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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 
 

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

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा. 
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द सिक्स्थ िेन्ि 

लेखक : सिनायक पोतदार 

ph.no.9076640007 

vienayak007@gmail.com 

 

 

 

या पु्तकातील लेखनाचे ििव कायदशेीर हक्क लेखकाकड ेिुरसित 

अिून पु्तकाचे ककिा त्यातील अंशाचे पुनर्ुवद्रण िा नाट्य, सचत्रपट 

ककिा इतर रुपांतर करण्यािाठी लेखकाची परिानगी घेणे 

आिश्यक आह.े तिे न केल्याि कायदशेीर कारिाई होऊ शकते.  

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. 

  

mailto:vienayak007@gmail.com
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प्रकाशक  :ई िासहत्य प्रसतष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 400604. 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

Whatsapp: 7710980841 

APP : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity. 

www. esahitybooks 

प्रकाशन : १२      २०१८ 

©esahity Pratishthan®1028 

• सिनार्ूल्य सितरणािाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण ह ेफ़ॉरिडव करू शकता.  

• ह े ई पु्तक िेबिाईटिर ठेिण्यापुिी ककिा 

िाचनाव्यसतररक्त कोणताही िापर करण्यापुिी ई -िासहत्य 

प्रसतष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आह.े  
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श्री सिनायक पोतदार गेली दहा िर्षे 

र्ीसडयार्ध्ये कायवरत आहते. गायक, 

िूत्रिंचालक, रेसडओ जॉकी, टीव्ही हो्ट आसण 

आता क्रिएरटव्ह रायटर म्हणून जासहरात 

कंपनीर्ध्ये अिा त्यांचा नदीच्या प्रिाहािारखा अखंड प्रिाि िुरु आह.े ते क्रिल्र् 

सिने रायटर अिोसिएशनचे िद्य दखेील आहते. त्यांच्या ििव कथा या िं्थेकड े

नोंदणीकृत आहते. लेखक कथा लेखनाव्यसतररक्त गीत लेखन, धून बनिणे आसण 

सिसिध प्रकारची गाणी देखील गातात. त्यांचे आिडते लेखक िपु काळे, पुल 

दशेपांडे, सिजय दिेधर, िुरेंद्र र्ोहन पाठक आहते. यासशिाय अध्यात्र् र्ध्य े

ओशोंचा त्यांच्यािर खूप प्रभाि आह.े 

आपला कथेबाबतचा असभप्राय जाणून घेण्याि ते उत्िुक आहते. 

 

सिनायक पोतदार 

ph.no.9076640007 

vienayak007@gmail.com 
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िदर कथा िंपूणवतः काल्पसनक आह.े िा्तितेशी सतचा 

कोणताही िंबंध नाही. कथेतील जागांची नाि ेकेिळ कथेला 

रंजकता यािी म्हणून घेतलेली आहते. ही कथा तुर्चं 

र्नोरंजन करण्यात यश्िी ठरो हीच ईश चरणी प्राथवना. 
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Sixth sense 

 

 

लेखक : सिनायक नारायण पोतदार  

र्ेल आयडी : vienayak007@gmail. com 

िंपकव  : ९०७६६४०००७/८४२१८७३७०० 
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गुरुिार १३ ऑक्सटोबर  

 

 

र्ुंबईतली ही निीन कंपनी जॉईन करून आज जिळपाि एक र्हीना 

होऊन गेला होता.  

 र्ी सतथं निीन अिल्यारु्ळं सतथल्या िातािरणाशी जुळिून घ्यायला 

र्ला थोडा िेळ लागत होता. पसहल्या कंपनीर्धील आठिणी अजून ताज्या होत्या, 

र्नात घोळत होत्या. सतथल्या सर्त्रांची आठिण येत होती. रोज सतथं केलेली र््ती, 

धर्ाल डोक्सयातून जात नव्हती.  

नव्या कंपनीत र्न न रुळण्याचं आणखी एक कारण पसहल्या कंपनीच्या 

तुलनेत इथं कार् खूप कर्ी होतं.  

ििव काही िार्ान्य रीतीने िुरळीत िुरु होतं. .. एक गोष्ट िोडून. गेल्या 

काही क्रदििांपािून कुणाि ठाऊक का, पण र्ला अिं िाटत होतं की कुणीतरी 

र्ाझ्यािर पाळत ठेिून आह.े र्ी ि्पेंि नॉव्हेल, र्ूिीजचा प्रचंड िेझी िॅन आह,े 

कदासचत या कारणार्ुळे दखेील र्ाझा र्ेंद ूजरा जा्तच ओव्हर ्र्ाटव थथककग करत 

अिेल, शेिटी र्ेंदलूा काही कार् निेल तर अशा प्रकारच्या कल्पना, सिचार तर 

घोळतातच ना. .. . म्हणूनच र्ाझ्या बाबत अिं घडत अिािं अिाच सिचार करून 

र्ी ही गोष्ट डोक्सयातून काढून टाकली. थोडं र्न हलकं झालं.  

पण काही क्रदििांनी पुन्हा तेच. पण कोणी र्ाझ्यािर पाळत का ठेिािी? 

र्ी एक िार्ान्य व्यक्ती होतो, जी आपलं आयुष्य िाधेपणाने जगत होती. र्ी कुणी 

खाि नव्हतो ककिा र्ाझ्या जॉबर्ध्ये पण सििेट ठेिण्यािारखं काही नव्हतं, 
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ज्यार्ुळे र्ी अचानक कुणािाठी तरी व्हीआयपी बनािं. पण काहीतरी होतं नक्कीच. 

र्ाझा सिक्सथ िेन्ि र्ला कधीच धोका दते नाही.  

ह ेजे पण काही र्ाझ्याबरोबर घडत होतं, र्ी कुणाला िांगू शकत नव्हतो. 

पसहल्या कंपनीत अितो तर कदासचत असर्त ककिा आसशर्षला िांसगतलंदेखील 

अितं. ते र्ाझे खूप चांगले आसण जिळचे सर्त्र, िहकारी होते. कर्ीतकर्ी त्यांनी 

र्ाझं बोलणं हिण्यािारी नक्कीच नेलं नितं. पण इथं नव्या कंपनीत र्ी एकटा 

पडलो होतो आसण जे काही घडत होतं, त्याचा िार्ना र्ला एकट्यालाच करायचा 

होता.  

एक गोष्ट निल िाटण्याजोगी होती.. . ऑक्रििच्या इर्ारतीत प्रिेश 

केल्यािर ही पाळत ठेित अिल्याची जाणीि गायब व्हायची. जणू ऑक्रििर्ध्ये र्ी 

िुरसित होतो. र्ग िंपूणव क्रदिि ऑक्रििर्धली छोटी र्ोठी कार्ं करण्यात ककिा 

नेट िर्फिग करण्यात जायचा. आज का कुणाि ठाऊक पण ह ेििव डायरीत सलहािंिं 

िाटलं. आजच्या क्रदिशी इतकंच. आशा आह े उद्याचा क्रदिि र्ाझ्यािाठी चांगला 

जाईल.  
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शिुिार १४ ऑक्सटोबर 

 

 

आजचा क्रदिि बऱ्याच घटनांर्ुळे र्ाझ्यािाठी सिशेर्ष क्रदिि ठरला.  

ऑक्रििर्ध्ये र्ाझ्या आिडीचं कार् र्ला करायला सर्ळालं. जे र्ी अगदी 

र्न लािून पूणव केलं. थजगल सलसहणं र्ाझी खासियत आहे आसण यात आता र्ी 

चांगलाच तरबेज झालोय.. . दिेाची कृपा. र्ुख्य म्हणजे र्ाझी सलसहलेली थजगल 

र्ाझ्या कंपनीच्या क्सलायन्टला खूप आिडली आसण ऑक्रिि र्धील ििाांचा 

र्ाझ्याकडं पाहण्याचा दसृष्टकोन बदलला. त्यांच्या नजरेत आता र्ाझ्यािाठी आदर 

आसण प्रेर् क्रदिलं ज्याची र्ी िाट पाहत होतो. एकूण काय तर आजचा 

ऑक्रििर्धला र्ाझा क्रदिि एकदर् झकाि गेला.. ..  

पण याला दषृ्ट तर लागणार होतीच.  

िकाळपािून ऑक्रििला येईपयांत जे घडलं नव्हतं ककिा कदासचत र्ी जे 

अनुभिलं नव्हतं, ते ऑक्रििर्धून बाहरे पडताच पुन्हा िुरु झालं. आज तर र्ाझ्या 

अगदी पाठीर्ागे र्ला अगदी खेटून कुणीतरी चालतंय अिा भाि झाला. र्ाझ्या 

पाठीिर उष्ण श्वाि र्ी क्रकतीतरी िेळा अनुभिला. पाठीर्ागे िळून पासहलं तर 

र्ाझ्या र्ागून क्रकत्येक लोक चालत होते, पण इतक्सया जिळ कुणी नव्हतं ज्याचा 

उष्ण श्वाि र्ाझ्या पाठीला जाणिेल.  

