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हर्कयुलसचे श्रि- १
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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या पुस्तकातील लेिनाचे सवव हक्क अनुवाखदके कडे सुरखित असून
पुस्तकाचे खकांवा त्यातील अांशाचे पुनमवद्रु ण वा नाट्य, खचत्पट खकांवा
इतर रुपाांतर करण्यासाठी अनुवाखदके ची परवानगी घेणे आवश्यक
आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर कारवाई के ली जाईल.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction,
damages and accounts.
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• खवनामूल्य खवतरणासाठी उपलब्ध .
• आपले वाचनू झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू
शकता .
• हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापूवी खकांवा
वाचनाव्यखतररक्त कोणताही वापर करण्यापूवी ई
प्रखतष्ठानची लेिी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
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हर्क्ुल
य सचे श्रम- १
कथाच
ां ा क्रम
अगाथा ख्रिस्ती
हर्क्ुल
य स
1. हर्क्ुल
य सचे श्रम
2. नेख्रम्न ख्रसांह
3. लख्रनु्न हा्ड्रा
4. आके िी्न हररणी
5. इरा्मॅख्रथ्न ियर्ककर
6. ऑख्रज्न तबेले
7. स्टॅ्म्फे ख्रल्न पक्षी
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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. तेव्हा 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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हर्क्ुयलस
ग्रीक परय ाणकथेप्रमाणे हर्क्ुल
य स हा देवाांचा राजा ख्रझअस ्ाचा
पत्य असनू , त््ाचा सावत् भाऊ व राजा असलेला ्रय े ख्रस्थ्स हा
त््ाला [ त््ाच््ा मृत आईमाफु त ] बारा श्रमाांची अवघि कामे
करा्ला साांगतो. त््ासाठी हर्क्ुल
य स बारा वषे प्रवास करत असतो.
ही अशर्क् भासणारी कामे तिीस नेऊन तो लोकाच्ां ्ा मनातील
त््ाचे स्थान एवढे उांचावतो, की ते त््ाला देवत्व बहाल करतात.
नांतर तो प्रजेचा आविता राजा होतो. ही बारा श्रमाांची कामे
‘हर्क्ुल
य सचे श्रम’ म्हणनू प्रख्रसद्ध आहेत.
पख्रहलेेः नेख्रम्न ख्रसांह
दसय रे ेः लख्रनु्न हा्ड्रा
ख्रतसरे ेः ऑके िी्न हरीण
चौथेेः इरा्मॅख्रथ्न ियर्ककर
पाचवेेः ऑख्रज्न तबेले
सहावेेः स्टॅ्म्फॅ ख्रल्न पक्षी
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सातवेेः क्रेटन बैल
आठवेेः ख्रिओमेिसचे घोिे
नववेेः ख्रहप्पोलीटाचा कांबरपट्टा
दहावेेः गेर्ॉनचा कळप
अकरावेेः सोनेरी सफरचांदे
बारावेेः सबेरस कयत्र््ावरील पकि
अगाथा ख्रिस्तीने ्ा हर्क्ुल
य सच््ा बारा श्रमाांच््ा कामाांवर
आधाररत अशी बारा आधख्रय नक कामे हर्क्ुल
य पा्रो करतो, असे
पढय ील दोन भागात असलेल््ा सहा सहा कथाच्ां ्ाद्वारे माांिले आहे.
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The Labors of Hercules
हर्क्ुयलसचे श्रम

हर्क्ुल
य पा्रोच््ा सदख्रनके त आधख्रय नक फख्रनुचर होते. ते
क्रोख्रम्मने चमकत होते. तेथील खच्य ्ाु आरामशीरपणे गबय गबय ीत
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होत््ा. त््ाांच््ा चौकोनी आकारामध््े काही तिजोि के लेली
नव्हती.
त््ापैकी एका खचय ीवर हर्क्ुल
य पा्रो नीट बसला होता.
खचय ीच््ा मध््भागी त््ाच््ासमोर दसय ऱ्ा खचय ीत, सगळ्ाच
ां ा
मख्य ् िॉ बटोन बसला होता. मोठ््ा आनांदाने तो पा्रोच््ा चॅटेऊ
मोटॉन रोथ्सख्रचल्ि ्ेथील पे्ाचे घटय के घेत होता. िॉ बटोन
व््वख्रस्थत नव्हता. तो जािा, गबाळा असनू त््ाच््ा पाांढऱ्ा
के साांमध््े ताांबिी सतेज त्वचा ख्रदसत होती. खोल श्वासाचा आवाज
काढत तो हसत असे. त््ाच््ाभोवती तबां ाखचू ी राख पसरलेली
असे. पा्रो राख गोळा करा्ची भाांिी त््ाच््ाभोवती ठे वा्चा
फयकट प्र्त्न करत होता.
िॉ बटोन प्रश्न ख्रवचारत होता. “हर्क्ुल
य , मला का ते साांग.”
“म्हणजे तल
य ा माझ््ा ठे वलेल््ा नावाबद्दल ख्रवचारा्चे आहे
का?”
दसय रा ख्रवरोध दाखवत बोलला, “ठे वलेल््ा नावाबद्दल नव्हे.
ते नर्ककीच पागन [ ख्रिश्चन, इस्लाख्रमक नसलेले व अनेक देवाांना
भजणारे ] आहे. पण का? ते मला जाणनू घ््ा्चे आहे. वख्रिलाांची
आवि का? आईचा इच्छे मळ
य े का? की काही कौटयांबक कारणाने?
जर मला बरोबर आठवत असेल, तरी माझी स्मरणशक्ती आता
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पवू ीसारखी राख्रहली नाही --- तल
य ा अॅख्रचले नावाचा एक भाऊ आहे,
नाही का?”
पा्रोचे मन मागे जाऊन अॅख्रचले पा्रोच््ा करी्रसांबांधी
ख्रवचार करू लागले. ते सगळे खरे च घिले होते का?
तो उत्तरला, “फक्त काही काळासाठी.”
िॉ बटोनने ्क्त
य ीने अॅख्रचले पा्रोचा ख्रवष् बदलला. “लोक
स्वतेःच््ा मल
य ाांची नावे ठे वा्च््ा बाबतीत जास्त जागरूक
व्हा्ला हवेत.” खोलवर ख्रवचार करत, तो बोलला, “मला
देवासारखी मल
य े आहेत, हे मला माख्रहती आहे. त््ातील एक गोरा
आहे. तर एक ख्रजप्सीसारखा काळा! मग िेरड्रे आहे. देःय खम् िेरड्रे
--- त््ा मल
य ीचे नाव मेरी आहे. ती म्हणजे छोट््ा इल माशासारखी
आहे. अजनू धीर नावाची मल
य गी आहे खरे तर ख्रतचे नाव अधीर
चागां ले शोभले असते, कारण ती तशी आहे. आख्रण िा्ना --- ठीक
आहे --- तो व्स्क, हुशार जाणता मनष्य ् शहारला. आता ख्रतचे
वजन बारा दगिाांइतके आहे. आख्रण ती फक्त पांधरा वषांची आहे.
ते म्हणतात ती फार जाि आहे --- पण मला ती तशी वाटत नव्हती
--- त््ाना ख्रतला हेलन ्ा नावाने हाक मारा्ची होती --- पण मी
ख्रतथे ठाम राख्रहलो. ख्रतचे आई विील व आजी कसे ख्रदसतात, हे
मला माख्रहती होते. त््ामळ
य े मी माथाु ख्रकांवा िोरकसवर ख्रकांवा काही
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अथुवाही शब्दावर भर ख्रदला. पण त््ाचा काही उप्ोग झाला
नाही. माझे श्रम फयकट गेले. ख्रतचे पालक दारूबाज लोक होते.”
पा्रो त््ाच््ाकिे चौकसपणे बघत होता. तो हळूहळू
श्वासाचा आवाज करत व चेहऱ्ावर आठ््ा पाित बोलला,
“काल्पख्रनक सांभाषणाचा ख्रवचार करता, तझय ी आई आख्रण
कै लासवासी ख्रमसेस होम्स ्ा छोटे कपिे ख्रशवत ख्रकांवा काही ख्रवणत
बसल््ा आहेत, “अॅख्रचले, हर्क्ुल
य , शेरलॉक, मा्क्रॉफ्ट --- “
त््ाच््ा ख्रमत्ाच््ा ख्रवनोदी बोलण््ाचा आनांद हर्क्ुल
य पा्रो
घेऊ शकला नाही. “मला एवढेच समजले, की मी हर्क्ुल
य ससारखा
ख्रदसत नाही?”
िॉ बटोनचे िोळे त््ा छोट््ाशा, नीटनेटर्क्ा, पट्टेरी पँट, काळे
जाकीट व छान टा् घातलेल््ा हर्क्ुल
य पा्रोवरून, त््ाच््ा
चामिी बटय ावां रून, अिां ाकृ ती िोर्क्ावरून व वरचा ओठावां र खपू
शोभणाऱ्ा ख्रमशाांवरुन ख्रफरले.
“पा्रो, मोकळे पणाने बोला्चे तर तसे नाही. मला वाटते,
तल
य ा ती गाजलेली व््ख्रक्तरे खा जाणनू घ््ा्ला कधी सवि झाली
नाही, बरोबर?”
“तसे आहे खरे !”
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“हे द्नी् आहे. तू खपू काही गमावले आहेस. जर माझ््ा
हातात असते, तर मी सगळ्ानां ा आपली जनय ी गाजलेली पस्य तके
अभ््ासा्ला लावली असती.”
पा्रोने खादां े शहारवले. “अरे ख्रमत्ा, माझे त््ावाचनू उत्तम
चालले आहे.”
“चालू दे! चालू दे! प्रश्न चालण््ाचा नाही आहे. तो फार
चक
य ीचा दृष्टीकोन आहे. हल्लीच््ा पत्ाद्वारे ख्रशक्षणासारखा आपली
जनय ी गाजलेली पस्य तके म्हणजे काही झटपट ्श ख्रमळवण््ाची
ख्रशिी नाही. माणसाचे कामाचे तास ख्रकती ्ाचे महत्व नाही,
त््ाच््ा फयरसतीच््ा वेळाचा प्रश्न आहे. ही चक
ू आपण सगळे
करतो. तझय ेच बघ, सवु चागां ले चालले आहे. त््ातनू तल
य ा हवे ते
ख्रमळत असेल. सोपे करून साांगा्चे म्हणजे, तू तझ्य ्ा ररकाम््ा
वेळाचे का् करणार आहेस?”
पा्रोचे उत्तर त्ार होते. “मी गांभीरपणे भाजीचे शेत लावणार
आहे.”
िॉ बटोनना धर्कका बसला. “शेती करणार? म्हणजे तल
य ा का्
म्हणा्चे आहे? त््ा फयगलेल््ा ख्रहरव््ा पाणचट भाज््ा?”
पा्रो उत्साहाने बोलला, “मला तेच तर करा्चे आहे. त््ा
पाणचट नसतात.”
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“ओहो, मला माख्रहती आहे. त््ाांना चीजने, काांद्याने अथवा
पाढां ऱ्ा सॉसने ख्रशपां िा.”
“नाही. नाही. तम्य ही चक
ू करत आहात. माझी कल्पना अशी
आहे, की भाजीच््ा ख्रपकात सधय ारणा करा्ची. ती फयलाच्ां ्ा
गच्य छासारखी ख्रदसा्ला हवी.”
“अरे माणसा, ही चागां ली कल्पना आहे. ती लाल वाइन आहे.
फयलाांचा गच्य छ ्ा शब्दामळ
य े िॉ बटोनना त््ाांच््ा कोपराजवळ
असलेल््ा पेल््ाची आठवण आली. त््ाने घोटभर ख्रपऊन त््ाचा
आस्वाद घेतला. “ही फार छान वाइन आहे. अगदी मस्त! हो. त््ाने
मान््तेने त््ाचे िोके हलवले. “पण हा भाजीचा व््वसा् --त््ाबद्दल तू गांभीर नाहीस ना? खरे च तसा तझय ा ख्रवचार नाही ना?”
तो मोठ््ा भीतीने ख्रवचारत होता --- त््ामळ
य े तू गाळात जाशील.”
त््ाचे हात सहानभय तू ीपवू ुक त््ाच््ा ढेरपोटावर ख्रवसावले. ”तझय ा
बेंिबाजा वाजेल.”
पा्रो म्हणाला, “तम्य हाला भाजीशेतीबद्दल चाांगली माख्रहती
ख्रदसते आहे.”
“मी गावाकिे रहात असताांना, लोकाांना हे करताांना पाख्रहलेले
आहे. पा्रो, पण खरे च हा का् छांद आहे! त््ाची तल
य ना --- “
त््ाचा आवाज खोल समाधानाने कापरा झाला --- पस्य तकाांची
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ओळ असलेल््ा खोलीत शेकोटीसमोर आरामखचय ीत --- ती
खोली लाबां लचक असणार --- चौकोनी नाही. सगळीकिे पस्य तके
--- पे्ाचा पेला भरलेला आख्रण तमय च््ा हातात उघिे पस्य तक!
वाचता वाचता का् छान वेळ जातो!” तो खजाुतील आवाजात
बोलला.
त््ाने भाषाांतर के ले, “वाइनच््ा गिद समद्रय ावरील लाटा
पा्लटने त््ाचे कसब वापरून परत सरळ के ल््ा. िौलदारपणे
जहाज वाऱ्ावर िोलत होते... “
अथाुत भाषातां राने मळ
ू कख्रवतेतील स्वाद ्ेत नाही.”
थोिा वेळ त््ाच््ा उत्साहात मलन होऊन, तो पा्रोला
ख्रवसरला. पा्रोला त््ाला बघनू एकदम एक सश
ां ् आला. --- एक
अस्वस्थ कळ आली. इकिे ख्रतकिे त््ाचे काही चक
य ले होते का?
जाणीवेची श्रीमतां ी? त््ाच््ावर उदासीचे सावट आले. खरे च त््ाने
जनय ी गाजलेली पस्य तके अभ््ासा्ला हवी होती --- फार पवू ीच -- आता त््ासाठी फार उशीर झाला.
िॉ बटोनने त््ाची खपय णारी उदासी दरू हटवत ख्रवचारले, “तू
खरे च ख्रनवृत्त व्हा्चा ख्रवचार करतो आहेस का?”
“हो.”
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दसय रा गालातल््ा गालात हसत बोलला, “नाही. असे करू
नकोस.”
“पण मी तल
य ा साांगतो आहे.”
“अरे , पण तू हे करू शकणार नाहीस. तल
य ा तझ्य ्ा कामात खपू
रुची आहे.”
“नाही, खरे च मी सवु तजवीज के ली आहे. आणखी काही
के सेस --- ख्रवशेषतेः ख्रनविक के सेस --- नाही. माझ््ाकिे ्ेतील
त््ा सवु नव्हे. फक्त खासगीपणे ख्रवनवणी करणाऱ्ा!”
िॉ बटोन ख्रजवणी रुांद करत बोलला, “असे आहे तर!
एखाददसय री के स, अजनू एकच के स --- असे करत --- पा्रो, ख्रप्रमा
िोनाच््ा शेवटच््ा कामाची के स बहुधा तझ्य ्ा ्ादीत नसेल.”
तो छोटा, पाांढऱ्ा के साच
ां ा माणसू ख्रमत्त्वाने गालातल््ा
गालात हसत बोलला, “तझय े श्रम हर्क्ुल
य सचे श्रम नाहीत. तझय े
प्रेमाचे श्रम आहेत. मी चक
य ीचे बोलत असेन वा बरोबर असेन, तर
तू बघशीलच. मी पैज लावतो की बारा मख्रहन््ाच्ां ्ा काळात, तू
अजनू इथेच असशील. भाजी उगवा्चा ख्रवचार अजनू --- “ तो
शहारला. “फक्त ख्रवचारच राहील.”
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त््ाच््ा पाहुण््ाचा ख्रनरोप घेऊन, िॉ बटोनने चौकोनी खोली
सोिली. पा्रो पन्य हा न वाचण््ासाठी पाने उलटत राख्रहला. त््ाने
मागे ठे वलेल््ा कल्पनेबरोबर आपल््ाला काम करा्ला हवे.
तो गेल््ावर पा्रो हळूच स्वप्नातल््ासारखा बसला व
गणय गणय ला, “हर्क्ुल
य सचे श्रम --- मी ठीक आहे. त?ू हे ख्रचरिीला
आणणारे आहे.”
दसय ऱ्ा ख्रदवशी पा्रोने स्लीमरने ख्रलख्रहलेले गाईच््ा
काति््ाच््ा वेष्टनातील पस्य तक आणले व सततच््ा लकि््ामळ
य े
एक त्ाख्रसक कटाक्ष त््ातील छापील मजकयरावर टाकला.
त््ाची सख्रचव ख्रमस लेमनला त््ातील हर्क्ुल
य सचे श्रम
शोधण््ाचे काम देऊन, ते त््ाच््ासमोर ठे वा्ला सागां ण््ात आले.
त््ात रस नसताांना [ ख्रतचा स्वभाव कयठलेही काम नाकारण््ाचा
नव्हता. ] ख्रतने झटपट ख्रतचे काम पणू ु के ले.
‘त््ा आश्च्ुचख्रकत करणाऱ्ा समद्रय ासारख््ा ख्रवशाल, जन्य ्ा
गाजलेल््ा व मौख्रखक परांपरे ने ख्रपढ््ानख्रपढ््ा चालत आलेल््ा
प्रख्रसद्ध ना्क हर्क्ुल
य सने पा्रोचे िोके खा्ला सरय वात के ली.
मरणानांतर त््ाला देवाांच््ा ओळीत बसवले गेले आख्रण त््ाला दैवी
मान ख्रदला जाऊ लागला.’ इथप्ंत ठीक होते पण नांतरचा भाग
जरा गांतय ागांतय ीचा होता. पा्रोने दोन तास तो लक्ष देऊन वाचला.
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त््ावरून ख्रटपणे काढली. भवय ्ा उांचावत, कागदाांच््ा तक
य ि््ाांचा
अथु लावत आख्रण इतर पस्य तकाच
ां ा सदां भु घेऊन, तो त््ा कामात
गांतय लेला राख्रहला. शेवटी तो खचय ीत मागे सरकून आरामात बसला
व मान हलवली. आधीच््ा सांध््ाकाळची त््ाची मनख्रस्थती ख्रनघनू
गेली. का् लोक असतात! हा हर्क्ुल
य स घ््ा. हा ना्क! तो का्
होता, तर महाका्, स्ना्बय ल असलेला, पण िोर्क्ाने जरा कमी
असलेला आख्रण गन्य हेगारी प्रवृत्तीचा! पा्रोला एकदा १८९५ मध््े
ल्ॉन ्ेथे ज््ाच््ावर खटला चालवला गेला, त््ा अॅिॉल्फ
ि्रय ाांि नावाच््ा खाटकाची आठवण झाली. त््ाची ताकद
एखाद्या बैलासारखी होती व त््ाने अनेक मल
य ानां ा ठार मारले होते.
त््ाला अत््ांत त्ासदा्क अशी चर्ककर ्ेत असल््ाचे साांगनू
त््ाची के स लढवली गेली. चर्ककरे चे स्वरूप फार मोठे होते की
लहानसे, ्ावर अनेक ख्रदवस चचाु झाली. हा परय ाणातील हर्क्ुल
य स
बहुधा मोठ््ा त्ासदा्क स्वरूपच््ा चर्ककरे ने बेजार होता. नाही.
पा्रोने िोके हलवले. नाही. ही जर ग्रीक ना्काची कल्पना
असेल, तर आधख्रय नक मोजमापाने ते चालणार नाही.
त््ा जन्य ्ा धाटणीने त््ाला चक्रावनू टाकले. ्ा त््ा
काळातील देवदेवताांना आधख्रय नक काळातील गन्य हेगाराांसारखी
टोपणनावे होती. नर्ककीच त््ाांचे स्वरूप गन्य हेगारी असले पाख्रहजे.
दारूसारखी पे्े घेणे, लैंख्रगक वतुनातील आनदां उपभोगणे, बहीण
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भावातील लैंख्रगक सांबांध, ख्रस्त्र्ाांवरील लैंख्रगक बळजोरी, चोऱ्ा,
खनू खराबा आख्रण फसवणक
ू ्ामळ
य े --- कोटु के सेस आख्रण जज्जचे
ख्रनकाल ्ा गोष्टी सतत चालू असणार. चाांगले कौटयांख्रबक आ्ष्य ्
नाही. सव्य ्वस्था नाही. त््ाांच््ा गन्य हा करण््ातदेखील काही पद्धत
नाही.
्ा सवु गोष्टींमळ
य े अपेक्षाभांग झालेला पा्रो उठून उभा रहात
बोलला, “खरे च हर्क्ुल
य स! त््ाने आजबू ाजल
ू ा पसांती दशुवत
पाख्रहले. आधख्रय नक फख्रनुचर असलेली चौकोनी खोली --- एखाद्या
खोलीत एखादे आधख्रय नक ख्रशल्प ठे वलेल!े कयठे ताब्ां ्ाच््ा वा्रची
भौख्रमख्रतक रचना के लेली! आख्रण ्ा सवांमध््े चमकणारा तो! त््ाने
आरशात स्वतेःकिे पाख्रहले. इथे आधख्रय नक हर्क्ुल
य स होता --- त््ा
परय ाणातील कयरूप, फयगलेल््ा स्ना्च्ांय ्ा, हातात शस्त्र धरलेल््ा,
नलन आकृ तीपेक्षा खपू वेगळा. छोट््ाशा नीटनेटर्क्ा आकृ तीचा,
चाांगल््ा शहरी कपि््ात, ख्रमशा असलेला --- अशा ख्रमशा
ठे वा्चे कधी हर्क्ुल
य सला स्वप्नातही सचय ले नसते. मोठ््ा पण
तरीही ससय ांस्कृ त ख्रमशा. तरीही हर्क्ुल
य पा्रो आख्रण सनातन
रूढीच््ा हर्क्ुल
य समध््े एका गोष्टीत साम्् आहे. दोघेही
सांश्ातीतपणे, जगाला त्ास देणाऱ्ा उपद्रवी गोष्टींपासनू जगाचे
सांरक्षण करत आहेत --- दोघेही ते रहातात, त््ा समाजाचा फा्दा
करून देणारे आहेत.
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काल रात्ी जाताना िॉ बटोन का् म्हणाला होता --- “तझय े
श्रम हर्क्ुल
य ससारखे नाहीत --- “
ओहो, पण तो चक
य ीचे बोलला होता. जनय ा प्राणी! इथे पन्य हा
एकदा हर्क्ुल
य सचे श्रम के ले जाणार आहेत --- आधख्रय नक
हर्क्ुल
य सचे --- हुशार व मनोरांजन करणाऱ्ा हर्क्ुल
य सची
अख्रभमानाची गोष्ट इथे घिणार आहे. त््ाच््ा ख्रनवृत्तीपवू ी तो बारा
के सेस घेईल. कमी नाही आख्रण जास्तही नाही. ्ा बारा के सेस जन्य ्ा
हर्क्ुल
य सच््ा बारा श्रमाांशी ख्रमळत््ा जळ
य त््ा असतील. हो. ते
फारच मनोरांजक ठरे ल. ते कलात्मक व अध््ाख्रत्मक असेल.
पा्रोने ते जनय े, बहुमल्य ् पस्य तक उचलले आख्रण पन्य हा
त््ाच््ात बिय ू न गेला. तो हर्क्ुल
य सच््ा बारा श्रमाांशी अगदी
सहीसही नर्ककल करणार नव्हता. त््ात बाई ख्रकांवा नेससचा शटु
असणार नव्हता --- श्रम आख्रण फक्त श्रम.
मग पख्रहले श्रम नेमी्न ख्रसांहाचे असणार होते. ‘नेमी्न ख्रसांह’
त््ाने त््ाच््ा ख्रजभेला सव् होण््ासाठी पनय रुच्चार के ला. अथाुत
त््ाला मास आख्रण रक्त असलेल््ा ख्रसहां ाची अपेक्षा नव्हती.
प्राणीसांग्रहाल्ातील अख्रधकारी काही त््ाच््ाकिे त््ाांची खऱ्ा
ख्रसांहाची समस््ा घेऊन ्ेणार नव्हते. तसे झाले असते, तर ते अतीच
सादृष्् ठरले असते. नाही. इथे ते प्रतीकात्मक असणार होते. ्ा
22

पख्रहल््ा के समध््े समाजातील कोणीतरी प्रख्रसद्ध व््क्ती असा्ला
पाख्रहजे. ती महत्वाची आख्रण भावनाशीलदेखील असा्ला हवी.
कोणी मोठा गन्य हेगार --- ख्रकांवा प्ाु् म्हणनू , लोकाांच््ा मते ख्रसांह
असा्ला हवा. कयणी प्रख्रसद्ध लेखक वा राजकी् नेता वा ख्रचत्कार
ख्रकांवा राजघराण््ातीलही चालेल का?
त््ाला राजघराण््ातील व््क्तीची कल्पना आविली --त््ाला काही घाई नव्हती. तो त््ा खपू महत्वाच््ा के ससाठी
थाांबला असता --- त््ाने स्वतेः होऊन स्वतेःवर लादलेले हे श्रमाचे
काम होते.
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नेख्रम्न ख्रसिंह

दसय ऱ्ा ख्रदवशी सकाळी आत आल््ा आल््ा पा्रोने
ख्रवचारले, “ख्रमस लेमन, आज सकाळी काही उत्कांठा वाढवणारे
आले आहे का?”
त््ाचा ख्रमस लेमनवर ख्रवश्वास होता. ती कल्पनाशक्ती नसलेली
स्त्री होती. पण ख्रतच््ाकिे सहजप्रवृत्ती होत््ा. ती जे ख्रवचार
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करण््ासारखे असल््ाचे म्हणे, ते खरे च तसे असे. ती उपजत
सख्रचव होती.
“ख्रमस्टर पा्रो, फारसे काही नाही. पण तम्य हाला उत्सक
य ता
वाटेल, असे एक पत् आहे. मी ते गठ्ठ््ात सवाुत वर ठे वले आहे.”
पा्रोने एक रुचीपणू ु पाऊल पढय े टाकत ख्रवचारले, “आख्रण ते
का् आहे?”
“ते एका माणसाकिून आले आहे. त््ाच््ा बा्कोचा
हरवलेला बटय र्क्ा पा्ाच
ां ा छोटा ख्रचनी कयत्ा शोधा्चा आहे.”
त््ाचे पा् हवेत असलेल््ा अवस्थेत पा्रो थाांबला. त््ाने
ख्रमस लेमनकिे एक ख्रवचारपवू ुक कटाक्ष टाकला. ख्रतचे लक्ष नव्हते.
ख्रतने टांकलेखनाला सरय वात के ली होती. ती आग ओकणाऱ्ा
रणगाि््ासारखे ते फार वेगाने व अचक
ू पणे करे .
पा्रोला धर्कका बसला होता व धर्कका बसनू कटूपणा आला
होता. तत्पर ख्रमस लेमनने त््ाला तसे व्हा्ला भाग पािले होते.
छोटा ख्रचनी कयत्ा! बटय र्क्ा पा्ाच
ां ा छोटा ख्रचनी कयत्ा! काल रात्ी
त््ाला पिलेल््ा स्वप्नानांतर आख्रण व््ख्रक्तशेः त््ाचे आभार मानले
गेल््ाांनतर, तो बख्रकांगहॅम राजवाि््ातनू आता बाहेर पितो आहे
आख्रण नोकर त््ाचे सकाळचे चॉकलेट पे् घेऊन ्ेतो आहे, असे
त््ाने पाख्रहले होते.
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त््ाच््ा ओठाांवर शब्द थरथरले --- शहाणपणाचे जहरी शब्द.
त््ाने ते उच्चारले नाहीत. कारण ख्रमस लेमनच््ा वेगवान व अचक
ू
टांकलेखनात ख्रतने ते ऐकले नसते.
ख्रशसारी ्ेऊन त््ाने टेबलावरच््ा गठ्ठ््ातील सवाुत वरचे पत्
उचलले.
बरोबर. ते ख्रमस लेमन म्हणाली तसेच होते. शहराचा पत्ता होता
--- व््वसा्ासारखी रोखठोक गावठी मागणी. ख्रवष् --- बटय र्क्ा
पा्ाांच््ा छोट््ा ख्रचनी कयत्र््ाचे अपहरण! मोठे िोळे असणारा व
फार कयरवाळला जाणारा श्रीमतां बाईचा कयत्ा. ते वाचतानां ा हर्क्ुल
य
पा्रोचे ओठ वाकिे झाले.
्ात काही ख्रवशेष असे नाही. काही जगावेगळे ही नाही. पण
हो --- हो, एक लहानशी गोष्ट सोिली तर --- ख्रमस लेमनचे बरोबर
होते. एका लहानशा गोष्टीत काही वेगळे होते.
हर्क्ुल
य पा्रो बसला. त््ाने काळजीपवू ुक व सावकाश ते पत्
वाचले. ते त््ाला हव््ा असलेल््ा के ससारखे नव्हते. त््ाला
सोिवल््ावर अख्रभमान वाटेल अशी ती के स नव्हती. ती फार
महत्वाची वाटत नव्हती. अगदीच फालतू होती. त््ाने ती
सोिवण््ास हरकत घ््ावी असा मह्तत्वाचा मद्दय ा होता, की ती
हर्क्ुल
य सच््ा श्रमाांपैकी नव्हती --- अख्रजबात नव्हती.
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पण ददय वै ाने तो त््ा बाबतीत चौकस होता --हो, तो चौकस होता --ख्रमस लेमनच््ा टांकलेखनाच््ा आवाजापेक्षा मोठा आवाज
काढून त््ाने आज्ञा ख्रदली, “सर जोसेफ हॉगीनना फोन कर. त््ाने
सचय वल््ाप्रमाणे त््ाच््ाबरोबर त््ाच््ा का्ाुल्ातील माझ््ा
भेटीची वेळ ख्रनख्रश्चत कर.”
नेहमीप्रमाणे ख्रमस लेमन बरोबर होती.
सर जोसेफ हॉगीन म्हणाले, “ख्रमस्टर पा्रो, मी एक साधा
माणसू आहे.”
हर्क्ुल
य पा्रोने त््ाच््ा उजव््ा हाताने काही नेमके न
म्हणण््ाचे हावभाव के ले. [ जर तम्य ही तसे घ््ा्चे ठरवले, तर ] ते
सर जोसेफ हॉगीनच््ा व््ावसाख्र्कतेची व नम्रपणाची स्ततय ी
दशुवत होते. ते िौलदारपणे त््ा वार्क्ाचे महत्व कमी देखील करत
होते. काही झाले तरी पा्रोच््ा मनात का् आहे, ्ाचा थाांगपत्ता
ते लागनू देत नव्हते. त््ामळ
य े सर जोसेफ नर्ककीच [ थोि््ा
गोंधळलेल््ा अवस्थेत अथु काढून ] तो खरे च अगदी साधा माणसू
असल््ाचे ख्रसद्ध करत होते. पा्रोचे िोळे टीका करत, जोसेफच््ा
गालाच््ा सजय लेल््ा खालच््ा भागाकिे --- छोट््ा ियकरा-
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सारख््ा िोळ्ाांकिे, भोपळ्ासारख््ा नाकाकिे व ओठ
ख्रमटलेल््ा तोंिाकिे, ख्रस्थरपणे बघत होते.
तो पणू ु सामान्् असा पररणाम त््ाला कसली तरी व कयणाची
तरी आठवण करून देत होता --- पण ्ा क्षणी त््ाला ते कोण व
का् होते, ते आठवत नव्हते. सावकाशीने स्मृती चाळवनू बख्रघतली
गेली. फार काळापवू ी --- बेख्रल्ज्ममध््े --- नर्ककी काहीतरी --साबणाशी सांबांख्रधत --सर जोसेफचे चालू होते.
“मी तेच तेच बोलत नाही. जरुरीचे नसलेले काही बोलत
नाही. ख्रमस्टर पा्रो, बहुतेक लोक आहे तसेच चालू ठे वतात. वाईट
कजु म्हणनू ते ख्रवसरून जा, त््ाला हद्दपार करून टाका. पण जोसेफ
हॉगीन तसे करत नाही. मी श्रीमांत मनष्य ् आहे --- आख्रण तसे
पाख्रहले तर दोनशे पौंि म्हणजे माझ््ाकरता फारसे नाहीत --- “
पा्रोने हळूवारपणे शेरा मारला,
“मी तमय चे अख्रभनांदन करतो.”
“का्?”
सर जोसेफ ख्रमख्रनटभर स्तब्ध राख्रहले. त््ाांचे लहान िोळे अजनू
बारीक झाले. ते किकपणे बोलले,
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“म्हणजे मला असे म्हणा्चे नाही, की मी माझे पैसे उधळतो.
मी बाजारमल्ू ् चक
य ते करतो. त््ाहून अख्रधक नाही.”
पा्रो म्हणाला, “तम्य हाला माझी फी जास्त वाटते का?”
सर जोसेफ त््ाच््ाकिे लबािीने बघत बोलले, “हो. हो. पण
हा फार गौण मद्दय ा आहे.”
पा्रोने त््ाचे खाांदे उिवले व बोलला,
“मी भाव करत नाही. मी माझ््ा कामात ख्रनष्णात आहे. आख्रण
ख्रनष्णात माणसाकिून सेवा घ््ा्ला तम्य हाला पैसे मोजावे
लागतात.”
सर जोसेफ मोकळे पणे बोलले,
“अशा प्रकारच््ा गोष्टींमध््े तम्य ही एक नांबर आहात. मी
चौकशी के ली तेव्हा मला असे समजले, की उपलब्ध माणसाांपैकी
तम्य ही सवोत्कृ ष्ट आहात. मला ्ा बाबतीत अगदी खोलाप्ंत
जा्चे आहे. त््ामळ
य े मी घासाघीस करत नाही. म्हणनू तर मी
तम्य हाला इकिे बोलावनू घेतले.”
पा्रो म्हणाला, “तम्य ही नशीबवान आहात.”
पन्य हा सर जोसेफ उद्गारले, “का्?”
हर्क्ुल
य पा्रो ठामपणे बोलला, “फारच भाल्वान! मी
अवाजवी नम्रतेख्रशवा् म्हणू शकतो, की मी माझ््ा व््ावसाख्र्क
्शाच््ा ख्रशखरावर आहे. लवकरच मी ख्रनवृत्त होणार आहे --- मग
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मी स्वस्थपणे रहाणार, जग बघण््ासाठी प्रवास करणार --- ख्रकांवा
कदाख्रचत माझ््ा बागेकिे लक्ष देणार --- भोपळ्ासां ारख््ा भाज््ा
छान फोफावतील इकिे लक्ष देणार. मोठ््ा हा्ब्रीि भाज््ा --पण त््ाांचा स्वाद नष्ट होतो. तसे मला करा्चे नाही. मला एवढेच
स्पष्ट करा्चे आहे, की मी माझे नेमके उख्रद्दष्ट ठरवले आहे. मी फक्त
बारा के सेस घ््ा्चे ठरवले आहे. त््ाहून जास्त नाही. कमी नाही.
‘हर्क्ुल
य ची कामे’ अशी स्वतेःवर लादलेली बधां ने! सर जोसेफ, ्ा
बाराांमधील तमय ची पख्रहली के स आहे.” त््ाने उसासा टाकला. “मी
ख्रतच््ा धर्ककादा्क गौणपणामळ
य े , ्ा के सकिे आकख्रषुत झालो.”
सर जोसेफ म्हणाले, “गौणपणा?”
“मी तेच म्हणालो. मला अनेक कारणाांसाठी बोलावले जाते -- खनय ाच््ा तपासासाठी, सांदीलध मरणाांसाठी, दाख्रगन््ाांवरील
िाका, चोऱ्ामाऱ्ा, ्ासाठी. पण पख्रहल््ाांदाच मला छोट््ा ख्रचनी
कयत्र््ाच््ा अपहरणाची के स ख्रमळाली आहे.”
सर जोसेफ खाखरले व म्हणाले,
“तम्य ही मला आश्च्ुचख्रकत करता. मला असे म्हणावे लागेल,
की ख्रस्त्र्ा त््ाांच््ा पाळीव कयत्र््ाबद्दल ख्रकती त्ास देतात, ्ाला
काही समय ारच नाही.”
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“ते नर्ककी आहे. पण असे पख्रहल््ाांदाच झाले आहे, की अशा
के समध््े मला नवऱ्ाकिून बोलावले गेले आहे.”
सर जोसेफचे बारीक िोळे अजनू च बारीक झाले. ते म्हणाले,
“मला तमय ची ख्रशफारस का करण््ात आली, ते मला समजू
लागले आहे. ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही गख्रवुष्ठ माणसू आहात.”
पा्रो पटय पटय ला, आता तम्य ही मला के ससांबांधीचे मद्दय े साांगा.
कयत्ा नाहीसा झाला. कधी?”
“बरोबर आठवि््ापवू ी.”
“आख्रण मला वाटते, ्ा वेळेप्ंत तमय ची बा्को काळजीने
बेजार झाली असेल.”
सर जोसेफने सरय वात के ली,
“तम्य हाला समजत नाही आहे. कयत्ा परत आला आहे.”
“परत आला आहे? मग माझे इथे का् काम आहे?”
सर जोसेफचा चेहरा जाांभळा लाल झाला.
“कारण मला पैसे घालवा्ची हौस आली आहे. ख्रमस्टर
पा्रो, मग आता, मी तम्य हाला सगळी गोष्ट साांगतो. आठवि््ापवू ी
कयत्ा चोरला गेला --- माझ््ा बा्कोच््ा सहकारी बाईबरोबर
के ख्रन्सांलटन बागेत कयत्ा गेला असताांना, तो कयणाला तरी चावला.
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दसय ऱ्ा ख्रदवशी माझ््ा बा्कोकिे दोनशे पौंिाांची मागणी के ली
गेली. मी तम्य हाला ख्रवचारतो --- दोनशे पौंि! नेहमी तमय च््ा पा्ात
्ेणाऱ्ा व भांक
य णाऱ्ा त््ा बेकार प्राण््ासाठी!”
पा्रो पटय पटय ला,
“अशा कारणासाठी एवढी रर्ककम देणे, अथाुतच तम्य हाला
मजां रू नसेल, नाही का?”
“अथाुत नव्हते. म्हणजे मला माख्रहती असते, तर नर्ककीच मला
ते मान्् झाले नसते. ख्रमली [ माझी बा्को ] ख्रहला ते चागां लेच
माख्रहती होते. ख्रतने मला काही साांख्रगतले नाही. ख्रतने एक पौिाांच््ा
नोटाांचे बांिल ख्रदलेल््ा पत्त््ावर पाठवनू ख्रदले.”
“आख्रण कयत्ा परत ख्रमळाला?”
“हो. त््ा सध्ां ्ाकाळी घटां ी वाजली आख्रण तो लबाि दाराशी
बसलेला होता. बाकी कोणी ख्रदसत नव्हते.”
“ठीक आहे. पढय े सागां ा.”
‘मग ख्रतने का् के ले, ते अथाुत ख्रमलीने कबल
ू के ले. रागाने
माझा थोिा तोल गेला. पण जरा वेळाने मी शातां झालो --- शेवटी
व्हा्चे ते होऊन गेले होते. थोिा तरी शहाणपणा असलेल््ा बाईने
असे वागावे --- जर मला व्स्क सॅम््ल्य सन र्कलबमध््े भेटला
नसता, तर मी सवु काही सोिून ख्रदले असते.”
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“हो का?”
“जाऊ दे. ही लोकाांना फसवण््ाची ्क्त
य ी असणार. त््ाला
देखील बरोबर असाच अनभय व आला. त््ाच््ा बा्कोला त््ाांनी
तीनशे पौंिानां ा फसवले. हे जरा अतीच झाले. मी हे थाबां वा्चे
ठरवले. म्हणनू मी तम्य हाला बोलावले.”
“सर जोसेफ, खात्ीने ्ोल् [ आख्रण खपू च स्वस्त ] गोष्ट,
पोख्रलसाांना बोलावणे, ही ठरली असती, नाही का?”
सर जोसेफने त््ाचे नाक खाजवले. तो म्हणाला,
“ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही ख्रववाख्रहत आहात का?”
पा्रो उत्तरला, “अरे रे, माझे तेवढे भाल् नाही.”
सर जोसेफ म्हणाला, “ह,ां भाल् की का् ते माख्रहती नाही. पण
तम्य ही तसे असतात, तर तम्य हाला कळले असते की बा्का ्ा
ख्रवनोदी प्राणी असतात. मी नसय ते पोख्रलसाांचे नाव काढले असते, तर
माझी बा्को बेभान झाली असती --- ख्रतच््ा िोर्क्ात असे आहे,
की मी पोलीसाांकिे गेलो, तर ख्रतच््ा मल्ू ्वान कयत्र््ाला काहीतरी
होईल. ती माझे काही ऐकून घेत नाही --- आख्रण मी असेही म्हणू
शकतो, की तम्य हाला बोलवा्ची कल्पना देखील ख्रतला फारशी
पसांत नव्हती. पण मी त््ावर ठाम राख्रहलो. शेवटी ती त्ार झाली.
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पण तम्य हाला साांगनू ठे वतो, ख्रतला हे काही फारसे आविलेले
नाही.”
पा्रो पटय पटय ला,
“म्हणजे मामला नाजक
ू च आहे म्हणा्चा. जर मी पढय चे काही
जाणनू घेण््ासाठी तमय च््ा बा्कोची मल
य ाखत घेतली, तर मला
ख्रतचा कयत्ा सरय ख्रक्षत रहाण््ाची हमी द्यावी लागेल, असे ख्रदसते.”
सर जोसेफने होकाराथी मान हलवली व तो उठला. तो
बोलला,
“मी तम्य हाला माझ््ाबरोबर गािीने घेऊन जातो.

