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हर्कयुल पायरोच्या साहसकथा
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ख्रवनामल्ू ् घेऊ देतो.
कारण ई पस्य तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा ्ेत.े

पण
तम्य ही ते फ़यकट का घ््ावां?
तम्य हालाही काही देता ्ेईल.
असे काही द्या ज््ाने ई साख्रहत््च््ा लेखकाांना, टीमला आख्रण तम्य हालाही आनांद ख्रमळेल

आख्रण तमय चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आखशवावद आखण शभु ेच्छा द्या
लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या खमत्ाांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या
ख्रमत्ाांना हे पस्य तक मेल आखण Whatsapp करा
ई साखहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेखलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना
आमांखत्त करा. सोशल ख्रमख्रि्ावर ई साख्रहत््चा प्रचार करा.
सवावत बहुमोल अशा तमु च्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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• आपले वाचनू झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू
शकता .
• हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापूवी खकांवा
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अगाथा ख्रिस्ती

अगाथा ख्रिस्ती ही जगातील पस्य तक खपाचा उच्चाांक
गाठलेली व ख्रजच््ा ख्रलखाणावर आधाररत असे अनेक नाटक व
ख्रसनेमे ख्रनघाले, अशी प्रख्रसद्ध इख्रां ललश लेख्रखका होती. समय ारे शांभर
भाषाांमध््े ख्रतच््ा पस्य तकाांचे अनवय ाद झाले.
पख्रहल््ा महा्द्ध
य ात ती पररचाररका म्हणनू काम करत होती.
ख्रतची पख्रहली कादबां री ‘The Mysterious Affair of Styles’
ही १९२० मध््े प्रकाख्रशत झाली. त््ात ख्रतने हर्क्ुल
य पा्रो ्ा
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गप्तय हेराची ख्रनख्रमुती के ली. पढय े २५ कादबां ऱ्ाांमध््े तेच पात् रहस््े
सोिवत राख्रहले. ‘The Murder of Roger Ackroyd’ ्ा
१९२६ मध््े प्रकाख्रशत झालेल््ा कादबां ऱीपासनू ख्रमस जेन मापुल
ही स्त्री गप्तय हेर पढय े आली व त््ापढय ील ७५ कादबां ऱ्ामां ध््े तीच
रहस््े सोिवत राख्रहली. Mousetrap [१९५२] हे ख्रतचे नाटक
पख्रहल््ाांदा एका ख्रथएटरमध््े रांगमांचावर सतत २१ वषे चालले व
त््ाचे ८८६२ प्र्ोग झाले. तर दसय ऱ्ा ख्रथएटरमध््े रांगमच
ां ावर सतत
२०२० सालाप्ंत चालू होते व त््ाचे २८००० प्र्ोग झाले.
‘And then There Were None’ ्ावर आधाररत ख्रहदां ी ख्रसनेमा
‘गमय नाम’ तम्य हाला नर्ककीच माख्रहती असेल.
१९२० मध््े आख्रचुबाल्ि ख्रिस्ती ्ा ख्रतच््ा नवऱ्ाने
घटस्फोट माख्रगतला. तेव्ह्हा ती नाहीशी झाली. ्थावकाश ती
सापिली व ख्रतने १९३० मध््े परय ातत्वशास्त्रज्ञ सर मॅर्कस मॅलोवनशी
ललन के ले. ख्रतने अद्भयतरम्् कादबां ऱ्ाही ख्रलख्रहल््ा. उदाहरणाथु,
Absent in the Spring ही १९४४ मध््े ख्रलख्रहलेली कादबां री.
ख्रतच््ा सहा गोष्टींचा अनवय ाद प्रस्ततय पस्य तकात के ला आहे.
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THE AFFAIR AT THE VICTORY BALL

ख्रिजयाच्या नाचाच्या िेळचे प्रकरण

माझा ख्रमत् हरर्क्ल
य पा्रो हा ख्रनव्ह्वळ नशीबाने स्टइल के सशी
सांबांख्रधत असणाऱ्ा बेख्रल्ज्न पोख्रलसाांचा मख्य ् बनला. त््ाच््ा
्शाने त््ाला प्रख्रसद्ध बनवले. मग त््ाने गन्हय ्ाांमधील प्रश्न
सोिवण््ाच््ा कामी स्वतःला वाहून घेण््ाचे ठरवले. सोमे ्ेथे
जखमी होऊन, अपांग झाल््ाने मी सैन्ह्दलाबाहेर पिलो. नांतर
लिां नमध््े मी त््ाच््ाबरोबर राहू लागलो. मला त््ाच््ा बहुतेक
के सेसमधील ‘ऑखो देखा हाल’ माख्रहती असल््ाने, मला असे
सचय वण््ात आले, की मी त््ापैकी काही रुचीपणू ु के सेस ख्रनविून
त््ा ख्रलहून काढाव्ह््ात. असे करताांना, ख्रवख्रचत्पणे लोकामां ध््े
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स्वारस्् उत्पन्हन के लेल््ा ख्रवज्ाच््ा नाचाच््ा वेळच््ा
प्रकरणाबद्दल सरय वातीला ख्रलहावे, असे मी ठरवले. [पहिल्या
मिायद्ध
ु ातील हिजयानंतरचा, मख
ु िटे ि िेगिेगळ्या प्रकारचे कपडे
घालनू करायचा प्रहिद्ध इटाहलयन नाच/प्रििन, “The
Commedia dell’ Arte,”]
कदाख्रचत जरी पा्रोच््ा वैख्रशष्ट््पणू ु उकलीसाठी प्रख्रसद्ध
असलेल््ा के सपैकी ती नसली, तरी ख्रतचे लोकाांना उद्दीख्रपत करणारे
पैल,ू त््ातील लोकोत्तर लोकाांचा सहभाग, माध््माांनी त््ाला
ख्रदलेली अमाप प्रख्रसद्धी व ती लोकाांच््ा परस्परख्रवरोधी मताच्ां ्ा
चचेचा ख्रवष् होणे, ्ामळ
य े मला असे वाटले की पा्रोने ती कशी
सोिवली, ते सवांना समजले पाख्रहजे.

एक
ती उन्हहाळ््ातील रम्् पहाट होती. आम्ही पा्रोच््ा घरी
बसलो होतो. माझा लहानसा ख्रमत् नेहमीप्रमाणे, नीटनेटका व
व्ह््वख्रस्थत पोषाख के लेला होता. एका बाजल
ू ा कललेले,
अांि््ाच््ा आकाराचे िोके असलेला तो त््ाच््ा ख्रमशाांना नवीन
पोमेि लावत होता. पा्रोचा ख्रवख्रशष्ट ख्रनरुपद्रवी अख्रभमान हा
त््ाच््ा सवुसामान्ह् ख्रशस्तीशी व पद्धतीशी रमण््ाच््ा प्रेमाचा भाग
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होता. मी वाचत असलेले रोजचे वतुमानपत् माझ््ा हातनू खाली
जख्रमनीवर पिले. मी माझ््ा ख्रवचारामां ध््े गगांय होतो. तेव्ह्हा मला
पा्रोचा आवाज ऐकू आला,
“माझ््ा ख्रमत्ा, एवढ््ा कसल््ा ख्रवचारात मश्गल
य झाला
आहेस?
मी उत्तरलो, “खरे सागां ा्चे तर, मी ्ा ख्रवज्ाच््ा वेळेच््ा
नाचाच््ा न समजणाऱ्ा प्रकरणाने गोंधळून गेलो आहे. मी
बोलताांना कागदावर ख्रटचर्क्ा मारत होतो.
“हो?”
“एखादा ख्रजतका जास्त त््ाबद्दल वाचतो, ख्रततके जास्त ते गढू
अस्पष्ट होत जाते.” मी माझ््ा मळ
ू मदय द्य् ाकिे वळलो. उमराव
क्रोनशॉला कयणी मारले? कोको कोटेनेचा त््ाच रात्ी झालेला मृत््य
हा ख्रनव्ह्वळ ्ोगा्ोग होता? की तो अपघात होता? की ख्रतने मद्दय ाम
कोके नचा जास्त िोस घेतला होता?” मी थाांबलो व नाटकीपणे
म्हणालो, “हे प्रश्न मी स्वतःला ख्रवचारत होतो.”
मला राग ्ेईल, अशा रीतीने पा्रो काहीच बोलला नाही. तो
आरशात बघताना पटय पटय ला, “हे नवीन पोमेि ख्रमशाांसाठी नर्ककीच
नवलपणू ु आहे!”
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तरीही माझ््ा नजरे ला नजर देत, तो घाईने पढय े बोलला, “ते
तसेच असेल --- तू तझ्य ्ा प्रश्नाला कसे उत्तर ख्रदलेस?”
पण मी उत्तर देण््ापवू ी, घरमालकीण इन्हस्पेर्कटर जापला घेऊन
आली.
तो स्कॉटलांि ्ािुचा माणसू आमचा जनय ा ख्रमत् होता. आम्ही
त््ाचे ्थोख्रचत स्वागत के ले.
पा्रो ओरिला, “अरे भल््ा माणसा, “तू आम्हाला भेटा्ला
कसा का् आलास?”
जापने बसत, माझ््ाकिे वळून िोके झक
य वत म्हटले, “त््ाचे
का् आहे, ख्रमस्टर पा्रो, माझ््ाकिे एक के स आली आहे. ती
मला तझ्य ्ा ्ोल्तेची वाटते आहे. कृ प्ा, तू त््ात लक्ष घालशील
का?”
जरी जापची पद्धतशीरपणे न जाण््ाची वाईट सव् पा्रोला
पसांत नसली, तरी त््ाला त््ाच््ा क्षमतेची चाांगली जाणीव होती.
पण माझ््ापरय ते मी असे समजत होतो, की गप्तय हेराचा सवाुत मोठा
गणय कयठला असेल, तर तो म्हणजे सवांची मान्ह्ता ख्रमळे ल, असा
देखावा ख्रनमाुण करणे.
जाप पाठपरय ावा करत बोलला, “तो ख्रवज्ाच््ा वेळेचा नाच
होता. चल, आता तल
य ा त््ात िोके घालावेसे वाटेल.
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पा्रो माझ््ाकिे बघनू हसला.
“माझा ख्रमत् हेस्टींलज सवु प्रसांगी ्ा ख्रवष्ावर पकि घेऊन
असतो. नाही का, ख्रमत्ा?
वरचढपणा दाखवत, जाप बोलला, “तू पण त््ात असशील.
मी साांगतो, ्ामळ
य े तझ्य ्ा ख्रशरपेचात मानाचा तरय ा खोचला जाईल.
ख्रमस्टर पा्रो, मला वाटते, तल
य ा ्ा के समधील महत्वाचे मद्दय े
माख्रहती आहेत.”
“पत्काराच
य ीचा असू शकतो. तर फक्त
ां ा अदां ाज कदाख्रचत चक
कागदाांच््ा आधारे तू मला सगळी हकीगत साांग.”
जापने त््ाचे पा् आरामशीरपणे एकमेकावर टाकले व
सरय वात के ली.
“सगळ््ा जगाला व क्रोनशॉच््ा बा्कोलाही माख्रहती होते,
त््ाप्रमाणे, गेल््ा मांगळवारी ख्रवज्ाचा आनांद साजरा करण््ाचा
नाचाचा मोठा का्ुक्रम क्रोनशॉने आखला होता. हल्ली कयठे ही
फालतू नाचाचे का्ुक्रम आ्ोख्रजत के ले जातात. पण हा
कोलोस््सय हॉलमध््े आखलेला खरा का्ुक्रम होता. ख्रतथे सवु
लांिन लोटले होते. त््ात क्रोनशॉ व त््ाचा गटही होता.”
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पा्रो मध््ेच बोलला, “त््ाची खासगी माख्रहती? म्हणजे
त््ाचे चलतख्रचत् --- नाही, तम्य ही त््ाला का् म्हणता --जीवनचररत्? ते साांग.”
“उमराव क्रोनशॉ हा पच
ां वीस वषांचा पाचवा उमराव होता.
श्रीमांत, अख्रववाख्रहत आख्रण ख्रसनेमा नाटकाांचे वेि असलेला!
अल्बाने ख्रथएटरच््ा ख्रमस कोटेनेबरोबर त््ाचा साखरपिय ा
झाल््ाची अफवा होती. ती ख्रतच््ा मैख्रत्णींमध््े कोको ्ा नावाने
सांबोधली जात असे. ती फार आकषुक तरुण स्त्री होती.”
“छान, चालू ठे व.”
“उमराव क्रोनशॉच््ा गटात सहा लोक होते. तो स्वतः, त््ाचा
काका, माननी् ्स्य टास बेल्टाने, सदांय र अमेररकन ख्रवधवा ख्रमसेस
मालाबा्, तरुण नट ख्रिस िेख्रव्ह्हिसन, त््ाची बा्को व शेवटची
पण महत्वाची ख्रमस कोको कोटेने. तो वेगवेगळ््ा प्रकारचे कपिे
पररधान करून व मख
य वटे लाऊन करा्चा ‘कॉमेख्रि्ा िेल आटे’
नावाचा नाच होता. क्रोनशॉचा गट --- तो कसा का असेना, पण
जन्हय ्ा इटाख्रल्न ख्रवनोदी पात्ाच
ां ा गट होता.”
पा्रो पटय पटय ला, “ख्रवनोदी पात्ाांचा गट --- कलात्मक गट!
मला माख्रहती आहे.”
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्स्य टास बेल्टानेच््ा सांग्रहातील ख्रचनी कपि््ाांप्रमाणे कपिे
ख्रशवले गेले. उमराव क्रोनशॉ हलेख्रववन झाला. बेल्टाने पांचीनेलो
झाला. ख्रमसेस मालाबा् पल्सीनेला म्हणनू त््ाची जोिीदार झाली.
ख्रमस्टर व ख्रमसेस िेख्रव्ह्हिसन्हस पा्रॉट व पा्ेरेट झाले आख्रण ख्रमस
कोटेने अथाुत कोलांबाईन झाली. आता सांध््ाकाळी लवकर हे
सरळ ख्रदसत होते, की काहीतरी चक
य ले होते. उमराव क्रोनशॉ
वेगळ््ा मनख्रस्थतीत असनू ख्रवख्रचत् वागत होता. क्रोनशॉने
ठरवलेल््ा, एका लहानशा खोलीत ते सगळे सांध््ाकाळच््ा
खाण््ासाठी जमले, तेव्ह्हा त््ाांच््ा लक्षात आले की ख्रमस कोटेने व
क्रोनशॉ एकमेकाश
ां ी बोलत नाही आहेत. ती अथाुत रित होती
आख्रण बेभान व्ह्हा्च््ा काठावर होती. खाणे आरामशीरपणे
चालले नव्ह्हते. ते सवु त््ा खोलीच््ा बाहेर पिले, तेव्ह्हा ख्रमस
कोटेने ख्रिस िेख्रव्ह्हिसनकिे वळली व ख्रतने त््ाला मोठ््ा
आवाजात ख्रवनांती के ली, की ती नाचनू दमल््ामळ
य े , त््ाने ख्रतला
घरी सोिावे. तो तरुण नट उमराव क्रोनशॉकिे बघत, हो नाही करू
लागला आख्रण शेवटी त््ाने त््ा दोघाांना परत त््ा खोलीत नेल.े
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पण ख्रतला शाांत करा्चा सवु प्र्त्न फोल ठरला. त््ाने एक
टॅर्कसी बोलावनू , शोक करणाऱ्ा ख्रमस कोटेनेला ख्रतच््ा घरी
सोिले. जरी ती फार उदास असली, तरी ख्रतचा िेख्रव्ह्हिसनवर
ख्रवश्वास नव्ह्हता. ती तेच तेच परत परत साांगत होती, की ‘त््ा
क्रोनशॉला ्ाबद्दल मी माफी मागा्ला लावेन.’ आपल््ाकिे
ख्रतचा मृत््ू हा अपघात नसल््ाचा तेवढाच ख्रनदेशक आहे. ती
छोटीशी महत्वाची गोष्ट आहे. िेख्रव्ह्हिसनने ख्रतला थोिेफार शातां
करे प्ंत, त््ाला कोलोस््सय हॉलमध््े परत जा्ला फार उशीर
झाला. त््ामळ
य े तो सरळ चेल्सीमधील त््ाच््ा सदख्रनके वर गेला.
ख्रतथे थोि््ा वेळाने त््ाची बा्को आली. तो गेल््ावर ख्रतथे का्
भ्ांकर दःय खद घटना घिली, ती बातमी ख्रतने त््ाला ख्रदली.
असे वाटते, की नाच जसजसा पढय े गेला तसतसा उमराव
क्रोनशॉ जास्त जास्त मनस्वी होत गेला. तो त््ाच््ा गटापासनू लाांब
राख्रहला होता. उरलेल््ा सांध््ाकाळभर गटातील कोणी त््ाला
र्कवख्रचतच पाख्रहले. पहाटेचा दीि वाजला, तेव्ह्हा सगळ््ाांनी त््ाच
ां े
चेहऱ्ावरचे मख
य वटे काढून ठे ऊन, भव्ह्् इटाख्रल्न नाचाला
सरय वात के ली. ऑख्रफसर कॅ प्टन िीगबा्ला हलेख्रर्कवनचा पोषाख
माख्रहती होता. हलेख्रर्कवन झालेला क्रोनशॉ बॉर्कसमध््े बसनू ,
खालील दृष्् ख्रनरखत होता.
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त््ाने हाक मारली, “अरे क्रोंच, खाली ्ेऊन सगळ््ा
लोकामां ध््े ख्रमसळ. एखाद्या घबय िासारखा वर बसनू का् करतो
आहेस? खाली ्े. आता छान मजा ्ेऊ लागली आहे.”
क्रोनशॉ उत्तरला, “बरोबर. माझ््ासाठी थाबां . गदीत तू मला
सापिणार नाहीस.”
बोलनू क्रोनशॉ बॉर्कसमधनू बाहेर पिला. कॅ प्टन िीगबा्
वळला व ख्रमसेस िेख्रव्ह्हिसन बरोबर थाांबला. बरीच ख्रमख्रनटे गेली.
पण उमराव क्रोनशॉ आला नाही. शेवटी िीगबा् अधीर झाला.
तो ओरिला, “त््ाला असे वाटते आहे की का्, की आम्ही
सारी रात् त््ाची वाट बघत थाांब?ू
त््ाच क्षणी ख्रमसेस मालाबा् ख्रतथे अवतीणु झाली. त््ाांनी
ख्रतला पररख्रस्थती समजावनू साांख्रगतली.
ती सांदय र ख्रवधवा आकषुकपणे ओरिली, “तो आज िोके
चढलेले अस्वल आहे. आपण जाऊन हाकलत त््ाला आण.ू ”
क्रोनशॉचा शोध सरुय झाला. पण ्शस्वी झाला नाही. मग
ख्रमसेस मालाबा्ला वाटले, की तासापवू ी ज््ा खोलीत त््ाांनी
खाणे खाल्ले, ख्रतथे तो असेल. ते ख्रतकिे गेले. तर ख्रतथे त््ाना का्
ख्रदसले! तो नर्ककी हलेख्रववन होता. पण त््ाच््ा छातीत सरय ा
खपय सलेल््ा अवस्थेत तो जख्रमनीवर पिला होता.
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जाप थाांबला. पा्रोने मान हलवली व ख्रवशेष प्रकारे खषू होत
म्हणाला,
“बापरे , हे काही मोठे प्रकरण ख्रदसते आहे. मेलेल््ाने
बेका्देशीर व अनैख्रतक कृ त्् के ल््ाचा काही सगय ावा सापित
नाही. पण तो कसा असणार!”
इन्हस्पेर्कटर बोलला, “बाकी तल
य ा माख्रहती आहे. ही दहय रे ी
शोकाांख्रतका होती. दसय ऱ्ा ख्रदवशी सगळ््ा वतुमानपत्ात मथळा
होता आख्रण छोटीशी पस्य ती जोिलेली होती, काल लोकख्रप्र् नटी,
ख्रमस कोटेने, ख्रतच््ा अथां रुणात मृतावस्थेत सापिली. ख्रतचा मृत््ू
अती प्रमाणात कोके न घेतल््ाने झाला. आता हा अपघात होता
की आत्महत््ा होती? ख्रतच््ा नोकराणीला साक्ष देण््ासाठी
बोलावले गेले, तेव्ह्हा ख्रतने कबल
ू के ले, की ख्रमस कोटेने ही
ख्रनख्रितपणे मादक पदाथु सेवन करत होती. त््ामळ
य े अपघाती
मृत््चू ी शर्क्ता मावळली. पण आपण आत्महत््ेच््ा शर्क्तेकिे
िोळे झाक करू शकत नाही. ख्रतचे मरण ददय वै ी होते. त््ाने आधीच््ा
रात्ीचा भाांिणाचा काही परय ावा सोिलेला नव्ह्हता. पण मृत
माणसाजवळ एक एनॅमलची िबी सापिली. त््ात ख्रहऱ्ाांनी कोको
असे ख्रलख्रहलेले होते व ती अधी कोके नने भरलेली होती. ख्रमस
कोटेनेच््ा नोकराणीने, ती ख्रतच््ा मालख्रकणीची असल््ाचे
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ओळखले. ती नेहमी ख्रतच््ाजवळ असे. कारण ती िबी ती गल
य ाम
बनलेल््ा मादक पदाथाुची होती.”
“उमराव क्रोनशॉसद्ध
य ा मादक पदाथांच््ा आहारी गेलेला होता
का?”
“तो त््ापासनू फार लाांब होता आख्रण त््ाचा त््ासांबांधीचा
दृष्टीकोन खपू किक स्वरूपाचा होता.”
पा्रोने ख्रवचारपवू ुक मान हलवली.
“पण िबी त््ाच््ाजवळ सापिली, त््ाअथी ख्रमस कोटेनेने ती
घेतल््ाचे त््ाला माख्रहती होते.”
“अरे बाबा जाप, हे उलटे सचय वते, की ती ख्रतने घेतली
नव्ह्हती.”
“ओहो!” जाप ख्रनरथुकपणे बोलला.
मी हसलो.
जाप बोलला, “तर मग ही के स अशी आहे तर! तल
य ा त््ाबद्दल
का् वाटते?”
“तम्य ही ज््ाचा अहवाल ख्रदला, असा कयठलाच सगय ावा
सापिला नाही?
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जापने त््ाच््ा ख्रखशातनू एक बारीकशी वस्तू काढली व
पा्रोला ख्रदली. तो एक ख्रहरव्ह््ा रे शमी कापिाचे धागे लोंबत
असलेला गोंिा होता. तो ओढून दरू फे कल््ासारखा वाटत होता.
इन्हस्पेर्कटरने स्पष्ट के ले, “तो मृत मनष्य ्ाच््ा हातात होता व
बोटाांमध््े घट्ट धरलेला होता.”
पा्रोने काही शेरा न मारता, तो परत के ला व ख्रवचारले,
“उमराव क्रोनशॉला कयणी शत्ू होते का?”
“असे असल््ाचे कयणाला माख्रहती नाही. तो लोकख्रप्र् तरुण
माणसू होता.”
“त््ाच््ा मरणाने कयणाचा फा्दा होणार होता?”
“त््ाचे काका, माननी् ्स्य टास बेल्टाने ्ाांच््ा नावावर
इस्टेट झाली असती. इथे त््ाच््ा ख्रवरुद्ध एकदोन सश
ां ्ास्पद बाबी
आहेत. बऱ्ाच लोकाांनी साांख्रगतले, की सवांनी खाणे के लेल््ा
खोलीतनू त््ाांनी मोठ््ा आवाजात दमय त होऊन वादावादी
झाल््ाचे आवाज ऐकले. त््ापैकी एक आवाज ्स्य टास बेल्टानेचा
होता. भाांिणाच््ा भरात टेबलावरील सरय ा उचलनू खनू झाला
असावा.
“ख्रमस्टर बेल्टाने ्ा बाबतीत का् म्हणतात?”
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एक वेटर म्हणाला रात्ीचा दीि वाजनू गेल््ावर, त््ाला
रागारागाने भाांिल््ाचे आवाज आले. कॅ प्टन िीगबा्चा परय ावा व
वेळ चाांगल््ापैकी जमते. क्रोनशॉशी बोलल््ापासनू , त््ाचे प्रेत
सापिेप्ंत, मध््े फक्त दहा ख्रमख्रनटे गेली होती.”
“कयठल््ाही प्रकारे , मला वाटते, पांचीनेलोच््ा भख्रू मके तील
बेल्टानेने पोंगा आलेले झालरवाले कपिे घातले होते का?”
जाप
चौकसपणे
पा्रोकिे बघत बोलला,
“मला त््ाने बरोबर कसे कपिे
घातले होते, ते माख्रहती नाही
आख्रण तसेही खनय ाचा
त््ाच््ाशी का् सांबध
आहे?”
पा्रोच््ा
हास््ात
चेष्टचे ा सरू होता. त््ाच््ा
िोळ््ातनू ख्रहरवा प्रकाश चकाकत होता. तो शातां पणे बोलला,
“नाही? ्ा लहानशा खोलीत पिदा होता, नाही का?”
“हो. पण --- “
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“त््ा पिद्यामागे एखादा माणसू लपू शके ल, इतकी जागा
होती.”
“हो. खरे तर, ख्रतथे तशी जागा होती, पण हे तल
य ा कसे माख्रहत?
ख्रमस्टर पा्रो, तू तर ख्रतथे गेलाही नव्ह्हतास, नाही का?”
“नाही ख्रप्र् जाप, मी माझ््ा िोर्क्ाने ते शोधनू काढले.
त््ाख्रशवा् नाटक खरे खरय े ठरणार नाही. पण मला सागां , त््ाांनी
िॉर्कटरला बोलावले नाही का?”
“लगेच बोलावले. पण काही करण््ासारखे नव्ह्हते. मृत््ू
तत्काळ आला असणार.”
पा्रोने अधीरपणे मान हलवली.
“हो. हो. मला समजले. ्ा िॉर्कटरने आता सनय ावणीदरम््ान
हा परय ावा ख्रदला का?”
“हो.”
“त््ाने काही वेगळ््ा लक्षणाांबद्दल साांख्रगतले नाही का? --त््ाला शरीर काही वेगळे वाटले नाही का?”
जापने त््ा छोट््ा माणसाकिे रोखनू पाख्रहले.
“हो, ख्रमस्टर पा्रो. तल
य ा का् म्हणा्चे आहे, मला कळत
नाही. पण त््ाने हात किक झाल््ाचे पाख्रहले. त््ामळ
य े तो मरून
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काही वेळ झाला असणार, असे त््ाला कळले पण तो ते साांगा्चे
ख्रवसरला.”
पा्रो म्हणाला, “अरे बापरे , जाप, ्ावर ख्रवचार करावा
लागेल, नाही का?”
मी पाख्रहले की जापला ्ावर ख्रनख्रितपणे ख्रवचार करावासा
वाटला नव्ह्हता.
“ख्रमस्टर, तम्य हाला असे वाटत असेल, की पख्रहल््ाांदा त््ाला
ख्रवष ख्रदले गेले व नतां र त््ाला सऱय ्ाने भोसकले, तर असे कोण
करे ल?”
पा्रो शातां पणे बोलला, “खरे तर हे काही वेिेवाकिे ख्रदसते
आहे.”
“ख्रमस्टर, तम्य हाला प्रेत बघा्चे आहे का? प्रेत असलेली
खोली तम्य हाला तपासा्ची आहे का?”
पा्रोने त््ाचा हात नकाराथी हलवला.
“अख्रजबात नाही. तू मला उमराव क्रोनशॉचा मादक द्रव्ह््
सेवनासबां धां ीचा दृष्टीकोन साांख्रगतलास, त््ात मला स्वारस्् आहे.”
“तर मग तल
य ा काही बघा्चे नाही?”
“फक्त एकच गोष्ट.”
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“कयठली?”
्स्य टास बेल्टानेच््ा सांग्रहातील ज््ा ख्रचनी कपि््ाांबरहुकूम
कपिे ख्रशवले गेले. होते, तो कपिेपट!”
जाप बघत राख्रहला.
“तू ख्रवनोदी आहेस!”
“तू असे म्हणू शकतोस.”
“जर तल
य ा ्ा्चे असेल तर बकु ले चौकात चल. ख्रमस्टर
बेल्टाने --- ख्रकांवा त््ाची माणसे, मला वाटते, अिवणार नाहीत.”

दोन
आम्ही लगेच टॅकसीने ख्रनघालो. तेथील नवीन उमराव घरी
नव्ह्हता, पण जापने ख्रवनांती के ल््ाने, आम्हाला ख्रजथे उत्तमोत्तम
कपिे ठे वलेले होते, त््ा ख्रचनी कपिेपटाच््ा खोलीत सोिण््ात
आले. जापने त््ाच््ा भोवती असहाय््पणे पाख्रहले.
“ख्रमस्टर पा्रो, तल
य ा पाख्रहजे असलेले तू कसे का् शोधनू
काढणार, ते मला कळत नाही.”
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पण पा्रोने अगोदरच शेकोटीसमोर खचय ी ओढून घेतली होती
आख्रण तो रॉख्रबन पक्षासारखा चपळपणे उि््ा मारत होता.
आरशावर एका माांिणीत सहा ख्रचनी आकृ त््ा/ छोटे पतय ळे ठे वलेले
होते. ते पा्रोने सक्ष्ू मपणे तपासले. ते बघताांना त््ाने त््ावर काही
भाष््ही के ले.
“इकिे बघा. जनय े इटाख्रलअन ख्रवनोदी नाटक. तीन जोि््ा!
हलेख्रववन आख्रण कोलांबाईन, पा्रॉट व पा्ेरेट --- फार लहान व
नाजक
ू आख्रण पाांढऱ्ा व ख्रहरव्ह््ा रांगात! पांचीनेलो व पल्सीनेला
कोनफळी व ख्रपवळ््ा रांगात --- फार स्पष्टपणे, पच
ां ीनेलोचे कपिे -- चण्य ्ा व झालरी, एक बोंगा, एक उांच टोपी. हो, मी ख्रवचार के ला
होता तसेच!”
त््ाने ते छोटे पतय ळे परत होते, तसे ठे वले आख्रण खाली उिी
मारली.
पा्रोचा स्पष्टपणे काही बोला्चा ख्रवचार न ख्रदसल््ाने, जाप
असमाधानी ख्रदसत होता. पा्रोने त््ाचा चेहरा ठे वता ्ेईल तेवढा
बरा ठे वला होता. आम्ही ख्रतथनू ख्रनघा्चा ख्रवचार करत असतानां ा
घराचा मालक आत आला. जापने गरज असलेल््ा ओळखी
करून ख्रदल््ा.
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सहावा उमराव क्रोनशॉ साधारण पन्हनाशीचा माणसू असनू , तो
आल्हादक चेहऱ्ाचा, उमदा व देखणा होता. नर्ककीच व्ाने मोठा
व अशक्त असनू ही, तसे नसल््ाचे भासवत होता. त््ाच क्षणी तो
माझ््ा मनातनू उतरला. त््ाने िौलदारपणे आमचे स्वागत के ले.
त््ाने पा्रोची कीती ऐकली असल््ाचा उल्लेख के ला व आमची
खातीरदारी करू लागला.
पा्रो बोलला, “पोलीस शर्क् तेवढे सवु काही करत आहेत,
हे मला माख्रहती आहे.”
“पण माझ््ा पतय ण््ाच््ा मृत््चू े गढू कधीच उकलणार नाही,
अशी भीती मला वाटते आहे. सवु काही फारच अनाकलनी्
वाटते आहे.”
पा्रो त््ाचे सक्ष्ू म ख्रनरीक्षण करत होता. “तमय च््ा पतय ण््ाला
कयणी शत्ू असल््ाचे तमय च््ा कानावर होते का?”
“कोणीच नाही. त््ाबद्दल माझी खात्ी आहे.” थोिे थाांबनू तो
बोलला, “जर तम्य हाला काही प्रश्न ख्रवचारा्चे असतील, तर --- “
पा्रोचा आवाज गांभीर होता. “एकच ख्रवचारा्चा आहे. ्ा
कपिेपटातील छोट््ा पतय ळ््ाांवरून, हुबेहूब तसेच कपिे ख्रशवले
गेले होते ना?”
“अगदी जसेच््ा तसे!”
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“आभारी आहे, महाश्. एवढेच मला हवे होते. शभय ख्रदवस.”
आम्ही घाईने रस्त््ावर उतरल््ावर जाप बोलला, “आता पढय े
का्? तल
य ा माख्रहती आहे की मला ्ािुमध््े अहवाल द्यावा
लागेल.”
“छान! मी तल
य ा अिवणार नाही. मला दसय रे एक काम आहे
आख्रण मग --- “
“अस्स?”
“ही के स पणू ु होईल.”
“का्? तू असे कसे का् म्हणू शकतोस? उमराव क्रोनशॉला
कयणी मारले, हे तल
य ा माख्रहती आहे का?”
“पणू ुपणे!”
“तो कोण होता? ्स्य टास बेल्टाने?”
“अरे ख्रमत्ा, तल
य ा माझ््ातील उणीव माख्रहती आहे. शेवटच््ा
ख्रमख्रनटाप्ंत सवु धागेदोरे मी स्वतःच््ा हातात ठे वा्ची इच्छा
करतो. पण मला भीती वाटत नाही. वेळ ्ेईल, तेव्ह्हा मी सवु काही
साांगेन. मला त््ाबद्दल मोठे पणा नको --- तू मला माझ््ा पद्धतीने
पढय चे सवु काम करू देशील, ्ा अटीवर हे प्रकरण तझय े आहे.”
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जाप बोलला, “परय े झाले. म्हणजेच गढू ाची उकल असलेला
शेवटचा भाग आलाच तर! पण मी म्हणतो, तू [ गख्रय पत राखनू
ठे वणारा ] ख्रमटलेला ख्रशांपला आहेस, नाही का?”
पा्रो हसला. “पण ख्रकतीतरी काळ मी स्कॉटलिां ्ािुपासनू
दरू आहे.”
जाप लाबां ढाांगा टाकत रस्त््ाने ख्रनघाला आख्रण पा्रोने एक
टॅर्कसी घेतली.
मी कयतहय लाने ख्रवचारले, “आता आपण कयठे चाललो
आहोत?”
“िेख्रव्ह्हिसनला भेटा्ला चेल्सीला.”
त््ाने टॅर्कसीचालकाला पत्ता ख्रदला.
मी ख्रवचारले, “तल
य ा नवीन उमराव क्रोनशॉबद्दल का्
वाटते?”
“माझा चाांगला ख्रमत् हेस्टींलज का् म्हणतो आहे?”
“माझा त््ाच््ावर ख्रवश्वास नाही.”
“तल
य ा तो गोष्टीतील दष्टय काका वाटतो का?”
“तल
य ा नाही वाटत का?”
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पा्रो सालसपणे म्हणाला, “मला वाटते तो आपल््ाशी फार
ख्रमत्त्वाने चागां ला वागतो आहे.”
“त््ाच््ाकिे त््ाची कारणे आहेत.”
पा्रोने माझ््ाकिे पाख्रहले व उदास होऊन मान हलवली. तो
काही पटय पटय ला, ते ‘अशी पद्धत नाही’ असल््ासारखे वाटले.

तीन
िेख्रव्ह्हिसन अनेक सदख्रनका असलेल््ा इमारतीत, ख्रतसऱ्ा
मजल््ावर रहात होता. आम्हाला साांगण््ात आले, की ख्रमस्टर
िेख्रव्ह्हिसन बाहेर गेले आहेत पण ख्रमसेस िेख्रव्ह्हिसन घरी आहेत.
आम्ही एका लाबां लचक बटय र्क्ा खोलीमधनू , चकचकीत व
ख्रदखाऊ मोत््ाांच््ा लटकणाऱ्ा वस्तांख
ू ालनू गेलो. हवा गच्च व
दबलेली वाटत होती आख्रण उदबत्तीच््ा काि््ाांचा उग्र वास ्ेत
होता., छोट््ाशा व उजळ ख्रमसेस िेख्रव्ह्हिसन लगेच आल््ा.
त््ाांच््ा ख्रफकट ख्रनळसर िोळ््ात गख्रवुष्ठपणा व लबािीची चमक
होती. त््ा द्नी्पणे नाजक
ू ख्रदसत होत््ा.
पा्रोने आमचा के सशी असलेला सांबांध साांख्रगतल््ावर ख्रतने
दःय खाने िोके हलवले.
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“ख्रबचारा क्रोंच व कोको! ती आमच््ा दोघाांची खपू आविती
होती. ख्रतचा मृत््ू आमच््ासाठी मोठा धर्कका आहे. तम्य हाला मला
का् ख्रवचारा्चे आहे? पन्हय हा त््ा भ्ांकर सांध््ाकाळचा आढावा
घ््ा्लाच हवा का?”
“ओहो बाईसाहेब, माझ््ावर ख्रवश्वास ठे वा. मी कारणाख्रशवा्
तमय च््ा भावना दख
य ावणार नाही. खरे तर मला इन्हस्पेर्कटर जापने
जरूर ते सवु साांख्रगतले आहे. मला फक्त तम्य ही नाचाच््ा ख्रदवशी
घातलेले कपिे बघा्चे आहेत.”
त््ा बाईने माझ््ाकिे आि्ाुने बख्रघतले. पा्रोने पढय े चालू
ठे वले, “बाईसाहेब, मी माझ््ा देशाच््ा पद्धतीप्रमाणे वागतो. ख्रतथे
आम्ही गन्हय हा परत ख्रनमाुण करतो. मला पन्हय हा तो प्रसगां उभा करणे
शर्क् आहे. तम्य हाला समजेल, की त््ासाठी त््ावेळचे कपिे
जरुरीचे आहेत.”
तरीही ख्रमसेस िेख्रव्ह्हिसन थोिी सांश्ी वाटत होती.
ती बोलली, “मी अथाुत गन्हय हा परत ख्रनमाुण करण््ासांबांधी
ऐकले आहे. पण त््ात तम्य ही इतके खोलवर जात असाल, ्ाची
मला कल्पना नव्ह्हती. पण मी ते कपिे आता आणते.”
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ती गेली आख्रण एक ख्रवस्कटलेली पाांढऱ्ा व ख्रहरव्ह््ा रांगाची
सॅटीनची बारीकशी, नाजक
ू व सदांय र घिी घेऊन आली. पा्रोने ती
घेऊन, छिीने मागेपढय े करत नीट तपासली.
“बाईसाहेब, मी आपला आभारी आहे. पण हे तमय चे ददय वै
आहे, की खाांद्यावरील शोभेचा एक ख्रहरवा गोंिा हरवलेला
ख्रदसतो.”
“बरोबर. तो नाचाच््ा वेळी तटय ला. मी तो उचलनू
माझ््ासाठी ख्रबचाऱ्ा उमराव क्रोनशॉकिे ठे वा्ला ख्रदला.”
“हे खाण््ानांतर झाले का?”
“हो.”
“कदाख्रचत, ती दघय ुटना घिा्च््ा फार आधी ते झाले नसावे
का?
ख्रमसेस िेख्रव्ह्हिसनच््ा ख्रफकट िोळ््ात, एक धोकादा्क
झलक ख्रदसली आख्रण ख्रतने तत्परतेने उत्तर ख्रदले, “नाही. नाही.
त््ापवू ी बराच वेळ. खरे तर खाण््ानांतर लगेच.”
“अस्स! ठीक आहे, एवढेच. मी तम्य हाला अजनू त्ास देणार
नाही. शभय ख्रदवस, बाईसाहेब.”
आम्ही इमारतीच््ा बाहेर पिलो. मी म्हणालो, “ख्रहरव्ह््ा
गोंि््ाचे गढू अशा तऱहेने स्पष्ट झाले आहे.”
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“मला नवल वाटते.”
“का? तल
य ा का् म्हणा्चे आहे?”
“हेस्टींलज, तू मला ख्रतच््ा कपि््ाांची तपासणी करतानां ा
बख्रघतलेस?”
“हो.”
“ठीक आहे. तो ख्रहरवा गोंिा, ती बाई म्हणाली त््ाप्रमाणे तटय ू न
पिला नाही. तर मद्दय ाम तोिला गेला. कात्ीने कापला गेला. दोरे
अगदी एकसारखे ख्रदसत होते.”
मी ओरिलो, “अरे बापरे , हे गढू अजनू च वाढत चालले
आहे.”
पा्रो शातां पणे बोलला, “उलट, ते जास्त जास्त सोपे होत
चालले आहे.”
मी ओरिलो, “पा्रो, एक ख्रदवस मी तझय ा खनू करे न. सवु
काही शोधनू काढा्ची तझय ी पद्धत एकदम साधी आहे व टोकाचा
राग आणणारी आहे.”
“पण ख्रमत्ा, मी जेव्ह्हा स्पष्ट करतो, तेव्ह्हा ते एकदम साधे सोपे
वाटते की नाही?”
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“तोच तर राग ्ेण््ासारखा भाग आहे. मला वाटते, हे तर का्
मी देखील शोधनू काढले असते.”
“हेस्टींलज, तू हे करू शकतोस. नर्ककीच करू शकतोस. फक्त
तझ्य ्ा कल्पना ससय गां तपणे माांिा्चा त्ास घे. काही पद्धतीख्रशवा् -- “
मी घाईने म्हणालो, “हो. हो.” कारण मला माख्रहती होते, की
एकदा पा्रोच््ा आवित््ा ख्रवष्ावर त््ाचे प्रवाही बोलणे सरुय
झाले, की ते लवकर सांपणे कठीण असते. मी म्हणालो, “मला साांग,
आपण पढय े का् करा्चे? तू खरोखरच गन्हय हा घिला, तसा पन्हय हा
उभा करणार आहेस का?”
“र्कवख्रचतच! आपण असे म्हण्ू ा का, की नाटक सपां ले आहे,
पण मला हे अजनू त््ात घाला्चे आहे --- हलेख्रर्कवनची प्रमख
य
भख्रू मका असलेला नृत््नाट््ाचा भाग?”