 काय भानगड होती? काय ह ेििव सनव्िळ भाि होते? की कुणी खरंच 

र्ाझा पाठलाग करत होतं? जे पण काही अिेल याचा छडा र्ी नक्की लािेन.  
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शसनिार १५ अक्सटूबर 

 

 

आज िुट्टीचा क्रदिि होता. त्यार्ुळे आज खूप िेळ र्ी सबछान्यात लोळून 

काढलं. र्ाझ्या फ्लॅटर्ध्ये र्ाझ्या व्यसतररक्त आणखी कुणी राहत नव्हतं. र्ाझा 

बाकी पररिार कोल्हापूरला अितो. त्यांना इकडचं, र्ुंबईचं हिार्ान र्ॅच होत 

नाही. आसण तिंही ििव नातेिाईक सतकडच्या भागात जा्त अिल्याने त्यांना 

सतकडं राहणं जा्त आिडतं. र्ी त्यांना इकडं आणायचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी 

्पष्ट नकार क्रदला. र्ुंबई शहर तुला लखलाभ बाबा पण, आम्हांला इथंच राहू द.े 

आर्चं िगळं आयुष्य इथं गेलंय. आता आर्ची दिुऱ्या रठकाणी जाऊन सतथं िेटल 

व्हायची र्ानसिकता नाही. र्ला दखेील त्यांचं बोलणं पटलं. शेिटी र्ी दखेील 

केिळ पैि े कर्ािण्यािाठीच र्ुंबईला आलो होतो. र्ला शक्सय अितं तर र्ी 

कोल्हापूर कधीच िोडलं नितं. सतथली लोकं, त्यांचं उदार र्न, सतथलं प्रिन्न 

िातािरण, सतथली हिा िगळंच किं प्रेर्ात पाडणारं. अिो...  

तर आज िुट्टी अिल्यानं ििव कार्े आरार्ात आटपून ्ितःिाठी नाश्ता 

तयार केला. िुट्टी क्रदिशी ्ितःच घरच्याघरी नाश्ता, जेिण बनिायला आिडतं. 

र्ग र्ोबाईलिर आज र्ाझ्या जिळील सथयेटरला कोणती र्ुव्ही ररलीज झालीय त े

पासहलं. बाकी र्ुव्ही यथातथाच होत्या. पण एक र्ात्र र्ाझ्या आिडीची र्ुव्ही 

होती. हॉसलिूडची हॉरर र्ुव्ही. र्ला हॉसलिूडिाल्यांचं एका बाबतीत कौतुक 

िाटतं. ते कोणताही सिर्षय अिो एक ते क्रदढ तािात पडद्यािर आणतात. आर्च्या 

बॉसलिूडकरांना र्ात्र यािाठी तीन- तीन ताि लागतात. कारण यांच्या र्ते र्ुव्ही 
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कोणत्याही सिर्षयािर अिो त्यात िेक्सि, रोर्ान्ि, आयटर् िॉंग ह े ििव लागतंच. 

त्यासशिाय पसब्लक सथयेटरकडे िळत नाही अिं यांना िाटतं. (केव्हा िुधारणार ह े

लोक कुणाि ठाऊक. ) र्ाझी कुणी खाि गलवफ्रें ड अशी निल्याने र्ाझा िायिळ 

खचव िारिा नव्हताच. (थिगल अिण्याचे िायदे !) त्यारु्ळे र्ाझ्या र्जीने र्ी 

िुट्टीचा प्लॅन आखू शकत होतो. आज ही अिच िंध्याकाळी ७च्या शोचं सतकीट बूक 

केलं. एकट्या र्ाझंच. तिा र्ाझा एक फ्रें ड असनल होता. गेल्या बरीच आर्ची र्ैत्री 

होती. र्हाराष्ट्राच्या एकाच सजल्यातले अिल्यानं र्ुंबईत आम्हांला एकर्ेकांचा खूप 

आधार िाटायचा. कंफ़टेबल िाटायचं. बरेचिे  िीकएंड आम्ही एकत्रच अिायचो. 

पण यािेळी तो आपल्या गािी जाणार अिं िर्जल्यानं आज र्ी त्याला िोन केला 

नव्हता. 

आता िंध्याकाळपयांतचा क्रदिि किा घालिायचा हा प्रश्न होता. पण 

त्याचंही उत्तर लगेच डोक्सयात आलं. र्ुंबईर्ध्ये र्ाझी ििावत िेव्हरेट जागा होती- 

र्ुंबई छत्रपती सशिाजी र्हाराज टर्मर्नि म्हणजेच पूिीचं व्ही. टी. आताचं 

िीएिएर्टी. एकतर इथं बऱ्याच गोष्टी ्ि्त आसण र््त सर्ळतात. आसण दिुरं 

म्हणजे काहीही खरेदी न करता तुम्ही केिळ चचवगेट ्टेशनिरून बाहरे पडून िॅशन 

्रीट िरून िीएिटी पयांत चालत आलात, तरी तुर्चं थिडो शॉथपग झकाि होऊन 

जातं. आसण र्ला अिं चकटिू थिडो शॉथपग करायला खूप आिडतं.  

दिुरं म्हणजे इथल्या इराणी हॉटेलर्धला चहा आसण जेिण एकदर् 

झकाि अितं. चहा तर अिा की एखादा कप सपऊन हौि भागत नाही, एक और 

चलेगा अि ं म्हणत दोन तीन कप चहा होतोच. र्ी आज िंध्याकाळच्या 

र्ुव्हीपयांतचा िेळ सतकडच घालिायचं ठरिलं. र्ाझ्या राहत्या फ्लॅटपािून र्ेरो 
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्टेशन अगदी दोन सर्सनटांच्या अंतरािर आह.े सतथून घाटकोपर ्टेशन िात सर्सनटे 

आसण सतथून लोकलने िीएिटी १५ ते २० सर्सनटे. र्ाझा र्ूड एकदर् छान होता 

आज. िाधारणपणे िुट्टीच्या क्रदिशी र्ाझा र्ूड अिाच अितो. 

र्ी र्ेरोच्या सतकीट थिडोिर्ोर लाईनर्ध्ये उभा होतो, कुठलंिं आिडीचं 

गाणं गुणगुणत एिढ्यात पुन्हा तेच क्रिथलग. कुणीतरी र्ाझ्या जिळपाि अिून 

र्ाझ्यािर पाळत ठेिून अिल्याचं क्रिथलग. र्ी चहूबाजूला पासहलं तर िगळीकडे 

लोक पिरले होते पण खाि र्ाझ्याकडं पाहणारं कुणीच क्रदिलं नाही. पुन्हा भाि? 

इतक्सया लोकांच्या उपस्थतीत कुणी र्ला काय करू शकत होतं? सिचार करत करत 

र्ी कधी सतकीट सखडकीजिळ आलो कळलंच नाही. पाठीर्ागच्या व्यक्तीने र्ला 

हलिून जागं केलं तेव्हा भानािर आलो.  

“घाटकोपर ररटनव एक” 

र्ी शंभरची नोट आत िरकिली. िर्ोरून कॉईन आसण ररिीट सर्ळताच 

र्ी एंरीकडे सनघालो. र्ी टोकन पंच करणार तेव्हढ्यात पाठीर्ागून र्ाझ्या 

खांद्यािर हात पडला.  

र्ी िंपूणव शहारलो आसण हळुिारपणे र्ागे पासहलं, तर र्ाझ्यार्ागची 

व्यक्ती र्ला सतकीट सखडकीकडे इशारा करून दाखित होती. र्ी त्या क्रदशेने पासहलं 

तर सतकीट सखडकीिरचा र्ुलगा र्ला बोलित होता. आता काय झालं? अिा 

सिचार करत सतकीट सखडकीजिळ पोचलो. 

“काय िाहबे कुठं लि आह?े िुटे्ट पैिे न घेताच सनघालात.” 

“धन्यिाद सर्त्रा” 
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त्याचे आभार र्ानत र्ी काउंटरिरून पैिे उचलले आसण पाठीर्ागे 

िळलो. तेिढ्यात अचानक पाठीर्ागे उभी अिलेली व्यक्ती र्ला जोरात थडकली. 

अजूनही र्ाझ्या हातातच अिलेले पैिे या धक्सक्सयारु्ळे खाली पडले. र्नातल्या 

र्नात त्याला सशव्यांची लाखोली िाहत र्ी पैिे गोळा करण्यािाठी खाली झुकलो. 

दिुऱ्या िणी र्ाझ्या पाठीिर खूप र्ोठं ओझं पडल्याचं जाणिलं. 

कुणीतरी र्ाझ्या पाठीिर कोिळलं होतं. र्ी ते खाली ढकललं तेव्हा 

कोिळल्यािर जे क्रदिलं ते पाहून र्ी पार हादरलोच. ही तीच व्यक्ती होती सजची 

आसण र्ाझी टक्कर होऊन र्ाझे पैिे खाली पडले होते. खाली पडलेल्या व्यक्तीच्या 

र्ानेखालून रक्त ओघळायला िुरुिात झाली होती. यािरून एक सनसित होतं की 

ती व्यक्ती एकतर ्िगविािी झाली होती ककिा शेिटच्या घटका र्ोजत होती. र्ी 

जोरात हले्प-हले्प म्हणून ओरडलो. चेककग पो्टिर अिलेले िुरिा रिक 

ताबडतोब सतथं पोचले. आसण खाली पडलेल्या व्यक्तीपािून गदी हटिायला त्यांनी 

िुरुिात केली. त्यापैकी एकाने पडलेल्या व्यक्तीची नाडी तपािली. बहुतेक कायवभाग 

िंपला होता सतचा.  