दोन
मोठ््ा, फख्रनुचरने सजवलेल््ा गरम हॉलमध््े दोन ख्रस्त्र्ा
बसलेल््ा होत््ा.
सर जोसेफ आख्रण ख्रमस्टर पा्रो आत ख्रशरल््ाबरोबर तो छोटा
ख्रचनी कयत्ा जोराने भांक
य त धावत आला व पा्रोच््ा पा्ाांभोवती
धोकादा्कपणे गोल गोल ख्रफरू लागला.
“शान --- शान इकिे ्े. आईकिे ्े. छान --- ख्रमस कारनबी,
त््ाला उचलनू घे.”
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दसय री बाई घाईने पढय े आली. पा्रो पटय पटय ला,
“जणू खराखरय ा ख्रसांहच आहे.”
थोि््ा धापा टाकत शानला पकिणारीने कबल
ू के ले.
“खरोखर, तो इतका चाांगला राखणदार आहे. तो कशालाही
व कयणालाही घाबरत नाही. तो शहाणा मल
य गा आहे.”
पद्धतशीर ओळख करून ख्रदल््ावर, सर जोसेफ म्हणाले,
“तर ख्रमस्टर पा्रो, मी इथे तम्य हाला त््ाच््ाशी ओळख करून
घ््ा्ला सोितो.” मान हलवत, तो बाहेर पिला.
हॉगीन बाईसाहेब ही पोरकट, ख्रचिख्रचिी, जािसर व
रांगवलेल््ा लाल के साांची बाई होती. फिफिणारी ख्रतची सहकारी
ख्रमस कारनबीसद्ध
य ा जािसर, चाळीस ते पन्नास व्ामधील, मैत्ीपणू ु
ख्रदसणारी बाई होती. हॉगीन बाईसाहेबाांबरोबर ती त््ाांना मान देऊन,
नम्रपणे वागताना ख्रदसत होती आख्रण ती मालख्रकणीला मरणाांख्रतक
घाबरत होती.
पा्रो म्हणाला, “हॉगीन बाईसाहेब, आता मला ्ा फार वाईट
गन्य याबद्दलची सवु पररख्रस्थती सागां ा.”
हॉगीन बाईसाहेब लाजल््ा.
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“ख्रमस्टर पा्रो, मी तम्य हाला असे बोलताांना ऐकून फार खषू
झाले. कारण तो गन्य हाच होता. हे छोटे ख्रचनी कयत्े अगदी मल
य ासां ारखे
अती भावनाप्रधान असतात. ख्रबचारा शान दसय ऱ्ा कशाने नाही,
पण भीतीने मरा्ला आला होता.”
ख्रमस कारनबीने दम टाकत आमची दखल घेतली.
“हो, ते फार दष्टय पणाचे होते ---दष्टय पणाचे!
का् का् झाले, ते मला साांगा.”
“तर ते असे झाले. कारनबीने शानला बागेत चर्ककर मारा्ला
नेले होते.”
“हो, ती सवुस्वी माझी चक
ू होती. मी इतर्क्ा मख
ू ुपणे व
काळजी न घेता कशी का् वागले, कोण जाणे!
हॉगीन बाईसाहेब कटूपणे बोलल््ा,
“मी तझ्य ्ाबद्दल काही नाराजी दाखवत नाही. पण तू जास्त
सावधान रहा्ला हवे होतेस, असे मला वाटते.”
पा्रोने कारनबीकिे नजर वळवली.
“का् झाले?”
कारनबी त्ारीने पण थोिी गोंधळून बोलू लागली,
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“तर ती फार असामान्् गोष्ट घिली. आम्ही नक
य तेच फयलाांच््ा
किेने चाललो होतो. अथाुत शान माझ््ापढय े होता --- त््ाचे
ख्रहरवळीवर थोिे धाऊन झाले --- आता वळून मी घरी जा्ला
ख्रनघणार होते. तेव्हा माझे लक्ष बाबागािीतील एका बाळाकिे गेले
ते इतके छान मल
ू होते --- ते माझ््ाकिे बघनू हसले. त््ाचे गोबरे
गल
य ाबी गाल आख्रण कयरळे के स! ते मल
ू ख्रकती वषाुचे आहे असे
दाईला ख्रवचारण््ाच््ा मोहापासनू मी मला परावृत्त करू शकले
नाही --- ती म्हणाली. सतरा मख्रहन््ाांचे आहे. मी ख्रतच््ाशी एक
दोन ख्रमख्रनटे बोलले असेन. मग मी अचानक खाली पाख्रहले तर शान
ख्रतथे नव्हता. कयत्र््ाचा पट्टा कापला गेला होता --- “
हॉगीन बाईसाहेब म्हणाल््ा,
“जर तू तझ्य ्ा कामाकिे नीट लक्ष ख्रदले असतेस, तर कोणी
त््ाची तक्रार करून पट्टा तोिला नसता.”
ख्रमस कारनबी जवळजवळ रिा्ला आली होती. पा्रो घाईने
बोलला,
“पढय े का् झाले?”
“अथाुत मी सगळीकिे शोधले. हाका मारल््ा. बागेच््ा
पहारे कऱ्ाला ख्रवचारले, की त््ाने कयणाला छोट््ा ख्रचनी कयत्र््ाला
घेऊन जाताांना बख्रघतले का, पण त््ाला तसे कयणीच ख्रदसले नव्हते
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--- का् करावे, ते मला समजेना --- मी त््ाला शोधत राख्रहले.
अथाुत पण शेवटी, मी घरी आले --- “
ख्रमस कारनबी एकदम शाांत झाली. पा्रो त््ा प्रसांगाची
कल्पना करू शकत होता. त््ाने ख्रवचारले,
“मग तम्य हाला पत् आले?”
हॉगीन बाईसाहेब साांगू लागल््ा.
“दसय ऱ्ा ख्रदवशी सकाळी पख्रहल््ा िाके ने पत् आले. त््ात
ख्रलख्रहले होते की जर शानला ख्रजवांत बघा्चे असेल, तर साध््ा
पाख्रकटातनू खालील पत्त््ावर एके क िॉलरच््ा नोटाांमध््े २००
िॉलर पाठवनू द्या. कॅ प्टन कटीस, ३८, ब्लम्ू सबरी चौक. त््ात पढय े
ख्रलख्रहले होते, जर पोख्रलसाांना कळवले वा पैसे पाठवले नाहीत, तर
कयत्र््ाचे कान व शेपटू कापनू टाकण््ात ्ेईल.”
ख्रमस कारनबी नाकाने सू सू करू लागली. ती पटय पटय ली,
“इतके भीतीदा्क! इतके टोकाचे रागीट कयणी असू शकते?”
हॉगीन बाईसाहेबाांनी चालू ठे वले.
“त््ात ख्रलख्रहले होते, की जर मी पैसे लगेच पाठवले, तर
शानला त््ाच सांध््ाकाळी परत धािण््ात ्ेईल. पण उशीर
लावल््ास व पोख्रलसाक
ां िे गेल््ास, शानला ख्रशक्षा करण््ात ्ेईल
--- “
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िोळे भरून आलेली ख्रमस कारनबी पटय पटय ली,
“जरी पा्रो साहेब पोलीस नसले, तरीसद्ध
य ा मी इतकी घाबरले
आहे.”
हॉगीन बाईसाहेब काळजीने म्हणाल््ा,
“तर ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला हे काम जपनू करावे लागेल.”
हर्क्ुल
य पा्रोने झटपट त््ाांची काळजी घालवली.
“पण मी पोलीस नाही. मी गप्तय ता पाळून व काळजी घेऊनच,
शाांतपणे, चौकशी करणार. हॉगीन बाईसाहेब, तम्य ही अगदी ख्रनख्रश्चांत
रहा. शान पणू ुपणे सरय ख्रक्षत असेल, ्ाची मी लवाही देतो.”
त््ाच््ा जादईय बोलण््ाने दोन्ही ख्रस्त्र्ाांनी सटय के चा श्वास
सोिला. पा्रो पढय े बोलत राख्रहला, “इथे तमय च््ाकिे ते पत् आहे?”
हॉगीन बाईसाहेबाांनी मान हलवली.
“नाही. मला त््ात गिांय ाळून पैसे पाठवावेत, अशी सचू ना
होती.”
“आख्रण तम्य ही तसे के लेत?”
“हो.”
“ह,ां हे द्नी् आहे.”
ख्रमस कारनबी स्पष्टपणे बोलली,
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“माझ््ाकिे शानचा तटय का पट्टा आहे. मी तो आणू का?”
ती खोलीबाहेर गेली. ती गेल््ामळ
य े पा्रो काही प्रश्न ख्रवचारू
शकला.
“अॅमी कारनबी? ओहो! ती ठीक आहे. थोिी मख
ू ु असली,
तरी चाांगली ख्रदसते. मी बऱ्ाच सहकारी मख्रहला पाख्रहल््ा आहेत
आख्रण त््ा सवु मख
ू ु आहेत. पण अॅमी शानवर जीव टाकणारी आहे.
ती ्ा गोष्टीमळ
य े खपू च उदास झाली आहे. बाबागािीवर ओणवी
होऊन माझ््ा आवित््ाकिे दल
य ुक्ष करणारी अशी ती आहे. ्ा
जन्य ्ा नोकराणी सगळ्ा सारख््ाच! बाळावां र जीव टाकणाऱ्ा!
मला खात्ी आहे आहे की ्ात ख्रतचा काही हात नाही.”
पा्रोने कबल
ू के ले, “तसे काही वाटत नाही. पण ख्रतच््ा
ताब््ात असताांना शान नाहीसा झाल््ामळ
य े , ख्रतच््ा
प्रामाख्रणकपणाबद्दल खात्ी करून घेणे गरजेचे आहे. ती
तमय च््ाबरोबर खपू काळ आहे का?”
“जवळपास वषुभर. ती ज््ाांच््ा ओळखीने आली, ते सवु
चाांगले लोक आहेत. व्स्क हाटीगां ख्रफल्ि बाईसाहेब मरे प्ंत, दहा
वषे ती त््ाांच््ाकिे होती. त््ानांतर काही ख्रदवस ती एका अपांग
पररचारीके किे होती. ती खरे च फार चागां ली आहे --- पण मी
म्ह्तटल््ाप्रमाणे सवुथा मख
ू ु!”
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त््ाच ख्रमख्रनटाला अॅमी कारनबी थोिीफार कमी दमनू , परत
आली. ख्रतने मोठ््ा गभां ीरपणे तो तटय का कयत्र््ाचा पट्टा काही
अपेक्षेने पा्रोच््ा हातात ख्रदला.
पा्रोने त््ाचे काळजीपवू ुक ख्रनरीक्षण के ले. तो म्हणाला,
“हो. हा नर्ककी कापलेला ख्रदसतो आहे.”
दोन बा्का अपेक्षेने थाांबल््ा होत््ा. तो बोलला, ”मी हा
माझ््ाकिे ठे वतो.”
मोठ््ा िौलदारपणे त््ाने तो ख्रखशात ठे वला. दोघी बा्काांनी
सटय के चा ख्रनेःश्वास टाकला. त््ाच््ाकिून ज््ाची अपेक्षा होती, ते
त््ाने के ले.

तीन
काहीही तपासल््ाख्रशवा् न सोिण््ाची पा्रोची सव्
होती.
मृत हाटीगां ख्रफल्ि बाईसाहेबाांची पतय णी असलेली ख्रमस
कारनबी जरी चेहऱ्ावरून ख्रनदोष वाटत असली, तरी पा्रोने
ख्रतची मल
य ाखत घ््ा्चे ठरवले.
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ख्रमस मालट्राव्हसु म्हणाली, “अॅमी कारनबी? अथाुत मला ती
चागां ली आठवते. ती चागां ली होती आख्रण ज््ख्रय ल्ा आत््ाची ख्रतने
खपू काळजी घेतली. ती कयत्र््ाांच््ा बाबतीत मा्ाळू असनू ,
मोठ््ाने चाांगले वाचनू दाखवू शकते. हुशार आहे. अपांग लोकाांना
कधीच ख्रवरोध दाखवत नाही. ख्रतला का् झाले? मी आशा करते
की ती काही देःय खात नसेल. मी ख्रतला समय ारे वषाुपवू ी ह पासनू सरुय
होणाऱ्ा एका बाईचा पत्ता ख्रदला होता.”
पा्रोने घाईने साांख्रगतले, “अजनू ती ख्रतथेच आहे. हरवलेल््ा
कयत्र््ासबां धां ी मी काही चौकशी करत होतो.”
“अॅमी कारनबी कयत्र््ाांच््ा बाबतीत मा्ाळू आहे. माझ््ा
आत््ाकिे छोटा ख्रचनी कयत्ा होता. ती वारल््ावर ख्रतने तो ख्रमस
कारनबीच््ा हवाली के ला. मला वाटते तो कयत्ा मेला तेव्हा ख्रतला
फार शोक झाला. जरी फार हुशार नसली, तरी ती खपू चाांगली
आहे.”
पा्रोने कबल
ू के ले की कदाख्रचत ख्रतला फारसे हुशार म्हणता
आले नसते.
त््ाची पढय ची भेट बागेच््ा पहारे कऱ्ाबरोबर होती.
त््ाच््ाबरोबर ख्रमस कारनबी त््ा ददय वै ी ख्रदवशी बोलली होती. हे
त््ाने सहजपणे के ले. त््ाला तो प्रसांग आठवत होता. तो म्हणाला,
42

“साधारण मध््मव्ीन स्त्री, थोिी जािसर --- नेहमीसारखी
ती ख्रफरत असतानां ा ख्रतचा कयत्ा हरवला. मी ख्रतला बघनू ओळखतो.
बहुतेक दपय ारी ती कयत्र््ाला ख्रफरवा्ला आणत असे. मी त््ा
दोघाांना ख्रफरताांना पाख्रहले आहे. कयत्ा हरवला तेव्हा ती वेगळ्ाच
मनख्रस्थतीत होती. ख्रतने धावत ्ेऊन मला ख्रवचारले, की मी कयणाला
छोटा ख्रचनी कयत्ा घेऊन जाताांना पाख्रहले का? --- मी तम्य हाला साांगू
शकतो, की बागेत अनेक प्रकारची कयत्ी ख्रफरत असतात. त््ामळ
य े
मी ख्रवख्रशष्ट एका जातीच््ा कयत्र््ाला पाख्रहले, असे साांगू शकत
नाही.”
पा्रोने ख्रवचारपवू ुक िोके हलवले.
तो ३८, ब्लम्ू सबेरी चौकात गेला.
नबां र ३८, ३९ व ४० एकख्रत्तपणे बालार्कलव्हा हॉटेल म्हणनू
दाखवले जात होते. पा्रो पा्ऱ्ा चढून वर गेला व ढकलनू दार
उघिले. आतनू कोबी ख्रशजवल््ाचा वास ्ेत होता. त््ा वासाने व
धरय कट अांधाराने त््ाचे स्वागत के ले. न््ाहारी देणाऱ्ा वेटसुची
लगबग चालली होती. त््ाच््ा िावीकिे महोगनी टेबल होते.
त््ावर एक देःय खी ख्रदसणारे एक रोपटे पिले होते. एका स्टँिवर
काही पत्े होती व त््ावर ख्रहरवे वस्तू झाका्चे फिके टाकलेले
होते. पा्रोने त््ाकिे काही वेळ ख्रनरखनू पाख्रहले. त््ाने
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उजवीकिचे दार ढकलनू उघिले. ख्रतथनू तो एका लहान टेबले व
तथाकख्रथत आरामखच्य ्ाु मािां लेल््ा मोकळ्ा जागी गेला. ख्रतथे
फयलाफयलाांचे उदास करणारे ख्रहरवे सतय ी कापि घातलेले होते. तीन
म्हाताऱ्ा बा्का व एक भीतीदा्क ख्रदसणाऱ्ा सभ्् गृहस्थाने
िोकी वर के ली व आत आलेल््ा माणसाकिे ख्रवषारी फयत्कार
टाकल््ासारखे बख्रघतले. पा्रो लाजला व तेथनू सटकला.
तो पॅसेजमधनू पढय े ख्रनघाला व एका ख्रजन््ाशी आला. त््ाच््ा
उजव््ा हाताला जेवा्च््ा खोलीपासनू तो काटकोनात वळत
होता.
ख्रतथनू थोिे पढय े जाऊन कार्ाालर् असे ख्रलख्रहलेले दार होते.
पा्रोने त््ा दारावर टकटक के ले. पण काही प्रख्रतसाद न
ख्रमळाल््ाने त््ाने ते उघिून आत बख्रघतले. ख्रतथे कयणी ख्रदसत नव्हते.
पण मोठ््ा टेबलावर कागद पिले होते. त््ाने बाहेर पित दार परत
लावनू घेतले व तो जेवा्च््ा खोलीत ख्रशरला.
एक उदास ख्रदसणारी घाणेरि््ा अॅप्रनमधील मल
य गी
टोपलीतील चाकू व काटे टेबलावर माांिून ठे वत होती.
हर्क्ुल
य पा्रो क्षमा्ाचनेच््ा सरय ात बोलला,
“मी व््वस्थापक बाईनाां भेटू शकतो का?
त््ा मल
य ीने त््ाच््ाकिे मलल
ू नजरे ने पाख्रहले.
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ती म्हणाली, “मला माख्रहती नाही.”
पा्रो बोलला, “का्ाुल्ात कयणीच नाही आहे.”
“ती म्हणाली, “त््ा कयठे आहेत ते मला माख्रहती नाही.”
पा्रो शाांतपणे व ख्रचवटपणे म्हणाला, “कदाख्रचत तम्य हाला
शोधता ्ेईल का?”
त््ा मल
य ीने उसासा टाकला. ख्रतचे ख्रदवसभराचे तेच तेच काम
उदासवाणे होते. आता ख्रतच््ावर टाकलेल््ा ्ा ओझ््ाने ते
अजनू च तसे झाले. ती देःय खाने म्हणाली,
“मला का् करता ्ेईल, ते मी बघते.”
पा्रोने ख्रतचे आभार मानले आख्रण पॅसेजमधील लोकाांच््ा
जळजळीत नजरा झेला्ला नको म्हणनू , तो परत हॉलमध््े गेला.
एका स्टँिवरील काही पत्ाांवर ख्रहरवे वस्तू झाका्चे फिके
टाकलेले होते. पा्रोने त््ाकिे काही वेळ ख्रनरखनू पाख्रहले, तेव्हा
वस्त्राचां ी सळसळ व िेव्होनशा्र व्हा्ोलेटचा उग्र वास आला.
त््ावरून व््वस्थाख्रपका आल््ाचे कळले.
ख्रमसेस हाटे फारच िौलदार होती. ती उद्गारली,
“मी का्ाुल्ात नव्हते, त््ाबद्दल क्षमस्व. तम्य हाला खोल््ा
हव््ा होत््ा?”
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पा्रो पटय पटय ला, “खरे तर नाही. मला माझा एक ख्रमत्
अलीकिे इथे रहात होता का, ते हवे होते. कॅ प्टन कटीस.”
ख्रमसेस हाटे उद्गारली, “कॅ प्टन कटीस? मी ते नाव कयठे बर
ऐकले होते?”
पा्रोने ख्रतला मदत के ली नाही. रागावनू , ख्रतने िोके हलवले.
तो म्हणाला, “तम्य ही ऐकले नाही, मग, कॅ प्टन कटीस इथे रहात
होता की नाही?”
“अलीकिे तरी नर्ककीच नाही. आख्रण तरीही, तम्य हाला माख्रहती
आहे, मला ते नाव ओळखीचे वाटते आहे. तम्य ही तमय च््ा ख्रमत्ाचे
वणुन करू शकता का?”
पा्रो म्हणाला, “ते अवघि आहे. मला वाटते कधीकधी
असे होते की कयणीतरी ्ेणार असल््ाचे पत्ाने कळवते, पण
प्रत््क्षात ्ेत नाही. त््ा नावाचे कोणी इथे रहात नाही का?”
“अथाुत असे होऊ शकते.”
“तम्य ही अशा पत्ाांचे का् करता?”
“आम्ही तशी पत्े काही काळ ठे वतो. कदाख्रचत ते लोक काही
काळाने ्ेतात. अथाुत इथे बराच काळ पिलेली व कयणीच घेऊन
जात नसलेले सामान वा पत्े आम्ही परत टपालखात््ाकिे पाठवनू
देतो.”
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तो म्हणाला, ”माझ््ा लक्षात आले. मी माझ््ा ख्रमत्ाला पत्
ख्रलख्रहले. बघा, हे असे झाले.”
ख्रमसेस हाटेचा चेहरा स्वच्छ झाला.
“मग हे स्पष्ट झाले. मला पाकीटावरचे नाव आठवत असेल.
पण आमच््ा ्ेथे सैन््ातनू ख्रनवृत्त झालेले लोक ्ेतजात असतात
--- मला एकदा बघू दे.”
ख्रतने बोिाुकिे पाख्रहले.
पा्रो म्हणाला, “आता ते ख्रतथे नाही.”
“मला वाटते, ते टपालखात््ाकिे परत के ले असणार. मला
माफ करा. मला आशा आहे, ते फार महत्वाचे नसेल.”
“हो. ते ते फार महत्वाचे नव्हते.”
तो दाराकिे जाऊ लागल््ावर ख्रमसेस हाटे ख्रतच््ा सेंटच््ा
भपकाऱ्ासह त््ाच््ा मागे आली व बोलली, “जर तमय चा ख्रमत्
्ेणार असेल तर --- “
“तसे वाटत नाही. मी काही चक
ू के ली असेल --- “
ख्रमसेस हाटे म्हणाल््ा, “आमचे भािे अगदी ्ोल् असते.
जेवणानांतर कॉफी असतेच. तम्य ही काही खोल््ा बख्रघतल््ात, तर -- “
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मोठ््ा मख्रय ककलीने पा्रो तेथनू सटकला.

चार
ख्रमसेस सॅम््ल
य सन्सचा हॉल मोठा होता. फख्रनुचर महागिे होते.
छान होते. मध््वती हवा गरम करा्ची ्ांत्णा हॉख्रगन
बाईसाहेबाक
ां िील ्त्ां णेहून जास्त छान होती. आरामशीर
टेबलाांमधनू आख्रण मोठ््ा पतय ळ्ाांमधनू हल्लक झालेल््ा िोर्क्ाने
वाट काढत, हर्क्ुल
य पा्रो चालला होता.
हॉख्रगन बाईसाहेबाांपेक्षा सॅम््ल
य सन्स बाईसाहेब उांच होत््ा.
त््ाांचे के स के ख्रमकलने रांगवलेले होते. त््ाांच््ा छोट््ा ख्रचनी
कयत्र््ाचे नाव, नान्की पो होते. त््ाच््ा बाहेर आलेल््ा वाटोळ्ा
िोळ्ाांनी तो पा्रोकिे चढेलपणे बघत होता. ख्रमसेस
सॅम््ल
य सन्सची सहकारी, ख्रमस के बल बारीक व हिकयळी होती तर
ख्रमस कारनबी, थोिी जािी, बिबिी व दम लागणारी होती. नान्की
पो नाहीसा झाल््ाबद्दल ख्रतलाही दोष ख्रदला जात होता.
“ख्रमस्टर पा्रो, खरे तर ही फार नवलपणू ु गोष्ट होती. ती एका
सेकांदात घिली. हॅरॉिच््ा बाहेर हे घिले. तेथील पररचाररके ने
मला वेळ ख्रवचारली.”
पा्रोने ख्रतला मध््ेच थाांबवले.
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“पररचाररका? दवाखान््ातील पररचाररका?”
“नाही. नाही. मल
य ाांची दाई! ते बाळ इतके गोि, गल
य ाबी
गालाांचे आख्रण छोटेसे होते. ते म्हणतात, लांिनमध््े सदृय ढ बाळे
ख्रदसत नाहीत. पण माझी खात्ी आहे --- “
ख्रमसेस सॅम््ल
य सन्स म्हणाल््ा, “एलेन.”
ख्रमसेस के बल लाजली, थाांबली आख्रण शाांत झाली.
ख्रमसेस सॅम््ल
य सन्स कटूपणे बोलली,
“आख्रण ख्रमस के बल बाबागािीवर वाकली होती, त््ाच््ाशी
ख्रतला काही करा्चे नव्हते. तेव्हा ्ा साहसी खलना्काने नान्की
पोचा पट्टा तोिला आख्रण त््ाला घेऊन पळाला.
ख्रमस के बल पटय पटय ली,
“हे एका सेकांदात झाले. मी भोवताली पाख्रहले पण नान्की पो
नाहीसा झाला होता --- माझ््ा हातात फक्त तटय का पट्टा राख्रहला
होता. ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला तो बघा्चा आहे का?”
पा्रो घाईने म्हणाला, “नको.” त््ाला कयत्र््ाांचे तटय के पट्टे
गोळा करा्ची इच्छा नव्हती. तो पढय े म्हणाला, “मी समजू शकतो,
की त््ानांतर काही ख्रदवसातच तम्य हाला पत् ख्रमळाले?”
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सवु गोष्ट तशीच घिली --- पत् --- सॅम््ल
य सन्स ्ाांच््ा
कयत्र््ाचे कान व शेपटू खनय शीपणे कापनू टाकण््ाच््ा धमर्क्ा!
फक्त दोन गोष्टी वेगळ्ा होत््ा. ३०० पौंिाांची मागणी के ली होती.
आख्रण ख्रजथे ते पाठवा्चे होते, तो पत्ता वेगळा होता. तो असा
होताेः कमाांिर ब्लॅकली, हॅररांलटन हॉटेल, ७६, र्कलोनमेल गािुन,
के ख्रन्सांलटन.”
ख्रमसेस सॅम््ल
य सन्स पढय े म्हणाल््ा,
“जेव्हा नान्की पो सरय ख्रक्षतपणे परत आला, तेव्हा ख्रमस्टर
पा्रो, मी त््ा ख्रठकाणी स्वतेः गेले. शेवटी तीनशे पौंि म्हणजे
तीनशे पौंि आहेत.”
“नर्ककीच.”
“पख्रहली गोष्ट मी कयठली पाख्रहली असेल, तर पैसे गांिय ाळलेले
माझे पत् हॉलमधील ख्रखळ्ावर टागां लेले होते. व््वस्थाख्रपके साठी
थाांबलेली असताांना, मी ते माझ््ा बॅगेत टाकले. ददय वै ाने --- “
पा्रो बोलला, “ददय वै ाने तम्य ही ते जेव्हा उघिता, तेव्हा तो
फक्त कोरा कागद असतो.”
ख्रमसेस सॅम््ल
य सन्स भीती्क्त
य आश्च्ाुने म्हणाल््ा, “तम्य हाला
हे कसे का् माख्रहती?”
पा्रोने त््ाचे खादां े शहारवले.
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“अथाुत, बाईसाहेब, कयत्ा परत करण््ापवू ी, चोर पैसे
ख्रमळवा्चा प्र्त्न करणार. तो नोटा काढून घेऊन कोऱ्ा कागदाचे
पत् ख्रखळ्ावर टाांगनू ठे वणार, म्हणजे ते पत् ख्रतथनू नाहीसे झाले,
असे कयणाला वाटा्ला नको.
पा्रो हसनू बोलला, “कमाांिर ब्लॅकली नावाची कयणी व््क्ती
ख्रतथे रहात नव्हती.”
“त््ामळ
य े ्ा सवु गोष्टीवर माझा नवरा फार ख्रचिला. खरे तर
तो रागाने लाल झाला --- लालीलाल झाला.”
पा्रो काळजीपवू ुक पटय पटय ला,
“तम्य ही पैसे असलेले पत् टपालपेटीत टाकण््ापवू ी त््ाचा
सल्ला घेतला नाही का?”
ख्रमसेस सॅम््ल
य सन्स ठामपणे म्हणाल््ा, “नर्ककीच नाही.”
पा्रोची प्रश्नाथुक नजर पाहून, त््ा बाईने स्पष्ट के ले,
“क्षणभरसद्ध
य ा मी तो धोका घेतला नसता. कारण पैशाांचा प्रश्न
असतो, तेव्हा परुय ष इतके असामान््पणे वागतात, की जेकबने तर
नर्ककी पोख्रलसाक
ां िे जा्चा हट्ट धरला असता. मला तो धोका नको
होता. माझा ख्रबचारा नान्की पो, त््ाला काहीही होऊ शकले असते.
अथाुत मला माझ््ा नवऱ्ाला नांतर साांगावे लागलेच असते. कारण
त््ाला मी बँकेतनू पैसे काढलेले समजलेच असते.”
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पा्रो पटय पटय ला, “बरोबर आहे. बरोबर आहे.”
ख्रमसेस सॅम््ल
य सन्स त््ाांची ख्रहऱ्ाची सांदय र बाांगिी मागे पढय े
करत व अांगठी बोटावर गोल ख्रफरवत म्हणाल््ा, “मी त््ाला एवढे
रागावलेले कधीच पाख्रहले नव्हते. पैसा सोिून कसला म्हणनू
ख्रवचार नाही!”

पाच
हर्क्ुल
य पा्रो ख्रलफ्टने वर जोसेफ हॉगीनच््ा का्ाुल्ात
गेला. त््ाने त््ाचे कािु आत पाठवले. पण त््ाला साांगण््ात
आले, की सर जोसेफ आता कामात आहेत व लवकरच ते त््ाला
भेटतील. सर जोसेफच््ा खोलीतनू एक सोनेरी के साच
ां ी मादक बाई
हातात कागदाांची चळत घेऊन बाहेर पिली. ख्रतने जाता जाता त््ा
जन्य ्ा वळणाच््ा छोट््ा माणसाकिे तच्य छतेचा कटाक्ष टाकला.
त््ाच््ा महागि््ा महोगनी टेबलामागे सर जोसेफ बसला
होता. त््ाच््ा हनवय टीवर ख्रलपख्रस्टकचा िाग होता.
“ख्रमस्टर पा्रो, बसा. माझ््ासाठी काही बातमी आहे का?”
पा्रो उत्तरला,
“हे सगळे प्रकरण अगदी साधे आहे. दोन्ही के सेसमध््े पैसे
हॉटेलमध््े ख्रकांवा लॉजमध््े पाठवले गेले. ख्रतथे कयणी हमाल ख्रकांवा
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हॉलचा ख्रशपाई नव्हता, आख्रण ख्रतथे पष्य कळ लोक ्ेत जात होते.
त््ात खपू से सैन््ातनू ख्रनवृत्त झालेले लोक होते. ख्रतथे कयणालाही
सहज प्रवेश होता. कयणीही ख्रभांतीवरील पत् काढून घेऊ शकत होते
व बरोबर घेऊनही जाऊ शकत होते. ख्रकांवा त््ातील पैसे काढून
घेऊन कोरे पत् परत होते ख्रतथे ठे ऊ शकत होते. त््ामळ
य े दोन्ही
के सेसमध््े प्रवास अचानक ररकाम््ा ख्रभांतीत सांपत होता.”
“म्हणजे हे करणारा कोण होता, त््ाची तम्य हाला काही कल्पना
नाही?”
“माझ््ा काही कल्पना आहेत, हो. काही ख्रदवसात मी त््ाच
ां ी
चाचपणी करून बघतो.”
सर जोसेफने त््ाच््ाकिे चौकसपणे पाख्रहले.
छान! मग जेव्हा तमय च््ाकिे काही साांगण््ासारखे असेल --“
“तेव्हा मी तमय च््ा घरी ्ेईन.”
सर जोसेफ म्हणाले,
‘जर तम्य ही ्ा प्रकरणाच््ा तळाशी गेलात, तर हे चागां ले काम
होईल.”
पा्रो बोलला, “मला अप्श माहीतच नाही. हर्क्ुल
य पा्रो
कधी अप्शी झालेला नाही.”
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सर जोसेफ हॉगीनने त््ा छोट््ा माणसाकिे बख्रघतले आख्रण
तो तोंिभरून हसला.
तो बोलला, “तम्य हाला स्वतेःबद्दल फारच खात्ी ख्रदसते.”
“मला तेवढा आत्मख्रवश्वास आहे.”
सर जोसेफ खचय ीत मागे रे लनू बसला. “ओहो, ठीक आहे.
तम्य ही जाणत असाल, की अख्रभमान हा अ्शख्रस्वतेपवू ी असतो.”

