटेल्स मागवनू घ्या. त्यावरूनच काहीतरी कळे ल
आपल्याला... "
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चव्हाण -" होय साहेब... पण मला वाटतां ती वेगळचां काम करत
असावी म्हणनू एवढे पैसे वतच्याकिे आलेले होते."
पाटील - " ते तपासणी के ल्यावरच कळणार ना.."
चव्हाण -" हो साहेब..."
दोघेही पोवलस स्टेशनला गािी घेऊन जात होते. बॉिी
पोस्टमॉटुमला पाठवली होती.
पाटील - " चव्हाण.... पी. म चा ररपोटु कधी येणार आहे??"
चव्हाण - " साहेब.... उद्या ते ररपोट्ुस तमु च्या हातात असतील..."
पाटील - " बरां... "
पाटील आपल्या टेबलावर जाऊन बसत असताना मोबाईल काढून
कुणाला तरी कॉल लावत होते. कॉल वपक अप झाल्यावर पाटील
ववचारपसू करू लागले.
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पाटील -" हॅलो.... सांतोि.."
सतां ोि -" हा... बोला सर..."
पाटील -" त्या फाइलव्दारा काही कळाले का??"
सांतोि -" हा सर.... खपू मोठा लोचा आहे सर..."
पाटील -" म्हणजे???"
सांतोि -" म्हणजे सर.... त्या साठी इवतहासात जावां लागेल.."
पाटील -" विटेलमध्ये सागां ..."
सांतोि -" असे साांगता येत नाही सर.... भेटल्यावर साांगतो.."
पाटील -" ओके ... बरां स्नेहाच्या घरातनू मी लॅपटॉप एवविेन्स म्हणनू
जप्त के लेला आहे. पण त्याला पासविु आहे. तू क्रॅक करू शकतो ना??"
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सांतोि -" हो सर.... ये तो मेरे बाये हाथ का खेल है.."
पाटील -" बरां... मी घेऊन येतोय... "
सांतोि -" ओके सर..."
कॉल कट करून पाटील टेबलावरील फाईल घेऊन स्टिी करू
लागतो.
रात्ीचे आठ वाजत आले होते. पाटील अजनु स्टेशनमध्ये चव्हाण
यायची वाट बघत होते. कांटाळून ते सांतोिकिे जाण्यासाठी बाहेर आले,
तर वाटेत चव्हाण येताना वदसला.
पाटील -" चव्हाण... एवढे का उशीर झाला?"
चव्हाण -" साहेब... तो ररपोटु तयार करून देताना उशीर झाला....
हा घ्या..."
124

a

एवढां बोलनू चव्हाण हतातली फाईल पाटीलला वदला.
पाटील -" बरां चल... सतां ोिकिे जायचां आहे??"
पाटील आवण चव्हाण दोघेही अवघे दहा वमवनटात सांतोि च्या घरी
पोहचले.
सांतोि - " या सर..."
पाटील -" चल सतां ोि... हे घे लॅपटॉप आवण कामाला लाग..."
अजुन, चव्हाण आवण पाटील फाईल वाचण्यात वबझी झाले.
पाटील -" चव्हाण.... स्नेहाच्या बँकमध्ये खपू ट्राझां ेशन झाले
आहेत... ते पण लाखोंचे ट्राांझेशन झाले आहेत... "
चव्हाण -" हो साहेब... आवण हा बघ अकाउांट नबां र ज्यातनू
स्नेहाच्या अकाऊांटमध्ये पैसे ट्रान्स्फर झाले आहेत."
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पाटील -" कुणाच्या नावावरून हा अकाउांट आहे??"
चव्हाण -" साहेब... हा तर इटां रनॅशनल अकाउांट आहे.."
पाटील -" कुठल्या देशातनू ??"
चव्हाण -" चीनमधनू ..."
पाटील -" चीनमधनू एवढे पैसे स्नेहाच्या अकाऊांटमध्ये कशाला
ट्रान्स्फर के लां असाव??"
तेवढ्यात सांतोि चा आवाज आला.
सतां ोि -" सर.... लॅपटॉप इस रे िी टू यजु .."
त्याच हे बोलणां ऐकून पाटील,चव्हाण आवण अजुन वतघेही लॅपटॉप
जवळ आले. सतां ोि लॅपटॉपच्या फाईल्स चेक करू लागला होता. त्या
फाईल्स मध्ये स्नेहाचे पसुनल फोटोज् होते. सांतोिने प्रेकॉस्शन म्हणनू एक
पेन ड्राईव्ह लॅपटॉपला लागला. जसे जसे तो फाईल्स ओपन करत होता
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तसे तसे तो पेन ड्राईव्ह मध्ये कॉपी करून घेत होता. लॅपटॉपला नेट कनेक्ट
करून त्याने स्नेहाचे सगळे सोशल मीविया अकाउांट चेक के ले तर वतथे
सद्ध
ु ा काहीच क्लू सापिला नाही.
पाटील -" सांतोि... वतचा इमेल्स चेक कर..."
सतां ोि -" हो सर..."
मेल्स चेक करत असताना खपू इमेल्स चीनच्या अकाउांटवरून
आलेले होते. सतां ोि लगेचच कॉपी करू पाहत होता. पण ते इमेल्स फक्त
अकाउांट ट्रान्स्फर चे होते. सवाुत अगोदरचे इमेल्स तो चेक करू लागला.
एका ईमेल वॉवनांग असां नाव वलवहलेला होता.
सतां ोिने तो ईमेल ओपन के ले. तर वतथे एक िॉक्यमु ेंट जोिलेले होते.
ते िॉक्यमु ेंट ओपन के ले, तर अचानक लॅपटॉप हँग होऊ लागतो.
लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर फक्त महाराष्ट्राचा नकाशा येतो आवण त्याच्यावर, '
Pr LaY '
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असे वलवहलेला होता. सगळे त्याकिेच बघू लागतात. ती स्क्रीन बांद
चालू होतां होती. सगळे वनरखनू त्याला बघत होते. अचानक एक स्पाकु
झाला आवण ते लॅपटॉप बदां पिला.
सांतोि - " वशट... शीट... "
सतां ोि लगबगीने लॅपटॉपला कनेक्ट के लेला पेन ड्राईव्ह काढू
लागतो.
पाटील -" काय झाल.ां .. काय झालां सतां ोि..."
सतां ोि -" सर... लॅपटॉप त्या िॉक्यमु ेंट मळ
ु े हॅक झाला आवण सगळे
फाईल्स विलीट झाले... शीट..."
अजुन मधेच बोलू लागतो.
अजुन - " साहेब... मग आता??"
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पाटील फक्त ऐकत त्या लॅपटॉपला बघू लागले होते. त्याांच्या हातनू
एक महत्त्वाचां एवविन्स गेलल
े ा होता. ते असेच ववचार करत होते, तर
पाटीलला शातां बघत चव्हाण म्हणाला.
चव्हाण -" साहेब... आता??"
पाटील -" मावहती नाही... पवहला आपण स्टेशनला जायला हवां.
वतथे आपल्याला एका व्यक्तीला भेटायचां आहे."
चव्हाण -" कोण सर??"
पाटील -" वतथे गेल्यावर तम्ु हाला कळे ल. अजुन आवण सांतोि तम्ु ही
दोघसां द्ध
ु ा चला. "
सांतोि - " ओके सर..."
सतां ोिच्या त्या वाक्याने अजुनसध्ु दा मान हलवत होकार दशुवला.
अजुन - " राजा... चल..."
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एवढ म्हणताच वनवाांत बसलेला राजा उठून शेपटू हलवत भांक
ू ला.
शेवटी पाटील इन्स्पेक्टर कॅ प घालत म्हणाले.
पाटील -" चव्हाण गािी काढा."
ऑिुर वमळताच चव्हाण गािी काढण्यासाठी गेला. सगळे
सांतोिच्या घरातनू बाहेर पिले. खाली येताच सगळे पोवलस स्टेशनला
रवाना झाले.
काहीवेळाने गािी स्टेशनसमोर उभी रावहली. क्रमाक्रमाने सगळे
त्यातनू बाहेर येऊन स्टेशनमध्ये जाऊ लागले. सवाुत आधी इन्स्पेक्टर
पाटील आवण त्यानतां र बाकी सगळे के वबनमध्ये येऊ लागले. पाटील
आपल्या सीटवर बसताच त्याच्ां या टेबलावर असलेला फोन वाजू लागला.
एक ररांग वाजताच पाटीलानी तो फोन ररवसव्ह के ला आवण बोलू लागले.
पाटील -" हॅलो....... ते आले आहेत काय???"
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पढु ून काहीतरी उत्तर ऐकल्यावर, थोिा ववचार करून पाटील
म्हणाले.
पाटील -" बरां... पाठवनू द्या आत.."
अस म्हणताच के वबनमध्ये असलेले सगळयाांच्या तोंिावर प्रश्नवचन्ह
उभां रावहलां की कोण येणार आहे??... थोि्यावेळाने एक मधरु सा आवाज
के वबनच्या दारापासनू आला.
ती - " May I come in sir??"
िल
ु ीचव आवाज ऐकताच सांतोिचव लि वतच्याकिेच गेलां. वतथे
एक मल
ु गी उभी होती. वजच्या हातात एक फाईल होती. वतच्या त्या शॉटु
अँि वसल्की के सानां ा बघनू सतां ोि फक्त आता बेशध्ु द होणारच होता. वतचे
त्या िोळया वरील स्पेक्ट्सला बघनू कोणीसद्ध
ु ा वतला "क्यटु ी" असे नाव
वदले असते. ती वदसतच होती इतकी "क्यटू ". सांतोि काय इतर कोणताही
मल
ु गा असता तर तो के व्हाच घायाळ झाला असता. तो सदांु र अश्या
मल
ु ीकिे पवहत हरवलाच होता तेवढयात राजाने भांक
ु ु न त्याचे स्वप्न भांग
के लव.
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पवहल्याांदाच सांतोिला राजाचा राग आला होता.
पाटील -" Come in..."
ती घाबरतच पाटीलच्या टेबलाजवळ आली.
पाटील -" चव्हाण... ही जान्हवी आहे. नवु क्लयर ररसचु करणारी
स्टूिेंट आहे. ही आपल्याला या के समध्ये हेल्प करणार आहे."
सांतोि उत्साहात मोठ्या आवाजाने म्हणाला.
सतां ोि -" होय का??... "
त्याच्या आवाजानेच जान्हवी घाबरली आवण स्वतःच स्पेक्ट आवण
हातात असलेले फाईल्स साांभाळतच हळू आवाजात म्हणाली.
जान्हवी -" हो.."
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पाटील -" जान्हवी.... तल
ु ा मी आम्हाला वमळालेल्या फाईल्स
पाठवले होत्या... काही कळाल का? "
जान्हवी -" हो सर.... ऋचा अगरवाल या एक जेनेवटक सायवां टस्ट
होत्या. जेंव्हा जमुनीमध्ये १९४४ मध्ये अणबु ॉम्ब चाचणी के ली गेली.
तेंव्हा रे विएशनमळ
ु े वतथल्या लोकाांवर पररणाम झाला. त्याांचे पढु ील
जनरे शनवर सद्ध
ु ा पररणाम वदसू लागले. पण ऋचा मॅिमनी जेंव्हा ररसचु (
२००६) सरू
ु के ले. तेंव्हा त्याांना कळाले की िी. एन. ए मध्ये जेनेवटक
बदल घिवनू लोकाांना बरे करू शकतो. त्यामळ
ु े त्या कामात त्याांनी लि
घातले."
पाटील -" मग त्याांचां वकिनेप का के लां असणार??"
सतां ोि-"मावहती नाही.."
सतां ोि असां म्हणताच सगळे सांतोिकिे बघू लागले. सांतोिची नजर
मात् जान्हवीच्या रूपाला वनहारत होती. जेंव्हा त्याला कळाले की
इन्स्पेक्टर पाटीलसद्ध
ु ा त्याला बघत आहेत. तेंव्हा तो शध्ु दीवर वर आला.
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अजुन -" साहेब.... कोणी कुणाला का कीिनेप करत असेल बरां??"
पाटील -" पैसेसाठी??"
अजुन -" पण त्याांचां वकिनेप झाल्यावर असा काही फोन नाही
आला. "
अजुन काहीतरी तकु लावत बोलत होता.
चव्हाण -" मग वकिनेप कशासाठी झालाय??."
अजुन -" त्याांना ऋचा मॅिमकिून काहीतरी हवे असेल??"
सतां ोि -" हो.... पण त्यानां ा फायदा कसा होऊ शकतो?"
जान्हवी -" एका जेनेवटक सायांवटस्ट पासनू काय फायदा असू
शकतो...."