पोसलिही ताबडतोब सतथं हजर झाले. गदीचा िायदा घेऊन कुणीतरी 

आपलं डाि सशतािीने िाधला होता. र्ी अजूनही थरथर कापत सतथं उभा होतो. 

र्ग ििाांच्या िािी झाल्या ििाल-जिाब झाले पोसलिांनी सतथं अिलेल्या 

िािीदारांचे ज्यात र्ी एक नम्बरला होतो. . नंबिव घेतले आसण िेळ पडल्याि 

पोलीि ्टेशनला हजर राहण्याची िक्त ताकीद दऊेन िोडून क्रदलं.  
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या िगळ्या गोंधळात कर्ीत कर्ी क्रदढ -दोन ताि गेल.े र्ाझा आता 

िीएिटी ला जायचा र्ूड पूणव गेला होता. र्ला आता गरज होती र्ाझा र्ूड ठीक 

करण्याची. आसण यािाठी एकच उपाय होता. र्ी तेच करायचं ठरिलं. र्ेरो 

्टेशनखालीच अिलेल्या बारर्ध्ये र्ी सशरलो. तिं र्ी रोज थिंक घेत नाही. र्ला 

त्याचं व्यिनही नाही. केव्हातरी पाटी ककिा काही खाि िेसलब्रेशन अिेल तर 

एखाद दिुरा पेग होतो. पण आज जे काही घडलं होतं त्या नंतर र्ला थिंकची 

सनतांत गरज िाटली. र्ी बारर्धील एक कोपऱ्यातील टेबल सनिडलं. र्ला शांतता 

हिी होती आसण नेर्कं बारर्धील िातािरण र्ला हिं तिं शांत होतं. बार अगदी 

िुनिान होता. दपुारची िेळ अिल्यार्ुळे अिेल कदासचत, पण बार र्ध्ये एखाद-

दिुरं सगऱ्हाईक िगळता िेटर आसण र्ीच होतो. र्ी र्ाझ्यािाठी एक लाजव पेग 

ऑडवर केला जो तात्काळ र्ाझ्यािर्ोर हजर झाला.  

िेटर र्ोठ्या अदबीने र्ाझ्यािर्ोर उभा रासहला र्ी त्याला खाण्याची 

ऑडवर क्रदली आसण एक दहाची नोट त्याच्या हातात टेकिली. (शेिटी आपल्याला 

रर्पेक्सट दणे्यार्ागचा त्याचा िरळ िरळ उदे्दश, टीप कधी दतेाय हाच अितो. ) र्ी 

एक र्ोठा घोट घेतल्यािर ते रिायन आत आग लाित खाली गेलं आसण र्ाझा र्ूड 

चेंज झाला.  

आता झाल्या प्रकारचा तणाि गेला होता आसण ििव घटना एखाद्या 

सपक्सचरिारखी डोळ्यािर्ोरून िरकायला िुरुिात झाली. र्ी हळूहळू पेग सिप 

करत ती घटना पुन्हा आठिायला िुरुिात केली. र्ी सतकीट सखडकीिरून बाकी पैि े

घेऊन जिा िळलो, र्ाझ्या र्ागून येणाऱ्या व्यक्तीला थडकलो आसण र्ाझ्या 

हातातील पैि ेखाली पडले. आसण र्ी पैि ेउचलण्याकररता खाली िाकलो. आसण 
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दिुऱ्या िणी र्ाझ्या अंगािर ती व्यक्ती कोिळली.. . काय हा सनव्िळ योगायोग 

होता? जर ती व्यक्ती र्ला धडकली निती आसण र्ी खाली िाकलो नितो तर? ती 

गोळी र्ला लागली अिती. 

अरे दिेा ! ती गोळी र्ाझ्यािाठी तर नव्हती? पण कुणी र्ला का 

र्ारािं? र्ाझं कुणाशी ही िैर नव्हतं. या शहरात आल्यापािून र्ाझं ििाांशी चांगलं 

ररलेशन होतं. र्ग कुणी र्ला का र्ारेल? गेल्या काही क्रदििांपािून र्ाझं डोकं 

भलते िलते सिचार करायला लागलं होतं. छे! छे! हा सनव्िळ योगायोग अिला 

पासहजे. हा िगळा र्ाझ्या ररकाम्या डोक्सयाचा उपद्व्याप अिािा. बाकी काही नाही. 

म्हणूनच आजची घटना पण त्याच्याच एक भाग िाटतेय र्ला. र्ी आणखी एक 

र्ोठा िीप घेतला. पररणार् लगेच िर्ोर आला. आता र्ला कशाचीच भीती 

िाटेनाशी झाली. दारू र्ेंदतू सभनल्याचा पररणार्.  

र्ी आता शेर झालो होतो. खूप झालं टेन्शन. अब बि. अब और नही. 

आता जे होईल ते बघून घेऊ पण घाबरायचं नाय. कुणाि ठाऊक ह ेिगळं र्ाझ्या 

र्नाचा खेळ अिेल. र्ी उगाचच टेन्शन घेतोय आसण क्रदिि आसण र्ूडचा ित्यानाश 

करतोय. आता र्ी खूपच ्ितःला िािरलं होतं. र्ी र्ाझं थिंक आरार्ात िंपिलं. 

तोिर िेटरने र्ी क्रदलेली ऑडवर टेबलिर लािली होती. र्ी लंच िंपिलं. सबल पे 

केलं आसण सतथून बाहरे पडलो. र्ाझा फ्लॅट जिळच अिलेल्या सबथल्डगच्या चौथ्या 

र्जल्यािर होता आसण िुदिैाने सलफ्ट तळर्जल्यािरच होती. र्ी फ्लॅटिर येऊन 

िरळ बेडिर ताणून क्रदलं. थिंकचा पररणार् चांगलाच झाला अिल्यानं र्ी 
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ताबडतोब गाढ झोपी गेलो. िंध्याकाळी जाग आली तेव्हा िाडे पाच िाजले होते. 

झोप छान झाल्यार्ुळे र्ूड एकदर् ताजातिाना झाला होता.  

र्ाझा र्ुव्हीचा प्रोग्रॅर् र्ाझ्या लिात होता. र्ी ्ितःिाठी र््तपैकी चहा 

बनिला. आसण तयार होऊन रर्तगर्त सथएटरिर पोचलो. र्ाझ्या घरापािून ह े

अंतर जेर्तेर् पायी २०- २५ सर्सनटांच्या अंतरािर होतं. त्यार्ुळे र्ी र्ुव्ही िुरु 

व्हायच्या बराच आधी सतथं पोचलो होतो. कानाला हडेिेट लािून र्ी र्ाझ्या 

आिडीची डाऊनलोड केलेली गाणी ऐकत ऐकत आलो होतो त्यार्ुळे र्ूड छान 

होता. िेळ अजून ही सशल्लक अिल्यार्ुळे र्ी व्हाट्िअप चेक करून ज्यांचे र्ेिेजेि 

र्ी झोपलेल्या िेळेत आले होते त्या ििाांना ररप्लाय द्यायला िुरु केलं. ्टेट्ि टाकलं 

की डोन्ट सड्टरब र्ी नाऊ िॉथचग र्ूिी. आता कर्ीतकर्ी ्टेट्ि पाहणारी लोकं 

तरी त्राि दणेार नाहीत ही भाबडी आशा (? ) बाळगून र्ी सथएटरर्ध्ये सशरलो.  

र्ुव्ही टाईर् झाला होता. त्यार्ुळे र्ी ्िीन नम्बर पाहून आत सशरलो. 

आत गेल्यािर पासहलं तर जिळपाि िगळं सथयेटर ररकार्ं होतं. र्ुव्ही ररलीज 

होऊन दोन आठिडे झाले होते त्यारु्ळे सथयेटर ररकार्ं अिािं. ऑसडयन्िर्ध्ये काही 

कपल्ि होती, ज्यांनी कॉनवर िीट्ि पकडल्या होत्या आसण आपापिात गप्पा (?) 

र्ारण्यात गुंग झाली होतीत. शेिटी र्ुंबईिारख्या गजबजलेल्या शहरात हक्काचा 

एकांत म्हणजे फ्लॉप र्ुव्हीचा शो. इथं एकदा आत आलं की एक दोन ताि कुणी 

सड्टबव करत नाही. प्रेर्ातुर युगुलांना सथएटरचा आधार! र्ी र्ाझ्या पाठीर्ागच्या 

रो र्ध्ये पासहलं तर कोपरे िगळता बाकी ििव लाईन ररकार्ी होती. र्ी सनिडलेली 
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िीट रो च्या र्ध्यभागी होती. एक दोन जासहरातीनंतर र्ुव्ही िुरु झाली आसण र्ी 

पसहल्या दहा सर्सनटातच र्ुव्ही पाहण्यात गुंग झालो.  

