
  



वतृ्र 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पसु्तक 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 पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण े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 याांच ेस्िागत आहे.  प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती 

करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होत.े मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज 

एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



वृत्र 

 

 

सूरज काशिनाथ गाताडे 

 

 

 

 

 

ई साशित्य प्रशतष्ठान  



वृत्र 

सूरज काशिनाथ गाताडे 

स्क्रिन रायटर्स र्ोस्क्र्एशन मेम्बरशीप नंबर - २१८३१ 

रा. पेठ वडगांव, ता. हातकणंगले, स्क्िल्हा - कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६ ११२  

ई-मेल आडी             - surajgatade26@gmail.com 

मोबाईल व व्हॉट्र्ऍप - 9890137797 

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

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

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरशित असून 

पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंिाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, शचत्रपट ककिं र्ा 

इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे   

तसे न केल्यास कायदेिीर कारर्ाई िोऊ िकते . 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection 

in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording 

and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such 

works. Although an author’s copyright in a work is recognised even 

without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 

remedies of injunction, damages and accounts.  

 

  



प्रकािक  :ई साशित्य प्रशतष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 

Whatsapp: 7710980841 

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

प्रकािन  : २० िानेवारी २०२०  

©esahity Pratishthan® 2020  

• शर्नार्ूल्य शर्तरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू िकता . 

• िे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा 

र्ाचनाव्यशतररक्त कोणतािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -साशित्य 

प्रशतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक  आिे . 

  



प्रस्तावना -   

नमस्कार, मी सूरज काशिनाथ गाताडे. 2020 च्या या 

नवीन वर्ाात आपल्यासाठी एक नवीन शमस्ट्र ी-शिलर घेऊन 

आलो आहे. ईसाशहत्य वरचं हे माझं 'दहावं' पुस्तक. खरं तर 

दहावं पुस्तक हे 'डॉक'चं असावं असं मला वाटत होतं. 

त्याप्रमाणे मी शलहीतही होतो, पण काही कारणास्तव ते 

अर्ावटच राहील... शमस्ट्र वाघसाठी पण खूप मागणी होत 

असूनही ही कथा शमस्ट्र वाघची देखील नाही. कारण शमस्ट्र 

वाघने मला आतून पूणा हलवून टाकलं आहे... शमस्ट्र वाघ 

मला खूपच त्रास देतो. जेव्हा जेव्हा मी त्याच्यावर काम करतो, तेव्हा तेव्हा तो मला आतून 

खाऊन टाकतो... मानशसक दृष्ट्या मी ढवळून शनघतो त्या प्रोसेसमधे्य. खरं सांगायचं तर, मी 

तर या पॉईंटला आलो होतो, की िेवटची कथा शलहून शमस्ट्र वाघला संपवावा! इतका त्याने 

मला झपाटला आहे... म्हणून तूताास शमस्ट्र वाघला बाजूलाच ठेवण्याचा शनणाय घेतला. पण या 

कथेने तर शमस्ट्र वाघहून जास्त त्रास शदला. असो. आिा आहे ही कथा शमस्ट्र वाघच्या 

कथांइतकीचा आपल्याला आवडेल.  

 मधं्यतरी शमस्ट्र वाघ मरू्न बाहेर पडण्यासाठी त्याचा काऊंटपाटा असणारे डॉक, यांच्या 

कथेवर मी काम चालू केलं... वास्तशवक ही कथा 2017 लाच डोक्यात पूणा तयार होती, पण ती 

अर्ी शलहून तिीच पडली होती... आशण आता 2-3 मशहन्ांपूवी शलहायला घेतल्यावर पुन्हा 

एकदा एका कामामुळे ती अर्ावट राशहली... 

आणि मग मर्ल्या काळात ही कने्सप्ट सुचली ती शलहून काढली... (डॉक नक्कीच नाराज 

असतील... बाकीचे कॅरेक्टसा मागून येऊन त्यांच्या कथा पूणा होऊन प्रकाशित होतात, पण 

त्यांची दुसरी कथा पुढेही सरकेना... असो...)  



"वृत्र - शद लास्ट् असाईंमेंट" ही कथा सुचली, ती पूणा तयार होऊनच. म्हणून हीच आर्ी 

घेऊन आलोय. आशण दुसरी आणखी गंमत म्हणजे ही पशहल अिी कथा ठरली, शजच्यासाठी 

मला जास्त ररसचा करावा लागला नाही. हा... शलशहताना जे सुचलं होतं त्यात थोडा बदल 

नक्कीच करावा लागला, पण ही कथा माझ्यासाठी इतर कथांपेक्षा सार्ी वाटत असून शहला 

तयार व्हायला मात्र इतरांपेक्षा जास्तच वेळ लागला... सगळी कथा डोक्यात तयार असून ती 

कागदावर (मोबाईलवर) त्याच वेगाने काही उतरत नव्हती... कर्ी कर्ी मरे्च 2-4 शदवसांचा 

गॅप जायचा... सगळं समोर होतं, पण शलंक्स काही लागत नव्हत्या. त्या किा जोडायच्या ते 

समजत नव्हतं म्हणून खूप शचडशचड झाली... पण िेवटी कथा पूणा झालीच... आशण खूप मोठं 

ओझं डोक्यावरून उतरल्या सारखं वाटलं... कथा शलहून दोन आठवड्ांच्या वर झाला तरी 

अजूनही मोकळेपणा आशण तृप्ती जाणवते आहे...  

मी वृत्र या नांवाच्या इतक्या पे्रमात आहे, की या नावाच्या अजून 3-4 कने्सप्टस् माझ्याकडे 

तयार आहेत. पण त्या थोड्ा जटील आहेत. प्रसु्तत कथा ही सवाात िेवटची आहे... पण ही 

त्यांतील सवाांत सॉफीस्ट्ीकेटेड कथा नक्कीच आहे. म्हणून ही शलहूनच काढली... माफ करा 

प्रस्तावनेतच मी कन्फ्युजन शिएट केलंय, पण कथा वाचून आपल्याला समजेल मी ही कथा 

सोपी, तरी अवघड आहे असं का म्हणालो ते... आपल्याला ही कथा आवडेल याची खात्री आहे! 

नवीन वर्षाचे मषझ्यषकडून वषचनपे्रमी ींनष हे णिफ्ट आवडेल अशी मी आशष करतो. 

आपल्या अशिप्रायच्या प्रशतके्षत... अनेक आिार... र्न्वाद...! 

सूरज काशिनाथ गाताडे. 

पत्तष - णचींिळे िल्ली, पेठ वडिषींव, तष. हषतकिींिले,  णि. कोल्हषपूर, महषरषष्ट्र  - ४१६ ११२ 

 ई-मेल आडी             - surajgatade26@gmail.com 

मोबाईल व व्हॉट्सऍप - 9890137797 

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

इन्स्टाग्राम                - http://www.instagram.com/surajgatade26 
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     ही कथा आहे, अवसु्य व सुमेध याांच्या जीवन 

प्रवासाची... पण त्ाांच्या सांघर्ाात भरडली जाते, ती 

ववदुर्ी; अवसु्यची लाडकी मुलगी... आवण वतच्या 

सोबत बरेच लोक आपला जीव गमावतात... पण एवढां 

होऊन त्ाांच्यातील सांघर्ा अांवतम वबांदू गाठतो का...? 

आवण त्ावेळी ते एकमेकाांना कसे सामोरे जातात ते 

या कथेत पहायला वमळेल. सो एन्जॉय द टु्रथ!  

  



सूरज काशिनाथ गाताडे याांची यापूर्वीची प्रकाशित पुस्तके (अनुक्रमे)  

 

१) द डेथ ऑफ णलींकन््स मदर (सषयींणिणफक क्रषईम णिलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_of_lincolns_mother_suraj_gatade.pdf 

२) डेथ णवल (णमस्टर वषघची पणहली कथष - सषयींणिणफक सषयकॉलॉणिकल क्रषइम णिलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_will_suraj_gatade.pdf 

३)  दे णकस्ड् बषय णमसे्टक (रोमँणिक कॉमेडी/िर ॅिेडी) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kiss_surajgatade.pdf 

४) द पॅरषसषइि (सषयन्स णफक्शन) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parasite_suraj_gatade.pdf 

५) फे्लम (मु्यणसकल - फॅन्टसी/सषयकॉलॉणिकल/िर ॅिेडी/लव स्टोरी यष चषर णवणवध कथष प्रकषरषींचष कथष 

सींग्रह) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/flame_suraj_gatade.pdf 

६) अ हेवी प्रषईझ् - (सषयींणिणफक/णमस्टर ी/एक्शन/सषयकॉलॉणिकल/णिलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahp_suraj_gatade.pdf 

७) डेडली णमणिींग््स - (सषयींणिणफक/णमस्टर ी/एक्शन/सषयकॉलॉणिकल/णिलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/deadly_meeting_wagh_suraj_gatade.pdf 

८) एिींि - X - (सषयींणिणफक/णमस्टर ी/एक्शन/सषयकॉलॉणिकल/णिलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/agent_x_suraj_gatade.pdf 

९) तू माझा सांगाती - (सायन्स शफक्शन)  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tu_majha_saangaati_suraj_gatade.pdf 
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/deadly_meeting_wagh_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/agent_x_suraj_gatade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tu_majha_saangaati_suraj_gatade.pdf


/www.  

  



 

 

 

 

 

"रृ्वत्र - शि लास्ट असाईनमेंट!" 

(सायकॉलॉशजकल/एक्शन/शमस्टरी/शिलर, लेखक - सूरज काशिनाथ गाताडे) 

(स्क्रीन रायटसस् असोशसएिन मेंबरशिप नांबर - 21831) 

  



 

 

 

 

 

 

 

प्रसु्तत वाचकाांना समवपात... 

  



१. के्षम... 

 

कोल्हापूर वजल्हा... कोल्हापूर शहराच्या आसपासचांच एक वनमशहरी खेडां... 

गाांव... आल्हाददायक सकाळ... आवण... ती अवधक मनमोहक करणारी, सूया 

नारायणाला आळवणारी श्रवणीय राग भैरवी आसमांतात भरली होती... सांत तुकाराम 

याांचा अभांग...  "शेवटची ववनवणी" 

============ 

शेवटची ववनवणी । सांतजनी ां पररसावी ।। 

ववसर तो न पडावा । माझा देवा तुम्ाांसी ।। 

पुढे फार बोलो काय । अवघे पायाां वववदत ।। 

तुका म्णे पवडलो ां पायाां । करा छाया कृपेची ।। 

============ 

 

या अिंगा इतकाच अिंग असा सूर ज्या घरातून ऐकू पडत होता, त्या घराचा मालक...  

अवसु्य - वय पन्नषसच्यषवर. सषधषरि णदसिषरष व्यक्ती. णवशेर् असीं त्यषच्यषत कषहीच 

नषही. िषिीं अिूनही चषलू आहे. तो नेहमी प्रमाणे बषकीची घरिुती कषमीं पि करतो, िसीं की 

केर कषढिे, भषींडी धुिे, कपडे वॉणशींि मणशनलष लषविे, इ. 

ही कामे झाल्यावर अवसु्यने नषश्तष तयषर करायला घेतला. 



 

ररयषिषची खोली - णवदुर्ी - अवसु्यची मुलिी. वय २५, अतं्यत संूदर... शनरागस, पण 

शततकीच हुिार! ती नेहमी प्रमाणे ररयषि करत होती. आतषपयंत वातावरणात गंुजारव 

करणारा अिंग हा तीच गात होती... 

 

अवसु्य शकचनमधे्य काम करत असताना बाहेरून कचरष िषडीचष आवषि आला. 

स्वच्छतेची मषणहती देिषरी अनषऊन्समेंि बींद झाली. अवसु्य घरषतील कचरष िोळष करून 

घरषबषहेर घेऊन गेला. णवदुर्ीलष णडस्टबा होऊ नये म्हिून डर षयव्हरने नेहमी प्रमषिे 

अनषऊन्समेंि बींद केली आहे हे बषहेर आलेलष अवसु्यने जाणले व डर षयव्हरलष स्मित करून 

अणभवषदन केले िषडीतील मषस्क लषवलेलष डर षयव्हरने त्यषलष सलु्यि केला.  

"रोज तुम्ही इथं आला, की अनाऊनसमेंट बंद करता त्यामुळे गल्लीत लोकांचा शकती 

गोरं्ळ उडतो माशहती आहे?" स्मित करत अवसु्य डर ायव्हरला म्हणाला. 

"मषहीत आहे साहेब, पण ताईसाहेबांच्या इतक्या गोड गण्यासमोर आमचा िोगंा किाला 

म्हणून बंद करतो. आशण इथं आम्हाला थोडं का होईना, पण त्यांचं गाणं लाईव्ह ऐकायला 

शमळतंय... ते आमचं िाग्यच! ही संर्ी आम्ही किी सोडणार?" अवसु्यच्या स्मितहास्याला स्मित 

हास्यानेच उत्तर देत कचरा गाडीचा डर ायव्हर अवसु्यला म्हणाला, 

"उिषच आमच्यामुळे ताईसाहेबांच्या ररयाजाला शडस्ट्बा नको म्हणून बंद करतो आशण 

लोकांना काय; दंगा करायला कारणच लागतं. रोजची वेळ माहीत आहे, तयारीत रहायला नको 

त्यांनी?" 

यावर अवसु्यने हसून नुसती मान डोलावली. गाडीसोबत मागे असलेला एक अठरा - 

एकोणवीस वर्ाांचा मुलगा अवसु्यकडून कचऱ्याचे डबे घ्यायला पुढे सरसावला. त्याला 'असू 



दे' म्हणून अवसु्य स्वतः पुढं झाला आशण ओलष, सुकष कचरष त्यष त्यष कम्पषिामेंिमधे्य िषकू 

लागला. हे करत असतानाच तो त्या मुलािी देखील आपुलकीने बोलला... 

"कषय रे नवीन वाटतं? नांव काय?" अवसु्यने गाडीसोबत चालत असलेल्या मुलाला 

शवचारलं. 

मुलषने तोडंावरचा मास्क काढला, 

"राजन मुसळे! आजपासूनच चालू केलंय." तो म्हणाला. 

"कॉलेजला जातोस की नाही?" 

"हो. बीए फस्ट्ला आहे." 

"कुठलीं कॉलेज?" 

"आींबेडकर." 

"चांगलं आहे. अभ्यासात काही लागलं तर सांग. हं? शतथं सगळे माझ्या ओळखीचे 

आहेत." 

"होय!"  

"चांगला अभ्यास करायचं आशण काही तरी मोठं होऊन दाखवायचं. समजलं?" 

"होय." 

"कषही अडलीं तर नक्की साहेबांना सांग! साहेब नक्की तुला मदत करतील!" डर ायव्हर 

मागे पाहून मधे्यच म्हणाला. 

"कषय व्हषयचं काय आहे?" अवसु्यने मुलाला शवचारलं. 



"स्पधषा परीक्षा द्यायची आहे त्याला." मात्र डर ायव्हरनेच उत्तर शदलं. 

"पण नेमकं काय बनायचंय?" अवसु्यने पुन्हा शवचारलं. 

"अिून ठरवलं नाही..." मुलगा संकोचून म्हणाला. 

"असंं करू नको बाळा. नक्की काय करायचं आहे ते ठरव आशण त्या दृष्टीने अभ्यास 

कर. आशण अगदी पैिाची जरी गरज पडली, तरी सांगायचं. पण नीट अभ्यास करायचा. 

आपल्या आई-वशडलांच्या अपेक्षा आपल्यावरच असतात. तू जबाबदार आहेस हे शदसतंय 

तुझ्याकडं बघून. तू मोठा होिील शवश्वास आहे माझा!" अवसु्यने गोड स्मित केलं. 

"थँक्यू सर!" मुलाने आिार मानले. 

एव्हाना अवसु्य कचरा टाकून बाजूला झाला होता. काही िेजारी देखील येऊन कचरा 

टाकून गेले होते. डर षयव्हरने अवसु्यलष पषहून पुन्हष आदरपूवाक मषन डोलषवली व िषडी पुढे 

नेली. पुन्हष अनषऊनसमेंि हळू आवषिषत सुरू झाली आशण अवसु्य घरषत परतला. 

अवसु्यने आत येऊन दषर बींद केलं व णकचनमधे्य गेला. बेणसनलष हषत स्वच्छ धुवून घेतले.  

णवदुर्ीचष ररयषि एव्हषनष सींपलेलष होता. तीही णकचनमधे्य आली. अवसु्यने चहष कराहायला 

घेतला होता. त्यषलष कषम करतषनष पषहून णवदुर्ी मात्र रषिषवली. त्यषवेळी अवसु्य दोघषींसषठी 

नषश्तष सव्हा करून घेत होता. कषढून घेतलेल्यष पोह्षींवर अवसु्य चवीसषठी णलींबू होता. 

कोणथींबीर व खोबऱ्यषचष णकस िषकून त्याने ते िषणनाश केले. 

"शकतीवेळा सांशगतलंय ही कामं तुम्ही करत जाऊ नका म्हणून! मी केलं असतं ना?!" 

शवदुर्ी रागाच्या स्वरात अवसु्यला दरडावत म्हणाली! 



"तुलष ररयषिषलष वेळ णमळषवष म्हिून करतो. आणि तू सषसरी िेलीस की मलषच करषवीं 

लषििषर आहे नष. की घेऊन िषिषर आहेस मलष तुझ्यष सींिीं?" अवसु्यने शतचा राग डायव्हटा 

व्हावा म्हणून शतची मस्करी केली. 

पण यामुळे शतच्या रागाचा पारा न ओसरता त्याने आणखीनच उचांक गाठला, 

"रोि तोच णवर्य कषढिीं िरिेचीं आहे कष?" ती ओरडली. 

"हे मी पि म्हिू शकतो, रोि तेच बोलिीं िरिेचीं आहे कष? िप्प हष नषश्तष करषयचष. 

तुझे सु्टडींन््टस येतील इतक्यषत." शवदुर्ी ज्या तीव्रतेने बोलली तेव्हढ्यात िांतपणे अवसु्य 

शवदुर्ीला म्हणाला. 

बोली ंकाही उपयोग नाही हे समजून णवदुर्ी डायशनंग टेबलच्या खुचीवर बसली.. अवसु्य 

पे्लि्स घेऊन आला.. एक णवदुर्ी समोर ठेवली. आणि त्यषचीही पे्लि िेबलवर ठेऊन शकचन 

ओयाकडे जाऊन चहष मग्समधे्य घेवून परत िेबल िवळ आला. मग्स टेबलावर ठेवून अवसु्य 

शवदुर्ी जवळ बसला. 

"मी णकतीही ठरवलीं, तरी मषझीं तुमच्यषसमोर कषही चषलत नषही..." शवदुर्ी लटक्या रागाने 

म्हणाली. 

आशण शवदुर्ीने खायला चालू केलं. णतच्यष या वाक्यावर अवसु्य खळखळून हसला. 

"म्हिूनच मी तुझष बषप आहे." तो शतला म्हणाला. 

आणि अवसु्यही खषऊ लषिला... 

"मलष अणिबषत आवडत नषही तुम्ही ही कषमीं केलेली." शवदुर्ी नाराजीने बोलली. 



"आणि मलषही आवडत नषही तुलष ही कषमीं करषयलष लषविीं. मी कषय एक ग्रींथपषल. 

मषझ्यषकडीं वेळच वेळ असतो. पि तुलष तुझष ररयषि आहे, मि क्लषस पि घ्यषयचे असतषत. 

ते पि तुझ्यष णवद्यषर्थ्षंच्यष वेळेनुसषर तुलष एडिस्ट करषवीं लषितीं. क्लषसेस घरषतच घेत 

असलीस तरी तुलष वेळ णमळत नषही हे मषणहतेय मलष. रेकॉणडंग््स, कषयाक्रम असतषतच. मि 

केली मी घरषतली कषमीं तर णबघडलीं कुठीं ? अवसु्य शतला समजावण्याच्या सुरत म्हणाला. 

"पि मी घरषत असतषनष... मी वेळ एडिस्ट करत िषईन नष? आतषपयंत केलींतच नष? 

तुम्ही स्मप्लि थषींबवष हे सिळीं ." शवदुर्ी संकोचत म्हणाली. 

हे ऐकून अवसु्यने शवदुर्ीला गप्प होऊन खाण्याची खून केली. मग शवदुर्ी पुढे काही न 

बोलता णवदुर्ी खषिीं संपवते. चहष देखील घेते. ती पे्लि व मि उचलू लागते तोच...  

"मॅम!" बाहेरून एका मुलीचा आवाज आला... 

अवसु्य हसला...  

"िष. मी आवरतो इथलीं." अवसु्य शवदुर्ीला म्हणाला.  

शवदुर्ीने अवसु्यकडे पाशहले. अवसु्य पुन्हा हसला. णवदुर्ीने नषरषिीने पे्लि खषली ठेवली 

व ती बषहेर शनघून गेली. अवसु्यनेही त्याचे पोहे व चहा सींपवला व ररकाम्या पे्लि्स आशण मग 

बेणसनकडे घेऊन गेला. तो पे्लि्स धुवू लषिला. शवदुर्ीच्या ररयाजाच्या खोलीतून दुसऱ्यष 

िषण्यषचष आवषि पुन्हष चषलू झाला. यषवेळी शवदुर्ी सोबत णवदुर्ीच्यष णवद्यषणथानीचष देखील 

आवषि येऊ लषिला.... 

 

  



---------- 

अवसु्य लायबे्ररीयन म्हणून करत काम असलेले कॉलेज... 

अवसु्य लायबे्ररीमधे्य शेल्फवरील पुस्तकषींची नोींद घेत असताना त्यषचष मोबषईल वषयबे्रि 

झाला. त्याने स्मखशषतून मोबषईल कषढून मेसेि वषचला. त्यषचे डोळे चमकले. आनींदषची एक 

लकेर त्यषच्यष चेहऱ्यषवर उमिलेली स्पष्ट् णदसू लषिली. तो लिबिीने लषयबे्ररी बषहेर गेला.  

आलेला मेसेज वाचल्यानंतर अवसु्यने कुिषलष तरी फोन लषवला... 

"टागेट इज कन्फर्मड्ा! प्रोग्राम इस फायनलाईड्स फॉर टूनाईट!" चमकणाऱ्या डोळ्ांनी 

अवसु्य पलीकडील व्यक्तीला म्हणाला. 

एवढींच ऐकून पणलकडला फोन कि झषलेलष होता, पि अवसु्य अिूनही त्यषच णवचषरषत 

होता. त्याचवेळी एक णवद्यषथी त्यषच्यषिवळ आला. 

"सर, बषरषवीचीं णफणसक्स िूचीं पुस्तक आहे कष?" शवद्यार्थ्ाांने आपल्याच शवचारात 

गढलेल्या अवसु्यला शवचारलं. 

यामुळं अवसु्यचं समार्ीचि िंगलं... 

"अीं?" अवसु्य िानावर आला... 

"बषरषवीचीं णफणसक्स िूचीं पुस्तक?" शवद्यार्थ्ाांने पुन्हा शवचारलं. 

"बघूयष चल." अवसु्य अनवर्ानाने म्हणाला. 

डोक्यषत तोच कसला तरी शवचार चालू होता... त्यातून त्यानं शदलेल्या या उत्तराने शवद्याथी 

चिावला. अवसु्य ग्रींथषलयषत गेला. मुलिष कन्फ्युि एक्सपे्रशनने खषींदे उडवत त्यषच्यष मषिून 

प्रवेिला... 



 

संध्याकाळची वेळ, एक एसयूव्ही घरषबषहेर थषींबलेली होती. णवदुर्ी अवसु्यलष कषही 

इन्स्ट्रक्शन्स देत होती. अवसु्य देखील एकष लहषन मुलषप्रमषिे णतचीं ऐकून घेत होता. सांगून 

झाल्यावर शमठी मारत णवदुर्ीने त्यषलष बषय केलं आशण ती िषडीत जाऊन बसली. शतचं लगेज 

गाडीत टाकून डर ायव्हरने िषडी चषलू केली. शवदुर्ीने गाडीतून त्याला बाय केलं. अवसु्यने देखील 

णवदुर्ीलष हषत हलवून बषय केलं. ती िषडी णनघून गेली. आणि मि अवसु्य एस्मिव्ह झाला. तो 

लिेच स्मखशषतून मोबषईल कषढला व कॉल केला... 

"शफल््ड इज स्मिअर. अटॅक!" अवसु्यने डोळे बारीक करून गंिीरपणे ऑडार शदली. 

आशण तो स्वतःच्या घरषत प्रवेशला. अवसु्यने दषर बींद करून घेतलं. रषिवधान; वय 

िवळपषस अवसु्य इतकीं च. डोक्यषवर िक्कल. थोडष स्थूल स्मखडकीतून आत येत होता... त्यषच्यष 

हषतषत कसलीशी णपशवी होती. अवसु्य लिेच त्याची िन घेऊन त्यषच्यषकडे धषवला. त्यषच्यष 

कनपट्टीवर िन रोखून अवसु्यने त्यषलष सषवकषश आत घेतलं. 

"खबरदार, जर काही हुिारी केलीस तर! गप्प आत ये!" अवसु्यने त्याला हुकूम केला. 

रषि घषबरला... 

"तू... तू हे कषय करतोयस?" राज म्हणाला.  

"कषही बोलषयचीं नषही! सषींितोय तसीं करषयचीं फक्त!"  अवसु्यने गनची बॅरल त्याच्या 

डोक्यावर पे्रस केली. 

रषिलष घेऊन अवसु्य सोयषिवळ आला. 

"िे कषही तुझ्यषिवळ आहे हे िी-पॉयवर ठेव आणि शषींतपिे णनघून िष!" अवसु्यने त्याला 

आदेि शदला. 



"शीि! यषलष कषय अथा आहे? एक तर तुझ्यष मुलीपषसून लपवून िोखीम घेऊन सिळष 

इींतिषम आम्ही करषयचष आणि मिष तुम्ही एकट्यषनीं मषरषयची!" राज नाराजीने शकंचाळलाच. 

अवसु्यने िन खषली केली आशण मोठ्याने हसला.... 

"फुकिची सोडवत नषय नष?" अवसु्य राजला शचडवायला म्हणाला. 

रषि णपशवीतून दषरूची, सोड्यषची बषिली कषढून िी-पॉयवर ठेऊ लषिला... 

"फुकिची? तुझ्यष डेंिर मुलीपषसून लपवून हे उपद्व्यषप करषयचे हे कषही कमी िोखमीचीं 

नषही! हेच मषझीं कषँणिर बु्यशन समि! िष ग्लषस घेऊन ये!" थोड्यष अशर्क नषरषिीने अवसु्यकडे 

पाहत म्हणाला.  

अवसु्यने दषरषलष अडकवलेल्यष णपशवीतून ग्लषस कषढून रषिकडे फेकले. राजने ते 

झेलले. 

"आधीच तयषरी करून बसलषयस की लेकष" राज खुिीत येऊन म्हणाला आशण तो पेि 

बनवू लषिला. त्यषचवेळी अवसु्यने हषतषतील वॉटर िनमधील पषिी रषिच्यष तोींडषवर मषरू 

लषिला... 

"अरे िप्प की. िप्प की!" राज शझटीने म्हणाला. 

 पण अवसु्य पषिी मषरतच रषणहला. राज पेि बनवषयचीं थषींबला. 

"णमत्च्! मी िषईन बरीं  कष?" तो वैतागणे म्हणाला. हे ऐकून अवसु्यने राज पेग बनवत 

असलेल्या ग्लास मधे्य पुन्हा पाणी मारतो. 

"दषरू सोडून? िषऊ शकशील?" अवसु्यने स्ट्र ेट फेस ठेऊन त्याला प्रश्न केला. 

रषिने एकच बनलेलष पेि स्वतःसषठी घेऊन स्वतःलष सोयषवर झोकून शदलं. 



"एवढीं  कष्ट् केल्यषवर नक्कीच नषही." तो म्हणाला. 

"आणि मलष?" अवसु्यने राजला शवचारलं. 

"सेल्फ सस्मव्हास. केलष असतष मी. पि तू बस की पषिी मषरत!" राज म्हणाला. 

मग अवसु्यने आिखी एकदष रषिच्यष चेहऱ्यषवर पषिी मषरलं व स्वतःसषठी पेि बनवू 

लषगला. त्यषलष बेसषवध बघून रषिने अवसु्यच्यष हषतून ती वॉिर णपस्टल णहसकषवून दूर फेकून 

शदली. अवसु्य ग्लषस हषती घेऊन मषिे रेलून बसला. 

"मलष एक कळत नषही... िेव्हष िेव्हष असष कषही तरी प्रोगॅ्रम करषयचष असतो तेव्हष तू 

पोलीस णकीं वष आमीमॅन अींिषत णशरल्यषसषरखष कष बोलतोस?" घोट घेऊन तोडंात घोळवत 

राजने अवसु्यला शवचारलं. 

अवसु्यने तोींडषचष ग्लषस बषिूलष घेतला, 

"मि? णवदुर्ी पषसून लपवून हे सिळीं  करिीं म्हििे णमशनपेक्षष कमी आहे की कषय?" 

त्यानं राजला शवचारलं. 

"हो! तेही आहेच!" म्हणत अवसु्यलष णचडवण्यषसषठी राज हसला व म्हणाला, 

"सषलष अव्यष! कधी कधी कळतच नषही, की तू णतचष बषप आहेस की ती तुझी आज्जी!" 

हे ऐकून अवसु्यने त्यषच्यषमषिे त्यषने लपवलेली दुसरी वॉिर णपस्टल कषढून रषिच्यष 

तोींडषवर परत मषरलं. 

"तुझ्यष तर! िप्प की!" राज वैतागाणे ओरडला. 

रुमषल कषढून राजने तोींड पुसले व सींपलेलष ग्लषस तो पुन्हष भरू लषगला. अवसु्य पुन्हा 

वॉिर णपस्टलने राजच्यष ग्लषसमधे्य पषिी मषरू लषिला. यषवेळी खरींच रषिचष पषरष चढला 



आणि तो सिळीं  तसींच ठेऊन आत आलेल्यष स्मखडकीकडे चषलू लषिला... अवसु्यने उठून त्यषलष 

पकडलं... 

"एक तर तुझ्यषसषठी सिळीं  मॅनेि करष आणि तू असीं करतोस. मुलीसमोर बरष शषींत 

आणि आदशावषदी असतोस. कॉलेिमधे्य सुद्धष सींस्कषरी आणि तत्ववषदी असल्यषसषरखष 

णफरत असतोस. आमच्यषसमोरच कषय होतीं?!" राज नाराजीने म्हणाला. 

अवसु्य राजलष त्यषच्यष िषग्यषवर पुन्हष घेऊन आला. आशण स्वतः राजसषठी पेि बनवू 

लषिला... 

"िे मी णवदुर्ी समोर वषितो ते खरीं  आहे आणि िे तुझ्यषसमोर वषितो तेही णततकीं च खरीं  

आहे. णमत्र ही एकच िषिष मोकळीं  होण्यषसषठी असते नषही कष?!" अवसु्य राजला म्हणाला. 

अवसु्यने राजलष ग्लषस शदला व आपलष ग्लषस घेऊन पूवा िषिी मागे सरकून बसला. 

"िबषबदषऱ्यष सषींभषळतष सषींभषळतष कधी कधी वषितीं, सिळ्यष णचींतष िुींडषळून िषकू 

आणि िरष लहषन मुलषींसषरखीं वषिू. म्हिून आपलीं..." अवसु्य पुढं म्हणाला. 

"लहषन मुलीं दषरू णपत नषही." नाराजी अजून न सरलेल्या राजने अवसु्यला टोमणा 

मारला. 

"आतष तू आज्जीबषई होऊ नको!" अवसु्यचा राजवर प्रशतवार. 

अवसु्य घोि घेण्यषसषठी ग्लषस तोींडषिवळ नेला तोच बेल वषिली. अवसु्य सोबत रषि 

देखील दचकला. 

"कोि असेल?" घाबरलेल्या राजने अवसु्यला शवचारलं. 

"कदषणचत तुझी बषयको." राजला अशर्कच घाबरवण्यासाठी अवसु्य म्हणाला. 



"सरळ बोलषयचींच नषही असीं ठरवलींयस कषय आि? तुझी मुलिी पि असू शकतेच 

की!" राज शचडून म्हणाला.  

"ती नसिषर. एकष मु्यणसकल प्रोगॅ्रमसषठी कलकत्त्यषलष िेलीये परवष रषत्री येईल. थषींब मी 

बघतो." असं म्हणत अवसु्यने मुख्य दषर उघडलं. आणि तो जागीच गोठला...! 

समोर णवदुर्ीच उभी होती. बषहेर अींधषर पडत आला होता... 

"कषळ्यष िीभींचष कुठलष..." अवसु्य तोडंातल्या तोडंात पुटपुटला. 

पि त्यषच्यष बोलण्यषची तीव्रता इतकी होती, की मनातल्या मनात न बोलता त्याचे ओठ 

थरथरलेच आशण हे शवदुर्ीला पुसटसं ऐकू आलं... 

"अीं?" पण काही समजलं नसल्याने शतनं पुन्हा अवसु्यला शवचारलं. 

"णवदू, बषळष तू..." गोरं्ळलेलं खोटं हसू घेऊन अवसु्य कसाबसा उद्गारला. 

"ऑिानषईझसानी पषठवलेलीं फ्लषईिचीं णतणकि घ्यषयचीं रषणहलीं. तुम्ही पॅणकीं ि केलीं की 

कषयम असष िोींधळ करतष." शवदुर्ीने परत येण्याचं कारण सांशगतलं. 

"एक्सषईिमेंिमधे्य रषहील असेल?" खोटं हसू चेहऱ्यावर घेऊन अवसु्य पुन्हा पुटपुटला. 

पण पुन्हा तीच इंटेनशसटी. म्हणून परत शवदुर्ीला ऐकू गेलंच! आशण यावेळी जरा स्पष्टच! 

"कसली एक्सषईिमेंि?" शवदुर्ीनं शवचारलं. 

"तुझ्यष शोची!" अवसु्य गोरं्ळून हसत म्हणाला. 

"हष..." अवसु्य खरं बोलतोय असं वाटून शवदुर्ी उद्गारली... 

"बरीं  थषींब इथींच. मी आिून देतो." अवसु्य गडबडीने शवदुर्ीला म्हणाला. 



"असू द्यष मीच घेते." शवदुर्ी घरात पाऊल टाकत म्हणाली. 

"नको थषींब बषळष!" अवसु्यने शतला आत येण्यापासून घाईने रोखलं.  

"कष?" शवदुर्ीने दचकून शवचारलं. 

"तू घरषत आलीस, की मि पुन्हष िषयची तुझी इच्छष व्हषयची नषही." आवसु्य बळेच शतला 

समजावण्याच्या सुरात म्हणाला. 

"मषझ्यषसोबत असीं कषही होत नषही. आिते मीच." अवसु्यला बाजूला करून आत शिरत 

शवदुर्ी म्हणाली.  

अवसु्य डोळे घट्ट शमटून दषरषतच उभषरतो. कषय करषवीं त्यषलष समित नव्हतीं. आणि 

अचषनक णवदुर्ीची मोठी हषक त्यषलष ऐकू आली... 

"बषबष!!!"  

अवसु्य अगदीच गशलतगात्र झाला.. पि कषही पयषाय नषही हे लक्षषत घेऊन आत गेलाच. 

रषि अपरषध्यषसषरखष णवदुर्ीसमोर उभष होता. लपवता येईल तेवढं आपल्या मागे लपवून 

घेत. याचा काही उपयोग नाही हे तो जाणून होता, तरी हा केशवलवाणा र्ाडसी प्रयत्न त्याने 

केला होता. अवसु्य येऊन त्यषच्यष िोडीलष खषली मषन खषलून उभषरला. खोडकर मुलीं पकडली 

िेल्यषवर िशी आईसमोर उभषरतषत अिदी तसे दोघं शवदुर्ी समोर उिारले होते. णवदुर्ीच्यष 

रषिषलष सीमष उरलेली नव्हती. शतने सिळ्यषींत आधी पसामधील फोन कषढून एक कॉल केला, 

"नमस्कषर, मी णवदुर्ी बोलते. मषफ करष मी यष प्रोग्रषमलष नषही येऊ शकत." ती 

पलीकडील व्यक्तीला सांगते. 



अवसु्य कषही बोलण्यषचष प्रयत्न केला, पि शवदुर्ीने हषत उींचषवून त्यषलष िप्प बसण्यषस 

सांशगतलं. तो तक्षिी िप्प झाला. शब्द देखील त्याच्या तोडूंन बषहेर फुिला नाही. 

"कषळिी करू नकष. मी णतणकिषचे पैसे व मषनधन ररपे करेन. मलष मषणहत आहे हे खूप 

अनप्रोफेशनल आहे, पि इथीं एक अणधक महत्त्वषचष प्रोगॅ्रम मलष करषयचषय. होप तुम्ही 

समिून घ्यषल. मी मषझी ररपे्लसमेंि पषठवते हवीं तर. धन्यवषद!" असं म्हणत शतने अवसु्यकडे 

कटाक्ष टाकला. 

शवदुर्ीने फोन कि केला आशण ती रागीट चेहऱ्याने अवसु्यकडे वळली. 

"प्रोगॅ्रम कॅन्सल करण्यषची कषय िरि होती?" अवसु्य शगल्ट घेऊन म्हणाला. 

"हो म्हििे तुम्ही हे करषयलष मोकळे नषही कष? तरीच म्हींिलीं मषझष प्रोगॅ्रम णकीं वष 

रेकॉणडंि असलीं की तुम्ही इतके खुश कष होतष? सोबत चलष म्हींिलीं तर यषयचीं मषत्र होत नषही." 

शवदुर्ी रागाने म्हणाली. 

"तसीं नषही बषळष तुझष िैरसमि होतोय..." अवसु्य शतला समजावण्याचा प्रयत्न करू 

लागला...  

पण याचा आता काही उपयोग नव्हता! 

"अिून कषही स्पष्ट् व्हषयचीं बषकी आहे कष िैरसमि व्हषयलष?" शवदुर्ी वैतागणे म्हणाली.  

आणि बोलत असतानाच णतची निर समोरील डब्यषवर पडली. शतने तो घेऊन उघडून 

पाशहला आणि िषस्तच रषिषवली...! 

"हे पि आहे कष? छषन हीं बाबा! छषन!" शवदुर्ी अशर्कच संतापली. 



"हे... हे रषिषचीं आहे. होय नष रषिष?! मषझ्यषसषठी नषही कषही..." अवसु्य स्वतःला 

वाचवण्याचा नाहक प्रयत्न करत बोलला. 

णतथीं रषिषलष मषत्र हो म्हिषवीं की नषही म्हिषवीं सुचत नव्हतीं... 

"कोिषलष मूखा बनवतषय बषबष? णकतीदष सषींणितलीं मषझ्यष घरषत मलष नॉनवे्हि चषलिषर 

नषही म्हिून!" शवदुर्ी अवसु्यला म्हणाली. 

आता मात्र अवसु्यला हे सहन झालं नाही, 

"बषस! आतष लय झषलीं. िे कषही णनयम लषवषयचे ते तुझ्यष घरी. सषसू-सषसऱ्यषींनष आणि 

तुझ्यष नवऱ्यषलष! मलष नषही. हे मषझीं घर आहे! सषरखीं आपलीं हे करू नको ते करू नको!" तो 

रागावून म्हणाला! 

"णवर्य कुठलषही असलष तरी तुम्हषलष मषझीं लग्नच कसीं सुचतीं ओ? तुम्हषलष कषय वषितीं, 

की नेहमी सषरखीं तुम्ही मषझ्यष लग्नषचष णवर्य कषढलष, की मी णवर्यषपषसून भरकिेन?" असं 

म्हणत शवदुर्ीने अवसु्यचा बे्लमगेम त्याच्यावरच उलटवला. कषही तरी णवचषर करून 

सेकीं दषतच ती पुन्हा उद्गारली, 

"थषींबष!" 

आणि ती िेबलवरचीं सिळीं  िोळष करून बषहेर घेऊन गेली. ती बाहेर गेल्याचं पाहून 

राजने अवसु्यची कॉलर पडकली. 

"अरे थषींबव णतलष. सकषळी पैसे द्यषयलष तू णवसरलषस म्हिून आि णबल मी णदलींय. आणि 

णतनीं हे िषकून णदलीं, तर तू कषही मलष पैसे द्यषयचष नषहीस!" राज अवसु्यला अर्ीरतेने त्याच्याही 

नकळत कॉलर वरची पकड घट्ट करत बोलला.  



"णहींमत असेल तर िष! तू अडव! मी कधीच धषरषतीथी पडलोय!" अवसयुने िांतपणे 

राजला उत्तर शदलं. 

यांच्या आता बोलून काही उपयोग नाही हे लक्षात येऊन रषि शवदुर्ी मागे बषहेर पळला. 

"आता जे जे होईल, ते ते पहावे" या उक्तीला जगण्याची मनाची घट्ट तयारी करून 

अवसु्यने स्वतःलष सोयषवर झोकून शदलं. 

 

      घराबाहेर णवदुर्ीने सिळीं  कचरषपेिीत िषकून शदलं. रषि तेथे पोहोचला.. ते पषहून 

तो िषिीच थषींबला.  

"अगं डबा तरी सोडायचास!" राज ओरडला.  

पण शवदुर्ीने कलि शदलं नाही. णवदुर्ी णतलष न्यषयलष आलेल्यष िषडीकडे गेली. 

"मषझष िकत न्ायचा डबा होता!" राज पुन्हा ओरडला. 

पण शवदुर्ीने काहीच प्रशतशिया शदली नाही. की शतने मागे त्याच्याकडे पाशहलं देखील 

नाही... 

मग होप्स सोडून राज कचरपेिीकडीं लक्ष देऊन शतथंच उिारला... 

शवदुर्ी गाडीतकडे आलेली पाहीन डर ायव्हर खाली उतरला. त्याने शवदुर्ीसाठी दार 

उघडले. 

"माफ करा दादा, काही कारणामुळे मी येऊ िकत नाही. ऑगानाईझसािी बोलले आहे 

मी स्मिज मला माझं लगेज देत का?" शवदुर्ीने त्याला शवचारले. 

"हो." डर ायव्हर उद्गारला व दार बंद करून त्याने शडक्की उघडली. 



त्याने णडक्कीतील णवदुर्ीची बॅि णतलष शदली.  

"थँक्स! आणि झषलेल्यष त्रषसषबद्दल सॉरी!" शवदुर्ी िाईल करून डर ायव्हरला म्हणाली. 

"नषय कषय नषय. असू दे! येतो." डर ायव्हर हसून म्हणाला. 

णवदुर्ीने पुन्हष िषईल केले. डर षयव्हर िषडीत बसून णनघून गेला. णवदुर्ी घरषकडे वळली. 

रषि अिून कचरपेिीकडे पषहत उभष होता. 

"कषकष, मलष वषितीं तुम्ही यष आतष. कषकी वषि बघत असतील! त्यषींनषही तुमच्यषशी कषही 

बोलषयचीं असेल नषही?" शवदुर्ी राजला म्हणाली. 

आशण राजच्या बोलण्याची काही वाट न पाहता ती आत णनघून गेली. रषि कचरषपेिीकडे 

पषहतच उभष राशहला.. मन चलणबचल, की 'बषिली त्यषतून कषढू की नको? डबा त्यातच राहू 

देऊ का?' शेविी 'रषहूच दे' म्हिून हषत झिकून णनघून गेला... 

 

 

णवदुर्ी आत आली. अवसु्य सषवरून बसला. णवदुर्ी वषिेतच बॅि सोडून त्यषच्यष समोर 

येऊन उभष राशहली. 

"साळसूदपणाचं नाटक करण्याची गरज नाही. तुम्ही दार उघडल्यावर मला वास 

आलाच. म्हणून मीच मुदाम आत आले. बरंच झालं तुम्ही शतकीट द्यायला शवसरलात. माणूस 

आपणच खणलेल्या खड्ात पडतो म्हणतात ते हेच!" शवदुर्ी त्याला रागावत म्हणाली. 

"आतष हे िरष िषदष होतींय बषळष. एवढीं  कषही झषलेलीं नषही..." अवसु्यने आपला शवरोर् 

दिावला. 



"अिूनही सॉरी म्हिषयचीं सोडून तुम्ही हे बोलतषय बषबष?" शवदुर्ी अशवश्वासाने म्हणाली. 

"त्च्! सॉरी!" अवसु्यने िरणागती पत्करली. 

"मी णकतीदष सषींणितलींय बषबष? तुम्ही दषरू णपलेलीं, नॉनवे्हि केलेलीं मलष अणिबषत 

आवडत नषही!" शवदुर्ी असहाय्यतेने उद्गारली. 

"णमि इि अ िुड सोसा ऑफ प्रोिीन!" शचडलेल्या शवदुर्ीला िांत करण्यासाठी अवसु्य 

चेषे्टच्या सुरत म्हणाला. 

"प्रोटीनसाठी वेगळे सोसा पण आहेत. त्यासाठी मांसाहार केलाच पाशहजे असं नाही! 

आशण दारू? त्यातून कोणतं नू्शटर िन शमळतं तुम्हाला?" शवदुर्ी वैतागणे म्हणाली. 

"सोडष! अन्न पचषयलष बरष असतो!" अवसु्यने पुन्हा मस्करीचा राग आळवला.  

"बषबष! बी णसरीयस!" शवदुर्ी अक्षरिः ओरडलीच! 

आता मात्र प्रकरण शनस्तरण्यासाठी अवसु्य गंिीर झाला, 

"सॉरी! पि तू इतकष इशू कष करत आहेस हेच समित नषही!" तो शवदुर्ीला म्हणाला. 

पण यामुळे प्रकरण हाती येण्या ऐवजी ते अजूनच शचघळण्याची वेळ आली,  

"म्हििे? एक तर नको सषींणितलेलीं असतषनष तुमचीं हे खषिीं-णपिीं चषलू आहे. त्यषवर तुम्ही 

खोिींही बोलतष!" अतीव शचडलेली शवदुर्ीने स्वतःला सावरलं व पुढं बोलली, 

"शेविचीं सषींिते बषबष! दषरू, मषींसषहषर बींद म्हििे बींद!" ती अवसु्यला दरडावलं!  

"हो िीं मषझी वेिनबषई!" अवसु्यहात जोडून शतला म्हणाला. 

हे ऐकून आता मात्र णवदुर्ी हसू अनावर झालं. अवसु्य देखील हसायला लागला..  



थोड्यषवेळषने... 

"वेळ असेल तर तू िषऊ शकतेस अिूनही!" अवसु्य शवदुर्ीला म्हणाला. 

णवदुर्ी हसषयची बींद झाली व बॅि ओढत णतच्यष खोलीत शनघून गेली. आपण पुन्हा माती 

खाल्ली हे लक्षात येऊन अवसु्यने कपषळषवर हषत मषरून घेतला. 

 

 

दुसऱ्या शदविी, णवदुर्ीचीं नेहमी प्रमाणं िषिीं... अवसु्य णकचनधे्य कषम करत होता. आज 

जरा लवकरच ररयाज सोवून शवदुर्ी शकचन मधे्य आली. डषयणनींि िेबलच्यष खुचीवर बसली. 

अवसु्य नषश्तष पे्लि्समधे्य कषढून चहष व नषश्तष घेऊन णतच्यषिवळ आला. पे्लि्स ठेऊन 

खुचीवर बसला. 

"बाबा, तुम्ही कव्हरअप करायला तरी ही कामं करत नाही ना?" घास घेत शवदुर्ीने 

अवसु्यला शवचारलं. 

"तुझ्यषवर पे्रम आहे म्हिून करतो." अवसयुने शतची िंका शनरसन्ाचा ओरायत्न केला. 

"मी आिपषसून मेड अपॉईींि करतीए. कषरि मषझीं पि तुमच्यषवर पे्रम आहे." अवसु्यच्या 

उत्तराचा काही ओररमान न होऊन कोरड्ा चेकऱ्याने शवदुर्ीने आपला शनणाय सूनावला. 

"मषहीत आहे बषळष, पि..." अवसु्यने शतला समजण्याचा प्रयत्न केला. 

"नो अिुामेंि्स! मषझीं ठरलींय!" शवदुर्ीने चचेचा अंत केला. 

आशण शतने पंढ काही न बोलता शषींतपिे नषश्तष सींपवला. पषिी णपऊन चहष घेतला व 

बषहेर िषऊ लषिली. दषरषपषसून मषिे अवसु्यकडे पषहलं. 



"लव यु बषबष..." लटका राग बाजूला सारून स्मित करत शवदुर्ी अवसु्यला म्हणाली. 

"लव यु बषळष." अवसु्य स्मित करत म्हणाला. 

चेहऱ्यावरील टेन्फ्िनची लकेर नाहीिी झाली. तो मनमोकळं हसला. 

"खषऊन घ्यष." शवदुर्ी त्याला म्हणाली. 

"हो!" 

तो खषऊ लषिला. णवदुर्ी गेली. कषहीवेळषने णतच्यष व णतच्यष णवद्यषणथानीचीं िषिीं चषलू झालं. 

अवसु्यचीं खषिीं झषल्यषवर तो पे्लि्स धुवू लषगला... 

 

 

 

अवसु्य िूव्हीलरवरून कॉलेज पाकींग एररयाकडे आला. िषडी पषका  करत असतषनष एक 

णवद्यषथी त्यषच्यष िवळ आला, जो बऱ्याच वेळेपासून त्याचीवात पहात तेथे उिा होता. 

"सर..." अवसु्यचे लक्ष वेरू्न घेण्यासाठी तो शवद्याथी संकोचून एवढंच उद्गारला. 

"बोल की." गाडी सँ्ट्डला लावत अवसु्यने त्या शवद्यार्थ्ाांला बोलण्याची परवानगी शदली. 

"एक कषम होतीं..." शवद्याथी पुन्हा संकोचत उद्गारला. 

"म्हिूनच बोल म्हींिलीं. कषय सषींि." अवसु्य त्याच्याकडे वळला. 

"तुम्ही िरष णप्रस्मन्सपल सरषींशी बोलषल... फी द्यषयलष िरष उशीर होिषर आहे. पि त्यषींनी 

डेडलषईन णदलीय. कषही ऐकून घ्यषयलष तयषर नषहीत..." शवद्यार्थ्ाांने अवसु्यला गळ घातली. 



"चल." अवसु्य त्याला म्हणाला. 

आशण तो कॉलेज कडे चालू लागला. शवद्याथी त्याच्या मागे घाईने र्ावला... 

 

अवसु्य त्यष णवद्यषर्थ्षंलष घेऊन शप्रस्मन्सपलच्या केशबनकडे आला.  

"आत येऊ सर?" दारावर नॉक करत अवसयुने शवचारलं. 

"यष!" आतून शप्रस्मन्सपलचा आवाज. 

अवसु्य णवद्यषर्थ्षंलष सोबत येण्यषची मषनेने खूि करून आत गेला. णवद्यषथीने त्यषलष फॉलो 

केले. 

 

शप्रस्मन्सपलच्या डेक्स जवळ येऊन दोघे उिारले. शवद्याथी संकोचून थोडा मागे... खाली 

मान घालून... 

"बोला." शप्रस्मन्सपलने फाईल मरू्न मान वर न काढताच अवसु्यला बोलण्यास संमती 

शदली. 

"यषची फी भरषयची होती." म्हणत अवसु्यने वॉलेिमधून पैसे कषढून ते मोिून िेबलवर 

ठेवले. 

शप्रस्मन्सपलने वर पाशहले. त्यांची शवद्यार्थ्ाांवर पडली, 

"तू िष." ते शवद्यार्थ्ाांला म्हणाले. 

शवद्यार्थ्ाांने अवसु्यकडे पाशहले. अवसु्यने त्याला जाण्यास खूण केली व त्याला आसवस्त 

केले. शवद्याथी हे समजून शनघून गेला. 



"णकती ििषींच्यष फी भरिषर आहषत? एवढष तुमचष पिषर तरी आहे कष?" शप्रस्मन्सपलनी 

अवसु्यला शवचारलं. 

"पोरीं  शहषिी आहेत. परत करतषत." अवसु्य स्मित करत म्हणाला,  

"णशक्षि सींस्थष चषलवत असतषनष पैशषींसषठी णवद्यषर्थ्षंनष आपिच णशक्षिषपषसून वींचीत 

ठेवत असू तर ते पषप नषही कष? णशकवण्यषसषठीच तर आपि यष सींस्थष चषलवतो." अवसु्यने 

आपले म्हणणे पूणा केले. 

"अहो हे आपल्यषलष कळतीं. सींचषलकषींनष पैशषींशीच मतलब असतो त्यषलष आपि कषय 

करिषर?" शप्रस्मन्सपलने पुन्हा शवरोर् दिाशवला. 

"पि यषमुळे यष मुलषींनष देखील पैशषींणशवषय कोिषची कषमीं करू नयेत अशी सवय लषिू 

नये म्हिून िमेल तेवढीं  करतो. भ्रष्ट्षचषरषची बीिीं अशीच रुिली िषतषत." अवसु्यने अगुामेंट 

केली. 

"तुम्ही फी िोळष करण्यषलष भ्रष्ट्षचषर म्हितष?" शप्रस्मन्सपल चशकत झाले. 

"नषही! पि पैशषींपेक्षष णशक्षि वर हे नक्कीच मषनतो. आणि फी भरषयलष पैसे नषहीत 

म्हिून कोिी णशक्षिषपषसून दूर रषहू नये इतकीं च वषितीं." अवसु्यने मत स्पष्ट केले. 

"यष." शप्रस्मन्सपलने अवसु्यचा शनरोप घेतला.  

बहुदा अजून त्यांना अवसु्यचे मत पटले नसावे... ते आपल्यष कषमषलष लषिले. अवसु्य 

लायबे्ररीकडे शनघाला... 

कषलच अवसु्यचष णमत्र रषि अवसु्यची वाट बघत लायबे्ररी बषहेरच उभष होता. अवसु्य 

त्यषच्यषिवळ पोहोचला. 



"काय काय हवाल?" राजने अवसु्यला शवचारलं. 

"मस्त. तुझ्यषकडीं?" अवसु्य हसत म्हणाला. 