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अजुन ववचार करत इकिे वतकिे वफरू लागला. तेवढ्यात सांतोि
म्हिवलव.
सतां ोि -" कदावचत.... त्याच्ां यापासनू त्यानां ा काही नक
ु सान होतां
असेल...."
पाटील -" नाही सतां ोि.... जर नक
ु सान होतां असले असतां तर वतला
वजवांत ठे वलां नसतां..."
जान्हवीला काहीतर आठवल्या सारखां झालां आवण ती मधेच बोलू
लागली.
जान्हवी -" सर.... जर तम्ु हाला एक सागां ायचां राहूनच गेल.ां "
पाटील -" काय??"
सगळयाच
ां ां लि आता जान्हवी किे लागनू होती.
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जान्हवी -" १९४४ मध्ये जेंव्हा वहटलर आत्महत्या के ली होती.
त्याच्या आधी त्याचा एक प्लॅन होता. तो एक न्यवू क्लयर बॉम्ब बनवायचा
प्रयत्न करत होता. "
सांतोि - " हो... ते तर मावहतीच आहे... त्यात काय ववशेि??"
जान्हवी -" ववशेि आहे... कारण तो न्यवू क्लयर बॉम्ब जेनेवटकली
करणार होता.."
पाटील - " म्हणजे? "
जान्हवी - " म्हणजे जेंव्हा १९४४ मध्ये अणबु ॉम्ब ची चाचणी
झाली, तेंव्हा ती तर फक्त िेमो होती. खरांतर तो जेनेवटक वापरून जेनेवटक
न्यवू क्लयर बॉम्ब तयार करणार होता. त्याचा ब्लवू प्रटां पण तयार होते. पण,
त्याच्या आत्महत्या नांतर ते कुठां गेलां?? मावहती नाही..."
सतां ोि -" यातनू काय वसद्ध होत??"
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जान्हवी -" यातनू हे वसद्ध होतां की कदावचत ऋचा मॅिमला या
बॉम्बच्या वनमाुण साठी वकिनेप के ले असेल तर..."
पाटील -" असू शकते... "
सांतोि -" सर... पण ती तर मग आता बाहेरच्या देशात असेल..."
अजुन -" नाही... खनू इथे होतां आहेत... म्हणजे जे कोणी असेल ते
इथेच आले असतील..."
पाटील -" अजुन बरोबर म्हणतोय..."
अजुन -" सतां ोि दा... पी. सी बदां होण्याच्या अगोदर काय वदसत
होत..."
सतां ोि -" महाराष्ट्राचां नकाशा आवण PraLaY अस वलवहलेलां
होत."
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अजुन पाटीलच्या टेबलावर असलेली िायरी घेतली आवण त्यावर
तो प्रलय वलवहला. नांतर के वबनमधील वभांतीवर असलेल महाराष्ट्राचां
नकाशा पाहू लागला. इतका वेळ गप्प बसलेला चव्हाण म्हणाला.
चव्हाण -" काय शोधू लागलास?"
अजुन -" वलक
ां ..."
थोिा वेळ शोधल्यावर तो वळला आवण म्हणाला
अजुन -" साहेब... PraLaY या मधील La म्हणजे लातरू आवण Y
म्हणजे यवतमाळ आहे. या शहरात बॉम्बस्फोट होणार आहे..."
चव्हाण -" आवण Pra म्हणजे?"
अजुन -" हेच तर कळत नाहीये..."
पाटील -" पण... मांबु ई, पणु े इतके मोठे शहर सोिून इथे का
बॉम्बस्फोट होईल??"
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अजुन -" साहवजकच साहेब... जर तम्ु हाला कळालां की बॉम्बस्फोट
होणार आहे, तर तम्ु ही पवहला मबांु ई, पणु े असल्या मोठ्या शहरात किक
बदां ोबस्त करणार... आवण हे दोन शहराचा कोणी ववचारसद्ध
ु ा नाही
करणार..."
सतां ोि -" सर... वी हेव टू इन्फोरम.."
तेवढ्यात पाटीलच्या टेबलावरील फोन खणखणला. पाटील वेळ
न घालवता ररवसव्ह के ला.
पाटील -" हॅलो..."
पढु ील व्यक्ती म्हणतो.
व्यक्ती - " फोन उस बच्चे को दो..."
पाटील -" कौन हो तमु ?"
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व्यक्ती -" इन्स्पेक्टर सहाब... वक्त कम है मेरे पास और तेरे पास भी,
तो चपु चाप उस बच्चे को दे..."
पररस्थीतीचे गाभां ीयु लिात घेऊन पाटील यानां ी फोन लाऊि स्पीकर
वर ठे वला.
व्यक्ती -" ओये इन्स्पेक्टर... मैने तझु े बच्चे को फोन देने को कहा है,
लाऊि स्पीकर पे रखने को नही कहा..."
सगळे चवकत झाले. कुठूनतरी तो नजर ठे वत होता. पाटील
नाईलाजाने फोन अजुनला वदला.
व्यक्ती - " क्या रे बच्चे.... एक लिकी का तो खनू हूआ है... क्यू
इतना कुछ कर रहे हो??... तेरे हाथ से कुछ नही होगा... "
तो व्यक्ती तसांच बोलत होता. अजुन त्याचा ऐकत आजबू ाजल
ू ा
लि देत होता. तेंव्हा त्याला कळाले की त्याच्ां या के वबनमध्ये सी. सी. टी.
वी कॅ मेरा लावलेला होता. त्याला लिात आले. तो जो कोणी आहे तो
इथनू च त्याच्यावर लि ठे वत होता. अजुन त्याच बोलणां ऐकत होता.
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व्यक्ती -" अबे स्कूल जा... तेरा ये काम नही है.."
अजुन इतकां वेळ ऐकुन बोलला. तो सद्ध
ु ा मबांु ईच्या रस्त्यावर राहत
होता. त्याला मावहती होतां की असल्या माणसाला कसां बोलायचां.
अजुन -" क्यू बे फट रही है क्या?..."
एवढे बोलनू अजुन हसू लागला. त्याच्या एका वाक्यावर त्याचे तोंि
काही सेकांदासाठी गप्प झाले.
व्यक्ती -" अे बच्चे... मेरे पास आने की जरुरत तझु े नही पिेगी. क्यक
ु ी
तू नही बचनेवाला है... तू ही क्या परु ा महाराष्ट्र जलेगा... "
अजुन गाांभीयु पणे ऐकत होता...
व्यक्ती -" बचा सकते हो तो बचाव इस महाराष्ट्र को.. १५ दीन है
तम्ु हारे पास..."
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एवढां बोलनू तो अजुनू च्या उत्तराची वाट पाहू लागला....
अजुनने हसतच उत्तर वदले.
अजुन -" चल झटु ा...."
एवढां ऐकून पढु च्या व्यक्तीने रागातच फोन ठे वला.. आता एक यद्ध
ु
छे िलेले होते... िक्त १५ वदवस रावहले होते...
ती व्यक्ती थोिावेळ रागातच बसली होती, त्यानांतर त्याने एक
दीघुश्वास घेतला.
काहीकाळ असाच गेला. ती व्यक्ती बसनू असताना त्याच्याजवळ
एक व्यक्ती आली. ज्याने लेदरचे जॅकेट घातले होते. त्याची मोठी दाढी,
त्याचे ते वधप्पाि शरीर बघनू कोणालाही भीती वाटली असती. ती व्यक्ती,
त्या बसलेल्या व्यक्तीला उद्देशनू म्हणाली.
-" गरुु जी.."
त्याच्याकिे न बघताच बसलेला व्यक्ती म्हणाला.
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गरुु जी -" हा बोलो.. इस्माईल.."
इस्माईल -" गरुु जी... वमशन को अजां ाम तक कब पोहूचानाां है."
गरुु जी -" हमे जलद से जलद वमशन सक्सेस करना पिेगा."
इस्माईल -" जनाब... वो वचनी लोग बार बार यही सवाल पछ
ू रहे
है."
गरुु जी -" उनको बोलो की पैसा आपका है, तो ज्यादा न बोले. वमशन
सक्सेस होगा."
इस्माईल -" गरुु जी... एक पछ
ु ू ?"
गरुु जी -" हा.."
इस्माईल -" मांबु ई, पणु े ऐसे बिे शहर छोिकर ये छोटे शहर पर क्यू
उिाना है?"
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तो जरासे स्माइल करत म्हणाला.
गरुु जी -" यही तो गलती करते हे हम इस्माईल. हर बार हम मांबु ई को
टागेट बनाते है. इवसवलये पोवलस वहाँ पे ज्यादा ध्यान रखते है. इन छोटे
शहर को कोई ध्यान नही देता और लोग तो वहा भी रहते है."
इस्माईल -" लेकीन वो लिका ओर वो पोवलस इन्स्पेक्टर रास्ते मे
आ रहे है."
गरुु जी -" उसकी वचांता मत करो. तमु बस वमशन पर ध्यान दो."
इस्माईल -" ठीक है गरुु जी.."
इतक्यात अजनु एक व्यक्ती आला.
व्यक्ती -" गरुु जी.. उसने काम कर वदया. "
इस्माईल हसतच बसलेल्या त्या व्यक्तीला म्हणाला.
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इस्माईल -" मबु ारक हो जनाब.."
बसलेली व्यक्ती तोंिावर थोिीसी स्माइल करत उभा रावहली आवण
म्हणाली.
गरुु जी -" चलो.. देखते है कै से काम वकया उसने.."
वतघेही त्या रूममधनू बाहेर आले. ती एक भव्य इमारत होती.
बाहेरून गवलच्छ वाटत असली तरी आतनू मात् एक भल्या मोठ्याां
वकल्ल्या सारखां वाटत होतां. काहीजण गन घेऊन गरुु जीच्या मागे वफरत
होते. वतथे बवघतल्यावर कुणालाच वाटणार नाही की काय चालू आहे..
ते लोक आता एका मोठ्याशा दारापढु े उभे होते. ते एक लॉक
झालेल्या लॉकर असल्या सारखी वाटत होते. त्यात तो गरुु जी असलेला
त्या लॉकरच्या स्क्रीनवर िोळे लावले. त्या स्क्रीनवरून एक लेझर आली
त्याच्या िोळयाला स्कॅ न करू लागली. स्कॅ न झाल्यावर ती लॉकर कम
दार उघिू लागले. हळूहळू दार उघिताना आतील दृश्य वदसू लागलां. आत
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वकत्येक स्क्रीन होते. त्यात कसले तरी िाटा वदसत होती. गरुु जी आवण
बाकीचे आत वशरले.
आत जाताच गरुु जी एका खचु ीवर बसले. त्याच्या मागे बाकीचे उभे
रावहले.
गरुु जी -" सनू ा है... काम हो गया है."
एका भल्या मोठ्या मशीनच्या मागनू एक मास्क घालनू एक मवहला
आली. बाहेर आल्यावर ती मास्क काढली.
गरुु जी -" क्यू ऋचा मॅिम... काम हुआ ना..."
ऋचा ( राधाची आई ) काही भावना न दाखवता मान हलवते.
गरुु जी -" अच्छा.... "
ऋचा थोिी अिखळत म्हणाली.
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ऋचा -" तमु ने वादा वकया था की मझु े मेरी बेटी से वमलावोगे.. "
गरुु जी -" अरे इतनी जलदी भी क्या है?... पवहले देख तो ले की क्या
कमाल वकया है तमू ने??"
वतच्या मनात नसतानाही ती फक्त वतच्या मल
ु ीसाठी ते काम करत
होती. गरुु जी त्याच्या जागेवरून उठला आवण त्याच्या पढु े असलेले तीन
मोठे मवशन्सच्या समोर आला.
गरुु जी -" जैसे बोला था वैसे ही वकया ना?"
ऋचा फक्त मान हलवली. वतच्यासोबत असलेला अवसस्टांट पढु े
येऊन म्हणाला.
तो -" हा गरुु जी... वैसे ही बनाया है. अब वसफु धमाका नाही होगा.
परु ा महाराष्ट्र इसके चपेट में आ जायेगा. "
गरुु जी एक मोठी अशी स्माइल देत म्हणाला.
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गरुु जी -" अब वसफु महाराष्ट्र ही नही उसकी शान को भी उिाना है.
"
हे वाक्य ऐकताच ऋचापढु े येऊन जोरात म्हणाली.
ऋचा -" तझु े जो चावहए था, वो वमल गया ना. अब मझु े मेरी बेटी
को वमलने दो."
वतचा आवाज जोराचा ऐकल्यावर इस्माईल पढु े आला वन गन
वतच्या िोक्यावर ठे वली.
इस्माईल -" गरुु जी... हुकूम करो. यही ठोकता हु."