खरंच र्ुव्हीची सिनेर्ॅटोग्रािी आसण ्पेशल इिेक्सटि कर्ालीचे िुंदर 

होते. िणािणाला थरार िाढत होता. पैिे ििूल र्ुव्ही होती. पाऊण तािानंतर 

इन्टरिल झाली. र्ी फे्रश होण्यािाठी बाहरे पडलो. पॉपकॉनव आसण कॉिीची ऑडवर 

क्रदली आसण पुन्हा र्ाझ्या जागी येऊन बिलो. येताना एक िरक र्ला जाणिला. 

र्ाझ्या र्ागची रो जी जिळपाि ररकार्ी होती ती आता भरल्यािारखी िाटली. 

र्ाझ्या िीटच्या बरोबर र्ागच्या दोन िीटिर आता दोन व्यक्ती बिल्या होत्या. 

कदासचत र्ुव्ही िुरु झाल्यािर त्या येऊन बिल्या अिाव्यात. त्यार्ुळेच र्ला ते 

कळलं निािं.  

र्ी र्ाझ्या जागी येऊन बिलो आसण र्ुव्ही िुरु झाला तिा पुन्हा त्यात 

गुंग झालो. दरम्यानच्या काळात र्ी क्रदलेली ऑडवर घेऊन सडसलव्हरी बॉय आला 

आसण पॉपकॉनव आसण कॉिी दऊेन गेला. त्याचा आ्िाद घेत घेत र्ी र्ुव्ही एन्जॉय 

करत होतो. आता सिनेर्ा िुटायला काहीच सर्सनटं सशल्लक होती. अचानक र्ाझ्या 

र्ानेला काहीतरी टोचलं. एखाद्या क्रकड्याने चािा घ्यािा तशी कळ आली. 

सथयेटरर्ध्ये क्रकडा कुठून आला? याची तिार केलीच पासहजे र्ॅनेजरकडे. आता 

र्ुव्ही िंपला की ह े कार् पासहलं करू अिं ठरिल ं आसण र्ी पुन्हा र्ुव्ही पाहू 

लागलो.  

पण थोड्या िेळानंतर र्ाझ्या डोळ्यिर्ोरील सचत्र धूिर धूिर क्रदिायला 

लागलं. र्ला ग्लानी येतेय अिं िाटायला लागलं. र्ी खूप र्ुसश्कलीने झापड दरू 

करण्याचा प्रयत्न केला. पण आता बेहोशी िंपूणव शरीरभर पिरायला लागली होती. 
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र्ुव्ही िंपला तिं र्ी उठायचा प्रयत्न केला पण र्ी खुचीतच कोिळलो. दिुऱ्या 

प्रयत्नांत र्ी िर्ोरील आसण र्ागच्या रो च्या खुच्याांची बॅकिाईड हातांनी घट्ट 

पकडली आसण किाबिा रो च्या बाहरे पडलो. त्याचिेळी दोन्ही बाजूनी काखेत 

हात घालून दोन व्यक्तींनी र्ला पकडलं.  

र्ी त्यांच्याकडे पाहण्याचा केसिलिाणा प्रयत्न केला तर चेहरे तर धूिर 

झाले होते पण कपड्यांच्या कलर िरून र्ी ओळखलं की र्ाझ्या बरोबर र्ागच्या 

िीटिर बिलेल्याच या दोन व्यक्ती होत्या. र्ी कोणताही सिरोध करण्याच्या 

स्थतीत नव्हतो. जे घडतंय ते र्ाझ्या र्जीसिरुद्ध घडतंय एिढंच र्ला कळत होतं. 

दोघांनी आधार दऊेन र्ला सथएटरच्या एसक्सझट गेट पयांत आणलं. सतथं त्यांनी 

सिक्सयुररटी ऑक्रििरला िांसगतलं की आर्च्या सर्त्राची तब्येत अचानक सबघडलीय. 

सिक्सयुररटीने जा्त खोलात न सशरता आम्हांला बाहरे जाऊ क्रदलं. 

र्ला काय घडतंय ह ेकळत होतं पण र्ी काहीही करू शकत नव्हतो. आता 

एकच आधार होता दिेाचा. र्ी त्याचीच प्राथवना करायला िुरु केली. आर्च्या 

िर्ोर एक कार आली ज्याचं पाठीर्ागचं दार दोघांपैकी एकाने उघडलं आसण र्ला 

आत ढकलणार तेिढ्यात र्ला कुणीतरी हाक र्ारली 

“सिकाि. .. सिकाि. अरे काय झालं सिकाि?” 

“याची तब्येत सबघडलीय. आम्ही याला हॉस्पटलर्ध्ये घेऊन चाललो 

होतो.”र्ला दोन्ही बाजंुनी धरलेल्या व्यक्तींपैकी एकाने उत्तर क्रदलं. 

“र्ी असनल याचा खाि सर्त्र. थँक यू. तुम्ही याची र्दत केली. पण र्ी 

त्याला घेऊन जाईन डोन्ट िरी. पुन्हा एकदा थँक्सि. चल सिकाि र्ला पकड” 
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आता र्ला सक्सलक झालं की हाक र्ारणारा दिुरा सतिरा कुणी निून 

र्ाझा बे्ट फ्रें ड असनल होता. जो कुणाि ठाऊक किा पण अगदी दिेािारखा धािून 

आला होता सतथं. गेल्या १० िर्षाांपािून आर्ची र्ैत्री होती. एकाच भागातले 

अिल्यानं र्ुंबईत आम्हांला एकर्ेकांचा खूप आधार िाटायचा. खरं तर िीकएंड 

आम्ही नेहर्ी एकत्रच िाजरा करायचो. पण यािेळी तो आपल्या गािी जाणार अि ं

िर्जल्यानं आज र्ी त्याला िोन केला नव्हता. आर्च्या आिडी-सनिडी दखेील 

जिळपाि िारख्याच अिल्यानं आम्ही खूप लिकर िा्ट फ्रें ड झालो होतो. त्यानं 

र्ला घट्ट धरलय याची खात्री होताच र्ी ्ितःला त्याच्याकडे झोकून क्रदलं आसण 

र्ाझी शुद्ध हरपली. 
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रसििार १६ ऑक्सटोबर 

 

र्ला जाग आल्यािर र्ी पासहलं तर र्ी ्ितःच्या फ्लॅटिर होतो. 

“गुड र्ॉर्ननग िाहबे. झाली का झोप? र्ला तर कालची तुझी अि्था 

बघून िाटलं की तू आठिडाभर तरी उठायचा नाहीि. काय झालं होतं तुला? जरा 

जा्तच घेतली होतीि का? इतकं टुन्न झालेलं तुला कधीच पासहलं नाही यार. 

आसण कोण होते ते दोघे जे तुला कारर्ध्ये बिित होते? ऐन िेळी र्ी पोचलो 

नितो तर कुणाि ठाऊक तू कुठं अिताि? र्ला तर ती र्ाणिं काही चांगली 

र्ाणिं िाटली नाहीत.” 

“अरे असनल, जरा श्वाि तर घे. क्रकती प्रश्न? आसण तुझ्या कुठल्याच प्रश्नाचं 

उत्तर नाहीय र्ाझ्याजिळ. जे काही काल घडलं त्याच्या धक्सक्सयातून र्ीच अजून 

बाहरे नाही आलोय. डोकं आऊट झालंय र्ाझं.” 

असनलने र्ी उठण्यापूिीच चहा करून ठेिला होता. त्याने र्ला गरर् 

करून तो आणून क्रदला. चहा घेतल्यािर थोडी तरतरी आली. 

“असनल आता ऐक! काल र्ी थिंक जरूर केलं होतं पण र्ुव्हीला गेल्यािर 

नाही. त्याच्या क्रकतीतरी आधी म्हणज ेदपुारी केलं होतं. त्यानंतर दपुारी छान पैकी 

सिश्रांती घेऊन र्ी र्ुव्हीला गेलो होतो. सथएटरर्ध्ये र्ुव्ही िंपत आलेली अिताना 

र्ाझ्या र्ानेिर काहीतरी टोचलं. त्यािेळी र्ला काहीतरी क्रकडा चािला अिेल अि ं

िाटलं. पण त्यानंतर र्ला अचानक अंधारी यायला लागली. र्ी किाबिा रो र्धून 

बाहरे पडलो. त्यानंतर त्या दोन व्यक्तींनी र्ला दोन्ही बाजंुनी घेरलं, धरल ंआसण 
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बाहरे आणलं. र्ला त्या दोन अनोळखी व्यक्तींबद्दल र्ला काहीच र्ासहत नाही. पण 

तू ऐनिेळी आला निताि तर कुणाि ठाऊक त्या दोघांचा र्ला कुठं न्यायचा प्लॅन 

होता? त ूसतथं किा काय पोचलाि?” 

“र्ाझं गािी जाणं अचानक रद्द झालं म्हणून र्ी तुला र्ुव्हीला जाऊ 

म्हणून कॉल करत होतो. पण तुझा िोनच लागत नव्हता. र्ग म्हटलं जाऊ एकटेच.” 