"लय हषल झषले. णवदुर्ीने रषत्री फोन करून मषझ्यष बषयकोलष सिळीं  सषींणितलीं. मि 

आमची पषवाती दुिषा व्हषयची थषींबते होय?" राज कळवळून म्हणाला. 

अवसु्यच्या हास्याचा स्फोट झाला. त्यामुळे राज शचडला, 

"हसतोय कषय लेकष! तू कसीं िमवलींस ते सषींि!" राज अवसु्यला म्हणाला. 

अवसु्यने त्यषच्यष िळ्यषत हषत िषकला व त्यषलष िवळ कविषळून घेतले. 

"युद्ध हरत असतषनष शरिषिती पत्करिीं शहिपिषचीं. म्हििे पुढची रिनीती आखषयलष 

वेळ णमळतो. लिेच आपली चूक कबूल करषवी. भषींडिषचीं मूळच सींपतीं." अवसु्यने आपली 

स्ट्र ॅटेजी सांशगतली. 

"म्हििे पुन्हष आपलष प्रोगॅ्रम फषयनल?" राज आनंदाने शकंचाळलाच.  

पि आजूबाजूचं िान ठेवत त्याने स्वतःला सावरलं. पण अवसु्य मात्र गंिीर झाला, 

"आतष नषही. आतष खरींच नषही! मषझ्यष कषळिीमुळीं  णवदुर्ीनीं णतची स्वप्न त्यषिषवीत असीं 

मलष नषही वषित. बणघतलींस नष? कषल शो सोडून ती घरीच थषींबली!" मूड बदलत तो पुढं 

म्हणाला, "वणहनी ींबरोबर भषींडत बसलष असशील नष?"  

"हो तुलष कसीं कळलीं?" राजने आश्चयााने शवचारलं. 

"िनू्न णदसतोय कपषळषवर!" अवसु्य हसत म्हणाला. 

रषिने अवसु्यकडून स्वतःलष सोडवून घेतलं व फोन कषढून सेल्फी कॅमेऱ्यषत स्वतःलष 

पाहू लागला, 



"होय की रे! सकषळपषसून लक्षषतच नषही आलीं. तरी म्हींिलीं दुखतींय कष?" 

"बरोबर आहे. आरशषचष तुझष कधी सींबींधच येत नषही." म्हणत राजला शचडवण्यासाठी 

अवसु्य पुन्हा खुदकला. 

रषिने अवसु्यकडे रषिषने पाशहलं. अवसु्य हसषयचीं थषींबला. रषिने निर बषिूलष घेतली. 

एक िोपी घषतलेलष मुलिष त्यषलष णदसला. राजने त्यषलष हषक मषरली,  

"ए इकडीं ये रे!" 

मुलिष त्यांच्याजवळ आला. 

"सर... मी मी कषही नषही केलीं सर." गैरसमज होऊन तो राजला म्हणाला. 

"मषहीत आहे. तुझी िोपी दे." राज कड्ा आवाजात त्या मुलाला म्हणाला. 

कषही न बोलता मग मुलाने टोपी काढून राजला शदली. 

"सींध्यषकषळी िषतषनष घेऊन िष. णनघ. सरळ विषात िषयचीं. इकडीं णतकडीं णफरतषनष 

णदसल्यषस तर बघ!" टोपी घालत राज मुलाला म्हणाला. 

मुलिष नुसतीच मषन हलवून इकडे शतकडे न बघता त्याच्या वगााकडे शनघून गेला. राज 

अवसु्यकडे वळला, 

"बरीं  चल िषतो. एक्स्ट्र ष णपररयड आहे."  

आशण तोही त्याच्या वगााकडे शनघून गेला. 

  



२. यज्ञ... 

 

याचवेळी कोल्हापूर िहरात पासून ३३.६ शकलोमीटरवर... िाहूवाडी तालुक्यातील 

बांबवडे गांवात... 

सुमेध दहष वर्ाांपूवी सोडलेलं आपलं घर न्ाहाळत डोळ्ांत आसवं घेऊन उिा होता... 

त्या घराच्या शिंतीना स्पिा करून घडून गेल्या घटनांनाच जणू तो स्पिा करू पाहत होता... 

पण हे िक्य नाही हेही तो जाणून होता... बराच वेळ शतथे तसा काढून कडू-गोड आठवणी 

पुन्हा मनात िरून तो तेथून हलला... 

 

दुसऱ्या गल्लीत, नरेंद्र/नींदू उपषशे; एक वयस्कर, पि अींिषने पुष्ट् मषिूस त्याच्या गॅरेजमधे्य 

बषईक दुरुस्त करत बसलेलष होता. एक मषिूस त्यषच्यष समोर येऊन उभष राशहला. नंदूने 

त्यषच्यषकडे पाशहलं. आशण पाहतच राशहला... कषही वेळ आठवून मि नींदूचष चेहरष आनींदषने 

भरला... 

"ि... िग्ग्ग्यष..." नंदू आनंदाने पुटपुटला. 

नींदू िुडघ्यषवर हषत ठेवून उठून उभषरू लषिला. तोच त्या मषिसाने त्यषलष हषत देऊन 

उभषरण्यषस मदत केली आशण त्यषलष णमठीत घेतलं. 

"होय कषकष. मी! पि आत्तष मषझीं नषींव सुमेध आहे." तो माणूस म्हणाला. 

ििदीश/सुमेध - वय : २५, वेल डर ेस्ड्. चेहरष व डोळ्यषींत भषव अिदीच णनरषिस. काकाला 

िेटून त्यषच्यष डोळ्यषींत पषिी होतं. पि तरी ओठषींवर स्मित. डोळे णमिून घेतल्यषने डोळ्यषींत 



सषठलेलीं पषिी हनुवटीवर एकत्र येऊन ओघळलं. नींदूही हसू चेहऱ्यषवर घेऊन घट्ट डोळे णमिून 

त्यष मषिसषलष कडकडून शबलगला. 

"कुठीं  होतषस बषळष. दहष वरं् िेली..." िाव शविार झालेल्या नंदूने सुमेर्ला शवचारलं. 

"कषमषत होतो..." इतकंच त्याला पुरेसं वाटणारं सुमेर्ने उत्तर शदलं. 

"मि आतष झषलीं नष?" बाजूला होत नंदूने शवचारलं. 

"नषही! आतष खरी सुरवषत आहे!" सुमेर् गंिीरपणे म्हणाला. 

"बरीं  आत्तष आलषयस, तर चल; आत चल." नंदू सुमेधलष त्याच्या झोपडी वजा घरात नेत 

म्हणाला. 

 

नींदू आत आला. मषिून सुमेध. सिळीं  नव्यषनीं पहषत असल्यषसषरखष... 

"अिीं ऐकलीं कष? बघ कोि आलींय?" आनंदाने ओरडत नंदूने आपल्या बायकोला हाक 

शदली. 

त्यषची बषयको बषहेर आली. नंदूच्यष िवळपषसच वयोवृद्ध. 

"कोिषय?" शतने पृच्छा केली.  

त्यषचवेळी णतची निर सुमेधवर पडली. 

"आपलष ििदीश आलषय सषहेब होऊन." नंदू शतला अशिमानाने म्हणाला! 

"ििदीश!" शतचा चेहराही आनंदाने िरला. 

सुमेध णतच्यषपषशी आला. शतने त्यषच्यष चेहऱ्यषवरून हषत णफरवला, 



"आलषस बषळष... कुठीं  िेलेलषस रे..." शतनं गशहवरून शवचारलं. 

"कषही णशकषयलष िेलो होतो..." आताही त्याने त्याला पुरेसं वाटणारंच उत्तर त्याच्या 

काकीलाही शदलं. 

"आतष नषही नष िषिषर...?" काकीनं पुन्हा प्रश्न केला. 

"फक्त शेविचीं कषम कषकी! यषच्यष तयषरीतच इतकी वरं् कषढली. हे कषम झषलीं, की मी 

मुक्त होईन. आणि परत येईन तुमच्यष िवळ. कषयमचष! आत्तष आशीवषादषसषठी आलोय!" 

चेहऱ्यावर आलेला मृदू िाव क्षणात मागे सारत गंिीरपणे सुमेर् म्हणाला. 

कषकीलष काही समजलं नाही. पण समजून घेणं कदाशचत शतला त्यावेळी महत्त्वाचं देखील 

वाटलं नसावं. 

"बस िेव आतष." ती त्याला एवढंच म्हणाली. 

आणि सुमेर्च्या डोळ्ांत अचानक पाणी तरारलं... आपल्या लोकांना िेटल्यावर आशण 

या आपुलकीच्या बोलण्याने इतक्या वर्ाांचा अशविााव कुठे तरी गळून पडला. 

"हो." पषिषवलेल्यष डोळ्यषींनी सुमेर् एवढंच उद्गारला. 

"िष बस." काकीनं आपल्या लाडक्या पुतण्याने डोळे पुसले आशण पदराने आपले डोळे 

कोरडे कटर ती आत शनघून गेली. 

एव्हषना नंदू कॉटवर बसला होता. 

"ये इकडीं ." त्यानं सुमेर्ला जवळ बोलावलं. 

सुमेध मषिे नींदूकडे गेला. नींदू त्यषलष िवळ बसवला.  

"कषकष..." तो संकोचून बोलला. 



"बोल की." नंदू म्हणाला. 

"एक कषम होतीं." पुन्हा सुमेर्चा संकोच. 

"हष." 

सुमेधने मोबषईल कषढून एक फोिो नंदूला दषखवला, 

"हष हषर चोरीलष िेलषय अशी पोणलसषत तक्रषर करषयची आहे." 

नींदूने मोबषईल हषतषत घेऊन फोटो नीि पषहला, 

"तुझष आहे?" त्याने सुमेर्ला शवचारलं. 

"होय!" 

"खरींच चोरीलष िेलषय?" नंदूने पुन्हा शवचारलं. 

"नषही." सुमेर्ने स्पष्ट केलं. 

"मि?" सुमेर्च्या उत्तराने नंदू गोरं्ळला होता. 

"पप्पषींसषठी!" 

सुमेधचं एवढंसं उत्तर नंदूसाठी पुरेसं होतं. पण हे ऐकून नींदूचे डोळे िचकन पषिषवले. 

"पि कसीं?" नंदूने प्रश्न केला.  

"ते मषझ्यषवर सोडष! णवश्वषस आहे नष मषझ्यषवर?" सुमेर्ने सांगणं टाळलं.  

यषचीं कषरि नंदूवरचा अशवश्वास नव्हता, तर त्याचा िॅन शजतक्या कमी लोकांना माहीत 

असेल तेवढे त्याच्यासाठी शे्रयस्कर होतं शिवाय यामुळे नंदू आशण त्याचं कुटंुब सुरशक्षत राहणार 

होतं... 



"होय रे बषळष..." म्हणत सुमेर्च्या पाठीवर हात ठेवून नंदूने त्याच्याशवर्यी आपला शवश्वास 

दिावला. 

मि सुमेधने त्या हाराचे णबल कषढून त्यषलष शदले, 

"हे णबल. पोणलसषींनी बघषयलष मषणितलीं तर म्हिून. तुमच्यषकडीं एवढष महषि हषर आलष 

कसष णवचषरलीं, तर पुतण्यषनीं भेि म्हिून णदलषय म्हिून सषींिष. णबल मषझ्यष िुन्यष नषींवषनीं आहे. 

त्यषमुळीं  मलषही कषही प्रॉबे्लम येिषर नषही!" 

"बरीं ." शबल घेत नंदू म्हणाला. 

"यषत यष हषरषचष फोिो आहे. हषरषचष फोिो मषणितलष, तर हे त्यषींनष द्यष. यषत फोिो आहे 

म्हिून सषींिष." सुमेर् म्हणाला. 

आणि स्मखशषतून मेमरी कषडा असलेलीं कषडा रीडर कषढून त्याने ते कषडा रीडर मोबषईललष 

ओिीिीने अिॅच करून हषरषचष फोिो सुमेर्ने नंदूला दषखवला व कषडा रीडर नींदूच्यष हषती 

शदलं. 

"बरीं ! आणि कषय?" नंदूने काडा रीडर घेत शवचारलं. 

"नषही. एवढींच करष." सुमेर् त्याला म्हणाला. 

मग स्मखशषतून पैशषींचे बींडल कषढून त्यानं नींदूच्यष हषतषत ठेवलं.  

"आणि हे कषही पैसे ठेवष. नषही म्हिू नकष." सुमेर्ने नंदूला इनशसस्ट् केलं. 

नंदूने मग ते पैसे घेतले व म्हणाला, 

"बरीं . थषींब िेवि झषलींय कष बघतो."  

सुमेधने िींभीरपिे मषन डोलषवली...  



 

आशण दोघे सोबत जेवू लागले... 

"भषिाव, अथवा कुठं आहेत?" जेवता जेवता सुमेर्ने आपल्या चुलत िावांची चौकिी 

केली, 

"आपल्यषपषसून कुठंच शदसले नाहीत..." 

या प्रश्नावर नंदूने दुदैवी स्मित केलं, 

"आपापल्या आयुष्यात व्यस्त आहेत!" तो म्हणाला. 

पुढं काय बोलावे हे न समजल्याने मग सुमेर्ने आपले जेवण संपले आशण आपल्या 

काका-काकंूच्या शनरोप घेतला. 

"लवकर ये!" कषकी पुन्हा गशहवरून म्हणाली. 

सुमेर्ने देखील गशहवरून होकाराथी मान डोलावली. काकीनं त्याच्या चेहऱ्यावरून 

पे्रमाने हात शफरवला. आशण सुमेर् तेथून बाहेर पडला... 

 

 

 

अवसु्यच्या घरी, संध्याकाळी... 

अवसु्यने त्याची टू-व्हीलर पाका  करून घराची बेल वषिवली. शवदुर्ीने नवीन अपॉइंट 

केलेल्या मेडने दरवषिष उघडला. 



"तुम्ही?" गोरं्ळलेल्या अवसु्यने शतला शवचारलं. 

"मी नीशलमा. मी आि पषसून इथीं कषम करतीये." नीशलमाने उत्तर शदलं. 

"ओह!" अवसु्य आत आला, 

"णवदुर्ी कुठषय?" त्याने नीशलमाला शवचारलं. 

"मॅडम त्यषींच्यष अकॅडमीत िेल्यषत." नीशलमा उत्तरली. 

"हो. त्यषींचष आि कसलष कषयाक्रम होतष. बरोबर..." अवसु्य आठवून बोलला. 

"सषहेब तुम्ही आवरून घ्यष मी चहष करते. कषही खषयलष करू कष?" नीशलमा अवसु्यला 

म्हणाली. 

"हो. आलोच. थँक्स." 

अवसु्य त्यषच्यष खोलीत गेला. नीणलमष णकचनमधे्य णतच्यष कषमषलष लषिली. कषही वेळषने 

पुन्हा बेल वषिली. नीणलमषने कढईचष व चहाचा िॅस कमी करून दषर उघडले. णवदुर्ी आत 

आली. 

"बषबष आले?" शवदुर्ीने नीशलमाला शवचारलं. 

"होय. खोलीत आहेत." नीशलमाने शवदुर्ीला सांशगतलं. 

"मी आलेच." शवदुर्ी शतला म्हणाली. 

"तुमच्यषसषठी चहष वषढवू?" नीशलमाने शवचारलं. 

"हष स्मप्लि." िाईल करून शवदुर्ी शतला म्हणाली. 

आशण तीही णतच्यष खोलीत गेली. नीणलमषही णकचनमधे्य गेली.  



अवसु्य येऊन सोयषवर णवसषवला. समोर पडलेलीं पुस्तक घेऊन डोळ्ांवर चष्मष चढवून 

वषचू लषिला. कषही वेळषत नीणलमष त्याच्यासाठी चहष घेऊन आली. 

"सषहेब, चहष."  

"णवदुर्ी आलीये कष?" कप घेत अवसयुने नीशलमाला शवचारलं. 

"होय." नीशलमाने उत्तर शदलं. 

"णतचष चहष पि इथींच घेऊन ये. सींिच घेतो." अवसु्य नीशलमाला म्हणाला. 

"होय सषहेब."  

नीणलमष आत णनघून गेली. अवसु्य कप िी-पॉयवर ठेऊन पुन्हष वषचू लषिला. इतक्यषत 

णवदुर्ी देखील बषहेर आली. 

"िुड इणवणनींि!" शतने अवसु्यला ग्रीट केलं. 

"िुड इणवणनींि!" वर शतच्याकडे बघत स्मित करून अवसु्य म्हणाला. 

णवदुर्ी त्यषच्यषसमोर सोयषवर बसली. 

"शेविी तू तुलष हवीं तेच केलींस!" अवसु्य शवदुर्ीला म्हणाला. 

"यषमुळीं  आपल्यषलष एकमेकषींनष िषस्त वेळ देतष येईल." अवसु्य नाराज होण्याआर्ीच हे 

म्हणून शवदुर्ीने त्याची नाराजी दूर केली. 

"मी म्हषतषरष ररकषमषच तर असतो. तूच व्यषप वषढवून ठेवलेस." अवसु्य चष्मा काढत 

म्हणाला. 



"मलष तर इथीं कोिी म्हषतषरष णदसत नषहीये. मषझे बषबष अिूनही खूप णफि आहेत." 

शवदुर्ी लशडवाळपणे म्हणाली. 

"कोिी तरी मलष िूळ लषवतींय बहुतेक?" अवसु्य शतला शचडवण्यासाठी बळेच म्हणाला. 

"बषबष..." शवदुर्ी खोटेच कळवळून म्हणाली. 

शवदुर्ीच्या या प्रशतशियेवर अवसु्य हसला. 

"बोल, मि कषय पॅ्लन करूयष रषत्री? णफल्म, नषिक, िषण्यषचष कषयाक्रम, की वषचनषचष? 

त्याने शवचारले. 

"वषचन! मी लहषन असतषनष आपि एकत्र णकती वषचषयचो. तुम्हीही णकती छषन-छषन 

पुस्तकीं  मलष वषचून दषखवषयचषत." शवदुर्ी खुि होत म्हणाली. 

"डन! चहष, पुस्तक आणि आपि! भषरी मैणफल िमेल आि! एक पुस्तक वषचून 

दषखवतो. भषरी आहे. आवडेल तुलष." अवसु्यने रात्रीचा प्रोगॅ्रम सेट केला. 

नीणलमष नषश्त्त्यषच्यष २ पे्लि्स व णवदुर्ीसषठीचष चहष िर ेमधून घेऊन आली. िी-पॉयवर 

ठेऊन िषऊ लषगली. 

"तषई, तुमचष चहष देखील घेऊन यष इथेच. छषन िप्पष मषरू." शवदुर्ी शतला म्हणाली. 

"होय. करून आिते..." नीशलमा पुन्हा स्वयंपाक घराकडे वळली. 

"कषय असेल ते एकत्रच करत िष. आपि वेिळे नषही." जाणाऱ्या नीशलमाला शवदुर्ी 

बोलली. 

"होय..." म्हणत नीशलमा शनघून गेली. 

णवदुर्ी णतचष कप उचलून चहषचष घोि घेऊ लषिली. 



"मि? अकॅडमीच्यष कषयाक्रमषचीं कषय ठरलीं?" अवसु्यनेही त्यषचष कप उचलला. 

णवदुर्ीने त्यषच्यषकडे पाशहले आशण त्याला शतच्या नव्या कायािमाबद्दल सांगू लागली... 

 

 

कुठल्या तरी ऑशफसमधे्य रात्री, डषका  रेड लषईि पूिा खोलीभर पसरली होती. ऑणफस 

आहे, पि कशषचीं आहे ते मषत्र समित नव्हतं. खोलीत एकष बषिूलष मषींडलेल्यष सोयषवर 

५०+ वय असलेलष णवनय रषिमषने बसलष होता. हषतषत स्कॉचने भरलेलष ग्लषस. िेबलवर 

बषिली. आणि त्यषसषठी लषििषरीं  इतर सषणहत्य, उदष. आईस् बकेि इ. त्यषच्यष बसण्यषतूनच तो 

णकती आत्मप्रौढी णमरविषरष व्यक्ती असषवष हे स्पष्ट् णदसत होतं. आपल्यष वैभवषचष मषि त्याच्या 

तोडंावर सरळ णदसत होता, पि तरी आपि णकती नम्र व दयषळू आणि मदतीची भषवनष 

ठेविषरे आहोत हष अणवभषाव. यषच्यष समोर सुमेध बसलष होता. णवनयने ग्लषस पुढीं  करून 

सुमेधलष ऑफर केली. सुमेध नषही म्हनाला. मग णवनय घोि घेतला. 

"काम झालं?" स्कॉच घसा जाळत खाली उतरल्यावर शवनयने शवचारलं. 

"नषही अिून. पि होईल लवकर." सुमेर्ने स्पष्ट केलं. 

"मषिसीं णवश्वषसषतली आहेत नष?" शवनयचा आणखी एक प्रश्न. 

"त्यषची कषळिी नको. मषझीच मषिसीं आहेत. णशवषय िरिेचीं तेवढींच सषींणितलींय. कषही 

धोकष होिषर नषही. त्यषींनी केस रणिस्टर केली, की कषम चषलू होईल." सुमेर्चं पुन्हा 

स्पशष्टकरण. 

"िुड! पि त्यषींनष कषम लवकर करषयलष सषींि!" असा हुकूम देऊन शवनयने आणखी एक 

मोठा घोट घेत स्कॉचने तोडं िरले.  



सुमेध होकषरषथी मषन डोलषवली आशण शवनयची परवानगी घेऊन त्याने ती केशबन 

सोडली. 

 

 

त्याच रात्री अवसु्यच्या घरी, त्याच्या घरगुती लायबे्ररीमधे्य अवसु्य शवदुर्ीसाठी पुस्तक 

वषचत होता... णवदुर्ी िोधडी घेऊन ऐकत णदवषिषवर पहुडली होती. वाचता वाचता अवसु्य 

पषन पलिण्यषसषठी थषींबला. तेवढ्यात शवदुर्ी म्हणाली, 

"शकती मस्त वाटतंय असं ऐकायला. अजूनही लहान असल्यासारखं वाटतंय." अचानक 

शतला काही सुचलं. ती उतु्सकतेनं "अरे हा!" म्हणत उठून बसली. 

"कषय झषलीं?" शतच्याकडं पाहत अवसु्यने शवदुर्ीला शवचारलं. 

"बषबष, आपि कषही पुस्तकीं  तुझ्यष आवषिषत रेकॉडा करूयष? आपि तुमचीं ऑणडयो 

बुक्सचीं एप चषलू करू." शवदुर्ीने एक्साईटमेंटमधे्य शतला सुचलेली कल्पना बोलून दाखवली. 

"कषही तरीच कषय? मी कषय प्रोफेशनल नषही." अवसु्य शतची आयशडया बाजूला सारत 

म्हणाला. 

"पैशषींसषठी नषही म्हित मी. तुमच्यष आवषिषत िोष्ट्ी ऐकिीं कोिषलष आवडिषर नषही... 

मलष खषत्री आहे हे एप खूप चषलेल." शवदुर्ी शतची कल्पना पुढं रेटू लागली.  

पण लक्ष न देता अवसु्य पुढीं  वषचू लषिला. 

"स्मप्लि बषबष, स्मप्लि..." शवदुर्ी शवनंती करू लागली. 



"इतकीं  सोपीं नषही बषळष ते... लेखक, प्रकषशक यषच्यष परवषनग्यष कषढषव्यष लषितील, 

रषईि्स णवकत घषवे लषितील, मि कषँिर ॅि्स आले... खूप णकचकि कषम आहे हे तुला माहीत 

आहेच." अवसु्य शतला समजावण्यासाठी म्हणाला. 

"मि आपि पस्मब्लक डोमेनमधे्य असलेली बुक्स आधी घेऊ नष. ररस्पॉन्स णमळेल तसीं 

मि इतर पुस्तकषींचे रषईि्स खरेदी करू... शवदुर्ी कंशवस्मनं्सग्ली अवसु्यला म्हणाली. 

अवसु्य कषहीच बोलला नषही. हसून फक्त णवदुर्ीकडे पषहत राशहला.  

"स्मप्लि नष बषबष..." शवदुर्ीने लशडवाळपणे पुन्हा शवनंती केली. 

"बरीं  बघू!" अवसु्य हसून शतला म्हणाला. 

"थँक्स बषबष. मी उद्यषपषसूनच सिळी अरेंिमेंि सुरू करते!" अवसु्य आनंदून बोलली. 

अवसु्यने स्मित ओठषींवर घेऊन मषन डोलषवली व पुढं वषचू लषिला... 

 

दुसऱ्या शदविी सकाळी बांबवडे पोलीस से्ट्िनला... 

सुमेधचा कषकष नींदू ररक्षषतून उतरून पोलीस से्टशनच्यष णदशेने चषलत गेला. दरम्यषन 

त्याने सुमेधलष फोन लषवला. 

"पोलीस से्ट्िनमधे्य जातोय." नंदू मोबाईलमधे्य सुमेर्ला म्हणाला. 

"हो. ठीक आहे. तक्रषर झषली की मलष णमसकॉल द्यष. मी परत फोन करतो. फोन उचलष, 

थोडषवेळ चषलू ठेवष आणि हषर सषपडलषय सषींिून बषहेर पडष! मषझ्यषच बषिेत चुकून रषणहलष 

होतष म्हिून सषींिष." पशलकडून सुमेर्ने त्याला सूचना शदली. 

"होय. िषतो." फोन कट करून नंदू पोलीस से्ट्िनमधे्य प्रवेिाला. 



 

नींदू समोरील डेस्कवर असलेल्यष हवषलदषरषलष संकोचत बोलला, 

"सायेब, तिार करायची आहे..." 

"आत दोन नींबर खोली णतसरी िेबल." हवालदारने नंदूला वाट दाखवली.  

"थँकू्य!" नंदू आिार मानून आत गेला. 

इकडीं णतकडीं पषहत, शोधत चषलू लषिला. त्यषलष िेबल सषपडलींय असष भषव त्याच्या 

चेहऱ्यषवर उमिला व त्यष णदशेने तो चषलू लषिला.  

 

खोली नंबर दोन, टेबल नंबर तीन जवळ... 

"बोला." नंदू समोर आलेलं पाहून हवालदार त्याला म्हणाला. 

"त... तक्रषर करषयची होती..." नंदू घाबरत त्या हवालदाराला म्हणाला. 

"तेच म्हितोय बोलष! बसष समोर. नषींव कषय?" हवालदार नंदूला आवाजात जरब ठेऊनच 

बोलला. 

"नरेंद्र उपषशे." बसत नंदूने त्याचं नांव सांशगतलं. 

"कषय तक्रषरषय?" 

"एक हषर चोरीलष िेलषय." थोडं घाबरत नंदू म्हणाला. 

"कसलष?" 

"सषि होतष." 



"णकतीचष?" 

"एक तोळ्यषचष." 

"कुिषवर सींशय?" 

"सींशय? नषही..." चाचपत नंदूने हवालदाराला उत्तर शदलं. 

"मि चोरीच झषली कसीं म्हितष? हरवलष पि असू शकतो!" हवालदार आवाज चढवत 

म्हणाला. 

"अ... असींल..." नंदू पुन्हा चाचपत म्हणाला. 

"असींल म्हििे? तुम्हषलष नक्की मषहीत नषही?" 

 नींदू पुरतष िोींधळला. त्यषची ती अवस्थष पषहून हवालदार त्याला म्हणाला, 

"णचठ्ठी, पषवती कषही आहे कष?" 

हष... आहे की." म्हनूत नंदूने स्मखशषतून पावती काढून हवालदाराला शदली. 

हवषलदषराने ती नीि पशहली. शबल ििदीश उपषशेच्या नषींवषने. णबलषवर हषरषची व 

खरेदीदषरषची सिळी मषणहती व घेतलेली तषरीख.  

हवषलदषराने णबल पषवती पषहून ती नंदूला परत केली. 

"हष ििदीश उपषशे कोि?" हवालदाराने नंदूला शवचारलं. 

"मषझष पुतण्यष आहे. त्यषच्यष कषकीसषठी म्हििे मषझ्यष बषयकोसषठी घेतलेलष त्यषनीं." 

"कुठीं  असतो तो?" 



"कषमषलष परिषींवलष आहे. दसऱ्यषत आलेलष तेव्हष घेऊन णदलेलष त्यषनीं. त्यषचीं लग्न 

झषल्यषवर त्यषच्यषच बषयकोलष द्यषवष म्हिून मषझी बषयको िपून ठेवषयचष म्हित होती, पि 

कूठीं  िषयब झषलष कषही कळेनष..." 

"खरीं  बोलतोयस?" 

"होय... पि तुम्ही मषझीच एवढी चौकशी कष करतषय?" 

"नषही. तुझ्यषकडीं बघून वषित नषही, की तुझ्यषकडीं एवढष महषिडष हषर असींल म्हिून." 

"िरीब मषिसीं पोिषलष णचमिष कषढून हौस भषिवतषत..." 

"ते पि आहेच. कषही फोिो णबिो हषरषचष?" 

"आहे की..." म्हणत नंदूने स्मखशषतून कषडा रीडर कषढून हवालदाराला देले, 

"यषत आहे." 

"हवषलदषराने कषडा रीडर घेऊन ते णसपीयूच्यष यूएसबी पोिालष कनेि केलं. आशण 

स्मिनवर हषरषचष फोिो शोधू लषिला. हवषलदषर िोल करून पषहू लषिला. बरीच िषिी त्याला 

त्यषत णदसत होती. पण हाराचा फोटो काही सापडत नव्हता. 

"कुठषय रे. सिळी िषिीच तर णदसतषयत." वैतागून हवालदाराने शवचारलं. 

"असींल की सषहेब त्यषतच..." नंदू चपापून म्हणाला. 

"असींल म्हििे? ये इकडीं ये. दषखव." हवालदार आणखीनच वैतागला. 

नींदू उठून त्यषच्यष बषिूस गेला हवषलदषर िोल करत असतषनष फोटोसाठी तो नीि पाहू 

लागला. त्यषची निर लहषन फोिोवर पडली. 



"हष बघष सषहेब, हष!"  

हवषलदषराने फोिोवर स्मक्लक करून फोिो मोठष केला. 

"हषच कष?" त्याने नंदूला शवचारलं. 

"होय सषहेब हषच!" नंदूने पुष्टी केली. 

हवषलदषराने फोिो कॉपी करून पोलीस से्टशनच्यष कम्प्युिरलष सेवष करून घेतला. 

त्यषचवेळी नींदूने सुमेधलष णमसकॉल केला. त्यषलष परत फोन आला. नींदूने फोन घेतला. 

"हष सुमेध, तक्रषर केली सषींिषयलष फोन केलेलष. बॅलन्स नषही म्हिून णमसकॉल णदलष." 

नंदू मोबाईलमधे्य बोलला. 

 

शतकडे सुमेध त्याच्या प्रिस्त खोलीत सोयषवर बसून होता. मषींडीवर लॅपिॉप घेऊन तो 

मोबषईलवर बोलत होता... 

"काका त्याची गरज नाही. हार सापडला. चुकून माझ्याच बॅगेत्न परत आला. काकीनं 

सांशगतल्यावर मी पाशहलं, तर बॅगेत सापडला." सुमेर् नंदूला म्हणाला. 

  

नींदूने फोन बषिूलष घेतला. 

"माफ करा साहेब. पुतण्या म्हणतोय हार सापडला. त्याच्या बॅगेतच होता. चुकून तो परत 

घेऊन गेलाय." नंदू हवषलदषरषलष आिावषच्यष सुरषत म्हणाला. 

आता मात्र हवषलदषर खरंच वैतषिला. 



"दे फोन इकडीं दे." हवालदार जवळजवळ शकंचाळलाच आशण त्याने मोबषईल नंदूकडून 

णहसकवला. 

"ये णहरो! आधी बघषय येत नषय कषय? उिषच आम्हषलष त्रषस!" हवालदार सुमेर्ला 

म्हणाला. 

 

सुमेधने हवषलदषरषचष आवषि ऐकून एक व्हॉइस मॉडु्यलर णडव्हषईस मोबषईच्यष 

पोिामधे्य अिॅच केलं. 

"झोपला काय रे!" पशलकडून हवालदार पुन्हा ओरडला. 

"नषही नषही सषहेब. अचषनक तुमचष आवषि ऐकलष म्हिून िरष दचकलो..." सुमेर् 

म्हणाला व अपरषधीपिे पुढं बोलला,  

"मषफ करष सषहेब तुम्हषलष त्रषस झषलष. मी एक कषम करतो. सषपडलेल्यष हषरषचष तुम्हषलष 

फोिो मेल करतो... म्हििे तुमची खषत्री पिेल..." 

 

व्हॉइस मॉडु्लरमुळे हवषलदषरषलष सुमेर्चा आवाज वेगळाच ऐकू आला. पण अिी 

कर्ी सुमेर्ला ऐकलं नसल्याने त्याच्या हे लक्षात नाही आलं. 

"घे ईमेलआयडी शलहून. Kpoliceservice@gmail.com" हवालदाराने सुमेर्ला इमेल 

आयडी सांशगतला. 

"थँकू्य सषहेब. लिेच फोिो पषठवतो." सुमेर्ने मोबाईल वरून आिार मानले. 

हवषलदषराने वैतषिषने फोन कि करून नींदूलष शदला. 



"फोिो पषठवतो म्हिषलषय. कन्फमा झषलीं, की िष. बस." हवालदार नंदूला म्हणाला. 

नींदू पुन्हष समोर बसला.  

"िरष बघत िष इकडीं णतकडीं . कष लिेच पुलीस से्टशन िषठषयचीं? कषमीं रस्त्यषत बषबष." 

िांत होत हवालदार नंदूला सल्ला देत बोलला.  

"होय सषहेब. पि एवढी महषि वसू्त हरवली म्हिून मि तडख आलो." नंदूने शचंता व्यक्त 

केली. 

"ते पन खरीं  म्हनष. कवष तर अशी वसू्त घरषत आलेली असती ती हरवल्यषवर सैरभैर 

हुनषरच. तरी बरीं  तक्रषर अिून णलणहली नव्हती. नषही तर तुलष लय तषप झषलष असतष..." कानात 

पेन खालून कोरत हवालदार आपल्या रांगड्ा लेजात बोलला. 

"होय..." नंदू कृतज्ञातापूवाक उद्गारला. 

"बघू आतष तुझष पुतण्यष फोिो कधी पषठवतोय." 

दोघंे वाट पाहू लागतात. एकेक क्षण नंदूसाठी तासासारखा जात होता.  

 

इकडे सुमेधनेचीं सिळीं  लक्ष लॅपिॉपमधे्य होतं. आधीच कषढून ठेवलेले कोल्हषपुरी सषिचे 

फोिो सुमेधने हवषलदषरषने सषींणितलेल्यष ईमेल आयडीवर सेंड केला. 

 

पोलीस से्ट्िनमधे्य हवषलदषर कम्प्युिर स्मिनकडेच पषहत होता. मेल आलेलष त्यषलष 

शदसला. 

"मेल आलष." हवालदार म्हणाला व त्यषचष हषत मषऊसकडे सरकला. 



हवषलदषराने मेल ओपन केला व सुमेधने पषठवलेलष फोिो डषऊनलोड करून घेतला. 

मि आधीचष सेव केलेलष फोिो दुसऱ्यष णवींडोमधे्य उघडून दोन्ही फोिो नीि पषहू लषिला.  

"दोन्ही हषर तर सेमच वषितषयत." स्मिनकडे पाहत हवालदार म्हणाला. 

हे ऐकून नींदूचष लिकलेलष श्वषस मोकळष झाला. 

"बषबष, तोच हषरषय. णनघ तू. पन पुन्नष कषय हरवलीं तर नीि शोध घ्यष घरषत. नषय सषपडलीं 

तर मि यष इकडीं आमी आहोतच सेवेसषठी." हवालदार पुढं म्हणाला. 

"थँकू्य! थँकू्य सषहेब! खूप उपकषर झषले... येतो सषहेब..." नंदू सशचंत हसला. 

"यष!" हवालदाराने मान हलवून संमती शदली. 

शनरोप घेऊन नींदू णनघाला. 

 

सुमेध त्याच्या खोलीत बसून लक्षपूवाक लॅपिॉप स्मिन पषहत होता. कषही तरी िषईप करत 

होता.  

आशण स्मिनवर अचषनक खूप सषरे फोल्डसा आपोआप कॉपी होवू लागले...  

हे पषहत असतषनष सुमेधच्यषही नकळत त्यषच्यष चेहऱ्यषवर एक कू्रर स्मित तरळतीं. 

लॅपिॉप खषली ठेऊन तो उठला. खोलीत असलेल्या णमनी णििकडे गेला. त्यषतून सॉफ्ट 

णडर ींकचष कॅन कषढून ते ओपन करून घोि घेतला. त्यषचष मोबषईल वषिला. सुमेधने कॉल 

ररणसव्ह केला.  

"काही प्रोगे्रस?" अपेके्षप्रमाणे शवनयचा फोन होता. 



"डेिष कॉपी होतोय. पि कषम पूिा व्हषयलष बरषच वेळ लषिेल. पोणलसषींचष डेिष कषही 

लहषन नसिषर!" सुमेर् शवनयला म्हणाला. 

"मि एवढ्यष वषस्ट डेिष मधून तू त्यषलष कसष शोधिषर आहेस?" पशलकडून शवनयचा 

प्रश्न. 

ऐकत णडर ींकचष घोि घेत सुमेध परत सोयषवर येऊन स्मिनकडे बघत बसला. 

"मी णक्रएि केलेल्यष क्लषऊड स्टोरेि णसस्टीमलष सिळष डेिष सेव्ह होतोय. एवढष मोठष 

डेिष स्टोअर करषयचष म्हींिल्यषवर हषडा डर षईव्हसचष ढीि लषवषवष लषिलष असतष..." सुमेर्ने 

शवनयचं िंका शनरसन केलं. 

"मि?" 

"सिळष डेिष आलष, की मी बनवलेलीं एआय तो डेिष सॅ्कन करेल. मी केणमकल बॉम्प्स्, 

णकशोर उपषशे, अवसु्य आपिे, 2010 ब्लषस्ट अशी कषही णवणशष्ट् की-वड्ास सेि केली आहेत. 

ह्ष की-वड्ास असलेल्यष केसेस एआय बषिूलष कषढून सेव करेल. त्यषमुळे मलष स्वतः ते सिळीं  

बघत बसण्यषची िरि नषही."  

"हुशषर आहेस. मलष अणभमषन आहे, मी योग्य मुलषलष मदत करतोय." शवनयचं कौतुक 

करत शवनय म्हणाला. 

स्मितषची लकेर त्यषच्यष ओठषींवर उमिली. नकळत त्याने फोन कि केला व णडर ींकचष णसप 

घेत स्मिनकडे पषहत बसला. त्यषच्यष ग्लषसेसवर आपि स्मिनवर चषलू घडषमोडी ररफे्लकट 

होऊ लागल्या... त्यषच्यष ओठषवरचीं हषस्य अिूनही लोपलेलीं नव्हतं... आशण कसं लोपणार? 

त्याच्या धे्ययाच्या तो आता खूप जवळ होता... ज्यास्तHइ त्याने शकती तरी वरे् वाट पाशहली 

होती... 



 

णवनय त्याच्या फॅक्टरीत केशबनमधे्य बसला होता. त्याने इींिरकॉमवरून कोणाला तरी 

कॉल केला. 

"प्रोगॅ्रमवर लक्ष ठेव!" शवनयने त्या व्यक्तीला हुकूम सोडला आशण ररशसव्हर ररिेस केला. 

   

  



३. आहुती... 

 

णवदुर्ीच्या ररयषिषची खोली. णवदुर्ीच्यष ररयषि चषलू होता. अवसु्य येऊन णतच्यषसमोर 

बसला. पि िषण्यषत तल्लीन असलेल्यष णवदुर्ीलष हे लक्षषत आलं नाही. कषही वेळषने नीणलमष 

चहषचष िर े घेऊन आली. अवसु्यने णतलष आवषि न करण्यषणवर्यी खूि केली व णतच्यष हषतून िर े 

घेतला. नीणलमष णनघून गेली. 

कषही वेळषने णवदुर्ीचष ररयषि संपला.. शतने डोळे उघडले. समोर अवसु्यलष बसलेला. 

"बषबष तुम्ही?" शवदुर्ी स्मित करत उद्गारली. 

"कषय करषयचीं? मषझष िॉब तू दुसऱ्यषलष देऊन िषकल्यषस आतष रोि सकषळी कषय 

करषयचीं असष प्रश्न तयषर झषलषय. तुझष आवषि ऐकू आलष म्हींिलीं तुझीं िषिीं तरी ऐकषवीं. 

आिपषसून हष नवीन णनयम. णदवस प्रसन्न िषईल मषझष..." अवसु्य खोया नाराजीने म्हणाला. 

"रोि ऐकतषच नष?" शवदुर्ीचं हास्य अजूनही लोपलं नव्हतं. 

"ते वेिळीं . आिपषसून समोर बसून ऐकिषर मषझ्यष मुलीलष!" अवसु्य प्रसन्न हसून 

म्हणाला. 

      आशण त्याने णतलष चहषचष मि देऊ केला व आपि ही एक उचलला. 

 

 

सुमेध अजूनही लॅपिॉप समोरच बसलेलष होता. रात्रिर झोपला होता, की नाही कुणास 

ठाऊक... त्यषचष मोबषईल वषिला. त्याने फोन ररणसव्ह केला. फोन नंदूचा होता. 



"बोला काका." सुमेर् फोन केलेल्या नंदूला म्हणाला. 

"अरे, कषल मी एक िोष्ट् तुझ्यषपषसून लपवली. मलष वषिलीं तू रषिवशील म्हिून नषही 

बोललो..." नंदू म्हणाला. 

"कषही प्रॉबे्लम झषलषय कष कषल?" सुमेर्ने थंड राहूनच शवचारलं. 

 

नंदू त्याच्या गॅरेजमधे्य उिा होता.  

"होय म्हणजे, त्या हवालदारानं तिारच शलहून घेतली नाही." नंदू इकडे शतकडे पाहत 

हळू आवाजात मोबाईलमधे्य बोलला. 

"नो प्रॉबे्लम कषकष. आपलीं कषम झषलींय. फक्त तुम्ही घषबरू नकष. तुमच्यषपयंत कषही 

येिषर नषही. यषची कषळिी घेतली आहे मी." सुमेर्ने त्याला आश्वस्त केलं. 

"मलष मषझी भीती नषहीच रे बषळष. तुझ्यषसषठी िीव घषबरष होतोय. पुन्हष तू लषींब िेलषस 

तर...?" नंदू शचंतीत स्वरात सुमेर्ला म्हणाला. 

 

"कषळिी नको कषकष. तसीं नषही होिषर..." सुमेर्ने नंदूला पुन्हा आश्वासन शदलं.  

सुमेधने फोन बषिूलष घेतलष होता. तसषच त्याने तो फोन कि केला. 

"कर्ीच नाही होणार!" सुमेर् हरवल्यासारखा पुटपुटला. 

त्याने पुन्हा लॅपिॉप स्मिनकडे पाशहलं. आणि त्यषचे डोळे बषरीक झाले. किाचा तरी वेर् 

घेण्यासाठी! स्मिनवर काही तरी स्मबं्लक झालं आशण त्याच्या कपषळषवर आट्यष उमिल्या! 



अनेक णवींडोि एकमेकषींवर ओव्हरलॅप होत होत्या. यषत कुठेतरी त्याला हव्या असणाऱ्या 

व्यक्तीचष फोिो फॅ्लश झाला होता व त्यषच्यषवर देखील अनेक णवींडोि येऊन आदळत होत्या. 

सुमेधने णवींडोिचे ओव्हरलॅणपींि थषींबवले. तो वरील णवींडोि क्लोि करत गेला आणि तो एकष 

फोिोवर थषींबला. िी णवींडो सिळ्यषत वर स्मस्थर झाली; त्यषत फोिो होता... 'अवसु्यचष'! 

 

 

अवसु्य, णवदुर्ी आणि सु्टणडओ रेकॉणडास्ट रेकॉणडंि रूममधे्य होते. अवसु्यलष रेकॉणडंि 

व मषईकबद्दल इन्स्ट्रक्शन णदलीं िषत होतं... 

"ओके िेक करूयषत? " रेकॉशडास्ट्ने अवसु्यला शवचारलं. 

"दडपि आल्यषसषरखीं वषितींय..." अवसु्य तोडं जड मनाने बोलला.  

"घषबरषयचींय कषय बषबष त्यषत? मलष रेकॉणडंि करतषनष कधी पषणहलीं नषही कष तुम्ही?" 

शवदुर्ी आश्चया करत म्हणाली. 

"कषचेच्यष पणलकडून पषहिीं वेिळीं  आणि इथीं उभीं रषहिीं वेिळीं ... हषत पषय 

िळल्यषसषरखे वषितषयत...." अवसु्यने आपली बाजू स्पष्ट केली. 

"बषबष; तुम्ही हे करतषय! बी बे्रव बषबष! तुम्ही मषझे बषबष आहेत आणि सषध्यष रेकॉणडंिलष 

घषबरतषय." शवदुर्ी जरा कठोरपणे अवसु्यला म्हणाली. अवसु्यला र्ीर देणं हा त्यामागील शतचा 

शवचार. 

"अणमश, चल. बघू कसीं बोलत नषहीत ते." आशण शतने रेकॉशडास्ट्ला जवळजवळ ऑडारच 

शदली.  



मग णवदुर्ी व रेकॉणडास्ट अणमश रेकॉणडंि रूमच्यष बषहेर आले. रेकॉणडास्टने आपली 

िषिष घेतली. णवदुर्ी त्याच्या बषिूलष उभषरली. रेकॉशडास्ट्चीं सेि-अप झषल्यषवर त्याने अवसु्यलष 

बोलण्यषसषठी कू्य शदला. शवदुर्ीने गोड िाईल अवसु्यला बेस्ट् ऑफ लक्ष शदलं. अवसु्य वषचू 

लषिला... 

 

 

सुमेधचं काम अजून संपलेलं नव्हतं. तो अजूनही सोयषवरच बसून लॅपिॉपवर कषम 

करत होता... 

लॅपटॉपवर सुमेध त्यषने शोधलेलष अवसु्यचष फोिो आधषर कषडाच्यष डेिषशी मॅच करत 

होता. डषव्यष बषिूच्यष एकष णवींडोमधे्य अवसु्यचष पोलीस रेकॉडामधे्य सषपडलेलष फोिो होता. 

तर दुसऱ्यष णवींडोमधे्य एकषमषिून एक असे अनेक आयडेंणििी इन्फॉमेशन फॅ्लश होत होते... 

सुमेध कषळिीपूवाक त्यषकडे पषहत होता... 

स्मिनवर एक आयडेंणििी इन्फॉमेशन पेि थषींबलं. ते अवसु्यचींच होतं. त्यषची सगळी 

मषणहती व पत्तष त्यषवर होता! "MATCH FOUD" असीं स्मिनवर Super Impose झालं! 

"सापडला!" काही तरी मोठं शमळवल्याचा िाव त्याच्या चेहऱ्यावर उमटला. 

सुमेर्ने अवसु्यची मषणहती असलेल्यष पेिची णप्रींि कषढली व ती घेऊन तो खोली बषहेर 

गेला. 

 

णवनय त्याच्या रूममधे्य मोबषईलवर बोलत होता... समोर नाश्ता मांडला होता. 



"पुढच्या मशहन्ात मोठी शिपमेंट आहे. सो बी शप्रपेडा!" त्याने पशलकडील व्यक्तीला 

इनु्स्टक्शन्स शदले.  

त्यषचवेळी सुमेधने बाहेरून दषर नॉक केलं. 

"कोि?" शवनयने ओरडून शवचारलं. 

"मी, सुमेध!" 

"दषर उघडीं आहे ये." 

णवनयने फोन कि केला. सुमेध खोलीत प्रवेशला. णवनयने नषश्तष चषलू केला. सुमेध णप्रींि 

णवनय समोर ठेऊन त्यषच्यष बषिूलष बसला. 

"सषपडलष?" शवनयने अर्ीरतेने शवचारलं. 

"हो! अिूनही कोल्हषपुरषतच आहे. आिच सींपवषयचीं म्हितोय!" सुमेर् कोरड्ा चेहऱ्याने 

म्हणाला. 

"तू नको. कोिी तरी मषिूस पषठवू!" शवनयने सुचवलं. 

"नषही! यषचसषठी िितोय! आतष हे मीच करिषर!" शवनयला सुमेर्ने आपला शनणाय 

सूनवला. 

"िशी तुझी इच्छष! कषही खषिषर?" शवनयने सगळं त्याच्यावर सोपावलं आशण नष्ट ऑर 

केला. 

"अींहीं! येतो!"  

णप्रींि णतथेच सोडून सुमेर्ने खोली सोडली. णवनय णप्रींि हषती घेऊन पषहू लागला. 



त्यावर अवसु्यची मषणहती व फोिो. 

"दहष वरं्! दहष वरं् िेलीत! पि आतष ही मधली दहष वरं् अश्शी िषयब होतील!" असुरी 

स्मित ओठांवर घेऊन शवनय कू्रर हसला. 

 

 

रात्र झाली होती. णवदुर्ी अवसु्यशी फोनवर बोलत होती... 

"बाबा, तुम्ही तर आता माझ्यापेक्षा पण शबझी झाले आहात." शवदुर्ीने टोमणा मारत 

मस्करीच्या सुरात तिार केली. 

"तूच तर कषमषलष लषवलयींस. आतष तक्रषर करषयची नषही." पशलकडून हसत अवसु्य 

बोलला. 

"घरी कधी येतषय?" 

"वेळ लषिेल. तू िेवून घे." 

       फोन चालू असतानाच बेल वाजते. 

       "बेल वषितीये. थषींबष िरष बघते कोि आहे."  

णवदुर्ी अवसु्यला बोलून दषर उघडयला गेली. फोन चषलूच होता. समोर नीणलमष उभी 

होती. पि घषबरलेली. 

"कषय झषलीं?" शवदुर्ीने नीशलमाला शवचारलं. 



तोच नीशलमाच्यष मषिून सुमेध बषिूलष सरकला व णवदुर्ी समोर आला. तशीच नीणलमषवर 

मषिून रोखलेली िन णवदुर्ीवर रोखली गेली. हषतषत कषळे लेदर ग्लव््हस्, तर िनलष कमे्प्रसर 

लषवलेलीं होतीं. ती गन बघून णवदुर्ी पि खूप घषबरली व णतच्यषही नकळत ती मषिे सरकली. 

नीणलमषलष सुमेधने पुढीं  ढकलले. ती त्यष फोसाने आत आली. सुमेध देखील मागून आला. त्यानं 

दषर लषवून घेतलं. 

"क... कोि आहेस तू...?" शवदुर्ीने घाबरत शवचारलं. 

"ते तुझ्यषसषठी महत्त्वषचीं नषही..." सुमेर् िांतपणे शतला म्हणाला. 

"हॅलो बषळष? कषय झषलीं? कोि आहे?" पशलकडून अवसु्यने शचंतीत होत शवचारलं. 

सुमेधचे लक्ष णवदुर्ीच्यष हषतषतील मोबषईलकडे गेलं. णतच्यषकडून त्याने ररचा मोबाईल 

शहसकावून घेतला. भीतीने णतची ग्रीप सैल झषलेली होतीच. त्यषमुळे णतच्यषकडून सुमेधलष 

कोितषच रेणसस्टन्स झाला नषही. सुमेधने मोबषईल पषहला.  

"बषबष!" सुमेर्नं मोबाईल वरील नांव वाचलं. 

त्यषनीं मोबषईल कषनषलष लषवला. 

"हॅलो?" अवसु्यच्या आवाजाचा अंदाज घेण्यासाठी तो मोबाईलमधे्य बोलला. 

"कोि?" णचींतीत सवरक्त अवसु्यने शवचारलं. 

"हॅलो! अवसु्य?" 

"होय. कोि?" अवसु्य अर्ीर होत चालला होता.  

वेळ सषधून णवदुर्ी लॅन््ड-लषईनपयंत पोहोचली. ती फोन उचलिषर इतक्यषत सुमेधच्या 

हे लक्षात येऊन त्याने फषयर करून लॅन््ड-लषईन फोडला. णवदुर्ी णकीं चषळून मषिे सरकली. 



"वषि बघतोय!" एवढंच सुमेर् अवसु्यला बोलला आशण त्याने मोबाईल बाजूला घेतला. 

"हॅलो! हॅ..." अवसु्य पशलकडून इमे्पिट्ली ओरडू लागला... 

पण काही न ऐकता सुमेधने फोन कि केला! त्याने नीणलमषलष िवळ येण्यषसषठी खूि 

केली. नीणलमष घषबरत त्यषच्यषकडे सरकली. 

"तुमच्यष बषईसषहेबषींनष बषींधष!" त्याने शतला ऑडार सोडली, 

"कषय आहे ना, त्या खूपच हुिार शदसतायत! आशण मला अवसु्य येईपयांत कोणाचीच 

कसलीच हुिारी नको आहे!" तो बोलला.  

पि नीणलमष िषिची हलली नषही. सुमेध िन णतच्यष डोक्यषलष लषवली आशण व्हीडून 

म्हणाला, 

"कषनषींनी ऐकू येत नसेल तर आिखी एक होल पषडू? म्हििे ऐकषयलष येईल? हीं?"  

"नषही नको... नको..."  

ती आत िषऊन लषगली...  

"िरष मोठष दोर आि!"  तो शतला म्हणाला, 

"तुमच्यष साहेबांना पण बांर्ावं लागणार आहे आल्यावर."  

      नीणलमष आत जाऊन दोरखींड िोरू्न घेऊन आली व णवदुर्ीलष बषींधू लषिली. 

"असीं नषही! खषींबषलष! आणि घट्ट बषींध!" सुमेर्ने शतला टोकलं. 

नीणलमष सींकोचली. म्हणून मग सुमेधने  णतच्यष पषयषत िणमनीवर िोळी चषलवली. दोघी 

अतं्यत घषबरल्या. मि नीणलमषने णवदुर्ीलष खषींबषकडे नेऊन णतलष खषली बसवलं व घट्ट बषींधलं 



आणि णतच्यष बषिूलषच खषली मषन घषलून बसून रषशहली, घषमषने अिदी णचींब. दरम्यषन सुमेध 

किान्स ओढून घेतले... 

