अ प्योर वन- दि एदिल चेज!
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे प्रकाशन कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती
करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच
समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.

अ प्योर वन- दि एदिल चेज!

सूरज काशिनाथ गाताडे
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अ प्योर वन- दि एप्रिल चेज!
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• शर्नार्ूल्य शर्तरणासाठी उपलब्ध .
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू िकता .
• िे
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र्ेबसाईटर्र

ठे र्ण्यापुर्ी

ककिं र्ा

र्ाचनाव्यशतररक्त कोणतािी र्ापर करण्यापुर्ी ई साशित्यप्रशतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यकआिे .

प्रस्तावना नर्स्कार, र्ी सूरज काशिनाथ गाताडे. खरिं तर प्रत्येक
र्ेळी काय प्रस्तार्ना ककिं र्ा र्नोगत शलिार्िं असा प्रश्न पडतो.
त्यार्ुळे यार्ध्ये र्ी 'लािंबड' लार्णार नािी...
एर्ढिंच सािंगतो, की पशिल्यािंदाच "अ प्योर् र्न - दद
एशप्रल चेज!" दीघव प्रेर्कथा घेऊन आलो आिे. तरी, िी फक्त
प्रेर्कथा नािी िे कथा र्ाचून आपल्या लिात येईल. इतर
प्रेर्कथािंसारखी यात रूपकिं , उपर्ा, अलिंकार, र्णवनिं नािीत.
प्रेर्ी युगल
ु ािंचा शर्ठास सिंर्ाद देखील नािी. कारण या कथेतील
पात्रािंचा तो स्र्भार् नािी. ती खूप प्रॅशटटकल आिेत आशण
त्याच दृष्टीने ते जीर्नाकडे पाितात. दुसरिं कारण म्िणजे र्ला
िी कथा रॉ ठे र्ायची िोती. आशण (आता) खरिं म्िणजे र्ला ते जर्तिी नािी...
िी कथा आपल्याला आर्डेल अिी आिा आिे. पण र्ला स्र्तःला एटिन, सायकॉलॉशजकल,
शिलर प्रकार आर्डत असल्याने ते यातिी घुसडर्ण्याचा र्ी प्रयत्न के लाय त्याकडे सुजाण र्ाचक
दुलवि करतील ककिं बहुना ते आर्डू न घेतील याची खात्री ठे ऊनच र्ी िा प्रर्ाद के लाय. तरी यात
र्ी इन्र्ेस्टीगेिनच्या शडटेललिंगला जास्त र्ित्त्र् ददलिं नािी. ते र्ी टाळलिंय, कारण याकडे र्ी
लव्िस्टोरी म्िणून पाितोय. शडटेललिंग करत बसलो असतो, तर ते पुन्िा सस्पेन शिलर र्गैरे झालिं
असतिं अिी र्ला भीती िोती... तरी थोडाफार त्याचा झाला आिेच... शिरकार् िोप गुणी र्ाचक
सर्जून घेतील... आशण र्ाझ्या या प्रयत्नािंर्र देखील शततकिं च प्रेर् करतील शजतकिं र्ागील
प्रयत्नािंर्र के लिं िोतिं...
र्ास्तशर्क िी कथा र्ी शलशिली आिे ती 2012 ला. त्यार्ेळी पासून यात खूप बदल झाले...
कदाशचत इथून पुढे देखील िोतील, पण िी र्ाझ्या हृदयाच्या अत्यिंत जर्ळ असणारी कथा आता
र्ाचकािंच्या सर्ोर यार्ी असिं र्नोर्न र्ाटू लागलिं म्िणून िी र्ाचकािंना सर्र्पवत करतोय...
अडीच-तीन र्र्ाांपासून र्ाझ्या कथािंना शर्ळत असलेल्या प्रशतसादाने र्ाझिं र्नोधैयव र्ाढलिं आिे...
थोडा कॉशन्फडन्स आलाय म्िणूयात आशण म्िणूनच र्ी िी कथा घेऊन येण्याची लििंर्त करतोय.
रशसक जणािंना देखील िी र्ाझ्या इतकीच आर्डेल अिी स्र्तःला खात्री देऊन... िा िब्दसाठा
तुर्च्यासर्ोर ठे र्तोय... गोड र्ानून घ्या... िी कथा लर्करात लर्कर आपल्या सर्ोर घेऊन

यायची गडबड िोती. कािी त्रुटी र्ा चूक असण्याची िटयता आिे. आपण सर्जून घ्याल र् सूचना
कराल िी आिा...
कृ पया कथा र्ाचून प्रशतदिया कळर्ाव्यात. कािी चुका असतील तर त्यािी सूशचत कराव्यात
िी शर्निंती... काय बोलायचिं म्िणत बराच बोललो... असो...
कथेचा सारािंि: िताि िोऊन शिशथल बसून राशिल्याने र् देर्-देर् के ल्याने आपली दु:खिं,
सर्स्या दूर िोत नािीत, तर ती दूर िोतात योग्य र्ागावने कर्व के ल्याने! आशण िेच आपली कथा
सािंगते...
आपल्या कथेचा नायक कतवव्यासाठी आपल्या प्रेर्ाचा त्याग करतो. पण िेर्टी त्याचिं
कतवव्यच त्याला त्याच प्रेर् परत शर्ळर्ून देत.िं .. जे आिे; शनररच्छ कर्व!
धन्यर्ाद!
सूरज काशिनाथ गाताडे.

पत्ता - चचंगळे गल्ली, पेठ वडगांव, ता. हातकणंगले, प्रज. कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६ ११२
ई-मेल आडी

- surajgatade26@gmail.com

र्ोबाईल र् व्िॉट्सऍप - 9890137797
फे र्बुक

- http://www.facebook.com/suraj.gatade.140

इन्स्टाग्रार्

- http://www.instagram.com/surajgatade26

सूरज काशिनाथ गाताडे याांची यापूर्वीची प्रकाशित पुस्तके (अनुक्रमे)
१) द डे थ ऑफ ल िंकन्स् मदर (सायिंलिलफक क्राईम लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_of_lincolns_mother_suraj_gatade.pdf

२) डे थ लि (लमस्टर िाघची पलि ी कथा - सायिंलिलफक सायकॉ ॉलिक क्राइम लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_will_suraj_gatade.pdf
३) दे लकस्ड् बाय लमस्टे क (रोमँलिक कॉमेडी/िर ॅ िेडी)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kiss_surajgatade.pdf
४) द पॅरासाइि (सायन्स लफक्शन)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parasite_suraj_gatade.pdf
५) फ्लेम (म्युलसक

- फॅन्टसी/सायकॉ ॉलिक /िर ॅ िेडी/ ि स्टोरी या चार लिलिध कथा प्रकारािंचा कथा

सिंग्रि)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/flame_suraj_gatade.pdf
६) अ िेिी प्राईझ् - (सायिंलिलफक/लमस्टर ी/एक्शन/सायकॉ ॉलिक /लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahp_suraj_gatade.pdf
७) डे ड ी लमलििं ग्स् - (सायिंलिलफक/लमस्टर ी/एक्शन/सायकॉ ॉलिक /लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/deadly_meeting_wagh_suraj_gatade.pdf

८) एििंि - X - (सायिंलिलफक/लमस्टर ी/एक्शन/सायकॉ ॉलिक /लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/agent_x_suraj_gatade.pdf
९) तूमाझासाांगाती - (सायन्सफिक्शन)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tu_majha_saangaati_suraj_gatade.pdf
१०) िृत्र (सायकॉ ॉलिक /एक्शन/लमस्टर ी/लि र)
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vrutra_suraj_gatade.pdf
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"अ प्योर् वन - दि एप्रिल चेज!् "
(सायकॉलॉशजकल/एटिन/शिलर/सस्पेन्स/ड्रार्ा&लव्िस्टोरी)
(लेखक - र्ूरज काप्रशनाथ गाताडे)

साशित्यप्रेर्ींना सर्र्पवत

०.

जेलची अंधारी खोली... कोणाचा तरी जोरजोराने ओरडण्याचा आवाज जेलभर घुमत
होता... छताला लटकलेल्या बल्बमुळे अंधुक िकाश त्या र्ेलमध्ये पर्रला होता, पण त्याचा
फारर्ा उपयोग नव्हता.
प्रचडलेला र्ूरज एका कै द्याला बेिम मारत होता... आप्रण याच कै द्याच्या आिोशी ककं काळ्या
जेलच्या वातावरणात भरून गेल्या होत्या... त्या आवाजाने की काय कु णार् ठाऊक र्ूरजचा
र्हकमी ऑदफर्र ध्रुव पळत त्या र्ेलमध्ये आला... र्मोरचं िृश्य पाहून तो काही काळ रतंप्रभत
झाला. रक्तबंबाळ कै िी मूर्चच्छसत होऊन खांबावर शरीर झोकू न िेऊन उभा होता... तरी र्ूरज
त्याला मारायचे काही थांबला नव्हता...
"र्ूरज, तुला र्रांनी बोलावलंय." ध्रुवने थोडं घाबरतच र्ीआयडी चीफचा र्ंिेश र्ूरजला
र्ुनांवला.
र्ूरजने प्रचडलेले भाव चेहऱ्यावर घेऊनच ध्रुवकडे पाप्रहलं व र्ंिेश र्मजला याआथी मान
डोलावली. ध्रुवला र्मोरील प्रचत्र न पाहून मग त्याने लगेच तेथून काढता पाय घेतला. र्ूरजनं
शेवटचंच पण एकच जोरिार त्या कै द्याला मारलं. आप्रण त्या अधसगळीत कै द्याने जमीन पाप्रहली!

र्ीआयडी ब्युरो हेडकोटसर्सची प्रबचल्डंग, पुण.े .. र्ीआयडी चीफ एप्रडशनल प्रडरे क्टर जनरल
ऑफ पुलीर् ' ऍरन गोम्र्' ध्रुवला काही र्ूचना िेत होते... ऍरन; अत्यंत हुशार माणूर्, पण
त्याच्या मनात आप्रण डोक्यात काय चालू आहे याचा थांग कोणाला लागणं िुरापारत!
"मप्रहनाभर ब्युरोची जबाबिारी तुझी राहील." चीफ ध्रुवला म्हणाला.

पण का? हे मात्र त्याने र्ांप्रगतलं नाही. आप्रण याचं कारण आपल्या बॉर्ला प्रवचारण्याचं
कारण आप्रण धाडर् ध्रुवकडेही नव्हतं. चीफने र्ोपवलेली जबाबिारी त्याने कतसव्यिक्षपणे
रवीकारली.
"आप्रण वेळच्या वेळी मला ररपोटस झाला पाप्रहजे! गॉट इट?" चीफने ध्रुवला ताकीि के ली.
"येर् र्र!" ध्रुव र्ल्युट करत म्हणाला आप्रण प्रनघून गेला.

बाहेर - र्ूरज के प्रबनच्याच दिशेने येत होता. र्ूरजशी तो प्रचडलेला अर्ताना बोलणं म्हणजे
आगीत रवत:ला नाहक झोकू न िेणं आहे हे माहीत अर्ल्याने ध्रुव त्याला िॉर् करून तर्ाच प्रनघून
गेला.
िाईम इन्सवेरटीगेशन प्रडपाटसमेंट चीफ ऍरन गोम्र्च्या के प्रबनमध्ये र्ूरज िवेशला. चीफला
र्ल्युट के लं.
त्याच्याकडे िुलक्ष
स करत र्ूरजला चीफ बोलला,
"ध्रुव म्हणाला, की तू त्या गुन्सहेगाराला खूप मारलेर्. त्या मामुली चोराला इतकं मारण्याची
काही गरज नव्हती!"
"गुन्सहा छोटा अर्ो की मोठा, गुन्सहा हा गुन्सहाच अर्तो. या अशा लोकांना अर्ंच वागवलं
पाप्रहजे!" र्ूरज थोडं रागातच बोलला.
आत्ता याच्याशी वाि घालणं उपयोगी नाही हे लक्षात येऊन चीफने प्रवषय टाळला.
"बरं . बर्!" र्ूरजच्या उत्तरावर हर्ून चीफ त्याला म्हणाला. र्ूरजचं म्हणणं त्याला पटलं
नव्हतं हे त्याच्या रमाईलवरून रपष्ट दिर्त होतं.
र्ूरज चीफ र्मोर बर्ला. चीफने एक ररपोटस फाईल र्ूरज र्मोर धरली आप्रण त्याला
म्हणाला,

"तूझे हेल्थ चेकअप ररपोट्र्स! टेक अ लूक."
र्ूरज ते हाती घेऊन पाहू लागला. िरम्यान... चीफ बोलतच होता,
"डॉक्टरचं म्हणणं आहे, की तू कोणत्या तरी मानप्रर्क तणावाखाली आहेर्."
हे ऐकू न र्ूरजने वर त्याच्याकडे पाप्रहलं. पण प्रडफे न्सड के लं नाही. चीफ बोलत होता...
"मला वाटतं, तू थोडे दिवर् र्ुट्टी घ्यावीर्. तू िोन वषाांपूवी जॉईन झालार्. तेव्हापार्ून तू
एकही र्ुट्टी घेतली नाहीर्. अप्रत कामानेही ररेर् येऊ शकतो." र्ूरजच्या काळजीपोटी चीफ त्याला
म्हणाला.
"पण र्र, रवतःपेक्षा काम महत्त्वाचं नाही का?" र्ूरज थोडं चचंतेनं आप्रण कळकळीनं
म्हणाला.
"अरे पण काम करत अर्ताना रवार्यच बरं नर्ेल; तर ते काम पूणसत्वाला कर्ं जाणार?
आय र्जेरट यू, यू हॅव टू टेक र्म रे रट!" चीफने र्ूरजला र्मजावण्याचा ियत्न के ला.
"आय कान्सट र्र! प्रप्लज..." उलट र्ूरजच चीफला र्मजावण्यार्ाठी प्रवनंतीचा र्ुरात
उद्गारला.
"इट्र् माय ऑडसर! मी तुझी र्ुट्टी रवतःहून र्ॅन्सक्शन के ली आहे!" र्ूरज अगिीच ऐकत नाही
हे पाहून थोडं रागावून चीफ त्याला ओरडला आप्रण लगेच आपला टोन बिलत तो मृिप
ु णे
र्मजावण्याच्या र्ुरात बोलू लागला,
"हे बघ र्ूरज, तू जॉईन झाल्यापार्ून मी तुझं काम बघतोय. यू आर ि मोरट एदफप्रशएन्सट
ऑदफर्र ऑफ आवर प्रडपाटसमेंट! म्हणून माझ्यार्ाठी तू फक्त एक ऑदफर्र नाहीर्; तर तू मला
माझ्या मुलार्ारखा आहेर्. मग मला तुझी काळजी नाही का वाटणार? र्ांग बरं ?"
र्ूरजने खाली पाहत फक्त मान डोलवली. र्ूरज त्याचं म्हणणं मान्सय करेल या प्रवचाराने
उत्र्ाप्रहत होऊन मग चीफ आनंिी होऊन पुढे बोलू लागला...

"आप्रण मला खात्री आहे; तू र्ुट्टीवरून फ्रेश होऊन आलार्, की तुला काम करायला अजून
मजा येईल."
आपलं काही चालणार नाही हे र्मजून चुकल्याने र्ूरजच काही बोलला नाही. गप्प बर्णंच
त्याने रवीकारलं. पण र्ूरजकडू न िुजोरा हवा अर्ल्याने प्ररमत करत चीफने र्ूरजला प्रवचारलं,
"काय बरोबर ना?"
तोंड न उघडता र्ूरजने मग कु ठं तरी हरवल्यार्ारखं खाली पाहत फक्त मान डोलावली.
"रठक आहे जा." चीफने त्याला प्रनघण्यार् र्ांप्रगतलं.
र्ूरजने शुन्सयात हरवून चीफला र्ल्युट के लं आप्रण के प्रबन र्ोडू न प्रनघून गेला...

र्ंध्याकाळी, र्ूरजने ब्युरोच्या पार्कां ग मधून गाडी काढली आप्रण तो आपल्या कॉटर्सकडे
प्रनघून गेला.
मन मारून त्याने आपली बॅग पॅक के ली. बाजूला टेबलवर अर्लेली व तो वाचत अर्लेली
ज्ञानेश्वरी हाती घ्यायलाही तो प्रवर्रला नाही. पण रवतःचं बाकी काही न आवरता, न जेवता
त्याने खोली बाहेरून लॉक करून घेतली.

कॉटर्सच्या पार्कां ग लॉटमध्ये येऊन र्ूरजने बॅग प्रडक्कीत टाकली व ज्ञानेश्वरी पॅर्ेंजर र्ीटवर
ठे वून दिली. आप्रण गाडीत बर्ला. र्ीटबेल्ट लावून घेऊन तो ड्राइव्ह करू लागला... तो लगेचच
आपल्या गावाकडील वाटेला लागला िेखील...

इकडे त्याच्या गावांत, एका गल्लीत ररीट लाईटच्या मंि िकाशात घामाळलेला एक माणूर्
जीवाच्या आकांताने पळत होता. थकलेला, रवार्ोच््वार् िीघस झालेला व घाबरलेला तो खरं च

आपला जीव वाचवण्याचा ियत्न करत होता. पण त्याचं िुिैव हे की त्याचे पाय बंिक
ु ीने र्ुटलेल्या
गोळीपेक्षा वेगाने धावू शकत नव्हते... त्याच्या मागून चालणाऱ्या िुर्ऱ्या एका माणर्ाला हे
माहीत होतं, की त्या जीव वाचवण्यार्ाठी पळणाऱ्या व्यक्तीने दकतीही जोर लावला तरी तो
त्याच्या बंिक
ु ीच्या रें जच्या बाहेर जाणार नाही. म्हणून तो त्या माणर्ाचा वेध घेण्यार्ाठी
शांतपणे त्याच्या मागून चालत होता. पण पुढं वळण आलं. पळणाऱ्या माणर्ाला चांगली र्ंधी
प्रमळाली होती आपले िाण वाचवण्यार्ाठी. पण त्याच्या मागावर अर्णाऱ्या व्यक्तीला त्याला ती
र्ंधी द्यावीशी नक्कीच वाटली नाही. तो आपल्या हातून र्ुटेल या आशंकेने त्याने मग मागून गोळी
झाडली. पुढे पळणारा पप्रहला माणूर् ररत्यावर कोर्ळला. त्याचा जप्रमनीवर आपटण्याचा त्या
रात्रीच्या शांततेत मोठा आवाज झाला! पण ऐकणारं तेथे कोणी नव्हतं! म्हणून हे खपून गेल.ं ..

त्याचवेळी र्ूरजची कार ररत्यावर र्रावल्यार्ारखी धावत होती. एक तर प्रतला घरचा,
गावाचा ररता माहीत अर्ावा, नाही तर कोणालाच्या तरी अप्ररतत्वाची ओढ... की ही ओढ, ही
आर् त्या गाडीचं रटेअररंग ज्याच्या हाती होतं त्यालाच लागून राप्रहली होती...?!

अर्ो, र्ूरजची मोबाईल रींग वाजली. कु ठे तरी हरवलेला र्ूरज भानांवर आला. त्याने
मोबाईलला कनेक्ट के लेल्या ब्लुटूथवरून कॉल ररप्रर्व्ह के ला.
"हा हॅलो र्ाहेब! बोला!" तो ब्लुटूथवर म्हणाला.

पप्रलकडू न कॉल के लेला माणूर् चचंतेने काही तरी बोलला. गंभीर अर्लेला र्ूरज मग
अप्रधकच गंभीर झाला. त्याला प्रमळालेली ही र्ुट्टी, पण यावेळेत त्याला प्रवर्ावा नक्कीच प्रमळणार
नव्हता हे तो र्मजून चुकला. पण त्याला िेखील हेच तर हवं होतं. डोक्याला व हाताला काही

तरी काम. कारण जर ते प्रमळालं नाही, तर तो र्ैरभैर होणार हे नक्की अर्तं. त्याच्या मनाची ही
चंचलता, प्रवचलता याच्यावर अंकुश ठे वण्यार्ाठीच तर रवतःला र्तत कामात गुंतवून व्यग्र
ठे वायचं अर्ं त्यानं ठरवूनच टाकलं होतं... जी काही अनाठायी घटना घडली अर्ेल, ती र्ूरजला
र्ुखावून नाही; पण प्रनिान र्माधान िेऊन नक्कीच गेली होती... ब्युरोकडू न काही कामप्रगरी नाही,
तर दकमान त्याच्या गावी तरी काही तरी त्याची वाट पाहत होतं, ज्यात त्याला रवतःला बुडवून
टाकता आलं अर्तं... अर्ं काय होतं जे त्याला प्रवर्रून जायचं होतं ते त्यालाच माहीत, की तोच
ते प्रवर्रला आहे... पण मग त्याचा हा अट्टहार् नेमका कशार्ाठी होता हे त्याला तरी माहीत होतं
की नव्हतं...
कोणाला मनातलं काही र्ांगायचं नाही. आतल्या आत कु ढत, जळत रहायचं ही त्याची जुनी
खोड. किाप्रचत ही त्याच्या अंतमुसखी रवभावाची चूक अर्ावी, की त्याला उघड लोकांशी बोलताच
येत नाही. लोकांमध्ये रवतःला र्ामावून घेता येत नाही... पण म्हणून तो माणूर्घाण नक्कीच
नाही. लोकांबद्दल त्याला िेम वाटतं, पण ते बोलून िाखवता येत नाही. म्हणून याच्या प्रवषयी
र्वाांनाच याच्याबद्दल नेहमी गैरर्मज आप्रण त्यामुळे याच्या मनात इतरांबद्दल चीड आप्रण त्याहून
अप्रधक भीती...

पलीकडचं ऐकू न घेऊन हे इतकं महत्त्वाचं फोनवर नको, प्रशवाय गाडी चालवताना फोन
चालू नको म्हणून त्याने पुढं चचास टाळली आप्रण...
"मी गावीच येतोय. भेटतो तुम्हाला. आता ड्रायचव्हंग करतोय. ठे वतो. गुड बाय!"
अर्ं र्ांगून र्ूरजने ब्लुटूथ ऑफ के ला. र्मोरील नेप्रव्हगेशन प्ररिनवर चालू दिर्णारा कॉल
कट झाला.

हायवेवर धावणाऱ्या गाडीचा वेग वाढला होता...

र्काळी र्ात - आठच्या िरम्यान र्ूरज त्याच्या घरी पोहोचला. र्ूरज लगेजबॅग घेऊन आत
आला, जे त्याच्या डाव्या खांद्यावर लटकलेलं होतं. त्याचे वडील न्सयूज पेपर वाचत बर्ले होते.
एक ८-९ वषाांचा मोबाईलवर खेळत अर्णारा मुलगा, र्ूरजचा मावर् भाऊ "िािा" म्हणून
ओरडला आप्रण पळत जाऊन तो र्ूरजच्या अंगावर झेपावला. र्ूरजने प्ररमत करत त्याला झेललं.
माहीत नाही दकत्येक दिवर्ांत पप्रहल्यांिाच तो एवढं मनमोकळं हर्ला होता.
र्ूरजचं लगेज खांद्यावरून हातावर घर्रलं. मग त्यानं ते जप्रमनीवरच र्ोडू न दिलं. एवढी
मोठी हालचाल शांत घरात जाणवल्यावर र्ूरजच्या वडीलांची पेपर वाचण्याची तंद्री भंगली.
त्यांनी र्ूरजकडे पाहत पेपरची घडी के ली.
"अरे अर्ा अचानक?!" वप्रडलांनी आनंिाने पण आश्चयासने प्रवचारलं.
"हो. आलोय थोडे दिवर् र्ुट्टी घेऊन. पण तुम्ही यावेळी घरात कर्े?" र्ूरजने वप्रडलांना
पिरपशस करून नमरकार करत प्रवचारलं.
वप्रडलांनी आप्रशवासि िेण्यार्ाठी हात उं चावला.
"आत्ताच जॉचगंग करून आलोय. आज जरा लवकरच गेलो होतो. आता बर्लोय पेपर वाचत.
ररटायमेंटनंतर एका िोफे र्रला काय काम अर्तं?" ते र्ूरजला हर्त म्हणाले.
"होय." र्ूरज र्ुद्धा प्ररमत करत मुलाला मांडीवर घेऊन वडीलांजवळ बर्ला,
"आप्रण हा िंगेखोर कधी आलाय?" र्ूरजने त्या मुलाची मरकरी करण्यार्ाठी त्याला प्रडवचून
प्रवचारलं. मुलगा प्रखिळला.
"तुझी मावशी आप्रण र्ोनू पण आलेत." वडील प्ररमत करत म्हणाले.

इतक्यात र्ूरजची र्ोळा-र्तरा वषाांची मावर् बहीण र्ोनू र्ूरजर्ाठी पाणी घेऊन आली.
र्ूरजने प्रतच्याकडू न ग्लार् घेतला.
"कशी आहेर् र्ोनू?" र्ूरजने प्ररमत करत र्ोनूला प्रवचारलं. आप्रण त्याने पाणी िाशन के लं.
"बरी आहे." एवढंच उत्तर िेऊन ती र्ूरजच्या बाजूला उभी राहली.
"तुझा बॉर् तुझ्यावर खूपच मेहरबान दिर्तोय! कधीही र्ुट्टी िेतो! आमच्यावेळी चार चार
वेळा र्ुट्टीर्ाठी मागं लागायला लागायचं. तेव्हा कु ठं एका दिवर्ाची र्ुट्टी प्रमळायची." र्ूरजची
मरकरी करत वप्रडल त्याला म्हणाले.
"तर्ं काही नाही. त्यांना माझ्याप्रवषयी आपुलकी वाटते इतकं च." र्ूरज हर्त म्हणाला.
"मग?! माझा मुलगा आहेच कोणालाही आपलार्ा वाटावा अर्ा!" आई पिराला हात पुर्त
दकचनमधून बाहेर येत बोलली.
र्ूरजची मावशी नप्रलनी िेखील आई मागून आली. र्ूरज त्यांच्याकडे गेला. िोघींच्या पाया
पडला.
"बरं आई, जरा बाहेर जाऊन येतो." र्ूरज उभारत बोलला.
"आत्ताच तर आलार्. आप्रण लगेच कु ठं बाहेर?" आईने नाराज होत प्रवचारलं,
"नाश्ता तर कर." ती र्ूरजला बोलली.
आप्रण प्रतने नप्रलनीला र्ांप्रगतलं,
"जा गं नलू, उपमा झालाय का बघ!"
"हो बघते." म्हणत नप्रलनी दकचनकडे वळली. पण र्ूरजने हाक मारून प्रतला थांबवलं,
"मावशी!"

नप्रलनीने त्याच्याकडे पाप्रहलं. र्ूरजने प्रतला 'अर्ुिे' म्हणून र्ांप्रगतलं. आप्रण तो आईला
म्हणाला,
"आई खरं च नको. वाटेत खाणं झालंय. मी जरा प्रवकार् र्ाहेबांना भेटून येतो. गावी येत
अर्तानाच त्यांचा फोन आला होता. आवाजावरून काही तरी गंभीर अर्ल्याचं जाणवलं. मी
बघून येतो."
"म्हणजे र्ुट्टीत पण तू शांत बर्णार नाहीर् तर... एक तर वषसभराने परत आलायर्, तेही
काम घेऊन..." आई जारतच नाराज झाली.
"आई..." र्ूरज र्मजावण्याच्या र्ुरात आळवला.
"जावा! ऐकलंयत कधी तुम्ही आमचं?" आई अप्रनच्छेने त्याला बोलली.
"येणार माझ्यार्ोबत?" र्ूरजने मुलाला प्रवचारलं.
मुलगा मान डोलवून र्ूरजकडे पळत आला.
"तू खाणार नाहीर्. त्याला तर खाऊ िे!" आई रागावत र्ूरजला म्हणाली.
"नाही! मी जाणार िािा बरोबर! मी खाईन नंतर िािा बरोबरच!" न ऐकता त्या मुलाने हट्ट
के ला.
र्ूरज गुडघ्यावर बर्ला. त्यानं मुलाला धरलं आप्रण त्याला र्मजावत म्हणाला,
"हे बघ! ऐक. तू आत्ता नाश्ता कर र्गळ्यांर्ोबत. आप्रण मी तुझ्यार्ाठी काय काय आणलंय
ते बघून घे. तोपयांत मी माझं काम करून परत येतो. मग आपण दिके ट खेळायला जाऊ. चालेल?"
र्ूरजने त्या लहान मुलाला र्मजावलं.
"बरं ..." मग मुलगा नाखुषीनेच म्हणाला.
आप्रण त्या मुलाने ती जड बॅग आत ओढत नेली. त्याच्या या कृ त्यावर र्गळे च हर्ले.

"येतो."
र्ूरज उठू न उभारला आप्रण प्रनघून गेला.

प्रवकार्च्या 'अमृतकुं भ चहा'च्या ऑदफर् बाहेर र्ूरजची गाडी येऊन थांबली. तो उतरून
आत गेला.

र्ूरजने के प्रबनच्या बाहेरून िाराच्या काचेवर नॉक के ले. र्त्तेचाळीर् वषीय प्रवकार्ने
िाराच्या दिशेने पाप्रहलं. काचेच्या िारातून बाहेर उभ्या अर्लेल्या र्ूरजला पाहून प्रवकार्च्या
चेहऱ्यावर प्ररमत उमटतं. कर्ल्या तरी तणावातून मुक्त झाल्यार्ारखे भाव त्याच्या चेहऱ्यावर
आले. त्याने त्याला आत येण्याची खूण के ली. र्ूरज के प्रबनमध्ये िवेशला.
"अरे र्ूरज, लवकर आलार्. बर्. गावी काही काम होतं?" आनंिन
ू प्रवकार् र्ूरजला खुची
ऑफर करत म्हणाला.
"नाही. आलोय र्ुट्टी घेऊन." र्ूरज र्मोर बर्त रमाईल करत म्हणाला.
"अरे वा! म्हणजे मजा आहे म्हण तुझी!" प्रवकार् बोलला.
किाप्रचत मुद्द्द्याला हात घालण्यापूवी त्याला वातावरण हलकं करायचं अर्ावं, पण
त्याचक्षणी एक माणूर् परवानगी प्रशवाय ताडकन आत घुर्ला. हा तोच होता, ज्याने काल एका
माणर्ाला गोळी मारली होती.
"त्याची मजा आहे, पण तुमचं काय?" धमकीचा र्ुरात तो माणूर् कठोरपणे प्रवकार्ला
बोलला.
र्ूरज व प्रवकार् यांनी त्या दिशेला पाप्रहलं.
"काय म्हणायचंय काय तुला शोएब?" र्ूरजने गोंधळू न त्या इर्माला प्रवचारलं.

शोएब प्रवकार्च्या डेरकपाशी आला. त्याने मागील रात्री गोळी घातलेल्या माणर्ाचा फोटो
डेरकवर र्ूरज र्मोर फे कला.
"काल रात्री हा ड्रग र्प्लायर र्ापडला. आप्रण तपार्ात तो प्रमरटर प्रवकार् यांच्या
गोडाऊनमध्ये काम करत अर्ल्याचं र्मोर आलंय." तो चेहऱ्यावर रागाच्या छटा घेऊन बोलला.
तशी इकडे भीतीची छटा प्रवकार्च्या चेहऱ्यावर डोकावली. र्ूरजने आश्चयासने प्रवकार्ाकडे
पाप्रहलं.
"र्ॉरी र्ाहेब! मी आधीच तुम्हाला हे र्ांगायला हवं होतं..."प्रवकार् गोंधळू न शोएबला
बोलला.
"म्हणजे तुम्ही याचर्ाठी मला फोन के ला होता..." र्ूरज आठवून प्रवचारात अर्ल्यार्ारखा
बोलला.
"हो. म्हणजे... कालच्या घेटनेबद्दल मला काही माहीत नाही. पण... मला वाटतं; मला जे
तुला र्ांगायचं होतं, ते याच्याशीच र्ंबंप्रधत आहे..." प्रवकार् अपराधीपणे चाचरत बोलला.
त्याने िीघस श्वार् र्ोडला आप्रण र्त्य र्ांगण्यार्ाठी त्याने रवतःला तयार के लं,
"मी एका खूप मोठ्या र्ंकटात र्ापडलोय र्ूरज! माझ्या गोडाऊन मधून ड्रग्र्चा धंिा
चालतोय. माझे कामगारच हा रेड रन करताहेत. अरे ; ते माझ्या चहाच्या पॅकेट्र्मधून
आर्पार्च्या गावात ड्रग्र् र्प्लाय करत आहेत. मी पोप्रलर्ांकडं गेलो अर्तो, तर त्यांनी मला व
माझ्या कु टुंबाला इजा करण्याची शक्यता होती, म्हणून..."
"म्हणून तुम्ही गप्प बर्लात?! हे तुम्ही बरोबर नाही के लंत र्ाहेब!" र्ूरज प्रचडू न ओरडला.
र्ूरजच्या बोलण्याने प्रवकार्ला अप्रधकच अपराधी वाटू लागलं...
"मला माप्रहती आहे र्ूरज, की हे योग्य नाही. पण भीती माणर्ाला र्त्य प्रवर्रायला लावते
रे ..." तो म्हणाला.

"र्ाहेब; प्रनिान मला तरी र्ांगायचंत!" आता मात्र र्ूरज काळजीने प्रवकार्ला बोलला.
"र्ॉरी! मलाही प्रवश्वार् आहे, की तू हे रोखू शकतोर्. म्हणूनच खूप प्रवचारांती मी तुला फोन
के ला. खरं र्ांगतो, माझा यात अप्रजबात हात नाही. पण कधी इन्सवायरी झालीच, तर मी
प्रवनाकारण यात अडके न अर्ं मला वाटलं... पण मी अर्ंच शांत बर्लो, तर त्यांच्या वाईट कामात
त्यांना र्ाथ दिल्यार्ारखंच होईल. हे मला पटलंय. आप्रण म्हणूनच माझी अशी इच्छा आहे, की
तू ही के र् इल्लीगली हाताळावीर्. प्रप्लज र्ूरज; नाही म्हणू नको..." प्रवकार्ने प्रवनंती के ली.
"हे शक्य नाही..." शोएबने मध्येच बोलत व्यत्यय आणला.
र्ूरजने हाताने इशारा करून शोएबला गप्प के लं व काही वेळ प्रवचार के ला. मग काही तरी
ठरवून मान डोलावली. त्याने शोएबकडे पाप्रहलं व म्हणाला,
"शोएब, डोन्सट मेक एनी ररपोटस. काही एक्शन पण घेऊ नको. फक्त या लोकांवर लक्ष ठे व."
"बट..." शोएबला हे पटलं नाही. तो प्रवरोध िशसवणार तोच र्ूरजने त्याला टोकलं,
"आय नो इट्र् अगेंरट दि रुल्र्. बट वी हॅव टू डू इट!"
र्ूरजने प्रवकार्कडे पाप्रहलं व आश्वरत करत पुढे त्याला बोलला,
"डोन्सट वरी र्ाहेब! आईल् हँडल इट पर्सनली. आता तुम्ही एक काम करा. र्ध्या प्रबझनेर्
लॉर्मध्ये जातोय अर्ं र्ांगून गोडाऊन व फॅ क्टरीचं काम बंि ठे वा. तुम्हीही घरच्यांना घेऊन
कु ठं तरी गावी प्रनघून जा. याने कामगारांना र्ंशय येणार नाही आप्रण ड्रग र्प्लायही बंि राहील.
तर्ंही त्यांचा एक माणूर् पकडला गेलाय म्हंटल्यावर ते काही काळ गप्पच बर्तील. त्यामुळं
आत्ता आपल्याला काही करता येणं शक्य नाहीच. पोप्रलर्ांची काही एक्शन नाही म्हंटल्यावर ते
लोक प्रनधासरत होतील. काही वेळाने गोडाऊन पुन्सहा र्ुरू करू आप्रण त्यांना रे ड-हॅन्सडेड् पकडू !"
"रठक आहे. अर्ंच करूयात. तर... येतो मग मी." शोएब प्रवचार करून अप्रनच्छेने बोलला.
"थांब मी पण येतो." र्ूरज शोएबला बोलला.

"येतो र्ाहेब." म्हणत र्ूरजने प्रवकार्चा प्रनरोप घेतला.
प्रवकार्ने चचंप्रतत मुद्रेने त्याला परवानगी दिली. र्ूरज व शोएबनी के प्रबन र्ोडली.

र्ूरज आप्रण शोएब त्याच्या नेहमीच्या रे रटॉरं टमध्ये बर्ले होते. शोएब त्याच्या आवडीचा
इराणी चहा घेत होता. र्ूरजला हे कधीच र्मजलं नाही की हा कडवट चहा प्रपण्यात लोकांना
लाय मजा येत.े .. र्ूरज काहीच न घेता बर्ून होता फक्त. तो कु ठे तरी हरवला होता...
"हा... दकतने दिनों बाि! काम र्े फु रर्त ही नहीं प्रमलती!" शोएब चहाचा र्ुगध
ं नाकात
भरून घेत शोएब बोलला.
"हं!" र्ूरज उद्गारला.
"तुला आठवतंय? आपण शाळे त आप्रण कॉलेजमध्ये अर्ताना रोज यायचो! इथंच पडीक
अर्ायचो र्गळे प्रमत्र." र्ूरजचं लक्ष नाही हे ध्यानात न येऊन शोएब बोलतच होता.
"हं!" र्ूरज पुन्सहा एवढंच हुंकारला.
आता मात्र शोएबच्या लक्षात आलं, की र्ूरज प्रतथं नव्हताच. आप्रण तो नेमकं कु ठे होता हे
पण तो र्मजून चुकला होता.
"तू प्रतला भेटून का येत नाहीर्?" शोएब वैतागून र्ूरजला म्हणाला.
तक्षणी र्ूरज भानांवर आला,
"हं? कोणाला?" गोंधळात र्ूरजने शोएबकडे पाहत प्रवचारलं.

"प्रतलाच; प्रजचा तू आत्ता प्रवचार करतोयर्! तुला चांगलंच माप्रहतेय मी कोणाबद्दल
बोलतोय ते. तू प्रतच्यार्ाठी आला आहेर् ना?! याच मप्रहन्सयात प्रतचा वाढदिवर् आहे माप्रहतेय
मला. " शोएब गुश्शातच.
"हो. म्हणजे र्ुट्टी र्रांनीच दिली अर्ली, तरी गावी येणं हा माझाही प्रनणसय होताच. पण
माझ्यात चहंमत नाही त्यांच्यार्मोर जायची. मी खूप िुखावलंय त्यांना..." र्ूरज आता उघड
बोलत प्रखन्नपणे म्हणाला.
त्याचं हे बोलणं शोएबर्ाठी र्मजायला अवघड आप्रण त्याहून त्रार्िायक होतं,
"मग तू काम र्ोडू न आलार्च कशाला? तर्ंही माणर्ांपेक्षा तुझं कामच जारत महत्त्वाचं
आहे ना तुला..." शोएब त्राप्रर्क बोलला.
"टोमणा कळाला... पण त्यांच्यार्मोर जरी जावू शकत नर्लो, तरी त्यांच्या अप्ररतत्वाची
जाणीव तरी होत राहील याच प्रवचारणे आलोय. प्रशवाय चीफनी रवतः मला र्ुट्टी घेण्यार्ाठी
भाग पाडलं. मी कामाचं खूपच िेशर घेतोय अर्ं त्यांचं मत आहे." र्ूरज िुःखी अंतःकरणाने पण
र्मंजर् बोलत होता.
"अगिी बरोबर आहे त्यांचं म्हणणं. कामाचं जारत िेशर घेतल्यानं िोब्लेम्र् र्ॉल्व्ह होत
नाहीत, तर ते अप्रधक गुत
ं ागुंतीचे होतात. गंमत बघ; इथंही तुझ्या कतसव्यानं तुला शांत बर्ू दिलं
नाही..." क्षणात र्गळा राग प्रवर्रून शोएब चहाचा घोट घेत प्ररमत करत र्ूरजला बोलला...
"अर्ं तर नाही ना, की ती मुलगी तुला फक्त खेळवत होती...?" रवर गप्रहरा करत शोएबने
र्ूरजला शंका प्रनमासण करत प्रवचारलं.
"त्या तशा नाहीत... तू त्यांना पाप्रहलंर् तर तुझ्याही ते लक्षात येईल..." र्ूरज उिार्ीन
बोलला.

र्ूरज त्याच्या खोलीकडे आला... घरी येण्याआधी तो त्याचे आराध्य 'रवामी र्मथस' यांच्या
मंदिरात जाऊन येण्यार् प्रवर्रला नव्हता. र्ूरजला एकांत प्रमळावा म्हणून र्ूरजची खोली
घराच्या आत न अर्ता घराला जोडू न बाहेर होती. म्हणजे घरी कोणी आलं, तर त्याला प्रडरटबस
होऊ नये.
र्ूरजच्या हातात कर्लं तरी जाड पुरतक. गाडीतच र्ुटलेली "ज्ञानेश्वरी" अर्ेल किाप्रचत...
र्मोर िारावर त्याच्या रूमच्या मेलबॉक्र्मध्ये एक लग्न पप्रत्रका खोवलेली र्ूरजला दिर्ली. ती
त्याने घेतली. पप्रत्रके वर नजर टाकली. एक िुिैवी प्ररमत त्याच्याही नकळत त्याच्या ओठांवर
उमटलं. तो पप्रत्रका र्ोबत घेऊन आत खोलीत गेला.
र्ंध्याकाळ झाली होती. र्ूरजने खोलीत आल्या आल्या लाईट्र् ऑन के ले आप्रण बेडकडे
येऊन र्ूरजने पुरतक बेडजवळच्या टेबलवर ठे वलं. र्ूरजने मग ते पप्रत्रके चं इन्सवेलोप उघडलं. लग्न
पप्रत्रके र्ोबत एक पत्र होतं. र्ूरजने ते पत्र वाचलं. तो जरा प्रवचप्रलत झाला. त्याने ते पत्र नंतर
जर्ं होतं तर्ं पप्रत्रके र्ोबत इन्सवेलोपमध्येच ठे ऊन दिलं व पप्रत्रका अलगि टेबलवर ठे वली. मग ते
जाडजूड पुरतक (र्ाथस ज्ञानेश्वरी) घेऊन तो वाचू लागला... काहीवेळ वाचन करून त्याने ज्ञानेश्वरी
िेखील बाजूच्या टेबलवर पप्रत्रके शेजारीच ठे वली व बेडवर पडू न राप्रहला. अगिी शांत डोळे
प्रमटून...

१. तारीख: एक एप्रिल -

र्काळचे र्ाडेआठ - नऊ झाले होते. र्ूरज एका डेअरी मधून िुधाचं पॅकेट खरे िी करत होता.
तो पैर्े िेणार इतक्यात त्याचा मोबाईल वाजला. त्याने कॉल ररप्रर्व्ह के ला. र्ूरजच्या हॅलोर्ाठी
ही न थांबता पप्रलकडू न शोएब गडबडीने बोलला...
"हॅलो र्ूरज एक इमजसन्सर्ी आहे! रटँडर्मोर एक बेवारर् गाडी उभी आहे आप्रण त्यात एक
टाईम बॉम्ब आहे. मी पोहोचतोय. लवकर ये!"
र्ूरज मग िुधाचं पॅकेट प्रतथंच र्ोडू न गांवच्या मुख्य बर् रथानकाच्या दिशेने पळाला...

बर् रथानकानप्रजकच्या ररक्षा रटँडजवळ एक पांढरी मारुती '800' व प्रतच्या बाजूला शोएब
उभा त्याला दिर्ला. िूरवर शोएबची जीप उभी के ली होती. र्ूरज धावत शोएबजवळ आला.
"काय झालं?" र्ूरजनं पृच्छा के ली.
"अरे, मघाशी मला एका व्यक्तीचा फोन आला. त्यानं मला र्ांप्रगतलं, की एका माणर्ानं ही
गाडी इथं लावली आप्रण बर्मध्ये बर्ून प्रनघून गेला. तेव्हापार्ून ही गाडी अशीच इथं उभी आहे."
शोएबने प्रपक्चर प्रक्लअर के लं.
िर्ंगाची गंभीरता लक्षात येताच र्ूरजने गाडीत वाकू न पाप्रहलं. पॅर्ेंजर र्ीटवर त्याला
बॉम्ब दिर्ला, ज्याच्यावरील वेळ र्ेकंिा-र्ेकंिाने कमी कमी होत चालली होती. आप्रण त्याच
वेगाने काळ जवळ येत चालला होता...
"मग हे र्गळे लोक अजून इथंच कर्े?" र्ूरजने आत डोकावणारे त्याचे डोळे शोएबवर रोखत
थोडं रागावूनच शोएबला प्रवचारलं.

"कारण लोकांना याबद्दल अजून काहीच माहीत नाही." शोएब र्हज बोलून गेला.
"काय यार शोएब, तू रटँडवर उभा आहेर्. एररया खाली करण्यार्ाठी अनाऊन्सर् तरी
करशील की नाही?" र्ूरजने प्रझटीने शोएबला झापलं.
"र्ॉरी यार. मेरी ध्यान में नहीं आया... पण अजून पंधरा प्रमप्रनटं आहेत आपल्याकडं." शोएब
माफी मागत र्ूरजला म्हणाला.
"मग काय अजून पंधरा प्रमप्रनटं वाट बघायची आहे? कतसव्यात अर्ा प्रनष्काळजीपणा करू
नये शोएब!" र्ूरजने परत त्याला झापलं आप्रण घड्याळ पाप्रहलं,
"बरं रठक आहे, अजूनही वेळ गेलल
े ी नाही!" काही तरी ठरवून तो म्हणाला.
र्ूरज गाडीत बर्ला. र्ीटबेल्ट लावून घेतला. आप्रण त्याने गाडी चालू करून रपीडने
वळवली.
गाडी वेगाने धावू लागली... आप्रण शोएबने जाणाऱ्या गाडीकडे पाहत एक फोन कॉल
के ला...
"काम हो गया। र्ूरज को बॉम्बवाली गाड़ी में प्रबठा दिया गया है। आगे का तुम र्म्भालो!"
शोएब मोबाईलमध्ये बोलला.

र्ूरज गाडी चालवत होता. त्याने बॉम्बकडे एक नजरभर टाकली.
बॉम्बला हािरे लागत होतं. त्यामुळे तो र्ीटवरच उचंबळत होता... जणू कोणत्याही क्षणी
तो फु टेल... बॉम्बमध्ये टाईम पडणं चालू होतं...
"7:03... 7:02...7:01..."

हािऱ्याने पॅर्ेंजर र्ीटवरील बॉम्ब हलत अर्ल्याने र्ूरजने मग बॉम्बला र्ीटबेल्ट आवळला.
चचंता त्याच्या चेहऱ्यावर र्रळ दिर्त होती. चेहऱ्यावर प्रचता आप्रण मा्यावर घाम घेऊन तो
पुढं पाहून लक्षपूवक
स गाडी चालवू लागला....

आठवडी बाजार अर्ल्याने र्काळ अर्ून ररत्यावर खूप रॅदफक होतं. गाड्यांनी ररता भरला
होता. हे पाहून मग र्ूरजने वेग कमी न करता घाईने गाडी 180° मध्ये मागे दफरवली. त्याने
कच्च्या ररत्यावर गाडी घातली आप्रण वेग वाढवून मातीने भरलेल्या खडकाळ ररत्यावरून मातीचे
लोट उठवत गाडी नेऊ लागला...

र्ूरज गाडी घेऊन प्रनजसन तलावपाशी आला आप्रण त्याने जोरानं ब्रेक लावला. गाडी थोडी
पुढं घर्टत जाऊन थांबली. मातीचा धुरळा उडाला... आप्रण तो र्गळीकडे पर्रला.
र्ूरजने बॉम्बकडे पाहतच रटेअररं गवर जोर िेत रवतःला र्ावरलं.
बॉम्बची टाईमलाईन प्रझरो झाली!
पण बॉम्ब एक्र्प्लोड झाला नाही. त्या ऐवजी बॉम्बवर "एप्रिल फू ल" हा मेर्ेज शो होऊ
लागला. आप्रण एक चाईप्रल्डश मेकॅप्रनकल व्हॉइर् बॉम्बमधून ऐकू येऊ लागला... तो र्ूरजला...
"एप्रिल फू ल! एप्रिल फू ल!..." अर्ं प्रचडवत होता...
आत्ता पयांत अत्यंत तणावात अर्णारा र्ूरज थोडा ररलॅक्र् झाला. पण... पण...
क्षणात अनेको िश्ांनी त्याचं मन झाकोळू न गेलं...
"अरे हा बॉम्ब तर फे क आहे! पण अशी जीव घेणी चेष्टा के ली कोणी अर्ेल?" र्ूरज शंकेने
मनाशी म्हणाला.

पण त्याच्या िश्ांची उत्तरं त्याला लगेच प्रमळणार होती आप्रण ती िेण्यार्ाठीच त्याला एक
फोन आला. र्ूरजचा मोबाईल वाजला. त्याने प्रखशातून मोबाईल काढू न पाप्रहला.
"िायव्हेट नंबर" होता...
तणावात अर्ल्याने र्ूरजला गुिमरल्यार्ारखं होत होतं. गाडीचं िार उघडू न बाहेर वळू न
बर्त त्याने कॉल उचलला.
"हॅलो कोण?" र्ूरजने अंिाज घेत चाचपत प्रवचारलं.
"हॅलो, प्रमरटर र्ूरज क्षीरर्ागर!" फ़ज़ल पप्रलकडू न बोलला.
"हॅलो कोण बोलतंय? आप्रण माझा नंबर कोठू न प्रमळाला?" र्ूरजने गोंधळू न प्रवचारलं.