“र्ाझं नशीब तुला नेर्कं र्ुव्हीला आसण त्याच सथयेटरला यायची बुद्धी 

झाली. असनल आणखी एक गोष्ट र्ी तुला िांसगतली नव्हती. गेल्या काही 

क्रदििांपािून कुणीतरी र्ाझ्यािर पाळत ठेितंय अिं र्ला िाटतंय. आसण त्यात 

काल घडलेल्या दोन घटनांनी ते खरं अिािं अिं र्ला िाटतंय.” 

“दोन घटना? अजून काय घडलं बाबा?” 

“अरे र्ी िकाळी िीएिटीला जायचा प्लॅन आखला होता आसण त्याप्रर्ाणे 

र्ी र्ेरोने घाटकोपरला जाण्यािाठी सतकीट काढलं आसण सनघालो तेिढ्यात एंरी 

कारण्यापूिीच र्ला सतकीट सखडकीिरील बॉय ने र्ाझे बाकी पैिे. .. चेंज घ्यायला 

बोलािलं जी र्ी परत घ्यायला सििरलो होतो. र्ी चेंज घेतली आसण र्ागे िळलो 

तोच पाठीर्ागून सतकीट काढायला येणाऱ्याला र्ी धडकलो. र्ाझ्या हातातील पैि े

खाली पडल.े र्ी ते उचलायला खाली िाकलो त्याच िणी र्ाझ्या पाठीिर 

धडकलेली व्यक्ती कोिळली. असनल ती व्यक्ती गोळी लागल्यार्ुळे कोिळली होती. 

र्ी जर त्या व्यक्तीला धडकलो नितो तर कदासचत त्या व्यक्तीच्या जागी र्ी 

अितो.” 
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“छे काहीतरीच काय? तुला कोण कशाला र्ारेल? ह ेजरा अतीच होतंय. 

जा्त सिलर र्ुव्हीज बघण्याचा पररणार् झालेला क्रदितोय तुझ्यािर.”असनल हित 

हित म्हणाला. 

“र्ला पण अिंच िाटलं अन्या. पण र्ग सथयेटरर्ध्ये काल जे घडलं ते तर 

तू ्ितः पासहलंि. तू निताि तर र्ाझं काय झालं अितं?” 

यािेळी र्ात्र असनल सिचारात पडला. 

“तू म्हणतोि त्यात तथ्य आह े यार. आसण अिं अिेल तर ह े िारच 

सिरीयि आहे. तू पोसलिांना ह ेििव काल िांसगतलंि का?” 

“िेड लागलंय का र्ला? कोण सिश्वाि ठेिेल यािर? तुझा तरी बिला का 

जिळचा सर्त्र अिून?”र्ी त्याला म्हणालो. 

“पण कालच्या घटनेनंतर र्ात्र तुला ह ेििव पोसलिांना िांगािेच लागेल. 

तुला बेिािध राहून चालणार नाही.” 

“हम्म्म्र्र्. आपण जाऊया आज. र्ी थोडं आिरतो र्ग जाऊ जिळच्या 

पोलीि ्टेशनर्ध्ये तिार द्यायला.” 

“ठीकय. तू फे्रश हो. र्ी आधीच आिरलंय.” 

र्ी बेडिरुन उठलो आसण पटापट आिरायला िुरुिात केली. आता 

असनलिोबत जाऊन पोसलिांत तिार दणें गरजेचं होतं. म्हणजे इतके क्रदिि र्ला जे 

काही िाटत होतं तो सनव्िळ भाि नव्हता तर! र्ाझ्या सिक्सिथ िेन्िने र्ला 

िेळोिेळी खबरदार केलं होतं.  
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र्ी झटपट फे्रश झालो आसण असनलला थोडं थांबायला िांगून कालच्या 

आसण आजच्या क्रदििाचं या िेळेपयांतचं पान र्ी सलहून पूणव केलं. जे काही काल 

घडलं त्या नंतर ही डायरी सलसहणं र्ाझ्यािाठी असतशय गरजेचं िाटायला लागलं 

होतं. कुणाि ठाऊक कदासचत त्या गजनीर्धल्या आसर्र खान िारखी र्ाझी डायरी 

पण र्हत्िाची ठरेल र्ाझ्यािाठी ककिा इतरांिाठी... र्ाझ्याबाबत जे गेल्या काही 

क्रदििांपािून घडत होतं ते त्यांना कळण्यािाठी. र्ी आता असनलिोबत पोलीि 

्टेशनला जात आह.े  
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१५ नोव्हेंबर 

 

आज जिळपाि एक र्सहन्यानंतर र्ी डायरी सलहायला घेतलीय. र्धल्या 

काळात अशा काही सिलिण घटना र्ाझ्या बाबत घडल्या ज्यांना िार्ान्य नक्कीच 

म्हणता येणार नाही. असनलिोबत र्ी पोलीि ्टेशनर्ध्ये तिार करण्यािाठी 

खाली उतरलो आसण काही अंतर चाललो अिेन तेिढ्यात एक पांढऱ्या रंगाची 

क्रियाट आर्च्याजिळ येऊन थांबली. फं्रटिाईडची िंायव्हरच्या बाजूची सखडकीची 

काच खाली झाली आसण त्यातून एक चेहरा बाहरे डोकािला.  

“ह ेहाय सिकाि. िो र्च िरप्राईज. तू इकडे काय करतोयि?” 

ती सनशा होती. र्ाझ्याबरोबर दोन िर्षाांपूिी एकाच कंपनीत कार् 

केलेली. डॅथशग िागणं, क्रदिायला िुंदर, एकदर् सबनधा्त. सतच्याबरोबर डेटिर 

जायला िगळे तडिडायचे. पण आम्ही चांगले सर्त्र होतो. पण र्ी सतला कधी 

प्रपोज नाही केलं. ती चेष्टते म्हणायची”िगळॆ र्ाझ्यापाठी, आसण र्ी तुझ्यापाठी. 

पण तुला र्ात्र काहीच िाटत नाही र्ाझ्याबद्दल?” 

“िाटतं ना. पण जळता सनखारा कोण पदरात बांधून घेईल?”र्ी हित 

हित म्हणायचो.  

ती यािर खूप सचडायची. सतला तो सतचा अपर्ान िाटायचा. पण ही 

ि्तुस्थती होती. ती एक ओपन र्ाईंडेड आसण जरा जा्तच र्ोकळ्या सिचारांची 

र्ुलगी होती आसण र्ाझ्या गलवफ्रें डच्या व्याख्येत बिणारी नव्हती. त्यारु्ळे र्ैत्री 

पयांत ठीक ह ेर्ी सतला ्पष्ट िांसगतलं होतं. 
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“काय र्ग कुणी पटिली की नाहीि? डोन्ट टेल र्ी की अजून थिगल 

आहिे.”र्ी सतच्या बोलण्याने पुन्हा ितवर्ान काळात आलो. 

“चल बि. र्ी िोडते तुला. कुठं जायचंय? घाबरू नको पळिून नाही 

नेणार तुला.” 

“अग र्ी एकटा नाही. र्ाझा सर्त्रपण आह ेिोबत. आम्ही जाऊ. जिळच 

जायचं आह.े” 

“गाडीत त्याच्यािाठी पण जागा आह.े चल उगाच र्ूड ऑि करू नकोि. 

क्रकती क्रदििांनी भेटलायेि. आज तिा पण िंडे आह.े कर् ऑन यार.” 

आता नाही म्हणणं र्ला अिघड झालं होतं. असनलने आपणहून र्ागे 

बिायचा सनणवय घेतला. र्ी पुढे सतच्या शेजारी बिलो. 

“र््तपैकी नाश्ता करू. र्ला खूप भूक लागलीय.”सनशा म्हणाली.  

र्ी होकाराथी र्ान हलिली.  

“बाकी तुझं काय चाललय सनशा? िध्या काय करतेि?” 

“लाईि एन्जॉय करतेय. निीन सबझनेि िुरु केलाय ऑनलाईन. र्ला 

िारिं काही करािं लागत नाही. अजून एक पाटवनर आह े तो िारं पाहतो. र्ी 

इन्व्हे् ट केलंय. ब्ि. क्रदििभर र्ोकळी अिते. र्ग काय गाडी काढायची आसण 

र्न म्हणेल सतकडं भटकायचं.” 

“अरे िा. नशीबिान आहिे बाकी. आम्ही आपलं नोकरी एके नोकरी 

करतोय.” 
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“य ु कॅन अल्िो जॉईन र्ी. अरे खूप र््त आह े सबझनेि.”बोलता बोलता 

सतने सतची सिगारेट पेटिली.  

“अजून तुझी ििय िुटली नाही?” 

“अरे इथे कुणाला िोडायची आह?े दर् र्ारो दर्. .. र्ीट जाये गर्. 

आपला तर लाईिचा िण्डा हाच आह.े तू पण एक कश र्ारून बघ. अरे तुझ्या 

फ्रें डची ओळख नाही करून क्रदलीि.”सतने र्ागे िळून असनलला हाय केलं. असनल 

पण तिाच प्रसतिाद क्रदला.  