आशण एक खुची समोर घेऊन शवदुर्ीचा फोन चेक करत  सुमेध बसलष. त्यषनीं काहीवे 

फोन बघून णवदुर्ीचींच एक िषिीं पे्ल केलं... 

"तुझष बषप आपण येऊपयंत िषिी ऐकू." सुमेर् म्हणाला. 

बरषच वेळ णनघून गेला. िषिी लूपमधे्य चषलूच होती. आणि अचषनक... 

अवसु्य दषर िोरषत ढकलून आत आला. तो एीं िर झषलेलष लक्षषत येतषच सुमेध उठून उभष 

राशहला व समोरून तसषच धषवत येिषऱ्यष अवसु्यलष छषतीवर मषरून त्याने त्याला खाली 

पाडले. हे पषहून बषींधलेली णवदुर्ी दचकली आणि स्टन््ड झाली. नीणलमष मात्र िोरषत णकीं चषळली. 

अवसु्यचीं डोकीं  िणमनीवर अदळल्यषनीं त्यषलष चक्कर आल्यषसषरखीं झालं. सुमेधने अवसु्यच्यष 

कॉलरलष मषिून पकडून त्यषलष णवदुर्ीच्यष णदशेनीं ओढलं आणि िन खषली ठेऊन त्यषचे हषत 

मषिे करून त्यषलषही बषींधलं. आतष मात्र सिळीं  असह् होऊन नीणलमषने पळून िषण्यषचष प्रयत्न 

केला. सुमेधच्यष हे लक्षषत येऊन तो िन उचलून उठला, मषिे वळला आणि त्याने नीणलमषवर 

फषयर केलं. ती कोसळली. सुमेध पुन्हष अवसु्यपषशी बसला व त्यषलष बषींधलेलष दोर त्याने घट्ट 

केला. इतक्यषत बषहेरून एक स्त्री णतच्यष लहषन मुलषलष कडेवर घेऊन आत येऊ लषिली. 

"अिीं णवदू कषय चषलू आहे? णकती मोठष आवषि येतोय बषहेर... िीव्ही चषलू आहे कष?" 

काही माहीत नसलेल्या त्या स्त्रीने आत येत शवचारलं. 

सुमेधने मषिे पाशहलं. समोरचष प्रकषर पषहून ती णबथरली होती. नीशलमाचा मृतदेह आशण 

अवसु्य, शवदुर्ीला बांर्लेलं पाहून ती स्त्री जागीच स्मखळली होती. पण क्षणात स्वतःला सावरून 

ती लिेच णतथून णनघण्यषस वळली. सुमेध णतच्यषवर िन रोखली. 

"दींिष न करतष आत ये!" त्याने शतला आदेि शदला.  



तो णतच्यषकडे गेला. मषिून णतच्यषवर िन पॉईींि केली. दरवषिष बींद केला व णतलष अवसु्य 

व णवदुर्ीकडे लीड केलं. 

"चल!" गन मागून डोक्यावर रोखत तो शतला बोलला.  

बींदुकीच्यष बॅरेलने त्याने णतलष पुढीं  ढकलले. ती णवदुर्ीच्यष णदशेने चषलली. मषिून तो 

आला. 

चषकू घेऊन उरलेलष दोरखींड कषपून त्याने त्यष स्त्री व मुलषलष देखील बषींधून ठेवले. मग 

अवसु्यलष िषि येईपयंत सुमेर्ने वाट पाहत तोही तेथेच हात गुडघ्यांवर बांरू्न िणमनीवर बसून 

रषशहला. हषतषत िन. बॅकग्रषऊीं डलष णवदुर्ीचीं िषिीं चषलू, पि यावेळी वेिळीं . कषही वेळषने 

अवसु्य ररकव्हर होत िुद्धीवर येतो... 

"क... कोि आहेस तू? हे कष करतोयस?" मोठ्या कष्टाने अवसु्यने त्याला पाहण्याचा 

ओरायत्न करत त्याला शवचारलं. 

"कळेल!" उठून उिारत सुमेर् अवसु्यला म्हणाला. 

सुमेर् नींतर आलेल्यष स्त्री िवळ गेला. त्याने णतच्यष डोक्यषवर िन लषवली. फषयर केलं. 

ती जागीच मेली. णतचीं मुल रडू लषिलं... सुमेर्ने िूर स्मित केलं. त्याचं पुढंच टागेट हेच तर 

होतं! त्याने त्याच्याकडे पाशहलं. तो काय करणार आहे हे लक्षात येऊन... 

"थषींबव! स्मप्लि थषींबव हे!" शवदुर्ी रडत याचना करत ओरडली. 

समोरची घटना पाहून अवसु्य पि हषदरलष होता. पि तरी त्यषच्यष चेहऱ्यषवरची शषींततष 

त्यषनीं ढळू णदलेली नव्हती. हे पषहून मि सुमेधने लहषन मुलषच्यष डोक्यषत िोळी घषलली. एका 

क्षणात मुलींही णनपणचत झालं! 

"स्मप्लि..." आजाव करत शवदुर्ी असहाय्यतेने ओरडली. 



पि अवसु्य त्यषच्यषकडे िप्प पषहत होता! 

"कषळिी करू नको. िषस्त त्रषस नषही सहन करषवष लषििषर. पुढची तूच आहेस!" सुमेर् 

िांतपणे म्हणाला.  

तो जे करत होता त्याचं त्याला काहीच वाटत नव्हतं! पण त्याचं हे वाक्य अवसु्यला 

चांगलंच आदरवून गेलं! 

सुमेर्ने पुढीं  सरकून णवदुर्ीच्यष डोक्यषवर िनचे बॅरेल िेकवले. घषबरलेली णवदुर्ी डोळे 

णमिून  डोकीं  खषली करून अींि चोरू लषिली. डोळ्ांतून अशू्र र्ारा अशसमीत ओघळत होत्या... 

"णतलष कषही करण्यषची णहींमत पि करू नको!" अवसु्य अतीव रागाने ओरडला. 

"आत्तष वषचष फुिली?" सुमेर् अवसु्यकडे शचडून पाहत ओरडला. म्हणाला, 

"मघषपषसून तर िप्प होतषस! हे हेच पु्रव्ह करतीं, की तुलष कोिषणवर्यी कषहीच वषित 

नषही! पक्कष स्वषथी आहेस तू अवसु्य! आत्तष... आत्तष समिलीं? िवळच्यष मषिसषलष कषही 

झषलीं तर कषय होतीं? कसष िीव िळतो?!" 

सुमेध णिर िर पे्रस करू लषिला... 

"नषही!" अवसु्य शकंचाळला. 

अवसु्य सुिण्यषसषठी झिषपि करू लषिला. दरम्यषन त्यषच्यष यष धडपडीची मिष घेत 

सुमेर्ने णिर िर दषबला. चषप ओढलष गेला. बँग!!! िोळीच्यष आवषिषने वतावरणातली 

अगशतकता, शवचलता सिळीं  शषींत झालं. रक्तषच्यष णचलकषींडीसह शवदुर्ी देखील शनपशचत 

झाली. रक्त िणमनीवर सषींडलं गेलं, स्फ्लॅि! णवदुर्ीसह अवसु्यची चषललेली धडपडही बींद 

झाली... बॅकग्रषऊीं ड णवदुर्ीचीं िषिीं तेवढीं  चषलू होतं... यषवेळी वेिळीं ... 



 

अवसु्यचष मोठ्यषने श्वषसोच्छ्वषस चषलू होता... धक्कष बसलेलष तो शनपशचत अशवचल 

पडलेल्या णवदुर्ीकडे अशवश्वासाने पषहत होता. आता त्याला या दुःखतुन सावरण्यासाठी वेळही 

न देता सुमेधने त्यषच्यषकडे येऊन त्यषच्यष डोक्यषवर िन ठेवली. पि कषही तरी णवचषर करून 

त्याने िन मषिे घेतली. 

अवसु्य धक्क्क्यषत होता. त्यषलष णभरणभरल्यषसषरखीं होतीं होतं... 

"नषही!" सुमेर् उद्गारला. 

तो अवसु्यपषशी एकष िुडघ्यषवर बसला. अवसु्य मषत्र त्यषच्यषकडे न बघतष मरून 

पडलेल्यष णवदुर्ीकडे पषहत होता; अणवश्वषसषने, असहषय्यतेने... 

"दुखलीं? वषईि वषिलीं? वषििषरच! िेव्हष आपलीं कोिी मरतीं नष; असींच वषितीं! आपलीं 

मषिूस आपल्यष समोर मेलीं, की असींच वषितीं! आणि त्यषहीपेक्षष दुःख तेव्हष होतीं, िेव्हष 

कोिीतरी आपल्यषच समोर आपल्यष मषिसषलष मषरून िषकतीं! हो नष...?! हो... हो नष...?!" 

बोलताना सुमेर् मधे्यच काहीकाळ थांबला आशण पुढं म्हणाला, 

"तुलष वषिेल मी तुलष णिवींत सोडेन हे दुःख भोिषयलष! पि मी इतकष मेहेरबषन नषही 

होिषर तुझ्यषवर! आणि तुलष णिवींत सोडण्यषइतकष मी मूखा देखील नषही! तुलष मषरिषर! पि 

असीं झिकन नषही! तू मरशील, पि आपल्यष मेलेल्यष मुलीची छवी डोळ्यषींसमोर घेऊन! म्हिून 

मी तुलष..."  

सुमेर्ने िुडघ्यषींवर असलेल्यष उिव्यष हषतषची मनिि सैल ठेवून अवसु्यच्यष उिव्यष 

पषयषवर फषयर केलं. अवसु्य णवव्हळला. पि त्यषचीं लक्ष णवदुर्ी पषसून अणिबषत ढळत नषही. 

त्यषचे डोळे पषण्यषने भरले. 



"असीं मषरेन, की तू मरशील खरष, पि अतीव रक्तस्त्रषवषनीं!" सुमेर् बोलतच होता. 

त्याने दूसरी िोळी डषव्यष पषयषत, अवसु्यच्यष डषव्यष मषींडीवर बींदूक रुतवत चालवली. 

अवसु्यने यषवेळी डोळे घट्ट णमिून घेतले. पषपण्यषींच्यष कडष पषण्यषने भरल्या. त्यषच्यष तोींडून 

"आह!" बषहेर पडलीच! पि पुन्हष डोळे उघडून त्यानं णवदुर्ीकडे पाशहलं. डोळ्यषींतून अशू्र 

ओघळले. 

"दुखलीं?! मुलीच्यष मृतू्य इतकीं  नक्कीच दुखलीं नसेल. नषही?!" असं म्हणत सुमेर्ने पुन्हष 

फषयर केलं. यषवेळी डषव्यष खषींद्यषवर. 

"आह!!!" अवसु्य वेदनेने ओरडला. 

"तुझष एकही वषयिल ऑिान मी डॅमेि करिषर नषही! तू मरशील तो एके्सणसव्ह ब्लड 

लॉसने!" सुमेर् अवसु्यला पुढं म्हणाला. 

आशण पुन्हष उिव्यष खषींद्यषवर िोळी! आणि मि पोिषत. अवसु्य उसळला. त्यषची निर 

अिूनही मेलेल्यष णवदुर्ीवर. मोठ्यष कष्ट्षने तो डोळे उघडे ठेवण्यषचष प्रयत्न करत होता... 

बॅकग्रषऊीं डलष णवदुर्ीनीं िषयलेलीं वेिळीं  िषिीं... 

सुमेध दरवषज्यषकडे गेला. आपली िन मषिे खोचून घषईने तो अवसु्यच्या घरषबषहेर पडला. 

 

सुमेध पळत बषहेर आला. हे अवसु्यच्यष घरषच्यष णदशेने येिषऱ्या त्यषच्या शेिषऱ्याने 

पाशहले. सुमेध धषवत िषऊन कषरच्यष मषिील दरवषिष खोलून आत बसला. हे पषहून आपल्या 

पत्नी व मुलाला पहायला बाहेर आलेला अवसु्यचा शेिषरी जयेि कषही तरी िडबड आहे हे 

िषिवून अवसु्यच्यष घरषकडे धषवला. तो आत णशरला. 

 



       अवसु्यच्या घरात, जयेि घषईने प्रवेिाला व समोर नीशलमालष मेलेलीं पषहून तो 

िषिीच स्मखळला. त्याने इतस्थत: पाशहलं. त्यषलष त्यषच्यष उिव्यष बषिूलष त्यषची बषयको म्हििे 

मघषसची स्त्री, णतचीं मूल मरून पडलेलीं शदसलं आशण त्यषच्यषवर दुःखाचा डोगंर कोसळला. 

एका क्षणात सुमेधबद्दल सिळीं  णवसरून जयेि स्त्री व मूलषकडे धषवला. तो त्यषींनष 

कविषळून रडू लषिला. अवसु्यच्यष डोळ्यषींची उघडझषप होऊ लषिली होती. डोळे उघडे ठेवणे 

त्याला कठीण जात होते. तो त्याचे िान हरपत चालला होता... त्यषचष तोल िेल्यषसषरखीं होऊ 

लषिलं. त्यष अवस्थेत देखील तो त्यष दषम्पत्यषकडे, त्यष णनष्पषप मुलषकडे पषहत होता. स्मब्लींक 

करून एक निर त्याने णवदुर्ीकडे वळवली. एकष पॉईींिलष अवसु्यलष िेजाऱ्याचं रडिीं ऐकू 

येिीं बींद झालं... त्यषची निर धूसर होऊन णमिली आणि त्यषलष फक्त णवदुर्ीचीं िषिीं ऐकू येऊ 

लषिलं. बषकी सिळीं  अिदी शषींत... शषींत...  

 

 

      शतकडे सुमेर्ची िषडी रस्त्यावर जोरात धषवत होती. सुमेध पडून होता सीिवर. अींि 

चोरून एकष अींिषवर. हषतषत िन तशीच होती. त्यषलष कसलष तरी त्रषस होत होता, पि ते तो 

चेहऱ्यषवर दषखवत नव्हता. पि त्यषच्यष णवचणलत अवस्थेत सींथ होिषरी हषलचषल यषतून त्यषची 

तिमि णदसत होती... 

  



४. भूत... 

 

अणतशय घषबरलेलष ििदीश 【लहषनपिीचष १५ वर्षंचष सुमेध】खषली पडलष होता. 

त्यषच्यष समोर एक पोलीस पषठमोरष हषती सस्मव्हास ररव्हॉल्व्व्हर घेऊन कोिषवर तरी ती तषिून 

उभष होता. पोशलसाच्यष िनमधून फषयर झालं व त्याने गन रोगलेली समोरील व्यक्ती खषली 

कोसळू लषिली. त्यष व्यक्तीने पकडलेलष दुसरा एक पोलीस अशर्कारी त्यषच्यष तषवडीतून 

सुिला. हे पषहून धक्कष बसलेल्या ििदीशने त्यषच्यषिवळ पडलेली िन घेऊन थरथरत त्यष 

फायर केलेल्या पोशलसावर फषयर केलं... 

. 

. 

. 

नदी काठावरच्या ििानात समोर एक णचतष िळत होती. हातात हतकडी असणारा 

ििदीश धिधित्यष डोळ्यषींनी त्यष रु्मसत असणाऱ्या शचतेकडे पषहत होता. चेहऱ्यषवर 

अणसमीत रषि... 

. 

. 

. 

 



जू्यवेनाईल हाऊस; वॉडान ििदीशलष केसषलष धरून ओढत आत आला... त्यषमुळे 

ििदीशलष चषलषयचीं नसतषनषही त्यषच्यष पषयषींनष वेि आलष होता... ििदीश वॉडानच्यष हषतषवर 

मषरत होता. सुटण्यासाठीची त्याची ही र्डपड होती. वॉडानने आणून त्यषलष एकष खोलीत 

आदळले आशण णनघून गेला. त्यष खोलीत पींधरष ते अठरष वयोििषतील ५-१० मुलीं आधीच होती. 

ते नवीन आलेल्या जगदीिकडे पषहत होते. त्यषींतील एक त्यषींचष लीडर वषिषवष असष मुलिषही 

त्यषच्यषकडेच पषहत होता. उदय नषींव यषचीं. तेथील सवषंमधे्य उींचीने िषस्त व धष्ट्पुष्ट्. उदय 

ििदीशसमोर आला. त्यषच्यषपषशी बसला. त्यषचे केस ओढून त्यषनं जगदीिचीं तोींडवर करून 

पाशहलं. 

"कोण रे तू?" त्यानं जगदीिला शवचारलं.  

जगदीि काहीच बोलला नाही. 

"कोण का असंना एवढं लक्षात ठेव, ही आकड इथं नाय चालायची! इथला राजा मी हाय! 

उदय! नांव आपलं. नीट लक्षात ठेवायचं! आशण गप माझं ऐकायचं! सांगतोय ते करायचं! आज 

तुझा पशहला शदवस, त्यामुळं आज तुला काई त्रास हुनार नाय! उद्या पासं्न माझ्या कामाला 

लागायचं!" म्हणत उदयने त्याला केसाला र्रूनच उठवलं व जमलेल्या मुलांकडे ढकललं.   

"स्वागत करा रे याचं!" उदय ओरडला. 

त्यष मुलषचष शब्द कोिी खषली पडू णदलष नषही. ििदीश पुढीं  िषतषच एकाने त्यषलष 

णभींतीवर ढकलून शदलं. ििदीश णभींतीवर आदळला. तो खषली पडिषर तोच दुसऱ्याने त्यषचीं 

तोींड णभींतीवर िोरषने दषबून ठेवलं. ििदीश स्वतःलष सोडवण्यषचष प्रयत्न करू लागला, पि तो 

मुलिष त्यषच्यषपेक्षष खूप पुष्ट् असल्यषनीं त्यषलष ते िमलं नषही. त्या मुलाने मि ििदीशलष मषिे 

फेकून शदलं. ििदीश िणमनीवर आदळतषच इतर सवा त्यषच्यषवर तुिून पडले. त्यषलष लषथष-

बुक्यषींनी मषरलीं गेलं... 



"बषस! उदय पुन्हा ओरडला.  

तसे सिळे थषींबले. उदय चषलत िषऊन जगदीि िवळ बसला. त्याने पुन्हष केस धरून 

ििदीशची मषन उींचषवली. ििदीश असह् वेदनेने कळवळत होता. 

"त्रषस होिषर नषही सषींिून पि असीं कष केलीं असीं वषिलीं असींल नषय तुलष? पन हष त्रषस 

नषय बषळष, यषलष िेररिर ी मषका  करनीं म्हनत्यषत! तुझ्यष अींिषवरच्यष यष िखमष ओरडून ओरडून 

हे सषींितील, की तू मषझी प्रॉपिी आहेस!" जगदीिला आपली मालमत्ता घोशर्त करून उदयने 

ििदीशलष झिकलं. 

उदय उठून उभषरला आशण पुन्हा ओरडला, 

"फेकष यषलष त्यष कोपऱ्यषत!" 

त्यषच्यष आदेशषवर त्वररत अींमलबिषविी केली गेली. चषर मुलांनी ििदीशच्यष 

हषतषपषयषलष धरून त्यषलष णफरकवलं. ििदीश अींधषऱ्यष कोपऱ्यषत णभींतीलष थडकून िणमनीवर 

कोसळला. आतष त्यषलष ओरडण्यषची देखील िषिीव रषणहलेली नव्हती, वेदनेने इतकीं  त्यषचीं 

शरीर सुन्न झषलीं होतं. 

 

 

दुसऱ्या शदविी व्यषयषमषसषठी ग्राऊंडवर सिळे िमले होते. उदयच्यष गु्रप मधील मुलषींनी 

ढोल बषहेर आिले होते. त्याच्या गु्रप मर्ील दोघे एकएक ढोल घेऊन घेऊन उदय िवळ उभे 

होते. सवािि आपषपले गु्रप पकडून स्टषफची वषि पषहत होते. ििदीश सिळ्यषींपषसून दूर 

एकिषच बसून होता. दुसऱ्यष एकष गु्रपचा लीडर अश्फाकची नजर जगदीिवर पडली होती. 

त्याने त्यषच्यष िँिमधील मुलषलष ििदीशकडे िषण्यषची खूि केली. तो मुलिष ििदीशच्यष 



णदशेने णनघला. त्यषचवेळी उदयच्यष गु्रप मधल्यष एकष मुलषलष हष प्रकषर णदसला. त्याने उदयलष 

खुिवून त्यष णदशेने बघण्यषस सषींिलं. उदय त्यषच्यष गु्रपमधील एक मुलषकडे असलेली ढोल 

वषिवषयची कषठी घेऊन रषिषने त्यष मुलषकडे गेला व वषिेतच त्यषलष आडवलं. 

"ऐ!! काय?" उदयने िीती दाखवत त्याला शवचारलं. 

"कुठीं  कषय?" मुलानेही गुमीतच त्याला उत्तर शदलं. 

इतक्यषत हे पहषत असलेलष अश्त्फषक णतथीं आला. त्यषच्यष गु्रपमधील मुलीं त्यषच्यष मषिून 

आली. मि उदयच्यष गु्रप मधली मुलीं कषही तरी रषडष होिषर हे समिून घषईने उदयच्यष मषिे 

येऊन उभषरली. 

"कषय झषलीं?" अश्फाक उदयाला साळसूदपणे शवचारलं 

"तुज्यष मषिसषलष इचषर!" उदय रंगमे म्हणाला. 

"तेलष कषय ईचषइयचीं? नवीन आलेल्यष मुलषची चौकशी करषय चषललषय णबचषरष. त्यषत 

कषय चुकलीं?" 

"तुझीं कषय चषललींय कळत नषय व्हय? लक्षषत ठेव त्यो मषझष हषय!" 

"णबश्शीत िषकलेलीं पैशे मषलकषचे असतषत. त्यष णबश्शीचे नषही! समिलीं?! पोरष!" 

अश्फाक उदयला म्हणाला. 

"यष णनयमषनीं तर मि ते पैशे तुिे पि नषय होत! हे तू समिून घे! बषळष!!!" उदय 

अश्फाकच्या गालावर मारत म्हणाला. 



आशण असीं म्हित उदयने अश्त्फषकची हनुविी दषबली. उदयची ही कृती बघून 

अश्त्फषकच्या गु्रप मधील मुलिष उदयलष मषरण्यषसषठी पुढीं  झाला. अश्त्फषकने हषत आडवष 

घषलून त्यषलष अडवलं. 

"यहषँ तो चषय से ज्यषदष केिली िरम है!" उदय गुमीत स्मित करत उपहास केला. 

उदयच्यष गु्रपमधील मुलीं हसले. हे मषत्र अश्त्फषकलष सहन झालं नषही. त्याने उदयचष हषत 

बषिूलष झिकून त्यषच्यष हनुविीवर एक जोराची ठेऊन शदली. आणि मि सिळ्यषींची एकच 

िुींपली. 

तेथे येत असलेले सेकु्यररिी िषड्ास व स्टषफनी हा गोरं्ळ पषहला व त्यष सगळे त्या णदशेने 

धषवले. वॉडानने सिळ्यषींनष मषरण्यषचे आदेश णसकु्यररिीलष शदले. तसे सिळे िषड्ास मुलषींवर 

तुिून पडले. सिळ्यषींनष आधी मनसोक्त मषरलीं गेलं. यषत कषही िषवी ही नसलेल्यष व बषिूलष 

बसलेल्यष ििदीशलष देखील ओढलीं गेलं. त्यषलषही बेदम मषरलीं गेलं. आशण मि सिळ्यषींनष 

एकमेकषींपषसून दूर केलीं गेलं. अश्त्फषकलष मषनिुिीलष धरून िषडा नेत असतषनष त्याने मषिे 

ििदीशकडे पषहून कुिील स्मित केलं. इतकष मषर खषऊन देखील त्यषलष कषही फरक 

पडलेलष नव्हता. त्यषच्यष मगू्रर चेहऱ्यषवर ते स्पष्ट् णदसतीं होतं. पि त्यषच्यष असीं पषहण्यषचष अथा 

कषय हे ििदीशलष मषत्र समिला नषही. तो मषत्र िणमनीवर पडून राशहला, असह्य वेदनांनी 

णवव्हळत... 

 

 

ररमांड होमच्या मषिील बषिूस ििदीश कपडे धुवत होता. उदयच्यष गु्रप मधील एक 

मुलिष आिखी भरपूर कपडे घेऊन आला व ििदीशसमोर ते आदळले. ििदीश त्यषच्यषकडे 

पषहतच राशहला... 



"बघतो काय ये! उदयचा हुकूम आहे!" त्या मुलाने जगदीिवर त्याचाही अशर्कार अंशकत 

केला. 

आशण तो णनघून गेला. ििदीश िळिळीत निरेनीं त्यष िषिषऱ्यष मुलषकडे पषहत राशहला 

कषही वेळ आणि आवेशषने हषतषतील कपडे दगडावर आदळू लषिला. 

 

 

िेविषसषठीची रषींि. उदय मषत्र त्यषच्यष गु्रपसह बषिूलष उभष होता. तो ििदीशलष शोधत 

होता. लषींब कुठीं  तरी त्यषलष तो णदसला. िणमनीवरच बसलेलष. ररकषमीं तषि बषिूलष पडलेलं. 

उदयने िवळच्यष मुलषलष खुिषवून त्यषलष घेऊन येण्यषस सांशगतलं. मुलिष ििदीशकडे 

पळाला. 

"दादानं बोलवलंय!" तो जगदीिला म्हणाला. 

ििदीश कषहीच ररस्पॉन्स शदला नषही. मुलाने मषिीं उदयकडे पाशहलं. उदयने त्यषलष 

घेऊन येण्यषची खूि केली. मग तो मुलगा िबरदस्ती ििदीशलष हषतषलष धरून उदयकडे 

घेऊन आला. 

"मषिलष कष रीं?" उदयनं आवाज चढवत जगदीिला शवचारलं.  

ििदीश कषहीच बोलत नषही. 

बोलषयचीं रषहू दे. िष! मषज्यषसषठी िेवन णघऊन ये!" उदयने जगदीिला हुकूम सोडला. 

"तषि दे रे तेलष!" उदय दुसऱ्या मुलाला म्हणाला. 



हषती तषि असलेल्या मुलाने ते तषि ििदीशसमोर धरले. ििदीशने ते हषती धरले नषही. 

यामुळे शचडून उदयने ते णहसकषवून घेतले आशण ििदीशच्यष छषतीवर मषरून दषबले. ििदीश 

तषिषलष हषत लषवतषच उदयने त्याचा हषत मषिे घेतला. तषि ििदीशच्यष हषती राहील. 

"णनघ!" उदयनं फमाान सोडलं. 

ििदीश उदयवरची निर स्मस्थर ठेऊन वळला. डोळ्ांत तीच आग. तो रषींिेकडे पषहून 

चषलू लषिला व जाऊन तो सवषंत मषिे उभषरला. हे पषहून उदयने त्यषलष हषक मषरली. 

"ऐ मौनी बषबष! पुढीं . पुढीं !" उदय ओरडला. 

ििदीश मषिे न पषहतषच रषींिेत सिळ्यषींत पुढीं  गेला व त्याने वषढिषऱ्यष मुलषसमोर तषि 

धरले. पि त्यषच्यष आधी असलेलष मुलाने त्यषलष ढकलून खषली पषडलं. ििदीश परत 

उदयकडे आला. 

"अशषनीं मी उपषशी मरनीं की लेकष!" उदय जगदीिला शचडवण्यासाठी शचडून बोलला. 

"मि?" सोबतच्या मुलाने कडी घालत शवचारलं. 

"मि कषय? लक्षषत घे! िर सत्तष तुमची आसल, तर णततीं कषय पन करष कोन ईचषरषरीं?" 

हसून जगदीिकडे पाहतच उदय त्या मुलाला बोलला व मग जगदीिला बोलला, 

"एक कषम कर! वषढिषऱ्यष मुलषलष मषर. िष! िेवनच आपल्यष हषतषत असींल, तर..."  

ििदीश जागचा हलला नषही. उदयने त्यषलष ढकलले, 

"िष!!!" 

"ििदीशचष तोल गेला. तो मषिे ढकललष गेला. स्वतःलष सषवरत तो मषिे वळला व पुन्हष 

रषींिेकडे चषलत गेला. 



पुन्हा रषींिेिवळ... ििदीश भषतषने भरलेलीं पषतेलीं उचलू लागतो. िेवि वषढिषरष व 

घेिषरष दोघांनीही हषतषतील पषते्र खषली ठेऊन ििदीशलष मषिे ढकलले व कषहीिि त्यषलष 

मषरण्यषस पुढीं  सरसषवले. 

हे पषहून उदयच्यष गु्रप मधील एक मुलिष उदयलष म्हणाला, 

"हष णिींकिषर आहे कष बॉस?" 

उदय खळखळून हसला. ििदीशलष मषर खषतषनष पषहत राशहला... 

 

 

 

एका रात्री काही कल्पना नसताना अचानकच, एक णसकु्यररिी िषडा येऊन कोपऱ्यषत 

थींडीने कुडकुडत पडलेल्यष ििदीशलष खेचून घेऊन गेला. खोलीतील सिळे हे पषहत होतेच. 

हे पषहून एकिि िोींधळला देखील. त्यानं उदयकडे िषऊन त्यषच्यष कषनषत णवचषरलं,  

"बॉस, कुठं?"  

उदयने हसून णवणचत्र खूि केली आशण त्या मुलाचं िंका शनरसन केलं. मुलिष कषय 

समिषयचीं ते समिून गेला. 

 

णसकु्यररिी िषडाने वॉडानच्यष केणबनपयंत जगदीिलष खेचत आिले. 

केशबनमधे्य ििदीशलष वॉडानच्या समोर उभष केलीं गेलं. 



"साहेब नवीन पोरगा!" गाडा वॉडानला म्हणाला. 

"पॅन्ट कषढ!" वॉडानचा जगदीिला अनपेशक्षत हुकूम! 

ििदीशलष कषनषवर णवश्वषस बसला नषही. तो वॉडानकडे पषहतच राशहला. 

"कषय म्हितषयत सषहेब! ऐकलीं नषही कष?" गाडाने जगदीिला पुढं ढकलले. 

तरी ििदीश तसषच उभष राशहला. वॉडानलष त्यषचीं न ऐकिीं सहन झालं नषही. त्याने 

ििदीशच्यष कषनणशलषत मषरली. ििदीश लषींब णभरकषवलष गेला. त्यषची शुद्ध हरपू लषिली. 

आपल्यष सोबत कषय होतींय यषची पुसिशी िषिीव त्याला रषशहली फक्त. अींधुक णदसू लषिलं. 

हलकीं सं ऐकू येऊ लषिलं... 

       गाडा कडून ििदीशलष उचलून िेबलवर वषकवलीं गेलं... िषडा बषिूलष सरकला. 

वॉडान जगदीिच्या मषिे येऊन उभषरला. 

ििदीशचष वेदनेने ओरडण्यषचष आवषि खोलीिर घुमू लागला... एक क्षणाला असह्य 

होऊन मग जगदीिचा आवषि हळूहळू शषींत होत गेला... 

 

"हष क्लषएन्टकडीं पि असींच वषिलष तर अवघड होईल. कोकेन द्यष आणि पषठवष यषलष!" 

वॉडान बेल्टचे बक्कल लावत गाडाला बोलला. 

"िी सषहेब." गाडाने पडत्या फळाची आज्ञा मान् केली. 

इथं िेबलवर आडवष असलेल्यष ििदीशचष चेहरष घषमषने थबथबलष होता. त्यषचे डोळे 

धड बींद होत नव्हते, नष त्यषलष ते उघडे ठेवतष येत होते. तो सहन न होणाऱ्या वेदनांनी अत्यींत 

थकलेलष होता. िषडाने त्यषलष पॅन्ट चढवल्यषचीं आपल्यषलष िषिवलं मात्र... 



मग िषडा त्यषलष ओढत  तेथून घेऊन गेला... 

 

ििदीशलष एकष रूममधे्य आिलीं गेलं. िषडाने त्यषलष एकष कॉिवर णभरकषवून शदलं. 

ििदीश अिूनही अधा-शुद्ध अवस्थेतच होता. डर ॉव्हरमधून णसरेंि आणि व्हषईल कषढून िषडाने 

ििदीशलष कोकेनचष हेवी डॉस शदला. त्यषचे पषय बषींधले. हषत देखील मषिील बषिूस बषींधले व 

बषींधलेले हषत धरून पुन्हष त्यषलष फरफित बषहेर घेऊन गेला... िषडाने त्यषलष असष धरलेलष 

होता, की ििदीश हवेत अधषींतरी होता व त्यषचे पषय िणमनीलष घषसत होते... 

 

ररमांड होमबाहेर, स्टर ीि लषईि्सचष प्रकषश. िषडाने ििदीशलष बषहेर आिून त्यषलष 

िषडीत मषिील सीिवर फेकला व िषडी चषलवू लषिला... 

 

ििदीश मषिच्यष सीिवर पडलेला. िषडा डर षइव्ह करत आपल्याला कोठेतरी घेऊन 

जातोय हे त्याच्या लक्षात येतं... पण यातून सुटण्याचा काही करण्यासाठी तो शततक्या िुद्धीत 

नाही... 

 

गाडाची गाडी एका अनोळखी बगल्या बाहेर येऊन थांबली. िषडा ििदीशलष ओढत 

बंगल्यात शिरला व से्टअरकेसवरून वर एकष खोलीत घेऊन गेला... 

 



एक स्थूल, बणनयषन घषतलेली, फक्त िॉवेल िुींडषळलष आहे असष मषिूस आधीपषसून त्या 

बेडरूममधे्य होता. िषडाने ििदीशलष बेडवर फेकून शदलं. ििदीश पषलथष पडला. त्याने 

बेशुद्धषवस्थेत सुद्धष मषिे कषय चषललींय हे पषहण्यषचष प्रयत्न केला. तेव्हा ििदीशने िषडालष त्यष 

मषिसषकडून पैशषींचे बींडल घेतषनष पाशहले. िषडा गेला व तो मषिूस ििदीशकडे चषलत आला 

आशण ििदीशचे डोळे णमिले... इतकावेळ िुद्धीत राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जगदीिच्या 

मेंदूने कोकेनच्या गंुगीसमोर गुडघे टेकले होते... 

 

पहाटे कर्ी तरी ििदीशलष पुन्हष आिून त्यषच्यष खोलीत िषकले. जागे असलेले काही 

जण त्यषच्यषकडे पषहत होते. ििदीश असहनीय वेदनंांंमुळे थंड जशमनीवर तसषच पडून 

होता. 

"चलष आपली नवी सोय झषली..." अर्ावट िुद्धीत असलेल्या जगदीिच्या कुणीतरी हे 

म्हटलेलं कानावर पडलं. 

त्याच सोबत इतरषींचष हसण्यषचष आवषि... त्याच्या कानात खुमु लागला... 

 

 

जू्यवेनाईल होममर्ील एक मोठा हॉल, बरीचशी मुलीं णतथीं जमली होती. आपषपल्यष 

गु्रपमधे्य णवभषिलेली. त्यषींतील २ मोठे गु्रप. उदय व अश्फाक व त्यषींचे पींिर त्यषच्यष आिूबषिूलष. 

नेहमी सषरखष ििदीश मषत्र दूर बसून. उदयने त्यषच्यष गु्रप मधील एकषलष खूणावले. त्या मुलाने 

िषऊन हॉललष कडी लषवली व पुन्हष उदयकडे आला. 

"माझ्याकडनं इिाईल लढंल!" अश्फाकने जाहीर केलं. 



"मषझ्यषकडनीं त्यो!" उदय ििडीशकडे बोि केलं. 

यषमुळे उदयकडील एक मुलिष णचींतीत झाला 

"बॉस! त्यो कसष? त्यो तर लिेच हषरींल..." तो शचंतेने उदयच्या कानात फुसफूसला. 

हे ऐकून उदयच्यष चेहऱ्यषवर हसू उमितीं. उदयची भेदक निर अश्त्फषकच्यष णततक्यषच 

भेदक निरेलष णभडत होती. त्यषच्यषकडे न बघतषच उदय ने हषत उींचषवून त्यष मुलाला िप्प 

होण्यषस सांशगतलं. तो मुलिष घषबरून मषिे सरकला. 

"मषझ्यषकडनीं हषच लढींल!" उदयने आपला फायनल शडसीजन शडिेअर केला. 

उदयचष अींणतम णनिाय ऐकून त्यषच्यष गु्रप मधील दोन मुलीं ििदीशलष उचलून 

िमषवषपषशी घेऊन आली. त्यषलष इिषईलसमोर उभष केलष गेला. बषकी सिळे मषिे सरकले. 

दोन्ही बषिूलष दोन मोठे िि पडले. डषव्यष बषिूलष अश्त्फषक खुचीत रषिषच्यष थषिषत बसला, 

तर उिव्यष बषिूलष उदय खुचीच्यष हषतषवर पषय िषकून अस्तषव्यस्त बसला. यषतून आपि 

कसे सवाशे्रष्ठ आहोत हे दशावण्यषचष त्यषचष णवचषर असल्यषचीं णदसत होतं. अश्त्फषक व उदय 

यांनी आपषपले दषव लषवले. कषही डरग्सची पषकीिीं, पैसे दोघषींकडून मधे्य िषकले गेले. 

यष सवषंमधे्य ििदीश व इिषईल उभे. इिषईल तबे्यतीने ििदीशपेक्षष बरषच हट्टषकट्टष. 

तो ििदीशलष अिदीच मषरू लषिला. हे पषहून इतर मुलषींमधे्य देखील बेणिींि चषलू झालं. २-३ 

मुलीं त्यषींच्यषकडून पैसे, डरग्स िोळष करू लागले. 

ििदीशलष मषर खषतषनष पषहत असतषनष उदयच्यष चेहऱ्यषवर शवजयाचं स्मित होतं. त्याने 

मघषशी त्यषच्यष कषनषत कुिबुििषऱ्यष मुलषलष िवळ बोलषवलं. मुलिष थोडष दबकतच 

त्यषच्यषकडे सरकला. थोडीं खषली वषकला. उदयने त्यषलष मषनेलष धरून कविषळले व बोलला... 



"सिळ्यषच लढषयष ह्ष णिींकन्यषसषठी खेळषयच्यष नस्त्यषत. णिींकनीं हष मषिष उदे्दश नषय 

आत्तष. त्यष पोरषलष कळलीं पषयिे, की इतीं ह्षायचीं आसंंल, तर तेलष मषज्यष खषली रहषय लषिींल. 

म्हनून हे! कळलीं?" मगु्ररीने हसत उदय त्याला म्हणाला. 

व उदयने त्या मुलषच्यष डोक्यषत िपली मषरली आशण त्यषलष बषिूलष णभरकषवलं. समोर 

पाशहलं. ििदीश मषर खषतच होता... त्याच्या सुिलेल्यष तोींडषतून रक्त वषहत होतं... 

 

  

        टॉयलेट एररया, एक मुलिष ििदीशलष ओढत घेऊन आला व त्यानं त्याला 

णभरकषवून शदलं. 

"हे सिळीं  सषफ करषयचीं!" त्यानं हुकूम सोडला. 

ििदीश फक्त त्यषच्यषकडीं पषहत उिा राशहला. त्यषच्यष अशष पषहण्यषनीं त्यष मुलषच्यष 

डोक्यषत रषि गेला. त्याने ििदीशचे िबडे िोरषत दषबले. 

"बघतो कषय ये! त्यष उदयचीं बरोबर ऐकतोस! मषझीं ऐकषय आई मरत्यष व्हय तुझी?!" तो 

म्हणाला.  

ििदीशने कषहीच प्रणतणक्रयष शदली नषही. ििू त्यषलष कषही फरकच पडला नषहीये. 

"बघतो कषय ये! डोळीं  खषली कर!" मुलगा अशर्कच शचडला. 

ििदीशने नजर खषली झुकवली नषही. म्हिून मि त्या मुलाने ििदीशचे तोींड पषण्यषने 

भरल्यष बॅरेलमधे्य बुडवले. ििदीश तडफडू लषिला. थोडषवेळ त्यषलष तसषच ठेऊन त्या मुलिष 



ििदीशचे तोींड बषहेर कषढले. गुडमरलेला ििदीश ठसकत खषली कोसळू लषिला. त्या मुलाने 

त्यषलष पडू न देतष उभषच ठेवला. 

"आत्तष िप्प सषींणितलेलीं ऐकषयचीं! नषही तर मेलषच म्हिून समि! एक खून करून 

आलोय! दूसरष केलष तरी तीच णशक्षष!" त्याने जगदीिला दरडावले. 

आणि ििदीशलष ढकलून तो णनघून गेला. णभिलेलष ििदीश णभींतीलष थडकला. स्वतःलष 

सषवरत त्याने िॉयलेिकडे नजर टाकली... 

. 

. 

. 

 

ििदीश कपडे धुवत होता. त्यषचीं शरीर थोडीं पुष्ट् झालं होतं. अश्फाक णतथीं आला. 

"नांव काय?" अश्फाकने शवचारलं. 

जगदीिने अजूनही त्याचं मौन सोडलं नव्हतं. तो काहीच बोलला नाही. 

"वर्ााच्या वर झालं, पण तू बोलायचं काय चालू नाय केलं... शठकाय! प्रॉबे्लम नाय! वर्ाात 

७६ मुलं इथं आल्यात त्यातली शनम्याहून जास्त माज्याकडं हायत. मला गरज पन नाय तुजी! 

पन एक काम हुतं. करणार काय?" अश्फाक त्याला पुढं म्हणाला. 

जगदीि काही न बोलता आपल्या कामात व्यस्त होता.  

"पैिे शमळतील!" अश्फाकने लालूच दाखवली. 



पि जगदीि बदला नाही. काही बोलला नाही.  

"इचार कर आनी सांग!" एव्हढंच सांगून मग कोणी पाहण्याच्या आत अश्फाक णनघून 

गेला. 

 

 

ििदीश धुतलेल्यष कपड्यषींची बषदल्यष घेऊन िेरेसवर गेला. मषिून णचडलेलष उदय 

घषईने त्याच्याकडे आला. त्याने ििदीशलष णभींतीवर ढकलले. ििदीशच्यष हषतषतील बषदल्यष 

खषली पडल्या. पुढीं  होऊन उदयने ििदीशची कॉलर पकडली. 

"माजला का रं? काय गरज हुती त्याच्यािी बोलायची? काय म्हणत हुता त्यो?" उदय 

आग ओकत होता. 

पि जगदीि उदयच्या डोळ्ांत पाहत गप्पच.  

"सांगणार नसलास तरी मला म्हाइत हाय! खबरदार त्याला मदत करिील तर! नाय तर!" 

म्हित उदयने जगदीिला टेरेसच्या कठड्ाच्या शदिेने जोरात वळवलं. जगदीिला 

खाली ढकलून देण्याच्या पशवत्र्यात थोडावेळ त्याला तसाच र्रला, पण अचानक उदयला काही 

तरी सुचलं. रागाने लाल झालेला त्याचा चेहरा हास्याने िरला. 

"त्याच्यासाठी जे करणार हुतास, ते आता माज्यासाटी करिील!" उदय म्हणाला.  

आशण पुन्हा त्याने जगदीिला शिंतीवर शिरकावले. 

 

 



सिळे झोपल्यषवर उदय ििदीशपषशी आला. ििदीश डोळे णमिून पडलष होता. उदयने 

त्यषलष लषथषडून हलवले. ििदीश उठून बसला. वर पाशहलं. उदयने त्यषलष उभषरण्यषस 

सांशगतलं. जगदीि उभषरला. उदय रूम अनलॉक करून त्यषलष रूममधून बषहेर घेऊन गेला. 

 

 

उदय ििदीशलष खेचत मोकळ्ा मैदानात घेऊन आला व शिाच्यष आतील बषिूस 

ठेवलेलीं एक पॅकेि कषढून त्याने ििदीशलष ते घेण्यषस भषि पषडलं. 

"बाहेर एक माणूस उिा असंल. तेला स्मन्हऊन हे द्यायचं. आशण त्यो एक पाकीट शदल ते 

शघऊन यायचं! समजलं?" उदयने दबक्या आवाजात जगदीिला सूचना शदली. 

ििदीश िषऊ लषिला.   

"एक णमणनि!"उदयने जगदीिला थांबवलं. 

ििदीश मागे वळला. उदयने ििदीशचष शिा कषढून घेतला.  

"पळून िषन्यषचष अणिबषत प्रयत्न करू नको! कषरन िर तसीं केलींस, तर ह्ो शिा 

वॉडानकडीं िषईल आणि त्यषची कुत्री तुलष फक्त हुडकनषरच न्हषईत, तर फषडून िषकतील!" 

उदयने जगदीिचा पळून जाण्याचा मागा बंद केला. 

पि जगदीिला तरी पळून जायचं होतं का? नक्कीच नाही! तरी उदयनेसावर्शगरी 

बाळगली होती. 

उदयने ििदीशलष कम्पषऊीं डच्यष णभींतीकडे ढकलले. ििदीश मषिे त्यषच्यषकडे पषहत 

हळूहळू णभींतीकडे पषवलीं िषकू लषिला. उदयने स्मखशषतून एक छोिीं प्लषस्मस्टक पॅणकीं ि व 



मोबषईल बषहेर कषढला. त्यानं पॅणकीं ि फोडून त्यषतील डर ि चषखलं. ििदीश त्यषलष पषहतोय हे 

त्यषच्यष लक्षषत आलं. 

"बघतो कषय ये! णनघ!" त्याने जगदीिला दरडावलं. 

उदयने सींपलेली पुडी स्मखशषत ठेऊन मोबषईल कषढला व कोिषलष तरी कॉल केला. 

ििदीश पुढीं  पषहून णभींतीवर चढला. 

 

ििदीशने खषली उडी मषरली. आशण तो मोकळ्ा रस्त्यावर आला. आता त्याला रान 

मोकळं होतं उर्ळण्यासाठी. पण ते तो नक्कीच करणार नव्हता. अचानक िषडीचष आवषि 

आला. ििदीश थोडष सषवध होऊन िषडी िषतषनष पषहत णभींतीलिद उभषरला. िषडा िषडी 

घेऊन िषत होता. ििदीशने दुःखी होऊन खषली पाशहलं. आि आिखी कोिषलष तरी घेऊन 

िषत असल्यषचीं त्यषच्यष लक्षषत आल्यषणशवषय राशहलं नषही.  

पि कषही क्षिषतच त्यषलष त्यषच्यष कषमषची िषिीव झाली आशण त्यानं वर पाशहलं. 

झषडीतून एक मषिूस समोर येऊन थषींबला. त्याने फॅ्लिलाईट जगदीिच्या अंगावर पाडून 

ििदीशलष इशषरष केला. ििदीश सावर्पणे इकडे शतकडे पाहत त्यषच्यषकडे आला. 

ििदीशने त्यषच्यषकडील पॅकेि त्यष मषिसषलष हँडओव्हर केलं. त्या मषिसाने पि हुडी 

िॅकेिच्यष आतील एक पॅकेि काढून ििदीशलष शदलं व णनघून गेला. ििदीश मषिे णफरला. 

तो रस्तष क्रॉस करत असतषनष एका िषडाने त्यषलष पाशहलं व पळत त्यषच्यषकडे आला. 

जगदीिने कुठेही जाण्याचा पेआयत्न केला नाही. तो वाटेतच उिा राशहला. ििदीशच्यष 

हषतषतलीं पॅकेि बघून गाडाचे एके्स्प्रशन्स बदलले. त्याने ते पेपर िुींडषलेलीं पॅकेि णहसकषवून 

घेऊन इमे्पशि्ली खोलले. त्यषत पैसे होते. हे पषहून तर िषडा अणधकच णचडला. ििदीशचीं 

बखोिीं धरून त्यषलष आत नेलीं गेलं... 



 

वॉडानच्यष खोली बषहेर, िषडा ििदीशलष ओढत घेऊन आला. त्याने दषरषवर नॉक केलं. 

थोड्यषवेळषने वॉडानने दषर उघडले. 

"काय आहे?" वॉडानने रागावून शवचारलं. 

िषडाने हषतषतलीं पॅकेि दषखवलं, ज्यषतून पैसे बषहेर णदसत होते. वॉडान आत झाला. हा 

िषडालष ििदीशलष आत आिण्यषसषठीचष सींकेत. तो समिून िषडाने ििदीशलष आत आिून 

आदळले व पॅकेि वॉडानच्यष हषती शदलं. 

"कषय आहे हे?" वॉडानने जगदीिच्या पाठीवर पाय रुतवत शवचारलं. 

ििदीश णवव्हळला, पि कषही बोलत मात्र नाही. 

"णठकषय! यषच्यष इने्मिलष घेऊन ये!" वॉडानने गाडाला हुकूम सोडला. 

िषडा उदयलष घेऊन येईपयंत वॉडान ििदीशलष णचरडत उभषरला. कषहीवेळषने िषडा 

उदयलष घेऊन आला व त्याला वॉडान समोर फेकलं. 

"यष सरकषर यष! डर ि पोहोचवषयचे होते ते पोहोचवले?" वॉडानने संतापाने उदयला 

शवचारलं. 

"ह... होय सर..." उदय घाबरत बोलला. 

"कषय यषलष त्यष कषमषलष पषठवलष होतषस?" वॉडानने चौकिी केली. 

"नषय नषय सर... मी स्वतः िेल्तो. सकषळीच पॅकेि पोचवून आलोय." उदयने 

जगदीिकडे पाशहलं व घाबरत बोलला. 

वॉडानने ििदीशवरचष पषय उचलून त्यषच पषयषने उदयच्यष िषलषवर लाथ मारली.  



"मि ह्ो रषचष भषहीर कषय करत हुतष?!" वॉडान आपल्या राक्षसी अवतारात येत 

म्हणाला. 

वॉडानच्या लथ्था प्रहाराने उदय बषिूलष णफरकषवलष गेला. वॉडानने पुढीं  होऊन त्यषचे केस 

जोरात ओढले.  

"पैिे पि सषपडलेत त्यषच्यषकडीं!" वॉडान ओरडला. 

"मलष म्हषइत नषय सर... यषनीं सकषळी त्यषतलीं थोडीं डर ि चोरलीं आसींल..." उदयने 

शवव्हळत, ओरडत खोटं स्पष्टीकरण शदलं. 

उदयचे केस िोरषत खेचून वॉडानने दषिकन उदयचीं तोींड िणमनीवर आदळलं.  

"हष चोरी करोस्तोवर तू कषय करत होतषस?" वॉडान ओरडला. 

उदयच्यष नषकष-तोडंतून रक्त वषहू लषितीं. त्याचे दात स्मखळस्मखळे झाले. मग वॉडान 

ििदीशकडे वळला. त्याने त्यषलष केसषलष धरून उठवला व िेबलवर णभरकषवले. िेबलवरील 

त्यषची कषठी घेऊन वॉडान जगदीिला आवेशषने बेदम मषरू लषिला... 

"चोरी करू वषितींय? चोर्... चोरी करू वषितींय?..." मारत वॉडान ओरडत होता. 

 

िषडा दोघषींनष घेऊन त्यांच्या रूमकडे आला व त्यषींनष खोलीत पिकले. िषडा िेल्यषवर... 

तोींड सुिलेलष व नषकषतून, तोडंातून रक्त वषहत असलेलष उदय ििदीशकडे आला. त्यानं 

त्यषचीं तोींड दोन्ही हषतषींनी िोरषत दषबून त्यषलष उठवलं. 



"दोन वर्ा त्याचं डर ग चोरून शवकतोय! त्याला कळला नव्हता! साल्या तुझ्यामुळं! 

तुझ्यामुळं कळलं त्याला! तुझ्यामुळं... तुझ्यामुळं कळलं... तुझ्यामुळं..." उदय रागाने पण 

दबक्या आवाजात ओरडत होता, पण तरी तरी त्याचा आवेि खूप होता. 

"तुझ्यषमुळं... तुझ्यामुळं..." असीं वषरींवषर म्हित उदयने ििदीशचीं डोकीं  मषिे णभींतीवर 

आदळू लषिला. यातच जगदीिने आपली िुद्ध हरपली... 

. 

. 

. 

 

एका हॉटेल रूममधे्य, अींधुकसष उिेड. ििदीश बेडलष मषिे िेकून बसलष होता. 

चेहऱ्यषवर कषहीच भषव नव्हते. अींिषने आतष पणहल्यषपेक्षष खूपच धष्ट्पुस्ट झाला होता. कुठे तरी 

हरवल्यासारखा तो बसून होता. एक मध्यमवयीन स्त्री बषथरूममधून बषहेर आली. 

चेहऱ्यषवरून श्रीमींत घरषतली आहे हे सहि कळतीं होतं. 

"शसरेंज!" ती स्त्री बेडकडे येत जगदीिला म्हणाली. 

शतचा आवाज कणिर पडताच ििदीश भषनषवर येत डर ॉव्हरकडे वळला. त्याने णसरेंि व 

व्हषईल कषढले. त्यषवेळी िेबलवर पडलेल्यष पेपरवर त्याची निर पडली व पणहल्यष पषनषवरील 

बषतमीने त्यषचीं लक्ष वेधून घेतलं. त्यानं पेपर देखील घेतला. िवळ येऊन बसलेल्यष स्त्रीलष 

व्हषईल व णसरेंि देत तो बषतमी वषचू लषिला... 



मराठी बातमीपत्र - हेड लाईन - "दोन वर्षंपूवी कोल्हषपूर येथे झषलेल्यष बॉम्बस्फोि 

मषणलकषींचष सूत्रधषर तनय रषिमषने यषची िेलमधे्य आत्महत्यष!" आणि यषबद्दल सणवस्तर बषतमी 

छापून आली होती. 

ििदीशने पूिा बषतमी वषचण्यषसषठी हषफ फोले्डड् पेपर फुल पेि उघडला. तं्या 

बषतमी खषली "सषयबर क्रषईम" सींदभषात बषतमी त्याला णदसली. त्यषत िुने्हिषर सषपडलष 

नसल्यषचष उले्लख होता. त्याने ती बातमी देखील इशतत: वाचून काढली. 

"लाईट्स!" ती बाई वैतागून ओरडली. 

आशण मग जगदीिने लाईट्स शवझवले. 