सहा
हर्क्ुल
य पा्रो ख्रवजेच््ा शेगिीसमोर बसला होता [ आख्रण
त््ाच््ा नीट भख्रू मती् प्रकाराबद्दल फार समाधानी होता. ] तो
त््ाच््ा नोकराला सवु प्रकारच््ा सचू ना देत होता.
“जॉजु, तल
य ा समजले का?
“सर, अगदी चाांगले समजले.”
“जास्त करून सदख्रनका ख्रकांवा छोटी इमारत. आख्रण ती नर्ककी
काही म्ाुदते असेल. बागेच््ा दख्रक्षणेला, के ख्रसांलटनच््ा पवू ेला,
नाईट्सख्रब्रज वसाहतीच््ा पख्रश्चमेला आख्रण फयलहॅम रस्त््ाच््ा
उत्तरे ला.”
“सर, मला नीट समजले.”
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पा्रो पटय पटय ला,
“ही लहानशी उत्सक
य ता ताणणारी के स ख्रदसते. ्ात ख्रवख्रशष्ट
प्रकारच््ा सांस्थात्मक बद्ध
य ीचा वापर के लेला ख्रदसतो आहे. आख्रण
अथाुत त््ात उच्च प्रतीच््ा अख्रभनेत््ाची नवलपणू ु अदृष््ता
ख्रदसते आहे. मला म्हणा्चे झाले तर --- नेख्रम्न ख्रसांहच जण!य हो.
लहानशी उत्सक
य ता ताणणारी के स! माझी इच्छा आहे की मी माझ््ा
अशीलाकिे अख्रधकाख्रधक आकृ ष्ट व्हावे. पण तो ददय वै ाने जन्य ्ा
साबण कांपनीचा उत्पादक आहे. त््ाने सोनेरी के साांच््ा सख्रचव
बाईबरोबर ललन करण््ासाठी स्वतेःच््ा बा्कोला ख्रवष ख्रदले आहे.
माझे लवकरचे एक ्श.”
जॉजुने िोके हलवले. तो थिां पणे बोलला, “सर, ्ा सोनेरी
के साांच््ा बा्का म्हणजे एक त्ासच आहे.”

सात
तीन ख्रदवसाांनी अमल्ू ् जॉजु म्हणाला, “सर, हा घ््ा पत्ता.”
हर्क्ुल
य पा्रोने त््ाने ख्रदलेला कागद घेतला.
‘छान! जॉजु, चाांगले के लेस. आख्रण आठवि््ातील कयठला
ख्रदवस?”
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“सर, गरुय वार.”
“गरुय वार. आख्रण आज मोठ््ा सदय वै ाने गरुय वारच आहे. त््ामळ
य े
मग उशीर नको.”
वीस ख्रमख्रनटाांनी पा्रो एका फॅ शनेबल रस्त््ाच््ा पलीकिील
लहान रस्त््ावरील एका अगम्् सदख्रनके चे ख्रजने चढत होता. १०,
रोशोलम मॅन्शनचा सवाुत वरचा व ख्रतसरा मजला असा पत्ता होता
आख्रण ख्रलफ्ट नव्हती. पा्रो अरुांद ख्रजन््ाने गोल गोल चढून वर
जात होता.
ख्रतसऱ्ा मजल््ावरील दहा नांबरच््ा सदख्रनके समोर तो मध््े
श्वास घेण््ासाठी थाांबला, तेव्हा एक मोठा आवाज होऊन शाांततेचा
भगां झाला. एक कयत्ा मोठ््ाने भक
ांय त होता. पा्रोने हसनू मान
हलवली. त््ाने त््ा सदख्रनके ची घांटी वाजवली.
भक
ांय णे दप्य पट झाले --- दाराप्ंत पाऊले वाजली. ते उघिले
गेले --- ख्रमस अॅमी कारनबी मागे झाली. ख्रतचा हात ख्रतच््ा मोठ््ा
छातीवर गेला. पा्रोने ख्रवचारले, ”मी आत ्ेऊ शकतो का?”
आख्रण उत्तरासाठी न थाांबता, आत गेला.
उजवीकिे आतील हॉलचे दार उघिे होते. ख्रतथे तो चालत
गेला. त््ाच््ामागे ख्रमस कारनबी स्वप्नात असल््ासारखी चालत
गेली.
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हॉल लहान होता. त््ात सामानाची फार गदी होती.
फख्रनुचरमध््े मनष्य ्मात् सापिू शकला असता. व्ाने मोठी,
सोफ््ावर पहुिलेली बाई, शेकोटीची उब घेत होती. जसा पा्रो
आत आला, तसा एक छोटा ख्रचनी कयत्ा सोफ््ावरून उिी मारून
पढय े आला. तो थोि््ा सांश्ाने भांक
य त होता.
पा्रो बोलला, “ओहो, मख्य ् अख्रभनेता! माझ््ा छोट््ा
ख्रमत्ा, मी तल
य ा सलाम करतो.” तो त््ाचा हात पढय े करत पढय े
वाकला. कयत्र््ाने त््ाचा वास घेतला. त््ाचे बख्रय द्धमान िोळे
पा्रोच््ा चेहऱ्ावर ख्रस्थर झाले.
ख्रमस कारनबी हळू बोलली, “तम्य हाला माख्रहती आहे तर?”
पा्रोने मान हलवली.
तो सोफ््ावरील बाईकिे बघत बोलला, “हो. मला माख्रहती
आहे. मला वाटते, तमय ची बहीण?”
ख्रमस अॅमी कारनबी ्ाांख्रत्कपणे म्हणाली, ”हो. इख्रमली, हे --हे ख्रमस्टर पा्रो आहेत.”
इख्रमली कारनबीने आवांढा ख्रगळत, म्हटले, “अस्स!”
अॅमी कारनबी म्हणाली, ”ऑगस्टस --- “
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कयत्र््ाने ख्रतच््ाकिे बख्रघतले --- त््ाची शेपटू हलू लागली -- मग त््ाने परत पा्रोच््ा हाताची तपासणी सरुय के ली. आता
शेपटू हला्चा वेग कमी झाला.
पा्रोने हळूच त््ाला उचलनू घेतले. तो ऑगस्टसबरोबर
गिय घ््ाांवर बसला व बोलला,
“तर अशा तऱहेने मी नेख्रम्न ख्रसांहाला पकिले आहे. माझे
काम पणू ु झाले आहे.”
अॅमी कारनबी कोरि््ा आवाजात बोलली, “तम्य हाला खरे च
सगळे माख्रहती आहे का?”
पा्रोने मान हलवली.
“मला असे वाटते. तम्य ही --- ऑगस्टसच््ा मदतीने ही मोहीम
सरुय के ली. तम्य ही तमय च््ा अशीलाच्ां ्ा कयत्र््ानां ा त््ाांची नेहमीची
फे री मारा्ला नेल.े त््ाांना इथे आणले. ऑगस्टसच््ा बरोबर तम्य ही
बागेत गेलात. बागेतील पहारे कऱ्ाने तम्य हाला नेहमीप्रमाणे छोट््ा
ख्रचनी कयत्र््ाबरोबर पाख्रहले. मल
ू साभां ाळणाऱ्ा लहानशा मल
य ीनेही
साांख्रगतले की तम्य ही ख्रतच््ाशी बोललात, तेव्हा तमय च््ाकिे छोटा
ख्रचनी कयत्ा होता. बोलताांना तम्य ही ख्रशकवलेल््ा ऑगस्टसच््ा
पट्ट््ाचा काही भाग कापलात. लगेच तम्य ही तेथनू तिक घर

58

गाठ्लेत. काही ख्रमख्रनटाने तम्य ही कयत्ा चोरीला गेल््ाचे जाहीर
के लेत.”
ख्रतथे शाांतता पसरली. मग ख्रमस कारानबीने स्वतेःला द्ाद्रुपणे
आब राखत सावरले. ती बोलली, “हे सवु खरे आहे. मला --- मला
काहीच बोला्चे नाही.”
सोफ््ावरील अपगां स्त्री हळूहळू रिू लागली.
पा्रो म्हणाला, “बाईसाहेब, काही झाले नाही.”
ख्रमस कारनबी म्हणाली, “काही नाही. मी चोर आहे --- माझे
ख्रपतळ आता उघिे पिले आहे.”
पा्रो पटय पटय ला, “तम्य हाला काही म्हणा्चे नाही --- तमय च््ा
स्वतेःच््ा बचावाकरता?”
अचानक अॅमी कारनबीच््ा गोऱ्ा गालाांवर लाली पसरली.
ती बोलली,
“मी का् के ले त््ाबद्दल मला खांत नाही. मला वाटते तम्य ही
द्ाळय माणसू आहात. ख्रमस्टर पा्रो, आख्रण शर्क् तर तम्य हाला
समजू शके ल. असे बघा, मी फार घाबरले आहे.”
“घाबरले आहे?”
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“हो. हे एका सभ्् गृहस्थाला समजणे अवघि आहे. माझी
अपेक्षा आहे. पण तम्य हाला माख्रहती आहे, मी काही हुशार बाई
नाही. माझे काही ख्रशक्षण झालेले नाही आख्रण मी म्हातारी होत
चालले आहे. माझ््ाकिे साठवलेले काहीही पैसे नाहीत. एख्रमली
आख्रण मी कशा का् जगू शकू? मी जसजशी म्हातारी व दबय ुळ होत
जाईन, तसतशी मी सगळ्ाांना नकोशी होईन. सवांना तरूण व
चटपटीत मिां ळी हवी असतात. मला माझ््ासारखे अनेक लोक
माख्रहती आहेत. तम्य ही कोणाला नको असता आख्रण तम्य ही
शेकोटीच््ा उबेख्रशवा् एका खोलीत, खा्चे वाांधे असताांना तसेच
रहाता. शेवटी तम्य हाला तमय च््ा खोलीचे भािेही परवित नाही --इथे --- काही अथाुत काही सांस्था आहेत. पण तम्य हाला तसेच
जबरदस्त ख्रमत् असल््ाख्रशवा् तेथे प्रवेश ख्रमळत नाही. मला तसे
कोणी ख्रमत् नाहीत. माझ््ासारखे अनेकजण आहेत. गरीब लोक -- अख्रशख्रक्षत ख्रनरुप्ोगी बाई --- भीतीख्रशवा् जवळ काही नसलेली
--- “
ख्रतचा आवाज थरथरला. ती पढय े बोलली,
“आख्रण म्हणनू --- आमच््ापैकी काहीजण --- एकत् आलो
आख्रण हा असा ख्रवचार के ला. खरे तर ऑगस्टसला बघनू मला हे
सचय ले. तम्य ही जाणता, बहुतेक लोकाांचा छोटा ख्रचनी कयत्ा हा
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दसय ऱ्ासारखाच असतो. [ जसे ख्रचनी लोक असतात. ] अथाुत खरे
तर हे ख्रवख्रचत् आहे. ज््ाला माख्रहती आहे, त््ाला ऑगस्टस, शान
आख्रण नान्की पो मधील फरक कळे ल. तो काही बाबतीत खपू
शहाणा असतो. खपू देखणा असतो. पण मी म्हणते तसे, बऱ्ाच
लोकाांना त््ाांचा कयत्ा म्हणजे तोच तो असतो. खपू शा श्रीमांत
बा्काांकिे असले छोटे ख्रचनी कयत्े असतात.”
पा्रो ख्रकांख्रचत हसनू बोलला,
“हे फा्देशीर असले पाख्रहजे --- हा सापळा! तमय च््ा टोळीत
ख्रकतीजण आहेत? ख्रकांवा मी असे ख्रवचारतो की ख्रकती वेळा तमय चा
हा सापळा ्शस्वी ठरला?”
ख्रमस कारनबी साधेपणे म्हणाली, “शान सोळावा होता.”
पा्रोने त््ाच््ा भवय ्ा चढवल््ा.
“मी तमय चे अख्रभनांदन करतो. तमय ची टोळी खरोखर हुशार
आहे.”
इख्रमली कारनबी बोलली,
“अॅमी सस्ां थात्मक बाबतीत हुशारच आहे. आमचे विील --इसेर्कसमधील के ख्रलांलटनच््ा चचुचे ते सभासद होते --- नेहमी ते
म्हणा्चे, की बेत आखण््ात अॅमी चाांगलीच ख्रनष्णात आहे.
समाजातील बाजाराच
ां े व समारांभाच
ां े आ्ोजन ती उत्तम करते.”
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पा्रो थोिे वाकून बोलला, “मी कबल
ू करतो. गन्य हेगार म्हणनू
बाईसाहेब, आपण थोर आहात.”
अॅमी ओरिली, “गन्य हेगार? अरे ख्रप्र् माणसा, समजा मी आहे.
पण मला तसे कधीच वाटले नाही.”
“मग कसे वाटले?”
“अथाुत तमय चे बरोबर आहे. मी का्दा मोिला आहे. पण
तम्य ही बघता आहात --- मी हे कसे स्पष्ट करू? आम्हाला कामावर
ठे वणाऱ्ा बा्का फार चढेल आख्रण वाईट असतात. उदाहरणाथु
हॉगीन बाईसाहेब मला वाट्टेल तसे बोलतात. एक ख्रदवस ती म्हणते
ख्रतचे शख्रक्तवधुक औषध चवीला वाईट लागते आख्रण दसय ऱ्ा
ख्रदवशी मी ते ख्रतला ख्रदल््ाबद्दल मला ख्रशव््ा देत.े अशाच सवु
गोष्टी!” ख्रमस कारनबी लाजली व पढय े बोलली, “हे खरे च फार
त्ासदा्क आहे. आख्रण त््ावर मला काही उत्तर देता न ्ेणे, हे
अजनू जास्त त्ासदा्क आहे. मला का् म्हणा्चे आहे, ते
तम्य हाला समजले असेल.”
हर्क्ुल
य पा्रो बोलला, “मला समजले.”
मग पैसा उधळला जात असताांना बघणे --- फार उदास करते.
आख्रण सर जोसेफ कधीकधी त््ाांनी ख्रमळवलेल््ा सरकारी
उच्चपदाबद्दल साांगत. मला ते अप्रामाख्रणकपणाचे वाटे. [ अथाुत
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माझ््ा बाईच््ा िोर्क्ाला अथुकारण काही समजत नाही. ] ख्रमस्टर
पा्रो, असे बघा, ्ा सवु गोष्टींनी मी अस्वस्थ होत असे. माझ््ा
मनात असा ख्रवचार ्ेई, की ्ा लोकाांकिून थोिे पैसे लपां ास के ले
पाख्रहजेत. त््ाचे त््ाांना काही वाटणार नाही. ते चटय कीसरशी ते
अजनू पैसे ख्रमळवू शकतात. त््ामळ
य े मला मी के ले, त््ात काही पाप
आहे, असे मळ
य ीच वाटत नाही.”
पा्रो पटय पटय ला,
“आधख्रय नक रॉख्रबन हूि! ख्रमस कारनबी, मला साांगा, तम्य ही
पत्ात ख्रलख्रहलेल््ा धमर्क्ा कधी तम्य हाला अनभय वाव््ा लागल््ा
का?”
“धमर्क्ा?’
“तम्य हाला कधी कयत्र््ाांना तम्य ही पत्ात म्हटल््ाप्रमाणे कयरूप
करावे लागले का?”
ख्रमस कारनबीने त््ाच््ाकिे आदरपवू ुक पाख्रहले.
“अथाुत मी असे करा्चा कधी स्वप्नातही ख्रवचार के ला
नाही. तो जरासा --- फक्त जरासा कलात्मक ख्रचमटा होता.”
“फारच कलात्मक. त््ाने काम झाले.”
“मला माख्रहती होते, की त््ामळ
य े काम होईल. मला
ऑगस्टसबद्दल कसे वाटा्ला हवे होते, हे मला माख्रहती आहे.
मला माख्रहती होते की ्ा बा्का त््ाांच््ा नवऱ्ाांना ्ाबद्दल सगळे
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काही नांतर साांगतात. प्रत््ेक वेळी बेत छानपैकी पार पिला.
दहापैकी नऊ वेळा कामवाल््ा बाईकिे पैसे असलेले पत् देण््ात
आले. त््ाांनी ते वाफे ने उघिले, पैसे काढून घेतले व फक्त कागद
ठे वला. एक दोन वेळा ते मालख्रकणीने टपालपेटीत टाकले. मग
अथाुत नोकराणीला हॉटेलात जाऊन पत् बाहेर काढून, का्ुभाग
उरकावा लागला, पण ते सोपे होते.”
“आख्रण दाईने त््ाला हात लावला? नेहमी ती दाईच होती
का?”
“असे बघा, ख्रमस्टर पा्रो, म्हाताऱ्ा दा्ा त््ाांच््ा
बाळाबां द्दल मख
ू ाुसारख््ा भावनाशील असतात. त््ा बाळामध््े
गांगय असल््ाने, त््ाना फसवणे सोपे असते.”
पा्रोने एक सस्य कारा टाकला. तो म्हणाला,
“तमय चे मानसशास्त्र कमालीचे आहे. तमय ची टोळी उत्तम आहे.
आख्रण तम्य ही चाांगली अख्रभनेत्ी आहात. मी हॉगीन बाईसाहेबाांची
मल
य ाखत घेतली, त््ाच््ा दसय ऱ्ा ख्रदवशीचा तमय चा अख्रभन्
वाखाणण््ाजोगा होता. ख्रमस कारनबी, तम्य ही स्वतेःला अख्रशख्रक्षत
समजू नका. तमय चे चारचौघासां ारखे ख्रशक्षण झाले नसेल पण तमय ची
बद्ध
य ी व धै्ु स्तत्य ् आहे.”
ख्रमस कारनबी थोिे हसनू बोलली, “पण तरीही मी पकिली
गेले.”
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“ते टाळणे अशर्क् होते. मी ख्रमसेस सॅम््ल
य सन्स ्ाांची
मल
य ाखत घेतल््ानतां र मला कळले, की शानचे अपहरण हे तशा
साखळीतील एक होते. मला आधीच समजले होते, की
तमय च््ाकिून छोटा ख्रचनी कयत्ा हरवला होता आख्रण तम्य हाला एक
अपांग बहीण आहे. मला फक्त माझ््ा अमोल नोकराला ख्रवचारा्चे
राख्रहले होते, की ्ा भागात आसपास कयणी छोटा ख्रचनी कयत्ा
असलेली व आठवि््ातनू एकदा अपगां बहीण भेटा्ला ्ेत
असलेल््ा बाईची सदख्रनका आहे का. हे सोपे होते.”
अॅमी कारनबी ताठ बसली. ती म्हणाली,
“तम्य ही द्ाळय आहात. मी तम्य हाला एक कृ पा करण््ाची
ख्रवनवणी करा्चे धै्ु दाखवते. मला माख्रहती आहे, मी आता
्ातनू ख्रनसटू शकत नाही. मला ख्रशक्षा, तरुय ां गवास होणारच. ख्रमस्टर
पा्रो, जर तम्य ही माझी चार लोकाांमध््े नाचर्ककी होण््ापासनू मला
वाचवलेत, तर ते इख्रमलीसाठी व आम्हाला ओळखणाऱ्ा काही
लोकाांसाठी थोिे ससय य होईल. मला वाटते, खोट््ा नावाने मला
तरुय ां गात जाणे शर्क् नसावे, बरोबर? हे असे ख्रवचारणे फार चक
य ीचे
आहे.”
पा्रो बोलला,

65

“मला वाटते, मी ्ापेक्षा जास्त करू शकतो. पण प्रथम मला
एक गोष्ट स्पष्ट के ली पाख्रहजे. हे प्रकरण इथेच थाबां ले पाख्रहजे. अजनू
कयत्े हरवता कामा न्ेत. ते सवु सांपले पाख्रहजे.”
“हो. नर्ककी!”
“आख्रण हॉगीन बाईसाहेबाांकिून ख्रमळवलेले पैसे तम्य ही परत
करा्ला हवेत.”
अॅमी कारनबी खोलीत लाांबवर गेली. ख्रतने कपाटाचा खण
उघिून, नोटानां ी भरलेले पाकीट पा्रोच््ा हवाली के ले.
“मी आज हे आमच््ा टोळीच््ा रकमेत जमा करणार होते.”
पा्रोने नोटा मोजल््ा. तो उठला.
“ख्रमस कारनबी, मला वाटते, हे शर्क् आहे. की मी कोटाुत
के स दाखल न करण््ाबद्दल सर जोसेफचे मन वळवू शके न.”
“ओहो, ख्रमस्टर पा्रो!”
अॅमी कारनबीने ख्रतच््ा हाताांची घिी घातली. इख्रमलीने
आनांदाचा ख्रचत्कार काढला. ऑगस्टसने भांक
य ू न, त््ाची शेपटी
हलवली.
त््ाला उद्देशनू पा्रो बोलला, “अरे माझ््ा ख्रमत्ा, तू मला एक
गोष्ट द्यावीस, अशी माझी इच्छा आहे, की तू तझय ी आांधळे पणाची
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शाल मला द्यावीस. मला त््ाची गरज आहे. ्ा सवु के समध््े असे
कयणालाच वाटले नाही, की ्ात कयणी दसय रा कयत्ाही आहे.
ऑगस्टसकिे ख्रसांहाचे आांधळे पण आहे.”
“अथाुत, ख्रमस्टर पा्रो, दतां कथेनसय ार, छोटे ख्रचनी कयत्े एके
काळी ख्रसांह होते. आख्रण अजनू त््ाांना ख्रसांहाचे काळीज असते!”
“मी समजतो हाटीगां ख्रफल्ि बाईसाहेबाांनी तमय च््ाकिे ठे वलेला
कयत्ा, ऑगस्टस मेल््ाची बातमी आली आहे का? रस्त््ावरील
गदीतनू त््ाचे तमय च््ाकिे एकट््ाने ्ेणे तम्य हाला कधी भीतीदा्क
वाटले नाही का?”
“ओहो, नाही, ख्रमस्टर पा्रो. गदीच््ा बाबतीत ऑगस्टस खपू
हुशार आहे. मी त््ाला काळजीपवू ुक प्रख्रशक्षण ख्रदले आहे. त््ाला
रस्त््ावरील एके री वाहतक
ू ही कळते.”
पा्रो बोलला, “मग तो माणसापेक्षाही वरचढ आहे.”

आठ
सर जोसेफला त््ाच््ा अभ््ाख्रसके त पा्रो भेटला. तो
म्हणाला,
“कसे का्, ख्रमस्टर पा्रो? तमय च््ा बढा्ा का् म्हणत
आहेत?”
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बसत पा्रो म्हणाला, “प्रथम मला तम्य हाला एक प्रश्न ख्रवचारू
दे. गन्य हेगार कोण आहे, हे मला माख्रहती आहे. ्ा व््क्तीख्रवरुद्ध
माझ््ाकिे परय े सा परय ावा आहे. पण अशा वेळी तमय चे पैसे परत
ख्रमळण््ाची शाश्वती मला वाटत नाही.”
“माझे पैसे परत ख्रमळणार नाहीत?”
सर जोसेफ रागाने लाल झाला.
पा्रो पढय े बोलला,
“पण मी काही पोलीस नाही. मी के वळ तमय च््ासाठी ही के स
लढतो आहे. मला वाटते, जर तम्य ही कोटाुत गेला नाहीत, तर तमय चे
पैसे परत ख्रमळू शकतील.”
सर जोसेफ उद्गारले, “आां! मला त््ाचा ख्रवचार करावा
लागेल.”
“हे पणू ुपणे तमय च््ा हातात आहे. खरे बोला्चे तर,
लोकासां ाठी तम्य ही कोटाुत जाणे ठीक राहील. बहुतेक लोक असेच
म्हणतील.”
सर जोसेफ काटेकोर पणे म्हणाले, “ते असे म्हणतीलही. त््ाच
ां े
पैसे काही फयकट जाणार नाही आहेत. मला पैशाांच््ा बाबतीत कयणी
फसवलेले आवित नाही. आजप्ंत मला पैशाांच््ा बाबतीत कयणी
फसवलेले नाही.”
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“ठीक आहे. मग तम्य ही का् ठरवता?
सर जोसेफने त््ाांची मठू टेबलावर आपटली.
“माझे दोनशे पौंि त््ानां ी पळवले, असे कयणी म्हणता कामा
न्े. मला माझे पैसे परत ख्रमळणारच.”
पा्रो उठला. ख्रलहा्च््ा टेबलाकिे गेला. दोनशे पौंिाच
ां ा
चेक ख्रलख्रहला व तो त््ा माणसाला ख्रदला.
सर जोसेफ अशक्त आवाजात म्हणाला,
“मी फसवला गेलो होतो? तो कोण ख्रभकार माणसू आहे?”
पा्रोने िोके हलवले.
“जर तम्य हाला पैसे ख्रमळाले असतील, तर तम्य ही प्रश्न ख्रवचारता
कामा न्ेत.”
सर जोसेफने चेक दमय िून ख्रखशात ठे वला.
“ख्रमस्टर पा्रो, हे द्नी् आहे. पण पैशाांचा प्रश्न होता. आता
मी तमय चे का् देणे लागतो?
“माझी फी काही जास्त नाही. ही अगदी ख्रबनमहत्वाची गोष्ट
आहे.”
तो थाांबनू पढय े बोलला, “अलीकिील माझ््ा सवु के सेस
खनय ाच््ा असतात --- “
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सर जोसेफ चमकून बोलला, “मग त््ा उत्कांठावधुक
असणार.”
“कधीकधी. मला माझी सरय वातीची, खपू वषांपवू ीची, एक
बेख्रल्ज्ममधील के स आठवते. त््ातील मख्य ् माणसू ख्रदसा्ला
तमय च््ासारखा होता. तो श्रीमांत साबण उत्पादक होता. त््ाच््ा
सख्रचव स्त्रीबरोबर ललन करण््ासाठी त््ाने बा्कोला ख्रवष ख्रदले -- हो --- सारखेपणा अगदी उल्लेखनी् आहे --- “
सर जोसेफच््ा ओठातनू एक बारीक आवाज आला. ते
ख्रवख्रचत्पणे ख्रनळे पिले. त््ाच््ा गालामां धनू उद्धट झाक ख्रनघनू गेली.
िोर्क्ामधनू बाहेर पिू बघणारे त््ाचे िोळे पा्रोवर रोखले गेले.
तो खचय ीत थोिा घसरून बसला.
मग थरथरत््ा हाताांनी त््ाने ख्रखसा चाचपला व चेक बाहेर
काढून त््ाचे तक
य िे के ले.
“हा मी फािून टाकला. ही तमय ची फी समजा.”
“पण, सर जोसेफ, माझी फी एवढी मोठी नाही.”
“ते ठीक आहे. पण ती मी तम्य हाला ख्रदली आहे.”
“मी ती ्ोल् ख्रठकाणी दान करे न.”
“त््ाचे तम्य हाला का् करा्चे ते करा.”

70

पा्रो पढय े वाकून बोलला,
“ख्रमस्टर जोसेफ, मला हे साांगणे फारसे गरजेचे नाही, की
तमय च््ा हुद्द्ाला साजेशी अशी फार काळजी तम्य ही घेतली
पाख्रहजे.”
जेमतेम ऐकू ्ेईल अशा आवाजात सर जोसेफ बोलला,
“तम्य हाला काळजी करा्ची काही गरज नाही. मी सवुतोपरी
काळजी घेईन.”
हर्क्ुल
य पा्रो ख्रतथनू बाहेर पिला. पा्ऱ्ा उतरताांना तो
मनाशी म्हणाला, “म्हणजे माझे बरोबर होते.”

नऊ
हॉगीन बाईसाहेब त््ाांच््ा नवऱ्ाला म्हणाल््ा,
“हा ख्रवनोदच आहे हे औषध फारच वेगळे लागते आहे. त््ाची
चव इतकी किू नव्हती. मला नवल वाटते, ती अशी का लागते
आहे?”
सर जोसेफ गरय गरय ला, “हे औषध त्ार करणारे फार बेपवाु
लोक असतात. वेगवेगळ्ा वेळी वेगवेगळ्ा प्रकारे औषधे
बनवतात.”
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हॉगीन बाईसाहेब सांश्ाने म्हणाली, “मला वाटते, असेच
झाले असेल.”
“असेच झाले आहे. दसय रे का् होणार?”
“शानबद्दल त््ा माणसाने काही शोधनू काढले का?”
“हो. त््ाने मला माझे पैसे परत के ले.”
“तो कोण होता?”
“त््ाने साांख्रगतले नाही. हर्क्ुल
य पा्रो हा गन्य हेगाराच््ा फार
जवळचा माणसू आहे. पण तू काळजी करू नकोस.”
“तो मजेशीर छोटासा माणसू आहे, नाही का?”
सर जोसेफने अांग थोिेसे शहारवले व जणू काही पा्रो
त््ाच््ा उजव््ा खाद्यां ामागे उभा असल््ासारखी नजर टाकली. तो
ख्रतथे आहे असे नेहमीच त््ाला वाटत आले होते. तो म्हणाला, ”तो
छोटासा बदमाश माणसू आहे.”
त््ाने स्वतेःशीच ख्रवचार के ला,
“ग्रेटा गेली उित! एखाद्या सोन््ासारख््ा सदांय र बाईसाठी मी
माझे आ्ष्य ् धोर्क्ात घालणार नाही.”
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दहा
“ओहो!”
अॅमी कारनबीने अख्रवश्वासाने दोनशे पौंिाच््ा चेककिे
पाख्रहले. ती ओरिली, “इख्रमली! इख्रमली! ऐक.”
“ख्रप्र् ख्रमस कारनबी, ही के स सांपवण््ापवू ी मला तमय च््ा
अ्ोल् मागाुने जमवलेल््ा पैशातां काही पैशाच
ां ी भर घालू दे.”
तमय चा
हर्क्ुल
य पा्रो.
इख्रमली कारनबी बोलली, “ तू फारच सदय वै ी ठरलीस. आता तू
कयठे असतीस, ्ाचा ख्रवचार कर.”
अॅमी कारनबी पटय पटय ली, “वोमुविू स्क्रब्स --- नाहीतर
होलोवे? पण आता ते सवु सांपले --- नाही का, ऑगस्टस?
आईबरोबर ख्रकांवा आईच््ा मैख्रत्णींबरोबर आता कात्ी घेऊन बागेत
ख्रफरा्ला जा्चे नाही.”
ख्रतच््ा िोळ्ात पश्चात्तापाची भावना रें गाळली. ख्रतने एक
उसासा टाकला.
“ख्रप्र् ऑगस्टस! हे द्ापणू ु ख्रदसते आहे. तो इतका हुशार
आहे --- एखादा त््ाला काही ख्रशकवू शकतो --- “
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THE LERNEAN HYDRA
लख्रनु्न हा्ड्रा