चार
हे गढू उकला्चा ख्रदवस म्हणनू पा्रोने ्ेता मांगळवार
ठरवला. त्ारी करताना मी फार उत्सक
य झालो होतो. खोलीच््ा
एका बाजल
ू ा रांगमच
ां ासमोर पाढां रा पिदा लावला होता. बाकी सवु
बाजांनू ा जि पिदे लावले होते. नांतर एक मनष्य ् ख्रदवे लावा्चे
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सामान घेऊन आला. शेवटी प्रहसनात कामे करणाऱ्ा लोकाांचा
गट ्ेऊन ठे पला. ते पा्रोच््ा झोपा्च््ा खोलीत अदृष्् झाले.
ती तात्परय ती कपिे बदला्ची व मेकप वगैरेच््ा त्ारीची खोली
के ली होती.
आठ वाजण््ापवू ी थोिा वेळ फारशा चाांगल््ा मनख्रस्थतीत
नसलेला जाप ्ेऊन दाखल झाला. त््ाला पा्रोचे बेत फारसे
पसांत नसावेत, असे मला वाटले.
“त््ाच््ा सगळ््ा कल्पना थोि््ा अख्रतरांख्रजत
क्षोभनाट््ासारख््ा असतात. पण त््ाचा काही त्ास नाही आख्रण
तो म्हणतो त््ाप्रमाणे, उलट आपले श्रम वाचतील. तो ्ा
के सबाबत फारच चटपटीतपणा दाखवतो आहे. मी अथाुत त््ाच
वासावर आहे --- “
मला मनापासनू असे वाटते आहे, की जाप सत्् फार ताणतो
आहे --- जापने पढय े चालू ठे वले, ”पण मी त््ाला वचन ख्रदले आहे,
की त््ाला त््ाच््ा पद्धतीने गोष्टी जशा पढय े न्ह्ा्च््ा आहेत, तशा
नेऊ देत. ओहो, गदी आली.”
नवीन उमराव प्रथम आले. त््ाांच््ा मागोमाग मी अजनू न
बख्रघतलेली ख्रमसेस मालाबा् आली. ती सदांय र काळे के स असलेली
बाई होती आख्रण ती चाांगलीच उदास ख्रदसत होती. मागे िेख्रव्ह्हिसन
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होता. ख्रिस िेख्रव्ह्हिसनलादेखील मी प्रथमच पाख्रहले. तो उांच,
काळसर, नटाचा िौल असलेला व असा्ला पाख्रहजे तेवढा देखणा
होता.
पा्रोने रांगमांचाकिे तोंि करून, लोकाच
ां ी बसा्ची सो्
के ली होती. रांगमांच ख्रदव्ह््ाांनी उजळलेला होता. पा्रोने बाकीचे
ख्रदवे मालवनू , अांधार के ला. त््ातनू पा्रोचा आवाज उमटला,
“ख्रमस्टर व ख्रमसेस, थोिर्क्ात स्पष्टीकरण देतो. पिद्यावर सहा
पात्े ्े जा करतील. ती तम्य हाला माख्रहती आहेत. पा्रॉट व त््ाची
पा्ेरेट. पचां ीनेलो ख्रवदषू क व नखरे वाली पल्सीनेला, हलके च
नाचणारी सांदय र कोलांबाईन व देवदतू , हलेख्रर्कवन.
्ा प्राथख्रमक शबदानां तां र नृत््नाट्् सरुय झाले. पा्रोने
साांख्रगतलेली पात्े पाळीपाळीने पिद्यावर ्ेऊ जाऊ लागली. ती
ख्रतथे क्षणभर थाबां त व ख्रनघनू जात. ख्रदवे वर उचलले गेले आख्रण
सटय के चा सस्य कारा सवु बाजांनू ी ऐकू आला. प्रत््ेकजण कशामळ
य े
कोणास ठाऊक, पण काळजीत ख्रदसत होता. मला वाटले,
नाटकाचा ओघ ओम फस् झाला. जर गन्हय हगे ार आमच््ात असेल
आख्रण पा्रो अशी अपेक्षा करत असेल, की मरण पावलेल््ा
ओळखीच््ा व्ह््क्तीला पाहून तो दचके ल --- म्हणजे असे होणे
अपेख्रक्षत होते --- तर ते तसे झाले नव्ह्हते. पा्रो मात् जराही
35

ख्रवचख्रलत झाला नव्ह्हता. तो हसत हसत पढय े आला व नाटक
मिां ळींकिे बघनू बोलला,
“ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस, आता कृ प्ा तम्य ही मला साांगाल का -- एका वेळी एकाने --- आपण आता का् पाख्रहले? महाश्,
तम्य ही सरय वात कराल का? तो गृहस्थ गोंधळून गेला. “मी घाबरलो
आहे. मला काही नीट समजले नाही.”
“आपण का् पाख्रहले, तेवढे साांगा.”
“अां --- ओ् --- ठीक आहे. आपण त््ा रात्ी पिद्यावर
सरकणारी व जन्हय ्ा इटाली्न ख्रवनोदी प्रहसनातील वेगवेगळ््ा
भख्रू मका करणारी सहा पात्े पाख्रहली.
पा्रो बोलला, “त््ा रात्ी असे म्हणू नका. तमय चे नांतरचे अधे
बोलणे मला पाख्रहजे तसे होते. बाईसाहेब, तम्य ही नवीन उमराव
्स्य टास बेल्टाने क्रोनशॉ महाश्ाश
ां ी सहमत आहात का?
तो मालाबा्शी बोलताांना वळला.
“हो, अथाुत.”
“तम्य ही इटाली्न ख्रवनोदी प्रहसनातील सहा पात्े
बख्रघतलीत?”
‘का? नर्ककीच बख्रघतली.”
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“ख्रमस्टर िेख्रव्ह्हिसन, तम्य ही बख्रघतली?”
“हो.”
“बाईसाहेब, तम्य ही?”
“हो.”
“हेस्टींलज? जाप? हो? तमय चेही तसेच म्हणणे आहे?
त््ाने गोल वळून आमच््ाकिे पाख्रहले. त््ाचा चेहरा पिला.
त््ाचे िोळे माांजरासारखे ख्रहरवे ख्रदसू लागले.
“आख्रण तरीही --- तम्य ही
सगळे चक
आहात.
ू
ख्रवज्ाच््ा नाचाच््ा रात्ी,
तमय च््ा िोळ््ानां ी तम्य हाला
फसवले आहे. ते दाखवतात,
ते नेहमी सत्् असतेच असे
नाही. प्रत््ेकाने मनाच््ा
िोळ््ाांनी बख्रघतले पाख्रहजे.
मेंदच्ू ्ा करि््ा पेशींचा वापर के ला पाख्रहजे. मग आज व त््ा
नाचाच््ा रात्ी तम्य ही सहा नव्ह्हे तर पाच आकृ ती पाख्रहल््ात.”
परत ख्रदवे गेले. पिद्यावर एक आकृ ती दृषा्मान झाली.
पा्रॉट!
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पा्रोने ख्रवचारले, “ही आकृ ती कोण होती? पा्रॉट?”
आम्ही सगळे ओरिलो, “हो.”
“परत बघा.”
चपळ हालचाल करून त््ा माणसाने पा्रॉटच््ा
कपि््ामां धनू सटय का करून घेतली. ख्रतथे झगमगाटात हलेख्रर्कवन
उभा होता. त््ाच क्षणी ख्रतथे ख्रकांकाळी उमटली व एक खचय ी उलटी
पालटी झाली.
िेख्रव्ह्हिसनचा आवाज उमटला, “मी तल
य ा शाप देतो. शाप
देतो. तू असा तकु कसा का् करू शकतोस?”
नतां र हातकि््ाांचा खणखणाट झाला. जापचा त््ाच््ा
कामाचा शाांत आवाज आला, “ख्रिस्तोफर िेख्रव्ह्हिसन, मी तल
य ा
उमराव क्रोनशॉचा खनू के ल््ाबद्दल, अटक करतो --- तू जे काही
बोलशील, ते तझ्य ्ाख्रवरुद्ध परय ावा म्हणनू वापरले जाईल.”

पाच
नतां र पाऊण तासाने, अनोखे लहानसे खाणे लावले गेले.
पा्रो त््ाचा चेहरा चमकवत आग्रह करत होता व आमच््ा
उत्सक
य प्रश्नाांना उत्तरे देत होता.
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“हे सवु अगदी साधे होते. ज््ा पररख्रस्थतीत ख्रहरवा गोंिा
सापिला, तो ताबितोब असे सचय वत होता, की तो खन्हय ्ाने त््ाच््ा
अांगावरील कपि््ातनू फािून काढला आहे. [ झटापटीत तो
ओरबािला जाऊन, तटय ला आहे. ] मी माझ््ा मनातील सांश्ातनू
पा्ेरेटला वगळले. [कारण टेबलावरील सरय ा घरी न्ह्ा्ला
चाांगलीच ताकद लागते.] आख्रण पा्रॉटकिे त््ा दृष्टीने बघू
लागलो. पण त््ाने तर नाचाची जागा खनू होण््ापवू ीच दोन तास
सोिली होती. त््ामळ
य े तो एक तर ख्रतथे उमराव क्रोनशॉला
मारण््ासाठी परत आला असला पाख्रहजे. ख्रकांवा --- असेही असेल,
की तो तेथनू ख्रनघण््ापवू ीच त््ाने क्रोनशॉला मारले असेल. ते
अशर्क् होते का? त््ा ख्रदवशी खाण््ानांतर क्रोनशॉला कयणी
पाख्रहले? फक्त ख्रमसेस िेख्रव्ह्हिसनने. ख्रतच््ा बोलण््ावर मी सांश्
घेतला होता. हरवलेल््ा गोंि््ासाठी ती जाणनू बजय नू खोटे
बोलली होती. तो ख्रतने अथाुत ख्रतच््ा नवऱ्ाच््ा कपि््ातनू
नाहीसा झालेल््ा ख्रठकाणी लावण््ासाठी, ख्रतच््ा कपि््ामधनू
कापनू काढला. पण मग रात्ी दीि वाजता हलेख्रववन बॉर्कसमध््े
बसलेला ख्रदसला होता, तो नर्ककीच त््ाचे सोंग घेतलेला कयणी
असणार! क्षणभर आधी मी अशी शर्क्ता गृहीत धरत होतो, की
ख्रमस्टर बेल्टाने हा गन्हय हगे ार असणार. पण त््ाच््ा काळजीपवू ुक
के लेल््ा पोषाखामळ
य े त््ाने कपिे बदलनू , पांचीनेलो व हलेख्रववन
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्ा दोन भख्रू मका के ल््ा असतील, असे समजणे अशर्क् होते. तर
दसय रीकिे, बेल्टानेच््ाच उांचीच््ा असणाऱ्ा िेख्रव्ह्हिसनसारख््ा
कसलेल््ा तरुण नटानेच खनू के ला असणे, सहज शर्क् वाटत होते.
पण मला एका गोष्टीचे वाईट वाटत होते. एखाद्या िॉर्कटरला
दोन तासाांपवू ी मेलेल््ा व दहा ख्रमख्रनटाांपवू ी मेलेल््ा माणसाच््ा
प्रेतातील फरक कळू न्े! पण त््ाला प्रेत दाखवनू ख्रवचारण््ात
आले नव्ह्हते, की हा माणसू मरून ख्रकती वेळ झाला आहे? उलट
त््ाला असे साांगण््ात आले होते की दहा ख्रमख्रनटाांपवू ी हा माणसू
ख्रजवतां असलेला, अमक
य तमक
य ्ाने पाख्रहलेला आहे. त््ाला तो
बॉर्कसमध््े ख्रजवांत बसलेला ख्रदसला होता. त््ामळ
य े त््ाने प्रेत
पाख्रहल््ावर, प्रेताच््ा हाताांच््ा वेगळ््ाच काठीण््ाच््ा
अदां ाजावरून तो दीि तासापवू ी मेला असल््ाचे मत ख्रदले.
िॉर्कटरला नीट कळत नव्ह्हते की दहा ख्रमख्रनटापवू ी तो बॉर्कसमध््े
बसलेला कसा का् ख्रदसला होता?
“सवु काही आता माझ््ा प्रख्रसद्ध उपपत्तीकिे चालले होते.
िेख्रव्ह्हिसनने खाण््ानांतर लगेच उमराव क्रोनशॉचा खनू के ला.
तम्य हाला आठवत असेल, तर त््ाने उमराव क्रोनशॉला परत
खा्च््ा खोलीत नेलेले बघण््ात आलेले होते. मग तो ख्रमस
कोटेनेबरोबर जातो. ख्रतला ख्रतच््ा सदख्रनके च््ा दाराशी सोितो.
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[त््ाने साांख्रगतल््ाप्रमाणे, आत जाऊन ख्रतला शाांत करण््ाऐवजी ]
आख्रण घाईने कोलोससला परततो --- पण हलेख्रववन म्हणनू ,
पा्रॉट म्हणनू नव्ह्हे --- फक्त बाहेरचे कपिे व मख
य वटा बदलनू ,
साधा का्ापालट घिवनू आणनू !”

सहा
मेलेल््ा माणसाचा काका पढय े वाकला. त््ाचे िोळे
गोंधळलेले होते.
“पण असे असले तर तो त््ाच््ा बळीला मारा्च््ा उद्देशाने,
आला असणार. पण असे करा्चा हेतू का् ते मला उमगत
नव्ह्हते.”
“ओहो, ख्रतथे आपण दसय ऱ्ा शोकाांख्रतके किे आलो. ख्रमस
कोटेने कोके नच््ा ख्रवषबाधेने मेली --- एनॅमलच््ा िबीत ख्रतचे ते
मादक द्रव्ह्् होते व ती िबी क्रोनशॉच््ा प्रेतावर सापिली होती.
मग ख्रतने मरण््ापवू ी घेतलेला िोस ख्रतला कयठे ख्रमळाला? एकाच
व्ह््क्तीने ख्रतला तो परय वला असणार --- िेख्रव्ह्हिसन. आख्रण हे सवु
गोष्टी स्पष्ट करते. ्ावरून ख्रतची िेख्रव्ह्हिसनशी असलेली मैत्ी
समजते आख्रण ख्रतने ख्रतला घरी पोचवा्चा िेख्रव्ह्हिसनकिे के लेला
हट्टदेखील लक्षात ्ेतो. उमराव क्रोनशॉ ठामपणे मादक पदाथांच््ा
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ख्रवरुद्ध होता. त््ाला समजले, की ही बाई कोके नच््ा आहारी गेली
आहे आख्रण त््ाला सश
ां ् आला की िेख्रव्ह्हिसन ख्रतला ते परय वतो.
िेख्रव्ह्हिसनने ते अथाुतच नाकारले. पण क्रोनशॉने नाचाच््ा वेळी
कोटेनेकिून खरे का् ते काढून घ््ा्चे ठरवले. तो त््ा ख्रबचाऱ्ा
मल
य ीला माफ करू शकला, पण ते परय वणाऱ्ा व त््ावर उपख्रजख्रवका
करणाऱ्ा माणसाला तो नर्ककीच क्षमा करणार नव्ह्हता.
िेख्रव्ह्हिसनची ही चोरटी बाब उघि होऊन, तो नाशाप्रत जाणे हे
अटळ ख्रदसू लागले. त््ामळ
य े तो काही हेतू मनात ठे वनू नाचाच््ा
ख्रठकाणी गेला, की काही झाले तरी क्रोनशॉला का्मचे
झोपवा्चे.”
“कोकोचा मृत््ू हा अपघात होता का?”
“मला सांश् आहे की तो अपघात होता, असे िेख्रव्ह्हिसनने
मोठ््ा हुशारीने भासवले. ती क्रोनशॉवर फार ख्रचिली होती. प्रथम
म्हणजे त््ाच््ा मादक पदाथांच््ा सबां धां ीच््ा टोकाचा
नापसांतीबद्दल आख्रण ख्रतच््ापासनू ते ओढून घेतल््ाबद्दल!
िेख्रव्ह्हिसनने ख्रतला अजनू मादक पदाथु परय वले आख्रण बहुधा ख्रतला
त््ाचा िोस अजनू वाढवण््ाबद्दल सचय वले. अशा तऱहेने
क्रोनशॉला धीटपणे उघि ख्रवरोध करा्ला त््ाने ख्रतला उद्यक्त
य के ले.

42

मी म्हणालो, “अजनू एक गोष्ट! मध््ांतर आख्रण पिदा? तल
य ा
त््ाबद्दल कसे का् माख्रहती झाले?”
“अरे ख्रमत्ा, कसे का् म्हणजे, ते तर सवाुत सोपे होते. त््ा
खाण््ाच््ा लहानशा खोलीतनू वेटसु सारखे आतबाहेर करत होते.
त््ामळ
य े प्रेत जख्रमनीवर पिलेले कयणी न बघता रहाणे शर्क् नव्ह्हते.
त््ामळ
य े खोलीत अशी जागा असली पाख्रहजे, ख्रजथे ते प्रेत दिवनू
ठे वता ्ेईल. ्ात पिदा व मध््ांतर ्ा गोष्टींचा हात असावा, असा
ख्रनष्कषु मी काढला. िेख्रव्ह्हिसनने पिद्यामागे प्रेत ओढत आणले
आख्रण नांतर तो पटकन कपिे बदलनू , हॉल सोिण््ापवू ी बॉर्कसमध््े
हलेख्रववन म्हणनू जाऊन बसला. ख्रतथे त््ाला काहीजणाांनी पाख्रहले.
त््ाना ख्रतथे हलेख्रववन बसला आहे, असेच वाटले. ती ख्रमस्टर
िेख्रव्ह्हिसनची सवोत्कृ ष्ट खेळी होती. तो हुशार माणसू आहे.”
पण पा्रोच््ा ख्रहरव्ह््ा िोळ््ात, तो न बोललेला शेरा मी
वाचलाः
‘पण हर्क्ुल
य पा्रोइतका नाही.’
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स्कॉटलँि ्ािुचा इन्हस्पेर्कटर असलेला आमचा ख्रमत्, जाप हा
चहाला ्ेण््ाची पा्रो आख्रण मी अपेक्षा करत होतो. आम्ही
चहाच््ा टेबलाभोवती त््ाची वाट बघत बसलो होतो. आमच््ा
घरमालकीणीला कपबशा कशाही वेि््ावाकि््ा माांिा्ची सव्
होती. पा्रो त््ा नीट करत होता. चहाच््ा धातच्ू ्ा ख्रकटलीवर
त््ाने जोराने श्वास सोिून रे शमी रुमालाने ती चकचकीत के ली.
ख्रकटलीतील चहा उकळत होता. त््ाशेजारील एनॅमलच््ा बशीत,
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जास्त करून पा्रोच््ा तोंिातील टाळूला ख्रचकटणारी, जाि, गोि
चॉकलेटे होती. त््ाचे वणुन तो ‘तझय े इख्रां ललश ख्रवष’ असे करत असे.
खालनू बटय ाांचा आवाज आला. काही ख्रमख्रनटात इन्हस्पेर्कटर जाप
घाईघाईने आत ख्रशरला.
आम्हाला अख्रभवादन करून तो बोलला, “मी अशी आशा
करतो, की मला उशीर झाला नाही. दवेनहेम के स बघणाऱ्ा
माणसाशी, ख्रमलरशी मी चचाु करत होतो.
”मी कान देऊन ऐकू लागलो. कारण गेले तीन ख्रदवस
वतुमानपत्े ख्रमस्टर दवेनहेम ्ाांच््ा ख्रवख्रचत् प्रकारे नाहीसे होण््ाच््ा
बातम््ाांनी भरलेली होती. ते दवेनहेम आख्रण साल्मन ्ा प्रख्रसद्ध
आख्रथुक कांपनीचे वररष्ठ भागीदार होते. गेल््ा शख्रनवारी, ते घरातनू
बाहेर पिले आख्रण तेव्ह्हापासनू ते कयणालाच ख्रदसले नाहीत. मला
जापकिून काही रुचीपणू ु माख्रहती ख्रमळे ल, अशी अपेक्षा मी करत
होतो.
मी शेरा मारला, “मी असा ख्रवचार करत होतो, की हल्लीच््ा
ख्रदवसात कयणाला असे नाहीसे होणे, जवळजवळ अशर्क् आहे.”
पा्रोने पाव आख्रण लोण््ाची बशी एक अष्टमाांश इचां ाने
सरकवली व टोकदारपणे म्हणाला,
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“नाहीसा झाला म्हणजे का् झाले? नेमके का् ते साांग. कशा
प्रकारे नाहीसा झाला?”
मी हसनू बोललो, “नाहीसे होण््ाचे काही प्रकार असतात
का?”
जापदेखील हसला. पा्रोने आम्हाला दोघाांना बघनू भवय ्ा
चढवल््ा.
“पण नर्ककीच ते तसे होते. त््ाचे तीन प्रकार होते. पख्रहला,
अगदी सवुसामान्ह् असा म्हणजे, स्वतःहून नाहीसे होणे. दसय रा फार
वाईट असा म्हणजे, गोष्टी लक्षात न राख्रहल््ाने हरवणे. फारसा न
आढळणारा, पण शर्क् असलेला. आख्रण ख्रतसरा म्हणजे खनू
होऊन, प्रेताची ख्रवल्हेवाट लागणे. ्ा ख्रतन्हही शर्क्ता तू धिय कावनू
लावतो आहेस का?”
“मला वाटते, जवळजवळ हो. तम्य ही स्वतःची स्मृती हरवनू
बसलात, तरी कयणीतरी तम्य हाला ओळखत असते --- ख्रवशेषतः
दवेनहेमसारख््ा प्रख्रसद्ध माणसाच््ा बाबतीत तरी नर्ककीच! आख्रण
प्रेत काही हवेत ख्रवरुन जात नाही. लवकर ख्रकांवा उशीरा, ते सनय सान
जागी परय लेले अथवा बॅगेत कोंबलेले सापितेच. खनय ाचा सगय ावा
लागतोच. त््ाचप्रमाणे, घाईने पळ काढणारा कारकून वा घरगतय ी
नोकर ्ा ख्रवनावा्र टेलीग्राफीच््ा ख्रदवसात नर्ककीच सापिू
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शकतात. परदेशातनू , बांदरातनू ख्रकांवा रे ल्वे स्टेशनमधनू नजर
ठे वनू ही िोके उिवले जाऊ शकते. ्ा देशात त््ाला लपख्रवले
असले तरी, त््ाचा ठावाख्रठकाणा वतुमानपत् वाचणाऱ्ा
प्रत््ेकाला माख्रहती होऊ शकतो. सांस्कृ तीमधनू तो िोकावतोच.”
पा्रो म्हणाला, “अरे ख्रमत्ा, तू एक चक
ू करतो आहेस. तू हे
लक्षात घेत नाही आहेस, की माणसू एखाद्या दसय ऱ्ा माणसाबरोबर
पळून जाऊ शकतो --- ख्रकांवा स्वतःच््ा छा्ेबरोबर एखाद्या
्ांत्ासारखा असलेला --- ख्रवख्रशष्ट पद्धतीचा माणसू . तो बख्रय द्धमत्ता,
कसब वापरू शकतो. काळजीपवू ुक आकिेमोि करू शकतो.
आख्रण मग त््ाने पोख्रलसाांना गोंधळवनू टाकल््ास, काही नवल
नाही.”
जाप ख्रवनोदाने माझ््ाकिे बघनू िोळे ख्रमचकावत बोलला,
“पण मला वाटते, तल
य ा नाही! ख्रमस्टर पा्रो, तो तल
य ा चकवू
शकणार नाही, नाही का?”
पा्रोने नम्र ख्रदसण््ाचा आटोकाट प्र्त्न के ला, पण तो
जमला नाही.
“मला का नाही चकवू शकणार? हे खरे आहे, की मी असल््ा
समस््ा नेमर्क्ा शास्त्री् पद्धतीने व गख्रणती अचक
ू पणे सोिवतो.
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पण अरे रे! ही पद्धत हल्लीच््ा गप्तय हेराांच््ा बाबतीत ववख्रचतच
वापरलेली आढळते.”
जाप ओठ रानटीपणे फाकवत हसला.
तो म्हणाला, “मला माख्रहती नाही. ही के स बघणारा ख्रमलर हा
चटपटीत माणसू आहे. तो पाऊलाांच््ा ठशाांकिे, ख्रसगरे टच््ा
राखेकिे वा एखाद्या तक
े ील दल
य ि््ाकिेदख
य ुक्ष करणार नाही, ्ाची
खात्ी बाळग. त््ाचे िोळे सगळीकिे लक्ष ठे ऊन असतात.”
पा्रो बोलला, “तर मग ख्रमत्ा, तो लिां नची ख्रचमणी असणार.
मी छोट््ा तपख्रकरी पक्ष््ाला तर ख्रमस्टर दवेनहेमची समस््ा
सोिवा्ला साांगू शकणार नाही.”
“चला आता, ख्रमस्टर तू परय ाव्ह््ाांचे महत्व कमी करू शकत
नाहीस, नाही का?”
“अथाुतच नाही. सवु गोष्टी चाांगल््ा चालल््ा आहेत. पण ते
त््ात धोका दाखवनू , त््ाला नको इतके महत्व द्या्च््ा मागे
ख्रदसतात. बहुतेक सवु बारीकसारीक गोष्टी ्ा दल
य ुक्ष
करण््ासारख््ा आहेत. फक्त एकदोन महत्वाच््ा असू शकतील.
त््ा मेंदतू ील करि््ा पेशी आहेत.” त््ाने त््ाचे कपाळ ख्रटचर्क्ा
मारून दाखवले. “आपण ्ावर अवलांबनू राख्रहले पाख्रहजे. भावना
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चक
य ीच््ा मागाुने नेऊ शकतात. प्रत््ेकाने आतील सत्् जाणनू
घेतले पाख्रहजे. त््ाख्रशवा् काही खरे नाही.”
ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला असे तर म्हणा्चे नाही ना, की तू
तझ्य ्ा खचय ीतनू न हलता ही के स सोिवणार आहेस?”
“जर माझ््ासमोर सगळ््ा गोष्टी ठे वल््ा गेल््ा, तर मला
तसेच म्हणा्चे आहे --- मी मला ख्रवशेष सल्ला देणारा समजतो.”
जापने त््ाच््ा गिय घ््ावर फटका मारला व बोलला, “मी तल
य ा
शबदात पकिले नाही, तर मला फाशी दे. तू हे रहस्् खोलू शकणार
नाहीस --- ख्रकांवा का् करा्चे हे मला साांगू शकणार नाहीस. ्ावर
मी पाच पौंिाची पैज लावतो. ख्रमस्टर दवेनहेम, ख्रजवांत ख्रकांवा
मेलेला, एका आठवि््ात समजेल.”
पा्रो म्हणाला, “ठीक आहे, माझ््ा ख्रमत्ा, मी ही पैज
स्वीकारतो. तझय ी ही इख्रां ललश इच्छा आहे. आता --- का् का् झाले
बघू ्ा.”
मागील शख्रनवारी, नेहमीच््ा सव्ीप्रमाणे ख्रमस्टर दवेनहेम
्ाांनी ख्रव्ह्हर्कटोरर्ापासनू , ख्रजथे गावाकिे सेदारच््ा झािीत त््ाांचे
राजवाि््ासारखे घर आहे ख्रतथे जाणारी १२-४० ची ख्रचांगसाईिची
गािी घेतली. दपय ारच््ा जेवणानांतर ते जख्रमनीवर लवांिले होते
आख्रण माळ््ाला वेगवेगळ््ा सचू ना देत होते. सवांनी मान्ह् के ले,
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की त््ाांचे वागणे अगदी नेहमीसारखेच होते. चहानांतर गावामधनू
फे रफटका मारा्ला जात असल््ाचे व काही पत्े पोस्टपेटीत
टाका्ला जात असल््ाचे साांगा्ला, त््ाांनी त््ाांच््ा बा्कोच््ा
खासगी खोलीत िोके घातले. पढय े ते म्हणाले की काही कामासाठी
ख्रमस्टर लोवेन घरी ्ेण््ाची शर्क्ता आहे. जर ते मी परतण््ापवू ी
ते आले तर त््ाना अभ््ाख्रसके त बसवनू थाांबा्ला साांगावे.
ख्रमस्टर दवेनहेम ्ाांनी पढय ील दाराने घर सोिले. ते रमतगमत
चालले होते. गेटमधनू बाहेर पिले आख्रण --- परत कधीच ख्रदसले
नाहीत. त््ा वेळेपासनू , ते पणू ुपणे गा्ब झाले.”
पा्रो म्हणाला, “सांदय र --- अती सांदय र --- फार सांदय र, लहानशी
समस््ा! माझ््ा ख्रमत्ा, पढय े चालू ठे व.”
नांतर समय ारे पाऊण तासाने, काळ््ा ख्रमशा असलेल््ा काळ््ा
माणसाने पढय ील दाराची घटां ी वाजवली आख्रण त््ाचे ख्रमस्टर
दवेनहेम ्ाांना भेटा्चे ठरलेले असल््ाचे साांख्रगतले. त््ाने त््ाचे
नाव लोवेन असल््ाचे साांख्रगतले. ठरल््ाप्रमाणे त््ाला
अभ््ाख्रसके त बसवण््ात आले. एक तास गेला. ख्रमस्टर दवेनहेम
परतले नाहीत. शेवटी घांटी वाजवनू , त््ाांनी त््ाांना अजनू थाांबणे
शर्क् नसल््ाचे साांख्रगतले. कारण त््ाांना परत घरी जाण््ासाठी
गािी पकिा्ची होती.
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ख्रमसेस दवेनहेमने ख्रमस्टर दवेनहेम अजनू न परतल््ाबद्दल क्षमा
माख्रगतली. ख्रतला खात्ी वाटत होती, की ख्रमस्टर दवेनहेम ्ाना
भेटा्ला ख्रमस्टर लोवेन ्ेणार असल््ाचे त््ाांना माख्रहती असल््ाने
ते नर्ककी वेळेवर घरी ्ेतील.
तर सगळ््ाांना माख्रहती आहे त््ाप्रमाणे, ख्रमस्टर दवेनहेम
परतले नाही. रख्रववारी सकाळी लवकर पोख्रलसाांना कळवण््ात
आले. पण काही पत्ता लागला नाही. ख्रमस्टर दवेनहेम जसे काही
हवेत ख्रवरून गेले. ते पोस्ट का्ाुल्ात पण गेले नव्ह्हते. ख्रकांवा कोणी
त््ाना गावातनू चालताना देखील पाख्रहले नव्ह्हते. स्टेशनवरुन त््ानां ी
कयठली गािी पकिल््ाचेही ख्रदसत नव्ह्हते. त््ाांची मोटार त््ाांच््ा
गॅरेजमध््ेच होती. जर त््ाांनी कयणाला सनय सान जागी भेटा्ला
भाि््ाची गािी के ली असेल, तर ख्रनदान बख्रक्षसाच््ा आख्रमषाने
तरी चालकाने पढय े ्ेऊन काही माख्रहती ख्रदली असती. खरे तर पाच
मैल लाांब असणाऱ्ा एनटीख्रफल्िला सांपणारी एक छोटीशी श्ुत
होती. पण जर ते ख्रतथप्ंत चालत गेले असतील, तर ते गदीतनू
कयणी त््ाना न ओळखता गेले असले तरी पण, त््ाांचा फोटो आख्रण
वणुन प्रत््ेक वतुमानपत्ात ख्रदले गेले असल््ावर, तरी कोणी त््ाांची
काही खबरबात ख्रदली असती. अथाुत आम्हाला पणू ु इलां लांिमधनू
बरीच पत्े आली. पण प्रत््ेक परय ावा ख्रनराश करणाराच ठरला.
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सोमवारी सकाळी, अजनू काही शोध लागला. ख्रमस्टर
दवेनहेमच््ा अभ््ाख्रसके त पिद्यामागे ख्रतजोरी होती आख्रण ती
फोिलेली होती. त््ावर रा्फल चालवली गेली होती. ख्रखिर्क्ा
आतनू मजबतू रीत््ा बांद होत््ा. त््ामळ
य े ही भरय टी चोरी वाटत
नव्ह्हती. अथाुत घरातील कयणीतरी चोराांना मदत के ली असेल, तर
गोष्ट वेगळी होती. तर दसय ऱ्ा बाजल
ू ा, रख्रववार आल््ामळ
य े आख्रण
घरात गिबि चालू असल््ाने, असे शर्क् आहे की शख्रनवारी चोरी
झाली असेल व सोमवारप्ंत ती झालेली समजलेच नसेल. पा्रो
कोरिेपणे बोलला, “ठीक आहे, ख्रमस्टर लोवेलला चौकशीसाठी
ताब्ात घेतले का?”
जाप ख्रजवणी रुांदावत बोलला, “अजनू नाही. पण त््ाच््ावर
लक्ष ठे वले जात आहे.”
पा्रोने मान हलवली. “ख्रतजोरीतनू का् चोरले गेले? तल
य ा
काही कल्पना आहे का?”
आम्ही कांपनीच््ा कख्रनष्ठ भागीदाराबरोबर व ख्रमसेस
दवेनहेमबरोबर त््ाचा शोध घेत आहोत. आताप्ंत नोटामां ध््े
बदलता ्ेणारे बऱे च रोखे व अलीकिेच झालेल््ा मोठ््ा
व्ह््वहारातील बऱ्ाच ख्रकमतीच््ा नोटा चोरीला गेल््ा आहेत.
ख्रमसेस दवेनहेमचे सगळे ख्रहरे व काही दाख्रगनेही त््ात होते.
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अलीकिेच ते दाख्रगने ख्रतच््ा नवऱ्ाने ख्रतच््ा इच्छे प्रमाणे के ले होते
व ख्रतजोरीत ठे वलेले होते. त््ाने ख्रतला काही महाग रत्ने भेट
ख्रदल््ाला जेमतेम एक मख्रहना झाला होता.”
पा्रो ख्रवचारपवू ुक बोलला, “म्हणजे एकांदरीत, ख्रतजोरीत
चाांगले घबाि होते. आता लोवेनचे का्? त््ा सांध््ाकाळी त््ाचे
ख्रमस्टर दवेनहेमकिे का् काम होते?
“तसे तर ती दोन माणसे फार सलोखा असलेली नव्ह्हती.
लोवेन एक छोटा शेअर दलाल होता. तथाख्रप एकदोनदा त््ाने
कठीण प्रसगां ी बाजारातील व्ह््वहारात दवेनहेमला मदत के ली
होती. पण ते कधी प्रत््क्ष भेटले नव्ह्हते. काही शेअसुच््ा बाबतीत,
बँकेतील माणसाने त््ाच
ां ी ही भेट ठरवली होती.”
दवेनहेमला दख्रक्षण अमेररके त काही स्वारस्् होते का?”
“मला वाटते तसे होते. ख्रमसेस दवेनहेमच््ा बोलण््ात असे
आले होते, की ख्रमस्टर दवेनहेमने ख्रहवाळ््ाचा पणू ु ॠतू
आजेख्रन्हटनामधील ब्नय ोस एअसु ्ेथे काढला होता.”
“घरातील त््ाच््ा आ्ष्य ्ात काही त्ास होता का?
नवराबा्कोचे पटत होते का?”
“मी म्हणेन की त््ाचे घरगतय ी आ्ष्य ् शाांततापणू ु होते व
फारसे गिबिीचे नव्ह्हते होते. ख्रमसेस दवेनहेम आल्हादक पण थोिी
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कमी बद्ध
य ी असलेली बाई होती. मला वाटते, ती साधीसधय ी बाई
होती.”
“मग आपण ख्रतथे रहस्् शोधा्ला नको. त््ाला कयणी शत्ू
होते का?”
“पैशाच््ा बाबतीत त््ाला भरपरू शत्ू होते. आख्रण त््ाचे भले
न इख्रच्छणाऱ्ा खपू लोकानां ा त््ाने मदत के ली होती. पण त््ातील
कोणी त््ाच््ापासनू दरू जाऊ बघणारे नव्ह्हते --- पण तसे जर होते,
तर प्रेत कयठे गेले?”
“तेच तर. हेस्टीलज म्हणतो, त््ाप्रमाणे प्रेत के व्ह्हा ना के व्ह्हा
उजेिात ्ेणे अपररहा्ु असते,”
तसेही माळी म्हणाला, की त््ाने घराभोवती असलेल््ा
गल
य ाबाच््ा बागेतनू एक आकृ ती चर्ककर मारताांना पाख्रहली.
अभ््ाख्रसके ची मोठी फ्रेंच ख्रखिकी [ दारासारखी असलेली ]
गल
य ाबाच््ा बागेत उघिते. ख्रमस्टर दवेनहेम खपू वेळा त््ामागाुने
घाराबाहेर पित असत ख्रकांवा आत जात असत. पण तो मनष्य ् लाांब
काकिीच््ा वेलाचे काही काम करत होता. तो घराचा मालक होता
की अजनू कोणी ते कळले नाही. ख्रशवा् तो तथाकख्रथत साक्षीदार
सागां त असलेली वेळदेखील नीट जळ
य त नव्ह्हती. ती वेळ
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सहापवू ीची असली पाख्रहजे. कारण सहानांतर माळी काम करत
नाहीत.
“आख्रण ख्रमस्टर दवेनहेमने कधी घर सोिले?
“साधारण सािेपाचला ख्रकांवा त््ा समय ारास.”
“गल
य ाबाच््ा बागेनतां र का् आहे?”
“एक तळे .”
“त््ात बोटी आहेत का?”
“हो. त््ात बोटघर आहे. ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही आत्महत््ेबद्दल
ख्रवचार करत आहात का? तर मला तम्य हाला हे सागां ा्ला हरकत
नाही, की ख्रमलर उद्या त््ा पाण््ाच््ा तळाशी जाऊन बघणार आहे.
ख्रमलर असा दक्ष माणसू आहे.”
पा्रो ख्रकांख्रचत हसला व माझ््ाकिे वळून बोलला, “हेस्टींलज,
कृ प्ा मला ते वतुमानपत् दे. मला बरोबर आठवत असेल, तर
त््ात हरवलेल््ा माणसाचा ठळक फोटो आहे.”
मी उठून वतुमानपत्ाचे ते पान शोधले. पा्रोने त््ा फोटोचे
ख्रनरीक्षण के ले.
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तो पटय पटय ला, “ह!ां त््ाचे के स लाांब आख्रण कयरळे ख्रदसत
आहेत. भरघोस ख्रमशा आख्रण टोकदार दाढी, दाट भवय ्ा आख्रण
काळे भोर िोळे आहेत, नाही का?”
“हो.”
“दाढी आख्रण के स करिे होऊ लागले आहेत.”
त््ा गप्तय हेराने मान िोलावली. “तर मग ख्रमस्टर पा्रो, ्ाबद्दल
तम्य हाला का् म्हणा्चे आहे? मी तम्य हाला सवु काही स्वच्छ
साख्रां गतले आहे.”
“उलट सगळे गढू च आहे.”
स्कॉटलांिचा माणसू खषू झालेला ख्रदसला.
पा्रो शातां पणे बोलला, “त््ामळ
य े मला ती के स सोिवा्ची
मोठी आशा ख्रनमाुण झाली आहे.”
“का्?”
“जेव्ह्हा के स धसू र असते, तेव्ह्हा मला ते चाांगले लक्षण वाटते.
जर गोष्टी स्ू ुप्रकाशाइतर्क्ा स्वच्छ असत््ा, तर मी त््ावर
अख्रवश्वास दाखवला असता. मी म्हटले असते, की कोणीतरी त््ा
तशा के ल््ा आहेत.
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जापने द्ा ्ेईल अशी मान हलवली.”ठीक आहे प्रत््ेकाला
आपापला तकु करा्ची मोकळीक आहे. पण समोर स्वच्छ रस्ता
ख्रदसणे, हे काही वाईट नाही.”
पा्रो पटय पटय ला, “मला नाही ख्रदसत. मला वाटते, मी िोळे बदां
के ले आहेत.”
जापने सस्य कारा टाकला. “ठीक आहे तल
य ा ख्रवचार करा्ला
सबांध आठविा पिलेला आहे.”
“आख्रण नवीन काही कळले, तर तू ते माझ््ा कानावर
घालशीलच --- उदाहरणाथु, ससाण््ाच््ा नजरे च््ा ख्रमलरच््ा
कामाच््ा झपाट््ाचे का् झाले?”
“नर्ककीच. ते तसेच ठरले आहे.”
मी जापबरोबर दाराप्ंत गेलो, तेव्ह्हा तो बोलला, “हे
लाजीरवाणे आहे, नाही का? एखादे मल
ू पळवल््ासारखे!”
मी हसण््ाख्रशवा् काही करू शकत नव्ह्हतो. मी खोलीत परत
ख्रशरलो, तर हसत होतो.
पा्रो ताबितोब बोलला, “ठीक आहे. तम्य ही माझी टर
उिवत आहात, नाही का?” त््ाने माझ््ाकिे बोट रोखनू म्हटले,
“तम्य ही त््ाच््ा मेंदतू ील करि््ा पेशींवर ख्रवश्वास ठे वत नाही?
गोंधळून जाऊ नका. आपण ्ा लहानशा समस््ेवर चचाु करू --57