 

 

लढण्यषसषठी पुन्हष ििदीशलष ररींििषत उभीं केलीं गेलं. ििदीशचीं शरीर आतष भलतींच 

धष्ट्पुष्ट् णदसत होतं. अश्फाक कडून एकिि उतरवलष गेला. णदसषयलष ििदीशच्यष तोडीस 

तोड. 

"तर आज हा पट्टया लढंल!" उदय अनाऊन्स केलं. 

"दोन वर्ा फुकिचीं खषऊन मषिलषय म्हिून हष णिींकल असीं वषितींय व्हय?" म्हणत 

अश्फाक हसला. 

"मषझष नवीन िडी पैलवषन हषय! तुझ्यष मषिसषची मुींडी मुरिषळतोय कष नषय बघ!" तो 

म्हणाला. 

"बघू!" उदय शवश्वासानं उद्गारला. 



हे ऐकून नवीन आलेलष उदयकडील एक मुलिष उदयकडे सरकला. णदसषयलष 

सॉफीस्टीकेिेड घरषतलष... 

"एि पर मषय ओणपणनयन, यु शुड नॉि सेंड णहम िू फषईि... इि्स हषयली पोसीबील दॅि 

ही णवल लूि..." त्या मुलाने आपला तका  उदयला ऐकवला. 

"ऐ इींस्मग्लश णमडीयम, समिल असीं मरषिी बोल!" उदय त्याला थोडं रागाने म्हणाला. 

"हष हरण्यषचे चषने्सस खूप आहेत." नवीन मुलगा संके्षशपत बोलला. 

"तू उतरतो कष मि? अीं? उतरतो कष?" हा बापाला शिकवालाय या अशविावत उदय त्या 

मुलावर डाफरला. 

मुलिष शिऊन िप्प झाला. उदयने त्यषच्यष मषनिुिीलष पकडले व त्यषलष मधे्य ढकलले, 

"िष उतर!" उदय ओरडला. 

"तू असष मषनुस बदलू शकत नषहीस!" अश्फाक कडील एका मुलाने आपला शवरोर् 

दिाशवला. 

पि अश्त्फषक मात्र हसत होता. त्याने त्यष मुलषलष िप्प होण्यषसषठी हषत उींचषवला. 

"शषऱ्यष... अरे आपल्यषलषच बरीं  आहे! आपले णिकण्यषचीं चषन्स वषढत्यषत!" त्याने आपला 

तका  त्या मुलाला बोलून दाखवला. 

आणि दषव लषवला. पैसे व डरग्स मधे्य फेकले. उदयनेही दषव लषवला. पैलवषन नवीन 

मुलषलष मषरू लषिला. तो बेशुद्ध झषल्यषवर मि पंैलवान ििदीशच्यष णदशेनीं आला, िो अिून 

तेथेच खषली पषहत थोडीं मषिे उभष होता. पैलवषन आपल्यषकडे येतोय हे िषिवून ििदीशने 

धषवत िषऊन पैलवनषवर उडी घेतली  व एकच वषर करून त्यषलष णनपणचत केले. जगदीिने 



खाली उडी मारली. त्याच्या सोबत पैलवषन देखील िणमनीवर लँड झाला, पि पूिापिे आडवष. 

सिळेच अवषक् झाले. सिळेच शषींत! 

उदयचीं वेड्यषसषरखीं हसू ती शषींततष भींि करते. त्यषच्यष चेहऱ्यषवर णिींकल्यषचष आनींद 

ओसींडत होता. पि त्यषचीं हे हसू िषस्त कषळ णिकून राशहलं नषही. ििदीश त्यषच्यषकडे वळला 

आणि त्यषच्यष खषींद्यषींवर उडी घेतली. डोक्यषत वषर करून त्यषचीं डोकीं  मषिीं िणमनीवर िोरषत 

आदळलं व रोल होऊन तो उभष राशहला. उदयचीं डोकीं  िणमनीवर आदळून डोक्यषतून व 

कषनषतून रक्त वषहू लषिलं. उदयच्यष डषव्यष-उिव्यष बषिूलष अश्त्फषक पयंत अधािोल करून 

उभी असलेली मुलीं आश्चयषाने स्तब्ध होऊन पषहत होते. अश्फाक देखील चणकत.  सिळेच 

घषबरले होते. कषही कषळ स्तब्धतष, पि मि उदयच्यष िीम मधील मुलीं सषवरून ििदीशवर 

तुिून पडली. ििदीश सिळ्यषींनष मषरण्यषत व्यस्त झाला. हे पषहून अश्त्फषक मात्र मोठ्यषने 

हसत यष सिळ्यषचष असुरी आनींद घेत होता. आशण इकडं २ वर्षंचष पूिा णहशोब ििदीश 

सिळ्यषींकडून घेत होता. यषतच मि दुसऱ्यष गु्रप मधली मुलीं पि अश्त्फषक च्यष इशषवरून 

त्यषत सषमील होऊन उदयच्यष गु्रपवर तुिून पडली. कषही िि ििदीशलष मषरषयलषही 

सरसषवले. आशण हीच त्यांची मोठी चूक ठरली. ििदीश त्यषींच्यषशी देखील लढू लषितो. आणि 

मि तो अश्त्फषककडे देखील वळला. त्यषच्यष छषतीवर िोरदषर लषथ मषरून जगदीिनं 

खुचीसह त्यषलष खषली पषडलं. दोघषींमधे्य िोरषची िुींपली... इतर मुलीं देखील एकमेकषींनष मषरत 

होतीच. यषत णकते्यक िखमी, तर णकते्यक मृत झाले. ििदीश पण अश्फाकलष देखील ठषर 

केलं! 

हष िोींधळ ऐकून आतून बींद केलेलीं दषर बषहेरून तोडून िषड्ास आत आले व तेही मुलषींवर 

तुिून पडले. ििदीशने आलेल्या िषड्ासची देखील िई केली नषही व त्यषींनष देखील वेड्ासारखे 

मारले. ििदीशने मषरलेल्यष एकष िषडाच्यष हषतून त्यषचष दींडुकष खषली पडू लषिला.  

 



तो आवाज गाडीत अस्वस्थ पडलेल्या सुमेर्च्या कानात घुमला आशण िषडी बींद झषल्यषचष 

आवषि त्यात शमशश्रत झाला. आशण हा आवाज सुमेर्ला वतामानात आणण्यास पुरेसा ठरला. 

हषती िन असलेलष, डोळे णमिून पडलेला सुमेध िषडी बींद झषलेल्यष झिक्यषने शुद्धीत 

आल्यषसषरखष झाला. कपषळषवर आठ्यष आित त्याने हळूहळू डोळे उघडले. तो सषवरत 

उठला. दषर उघडून िषडीबषहेर पडला. 

सुमेधने िषडीचीं दषर बींद केलं व स्वतःचष तोल सषवरत तो शवनयच्या घरषकडे चषलत गेला. 

दरवषिष उघडून तो घरषत प्रवेशकताा झाला. 

 

पॅसेजवे मरू्न सुमेध णवनयच्यष खोलीकडे चषलत होता. समोर णवनयच्यष बेडरूमचष बींद 

दरवषिष णदसत होता. 

दरम्यषन ररमषींड होम/बषलसुधषर िृहषतील त्यषच्यष शेविची फषईि त्याच्या नजरेसमोर 

त्याला फॅ्लश होत होती. समोर येईल त्याला तो ठार करत होता. खषली बरेच िि िखमी 

होऊन, मरून पडले होते. हे शचत्र पाहतच सुमेध णवनयच्यष खोलीपयंत पोहोचेपयंत पोहोचला. 

शेविच्यष मेमरी फॅ्लशमधे्य, तो वॉडानलष िबड्यषवर एक पींच करून हॉलबषहेर पळून 

गेलेला त्याला आठवला. िषतष-िषतष मषिे न वळतष दषर िोरषत ओढले. दषर मोठष आवषि 

करत बींद झालं.  

       इथे िनच्यष बिने सुमेधने शवनयच्या बेडरूमचा दरवषिष ठोठषवला. 

"उघडं आहे!" शवनय आतून ओरडला. 

उिव्यष हषतषने दषरषचे नॉब णफरवून सुमेधने दरवषिष खोलला व आत प्रवेशला. 



 

बेडरूममधे्य णवनय णडर ींक्स घेत बसलष होता. सुमेध िन त्यषच्यषवर रोखून त्यषच्यषकडे 

चषलत गेला. थोड्यषवेळषसषठी भीतीचे भषव णवनयच्यष चेहऱ्यषवर उमिले. तोींडषपयंत िषिषरष 

ग्लषस मधे्यच थषींबलष होता. सुमेध त्यषच्यषकडे गेला व बषिूच्यष खुचीवर बसला. िन खाली 

करून त्याने िी-पॉयवर ठेवली. हे पाहीन णवनयने सुिकेचष णनःश्वषस सोडला. 

"शमिन अकस्मर्मिश्ड्!" शवनय स्ट्र ेट चेहऱ्याने िावनारशहत म्हणाला. 

हे ऐकतषच णवनयने चेहऱ्यषवर आनींद आित भीतीने सुखलेलष घसष दषरू णपऊन ओलष 

करून घेतला. 

"शेविी तू तुझीं धे्यय पूिा केलींसच!" उदय ग्लास खाली करत हशर्ात होत म्हणाला. 

सुमेधने खषली पषहत होकषरषथी मषन डोलषवली. ििू त्यषच्यषवर कसलींसीं ओझीं होतं. 

उदयने त्यषच्यष खषींद्यषवर हषत ठेवला. 

"बी कषल््म अँड शचल..." उदयने त्याला र्ीर शदला. 

     थोडषवेळ िेल्यषवर सुमेध सषवरतोय हे लक्षषत येऊन उदय मषिे रेलून बसला. 

म्हणाला, 

"मलष आत्तष तो णदवस आठवतोय. ज्यषवेळी तू पणहल्यषींदष मषझ्यषकडीं आलष होतषस. 

अशीच रषत्र होती... असषच तू इथीं यषच णठकषिी बसलेलष... आणि मी यष णठकषिी..." 

 

आठ वर्ाांपूवी ररमांड होम मर्ीन पळून जगदीि थेट शवनयच्या घरी आला होता. 

िरीरावर असंख्य जखमा होत्या. ररमांड होम मर्ील जगदीिच्या अंगात असलेले कपडे तेथे 



माइमारी केल्याने फाटले होते. त्याचा तसा अवतार बघून तो र्ोका आहे असं समजून त्याला 

मारण्यासाठी शवनयचे लोक पुढं सरसावले होते. णवनयच्यष मषिसषींसोबत ििदीशने हाणामारी 

चालू केली. त्यषींच्यषशी लढत तो घरषत णशरला. 

घरात, शवनयचा एक मषिूस लषींब दषींडष असलेलष हषतोडष घेऊन ििदीशवर धषवून आला. 

ििदीशने त्याचा हतोड्ाचा वार हवेतच थांबत त्यषलष ठार केले. खषली पडणारा हतोडा 

अर्ांतरीच झेलला होता. मषिूस खाली पडून गतप्राण झाला. थोडषवेळ सवा िप्प. ििदीशने 

डोळे णमिून घेतो. आणि िेव्हष डोळे उघडले, तेव्हष त्यषची निर अिून दषहक व भेदक झाली 

होती. त्याने हषतोड्ाने उरलेल्यष चषर - सहष मषिसषींनष चेचून कषढले. 

मग जगदीिने हतोडष खषली घेतला. सिळे खषली शवखुरले होते. त्यषींच्यष रक्तषत ििदीश 

न्हषऊन िेलष होता, नजर समोर स्मखिात िांतपणे हात घालून उभ्या शवनयकडे पाहत. शवनय 

देखील कमालीचा थंड; ििू समोर िे झषलींय त्यषचष त्यषलष कषहीच फरक पडलेलष नव्हता. 

हषतोडष िणमनीलष िेकवला... 

 

       शवनयची बेडरूम, ििदीशने हतोडष िणमनीवर िेकवला. त्या रात्रीच्या िांत 

वातावरणात, त्याचा खण्ण...! असा आवाज झाला. तीच खोली... णवनयच्यष डषव्यष बषिूस 

रक्तस्नान केलेला ििदीश बसलष होता! हतोडष सोबतच सोयाला उभष करून ठेवलषय. 

त्यषवरून ओघळिषरीं  रक्त िणमनीवर पसरत चाललं होतं...  

"दोन वर्ां कुठं होतास?" एकदम स्ट्र ेट फेसने शवनयने जगदीिला शवचारलं. 

"ररमषींड होम! स्वतःलष िर ेन करत होतो!" जगदीिने ही त्याच स्ट्र ेट फेसने उत्तर शदलं. 

"मि कषय मलष मषरषय आलषयींस?" शवनयने परत प्रश्न केला. 



"डील करषयलष!" जगदीिने स्पष्ट केलं. 

"कसली डील?" शवयनने िांतपणे शवचारलं. 

"अवसु्य आपिे! त्यषलष मषरषयचषय!" सतरा वर्ाांच्या जगदीिने आपला शनणाय सुनावला. 

"आणि तुलष वषितीं मलष तुझ्यष मदतीची िरि आहे?!" शवनयने जगदीिची चेष्टा 

करण्यासाठी हसत त्याला शवचारलं. 

पण जगदीिला त्याच्या मस्करीचा काहीच फरक पडला नाही. तो शततक्याच शनर्ााराने 

म्हणाला, 

"मषहीत नषही! पि मलष तुमची िरि आहे!"  

"म्हििे?" शवनयने शवचारलं. 

"शरीरषची मशषित झषली, आतष बुद्धीची करषयची आहे!" जगदीि बोलला. 

"मषझ्यषकडून कषय हवींय?" शवनय आता गंिीर झाला होता. पण जगदीिचा शनर्ाार त्याला 

अजून स्पष्ट झाला नव्हता, तो व्हावा म्हणा त्याने प्रश्न केला. 

"णशक्षि! आणि सींरक्षि!" जगदीिने शचत्र स्पष्ट केले. 

"मी तुझ्यषत इन्फ्वे्हस्ट कष करषवीं? कषय णमळेल मलष?" शवनयने िंशकत होत आशण 

जगदीिला तुच्छ िाव देत शवचारलं. 

"अवसु्यचष मृतू्य! तुमचे हषत न बरबितष!" या वाक्याने जगदीिने त्याची योग्यता आशण 

हुिारी स्पष्ट केली. 

"फेअर इनफं्!" शवनय कंशवन्फ्स्ड् होऊन उद्गारला. 



"देन एजु्यकेि मी!" जगदीि त्याच इंटेनशसटीने उद्गारला. 

 

"आशण त्याच शदविी मी तुझं नांव 'सुमेर्' ठेवलं. एक असं पशवत्र यज्ञ, जे आपल्याला न्ाय 

शमळवून देईल! आशण हे काम करून तुला शनवडून मी चूक केली नाही हे तू शसद्ध केलंस!" 

आठवणतून बाहेर पडत शवनय सुमेर्ला म्हणाला. 

"थँक्स..." शवनयच्या सु्ततीचा सुमेर्वर काही पररणाम झाला नव्हता. तो शवर्ादात 

असल्यासारखा उद्गारला होता. 

"अवसु्यलष शोधण्यषसषठी तू इतकष खिषिोप कष केलषस? मषझी मषिसीं सहि त्यषलष 

शोधू शकली असती! इवन पोणलसषींडून आपि णडरेि मदत घेतली असती!" शवनय उतु्सकतेने 

म्हणाला. 

"मलष कोितषही िर ेस मषिे सोडषयचष नव्हतष! अवसु्यचष शोध घेतलष िषतोय हे त्यषलष 

कोठून समिलीं असतीं, तर तो अलिा झषलष असतष! आणि मलष ते नको होतीं!" सुमेर्ने स्पष्ट 

केलं. 

"सषयबर सेलने तुलष शोधलीं तर?" शवनयने त्याची िंका बोलून दाखवली.  

"ते शक्य नषही! हषर चोरीलष िेल्यषचष खोिष ररपोिा मी त्यषसषठीच रणिस्टर करषयलष 

लषवलष होतष. ईमेल िू कषही मॅलवेअर णसस्टीममधे्य इन्सिा झषलषय कष यषचष िरी पोणलसषींनी 

शोध घेतलष, तरी एकष तक्रषरदषरषवर णततकष दषि सींशय नषही घेतलष िषिषर." सुमेर्चं िॅशनंग 

शकती काटेकोर होतं हे त्यानं दाखवून शदलं. 

तरी णवनयची िंका िमली नव्हती, 

"पि ररपोिा तर रणिस्टर झषलषच नषही!" त्याने शवचारलं. 



"तरीही िोष्ट् आपल्यष हक्कषत आहेत. हवषलदषरषचष णविनेस तयषर झषलषच नष! आणि 

चोरीची तक्रषर हष फक्त एक बॅक-अप आहे! हष, हे मषझीं से्पकु्यलेशन आहे, पि कषही िर ेस 

होिषरच नषही यषची देखील मी कषळिी घेतली आहे! कषरि प्रॉक्सी सव्हार आणि फेक ईमेल 

आयडीचष मी वषपर केलषय. सषयबर सेलने शोधलींच, तर दुसरेच लोक त्यषच्यष हषती लषितील." 

सुमेर् िांतपणे म्हणाला. त्याला स्वतःवर पूवा शवश्वस होता हेच त्यातून स्पष्ट होत होतं. 

णवनय हसलष. म्हणाला, 

"तुझ्यष बुस्मद्धमते्तत केलेली इन्फ्वे्हस्टमेंि वषयष िेली नषही!" 

आणि त्याने सुमेधची मषींडी थोपिली, 

"िष! खोलीत िष! आरषम कर!" हसत शवनय सुमेर्ला म्हणाला. 

सुमेधने गंिीरपणे मान हलवली व तो त्याच्या खोलीतून बाहेर गेला. िषतषनष दषर ओढून 

घेतले! 

  



५. पुनरुज्जीवन... 

 

"बाबा... बाबा... बाबा... बाबा..." घोर काळोखात कुठून तरी शवदुर्ीचा आवाज गंुत होता... 

 

खाडकन डोळे उघडले गेले. हॉस्मस्पटल!  

अवसु्यने उठण्यषचष प्रयत्न केला. त्यषवेळी त्यषच्यष देखरेखीसषठी असलेल्या कीं म्पषउींडरने 

त्यषलष पुन्हष झोपवण्यषचष प्रयत्न केला, पण तो असफल होत होता... 

"उठू नका. उठू नका. पडून रहा!..." अवसु्यला बेडवर झोपवण्यासाठी कंम्पाउंडर पुन्हा 

पुन्हा ओरडून अवसु्यला िांत करण्याचा प्रयत्न करत सांगत होता. 

कीं म्पषउींडर शक्तीणनशी त्यषलष कीं िर ोल करण्यषचष प्रयत्न करत होता, पि ते त्यषलष शक्य 

होत नव्हतं. तेवढ्यषतूनही अवसु्यने त्यषलष लषवलेले इस्मिपमेंि्स कषढून िषकू लषिले. 

णसचु्यएशन हषतषबषहेर िषतीये हे लक्षषत येऊन मि कीं म्पषउींडरने इमिेंन्सी अलषमा वषिवला. 

कीं म्पषउींडर अवसु्यलष णनयींणत्रत करण्यषसषठी िोर लषवत होता. कषही वेळषतच डॉिर धषवत 

आत आले. 

"कषय झषलीं?" डॉक्टरने अनेस्थेशिया व्हाईल मरू्न शसरेंजमधे्य िरत कम्पाउंडरला 

शवचारलं.  

"कषय मषहीत? अचषनकच उठून सिळीं  कषढून फेकषयलष लषिलींत..." अवसु्यला कंटर ोल 

करण्याचा प्रयत्न करतच होता. 



डॉिरने घषईने अवसु्यलष अनेस्थेणशयष शदला. िुलीमुळे अवसु्यच्यष हषलचषली सींथ होऊ 

लागल्या... आणि एकष पॉईींिलष तो बेशुद्ध झाला. त्यषलष नीि हॉस्मस्पटल बेडवर झोपवलीं गेलं. 

 

अवसु्यलष अनेस्थेणशयष णदलेलष डॉिर व अवसु्यचष शेिषरी जयेि, िो शेविी अवसु्यच्यष 

घरी पोहोचलष होतष, दोघे डॉिरच्यष केणबनमधे्य बसले होते. अवसु्य कोमातून बाहेर आल्याने 

डॉक्टरने त्याला बोलावून घेतले होते. 

"तुम्ही त्यांना हॉस्मस्पटलला घेऊन आलात आशण तुम्हीच असे आहेत ज्यांना आम्ही त्यांचे 

रेलेटीव्ह म्हणून ओळखतो म्हणून तुम्हाला बोलवलं... मला वाटतं आपल्याला काही प्रॉबे्लम 

नसेल..." डॉक्टर त्याला म्हणाला. 

"प्रॉबे्लम कसलष डॉिर? बोलष नष कषय झषलीं?" जयेिने शवचारलं. 

"आपिे शुद्धीवर आलेत..." डॉक्टर शचंतेने म्हणाले. 

"ही तर चषींिली िोष्ट् आहे." जयेि म्हणाला. 

"त्यषींची शषरीररक स्मस्थती िरी सुधषरत असली, तरी मलष भीती आहे, की ते 

मषनणसकदृष्ट्ट्यष अिून ररकव्हर झषले नषहीत. आणि यषत अिून णकती वेळ लषिेल सषींितष येत 

नषही... म्हििे त्यषींनष त्यषींच्यष मुलीची अिूनही णचींतष वषिते. कदषणचत त्यषींनी ही फॅि अिून 

एके्सप्ट केलेली नषही, की त्यषींची मुलिी मेली आहे. असींही असू शकतीं, की बेशुद्ध होण्यषच्यष 

शेविच्यष क्षिषत कषय घडलीं, हे ते णवसरले असतील..." डॉक्टर पुन्हा शचंतेने म्हणाले. 

"मी कषय मदत करू शकतो डॉक्टर? णवदुर्ीच्यष मृतू्यची बषतमी लपवषवी लषििषर आहे 

कष?" जयेिने शवचारलं. 



"मषझीं मत वेिळीं  आहे, मलष वषितीं तुम्ही त्यषींनष सषींिषवीं खरीं  कषय आहे ते!" डॉक्टर त्याला 

म्हणाले. 

"पि डॉिर यषचष णवपरीत पररिषम झषलष तर?" जयेिने शचंतीत होत शवचारलं. 

"आम्ही आहोत त्यषींची कषळिी घ्यषयलष. पि सत्य िेवढ्यष लवकर त्यषींनष कळेल, तेवढ्यष 

लवकर ते मेंिली देखील हेल्दी होतील असीं मषझीं मत आहे. आणि तुम्ही हे करू शकतष, कषरि 

तुम्ही देखील यष दुःखषतून िेलष आहषत. तुम्हीच योग्य प्रकषरे आपिेंनष समिषवू शकतष हे पि 

कषरि आहे, आम्ही तुम्हषलष बोलषवण्यषचीं." त्याला शचंतामुक्त करण्यासाठी डॉक्टरनी त्याला 

आश्वासन शदलं. 

"ठीक आहे."ियेश मान डोलावर गंिीरपणे उद्गारला. 

 

      मग दरवषिष उघडून जयेि अवसु्यच्या खोलीत आला. पण अवसु्य बेडवर नव्हता. 

जयेि खूप टेन्फ्िनमधे्य आला. अवसु्य कुठे गायब झाला याचा त्याला शवचार पडला. इतक्यात 

बषथरूमचष दरवषिष उघडल्यषचष आवषि झाला. जयेिने त्यष णदशेला पाशहलं. अवसु्य वॉकरचष 

आधषर घेत बषथरूममधून बषहेर आलेला त्याला शदसला आशण तो ररलॅक्स झाला. 

गुड मॉशनांग! अवसु्यने िाईल करत बेडकडे येत जयेिला ग्रीट केलं.  

जयेिने तणावपूणा स्मित केलं व तो अवसु्यला बसण्यास मदत करू लागला.  

"आमची शवदुर्ी कुठं आहे? मी िुद्धीवर आल्यापासून एकदाही आली नाही हॉस्मस्पटलला. 

शतच्या हाकेमुळेच िुद्धीवर आलो, पण त्या शदविी पासून बाईसाहेब गायबच! मान् आहे शबझी 

असते." अवसु्य बेडवर बसत जयेिला शवचारलं. 

थोडं थांबून पुढं अवसु्य बोलला, 



"बरंच आहे, माझ्याजवळ बसून राहण्यापेक्षा शतचं काम चालू आहे! आता बरा होतोय. 

येईन म्हणावं शतला मी लवकरच!" 

अवसु्यला सत्य कसं सांगावं हे जयेिला समजत नव्हतं. पण सांगावं तर लागणारच 

म्हणून, 

"तेच सषींिषयचीं होतीं दषदष... णवदुर्ी... णवदुर्ी आतष आपल्यषत नषही..." जयेि चाचपडत, 

संकोचत म्हणाला. 

पि यषचष अवस्यंुवर काहीच पररणाम झाला नाही. 

"मलष णडस्चषिा हवषय!" दुसरीकडे पाहत अवसु्य म्हणाला. 

"पि तुम्ही अिून पूिा बरे झषले नषही आहषत... तुमचीं ररहॅणबणलिेशन सेशन्स पि बषकी 

आहे..." जयेि काळजीने म्हणाला. 

"ते मलष मषणहत नषही. मी स्वतः िषिषरषय णवदुर्ीलष भेिषयलष. मलष मषणहत आहे, ती घरी 

मषझी वषि बघत असेल... मलष... मलष िेलीं पषणहिे. णकती णदवस एकिी रषहिषर णबचषरी..." 

अवसु्य त्याच्या शनणायावर ठाम होता. 

"दषदष..." जयेि कळकळीने ओरडला. 

"तू स्मप्लि डॉिरशी बोल. नषही तर मी असषच णनघून िषईन! खूप झषलीं यष डॉिरचीं! 

दहष णदवस झषले मी इथीं आहे म्हितोय, पि मलष सोडत कषही नषही..." अवसु्यने शवनंती करत 

जयेिला मं्हटलं. 

जयेि पहषतच राशहला, पि िषिचष हषलला नषही.  

"कष मी िषऊ?" जयेिवर पे्रिर टाकण्यासाठी अवसु्य उठत म्हणाला. 



"दषदष; णवदुर्ी नषिीए आपल्यषत! शुद्धीवर यष!" आता मात्र जयेि ओरडला. 

हे ऐकून अवसु्यने उठून त्यषचष कॉलर पकडली. 

"कषय बोलतोयस कळतींय कष? णतनीं स्वतः मलष हषक मषरली होती! णिवींत आहे ती! 

णिवींत आहे!" अवसु्य शचडून म्हणाला. 

"आपलष भ्रम होतष तो दषदष... मलष मषफ करष... मी... मी खरीं  बोलतोय..." दुःखी 

अंतःकरणाने जयेि बोलला. 

हे ऐकून अतीव आवेशषने व धक्क्क्यषने अवसु्यने आपली शुद्ध हरपली आणि तो र्ाडकन 

बेडवर पडला!  

 

दहा वर्ाांपूवी... 

कोल्हापूर शडस्मस्ट्र क्टचा सुप्रीटेंडेंट ऑफ पोलीस असणाऱ्या अवस्यंुने व त्याच्या टीमने 

एका केशमकल फॅक्टरीवर रेड मारली होती. प्रोिेक्शनसषठी त्यानं बुलेिपू्रफ वे्हस्ट घषतलेलीं 

होतं, ज्यषवर "Police" असं ठळक णलणहलीं होतं. त्याच्यावर हल्ला करणाऱ्या एका माणसाला 

त्याने खाली पाडलं आशण तो पडलेल्यष मषिसषपषशी गेला. त्यषच्यषिवळ बसला. तो त्यष 

व्यक्तीची चौकशी करिषर इतक्यषत दुसऱ्या रक माणसाकडून त्यषच्यषवर िोळी झषडली गेली. 

सषवध होऊन अवसु्यने ती गोळी डॉि केली व िलद आपली सस्मव्हास ररव्हॉल्व्व्हर बषहेर खेचून 

त्यष णदशेने िोळी चषलवत कव्हरसषठी जशमनीवर रोल होऊन एकष मशीनमषिे लपला. तो 

सषवधपिे पुढीं  पषहत असतषनषच मषिून एका मषिसाने येऊन त्यषच्यषवर िन रोखली. अवसु्यने 

त्यषलष मषरून खषली पषडले व त्यषच्यषवर ररव्हॉल्व्व्हर ताणली. 



त्यषचवेळी इतर दोन पोलीस येऊन आधीच्यष पडलेल्यष मषिसषलष व यष मषिसषलष घेऊन 

गेले. िोश्वष, (डीएपी) अवसु्यपषशी आला. सवषंनीच बुलेि पू्रफ िॅकेि्स घषतले होते.  अवसु्यचष 

मोबषईल वषयबे्रि होऊ लषिला... अवसु्य मोबषईल कषढून नांव पाशहलं. त्यषचे भषव बदलले. 

"जोश्वा, इथून पुढं तू सांिाळ. दुसरं काम आलंय!" जोश्वाला अवसु्यने आपले अशर्कार 

सोपवले. 

"इतकीं  अिंि कषय?" जोश्वाने शवचारलं. 

अवसु्यने त्यषलष मोबषईल दषखवला. 

"ओह! बॉस!" जोश्वा हसत उद्गारला. 

अवसु्यने मषन डोलषवली व बषहेर गेला. िोश्वषने त्यषलष फॉलो केलं. 

 

त्या केशमकल फॅक्टरीच्या बाहेर, अटक केलेल्या दोघषींनष पोलीस वॅ्हनमधे्य िषकलीं गेलं. 

िोश्वष व अवसु्य बषहेर आले. अवसु्य फोनवर बोलत त्यषच्यष पोलीस िषडी िवळ आला. िोश्वष 

त्यषच्यष िषडीकडे णनघून गेला. िषडीत डर षयस्मव्हींि सीिवर हवषलदषर. कॉल ररणसव्ह करत अवसु्य 

हवषलदषरषिवळ बसला. 

"डोन्ट वरी बाळा, मी तासािरात पोहोचतोय!" अवसु्य फोनवर म्हणाला. 

"अधषा तषस? मषझष परफॉमान्सच अध्याा तासात आहे. एक तषसषने तुम्ही येऊन करिषर 

कषय?" पशलकडून शवदुर्ी नाराजीने आशण त्याहून अशर्क वैतागून म्हणाली. 

अवसु्यने िोरषत हषत हलवून हवषलदषरषलष िषडी पळवण्यषचष इशषरष केला. हवषलदषर 

िषडी चषलू करून चषलवू लषिला. 



 

गाडीत...  

"नाही रे बाळा! मी पोहोचतो मं्हटलं ना... पोहोचतो मी..." अवसु्य हसून म्हणाला. 

आणि णवदुर्ीच्यष नषरषिीलष अिून तोींड द्यषयलष लषिू नये म्हिून अवसु्य णवदुर्ीचीं पुढीं  

कषही ऐकून न घेतष तो फोन कि केला. 

िषडी रस्त्यावर वेगाने धषवत होती. 

"जवळ कुठं टॅक्सी शकंवा ररक्षा सँ्ट्ड असेल तर शतथं सोडा." अवसु्य हवालदाराला 

म्हणाला. 

"मी पोहोचवतो नष सषहेब!" हवालदार म्हणाला. 

"तुम्हषलष मषणहतीय हेले, पसानल कषमषसषठी िव्हनामेंि णवहेकल वषपरलेलीं मलष आवडत 

नषही." अवसु्य त्याला म्हणाला. 

"होय, पि इतकी घषई कसली सषहेब?" हवालदाराने शवचारलं. 

"अहो णवदुर्ीचीं िॅदररींि आहे. आणि मी इथीं कषमषत." अवसु्य बुलेट पू्रफ वेस्ट् काढत 

बोलला. 

"असींय होय. मि तुम्ही कषही कषळिीच करू नकष. िवळच एक िॅक्सी सँ्टड आहे." 

इमजान्सी शकती मोठी आहे हे लक्षात येऊन हवालदार बोलला. 

आणि हवषलदषराने एक्सलेिरवर पायाने िोर शदला. 

"तुम्हषलष पि मुलिी आहे नष हेले?" अवसु्यने मागे पडलेला कोट घेऊन घालत शवचारलं. 



"होय." हवालदार म्हणाला. 

"मि तुम्ही मषझीं णभिीं चषींिलींच समिू शकतष." अवसु्य म्हणाला. 

 त्याच्या या वाक्यावर हवषलदषर खुदकला.  

"चलष. पि स्पीड णलणमि तेवढीं  क्रॉस करू नकष. नषही तर आपिच िुने्हिषर व्हषयचो..." 

अवसु्य देखील हसत म्हणाला. 

 

 

शवदुर्ीचं हायसु्कल ऑशडटोररयम, णवदुर्ीचष परफॉमान्स चालू होणार होणार होता. 

से्टिवर वषदकषींकडून सवा सेि-अप होत होता. १५ वर्षंची णवदुर्ी त्यषींनष मदत करत होती. 

अवसु्य कोिषलष णडस्टबा होऊ नये यषची कषळिी घेत पुढील रषींिेत त्यषच्यषसषठी रषखीव 

असलेल्या खुचीत येऊन बसला. सवा सेि झषल्यषवर णवदुर्ी मध्यभषिी येऊन बसली. णवदुर्ीचीं 

लक्ष अवसु्यवर गेलं. त्याने हसून णतलष दोन्ही हषतषींनी थींस्-अप करून ओठषींच्यष हषलचषलीने 

"बेस्ट ऑफ लक" शदलं. अवसु्यलष आलेलीं पषहून णवदुर्ी कॉन्सने्टशनने सरस्वती वंदना िषऊ 

लषिली...  

 

============ 

सरस्ववत नमसु्तभ्यां वरदे कामरूवपवण । 

ववद्यारम्भां कररष्यावम वसद्धिभावतु मे सदा ॥ 

============ 



 

संध्याकाळी गॅदररंगचा कायािम संपवून अवसु्य व शवदुर्ी घरी जायला शनघतात. णवदुर्ीचीं 

सषणहत्य, बॅि अवसु्यने घेतली होती. दोघे िॅक्सीच्यष णदशेने चषलत होते. 

"वेळेत आलात!" शवदुर्ी म्हणाली. 

हा टोमणा होता, की प्रसंसा हे मात्र अवसु्यला समजण्या पलीकडे होतं. म्हणून... 

"मि? मषझी णहींमत आहे कष तुझी ऑडार मोडण्यषची?" म्हणत अवसु्यने टोमणा मारला. 

"तुम्ही इींणडरेि्ली मलष णडिेिर असीं म्हितष आहषत कष?" शवदुर्ीने खोया रागाने 

शवचारलं. 

"नषही िीं! मी आत्तषच म्हिषलो नष मषझी कषय णहींमत?!" अवसु्यने शतची मस्करी केली. 

"बषबष..." शवदुर्ी अन्नॉइंग्ली ओरडली. 

आशण शतनं हळुवषर अवसु्यच्यष  दींडषवर मषरलं. अवसु्य खळखळून हसला. दोघे िॅक्सीत 

बसले.  

"साहेब कुठं?" टॅक्सी डर ॉयव्हर अवसु्यला शवचारलं. 

"एसपी ऑशफस!" अवसु्यने पत्ता सांशगतला. 

आशण िॅक्सी चषलू होऊन धषवू लषिली... 

 

िॅक्सी कॉिासाच्यष णदशेने धषवत असतषनष दुरून कुठून तरी बॉम्ब ब्लषस्ट झषल्यषचष सौम्य 

आवषि झाला... 



"ते काय होतं?" शवदुर्ीने दचकून शवचारलं. 

"आिखी एक ब्लषस्ट!" अवसु्य गंिीर होत म्हणाला. 

अवसु्य घषईने आपलष मोबषईल कषढला. आशण कॉल लषवला. 

"हॅलो! कीं िर ोलरूम, एसपी बोलतोय. मषझीं लोकेशन िर ेस करून मषझ्यष आत्तषच्यष 

लोकेशनपषसून आसपषसच्यष एक णकलोमीिरच्यष अींतरषवर कषय झषलींय कष बघष. बॉम्ब ब्लषस्ट 

झषलषय असीं वषितींय!" अवसु्य मोबाईलमधे्य म्हणाला. 

आशण त्याने फोन कि केला. अवसु्यचष चेहरष णचींतेने व्यग्र झाला होता. त्याचा अचानक 

असा बदललेला मूड शवदुर्ीला फावला नाही. ती त्यषलष धीर देऊ लषगली, 

"िेन्फ्शन घेऊ नकष बषबष..."  

"कसीं घेऊ नको बषळष? दुपषरीच दोन व्यक्तीींनष पकडलीं, वषिलीं थषींबेल सिळीं . पि नषही! 

चषलूच आहे... लॉ अँड ऑडार सषींभषळिीं मषझीं कताव्य आहे आणि वषितींय मी यषत फेल होत 

चषललोय..." अवसु्य शनराि स्वरात म्हणाला.  

"सिळीं  ठीक होईल बषबष..." शवदुर्ीने पुन्हा र्ीर शदला. 

अवसु्यचष फोन वषिला. त्याने पिकन कॉल ररणसव्ह केला, 

"बोलष!" 

"हो सर! िोकुळ णशरिषींव एमआयडीसी एररयष िवळ हषयवेवर एक ब्लषस्ट झषलषय. 

मषईल्ड बॉम्ब होतष, पि एक व्यक्ती मषरलष िेलषय! एमआयडीसी पोलीस णतकडे णनघषलेत." 

ऑशफसर पशलकडून म्हणाला. 

"मलष एगॅ्जि लोकेशन सेंड करष." अवसु्यने इन्स्टर क्शन शदली.  



व फोन कि केली. त्यषच्यष मोबषईलची मेसेि टू्यन वषिली. त्याने मेसेि बशघतला. फोन 

खषली घेतला. 

"िोकुळ णशरिषींव एमआयडीसी एररयषच्यष हषयवेलष घ्यष." अवसु्य डर ायव्हरला म्हणाला. 

 

डर षयव्हर िषडी दुसऱ्यष लेनलष घेऊन चषलवू लषिला. 

 

एमआयडीसी हायवेला िॅक्सी आली. अवसु्य िषडीतून उतरला. दरवषिष बींद करून 

स्मखडकीत वषकला. मषिे एक िरक िळलेल्यष अवस्थेत पडलष होता. लोक िमष झषले होते. 

पोलीस िषडी सषईडलष पषका  केलेली होती. कषही मषस्क व िल्व्व््हस् घषतलेले पोलीस शतथं 

उपस्मस्थत होते. िमषवषलष मषिे हिवण्यषचष प्रयत्न करत होते. िळलेलष िरक आडवष असल्यषने 

कषही िषड्यष हषयवेवरच थषींबल्यष होत्या. तर कषही थषींबल्यष होत्या, ते उतु्सकतेपोिी. सगळा 

िोींधळ चषलू होता. अणग्नशमन दल िळिषऱ्या िरकवर पषिी मषरून तो णवझवण्यषसषठी प्रयत्न 

करत होते. 

"घरी जा. काळजी करू नको. तुझ्या प्रोटेक्शनला आपले पोलीस आहेत शतथं." अवसु्यने 

शवदुर्ीला सूचना केली. 

"तुम्ही पि कषळिी घ्यष." म्हणत शवदुर्ीने शचंतीत िावमुदे्रने होकाराथी मान डोलावली. 

"हो!" अवसु्य शतला म्हणाला व त्याने डर ायव्हरकडे पाशहलं, 

"एसपी कॉिासालष िषऊ द्यष." अवसु्य पैसे देत डर ायव्हरला म्हणाला. 

िॅक्सी शनघून गेली. अवसु्य मषिे वळला. ब्लषस्ट झषलेल्यष णदशेने गेला. 



गोकुळ शिरगांव एमआयडीसी पोलीस से्टशन इींचषिा अवसु्यकडे धषवत आला. त्याने 

अवसु्यला अलु्यि केला. पि सलू्यिसषठी न थषींबतष तो ब्लषस्टच्यष णठकषिी चषलत राशहला. 

सब-इन्फ्से्पिर त्यषच्यष मषिून घषईने चषलू लषिला. 

"कषही कळषलीं?" अवसु्यने सब-इन्फ्से्पक्टरला शवचारलं. 

"चौकशी चषलू आहे. लोक म्हितषहेत अचषनकच स्फोि झषलष." सब-इन्फ्से्पक्टरने 

स्पष्टीकरण शदलं. 

"स्फोि अचषनकच होतो. सषींिून सवरून कुिी स्फोि घडवतीं कष? यष से्टिमेंि्सनष कषही 

अथा नषही. हषयवेवर लोक येत िषत असतषत त्यषमुळीं  कोिषलष पक्की मषणहती असेल यषची 

खषत्री कमी. त्यषमुळीं  यषींच्यष चौकशीत वेळ घषलवण्यषपेक्षष िर ॅणफक कमी करष. प्रत्यक्षदशी कोि 

असेल तर बघष, नषही तर िदी हिवष! िवळचे स्टॉल्स, िपऱ्यष, ढषबे, अपषिामेंि्स अशष णठकषिी 

चौकशी करष म्हििे कषही कळेल. हषयवेवर िेवढे सीसीिीव्ही आहेत सिळ्यषींचे फुिेिेस 

िोळष करष. एव्हीडेन्स एसपी ऑणफसलष िमष करष! आणि हष एररयष रेस्मस्टर िेड् करून घ्यष." 

अवसु्य त्याला म्हणाला. 

"ह... होय सर." सब-इन्फ्से्पक्टर चाचपडत बोलला. 

"फॉरेस्मन्सकलष कळवलींय?" अवसु्यने शवचारलं. 

"हो सर. पोहोचतषहेत ते." सब-इन्फ्से्पक्टर म्हणाला. 

"कॅजु्यएल्टी?" अवसु्यने परत प्रश्न केला. 

"एक. िरक डर षयव्हर. बॉडीपषि्ास् लॅबलष पषठवले आहे." सब-इन्फ्से्पक्टर म्हणाला. 

आणि पुढीं  होऊन त्याने इतर पोलीस व हवषलदषरषींनष िषड्यष हिवण्यषचष इशषरष केला. 

पोलीस त्यष कषमषत लषिले. िरकवर मषरलीं िषत असलेलीं पषिी थषींबवलीं गेलं. अणग्नशमन दलषची 



िषडीही बषिूलष झाली. आधीच तेथे तरतुदीत असलेल्या के्रन िरकलष बषिूलष हिवलं. लोकषींनष 

तेथून हलवून आपषपल्यष िषड्यष घेऊन िषण्यषस सषींणितलीं िषऊ लषिलं. बेमनषनीं लोक तेथून 

िषड्यष कषढू जाऊ लागले. 

कषही वेळषतच िषिष मोकळी झाली. हषयवेवर "Restricted Area" चे बोडा लषवले गेले. 

दरम्यान अवसु्य िरकपषशी गेला. णतथीं असलेल्यष पोणलसषींकडून  िल्व्व््हिची पेअर घेऊन 

त्याने ते हषतषत चढवले व िरक इग्जषणमन करू लषिला. िषडीतील तुकडे उचलून त्याचा त्याने 

वषस घेतला. 

"कषय वषितींय?" आर्ीपासून एग्जाशमन करत असलेल्या ऑशफसरला अवसु्यने शवचारलं.  

"सेम एक्सप्लोणसव्हचषच वषपर केलषय असीं वषितींय. फॉरेस्मन्सक एग्जषणमनेशन नींतर 

खषत्रीशीर सषींितष येईल. फॉरेस्मन्सक येतच आहे." ऑशफसरने मास्क बाजूला करून सांशगतले.  

"हो सब-इन्फ्से्पिर बोलले." अवसु्य म्हणाला. 

अवसु्य डर षयव्हर केणबन सिळी नीि पषहत असतषनष त्यष एररयषचष इींचषिा असलेलष सब-

इन्फ्से्पिर अवसु्यकडे आला. 

"सर!" 

कषही णवचषर करण्यषची भषवमुदे्रत अवसु्यने मषन डोलषवली. 

"सिळे ररपोि्ास हेडकॉिारलष पषठवष. मी असेन णतथींच. तुमची िषडी घेऊन िषऊ नष?" 

अवसु्य सब-इन्फ्से्पक्टर म्हणाला. 

"नक्कीच." सब-इन्फ्से्पक्टरने संमती दिावली. 

"पषठवतो परत." म्हणत अवसु्य गाडीकडे वळला. 



"हो सर!"  

सब-इन्फ्से्पिर व िवळील सवाांनी सलु्यि केला. अवसु्य िषडीत बसून शनघून गेला. 

 

 

कोल्हापूर पोलीस हेडकॉटर - कसबा बावडा -  

अवसु्य असलेली पोलीस िषडी आली. अवसु्य िषडीतून उतरला. 

"थँक यू." त्याला घेऊन आलेल्या हवालदाराला अवसु्य म्हणाला. 

"येतो." म्हणून हवषलदषर िषडी परत घेऊन गेला.  

अवसु्य हेडकॉिारकडे चषलू लागला... 

 

शचंतीत असलेला अवसु्य दरवषिष उघडून त्याच्या केशबनमधे्य प्रवेिाला. समोर पषहतो, 

तर णवदुर्ी बसलेली. 

"तू इथं? तुला मी घरी थांबायला सांशगतलं होतं." अवसु्य शतला काळजीने म्हणाला. 

"इथून घर णकती लषींब आहे बषबष?" शवदुर्ीने त्याला प्रशतप्रश्न करत ती जाणार नाही हे शतने 

स्पष्ट केलं. 

अवसु्य येऊन खुचीत बसला. 

"ते ठीक आहे बषळष, पि कषही िोष्ट्ी असतषत ज्यष सषमषन्य नषिररकषींसमोर बोलतष येत 

नषहीत." शवदुर्ीला म्हणाला. 



"पि मी तुमची मुलिी आहे." शवदुर्ीने प्रोटेस्ट् केलं. 

"पि तू णडपषिामेंिमधे्य इन्फ्कु्लड नषहीस. त्यषमुळे सषमषन्यच!" अवसु्य असून त्याच्या 

मतावर राशहला. 

"मी प्रॉणमस करते, मी तुमच्यष कषमषत कषही अडथळष आििषर नषही. पि मलष इथीं थषींबू 

द्यष." शवदुर्ीने आश्वाशसत करत म्हणाली. 

"बषळष..." अवसु्यने तरीही शवरोर् दिाशवला. 

"स्मप्लि बषबष... मलष तुमची कषळिी वषिते नष... सतत बॉम्ब स्फोि चषलू आहेत. तुम्हषलष 

कषही व्हषवीं असीं नषही वषित मलष..." शवदुर्ीने आपला हट्ट सोडला नाही. 

"आणि तू कोित्यष सींकिषत सषपडषवीं असीं मलष नषही वषित!" अवसु्यने ठाम शनणाय 

सांशगतला. 

त्यावर णवदुर्ी फक्त त्यषच्यषकडे पषहत राशहली. अवसु्य काय ते समजला. 

"तू ऐकिषर नषहीस तर?!" त्याने शवचारलं 

"नषही! आमच्यष एनु्यअल फीं क्शनलष तुम्ही िसे आलष होतषत, त्यषवरून वषित होतींच 

तुम्ही कोिषशी तरी फषईि करून आलष होतष. आणि आतष यष अशष पररस्मस्थतीत मी तुम्हषलष 

एकिीं सोडण्यषचष प्रश्नच नषही!" शवदुर्ी काळजीने म्हणाली. 

"ठीक आहे तर मि. पि तुलष णविनेस म्हिून रहषवीं लषिेल. कोित्यषही नॉमाल 

णसिीझनलष सोबत रषहण्यषस मी अलषव्ह करिषर नषही!" अवसु्यने शतला अट ठेवत संमती 

शदली. 

"थँक्स बषबष!" शवदुर्ी हसत म्हणाली। 



अवसु्यने हेल्पलेसली मषन डोलषवली व बेल वषिवली. एक हवषलदषर आत आला. 

"सर!"  सलु्यि करत हवालदार म्हणाला. 

"णहची से्टिमेंि रेकॉडावर करष. हषयवेवर झषलेल्यष ब्लषस्टचष आवषि णहने ऐकलषय आणि 

क्रषईम णसनवर देखील मषझ्यषसोबत आली होती." 

"येस सर!" 

"िष यषींच्यषसोबत. कषय पषणहलींय व ऐकलींय ते नीि सषींि." अवसु्यने शवदुर्ीला सांशगतलं. 

"हो!" शवदुर्ी म्हणाली. 

ती उठते. दषरषकडे वळून चषलली. हवषलदषराने पुन्हष सलु्यि केले. णवदुर्ीसषठी त्याने दषर 

उघडलं. णवदुर्ी बषहेर गेली. हवषलदषरही णतच्यष मषिून गेला. अवसु्य दषरषकडे पषहत राशहला. 

'कषय करषवीं?' हष प्रश्न त्यषच्यष चेहऱ्यषवर... 

मग अवसु्य आपलीं कषम पषहू लषिला. कषही वेळषने उठून बषहेर गेला... 

 

अवसु्य केणबनमधून बषहेर वशकां ग एररयात णवदुर्ीचीं से्टिमेंि घेत असलेल्यष िेबलपषशी 

आला. हवषलदषर उठून उभष रषहू लषिला. अवसु्यने त्यषलष इशषरष करून बसण्यषस सांशगतलं. 

"झालं?" अवसु्यने शवचारलं. 

"हो." शवदुर्ी म्हणाली. 

"चल कषहीतरी खषऊन घे." तो शवदुर्ीला म्हणाला आशण त्याने हवालदारकडे पाशहलं, 



"आि कोिषलषही घरी िषतष येिषर नषही. सवषंनष तसीं कळवषयलष सषींिष घरी. आणि 

िेवून घ्यष सिळेच." 

"हो सर!" 

"चल!" अवसु्य शवदुर्ीला म्हणाला. 

"थँक्स सर!" शवदुर्ीने खुचीतून उठत हवालदाराला स्मित करत आिार मानले. 

हवषलदषरानेही िषईल केले. मग णवदुर्ी अवसु्य सोबत बषहेर पडली. 

 

बाहेर, अवसु्य णवदुर्ीलष हेडकॉिार बषहेर थषींबषयलष सषींिून त्यषच्यष णनवषसस्थषनषहून त्यषची 

िषडी घेऊन आला. णवदुर्ीसषठी त्याने दरवषिष उघडला. णवदुर्ी बसलो. िषडी धषवू लषिली... 

 

 

अवसु्य िषडी चषलवत होता; णचींतीत मुद्रष. बषिूलष णवदुर्ी बसलेली... 

"तुला काय गरज आहे हे करण्याची? घरी बसली असतीस, तर मी शनदान तुझ्या 

काळजीतून तरी मुक्त राशहलो असतो." अवसु्य शचंतेने म्हणाला. 

"मषझ्यष कषळिीचीं कषय? घरषत बसून मी कषळिी करत बसू?" शवदुर्ी पुन्हा ओरोटेस्ट् 

करत म्हणाली. 

"तू ऐकत कष नषहीस?" अवसु्य अनॉइंग्ली म्हणाला. 

"कषरि मी तुमची मुलिी आहे!" हे वाक्य मात्र शवदुर्ी गोड हसून म्हणाली. 



अवसु्यकडे मग असहषय्यपिे मषन डोलषवण्या शिवाय हाती काही राशहले नाही. 

अवसु्यची िषडी कोल्हापूरच्या मध्य हायवेवर टर ॅशफकमधे्य धषवत होती... 

 

अवसु्य व णवदुर्ी रेस्ट्ॉरंट िेवि करत होते.  

कषहीवेळषने णडएसपी िोश्वष तेथे आला. त्याने अवसु्यला सलु्यि केला. अवसु्य व णवदुर्ीने 

त्यषींच्यषकडे बशघतलं. 

"इथं हे करण्याची गरज नाही रे. बोल. जेवणार?" अवसु्य जोश्वाला म्हणाला. 

"अिून आपि डु्यिीवर आहोत. त्यषमुळे णमत्र म्हिून नषही, तर अणधकषरी म्हिून मषन 

देतोय." जोश्वा अवसु्यला म्हणाला. त्याच्या या बोलण्यात टोमणा होता की काय कोण जाणे पण 

म्हणूनच अवसु्य हसला  

"बोलष!" तो जोश्वाला म्हणाला. 

"इथीं नको!" जोश्वा अवसु्यला म्हणाला. 

"बरीं  थषींब!" म्हणत अवसु्यने मॅनेजरला हाक मारली,   

"मॅनेिर!" 

मॅनेिर लगबगीने आला. 

"येस सर?" तो नम्रतेने म्हणाला. 

"कोिती फॅणमली रूम ररकषमी आहे?" अवसु्यने मॅनेजरला शवचारलं. 

"हष हो सर. चषर नींबर." मॅनेजर म्हणाला. 



"हे िेवि णतथीं हलवष. आणि एक एक्स्ट्र ष तषि पि पषठवष." म्हणत अवसु्य उठतो.  

सोबत शवदुर्ीही उठून उिा राशहली. 

"हो सर." मॅनेजर स्मित करत म्हणाला आशण त्याने वेटरला हाक मारली. 

अवसु्य रूमकडे चषलू लषिला. मषिून िोश्वष व णवदुर्ीही गेले. 

 

फॅशमली टेबल रूम नंबर चार, अवसु्य दरवषिष खोलून आत येऊन बसला. िोश्वष व 

णवदुर्ी देखील आत आले. णवदुर्ीही बसली, पि िोश्वष उभषच राशहला. 

"बस!" अवसु्य जोश्वाला म्हणाला. 

िोश्वषने णवदुर्ीकडे पाशहलं. 

अवसु्यकाय ते समजला. 

"बोल रे. ती आतष सषक्षीदषर आहे. कषही प्रॉबे्लम होिषर नषही." अवसु्य जोश्वाला म्हणाला 

िोश्वष बसला. 

"तुम्ही पकडलेल्यष दोन व्यक्तीींचष चौकशी दरम्यषन मृतू्य झषलषय. आणि..." जोश्वा बोलता 

बोलता थांबला. 

कारण इतक्यषत दषर उघडतींय हे लक्षषत येऊन अवसु्यने हषत उींचषवून िोश्वषलष िप्प केलं 

होतं. दार उघडणारा मॅनेिर होता. दोन वेिसा एकषमषिून एक येऊन िेविषची पषते्र ठेऊन 

शनघून गेली. 