हर्क्ुल
य पा्रोने समोर बसलेल््ा माणसाकिे धीर देत पाख्रहले.
िॉ चाल्सु ओल्िफील्ि कदाख्रचत चाळीशीचा असावा. त््ाचे के स
कानशीलाांकिे थोिेसे करिे असनू छान होते. ख्रनळ्ा िोळ्ात
देःय खाची छटा होती. तो िोके झक
य वनू बसला होता. त््ाचे हावभाव
थोिेसे अख्रस्थर होते. त््ाला मदय द्य् ावर ्ा्ला अवघि जात होते.
तो जरासे अिखळत बोलला,
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“ख्रमस्टर पा्रो, मी एक ख्रवख्रचत् अशी ख्रवनांती करा्ला
तमय च््ाकिे आलो आहे. आख्रण आता इथे आलो आहे, तर सगळे
काही साांगतो. कारण मला स्पष्टपणे ख्रदसते आहे, की कोणीही
त््ाबाबतीत काही करू शकणार नाही.”
पा्रो पटय पटय ला, “तू माझे मत माझ््ावर सोिलेले बरे !”
ओल्िफील्ि अगदी हळू आवाजात म्हणाला, “मला माख्रहती
नाही, मी असा ख्रवचार का के ला --- “
तो उन्मळून पिला.
पा्रोने त््ाचे वार्क् परय े के ले, “कदाख्रचत मी तल
य ा मदत करू
शके न का? अरे ख्रमत्ा, कदाख्रचत करू शके न. मला तझय ी समस््ा
साांग.”
ओल्िफील्ि सरळ झाला. पा्रोला ख्रदसले, की तो मनष्य ्,
ख्रकती दमलेला व ख्रचांताग्रस्त आहे!
ओल्िफील्ि ख्रनराशेच््ा सरय ात म्हणाला, “असे बघा,
पोख्रलसाांकिे जाण््ाने काही साध्् होणार नाही --- ते काही करू
शकणार नाहीत --- आख्रण तरीही ते रोज अजनू अजनू वाईट होत
चालले आहे. मला --- मला कळत नाही, की मी का् करू --- “
“का् वाईट होत चालले आहे?”
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“ख्रमस्टर पा्रो, हे अगदी सोपे आहे, अफवा --- समय ारे एक
वषांपवू ी, माझी बा्को वारली. त््ापवू ी काही वषे ती अपगां झाली
होती. ते म्हणतात, सवुजण म्हणतात, की मी ख्रतला मारले --- मी
ख्रतला ख्रवष ख्रदले!”
पा्रो बोलला, “ओहो, आख्रण तू ख्रतला ख्रवष ख्रदले होतेस
का?”
िॉ चाल्सु ओल्िफील्ि उिी मारून उभा राख्रहला.
पा्रो म्हणाला, “शातां व्हा आख्रण बसा. मग आपण असे
धरून चालू की तू तझ्य ्ा बा्कोला ख्रवष ख्रदले नाहीस. मला वाटते
तझय ी प्रॅर्कटीस गावाकिे चालते --- “
“हो. लोघबरो बाजारातील --- बकु शा्रमध््े. ती अशा
प्रकारची जागा आहे, ख्रजथे लोक अफवा पसरवतात. पण हे इतर्क्ा
प्रमाणात होईल, ्ाची मला काही कल्पना नव्हती.” त््ाने त््ाची
खचय ी थोिी पढय े ओढली. “ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला कल्पना नाही,
की मी कशामधनू गेलो आहे. पख्रहल््ाांदा मला का् चालले आहे,
्ाची कल्पना नव्हती. मला लोक माझ््ाशी फटकून वागत
असल््ाचे, लक्षात ्ेऊ लागले. मला लोक टाळू लागले --त््ाकिे मी लक्ष ख्रदले नाही --- मला वाटले मी बा्कोला नक
य तेच
गमावल््ामळ
य े , मला असे वाटते आहे. मग ते अजनू ठळक झाले.
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माझ््ाशी बोला्ला लागू न्े, म्हणनू लोक रस्ता ओलाांिून जाऊ
लागले. माझी प्रॅर्कटीस कमी होऊ लागली. मी जाईन तेथे मला
कयजबजय ऐकू ्ेऊ लागली. सांश्ी िोळे ख्रदसू लागले. त्ासदा्क
ख्रजभा त््ाांचे ख्रवष ओकू लागल््ा. मला एक दोन वाईट, बेकार पत्े
आली.”
तो थाांबला व परत चालू के ले,
“मी का् करू, ते मला समजेना. ्ा सांश्ी, वाईट प्रकाराशी
कसे भाांिावे, ते मला कळे ना. जे माझ््ा तोंिावर कधीच बोलले
जात नाही, ते खरे नसल््ाचे, मी कसे ख्रसद्ध करू? मी हतबल झालो.
कोंिीत सापिलो. हळूहळू, क्रूरपणे मला सांपवण््ात ्ेऊ लागले.”
पा्रोने ख्रवचारपवू ुक त््ाचे िोके हलवले. तो म्हणाला,
“हो, अफवा ्ा खरोखर नऊ िोर्क्ाांच््ा लनाु ्ेथील
हा्ड्रासारख््ा असतात. त््ा नाहीशा करणे अवघि असते कारण
एक िोके छाटले की त््ा जागी दोन उगवतात.”
िॉ चाल्सु ओल्िफील्ि म्हणाला, “ते असेच आहे. मी काही
करू शकत नाही --- काही नाही. शेवटचा उपा् म्हणनू मी
तमय च््ाकिे आलो आहे --- पण तम्य ही देखील काही करू शकाल,
असे मला वाटत नाही.”
एक दोन ख्रमख्रनटे पा्रो स्तब्ध राख्रहला. मग तो बोलला,
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“मला खात्ी नाही. पण तमय च््ा समस््ेत मला रुची वाटते
आहे. िॉ ओल्िफील्ि, ्ा अनेक िोर्क्ाांच््ा राक्षसाला मारा्चा
मी प्र्त्न करे न. पण तत्पवू ी मला अशी कयजबजय सरुय
होण््ाआधीची पररख्रस्थती ख्रवशद करा. तम्य ही म्हणता, तमय ची
बा्को समय ारे वषाुपवू ी वारली. मृत््चू े कारण का् होते?”
“पोटाचा अल्सर.”
“पोस्टमाटेम, शवपरीक्षण, झाले होते का?”
“नाही. ख्रतला पोटाचे दख
य णे खपू काळ होते.”
पा्रोने मान हलवली.
पोटाची आग होणे आख्रण आसेख्रनक देऊन झालेली ख्रवषबाधा
्ाांची लक्षणे साधारण सारखी असतात --- अलीकिे हे सवांना
माख्रहती असते. गेल््ा दहा वषाुत, ख्रनदान चार खनय ाच््ा के सेसमध््े
बळीला पोटाचा ख्रवकार असल््ाच््ा ख्रशफारसपत्ावर सांश् न घेता
परय ले गेले. तमय ची बा्को तमय च््ापेक्षा लहान होती की मोठी?”
“ती पाच वषांने मोठी होती.”
“तमय चे ललन होऊन ख्रकती वषे झाली?
‘पांधरा वषे.”
“ख्रतची काही सांपत्ती होती का?”
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“हो. ती चाांगली पैसेवाली होती. ख्रतने अांदाजे तीस हजार पौंि
ठे वले होते.”
चाांगली मोठी रर्ककम होती. ती तम्य हाला ख्रमळाली का?”
“हो.”
“तमय चे दोघाच
ां े सबां धां चागां ले होते का?’
“खात्ीने.”
“कधी भाांिणे? काही कयरबरय ी?”
चाल्सु ओल्िफील्ि आढेवेढे घेत म्हणाला, “माझी बा्को
म्हणजे कठीण बाई होती. ती अपगां होती. ख्रतला स्वतेःच््ा
तब््ेतीची फार काळजी वाटत असे. ती फार ख्रचिख्रचि करत असे.
ख्रतला खषू ठे वणे अवघि होते. असे काही ख्रदवस ्ेत, की ख्रतच््ा
मते, मी काहीच बरोबर करू शकत नसे.”
पा्रो मान िोलावनू म्हणाला,
“ओहो, खरे आहे. मला त््ा प्रकारची माणसे माख्रहती आहेत.
ख्रतच््ाकिे दल
य े अशी
य ुक्ष के ले जाते, दखल घेतली जात नाही, ्ामळ
माणसे तक्रार करत रहातात --- ती मेल््ाख्रशवा् ख्रतचा नवरा
आनांदी होणार नाही, असा समज ख्रतने करून घेतला असावा.”
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पा्रोचे बोलणे ख्रकती खरे आहे, हे ओल्िफील्िचा चेहरा
सागां त होता. तो हसनू बोलला, “तम्य ही हे अगदी बरोबर
साांख्रगतलेत.”
पा्रो बोलत राख्रहला, “ख्रतच््ाकिे बघा्ला दवाखान््ातील
कयणी पररचाररका होती का? ख्रकांवा सहकारी? ख्रकांवा मनापासनू
ख्रतला जीव लावणारी दाई?”
“एक सहकारी असणारी पररचाररका होती. ती खपू
भावनाशील व क्षमता असलेली होती. मला वाटत नाही, की ती
ख्रतला काही बोलत असेल.”
“भावनाशील व क्षमता असलेल््ा बा्काही देवद्ेने
तोंिाचा पट्टा चालवणाऱ्ा असू शकतात --- आख्रण त््ा नेहमीच
शहाणपणे बोलतील, असे नाही. मला ्ात काही सांश् नाही, की
्ा नोकराणी सवु नोकरासां ारख््ा व इतर माणसासां ारख््ाच बोलत
असणार. गावातील तमय चे लोक मोठ््ा आनांदाने सहभाग घेत
असलेले प्रकरण सरुय व्हा्ला, ्ा बा्काांचे बोलणेच कारणीभतू
असणार. आता मी तम्य हाला अजनू एक गोष्ट ख्रवचारतो. ती बाई
कोण आहे?”
िॉ ओल्िफील्ि रागाने म्हणाले, “मला काही कळत नाही.”
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पा्रो शाांतपणे बोलला, “तम्य हाला सगळे कळते आहे. अशी
कोण बाई आहे, ख्रजच््ाबरोबर तमय चे नाव जोिले जाते?”
िॉ ओल्िफील्ि उठून उभा राख्रहला. त््ाांचा चेहरा कोरिा
आख्रण किक झाला होता. तो म्हणाला, “्ा के समध््े एक बाई
आहे. मी त््ासाठी तमय चा एवढा वेळ घेतल््ाबद्दल, ख्रमस्टर पा्रो,
मला माफ करा.”
तो दाराकिे गेला.
हर्क्ुल
य पा्रो बोलला, “मला ्ाचा खेद होतो. मला तमय च््ा
के समध््े स्वारस्् वाटू लागले आहे. मला तम्य हाला मदत करा्ला
आविेल. पण मला सगळे खरे खरय े साांख्रगतल््ाख्रशवा् मी काही करू
शकणार नाही.”
“नाही --- “
िॉ ओल्िफील्ि थाांबला व वळला.
“तम्य ही असा आग्रह का धरता, की ्ा के समध््े एक बाई
असणार?”
“अरे ख्रमत्ा, मला बा्काांचा स्वभाव माख्रहती नसेल, असे तल
य ा
का वाटते?”
गावातील कयजबजय ही नेहमी स्त्री परुय ष सांबांधावर आधारलेली
असते. एखाद्या माणसाने उत्तर ध्रवय ावर जाण््ासाठी ख्रकांवा
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ख्रवधरय ावस्थेची मजा घेण््ासाठी बा्कोला ख्रवष ख्रदले असेल, तर
त््ात गावातील लोकानां ा काही मजा वाटत नाही. पण दसय ऱ्ा
बाईबरोबर ललन करण््ासाठी त््ाने स्वतेःच््ा बा्कोला ख्रवष
ख्रदल््ाचे जर त््ाांना समजले, तर मग कयजबजय सरुय होते व वाढत
जाते. ही प्राथख्रमक मानख्रसकता आहे.
ओल्िफील्ि रागाने म्हणाला, “अफवा उठवणाऱ्ा लोकाांचे
जथे का् ख्रवचार करतात, ्ासाठी काही मी जबाबदार नाही!”
“अथाुत तम्य ही नाही.”
पा्रो बोलत राख्रहला, “तेव्हा तम्य ही परत इथे ्ेऊन बसावे व
मी तम्य हाला आता ख्रवचारलेल््ा प्रश्नाचे उत्तर द्यावे.”
सावकाशीने, मनाख्रवरुद्ध ओल्िफील्ि त््ाच््ा जागेवर ्ेऊन
बसला.
चढलेल््ा भवय ्ानां ी तो म्हणाला, “मला वाटते, ते ख्रमस
मॉनक्रीफ, जीन मॉनक्रीफ ्ा माझ््ा औषधे त्ार करून देणाऱ्ा
मल
य ीख्रवष्ी बोलत असतील. ती फार चाांगली मल
य गी आहे.”
“ती तमय च््ाकिे ख्रकती ख्रदवसाांपासनू काम करते आहे?”
“तीन वषे.”
“तमय च््ा बा्कोला ती आविा्ची का?”
“अां --- तसे पाख्रहले, तर नाही. म्हणजे नाही, असेच काही
नाही.”
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ती ख्रतचा हेवा करा्ची का?”
‘हे ख्रवचारणे चक
य ीचे आहे.”
पा्रो हसला. तो बोलला,
“बा्काांचा जळफळाट हा एका म्हणीसारखा असतो. पण मी
तम्य हाला एक साांगतो. माझा हेवादाव््ाबद्दलचा अनभय व असा आहे,
ख्रकतीही ताणनू तो मोठा के ला, तरी त््ात थोिेफार तथ्् असतेच.
असे एक वचन नाही का, की ख्रगऱहाईक नेहमी बरोबर असते? तर
तेच इथे नवरा बा्कोमध््े लागू आहे. ख्रकतीही लहानसा खरा
पा्ाभतू आधार असो, ते नेहमी बरोबर असतात.”
िॉ ओल्िफील्ि जोराने म्हणाला, “हा वायातपणा आहे.
माझ््ा बा्कोला माख्रहत नाही, असे काही मी कधीच जीन
मॉनक्रीफला बोलतानां ा ऐकले नाही.”
पा्रो पढय े वाकून बोलला. त््ाचा आवाज जोरदार व घाई
असलेला होता, “कदाख्रचत, ते खरे असेल. पण त््ाने मी जे
म्हणालो, ते बदलत नाही. िॉ ओल्िफील्ि, मी माझ््ाकिून ्ा
के ससाठी सवुतोपरी प्र्त्न करे न. पण मला तमय च््ाकिून
पारांपाररकता ख्रकांवा तमय च््ा भावनाच््ा पलीकिील, मोकळे पणे
साांख्रगतलेले, ख्रनखालस सत्् माख्रहती हवे. तमय ची बा्को
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मरण््ापवू ी काही काळ तम्य ही ख्रतची काळजी करणे सोिून ख्रदले होते,
हे खरे आहे ना?”
ओल्िफील्ि एक दोन ख्रमख्रनटे स्तब्ध होता. मग तो बोलला,
“हा व््वसा् मला मारतो आहे. पण मला आशा ठे वली
पाख्रहजे. मला का कयणास ठाऊक, पण असे वाटते आहे, की तम्य ही
मला मदत कराल. ख्रमस्टर पा्रो, मी तमय च््ाशी प्रामाख्रणक राहीन.
मी ख्रतची मनापासनू काळजी करत नव्हतो. मला वाटते, मी ख्रतचा
चाांगला नवरा होतो. पण मी खरे तर कधीच ख्रतच््ा प्रेमात नव्हतो.”
“आख्रण ही जीन नावाची मल
य गी?”
िॉर्कटरला चागां लाच घाम फयटला. तो म्हणाला, “मी ख्रतला
पवू ीच माझ््ाबरोबर ललन करा्ला साांगा्ला हवे होते. म्हणजे हे
सवु प्रकरण उद्भवलेच नसते.”
पा्रो त््ाच््ा खचय ीत मागे सरकून बोलला, “म्हणजे शेवटी
आपण खऱ्ा पररख्रस्थतीकिे आलो. अरे ख्रमत्ा, िॉर्कटर
ओल्िफील्ि, मी तझय ी के स घेतो. पण हे लक्षात ठे व --- मी सतत
सत््ाच््ा शोधात असतो.”
ओल्िफील्ि कटूपणे बोलला, “मला ख्रनखळ सत्् कधी
बोचकारणार नाही.”
तो काां कू करत बोलला,
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“मी सवु ख्रवचार करूनच माझ््ा कीतीला बट्टा लागणार नाही,
्ाची काळजी घेतलेली आहे. जर मी कोणावर ठामपणे काही
आरोप करू शकत असेन, तर मी ते करे नच. शेवटी कधीकधी मला
असे वाटते --- इतर वेळी मी असा ख्रवचार करतो, की ्ामळ
य े गोष्टी
अजनू च ख्रबघितील --- ्ा गोष्टीला अजनू प्रख्रसद्धी ख्रमळे ल आख्रण
लोक म्हणू लागतील, ‘हे ख्रसद्ध करता ्ेणार नाही. पण कधीही
आगीख्रशवा् धरू ख्रनघत नाही.’ “
त््ाने पा्रोकिे बख्रघतले.
‘मला प्रामाख्रणकपणे सागां ा, ्ा देःय स्वप्नातनू बाहेत पिा्चा
काही मागु आहे का?” पा्रो म्हणाला, “असा रस्ता नेहमीच
असतो.

दोन
त््ाच््ा नोकराला पा्रो म्हणाला, “जॉजु, आपण गावाला
जातो आहोत.”
शाांतपणे जॉजु म्हणाला, “खरे च का, सर?”
“आख्रण आपल््ा प्रवासाचे उख्रद्दष्ट आहे, नऊ िोर्क्ाांच््ा
राक्षसाला ठार मारणे.”
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“सर, खरे च का? तो ग्रीक परय ाणातील फसवा राक्षस?
“जॉजु, मला खराखरय ा रक्त मास असलेला प्राणी म्हणा्चे
नाही.”
“सर, मला तमय चे बोलणे समजले नाही.”
“जर तो तसा असता, तर सोपे होते. पण हा अफवेचा उगम
असलेला, स्पशाुने पराभव करता ्ेणार नाही असा असला, तरी
नष्ट करता ्ेणारच नाही असे नाही.”
“सर, ते खरे च आहे. कधीकधी एखादी गोष्ट कशी सरुय होते,
ही जाणणे अवघि असते.”
“तेच तर.”
हर्क्ुल
य पा्रो िॉ ओल्िफील्िच््ा घरी गेला नाही. त््ाऐवजी
तो स्थाख्रनक खानावळीत गेला. तो आल््ापासनू च््ा पख्रहल््ा
सकाळी त््ाची मल
य ाखत जीन मॉनक्रीफशी झाली.
ती एक उांच मल
य गी होती. ख्रतचे के स सोनेरी होते. िोळे ख्रनळे
असनू ख्रस्थर होते. कोणीतरी ख्रतच््ावर पाळत ठे वल््ासारखे ख्रतचे
ख्रदसणे सावधानतेचे होते.
ती बोलली, “म्हणजे िॉ ओल्िफील्ि तमय च््ाकिे गेले तर -- मला माख्रहती होते, की ते त््ासबां धां ी ख्रवचार करत आहेत.”
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ख्रतच््ा आवाजात जोर नव्हता.
पा्रो म्हणाला, “आख्रण तम्य हाला ते पसांत नव्हते का?”
दोघाचां ी नजरानजर झाली. ती थिां पणे बोलली, “तम्य ही का्
करणार?”
पा्रो शातां पणे म्हणाला, “अशी पररख्रस्थती हाताळण््ाचे
कौशल्् असू शकते.”
ख्रतने रागाने शब्द फे कत म्हटले, “का् कौशल््? तम्य ही
कयजबजय णाऱ्ा म्हाताऱ्ाकोताऱ्ाांकिे जाऊन त््ाांना साांगणार
आहात का, की तम्य ही असली कयजबजय थाांबवली पाख्रहजे. हे
ख्रबचाऱ्ा िॉ ओल्िफील्िसाठी वाईट आहे. त््ा तम्य हाला उत्तर
देतील, “अथाुत आम्ही अशा गोष्टींवर ख्रवश्वास ठे वत नाही.” हाच
सवाुत वाईट भाग आहे --- त््ा असे म्हणणार नाहीत, “अरे माझ््ा
राजा, तल
य ा हे कधी लक्षात आले नाही का, की ख्रमसेस
ओल्िफील्िचा मृत््ू जसा ख्रदसतो, तसा नव्हता.” नाही त््ा असे
म्हणतील, “अरे बाबा, आम्ही िॉ ओल्िफील्ि व त््ाच््ा
बा्कोसांबांधीच््ा गोष्टीवर ख्रवश्वास ठे वत नाही. आमचा ख्रवश्वास
आहे, तो असे काही करणार नाही. तरीही हे खरे आहे, की तो
कदाख्रचत ख्रतच््ाकिे नर्ककीच दल
य ुक्ष करत असे. आख्रण मला नाही
वाटत, की त््ाने अशा तरूण मल
य ीला दावाखान््ात औषधे त्ार
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करण््ासाठी ठे वावे, हे काही शहाणपणाचे नाही --- अथाुत मी
काही असे म्हणत नाही, की त््ाच्ां ्ात काही नको ते सांबधां होते.
ओहो, नाही, माझी खात्ी आहे की सवु काही सरय ळीत होते” त््ा
थाांबतात. ख्रतचा चेहरा चमकतो व श्वास भरभर होतो.
पा्रो म्हणाला, “का् बोलले जाते, हे तम्य हाला नीट माख्रहती
ख्रदसते.”
ख्रतचे तोंि घट्ट बांद झाले. ती कटूपणे बोलली, “मला सवु काही
माख्रहती आहे.”
“आख्रण ्ावर तमय चा उपा् का् आहे?”
जीन मॉनक्रीफ बोलली, “त््ाच््ाकरता हे सवाुत चागां ले
राहील, की ्ेथील प्रॅर्कटीस ख्रवकून दसय रीकिे कयठे तरी ती चालू
करा्ची.”
“ख्रतथेही कशावरून ही गोष्ट त््ाचा पाठलाग करणार नाही?”
ख्रतने ख्रतचे खाांदे शहारवले.
“त््ाने तेवढा धोका पत्करा्ला हवा.”
पा्रो एक दोन ख्रमख्रनटे शाांत राख्रहला व मग बोलला, “ख्रमस
मॉनक्रीफ, तम्य ही िॉ ओल्िफील्िबरोबर ललन करणार आहात
का?”
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ख्रतला त््ा प्रश्नाचे आश्च्ु वाटले नाही. ख्रतने थोिर्क्ात उत्तर
ख्रदले, “त््ाने मला ललनाबद्दल ख्रवचारले नाही.”
“का नाही ख्रवचारले?’
ख्रतचे ख्रनळे िोळे त््ाच््ा िोळ्ाांना भेटले व क्षणभर
फिफिले. मग ती बोलली, “कारण मी त््ाला अिथळा के ला.”
“मोकळे पणे साांख्रगतल््ाबद्दल, तमय चे आभार मानावे तेवढे
थोिे ठरतील.”
“मी तम्य हाला पाख्रहजे ख्रततर्क्ा मोकळे पणे बोलू शकते. जेव्हा
लोक असे बोलतात, की माझ््ाबरोबर ललन करण््ासाठी चाल्सुने
बा्कोपासनू सटय का करून घेतली. तेव्हा मला असे वाटते, की
आम्ही ललन के लेच, तर ही तोंिे बांद होतील. आख्रण जर आमच््ा
ललनाचे काही नसेल, तर मख
ू ु प्रकरण आपोआप ख्रनवळे ल, अशी
मला आशा आहे.
“पण तसे झाले नाही.”
“नाही झाले.”
पा्रो म्हणाला, “नर्ककीच, हे जरा ख्रवख्रचत् आहे.”
जीन कटूपणे बोलली, “त््ाांचे मनोरांजन होण््ासाठी त््ात
फारसे काही नाही.”

89

पा्रोने ख्रवचारले, “तम्य हाला चाल्सु ओल्िफील्िबरोबर ललन
करा्चे आहे का?”
त््ा मल
य ीने थांिपणे उत्तर ख्रदले, “हो, करा्चे आहे. त््ाला
भेटल््ापासनू मला तसे वाटते आहे.”
“मग त््ाच््ा बा्कोचे मरण हे तमय च््ासाठी चाांगलेच
फा्देशीर ठरले असेल, नाही का?”
जीन मॉनक्रीफ बोलली, “ख्रमसेस ओल्िफील्ि ख्रवख्रचत्पणे
अख्रजबात आल्हादक बाई नव्हती. खरे साांगा्चे तर ख्रतच््ा मरणाने
मी आनांख्रदत झाले.”
पा्रो म्हणाला, “तम्य ही खरे च मोकळे पणे बोलता.”
ख्रतने तसेच फसवे हास्् के ले.
पा्रो बोलला, “मला एक सचय वा्चे आहे.”
“का्?”
“इथे पररणामकारक मागु ख्रनविा्ला हवेत. मी असे सचय वेन,
की कोणीतरी --- शर्क्तो तम्य ही गावाच््ा का्ाुल्ाला कळवा.”
“तम्य हाला का् म्हणा्चे आहे?”
“मला असे म्हणा्चे आहे, की ्ा गोष्टीची उकल
करण््ासाठी, पन्य हा प्रेताचे शवख्रवच्छे दन करा व माख्रहती ख्रमळवा.”
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ती त््ाच््ापासनू एक पाऊल मागे गेली. ख्रतचे तोंि उघिे पिले
होते पण मग बदां झाले. पा्रो ख्रतचे ख्रनरीक्षण करत होता.
शेवटी तो म्हणाला, “कसे का् बाईसाहेब?”
जीन मॉनक्रीफ शाांतपणे बोलली, “मला हे पसांत नाही.”
“पण का नाही? मृत््चू े नैसख्रगुक कारण समजले, की सवु तोंिे
गप्प होतील, नाही का?”
“जर तसा परय ावा ख्रमळाला, तर!”
“बाईसाहेब, तम्य ही का् सचय वत आहात, हे तम्य हाला समजते
आहे का?”
जीन मॉनक्रीफ अधीरपणे बोलली,
“मी का् बोलते आहे, हे मला चागां ले समजते आहे. तम्य हाला
असेख्रनक ख्रवषबाधा झाली, असे वाटते आहे. पण इतर ख्रवषेही
आहेत --- उदाहरणाथु वनस्पतीपासनू ख्रमळवलेले अल्कलॉइि!
जरी ती ख्रदली गेली असली, तरी आता वषुभराने त््ाचे अवशेष
ख्रमळणे अवघि आहे. आख्रण हे करणारे लोक कसे आहेत, ते मी
ओळखनू आहे. ते असेही म्हणू शकतील, की मृत््चू े कारण कळू
शकत नाही --- मग ख्रजभा जास्तच वळवळू लागतील.”
एक दोन ख्रमख्रनटे पा्रो शातां राख्रहला व नतां र बोलला, “तमय च््ा
मते गावातील बोलण््ात सवाुत जास्त हटवादी कोण आहे?”
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त््ा स्त्रीने ख्रवचार के ला. मग ती म्हणाली, “मला वाटते,
म्हातारी लीथेरन त््ा कांपतू ील सवाुत लबाि स्त्री आहे.”
”ओहो! शर्क् असेल तर, तम्य ही मला ख्रतची ओळख सहज
पद्धतीने करून द्याल का?”
‘ते तेवढे सोपे नाही. ्ा सवु म्हाताऱ्ा सकाळच््ा वेळी खरे दी
करत असतात. मख्य ् रस्त््ाने चाललो, की आपले काम होईल.”
जीनने म्ह्तटले, तसेच झाले. टपाल का्ाुल्ाबाहेर जीन
थाबां ली व एका उांच, बारीक मध््मव्ीन बाईशी बोलू लागली.
ख्रतचे नाक लाांब होते व िोळे तीक्ष्णपणे चौकस होते.
“ख्रमस लीथेरन, शभय प्रभात.”
“शभय प्रभात, ख्रमस जीन. आज छान ख्रदवस आहे, नाही का?”
जीनचे तीक्ष्ण िोळे चौकसपणे ख्रतच््ा मैख्रत्णीवर ख्रफरले. ती
बोलली, “मला इथे काही ख्रदवस रहा्ला आलेल््ा ख्रमस्टर पा्रो
्ाचां ी तमय च््ाशी ओळख करून देऊ दे.”

तीन
के कचा तक
य िा मोित व चहाचा कप गिय घ््ावर तोलत,
पा्रोने त््ा बाईशी ओळख करून घेतली. ख्रमस लीथेरनने
द्ाळूपणे त््ाला चहाबद्दल ख्रवचारले. आख्रण मग हा छोटासा
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परदेशी पाहुणा इथे का् करतो आहे, ्ा दृष्टीने त््ाच््ाकिे बघू
लागली.
त््ाने ख्रतची उत्सक
य ता वाढवत, हाताांनी प्रत््त्तय र ख्रदले. तो पढय े
वाकला.
तो म्हणाला, “ओहो ख्रमस लीथेरन, माझ््ा दृष्टीने तम्य ही फारच
हुशार आहात. तम्य हाला माझे गख्रय पत कळले असेल.” त््ाने हळू
आवाजात म्हटले, “मी गावाच््ा मख्य ् माणसाकिून ्ेथे आलो
आहे, हे तमय च््ा माझ््ातच ठे वा.”
ख्रमस लीथेरन गोंधळली --- अजनू च उत्सक
य झाली --“गावाच््ा मख्य ् माणसाकिून? ख्रबचाऱ्ा ख्रमसेस
ओल्िफील्िबद्दल तर बोला्चे नाही ना?”
पा्रोने बऱ्ाच वेळा त््ाची मान हलवली.
“अां --- त््ाचे का् आहे --- “ एवढे बोलनू ख्रमस लीथेरन
ख्रतच््ा आनदां ी भावनाच
ां ा एकांदर आवाका घेण््ासाठी थाबां ली.
पा्रो म्हणाला, “तम्य हाला माख्रहती आहे, हे नाजक
ू प्रकरण
आहे. प्रेत उकरून तपासणी करण््ाची जरुरी आहे का, ्ाचा
अहवाल देण््ासाठी मला साांगण््ात आले आहे.”
ख्रमस लीथेरन उद्गारली, “तम्य ही त््ा ख्रबचारीला उकरून परत
वर काढणार आहात का? ख्रकती भ्ानक!”
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जर ती ‘ख्रकती भ्ानक’ ऐवजी, ‘ख्रकती छान’ असे म्हणाली
असती, तर ते ख्रतच््ा आवाजाच््ा स्वराला शोभले असते.
“ख्रमस लीथेरन, तमय चे का् मत आहे?”
“ख्रमस्टर पा्रो, अथाुत ्ाबद्दल खपू बोलबाला आहे. पण मी
त््ाकिे दल
य ुक्ष करते. त््ावर इतकी व््थु चचाु चालू आहे. हे
झाल््ापासनू , िॉ ओल्िफील्ि फार ख्रवख्रचत् वागू लागला आहे. पण
मी आधी खपू वेळा म्हणाले त््ाप्रमाणे, त््ाला गन्य हेगार ठरवण््ात
काही अथु नाही. हे के वळ देःय ख असू शके ल. मात् तो व त््ाची
बा्को, ्ाच
ां े काही फार प्रेम होते, अशातला भाग नाही. ते मला
अगदी खात्ीपवू ुक रीत््ा माख्रहती आहे. ख्रमसेस ओल्िफील्िबरोबर
तीन चार वषे असलेली व ख्रतच््ा मरणाप्ंत ख्रटकलेली दाई हॅरीसन
ख्रहने हे कबल
ू के लेले आहे. ख्रतने मला काही साांख्रगतले, असे नाही.
पण ख्रतच््ा वागण््ावरून आपल््ाला ख्रनष्कषु काढता ्ेतोच की,
नाही का?”
पा्रो देःय खाने बोलला, “एखाद्याला त््ाबद्दल शांकेला जागा
रहाणे शर्क्च नाही.”
“हो ना. अथाुत मला माख्रहती आहे, ख्रमस्टर पा्रो, जर तम्य ही
प्रेत उकरून काढलेत, तर तम्य हालाही कळे ल.”
पा्रो म्हणाला, “बरोबर, तेव्हा आपल््ाला समजेल.”
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ख्रमस लीथेरन आनांदाने उत्तेख्रजत होऊन नाक उिवत बोलली,
“अथाुत ्ापवू ीही अशा के सेस झालेल््ा आहेत. उदाहरणाथु,
आमुस्ट्रॉांग आख्रण तो दसय रा माणसू --- मला त््ाचे नाव आठवत
नाही --- आख्रण क्रीपेन, अथाुत मला नेहमी इथेलचे नवल वाटते
की तो त््ाच््ाबरोबर होता की नाही. जीन मॉनक्रीफ ही एक
चाांगली मल
य गी आहे, माझी खात्ी आहे --- मी असे म्हणणार नाही
की ख्रतने त््ाला नादी लावले --- पण परुय ष बा्काच्ां ्ा बाबतीत
जरा वेिेच असतात. आख्रण अथाुत त््ाांची जोिी जमवली गेली!”
पा्रो काही बोलला नाही. चौकशीच््ा पढय ील सभां ाषणचा
ओघ चालू ठे वण््ासाठी, त््ाने ख्रतच््ाकिे ख्रनरागसपणे पाख्रहले.
ख्रतच््ा बोलण््ात अथाुत हा शब्द ख्रकती वेळा आला, हे आठवनू ,
आतनू त््ाचे मनोरांजन होत होते.
“आख्रण अथाुत प्रेताचे ख्रवच्छे दन करून इतके काही बाहेर
्ेईल, नाही का? नोकर चाकर --- त््ाांना नेहमी खपू माख्रहती असते,
नाही का? आख्रण त््ाांना वावि््ा उठवण््ापासनू परावृत्त करणे, हे
अथाुत अशर्क् आहे, नाही का? ओल्िफील्िकिील त््ा दाईला
नतां र लगेच काढले गेले --- मला नेहमी वाटते ते जरा चमत्काररकच
झाले --- ख्रवशेषतेः अलीकिील ख्रदवसाांमध््े, चाांगली नोकर मांिळी
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ख्रमळतात कयठे ? असे ख्रदसते की जणू िॉ ओल्िफील्िला भीती
वाटली, की ख्रहला काही समजले तर!”
पा्रो गांभीरपणे बोलला, “चौकशी होण््ाची खरे च जरुरी
असावी, असे ख्रदसते आहे.”
ख्रमस लीथेरनने ख्रवरोध असल््ासारखा शहारा ख्रदला.
ती म्हणाली, “त््ा कल्पनेनेही एखादा शहारे ल. आमचे
लहानसे शाांत गाव --- एकदम वतुमानपत्ातील बातम््ाांनी प्रख्रसद्ध
झाले.”
“त््ामळ
य े तम्य ही घाबरून गेलात का?”
“मी जन्य ्ा वळणाची असल््ाने थोिीशी घाबरले.”
“आख्रण तम्य ही म्हणता तशा त््ा फक्त गावगप्पा होत््ा!”
“पण मला मद्दय ाम होऊन ते साांगा्चे नव्हते. असे बघा, मला
मात् ते खरे असावे, असे वाटते --- त््ा म्हणीप्रमाणे, आगीख्रशवा्
धरू नाही.”
पा्रो म्हणाला, “मला स्वतेःलाही असेच वाटत होते.”
तो उठला.
“बाईसाहेब, मी तमय चे बोलणे ख्रवश्वासाहु धरतो.”
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‘ओहो, अथाुत! मी ्ातील एक अक्षरदेखील कयणाला
सागां णार नाही.”
पा्रोने हसनू रजा घेतली.
दरवाज््ाशी त््ाने त््ाच््ा हातात कोट व टोपी देणाऱ्ा
नोकराणीला साांख्रगतले, “मी इथे ख्रमसेस ओल्िफील्िच््ा मृत््चू ी
चौकशी करा्ला आलो होतो. पण तम्य ही ही गोष्ट तमय च््ाजवळच
ठे वलीत, तर मी तमय चा आभारी होईन.
ख्रमस लीथेरनच््ा हातातोल छोटेसे झाि छत्ी ठे वा्चा
स्टँिमध््े जवळजवळ पिले. ख्रतने जोरजोरात श्वासोच्छवास
घेतला.
“ओहो सर, मग िॉर्कटराांनी ख्रतला आत घेतले का?”
“असा ख्रवचार काही वेळ तम्य ही के ला, नाही का?”
“सर, ती मी नव्हते. ती ख्रबट्रीस होती. ख्रमसेस ओल्िफील्ि
वारल््ा, तेव्हा ती ख्रतथे होती.”
पा्रोने अतीनाट््पणू ु शब्द जाणनू बजय नू वापरले, “आख्रण
ख्रतला वाटले की ख्रतथे काही अनैख्रतक, दष्टय बेत के ला गेलेला
आहे?”
ते छोटेसे झाि उत्तेख्रजत होऊन हलू लागले.
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“हो. ख्रतला तसेच वाटले. आख्रण ती म्हणाली, ख्रतथे असलेल््ा
दाईलाही असेच वाटले. त््ा दाईला ख्रमसेस ओल्िफील्िचा खपू
लळा होता. त््ामळ
य े ती वारल््ावर दाई खपू देःय खी झाली होती.
ख्रबट्रीस नेहमी म्हणत असे, की कसे दाई हॅरीसनला त््ासांबांधी काही
माख्रहती होते, कारण त््ानांतर ती िॉ ओल्िफील्िचा फारच दस्य वास
करू लागली. काहीतरी कारण असल््ाख्रशवा् ती असे करणार
नाही, नाही का?”
“दाई हॅरीसन आता कयठे आहे?”
‘आता ती ख्रमस ख्रब्रस्टोकिे कामाला असते --- गावाच््ा
खालील बाजसू शेवटी. त््ा घराला खाांब आख्रण अगां ण आहे,
त््ामळ
य े ते लगेच सापिते.”