प्रतकडे प्रजममध्ये फ़ज़ल र्ँडबॅगवर बॉचक्र्ंग व दकककं ग करत हँड्र्फ्रीवर र्ूरजशी बोलत
होता...
"ते फारर्ं महत्त्वाचं नाही! मला र्ांग कर्ं वाटलं एप्रिलफू ल? आवडलं?" फ़ज़ल उद्दामपणे
ब्लुटूथमध्ये बोलत र्ूरजला प्रवचारलं.

"चहंमत अर्ेल, तर र्मोर ये र्ांगतो!" र्ूरज रागाने धमकी िेत ओरडला.
"हा हा! र्ुपरकॉप र्ूरज क्षीरर्ागर छोटेे़र्े मजाक र्े डर गए!" फ़ज़ल उद्दामपणे हर्त
र्ूरजला प्रचडवण्यार्ाठी बोलला.
त्याच्या प्रचडवण्यामुळे र्ूरज जारतच प्रचथावला गेला.
"कोण बोलतंय?" तो मोबाईलमध्ये ओरडला.

"ररमेम्बर 26th ऑफ एप्रिल? या वषी त्या गोष्टीला एक वषस पूणस होतंय..." फ़ज़लने त्याच्या
ओरडण्याकडे लक्ष न िेता र्ूरजला िश् के ला. तो पुढं म्हणाला,
"आप्रण या वषीची २६ एप्रिल ही तारीख तुझ्या आयुष्याची शेवटची तारीख अर्ेल! हा
त्याचाच रेलर होता! तुझ्या हातात फक्त २५ दिवर् आहेत. तो पयांत जमत अर्ेल, तर मला शोधून
काढ. युअर टाईम रटाट्र्स नाऊ!"
फ़ज़लने अर्ुरी हर्त मग कॉल कट के ला. र्ूरजची िप्रतदिया ऐकण्याची त्याला गरज वाटली
नाही म्हणून त्याने तशी तर्िीही घेतली नव्हती.

इकडे तलावाकडे गाडीत बर्ून अर्लेला र्ूरज गोंधळू न मोबाईलमध्ये ओरडत होता...
"हॅलो, हॅलो... हॅलो!"
फोन कट झाल्याचं िेखील भान त्याला राहीलं नव्हतं...
र्ूरज शॉक्ड् झाला होता. र्ूरजच्या हातून फोन खाली घर्रला. त्याला अरवरथ वाटू
लागलं... त्याच्या डोळ्यांर्मोर अंधारी येऊ लागली... तो बेशद्ध
ु होऊ लागला... िुरून पोलीर्
जीप येत अर्ल्याचं अंधक
ु र्ं त्याला दिर्त होतं. पण नक्की कोण हे र्मजण्याआधीच त्याचे डोळे
प्रमटले होते!

पोलीर् जीप थांबली. जीप मधून शोएब उतरला. तो धावत र्ूरजकडे आला. पळत येत
त्याने मितीला येण्यार्ाठी ड्रायचव्हंग र्ीट वरील कॉन्सरटेबलला खूण के ली. मग तो पण जीपमधून
उतरून शोएब मागून त्याच्या दिशेने धावला. शोएबने कन्सरटेबलच्या मितीने र्ूरजला त्याच्या
जीपमध्ये टाकले. मग शोएबने र्ूरज घेऊन आलेली गाडी र्ोबत घेण्यार्ाठी कॉन्सरटेबलला ऑडसर
के ली. त्यानुर्ार कॉन्सरटेबल खोटा बॉम्ब अर्लेल्या गाडीत जाऊन बर्ला. शोएबनेही पोलीर्

जीपच्या रटेअररं गचा ताबा घेतला. आप्रण त्याने जीप पक्क्या ररत्यावर घातली. कॉन्सरटेबलनेही
फे क बॉम्बची गाडी त्याच्या मागून घेतली...

रात्री फ़ज़ल त्याच्या बेडरूममध्ये कोचवर बर्ून वाईन घेत होता. ग्लार् अर्लेल्या हातातच
प्रर्गरे ट िेखील होती. तो बर्लेल्या रठकाणी त्याच्या डाव्या हाताला िोन दकशोरवयीन मुलांचा
फोटो टेबलवर होता. ज्यावर त्याची नजर प्रखळली होती... त्याचा एक वयरकर िायव्हेट र्ेिेटरी
जगिंब चशंिे आिरपूवसक त्याच्या र्मोर उभा होता.
"र्र आपल्या कं पनीचे रटॉक्र् दिवर्ेंदिवर् लॉर्मध्ये जात आहेत. लोकांचा आपल्या
कं पनीवरून प्रवश्वार् उडत चाललाय. आपले शेअर होल्डर्सही पेशन्सर् न ठे वता एका मागून एक
र्वसच जण आपापले शेअर्स प्रवकत चालले आहेत. इट्र् व्हेरी हॉरीबल चथंग टू आवर् प्रबझनेर् र्र!
कामगार नर्ल्यानं र्ाखर कारखाना पण बंि पडलाय. मंिी तर आहेच, पण... र्ॉरी टू र्े र्र;
आप्रण हे र्गळं तुम्ही कारखान्सयाकडे िुलसक्ष के ल्यानं होत आहे..." अत्यंत कळकळीने चशंिे फ़ज़लला
र्मजावत होता.
"आय एम ररयलायचजंग युअर कन्सर्न्स, पण बुडालेली कं पनी पुन्सहा उभी के ली जाऊ शकते
चशंि,े पण एकिा का माणूर् आपल्या आयुष्यात हरला; तर त्याला पुन्सहा उभा राहणं कठीण
आहे...!" फ़ज़ल गंभीरपणे चशंिेंना बोलला.
"पण र्र..." चशंिे अत्यंत काळजीने काही बोलणार तोच फ़ज़लने त्यांना टोकलं,
"जा चशंि!े मला तुमच्यावर पूणस प्रवश्वार् आहे. मला अब्बांर्ारखेच तुम्ही. इतकी वषे
अब्बांर्ोबत पण तुम्ही काम के लंत. तुम्ही नाही कं पनी लॉर्मध्ये जाऊ िेणार. खात्री आहे मला.
अजून काही दिवर्; मग मी रवतः लक्ष घालीन प्रबझनेर्मध्ये. काही गोष्टी आहेत ज्या र्ॉटस आऊट
करायच्या आहेत. ते जर के लं नाही, तर मनांवरचं ओझं नाही उतरायचं..."

"एज युअर प्रवश र्र!" अर्ं प्रनराशेने म्हणूनच चशंिे फ़ज़लच्या रूममधून प्रनघून गेले. फ़ज़लने
मग अंतमुसख होत लहान मुलं अर्लेली ती फोटो फ्रेम हातात घेतली.
आप्रण तो भूतकाळात हरवून गेला...

कडाक्याचा उन्सहाळा होता. र्ूयस आग ओकत होता, पण याची र्ूि नर्लेली मुलं खुल्या
मैिानात दिके टची मॅच खेळत होते. गांवांतगसत त्या मुलांनी आपापर्ातच एक टुनासमेंट भरवली
होती. आप्रण यांतील एका टीममध्ये त्या फोटोत अर्लेले बारा-तेरा वषीय दकशोरवयीन फ़ज़ल
आप्रण र्ूरज त्यांच्या काही प्रमत्रांर्ोबत दिके ट खेळत होते. र्ूरज दफचल्डंग करत होता. आप्रण
फ़ज़ल प्रवरुद्ध टीमच्या बॅट्र्मनर्ाठी बॉचलंग करत होता. त्याने टाकलेला बॉल खूप फारट होता.
इतका, की बॉल बॅरटंग करणाऱ्या मुलाला जोरात लागला आप्रण तो जखमी झाला. त्याच्या
टीममधील िुर्रा मुलगा रागाने फ़ज़लकडे आला. त्याने फ़ज़लला धक्काबुक्की र्ुरू के ली. फ़ज़ल
खाली पडला... र्गळे च प्रतथं जमा झाले. र्ूरजही प्रपळत प्रतथं आला. फ़ज़लला ढकलणाऱ्या
मुलाला र्ूरजनं रागानं मागं खेचलं...
"र्ोड त्याला! खेळ आहे हा. खेळात अर्ं व्हायचंच." र्ूरज फ़ज़लला पाडणाऱ्या त्या मुलाला
ओरडला.
"तुम्ही पण मग खेळ खेळा र्ारखाच खेळा ना! र्ुहार् चांगला खेळत होता. तुम्ही हराल या
भीतीने यानं त्याला जखमी के लंय. आम्हाला काय कळत नाही होय हा तुमचा प्लॅन आहे ते?" तो
मुलगा रागाने उलट बोलला.
आप्रण त्याने खाली पडलेल्या फ़ज़लला जोरिार लाथ मारली. हे पाहून र्ूरजला राग अनांवर
झाला. त्याने पुन्सहा त्या मुलाला बाजूला खेचलं.
"पुन्सहा जर माझ्या भावाला मारलार्, तर...!" रागाने लालबुंि होत र्ूरज पुन्सहा मुलावर
ओरडला.

र्ूरजचं वाक्य पूणस होण्याआधीच त्याला ऐकू न त्या मुलाने फ़ज़लला पुन्सहा लाथाडलं. यामुळं
र्ूरजला वेड्यार्ारखं झालं. त्याने त्या मुलार्ह र्ूरजला अडवायला आलेल्या त्या मुलाच्या र्वस
टीमला रक्तबंबाळ होईपयांत मारलं...

ही घटना आठवत फ़ज़ल त्या फोटोफ्रेम मधील र्ूरजकडे पाहत होता. फ़ज़लचे िप्रतचबंब
फोटोच्या काचेवर पडलं होतं. त्याची आत्ताची छबी आप्रण काही वषाांपव
ू ीचा फोटोतील तो ही
िप्रतचबंबं एकरूप झाली होती, इतकी की मधली र्गळी वषां फ़ज़लर्ाठी गायब झाली होती. या
आठवणींनी त्याच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या. आप्रण अश्ूंनी आपली जागा र्ोडू न ते फ़ज़लच्या
परवानगीप्रशवाय त्याच्या गालावर घरं गळले आप्रण फ्रेमवर रठबकले. पण तो फोटो पाहत
अर्ताना त्याच्या चेहऱ्यावर प्ररमत हारय उमटलं होतं. तेही त्याच्या नकळतच.
त्याच्या हातातील प्रर्गरेट तशीच जळत र्ंपत होती. त्या अधसवट जळलेल्या प्रर्गरे टची राख
फोटोतील र्ूरजच्या चेहऱ्यावर पडली. प्रर्गरे ट बोटापयांत जळल्याने त्याच्या बोटाला चटका
बर्ला आप्रण फ़ज़ल भानांवर आला. आप्रण चेहऱ्यावरील आलेले करूण भाव त्याने जाणीवपूवसक
बिलून िू र के ले...
"यू ऑलव्हेज हॅड प्रबन िोटेक्टींग मी. भाई कहाँ करता था तू मुझ!े पण र्ाल्या तुच एक
दिवर् माझ्यावर हात उचललार्! आपण प्रमत्र अर्ून...! तू प्रवर्रला अर्शील र्गळं ; पण मी
नाही! अँड आय िॉप्रमर्! मी तुला हे प्रवर्रू पण िेणार नाही!" तो कठोरपणे म्हणाला.
आप्रण त्याने उरलेल्या प्रर्गरे टचा झुरका घेतला. फ़ज़लने फ्रेमवरील राख फुं कली. प्रर्गरेटचा
धूर त्याच्या तोंडातून व नाकातून बाहेर पडला. राखेचे कणही हवेत उडाले व र्वसत्र रठणगीर्ह
पर्रले आप्रण त्या धुरात फ़ज़लचा चेहरा दिर्ेनार्ा झाला. उरलेलं थोटूक फ़ज़लने जप्रमनीवर
त्यागून दिलं...

२.

तीव्र रपॉट लाईटमध्ये, र्ूरजच्या चार प्रमत्रांनी त्याला जखडू न ठे वलं होतं. र्ूरज जीवाच्या
आकांताने र्ुटण्याचा ियत्न करत होता. र्मोर उभ्या फ़ज़लच्या हाती धारिार चाकू होता. आप्रण
तो अतीव रागाने र्ूरजकडे पाहत होता. त्यांच्यापार्ून काही िूर अनुज्ञा त्यांच्यार्मोर मंि
िकाशात उभी होती. प्रतचा चेहरा गडि अंधारात लपला होता. फ़ज़ल र्ूरजच्या मागे आला आप्रण
त्याच्या पाठीत त्याने तो धारिार चाकू खुपर्ला. र्ूरज वेिनेने प्रवव्हळला. आप्रण तो गुडघ्यांवर
कोर्ळला. त्याच्या डोळ्यांतून अश्ू ओघळू लागले. त्याला िुःख त्या झालेल्या या जखमेचं
नव्हतंच. त्याला िुःख होतं; ते त्याच्या वेिनांकडं िुलक्ष
स करणाऱ्या अनुज्ञाच्या वागण्याचं... तो
आशेने अनुज्ञाकडं पाहत होता. पण अनुज्ञा प्रतला काही फरकच न पडल्यार्ारखी मागे दफरली
आप्रण ती गडि अंधारात चालत जाऊन र्ूरजला दिर्ेनाशी झाली... आपली शेवटची आशा
र्ंपलेल्या र्ूरजने मग आर् र्ोडली आप्रण त्यार्ोबत जप्रमनीवर आपले शरीरर्ुद्धा...!

र्ूरज बेडवर बेशद्ध
ु पडू न होता.
"अनु!!!" र्ूरज जोरात ओरडू न उठला!
घाबरलेला तो अचानक ओरडत उठू न बर्ला. घाम र्वस चेहऱ्यावरून ओघळत होता.
शरीरही घामाने प्रनथंबळे होते. त्याच्या रवार्ोच््वार्ाला गती िाप्त झाली होती. काहीवेळाने...
ते एक िु:रवप्न होतं हे र्ूरजच्या लक्षात आलं. मग त्याने एक िीघस श्वार् घेतला आप्रण चभंतीचा
आधार घेत तो हळू हळू बाथरूममध्ये प्रशरला.

बाथरूममध्ये - र्ूरज जोरजोरात रवार्ोच््वार् करत आरशार्मोर उभा होता. त्याने
अधीरतेनं तोंडावर पाणी मारून घेतलं. खाली पाहत थोडावेळ तर्ाच थांबला. िीघस श्वार् चालूच
होता. त्याने आरशात रवतःकडे पाप्रहलं... ते प्रतररकारानं! त्याला आवरण्या पप्रलकडे रवतःची
चीड आली. म्हणून मूठ आवळू न त्याने बाथरूमच्या मोठ्या आरशावर त्या मुठीने जोरात िहार
के ला. काच तडकली. चभंतीवर जोरिार झालेल्या आघाताने लाईटची वायर कनेक्शन्सर् लुज झाली.
आप्रण बल्ब खाली येऊन लटकू लागला, इकडे प्रतकडे हेलकावे खाऊ लागला. आरर्ाही फु टला
होता. आप्रण र्ूरज रवतःर्ाठी राग चेहऱ्यावर घेऊन त्या प्रवरकळीत काचेत रवतःला पाहत होता.
वरील हेलकावे खाणारा बल्ब कधी मंि तर कधी िकाशमान होत होता. त्यामुळे जर्ा बल्ब इकडे
प्रतकडे हलेल तर्ा र्ूरजचा अधास चेहरा अंधारात, तर अधास िकाशात अर्ं होतं होतं... हे
योगायोगाने पण र्ंयुप्रक्तक होतं, की यातून त्याच्या मनाची होत अर्णारी प्रिधा मन:प्ररथती
त्याची त्यालाच रपष्ट होत होती...

प्रजम्नॅप्रशयम मध्ये फ़ज़ल िू रपणे काही लोकांना मारत होता... बऱ्याच वेळानंतर त्याचा एक
एम्प्लॉई तेथे आला.
"र्र तुम्हाला भेटायला ऍरन गोम्र् म्हणून कोणी तरी आलेत. तुम्हाला तातडीनं भेटायचं
म्हणतायत." एम्प्लॉई फ़ज़लला म्हणाला.
फ़ज़लने फाईट थांबवली. काहीवेळ प्रवचार करून तो बोलला...
"रटडीमध्ये बर्व त्यांना. काही हवं नको बघ. आलोच."
एम्प्लॉई "हो" म्हणून प्रनघून गेला. घामाने चनंथबलेल्या फ़ज़लने िोटीन चड्रंकची बाटली
तोंडाला लावली.

रटडीरूममध्ये - चीफ चहा घेत बर्ला होता. कर्लं तरी पुरतक चाळत होता. फ़ज़ल त्याच्या
र्मोर आला.
"काम झालंय. र्ूरजला वॉर्नांग दिली आहे." फ़ज़ल चीफला म्हणाला.
"व्हेरी गुड!" चीफने त्याच्याकडे न पाहता पुरतक चाळतच एप्रिप्रशएट के लं.
"पण एक शंका आहे..." फ़ज़ल र्ंकोचून म्हणाला.
चीफने पुरतकात पाहत खूणेनेच त्याला बोलण्याची परवानगी दिली.
"आपल्याला जे काम करायचंय, ते २५ - २६ तारखेलाच के लं अर्तं तर...? म्हणजे आपला
प्लॅन यशरवी करण्यार्ाठी हा २५ दिवर्ांचा गॅप कशार्ाठी...?" फ़ज़ल पुढे बोलला.
चीफने फ़ज़लकडे पाप्रहलं. म्हणाला,
"बरोबर आहे तुझ.ं पण हा गॅप एव्हढ्याचर्ाठी, की या पंचवीर् दिवर्ांत तो २६ एप्रिल ही
तारीख व या तारखेशी र्ंबंप्रधत घटना आठवून अरवरथ होत राहील. आप्रण त्यामुळे तो आपल्याला
अपेप्रक्षत अर्ंच वागेल. कळालं?"
"हो र्र." फ़ज़ल.
"आप्रण हो; ठरवल्यािमाणे र्गळं व्हायला हवं. कोणतीही चूक होता कामा नये! ये!"
फ़ज़ल होकाराथी मान हलवून जाण्यार् वळला. चीफने त्याला पुन्सहा हाक मारली,
"फ़ज़ल; प्लॅन जरी तुझा अर्ला, तरी इग्झेक्युशन माझं अर्ेल; डील झालंय आपल्यात. र्ो
नो मोअर वे श्चन्सर् फिसर! अंडररटँड?" चीफने बजावलं.
"र्टसन्सली!" फ़ज़ल मागे चीफकडे मान वळवत म्हणाला.
"नाऊ प्रलव्ह! चहा थोडा राप्रहलाय. र्ंपवून प्रनघतो." चीफने त्याला जाण्याची ऑडसर दिली.

चीफच्या ऑडसरवरून फ़ज़लने त्याचीच अर्लेली रटडीरूम र्ोडली... चीफने मग एका
घोटात चहा र्ंपवला.

फ़ज़ल प्रजममध्ये परतला. त्याने त्याच्या एका र्ाथीिाराला पुढे येण्याची खूण के ली.
र्ाथीिाराने पुढे होऊन र्ँडबॅग पकडली. फ़ज़लने र्ँडबॅगवर एका मागून एक दकक्र् के ले. आपला
र्गळा राग तो त्या र्ँडबॅगवर काढत होता. शेवटी एक फोर्सफुल पंच त्याने र्ँडबॅगवर थ्रो के ला.
त्या फोर्सने र्ाथीिार र्ँडबॅगर्ह काही इं च वर उचलला गेला. आप्रण गुडघ्यांवर आिळू न
र्ँडबॅगर्ोबतच पुन्सहा फ़ज़लच्या दिशेने गुडघ्यांवर घर्टत काही इं च पुढे आला. त्याला प्रतथंच
र्ोडू न मग फ़ज़ल इतर र्ाथीिारांकडे जाऊन त्याच्याशी पुन्सहा फाईट करू लागला...

यावेळी िुर्रीकडे र्ूरज प्रवकार्च्या घरी प्रवकार् र्ोबत बर्ला होता...
"तू र्ांप्रगतल्यािमाणं मी घरातल्यांना गोव्याला पाठवलंय." प्रवकार्ने र्ूरजला र्ांप्रगतलं.
"मग तुम्ही मागं का थांबलात?" र्ूरजने काळजीने त्याला प्रवचारलं.
"तुला र्ंकटात र्ोडू न मी कर्ा जाऊ? प्रशवाय काम माझंच आहे!" प्रवकार्ने त्याची काळजी
बोलून िाखवली.
"रठक आहे. र्ाहेब; अर्ा कोणी तुमचा कामगार आहे का, की ज्याच्यावर तुमचा प्रवश्वार्
आहे? आप्रण तोही गोडाऊनमध्ये कामाला आहे?" र्ूरजने प्रवचारलं.
"नाही. आता गोडाऊन मधल्या कोणत्याच कामगारावर माझा प्रवश्वार् उरला नाही."
प्रवकार् नाराजीने म्हणाला.

र्ूरजने टेबलावर नजर रोखत प्रनराशेने मान डोलावली. अचानकच त्याचा मोबाईल
वाजला.
"एक्रक्यूज मी..." अर्ं प्रवकार्ला म्हणत र्ूरजने मोबाईलकडे न पाहताच कॉल घेतला.
"हॅलो?" र्ूरज मोबाईलमध्ये बोलला.
"हॅलो र्ूरज, ऍरन बोलतोय!" पप्रलकडू न चीफ.
"बोला ना र्र, काही काम होतं?" र्ूरजने चचंतेने चीफला प्रवचारलं.

"काही प्रवशेष नाही रे . र्हज फोन के ला होता. म्हंटलं बघावं काय करतोय आमचा वाघ.
बोल कशी चाललीये र्ुट्टी?" चीफनी प्रवचारलं.
"मजेत र्र. तुमची तब्येत कशी आहे?" र्ूरज रमाईल करत म्हणाला.
"रठक आहे. पण लक्षात आहे ना? २६ एप्रिलला तुझी र्ुट्टी र्ंपते आहे. २७ तारखेला तू
कामावर रुजू झाला पाप्रहजेर्." चीफनी र्ूरजला आठवण करून दिली.
हे ऐकू न र्ूरजला पुन्सहा अरवरथ वाटू लागलं.
"हा... हो... होय र्र..." र्ूरज अरवरथपणे उद्गारला.
आप्रण त्याने नकळत हळू हळू मोबाईल खाली घेतला. डोळे ओले झाले. त्याने न पाहता फोन
कट के ला.

प्रतकडे फ़ज़लच्या रटडीरूममध्ये बर्ून अर्लेला चीफ मोबाईलकडे पाहत रवतःशी बोलला,
"र्ूरज, तू आता फक्त पाहत रहा, कर्ं तुझं आयुष्यच बिलून टाकतो मी ते!" आप्रण तो
मोठयाने हर्ला.

इकडे चीफच्या कॉलने र्ूरजला अरवरथ वाटू लागलं. प्रवकार्च्या हे लक्षात आलं.
"र्ूरज... र्ूरज! रठक आहेर् ना?" प्रवकार्ने काळजीने प्रवचारलं.
"हो... हो... मी रठकाय... रठकाय मी..." र्ूरज अरवरथपणे पुटपुटला.
"नाही, मला तू रठक वाटत नाहीर्. चल आपण डॉक्टरकडं जाऊ." प्रवकार्ने र्ूरजला र्ल्ला
दिला.
पण र्ूरज ऐकायला तयार नव्हता.
"न... नाही नको. जरा आराम के ला, की वाटेल बरं ..." तो एवढंच म्हणाला.
आप्रण त्याने जाण्यार्ाठी उभारण्याचा ियत्न के ला, पण तोल जाऊन पुन्सहा खुचीत पडला.
प्रवकार् काळजीने घाईत उठला व र्ूरजला आधार िेण्यार्ाठी पुढं झाला.
"नको काय? तुझी अवरथा बघ!" प्रवकार् काळजीने, पण कठोर अप्रधकारवािी आवाजात
र्ूरजला ओरडला.
"नको...! मी जाऊन आराम करतो थोडावेळ..." र्ूरजने हट्ट काही र्ोडला नाही.
"बरं रठकाय. माझ्या खोलीत आराम कर. बरं वाटलं की जा. ओके ?" प्रवकार् हतबल होत
म्हणाला.
र्ूरज मानेने हो म्हणून उठला. प्रवकार्ने त्याला आधार िेऊन रवतःच्या खोलीच्या दिशेने
नेलं...

प्रवकार्ची बेडरूम - प्रवकार्ने र्ूरजला बेडपाशी आणलं. र्ूरज बेडवर पडला. प्रवकार्
त्याला नीट झोप घेण्यार् र्ांगून त्याला व्यवप्ररथत आराम करण्याप्रवषयी ताकीि िेऊन िार लावून
प्रनघून गेला...

िुपारचे 4:30 झाले. र्ूरजला जाग आली. तो प्रवकार्च्या घरी आहे हे र्मजायला त्याला
थोडा वेळ लागला. नीट भानांवर आल्यावर तो बाथरूममध्ये गेला. बेप्रर्नकडे जाऊन त्याने तोंड
धूतले.
"र्ूरज! र्ूरज!" प्रवकार् बाहेरून ओरडला.
"हा आलो!" र्ूरजने हाके ला िप्रतर्ाि दिला व घाईने बाहेर पळाला.

"उठलार्? तुला जाग आली का बघावं म्हंटलं. कु ठे दिर्ला नाही म्हणून काळजीने हाक
मारली." कर्ं वाटतंय आता?" प्रवकार् अजूनही काळजीतच होता.
र्मोर प्रवकार्ला र्ुखरूप पाहून तो प्ररथर झाला. प्रवकार्ने कपाटातून र्ूरजला टॉवेल िेऊ
के ला.
"थोडं बरं य..." र्ूरज त्याला चचंतामुक्त करण्यार्ाठी आपले तोंड पुर्त म्हणाला.
"र्ूरज. एक प्रवचारू?" प्रवकार्ने परवानगी मागत प्रवचारलं.
"हं." र्ूरजने र्ंमती दिली.
"काही िॉब्लेम आहे का? नाही म्हणजे काही अर्ेल, तर तू हे काम ड्रॉप करू शकतोर्.
प्रडप्रव्हजन इं चाजस तुझ्या र्ांगण्यावरून मला मित करतीलच..." प्रवकार्ने कन्सर्न्स िाखवत
प्रवचारलं.

"नाही तर्ं काही नाही. थोडा ररेर् आहे. पण काही मेजर इशू नाही. तुम्ही काही काळजी
करू नका. मी र्ांगेपयांत चहा पावडरचा र्प्लाय तेवढा बंि ठे वा. येऊ मी?" र्ूरजने प्रवषय
टाळला.
"बरं ये. का र्ोडू तुला?" प्रवकार्ने प्रवचारलं.
"नाही नको. जाईन मी. गाडी घेऊन आलोय." र्ूरज म्हणाला.
"रठक आहे जा." प्रवकार्ने त्याला एकट्याला जाण्यार् परवानगी दिली.
र्ूरजने खोली र्ोडली. प्रवकार् चचंतेने काहीवेळ जाणाऱ्या र्ूरजकडे पाहून तोही त्याच्या
मागून गेला.

र्ूरजची गाडी श्ी रवामी र्मथस मंदिराबाहेर थांबली. तो गाडीतून उतरून मंदिराच्या दिशेने
चालू लागला... मंदिराजवळ पोहोचल्यावर अचानक त्याचा तोल गेला. त्याने गेटला धरून
रवतःला र्ावरलं आप्रण आत गेला.
मंदिरात - र्ूरज िवेशिारापाशी आला. िाराला धरून तो प्रखन्न भावनेने श्ी रवामी
र्मथाांच्या मूतीकडे पाहत काही काळ तर्ाच उभारला. त्याचे डोळे पाण्याने भरले होते. ते अश्ू
गालांवर ओघळले. तर्ा तो आत िवेशला.
गभसगह
ृ ाजवळ - पुन्सहा अचानक तोल जाऊन र्ूरज गुडघ्यांवर आला. डोळे प्रमटून रडू लागला.
त्याचा प्रवलाप तर त्याच्या आत धगधगत, आिं ित होता; पण तो त्याच्या मुखावाटे बाहेर पडत
नव्हता. बाहेर पडत होते ते फक्त अश्ू... त्याच्या त्या अनुच्चारीत शब्िांची र्ाक्ष िेत...
तो अप्रतशय गप्रहवरला होता.

तक्षणी मप्ररजि मध्ये - फ़ज़ल व शोएब इतर बाधवांर्ह नमाज अिा करत आहेत. त्या रांगेत
िोघे पुढे बर्ले होते...

रात्रीच्यावेळी र्ूरज व शोएब गांवच्या बाहेरील तलावाजवळ भेटले. प्रशकत अर्ताना र्गळे
प्रमत्र प्रमळू न प्रनजसन अर्लेल्या या प्रनर्गासच्या कु शीत अभ्यार्ाला, तर उन्सहाळ्यात रात्री झोपायला
र्ुद्धा यायचे. पण आज िोघांचेही तलावाच्या शांत पाण्याकडे, थंडगार वाहणाऱ्या वाऱ्याकडे,
र्ळर्ळणाऱ्या झाडांच्या पानांकडे, चौफे र प्रभरप्रभरणाऱ्या रातदकड्यांकडे; अगिी कशाकडेच लक्ष
नव्हते. आज िोघे इथं प्रनर्गासचा आरवाि घेण्यार्ाठी जमलेच नव्हते. र्ूरजला वाटणारी
अरवरथता या रठकाणी येऊन तरी कमी होईल हा त्यामागचा र्मज होता, जो खोटा ठरला
होता... तर्ं काहीच झालं नव्हतं...
र्ूरज गाडीच्या हूडवर बर्ला होता. शोएब त्याच्या बाजूला उभा होता.
"चल यार होता है। अरे र्ुखं-िुःखं तर यायचीच. आप्रण एक लक्षात घे, र्मुद्रातही
ओहोटीनंतर भरती ही येतेच. तू काही काळजी करू नको; र्गळं काही रठक होईल." शोएब
र्ूरजच्या मांडीवर थोपटत म्हणाला.
"हो; पण भरतीनंतर ओहोटी आली, तर बरं ना...?" र्ूरज अर्हाय्यपणे डोळयांत आर्वं
घेऊन प्रनराशेने म्हणाला.
आप्रण तो डोके गुडघ्यांमध्ये घेऊन हमर्ून रडू लागला. काही करणे शक्य नाही हे लक्षात
घेऊन शोएबने मग र्ांत्वना िेण्यार्ाठी र्ूरजच्या डोक्यावर हात ठे वला फक्त...

३. तारीख: तीन एप्रिल -

र्ूरजची रूम अंधुक िकाशमान होती. अंधार त्याचा जणू र्ोबतीच बनला होता... प्रनलेश,
र्ावधपणे िार उघडू न आत आला आप्रण हळू वार िार लावून घेतलं. र्ूरज बेडवर झोपला होता.
प्रनलेशने त्याची बॅग काढू न टेबलवर ठे वली आप्रण काही तरी शोधण्यार् र्ुरू के लं... त्याने र्ूरजचा
लॅपटॉप, मोबाईल तपार्ला. पण त्याला जे काही हवंय, ते र्ापडलं मात्र नाही. लॅपटॉप बॅग,
र्ूरजची लगेजबॅग, टेबल ड्रॉव्हर्स, इ. िेखील तपार्लं. हवं ते काही प्रमळत नव्हतं. इकडे-प्रतकडे
शोधाशोध करून मग प्रनलेशने कपाट उघडलं. थोडा आवाज झाला. त्या आवाजाने र्ूरजची प्रनद्रा
भंग झाली.
"कोण आहे?" र्ूरजने त्राप्रर्कपणे बंि डोळ्यांनीच प्रवचारलं.
प्रनलेश जरा घाबरला आप्रण कपाट झटकन बंि के लं. त्याने प्रखडकीकडे जाऊन पडिे उघडले.
र्ूरजचे डोळे दिपल्यार्ारखे झाले. िकाशापार्ून डोळे र्ांभाळण्यार्ाठी र्ूरजने डोळ्यांर्मोर
हात घेतला व डोळ्यांना िकाशाची र्वय होईपयांत तर्ाच ठे वून मग खाली घेतला.
"िािा मी आहे, प्रनलेश. उठ. दकती वेळ झोपतोर्? लोक आलेले पण तुला कळत नाही. एका
ऑदफर्रला इतकी गाढ झोप बरी नाही." प्रनलेश र्ूरजकडे वळत बोलला.
"र्ुट्टीवर आहे म्हणून." र्ूरज उठू न मागे र्रकत चभंतीलगि बर्त म्हणाला.
प्रनलेश त्याच्यार्मोर खुचीत बर्ला.
"तू गावी आल्याचं कळालं, म्हणून भेटायला आलो." प्रनलेश त्याला म्हणाला.
"रवप्रप्नल नाही आला?" र्ूरजने प्रवचारलं.
"नाही. त्याची रान्सरफर झालीये." प्रनलेशने उत्तर दिलं.
र्ूरजने मान हलवली. प्रनलेश गंभीर झाला. तो पुढं बोलला...

"िािा, का अर्ं रवतःला या अंधाऱ्या खोलीत कोंडू न घेतलंयर्? काकी र्ांगत होत्या मला;
काल र्ंध्याकाळी कोठू न तरी आल्यापार्ून तू खोलीच्या बाहेरच पडला नाहीर् म्हणून. रात्री
जेवलाही नाहीर् ना?!"
प्रनलेशने र्ूरजला नको अर्लेला प्रवषयच छेडला होता त्यामुळे मग र्ूरज गंभीर झाला...
"लोकांच्या गिीत माझा जीव गुिमरतो रे ... लोकांची भीती वाटते आता मला... प्रमत्रांनी
तर मला कधी र्मजून घेतलं नाहीच; वाटलं होतं, अनु तरी मला र्मजून घेतील... पण त्याही
मला र्ोडू न प्रनघून गेल्या. आता तूच र्ांग, अशा रवाथी लोकांच्या गिीत मी कशार्ाठी जाऊ?"
र्ूरजही हताश होत बोलला.
"तू तुझ्या माणर्ांपेक्षा तुझ्या तत्त्वांना जारत महत्त्व िेतोर्. आप्रण हेच कारण आहे त्यांनी
तुला एकटं र्ोडण्याचं. ते रवाथी आहेत म्हणून नाही. फक्त तू हे र्मजून घेत नाहीर्. िािा, अशा
तत्त्वांचा काय उपयोग, जी तुला तुझ्याच माणर्ांपार्ून िूर करतायत. तोडतायत. र्ोडू न का िेत
नाहीर् तू तुझी ही तत्त्वं?" प्रनलेश नाराजीने बोलला.
र्ूरज मृिू आवाजात, हरवल्यार्ारखं खाली पाहत त्याला म्हणाला,
"मी तर्ं नाही करू शकत प्रनलेश. कारण माझी तत्त्वं ही र्त्याचं िप्रतचबंब आहेत. माणर्ं
बिलतात, पण र्त्य हे कधीच बिलत नाही! आप्रण माणर्ांर्ारखं ते कधी आपल्याला र्ोडू नही
जात नाही."
िुिैवी प्ररमत करत त्याने प्रनलेशकडे पाप्रहलं व पुढे बोलला,
"आप्रण हे माझ्याच माणर्ांनी प्रर्द्ध के लंय! आप्रण तू ज्यांना माझी माणर्ं म्हणतोर् ना;
त्यांनी तरी रवतःचा इगो बाजूला ठे ऊन मला र्मजून घेण्याचा ियत्न करायला हवा होता, नाही
का?!"
प्रनलेश हर्ला. म्हणाला,

"अर्ो! बोलण्यात तू काही कोणाला ऐकणार नाहीर्. बरं, मी कॉलेजला जातोय. येतोर्
माझ्यार्ोबत?"
र्ूरजने नजर िुर्रीकडे घेतली,
"नाही नको!"
"का? जवळजवळ वषस झालं तुला अनुज्ञाला भेटून. प्रतला पाहण्याची इच्छा होत नाही
तुझी?" प्रनलेशने प्रवचारलं.
"होते रे... पण त्यांनाच माझं तोंड पण पाहायचं नाही. मी प्रतथं आलो, तर त्यांना त्याचा
त्रार् होईल. आप्रण त्यांना त्रार् झालेला मला र्हन होणार नाही. त्यापेक्षा नकोच ते..." र्ूरज
नाराजीच्या र्ुरात र्मंजर्पणे बोलला.
"जशी तुझी इच्छा. चल तर मग; येतो मी."
प्रनलेशने बॅग खांद्याला अडकवली. िार उघडलं.
"काळजी घे." जाणाऱ्या प्रनलेशला र्ूरज बोलला.
"तू पण!" प्रनलेशनेही मागे पाहत र्ूरजला र्ल्ला दिला.
प्रनलेश बाहेरून िार लावून घेऊन प्रनघून गेला.

बाईकवर बर्त मग प्रनलेशने प्रखशातून मोबाईल काढला. डायल के ला. मोबाईलवर फ़ज़लचे
नांव व नंबर फ्लॅश होत होता.
"हॅलो, मी शोधलं. पण काही क्लू प्रमळाला नाही. बहुतेक त्यानं तुझा शोध चालू के लेला
नाही." प्रनलेश पलीकडील फ़ज़लला बोलला.
"गुड! तो अंिाजािमाणेच वागतोय. मी बघतो काय करायचं ते." फ़ज़ल फोनमधून प्रनलेशला
म्हणाला.

प्रनलेशने कॉल कट के ला. मोबाईल प्रखशात टाकू न प्रनघून गेला...

र्ूरज पुन्सहा 'श्ी रवामी र्मथस मंदिरात' िवेशला. पुजारी पूजेची तयारी करत होते. एक
प्रशवचलंग िेखील रवामींच्या मूतीर्ोबत प्रतथं लाल कपड्यांवर रथाप्रपत होते. त्या प्रशवचलंगाच्या
पूजेची तयारी चालू होती. रवामींच्या मूतीला नमरकार करून र्ूरज पुजाऱ्यापाशी आला.
"इतक्या वेळानं पूजा?" र्ूरजने पुजाऱ्याला प्रवचारलं.
"ही िुपारची पूजा आहे. मंदिर बंि करण्याआधी करावी लागते. रवामींची पूजा झाली आहे.
फक्त प्रशवचलंग पुजायचं बाकी आहे." पुजाऱ्याने र्ूरजची शंका िूर के ली.
र्ूरजने मान डोलावली व एक पात्र घेऊन तो मंदिरार्मोरच्या बागेत गेला.
बागेतील जी पूणसपणे उमलली आहेत अशी उपयुक्त अशीच फू लंच र्ूरजने पात्रात गोळा के ली
आप्रण तो पुन्सहा मंदिरात आला.
आत - गभसगृहात - र्ूरजने फू लांनी भरलेलं पात्र पुजाऱ्यापाशी ठे वलं. आप्रण आिर व नम्रपणे
बाजूला उभा राप्रहला.
"नांव काय तुझ?
ं " िुर्ऱ्या पात्रात फू लं काढू न घेत पुजाऱ्याने र्ूरजला प्रवचारलं.
"र्ूरज. र्ूरज क्षीरर्ागर."
"पूजा करणार?" र्ूरजकडे पाहत पुजाऱ्याने प्रवचारलं.
"मी? के ली तर चालेल?" आश्चयासने र्ूरजने प्रवचारलं.
"का नाही?! त्या परमात्म्याला त्याची र्वस लेकरं र्ारखीच आहेत. पूजा करण्यार्ाठी ब्राम्हण
ककं वा गुरवच अर्ावं लागत नाही. शुद्ध व प्रनखळ भप्रक्तभाव आप्रण िेम अर्लं की झालं. तो लगेच
आपली पूजा रवीकारतो. ये इकडं. तुला पूजा कशी करायची ते प्रशकवतो."

र्ूरज गाभाऱ्यात िवेशला. पुजारी िुर्ऱ्या चटईवर र्रकले आप्रण रवतःचं आर्न त्यांनी
त्याला िेऊ के लं.
"बर् इथं." पुजारी त्याला म्हणाले.
र्ूरज प्रशवचलंग र्मोर चटईवर बर्ला.
"ित्येक जाती धमासचा माणूर् आपापल्या घरी िेवाची पूजा करतोच की! प्रतथे जर िेव
प्रवटाळत नाही, तर मंदिरातल्या िेव कर्ा प्रवटाळे ल?! शेवटी िेव एकच! यांच्याही पुढं जाऊन
प्रवचार करायचा म्हंटलं, तर िेवा हा प्रनगुसण आहे. त्याला शरीर नाही. आप्रण ज्याला शरीर नाही
तो मप्रलन कर्ा होईल? नाही का?!" पुजारी र्ूरजचा र्ंकोच िूर करण्यार्ाठी म्हणाले व त्यांनी
प्ररमत के लं.
र्ूरजनेही फक्त मान डोलावून 'हो' म्हटलं.
"बरं हात जोड."
पुजाऱ्याने प्रशवचलंगला नमरकार के ला. र्ूरजने र्ुद्धा त्यांचं अनुकरण करत प्रशवचलंगला
नमरकार के ला. पुजाऱ्याने मंत्रोच्चार आरंभ के ला व त्यार्ोबत पूजा आरंभ झाली...
"श्ी गणेशाय नमः। ओम नमः प्रशवाय! श्ी रवामी र्मथस!..."
पुजारी र्ूरजला जर्जशी पूजेची प्रवधी र्ांगत गेले; त्यािमाणे र्ूरज दिया करत गेला...
आप्रण अर्ेच काही दिवर् लोटले... र्ूरज रोजच मंदिरात जाऊन पूजा करू लागला होता.
दिवर्भर तेथेच बर्ू लागला. त्याला त्याचा प्रवषाि िूर करण्यार्ाठी हा एकच मागस दिर्त होता...
अध्यात्माचा...! पण खरंच! काय तो योग्य मागासवर होता...???
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कारागृहाचे िार उघडे होते. चीफ आत होता. तो िोन्सही हात प्रखशात ठे ऊन नंिन नांवाच्या
गोल्ड मादफया र्मोर उभा होता. गोल्ड मादफयाचे 10 र्ाथीिार जप्रमनीवर इकडे प्रतकडे बर्ून
होते. गोल्ड मादफया बाकावर एक पाय वर घेऊन काडीने िात कोरत बर्ला होता. चीफच्या तेथे
अर्ण्याला तो अप्रजबात महत्त्व िेत नाहीये हे त्याच्या या अप्रवभासवरून र्हज दिर्तं होतं. तेच
त्याच्या र्ाथीिारांचंही...
"माझं तुमच्याकडं एक काम आहे!" चीफ मादफयाला म्हणाला.
"कर्लं काम?" मादफया चीफकडं न पाहताच मग्रूरीने उद्गारला.
"तुमच्या फायद्याचंच! र्ूरज क्षीरर्ागरचा काटा काढायचाय!" चीफ शांतपणे बोलला.
मादफयाने काहीवेळ अप्रवश्वार्ाने चीफकडं बप्रघतलं,
"पण आम्हाला काय प्रमळणार?" मादफयाने प्रवचारलं,
"र्ांगायचं काम करा. फायद्याचं आहे का नाही ते आमी ठरवू!" तो पुढे म्हणाला.
चीफला थोडं हर्ू आलं. तो म्हणाला,
"तुला खरं च अर्ं वाटतं, की तू प्रडमांड करण्याच्या पररप्ररथतीत आहेर्? एक लक्षात घे;
तुम्ही पोलीर् करटडीत आहात. त्यामुळं तुमच्याकडं माझं ऐकण्याप्रशवाय िुर्रा कोणताही पयासय
नाही! मला माप्रहत आहे, तुमचाही त्याच्यावर राग आहे. प्रशवाय मी तुम्हाला वचन िेतो, हे काम
तुम्ही के ल्यानंतर तुम्ही र्वसच कायमचे मुक्त अर्ाल! ररट मी!"
"आप्रण यात तुमचा फायिा काय?" मादफयाने शंकीत नजरे नं प्रवचारलं.
"त्याच्याशी तुला घेणंिेणं नाही!" चीफ आवाजात जरब आणत म्हणाला.

"रठकाय. आम्ही हे काम करायला तयार आहोत." मादफयाने थोडावेळ प्रवचार करून मंजुरी
दिली.
"फाईन! २५ तारखेला रात्री फ़ज़ल तुम्हाला येथून ठरवलेल्या रठकाणी घेऊन जाईल!"
चीफने मादफयाला माहीत अर्णं जेवढा आवश्यक, तेवढाच प्लॅनचा प्रहरर्ा र्ांप्रगतला.
गोल्ड मादफयाने िू र भाव चेहऱ्यावर घेऊन होकाराथी मान हलवली आप्रण...
"हं!" एवढंच तो हुंकारला.
चीफ र्ेलमधून बाहेर पडला, कॉन्सरटेबलला त्याने खूण के ली. ती र्मजून कॉन्सरटेबलने र्ेल
लॉक के लं. चीफ एप्रग्झटकडे चालला...

जेलच्या बाहेर फ़ज़ल थोडं िूर कारपाशी उभा होता. चीफ त्याच्याजवळ आला.
"यांच्यावर लक्ष ठे व!" चीफने फ़ज़लला ताकीि दिली.
"तुम्ही काही काळजी करू नका र्र. हे र्गळे च माझ्या ओळखीचे आहेत. आप्रण मला नाही
वाटत, की ते पळू न जातील. कारण र्ूरजचा र्ूड घेण्याची र्ंधी यांना पुन्सहा प्रमळणार नाही. आप्रण
हे र्ंधी ते र्ोडणार नाहीत हे नक्की!" चीफला आश्वरत करण्यार्ाठी फ़ज़ल म्हणाला.
चीफने र्माधानाने गंभीरपणे मानेला झटका दिला व गाडीला वळर्ा घालून गाडीत पॅर्ेंजर
र्ीटवर बर्ला. फ़ज़लही गाडीत ड्रायचव्हंग र्ीटचा ताबा घेतला. तो गाडी चालवू लागला...
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र्ूरज व पुजारी यांनी नुकतीच र्काळची पूजा र्ंपवली होती. र्ूरजने श्ी रवामी र्मथस व
प्रशवचलंग यांना फू लं वाप्रहली. नमरकार के ला व पुजाऱ्याच्या िेखील पाया पडला. तोच त्याचा
मोबाईल वाजला. त्याने फोन काढू न पाप्रहलं व कॉल ररप्रर्व्ह करत बाहेर गेला...

मंदिराबाहेरील बागेत र्ूरज फोनवर बोलत उभारला...
"हा र्र?..."
"बरायर्?" चीफने प्रवचारलं.
"हो. बराय आता."

चीफ गाडीत होता. त्याची गाडी र्ूरजच्या गांवच्या दिशेनेच चालली होती. ड्रायव्हर गाडी
चालवत होता. बाजूला बर्लेला चीफ र्ूरजशी मोबाईलवरून बोलत होता...
"गुड! र्ूरज, एक महत्त्वाची के र् आली आहे. त्याची इन्सवायरी तू करावीर् अशी माझी इच्छा
आहे. मी तुझी राप्रहलेली र्ुट्टी कॅ न्सर्ल करतोय!"
"पण र्र..." र्ूरज चीफला मनवण्याच्या हेतूने पप्रलकडू न बोलला.
"नाही, मी तुझं काही ऐकू न घेणार नाही! मला माप्रहतेय, मीच तुला र्ुट्टी घ्यायला भाग
पाडलं होतं. पण ही तुझ्याच गांवातली के र् आहे. आप्रण ती हँडल करण्यार्ाठी िुर्रे कोणी योग्य
नाही अर्ं मला वाटतं. मी गांवी येतोय. तुझ्या घरी भेटू." चीफ ऐकू न न घेता र्ूरजच वाक्य
मध्येच कापत बोलला.

आप्रण चीफने फोन बाजूला घेतला.

इकडे र्ूरज फोन बाजूला के लाय हे लक्षात येऊन िेखील चीफला मनवण्याच्या र्ुरात
मोबाईलमध्ये ओरडत होता,
"पण र्र, र्र..."
पण फोन कधीच कट झालेला होता. र्ूरजने चचंप्रतत होत मोबाईल खाली घेतला.
"आता काय करू? जे काम हातात घेतलंय, ते तर अपूणच
स आहे. प्रशवाय ते काम
झाल्याखेरीज मी ही अर्ाईनमेंट कशी रवीकारू? की या िोन्सही के र्ेर् एकच अर्तील? काय करू
मी...? र्ध्यातरी मी कर्लंही काम करायला के पेबल नाहीये... पण हे र्रांना कर्ं पटवून िेऊ...?"
र्ूरज प्रवचप्रलत होत रवतःशीच बोलला.
पुजारी पूजेचं पाणी तुळशीला घालण्यार्ाठी बाहेर आलेले होते. र्ूरजचं पुटपुटणं त्यांच्या
कानांवर पडलं. त्यांनी र्ूरजकडं नजर टाकत एक प्ररमत के लं व मंदिरात गेले. र्ूरज येऊन
पायरीवर बर्ला. कु ठल्यातरी आठवणींत हरवून...
काही वेळाने पुजारी "ज्ञानेश्वरी" घेऊन र्ूरजपाशी आले. त्यांनी र्ूरजच्या खांद्यावर हात
ठे वला.
"काय झालं र्ूरज, कु ठं हरवलायर्?" त्यांनी र्ूरजच्या खांद्यावर हात ठे ऊन त्याला
प्रवचारलं.
त्यांच्या आवाजाने व रपशासने र्ूरज भानांवर आला.
"अं? क... कु ठं नाही..." र्ूरज रवतःला र्ावरून बोलला. आपली मन:प्ररथती तो लपवू पाहत
होता.