"एन्फ्िॉय युअर मील सर!" मॅनेजर हसून म्हणाला. 



अवसु्यने िषईल केले. मॅनेिर दषर ओढून शनघून गेला. थोडषवेळ िषऊ देऊन अवसु्यने 

िोश्वषलष बोलण्यषस मषनेने खूि केली. 

"मलष वषितीं तुम्ही हे पषहषयलष हवीं!" म्हणत जोश्वाने मोबषईल कषढून त्यषतील एक 

स्मव्हणडओ उघडून अवसु्यच्यष हषती शदला. 

"तू कष थषींबली आहेस? कर चषलू कर." अवसु्य शवदुर्ीला म्हणाला. 

'स्मव्हडीओ पषहू नको' हष िणभातषथा णवदुर्ी समिली. खषली पषहत िेवि करू लषिली 

आशण अवसु्य स्मव्हडीओ पषहू लषिला. 

इंटेरोगेिन रूममर्ल्या सव्हीलीयन्स कमेराने कप्चर केलेल्या त्या स्मव्हडीओमधे्य, 

अवसु्यने केशमकल फॅक्टरी मधे्य पकडलेल्या दोघांची िोश्वष चौकशी करत आहे. अचषनक ती 

दोन्ही मषिसीं बसल्यषिषिी तडफडून, ओकत मरण पावली. पि हथकडी असल्यषने ते खषली 

न कोसळता, खुचीत णनष्प्रषि पडून राशहले. िोश्वष तडख पुढीं  झाला. त्यषच्यष हषकेवरून बषहेरील 

दोन ऑणफससा पळत आत आले...  

अवसु्यने िोश्वषलष मोबषईल परत केला आशण त्यानेही िेवि चषलू केलं. 

"फोरेस्मन्सक िेस्ट झषली?" जेवत अवसु्यने जोश्वाला शवचारलं. 

िोश्वषने होकाराथी मषन डोलषवली. 

"बॉडीि बघषयच्यष आहेत?" जोश्वाने अवसु्यला शवचारलं. 

अवसु्यने णवदुर्ीकडे निर िषकली व परत िोश्वषकडे पाशहलं. 

"नको रषहू दे. ररपोिा!" अवसु्य जोश्वाला म्हणाला. 



रेणडओ एस्मिव्ह पॉइणनींि! पोलोणनयम-210! एक मषयक्रोगॅ्रम देखील पुरेस आहे 

मषिसषलष मषरण्यषसषठी! पोलोणनयमचे सवाच आयसोिॉप्स मषिसषसषठी सवषात घषतक 

रेणडओिॉस्मक्सक आहेत म्हिे. त्यषींच्यष खोट्यष दषतषींमधून ते णसक्रीि झषलींय." जोश्वाने ररपोटा 

शब्रफ केला. 

आशण िोश्वषने कोिषच्यष स्मखशषतून पोलोणनयम-210 चष ररपोिा कषढून अवसु्यलष देतो. 

अवसु्य ते पषहू लषिला. त्या ररपोटामधे्य पोलोणनयम-210 च्या घातक असण्याची  जवळजवळ 

सिळी मषणहती होती. 

"कोल्हषपूरमधे्य हे कोठून आलीं?" अवसु्यने जोश्वाला प्रश्न केला. 

"मषहीत नषही!" जोश्वाने उत्तर शदलं. 

अवसु्य पुन्हा ररपोिा नीि वषचू लषिला. 

"यषचष इतर उपयोि?" वाचता वाचता अवसु्यने पुन्हा शवचारलं. 

"फॉरेस्मन्सकलष णवचषरून घेतो."  जोश्वा म्हणाला. 

"मषझ्यष मषणहती प्रमषिीं 210PO चष उपयोि कषही औद्योणिक अनुप्रयोिषींमधे्य केलष 

िषतो. िसीं की सॅ्टिीक एणलणमनेिर; िे रोणलींि पेपर, मॅनु्यफॅक्चररींि शीि प्लषस्मस्टक आणि 

स्मस्पणनींि णसींथेणिक फषयबर सषरख्यष प्रणक्रयेत स्मस्थर वीि नष्ट् करण्यषसषठी णडझषइन केलेले 

णडव्हषइसेस आहेत. णशवषय फोिोग्रषणफक णफल्मवरून धूळ हिवण्यषसषठी व कम्प्युिर णचप्स 

बनवतषनष पि धुळीपषसून त्यषचीं सींरक्षि करण्यषसषठी पोलोणनयम-210 चष उपयोि होतो. 

से्पस उपग्रहषींमधे्य थमोइलेस्मिरक पॉवरसषठी हलके उष्णतष स्रोत म्हिून पि हे वषपरलीं िषतीं." 

आत्तापयांत ऐकत असणारी शवदुर्ी मरे्च बोलली. 



"यष इींडस्टर ीि कोल्हषपूरमधे्य आहेत कष ते शोधष. असतील तर त्यषींची सिळी मषणहती 

कषढष. मषलक, बोडा मेंबसा, सप्लषयसा, कस्टमर, सिळ्यषींची! आणि शहरषतल्यष सिळ्यष 

डेंणिस््टसची पि चौकशी करषयलष सषींि! कोल्हषपुरषत कोिी सींशणयत आढळलष नषही, तर 

सणचंि एररयष वषढवष!" अवसु्यने जोश्वाला इनु्स्टक्शन्स शदल्या. 

"हो सर!" 

म्हणत मग िोश्वषने णवदुर्ीने सषींणितलेल्यष इींडस्टर ीिची यषदी व डेंणिस््टसची चौकशी 

करण्यषणवर्यी मोबषईलमधे्य िषईप करून त्यषींची मषणहती कषढण्यषसषठीची ऑडार 

कीं िर ोलरूमलष सेंड केली. 

"ऑणफसलष पषठवलींय. मषणहती णमळेल." जोश्वा पुढं म्हणाला. 

"िुड! एमआयडीसी हषयवे बॉम्ब ब्लषस्टबद्दल कषही?" अवसु्यने जोश्वाला शवचारलं. 

"काही शदवसांपूवी झालेल्या उिळषईवषडी बॉम्ब स्फोिषत िे मिेररयल युि झषलीं तेच. 

पोिॅणशयम आणि सल्फर पषवडर." जोश्वाने स्पष्ट केलं. 

"कू्रड बॉम्प्स्?" अवसु्यने िंकीत होत शवचारलं. 

"होय." जोश्वाने त्याच्या िंकेला दुजोरा शदला. 

"ते कषय असतीं?" शवदुर्ीने गोरं्ळून शवचारलं. 

"ते तू िषिण्यषची िरि नषही!" अवसु्य शतला म्हणाला. 

"कू्रड बॉम्प्स् हे इलेिर ॉणनक्स आणि केणमकल पषसून बनलेले असतषत." शवदुर्ी नाराज 

होऊ नये म्हणून मग जोश्वा शतचं िंका शनरसन करण्यासाठी सांगू लागला. 



 अवसु्य त्यषलष "कष?" असीं इररिेड एक्सपे्रशनने णवचषरलं. िोश्वषने त्यषलष हषतषने "असुदे" 

अशी खूि केली आशण णवदुर्ीकडे पषहून पुढे सांशगतले, 

"बेणसकली िषईम बॉम्प्स्. यषलष डेिोनेशन, पे्रशर णकीं वष रेणडओ णििेन्सीची िरि नसते. 

अशष बॉम्प्समधे्य हषय-गे्रड एक्स्पोणसव्ह नसतषत." आशण तो अवसु्यलष म्हणाला,  

"मलष तर हष ह्युमन बॉम्बचष प्रकषर आहे असीं वषितींय!" 

"मलष नषही वषित. तसीं असतीं, तर मि िीणवत हषनी िषिीवपूवाक मोठ्यष प्रमषिषत 

घडवून आिली िेली असती. णकीं वष इींिेरोिेशन रूममधे्य मेलेल्यष लोकषींमधे्य बॉम्प्सचे िर ेसेस 

सषपडले असते. त्यषींचीं मरिीं हे पुरषवे नष्ट् करण्यषसषठी घडवून आिलींय. यषत इनवॉल्व्व्ह 

लोकषींनी तोींड उघडू नये म्हिून हे चषलू आहे. पोणलसषींच्यष हषती कोिी लषिलीं, की त्यषलष 

मषरून िषकषयचीं. म्हििे आपल्यष हषती कषहीच लषििषर नषही. आपल्यष मषिषवर कोिीतरी 

असलीं पषणहिे. नषही तर आपल्यषतील कोिी यष लोकषींनष सषमील तरी असलीं पषणहिे!" अवसु्यने 

आपला तका  बोलून दाखवला. 

"तुलष खरींच असीं वषितीं?" जोश्वाने थोडं नाराज होत शवचारलं. 

"मषझ्यष लोकषींवर मषझष णवश्वषस आहे. दुसरी शक्यतष सत्य असिीं शक्य नषही!" अवसु्यने 

त्याची नाराजी लक्षात येऊन ती दूर केली. 

"थँक्स!" जोश्वा म्हणाला. 

"बषकी ऑणफसमधे्य बोलू. िेव. णवदू वषढ यषलष." अवसु्यने शवर्य थांबवला. 

मग जोश्वा देखील अनोशफशियल झाला. मोबषईल खषली ठेऊन िोश्वषने णसिरेि कषढली. 

एकामागून एक घडणाऱ्या गंिीर घटना आशण त्यामुळे जराही उसंत न शमळाल्याने आता तरी 

जरा कुठे शनवांत होऊ म्हणून शवदुर्ी समोर आहे आशण शतच्या समोर आपण शसगरेट ओढू नये 



हे लक्षात न येता तो ती लायटर काढून सुलगावू लागला, पण ती तो सुलिषविषर इतक्यषत 

णवदुर्ी णिशू पेपर घेऊन ती णसिरेि णहसकषवून घेतली.  

शवदुर्ी असं काही तरी करेल याची खात्री असल्याने अवसु्यने जोश्वाला 'ररगरेट नको' 

अिी ताशकद शदली नव्हती. तो हसत गोरं्ळलेल्या जोश्वाची मजा घेऊ लागला. 

"हे णपिीं पि बींद करष. तींबषखूमधे्य देखील पोलोणनयम-210 असतीं! कॅन्सर होण्यषसषठी 

तेच मुख्य कषरि आहे!" शवदुर्ी अशर्काराने दरडावत जोश्वाला म्हणाली. 

व शतने णसिरेि णिशू पेपरसह िवळ असलेल्यष िर ॅशकॅनमधे्य िषकून शदली. 

"िेवून घ्यष!" वाढत शवदुर्ी कड्ा आवाजत जोश्वाला म्हणाली. 

"अवसु्य..." नाराजीने आशण त्याहूनही केशवलवाण्या वाणीत जोश्वा कळवळीने मदतीसाठी 

अवसु्यला आळवला. 

अवसु्य त्याला मदत करेल या जोश्वाच्या आिेवर अवसु्यने मात्र नषईफ व फोकने 

उत्तपमचष पीस तोडत, 

"नो कमेंि्स! द बॉस इि ओलवेि रषईि!" म्हणत पाणी सोडले. 

आशण कषट्यषने घषस तोींडी घेतला. णवदुर्ीने पुढे काही न बोलता िेवि वषढून िोश्वषलष 

शदले. िोश्वषने हषत पुढीं  करून त्याला वाढलेले तषि घेतले. पुढीं  अवसु्य कषही न बोलतष िेवि 

सींपवू लषिला. णवदुर्ी व िोश्वषही िेवण चालू केले. 

 

जेवण उरकून णवदुर्ी व अवसु्य रेस्टॉरींि बषहेर आले.  



"शवदू, तुला इतकं कसं माहीत? नाश्त्याला इंसायिोपीशडया खातेस की काय?" त्याच्या 

मागून येत शवदुर्ीला शचडवण्यासाठी जोश्वा म्हणाला. 

पण, 

"पेररयॉणडक िेबल पषठ केलषय म्हिून मषणहतीए." न शचडता शवदुर्ीने उत्तर शदलं. 

"सषयन्स आवडतष णवर्य आहे णतचष! िषण्यषनींतर िर कषही णतलष कषही आवडत असेल 

तर ते णवज्ञषन आहे." कारकडे चालत अवसु्य जोश्वाला म्हणाला. 

अवसु्यने फुिपषथलष लषिून असलेल्यष िषडीचष दरवषिष उघडला, तोच मषिून येिषऱ्या 

िोश्वषने अवसु्यपषशी येऊन त्यषच्यष कषनषत कषही सषींशगतले. णवदुर्ी पॅसेंिर सीिपषशी 

पोहोचली. शतने दरवषिष खोलला, पि अवसु्य व िोश्वष कषहीतरी बोलतषहेत हे लक्षषत येऊन 

ती तशीच उभी राशहली. 

"उिव्यष बषिूलष!" जोश्वा अवसु्यच्या कानात कुजबुजला. 

अवसु्यने नकळत त्या शदिेने पाशहले. त्याला एक मषिूस णदसला. णदसषयलष अींिकषठी 

सषधषरि, उींची सषधषरि. अींिषत अत्यींत िुने कपडे. त्याच्या दषढीची खुरिे वषढली होती. तो 

मोबषईलवर बोलत दुसरीकडीं पषहण्यषचीं नषिक करू लषिला. 

"मी इथीं येतषनष आपल्यष हेडकॉिारच्यष पि बषहेर होतष. आतष इथीं णदसतोय. कदषणचत..." 

जोश्वा पुन्हा अवसु्यच्या कानात कुजबुजला. 

अवसु्यने शकिोरकडे िषण्यषसषठी पषऊल िषकलं. िोश्वषने त्याला अडवलं. म्हणाला, 

"आतष नको. तो एकिष आहे, की त्यषच्यष सोबत कोि आहे मषहीत नषही. त्यषींनी अिॅक 

केलष, तर आपल्यषकडे बॅक-अप पि नषही. णवदुर्ी सोबत आहे सो, नको. अिून कषय करतोय 

पषहू..." 



अवसु्यलष त्यषचीं म्हििीं पिलं. दरवषिष धरून उभ्यष असलेल्यष णवदुर्ीलष िषडीत 

बसण्यषचष इशषरष करून तो देखील िषडीत बसला. िोश्वष त्यषने घेऊन आलेल्या पोलीस िषडीत 

बसला, िी अवसु्यच्यष िषडीच्यष मषिे उभी असते. दोन्ही िषड्यष हलल्या... 

 

एसपी ऑशफस बाहेर अवसु्य व िोश्वषच्यष िषड्यष आल्या. िेि मधून एीं िर झाल्या. कषही 

ऑणफससा त्यषंंच्यषकडे आले. अवसु्य, णवदुर्ी व िोश्वष त्यषींच्यष त्यषींच्यष िषडीतून उतरले. 

"आजूबाजूला नीट लक्ष ठेवा. कोणाचीही संियास्पद हालचाल जाणवली तर लगेच अटक 

करा!" जोश्वाने ऑशफससाना इनु्स्टक्शन्स शदल्या.  

"हो सर!" ऑशफसरने आदेि स्वीकारले. 

आशण मग अवसु्य, णवदुर्ी व िोश्वष आत णनघून गेले. 

 

अवसु्य त्याच्या केशबनमधे्य येऊन त्यषच्यष खुचीत बसतो. त्याच्या समोर िोश्वष बसला व 

त्यषींच्यष बाजूच्या खुचीत णवदुर्ी शवसावली. त्यषींच्यषसोबत आत आलेलष एक ऑणफसर 

अवसु्यच्यष बषिूलष उभषरला व त्याने एव्हीडेन्स ररपोि्ास िेबलवर मषींडायला चालू केलं. दोन 

वेिवेिळ्यष लहषन डीस्पोसीबल पॅ्लस्मस्टक बॅिेत एके्रणलक रेणिन व मेिलने बनवलेले दोन 

डेन्चसा [कृणत्रम दषत] पि ठेवले. अवसु्य आधी ठेवलेले कषही पेपसा घेऊन पषहत होता. िोश्वष 

देखील कषही ररपोि्ास वषचू लषगला... 

"टर क डर ायव्हरचा पीएम ररपोटा?" अवसु्य ऑशफसरला शवचारलं. 

"हष सर." ऑशफसरने हातातील गठ्ठ्यात ररपोटा िोर्ला व अवसु्य समोर र्रला. 



अवसु्यने तो घेऊन पाशहला. 

"एि एक्सपेिेड्! बरीं  हष कशषची णशपमेंि करत होतष? म्हििे हष त्यष ब्लषस्टमधे्य 

सषमील होतष, की...?" अवसु्यने ररपोटा पाहत शवचारलं. 

"नषही सर. त्यषचष दुदैवी मृतू्य झषलषय. एक बॉक्स कुिीतरी रस्त्यषवर फेकलष होतष. त्यषत 

तो बॉम्ब होतष. अन्फॉचु्यानेि्ली तो बॉम्ब एक्सप्लोड होण्यषच्यष वेळी प्रोपेनने भरलेलष यषचष 

िरक तेथून पषस होत होतष. पि रहदषरी िषस्त नसल्यषने णडस्टरक्शन मोठ्यष प्रमषिषत होण्यषचीं 

िळलीं." ऑशफसर म्हणाला. 

"बरीं ; िोकुळ णशरिषव एमआयडीसीच्यष सब-इींसे्पिरलष बोलषवलीं?" अवसु्यने प्रश्न 

केला. 

"हो सर. आलेत ते. बषहेर आहेत." ऑशफसर म्हणाला. 

"पषठवष आत. आणि िरक डर षयव्हरच्यष नषतेवषईकषींशी सींपका  सषधून मृतदेह लवकरषत 

लवकर त्यषींनष सुपूदा  करष. आपल्यष प्रोसेसचष त्यषींनष कषही त्रषस होतष कषमष नये. आणि 

सषींणितलेल्यष कीं पन्यषींची व डेंणिस््टसची लवकरषत लवकर मषणहती कषढष!" अवसु्यने त्याला 

सूचना केली. 

"हो."  

असं म्हणून ऑणफसर पुरषवे पे्लस करण्यषचीं आपलीं कषम सींपवून णनघून गेला. 

कषहीवेळषने सब-इन्फ्से्पिर आत आला. तो सलु्यि करून उिा राशहला. 

"एि इि! एक्सप्लोिन मोणिव्ह समिलष?" अवसु्य त्याला म्हणाला. 

"नषही सर!" सब-इन्फ्से्पक्टर म्हणाला. 



"एक्स्ट्ॉशानसषठी कषही फोन?" अवसु्यने शवचारलं. 

"नषही." ऑशफसर म्हणाला. 

"चौकशीत कषही कळषलीं?" अवसु्य. 

"हष सर. बॉम्ब असलेलष बॉक्स एकष बषईकरसोबत असल्यषचीं दोनशे मीिर अलीकडील 

सीसीिीव्हीमधे्य सषपडलीं. त्यषमुळीं  ती िषडी ज्यष णदशेनीं िेली त्यष णदशेच्यष व कोल्हषपुरषतील 

सवा पेिर ोल पींप्सवर चौकशी केली. सीबीएसच्यष पेिर ोल पींपवर त्यषनीं पेिर ोल भरलीं होतीं. णतथून 

त्यषचीं क्लोि फुिेि व िषडी नींबर णमळवलष. सोबत तो बॉक्स देखील होतष. आरिीओ मधून 

त्यषची मषणहती कषढली. तो बषींबवड्यषचष असल्यषचीं समिलीं. तेथील पोणलसषींनी त्यषची चौकशी 

केली, तेव्हष त्यषच्यष घरषत कषही णवस्फोिक सषमग्री सषपडली आहे. ती सील केली िेली आहे 

व एव्हीडेन्स देखील िमष केले आहेत. महत्त्वषचीं म्हििे तो स्वतः केणमकल इींणिणनअर आहे." 

सब-इन्फ्से्पक्टरने खुलासा केला. 

"घरषत कोिी सषपडलीं?" अवसयुने शवचारलं. 

"नषही. घर बींद होतीं. पि कषही णदवस झषलीं घर मषलकषचीं वषििीं सींशयषस्पद होतीं असीं 

शेिषऱ्यषींनी सषींणितलीं. कुिलेल्यष अींड्यषींसषरखष खूप उग्र वषस येत असल्यषचीं समिलीं म्हिून 

मि कुलूप तोडून पोलीस आत णशरले, तर णतथीं सल्फर आणि पोिॅणशयम व इतर एक्सप्लोणसव्ह 

एणलमेंि्स सषपडले." सब-इन्फ्से्पक्टरने सांशगतलं. 

"पि योर् सल्फरलष आणि पोिॅणशयमलष वषस नसतो." जोश्वा िंकेने बोलला. 

"मषफ करष पुन्हष मधे बोलते, पि कदषणचत कषही कषरिषनीं सल्फर ऑस्मक्सिनच्यष 

सींपकषात येऊन सल्फर डषयऑक्सषईड तयषर झषलीं असेल. ते खूप उग्र असतीं. आणि त्यषचष 

कुिलेल्यष अींड्यषसषरखषच वषस येतो." शवदुर्ीने िंका शनरसन केलं. 



"हो असेल." जोश्वा शवचार करत म्हणाला व तो सब-इन्फ्से्पक्टरकडे वळला, 

"घरषच्यष मषलकषच नषींव?" जोश्वाने त्याला शवचारलं. 

"हष सर. त्यष इसमषचीं नषींव णकशोर उपषशे आहे. शेिषरच्यष िल्लीत असलेल्यष त्यषच्यष 

भषवषलष आत घेतलषय. त्यषच्यषकडून कषही कळेल. अिून तरी कषही बोललष नषही. पि प्रयत्न 

चषलू आहेत!" सब-इन्फ्से्पक्टरने जोश्वाच्या प्रश्नाला उत्तर शदलं. 

"त्यषलष इथीं आिलषय?" अवसु्यने त्याला शवचारलं. 

"होय सर. ही दोघषींची मषणहती." सब-इन्फ्से्पक्टरने णप्रींिेड पेिेस अवसु्यच्यष िेबलवर 

ठेवली. 

"धन्यवषद. यष तुम्ही." अवसु्य सब-इन्फ्से्पक्टरला म्हणाला. 

सब-इन्फ्से्पिर सलु्यि करून णनघून गेला. अवसु्य इींिरकॉमचष ररणसव्हर उचलला. 

"बषींबवडे पोलीस से्टशनलष कनेि करष." अवसु्य इंटरकॉमच्या ररशसव्हर मधे्य बोलला. 

काही वेळ गेल्यानंतर फोन कनेक्ट झालाय हे समजल्यावर अवसु्य बोलला, 

"हष येस. एसपी बोलतोय. णकशोर उपषशेच्यष आणि त्यषच्यष भषवषच्यष..."  

नांव कन्फमा करण्यासाठी पेपर हषती घेऊन नषींव वषचलं आशण पुन्हा ररशसव्हर मधे्य 

बोलला,   

"नरेंद्र उपषशेच्यष घरषवर लक्ष ठेवून रहष!"   

त्याने कषिद िेबलवर िषकला. 



"ओके सर!" पशलकडून बांबवडे पोलीस से्ट्िनच। इंचाजा असलेला सब-इन्फ्से्पक्टर 

बोलला. 

अवसु्यने त्याला "थँक्स" म्हणून ररणसव्हर ठेवला. 

"िोश्वष, इींिेरोिेशन रूममधे्य मेलेल्यष लोकषींची आयडेंणििी ररणवल झषली?" अवसु्य 

थोडावेळ शवचार करून व काही ठरवून बोलला. 

"हो सर. कोल्हषपूरपषसून सषडेसहष णकलोमीिरवर असलेल्यष िढमुडणशींिी िषींवषत ते 

रहषत होते. त्यषींच्यष घरषतून तीस देशी बॉम्प्स् व कषही देशी कटे्ट वैिरे हत्यषरे हषती लषिली 

आहेत. तसेच णतथींही सल्फर, पोिॅणशयम व इतर कषही आयईडी, डषयनषमषईि्स, आरडीएक्स 

विैरे सषपडलेत. तळघरषत सिळीं  लपवून ठेवलीं होतीं.  ग्रषमीि इलषख्यषत िींिलषतील अवैध 

णशकषरीसषठी हे वषपरलीं िषतीं. िे पूिापिे िैरकषनूनी आहे. हे सिळीं  मिेररयल तुम्ही रेड 

मषरलेल्यष केणमकल फॅिरीशी सींलग्न असल्यषचीं णदसतींय. आणि ती तर यषच दोन मषिसषींची 

होती. म्हििे ही लीड तर सींपलीच!" जोश्वा थोडा नाराज होत म्हणाला. 

"अिून नषही! यषींच्यष कोिषकोिषशी  िर ेड्स व्हषयच्यष ते शोधून कषढष. यषींचष कोिी पषिानर 

णकीं वष इन्फ्वे्हस्टर आहे कष बघष. यषींनष कषम देिषरष कोिी आहे कष शोधष." अवसु्य शवर्वासाने 

म्हणाला. 

"हो..." अवसु्यचा मुद्दा पटवून जोश्वा उद्गारला. 

"वषितींय बऱ्यषच लोकषींनष एकत्र करून त्यषींनष बॉम्प्स् बनवषयचीं प्रणशक्षि णदलीं िेलींय 

आणि अशष लोकषींचीं मोठीं  िषळीं  आसपषस तयषर केलेलीं णदसतींय..." अवसु्यने त्याचा तका  बोलून 

दाखवला. 

तोच एक ऑणफसर आत आला. 



"सर, बरेच ररपोिासा आपल्यषलष भेिषयलष आलेत. आपल्यषशी बोलषयचींच असष हट्ट 

धरलषय!" तो म्हणाला. 

"बषहेरूनच घषलवष त्यषींनष. इने्वस्टीिेशन पूिा झषलीं, की एसपी स्वतः बोलषवतील म्हिषवीं 

त्यषींनष. तुम्हषलष तोींड देत बसलो, तर कषमीं कधी करू म्हिषवीं? उद्यष हेच आपल्यषलष णनस्मिय 

ठरवतील... िष सषींिष त्यषींनष एसपी कॉल देतील म्हिून. तोवर इकडीं णफरकू पि नकष म्हिषवीं 

आणि अणिबषत आपले अींदषि बषींधून कषही बषतमी करू नकष म्हिून णनकू्षन सषींिष! कषय ते 

सत्य वेळ आली, की एसपी स्वतः सषींितील म्हिषवीं!" अवसु्य थोडं वावतागंु म्हणाला. 

"ओके सर." 

ऑणफसर िषण्यषस वळला. अवसु्यने त्यषलष हषक मषरली, 

"पषथा!" 

ऑणफसरअवस्यंुकडे वळला.  

"हष सर?" त्याने शवचारलं. 

"त्यषींच्यषशी पोलषईि्ली आणि ररसे्पिफुली बोल. वैतषिषिे बोलून िेलो, पि त्यषींचषही 

आदर करषयलष हवषच!" अवसु्य स्वतःवर शनयंत्रण आणत िांत होत ऑशफसरला म्हणाला. 

"हो सर!" 

ऑणफसर दषर ओढून घेऊन गेला. मग अवसु्य अणधक णचींतीत झाला. व एव्हीडेन्स पषहू 

लषिला. मग िोश्वष देखील पुरषव्यषींची णवशे्लर्ि करण्यषत मग्न झाला. 

 

अवसु्य दरवषिष खोलून इंटेरोगेिन रूममधे्य आत आला. मषिून िोश्वष देखील. 



आत - नींदू उपषशे 【जगदीि/सुमेर्चष कषकष】 यषलष बसवून ठेवलष होता. सोबत एक 

ऑणफसर उभष होता. तो नींदूचे दषत चेक करत होता. अवसु्य व िोश्वष आत आलेले पषहून 

ऑणफसर थषींबला. अवसु्यने फक्त खुिवून "काही शमळालं का?" म्हणून त्यषलष णवचषरलं. 

ऑणफसर मषनेने "नषही" म्हिला. अवसु्यने त्यषलष िषण्यषस खूि केली. संकेत समजून 

ऑणफसर बषहेर गेला. 

"नांव काय?" अवसु्यने नंदूला शवचारलं. 

"नरेंद्र उपषशे." नंदूने आपलं नांव सांशगतलं. 

"मेकॅणनकल इींणिणनअर. रषईि?" अवसु्यने पुन्हा ओरिन केला. 

"हो..." नंदू म्हणाला. 

"बोलष, तुमचष भषऊ कुठीं  णमळेल?" अवसु्यने पृच्छा केली. 

"खरींच मषहीत नषही सषहेब. आम्ही एकत्र रहषत पि नषही..." नंदू कळवळीने म्हणाला. 

"त्यषच्यषकडीं फोन आहे?" अवसु्यचा प्रश्न. 

"आहे. मी नींबर णदलषय बषहेर." नंदू म्हणाला. 

"जीपीएस द्वारे िर ेस चषलू आहे." जोश्वाने स्पष्ट केलं. 

"तुमचष भषऊ सषपडेपयंत तुम्हषलष इथींच रहषवीं लषिेल!" अवसु्यने स्मस्थती स्पष्ट केली. 

"होय सषहेब..." मेनी करण्याशिवाय नंदूकडे काही पयााय नव्हता. 

अवसु्य व िोश्वष यांनी इंटेरोगेिन रूम सोडली. 

 



"याच्यावर लक्ष ठेवा! रेकॉडासाठी याचे बायोमेशटर क टर ेसेस घ्या. सगळं चेशकंग करा. 

तोडंात अजून नीट तपासा. कुठं जखम आहे, का शकंवा कुठं शहडन कम्पाटामेंट करून ठेवली 

का बघा. कपडे आशण अगदी िरीरात सुध्दा! हा पण त्यांच्यात सामील असेल, तर याच्याकडे 

पोईसन असण्याची िक्यता आहे." मघािी बाहेर आलेल्या व इंटेरोगेिन रूम बाहेर उभ्या 

ऑशफसरला अवसु्य म्हणाला. 

"येस सर!" अवसु्यचा आदेि स्वीकारून ऑणफसर पुन्हष इींिेरोिेशन रूममधे्य गेला.  

अवसु्य व िोश्वष पुढीं  चषलते झाले... 

 

ऑणफससा कषम करत असलेल्यष णठकषिी अवसु्य व िोश्वष आले. रात्री झाली होती, पण 

तरी सगळे जण वॉर शसचु्यएिनवर काम करत होते... बाहेरून एक ऑणफसर धषवत 

त्यषींच्यषकडे आला. 

"सर, ताराबाई पाका मर्ील साई डेंटल सस्मव्हासचा डेंशटस्ट् मृत आढळलाय! त्याच्या 

ओपीडीचा तपास घेतल्यावर पोलोशनयमचे टर ेसेस सापडलेत!" ऑशफसरने माशहती पुरवली. 

"आिखी एक लीड िेली!" जोश्वा वैतागणे उद्गारला. 

 

अवसु्यची केशबन... णवदुर्ी अवसु्य व िोश्वषसह केणबनमधे्य होते. एक ऑणफसर अवसु्यच्यष 

बषिूलष उभष होता. अवसु्य त्यषच्यष समोरील कम्प्युिर स्मिनवर नजरा ठेऊन होता. तो पाहत 

होता, की इींिेरोिेशन रूममधे्य नींदूचे बषयोमेणिरक िर ेसेस घेतले िषत होते व नींतर ऑणफससानी 

त्यषलष कपडे कषढषयलष लषवून एकिि कपड्यषींचे व एकिि त्यषचे कषळिीपूवाक चेणकीं ि 

करत होते. काम नीट चालू आहे हे पाहून अवसु्यने स्मिनवरून निर हिवली. 



"या नरेंद्र उपािेचा फोन जप्त केला असेलच?" अवसु्यने जवळील ऑशफसरला शवचारलं.  

ऑशफसरने समोरील एव्हीडेन्समरू्न नंदूचा मोबाईल िोर्ला. अवसु्य समोर र्रले. 

"हष!"  

अवसु्य मोबषईल घेऊन िॅलरी वैिैरे चेक करू लषिला. 

"नरेंद्रलष णकशोरलष फोन लषवषयलष सषींणितलष होतष, त्यषच्यषकडून मषणहती कषढून 

घेण्यषसषठी. पि णकशोरने फोन उचललष नषही." ऑशफसरने स्मिअर केलं. 

"तो उचलिषर पि नषही!" अवसु्य मोबाईलमधे्य पाहत म्हणाला. 

व अवसु्यने मोबषईल िोश्वष समोर धरला. त्या मोबाईलमधे्य रेस्टॉरींि बषहेर पषळतीवर 

असिषरष माणसाचा कुठेतरी कषढलेलष व अवसु्यने झमू केलेलष फोिो होता.  

"हष तर..." जोश्वा आश्चयााने उद्गारला. 

बरोबर! यषलष आतष शोधषयलषच लषितींय!" अवसु्य िांतपणे म्हणाला. 

व अवसु्य मोबषईल मषिे घेऊन पुढील फोिो पषहू लषिला. 

एकष फोिोत णकशोर ििदीश सोबत, तर दुसऱ्यष फोिोत नरेंद्र सोबत, तर णतघषींचष 

णमळून एक फोिो, मि नरेंद्रच्यष मुलषींसोबत, णमत्रषींसोबत असे कषही फोिोि्... 

"हेडकॉि्ासचष एररयष णपींिून कषढष. हष इथींच असलष पषणहिे!" जोश्वा एकसाईट होत व 

त्यापेक्षा शचडून ऑशफसरला म्हणाला. 

"त्यषचष उपयोि नषही. यषच्यष भषवषलष िेव्हष आिलेलष यषने पणहलष असेल, त्यषचवेळी 

त्यषनीं पलषयन केले असेल. त्यषमुळीं  इथीं यषलष शोधून वेळ आणि एनिी वषयष घषलवून कषही 

उपयोि नषही." अवसु्य जोश्वाला म्हणाला व त्याने आपला रुख ऑणफसरकडे वळवला, 



"यषचष मोबषईल िर ेस झषलष?" अवसु्यने ऑशफसरला शवचारलं. 

"स्मस्वच ऑफ आहे. आणि यषलष शोधून कषढषयचीं म्हििे मोबषईल कीं पनीलष कोिाकडून 

तसे ऑडासा इशू करषवे लषितील. आणि आतष कोिा उद्यषच चषलू होईल. त्यषमुळे... म्हिून 

शोधषयलष वेळ लषितोय." ऑशफसरने स्पष्टीकरण शदलं. 

अवसु्य काहीवेळ णवचषर केला व म्हणाला, 

 "एवढष वेळ नषही. न्यषयषधीशषींनष भेिष आणि कषही होतींय कष बघष. पररस्मस्थतीचीं िषींणभया 

लक्षषत घेऊन ते नक्की मदत करतील."  

मग घड्यषळ पाहून तोच पुढं म्हणाला,  

"नषही तर थषींबष, मीच कॉल करतो त्यषींनष!" 

ऑणफस फोनवरून अवसु्य न्यषयधीशषलष फोन लषवला... 

"िुड इणवणनींि सर, एसपी बोलतोय. माफ करा रात्री त्रास देतोय, पण सर एक इमिान्सी 

आहे." अवसु्य नयार्ीिांना म्हणाला. 

"काही नाही. बोलष एसपी सषहेब." न्ायार्ीि बोलले. 

"मोबषईल कीं पनीसषठी िर ॅणकीं िची ऑडार कषढषयची होती. कोल्हषपूरषत चषलू असलेल्यष 

बॉम्ब ब्लषस््टस सींदभषात आहे. उद्यषपयंत नषही थषींबू शकत! स्मप्लि िरष होईल हे कषम?" अवसु्य 

शवनंतीच्या सुरत म्हणाला. 

"अहो स्मप्लि कषय? नक्कीच होईल! मलष कीं पनी व कस्टमरचे णडिेल्स पषठवष." 

न्ायार्ीि पशलकडून म्हणाले. 

"हो सर! धन्यवषद! लिेच पषठवतो!" अवसु्य फोन ठेवला. 



"नरेंद्रकडून णकशोरचे मोबषईल, णसमकषडा णडिेल्स घेऊन न्यषयषधीशषींनष पषठवष. ते 

ऑडार कषढतो म्हिषलेत!" तो ऑशफसरला म्हणाला. 

"हो सर!" ऑशफसर म्हणाला. 

"एक कषमच करष. नरेंद्रच्यष मोबषईल्सचे णडिेल्स आणि इींिेरोिेशन रूममधे्य आत्महत्यष 

केलेल्यष दोघषींचे मोबषईल णडिेल्स पि सषयमले्टणनयस्ली कषढष व सींबींणधत मोबषईल 

कीं पन्यषींसषठी पि न्यषयषधीशषींकडून ऑडासा कषढून घ्यष. णशवषय आिखी एक ऑडार 

आपल्यषलष हवी असेल. यषींनी सवषंत िषस्त कॉल्स कोिषलष केलेत, णकीं वष कोिषचे कॉल्स 

ररणसव्ह केलेत यषचे णडिेल्सही घ्यष व ज्यषींच्यषशी त्यषींचष िषस्त सींपका  आलषय त्यषींचेही फोिो, 

कॉल णडिेल्स व रेणसडेन्सील णडिेल्स कीं पन्यषींकडून णमळवष!" अवसु्यने ऑशफसरवर काम 

सोपवलं. 

"येस सर!" ऑशफसरने ते स्वीकारलं. 

"बरीं , यष नरेंद्रच्यष घरषची झडती घेतली?" अवसयुने ऑशफसरला शवचारलं. 

"हो. पि कषही सींशयषस्पद नषही सषपडलीं." ऑशफसरने खुलासा केला. 

   "तरीही त्यषलष चौकशीपषसून दूर ठेऊ नकष! लहषनषतील लहषन इन्फॉमेशन पि 

आपल्यषलष सध्यष िरिेची आहे! चौकशी करत असतषनष त्यषींच्यष हक्कषींचीं वषयलेशन होिषर 

नषही यषची मषत्र कषळिी घ्यष." अवसु्यने स्मस्ट्र क इनु्स्टक्शन शदली. 

"हो." 

म्हणून ऑणफसर लिबिीने बषहेर णनघून गेला. 

"स्मस्वच्ड् ऑफ मोबषईल िर ॅक करतष येतो?" शवदुर्ीने अशवश्वासाने शवचारलं. 



"णसमकषडा नसलीं, तरी बरेच फोन नेिवका  कनेक्शनसषठी शोध घेत असतषत. त्यषमुळे 

स्मस्वच्ड् ऑफ हँडसेि्सनष शोधिीं कठीि असतीं, पि अशक्य नसतीं. बि अींिेन, इि णडपेंड्स 

ऑन हँडसेि ऑर द सॉफ्टवेअर इींस्टोल््ड इन द हँडसेि!" जोश्वा शतची िंका दूर करण्यासाठी 

बोलला. 

"पि आपि प्रयत्न करू शकतो. कुिी सषींिषवीं तो अशष प्रकषरे िर ेस झषलषच तर...?! 

णशवषय तो कधी नष कधी मोबषईल चषलू करण्यषची शक्यतष नषकषरतष येत नषही. तसीं िर त्यषनीं 

केलीं, तर मि तो सषपडिीं तर अिदीच अवघड नषही." अवसु्य शवश्वासाने बोलला. 

"ते कसीं?" शवदुर्ीने शवचारलं. 

"त्यषचष मोबषईल ज्यष िॉवरचष णसग्नल पकडेल, त्यषच्यष लोकेशनवरून तो कुठीं  असेल हे 

कळण्यषस मदत होईल. रेस्टॉरींि बषहेर हष कोिषशी तरी फोनवर बोलत होतष. मलष नषही 

वषित तो आपल्यषलष सींशय येऊ नये म्हिून नषिक करत असेल. तो खरींच कोिषशी तरी 

बोलत होतष. त्यष पररस्मस्थतीत तो एकषच व्यक्तीशी बोलू शकतो, तो म्हििे त्यषचष सहकषरी 

णकीं वष बॉस. बॉस असण्यषची शक्यतष िषस्त. कषरि तो कोिषसषठी तरी कषम करतोय हे उघड 

आहे. नषही तर तो स्वतः आपल्यष मषिषवर कष रषणहलष असतष? असो, तर ज्यष अथी तो सतत 

कोिषलष तरी अपडेि्स देतोय, त्यष अथी त्यषलष फोन कधी न कधी चषलू करषवष लषिेलच असष 

मषझष अींदषि आहे. उद्यष सकषळपयंत तरी तो णसम बदलू शकिषर नषही! त्यषमुळे आि रषत्रीत 

तो सषपडण्यषची शक्यतष िषस्त आहे आणि ही सींधी आपि सोडतष कषम नये." अवसु्यने 

म्हणाला. 

"त्यषने बॅिरी कषढली नसली णकीं वष मोबषईल फेकून णदलष नसलष म्हििे णमळवलीं!" 

जोश्वाने आपली िीती बोलून दाखवली. 

"लेि्स होप फॉर द बेस्ट!" अवसु्य होपफुली बोलला. 



णवदुर्ीची शींकष दूर झषलेली होती. िींभीर मुदे्रने शतने मषन डोलषवली. िोश्वषनेही िींभीरपिे 

मषन हलवली. 

"चलष कीं िर ोलरूमलष िषऊन थषींबू." अवसु्य उठत म्हणाला. 

आशण सिळे केणबन बषहेर पडले... 

 

 

कम्प्युिस्ा, आणि बऱ्यषच िॅणपींि, िर ॅणकीं ि, इ. णसस्मस्टम्स इन्स्ट्ॉल असिषऱ्यष कीं िर ोलरूममधे्य 

कषही ऑणफसस्ा कषम करत होते. त्यषींच्यष हषलचषली ींत लिबि होती. एसपी अवसु्य मषिून 

डीएसपी िोश्वष व सोबत णवदुर्ी आत प्रवेिले. त्यांना पाहून सिळे उठून उिारू लागले. 

"नो शनड. कामं करा." अवसु्य ऑशफससाना म्हणाला. 

सवाांनी पुन्हा आपापली जागा घेतली.  

"मोबाईल कंपनीकडून काही इन्फो?" अवसु्यने शवचारलं. 

"कोिाकडून परणमशन णमळषली, की लिेच स्टर ेणसींिसषठी प्रयत्न करू म्हिषलेत." एका 

ऑपरेटरने सांशगतलं. 

"िुड. लेि्स वेि देन..." अवसु्य म्हणाला. 

णवदुर्ी णतथली सिळी णसस्टीम कुतूहलषने पषहत होती. अवसु्य व िोश्वषच्यष चेहऱ्यषवर 

िेन्फ्शन होतं. समोरील स्मिनवर ते डोळे लषवून उभे होते. बऱ्यषच वेळषनंतर... 

एक लषल डॉि स्मिनवर स्मब्लन्क होऊ लषिला. सिळेच अलिा झाले. सषवरले.  



"सर लोकेशन आलीं!" कंटर ोल्सवर असणारा ऑपरेटर उत्साहाने ओरडला. 

कीं िर ोलरूमचष फोन वषिला. कंटर ोल ऑणफसरने घषईने कॉल घेतला, 

"येस?" (णबि लॉन्फ्ि पॉि) "ओके थँक यु!"  

फोन ठेवला व तो अवसु्यकडे वळला. 

"णकशोरचष मोबषईल ऑन झषलषय. िो डॉि स्मब्लन्क होतोय ते त्यषचींच लोकेशन आहे!" 

ऑशफसर अवसु्यला म्हणाला. 

"िुड! मषझ्यष िीपीएसलष पषठवष. बषकीच्यषींची पि मषणहती णमळवष. िोश्वष चल!" अवसु्य 

उत्साहाने म्हणाला. 

आणि अवसु्य घषईने बषहेर पळला. िोश्वष त्यषच घषईने बषहेर गेला. णवदुर्ी देखील त्यषींच्यष 

मषिून गेली... 

 

यषवेळी अवसु्य व िोश्वष एकषच िषडीत बसले होते. िोश्वष िषडी चषलवत होता. अवसु्य 

त्यषच्यष बषिूलष. मागील सीटवर शवदुर्ी! नेस्मव्हिेशन स्मिनवर लोकेशन स्मब्लन्क होतीं होतं.  

सवषंनी सीिबेल्ट लषवले होते. 

"हा मोबाईल जाणीवपूवाक चालू केला असेल, तर? हा टर ॅप देखील असू िकतो. प्रत्यक्षात 

तुला जाण्याची काय गरज नव्हती..." जोश्वाने आपली िंका बोलून दाखवली. 

"शू! णवदुर्ी आहे." अवसु्य हळू आवाजात जोश्वाला म्हणाला. 

"म्हिूनच म्हितोय." तरीही जोश्वा बोलला. 



आशण कषही णवशेर् नषही असीं हषस्य चेहऱ्यषवर आित त्याने रीअर व््हयूव शमररमधे्य 

शदसणाऱ्या शवदुर्ीकडे पाशहलं, 

"णवदू बषळष, तू बरोबर येण्यषची िरि नषही." तो शतला म्हणाला. 

णवदुर्ी णडफें ड करषयलष तोींड उघडते तोच... 

"ती ऐकिषर आहे असीं वषितींय तुलष?" अवसु्य मधे्यच बोलला. 

िोश्वष कषय समिषयचीं ते समिला व सीिमधे्य णसींक होऊन पुढीं  पषहून िषडी चषलवू 

लषिला... 

 

रात्री रहदारी कमी असलेल्या हायवेवरून अवसु्यची िषडी वेगाने पुढे सरकत होती... 

त्याच्यापासून कषही अींतरषवरून दोन-चषर पोलीस िषड्यष मागून जात होत्या... 

"बॅक-अप टीम, से्ट् िोज!" जोश्वाने बॅकअपसाठी सोबत असलेल्या ऑशफससाना 

वायरलेस वरून इंफॉमा केलं. 

िोश्वष चषलवत असलेली िषडी स्पीडने पुढीं  गेली. मषिून धषविषऱ्यष िषड्यषींचष स्पीडही 

वषढला व त्यष अवसु्यच्यष िषडीच्यष िवळ होऊ लषिल्या... 

 

गोलूल शिरगांव एमआयडीसी एररयष. अवसु्यची िषडी थषींबली. अवसु्य िषडीतून उतरत 

असतषनष त्यषचष फोन वषिला. 

"णवदू, िषडीतच रहष. बषहेर अणिबषत पडषयचीं नषही. सीिवर झोपून रहष." अवसु्य मागे 

वळून शवदुर्ीला म्हणाला. 



णवदुर्ीने गंिीरपणे फक्त मषन हलवली.. अवसु्य कॉल घेत िषडीतून उतरला. 

"हष बोलष!" अवसु्य मोबाईलमधे्य बोलत िषडीतून उतरला. 

"सर आपल्याला हवी असलेली जवळपास सगळी माशहती शमळाली आहे." पशलकडून 

ऑशफसर बोलला. 

"स्मप्लि णब्रफमधे्य सषींिष!" अवसु्य त्या ऑशफसरला म्हणाला. 

"हष सिळष धषिष दोनच व्यक्तीींशी िुडतोय. नषींवीं तनय आणि णवनय रषिमषने. पि त्यषींनष 

िर ेस करतष येत नषही. कदषणचत हँडसेि्स व णसम्स बदलले असतील." ऑशफसरने संके्षपमधे्य 

सांशगतलं. 

"मषझ्यष मोबषईललष फोिो पषठवष. थँक्स बषय!" वसयु म्हणाला. 

अवसु्यने कॉल कि केला. कषही वेळषत मेसेिने अवसु्यचा मोबषईल वषयबे्रि झाला. 

मोबषईलवर एमएमएस आला होता. अवसु्यने एमएमएस पशहला. णवनय व त्यषचष भषऊ तनय 

यषींचे फोिो एकष खषली एक. अवसु्य मेसेि बॉक्स मधून बषहेर आला. 

इतक्यात िोश्वष देखील िषडीतून उतरून अवसु्यकडे आला होता. बषकीच्या िषड्यषींतूनही  

ऑणफससा उतरून अवसु्यपषशी जमा झाले. 

"कषय?" जोश्वाने अवसु्यला शवचारलं. 

"णकशोर सोबतच आिखी दोघे सषपडिषर आहेत. कदषणचत तेच मुख्य सूत्रधषर असू 

शकतषत." तो जोश्वाला म्हणाला. 

आणि त्याने आपली िन होलस्टर मधून बषहेर कषढली.  

"चलष!" आपल्या साथीदारांना अवसु्य म्हणाला. 



"तीन-चषर ििीं इथीं थषींबष!" जोश्वा ऑशफससाना म्हणाला. 

"नको!" अवसु्यने थांबवलं. 

"कष?" जोश्वाने आश्चया करत शवचारलं. 

"इथीं िषस्त प्रोिेक्शन णदलीं, तर त्यषींचष सींशय प्रषमुख्यषनीं इथींच येईल आणि ते इथीं हल्लष 

चढवतील. णवदुर्ीलष सुरणक्षत ठेवषयचीं असेल, तर इथीं कमी िषडीयन्स ठेविींच शहिपिषचीं 

ठरेल. एकिि इथीं लपून थषींबू दे. बषकी सोबत यष." अवसु्य म्हणाला. 

स्मखडकीतून वषकून त्याने मोबाईल गाडीत असलेल्या शवदुर्ीकडे शदला व शतला म्हणाला,  

"घषबरू नको. पररस्मस्थती हषतषबषहेर िषतेय असीं िषिवलीं, तर एसपी ऑणफसलष फोन 

कर. ओके?" 

णवदुर्ी मषन डोलषवली. शतच्या चेहऱ्यषवर कमालीचं िेन्फ्शन होतं. 

"से्ट पुि!" अवसु्य शवदुर्ीला म्हणाला. 

णवदुर्ी सीिवर झोपून रषशहली. 

"लेि्स िो!" अवसु्य सहकायाांना म्हणाला. 

मषिे थषींबलेलष ऑणफसर तेथेच कव्हर घेऊन सावर्पणे लपून राशहला. बषकी सगळे 

अवसु्य व िोश्वष सोबत गेले. मषिे रषणहलेल्या ऑणफसरने होलस्टर मधील िन बषहेर खेचली व 

लपलेल्या िषिेवर उभष रषहूनच कषळिी व लक्षपूवाक पहषरष देऊ लषिला. 

णतकडे ऑणफससा िन उींचषवून सषवधपिे चषलत होते. त्याच्या पुढीं  चालणारा अवसु्य 

त्यषच्यष नेस्मव्हिेशन णडव्हषईसमधे्य लोकेशन पषहत होता. एक डॉि त्यषींच्यष णदशेने येत असलेलष 

त्यषलष लक्षषत आलं. त्याने हषत उींचषवून सवषंनष होल्ड केलं. सवािि थषींबले. सिळीं  शषींत. 



सवािि इकडे णतकडे पषहत होते. आणि अचषनक समोरून णकशोर आला. ऑणफससानी 

त्यषलष घेरलं. णकशोरच्यष उिव्यष हषतषत एक अींिठी होती. 

"खबरदषर! कषही हषलचषल करण्यषची णहींमत करू नको!" अवसु्य शकिोरवर गन पॉईंट 

करत त्याला म्हणाला. 

"तुम्हषलष िी मषिसीं हवी आहेत, ती मी तुम्हषलष देऊ शकतो! फक्त मषझ्यष भषवषलष िषऊ 

द्यष! त्यषचष यषत कषही दोर् नषही!" शकिोर अवसु्यशि शनगोशिएट करण्यासाठी बोलला. 

"ते बघू नींतर! आधी तू आमच्यष हवषली हो!" अवसु्य शकिोरच्या प्रपोसलला जास्त महत्त्व 

न देता त्याला म्हणाला. 

इतक्यषत कुठून तरी एक िोळी येऊन एकष ऑणफसरलष णहि झाली. तो खषली पडला. 

ऑणफससामधे्य खळबळ मषिली. सवािि अदृष्य लक्षाचा वेध घेण्यषचष पणवत्र्यषत आले. तोच 

कषही लोकांनी तेथे हल्लष चढवला. 

ऑणफससा व मणसानरीिमधे्य शूि आऊि सुरू झालं... िोश्वष व दोन ऑणफससा णकशोरलष 

कव्हर करत प्रोिेक्शन देत मणसानरीिचष सषमनष करत होते. अवसु्य देखील कव्हर घेऊन 

त्यषींच्यषशी लढण्यषत व्यस्त झाला होता. 

शंेवटी यषत अवसु्यच्या िीमनेच लीड घेतली. ऑशफससा कडून मणसानरीिनष ठषर केलीं 

गेलं. अवसु्यने मषत्र त्याच्या वायाला आलेल्या मशसानरीजना िखमी केलं होतं. अवसु्य 

णकशोरकडे वळला. 

"िखमी झषलेत ते हॉस्मस्पिललष णनघष. हले्लखोरषींच्यषत िे िखमी आहेत त्यषींनष पि 

उचलष." जोश्वाने ऑशफससाना ऑडार केली. 



िखमी ऑणफससा णनघाले. िे मणसानरीि अवसु्यकडून िखमी झषलेत त्यषींनषही सोबत 

नेले गेले. िोश्वष व दोन ऑणफससाकडून णकशोरलष पुन्हष रोडच्या मध्यभषिी आिण्यषत आलं. 

"तुलष कषही बोलषयचींय?" अवसु्यने शकिोरला जाग्यावरूनच गन पॉईंटवर घेत शवचारलं. 

"मी... मी खरीं  सषींितो... ही मषिसीं मषझी नव्हती... मी... णवनय आणि तनयचीं कषम असिषर 

हे. त्यषींनष तुमच्यष हवषली करण्यषसषठीच णवनयने नको सषींणितलेलीं असून मी मषझष मोबषईल 

चषलू केलष आणि त्यषींनष िुींतवून ठेवण्यषसषठी त्यषींच्यष ऑणफसरवर आलो..." घडलेला प्रकार 

पाहून घाबरलेला शकिोर म्हणाला. 

"खरीं?!" अवसु्यने अशवश्वासाने शवचारलं. 

"णवश्वषस ठेवष. ते अिूनही त्यषींच्यष ऑणफसमधे्य असतील... कदषणचत... हष! मषझ्यष मुलषचष 

फोन आलष होतष मलष. मी तो सषयलेंि करषयचष णवसरलो होतो. णवनयलष सींशय आलष असिषर 

आणि म्हिून ही मषिसीं त्यषनींच पषठवली असिषर. तुम्हषलष खषत्री वषित नसींल, तर G-41 लष 

तनयच्यष रषि फणिालषयझसाच्यष दुसऱ्यष मिल्यषवर बघष. णतथींच केणबनमधे्य दोघीं आहेत... 