चार
नतां र थोि््ाच वेळात हर्क्ुल
य पा्रो अशा एका बाईसमोर
बसला होता, की ख्रजला इतर कयणाहीपेक्षा ्ा वावि््ा उठणाऱ्ा
प्रकरणाबद्दल जास्त माख्रहती होते. दाई हॅरीसन ही साधारण
चाळीशीची बाई, अजनू ही सांदय र ख्रदसत होती. ख्रतचा चेहरा
मॅिोनासारखा शाांत, ख्रनवाांत होता. िोळे काळे भोर व भावदशी होते.
ख्रतने त््ाचे म्हणणे शाांतपणे, लक्ष देऊन, ऐकून घेतले. मग ती
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सावकाशीने बोलली, “हो. मला माख्रहती आहे की, ्ाबद्दल
वाईटपणे नको ते बोलले जाते आहे. ते थाबां वण््ासाठी मी मला
जमेल, तेवढे के ले. पण ते ख्रनराशादा्क ठरले. तम्य हाला माख्रहती
आहे, लोकाांना असल््ा बातम््ा चघळा्ला आवितात.”
पा्रो म्हणाला, “पण असल््ा वावि््ा उठा्चे काहीतरी
कारण असेलच, नाही का?”
ख्रतचे देःय खी हावभाव वाढल््ाचे त््ाच््ा लक्षात आले. पण
ख्रतने फक्त गोंधळून गेल््ासारखे ख्रतचे िोके हलवले.
पा्रोने सचय वले, “कदाख्रचत िॉ ओल्िफील्ि व त््ाच््ा
बा्कोचे नीटसे जमत नसेल आख्रण त््ामळ
य े अशा अफवा उठा्ला
सरय वात झाली असेल का?”
ख्रतने ख्रतचे िोके ठरवल््ासारखे हलवले.
“ओहो, नाही. िॉ ओल्िफील्ि खपू च द्ाळय होता आख्रण
बा्कोच््ा बाबतीत फार शाांत होता.”
“त््ाला खरोखर ख्रतचा लळा होता का?”
ती काां कू करू लागली.
“नाही --- मी असे म्हणू शकणार नाही. ख्रमसेस ओल्िफील्ि
खपू कठीण बाई होती. ख्रतला खषू करणे अवघि होते. ख्रतला कोणी
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सहानभय तू ी दाखवावी व लक्ष द्यावे म्हणनू ती सतत काही ना काही
मागण््ा करत असे. त््ानां ा नेहमीच न््ा् ख्रमळे , असे नाही.”
पा्रो बोलला, “म्हणजे ख्रतने स्वतेःचे स्तोम माजवनू ठे वले
होते?”
त््ा दाईने िोके हलवले.
“हो --- ख्रतचा श्वासाचा वाईट वास हा सवुस्वी ख्रतच््ा
स्वतेःच््ा कल्पनाशक्तीचा भाग होता
पा्रो थांिपणे बोलला, ”आख्रण तरीही --- ती मेली --- “
“ओहो, मला माख्रहती आहे --- माख्रहती आहे --- “
त््ाने क्षणभर ख्रतचे ख्रनरीक्षण के ले. ख्रतचे त्ासलेले
गोंधळलेपण! खात्ी नसणारे ख्रतचे धपापलेपण!
तो म्हणाला, “मला वाटते --- खात्ीपवू ुक वाटते --- की हे
अफवाचां े प्रकरण कसे सरुय झाले, हे तम्य हाला चागां ले माख्रहती आहे.
दाई हॅरीसन लाजली. ती म्हणाली, “ठीक आहे. कदाख्रचत, मी
तकु करू शकते. मला वाटते, ख्रजने हे अफवाांचे प्रकरण सरुय के ले,
ती बेट्रीस असावी. ख्रतच््ा िोर्क्ात हे कयठून ख्रशरले, हे मला वाटते,
मी साांगू शके न.”
“हो का?”
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दाई हॅरीसन जरा ख्रबनबिय ाची गोष्ट बोलली,
“असे बघा, मी हे उित उित ऐकले --- िॉ ओल्िफील्ि व
ख्रमस मॉनक्रीफमधील सांभाषणाचा तक
य िा --- आख्रण माझी खात्ी
आहे, की बेट्रीसनेदख
े ील ते ऐकले.”
“ते सांभाषण का् होते?”
दाई हॅरीसन जणू काही ख्रतच््ा स्मरणशक्तीची चाचपणी
करण््ासाठी ख्रमख्रनटभर थाांबली व मग बोलली, “हे ख्रमसेस
ओल्िफील्ि शेवटचा धर्कका बसनू मेली, त््ाआधी तीन आठविे
घिले. ते जेवा्च््ा खोलीत बसले होते. मी ख्रजन््ावरून खाली
्ेत होते, तेव्हा मी जीन मॉनक्रीफचे बोलणे ऐकले,
‘अजनू ख्रकती वेळ लागेल? मला जास्त थाांबणे शर्क् होणार
नाही.”
आख्रण िॉर्कटराांनी उत्तर ख्रदले,
“ख्रप्र्े, मी शपथपवू ुक सागां तो, आता फार वेळ नाही.”
ती परत म्हणाली,
“मला हे थाांबणे अशर्क् झाले आहे. हे सवु नीट पार पिेल,
असे तल
य ा वाटते ना?”
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आख्रण तो म्हणाला, “अथाुत. काहीही गैरप्रकार होणार नाही.
पढय च््ा वषी ्ावेळी आपण ललन के लेले असेल.”
ती थाांबली.
“ख्रमस्टर पा्रो, त््ाच वेळेस मला पख्रहली चणय क
ू ख्रमळाली,
की िॉ ओल्िफील्ि व ख्रमस मॉनक्रीफ ्ाांच््ात काहीतरी चालू
आहे. अथाुत तो ख्रतची स्ततय ी करतो व ते दोघे चागां ले ख्रमत् आहेत,
पण त््ाहून जास्त काही नसल््ाचे मला माख्रहती होते. मी ख्रजन््ाने
परत वर गेले. मला चाांगलाच धर्कका बसला होता --- मला
स्व्पां ाकघराचे दार उघिे ख्रदसले. मला वाटले, की बेट्रीसनेदख
े ील
ते ऐकले असणार. आख्रण तम्य हाला कळे ल नाही का, की ज््ा प्रकारे
ते बोलत होते, ते दोन अथांनी घेता आले असते, नाही का? त््ाचा
अथु कदाख्रचत एवढाच असेल, की िॉर्कटराांना हे माख्रहती होते, की
त््ाांची बा्को आजारी असनू फार जगणार नाही आख्रण मला ्ात
काही सश
ां ् वाटत नव्हता, की त््ाच्ां ्ा मनात तसेच असावे. पण
बेट्रीससारख््ाांना ते वेगळे वाटले असेल. ते असे वाटले असेल, की
िॉर्कटर आख्रण जीन मॉनक्रीफ --- हे दोघे --- नर्ककीच ख्रमसेस
ओल्िफील्िला मारा्चा बेत करत आहेत.”
“पण तम्य हाला तसे वाटले नाही?”
“नाही --- अथाुतच नाही --- “
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पा्रोने ख्रतच््ाकिे शोधक नजरे ने पाख्रहले. तो बोलला, “दाई
हॅरीसन, तम्य हाला मला न साख्रां गतलेले असे अजनू काही माख्रहती
आहे का?”
ती लाजली व आक्रमकपणे म्हणाली, “नाही. नाही. खात्ीने
नाही. अजनू का् असणार?”
“मला माख्रहती नाही. पण मला वाटते, अजनू काही असू
शके ल --- अजनू काही?”
ख्रतने मान हलवली. ती जनय ी त्ाख्रसक छटा ख्रतच््ा चेहऱ्ावर
परत आली.
हर्क्ुल
य पा्रो म्हणाला, “हे शर्क् आहे की कदाख्रचत गावाचा
मख्य ् ख्रमसेस ओल्िफील्िच््ा शवख्रवच्छे दनाची मागणी करे ल!”
“नको. नको.” दाई हॅरीसन घाबरून गेली. “का् भ्क
ां र गोष्ट
आहे!”
“तम्य हाला हे द्नी् वाटते का?”
“मला हे फारच भ्ांकर वाटते. ्ाने लोक का् बोलू
लागतील, ्ाचा ख्रवचार करा. हे िॉ ओल्िफील्िसाठी अख्रतश्
वाईट --- फार वाईट ठरे ल.”
“ती गोष्ट त््ाच््ासाठी कदाख्रचत चागां ली ठरू शके ल, असे
तम्य हाला वाटत नाही का?”
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“तम्य हाला का् म्हणा्चे आहे?”
पा्रो बोलला, “जर तो ख्रनरपराध असेल, तर ते ख्रसद्ध होईल.”
त््ाला जाणवले की ही गोष्ट दाई हॅरीसनच््ा ख्रजव्हारी
लागली. त््ाने ख्रतला गोंधळून, भवय ्ा वर चढवलेले पाख्रहले. आख्रण
मग हळूहळू ती परत होती तशी झाली.
ख्रतने एक खोल श्वास घेऊन त््ाच््ाकिे पाख्रहले.
ती साधेपणे म्हणाली, “मी ्ाचा कधी ख्रवचार के ला नव्हता.
अथाुत एवढीच गोष्ट करता ्ेऊ शकते.”
जख्रमनीवर कयणी चालत आल््ाचा आवाज आला. दाई
हॅरीसनने उिी मारली.
“्ा माझ््ा मालकीणबाई, ख्रमस ख्रब्रस्टो ्ेत आहेत. ती ख्रतच््ा
ख्रवश्राांतीमधनू उठली आहे. ख्रतचा चहा आणण््ापवू ी, मला ख्रतला
हात धरून आरामशीरपणे आणले पाख्रहजे. मग मला ख्रतला घेऊन
ख्रफरा्ला जा्चे आहे. ख्रमस्टर पा्रो, हो, मला तमय चे बरोबर
वाटते. शवख्रवच्छे दन के ल््ाने एकदाचा ्ा प्रकरणाचा ख्रनकाल
लागेल. िॉ ओल्िफील्िसांबांधीच््ा सवु वावि््ा नाहीशा
होतील.”
ख्रतने पा्रोशी हातख्रमळवणी के ली व ती घाईने खोलीबाहेर
पिली.
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पाच
हर्क्ुल
य पा्रो चालत टपाल का्ाुल्ात गेला व लिां नला
फोन लावला. पलीकिील आवाज पोरकट व वाईट होता.
“ख्रप्र् पा्रो, तल
य ा ्ा गोष्टीत नाक खपय सलेच पाख्रहजे का?
तझय ी खात्ी आहे का, की ही आपल््ासाठीची के स आहे? ्ा
गावातील अफवा ---सहसा ्ातनू काहीच ख्रनष्पन्न होत नाही.
काहीच नाही.”
पा्रो म्हणाला, “ही ख्रवशेष के स आहे.”
“ओहो, ठीक आहे --- तू जर असे म्हणत असशील तर तसे.
तल
य ा तू बरोबर असण््ाची दमवणक
ू करणारी सव् आहे व तल
य ा
माख्रहती आहे, जर ही समस््ा फालतू ख्रनघाली, तर आम्ही तझ्य ्ावर
नाखषू होऊ.”
पा्रो स्वतेःशी हसला. तो पटय पटय ला, “नाही, पण मी खषू
असेन.”
“का् म्हणतो आहेस? ऐकू ्ेत नाही.”
“काही नाही. काहीही नाही.”
त््ाने फोन बांद के ला.
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तो तेथील ख्रखिकीत िोकावनू मोठ््ा मवाळ आवाजात
म्हणाला, “कृ प्ा मला िॉ ओल्िफील्िकिील आधीची
नोकराणी, ख्रबट्रीस ही आता कयठे रहाते, ते समजू शके ल का?”
“ख्रबट्रीस ख्रकांग? तेव्हापासनू ख्रतच््ा दोन जागा आहेत. ती
सध््ा बँकेवरील ख्रमसेस मालेकिे असते.
पा्रोने ख्रतचे आभार मानले. दोन पोस्टकािे, स्टँप व एक
स्थाख्रनक कांय िी असे सामान ख्रवकत घेतले. हे करताांना त््ाने मद्दय ाम
होऊन वारलेल््ा ख्रमसेस ओल्िफील्िचा ख्रवष् काढला. तेथील
बाईच््ा चेहऱ्ावर हा काहीतरी नको तो प्रश्न असनू तो टाळण््ाचे
भाव आल््ाचे, पा्रोच््ा लक्षात आले. ती म्हणाली,
“ते अचानक झाले, नाही का? त््ाबद्दल नतां र बऱ्ाच
वावि््ा उठत होत््ा, त््ा तम्य ही ऐकल््ा असतील.”
ख्रतने स्वारस्् दाखवत ख्रवचारले,
“कदाख्रचत त््ासाठीच तम्य ही “ख्रबट्रीस ख्रकांगबद्दल ख्रवचारत
असाल. ख्रतला तेथील कामावरून तिकाफिकी काढून टाकले ते
आम्हा सवांना जरा ख्रवख्रचत्च वाटले. काहीजणाांना वाटले की ख्रतला
काही माख्रहती असेल --- आख्रण असेलही. ख्रतने काही बऱ्ापैकी
मोठ््ा बातम््ा फोिल््ा होत््ा.”
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ख्रबट्रीस ख्रकांग एक बटय की, लबाि ख्रदसणारी मल
य गी होती.
ख्रतच््ा नाक आख्रण घशाच््ा मध््े एक गाठ होती. ती भावनारख्रहत
व मख
ू ु ख्रदसत होती. पण एखाद्याच््ा अपेक्षेपेक्षा, ख्रतचे िोळे
बख्रय द्धमान ख्रदसत होते. पण असे वाटत होते की ख्रहच््ाकिून काहीही
कळणार नाही. ती परतपरत तेच साांगत होती,
“मला कशाबद्दल काहीही माख्रहती नाही --- ख्रतथे का् झाले,
हे मी का साांग?ू --- . िॉ ओल्िफील्ि व ख्रमसेस ओल्िफील्ि
्ाांच््ातील सांभाषण मी चोरून ऐकले, म्हणजे तम्य ही का् म्हणत
आहात, ते मला समजत नाही. मी दाराआि का् बोलणे चालले
आहे ते ऐकणाऱ्ातील नव्हे. आख्रण मी तसे के ले असे म्हणण््ाचा
तम्य हाला काही अख्रधकार नाही. मला काही माख्रहत नाही.”
पा्रो म्हणाला, “तम्य ही आसेख्रनक हे ख्रवष ख्रदले गेल््ाबद्दल
काही ऐकले का?”
त््ा वाईट स्वभावाच््ा मल
य ीच््ा चेहऱ्ावर झटपट टाळता
्ेणारी रुची तरळून गेली. ती बोलली, “म्हणजे त््ा औषधाच््ा
बाटलीत ते होते तर!”
“कयठली औषधाची बाटली?”
ख्रबट्रीस म्हणाली, “ख्रमसेस ओल्िफील्िसाठी ख्रमस मॉनक्रीफने
बनवलेल््ा औषधाची बाटली. ती दाई फार उदास झाली होती.
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मला ते ख्रदसत होते. ख्रतने त््ाची चव घेतली. वास घेतला. आख्रण
नतां र ते मोरीत फे कून ख्रदले व बाटली नळाच््ा पाण््ाने भरून
ठे वली. ते औषधही पाांढरे , पाण््ासारखेच होते. आख्रण एकदा ख्रमस
मॉनक्रीफने ख्रमसेस ओल्िफील्िसाठी चहाची ख्रकटली नेली, तेव्हा
दाईने ती परत आणली व ती म्हणाली तो चहा उकळत््ा पाण््ात
के ला नव्हता. त््ामळ
य े ख्रतने तो परत के ला. पण असा आपला माझा
समज झाला. ती दाईची त््ावेळची काही कारवाई होती --- पण
मला माख्रहती नाही –-- ते त््ापेक्षा काही जास्त असेल.”
पा्रोने मान हलवली व बोलला, “तल
य ा ख्रमस मॉनक्रीफ
आविा्ची का?”
“मला ख्रतचे का् पिले होते? --- पण ती जरा थिां आख्रण अतां र
राखनू वागणारीच होती. अथाुत मला माख्रहती आहे, त््ाप्रमाणे ती
िॉर्कटराांशी अगदी गोि होती. ती त््ाांच््ाकिे कसे पहात असे, ते
तम्य ही बघा्ला हवे होते.”
परत पा्रोने मान हलवली. तो खानावळीत परत गेला.
ख्रतथे त््ाने जॉजुला काही सचू ना ख्रदल््ा.
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सहा
गावाच््ा मख्य ् का्ाुल्ातील अहवाल ख्रवश्ले षक, िॉ
अलान गारख्रश्ाने त््ाचे हात चोळले पा्रोकिे बघनू िोळा
मारला. तो बोलला, “ख्रमस्टर पा्रो, ठीक आहे. मला वाटते, हे
तम्य ही म्हणालात, तसेच आहे. तमय चे नेहमीच बरोबर असते.”
पा्रो म्हणाला, “तू खपू द्ाळय आहेस.”
“तम्य ही असे कसे का् ठरवलेत? गावगप्पाांमधनू ?”
“तू म्हणतोस तसे --- वळवळणाऱ्ा ख्रजभाांनी रांगवलेल््ा
गावगप्पाांमधनू !”
दसय ऱ्ा ख्रदवशी पा्रोने परत लोघबरो बाजारात चर्ककर
मारली.
तो बाजार मधमाशीच््ा पोळ्ासारखा गजबजलेला होता.
प्रेत उकरून काढल््ापासनू , ख्रतथे फारच गदी झाली होती.
आता शवख्रवच्छे द्नाचा अहवाल फयटला होता. लोकाांची
उत्कांठा ख्रशगेला पोचली होती.
पा्रो खानावळीत समय ारे तासभर होता. त््ाने स्टेक, ख्रकिनी
व पख्रय िांगचे भरपेट जेवण के ले होते. त््ाला ख्रनरोप ख्रमळाला, की
बाईसाहेब त््ाची वाट बघत आहेत.
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ती दाई हॅरीसन होती. ख्रतचा चेहरा पाांढरा पिला होता व
कसनसय ा ख्रदसत होता.
ती सरळ पा्रोकिे आली. “ख्रमस्टर पा्रो, हे खरे आहे का?
असे खरे च घिले होते का?”
त््ाने ख्रतला हळूवारपणे खचय ीत बसवले.
“हो, मरा्ला जेवढे लागते, त््ाहून ख्रकतीतरी अख्रधक
आसेख्रनक सापिले.”
दाई हॅरीसन ख्रकांचाळली, “मला असे कधीच वाटले नाही.
क्षणभरदेखील मला कधी असे वाटले नाही --- “एवढे बोलनू ख्रतचा
बाधां फयटला.
पा्रो सभ््पणे बोलला, “सत्् उजेिात ्ेणारच होते, नाही
का?”
ती हुदां के देत होती.
“आता ते त््ाला फाशी देतील का?”
पा्रो म्हणाला, “अजनू बरे च काही ख्रसद्ध व्हा्चे आहे. सांधी
--- ख्रवष ख्रमळवणे --- हे घिवनू आणणारे वाहन!”
“ख्रमस्टर पा्रो, पण समजा त््ाला ्ाबद्दल काहीच माख्रहती
नसेल तर --- काहीच माख्रहती नसेल तर!”
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पा्रो खाांदे शहारवत बोलला, “तर मग त््ाला ख्रनदोषी म्हणनू
सोिून देण््ात ्ेईल.
दाई हॅरीसन सावकाशीने बोलली, “ख्रतथे काही पाणी मरय ते
आहे --- मला वाटते --- मी तम्य हाला हे ्ापवू ीच सागां ा्ला हवे
होते --- पण त््ात काही दम आहे, असे मला वाटले नाही. ते
ख्रवख्रचत् होते.”
पा्रो म्हणाला, “त््ात काही गोम असल््ाचे मला माख्रहती
होते. आता तम्य ही मला ते साांख्रगतलेत, तर बरे होईल.”
“ते फार काही नाही. ते एवढेच आहे की एक ख्रदवस मी काही
कारणाने दवाखान््ात गेले, तेव्हा जीन मॉनक्रीफ काही भलतेच
करत होती --- काही भलतेच!”
“हो का?”
“हे इतके मख
ू ुपणाचे वाटेल. ती ख्रतचा पाविरचा गल
य ाबी िबा
भरत होती.”
“बर --- “
“पण ती तो तोंिाला लावा्च््ा पाविरने भरत नव्हती --कपाटातील एका ख्रवषाच््ा बाटलीतनू ती त््ात काहीतरी ओतत
होती. जेव्हा ख्रतने मला पाख्रहले, तेव्हा ख्रतने तो िबा बांद करून
पटकन ख्रतच््ा पसुमध््े टाकला --- आख्रण बाटली परत कपाटात
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ठे ऊन ख्रदली, म्हणजे ती कसली होती ते मला कळू न्े. मी असे
सागां ा्चे धािस करते, की ्ात काही अथु नसेलही --- पण आता
मला जेव्हा माख्रहती झाले, की ख्रमसेस ओल्िफील्िला ख्रवष ख्रदले
गेले होते --- “ आख्रण ती स्फांय दनू स्फांय दनू रिू लागली.
पा्रो म्हणाला, “तम्य ही मला माफ कराल?”
तो बाहेर गेला व त््ाने बकु शा्र पोख्रलसामां धील गप्तय हेर साजंट
ग्रे ला फोन के ला.
पा्रो परत आला व तो आख्रण दाई हॅरीसन शातां पणे बसनू
राख्रहले.
पा्रो लाल के साच्ां ्ा मल
य ीचा चेहरा बघत होता आख्रण एक
स्पष्ट किक आवाज असे म्हणताांना ऐकत होता, “मला हे मान््
नाही.” जीन मॉनक्रीफला शवख्रवच्छे दन नको होते. ख्रतने पटेल असे
काही कारण ख्रदले होते. पण खरे का् घिले, ते राख्रहलेच. सक्षम
मल
य गी --- चटपटीत --- व सतत कयरकयर करणाऱ्ा बा्कोबरोबर
बाांधला गेलेला, ती प्रेम करत असलेला माणसू , जो सहज अनेक
वषे जगला असता. कारण दाई हॅरीसनच््ा मते, ख्रतला ख्रमस
मॉनक्रीफशी काहीच देणेघेणे नव्हते.
हर्क्ुल
य पा्रोने सस्य कारा टाकला.
दाई हॅरीसन म्हणाली, “तम्य ही का् ख्रवचार करत आहात?”
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पा्रो उत्तरला, “द्नी् गोष्टी --- “
दाई हॅरीसन म्हणाली, “त््ाला काही माख्रहती होते, ्ावर माझा
जराही ख्रवश्वास नाही.”
पा्रो बोलला, “नाही, माझी खात्ी आहे, त््ाचा काही दोष
नाही.”
दार उघिून गप्तय हेर साजंट ग्रे आत आला. त््ाच््ा हातात
रे शमी रुमालाने झाकलेले काही होते. त््ाने ते उलगिून
काळजीपवू ुक खाली ठे वले. ती पाविरची गल
य ाबी िबी होती.
दाई हॅरीसन म्हणाली, “हीच ती मी बख्रघतलेली िबी.”
ग्रे बोलला, “ही ख्रमस मॉनक्रीफच््ा कपाटाच््ा खणात
रुमालात बाांधनू ठे वलेली, मागे सारलेली सापिली. त््ावर काही
ठसे सापिले नाहीत. मी हे सवु काळजीपवू ुक करतो आहे.”
रुमाल त््ाच््ा हातात घेऊन, त््ाने ख्रस्प्रांग दाबली. ती िबी
उघिली. तो म्हणाला, “ही तोंिाला लावा्ची पाविर नाही.”
त््ाने त््ात बोट बिय वनू काळजीपवू ुक चव घेतली.
“खास काही चव नाही.”
पा्रो म्हणाला, “पाांढऱ्ा आसेख्रनकची चव लागत नाही.”
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ग्रे म्हणाला, “मी ्ाची झटपट परीक्षा करतो.” त््ाने दाई
हॅरीसनकिे पाख्रहले. “तम्य ही हे शपथेवर सागां ता का, की ही तीच ती
िबी आहे?”
“हो. माझी खात्ी आहे. ख्रमसेस ओल्िफील्िच््ा मृत््पू वू ी
आठविाभर, मी दवाखान््ात ख्रमस मॉनक्रीफच््ा हातात ही
पाख्रहली होती.”
साजंट ग्रे ने सस्य कारा टाकला. त््ाने पा्रोकिे बघनू मान
हलवली. पा्रोने घांटी वाजवली. तो बोलला, ‘माझ््ा नोकराला
कृ प्ा आत पाठवा.”
चागां ला, शहाणा, अिथळा न आणत कामे करणारा नोकर
जॉजु आत आला व त््ाच््ा मालकाकिे प्रश्नाथुक नजरे ने पाख्रहले.
पा्रो म्हणाला,
“ख्रमस हॅरीसन, समय ारे वषाुपवू ी तम्य ही ही िबी ख्रमस
मॉनक्रीफच््ा हातात पाख्रहली होती? तम्य हाला हे ऐकून आश्च्ु
वाटेल, की ही िबी फक्त काही आठवि््ापां वू ी, मेससु वल
ू वथु
्ाांच््ाकिून ख्रवकली गेली होती. आख्रण अजनू साांगा्चे म्हणजे,
्ा प्रकारच््ा रांगाची िबी ख्रवकणे फक्त तीन मख्रहन््ाांपवू ी सरुय झाले
होते?”
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दाई हॅरीसन अवाक झाली. ती पा्रोकिे मोठ््ा गोल,
काळ्ा िोळ्ानां ी बघत राख्रहली.
पा्रो म्हणाला, “जॉजु, तू ्ापवू ी असली िबी बख्रघतली
होतीस?”
जॉजु पढय े आला. “हो सर, मी मेससु वल
ू वथु ्ा दक
य ानातनू १८
तारखेच््ा शक्र
य वारी ्ा दाई हॅरीसनला ती खरे दी करताांना बख्रघतले
होते. तमय च््ा सचू नेप्रमाणे मी ्ा बाईचा पाठलाग के ला. ख्रतने
पख्रहल््ा ख्रदवशी िारख्रनांलटनला जाणारी बस घेतली. आख्रण मी
म्ह्तटल््ाप्रमाणे ही िबी खरे दी के ली व ती ख्रतच््ाबरोबर घरी नेली.
त््ाच ख्रदवशी नांतर, ती ख्रमस मॉनक्रीफ रहाते, त््ा घरी गेली. ख्रतथे
ख्रतच््ा झोपा्च््ा खोलीतील कपाटाच््ा खणात अगदी मागे
लपवनू ठे वली. मला दाराच््ा फटीतनू हे सवु नीट ख्रदसले.
आपल््ाला कयणीही पाख्रहले नाही, ्ा सांभ्रमात ती बाहेर पिली. मी
असे म्हणू शकतो, की ती पहात होती आख्रण इथे कयणीच घराचे
पढय चे दार कयलपय बांद करत नाही.”
पा्रो दाई हॅरीसनला किक, ख्रवषारी आवाजात म्हणाला,
“तम्य ही ्ाचे स्पष्टीकरण देऊ शकाल का? मला वाटते नाही. ती
मेससु वल
ू वथुमधनू बाहेर पिली, तेव्हा त््ा खोर्क्ात आसेख्रनक
नव्हते. पण ती जेव्हा ख्रमस ख्रब्रस्टोच््ा घरातनू बाहेर पिली, तेव्हा
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होते.” त््ाने मवाळपणे पढय े म्हटले, “हा तमय चा मख
ू ुपणा झाला, की
तम्य ही तमय च््ाजवळ आसेख्रनक ठे वलेत.”
दाई हॅरीसनने ख्रतच््ा हाताच््ा ओजां ळीत ख्रतचा चेहरा
लपवला. ती दबलेल््ा आवाजात बोलली, “हे खरे आहे --- हे
सगळे खरे आहे. आख्रण हे सगळे ख्रनष्कारण --- उगीच --- मी वेिी
झाले होते.”

सात
जीन मॉनक्रीफ बोलली,
“ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही मला क्षमा के ली पाख्रहजे. मी तमय च््ावर
इतकी रागावले होते --- फारच रागावले होते. मला वाटत होते,
तम्य ही सगळा घोळ करत आहात.”
पा्रो हसनू म्हणाला,
“लख्रनु्न हा्ड्राच््ा जनय ा गोष्टींप्रमाणे, मी अशी सरय वात
करतो. प्रत््ेक वेळी त््ाचे एक िोके कापले, की ख्रतथे दोन िोकी
उगवत. तशाच सरय वातीला अफवा पसरल््ा व वाढल््ा. पण तम्य ही
माझे प्रख्रसद्ध हर्क्ुल
य ससारखे काम पाख्रहले असेल. मी पख्रहल््ाांदा -- मळ
ू िोर्क्ाकिे पोचलो. ्ा अफवाांना कोणी सरय वात के ली?
मला हे शोधनू काढा्ला फारसा वेळ लागला नाही, की हे सवु सरुय
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करणारी दाई हॅरीसन आहे. मी ख्रतला भेटा्ला गेलो. ख्रतने ती फार
सज्जन असल््ाचा आव आणला --- बख्रय द्धमान आख्रण
भावनाशील! पण लगेचच ख्रतने एक चक
ू के ली --- ख्रतने तमय च््ात
व िॉ ओल्िफील्िमध््े झालेले सांभाषण परतपरत मला साांख्रगतले.
तम्य ही बघता आहात, की ते सगळे खोटे होते. मानसशास्त्री् दृष्ट््ा
ते तसे होणे सांभवत नव्हते. जर तम्य ही आख्रण िॉ ओल्िफील्ि ्ाांनी
ख्रमसेस ओल्िफील्िला मारा्चा बेत आखला असता, तर खपू
बख्रय द्धमान व समतोल िोर्क्ाच््ा तमय च््ासारख््ा माणसाांनी, ते
उघिे दार असलेल््ा खोलीत, कयणालाही ख्रजन््ावरून ख्रकांवा
स्व्पां ाकघरातनू ऐकू जाईल अशा ख्रस्थतीत के ले नसते. ख्रशवा् जे
शब्द बोलल््ाचे साांख्रगतले गेले, ते तमय च््ा मनख्रस्थतीला पोषक
वाटत नव्हते. ते वेगळ्ा प्रकारच््ा व्स्क बाईचे शब्द होते. ते
शब्द दाई हॅरीसनचे वाटत होते. ख्रतने ते अशा पररख्रस्थतीत वापरले
होते.
“आताप्ंत मला हे प्रकरण साधे वाटत होते. मला वाटते, दाई
हॅरीसन बरीच तरुण व अजनू ही सांदय र असल््ाने --- गेली तीन वषे
ख्रतला िॉर्कटराांबद्दल आपल
य की व प्रेम वाटत होते. सहानभय तू ीपणू ु
रीतीने व खबय ीने ती मालख्रकणीची सेवा करत असल््ामळ
य े , िॉर्कटर
ख्रतचे ॠणाईत असनू ख्रतच््ावर खषू होते. ख्रतला वाटत होते की
बहुधा ख्रमसेस ओल्िफील्ि वारल््ावर िॉर्कटर ख्रतला ललनाबद्दल
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ख्रवचारतील. त््ाऐवजी ख्रतला ख्रमसेस ओल्िफील्िच््ा मृत््नय ांतर
कळले, की िॉर्कटर तमय च््ा प्रेमात आहेत. त््ामळ
य े सरळसरळ
मनात खन्य नस बाळगनू , ख्रतने अफवा उठवा्ला सरय वात के ली, की
िॉर्कटर ओल्िफील्िने बा्कोला ख्रवष ख्रदले.
“तर अशा तऱहेने मी प्रथम तकु लढवत गेलो. ही एका हेवा
करणाऱ्ा व अफवा पसरवणाऱ्ा बाईची के स होती. पण
आगीख्रशवा् धरू नाही, ही म्हण मला ख्रवशेषत्वाने परतपरत
आठवली. मला वाटू लागले की दाई हॅरीसनने अफवा
पसरवण््ाख्रशवा् अजनू काही के ले असले पाख्रहजे. ख्रतने
साांख्रगतलेल््ा काही ठराख्रवक गोष्टींची माझ््ा मनात घांटी वाजू
लागली. ख्रतने मला साांख्रगतले, की ख्रमसेस ओल्िफील्िचा आजार
हा मख्य ्त्वे काल्पख्रनक होता. खरे तर ख्रतला फारशा वेदना होत
नसत. िॉर्कटर ओल्िफील्िला मात् त््ाांच््ा बा्कोच््ा
आजाराच््ा खऱ्ा परीख्रस्थतीबद्दल माख्रहती होते. त््ाला ख्रतचा
मृत््य झाला त््ाचे आश्च्ु वाटले नाही.
ख्रतच््ा मृत््पय वू ी काही ख्रदवस त््ाने दसय ऱ्ा एका िॉर्कटरला
बोलावले होते. आख्रण त््ाला ख्रतच््ा आजाराचे गाांभी्ु कळून
चक
य ले होते. अांदाजाने मी शवख्रवच्छे द्नाची सचू ना के ली --ख्रतच््ातील शहाणणाने दाई हॅरीसन पख्रहल््ाांदा शवख्रवच्छे द्नाच््ा
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कल्पनेने घाबरली. नांतर लगेच ख्रतच््ातील हेव््ाने व जळफळाटाने
िोके वर काढले. त््ाना आसेख्रनक सापिू दे. ख्रतच््ावर सश
ां ्
घेतला जाणार नाही. िॉर्कटर व जीन मॉनक्रीफ ्ाांच््ावर त््ाचे
खापर फयटेल, असा प्र्त्न ख्रतने के ला.
“एकच आशा होती, ती म्हणजे दाई हॅरीसनला स्वतेःला
स्वतेःच््ाच जाळ्ात गांतय वा्चे. जीन मॉनक्रीफ ्ा गन्य यात
अिकावी, म्हणनू दाई हॅरीसन नर्ककी प्र्त्न करणार, ्ाांबद्दल मला
खात्ी होती. मी माझा ख्रवश्वासू नोकर जॉजुला सचू ना ख्रदली --- ती
त््ाला ओळखत नसल््ाने तो त््ाचे काम ख्रबनबोभाट करू शकत
होता. त््ाला मी ख्रतचा जवळून पाठलाग करा्ला साांख्रगतले होते
्ाचा शेवट चाांगला झाला.”
जीन मॉनक्रीफ म्हणाली, “तम्य ही नवलपणू ु आहात.”
िॉर्कटर ओल्िफील्ि आत आला. तो म्हणाला, “हो, खरच,
मी तमय चे ख्रकतीही आभार मानले, तरी ते कमीच ठरतील. मी ख्रकती
मख
ू ाुसारखा, आांधळे पणे वागलो!”
पा्रोने चौकसपणे ख्रवचारले, “बाईसाहेब, तम्य हीदेखील
आांधळ्ा होतात का?”
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जीन मॉनक्रीफ हळूवारपणे बोलली, “मी फारच काळजीत
होते. असे बघा, कपाटातील ख्रवषामां ध््े आसेख्रनक असणे --- हे
काही जमत नाही, नाही का?”
ओल्िफील्ि ओरिला, “जीन, तू नीट ख्रवचार करू शकत
नाहीस का --- ?”
“नाही. नाही. तू नाही. मी का् ख्रवचार के ला, तर ख्रमसेस
ओल्िफील्िला कयठल््ा ना कयठल््ा प्रकारे ते ख्रदले गेले --- आख्रण
ती ते का घेत होती, तर ती आजारी पिून, ख्रतला सहानभय तू ी ख्रमळावी
म्हणनू --- आख्रण ख्रतने अख्रवचारीपणे त््ाचा मोठा िोस घेतला. पण
मी घाबरत होते, की शवख्रवच्छे दन के ल््ाने, आसेख्रनक सापिले, की
ते अशी काही गोष्ट समजनू घेणार नाहीत आख्रण अशा ख्रनणु्ावर
्ेण््ाची घाई करतील, की तू ते के लेस. म्हणनू मी आसेख्रनक नाहीसे
झाल््ाचे कधी म्हणाले नाही. मी उलट ते प्रकरण दल
य ुख्रक्षत ठे वले
होते. पण शेवटची सश
ां ्ी व््क्ती दाई हॅरीसन ठरली.”
ओल्िफील्ि बोलला, “ती इतकी सभ्् स्त्रीसल
य भ भावना
असणारी मॅिोनासारखी बाई होती.”
पा्रो देःय खाने बोलला,
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“बहुधा ती चाांगली बा्को व आई ठरली असती --- पण
ख्रतच््ा भावना ख्रतच््ासाठी जरा जास्त होत््ा.” त््ाने सस्य कारा
टाकला आख्रण श्वास रोधनू पटय पटय ला, “हे द्नी् आहे.”
मग तो मध््मव्ीन आनदां ी माणसाकिे व त््ाच््ा समोरील
उत्सक
य चेहऱ्ाच््ा मल
य ीकिे बघनू हसला. तो स्वतेःशी बोलला,
“ते त््ाांच््ावर पिलेल््ा सावलीतनू उन्हात आले --- आख्रण मी -- मी आता हर्क्ुल
य सचे दसय रे साहस के ले.”
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हर्क्ुल
य पा्रोने त््ाचे पाऊल उबदार करा्चा प्र्त्न के ला.
त््ाच््ा ख्रमशाच्ां ्ा टोकावां रील बफाुचे कण त््ाने बोटावां र
फांय कर मारून उिवनू लावले.
दारावर टकटक करून, नोकराणी आत आली. ती सावकाश
श्वास घेणारी, गावाकिील जािसर मल
य गी होती. ख्रतला हर्क्ुल
य
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पा्रोबद्दल खपू कयतहू ल होते. असे असू शके ल, की ख्रतने ्ापवू ी
त््ाच््ासारखे कयणी पाख्रहले नव्हते.
ख्रतने ख्रवचारले, “तम्य ही फोन के ला होता का?”
“हो. तम्य ही कृ प्ा शेकोटी पेटवाल का?”
ती बाहेर जाऊन, कागद व काि््ा घेऊन, लगेच परत आली.
ती मोठ््ा ख्रव्हर्कटोरर्न काळातील शेकोटीपढय े वाकली व ख्रवस्तव
पेटवू लागली.
हर्क्ुल
य पा्रोने त््ाचे हात पा् हलवनू उबदार करणे व
बोटाांवर फांय कर मारणे चालू ठे वले.
तो ख्रचिला होता. त््ाची मोटार --- महागिी मेसॅरो ग्रॅट्झ --तो जशी अपेक्षा करत होता, त््ा पररपणू ुतेने चालत नव्हती. भरपरू
पगार घेणाऱ्ा गािीचा चालकाला पण ती व््वख्रस्थत चालू ठे वणे
जमत नव्हते. बफु पिा्ला लागला की एक दीि मैल धावनू , ती
कयठल््ाही आतल््ा रस्त््ावर बांद पिा्ची. पा्रोला त््ाचे
नेहमीचे झकपक बटू घालनू , नदी शेजारील हाटी िेले ्ा गावाप्ंत
चालत जावे लागे. हाटी िेले हे असे गाव होते, की ख्रजथे उन्हाळ्ात
चाांगली चहलपहल असा्ची पण ख्रहवाळ्ात सवु ठप्प होऊन
जा्चे.
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पाहुणा आल््ामळ
य े ब्लॅक स्वान नावाच््ा गॅरेजच््ा
मालकाच््ा कपाळावर आठी पिली. तो स्पष्टपणे सागां त होता, की
स्थाख्रनक गॅरेजमधनू गािी ख्रमळू शके ल व त््ामळ
य े पाहुण््ाला
त््ाचा प्रवास चालू ठे वता ्ेईल.
हर्क्ुल
य पा्रोने ही सचू ना धिय कावनू लावली. त््ाची लॅटीन
काटकसर पश्चात्ताप करा्ला लावणारी होती. गािी भाि््ाने
घ््ा्ची? त््ाच््ाकिे आधीच गािी होती --- मोठी गािी --महागिी गािी. फक्त त््ातनू आख्रण परत गावात जाण््ासाठी इतर
कशातनू ही प्रवास न करण््ाचे त््ाने ठरवले होते. कयठल््ाही
पररख्रस्थतीत, जरी दरुय स्ती लवकर करून ख्रमळाली, तरी तो दसय ऱ्ा
ख्रदवशी सकाळच््ा आत ्ा बफाुतनू जाणार नव्हता. त््ाने शेकोटी
असलेल््ा खोलीची व जेवणाची मागणी के ली. सस्य कारा टाकत
मालकाने त््ाला खोली दाखवली. शेकोटी पेटवण््ासाठी
नोकराणीला पाठवले. मग तो जेवणाच््ा समस््ेवर बा्कोबरोबर
चचाु करण््ासाठी गेला.
तासाभराने त््ाचा पा् उबदार शेकोटीकिे करून, पा्रो
शातां पणे त््ाने नक
य तेच घेतलेल््ा जेवणावर ख्रवचार करत होता. हे
खरे होते की स्टेक किक व कयच््ांनी भरलेला होता, ब्रसय ेल्सचे मोि
फार लाांब, ख्रफकट व खात्ीने पाणीदार होते. बटाटे दगिासारखे
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किक होते. नांतर आलेल््ा ख्रशजवलेल््ा सफरचांदाबद्दल व
कस्टिुबद्दल फारसे काही बोलण््ासारखे नव्हते. चीज किक होते
आख्रण ख्रबस्कीट मऊ होते. तथाख्रप पा्रोने लपलपणाऱ्ा
ज्वाळाांकिे िौलाने बघत आख्रण कपामधील कॉफी नावाच््ा
ख्रचखलम् पे्ाचे घटय के घेत, ख्रवचार के ला, की हा कप ररकामा
करण््ापेक्षा भरलेले ठे ऊन देणे जास्त बरे ठरे ल. त््ाचे चामि््ाचे
बटू घालनू बफाुळ गल्ल््ा तिय वल््ानतां र शेकोटीसमोर बसणे
म्हणजे स्वगुच होता!
दारावर टकटक झाली आख्रण नोकराणी अवतरली.
“सर, कृ प्ा, गॅरेजचा माणसू इथे तम्य हाला भेटा्ला आला
आहे.”
पा्रो ख्रमत्त्वाने उत्तरला, “त््ाला ्ेऊ दे.”
तो मल
य गी हसली व गेली. पा्रोने द्ाळयपणे ख्रवचार के ला,
‘ती आता ख्रतच््ा ख्रमत्ाांना त््ाच््ाबद्दल जे साांगेल, हे
ख्रहवाळ्ातील अनेक ख्रदवस त््ाची करमणक
ू करे ल.’
दारावर परत एक थाप बसली --- वेगळ्ा प्रकारची --- पा्रो
म्हणाला, “आत ्ा.”
त््ाने मान््ता देत समोर ्ेऊन सहजपणे ख्रचिून बघणाऱ्ा
तरुण माणसाकिे पाख्रहले. तो त््ाची टोपी हाताने ख्रफरवत होता.
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त््ाने ख्रवचार के ला, मनष्य ्मात्ातील आताप्ंत त््ाने
पाख्रहलेल््ा देखणेपणाचा तो उत्कृ ष्ट नमनय ा होता. बाहेरून ग्रीक
देवासारखा ख्रदसणारा तो एक साधा तरुण मनष्य ् होता.
तो तरुण मनष्य ् घोगऱ्ा आवाजात म्हणाला, “सर,
गािीबद्दल, आम्ही गािी आणली आहे. आम्हाला त्ास झाला.
तासभर आम्ही खटपट करत होतो.”
पा्रोने ख्रवचारले, “का् त्ास होता?”
तो तरुण माणसू ताांख्रत्क खोलात ख्रशरला. पा्रो ते ऐकत
नव्हता. दरुय स्त झालेल््ा गािीची त््ाने स्ततय ी के ली. त््ाला वाटले
गािीच््ा इख्रां जनच््ा आसपास भरपरू उांदीर असणार. त््ाने मान््ता
देत स्वतेःशी म्हटले, “हो. ग्रीक देव --- आके िी्ाचा धनगर.”
तो तरुण मनष्य ् अचानक थाांबला. त््ानांतर सेकांदभर
पा्रोच््ा भवय ्ा आक्रसल््ा गेल््ा. त््ाची पख्रहली प्रख्रतख्रक्र्ा
रसग्रहणात्मक होती आख्रण दसय री मानख्रसक. वर बघताांना त््ाचे
िोळे चौकसपणे बारीक झाले. तो बोलला,
“मला कळले. मला समजले. तो थाांबनू म्हणाला, “तू आता
जे बोललास, ते माझ््ा गािीच््ा चालकाने मला आधीच साांख्रगतले
आहे.”
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त््ाने दसय ऱ्ाच््ा गालावर आलेले हास्् पाख्रहले. उदासीनतेने
त््ाची बोटे टोपी पकितानां ा पा्रोने पाख्रहली.
तरुण मनष्य ् चाचरत बोलला, “हो ओ --- स अ र, मला
माख्रहती आहे.”
पा्रो मऊपणे बोलला, “पण तल
य ा असे वाटले का, की तू पण
्ेऊन ते साांगावेस?”
“हो ओ --- स अ र, मला वाटले ते बरे होईल.”
पा्रो बोलला, “ही तझय ी टोकाची कतुव््तत्परता झाली. मी
आभारी आहे.”
जाण््ापवू ीचे हळू पण ख्रबनचक
ू स्वर आले. तरीही तो जातो
आहे असे त््ाला वाटले नाही. आख्रण त््ाचे बरोबर ठरले तरुण
मनष्य ् हलला नाही.
त््ाची बोटे आक्षेपाहुपणे त््ाची टोपी चरय ित होती. तो अजनू
खालच््ा पट्टीत व लाजऱ्ा आवाजात बोलला, “स अ र, मला मा
आ फ करा. पण हे खरे आहे, नाही का? तम्य ही गप्तय हेर आहात. तम्य ही
ख्रमस्टर हर्क्ुल
य पा्रो आहात ना?” त््ाने फार काळजीपवू ुक
नावाचा उच्चार के ला.
तरुण माणसाच््ा चेहऱ्ावर लाली पसरली. तो म्हणाला, “मी
वतुमानपत्ात तमय च््ाबद्दल वाचले होते.”
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“हो का?’
आता तो मल
य गा लालीलाल झाला. त््ाच््ा िोळ्ात
ख्रवनवणीवजा देःय ख ख्रदसू लागले --- पा्रो त््ाच््ा मदतीला
आला. तो हळूवारपणे बोलला, “अरे , बोल. तल
य ा का् ख्रवचारा्चे
आहे?”
आता शब्द घाईने बाहेर पिले.
“सर, तम्य हाला हा माझा फार उद्धटपणा वाटेल. पण ही तम्य ही
इकिे आल््ाची सधां ी --- ही चक
य वणे फार वाईट ठरे ल. तम्य ही
के लेल््ा भन्नाट गोष्टी वतुमानपत्ात वाचल््ावर, मी तम्य हाला
ख्रवचारू शकतो, नाही का? त््ाचा तम्य हाला काही त्ास होणार नाही
ना?”
पा्रोने िोके हलवले. तो म्हणाला, “तल
य ा काही बाबतीत
माझी मदत हवी आहे का?”
दसय ऱ्ाने मान हलवली. तो खजाुतील लाजऱ्ा आवाजात
बोलला, “ते एका तरुण स्त्रीबद्दल आहे --- जर तम्य ही ख्रतला
माझ््ासाठी शोधू शकलात तर!”
“ख्रतला शोधा्चे? म्हणजे ती नाहीशी झाली आहे का?”
“हो. बरोबर, सर.”
पा्रो त््ाच््ा खचय ीत बसनू किकपणे म्हणाला,
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“कदाख्रचत मी तल
य ा मदत करू शकतो. पण ्ोल् म्हणजे तू
पोख्रलसाक
ां िे जावेस. हे त््ाच
ां े काम आहे आख्रण त््ाच्ां ्ाकिे
माझ््ापेक्षा जास्त साधनसामग्री व मनष्य ्बळ असते.”
मल
य ाने त््ाच््ा पा्ाच
ां ी वळवळ के ली. तो ख्रहपां टय ी होत
म्हणाला, “मी ते करू शकतो. पण ते तसे नाही आहे. हे
साांगा्लाही तसे फार ख्रवशेष असे आहे.”
पा्रोने त््ाच््ाकिे रोखनू पाख्रहले. मग त््ाने खचय ीकिे बोट
दाखवले.
“अरे ख्रमत्ा, बस --- तझय े नाव का्?”
“ख्रवलीअमसन सर, टेि ख्रवलीअमसन.”
“बस, टेि. आख्रण मला त््ाबद्दल सवु काही साांग.”
“सर, आभारी आहे.” त््ाने खचय ी पढय े ओढली आख्रण
काळजीपवू ुक रीत््ा त््ा खचय ीच््ा किेवर बसला. त््ाच््ा
िोळ्ात अजनू कयत्र््ासारखे ख्रवनवणी के ल््ाचे भाव होते.
पा्रो शाांतपणे बोलला, “मला साांग.”
टेि ख्रवलीअमसनने एक खोल श्वास घेतला.
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“तर, असे बघा. ते असे झाले. मी ख्रतला फक्त एकदाच पाख्रहले.
मला ख्रतचे नाव ख्रकांवा काहीही माख्रहती नव्हते. पण ही सगळी
ख्रवख्रचत् गोष्ट आहे. आख्रण माझे पत् आख्रण सगळे परत आले.”
पा्रो बोलला, “सरय वातीपासनू सागां . घाई करू नकोस.
का्का् झाले ते सवु साांग.”
“हो सर. तर कदाख्रचत तम्य हाला ग्रासलॉन माख्रहती असेल. पल
ू
ओलाांिल््ावर नदीकाठी असलेले मोठे घर?”
‘मला काही माख्रहती नाही.”
‘ते सर जॉजु सँिरख्रफल्ि ्ाांच््ा मालकीचे आहे. ते
उन्हाळ्ात ते शख्रनवार रख्रववारसाठी व मेजवान््ाच्ां ्ा वेळी
वापरतात. साधारणपणे सगळा आनांदी माहोल असतो. नट््ा वगैरे
्ेतात. तर गेल््ा जनू मध््े --- फोन चालत नव्हता आख्रण त््ाांनी
मला का् झाले आहे ते ख्रवचारा्ला पाठवले.”
पा्रोने मान हलवली.
“त््ामळ
य े मी गेलो. तो सभ्् माणसू पाहुण््ाांबरोबर नदीवर
होता. स्व्ांपाकी बाहेर होता आख्रण त््ाचा परुय ष नोकर बोटीवर
सवांना पे् परय वण््ासाठी गेला होता. घरात ही मल
य गी एकटी होती
--- ती एका पाहुण््ाची नोकराणी होती. ख्रतने मला घरात घेऊन,
फोन कयठे आहे, ते दाखवले. मी त््ावर काम करत असताांना ती
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ख्रतथेच उभी राख्रहली. मग आम्ही बोलू लागलो --- ख्रतने साांख्रगतले
की ख्रतचे नाव नीता होते आख्रण ती ख्रतथे रहाणाऱ्ा रख्रश्न नतुकीची
नोकराणी होती.”
ख्रतचे नागररकत्व कयठले होते? इख्रां ललश?”
‘नाही, सर. बहुधा मला वाटते, फ्रेंच. ख्रतचे उच्चार मजेशीर
होते. पण ती इख्रां ललश बरोबर बोलत होती. ती --- ती ख्रमत्त्वाने
वागत होती. मी ख्रतला ख्रवचारले, की आज रात्ी ती माझ््ाबरोबर
ख्रसनेमाला ्ेईल का. ती म्हणाली ख्रतच््ा मालकीणबाईनाां ख्रतची
गरज असेल. पण नतां र ती म्हणाली दपय ारी लवकर ती घरातनू बाहेर
पिू शके ल कारण ते नदीवरून उशीराप्ंत परत ्ेणार नव्हते. तेव्हा
शेवटी न ख्रवचारता [ आख्रण मला त््ाबद्दल पोतेही ख्रमळाले. ] असे
ठरले, की मी दपय ारचा वेळ राखनू ठे वावा. मग आम्ही नदीच््ा
किेने ख्रफरा्ला गेलो.”
तो थाांबला. त््ाच््ा ओठाांवर हास्् तरळले. त््ाचे िोळे
स्वप्नाळू झाले.
पा्रो म्हणाला, “आख्रण ती सांदय र होती?”
“तम्य ही पाख्रहलेल््ा सवु मल
य ींमध््े ती सांदय र होती. ख्रतचे के स
सोनेरी होते. ते दोन्ही बाजांनू ा पांखासारखे पसरले होते --- ख्रतचा