मी हे कबल
ू करतो की अजनू तरी ती अपणू ु आहे. पण आधीच
मला एकदोन रुचीपणू ु मद्दय े सापिले आहेत.”
मी ख्रवशेष स्वरात ओरिलो, “तळे .”
“आख्रण तळ््ापेक्षाही महत्वाचे बोटघर.”
मी किेने पा्रोकिे पाख्रहले. तो त््ाच््ा नेहमीच््ा न
समजणाऱ्ा पद्धतीने हसला. मला क्षणभर वाटले, की त््ाला काही
प्रश्न ख्रवचारणे व्ह््थु आहे.
कालच््ा सांध््ाकाळख्रशवा् तो आज नऊ वाजता ्ेईप्ंत,
आम्ही जापकिून काहीही ऐकले नाही. त््ाच््ा चेहऱ्ावरून मी
तािले, की त््ाला काही बातमी साांगा्ची घाई झाली आहे.
पा्रो बोलला, “कसे का् ख्रमत्ा, सवु काही ठीक? पण तू
मला असे साांगू नकोस, की ख्रमस्टर दवेनहेमचे प्रेत तळ््ात सापिले.
कारण मी त््ावर ख्रवश्वास ठे वणार नाही.”
‘नाही. आम्हाला ख्रतथे प्रेत ख्रमळाले नाही. पण त््ाचे कपिे
ख्रमळाले --- त््ा ख्रदवशी त््ाने तसेच कपिे घातले होते. ्ावर तू
का् म्हणशील?”
“घरातनू अजनू काही कपिे हरवल््ाचे लक्षात आले होते
का?”
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“नाही. त््ाचे कपि््ाांचे कपाट भरलेले होते. त््ातनू काही
हरवल््ाचे ख्रदसत नव्ह्हते. अजनू सागां ा्चे म्हणजे, आम्ही लोवेनला
अटक के ली आहे. ख्रखिर्क्ा लावा्चे काम करणाऱ्ा नोकराणीने
साांख्रगतले की ख्रतने साधारण सव्ह्वासहा वाजता लोवेनला
गल
य ाबाच््ा बागेकिून अभ््ाख्रसके त ्ेताांना पाख्रहले. म्हणजे तो
बाहेर पिण््ापवू ी दहा ख्रमख्रनटे.”
“तो स्वतः त््ाबद्दल का् म्हणतो?”
सवुप्रथम हे मनातनू काढून टाका, की तो अभ््ाख्रसके तनू बाहेर
पिला. पण नोकराणी तर तसे सागां ते आहे. तो असे ढोंग करतो
आहे, की बाहेर गल
य ाबाच््ा वेगळ््ा जातीचे ख्रनरीक्षण करण््ासाठी
तो ख्रखिकीतनू बाहेर पिा्चे ख्रवसरून गेला. ही अधीकच्ची गोष्ट
वाटते आहे! त््ाच््ा ख्रवरुद्धचा नवीन परय ावा सापिला आहे. ख्रमस्टर
दवेनहेम नेहमी एक खिा बसवलेली जाि सोन्ह्ाची अांगठी उजव्ह््ा
हातात घालत असत. ती अगां ठी ख्रबली के लेट नावाच््ा माणसाने
लांिन इथे शख्रनवारी रात्ी गहाण ठे वली होती. त््ाने तीन
मख्रहन्ह्ाांपवू ी एका सभ्् गृहस्थाचे घि््ाळ चोरल््ाने, तो
पोख्रलसानां ा आधीच माख्रहती आहे. त््ाने पाच ख्रनरख्रनराळ््ा
ख्रठकाणी ती अांगठी गहाण ठे वा्चा प्र्त्न के ला होता. पण
शेवटच््ा ख्रठकाणी तो फलद्रूप झाला. नांतर त््ाने खपू दारू ख्रपऊन
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एका पोख्रलसाचा खनू के ला. आख्रण मग त््ाला पकिण््ात आले.
मी बो रस्त््ाला ख्रमलरबरोबर जाऊन त््ाला बघनू आलो. आता
तो जरा ख्रनवळला आहे. आम्ही त््ाला चाांगला फै लावर घेतला
आहे. त््ाला खनय ाच््ा आरोपाखाली अटक होण््ाची शर्क्ता
आहे. हे एकमेकात गांतय वलेल््ा धाल्ाांचे रीळ आहे. ते फार ख्रवख्रचत्
आहे.”
शख्रनवारी तो ख्रबली के लेट एन्हटख्रफल्ि [ लांिनमधील मोठे शहर
] मधील श्ुतीत होता. तरी मी असे साांगा्चे धािस करू शकतो,
की रुमालाला लावा्च््ा ख्रपनाच
ां ा त््ाचा व्ह््वसा् होता. तसेही
तो त््ाच््ासाठी वाईट ख्रदवस होता. त््ाचे नशीब वाईट होते.
ख्रचांगसाईिकिे जा्च््ा वाटेवर, तो रस्त््ावरून भटकताना, गावात
ख्रशरण््ापवू ी एका खि्ि््ात ख्रवश्राांती घेत बसला होता काही
ख्रमख्रनटाने त््ाला रस्त््ाने गावाकिे चाललेला एक काळाकख्रभन्हन,
लाांब ख्रमशाांचा बऱ्ापैकी श्रीमांत सभ्् माणसू ख्रदसला.
के लेटच््ा व रस्त््ाच््ा मध््े एक दगिाांचा ढीग पिलेला
होता. त््ामळ
य े तो रस्त््ावरून ख्रदसत नव्ह्हता. काळा माणसू
के लेटच््ा जवळ आला, तेव्ह्हा त््ाने रस्त््ाच््ा आजबू ाजल
ू ा
पाख्रहले आख्रण आसपास कयणी नाही, असे पाहून त््ाच््ा ख्रखशातनू
एक वस्तू काढून त््ा दगिाांचा ढीगावर फे कली. मग तो स्टेशनच््ा
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ख्रदशेने ख्रनघनू गेला. ती वस्तू हलकासा आवाज करत पिली.
त््ामळ
य े खि्ि््ात बसलेल््ा त््ा बेकार माणसाचे कयतहू ल
चाळवले गेले. त््ाने थोिी शोधाशोध के ल््ावर त््ाला ती अांगठी
सापिली. अशी के लेटची गोष्ट आहे. लोवेन ती खरी नसल््ाचे
साांगतो. पण ते काही बरोबर वाटत नाही. ख्रशवा् के लेटसारख््ा
बेकार माणसावर आपण थोिाही ख्रवश्वास ठे ऊ शकत नाही. असे
घिले असणे शर्क् वाटते, की त््ाला दवेनहेम भेटला आख्रण त््ाने
त््ाचा खनू करून अांगठी लांपास के ली.”
पा्रोने मान हलवली.
“अरे ख्रमत्ा, हे सवु अशर्क् वाटते. त््ाला प्रेताची ख्रवल्हेवाट
लावा्चे काही साधन नव्ह्हते. त््ामळ
य े आताप्ंत प्रेत ख्रमळा्ला
हवे होते. दसय रे म्हणजे, तो ज््ा मोकळे पणे ती अांगठी गहाण ठे वतो
आहे, त््ावरून त््ाने त््ासाठी खनू के ला असेल असे वाटत नाही.
ख्रतसरे म्हणजे, तम्य ही पकिलेला चोर खनू करणारा नाही. चौथे
म्हणजे, तो शख्रनवारपासनू तरुय ां गात आहे. त््ाने लोवेनचे एवढे
तांतोतांत जळ
य णारे वणुन द्यावे, हे फारच अशर्क् वाटते.
जापने मान हलवली. “तझय े बरोबर आहे, असे मी म्हणणार
नाही. पण तरीही तू तरुय ां गातील माणसाच््ा शबदाांवर ज््रय ीला

61

ख्रवश्वास ठे वा्ला लाऊ शकत नाहीस. लोवेनला अांगठी नाहीशी
करा्चा ्ापेक्षा बरा मागु सापिला नसेल, हे चमत्करीक वाटते.”
पा्रो त््ाचे खाांदे घसय ळत बोलला, “ठीक आहे. शेवटी जर
ती प्रेताशेजारी सापिली असती, तर असा वाद घालता आला
असता, की दवेनहेमने स्वतःच ती टाकली.”
मी ओरिलो, “पण प्रेतावरुन ती काढावीच का?”
जाप बोलला, “त््ाचे काही कारण असेल. तम्य हाला माख्रहती
आहे का, की तळ््ापासनू पलीकिील लहानशा गेटने टेकिीवर
जाता ्ेते. आख्रण तीन ख्रमख्रनटाचा रस्ता तम्य हाला का् वाटते, कयठे
जात असेल? --- चन्हय ्ापासनू चनय खिी करा्च््ा कारखान्ह्ात.”
मी ओरिलो, “अरे बापरे ! म्हणजे तल
य ा असे म्हणा्चे आहे
का, की जो चनय ा प्रेताची ख्रवल्हेवाट लावू शकतो, तो अांगठीच््ा
धातल
ू ा काही करू शकणार नाही?”
“बरोबर.”
मी म्हणालो, “मला वाटते, हे सवु काही स्पष्ट करते आहे. का्
भ्ांकर गन्हय हा आहे!”
सगां नमत के ल््ासारखे आम्ही दोघाांनी पा्रोकिे बख्रघतले. तो
ख्रवचारात हरवनू गेला होता. काही अख्रतश् ख्रनकराच््ा मानख्रसक
त्ासाने त््ाच््ा भवय ्ा आक्रसल््ा होत््ा. तो त््ाची बद्ध
य ी पणाला
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लावा्चा आटोकाट प्र्त्न करत होता. तो के व्ह्हा बोलेल?
आम्हाला त््ाने फार वेळ सश
ां ्ात ठे वले नाही. एक सस्य कारा
टाकून, त््ाच््ा दृष्टीचा ताण थोिा कमी करून त््ाने जापला
ख्रवचारले,
“माझ््ा ख्रमत्ा, तल
य ा काही कल्पना आहे का, की ख्रमस्टर आख्रण
ख्रमसेस दवेनहेम हे दोघे एकाच खोलीत झोपत असत का?”
तो प्रश्न इतका मख
ू ाुसारखा वाटत होता, की क्षणभर आम्ही
शाांतपणे त््ाच््ाकिे बघू लागलो. मग जाप जोराने हसू लागला.
“अरे देवा! ख्रमस्टर पा्रो, आम्हाला वाटले, तू काही
खळबळजनक बोलशील. तझय ा प्रश्न म्हणशील, तर मला माख्रहती
नाही.”
पा्रो त््ाचे म्हणणे लावनू धरत बोलला, “तू ते शोधनू काढू
शकशील का?”
“ओहो, नर्ककीच --- ते तल
य ा खरे च ते हवे असेल, तर.”
“तर मग माझ््ावर द्ा कर. तू मला ते साख्रां गतलेस, तर मी
उपकृ त होईन.”
जाप त््ाच््ाकिे ख्रमख्रनटभर रोखनू बघत राख्रहला. पण पा्रो
आम्हा दोघाांना ख्रवसरून गेला होता. त््ा गप्तय हेराने माझ््ाकिे बघनू
त््ाचे िोके उदासीनतेने हलवले व पटय पटय ला, “ख्रबचारा! बा्कोशी
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भािां ण व वेगळे झोपणे, त््ाच््ासाठी फार मोठा शाप ठरला.” तो
हळूच खोलीबाहेर ख्रनघनू गेला.
तो ख्रदवास्वप्नात हरवनू गेला. मी एक कागद घेऊन, काहीतरी
ख्रलहून माझे मनोरांजन करू लागलो. माझ््ा ख्रमत्ाचा चढलेला
आवाज माझ््ा कानावर पिला. तो त््ाच््ा ख्रचांतनातनू बाहेर
पिला. आता तो हुशार ख्रदसत होता.
“अरे ख्रमत्ा, तू इथे का् करतो आहेस?”
“मी का् का् झाले, ते ्ा प्रकरणातील महत्वाचे मद्दय े ख्रलहून
काढत होतो.”
पा्रो पसांती दशुवत बोलला, “शेवटी --- तू फारच पद्धतशीर
झालास.”
मी माझा आनांद लपवत होतो. “मी तम्य हाला ते वाचनू दाखवू
का?”
“अवश््.”
मी माझा घसा खाकरला.
“एकः सवु परय ाव्ह््ाांवरून असे ख्रदसते की ख्रतजोरी फोिणारा
लोवेन होता.
दोनः त््ाच््ा मनात दवेनहेमख्रवष्ी आकस होता.
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तीनः त््ाने अभ््ाख्रसका सोिल््ाचे नाकारले, ते ख्रवधान खोटे
होते.
चारः जर तम्य ही ख्रबली के लेटच््ा गोष्टीवर ख्रवश्वास ठे वला, तर
अगदी खात्ीने लोवेन गन्हय हगे ार आहे.”
मी थाांबलो. मी ख्रवचारले, “का्? कसे वाटले?” कारण मला
वाटत होते की सवु महत्वाच््ा बाबींवर मी बोट ठे वले आहे.
पा्रोने त््ाचे िोके हलवत, माझ््ाकिे द्ा ्ेऊन पाख्रहले.
“माझ््ा ख्रबचाऱ्ा ख्रमत्ा, त््ाचे असे आहे की तल
य ा रहस््
उकला्ची देणगी ख्रमळालेली नाही. महत्वाचे असे जे आहे, ते तू
वाखाणलेच नाहीस. ख्रशवा् तू चक
य ीचा तकु के लास.”
‘कसे का्?”
“मला तझय े चार मद्दय े घेऊ दे.”
“एकः आपल््ाला ख्रतजोरी उघिा्ची सांधी साहे, हे ख्रमस्टर
लोवेनला माख्रहती नव्ह्हते. तो व्ह््ावसाख्र्क कामासाठी आला होता.
ख्रमस्टर दवेनहेम पत् टाका्ला बाहेर गेले आहेत व तो अभ््ाख्रसके त
एकटाच असेल, हे त््ाला आधी माख्रहती नव्ह्हते.”
मी सचय वले, “पण त््ाने सांधी ख्रमळताच झिप घातली
असेल.”
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“आख्रण हत््ारे ? सभ्् माणसे त््ाांच््ाबरोबर ख्रतजोऱ्ा
फोिा्ची हत््ारे ठे वत नाहीत. आख्रण ख्रमटवता ्ेणाऱ्ा चाकूने,
खरे तर कोणाला ख्रतजोरी फोिता ्ेत नाही.”
“ठीक आहे दोन नबां रचे का्?”
“तू म्हणतोस, लोवेनला दवेनहेमबद्दल आकस होता. म्हणजे
तल
य ा म्हणा्चे आहे की त््ाला एकदोन वेळा त््ाने मदत के ली
होती. पण त््ाने ते व्ह््वहार कयठल््ाही प्रकारे , त््ाच््ा स्वतःच््ा
फा्द्यासाठी के ले. हे बरोबर उलटे होते आहे. आकस असेल तर
तो लोवेनबद्दल ख्रमस्टर दवेनहेमच््ा बाजनू े होता.”
“ठीक आहे. त््ाने कधीच अभ््ाख्रसका सोिली नाही, असे
त््ाने खोटे साांख्रगतले, हे तर तम्य ही नाकारू शकत नाही?”
“नाही. पण तो कदाख्रचत घाबरला असेल. लक्षात ठे व,
हरवलेल््ा माणसाचे कपिे आताच तळ््ात सापिले आहेत.
अथाुत नेहमीप्रमाणे, त््ाने खरे बोललेले चाांगले ठरले असते.”
“आख्रण चौथा मद्दय ा?”
“तो बरोबर आहे. जर के लेटची गोष्ट खरी असेल, तर लोवेन
वादातीतपणे खनय ी ठरतो. त््ामळ
य े हे प्रकरण स्वारस्् असलेले
ठरते.”
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“म्हणजे मी एका महत्वाच््ा बाबीसाठी कौतक
य ास पात् ठरलो
आहे, नाही का?”
“कदाख्रचत --- पण सवु प्रकरणात सांश्ातीतपणे ख्रदसणाऱ्ा
दोन महत्वाच््ा परय ाव्ह््ाक
ां िे तू दल
य ुक्ष के ले आहेस.”
“ते कयठले आहेत?”
“पख्रहली म्हणजे ख्रमस्टर दवेनहेम गेल््ा काही वषांमध््े
दागदाख्रगन्ह्ाांची खरे दी करत होता. आख्रण नांबर दोन म्हणजे त््ाची
गेल््ा ख्रहवाळ््ातील ब्नय ोस एअसु ्ेथील सहल.”
“पा्रो, तू ख्रवनोद करतो आहेस का?”
“नाही. मी गांभीर आहे. ओहो, पण मला आशा आहे, की जाप
माझे छोटेसे कख्रमशन ख्रवसरला नसेल.”
पण तो गप्तय हेर जरी ख्रवनोद करत असला, तरी त््ाला हे नर्ककी
आठवत होते, की आपल््ा ख्रवनांतीप्रमाणे जापने कारवाई के ली
असेल. दसय ऱ्ा ख्रदवशी सकाळी साधारण अकरा वाजता, पा्रोला
जापकिून एक तार आली. त््ाच््ा ख्रवनांतीनसय ार मी ती उघिून
वाचलीः
“नवरा व बा्को गेल््ा ख्रहवाळ््ापासनू वेगळ््ा खोलीत
झोपत असत.”
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पा्रो ओरिला, “ओहो, आख्रण आता जनू चा मध्् चालू
आहे. सवु रहस्् सटय ले.”
मी त््ाच््ाकिे बघू लागलो.
“अरे ख्रमत्ा, ‘दवेनहेम आख्रण साल्मन’ बँकेत तझय े पैसे नाहीत
ना?”
मी नवल करत बोललो, “नाही. का?”
“कारण फार उशीर होण््ापवू ी, ते काढून घे.”
“का, तल
य ा का् होईल असे वाटते आहे?”
“काही ख्रदवसात मोठा घोटाळा होणार आहे --- लवकरच.
मला आता आठवण झाली, की आपण जापला ख्रनरोप पाठवा्ला
हवा. एक पेन्हसील आख्रण कागद आण बघ.ू ‘प्रश्नख्रचन्हहाांख्रकत बँकेतनू
पैसे काढून घे.’ त््ामळ
य े तो काही कृ ती करण््ासाठी उद्यक्त
य होईल.
त््ाचे िोळे पणू ु उघितील. नाहीतर त््ाला उद्याप्ंत ख्रकांवा
त््ापढय ील ख्रदवसाप्ंत थोिेही समजणार नाही.”
मलाही धि काही समजले नाही. पण माझ््ा ख्रमत्ाच््ा
उल्लेखनी् शक्तीला मी प्रणाम के ला. दसय ऱ्ा ख्रदवशी प्रत््ेक
वतुमानपत्ात मोठी ठळक बातमी होती, की ‘दवेनहेम आख्रण
साल्मन बँक’ बिय ाली. बँकेतील आख्रथुक व्ह््वहार खल
य े करण््ाच््ा
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सदां भाुत प्रख्रसद्ध बँकर दवेनहेमच््ा नाहीसे होण््ाशी, वेगवेगळ््ा
प्रकारे सबां धां जोिला जाऊ लागला.
आमची अधुवट न्ह्ाहारी करून होते आहे, तोच धािकन दार
उघिून जाप आत ख्रशरला. त््ाच््ा िाव्ह््ा हातात एक कागद होता
व उजव्ह््ा हातात पा्रोची तार होती. ती त््ाने माझ््ा ख्रमत्ासमोर
टेबलावर आपटली.
“ख्रमस्टर पा्रो, तल
य ा हे कसे समजले? ही प्रक्षोभक बातमी
तल
य ा कशी समजली?”
पा्रो त््ाच््ाकिे बघनू शाांतपणे हसला. “अरे ख्रमत्ा, तझ्य ्ा
तारे नांतर ती खात्ीच झाली. असे बघ, सरय वातीपासनू मला वाटत
होते की ख्रतजोरी फोिली जाणे, हे काहीसे उल्लेखनी् आहे. रत्ने,
त्ार नोटा, ज््ाचे पैसे करता ्ेतील असे रोखे --- सवु इतके
सो्ीस्करपणे ठे वलेले होते. कयणासाठी? आख्रण ख्रमस्टर दवेनहेम तर
एक नांबरचे काळजी घेणारे होते, असे तू म्हणाला होतास. त््ामळ
य े
माझी खात्ी झाली, की हे सवु त््ाने स्वतः रचले होते. आता त््ाचा
अलीकिील रत्ने ख्रवकत घेण््ाचा सपाटा! ख्रकती साधे! बँकेतील
पैसे लांपास करून तो रत्ने घेत होता. नर्ककीच असे असावे, की तो
ती बा्कोच््ा नावाने ख्रतजोरीत ठे वत होता. म्हणजेच तो ती रत्ने
वेगळ््ा नावाने सरय ख्रक्षत जागी ख्रतजोरीत ठे वत होता. जेव्ह्हा इतराांचे
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बारा वाजतील तेव्ह्हासाठी स्वतःचा भख्रवष््काळ चाांगला असेल,
असे तो बघत होता. त््ाचे हे काळे धदां े करून झाले. मग त््ाने
लोवेनला [जो भतू काळात महान दवेनहेमला एकदोन वेळा
छे िण््ाइतका परय े सा बेदरकार होता ] बोलावले. दवेनहेमने
ख्रतजोरीला भोक पािून, लोवेन ्ेईल तेव्ह्हा बा्कोला त््ाला
अभ््ाख्रसके त बसवा्ला साांगनू ठे वले व स्वतःघराबाहेर पिला -- कयठे ? पा्रो थाबां ला. आख्रण अजनू गख्रय पते फोिा्ला त््ाचे हात
ताणले. तो हसला. तो पटय पटय ला, “्ाला खरे तर आधार असा
काही नाही. प्रत््ेक कोंबिी वेगळ््ा आकाराचे अांिे घालते.
न्ह्ाहारीच््ा टेबलावर का् साधम््ु ख्रदसेल? ख्रनदान दक
य ानात ते ती
अांिी िझनात ख्रवभागनू ठे वतात.
जाप अधीरपणे बोलला, “अिां ् ्ाच
ां े जाऊ दे. त््ाना कसेही
रचले जाऊ दे. आम्हाला साांग की आपले ख्रगऱहाईक कयठे गेले? -- म्हणजे तल
य ा माख्रहती असेल तर!”
“अरे ख्रमत्ा, तो त््ाच््ा लपा्च््ा जागी गेला. ओहो, ्ा
ख्रमस्टर दवेनहेमच््ा मेंदतू ील करि््ा पेशींमध््े काही गिबि झाली
असेल. पण त््ा गणय ाांनी नबां र एकच््ा आहेत.”
“तो कयठे लपला आहे, ते तल
य ा माख्रहती आहे का?”
“खात्ीपवू ुक! ती फार हुशारीची जागा आहे.”
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“कृ प्ा ती जागा आम्हाला साांग.”
पा्रोने त््ाच््ा ताटलीतील सवु तक
य िे एकत् के ले. ते
अांि््ाच््ा टरफलात ठे वले आख्रण ररकामे अांि््ाचे कवच त््ावर
ठे वले. हे छोटेसे काम पररणामकारक रीतीने करून झाल््ावर तो
हसला. मग त््ाने प्रेमाने आमच््ा दोघाांकिे बख्रघतले.
“्ा, माझ््ा ख्रमत्ानो, तम्य ही बख्रय द्धमान आहात. मी स्वतःला जो
प्रश्न ख्रवचारला, तो तम्य हीदेखील स्वतःला ख्रवचारा. मी जर हा माणसू
असतो, तर मी कयठे लपलो असतो? हेस्टीलज, तू का् साांगशील?”
मी म्हणालो, “मला वाटते, मी लांिनमध््ेच राहीन --- सवु
गोष्टींपासनू जवळ --- ट््बू ने व बसने प्रवास करे न. दहा ते एक मी
कयणालाही ओळखू ्ेणार नाही. गदीमध््े सरय ख्रक्षतता असते.”
पा्रो प्रश्नाथुक नजरे ने जापकिे वळला. “मला हे पटत नाही.
ताबितोब कयठे तरी लाबां ख्रनघनू जाणे --- तेवढेच करणे शर्क् आहे.
त्ारीसाठी माझ््ाकिे भरपरू वेळ आहे. माझ््ासाठी वाफे ची बोट
त्ार आहे. गिबि गोंधळ सरुय होण््ापवू ी, मी जगाच््ा सनय सान
कोपऱ्ात जाऊन पोचलेला असेन.”
आम्ही दोघाांनी पा्रोकिे बख्रघतले. “ख्रमस्टर पा्रो, तू का्
म्हणतोस?”
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क्षणभर तो गप्प राख्रहला. मग त््ाच््ा चेहऱ्ावर चौकस हास््
उमटले.
“माझ््ा ख्रमत्ानो, जर तम्य हाला पोलीसाांपासनू स्वतःला
वाचवा्चे असेल, तर मी कयठे लपेन? तरुय ां गात!”
“का्?”
“तम्य ही ख्रमस्टर दवेनहेमला तरुय ां गात टाकण््ासाठी त््ाला
शोधत आहात, त््ामळ
य े तमय च््ा असे िोर्क्ात ्ेतच नाही, की तो
तरुय ां गातच आहे.”
“म्हणजे तल
य ा का् म्हणा्चे आहे तरी का्?”
“तम्य ही मला साांगत आहात, की ख्रमसेस दवेनहेम ही फारशी
हुशार बाई नाही. तथाख्रप मला वाटते, जर तम्य ही ख्रतला बो रस्त््ावर
नेलेत आख्रण ख्रबली के लेटबरोबर ख्रतची भेट घिवनू आणलीत, तर
ती त््ाला ओळखेल. फक्त त््ाने दाढी ख्रमशा व दाट भवय ्ा काढून
टाकल््ा आहेत व के स कमी के ले आहेत. सारे जग फसले, तरी
बाई जवळजवळ नेहमी ख्रतच््ा नवऱ्ाला ओळखते.”
“ख्रबली के लेट? पण तो तर पोख्रलसाांना माख्रहती आहे.”
“मी तम्य हाला साांख्रगतले नाही का, की दवेनहेम हुशार माणसू
आहे म्हणनू ? त््ाने त््ाची त््ाच््ा बेमालमू वेषाांतराची त्ारी
आधीपासनू च करून ठे वली होती. गेल््ा ख्रहवाळ््ात तो ब्नय ोस
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एअसुला गेलाच नव्ह्हता. तो तीन मख्रहने ख्रबली के लेटचे पात् उभे
करण््ाची त्ारी करत होता. म्हणजे मग आ्त््ा वेळी पोख्रलसानां ा
काही सांश् आला नसता. तो स्वतःच््ा स्वातांत्र््ासाठी व उज्वल
भख्रवतव्ह््ासाठी हे करत होता. हे सवु बेमालमू पणे करणे ठीक होते.
फक्त --- “
‘का्?’
अरे ख्रमत्ा, नांतर त््ाला खोटी दाढी व खोटा के साांचा टोप
घालावा लागत असे व स्वतःला परत ख्रमस्टर दवेनहेम बनवावे
लागे. आख्रण खोटी दाढी लावनू झोपणे सोपे नव्ह्हते --- ते
चाचपणीला आवाहन करते. तो त््ाच््ा बा्कोच््ा खोलीत
झोपा्चा धोका घेऊ शकत नाही. तू माझ््ाकरता हे शोधनू
काढलेस, की गेले सहा मख्रहने ख्रकांवा तो ब्नय ोस एअसुहून परत
आल््ापासनू , तो आख्रण ख्रमसेस दवेनहेम वेगळ््ा खोलीत झोपत
आहेत. मग माझी खात्ी पटली. मी सापळा रचला. माळ््ाने
त््ाच््ा मालकाला घराभोवती चर्ककर मारताना पाख्रहले होते, ते
बरोबर होते. तो बोटघरात गेला. त््ाच््ा नोकरापासनू सरय ख्रक्षतपणे
लपवलेले फसवे कपिे घातले. इतर कपिे तळ््ात फे कून ख्रदले
आख्रण त््ाच््ा बेताप्रमाणे अांगठी गहाण ठे वा्च््ा मोख्रहमेवर
ख्रनघाला. मग पोख्रलसावर हल्ला करा्चा बेतही ठरलेला होता. मग
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तो ख्रजथे तो असण््ाची कयणी अपेक्षा करणार नाही, अशा बो
रस्त््ावरील तरुय ां गात उफु त््ाच््ा स्वगाुत जाऊन पोचला.”
जाप पटय पटय ला, “हे अशर्क् आहे.”
माझा ख्रमत् हसत म्हणाला. “बाईसाहेबाांना ख्रवचार.”
दसय ऱ्ा ख्रदवशी पा्रोच््ा न्ह्ाहारीच््ा ताटलीजवळ एक
रख्रजस्टिु पत् पिले होते. त््ाने ते उघिल््ावर त््ातनू पाच पौंिाची
नोट बाहेर पिली. माझ््ा ख्रमत्ाची भवय ई चढली. तो बोलला, “अरे
माझ््ा राजा, पण मी ्ाचे का् करू?” “
पत्ात असे होते, “मला मी चक
य ल््ाचा पिात्ताप होतो आहे.”
ख्रबचारा जाप? ओहो, एक कल्पना आहे. आपण एक छोटे जेवण
ठे ऊ. आपण ख्रतघे! त््ामळ
य े मला समाधान ख्रमळे ल. हे खरे च अगदी
सोपे आहे. मला लाज वाटते. हजारो टाळ््ा वाजल््ा तरी --- मी
एखाद्या मल
य ालाही लबय ाित नाही. माझ््ा ख्रमत्ा, तू आता
मनापासनू का हसतो आहेस?
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THE KING OF CLUBS

ख्रकल्िरचा राजा

एक
वतुमानपत् बाजल
ू ा टाकत, मी म्हणालो, “सत्् हे कल्पनेपेक्षा
ख्रवख्रचत् असते.”
हा शेरा कदाख्रचत मळ
ू चा नव्ह्हता. पण त््ाने माझ््ा ख्रमत्ाला
ख्रवचार करा्ला प्रवृत्त के ले. त््ाचे अिां ् ्ाच््ा आकाराचे िोके
एका बाजल
ू ा झक
य वत, त््ा छोट््ा माणसाने त््ाच््ा पँटवरील
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काल्पख्रनक धळ
ू काळजीपवू ुक झािली व बोलला, “ख्रकती मस्त!
माझा ख्रमत् हेस्टींलज ख्रकती ख्रवचारवतां आहे!”
हा चाांगलाच फसवा असलेला शेरा ऐकूनही जरादेखील न
ख्रचिता, मी ख्रटचर्क्ा मारून माझ््ा हातातील वतुमानपत् बाजल
ू ा
टाकले.
“तू हे सकाळचे वतुमानपत् वाचलेस का?”
“हो. आख्रण वाचनू झाल््ावर ते पद्धतशीरपणे दमय िून ठे वले.
नीटनेटके पणा नसलेल््ा तझ्य ्ा वाईट सव्ीसारखे, मी ते जख्रमनीवर
फे कून ख्रदले नाही.”
[ ही पा्रोची सवाुत वाईट सव् होती आख्रण तो सव्ीचा
गल
य ाम होता. तो ही गोष्ट टोकाची ताणनू त््ाच््ा ्शाचे कारण
सवुस्वाने तेच असल््ाचे साांग.े ]
नतां र तम्य ही गाण््ाच््ा, नाचाच््ा वा नाटकाच््ा खेळाांचा
व्ह््वस्थापक असलेल््ा, हेन्री रीिबनुच््ा खनय ाची बातमी बघता,
नाही का? ही बातमी वाचनू मी वरील शेरा मारलेला असतो. ‘सत््
हे कल्पनेपेक्षा ख्रवख्रचत् असते’, एवढेच नव्ह्हे तर --- ते जास्त नाटकी
असते. ओगलँिसु हे मध््मवगी् बळकट इख्रां ललश कयटयांब बघा.
आईविील, मल
य गामल
य गी --- देशामधील कयठल््ाही हजारो
ठराख्रवक कयटयांबासारखेच एक कयटयांब. त््ातील माणसे रोज शहरात
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जातात. ख्रस्त्र्ा घर साांभाळतात. त््ाांचे आ्ष्य ् पणू ुपणे शाांतताम्
असते. अगदी एकसरय ी असते. काल रात्ी ते िैख्रसख्रमि कयटयांब त््ाच्ां ्ा
उपनगरातील, स्रीथॅम ्ेथील हॉलमध््े ख्रिज खेळत बसलेले
असतात. अचानक काही पवू ुसचू नेख्रशवा्, फ्रेंच ख्रखिकी उघिते
आख्रण एक बाई आत घसय ते. ख्रतच््ा सॅटीनच््ा करि््ा झल्ावर
कोनफळी िाग पिलेले असतात. ती एकच शबद उच्चारते,
“खनू !” आख्रण बेशद्ध
य होऊन जख्रमनीवर पिते. असे शर्क् आहे, की
ते ख्रतला ख्रतच््ा फोटोवरून ती व्ह्हल
ॅ ेरी सेंटर्कलेअर नावाची प्रख्रसद्ध
नख्रतुका असल््ाचे ओळखत असतील. अलीकिे ख्रतचे का्ुक्रम
लिां नमध््े फार गाजत होते.
पा्रोने ख्रवचारले, “ही तमय च््ा पररच्ाची आहे का, की फक्त
वतुमानपत्ात ख्रतला पाख्रहले आहे?
वतुमानपत्ाचा वाताुहर छापखान्ह्ात जा्च््ा घाईत होता.
आख्रण ठळक बाबींवर त््ाने समाधान मानले. पण गोष्टीतील
नाटकीपणाने मला ताबितोब धर्कका बसला.
पा्रोने ख्रवचारपवू ुक मान हलवली. “ख्रजथे ख्रजथे मानवी
स्वभाव आहे, ख्रतथे ख्रतथे नाटक आलेच. पण --- तम्य हाला ते ख्रजथे
आहे, असे वाटते, ख्रतथेच ते असते. हे लक्षात ठे वा. तरीही
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मलासद्ध
य ा ्ा के समध््े स्वारस्् आहे. त््ामळ
य े मी ्ात लक्ष घालेन,
असा माझा अदां ाज आहे.”
“खरच?”
“हो. एका सभ्् गृहस्थाने सकाळी माझा दरवाजा खटखटवनू ,
माझी मॉरानी्ाचा राजपत्य पॉल ्ाच््ाबरोबर भेटीची वेळ
ठरवली.”
“पण त््ाचा ्ा गोष्टीशी का् सांबांध?”
“तू वतुमानपत्ातील बातमी नीट वाचत नाहीस. मजेशीर गोष्टी
असलेली स्फयटे, ‘छोट््ा उांदराने ऐकले’ ख्रकांवा ‘लहानशा पक्ष््ाला
माख्रहती करून घ््ा्ला आविेल’ --- ही बघ.
मी त््ाचे पररच्छे दावर ख्रफरणारे छोटेसे जाि बोट बघत गेलो.
--- ‘परदेशी राजपत्य आख्रण प्रख्रसद्ध नख्रतुका खरे च एकमेकाच्ां ्ा
प्रेमात पिले आहेत का? आख्रण ख्रतला भेट ख्रमळालेली नवीन
ख्रहऱ्ाची अांगठी आविली का?’
पा्रो म्हणाला, “आख्रण आता तझ्य ्ा नाटकी गोष्टीकिे!”
“ख्रमस सेंटर्कलेअर िैख्रसख्रमि कयटयांबाच््ा हॉलमधील
गालीच््ावर चर्ककर ्ेऊन पिलेली बातमी तल
य ा आठवत
असेल.”
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मी शहारलो. ख्रमसचे पख्रहले गणय गणय णारे शबद बाहेर पिले,
तेव्ह्हा ओगलँिसुमधील दोन माणसापां ैकी एक िॉर्कटरानां ा
आणण््ासाठी धावला. तर दसय रा पोलीस स्टेशनकिे धावला.
ख्रतला फारच धर्कका बसला होता. गोष्ट साांख्रगतल््ावर, पोलीस
त््ाच््ाबरोबर ‘माझी इच्छा’ ्ा ख्रमस्टर रीिबनु ्ाांच््ा मोठ््ा
घराशी आला. ते घर िैख्रसख्रमि कयटयांबाच््ा घरापासनू जवळच होते.
ख्रतथे त््ानां ी काहीशी दष्य कीती पसरलेल््ा मोठ््ा माणसाला,
वाचनाल्ात पिलेले पाख्रहले. त््ाचे िोके मागील बाजनू े
अांि््ासारखे फयटले होते.
पा्रो द्ाळूपणे म्हणाला, “मी तझ्य ्ा लकबी उचलल््ा.
मला माफ कर. ओहो, ख्रमस्टर राजपत्य इथे आला आहे.”.
आमचा ख्रवशेष पाहुणा उमराव फे िोर म्हणनू पक
य ारला गेला.
तो ख्रदसा्ला ख्रवख्रचत् तरुण होता. उांच, उत्सक
य , कमकयवत हनवय टी
असलेला, प्रख्रसद्ध न्ह्रय े मबगु ्ा जमुनीतील गावातील वैख्रशष्ट््पणू ु
तोंि असलेला व गिद भीतीदा्क, बोलके िोळे असलेला होता.
“ख्रमस्टर पा्रो?”
माझा ख्रमत् पढय े झक
य ला.
“ख्रमस्टर, मी फार त्ासात आहे. ख्रकती ते मला साांगता ्ेत नाही
आहे –-- “
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पा्रोने त््ाचा हात हलवला. “मला तमय ची काळजी समजू
शकते. ख्रमस सेंटर्कलेअर तमय ची खास मैत्ीण आहे ना?”
राजपत्य बोलला, “मी ख्रतच््ाशी ललन करणार आहे.”
पा्रो िोळे पणू ु उघिून, त््ाच््ा खचय ीत बसला.
राजपत्य ाने पढय े चालू ठे वले, “खालच््ा जातीच््ा मल
य ीशी ललन
करणारा मी, आमच््ा कयटयांबातील पख्रहला नाही. माझा भाऊ
अलेर्कझाांिरने सद्ध
य ा सम्राटाला ख्रवरोध के ला. आम्ही आता जन्हय ्ा
राजवाि््ातील पवू ुग्रहापां ासनू दरू रहात आहोत. ख्रशवा्, ख्रमस
सेंटर्कलेअर, खरे तर माझ््ा बरोबरीच््ा घराण््ातील आहे. तम्य ही
ख्रतच््ा इख्रतहासाबद्दल ऐकले आहे का?”
ख्रतच््ा कयलाख्रवष्ी अद्भयतरम्् कथा आहेत ---प्रख्रसद्ध
नतुकीसाठी हे काही नवीन नाही. मी असे ऐकले आहे, की ती
आ्ररश मोलकरणीची मल
य गी आहे. ख्रतची आई रख्रश्न खानदानी
घराण््ातील असल््ाचेही मी ऐकले आहे.”
तो तरुण बोलला, “पख्रहली गोष्ट अथाुत थाप आहे. पण दसय री
खरी आहे. जरी आमची ललनाची बातमी गप्तय असली, तरी व्ह्हल
ॅ ेरीने
मला चाांगलाच तकु करा्ला लावले होते. ख्रतने नकळत ते हजार
प्रकारे ख्रसद्ध के ले होते.”
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पा्रो ख्रवचारपवू ुक म्हणाला, “मी वांशपरांपरा मानतो. त््ा
बाबतीत मला काही ख्रवख्रचत् अनभय व आलेले आहेत --- मी सागां तो
--- पण राजपत्य ा, फक्त कामापरय ते. तमय ची माझ््ाकिून का् अपेक्षा
आहे? तम्य हाला कसली भीती वाटते? मी मोकळे पणे बोलतो, नाही
का? ख्रमस सेंटर्कलेअर, काही गन्हय ्ाशी सांबांख्रधत आहे का? अथाुत
ख्रतला रीिबनु माख्रहती असेल ना?”
“हो. त््ाचे ख्रतच््ावर प्रेम होते.”
“आख्रण ख्रतचे?”
“ख्रतला त््ाला काहीच साांगा्चे नसावे.”
पा्रोने त््ाच््ाकिे रोखनू पाख्रहले. “त््ाला घाबरा्चे ख्रतला
काही कारण होते का?”
तो तरुण मनष्य ् का कू करू लागला. “एक प्रसगां घिला होता.
तम्य हाला भख्रवष््ातील गोष्ट जाणणारी झारा माख्रहती आहे का?”
“नाही.”
“ती आि्ुकारक आहे. तम्य ही ख्रतचा सल्ला कधीतरी
माख्रगतला पाख्रहजे. व्ह्हल
ॅ ेरी व मी ख्रतला मागील आठवि््ात भेटलो.
ख्रतने आमची भख्रवष््ाची कािे वाचली. ती व्ह्हल
ॅ ेरीला त्ासाबद्दल
म्हणाली, सांकटाचे मळभ दाटून ्ेण््ाबद्दल बोलली. मग ख्रतने
शेवटचे कािु पाख्रहले --- त््ाला ते आवाका ठरवणारे कािु
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म्हणतात --- ती व्ह्हल
ॅ ेरीला म्हणाली, “दक्ष रहा. एक मनष्य ् तल
य ा
कबजात घ््ा्ला बघतो आहे. तू त््ाला घाबरतेस. त््ाच््ाकिून
तल
य ा धोका आहे. मी कोणाबद्दल बोलते आहे, ते कळले का?”
व्ह्हल
ॅ ेरी घाबरून पाांढरी पिली. मान हलवनू , ती बोलली,” हो, हो,
मला माख्रहती आहे.” त््ानांतर आम्ही तेथनू ख्रनघालो. व्ह्हल
ॅ ेरीशी
बोललेले झाराचे शेवटचे शबद होते, ‘ख्रकल्वरच््ा राजापासनू
सावध रहा. त््ाच््ापासनू तल
ॅ ेरीला
य ा धोका ख्रदसतो आहे.’ मी व्ह्हल
ख्रवचारले. पण ती काही बोलली नाही --- मी समजनू चाललो, की
सवु काही ठीक आहे. आता गेल््ा रात्ीनांतर, माझी जास्तच खात्ी
पटत चालली आहे की व्ह्हल
ॅ ेरीने रीिबनुमध््े ख्रकल्वरच््ा राजाला
पाख्रहले आहे आख्रण त््ाला ती घाबरते.”
राजपत्य मध््ेच थाबां ला. “आता तम्य हाला मी सकाळी
वतुमानपत् उघिल््ावरची माझी काळजी समजली असेल. मला
वाटते, व्ह्हल
ॅ ेरीने वेिाच््ा भरात --- ओहो, पण हे अशर्क् आहे!”
पा्रो त््ाच््ा जागेवरून उठला आख्रण त््ा तरुण माणसाच््ा
खाांद्यावर द्ाळूपणे थोपटले. “मी तल
य ा ख्रवनवणी करतो, फार दःय ख
करू नकोस. सगळे काही माझ््ावर सोि.”
तम्य ही स्रीथॅमला जाल? मला वाटते, धर्कका बसनू आिवी
झालेली ती अजनू िैख्रसख्रमि कयटयांबाच््ा घरी आहे.”
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“मी लगेच जातो.”
“मी आमच््ा का्ाुल्ाशी सांपकु साधनू सवु व्ह््वस्था के ली
आहे. तम्य हाला कयठे ही प्रवेश ख्रमळे ल.”
“मग आपण ख्रनरोप घेऊ. हेस्टींलज, तू माझ््ाबरोबर ्ेतो
आहेस? तर मग राजपत्य ा, अच्छा.”