गरुु जीने हात हलवत, नको असा इशारा वदला आवण वतच्याजवळ
येऊन म्हणाला.
गरुु जी -" मॅिम.... मेरे से एक गलती हो गयी. तम्ु हारी बेटी राधा का
खनू मेरे हातों से हो गया.."
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हे वाक्य ऐकताच ऋचाला धक्का बसला. तीनें त्याच्याकिे रागाने
बवघतले अन् वकांचाळली.
ऋचा -" काय???"
हे म्हणतच ती त्याच्या अांगावर धावनू गेली. त्याचा कॉलर पकित
म्हणाली.
ऋचा -" you bastard..."
वतला असां बघनू इस्माईलने पढु े येऊन वतला धरलव आवण जोरात
खाली आपटलव. गरुु जी त्याची कॉलर नीट करून म्हणाला.
गरुु जी -" इसका बहुत हुआ... "
एवढां बोलनू तो स्वतः किे असलेली गन काढली आवण खाली
पिलेल्या ऋचावर रोकुन धरलव.
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हे बघनू मागनू वतच्यासोबत काम करत असलेला एक जण पढु े
आला.
तो -" गरुु जी.... इसे मत मारना... अगर ये मर गयी. तो ये बॉम्ब नही
लगेगा. "
गरुु जी थोिावेळ ववचार करत उभा रावहला. नतां र वतच्यावर
रोखलेली गन बाजल
ू ा काढली. वतच्याकिे वाकून म्हणाला.
गरुु जी -" बस थोिे वदन... उसके बाद प्रलय आएगा.."
एवढां बोलनू तो उठला आवण बाहेर जाऊ लागला. त्याच्यासोबत
बाकीचे सद्ध
ु ा बाहेर गेले आवण दार बदां झाली. त्या मोठा अश्या लॅबमध्ये
हे दोघेच होते. ऋचा मोठयाने रिु लागली. वतची एकुलती एक मल
ु ीचा
खनू झालेला होता. वतला धीर देण्यासाठी वतचा सहकारी खाली बसला
आवण वतच्या खाांद्यावर हात ठे वला.
++++++++++++++++++++++++++
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इकिे अजनु , राजा ( कुत्ा), सांतोि, जान्हवी, इन्स्पेक्टर आवण
चव्हाण अजनु के वबन मध्येच होते. त्या फोन कॉलनी सगळयाांना धक्का
वदलेला होता.
अजुन -" पाटील साहेब.... आता काय करायचां??"
पाटील -" अजुन.... ही आता साधीसधु ी के स रावहली नाही.
इटां रनॅशनल के स बनलेली आहे. यासाठी आपल्याला कवमशनर सोबत
मीवटांग घ्यावी लागेल. "
अजुन -" पण साहेब... एक गोष्ट लिात आली आहे, ती ही की तो
आपल्याला पाहत होता. "
चव्हाण -" अरे तेच मला समजत नाहीये.."
चव्हाण िोके खाजवत म्हणाला.
अजुन -" अहो चव्हाण साहेब... आपल्या के वबनमध्ये एक सी. सी.
टी. व्ही कॅ मेरा आहे. ववसरलात काय?"
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सगळे वतकिे बघू लागले. तेवढ्यात सांतोि म्हणाला.
सतां ोि -" ते कॅ मेरा नक्कीच हॅक के ले असतील."
जान्हवी -" इन्स्पेक्टर... आपल्याला लवकरच काहीतरी करावां
लागेल. ऋचा मॅिम त्याच्ां यासोबत आहेत म्हणल्यावर ते कुठूनतरी िी.
एन. ए मध्ये बदल त्याांच्याकिून घिवनू सगळयाांना नक
ु सान करतील.
मॅिम सद्ध
ु ा कोणत्यातरी मजबरु ीमध्ये करत असतील. "
पररस्थीती गांभीर आहे हे कळल्यावर पाटील खचु ीवरून उठले
आवण म्हणाले.
पाटील -" चला.. कवमशनर ऑवफस किे.."
सगळयाच्ां या िोळयात एक वेगळीच चमक आली. सगळे बाहेर
आले आवण जीपमध्ये बसले.
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थोि्यावेळाने ते कवमशनर ऑवफसजवळ पोहचले. सगळे उतरून
त्या ऑवफसमध्ये गेल.े सदु वै ाने कवमशनर ऑवफसमध्ये होते. त्याांची
परवानगी घेऊन ते सगळे आत गेल.े
पाटील आवण चव्हाण दोघाांनीही त्याांच्यासमोर येऊन किकां सॅल्यटु
मारले.
कवमशनर -" पाटील... काय भानगि आहे? "
पाटील समोर येऊन सगळी घटना आवण सगळे परु ावे कवमशनरच्या
समोर ठे वले. कवमशनरला सद्ध
ु ा आता पररवस्थती गांभीर आहे हे कळून
चक
ु लां.
कवमशनर -" हो अजुन तर खपू च स्माटु आहे."
अजुन त्या वाक्याला महत्व न देता पढु े येऊन म्हणाला.
अजुन -" साहेब... आपल्याला काहीतरी करावां लागेल. "
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कवमशनर काहीतरी ववचार करत म्हणाला.
कवमशनर -" जर आपण मोठी हालचाल के ली, तर ते सावध होतील.
आपल्याला वसक्रेटली करावां लागेल."
अजुन -" साहेब... एक साांग.ू .."
कवमशनर -" हा साांग..."
अजुन -" साहेब... मला फक्त पाटील साहेब, चव्हाण साहेब आवण
तम्ु ही एवढेच या के वबनमध्ये हवां आहे. मला माझी योजना बाहेर जायला
नकोय."
पाटील, सतां ोि आवण जान्हवी या दोघानां ा बाहेर जायला सावां गतले.
ते दोघे बाहेर गेल.े सांतोिला वाईट वाटलां. कारण पवहल्यापासनू तो यामध्ये
होता. आता नेमका तोच वतथे नाही आवण त्यानांतर खश
ु सद्ध
ु ा झाला,
कारण त्याच्यासोबत क्यटू शी जान्हवी होती. ते दोघे बाहेर येऊन बसले.
आतमध्ये प्लॅन बनत होता आवण हे दोघां बाहेर बसले होते. आतली
काहीही खबर या दोघाांना नव्हती. जान्हवी तशी खाली मान घालनू आपलां
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अगां एकवटून बसली होती. सांतोि त्याच्या प्रेमाची पोळी भाजू पाहात
होता. वतच्या अजनु जवळ सरकत म्हणाला.
सतां ोि -" तल
ु ा इतकां सगळां कसां मावहती?"
जान्हवी खाली घातलेली मान न वर करता फक्त नजर वर करून
म्हणाली.
जान्हवी -" म्हणजे?"
सांतोि -" म्हणजे ते िी. एन. ए च वगैरे??"
जान्हवी - " मी ऋचा मॅिम सोबत त्याांच्याच लॅबमध्ये कामाला होते.
म्हणनू तर इन्स्पेक्टरनी मला या के समध्ये मदत करायला बोलावले. "
सांतोि -" अच्छा.... मग तू ती लॅब का सोिलीस?"
जान्हवी आता ताठ बसत म्हणाली.
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जान्हवी -" ऋचा मॅिम जेंव्हा बेपत्ता झाली होती. तेंव्हाच मला त्या
लॅबमध्ये नकोस वाटत होत.ां त्यामळ
ु े मी लॅब सोिले."
सतां ोिने ह्मम म्हणत मोठा दीघुश्वास सोिला.
सांतोि -" घरी कोण कोण आहे तझ्ु या?"
ती त्याच्याकिे न बघताच म्हणाली.
जान्हवी - " आई, बाबा आवण मी.."
ती लहान आवाजात म्हणाली. त्या गोि आवण नाजक
ू आवाजाने
सतां ोिच्या मनात स्पदां ने उित होती. न राहवनू त्याने त्याच्या मनातला प्रश्न
ववचारला.
सांतोि -" तल
ु ा कोणी बॉयफ्रेंि आहे का?"
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हा प्रश्न ऐकताच ती अचानक सांतोि किे लटक्या रागाने पावहले
आवण नजर परत वफरवली. वतच्या बॉब कट के लेल्या के सानां ा कानामागे
घेत आवण चष्मा नाकावर सावरत हळू आवाजात म्हणाली.
जान्हवी - " नाही..."
सतां ोिला नवलच वाटल.ां
सांतोि -" का?"
जान्हवी -" का म्हणजे??.. कोण माझ्या प्रेमात पिेल??"
सतां ोि वतच्या िोळयात िोळे घालनू म्हणाला.
सांतोि - " मी पिलोय..."
काहीिण त्या दोघाचां ी नजर एकमेकाांना वभिली. ती र्ेळ शतथेच
थाांबावी असां सांतोिला वाटू लागलां. जान्हवी ही त्याच्या िोळयात हरवली
होती. दोघाांच्या मनात आता प्रेमाचे धागे ववणले जात होते.
157

a

तेवढ्यात दार उघिल्याचा आवाज आला. त्या आवाजाने दोघेही
दचकले. ऑवफसमधनू अजुन आवण राजा बाहेर आले. अजुनला बाहेर
येताना पाहताच दोघेही जागेवरून उभे रावहले. अजुन दोघाक
ां िे न बघताच
पढु े जात होता. त्याला पढु ां जाताना बघत सांतोि आवण जान्हवी त्याच्या
बरोबर आले.
सांतोि -" अरे .. काय झालां आत अजुन? "
अजुन तसाच पढु े जात होता.
जान्हवी -" आत काय झाल?ां "
अजुन मध्येच थाबां ला आवण दोघाक
ां िे बघत म्हणाला.
अजुन -" यापढु े पोवलस त्याांच्या परीने काम करतील. आपण
आपल्या पद्धतीने काम करूयात."
दोघाांच्या चेहऱयावर प्रश्नवचन्ह वदसत होतां.
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सांतोि -" पण का?"
अजुन -" आपण त्याच्ां या पद्धतीने काम करून शकत नाही. ते खपू
ववचार करतात. वरच्या लोकाांना त्याांना उत्तर द्यावां लागतां. "
दोघेही आता शातां उभे होते.
अजुन -" दा आवण दी... तम्ु ही आहात ना सोबत?"
दोघाांनीही िोकां हलवनू होकार दशुवला.
अजुन -" चला मग."
वतघेही आता स्टेशनच्या बाहेर आलेले होते.
जान्हवी -" आता कुठां जायच?ां "
अजुन -" सांतोि दाच्या घरी...."
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सांतोि आश्चयाुने त्याला बघू लागला.
सतां ोि -" माझ्या घरी?"
अजुन -" हो... काही प्रोब्लेम आहे?"
सांतोि - " नाही... "
जान्हवी -" ओके ..."
असां म्हणत तीने वतचे के स पन्ु हा एकदा कानामागे घेतली.
वतघेही आवण राजा ररिामधनू सतां ोिच्या घरी पोहचले.
अजुन -" सांतोि दा.. आम्हाला भक
ू लागलीय "
सांतोि -" मग??"
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अजुन -" काहीतरी कर ना खायला.."
सतां ोि -" मला काही येत नाही बनवायला आवण तसहां ी आपल्याला
ही के स लवकरात लवकर सोिवायची आहे ना?"
अजुन -" पवहला खाऊयात ना."
तेवढ्यात जान्हवी पढु े येत म्हणाली.
जान्हवी -" ओके ... मी बनवते.. वकचन कुठां आहे?"
सतां ोि बोट दाखवत वकचन असलेली रूम दाखवली. जान्हवी
वकचन मध्ये गेली. ती जशी आत जात होती, तशी सतां ोि ची नजर
वतच्यामागे जात होती.
राजा दारातच बसलेला होता. अजुन त्याच्यावरून हात वफरवत
त्याच्याजवळच बसला होता.
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थोि्यावेळात जान्हवी तीन विश घेऊन आली. राजाला ब्रेि
खायला देऊन वतघेही आता खायला बसले. सगळे काही शाांतपणे चालेले
होते.
खाऊन झाल्यावर सांतोि म्हणाला.
सतां ोि -" आता या के सकिे लि द्यायचां काय? का एक झोप
काढायची आहे?"
सतां ोि आता वचिलेला होता.
अजुन -" सांतोि दा... तल
ु ा स्टेशनचा नांबर मावहती आहे का?"
सतां ोि -" का?"
अजुन -" मावहती आहे का साांग?"
सांतोि -" हो..."
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अजुन -" त्याच कॉवलांग विटेल काढू शकतोस का?"
सतां ोि -" कशाला?"
अजुन -" ववसरलास का?.. त्याचा कॉल त्याचां नांबर वर आलेला
होता. त्याचां लोके शन काढण्यासाठी.."