“हा र्ाझा बे्ट फ्रें ड असनल. आम्ही िीकएंडला एकत्र अितो नेहर्ी. िंपूणव 

िीकएंड झकाि पैकी एन्जॉय करतो.” 

सनशाने सिगारेटचा एक झुरका घेऊन हिेत िोडला आसण र्ाझ्याकडे 

पाहात म्हणाली,”अरे य ेभी कोई एन्जॉय होता ह ैसजिर्ें गलवफ्रें ड ना हो?” 

“अपना अपना नजररया ह ैर्ैडर्”र्ी म्हणालो.  

एव्हाना आम्ही र्रीन िंाइव्हकडे कधी आलो कळलं पण नाही. िर्ुद्राचा 

गार िारा सखडकीच्या काचा उघड्या ठेिल्यानं आता बोचरा िाटायला लागला 

होता. अचानक लिात आलं की गप्पा र्ारायच्या नादात आम्ही पोलीि ्टेशनला 

जाऊन तिार द्यायचं सििरूनच गेलो होतो. र्ला पुन्हा र्ाझ्या एररयात जाणं खूप 

आिश्यक होतं. िर्ोरून रेड सिग्नल पडला तिा क्रियाटचा ्पीड सनशाने कर्ी 

केला. 

“िाला र्ाररन िंाइव्हचे िगळे सिग्नल कर्ीत कर्ी िंडेला तरी बंद केले 

पासहजेत. िाला या र्त्यािर पण ि्ट िेकण्ड सगयरिर गाडी चालिायची? र्ाय 
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िूट.”तेिढ्यात सतला र्ताच्या कडेला एक पानसबडीिाला क्रदिला.”तुम्ही बिा र्ी 

तेिढ्यात एक सिगारेट पॅकेट घेऊन येते. अजून सिग्नल ग्रीन व्हायला िेळ आह.े र्ी 

लगेच जाऊन येते.”र्ी काही बोलायच्या आत ती दरिाजा उघडून बाहरे गेली पण.  

इतका िेळ चुपचाप बिलेल्या असनलने आता र्ौनव्रत िोडलं.  

“काय भन्नाट पोरगी आह े यार. अशी पोरगी तुझ्यािर क्रिदा झालीय आसण तू 

सतच्यापािून लांब पळतोयेि. िाला आपलं नशीब एिढं चांगलं अितं तर? आपण 

निता चान्ि िोडला. पोरगी िुंदर आहे, श्रीर्ंत आह.े अजून काय हिंय?” 

“अन्या ती पोरगी आपल्यािारख्या सर्डल क्सलाि र्ाणिाला झेपणारी 

नाही यार. सतचे शौक पासहलेि ना? ह ेअिलं आपल्या घरात खपिून घेतील का? 

सशिाय ती बंधनात राहणारी नाहीय. र्ुक्त िातािरणात िाढलीय ती. बाकी 

्िभािाने चांगली आह ेती. र्नात एक आसण बाहरे एक अिलं सतला जर्त नाही. 

आह ेह ेअिं आह.े पटलं तर घ्या नाहीतर िोडून द्या.” 

 

सनशा जाऊन बराच िेळ झाला होता एव्हाना ती यायला हिी होती. 

त्याचिेळी िंायव्हरच्या बाजूचा दरिाजा उघडला. र्ला िाटलं सनशा परत आली 

अिेल. पण र्ाझा अंदाज खोटा ठरला. एक बुरखाधारी व्यक्ती आत सशरली आसण 

दार लािून घेतलं. र्ी काही सिचारण्याच्या आतच त्यानं आर्च्या िर्ोर ररव्हॉल्िर 

धरलं. दोघांना कव्हर करत त्याने चुपचाप बिण्याचा इशारा केला. त्या नंतर त्यान े

दिुऱ्या हातातून आर्च्यािर आळीपाळीने ्पे्र र्ारला. बघता बघता आर्च्या 

डोळ्यांिर अंधारी आली आसण काही कळायच्या आत आम्ही बेशुद्ध झालो.  
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 जाग आली तेव्हा र्ला एका खुचीिर हात पाय बांधून ठेिल्याचं 

आढळलं. पण चेहरा कोणत्याही प्रकारे झाकायचा प्रयत्न केला नव्हता. म्हणजेच र्ी 

ओरडल्याने र्ला इथं र्दत सर्ळणार नाही याची त्यांना खात्री होती, ज्यांनी र्ला 

इथं आणलं होतं. ह ेिगळं एखाद्या र्िाला बॉसलिूड र्ुव्ही िारखं घडत होतं. पण 

त्या बॉसलिूड सहरोिारखा र्ी काही एका िटक्सयात दहा दहा गुंडाना लोळिणारा 

नव्हतो. र्ी इथून किा िुटणार होतो? र्ाझं पुढं काय होणार होतं?  

र्ी तर पोलीि ्टेशनला तिार पण नोंदिू शकलो नव्हतो. कशाला ती सनशा 

र्ध्येच कडर्डली कुणाि ठाऊक? नाहीतर ह े िगळं घडलंच नितं. पण काही 

उपयोग नव्हता. िर्ोर काय िाढून ठेिल ंहोतं दिेाला ठाऊक?  

अचानक र्ाझ्या डोक्सयात असनलचा सिचार आला. असनलचं काय झालं 

अिािं? या खोलीत र्ाझ्या व्यसतररक्त दिुरं कुणीच नव्हतं. र्ी शांतपणे खोलीत 

नजर क्रिरिली, तेव्हा खोलीला र्ाझ्या िर्ोर दरिाजा तर र्ाझ्या र्ागच्या बाजूला 

एक र्ोठी काचांचे दरिाजे अिलेली सखडकी, एक टेबल, एक खुची जी टेबलजिळच 

ठेिलेली होती. त्यािर पाण्याचा जार आसण एक ्टीलचा पेला ठेिलेला क्रदिला. 

खोलीच्या एका कोपऱ्यात बरीच अडगळ जर्ा करून ठेिलेली क्रदित होती. म्हणजे 

ही खोली घराचा र्ुख्य भाग निािी. आजूबाजूला पिरलेली बरीचशी धूळ यािरून 

पण ह े्पष्ट होत होतं की या खोलीचा िापर रोज केला जात नव्हता.  
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र्ी क्रकती िेळ इथं अशा बांधलेल्या अि्थेत हातो कुणाि ठाऊक. 

सनशाच्या गाडीतून आम्हांला क्रकडनॅप केलं गेलं होतं. त्यारु्ळे सतने नक्कीच पोलीि 

्टेशनर्ध्ये तिार केली अिेल आसण एव्हाना आर्चा शोध िुरु पण झाला अिेल. 

अथावत र्ुंबई पोलीि क्रकती तत्परता दाखितात यािर िगळं अिलंबून होतं. र्ाझं ह े

लोक काय करणार होते? र्ाझ्या जिळ क्रकती िेळ होता? काहीच कल्पना नव्हती. 

असनल कुठं अिेल? तो िुरसित अिू द.े त्याला यांनी िोडलं अिलं तर तो दखेील 

र्ाझ्यािाठी धडपड नक्की करेल. पण त्याला ह ेलोकं िोडतील?  

ज्यांनी र्ला इथपयांत आणलंय, त्यांच्यापैकी कुणीतरी िर्ोर 

आल्यासशिाय र्ला काहीही कळणार नव्हतं. तोपयांत र्ी र्ाझे हात िोडिण्याचा 

प्रयत्न केला. पण थोडी हालचाल करण्यापलीकडे र्ी काहीच करू शकलो नाही. 

तेिढ्यात दरिाजा उघडला आसण िर्ोर जी व्यक्ती आली ते पाहून र्ी थक्क झालो. 

र्ाझा र्ाझ्याच डोळ्यांिर सिश्वाि बित नव्हता. र्ाझ्या िर्ोर जी व्यक्ती उभी 

होती. .. .. ती ती म्हणजे र्ीच होतो. ह ेखरंच अशक्सय होतं. हुबेहूब र्ाझं प्रसतथबब 

र्ाझ्या िर्ोर उभ ंहोतं आसण र्ोठर्ोठ्यानं अगदी हित होतं.  

“काय लग गया ना जोर का झटका? आपन तुला ि्टव टायर् पायला 

तेव्हा आपली पण िेर् हालत झाली. म्हणून र्ी एकदा नाही हजारिेळा तुला 

पाहीलं. म्हणजे तुझे िोटो अगदी िेगिेगळ्या अँगलने काढून. र्ग प्रत्यि जिळून 

पण पासहलं. तेव्हा खात्री पटली. शाला आपण र्ानलं दिेाला. क्सया बनाया तेरेकु! 

आपला भेजाच फ्राय झाला. आता पयांत िक्त सपक्सचरर्धेच जुडिा भाय पसहले होते 
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आपण. पण आता तुला पासहल्यािर शाला खात्री झाली की अिली दसुनयेत पण 

डुसप्लकेट होता ह ैअपना.” 