दोन
‘माझी इच्छा’ हे बरे च मोठे , सांदय र, आधख्रय नक व आरामशीर
घर होते. ते लहानशा वाहने नेण््ाच््ा वाटेने रस्त््ाला जोिलेले
होते व देखणी काही एकराची बाग त््ामागे पसरलेली होती.
राजपत्य पॉलचे नाव साांख्रगतल््ावर दार उघिणाऱ्ा
स्व्ांपार्क्ाने मला ती दःय खद घटना घिलेल््ा ख्रठकाणी नेल.े
वाचनाल् म्हणजे घराच््ा मागेपासनू पढय ेप्ंत पसरलेली खपू
मोठी खोली होती. त््ाच््ा दोन्हही शेवटाकिे एके क ख्रखिकी होती.
पढय ची वाहने नेण््ाच््ा वाटेवर उघित होती. आख्रण दसय री मागील
बाजसू बागेत उघित होती. ्ा दसय ऱ्ा ख्रखिकीशी प्रेत पिलेले
होते. ते थोि््ा वेळापवू ी हलवले होते. पोख्रलसाांनी त््ाांची कारवाई
पणू ु के ली होती.
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मी पा्रोजवळ पटय पटय लो, “का् का् परय ावे त््ाांनी नष्ट के ले
असतील, कयणास ठाऊक?”
माझा छोटासा ख्रमत् हसला. “अरे ख्रमत्ा, मी तल
य ा ख्रकती वेळा
साख्रां गतले आहे, की परय ावे आतनू ्ेतात. मेंदच्ू ्ा करि््ा भागात
प्रत््ेक समस््ेचे उत्तर सापिते.”
तो स्व्पां ार्क्ाकिे वळला. “मी अशी आशा करतो की फक्त
हलवलेले प्रेत सोिून खोलीतील काहीही हलवले नसेल, बरोबर?”
‘नाही सर, आदल््ा रात्ी पोलीस आले तेव्ह्हा जसे होते, तसेच
सवु काही आहे.”
“आता मला हे पिदे, ख्रखिकीवर पणू ुपणे ओढलेले ख्रदसत
आहेत. दसय ऱ्ा ख्रखिकीतदेखील तसेच आहे. आदल््ा रात्ी ते
तसेच होते का?”
“हो सर, मी ते रोज रात्ी ओढून ठे वतो.”
“मग मला वाटते, रीिबनुने ते स्वतःच उघिले असावे.”
“सर, मलाही असेच वाटते.”
“तझ्य ्ा मालकाने काल कयणा पाहुण््ाला बोलावल््ाचे तल
य ा
माख्रहती होते का?”
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“तसे ते काही बोलले नव्ह्हते. पण जेवणानांतर त््ाांना त्ास देऊ
न्े, अशी आज्ञा त््ानां ी ख्रदली होती. असे पहा सर, वाचनाल्ातनू
घराच््ा बाजल
ू ा असणाऱ्ा गच्चीकिे जाणारे दार आहे. घराच््ा
बाजल
ू ा असलेली गच्ची! ते कयणालाही तेथनू घरात घेऊ शकत
होते.”
“तो तसे करत असे का?”
स्व्पां ाकी काहीतरी हातचे राखनू ठे वत असल््ासारखा
खोकला. “माझा असा ख्रवश्वास आहे, सर.”
पा्रो प्रश्नख्रचन्हहाांख्रकत नजरे ने दाराप्ंत चालत गेला. ते
कयलपय बांद होते. कयलपू उघिल््ावर, तो तेथनू गच्चीवर गेला. ख्रतथनू
उजवीकिून वाहने नेण््ाच््ा वाटेवर जाता ्ेत होते. तर िावीकिून
ख्रवटाांची लाल ख्रभांत लागत होती.
“सर, फळबागेत उघिणारे दार ख्रतथे आहे. पण ते सध्ां ्ाकाही
सहाला बांद होते.”
पा्रोने मान हलवली व परत वाचनाल्ात आला. त््ाच््ा
मागोमाग स्व्ांपाकीही आला.”
“कालच््ा घटनेमध््े तू काही आवाज ऐकलेस का?”
“कसे आहे सर, आम्ही नऊपवू ी वाचनाल्ात आवाज
ऐकले, पण बाईचा आवाज ऐकू ्ेण््ात वेगळे असे काही नव्ह्हते.
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पण अथाुत, एकदा आम्ही घराच््ा दसय ऱ्ा बाजल
ू ा असलेल््ा
नोकराच्ां ्ा जागी गेलो, की मग त््ानतां र आम्ही काही आवाज
ऐकले नाहीत. आख्रण नांतर साधारण अकरा वाजता पोलीस आले.”
“तम्य ही ख्रकती आवाज ऐकले?”
“सर, मला नर्ककी साांगता ्ेणार नाही. मला बाईचा आवाज
आला, एवढे मी सागां ू शकतो.”
“अस्स!”
“सर, तम्य हाला भेटा्चे असेल, तर िॉर्कटर रा्न अजनू इथे
आहेत.”
ते ऐकून आम्ही आनांख्रदत झालो. थोि््ाच वेळात एक
आनांदी, मध््मव्ीन िॉर्कटर ख्रतथे हजर झाला. त््ाने पा्रोला हवी
असलेली माख्रहती ख्रदली. रीिबनु ख्रखिकीजवळ पिला होता. त््ाचे
िोके ख्रखिकीच््ा सांगमरवरी भागावर पिले होते. त््ाला दोन
जखमा झालेल््ा ख्रदसत होत््ा. एक िोळ््ाांच््ा मध््े आख्रण दसय री
िोर्क्ाच््ा मागच््ा बाजल
ू ा.
“तो पाठीवर पिला होता का?”
‘हो. ख्रतथे खणू उमटली आहे.” त््ाने जख्रमनीवरील एका गिद
िागाकिे लक्ष वेधले.
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“त््ाच््ा पाठीवर खाली पिण््ाने, त््ाच््ा िोर्क्ाला मार
बसला असावा, नाही का?”
“अशर्क्. काही अांतरावरून एक शस्त्र त््ाच््ा कवटीत
घसय वले गेले.”
पा्रोने ख्रवचारपवू ुक समोर पाख्रहले. प्रत््ेक ख्रखिकीला
सगां मरवरी भाग होता. त््ाच््ा किा नक्षीदारपणे ख्रसहां ाच््ा
िोर्क्ासारख््ा के लेल््ा होत््ा. पा्रोचे िोळे चकाकले. समजा,
तो मागील बाजनू े ्ा ख्रसांहाच््ा िोके बाहेर आलेल््ा भागावर
पिला असला तर! आख्रण तेथनू घसरून जख्रमनीवर पिला असला
तर! मग त््ाला तू वणुन के ल््ाप्रमाणे जखमा होतील, नाही का?
‘बरोबर आहे. पण ज््ा कोनात तो जख्रमनीवर पिला होता, ते
बघता, ते अशर्क् वाटते. ख्रशवा् ख्रखिकीच््ा सांगमरवरी भागावर
रक्ताचे िाग ख्रदसले असते.”
“जर ते धतय ले गेले नसतील, तर!”
िॉर्कटरने त््ाचे खादां े शहारवले. “असे झाले असण््ाची
फारशी शर्क्ता वाटत नाही. अपघाताला खनय ाचे स्वरूप देणे
कयणाच््ाच फा्द्याचे नव्ह्हते.”
पा्रोने म्हटले, “बरोबर आहे. कयठ्लाही धर्कका एखाद्या
बाईकिून बसला असावा का? तम्य हाला असे वाटते का?”
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“नाही. तशी काही शर्क्ता वाटत नाही. मला वाटते, तम्य ही
ख्रमस सेंटर्कलेअरबद्दल बोलत आहात?”
पा्रो सभ््पणे म्हणाला, “माझी खात्ी होत नाही, तोप्ंत मी
कयणाबद्दल ठामपणे बोलत नाही.
त््ाने त््ाचे लक्ष उघि््ा फ्रेंच ख्रखिकीकिे वळवले.
िॉर्कटरानां ी पढय े चालू ठे वले,
“ख्रमस सेंटर्कलेअर इथनू पळाली. तम्य हाला झािाांमधनू ,
िैख्रसख्रमि कयटयांबाचे घर दरू
य न ख्रदसू शकते. अथाुत रस्त््ावर ्ा
घरासमोर खपू घरे आहेत. पण ्ा बाजल
ू ा ख्रदसणारे फक्त िैख्रसख्रमि
कयटयांबाचे घर असल््ाने, हे घिले असावे.”
पा्रो म्हणाला, “ख्रमत्त्वाने व सख
य कारक रीतीने
वागल््ाबद्दल धन्ह्वाद. चल हेस्टींलज, आपण ख्रमस सेंटर्कलेअर
गेली त््ा वाटेने जाऊन बघ.ू ”

तीन
पा्रो बागेमधनू चालत गेला. लोखांिी दारातनू बाहेर पिला.
लहानशा ख्रहरवळीतनू व नतां र िैख्रसख्रमि कयटयांबाच््ा बागेतील
गेटमधनू अध््ाु एकरावर वसलेल््ा व वरवरची भल
ू न पािणाऱ्ा
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त््ा छोट््ाशा घराकिे गेला. एका फ्रेंच ख्रखिकीकिे जाणाऱ्ा
काही उांच पा्ऱ्ा होत््ा. त््ा ख्रदशेने पा्रो चालू लागला.
्ाच वाटेने ख्रमस सेंटर्कलेअर गेली होती. ख्रतच््ाइतकी
आम्हाला घाई नसल््ाने, आम्ही वळून पढय ील दाराकिे जाणे पसांत
के ले.”
एका नोकराणीने आम्हाला आत घेऊन हॉलमध््े नेल.े मग ती
ख्रमसेस ओगलँिरच््ा शोधात गेली. काल रात्ीपासनू ्ेथील
कयठल््ाही वस्तल
ू ा हात लावला गेला नव्ह्हता. हॉलच््ा मध््भागी
ख्रिजचे टेबल होते आख्रण शेकोटीत अजनू राख पिलेली होती.
ख्रिजच््ा खेळातील िमीचे पान सगळ््ाांना ख्रदसेल, असे ठे वलेले
होते. त््ा जागेत, स्वस्त पण प्रदशुनी् वस्तच
ांय ी गदी झालेली होती.
ख्रभांतींवर कयटयांबातील लोकाांचे मोठमोठे फोटो ख्रभांत कयरूप ख्रदसेल,
अशा तऱहेने टाांगलेले होते.
पा्रोने त््ाांच््ाकिे माझ््ापेक्षा जास्त टक लावनू पाख्रहले.
त््ातील एकदोन वाकिे झालेले, त््ाने सरळ के ले. “कयटयांबातील
बधां घट्ट ख्रदसत आहेत, नाही का? पण ्ा भावनानां ी जागेचे सौद्ु
घालवले आहे.”
मी सहमत होतो. एका कौटयांख्रबक फोटोवर माझी नजर ख्रस्थर
झाली. त््ात एक ख्रमशावाला माणसू , के स उांच बाांधलेली एक बाई,
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एक गबदल
य गा आख्रण गरजेपेक्षा जास्त ररख्रबनींचे बो बाांधलेल््ा
य मल
दोन लहान मल
य ी एवढे लोक त््ात ख्रदसत होते. मी तो ओगलँिर
कयटयांबाचा आधीच््ा ख्रदवसाांमधील फोटो असल््ाचे समजलो.
आम्ही त््ात रस घेऊन तो बख्रघतला.
दार उघिून एक तरुण स्त्री आत आली. ख्रतचे काळे भोर के स
व्ह््वख्रस्थत बाांधलेले होते. ख्रतने ख्रफकट तपकीरी रांगाचा कोट घातला
होता आख्रण ट्वीिचा स्कटु घातला होता.
ख्रतने आमच््ाकिे प्रश्नाथुक नजरे ने बख्रघतले. पा्रो पढय े झाला.
“ख्रमस ओगलँिर, तसदीबद्दल क्षमस्व --- ख्रवशेषतः ्ा मोठ््ा
धर्कर्क्ानांतर! हे सवु प्रकरण तम्य हाला खपू च त्ासदा्क ठरले
असणार.”
“आम्ही सगळे थोिे उदास झालो आहोत.” त््ा तरुणीने
काळजी घेत कबल
ू के ले. मला वाटले, की हे नाटकी क्षण ख्रमस
ओगलँिरवर फयकट चालले आहेत. कयठल््ाही शोकाांख्रतके पेक्षा
ख्रतचे कल्पनादाररद्र्् फार होते. मी मनाशी अशी खात्ी बाळगत
असतानां ा ती बोलली, “मी ्ा खोलीच््ा दशेबद्दल क्षमा मागते.
नोकर इतके मख
ू ाुसारखे उद्दीख्रपत झाले होते.”
“काल रात्ी तम्य ही सगळे इथे बसला होतात, नाही का?”
“हो, आम्ही जेवणानांतर ख्रिज खेळत होतो. जेव्ह्हा --- “
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“माफ करा, पण तम्य ही ख्रकती वेळ खेळत होता?”
ख्रमस ओगलँिर म्हणाली, “खरे तर मी नेमके पणे साांगू शकणार
नाही. मला वाटते रात्ीचे दहा वाजले असावेत. आम्ही दोन दोन
खेळ ख्रजक
ां त गेल््ाने आमच््ाकिे खपू रबर होते.”
“तम्य ही कयठे बसला होतात?”
“मी ख्रखिकीकिे तोंि करून बसले होते. मी माझ््ा
आईबरोबर खेळत होते आख्रण अचानक, काही पवू ुसचू नेख्रशवा्,
ख्रखिकी सताि उघिून ख्रमस सेंटर्कलेअर आत घसय ली.”
“तम्य ही ख्रतला ओळखले?”
“ख्रतचा चेहरा ओळखीचा असल््ाने, मला थोिी कल्पना
आली.”
“ती अजनू इथे आहे, नाही का?”
“पण ख्रतला कयणाला भेटा्चे नाही. ती अजनू जख्रमनीवर उपिी
पिलेली आहे.”
“मला वाटते, ती मला भेटेल. ख्रतला साांगाल का, की
मॉरानी्ाच््ा राजपत्य पॉलच््ा तातिीच््ा ख्रवनवणीवरुन मी इथे
आलो आहे?”
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मला वाटते राजपत्य ाच््ा उल्लेखामळ
य े , ख्रमस ओगलँिर शाांत
झाली आख्रण काही न बोलता ख्रतच््ा कामख्रगरीवर गेली. ती लगेच
साांगत आली की ख्रमस सेंटर्कलेअर ख्रतच््ा खोलीत तम्य हाला भेटेल.
आम्ही ख्रतच््ामागोमाग वरती एका मध््म आकाराच््ा
झोपा्च््ा खोलीत गेलो. ख्रखिकीजवळील कोचावर एक स्त्री
पहुिली होती. आम्ही खोलीत ख्रशरल््ावर ख्रतने वळून आमच््ाकिे
पाख्रहले. दोन ख्रस्त्र्ाांमधील फरकाने मला चक्रावनू टाकले.
ख्रदसण््ात व रांगात तर फरक होताच, पण ख्रमस सेंटर्कलेअरचे ख्रदसणे
व हालचाली ्ात नाटक भरलेले होते. ती जणू अद्भयतरम््तेच््ा
वातावरणात श्वास घेत होती. ख्रतने घरगतय ी कपिे, म्हणजे पा्ाप्ंत
पोचणारा, शेंदरी जाि कापिाचा गाऊन घातला होता. पण ख्रतच््ा
व्ह््ख्रक्तमत्वातील गोिवा बहारदार रांग आणत होता. तो पवू ेकिील
झळाळणाऱ्ा रांगाचा पेहराव होता.
ख्रतचे गिद मोठे िोळे पा्रोवर ख्रखळले.
“तम्य ही पॉलकिून आलात? ख्रतचा आवाज ख्रतच््ा ख्रदसण््ाशी
ससय गां त होता --- तो मोठा पण दमल््ासारखा होता.
“हो ख्रमस, मी इथे त््ाना व तम्य हाला मदत करण््ासाठी आलो
आहे.”
“तम्य हाला का् माख्रहती करून घ््ा्चे आहे?
92

“काल रात्ी घिले ते सवु, एकूण एक बाबी.”
ती क्षीणपणे हसली.
“तम्य हाला असे वाटते का, की मी खोटे बोलेन? मी मख
ू ु नाही.
मी असे बघेन, की काहीही लपवले जाणार नाही. जो मनष्य ् मेला,
त््ाच््ाकिे माझे एक गख्रय पत होते. त््ा्ोगे तो मला धमकावत
होता. पॉलसाठी मी त््ाच््ाबरोबर काही अटी मान्ह् के ल््ा. मला
पॉलला गमवा्चा धोका घ््ा्चा नव्ह्हता --- आता तो मेल््ामळ
य े,
मी सरय ख्रक्षत झाले आहे. पण मी त््ाला मारले नाही.”
पा्रोने त््ाचे िोके हलवले व तो हसला. “ख्रमस मला ते
साांगा्ची जरुरी नाही. आता मला त््ा रात्ी का् झाले, ते सख्रवस्तर
सागां ा.”
मी त््ाला पैसे द्या्ची त्ारी दाखवली. त््ामळ
य े तो माझ््ाशी
करार करा्ला त्ार झाला. काल रात्ी नऊ वाजता आम्ही भेटलो.
मला ‘माझी इच्छा’ ्ा घरी जा्चे होते. मला ती जागा माख्रहती
होती. मी ख्रतथे पवू ी गेले होते. मी गोल चर्ककर मारून किेच््ा
दाराकिे वाचनाल्ात गेले, जेणेकरून नोकराांनी मला बघू न्े.”
“ख्रमस, मला माफ करा. पण तम्य हाला एकटीला रात्ीच््ा वेळी
ख्रतथे जा्ला भीती वाटली नाही?
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ती बोलण््ापवू ी ख्रतथे काही वेळ शाांतता पसरली, की मला
तसा भास झाला?
कदाख्रचत तसेच झाले असावे. पण माझ््ाबरोबर ्ेईल, असे
कयणीच नव्ह्हते. मी हवालख्रदल झाले होते. रीिबनुने मला
वाचनाल्ात घेतले. ओहो, तो माणसू ! तो मेल््ाने मला आनांद
झाला आहे. माांजर उांदराशी खेळते, तसे तो मला खेळवत होता.
त््ाने मला टोमणे मारले. मी गिय घ््ाांवर बसनू त््ाची ख्रवनवणी
के ली. मी माझ््ाकिची सवु रत्ने त््ाला द्या्ची त्ारी दाखवली.
पण व्ह््थु! मग त््ाने त््ाच््ा अटी साख्रां गतल््ा. त््ा का् होत््ा,
त््ाची तम्य ही कदाख्रचत कल्पना करू शकाल. मी नकार ख्रदला. मला
त््ाच््ाबद्दल का् वाटते, ते मी त््ाला साांख्रगतले. तो माझ््ाशी
वेि््ासारखे बोला्ला लागला. तो शातां पणे हसत राख्रहला. मी
पण शाांत राख्रहल््ावर, शेवटी ख्रखिकीजवळील पिद्यातनू एकदम
मोठा आवाज आला --- त््ानेही तो ऐकला. तो ख्रखिकीशी
धावला व पिदे दरू सारले. ख्रतथे एक भटर्क्ा, भ्ानक ख्रदसणारा
मनष्य ् लपलेला होता. त््ाने रीिबनुवर हल्ला के ला. परत हल्ला
के ला. त््ाच््ा रक्ताळलेल््ा हाताांनी तो माझ््ावर चालनू आला.
मी कशीबशी माझी सटय का करून घेतली. ख्रखिकीतनू ख्रनसटले
आख्रण जीव घेऊन पळत सटय ले. शेजारच््ा घरातील ख्रखिकीचे
प्लॅस्टीक पिदे वर के लेले होते आख्रण लोक पत्ते खेळत बसले होते.
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मी त््ा खोलीत जाऊन पिले. मी जेमतेम ओरिू शकले, ‘खनू ’
आख्रण माझ््ा िोळ््ापां ढय े अधां ारी आली --- “
“ख्रमस, आभारी आहे. तमय च््ा मेंदल
ू ा चाांगलाच धर्कका बसला
असणार. त््ा भटर्क्ा माणसाचे तम्य ही वणुन करू शकाल का?
त््ाने का् कपिे घातले होते, ते तम्य हाला आठवते आहे का?
“नाही. हे सवु इतर्क्ा घाईने झाले. पण मी कयठूनही त््ा
माणसाला ओळखनू काढू शके न. माझ््ा िोर्क्ात त््ाचा ठसा
उमटलेला आहे.”
“ख्रमस, अजनू एक प्रश्न. वाहने नेण््ाच््ा वाटेवर उघित
असलेल््ा ख्रखिकीचे पिदेदख
े ील बाजल
ू ा के लेले होते का?”
त््ा नख्रतुकेच््ा चेहऱ्ावर प्रथमच गोंधळल््ासारखे भाव
आले. ती आठवा्चा प्र्त्न करत होती.
“ख्रमस, तम्य ही ठीक आहात ना?
“मला वाटते, माझी खात्ी आहे --- हो, चागां लीच खात्ी
आहे.ते ओढलेले नव्ह्हते.”
“हे जरा वेगळे वाटते आहे. कारण बाकीचे ओढलेले होते.
ठीक आहे. मी साांगा्चे धािस करतो, की हे महत्वाचे आहे. ख्रमस,
तमय चा इथे ख्रकती ख्रदवस रहा्चा ख्रवचार आहे?”
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“िॉर्कटराना असे वाटते आहे, की उद्याप्ंत मी माझ््ा घरी
परत जाऊ शके न.” ख्रतने इकिे ख्रतकिे पाख्रहले व बोलली, “ख्रमस
ओगलँिर बाहेर गेली आहे. हे लोक खपू द्ाळू आहेत --- पण ते
माझ््ा जगातले नाहीत. मला बघनू त््ानां ा धर्कका बसतो आख्रण
त््ाांना बघनू मलाही. मला मध््मवगी्ाांचे दृष्टीकोन व मल्ू ्े
आवित नाहीत.”
ख्रतच््ा शबदाांना कटूपणाची झालर होती.
पा्रोने मान हलवली. “मला समजते. मला अशी आशा
आहे, की मी तम्य हाला नको ते प्रश्न ख्रवचारून, दमवले नसेल?
“मळ
य ीच नाही. फक्त माझी इच्छा आहे की पॉलला हे सवु
लवकरात लवकर कळावे.”
“तर मग ख्रमस, मी तम्य हाला शभय ख्रदवस म्हणनू ख्रनघतो.”
पा्रो ख्रनघाला. पण त््ाने थाांबनू चामिी चप्पलजोिीवर उिी
मारली
“ख्रमस ्ा तमय च््ा आहेत?”
“हो. त््ा आताच स्वच्छ करून आणल््ा आहेत.”
आम्ही ख्रजना उतरल््ावर, पा्रो म्हणाला, “ओहो, मला
वाटते घरचे लोक स्वच्छतेच््ा बाबतीत फारसे काटेकोर नाहीत. ते
घरातील तक
य ि््ाांचा ख्रकरकोळ कचरा टाका्ला ख्रवसरले आहेत.
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ठीक आहे. माझ््ा ख्रमत्ा, पख्रहल््ाांदा मला रुची वाटलेले एकदोन
मद्दय े सागां तो. पण मला फार भीती वाटते, की आपण ही के स
सांपल््ातच जमा करा्ला हवी. सवु काही सरळसरळ ख्रदसते
आहे.”
“आख्रण खनय ी?”
“हर्क्ुल
य पा्रोने त््ा भटर्क्ाला पकिले नाही.” माझा ख्रमत्
ख्रदखाऊपणे बोलला.

चार
आम्हाला हॉलमध््े ख्रमस ओरलँिर भेटली. “जर तम्य ही इथे
थाांबलात, तर ममाला तमय च््ाशी काही बोला्चे आहे.”
त््ा घटनेपासनू ्ेथे कोणी काही हलवले नव्ह्हते. पा्रोने
आळशीपणे पत्ते गोळा के ले व त््ाच््ा छोट््ाशा, सव्ीच््ा
हाताांनी ते चपखलपणे ख्रपसले.
“माझ््ा ख्रमत्ा, मला का् वाटते माख्रहती आहे का?”
मी म्हणालो, “नाही.”
“मला वाटते, ख्रमस ओगलँिरने पत्ते खेळताांना चक
ू के ली. ख्रतने
ख्रतचा बेत बदला्ला हवा होता.”
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“पा्रो, तू अती करतोस.”
“अरे ख्रमत्ा, मी काही नेहमी रागावलेला नसतो.”
अचानक तो पतय ळ््ासारखा झाला. “हेस्टींलज, हेस्टींलज, बघ.
्ा पत्त्ाांच््ा गठ्ठ््ातनू ख्रकल्वर राजा गा्ब आहे.
“झारा!” मी ओरिलो.
“का्?” माझे कोि््ात बोलणे त््ाला समजले नाही.
आपसक
ू पणे त््ाने पत्त्ाच
ां ा गठ्ठा खोर्क्ात ठे ऊन ख्रदला. त््ाचा
चेहरा थांि होता.
शेवटी तो बोलला, “हेस्टींलज, मी हर्क्ुल
य पा्रो मोठी चक
ू
करणार होतो --- फार मोठी चक
ू .”
मी त््ाच््ाकिे बघू लागलो. मी प्रभाख्रवत झालो. पण मला
काही कळले नाही.
“आपण परत सरय वात करा्ला हवी. पण ्ावेळी आपण चक
ू
करणार नाही.”
एका सांदय र मध््मव्ीन स्त्रीने के लेल््ा प्रवेशामळ
य े तो
बोला्चा थाांबला. ख्रतच््ा हातात काही घरगतय ी पस्य तके होती.
पा्रोने ख्रतला अख्रभवादन के ले.
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“सर, मला असे कळले आहे की तम्य ही ख्रमस सेंटर्कलेअरचे ख्रमत्
आहात, खरे का?”
“बाईसाहेब, मी ख्रतच््ा ख्रमत्ाकिून आलो आहे.”
“अस्स! मला वाटले कदाख्रचत --- “
पा्रोने अचानक ख्रखिकीत बघनू मोकळे पणे हाताने ख्रनदेश
के ला.
“तमय च््ा ख्रखिकीचे प्लॅस्टीकचे पिदे काल रात्ी खाली
के लेले नव्ह्हते का?”
“नव्ह्हते. मला वाटते, त््ामळ
य े च ख्रमस सेंटर्कलेअरला आतील
उजेि स्पष्टपणे ख्रदसला.”
“काल रात्ी चद्रां प्रकाश होता. तम्य ही इथे ख्रखिकीकिे तोंि
करून बसलेल््ा होतात, तरी तम्य हाला ख्रमस सेंटर्कलेअर ख्रदसली
कशी नाही?”
“मला वाटते, आम्ही खेळात पणू ुपणे बिय ू न गेलो होतो. असे
पवू ी आमच््ा बाबतीत कधीच झाले नव्ह्हते.”
“मी ख्रवश्वास ठे वू शकतो. आख्रण मी तमय चे मन शाांत करू
शकतो. ख्रमस सेंटर्कलेअर उद्या परत जाते आहे.”
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“ओहो!” त््ा चाांगल््ा बाईचा चेहऱ्ावर सटय के चे भाव
आले.
“बाईसाहेब, मी तम्य हाला शभय प्रभात म्हणतो.”
आम्ही पढय च््ा दाराने बाहेर पिलो, तेव्ह्हा नोकराणी पा्ऱ्ा
साफ करत होती. पा्रो ख्रतला म्हणाला,
“वरील तरूण स्त्रीचे बटू तम्य ही साफ के ले का?
त््ा नोकराणीने मान हलवली. नाही, सर. ते साफ के ले गेले,
असे मला वाटत नाही.”
आम्ही रस्त््ावर उतरताांना पा्रोच््ा वतीने मी ख्रवचारले,
“मग कयणी के ले?”
“कयणी नाही. ते साफ करा्ची गरज नव्ह्हती.”
“रस्त््ाने ख्रकांवा माती असलेल््ा वाटेने काल रात्ी चालताांना,
त््ाना माती लागली नसेल, असे मी समजतो. पण बागेतील
वाढलेल््ा गवतातनू चालताांना, त््ाना नर्ककीच माती लागनू िाग
पिले असतील.”
पा्रो चौकसपणे हसत बोलला, “त््ावेळी त््ाांना नर्ककी िाग
पिले असणार.”
‘पण --- “
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“माझ््ा ख्रमत्ा, अजनू अधाु तास कळ काढ. आपण परत
‘माझी इच्छा’ किे जाणार आहोत.

पाच
स्व्पां ाकी आमच््ा परत ्ेण््ाने चक्रावलेला ख्रदसला. पण
आमच््ा परत वाचनाल्ात ख्रशरण््ाला, त््ाने हरकत घेतली
नाही.
वाहने नेण््ाच््ा वाटेवर उघित असलेल््ा ख्रखिकीकिे त््ाचे
दल
य ीची
य ुक्ष होत असल््ाचे पाहून मी ओरिलो, “अरे पा्रो, ती चक
ख्रखिकी आहे.”
“अरे ख्रमत्ा, मला तसे वाटत नाही. त््ाने ख्रसांहाच््ा सांगमरवरी
िोर्क्ाकिे ख्रनदेश के ला. ख्रतथे एक पसय ट िाग होता. त््ाने
चकचकीत फरशीवरदेखील तसाच िाग असलेला दाखवला.
कोणीतरी रीिबनुला बांद मठय ीने दोन िोळ््ाांच््ा मध््े ठोसा
मारला होता. तो ्ा ख्रखिकीच््ा थोि््ाशा बाहेर आलेल््ा
सांगमरवरी भागावर पाठीवर आपटला व नांतर घसरून जख्रमनीवर
पिला असावा. नांतर दसय ऱ्ा ख्रखिकीप्ंत त््ाला फरफटत नेले
गेले. आख्रण ख्रतथे पािून ठे वले. पण िॉर्कटराने परय ाव्ह््ादाखल
आपल््ाला साांख्रगतलेल््ा कोनात नव्ह्ह.े ”
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“पण का? हे पणू ुपणे ख्रबनगरजेचे वाटते.”
“उलट, ते महत्वाचे आहे. ख्रशवा् ती गोष्ट खन्हय ्ाची ओळख
पटवा्ला मदत करते आहे --- पण, तसे बख्रघतले तर, त््ाचा
रीिबनुला मारा्चा इरादा नसावा. त््ामळ
य े त््ाला खनय ी म्हणणे
धािसाचे ठरे ल. तो फार बळकट मनष्य ् असला पाख्रहजे.”
“त््ाने जख्रमनीवरून रीिबनुला फरफटत नेले म्हणनू ?”
“सवुस्वी त््ामळ
य े नव्ह्ह.े ही रुचीपणू ु के स ख्रदसते. तरी मी
स्वतःला मख
ू ु बनवले आहे.”
“तल
य ा असे म्हणा्चे आहे का, की ही के स सांपली व तू सवु
काही जाणतोस?”
“हो.”
मला एका आठवणींने चपराक बसली. मी ओरिलो, “नाही.
एक गोष्ट अशी आहे, जी तल
य ा माख्रहती नाही.”
“आख्रण ती कयठली?”
“तल
य ा हे माख्रहती नाही, की पत्त्ाांमधील हरवलेला ख्रकल्वर
राजा कयठे आहे?”
“कयठे आहे?”
“कयठे ? माझ््ा ख्रमत्ा, ओहो, तीच तर चक्रावणारी गांमत आहे.”
102

“कशी का्?”
“कारण तो माझ््ा ख्रखशात आहे.” मोठ््ा थाटात त््ाने तो
काढून दाखवला.
मी ख्रनराशेने म्हणालो, “तल
य ा हा कयठे ख्रमळाला? इथे?”
“त््ात मोठे जाणीवपवू ुक असे काही नाही. फक्त इतर
पत्त्ाांबरोबर तो घेतला गेला नाही, इतके च. तो खोर्क्ात होता.”
“ह!ां पण त््ामळ
य े मला एक कल्पना सचय ली, नाही का?”
“हो, माझ््ा ख्रमत्ा. मी त््ाबद्दल आपणाला मान देतो.”
“आख्रण मॅिम झारानां ा!”
“का?”
“अरे , हो. त््ाांनाही. कारण त््ाांनी ख्रमस सेंटर्कलेअरला
साांख्रगतले होते, की तू ख्रकल्वरच््ा राजापासनू सावध रहा.
त््ाच््ापासनू तल
य ा धोका ख्रदसतो आहे.”
“ठीक आहे. आता आपण का् करणार आहोत?”
‘आपण आता शहरात परत जाणार आहोत. पण तत्पवू ी मला
िैख्रसख्रमि कयटयांबातील एका बाईबरोबर बोला्ला हवे.”
“त््ाच लहानशा नोकराणीने दार उघिले.
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“ते सगळे जण दपय ारचे जेवण घेत आहेत. पण तम्य हाला ख्रमस
सेंटर्कलेअर ्ानां ा भेटा्चे असेल, तर त््ा ख्रवश्रातां ी घेत आहेत.”
“मला काही ख्रमख्रनटे ख्रमसेस ओगलँिरना भेटा्चे आहे. तम्य ही
त््ानां ा तसे साांगाल का?”
आम्हाला हॉलमध््े थाांबा्ला साांगण््ात आले. आम्ही
जातानां ा आम्हाला जेवणघरात जेवणारे कयटयांब ख्रदसले. आता ख्रतथे
दोन जाि, बळकट माणसे होती. त््ातील एक ख्रमशावाला व दसय रा
दाढीख्रमशावाला ख्रदसत होता.
ख्रतथे काही ख्रमख्रनटात पा्रोकिे प्रश्नाथुक नजरे ने बघत, ख्रमसेस
ओगलँिर आली. पा्रोने वाकून, अख्रभवादन के ले.
“बाईसाहेब, आमच््ा देशात आईला खपू मान देण््ाची व
कोवळीके ची भावना असते. आदशु ख्रववाख्रहत स्त्रीसाठी ख्रतचे कयटयांब
ख्रतचे सवुस्व असते.
हे ऐकून ख्रमसेस ओगलँिर थोिी आि्ुचख्रकत झाली.
“्ा कारणासाठी मी आलो आहे --- एका आईची काळजी
घालवण््ासाठी! ख्रमस्टर रीिबनुचा खनय ी सापिणार नाही. भीती
बाळगू नका. मी हर्क्ुल
य पा्रो, तम्य हाला हे सागां तो आहे. माझे
बरोबर आहे, नाही का? की अशी कयणी बाई आहे, ख्रजला मला
परत परत खात्ी द्यावी लागेल?”
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क्षणभर शाांतता पसरली. ख्रमसेस ओगलँिर पा्रोच््ा
िोळ््ात बघनू त््ाचा अदां ाज घेत राख्रहली. शेवटी ती शातां पणे
बोलली, “मला माख्रहती नाही, की तम्य हाला कसे कळले --- पण हो,
तमय चे बरोबर आहे.”
पा्रोने थांिपणे मान हलवली. “बाईसाहेब, मला एवढेच
साांगा्चे होते. पण तम्य ही अस्वस्थ होऊ नका. तमय च््ा इख्रां ललश
पोख्रलसाांकिे हर्क्ुल
य पा्रोची नजर नाही. त््ाना भटर्क्ा माणसाला
शोधत बसू दे.” त््ाने ख्रभांतीवरील कयटयांबाच््ा ख्रचत्ावर बोटाच््ा
नखाने टकटक के ली.
“बाईसाहेब, तम्य हाला अजनू एक मल
य गी होती का, जी
वारली?”
परत शाांतता पसरली. परत ती त््ाच््ा िोळ््ात बघू लागली.
मग ती बोलली, “हो, ती वारली.”
पा्रो थोिर्क्ात बोलला, “आता आम्हाला शहरात परतले
पाख्रहजे. तम्य ही मला पत्त्ाांच््ा गठ्ठ््ातील ख्रकल्वरच््ा राजाला परत
गठ्ठ््ात ठे वा्ची परवानगी द्या. ही एवढीच तमय ची चक
ू होती.
तम्य हाला समजले का, की तम्य ही जवळजवळ तासभर फक्त एकावन्हन
पत्त्ानां ी खेळलात --- म्हणजे खरे तर तम्य ही खेळत नव्ह्हतात. ठीक
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आहे. ज््ाला खेळातील काही समजते, त््ाला हे ख्रमख्रनटाभरात
कळे ल, की एक पत्ता कमी आहे. शभय ख्रदवस!”
आम्ही स्टेशनकिे ख्रनघाल््ावर पा्रो म्हणाला, “माझ््ा
ख्रमत्ा, आता तू सगळे पाख्रहले आहेस.”
“मी काहीही पाख्रहले नाही. रीिबनुला कयणी मारले?”
“जॉन ओगलँिर. मला खात्ी नव्ह्हती, की मल
य गा खनय ी आहे
की विील? पण मल
य गा जास्त बळकट व तरुण असल््ाने मी तोच
खनय ी असेल, असे समजलो. त््ा दोघापां ैकीच कयणीतरी होते, कारण
ख्रखिकी.”
‘का?”
“वाचनाल्ातनू बाहेर पिा्चे चार मागु होते --- दोन दारे व
दोन ख्रखिर्क्ा. पण आपल््ासाठी खरे तर एकच परय े शी आहे. तीन
मागु उघिपणे ख्रकांवा छयपेपणे पढय ील बाजनू े होते. पण ही दघय ुटना
मागील ख्रखिकीशी झाली. हे असे दाखवण््ासाठी झाले, की
व्ह्हल
ॅ ेरी सेंटर्कलेअर िैख्रसख्रमि कयटयांबाच््ा घरी के वळ अपघाताने
आली. खरे तर अथाुत, ख्रतला चर्ककर आली आख्रण जॉन
ओगलँिरने ख्रतला स्वतःच््ा खाांद्यावरून वाहून नेले. त््ामळ
य े तो
दणकट माणसू होता, असे मी म्हणतो.”
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“म्हणजे ते दोघे एकदम ‘माझी इच्छा’ ्ा ख्रमस्टर रीिबनुच््ा
घरी गेले?”
“हो. मी जेव्ह्हा व्ह्हल
ॅ ेरीला ख्रवचारले, की ख्रतला एकटीला ख्रतथे
जा्ला भीती वाटली नाही का, तेव्ह्हा ती काां कू करत असल््ाचे,
तल
य ा आठवत असेल. ‘माझी इच्छा’ इथे जाताांना, ख्रतच््ाबरोबर
जॉन ओगलँिर होता. त््ामळ
य े मला वाटते, रीिबनुचे चढलेले िोके
शाांत झाले नाही. ते भाांिले. आख्रण रीिबनुने बहुधा व्ह्हल
ॅ ेरीचा काही
अपमान के ला असावा. त््ामळ
य े जॉन ओगलँिरने त््ाला ठार
मारले. बाकीचे तल
य ा माख्रहती आहे.”
“पण ख्रिजचा खेळ कशासाठी?”
“ख्रिजसाठी चार ख्रभिू लागतात. अशी साधी गोष्ट गन्हय हगे ार
शोधण््ासाठी खपू काही साांगनू जाते. सबांध सांध््ाकाळभर ख्रतथे
फक्त तीनच लोक होते, ्ाची कयणाला कल्पना होती?”
मी अजनू गोंधळलेलाच होतो.
“पण एक गोष्ट मला समजत नाही. नख्रतुका व्ह्हल
ॅ ेरी
सेंटर्कलेअरचा व िैख्रसख्रमि कयटयांबाचा का् सांबांध होता?”
“ओहो, मला नवल वाटते, तल
य ा ते ख्रदसले कसे नाही? तरी तू
ख्रभांतीवरील फोटोंकिे खपू वेळ बघत होतास --- माझ््ापेक्षाही
जास्त वेळ! ख्रमसेस ओगलँिरची दसय री मल
य गी ख्रतच््ा कयटयांबासाठी
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मेली असली, तरी जगाला ती व्ह्हल
ॅ ेरी सेंटर्कलेअर असल््ाचे
माख्रहती होते.”
“का्?’
“तू दोघी बख्रहणींना एकत् बख्रघतल््ावर तल
य ा त््ाांच््ातील
साम्् ख्रदसले नाही?”
“मी कबल
ू के ले, “नाही. उलट मला वाटले की ्ा दोघी ख्रकती
असामान्ह्पणे वेगळ््ा ख्रदसतात!”
“माझ््ा ख्रप्र् हेस्टींलज, ्ाचे कारण तझय े मन बाहेरील
अद्भयतरम््तेसाठी खपू स्वागतोत्सक
य आहे. नाक िोळे इत््ादी
अगदी सारखे आहेत. तसाच रांगही. परांतय रुचीपणू ु गोष्ट अशी आहे,
की व्ह्हल
ॅ ेरीला ख्रतच््ा कयटयांबाची लाज वाटे व कयटयांबाला ख्रतची लाज
वाटे. तथाख्रप सांकटाच््ा प्रसांगी, ती ख्रतच््ा भावाकिे मदतीसाठी
वळली. आख्रण जेव्ह्हा सवु गोष्टी काही वेगळ््ाच घिू लागल््ा,
तेव्ह्हा उल्लेखनी् ररत््ा सगळे कयटयांब एकत् आले. कयटयांबाची एकत्
शक्ती ही मोठी सामर्थ्ुवान गोष्ट आहे. व्ह्हल
ॅ ेरीला ख्रतची ऐख्रतहाख्रसक
हुशारी इथनू च ख्रमळाली. मी राजपत्य पॉलसारखा वांशपरांपरे वर
ख्रवश्वास ठे वतो. त््ाांनी मला फसवले. पण एका नशीबवान
अपघातामळ
य े , ते कसे बसले होते, ्ाबद्दल ख्रमसेस ओगलँिरचे
ख्रतच््ा मल
य ीशी मतभेद झाल््ामळ
य े , तो ख्रतच््ासाठी कसोटीचा प्रश्न
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ठरला. ख्रमसेस ओगलँिरने ती पत्ते खेळा्ला कशी बसली होती, ते
ख्रमस ओगलँिरपेक्षा वेगळे साख्रां गतले. त््ामळ
य े पा्रोला सश
ां ्
आला. असे घिले नसते, तर ओगलँिर कयटयांबाने हर्क्ुल
य पा्रोला
पराभतू के ले असते.”
“तू राजपत्य ाला का् साांगणार?”
“बहुधा व्ह्हल
ॅ ेरीने गन्हय हा के ला नसावा. आख्रण मला शक
ां ा आहे
की तो भटर्क्ा कधी पकिला जाईल की नाही? ख्रशवा् झाराला
माझ््ाकिून धन्ह्वाद. एक चौकस ्ोगा्ोग. मी ्ाला ख्रकल्वरच््ा
राजाचे साहस म्हणेन. माझ््ा ख्रमत्ा, तल
य ा का् वाटते?”
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THE ADVENTURE OF JOHNNIE WAVERLY