"बरं , ही ज्ञानेश्वरी घे. आप्रण प्रतर्ऱ्या अध्यायातील आठवा श्लोक वाच." पुजारी त्याला
म्हणाले.
र्ूरजने काही िश् न करता पुजाऱ्याकडू न ज्ञानेश्वरी घेतली व उघडू न वाचू लागला...
"प्रनयतं कु रु कमस त्वं कमस ज्यायो ह्यकमसणः। शरीरयात्राप्रप च ते न िप्रर्द्धयेिकमसणः ॥"
आप्रण त्याने पुजाऱ्याकडे पाप्रहलं.
"आता जरा याचा अथस वाच." अर्ं पुजाऱ्याने प्ररमत करत पुन्सहा त्याला र्ांप्रगतलं.
र्ूरजने पुन्सहा ज्ञानेश्वरीमध्ये पाहून श्लोकाचा अथस वाचला...
"तू प्रनत्य कमस कर, कारण कमस मुळीच न करण्यापेक्षा कमस करणेच श्ेष्ठ आहे. तर्ेच कमस न
करण्याने तर तुझे शरीर प्रनवासह ही प्रर्द्ध होणार नाही!"
"आप्रण हेच तुझ्या िश्ाचं उत्तर आहे!" पुजारी र्ूरजला म्हणाले.
र्ूरज गोंधळू न पुजाऱ्याकडे पाहू लागला.
"मी काही दिवर् झाले पाहतोय..." पुजारी थोडे थांबले व पुढं म्हणाले,
"तुझ्या आत रवतःशीच तुझं िंि चालू आहे. हे बघ र्ूरज; मला माप्रहत नाही, की तू काय
काम करतोर्. म्हणजे तुला यार्ंबंधी प्रवचारावं अशी मला कधी गरज वाटलंच नाही. पण, गेले
२०-२२ दिवर् तू इथं येऊन पूजा करतोर्, दिवर्भर इथंच बर्ून राहतोर्, हे बरं नाही. तू
र्मथाांना गुरू, माता-प्रपता, र्वस काही मानतोर्, होय ना?"
नकळतच र्ूरजची होकाराथी मान हलली. पुजाऱ्यांचं बोलणं चालूच होतं,
"मग प्रवचार कर; तू अर्ं वागलेलं र्मथाांना आवडत अर्ेल?"
"म्हणजे?" र्ूरजने अप्रधक गोंधळू न प्रवचारलं.
पुजाऱ्याने र्ूरजच्या खांद्यावर ठे वलेला हात बाजूला घेतला. पुढं पाप्रहलं व बोलले,

"म्हणजे, तू तुझं प्रनधासररत कमस करायचं र्ोडू न रोज इथं येऊन पूजा करतोर्. पण ही पूजा
त्या परमात्म्याला मान्सय होत नाही. कतसव्याचा त्याग के ल्यानं आपली भक्ती दकतीही प्रनखळ
अर्ली, तरी ईश्वर प्रतचा रवीकार करत नाही!"
पुजाऱ्याने पुन्सहा र्ूरजच्या खांद्यावर हात ठे वला म्हणाले,
"अरे कमस कोणाला चुकलंय? तो जगदियंताही या कमसजाळातून र्ुटला नाही. तर तू-मी कोण
आहोत? तो परमात्मा हा प्रनगुसण आहे. त्याला कर्लीही इच्छा नाही! कोणतीच अशी गोष्ट नाही,
जी त्याला प्रमळवायची आहे! तरीही तो कमस करतो. कारण त्यानेच जर कमस करायचं र्ोडू न दिलं,
तर हा र्माजही त्याचंच अनुकरण करेल व कमस त्यागेल. आप्रण या र्वस लोकांचा र्वसनाश होईल!
आप्रण तू कमस त्यागतो म्हणालार्; तरी कमासचा त्याग करणं कोणालाही शक्य नाही. त्यामुळं र्त्य
आप्रण धमासचं रक्षण करायचं अर्ेल, तर र्मथस आप्रण र्वसज्ञ लोकांनी कमासचा त्याग करू नये; अर्ं
रवतः र्मथसच र्ांगतात. बरोबर ना?!"
र्ूरजने गंभीर मुद्रेने होकाराथी मान डोलावली.
"रवतः भगवंतच र्ांगतात, की माझ्यामागे लागण्याची गरज नाही. आपले कमस करा. प्रततके
पुरेर्े आहे. तुला ठरवून दिलेलं कमस के ल्यानं तुझ्या र्वस इच्छाही पूणस होतील. पण फक्त इच्छा
पुतीर्ाठी पण तू कमस आप्रण भक्ती करू नको. त्यानेच तुला ईश्वर िाप्ती होईल. त्यार्ाठी तू रोज
इथं येऊन पूजा करण्याची आवश्यकता नाही. मी हे करतो, कारण हे मला ठरवून दिलेलं कमस आहे
म्हणून!"
िीघस श्वार् र्ोडत पुजाऱ्याने पुढं पाप्रहलं,
"मी काय र्ांगतोय ते तुझ्या लक्षात येतंय, की नाही ते मला माप्रहत नाही. पण र्ांगायचं
कतसव्य माझं होतं, ते मी के लं. आता काय करायचं ते तुझं तू ठरव!"
र्ूरज गप्पच राप्रहला. म्हणून पुजारी पुढं बोलले,

"बघ बाबा काय करतोर्. मी एवढंच र्ांगेन, की आपल्या कतसव्याचं पालन करणं हा
ित्येकाचा धमस आहे. त्यामुळं तू तुझं कतसव्य पार पाडण्यार् चुकू नकोर्. अरे हा िेखील भक्ती
करण्याचा एक मागसच आहे! यानेच तुला तुझा िेव भेटेल! कमस पालन हीच तर ईश्वरिाप्ती!"
र्ूरजचे डोळे पाणावले होते...
"आजोबा, मी चुकलो; मला माफ करा!" गप्रहवरून तो म्हणाला.
पुजाऱ्याने र्ूरजकडे पाप्रहलं.
"माफी माझी नाही, रवामींची माग. जा." ते म्हणाले.
पुजाऱ्याने र्ूरजकडू न 'भावाथस ज्ञानेश्वरी' परत घेतली व मंदिरात गेल.े र्ूरजही त्यांच्या
मागून गेला... तो ओल्या डोळ्यांनी रवामी र्मथाांकडे पाहत उभा राप्रहला. डोळ्यांतून गालांवर
अश्ू ओघळत होते आप्रण ते हनुवटी जवळ एकत्र होऊन मंदिराच्या जप्रमनीवर चर्ंप्रचत होत होते.
काही काळ िारातच उभारून तो आत गेला...

गभसगृहात र्ूरज आला. डोळ्यांत अश्ू होते. डोळ्यांबरोबर मन र्ुद्धा भरून आलं होतं.
गुडघ्यांवर बर्ून तो रवामींर्मोर लीन झाला.
"र्मथास; मला माफ करा. मी चुकलो. मी... मी रवतःच्या िुःखांना इतका कवटाळू न बर्लो,
की मी माझं कतसव्यच प्रवर्रून गेलो... मला माफ करा. प्रप्लज मला माफ करा र्मथास..." तो
रवामींना कळवळीने म्हणाला.
"तथारतु!" पुजारी बाजूला हात बांधून उभे होते ते उद्गारले.
र्ूरजने ठामपणे डोळे उघडले. तो उठला. तो पुन्सहा रवामी र्मथाांच्या पाया पडला व बाजूला
उभ्या अर्लेल्या पुजाऱ्याकडे गेला. त्याने त्यांचे पिरपशस के ले.
पुजाऱ्याने डोक्यावर हात ठे वून त्याला आशीवासि दिला,

"यशरवी भव:!"
र्ूरज मनात पक्का प्रनश्चय घेऊन उभारला. ठामपणे मान हलवून पुजाऱ्याला आश्वरत करत
प्रनघून गेला. पुजारी र्माधानी प्ररमत ओठांवर घेत जाणाऱ्या र्ूरजकडे पाहत उभारले...

र्ूरज िार उघडू न आत बेडरूममध्ये आला. िार लावून घेतलं आप्रण रवतःला त्याने बेडवर
झोकू न दिलं.

६. तारीख: २३ एप्रिल -

मानप्रर्क थकव्याने र्ूरजची झोप लागली होती. बाहेरून कोणीतरी िार ठोठावलं. त्या
आवाजाने झोप गाढ अर्ूनही र्ावध अर्लेल्या र्ूरजची झोप भंगली. तो उठला. त्याने टेबलवरील
गन घेतली आप्रण र्ावधपणे िरवाजाकडे गेला. तो चभंतीलगि र्ावधपणे उभारला. त्याने हळू वार
िरवाजा उघडला. चीफने आत िवेश के ला. र्ूरजने जलिगतीने चीफवर मागून त्याची र्र्चव्हसर्
प्रपरटल पॉईंट के ली. र्ावध होऊन चीफने पण त्याची गन बाहेर काढली. र्ूरजने चीफला खाली
पाडलं व त्याच्यावर गन रोखली. काही काळ शांतता... कोणी काहीच बोललं नाही. चीफ हात
वर करून पडू न होता व र्ूरज रागाने त्याच्यावर प्रपरटल ताणून होता...
चीफला पाहून र्ूरजची तंद्री भंगली. तो पूणस भानांवर आला. त्याने त्याची गन खाली
घेतली. र्ूरजला आपल्या प्लॅनबद्दल अजून काही र्मजलं नाही हे ध्यानात येऊन चीफचा श्वार्
मोकळा झाला व तो धापा टाकू लागला...
"र्र तुम्ही?" र्ूरज गोंधळू न उद्गारला.
र्ूरजने मागे वळत घाईने लगेच िार बंि करून घेतलं आप्रण चीफकडे आला.
"काय रे र्ूरज? माझा जीव घेतोयर् की काय?" चीफने नेक टाय र्ैल करत र्ूरजला
प्रवचारलं.
"माफ करा र्र, इतक्या लवकर तुम्ही याल अर्ं वाटलं नव्हतं. त्यामुळं र्ेफ्टी म्हणून..."
र्ूरजने चीफला उभा रहायला मित के ली.
"अर्ू िेरे. रठक आहे. र्ावध अर्लेलंच बरं ." चीफ हर्त म्हणाला.
"या ना र्र. बर्ा." र्ूरज खुचीकडे हात करत चीफला म्हणाला.
िोघे बर्ले. र्ूरज बेडवर, चीफ त्याच्यार्मोर खुचीवर...

"र्ूरज मी र्ांप्रगतल्यािमाणे ही जी के र् आहे, ती इथलीच आहे. तुमच्या गावातील एक
प्रबझनेर्मन आहेत ना, पुरुषोत्तम जाधव..." चीफने प्रडरे क्ट प्रवषयाला हात घातला होता! पण...
"हो आहेत ना, काय झालं?" र्ूरजने त्याचे वाक्य तोडत अधीरतेनं प्रवचारलं.
"त्यांची मुलगी दकडनॅप झाली आहे!" चीफने बॉम्ब फोडला व त्याच्या मोबाईल मधील
अनुज्ञाचा फोटो र्ूरजला िाखवला,
"हा बघ प्रतचा फोटो."
गंभीर होऊन र्ूरजने मोबाईल हाती घेतला. नीट पाप्रहला. हा फोटो पाहून र्ूरजला धक्काच
बर्ला. हा तोच फोटो होता जो एक वषाांपूवी र्ूरजनेच चीफला पाठवला होता... आप्रण ही तीच
अनुज्ञा होती! प्रजच्यावर र्ूरज जीवापाड िेम करत होता!...
"अ... अनु?!" र्ूरज अप्रवश्वार्ाने उद्गारला. ही अक्षरं पुर्टशीच त्याच्या तोंडू न बाहेर पडली.
"हो अनु! तुझी अनु! म्हणून तर तुझ्याकडं आलोय..." चीफ त्याला म्हणाला.
अनुज्ञाच्या अपहरणाची बातमी ऐकू न र्ावरलेल्या र्ूरजला पुन्सहा अरवरथ वाटू लागलं.
त्याने हळू हळू डोळे प्रमटून घेतले...
"र्ूरज, र्ूरज, र्ूरज..." र्ूरजला जागं ठे वण्याच्या ियत्नात चीफ ओरडत होता...
पण चीफची हाक ऐकण्याच्या पलीकडे र्ूरजची अवरथा कधीच गेली होती...

७. एका वषाांपव
ू ी - एप्रिल मप्रहना -

र्ूरजला नंिन इनामिार या मादफयाला पकडण्याच्या अर्ाईंमेटवर अपॉइं ट के लं होतं.
त्यार्ाठीच तो गावी आला होता. आप्रण त्या र्ंिभासतच र्ूरज चौकशी करत होता...

चप्पल िुकानांचे िुकानिार प्रडरप्लेर्ाठी चपला लावत होते. काहीजण िुकान झाडत होते.
तर काही ररत्यावर पाणी चशंपडत होते. बुट्र् लावणाऱ्या एका िुकानिारापाशी र्ूरज आला.
"िािा..." र्ूरजने त्या िुकानिाराला हाक मारली.
"बोला र्ाहेब काय िाखवू? काय हवंय?" िुकानिाराने त्याचं काम थांबवून र्ूरजला
प्रवचारलं.
र्ूरज काही न बोलता िुकानात प्रशरला. िुकानिार मागून आत आला. र्ूरजने मोबाईल
मधील गोल्ड मादफया नंिनचा फोटो त्याला िाखवला.
"याच्याबद्दल माप्रहती." र्ूरज हळू आवाजात त्याला म्हणाला.
िुकानिाराने र्ूरजच्या हातातूनच फोटो पाप्रहला. आप्रण त्याच्या चेहऱ्याचा रं गच उडाला.
र्ूरजकडे िुलक्ष
स करून तो बोक्र्ेर् घेऊन बाहेर गेला. जाताना...
"नाही!" एवढंच तो उद्गारला.
आप्रण त्याने र्ूरजकडे िुलसक्ष करून बुट्र् लावायला पुन्सहा र्ुरुवात के ली. बोक्र्ेर् अरें ज
करून तो िुर्रे बॉक्र्ेर् घेण्यार्ाठी परत आत आला. र्ूरज त्याच्याकडे गेला.
"हे बघा, मला माहीत आहे, की तुम्ही र्ब-इं रपेक्टर शोएबचे खबरी आहात. मी र्ीआयडी
इं रपेक्टर र्ूरज क्षीरर्ागर. शोएब हे माझे चांगले प्रमत्र आहेत. त्यांनीच मला आपली मित
घ्यायला र्ांप्रगतलंय. हवं तर तुम्ही फोन करा त्यांना." र्ूरज त्याला मनवण्याच्या र्ुरात म्हणाला.

"र्ाहेब! खरं च र्ांगतोय, मला काही माहीत नाही! मी फक्त एवढंच र्ांगू शकतो, की
मागच्या मप्रहन्सयात त्यानं ५०० दकलो र्ोन्सयाची डील के ल्या. मंिीचा काळ अर्ल्यानं आप्रण
र्रकारनं इम्पोटस टॅक्र् वाढवल्यानं त्याच्या या र्ोन्सयाला बाजारात खूप मागणी वाढल्या.
याप्रशवाय माझ्याकडं त्याच्या प्रवषयी काही माप्रहती नाही. तो खूप खतरनाक माणूर् आहे.
त्याच्यापार्ून िूर राप्रहलेलंच बरं. आप्रण तर्ंही कोणीतरी र्ीआयडीवाला त्याच्या शोधात आलाय
हे त्याला र्मजलंय. र्ावध रहा. एवढंच र्ांगेन!" िुकानिार थोडं वैतागून म्हणाला.
"बरं रठकाय. धन्सयवाि..." र्ूरज प्रनराशाजनक बोलला.
र्ूरज मागे वळला. तोच फ़ज़लची कार र्मोरून पार् झाली. र्ूरज घाईने पुढं जाऊन
आनंिाने त्याने त्याला हाक मारली...
"फ़ज़ल!!!"
फ़ज़ल गाडीत मागील र्ीटवर होता. त्याने प्रखडकीतून मागे पाप्रहलं. र्ूरजला पाहून एक
मोठं प्ररमत त्याच्या ओठांवर आलं.

फ़ज़लने गाडी थांबवण्यार्ाठी ड्रायव्हरच्या खांद्यावर टॅप के लं. ड्रायव्हरने गाडी बाजूला
घेतली.

ररत्यावर - गाडी बाजूला पाकस झाली. फ़ज़ल खाली उतरला.
"हेय् र्ूरज!!!" फ़ज़ल आनंिाने र्ूरजकडे येत उद्गारला.
तो र्ूरजपाशी आला. त्याने त्याला आनंिाने प्रमठी मारली.
"क्या भाई दकधर है तू? दकतने दिनों बाि प्रमल रहे हो!" फ़ज़ल र्ूरजला म्हणाला.

"क्या करूँ यार? तुझे तो पता है मेरी नौकरी कै र्ी है। अरे एक दिवर्ही र्ुट्टी घेता येत नाही.
" र्ूरज त्याला बोलला.
"मग आज तू गांवात कर्ा?" फ़ज़लने र्ूरजला प्रवचारलं.
"आलो होतो एका के र् र्ंिभासतच." र्ूरज म्हणाला.
"कोणती के र्?"
"र्ॉरी भाई। ते नाही र्ांगू शकत. इट्र् कॉप्रन्सफडेंप्रशल." र्ूरजने र्ांगणं टाळलं.
फ़ज़ल हर्ला,
"अर्ू िे."
"बरं तुझं काय चालू आहे? वप्रडलांचा प्रबझनेर् तू टेकोव्हर के लार् म्हणे?" र्ूरजने त्याला
प्रवचारलं.
"हो ३ मप्रहने झाले. र्तत आजारी अर्तात. म्हंटलं आता आराम द्यावा त्यांना." फ़ज़ल
म्हणाला व पुन्सहा हर्ला. म्हणाला,
"पण आमचं काम काय तुमच्या नोकरी र्ारखं प्रथ्रचलंग आप्रण एडवेन्सचरर् नाही ना..."
फ़ज़लच्या वाक्यावर र्ूरज मोठ्यानं हर्ला.
"रचनंग अ प्रबझनेर् इटर्ेल्फ इज एन एडवेनचरर् अँड प्रथ्रचलंग चथंग!" तो म्हणाला.
"हो! तेही आहेच!" फ़ज़लला पटलं. तो हर्त म्हणाला.
त्याचवेळी, एक बर् तेथन
ू पार् झाली. र्ूरजची नजर येणाऱ्या बर्वर पडली. त्याला दिनेश
बर्मध्ये प्रखडकी लगत मागील र्ीटवर बर्लेला दिर्ला. तो बाहेरच पाहत होता. र्ूरज गंभीर
झाला. दिनेश हा नंिन इनामिार या गोल्ड मादफयाचा माणूर् अर्ल्याचं त्याच्या लक्षात आलं.

हे आठवून र्ूरजचे डोळे प्रवरफारले. अचानक बाहेरच पाहत अर्लेल्या दिनेशची नजरही र्ूरजवर
पडली. तो ताडकन उभारला.

बर्मध्ये - दिनेशने रॅ कवरून त्याची प्रब्रफके र् घेतली व गन काढू न तो ड्रायव्हरच्या दिशेनं
धावला. त्याने ड्रायव्हरच्या डोक्याला गन लावली. ड्रायव्हर घाबरला. तो ब्रेक मारणार
इतक्यात...
"चालवत रहा!" दिनेश िटावत त्याला म्हणाला.

ररत्यावर - र्ूरज बर्च्या मागे धावला. हे पाहून फ़ज़ल गोंधळला. काय झालंय हे त्याच्या
लक्षात आलं नाही आप्रण प्रवचारण्यार्ाठी र्ूरज तेथे नव्हता. बर्च्या डाव्या बाजूर् येऊन र्ूरज
उडी मारून बर्च्या प्रखडकीचे बार पकडू न लटकू लागला...
बर् वेगाने धावत होती. र्ूरज मागील प्रखडकीला लटकत होता. बर् बर्रटॉपच्या
एंटरे न्सर्ला वळली. त्या झटक्यामुळे र्ूरजची पकड र्ुटली व तो रोडवर कोर्ळला. शरीराला इजा
होऊ नये म्हणून पडताक्षणी ररत्यावर रोल करून र्ूरज उभारला व पुन्सहा बर्मागे धावला.
बर् रटॉपमध्ये िवेश करून र्ूरज थांबला. िूर बर् थांबत आहे हे तो पाहत होता. दिनेश
बर्मधून प्रब्रफके र्र्ह उतरला आप्रण तो बर् पार्ून थोड्याच अंतरावर उभ्या एका कारकडे
धावला. र्ूरजही त्या दिशेने धावला. एक माणूर् गाडीतून उतरला. दिनेश कारपाशी पोहोचला.
दिनेशने त्या माणर्ाला र्ूरजला मारण्याची खूण के ली व गडबडीने कारमध्ये बर्ला. तो माणूर्
र्ूरजकडे पळत आला. पण न थांबता धावतच र्ूरजने जोराचा पंच करून त्या व्यक्तीला आडवा
के ला. तोपयांत गाडी पुढं जाऊन वळलेली होती. गाडी कु ठं जाईल याचा अंिाज घेऊन र्ूरज मागे
वळला आप्रण रटॉपच्या मागील बाजून धावत गेला...

बर्रटॉच्या मागे - र्ूरज पळत ररत्यावर आला. तो ररत्याच्या मधोमध थांबला. दिनेशची
गाडी वेगाने त्याच्या दिशेने येत होती. रवतःला वाचवण्यार्ाठी र्ूरजने बाजूला उडी मारली. पुढं
जाऊन गाडी थोडी घर्टून थांबली. दिनेशने ब्रेक मारला होता. गाडीची काच खाली झाली.
दिनेशने प्रखडकीतून मागे पाप्रहले. र्ूरज उठू न उभारला होता. तो पुन्सहा ररत्याच्या मध्ये आला.
दिनेशने गाडी 180° वळवून पुन्सहा र्ूरजच्या दिशेने आला. यावेळी र्ूरज बाजूला होऊन गाडीच्या
मागे पळाला व उडी मारून गाडीच्या मागील प्रडक्कीवर चढला. र्ूरजने त्याची गन काढू न मागच्या
काचेवर डाव्या बाजूला प्रतरकी गोळी चालवली. काच तडकली. मग त्याने गनच्या बटने काचेवर
जोरात मारले. काच फु टली तशी गाडीही थांबली. र्ूरजने बलेन्सर् रटकवण्यार्ाठी चवंडप्रशल्ड्ची
वरील बाजू पकडली. दिनेशने ब्रेक मारलेला होता व तो मागे र्ूरजकडे पाहत होता.
"पोलीर् रटेशनला घे!" र्ूरजने दिनेशवर गन रोखून त्याला ऑडसर दिली.
र्ूरज तुटलेल्या प्रखडकीतून आतील र्ीटवर गेला. त्याने तुटलेल्या काचेचे तुकडे बाजूला के ले
व आपला कोट काढू न र्ीटवर अंथरूण तो र्ीटवर बर्ला. दिनेश पुढं पाहून गाडी चालवू
लागला...

र्ूरजने दिनेशवर गन रोखल होती. दिनेशची गाडी पोलीर् रटेशनकडे धावत होती.
िुर्ऱ्या हाताने र्ूरजने मोबाईल काढू न नंबर लावला.
"हॅलो शोएब, बर्रटॉपवर एक दिप्रमनल बेशद्ध
ु पडलाय. एक हवालिार पाठवून त्याला
करटडीत घे. मीही पोलीर् रटेशनला पोहोचतोय!" र्ूरज मोबाईलमध्ये शोएबला म्हणाला.
आप्रण त्याने कॉल कट करून मोबाईल प्रखशात टाकला. काही वेळाने... र्ूरजने प्रखडकीतून
बाहेर पाप्रहलं. त्याला एक पोलीर् जीप प्रवरुद्ध दिशेला बर्रटॉपकडे जाताना दिर्ली. दिनेश
चालवत अर्लेली कार पण पुढे काही वेळ धावत राप्रहली...

...आप्रण ती गाडी पोलीर् रटेशनबाहेर पोहोचली.
"थांबव!" र्ूरज रागात ओरडला.
दिनेशने गाडी थांबवली. र्ूरज उतरला. त्याने आपला कोट घेतला व ड्रायचव्हंग र्ीटकडे
गेला. त्याने दिनेशचा िरवाजा उघडला व त्याची कॉलर पकडू न दिनेशला कारमधून बाहेर खेचलं.
र्ूरजने दिनेशची प्रब्रफके र् पण घेतली व दिनेशला पोलीर् रटेशनमध्ये ओढत नेलं.

र्ूरजने त्याचा कोट व प्रब्रफके र् र्ेल जवळील बेंचवर फे कले आप्रण र्ूरजने दिनेशला र्ेलमध्ये
ढकललं. रवतःही आत जाऊन त्याला मारू लागला...
"हे... हे तुम्ही अर्ं एका प्रर्प्रवलीयनला मारू शकत नाही..." दिनेश कण्हत र्ूरजला ह्युमन
राईट्र्ची आठवण करून िेऊ लागला.
"प्रर्प्रवलीयनला ना? दिप्रमनलला मारूच शकतो! बर् मधील र्गळे याला प्रवटनेर् आहेत!
रमगचलंग, दकडनॅचपंग, इल्लीगल आमस पजेशन, युचर्ंग वेपवन इन ओपन टू थ्रेटन प्रपपल अशी
बरीच चाजेर् तुला लागणार आहेत!" र्ूरज मारतच त्याला म्हणाला.
काही वेळात बर् रटॉपकडे गेलल
े ा कॉन्सरटेबल प्रतथे बेशद्ध
ु पडलेल्या दिप्रमनलला घेऊन आला
व त्याने त्याला त्याच र्ेलमध्ये ढकलले. र्ूरज त्यालाही मारू लागला...
"अरे बोला; बोला काही तरी..." र्ूरज प्रचडू न मारत ओरडला.
"र्ांगतो! र्ांगतो...!" मार र्हन न होऊन शेवटी दिनेशने तोंड उघडलं.
र्ूरज मारायचं थांबला आप्रण रागाने नजर रोखून दिनेशकडे पाहू लागला. दिनेश र्ांगेल तो
शब्ि न शब्ि तो कानात र्ाठवू लागला...

दिनेशने र्ांप्रगतलेल्या वकस शॉपच्या पत्त्यावर येऊन र्ूरजची कार थांबली. त्या मधून र्ूरज
उतरला. वकस शॉपकडे चालू लागला... 2 कामगार बाहेरच प्रतजोऱ्या रं गवत होते. र्ूरज
वकस शॉपमध्ये गेला.

वकस शॉपमध्ये 4 कारागीर प्रतजोरी बनवायचं काम करत होते. तर िोघे कोपऱ्यात गािी
प्रवणत होते. गोल्ड मादफया तेथेच बर्ला होता. त्याने र्ूरजकडे पाप्रहलं, पण आपण याला
ओळखलं आहे हे भाव त्याने चेहऱ्यावर येऊ दिले नाहीत. पण आपल्या माणर्ांना हल्ल्यार्ाठी
अलटस होण्याची खूण करायलाही तो प्रवर्रला नाही. तो अनोळखीपणेच र्ूरजला म्हणाला,
"बोला र्ाहेब काय पाप्रहजे?"
र्ूरजशी बोलत अर्ताना मादफयाने त्याच्या लोकांना हल्ल्यार्ाठी तयार राहण्यार्
खुणावून ठे वलेलं होतं. तर्े र्गळे र्ावध झालेले होते व आपापले काम करतच र्ावध नजर
र्ूरजकडे टाकत होते.
"हतकडी!" र्ूरज त्याला म्हणाला.
"माफ करा र्ाहेब. आम्ही इथं प्रतजोऱ्या आप्रण गाद्या बनवतो, हतकडी नाही." मादफया
चेष्टच
े ं हर्ून म्हणाला.
"चुकतोयर् तू! मी इथं तुम्हाला हतकडी घालायला आलोय!" र्ूरज धमकीचं प्ररमत हारय
ओठांवर घेत मादफयाला म्हणाला.
मादफयाचे भाव अचानक बिलले. तो प्रचडू न ओरडला,
"पण आमचा गुन्सहा काय आहे?"
"चाजेर् ऑफ मडसर, दकडनॅचपंग, एक्रटॉशसन अँड रमचग्लंग ि गोल्ड!" र्ूरज शांतपणे बोलला.

"अर्ं होय! होय करतो आम्ही हे धंि!े एररयात र्गळ्यांना माप्रहती आहे. पण कु णाच्यात
चहंमत नाही आम्हाला अडवण्याची! तुझ्यात अर्ंल, तर ियत्न करून बघ!" मादफया त्याच्या खऱ्या
रुपात आला. तो मग्रूरीने उच्चारला व त्याने कामगारांना हाक दिली...
"प्रहरा, रामा, ज्योत्या, िार्ू या रं इकडं! आज याला इथनं जीवंत जाऊ द्यायचा नाय!"
"मी िॉब्लेम्र्ना र्ॉल्व्ह करत नाही; तर िॉब्लेम्र्ना फोडतो! आप्रण आत्ता िॉब्लेम्र्ना
फोडण्याची वेळ आली आहे!" र्ूरज ठामपणे त्याला म्हणाला.
पण त्याची वॉर्नांग लक्षात न घेता र्गळे कामगार र्ूरजभोवती गोळा झाले. त्यांनी
त्याच्यावर हल्ला चढवला. फाईट चालू झाली... र्ूरज त्यांना मारू लागला... एकटा र्ूरज
आपल्या एवढ्या कामगारांना आवरत नाही हे पाहून मादफया थोडा घाबरला आप्रण त्याने तेथून
पळू न जाण्याचा ियत्न के ला. र्ूरजने मागून त्याची कॉलर पकडली, पण एका कामगाराने त्याच्या
हातावर दकक के ली. र्ूरजची पकड र्ुटली व तो त्या कारागीराशी व इतरांशी फाईट करण्यात
पुन्सहा व्यरत झाला...
ही र्ंधी र्ाधून गोल्ड मादफया त्याची गाडी घेऊन तेथून प्रनर्टला. र्ूरज व कामगार फाईट
करत ररत्यावर आले. र्ूरजने एके क करत त्या र्गळ्यांना अनकॉप्रन्सशयर् के ले व फोन लावत तो
त्याच्या कारकडे आला.
"हॅलो र्र, मी बोलतोय र्ूरज. र्र कारागीर ताब्यात आलेत, पण वकस शॉपचा मालक नंिन
पळू न गेलाय. त्यामुळं मला इथं आणखी थोडे दिवर् रहावं लागेल." तो चीफशी बोलत होता.
"ओके . टेक युअर टाईम अँड टेक के अर ऑफ युअरर्ेल्फ. ओके ?" चीफ त्याला म्हणाला.
"ओके , थँक्यू र्र. ठे वतो."
इतक्यात शोएबची जीप व पोलीर् व्हॅन तेथे आल्या. शोएब पळत र्ूरज जवळ आला. 3-4
कॉन्सरटेबल व्हॅन मधून उतरले.

"ऑलवेज प्लेईंग ए प्रहरो हं?" शोएब नाराजीने र्ूरजला ओरडत म्हणाला.
"शनायर् लय. जा माणर्ं गोळा कर." र्ूरज त्याला प्रचडवत बोलला.
"तुम्ही गांवात आला की िुर्रं काय काम अर्तं आम्हाला?" शोएब पडलेल्या कामगारांकडे
पाय आपटत जात मागे न पाहता र्ूरजला म्हणाला.
त्याच्या नाराजीवर र्ूरजला हर्ू आलं. कॉन्सरटेबलनी िेखील शोएबला फॉलो के लं...
८.

काही र्ूयसदकरणं प्रखडकीतून आत डोकावत होती. त्याच िकाशात र्ूरज त्याच्या
रटडीटेबलवर गोल्ड मादफयाचा ररपोटस तयार करत बर्ला होता. र्ोनाराकडे अर्ते तशी एकाच
डोळ्याला बर्णारी मॅप्रग्नफाईन ग्लार् र्ूरजच्या डाव्या डोळ्याला होती. तो काळजीपूवसक जप्त
के लेल्या र्ोन्सयाचं र्ॅम्पल पाहत होता. काहीतरी प्रलप्रहत होता. बाहेरून नॉक झालं.
"कोणाय?" र्ूरज िाराकडे पाहून ओरडला.
"अरे मी आहे रवप्रप्नल!" बाहेरून प्रमत्राने आवाज दिला.
"हा. आलो!" र्ूरज िप्रतर्ाि िेत ओरडला.
त्याने जवळच जप्रमनीवर पडलेली र्ॅक उचलली आप्रण र्ोनं व ररपोटस पेपर्स त्याने एका
झटक्यात र्ॅकमध्ये र्रकवले. र्ॅक बांधून ती कपाटात टाकू न ते लॉक के ले व िार उघडलं. रवप्रप्नल,
र्ूरजचा शाळकरी प्रमत्र आप्रण त्याचा लहान भाऊ प्रनलेश बाहेर उभे होते. प्रनलेशच्या पाठीला
कॉलेज बॅग होती. रवप्रप्नलच्या चेहऱ्यावर खूप दिवर्ांनी प्रमत्राला भेटल्याचा आनंि व त्यातून
उमटलेलं प्ररमत होतं. पण प्रनलेश र्ंकोचला होता. र्ूरजने हर्ून रवप्रप्नलला प्रमठी मारली.
"ये ना आत ये. दकती दिवर्ांनी भेटतोय आपण...!" बेडपाशी येत र्ूरज रवप्रप्नलला म्हणाला.
"हो." रवप्रप्नलनेही हर्ून िुजोरा दिला.

प्रनलेश व रवप्रप्नल र्ूरज मागून आत आले.
"बर्ा." म्हणत र्ूरज बेडवर बर्ला.
रवप्रप्नलच फक्त र्ूरजर्मोर खुचीवर बर्ला. प्रनलेश त्याच्याजवळ उभा राप्रहला.
"तू उभा का? बर् ना." प्रनलेश र्ूरजला म्हणाला.
"नाही मी रठक आहे..." प्रनलेश र्ंकोचत म्हणाला.
र्ूरजने मान डोलवून रवप्रप्नलकडे पाहत त्याला प्रवचारलं,
"बोल, आज र्काळी र्काळी इकडं कर्ा काय?"
रवप्रप्नल आता जरा र्ंकोचत बोलला,
"र्ूरज, माझं तुझ्याकडं थोडं काम होतं..."
"अरे मग बोल ना." र्ूरज हर्ून म्हणाला.
"हा प्रनलेश. माझा लहान भाऊ." रवप्रप्नल अजूनही र्ंकोचत होता.
र्ूरजने प्ररमत करत प्रनलेशकडे नजर टाकली,
"हो ओळखलं मी. मोठा झालाय." तो हर्ून म्हणाला.
रवप्रप्नल चचंप्रतत मुद्रेने हर्ला,
"हो. एमएर्एर्ी करतोय. काय आहे ना, की याच्या कॉलेज मधली मुलं याला खूप त्रार्
िेतात. शोएबकडं जाणार होतो, पण तू आल्याचं कळालं म्हणून तुझ्याकडं आलो... प्रप्लज यार
मित कर ना..." रवप्रप्नलने कळकळीची प्रवनंती के ली.
"तू काही काळजी करू नको. मी बघतो काय करायचं ते." र्ूरजने रवप्रप्नलला प्रनप्रश्चयी
आश्वार्न दिले व प्रनलेशला प्रवचारले,

"मला वाटतं तुझं कॉलेज तार्ाभरात र्ुरू होईल, नाही?"
प्रनलेशने प्रनर्चवसकार होकाराथी मान हलवली.
"रवप्रप्नल; तू प्रनघ. तुला ऑदफर्ला जायला उशीर होईल. डोन्सट वरी मी आहे याच्यार्ोबत."
र्ूरज रवप्रप्नलला म्हणाला.
"बरं रठक आहे. येतो मी." रवप्रप्नल उभारत म्हणाला व तो प्रनलेशकडे वळला,
"प्रनलेश, मी जातोय. तू काही काळजी करू नको. र्ूरज तुला काही होऊ िेणार नाही. येतो
मी." त्याने प्रनलेशला आश्वरत के लं.
प्रनलेशने पुन्सहा प्रनर्चवसकार मान डोलावली.
"येतो." रवप्रप्नल र्ूरजला म्हणाला.
"ये." र्ूरजने हर्ून त्याला जाण्यार् परवानगी दिली.
रवप्रप्नल प्रनघाला तर्ा र्ूरजही उठू न उभारला. त्याने अडकवलेलं जॅकेट घेऊन अंगात चढवत
व प्रनलेशला म्हणाला,
"चल बघू तुला कोण त्रार् िेतंय ते!"
र्ूरज खोली बाहेर पडला. प्रनलेशने त्याला फॉलो के लं. र्ूरजने बाहेरून िार ओढू न घेतलं.

र्ूरज व प्रनलेश बाईकवरून प्रनलेशच्या कॉलेजवर आले. बाईक पाकस करून िोघे कॉलेजमध्ये
गेले.
कॉलेज कॅ म्पर्मध्ये, चार-पाच मुलं एका प्रवध्या्यासची मरकरी करत उभे होते. प्रनलेशने
िवेशिारापार्ूनच ती मुलं बोटाने र्ूरजला िाखवली. र्ूरजने धावत जाऊन त्या पाचही मुलांना

मारण्यार् र्ुरवात के ली. त्या पोरांनी िेखील र्ूरजवर हल्ला चढवला.. फाईट झाली... पण
पोप्रलर् अर्लेल्या र्ूरज र्मोर त्या कॉलेज कु मारांचा काय प्रनभाव लागणार होता... र्ूरजने
र्वाांना मारले. पण गंभीर जखमी नाही के लं. ताकीि िेण्यापुरतेच त्याने त्यांना गारि के लेले होते.
मग र्ूरजने प्रनलेशला व फाईट चालू झाल्यावर लांब र्रकलेल्या मघार्च्या मुलाला जवळ
येण्याची खूण के ली. घाबरत पण वेगानं प्रनलेश र्ूरजपाशी येऊन त्याच्यापार्ून थोडं मागे
उभारला. तो मुलगा िेखील येऊन बाजूला उभारला. काही क्षणांत, खाली पडलेली मुलं रवतःला
र्ावरत उठू लागली... गयावया करत माफी मागू लागली...
"फक्त प्रनलेशच नाही; तर इतर कोणालाही पुन्सहा तुम्ही त्रार् दिलात, तर यापेक्षाही वाईट
अवरथा करे न! र्मजलं?" र्ूरज रागाने ताकीि िेत त्या मुलांना म्हणाला.
"हो... होय... आम्ही पुन्सहा कु णालाही त्रार् िेणार नाही..." त्या टोळक्यांचा म्होरक्या कण्हत
बडबडला. आप्रण त्याने प्रनलेश व मघाशी चेष्टा चालवलेल्या मुलाची व त्याचर्ोबतच र्ूरजची
िेखील माफी माप्रगतली...
"र्ॉरी..."
रॅ चगंग होत अर्लेल्या मुलाने कृ तज्ञतेने र्ूरजचा हात हातात घेतला.
"थँक्यू र्र..." तो र्द्गिीत म्हणाला.
र्ूरजने राग झटकू न प्ररमत के ले.
"इट्र् ओके . पण अशा लोकांना िप्रतकार करायला प्रशका. आपली भीती हीच यांची ताकि
अर्ते." तो म्हणाला.
"हो र्र." तो मुलगा र्ूरजचे म्हणणे मान्सय करत उद्गारला.
"पुन्सहा जर काही त्रार् झाला, तर र्ब-इं रपेक्टर शोएबकडे जायचं. ते तुम्हाला हवी ती मित
करतील. र्गळ्यांना र्ांगा. ओके ?" र्ूरजने त्या मुलाला व प्रनलेशला एकत्र र्ूचना के ली.

िोघांनी माना डोलावल्या. र्ूरजने मग नजरे नंच त्या रॅ चगंग करणाऱ्या मुलांना जाण्याची
खूण के ली. वेिना होत अर्लेली मुलं आपापल्या क्लार्रूमकडे प्रनघून गेली. र्ूरजने मग त्या रॅ चगंग
झालेल्या मुलाला "या" म्हणत जायला र्ांप्रगतले.
मुलगा हो म्हणत त्याच्या वगासकडे प्रनघून गेला. र्ूरज प्रनलेशकडे वळला.
"चल तुला तुझ्या वगासत र्ोडतो." तो म्हणाला.
प्रनलेशने पुन्सहा मान डोलावली. तो पायऱ्यांच्या दिशेनं चालला. र्ूरजने त्याला फॉलो के लं.
चालता चालता त्याची नजर वर गेली. त्याला दिर्लं, की िुर्ऱ्या मजल्यावर पोचसमध्ये काही
मुली खाली पाहत उभ्या होत्या. त्यांच्यात आत्ताच झालेल्या मारामारीबद्दल चचास र्ुरू होती...
अनुज्ञाही त्यांच्यातच होती आप्रण ती र्ूरजकडेच पाहत होती. अनुज्ञाला पाहून र्ूरज जणू
र्ंमोप्रहतच झाला होता... अगिी पाहताक्षणी!
अनुज्ञाला नीट पाहता यावे म्हणून त्याने इतकावेळ डोळ्याला लावलेला त्याचा गॉगल
काढला आप्रण अनुज्ञाकडे पाहतच पायऱ्यांपाशी पोहोचला. अनुज्ञाच्याही हे लक्षात आल्याप्रशवाय
राप्रहलं नाही... आप्रण त्यामुळेच ती क्लार्रूममध्ये प्रनघून गेली. प्रतच्या मागून मग प्रतच्या
मैप्रत्रणीही गेल्या. प्रनलेश व र्ूरज यांनी पायऱ्या चढू न वगासचा मागस धरला...

प्रनलेश व मागून र्ूरज वगासत आले. र्ूरजचं नशीब अर्ेल वा प्रनव्वळ योगायोग, पण अनुज्ञा
ही प्रनलेशच्याच वगासत होती. गावातील कॉलेज अर्ल्याने र्ाहप्रजक मोकळं वातावरण नक्कीच
नव्हतं. र्ाहप्रजक मुलांची व मुलींची बैठक व्यवरथा वेगवेगळी होती. ती िवेशाला लागूनच
अर्लेल्या मुलींच्या रांगेत पप्रहल्या बाकावर बर्ली होती. प्रतचं बोलणं त्याच्या कानांवर पडत
होतं...
"र्काळी रडत का होतीर्?" अनुज्ञाने प्रतच्या एका मैप्रत्रणीला प्रवचारलं.

"पप्पांचं डायलॅप्रर्र् करायचंय. पुरेर्े पैर्े नाहीत... पाटसटाईम जॉब मधून तेवढे उभे राहत
नाहीत... बॉर् पण एडव्हार् द्यायला नाही म्हणतायत... त्यांनी याआधी मित के ली आहे, पण
आत्ता जमणार नाही म्हणतायत..." ती मैप्रत्रण प्रखन्न चेहऱ्याने म्हणाली.
"र्ंध्याकाळी माझ्या र्ोबत घरी चल. बाबा िेतील." अनुज्ञाने प्रतला क्षणात चचंतामुक्त
करण्याचा ियत्न के ला.
"तू कशाला...?" ती मैत्रीण र्ंकोचत म्हणाली.
"गप्प! नाही तर मार खाशील." अर्े म्हणून अनुज्ञाने प्रवषय व वाि प्रनकालात काढला आप्रण
ती गोड हर्ली.
त्या काळजीत अर्लेल्या मैप्रत्रणीला िेखील अनुज्ञाच्या बोलण्याचं हर्ू आलं. र्गळं टेन्सशन
प्रवर्रून मैत्रीण िेखील हर्ली. मैप्रत्रणींची पुन्सहा काहीतरी बोलाचाली र्ुरू झाली. इथून पुढे
र्ूरजला त्यांचं बोलणं ऐकू येणं बंि झालं होतं. तो अनुज्ञाला पाहत र्ंमोप्रहत झालेला होता.
वगासतला बाकीचा गोंगाट िेखील त्याच्यार्ाठी शांत झालेला होता... त्याला फक्त अनुज्ञा
मैप्रत्रणींर्ोबत बोलताना, हर्ताना दिर्त होती. र्ूरज प्रनलेशच्या मागून मुलांच्या रांगेपाशी
पोहोचला. नजर अनुज्ञावरच! प्रनलेश पप्रहल्या बेंचवर बर्णार, तोच र्ूरजने अनुज्ञाकडे मनमोप्रहत
होऊन पाहत प्रनलेशला मागे खेचून रवतः तेथे थोडं आत र्रकू न बर्ला. मग प्रनलेशही
गोंधळलेल्या मन:प्ररथतीत बॅग काढू न र्ूरज शेजारी बर्ला. र्ूरजचं डेरकवर झुकून अनुज्ञाला
पाहणं चालूच होतं. हे पाहून मग प्रनलेशला र्गळा िकार लक्षात आला. र्ूरज अनुज्ञाच्या िेमात
पडला होता!
"िािा जातोयर् ना?" प्रनलेश चेष्टन
े े म्हणाला.
"अं? हो..." अनुज्ञाला र्ंमोप्रहत झालेला र्ूरज एवढंच उद्गारला.
र्ूरज पापणीही न लवता अनुज्ञाकडे पाहत होता. अनुज्ञाला िेखील हे जाणवलं होतं, पण
त्याच्याकडे जाणीवपूवसक िुलक्ष
स करून अनुज्ञा हर्त प्रतच्या मैप्रत्रणींर्ोबत बोलत होती...

'जणू अर्ंख्य र्ूय-स तारे अनुज्ञाच्या तेजाने िकाप्रशत होण्यार्ाठी प्रतच्या आजूबाजूला प्रघरट्या
घालताहेत अर्ं र्ूरजला भार्ू लागलं होतं...'
"अनुज्ञा जाधव!" प्रनलेश उद्गारला.
र्ूरजचं र्ंमोहन भंगल्यार्ारखं तो भानांवर आला. त्याने अचानक प्रनलेशकडे पाप्रहलं.
"हा? काय?" र्ूरजने गोंधळू न प्रवचारलं.
"तू इतका वेळ ज्या मुलीकडं बघतोयर्, प्रतचं नांव!" प्रनलेश हर्त चेष्टन
े े म्हणाला.
"कोण मुलगी? मी कोणत्याही मुलीकडं बघत नाही... मी... मी तर बाहेर बघत होतो...!"
र्ूरज अप्रधक गोंधळू न गडबडू न बोलला.
"हो... ते आलंय माझ्या लक्षात!" प्रनलेशने पुन्सहा खुिकत र्ूरजची मरकरी के ली.
एमबेरेर् होऊन र्ूरज जाण्यार् उठला. त्याला जागा िेण्यार्ाठी प्रनलेश उठू न बाजूला झाला.
र्ूरज वगासतून बाहेर आला. तोच पोचसमध्ये एक वॉचमॅन र्ूरजर्मोर येऊन उभारला. र्ूरजला
थांबावं लागलं. अनुज्ञा प्रतरकर् नजरे ने र्ूरजकडे पाहत होती. हे लक्षात आल्यावर र्ूरजने
प्रतच्याकडे पाप्रहलं. पण अनुज्ञाने नजर दफरवली.
"प्रिप्रन्सर्पल र्रांनी बोलावलंय." वॉचमन तोंडातली तंबाखू र्ावरत र्ूरजला म्हणाला.
र्ूरजने त्याच्याकडं पाहून फक्त मान हलवून 'हो' म्हंटलं व अनुज्ञाकडे आणखी एक नजर
टाकू न वॉचमॅनच्या मागून प्रनघून गेला. र्ूरजची नजर प्रतच्याकडे दफरताच अनुज्ञाने त्याच्यावर
पुन्सहा रोखलेली आपली नजर त्याच्या पार्ून हटवलेली होती.

"वाचायला येतंय ना?" र्ूरजने चालता चालता वॉचमनला प्रवचारलं.
"हो येतं की!" तंबाखूची मळी तोंडातून खाली पडू नये म्हणून वॉचमन तोंडवर करून
म्हणाला.

"तंबाखूच्या पुडीवर मोठ्या लक्षात प्रलप्रहलेलं अर्तं. तंबाखूने ककस रोग होतो. ते वाचता की
नाही? खाणं बंि करा! प्रनिान कॉलेजमध्ये तरी... मुलं प्रशकतात इथं. हेच प्रशकायचं का त्यांनी..."
अर्ं आप्रण बरं च काही र्ूरज वॉचमनला झापत होता.
आप्रण पयासय नर्ल्याने वॉचमन ऐकू न घेत होता. तंबाखूमुळे तोंड उघडता येत नव्हतं ना...