सांतोि -" तू ववसरलास ते कॉवलांग विटेल विलीट करू शकतात."
अजुन -" तचू कांपनीचे सव्हुर हॅक करून राहुलचा कॉवलगां विटेल
काढला होतास ना."
सतां ोि -" अरे ते खपू अवघि आहे."
अजुन -" अरे तू करू शकतोस हे मला मावहती आहे. हाच एक पयाुय
आहे आपल्याकिे त्याचे लोके शन काढण्यासाठी..."
सांतोि थोिा वेळ ववचार करून म्हणाला.
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सांतोि -" बरां... मी प्रयत्न करतो. "
सतां ोि लगेच त्याच्या पी. सी वर कामाला लागला. जान्हवी आवण
अजुन दोघेही त्यालाच पवहत होते. सतां ोि वकत्येक बटन दाबत होता.
वकत्येक सव्हुरसुचे प्रोग्राम स्क्रीनवर वदसत होते. तो खपू प्रयत्न करू
लागला.
खपू सारे प्रयत्न करून शेवटी तो दीघु श्वास घेतला.
सतां ोि -" शेवटी झालचां ...."
जान्हवी आवण अजुन त्या पी. सी च्या स्क्रीनवर बघू लागले.
अजुन -" हे लोके शन कुठां आहे?"
जान्हवी -" हे लोके शन पणु ेच्या बाहेर असलेल्या जांगलात आहे. "
सांतोि -" तल
ु ा कसां मावहती??"
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जान्हवी -" मी पणु ेमध्ये रहात होते. "
अजुन -" आपल्याला वतकिे जावां लागेल."
सांतोि -" त्यासाठी आपल्याकिे गािी हवी."
अजुन -" त्याच्या अगोदर आपल्याला म्हणजे तल
ु ा एक काम करावां
लागेल."
सतां ोि -" कोणत?ां "
अजुन -" तझ्ु याकिे ती मशीन आहे का?, ज्याांनी त्याांचां लोके शन
आपल्याला कळे ल?"
सांतोि -" म्हणजे जी. पी. एस?"
अजुन -" हा... तेच मशीन."
सांतोि -" नाही.. पण मी बनवू शकतो."
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अजुन -" मग बनव आवण हा... तीन बनव."
सतां ोि -" का?"
अजुन -" तल
ु ा नांतर कळे ल. "
सांतोि -" ठीक आहे."
जान्हवी -" मी एक काम करते. माझ्या वमत्ाकिे एक फोर वव्हलर
गािी आहे. त्याच्याकिून मागनू घेते. जायला सोपां होईल. "
अजुन -" ते चागां लां होईल."
जान्हवी लगेच तीच्या पसे मधनू मोबाईल काढून फोन लावू
लागली.
अजुन -" सांतोि दा.तझु ा मोबाईल दे."
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सांतोि -" का?"
अजुन -" तू दे बघू पवहला. वकती प्रश्न ववचारतोस?"
सतां ोिने नाइलाजाने त्याला मोबाईल वदला आवण जी. पी. एस
बनवण्यात व्यस्त झाला.
अजुन मोबाईल घेऊन बाहेर गेला. फोन वर कुणाशी तरी बोलला
आवण परत आला.
जान्हवी सद्ध
ु ा परत आली. तेवढ्यात सांतोि त्याचां काम करून
मोकळां झाला होता.
जान्हवी - " गािी खाली आली आहे. मी चावी घेऊन येत.े तो पयांत
तम्ु ही तयार व्हा."
अजुन आवण सतां ोि फक्त मान हलवनू होकाराथी दशुवली. जान्हवी
खाली गेली आवण काही वेळात परत आली.
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जान्हवी -" झाली का तयारी?"
सतां ोि -" हो."
अजुन -" नाही.. "
सतां ोि -" अजनु काय रावहलाय?"
अजुन -" राजा... तू रे िी आहेस?"
राजा भांक
ु ु न त्याचा सद्ध
ु ा होकाराथी दशुवला.
अजुन -" आता वमशन कांप्लीट करायचां आहे."
चौघेही खाली आहे. सांतोिने गािी चालू के ली आवण त्या
लोके शनच्या वदशेनी जाऊ लागले.
अजुन -" सतां ोि दा... वतथे जाण्याच्या अगोदर पोवलस हेि
क्वॉटरकिे चल."
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सांतोि -" का?"
अजुन -" एक काम आहे."
सतां ोि अजनु काही प्रश्न ववचारणार होता, पण त्याने ती टाळली.
काही वेळा नांतर त्याांची गािी पोवलस हेि क्वाटर समोर थाांबली. अजुन
खाली उतरला.
अजुन -" तम्ु ही इथेच थाांबा. मी आत जाऊन येतो."
एवढां बोलनू तो गिबिीत आत गेला. सांतोि, जान्हवी आवण राजा
गािीतच बसले होते. थोि्यावेळाने अजुन हेि क्वाटरच्या बाहेर येऊ
लागला. त्याला बघनू सतां ोि आश्चयाुने त्याला बघू लागला. कारणही
तसचां होत. तो जाताना गल
ु ाबी शटुमध्ये गेला होता, पण येताना पाढां ऱया
शटुमध्ये आला होता.
सतां ोि -" तू इथे फक्त शटु बदलायला आला होतास?"
अजुन -" हो.."
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सतां ोि मान हलवत ' काही उपयोग नाही ' असा इशारा देत गािी
चालू के ला.
५ तासानांतर ते लोके शनजवळ पोहचले. हाइवेच्या आजबू ाजल
ू ा
सगळीकिे जांगली झािे होती. जान्हवी मोबाइलच्या स्क्रीनवर बघू
लागली.
जान्हवी -" हे लोके शन इथनू २०० मीटर आत आहे. पण गािी आत
कसां घेऊन जाणार?"
सांतोि -" आपल्याला गािी इथेच सोिून आत जावे लागेल."
अजुन -" बरां.."
सतां ोि गािी हाइवेच्या बाजल
ू ा थाांबवला आवण सगळे खाली
उतरले. चालत वतथल्याच पायवाट वरून आत जाऊ लागले. राजा
काहीतरी हुगां ु लागला. राजा त्याच वठकाणी गोल वफरत होता. अजुन पढु े
आला.
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अजुन -" राजा.."
तो असां म्हणताच राजा एकदा भक
ांु ला.
अजुन -" गो..."
त्याच आवाज ऐकताच राजा पढु े जाऊ लागला.
अजुन -" चला..."
राजा पढु े आवण हे वतघे त्याला पाठलाग करत होते. राजा वाट
शोधत पढु े जात होता. थोि्यावेळाने ते एका मोकळया वठकाणी पोहचले.
वतथे एक मोठा पिीक बगां ला होता. कमीत कमी ३ ऐकर मध्ये
पसरलेला.... बाहेरून तर तो भतु ाचा बांगला वाटत होता.
जान्हवी -" हे आहे लोके शन?"
सांतोि वतच्या हातातील मोबाईलची स्क्रीनवर पावहले.
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सांतोि -" हो... इथेच आहे.."
आत जाण्यासाठी एक दार त्यानां ा वदसल.ां त्यात जाण्या अगोदर
सांतोिने सगळयाांना थाांबवले.
सतां ोि -" आपल्याला वेगवेगळां व्हावां लागेल. एकत् आत गेल्यावर
पकिले जाऊ शकतो. "
अजुन -" मग तू या वदशेनी जा. मी, राजा आवण दीदी या वदशेनी जा.
"
सतां ोि -" ठीक आहे. "
अजुन आवण जान्हवी दोघेही आत जाऊ लागले. ते जस जसे आत
जाऊ लागले, तसे त्याांना आश्चयु वाटू लागलां होत. बाहेरून पिीक असलां
तरी आतनू वेगळी टेक्नॉलॉजीनी बनवलेली इन्स्ट्रुमेंट होते. एका दारातनू
आत गेल्यावर वतथे वकत्येक लोक काम करत होते. त्याांना बघनू हे दोघे
एका मोठ्या बॉक्सच्या मागे लपले.
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इकिे सांतोिसद्ध
ु ा एका खोलीत वशरला. वजथे कोणीच नव्हतां, पण
वतथे सगळी कॅ मेराची वस्क्रवनगां वदसत होते. म्हणजे ती एक कांट्रोल
रूमसारखी होती. त्यात त्याला जान्हवी आवण अजुन दोघेही वदसत होते.
ते एका मोठ्या बॉक्सच्या मागे लपलेले त्याला वदसले.
असच
ां कुणाला न वदसता जान्हवी आवण अजनु पढु े जात होते.
असेच पढु े जात ते एका मोठ्या त्याच लॉकर मध्ये गेल,े ज्यात ऋचा आवण
बाकीचे लोक होते. त्यात गरुु जी आवण इस्माईल सह अनेक लोक सद्ध
ु ा
होते.
गरुु जी -" ऋचा मॅिम बहुत ही अच्छा काम वकया है. इस्माईल ये
तीनो मवशन्स लोि करना है. इसीवलये तमु सबको बल
ु वर्ो."
इस्माईल -" हा गरुु जी. सब लोग यहा आ चक
ु े है."
सतां ोि कॅ मेरामधनू या सवाांना पाहत होता. तेंव्हा त्याची ट्यबु पेटली.
त्यावर मोबाईल काढला आवण जान्हवीला मेसेज के ला. मोबाईल वायब्रेट
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झाल्यावर जान्हवीने तोच मोबाईल चेक के ला. त्यात सांतोिचा मेसेज
होता.
सतां ोि -' I am in Camera room. There is nobody around
me.'
जान्हवीला थोिी सधां ी वमळाली, तशी ती माहीती कमी आवाजात
अजुनला साांवगतली. अजुन वर बघू लागला, तर वतथे सी. सी. टी. वी
कॅ मेरा असल्याचा त्याला जाणीव झाली. अजुनने जान्हवीला सांतोिसाठी
एक मेसेज सावां गतला. जान्हवीने तो मेसेज सतां ोिला पाठवला. सतां ोि
मेसेज पाहू लागला.
जान्हवी - ' You have to divert their attention.'
सतां ोिला त्या लोकाांची नजर दसु रीकिे घेऊन जायचां होतां. काय
करायचां असा ववचार करत तो इकिे वतकिे बघू लागला. तर वतथे त्याला
एक लाल बटन वदसलां. त्यावर इमजुन्सी असां वलवहलेलां होत. वेळ न
घालवता त्याने ते बटन दाबलव. दाबताच सगळीकिे मोठा असा सायरन
वाजू लागला आवण त्याबरोबर लाल वदवा सद्ध
ु ा लागत होता. सांतोिने हे
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बघनू लगेच त्या कॅ मेरा रूममधनू बाहेर वनघाला. हे बघनू त्या मोठ्याश्या
लॉकरमध्ये असलेले गरुु जी आवण बाकीचे लोक इकिे वतकिे बघू
लागले.
गरुु जी -" इस्माईल... देखना पिेगा क्या इमेजुन्सी आ गया है."
इस्माईल -" हा..."
गरुु जी -" चलो... "
एवढां बोलनू सगळे जण त्या लॉकर रूममधनू बाहेर आले. गिबिीत
गरुु जी लॉकर रूम बांद करण्यास ववसरला. सगळे गेल्याचे पाहताच अजुन
आवण जान्हवी बाहेर आले. जान्हवी थेट ऋचा जवळ गेली.
जान्हवी -" ऋचा मॅिम.. "
ऋचा वतला बघताच वतच्या वमठीत पिली आवण रिु लागली.
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ऋचा -" जान्हवी.... तल
ु ा बघनू खपू चाांगलां वाटलां. राधाला ह्याांनी
मारून टाकले.. काय हे हरामी लोक.."
एवढां बोलनू ती परत रिु लागली. थोिा वेळ तसच रिण्यात जाणार
हे मावहती असल्याने अजुन त्या मोठ्या अश्या तीन मवशन्स जवळ गेला
आवण सोबत आणलेल्या वतन्ही जी. पी. एस त्याांना लावला आवण परत
ऋचा आवण जान्हवी जवळ आला.
अजुन -" ऋचा मॅिम... हे काय आहेत?"
ऋचा तीच रिणां थाांबवनू साांगू लागली.
ऋचा -" हे अणबु ॉम्ब पेिा घातक करणारा के वमकल बॉम्ब आहे. "
जान्हवी -" म्हणजे?"
ऋचा -" म्हणजे यानां ी मोठा स्पोट तर होतोच. पण त्यानां ी एक
व्हायरस सगळीकिे पसरतो आवण त्याांनी सगळया लोकाांना इजा होते. "
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जान्हवी -" मॅिम का बनवलात तम्ु ही हे?"