 ह ेििव जे काही र्ाझ्यािोबत घडत होतं, त्यारु्ळे र्ला ही एकािर एक 

धके्क बित होते. तो म्हणत होता तेच अगदी र्ला पण िाटत होतं. आपल्यािारख्या 

हुबेहूब क्रदिणाऱ्या िात व्यक्ती या जगात अितात, अिं कुठंतरी िाचल्याचं त्यािेळी 

र्ला आठिलं. पण एकाच शहरात र्ाझ्याबाबतीत अिं कधीकाळी घडू शकेल अि ं

्िप्नात दखेील िाटलं नव्हतं. पण ह े िगळं जरी खरं अिलं तरी र्ला इथ ं

आणण्यार्ागचा हतेू काय? हा प्रश्न आता र्ला िताित होता.  

“तुला अिा प्रश्न पडलाय की आपल्या एकिारखं क्रदिण्याचा आसण तुला 

इथं क्रकडनॅप करून आणण्याचा काय िंबंध?  

“खूप र्ोठा िंबंध आह ेयार. र्ला र्ोठा प्रश्न पडला होता की 'तात्याचा' 

सपच्छा किा िोडिायचा? तात्या म्हणज ेअंडरिडवर्धला डॉन. त्याचे ५० कोटी र्ी 

पळिलेत. तो र्ला सजिंत िोडणार नाही. पैिे तर ििूल करेलच पण र्ला अगदी 

डोक्सयापािून पायापयांत उभा सचरेल. तात्यापािून िाचणं िोपं नाही. आसण ज्यान ं

कुणी त्याच्यासिरोधात जायचा प्रयत्न केला त्याला तात्यानं कधी सजिंत जाळलं, तर 

कधी हाल हाल करून र्ारलं. लोकं त्याच्याकडे र्रणाची भीक र्ागतात, पण तो 

िहजािहजी कुणाला र्रण दते नाही. आता तू म्हणशील की इतकं िगळं र्ासहत 

अिून र्ी त्याला ५० कोटींचा चुना किा काय लािला? शाला आपली पण सहम्र्त 

होत नव्हती. पण शाला आपल्या पंटर लोकनी तुला पायलं. शाला ते पण शॉक ! 

र्ग त्यांनी तुझ्यािर पाळत ठेिली.” 
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म्हणजे इतके क्रदिि र्ाझ्यािर पाळत ठेिली जात अिल्याची जाणीि 

खरी होती तर ! 

 “र्ग आपन ्ितः तुला जिळून पायला. शाला तेव्हा आपली खात्री 

पटली की शाला तुझ्यात आन र्ाझ्यात काडीचा पन िरक नाय. र्ग आपण प्लॅथनग 

केला. तात्याचा र्ाल उडिायचा आसण र्ाझ्या जागी तू तात्याच्या ताब्यात 

िापडशील अशी एंगेजर्ेंट करायची.” 

त्याचं बोलणं र्ध्येच तोडत र्ी म्हणालो”एंगेजर्ेंट नाही अरेंजर्ेंट” 

“शाला तेच ते आपुन सजतकं इंसग्लश िर्जत तेिढाच बोलतो शाला. तर 

तात्या तूला ठोकल र्ी िर्जून. र्ंग आपण करोडपती. र्ंग र्ी थेट िॉरेन गाठन 

आसण निीन लाईि िुरू करन. शाला किा काय िाटला आपला प्लॅन? 

हाहाहाहाहा”.  

त्याचं ते गडगडाटी हिणं र्ाझं काळीज सचरत गेलं. तरी पण धीर धरून 

र्ी ्ितःला शांत ठेित त्याला, र्ाझ्या डुसप्लकेटला सिचारलं म्हणजे र्ाझ्यािर र्ेरो 

्टेशनिर गोळी तूच झाडली होतीि िाटतं.” 

तो सनलवज्जािारखा हिला. 

“तिा तुला आधी उडिायचाच प्लॅन होता आपला. र्ंग पुन्हा इचार केला 

म्हनलं त ूर्ाझ्या हातून र्रण्यापेिा तात्याच्या हातून र्रणं जा्त चांगलं. तात्याला 

त्येच िर्ाधान लै सर्ळंल.” 

र्ी पुढं त्याला सिचारलं,”र्ाझ्या सर्त्राचं काय झालं?” 
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“त्याला र्त्यार्ध्येच एका बाजूला िोडला, शाला शुद्धीिर आला की 

जाईल उठून आपल्या आपण त्येच्या घरी. आपला त्येच्याशी काय लेनादनेा नाय.” 

एक गोष्ट त्यातल्या त्यात र्ला चांगली िाटली की क्रकर्ान असनल 

िुरसित होता आसण त्यार्ुळेच कदासचत र्ाझ्या िुटकेची शक्सयता होती. असनल 

नक्कीच गप्प बिणार नाही. तो पोसलिांत जाईल आसण जे काही र्ाझ्या बाबत घडलं 

ते ििव त्यांना िांगेल. पण ह ेििव घडून येईपयांत, पोलीि र्ाझ्या िुटकेिाठी येईपयांत 

र्ाझ्या जिळ क्रकती िेळ होता ह े र्ाझं र्लाच र्ासहत नव्हतं. आता इथून बाहरे 

पडण्यािाठी र्लाच काहीतरी करािं लागणार होतं. पण काय???  

िध्या तरी र्ाझे हात आसण डोकं बंद होतं. तोपयांत र्ाझ्या डुसप्लकेटने 

त्याच्या डाव्या उजव्यांना बोलिलं आसण त्यापैकी एकाला ठरल्याप्रर्ाणे तात्याला 

िोन कर अि ं िांसगतलं. त्याने लगेच िोन लािला आसण बोलायला िुरुिात 

केली,”हलॅो कोन? बारक्सया? तात्यांस्नी िोन द.े एकदर् र्हत्िाची टीप द्यायची 

हाय.. .. हलॅो तात्या. .. . रार् रार् तात्या. तुर्च्यािाठी येकदर् इम्पॉटवन्ट खबर 

हाय. तुर्चा पैिा सघऊन बन्या आजच बँकॉकला पळणार हाय. गाडी नम्बर नोट 

करा. .. . एर्एच १०-०४२०. िायेब िोडू नगािा त्येला. च्यायला आर्ास्नी बी 

थुक लािली बगा त्येनं. कार् करताना लई पैिा दतेो म्हनला आन कार् झाल्यािर 

पायािर गोळी घातली बगा. म्हूनशान िूड उगिायचा हाय र्ला. त्यो र्ेला की 

र्ला पैिा सर्ळाल्यागतच हाय. अजून एक तािान त्यो तुर्ास्नी हायिे िर सर्ळंल. 

र्ी कोन त्ये जाऊ द्या. तुर्च्या आन र्ाज्या दशुर्नाला र्ात्र िोडू नगा. रार्रार्.” 

त्या आडदांड व्यक्तीनं िोन ठेिला आसण बन्या आसण तो एकर्ेकांना टाळी 

दऊेन हिायला लागले. म्हणज े र्ाझ्या डुसप्लकेटचं नाि बन्या होतं तर.  
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बन्या र्ाझ्याकडं िळला, “काही आलं का ध्येनात? काय गेर् आखलाय ते? आता 

तात्याची र्ाणिं हायिे िर आपल्या गाडीची िाट बगत अिनार. गाडी तू 

चालिायचीि. र्ी तुझ्या र्ागच्या िीटिर तुझ्या र्ानेिर ररव्हॉल्व्हर रोखून बिेन. 

तात्याची शापवशूटर र्ाणिं आपला पाठलाग करतील, तुला गाठतील आसण तुला र्ी 

म्हणजे बन्या िर्जून गोळ्या घालतील. त्यांना जरा पण डाउट येणार नाय की 

शाला तू कुणी येगळाच हायेि. ती गाडीतून उतरतील आपल्या गाडीची तलाशी 

घ्यायला त्यांना पैश्याची बॅग पायजे अिनार. ती जिळ येऊन दार उघडतील तेव्हा 

त्यांना र्ी ्िगावची िाट दाखिीन गोळ्या घालून. आसण र्ग र्ी आरार्ात पक्सयाला 

िोन करून गाडी र्ागिून त्या गाडीतून आज बँकॉकला जाईन.  

तात्याला पैिे नाय सर्ळाले तरी र्ला र्ारल्याचं िर्ाधान सर्ळंल. र्ाज्या 

र्ागचा तात्याचा सपच्छा िुटल आन र्ी कायर्चा बँकॉकर्ध्ये शेटल. शाला लाईि 

बन जायेगी आपन की. लेक्रकन शाला तेरी तो लाईि ही चली जायेगी.” 

 िाई. .. .. आता तुर्चाच आधार. र्ला या िंकटातून िाचिा बाबा. र्ी 

र्नोर्न बाबांची प्राथवना करायला िुरु केली. शेिटी 'जाको राखे िाईयां र्ार िके 

ना कोई'. तोच एक आधार होता.  

 आता सनघायची त्यांची तयारी िुरु झाली. र्ाझे हात िोडण्यात आले. 