पायऱ्या उतरून खालच्या पोचसला आल्यावर कॉलेज ऑदफर् िॉर् के लं, की प्रिप्रन्सर्पलचं
ऑदफर् होतं. वॉचमॅनने बोटानेच के प्रबन िाखवली. नखांमध्ये चुना व तंबाखूचे कण तर्ेच होते.
याला बोलून काही फायिा नाही हे लक्षात येऊन र्ूरजने वैतागाने मान डोलावली. वॉचमन प्रनघून
गेला होता. र्ूरजने प्रिप्रन्सर्पलच्या के प्रबनच्या िरवाजावर नॉक के लं. प्रिप्रन्सर्पलने वर पाप्रहलं.
"या. आत या." प्रिप्रन्सर्पल र्ूरजला म्हणाले.
र्ूरज डेरकपाशी आला.
"बर्ा." प्रिप्रन्सर्पल खुचीकडे नजर करून बोलले. त्यांच्या आवाजात जरब नव्हती, पण
अप्रधकारवाि नक्कीच होता.
र्ूरज र्मोर बर्ला.
"आपण आमच्या प्रवद्या्याांना का मारलंत?" प्रिप्रन्सर्पलनी शांत आवाजात जाब प्रवचारायला
र्ुरूवात के ली.
"गरज होती. मी र्ूरज क्षीरर्ागर. फ्रॉम र्ीआयडी. आपल्या कॉलेजमध्ये प्रशकत अर्लेला
प्रनलेश जांभळे माझ्या प्रमत्राचा भाऊ. ती मुलं त्याची आप्रण इतर प्रवद्या्याांची रॅ चगंग करत होती.
म्हणून मी त्यांना थोडी प्रशरत प्रशकवण्याचा ियत्न के ला!" र्ूरज शांतपणे बोलला.
"तर्ं अर्ेल, तर धन्सयवाि ऑदफर्र! अशा अर्ुरी िवृत्तींना आळा घालणं गरजेचंच आहे."
प्रिप्रन्सर्पल.

"तुम्हाला खरं च अर्ं वाटत अर्ेल, तर अशा घटनांकडे िुलक्ष
स करणं बंि करा! तुमचं कॉलेज
इतकं काही मोठं नाही की हे िकार तुम्हाला र्मजू नयेत. माझं भांडण तुमच्यापयांत आलंच की.
पुन्सहा अर्ं काही झालं; तर तुम्हीही र्ुटणार नाही! येतो मी!" र्ूरज शांत प्ररमत चेहऱ्यावर घेऊन
धमकी वजा बोलून गेला.
प्रिप्रन्सर्पल मात्र आपली चूक लक्षात येऊन गंभीर झाले.

र्ूरज बर्रटॉपच्या ररत्यावरून पोलीर् रटेशनच्या दिशेने ड्राइव्ह करत होता...
र्ूरजच्या कारमध्ये, र्ूरज ब्लुटूथच्या माध्यमातून बोलत होता...
"शोएब, नंिनचा काही रेर्?" त्याने रटेशन इं चाजस ऑदफर्र अर्लेल्या त्याच्या प्रमत्राला
प्रवचारलं.
"नाही. दिनेशला माहीत अर्लेल्या र्गळ्या रठकाणी छापे मारलेत. पण नंिन काही
प्रमळाला नाही. कु ठं अंडरग्राऊंड झालाय काय माहीत. त्याच्या महत्त्वाच्या माणर्ाला माहीत
नाही म्हणजे काय?" शोएब पप्रलकडू न बोलला.
"आश्चयस वाटण्यार्ारखं काही नाही. दिनेश आपल्या ताब्यात अर्ल्यानं नंिन दिनेशला
माहीत अर्लेल्या रठकाणी लपणं शक्य नाहीच. पण आपल्याला तो काहीही करून प्रमळाला
पाप्रहजे! मी येतोय पोलीर् रटेशनला. बोलू आपण..." र्ूरज शोएबला म्हणाला.
गाडी चालवत अर्ताना र्मोरील चवंडशील्ड्च्या काचेतून त्याची नजर र्मोरच्या
एंटरे न्सर्मधून आपल्या मैप्रत्रणींर्ोबत बर्रटॉपमध्ये जाणाऱ्या अनुज्ञावर पडली. र्ूरजने तातडीने
कॉल कट के ला.

बाहेर - र्ूरजने त्याच्याही नकळत कार बाजूला पाकस के ली. र्ूरज पुन्सहा प्रतच्याकडे र्ंमोप्रहत
होऊन गाडीतून उतरला. अनुज्ञाकडे पाहतच त्याच्या जवळील एंटरे न्सर्कडे चालू लागतो...
र्मोर रटॉपवर र्ूरजचे प्रमत्र उभे होते.
"र्ूरज!" एका प्रमत्राने र्ूरजला हाक मारली.
त्या हाके ने र्ूरज भानांवरती आला. त्याने आवाजाच्या दिशेने पाप्रहलं. र्ूरजचे पाच प्रमत्र
फ़ज़लर्ह तेथे उभे होते. आनंिाचं प्ररमत र्ूरजच्या चेहऱ्यावर उमटलं. तो वेगाने आपल्या प्रमत्रांकडे
पळाला.
"अरे तुम्ही र्गळे इथं काय करताय?" त्याने त्यांच्याकडे जात त्यांना प्रवचारलं.
तो प्रमत्रांपाशी पोहोचला. फ़ज़लने खुल्या दिलाने हर्त र्ूरजच्या खांद्यावर हात ठे वला.
फ़ज़लने रमाईल करत र्ूरजला जवळ घेतलं.
"र्ांगतो. ती र्मोर मुलगी आहे ना, ती मला खूप आवडते यार!" तो म्हणाला.
र्ूरजच्या किाप्रचत लक्षात आलं होतं, की फ़ज़ल कोणाबद्दल बोलतोय...
"कोण मुलगी?" र्ूरजने खात्री करण्यार्ाठी फ़ज़लला मध्येच थांबवत प्रवचारलं.
फ़ज़लने हर्त अनुज्ञाकडे बोट के लं.
"ती गुलाबी ड्रेर्ची." फ़ज़ल म्हणाला.
र्ूरजने त्या दिशेने पाप्रहलं आप्रण त्याची भीती र्त्यात उतरली.
"एका डील र्ंिभासत प्रतच्या वप्रडलांच्या घरी गेलो होतो. तेव्हा पप्रहल्यांिा पाप्रहलं. आप्रण..."
फ़ज़ल बोलत होता...

आप्रण त्याचवेळी र्ूरजचे भाव अचानकच पूणस बिलले. त्याला कळलं, की फ़ज़ल िेखील
अनुज्ञाच्याच िेमात पडलाय. र्ूरजने अचानक रागाने फ़ज़लची कॉलर पकडली. त्यामुळे फ़ज़ल
मध्येच बोलायचा बंि झाला होता. र्वसच प्रमत्र र्ूरजच्या या र्डन ररएक्शनने गोंधळू न गेले...
"काय झालं र्ूरज?" एका अप्रभजीत नांवाच्या प्रमत्राने गोंधळू न 'फ़ज़लला र्ोड' हे इं प्रडके ट
करण्यार्ाठी र्ूरजच्या खांद्यावर हात ठे वून र्ूरजला प्रवचारलं.
"प्रबकॉज आय लव हर अप्रभजीत!" र्ूरजने अप्रधकच प्रचडू न अप्रभजीतकडे पाप्रहलं.
"कोण?" फ़ज़लने गोंधळू न चेहऱ्यावर आठ्या आणत प्रवचारलं.
"अनुज्ञा!" हे नांव मोठ्याने उद्गारून र्ूरजने प्रचडू न फ़ज़लकडे पाप्रहलं व कॉलरवरची पकड
घट्ट के ली.
अप्रभजीतने र्ूरजचा हात िूर करण्यार्ाठी त्याच्या खांद्यावरील आपली ग्रीप अप्रधक बळकट
के ली.
"हे बरोबर नाही र्ूरज. तर्ं अर्ेल, तर तुम्ही िोघेही ियत्न करा. कोणाला प्रमळे ल त्याला
प्रमळे ल..." तो म्हणाला.
हे ऐकू न र्ूरजचा पारा अप्रधकच चढला. त्याने फ़ज़लला मागे ढकललं. िोन प्रमत्र फ़ज़लला
र्पोटस िेण्यार्ाठी पुढं झाले व त्यांनी फ़ज़लला पडण्यापार्ून र्ावरलं.
र्ूरजने प्रचडू न ओरडत अप्रभजीतला छातीवर पंच के लं. आप्रण...
"शी इज नॉट ए रॉफी!" तो ओरडला!
र्ूरजच्या मारण्याचा इम्पॅक्ट इतका होता, की अप्रभजीत मागे ढकला गेला व जोरात खाली
पडला. हे पाहून फ़ज़ल र्ूरजच्या दिशेनं जरा पुढं झाला. र्ूरजने फ़ज़लकडे धाव घेतली. त्याने
फ़ज़लच्याही पोटात दकक के ली. फ़ज़ल मागे जाऊन त्याला आधार दिलेल्या प्रमत्रांना घेऊन खाली
पडला. मग आणखी िोन प्रमत्र र्ूरजला शांत करण्यार्ाठी त्याला पकडण्याचा ियत्न करू लागले,

पण र्ूरजच्या र्ंतापाला ते िेखील बळी पडले. त्याने त्यांनाही मारलं. हे चालू अर्ताना बर्रटॉप
वरील लोकांची त्यांच्या भोवती गिी गोळा झाली होती. आप्रण अनडाऊटेड्ली त्या गिीत अनुज्ञा
व प्रतच्या मैप्रत्रणी िेखील होत्या. आप्रण हा र्गळा िकार अनुज्ञाच्याही नजरेखालून गेलेला होता...
र्ूरजचा मार खाल्याने प्रमत्र जप्रमनीवर पडू न प्रवव्हळत होते. र्ूरज फ़ज़लपाशी आला.
फ़ज़लच्या तोंडातून रक्त येतं होतं. र्ूरज त्याच्यापाशी बर्ला. त्याने त्याची कॉलर पकडली...
"पुन्सहा जर अनुंकडे त्या नजरे नं पाप्रहलंर्, तर तुला माहीत आहेच, की मी काय करू शकतो
ते!" र्ूरज फ़ज़लला रागाने म्हणाला.
फ़ज़लही आता पुरता प्रचडला होता. त्याने त्याच्या कॉलरवरील र्ूरजचा हात झटकला आप्रण
त्याला मागे ढकललं. र्ूरजचा बॅलन्सर् गेला. र्ूरज मागे होऊन र्ावरत उभारला. फ़ज़ल धगधगती
नजर र्ूरजवर रोखलेली ठे वून तोंडातून आलेलं रक्त एका हाताने पुर्त पोट धरून तो र्ावरत
उभारला.
"र्ूरज्या! एका मुलीर्ाठी तू प्रमत्रांवर हात उचललार्! आपली इतक्या वषाांची मैत्री
प्रवर्रलार् तू! र्ाल्या!..." फ़ज़ल प्रचडू न जागेच भान न ठे वता ओरडला.
पण र्ूरजला पुढं बोलण्यात काही अथस नाही हे लक्षात येऊन फ़ज़लने बोलणं थांबवलं व
इतर प्रमत्रांना उभारण्यार् मित के ली. एकमेकांना र्ावरत र्ूरजचे पाचही प्रमत्र मग फ़ज़लच्या
प्रजप्र्ीमध्ये बर्ून प्रनघून गेल.े अनुज्ञार्ह जमलेले र्गळे र्ूरजकडेच पाहत होते. अनुज्ञाच्या
चेहऱ्यावर गोंधळलेले भाव... प्रतला लपवता लपवत नव्हते. या भांडणामागे तीच मूळ होती हे
प्रतच्याच र्मोर उघड जे झालं होतं...
अनुज्ञा आपल्याकडेच पाहत आहे हे एक नजर प्रतच्याकडे टाकल्यावर र्ूरजच्या लक्षात आलं.
म्हणून मग र्ूरज अनुज्ञाची नजर चुकवून त्याच्या गाडीत जाऊन बर्ला व घराच्या दिशेने प्रनघून
गेला...

र्ूरज अनुज्ञाची वाट पाहत कॉलेज बाहेर बाईकवर बर्ून होता. त्याचा मोबाईल वाजला.
िुरून अनुज्ञा येताना त्याला दिर्त होती. प्रतच्याकडे िेमाने हरवून बघत त्याने न पाहताच फोन
ररप्रर्व्ह के ला...
"हॅलो?" र्ूरज मोबाईलमध्ये.
"अरे र्ूरज, अजून दकती दिवर् लागणार आहेत तुला?" चीफ फोनमधून.
चीफचा आवाज ऐकू न र्ूरज भानांवर आला. फोनवर चीफ अर्ल्याचं त्याला लक्षात आलं.
"येर् र्र?" त्याने प्रवचारलं.
"अरे मी म्हणालो, अजून दकती दिवर् लागणार आहेत नंिनला पकडायला?"
"र्ॉरी र्र. एक्चुअली, नंिन र्ापडत नाहीये. मी इथले पोलीर् कॉन्सटॅक्र् वापरून त्याला
शोधण्याचा ियत्न करतोय. पण अजून तरी काही रेर् नाही." र्ूरज अपराधीपणे.
"ऑल राईट." चीफ.
"र्र, तुम्हाला एक गोष्ट र्ांगायची होती..." र्ूरज र्ंकोचत मोबाईलमध्ये.
"र्ूरज तू लाजतोयर्?" चीफनी आश्चयासने हर्ून प्रवचारलं.
"नाही. तर्ं नाही. पण... इथं एक मुलगी भेटलीये. आप्रण... पाहताक्षणी मी त्यांच्या िेमात
पडलोय... मला कळालं नाही, हे कर्ं..." र्ूरजने आपली भावना बोलून िाखवली, पण
एक्र्ाईटमेंट लपवण्याचा ियत्न के ला.
"अरे या वयात अर्ं होतंच. बरं कोण आहे ती मुलगी प्रजनं तुझ्यार्ारख्या र्ंन्सयाशावर
मोप्रहनी टाकली?" चीफ हर्ून बोलले.
"अनुज्ञा; नांव त्यांच.ं " र्ूरजने नांव र्ांप्रगतलं.

"वाह! मरत नांव आहे! अनुज्ञा... अनु! र्ूयासचा; र्ूरजचा शक्तीस्रोत! छान! छान!" चीफ हर्त
पप्रलकडू न म्हणाले.
"त्यांच्याशी बोलणं झालं तर मी तुम्हाला त्यांचा फोटो पाठवतो." र्ूरज चीफला म्हणाला.
"रठक आहे पाठव. आप्रण के र्कडेही लक्ष िे." चीफनी त्याला र्ूचना के ली.
"हो र्र!"
म्हणत र्ूरजने कॉल कट के ला. तो अनुज्ञाला गेट मधून आत जाताना पाहत उभा राप्रहला.
अनुज्ञाला कळालेलं होतंच, की र्ूरज प्रतच्यार्ाठीच प्रतथं आलाय, पण त्याच्याकडे न पाहता ती
आत प्रनघून गेली होती. र्ूरजही मग बाईक रटाटस करून प्रनघून गेला...

र्ंध्याकाळची वेळ... र्ूरज बाजूला बाईक लावून बर् रटॉपवर अनुज्ञाच्या ितीक्षेत थांबला
होता. अनुज्ञा व प्रतची मैप्रत्रण नंदिनी कॉलेजकडू न आल्या... त्यांनी एकमेकांना "बाय!" के लं.
नंदिनी बर्र्ाठी बाजूला उभारली आप्रण अनुज्ञा ररक्षात जाऊन बर्ली. ररक्षात ड्रायव्हर
नव्हता. अनुज्ञाला ररक्षात एकटीला पाहून अनुज्ञाशी बोलण्याची ही चांगली र्ंधी आहे अर्े वाटून
र्ूरज प्रतच्या दिशेने चालू लागला. त्याचं र्गळं लक्ष अनुज्ञावर अर्ल्यानं बाजूने येणाऱ्या कारला
तो थडकला. कार ड्रायव्हरने लगेच ब्रेक मारला. कार थांबली. र्ूरज खाली पडला. एप्रक्र्डेंटचा
इम्पॅक्ट मोठा नर्ल्याने र्ूरजला इजा झाली नव्हती. पण हे पाहून अनुज्ञा चांगलीच घाबरली
होती. प्रतचा श्वार् अडकला होता...
"ये मरायचाय काय?" कार ड्रायव्हर रागाने ओरडला.
इम्पॅक्ट लहान अर्ल्यानं र्ूरजला काही झालेलं नव्हतं. तो उभारला व अनुज्ञाकडे पाहतच
त्याने आपले कपडे झाडले. अनुज्ञा त्याच्याकडेच पाहत होती. त्याला गाडीला थडकलेलं पाहून
लटकलेला प्रतचा श्वार् त्याला र्ुखरूप पाहून मोकळा झाला. ती ररलॅक्र् झाली.

"आएम र्ॉरी!" र्ूरज शांतपणे कार ड्रायव्हरला म्हणाला.
व र्ूरज ररक्षाकडे चालला. र्ूरजला आपल्याच दिशेने येताना पाहून मग अनुज्ञा िुर्रीकडे
पाहू लागली.
"लोकांना बघून चालायला काय होतं कोण जाणे?!" अर्ं रवतःशीच रागाने बडबडत कार
ड्रायव्हरने कार चालू करून ररता मोकळा के ला.

ररक्षात - र्ूरज येऊन अनुज्ञाच्या शेजारी बर्ला. त्याच्या अचानक अशा वागण्याने अनुज्ञाला
ऑकवड् स वाटू लागलं. ती जरा र्ावरूनच बर्ली.
"हाय. मी र्ूरज क्षीरर्ागर. मी िोन प्रमप्रनटं आपल्याशी बोलू शकतो?" मनात अप्रर्मीत
भीती अर्ताना र्ूरज कर्ं तरी र्ाहर् एकवटून अनुज्ञाला बोलला.
"नाही!" क्षणाचाही प्रवलंब न लावता थोडं रागानेच अनुज्ञाने र्ूरजचं र्ाधं बोलण्याचं
िपोर्ल िेखील धुडकावलं!
"प्रप्लज..." र्ूरजची भीती गायब झाली होती, पण अर्ंख्य िुःखाने त्याचं मन भरून गेलं
होतं... त्याने कळवळीने आजसव के ली होती...
पण नाही! काहीच फायिा झाला नव्हता... त्याची प्रवनंती अनुज्ञाकडू न पुन्सहा धूडकावली
गेली...
"नाही!" अनुज्ञा आवाजात पूवीपेक्षा अप्रधक कठोरता आणत ओरडली.
"रठक आहे अनु. मला माप्रहती आहे तुमचा माझ्याबद्दल काय र्मज झालाय ते.... पण मी
वाईट नाही ओ. आप्रण तुम्ही र्ूंिर आहात म्हणून मी तुमच्यावर िेम करतोय अर्ंही नाही... मी
पप्रहल्यांिा तुमच्याकडे अरॅक्ट झालो हे खरं य, पण मी िेम मात्र तुमच्या गुणांकडे पाहूनच के लंय.
आपल्यातला हा प्रनष्पाप, प्रनरागर् आप्रण हा र्ाधेपणा मला खूप भावला. मला माप्रहतेय अनु; मी

जे बोलतोय, ते किाप्रचत तुम्हाला पटणार नाही. पण हेच र्त्य आहे! माझ्याकडू न जर तुम्हाला
काही त्रार् झाला अर्ेल, तर प्रप्लज मला माफ करा..." र्ूरज प्रनराशेनेच बोलला आप्रण...
...आप्रण तो प्रनराश मनःप्ररथतीतच तेथून प्रनघून गेला... पण त्याला आपल्या पायाखाली
काहीच जाणवत नव्हतं. जणू जमीन त्याच्या पायाखालून र्रकली होती...

र्ूरज हताश होऊन त्याच्या बाईककडे येऊन बाईकवर बर्ला. मान खालीच. काहीवेळाने
त्याने वर ररक्षाकडे पाप्रहलं. अनुज्ञा अप्रजबात त्याच्याकडे पाहत नव्हती! मुद्दाम िुलक्ष
स करत होती.
आप्रण हे त्याला र्मजत होतं. अनुज्ञाच्या चेहऱ्यावर त्याला बेदफदकरी दिर्त होती. प्रतचा चेहरा
कोरडा होता. जणू प्रतला काही वाटतच नाही... आप्रण हेच र्ूरजला प्रनराश करणारं होतं. आशा
र्ंपल्यार्ारखं त्याला झालं. काही वेळाने ररक्षाचालक ररक्षात येऊन बर्ला. ररक्षा प्रनघून गेली.
र्ूरज त्या ररक्षाकडे ती जाईपयांत पाहत राप्रहला. पण अनुज्ञाने काही त्याच्याकडे शेवटपयांत
पाप्रहलं नाही. ररक्षा गेली तशी अनुज्ञाची मैत्रीण नंदिनी र्ूरज जवळ आली...
"एक्रक्यूज मी..."
र्ूरजने प्रतच्याकडे पाप्रहलं.
"हाय. मी नंदिनी. अनुज्ञाची फ्रेंड!" ती पुढं म्हणाली.
"हॅलो. मी र्ूरज क्षीरर्ागर." र्ूरजने भावना रप्रहतपणे आपलं नांव र्ांप्रगतलं.
"र्ॉरी, पण मी तुला अनुज्ञाशी बोलताना पाप्रहलं. तू काळजी करू नको. मला वाटतं, ती
िेखील तुझ्यावर िेम करते. कारण मघाशी तुझा एप्रक्र्डेंट झाला ना, तेव्हा प्रतच्या डोळ्यांत तुझ्या
प्रवषयीची काळजी बप्रघतलीय मी." नंदिनी र्ूरजला आश्वरत करत म्हणाली.
"मी पण पाप्रहलंय. पण कळत नाही त्या का मान्सय करत नाहीत..." र्ूरज प्रखन्नपणे खाली
पाहत बोलला.

"मेबी घरातल्यांच्या प्रवचाराने अर्ेल..." नंदिनीने शक्यता बोलून िाखवली.
"अर्ेल...!" र्ूरजलाही ती पटली.
त्याने नंदिनीकडे पाप्रहलं व रमाईल के लं. तरी चेहऱ्यावरची प्रनराशा काही लपली नव्हती.
"इनीवे थँक्र्! गुड बाय!" र्ूरज नंदिनीला म्हणाला.
"बाय!" नंदिनी हर्ून बोलली.
र्ूरजने बाईक चालू के ली आप्रण घराचा ररता धरला. नंदिनी िेखील परत पूवस रथानी जाऊन
बर्ची वाट पाहू लागली.

अनुज्ञाचे क्लार्रूम... र्ूरज आत आला. कॉलेज र्ुरू होण्यार् वेळ अर्ल्याने वगासत प्रवद्याथी
कमी होती. अनुज्ञा नेहमी िमाणे पप्रहल्या रांगेत. प्रतने त्याच्याकडे पाप्रहलं, पण र्ूरज प्रतच्याकडे
न पाहता प्रनलेशच्या दिशेने प्रनघून गेला. प्रनलेशही मुलांच्या पप्रहल्या रांगेत पुरतक वाचत बर्ला
होता.
"हाय!" र्ूरजने प्ररमत करत प्रनलेशला हाक दिली.
"अरे िािा? तू इथं?" आवाजाच्या दिशेने पाहत प्रनलेशने प्रवचारलं. र्ूरजला पाहून त्याच्या
चेहऱ्यावर हर्ू उमटलं होतं.
र्ूरज त्याच्यापाशी पोहोचला.
"आलोय तुला भेटायला." हर्तच तो म्हणाला.
र्ूरज उडी मारून प्रनलेशच्या पलीकडे बर्ला. जेणेकरून त्याला अनुज्ञाला पाहता येईल.
"मला, की िुर्ऱ्या कोणाला?" प्रनलेश हर्ून प्रचडवत म्हणाला.

र्ूरजने थोडं प्रचडू न प्रनलेशकडे पाप्रहलं. प्रनलेशने खोटं घाबरून पुरतकात बप्रघतलं. र्ूरजने
चेष्टत
े च प्रनलेशचा हात धरून प्रपरगळला व त्याचे तोंड बेंचवर िाबले.
"तुला गप्प काही बर्वत नाही; होय का नाही!" तो प्रनलेशला म्हणाला.
"अरे िािा! र्ोड की िुखतंय!" प्रनलेश हर्त, पण वेिनेने ओरडला.
प्रनलेशला तर्ाच धरून र्ूरजने अनुज्ञाच्या दिशेने पाप्रहलं. पण अनुज्ञा तेथे नव्हती. र्ूरजकडे
पाहणाऱ्या अनुज्ञाच्या मैप्रत्रणी चपापल्या व त्यांनी एकमेकींकडे पाहत बोलणं कं टीन्सयू ठे वलं.
"अरे अनु कु ठं गेल्या?" र्ूरज गोंधळू न पुटपुटला.
आप्रण त्याने प्रनलेशला र्ोडले.
"तू आत आलार् त्याचवेळी ती प्रचडू न बाहेर गेली." प्रनलेश अवघडलेली मान र्ैल करत
बोलला.
"अरे मग आधी र्ांगायचं नाहीर् का?" म्हणत र्ूरज घाईने उठत बोलला.
र्ूरज बेंचवरून उडी मारून िरवाज्याकडे पळू लागला.
"पण तू तर मला भेटायला आलायर् ना?" प्रनलेशने पुन्सहा र्ूरजची मरकरी के ली.
र्ूरजने मागे दफरून प्रनलेशच्या डोक्यात मारलं व बाहेर पळाला. र्ूरजची अधीर अवरथा
पाहून प्रनलेशला काही हर्ू आवरलं नाही.

र्ंपूणस पोचस मोकळा होता. एकटी अनुज्ञा बाल्कनीत कठड्याला टेकून बाहेर पाहत उभी
होती. र्ूरज प्रतच्याकडे गेला.
"हाय!" र्ूरजने प्ररमत करून अनुज्ञाकडे पाहत प्रतला अप्रभवािन के लं.

अनुज्ञाने त्याला काहीच िप्रतदिया दिली नाही. र्ूरज पण मग गंभीर होऊन पुढं पाहू
लागला,
"अजूनही आपला माझ्याबद्दलचा राग गेला नाही तर..." तो प्रतला म्हणाला.
"नाही; तर्ं नाही. पण मला वाटलं होतं, तू इथं मला भेटायला आलायर्; पण तू तर
माझ्याकडं पाप्रहलं िेखील नाहीर्..." र्ूरजचा गैरर्मज िूर करत अनुज्ञा त्याला म्हणाली.
"मी काल बोलायला चुकीची जागा प्रनवडली ना?" र्ूरजने प्रतला प्रवचारलं.
"हं..." अनुज्ञा होकाराथी उद्गारली.
"माझ्याही ते लक्षात आलं. आप्रण आजची जागा ही तशीच आहे. म्हणून... मला माफ करा
अनु. खरं तर मी इथं तुम्हाला भेटण्यार्ाठीच आलोय. पण काय आहे ना, माझं थोडं काम आहे. ते
झालं, की मी लगेच तुमच्या वप्रडलांशी आपल्याबद्दल बोलायचं म्हणतोय. पण तोपयांत माझ्यामुळं
तुमच्या चाररत्र्यावर कोणी र्ंशय घेतलेला मला चालणार नाही. म्हणून मी तुम्हाला इग्नोर के लं...
र्ॉरी." र्ूरज गंभीरपणे अनुज्ञाकडे पाहत बोलला.
"आय एम र्ॉरी र्ूरज. मी तुझं इं टेन्सशन र्मजू शकले नाही..." अनुज्ञाने माफी माप्रगतली.
"इट्र् ओके ." म्हणत र्ूरजने प्ररमत के लं,
" एक फोटो काढू ?" थोडं र्ंकोचत र्ूरजने प्रवचारलं.
त्याच्या अशा अचानक प्रवनंतीने अनुज्ञा जरा िचकली. ते पाहून र्ूरज प्रतला म्हणाला,
"म्हणजे आपली परवानगी अर्ेल तरच."
थोडा प्रवचार करून अनुज्ञाने त्याला फोटो काढण्यार् परवानगी दिली. र्ूरजने प्ररमत करून
प्रतचा फोटो काढला. प्रतला िाखवला. अनुज्ञाही फोटो पाहून हर्ली.
"अचानक फोटो का?" र्ूरजच्या नजरे ला नजर िेत प्रतने प्रवचारलं.

"माझ्या र्रांना पहायचंय तुम्हाला."
अनुज्ञा जरा बावरली.
"डोन्सट वरी ही इज ररटविी. ही इज लाईक फािर टू मी. माझं काम झालं, की आपलं बोलणं
करून िेईन. चालेल ना!" र्ूरजने प्रतचा र्ंकोच िूर के ला.
मग अनुज्ञाने मान डोलावून परवानगी दिली.
"बरं चला. मी प्रनघतो." र्ूरज प्रतला म्हणाला.
"बाय!" अनुज्ञाने गोड प्ररमत करून र्ूरजला प्रनरोप दिला.
र्ूरज अजूनच ब्रॉड रमाईल करून प्रनघून गेला. जाता-जाता त्याने अनुज्ञाचा फोटो चीफला
मेल के ला.

र्ंध्याकाळची वेळ होती... र्ूरज बाईकवरून बर्रटॉपला आला. अनुज्ञा व प्रतच्या मैप्रत्रणी
बर्रटॉपमध्ये अर्णाऱ्या एका प्लाझा बाहेर उभ्या होत्या. फ़ज़ल िेखील त्यांच्या मागे उभा होता.
पण त्याने आपलं तोंड टी-शटसच्या हूडने झाकू न घेतलं होतं. नाकापयांत कव्हर करणारा मारक
घातला होता. तो र्हज ओळखू येत नव्हता. र्ूरज त्यांच्या दिशेने येऊ लागला. नंदिनीने अनुज्ञाला
वाढदिवर्ाच्या शुभच्े छा िेण्यार्ाठी र्ूरजला खूण के ली. पण प्रतला काय म्हणायचंय ते र्ूरजच्या
लक्षात आलं नाही. र्ूरज अनुज्ञापाशी पोहोचला. तशी अनुज्ञा त्याला इग्नोर करून प्रनघून गेली.
र्ूरज पुरता गोंधळला.
"यांना काय झालं?" र्ूरजने नंदिनीला प्रवचारलं.
"आज तारीख काय?" नंदिनीने प्रवचारलं.
"लक्षात नाही. आएम बॅड प्रवथ डेट्र्... का?" र्ूरजने गोंधळू नच उत्तर दिलं.

"२६ एप्रिल!" नंदिनीने र्ूरजकडे होपलेर् लूक दिला. हळू ककं चाळत ती ओरडली.
"हा मग?" र्ूरजला अजूनही काही र्मजलं नव्हतं.
"म्हणजे तुला काहीच माहीत नाही?" नंदिनीने त्याला प्रवचारलं.
"नाही..." र्ूरज प्रनरागर्पणे म्हणाला.
"आज प्रतचा वाढदिवर् आहे. पण अजून तू प्रतला प्रवश के लं नाहीर्. तू येण्याआधी हाच
प्रवषय चालू होता. म्हणून तर तुला खुणवून प्रतला प्रवश करायला र्ांगत होते." हा दकती मूखस आहे
अर्ा भाव चेहऱ्यावर आणत नंदिनी र्ूरजला म्हणाली.
"खरं तर आज त्यांचा वाढदिवर् आहे हे मला माहीतच नव्हतं. त्यांनी कधीच मला र्ांप्रगतलं
नाही..." र्ूरज र्ाळर्ूि बोलला.
नंदिनीने कपाळावरच हात मारून घेतला.
"बरं आता तरी प्रवश कर प्रतला. जा!" ती म्हणाली.
"पण कर्ं?" त्याने प्रवचारलं.
"आता हे पण मीच र्ांग?
ू " नंदिनी वैतागाने बोलली.
"प्रप्लज..." भोळा चेहरा करून र्ूरजने प्रवनंती के ली.
'याचं काही होऊ शकत नाही' या प्रवचाराने नंदिनीने मान डोलावली. प्रतला एक कल्पना
र्ुचली. प्रतने प्रतच्या वहीत ठे वलेलं गुलाब काढू न र्ूरजला दिलं.
"हे घे. िे प्रतला. आप्रण प्रतला एका चांगला रे रटॉरं टला घेऊन जा." नंदिनी र्ूरजला म्हणाली.
"थँक्र्!" फू ल घेत र्ूरज हर्ून नंदिनीला म्हणाला.
नंदिनीने रमाईल के लं. र्ूरज अनुज्ञा गेलल्े या दिशेला पळाला...

ररक्षा रटॉपजवळ - र्ूरजने पप्रहल्या ररक्षात नजर टाकली. अनुज्ञा आत बर्लेली होती.
ररक्षाचालक ररक्षा चालू करणार इतक्यात र्ूरज घाईने जाऊन ररक्षा र्मोर उभारला.
"थांबा!" तो ररक्षा चालकाला बोलला.
अचानक आवाजाने ररक्षाचालकाने चुकून क्लच र्ोडला आप्रण ररक्षा झटक्याने थांबली.
र्ूरज धावत जाऊन अनुज्ञा शेजारी बर्ला. त्याने अनुज्ञाला गुलाब ऑफर के ला. अनुज्ञा रागातच
होती. ती गुलाब न प्ररवकारता र्ूरजकडे िुलक्ष
स करून चालकाला बोलली...
"ररक्षा र्ुरू करा!"
चालक ररक्षा र्ुरू करणार इतक्यात र्ूरजने गडबडीने त्याचं पाकीट बाहेर काढलं.
"नको थांबा!" 100₹ ची नोट चालकार्मोर धरून र्ूरज त्याला म्हणाला.
नोट पाहून चालक खूप खुश झाला. त्याची लालची नजर त्या नोटेकडे आशाळभूत पाहत
आहे हे अनुज्ञाने ताडले म्हणून मग अनुज्ञाने पण चालकाला 200₹ ची नोट िेऊ के ली.
"चला!" ती रागात म्हणाली.
चालक अजूनच खूश झाला व लोभी प्ररमत चेहऱ्यावर घेऊन त्यानं िान रवीकारल्यार्ारखं
िोन्सही हातांनी ती नोट अनुज्ञाच्या हातून घेतली.
र्ूरज व अनुज्ञा पुन्सहा-पुन्सहा त्याला पैर्े िेऊ लागले. र्ूरज ररक्षा थांबवण्यार्ाठी, तर अनुज्ञा
ररक्षा चालू करण्यार्ाठी...
"याला म्हणतात, भगवान िेता है तो छ़प्पर फाड़ के िेता है। या िोघांची अशीच रोज भांडणं
व्हावीत, म्हणजे रोज आपला पण फायिा होत राहील..." चालक आनंिाने पुटपुटला.
एका पॉईंटला मात्र र्ूरजचे पैर्े र्ंपले. अनुज्ञाने चालकाला 500₹ ची नोट िेऊ के ली.
"आय वोन! आता करा ररक्षा चालू!" ती बोलली.

र्ूरजने मग प्रनराश होऊन ररक्षाचालकाकडू न र्गळे पैर्े परत घेतले. आपले पैर्े मोजून
घेऊन त्याने अनुज्ञाने दिलेले पैर्े चालकाच्या हाती परत ठे वले.
"र्ाहेब..." चालक कळकळीने उच्चारला.
"आता तुम्ही ररक्षा चालू करणार ना. मग तुम्हाला माझ्या पैशांची काय गरज...?" र्ूरज
अप्रनच्छेने आपले पैर्े परत पादकटात ठे वत बोलला.
मग अनुज्ञानेही आपले पैर्े चालकाच्या हातून प्रहर्कावले.
"ताई..." चालक पुन्सहा हळहळला.
आप्रण त्याने आपले हात पैशांच्या दिशेने पुढे घेतले. पण अनुज्ञावर काही पररणाम झाला
नाही. प्रतने पैर्े प्रतच्या पर्समध्ये ठे वले. प्रनराश होऊन चालकाने मग हात मागे घेतले.
"त्याने पैर्े परत घेतले ना; मग मी का नको घेऊ?" अनुज्ञा चालकाला म्हणाली.
"र्ाहेब; ताई! हवं तर िोघंही पैशे िेऊ नका. तुम्हाला हवं प्रतथं फु कट नेऊन र्ोडतो. पण
कृ पा करून गररबाचा अर्ा छळ करू नका..." चालक कळकळीने हात जोडू न बोलला.
आता मात्र र्ूरज खरं च गंभीर झाला.
"माफ करा िािा. मला फक्त िोन प्रमप्रनटं द्या." तो चालकाला म्हणाला आप्रण त्याने
अनुज्ञाकडे पाप्रहलं,
"अनु, तुमचा वाढदिवर् अर्ून मी तुम्हाला प्रवश के लं नाही म्हणून तुम्ही नाराज आहात ना?
पण प्रवचार करा अनु, तुम्ही मला तुमचा वाढदिवर् कधी अर्तो हे कधी र्ांप्रगतलंच नाहीत. मग
मला कर्ं माहीत अर्ेल?..."
"तू कधी प्रवचारलंर् का पण? मी र्ांप्रगतलं नाही म्हणून काय झालं? तुलाही माझ्याप्रवषयी
जाणून घ्यावंर्ं वाटलं नाही!" अनुज्ञाने प्रतला वाटणारी भावना बोलून िाखवली.

"मला तुमच्याशी कतसव्य आहे अनु! ना की तुमच्या बॅकग्राऊंडशी! तुम्ही कु ठल्या घरच्या,
तुमचा जन्सम कु ठं , कधी झाला याच्याशी मला िेण-ं घेणं नाही. तुम्ही आहात; इतकं च माझ्यार्ाठी
महत्त्वाचं आहे. तरीही मी चुकलोय अर्ं जर तुम्हाला वाटत अर्ेल, तर आएम र्ॉरी!"
अर्ं बोलून र्ूरजने ररक्षातून बाहेर पाऊल टाकलं.
"र्ॉरी..." अनुज्ञा बोलून गेली.
हे ऐकू न र्ूरजचा चेहरा आनंिी झाला. तो पुन्सहा आत बर्ला आप्रण त्यानं गुलाब पुन्सहा
अनुज्ञाला ऑफर के लं.
"हा गुलाब नंदिनीने दिला ना?" अनुज्ञाने हर्त र्ूरजला प्रवचारलं.
"तुम्हा मुलींना र्गळं कर्ं कळतं?" र्ूरज प्रतला हर्ून म्हणाला.
कर्ं व्हायचं तुझ?
ं "अनुज्ञाने हर्ून तो गुलाब घेतला.
र्ूरजही हर्ला,
"तुम्ही र्ोबत आहात. चांगलंच होईल." तो म्हणाला.
अनुज्ञाला अजूनच हर्ू आलं.
"माझ्यार्ोबत याल?" र्ूरजने पुन्सहा प्रतला प्रवचारलं.
"कु ठं ?" अनुज्ञाने प्रवचारलं.
"र्रिाईज आहे!" र्ूरज प्रतला म्हणाला.
"तुम्ही काळजी करू नका. तुमचं भाडं चुकलेलं नाही." र्ूरज चालकाला बोलला आप्रण त्याने
पादकटातून काढू न 500₹ चालकाला िेऊ के ले.
"पण भाडं तर चाळीर् रुपयंच आहे..." चालक गोंधळू न म्हणाला.

"अर्ू द्या. प्रशवाय आमच्या भांडणात तुम्ही रे दफ्र झालातच की!" र्ूरज त्याला हर्ून
म्हणाला.
चालकाने मग मनमोकळं हर्ून पैर्े घेतले.
"त्रार् दिल्याबद्दल र्ॉरी!" र्ूरजने पुन्सहा एकिा चालकाची माफी माप्रगतली.
"िेव करो आप्रण तुमची जोडी अशीच कायम रटकू न राहो!" चालक प्ररमत करत िोघांना
आशीवासि िेत म्हणाला.
र्ूरज व अनुज्ञा यांनी अप्रभवािनाचं प्ररमत के लं. आप्रण िोघे ररक्षातून उतरले.

अनुज्ञा व र्ूरज बाईकच्या दिशेने चालू लागले. नंदिनी व इतर मैप्रत्रणी ररक्षाकडे पाहतच
उभ्या होत्या. अनुज्ञाने हात हलवून त्यांना बाय के लं. र्ूरज अनुज्ञाच्या नकळत नंदिनीला ओठ
हलवून 'थँक्र्' म्हणाला. आप्रण र्ूरज व अनु बाईकवर बर्ून प्रनघून गेल.े

बाहेर जरा अंधारलं होतं. अनुज्ञा व र्ूरज रे रटॉरं टमध्ये बर्ले होते. त्यांचा टेबल मधोमध व
िरवाजार्मोर होता. भोवती काही इतर करटमर िेखील रे रटॉरं टमध्ये होतेच. र्ूरजने िेमाने
अनुज्ञाचा हात हाती घेतला होता...
"हॅपी ब'डे अनु! मेनी मेनी हॅपी ररटनस ऑफ ि डे!" र्ूरजने प्ररमत करत अनुज्ञाला शुभच्े छा
दिल्या.
"आत्ता खऱ्या अथासने माझा ब'डे हॅपी झाला!" अनुज्ञा हर्ून म्हणाली.
आप्रण प्रतने िुर्रा हात र्ूरजच्या हातावर िेमाने ठे वला. काही क्षणांतच मग प्रतने मूड चेंज
के ला.

"बरं मला र्ांग, तू काही घेत नाहीर्? एकटीर्ाठीच ऑडसर दिलीर्. प्रबलाची काळजी
वाटते?" अनुज्ञाने चेष्टा के ली.
"नाही तर्ं नाही. मी बाहेरचं काहीच घेत नाही." र्ूरज हर्त म्हणाला.
"का?" जरा प्रवप्रचत्र वाटून अनुज्ञाने प्रवचारलं.
"मी कॉलेजमध्ये अर्ताना मी आप्रण माझे प्रमत्र नेहमी या रे रटॉरं टला यायचो. एक दिवर्
मी पाप्रहलं, एक लहान मुलगा िोन दिवर् जेवला नाही म्हणून भीक मागत होता." र्ूरज कारण
र्ांगू लागला. तो गंभीर होत पुढे म्हणाला,
"मला र्ांगा अनु, आपल्या िेशात अर्ेही लोक आहेत, ज्यांना पोटभर अन्न पण प्रमळत नाही.
तेव्हा आपण अर्ं नको त्या गोष्टींवर पैर्े खचस करणं दकतपत योग्य आहे?..."
अनुज्ञाही गंभीर झाली. प्रतने र्ूरजचे िोन्सही हात हातांत घेतले.
"र्ूरज; या जगात इतकं र्ाधं राहून नाही चालत रे ... कधी कोण आपला गैरफायिा घेईल,
र्ांगता येत नाही. मघाशी ही तू काही कारण नर्ताना त्या ड्रायव्हरला ५०० रुपये दिलेर्..."
अनुज्ञा गंभीरपणे र्ूरजला र्मजावत म्हणाली.
र्ूरजने ओल्या डोळ्यांनी, जड ओठांनी प्ररमत के लं.
"काही नाही ओ! आपण र्गळ्यांशीच चांगलं वागलो, तर कशाला कोण आपल्याशी वाईट
वागतंय?! काही झालंच तर आपण आहातच की मला र्ावरायला! आप्रण त्या ड्रायव्हरचं म्हणत
अर्ाल, तर त्याने ५०० रुपयांच्या बिल्यात लाख मोलाचे आशीवासि दिलेच की! िॅट वॉज अ ग्रेट
डील! वॉजन्सट इट? कष्ट करणाऱ्यांचे आशीवासि कधी वाया जात नाहीत अनु!"
र्ूरजच्या या उत्तराने अनुज्ञा अप्रधक चचंप्रतत झाली,
"तू र्मजतोर् प्रततकं हे जग र्ाधं-र्रळ नाही रे !" ती कळकळीने व काळजीने म्हणाली.

"लेट्र् फगेट अबाऊट इट फॉर नाऊ! आपण िुर्रं काही तरी बोलू. एक प्रमप्रनट..." र्ूरजने
हात बाजूला घेत प्रवषय बिलला. त्याने वेटरला हाक मारली,
"िािा!"
आप्रण ऑडसर झाली का अशी खूण के ली. वेटरने जागेवरूनच 'थोडावेळ लागेल' हे र्ांगणारी
खूण के ली. र्ूरजने मान डोलवली. मग...
"तू तुझ्याबद्दल काही र्ांग ना. इतक्या दिवर्ांत आपण एकमेकांबद्दल नीट बोलूच शकलो
नाही. तू तुझ्या कामाबद्दल काही बोलला होतार्..." अनुज्ञा र्ूरजशी काही बोलावं म्हणून
बोलली.
"आप्रण ही चूक कोणाची?" र्ूरज प्रतला थांबवत मरकरीत बोलला.
अनुज्ञाने र्ूरजच्या हातावर मारले. र्ूरजला हर्ू आवरले नाही. त्याचवेळी, त्यांच्या
टेबलावरील पाण्याची बाटली अचानक एक्र्प्लोड झाली. याने अनुज्ञा घाबरली. र्ूरजने मात्र
प्रनभीडपणे िरवाज्याकडे पाप्रहलं. इतर करटमर्स पण गोंधळू न र्ूरजच्या टेबलकडे व एंटरन्सर्कडे
पाहत होते. ५ गुंड र्मोर उभे होते. त्यांची तोंडे कव्हर के लेली. त्यांच्या मागे चेहरा लपवलेला
फ़ज़ल िेखील होताच. त्यांतील र्मोरच्या माणर्ाच्या हातात गन होती आप्रण ती त्याने अर्ुरी
हारय चेहऱ्यावर घेत र्ूरजवर रोखलेली होती. त्याने गन खाली घेतली. तो र्ूरज व अनुकडे
आला. र्ूरजला प्रचडवण्यार्ाठी त्या माणर्ाने अनुज्ञाच्या दिशेने हात नेला. र्ूरजच्या मरतकात
आग गेली. त्याने त्याचा हात मधेच अडवून धरला आप्रण प्रपरगळला. इतक्या जोरात, की त्या
माणर्ाचा चेहरा टेबलवर आिळला. र्ूरजने त्याच्या तोंडावर फु लफोर्सने पंच के ला. काच फु टली.
त्या माणर्ाचं तोंड टेबलच्या आरपार गेलं होतं आप्रण तुटलेल्या काचेने जखमी झालं होतं. अनुज्ञा
घाबरून उठली. करटमर्सही घाबरलेल,े गोंधळलेल.े हा िकार पाहून इतर चार थोडे िचकले. र्ूरज
उठू न त्यांच्याकडे दफरला. र्ावरून ते र्ूरजच्या दिशेने पळत आले. र्ूरजने पायाने आपली खुची
त्यांच्या दिशेने प्रभरकावली. एकाला ती खुची प्रहट झाली. पण इतर तीन पुढे आलेच. र्ूरज
त्यांच्याशी फाईट करून लागला...

घाबरलेल्या करटमर्सनी ही र्ंधी र्ाधून रे रटॉरंट र्ोडले. र्ूरजने र्गळ्या गुंडांचा िप्रतकार
करून त्यांना खाली पाडलं. पररप्ररथती र्ूरजच्या हातात आहे हे पाहून कामगार व मॅनेजर तेथे
आले.
"र्ीआयडी! यु ऑल आर अंडर अरे रट!" र्ूरज त्या गुंडांना म्हणाला.
त्याने एका गुंडापाशी वाकू न त्याची कॉलर पकडली,
"बोल तुला कोणी पाठवलंय!" र्ूरजने रागाने पृच्छा के ली.
"नंिन... नंिन इनामिार...!" गुंड कण्हत त्याच्या एम्प्लॉयरचं नांव र्ांगून गेला.
"कु ठं भेटंल तो?" र्ूरजने त्या गुंडावर नजर रोखत पुन्सहा प्रवचारलं.
"म... माहीत नाही... फ... फोनवरनं काम दिलं..."
र्ूरजने त्याची कॉलर झटकली. तो उभारला. मॅनेजरकडे वळला.
"यांना बांधून ठे वा. पोलीर् रटेशनला फोन करा. आप्रण तुमचं जे काही नुकर्ान झालंय, ते
यांच्याकडू न भरून घ्या!" र्ूरज मॅनेजरला म्हणाला.
"हो र्र..." मॅनेजर.
र्ूरज अनुज्ञाकडे वळला. पण अनुज्ञा र्ूरजकडे िुलसक्ष करून तेथून प्रनघून गेली. र्ूरज पुन्सहा
मॅनेजरकडे वळला.
"काही िॉब्लेम आला, तर कॉल करा." र्ूरजने मॅनेजरला र्ूचना के ली.
मॅनेजरने मानेने 'हो' म्हंटलं. आप्रण मग र्ूरज अनुज्ञाच्या मागे पळाला...
िरवाजाजवळ फ़ज़ल हूड घालून उभा होताच. र्ूरजने त्याला िॉर् के लं, पण गडबडीत
फ़ज़लला नोटीर् के लं नाही. फ़ज़लनेही अप्रधक र्ावधप्रगरी म्हणून तोंड वळवून घेतलं. र्ूरज
गेटबाहेर धावत गेला. एव्हाना रात्र झालेली होती.