ऋचा -" कारण ते मला म्हणाले की मी हे बनवलां की ते मला राधा
किे घेऊन जाणार. पण नतां र कळालां की राधाला ह्या लोकानां ी मारल.ां "
एवढां बोलनू ती परत रिु लागली. इतक्यात सांतोि त्या लॉकर
रूममध्ये आला.
सांतोि -" चला... जावां लागणार."
अजुन -" असांच..."
ते ऐकून तो गप्प झाला.
अजुन -" मॅिम... ते हे वतन्ही बॉम्ब कुठे नेणार आहे?"
ऋचा -" ते मावहती नाही... पण त्यातला गरुु जी म्हणत होता की
आता फक्त महाराष्ट्रच नाही तर महाराष्ट्राच्या गौरवाला सद्ध
ु ा हानी
होणार."
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अजुन -" महाराष्ट्राचा गौरव म्हणजे?"
इतक्यात सतां ोि म्हणाला.
सांतोि -" म्हणजे छत्पती वशवाजी महाराज.."
अजुन आता ववचार करू लागला.
अजुन -" प्रलय. मधला प्र म्हणजे दसु र वतसरां काहीच नसनू प्रतापगि
आहे.. म्हणजे हे वतन्ही बॉम्ब प्रताप गि, लातरू आवण यवतमाळ या
वठकाणी जाणार आहे. "
सतां ोि -" पण आपल्याला कसां कळणार की ते कुठां पोहचणार
आहेत."
अजुन -" या वतन्ही बॉम्बला मी तु बनवलेला जी. पी. एस लावला
आहे. "
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सांतोि -" गिू ..."
अजुन -" मॅिम... या बॉम्बला बदां करण्यासाठी काहीतरी उपाय
असेल ना.."
ऋचा -" नाही... ही वतन्ही बॉम्ब मेन इलेवक्ट्रवसटी नी चालणारे
आहेत..."
अजुन त्या ऋच्या मॅिमचे बोलणे काळजी पवू ुक ऐकत होता.
सतां ोि -" मला हे कळत नाहीये की तू बॉम्ब ववियी का ववचारत
आहेस?... ते तर आपल्या समोरच आहेत. पोवलसाांना बोलाव.ू ते सगळां
करतील नीट."
अजुन -" तल
ु ा नांतर कळे ल सांतोि दा."
एवढां त्याच
ां ां बोलणे चालचु होतां की इतक्यात एक आवाज आला.
इस्माईल -" hands up..."
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सगळे जण घाबरून आवाजाच्या वदशेने बघु लागले, तर वतथे
इस्माईलने गन त्याच्ां यावर रोखनू धरली होती. ते बघताच सगळयानी हात
वर के ले.
इस्माईल एका वोकी टोकी वरून म्हणाला.
इस्माईल - " गरुु जी... लॉकर रूम में मेहमान आ चक
ु े है."
एवढां बोलनू त्याने परत गन सगळयावां र रोखनू ठे वली. थोि्यावेळाने
गरुु जी सवहत बाकीचे साथीदार त्या रूममध्ये आले.
गरुु जी -" आ हा... मेहमान आ चक
ु े है. इनकी तो खावतर दारी करनी
पिेगी इस्माईल."
इस्माईल हसत म्हणाला.
इस्माईल - " हा गरुु जी..."
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तो इशारा देताच त्याचे साथीदार त्या सवाांच्या जवळ जाऊ लागले.
इतक्यात बाहेर लाऊिवस्पकर वरून आवाज आला.
पाटील -" मबांु ई पोवलस ने तमु को चारो ओर से घेर वलया है... अपने
आप को हमारे हवाले करो. "
तो आवाज ऐकताच गरुु जी चवकत झाला आवण त्या सोबत सतां ोि
पण चवकत झाला की पोवलसाांना कोणी बोलावलां. मग त्याला लिात
आलां की इथे येण्याच्या अगोदर अजुन पोवलस हेि क्वाटर ला का गेला
होता ते?
गरुु जी ला काहीतरी ववचार करून म्हणाला.
गरुु जी - " इस्माईल... इन बॉम्ब को चोर के रास्तेसे लेकर जा. मझु े
अके ला छोि के तमु सब जाओ."
इस्माईल -" लेकीन गरुु जी आपका क्या होगा?"
गरुु जी -" तमु मेरी वफकर मत करो "
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इस्माईल ना इलाजाने म्हणाला.
इस्माईल -" ठीक आहे गरुु जी..."
त्याचे सगळे साथीदार हे वतन्ही बॉम्ब घेऊन चोर रस्त्याने बाहेर
जाऊ लागले. इकिे गरुु जी, एक गन या सवाांवर रोखनू धरली होती.
बाहेरून पाटीलची सचू ना चालचू होती. अजुन मात् गप्प उभा होता.
ते सगळे बॉम्ब घेऊन बाहेर गेल.े थोि्यावेळाने पाटील, चव्हाण
सवहत बाकीचे पोवलस त्या बगां ल्यात वशरले. वतथे पाहतात तर गरुु जी
एकटाच गन घेऊन उभा होता आवण पढु े सांतोि, जान्हवी, अजुन आवण
ऋचा हात वर करून उभे होते.
पाटील त्याची गन काढून म्हणाला.
पाटील -" हिां ् स अप... "
गरुु जी त्याच्याकिे न बघताच अजनुू किे बघत होता. अजुनसद्ध
ु ा
त्याला बघत होता.
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पाटील - " मैने कहा हँि्स अप."
गरुु जी एकदा पाटील किे बवघतला आवण गन चालवली. त्यातनू
मोठा आवाज आला.
बघतो तर काय अजुनाच्या छातीला ती गोळी लागली होती. गोळी
लागताच तो खाली पिला. त्याला सावरताना जान्हवी, सांतोि त्याला धरू
लागले. त्याच्या त्या पाांढऱया शटुवर रक्ताचव लाल वदसू लागलव.
गोळी चालताच राजाने गरुु जीवर चावा घेण्यासाठी उिी मारली.
त्याच्या हातातील गन खाली पिली. तेवढ्यात पाटील जवळ येऊन
गरुु जीवर गन रोखली.
ते बघनू गरुु जी म्हणाला
गरुु जी -" तमु मझु े मार नहीं सकते. तम्ु हारे हात काननु से बांधे हुई है
इन्स्पेक्टर.."
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एवढां बोलनू परत तो पाटीलची गन घेण्यासाठी झटापट करू
लागला. त्याची गन तो घेऊ पाहत होता. पाटील आवण त्याची झटापट
होतां असताना तो गनवर काहीतरी लावला. ती झटापट बघनू चव्हाण पढु े
आला आवण त्याने गरुु जीला धरले.
जान्हवी अजुनला चेक के ले तर त्याचा श्वास चालत नव्हता. राजा
त्याला हुगां त होता
जान्हवी जोरात म्हणाली.
जान्हवी -" अांबल
ु ेन्स ला बोलवा.."
चव्हाण गिबिीत अबां ल
ु ेन्सला फोन लावला. गरुु जीला बाधां नू
अरे स्ट करण्यात आल.ां तरीही तो हसत होता.
गरुु जी -" अब क्या करे गा?.. बॉम्ब तो चले गये. ये बच्चा भी गया...
अब क्या करे गा इन्स्पेक्टर??"
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ते बघनू पाटील खरांच ववचार करू लागला. अांबल
ु ेन्स चे कमुचारी
आले आवण अजुनला घेऊन जाऊ लागले. राजा अजुनला हुगां त
त्याच्यासोबत जाऊ लागला.
अजुन हालचाल करत नव्हता. अबां ल
ु ेन्सची मागील दार बदां झाली
आवण वतथनू वनघनू गेली. सांतोि, जान्हवी आवण ऋचा पाटीलकिे आले.
जान्हवी -" सर... अजुनचा श्वास थाबां लेला वाटत होता "
ती अगदी उदासपणे म्हणत होती. पाटील अजनु ववचार करत होता.
सांतोि -" सर.. काय ववचार करताय?"
पाटील -" हेच की आता काय करायच?ां याला तर अरे स्ट के लो. पण
बॉम्ब तर गेले."
सतां ोि -" सर... अजुन जाण्याआधी सगळी व्यवस्था करून गेला
होता. तो मला म्हणाला होता की जी.पी. एस यत्ां बनव. मी तीन यत्ां तयार
के ले. नांतर मला कळाले की अजुन ते यांत् या वतन्ही बॉम्बला लावले आहे.
म्हणजे आपल्याला त्या वतन्ही बॉम्बची लोके शन कळे ल."
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पाटील -" मग ते कसां कळे ल?"
सतां ोि -" माझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर वदसेल."
पाटील -" अजुन नसता तर या के सच काय झालां असतां कुणास
ठाऊक?"
सगळे उदास होऊन वतथेच उभे होते. तेवढ्यात चव्हाण वतथे आला.
चव्हाण -" साहेब... हेि क्वॉटरला जावे लागेल.
पाटील -" हो... सतां ोि तू पण चल. लोके शन तझ्ु याकिे येणार
आहेत."
तेवढ्यात जान्हवी पढु े येऊन म्हणाली.
जान्हवी -" सर... मी पण येत.े "
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सांतोि काळजीपोटी वतला म्हणतो.
सतां ोि -" तू कशाला?... "
जान्हवी -" सर... ती बॉम्ब व्हायरस यक्त
ु आहे. त्यासाठी तम्ु ही मला
घेऊन जावां लागेल."
ऋचा -" हा सर...वहला घेऊन जा. "
पाटील -" बरां... चल तू पण."
सगळे त्या पिीक बांगल्यातनू बाहेर आले. पोलीस जीपमध्ये पढु े
गरुु जी आवण बाकीचे कॉन्स्टेबल होते आवण मागच्या जीपमध्ये हे सगळे
होते.
काही तासानांतर ते हेि कॉटरला पोहचले. इतर कॉन्स्टेबल त्याला
घेऊन आत गेल.े बाकी सगळे कवमशनर ऑवफसला गेल.े पाटील
ऑवफसमध्ये पोहचताच त्याने कमीशनरला एक सल्यटू मारला.
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कवमशनर -" गिु जॉब पाटील.. मला कळाले वक अजुनला गोळी
लागली."
पाटील -" हो."
कवमशनर -" कसां आहे तो?"
पाटील खाली बघत होता. जान्हवी पढु े येऊन म्हणाली.
जान्हवी -" सर... तो श्वास घेत नव्हता. "
कवमशनर त्याची टोपी काढला.
कवमशनर -" त्याला ( गरुु जी) इथे आणलाय का?"
पाटील - " हो सर..."
कवमशनर -" मग चला मग."
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सगळे ऑवफसमधनू बाहेर आले. ते चौकशी खोलीत गेल.े वतथे
काही कॉन्स्टेबल गरू
ु जीला मारत होते. तरी तो काहीच बोलत नव्हता.
अधाु तास तसाच गेल्यानतां रही, तो काहीच बोलला नाही. शेवटी सगळे
कॉन्स्टेबल थकले. ते बघनू कवमशनर म्हणाले.
कवमशनर - " ते बॉम्बच्या लोके शन मावहती आहे ना."
पाटील -" हो सर... "
कवमशनर -" बरां... याला नागपरू च्या जेलमध्ये न्या. त्या अगोदर
याचे कपिे काढून चेक करा की काय आहे का? आवण त्यानांतर त्या
लोके शन्स किे वळूयात."
पाटील - " सर..."
असां म्हणत पाटील सल्यटु मारला. कवमशनर त्याांच्या ऑवफसमध्ये
गेल.े तसे कॉन्स्टेबल गरुु जीला चेक करू लागले.
पाटील -" सांतोि लोके शन काय आहे?"
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सांतोि त्याचा मोबाईल बघनू म्हणाला.
सतां ोि -" सर... ते लातरू , यवतमाळ आवण प्रतागिाच्या वदशेनी जात
आहे. "
पाटील - " बर.. ऋचा मॅिम तम्ु ही घरी जा. "
ऋचा -" पण सर..."
ती वाक्य पणू ु करणारच होती तेवढ्यात जान्हवी म्हणाली.
जान्हवी -" हा मॅिम... मी आहे ना याच्ां यासोबत.. तम्ु ही घरी जा."
ऋचा - " ठीक आहे. "
चव्हाण पाटील जवळ येऊन म्हणाला.
चव्हाण -" साहेब... त्याच्याकिे काहीच नाहीये. वनघायचां का?"
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पाटील - " हो... बसवा त्याला आवण चला. सांतोि आवण जान्हवी
तम्ु ही माझ्या जीपमध्ये चला."