131

स्वभाव आनांदी होता. मी --- मी तर ख्रतच््ा प्रेमातच पिलो. सर,
मी खोटे बोलत नाही.”
पा्रोने मान हलवली. तरुण मनष्य ् पढय े साांगू लागला,
“ती म्हणाली ख्रतची मालकीण पांधरा ख्रदवसानी परत ्ेईल.
तेव्हा परत भेटा्चे आम्ही ठरवले.” तो थाांबला. “पण ती कधीच
आली नाही. मी ख्रतने साख्रां गतलेल््ा जागी थाबां नू राख्रहलो. पण ख्रतचा
काही पत्ता नव्हता. शेवटी मी धीर करून त््ा घरी गेलो व
ख्रतच््ाबद्दल ख्रवचारले. ख्रतथे ती रख्रश्न बाई व ख्रतची
नोकराणीदेखील रहात असल््ाचे ते म्हणाले. त््ाना मी ख्रतला
बोलवा्ला साांख्रगतल््ावर, ती आली. पण जी आली, ती नीता
नव्हतीच. ती एक काळी माांजरीसारखी ख्रदसणारी मल
य गी होती --तीन धीट मल
य ींमधील ती एक होती. ते ख्रतला मेरी म्हणत होते. “तल
य ा
मला भेटा्चे होते?” ती लाजण््ाचे ढोंग करत म्हणाली. ख्रतने मला
दचकलले पाख्रहले असावे. मी ख्रतला ख्रवचारले, की ती रख्रश्न
स्त्रीची नोकराणी होती का. ती हसली व म्हणाली, मागच््ा
नोकराणीला अचानक काढून टाकण््ात आले. “काढून टाकले?
का?” मी बोललो. ख्रतने खादां े शहारवल््ासारखे के ले व ख्रतचे हात
पसरून ती म्हणाली, “मी ख्रतथे नव्हते.”
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“सर, मला त््ामळ
य े धर्कका बसला. त््ावेळी मला काही
बोला्ला सचय ले नाही. पण नतां र मी धीर गोळा के ला व परत त््ा
मेरीला भेटून, मला नीताचा पत्ता द्या्ला साांख्रगतला. मी साांख्रगतलेले
ख्रतने के ले, तर मी ख्रतला एक भेट देण््ाचे कबल
ू के ले --- ती
द्ाळूपणे ते करा्ला त्ार झाली. ख्रतने मला उत्तर लांिनमधील
एक पत्ता आणनू ख्रदला. मी नीताला पत् ख्रलख्रहले. पण काही
ख्रदवसानां ी ते परत आले. ‘्ा पत्त््ावर सापिले नाही’ असा ख्रशर्कका
त््ावर होता.
टेि ख्रवलीअमसन थाबां ला. त््ाचे खोल, ख्रनळे , ख्रस्थर िोळे
पा्रोकिे बघत होते. तो म्हणाला,
“असे बघा, सर काहीतरीच झाले. ही काही पोलीसाांसाठीची
के स नाही. पण मी ख्रतला शोधत राख्रहलो. आख्रण ते कसे करावे, ते
मला कळे ना. तम्य ही माझ््ासाठी ख्रतला शोधाल का?” त््ाचा रांग
चढला. पण मी गरीब आहे. मी तम्य हाला फक्त पाच --- ख्रकांवा दहा
पौंिही देऊ शकतो.”
पा्रो शातां पणे बोलला,
“्ा क्षणी आपण पैशाांबद्दल बोला्ला नको. पख्रहल््ाांदा ्ा
मदय द्य् ावर लक्ष दे. ही मल
य गी --- नीता --- ख्रतला तझय े नाव आख्रण तू
कयठे काम करतोस, ते माख्रहती होते का?”
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“हो, सर.”
“ख्रतला हवे असेल, तर ती तझ्य ्ाशी सांपकु साधू शकत होती?”
टेि अख्रधक हळू आवाजात बोलला, “हो, सर.”
“मग तल
य ा असे वाटत नाही का --- कदाख्रचत --- “
टेि ख्रवलीअमसन मध््ेच बोलला, “म्हणजे सर, तम्य हाला असे
म्हणा्चे आहे, की मी ख्रतच््ा प्रेमात पिलो. पण ती नाही.
कदाख्रचत एका अथी ते खरे ही असेल --- पण ख्रतला मी आवित
होतो --- ख्रतला मी आवित होतो. ख्रतच््ासाठी ही काही क्षणाची
मजा नव्हती --- आख्रण सर, मी असा ख्रवचार करतो, ्ा सवाुचे काही
कारण असेल. सर, तम्य ही बघाल, की ती मोठ््ा ख्रवनोदी गदीत
ख्रमसळली होती. ख्रतला कदाख्रचत काही त्ास असेल. मी का्
म्हणतो आहे, ते कदाख्रचत तम्य हाला कळत असेल.”
“तल
य ा असे म्हणा्चे आहे की ख्रतला मल
ू होणार असेल? तझय े
मल
ू ?
“माझे नाही, सर.” टेि लाजला. तसे आमच््ात काही घिले
नव्हते”
पा्रोने त््ाच््ाकिे ख्रवचारपवू ुक बख्रघतले आख्रण तो
पटय पटय ला, “तू जे सचय वतो आहेस, ते खरे असले तर --- तरीही तू
ख्रतला शोधू इख्रच्छतोस?”
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टेिचा चेहरा लाल झाला. तो म्हणाला, “हो. तरीही. आख्रण
त््ाबद्दल मी ठाम आहे. जर ती त्ार असेल, तर मला ख्रतच््ाशी
ललन करा्चे आहे. मग ती कशाही सांकटात अिकलेली का
असेना! सर, तम्य ही माझ््ाकरता, ख्रतला शोधाल का?”
पा्रो हसला. तो स्वतेःशी बोलल््ासारखे, पटय पटय ला,
‘सोन््ाच््ा पांखासारखे के स’ हो. हे हर्क्ुल
य सचे ख्रतसरे साहस आहे
--- जर मला बरोबर आठवत असेल, तर ते आके िी्ात --- “

दोन
टेिने कष्टपवू ुक नाव व पत्ता ख्रलख्रहलेल््ा कागदाकिे हर्क्ुल
य
पा्रोने ख्रवचारपवू ुक बख्रघतले.
ख्रमस व्हॅलेट्टा, १७, वरची रे न फ्र््य गल्ली, नां १५
्ा पत्त््ावर काही ख्रमळे ल का, ्ाचे त््ाला आश्च्ु वाटत होते.
त््ाला वाटत होते ख्रमळणार नाही. पण टेि त््ाला एवढीच मदत
करू शकत होता.
१७, वरची रे न फ्र््य गल्ली, हा अधां ारी पण चागां ला रस्ता होता.
पा्रोच््ा टकटकीनांतर एका उदास िोळ्ाांच््ा बळकट बाईने दार
उघिले.
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“ख्रमस व्हॅलेट्टा?”
“ती तर बऱ्ाच काळापवू ी ्ेथनू गेली.”
दार बदां होणार, तेवढ््ात पा्रोने घराची एक पा्री चढली.
“तम्य ही कदाख्रचत मला ख्रतचा पत्ता देऊ शकाल?”
“सागां ता ्ेत नाही. माझी खात्ी आहे, ख्रतने तो ठे वलेला
नाही.”
“ती कधी गेली?”
‘मागील उन्हाळ्ात.”
“नर्ककी कधी, ते तम्य ही साांगू शकाल का?”
पा्रोच््ा उजव््ा हातातील दोन नाणी सहजतेने एकमेकानां ा
घसपटून त््ाचा बारीकसा पण तीक्ष्ण आवाज आला.
उदास िोळ्ाच
ां ी बाई जादसू ारखी मऊसतू झाली. ती
आपोआप द्ाळय व आनांदी झाली.
“हे बघा, मला नर्ककी तम्य हाला मदत करा्ला आविेल. मी
आठवते. ऑगस्ट, नाही त््ापवू ी --- जल
य ै --- हो, जल
य ै. बरोबर तो
जल
य ै असावा. पख्रहला आठविा असावा. मला वाटते, ती परत
इटालीला गेली. ती घाईत होती.”
“म्हणजे ती इटाख्रल्न होती तर?”
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“बरोबर, सर.”
“आख्रण एके काळी ती रख्रश्न नतुकीची नोकराणी होती, हो
ना?”
“हो. सेमोलीना का असेच काहीसे त््ा बाईचे नाव होते. ्ा
भागातील ख्रथएटरमध््े ख्रतचा नाच झाला होता आख्रण ख्रतला अमाप
प्रख्रसद्धी ख्रमळाली होती. ती नाचात अग्रगणी होती.”
पा्रो बोलला, “तम्य हाला माख्रहती आहे का, की ख्रमस
व्हॅलेट्टाने नोकरी का सोिली?”
बोलण््ापवू ी त््ा बाईने आढेवेढे घेतले. “मला खात्ी नाही.
मी सागां ू शकत नाही.”
“ख्रतला काढून टाकले गेले का?”
“मला वाटते, ख्रतथे काहीसे भाांिण झाले होते. पण तम्य हाला
साांगते, ख्रमस व्हॅलेट्टाने ते फार मनावर घेतले नाही. तो गोष्टी सोिून
देणारी नव्हती. पण ख्रतला त््ाचा राग आला होता. ख्रतचा स्वभाव
दष्टय होता. --- खरी इटाख्रल्न --- ख्रतचे काळे िोळे असे तीक्ष्ण होते,
की जणू ख्रतला तमय च््ा अांगात चाकू खपय सा्चा आहे. ती अशा
मनख्रस्थतीत असतानां ा, मी ख्रतला छे िले नसते.”
“आख्रण तम्य हाला खात्ी आहे, की तम्य हाला ख्रतचा आताचा
पत्ता माख्रहती नाही?”
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दोन नाणी परत एकमेकाांना घसपटून गेली. त््ामळ
य े ख्रतला
माख्रहती सागां ा्ला थोिी उत्तेजना ख्रमळाली. ख्रतचे उत्तर खरे खरय े
वाटले. “माझी इच्छा आहे की मला तो माख्रहती हवा होता. तसे
असते, तर मला आनांद झाला असता. पण --- ती घाईत गेली,
त््ामळ
य े!
पा्रो स्वतेःशी ख्रवचारपवू ुक बोलला, “हो, असे आहे तर -“

तीन
एका ्ेऊ घातलेल््ा बॅले नृत््ाच््ा सश
य ोभनाच््ा त्ारीत
गतांय लेला, अँब्रोसे व्हँिेल ्ाने त््ापासनू परावृत्त होऊन, अगदी
सहजपणे माख्रहती ख्रदली.
सँिरख्रफल्ि? जॉजु सँिरख्रफल्ि? फार वाईट मनष्य ्! पैशात
लोळणारा! तो ख्रवख्रचत् असल््ाचे बोलले जात असे. काळाकयट्ट
घोिा! एका नतुकीशी प्रकरण? पण अथाुत माझा आविता --त््ाची कॅ टरीनाशी भानगि चालू होती. कॅ टरीना सामोशेनका. तम्य ही
ख्रतला नर्ककी पाख्रहले असेल. ओहो, माझी आविती --- फारच
नाजक
ू व सांदय र गात्े असलेली --- ट््ल
य ेलाची हसां ीनी --- तम्य ही
नर्ककीच ख्रतला पाख्रहले असेल? माझी शोभा! िेब््सय ीची ख्रकांवा
मेनची दसय री अशी गोष्ट, की ख्रशकारीचे सावज बनलेली हररणी? ती
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मा्के ल नोव्हगीनबरोबर नाचत होती. तो देखील देखणा आहे,
नाही का?”
“आख्रण ती जॉजु सँिरख्रफल्िची मैख्रत्ण होती?”
“हो. ती त््ाच््ाबरोबर त््ाच््ा नदीशेजारील घरी शख्रनवार
रख्रववार घालवत असे. मला वाटते, तो मोठ््ा मेजवान््ा देत असे.”
“माझ््ा ख्रप्र्, तल
य ा हे शर्क् होईल का, की तू माझी ख्रमसेस
सँिरख्रफल्िशी ओळख करून देशील?”
“पण माझ््ा ख्रप्र्, ख्रतच््ाशी ओळख करून द्या्ला, ती आता
इथे नसते. ती अचानक पॅरीस का कयठे तरी गेली. ते म्हणतात, की
ती बोल्शेख्रव्हक हेर की का्से होती --- पण माझा काही ्ावर
ख्रवश्वास नाही. तल
य ा माख्रहती आहे, लोकाांना असल््ा गोष्टी
चघळा्ला आविते. कॅ टरीना नेहमी ढोंग करत असे, की ती गोरी
रख्रश्न आहे --- ख्रतचे विील राजा वा राजपत्य होते --- नेहमीची
गोष्ट! ती ्ापेक्षा बरी असू शकली असती.” व्हँिेल थाांबला व परत
त््ाच््ा आवित््ा स्वतेःच््ा ख्रवष्ाकिे वळला. “आता मी
म्हणत होतो, तसे जर तम्य हाला बाथशेबाचा उत्साह हवा असेल, तर
तम्य हाला परय ातन रीतीररवाजाांमध््े बिय ू न जा्ला पाख्रहजे. मी ते असे
व््क्त --- “
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आता त््ाच््ा आवित््ा स्वतेःच््ा ख्रवष्ात तो बोलत
राख्रहला.

चार
सर जॉजु सँिरख्रफल्िबरोबर पा्रो मल
य ाखत ठरवू शकला पण
ख्रतची सरय वात काही फार खास अशी झाली नाही.
अँब्रोसे व्हँिेल त््ाला काळा घोिा म्हणत असे, तो थोिासा
आजारी होता. सर जॉजु राठ काळ्ाभोर के साांचा व मासल मानेचा
बटय का मनष्य ् होता.
तो बोलला, “ख्रमस्टर पा्रो, मी तमय च््ासाठी का् करू?
अरे च्चा, मला वाटते, आपण पवू ी भेटलेलो नाही.”
“नाही आपण भेटलो नाही.”
“ठीक आहे. हे का् चालू आहे? मला खपू उत्सक
य ता आहे.”
“ओहो, हे फार साधे आहे --- फक्त माख्रहतीची गोष्ट.”
दसय रा अवघि हसू हसला.
“मी तम्य हाला काही आतनू मख
ू ु असलेल््ाांची नावे साांगू का?
मला माख्रहती नव्हते की तम्य हाला पैशात रस आहे.”
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“आधीच काही कमी प्रकरणे चालू नाहीत. हा एका ख्रवख्रशष्ट
बाईचा प्रश्न आहे.”
“ओहो, एक बाई! सर जॉजु सँिरख्रफल्ि त््ाच््ा खचय ीत मागे
वाकून आराम करू लागला. तो सहजपणे बोलत होता.
पा्रो म्हणाला, “मला वाटते कॅ टरीना सामोशेनकाशी तमय ची
ओळख करून ख्रदली गेली असेल.
सँिरख्रफल्ि हसला. “हो. जादभू रा प्राणी. ख्रतने लांिन सोिले,
हे द्नी् आहे.”
“ख्रतने लांिन का सोिले?”
माझ््ा ख्रप्र् ख्रमत्ा, “मला माख्रहती नाही. मला वाटते, तू
व््वस्थापक मांिळींशी बोल. तम्य हाला माख्रहती असेल, ती मनस्वी
आहे. रख्रश्न लोक असेच असतात. मला खेद आहे, की मी तल
य ा
मदत करू शकत नाही. मला ती आता कयठे आहे हे अख्रजबात
माख्रहती नाही. मी ख्रतच््ाशी काही सांपकु ठे वला नाही.”
तो उठून उभा राख्रहला, तेव्हा त््ाच््ा स्वरात ख्रतच््ा जाण््ाचे
देःय ख ख्रदसले.
पा्रो म्हणाला, “पण मी ख्रजच््ाबद्दल माख्रहती ख्रमळवा्ला
उत्सक
य आहे, ती सामोशेनका बाई नाही आहे.”
“ती नाही का?”
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“नाही. मी ख्रतच््ा नोकराणीला शोधतो आहे.”
“ख्रतच््ा नोकराणीला? सँिरख्रफल्िने त््ाच््ाकिे रोखनू
पाख्रहले.
पा्रो बोलला, “तम्य हाला कदाख्रचत ख्रतची नोकराणी आठवत
असेल?”
परत सँिरख्रफल्ि अस्वस्थ झाला. तो लाजल््ासारखे करत
म्हणाला,
“देवा रे , मला कसे का् माख्रहती असेल? अथाुत ख्रतच््ाकिे
एक होती --- काहीशी वाईट असे मी म्हणेन. फयशारर्क्ा मारणारी
व नको ख्रतथे नाक खपय सणारी अशी ती मल
य गी होती. जर तमय च््ा
जागी मी असतो, तर अशा मल
य ीवर मी ख्रवश्वास ठे वला नसता. ती
खोटारिी मल
य गी आहे.”
पा्रो पटय पटय ला, “म्हणजे तम्य हाला ख्रतच््ाबद्दल बरीच माख्रहती
ख्रदसते?”
सँिरख्रफल्ि घाईने म्हणाला, “खरे तर हे आपले माझे मत आहे,
एवढेच. ---- मला ख्रतचे नावही आठवत नाही. बहुधा मेरी ख्रकांवा
असेच काही --- नाही. मला वाटते, ख्रतला शोधण््ासाठी मी
तम्य हाला काही मदत करू शकणार नाही. मला माफ करा.”
पा्रो हळूवारपणे बोलला,
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“मला त््ा भागातील ख्रथएटरकिून ख्रतचे नाव आधीच
ख्रमळालेले आहे --- आख्रण पत्तादेखील. पण सर जॉजु, मी म्हणतो
आहे ती नोकराणी मेरीच््ा पवू ी ख्रमस सामोशेनकाबरोबर होती. मी
ख्रमस व्हॅलेट्टाबद्दल बोलतो आहे.”
सँिरख्रफल्ि बघत राख्रहला. तो म्हणाला, “मला ती अख्रजबात
आठवत नाही. लहानशी, िोळ्ात वाईट भाव असलेली, काळी
मल
य गी.”
पा्रो म्हणाला, “मी म्हणतो आहे तो मल
य गी मागील जनू मध््े
ग्रासलॉन ्ेथील तमय च््ा घरात होती.”
सँिरख्रफल्ि रागाने म्हणाला, “मी एवढेच म्हणू शकतो, की
मला ती आठवत नाही. ख्रतच््ाबरोबर कयणी नोकराणी असल््ाचे
मला आठवत नाही. मला वाटते, तम्य ही काहीतरी चक
ू करत
आहात.”
पा्रोने त््ाचे िोके हलवले. तो चक
ू करतो आहे, असे त््ाला
वाटत नव्हते.

पाच
मेरी हेलीनने पटकन पा्रोकिे छोट््ा बख्रय द्धमान िोळ्ाांनी
पाख्रहले. आख्रण ख्रततर्क्ाच वेगाने परत दसय रीकिे नजर वळवली. ती
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मऊ सरय ात म्हणाली, “ख्रमस्टर, पण मला पर्कके आठवते. जनू च््ा
शेवटच््ा आठवि््ात, मी सामोशेनका बाईकिे
ां कामाला होते.
त््ाांची आधीची नोकराणी घाईने ख्रनघनू गेली होती.”
“ती का सोिून गेली, त््ाबद्दल तल
य ा काही समजले का?”
“ती अचानक गेली, एवढेच मला समजले. काही आजार वगैरे
असेल --- बाईसाहेब काही बोलल््ा नाहीत.”
पा्रो बोलला, “तल
य ा तझ्य ्ा मालकीणीशी जमवनू घ््ा्ला
त्ास पिला?”
त््ा मल
य ीने खाांदे शहारवले. “ख्रतची मनख्रस्थती बदलत
असा्ची ती पाळीपाळीने हसे व शोक करे . कधीकधी ती फार
आनांदी असे. नतुकी बा्का अशाच मनस्वी असतात.”
“आख्रण सर जॉजु?”
मल
य ीने सजगपणे वर पाख्रहले. ख्रतच््ा िोळ्ात नकोशी चमक
आली.
‘ओहो, सर जॉजु सँिरख्रफल्ि? तम्य हाला त््ाांच््ाबद्दल जाणनू
घ््ा्चे आहे का? खरे तर तम्य हाला हेच जाणनू घ््ा्चे असावे.
दसय रा नसय ता बहाणा होता? सर जॉजु, मी तम्य हाला त््ाांच््ाबद्दल
काही वेगळ्ाच गोष्टी साांगू शकते. नर्ककीच साांगू शकते.”
पा्रो मध््ेच बोलला, “त््ाची काही गरज नाही.”
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ख्रतने त््ाच््ाकिे अवाक होऊन रोखनू पाख्रहले. ख्रतच््ा
िोळ्ात रागीट नाराजी ख्रदसत होती.

सहा
“मी नेहमी म्हणतो की अलेर्कसीस पाव्हलोवीच, तल
य ा सवु
काही ठाऊक असते.”
हर्क्ुल
य पा्रो फार स्ततय ी करा्च््ा आवाजात, हे पटय पटय ला.
तो स्वतेःशीच ख्रवचार करत होता, की त््ाचे हर्क्ुल
य सचे ख्रतसरे
साहस त््ाच््ासाठी प्रवासाची व कल्पनेपेक्षा जास्त लोकाच
ां ी
मल
य ाखत घेण््ाची गरज ख्रनमाुण करते आहे. हे एका नतुकीच््ा
नोकराणीचे नाहीसे होण््ाचे प्रकरण एक लाांबलचक व फार
अवघि समस््ा ठरू लागली होती. प्रत््ेक परय ावा तपासा्ला
गेल््ावर त््ातनू काही ख्रनष्पन्न होत नव्हते.
कलाख्रवश्वात का् चालले आहे, हे आपल््ाला माख्रहती आहे,
असे गवाुने साांगणारा पॅरीसमधील सॅमोव्हर हॉटेलचाां मालक,
उमराव अलेर्कसीस पाव्हलोवीच ्ाच््ाकिे ्ा सांध््ाकाळी पा्रो
आला होता.
खोट््ा समाधानाचे हसू हसत, त््ाने मान हलवली. “हो. हो.
माझ््ा ख्रमत्ा, मला माख्रहती आहे. मला नेहमीच माख्रहती असते ती
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छोटीशी प्रख्रसद्ध नतुकी, सामोशेनका कयठे गेली, हे तू मला
ख्रवचारणार.” त््ाने त््ाच््ा बोटाच्ां ्ा टोकाचां े चबांय न घेतले. “का्
ख्रवस्तव --- का् दरू सारणे! ती कयठल््ा कयठे गेली असेल. ती
ख्रतच््ा काळातील अग्रगण्् नख्रतुका होती --- आख्रण अचानक सवु
सांपले. ती ख्रनघनू गेली --- जगाच््ा शेवटाप्ंत आख्रण लगेच,
आहा! अगदी लगेच --- सवुजण ख्रतला ख्रवसरले.”
पा्रोने ख्रवचारले, “त््ानांतर ती कयठे गेली?
“ख्रस्वझलंिमध््े. व्हॅग्रे लेस आल्प्स इथे. ज््ाांना थोिासा
कोरिा खोकला आहे आख्रण जे बारीक बारीक होत चालले आहेत,
ते ख्रतथे जातात. ती मरे ल, हो, ती मरे ल. हे अटळ असल््ाचा ख्रतचा
ख्रवश्वास आहे. ती नर्ककीच मरे ल.”
देःय खम् वातावरण मोिण््ासाठी पा्रो खोकला. त््ाला
माख्रहती हवी होती. “तल
य ा ख्रतच््ाकिे असलेली नोकराणी जराही
आठवत नाही? ख्रतचे नाव व्हॅलेट्टा होते?”
“व्हॅलेट्टा? व्हॅलेट्टा? मला ख्रतला एकदा बख्रघतल््ाचे आठवले
--- जेव्हा मी स्टेशनवर कॅ टरीना लांिनला जात असताना ख्रतचा
ख्रनरोप घ््ा्ला गेलो होतो. ती ख्रपसाची असनू इटाख्रल्न होती,
नाही का? हो माझी खात्ी आहे, ती इटाख्रल्न होती आख्रण ख्रपसाहून
आली होती.”
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हर्क्ुल
य पा्रोने एक सस्य कारा टाकला. तो म्हणाला, “असे
असेल तर मला ख्रपसाला गेले पाख्रहजे.”

सात
हर्क्ुल
य पा्रो ख्रपसामधील कँ पो साटां ो इथे उभा होता आख्रण
स्मशानाकिे बघत होता.
म्हणजे इथे त््ाचा शोध सांपणार होता --- इथे ्ा पृथ्वीच््ा
नम्र पृष्ठभागावर --- आतल््ा आत कयण््ा आनांदी प्राण््ाने त््ाचे
मन ढवळून काढले. ही साध््ा इख्रां ललश कृ तीची कल्पना होती. हा
कदाख्रचत ख्रवख्रचत् अद्भयतरम््तेचा शेवट होता का? त््ाने त््ा
मांतरलेल््ा जनू च््ा दपय ारी पाख्रहले होते आख्रण त््ा मल
य ीची आठवण
त््ाच््ा सदैव स्मरणात रहाणार होती. ख्रवरुद्ध राष्ट्री्त्वाचे ताण,
वेगळ्ा सामाख्रजक स्तराच
ां े ताण, आभास होण््ाचे ताण हे सवु
नाहीसे होण््ाची वेळ जवळ आली होती.
पा्रोने त््ाची मान देःय खाने हलवली. मागे व्हॅलेट्टाच््ा
कयटयांबाशी सांभाषण झाले होते, ख्रतथे त््ाचे मन गेले. शेतकरीण
आईचा मोठा चेहरा, देःय खम् असा उांचावलेला विीलाांचा चेहरा
व गिद, किक ओठाांची बहीण.
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“हे अचानक झाले, ख्रमस्टर, फार अचानक झाले. जरी गेली
काही वषे ख्रतचे दख
य णे मधनू मधनू िोके वर काढे, तरी --- िॉर्कटरने
आम्हाला काही प्ाु् ख्रदला नव्हता. ते म्हणाले होते अॅपेंिीर्कसची
शस्त्रख्रक्र्ा ताबितोब के ली पाख्रहजे. ते ख्रतला दवाखान््ात घेऊन
गेले व ख्रतथे --- सर --- स --- ख्रतला भल
ू ख्रदली आख्रण ती मेली.
ख्रतला शद्ध
य कधीच आली नाही.”
आई सांू सांू करत होती. “जरी ख्रतचे दख
य णे मधनू मधनू िोके वर
काढे, तरी ख्रबअन्का नेहमीच एक शहाणी मल
य गी होती.ती इतर्क्ा
तरुणपणी मरावी, हे खपू र्कलेशकारक होते --- “
पा्रोने स्वतेःशी परत म्हटले, “तरुणपणी मरावी --- ”
फार ख्रवश्वासाने गप्तय गोष्ट पा्रोला साख्रां गतलेल््ा त््ा
तरुणासाठी हा ख्रनरोप होता. ‘ती तझ्य ्ासाठी नव्हती, माझ््ा ख्रमत्ा,
ती तरुणपणीच मेली.’
त््ाचा शोध सांपला --- इथे झक
य णाऱ्ा उांच मनोऱ्ाच््ा
सावलीत आकाशाखाली ख्रफकट पाांढरी फयले आनांद व जीवनेच्छा
दाखवत, उमलू लागली होती.
हा शेवटचा ख्रनणु् बांिखोरपणे कबल
ू करा्ला बहरणारा
वसांत ॠतय भाग पाित होता का? की ते दसय रे काही होते? त््ाच््ा
मेंदमू ागे चाललेले काही शब्द --- म्हणी --- नावे? हा शेवट काही
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चागां ला झाला नाही. एकमेकात सहजपणे गांतय लेले, अटळ असे
काही असावे का?
पा्रोने सस्य कारा टाकला. सवु शांका फे िण््ासाठी त््ाला
अजनू एक प्रवास करावा लागणार होता. त््ाला व्हॅग्रे लेस आल्प्स
इथे जावे लागणार होते.