रे रटॉरं ट बाहेर रागावलेली अनुज्ञा ररक्षाला आवाज िेत उभी होती. हे पाहून र्ूरज बाईक
पाकींग मधून काढू न अनुज्ञाकडे घेऊन आला.
"काय झालं अनु? अशा अचानक का प्रनघून आलात?" र्ूरजने गोंधळू न प्रतला प्रवचारलं.
आतापयांत र्ूरजला िुलसप्रक्षत करणारी अनुज्ञा प्रनराशेने पण रागावून त्याला बोलली...
"तू मला र्ांप्रगतलं का नाहीर्, की तू र्ीआयडी ऑदफर्र आहेर्!"
र्ूरज हर्ला. म्हणाला,
"आपल्यात तर्ं बोलणं कधी झालंच नाही. तर्ंही त्यानं काय फरक पडतो अनु? "
अनुज्ञा र्ूरजकडे पाहून ओरडली,
"फरक पडतो!"
मग जागेचं भान लक्षात घेत शांत होत िुर्रीकडे पाहत बोलू लागली,
"हे बघ र्ूरज, तुला मी ककं वा तुझी नोकरी यांपैकी एकाची प्रनवड करावी लागेल!"
अनुज्ञाची अट ऐकू न र्ूरज शॉक्ड् झाला.
"अनु..." त्याच्या तोंडू न प्रतचं नांव अचानक बाहेर पडलं.
"हे तुझं अर्ं र्ततचं भांडणं... तेही एकवेळ मी र्हन के लं अर्तं. कारण तू र्ाधारण व्यक्ती
अर्तार्, तर तुझी ही र्वय मला र्ोडवता आलीही अर्ती... पण, आता तीही र्ोय नाही... तू
जर र्ीआयडी ऑदफर्र आहेर् हे आधी कळलं अर्तं, तर..." अनुज्ञा प्रडर्पॉईंरटंग्ली बोलली.
"तर?" र्ूरज अप्रवश्वार्ाने प्रवचारलं.
"तूला होकारच दिला नर्ता..." अनुज्ञा रूडली बोलून गेली.

"मी प्रवनाकारण कोणाशीही भांडत नाही अनु! गुन्सहेगारी रोखणं हे माझं काम आहे..." र्ूरज
प्रतचं वाक्य तोडत गंभीरपणे बोलला.
"अर्ू िेत!" अनुज्ञा ओरडली.
प्रतने र्ूरजपार्ून नजर चोरली. ती भावुक झाली. िीघस श्वार् र्ोडला...
"पुढं तू जीवंत घरी येशील, की नाही या काळजीत मी रोज क्षणाक्षणाला मरत राहणार...
मला हे अर्लं आयुष्य नकोय...!" ती म्हणाली.
र्ूरजनेही प्रतच्यापार्ून नजर दफरवली. तो ठामपणे म्हणाला,
"अनु! माझं काम; म्हणजे माझं कतसव्य! आप्रण मी कोणत्याही पररप्ररथतीत माझ्या
रवाथासर्ाठी माझ्या कतसव्याचा त्याग नाही करणार!"
र्ूरजचा प्रनणसय ऐकू न अनुज्ञा अप्रधकच रागावली. प्रतनेही प्रतचं तोंड दफरवलं...
"अर्ं अर्ेल, तर माझा प्रवचार र्ोड! आपण एकमेकांपार्ून िूर राप्रहलेलच
ं बरं ! गुड बाय!"
अनुज्ञाने ठामपणे आपला प्रनणसय र्ुनावला.
"अनु?..." र्ूरज अजूनच शॉक्ड् झाला. तो रतंप्रभत झाला. काय बोलावं, काय करावं त्याला
कळे ना...
"जमीन आप्रण आकाश कधीच एक होऊ शकत नाही र्ूरज!" अनुज्ञा गंभीरपणे बोलून गेली.
"होतं ना... प्रक्षप्रतजावर..." र्ूरजला काही के ल्या अनुज्ञाला र्ोडायचं नव्हतं. प्रतच्या
प्रवचाराला छेि िेण्याच्या इच्छेने प्रनराशपणे त्याने खाली पाहत प्रतला उत्तर के लं.
अनुज्ञाला त्याच्या या वाक्याचा मात्र रागच आला. तो आलेला राग कं रोल करत प्रतने
र्ूरजकडे पाप्रहलं,
"हं! तो फक्त आभार्च अर्तो. वारतव तर हेच आहे ना, की िोघांमधलं अंतर हे कधीच न
भरून प्रनघणारं आहे! आपल्यातलं अंतर पण तर्ंच आहे, कधीही भरून न प्रनघणारं !" ती म्हणाली.

आप्रण जोरात ररक्षाला आवाज दिला...
"ररक्षा! ररक्षा!"
काही वेळ तर्ाच गेला. र्ूरजला काय बोलावं र्मजत नव्हतं. तो खाली मान घालून होता
फक्त. अनुज्ञा र्मजून घेईल याच आशेवर... पण नाही! अनुज्ञाही शांतच राप्रहली. प्रतने आपला
प्रनणसय जो र्ुनांवला होता...
ररक्षा आली. अनुज्ञा ररक्षात बर्ली. आपली शेवटची आशाही र्ंपली आहे हे त्याला आतून
जाणवलं. टचकन त्याचे डोळे भरून आले. पण पयासय नव्हता. मागस नव्हता. अनुज्ञाने तर तो
कधीच बंि करून टाकला होता...
ररक्षा गेली. गप्रहवरल्या डोळ्याने व त्याहून िुःखाने खोल गेलेल्या हृियाने र्ूरज
अर्हाय्यपणे जाणाऱ्या ररक्षाकडे पाहत त्याच्या बाईकवर बर्ून राप्रहला फक्त. त्या ररक्षाचा
पाठलाग करावा अर्ा एकिाही प्रवचार त्याच्या मनात आला नाही. किाप्रचत काही फायिा
होणार नाही हे त्याला माप्रहत अर्ावं!
र्ूरजच्या डोळ्यांतून अश्ू ओघळले. डोळे पाण्याने भरल्याने जाणारी ररक्षा त्याला अंधुक
दिर्ू लागली... वेगाने जात ती ररक्षाही नाहीशी झाली...

त्याच्या िुर्ऱ्या दिवशी र्काळी र्ूरज पुन्सहा कॉलेजवर आला. कॉलेज र्ुरू व्हायला अवकाश
होता. प्रवद्याथी कॉलेज मध्ये येत होते. र्ूरज पळत कॉलेज कॅ म्पर्मध्ये आला. नंदिनी
मैप्रत्रणींर्ोबत मेन गेट मधून नुकतीच आत येत होती. र्ूरज त्यांना िॉर् करूनच आला होता, पण
आपल्याच प्रवचारात अर्लेल्या र्ूरजने त्यांना नोटीर् के लं नव्हतं. नंदिनीनेच मागे र्ूरजकडे पाहून
त्याला हाक मारली,
"र्ूरज!"

र्ूरज घाईनेच वळू न नंदिनीकडे आला.
"इतक्या गडबडीत का आहेर्?" प्रतने प्रवचारलं.
"अनु कु ठं आहेत?" त्याने अधीरतेने प्रवचारलं.
"ती आज येणार नाही. कालचं तुमचं भांडण प्रमटलं नाही अजून?"
"ते प्रमटलं होतं हो, पण आता वेगळाच िॉब्लेम र्ुरू झालाय..." तो प्रनराशेने म्हणाला.
"म्हणजे?" नंदिनीने प्रवचारलं.
"मी र्ीआयडी ऑदफर्र आहे. आप्रण ही गोष्ट कळल्यावर त्या प्रचडू न प्रनघून गेल्या. त्यांच्या
मते, एक तर मी माझा जॉब र्ोडावा नाही तर त्यांना प्रवर्रून जावं." र्ूरजने नंदिनीला र्ांप्रगतलं.
"अरे पण प्रतला तर आधीपार्ूनच माहीत होतं हे..." नंदिनी चचंप्रतत होत म्हणाली.
"हो? कर्ं?" र्ूरजला हे खूपच शॉककं ग होतं. र्ूरजने प्रवचारात गढू न नंदिनीला प्रवचारलं.
"प्रनलेशकडू न कळालं होतं."
"मग त्यांनी अर्ं का करावं?" र्ूरजचा गोंधळ वाढला होता...
नंदिनीने त्याच्याकडं क्लूलेर् एक्र्िेशन दिले. प्रतलाही हे प्रततकं च धक्का िेणारं ठरलं होतं,
प्रजतकं ते र्ूरजर्ाठी होतं.
"नंदिनी, तुम्हाला त्यांचं घर माहीत अर्ेल ना?" र्ूरजने काही तरी आठवल्यार्ारखं
नंदिनीला प्रवचारलं.
"हो माप्रहतीय ना." नंदिनी प्रततक्याच तत्परतेनं म्हणाली.
"पत्ता र्ांगता?" र्ूरज अधीरतेने प्रवणवला.
"प्रशवाजी पेठ. घर नं. एकोणपन्नार्." नंदिनी म्हणाली.

"धन्सयवाि!" र्ूरज क्षणाचा प्रवलंब न लावता गेटकडे पळाला.
"काय ते कळं व." नंदिनी ओरडू न त्याला म्हणाली.
पुढं जात र्ूरज मागे नंदिनीकडे पाहून ओरडला,
"हो!"
आप्रण तो बाईकवर बर्ून दिर्ेनार्ा झाला...

र्ूरज अनुज्ञाच्या घराबाहेर पोहोचला होता. बराच वेळ तो आशेने अनुज्ञाच्या घराकडे
पाहत ररत्याकडेला बाईकर्ोबत थांबला होता. र्काळची र्ंध्याकाळ झाली होती... अमेय
अनुज्ञाचा लहान भाऊ, वय वीर्. पुष्ट अशी शरीरयष्टी अर्लेला अमेय कु ठे तरी जाण्यार्ाठी
घराबाहेर आला तेव्हा त्याची नजर र्ूरजवर पडली. बहुिा र्काळ पार्ून त्याने र्ूरजला इथंच
पाप्रहलं अर्ावं. शंकीत नजरे ने तो त्याच्या बाईकवर र्ूरजकडे पाहत बर्ून राप्रहला. हे र्ूरजच्या
लक्षात आलं. आप्रण मग अमेयला आणखी र्ंशय येऊ नये म्हणून र्ूरज बाईक रटाटस करून प्रनघून
गेला.

र्ूरज बाईकवर बर्ून होता. कॉलेज र्ुटल्याने प्रवद्याथी कॉलेजमधून बाहेर येत होते.
अनुज्ञाही प्रतच्या मैप्रत्रणींर्ोबत कॉलेजमधून बाहेर आली. र्ूरज बाईक घेऊन प्रतच्याकडे आला.
त्याला र्मोर पाहून अनुज्ञा व मैप्रत्रणी थांबल्या.
"अनु, मला तुमच्याशी बोलायचंय!" र्ूरज गंभीरपणे खाली पाहत बोलला.
"पण मला काहीच बोलायचं नाही!" अनुज्ञा कठोरता शब्िांत आणत बोलली.
ती पुढं चालली. मैप्रत्रणीही प्रतच्या मागून गेल्या. नंदिनी मात्र र्ूरजपाशीच थांबली.

"काही काळजी करू नको. मी र्मजवते प्रतला." नंदिनी आश्वरत करत त्याला म्हणाली.
र्ूरजने खाली पाहतच हताशपणे होकाराथी मान हलवली. नंदिनी अनुकडे गेली. र्ूरज मात्र
त्यांच्याकडे पाहण्याची चहंमत करत नव्हता... काय होणार आहे याचा त्याला अंिाज अर्ावा...
"अनु..." नंदिनीने अनुज्ञाला हाक मारली.
"र्ूरजबद्दल बोलणार अर्शील, तर मला ऐकू न घ्यायचं नाही! आप्रण र्ूरजला र्ांग, मी
कोणा िुर्ऱ्यावर िेम करते! त्या मुलाला जलर् दफल व्हावं म्हणून मी त्याच्याशी फक्त िेमाचं
नाटक के लं होतं!" अनुज्ञा रागावून र्ूरजला ऐकू जाईल अशा आवाजात थोडं मोठ्यानेच ओरडली
होती.
र्ूरजने थोडावेळ डोळे बंि करून घेतले. डोळे उघडले व बाईक चालू करून वळाला. तो
बर्रटॉपच्या दिशेने प्रनघून गेला.

र्ूरज बाईक कडेला लावून बर्रटॉपवर बाईक र्ोबत थांबला होता. अनुज्ञा आली.
त्याच्याकडे िुलक्ष
स करून मैप्रत्रणींचा प्रनरोप घेऊन ररक्षाच्या दिशेने गेली. मैप्रत्रणी बर्र्ाठी वाट
पाहत उभारल्या. अनुज्ञा ररक्षात बर्ली. ररक्षा प्रनघून गेली. र्ूरज मात्र प्रनराशेने जाणाऱ्या
ररक्षाकडे पाहत उभारला...

रात्रीच्या वेळी र्ूरज अनुज्ञाच्या घराकडे येऊन बाईकर्ह ररत्यापलीकडे घरार्मोर
उभारला होता. र्ूरजला काही जाणवलं. त्याने प्रखडकीकडे पाप्रहलं. त्याला दिर्लं, की अमेय
रागाने र्ूरजकडेच पाहतोय. िोघांची नजरानजर झाली. आप्रण मग अमेय काही काळार्ाठी
दिर्ेनार्ा झाला. पण काही क्षणांतच अमेय रागाने घराबाहेर येत अर्लेला र्ूरजला िृष्टीगोचर
झाला.

अमेय र्ूरजजवळ आला.
"काय हवंय?" अमेयने रागाने र्ूरजला प्रवचारलं.
"क... काही नाही..." र्ूरज गोंधळला.
"मग इथं का उभायर्?"
"मी... मी..." र्ूरज इतकं च पुटपुटला. काय उत्तर द्यावं हे तक्षणी त्याला र्ुचलं नाही.
अमेयने प्रचडू न र्ूरजची कॉलर पकडली...
"रोज तुला इथं घुटमळताना बघतोय मी! पुन्सहा जर इथं दिर्लार्, तर हात-पाय तोडू न
ठे वीन! र्मजलं?!" अमेयने धमकी दिली!
र्ूरजची नजर पुन्सहा प्रखडकीकडे गेली. त्याला दिर्लं, की अनुज्ञा पडद्याआडू न चचंप्रतत भाव
चेहऱ्यावर घेऊन बाहेर त्यांच्याकडे पाहत उभी होती...
अमेयने र्ूरजची कॉलर अजून घट्ट पकडली. अप्रधक प्रचडू न...
"प्रतकडं काय बघतोयर् ए?" तो र्ूरजला जाब प्रवचारत ओरडला.
अमेयने मागे पाप्रहलं. त्याला अनुज्ञा दिर्ली. यामुळं अमेयचा जारतच पारा चढू न त्याने
र्ूरजला ढकलून दिलं. र्ूरज बॅलन्सर् जाऊन मागे अर्लेल्या घराच्या चभंतीला थडकला. खाली
पडणारी बाईक र्ूरजला टेकून राप्रहली.
"िीिीच्या मागं कोणीतरी लागलाय हे मला र्मजलं होतंच! तो तूच आहेर् तर!!!" अमेय
अप्रर्प्रमत रागाने ओरडला.
र्ूरजची नजर अनुज्ञाकडे होती. ती घाबरून घाईने बाहेर येऊ लागली... अमेयने पुन्सहा
र्ूरजची कॉलर पकडली. िोघांच्या झटापटीत र्ूरजला टेकलेली बाईक अमेयने पुन्सहा अटॅक
के ल्याने त्या इम्पॅक्टने खाली पडली. तक्षणी अनुज्ञाने प्रतथं पोहोचून अमेयचा हात र्ूरजच्या कॉलर
पार्ून बाजूला घेतला. आप्रण ती र्ूरजवर ओरडली...

"का माझ्या मागे लागलायर्? मी तुला माझं उत्तर दिलंय ना?! अनेकिा र्ांगूनही र्मजत
नाहीत का तुला? मी आणखी दकती वेळा र्ांगावं लागणार आहे? प्रनघून जा इथून, माझ्या
आयुष्यातून! मला तुझं तोंड र्ुद्धा पहायचं नाही!" पण हे बोलत अर्ताना प्रतचे डोळे मात्र
पाणावले होते. प्रतला िुःख लपवायचं होतं, पण ते लुप्त होत नव्हतं!
अनुज्ञाने र्ूरजला ताकीि दिली आप्रण ती जाण्यार्ाठी वळली. र्ूरजला रहावलं नाही.
"अनु..." र्ूरजने पाणावलेल्या डोळ्यांनी आशेने अनुज्ञाला र्ाि घातली...
पण याने अनुज्ञा अप्रधकच प्रचडली. मागे वळू न प्रतने र्ूरजला मुरकाटात मारली...
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अनुज्ञाने र्ूरजला मारलेला आवाज र्ूरजच्या कानात घुमत होता... र्ूरज अचानक मोठा
श्वार् घेत भानावर आला. चेहरा घामाने थबथबलेला. घाम र्ंपूणस चेहऱ्यावरून ओघळत होता.
चीफ लगबगीने उठू न लाईट प्ररवच शोधू लागला.
"तुम्ही र्ुखी रहाल अशी आशा करतो..."
"तुला कळत नाही का ती काय म्हणाली?! आता जर पुन्सहा कधी तू मला इथं दिर्लार्, तर
जगायच्या लायकीचा ठे वणार नाही! कळालं? प्रनघ इथून!..."
अनुज्ञाने मारल्या नंतरचा अमेय व र्ूरजचा र्ंवाि र्ूरजच्या कानात घुमला. िरम्यान
चीफला प्ररवच र्ापडला. त्याने लाईट चालू के ले आप्रण परत र्ूरजकडे आला.
"र्ूरज... र्ूरज, रठक आहेर् ना? र्ूरज!" चीफने काळजीने त्याला हलवत र्ूरजला पूणस जागं
करण्याचा ियत्न के ला.
र्ूरज नीट भानावर येऊ लागला. त्याचा मोठ्याने श्वार्ोच््वार् चालूच होता...
"रठकाय... रठकाय..." र्ूरज अरवरथपणे म्हणाला... आपल्याला होणारा त्रार् लपवण्याचा
तो नाहक ियत्न करत होता... जो त्याच्या अवरथेपुढे हरला होता खार्... तरी... रवतःला र्ावरत
र्ूरज प्रनश्चयी म्हणाला,
"पण र्र, मी ही के र् हँडल नाही करू शकत...!"
चीफ शॉक्ड् झाला.
"का?" त्याने र्ूरजला प्रवचारलं.
पण र्ूरज काहीच बोलला नाही. त्याने उत्तर िेणं टाळलं.

"प्रमत्च्! बोल र्ूरज!" चीफ वैतागाने ओरडला.
पयासय नाही पाहून र्ूरज रवतःला र्ावरत पररप्ररथती कथन करू लागला,
"गांवात एक टी-फॅ क्टरी आहे. त्या फॅ क्टरीतले कामगार चहाच्या थैलींतून आर्पार्च्या
गांवांत ड्रग्र् र्प्लाय करतात. त्यांची इन्सवायरी करण्याचं काम मी प्ररवकारलंय..."
"अर्ं अर्ेल, तर याची इन्सवायरी एनर्ीबी करेल!" चीफने पयासय र्ुचवला.
"फॅ क्टरीचे मालक माझ्या ओळखीचे आहेत. त्यांच्या फॅ क्टरीत जे काही चालू आहे, त्यात
त्यांचा अप्रजबात हात नाही. त्यामुळं ते यात अडकू नयेत म्हणून मी या र्गळ्याची चौकशी करावी
अशी त्यांची इच्छा आहे. म्हणून या र्ंिभासत मी तुम्हालाही काही बोललो नाही..." शांतपणे
र्ूरजने चीफची र्ूचना धुडकावून लावली,
"मला माफ करा र्र; पण ही के र् मी नाही रवीकारू शकत!" तो प्रनश्चयी बोलला.
"पण तू प्रतच्यावर िेम करतोर् ना?!" चीफ वैतागून, थोडं रागावून ओरडला.
र्ूरजवर याचा काही पररणाम झाला नाही. तो शांतपणे म्हणाला,
"हो. पण मला माझ्या रवाथासपेक्षा माझं कतसव्य जारत महत्त्वाचं आहे. प्रप्लज र्र; ही के र्
तुम्ही िुर्ऱ्या कोणाला तरी द्या. प्रप्लज!" र्ूरज कळवळला.
"मला माप्रहतेय र्ूरज, हे फक्त एक कारण आहे. तू तुझ्या िुःखांपार्ून पळण्याचा ियत्न
करतोयर्. आप्रण कतसव्यच तुझ्यार्ाठी महत्त्वाचं आहे ना, तर जा; वाचव त्या मुलीला! एक माणूर्
म्हणून, एक ऑदफर्र म्हणून आप्रण प्रतचा प्रियकर म्हणून िेखील प्रतचं रक्षण करणं हेच तुझं कतसव्य
आहे! हे प्रवर्रू नको!" र्ूरजला टीज करण्यार्ाठी चीफ म्हणाला,
"ते काही नाही! ही के र् तूच हँडल करणार आहेर्. अँड इट्र् माय ऑडसर! िॅट्र् इट!" थोडं
थांबून चीफने आपला फायनल प्रनणसय र्ुनावला.
"पण र्र..." र्ूरज कं प्रवचन्सर्ंग्ली ओरडला.

चीफ काही ऐकू न न घेता खात्री िेत र्ूरजला म्हणाला,
"काही काळजी करू नको. एनर्ीबीच्या तपार्ात फॅ क्टरी ओनर खरं च प्रनिोष आढळले, तर
मी त्यांना काही होऊ िेणार नाही. मी पर्सनली लक्ष घालीन ना. प्रवश्वार् ठे व माझ्यावर. मी वचन
िेतो तुला!" काहीही करून त्याला र्ूरजला कामार्ाठी तयार करायचंच होतं.
"तर्ं नाही र्र, पण त्यांनी माझ्यावर प्रवश्वार् ठे वलाय. त्यामुळं त्यांची मित करणं हे माझं
पप्रहलं कतसव्य आहे. म्हणून म्हणतोय. प्रशवाय मीच या िकरणाचं इन्सवेरटीगेशन करीन अर्ं मी
त्यांना वचन दिलंय." र्ूरजने आपली बाजू बोलून िाखवली.
थोडा प्रवचार करून तो परत प्रनश्चयी बोलला,
"र्र, मला फक्त एका दिवर्ाची मुित द्या."
"२ दिवर् िेतो! पण त्यानंतर तुला मी र्ांगेन ते करावं लागेल. िरम्यान या दकडनॅचपंगचं
िायमरी इन्सवेरटीगेशन जोश्वा करे ल." चीफ तातडीने बोलला.
र्ूरजने अर्हाय्य होकराथी मान डोलावली. तोच बाहेरून कोणीतरी िार ठोठावलं.
"कोण?" र्ूरज ओरडला. किाप्रचत चीफवरचा राग इथं प्रनघाला अर्ावा.
"मी आहे!" बाहेरून र्ूरजच्या वप्रडलांचा आवाज आला.
र्ूरजने परवानगीर्ाठी चीफकडं पाप्रहलं. चीफने िार उघडण्यार् इशारा के ला. र्ूरजने
लगबगीने िार उघडलं. र्ूरजचे वडील आत आले. चीफवर त्यांची नजर पडली.
"र्र, नमरकार!" वप्रडलांनी हर्त त्यांना अप्रभवािन के लं.
"प्रप्लज र्र म्हणून नका. नांव घेतलंत तर चालेल." चीफ रमाईल करत उभारला.
वडील हर्ले,
"बर्ा. बर्ा. आपण अचानक?" वप्रडलांनी चीफला प्रवचारलं.

"आलो होतो र्ूरजला भेटायला." चीफ पूवस जागी बर्त म्हणाला.
वडील नकळत इमोशनल झाले...
"धन्सयवाि प्रमरटर गोम्र्. तुम्ही र्ूरजला मुलार्ारखं र्ांभाळू न घेता." ते चीफला म्हणाले.
चीफने रमाईल के लं...
"हो. म्हणूनच याच्या आयुष्यात काही िॉब्लेम अर्ू नयेत अर्ं वाटतं मला. प्रशवाय आपल्या
एम्प्लॉईजची काळजी घेणं हे तर बॉर्चं कामच अर्तं. नाही का?" तो म्हणाला.
वप्रडलांनी परत प्ररमत के लं,
"माप्रहतेय मला." ते म्हणाले.
"पप्पा काही काम होतं?" िोघांच्या र्ंभाषणात र्ूरज मधेच बोलला. वप्रडलांनी इथं थांबू
नये अर्ं त्याला वाटत अर्ावं...
वप्रडलांनी र्ूरजकडे पाप्रहलं,
"नाही. काम काही नाही. तुला जेवायला बोलवायला आलो होतो. पण येण्याआधी चार
दिवर्ार्ाठीचं तुझं र्ामान पॅक कर. नंतर गडबड नको." ते म्हणाले.
"का?" र्ूरजने प्रवचारलं.
"माझ्या प्रमत्राच्या मुलीचं लग्न आहे. आपल्या र्गळ्यांना चार दिवर् त्याच्या गांवी जावं
लागणार आहे. उद्या प्रनघायचंय." वप्रडलांनी रपष्ट के लं.
आधीच त्याने रवतः हाती घेतलेले जबाबिारी, मग चीफने र्ोपवलेलं काम आप्रण आता हे
मध्येच काय...?
"र्ॉरी र्र! तो कु ठे ही जाऊ शकत नाही! एक महत्त्वाची के र् आहे. प्रडटेल्र् प्रडरक्लोज करू
शकत नाही. पण र्ूरजची गरज आहे." चीफने वप्रडलांना इं टरप्ट् के लं.

"अर्ं अर्ेल, तर रठक आहे. अफ्टर ऑल ड्युटी फरट!" वडील र्मजून घेत बोलले. पुढे
म्हणाले,
"आम्हीच जातो. र्ूरज, काळजी घे रवतःची. जेवणाची काळजी करू नको. शेजारी र्ांगून
ठे वतो."
ते चीफकडे वळाले,
"प्रम. गोम्र्, तुम्हीही आता जेवूनच जा."
"नाही नको. िुर्री एक प्रमरटंग आहे. त्यांच्यार्ोबत जेवण होईल. आपण नंतर प्रनवांत बेत
करू." चीफ हर्त म्हणाला.
"बरं . चालू द्या तुमचं." वडीलही हर्ून बोलले.
"मी पण प्रनघतोयच आता." चीफ म्हणाला.
"र्ूरज, जेवायला ये." वडील र्ूरजला बोलले.
र्ूरजने मान हलवली. वडील चीफकडे पाहून प्रनरोपाचं प्ररमत करून खोली बाहेर पडले.
"बरं आता खूप रात्र झाली आहे. मी पण प्रनघतो. टेक र्म रे रट." चीफ उठू न उभारत र्ूरजला
म्हणाला.
"र्र तुम्ही थांबला अर्ता तर बरं झालं अर्तं." र्ूरज चीफला बोलला.
"नो थँक्र्. मी हॉटेलरूम बुक के लीय. ओके िेन, मी येईन परवा दिवशी. बाय!" चीफ प्ररमत
करून म्हणाला.
र्ूरजनेही तणाव चेहऱ्यावर अर्ून रमाईल के लं.
"गुड नाईट र्र!" तो म्हणाला.

"गुड नाईट. इट र्मचथंग अँड हॅव र्म प्ररप्लप!" चीफ हर्ून बोलला व िाराजवळ गेला.
र्ूरजने त्याला फॉलो के लं.
"र्ूरज, इथून पुढं तुला प्रनवांत झोप लागेल; कायमचीच! हं! हे माझं वचन आहे तुला!" चीफ
मनातल्या मनात म्हणाला आप्रण पुन्सहा त्याने रमाईल के लं,
"गुड नाईट!" चीफ र्ूरजला म्हणाला.
चीफने जाता-जाता िार ओढू न घेतलं. र्ूरजनेही िार आतून लॉक करून घेतलं. लाईट्र्
घालवून तो छताकडे पाहत बेडवर पडू न राप्रहला... जेवायला जाण्याचं भान त्याला राप्रहलं
नव्हतं...

१०. तारीख: २४ एप्रिल -

उजाडलं होतं. र्ूरजचा रात्री कधीतरी डोळा लागला होता... र्ुयसिकाश दकलदकल्या
फटीतून जागा प्रमळे ल तर्ा आत डोकावला. त्यामुळे त्या िकाशाला तीव्रता होती. तो र्रळ
र्ूरजच्या डोळ्यांवर येत होता... त्या िकाशानेच र्ूरजला जाग आली. त्याने जवळच्या
टेबलवरील मोबाईल घेतला. वेळ पाप्रहली.
मोबाईलमध्ये वेळ '8:47 am'. त्याने लॉक काढू न प्रवकार्चा नंबर डायल के ला.
"गुड मॉर्नांग र्ाहेब. घरीच आहेत ना?" र्ूरजने मोबाईलवरून प्रवकार्ला प्रवचारलं.
"होय." प्रवकार् पप्रलकडू न म्हणाला.
"बरं . मी येतो प्रतथं." र्ूरजने कॉल कट के ला. त्याने मोबाईल बेडवर फे कू न दिला आप्रण उठू न
बाथरूममध्ये गेला.

र्ूरज गाडी चालवत ब्लुटूथवर बोलत होता...
"शोएब, प्रवकार् र्ाहेबांच्या फॅ क्टरीतल्या पकडलेल्या माणर्ाला र्ोडू न िे. त्याला र्ांग,
त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. फक्त त्यांना तुला हफ्ता पोहोचवावा लागेल. मग ते
प्रबनधारत त्याचं रॅ केट चालवू शकतात."
"ती माणर्ं प्रवश्वार् ठे वतील?" शोएबने पप्रलकडू न शंका व्यक्त के ली.
"त्याला म्हणावं, की तूला एक्शन घ्यायची अर्ती, तर तू कधीच घेतली अर्तीर्. प्रवकार्ला
तू फॅ क्टरी चालू करायला भाग पाडशील अशी त्याला खात्री िेऊन परर्ेन्सटेजची मागणी कर.
प्रवश्वार् बर्ेल त्याला. तो जाऊन त्याच्या बॉर्ला र्ांगेल. फॅ क्टरी पुन्सहा चालू झाली, तर त्यांना

रं गेहात पकडणं र्ोपं होईल. चौकशीर्ाठी माझ्याकडे वेळ नाही. मी खूप वेळ घालवलाय. हे
करण्याप्रशवाय पयासय नाही!" र्ूरज शोएबची शंका िूर करत म्हणाला.
"तू म्हणतोयर् तर ियत्न करून बघू." शोएबने त्याची चचंता बाजूला र्ारली.
"पण त्याच्यावर लक्ष ठे व! कोणाला तरी त्याच्या मागे लाव." र्ूरजने र्ूचना के ली.
"पण त्याला र्ंशय येईल ना?" शोएब पुन्सहा शंकीत झाला.
"आला, तरी आपला प्लॅन त्याच्या लक्षात येणार नाही. तू र्ांप्रगतल्यािमाणं तो वागतोय
का नाही हे पाहण्यार्ाठी तू त्याच्या मागावर माणूर् ठे वलायर् अर्ंच त्याला वाटेल. मी प्रवकार्
र्ाहेबांच्याकडं जातोय. त्यांना फॅ क्टरी चालू करण्यार्ाठी र्ांगणाराय मी. तू हे काम कर." र्ूरजने
पुन्सहा शोएबचं शंका प्रनरर्न के लं.
तरी हे फक्त अंिाज होते हेही र्ूरज लक्षात ठे वून होता... पण शोएबला मात्र तो पूणस आश्वर्न
िेत होता.
"फाईन! बाय!" शोएबने पप्रलकडू न कॉल कट के ला... तो कामाला लागला अर्ावा...
पण र्ूरजच्या प्रवरोधातील प्लॅनमध्ये हा िेखील र्ामील होता... मग या के र्मध्ये त्याने
र्ूरजला र्पोटस का करावा... चीफर्ारखं र्ूरजला गाफील ठे वून आपल्या प्रवश्वार्ात ठे वणं हा
त्याचा उद्देश होता का...?

प्रवकार्च्या घराबाहेर र्ूरज पोहोचला, तेव्हा गाडीतून उतरताना त्याला एक व्यक्तीचा
र्ंशय आला. तो प्रवकार्वर नक्कीच पाळत ठे ऊन अर्णार. कारण र्ूरजची गाडी येऊन थांबल्यावर
व त्यातून र्ूरज उतरल्यावर तो जरा मागे र्रकला होता. रवतःला लपवण्यार्ाठी अर्ावं... पण
र्ूरजच्या नजरे तून त्याचा हा र्ंकोच र्ुटला नव्हता. र्ूरज त्याच्याकडेच पाहत होता. र्ूरजला

त्याच्यावर र्ंशय आलाय हे लक्षात येऊन तो माणूर् तेथून घाईने प्रनघू लागतो. र्ूरजने मग तडख
त्याची प्रपरटल बाहेर काढली. त्याच्यावर एम के ली.
"माझी गोळी तुझ्यापेक्षा फारट आहे. टेरट करायची आहे?" र्ूरज त्याच्यावर नेम धरून
म्हणाला.
पळू न जाण्याच्या ियत्नात अर्लेला तो माणूर् मग थांबला. र्ूरजने त्याला जवळ येण्याचा
इशारा के ला. माणूर् जवळ आला. र्ूरजने त्याच्याकडू न मोबाईल काढू न घेतला व प्ररवच ऑफ
करून रवतःच्या प्रखशात र्ारला. मग त्याचं बखोट धरून र्ूरजने मागून त्याच्यावर गन पॉईंट
के ली व त्याला प्रवकार्च्या घराकडे घेऊन गेला...

प्रवकार् त्याच्या घरात काही फाईल्र् चेक करत र्ोफ्यावर बर्ला होता. र्ूरजने उघड्या
िारावर नॉक के लं. प्रवकार्ने िाराकडे पाप्रहलं. र्मोर र्ूरजला पाहून त्याच्या चेहऱ्यावर प्ररमत
उमटलं, पण लगेच त्याच्या र्ोबतचा माणूर् पाहून त्याच्या चेहऱ्यावरचा रं ग उडाला.
"अरे ये... ये ना." तो चचंप्रतत त्याला म्हणाला.
र्ूरजने ग्राउं ड फ्लोअरच्याच एका खोलीत त्या माणर्ाला लॉक के लं व तो प्रवकार्पाशी
आला.
"त्याला ओळखता?" र्ूरजने प्रवकार्ला आत्ता पकडलेल्या माणर्ाबद्दल प्रवचारलं.
"हो. माझ्याच गोडाऊनमध्ये कामाला आहे!" प्रवकार् र्चचंत म्हणाला.
"तुमच्यावर नजर ठे वून होता. मी नेईपयांत याला र्ोडू नका. नाही तर तुम्हाला धोका होऊ
शकतो." र्ूरजने प्रवकार्ला ताकीि दिली.
"हो. बर्. आता कशी आहे तब्येत?" प्रवकार्ने र्ूरजची ताकीि मान्सय करत आपुलकीने
चौकशी के ली.

"बरी आहे..." र्ूरज त्याच्या बाजूला बर्त म्हणाला.
"अरे या लोकांनी कं पनीच्या व्यवहारात र्ुद्धा अफरातफर के लीये. १५-२० दिवर् तेच चेक
करतोय. एक आप्रण एक फाईल धुंडाळू न काढलीये..." प्रवकार् फाईल पाहतच बोलला.
"र्ाहेब मला माफ करा... मप्रहना होत आला, तरी मी आपल्या के र्वर लक्ष दिलं नाही..."
र्ूरज अपराधीपणे मध्येच बोलला.
"अर्ू िे रे. तर्ंही तू आजारी होतार्. म्हणूनच मी पण तुला त्रार् दिला नाही. फॅ क्टरी बंि
अर्ल्यानं र्ध्या तरी चचंता नाही." प्रवकार्ने त्याच्याकडे पाहून प्ररमत के लं.
"तेच! र्ाहेब, तुमच्या गोडाऊन मधूनच त्या लोकांना मी अटक करणार आहे! तुम्ही त्यांना
उद्यापार्ूनच पुन्सहा काम चालू करायला र्ांगा!" र्ूरजने प्रनणसय ऐकवला.
प्रवकार् चचंप्रतत झाला,
"र्ूरज; अर्ा घाईने प्रनणसय घेऊ नको. आधी नीट इन्सवायरी कर." तो काळजीने म्हणाला.
"चीफनी माझी र्ुट्टी कॅ न्सर्ल करून नवी के र् माझ्यावर र्ोपवली आहे. त्यामुळं इन्सवायरी
करण्याइतका वेळ आता माझ्याकडं नाही. ही के र् नर्ती, तर र्ुट्टी र्ंपल्यावर मी ती एक्र्टेंड
करूनही घेतली अर्ती. पण आता ते शक्य नाही..." र्ूरजने बाजू रपष्ट के ली.
"पण..." प्रवकार्ची काळजी काही र्ंपली नव्हती.
"चीफनी तुम्हाला काही होऊ िेणार नाही अर्ं वचन दिलंय मला. तुम्ही काही काळजी करू
नका. मी आहे ना?!" र्ूरजने त्याला आश्वरत के लं.
"तुला हवं ते कर. पण मला या र्ंकटातून र्ोडव." प्रवकार् पयासय नाही पाहून त्याचं म्हणणं
मान्सय करत म्हणाला.
"डोन्सट वरी र्ाहेब. येतो मी. थँक्र्!" र्ूरज जाण्यार्ाठी उभारला.
"र्ूरज!" प्रवकार्ने काळजीने हाक मारली.

र्ूरजने त्याच्याकडे पाप्रहलं.
"काळजी घे!" प्रवकार् कपाळावर आठ्या आणत म्हणाला.
र्ूरजने प्रवकार्ला आश्वाप्रर्त करण्यार्ाठी मानेनेच 'हो' म्हंटलं,
"हं!" अर्ं हुंकारून र्ूरज प्रनघून गेला.
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र्ूरज प्रवकार्च्या गोडाऊनच्या दिशेने गाडी घेऊन चालला होता. प्रवकार्च्या
गोडाऊनमध्ये काम करणारा व प्रवकार्वर नजर ठे वून अर्लेला माणूर् बांधलेल्या अवरथेत
र्ूरजच्या बाजूला होता. त्याचे तोंड िेखील बांधलेले होते. र्ूरजने एक भरलेलं प्रर्रें ज कोटाच्या
आतल्या प्रखशातून काढलं व त्याचे वरील झाकण काढू न ते त्या माणर्ाच्या मानेत खुपर्लं. तो
माणूर् रागाने डोळे मोठे करून र्ूरजकडे पाहत होता. प्रर्रें जमधील गुंगीच्या औषधाने त्याचे मोठे
डोळे जड होत बारीक झाले व तो शुद्ध हरपून पडला. मग र्ूरजने त्याचा जप्त के लेला मोबाईल
त्याच्या शटसच्या प्रखशात टाकला व त्याचे बांधलेले हात व तोंड गाडी चालवतच र्ोडले...

प्रवकार्च्या चहाच्या फॅ क्टरीच्या गोडाऊन र्मोर र्ूरजची गाडी उभी होती. र्ूरज गाडीतून
उतरला. एक माणूर् त्याला अडवायला र्मोर आला.
"शोएब र्ाहेबांनी पाठवलंय." र्ूरज त्याला म्हणाला.
त्या माणर्ाने मागील एका माणर्ाकडे पाप्रहलं. र्ूरजला ऐकू न िुर्ऱ्या एका माणर्ाने
र्ूरजची अडवणूक करणाऱ्या माणर्ाला मागे र्रकायला र्ांप्रगतलं.
"तुमच्या माणर्ाला ताब्यात घ्या! प्रवकार्च्या घराबाहेर झोपलेल्या अवरथेत र्ापडला.
काय कामचुकार लोकांना कामाला लावता...!" र्ूरज अडवणाऱ्या माणर्ाला प्रहणवत म्हणाला.
अर्े बोलून तो त्या माणर्ाला िेखील कामचुकारच म्हणत होता.
र्ूरजचा टोमणा र्मजून तो माणूर् प्रचडला, पण र्ूरज प्रबझनेर् िपोर्लर्ाठी शोएबकडू न
आलाय अर्ं वाटून त्याला र्ूरजला काही करता येत नव्हतं. त्यानं र्ूरजकडे प्रचडू न पाहतच
त्याच्या माणर्ाला र्ूरजच्या गाडीतून बाहेर काढलं. र्ूरजही त्याला प्रहणवणारं प्ररमत करत
गोडाऊन मध्ये प्रशरला.

गोडाऊनमध्ये पाच-र्हा कामगार ड्रग्र् पॅककं ग करत बर्ले होते. चहाची पॅकेचजंगची जागा
आता ड्रग्र् पॅकेचजंगची झाली होती. आता त्यांना मोकळं रान जे प्रमळालं होतं... म्हणून मग ते
प्रनभसय होते. त्यांचा मॅनेजर खुचीत बर्ला होता. तो र्ूरजकडे पाहून रागाने उभारला.
"काय हवंय?" मॅनेजरने जरा गुश्श्यातच र्ूरजला प्रवचारलं.
"तुम्ही र्गळे !" र्ूरज शांतपणे म्हणाला.
आप्रण त्याने त्याचा र्ीआयडी बॅज िाखवला.
"चुकीच्या जागी आलयंर् पोरा! चोर-पुलीर् खेळायची ही जागा नाय!" मॅनेजर मग्रूरीने
प्रतरके ओठ करत हर्त म्हणाला.
हा र्ंकेत होता. तो र्मजलेले कामगार काम र्ोडू न र्ूरजला घेरून

उभारले. एका

कामगाराने र्ूरजवर हल्ला के ला. र्ूरजने गडबडीने त्याचा बॅज प्रखशात ठे वला व हल्ला चुकवून
त्याला मारले. कामगार खाली कोर्ळला. आप्रण गोडाऊनमधल्या कामगारांची व र्ूरजची फाईट
चालू झाली... बाहेर तैनात लोक िेखील र्ूरजला काबूत आणण्यार्ाठी आत आले, पण र्ूरज
र्मोर कोणाचेच काही चालले नाही. काही क्षणातच ते र्वस अनकॉन्सशर् होऊन पडले होते. मग
र्ूरजने चीफला कॉल लावला...
"र्र, प्रवकार् प्रवभूते यांच्या गोडाऊनला आहे. प्रर्च्युएशन इज अंडर कं रोल." र्ूरज चीफला
म्हणाला.
"रठक आहे. मी एनर्ीबीला कळवतो. तू त्यांना गोडाऊन मध्येच ठे ऊन गोडाऊन र्ील कर.
म्हणजे त्यांना परिेटेटर्स आप्रण एव्हीडेन्सर् िोन्सही एकत्रच प्रमळतील. ओके ?" चीफ म्हणाला.
"ओके र्र!" र्ूरज.
"अँड मेक शोअर िे वोन्सट एरके प!" चीफने र्ुचना के ली.

"गोडाऊन माझ्या पररचयाचं आहे र्र. येथून पळण्याचा िुर्रा मागस नाही." र्ूरजने चीफला
आश्वरत के लं.
"ओके िेन बाय. भेटू." चीफ म्हणाला.
"हो र्र.." र्ूरजने कॉल कट के ला.
चभंतीवरील वॉलपीर्ला अडकवलेलं कु लूप घेऊन तो गोडाऊन बाहेर पडला.

बाहेर येऊन र्ूरजने गोडाऊन लॉक के लं व गाडीकडे चालत बातमी िेण्यार्ाठी प्रवकार्ाला
पण कॉल के ला. मोबाईल अर्लेला हात गाडीच्या टपावर ठे वून मोबाईलवर बोलत तो उभारला,
"हॅलो र्ाहेब. मी तुमच्या कामगारांना मालार्ह गोडाऊनमध्ये लॉक के लंय. चीफचे
नाकोरटक्र् प्रडपाटसमेंट र्ोबत बोलणं होत अर्ेल. त्यामुळं इन्सवायरी होईलच. तुम्ही फक्त त्यांना
को-ऑपरे ट करा. काळजी करू नका. तुम्हाला काही होणार नाही. मी चीफचा नंबर तुम्हाला
मेर्ेज करतो. त्यांना एक कॉल करा फक्त." र्ूरज प्रवकार्ला आश्वरत करत मोबाईलमध्ये बोलला.
"थँक्र् र्ूरज. मी तुझे आभार कर्े मानू र्मजत नाही..." प्रवकार् फोनमधून बोलला. त्याचा
आनंि बोलण्यातून र्हज रपष्ट होत होता.
"काय र्ाहेब?! अहो हे तर माझं कतसव्यच होतं. रठकाय ठे वतो. बाय!" र्ूरज म्हणाला.
"बाय!" पप्रलकडू न प्रवकार्.
र्ूरजने फोन कट करून प्रवकार्ला चीफचा नंबर मेर्ेज के ला व गाडीत बर्ून प्रनघून गेला...

र्ूरज िार उघडू न त्याच्या बेडरूममध्ये आला. िार बंि करून घेतलं. तो खूप िमला होता.
र्ोबत अर्लेली प्रपरटल काढू न त्याने तो बर्णार अर्लेल्या खुची लगतच्या टेबलवर अक्षरशः
प्रभरकावून दिली. तो खूप थकला होता हे रपष्ट होतं.

तो खुचीवर मागे रे लून बर्ला. शांत डोळे प्रमटते करून घेतले. प्रधम्या गतीने त्याचा
श्वार्ोच््वार् चालू होता. काही वेळाने, िारावर नॉक झालं. ताडकन डोळे उघडू न र्ूरजने
प्रचडप्रचडा होत िाराकडे पाप्रहलं.
"कोणाय?" र्ूरज वैतागाने ओरडला.
"र्ूरज मी आहे!" बाहेरून चीफने र्ाि दिली.
र्ूरजने गडबडीने उठू न िार उघडले.
"र्र आत या ना." तो म्हणाला.
"नाही नको. मला फक्त एवढंच र्ांग, तू रठक आहेर् ना?" चीफने प्रवचारलं.
"हो." र्ूरजने एवढंच उत्तर दिलं.
"चल तर. आपल्याला पुरुषोत्तम जाधव यांच्या घरी जायचंय."
पुरुषोत्तम जाधव हे नांव ऐकू न र्ूरज गंभीर झाला... त्याने फक्त मान हलवली आप्रण आपली
प्रपरटल होल्डरटरमध्ये खोवत र्ूरज चीफ मागून गेला...

र्ूरजच्या खोली बाहेर र्ूरजने खोलीचा मुख्य िरवाजा लॉक के ला. घराचे गेट लावून घेतले.
िोघे चीफच्या कारकडे चालले.
"आईल् ड्राइव्ह." गाडीपाशी आल्यावर चीफ र्ूरजला म्हणाला.
"र्र मी अर्ताना..." र्ूरज र्ंकोचत म्हणाला.
"अर्ू िेरे. बर्." चीफ प्ररमत करून र्ूरजचा िंड थोपटत म्हणाला.
िोघे गाडीत बर्ले. चीफ कार चालू करून चालवू लागला...

"जोश्वाला अजून काहीच लीड प्रमळाली नाहीए. रॅ न्सर्मर्ाठीही अजून काही मागणी झाली
नाही. के र् खूप कॉप्रम्प्लके टेड् दिर्ते..." चीफ गाडी चालवत र्ूरजला र्ांगत होता. खरं खोटं
त्यालाच माप्रहत...
र्ूरजर्ाठी मात्र चीफचा आवाज जड होत होता त्याचा आवाज कमी कमी होत त्याला ऐकू
येणं बंि झालं... र्ूरज पुन्सहा भूतकाळाच्या गतेत अडकला होता...

मध्यरात्री कधी र्ुमर्ान ररत्यावर र्ूरज बाईक चालवत होता. गावातही रात्र अर्ल्याने
कोणी बाहेर नव्हतं.
"नाही यार शोएब. बराचवेळ इथं दफरतोय, पण खबरी काही दिर्त नाही. तुझ्या खबऱ्याचा
प्रवचार बिललेला दिर्तोय..." र्ूरज ब्लुटूथमध्ये बोलत होता.
बोलता-बोलता र्ूरज बाईकवरून अनुज्ञाच्या घराबाहेर पोहोचला. चप्पल िुकानिार
र्मोरून लांबून आलेला र्ूरजला दिर्ला.
"एक प्रमप्रनट. दिर्तोय. बोलतो. तू चालू ठे व." र्ूरज ब्लुटूथमध्ये शोएबला म्हणाला.
आप्रण र्ूरज बाईक जरा पुढं घेऊन आला. त्याने थोडा प्रवचार के ला. िुकानिार लांब थांबून
र्ूरजकडेच पाहत होता. र्ूरजने त्याला पुढं येण्याचा इशारा के ला व तोही बाईक बाजूला उभी
करून पुढं चालू लागला...
िोघे अनुज्ञाच्या घराच्यार्मोर थांबले. र्ूरजने खबऱ्यार्ोबत भेटण्यार्ाठी मुद्दामच ही
जागा प्रनवडली होती. नप्रशबात अर्ेल तर एकिा तरी अनुज्ञाला पाहता यावं या प्रनप्रमत्तानं...
"र्ाहेब इथं वरतीत कशाला बोलावलंय? कु ठं तरी प्रनजसन रठकाणी भेटलो अर्तो ना...?"
िुकानिाराने हळू आवाजात चचंतेने र्ूरजला प्रवचारलं.