जॉनी िॅव्हर्लीचे साहस

ख्रमसेस वॅव्ह्हली कदाख्रचत सहाव्ह््ाांदा म्हणाली, “तम्य हाला एका
आईच््ा भावना समजतील.”
ती ख्रवनवणी करत असल््ासारखी पा्रोकिे बघत होती.
माझा ख्रमत् दःय खी आईच््ा बाबतीत नेहमी सहानभय तू ीपवू ुक ख्रदलासा
देणारे हावभाव करत असे.
“पण हो, पण हो, मला पणू ुपणे समजले. पपा पा्रोवर ख्रवश्वास
असू द्या.”
ख्रमस्टर वॅव्ह्हलीनी सरय वात के ली, “पोलीस --- “ त््ाच््ा
बा्कोने त््ाचे बोलणे मध््ेच तोित म्हटले, “मला पोलीसाश
ां ी
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अजनू काही करा्चे नाही. आम्ही त््ाांच््ावर ख्रवश्वास ठे वला
आख्रण का् झाले, बघा! पण मी ख्रमस्टर पा्रोबद्दल इतके ऐकले
आहे आख्रण त््ाने इतर्क्ा आि्ुकारक गोष्टी के ल््ा आहेत, की
मला वाटते तो आपल््ाला मदत करू शके ल. एका आईच््ा
भावना --- “
पा्रोने घाईने पन्हय हा हावभावासकट तेच शबद उच्चारले.
ख्रमसेस वॅव्ह्हलीच््ा भावना खरोखर मनापासनू च््ा होत््ा. पण त््ा
ख्रतच््ा गख्रवुष्ठ व कठोर अशा चेहऱ्ावरील हावभावाांनी ख्रवख्रचत्पणे
ख्रवखरय ल््ा गेल््ा होत््ा. जेव्ह्हा मी ऐकले, की का्ाुल्ातील
पोऱ्ापासनू आताच््ा महत्वाचा पदाला पोचलेल््ा प्रख्रसद्ध
स्टीलच््ा कारखानदाराची ती मल
य गी आहे, तेव्ह्हा मला जाणवले,
की वश
ां परांपरे ने ख्रतच््ात बरे च गणय उतरले आहेत.
ख्रमस्टर वॅव्ह्हली हा मोठा, लालसर रांगाचा आनांदी ख्रदसणारा
मनष्य ् होता. तो त््ाचे पा् फाकवनू उभा रहात असे आख्रण
जमीनदारासारखा ख्रदसत असे.
ख्रमस्टर पा्रो, मला वाटते, त््ाच््ा व्ह््वसा्ासबां धां ी तम्य हाला
माख्रहती आहे, नाही का?”
तो प्रश्न काही गरज नसलेला होता. गेले काही ख्रदवस छोट््ा
जॉनी वॅव्ह्हलीच््ा पळवण््ाच््ा बातम््ाांनी वतुमानपत्े भरलेली
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होती. इलां लांिमधील जन्हय ्ा कयटयांबाांपैकी वॅव्ह्हली कयटयांब होते. माकु स
वॅव्ह्हली ्ा सरे कोटाुतील माननी् वकीलाचा तीन वषाुचा नातू
जॉनी ्ाला पळवण््ात आले होते.
अथाुत त््ातील महत्वाच््ा बाबी मला माख्रहती आहेत पण
ख्रमस्टर वॅव्ह्हली, मी तम्य हाला ख्रवनांती करतो की शर्क् असेल, तर
तम्य ही सगळी गोष्ट मला सख्रवस्तरपणे एकदा परत साांगा.”
“ठीक आहे. ्ा गोष्टीला साधारणपणे दहा ख्रदवसाांपवू ी मला
एक ख्रननावी पत् ्ेण््ापासनू सरय वात झाली. काही झाले तरी त््ा
पशतय ल्य ् गोष्टी होत््ा. मला त््ाच
ां ी काही सागां ि घालता ्ेत नाही.
पत्लेखकाने मानहानीकारक शबदात असे ख्रलख्रहले होते, की मी
त््ाला पचां वीस हजार पौंि खिां णी म्हणनू द्यावेत. नाहीतर जॉनीला
पळवा्ची धमकी त््ाने ख्रदली होती. मी अथाुत ते पत् त््ाला
जास्त महत्व न देता, के राच््ा टोपलीत ख्रभरकावनू ख्रदले. ती काही
मख
ू ुपणाची धमकी असल््ाचे, मी समजनू चाललो. पाच ख्रदवसानां ी
मला अजनू दसय रे पत् आले. ‘तम्य ही पैसे न ख्रदल््ास एकोणतीस
तारखेला तमय च््ा मल
य ाला पळवनू नेण््ात ्ेईल.’
त््ा ख्रदवशी सत्तावीस तारीख होती. माझ््ा बा्कोला
काळजी वाटली पण मला ते पत् काही गांभीर वाटेना. मी म्हटले,
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“जाऊ दे. आम्ही इलां लांिमध््े आहोत. इथे कोणी मल
य े पळवनू नेत
नाही व खिां णी मागत नाही.”
पा्रो म्हणाला, “बरोबर, असे काही इथे राजरोस चालत
नाही. पढय े साांगा.”
“तर बा्को काही मला सख
य ाने बसू देईना. मग मी स्कॉटलांि
्ािुसमोर माझी तक्रार मािां ली. त््ानां ी त््ाची फारशी दखल घेतली
नाही. त््ाांचा दृष्टीकोन माझ््ासारखाच होता. अठ्ठावीस तारखेला
मला ख्रतसरे पत् आले. त््ात ख्रलख्रहले होते, ‘तम्य ही पैसे भरले नाहीत,
तर उद्या दपय ारी बारा वाजता तमय च््ा मल
य ाला पळवनू नेण््ात ्ेईल.
त््ाला सोिवण््ासाठी तम्य हाला पन्हनास हजार पौंि भरावे
लागतील.’ असे वाटत होते, की ती पत्े कयण््ा वेि््ाने ख्रलख्रहली
आहेत आख्रण त््ात वेळही नमदू के ली आहे. पोलीसाांनी मला असे
साांगनू आश्वस्त के ले, की ते का् ते बघनू घेतील. इन्हस्पेर्कटर
मॅकनील परय े शी फौज घेऊन, वॅव्ह्हलीला ्ेतील व सवु ताबा घेतील.
मग मी सटय के चा ख्रनःश्वास टाकत घरी गेलो. परांतय आम्हाला
आधीच वेढा पिल््ासारखे वाटत होते. मी सक्त सचू ना ख्रदल््ा की
कयणाही परर्क्ा माणसाला घरात घ््ा्चे नाही. काही अनख्रय चत न
होता सांध््ाकाळ गेली. पण दसय ऱ्ा ख्रदवशी सकाळी माझी
बा्कोला एकाएकी गभां ीर रीत््ा बरे नाहीसे झाले. ख्रतच््ा
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काळजीने मी िॉर्कटर िकसुला ख्रनरोप पाठवला. त््ाला ख्रतची
लक्षणे गोंधळवणारी वाटली. ख्रतला ख्रवषबाधा झाली असावी, असे
साांगा्ला का कू करत शेवटी मला त््ाच््ा मनात ते असल््ाचे
कळले. त््ात काही धोका नव्ह्हता, असा ख्रदलासा त््ाने मला ख्रदला.
पण ख्रतला बरे व्ह्हा्ला एक दोन ख्रदवस लागतील, असे तो म्हणाला.
घरी आल््ावर माझ््ा उशीला एक ख्रचठ्ठी लावलेली पाहून, मी
चक्रावनू गेलो. त््ावरील हस्ताक्षर इतर ख्रचठ्ठ््ावां र होते तसेच होते.
फक्त तीन शबद, ‘आज बारा वाजता’
ख्रमस्टर पा्रो, मी हे कबल
ू करतो, की मग मी फारच ख्रचिलो.
कयणीतरी घरातलेच ्ामागे असावे --- कयणीतरी नोकर. मी त््ा
सगळ््ाांना बोलावनू चाांगले खिसावले. त््ाांनी कयणीच एकमेकाांवर
आरोप के ले नाहीत. माझ््ा बा्कोच््ा बरोबर रहाणाऱ्ा ख्रमस
कॉख्रलन्हसचे हे कृ त्् होते. ख्रतने साांख्रगतले की ख्रतने जॉनीच््ा दाईला
सकाळी घरात गाि््ा आणा्च््ा वाटेवर रें गाळताांना पाख्रहले. मी
ख्रतला त््ाबद्दल ख्रशक्षा के ली, तेव्ह्हा ती ग्ाव्ा करू लागली. ख्रतने
जॉनीला त््ाच््ा बालवगाुच््ा नोकराणीकिे ठे वले होते. आख्रण
स्वतः एका मैख्रत्णीला भेटा्ला गेली होती --- खरे तर एका
ख्रमत्ाला! चाांगले थेर चालले होते. माझ््ा उशीला ख्रचठ्ठी टाचनू
ठे वल््ाचे ख्रतने नाकारले. ती कदाख्रचत खरे ही साांगत असेल. मला
माख्रहती नाही. मल
य ाची दाई अशा गैरव्ह््वहारात सामील असलेले,
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धोकादा्क होते. ख्रतने एका ख्रनकराने गन्हय हा कबल
ू के ला --- आख्रण
त््ाबद्दल मला खात्ी होती. शेवटी माझा रागाचा पारा चढला
आख्रण मी सवु नोकर मांिळींना िच्चू ख्रदला. मी त््ाना त््ाांचे सामान
बाांधा्ला एक तास ख्रदला आख्रण घराबाहेर हाकलले.”
ख्रमस्टर वॅव्ह्हलीचा चेहरा स्वतःचा राग आठवनू , चागां लाच
लाल झाला होता.
पा्रोने सचय वले, “ख्रमस्टर हे जरा अन्ह्ा्कारक झाले, नाही
का? तम्य हाला सगळे माख्रहती असनू ही, तेव्ह्हा तम्य ही शत्च्ू ्ा
हातातले बाहुले झाला होतात.”
ख्रमस्टर वॅव्ह्हलीनी माझ््ाकिे रोखनू बख्रघतले. “मला असे
वाटत नाही. सगळ््ानां ा काढून टाका्ची कल्पना माझी होती. मी
लांिनला फोन करून पोख्रलसाांची नवीन कयमक पाठवण््ाची ख्रवनांती
के ली. मधल््ा वेळात, माझा ज््ाांच््ावर ख्रवश्वास आहे, तेवढेच
लोक घरात होते. ख्रमस कॉख्रलन्हस माझ््ा बा्कोची सहकारी आहे.
स्व्ांपाकी, रेिवेल. हा ्ा घरात मी लहान असल््ापासनू आहे.”
“ही ख्रमस कॉख्रलन्हस तमय च््ाकिे कधीपासनू होती?”
ख्रमसेस वॅव्ह्हली बोलल््ा, “समय ारे एक वषु. ती माझ््ासाठी
सख्रचव व सहकारी म्हणनू अमल्ू ् आहे. ख्रशवा् ती घरही उत्तम
साांभाळते.”
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“आख्रण दाई?”
“ती इथे सहा मख्रहन्ह्ाांपासनू आहे. ती माझ््ाकिे एका
चाांगल््ा ओळखीच््ा लोकाांकिून आली होती. पण तसेही मला
ती ख्रवशेष पसतां नव्ह्हती. पण जॉनीला ती आवित असे.”
“तरीही मला असे वाटते, की ख्रतने काम ्ा सांकटाच््ा
आधीच सोिले होते. कदाख्रचत ख्रमस्टर वॅव्ह्हली ख्रतला परत कामावर
ठे वण््ाइतके द्ाळू होते.”
ख्रमस्टर वॅव्ह्हली पढय े सागां ू लागले, “इन्हस्पेर्कटर मॅकनील साधारण
सािेदहाला आला. तोप्ंत नोकर ख्रनघनू गेले होते. त््ाने त््ा
व्ह््वस्थेबद्दल समाधान वाटल््ाचे साांख्रगतले. बाहेरील बागेत त््ाने
घराकिे ्ेणाऱ्ा सवु वाटावां र पहाऱ्ासाठी, त््ाची माणसे
ख्रवखरून ठे वली होती. त््ाने मला असे म्हणनू आश्वस्त के ले, की
सवु गोष्टी सरय ळीत असतील, तर आपण ख्रनख्रितपणे गढू गोष्ट शोधनू
काढू.
“माझ््ाबरोबर जॉनी होता. तो, मी व इन्हस्पेर्कटर आम्ही एकत्
ज््ा खोलीला पररषद खोली म्हणतो, ख्रतथे गेलो. इन्हस्पेर्कटरने
खोलीला कयलपू लावले. ख्रतथे मोठे आजोबाांचे घि््ाळ आहे.
जसजसे बारा वाजता दोन्हही काटे एकमेकावां र ्ेत चालले, तसतसे
मला कबल
ू करा्ला काही वाटत नाही, की मी एखाद्या
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माजां राइतका उदास झालो. ख्रतथे काही खळबळजनक आवाज
आले व टोले पिू लागले. मी जॉनीला घट्ट धरले. शेवटचा टोला
पिला आख्रण तो पिताच, बाहेर मोठा गोंधळ झाला --आरिाओरिा आख्रण पळापळी झाली. इन्हस्पेर्कटरने ख्रखिकी
उघिली. कॉन्हस्टेबल धावत आला.
त््ाने धापा टाकत साांख्रगतले, “सर, आम्ही त््ाला पकिले. तो
झिय ू पाांमधनू , खरय ित चालला होता. तो पणू ुपणे मादक द्रव्ह््ाच््ा
नशेत होता.”
आम्ही घाईने गच्चीत गेलो. ख्रतथे गबाळ््ा कपि््ातील एका
राांगि््ा माणसाला दोन कॉन्हस्टेबलनी धरून ठे वले होते. तो
सटय ण््ासाठी व्ह््थु धिपि करत होता. त््ाच््ाकिून पोलीसानां ी न
उघिलेले गाठोिे घेऊन त््ाांच््ा हातात धरले होते. त््ात
कापसाचा एक गठ्ठा होता आख्रण र्कलोरोफॉमुची बाटली होती. ते
बघनू माझे रक्त उसळू लागले. त््ात पण मला उद्देशनू एक ख्रचठ्ठी
होती. मी ती उघिली. ‘तू पैसे भरा्ला हवे होतेस. तझ्य ्ा मल
य ाला
सोिवण््ासाठी आता पन्हनास हजार पौंि भरावे लागतील. तू सवु
काळजी घेतलीस, तरी मी एकोणतीस तारखेला ठरल््ाप्रमाणे
िल्ला मारलाच.”

117

मी मोठ््ाने हसलो. सटय के चे हास््! पण मी असे करताच,
मला मोटारीचे व ख्रकांचाळण््ाचे आवाज ्ेऊ लागले. मी माझे िोके
हलवले. दख्रक्षण लॉजकिे मोठ््ा वेगाने एक ख्रवशाल करिी मोटार
ख्रनघाली होती. ती चालवणारा मनष्य ् ख्रकांचाळत होता. पण त््ामळ
य े
मला घाबरून धर्कका बसला नाही, तर जॉनीच््ा सोनेरी कयरळ््ा
के साांनी बसला. मोटारीत जॉनी त््ाच््ा शेजारी होता.
इन्हस्पेर्कटरने जोराने एक शपथ घेतली. तो ओरिला, “एक
ख्रमख्रनटापवू ी तर मल
य गा ख्रतथे नव्ह्हता.” त््ाचे िोळे आमच््ावरून
ख्रफरले. आम्ही सगळे ख्रतथे होतो. मी, रेिवेल आख्रण कॉख्रलन्हस.
“ख्रमस्टर वॅव्ह्हली, तम्य ही त््ाला शेवटचे के व्ह्हा बख्रघतलेत?
“मी मागचा ख्रवचार करू लागलो. आठवू लागलो. जेव्ह्हा
कॉन्हस्टेबलनी आम्हाला बोलावले, तेव्ह्हा मी जॉनीला ख्रवसरून,
इन्हस्पेर्कटरबरोबर धावलो. मग एक आवाज आला व त््ाने
आम्हाला घाबरवले. गावातील चचुच््ा घि््ाळाचे ठोके पित
होते. मोठ््ा आि्ाुने इन्हस्पेर्कटरने त््ाचे घि््ाळ बाहेर काढले.
बरोबर बारा वाजले होते. ठरवल््ासारखे आम्ही पररषद खोलीकिे
धावलो. ख्रतथले घि््ाळ बारा वाजनू दहा ख्रमख्रनटे झाल््ाचे दाखवत
होते. कोणीतरी ते मद्दय ाम पढय े के लेले ख्रदसत होते. कारण मला तर ते
कधी मागे वा पढय े गेलेले आठवत नव्ह्हते. ते अचक
ू वेळ दाखवे.”
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ख्रमस्टर वॅव्ह्हली थाांबले. पा्रो स्वतःशीच हसला. बावरलेल््ा
वख्रिलानां ी ख्रवस्कटलेला लहानसा गालीचा, पा्रोने नीट के ला.
पा्रो पटय पटय ला, “खषू करणारी, गोि, धसू र व लहानशी
समस््ा! मी तमय च््ासाठी ती आनदां ाने सोिवेन. खरोखर ती मोठ््ा
नवलपणू ु रीतीने आखली आहे.”
ख्रमसेस वॅव्ह्हलीनी त््ाच््ाकिे रागाने बख्रघतले व ख्रकांचाळली,
“पण अरे बाळा --- “
पा्रोने परत त््ाचा चेहरा गभां ीर व सहानभय तू ीपणू ु के ला.
“बाईसाहेब, तो सख
य रूप आहे. त््ाला काही त्ास ख्रदला जाणार
नाही. हे पळवणारे लोक त््ाची चाांगली काळजी घेतील. त््ामळ
य े
हवालदील होऊ नका. तो त््ाच्ां ्ासाठी सोन्ह्ाची अिां ी देणारा टकी
--- नव्ह्हे बदक --- आहे, नाही का?”
ख्रमस्टर पा्रो, माझी खात्ी आहे, की एकच गोष्ट करावी
लागेल --- पैसे भरा. मला पख्रहल््ापासनू तेच तर करा्चे नव्ह्हते.
पण आता! एका आईच््ा भावना --- “
पा्रो घाईने ख्रकांचाळला, “पण आम्ही ्ापवू ी --- “
ख्रमस्टर वॅव्ह्हली मध््ेच बोलले, “बाकी सगळे तम्य हाला
कागदपत्ाांवरून नीट कळे ल. अथाुत इन्हस्पेर्कटर मॅकनील लगेच फोन
करू लागला. मोटार चालवणाऱ्ा माणसाचे व मोटारीचे वणुन
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सगळीकिे कळवण््ात आले. असे भासवण््ात आले, की सवु
काही ठीकठाक होणार आहे. एक माणसू व एक लहान मल
य गा
असलेल््ा मोटारीचे वणुन लांिनमधील गावोगावी पोचले. एका
ख्रठकाणी ते थाांबले. मल
य गा रित होता व अथाुत त््ा माणसाला
घाबरलेला होता. जेव्ह्हा इन्हस्पेर्कटर मॅकनीलने साांख्रगतले की मोटार
थाांबली असनू , त््ा दोघाांना पकिले आहे. मी सटय के चा ख्रनःश्वास
टाकून जवळजवळ आजारीच पिलो. पण पढय े का् झाले? तो
मल
य गा जॉनी नव्ह्हताच. मोटार चालवणारा चाांगला हसताखेळता व
मल
य े आविणारा होता. आमच््ापासनू पांधरा मैल असणाऱ्ा
इिेन्हसवेल नावाच््ा गावातनू त््ाने रस्त््ात खेळणाऱ्ा एका
मल
य ाला उचलनू , प्रेमाने त््ाला गािीतनू एक चर्ककर मारली होती.
पोख्रलसाांच््ा खात्ीला्क मख
ू ु चक
य ीचे आभार! त््ाांनी सतत त््ा
चक
य ीच््ा गािीचा पाठलाग के ला नसता, तर त््ाना एव्ह्हाना जॉनी
ख्रमळाला असता.”
“ख्रमस्टर, शातां व्ह्हा. पोलीस हे शरू आख्रण बख्रय द्धमान लोक
असतात. त््ाांची चक
ू होणे सहज होते. आख्रण हा पणू ु बेत फार
हुशारीने आखलेला आहे. आताचा त््ाांचा माणसू पकिले
जाण््ाचा खेळ हा मला वाटते, त््ाांना आपण सतत ख्रदलेल््ा
नकाराचाच एक भाग होता. मला वाटते वॅव्ह्हली ्ाांच््ा घरात ख्रचठ्ठी
व गाठोिे नेऊन देणे हे कामदेखील त््ानेच के ले असावे.
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आपल््ाला बाराला दहा ख्रमख्रनटे असताांना जर ते दोन्हही ख्रमळाले
असते, तर त््ाला आधी ख्रदलेल््ा दहा ख्रशख्रलगां च््ा नोटेव्ह््ख्रतररक्त
अजनू दहा ख्रशख्रलांग ख्रमळाले असणार. त््ाने घराकिे बाजच्ू ्ा
दाराने टकटक करा्चे, हे देखील ठरलेले होते.”
ख्रमसेस वॅव्ह्हली रागाने म्हणाली, “मी ्ातील एकाही शबदावर
ख्रवश्वास ठे वत नाही. हे सवु खोटे आहे.”
पा्रो ख्रवचारपवू ुक म्हणाला, “खरे तर ही अांदाजे गोष्ट आहे.
पण जोप्ंत ते ती ख्रफरवत नाहीत, तोप्ंत मला वाटते, त््ाने
बेका्देशीरपणे काही ख्रवख्रशष्ट चक
ू के ली असावी, नाही का?”
तो ख्रमसेस वॅव्ह्हलीला ख्रवचारत होता. ती ख्रचिून लाल झाली.
त््ा मनष्य ्ाने उद्धटपणे असे ढोंग के ले होते, की रेिवेलने
त््ाला गाठोिे ख्रदले, तेव्ह्हा त््ाने रेिवेलला ओळखले. ‘फक्त त््ा
माणसाने ख्रमशा उिवल््ा आहेत.’ असे तो म्हणाला. इस्टेटीवर
जन्हमलेला प्रामाख्रणक रेिवेल!
गावठी माणसाने अपमान के ल््ाने पा्रो थोिा हसला. “तू
घरातीलच एकजण असलास, तरी अपहरणाला मदत के ल््ाबद्दल
तझय ा तल
य ाच सांश् आहे.”
“हो, पण रेिवेल नाही.”
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पा्रोने अचानक ख्रतच््ाकिे वळून ख्रवचारले, “आख्रण
बाईसाहेब, आपण?”
“ज््ाने ्ा भटर्क्ाला पत् आख्रण गाठोिे ख्रदले, तो रेिवेल
असणे शर्क् नाही --- कदाख्रचत इतर कयणीही असेल. तो म्हणतो,
त््ाला ते दहा वाजता ख्रदले गेले. दहा वाजता रेिवेल तर माझ््ा
नवऱ्ाबरोबर ख्रसगरे ट ओढा्च््ा खोलीत होता.”
“ख्रमस्टर, तम्य हाला मोटारीतील माणसाचा चेहरा बघणे, शर्क्
झाले का? तो थोिा तरी रेिवेलसारखा होता का?”
“मला तो बघण््ासाठी फारच लाांब होता.”
“रेिवेलला कयणी भाऊ असल््ाचे तम्य हाला माख्रहती आहे
का?”
“त््ाला खपू भाऊ होते पण ते मेले. शेवटचा लढाईत मारला
गेला.”
“मी अजनू वॅव्ह्हली ्ाच्ां ्ा घराशी पररख्रचत नाही. मोटार
दख्रक्षण लॉजकिे चालली होती. इथे दसय रे प्रवेशद्वार आहे का?”
“हो, त््ाला आम्ही पवू ु लॉज म्हणतो. घराच््ा दसय ऱ्ा बाजनू े
ते ख्रदसते.”
मला हे ख्रवख्रचत् वाटले, की ख्रतथे मोटार ख्रशरताांना कयणीच
पाख्रहले नाही.”
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ख्रतथे लहान चचुकिे जाणारी अजनू एक वाट आहे. ख्रतथनू
बऱ्ाच मोटारी जातात. त््ा माणसाने सो्ीस्कर जागी मोटार
थाांबवली असणार आख्रण तो घरात धावत गेला असणार. दसय रीकिे
लक्ष वेधनू , त््ाने तसे के ले असणार.”
पा्रो ख्रवचारपवू ुक बोलला, “तो आधीपासनू च घरात
असल््ाख्रशवा्, हे कसे का् शर्क् आहे? त््ाला लपा्ला दसय री
कयठली जागा आहे का?”
“खरे तर आम्ही आधी घरभर नीट पाख्रहले नाही. तशी गरज
वाटली नाही. मला वाटते तो घरातच कयठे तरी लपनू बसला
असावा. पण त््ाला घरात घेतले कयणी?”
“त््ाकिे आपण नतां र ्ेऊ. एका वेळी एकच गोष्ट --- आपण
्ोल् पद्धतीने जाऊ. घरात अशी कयठली ख्रवशेष अशी लपण््ाची
जागा नाही का? वॅव्ह्हलीचां े घर जनय े आहे. त््ात कधीकधी भगदािे
असतात.”
“हो. हो. एक भगदाि आहे. ते हॉलच््ा एका ख्रभांतीपासनू सरुय
होते.”
“पररषद खोलीजवळ का?”
“त््ाच््ा दाराबाहेर पण दाराला लागनू .”
“वा! वा!”
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“पण मी व माझी बा्को सोिून, कयणालाच ते माख्रहती नाही.”
“रेिवेल?
“कदाख्रचत त््ाने त््ाबद्दल ऐकले असेल.”
“ख्रमस कॉख्रलन्हस?”
“मी तर ख्रतच््ाजवळ हे कधीच बोललो नाही.”
पा्रोने क्षणभर ख्रवचार के ला.
“ख्रमस्टर, ठीक आहे. पढय ची गोष्ट म्हणजे वॅव्ह्हलीचां े घर! मी
ख्रतथे आज दपय ारी आलो तर ठीक राख्रहल का?”
ख्रमसेस वॅव्ह्हली ां ओरिली, “ओहो, ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही
लवकरात लवकर ्ा.”
ज््ामळ
य े ती घाईघाईने पा्रोकिे गेली, ते ख्रतच््ा शत्क
ू िून
सकाळी आलेले वजनदार गाठोिे ख्रतने त््ाच््ा हातात ख्रदले. त््ात
पैसे भरण््ासांबधां ी हुशारीने स्पष्ट सचू ना ख्रदलेल््ा होत््ा व शेवटी
अशी धमकी ख्रदली होती की तसे न के ल््ास, मल
य ाच््ा जीवाला
धोका आहे. हे स्पष्ट होते की ख्रमसेस वॅव्ह्हलीचां े अपत््प्रेम व पैशाांची
लालसा ्ाांचे जणू ्द्ध
य जांपय ले होते. ते प्रेम ख्रदवस वर ्ेत होता, तसे
वाढत होते.
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पा्रोने ख्रमसेस वॅव्ह्हलीलां ा ख्रतच््ा नवऱ्ाच््ा मागे उभे करून
ख्रवचारले,
“बाईसाहेब, शर्क् असेल तर खरे साांगा. तम्य ही तमय च््ा
नवऱ्ाच््ा बरोबरीने स्व्पां ाकी रेिवेलवर ख्रवश्वास ठे वता का?”
“माझे त््ाच््ाख्रवरुद्ध असे काही मत नाही. पण त््ाचा ्ा
प्रकरणाशी काही सबां धां असल््ाचे मला ख्रदसत नाही. पण ठीक
आहे. पण मला तो कधीच आवित नव्ह्हता --- कधीच नाही.”
“अजनू एक गोष्ट. तम्य ही मला मल
य ाच््ा दाईचा पत्ता देऊ
शकाल का?”
“१४९, नेथेराल रस्ता, हॅमरख्रस्मथ. तम्य ही अशी कल्पना करू
नका --- “
“मी कधीच कल्पना करत नाही --- मी मेंदच्ू ्ा करि््ा
पेशींना कामाला लावतो. कधीकधी, फक्त कधीकधी मी थोिीफार
कल्पना करतो.”
दार लागल््ावर पा्रो परत माझ््ाकिे आला. “हेस्टींलज
म्हणजे बाईसाहेबाांना स्व्ांपाकी कधीच आविला नाही. हे रुचीपणू ु
आहे. नाही का?”
मी होकार ख्रदला नाही. पा्रोने मला नेहमी फसवले आहे.
त््ामळ
य े , मी आता काळजी घेतो. नेहमी काहीतरी गोम असते.
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बाहेर आमचे आख्रन्हहक उरकल््ावर आम्ही नेथेराल रस्त््ाकिे
ख्रनघालो. आमचे नशीब जोरावर असल््ाने, आम्हाला ख्रमस जेसी
ख्रवदसु घरी भेटली. ती पख्रस्तशीची, आल्हादक चेहरा असलेली
चाणाक्ष स्त्री होती. ती ्ा प्रकरणात गांतय लेली असेल, ्ावर माझा
ख्रवश्वास बसत नव्ह्हता. ख्रतला काढून टाकल््ाबद्दल ख्रतच््ा मनात
कटूपणाची व पिात्तापाची भावना होती. मात् ख्रतचे चक
य ले, हे ख्रतने
कबल
ू के ले. एका शेजारीच रांगारी काम व सश
य ोभन काम
करणाऱ्ाशी ख्रतचे ललन ठरले होते. त््ाला भेटण््ासाठी ती पळून
गेली होती. हे ख्रतचे वागणे साहख्रजक होते. मला पा्रोचे काही
कळत नव्ह्हते. त््ाचे सगळे प्रश्न मला चक
य ीचे वाटत होते. ते प्रश्न
ख्रतच््ा वॅव्ह्हली ां घरातील रोजच््ा कामासांबधी होते. मला खरे तर
कांटाळा आला होता. त््ामळ
य े पा्रो गेल््ावर मला आनांद झाला.
हॅमरख्रस्मथ रस्त््ावर वॉटरलल
ू ा जाणारी टॅर्कसी करून, त््ात
बसत तो म्हणाला, “माझ््ा ख्रमत्ा, मल
य ाचे अपहरण ही सोपी गोष्ट
आहे. त््ा मल
य ाला गेल््ा तीन वषाुतील कयठल््ाही ख्रदवशी पळवनू
नेणे सोपे होते.”
मी थिां पणे उत्तरलो, “्ाचा आपल््ाला तपासकामात काही
उप्ोग होईल, असे मला वाटत नाही.”
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“ख्रवरोधाभासात्मक रीत््ा, ते आपल््ावर जोराने चालनू ्ेते
आहे. हेस्टीलज, जर तल
य ा टा्ख्रपन लावा्चीच असेल, तर ख्रनदान
ती टा्च््ा मध््भागी हवी. आता ती ख्रनदान इचां ाच््ा एक सोळाांश
भाग उजवीकिे सरकलेली आहे.”
वॅव्ह्हलीचां े घर ही एक मोठी जनय ी जागा होती. अलीकिेच ती
मोठ््ा ख्रनगतय ीने व कलात्मकतेने दरुय स्त के ले गेली होती. ख्रमस्टर
वॅव्ह्हलीनां ी आम्हाला पररषद खोली दाखवली. गच्ची आख्रण घराचे
ख्रवख्रवध भाग जोिलेले होते. शेवटी पा्रोने ख्रवनांती के ल््ामळ
य े,
त््ाने ख्रभांतीतील कळ दाबली. ख्रभतां बाजल
ू ा सरकून, आम्ही एका
बोळकाांिीतनू भगदािाशी आलो.
ख्रमस्टर वॅव्ह्हली ां म्हणाले, “बघा, इथे काही नाही.”
ती छोटीशी खोली पणू ुपणे ररकामी होती. जख्रमनीवर काहीही
पाऊलखणय ा नव्ह्हत््ा. कोपऱ्ातील एका खणय ेजवळ पा्रो वाकला
होता, ख्रतथे मी गेलो.
“माझ््ा ख्रमत्ा, तू ्ाचे का् करशील?”
ख्रतथे चार खणय ा एकत् होत््ा.
मी ओरिलो, “कयत्ा.”
“हेस्टींलज, अगदी लहान कयत्ा.”
“पॉमेरर्न.”
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“त््ाहूनही लहान.”
मी सांश्ाने बोललो, “बहुधा ख्रग्रफॉन.”
“ख्रग्रफॉनपेक्षाही लहान. कयत्र््ाच्ां ्ा र्कलबला माख्रहती नसलेली
जात.”
मी त््ाच््ाकिे बख्रघतले. त््ाचा चेहरा उद्दीख्रपत होऊन
उजळला होता व त््ावर समाधान पसरले होते.
तो पटय पटय ला, “माझे बरोबर होते. मला माख्रहती होते, की माझे
बरोबर आहे. हेस्टींलज, इकिे ्े.”
आम्ही हॉलमध््े आल््ावर, आमच््ा मागे त््ा भगदािाचा
मागु बांद झाला. पॅसेजच््ा पलीकिील पढय ील दारातनू एक तरुण
स्त्री आली. ख्रमस्टर वॅव्ह्हलीनां ी आमची ख्रतच््ाशी ओळख करून
ख्रदली.
“ख्रमस कॉख्रलन्हस”
“ख्रमस कॉख्रलन्हस साधारण ख्रतशीची असनू , चटपटीत होती.
ख्रतचे के स ख्रफके पण चाांगले होते. ख्रतने नाकावर ख्रर्कलप असलेला
चष्मा घातला होता.
पा्रोने के लेल््ा ख्रवनांतीला अनसय रून, आम्ही एका लहानशा
सकाळच््ा खोलीत गेलो. ख्रतथे त््ाने ख्रतला नोकराख्रां वष्ी व
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ख्रवशेषतः रेिवेलख्रवष्ी प्रश्न ख्रवचारले. ख्रतने कबल
ू के ले की ख्रतला
तो स्व्पां ाकी आवित नव्ह्हता.
ख्रतने स्पष्टीकरण ख्रदले, “तो फार हवेत असा्चा.”
मग २८ तारखेच््ा रात्ी ख्रमसेस वॅव्ह्हलीनां ी खाल्लेल््ा
खाण््ाकिे ते आले. ख्रमस कॉख्रलन्हस म्हणाली की ख्रतने तेच खाणे
वरती ख्रतच््ा खोलीत नेऊन खाल्ले. त््ाचे काही दष्य पररणाम
जाणवले नाहीत. ती ख्रनघाल््ावर, मी पा्रोला कोपराने ढोसले.
मी कयजबजय लो, “कयत्ा.”
तो ख्रजवणी फाकवत बोलला, “हो. हो. कयत्ा. ख्रमस, इथे कयत्ा
होता का?”
“बाहेर कयत्ाघरात दोन लॅिॅिोर आहेत.”
“नाही. मला लहान कयत्ा असे म्हणा्चे आहे. ख्रकांवा
खेळण््ातला कयत्ा.”
“नाही. तसा कोणी नाही.”
पा्रोने ख्रतला जाण््ाची परवानगी ख्रदली. नांतर घांटी वाजवनू ,
तो मला म्हणाला, “ती खोटे बोलते आहे. ख्रमस कॉख्रलन्हस. मी
ख्रतच््ा जागी असतो तरी खोटे बोललो असतो. आता स्व्ांपाकी.”
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रेिवेल हा खानदानी माणसू होता. त््ाने त््ाची गोष्ट पणू ु
आत्मख्रवश्वासाने साांख्रगतली आख्रण ती ख्रमसेस वॅव्ह्हलीनां ी साख्रां गतली,
तशीच होती. त््ाने साांख्रगतले की त््ाला त््ा भगदािाचे गख्रय पत
माख्रहती आहे. खरे खरय े सत्् साांगनू शेवटी जेव्ह्हा तो गेला, तेव्ह्हा मी
पा्रोचे गोंधळलेले िोळे पाख्रहले.
“हेस्टींलज, ्ा सवाुवरून तू का् ख्रनष्कषु काढशील?”
मी प्रत््त्तय र के ले, “तू का् काढशील?”
“तू ख्रकती सावधान होतोस. मेंदतू ील करि््ा पेशी त््ाना
उत्तेजन ख्रदल््ाख्रशवा् का्ुप्रवण होत नाहीत. अरे च्च््ा, पण मी
तल
य ा ख्रचिवत नाही. आपण दोघे एकदम ख्रनष्कषु काढू. कयठले मद्दय े
आपल््ाला कठीण वाटले?”
मी म्हणालो, “मला एकच गोष्ट धर्ककादा्क वाटते आहे.
अपहरण करणारा माणसू त््ाला कयणी बघणार नाही, असे
पवू ेकिील लॉज सोिून, दख्रक्षणेकिील लॉजला का गेला?”
“हेस्टींलज, हा खपू चागां ला मद्दय ा तू उपख्रस्थत के ला आहेस. मी
त््ाची दसय ऱ्ा एका गोष्टीबरोबरे साांगि घालतो. त््ाने वॅव्ह्हलीनां ा
आधीच सावध का के ले? नसय ते मल
य ाला पळवनू नेऊन, मग पैशाांची
मागणी का के ली नाही?”