दोघेही मान हलवत होकाराथी वदले. काही कॉन्स्टेबल त्याला
हतकिी लावनू बाहेर आले. जान्हवी, पाटील, सांतोि, चव्हाण आवण
आणखी दोन कॉन्स्टेबल एका जीपमध्ये बसले. बाकी दोन जीपमध्ये इतर
कॉन्स्टेबल आवण गरुु जी हे बसले. पाटीलची जीप आधी, मधील जीपमध्ये
गरुु जी आवण इतर कॉन्स्टेबल आवण शेवटच्या जीपमध्ये बॅकअप
कॉन्स्टेबल होते. हे तीन जीपमध्ये नागपरू च्या जेलच्या वदशेने नागपरू ला
जाऊ लागले.
एका मोठ्या रस्त्यावर ते जात होते. इतर कोणतेही वाहतक
ु ीची गदी
नव्हती आवण हे सगळे वतथनू जाणार होते म्हणनू इतर रस्ते देखील मोकळे
के लेले होते. असेच पढु े जाताना एक मोठा रस्ता लागला. वजथे
आजबू ाजल
ू ा जांगली झािे होते. जीप वतथनू जात असताना अचानक त्या
जगां ली झािातनू गोळी चालू लागली. एक नव्हे, दोन नव्हे वकत्येक बदां क
ू
चालण्याचा आवाज येऊ लागला. जीपच्या काचा तटु ू लागल्या. अश्या
पररवस्थतीत पढु ील जीप थाांबली. ते बघनू मागील दोन्ही जीप पण
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थाबां ल्या. सतत गोळीची बरसात होतां होती. कुठून गोळी चालत होतां ते
सद्ध
ु ा कळत नव्हत.ां
पाटील आवण चव्हाण बाहेर आले आवण गोळी ज्या वदशेतनू येत
होते वतथे त्याांचे बांदक
ू चालवू लागले. मागचे कॉन्स्टेबल ही बाहेर आले
आवण गोळी चालवू लागले. गरुु जी जीपमध्ये एक मोठीशी स्माइल करत
बसला होता. बाकीचे कॉन्स्टेबलही बदां क
ू चालवू लागले.
पाटीलनी वनरखनू पावहला तर वतथे खपु जण काळे कपिे घालनू
बदां क
ू चालवत होते. पाटीलला बदां क
ू चालवायला चान्सच वमळत नव्हता.
सांतोि आवण जान्हवी जीपमध्ये लपनू होते. काचे आवण जीपची बाकीचे
वहस्से फुटत होते. दोन कॉन्स्टेबलना गोळी लागली. पाटील कसतां री करून
त्याचा मोबाईल घेतला आवण कवमशनरला फोन लावला.
कवमशनर -" हॅलो पाटील."
पाटील गिबिीत म्हणाला.
पाटील - " सर... इथे फायरींग होतां आहे."
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कवमशनर त्याांच्या खचु ीवरून उठून म्हणाले.
कवमशनर -" काय?"
पाटील -" हो सर... मावहती नाही कसां? पण इथे रस्त्यावर कोणीतरी
आमच्यावर फायररांग करत आहेत आवण सर दोन कॉन्स्टेबल जखमी झाले
आहेत."
कवमशनर लगेच वनणुय घ्यायचा होता. म्हणनू ते म्हणाले.
कवमशनर -" पाटील... तम्ु ही लगेच मागे वफरा. जवळच्या पोवलस
स्टेशनला जा आवण वतथे आणखी बॅक अप घेऊन परत हेि कॉटरला या
आवण हा जखमी झालेल्यानां ा वतथेच हॉवस्पटलला पाठवा."
पाटील -" पण सर..."
कवमशनर -" पाटील.. आपल्याकिे वेळ नाहीये. मागे वफरा..."
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पाटील -" ओके सर..."
पाटील व्होकी टोकी ने मागच्या सगळयानां ा त्याचा आदेश
कळवला. बाकीचे कॉन्स्टेबल कसतरी वाट काढून त्याच्ां या जीपमध्ये
बसले. गरुु जी अजनु त्याच जीपमध्ये होता. गोळीची बरसात अजनु चालचु
होती. जीप ररव्हसु घेतली. त्याांनासद्ध
ु ा मावहती नव्हतां की ते वकती गतीने
जात होते. ररव्हसु घेऊन ते परत मागच्या रस्त्याला लागले.
लवकरच ते जवळच्या पोवलस स्टेशनला पोहचले. वतथल्या
इन्स्पेक्टरला आधीची सगळी मावहती देऊन वतथले कॉन्स्टेबल बॅक अप
म्हणनू सोबत घेतले. जखमी झालेल्या कॉन्स्टेबलना वतथनू च हॉवस्पटलला
पाठवले. आता बॅकअप जास्त घेऊन ते मागे वफरू लागले. चार दसु रे जीप
घेऊन ते परत मागच्या रस्त्याला लागले. गरुु जीच्या चेहऱयावर अजनु
वस्मत होती. काहीतरी गिबि आहे असां पाटीलला वाटलां म्हणनू या
वेळेस गरुु जीला ते त्याांच्या जीपमध्ये बसवले.
परत जात असताना त्यानां ा एक हायवे लागणार होता. त्यामळ
ु े
मागचे जीपमधले आवण पढु े पाटील सगळीकिे लि देऊन होते.
194

a

अगदी शाांत अश्या रस्त्यावर ते जात होते. इतक्यात आकाशात तीन
हेवलकॉप्टर त्याांना वदसले. त्याांना आधी वाटलां कुठलेतरी विफे न्सचे लोक
असतील, त्यामळ
ु े त्यानी त्या किे लि वदले नाही. पण जेंव्हा त्या
हेवलकॉप्टर मधनू गोळया चालू लागल्या, मग त्यानां ा कळालां की हे तर
वेगळे च लोक आहेत.
पवहल्यादां ा जगां लातनू आवण आता हेवलकॉप्टरवरून गोळया चालत
होत्या. परत काचा फुटू लागल्या. जीपमध्ये गरुु जी मोवठशी स्माइल करत
होता. जान्हवी आवण सांतोि जीपमध्ये खाली बघनू बसले होते. गोळया
वरून चालत असल्यामळ
ु े त्यानां ा खपू अवघि होतां होते. मागच्या
जीपमधनू बाकीचे बॅक अप टीमही उतरले आवण वर गोळया चालवू
लागले. पण त्याांच्याकिे अिवान्स बांदक
ू होते म्हणनू पोवलसाांची बाजू
कमजोर पित होती. तसे असतानाही बदां क
ू चालवत होते. वरून तरी
गोळयाच
ां ा पाऊस पित होता.

एवढ्यात तीन हेवलकॉप्टर पैकी एक खाली उतरू लागले. खाली
उतरताच त्यातनू ६ जण बाहेर आले आवण बांदक
ू चालवू लागले. बाकीचे
दोन हेवलकॉप्टर वरूनच गोळया चालवत होत्या. ते ६ जण गरुु जीच्या
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वजपजवळ आले. पाटील गोळया चालवत मागे जात होते आवण
चव्हाणही त्याच्यासोबत होता. जीपमध्ये फक्त जान्हवी, सांतोि आवण
गरुु जी रावहले होते.
ते ६ जण जवळ आल्यावर जीपची दार उघिली आवण जान्हवीला
बाहेर ओढून काढले. जान्हवीला पिताना बघताच सांतोि त्याांना मारायला
गेला. पण ते बदां क
ु नी त्याच्या िोक्याला मारले. तो वतथेच बेशध्ु द पिला.
गरू
ु जीला बाहेर काढून ते ६ जण परत हेवलकॉप्टरकिे गेल.े पाटील तरीही
त्याांच्यावर गोळया चालवत होता. मागे मावहती नाही वकती कॉन्स्टेबल
जखमी झाले होते. पण पाटील गोळया चालवत होता. हेवलकॉप्टरमध्ये ते
सगळे बसले आवण थोि्याचवेळात हेवलकॉप्टर उिू लागली. ते उिताना
बघताच बाकीचे हेवलकॉप्टरमधनू गोळया थाांबल्या. वर हेवलकॉप्टर
पोहचताच पाटील आवण चव्हाण जान्हवीकिे आले.
पाटील -" मला हे कळत नाहीये की त्याांना आपलां लोके शन कसां
भेटत आहे?"
हा प्रश्न म्हणताच पाटीलचा फोन वाजला. स्क्रीनवर नांबर वेगळाच
होता.
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पाटील - " हॅलो.."
गरुु जी -" क्या साहेब.मझु े एक दीन भी रख नही सके . "
पावटलला लगेच कळाल की हा गरुु जी आहे. हेवलकॉप्टर मधनू
बोलत आहे.
पाटील -" तू बच नही सके गा."
गरुु जी -" कुछ अलग बोलो साहेब... अभी तो तम्ु हारे हाथोसे भाग
आया हु.ां . "
पाटील रागात होता.
गरुु जी -" सोच रहे हो ना की मेरी लोके शन मेरे लोगो को कै से
वमली?"
पाटील गप्प होता.
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गरुु जी -" जरा अपनी गन देखना इन्स्पेक्टर.."
एवढां म्हणताच पाटील त्याच्या गन बवघतला. त्याला एक चीप
लागलेली होती. जे गरुु जीनी त्याांच्या अि्यावर पाटीलसोबतच्या
झटापटीत लावलेला होता. ते बघनू पाटीलला अजनु राग आला.
गरुु जी हसत होता.
गरुु जी -" थेंक यू इन्स्पेक्टर. मेरी मदत करने के वलये... और हा प्रलय
आणेवाला है. "
एवढां बोलनू तो फोन कट के ला आवण वरून मोबाईल खाली
फे कला.
सगळे जण स्तब्ध होते. बॉम्ब त्याांच्या लोके शनकिे जात होती.
गरुु जी फरार झाला होता. पाटील ववचार करत असाच बसलेला होता.
सांतोि खाली बेशध्ु द पिला होता. त्याला उठवत जान्हवी खाली बसलेली
होती.
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पोलीस हेड क्वाटर कवमशनरच्या ऑवफसमध्ये पाटील, चव्हाण, सतां ोि आवण जान्हवी
उपवस्थत होते. कवमशनर फोनवर बोलणां सपां वनू फोन ठे वला.
कवमशनर -" पाटील... काय करून ठे वलात हे? वरून आता फोन
येऊ लागले आहेत. "
पाटील -" सर.. वतथली पररवस्तथीच तसली होती. आम्ही काही
करूच शकत नव्हतो."
कवमशनर -" पाटील... तम्ु ही एक इन्स्पेक्टर आहात. असेल फालतू
रीजन्स सागां ू नका. "
पाटील -" पण सर... "
पाटील वाक्य पणू ु करणारच होता की कवमशनर त्याला थाबां वले.
कवमशनर -" आता तो फरार झालाय. आता कुठे शोधायचां त्याला?"
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सांतोि -" पण सर... बॉम्बची लोके शन मावहतीच आहे ना."
कवमशनर - " ती एकच तर आशा उरलाय."
जान्हवी -" सर.. तीन बॉम्ब आहेत. म्हणजे तीन टीम आपल्याकिे
हवे. "
कवमशनर -" त्याची वचांता सोिा. ते अगोदरच करून ठे वली आहे.
पण त्यानां ा बॉम्बची लोके शन कसां सागां णार?"
सांतोि -" सर... इथनू मी स्क्रीन शेअर करू शकतो. "
कवमशनर -" हे चागां लां होईल. पाटील.."
पाटील -" येस सर.. "
कवमशनर -" तम्ु हाला काय वाटतां तो गरुु जी कुठल्या बॉम्ब जवळ
असेल?"
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पाटील -" सर... "
पाटील ववचार करतच होता की जान्हवी पढु े येऊन म्हणाली.
जान्हवी -" प्रताप गि..."
सांतोि -" तल
ु ा कसां मावहती?"
जान्हवी -" तल
ु ा आठवत नाही. ऋचा मॅिम म्हणत होत्या की गरुु जी
म्हणाला ' मझु े महाराष्ट्र को ही नहीं. महाराष्ट्र की शान को उिाना है. '
आवण महाराष्ट्राची शान म्हणजे.."
सतां ोि लगेच म्हणाला.
सतां ोि -" छत्पती वशवाजी महाराज... म्हणजे तो प्रताप गिावर
असेल."
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कवमशनर -" मग ठरलां... पाटील तू आवण तझु ी टीम प्रतागिावर
जायचां. "
पाटील -" येस सर..."
कवमशनर -" आवण हा... या वेळेस कुठलाही प्रोब्लेम मला
नकोय.."
पाटील -" या वेळेस कोणतीही चक
ु ी नाही होणार सर."