"थोडं काम होतं इथं. म्हणून. तुम्हाला नंिनबद्दल काही कळालंय का?" र्ूरज अनुज्ञा दिर्ेल
या आशेने प्रतच्या घराकडे नकळत नजर टाकत बोलला.
कोणी नव्हतं. र्ूरज अनुज्ञाच्या घराकडे पाठ करून उभारला.
"होय. म्हणूनच शोएब र्ाहेबांना फोन के लेला तुम्हाला भेटण्यार्ाठी. नंिनचा ड्रायव्हर र्ाई
र्ुभेिारशी बोललोय." िुकानिार म्हणाला.
"चौकशी िरम्यान त्याला काही र्ंशय नाही आला ना तुमच्याबद्दल?" र्ूरजने त्याला
प्रवचारलं.
"नाही. तुम्ही या के र्ची चौकशी करण्यार्ाठी माझ्याकडे आला होता, तेव्हाच त्याला प्रमत्र
बनवलाय. माहीत होतं, पुढ-ं मागं कामी येईल. प्रमत्र म्हणून र्हज प्रवचारपूर् करतोय अर्ं
िाखवल्यानं काही प्रवचारलं तरी त्याला र्ंशय नाही आला." िुकानिार म्हणाला.
"हुशार आहात. मग काय कळालं त्याच्याकडू न." र्ूरजने त्याची िशंर्ा के ली.
"उद्या र्ंध्याकाळी नंिन इनामिार रटँडमागे कोल्हापूरला जाण्याची शक्यता आहे."
"रटँडमागे का?"
"प्रतथं त्याला आधी कोणाला तरी भेटायचं आहे. मग तो पुढं जाईल."
"कोणाला?"
"ते काही माहीत नाही."
"तुम्ही प्रवचारलं नाही?"
"त्यालाही माहीत नाही. नंिनच्या गाडीचा फोटो व नंबर मला प्रमळाला की मेर्ेज करतो."
र्ूरज मानेने 'हो' म्हणाला. त्यावेळी र्ूरजला काही तरी जाणवलं. त्याने अनुज्ञाच्या घराकडे
पाप्रहलं. त्याची नजर वर गॅलरीत उभ्या अनुज्ञावर पडली. ती त्याच्याकडेच पाहत होती. र्ूरज

पाहतोय हे लक्षात येताच ती दफरली. र्ूरजने प्रनराश होऊन खाली पाप्रहलं. एक-िोन क्षण तर्ंच
थांबून मग त्याने िुकानिाराकडे बप्रघतलं.
"धन्सयवाि! नंिनबद्दल तुम्हाला चचंता अर्ून तुम्ही को-ऑपरे ट के लंत." र्ूरज प्ररमत करून
िुकानिाराला म्हणाला.
"त्यावेळी तुमच्याबद्दल शंका होती. पण तुम्ही नंिनच्या वकस शॉपवर धाड टाकल्याचं कळालं
आप्रण आपली खात्री पटली. पोप्रलर्ांना मित करणं माझं कामच आहे. प्रनघतो." िुकानिार
र्ूरजला बोलला.
र्ूरजने शेकहँडर्ाठी हात पुढं के ला. िुकानिार शेकहँड करून प्रनघून गेला. र्ूरजने पुन्सहा
एकवार आप्रण शेवटचं म्हणून गॅलरीकडे पाप्रहलं. अनुज्ञा अजूनही पाठमोरीच उभी होती. मग
हताश होऊन शोएबशी ब्लुटूथवर बोलत र्ूरज बाईकच्या दिशेने मागे जाऊ लागला...
"शोएब, उद्या रटँडकडू न कोल्हापूरला जाणाऱ्या ररत्यावर नाकाबंिी कर. र्गळीच
प्रर्प्रव्हलमध्ये अर्ू िेत."
ब्लुटूथचं बटन िाबून कॉल कट करून र्ूरजने कानाचा ब्लुटूथ काढू न प्रखशात ठे वला. तो
त्याच्या बाईकवर बर्ला. अनुज्ञाच्या गॅलरीकडे पाहत गाडीला दकक के ली. गाडी एका झटक्यात
चालू झाली. पण र्ूरज काहीवेळ बाईक रे ज करत तेथेच उभारला, अनुज्ञा मागे पाप्रहल या
आशेन.े .. काही वेळाने त्याने गॅलरीकडे बप्रघतलं. पण गॅलरी मोकळी होती. अनुज्ञा कधीच आत
प्रनघून गेलल
े ी होती. र्ूरजचे डोळे पाण्याने भरले. त्याने रागाने बाईक वळवली आप्रण वेगाने
प्रनघून गेला...

र्ूरजने डोळे बंि करून घेतले होते. हेडरे रटवर डोकं टेकवून तो चीफच्या गाडीत पडू न
होता...
चीफची गाडी वेगाने धावत होती...

गाडी अनुज्ञाच्या घराबाहेर येऊन थांबली. चीफने र्ूरजकडे िृष्टीक्षेप टाकला. र्ूरजची
अवरथा पाहून एक हारयाची लके र चीफच्या ओठांवर तरळली आप्रण तो लगेच मूड बिलत...
"र्ूरज, र्ूरज!" अशी चीफ र्ूरजला हलवून जागं करत हाक मारू लागला...
"अं... क... काय र्र..." र्ूरज अनकॉप्रन्सशयरली पुटपुटला.
"अरे कु ठं हरवलायर्? पोहोचलो आपण." चीफ त्याला जागे करत बोलला.
र्ूरजने त्याच अवरथेत मान डोलावली व िार उघडू न बाहेर गेला. तो गाडीचं िार उघडच
धरून तर्ाच उभारला. चीफने गाडीची चावी काढू न घेतली आप्रण गाडीतून उतरला.

र्ूरज गाडीचा िरवाजा धरून भरलेल्या डोळ्यांनी अनुज्ञाला शेवटचं त्यानं ज्या बाल्कनीत
पाप्रहलं होतं, त्या बाल्कनीकडे पाहत उभा होता. चीफ गाडीचा िरवाजा बंि करून पायऱ्या चढू
लागला. र्ूरज र्ोबत नाही हे लक्षात आल्यावर त्याने मागे पाप्रहलं.
"र्ूरज ये ना!" चीफ म्हणाला.
र्ूरजने चीफकडं पाप्रहलं. मान हलवली आप्रण चीफ र्ोबतच पायऱ्या चढल्या. चीफने
मेनडोरची बेल वाजवली.

अनुज्ञाच्या घरात - प्रलचवंगरूम - पुरुषोत्तम जाधव अनुज्ञाचे वडील यांनी येऊन िार उघडलं.
िोघे आत आले. चीफच्या हाती गाडीची चावी होती.
"प्रमरटर जाधव." चीफ म्हणाला.
"प्रमरटर गोम्र्, प्रप्लज कम इन." पुरुषोत्तम म्हणाला आप्रण तो आत गेला.
िोघांनी त्याला फॉलो के लं.

"लेट मी इन्सरड्युर् यू." र्ोफ्यापाशी पोहोचल्यावर चीफ म्हणाला,
पुरुषोत्तमकडे हात करून,
"र्ूरज; मीट प्रहम, ही इर् अ ग्रेट प्रबझनेर्मन ऑफ युअर टाऊन, पुरुषोत्तम जाधव."
र्ूरजकडे हात करून पुरुषोत्तमला,
"अँड ही इज प्रर्प्रनयर इं रपेक्टर र्ूरज क्षीरर्ागर."
एक वाईड रमाईल पुरुषोत्तमच्या चेहऱ्यावर नकळत आली. त्याने र्ूरजचा हात हातात
घेतला,
"ओह! तर तुम्ही आहात र्ूरज क्षीरर्ागर! मी प्रमरटर गोम्र्कडू न खूप ऐकलंय
आपल्याबद्दल... हे तर तुम्हाला र्ुपरकॉप म्हणतात." पुरुषोत्तम शेकहँड करत र्ूरजला म्हणाला.
र्ूरजने दिखाऊ प्ररमत के लं,
"थँक्यू." तो म्हणाला.
"प्रप्लज िोघे बर्ा ना." पुरुषोत्तम म्हणाला.
व रवतः र्ोफ्यावर बर्ला. र्ूरज व चीफ िेखील त्याच्या बाजूला बर्ले. र्मोरील टीपॉयवर चीफने गाडीची चावी ठे वली.
र्ूरजला माप्रहती होतं, की अनुज्ञा प्रतथं नाही ते, तरी पण त्याची नजर प्रतला शोधत होती.
पुरुषोत्तम व चीफ यांनी त्याच्याकडे पाप्रहलं. मग एकमेकांकडे बप्रघतलं आप्रण मग...
"काय झालंय हे तर तुम्हाला माहीत अर्ेलच?" पुरुषोत्तम गंभीर होत र्ूरजला म्हणाला.
र्ूरजने प्रविआऊट एक्र्िेशन पुरुषोत्तमकडे बप्रघतलं,
"हो. र्रांनी र्ांप्रगतलं." तो म्हणाला.
त्याने िीघस श्वार् र्ोडला व पुढे बोलला,

"तुम्ही काही काळजी करू नका. अनुज्ञा ह्या माझी जबाबिारी आहेत. त्यांना र्ुखरूप घरी
आणणं हे माझं कतसव्य आहे. त्यांच्या के र्ालाही धक्का लागणार नाही. ररट मी!"
ही िरतुत पररप्ररथती र्ूरजला अर्ह्य झाली. तो गडबडीने िाराकडे चालला...
"र्ूरज!" चीफने हाक मारली.
त्राप्रर्क र्ूरज त्याच्याकडे वळला. चीफने टेबलावरील चावी घेऊन त्याच्याकडे फे कली.
र्ूरजने ती झेलली.
"गाडी घेऊन जा. मला थोड्या प्रडटेल्र् हव्या आहेत म्हणून मी थांबतोय थोडावेळ." चीफ
म्हणाला.
र्ूरज मान हलवून 'हो' म्हणून त्याने अनुज्ञाचं घर र्ोडलं.

अनुज्ञाच्या घराबाहेर, अमेय बाईकवरून घराच्या दिशेनेच येत होता. र्ूरज िार उघडंच
ठे ऊन बाहेर आला होता. अमेयची नजर र्ूरजवर पडली. र्ूरजचं लक्ष खाली होतं. र्ाहप्रजक
अमेयला त्याने नोटीर् के लं नव्हतं. गाडीत बर्ून गाडी वळवून तो प्रनघून गेला. अमेय घरापाशी
पोहोचलेला होता. बाईक लावून तो बाईकवर बर्ूनच जाणाऱ्या र्ूरजच्या गाडीकडे पाहत
थांबला. चेहऱ्यावर गोंधळलेले भाव होते. र्ूरजची गाडी दिशेनाशी होईपयांत तो गाडीकडे
पाहतच होता.

"र्गळं व्यवप्ररथत होईल ना? तरी मी बायकोला माहेरी पाठवलंय. ती हे र्गळं कर्ं र्हन
करे ल मला शंका होती..." पुरुषोत्तम चचंप्रतत बोलला.
"तुम्ही योग्यच के लंत. आप्रण काळजी नको. एव्हरीचथंग प्रवल बी फाईन!" चीफ त्याला
बोलला.

चीफने पुरुषोत्तमला आश्वरत करत मान डोलवली. अमेय गोंधळलेल्या मनःप्ररथतीतच आत
आला.
"बाबा आत्ता गेला तो...?" अमेयने व्यत्यय आणत प्रवचारलं.
पुरुषोत्तम व चीफने त्याच्याकडे पाप्रहलं.
"ते प्रर्प्रनयर इं रपेक्टर आहेत. र्ूरज क्षीरर्ागर. आपल्या अनुला शोधायचं काम त्यांच्याकडे
आहे." पुरुषोत्तमने अमेयची शंका िूर के ली.
"ओह! मग काही कळालं िीिीबद्दल." त्याने प्रवचारलं.
यावेळी चीफ बोलला...
"काळजी करू नको र्ापडेल लवकर."
चीफ कोण ते माहीत नर्ल्याने अमेयने अनोळखी नजरे ने चीफकडे पाप्रहलं. हे लक्षात
येऊन...
"र्ीआयडी चीफ." पुरुषोत्तम म्हणाला.
अमेयने मग चीफकडे पाहत प्ररमत के लं, पण भावनारप्रहतच...
"बरं मी खोलीत आहे." र्ांगून अमेय आत प्रनघून गेला.

र्ूरज खूपच प्रडरटब्ड् स होता... तो त्याच्या नेहमीच्या प्रवरं गुळ्याच्या रठकाणी म्हणजे प्रनजसन
तलावाकडे पाहत बर्ला होता. त्याच्या ओल्या डोळ्यांमध्ये रवतःप्रवषयीच खूप राग होता...

१२. तारीख: २६ एप्रिल - वेळ: मध्यरात्रीची...

र्ूरज बराच वेळ शांत पाण्याकडे पाहत बर्ला होता. त्याचा मोबाईल वाजला. र्ूरजने
भानांवर येऊन प्रखशातून मोबाईल काढला... िायव्हेट नंबर होता. रिीनवर "12:00 AM" ची
वेळ दिर्त होती...
र्ूरजने कॉल घेतला...
"हॅलो..." र्ूरज मोबाईलमध्ये चाचपत बोलला.
"ररमेम्बर मी?" फ़ज़लने पप्रलकडू न गुमीत प्रवचारलं.
"नाही कोण?" र्ूरज मोबाईलमध्ये गोंधळू न बोलला.
"इतक्यात प्रवर्रलार्? शेम ऑन यू मॅन! यू हॅव अ व्हेरी शॉटस मेमरी! एका ऑदफर्रने
आपल्या शत्रूला अर्ं प्रवर्रणं त्याच्यार्ाठी घातक अर्तं! एनीवे; आत्ता बारा वाजलेत. २६
एप्रिलचा दिवर् चालू झालाय. हे तरी आठवतंय का?" फ़ज़ल पप्रलकडू न म्हणाला.
'२६ एप्रिल' ही तारीख ऐकू न र्ूरज गंभीर झाला...

फ़ज़लच्या घराबाहेर फ़ज़लची गाडी िारात उभी होती. त्याचा ड्रायव्हर गाडीत होता.
फ़ज़ल मेनडोअर जवळ मोबाईलवर र्ूरजशी बोलत उभारला होता...
"तुला वाटलं अर्ेल ना, की याने पंचवीर् दिवर्ांत काही के लं नाही, तर आता हा काय
करे ल? नाही?! तर ऐक! मी माझी खेळी आधीच खेळली आहे. कशी ते र्ांगू? बरं मला र्ांग; तुझी
गलसफ्रेंड दकडनॅप झालीए म्हणे? र्ांगू शकशील प्रतला कोणी दकडनॅप के लं अर्ेल?" फ़ज़ल अर्ुरी
हर्ला...

इकडे फ़ज़लचं बोलणं ऐकू न र्ूरजचे डोळे प्रवरफारले. त्याला फ़ज़लचं गुमीत हर्णं पप्रलकडू न
ऐकू येत होतं...
"येर्! यू गेरड् इट राईट! यू आर ऑन दि राईट रॅक ब्रिर्! प्रतला मीच दकडनॅप के लंय! आज
तुझ्या अनुचा वाढदिवर्! आजच्याच दिवशी मी प्रतच्याशी लग्न करून तुला जीवंतपणीच मरण
िेणार आहे!" फ़ज़ल पप्रलकडू न बोलला,
"पण चल; तुझ्यावर एक उपकार करतो!" तो गुमीत म्हणाला,
"काय आहे मुहूतासला वेळ आहे. तोपयांत एक खेळ खेळू! आज र्ंध्याकाळ पयांतचा तुला वेळ
िेतो.
"जर तुझ्यात चहंमत अर्ेल ना; तर मला शोधून काढ! आप्रण प्रतला र्ोडवून घेऊन जा! आप्रण
अजूनही तुला कळालं नर्ेल, की मी कोण? तर ऐक..." िात खात फ़ज़लने र्ूरजला आव्हान के ले.

फ़ज़लने मोबाईल बाजूला घेतला. व्हॉइर् मॉड्युलर ऍप चालू कॉलमध्ये क्लोज के लं, जेणे
करून फ़ज़लचा खरा आवाज र्ूरजला ऐकू जावा. फ़ज़लने पुन्सहा मोबाईल कानाला लावला.
"मी आहे..." फ़ज़ल ओरडला.

र्ूरज डोळे बारीक करून लक्षपूवक
स नांव ऐकण्याचा ियत्न करत होता... पप्रलकडू न आवाज
येत नर्ल्याने अधीर. आप्रण अचानक...
"फ़ज़ल! हो फ़ज़ल! चहंमत अर्ेल, तर आडव मला!" पप्रलकडू न फ़ज़लचा धमकी िेणारा प्
नॉमसल आवाज.
र्ूरजचे डोळे रागाने अजूनच मोठे झाले!

"फ़ज़ल तू!..." र्ूरजचा आवाज फ़ज़ल ऐकत होता...
पण त्याचं काही ऐकू न न घेता अर्ुरीपणे हर्ून फ़ज़लने फोन कट के ला. तो गाडीत बर्ला.
त्याच्या ड्रायव्हरने गाडी रटाटस के ली... आप्रण ती गाडी आपल्या फायनल डेप्ररटनेशनकडे रवाना
झाली...

१३.

र्ूरज रागाने फोनमध्ये ओरडत उठू न उभारला...
"हॅलो! हॅलो!..."
पप्रलकडू न उत्तर नाही. फोन कधीच कट झालाय हे लक्षात येऊन रागाने त्याने फोन बाजूला
घेतला. प्रचडू न तो जोरात ओरडला,
"फ़ज़ल! तूने र्ोते हुए शेर को जगाया है! अब तू मौत का वो मंज़र िेखेगा, प्रजर्र्े मुिे भी
चर्ंहर उठें गे!"

फ़ज़लचा ड्रायव्हर गाडी चालवत होता... फ़ज़ल मोबाईलवरून चीफशी बोलत होता, पण
प्रवलक्षण अरवरथता त्याला नीट बर्ू िेत नव्हती. तो र्ीटच्या टोकावरच बर्ून होता.
"र्र, मी र्ूरजला धमकी दिली आहे. पण, तो आपल्या जाळ्यात अडकले ना?..." फ़ज़ल
चीफला काळजीने म्हणाला.
"तू त्याची काळजी करू नको. मी त्याला ही के र् हँडल करायला खूपच फोर्स के लंय. आप्रण
प्रशवाय आपण त्याला इतकं प्रडवचलंय, की तो अप्रवचाराने आपल्याला हवं तेच करेल! शेवटी
अनुज्ञाचा िश् आहे! ही इज टोटली रॅप्ड् फ्रॉम एव्हरीवेअर्! आता आपल्यापार्ून त्याला कोणीच
वाचवू शकत नाही. तू फक्त काही चूक होणार नाही याची काळजी घे. मला प्रवश्वार् आहे आपला
प्लॅन नक्की यशरवी होईल. डोन्सट वरी! अँड ररमेम्बर, डू नॉट डाऊट!" चीफने त्याची चचंता िूर
करत पुन्सहा त्याला ठणकावले.

"ओके र्र. बरं ठे वतो. फॅ क्टरीकडं जातोय. नंिन आप्रण त्याची माणर्ं पोहोचलीत
फॅ क्टरीवर."
फ़ज़लची गाडी रोडवर वेगाने धावू लागली... प्रतचा वेग अप्रधकच वाढत होता...

िुर्रीकडे चीफने र्ूरजला दिलेली गाडीही आपला वेग वाढवत चाली होती...
र्ूरजच्या गाडीत, र्ूरजने रररटवॉच पाप्रहलं. घड्याळात "3:40 AM" झाले होते...
र्ूरजच्या मोबाईलची मेर्ेज ट्यून वाजली. मोबाईल डॅशबोडसवरच ठे वलेला होता. र्ूरजने
मोबाईलकडे नजर टाकली. मोबाईलची ररं ग वाजत होती... चीफचा कॉल...
र्ूरजने फोन ररप्रर्व्ह के ला व रपीकरवर ठे वला.
"र्र!" र्ूरज उद्गारला! त्याला आपला राग लपवता येत नव्हता.
"तू पाठवलेल्या नंबरवरून लोके शन प्रमळालंय. मोबाईल बंि अर्ल्यानं लोके शन शोधायला
उशीर झाला. पण आत्ता तो मोबाईल अब्िुल्ला इंडररीजच्या एररयात एप्रक्टवेट झालाय! पण ती
फॅ क्टरी र्ध्या बंि आहे..." चीफ र्ूरजला म्हणाला.
"गॉट ि लोके शन र्र! बाय!"
र्ूरजने फोन कट के ला आप्रण प्रचडलेल्या भावमुद्रेत पाय एक्र्लेटरवर जोराने िेर् के ला...
तो कठोर भावमुद्रेने गाडी चालवत होता...
र्ूरजची गाडी पूवीपेक्षा अप्रधक जोराने धावू लागली होती... त्याचा गाडीला काही रपीड
प्रलप्रमटच नाही अर्ं झालं होतं...

र्ूरजची गाडी येऊन 'श्ी रवामी र्मथस' मंदिरार्मोर प्रवर्ावली. र्ूरज घाईने मंदिराकडे
पळत गेला. मेनगेट बंिच होतं. पण म्हणून र्ूरज थांबला नाही. त्याने गेट वरून उडी मारली
आप्रण िवेशिाराकडे पळाला.

मंदिर बंि होतं. र्ूरजने आत पाप्रहलं. पुजारी मंदिरातच झोपलेले होते. र्ूरजने त्यांना
कार्ावीर् हाक मारायला चालू के लं...
"आजोबा! आजोबा!..."
र्ूरजच्या मारलेल्या हाकांमुळे पुजाऱ्याला जाग आली. र्ूरजला पाहून त्यांनी लगबगीने
मुख्य िेवेशिार उघडले व र्ूरजला आत घेतलं.
"माफ करा आजोबा. अवेळी तुम्हाला त्रार् दिला..." र्ूरज खजील म्हणाला.
"अर्ुिे रे. भक्त आप्रण भगवंत यांच्या भेटीची वेळ ठरवणारा मी कोण? तर्ंही थोड्यावेळात
माझी उठण्याची वेळ होतेच. काही झालंय का? तुझा चेहरा र्ांगतोय." पुजारी त्याला शांत
करण्यार्ाठी म्हणाले.
"कमस-कतसव्य या उं बरठ्यावर घेऊन येईल अर्ं वाटलं नव्हतं. आज पुन्सहा मला माझ्याच
माणर्ांप्रवरुद्ध लढावं लागणार आहे. मी ढळू नये म्हणून रवामींचा आशीवासि हवाय!" र्ूरज
प्रवचप्रलत म्हणाला.
"जा िशसन घे." पुजारी गंभीर होत म्हणाले.
र्ूरज "हो" म्हणून गभसगृहाकडे गेला. लीन नतमरतक होऊन त्याने रवामींना नमरकार के ला.
पुजारी त्याला आधार म्हणून त्याच्या मागे येऊन उभारले.

र्ूरजने गाडीच्या प्रखडकीतून बाहेर पाप्रहलं. त्याला फ़ज़लची ती फॅ क्टरी दिर्ली...
बाहेर र्ूयोिय िेखील होत होता... उजव्या बाजूला िूर फॅ क्टरी दिर्त होती. र्ूरजची गाडी
हायवेवर धावत होती...

गाडीत - र्ूरज र्मोर पाहून ड्राइव्ह करू लागला.. चेहऱ्यावर अजूनही अपररप्रमत राग
होताच. अनुज्ञाला र्ुखरूप पाप्रहल्याप्रशवाय तो शांत होणारही नव्हता! अशातच त्याला
पुजाऱ्याचा श्लोकोच्चार आठवला...
"मप्रय र्वासप्रण कमासप्रण र्न्नयरयाध्यात्मचेतर्ा । प्रनराशीर्चनसमसमो भूत्वा युध्यरव प्रवगतज्वरः
॥ माझी प्रनत्य नैप्रमप्रत्तकादि प्रवप्रहत र्वस कमे प्रववेकबुद्धीने मी ईश्वराला अर्चपसत करत आहे, अशा
भावनेने तू तुझे कमस ईश्वराला अपसण कर! कोणत्याही इच्छेप्रवना फलाशारप्रहत व ममतारप्रहत
होऊन, शोकरप्रहत होऊन युद्ध कर!..."
हे आठवल्यावर र्ूरजची मुद्रा शांत होत गेली...

फॅ क्टरीमध्ये फ़ज़लही नमाज पढत होता...

आप्रण प्रतकडे मप्रशिीत शोएबचं नुकतंच नमाज पढू न झालं होत...
"या अल्लाह! हमारे इर् पाक इरािे को आज मुक़म्मल कर िे! बर् यही िुआँ करता है तेरा
यह बंिा! या ख़ुिा; रहमत! आमेन...!" शोएबने िोन्सही हात चेहऱ्यावरून दफरवत अल्लाहतालाकडे
िुआ माप्रगतली.

र्काळ झाली होती. र्ूरज फॅ क्टरी बाहेर पोहोचला. गाडीतून उतरून तो एंटरे न्सर्कडे
पळाला.
त्याला येताना पाहून एक गुंड र्ूरजच्या दिशेने पळत आला. त्याने र्ूरजपार्ून िोन फु टांवर
थांबून र्ूरजवर ररव्हॉल्व्हर पॉईंट के ली. र्ूरजने त्याच्याकडू न डाव्या हाताने गन प्रहर्कावून
घेतली. अचानक गोळी र्ुटली. र्ूरजने हाफ काटसव्हील करून गोळी चुकवली आप्रण उजव्या
पायाने त्या गुंडाच्या जबड्यावर दकक के ली. गुड
ं चरवंग करून खाली कोर्ळला. र्ूरजने मग
त्याच्या डाव्या हातात आलेल्या त्या गुंडाच्या गननेच फायर करून त्या गुंडाला जीवे मारलं. र्ूरज
पुढं पळत गेला...

फॅ क्टरीच्या िवेशाजवळ र्ूरज पळत आला. र्मोर िोन गुंड होतेच. त्यांच्याकडे फ्लेमेबल
के प्रमकलच्या बािल्या होत्या. िोघांनी ते के प्रमकल र्ूरजवर ओतले. आता फायर करून काही र्ाध्य
होणार नाही, आपणच जखमी होऊ हे लक्षात येऊन र्ूरजने हातातली ररव्हॉल्व्हरच्या गोळ्या
ररलीज के ल्या, ज्या जप्रमनीवर प्रवखुरल्या गेल्या. मग त्याने ती ररव्हॉल्व्हर त्याच्या उजव्या
बाजूच्या गुंडावर फे कली. लगोरीतून िगड र्ुटावा अशा वेगाने ती ररव्हॉल्वर गुंडाला डोक्यावर
जोरात प्रहट झाली. तो प्रडररॅक्ट झाला. इतक्यात वाऱ्याच्या वेगाने र्ूरज त्यांच्याजवळ पोहोचला
व त्या िोन्सही गुंडांना मारून आत पळत गेला.

फॅ क्टरीत र्ूरज िवेशल्याक्षणी र्ात गुंड र्मोर आले. र्ूरज जागीच थांबला. र्गळ्यांनी
त्याला चारी बाजूंनी घेरलं.
िुर्ऱ्या मजल्यावर फ़ज़ल र्ूरजकडे पाहत उभा होता.
"वेलकम र्ूरज! फायनली यू हॅव आराईव्ड् ! माझ्या बंि पडलेल्या फॅ क्टरीत तुझं रवागत आहे!
थँक्र् टू यू!"

फ़ज़लने एक्र्िेशन चेंज के ले,
"तुला आठवतंय? या फॅ क्टरीच्या आवारात आपण लहानपणी खूप खेळलोय." फ़ज़ल
र्ूरजला म्हणाला व त्याने िू र भाव चेहऱ्यावर आणले,
"आता हीच फॅ क्टरी कब्ररतान बनेल!" तो कठोरपणे पुढे म्हणाला.
फ़ज़लचं बोलणं हा इशारा आहे अर्ं र्मजून र्ूरज र्मोरच्या एकाने काडीपेटीची काडी
पेटवून र्ूरजवर फे कली. र्ूरजच्या कोटने आग पकडली. र्गळे हर्ू लागले. पण र्ूरज ढळला
नाही. तो गुंडांर्मोर ठामच उभा होता.
"भौंक लो कु त्तों! मगर ये मत भूलों, की र्ूरज अगर जल र्कता है, तो जला भी र्कता है!"
तो गुंडांना म्हणाला.
आप्रण र्ूरजने कोट काढू न खाली फे कला. तोच र्ूरजच्या डाव्या बाजूला अर्लेल्या
िवेशिारापार्ून मघाशी र्ूरजकडू न मार खाल्लेले बाहेरील िोन गुंड आत आले. त्यांतील एक गुंड
प्रचडू न र्ूरजच्या दिशेने पळत आला. र्ूरजने बाजूच्या एका गुंडाला मारून त्याचा लोखंडी रॉड
प्रहर्कावून घेतला होता. तो डाव्या बाजूने पळत येणाऱ्या गुंडाच्या पायाच्या दिशेने फे कला. रॉड
लागून तोल जाऊन गुंड खाली पडू लागला. र्ूरजने डावा पाय वर करून त्या गुंडाचं मुंडक आग
लागलेल्या डाव्या मांडीवर लटकत घेतलं. त्या आगीवर त्या गुंडाचं तोंड आिळलेलं होतं. र्ूरजने
गुंडाच्या के र्ांना धरून त्याचं तोंड मांडीवर घार्ून त्याच्या तोंडानेच ती आग प्रवझवली व त्याला
पुढं प्रभरकावून दिलं. तो गडगडत जाऊन प्रनपप्रचत पडला. र्गळे थोडावेळ िचकले. मग र्ूरजने
पुढं पळत जाऊन जम्प के ली. पुढील िोघांना हात व पायांत अडकवून घेऊन मागे प्रफ्लप के लं.
प्रतघेही जप्रमनीवर कोर्ळले. र्ूरज हातापायांच्या प्रवळख्यात अडकलेल्या गुंडांच्या माना आवळू न
िोघांना ठार के लं. हे करत अर्ताना तो फ़ज़लकडे रागाने रोखून पाहत होता. र्ूरज रोल होऊन
उठू न उभारला.
बाकीच्या गुंडांनी रवतःला र्ावरून र्ूरजवर अटॅक के ला. अगिी िू र लढाई चालू झाली...

फ़ज़ल भावनारप्रहत चेहरा घेऊन गुंडांशी लढणाऱ्या र्ूरजकडे पाहत उभा होता. फ़ज़लचा
मोबाईल वाजला. त्याने फोन घेतला...
"काही िोग्रेर्?" चीफनी फोनवरून प्रवचारलं.
"हो र्र. र्ूरज आलाय. हे लोक त्याला मारायचा ियत्न करतायत. र्ध्या र्ूरज लीडवर
आहे! पुढचं र्ांगता हेत नाही..." फ़ज़ल चचंप्रतत होऊन चीफला बोलला.
"डोन्सट वरी! एव्हरी चथंग प्रवल वक्ड् स एज प्लॅन्सड् ! यू ररलॅक्र् अँड एन्सजॉय ि शो!" चीफ
प्रनष्काळजी बोलला.
फ़ज़लने फोन कट करत मोबाईल खाली घेतला. नजर र्ूरजवरच. र्ूरजचं त्या गुंडांना मारणं
चालूच होतं... िरम्यान र्ूरजला तेथे र्ाठलेल्या हौिातील पाण्यात फे कण्यात आलं. त्यात त्याला
बुडवून मारण्याचा बहुिा मानर् अर्ावा. पण हे र्ूरजच्या मात्र प्यावर पडलं. यामुळे र्ूरजवर
ओतण्यात आलेलं के प्रमकल र्ाफ झालं...
...अखेर र्ूरजने र्वाांना हरवले. त्याच्यार्मोर कोणाचाच रटकाव लागला नाही! शेवट
राप्रहलेल्या एका गुंडाने र्ूरजवर हल्ला के ला. र्ूरजने तो हल्ला ब्लॉक करून गुंडाच्या मानेला
पकडलं. र्ूरजने प्रचडू न फ़ज़लच्या दिशेने पाप्रहलं व फ़ज़लकडे पाहतच त्याने त्या गुंडाची मान
मुरगळू न त्याला ठार के लं. गुंडाचं शरीर प्रनजीव होऊन खाली पडलं. फ़ज़लची नजरही र्ूरजवर
रोखलेली!
फ़ज़लने त्याचा शटस काढू न पायात फे कला व िुर्ऱ्या फ्लोरवरून थेट खाली उडी मारली.
िोघे फे र् टू फे र् झाले. काही काळ शांतता... मग फ़ज़लच र्ूरजच्या दिशेने पळू लागला. र्ूरजनेही
मग त्याच्या दिशेने पळण्यार् र्ुरुवात के ली.
र्ूरज व फ़ज़लमध्ये घमार्ान मुप्रष्टयुद्ध र्ुरू होते... लढाई िरम्यान - मध्येच ते थोडा वेळ
थांबले. मुप्रष्टयुध्ि करणारे िोघे एकमेकांप्रवरुद्ध जोर लावत होते. फ़ज़लने र्ूरजच्या डोळ्यांत
रोखत िू र प्ररमत के लं. हे पाहून र्ूरजला तळपायाची आग मरतकात गेल्यार्ारखं झालं...

"एका मराठी माणर्ाला चॅलेंज के लंयर् तू फ़ज़ल! मराठा कधीच हारत नाही!" र्ूरज प्रचडू न
ओरडला.
फ़ज़लने भाव बिलले,
"ऐर्ा है, तो मैं भी मराठा ही हूँ! चल आ! िेखते है दकर्में ज्यािा िम है!" फ़ज़लही प्रचडू न
ओरडला.
"हो पण र्त्य माझ्या बाजूने आहे! आप्रण; र्त्य आप्रण मराठा, हे कॉप्रम्बनेशन खूप डेंजरर्
अर्तं!" र्ूरज त्याला म्हणाला.
फ़ज़लने र्ूरजच्या बोलण्याची कीव करणारं प्ररमत के लं. तो म्हणाला,
"ित्येकालाच अर्ं वाटत अर्तं, की र्त्य त्याच्याच बाजूनं आहे! पण तुझा हा भ्रम लवकरच
िूर होईल."
फ़ज़लने िू र प्ररमत के लं,
"र्ूरज; र्त्य त्याच्याच बाजूचं अर्तं, जो प्रवजयी होतो!" फ़ज़ल र्ूरजला िुःर्र्वार्ी
बोलला.
आप्रण फ़ज़लने र्ूरजला मागे ढकलून त्याच्यावर हल्ला के ला. आप्रण पुन्सहा हल्ला करण्यार्ाठी
तो पुढं झाला. र्ूरजने वार ब्लॉक के ला व फ़ज़लवर पलटवार के ला. फ़ज़लने र्ूरजचा हात अडवला
व पुन्सहा-पुन्सहा र्ूरजवर अनेक वार के ले. मग फ़ज़लने र्ूरजला उचलून जप्रमनीवर प्रभरकावून दिलं.
र्ूरज पलटला. त्याने उजवा गुडघा व डावा तळपाय जप्रमनीवर टेकलेले अर्ा रटान्सर् घेतला.
फ़ज़लने पुढं होऊन र्ूरजला दकक के ली, पण र्ूरजने डाव्या हाताने त्याचा पाय अडवला. फ़ज़लने
मग पायावर आलेला र्ूरजचा हात पायानेच वर घेऊन त्याच्या उजव्या हातात पकडला व
र्ूरजला पुढं खेचलं. र्ूरजने बॅलन्सर् र्ावरण्यार्ाठी उजवा हात जप्रमनीवर टेकवला. जप्रमनीवरील
र्ूरजचा हात फ़ज़लने डाव्या पायाने जोर लावून प्रचरडला. र्ूरज अतीव वेिनेने कळवळला...
ओरडला...

आत अंधाऱ्या खोलीत कु ठे तरी अनुज्ञा डोळे बंि करून होती. र्ूरजचा ओरडण्याचा आवाज
प्रतच्या कानांवर पडला. प्रतने ताबडतोब डोळे उघडले. ती अधीर झाली. अरवरथ झाली. पण
आपण काही करू शकत नाही हे लक्षात येऊन प्रतने अर्हाय्यतेने पुन्सहा डोळे प्रमटून घेतले. प्रतला
खुचीला बांधून ठे वण्यात आलं होतं. प्रतच्या कपाळावर पडणाऱ्या आट्या र्ांगून जात होत्या, की
प्रतला र्ूरजबद्दल दकती काळजी वाटते ते...

बाहेर, फ़ज़ल र्ूरजचा उजवा हात डाव्या पायाने प्रचरडत अर्ुरी हर्त होता... आप्रण मग
त्याने र्ूरजचा हातात अर्लेला डावा हात िेखील जोरात िाबला. र्ूरज वेिनेने कळवळला...
"आता मी पूवीचा फ़ज़ल राप्रहलेलो नाही र्ूरज! आजच्या या क्षणार्ाठी मी पूणस एक वषस
वाट बप्रघतली आहे. तयारी के ली आहे! आता कोणी वाचवू शकत नाही तुला माझ्यापार्ून!" फ़ज़ल
र्ूरजला म्हणाला.
एका पॉईंटला र्ूरजला त्या वेिना अर्ह्य झाल्या. त्याने गुडघा टेकलेला उजवा पाय हवेत
घेऊन फ़ज़लला पोटात दकक करून बॅकवडस प्रफ्लप के लं व डाव्या पायाने फ़ज़लच्या हनुवटीवरही
दकक के लं. फ़ज़लची ग्रीप र्ुटून तो वेगाने मागे गेला. र्ूरज मुक्त झाला. मग तो उठू न फ़ज़लकडे
पळत गेला. त्याने फ़ज़लवर अटॅक के ला. त्यांच्यात पुन्सहा फाईट चालू झाली... यावेळी र्ूरजने
रॅ प्रपड अटॅक के ल्याने र्ूरज फ़ज़लवर वरचढ ठरला. फ़ज़ल अधसमेला खाली कोर्ळला. र्ूरजने
त्याच्याकडे जाऊन त्याची कॉलर पकडली...
"बोल कु ठायत अनु?" त्याने ओरडत प्रवचारलं. फ़ज़लने उत्तर दिलं नाही. र्ूरजने त्याला
जोराने हलवलं,
"बोल!" र्ूरज पुन्सहा ओरडला.
" वर... खोलीत..." फ़ज़ल वेिनेने कर्ं तरी बोलला.

"कधीकाळी मी तुला माझा प्रमत्र माणलं होतं. म्हणून मी तुझा जीव घेणार नाही! पण तू जे
के लंर्, त्याची प्रशक्षा तर तुला प्रमळणारच!"
र्ूरज फ़ज़लला म्हणाला व त्याने त्याला ढकलून दिलं. र्ूरज लोखंडी पायऱ्या चढू लागला.
र्ूरजला वर जाताना पाहून फ़ज़लने डोकं जप्रमनीवर टेकवलं आप्रण काही तरी 'कायस आपण पूणस
के लंय' अर्े डोळे प्रमटून घेतले...

फॅ क्टरीत - र्ेकेंड फ्लोअरवर र्ूरज वेगवेगळ्या खोलीत अनुज्ञाला शोधू लागला..
एका रठकाणी त्याला र्मोर गोल्ड मादफया नंिन उभा दिर्ला. तोही रागाने र्ूरजकडेच
पाहत होता. र्ूरज त्याच्या दिशेने पळाला. मादफयाने पण पुढं होऊन र्ूरजवर वार के ला. र्ूरजने
त्याचा वार डाव्या पायाने ब्लॉक के ला व त्याच पायाने त्याच्या डोक्यात दकक मारली. मादफया
त्याच्या डाव्या बाजूच्या चभंतीवर डोकं आिळू न पुन्सहा र्ूरज र्मोर आला. र्ूरजने त्याला िोन्सही
हातांनी ढकलत करत मागे नेलं. र्ूरजने त्याला मागील चभंतीवर आिळलं व पुढं खेचून मग
र्ूरजच्या उजव्या हाताला अर्लेल्या खोलीच्या िारावर ढकलून त्याच्या पोटात जोराचा पंच
करून जोरात लाथही मारली. िार मोडलं व िारार्ह गोल्ड मादफया खोलीत कोर्ळू लागला.
तशी र्ूरजला र्मोर अनुज्ञा बांधलेल्या अवरथेत दिर्ली...

अनुज्ञाच्या चेहऱ्यावर राग होता. खरं च राग होता का? की प्रतला काय ररएक्ट करावं हेच
कळत नव्हतं...
र्ूरज खोलीत एंटर झाला.
"तू कतसव्य म्हणून मला वाचवायला आला आहेर्, की माझ्यावर िेम आहे म्हणून?" अनुज्ञाने
कठोर रवरात र्ूरजला प्रवचारलं.

अनुज्ञाचं बोलणं र्ूरजला हटस करून गेल.ं र्ूरजच्या मागे, मादफयाने जप्रमनीवर पडलेल्या
अवरथेतच त्याच्याकडे अर्लेला चाकू बाहेर काढला. तो उठला. त्याला र्ूरजच्या मागे उठताना
पाहून अनुज्ञाचे डोळे भीतीने मोठे झाले. अनुज्ञाच्या ररएक्शनवरून र्ूरजच्या ही गोष्ट लक्षात
आली. मादफयाने र्ूरजवर मागून हल्ला के ला. मागील मादफयाची हालचाल र्ूरजलाही
जाणवलेली होती. र्ूरज जलि मागे वळला व जोरात मादफयाला डोक्यात मारलं. मादफया प्रफ्लप
होऊन खाली पडला. र्ूरजने मग त्याला खेचून उठवलं.
"तुम्ही कधीच मला र्मजू शकणार नाही!" र्ूरज प्रचडू न मादफयाला अनुज्ञाच्या मागे
चभंतीवर प्रभरकावत ओरडला.
मादफया चभंतीला उलटा थडकू न खाली पडला. त्याच्या हातातील चाकू बाजूला पडला.
मादफयाला हार मंजरू नव्हती. म्हणून जखमी अवरथेतही मादफया चाकू उचलून उठला. र्ूरज
नाही तर अनुज्ञा म्हणून त्याने मागून अनुज्ञाला चाकू ने रराईक करू पाप्रहलं. र्ूरजने मग चाकू
उगारलेला मादफयाचा हात पकडू न अनुज्ञाची खुची बाजूला र्ारली व त्याला पाठीवर प्रलफ्ट
करून खाली आिळला. आप्रण मग त्याची र्र्चव्हसर् प्रपरटल होल्डरटर मधून घेचून घेत र्ूरजने
गोळ्या घालून मादफयाला कायमचं ठार के लं. र्ूरजचं हे प्रनघृसण कृ त्य र्हन न होऊन प्रवचप्रलत
होत अनुज्ञाने िुर्ऱ्या बाजूला पाप्रहलं.
मादफया प्रनपप्रचत पडला होता. र्ूरज मादफयाकडे पाहत काही वेळ तर्ाच थांबला. त्याच्या
मागे अनुज्ञाने बाजूला पाहत डोळे घट्ट प्रमटलेले होते. र्ूरज मग प्रपरटल मागे खोचत अनुज्ञाकडे
वळला. र्ूरज अनुज्ञाकडे गेला. त्याने प्रतला खुचीला बांधलेल्या प्ररथतीतून मुक्त के लं... िोघांनी
ती खोली र्ोडली.

र्ूरज व अनुज्ञा लोखंडी पायऱ्यांवरून खाली उतरून इप्रग्झटकडे चालू लागले... र्ूरज
र्ावधपणे अनुज्ञाला िोटेक्ट करण्यार् र्ज्ज अर्लेल्या पप्रवत्र्यात अनुज्ञाच्या जरा पुढे चालत
होता...

पुढ,े आल्यावर फ़ज़ल प्रतथं प्रनपप्रचत पडलेला अनुज्ञाला दिर्ला. ती पुन्सहा जरा प्रवचप्रलत
झाली. पण र्ूरजला फॉलो करत बाहेर प्रनघून गेली.

र्ूरज व अनुज्ञा फॅ क्टरीच्या बाहेर आले. र्ूरजने फॅ क्टरीचं िार बंि करून बाहेरून लॅच
लावला. अनुज्ञा व र्ूरज गाडीच्या दिशेने गेले.
गाडीजवळ शोएबला फोन लावत र्ूरजने पॅर्ज
ें र र्ीटचं िार उघडू न अनुज्ञाला आत
बर्ण्याची खूण के ली. अनुज्ञा गाडीत बर्ली. र्ूरजने िार बंि के लं.
"हा शोएब, फ़ज़लच्या गांवाबाहेरच्या फॅ क्टरीत मी काही दिप्रमनल्र् बंि करून ठे वलेत.
येऊन घेऊन जाशील?" र्ूरजने शोएब प्रवनंती के ली.

के प्रबनमध्ये बर्लेला शोएब गडबडीने उठू न उभारला.
"हो. मी पोहोचतो!" बोलतच तो बाहेर पळला...

"पण त्यांच्यातल्या एका दिप्रमनलला बघून प्रवचप्रलत होऊ नको! भेटून बोलू." फ़ज़लच्या
फॅ क्टरीबाहेर उभ्या र्ूरजने शोएबला ताकीि वजा र्ूचना दिली.
र्ूरजने कॉल बंि करून मोबाईल प्रखशात टाकला व तो गाडीत बर्ला. गाडी चालू करून
वळवून त्याने गाडी अनुज्ञाच्या घराच्या दिशेला लावली...

र्ूरजची गाडी परतीच्या ररत्याने धावत होती... र्ूरज गाडी चालवत होता... अनुज्ञा
प्रखडकीतून बाहेर पाहत होती. आप्रण काही वेळाने...

"बोलणार नाहीर् माझ्याशी? रागावलायर् माझ्यावर?" अनुज्ञाने प्रनराश मनःप्ररथतीत हळू
आवाजात बाहेर पाहतच र्ूरजला प्रवचारलं.
"माझा काय र्ंबंध तुमच्यावर रागवायचा? तर्ंही तुम्ही मुली खऱ्या िेमाला कधी र्मजून
घेत नाही; दिखाऊपणाला मात्र भुलता! जो खरं िेम करतो त्याला कधी ककं मत िेत नाही. आप्रण
एक दिवर् अनोळखी माणर्ाशी लग्न करून प्रनघून जाता... आम्हाला आयुष्यभराचं िुःख िेऊन..."
र्ूरज र्मोर पाहत भावना प्रवरप्रहत चेहऱ्याने म्हणाला.
र्ूरजच्या बोलण्याने अनुज्ञा खूप आहत झाली... प्रतचे डोळे पाण्याने भरले...

अनुज्ञाचं कॉलेज र्ुटलं होतं... अनुज्ञा मैप्रत्रणींना बाय करून ररक्षाकडे येत अर्ताना प्रतची
नजर िूर उभ्या एका गाडीवर पडली. गाडीजवळ र्ूरज उभा होता. डोक्यावर टोपी घातली
होती. र्ूरजर्ोबत शोएब व एक कॉन्सरटेबल. र्वसच र्ाध्या कपड्यांत वेष बिलून होते. प्रर्च्युएशन
नॉमसल वाटण्यार्ाठी चहा घेत होते. कोणी ओळखू नये म्हणून र्गळे च र्ावध. पण अनुज्ञाने िुरून
पाहूनही र्ूरजला ओळखलंच. ती त्याला पाहण्यार्ाठी ररता िॉर् करून थोडी लपून उभारली.
अनुज्ञाच्या मागील ररत्यावरून गोल्ड मादफयाची यावेळी वेगळी अर्लेली कार आलेली र्ूरजला
दिर्ली. आपल्याला शोधले जाऊ नये म्हणून मादफयाने ती बिलली अर्ावी...
पुढील ररता र्ूरजच्या प्लॅननुर्ार आधीच गाड्यांनी ब्लॉक के लेला होता अगिी नॉमसल
रॅदफक वाटावं अर्ा. गाडीत मादफया दिर्ताच र्ूरजने शोएबला अलटस के लं.
"शोएब!" र्ूरज िबक्या आवाजात ओरडला.
"ऍक्ट!" शोएबने कानात अर्लेल्या वायरलेर्मध्ये गडबडीत आपल्या र्हकायाांना ऑडसर
दिली.
आप्रण मग बऱ्याच गाड्यांनी येऊन मागूनही रॅदफक जॅम के लं. मादफयाने गाडी बाजूने काढू
पाप्रहलं, पण रटॉपमधून एक गाडी येऊन त्याच्या आडवी अचानक थांबली. पण ही गाडी मात्र

एका नॉमसल प्रर्टीझनची होती. काही माहीत नर्ल्याने त्याने मध्येच गाडी घातली होती. पण
यामुळे मादफयाची कार र्गळीकडू न अडकली. र्ंधी र्ाधून र्ूरज हातातील चहाचा ग्लार्
गडबडीने र्ोबतच्या कॉन्सरटेबलच्या हातात िेऊन मादफयाचा दिशेने पळाला. आडव्या आलेल्या
गाडीच्या छतावर उडी मारून त्याने पलीकडे प्रवरुद्ध दिशेला आडव्या अर्लेल्या गाडीत ड्रायचव्हंग
र्ीटवर अर्लेल्या मादफयाची कॉलर पकडली व छतावरून खाली उतरला.
"ए काय करतोयर्?" त्या गाडीच्या ड्रायव्हर प्रचडू न र्ूरजला ओरडला.
र्ूरजच्या चेहऱ्यावर राग होता. त्याने मादफयाच्या डोळ्यांत रोखून पाहत आपला बॅज
काढू न मागे त्या ड्रायव्हरला िाखवला. ड्रायव्हरचा र्ूरच बिलला.
"र्ॉरी र्र!" ड्रायव्हरने आिराने माफी माप्रगतली.
आप्रण तो गाडी बर्रटॉपमध्ये घालून वळवून िुर्ऱ्या मागासने प्रनघून गेला. शोएब व
कॉन्सरटेबल िेखील प्रतथं पळत आले.
"शोएब, आपल्याला प्रमळालेली इन्सफॉमेशन बरोबर होती. शेवटी हा र्ापडलाच!" र्ूरज
बोलला.
"पण याचा ड्रायव्हर? आप्रण हा रटँडवर ज्याला भेटणार होता तो?" शोएबची शंका.
"गुळाची ढेप प्रमळाली आहे! आता मुंगळे पण प्रमळतीलच!" र्ूरज शोएबला म्हणाला.
मग र्ूरजने िार उघडण्याची तर्िी न घेता लठ्ठशा मादफयाला ड्रायचव्हंग र्ीटच्या
प्रखडकीतूनच बाहेर खेचलं व त्याला शोएबकडे र्ोपवलं. शोएबने त्याला ताब्यात घेतलं.
"िीप्रक्षत, ही कार घेऊन रटेशनला चला." र्ूरज कॉन्सरटेबलला म्हणाला.
कॉन्सरटेबल "हो" म्हणून मादफयाच्या गाडीत बर्ला. र्ूरजने ररता मोकळा करण्यार्ाठी इतर
कार्सना इशारा के ला. र्गळ्या कार्सनी रॅदफक ररक्त के लं. कॉन्सरटेबलने मादफयाची गाडी पोलीर्
रटेशनच्या दिशेने घेतली. शोएबनेही मादफयाला त्याच्या गाडीकडे नेल.ं त्याच्यार्ोबत

जाण्यार्ाठी र्ूरज वळत अर्ताना आता त्याच्या लक्षात आलं, की अनुज्ञाही तेथेच आहे. पण तो
न थांबता प्रतला िुलसप्रक्षत करून गाडीत जाऊन बर्ला. गाडीतील प्रर्प्रव्हल ड्रेर् मधील कॉन्सरटेबलने
गाडी पोलीर् रटेशनकडे घेतली. र्ूरज बर्लेली गाडी अनुज्ञाच्या जवळू न गेली, पण र्ूरजने
प्रतच्याकडे िृष्टीक्षेप िेखील टाकला नाही. अनुज्ञा जाणाऱ्या गाडीकडे पाहत उभारली. डोळ्यांत
पाणी िाटले होते...