बषिूलषच णवनयची मषयक्रोिेक कीं पनी पि आहे. यष कीं पन्यषींमधून त्यषींचष सिळष धींदष चषलतो..." 

अवसु्य कळकळीने म्हणाला. 

"मि त्यषींनष सोडून तू इथीं कषय करतोयस?" अवसु्यला अजूनही पटत नव्हतं. 

"तुमच्यषशी डील करण्यषसषठी आलोय!" शकिोर इम्पोज करत ठामपणे म्हणाला. 

अवस्यने मग कषही ऑणफससानष इशषऱ्यषने सषींणितलेल्यष पत्त्यषवर पषठवलं. ऑणफससा 

सषवधपिे त्यष णदशेने णनघून गेले. 

"ते बॉम्ब स्फोि तू घडवलेस?" अवसु्यने अजूनही गन रोखून शकिोरला शवचारलं. 

"सिळे नषही." शकिोर िांत होत म्हणाला. 



"दुपषरी हषयवेवर झषलेलष?" अवसु्यने शवचारलं. 

"हो!" शकिोरने मेनी केलं. 

"दुपषरी पकडलेल्यष मषिसषींनषही तूच मषरलींस?" अवसु्यने शवचारलं. 

"हो!" शकिोर. 

"आणि डेंणिस्ट?" अवसु्य. 

"त्यषबद्दल कषही मषहीत नषही!" शकिोर. 

"हे सिळीं  कष केलींस?" अवसु्य. 

"पैशषींची िरि होती. म्हिून." शकिोर. 

"णवनय, तनयसषठी?" अवसु्य 

"हो!" शकिोरने मान् केलं. 

कषही वेळषने - िोश्वषने घड्यषळ पाशहलं. त्यषनीं णकशोरलष मषिून पकडून त्यषच्यष 

डोक्यषवर िन तषिलेली होती. सिळीं  शषींत होतीं. अवसु्यच्या वॉकी-िॉकी कका श आवषि केला. 

अवसु्यने मेसेि ररणसव्ह केला. 

"येस?" अवसु्य वॉकी-टॉकीमधे्य बोलला. 

"सर, दोन्ही फॅिरीि् पषणहल्यष.  इथीं कोिी नषही!" पशलकडून ऑफीसर बोलला. 

णकशोर देखील हे ऐकत होता. 

"हे... हे शक्य नषही! ते असषयलष पषणहिेत णतथीं!" शकिोर शवचशलत होत ओरडला. 



"िे कषय असेल ते ऑणफसलष चलून बोल!" आता याच्यावर शवश्वास ठेवण्यात अथा नाही 

असं वाटून अवसु्य त्याला म्हणाला. 

"नषही! मी नषही येिषर!" शकिोर शबथरून ओरडला. 

आणि त्यषच्यषही नकळत णकशोरने िोश्वषची ररव्हॉल्व्व्हर णहसकषवून िोश्वषलष समोर केलं 

व ती ररव्हॉल्व्व्हर िोश्वषच्यष डोक्यषलष लषवली. 

"मलष... मलष िषऊ द्यष! मषझ्यष भषवषलष पि सोडष! नषही तर... नषही तर हष िेलषच म्हिून 

समिष..." शकिोर ओरडला. 

िोश्वष सुिण्यषसषठी धडपड होता. अवसु्यने त्यषलष शषींत होण्यषची खूि केली. णकशोरलष 

सींशय येऊ नये म्हिून मग िोश्वषने हळूहळू त्यषचे प्रयत्न थषींबवले. 

णवनय, तनयच्यष शोधषत िेलेले ऑणफससा परतले, पि ििदीश सोबत. ििदीशलष पषहून 

णकशोर अशर्कच णवचणलत झाला. 

"तू... तू इथीं कसष िग्यष?" तो ओरडला. 

"तुम्ही फोन उचललष नषही म्हिून मी आपल्यषलष शोधत फॅिर ीत िेलतो!" जगदीि 

आपली चूक लक्षात येऊन म्हणाला. 

पररस्मस्थती हषतषबषहेर िषत आहे असीं लक्षषत येऊन णकशोरने झीिीने मषन झिकली. 

"शॅ! तुलष मी परत येईन म्हिून सषींणितलीं होतीं! कशषलष आलषस इथीं?" तो जगदीिवर 

डाफरला व अवसु्यला म्हणाला, 

"ए... ए एसपी! त्यषलष सोडषयलष सषींि! िषऊ दे त्यषलष!" संतापाने त्याचा आवाज कापत 

होता. 



"तू इथीं िर ेड करषयलष आलषयस नष?" अवसु्य त्याला ितपणे म्हणाला.  

आशण ििदीशलष आपल्यष मषिे घेण्यषस ििदीशलष धरलेल्यष ऑणफसरलष त्याने 

खुिषवलं. ऱ्याची निर णकशोरवरच रोखली होती. 

"चल आपि िर ेड करू! तुझष मुलिष इथून सुखरूप िषईल, पि तुलष िोश्वषलष सोडषयलष 

लषिेल! कबूल?" अवसु्य शकिोरला म्हणाला. 

ऑणफसर ििदीशलष घेऊन अवसु्यच्यष मषिे येऊन थषींबला. 

"आणि मषझष भषऊ?" शकिोरने शवचारलं. 

"मी तुलष बोललोय, आमच्यष सोबत चल. कषय ते आपि पषहू!" अवसु्य त्याला पुन्हा 

िांतपणे म्हणाला. 

"नषही! कषय असेल तो इथींच णनिाय होईल!" अवसु्यचे प्रपोसल ररयुज करत शकिोर 

ओरडला. 

मागे ििदीशने ऑशफसरच्या सुिण्यषचष प्रयत्न केला, म्हिून ऑणफसरने त्यषलष खषली 

पषडलं व त्यषच्यषवर िन रोखली. मागे हालचाल झालेली लक्षात येऊन अवसु्यने मागे बशघतलं. 

त्याने ऑणफसरलष "नषही" अशी मषनेने खूि केली. 

"ए एसपी, तुझ्यष मषिसषलष आवर नषही तर!" शकिोर मोठ्याने शचडून संतापाने ओरडला. 

आशण णकशोरने िोश्वषच्यष किपट्टीवर ररव्हॉल्व्व्हर िोरषत दषबली. डोक्यात कळ आल्याने 

िोश्वषलष वेदनष असह् झाल्या. तो ओरडला. 

िोश्वषचष आवषि ऐकून अवसु्यने त्यषच्यषकडे पषशहलं. त्यषच्यष लक्षषत आलं, की रषिषच्यष 

भरषत णकशोरच्यष हषतून अनषवधषनषने णिर िर दषबलष िषतोय. त्यषमुळे क्षिषचषही णवचषर न 



करतष अवसु्यने फषयर केलं! णकशोरलष उिव्यष खषींद्यषवर अवसु्यच्या ररव्हॉल्व्व्हर मरू्न 

सुटलेली िोळी लषिली. िोश्वषने प्रसंगावर्ान ठेऊन णकशोरच्यष हषतून ररव्हॉल्व्व्हर णहसकषवली 

व त्यषच्यष डषव्यष िबड्यषवर कोपर मषरलं. णकशोर खषली कोसळला. िोश्वष णकशोरवर 

ररव्हॉल्व्व्हर तषिून उभषरला. खषली णकशोर उलटी करत, तडफडत मरून गेला. िोश्वषने खाली 

वाकून त्यषच्या मषनेची नस चेक केली. अवसु्यकडे पषहून त्यषने णकशोर सींपलष असल्यषची खूि 

केली आणि अचषनक त्यषचे डोळे णवस्फषरले. 

 

बँग!!! 

 

अवसु्यचष डषवष हषत ििदीशने चषलवलेल्यष िोळीच्या फोसामुळे हवेत उींचषवलष गेला. 

हषत िखमी झषलेलष झाला. अवसु्यने उिवष हषत डषव्यष हषतषने पकडला व त्याने मषिे पाशहलं. 

घषबरलेल्यष व त्यषहून िषस्त णचडलेल्यष ििदीशने त्यषच्यषवर िन तषिलेली त्याने पशहली. तो 

आिखी एक फषयर करिषर तोच त्यषच्यष िवळीच्या ऑणफसरने त्याच्या हषतषतील िनची बट 

जगदीिच्यष डोक्यषत जोरात मषरली. ििदीशकडील िनने पुन्हष फषयर झालं, पण यावेळी 

िोळी रस्त्यषवर णहि झाली आशण ििदीश रस्त्यषवरच आडवष झाला. त्यषच्यषकडील िन सुिून 

बषिूलष पडली. ऑशफसरने ती पटकन उचलून घेतली. जगदीिचं डोकं सुजलं. इतक्यषत िोश्वष 

लिबिीने िवळ आल्यषचीं अवसु्यलष िषिवलं. त्याने जोश्वाकडे पाशहलं. 

अवसु्यने आपली िखम दषबून ठेलेली होती. जोश्वाने अवसु्यची जखम पशहली. ते पषहून 

िोश्वष खूप णचडला आणि ििदीशलष मषरण्यषसषठी तो पुढीं  होऊ लषिला. अवसु्यने त्यषचष हषत 

पकडला. मानेने "नको" म्हणाला. िोश्वषने रषिषने अवसु्यचष हषत झिकला व त्याने ऑणफससानष 

ऑडार शदली... 



"यषलष कस्टडीत घ्यष! णकशोरची बॉडी फॉरेस्मन्सकलष पषठवष आणि एररयष सषफ करष."  

"तनय, णवनय इथींच शींभर मीिरच्यष आवषरषत असले पषणहिेत. कसून शोधष! ते 

सषपडषयलषच हवेत!" अवसु्य म्हणाला. 

"िष! कषमषलष लषिष!" जोश्वा ओरडला. 

िोश्वषने णदलेल्यष सूचनेनुसषर ऑणफससा कषमषलष लषिले. िोश्वष अवसु्यलष घेऊन 

िषडीकडे शनघाला. 

 

िोश्वष अवसु्यलष धरून िषडीकडे घेऊन येऊ लषिला. णवदुर्ीच्यष सींरक्षिषसषठी थषींबलेलष 

ऑणफसर पळत िोश्वष व अवसु्यकडे आला. तो अवसु्यलष सषवरू लषिला. 

"जास्त काही नाही. इतरांना मदत करा. जा." अवसु्य त्याला म्हणाला. 

ऑणफसर मषन डोलषवून घाईने शनघून गेला. जखमी अवसु्य व जोश्वाला येतषनष पषहून 

णवदुर्ी झिकन िषडीतून उतरली. 

"हे... हे कषय झषलीं बषबष..." शवचशलत होऊन घाबरलेल्या शवदुर्ीने शवचारलं. 

िोश्वषने पुढील पॅसेंिर सीिचष दरवषिष खोलला व अवसु्यलष आत बसवू लषिला. 

"िषस्त कषही नषही. िोळी स्पशूान िेलीये. कषळिी सषरखीं कषही नषही. िषडीत बस." 

बसता बसता अवसु्य शवदुर्ीला िांत करण्यासाठी शतला आश्वाशसत करत म्हणाला. 

अवसु्यलष िषडीत बसवून िोश्वष देखील िषऊन डर षयव्ही ींि सीिवर बसला. णवदुर्ी देखील 

मषिील सीिवर बसली. ती अजूनही घाबरलेलीच होती... 

 



िोश्वषने िषडी चषलू केली, त्यषचवेळी एक ऑणफसर हतकडी लषवलेल्यष ििदीशलष 

घेऊन तेथून पषस होत झाला. ििदीश िळिळीत निरेनीं अवसु्यकडे पषहत णनघून गेला. पि 

यषमुळे अवसु्य मात्र अींतमुाख झाला. िषडी वलळी. धषवू लषिली... 

"तू का अडवलंस मला?" गाडी चालवत जोश्वा अवसु्यवर ओरडला. 

"िृहखषत्यषकडून स्मस्टरक वॉणनींि आहे, की अननेसेसरी कॅजु्यएल्टीि् नकोत! कषरि मि 

सिळीं  कव्हर करिीं अवघड िषईल." अवसु्य आताही िांतपणे बोलला. 

मि बरषच वेळ शषींत बसून पुढे बोलला,  

"मलष वषितींय ही केस मषिी लषिल्यषवर ररझषईन करषवीं..." 

त्याच्या या वाक्याने िोश्वषलष धक्कषचा बसला! 

"कषय? अचषनक कषय हे? हषतषलष िोळी लषिल्यष डोक्यषलष नषही! कषय बडबडतोयस 

हे? आणि मघषशी मलष थषींबवषयची कषही िरि नव्हती. सषपषसकि त्यषची णपल्लीं पि मषरषयची 

असतषत. नषही तर उद्यष तीच मोठी होऊन णवर् ओकतषत!" जोश्वा शकंचाळला. 

"णवदुर्ी आहे..." एवढं च म्हणत अवसु्यने जोश्वाला िांत केलं. 

णवर्य सींपवण्यषचष हष इशषरष आहे हे लक्षषत घेऊन िोश्वष पुढीं  कषही बोलला नषही. पि 

िे झषलीं ते अणिबषत त्यषलष पिलेलीं नव्हतं हे त्यषच्यष हषलचषली व चेहऱ्यषवरून स्पष्ट् णदसतीं 

होतं पि असहषय्यतेमुळे कषहीच न बोलतष तो डर षइव्ह करू लषिला... 

 

िषडी र्ावत होती... अवसु्य बषहेर पहषत बसलष होता. डोक्यात जे घडलं त्याचा शवचार 

आशण डोळ्ांसमोर जगदीि, आर्ी घाबरलेला आशण मग रागाने फणणारा! अचानक अवसु्यचीं 



लक्ष णवरुद्ध णदशेने येिषऱ्यष एकष िषडीकडे गेलं. तनय िषडी चषलवत असतषनष त्यषलष णदसला. 

त्यषच्यष बषिूलष णवनय. अवसु्यने  स्टर ेअररींि पकडलं. 

"शवदुर्ी सीटबेल्ट!" अवसु्य जोरात ओरडला. 

आणि त्याने से्टअररींि िोरषत डषव्यष बषिूलष वळवलं. त्यषींची िषडी णवनयच्यष िषडीलष 

जोरात थडकली. 

"एस्मक्सलरेि!" अवसु्य पुन्हा ओरडला.  

हष सींकेत जोश्वासाठी होता. िोश्वषने एस्मक्सलरेटरवर पाय दाबत िषडीची स्पीड वषढवली 

व णवनयची िषडी स्लषईड करवत णभींतीवर धडकवली. अवसु्यने मषिे णवदुर्ीकडे पाशहलं. 

सीिबेल्ट असलेल्यष णतने अवसु्यची सीि मषिून घट्ट पकडलेली होती. िीतीने डोळे घट्ट शमटून 

घेतले होते. णतलष सुखरूप पषहून अवसु्य आपला  सीिबेल्ट कषढत घषईने िषडीतून उतरला. 

िोश्वषने त्यषींची िषडी मषिे घेतली. अवसु्यने र्ावत जाऊन णवनयलष त्याच्या गाडीतून बषहेर 

खेचले. णवनयच्यष हषतषत तशीच अींिठी होती, िशी मषिे णकशोरच्यष हषतषत होती. 

 

िोश्वषने देखील तेथे येऊन तनयलष पॅसेंिर सीिच्यष बषिूनेच बषहेर खेचले. तनयच्यष 

बषिूने िषडी शिंतीलष धडकली असल्यषने तनयच्यष डोक्यषलष मषत्र मषर लषिलेलष होता व त्यषचष 

उिवष हषत देखील गाडी जोरात शिंतीला र्डकल्याच्या इम्पक्टने िखमी झषलेलष होता. िोश्वष 

त्यषलष ढकलत एकष लषईि पोल पषशी घेऊन गेला. हथकडीने त्यषलष त्यष पोलशी िखडून 

ठेवलं. अवसु्यने देखील णवनयलष िोश्वषकडे ढकललं व त्यषच्यषकडील हथकडी िोश्वकडे 

फेकली. िोश्वषने ती झेलली व णवनयलषही लषईि पोलशी लॉक केलं आशण बषिूलष होत कॉल 

करू लषिला. इतक्यात जगदीिला घेऊन जाणारी पोलीस कषर मागून आली. अवसु्य व 

जोश्वाला पाहून गाडी थांबली. त्यषतून एक ऑणफसर उतरून णतथीं पळत आला. िषडीत 



ििदीश होता, घामाने थबथबलेला. अवसु्यने त्यषच्यषकडे चोरटी निर िषकली. घषमषने 

ििदीशचे केस देखील ओले झषले होते. पषपिीही न लषवतष ििदीश सूड भषवनेने अवसु्यकडे 

पषहत होता. ििदीशच्यष डोळ्यषींतून अशू्र ओघळत होते. हतकडी असलेल्यष हषतषींनीच ते त्याने 

पुसले, पि अवसु्यवरची त्यषची दषहक निर कषही त्याने हिवली नषही. त्यषची ती निर लक्षषत 

येऊन अवसु्यने आपली त्याच्यावरचा नजर हटवून येिषऱ्यष ऑणफसरकडे पाशहलं. 

"सर!" ऑशफसरने अवसु्य व जोश्वाला सलु्यट केला. 

"यषींनष हेडकॉिारलष घेऊन िष. कसून चौकशी करष. मी एसपी सरषींनष हॉस्मस्पिललष घेऊन 

चषललोय." जोश्वा शवनय, तनयला अनलॉक करत ऑशफसरला म्हणाला. 

ऑणफसर त्यांच्यावर िन पॉईींि करून दोघषींनष घेऊन गेला. त्यषींनष िषडीत मषिे कोबलीं 

गेलं. ऑणफसरने दोन्ही सषईडने दरवषिे लॉक केला व तो देखील पुढीं  पॅसेंिर सीिवर बसला. 

डर षयस्मव्हींि सीिवर असलेल्या ऑणफसर िषडीने नेली. ते िेलेलीं पषहून िोश्वष अवसु्यकडे आला. 

त्यषलष िषडीकडे नेण्यषच्यष हेतून िोश्वषने अनषवधषनषने अवसु्यच्या िखम झषलेल्यष दींडषलष 

धरले. रक्ताने शिजलेला स्पिा झाल्याने जोश्वाच्यष लक्षषत आलं, की एस्मक्सडेंिच्यष इमॅ्पिमुळे 

रक्तस्रषव वषढलषय. पि अवसु्यने त्यषलष कषहीही प्रणतणक्रयष न देण्यषबद्दल खुिषवले आशण दोघे 

िषडीत िषऊन बसले. 

 

   अवसु्यने मषिे णवदुर्ीकडे पषशहलं. मघािी घषबरली ती आता थोडी सावरली होती. 

"ठीक आहेस ना बाळा?" अवसु्यने मागे पाहत शवदुर्ीला शवचारलं. 

"ह... हो..." शवदुर्ी म्हणाली. 



"मषफ कर. त्यषींनष पकडण्यषसषठी मलष हे करषवीं लषिलीं. नक्की ठीक आहेस नष?" 

अवसु्यने त्याची बाजू स्पष्ट केली.  

"हो बषबष!" अवसु्यला समजून घेत शवदुर्ी त्याला म्हणाला. 

िोश्वष िषडी चषलू करून चषलवू लषिला. 

"तुलष असलीं कषही करण्यषची िरि नव्हती. आपल्यष ऑणफससानी सषींभषळून घेतलीं 

असतीं!" जोश्वाने अवसु्यला मैत्रीच्या िावनेतून दरडावलं. 

"हो. पि ते समोर णदसत असतषनष मलष ते हषतचे िषऊ द्यषयचे नव्हते." अवसु्य बोलला. 

"अरे पि णवदुर्ीचष तरी णवचषर करषयचषस! आपि दोघीं असतो, तर िोष्ट् वेिळी होती. 

णतलष कषही झषलीं असतीं तर?" जोश्वाने काळजी प्रकट केली. 

"इि्स ओके कषकष. बषबष अणवचषरषने आणि मलष इिष होईल असीं कषही वषििषर नषहीत 

यषची मलष खषत्री आहे." म्हणून शवदुर्ीने जोश्वाच्या काळजी शमटवण्याचा प्रयत्न केला. 

"बघ मषझी मुलिी णकती समिूतदषर आहे. हे दोघे सषपडले. आतष मी ररझषईन करषयलष 

मोकळष!" अवसु्य स्मित ओठांवर घेत जोश्वाला म्हणाला.  

पि त्यषच बोलिीं जोश्वाला टोमणा असल्यासारखा लागला, 

"तुम्ही एकमेकषींनष सषमील आहषत, त्यषत मी णबचषरष कषय बोलिषर? करष. आपल्यषच 

मनषचीं करष..." आपलं काहीच चालत नाही असं वाटून जोश्वा रागाने म्हणाला. 

 

िषडी वेिषने हषयवेवरून हॉस्मस्पटलच्या शदिेने धषवू लषिली... 

   



 

हॉस्मस्पटलचा से्पिल वॉडा ... डॉिर अवसु्यच्यष िखमेवर पट्टी बषींधत होता... 

"खोल िखम नषही. बरीं  होईल लिेच." डॉक्टर टर ीटमेंट करत म्हणाला. 

"थँक्स डॉक्टर!" जोश्वाने आिार मानले. 

डॉिरने स्मित करून और्धीं णलहून शदली. 

"यषींनी बरीं  वषिेल. एक णदवस इथींच आरषम करष." णप्रस्मिप्शन िोश्वष समोर धरत डॉक्टर 

म्हणाले.  

िोश्वष ती हाती घेतली. 

"आितो." 

"थषींब! णवदू िष बषळष और्ध आि." अवसु्य म्हणाला. 

"हो बषबष!" णवदुर्ी िोश्वषकडून णप्रस्मिप्शन घेऊन बाहेर गेली. डॉिरही णतच्यषसोबत 

वॉडा बषहेर पडला. िोश्वषचष फोन वषिला. िरष बषिूलष होत त्यषने फोन घेतला. 

"येस?" जोश्वाने मोबाईलमधे्य शवचारलं.  

पशलकडून त्याला काही सांगण्यात आलं. 

"ओके. बषय!" फोन कि करून जोश्वा परत अवसु्यकडे आला. 

"कषय?" अवसु्यने शवचारलं. 

"णवनय, तनय णवरोधषत ठोस पुरषवे देखील सषपडले. त्यषींच्यष फॅिरीि सील केल्यष 

आहेत. त्यषचीं एक युणनि णशरोलीत देखील आढळलींय." जोश्वाने माशहती पुरवली.     



"िुड!" अवसु्य ररलॅक्स होत उद्गारला.  

"पि तुलष कसीं समिलीं, की ते णतथींच असले पषणहिेत?" जोश्वाने अवसु्यला शवचारलं. 

"इींिेरोिेशन रूममधे्य मेलेल्यष लोकषींचष मृतू्य झषलष तो पोलोणनयम-210 च्यष णसके्रशनने. 

आणि ते त्यषींनष कम्पषिामेंि असलेले खोिे दषत बसवून दषतषींमधे्य प्लषींि केलेलीं होतीं. आणि हे 

ररमोि्ली ऑपरेि होतषत असीं ररपोिामधे्य णलणहलीं होतीं. त्यषची रेंि पन्नषस ते शींभर मीिरच्यष 

आसपषस असिषर असष अींदषि आहे. आणि त्यषवेळी हेडकॉिारच्यष आसपषस णकशोर 

घुिमळत होतष. त्यषमुळे यषची पुष्ट्ी होते. आणि तसीं त्यषनीं मषन्यही केलींय. णकशोर मेलष तोही 

पोलोणनयमने. मरतषनषचे त्यषचे णसम्प्िम््स इींिेरोिेशन मधल्यष लोकषींसषरखेच होते. म्हिून मी 

अींदषि लषवलष, की णकशोर मरत असतषनष णवनय आणि तनय िवळच असले पषणहिेत." 

अवसु्यने त्याच्या ठोस तका  पुरवला. 

"िोळी लषिल्यषवर तुझ्यष डोक्यषवर पररिषम झषलषय असीं मलष वषिलीं होतीं, पि नषही. 

चषलतींय अिून!" अवसु्यची चेष्टा करत जोश्वा हसत म्हणाला. 

त्यषच्यष यष णिप्पणीवर अवसु्यही हसला. 

'आणि एक करष. दुपषरी णशरोलीत सील केलेल्यष केणमकल कीं पनीचष णवनय, तनयच्यष 

कीं पनीशी कनेक्शन नक्की असिषर. ते शोधून कषढष. एव्हीडेन्स म्हिून कषमी येईल." तो पुढे 

म्हणाला.  

"होय!" जोश्वा म्हणाला. 

"बरीं  त्यष णकशोरच्यष मुलषवर लिेच कषही कषरवषई नको. णकशोरचे अींत्यसींस्कषर रीतसर 

त्यषच्यषकडून करून घे. आणि मि त्यषलष िुवेनषईल कोिषात उपस्मस्थत कर. त्यषलष ररमषींड 

होमलष पषठवण्यषचष णनिाय होण्यषचीच शक्यतष दषि आहे." आता अवसु्य जर गंिीर झाला. 



"तुलष त्यष मुलषची इतकी कषळिी कष वषिते?" जोश्वाचाही मूड बदलला. 

"कषरि तो णनदोर् आहे. आणि..." अवसु्य बोलता बोलता मधे्यच थांबला. 

"आणि?" जोश्वाने शचडून शवचारलं. 

"तो णवदुर्ीच्यषच वयषचष वषितोय. म्हिून..." अवसु्य खाली पाहत गंिीर होत म्हणाला. 

"म्हिून तुलष त्यषच्यषबद्दल सहषनुभूती वषिते?!" जोश्वाने शवरोर् दिावत शवचारलं.  

अवसु्यने खाली पाहतच िींभीरपिे मषन डोलषवली. यावर जोश्वा अशर्कच संतापला. 

"आणि तुलष तो णनदोर् वषितो? णवसरू नको. त्यषनीं तुझ्यषवर िोळी चषलवली आहे!" 

"ती त्यषची स्वषभषणवक प्रणतणक्रयष होती. त्यषच्यषसमोर मी त्यषच्यष बषपषवर िोळी चषलवली. 

त्यषनीं दुसरीं  कषय करिीं अपेणक्षत होतीं?" अवसु्यने जगदीिला शडफेन्ड करण्यासाठी त्याचा तका  

प्रकट केला. 

"िप्प बसिीं!" जोश्वा ओरडला! आशण तो संतापाने पुढे म्हणाला, 

"कोिीही सषधषरि मषिूस बींदूक उचलिषर नषही! तो मुलिषच सषयको असिषर! अरे, िे 

लोक कषयदे मोडतषत त्यषींच्यषसषठी आपि कषयदे कष पषळषवेत?" 

पि अवस्यु िांत आशण गंिीरच होता. 

"कषरि आपिच कॉस्मन्स्ट्टु्यशनलष नषकषरलीं, तर इथीं रषक्षस रषि लषिू होईल आणि ते 

होऊ नये म्हिूनच आपल्यषलष णनयमषींचीं पषलन करषवींच लषिेल." तो म्हणाला. 

िोश्वषलष हे पिलेलीं नव्हतं. तो कषही बोलिषर इतक्यषत णवदुर्ी आत आली. म्हिून तो 

िप्पच राशहला. णवदुर्ीच्यष हषती और्धषींसोबत िेविषचे पॅकेि पि होते. 



"बषबष. और्ध! िेवि पि आिलींय. िेवून और्ध घ्यष." शवदुर्ी अवसु्यला म्हणाली. 

"आतषच्यष आत्तष दे. िरष झोपू दे णनवषींत!" जोश्वा अवसु्यवर अजूनही शचडून होता, पण ते 

न दाखवता तो मस्करीत म्हणाला. 

"डॉिर म्हिषलेत आधी कषहीतरी खषयलष द्यष." शवदुर्ी पॅकेट्स बाहेर काढत बोलली. 

णवदुर्ीने अवसु्यलष िेवि वषढून शदलं। 

"तुम्ही?" अवसु्यने िेट घेत शवदुर्ी व जोश्वाला शवचारलं. 

"आम्ही घेतो सोबत. घे तू? आम्ही आहोत कँिीनमधे्य." जोश्वा अवसु्यला म्हणाला व 

णवदुर्ीलष बोलला,  

"िषऊ यष?" 

"हीं!" म्हणत शवदुर्ीने अवसु्यलष त्यषचष मोबषईल परत केला व त्याला म्हणाली, 

"बषबष, खषऊन झषलीं, की कषकषींच्यष मोबषईलवर कॉल करष." 

"हो!" अवसु्य. 

"चलूयष?" जोश्वाने शवदुर्ीला शवचारलं. 

चेहऱ्यषवर नषरषिी असलेल्या णवदुर्ीने मषन डोलषवली व दरवषिषकडे वळली. िोश्वष 

शतच्या सोबत गेला. अवसु्यने जेवण चालू केले... 

 

 



मध्यरात्र झाली होती. अवसु्य हॉस्मस्पिल बेडवर पडून होता. बषिूलष णवदुर्ी सू्टलवर बसून 

होती. णतचष डोळष लषिला होता. ती बेडवर डोकीं  ठेवून झोपली होती. अवसु्यला मधे्यच िषि 

आली. त्यषलष लक्षषत आलं, की णवदुर्ी िवळच आहे. त्यानं पे्रमषनीं णतच्यष डोक्यषवरून हषत 

णफरवला व डोक्यषवर तसषच हषत ठेऊन डोळे णमिून पडून राशहला. 

 

त्याच्या डोळ्ासमोर घषबरलष आणि णचडलेलष ििदीश अवसु्यवर िन तषिून धरलेलष. 

अवसु्य कषरमधे्य बसलेलष असतषनष रषिीि चेहऱ्यषने ििदीश ऑणफसर सोबत अवसु्यकडे 

पषहत तेथून पषस झालेला, णवनय, तनयलष पकडल्यषवर अवसु्यकडे पषहत असलेलष ििदीश. 

अिा घटना शफरू लागल्या... 

णचडलेल्या घषमषने ओथींबलेल्या ििदीशने फषयर केलेलं त्याला शदसलं. 

 

अवसु्य दचकून िषिष झाला. ते स्वप्न व आठविी होत्यष हे लक्षषत येऊन सषवरला. णवदुर्ी 

बसलेल्यष णदशेने त्याने पाशहलं. बषिूलष णवदुर्ी नव्हती. अवसु्य थोडष पॅणनक झाला. त्याने उठून 

णतलष बषल्कनीत पाशहलं. ती णतथींही नव्हती. म्हिून मि काळजीने शतला िोर्ायला तो 

वॉडामधून बषहेर पडला. 

 

पहषि झाली असल्याने वदाळ खूपच कमी होती. अवसु्य अगशतक होऊन त्याच्या 

फ्लोअरिर णवदुर्ीलष शोधत वेड्ासारखा णफरला... 

 



अवसु्य णवदुर्ीलष शोधत शोधत त्यषच्यष फ्लोअर वरील ओपन िषडानमधे्य आला. णवदुर्ी 

बषहेर पषहत रडत असल्यषचीं अवसु्यलष िषिवलं. तो णतच्यषपषशी िषऊन उभषरला. पि कषही 

बोलला नषही. णवदुर्ीने त्यषच्यष नकळत शतचे डोळे पुसते. थोडषवेळ असषच गेला. खरे तर 

अवसु्यने तो जाऊ शदला. सूया णदसत नव्हता, पि आकषश प्रकषशमषन होत होतं. उिषडिषऱ्यष 

णदवसषचष अनुभव ते दोघे घेत होते. कषहीवेळषने... 

"सॉरी बाबा!" दोघांमर्ली िांतता िंग करत अवसु्यकडे न पाहता शवदुर्ी त्याला बोलली. 

अवसु्यच्यष ओठषींवर हसू उमिलं. त्यषनीं रेणलींिवर कोपर ठेऊन णवदुर्ीकडे पाशहलं. 

"सॉरी कष?" कौतुकाने त्याने शवदुर्ीला शवचारलं. 

"मी तुमच्यष सोबत असून तुमच्यष िीवषवर बेतलीं... मी स्वतःलष तुमची लकी मॅस्कॉि 

समित होते, पि तसीं कषही नषही..." शवदुर्ी अपरार्ीपणे बोलली. 

णतच्यष डोळ्यषींतून पषिी ओघळलं. आणि रडू अनषवर होऊन ती रडू लषिली... 

"अिीं ए वेडषबषई; रडतेस कषय? अिीं खरींच तू आहेसच मषझ्यषसषठी लकी!" अवसु्य 

शवदुर्ीला समजावत म्हणाला. 

 णवदुर्ीने अणवश्वषसषने अवसु्यकडे बशघतले. अवसु्य णतलष णवश्वषस देण्यषसषठी पुढे म्हणाला, 

"खरींच! बघ नष; मषझ्यष िीवषचीं हषतषवर णनभषवलीं. मी मषनतो, तू होतीस म्हिूनच मी 

वषचलो!" 

अवसु्यने पुन्हष एक ब्रॉड िषईल केलं. णवदुर्ीने रडतच त्यषलष णमठी मषरली. 

"बषबष..." 

अवसु्यने पे्रमाने  णतच्यष डोक्यषवरून हषत णफरवला. 



"पुन्हष असीं अणिबषत समिू नको, की तुझ्यषमुळीं  मलष कषही त्रषस होतोय... तूच तर मषझ्यष 

ििण्यषचीं कषरि आहेस..." अवसु्य गंिीर होत शवदुर्ीला म्हणाला. 

"सॉरी बषबष..." शवदुर्ी त्याला म्हणाली. 

"येडीं! कषय पि णवचषर करतींय." अवसु्य स्मित करत वातावरण हलकं करण्यासाठी 

बोलला. 

"आणि हष हषत असष मोकळष सोडषयचष नषही." शवदुर्ी दूर होत म्हणाली. 

"येस बॉस!" अवसु्य सलु्यट करत एजेंशटकली शतला म्हणाला. 

णवदुर्ीलष हसू आलं. शतला हसताना पाहून अवसु्य देखील हसू लषिला. 

 

अवसु्यचष डषवष हषत पषऊच आमा स्मस्लींिमधे्य होता. हाताला ओढ लागू नये म्हणून 

शवदुर्ीच्या सांगण्यावर त्याने लगेच अंमल केला होता. तो हॉस्मस्पटल कँटीनमधे्य जोश्वा सोबत 

बसला होता. िोश्वषने त्याच्या कंदील शपिवीतून काढून अवसु्य समोर एक कॅन ठेवला. 

"कोल्ड कॉफी?" अवसु्य तोडं शवशचत्र करून उद्गारला. 

"णपऊन तर बघ!" जोश्वाने त्याला आग्रह केला. 

िोश्वषने स्वतःच्यष कॅन वरील स्मस्टकर थोडीं उचकिून अवसु्यलष दषखवलं. तो णबअर कॅन 

होता. िोश्वषने पुन्हष ते स्मस्टकर आहे तसीं णचकिवलं व कॅन खोलून शपऊ लागला. अवसु्यने 

देखील त्याला ऑफर केलेला कॅन ओपन करून शबअर िेस्ट केली. आणि चव चषखतषच 

घषिषघि सिळीं  सींपवूनही टाकलं. 

"अरे, णशस्तीत... ठसकशील की लेकष!" जोश्वा अवसु्यला म्हणाला. 



"कषही नषही होत. आिखी एक दे!" अवसु्य त्याला म्हणाला. 

"एक बषस! वषस आलष, तर बषईसषहेब तुझ्यष सकि मलष पि सोलतील..." जोश्वा त्याला 

म्हणाला. 

"कषही नषही होत रे!" म्हित अवसु्यने िोश्वषचष कॅन णहसकषवून त्यषच अधीरतेने तो कॅनही 

सींपवला.  

घोटिर राहील इतकंच त्याने मागे शिल्लक ठेवलं. तेही यासाठी, की त्याचा श्वास संपला 

होता. 

"थँक्स यषर यषची खूप िरि होती!" कॅन बाजूला करत अवसु्य जोश्वाला म्हणाला. 

"मलष मषणहत होतीं, तुलष लवकर बरीं  करषयलष हेच और्ध कषमी येिषर आहे. पि 

णवदुर्ीच्यष लक्षषत आलीं तर कषय करिषरषयस?" जोश्वा अवसु्यला शचडवत म्हणाला. 

"णतलष सषींिेन, हष और्धषींचष वषस आहे म्हिून." अवसु्य बोलला. 

"आणि णतचष णवश्वषस बसेल असीं वषितींय तुलष? तुझी पोरिी आपली पि बषप आहे हे 

णवसरू नको! ती िप्प बसेल, पि फक्त तू पूिा बरष होईपयंतच. नींतर दोघींही िषऊ बषरषच्यष 

भषवषत..." जोश्वा अवसु्यला म्हणाला. 

अवसु्य हसला. 

"तू उिींच णतलष घषबरतोस!" तो जोश्वाला म्हणाला. पण त्याला शचडवणं हा त्याचा हेतू 

नव्हता. 

"कष? तू नषहीस घषबरत?" जोश्वाच्या शजव्हारी लागलं होतं. 

"नो कमेंि्स."  



म्हणत अवसु्य कॅन ओठषींकडे नेला तोच... 

"णवदुर्ी?" जोश्वाने अवसु्यकडून कॅन शहसकावून िेवटचा राशहलेला घोट घेत शवदुर्ी 

शवर्यी चौकिी केली. 

"घरी िेलीये. येिषर आहे थोड्यषवेळषत." अवसु्य त्याला म्हणाला. 

"म्हििे आि रषत्री पि इथींच?" जोश्वाने शवचारलं. 

"हो उद्यष सोडू म्हिषलेत डॉिर." अवसु्यने स्मिअर केलं. 

"त्यषनषींही मषहीत असिषर आहे तू णकती उपद्व्यषपी आहेस ते..." जोश्वा अवसु्यला शचडवत 

म्हणाला. 

"णवदुर्ी बषईींचीं कषम आहे हे." अवसु्य जोश्वाला बोलला. 

िोश्वष मोठ्याने हसला. 

"बॅ्लक मषकेि मधली तर नषही नष?" अवसु्यने ररकाम्या कॅन घेऊन स्मस्ट्कर उचकटून 

पाहत जोश्वाला टोमणा मारला. 

"ओ सींत! खरेदी केलीये रोख पैसे देऊन! हॉस्मस्पिलमधे्य आणि तेही णवदुर्ीसमोर घेतष 

येिषर नषही म्हिून स्मस्टकर णचकिवलींय! आणि आतष िरष ही बेपवषाई बींद करष! णवदुर्ी कषल 

रडत होती मषझ्यषिवळ. णकती कषळिी वषिते णतलष तुझी... कषय सषींिू..." पुन्हा जोश्वाच्या 

शजव्हारी लागलं होतं. 

"हीं! इथून पुढीं  अणिबषतच करिषर नषही!"  आता मात्र अवसु्य िींभीर होत पुढे बोलला. 

"तू अिूनही सीररयस आहेस नोकरी सोडण्यषबद्दल?" जोश्वानेही गंिीर होत शवचारलं. 

"हो!" अवसु्य ठामपणे म्हणाला. 



"आणि करिषर कषय आहेस?" जोश्वाने त्याला दरडावत शवचारलं. 

       "अिून ठरवलीं नषही. पि आतष बषस असीं वषितींय. खूप ििषींनष मरतषनष पषणहलींय. 

आतष सहन नषही होत..." अवसु्य अप्राशर्पणे म्हणाला. 

"हे कषय नवीन आहे कष आपल्यषसषठी? कषरवषईत आपल्यषकडून कोिी मरतीं णकीं वष 

आपल्यषतींल कोिी मरतीं. हष आपल्यष कषमषचष एक भषिच तर आहे!" जोश्वाने शवरोर् केला. 

"आणि तेच आतष पहषवत नषही..." अवसु्यने त्याचा शवरोर् मोडीत काढला. 

"समिलीं! अिून पि त्यषच मुलषचष णवचषर चषलू आहे तर तुझ्यष डोक्यषत! तुलष 

त्यषच्यषबद्दल अपरषधी कष वषितींय मलष समिनष झषलींय..." जोश्वा म्हणाला. 

"त्यषच्यष समोर त्यषचष बषप मेलष..." अवसु्यने पुन्हा जगदीिची बाजू घेतली. 

"पि ही तुझी चूक नव्हती! फॉरेस्मन्सकने स्मक्लअर केलींय. त्यषचष पि मृतू्य तुझ्यष 

अींदषिषनुसषर रेणडओएस्मिव्ह पोईसनमुळीं च झषलषय!" जोश्वा अवसु्यला अपरार् िावनेतून 

बाहेर काढण्यासाठी बोलला. 

"हो पि त्यषलष असीं वषितींय नष, की मीच त्यषच्यष वडलषींनष मषरलींय. म्हिून तर त्यष 

रषिषतून त्यषनीं मषझ्यषवर िोळी चषलवली! मी... मी एक िुने्हिषर तयषर केलषय..." अवसु्य 

अजूनही स्वतःला अपरार्ी मानत होता. 

"वेडष झषलषयस कष? हे कषय डोक्यषत घेऊन बसलषयस तू? थषींब णवदुर्ी येऊ दे. तीच 

तुलष सरळ करू शकते!" जोश्वा ओरडला. 

"मी स्वतःच णतच्यष कषनषवर घषलिषर आहे. मलष नषही वषित ती मषझ्यष णनिायषच्यष पुढीं  

कषही बोलेल. ती समींिस आहे. समिून घेईल. आतष आपल्यषकडून कोिषलष कषही त्रषस होऊ 



नये असीं कषही तरी कषम करषवीं म्हितोय. त्यषतून िमेल तशी समषिसेवषही करीन..." अवसु्यने 

आपला शनणाय सुनावला. 

तू ऐकिषर नषहीयेस तर?" जोश्वाने त्याला शनवााणीचं शवचारलं. 

अवसु्य कषही बोलला नषही. आता याला बोलून कषहीच उपयोि नषही हे लक्षषत येऊन 

िोश्वषने मुड बदलला.  

"बरीं  ते िषऊ दे. णवनय आणि तनयलष आि कोिषात उभीं केलेलीं. सवा पुरषवे सषदर 

केल्यषवर कषही पयषाय नषही हे पषहून तनयनीं सिळे आरोप आपल्यषवर घेतले आहेत. णवनयचष 

बॉम्ब स्फोि प्रकरिषशी कषही सींबींध नसल्यषचीं त्यषनीं सषींणितलींय. त्यषलष अींधषरषत ठेऊन त्यषचष 

व त्यषच्यष कीं पनीचष उपयोि त्यषनीं करून घेतलष असीं त्यषनीं कोिषालष सषींणितलींय. वल्डा 

मषकेिमधे्य एक्सप्लोणसव््हसची मषििी पषहून आपि त्यष णबझनेसमधे्य कषही करू असष 

णवचषर करून हे कषम चषलू केलीं होतीं आणि सुरुवषतीलष बनवलेल्यष बॉम्प्सचे िेस्मस्टींि म्हिून 

त्यषने ब्लषस््टस घडवून आिल्यषचीं सषींणितलीं. आतष हष तनय िषईलच, पि त्यषनीं सिळीं  आपल्यष 

अींिषवर घेतल्यषमुळीं  णवनय मषत्र वषचिषर असीं णदसतींय." िेवटचं वाक्य तो नाराजीच्या सुरात 

म्हणाला. 

"त्यषच्यषवर लक्ष ठेऊन रहष. यषींनष मदत करिषऱ्यष सिळ्यष मषिसषींनष शोधून आत िषकष. 

यषींचे सहकषरी कॅप्चर झषल्यषणशवषय ही केस सींपिषर नषही!" अवसु्यने जोश्वाला सूचना केली. 

"ते तर करषवींच लषिेल. पि नोकरी सोडण्यषबद्दल तू पुन्हष णवचषर करषवषस असीं मलष 

वषितीं!" जोश्वानेही अवसु्यला सूचना केली. 

अवसु्यने न ऐकल्यषसषरखीं केलं. िोश्वषने असहषय्यतेने कॅन तोींडषलष लषवला, पि तो 

ररकषमष असल्यषचीं त्यषलष िषिवलं. त्यानं कॅन बाजूला केला. 

 



दुसऱ्या शदविी सकाळी, अवसु्य, िोश्वष, णवदुर्ी िषडीपषशी आले. 

"गाडीत बस." अवसु्य शवदुर्ीला म्हणाला.  

शवदुर्ी जाऊन गाडीत बसली. अवसु्य जोश्वाला म्हणाला, 

"जोश्वा, एक शवनंती करायची होती..." 

"बोल." जोश्वा. 

"मी ररझषईन केल्यषनींतर स्मप्लि णडपषिामेंि मधलीं कोिीच मषझ्यषशी कषही सींबींध ठेऊ 

नकष." अवसु्यने आग्रह केला. 

"अव..." जोश्वा वैतागणे बोलणार तोच अवसु्यच त्यषलष थांबवत मधे्यच बोलला, 

"तुमच्यष कुिषबद्दल मषझ्यष मनषत आकस आहे असीं स्मप्लि समिू नको. फक्त मलष 

मषझ्यष पूवा आयुष्यषचीं सषवि मषझ्यष नवीन आयुष्यषवर नषही पडू द्यषयचींय इतकीं च. बस िषडीत." 

अवसु्यने आपली बाजू मांडली. 

"सिळीं  ठरवलींच आहेस नष? मि उद्यषपषसून कशषलष आि पषसूनच सींबींध तोडूयषत!" 

जोश्वा नाराजीने शचडून म्हणाला. 

आणि असीं म्हिून िोश्वष दुसऱ्यष िषडीत िषऊन बसला. 

"चलष!" जोश्वा डर ाआयव्हरला मोठ्याने ओरडलेलं अवसु्यला ऐकू आलं. 

तो अशर्कच नाराज झाला. िोश्वष जाऊन बसलेली िषडी णनघून गेली. अवसु्यने िींभीरपिे 

कषहीवेळ णवचषर केला व त्याने िषडीत बसून दषर ओढून घेतलं! 

  



६. साांप्रत... 

 

अवसु्यच्या घराचा दरवषिष उघडलष गेला. अवसु्य लींिडत आत आला. सुमेध येऊन 

िेलेल्यष णदवसषपषसून सिळीं  तसींच अस्तषव्यस्त पडलेलीं होतं. पींचनषम्यषचे मषणकंग्स णदसत होते. 

तो िरष पुढीं  झाला व त्याने िषग्यषवरून सिळीकडीं निर णफरवली. िेले बरेच णदवस घरषलष 

कुिषचष सहवषस नषही हे णदसून येत होतं. मषिे दषर बींद झालं. अवसु्य त्यषलष व णवदुर्ीलष बषींधून 

ठेवलेल्यष िषिेकडे गेला. त्याने खषली पाशहलं. खषली रक्तषचीं वषळलेलीं थषरोळीं ... मषणकंग्स... 

अवसु्यचष कीं ठ दषिून आलष. णवदुर्ीच्यष वषळलेल्यष रक्तषकडे त्याने हषत पुढे नेला... बॅग्रषऊीं डलष 

णवदुर्ीचीं मींद आवषिषत िषिीं चषलू झालं... बहुदा अवसु्यच्या डोक्यात... अवसु्यच्यष बोिषींचष 

णवदुर्ीच्यष रक्तषलष स्पशा झाला आणि... 

 

"बाबा!" शवदुर्ीचा आवाज घरातील िांत वातावरणात घुमला. 

णवदुर्ीची ही हषक खोलीभर घुमली. आणि यष हषकेसोबतच अवसु्यच्या आठवणीमंधे्य 

चालू असलेलं िषिीं झिक्यषत बींद झालं. अवसु्यने आवषिषच्यष णदशेने मषिे बशघतलं व उठून 

उभष राशहला. त्यष णदशेने वळला. आणि त्यषला समोर शवदुर्ी शदसली! कषहीवेळ स्मस्थर. मि... 

"णवदुर्ी!" अवसु्य गशहवरून डोळ्ांत आसवं घेऊन उद्गारला. 

अवसु्य खूपच भषवूक झषलष होता. डोळ्यषींतून अशू्र वषहू लषिले होते... 

"बषळष..." अवसु्य दाटलेल्या कंठाने पुन्हा म्हणाला. 

तो णतच्यष णदशेने चषलू लागला. णवदुर्ीच्यष चेहऱ्यषवर णनरषिस हसू होतं... 



सिळे म्हितषत तू..." अवसु्य शतच्याकडे चालत गशहवरला िरात म्हणाला. 

"यषवेळी अवसु्यला थांबवत णवदुर्ी बोलतली... 

"होय!" 

"णवदुर्ी?..." अवसु्यच्या चेहऱ्यावरचे िाव बदलले. अशवश्वासाने तो उद्गारला. 

"होय बषबष! मी नषही यष ििषत... " शवदुर्ी चेहऱ्यावरचं गोड हसू स्मस्थर ठेऊन म्हणाली. 

"पि मि मलष... कशी...?" अवसु्यला हा र्क्का होता. 

"कषरि तुमचं माझ्यावर पे्रम आहे. मी अिून तुमच्यषमधे्य णिवींत आहे! मलष कषही हवींय 

बषबष तुमच्यषकडून. द्यषल?" शवदुर्ी अशमत करत म्हणाली. 

अवसु्य: हो! हो बषळष तू बोल! बोल तू! 

"मषझ्यष मृतू्यचष बदलष घ्यषल? ज्यषनीं मषझ्यष स्वप्नषींनष मषरलीं, त्यषलष मषरषल? त्यषलष 

सींपवषल; ज्यषने मलष तुमच्यषपषसून दूर केलीं...?" शवदुर्ीने अवसु्यला अनपेशक्षत मागणी केली. 

"नक्कीच! नक्कीच! तू... तू अणिबषत कषळिी करू नको बषळष... अणिबषत कषळिी 

करू नको...!" दाटलेल्या कंठाने अवसु्य ठाम शनर्ााराने म्हणाला. 

 

 

अवसु्यने लॉनमधून चषलत येऊन मेनडोअरची बेल वषिवली. जयेिने येऊन दषर 

उघडलं. 

       "या ना काका आत." जयेि चेहऱ्यावर स्मित आणत म्हणाला. 



"इथींच बसूयष?" अवसु्यने रुक्ष चेहऱ्याने शवनंती केली. 

"चषलेल. थोडष चहष करून आिू?" जयेि मान डोलावून म्हणाला. 

"नको बस." अवसु्य म्हणाला. 

दोघे पषयरीवर बसले. अवसु्यने कषहीवेळ असषच िषऊ शदला. कदाशचत वाकं्य जुळवत 

असावा. लॉन व त्यषत असलेली झषडीं णनहषळत राशहला फक्त. आशण कषहीवेळषने... 

"ही झषडीं तुझ्यष बषयकोनीं लषवलीएत नष?" अवसु्यने सरळ मुद्द्याला हात न घालता 

जयेिला शवचारलं. 

"हो. आतष ती मी वषढवतोय."  

निर णफरवत असतषनष अवसु्यचीं लक्ष लॉनवर मधे्यच कुठेतरी उभ्यष खेळण्यषतील 

बषईकवर पडलं. तो पुन्हष अींतमुाख झाला. हे जयेिच्या लक्षात आलं. अवसु्य पुन्हा िांत होऊ 

नये त्याला बोलत ठेवावं म्हणून, 

"मषझ्यष मुलषची आहे. शेविच्यष णदवशी खूप खेळलष होतष त्यषच्यषसोबत. उतरतच नव्हतष 

त्यषच्यषवरून. बहुदष शेविचीं मनसोक्त खेळषयचीं असषवीं त्यषलष..." जयेि अवसु्यला म्हणाला. 

पि हे बोलत बोलतषनषही त्यषच्यष चेहऱ्यषवर दुःख कुठीं च नव्हतीं. अवसु्यला मात्र याच खूप 

आश्चया वाटलं. 

"तू इतकष शषींत कसष रषहू शकतोस?" अवसु्यने जयेिला शवचारलं. 

"िे झषलीं ते झषलीं. दुःख करून ते थोडीच बदलिषर आहे? एके्सप्टन््स इस द गे्रट मेशडशसन 

आफ्टर ऑल. हे दोघेही मषझ्यष सतत सोबतच असतषत. मषझ्यष आठविीत. आिही मषझ्यष 



आयुष्यषचष अणवभषज्य भषि आहेत. मलष अणिबषत त्यषींची कमी वषित नषही..." जयेिने 

जगण्याकडे बघण्याचा त्याचा दृशष्टकोन बोलून दाखवला. 

"धषडसी आहेस." अवसु्य त्याच कौतुक कर म्हणाला. 

       जयेि नुसतंच हसला. 

"प्रते्यकषचष दृष्ट्ीकोन असतो इतकीं च." तो अवसु्यला म्हणाला. 

       "हे ज्यषनीं केलीं तो सषपडलष?" अवसु्यने आता मुद्द्यावर येत शवचारलं. 

वषतषवरि हलकं करण्यासाठी त्याने सुरवातीला वेगळा शवर्य काढला होता, पण ते तसं 

होण्याऐवजी ते अशर्कच गंिीर झालं होतं. आशण ते असह्य होऊन अवसु्यने सुमेर् शवर्यी 

चौकिी केली. 

"नषही. पोलीस शोधतषहेत अिून. िोश्वष मॅरू्थ्ि हे बदली घेऊन आलेले नवीन एसपी 

आपली केस पषहतषहेत. हष िुने्हिषर इतकष परफेि आहे, की त्यषने कषहीच कू्ल मषिे सोडलष 

नषहीये!" जयेिने शचत्र स्पष्ट केलं. 

"यष ििषत कषहीच परफेि नषही!" अवसु्य ठामपणे म्हणाला व त्याने ियेशकडे पषशहलं.  

"मी तुझी िषडी घेऊन िषऊ? मषझ्यष िषडीची णकल्ली कुठीं य मी णवसरलोय." अवसु्यने 

जयेिला शवचारलं. 

"हो कषहीच प्रोबे्लम नषही. एक णमणनि, मी णकल्ली आितो." जयेि िाईल करून 

म्हणाला. 

आणि तो आत िषऊन णकल्ली घेऊन आला. त्यानं अवसु्यलष देऊ केली. 