आठ
त््ाने ख्रवचार के ला, इथे खरोखर जगाचा अांत झाला. हे बफाुचे
किे --- ख्रवखरय लेल््ा झोपि््ा आख्रण प्रत््ेक ख्रठकाणी सावकाशीने
्ेणाऱ्ा मृत््श
ू ी झजांय देत रहाणारी अचल माणसेच माणसे!
तर शेवटी तो कॅ टरीना सामोशेनकाकिे आला. जेव्हा त््ाने
ख्रतला ठळक लाल िाग असलेल््ा खप्पि गालानां ी झोपलेले
पाख्रहले व ख्रतचे बारीक, लाांब आख्रण अशक्त हात पाख्रहले, त््ाला
काही आठवले. त््ाला ख्रतचे नाव आठवत नव्हते. पण त््ाने ख्रतचा
नाच पाख्रहला होता --- आख्रण तो त््ा कलेचा सदांय र आख्रवष्कार
पाहून, भान ख्रवसरून गेला होता.
त््ाला मा्के ल नोव्हगीन आठवत होता. अँब्रोसे व्हँिेलच््ा
िोर्क्ाने ख्रनमाुण के लेल््ा वाईट, धर्ककादा्क आख्रण असामान््
जांगलात तो ख्रशकारी उि््ा मारत होता, बागित होता. त््ाला
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आठवत होते, त््ा सोनेरी सांदय र प्राण््ाच््ा िोर्क्ावर ख्रशांगे होती,
चमकणारे ब्रॉांझचे पा् होते व मागचे पा् ख्रदलखेचक रीत््ा हवेत
उिल््ासारखे वाटत होते. त््ाला ख्रतचा शेवटचा आचकाही
आठवत होता. ख्रतला गोळी लागनू ती जखमी झाली होती. आख्रण
मा्के ल नोव्हगीन घाबरून, ख्रशकार के लेल््ा ख्रतचे शरीर हातात
घेऊन उभा होता.
कॅ टरीना सामोशेनका त््ाच््ाकिे थोि््ा कयतहय लाने पहात
होती. ती म्हणाली, “मी तल
य ा ्ापवू ी कधीच पाख्रहले नाही, नाही
का? तझय े माझ््ाकिे का् काम आहे?”
पा्रो ख्रतच््ापढय े थोिा वाकला. “बाईसाहेब, पख्रहल््ाांदा मी
तमय चे आभार मानतो. तमय च््ा कलाख्रवष्काराने, माझी सांध््ाकाळ
सांदय र झाली.”
ती क्षीणपणे हसली.
“पण बाईसाहेब, आता मी इथे कामासाठी आलो आहे. मी
बराच काळ तमय च््ा एका नोकराणीला शोधत होतो --- ख्रतचे नाव
नीता होते.”
“नीता?”
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ख्रतने त््ाच््ाकिे रोखनू बख्रघतले. ख्रतचे िोळे धर्कका
बसल््ासारखे मोठे होते. ती बोलली, “तम्य हाला नीताबद्दल का्
माख्रहती आहे?”
“मी तम्य हाला सागां ेन.”
त््ाची गािी बांद पिली व तो ख्रतथे बोटाांनी त््ाची टोपी
ख्रफरवत असलेल््ा टेि ख्रवलीअमसनला भेटला. त््ाने कसे चाचरत
त््ाचे प्रेम आख्रण देःय ख व््क्त के ले. ख्रतने हे लक्ष देऊन ऐकले.
त््ाचे सागां नू झाल््ावर ती बोलली, “हे हृद्स्पशी आहे.
फारच हृद्स्पशी आहे --- “
पा्रोने मान हलवली. तो म्हणाला, “हो. ही ग्रीसमधील
आके िी्ाची गोष्ट आहे, नाही का? तम्य ही मला ्ा मल
य ीबद्दल का्
साांगू शकता?”
कॅ टरीना सामोशेनकाने एक सस्य कारा टाकला.
“माझ््ाकिे एक नोकराणी होती --- ज््आ
य नीता. ती छान
होती, हो --- मोकळ्ा मनाची होती. अशा देवाच््ा आवित््ा
लोकाांचे होते, तेच ख्रतचे झाले. ती तरुण असतानाच वारली.”
ते पा्रोचे शब्द होते --- अांख्रतम शब्द --- बदलता न ्ेणारे
शब्द --- आता त््ाने ते परत म्हटले --- आख्रण तरीही तो आग्रह
करत होता. त््ाने ख्रवचारले, “ती वारली का?”
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“हो. ती वारली.”
पा्रो ख्रमख्रनटभर स्तब्ध राख्रहला व मग बोलला, “मला एक
गोष्ट कळत नाही. मी जॉजु सँिरख्रफल्िला तमय च््ा ्ा
नोकराणीबद्दल ख्रवचारले आख्रण तो घाबरलेला वाटला. ते का बरे ?”
त््ा नतुकीच््ा चेहऱ्ावर वीट आल््ाचे पसय ट भाव होते.
“तम्य ही आताच माझ््ा नोकराणीचा उल्लेख के लात. मला
वाटले, तम्य ही मेरी म्हणत आहात. ज््आ
य नीता गेल््ावर ती आली.
मला वाटते ख्रतने त््ाच््ाख्रवष्ी काही शोधनू काढले व त््ाला
ब्लॅकमेल करा्चा प्र्त्न के ला. ती फार वाईट मल
य गी होती --चौकस, नेहमी दसय ऱ्ाांचे खण व पत्े उघिणारी!”
पा्रो पटय पटय ला, “मग ते स्पष्ट झाले.”
तो एक ख्रमख्रनट थाबां नू परत बोलू लागला, “ज््आ
य नीताचे दसय रे
नाव व्हॅलेट्टा असनू ती अॅपेंिीर्कसच््ा शस्त्रख्रक्र्ेदरम््ान ख्रपसा ्ेथे
वारली. बरोबर?”
नतुकीने ख्रतचे िोके लवख्रवले. त््ापवू ी ख्रतने थोिेसे कयणाच््ा
लक्षात ्ेणार नाही इतपत काां कू के ले पण पा्रोच््ा चाणाक्ष
नजरे तनू ते सटय ले नाही. “हो. ते बरोबर आहे --- “
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पा्रो ध््ानस्थपणे म्हणाला, “आख्रण तरीही एक लहानसा
मद्दय ा आहे --- ख्रतचे लोक ख्रतच््ाख्रवष्ी बोलले. पण ज््आ
य नीता
म्हणनू नव्हे तर ख्रबअन्का म्हणनू बोलले.”
कॅ टरीनाने ख्रतचे बारीक खादां े शहारवले. ती म्हणाली,
“ख्रबअन्का --- ज््आ
य नीता, त््ाने का् फरक पितो? मला वाटते
ख्रतचे खरे नाव “ख्रबअन्का होते पण ख्रतला वाटले असावे की
ज््आ
य नीता हे नाव जास्त अद्भयतरम्् आहे त््ामळ
य े ख्रतने स्वतेःला
लोकाांनी त््ा नावाने हाक मारावी असे ठरवले.”
तो थाबां नू , आवाज बदलनू म्हणाला, “ओहो, तम्य ही असा
ख्रवचार करता का? माझे वेगळे स्पष्टीकरण आहे.”
“ते का् आहे?’
“टेि ख्रवलीअमसनने बख्रघतलेल््ा मल
य ीचे के स सोनेरी
पख
ां ासां ारखे असल््ाचे तो म्हणाला.”
तो अजनू पढय े वाकला व त््ाचे बोट त््ाने कॅ टरीनाच््ा
उसळणाऱ्ा के साच्ां ्ा दोन लाटासां ारख््ा बटानां ा लावले.
“सोनेरी पांख, सोनेरी ख्रशांगे? ते तम्य ही बघाल तसे ख्रदसते. जसे
कयणाला तम्य ही राक्षसासारख््ा ख्रदसता, तर कयणाला
देवदतू ीसारख््ा! तम्य ही कोणीही एक असाल. ख्रकांवा ती घाबरलेल््ा
हररणीची फक्त सोनेरी ख्रशांगे असतील का?”
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कॅ टरीना पटय पटय ली, “घाबरलेली हररणी --- “ ख्रतचा सरू
ख्रनराशेचा होता.
पा्रो बोलला,
““टेि ख्रवलीअमसनच््ा सगळ्ा वणुनाने मला चटका
लावला --- त््ाने माझ््ा मनात असे आले --- तमय च््ा चमचमत््ा
ब्रॉांझच््ा पा्ाांनी जगां लातनू नाचणाऱ्ा ते काहीतरी तम्य ही होतात.
बाईसाहेब, मला का् वाटले, ते साांगू का? मला वाटले, की
तमय च््ाकिे आठविाभर नोकराणी नव्हती. तेव्हा तम्य ही एकट््ाच
ग्रासलँिला गेलात. कारण “ख्रबअन्का व्हॅलेट्टा इटालीला परतली
होती आख्रण तम्य हाला अजनू नवीन नोकराणी ख्रमळाली नव्हती.
तेव्हापासनू तम्य हाला झालेला आजार िोके वर काढत होता.
त््ामळ
य े एक ख्रदवस इतर सगळे जण नदीवर गेले, तेव्हा तम्य ही घरीच
राख्रहलात. दार वाजले आख्रण तम्य ही बघा्ला उठलात --- तम्य ही
का् पाख्रहलेत, ते मी सागां ू का? तम्य ही मल
य ासारखा साधा व
देवासारखा देखणा असा एक तरुण मनष्य ् पाख्रहलात. आख्रण तम्य ही
त््ाच््ासाठी एक मल
य गी बोलावलीत --- ज््आ
य नीता नव्हे --- पण
कयणी वेषातां र के लेली, अनोळखी --- आख्रण काही तास तम्य ही
त््ाच््ाबरोबर आके िी्ामध््े ख्रहिां लात --- “
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ख्रतथे खपू वेळ सन्नाटा पसरला. नांतर कॅ टरीनाने खालच््ा
घोगऱ्ा आवाजात म्हटले, “एका बाबतीत तरी मी तमय च््ाशी खरे
बोलले. मी तम्य हाला गोष्टीचा ्ोल् शेवट ख्रदला. नीता तरूण
असतानाच मरणार.”
हर्क्ुल
य पा्रो बदलला. त््ाने टेबलावर हात ठे वला. तो
अचानक “ओहो, नाही.” तो गद्यात, रुक्षपणे व रुचीहीनतेने
म्हणाला, “ते गरजेचे नाही. तम्य ही मरा्ची गरज नाही. तम्य ही
आ्ष्य ्ासाठी झगिा. तम्य ही ख्रकांवा इतर कोणी, ते करू शकत नाही
का?”
ख्रतने ख्रनराशेन,े देःय खाने ख्रतचे िोके हलवले --- “माझ््ासाठी
का् आ्ष्य ् उरले आहे?
“रांगमांचावरचे आ्ष्य ् नाही हे समजले. पण ख्रवचार करा.
अजनू दसय रे आ्ष्य ् आहे. बाईसाहेब आता प्रामाख्रणकपणे सागां ा,
तमय चे विील खरोखर राजा, राजपत्य ख्रकांवा सैन््प्रमख
य होते का?”
ती अचानक हसली आही बोलली, “ते लेख्रननग्रािमध््े लॉरी
चालवत असत!”
“छान! आख्रण तम्य ही गावाकिील गॅरेजमध््े काम करणाऱ्ाशी
ललन का के ले नाही? आख्रण देवासारखी सांदय र व तमय च््ासारखी
पा्ात नृत््कला असणारी मल
य े जन्माला का घातली नाहीत?
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कॅ टरीनाने ख्रतचा श्वास रोधनू धरला.
“पण ही सवु कल्पना अफलातनू आहे!”
पा्रो स्वसमाधानाने म्हणाला, “तथाख्रप माझा ख्रवश्वास आहे,
की हे खरे होणार आहे.”
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THE ERYMANTHIAN BOAR

इरा्मँख्रथ्न ियर्ककर

[ग्रीसमधील दक्षिणेकडील पर्ातराांगाांमधील सर्ोच्च
क्षिखर म्हणजे इरार्मँक्षिर्न क्षिखर होर्.]

एर्क
हर्क्ुल
य सच््ा चौथ््ा साहसाची पतू ुता करण््ासाठी हर्क्ुल
य
पा्रो ख्रस्वझलंिला आला होता. ख्रतथे असल््ाचा फा्दा घेऊन
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पा्रो त््ाला माख्रहती नसलेल््ा काही ख्रठकाणाांना भेटी द्या्चे
ठरवत होता.
त््ाने काही ख्रदवस चॅमोख्रनर्कसमध््े घालवले. एक दोन ख्रदवस
मॉन्ट्रेर्कस मध््े रें गाळला आख्रण मग अनेक ख्रमत्ानां ी खपू
वाखाणलेल््ा अँिेरमॅटला गेला.
पण अँिेरमॅटला त््ाला फार त्ास झाला. ते एका दरीच््ा
किेला, बफाुळ ख्रशखराांच््ा िोंगरराांगाांमध््े होते. त््ाला प्रचांि
थांिीमळ
य े ख्रतथे श्वास घ््ा्ला त्ास होत होता.
हर्क्ुल
य पा्रो स्वतेःशी बोलला, “इथे रहाणे अशर्क् आहे.
त््ाच वेळेस त््ाला लोखांिी दोरीच््ा सहाय््ाने बनवलेली के बल
रे ल्वे ख्रदसली. “्ातनू जाणे नर्ककीच ठीक राहील.”
त््ा मागाुत पख्रहले स्टेशन लेस अव्हीन्स होते. मग कै रोचेट
आख्रण शेवटचे, समद्रय सपाटीपासनू दहा हजार फूट उांच असलेले,
रॉचसु नेलज होते.
पा्रोने एवढ््ा उांचावर जा्चा ख्रवचार के लेला नव्हता. लेस
अव्हीन्सप्ंत जाणे त््ाच््ासाठी ठीक राहील, असा ख्रवचार त््ाने
के ला.
पण हे जाणे, त््ाच््ा आ्ष्य ्ाचा मोठा भाग बननू राहील,
असा ख्रवचार त््ाने कधीच के ला नव्हता. ती के बल गािी सरुय झाली
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तेव्हा ख्रतकीट तपासनीसाने पा्रोला त््ाचे ख्रतकीट माख्रगतले. ते
तपासनू , त््ाला भीतीदा्क ख्रचमट््ाने भोक पािून, वाकून, परत
ख्रदले. त््ाच वेळेस त््ाने पा्रोच््ा हातात एक कागदाचा कपटा
सरकवला.
पा्रोच््ा भवय ्ा वर गेल््ा. त््ाने घाई न करता, साधेपणे तो
कपटा सरळ के ला. ती घाईघाईने, पेख्रन्सलीने ख्रलख्रहलेली ख्रचठ्ठी
होती. ती अशी होतीेः
्ा ख्रमशा ओळखण््ात चक
ू करणे शर्क् नाही. माझ््ा ख्रमत्ा,
मी तल
य ा सलाम करतो. जर तझय ी इच्छा असेल, तर मला तझय ी खपू
मदत होईल. तू नर्ककीच सॅलीच््ा भानगिीबद्दल वाचले असशील.
खनय ी --- मारासॉि --- हा त््ाच््ा टोळीच््ा साथीदाराांबरोबर --जगातील सवु ख्रठकाणे सोिून ---रॉचसु नेलज इथे, सभा घेणार
असल््ाचे वृत्त आहे. अथाुत हे खोटेही असू शके ल --- पण
आमची माख्रहती ख्रवश्वासाहु आहे --- नेहमी कोणीतरी रिणारे
असतेच, नाही का? त््ामळ
य े माझ््ा ख्रमत्ा, तू दक्ष रहा. त््ा ख्रठकाणी
असलेल््ा इन्स्पेर्कटर ड्राउटच््ा सांपकाुत रहा. तो चाांगला माणसू
आहे. पण हर्क्ुल
य पा्रोच््ा तोिीचे चात्य ु त््ाच््ाकिे असल््ाचे
ढोंग तो करू शकणार नाही. माझ््ा ख्रमत्ा, हे महत्वाचे आहे,
मारासॉिला ख्रजवांत पकिणे गरजेचे आहे. तो मनष्य ् नाही --- तो
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जांगली ियर्ककांर आहे आजख्रमतीस ख्रजवांत असलेला सवाुत
धोकादा्क खनय ी आहे. मी अँिेरमॅटला तझ्य ्ाशी बोला्चा धोका
घेऊ शकत नाही. कारण आपल््ाला कयणी बघेल आख्रण तल
य ा ्ा
मोख्रहमेत भाग न घेता फक्त प्रवासी म्हणनू ख्रफरा्चे असेल, तरी
तल
य ा तशी मोकळीक राहील.
तझय ा जनय ा ख्रमत्,
लेमेनटेउल
पा्रोने ख्रवचारपवू ुक त््ाच््ा ख्रमशा कयरवाळल््ा. हो, खरे च,
त््ाच््ा ख्रमशाांच््ा बाबतीत चक
ू होणे शर्क् नव्हते. आता हे का्
नवीन आव्हान पढय े उभे ठाकले? त््ाने वतुमानपत्ात सॅलीच््ा
भानगिीबद्दल वाचले होते --- थिां रक्ताने एका प्रख्रसद्ध पारशी
पस्य तकाच््ा दक
य ानदाराचा खनू के लेला सॅली! पोख्रलसाांना खन्य ्ाची
ओळख होती. मारासॉि हा रे सकोसु टोळीचा सभासद होता. इतर
अनेक हत््ा त््ाने के लेल््ा होत््ा. पण ्ावेळेस, त््ाचा गन्य हा
पणू ुपणे ओळखला गेला होता. तो बहुधा फ्रान्सबाहेर गेला होता.
्रय ोपमधील प्रत््ेक देशातील पोलीस त््ाच््ा शोधात होते.
तर अशा तऱहेने मारासॉि रॉचसु नेलज इथे, सभा घेणार
असल््ाचे वृत्त होते ---
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हर्क्ुल
य पा्रोने त््ाचे िोके सावकाश हलवले. तो गोंधळला
होता. कारण रॉचसु नेलज इथे वषुभर बफु असे. ख्रतथे एक हॉटेल
होते. पण दरीवरील अरुांद सपाट जागी रे ल्वेची के बल गािी उभी
रहात असे त््ामाफु तच फक्त जगाशी त््ा हॉटेलचा सांपकु होई.
जनू मध््े ते हॉटेल उघिे. पण जल
य ै ऑगस्टप्ंत कोणी ख्रतथे ्ेत
नसे. त््ाचे आत ख्रशरा्चे वा बाहेर पिा्चे दरवाजे अिचणीचे
होते. जर माणसू ख्रतथे फसला तर ख्रपजां ऱ्ात अिकल््ासारखी
त््ाचे अवस्था होई. गन्य हेगाराांच््ा सभेसाठी असली जागा शोधणे,
हे नावीन््पणू ु होते.
आख्रण तरी लेमेनटेउल म्हणाला त््ाप्रमाणे, त््ाची माख्रहती
ख्रवश्वासाहु असू शके ल. हर्क्ुल
य पा्रोला ख्रस्वस पोलीस
कख्रमशनरबद्दल आदर होता. तो त््ाच््ावर अवलबां नू रहावे, असा
चाांगला होता.
कयठल््ा कारणाने मारासॉिने त््ाची सभा अशी सस्ां कृ तीपासनू
दरू ठे वली होती, कोण जाणे!
पा्रोने एक सस्य कारा टाकला. त््ाच््ा सट्टय ीच््ा का्ुक्रमात
एखाद्या दष्टय गन्य हेगाराला शोधणे बसत नव्हते. आरामखचय ीत बसनू
ख्रवचार करणे त््ाला जास्त पसांत होते. िोंगरदऱ्ातनू रानटी
ियर्ककराला शोधणे म्हणजे स्वतेःला सापळ्ात अिकवनू घेणे होते.
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रानटी ियर्ककर --- हा लेमेनटेउलने वापरलेला शब्द होता. हा
जरा ख्रवख्रचत् प्रसगां होता --तो स्वतेःशी पटय पटय ला, “हर्क्ुल
य सचे चौथे साहस.
इरा्मँख्रथ्न ियर्ककर?”
शातां पणे, जादापणाचा आव न आणता, त््ाने त््ाच््ा
सहप्रवाक्ाक
ां िे पाख्रहले.
त््ाच््ा समोरील जागेवर एक अमेररकन प्रवासी बसला होता.
त््ाच््ा कपि््ावां रून आख्रण एकांदर बायाकृ तीवरून, तो मैत्ीपणू ु
वाटत होता. बाहेरील ख्रनसगुसौद्ाुत गांगय झालेला तो नवखा व
साधासधय ा वाटत होता. त््ाच््ा हातातील प्रवासाच््ा मागुदशुक
पस्य तकावरून, तो लहान गावातनू ्रय ोपमध््े पख्रहल््ादां ाच आलेला
अमेररकन ख्रदसत होता. पढय ील एकदोन ख्रमख्रनटात पा्रोने
त््ाच््ाशी बोला्चे ठरवले. त््ाचे ख्रनरथुक तरसल््ासारखे
हावभाव काही चक
य ीचा अथु लाऊ शकत नव्हते.
िब््ाच््ा दसय ऱ्ा बाजल
ू ा एक उांच व वेगळाच ख्रदसणारा,
करि््ा के साांचा व वाकि््ा नाकाचा माणसू जमुन पस्य तक वाचत
बसला होता. त््ाची चपळ बोटे एखाद्या सजुनसारखी ख्रकांवा
सगां ीतकारासारखी होती.
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अजनू पढय े तशाच प्रकारची तीन माणसे बसली होती. त््ाांचे
पा् वाकलेले होते आख्रण ते घोि््ाांच््ा श्ुतीशी सबां ख्रां धत
असल््ाचे काही अवणुनी् अशा पद्धतीने सचय वत होते. ते पत्ते
खेळत होते. कदाख्रचत आता ते एका परर्क्ा इसमाला खेळा्ला
बोलावत होते. पख्रहल््ाांदा तो पाहुणा ख्रजांकत गेला. पण नतां र त््ाचे
नशीब ख्रफरले.
त््ा तीन माणसात वेगळे काही ख्रदसत नव्हते. फक्त ते बसलेली
जागा जरा वेगळी होती.
एखाद्याने त््ाांना सभेसाठी जाताना कयठल््ाही गािीत पाख्रहले
असते. पण ररकाम््ा के बल गािीने जाणे --- नाही!
गािीत एक बाई होती. ती उांच व काळी व सदांय र भावनाम्
चेहऱ्ाची होती. पण ती ख्रवख्रचत्पणे गोठून काहीच भाव दशुवत
नव्हती. ती कयणाकिे बघत नव्हती. खालील बाजसू असणाऱ्ा
दरीकिे ती रोखनू बघत होती.
पा्रोने अपेक्षा के ल््ाप्रमाणे, आता तो त््ा अमेरीकनाशी
बोलू लागला. त््ाचे नाव कच्वाटुत्झ असल््ाचे तो म्हणाला.
त््ाची ही पख्रहली ्रय ोप सहल होती. सृष्टीसौद्ु फार छान
असल््ाचे तो म्हणाला. ख्रचलॉनचा ख्रकल्ला त््ाला खपू
आविल््ाचे तो म्हणाला. त््ाला पॅरीस हे शहर फारसे आविले
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नाही. अती स्ततय ी के ले गेलेले! तो फॉलीज बगुसु, लव्ू ह व नोट्रे िॅम
इथे गेला --- पण ्ापैकी कयठे च हॉट जाझ हा सगां ीताचा प्रकार
बरोबर वाजवला जात नसल््ाचे तो बोलला. चॅम्प ला्ख्रसज
त््ाला चाांगले वाटले. तेथील उसळणारी ख्रदवे लागलेली कारांजी
त््ाला ख्रवशेष आविली. कै रोचेटला ख्रकांवा लेस अव्हीन्सला
कोणीच उतरले नाही. सवांना त््ा के बल गािीने रॉचसु नेलज इथेच
उतरा्चे असावे.
ख्रमस्टर कच्वाटुत्झने त््ाचे कारण साांख्रगतले. त््ाला नेहमी
सवाुत उांच बफाुच््ा िोंगरात जा्ची इच्छा होती. दहा हजार फूट
म्हणजे चाांगलेच उांच होते. इतर्क्ा उांचीवर तम्य हाला साधे अांिेही
नीट उकिता ्ेत नाही, असे त््ाने ऐकले होते.
त््ाच््ा ख्रनरागस ख्रमत्त्वाच््ा हृद्ाने त््ाने िब््ाच््ा दसय ऱ्ा
टोकाला बसलेल््ा उांच करि््ा के साांच््ा माणसालाही सांभाषणात
ओढले. पण तो माणसू थिां पणे त््ाच््ा नाकावर ख्रर्कलप असलेल््ा
चष्म््ातनू फक्त बघत राख्रहला व परत त््ाचे पस्य तक वाचू लागला.
नतां र ख्रमस्टर कच्वाटुत्झने काळ्ा बाईबरोबर जागा बदलली.
असे के ल््ाने, ख्रतला जास्त चाांगले दृष्् ख्रदसत असल््ाचे तो
म्हणाला.
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ख्रतला इख्रां ललश कळत होते की नाही कयणास ठाऊक! तसेही ख्रतने
फक्त ख्रतचे िोके हलवले व ख्रतच््ा कोटाच््ा कॉलरमध््े ती अजनू
बिय ाली.
ख्रमस्टर कच्वाटुत्झ पा्रोजवळ पटय पटय ले,
“ख्रतच््ाकिे बघणारे कोणी नसताांना एकट््ा बाईने प्रवास
करणे, थोिे चक
य ीचे वाटते, नाही का? प्रवास करणाऱ्ा बाईकिे
लक्ष देणारे कयणीतरी हवे.”
वेगवेगळ्ा खिां ात भेटलेल््ा काही अमेररकन ख्रस्त्र्ानां ा
आठवनू पा्रोने मान्् के ले.
ख्रमस्टर कच्वाटुत्झ ्ानां ी सस्य कारा टाकला. त््ाना जग
शत्सू ारखे भासले. आख्रण त््ाांचे तपख्रकरी िोळे नर्ककीच बोलले,
की सगळीकिे थोिे ख्रमत्त्व दाखवण््ास, काही हरकत नसावी.

दोन
जगापासनू इतर्क्ा एकाकी, जगाबाहेर ख्रकांवा जगाच््ा वर ते
हॉटेल होते. ख्रवशेष प्रकारचा कोट व चामि््ाचे बटू घातलेल््ा
हॉटेलच््ा व््वस्थापकाने, आमचे स्वागत के ले. तो एक चालीरीती
पाळणारा, नम्र व देखणा, मोठा माणसू होता.
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“्ा ॠतमय ध््े इतर्क्ा लवकर --- गरम पाण््ाची व््वस्था
कोलमिलेली होती --- सवु गोष्टी जरा ख्रवस्कटलेल््ाच होत््ा. पण
तो त््ाला करता ्ेईल तेवढी खटपट करत होता हॉटेलमध््े अजनू
परय े से नोकरही नव्हते. अचानक एवढे पाहुणे आलेले पाहून तो
गिबिून गेला.
पा्रोला असे वाटले, की ही व््ावसाख्र्कता पढय े आली. पण
्ा शहरी पढय च््ा बाजमू ागे काही उदास करणारे ख्रचांतेचे सावट आहे.
हा माणसू त््ाच््ा सवु सहजपणामागे कसले तरी देःय ख लपवनू
आहे.
लाबां वर खोल दरी ख्रदसणाऱ्ा मोठ््ा खोलीत जेवण देण््ात
आले. गस्य ताव्ह नावाचा एकाकी नोकर कसबी व हुशार होता. तो
इकिेख्रतकिे धावनू का् पदाथु घ््ावेत ्ाचा सल्ला देत होता व
त््ाच््ाकिे असलेल््ा मद्याांची नावे साांगत होता. एका टेबलावर
घोि््ाच्ां ्ा श्ुतीचे तीन प्रेमी बसले होते. ते फ्रेंचमध््े बोलनू हसत
होते. त््ाांचे आवाज वाढत होते.
चाांगला जोसेफ! छोट््ा िेख्रनसचे का्? माझ््ा ख्रमत्ा, तल
य ा
तो ऑटेउलचा आपल््ाला पािणारा जनय ा ियर्ककर छाप घोिा
आठवतो का?”
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ते सवु हृद्द्रावकपणे ख्रवसांगत --- कयठे ही --- पण मजेत
चाललेले होते.
सदांय र चेहरा असलेली बाई एकटीच कोपऱ्ातील टेबलावर
बसली होती. ती कयणाकिेही बघत नव्हती.
नतां र पा्रो जेव्हा बाहेर मोकळ्ावर बसला होता, तेव्हा
व््वस्थापक आला व काही खासगी बोलू लागला.
“तम्य ही हॉटेलचे परीक्षण फार किकपणे करू नका. आता
आमचा नेहमीचा हगां ाम नाही. इथे जल
य ैच््ा शेवटाप्ंत कोणीच
्ेत नाही. आपण त््ा बाईला कदाख्रचत पाख्रहले असेल. ती नेहमी
्ाच वेळेस ्ेते. इथे चढताांना ख्रतचा नवरा तीन वषांपवू ी मेला. ते
दोघे खपू धाख्रमुक प्रवृत्तीचे होते. ते एका धाख्रमुक ्ात्ेला आले होते.
तो पलीकिे बसलेला व्ाने मोठा माणसू ख्रव्हएन्नाचा प्रख्रसद्ध
िॉर्कटर, कालु लटय ् झ होता. तो म्हणाला होता, की तो इथे
शाांततेसाठी व ख्रवश्राांतीसाठी आलेला आहे.
पा्रोने कबल
ू के ले, “हो, इथे खरे च शाांती आहे. आख्रण ते
ख्रतथे बसलेले ख्रतघे?” त््ाने त््ा ख्रतघाांकिे ख्रनदेश करून ख्रवचारले.
“तम्य हाला का् वाटते, ते देखील शाांतीसाठी आले आहेत?”
व््वस्थापकाने त््ाचे खाांदे शहारवले. त््ाच््ा िोळ्ात
देःय खी भाव प्रगटला. तो ख्रनरथुकपणे बोलला,
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“ओहो, ते प्रवासी आहेत. त््ाांना नेहमी नवनवीन अनभय व हवे
असतात --- ्ेथील उांची ही एकमेव भावना इथे आहे.”
पा्रोने ख्रवचार के ला, ही काही फार सख
य द भावना नाही. तो
त््ाच््ा जोरात धिधिणाऱ्ा हृद्ाबद्दल जागरूक होता.
बालवगाुतील कख्रवता सहजपणे त््ाच््ा ओठाांवर आली.
उांच उांच आकािात
ताऱर्ाांच्र्ा प्रकािात
कचवाटुत्झ बाहेर आला. पा्रोला बघनू त््ाचे िोळे
चकाकले. तो लगेच त््ाच््ाकिे आला.
मी त््ा िॉर्कटरशी बोलत होतो. तो आधख्रय नक असल््ाचा
आव आणत इख्रां ललश बोलतो. तो ज््ू आहे --- नाझींनी त््ाला
ऑस्ट्री्ाबाहेर काढले. मला वाटते ते लोक जरा चक्रम आहेत. हा
िॉर्कटर लझय चाांगला मोठा माणसू आहे. मला वाटते, नसाांचा
ख्रवशेषज्ञ --- मानसोपचारतज्ञ ---तसल््ा काही प्रकारचा.”
ती बाई ख्रखिकीतनू बाहेर गवाुत उभ््ा असलेल््ा
िोंगरख्रशखराांकिे बघत होती, ख्रतच््ाकिे त््ाचे लक्ष गेले. तो
खालच््ा आवाजात बोलला,
“मला वेटरकिून ख्रतचे नाव कळले. ते ग्रँिी्र आहे. ख्रतचा
नवरा इथे चढतानां ा मेला. म्हणनू ती इथे ्ेते. भावनाम् होऊन तो
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बोलला, “आपल््ाला ्ाबद्दल काहीतरी करा्ला पाख्रहजे --ख्रतला ख्रफरा्ला घेऊन जाण््ाचा प्र्त्न करा्ला पाख्रहजे, नाही
का?”
हर्क्ुल
य पा्रो म्हणाला,
“जर मी तझ्य ्ा जागी असतो, तर मी असा प्र्त्न के ला
नसता.”
पण ख्रमस्टर कचवाटुत्झ ्ाचां ा मनख्रमळाऊपणा मागे हटणारा
नव्हता.
पा्रोने त््ाला ख्रतच््ाबरोबर ओळख वाढवताांना पाख्रहले. मग
ते फारशी खतां न बाळगता, एकमेकापां ासनू कसे दरू गेले, ते देखील
पाख्रहले. ती बाई कचवाटुत्झपेक्षा उांच होती. ख्रतचे िोके मागे झक
य लेले
होते आख्रण ख्रतचे हावभाव थिां आख्रण मनाई करणारे होते.
ती का् म्हणाली, ते त््ाने ऐकले नाही पण कचवाटुत्झ देःय खी
होऊन परत आला.
तो शहाणपणे बोलला, “काही खरे नाही. मला समजले की
आपण सगळी माणसे एकत् असलो, तरी आपण एकमेकाांबरोबर
सलोख््ाचे सबां धां प्रस्थाख्रपत करा्ला पाख्रहजेतच, असे नाही.
तम्य हाला पटते आहे का? ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला माख्रहती आहे का,
की मला तमय चे पख्रहले नाव माख्रहती नाही?”
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पा्रो म्हणाला, “माझे नाव पोरी्र असनू मी ल्ॉनचा रे शीम
व््ापारी आहे.”
.”मी तम्य हाला माझे कािु देतो. ख्रमस्टर पोरी्र, जर तम्य ही कधी
फाऊन्टन ख्रस्प्रांगला आलात, तर नर्ककी तमय चे स्वागत होईल.”
पा्रोने कािु घेतले व ख्रखशात ठे वले. तो पटय पटय ला,
“अरे रे, माझ््ाकिे माझे कािु आता नाही आहे --- “
त््ा रात्ी जेव्हा तो झोपा्ला गेला, तेव्हा पा्रोने,
लेमेनटेउलचे पत्, नीट घिी करून पाख्रकटात ठे वण््ापवू ी,
काळजीपवू ुक वाचले. अांथरुणावर पिल््ा पिल््ा तो स्वतेःशी
बोलला,
‘हे ख्रवख्रचत् आहे --- मला नवल वाटते जर --- “