अनुज्ञा बाहेर पाहत होती. िरतुत घटना आठवून प्रतच्या डोळ्यांतून अश्ू ओघळत होते. ती
रडतीये हे र्ूरजला र्मजू नये म्हणून ती त्याच्या नकळत ते अश्ू रटपत होती. पण अनुज्ञाचं रुिन
र्ूरजच्या लक्षात आल्याप्रशवाय राप्रहलं नाही. अनुज्ञाचं िुःख त्याला कळणार नाही अर्ं कर्ं
होणार होतं?...
त्याने मान जरा प्रतरकी करून प्रतच्याकडे पाप्रहलं. त्यालाही वाईट वाटल्याप्रशवाय राहीलं
नाही. मग काही तरी प्रवचार डोक्यात घेऊन पुढं पाहत तो ड्राईव्ह करू लागला...

र्ूरजने गाडी थांबवली. तो गाडीतून उतरला. अनुज्ञा गोंधळू न त्याच्याकडे पाहत होती.
त्याने अनुज्ञाच्या बाजूला जाऊन प्रतच्यार्ाठी िार उघडलं आप्रण तलावाकडे चालत गेला. आप्रण
प्रनळ्याशार शांत पाण्याकडे पाहत उभारला. थंड वारा खेळत होता व त्यामुळे र्ूरजचे कपडे
फडफडत होते. अनुज्ञाही मग गाडीतून उतरून प्रतचा के र् र्ंभार र्ांभाळत र्ूरजपाशी येऊन उभी
राप्रहली... र्ूरजला प्रतचं येणं जाणवलं. अनुज्ञाकडे न पाहता प्ररमत चेहऱ्यावर घेऊन आल्हािपणे
तो बोलू लागला,
"माणर्ाला जेव्हा िुःख होतं, तेव्हा त्यानं प्रनर्गासकडं जावं. माणूर् आपलं िुःख प्रवर्रून
जातो. प्रनर्गस; आपलं मन त्याच्याकडं मोकळं करायला आपल्याला भाग पाडतो. आप्रण मग
त्याच्या र्ोबतच रवतःशी पण आपला र्ंवाि घडतो..."

"मी तुझ्याशी इतकी वाईट वागले, तरी अजून तुला माझी काळजी वाटते?" अनुज्ञाने
र्ूरजकडे न पाहता गंभीरपणे प्रवचारलं.
र्ूरजने प्रतच्याकडे पाप्रहलं. म्हणाला,
"कारण अजूनही मी तुमच्यावर िेम करतो!"
हे ऐकू न अनुज्ञानेही र्ूरजकडे पाप्रहलं,
"म्हणजे तुझं माझ्यावर िेम आहे म्हणून तू मला वाचवायला आलार्?..." प्रतने गंभीरपणे
प्रवचारलं.
र्ूरज गंभीर झाला... वारतप्रवक प्रचडलाच,
"म्हणूनच मी म्हणालो, तुम्ही कधीच मला र्मजून घेऊ शकत नाही. मी तुम्हाला माझ्या
िोफे शनबद्दल र्ांप्रगतलं नव्हतं, कारण आपलं नवीन नातं तयार होत होतं. अशात मला तुम्हाला
त्यावेळी कोणत्याच र्ंकटात टाकण्याची इच्छा नव्हती. कारण मी ज्या के र्वर काम करत होतो,
ती कशी वळण घेईल हे र्ांगता येत नव्हतं. आपलं गांव इतकं र्. नंिन, तो दिप्रमनल; त्याला
तुमच्यापयांत पोहोचायला वेळ लागला नर्ता. म्हणून नंिनला कॅ प्चर के ल्यानंतर आप्रण आपली
नीट ओळख झाल्यानंतर मी तुम्हाला र्गळं र्ांगणार होतो. हे मी लपवणारच कर्ा होतो? मी
र्ीआयडी ऑदफप्रशयल आहे! काही दिप्रमनल नाही, की मी ते लपवून ठे वावं... मला र्ांगावंच तर
लागणार होतं. आप्रण प्रनणसय िेखील मी तुमच्यावरच र्ोडणार होतो... माझ्यार्ोबत येणं न येणं
ही अल्टीमेटली तुमचीच चॉईर् अर्णार होती."
प्रनराशेने िीघस श्वार् र्ोडू न तो पुढे बोलला,
"कधीच कोणी मला र्मजून घेतलं नाही. वाटलं होतं, तुम्ही तरी मला र्मजून घ्याल; पण
नाही!"
त्याने र्मोर पाप्रहलं,

"मला एकटं र्ोडू न गेलात तुम्ही. आप्रण कारण काय; तर मरणाची भीती आप्रण रवाथस!
"आयुष्यभर एकत्र राप्रहल्यानं िेम यशरवी होतं अर्ं नाही अनु! त्यामुळं कधीतरी भप्रवष्यात
घडणाऱ्या र्ंभाव्य घटनांचा प्रवचार करून रवतःला रवतःच्या िेमापार्ून िूर ठे वण्यात काय अथस
आहे, र्ांगा ना?!" अनुज्ञाकडे पाहत र्ूरजने प्रतला रागाने पृच्छा के ली.
अनुज्ञाचे डोळे पाणावले होते...
"तू माझ्यावर िेम के लंर् खरं; पण कधी 'तू' मला र्मजून घेण्याचा ियत्न के ल्यार्?" प्रतनं
नाराजीने प्रवचारलं व ती ठामपणे पुढे म्हणाली,
"मी रवाथस आप्रण भीतीपोटी तुझी र्ाथ र्ोडली अर्ं वाटतं ना तुला? तुला जाणून घ्यायचंय
खरं कारण काय आहे ते?
"तर ऐक! मीही तुझ्यावर िेम के लंय र्ूरज! आप्रण िेमात आपण रवतःचा नाही, तर आपल्या
प्रियकराचा प्रवचार आधी करतो! तुझ्यार्ोबत मला मरण जरी आलं ना, तरी त्याची मला पवास
नाही." प्रतने र्ूरजकडे पाप्रहलं,
"तुला मी नकार का दिला माप्रहतेय? जेव्हापार्ून मी तुला हो म्हणाले होते, तेव्हापार्ून
तुझं र्गळं लक्ष माझ्यावरच कें द्रीत होतं. अशानं तू तुझं कतसव्य कर्ं पार पडणार होतार्? हा;
र्ुरवातीला तू माझी दकती काळजी करतोयर् हे बघून मला बरं वाटलं होतं. पण नंतर माझ्या
लक्षात आलं, की हे चुकीचं आहे! र्ूरज, आपलं कतसव्य फक्त आपल्या लोकांिती नर्तं, तर र्ंपण
ू स
र्माजािती अर्तं आप्रण हेच तू प्रवर्रत चालला होतार्... हे मला र्मजलं... म्हणून मला पहायचं
होतं, की रवाथस आप्रण कतसव्य यांपैकी तू कशाची प्रनवड करतोर्. आप्रण तू मला हवा तोच प्रनणसय
घेतलार्. आप्रण म्हणून तुझ्या कतसव्यपूतीमध्ये बाधा येऊ नये यार्ाठी मला तुला र्ोडू न जाणं भाग
होतं! तू र्ाधारण व्यक्ती अर्तार्, तरीही मी हेच के लं अर्तं!"

बोलता बोलताच अनुज्ञा िुःखी झाली. प्रतनं हताशपणे खाली पाप्रहलं. थोडावेळ शांत
राप्रहली. आपली तगमग बोलून िाखवावी की नाही हा प्रवचार प्रतच्या मनात घोळला. पण मग
ठरवून ती बोललीच. म्हणाली,
"तुला माप्रहतेय? मी तुझ्यावर हात उचलला तेव्हा रात्रभर मी खूप रडले... तुला जेवढ्या
वेिना झाल्या अर्तील, त्याहून दकती तरी जारत वेिना मला झाल्या होत्या...!"
र्ूरजने अपराधीपणे अनुज्ञाकडे पाप्रहलं. त्याच्या चेहऱ्यावर खूप र्ंप्रमश् अर्े भाव होते.
डोळ्यांत आर्वं िाटत होती...
"अनु...!" िाटलेल्या कं ठाने र्ूरज गप्रहवरून उद्गारला.
अनुज्ञा मात्र र्ूरजशी नजर चोरत त्याला िप्रतर्ाि न िेता पुढ.ं .. बोलली,
"एकिा तू त्या दिप्रमनलला रटँडवर पकडलं होतंर्. त्यावेळी मी प्रतथंच होते. आप्रण हे तुला
माहीत आहे हे मला जाणवत होतं. तरी तू माझ्याकडं पाप्रहलं िेखील नाहीर्. मला िुःख तर झालं,
पण नंतर मला प्रवर्रून तू तुझं कतसव्य पार पाडतो आहेर् या भावनेनं मी र्ुखावले!"
र्ूरजने क्षमा याचनेर्ाठी अनुज्ञाचे हात हातात घेतले. तो गप्रहवरला होता...
"मला माफ करा अनु... माझ्या कतसव्यपूतीर्ाठी तुम्ही रवतःच्या िेमाचा त्याग करून
रवतःवर इतका मोठा अन्सयाय के लात; आप्रण मी पण तुम्हाला र्मजून न घेऊन तुमच्यावर
अन्सयायच के ला. मला माफ करा...!" तो आर्वं ढाळत शब्िांना वाट करून िेत होता...
तो डोकं अनुच्या हातांवर ठे ऊन रडू लागला...
अनुज्ञाने भरलेल्या डोळ्यांनी र्ूरजला र्ावरत त्याला र्ाि घातली...
"र्ूरज..."
प्रतने र्ूरजचा चेहरा वर करत त्याचे डोळे पुर्ले.

"अनु, ज्या हेतूर्ाठी तुम्ही मला र्ोडू न गेलात, तो हेतू तर र्ाध्य झालाच नाही. मी माझ्या
कतसव्यात कमी पडू नये अशी तुमची इच्छा होती ना... पण मी... मी मात्र माझ्या कामाकडं िूलसक्षच
के लं. तुम्हाला वाटत अर्ेल ना, की मी... तुम्हाला प्रवर््... प्रवर्रलो; पण नाही अनु! माझ्यात
तुमचा र्ामना करण्याची चहंमत उरली नव्हती... अनु, तुम्ही माझी ररेंथ आहात. माझं कतसव्य
पार पाडण्यामागची माझी िेरणा तुम्ही आहात! प्रप्लज अनु इथून पुढं तुम्ही कधी मला र्ोडू न
जाऊ नका. प्रप्लज..." र्ूरज र्द्गिीत रडत म्हणाला.
अनुज्ञाने पुन्सहा र्ूरजचे अश्ू रटपले.
"आएम र्ॉरी र्ूरज! आएम र्ॉरी! आता मी तुझ्यापार्ून कधीच िूर नाही जाणार...!" अनुज्ञा
प्रगल्टीली म्हणाली.
त्यांनी िेमाने एकमेकांना आचलंगनात घेतलं... काहीवेळाने र्ूरजने अनुज्ञाला बाजूला करून
प्रतचे अश्ू पुर्ले. ते र्माधानी नजरे नं एकमेकांकडे पाहत काही काळ तर्ेच उभारले. िोघांच्याही
चेहऱ्यावर र्माधानी हर्ू व डोळ्यांत आनंिाश्ू...
काही वेळाने मग र्ूरजने अनुज्ञाचा हात हाती घेतला. अर्ा; की जणू आता तो कधीच
र्ोडायचा नाही... िोघे गाडीच्या दिशेने चालू लागले...

१४.

शोएब जीपमधून घाईने उतरून पळत फॅ क्टरीच्या एंटरन्सर्कडे धावला. तो आत प्रशरला,
तर चार माणर्ं कोण - कोण दिप्रमनल्र् जीवंत आहेत हे पाहून त्यांना फायर करून ठार करत
होते. त्यांतील एकजण जखमी अर्लेल्या फ़ज़लजवळ आला. फ़ज़ल अजूनही जप्रमनीवरच
पडलेला. त्या माणर्ाने फ़ज़लवर गन ताणली. फ़ज़ल डोळे उघडू न त्या माणर्ाकडे फक्त बघत
होता. माणर्ाने त्याच्या प्रपरटलची मॅगझीन चेंज करून प्रपरटल लोड के ली व ती फ़ज़लवर एम
के ली. तो ररगर िाबणार इतक्यात... शोएब तेथे पोहोचला. प्रवचप्रलत होऊन त्यांच्याकडे पाहत
राप्रहला...

मंदिराबाहेर र्ूरजची गाडी थांबली. र्ूरज व अनुज्ञा उतरून मंदिरात गेल.े
र्ूरजने िाराजवळू नच श्ी रवामी र्मथाांना नमरकार के ला. राप्रहलेले काही भक्त
मंदिराबाहेर जात होते...
"आपण र्ोबत नव्हता, त्यावेळी र्मथाांनीच मला र्ावरलं. नाही तर माहीत नाही, माझं
काय झालं अर्तं..." र्मथाांना नमरकार करणाऱ्या अनुज्ञाला र्ूरज बोलला.
र्ूरजची नजर भक्तांर्ाठी मांडलेल्या चटया गोळा करत अर्लेल्या पुजाऱ्यावर पडली.
र्ूरजने हर्त मुखाने त्यांना हाक मारली,
"आजोबा!"
पुजाऱ्याने चटई उचलत वर र्ूरजकडे पाप्रहलं. र्ूरज लगबगीने त्यांच्याकडे येत त्यांना चटया
गोळा करण्यार् मित करू के ली व पुजाऱ्याच्या हातातील चटया त्यांच्याकडू न घेतल्या.
"तुझं कायस यशरवी झालं म्हणायचं तर." पुजारी र्ूरजला चटया िेत हर्त मुखाने म्हणाले.
"हो." र्ूरज हर्ून उत्तरला.

अनुज्ञाही आतापयांत थोडी पुढं आलेली होती. र्ूरजने प्रतच्याकडे हरतप्रनिेश के ला,
"आजोबा, या अनुज्ञा!"
र्ूरजने चटया बाजूला योग्य रठकाणी ठे वल्या.
पुजारी अनुज्ञाकडे पाहत प्ररमत करतच म्हणाले,
"म्हणजे प्रहच्यामुळंच तू तुझ्या कतसव्यापार्ून िुरावला होतार् तर..."
त्यांनी मागे र्ूरजकडे पाप्रहलं. र्ूरज होकाराथी मान डोलावत होता.
"पुन्सहा अर्ं करू नको!" पुजारी त्याला म्हणाले.
र्ूरजने पुन्सहा प्रर्ररयरली होकाराथी मान डोलावली. पुजाऱ्यानी अनुज्ञाच्या दिशेने येत
भगवद्गीतेतील अध्याय 'चार - ज्ञानकमसर्न्सयार्योग' मधील एकरावा श्लोक उच्चारला...
"ये यथा माँ िपद्यन्सते तांरतथैव भजाम्यहम् । मम वत्मासनुवतसन्सते मनुष्याः पाथस र्वसशः ॥ हे
अजुसन! जो मनुष्य मला ज्या िकारे भजतो, ज्या इच्छेने माझे रमरण करतो; त्या अनुरूप मी त्याला
िाप्त होतो! र्वस लोक र्वस िकारे माझ्याच मागासचे अनुर्रण करतात! अर्ं रवामी म्हणतात."
पुजारी बोलता बोलता अनुज्ञापाशी पोहोचले व पुढे बोलले,
"आप्रण मला वाटतं, तू ईश्वराला ज्या िकारे रमरण के लेर्, त्या िकारे तो तुला िाप्त झाला
आहे." त्यांनी मागे र्ूरजकडे पाप्रहलं व प्ररमत के लं,
"नाही?!" त्यांनी र्ूरजला हर्ून प्रवचारलं.
"होय!" र्ूरज प्ररमत करून मान्सय करत म्हणाला.
"बरं रवामींपुढंचा दिवा प्रवझलाय. लाव. जा." पुजारी त्याला म्हणाले.
र्ूरज "होय" म्हणून गभसगृहात िवेशला. दिवा लावू लागला...
इकडे पुजारी अनुज्ञाला हळू आवाजात बोलू लागले,

"तुमच्या प्रवना र्ूरजची काय अवरथा झाली होती याची किाप्रचत तुम्हाला कल्पना नर्ेल.
तो खूप हळवाय. त्यामुळं तो तुमचा प्रवरह र्हन नाही करू शकत. तुमच्यावरच्या िेमामुळं तो
रवतःच्या ईश्वराला तुमच्यामध्ये शोधतो आहे. त्याला तो भेटलाही आहे. त्यामुळं त्याला त्याची
कतसव्यं पार पाडण्यार्ाठी तुमची र्ाथ खूप गरजेची आहे. र्मजतंय ना मी काय म्हणतोय?"
गप्रहवरलेल्या अनुज्ञाने प्रतच्याही न कळत गंभीरपणे होकाराथी मान डोलावली. र्ूरज
िर्ािाचं पात्र घेऊन त्याच्यापाशी आला. तो आलेला पाहून अनुज्ञाने तोंड बाजूला करत त्याच्या
न कळत आपले डोळे पुर्ले. पुजारीही नॉमसल झाले. र्ूरजने अनुज्ञाला िर्ाि िेऊ के ला.
"र्ंध्याकाळची आरती झाली वाटतं?" र्ूरज पुजाऱ्याला म्हणाला.
अनुज्ञाने िर्ाि ग्रहण के ला. पुजाऱ्याने र्ूरजकडू न पात्र घेतलं व र्ूरजला िर्ाि िेत ते
म्हणाले,
"हो. तार्भर झाला."
र्ूरजनेही िर्ाि ग्रहण के ला. त्याने पुजाऱ्याचे चरण रपशस के ले.
"अर्ाच यशरवी होत राहा!" पुजाऱ्याने प्ररमत करत त्याला आशीवासि दिला.
र्ूरज उभारला. पुजारी थोडं गंभीर होत पुढं म्हणाले...
"र्ूरज, आयुष्यात कोणी कु णालाही पुरत नाही. ित्येकाचा िवार् वेगळा. त्यामुळं मागसही
वेगळा. म्हणून मोह नको. आपल्यार्ाठी िुर्ऱ्या कोणी कष्ट का र्ोर्ावेत? िेम आप्रण आर्क्ती
यातला फरक र्मजून घे! कळलं? काही जरी झालं, तरी यापुढं आपलं उत्तरिाप्रयत्व प्रवर्रू नको!"
र्ूरजने गंभीर होत मानेनेच 'हो' म्हंटलं. अनुज्ञानेही पुजाऱ्याचे चरण रपशस के ले. पुजाऱ्याने
प्रतलाही भरभरून आशीवासि दिले...
"र्ांप्रगतलेलं लक्षात आलं ना?" पुजारी प्रतला म्हणाले.
अनुज्ञाही मानेनेच 'हो' म्हणाली.

"काय?" र्ूरजने उत्र्ुकतेने प्रवचारलं.
"ते आमचं प्रर्िे ट आहे!" पुजारी प्ररमत करून त्याची मरकरी करत म्हणाले.
उद्देश हाच की त्यांच्या व अनुज्ञा मधील बोलणं त्यांना र्ूरजला कळू द्यायचं न्सहवतं.
पुजाऱ्याने र्ूरजची मरकरी करत हर्ून अनुज्ञाकडे पाप्रहलं. अनुज्ञाच्या चेहऱ्यावरही हर्ू आलं. हे
पाहून र्ूरजही हर्ला. 'अर्ो' अशा अथासने त्याने खांिे उडवले.
"बरं आजोबा येतो." र्ूरज पुजाऱ्याला म्हणाला.
"या." पुजाऱ्याने िर्न्न चेहऱ्याने त्याला परवानगी दिली.
अनुज्ञानेही नजरे नेच जाण्यार्ाठी पुजाऱ्याची परवानगी घेतली. पुजारी प्ररमत करत मान
डोलावत 'हो' म्हणाले. मग अनुज्ञा व र्ूरज यांनी रवामी र्मथाांच्या मूतीकडे वळू न रवामींना
नमरकार के ला. अनुज्ञा व र्ूरज जाऊ लागले... पुजारी त्यांच्याकडेच पाहत होते. त्यांच्या
चेहऱ्यावर र्प्रद्द्चिानंि प्ररमत उमटलं होतं...

मंदिराबाहेर - गाडीजवळ अनुज्ञा थांबली.
"काय झालं अनु?" र्ूरजने प्रतला अचानक थांबलेलं बघून प्रवचारलं.
"मला एक वचन िेशील?" अनुज्ञाने र्ूरजचा हात हातात घेते गंभीरपणे प्रवचारलं.
"हं." र्ूरजनं प्रतला वचन िेण्याचं मान्सय के लं.
"मी आयुष्यभर तुझी र्ाथ िेईन. पण भप्रवष्य कोणालाही माहीत नाही. काही कारणानं मी
िुरावले, तरी तू तुझ्या रररपॉप्रन्सर्प्रबप्रलटीज् पार पाडत राहशील..." अनुज्ञा त्याला बोलली...
र्ूरजने काही न बोलता गंभीरपणे, जड अंत:करणाने होकाराथी मान डोलवली.
"बर्ा गाडीत." तो प्रवषय टाळत म्हणाला.

अनुज्ञा मग पुढे काही न बोलता गाडीत बर्ली. र्ूरजही गाडीत बर्ून मग ड्राइव्ह करू
लागला...

र्ूरज चालवत अर्लेली गाडी अनुज्ञाचं घर जवळ करत होती... आजूबाजूला अर्लेल्या
झाडांच्या कमानीमुळे ररत्यावर र्ावली पडली होती. आप्रण त्यामुळेच वातावरणातली हवा िखर
ऊन अर्ून थंड जाणवत होती. झाडांमुळे उन्सहाची तीव्रता खूप कमी झाली होती.
ती र्ंध्याकाळ अनुज्ञा आप्रण र्ूरज िोघांनाही खूपच रमणीय भार्त अर्णार हे नक्की! त्यांची
गाडी मोकळ्या ररत्यावर एकटीच धावत होती...
र्ूरजने िेमाने प्ररमत करत अनुज्ञाकडे पाप्रहलं. आप्रण मग तो र्मोर पाहून रवतःशीच
बोलला...
"र्मथस म्हणतात, कोणत्याही गोष्टीचा मोह बाळगू नका. िेम म्हणजे मोह का? िेम हे बंधन
आहे का? नाही! पण अनु जेव्हा माझ्यार्ोबत अर्तात, तेव्हा माझ्या मनातील र्ारे प्रवकार लोप
पावतात. मन प्रवरक्त होतं. पण कतसव्याचा प्रवर्र मात्र पडत नाही. उलट कतसव्याची जाणीव तीव्र
होते. मोह आप्रण रवाथस नाहीर्े होतात. यालाच प्ररथतिज्ञता म्हणत अर्ावेत का? उत्तर काहीही
अर्ो; पण मला माझी कतसव्यं पार पडायची अर्तील, तर माझ्या अनु माझ्यार्ोबत अर्णं खरं च
खूप गरजेचं आहे एव्हढं मात्र नक्की!"
र्माधानी नजरे ने अनुज्ञाकडे बघत तो प्रवचार करू लागला,
"तरीही मी वचन िेतो अनु! काही जरी झालं, तरी मला जे काम करायचंय ते करत राहीन!
आपण जरी िुरावलात, तरी!"
अनुज्ञाही िेमभाऱ्या नजरे नं र्ूरजकडे पाहून मंजुळ प्ररमत करत होती. जणू र्ूरज काय
बोलतोय हे प्रतला र्मजत अर्ावं... प्रतने त्याचा हात घट्ट धरला व र्ूरजच्या खांद्यावर डोकं
टेकवलं. तृप्त भावनेने र्ूरज र्मोर पाहून ड्राइव्ह करू लागला...

अनुज्ञाच्या घराबाहेर येऊन र्ूरजची गाडी थांबवली. िोघे गाडीतून उतरले. अनुज्ञा आनंिाने
व अधीरतेने िरवाजाकडे पळत गेली. र्ूरज मात्र गंभीर होत काहीवेळ घराकडे पाहत उभारला
व मग त्यानेही पायऱ्या चढल्या. अनुज्ञा अधीरतेने बेल वाजवत होती...

पुरुषोत्तमने येऊन िार उघडलं. र्मोर अनुज्ञाला पाहून तो बेहि खुश झाला. अनुज्ञानेही
त्याला अधीरतेने प्रमठी मारली. प्रतच्या चेहऱ्यावर आनंि ओर्ंडत होता.
"बाबा!" ती आनंिाने उद्गारली.
"कशी आहेर् बाळा? तुला काही झालं तर नाही ना?" पुरुषोत्तमने काळजीने डोळ्यांत पाणी
आणून प्रवचारलं.
"काही नाही. मी अगिी रठक आहे!" अनुज्ञा पुरूषोत्तम र्ोबत आत येत त्याला प्रनचश्चंत करत
म्हणाली.
र्ूरजही त्यांच्या मागून आत आला. अनुज्ञा बाजूला झाली. पुरुषोत्तमने कृ तज्ञतापूवसक पुढं
होऊन र्ूरजचे हात हातात घेतले.
"आय ओव्् यू प्रमरटर र्ूरज! तुमचे खरं च खूप उपकार आहेत. तुमचे आभार कर्े मानू तेच
कळत नाही. धन्सयवाि हा शब्ि िेखील लहान आहे तुमच्या उपकरापुढ.े .." र्ूरजला पुरुषोत्तम
कृ तज्ञतेने म्हणाला. आप्रण अचानक आठवल्यार्ारखं त्यानं प्रवचारलं,
"पण एक गोष्ट मला र्मजली नाही. जाताना तुम्ही अर्ं का म्हणालात, की अनु तुमची
जबाबिारी आहे?"
र्ूरज जरा र्ंकोचला. पण बोलला,

"र्र! खरं र्ांगायचं, तर मी अनुज्ञांवर खूप िेम करतो. मी र्ांगू शकत नाही, की अनु
माझ्यार्ाठी काय आहेत. पण इतकं मात्र र्ांगू शकतो, की या माझं र्वसरव आहेत! यांच्यामुळंच
माझ्यातला माणूर् जीवंत आहे. माझ्यातलं र्त्य जीवंत आहे. आप्रण म्हणूनच मी यांना गमावू
इप्रच्छत नाही! प्रशवाय अनुज्ञाही माझ्यावर िेम करतात. पण तुमची इच्छा नर्ेल, तर मी
अनुज्ञांच्या आयुष्यातून प्रनघून जायला ही तयार आहे!" र्ूरजने त्याची भूप्रमका रपष्ट के ली.
र्ूरजचं बोलणं ऐकू न घेतल्यावर पुरुषोत्तमच्या चेहऱ्यावर हर्ू उमटलं.
"प्रमरटर र्ूरज, जर आमची अनु िेखील तुमच्यावर िेम करत अर्ेल, तर प्रतच्या र्ुखाच्या
आड आम्ही कर्ं येऊ शकतो? मला कायम प्रतला र्ुखीच तर बघायचंय!" पुरुषोत्तम म्हणाला.
र्ूरज आश्चयासने व अप्रवश्वार्ाने पुरुषोत्तमकडे पाहत राप्रहला. त्याचे डोळे पाणावले. अनुज्ञाने
आनंिाने पुरुषोत्तमला प्रमठी मारली.
"थँक्र् बाबा!" अनुज्ञा बोलली.
"धन्सयवाि र्र!" र्ूरजने कृ तज्ञतापूवसक पुरुषोत्तमचे आभार मानले.
पुरुषोत्तमने डोके हलवून र्ूरजचे आभार रवीकारले.
"मला आता प्रनघायला हवं." र्ूरज अनुज्ञा व पुरुषोत्तम िोघांना इद्देशून म्हणाला.
पुरुषोत्तम व अनुज्ञा िूर झाले. र्ूरज जाण्यार् वळला. अचानक त्याला काही आठवलं. तो
पुन्सहा पुरुषोत्तम व अनुज्ञाकडे वळला.
"र्र, आपली हरकत नर्ेल, तर... मला अनु यांना एक प्रगफ्ट द्यायचंय!" र्ूरज अनुमती
मागत पुरुषोत्तमला म्हणाला.
"हो हो. नक्की!" पुरुषोत्तमने हर्ून परवानगी दिली.
र्ूरजने त्याच्या उजव्या करं गळीतून एक अंगठी काढू न अनुज्ञाच्या डाव्या हाताच्या
'अनाप्रमके 'त घातली व अनुज्ञाला म्हणाला,

"माझ्या आईने मला गुडलकर्ाठी दिलेली ही अंगठी."
त्यानं रवतःशीच प्ररमत के लं,
"या गोष्टींवर माझा प्रवश्वार् नाही, पण आईचा आशीवासि म्हणून जवळ ठे वतो. माझ्यार्ाठी
खूप ककं मती आहे. हॅपी ब'डे अनु! अनु; आज आपल्या िेमाला तुमच्या वप्रडलांची र्ंमती प्रमळाली.
आज खऱ्या अथासनं आपल्याला आपलं िेम प्रमळालं. खऱ्या अथासनं आज आपलं िेम यशरवी झालं!"
तो गप्रहवरल्या अंतकरणाने प्रतला म्हणाला.
अनुज्ञाने भरल्या डोळ्यांनी रमाईल करत होकाराथी मान हलवली.
"काळजी घ्या." र्ूरज प्रतला म्हणाला.
अनुज्ञाने पुन्सहा मान डोलवली,
"तुही!" ती म्हणाली.
र्ूरजने मग पुरुषोत्तमकडे पाप्रहलं.
"येतो र्र." तो म्हणाला.
पुरूषोत्तमनेही प्ररमत करत 'हो' म्हंटलं. र्ूरज प्रनघून गेला. अनुज्ञाने परत आनंिाने
पुरुषोत्तमला प्रमठी मारली. पुरुषोत्तमने िेखील आनंिाने व िेमाने प्रतला थोपटलं.
"जा फ्रेश हो. आप्रण अमेयला पण भेट. तोही खूप काळजीत आहे." पुरुषोत्तम अनुला बाजूला
करून म्हणाला.
अनुज्ञा प्रतच्या रूमकडे गेली. पुरुषोत्तमने चीफला कॉल के ला,
"हा. प्रमरटर गोम्र्, र्ूरज अनुला घेऊन घरी आला आहे!"

१५. पुढील दिवर् - तारीख: २७ एप्रिल -

र्ूरज पेठ वडगांव पोलीर् रटेशनला आला. कार कडेला पाकस करून तो पोलीर् रटेशनमध्ये
प्रशरला.

र्ूरजने शोएबच्या के प्रबनचं िार ढकललं. त्याने पाप्रहलं, की फ़ज़ल शोएबर्मोर खुचीत
बर्ला होता. िोघे दिलखुलार् हर्त होते. र्ूरजला खूप राग आला...
र्ूरज अनावर रागाने पळत आत के प्रबनमध्ये आला व फ़ज़लच्या खुचीला लाथ मारून त्याने
फ़ज़लला खाली पाडलं. शोएब भीती व गोंधळ हे प्रमश् भाव घेऊन उठू न उभा राप्रहला. र्ूरजने
िोन्सही हातांनी फ़ज़लची कॉलर पकडू न त्याला उठवलं व शोएबर्मोर त्याला खेचत आणलं.
"शोएब, मला तुझ्याकडू न ही अपेक्षा नव्हती!" र्ूरज प्रचडू न शोएबकडे पाहत म्हणाला.
त्याचवेळी मग चीफ के प्रबनमध्ये िवेशला. र्ूरजने फ़ज़लला पकडलंय हे त्याने पाप्रहलं व
गडबडीने पुढं येऊन र्ूरजचे फ़ज़लच्या कॉलरवर अर्लेले हात त्याने बाजूला के ले.
"र्ूरज काय करतोय हे?" चीफने ओरडू न प्रवचारलं.
"हा कोणी र्ामान्सय प्रर्टीझन नाही र्र! यांनच
ं अनुंना दकडनॅप के लं होतं!" र्ूरज भान
प्रवर्रून ओरडला.
"रठकाय मी बघतो काय करायचं ते." चीफ शांत होत म्हणाला व त्याने मोठ्याने हाक
मारली,
"हवालिार!"
कॉन्सरटेबल पळत आत आला. त्याने र्ल्युट के लं.

"याला बाहेर घेऊन जा!" चीफ फ़ज़लकडे बोट करत कॉन्सरटेबलला बोलला.
कॉन्सरटेबल फ़ज़लला घेऊन गेला.
"र्र, तुम्ही इथं..." चीफ प्रतथं येण्याची अपेक्षा नर्ल्याने र्ूरजने चीफला प्रवचारलं.
"के र् शोएब यांच्या ज्यूररप्ररडक्शन अंडर येते ना म्हणून त्यांना भेटायला आलो होतो. बरं
झालं तूही इथंच आहेर्. ररपोटस आहे आत्ता तुझ्याजवळ?" चीफने प्रवचारलं.
"हो. गाडीत आहे."
"आण. जा."
र्ूरजने हो म्हणून चीफला र्ल्युट के लं. आप्रण शोएबकडे न पाहताच बाहेर प्रनघून गेला.
के प्रबन बाहेर - फ़ज़लला के प्रबनला लागूनच अर्लेल्या बाकावर बर्वलेलं होतं. त्याला बाहेर
घेऊन आलेला कॉन्सरटेबल त्याच्या बाजूला उभारला होता. र्ूरजने फ़ज़लकडे जळजळीत नजर
टाकली. फ़ज़ल िेखील र्ूरजकडे पाहतच होता. थोडावेळ रागाने फ़ज़लकडे बघून र्ूरज पोलीर्
रटेशनबाहेर पडला.

र्ूरजने गाडीचे िार उघडू न डॅशबोडसवरील फाईल घेतली व पुन्सहा पोलीर् रटेशनच्या पायऱ्या
चढू लागला...

पोलीर् रटेशनमध्ये शोएब व चीफ फ़ज़लर्ोबत उभे होते. हे पाहून र्ूरज मग िारापाशीच
थबकला. चीफ पाठमोरा होता. त्यांच्यात काय बोलणं चालू आहे हे र्ूरज ऐकण्याचा ियत्न करू
लागला...

आधी फ़ज़ल शोएबच्या के प्रबनमध्ये, नंतर फ़ज़लला लॉक न करता त्याला फक्त बाहेर बर्वलं
गेलं होतं आप्रण आता चीफ शोएब व फ़ज़ल प्रतघे एकत्र! शंकेला जागा होती... आप्रण म्हणूनच
र्ूरज िरवाजापाशी थांबला... चीफचं बोलणं त्याच्या कानांवर पडलं...
"आपलं प्रमशन होतं, अनुज्ञा आप्रण र्ूरजला पुन्सहा एकत्र आणणं. आप्रण ते र्क्र्ेर्फू ल झालंय.
र्ूरज इथून गेला, की तू प्रनघ."
हे ऐकू न र्ूरज रतब्ध झाला. अक्षरशः त्याला र्ुचणं-र्मजणंच बंि झालं...
फ़ज़लने होकराथी मान हलवली. अचानक त्याची नजर र्ूरजवर पडली. र्ूरजला पाहून
फ़ज़लच्या चेहऱ्यावरील भाव बिलले. चीफला हे जाणवलं. त्याने मागे बप्रघतलं. तर र्ूरज
डोळ्यांत आर्वं घेऊन त्यांच्याकडे पाहत उभा त्याला दिर्ला. चीफला हे अपेप्रक्षतच होतं
तरीही...
"र्ूरज..." चीफ खोटं िचकू न उच्चारला...
र्त्य काय ते र्ूरजला र्मजावं यार्ाठीच तर त्याने हे घडवून आणलं होतं... नाही तर र्ूरज
पुन्सहा आपल्या जबाबिाऱ्या व कमस-कतसव्य यामध्ये वाहवत जाण्याची शक्यता होती आप्रण त्याची
िप्रचती त्याने आत्ताच के प्रबनमध्ये पाप्रहली होती.
"हो. हा ररपोटस..." र्ूरज गप्रहवरून म्हणाला.
आप्रण त्याचा कं ठ िाटला. चीफ र्ूरजकडे आला. त्याच्या मागून शोएब व फ़ज़लही
र्ूरजपाशी आले. र्ूरजने फ़ज़लला घट्ट प्रमठी मारली. अपराधीपणे र्ूरजला रडू कोर्ळलं...
"मला माफ कर... मी तुला र्मजायला चुकलो... प्रप्लज मला माफ कर!... मी प्रवनाकारण
मारलं ना तुला..." तो रडत म्हणाला.

फ़ज़लनेही त्याला घट्ट धरलेलं होतं. मन मोकळं करण्यार्ाठी तो त्याला रडू िेत होता...
फ़ज़लच्या डोळ्यांत िेखील पाणी आलेलं होतं, पण वषसभराने आपला प्रमत्र परत प्रमळाल्याने
त्याच्या ओठांवर हर्ू होतं...
"िोरती में चलता है यार! चल छोड़ अब, रोना बंि कर!" फ़ज़ल त्याला म्हणाला.
काही वेळाने, र्ूरज रवतःला र्ावरून मागे र्रकला.
"पण तुला तर माझ्यावर राग होता ना? मग..." र्ूरजने डोळे पुर्त प्रवचारलं.
फ़ज़लने त्याच्या िश्ांवर ब्रॉड रमाईल के लं,
"िोरती तो ऐर्ेही होती हैं ना यार! राग, रूर्वा अर्तोच ना रे. पण तो जारत काळ रटकत
नाही." तो बोलायचं थोडं थांबला आप्रण मग पुढे म्हणाला,
"हो. त्यावेळी मी तुझ्यावर खूप रागावलो होतो. या रागातूनच मागच्या वषी अनुज्ञाच्या
वाढदिवर्ा दिवशी मी तुझं आप्रण नदिनीचं बोलणं ऐकलं होतं. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं, की तू
प्रतला आपल्या नेहमीच्याच रे रटॉरं टला नेणार. तू जर्ं अनुज्ञा र्मोर माझा अपमान के लार्, तर्ा
मलाही प्रतच्यार्मोर तुझा बिला घ्यायचा होता. मला र्ंधी हवी होतीच..." तो म्हणाला.

फ़ज़ल व मादफया नंिन त्याच्या हाईडआऊटच्या रठकाणी बर्ले होते...
"बोल फ़ज़ल, आज इथं कर्ं येणं के लंर्?" मादफयाने त्याला प्रवचारलं.
"एकाचा काटा काढायचाय!" फ़ज़ल प्रचडू न म्हणाला.
आप्रण त्याने मोबाईल मधील र्ूरजचा फोटो मादफयाला िाखवला.
"हा आहे होय!" मादफया फोटो पाहत म्हणाला व त्याने मोबाईल हातात घेतला. तो र्ूरजचा
फोटो पाहत एक्र्ाईटेड् झाला,

"फ़ज़ल; तू माझ्याकडं येऊन उलट तू मलाच मित के ली आहेर्!" तो म्हणाला.
"ते कर्ं?" फ़ज़लने प्रवचारलं.
"तुला तर माहीतच आहे, मी र्ोन्सयाची तरकरी करतो. धंिा एकिम व्यवप्ररथत चालू होता.
पण यानं माझ्या कामगारांना अटक के ली. माझा मालही जप्त के ला. मला वकस शॉप बंि करावं
लागलं. माझं करोडोंचं नुकर्ान तर झालंच, पण आता उं िरार्ारखं या फामसहाऊर्वर लपून बर्ावं
लागलंय याच्यामुळं! याला र्ंपवला, की मी काम चालू करायला मोकळा. तू मला फक्त र्ांग, हा
कु ठं भेटंल. पुढचं र्गळं माझी माणर्ं र्ांभाळू न घेतील!" मादफया म्हणाला.
"योग्य वेळ आली की कळवतो." फ़ज़ल मादफयाला म्हणाला.

फ़ज़ल र्ूरजला पुढं र्ांगू लागला,
"आप्रण अनुज्ञाच्या वाढदिवर्ाला मला ती र्ंधी प्रमळाली! तू अनुज्ञाला घेऊन रे रटॉरं टला
जाणार हे ऐकल्यावर मी त्याच्या माणर्ांना तुला मारण्यार्ाठी प्रतथं घेऊन आलो. अनुज्ञा तुला
र्ोडू न गेली, तेव्हा मी प्रतथंच होतो. नंतर तुझ्या मागावर राप्रहलो, पण तुझी होत चाललेली वाईट
अवरथा बघून मग काही काळानं मला माझी चूक लक्षात आली. आप्रण..."
"आप्रण तुझा हा प्रमत्र मला येऊन भेटला..." चीफ मधेच बोलला.

चीफ त्याच्या के प्रबनमध्ये खुचीत बर्ला होता. फ़ज़ल अपराधीपणे त्याच्या र्मोर उभा...
"बर्ा." चीफ त्याला म्हणाला.
"नाही अर्ू द्या." फ़ज़ल.
"बोला." चीफ

"मी फ़ज़ल अब्िुल्ला. र्ूरजचा प्रमत्र. माझं आप्रण र्ूरजचं एकाच मुलीवर िेम होतं. त्यामुळं
त्यानं माझ्याशी भांडण के लं. पुढं प्रतनंही र्ूरजला होकार दिला. त्यामुळं मी प्रचडू न एका
मादफयाला त्याची र्ुपारी दिली..." फ़ज़ल अपराधीपणे चूक कबूल करत होता.
हे ऐकू न चीफला राग अनावर झाला. तो डेरकवर हात आिळत उठू न उभारला. पुढचं काही
ऐकू न न घेता...
"काय? तुला माप्रहतीय तू दकती मोठा गुन्सहा के लायर्? एका र्ीआयडी ऑदफर्रला
मारण्याचा ियत्न के लायर् तू!" चीफ प्रचडू न ओरडला.
"तीच चूक मला र्ुधारायची आहे..." फ़ज़ल आशेने खाली मान घालून म्हणाला.
चीफने थोडा प्रवचार के ला... शांत होत म्हणाला,
"रठकाय! र्ूरजचा प्रमत्र आहेर् म्हणून तुला माफ करतो. बोल; काय मित हवी आहे तुला
माझ्याकडू न?"
"जेव्हा अनुज्ञाला र्मजलं, की र्ूरज र्ीआयडी ऑदफर्र आहे, तेव्हा ती र्ूरजला र्ोडू न
गेली. मला त्या िोघांना पुन्सहा एकत्र आणायचंय. आप्रण हेच माझ्या चुकीचं िायप्रश्चत्त अर्ेल!"
फ़ज़ल म्हणाला.
चीफ गंभीर झाला. प्रवचार करू लागला...
"िेन वी के म अप प्रवथ एन आयप्रडया. आम्हाला माहीत होतं, की तुला तुझं कतसव्य खूप
महत्त्वाचं आहे. म्हणून ठरवलं, की अर्ं काही तरी करायचं, ज्यानं तुझं कतसव्यच तुला तुझं िेम
परत प्रमळवून िेईल..." चीफ र्ांगत होता...

चीफ व पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमच्या ऑदफर्मध्ये बर्ले होते... चीफ त्याला र्ूरज व
अनुज्ञाबद्दल र्ांगत होता...

"माझा एक ऑदफर्र आहे, र्ूरज क्षीरर्ागर. व्हेरी र्ीप्रन्सर्यर्! मोअर ऑफ ऑल, ही इज अ
गुड पर्सन. िॅट्र् वाय, ही इज लाईक अ र्न टू मी."
'तुम्ही हे मला का र्ांगत आहात' हे भाव पुरुषोत्तमच्या चेहऱ्यावर उमटलेले पाहून मग
चीफने मुद्द्द्याला हात घातला,
"आप्रण तो तुमच्या मुलीवर खूप िेम करतो. हेही प्रततकं च खरं आहे, की तुमची मुलगी अनुज्ञा
िेखील र्ूरजवर िेम करते. पण जेव्हा प्रतला हे र्मजलं, की र्ूरज र्ीआयडीत आहे, तेव्हा प्रतनं
र्ूरज र्मोर कतसव्य की िेम अर्ा िश् उपप्ररथत के ला. आप्रण र्ूरजने कतसव्याची प्रनवड के ली.
त्यामुळं ते मग वेगळे झाले. आप्रण आता र्ूरज त्याचं कतसव्य तर पार पाडतो आहे, पण रवतःची
र्द्द्र्प्रिवेक बुद्धी मात्र गमावून बर्लाय. आप्रण प्रववेक बुप्रद्धप्रशवाय के लेलं कमस, हे कत्यासर्ाठीच
नाही, तर र्माजार्ाठी िेखील घातक अर्तं."
"आपल्याला हवंय काय?" पुरुषोत्तमने थेट िश् के ला.
"र्ूरजला तुमच्या अनुज्ञाची आवश्यकता आहे. पण िोघंही एकमेकांर्ोबत बोलणार नाहीत
हे रपष्ट आहे. र्ो, या िोघांना एकत्र आणण्यार्ाठी एक प्लॅन आहे. पण यात तुमची र्ंमती अत्यंत
गरजेची आहे. मी तुम्हाला प्रवश्वार् िेतो, की र्ूरज तुमच्या मुलीला खूप र्ुखी ठे वल
े . प्रतला
कोणताही त्रार् होऊ िेणार नाही. ही इज ि बेरट इन प्रहज वकस . त्यामुळे तुमच्या मुलीला र्ुखी
ठे वण्यातही तो बेरटच अर्ेल. आप्रण एक बापाला त्याच्या मुलीर्ाठी हेच तर हवं अर्तं. ररट मी.
मला त्याच्या र्ारखं पोटेप्रन्सशयल वाया जाऊ द्यायचं नाहीये! आप्रण अर्ं होण्यापार्ून फक्त तुमची
मुलगी रोखू शकते! बीकॉज, िे आर इन लव!"
पुरुषोत्तम थोडा प्रवचार करून चीफकडं पाहत चेहऱ्यावर हारय घेऊन आनंिाने म्हणाला,
"कतसव्यार्ाठी आपल्या रवाथासचाही त्याग करणारा अर्ा कतसव्यप्रनष्ठ जावई प्रमळणार अर्ेल,
तर मी तुम्हाला हवी ती मित करायला तयार आहे!"
चीफ भाव न बिलता बोलला,

"पण अनुज्ञाला यातलं काही कळता कामा नये. ज्याअथी ती त्याच्यापार्ून िूर गेली आहे,
त्याअथी मला नाही वाटत, की ती आपल्याला र्ाथ िेईल. त्यांच्यात र्ंवाि घडवण्याचा हाच एक
मागस आहे."
पुरुषोत्तमने प्रवचार के ला व म्हणाला,
"माझी मुलगी तशी हट्टी आहेच म्हणा... रठकाय! आय कॅ न अंडररटँड! पण वचन द्या, प्रतला
काही होणार नाही!"
"नक्कीच नाही. र्ूरज अर्ताना तर अप्रजबात नाही!" चीफ प्ररमत करत पुरुषोत्तमला आश्वरत
करत म्हणाला.

"आप्रण मी त्यांना फ़ज़लचा प्लॅन र्ांप्रगतला." चीफ र्ूरजला बोलला व त्याने प्ररमत के लं.
फ़ज़लकडे इशारा करून चीफ र्ूरजला पुढे म्हणाला,
"याच्या इतका चांगला तुला कोणी ओळखत नाही."
र्ूरजने हर्ून फ़ज़लकडे पाप्रहलं. फ़ज़लनेही रमाईल के लं. चीफ पुढं म्हणाला,
"त्यानंतर २३ तारखेला तुला भेटण्यापूवी मी तुझ्या घरच्यांना भेटलो..."