कवमशनर -" ठीक आहे. तीन टीम बनलेली आहे. पाटील तम्ु ही
तमु ची टीम प्लॅवनांग करून गिाकिे वनघा. आवण हा तम्ु ही वतन्ही टीम
कॉन्टॅक्ट मध्ये रहा. मला प्रत्येक िणाची ररपोटु वमळायला हव.ां "
पाटील -" तम्ु ही काळजी करू नका सर... सगळे रे िी करून पटकन
आम्ही वनघतो. "
कवमशनर -" ठीक आहे. "
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पाटील -" जय वहदां सर."
सल्यटू करून तो जाण्याची परवानगी मावगतला.
कवमशनर -" जय वहदां ."
सगळे त्या ऑवफसमधनू बाहेर आले. पाटील लगेच आपली
टीमची यादी बनवण्यात वबझी झाला. सांतोि आवण जान्हवी वतन्ही
बॉम्बच्या लोके शनची स्क्रीन शेअर करण्यात वबझी झाले.
काही तासानांतर वतन्ही टीम आवण सांतोि, जान्हवी हेि क्वाटरला
जमा झाले. सगळया टीमला आदेश देण्याकरता कवमशनर सगळयासमोर
होते.
कवमशनर - " ओल टीम्स रे िी?"
सगळे एका आवाजात म्हणाले," येस सर."
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सगळीकिे तो आवाज घमु त होता. त्या आवाजाने मावहती होतां
असतां की त्याांच्यात वकती जोश होता?
कवमशनर -" आज आपली खरी परीिा आहे. खपू काही तमु च्यावर
िीपेंि आहे. जर हे वमशन फे ल झाल.ां तर पणू ु महाराष्ट्राच नाही तर पणू ु
देशाला पररणाम भोगावे लागतील. तम्ु ही हे होऊ देणार का?"
सगळे परत एका आवाजात म्हणाले, " नो सर..."
कवमशनर -" ओके ... सतां ोि लॉके शनची शेअररांग झाली?"
सांतोि -" हो सर... वतन्ही टीमसाठी शेअररांग झालीय. "
कवमशनर - " सगळे वमशन झाल्यावर भेटू. टीम लीिर तयार रहा."
सगळे मोठ्या आवाजात म्हणाले, " येस सर..."
कवमशनर - " चला... ऑल वद बेस्ट."
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सगळे जाण्याची तयारी करू लागले. बांदक
ू , त्याला लागणारी गोळी
आवण बाकीचे बल
ु ेट प्रफ
ु जॅकेट घालनू तयार होते. वतन्ही टीम जाण्यासाठी
तयार होते. शेवटची तयारी बघनू ते सगळे आपापल्या वठकाणी वनघाले.
जान्हवी, सांतोि, चव्हाण आवण पाटील एका टीममध्ये होते. ते
त्याांच्या टीमसोबत प्रतागिाकिे वनघाले. बरीचशी रात् झालेली होती. पण
वेळ कमी होता. म्हणनू ते लगबगीने रात्ीच वनघाले. बाहेर थिां ी वाढत
होती.
सतां ोि आवण जान्हवी जवळच बसले होते. रात् खपू झाली होती
आवण थांिी मळ
ु े जान्हवीला थांिी वाजू लागली होती आवण वदवसभर
थकल्याने ती आखिून झोपली होती. ते बघताच सांतोि त्याच्याजवळची
जॅकेट वतला घातला. वतला थोिी ऊब वमळू लागली. झोपेत ती सतां ोिच्या
खाद्यां ावर आली. तीच स्पशु त्याच्या अगां ात नवी स्पदां ने वनमाुण करत
होती. वतच्या बॉब कट के लेली के स त्याच्या तोंिावर येत होती. ती झोपेत
खपू क्यटू वदसत होती. वतच्या तोंिावरून त्याच लि भरकटत नव्हती.
त्याच्या मनात वतच्याववियी वेगळीच भावना वनमाुण झालेली होती. वतला
बघनू तो ववचार करू लागला. ' ही एकटी राहते, पण वकती धेयाुने काम
करते. आज ती आमच्यासोबत काही ववचार न करता आली. काय पण
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हो.. वहला मी वाचवणारच.. माझां जीव सद्ध
ु ा गेलां तरी चालेल.' तो वतच्या
ववचारात मलन झालेला होता. ववचार करताना त्याला सद्ध
ु ा झोप लागली.
वतच्या िोक्यावर तो अलगद िोकां ठे वनू झोपी गेला.

सकाळची कोवळी ऊन सांतोिच्या तोंिावर पित होती. तो लगेच
जागा झाला. जागा होताच बघतो तर बाकीचे पोवलस नाश्ता करत होते.
त्याला जरा वेगळच वाटलां. तो आजबू ाजल
ू ा बघतच होता. इतक्यात
जान्हवी म्हणाली.
जान्हवी - " गिू मॉवनांग."
वतच्या हातात एक चहाची कप घेऊन आलेली होती. ती त्याला देत
म्हणत होती.
सांतोि ते बघनू वचित म्हणाला.
सतां ोि -" तल
ु ा वाटतां का काही तरी?.. इथे वमशनवर आलो आहोत.
ट्रीप साठी नाही.. "
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तो तसा बोलल्याने ती उदास पणे जीपच्या बाहेर आली. तो सध्ु दा
वचित बाहेर आला आवण पाटील जवळ जाऊन म्हणाला.
सतां ोि -"सर... ही वेळ नाश्ता करायची नाहीये. वतथे बॉम्ब आहे
आवण आपण इथे नाश्ता करत बसलोय."
पाटील शाांतपणे म्हणाला.
पाटील -" सांतोि.. शातां हो... काल कुणीच काहीही खालेले नव्हते
आवण न खाता कोणताही वमशन सक्सेस होतां नाही."
हे त्यालाही पटल.ां तो सध्ु दा काहीतरी खाण्यासाठी घेऊन जान्हवी
जवळ आला. जान्हवी उदास होऊन बसलेली होती. तो वतला बघनू
म्हणाला.
सतां ोि - " सॉरी... जरा जास्तच बोललो मी.."
जान्हवी - " इट्स ओके ..."
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अस म्हणत ती सद्ध
ु ा खाऊ लागली.
जान्हवी -" थेंक्स.."
सांतोि -" का?"
जान्हवी -" कालच्या जॅकेट मळ
ु े ..."
तो लाजत म्हणाला.
सांतोि -" इट्स ओके .."
मग दोघेही हसत नाश्ता करू लागले.
सगळां काही आटपनू त्याांनी परत पढु चा रस्ता पकिला. मोठा प्रवास
करून ते सगळे गिाच्या पायथ्याशी आले. सगळीकिे झािीच होती.
आधीच अख्खा गि ररकामा के लेला होता. सगळी तयारी करून पाटील
आवण बाकीचे सगळे आत वशरले.
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पाटील -" अधे जण उत्तरे किे जा आवण बाकी सगळे माझ्यासोबत
चला आवण कॉन्टॅक्ट मध्ये रहा."
हे आदेश वमळताच सगळे वेगळे झाले.
पाटील -" सतां ोि.. बॉम्ब ची लोके शन कुठे आहे. "
सांतोि - " सर... ५०० मीटरवर आहे."
पाटील -" ठीक आहे... सगळे पटकन चला "
पाटील गन काढून पढु े जाऊ लागला. त्याच्यासोबत सगळे गन
काढून पढु े चालू लागले. जान्हवी आवण सतां ोि त्याच्या मागे जात होते.
पाटील उत्तरे किे गेलल
े ी टीमला कॉन्टॅक्ट करून ववचारला.
पाटील - " काही वमळालां का?"
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वतथले हवालदार -" नाही सर.."
पाटील -" काही वमळालां तर ताबितोब कळवा."
तो -" येस सर.."
पाटील -" काहीतरी गिबि वाटत आहे. "
सांतोि -" म्हणजे?"
पाटील -" इथे तर कोणीही वदसत नाहीये."
सतां ोि - " मग आता काय करायच?ां "
पाटील थोिा ववचार करत म्हणाला.
पाटील -" आपल्या टीम पैकी अधे इथेच थाबां ा आवण बाकी सगळे
माझ्यासोबत या. सांतोि आवण जान्हवी तम्ु हीही सोबत या."
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पाटील, चव्हाण, सांतोि, जान्हवी बाकी ८ हवालदार गिाच्या
पायथ्याशी जाऊ लागले.
पायथ्याशी पोहचल्यावर ते शोधू लागले.
सांतोि -" सर... इथनू ३०० मीटर साांगत आहे."
पाटील -" इथेच असेल."
सगळे शोधू लागले. पढु े जाताच त्यानां ा एक पिीक असां मोठ घर
वदसल. ते बघनू पाटील लगेच सावधान झाले.
पाटील - " सगळे तयार रहा. वतथे खपू जण असू शकतात. तयार
रहा. "
सगळे तयार होऊन पढु े जाऊ लागले. वतथे खपू झािी होती. सगळे
सावधपणे आत वशरले. इतक्यात इतक्यात चारी बाजनू े एक प्रकारचां
कसलीतरी वस्तू त्याांच्याजवळ येऊ पिली. सगळे सावध झाले.
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कावहिण सगळे स्तब्ध होऊन त्याला बघू लागले. इतक्यात त्यातनू
धरू वनघू लागला. त्याांना काही कळतच नव्हतां की काय चालू आहे. धरू
सगळीकिे पसरू लागला होता. आलेल्यापां ैकी काही जण बेशध्ु द होऊन
पित होते. जान्हवी ही थोि्यावेळात खाली पिली. वतला खाली पिताना
पाहताच सांतोि वतला उचलण्याच्या प्रयत्नात खाली बसला. वतला हलवनू
उठवण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण काही िणात तो ही बेशध्ु द झाला.
पाटील आवण चव्हाण ही त्याच्ां या तद्रां ीत नव्हते. ते सद्ध
ु ा बेशध्ु द होऊन
खाली पिले.
थोि्यावेळाने जान्हवीचे िोळे उघिू लागले. ती शध्ु दीवर आली.
आजबू ाजल
ू ा बवघतल्यावर पाटील, चव्हाण, सांतोि आवण बाकी सगळे
हवालदार याांचे हात मागील बाजसू बाांधनू ठे वले होते. वतचे सद्ध
ु ा हात
मागील बाजसू बाधां लेले होते. जान्हवीच्या जवळ सतां ोि खाली पिला
होता. त्याला बघनू जान्हवी हाक मारू लागली.
जान्हवी -" सांतोि.. सांतोि..."
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तीच आवाज ऐकताच सांतोि िोळे उघिला. शध्ु दीवर आल्यानांतर
त्याला एक िण काही कळालेच नाही की तो कुठे आहे? आवण काय
चाललय? जान्हवीकिे बघताच त्याने उठण्याचा प्रयत्न के ला.
सांतोि -" जान्हवी... "
एवढां म्हणत तो हातातली रस्सी काढण्याचा वनष्फळ प्रयत्न करू
लागला. पाटील, चव्हाण आवण बाकीचे हवालदार खालीच बेशध्ु द होते.
काहीकाळ तसेच गेल्यावर त्यानां ाही शद्ध
ु ी येऊ लागली. तद्रां ीत
आल्यावर ते पढु े बघतात तर तोच मोठीशी मशीन म्हणजेच बॉम्ब चालू
अवस्थेत त्याांना वदसली. त्यात एक स्क्रीन त्याांना वदसू लागली. ज्यात वेळ
उलटी जात होती. अजनु १० वमनट त्यात दाखवत होत. पाटील आवण
बाकीचे त्याच
ां े हात सोिवण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्यानां ा काही यश
वमळण्याचा सांकेत वदसत नव्हता.
इतक्यात कुठून तरी आवाज आला.
गरुु जी -" क्या इन्स्पेक्टर?.. फस गये ना आके ?"
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असां आवाज येताच काही जण तोंिावर मास्क घातलेल,े त्याांच्या
जवळ आले आवण त्याच्ां या िोक्यावर बदां क
ू ठे वले. पढु ून दोघे मास्क
घालनू पढु े आले.
गरुु जी हसतच त्याच्या तोंिावरच मास्क काढला आवण बाजच्ू या
इस्माईलकिे वदला. इस्माईल ही त्याच्या तोंिावरचा मास्क काढला आवण
त्याच्याही तोंिावर वैरी वस्मतहास्य होते.
गरुु जी - " इन्स्पेक्टर... वफर से वमलके मझु े बहुत खश
ु ी हुई.."
पाटील रागात त्याच्याकिे बघत होता. त्याची गन पढु े असलेल्या
टेबलावर त्याला वदसत होती. त्याच्या मनात ती गन कसां तरी घ्यावी
यासाठी प्लॅन करू लागला होता.
पाटील -" अबे... तू तो िरपोक वनकला."
गरुु जी -" मै और िरपोक??"
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एवढां म्हणत तो हसू लागला.
गरुु जी -" कै से?"