130

“कारण त््ाांना असे वाटत होते, की मल
य ाचे अपहरण
करण््ाची कृ ती न करता पैसे ख्रमळतील.”
“नसय तीच धमकी देऊन सहजपणे पैसे ख्रमळणे शर्क् नव्ह्हते.”
ख्रशवा् त््ाांना बाराच््ा वेळेवर लक्ष कें ख्रद्रत करा्चे होते.
म्हणजे जेव्ह्हा भटर्क्ा माणसाला पकिले जाईल, तेव्ह्हा इतरजणाांना
त््ाच्ां ्ा लपा्च््ा जागेमधनू बाहेर पिून कयणाला न ख्रदसता
मल
य ापासनू दरू जाता ्ेईल.”
पण सोपी गोष्ट ते कठीण करत होते, हे तर नाकारता ्ेत नाही.
जर त््ाांनी वेळ ख्रकांवा ख्रदवस साांख्रगतला नसता, तर ते जास्त सोपे
झाले असते. मल
य गा जेव्ह्हा त््ाच््ा दाईबरोबर बाहेर असतो, तेव्ह्हा
त््ाला मोटारीतनू पळवनू नेणे सोपे होते.”
“मी सांश् घेत कबल
ू के ले. “हां –-- ओ --- हो.”
“खरे तर हा बनाव मद्दय ामनू घिवनू आणला गेला. आता
आपण ्ा मदय द्य् ाकिे दसय ऱ्ा दृष्टीकोनातनू पाहू. सवु बाबींवरून
असे ख्रदसते, की गन्हय हगे ार घरातीलच होता. मद्दय ा नबां र एक, ख्रमसेस
वॅव्ह्हलीनां ा झालेली ख्रवषबाधा. मद्दय ा नांबर दोन, उशीला टोचलेले
पत्. मद्दय ा नांबर तीन, घि््ाळाची वेळ दहा ख्रमख्रनटे बदलणे. ्ा
सगळ््ा गोष्टी घरातच घिल््ा आहेत. आख्रण अजनू एक बहुधा
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तझ्य ्ा लक्षात न आलेली बाब म्हणजे, भगदािात धळ
ू नव्ह्हती. ती
झािून काढलेली होती.”
आता घरात चार माणसे होती. आपण दाईला वगळू, कारण
ख्रतने भगदाि झािले नसेल. पण इतर तीन मद्दय े ख्रतच््ा बाबतीत
उपख्रस्थत होतात. चार लोक म्हणजे ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस वॅव्ह्हली,
स्व्ांपाकी रेिवेल आख्रण ख्रमस कॉख्रलन्हस. आपण प्रथम ख्रमस
कॉख्रलन्हसचा ख्रवचार करू. आपल््ाकिे ख्रतच््ाख्रवरुद्ध फारसे काही
नाही. कारण आपल््ाला ख्रतच््ाख्रवष्ी फार थोिेच माख्रहती आहे,
की ती अथाुतच एक बख्रय द्धमान तरुण स्त्री आहे व ती इथे गेले एक
वषुच आहे.”
त््ाला आठवण करत मी म्हटले, “तू म्हणालास की कयत्र््ाचा
बाबतीत ती खोटे बोलली.
पा्रोने ख्रवख्रशष्ट हास्् दाखवत म्हटले, “अरे , हो. कयत्ा. आता
आपण रेिवेलकिे वळू. त््ाच््ाख्रवरुद्ध अनेक सांश्ास्पद गोष्टी
आहेत. त््ातील एक गोष्ट म्हणजे भटर्क्ाने साांख्रगतले, की त््ाला
गावात गाठोिे देणारा रेिवेल होता.”
“पण रेिवेल त््ाख्रवरुद्ध परय ावा देऊ शकतो.”
“तरीही, त््ाने ख्रमसेस वॅव्ह्हलीला ख्रवष ख्रदले असावे. उशीला
ख्रचठ्ठी टाचली असावी. घि््ाळात दहा ख्रमख्रनटे फरक करून ठे वला
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असावा आख्रण भगदाि झािले असावे, असे धरले तरी ्ाख्रवरुद्ध,
तो ्ा वॅव्ह्हलीच्ां ्ा घरात जन्हमला व पोसला गेला. त््ामळ
य े हे
पणू ुपणे अशर्क् वाटते, की त््ाने ्ा घरच््ा मल
य ाचे अपहरण
होण््ास मदत के ली असेल. असे ख्रचत् ख्रदसत नाही!
“ठीक आहे, मग?”
“ख्रकतीही ख्रवख्रचत् ख्रदसले तरी, आपल््ाला तकु शास्त्रानसय ार
जा्ला हवे. ख्रमसेस वॅव्ह्हलीबद्दल थोिा ख्रवचार करू. पण ती श्रीमांत
आहे. ख्रतच््ाकिे पैसा आहे. ख्रतच््ा पैशाांमळ
य े हे ढासळणारे घर
ख्रदमाखात उभे आहे. ख्रतला स्वतःच््ा मल
य ाचे अपहरण करण््ाचे,
व स्वतःचे पैसे स्वतःलाच पाठवा्चे काही कारण नाही. नवरा मात्
वेगळ््ा पररख्रस्थतीत आहे. त््ाची बा्को श्रीमांत आहे. हे तो
श्रीमांत असल््ासारखे नाही, तर वेगळे आहे. माझ््ाकिे एक
ख्रनराळी कल्पना आहे. त््ा बाईला फक्त एक चाांगले कारण सोिून,
ख्रतच््ा पैशापां ासनू फारकत घ््ा्ची नाही. पण तमय च््ा लगेच
लक्षात ्ेईल, की ख्रमस्टर वॅव्ह्हली, चैनीची चटक असलेला आहे.”
मी मोठ््ा आवाजात ओरिलो, “अशर्क्.”
“मळ
य ीच नाही. नोकराांना कयणी हाकलनू ख्रदले? ख्रमस्टर
वॅव्ह्हलीने. तो ख्रचठ्ठ््ा ख्रलहू शकतो, बा्कोला ख्रवष देऊ शकतो.
घि््ाळाचे काटे ख्रफरवू शकतो आख्रण ख्रवश्वासू रेिवेलख्रवरुद्ध
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भर्ककम परय ावा उभा करू शकतो. रेिवेलला ख्रमसेस वॅव्ह्हली कधीच
आवित नसते. तो त््ाच््ा मालकाशी प्रामाख्रणक आहे व त््ाच््ा
आज्ञा पाळा्ला एका पा्ावर त्ार असतो. त््ात तीनजण
आहेत. ख्रमस्टर वॅव्ह्हली, त््ाचे काही ख्रमत् आख्रण रेिवेल.
पोलीसाांनी हीच चक
ू के ली. त््ाांनी करिी मोटार चालवणाऱ्ाची
पढय े चौकशी के लीच नाही. तो ख्रतसरा मनष्य ् होता. त््ाने
जवळपासच््ा गावातील एक सोनेरी कयरळ््ा के साच
ू
ां े मल
पळवले. तो पवू ेच््ा लॉजकिे ख्रनघाला आख्रण दख्रक्षणेच््ा
लॉजवरून हात हलवत व ख्रकांचाळत, ्ोल् वेळी कूच के ले. त््ाांना
मोटारीचा नबां र ख्रकांवा त््ाचा चेहरा ख्रदसला नाही. अथाुत मल
य ाचा
चेहराही ख्रदसला नाही. मग त््ाने तो लांिनला जात असल््ाचे
भासवले. मध््ांतरीच््ा काळात, रेिवेलने त््ाचे काम --- गाठोिे
व ख्रचठ्ठी एका रागां ि््ा माणसाकिे सपय दू ु करण््ाचे काम --- चोख
बजावले. खोट््ा ख्रमशा लावल््ाने त््ा राांगि््ा माणसाला
रेिवेलला नांतर ओळखणे शर्क् नव्ह्हते. अशा तऱहेने मालकाने
रेिवेलख्रवरुद्धचा परय ावा नष्ट करण््ाचे काम के ले. बाहेर गोंधळ
गिबि सरुय झाल््ावर व इन्हस्पेर्कटर बाहेर धावल््ावर, ख्रमस्टर
वॅव्ह्हलीने लगेच जॉनीला भगदािात लपवले. नतां र ख्रदवसा
के व्ह्हातरी इन्हस्पेर्कटर व ख्रमस कॉख्रलन्हस गेल््ावर, सांधी साधनू बाहेर
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काढले. आता मल
य ाला स्वतःच््ा मोटारीने एखाद्या सरय ख्रक्षत जागी
नेऊन ठे वणे सोपे होते.”
मी ख्रवचारले, “पण कयत्र््ाचे का्? आख्रण ख्रमस कॉख्रलन्हसच््ा
खोटारिेपणाचे का्?”
तो माझा लहानसा ख्रवनोद होता. मी ख्रतला ख्रवचारले की घरात
काही कयत्र््ासारखी खेळणी होती का आख्रण ती नाही म्हणाली --पण नर्ककीच तशी खेळणी मल
य ाच््ा खोलीत असणार. असे बघ,
ख्रमस्टर वॅव्ह्हलीने काही खेळणी जॉनीचे मन ररझवण््ासाठी
भगदािात ठे वली असणार.”
ख्रमस्टर वॅव्ह्हली खोलीत ख्रशरत म्हणाले, “ख्रमस्टर पा्रो,
तम्य हाला काही सापिले का? मल
य ाला कयठे नेण््ात आले ्ाचा
काही परय ावा तम्य हाला ख्रमळाला का?”
पा्रोने त््ाना एक कागदाचा तक
य िा ख्रदला. “हा बघा पत्ता.”
“पण हा तर कोरा कागद आहे.”
“कारण तम्य ही त््ावर तो पत्ता ख्रलख्रहण््ासाठी मी थाांबलो
आहे.”
“का्?” ख्रमस्टर वॅव्ह्हलीचा चेहरा काळा ख्रठर्ककर पिला.
“ख्रमस्टर, मला सगळे माख्रहती आहे. मी तम्य हाला मल
य गा परत
करण््ासाठी चोवीस तासाांची मदय त देतो. तमय ची चाणाक्ष लबािी,
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त््ाला परत आणण््ाने ख्रसद्ध होईल. नाहीतर ख्रमसेस वॅव्ह्हलीला सवु
घटनाक्रम साांख्रगतला जाईल.”
ख्रमस्टर वॅव्ह्हली मट्कन खचय ीत बसले आख्रण चेहरा हातात
लपवला. “तो त््ाच््ा जन्हय ्ा दाईबरोबर, दहा मैल दरू आहे. तो
आनांदी असनू , त््ाची चाांगली काळजी घेतली जात आहे.”
“मला त््ाबद्दल काही शक
ां ा नाही. जर मी तम्य हाला प्रेमळ
ख्रपता समजत नसतो, तर मी तम्य हाला ही सांधी ख्रदली नसती.”
“हे प्रकरण --- “
“तेच तर. तमय चे नाव इथे जन्हय ्ा आदराने घेतले जाते. ते परत
घालवनू बसू नका. शभय सध्ां ्ाकाळ, ख्रमस्टर वॅव्ह्हली. अरे हो, एक
उपदेशपर शबद. नेहमी कोपरे स्वच्छ ठे वा!”
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प्ला्माऊथ एर्कसप्रेस

एक
अलेक ख्रसम्पसन न्ह्टू ॉन अॅबॉट स्टेशनच््ा फलाटावरून,
प्ला्माऊथ एर्कसप्रेसच््ा पख्रहल््ा वगाुच््ा िब्ात ख्रशरला. एक
हमाल त््ाच््ा मागनू मोठी बॅग घेऊन आला. तो ती वरील फळीवर
ठे वणार होता. पण त््ा तरुण खलाशाने त््ाला थाांबवले.
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“थाबां . ती बसा्च््ा जागीच ठे व. मी ती नांतर वर टाके न.
इकिे ्े.”
हमालाला उदारपणे पैसे ख्रमळाल््ाने तो बोलला, “सर,
आभारी आहे.” व गेला.
दारे बदां झाली एक मोठा शख्रक्तवान आवाज ओरिलाः “फक्त
प्ला्माऊथसाठी, टॉरववेला बदला. पढय चा थाांबा प्ला्माऊथ
आहे.” मग ख्रशट्टी वाजली आख्रण हळूहळू गािी स्टेशनबाहेर पिली.
लेफ्टनांट ख्रसम्पसनचा पणू ु िबा होता. ख्रिसेंबरची हवा गार
होती. त््ाने ख्रखिकी उघिली. मग तो जोरात ख्रशांकरला व नापसांती
दशुवत, भवय ्ा उांचावल््ा. ख्रतथे कसला वास ्ेत होता!
त््ा वासाने त््ाला त््ाचे पा्ाचे ऑपरे शन झाले होते, तेथील
दवाखान्ह्ातील वासाची आठवण झाली. हो, तो र्कलोरोफॉमुचा
वास होता.
त््ाने परत ख्रखिकी लावनू टाकली. त््ाची बसा्ची जागा
बदलनू इख्रां जनकिे पाठ के लेली घेतली. त््ाने ख्रखशातनू पाईप
काढून तो पेटवला.
थोिा वेळ तो नसय ताच बसला. बाहेर रात्ीकिे बघत, ख्रसगरे ट
ओढत बसला.
शेवटी उठला व बॅग उघिून काही कागद व माख्रसके बाहेर
काढली. बॅग परत लावली आख्रण बसा्च््ा ख्रवरुद्ध जागेखाली ती
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ढकलण््ाचा प्र्त्न के ला --- पण तो असफल झाला. ख्रतथे
असलेल््ा काही वस्तमू ळ
य े ते अशर्क् झाले. तो अधीरपणे जोर करू
लागला. पण तरीही ती आत जाईना.
तो पटय पटय ला, “ही आत का जात नाही?” त््ाने ती पणू ु बाहेर
काढली व गिय घ््ाांवर बसनू त््ा जागेखाली वाकून बख्रघतले --क्षणभराने रात्ीच््ा अांधारात एक ख्रकांकाळी उमटली. साखळी
ओढली गेल््ाचे महत्व जाणनू , गािी ख्रतच््ा इच्छे ख्रवरुद्ध थाांबली.

दोन
पा्रो म्हणाला, ‘अरे ख्रमत्ा, मला माख्रहती आहे, तल
य ा
प्ला्माऊथ एर्कसप्रेसच््ा गढू प्रकरणात खपू रस आहे. मग हे
वाच.”
टेबलावरून त््ाच््ा हातात तो फिकवत असलेला कागद मी
घेतला. तो लहानसा व मद्दय से दू होता.
ख्रप्र् सर,
तमय च््ा सो्ीप्रमाणे तम्य ही मला लवकरात लवकर ्ेऊन
भेटलात, तर मी उपकृ त होईन.
तमय चा ख्रवश्वास,ू
एबेन्हझर हॅलीिे
139

दोन्हहीचा का् सांबांध आहे, हे माझ््ा लक्षात न ्ेऊन, मी
प्रश्नाथुकतेने पा्रोकिे बख्रघतले.
उत्तरासाठी त््ाने वतुमानपत् हातात घेतले व मोठ््ाने वाचू
लागला,
“काल रात्ी एक लोकाच
य ता वाढवणारा जबरदस्त
ां ी उत्सक
शोध लागला. एक तरुण नौसेनेतील ऑख्रफसर प्ला्माऊथला
परतताांना त््ाच््ा िब्ातील बसा्च््ा जागेखाली एका बाईचे
हृद्ात भोसकलेले प्रेत सापिले. ऑख्रफसरने ताबितोब साखळी
ओढून, गािी थाबां वली. साधारण ख्रतशीच््ा, महाग कपिे
घातलेल््ा त््ा बाईची अजनू ओळख पटलेली नाही.”
नांतरच््ा वतुमानपत्ात असे होतेः
‘प्ला्माऊथ एर्कसप्रेसच््ा िब्ात मृतावस्थेत सापिलेल््ा
बाईची ओळख पटली असनू , ती माननी् ख्रमसेस रुपटु कॅ ररांलटन
होती.’
“माझ््ा ख्रमत्ा, असे बघ. तल
य ा कळले नसेल, तर मीच सागां तो,
ख्रमसेस रुपटु कॅ ररांलटन म्हणजे पवू ाुश्रमीची फ्लॉसी हॅलीिे आहे. ख्रतचे
विील अमेररकन स्टीलचा राजा होते.”
“आख्रण त््ाांनी तल
य ा ख्रचठ्ठी पाठवली आहे? मस्त!”
पैसे ख्रमळणाऱ्ा रोख््ाांच््ा प्रकरणात --- मी मागे त््ाचे
लहानसे काम के ले होते. एकदा मी राजघराण््ातील भेटीसाठी
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पॅरीसला होतो, तेव्ह्हा माझी फ्लॉसी बाईसाहेबाांशी ओळख झाली
होती. ती छोटीशी, सांदय र पाहुणी होती. पण त््ामळ
य े ख्रतला त्ास
झाला. ख्रतने एक वाईट प्रकरण के ले.”
“कसे का्?”
“उमराव िी ला रोचेफोर हा एक साधा पण साहसी असा वाईट
माणसू होता. अद्भयतरम्् तरुण मल
य ींना कशी भरय ळ पािा्ची, हे
त््ाला चाांगले ठाऊक होते. नशीबाने ख्रतच््ा वख्रिलाांना ्ाचा
सगय ावा लवकरच लागला. त््ाांनी घाईने ख्रतला परत अमेररके त
आणले. नतां र काही वषांनी मी ख्रतच््ा ललनाबद्दल ऐकले, पण
ख्रतच््ा नवऱ्ाबद्दल मला काही माख्रहती नव्ह्हते.
मी बोललो, “ह,ां माननी् ख्रमस्टर रुपटु कॅ ररांलटन, काही झाले
तरी देखणा नाही. त््ाने घोि््ाांवर वाट्टेल तसे पैसे उधळले. व्स्क
हॅलीिेचे पैसे त््ाच््ा मल
य ीने नवऱ्ावर उधळून, शेवटच््ा क्षणी
कसे सांपत आणले, ्ाची मी कल्पना करू शकतो. ख्रदसा्ला,
वागा्ला चाांगला असलेल््ा, पण अनीख्रतमान तरुण लबाि
माणसाला बा्को ख्रमळवणे कठीण होते, असे मी म्हणू शकतो.”
“ख्रबचारी तरुण स्त्री! सदांय र व घर असलेली ती, ख्रकती
नशीबवान होती!
“मला वाटते, की ती नव्ह्ह,े तर ख्रतचे पैसे त््ाला भरय ळ पाित
होते. बहुतेक ते दोघे लगेचच वहावत गेले. मी अलीकिे अशा
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अफवा ऐकल््ा, की आता दोघे का्देशीर रीत््ा ख्रवभक्त होत
आहेत.”
“व्स्क हॅलीिे काही मख
ू ु नव्ह्हता. त््ाने ख्रतचे सवु पैसे मोकळे
सोिलेले नव्ह्हते.”
“काही झाले तरी मी असे म्हणा्चे धािस करू शकतो, की
माननी् रुपटु चाांगलाच अिचणीत आला होता.”
“ओहो, मला नवल वाटते.”
“तल
य ा कसले नवल वाटते?”
“अरे माझ््ा चाांगल््ा ख्रमत्ा, असा रागाऊ नकोस. मला ख्रदसते
आहे, की तल
य ा ्ा प्रकरणात रस ख्रनमाुण झाला आहे. मला वाटते,
तू माझ््ा बरोबर ख्रमस्टर हॅलीिेला भेटा्ला ्ेशील. कोपऱ्ावर
टॅकसीस्टँि आहे.”

तीन
काही ख्रमख्रनटात आम्ही पाकु गल्लीतील एका अमेररकन
श्रीमतां व प्रख्रसद्ध उद्योजकाच््ा छान घरापढय े आलो. आम्हाला
वाचनाल्ात बसवण््ात आले. आख्रण लगेचच एका भेदक
िोळ््ाांच््ा, आक्रमक हनवय टी असलेल््ा, बळकट मोठ््ा
माणसाचे आगमन झाले.
142

ख्रमस्टर हॅलीिे बोलले, “ख्रमस्टर पा्रो? मला वाटते, मी
तम्य हाला कशाला बोलावले असेल, ते साांगा्ची गरज नाही. तम्य ही
वतुमानपत्े वाचली असतील. मी गोष्टी करण््ासाठी वेळ घेणारा
नाही. मला तम्य ही लिां नमध््े असल््ाचे समजले आख्रण तम्य ही
बॉम्बसांबांधी के लेले चाांगले काम मला आठवले. मी कधीच एखादे
नाव ख्रवसरत नाही. मी स्कॉटलांि ्ािुला कळवले आहेच. पण
माझा स्वतःचा एक माणसू पण ्ात असेल. पैशाच
ां ा काही प्रश्न
नाही. माझ््ा लहानशा मल
य ीसाठीच मी एवढे िॉलर कमावले होते.
पण आता ती गेली. हे करणाऱ्ा त््ा लबाि माणसाला
पकिण््ासाठी माझ््ाकिे शेवटचा सेंट असेप्ंत मी प्र्त्न करे न.
समजले? तेव्ह्हा आता तम्य ही कसे काम करता, एवढाच प्रश्न आहे.”
पा्रो झक
य ू न बोलला, “महाश्, मी हे काम अांगावर घेतो. मी
तमय च््ा मल
य ीला अनेक वेळा पॅरीसमध््े पाख्रहले आहे. आता मी
तम्य हाला अशी ख्रवनांती करतो की तम्य ही ख्रतचा प्ला्माऊथप्ंतचा
प्रवास व ्ा के समधील तम्य हाला महत्वाच््ा वाटणाऱ्ा बाबी मला
साांगाव्ह््ात,.”
ख्रमस्टर हॅलीिे साांगू लागले, “ठीक आहे. सरय वातीला ती
प्ला्माऊथला जाणार नव्ह्हती. ती अॅव्ह्होनख्रमि ्ेथील स्वान्हसीच््ा
राणीसाहेबाक
ां िे त््ाच्ां ्ा घरच््ा मेजवानीला जाणार होती. ख्रतने
बारा वाजनू चौदा ख्रमख्रनटाांनी पॅिीलटन सोिले व ख्रिस्टॉलला [ख्रतथे
ख्रतला गािी बदला्ची होती.] ती दोन वाजनू पन्हनास ख्रमख्रनटाांनी
143

पोचली. मख्य ् प्ला्माऊथ एर्कसप्रेस अथाुत वेस्टबरीहून सटय ते व
ख्रिस्टॉलला जातच नाही. बारा वाजनू चौदा ख्रमख्रनटाची गािी
ख्रिस्टॉलला न थाबां ता जाते. नतां र ती वेस्टॉनला, टाउनटनला,
एर्कसेटरला व न्ह्टू ॉन अॅबॉटला थाबां ते. माझ््ा मल
य ीचा
ख्रिस्टॉलप्ंतचा स्वतांत् वेगळा िबा होता. पढय च््ा ख्रतसऱ्ा
वगाुच््ा िब्ात ख्रतची नोकराणी होती.”
पा्रोने मान िोलावली. ख्रमस्टर हॅलीिे पढय े साांगू लागले,
“अॅव्ह्होनख्रमि ्ेथील मेजवानी फार मजेची होणार होती. खपू नाच
असल््ामळ
य े माझ््ा मल
य ीजवळ ख्रतचे सवु महागाईचे रत्नाांचे दाख्रगने
होते. त््ाांची ख्रकांमत कदाख्रचत शांभर हजार िॉलर भरली असती.”
पा्रो मध््ेच ख्रवचारता झाला, “एक ख्रमख्रनट, दाख्रगने कोणाकिे
होते? तमय च््ा मल
य ीकिे की नोकराणीकिे?”
“माझी मल
य गी नेहमीच ते उच्च प्रतीच््ा चामि््ाच््ा पेटीत,
ख्रतच््ाजवळ ठे वते.”
“महाश्, चालू ठे वा.”
“ख्रिस्टॉलला जेन मेसन नावाची ती नोकराणी फ्लॉसीच््ा
िब्ाच््ा दाराशी आली व ख्रतने ख्रतच््ा मालख्रकणीची कपि््ाांची
बॅग घेतली. नवल म्हणजे, माझ््ा मल
य ीने ख्रतला साांख्रगतले, की ती
ख्रिस्टॉलला उतरत नाही आहे, तर पढय े जाते आहे. ख्रतने जेनला
सामान उतरवनू रे ल्वेच््ा कयलपय बांद खोलीत ठे वा्ला व चहा
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घ््ा्ला साांख्रगतले.. पण ख्रतला नांतर दपय ारी ख्रिस्टॉलला परतणाऱ्ा
ख्रतच््ा मालकीणीसाठी स्टेशनवर थाांबा्चे होते. आि्ुचख्रकत
झालेल््ा जेनने ख्रतला साख्रां गतल््ाप्रमाणे के ले. ख्रतने सामान ्ोल्
ख्रठकाणी ठे ऊन चहा घेतला. पण गाि््ाांमागनू गाि््ा आल््ा तरी,
ख्रतची मालकीण काही आली नाही. शेवटची गािी आल््ावर, ख्रतने
सामान होते ख्रतथेच ठे वले व ती रात्ीसाठी स्टेशनशेजारील एका
हॉटेलमध््े गेली. सकाळी ख्रतने वतुमानपत्ात दःय खद घटनेबद्दल
वाचले व ती ख्रमळे ल त््ा पख्रहल््ा गािीने ती घरी आली.”
“तमय च््ा मल
य ीने अचानक बेत बदला्चे काही कारण
समजले का?”
“हो. ते असे होते. जेनच््ा म्हणण््ाप्रमाणे, ख्रिस्टॉलला
फ्लॉसी ख्रतच््ा िब्ात एकटी नव्ह्हती. ख्रतथे एक माणसू होता. तो
पढय च््ा ख्रखिकीतनू , बाहेर दरू वर बघत होता, जेणेकरून ख्रतला
त््ाचा चेहरा ख्रदसू न्े.”
“गािीला अथाुत पॅसेज होता ना?”
“हो.”
“पॅसेज कयठल््ा बाजल
ू ा होता?”
“फलाटाच््ा बाजल
ू ा. माझी मल
य गी पॅसेजमध््े उभी राहून
जेनशी बोलत होती.”
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तो उठला व ख्रतरका झालेला शाईचा स्टँि सरळ करत व परत
बसत बोलला, “माफ करा. आख्रण तमय च््ा मनात नर्ककीच --- माफ
करा. काहीही वाकिे ख्रदसले की माझे िोके ख्रफरते. हे ख्रवख्रचत् आहे,
नाही का?” “तर ख्रमस्टर, मी म्हणत होतो, की तमय च््ा मनात असे
असणार की ्ा अचानक भेटीमळ
य े , तमय च््ा मल
य ीचा बेत एकाएकी
बदलला असणार, नाही का?”
“्ाहून दसय रे कयठले वेगळे कारण ख्रदसत नाही.”
“हा माणसू कोण होता, ्ाबद्दल तम्य हाला काही कल्पना आहे
का?”
त््ा लखपतीची क्षणभर चलख्रबचल झाली व मग तो म्हणाला,
“मला काहीही माख्रहती नाही.”
“आता --- प्रेताच््ा सापिण््ाबद्दल का्?”
ते एका नौसेनेतील तरुण ऑख्रफसरला ख्रदसले व त््ाने
ताबितोब ते रे ल्वेच््ा अख्रधकाऱ्ाांना कळवले. गािीत एक िॉर्कटर
होता.
त््ाने ते प्रेत तपासले. त््ाने साांख्रगतले, की ख्रतला प्रथम
र्कलोरोफॉमु ख्रदला गेला व नांतर भोसकले गेले. ख्रतला मृत होऊन चार
तास झाले असावे असा अांदाज त््ाने प्रगट के ला. त््ामळ
य े हे
ख्रिस्टॉल सोिण््ाच््ा फार आधी झाले नसावे --- बहुधा ख्रिस्टॉल
व वेस्टॉन ्ामध््े गािी असताना झाले असावे.”
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“आख्रण रत्नाांची पेटी?”
“ख्रमस्टर पा्रो, रत्नाांची पेटी नाहीशी झाली होती.”
“ख्रमस्टर, अजनू एक गोष्ट, तमय च््ा मल
य ीच््ा मरणानांतर ख्रतचे
नशीब कयणाला फळफळवणार आहे?”
‘ख्रतच््ा ललनानांतर लगेच फ्लॉसीने इच्छापत् के ले होते.
त््ानसय ार ख्रतने सवु काही ख्रतच््ा नवऱ्ाला ख्रदले होते.” तो
ख्रमख्रनटभर थोिा अिखळला व परत बोलू लागला, “ख्रमस्टर पा्रो,
मी तम्य हाला हे देखील साांगू शकतो, की माझ््ा उपदेशानसय ार माझ््ा
मल
य ीला त््ा सांध््ाकाळी त््ा अनीख्रतमान लबाि नवऱ्ापासनू
का्देशीर घटस्फोट ख्रमळणार होता. --- त््ात काही अवघि
नव्ह्हते. मी ख्रतच््ा पैशाांची अशी व्ह््वस्था लावली होती, की तो
ख्रतच््ा आ्ष्य ्भरात ख्रतच््ा पैशाला हात लावू शकला नसता.
आधीच काही वषे ते वेगळे राहू लागले होते. त््ाच््ाशी भािां ण
करण््ापेक्षा, ती नेहमी त््ाच््ा पैशाांच््ा मागणीला मान देत आली
होती.
पण मी हे थाांबवा्चे ठरवले होते. शेवटी ्ासाठी
फ्लॉसीदेखील राजी झाली. माझ््ा वख्रकलानां ा मी त््ाप्रमाणे
कारवाई करा्ला साांख्रगतली.”
“ख्रमस्टर कॅ ररांगट्न कयठे आहेत?”
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“शहरात. माझा ख्रवश्वास आहे की तो काल लाांब गावाकिे
गेलेला होता. पण काल रात्ी परत आला.”
पा्रोने थोिा वेळ ख्रवचार के ला. मग तो म्हणाला, “ख्रमस्टर,
एवढी माख्रहती मला परय े शी वाटते.”
“तम्य हाला नोकराणी जेन मेसनला भेटा्चे आहे का?”
“हो. चालेल.”
हॅलीिेने घटां ी वाजवली आख्रण ख्रतला बोलवा्ला साख्रां गतले.
काही ख्रमख्रनटात सभ्् व किक चेहरा असलेली जेन मेसन ख्रतथे
आली.
नक
य त््ाच घिलेल््ा दघय ुटनेमळ
य े ख्रतचा चेहरा एखाद्या चाांगल््ा
नोकरासारखा भावनारख्रहत झाला होता.
“तम्य ही मला काही प्रश्न ख्रवचारा्ची परवानगी द्याल? काल
सकाळी ख्रनघण््ापवू ी तमय च््ा मालकीणबाई नेहमीसारख््ा होत््ा?
खपू उद्दीख्रपत झालेल््ा ख्रकांवा त्ासलेल््ा होत््ा का?”
“ओहो, नाही, सर.”
“पण ख्रिस्टॉलला त््ा खपू वेगळ््ा वाटल््ा का?”
“हो सर, पणू ुपणे नाराज वाटल््ा --- इतर्क्ा नाराज होत््ा, की
त््ा का् बोलत आहेत, ते त््ाांनादेखील कळत नव्ह्हते.”
“त््ा नर्ककी का् म्हणाल््ा?”
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“सर, मला आठवते आहे त््ाप्रमाणे त््ा म्हणाल््ा, “जेन,
मला माझा बेत बदलावा लागतो आहे. काहीतरी झाले आहे --म्हणजे मी इथे उतरत नाही आहे. मला पढय े गेले पाख्रहजे. सामान
बाहेर काढून ते रे ल्वेच््ा कयलपय बदां खोलीत ठे व. चहा घे व स्टेशनवर
माझी वाट बघत थाांब.”
“बाईसाहेब, वाट बघत इथे थाांबू का?”
“हो. हो. स्टेशन सोिू नको. मी नांतरच््ा गािीने परत ्ेते. कधी
ते माख्रहती नाही. कदाख्रचत खपू उशीर होईल.”
“ठीक आहे, बाईसाहेब, मी म्हटले. प्रश्न ख्रवचारा्चा माझा
स्वभाव नाही, पण मला ते ख्रवख्रचत् वाटले.”
“तझ्य ्ा मालकीणबाई अशा वागत नसत का?”
“नाही सर, त््ा फारच वेगळ््ा वागत होत््ा.”
“मग तम्य ही का् ख्रवचार के ला?”
“सर, मला वाटले त््ाांच््ाबरोबर िब्ात असलेल््ा
गृहस्थाशी सांबांख्रधत असे हे काही असावे. त््ा त््ाच््ाशी काही
बोलत नव्ह्हत््ा, पण एकदोनदा त््ाच््ाकिे वळून त््ा त््ाला
बहुतेक असे ख्रवचारत होत््ा, की त््ा करत आहेत ते ठीक आहे
ना?”
“तम्य हाला त््ा गृहस्थाचा चेहरा ख्रदसत नव्ह्हता का?”
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“ख्रदसत नव्ह्हता. सवु वेळ तो माझ््ाकिे पाठ करून उभा
होता.”
“तम्य ही त््ाचे वणुन करू शकाल का?”
“त््ाने हलर्क्ाशा तपख्रकरी रांगाचा मोठा कोट व प्रवासाची
टोपी घातली होती. तो उांच आख्रण बारीक होता. त््ाचे मागील
िोके काळे भोर होते.”
“तम्य हाला तो माख्रहती नव्ह्हता?”
“नाही, सर.”
“तो ख्रमस्टर कॅ ररांगट्न नव्ह्हता? नर्ककी?”
जेन थोिी बावरलेली वाटली.
‘नाही सर, मला असे वाटत नाही.”
“पण तमय ची खात्ी नाही?”
त््ाची ठे वण माझ््ा मालकाांसारखी नव्ह्हती. सर --- मला ते
आहेत, असे कधीच वाटले नाही. मी त््ाांना नेहमी बख्रघतलेले आहे
--- पण ते नव्ह्हतेच, असेही मी म्हणू शकत नाही.”
पा्रोने गालीच््ावरून एक ख्रपन उचलनू घेतली व भवय ्ा
उांचावनू नापसांती दशुवली. मग तो बोलला, “असे असेल का की
ख्रिस्टॉलला तम्य ही ख्रतच््ा िब्ाशी पोचण््ापवू ी, तो ख्रतथे हजर
होता?”
150

जेन म्हणाली, “हो सर, असेच झाले. माझ््ा िब्ात खपू गदी
होती. त््ामळ
य े मला ख्रतथनू बाहेर पिा्ला वेळ लागला --- आख्रण
नतां र फलाटावरदेखील खपू गदी होती. त््ामळ
य े ही मला उशीर
झाला. पण तसे पाख्रहले तर, तो माझ््ा मालकीणबाईशी
ां एकदोन
ख्रमख्रनटेच बोलला असेल. मी असे गृहीत धरले, की तो पॅसेजमधनू
आला.”
पा्रो बोलला, “जास्त करून ते शर्क् वाटते.”
तो थाांबला. तो अजनू ही भवय ्ा उांचावनू नापसांती दशुवत
होता.
“सर, माझ््ा मालकीणबाईनीां कसे कपिे घातले होते, साांगू
का?”
“मी वतुमानपत्ात वाचले आहे. पण तम्य ही साांख्रगतलेत तर
खात्ी करता ्ेईल.”
त््ाांनी पाांढरी किा दमय िलेली टोपी, पाांढऱ्ावर ख्रठपके
असलेला रुमाल आख्रण ख्रनळा स्कटु व कोट घातला होता.”
“ह,ां जरा चमत्काररकच ख्रदसते आहे.”
ख्रमस्टर हॅलीिेनी शेरा मारला, “इन्हस्पेर्कटर जापला आशा वाटते
आहे, की त््ामळ
य े गन्हय ्ाची जागा कळू शके ल. ख्रतला ज््ा कयणी
बख्रघतले असेल, ते ख्रतला नर्ककीच ख्रवसरणार नाहीत.”
“नर्ककीच --- जेन, मी तमय चा आभारी आहे.”
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ती नोकराणी ख्रनघनू गेली.
पा्रो उठून झटपट उभा रहात बोलला, “इथे जेवढे करणे
शर्क् होते, तेवढे मी के ले आहे. ख्रमस्टर, फक्त मी तम्य हाला साांगतो,
की तम्य ही काही हातचे राखनू न ठे वता सवु काही सागां ा. सवु काही.”
“मी ते के ले आहे.”
“तमय ची खात्ी आहे?”
“अगदी पणू ुपणे.”
“तर मग अजनू बोलण््ासारखे काही राख्रहले नाही. मग के स
सांपलीच म्हणा्चे.”
“का?”
“कारण तम्य ही माझ््ाशी मोकळे पणे बोलला नाहीत.
“मी तम्य हाला खात्ी देतो ---"
“नाही. तम्य ही काहीतरी लपवनू ठे वत आहात.”
ख्रतथे एक क्षण शाांतता पसरली. नांतर ख्रमस्टर हॅलीिेनी
ख्रखशातनू एक कागद काढला व तो माझ््ा ख्रमत्ाकिे ख्रदला.
‘मला वाटते ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला हा हवा होता --- तरी पण
तम्य हाला तो कसा का् माख्रहती? हे मला राग आणते आहे.”
पा्रो हसला व कागद गांिय ाळला. ते ख्रतरप््ा, बारीक अक्षरात
ख्रलख्रहलेले पत् होते. पा्रोने ते मोठ््ाने वाचले.
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हप्रय बाईिािेब,
तझ्ु या मोठ्या हमत्रत्िाने हलहिलेल्या उत्तरानंतर, मी मोठ्या
आनंदाने परत िोणाऱ्या आपल्या भेटीकडे डोळे लािनू बिलो
आिे. मी अगदी अधीर झालो आिे. मी पॅरीिमधील ते हदिि
कधीच हििरलो नािी. तू उद्या लंडन िोडते आिेि, िे फार
दष्टु पणाचे आिे. तरीिी कािी काळानेच, बिुधा तल
ु ा िाटते
त्यापेक्षा लिकरच, माझ्या हृदयात ितत स्थान हमळिलेल्या तल
ु ा
हमठीत घेण्याचे भाग्य मला लाभेल.
हप्रय फ्लॉिी, माझ्या तजु प्रती अिलेल्या आश्वािक ि एकहनष्ठ
भािनांिकट --आमाांड डी ला रोचेफोर
पा्रोने भवय ई उांचावत, ते पत् हॅलीिेला परत ख्रदले.
“ख्रमस्टर, मला वाटते, की तमय च््ा मल
य ीला िी ला रोचेफोरशी
ओळख वाढवा्ची इच्छा होती, हे तम्य हाला माख्रहती नाही, नाही
का?”
“हे वादळासारखे माझ््ावर ्ेऊन आदळते आहे. हे पत् मला
माझ््ा मल
य ीच््ा हातातील बॅगेत आढळले. ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला
माख्रहती असेल की हा तथाकख्रथत माणसू वाईट रीत््ा साहसी
म्हणनू ओळखला जातो.”
153

पा्रोने मान हलवली.
“पण मला जाणनू घ््ा्चे आहे, की ्ा पत्ाचा सगय ावा
तम्य हाला कसा लागला?”
माझा ख्रमत् हसला. “ख्रमस्टर, मला नाही लागला. पण एखाद्या
गप्तय चरासाठी पाउलखणय ा व ख्रसगरे टची राख हे माग काढण््ासाठी
परय े से नसतात. तो चाांगला मानसशास्त्रज्ञही असावा लागतो.
तम्य हाला तमय चा जावई आवित नाही व तमय चा त््ाच््ावर ख्रवश्वास
नाही, हे मला माख्रहती होते. तमय च््ा मल
य ीच््ा मरणाने त््ाचा
फा्दा होणार होता. नोकराणीने के लेले गढू माणसाचे वणुन हे
त््ाच््ाशी जळ
य णारे होते. तम्य ही त््ाच््ा मागावर रहाण््ाबद्दल
जागरूक नव्ह्हतात. का? नर्ककीच तमय चा सांश् दसय ऱ्ा ख्रदशेने
चालला होता. त््ामळ
य े तम्य ही काहीतरी दिवनू ठे वत होतात.”
“ख्रमस्टर पा्रो, तमय चे बरोबर आहे. मला हे पत् ख्रमळे प्ंत,
रुपटुने अपराध के ल््ाची मला खात्ी होती. ्ा पत्ाने माझी भांबेरी
उिवनू ख्रदली.”
ख्रमस्टर हॅलीिे म्हणाले, “हो. ‘फार उशीर होण््ापवू ी आख्रण
तम्य हाला वाटते, त््ापेक्षा लवकर’ मला काही कारवाई करा्ची
होती.”
पा्रो बोलला, “अथाुत तो परत आल््ाचा तम्य हाला सगय ावा
लागेप्ंत तम्य हाला थाांबा्चे नव्ह्हते. लांिनपासनू बारा वाजनू चौदा
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ख्रमख्रनटाच््ा गािीने प्रवास करणारा व तमय च््ा मल
य ीच््ा
िब्ाजवळील पॅसेजमध््े ्ेणारा तोच तो होता का? िी ला
रोचेफरसद्ध
य ा मला आठवते त््ाप्रमाणे उांच आख्रण काळा होता!”
त््ा लखपतीने मान िोलाख्रवली.
“ठीक आहे, ख्रमस्टर. तम्य हाला शभय ख्रदवस. स्कॉटलिां ्ािुकिे
मला वाटते, रत्नाांची ्ादी असेल, नाही का?”
“हो, मला वाटते, इन्हस्पेर्कटर जाप आता इथेच ्ेत असेल.
तम्य हाला त््ाला भेटा्चे असेल.”