"स्मप्लि मषझ्यष िषडीची डुस्मप्लकेि णकल्ली करू घे." जाण्यासाठी उठता उठता अवसु्य 

जयेिला म्हणाला. 

"हो." जयेिने मान् केलं. 

"टाकी पण फुल करून घे. थँक्स!" म्हणून अवसु्य चालू लागला. आशण काही तरी आठवून 

तो थांबला. जयेिकडे वळला. 

"आणि स्मप्लि; से्टिमेंि्स मषिीं घे!" अवसु्यने जयेिला सूचना केली. 

अवसु्यलष नेमकीं  कषय म्हिषयचीं आहे ते जयेि समिला व िींभीर होत त्याने होकषरषथी 

मषन हलवली. अवसु्य जयेिच्या गाडीकडे चषलू लषिला... 

 

अवसु्यने िषडीत बसून दरवषिष ओढून घेतला. िषडी सुरू केली. डॅशबोडावर कषही 

कॅसेि्स पडलेली होती. अवसु्यचीं लक्ष त्यषच्यषकडे गेलं. त्यषत णवदुर्ीच्यष िषण्यषींची कॅसेि होती. 

अवसु्यने पे्लअरमधे्य कॅसेि इन्सिा करून ती पे्ल केली. आणि अचषनक त्यषलष कषही िषिवलं. 

त्याने बषिूलष पॅसेंिर सीिकडे पाशहलं. णतथीं त्यषलष णवदुर्ी बसलेली णदसली. 

"सीटबेल्ट!" अवसु्य शवदुर्ीला म्हणाला. 

"आतष िरि नषही!" शवदुर्ी गोड स्मित करून म्हणाली. 

अवसु्यने दुःखी होऊन खषली पषहलं व मि कषही तरी ठरवंून समोर पषहत िषडी चालू 

लागला... 

  



७. भ्रमांती... 

 

अवसु्यने एसपीच्यष शनवासस्थानी येऊन िषडी पषका  केली. 

"गाडीतच बस." अवसु्य त्याला शदसत असलेल्या शवदुर्ीला म्हणाला. 

णवदुर्ीने फक्त स्मित केलं. अवसु्य सीिबेल्ट कषढून िषडीतून उतरला. 

 

आिूबषिूलष असलेले त्यषलष पषहून आश्चया व आनींद यष सींणमश्र भषवनेने भरून िेले होते. 

एक ऑणफसर उतु्सकतेने त्यषच्यष िवळ आला. त्यानं अवसु्यला सलु्यि केलं. अवसु्यला पाहून 

त्यषच्यष चेहऱ्यषवर आनींद ओसींडत होता. 

"सर!" तो उत्साहाने उद्गारला. 

"तुम्ही...?" त्याला न ओळखून अवसु्यने त्या ऑशफसरला शवचारलं. 

"प्रभषत वषळुीं ि सर." ऑशफसरने ओळख करून शदली.  

"नवीन?" अवसु्यने शवचारलं. 

"पषच मणहने झषले. मी... मी खूप मोठष फॅन आहे सर तुमचष... आपि सॉल्व्व्ह केलेल्यष 

केसेस दींतकथष असल्यष सषरख्यष ऐकल्यषयत मी!" ऑशफसर अजूनही उत्साहातच होता. 

अवसु्यच्यष ओठषींवर स्मित उमितीं, पि चेहरष कोरडष. 

"आपली कषही मदत करू शकतो सर?" ऑशफसरने अवसु्यला शवचारलं. 

"एसपी ींनष भेिषयचीं होतीं." अवसु्य तोच करडा चेहरा ठेऊन त्याला म्हणाला. 



"हो सर ऑणफस मधे्यच आहेत चलष नष!" ऑशफसर एसपी ऑफीसकडे हात करत 

म्हणाला. 

"त्यषींनष इथींच बोलवषल?" अवसु्यने शवनंती केली. 

"ओके. थषींबष बोलषवतो." उत्साही ऑशफसरने पुन्हष सलु्यि केलं. 

"हे करण्यषची आवश्यकतष नषही. मी आतष सषमषन्य मषिूस आहे." आता मात्र अवसु्यने 

त्याला थांबवलं. 

"आमच्यषसषठी तर इस्मन्फ्स्परेशन आहषत. सर, एकदष आपल्यषशी हषत णमळवू शकतो?" 

ऑशफसर कृतज्ञातापूवाक म्हणाला. 

अवसु्यने हषत पुढीं  केला. ऑणफसरने हणर्ात होऊन अवसु्यशी हस्तषींदोलन केलं. 

"थँक्स सर. सरषींनष पषठवतो. बषय." ऑशफसर आनंदाने म्हणाला. 

अवसु्यला पाहून तो इतका आनंशदत झाला होता, की अवसु्य सोबत काय झालंय हे त्याच्या 

साफ लक्षातून गेलं होतं... 

अवसु्यने फक्त मषन डोलषवली. आशण ऑणफसर एसपी ऑफीसकडे शनघून गेला. अवसु्य 

तेथेच उभष राशहला, त्यषच्यष कमास्थळषकडे पषहत. त्यष एसपी ऑफीसच्यष णबस्मल्डींिकडे पषहत; 

णिथे त्यषने मषहीत नषही णकती केसेस सॉल्व्व्ह केल्यष असतील. ती िषिष, णिच्यष णशवषय 

कदषणचत त्यषने आपलीं आयुष्य कधी कस्मिलीं नसेल, पि ििदीशच्यष एकष केसमुळीं  त्यषलष 

त्यषचीं हे कमास्थषन सोडषवीं लषिलीं होतीं... आणि आि त्यषच मुलषमुळे त्यषलष पुन्हष यष णठकषिी 

परतषवीं लषिलीं होतं... 



कषही वेळषने िोश्वष रस्तष क्रॉस करत आनींदषने पळत आला. िषड्यष ये-िष करतषहेत यषचीं 

देखील त्यषलष भषन राशहलं नव्हतं. तो अवसु्यपषशी आला व त्याने स्वतःलष अक्षरशः अवसु्यवर 

झोकून शदलं 

"कुठीं  होतषस इतकी वरं्! सषल्यष, नोकरी सोडलीस ते सोडलीस, पि कषही सींबींध पि 

ठेवलष नषहीस! णवदुर्ी भेिषयची कधीतरी कषयाक्रमषणनणमत्त, पि तू णतलष तषकीत देऊन 

ठेवलेलीस म्हिे, की तुझष पत्तष कोिषलष द्यषयचष नषही..." जोश्वा अवसु्यला दहा वर्ाांनंतर 

पशहल्यांदा पाहून आनंदाने बोलून गेला. 

अवसु्य स्मखन्न होता. आणि मग िोश्वषलष त्याची  चूक लक्षषत येते.  

"सॉरी..." तो मग पुढं इतकंच म्हणाला. 

"डोन्ट बी! ती अिून आहे मषझ्यषसोबत." अवसु्य त्याला म्हणाला. 

"कुठीं ?" जोश्वाने गोरं्ळून शवचारलं"  

"िषडीत." गाडीकडे पाहत अवसु्य जोश्वाला म्हणाला. 

िोश्वषनेही गोरं्ळून िषडीकडे पाशहलं. पि आतषपयंत िषडीत असलेली णवदुर्ी आतष मात्र 

तेथे नव्हती. शवदुर्ीच्या जाण्याने अवसु्यला खूपच मोठा मानशसक र्क्का बसलाय असं वाटून 

िोश्वष दुःखी झाला. 

"चल." जोश्वाने अवसु्यला घरात चालण्यास सांशगतलं. 

दोघे णनवासस्थानाकडे चषलू लषिले. अवसु्य लींिडत होता. 

"अिून पूिा बरष झषलष नषहीस वषितीं?" दरवाजा खोलून आत येत जोश्वाने अवसु्यला 

शवचारलं. 



"िुडघ्यषत पे्लि्स बसवलेत." अवसु्य त्याला म्हणाला. 

हे ऐकून िोश्वषला अवसु्यबद्दल सहानुिूती वाटली. तो त्यषलष आधषर देऊ लषिला.  

"नषही ठीक आहे." अवसु्य त्याला म्हणाला. 

िोश्वष बषिूलष झाला.  िोश्वषसोबत अवसु्य आत आला. 

"एकटाच आहे. ये." अवसु्यला जोश्वाने आत येण्यास सांशगतलं. 

दोघे येऊन लहषन डषयणनींि िेबलिवळ बसले. 

"तुझ्यष आवडीचष बँ्रड आहे. घेिषर?" अवसु्यला ररलॅक्स करण्यासाठी जोश्वाने शवचारलं. 

अचानक अवसु्यलष त्यषच्यष समोर णवदुर्ी णदसली. 

       "मी तुलष िषडीतच बसषयलष सषणितलीं होतीं नष?" अवसु्य शवदुर्ीला म्हणाला. 

"कोिषशी बोलतोयस?" जोश्वाने शवचारलं.  

अवसु्यने िोश्वषकडे पाशहलं. आणि पुन्हष णवदुर्ी बसलेल्यष णठकषिी बशघतलं, तर णतथीं 

कोिीच नव्हतं. तो परत दुःखी झाला. 

"नषही! कषही नको." अवसु्यने जोश्वाची ऑफर नाकारली. 

"णवदुर्ीबद्दल ऐकून खूप वषईि वषिलीं... णतचीं पोस्टमषिाम मी होऊ णदलीं नषही. णतची 

णविींबनष मी कशी पषहू शकिषर होतो... तसेच णतचे अींत्यसींस्कषर केले... पि तू सुखरूप आहेस 

हे पषहून बरीं  वषिलीं हे पि णततकीं च खरीं  आहे. तुलष पहषयलष खूपदष हॉस्मस्पिललष येऊन िेलो. 

पि तू कोमषत होतषस..." जोश्वा गंिीर होत म्हणला. 



"केसचीं कषय झषलीं?" अवसु्य त्याच्या बोलण्याकडे सोयीस्कर दुलाक्ष करत जोश्वाला 

शवचारलं. 

अवसु्यलष यषबद्दल बोलषयचीं नषहीए हे लक्षषत घेऊन िोश्वष देखील मुद्द्यषवर आला. म्हणून 

मग जोश्वा देखील मुद्द्यावर आला, 

"मी प्रषयोररिी यषच केसलष णदली आहे, पि खूप मषिोवष घेऊन देखील खुनी सषपडलष 

नषही! स्पीड मोनेिररींि णसस्टीम, वेणहकल िर ॅकी ींि णसस्टीम, िेवढीं  उपलब्ध आहे, त्यष सिळ्यषचीं 

सहषय्य घेतलीं. पि तो मषिूस कषही िर ॅक झषलष नषही. लोकेशन रषहूच दे, पि त्यषची नींबर पे्लि 

देखील रणिस्टर होऊ शकली नषही. रस्त्यषींवर नवीन इींस्टोल केलेल्यष ररमोि सेस्मन्सींि 

िेक्नॉलॉिीचष पि आधषर घेतलष. खुनीच्यष िषडीचीं णपयुसी िेस्मस्टींि करून णडव्हषईसचष कॅमेरष 

नींबरपे्लि डषिषबेसवरून त्यषच्यष िषडीचीं मॉडेल, युल िषईप इत्यषदी मषणहती णमळेल असीं 

वषिलीं होतीं, पि तेही व्यथा िेलीं. सिळी णडव्हषईसेस हॅक्क्ड् झषली होती. तुझ्यष एररयषत 

सीसीिीव्ही कॅमेरषि् तर ती घिनष घडषयच्यष एक तषस आधी लॉक झषले होते. आणि घिनेनींतर 

एकष तषसषने ते पुन्हष व्यवस्मस्थत चषलू झषले. देअर इि नो एव्हीडेन्स लेफ्ट बषय कस्मल्व्प्रि... तुझष 

कषय पॅ्लन आहे?" त्यानं अवसु्यला शवचारलं. 

"मषझीं अधावि रषणहलेलीं लषस्ट असषईींमेंि पूिा करिषरषय!" अवसु्यने शनणाय सुनावला.  

िोश्वषलष अवसु्यच्यष बोलण्यषचष रोख कळला नषही. 

"म्हििे?" अवसु्यने गोरं्ळून शवचारलं. 

ज्यष रषक्षसषलष मी िन्मषलष घषतलीं, त्यषचष अींतही मीच करिषर! आय हॅव िू डू एव्हरीणथींि 

दॅि कॅन पोणसबल!" अवसु्य कोल्डली बोलला. 



अिूनही िोश्वषलष णहशोब लषिला नव्हता. त्यषच्यष चेहऱ्यषवरचीं प्रश्नणचन्ह ओळखून 

अवसु्यने त्यषच्यष कोिषच्यष स्मखशषतून एक छोिी शडकम्पोसेंबल प्लषस्मस्टकची बॅि कषढून 

िेबलवर ठेवली. 

"ही रषऊीं ड्स्  लीिली, इल्लीिली कोि-कोि वषपरतीं ते शोधून कषढ. त्यषींचे पते्त, नींबर, 

फोिो सिळी मषणहती णमळवीं. कोि खरेदी करतीं, कोि णवकतीं, कोठून येतीं अिदी सिळीं !" तो 

जोश्वाला म्हणाला. 

"ही रषऊीं ड्स्?" जोश्वाने ती शपिवी हातात घेऊन ती नीट पाहत त्याने शवचारलं. 

"मषझ्यष शरीरषतून कषढलेले आहेत." अवसु्य पुन्हा ितपणे म्हणाला. 

"ठीक आहे. रीतसर से्टिमेंि दे. मी शोध घेतो." जोश्वा त्याला म्हणाला. 

"मलष पोणलसषींची मदत नको आहे. मलष मषझ्यष णमत्रषची मदत हवी आहे! ही लढषई मषझी 

आहे, आणि ती मीच लढिषर!" अवसु्य जोश्वाला कठोरपणे बोलला.  

"अवसु्य! मी इथीं तुझी मदतच करषयलष बदली घेऊन आलोय. पि मी तुलष कषयदष 

हषतषत घेऊ देिषर नषही! तू ऑणफशयल होतषस तेव्हष ठीक होतीं, पि आतष नषही!" जोश्वाने 

प्रोटेस्ट् केला. 

"येतो मी." अवसु्य जोश्वाच्या हातून िॅस्मस्ट्क बॅग घेऊन उठत म्हणाला. 

िोश्वषने त्याला थांबण्यासाठी त्यषचष हषत पकडला. 

"बस इथीं!" तो म्हणाला. 

अवसु्यने त्यषच्यषकडे पषहलंही नषही. िोश्वष रषिषने ओरडला, 

"इथीं बस!"  



मग अवसु्यच्यष हषतून पॅ्लस्मस्टक बॅि णहसकषवून जोश्वा शतररशमरीत बाहेर णनघून गेला... 

 

जोश्वा येईपयांत तासिर अवसु्य डोळे झषकून मषिे डोके िेकवून बसलष होता. त्यषच्यष 

डोक्यषत णवदुर्ीचीं िषिीं घुमतीं होतं. ििू णवदुर्ी त्यषच्यष बषिूलषच बसून िषिीं म्हित होती, 

इतकं त्याला ते प्रकर्ााने ऐकू येत होतं. िोश्वष अवसु्यिवळ आला व कषिदषींचष िठ्ठष त्यषच्यष 

समोर िेबलवर त्याने आदळला. त्यष आवषिषने अवसु्यची तींद्री भींि पषवली. त्याने िोश्वषकडे 

पाशहलं. 

"तुलष हवी असलेली मषणहती!" जोश्वा बेमनाने म्हणाला. 

आपल्यष अींिषतील बुलेिपू्रफ वे्हस्ट कषढून त्याने अवसु्य समोर िषकलं. ते खषली पडेल 

तसीं अवसु्यच्यष बषिूलष खुचीत असलेली णवदुर्ी अदृश्य होत गेली... 

"मलष मषणहत आहे, तू थषींबिषर नषहीस! तुझ्यष चेहऱ्यषवरच णदसतींय! पि मी प्रयत्न 

करिषर आहे!" जोश्वा अवसु्यला ठामपणे म्हणाला. 

अवसु्यने ते कषिद हषतषत घेऊन पाशहले. अवसु्यच्यष घरषतील पींचनषम्यषची कषिदपते्र 

सुरुवषतीलष होती. खषलील पानांवर णवनयलष त्यषच्यष णबझनेसमधे्य मदत करिषऱ्यष लोकषींची व 

अवसु्य व णवदुर्ीलष मषरण्यषसषठी वषपरलेले रषऊीं ड्स् वषपरिषऱ्यषींची मषणहती होती. शेविच्यष 

दोन कषिदषींवर अनुक्रमे णवनय व सुमेधची मषणहती. तं्याचे ते दोन फोिो व मषणहती अवसु्यने 

कषळिीपूवाक पषशहलं. 

"मोठ्यष कष्ट्षने तू यषचीं सषम्रषज्य उभीं होण्यषआधीच उलथवून लषवलींस! पि तू ररझषईन 

केल्यषवर नींतर आलेल्यष अणधकषऱ्यषींनी ते खतपषिी खषलून वषढवलीं! बणघतलींस? यष ज्यष तुलष 

िोळ्यष घषतल्यष नष? त्यषींचीं मॅनु्यफॅक्चररींि आणि णडणलींि हष णवनयच करतोय! हे तू तुझ्यष 

कताव्यषकडीं दुलाक्ष केल्यषमुळीं  झषलींय! पि मषझीं कधी ऐकलींयस तू? आणि तो पोरिष, त्यषलष 



त्यषचवेळी सींपव म्हिषलो होतो तुला, पि त्यावेळी ऐकलीं नषहीस माझं! शेविी त्यषनीं दषखवली 

नष औकषत?! तेव्हषच मषझीं ऐकलीं असतींस, तर आि आपली णवदुर्ी णिवींत असती!" जोश्वा 

कळकळीने अवसु्यला म्हणाला. 

पि अवसु्यने त्यषच्यषकडे लक्ष न देतष ते कषिद फषडून िषकले आणि उठून िषऊ लषिला. 

िोश्वषने त्यषलष ढकलून खुचीत पषडलं. 

"आि पि कषही बोलिषर नषहीस कष?" जोश्वा अवसु्यला शचडून म्हणाला. 

"तेव्हष मषझष कॉस्मन्स्ट्टु्यशनवर णवश्वषस होतष!" अवसु्य िांतपणे म्हणाला. 

"आणि आत्तष?" जोश्वाने शचडून शवचारलं. 

"अिूनही आहे!" अवसु्य शततक्याच िांतपणे म्हणाला. 

त्यषच्यष शषींतते मागं शकती मोठं वादळ दडलंय हे जोश्वा ओळखून होता. 

"मि न सषींितष कुठीं  िषतोयस?" जोश्वाने त्याला शवचारलं. 

अवसु्य शनर्ााराने पुन्हष उभषरला. 

"हनुमींतषींनी रषविषची लींकष िषळली, तेव्हष त्यषची अधी तषकद नष्ट् झषली होती. म्हिून 

भिवषन रषम यषींनष त्यषच्यषशी युद्ध करिीं सोपीं िेलीं होतीं!" अवसु्य कोड्ात बोलल्यासारखा 

जोश्वाला बोलला. 

       "म्हििे?" जोश्वाने शवचारलं. 

"मी आधी सुमेध आणि णवनयची सपोिा णसस्टीम नष्ट् करिषर!" अवसु्यने त्याचं िॅशनंग 

स्पष्ट केलं. 

"म्हििे आिही तू मनमषनीच करिषर आहेस तर?" जोश्वा रागाने म्हणाला. 



"तुझष प्रॉबे्लम कषय आहे? त्यषवेळी तू मलष यषींनष सींपवषयलष सषींित होतषस आणि आत्तष 

मी तेच करषयलष िषतोय तर तूच मलष अडवतोयस? कष? एसपी झषलषस म्हिून कषयद्यषने 

तुझेही हषत बषींधले?" यावेळी आपली िांतता त्यागून अवसु्य ओरडला. 

"िू हेल णवथ जू्यणडणशयल णसस्टीम! मी तुलष अडवतोय कषरि मलष तुझी कषळिी 

वषितीये! तू आतष एक नॉमाल णसिीझन आहेस! आतष िर तू कषयदष हषतषत घेतलषस, तर त्यषचे 

पररिषम कषय होऊ शकतषत हे तू देखील चषींिलींच िषिून आहेस!" जोश्वाचा ही पारा चढला. 

 पण स्वतः शषींत होत अवसु्यला समिषवण्यषच्यष स्वरषत तो पुढं म्हणाला, 

"हे... हे बघ. िे असेल ते मी करेन! मी वचन देतो, ज्यषींनी णवदुर्ीलष आपल्यषपषसून 

णहरषवलींय त्यषींनष मी णिवींत सोडिषर नषही. पि तू शषींत रहष. स्मप्लि..." 

िोश्वषने अवसु्यला शवनंती केली व अवसु्यलष रोखण्यषसषठी अवसु्यच्यष छषतीवर हषत 

ठेवला. अवसु्य तो हषत बषिूलष सारतो. 

"भषींडत बसषयलष मलष वेळ नषही! सहकषयषाबद्दल धन्यवषद!" अवसु्य कठोर शनर्ााराने 

कठोर वाणीने जोश्वाला म्हणाला. 

पण अवसु्य जोश्वकडे लक्ष न देता िेबलवरील बुलेिपू्रफ वे्हस्ट ओढून घेऊन णनघून गेला. 

 

अवसु्य िषडीत येऊन बसला. बषिूलष पाशहलं. त्यषलष णवदुर्ी णदसली. 

"चलायचं?" त्यांनी ररला शवचारलं. 

णवदुर्ी स्मित करत "हो!" म्हणाली. 



अवसु्य िषडी चषलू करून णनघून गेला. िोश्वष बषहेर येऊन त्यष जाणाऱ्या िषडीकडे पषहत 

उभष राशहला. 

 

 

संध्याकाळचं सुमेध रम्य अिा रींकषळ्यषकडे पषहत उभष होता. णवदुर्ीचं िषिीं ऐकत तो 

वाफळलेली कॉफी घेत होता. त्याची तंद्री िंग करण्यासाठी त्यषचष मोबषईल वषिला.  

"बोला." सुमेर् मोबाईलमधे्य बोलला. 

"अवसु्य णिवींत आहे!" शवनयने पशलकडून माशहती पुरवली. 

"आपल्यषलष मषहीत नषही कष ते? नू्यिमधे्य बऱ्यषचदष येऊन िेलींय." सुमेर् िांतपणे 

म्हणाला. 

"तू त्यषलष डोक्यषत िोळी घषलषयलष पषणहिे होतीस!" शवनय पशलकडून इनशसस्ट् करत 

बोलला. 

      "त्यषच्यष मरिषची पूिा व्यवस्थष मी केली होती. त्यषचष शेिषरी णतथीं आलष त्यषत 

मषझी चूक नषही!" सुमेर् म्हणाला. 

"िषऊ दे! एसपी ऑणफसपषशी अवसु्य स्पॉि झषलषय. त्यषलष सींपवषयलष हवीं! नषही तर 

आपल्यषलष िड िषऊ शकतीं..." शवनयने सुमेर्ला आदेिच शदला. 

"डोन्ट वरी. मी आहे!" सुमेर् त्याला फक्त एवढंच म्हणाला.  

आशण त्याने फोन कि करून मोबषईल स्मखशषत सषरतो. पुन्हष रींकषळ्यषचष अनुभव घेत 

कॉफी घेतली. 



 

 

अवसु्य िषडीतून उतरतो. तो जयेिच्या दरवषज्यषकडे गेला. बेल वषिवली. जयेिने दषर 

उघडलं. अवसु्यने त्यषलष त्याच्या िषडीची णकल्ली परत केली. जयेिने ती णकल्ली घेतली व 

स्मखशषतून अवसु्यच्यष िषडीची णकल्ली कषढून त्यषच्यष समोर धरली. 

"ही तुमच्या कारची चावी." जयेि म्हणाला 

अवसु्य णकल्ली घेतली. 

"थँक्स!" अवसु्य कोरडेपणानेच म्हणाला. 

तो िषण्यषसषठी वळला. तोच... 

"कषकष!" जयेिने अवसु्यला हाक मारली. 

अवसु्यने पुन्हष त्यषच्यषकडे पाशहलं. जयेिने त्यषचष मोबषईल स्मखशषतून कषढून अवसु्य 

समोर धरला. 

"हष मोबषईल ठेवष! आपल्यषलष  सींपकषात रहषयलष मदत होईल. आतष आपिच 

एकमेकषींनष आहोत. यषत णवदुर्ीची िषिी पि आहेत. आपल्यषलष एकिीं नषही वषििषर..." 

जयेि अवसु्यला म्हणाला. 

हे बोलत असतषनष ियेशच्यष चेहऱ्यषवर स्मितहास्य होतं. हे पषहून अवसु्य अणधकच िींभीर 

व अींतमुाख झाला. मोबषईल घेऊन कषहीच न बोलतष तो णनघून गेला. ियेश कषही कषळ त्यषलष 

पषहत उभषरला व आत िषऊन त्यानं दषर लषवून घेतलं. 

 



 

अवसु्यच्या खोलीत, मींद प्रकषश. अवसु्यने जयेिने णदलेल्यष मोबषईलवर णवदुर्ीचीं िषिीं 

पे्ल केलं व मोबषईल स्मखशषत िषकून त्याच्या स्ट्डी टेबलचा डर ॉव्हर उघडला. डर ॉव्हर मोकळष 

होता. अवसु्यने त्यषचष बेस उचकिला. डर ॉव्हरमधे्य खषली छुयष कयषत त्यषची "कोल्ट पषयथन 

.357 मॅिनम 2.5 इींच." ररव्हॉल्व्व्हर होती. बषिूलष कषही िोळ्यष पडल्यष होत्या. आणि एक 

स्पीडलोडर िे िोळ्यषींनी भरले होतं. अवसु्यने ररव्हॉल्व्व्हर उचलली. ररकाम्या तीन राखण्यात 

त्याने िोळ्यष भरल्या. णसलेंडर रोल केलं व हॅमर खेचला. त्याने बाजूला पाशहलं. शवदुर्ी जवळच 

उिी होती. ररव्हॉल्व्व्हर मषिे खोचून िोळ्यषींनी भरलेलीं स्पीडलोडर पि त्याने स्मखशषत ठेऊन 

घेतलं. आणि त्याच्या उिवीकडे वळला, णिथे णवदुर्ी उभी होती. अवसु्यने णतच्यषकडे बशघतलं. 

मि तो कपषिषकडे गेला. नोिषींची पाच बंडल्स कषढून त्याने ते स्मखशषत ठेऊन घेतले. 

"चल!" अवसु्य शवदुर्ीला म्हणाला. 

व अवसु्य खोली बषहेर पडला. मषिे उभी णवदुर्ी अदृश्य झाली. 

 

अवसु्य गेट खोलून जयेिच्या बंद असलेल्या मुख्य दरवाजाकडे आला. दोन बंडल्स त्याने 

दरवाज्याच्या फटीतून आत सरकवली. ही अवसु्यची जयेिने त्याच्यावर केलेल्या आजपयांतच्या 

खचााची तुटपंुजी का होईना पण परतफेड होती. 

 

काही वेळाने मग अवसु्य एका िेड समोर उिा होता. त्यष पत्र्यषच्यष शेडचीं दषर त्याने 

वषिवलं. त्यषच्यष बषिूलष णवदुर्ी उभी होती. मोबाईलबर शवदुर्ीचं गाणं चालू होतंच.  एका वृद्ध 

स्त्रीने येऊन दषर उघडलं. अवसु्यला त्याच्या मषिे नीशलमाचष फोिो िषींिलेलष णदसला. दुःखी 

होऊन अपरार्ी िावनेने अवसु्य काहीवेळ खाली पाहत उिारला आशण मग स्वतःला सावरून 



त्याने कषही न बोलतष पैशषींची तीन बींडल्स त्यष स्त्री समोर धरली. आपण न केलेल्या अपरार्ाचं 

पण त्याला वाटत असणारं ओझं या कृतीने अवसु्य करू पाहत होता. हे न ओळखून णतच्यष 

चेहऱ्यषवर होतं ते एक मोठं प्रश्नणचन्ह. त्याने णतच्यष हषतषवर पैसे िेकवले... नीशलमाला आपण 

वाचवू िकलो नाही याबद्दल त्याला अपरार्ी वाटत होतं. आशण त्याची ही कृती त्याच्या 

मनावरील ते ओझं कमी करण्यासाठी होती. जी तिाने कमी होणार नाही हे त्यालाही माहीत 

होतं... पण हा त्याचा प्रयत्न होता. 

"सॉरी..." अवसु्य अपरार्ीपणे त्या स्त्रीला म्हणाला, जी कदाशचत नीशलमाची आई असावी. 

तो णनघून गेला.  स्त्री त्यषच्यषकडे बघत रषशहली. तो शवदुर्ी पासून पषस होईल तशी 

त्याच्याकडे पाहत स्मित करणारी णवदुर्ी अदृश्य होत गेली... 

 

 

अवसु्यची िषडी कोल्हापूरातील एका 'सुिेन िूशटंग रेंज' नांवाच्या िूशटंग झोनपािी येऊन 

थांबली. तो िषडीतून उतरला व आत गेला. 

 

कम्प्युिरवर कषम करत असलेलष शूणिींि रेंिचष मषलक कषम मधे्यच सोडून अवसु्यकडे 

आला. 

"सर, दुकान बंद झालंय." मालक समोट करत अवसु्यला म्हणाला. 

"यु शॉि्स!" अवसु्य त्याच्या छातीवर पैसे दाबत बोलला. 

मषलकाने हषवऱ्यषसषरखे पैसे घेतले व म्हणाला, 



"इकडे सर."  

पैसे पॅन्टच्यष स्मखशषत कोींबून तो चषलू लषिला. अवसु्य देखील इकडे णतकडे पषहत मषिून 

चालत झाला. 

 

मषलक अवसु्यलष रेंिपषशी घेवून आला. एक णपस्टल उचलून लोड करून त्याने त्यषलष 

देऊ केली. दरम्यषन णवदुर्ीचीं िषिींअवसु्यच्यष मोबषईलवर मंद आवाजात सुरू होतींच. 

      "माझ्याकडे आहे." अवसु्य त्याची ररव्हॉल्व्व्हर बाहेर काढत म्हणाला.  

त्यषने णसलेंडर ररलीि करून समोरील रेंिवर ररव्हॉल्व्व्हर रोखली. पि अचषनक वळून 

त्यषच्यष डषव्यष बषिूलष थोडीं लषींब असलेल्यष व रेंिवर शूि करत असलेल्यष मषिसषलष फषयर 

करून ठषर केलं.  

बँग!!! 

अवसु्यच्या या कृतीने मषलक णचडला व त्यषच्यषकडील णपस्टलने अवसु्यवर फषयर 

करण्यषसषठी त्याने णपस्टल उिषरली, पण तोच अवसु्यने त्यषचष हषत पकडून फषयर करून 

त्यषलष देखील ठषर केलं. 

फषयरी ींिचष आवषि ऐकून कषहीिि अवसु्य आलेल्यष व दुसऱ्यष बषिूलष असलेल्यष 

दरवषिषींतून पळत आले. ते अवसु्यलष मषरण्यषचष प्रयत्न करू लषगले. अवसु्यही त्यषींच्यषशी लढू 

लागला... 

त्याच्या ररव्हॉल्व्व्हरमधील बुलेि्स सींपले, मि त्याने स्पीडलोडरमधील बुलेि्स फषईि 

करतच ररव्हॉल्व्व्हरमधे्य ररपे्लस केले. अवसु्यने सवषंनष मषरून िषकलं. यष दरम्यषन 

त्यषच्यषकडील सवा बुलेि्स सींपले होते. 



अवसु्य लींिडत मषलकषपषशी आला. मषलकषलष त्यषने णदलेले पैसे मषलकषच्यष स्मखशषतून 

कषढून घेतले व बषहेर गेला. 

 

अवसु्य काऊंटरपािी आला. चषलू असलेल्यष कम्प्युिरपषशी. त्याने कम्प्युिर एके्सस 

करून त्यषच्यषवरची मषणहती पशहली. 

यष शूणिींि रेंि मधून सप्लषय होत असिषऱ्यष खऱ्यष िन््स व अमु्यनेशन्सच्यष 

णशपमेंि्सबद्दल मषणहती ती माशहती होती. काही वेळातच एक मोठी शिपमेंट रेले्व से्ट्िनवरून 

रवाना होणार होती. 

अवसु्यची निर बषिूलष एकष खुचीवर पडलेल्यष कषपडी िर ॅव्हल बॅिवर पडली. ती 

मोकळी बॅि त्याने उचलली  व पुन्हष आत गेला. 

 

णतथीं असलेल्यष कषही वेिवेिळ्यष िन्स व िोळ्यष त्याने त्यष बषिेत भरल्या व णनघून बाहेर 

पडला. 

 

अवसु्यने शूणिींि रेंि बषहेरून लॉक केली. बॅि िषडीत िषकली व िषडीत बसून णनघून 

गेला... 

 

 

 



रात्र झाली होती. सुमेध त्याच्या रूममधे्य वका आऊि करत होता. अवसु्यिी लवकरच 

सामना करावा लागणार आहे हे तो ओळखून होता आशण त्यासाठी तो स्वतः तयार करत होता. 

णवनय फणकाऱ्याने दार जोरात ढकलून आत आला आशण त्याने शूणिींि रेंिच्यष सीसीिीव्ही 

कॅमेरषिनी कॅप्चर केलेले एनलषिाड् फोिोि सुमेध समोर आदळले. 

"अवसु्यने त्याचा खेळ चालू केला! तुला आर्ीच त्याला िोर्ायला सांशगतलं होतं! तो 

वाचल्याची बातमी आल्यापासून तुला सांगत होतो, तू ऐकलं नाहीस!" शवनय ओरडला. 

"मी वषि बघतोय!" सुमेर् िांतपणे म्हणाला. 

"कशषची? मषझी वषि लषिषयची?" शवनय वैतागून पुन्हा ओरडला. 

"त्यषने मलष शोधषयची! लेि णहम फषईींड मी! देन आय णवल हींि णहम!" सुमेर् पुिअप्स 

मारायचे थांबला व म्हणाला. 

"कष?" वैतागून शवनयने शवचारलं. 

"स्वतःची इच्छष पूिा करण्यषसषठी तो णकती ििषींची आयुष्यीं णवध्वींस करू शकतो हे 

पहषयचींय मलष! तो करत असलेलीं नुकसषन हष तुझष प्रॉबे्लम आहे मषझष नषही! आपली डील 

फक्त अवसु्य पुरती आहे!" सुमेर्चे पुन्हा ितपणे उत्तर. 

'चचाा बंद करा' हे दिावण्यासाठी सुमेधने पुन्हष पुशअप्स चषलू केले. सुमेधचीं उत्तर ऐकून 

णवनय णतररणमरीत णनघून गेला. 

 

सुमेधच्यष खोलीतून बषहेर येऊन अवसु्यने फोन कॉल केला. 



"अवसु्यला संपवा! जोश्वाचा पाठलाग करा. तो नक्कीच कर्ी ना कर्ी त्याला िेटेल! आशण 

आपल्या सगळ्ा शठकाणांवर माणसं वाढवा! अवसु्य मेलाच पाशहजे!" शवनयने पशलकडील 

व्यक्तीला इनु्स्टक्शन्स शदले. 

व फोन कट करून सुमेर्च्या खोलीकडे नजर टाकून त्याने जागा सोडली. 

 

रात्रीच्या रहदारीत अवसु्यची िषडी िर ॅणफकमधून धषवत होती... 'छत्रपती शषहू महषरषि 

िणमानस'च्यष बॅकसषईडलष व्यषपषरी पेठकडे अवसु्यची िषडी वळली व एकष बोळषत थषींबली. 

अवसु्य िषडीतून उतरला. त्याने बॅि कषढून घेतली. िषडीत णवदुर्ी होतीच. अवसु्य दषर 

झषकून चषलू लषिला. शवदुर्ीचे गाणे अवसु्यच्या मोबाईलवर चालूच होते...  

 

रेले्व इींणिन दुरुस्ती णवभषि. कषही रेले्व इींणिन्स णतथे उिी होती. कषही लोकषींची मोठषले 

बॉके्सस िरक्समधून उतरवून ते बॉके्सस नीि पॅक करण्यषची व ते नीि लषवण्यषची लिबि चषलू 

होती. एक मषिूस त्यषींच्यषवर लक्ष ठेवून मोबषईलवर बोलत होता. त्याने मोबषईल खषली घेतला. 

"अध्याा तासात रेले्व येईल. माल लोड करायचाय! घाई करा!" ओरडून काम करणाऱ्या 

लोकांना म्हणाला. 

अवसु्य णतथीं आला. त्याने मषिून त्यष मषिसषच्यष खषींद्यषवर हषत ठेवला. मषिसाने मषिे 

वळून बशघतलं. 

"कषय आहे?" माणूस थोडं रागाने त्याला शवचारलं. 

कषरि शतथं कोणी यावेळेला येणं अपेशक्षतच नव्हतं. 



"कषही नवीन सॅम्पल्स पषठवलेत. ठीक वषिले, तर आतषच्यष णशपमेंि सोबत पषठवून देऊ 

असीं बॉसनी सषींणितलींय!" अवसु्य त्या माणसाला म्हणाला. 

"तुलष आधी तर कधी पषणहलष नषही!" तो माणूस िंका घेत म्हणाला. 

अवसु्यने बॅि खोलून त्यषच्यष पषयषत िषकली. िन्स पषहून अवसु्य खरीं  बोलतोय अशी 

त्यषलष खषत्री पिली. तो बॅिमधून िन घेण्यषसषठी खषली वषकला. तोच अवसु्यने वरून त्यषच्यष 

डोक्यषत िोळी मषरली. सिळे अलिा झाले. आणि त्यांच्यात फषईि चषलू होते... अवसु्यने 

यांच्यावर देखील काही दया दाखवली नाही.  

सिळे मेल्याची खात्री झाल्यावर अवसु्यने िोश्वषलष आत्ताचं लोकेशन पषठवलं. 

अवसु्यने बॅिची चेन ओढून ती उचलली आशण तो तेथून णनघून िषडीकडे गेला. 

 

णवदुर्ी गाडीपािी बषहेरच उभी होती. अवसु्य डर षयस्मव्हींि सीिकडे गेला. 

"बस!" शवदुर्ी दार उघडून गाडीत बसत तो शवदुर्ीला म्हणाला आशण पुन्हा शतच्याकडे 

नजर टाकली, तर शवदुर्ी तेथे नव्हती. 

अवसु्य िषडीत बसला. पॅसेंजर सीटवर त्याला शवदुर्ी बसलेली आढळली. मग त्याने गाडी 

वळली व तेथून णनघून गेला. 

 

अवसु्यची िषडी रस्त्यावर जोरात धषवते होती. णवदुर्ीचीं िषिीं मधे्यच थषींबलं, कारण 

अवसु्यला जोश्वाचा फोन आला होता. त्यषच्यष मोबषईलची ररींि वषिली... 

 



अवसु्यने िषडीच्या िेअरवर णवदुर्ीचीं िषिीं हळू आवाजात लषवून मोबषईल मधील िेअर 

बींद केला व कॉल ररणसव्ह केला. त्यषच्यष बषिूलष णवदुर्ी होतीच. 

"बोल!" अवसु्य पशलकडील जोश्वाला म्हणाला.  

"कसलीं लोकेशन आहे?" जोश्वाने पशलकडून शवचारलं. 

"आम्सा आणि एक्सप्लोणसव्हची णशपमेंि होत होती. मषिसीं पषठवून ते िप्त कर. आणि 

त्यषींनष कोिी इतकीं  मोकळीं  रषन णदलीं त्यषची पि चौकशी कर! सुशेन शूणिींि रेंिलष पि एक 

िीम पषठव." अवसु्यने स्पष्ट केलं. 

"ओके. तू आत्तष कुठीं  आहेस?" जोश्वाने शवचारलं. 

अवसु्यने उत्तर न देता फोन कि केला. पुन्हष ररींि वषिली. अवसु्यने फोन उचलला.  

"आतष कष उचललषस?" जोश्वाने वैतागून शवचारलं. 

"मलष कोित्यष प्रश्नषचीं उत्तर तुलष द्यषयचीं नषहीये ते तुलष कळषवीं म्हिून कि केलष होतष! 

बोल!" अवसु्य त्याला म्हणाला. 

"तुलष थषींबवषयलष नषही णवचषरत आहे मी. बोल कुठीं  आहेस." जोश्वा त्याला आश्वस्त करत 

म्हणाला, 

"आणि तू सांशगतलं नाहीस तर मी तुला िोरू् िकत नाही असं समजू नको!" म्हणत त्याने 

अशर्कारवादी र्मकी शदली. 

   

 



िोश्वष रेस्ट्ॉरंट िेवत होता. समोर अवसु्य बसलष होता. त्याने पुन्हा मोबषईलवर णवदुर्ीचीं 

िषिीं पे्ल करून मोबाईल िेबलवर ठेवला. त्यषच्यषही समोर तषि होतं, पि तो कषही खषत 

नव्हता. 

"गप्प खा!" जोश्वाने त्याला दरडावले. 

आशण जोश्वा त्याला अजून वाढू लागला, 

       "माझं ना त्या बायकोसारखं झालंय, जी आपल्या नवऱ्याचं पटत नाही म्हणून 

त्याच्या बरोबर िांडिांड िांडते, पण िेवटी करते तेच जे नवऱ्याला हवं असतं! आशण तुझं त्या 

टीनेजर सारखं झालंय ज्याला करू नको मं्हटलेलंच आर्ी करायचं असतं, अंगातली रंग 

शजरवण्यासाठी! गपचूप खा आता!" लहान मुलाला ओरडावं तसं जोश्वा अवसु्यला ओरडला. 

पात्र बाजूला ठेऊन जोश्वा पुन्हा जेवू लागला, 

"डॉक्टरकडून तुझी और्रं् पण आणली आहेत. ती पण घायची आहेत! पेन शकलर पण 

आणलंय. जसा तू वागतोय, त्याची तुला गरज पडणारच आहे!" जेवण करत जोश्वा बोलला. 

हे दृश्य पषहून णतथेच बसलेल्या णवदुर्ीने स्मित केलं. णवदुर्ीचीं िषिीं बॅकग्रषऊीं डलष चषलूच 

होतं.  

िेवि झषल्यषवर अवसु्यने और्धे गपचूप और्रे् घेतली व पेन णकलरचे इींिेक्शन दींडषत 

इिेि केले. 

 

अवसु्य व िोश्वष रेस्ट्ॉरंट बाहेर आले. िषडीत बसत असतषनष कषहीिणांनी त्यांच्यावर 

हल्लष केला. िोश्वष व अवसु्य त्यषींच्यषशी लढू लषिले. एकिि अवसु्यवर हल्लष करत होता. पण 

त्यांच्यामधे्य अवसु्यला शवदुर्ी शदसत होती. तो माणूस णवदुर्ीवरच हल्लष करतोय असीं 



अवसु्यलष भषसलं. आशण त्यामुळे एकष मषिसषलष िखडून ठेवलेल्या अवसु्यचे डोळे णवस्फषरले. 

धरलेल्यष व्यक्तीलष मषरून अवसु्यने णवदुर्ीवर होिषरष वास्तशवक त्याच्यावर होणारा हल्लष 

वषचवला. तो त्यष मषिसषलष मषरिषर इतक्यषत िोश्वष त्यषलष आडवलं. जोश्वानेही एकषलष िच 

पकडून धरलेलीं होतं. 

"नाही अवसु्य! पस्मब्लक एररया आहे!" जोश्वा ओरडला. 

मग अवसु्य व जोश्वाने त्यांना फक्त जखमी केलं. 

"अवसु्य, तू णनघ! मलष िीमलष बोलवषयलष लषिेल!" जोश्वा अवसु्यला म्हणाला. 

अवस्युने िोश्वषकडे पषहून होकषरषथी मषन हलवली.   

"फॉलो कर, पि मषझ्यषपषसून एक पषऊल मषिे रहष." अवसु्य त्याला म्हणाला. 

िोश्वष देखील मषन हलऊन दुजोरा शदला. अवसु्यने पकडलेल्यष मषिसषलष ढकलून खषली 

पषडलं आशण त्यषच्यष िषडीत बसून तो णनघून गेला. यष सिळ्यष दरम्यषन तेथे लोकषींची िदी 

झषलेली होती. िोश्वषने हषतषशी असलेल्यष मषिसषलष िच धरून स्मखशषतून फोन कषढला व 

कॉल लावला. त्यष िदीमधे्य असलेल्या एकषने िवळील मषिसषच्यष छषतीवर िॅप केलं. त्यषलष 

इशषरष कळला. तो त्यषच्यष मषिून गेला. अिून चषर िणांनी त्यषींनष फॉलो केलं. 

 

अवसु्य िहरातील मध्य हायवेवर िषडी चषलवत होता. िषडीच्यष पे्लअरवर णवदुर्ीचीं िषिीं 

चषलू असल्यषने अवसु्यने कोिच्यष आतील स्मखशषतून मोबषईल कषढून त्यषवर पे्ल होिषरीं  िषिीं 

बींद केलं व मोबाईल पुन्हष कोिच्यष आतल्यष स्मखशषत ठेवला. त्यषच्यष बषिूची स्मखडकी उघडी 

होती. कषहीवेळषने एक बॅ्लक हेले्मट घातलेला बषईकर त्यष स्मखडकीतून णदसू लषिला. त्याने 

त्याची "MAC-10" ही सबमशीनिन उींचषवली आणि फषयर करू लषिला. अवसु्य अलिा 



झाला. त्याने आपली सीि मषिे केली व बाईकरचष हषत धरून आपल्या छतीवर आदळून मषिे 

वळवला. णवदुर्ी पॅसेंिर सीिवर होती. णतच्यष आरपार िोळ्यष स्मखडकीलष व िषडीत इतरत्र 

णहि होऊ लषिल्या. फषयर होऊन िषडीच्यष कषचष फुिल्या. अवसु्यने बाईकरची िन 

णहसकषवून घेतली. त्यषलष आत खेचून दोन पषयषींच्यष मधे्य सीिवर त्याला दषबून त्यषच्यष 

हेले्मिवर अवसु्य फषयर करू लागला. हेले्मि फुिून बषईकरचीं डोकीं  उडेपयंत त्याने फषयरी ींि 

चषलू ठेवली. बषईकर मेलषय हे कन्फमा झषल्यषवर अवसु्य त्यषलष बषहेर ढकलून शदलं. तोच 

दुसऱ्यष म्हणजे शवदुर्ीच्या बषिूने एक बाईकरने अवसु्यवर िन रोखली. अवसु्यने िषडी त्यषलष 

धडकवली. 

 

अवसु्यची िषडी बषईकरच्यष बषईकलष धडकली व ती िषऊन णडवषयडरवर आदळली. 

बषईकर बषईकवरून उडून पलीकडून येिषऱ्यष िषडीच्यष बॉनेिवर जोरात आदळला आणि 

रोडवर आपटला. ती िषडी त्यषच्यषवरून पषस झाली... 

 

अवसु्यने सुरशक्षततेसाठी त्यषच्यष बषिूलष व णवदुर्ीच्यष बषिूलष असलेल्यष कषचष वर 

केल्या. 

 

तोच आिखी एक बषईकर अवसु्यच्यष िषडीवर मषिून फषयर करू लषिला. 

 

मषिील उरलेली कषच तोडून कषही िोळ्यष आत आल्या. एक िोळी अवसु्यच्यष सीिलष 

मषिे णहि झाली. त्या फोसाने अवसु्यचे डोके बषऊन्स झाले. त्यषचसोबत िषडीतील पे्लअर सुद्धष 



िोळ्यष लषिल्यषने फुिला व णवदुर्ीचीं चषलू असलेलीं िषिीं बींद होतीं आणि िषण्यषसोबत णवदुर्ीही 

अदृश्य झाली. समोरील कषच देखील िोळ्यष लषिल्यषने फुिली. शचडून अवसु्यने ररव्हसा णिअर 

िषकला. 

अवसु्यची िषडी ररव्हसा िषऊन त्यष बषईकरलष थडकली. अवसु्यने न थषींबतष बषईक व 

बषईकरच्यष अींिषवरून िषडी मषिे नेली व पुन्हष िषडी पुढीं  घेतली आणि पुन्हष बषईकरच्यष 

अींिषवरून िषडी चषलवली व िषडी स्पीडने पळवू लषिला. 

 

मोकळ्यष रस्त्यषलष दोन व णडव्हषईडरच्यष बषिूलष एक असे बषईकर अवसु्यच्यष िषडीवर 

फषयर करतच होते. त्यषमुळे अवसु्यने वर केलेल्यष कषचषही फुिल्या. िषडी देखील बरीच डॅमेि 

झषलेली होती. णडव्हषईडरच्यष सषईडच्यष बषईकरलष अवसु्यने िषडी धडकवून शडव्हाईडरला 

घषसत नेलं. तो बषईकर बाईक सोडून अवसु्यच्यष िषडीच्यष रूफवर चढला व िन कषढून 

अवसु्यच्यष बषिूने स्मखडकीतून आत फषयर करू लषिला. अवसु्यने त्यषचष हषत पकडला व 

त्यषलष खषली ओढलं. बषईकर अवसु्यच्या हाताला लटकत राशहला. त्यषचे पषय रस्त्यषवर घषसत 

होते. तरी त्यषचीं फषयरी ींि चषलूच होतीं. अवसु्यने मग त्यषच्यषकडील MAC-10 ने बषईकरच्यष 

डोक्यषत रॅणपड फषयर केलं. हेले्मि फुिून बषईकरच्यष डोक्यषत िोळी लषिली. अवसु्यने त्यषलष 

सोडून शदलं. बषईकर मषिे रोल होत दुसऱ्यष बषईकरच्यष समोर आला. त्या रस्त्यावर 

गडगडणाऱ्या बषईकरवरून बषईक हवेत उडवली, पि त्यषच्यष मषिील बषईकरच्यष अचानक 

लक्षात न आल्याने त्याच्या बषईक खषली पडलेलष बषईकर आलाच. अवसु्यने त्यषच्यष िषडीचष 

स्पीड वषढवला. दोन्ही बषईकरही स्पीड वषढवून अवसु्यच्यष िषडीिवळ पोहोचण्यषचष प्रयत्न 

करू लागले.  



इतक्या फायररंगमुळे अवसु्यच्या गाडीचा मागील टायर फुटला होता. त्याची राम 

रस्त्यावर घासत शठणग्या सोडत होती. पण याच िान अवसु्यला नव्हतं. तो गाडीला शलशमटच्या 

वर पुि करत होता... 

 एकिि अवसु्यच्यष स्मखडकीिवळ पोहोचला. तो अवसु्यवर फषयर करिषर, इतक्यषत 

अवसु्यने त्यषलष धडकवून बषिूलष केलं. तशषतही बषईकर फषयरी ींि चषलू केलंच. स्पीडने 

अवसु्यची िषडी पुढीं  िषत होती. त्यषमुळे िोळ्यष मषिे णहि होत मषिील दषरवषिषच्यष लॉकवर 

आदळल्या. लॉक तुटून अवसु्यच्या गाडीचा दरवषिष उघडलष गेला. मि बषईकरने त्याची 

बषईक सोडून मषिील दषरवाजातून अवसु्यच्यष िषडीत उडी मषरली. 

 

मागील सीटवर स्मस्थरावून बषईकरने MAC-10 कषढून अवसु्यच्यष कनपट्टीवर लषवली. तो 

णिर िर दषबिषर, इतक्यषत अवसु्यने उिव्यष हषतषने त्यषचष हषत बषिूलष केला. तरी िन मधून 

फषयर झालंच. कषही बुलेि्स स्मखडकीतून बषहेर गेल्या, तर कषही रूफवर णहि झाल्या. 

अवसु्यने बषईकरच्यष हेले्मिवर डषव्यष हषतषच्यष कोपरषने णहि केलं. बषईकरची गनवरील ग्रीप 

सैल झाली. अवसु्यने त्यषची िन घेऊन मषिे त्यषच्यष हेले्मिवर फषयर केलं. बषईकर मषिे िेकलष 

गेला. ती सींधी सषधून अवसु्यने बषईकरच्यष छषतीत िोळ्यष घषतल्या. दरम्यान मषगील 

बषईकरकडून फषयरी ींि चषलूच होतीं... अवसु्यने रागाने हँडबे्रक खेचून िषडी जोरात वळवली. 

 

िषडी 360° णफरली. वेिषमुळे आत असलेली बषईकरची डेडबॉडी बषहेर रस्त्यषवर 

फेकली गेली. अवसु्यने िषडी न थषींबवतष स्पीडने पुढे घेतली. बषईकर फषयरी ींि करत त्यषच्यष 

णदशेने येत होता. अवसु्यने त्याची िषडी बाईकरच्यष बषईकलष  िोरषत धडकवली. बषईक िषडी 

खषली आली, पि त्या आर्ीच बषईकरने अवसु्यच्या िषडीच्यष बॉनेिवर उडी घेतलेली होती. तो 



ग्रीप घेऊन बोनेटवर स्मस्थरषवला व आपली मॅक-10 िन अवसु्यवर उींचषवली. तो फषयर 

करिषर, तोच अवसु्यने वषयपर चषलू केला. वषयपर बषईकरच्यष हषतषलष जोरात णहि झाला. 

रॅणपड फषयर झालं, पि जरा बाजूला. तेवढ्यषत अवसु्यने त्याच्या हषतषतील मॅक-10 मिीन 

िनने बेभषनपिे बषईकरच्यष हेले्मिवर शूि केलं. हेले्मि फुितीं. सोबत बषईकरचीं डोकीं ही. 

आणि तो अवसु्यच्यष िषडी खषली आला. थोडीं अींतर िषऊन अवसु्यने पुन्हष िषडी वळवली 

आणि त्यषच्यष ठरलेल्यष मषिषाने तो िषडी घेऊन गेला...  

  



८. गांतव्य... 

 

वाटेत कुठंतरी शनजान शठकाणी थांबून अवसु्यने फुटलेला टायर बदलला आशण तो 

आपल्या शनर्ााररत गंतव्याकडे शनघाला... 

 

दहा वर्ाांपूवी ज्या एमआयडीसी एररयातून या सगळ्ाचा सुरवात झाली होती, त्या 

शठकाणी अवसु्य गाडी आली. सवा शषींत होतं. णवनयच्यष फॅिरीपषशी िषडी येऊन थषींबली. 