पाटील -" तेरे पास इतने आदमी है, वफर भी तनू े मेरा हात बाांधा हुआ
है."
गरुु जी ते ऐकताच शाांत झाला.
पाटील -" क्यू बे?.. अब बोलती बदां हुई तेरी?"
गरुु जी -" इन्स्पेक्टर... तू मेरा कुछ नहीं वबघाि सकता है."
पाटीलचा प्लॅन होता की त्याच्याकिून कसातरी त्याचा हात
खोलवनू घ्यावे आवण ती पढु ील गन घेऊन ते बॉम्ब उध्वस्त करावे.
पाटील एवढ्यात हसू लागला.
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पाटील -" ऐसे तू मानता है, लेकीन जाणता नहीं है. इवसवलये तनु े मझु े
बाांध के रखा है. वहम्मत है तो मझु े खोल के वदखा."
हे ऐकून गरुु जींचा अहक
ां ाराला ठे च पोचली. त्याला राग येऊ लागला
होता. त्याला बघनू इस्माईल पढु े येऊन म्हणाला.
इस्माईल - " नहीं गरुु जी... तझु े वो भिका रहा है. मत खोल."
गरुु जी रागात येऊन म्हणाला.
गरुु जी -" वचांता मत कर इस्माईल... वसफु ९ वमनट और बस.. वफर
बॉम्ब ब्लास्ट होगा. "
एवढां म्हणत तो पढु े आला आवण मोठ्यानां ी म्हणाला.
गरुु जी -" खोलो इसे.. देखते है वकतना दम है. और हा, कोई भी हमारे
बीच नही आयेगा."
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त्यातला एक पाटीलचा हात सोिवला. पाटील उभा रावहला. उभा
होताच तो गरुु जीवर धावत गेला. जाताच त्याच्यावर मक्ु के चे पाऊस पािू
लागला. त्यातले काही त्याला लागत होते, तर काही तो चक
ु वत होता.
वेळ वमळताच तो ही पाटीलला मारू लागला. कधी दोघाच्ां या पोटात मक्ु के
पिायचे, तर कधी तोंिावर लाथ पिायची. गरुु जीही खपू ताकदीने त्याला
मारत होता. बाकीचे त्या दोघाांचे मारामारी बघत होते. कधी गरुु जी खाली
पित होता, तर कधी पाटील खाली पित होता. पण दोघापां क
ै ी कोणीच
हार मानत नव्हते. वेळ ही खपू कमी रावहलेला होता.
पाटील वेळ बघताच पढु ील टेबलाजवळ गेला. गरुु जीच्या पोटात
तो लाथ घालनू दरू के ला आवण टेबलावरील त्याची गन घेतला आवण
गरुु जींच्या वदशेनी तो धरली.
गरुु जी ते बघताच थाबां ला. त्याच्याकिे बाकीचे लोक ही बघू
लागले.
पाटील -" चल... "
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एवढां म्हणत तो गरुु जी च्या िोक्यावर गन ठे वली आवण पढु े सरकू
लागला.
हे बघतच इस्माईल त्याची गन काढला आवण पाटीलच्या पायावर
गोळी मारला. गोळी लागतच तो खाली पिला. पिताच वेदनेने तो ओरिू
लागला.
गरुु जी -" एक बार तो मझु े लगा की मै हार गया. लेकीन नहीं मै अभी
वजतांगु ा... "
एवढां बोलत तो हसत बॉम्बकिे जाऊ लागला. आत फक्त ३० सेकांद
बाकी होते. खाली पिलेला पाटील ही हसत म्हणाला.
पाटील - " तू कभी जीत नहीं सकता साले. तझु े अभी पता नहीं है.
तझु े बाद में समझ आयेगा."
हे वाक्य गरुु जींचां लि वेधनू घेतल.ां एवढचां नाही तर सतां ोिचेही
लि वेधनू घेतलां. तो ववचार करू लागला.
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सांतोि -" काही तरी गिबि आहे. "
ते ऐकताच वतच्या जवळची जान्हवी म्हणाली.
जान्हवी -" काय?"
सतां ोि -" कसलीतरी गिबि आहे?"
जान्हवी -" कसली गिबि?"
सतां ोि -" हे बघ जेंव्हा अजुनला गोळी लागली. तेंव्हा बाहेर
असलेली अांबल
ु ेन्स लगेच आत आली. म्हणजे अगोदरच अांबल
ु ेन्स बाहेर
होती. कसे काय?"
जान्हवीला हे पटलां.
सतां ोि - " आवण हा.. त्याच्या छातीवरून रक्त बाहेर येत होती. पण
गोळी ज्यातनू बाहेर येते वतथनू रक्त स्त्राव होतां असतो. "
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जान्हवी -" होय.. म्हणजे काय?"
गरुु जी पन्ु हा म्हणू लागला.
गरुु जी -" अभी क्या फरक पिता है. ३० सेकांद में परु ा महाराष्ट्र चपेट
मे आयेगा. "
१० सेकांद उरले. ९.... ८... ७.... ६...
एवढ्यात लाईट गेली आवण बॉम्ब बदां पिली. हे बघनू गरू
ू जीला
आश्चयु वाटलां. तो त्या बॉम्बकिे नीट तपासू लागला. गरुु जी गिबिीत
म्हणाला.
गरुु जी -" इस्माईल... इसको क्या हुआ?"
इस्माईल ने पण बॉम्बला तपासला.
इस्माईल -" पता नहीं गरुु जी."
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गरुु जी -" बाकी के बॉम्ब के बारे में क्या अपिेट है?"
इस्माईल बाकीच्या लोके शनकिे बवघतला. तो वनराशेने म्हणाला.
इस्माईल -" वो भी नहीं फटे गरुु जी..."
गरुु जी रागात येऊन म्हणाला.
गरुु जी -" क्या हुवा इसे?"
इतक्यात भांक
ु ण्याचा आवाज घमु ु लागला. पणू ु त्या मोठ्याश्या
पिीक घरात सगळीकिे घमु ू लागला. बाहेरून दोन आकृती आत येताना
वदसू लागल्या. जसे आत येत होते तसे ती आकृती स्पष्ट होतां होती. पढु े
येताच लिात आले की हे दसु र वतसरां कोणी नसनु हे तर राजा आवण अजुन
होते. त्याांना बघताच जान्हवीच्या तोंिून वनघालां.
जान्हवी -" अजुन... तू वजवतां आहेस?"
सांतोि -" मला वाटलांच...."
221

a

अजुन त्याांना बघनू फक्त वस्मत के ला. पढु े येताच त्याने पाटीलला
उचला आवण गरुु जीकिे पाहून म्हणाला.
अजुन -" क्या गरुु जी मझु े देखके खश
ु ी नहीं हुई ांक्या?"
गरुु जी चवकत झाला होता, पण तो काही तोंिावर दाखवत नव्हता.
गरुु जी -" तू वजांदा है... लेकीन कै से?"
अजुन हसत म्हणाला.
अजुन -" तझु े क्या लगता है? ये सब तेरे प्लॅन से चल रहा था. नहीं..
ये सब मेरे प्लॅन से चल रहा था और ये प्लॅन पवहलेही बना था. कवमशनर
ऑवफस में."
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कषमशनर ऑषिससतां ोि आवण जान्हवी बाहेर होते. सांतोिला वाईट वाटू लागलां होत.
आतमध्ये अजुन, चव्हाण, पाटील आवण कवमशनर होते
अजुन -" साहेब... माझा प्लॅन असा आहे की पवहला मला मरावां
लागेल."
पाटील - " हे काय म्हणत आहेस?"
अजुन -" म्हणजे नकली मरणां ओ. त्याांना वाटेल की मी मेलो, पण
नाही नांतर माझी एन्ट्री सगळी चेंज होईल."
कवमशनर -" त्यासाठी तर तल
ु ा त्याच्ां या पढु े जाऊन मरावां लागेल "
अजुन -" ते माझ्यावर आवण सांतोिदाकिे सोिा. तम्ु ही फक्त एक
अबां ल
ु ेन्सची व्यवस्था करा आवण हा तो हातात आला तरी तो एकदा हातनू
सटु ेल."
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पाटील -" हे कसां काय साांगू शकतोस त?ू "
अजुन -" जो कॉवलगां विटेल विलीट करू शकतो. तो काहीही करू
शकतो. त्यामळ
ु े जरा साांभाळून."
जेंव्हा त्याांना बॉम्बची लोके शन वमळाली. तर पवहला अजुन पोवलस
हेि ऑवफसला गेला होता. वतथे तो बल
ु ेट प्रफ
ु जॅकेट घातला आवण
त्याच्या सॉस ची पाकीट ठे वला आवण वरून पाांढर शटु घातला.
त्याला जेंव्हा गोळी लागली. तेंव्हा त्यातनू सॉस वनघालां आवण
गरुु जीला वाटलां की तो मेला.
*****
सतां ोि -" वा.... अजुन... मानलां तल
ु ा भावा.पण बॉम्ब कसा बांद
झाला
अजुन -" हा... तल
ु ा आठवत नाही का?...ऋचा मॅिम म्हणाली होती
की हे बॉम्ब फक्त मेन लाईटनी चालतो. मग आम्ही या वठकाणची लाईट
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घालवली. म्हणजे बॉम्ब बांद झाला. ऋचा मॅिम यासाठीच असा बॉम्ब
असा बनवलेले होता. "
हे ऐकून सतां ोि गरुु जीला म्हणाला.
सांतोि -" तेरा तो खेळ खलास गरुु जी.."
गरुु जी अहक
ां ारमध्ये म्हणाला.
गरुु जी -" लेकीन खलास करे गा कोन?. ये लिका, या ये कुत्ता..."
अजुन एक स्माइल देत म्हणाला.
अजुन -" वो लोग वजनसे तमु जैसे लोग िरते है."
एवढ्यात इस्माईलच्या िोक्यावर गोळी लागते आवण तो िणात
खाली पितो. बाकीच्या त्याच्ां या लोकावां र ही गोळी चालते आवण ते ही
मरतात. अजुनच्या मागनू मोठी बांदक
ु े घेऊन आमीचे लोक पढु े येत होते.
पढु े येताच िणात त्याांचे लोक मेल.े
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अजुनने उरलेल्या लोकाांचे बाांधलेले हात सोिवलव. सैवनक
असलेले\ लोकाांचे हे वमशन तर िाव्या हाथेचा मळ होता. अजुन त्याांनाच
सगळी मावहती देऊन बोलवलव होतव. जान्हवी सटु ताच बॉम्ब किे गेली
आवण तो व्हायरस काढून घेतला आवण आमी किे बाकीचां बॉम्ब
सोपवला. जवान गरुु जीला घेऊन बाहेर जाऊ लागले. जाताना तो
अजुनला पावहला आवण म्हणाला.
गरुु जी -" तझु े मै बाहेर आके देख लांगु ा."
अजुन -" चल झठू ा..."
अजुनाच्या मनात आतव सिवधवनवची भवर्नव शदसत होती. शेवटी
त्याने वतच्या राधाच्या खनू ाचा बदला घेतला होता. त्याला मनातनू खपू
समाधान वाटत होत.ां तो त्याच्या आवण वतच्या मानलेल्या बवहणीच्या
आठवणीत रमला. सांतोि, स्नेहा आवण पाटील याांचा जीव सद्ध
ु ा त्याने
वाचवलेला होता.
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दसु ऱया वदवशी ‘ पूर्ण महाराष्ट्राला वाचर्ारा मुलगा’ असा
उल्लेख अजुनचा के लेला होता. महाराष्ट्राचे मख्ु यमत्ां ीही त्याचे गणु गान
गात होते. महाराष्ट्रातच नाही तर पणू ु भारतात तो प्रवसद्ध झालेला होता. हे
बघनू ऋचाला ही बर वाटलां. अजुन आता फक्त अजुन नाही तर राजाजुन
झालेला होता.
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काही षिवसानी –
पाटीलच्या कॅ वबनमध्ये अजुन पाटील सोबत गप्पा मारत होता.
इतक्यात पोवलस स्टेशनच्या बाहेर आमीची गािी येऊन थाांबली. त्यातनू
काही जवान बाहेर पिले आवण स्टेशनच्या आत गेल.े त्यातले दोन जवान
पाटीलच्या कॅ वबनमध्ये वशरले.
जवान –“ अजुन??”
अजुन मागे वळून पावहला.
अजुन – “ हा..”
जवान –“ हमे तम्ु हारी जरूरत है..”
अजुनच्या चेहऱयावर प्रश्न वदसू लागले. तो रवजवकडे पवशहलव आशि
म्हिवलव,
अजुन – “ राजा..”
राजा भक
ांु ला.
अजुन – “ चल..”
-------------------------------------------------------------
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