चार
जाप आमचा जनय ा ख्रमत् होता. त््ाने प्रेमाने पा्रोला प्रेमळ
अख्रभवादन के ले.
“ख्रमस्टर पा्रो, तू कसा आहेस? जरी काही गोष्टींकिे
बघण््ाच््ा आपल््ा दृष्टीकोनात फरक असला तरी, आपल््ामध््े
काही वाईट भावना नकोत. ‘मेंदतू ील करि््ा पेशी का् म्हणत
आहेत? बळकट आहेत का?”
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पा्रोने त््ाच््ाकिे ख्रतरपा कटाक्ष टाकत म्हटले, “माझ््ा
ख्रमत्ा, त््ा नर्ककीच काम करत आहेत.”
“मग ठीक आहे. ख्रवचार कर. तो माननी् रुपटु होता की एक
वेिा होता? आम्ही अथाुत सगळ््ा नेहमीच््ा जागावां र लक्ष ठे ऊन
आहोत. अती भाव मारणारे लोक उघिे पिले, की आम्हाला
कळे लच. हे ज््ाांनी के ले आहे, ते जास्त चमकोख्रगरी के ल््ामळ
य े,
शेवटी आम्हाला सापितीलच.
रुपटु कॅ ररांलटनु काल कयठे होता, हे शोधनू काढा्चा प्र्त्न
आम्ही करत आहोत. ते थोिे गढू वाटते आहे. त््ा बाबतीत एक
माणसू लक्ष ठे वनू आहे.”
पा्रोने सचय वले, “चाांगली काळजी घेत आहात, पण फक्त ती
कदाख्रचत एक ख्रदवस उशीरा घेत आहात.”
“ख्रमस्टर पा्रो, तझय े ख्रवनोद नेहमीप्रमाणे चालू राहू देत. ठीक
आहे. मी पॅिीलटन, ख्रिस्टॉल, वेस्टॉन, टाउनटनला चाललो आहे.
अशी माझी मोठी मोहीम आहे.”
“तू सांध््ाकाळी ्ेऊन मला तझ्य ्ा मोख्रहमेचा वृताांत देशील?”
“मी परत आलो, तर नर्ककी देईन.”
आमचा ख्रमत् गेल््ावर पा्रो पटय पटय ला, “तो चाांगला
इन्हस्पेर्कटर गतीपणू ु कामावर ख्रवश्वास ठे वतो. “तो प्रवास करतो.
पा्ाचे ठसे मोजतो. ख्रचखल व ख्रसगरे टची राख गोळा करतो. तो
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फार व्ह््स्त असतो. तो शबदातीतपणे उत्साही आहे. जर मी
त््ाच््ाजवळ मानसशास्त्राचा उल्लेख के ला, तर माझ््ा ख्रमत्ा, तो
का् करे ल माख्रहती आहे का? तो हसेल व स्वतःशी बोलेल,
‘ख्रबचारा पा्रो! त््ाचे व् झाले आहे. त््ाला म्हातारचळ लागला
आहे.’ जाप तरुणपणाचे दार ठोठावतो आहे. ते सगळे तरुण दार
ठोठावण््ात एवढे गांगय आहेत की ते दार उघिे असल््ाचे त््ाांना
समजतच नाही.”
“आख्रण तू का् करणार आहेस?”
“आज मी पणू ुपणे मोकळा असल््ाने मी ररट्झला फोन करून
तीन पेनी खचु करणार आहे --- तल
य ा कदाख्रचत माख्रहती असेल,
ख्रतथे आपला रोचेफोर रहातो. नांतर माझे पा् थोिे ओलसर
असल््ाने व मी दोनदा खोकल््ाने, मी माझ््ा खोलीवर परत
्ेऊन, ख्रस्परीटच््ा ख्रदव्ह््ावर औषधी वनस्पतींपासनू चहा बनवेन.”

पाच
दसय ऱ्ा ख्रदवशी सकाळप्ंत मी पा्रोला पाख्रहले नाही. तो
शातां पणे त््ाची न्ह्ाहारी सपां वत होता.
मी उत्सक
य तेने ख्रवचारले, “का्, ठीक आहे? का् झाले?”
“काही नाही.”
“पण जाप?”
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“तो मला भेटला नाही.”
“आख्रण रोचेफोर?”
“त््ाने ररट्झ परवाच सोिले.”
“खनय ाच््ा ख्रदवशी?”
“हो.”
“मग सवु काही समजले. रुपटु कॅ ररांलटनने का् के ले ते
समजले.”
“कारण िे ला रोचेफोरने ररट्झ सोिले म्हणनू ? माझ््ा ख्रमत्ा,
तू फार वेगाने जातो आहेस.”
“कसेही करून त््ाचा पाठलाग के ला पाख्रहजे व पकिून आत
टाकले पाख्रहजे. पण त््ाचा हेतू का् असेल?”
“शांभर हजार िॉलर ख्रकमतीची रत्ने, हे कयणासाठीही मोठे
प्रलोभन असू शकते. नाही. माझ््ा मनातील प्रश्न आहे, त््ाने ख्रतला
का मारले? फक्त रत्ने का चोरली नाहीत? ख्रतने काही त््ाला कोटाुत
खेचले नसते.”
“का नसते खेचले?”
“माझ््ा ख्रमत्ा, कारण ती बाई आहे. ख्रतने एकदा ्ा माणसावर
प्रेम के ले होते. त््ामळ
य े ख्रतने ख्रतचे नक
य सान चपय चाप सहन के ले
असते. उमराव िी ला रोचेफोर बा्काच
ां े मानसशास्त्र चागां ले
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जाणणारा असल््ामळ
य े ्शस्वी होता. त््ाला हे सगळे असे होणार
असल््ाचे, माख्रहती होते. तर दसय रीकिे रुपटु कॅ ररांलटनने ख्रतला मारले
असेल असे धरले, तर ख्रतला मारल््ाबद्दल त््ाला गन्हय हगे ार ठरवले
गेले असते, मग रत्ने कशासाठी चोरा्ची?”
“आांधळे पणाने, ख्रवचार न करता.”
“माझ््ा ख्रमत्ा, कदाख्रचत तसे असेल. ओहो, हा जाप आला
बघ. मला त््ाची टकटक समजते.”
इन्हस्पेर्कटरचा चाांगला ख्रवनोदी स्वभाव िोकावत होता.
“पा्रो, शभय सकाळ. मी आताच आलो. मी काही चाांगले
काम के ले आहे. तझय े का्?”
पा्रो शाांतपणे बोलला, ‘मी माझ््ा कल्पना आजमावनू
बघतो आहे.”
जाप मनापासनू हसला.
“म्हाताऱ्ाचे व् वाढत चालले आहे.” तो मनातल््ा मनात
म्हणाल््ासारखे मला वाटले. तो मोठ््ाने बोलला, “असे आम्हा
तरूणाांना करून चालणार नाही.”
पा्रो म्हणाला, “अरे रे, ख्रकती त्ास?”
“मी का् के ले, ते तल
य ा ऐका्चे आहे का?”

159

“तू मला त््ाचा अांदाज करा्ची परवानगी दे. वेस्टन आख्रण
टाउनटनमधील रुळाांवरील गन्हय हा के लेला सरय ा तू शोधनू काढलास
आख्रण वेस्टनला ख्रमसेस कॅ ररांलटन ज््ा वतुमानपत् ख्रवकणाऱ्ा
मल
य ाबरोबर बोलली, त््ाची मल
य ाखत तू घेतलीस.”
जापचे तोि उघिे राख्रहले. “तल
य ा कसे का् समजले? ‘मेंदतू ील
करि््ा पेशींमळ
य े ’ हे उत्तर देऊ नकोस.”
“तू एकदाची त््ाांची ताकद कबल
ू के लीस, हे बघनू मला
आनांद झाला. मला साांग, ख्रतने त््ा मल
य ाला एक ख्रशख्रलांग ख्रदला
का?”
जाप त््ाचे चख्रकत मन शाांत करत व ओठ फाकवत बोलला.
“नाही. अधाु क्राउन ख्रदला. हे अमेररकन चाांगलेच उदार असतात!”
“आख्रण त््ा बदल््ात तो मल
य गा ख्रतला ख्रवसरला नसेल, नाही
का?”
“तो नाही ख्रवसरणार. अधाु क्राउन त््ाच््ा रोजच््ा ख्रदनक्रमात
मध््े आला नाही. ख्रतने त््ाचे कौतक
य करून दोन माख्रसके घेतली.
एकाच््ा मख
य प्रृष्ठावर ख्रनळ््ा कपि््ातील मल
य ीचे ख्रचत् होते. ती
म्हणाली, “ते माझ््ासारखे आहे.” ओहो, त््ाने ख्रतला नीट लक्षात
ठे वले. ठीक आहे. तेवढे माझ््ासाठी परय े से होते. िॉर्कटराच्ां ्ा
परय ाव्ह््ाने, गन्हय हा नर्ककी टाउनटन ्ेण््ापवू ी घिला असला पाख्रहजे.
मला वाटते लगेच सरय ा बाहेर फे कण््ात आला असावा. मी त््ा
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रे ल्वे रुळाांमधनू ख्रहिां ू न, तो शोधला. आख्रण तो मला सापिला. मी
टाउनटन स्टेशनवर त््ा माणसासाठी चौकशी के ली. पण ते मोठे
स्टेशन असल््ाने, त््ानां ी त््ाला पाख्रहलेच असेल, असे नाही. तो
बहुधा नांतरच््ा गािीने लिां नला परत गेला असेल.”
पा्रोने मान हलवली. “अशी शर्क्ता वाटते.”
“पण मी परत आल््ावर मला दसय री एक बातमी ख्रमळाली. ती
रत्ने इकिून ख्रतकिे हलवली जात आहेत. ठीक आहे. नेहमीच््ा
एका कोट््ातनू ---एक मोठे रत्न --- लाल रत्न --- काल गहाण
ठे वले गेले. तल
य ा का् वाटते, तो कोण असेल?”
“तो कयणी बटय का इसम होता, एवढेच मला माख्रहती आहे.”
जापने सरुय के ले, “तझय े बरोबर आहे. तो परय े सा बटय का होता. तो
वाईट स्वभावाचा रे ि नाकी होता.”
मी ख्रवचारले, “वाईट स्वभावाचा रे ि नाकी कोण?”
“ख्रवशेष करून रत्ने चोरणारा, सर. खनू करणारा नव्ह्ह.े सहसा
ग्रेसी ख्रकि नावाच््ा एका बाईबरोबर काम करतो.. पण ्ावेळेस ती
नव्ह्हती --- जर ती उरलेल््ा रत्नाबां रोबर हॉलिां ला उतरली नसेल,
तर.”
“तू त््ा वाईट स्वभावाच््ा रे ि नाकीला अटक के लीस का?”
“नर्ककीच के ली. पण लक्षात ठे व आपल््ाला ख्रमसेस
कॅ ररांलटनबरोबर गािीतनू गेला, तो दसय रा माणसू हवा आहे. तो तो
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माणसू आहे, ज््ाने हा बेत आखला, बरोबर ना? पण त््ा रे ि
नाकीने पोख्रलसाांना त््ाची साथीदार कोण, ्ाची माख्रहती ख्रदली
नाही.”
मी पाख्रहले की पा्रोचे िोळे ख्रहरवे गिद झाले आहेत.
तो हळूवारपणे बोलला, “मी तझ्य ्ासाठी त््ा रे ि नाकीच््ा
साथीदाराला शोधनू काढेन, ठीक आहे?” जापने पा्रोच््ा
नजरे ला नजर देत म्हटले, “तझ्य ्ा अनेक लहानशा कल्पनाांपैकी
एक! तू हे सगळे कसे का् जमवतोस? हे नवलपणू ु आहे. अथाुत
नशीब, दसय रे का्?”
माझा ख्रमत् पटय पटय ला, “असेल कदाख्रचत. हेस्टींलज, माझी टोपी
आख्रण िश आण. आख्रण जर अजनू पाऊस पित असेल, तर माझे
बटू ही आण. आपण आपले औषधी वनस्पतींपासनू चहा करा्चे
चागां ले काम सोिा्ला नको. जाप, अच्छा.”
“पा्रो, तझय े नशीब चागां ले असो.”
पा्रोने ख्रमळालेली पख्रहली टॅर्कसी घेतली व चालकाला ती
पलु लेनला न्ह्ा्ला साांख्रगतली.
जेव्ह्हा आम्ही हॅलीिेच््ा घराशी पोचलो, तेव्ह्हा पा्रो झटपट
बाहेर आला. चालकाला पैसे ख्रदले व दाराची घांटी वाजवली.
दारवानाने दार उघिल््ावर त््ाने त््ाला हळू आवाजात ख्रवनांती
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के ली व आम्ही लगेच घराच््ा एकदम वरच््ा मजल््ावर गेलो.
ख्रतथे एका चाांगल््ा झोपा्च््ा खोलीत बसलो.
पा्रोची दृष्टी खोलीभर ख्रफरली आख्रण एका लहानशा काळ््ा
बॅगेवर ख्रस्थर झाली. तो त््ा बॅगेसमोर गिय घे टेकून बसला व
त््ावरील ख्रचकटवलेले कागद वाचू लागला. मग त््ाने त््ाच््ा
ख्रखशातनू एक तारे चे भेंिोळे काढले.
त््ाने दारवानाला ख्रवचारले, की ख्रमस्टर हॅलीिे आम्हाला
आता इथे भेटू शकतील का?
दारवान ख्रनघनू गेला आख्रण पा्रोने हळूहळू त््ाच््ा त्ार
हाताांनी बॅगेचे कयलपू उघिा्चा प्र्त्न के ला. थोि््ाच वेळात ते
उघिले. त््ाने बॅगेचे झाकण उघिले. सावकाशीने तो त््ातील
कपिे वरखाली करू लागला व ते बाहेर काढून जख्रमनीवर ठे ऊ
लागला.
ख्रजन्ह्ात दमदार पाऊले वाजली व हॅलीिे खोलीत आला.
त््ाने रोखनू बघत ख्रवचारले, “तम्य ही इथे हे का् आरांभले
आहे?”
पा्रोने बॅगेतनू गिद ख्रनळ््ा रांगाचा स्कटु, कोट व फरची
पाांढऱी टोपी काढत म्हटले, ‘ख्रमस्टर, मी हे शोधत होतो.”
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मी मागे वळून पाख्रहले, तर नोकराणी, जेन मेसन खोलीत
आली होती. ती बोलली, “माझ््ा बॅगेशी तम्य ही का् करत
आहात?”
“हेस्टींलज, तू जरा दार लावशील का? आभारी आहे. तू
दाराकिे पाठ करून उभा रहा. आता, ख्रमस्टर हॅलीिे, मला ग्रेसी
कीिशी तमय ची ओळख करून देऊ दे, म्हणजेच जेन मेसन.
इन्हस्पेर्कटर जापने पकिलेल््ा ख्रतच््ा साथीदाराला, म्हणजेच रे ि
नाकीला भेटा्ला जेन जापच््ा देखरे खीखाली लवकरच तरुय ां गात
हजर होईल.”

सहा
पा्रोने नापसांतीदशुक हात उचलला. “हे अगदी सोपे होते.”
तो स्पष्टीकरण देऊ लागला.
नोकराणीचे त््ा कपि््ाबां द्दल ठासनू सागां णे, की ते ख्रतच््ा
मालख्रकणीने घातले होते, हे मला पख्रहल््ाांदा थोिे ख्रवख्रचत् वाटले.
आमचे लक्ष ख्रतकिे जावे, म्हणनू ख्रतचा एवढा अट्टाहास का होता?
ख्रिस्टॉलला िब्ात असलेल््ा माणसाबद्दल फक्त त््ा
नोकराणीच््ा साांगण््ावरच आम्ही अवलांबनू होतो, असा ख्रवचार
मी के ला. िॉर्कटराांचा परय ावा असे साांगत होता, की ख्रमसेस
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कॅ ररांलटनचा खनू ख्रिस्टॉल ्ेण््ापवू ी होणे सहज शर्क् होते. ती जणू
गन्हय हगे ाराची साथीदार असल््ाप्रमाणे, जेन ख्रतच््ाकिील इतर
परय ाव्ह््ाचां ा ख्रनदेश करा्ला त्ार नव्ह्हती. ख्रमसेस कॅ ररांलटनने
घातलेले कपिे धर्ककादा्क होते. ख्रतच््ा मालख्रकणीने कयठले
कपिे घालावेत, ्ाचा ख्रनवािा नोकराणीला करा्ची बहुधा
चाांगली सांधी असते. आता जर ख्रिस्टॉलनांतर एखाद्याने त््ा बाईला
गिद ख्रनळ््ा कपि््ात व फरच््ा टोपीत ख्रतला पाख्रहले असते, तर
त््ाने शपथेवर ती ख्रमसेस कॅ ररांलटन असल््ाचे साांख्रगतले असते.
मी मनाशी आिाखे बाांधू लागलो. नोकराणीने तसेच दसय रे
कपिे घातले असले, तर! ख्रतने आख्रण ख्रतच््ा साथीदाराने बहुधा
बोगद्यातील अधां ाराचा फा्दा घेऊन, ख्रमसेस कॅ ररांलटनला
र्कलोरोफॉमुने बेशद्ध
य करून, भोसकले असावे. ख्रतचे शव बसा्च््ा
जागेखाली गांिय ाळून ठे वले असावे आख्रण नोकराणीने ख्रतची जागा
घेतली असावी. वेस्टनला ती लोकाांना ख्रदसली असती. कशी?
त््ासाठी वतुमानपत्वाल््ा मल
य ाला ख्रनविले गेले, अशी शर्क्ता
वाटते. त््ाला भरपरू पैसे देऊन, तो ख्रतला ओळखेल, अशी खात्ी
ख्रनमाुण के ली जाते. एका माख्रसकावर शेरा मारून, ती स्वतःच््ा
कपि््ाच्ां ्ा रांगाकिे देखील त््ाचे लक्ष वेधते. वेस्टन गेल््ावर ती
सरय ा बाहेर फे कून देते व त््ा जागी गन्हय हा घिला असल््ाचे भासवते.
मग ख्रतचे कपिे बदलते. ख्रकांवा आहे त््ाच कपि््ाांवर लाांब कोट
घालनू त््ाची बटणे लावते. टाउनटन आल््ावर गािीतनू उतरते व
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लवकरात लवकर ख्रिस्टॉलला परतते. ख्रतथे ख्रतच््ा साथीदाराने
सामान कयलपय बांद खोलीत ठे वलेले असते. त््ा सामानाचे ख्रतकीट
तो ख्रतला देतो व स्वतः लिां नला परत जातो. ती ख्रतची भख्रू मका
ख्रनभावत, फलाटावर थाबां ते. मालख्रकणीची वाट बघत असल््ाचे
नाटक करत, शेवटी जवळच््ा हॉटेलमध््े रात्ीपरय ता आश्र् घेते
आख्रण ती म्हटल््ाप्रमाणे सकाळी गावाकिे परतते.
जेव्ह्हा जाप त््ाच््ा मोख्रहमेवरून परत ्ेतो, तेव्ह्हा तो माझे
सगळे अदां ाज खरे असल््ाचे सागां तो. तो मला हे देखील सागां तो,
की तो प्रख्रसद्ध लबाि माणसू , रत्ने दसय ऱ्ाला देतो आहे. तो साांगतो
आहे ते, जेनने वणुन के लेल््ा माणसाच््ा बरोबर उलटे असते.
जेव्ह्हा मी तो नेहमी ग्रेसी कीिबरोबर काम करणारा, वाईट
स्वभावाचा रे ि नाकी असल््ाचे ऐकले, तेव्ह्हा माझ््ा लक्षात
आले, की ख्रतला नर्ककी कयठे शोधा्चे.”
“आख्रण उमराव हॅलीिे?”
“मी त््ाच््ाबद्दल ख्रजतका जास्त ख्रवचार के ला, ख्रततकी माझी
खात्ी झाली, की त््ाचा ्ा प्रकरणाशी काही सांबांध नाही.
खनय ापासनू चे त््ाचे कातिीबचाऊ धोरण त््ाने काळजीपवू ुक
पाळले होते. तेव्ह्हा आपल््ा तपासकामातनू त््ाला वगळलेलेच
बरे !”
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उमराव हॅलीिे म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो, माझ््ावर तमय चे मोठे
ॠण आहे. मी जेवणानांतर तम्य हाला जो चेक देईन, त््ाने देखील ते
ख्रफटणार नाही.”
पा्रो नम्रपणे हसला आख्रण माझ््ाजवळ पटय पटय ला, “जापला
व्ह््ावसख्र्क मानमरातब ख्रमळे लच. ते ठीक आहे. पण त््ाने
माझ््ाकिून ग्रेसी कीिला ख्रमळवले, तरी मला वाटते, मी अमेररकन
म्हणतात त््ाप्रमाणे मी त््ाला थोिेफार तरी ख्रचिवनू बेजार के ले
आहे.”
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THE CHOCOLATE BOX
चॉकलेटचे खोके

ती वादळी रात् होती. बाहेर नक
य सानकारक वारा गजुत होता.
जोरदार वाऱ्ाबरोबर पाऊस ख्रखिर्क्ाांना झोिपनू काढत होता.
पा्रो व मी शेकोटीकिे तोंि करून बसलो होतो. आमचे पा्
आम्ही उबदार ख्रवस्तवाकिे ताणले होते. आम्हा दोघाांमध््े टेबल
होते. टेबलाच््ा माझ््ा बाजल
ू ा काळजीपवू ुक रीतीने
अल्कोहोख्रलक पे् उकळत होते. मला कयणी शांभर पौंि ख्रदले असते
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तरी मी प््ा्ले नसतो, असा दाट फे साळ चॉकलेटच््ा पे्ाचा कप
पा्रोकिे होता. गल
य ाबी कपातील ते पे् पा्रो घोटाघोटाने ख्रपत
होता व समाधानाने सस्य कारा टाकत होता.
तो पटय पटय ला, “हे छान आ्ष्य ् आहे.”
मी दजय ोरा ख्रदला, “हो. हे छान, जनय े जग आहे. “मला काम
ख्रमळाले आहे आख्रण चागां ले काम! आख्रण इथे प्रख्रसद्ध असा तू
आहेस --- “
पा्रो बचाव करत बोलला, “अरे माझ््ा ख्रमत्ा!”
“पण तू आहेसच. आख्रण हे बरोबर आहे. जेव्ह्हा मी तझ्य ्ा
्शमाख्रलके चा ख्रवचार करतो, तेव्ह्हा मी फार आि्ुचख्रकत होतो.
पराभव म्हणजे का् हे तल
य ा माख्रहतीच नाही.”
“असे म्हणणारा लाळ गाळणारा भपां क असला पाख्रहजे.”
“नाही. मी गांभीरपणे म्हणतो आहे. तू कधी अ्शस्वी झाला
आहेस का?”
“खपू वेळा. माझ््ा ख्रमत्ा, तू कोण आहेस? नशीबाने तू माझा
मदतनीस आहेस. तू नेहमी सदय वै ी असशील, असे नाही. माझे भाल्
फार उशीरा फळफळले. बरे च वेळा त््ाच उख्रद्दष्टाकिे जाणारे दसय रे
काम आधी झाले होते. दोनदा मी ्श ख्रमळवता ख्रमळवता,
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आजारपणाने ्शापासनू फे कला गेलो आहे. माणसाने ्शाबरोबर
अप्शदेखील पचवा्ला ख्रशकले पाख्रहजे.”
मी म्हणालो, “मला असे म्हणा्चे नव्ह्हते. मला असे
ख्रवचारा्चे होते, की तू कधी तझ्य ्ा चक
य ीमळ
य े एखाद्या के समध््े पार
कोलमिून पिला आहेस का?”
“ओहो, मला समजले. माझी कधी पार फख्रजती झाली आहे
का, असे तू ख्रवचारतो आहेस.” त््ाच््ा चेहऱ्ावर हळू एक
ख्रवचारपवू ुक ख्रस्मत पसरले. “माझ््ा ख्रमत्ा, एकदा --- मी मख
ू ु
बनलो.”
तो खचय ीत सरसावनू बसला.
त््ाने पढय े वाकून शेकोटीत एक लाकूि टाकले. मग
काळजीपवू ुक त््ाचे हात फिर्क्ाने साफ करत तो परत मागे झाला
व सागां ू लागला,
“ती गोष्ट खपू वषांपवू ी बेख्रल्ज्ममध््े घिली. फ्रान्हसमध््े
तेव्ह्हा चचु आख्रण राज््ामध््े भ्ानक भािां णे चालू होती. ख्रमस्टर
पॉल िेरोलॉिु फ्रेंच उपव्ह््वस्थापक होता. ही उघि बाब होती, की
तो आज ना उद्या मांत्ी होणार असल््ाची खात्ी होती.
तो कॅ थॉख्रलक पक्षाचा किवा ख्रवरोधक होता. आख्रण हे नर्ककी
होते की त््ाने मांत्ी म्हणनू हातात सत्ू े घेतल््ावर, त््ाला मोठ््ा
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शत्त्य वाला तोंि द्या्ला लागणार होते. त््ाची काही वैख्रशष्ट््े होती.
तो ख्रसगरे ट ओढत नसे ख्रकांवा दारू पीत नसे. तथाख्रप इतर बाबतीत
तो एवढा जागरूक नव्ह्हता. हेस्टींलज, तल
य ा समजले असेल,
बा्काांच््ा बाबतीत —त््ाची कीती एवढी बरी नव्ह्हती.
काही वषांपवू ी त््ाने िसय ेल्सच््ा एका बाईशी ललन के ले होते.
ख्रतने त््ाला ख्रतच््ा वाट््ाच््ा पैशाांची भरपरू प्राप्ती करून ख्रदली.
त््ाला त््ा पैशाांचा त््ाच््ा व्ह््वसाख्र्क कामात उप्ोग झाला.
कारण त््ाचे कयटयांब श्रीमांत नव्ह्हते. जर शर्क् असेल तर तो स्वतःला
प्रख्रथत्श उमराव समजत असे. त््ाला मल
य े नव्ह्हती. दोन वषांनी
त््ाची बा्को ख्रजन्ह्ातनू पिून वारली. ख्रतने त््ाला ख्रदलेल््ा
सांपत्तीतनू लईय रस्त््ावर त््ाचे घर उभे होते.
्ा घरात तो अचानक वारला. हे त््ाच वेळेस घिले जेव्ह्हा तो
ज््ा मांत्र््ाच््ा जागी काम करणार होता, त््ा मांत्र््ाने राजीनामा
ख्रदला. सगळ््ा कागदावां र, त््ाच््ा नेमणक
ू ीची पत्े ख्रलख्रहलेली
होती. सांध््ाकाळच््ा जेवणानांतर तो अचानक हृद्ख्रक्र्ा बांद पिून
मेला.
“अरे ख्रमत्ा, तल
य ा माख्रहती असल््ाप्रमाणे, त््ावेळेस मी
बेख्रल्ज्न गप्तय चर ख्रवभागात होतो. ख्रमस्टर पॉल िेरोलािुच््ा
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मृत््मू ध््े मला काही स्वारस्् नव्ह्हते. मी जन्हमतः कॅ थॉख्रलक
असल््ाने, मला त््ाचा मृत््ू मला शभय शकून वाटला.
त््ानतां र तीन ख्रदवसाांनी, जेव्ह्हा माझी सट्टय ी नक
य तीच सरुय झाली.
तेव्ह्हा मी रहा्चो, ख्रतथे एक मोठे अवगठांय न घेतलेली, पण
बऱ्ापैकी तरुण बाई मला भेटा्ला आली. ती चाांगल््ा
वागणक
य ीची बाई असल््ाचे मी लगेच ओळखले. ख्रतने हळूवार
गोि आवाजात ख्रवचारले, “ख्रमस्टर हर्क्ुल
य पा्रो तम्य हीच का?”
मी झक
य लो.
“गप्तय चर म्हणनू काम करणारे ?”
परत मी झक
य लो. “बाईसाहेब, मी तम्य हाला बसण््ाची ख्रवनतां ी
करतो.”
ती खचय ीवर बसली व चेहऱ्ावरील अवगठांय न दरू के ले. ख्रतचा
चेहरा अश्रांनू ी भरलेला असला व काळजीची उदासी पसरली
असली, तरी सांदय र होता.
ती म्हणाली, “ख्रमस्टर मला समजले आहे, की तम्य ही आता
सट्टय ीवर आहात. त््ामळ
य े तम्य ही माझी खासगी के स घेऊ शकाल.
तम्य हाला समजले असेल, की मला पोख्रलसात जा्चे नाही.”
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मी मान हलवली. “मला वाटते, तम्य ही म्हणता आहात ते करणे
मला शर्क् नाही. मी सट्टय ीवर असलो, तरी पोलीसाांच््ा सपां काुत
आहे.”
ती पढय े वाकली. “ख्रमस्टर, ऐकून घ््ा. मी तम्य हाला फक्त तपास
करा्ला साांगते आहे. तमय च््ा तपासाचे ख्रनष्कषु तम्य ही पोख्रलसाांना
साांगू शकता. जर मला वाटते, ते खरे असेल, तर आपल््ाला
का्द्याची मदत घ््ावी लागेल.”
मग ती बाब गांतय ागांतय ीची होऊ लागली. त््ामळ
य े अख्रधक ख्रवरोध
न करता, मी ख्रतला होकार ख्रदला.
ख्रतच््ा गालाांवर लाल रांग चढला. “ख्रमस्टर, मी तमय ची आभारी
आहे. मी तम्य हाला ख्रमस्टर पॉल िेरोलािुच््ा मृत््ख्रू वष्ी तपास
करण््ास साांगते आहे.”
नवल वाटून, मी ओरिलो, “माझे मत?”
“ख्रमस्टर, माझ््ाकिे तसा परय ावा काही नाही --- पण
माझ््ातील बाईपणाच््ा अतींख्रद्र् शक्तीने मला असे जाणवते, की
ख्रमस्टर िेरोलािु ्ाांचा मृत््ू हा नैसख्रगुक रीत््ा झालेला नाही.”
“पण िॉर्कटरानी नर्ककीच --- “
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“िॉर्कटराचे कदाख्रचत चक
य ले असेल. तो इतका सदृय ढ आख्रण
बळकट होता. ओहो, ख्रमस्टर पा्रो, मी तम्य हाला मला मदत
करा्ची कळकळीची ख्रवनांती करते.”
ती ख्रबचारी मल
य गी एकटीच होती. ख्रतने माझ््ासमोर गिय घे
टेकले असते. मी ख्रतला मला जमेल ख्रततके शाांत के ले.
“बाईसाहेब, मी तम्य हाला मदत करे न. मला खात्ी आहे, की
तमय ची भीती ख्रनराधार आहे. पण आपण बघ.ू पख्रहल््ाांदा मी
तम्य हाला घरात कोणकोण रहाते ्ाख्रवष्ी साांगा्ला साांगेन.”
“जेनेट, फे ख्रलस आख्रण स्व्ांपाकीण, िीनाइस एवढे लोक
रहातात. िीनाइस इथे खपू वषे काम करते आख्रण इतर दोघी
ख्रबचाऱ्ा गावाकिील मल
य ी आहेत. अजनू फ्रँकोइस नावाचा
नावाचा म्हातारा नोकर रहातो. ख्रमस्टर िेरोलािु ्ाांची आई
माझ््ाबरोबर रहाते आख्रण मी. माझे नाव व्ह्हख्रजुन मेसनािु असनू ,
मी वारलेल््ा ख्रमसेस िेरोलािु ्ाांची गरीब पतय णी आहे. ख्रमस्टर पॉल
्ाांची बा्को व मी तीन वषांपासनू कयटयांबाचा भाग आहोत. तर असे
मी तम्य हाला घरातील माणसाबां द्दल साख्रां गतले आहे. अजनू दोन
पाहुणेदख
े ील घरात रहातात.”
“आख्रण ते कोण आहेत?’
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“फ्रान्हसला ख्रमस्टर िेरोलािु ्ाांच््ा शेजारी रहाणारे , ख्रमस्टर िी
सेंट अलािु व एक इख्रां ललश ख्रमत्, ख्रमस्टर जॉन ख्रवल्सन.”
“ते दोघे अजनू ही ख्रतथे रहातात का?”
“ख्रमस्टर ख्रवल्सन रहातात. पण ख्रमस्टर िी सेंट अलािु कालच
इथनू गेले.”
‘आख्रण ख्रमस मेसनािु, तमय चा का् बेत आहे?”
“जर तम्य ही अध््ाु तासात घरी आलात, तर मी तम्य हाला सगळी
गोष्ट साांगते. मी तम्य हाला पत्काररतेशी सांबांख्रधत अांगाने जास्त चाांगले
साांगू शके न. तम्य ही पॅरीसहून आला आहात, असे मी साांगेन आख्रण
तम्य ही ख्रमस्टर िी सेंट अलािु ्ाच्ां ्ा ओळखीने आल््ाचे सागां ेन.
िेरोलािु बाईसाहेब ्ाांची तब्ेत नाजक
ू आहे. त््ा आपल््ाकिे
फार लक्ष देणार नाहीत.”
बाईसाहेबाांच््ा हुशार बेताप्रमाणे, मी घरी जाऊन पोचलो.
जरी तब्ेतीने ठीक नसल््ा, तरी चाांगली छाप पािणाऱ्ा व
खानदानी ख्रदसणाऱ्ा मृत व्ह््क्तीच््ा आईबरोबरील छोट््ाशा
मल
य ाखतीनांतर, मी तेथनू ख्रनघालो.
“मला नवल वाटते, माझ््ा ख्रमत्ा, [ पा्रो बोलला ] तू माझ््ा
कामातील अिचणी बहुधा समजनू घेऊ शकशील, नाही का?
्ेथील माणसाचा तीन ख्रदवसापवू ी मृत््ू झाला आहे. जर इथे काही
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लबािीची वाईट गोष्ट घिली असेल, तर तर एकच शर्क्ता उरते -- ती म्हणजे ख्रवषप्र्ोग! मला प्रेत बघा्ची सधां ी ख्रमळाली नाही.
त््ामळ
य े ख्रतचे ख्रवश्ले षण वा तपासणी करा्चा काही प्रश्नच ्ेत
नाही. त््ामळ
य े ख्रवषप्र्ोग झाला असावा की नाही, हे ठरवा्चे
कसे? इथे काही खोटे वा कसलेही परय ावे नाहीत. हर्क्ुल
य पा्रोला
काही मदत नसतानाच खनू कोणी के ला हे ठरवावे लागेल.
प्रथम मी घरातील लोकाांच््ा मल
य ाखती घेतल््ा आख्रण
त््ाांच््ा मदतीने त््ा सांध््ाकाळी एकांदर का् झाले असेल, ्ाचा
अदां ाज बाधां ला. जेवणातील अन्हनाची व ते वाढण््ाच््ा पद्धतीची,
मी ख्रवशेष दखल घेतली.
ख्रमस्टर िेरोलािु ्ानां ी सपू च््ा भािां ् ्ातनू सवांना स्वतः सपू
वाढले. मग कटलेट, ख्रचकन आख्रण शेवटी साखरे च््ा पाकात
ख्रशजवलेली फळे . सवु काही टेबलावर ठे वलेले होते आख्रण ते स्वतः
सवांना वाढत होते. मोठ््ा भािां ् ्ात कॉफी टेबलावर आणली
गेली. आख्रण ख्रमत्ा, अजनू काही नाही. ख्रवषप्र्ोग झाला असला तर
सगळ्ाांनाच झाला असता. एकालाच होणे शर्क् नाही.
जेवणानांतर, िेरोलािु आईसाहेब ख्रमस मेसनािुबरोबर त््ाांच््ा
खोलीत गेल््ा आख्रण तीन माणसे ख्रमस्टर िेरोलािुच््ा
अभ््ाख्रसके त गेली. ख्रतथे त््ानां ी ख्रमत्त्वाने काही वेळ गप्पा मारल््ा.
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जेव्ह्हा अचानक काही पवू ुसचू नेख्रशवा्, ख्रमस्टर िेरोलािु जख्रमनीवर
कोसळले. ख्रमस्टर िी सेंट अलािु धावले व त््ानां ी फ्रँकोइसला
ताबितोब िॉर्कटराांना आणा्ला साांख्रगतले. ते म्हणाले की ही
नर्ककी फीट असणार. पण िॉर्कटर आले तेव्ह्हा ख्रमस्टर िेरोलािु ्ाांचा
आधीच मृत््ू झालेला होता.
ख्रमस्टर जॉन ख्रवल्सन हे त््ाकाळी जॉन बल
य इलां लीशमन म्हणनू
सवुत् ओळखले जात. ते मध््मव्ीन असनू दणकट होते. त््ाांची
माख्रहती त््ाांनी ख्रिटीश फ्रेंचमधनू ख्रदली. ती साधारण मला आधी
माख्रहती असलेलीच होती. ती अशीः
“िेरोलािुचा चेहरा एकदम खपू लाल झाला आख्रण तो खाली
पिला.”
आता ख्रतथे अजनू काही शोधा्चे राख्रहले नाही. मग मी ख्रजथे
दघय ुटना घिली, ख्रतथे गेलो आख्रण ख्रतथे मी साख्रां गतल््ामळ
य े एकातां ात
राख्रहलो. अजनू प्ंत ख्रमस मेसनािुने साांख्रगतलेले आजमावनू
बघा्ला मला काही सांधी ख्रमळाली नव्ह्हती. ख्रतच््ा चेहऱ्ावरून
मी असे धरून चाललो होतो, की मेलेल््ा माणसाबद्दल ख्रतच््ा
मनात काही अद्भयतरम्् भावना असणार ज््ा ख्रतला ्ा के सबद्दलचा
सामान्ह् दृष्टीकोन घेऊन देत नव्ह्हत््ा. मी अभ््ाख्रसका सक्ष्ू मपणे
तपासली. मृत माणसाच््ा खचय ीवर इजां ेर्कशनची सईय पिली होती.
177