अवसु्यने मींद आवषजात शवदुर्ीचं गाणं त्याच्या मोबाईलवर लावलं आशण मोबाईल स्मखिात 

टाकला. अवसु्य िषडीतून उतरला. िांतता असल्याने दरवषिष झषकल्यषचष जोरात आवषि 

झाला. अवसु्यने बॅिेतून त्यषलष हवी ती वेपन्स, एमोस् व कषही गे्रनेड्स घेऊन बेल्टलष लषवली. 

अवसु्य राज फशटालायझसा या फॅक्टरीकडे चषलत आला. बेल्टलष लषवलेलष एक ग्रनेड 

त्याने त्यष फॅिरीत िषकला व िन कषढून कम्पषऊीं ड वॉललष सिून उभषरला. ग्रनेड एक्सप्लोड 

झाला. अवसु्य आत िषण्यषस वळला, तोच आतील केशमकल्स मुळे त्यष फॅिरीत खूप मोठष 

स्फोि झाला. अवसु्यने िणमनीवर उडी मषरली व डोके झषकून घेतले. त्यषच्यष अींिषवर धूळ व 

कषही णसमेंि-णविषींचे तुकडे येऊन पडले. 

सगळं पूवावत िांत झाल्यावर मि अवसु्य स्वतःलष सषवरत उठून समोर असलेल्यष 

फॅिरीकडे पळला. यष एक्सप्लोिनमुळे तेथील िषड्ास व कषमिषर अलिा झषले होते. त्यांनी 

त्यषींच्यष िन्सनी अवसु्यवर फषयरी ींि चषलू केलं. पि अवसु्य त्यषंंच्यष बुलेि्स डॉि करून व 

त्यषींनष मषरून शवनयच्या मायिोटेक कंपनीत णशरला. 

 



अवसु्य त्यषच्यषवर फषयरी ींि करिषऱ्यष लोकषींनष ठषर करत फॅक्टरी मधे्य आत आत घुसू 

लागला... 

अवसु्य केशबनपािी आला. दषरषवर फषयर करून लषथ मषरून त्याने दषर तोडलं व आत 

गेला. कम्प्युिरवर कषम करत बसलेलष एक मषिूस अवसु्यला पाहून िन घेऊन उभषरला. 

त्यषच्यष चेहऱ्यषवर कमषलीची शषींततष होती. अवसु्यची त्याला अशजबात कसली ते िीती वाटत 

नव्हती. अवसु्यने चषलवलेली िोळी त्याने िरषसं णतरकं होत चुकवली व अवसु्यवर बॅक फषयर 

केलं. अवसु्यच्यष ररबच्यष णठकषिी िोळी लषिली, पि बुलेि पू्रफ वे्हस्टमुळे अवसु्यलष इिष 

झाली नषही. अवसु्यने त्याचार पुन्हा फषयर केलं. त्या माणसाने पुन्हष डॉि केलं व िन अवसु्यवर 

पॉईींि केली. तो फषयर करिषर, इतक्यषत अवसु्यने त्यषच्यष बेल्टच्यष मूनस्मक्लप होल्डरलष 

असलेल्यष िोळ्यष कषढल्या व त्यष समोरील मषिसषवर णभरकषवल्या. त्यामुळं गोरं्ळून त्यष 

व्यक्तीलष कुठीं  फषयर करषयचीं लवकर लक्षषत आलं नषही. तरी तो एमलेस फषयर करतोच. 

अवसु्य ती सींधी सषधून त्यषच्यषिवळ पोहोचला व िन असलेलष त्यषचष हषत पकडून त्यषलष 

पाठीवर णलफ्ट करून खषली आदळलं. आपल्यष िनने ररव्हॉल्व्व्हरने अवसु्य तं्याच्यावर 

फषयर करतो, पि... क्लिक! अवसु्यच्या ररव्हॉल्व्व्ह रमर्ील बुलेि्स सींपल्या होत्या. अवसु्यने 

स्पीडलोडरने त्यषची ररव्हॉल्व्व्हर लोड करू लषिला, त्यषचवेळी त्या माणसाने त्यषच्यष हषतषवर 

णकक मारली. अवसु्यची ररव्हॉल्व्व्हर व स्पीडलोडर सणहत बुलेि्स णवखुरलेल्यष गेल्या. तो मषिूस 

अवसु्यची ग्रीप सोडवून उठला. दोघे समोरसमोर आले. दोघांमधे्य तंुबळ मुशष्टयुद्ध झालं... 

अवसु्य त्यषच्यषवर भषरी पडू लषिला. त्यष मषिसषच्यष हषती त्यषची िन लषिली. अवसु्यने ती 

णहसकषवली व त्यषच्यष दोन्ही भुव्यषींमधे्य फषयर केलं. तो मषिूस मषिे झुकलष गेला. त्यषच्यष 

कॉलला पकडलेल्या अवसु्यने त्यषलष सोडून शदलं. मषिूस खषली कोसळला. पडण्यषपूवीच तो 

मेलष होता. अवसु्य चषलू असलेल्यष कम्प्युिरकडे गेला. 



अवसु्य यष आधी गेलेल्या णठकषिषींची फुिेिेस स्मिनवर शदसली. अवसु्यने मि कम्प्युिर 

सींपूिा ब्रषऊस केलष. त्यषलष दहष वर्ाांपूवीचे कषही पोलीस रेकॉड्ास सषपडले, ज्यषत णकशोरच्यष 

मृतू्यची सगळी मषणहती होती. णशवषय केस सींदभषात इतर कषही महत्त्वषची मषणहती. णवनय, 

तनयची देखील... 

अवसु्यने त्यषच्यषतील फषईलमधील कषही फषईल्सच्यष णप्रींि आऊि्स घेतल्या. ते बुलेि 

पू्रफ वे्हस्टमधे्य ठेवले व सोबत त्यष कम्प्युिरची हषडाणडस्क कषढून घेतली आणि बषहेर पडला. 

 

 

अवसु्यची डॅमेज््ड िषडी रस्त्यषवर धषवत होती. खूपच रात्र होऊन गेल्याने िर षणफक थोडीं 

कमी... बॅकग्रषऊीं डला फक्त णवदुर्ीचीं िषिीं... 

 

 

अवसु्यची िषडी त्याच्या िेवटच्या मुक्कामी येऊन थषींबली. णवदुर्ीचीं िषिीं चषलूच होतं... 

अवसु्य िषडीतून उतरला. शवनयचे िषड्ास सावर् झाले व त्यांनी अवसु्यवर िन रोखली. 

 

णवनय त्याच्या सव्हीलीयन्स रूममधे्य स्मिनसवर निर ठेवून होता. मधील मोठ्यष 

स्मिनवर त्यषलष अवसु्य घरषबषहेर असल्यषचीं णदसलं. अवसु्यने त्यषचष हषत आपल्यष 

ररव्हॉल्व्व्हरकडे नेलष त्याने पाशहला. आणि बषिूच्यष सवा िीन्सवर अवसु्यने आतषपयंत केलेलष 

णवध्वींस स्मिनवर झळकत होता. शूणिींि रेंि, रेले्व वेअरहषऊस एररयष, त्यषच्यष दोन्ही फॅिरीि 

मधील हषनी सिळीं  शवनयलष णदसतीं होतं. त्यषच्यष चेहऱ्यषवर अणसमीत सींतषप िषिवत होता, 



पि तो स्वतःलष शषींत ठेवषयचष प्रयत्न करत होता... अवसु्यच्या मोबाईलमधे्य वाजणारं  शवदुर्ीचं 

गाणं त्यालाही ऐकू येत होतं. 

"येऊ द्या त्याला! सुमेर्च्या खोलीपयांत लीड करा. िेवटी जो वाचेल, त्याला मी स्वतः 

संपवेन!" शवनय कोल्डली वायरलेसमधे्य बोलला. 

 

शवनयच्या घराबाहेर, िन तषिलेले िषड्ास तसेच मषिे सरकले. अवसु्य आपल्यष 

ररव्हॉल्व्व्हरवर हषत ठेवून सषवधपिे आत शिरला. बॅकग्रषऊीं डलष णवदुर्ीचीं िषिीं चालूच... 

 

आतील लोक देखील अवसु्यवर िन तषिून उभे होते, पि कोिी फषयर करिषर नषही हे 

अवसु्यच्यष लक्षषत आलं होतं. त्यषींच्यषतील कषही सुमेर्च्यष खोलीकडे वर पषहतषत. हे पषहून 

अवसु्यलष कोित्यष णदशेलष िषयचींय हे समिलं. आपल्यष ररव्हॉल्व्व्हरवर तसषच हषत ठेवून त्याने 

पषयऱ्यष सर केल्या. 

 

अवसु्य दषर खोलून आत आला. सुमेध िन घेऊन त्यषच्यष समोर तयारीत उभषच होता. 

अवसु्यने ररव्हॉल्व्व्हर वरील हषत बषिूलष घेतला. आपण इथं लढायला आलो नाही हे त्याने 

त्यातून दिावलं. पण त्याचा संकेत न अंजून आपल्याच रु्दीत असलेल्या सुमेर्ने हे पषहून 

कुटील स्मित केलं व हषतषतली िन बषिूलष फेकून शदली. सुमेध अवसु्यवर हल्लष केला. 

दोघषींच्यषत घमषसषन युद्ध सुरू झालं...  



सुमेधने अवसु्यच्यष िखमी झषलेल्यष अवयवषींवर वषर करून त्यषलष पुन्हष रक्तबींबषळ 

करून िषकलं, पि अवसु्यने देखील सुमेधलष िखमी करून सोडलं. शेविी अनुिवी अवसु्यने 

सुमेधवर णविय णमळवलाच! 

  



९. सत्... 

 

सुमेध खषली पडलेलष होता. तो मषिे सरकून बसला. चेहरष सुिलेलष. डोळे कषळे-णनळे 

झषलेले. ओठही सुिले व त्यातून रक्त वषहत होतं. उिवष हषत णनकषमी झषलष होता. पषयषींत 

त्रषि रषणहले नव्हते. अशष पररस्मस्थतीत देखील त्यषच्यष चेहऱ्यषवर स्मित होतं. त्यषची निर खषली. 

दीघा श्वषसोच्छ्वषस... अवसु्य मषत्र खूप णचडलष होता. त्याने त्यषची ररव्हॉल्व्व्हर बषहेर खेचतलो व 

सुमेधच्यष डोक्यषवर नेम धरला. बेफषमपिे णिर िर दषबला. चषर स्मक्लक्स ररकषम्यष गेल्या. पषचव्यष 

स्मक्लकलष अवसु्य णिर िरवर ग्रीप आवळू लषिला, इतक्यषत...  णवदुर्ी णतथे दृश्य झाली! 

"थांबा बाबा! हे तुम्ही नाही आहात. स्मिज िूट नका करू... मी तुम्हाला त्याच्यातला असुर 

मारण्यासाठी सांशगतलं होतं... त्याच्यातला माणूस नाही..."  

शवदुर्ीची शवनंती ऐकून अवसु्यची णिर िरवरील ग्रीप सैल झाली. त्याने िन खषली घेतली. 

"आतष तुझीं खेळून झषलीं असेल, तर िरष बोलूयष?" अवसु्य सुमेर्ला म्हणाला. 

व तो वळून िेबलकडे िषऊ लषिला. िषतष-िषतष मोबषईल स्मखशषतून कषढून चषलू 

असलेलीं णवदुर्ीचीं िषिीं बींद केलं. अवसु्यच्यष यष णमशनमधे्य पूिावेळ चषलू असलेलीं णवदुर्ीचीं 

िषिीं बींद झालं. अवसु्य िेबलकडे िषऊन सुमेर्कडे बघत खुचीवर बसला. शदरर् श्वास घेत... 

दम खात... 

सुमेधही मग स्वतःलष सषवरत उठला व लींिडत अवसु्यच्यष समोर खुचीवर बसला. अवसु्य 

त्यषच्यषकडे वळला. आपली ररव्हॉल्व्व्हर ररलोड केली. पषचव्यष सहषव्यष रखषण्यषत बुलेि्स 

णशल्लक होत्या. ररकाम्या खाचेत चषर बुलेि्स लोड करून हॅमर ररलीि करून अवसु्यने 

ररव्हॉल्व्व्हर िेबलवर ठेवली. 



"तुझी मुलिी... खरींच खूप सूींदर िषयची!" सुमेर्ला हरल्याची अनुिूती त्याला झाली आहे. 

तो खाली पाहत बोलला. 

"तरी तू णतलष मषरलींस!" अवसु्य िांतपणे त्याला गुने्हगार ठरवत म्हणाला. 

"तू नषही मषझ्यष बषपषलष मषरलींस?!" अवसु्यने त्याला शततक्याच िांतपणे प्रश्न केला. 

"नषही!" अवसु्य म्हणाला. 

"हीं! खोिीं! मी स्वतः तुलष मषझ्यष वणडलषींवर िोळी चषलवतषनष पषणहलींय..." अवसु्य त्याला 

मगु्ररीने म्हणाला. 

"मी िोळी चषलवली होती, पि तुझे वडील मषझ्यष िोळीने नषही, तर पॉयिनमुळीं  मेलेत! 

आणि ते तुझ्यष वणडलषींनष णवनयनीं णदलीं होतीं!" अवसु्यने त्याला सत्य सांगण्याचा प्रयत्न केला. 

पि सुमेधला अवसु्य स्वतःला शनदोर् शसद्ध करायला खोटं बोलतोय असं वाटलं. 

"पुन्हष खोिीं!" तो ओरडला. 

"अणिबषत नषही! णकशोर पोलोणनयम-210 यष रेणडओएस्मिव्ह एणलमेंिमुळीं  मेलषय, 

ज्यषचष वषपर णवनयच्यष कम्प्युिर णचप्स बनविषऱ्यष मषयक्रोिेक कीं पनीत होत होतष. णवनयने 

तुझ्यष िैरसमिषलष पोर्ि देऊन मषझ्यष णवरुद्ध तुलष युि केलींय आणि हेच सत्य आहे! मी 

णडपषिामेंिमधून पषय उतषर झषलो होतो, म्हिून त्यषलष मषझष बदलष घ्यषयची कषही घषई नव्हती. 

णशवषय त्यषलष आपलष व्यवसषय पुन्हष उभष करषयचष होतष! म्हिून त्यषने वषि पषणहली; तू तयषर 

होण्यषची! ही युज््ड यु एि ए वेपेन अींिेंस्ट मी! अँड दि्स द टू्रथ!" अवसु्यने सत्य कथन केलं. 

"खोिीं! खोिीं!!!" असह्य होत सुमेर् ओरडला. 



"मी तुझ्यष वणडलषींनष मषरलीं असीं तुलष वषितीं म्हिून तू मलष मषरू इस्मच्छतोस! पि तुलष 

कोि णशक्षष देिषर? तू पि तर मषझ्यष वरचष रषि बषकीच्यष अनेक णनष्पषप लोकषींवर कषढलषस! 

तू मलष रषक्षस समितोस! पि तू कोि आहेस? िस्टीस की अनिस्ट?" सुमेर् शजकता उशद्वग्न 

होत जातं होता शततकाच अवसु्य िांत होत जातं होता... 

"बषस!" सुमेर् सहन न होऊन जोरात रागाने ओरडला. 

अवसु्यने त्यषच्यष बुलेि पू्रफ वे्हस्टमधे्य ठेवलेले णप्रींिेड कषिद कषढून अवसु्य समोर 

िषकले. तो पुढे म्हणाले, 

"यषत पोणलसषींनी त्यषवेळी तयषर केलेलष सिळष ररपोिा आहे. चेक कर. मषहीत नषही कसीं, 

पि हे सिळीं  णवनयच्यष फॅिरीच्यष कम्प्युिरवर सेव्ह होतीं!" 

अवसु्यने सोबत आणलेली हषडाणडस्क देखील त्यषच्यष समोर िषकली. 

"अिून पुरषवे हवे असतील, तर ते यष हषडाणडस्कमधे्य आहेत! आणि अिून तुलष मी 

खोिषच वषित असेन, तर ती ररव्हॉल्व्व्हर! एकदष िोळी चषलवली आहेस, पुन्हष चषलवषयलष 

सींकोच करू नको!" अवसु्य त्याला म्हणाला. 

सुमेधने पिकन ररव्हॉल्व्व्हर उचलली व अवसु्यवर रोखली. पि... कषही तरी णवचषर करून 

त्यषने ती अवसु्यलष परत केली. अवसु्य उठून दरवषज्यषकडे चषलू लषिला. आशण अकस्मितपणे 

सुमेधने त्यषच्यषकडील लपवलेली िन बाहेर खेचली. त्याने पाठमोऱ्या अवसु्यवर नेम धरला. 

अवसु्यला सुमेर्ची हालचाल जाणवली. मागे न वळता तो सुमेर्ला म्हणाला, 

"तूलष तुझीं आयुष्य योग्य मषिषाने िितष यषवीं यषसषठी मी तुलष त्यषवेळी मषरलीं नषही! मी 

तसीं केलीं असतीं, तरी मलष कोिी णशक्षष णदली नसती! स्वतःच्यष रक्षिषसषठी मी तुलष मषरलीं 

असल्यषनीं मी मुक्तच रषणहलो असतो. पि मी तसीं केलीं नषही. मी तुलष िीवदषन णदलीं. कषरि 



तू अिून हे िि नीि पषणहलीं देखील नव्हतींस आणि तुझ्यष ििण्यषचष अणधकषर मलष 

तुझ्यषपषसून णहरषवून घ्यषयचष नव्हतष. िुने्हिषरी पषसून तू दूर रषहषवींसीं असीं मलष मनषपषसून 

वषित होतीं. तू एक सूींदर आयुष्य ििषवीं अशी मषझी इच्छष होती, पि तू चुकीच्यष मषिषालष 

िेलषस! आशष आहे, आत्तष तरी तू योग्य णनिाय घेशील!  

अवसु्यच्या बोलण्याने सुमेध अींतमुाख झाला. अवसु्यवर रोखलेली णपस्टल तशीच 

उींचषवलेली राशहली, पि त्यषतून िोळी कषही सुिली नषही. अवसु्यने मग बेल्टलष असलेलष गे्रनेड 

हषतषत घेतला व त्यषच्यष णपनमधे्य बोि खोचून तो बाहेर चषलून गेला... 

 

अवसु्य शवनयचे घर सोडत असताना िषड्ास अवसु्यवर िन्स रोखूनच होते, पि अवसु्यच्यष 

हषतषत गे्रनेड असल्यषने कोिी िोळी चषलवण्यषची णहींमत केली नषही. सिळे मषिे सरकू लषगले 

व िोळी चषलवण्यषच्यष पणवत्र्यषत सींधीची वषि पषहू लषिले. पि अवसु्य सुखरूप बषहेर णनघून 

गेला. 

 

अवसु्य त्याच्या गाडीकडे आला. अवसु्य मषिून ते िषड्ास देखील बषहेर आलेले होते, पि 

कम्पषऊीं डच्यष बषहेर कोणी आलं नषही. बषहेर असलेले िषड्ास देखील अवसु्यवर नेम धरून 

मषिे होत िेि मधून आत गेलं. कारण, अवसु्यच्या हातातील गे्रनेड. अवसु्यने णपन ओढून ररलीज 

केली व गे्रनेड घरषत फेकून शदला. सिळ्ा िषड्ासनी घषबरून त्यष णदशेने पाशहलं. अवसु्य 

पटकन िषडीत बसला. गे्रनेड आत पडला व एक्सप्लोड झाला. त्यष स्फोिषने िषड्ास देखील 

बषिूलष उडून पडले. अवसु्यच्यष िषडी देखील गे्रनेडच्या फोसाने एकष सषईडलष कळली व पुन्हष 

पूवापदषवर आली. अवसु्यने पडलेल्यष घरषकडे पषहत िोश्वषलष कॉल केला. 

"जोश्वा, मला जे करायचं होतं, ते केलं. नाऊ िीन अप द मेस!" तो जोश्वाला म्हणाला. 



"तू आतष कुठीं  िषिषर आहेस?" जोश्वाने त्याला काळजीने शवचारलं. 

पि अवसु्यने त्याला उत्तर न देतषच फोन कि केला  व डर षइव्ह करून णनघून गेला. पण 

जायचं कुठं हे त्याचंच अजून ठरलं नव्हतं... 

 

 

 

आत सुमेध आपली िन घेऊन सव्हीलीयन्स रूमकडे चालला. त्यषच्यष दुसऱ्या हषती 

अवसु्यने णदलेले कषिद होते. त्याने दषर उघडला. 

 

सुमेध णवनयकडे चषलू लषगळा. णवनय खुचीत बसला होता. 

"सगळं मुसळ केरात!" शवनय सुमेर्ला गन घेऊन आपल्याकडे येताना पाहून सुमेर्ला 

शचडवत म्हणाला. 

अवसु्य व सुमेधच्यष सींवषदषचे स्मव्हशडओ स्मक्लप्स णवनयच्यष सवा स्मिन्सवर सुमेधला 

शदसतात. सुमेध थोडष िोींधळून कषही कषळ त्यष स्मिन्सकडे पाहू लागला. त्यषच्यषवर पषळत 

ठेवली िषत होती, हे त्यषच्यषसषठी धक्कषदषयक होतीं. पि कषहीकषळच! सुमेधने स्वतःलष 

सषवरलं व िन णवनयवर एम केली. 

"मलष तेव्हषच सींशय यषयलष हवष होतष िेव्हष हषरषची केस रणिस्टर झषली नषही हे मी न 

सषींिून तुलष मषहीत झषलीं होतीं... पि मषझष तुझ्यषवर णवश्वषस होतष! तू फसवलींस मलष!" सुमेर् 

शवनयला म्हणाला. 



"अवसु्यलष मषरिीं ही तुझी चॉईस होती, मी फक्त मदत केली!" शवयनने सुमेर्चा आरोप 

रु्डकवला. 

"तुझ्यष फषयद्यषसषठी!" सुमेर् रागाने म्हणाला. 

"आपल्यष!" शवनय िांतपणे म्हणाला. 

"अवसु्यनीं मलष राक्षस बनवलीं नषही! तो तू आहेस!" सुमेर् शचडून ओरडला. 

"हे तुझ्यष परसेप्शनवर आहे. तू यष सिळ्यषकडीं कसीं बघतोयस यषवर सत्य अवलींबून 

आहे! ज्यषने तुलष रषक्षस बनवलीं, तो तू स्वतः आहेस!" शवनय थंडच होता. 

सुमेधने णचडून अवसु्यने णदलेले कषिद णवनय समोर िेबलवर िषकले. 

"हष डेिष तुझ्यषकडे कसष आलष?" सुमेर्ने शवनयला जाब शवचारला. 

"यष ििषत तू एकिषच नषहीस िो हॅकर आहे! तुझ्यष प्रोगॅ्रम णफल्टर केलष िषत होतष. 

तुझी णसस्टीम तुलष तीच मषणहती पुरवत होतीं, िी मलष तुझ्यषपयंत पोहोचवषयची होती!" शवनय 

पुढं होतो. मगु्ररीने स्मित करत म्हणाला. 

"म्हििे मषझ्यष वणडलषींनष तूच मषरलींस!" सुमेर् ओरडला. 

"हीं! दॅि वॉि अ णमअर सॅणक्रफषईि! अशष त्यषिषींवरच आि हे सषम्रषज्य उभीं रषणहलीं आहे! 

णवसरू नको, मषझ्यष भषवषने सुद्धष त्यषि केलषय!" शवनय गुमीतच होता. 

"ही चूक कुिषची होती?" सुमेर्ने पुन्हा आरोप केला. 

"मलष नषही वषित ही चूक होती! अवसु्य मधे आलष नसतष, तर सिळीं  सुरळीत चषललीं 

असतीं! मषझ्यष भषवषनीं िेलमधलीं िॉचार असह् होऊन आत्महत्यष केली! यषलष िबषबदषर कोि? 



अवसु्यच नष?! तुझ्यष वणडलषींच्यष मृतू्यलष पि तोच िबषबदषर! णवसरू नको आपलष शतू्र एकच 

आहे आणि तू... तू त्यषलष िषऊ णदलषस! पुन्हष!" शवनयने उलट सुमेर्वरच आरोप केला.  

संुमेर्ची मानशसक दृष्ट्या शदिािूल करण्यासाठी शवनयने खेळी खेळली.  

"पि यष सिळ्यषची सुरवषत तर तूच केलीस!" पण यावेळी सुमेर् यात अडकणार नव्हता. 

 

 

दहा वर्ाांपूवीची एक घटना, शवनयची पशहली िेट सुमेर्ला आठवली. जेव्हा तो जगदीि 

म्हणून आपल्या वशडलांसोबत शकिोर सोबत रहात होता... 

णकशोर एकष कट्ट्यषवर उदषस बसला होता. कषय करषवीं यषची णचींतष त्यषच्यष चेहऱ्यषवर 

णदसते होती. ििदीश त्यषच्यषपषशी आला. 

"पप्पा! जेवून घ्या. चला..." जगदीि शकिोरला म्हणाला. 

"भूक नषही. िष!" शकिोर त्याच्याकडे न बघताच त्याला बोलला. 

"पप्पष..." जगदीि त्याला समजावण्याच्या सुरात उद्गारला. 

णकशोरलष उठवण्यषसषठी ििदीशने णकशोरचष हषत धरला. णकशोरने रागाने त्यषचष हषत 

झिकला! आणि त्यषलष ढकललं. 

"णनघ इथून!" शकिोर ओरडला. 

ििदीश न जाता णतथींच उभष रषशहला. णकशोरच्यष लक्षषत आलं, की आपि चूक केली 

आहे. त्याने ििदीशलष घट्ट णमठी मषरली. ििदीशने त्यषची सषींत्वनष करण्यषसषठी त्यषलष 

थोपिलं. त्यषचवेळी णवनयची िषडी आली. णवनय िषडीतून उतरला. णकशोर व ििदीश बषिूलष 



झाले. णवनय त्यषींच्यषपषशी आला. णवनयच्यष चेहऱ्यषवर शमत्राला खूप शदवसांनी िेटल्याचं हसू 

होतं.  

 

"शकिोर; शमत्रा!" म्हणत शवनयने शकिोरला शमठी मारली. काही काळ तसाच राहून मग 

तो बाजूला झाला. 

"तुझ्या कंशडिनबद्दल समजलं. म्हणून तुला िेटायला आलो. चार मशहने नोकरी नाही. 

दोन मशहन्ाचा पगार तटलाय. माशहतेय मला." शवनय पुढं म्हणाला. 

"होय..." खजीलपणे शकिोर म्हणाला. 

"तुझष पिषर तुलष णमळेल. तुझ्यष फॅिरीचष मषलक मषझ्यष ओळखीचष आहे." शवनयने 

शकिोरला आश्वस्त केलं. 

"खरींच असीं होईल?" आिाळिूत डोळ्ांनी शकिोरने शवनयला शवचारलं. 

"होय. पि मी तुझ्यषकडीं वेिळ्यष कषमषसषठी आलोय. मषझषही चषलू णबझनेस लॉसमधे्य 

आ.हे म्हिून मी नवीन णबझनेस चषलू करतोय! खूप प्रॉणफि आहे. मी तुलष त्यष कीं पनीत हषयर 

करतोय. तुझ्यष केणमकल इींणियररींिचष त्यषत खूप उपयोि होिषर आहे!" शकिोर त्याला 

आश्वस्त करत आशण नवीन आिा देत म्हणाला. 

       "कषम कषय आहे?" शकिोरने तातडीने शवचारलं. 

"णव आर िोइींि िू रुल द वल्डा!" शवनय हासत म्हणाला. 

शकिोरला काही समजलं नाही. तो गोरं्ळून शवण्यकडे पाहत राशहला. 

"नाऊ ऑन, शव आर सेशलंग णद हेिर ेड!"  



"म्हििे?" शकिोरला अजूनही त्याचं बोलणं गोरं्ळात पाडणारं ठरलं होतं. 

"बॉम्प्स्!" शवनय हसत म्हणाला. 

णकशोरच्यष चेहऱ्यषवरील प्रश्न िडद झषल्यषचीं िषिवून णवनयने त्यषच्यष खषींद्यषवर हषत 

ठेवला.  

"णकशोर, यष ििषत मषिूसच मषिसषचष सवषंत मोठष शतू्र आहे. आणि म्हिूनच ही सवषंत 

मोठी णबझनेस अपॉचु्यानीिी आहे. मषििी मोठी आहे, पुरवठष आपि करषयचषय! आपि फक्त 

भषरत िरी कॅप्चर केलष, तरी आपि णबलीयन्समधे्य खेळू!" शकिोरचा गोरं्ळ शमटवण्यासाठी 

शवनय स्पष्ट बोलला. 

"मी हे नषही करू शकत!" शवनयने घाबरून झटक्यात आपला शनणाय सुनावला. 

"इि्स अ णबि अपॉचु्यानीिी! िेक इि ऑर णलव्ह इि! बि ररमेंबर, णव नीणलमष अप ऑफ 

आवर णडसीिन्स! आपलीं आयुष्य बनवण्यषची शक्ती ही फक्त आपल्यषत असते. तूझष मुलिष 

मेहनती आहे, पि मषझी खषत्री आहे यष वयषत तो िे कषही तुरळक कष होईनष कमवून 

आितोय, त्यषवर िििीं हे तुलष लषणिरवषिीं वषितींय!"  शवनय म्हणाला. 

"नषही?!" आशण कुटील स्मित करून त्यानं शवचारलं. 

णवनयचीं हे शेविचीं वषक्य णकशोरच्यष णिव्हषरी लषिलं! 

"ओके!" शकिोरनं मग शवचारही न करता मान् केलं. 

"पप्पष, तुम्हषलष हे करण्यषची िरि नषही!" जगडीिने शकिोरला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न 

केला. 

पि तो बर्लंा नाही. 



"मषझष णनिाय झषलषय!" शकिोर ठामपणे ओरडला. 

आपण यिस्वी झालोय हे लक्षात येऊन पुन्हष णवनयच्यष ओठषींवर कुिील स्मित तरळलं... 

 

      "माझ्यासोबत येण्याचा शनणाय तुझ्या वशडलांचा होता. यात माझी चूक किी?" 

शवनयने सुमेर्ला उद्धट प्रश्न केला. 

"पि पॉयिन तर तूच णदलींस नष? पोलीस ररपोिानुसषर पप्पषींच्यष दषतषत िे पॉयिन होतीं, 

ते तुझ्यष भषवषच्यष हषतषत असलेल्यष अींिठीच्यष णिर िरने ररलीि झषलींय. मलष खषत्री आहे, तुझ्यष 

भषवषने िेव्हष सिळीं  त्यषच्यषवर घेतलीं असेल, त्यषवेळी तू यषत अडकू नयेस म्हिून ती अींिठी 

देखील तुझ्यषकडून घेऊन त्यषवरील तुझे णफीं िरणप्रींि्स णमिवले असतील! मलष मषणहत आहे 

अवसु्यने तुलष पकडलीं त्यषवेळी ती तुझ्यष बोिषत होती! अशीच अींिठी तू पप्पषींनष पि णदली 

होतीस अवसु्यने पकडलेल्यष तुझ्यष पषिानसानष मषरण्यषसषठी! पप्पषींनी तोींड उघडू नये म्हिून 

तूच त्यषींनष मषरलींस नष?" सुमेर् ओरडून बोलला. 

 

सुमेर्च्या वाक्याने शवनय देखील थोडा स्मखन्न होऊन काही काळ  िूतकाळात गेला... 

त्याला शदसू लागला तो िडद अींधषर. जरासा पुसिसष उिेड कोठडीत डोकषवत होता. 

तनयने णवनयच्यष बोिषतली अींिठी कषढून घेतली व ती आपल्यष शिालष काठाला व्यवस्मस्थत 

पुसून आपल्यष बोिषत सरकवली. यष दरम्यषन णवनयच्यष डोळ्यषींत पषिी डबडबलं होते... 

 

"सो यु शफगड्ा इट आऊट..." कोऱ्या चेहऱ्याने पण चेहऱ्यावर स्मित घेऊन शवनय 

िूतकाळाच्या त्या अंर्ाऱ्या कोठडीतून बाहेर येत सुमेर्ला म्हणाला. 



आणि आणखी एका आठवणीत शिरला. ती त्याची आशण शकिोरची िेवटची िेट होती... 

 

णवनय, तनय व णकशोर राज फशटालायझसामधे्य तनयच्या केशबनमधे्य बसले होते. त्यांच्यात 

गंिीर चचाा चालू होती. अवसु्य व त्याच्या टीमपासून यांचं नवशनवााशचत उिं राहतं असलेलं 

साम्राज्य कसं वाचवायचा याच्यावर ते उवापोह करत होते. इतक्यात णकशोरच्यष हषती 

असलेल्यष मोबषईलची लषईि लषिली. ििदीशने शकिोरला केलेलष कॉल होता तो. नंदूला 

पोशलसांनी पकडलंय हे समजल्यावरच शकिोरला मोबाईल बंद ठेवण्याची ताकीद केलेली 

असून देखील णकशोरचष मोबषईल चषलू आहे हे लक्षषत येऊन णवनयने  कुिील स्मित केलं. 

णकशोरने डबल क्रॉस केलींय हे णवनयच्यष लक्षषत आलीं होतं. 

 

"हीं! मषझ्यष ऑणफसमधे्यच णकशोरलष सींपविषर होतो. पि मि णवचषर केलष, कष नषही 

यषचष िेम यषींच्यषवरच उलिवषव? म्हिून मी पोलीस येण्यषची वषि बणघतली. आणि मणसानरीि 

करवी त्यषींच्यषवर हल्लष चढवलष!" वतामानात परतत शवनय सुमेर्ला सूडाच्या िारे्त बोलला. 

आशण ते दहा वर्ाांपूवीचं शचत्र शवनयच्या डोळ्ांसमोर पुन्हा शजवंत झालं... 

 

एकष लेनमधे्य दूरवरून िषडीतून णवनय व तनय अवसु्य व त्यषच्यष िीमलष त्यषींनी 

पषठवलेल्यष मणसानरीिशी लढतषनष पषहत होते. तनय डर षयस्मव्हींि सीिवर. णवनय बषिूलष. 

णकशोरलष िोश्वष व दोन ऑणफससा प्रोिेि करत होते. पररस्मस्थती हषतषबषहेर िषत आहे, शकिोर 

जोश्वाला अनावर्ानाने गोळी घालणार आहे हे लक्षषत येऊन अवसु्यने णकशोरवर िोळी 

चषलवली होती. पण त्याला ठार करण्याऐवजी अवसु्यने त्याला फक्त जखमी केलंय हे लक्षात 

येऊन शकिोरला जीवे मारण्यासाठी त्याचक्षणी शकिोरच्या डेन्चसामर्ील पोलोशनयम ररलीज 



करण्यासाठी णवनयने त्याच्या बोटातल्या रेशडओ शिके्वन्सी प्रसाररत करणाऱ्या अींिठीवरील 

स्मस्वच पे्रस केला. आशण पुढं काय होतंय ते तो व तनय पाहत थांबले काहीवेळ... णकशोर मृत 

झषलेलष, ििदीशने अवसु्यवर िोळी चषलवलेली व त्यषवरील िोश्वषची प्रणतणक्रयष हेअगळ त्यांनी 

पाशहलं आशण मग आता थांबणं र्ोक्याचं आहे हे लक्षात घेऊन तनयने गाडी सुरू केली. 

 

"यषत त्यषींच्यषकडून पोणलसषींसोबत णकशोर देखील मषरलष िषईल. आणि तसीं झषलीं नषहीच, 

तरी णकशोर मुख्य आरोपी होईल असष मषझष पॅ्लन होतष!" शवनय सुमेर्ला ते करण्यामागील 

कोऱ्या चेहऱ्याने िॅशनंग एक्सले्पन करत होता...  

"पि अवसु्य आणि त्यषच्यष िीमने पुन्हष मषझष खेळ उधळवून लषवलष! णकशोर त्यषींच्यष 

हषतषलष लषिलष होतष आणि मषझी सिळी इन्फॉमेशन आतष त्यषींनष णमळिषर होती! म्हिून मि 

मी त्यषच्यष तोींडषतलीं पोईसन ररलीि करून णकशोरलष मषरून िषकलीं!" शवनय शचडून बोलला 

आशण स्मित करत पुढं म्हणाला,  

"तू खरंच हुिार आहेस! म्हणूनच मी म्हणतो, तुझ्यात केलेली इन्फ्व्हनामेंट वाया गेली नाही! 

पण माझ्या तुझ्याबद्दलच्या अपेक्षा तू वाया घालवलास!"   

"िप्प बस! िप्प बस!!!" शवनयचं बोलणं असह्य होऊन सुमेर् ओरडला. 

"यु आर के्लव्हर, येि सु्टणपड!" न थांबता शवनयने सुमेर्चा उपहास चालूच ठेवला. 

सुमेर्ची कुचेष्टा करणारं स्मित करत तो पुढं म्हणाला, 

"कोिीही तुलष मॅणनयुलेि करू शकतो! तुझष बषप पि असषच होतष! इणडयि्स्!" आशण 

तो कुस्मत्सत हसला. 



हे सगळं अगदीच असह्य झाल्याने िोरषत ओरडून सुमेधने णवनयवर िोळी चषलवली. 

छषतीत उिव्यष बषिूलष िोळी लषिूनही णवनयने अिूनही त्यषच्यष ओठषींवरच स्मित हरवलेलीं 

नव्हतं. णविेच्यष ितीने त्याने एक चौकोनी बॉक्स ज्यषलष वर रुपयष एवढष लषल एलईडी बल्ब 

होता, तो सुमेधच्यष छषतीत घुसवला. त्या बॉक्सने सुमेधच्यष छषतीत आपली पकड मिबूत 

केली. सुमेर्चं रक्त वषहू लषिलं.  

सुमेध णवनयलष खुचीतून खेचून णपलरवर भरकषवून शदलं. णवनय जमीन8वर आदळला, 

पण नंतर सषवरून णपलरलष िेकून बसला. त्याला वेदनेने उभषरवत नव्हतं. सुमेध त्यषच्यषकडे 

लंगडत चषलत आला. त्यषने णवनयच्यष डोक्यषवर िन तषिली. तेव्हाच अचानक सुमेर्च्या 

छातीवर असलेल्या बॉक्सवरील बल्बची लाईट स्मबं्लक होऊ लागली आशण हे इंशडकेिन लक्षात 

येऊन खाली जशमनीवर शनस्मिय व िक्तीहीन पडलेल्या णवनयच्यष ओठषींवर पुन्हष कुटील स्मित 

तरळलं. टाईशमंग पूणा झाल्याने सुमेधच्यष छषतीवर असलेलष बॉम्ब एस्मिवे्हि झालेला होता. 

णवनयने कष्ट्षने मषन वर करून सुमेधकडे पषहलं व शवजयी कू्रर स्मित केलं. सुमेध समिला 

शवनयने कषय केलींय...  

 

  



१०. साक्षात्कार आवण वनवााण... 

 

सुमेर्ने अतीव रागाने शवनयच्या डोक्यात गोळी घालून त्याला ठार केलं! शनराि सुमेर् 

मागे वळला.  चषलत बषहेर सव्हीलीयन्स रूम बाहेर गेला. त्यानंतर फक्त एक लषल उिेड 

पसरलष व त्यषसोबत रक्तषचे िले मोठे णशींतोडे व मषींसषचे तुकडे णवखुरलेले बाहेरच्या खोलीिर 

पसरले.  

 

 

पहाट नवीन शदवसाच्या दारावर दत्तक देत होती. अवसु्य रंकाळ्ाच्या िेजारी एका 

शनजान शठकाणी बसून होता. तो बसलेल्यष बषकषवर मोबषईल. त्यषवर णवदुर्ीचीं मींद आवषिषत 

िषिीं सुरू होतं. आशण शवदुर्ीची आठवण िेवटची काढत अवसु्यने त्यषची ररव्हॉल्व्व्हर 

हनुविीवर ठेवली होती. ररव्हॉल्व्व्हरचा शटर गर दाबण्याची शहंमत गोळा करण्यासाठी अवसु्यचे 

डोळे घट्ट णमिलेले होते. डोळ्यषींतून पषिी ओघळलं होतं. ओघळत होतं. पषपण्यष पषण्यषने 

ओथींबल्यष होत्या. त्यषचीं बोि णिर िरवरील दषब वषढवत होतं! इतक्यषत...  

"हार मानलीत?" शवदुर्ीने मूता रूप घेत गोड हसत अवसु्यला पृच्छा केली. 

णवदुर्ीचा आवाज ऐकून अवसु्यने ररव्हॉल्व्व्हर चालू केली. 

"नषही... पि ििण्यषसषरखीं आतष कषही रषणहलीं नषही..." अवसु्य शवदुर्ीकडे पाहत 

म्हणाला. 

"असीं कष?" शवदुर्ीने त्याला शवचारलं. 



"तूच तर मषझ्यष ििण्यषची पे्ररिष होतीस, तूच नषहीस तर आतष ििऊन कषय करू? मी 

तुझ्यष खुनषचष बदलष घ्यषयचष यष णवचषरषनीं पेिून उठलो. पि बषळष, हे फक्त तुझ्यषसषठी कधीच 

नव्हतीं. हे होतीं समषिषसषठी! इथीं लॉ अँड ओडार प्रस्थषणपत करण्यषसषठी मी हे केलीं. यष बॉम्स, 

यष वेपन्सचष उपयोि आपल्यष देशषत िृहकलह, अींतरकलह वषढवण्यषसषठी केलष िषत होतष. 

दे्वर् णवकून पैसष कमषवलष िषत होतष, पि यषत आपलषच देशबषींधव मरतोय हे कोिी लक्षषत 

घेत नव्हतीं! पुरषवे समोर होते आणि हे कोि करतींय हे मषहीत असून मी िप्प बसिीं मलष योग्य 

वषिलीं नषही! त्यषींनष सींपवषयचीं ठरवलीं. आणि म्हिूनच कषही वेळ मी मषझी तत्त्व बषिूलष सषरली! 

सींपूिा णवध्वींसषनींतरच नवणनणमाती होते हष णनयम आहे!" अवसु्य स्मखन्न होत शवदुर्ीला म्हणाला. 

"पि मि आतष तुमच्यष तत्त्वषींचीं कषय?" शवदुर्ीने त्याला शवचारलं. 

"अिूनही मी त्यषवर ठषम आहे! अिूनही मी सींणवधषनषवर आणि न्यषय व्यवस्थेवर णवश्वषस 

ठेवून आहे! अिूनही मषझष कषयद्यषवर णवश्वषस आहे!" अवसु्यने त्याची िूशमका स्पष्ट केली. 

आणि सुमेधलष आणि णवनयलष न मषरून तुम्ही त्यषची प्रणचती णदलीत!" शवदुर्ी स्मित 

करत म्हणाली. 

"पि त्यषींनष णशक्षष होिीं हे िरिेचीं होतीं! आणि ती त्यषींनीच एकमेकषींनष णदली... मषिूस 

आपल्यष कमषाने मरतो म्हितषत ते असीं! सींणवधषनषचे पषलन करत एकदष यष लोकषींनष नव्यषने 

आयुष्य सुरू करषयची सींधी मी णदली होती! पि त्यषींनी न सुधषरतष पुन्हष तीच चूक... नवे्ह, िुन्हष 

केलष. आणि यषवेळी िर मी यषींनष सोडलीं असतीं, तर तो मषझष मूखापिष ठरलष असतष! यषत 

सषमषन्य आणि णनदोर् लोकषींनष इिष होऊ नये म्हिून मी पूरेपुर कषळिी घेतली आहे आणि 

सींपवलीं त्यषच लोकषींनष, ज्यषींचष िुने्हिषर असल्यषचष सबळ पुरषवष मषझ्यषकडे होतष. हष... त्यषींनष 

णशक्षष करण्यषचष मलष अणधकषर नषही. त्यष िोष्ट्ीची मी पषयमल्ली केली, पि त्यषवेळी तेच मलष 

योग्य वषिलीं. कषरि मषझ्यषच चुकीमुळे ज्यषची सुरवषत झषली, त्यषचष शेवि मलषच करषयचष 

होतष! यषत मी वषहत िषण्यषची शक्यतष होती, म्हिून मषझ्यषवर अींकुश ठेवषयलष तू मलष सोबत 



हवी होतीस. णशवषय मषझी णहींमत कषयम रहषवी म्हिून मी तुलष मषझ्यष णवचषरषींत णिवींत ठेवलीं... 

तुझ्यष िषण्यषींनी मलष त्यषसषठी मदत केली. समषि णवघषतक लोकषींनष मी मषरलींय. मी यष 

समषिषचषच एक भषि आहे. यष णनयमषनीं यष लोकषींनष मषरून मी स्वतःचीं रक्षि केलींय! आणि 

स्वतःचीं रक्षि करिीं हष कषही िुन्हष नषही! यषच णवचषरषनीं मी कषही कषळ मी तत्त्वषींशी तडिोड 

केली... पि यषसषठी मलष स्वतःलष सषवरषयलष लषििषर होतीं. म्हिून मी तुलष णक्रएि केलीं; 

मषझ्यष डोक्यषत! पि... पि वषस्तणवक िििीं हष प्रते्यकषचष मूलभूत अणधकषर आहे, आणि 

आपि त्यषचीं उल्लींघन नषही करू शकतीं... िे मी केलीं... णशक्षष देण्यषचीं कषम आपलीं नषही. 

पोलीस म्हिून देखील मलष तो अणधकषर कधीच नव्हतष! म्हिून तर मी त्यष के्षत्रषत असून कधी 

कोिषलष िीवे मषरलीं नषही! िुने्हिषरषलष णशक्षष देण्यषचीं कषम न्यषयप्रणक्रयेचीं आहे आणि आपल्यष 

त्यषवर णवश्वषस ठेवषयलषच हवष! थँक्स िू यू! तू मलष शेविच्यष क्षिी त्यषची आठवि करून 

णदलीस! मलष िे करषयचीं होतीं ते मी केलीं... आतष हे सींपवषयची वेळ आली आहे...! अवसु्य ठाम 

शनर्ााराने म्हणाला. 

त्याने पुन्हष हनुविीवर ररव्हॉल्व्व्हर ठेवली. 

"आपल्यषलष कोिषचष िीव घेण्यषचष अणधकषर नषही! तर आपि स्वतःचष िीव कसष घेऊ 

शकतो बषबष? तोही िुन्हषच! नषही कष?! तुम्ही ििषवीं; णनदषन तुमच्यष णवदुर्ीसषठी तरी...!" 

शवदुर्ी चेहऱ्यावरील स्मित न लोपवता अवसु्यला म्हणाली. 

आणि ही अवसु्यच्यष उत्कट भषवनषींनी मूता रूप घेतलेली णवदुर्ी अदृश्य झाली, बहुदा 

कायमचीच...! 

"कषरि ती सतत तुमच्यष सोबत आहे, तुमच्यष हृदयषत..." शवदुर्ी गोड हसत अवसु्यला 

म्हणाली. 



अवसु्यच्यष चेहऱ्यषवर शनमाळ आशण मनमोकळं स्मित उमिलं. त्याने ररव्हॉल्व्व्हर खषली 

घेतली. तो पषण्यषकडे चषलत गेला. ती ररव्हॉल्व्व्हर त्यषने उभ्यषनेच पषण्यषत अपाि केली. आशण 

तो णतथींच उभष रषहतो, उगवत्या णदवसाची साक्ष घेत...  

 

समाप्त!!! 

  



ई र्ास्क्हत्य प्रस्क्तष्ठानच ंह ेबाराव ंवर्ष.ं र्रुि गाताड ेयाचं ंई र्ास्क्हत्यवरच ंह ेदहाव ं

परुतक.  

र्त्तावीर् मस्क्हन्सयांत नऊ पुरतकं. प्रत्येक पुरतक वेगळं. प्रत्येक 

पुरतकाचा वेगळा स्क्वर्षय, वेगळा बाि, वेगळी मांडणी. प्रत्येक पुरतक र्पुरस्क्हट. 

आता तर त्यांचा रवतःचा अर्ा एक फॅन गु्रप हिारांच्या घरात गेललेा आह.े पंधरा 

मे २०१७ ला िेव्हा त्यांनी आपलं पस्क्हलं पुरतक प्रकाशनार्ाठी पाठवलं तेव्हा 

“प्लीज किमान एिदा वाचून घ्या!!!“  अशी स्क्वनंती केललेी होती.  

लेखक प्रस्क्र्द्ध नर्ल्यामळेु त्यांची पुरतकं स्क्वकली िात नाहीत. त्यामुळे त्यांना 

प्रकाशक त्यांची पुरतकं छापत नाहीत. कधीकधी तर न वाचताच परत करतात. 

आस्क्ण प्रकाशन झालेच नाही तर ह ेनवीन लखेक प्रस्क्र्द्ध होणार कर्?े या दषु्टचिात 

अनेक प्रस्क्तभा गभासतच मारल्या िातात. अगदी “मृत्युंिय”कार स्क्शवािी र्ावंतांचं 

पुरतक तीन वरं्ष कोणी प्रकाशक वाचूनही पहात नव्हता. तेव्हा र्ूरि यांची ही 

स्क्वनंती र्ाहस्क्िक होती. त्यांना या दषु्टचिातून बाहरे पडायचं होतं. अशा लेखकांना 

बळ देण्यार्ाठी आपण र्वस वाचक आस्क्ण ई र्ास्क्हत्यची र्ंपूणस टीम आता कटीबद्ध 

आह.े अर् ेअनेक तरूण लेखक खूप छान स्क्लहीत आहते. मोठ्या लखेकांच्या तोडीर् 

तोड आहते. पण त्यांना योग्य अर्ा प्लॅटफ़ॉमस स्क्मळत नाही. त्यांची पुरतकं प्रकास्क्शत 

करायला प्रकाशक धिावत नाहीत. कारण त्यांचे नाव प्रस्क्र्द्ध नर्ल्यामुळे त्यांच्या 

पुरतकांची स्क्विी होईल की नाही याबद्दल प्रकाशक र्ाशंक अर्तात. आस्क्ण िर या 

लेखकांची पुरतके वाचकांर्मोर आलीच नाहीत तर लोकांना त्यांचे नांव कळणार 

कर्े? या दषु्टचिात र्ापडून अनेक नवतरूण लखेकांच्या स्क्पढ्या बरबाद झाल्या.  

पण आता अर्े होणार नाही. इंटरनेटच्या र्हाय्याने नवलखेकांना वाचकांच्या 

निरेपयंत पोहोचवण्याचे काम आता अनेक र्ंरथा करत आहते. ई र्ास्क्हत्य 

प्रस्क्तष्ठान ही त्यातील एक. र्ुमारे ५ लाखांहून अस्क्धक वाचकांपयंत या नवीन 

लेखकांना नेण्याचे काम ही र्ंरथा करत.े पूणस स्क्वनामूल्य.  



लेखकांनाही कोणताही खचस नाही. आस्क्ण आि ना उद्या लेखकांना भरघोर् मानधन स्क्मळवनू 

देण्यार्ाठी ई र्ास्क्हत्य प्रस्क्तष्ठानचे प्रयत्न चालू आहते. नवीन लेखक यायला हवेत. भक्कमपण ेउभ े

रहायला हवेत. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या दिासनुर्ार मानमरातब स्क्मळावा. मानधन स्क्मळावे. 

परदेशातील आस्क्ण दरूच्या खेड्यापाड्यांवरील नववाचकांना दिेदार र्ास्क्हत्य स्क्मळावे. वाचकांनी 

त्यांना मनात रथान द्यावे. त्यांच्या र्ादेला प्रस्क्तर्ाद द्यावी.  

अनेक नवनवीन ताकदवान लेखक ई र्ास्क्हत्याकड े वळत आहते. त्यांना त्यांच्या कर्ानुर्ार 

प्रस्क्तर्ादही स्क्मळतो. कुणाला भरघोर् तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या टीकेला 

positively घॆऊन ह ेलखेक आपला कर् वाढवत नेतात.  

प्रफ़ुल शेिव, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, र्ुरि गाताडे, अनूप र्ाळगावकर, बाळार्ाहबे 

शशंपी, चंदन स्क्वचारे, र्ौरभ वागळे, यशराि पारखी, चंद्रशॆखर र्ावंत, र्ंयम बागायतकर, ओंकार 

झांिे, पंकि घारे, स्क्वनायक पोतदार, चंद्रकांत शशंदे, चारुलता स्क्वर्पुते, कार्तसक हिारे, गणेश 

र्ानप, मनोि चापके, महशे िाधव, मनोि स्क्गरर्े, मृदलुा पाटील, स्क्नलशे देर्ाई, र्नहा पठाण, 

र्ंिय बनर्ोडे, र्ंिय यरेणे, शंतनू पाठक, शे्रस्क्णक र्रडे, शभुम रोकडे, र्ुधाकर तळवडेकर, ददप्ती 

काबाड,े भूपशे कंुभार, र्ोनाली र्ामंत, केतकी शहा, स्क्वस्क्नता देशपांड,े र्ौरभ वागळे अर् ेअनेक 

तरूण लेखक र्ातत्यपूणस लेखन करत आहते. ई र्ास्क्हत्यकडे हौशी लखेकांची कमी कधीच नव्हती. 

आता हौर्ेच्या वरच्या पायरीवरचे, लखेनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आस्क्ण आपल्या लखेनाला पलै ू

पाडण्याकड ेलक्ष देणारे, आत्मस्क्वश्वार्ाने भारलले ेतरूण लेखक येत आहते. ही नवीन लेखकांची 

फ़ळी मराठी भारे्षला नवीन प्रकाशमान िगात रथान स्क्मळवून देतील. त्यांच्या र्ास्क्हत्याच्या 

प्रकाशाला उिाळा स्क्मळो. वाचकांना आनंद स्क्मळो. मराठीची भरभराट होवो. िगातील र्वोत्कृष्ट 

र्ास्क्हस्क्त्यक प्रर्वणारी भार्षा म्हणून मराठीची ओळख िगाला होवो.  

या र्वासत ई र्ास्क्हत्याचाही खारीचा वाटा अर्ले हा आनंद.  आस्क्ण या यशात ई लखेकांचा शर्ंहाचा 

वाटा अर्ले याचा अस्क्भमान.  

बरर्. अिून काय पास्क्हिे?  