पण र्ाझ्यािर एकजण ररव्हॉल्िर रोखून उभा होता. ििव तयारी झाल्यािर त्यांनी 

र्ला काळ्या रंगाच्या क्रियाटर्ध्ये िंायव्हरच्या िीटिर बििलं आसण र्ागे र्ाझा 

डुसप्लकेट बन्या एकटाच बिला. बाकीचे त्याचे पंटर लोक त्याचा िोन आल्यािर 

गाडी घेऊन सनघणार होते. ठरल्याप्रर्ाणे र्ी गाडी िंाइव्ह करू लागलो आसण 
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र्ाझ्या र्ानेिर ररव्हॉल्िर ताणून बन्या अगदी र्ाझ्या र्ागे बिला होता. र्ला 

काहीच कळत नव्हतं की यातून र्ागव किा काढायचा? 

आता काहीतरी करण ंआिश्यक होतं नाहीतर र्रण अटळ होतं.  

गाडी आता कच्या र्त्यािर होती आसण थोड्याच िेळात हायिे िर 

पोचणार होती. रा्ता अगदीच कच्चा अिल्यार्ुळे गाडीला िारखे धके्क बित होते. 

अचानक र्ाझ्या डोक्सयात एक कल्पना आली आसण र्ी त्यािर अंर्ल करायच ं

ठरिल.ं  

र्ी गाडी िुरू केली. हळू हळू िेग िाढिला. आसण जेव्हा अगदी िरळिोट 

चारपाच क्रकलोसर्टर लांबीचा र्ता सर्ळाला तेव्हा शंभरचा ्पीड घेतला. गाडीला 

िेग क्रदला आसण अचानक जोरात ब्रेक र्ारला.  

र्ला जे अपेसित होतं तेच घडलं. र्ाझ्या र्ानेिर ररव्हॉल्िर रोखून 

बिलेला बन्या जोरात ब्रके र्ारल्यारु्ळे िरळ पुढच्या िीटिर र्ाझ्या शेजारी येऊन 

आदळला. तो डोक्सयािर पडल्याने त्याची अि्था शीर्षाविन केल्यािारखी झाली. 

आसण ररव्हॉल्िर त्याच्या हातातून िुटून र्ाझ्या पायात पडलं होतं. र्ी एक 

िणदखेील िाया न घालिता ते उचललं आसण बन्यािर रोखलं.  

बन्याला ह े ििव अनपेसित अिल्यानं तो अजून या धक्सक्सयातून िािरला 

नव्हता. र्ी र्ाझ्या बाजूचा दरिाजा उघडून बाहरे पडलो आसण बन्यािर सप्तूल 

रोखून त्याला िंायव्हरच्या िीटिर बिायला िांसगतलं. आता त्याची जागा र्ी 

घेतली होती आसण र्ाझ्या जागी तो आला होता. एका िणात नसशबाने खेळी 

बदलली होती. काही िणापयांत र्ाझी जी अि्था होती तीच आता बन्याची झाली 

होती. बन्यानं गाडी िुरु केली आसण लिकरच आम्ही हायिेिर आलो. जी चूक 
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बन्याने केली ती र्ी केली नाही. र्ी पाठीर्ागच्या िीटिर बन्यापािून अंतर राखून 

ररव्हॉल्िर रोखून बिलो होतो.  

थोड्या िेळाने आर्च्या र्ागे एक कार येत अिल्याचं र्ी पासहलं आता 

इथून पुढं र्ी आसण र्ाझं नशीब. पाठीर्ागची कार जिळ येत होती ह ेपाहून बन्यान 

्पीड िाढिला आता गाडीचा िेग ताशी १०० च्या पुढे गेला होता. ते पाहून 

र्ागच्या कारने दखेील आपला िेग िाढिला. आर्च्यातलं अंतर िणािणाने 

कर्ीकर्ी होत होतं. आता आर्ची गाडी थोड्याच िेळात सब्रजिर पोचणार होती.  

बन्याने आणखी ्पीड िाढिला. पण त्याही पेिा िेग पाठीर्ागच्या कार 

ने िाढिला आसण बघता बघता गाडी आर्च्या जिळून िर्ांतर धािायला लागली. 

र्ी ्ितःला दोन िीटच्यार्ध्ये झोकून क्रदलं. दिुऱ्या िणी ररव्हॉल्िरर्धून धडाधड 

गोळ्या िुटल्या आसण काय घडतंय ह े कळायच्या आत आर्ची कार पुलाच्या 

कठड्याला धडकली आसण ्पीड जबरद्त अिल्यानं कठडा तोडून खाली कोिळली. 

िुदिैानं खाली पाणी होतं. आर्ची क्रियाट पाण्यात बुडाली र्ी ताबडतोब 

पाठीर्ागचा दरिाजा उघडला. (कुठल्यातरी हॉसलिूड सिनेर्ात अिाच सिन 

पसहला होता त्यािेळी तो सहरो किा बाहेर पडतो ह ेपसहल्याच आठिलं. तेच आता 

इथं र्ाझ्या उपयोगाला आलं.)  

बन्या केव्हाच ्िगावत पोचला होता. र्ी दोन िीटच्या र्ध्ये झोपलो होतो 

तेव्हा र्ला सतथं एक बॅग क्रदिली होती. र्ी ती र्ाझ्या िोबत घेतली आसण पोहत 

पोहत पाण्याच्या बाहरे आलो. िेळ िंध्याकाळची अिल्यानं आसण क्रदिि थंडीचे 
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अिल्यानं अंधार लिकर पडला होता, ज्याचा िायदा र्ला काठािरून कुणाच्याही 

क्रदिण्यात न येता सनिटायला झाला.  

काही िणात क्रकती क्रकती काय काय झालं होतं आसण र्ी र्रणाच्या 

दाढेतून िुखरूप बाहरे पडलो होतो. तू ही िच्चा दाता िाई. 'तेरी लीला क्रकिी िर्झ 

र्ें न आई.  

इतकंच नाही तर आता र्ाझ्या जिळ आयुष्यात कधी ही सर्ळाला निता 

इतका पैिा आला होता. ज्याचा र्ी कुणाला ही सहशोब द्यायचा नव्हता. तात्या 

काय ककिा बन्याची र्ाणिं काय कुणी ही हाच सिचार करणार होतं की र्ी काय 

ककिा पैशाची बॅग काय िगळं गंगेला सर्ळालं होतं.  

 र्ाझं र्ात्र िंीर् लाईि आता खऱ्या अथावनं िुरु झालं होतं. 

   

VIENAYAK007  

creative mind 

ph. no. 9076640007 
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ई िासहत्य प्रसतष्ठान 

 

 

र्राठी भार्षा आता झेप घेण्याच्या र्ूड र्ध्य ेआह.े रडणार याकंडे लि नका 

दऊे. र्राठीत कधीच नव्हते इतके िाचक आहते आता. पुिी पु्तकाच्या एका 

आिृत्तीच्या हजार दोनहजार प्रती छापल्या जात. पाच हजार म्हणजे डोक्सयािरून 

पाणी.  

आता ई पु्तकांच्या जर्ान्यात एक एक पु्तक पाच दहा लाख िाचकांपयांत 

जातं. िर्षावला चाळीिेक लाख डाऊनलोड होतात. िाचक एकर्ेकांना पर्पर 

फ़ॉरिडव करतात. व्हट्ि अप, ई र्ेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, िेबिाईट, पेन्िंाईव्ह, सिडी 

अशा अिंख्य र्ागाांनी पु्तकं व्हायरल व्हायलीत. िुिाट िुटसलत. खेड्यापाड्यांच्या 

गल्लीबोळांपािून ते जगाच्या पारठिरच्या प्रत्येक दशेात. रॉकेटच्या िेगाने िुिाट 

िुटलेल्या र्राठीच्या िेगाला आता कोणी थांबिू शकत नाही.  

या धूर्धडक िांतीत िासर्ल व्हा. आपल्या ओळखीच्या र्राठी िािरांना 

यात ओढा. त्यांचे ई र्ेल पत्ते, व्हाट्िप नंबर आम्हाला पाठिा. तुम्ही फ़क्त दहा 

िाचक आणा. ते शंभर आणतील. आसण ते दहाहजार. तुर्च्या व्हाट्िप ग्रुपर्धून 

याची जासहरात करा. आपल्याला फ़ुकट पु्तकं िाचकांपयांत पोहोचिायची आहते. 

आपल्याला रटव्ही पेपर ची जासहरात परिडत नाही. आर्चे िाचक हचे आर्चे 



 

 

द                       द   

ई                www.esahity.com 

जासहरात एजंट. तेच आर्ची ताकद. र्राठी भार्षेची ताकद जगाला दाखिू.  

 

www. esahity. com िरून डाऊनलोड करा.  

esahity@gmail. com ला कळिून र्ेलने सर्ळिा. 

ककिा7720980842हा नंबर िेव्ह करून या नंबरला तुर्चे नांि ि 

गांिWhatsapp करून पु्तके whatsapp र्ागे सर्ळिा.  

ककिा ई िासहत्यचे app. https://play. google. 

com/store/apps/details?id=com. esahity. www. esahitybooks या 

थलकिर उपलब्ध आहे. तेdownload करा.  

ह ेििव र्ोफ़त आह.े  

 

 

 

 