तेच मरण््ापवू ीचे शेवटचे इजां ेर्कशन असावे. ख्रमख्रनटभर घसय वलेली
ती सईय तशीच राख्रहली असणार. पण त््ामळ
य े आधीच््ा
ह्कीगतीमध््े काही भर पित नव्ह्हती ख्रकांवा ख्रतला काही आधारही
ख्रमळत नव्ह्हता. मी दःय खाने खचय ीत मट्कन खाली बसलो.
मी मोठ््ाने बोललो, “एकूण का्, तर मी ही के स सोिून देतो.
मला इथे रहस्् उकला्ला मदत करे ल, अशी एकही गोष्ट सापित
नाही. सवु काही अगदी सामान्ह् ख्रदसते आहे.”
मी असे म्हणतो आहे तोच माझी नजर टेबलावरील मोठ््ा
चॉकलेटच््ा खोर्क्ाकिे गेली. माझे हृद् उसळले. तो खोका
ख्रमस्टर िेरोलािुच््ा खनय ाशी सांबांख्रधत नसेलही. पण शेवटी इथे
काहीतरी साांमान्ह् नसलेले तर सापिले. मी खोर्क्ाचे झाकण
उघिले. तो खोका हातही न लावलेला, पणू ु भरलेला होता. एकही
चॉकलेट खाल्ले गेले नव्ह्हते, ते मला ख्रवख्रचत् वाटले. पण हेस्टींलज,
खोके गल
य ाबी असनू झाकण ख्रनळे असेल तर सहसा गल
य ाबी
खोर्क्ाला ख्रनळी ररबीन बाांधतात ख्रकांवा उलटे. पण खोके एका
रांगाचे व झाकण दसय ऱ्ा रांगाचे --- नाही. --- कोणी काही तक्रार
करणार नाही, तरी हे मद्दय ाम के लेले वाटत होते.
हा प्रसांग काही उप्ोगाचा असेल, असे मला वाटत नव्ह्हते.
तरी पण तो थोिा वेगळा वाटल््ाने, मी त््ाचा शोध घ््ा्चे
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ठरवले. मी फ्रँकोइसला बोलावण््ासाठी घांटी वाजवली. त््ाला मी
ख्रवचारले की ख्रमस्टर िेरोलािुना गोि खाण््ाची आवि होती का.
त््ाच््ा ओठाांवर ख्रफकट उदास ख्रस्मत तरळले.
“त््ाना प्रचिां आवि होती. ते नेहमी चॉकलेटचे खोके घरात
ठे वत. ते कयठल््ाही प्रकारचे उत्तेजक पे् ख्रपत नसत.”
“तरी ्ा खोर्क्ाला हातही लावलेला नाही.” मी खोर्क्ाचे
झाकण उघिून दाखवले.
“ख्रमस्टर, ते त््ाच्ां ्ा मृत््च्य ्ा ख्रदवशी खरे दी के ले होते. दसय रे
जवळजवळ सांपले होते.”
“म्हणजे दसय रे त््ाच्ां ्ा मृत््च्य ्ा ख्रदवशी सपां ले होते.” मी
सावकाशीने म्हणालो.
“हो, मला ते त््ा ख्रदवशी ररकामे आढळले व मी ते फे कून
ख्रदले.”
“ख्रमस्टर िेरोलािु ख्रदवसभर चॉकलेटे खात असत का?”
“सहसा जेवणानांतर.”
मी ख्रदवा बघू लागलो.
मी म्हणालो, “फ्रँकोइस, तू काळजीपवू ुक बोल.”
“ख्रमस्टर, तशी गरज असेल, तर.”
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“तर मग ऐक. मी पोलीसाांपैकी आहे. तू मला तो फे कून
ख्रदलेला खोका शोधा्ला मदत करशील का?”
“नर्ककीच. तो कचरापेटीत असेल.”
तो गेला व काही ख्रमख्रनटात, धळ
य ीने भरलेली एक वस्तय घेऊन
आला. ती माझ््ा हातात होती तशीच होती. फक्त ख्रतचे झाकण
गल
य ाबी असनू खोके ख्रनळे होते. मी फ्रँकोइसला धन्ह्वाद ख्रदले. परत
एकदा त््ाला मद्दय से दू व ख्रवचार करून बोला्ची आठवण के ली व
लईय रस्त््ावरील त््ा घरातनू बाहेर पिलो.
नतां र मी ख्रमस्टर िेरोलािुला तपासणाऱ्ा िॉर्कटरला
बोलावले. त््ाच््ाबरोबरचे माझे काम जरा अवघि होते. तो
चतरय ाईने का्देशीर भाषेआि दिला. पण मी असा तकु के ला, की
तो ्ा के सबद्दल पाख्रहजे तेवढा खात्ीपवू ुक बोलत नव्ह्हता.
मी त््ाच््ाशी ख्रमत्त्वाने वागा्चा प्र्त्न के ला, तेव्ह्हा तो
म्हणाला, “ख्रतथे चमत्कारीक प्रकारच््ा खपू घटना घित होत््ा.
अचानक रागाचा पारा चढणे, जि जेवणानांतरचा भावनाक्षोभ, हे
मला कळले. नांतर रागाचा पारा चढल््ाने रक्त िोर्क्ात उतरणे
आख्रण असेच काही!”
“पण ख्रमस्टर िेरोलािु ्ाांचा भावनाक्षोभ कधी होत नसे.”
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“होत नसे? माझी खात्ी झाली की ख्रमस्टर िी सेंट अलािु
्ाच्ां ्ाबरोबर त््ाच
ां े जोरदार भािां ण झाले असावे.”
“पण का् कारणावरून?”
िॉर्कटरने खाांदे उिवले, “ते होणारच होते. ख्रमस्टर िी सेंट
अलािु टोकाचे कॅ थॉलीक नव्ह्हते का? आख्रण ख्रमस्टर िेरोलािु
कॅ थॉख्रलक पक्षाचे किवे ख्रवरोधक होते, ्ावरून त््ाच
ां ी मैत्ी तटय ली
असावी. त््ाांचे वाद झाले नाहीत, असा एकही ख्रदवस जात नसे.
ख्रमस्टर िी सेंट अलािु ्ाांना ख्रमस्टर िेरोलािु ख्रििन नाहीतच असे
वाटे.”
हे अनपेख्रक्षत होते. ्ामळ
य े माझ््ा ख्रवचाराांना खाद्य ख्रमळाले.
“िॉर्कटर, अजनू एक प्रश्न, चॉकलेटमध््े जहाल ख्रवष भरलेले
असण््ाची ख्रकती शर्क्ता वाटते?”
िॉर्कटर सावकाश म्हणाले, “मला वाटते, शर्क् आहे. जर
बाष्पीभवन होणार नसले, तर शद्ध
य पृसीक आम्लाने मृत््ू होऊ
शके ल. त््ाचा बारीकसा घास नकळत ख्रगळला गेला असेल --पण मला असे होण््ाची शर्क्ता कमी वाटते. ख्रवषारी औषध
ख्रमसळलेले चॉकलेट! त््ाने उबग आल््ासारखा वेिावाकिा
चेहरा के ला. “ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला माख्रहती आहे एखादा घोट
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परय े सा ठरतो! धोकादा्क असल््ाची जाणीव नसलेले असे काही
पोटात गेले, तर मग सवु सपां लेच.”
“िॉर्कटर, आभारी आहे.”
मी लईय रस्त््ाच््ा आसपास असलेल््ा औषधाांच््ा दक
य ानात
चौकशी के ली. खरे तर हे पोख्रलसाांनी के लेले बरे . पण मला काही
त्ास न होता, मला हवी असलेली माख्रहती ख्रमळाली. समस््ा
असलेल््ा घरात ख्रवष ख्रवकल््ाचे मला समजले. हे व्स्क
िेरोलािु बाईसाहेबाांचे िोळ््ात घाला्चे थेंब, अरोपाईन सल्फे ट
होते. अरोपाईनमध््े ख्रवष असते. क्षणभर मला आनदां झाला. पण
्ाची लक्षणे टोमेनशी ख्रमळतीजळ
य ती आहेत. मी अभ््ासत
असलेल््ा ख्रवषाशी त््ाचे साम्् नव्ह्हते. ख्रशवा् “िॉर्कटराच
ां ी ते
औषध आणण््ाबद्दलची ख्रचठ्ठी जनय ी होती. िेरोलािु बाईसाहेबाांचे
दोन्हही िोळ््ात गेली अनेक वषे मोतीख्रबांदू होता.
मी ख्रनराश होऊन परतताना मला दक
य ानदाराचा आवाज
आला, “ख्रमस्टर पा्रो, एक ख्रमख्रनट. मला आठवले, ज््ा मल
य ीने तो
िॉर्कटराचां ा कागद आणला होता, ती इख्रां ललश दक
य ानात जाण््ासबां धी
काही बोलत होती. तम्य ही ख्रतथे प्र्त्न करून बघा.”
मी ते के ले. माझे काम प्रख्रसद्ध असल््ाने, अजनू एकदा मला
पाख्रहजे ती माख्रहती ख्रमळाली. ख्रमस्टर िेरोलािुच््ा मृत््च्य ्ा
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आदल््ा ख्रदवशी, त््ाांनी ती िॉर्कटराांची ख्रचठ्ठी ख्रमस्टर जॉन
ख्रवल्सनला ते औषध हवे असल््ाचे सागां नू त््ाच््ा नावावर
वापरली होती. त््ात फारसा खोटेपणा नव्ह्हता. त््ा साध््ा
लहानशा ख्ररनीरीनच््ा गोळ््ा होत््ा. मी त््ा बघा्ला
माख्रगतल््ा. त््ाने त््ा दाखवल््ा. आख्रण माझे रद् जोरात धिधिू
लागले --- कारण त््ा लहान गोळ््ा चॉकलेटच््ा होत््ा.
“मी ख्रवचारले, “हे ख्रवष आहे का?”
“नाही.”
“तम्य ही ्ाचे होणारे पररणाम वणुन करू शकाल का?”
“त््ाने रक्तदाब कमी होतो. ते काही रद्ख्रवकारावां र ख्रदले जाते
--- उदाहरणाथु अांजा्ना. ते रोख्रहणीतील ताण कमी करते.
रक्तवाख्रहन्ह्ा आकांय चन पावल््ा --- “
मी मध््ेच बोललो, “खरे का? ्ा लाांबलचक वणुनामध््े
मला फारसे काही ख्रदसत नाही. ्ामळ
य े चेहरा भावनाम्तेने लाल
होतो का?”
“नर्ककीच होतो.”
“आख्रण समजा, मी ्ा दहा वीस गोळ््ा खाल्ल््ा, तर?”
त््ाने कोरिेपणे म्हटले, “मी तम्य हाला असे करा्चा सल्ला
देणार नाही.”
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“आख्रण तरी तम्य ही म्हणता की त््ा ख्रवषारी नाहीत?”
तो पवू ीसारखाच कोरिेपणे बोलला, “ज््ाला ख्रवष म्हटले
जात नाही, अशा पष्य कळ गोष्टी आहेत, ज््ामळ
य े माणसे मरतात.”
मी दक
य ान सोिून, आनांदाने बाहेर पिलो. शेवटी गोष्टी काही
प्रमाणात हलू लागल््ा तर!
आता मला समजले की जॉन ख्रवल्सनने गन्हय हा के ला होता --पण उद्देश का्, ते अजनू समजत नव्ह्हते. तो व्ह््ापारासाठी
बेख्रल्ज्मला आला होता. आख्रण त््ाच््ा थोि््ाफार ओळखीच््ा
असलेल््ा ख्रमस्टर िेरोलािुला त््ाच््ाकिे रहाण््ाबद्दल ख्रवचारले
होते. पण िेरोलािुच््ा मरणाने त््ाचा काही फा्दा होत असल््ाचे
ख्रदसत नव्ह्हते. ख्रशवा् मी इलां लिां मध््े चौकशी करून, त््ाला गेली
काही वषे अजां ा्नाचा, हृद्ाशी सांबांख्रधत आजार असल््ाचे
शोधनू काढले. त््ामळ
य े त््ाला त््ाच््ाकिील त््ा गोळ््ा
घ््ा्चा अख्रधकार होता. पण माझी खात्ी पटली, की कयणीतरी
चॉकलेटच््ा खोर्क्ाशी गेले असणार आख्रण चक
य ू न प्रथम भरलेले
खोके बघनू नतां र दसय ऱ्ा सपां त आलेल््ा खोर्क्ाशी गेले असणार
व ते तळाला गेलेले पाहून, त््ातील बऱ्ाच ख्ररनीरीनच््ा गोळ््ा
चॉकलेटे म्हणनू उचलली असणार. चॉकलेटे मोठी होती. उरलेल््ा
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वीस तीस ख्ररनीरीनच््ा गोळ््ाांत चॉकलेटे ख्रमसळली असणार. पण
हे कयणी के ले?”
घरात दोन पाहुणे होते. जॉन ख्रवल्सनकिे गोळ््ाांचे साधन
होते. ख्रमस्टर िी सेंट अलािु ्ाच्ां ्ा मनात आकस होता. ते
एककल्ली होते आख्रण धाख्रमुक बाबतीत एककल्ली म्हणजे
बघा्ला नको. त््ाना काही कारणाने जॉन ख्रवल्सनच््ा
ख्ररनीरीनच््ा गोळ््ा ख्रमळाल््ा असतील का?
दसय रीही एक कल्पना माझ््ा िोर्क्ात आली. ओहो, तम्य ही
माझ््ा कल्पनानां ा हसत आहात! ख्रवल्सनच््ा ख्ररनीरीनच््ा गोळ््ा
एवढ््ा कमी कशा झाल््ा? त््ाने नर्ककीच इलां लांिहून परय े सा साठा
आणला असणार. मी एकदा लईय रस्त््ावरील घरात फोन के ला.
ख्रवल्सन बाहेर गेला होता. पण त््ाची खोली आवरणारी मल
य गी,
फे लीस भेटली. मी ख्रतला लगेच ख्रवचारले, की ख्रवल्सनच््ा
मािां णीमधनू काही ख्रदवसाांपवू ी औषधाांच््ा गोळ््ाांची बाटली
हरवली होती का? मल
य ीने तत्परतेने ते खरे असल््ाचे साांख्रगतले.
त््ाबद्दल ख्रतला दोष ख्रदला गेला. ख्रवल्सनला वाटले, की ती ख्रतच््ा
हातनू फयटली असणार. पण असे ख्रतला म्हणणे त््ाला न
आविल््ाने तो तसे काही बोलला नाही. पण ख्रतने तर बाटलीला
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हातदेखील लावला नव्ह्हता. त््ामळ
य े अपररहा्ुपणे ती जेनेटच होती
--- कारण नसतानां ा ख्रजकिेख्रतकिे नाक खपय सणारी!
मी माझे तोंि आवरते घेऊन, ख्रतथनू ख्रनघालो. आता मला हवे
ते सवु समजले होते. आता फक्त माझी के स ख्रसद्ध करणे उरले होते.
तेदख
े ील माझ््ा मते सोपे नव्ह्हते. मला साधारण खात्ी होती की
ख्रवल्सनच््ा माांिणीतनू ख्रमस्टर िी सेंट अलािुने ख्ररनीरीनच््ा
गोळ््ाांची बाटली हलवली. पण इतराांचा ख्रवश्वास बसावा म्हणनू ,
मला परय ावे गोळा करा्ला हवेत. पण माझ््ाकिे तर काहीच परय ावे
नव्ह्हते!
पण म्हणनू का् झाले? मला माख्रहती होते --- ही मोठी गोष्ट
होती. हेस्टीलज, तल
य ा स्टाइल्स के समधली आपली अिचण
आठवते का? ख्रतथेही मला माख्रहती होते --- ख्रतथे पण मला
खनय ाच््ा साखळीतील परय ावे शोधा्ला खपू वेळ लागला होता.
मी ख्रमस मेसनािुला भेटा्चे ठरवले. ती लगेच आली. मी
ख्रतच््ाकिे ख्रमस्टर िी सेंट अलािुचा पत्ता माख्रगतला. ख्रतचा चेहरा
त्ाख्रसक बनला.
“ख्रमस्टर, तम्य हाला तो का हवा आहे?”
“बाईसाहेब, तो ख्रमळणे जरुरीचे आहे.”.
ती त्ासलेली व सांश्ी ख्रदसत होती.
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“तो तम्य हाला काही साांगू शकणार नाही. त््ाचे ख्रवचार कयठे तरी
भरकटत असतात. त््ाच््ाभोवती का् चालले आहे, ्ाची तो
ववख्रचतच दखल घेतो.”
“ख्रमस, तो ख्रमस्टर िेरोलािुचा जनय ा ख्रमत् होता. तो कदाख्रचत
काही गोष्टी साांगू शके ल --- भतू काळातील काही गोष्टी --- काही
खन्हय नस ख्रकांवा प्रेम प्रकरणे.”
ती मल
य गी लाजली व ख्रतने ओठ चावले.. ठीक आहे --- पण
--- मला आता असे वाटते आहे, की माझा काहीतरी गैरसमज
झाला. माझे ऐकून तम्य ही ही के स घेतलीत, म्हणनू बरे झाले. पण मी
जरा उदास झाले होते --- फारच दःय खी झाले होते. आता असे ख्रदसते
आहे की ्ा प्रकरणात काही गढू नसावे. ख्रमस्टर तम्य ही आता जास्त
त्ास घेऊ न्े.”
मी ख्रतला जवळून न्ह्ाहाळले.
“ख्रमस, कधीकधी कयत्र््ाला वासावरून माग काढणे कठीण
जाते. पण एकदा तो वास आला, की मग तो त््ाची छाननी करणे
कधीच सोित नाही. म्हणजे जर तो चाांगला कयत्ा असेल, तर! मी
हर्क्ुल
य पा्रो एक चाांगला कयत्ा आहे.”
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काही न बोलता, ख्रतने पाठ वळवली. काही ख्रमख्रनटाने ती एका
कागदावर पत्ता ख्रलहून परतली. मी ख्रनघालो. माझ््ासाठी फ्रँकोइस
बाहेर थाांबला होता. त््ाने माझ््ाकिे उत्कांठे ने पाख्रहले.
“ख्रमस्टर, काही बातमी ख्रमळाली नाही का?”
“ख्रमत्ा, अजनू तरी काही नाही.”
त््ाने एक सस्य कारा टाकला..”ओहो! ख्रबचारे ख्रमस्टर िेरोलािु!
मी सद्ध
य ा त््ाच््ासारखाच ख्रवचार करत होतो. मी धमुगरू
य ची पवाु
करत नाही. मी घरातही कधी काही म्हणत नाही. सवु बा्का फार
धाख्रमुक असतात --- ही कदाख्रचत चाांगली गोष्ट असेल. माझी आई
फार धाख्रमुक बाई आहे. मेसनािु बाईसाहेब धाख्रमुक असनू
कयमाररका आहेत.”
“कयमाररका आहे? ती खपू धाख्रमुक आहे का? पख्रहल््ा ख्रदवशी
मी पाख्रहलेला ख्रतचा अश्रनांय ी भरलेला भावपणू ु चेहरा आठवनू , मला
आि्ु वाटले होते.
मला ख्रमस्टर िी सेंट अलािुचा पत्ता ख्रमळाल््ावर, मी वेळ
घालवला नाही. मी शेजारील अिेन्हस राज््ातील चटाऊमध््े
त््ाच््ा घरी जाण््ाचा प्र्त्न के ला. शेवटी मी त््ात ्शस्वी झालो
--- कसा झालो असेन? --- एक प्लांबर म्हणनू . अरे ख्रमत्ा, त््ाच््ा
झोपा्च््ा खोलीतील गॅसमधील गळती थाांबवणे एका ख्रमख्रनटाचे
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काम होते. मी हत््ारे आणा्ला म्हणनू गेलो व अशा वेळी परत
आलो, की मला एकातां ख्रमळे ल. मी का् शोधत होतो, ते खरे तर
मलाही माख्रहती नव्ह्हते. मला गरजेची असलेली एक गोष्ट मला
ख्रमळे ल, असे मला वाटत नव्ह्हते. त््ाने ती वस्तू बाहेर ख्रदसेल अशी
ठे वा्चा धोका बहुधा घेतलेला नसणार.
पण मला एक बांद कपाट ख्रदसले. मला त््ात का् आहे, हे
बघा्चा मोह आवरे ना. कयलपय अगदी साधे होते. ते मी उघिले.
आत जन्हय ्ा बाटल््ाांचा खच होता. मी त््ा एके क करून थरथरत््ा
हाताने काढल््ा. अचानक मी ख्रकांचाळलो. माझ््ा ख्रमत्ा, काही
कल्पना कर. मी माझ््ा हातात एक ख्रसख्रलांिरच््ा आकाराची
काचेची बाटली धरली होती. त््ावर ख्रलख्रहले होते, ‘ख्रमस्टर जॉन
ख्रवल्सनच््ा ख्ररनीरीनच््ा गोळ््ा, जेव्ह्हा लागेल, तेव्ह्हा एक घेणे.’
मी माझ््ा भावना आवरल््ा. कपाट लावले. बाटली माझ््ा
ख्रखशात टाकली आख्रण परत दरुय स्तीचे काम करू लागलो. प्रत््ेकाने
ख्रशस्तशीर असले पाख्रहजे. मग मी ख्रतकिून ख्रनघालो. लवकरात
लवकर गािी पकिून रात्ी उशीरा िसय ेल्सला आलो. सकाळी मी
पोख्रलसाच्ां ्ा मख्य ्ासाठी अहवाल ख्रलख्रहत होतो. तेव्ह्हा मला एक
ख्रचठ्ठी ख्रमळाली. ती व्स्क ख्रमसेस िेरोलािुने पाठवली होती. ख्रतने
मला लवकरात लवकर लईय रस्त््ावरील घरी बोलावले होते.
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फ्रँकोइसने माझ््ासाठी दार उघिले.
“बाईसाहेब तमय ची वाट बघत आहेत.”
मला त््ाने ख्रतच््ा खोलीत नेल.े ती एका मोठ््ा
आरामखचय ीत बसली होती. ख्रमस व्ह्हख्रजुन मेसनािु ख्रतथे नव्ह्हती.
व्स्क बाई म्हणाली, “ख्रमस्टर पा्रो, मला आताच असे
समजले, की तम्य ही खासगी गप्तय हेर नसनू , पोलीस ऑख्रफसर
आहात.”
“बाईसाहेब, ते तसे आहे.”
“तम्य ही इथे माझ््ा मल
य ाच््ा मृत््चू ी चौकशी करा्ला
आलात. बरोबर?”
मी परत म्हणालो, “हो, बाईसाहेब, ते तसे आहे.”
“मला ऐका्ला आविेल की तम्य ही का् प्रगती के ली
आहे?”
मी काां कू करू लागलो.
पख्रहल््ादां ा मला हे समजले तर आविेल, की बाईसाहेब,
तम्य हाला हे सवु कसे समजले?
“जो आता ्ा जगात नाही, त््ाच््ाकिून.”
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ख्रतचे शबद व ते उच्चारा्ची ख्रतची धाटणी बघनू माझ््ा
रद्ात कळ उठली. मी अवाक् होऊन माझी बोलती बांद झाली.”
“ख्रमस्टर, त््ामळ
य े मी तम्य हाला कळकळीची ख्रवनांती करते, की
तम्य ही तमय च््ा तपासकामात का्का् प्रगती झाली, ते मला
साांगावे.”
“बाईसाहेब, माझा तपास सपां लेला आहे.”
“माझा मल
य गा?”
“त््ाला मद्दय ाम मारण््ात आले.”
“कोणी, ते तम्य हाला माख्रहती आहे का?”
“हो, बाईसाहेब.”
मग कोणी?”
“ख्रमस्टर िी सेंट अलािु.”
“तम्य ही चक
य ता आहात. ख्रमस्टर िी सेंट अलािु असा गन्हय हा
करणे शर्क् नाही,”
“पण माझ््ाकिे परय ावे आहेत.”
“मी तम्य हाला मला एकदा पणू ुपणे का् झाले, ते सागां ा्ची
ख्रवनांती करते.”
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्ावेळेस मी ख्रतची आज्ञा पाळली. घिलेली प्रत््ेक पा्री मी
सागां त गेलो आख्रण मला सत््पररख्रस्थती समजनू आली. ख्रतने सवु
काही लक्षपवू ुक ऐकले.
“हो. हो. एक गोष्ट सोिून, तम्य ही साांख्रगतले तसेच सवु झाले.
ख्रमस्टर िी सेंट अलािु ्ाांनी नव्ह्ह,े तर त््ाच््ा आईने, म्हणजे मी
तो खनू के ला.”
मी ख्रतच््ाकिे ख्रनरखनू पाख्रहले. ख्रतची मान हळूहळू हलत
होती.
“तम्य हाला मी बोलावनू घेतले, म्हणनू बरे झाले. व्ह्हख्रजुनने
चचुमध््े जाण््ापवू ी ख्रतने का् के ले ते मला साांख्रगतल््ामळ
य े,
देवाची कृ पा झाली. ख्रमस्टर पा्रो, नीट ऐका. त््ाने चचुची आज्ञा
मोिली. त््ाने देवाख्रवरुद्ध वागनू पाप के ले. त््ाने इतराांनाही
त््ाच््ासारखे वागा्ला भाग पािले. पण त््ाने त््ाहूनही वाईट
के ले. एका सकाळी ्ा घरातील माझ््ा खोलीतनू मी बाहेर आले,
मी माझ््ा सनय ेला ख्रजन्ह्ाच््ा वरच््ा टोकाला उभे असलेले पाख्रहले.
ती एक पत् वाचत होती. मी माझ््ा मल
य ाला ख्रतच््ामागे उभे
असलेले पाख्रहले. एक धर्कका बसनू , ती ख्रजन्ह्ातनू गिगिली.
पा्ऱ्ाांवर ख्रतचे िोके आपटले. ख्रतला उचलले, तेव्ह्हा ती मेल््ाचे
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लक्षात आले. माझा मल
य गा खनय ी होता आख्रण हे फक्त त््ाच््ा
आईला, म्हणजे मला माख्रहती होते.”
ख्रतने क्षणभर िोळे ख्रमटून घेतले. “ख्रमस्टर, माझे दःय ख आख्रण
त्ास तम्य ही समजू शकणार नाही. मी का् करणार? त््ाला
पोख्रलसात द्या्चे? मी स्वतः तर हे करू शकत नव्ह्हते. ते माझे
कतुव्ह्् होते पण मी शारीररक दृष्ट््ा दबय ुळ होते. ख्रशवा् त््ाांनी
माझ््ावर कसा का् ख्रवश्वास ठे वला असता? माझी दृष्टी ख्रवशेष
चाांगली नाही --- मला नीट ख्रदसले नसेल, असे ते म्हणाले असते.
मी गप्प राख्रहले. पण माझी सदस् दख्रववेकबद्ध
य ी मला शाांती लाभनू
देत नव्ह्हती. शाांत राहून मी देखील खनय ी ठरत होते. माझ््ा मल
य ाला
त््ाच््ा बा्कोचे पैसे ख्रमळाले. ला्की नसताांना त््ाची
ख्रदवसेंख्रदवस प्रगती होत चालली होती. आख्रण आता तर तो मत्ां ी
होणार होता. आख्रण मग ख्रतथे व्ह्हख्रजुन होती. गरीब ख्रबचारी, सांदय र,
नैसख्रगुक रीत््ा धाख्रमुक असणारी मल
य गी. ख्रतला तो फशी पािा्ला
बघत होता. त््ाला ख्रस्त्र्ावां र ख्रवख्रचत्पणे भ्ानक हुकमत गाजवता
्ेत असे. मी ते बघत होते. हे थाांबवण््ास हतबल होते. त््ाचा
ख्रतच््ाशी ललनाचा ख्रवचार ख्रदसत नव्ह्हता. ती त््ाला सवुस्व अपुण
करा्ला ख्रनघाल््ाची वेळ जवळ ्ेत चालली होती.
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मग मला माझा रस्ता स्वच्छ ख्रदसला. तो माझा मल
य गा होता.
मी त््ाला आ्ष्य ् ख्रदले होते. मी त््ाच््ासाठी जबाबदार होते.
त््ाने एका बाईचे शरीर मारले होते. आता तो दसय ऱ्ा एका बाईच््ा
आत्म््ाचा ख्रवनाश करा्ला ख्रनघाला होता. मी ख्रमस्टर ख्रवल्सनच््ा
खोलीत गेले आख्रण गोळ््ाांची बाटली घेतली. तोच एकदा हसत
म्हणाला होता, की एखाद्या माणसाला मारा्ला त््ा परय े शा आहेत.
मी अभ््ाख्रसके त गेले. नेहमी टेबलावर असणारे चॉकलेटचे मोठे
खोके उघिले. मी चक
य ू न नवीन खोके उघिले. तेही टेबलावरच
होते. पख्रहल््ात फक्त एक चॉकलेट उरले होते. त््ामळ
य े गोष्टी सोप््ा
झाल््ा. माझा मल
य गा आख्रण व्ह्हख्रजुन सोिून कयणीच चॉकलेट खात
नसे. मी त््ा रात्ी ख्रतला माझ््ाबरोबर ठे वले. सवु बेत माझ््ा
मनाप्रमाणे जळ
य ून आला --- “
एक ख्रमख्रनट ती िोळे ख्रमटून थाांबली आख्रण मग परत िोळे
उघिले.
“ख्रमस्टर पा्रो, आता मी तमय च््ा हातात आहे. ते म्हणतात,
आता माझे फार ख्रदवस राख्रहले नाही. मी देवासमोर माझ््ा कृ त््ाांचा
जाब द्या्ला त्ार आहे. मला पृर्थवीवरदेखील तो ख्रदला पाख्रहजे
का?”
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मी काां कू करू लागलो. अजनू वेळ घालवण््ासाठी मी
ख्रवचारले, “पण बाईसाहेब, ररकामी बाटली? ती ख्रमस्टर िी सेंट
अलािु ्ाांच््ा ताब्ात कशी आली?”
“ख्रमस्टर, ते जेव्ह्हा माझा ख्रनरोप घ््ा्ला आले, तेव्ह्हा मी ती
त््ाांच््ा ख्रखशात घातली. ्ा भानगिीतनू कसे सटय ावे, ते मला
माख्रहती नव्ह्हते. मी व्ामळ
य े इतकी दबय ुळ आहे, की मी कयणाच््ा
मदतीख्रशवा् हलू शकत नाही. माझ््ा खोलीत ती ररकामी बाटली
सापिली असती, तर नसता सांश् घेतला गेला असता. ख्रमस्टर,
तम्य हाला कळते आहे ना?” ती ताठ झाली --- हे ख्रमस्टर िी सेंट
अलािु ्ाांच््ावर सांश् जावा म्हणनू के ले नाही. अशी गोष्ट मी
स्वप्नातदेखील पाहू शकत नाही. मला वाटले त््ाचा नोकर ररकामी
बाटली पाहून ती त््ाला प्रश्न न ख्रवचारता फे कून देईल.”
मी माझे िोके झक
य वले व म्हणालो, “बाईसाहेब, मला
समजले.”
“आता तमय चा ख्रनणु् का् असेल?”
ख्रतचा आवाज न थरथरणारा व ठाम होता. ख्रतचे िोके
नेहमीप्रमाणे उांच होते.
मी उभा राख्रहलो..
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मी बोललो, “बाईसाहेब, तम्य हाला शभय ख्रदवस म्हणा्चे माझे
भाल् आहे. मी माझा तपास के ला आख्रण पराभतू झालो. आता मी
हे प्रकरण इथेच बांद करतो.”
तो क्षणभर स्तबध झाला व नतां र शातां पणे बोलला, “त््ानतां र
आठवि््ाने ती वारली. ख्रमसेस व्ह्हख्रजुन चचुच््ा शपथख्रवधीतनू
गेली आख्रण ख्रतने समारांभपवू ुक दीक्षा घेतली. तर माझ््ा ख्रमत्ा, अशी
ही कथा आहे. मला हे कबल
ू के ले पाख्रहजे, की मी त््ात फार
चाांगला तपास के लेला नाही.”
मी माझी नापसतां ी दशुवत बोललो, “पण हा काही पराभव
म्हणता ्ेणार नाही. आहे ्ा पररख्रस्थतीत, तम्य ही ्ाहून का् वेगळा
ख्रवचार करू शकला असता?”
पा्रो एकदम ख्रजवांतपणे ओरिला. “अरे पख्रवत् ख्रमत्ा, “तल
य ा
हे ख्रदसत नाही का? मी छत्तीस वेळा मख
ू ु ठरलो. माझ््ा करि््ा
पेशी, त््ाांनी काहीच का्ु के ले नाही. सवु वेळ परय ावे माझ््ा हातात
होते.”
“कोणते परय ावे?”
“चॉकलेटचे खोके ! तल
य ा ख्रदसत नाही का? ज््ाांची नजर
चाांगली आहे, अशा कयणी अशी चक
ू करावी? मला माख्रहती आहे
ख्रमसेस िेरोलॉिुला मोतीख्रबांदू होता --- अॅरोपाईन थेंबाांवरुन ते मला
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समजले. घरात फक्त एकाच व्ह््क्तीची नजर अशी कमकयवत होती.
ख्रतला कळले नाही की कयठले झाकण बदला्चे. त््ा चॉकलेटच््ा
खोर्क्ाने मला ्ोल् त््ा तपासावर आणले आख्रण तरीही,
शेवटप्ंत मी त््ाचे खरे वैख्रशष्ट्् जाणू शकलो नाही!”
“माझे मानसशास्त्र देखील चक
य ीचे होते. जर ख्रमस्टर िी सेंट
अलािु गन्हय हगे ार असते, तर त््ाांनी ती त््ाना गन्हय हगे ार ठरवू शके ल
अशी बाटली कधीच कपाटात ठे वली नसती. ती सापिली, हे
त््ाांच््ा ख्रनरपराधीपणाचे व ख्रनरागसतेचे लक्षण होते. मी आधीच
ख्रमस व्ह्हख्रजुनकिून ऐकले होते की तो एककल्ली आहे. एकांदरीत
पहाता, हे द्नी् प्रकरण होते. ही गोष्ट मी फक्त तल
य ा साांख्रगतली
आहे. तल
य ा ती समजली असेल. मी ्ात ्श ख्रमळवू शकलो नाही.
त््ा व्स्क बाईने ख्रतचा गन्हय हा इतर्क्ा साध््ा पद्धतीने व हुशारीने
कबल
ू के ला, की मी हर्क्ुल
य पा्रो पणू ुपणे फसला गेलो. अरे बापरे !
मला तर ख्रवचारही करवत नाही! ख्रवसरून जा --- ख्रकांवा नाही --ती लक्षात ठे व. आख्रण जर तल
य ा कधी असे वाटले की मी फार
फयशारर्क्ा मारतो आहे तर --- म्हणजे तसा सांभव कमीच आहे, पण
असे होऊ शकते.”
मी छयपे ख्रस्मत के ले.
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“ठीक आहे. ख्रमत्ा, तेव्ह्हा तू मला म्हणशील, “चॉकलेटचे
खोके ”. हे ठरले?”
“हा आपल््ातील करार आहे!”
पा्रो ख्रवचारपवू ुक म्हणाला, “शेवटी, मला एक नवीन
अनभय व ख्रमळाला. सध््ा ्रय ोपमधील सांश्ातीतपणे तल्लख मेंदू
असलेलाही क्षम्् ठरू शकतो!”
मी हळू पटय पटय लो, “चॉकलेटचे खोके .”
“का् म्हणालास, ख्रमत्ा?”
तो शोधक दृष्टीने पढय े वाकला, तेव्ह्हा मी पा्रोच््ा ख्रनरागस
चेहऱ्ाकिे पाख्रहले आख्रण माझे हृद् थरकापले. मला त््ाच््ामळ
य े
नेहमी त्ास होतो. पण माझा मेंदू सांश्ातीतपणे ्रय ोपमधील
तल्लख मेंदू नसला, तरी क्षम्् ठरू शकतो!
मी खोटे बोललो, “हे काही नाही.” आख्रण स्वतःशी हसत,
पाइप पेटवला.
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अनवु ाखदके ची ओळि

डॉ. वषृ ाली जोशी
B Sc, M A, M Ed, Ph D
२५ अनवु ाखदत कथा मराठी माखसकामधनू
प्रख्रसद्ध झाल््ा आहेत. ई साखहत्यतर्फे
पांचवीस पस्ु तके प्रखसद्ध झाली आहेत.
मराठी व इग्रां जी माध्यमाच्ां या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन के ले आहे.
सश
ां ोधन प्रकल्पात सहभाग घेतला आहे.
कॉलेजमध्ये प्राचायवपद भषू वले आहे.
सगु मसांगीत स्पधेत पाररतोखषके , खसांथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा,
कखवता करण्याचा व शब्दकोडी बनवण्याचा छांद आहे.
सपां कव : वृषाली जोशी ७, अिय, २० तळ
ु शीबागवाले कॉलनी पणु े
४११००९, चलभाष ९९२१७४६२४५
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डॉ. वषृ ाली जोशी ्ाांची पस्य तके
ज््ा कव्ह्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्य तक उघिेल
(नेट आवश््क)
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शेरलॉक होम्स
भाग १ ते ८ (५० कथा)
ज््ा कव्ह्हरवर ख्रर्कलक
कराल ते पस्य तक उघिेल
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वर्ष.
डॉ. वर्ृ ाली जोशी याांचे िे पच
ं ख्रिसािे पस्ु िक.
डॉ. वृषाली जोशी या मराठी व इग्रां जी या भाषाच्ां या खवद्वान आहेत.
त्या प्राचायव होत्या. त्यानां ी काही काळ खवदेशात राहून तेथल्या वाचन
सस्ां कृ तीचा अनभु व घेतला आहे. तशी वाचन सस्ां कृ ती महाराष्ट्रातही
खनमावण व्हावी असे त्यानां ा वाटते. वाचकाचां ी अख्रभरुची वाढली तरच
लेखकाक
ां िूनही दजेदार साख्रहत्् ख्रनमाुण होईल. इग्रां जीतील उच्च दजावचे
खनवडक लेिकाचां े साखहत्य मराठीत अनवु ाद करून मराठी वाचकाचां ी
अखभरूची सपां न्सन व्हावी यासाठी त्या अतोनात कष्ट घेतात. तसे पहाता
अनवु ाखदत पस्ु तकाांना अनेक व्यावसाखयक प्रकाशकाांकडून मागणी
असते. परांतय मराठीतील जास्तीत जास्त वाचकाांपयंत आपलॆ साखहत्य
जावे म्हणनू त्याांनी ई साखहत्यची खनवड आपल्या पस्ु तकाांसाठी के ली
आहे.
डॉ. वृषाली जोशी ्ाांच््ासारिे ज्येष्ठ लेिक आपली सवव पस्ु तके
ई साखहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकानां ा खवनामल्ू य
देतात. असे लेिक ज्याांना लेिन हीच भक्ती असते. आखण त्यातनू
कसलीही अखभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदु वै ाने गेली दोन हजार
वषे कवीराज नरें द्र, सतां ज्ञानेश्वर, सतां तक
ु ारामापां ासनू ही परांपरा सरू
ु
आहे. अिडां . अजरामर. म्हणनू तर ख्रदनानाथ मनोहर(४ पस्य तके ), शांभू

गणपल
य े (९पस्य तके ), िॉ. मरय लीधर जाविेकर(९), िॉ. वसतां बागल
य
203

(१९), शभय ाांगी पासेबांद(१२), अख्रवनाश नगरकर(४), िॉ. ख्रस्मता
दामले(८), िॉ. ख्रनतीन मोरे (३०), अनील वाकणकर (९), फ्राख्रन्हसस
आल्मेिा(२), मधक
य र सोनावणे(३), अनांत पावसकर(४), मधू
ख्रशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री.
ख्रवज् पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथु), मोहन मद्वण्णा (जागख्रतक कीतीचे
वैज्ञाख्रनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पस्य तके ), ख्रवनीता
देशपािां े (७) उल्हास हरी जोशी(७), नख्रां दनी देशमख
य (५), िॉ.
सजय ाता चव्ह्हाण (११), िॉ. वृषाली जोशी(२५), िॉ. ख्रनमुलकयमार
फिकयले (१९), CA पनय म सांगवी(६), िॉ. नांख्रदनी धारगळकर
(१३), अक
ां य श ख्रशगां ािे(१३), आनदां देशपािां े(३), नीख्रलमा
कयलकणी (२), अनाख्रमका बोरकर (३), अरुण फिके (३) स्वाती
पाचपाांिे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण ख्रव. देशपाांिे(५),
ख्रदगबां र आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती बापट(२), अरुण
कयळकणी(८), जगख्रदश खाांदवे ाले(४) पांकज कोटलवार(३) िॉ.
सरुय ची नाईक (३) िॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकिे(२) असे
अनेक ज्येष्ठ व अनभु वी लेिक ई साखहत्यच्या द्वारे आपली पस्ु तके
लािो लोकापां यंत खवनामल्ू य पोहोचवतात.
अशा साखहत्यमतू ीच्ां या त्यागातनू च एक खदवस मराठीचा साखहत्य
वृि जागखतक पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला
िात्ी आहे. यात ई साखहत्य प्रखतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ
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आहे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या
व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेिक उदयाला येत आहेत. आखण या सवांचा
सामखू हक स्वर गगनाला खभडून म्हणतो आहे.

आखण ग्रांथोपजीखवये । खवशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट खवजयें । होआवे जी ।

205