र्ूरजचे वडील व चीफ बोलत होते... चहाचे भरलेले कप, पाण्याचे ग्लार् टी-पॉयवर ठे ऊन
होते. र्ूरजची आई गंभीर चेहऱ्याने चभंतीलगि चचंप्रतत उभारली होती. र्ोबत प्रतची बहीण
नप्रलनीही होती.
"र्ूरजला मी माझा मुलगाच मानतो. पण फक्त एवढंच कारण नाही; तर र्माजाला आप्रण
पयासयानं आमच्या प्रडपाटसमेंटलाही त्याच्या र्ारख्या कतसव्यप्रनष्ठ अशा िेशावर, र्माजावर िेम

करणारा ऑदफर्र्सची गरज आहे! तो कतसव्यप्रनष्ठ आहे, आता त्याला कमसठ बनवायचंय! म्हणून मी
हे करतोय!" चीफ गंभीरपणे म्हणाला.
"त्याला काही होणार तर नाही ना...?" प्रवचारमग्न आईने डोळ्यांत पाणी आणत र्चचंत
प्रवचारलं. प्रतच्या आवाजात जडत्व होतं.
चीफ बोलत होता... त्याने आईकडे पाप्रहलं. प्रतला आश्वाप्रर्त करत तो म्हणाला,
"त्याला थोडा मानप्रर्क त्रार् होईल. पण आपल्या पुढं िुर्रा पयासय नाही. त्याला
र्मजायला हवं, की आयुष्यात र्ंतुलन खूप महत्त्वाचं आहे! त्यानं कतसव्यार्ाठी िेमाचा त्याग के ला
खरा; पण तो आता त्याच्या कतसव्यातच कमी पडतो आहे. तो र्ध्या र्ारार्ार प्रवचार करू शकत
नाहीये... आप्रण म्हणूनच आपल्याला हे करावंच लागणार आहे. काळजी करू नका ताई. त्याला
कोणतीही शारीररक इजा होणार नाही. मला त्याच्या क्षमतेवर पूणस प्रवश्वार् आहे. प्रशवाय काही
गडबड झालीच, तर बॅक-अप टीमही तयार आहेच!"
चीफने वप्रडलांकडे पाप्रहलं व बोलला,
"तुम्ही फक्त ४ दिवर् कु ठं तरी गावी जा. एवढंच करा."
वडील, आई, नप्रलनी मावशी र्वस खाली पाहत प्रवचारांत गढू न गेले. चीफ वप्रडलांच्या
प्रनणसयाच्या ितीक्षेत त्याच्याकडे पाहत होता...

"फे क बॉम्ब अर्लेली कार, अनुज्ञाचं दकडनॅचपंग, हे र्गळं प्लॅनचाच भाग होता! पण प्रतला
एक मप्रहन्सयापूवी बंधक बनवलं नव्हतं. प्लॅन एग्झेक्युट करण्याच्या दिवशी म्हणजे २५ तारखेला
प्रतला कॉल करून बोलवलं होतं...

"त्या दिप्रमनल्र्ना मुक्त करण्याचं आश्वार्न िेऊन त्यांनाही मी या प्लॅनमध्ये र्ामील करून
घेतलं. त्यांना फु कट पोर्ण्यापेक्षा, म्हंटलं त्यांचं जीवन र्ाथसकी लावावं. हं!" चीफ र्ूरजला बोलला
व कु टील हर्ला,
"आप्रण मी दिलेल्या र्ूचनेिमाणे ते आता त्यांच्या जीवनातून मुक्त झालेत!"
"प्रनलेशही माझ्या र्ोबत होता. कारण तो एकटाच अर्ा होता, जो नॉमसली तुझ्या घरी येऊजाऊ शकत होता. तोच अनुज्ञाला काही काम काढू न माझ्या फॅ क्टरीत घेऊन आला होता. हा!
शोएबने भी इर्में बहुत मिि की।" फ़ज़लने आणखी काही गोष्टी रपष्ट के ल्या.
र्ूरजने शोएबकडे पाप्रहलं. आप्रण मरकरीत त्याच्या पोटात मारलं,
"मुझे पहले ही र्मज जाना चाप्रहए था, जब तूने रे ररॉन्सट में अनु का प्रजि दकया था।" र्ूरज
त्याला म्हणाला.
शोएब मोठ्याने हर्ला,
"पर तब तो तू र्ोचने-र्मझने की कु वत गवाँ चुका था ना।" तो र्ूरजला हर्त बोलला.
'यांचं करायचं काय' या भावमुद्रेने र्ूरजने प्ररमत करत मान डोलावली. आप्रण मग अचानकच
काही र्ुचून चीफकडं पाहून तो गंभीर झाला...
"पण र्र, आता र्ुप्रपररयर्सना काय र्ांगायचं?" त्याने प्रवचारलं.
"तू त्याची काळजी र्ोड." चीफ त्याला चचंतामुक्त करण्यार्ाठी म्हणाला.
र्ूरजने िश्ाथसक नजरे नं त्याच्याकडे पाप्रहलं. मग चीफने एक्रप्लेन के लंच,
"ते दिप्रमन्सर्ल जेल तोडू न पळाले आप्रण पेठ वडगांव या गावी ते लपून बर्ले. एका मुलीलाही
हॉरटेज म्हणून त्यांनी दकडनॅप के लं होतं. त्या दिप्रमनल्र्ना कॅ प्चर करून मुलीला वाचवण्यार्ाठी
प्रर्प्रनयर इं रपेक्टर र्ूरज क्षीरर्ागर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टीम गेली अर्ता, त्यांना जीवे

मारण्याचा ियत्न त्या दिप्रमनल्र्कडू न के ला गेला. म्हणून र्ूरज क्षीरर्ागर व त्यांच्या टीमला त्या
दिप्रमन्सर्लना मारणे भाग पडले. अर्ा ररपोटस मी तयार के लाय.
"अर्ो; बरं मला एक र्ांग, तू अनुज्ञाच्या बाबतीत इतका हायपर का होतोर्? म्हणजे मान्सय,
की तू प्रतच्यावर िेम करतोर्, पण तरी तुझं प्रतच्यािती अर्लेलं ऑब्र्ेशन एक वेगळ्याच लेवलच
आहे." म्हणत चीफ हर्ला.
र्ूरज मात्र गंभीर झाला,
"बीकॉज शी इज माय ररेंथ! शी इज गॉड टू मी! म्हणूनच मला त्यांना गमवायचं नाही..."
तो म्हणाला.
र्ूरजला ऐकू न फ़ज़लही मग गंभीर झाला,
"र्ूरज, अरे तू प्रतच्यावर इतकं िेम करतोर् हे जर आधी र्ांप्रगतलं अर्तंर्, तर मी तुझ्या
वाटेतून िूर झालोच अर्तो. प्रशवाय तुला हवी ती मित के ली अर्ती. पण तू काही बोललाच
नाहीर्. आप्रण र्गळं र्मोर आलं, ते तर्ं... अरे, काही जरी झालं तरी आपण प्रमत्रच तर आहोत.
एकिा बोलला अर्तार् यार..." फ़ज़ल म्हणाला.
"बोलत जा रे र्ूरज... बोलत जा! र्ंवाि नर्ल्यानं अनेक गैरर्मज प्रनमासण होतात. आप्रण
त्या गैरर्मजातून मग हे अर्ं काही तरी उभं राहतं. तू आप्रण अनुज्ञानं पण आधीच बोलून गोष्टी
र्ॉटसआऊट के ल्या अर्त्या, तर हे आम्हाला घडवावंच लागलं नर्तं. पण त्यावेळीही तू मौन
धरलंर्. आप्रण तीही िूर राप्रहली. फ़ज़लनेही तुझ्याशी बोलून तुमच्यातला वाि प्रमटवायला हवा
होता, पण त्याने पण चुकीचंच पाऊल उचललं. हा... नंतर हा र्ावरला खरा... एकं िर र्ंवाि
नर्णं हा तुमच्या प्रपढीचाच िोष दिर्तोय... बोलत जा!" चीफने खंत व्यक्त के ली.
हे ऐकू न र्ूरजला पुन्सहा गप्रहवरून आलं...
"पण यामुळं माझा प्रमत्र तर मला परत प्रमळाला!" र्ूरज चीफला म्हणाला व त्याने फ़ज़लकडे
पाप्रहलं,

"मी चुकलो फ़ज़ल, मला माफ कर! तुझे खूप उपकार आहेत माझ्यावर...! बाकीच्या प्रमत्रांची
पण माफी मागावी लागेल. त्यांनाही िुखावलंय...!"
"परत अर्ं काही बोललार्, तर पुन्सहा उचलून घेऊन जाईन प्रतला. आप्रण यावेळी परत पण
करणार नाही हं!" फ़ज़ल वातावरण प्रनवांत करण्यार्ाठी मरकरीत हर्ून र्ूरजला म्हणाला.
हे ऐकू न र्ूरजला पण हर्ू आलं. भरलेल्या डोळ्यांनी तो हर्ला. फ़ज़लने प्ररमत करून
र्ूरजला त्याच्याकडे ओढलं. िोघे कडकडू न भेटले. िोघाच्यांही डोळ्यांच्या कडा पाणावलेल्या
होत्या...
"माफीचं राहू िे. परत आलार्, की र्गळे प्रमत्र मरत ररप प्लॅन करू." फ़ज़ल र्ूरजला
म्हणाला.
शोएबनेही लहान मुलार्ारखी त्या िोघांना घट्ट प्रमठी मारली.
"र्ूरज, तुझ्या प्रमत्रांर्ारखे प्रमत्र शोधून र्ापडणार नाहीत. तू खूप लकी आहेर् मुला. डोन्सट
लूज िेम!" चीफ हर्त म्हणाला.
र्ूरजने फ़ज़ल व शोएबच्या प्रमठीतच र्माधानी प्ररमत चेहऱ्यावर घेऊन होकाराथी मान
हलवली. त्याचे डोळे पाणावलेले होते... आप्रण तो गप्रहवरलेला...

०.१

र्ूरज अचानक झोपेतून जागा झाला. काहीवेळ गेल्यावर त्याला लक्षात आलं, की तो रवप्न
पहात होता. आप्रण... एक प्ररमत त्याच्या चेहऱ्यावर तरळलं. पण ते िुिैवी होतं, की र्माधानी...?
त्याने बाजूच्या टेबलवरील मोबाईल उचलला. टेबलवर बाजूला "ज्ञानेश्वरी" होती. जवळच
अनुज्ञाच्या लग्नाची पप्रत्रका पडलेली. र्ूरजने मोबाईल पाप्रहला. एक व्हॉईर्-मेल येऊन पडलेला
होता. र्ूरजने तो ऐकला... बोलणारा आवाज अनुज्ञाचा होता...
"तू पत्र वाचलंच अर्शील... तरी राहवलं नाही म्हणून व्हॉईर्-मेल पाठवते. माफ कर. प्रगल्ट
आहे म्हणून प्रडरे क्टली फोन करून तुझ्याशी बोलत नाही... पण मी जे करतीये... ते तुझ्याच
भल्यार्ाठी... तू कशाच्याही मागे वाहवत जाऊ नयेर् अर्ं मला वाटतं. अगिी माझ्याही...
व्यक्तीपेक्षा काम महत्त्वाचं हे लक्षात ठे व. कारण आपलं काम हे र्माजाला िभाप्रवत करत अर्तं.
आप्रण तुला हे र्मजावं म्हणूनच मला हेच करणं योग्य वाटलं... र्ॉरी... तू माफ करशील अशी
आशा आहे..."

र्ूरज काही काळ शांतच बर्ला. या िरम्यान आपलं आयुष्य पुढं कर्ं जगायचं याचा त्याने
पक्का प्रनधासर के ला होता... अनुज्ञाची इच्छा तो कशी टाळू शकणार होता...
आपल्या पूवस कल्पना, प्रवचार, र्मज-गैरर्मज, आरथा, प्रवश्वार् या र्गळ्यांतून आत्ता र्ूरज
खऱ्या अथासने जागा झाला होता! त्याच्या ईश्वरातून तो मुक्त झाला होता! आप्रण म्हणूनच त्याचं
कतसव्य, उत्तरिाप्रयत्व पार पाडण्यार्ाठी तो खऱ्या अथी योग्य झाला होता. आप्रण म्हणूनच इथून
पुढे त्याचे कमस हे 'प्रवशुध्ि' होणार आहे...! कारण पूवी जरी तो त्याचे कतसव्य प्रनरपेक्ष व प्रनररच्छ
भावनेने पार पाडत अर्ला, तरी तो कतसव्यपूतीचं माध्यम म्हणून अनुज्ञाकडे पाहत होता आप्रण
म्हणूनच तो िुःखात बुडाला होता; पण अनुज्ञाच्या प्रनणसयाने त्याचा भ्रम िूर के ला... त्याला

र्मजलं, की त्याचे कमस करण्यार्ाठी त्याला कोणत्याही र्ाधनांनी आवश्यकता नाही! गरज
अर्ेलच, तर ती र्ातत्त्याच्या र्ाधनेची आहे...

र्ूरजने एक व्हॉट्र्ऍप ग्रुप उघडला. ग्रुपचे नांव होतं, 'फ्रेंड्र् फॉरे व्हर!'
'र्ॉरी प्रमत्रांनो! लेट्र् प्रमट! पर्सनली र्वाांची माफी मागायची आहे... प्रप्लज... उद्या
र्ंध्याकाळी र्हाला रे ग्युलर रे रटॉरं ट...'
त्याने मग फ़ज़लला र्ंबोप्रधत करत एक मेर्ेज टाईप के ला,
'फ़जल, भावा; माफ कर... मी आप्रण अनु एकत्र यावे म्हणून तू माझ्या मागासतून िूर झालार्.
तर्े मागील वषी तू बोललाही होतार् मला... थँक्र् भावा... प्रप्लज भेट...'
र्ूरजने अर्ा मेर्ेज टाईप करून र्ेंड के ला व व्हॉट्र्ऍप मधून बाहेर येऊन प्रवकार्ला फोन
लावला...
"हॅलो र्ाहेब, गोडाऊन बंि करू नका. मी आजपार्ूनच तुमच्या फॅ क्टरीतल्या कामगारांचे
इन्सवेरटीगेशन चालू करतोय. डोन्सट वरी. एव्हरीचथंग प्रवल बी फाईन...!"
र्ूरजने प्रवकार्चा फोन कट के ला. िुर्रा कॉल शोएबला लावला आप्रण त्याच्याशी बोलत
बोलत र्ूरज त्याच्या त्या अंधाऱ्या रूममधून बाहेर पडला...
"शोएब, टीम तयार ठे व! पकडलेल्या माणर्ाला र्ोडू न िे. लेट्र् वकस ऑन दि प्लॅन!" र्ूरज
मोबाईलमध्ये शोएबला र्ूचना िेत होता...

र्माप्त...!

काही महत्वपूणस ही कथा वाचून काही गैरर्मज होण्याची शक्यता आहे म्हणून ही रपष्टता. कृ पया वाचावी
ही प्रवनंती...
र्ुरुवातीलाच रपष्ट करू इप्रच्छतो, की मी कोणत्याही धार्चमसक वा तत्र्म र्ामुिाप्रयक व
र्ांििाप्रयक प्रवचारर्रणीशी र्ंलग्न ककं वा िभाप्रवत नाही. कोणत्याही प्रवप्रशष्ट धमस-जातीर्मुिायाला टागेट करण्यार्ाठी िरतुत कथा प्रलप्रहली गेली नाही. पररपर िेम व बंधभ
ु ाव िशसवणे
हा एकच या कथेचा मानर् आहे. कोणाच्याही व कोणत्याही िकारच्या भावना िुखावण्याचा
उद्देश नक्कीच नाही.
आपल्या र्माजातील ित्येक घटकांतील आपापर्ात र्वाांमध्ये एकता, एकात्मता, बंधुता,
र्मानता, र्ौिायस, पररपर आिर, िेम आप्रण उिारता रटकू न रहावी याच प्रवचारांतून आप्रण फक्त
याच उद्देशाने ही कथा प्रलप्रहली गेली आहे. मी रवतः िेव मानत नाही, पण खूप लोक त्याला
मानतात म्हणून तोही या कथेत अंतभूसत होतो. गंमत म्हणजे ही कथा मी 'ज्ञानेश्वरी' वाचण्याआधी
प्रलप्रहली होती. म्हणजे 2012 च्या जून मप्रहन्सयात आप्रण मी 'र्ाथस ज्ञानेश्वरी' वाचली, ती 2012
च्याच नोव्हेंबर मध्ये. आप्रण मला हे पाहून खूप आश्चयस वाटलं, दक मी जे या कथेत र्ांगू पाहतोय
तेच तर या 'श्ी ज्ञानेश्वरी' मध्ये आहे... म्हणून मग मी अनावश्यक र्वस श्लोक गाळू न मी रवतःला
िेऊ इप्रच्छणाऱ्या र्ंिेशाशी एकरूप अर्लेलेच श्लोक मी बाजूला काढले व ते या कथेत अंतभूसत के ले
आहेत. [रवतःला र्मजवण्यार्ाठीच मी ही कथा प्रलप्रहली. कोणाला काही र्ांगण्या इतका मी
मोठा नाही.]
जेव्हा माझ्या लक्षात आलं, की जे मी रवतःला र्ांगू पाहतोय तेच ज्ञानेश्वरीमध्ये आहे आप्रण
तेथेच मला रपष्ट झाले, की ज्ञानेश्वरी वा भगवद्गीता हे ग्रंथ धार्चमसक नाहीत, तर ते 'रवतःचा शोध'
आहेत. ही कथा 'कम्युनल' नाही हे मी आवजूसन व नम्रपणे र्ांगू इप्रच्छतो. ज्ञानेश्वर महाराजांनी
ज्ञानेश्वरीच्या शेवटी जे 'पर्ायिान' माप्रगतलं आहे, ते र्कळ प्रवश्वाच्या कल्याणार्ाठी आहे,
प्रवप्रशष्ट धमस-जाती-मनुष्य-र्मुिायाच्या र्मृद्धीच र्ाठी फक्त नाही. त्यामुळे मी ज्ञानेश्वरीकडे

कधीही धार्चमसक िृष्टीकोनातून पाहत नाही. पाहतो, ते र्वसर्मावेशक व अप्रर्प्रमत ज्ञानाचे स्त्रोत
म्हणून! म्हणूनच 'ज्ञानेश्वरी' ककं वा 'श्ीमि् भगवद्गीता' माझ्यार्ाठी धार्चमसक ग्रंथ कधीच नव्हते.
आप्रण नर्णार आहेत!
भगवद्गीता श्ी कृ ष्णाने फक्त अजुसनाला र्ांप्रगतली नाही, तर ती र्मूळ व र्ंपूणस
मानवजातीला उद्देशून होती. तर्ाच इथेही र्ूरजला जो र्ंिेश प्रमळाला तो त्याच्या एकट्यापुरता
र्ीप्रमत नाही, तर र्वसर्मावेशक आहे व र्वाांना लागू होतो, मग कोणी कोणत्याही जाती-धमासचा
वा कोणत्याही क्षेत्रात काम करत अर्ो...
आपण नीट पाप्रहलं, तर वरील नमूि ग्रंथांत कु ठे च र्ांििाप्रयक धमासचा उल्लेख नाही. प्रतथे
धमस हा 'र्त्य' व 'कमस प्रनवासह' या अथासने येतो.
या ग्रंथांत र्ांप्रगतलेले 'युद्ध' हे िेखील 'र्ांििाप्रयक' ककं वा 'चहंर्क' युद्ध नाही. जरी ते धार्चमसक
अर्ले, तरी इथे त्याचा उल्लेख व अथस िचप्रलत धमाांच्या अनुषंगाने येत नाही. इथं धमस हा शब्ि
र्त्य म्हणून येतो. पण र्त्याच्या मागासने चालायचं म्हणजे नक्की काय? कारण र्त्य तर व्यक्ती
परत्वे बिलते... हो! म्हणूनच तर आपल्या प्रवचारांना, इच्छांना, अप्रभलाषा, र्ंकल्पनांना आप्रण
र्ंकल्पांना र्द्द्र्प्रिवेक बुद्धीची जोड अर्ावी. अशाने आपण चुकीच्या मागी जाणार नाही... हेच
या ग्रंथांतून प्रर्द्ध होते.
हे िरतुत युद्ध आहे ते 'आंतररक' युद्ध आहे. 'रव'चा र्ंघषस आहे. आप्रण हेच माझ्या कथेतून
िेखील िरतुत आहे.
इतर धमासचे धार्चमसक ग्रंथ िेखील 'िेम' व 'मानवता' यांचाच र्ंिेश तर िेतात, पण आपण
नेहमी त्याचे आपल्या र्ोयीने व आपल्या फायद्यानुर्ार चुकीचे अथस लावतो. या र्ंत महापुरुषांना धमस नको होते म्हणून तर ते धमाांतून बाहेर पडले, पण लोकांनी त्यांच्याच नांवाने
धमस रथापन के ले. आप्रण त्यांच्या प्रवचारांवर चालण्याचे र्ोयीरकरपणे प्रवरून त्यांचीच पूजा
बांधली. कारण हे करणं त्यांच्या प्रवचारांवर चालण्यापेक्षा खूप र्ोपं गप्रणत अर्तं...

आपण ज्ञानेश्वरीचा अठरावा अध्याय पाप्रहला, तर त्यात अर्ा उल्लेख आहे, की मूळ
ज्ञानेश्वरीमध्ये नंतरच्या काळात खूप भेर्ळ झाली होती, ती एकनाथ महाराजानी नंतर प्रनिोष
के ली. यावरून हे लक्षात येतं, की भगवद्गीतेत िेखील कोणी मुद्दाम धार्चमसक गोष्टी नंतर घुर्वल्या
अर्ाव्यात अशी शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशवाय एकनाथ महाराजांच्या नंतर पुन्सहा कोणी
ज्ञानेश्वरी र्िोष करण्याचा ियत्न के ला अर्ण्याची र्ंभावनाही नाकारता येत नाही. माझ्यार्ाठी
मात्र हे ग्रंथ 'आचार-र्ंप्रहता' आहेत. म्हणून मी यांतील फक्त 'कमसयोग' व काही अंशी 'र्ांख्ययोग्य'
यावरच प्रवश्वार् ठे वतो व त्यातील मला आवश्यक तेच आप्रण तेवढंच एकत्र के लं आहे या कथेत...
बाकी र्वस धार्चमसक बाबी मी वगळल्या आहेत. ज्या मुळात मलाच रुचत नाहीत.
काही र्ंवािातून ही कथा जातीय वगैरे भार्ेल किाप्रचत, पण ते तर्े नाही...
उिाहरण द्यायचे झाले, तर जेव्हा र्ूरज फ़ज़लला म्हणतो, की...
"एका मराठी माणर्ाला चॅलेंज के लंयर् तू फ़ज़ल! मराठा कधीच हारत नाही!"
तेव्हा फ़ज़लही त्याला म्हणतो, की...
"ऐर्ा है, तो मैं भी मराठाही हूँ! चल आ! िेखते है दकर्में ज्यािा िम है!"
तर हे र्ंवाि कोणत्याही र्ांििाप्रयकतेतून उद्द्धृत होत नाहीत, तर येथे िोघे आपली
इं प्रडप्रव्हज्युएप्रलटी (रवतंत्र व्यप्रक्तत्व) रपष्ट करत आहेत. फ़ज़ल जरी मुप्ररलम अर्ला, तरी तो
महाराष्ट्रीयन अर्ल्याने रवतःला 'मराठा' म्हणवतो आप्रण हेच र्ूरज िेखील करतोय. याचा
कोणताही धार्चमसक वा र्ांििाप्रयक उद्देश व अथस नक्कीच नाही... हे ते कोणत्याही धार्चमसक भावनेतून
बोलत नाहीत. माझे बरेच मुप्ररलम प्रमत्र आहेत, अनेक प्रिश्चन्सर् व इतर जाती-धमासचे लोक िेखील
ओळखीचे आहेत. त्यांचे आपल्या िेशावर दकती िेम आहे व आपल्या जवळील इतर धमीय
लोकांची ते दकती काळजी घेतात, कर्े एकमेकांची आरथा जपतात हे मी पाहतो. र्वसच जण
पररपर वेगळ्या धमासचे अर्ले, तरी भारतातील ित्येकार्ाठी ते रहात अर्लेली भूमी र्वसिथम
आहे हे नेहमी पाप्रहलं आहे. आप्रण हाच हेतू ठे ऊन ही कॅ रे क्टर्स ठराप्रवक धमासची िाखवली आहेत.
यातून हेच रपष्ट करण्याचा ियत्न आहे, की आपण र्वाांनी आपले र्ांित र्वस भ्रम त्यागून

एकमेकांना र्ांभाळू न, र्ावरून पुढं जायचं आहे. तरच आपण एक उत्तम र्माज प्रनमासण करू; जो
र्वाांनाच राहण्यार्ाठी योग्य अर्ेल... यानेच तर भारताची व्याख्या रपष्ट होते.
मला या र्ंवािांबद्दल शंका वाटत होती, की तत्र्म र्ंवाि काढावेत का? कारण त्याने
गैरर्मज उभा होण्याची शक्यता मला वाटत होती. पण शेवटी तर्ेच राहू दिले. त्यांतून कोणताही
चुकीचा र्ंिेश पोहोचवणे हा हेतू नाही, तर त्यातून आपण र्वस र्मावेशक व धमसप्रनरपेक्ष बनलं
पाप्रहजे हेच र्ांगण्याचा ियत्न के ला आहे खार्... कारण र्ूरज चहंि,ू शोएब व फ़जल मुप्ररलम तर
ऍरन गोम्र् प्रिश्चन आहेत. िोन वेगळ्या धमासचे लोक एकत्र येऊन एका धमासतील व्यक्तीला
त्याच्या प्रवषिात बुडून नष्ट होण्यापार्ून त्याला िरावृत्त करतात. आपला भारत अशाच तर आहे.
एकाच्या र्ंकट र्मयी िुर्रा पुढे येतो. आप्रण तर्े होत नर्ेल तो यावा हीच र्द्भावना आहे या
कथेची. आपण एकत्र एकमेकांना आधार िेऊन जगलं पाप्रहजे हेच अित्यक्ष यातून दिर्तं. भारतच
नाही, तर जगभरातील र्वसजण न भांडता एकत्र रहावेत हाच माझा व या कथेचाही मानर् आहे.
हे नक्कीच वाचकांच्या लक्षात आले अर्ेल...
कथेत पुढे र्ूरज म्हणतो, की...
"हो पण र्त्य माझ्या बाजूने आहे! आप्रण; र्त्य आप्रण मराठा, हे कॉप्रम्बनेशन खूप डेंजरर्
अर्तं!"
यातून हेच अधोरे प्रखत होतं, की र्ूरज फ़ज़लला त्याच्यापार्ून वेगळा र्मजत नाही, तर
फ़ज़ल जे करतोय ते चुकीचं आहे हे फ़ज़लला र्मजण्यार्ाठी र्ूरज वरील वाक्य उच्चारतो. इथेही
हे कोणताही र्ांिर्ाप्रयक प्रवचारातून आलेले नाही हे मी अधोरे प्रखत करू इप्रच्छतो. िुर्रं म्हणजे
हे वाक्य मला यार्ाठीही महत्वपूणस वाटतं, कारण छत्रपती प्रशवाजी महाराजांचे वणसन िेखील
यातून करण्याचा प्रवचार होता... महाराज र्त्याच्या बाजूने लढले आप्रण म्हणून ते िेशप्रहत,
िजाप्रहत र्ाधू शकले व आपल्या शत्रूंना हरवू शकले. हे िेखील वरील वाक्याने रपष्ट करायचं होतं.
महाराज कधीच प्रवशेष धमासप्रवरुद्ध लढले नाहीत, तर ते वाईट िवृत्ती प्रवरुद्ध लढले हे आपण
ठार्ून लक्षात घेतलं पाप्रहजे आप्रण या प्रवचारातून वरील काही र्ंवाि आलेले आहेत. मी पुन्सहा

आपणार् प्रवश्वार् िेतो, की कोणत्याही धार्चमसक व र्ांिर्ाप्रयक प्रवचारांतून हे प्रलप्रहलं गेलल
े ं नाही.
र्वाांमध्ये र्मता व बंधुता रहावी हीच र्दिच्छा आहे...
आणखी एक उिाहरण द्यायचे तर, र्ूरजला जेव्हा अनुज्ञाच्या दकडनॅचपंगमध्ये फ़ज़लचा हात
आहे अर्े र्मजते, तेव्हा तो रवामींच्या मंदिरात धाव घेतो व पुजाऱ्याला बोलतो,
"कमस-कतसव्य या उं बरठ्यावर घेऊन येईल अर्ं वाटलं नव्हतं. आज पुन्सहा मला माझ्याच
माणर्ांप्रवरुद्ध लढावं लागणार आहे. मी ढळू नये म्हणून रवामींचा आशीवासि हवाय!"
तो प्रनलेशशी बोलताना पण फ़ज़ल, अनु, त्याचे इतर प्रमत्र यांना "माझी माणर्ं" म्हणूनच
र्ंबोप्रधत करतो. यातून तो कोणालाच आपल्यापार्ून वेगळं र्मजत नाही हे रपष्ट होतं. आप्रण
हेही रपष्ट होतं, की तो र्ांििाप्रयक प्रवचारर्रणीचा नाही!
मी रवतः धमसप्रनरपेक्ष आहे. वारतवत: मी धमस त्यागलाच आहे. कारण र्ुजाण व र्वस बाजुंनी
प्रनरोगी र्माजाच्या प्रनर्चमसतीर्ाठी आप्रण तो र्माज एकप्रत्रत बांधून रटकवण्यार्ाठी ज्या धमासचा
उपयोग होत नाही. तो धमस नर्लेलाच बरा हे नक्की! प्रशवाय िचप्रलत धमस आपल्याला बळ िेण्याचे
काम करत नाही, तर बळहीन, बुद्धीहीन व अप्रववेकी बनवतो आप्रण याची प्रचत्रंही आपण
वेळोवेळी पाहत आलोय... मग तो धमस कोणताही अर्ो...
आपल्या कथेत वापरलेला 'धमस' हा शब्ि 'र्त्य', 'कतसव्य' व 'कमस पालन' याच्याचर्ाठी
र्मानाथी म्हणून वापरला आहे. आप्रण तर्ाच तो भगवद्गीता व ज्ञानेश्वरी मधून िेखील याच
अथासने येतो.
आता हा िश् पडतो, की माझे कमस काय? माझं कतसव्य काय? आप्रण ते कर्ं ओळखायचं?
एक तर आपल्याला एक 'जबाबिार नागररक' बनायचं आहे एवढं जरी लक्षात ठे वलं, तरी काम
पुरेर्ं आहे आपलं कतसव्य काय हे र्मजण्यार्ाठी. प्रशवाय येथेच तर प्रववेकबुद्धी मित करते. म्हणून
रवतःच्या र्द्द्र्प्रिवेक बुध्िीवर प्रवश्वार् ठे वावा. पण प्रववेकबुद्धी िेखील आपल्याला योग्य मागस
तेव्हाच िाखवते, जेव्हा आपण आपल्या आर्पार्च्या पररप्ररथतीचा र्तत र्वाांग अभ्यार् करत
राहू... याला आपण प्रववेकबुद्धीचं पॉप्रलचशंग म्हणू शकतो.

कथेतील पात्रांच्या प्रवषयी थोडंर्. या कथेतील पात्रं ही जे काही चूक - बरोबर वागतात, ते
मानवी भावनांच्या िभावाखाली येऊन. ना की कोणत्याही र्ांििाप्रयक प्रवचारांतून. यांच्या
नांवांची िेखील खूप गंमत आहे. माझ्या र्गळ्याच कथांमधील नांवे ही त्या कथेचे र्ार अर्तात.
तर्ेच इथेही आहे.
'र्ूरज' व 'अनु' यांच्या नांवाचा र्ंबंध तर कथेतच रपष्ट के लाच आहे... की 'अनु हा र्ूयासचा
(र्ूरजचा) शक्तीस्रोत...'
'फ़ज़ल' म्हणजे कृ पा; जी फ़ज़ल र्ूरजवर करतो. त्याचे आडनांव 'अब्िुल्ला' याचा अथस
'अल्लाहचा बंिा''अल्लाहचा र्ेवक' अर्ा होतो. फ़ज़लकडे पाप्रहलं तर तो आपल्या आडनांवाला
दकती जागतो हे रपष्ट दिर्ून येत नाही का? तो आधी र्ूरजबद्दलच्या रागाने चुकीचे पाऊल जरी
उचलतो, तरी शेवटी र्ूरजची खालावणारी अवरथा पाहून त्याच्या मनात र्ूरज प्रवषयी करुणा,
िेम उत्पन्न होते, जे आधीपार्ून र्ूरजबद्दल त्याच्या हृियी होतंच! आप्रण म्हणूनच तो अनु व र्ूरज
यांच्या मागासतून िूर होतो. प्रशवाय तो चशंिे नामक त्याच्या इम्प्लॉईला आपल्या वप्रडलांच्या जागी
ठे वतो. फ़ज़लचा त्यांच्यावर पूणस प्रवश्वार् आहे. यावरून फ़ज़ल िेखील धार्चमसक व र्ांििाप्रयक
प्रवचारर्रणीचा नाही हेच दिर्तं!
आता 'शोएब'चा अथस पाहू; त्याचा अथस अर्ा आहे, की 'जो योग्य मागस िाखवतो'. जे त्याने
र्ूरजच्या बाबतीत के लं. प्रशवाय र्मृद्धी, र्तत प्रवजयी अर्णारा, प्रवनम्र व र्वाांत चांगला अर्ेही
काही अथस होतात या नांवाचे. शोएब अर्ाच नाही का?!
मग उरतो 'ऍरन!' या नांवाचा अथस पाहू. बायबल, कु राण व प्रहब्रू बायबलच्या म्हणण्यानुर्ार
हे िोफे ट म्हणजे िेवाचे िेप्रषत आहेत. िेप्रषत हे नवीन प्रर्द्धांत व तत्वज्ञान र्माजात रुजवण्यार्ाठी
र्त्याचे व चांगल्याचे र्ंिष्ट
े ा म्हणून येत अर्तात. िोफे ट ऍरन हे िोफे ट मुर्ाचे भाऊ आहेत. ऍरन
या नांवाचा अथस एक उं च पवसत, शक्तीचा पवसत, उिार, उन्नत, उच्च पिावर अर्लेला, ज्ञानी, िबुद्ध
व लोकभ्रमापार्ून िूर अर्लेला अर्ा आहे. ऍरनकडे पाहून तो अर्ाच आहे हे नक्कीच जाणवते!
ऍरन प्रिश्चन अर्ून र्ूरजला आपल्या मुलािमाणे मानतो, ते र्ूरजची कतसव्यप्रनष्ठा पाहून. र्ूरज

िेखील ऍरनला मान िेतो, तो फक्त त्याचा बॉर् आहे म्हणून नाही, तर ऍरनच्या मनातून र्ूरज
प्रवषयी स्रवणारे िेम व ऍरनची कतसव्यप्रनष्ठा पाहूनच. या िोघांमध्ये कु ठे च धमस डोकावत नाही.
आता ऍरन या पात्राला हे नांव दकती चपखल बर्तं पहा बरं .
आप्रण 'र्ूरज'चा अथस तर र्वाांना माहीत आहेच. र्ूरज हे मूळ नांव चहंिू धमासत अप्रधक
वापरलं जातं. याचा अथस 'र्ूय'स आहे जो रवतः जळतो, पण जगाला िकाशमान करतो. िेवपुत्र
अर्ाही या नांवाचा अथस होतो. आपल्या कथेतील र्ूरज अर्ाच तर आहे... नाही?! वारतप्रवक या
पात्राचं नांव आधी 'भारकर' अर्ं होतं, पण 'अनु-र्ूरज' यांच्या नांवांचा र्ंबंध रपष्ट करण्यार्ाठी
व फॅ क्टरी मधील "र्ूरज अगर जल र्कता है, तो जला भी र्कता है!" या वाक्याचा अथस रपष्ट
व्हावा या िोन कारणांर्ाठी भारकर हे नांव बिलून 'र्ूरज' के लं, कारण र्ूरज हे र्ूयासचे नांव
भारकरपेक्षा अप्रधक िचप्रलत आहे व त्यामुळे या िोन गोष्टी वाचकांच्या पटकन लक्षात येतील
अर्ा माझा र्मज...
अनुज्ञाचा अथस 'अनुमती' वा 'आज्ञा'. आप्रण कथेत अनुज्ञा र्ूरजला त्याचा राग, लोभ, िेष,
मोह, आशा, िुःख इ. र्वस िुगुसण झुगारून िेऊन त्याचं कतसव्य पार पडण्याची आज्ञाच तर िेते!
यार्वाांमळ
ु े आपल्या कथेचं अर्लेलं "अ प्योर् वन!" हे नांव आपल्या ित्येक पात्राला अनुरूप
ठरतं. आहे की नाही गंमत...!
ही कथा प्रलप्रहली त्यावेळी मी रवामी र्मथाांना मानायचो व मी िेखील दिवर्-दिवर्भर
तेथे मंदिरात बर्ून अर्ायचो, पण नंतर मलाच माझी चूक लक्षात आली आप्रण मी रवतःला काही
गोष्टी र्ांगण्यार्ाठी म्हणून ही कथा प्रलप्रहली. [िैववािी तर मी कधीच नव्हतो, पण जेव्हापार्ून
तकस र्ंगत प्रवचार करायला लागतो, तेव्हा िेव िेखील त्यागला. तो आहे - नाही हा िश् नाही.
[मी तकासप्रधप्रष्टत अर्ल्याने आता माझ्यार्ाठी िेव नाहीच.] माझं अर्ं ठाम मत आहे, की 'िेव ही
माणर्ार्ाठी नेहमीच िेम करण्याची नाही तर घाबरण्याची गोष्ट आहे...' पण जे िेवावर प्रवश्वार्
ठे वतात त्यांनी हे लक्षात घ्यावे, की िेव जर अर्ेल, तर तो िेम करण्यार्ाठी आहे ना की त्याला
घाबरण्यार्ाठी... त्यामुळे धमासच्या व िेवाच्या नांवाने काही चुकीचे करणे व आपणच बनवलेल्या

धमस र्ंज्ञेने आपल्या अन्सयायी कृ त्यांचे र्मथसन करणे हे कधीच योग्य नाही. मग त्यापेक्षा अर्ा िेव
व धमस नर्लेलाच बरा!
'िेव हे माणर्ाचे आपल्या चुका लपवण्यार्ाठीचे र्ाधन आहे' अर्ं मला वाटतं, म्हणून तर
महान पुरुषांना िेखील लोक िेव करून टाकतात. कारण कोणी म्हणटलंच, की 'तू अमुक व्यक्तीला
इतका माणतोर् तर त्याच्या र्ारखा वागत का नाहीर्?' तर तेव्हा, 'ते तर िेव आहेत म्हणून
त्यांना जमले आपण कोण?' ही पळवाट तयार झालेली अर्ते.
मी नाप्ररतक आहे, मी िेवाला नाकारलं ते त्याने माझं काही वाईट के लं आहे अर्ं मला वाटतं
म्हणून नाही, तर हा िवार् माझा आहे आप्रण तो मला एकट्याच्या जीवावरच चालायचा आहे
इतका र्ाधा प्रवचार आहे. मग मी त्यात चजंकेन ककं वा हरे न माझ्यार्ाठी ते महत्वाचं नाही... यशअपयश माझं रवतःचं अर्ावं. त्यात िेवाचा कोणताही अंतभासव नर्ावा अर्ं मला वाटतं आप्रण
म्हणूनच मी िेव नाकारला आहे. पण मी जे ठरवलं आहे... ते पूणसत्वार् नेण्याचा मी पुरेपूर ियत्न
करे न हा मी रवतःला दिलेला प्रवश्वार् मला र्ाथस करायचा आहे... पण जे करायचं आहे, ते नाही
झालं, तरी िुःखात बुडून जायचे नाही हेच मी रवतःला र्ांगण्याचा ियत्न के ला आहे. आप्रण हे
र्गळं मी या कथेत एकत्र करण्याचा यत्न के ला आहे, कारण हे मी कधी प्रवर्रू नये अर्े मला
वाटते...

आता थोडं शेवटाबद्दल बोलतो... मला माप्रहत आहे शेवट बऱ्याच जणांना आवडणार नाही.
र्वासनाच शेवट 'गोड' हवा अर्तो, पण तर्ा तो नेहमी होतो का? तर नाही. पण म्हणून आपण
आपले कमस त्यागायचे का? तर नाही! हे कोणत्याही गहन िश्ाचे व कोणत्याही मोठ्या िुःखावरचे
र्ाधे उत्तर आहे. आप्रण हे अधोरे प्रखत करण्यार्ाठी शेवट अर्ा करणं मला िमिाप्त होतं...
मी अनेक अशा लोकांना ओळखतो, ज्यांना एखाद्या फळाची शाश्वती आधी हवी अर्ते, मग
ते काम करायचं की नाही ठरवतात... एखाद्या कृ तीचे फळ तुम्हाला प्रमळणार की नाही आधीच
रपष्ट झालं अर्तं, तर ियत्न नांवाची गोष्ट अप्ररतत्वात तरी अर्ती का?!

आप्रण भप्रवष्य कोणाला कळलंय? मी ते मानतही नाही. आपल्या कमासने ते प्रनमासण होत
अर्तं. एवढं र्ाधं गप्रणत आहे! म्हणूच 'कमस' व 'कतसव्य प्रनवासह' महत्वाचे! पण िुर्ऱ्या बाजूने
प्रवचार के ला, तरी भप्रवष्य माहीत नर्ूनही आपल्याला आपले काम करावेच लागते हे अनेकांच्या
लक्षातच येतं नाही. यश-अपयश आपल्या हाती नाही. फक्त काम करणं, कष्ट करणं इतकाच आपला
काय तो कायसभाग! हे अशा लोकांना र्मजावे म्हणून िेखील ही कथा आहे आप्रण त्यामुळेच शेवट
अर्ा आहे! आपल्याला मनोवांप्रच्छत फळ प्रमळो न प्रमळो आपल्याला आपली कमस-कतसव्ये पार
पाडायची आहेत आप्रण तेही िुःखं न करता! आप्रण हेच कथेच्या शेवटी र्ूरज करतो. तो आधीही
ते करत होता, पण अप्रर्मीत िुःख हृियात र्ाठवून. पण शेवटी त्याचे िुःख नष्ट होते व तो प्रनमोही
होतो. तो प्रनष्काम कमस करण्यार् िवृत्त होतो! आप्रण खऱ्या अथासने त्याचे कमस आता प्रनभेळ होते!
हा कथेचा र्ार आहे...!
आता आपल्याला र्मजलं अर्ेल, की ही कथा माझ्या अत्यंत जवळची का आहे ते... शेवटी
एवढेच म्हणायचे आहे, की आपण कोणत्याही व्यक्ती, र्मुिाय, प्रवचार, धमस, ईश्वर, इ. तत्र्म
गोष्टींच्या मागे वाहवत जाऊ नये. आपल्या प्रववेकबुद्धीची कार् धरावी. याने आपण िैनंदिन कमस
करताना कधीच चुकणार नाही! अर्ो! आपल्याला कथा आवडली अर्ेल अर्े गृहीत धरतो...
इप्रत...!

आभार!!!

ई र्ाप्रहत्य िप्रतष्ठानचं बारावं वषां. र्ुरज गाताडे यांचं ई र्ाप्रहत्यवरचं अकरावं पुरतक.

र्त्तावीर् मप्रहन्सयांत नऊ पुरतकं . ित्येक पुरतक वेगळं . ित्येक
पुरतकाचा वेगळा प्रवषय, वेगळा बाज, वेगळी मांडणी. ित्येक पुरतक र्ुपरप्रहट.
आता तर त्यांचा रवतःचा अर्ा एक फॅ न ग्रुप हजारांच्या घरात गेलल
े ा आहे. पंधरा
मे २०१७ ला जेव्हा त्यांनी आपलं पप्रहलं पुरतक िकाशनार्ाठी पाठवलं तेव्हा
“प्लीज

किमान एिदा वाचून घ्या!!!“

अशी प्रवनंती के लेली होती.

लेखक िप्रर्द्ध नर्ल्यामुळे त्यांची पुरतकं प्रवकली जात नाहीत. त्यामुळे त्यांना
िकाशक त्यांची पुरतकं छापत नाहीत. कधीकधी तर न वाचताच परत करतात.
आप्रण िकाशन झालेच नाही तर हे नवीन लेखक िप्रर्द्ध होणार कर्े? या िुष्टचिात
अनेक िप्रतभा गभासतच मारल्या जातात. अगिी “मृत्युंजय”कार प्रशवाजी र्ावंतांचं
पुरतक तीन वषां कोणी िकाशक वाचूनही पहात नव्हता. तेव्हा र्ूरज यांची ही
प्रवनंती र्ाहप्रजक होती. त्यांना या िुष्टचिातून बाहेर पडायचं होतं. अशा लेखकांना
बळ िेण्यार्ाठी आपण र्वस वाचक आप्रण ई र्ाप्रहत्यची र्ंपूणस टीम आता कटीबद्ध
आहे. अर्े अनेक तरूण लेखक खूप छान प्रलहीत आहेत. मोठ्या लेखकांच्या तोडीर्
तोड आहेत. पण त्यांना योग्य अर्ा प्लॅटफ़ॉमस प्रमळत नाही. त्यांची पुरतकं िकाप्रशत
करायला िकाशक धजावत नाहीत. कारण त्यांचे नाव िप्रर्द्ध नर्ल्यामुळे त्यांच्या
पुरतकांची प्रविी होईल की नाही याबद्दल िकाशक र्ाशंक अर्तात. आप्रण जर या
लेखकांची पुरतके वाचकांर्मोर आलीच नाहीत तर लोकांना त्यांचे नांव कळणार
कर्े? या िुष्टचिात र्ापडू न अनेक नवतरूण लेखकांच्या प्रपढ्या बरबाि झाल्या.
पण आता अर्े होणार नाही. इं टरनेटच्या र्हाय्याने नवलेखकांना वाचकांच्या
नजरे पयांत पोहोचवण्याचे काम आता अनेक र्ंरथा करत आहेत. ई र्ाप्रहत्य
िप्रतष्ठान ही त्यातील एक. र्ुमारे ५ लाखांहून अप्रधक वाचकांपयांत या नवीन
लेखकांना नेण्याचे काम ही र्ंरथा करते. पूणस प्रवनामूल्य.

लेखकांनाही कोणताही खचस नाही. आप्रण आज ना उद्या लेखकांना भरघोर् मानधन प्रमळवून
िेण्यार्ाठी ई र्ाप्रहत्य िप्रतष्ठानचे ियत्न चालू आहेत. नवीन लेखक यायला हवेत. भक्कमपणे उभे
रहायला हवेत. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या िजासनुर्ार मानमरातब प्रमळावा. मानधन प्रमळावे.
परिेशातील आप्रण िूरच्या खेड्यापाड्यांवरील नववाचकांना िजेिार र्ाप्रहत्य प्रमळावे. वाचकांनी
त्यांना मनात रथान द्यावे. त्यांच्या र्ािेला िप्रतर्ाि द्यावी.
अनेक नवनवीन ताकिवान लेखक ई र्ाप्रहत्याकडे वळत आहेत. त्यांना त्यांच्या कर्ानुर्ार
िप्रतर्ािही प्रमळतो. कु णाला भरघोर् तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या टीके ला
positively घॆऊन हे लेखक आपला कर् वाढवत नेतात.
िफ़ु ल शेजव, भाग्यश्ी पाटील, कोमल मानकर, र्ुरज गाताडे, अनूप र्ाळगावकर, बाळार्ाहेब
चशंपी, चंिन प्रवचारे , र्ौरभ वागळे , यशराज पारखी, चंद्रशॆखर र्ावंत, र्ंयम बागायतकर, ओंकार
झांज,े पंकज घारे, प्रवनायक पोतिार, चंद्रकांत चशंि,े चारुलता प्रवर्पुते, कार्चतसक हजारे , गणेश
र्ानप, मनोज चापके , महेश जाधव, मनोज प्रगरर्े, मृिल
ु ा पाटील, प्रनलेश िेर्ाई, र्नहा पठाण,
र्ंजय बनर्ोडे, र्ंजय येरणे, शंतनू पाठक, श्ेप्रणक र्रडे, शुभम रोकडे, र्ुधाकर तळवडेकर, दिप्ती
काबाडे, भूपश
े कुं भार, र्ोनाली र्ामंत, के तकी शहा, प्रवप्रनता िेशपांड,े र्ौरभ वागळे अर्े अनेक
तरूण लेखक र्ातत्यपूणस लेखन करत आहेत. ई र्ाप्रहत्यकडे हौशी लेखकांची कमी कधीच नव्हती.
आता हौर्ेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आप्रण आपल्या लेखनाला पैलू
पाडण्याकडे लक्ष िेणारे , आत्मप्रवश्वार्ाने भारलेले तरूण लेखक येत आहेत. ही नवीन लेखकांची
फ़ळी मराठी भाषेला नवीन िकाशमान जगात रथान प्रमळवून िेतील. त्यांच्या र्ाप्रहत्याच्या
िकाशाला उजाळा प्रमळो. वाचकांना आनंि प्रमळो. मराठीची भरभराट होवो. जगातील र्वोत्कृ ष्ट
र्ाप्रहप्रत्यक िर्वणारी भाषा म्हणून मराठीची ओळख जगाला होवो.
या र्वासत ई र्ाप्रहत्याचाही खारीचा वाटा अर्ेल हा आनंि. आप्रण या यशात ई लेखकांचा चर्ंहाचा
वाटा अर्ेल याचा अप्रभमान.

बरर्. अजून काय पाप्रहजे?