तीन
त््ा गस्य ताव्ह नावाच््ा वेटरने पा्रोसाठी न््ाहारी व कॉफी
आणली. तो कॉफीबद्दल माफी मागत होता.
“ख्रमस्टर इतर्क्ा उांचीला कॉफी गरम ठे वणे मकय कील आहे.
तम्य ही समजू शकाल. ती वाईट रीतीने लवकर ख्रनवते.”
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पा्रो पटय पटय ला, “ख्रनसगाुच््ा अशा लहरी आपण साांभाळून
घ््ा्ला हव््ात.”
गस्य ताव्ह पटय पटय ला, “महाश्, आपण तत्वज्ञ आहात.”
तो दाराशी गेला, पण खोली सोिण््ाऐवजी, त््ाने बाहेत एक
नजर टाकली. मग दार लाऊन तो पलांगाच््ा किेला आला. तो
म्हणाला,
“ख्रमस्टर हर्क्ुल
य पा्रो, मी पोलीस इन्स्पेर्कटर, ड्रोउट आहे.”
पा्रो उद्गारला, “ओहो, मला आधीपासनू सांश् ्ेत होता.”
ड्रोउटने त््ाचा आवाज खाली आणत म्हटले,
“ख्रमस्टर पा्रो, एक फार ख्रवख्रचत् गोष्ट घिली आहे. के बल
गािीला अपघात झाला आहे.”
पा्रो उठून बसत म्हणाला, “अपघात? कयठल््ा प्रकारचा
अपघात?”
“कोणी जखमी झाले नाही. तो रात्ी झाला. तो कदाख्रचत
नैसख्रगुक कारणाने झाला असावा --- एक लहानशा बफाुच््ा
वादळामळ
य े खिक खाली घसरले. पण माणसाांची फौज कामासाठी
त्ार होती. एखाद्याला माख्रहती नसेल. पररणामस्वरूप, आता
दरुय स्तीला बरे च ख्रदवस लागतील. मधल््ा काळात आपण इथे
जगापासनू अलग पिलो आहोत. हगां ामाच््ा इतर्क्ा लवकर खरे
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तर बफु घट्ट असतो. आता आपल््ाला खालील गावाशी सांपकु
साधणे अशर्क् आहे.”
पा्रो उठून बसत बोलला, “हे फार रुचीपणू ु आहे.”
इन्स्पेर्कटरने मान हलवली. तो म्हणाला, “म्हणजे आपल््ा
कख्रमशनरची माख्रहती बरोबर होती. तम्य हाला माख्रहती आहे का, इथे
मारासॉिची सभा आहे. त््ाने खात्ी के ली आहे, की त््ात काही
व््त््् ्ेणार नाही.”
पा्रो अधीरपणे ओरिला, “पण हे छान झाले आहे.”
इन्स्पेर्कटर ड्रोउटने त््ाचे हात हवेत उिवले. तो म्हणाला,
“मला कबल
ू के ले पाख्रहजे, ्ात काही अथु नाही. पण खरे तर आहे.
तम्य हाला माख्रहती आहे, हा मारासॉि एककल्ली मनष्य ् आहे. मला
वाटते, तो वेिा आहे.”
पा्रो म्हणाला, “वेिा माणसू आख्रण खनय ी!”
ड्रोउट बोलला, “मी काही करमणक
ू करत नाही आहे. पण तसे
आहे खरे !”
पा्रो सावकाशीने बोलला, “पण जर त््ाची सभा इथे,
बफाुमध््े जगाच््ा सवाुत वर असेल, तर असे असले पाख्रहजे की
मारासॉि इथे आधीच आलेला असेल. कारण आता तर सांवाद
साधला जाऊ शकत नाही.”
172

ड्रोउट शाांतपणे बोलला, “मला माख्रहती आहे.”
दोघेजण एक ख्रमख्रनट शाांत राख्रहले. मग पा्रोने ख्रवचारले, “िॉ
लटय ् झ? तो मारासॉि असेल का?”
ड्रोउटने मान हलवली.
“मला तसे वाटत नाही. िॉ लटय ् झ खरा आहे --- मी
वतुमानपत्ात त््ाचे फोटो पाख्रहले आहेत --- प्रख्रसद्ध आख्रण
चाांगल््ा कीतीचा माणसू ! ्ा फोटोंशी त््ाचे साम्् ख्रदसते.”
पा्रो पटय पटय ला, “जर मारासॉि वेषाांतर के लेला कलाकार
असेल, तर तो त््ाचे सोंग उत्तम वठवू शके ल.”
“हो, पण तो? मी तो वेषाांतर करण््ाबद्दल प्रख्रसद्ध असल््ाचे
कधी ऐकले नाही. त््ाच््ाकिे सापाच््ा लबािीची हुशारी नाही.
तो भ्ानक रानटी ियर्ककर आहे. तो रागाने वेिाख्रपसा होतो.”
पा्रो म्हणाला, “तेच ते --- “
ड्रोउटने लगेच कबल
ू के ले.
“हो. हो. तो लपनू छपनू वावरतो. त््ामळ
य े त््ाला वेषाांतर
करणे भाग आहे. त््ामळ
य े तो कदाख्रचत --- खरे तर नर्ककीच --वेषाांतर करून असणार.”
“तमय च््ाकिे त््ाचे वणुन आहे?”
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दसय ऱ्ाने खाांदे शहारवले.
“अांदाजे आहे. आज मला त््ाचा हुबेहूब फोटो व मापे
ख्रमळणार होती. आता मला एवढेच माख्रहती आहे, की तो साधारण
ख्रतशीचा, मध््म उांचीचा काळा माणसू आहे. जन्मखणय ा वगैरे काही
माख्रहती नाहीत.”
पा्रोने त््ाचे खादां े शहारवले.
“हे तर कयणाचेही वणुन असू शके ल. तो अमेररकन कचवाटुत्झ,
त््ाचे का्?”
“मो तम्य हाला तेच ख्रवचारणार होतो. तम्य ही त््ाच््ाबरोबर
बोलला आहात. आख्रण तम्य ही स्वतेः इख्रां ललश असनू , अमेररकन
लोकाांबरोबर राख्रहलेले आहात. त््ाच््ाकिे साध््ा पद्धतीने
पाख्रहले, तर तर तो सामान्् अमेररकन प्रवासी वाटतो. त््ाचा
पासपोटु ठीक आहे. हे कदाख्रचत ख्रवख्रचत् आहे, की त््ाने
ख्रफरण््ासाठी ्ा जागेची ख्रनवि करावी --- पण प्रवासाच््ा
बाबतीत अमेररकन्स ख्रवख्रचत् असतात. तम्य हाला का् वाटते?
पा्रोने गोंधळून त््ाची मान हलवली. तो म्हणाला,
“वरवर पहाता तो ख्रनरुपद्रवी व जरा जास्त ख्रमत्त्वाचा आव
आणणारा वाटतो. तो कदाख्रचत कांटाळवाणा असू शके ल, पण
धोकादा्क नाही. पण इथे अजनू तीन पाहुणे आहेत.”
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इनस्पेर्कटरने मान हलवली. अचानक तो उत्सक
य झाला.
“आपण ज््ाांना शोधतो आहेत, तसे ते ख्रदसतात. मी शपथेवर
साांगतो. ख्रमस्टर पा्रो, काही झाले तरी ते ख्रतघे मारासॉिची माणसे
आहेत. त््ाांच््ाकिे बख्रघतल््ावर ते रे सकोसुवरील टल्ा
लोकाांसारखे ख्रदसतात. आख्रण ्ा ख्रतघाांपैकी एकजण खद्दय मारासॉि
असू शके ल.”
पा्रो ख्रवचार करून त््ा ख्रतघाांचे चेहरे आठवू लागला.
एक चेहरा रुांद होता. त््ाच््ा भवय ्ा ओघळलेल््ा असनू गाल
गोबरे होते. लोभी पशसू ारखा त््ाचा चेहरा होता. एकजण बारीक
व मवाळ होता. त््ाचा चेहरा तीक्ष्णपणे अरुांद असनू िोळे मलल
ू
होते. ख्रतसरा बेकरीमधील आत सारण भरलेल््ा चपट््ा
पदाथांसारख््ा चेहऱ्ाचा असनू थोिा नखरे ल होता.
हो. ख्रतघापां ैकी एक मारासॉि असू शकत होता. पण तसे
असेल, तर एक प्रश्न नर्ककीच उठत होता, की का? मारासॉि आख्रण
त््ाच््ा टोळीतील दोन लोक एकत्पणे िोंगर चढून, स्वतेःला
उांदराच््ा ख्रपांजऱ्ात का अिकवनू घेतील? त््ाांची सभा त््ाना
नर्ककीच एखाद्या सरय ख्रक्षत ख्रठकाणी घेता आली असती. हॉटेल --रे ल्वे स्टेशन --- गदीचे ख्रथएटर --- सावुजख्रनक उद्यान असे सवु खपू
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प्रमाणात असलेल््ा जागी, घेता आली असती --- पण इथे,
जगाच््ा सवाुत वर, बफु च बफु पसरलेल््ा जागी नाही.
अशा तऱहेचे काही तो इन्स्पेर्कटर ड्रोउटला साांगा्चा प्र्त्न
करत होता व ते त््ाला परय े से पटलेही.
“हो, हे मस्त आहे, पण ्ात काही अथु वाटत नाही.”
“जर ही सभा असेल, तर ते एकत् प्रवास का करत आहेत?
नाही, खरे च, ्ाला काही अथु नाही.”
ड्रोउट काळजी्क्त
य चेहऱ्ाने म्हणाला. “तर मग आपल््ाला
आपला दसय रा अांदाज तपासनू बघा्ला हवा. हे ख्रतघे मारासॉिच््ा
टोळीतील असनू ते मारासॉिला भेटा्ला आलेले आहेत. मग
मारासॉि कयठला आहे?”
पा्रोने ख्रवचारले, “हॉटेलच््ा नोकराचां े का्?”
ड्रोउटने त््ाचे खाांदे शहारवले.
“ख्रतथे कयणी नोकर नाही आहेत. ख्रतथे एक म्हातारी बाई आहे.
ती स्व्ांपाक करते. ख्रतचा नवरा, जॅक व ती असे दोघे इथे, मला
वाटते, गेली पन्नास वषे आहेत. तेथील वेटरची जागा मी घेतली
आहे, एवढेच.”
पा्रो म्हणाला, “व््वस्थापकाला अथाुत तू कोण आहेस, हे
माख्रहती आहे, बरोबर?”
176

“नर्ककीच! त््ाच््ा सहका्ाुख्रशवा् हे झाले नसते.”
पा्रो म्हणाला, “एक गोष्ट तझ्य ्ा लक्षात आली का की तो
काळजीत ख्रदसतो आहे?”
्ा शेऱ्ाने ड्रोउट चमकला. तो ख्रवचारपवू ुक बोलला, “हो. ते
खरे आहे.”
“असे असेल की पोख्रलसाांच््ा हस्तक्षेपामळ
य े तो काळजीत
असेल.”
“पण तल
य ा ते त््ापेक्षा काही जास्त असेल, असे वाटते का?
तल
य ा असे म्हणा्चे आहे का, की त््ाला काहीतरी माख्रहती आहे.”
“हो, मलाही असे वाटले.”
ड्रोउट देःय खाने बोलला, “मला नवल वाटते.”
तो थाांबला व चालू पिला.
“तल
य ा त््ाच््ा मनातले जाणनू घेता ्ेईल का?”
पा्रोने त््ाचे िोके नकाराथी हलवले व म्हणाला,
“ते बरे होईल. मला वाटते, त््ाला आपल््ाबद्दल सांश् ्ेता
कामा न्े. फक्त त््ाच््ावर लक्ष ठे व, एवढेच.”
ड्रोउटने मान हलवली. तो दाराकिे वळला.
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“ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला काही सचू ना करा्च््ा नाहीत?
मला तमय ची कीती माख्रहती आहे. ्ा आपल््ा देशात मी तझय े नाव
ऐकले आहे.”
पा्रो गोंधळून म्हणाला, “्ा क्षणी मी काही सचय वू शकत
नाही. इथे सभा ठे वण््ाचे कारण मला अजनू उमगलेले नाही. खरे
तर मळ
य ात सभा घ््ा्ची गरजच का्?”
ड्रोउट स्पष्टपणे बोलला, “पैसा.”
तो गरीब ख्रबचारा सॅली लबय ािला गेला आख्रण त््ाचा खनू ही
झाला, नाही का?”
“हो, त््ाच््ाकिे बरे च पैसे होते. ते नाहीसे झाले.”
‘आख्रण ही सभा ते वाटून घेण््ासाठी असावी.”
“हे बरोबर वाटते.”
पा्रोने असमाधानाने त््ाची मान हलवली. तो हळू बोलला,
“हो, पण इथे का? गन्य हेगाराांच््ा सभेसाठी ही शर्क् तेवढी
वाईट जागा आहे. पण ्ा जागी कयणी कदाख्रचत कयण््ा बाईला
भेटा्ला ्ेऊ शके ल.”
ड्रोउटने उत्सक
य तेने एक पाऊल पढय े टाकले. तो उद्दीख्रपत होऊन
म्हणाला,
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तल
य ा असे वाटते? --- ”
पा्रो म्हणाला, “मला वाटते, ती ग्रँिी्र बाई फार सांदय र आहे.
ख्रतच््ासाठी कयणीही दहा हजार फूट चढून ्ेऊ शके ल --- म्हणजे
ख्रतने जर असे सचय वले असेल, तर!”
ड्रोउट म्हणाला, “हे रुचीपणू ु आहे. मला ख्रतचा ्ा के सशी
काही सबां धां असेल, असे वाटत नाही. पण शेवटी ती इथे गेली
अनेक वषे ्ेते आहे.”
पा्रो सभ््पणे बोलला, “हो --- आख्रण त््ामळ
य े ख्रतच््ा इथे
्ेण््ावर कयणी काही ताशेरे झािणार नाही. नाहीतर रॉचसु नेलज ही
जागा का ख्रनविली गेली असती?”
ड्रोउट उद्दीख्रपत होऊन म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो, तमय ची
कल्पना चाांगली आहे. मी त््ा दृष्टीकोनातनू बघतो.”

चार
काही न घिता ख्रदवस गेला. सदय वै ाने हॉटेलमध््े भरपरू सामान
होते. व््वस्थापकाने साांख्रगतले, की ख्रचांतेचे काही कारण नाही.
स्व्ांपाकाची काही काळजी नाही.
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पा्रोने िॉ कालु लटय ् झशी बातचीत करा्चा प्र्त्न के ला.
पण त््ाला वाईट पद्धतीने िावलले गेले. िॉर्कटरने स्पष्ट के ले की
मानसशास्त्र हा त््ाचा व््वसा्पवू ु भाग आहे आख्रण तो कयणा
सोम््ागोम््ाबरोबर त््ाख्रवष्ी चचाु करणार नाही. तो कोपऱ्ात
बसनू अधुजागृतीख्रवष्ी मोठे जमुन पस्य तक वाचत होता व त््ावर
भरपरू सटीप व मद्दय से दू ख्रटपणे काढत होता.
पा्रो बाहेर पिला व ख्रनरुद्देशपणे भटारखान््ाभोवती फे ऱ्ा
मारत बसला. ख्रतथे ज््ाच््ाबद्दल सांश् वाटेल, असा वाईट
स्वभावाचा म्हातारा माणसू जॅक होता. त््ाच््ाशी पा्रो बोलू
लागला. त््ाची स्व्ांपाक करणारी बा्को आली. नशीबाने ख्रतने
पा्रोला स्पष्ट के ले, ख्रतथे गोठवलेल््ा अन्नाचा प्रचांि साठा होता.
पण ती स्वतेः त््ाबद्दल फार ख्रवचार करत नव्हती. ते फार महाग होते
आख्रण त््ात का् पोषणमल्ू ्े असणार होती? देवाच््ा कृ पेने
कोणाला अशा गोठवलेल््ा अन्नावर जगा्ची पाळी ्ेऊ न्े.
शेवटी सांभाषण हॉटेलमधील नोकरमांिळींवर घसरले.
जल
य ैच््ा सरय वातीला नोकराणी व जास्तीचे वेटसु ्ेतात. पण
पढय च््ा तीन आठवि््ासां ाठी ख्रतथे कयणी असणार नव्हते. बहुधा
लोक ्ेतात, जेवतात व परत जातात. ती, जॅक आख्रण एक नोकर
एवढे सहज साांभाळू शकतात.
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पा्रोने ख्रवचारले, “गस्य ताव्ह ्ेण््ापवू ी इथे एक नोकर आधीच
होता, नाही का?”
“खरे तर होता. पण तो फार चाांगला नव्हता. त््ाच््ाकिे काही
अनभय व, कसब व नीटनेटके पणा नव्हता.”
गस्य ताव्ह ्ेण््ापवू ी ख्रकती काळ तो इथे होता?”
“फक्त काही ख्रदवस. आठवि््ापेक्षाही कमी. आपोआप
त््ाला काढले गेले. आम्हाला नवल वाटले नाही. ते होणारच
होते.”
पा्रोने ख्रवचारले, “त््ाने काही तक्रार के ली नाही का?”
“नाही. तो शाांतपणे गेला. शेवटी तो कसली अपेक्षा करणार?
हे चाांगल््ा दजाुचे हॉटेल आहे. ख्रगऱहाईकाांना इथे चाांगली सेवा
ख्रमळा्ला हवी.”
पा्रोने मान हलवली व ख्रवचारले, “तो कयठे गेला?”
“म्हणजे तो रॉबटु तम्य ही म्हणता आहात का? नर्ककीच तो
ख्रजथनू आला होता, त््ा हॉटेलात गेला असेल.”
“तो के बल गािीने गेला का?”
ख्रतने त््ाच््ाकिे चौकसपणे पाख्रहले.
“नर्ककीच. इथू जाण््ाचे दसय रे का् साधन असू शकत होते?”
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पा्रोने ख्रवचारले, “कोणी त््ाला जाताांना पाख्रहले का?”
ते दोघे पा्रोकिे बघू लागले.
“तम्य हाला असे वाटते आहे का, त््ाच््ासारख््ा जनावराला
बघा्ला कोणी गेले असेल --- आख्रण त््ाला मोठा ख्रनरोप समारांभ
ख्रदला असेल? प्रत््ेकाला स्वतेःचे काम परय े से असते.”
पा्रो म्हणाला, “बरोबर.”
त््ाच््ा िोर्क्ावरील इमारतीकिे बघत, तो सावकाश चालत
लाांब गेला. ते मोठे हॉटेल होते --- आता त््ाची फक्त एकच बाजू
उघिी होती. दसय ऱ्ा बाजल
ू ा खपू खोल््ा होत््ा. त््ा पणू ुपणे बांद
होत््ा. त््ात कोणी ख्रशरू शकत नव्हते --तो हॉटेलच््ा कोपऱ्ाशी आला आख्रण पत्ते खेळणाऱ्ा त््ा
ख्रतघापां ैकी एकाच््ा अगां ावरुन घाईने गेला. चेहरा तीक्ष्णपणे अरुांद
व िोळे मलल
ू असलेला असा तो होता. ते िोळे काही भावाख्रशवा्
पा्रोकिे बघत होते. त््ाचे ओठ थोिे ख्रवलग झाले आख्रण दष्टय
घोि््ासारखे त््ाचे दात ख्रदसू लागले.
पा्रो त््ाला ओलाांिून पढय े गेला. त््ाच््ापढय े एक आकृ ती
होती --- ती उांच व िौलदार ग्रँिी्र बाई होती.
त््ाने त््ाचा वेग थोिा वाढवला आख्रण ख्रतला गाठून म्हणाला,
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“के बल गािीला झालेला अपघात देःय खेःदा्क आहे. मला
वाटते, त््ामळ
य े तमय ची काही गैरसो् झाली नसेल, नाही का?”
ती म्हणाली, “त््ाचा माझ््ाशी काही सांबांध नाही.”
ख्रतचा आवाज --- शर्क् तेवढा खोल --- खजाुतील होता. ख्रतने
पा्रोकिे पाख्रहले नाही. ख्रतने ख्रदशा बदलली व ती किेच््ा लहान
दाराने हॉटेलमध््े ख्रशरली.

पाच
हर्क्ुल
य पा्रो लवकर झोपी गेला. मध््रात्ीनांतर काही वेळाने
तो जागा झाला.
कोणीतरी कयलपय ाशी खटपट करत होते.
तो उठून बसला. ख्रदवा लावला. त््ाच वेळेस कयलपू उघिून
दार सताि उघिले गेले. ख्रतथे पत्ते खेळणारी तीन माणसे उभी होती.
पा्रोला वाटले, ते थोिे प््ा्लेले आहेत. त््ाांचे चेहरे मख
ू ुव
दसय ऱ्ाला इजा करण््ाची इच्छा असलेले वाटत होते. त््ाला
शस्त्राचे पाते चकाकताना ख्रदसले.
एक मोठा जाि माणसू पढय े आला व गरय गरय ल््ासारखे बोलू
लागला.
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“गप्तय चराचे पख्रवत् ियर्ककर! छट्!”
तो वाफ अांगावर आल््ासारखा ख्रशवराळ भाषेत ओरित
होता. अांथरुणात झोपलेल््ा काही सांरक्षण नसलेल््ा माणसाच््ा
ख्रदशेने ते ख्रतघे अगदी ठरवनू कूच करू लागले.
“आम्ही त््ाला भोसकू, चला रे , ए छोट््ा घोि््ानो. आपण
त््ा गप्तय चराचा चेहरा उघिा पािू. आज रात्ी तो काही पख्रहला
नसेल.”
ते सावकाश, मनात हेतू धरून आले. त््ाच्ां ्ा शस्त्राच
ां ी पाती
चकाकताना ख्रदसली --आख्रण मग एक आवाज महागजुना करत ओरिला, “त््ानां ा
अिकवा.”
ते ख्रवख्रशष्ट कपिे के लेल््ा, पट्ट््ाच
ां ा पा्जमा घालनू दारात
उभ््ा असलेल््ा कच्वाटुत्झभोवती ख्रफरू लागले. त््ाच््ा हातात
ख्रपस्तल
य होते.
“लोकहो, त््ाांना पकिा. मी नेमबाजीत अव्वल आहे.”
त््ाने चाप ओढला --- एक गोळी मोठ््ा माणसाच््ा
कानातनू गेली आख्रण ख्रखिकीच््ा लाकूिकामात जाऊन धिकली.
.हाताांच््ा तीन जोि््ा झटकन चवताळून उठल््ा.
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कच्वाटुत्झ बोलला, “ख्रमस्टर पा्रो, मी तम्य हाला त्ास देऊ
का?”
एका झटर्क्ात पा्रो अांथरुणाबाहेर पिला. त््ाने
चकाकणारी शस्त्रे गोळा के ली. आख्रण ते ख्रतघे शस्त्रहीन असल््ाची
खात्ी करून, त््ा ख्रतघाांवर चालनू गेला.
कच्वाटुत्झ म्हणाला, “आता तू चाला्ला लाग. पॅसेजमध््े
एक मोठे कपाट आहे. त््ात ख्रखिकी नाही. ते नसय तेच आहे.”
त््ाने त््ा ख्रतघानां ा चालवत नेले व त््ानां ा आत ढकलनू
ख्रकल्ली ख्रफरवली. तो पा्रोकिे वळला. त््ाच््ा आवाजात
आनांदी भावना होत््ा.
जर त््ाना लगेच इगां ा दाखवला नसता तर? ख्रमस्टर पा्रो,
तम्य हाला माख्रहती आहे का, मी बरोबर बांदक
ू घेऊन जाणार म्हणनू ,
फाऊन्टन ख्रस्प्रांलसचे लोक मला हसले. ते म्हणाले, “तल
य ा का्
वाटते, तू कयठे चालला आहेस? जांगलात का? ठीक आहे सर, मी
म्हणेन, मला हसा. पण त््ाांनी कधी अशी कयरूप गांिय ाांची टोळी
बख्रघतली नसेल, नाही का?”
पा्रो म्हणाला, “ख्रप्र् ख्रमस्टर कच्वाटुत्झ, तम्य ही अगदी ऐन
वेळी आलात. नाहीतर ते रांगमांचावरचे नाटक ठरले असते. तमय चे
माझ््ावर खपू उपकार झाले.”
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“त््ाचे एवढे काही नाही. आपण ्ेथनू कोठे जा्चे? आपण
्ा लोकानां ा पोख्रलसाच्ां ्ा हवाली करा्ला हवे. पण ते तर आपण
करू शकत नाही. ही ख्रनरगाठ बसलेली समस््ा आहे. आपण
व््वस्थापकाकिे तक्रार करू शकतो.”
‘ओहो, व््वस्थापक! मला वाटते प्रथम आपण वेटर
गस्य ताव्हचा सल्ला घेऊ --- गस्य ताव्ह उफु इन्स्पेर्कटर ड्रोउट. पण हो
--- वेटर गस्य ताव्ह हा खरे च एक गप्तय हेर आहे.”
कच्वाटुत्झ त््ाच््ाकिे बघत राख्रहला.
“म्हणनू च त््ाांनी हे के ले.”
“म्हणनू च कोणी का् के ले?
”्ा गांिय ाांच््ा ्ादीत तम्य ही दसय रे आहात. त््ाांनी गस्य ताव्हला
आधीच भोसकले आहे.”
“का्?”
“माझ््ाबरोबर ्ा. िॉर्कटर सध््ा त््ाची शश्रय षय ा करत आहेत.”
ड्रोउटची सवाुत वरच््ा मजल््ावरील खोली लहान होती.
गाऊन घातलेले िॉ लटय ् झ जखमी माणसाच््ा चेहऱ्ाला मलमपट्टी
करत होते.
हे दोघे आत ख्रशरल््ावर त््ानी मान वळवनू बख्रघतले.
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“ओहो, तम्य ही आहात, ख्रमस्टर कच्वाटुत्झ. हा नसता उद्योग
आहे. ती ख्रकती हलकट माणसे आहेत! ते अमानषय राक्षसच
आहेत.”
ड्रोउट अजनू ही क्षीणपणे कण्हत होता.
कच्वाटुत्झने ख्रवचारले, “अजनू तो धोकादा्क पररख्रस्थतीत
आहे का?”
“तमय च््ा म्हणण््ाचा अथु तसा असेल, तर तो आता मरणार
नाही. पण त््ाने बोलता कामा न्े --- त््ाने उद्दीख्रपत होता कामा
न्े. मी जखमाांना मलमपट्टी के ली आहे. आता सेख्रप्टक होण््ाची
भीती नाही.”
ती तीन माणसे एकत् खोलीबाहेर पिली. कच्वाटुत्झ पा्रोला
म्हणाला,
‘तू गस्य ताव्ह पोलीस ऑख्रफसर असल््ाचे म्हणालास का?”
पा्रोने मान हलवली.
‘पण तो वर रॉचसु नेलजला का् करत होता?”
“तो एका धोकादा्क गन्य हेगाराचा मागोवा घेत होता.”
थोिर्क्ा शब्दात पा्रोने पररख्रस्थती समजावनू साांख्रगतली.
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िॉ लटय ् झ म्हणाले, “मारासॉि? मी ्ा के सबद्दल वतुमानपत्ात
वाचले होते. मला त््ा माणसाला भेटा्ला आविेल. त््ात काही
असामान््पणा आहे. मला त््ाच््ा लहानपणीची हकीगत माख्रहती
करून घ््ा्ला हवी.”
पा्रो बोलला, “माझ््ासाठी, तो ्ा ख्रमख्रनटाला कयठे आहे, हे
जाणनू घ््ा्ला मला आविेल.”
कच्वाटुत्झ म्हणाला, “आपण ज््ा ख्रतघाांना कपाटात कोंिले
त््ातील एक तो नाही का?”
पा्रो असमाधानी आवाजात म्हणाला, “ते शर्क् आहे --हो, पण माझी खात्ी नाही --- मला एक कल्पना सचय ली आहे --“
तो गालीच््ाकिे बघताांना ओरिला. गालीचा हलर्क्ा
ख्रपवळसर रांगाचा असनू , त््ावर गिद गांजलेल््ा तपख्रकरी रांगाचे
फराांटे होते.
पा्रो म्हणाला, “पाऊलखणय ा --- ्ा इथनू चालल््ाच््ा
पाऊलखणय ा आहेत. त््ा हॉटेलच््ा वापरल््ा न जाणाऱ्ा
भागापासनू आलेल््ा आहेत व रक्तात ख्रभजलेल््ा आहेत. ्े --आपल््ाला घाई के ली पाख्रहजे!”
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ते त््ाच््ामागे काळोख््ा, धळ
य कट पॅसेजमधनू एका
हलणाऱ्ा दारातनू ख्रनघाले. ते कोपऱ्ावरून वळले. अजनू ही ते
गालीच््ावरील पाऊलखणय ाांचा मागोवा घेत चालले होते. त््ा पार
एका अधुवट उघि््ा दारा्ंत गेलेल््ा होत््ा.
पा्रो दार ढकलनू आत ख्रशरला.
त््ाने जोरात एक भीतीदा्क ख्रकांकाळी मारली.
ती झोपा्ची खोली होती. पलांग आत ढकललेले होते व
टेबलावर एका ट्रेमध््े काही अन्न पिले होते.
फरशीवर मध््भागी एका माणसाचे प्रेत पिले होते. तो
साधारण मध््म उांचीचा होता आख्रण त््ाच््ावर रानटी, पशतय ल्य ्
अख्रवश्वसनी् हल्ला झाल््ाचे ख्रदसत होते. त््ाच््ा हातावर
िझनभर जखमा होत््ा. छाती, िोके व चेहरा ्ाांचा माराने
जवळजवळ भगय ा झाल््ाचे ख्रदसत होते.
कच्वाटुत्झने देखील एक ख्रकांकाळी मारली व त््ा प्रेताकिे
बघवेना, म्हणनू तोंि ख्रफरवले.
िॉ लटय ् झ ्ाांच््ा तोंिून जमुनमध््े एक ख्रकांकाळी बाहेर पिली.
कच्वाटुत्झ हळू आवाजात बोलला, “हा कोण आहे? कोणाला
माख्रहती आहे का?”
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पा्रो म्हणाला, “मला वाटते, तो रॉबटु नावाचा फारसा हुशार
नसलेला ्ेथील वेटर होता --- “
लटय ् झ जवळ गेला व प्रेतावर वाकून पाख्रहले. त््ाने बोटाने
ख्रनदेश के ला. मृत माणसाच््ा छातीला एक कागद टोचनू ठे वलेला
होता. त््ावर शाईने काही ख्रलख्रहले होते.
मारासॉि आता कयणालाही मारू शकणार नाही --- त््ाच््ा
ख्रमत्ाांना लटय ू दख
े ील शकणार नाही!
कच्वाटुत्झ उद्गारला, “मारासॉि? म्हणजे हा मारासॉि आहे.
पण ्ा एकाकी ख्रठकाणी त््ाला कयणी आणले? आख्रण तम्य ही त््ाचे
नाव रॉबटु का म्हणालात?
पा्रो बोलला,
“तो इथे वेटरचे सोंग घेऊन वावरत होता --- आख्रण तसेही तो
फार वाईट वेटर होता. इतका वाईट की त््ाला जेव्हा काढून टाकले,
तेव्हा कयणालाही आश्च्ु वाटले नाही. तो गेला पण बहुधा
अँिरमॅटला परतला. पण कयणीच त््ाला जाताना पाख्रहले नाही.”
लटय ् झ त््ाच््ा थरथरणाऱ्ा हळू आवाजात बोलला, “म्हणजे
का् झाले, असे तम्य हाला वाटते?”
पा्रो उत्तरला, “मला वाटते हॉटेल व््वस्थापकाच््ा
चेहऱ्ावरील काही देःय खी भाव आपल््ाला स्पष्टीकरण देऊन
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जातात. मारासॉिने नर्ककीच त््ाचे मन वळवनू , त््ाला पैसे देऊन,
अप्रामाख्रणकपणे त््ाचे स्वतेःचे काम करा्ला लावले असेल.
हॉटेलच््ा न वापरत््ा भागात लपनू बसा्ची परवानगी ख्रमळवली
असेल --- “
ख्रवचारपवू ुक तो पढय े म्हणाला, “पण व््वस्थापक ्ा बाबतीत
आनांदी नव्हता. ओहो, तो अख्रजबातच आनांदी नव्हता.”
“आख्रण मारासॉि ख्रतथे रहातो आहे, हे व््वस्थापक सोिून
कयणालाच माख्रहती नसणार, नाही का?”
“असेच ख्रदसते आहे. हे शर्क् आहे.”
िॉ लटय ् झ म्हणाला, “पण त््ाला का मारले गेले? आख्रण कयणी
मारले?”
कच्वाटुत्झ ओरिला,
“ते सोपे आहे. त््ाने त््ाच््ा टोळीबरोबर पैसे वाटून घेणे
अपेख्रक्षत होते. पण त््ाने ते के ले नाही. त््ाने त््ाांना फसवले. लपनू
रहाण््ासाठी, तो इथे भलत््ाच ख्रठकाणी आला. त््ाला वाटले
जगातील ्ा इतर्क्ा उांचीवर असलेल््ा जागेचा ते ख्रवचारदेखील
करणार नाहीत. पण कसे कयणास ठाऊक, त््ाना ते समजले व ते
इथे त््ाच््ा मागावर आले. त््ाचा अांदाज चक
य ला.” त््ाने बटय ाच््ा

191

टोकाने प्रेताला स्पशु के ला. “आख्रण त््ाांनी त््ाचे खाते --- अशा
प्रकारे बदां करून टाकले.”
पा्रो पटय पटय ला, “हो, आपल््ाला वाटत होते तशी सभा वगैरे
काही नव्हती.”
िॉ लटय ् झ ख्रचिून म्हणाला, “हे का आख्रण कसे कदाख्रचत
रुचीपणू ु असतील. पण मी आपल््ा आताच््ा पररख्रस्थतीख्रवष्ी
बोलू इख्रच्छतो. इथे आपल््ासमोर एक मनष्य ् मरून पिला आहे.
माझ््ा हातात एक आजारी मनष्य ् आहे व माझ््ाकिे परय े शी
साधनसामग्री नाही. आख्रण आपण जगापासनू तोिलो गेलो
आहोत. असे ख्रकती काळ चालणार?”
कच्वाटुत्झ बोलला, “आख्रण आपल््ाकिे कपाटात कोंिलेले
तीन खनय ी आहेत. ्ालाच मी एक प्रकारची रुचीपणू ु पररख्रस्थती
म्हणतो.”
िॉ लटय ् झ म्हणाले, “आता आपण का् करा्चे?”
पा्रो बोलला, “पख्रहल््ादां ा आपण व््वस्थापकाकिे जाऊ.
तो काही गन्य हेगार नाही. फक्त त््ाला पैशाांचा मोह पिला. तो ख्रभत्ा
आहे. आपण त््ाला साांग,ू ते तो करे ल. माझ््ा चाांगल््ा ख्रमत् जॅक
व त््ाची बा्को कदाख्रचत काही धागेदोरे देतील. मदत ख्रमळे प्ंत
प्रथम आपण आपल््ा तीन गन्य हेगाराांना सरय ख्रक्षत जागी हलवा्ला
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हवे. मला वाटते, ख्रमस्टर कच्वाटुत्झचे ख्रपस्तल
य काहीही बेत करा्ला
उप्ोगी ठरे ल.
पा्रो किकपणे म्हणाला, “िॉर्कटर, तम्य ही तमय च््ा रूलणासाठी
शर्क् ते सगळे कराल. आम्ही इतर सगळे जण कयठल््ाही धोर्क्ावर
लक्ष ठे ऊन राहू. ्ाहून जास्त आपण काही करू शकत नाही.”

सहा
तीन ख्रदवसाांनतर सकाळी हॉटेलसमोर, एक मेजवानीचे
आ्ोजन करण््ात आलेले ख्रदसले.
हर्क्ुल
य पा्रोने पढय चे दार उघिून, त््ाांचे स्वागत के ले. “्ा.
्ा. माझ््ा ख्रमत्ानां ो, आत ्ा.”
पोलीस कख्रमशनर ख्रमस्टर लेमेनटेउलने पा्रोचे दोन्ही हात
धरले.
“अरे माझ््ा ख्रमत्ा, कयठल््ा भावनाांनी मी तझय े अख्रभनांदन करू?
का् खोलवर ठसा उमटवणाऱ्ा घटना! --- का् भावना तू त््ातनू
दाखवल््ास! आख्रण आम्ही आमच््ा काळजीत, भीतीत --- काही
न जाणता --- सगळ्ा गोष्टींना घाबरत होतो. वा्रख्रशवा्चा फोन
नाही, काही वाताुलाप नाही --- आरशाचा कोन बदलनू स्ू ुप्रकाश
पािणे, हा खरे च तझ्य ्ा हुशारीचा कळस होता.”
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पा्रो नम्रतेचा आव आणत म्हणाला, “नाही. नाही. शेवटी
जेव्हा माणसाचे शोध सपां तात, तेव्हा एखादा ख्रनसगाुचा आश्र्
घेतो. आकाशात स्ू ु नेहमीच असतो.”
तर अशा तऱहेने हॉटेलात छोटीशी मेजवानी झाली. लेमेनटेउल
म्हणाला,
“आपण अपेख्रक्षत नव्हतो का? त््ाचे हास्् काहीसे गभां ीर
होते.
पा्रोही हसला. तो बोलला, “ पण नाही. असा ख्रवश्वास आहे,
की अजनू के बल गािी दरुय स्त झाली नाही.”
लेमेनटेउल भावनाख्रतरे काने बोलला, “ओहो, आजचा ख्रदवस
खरे च मोठा छान ख्रदवस आहे. तल
य ा का् वाटते? तो खरे च मारासॉि
होता का?”
‘तो मारासॉि होता, हे ठीक आहे. माझ््ाबरोबर ्े.”
ते वरच््ा मजल््ावर गेले. कच्वाटुत्झ गाऊनमध््े बाहेर
आला. तो त््ाांच््ाकिे ख्रनरखनू बघत राख्रहला.
त््ाने स्पष्टीकरण ख्रदले, “मी आवाज ऐकले. का् झाले
आहे?”
पा्रो रुबाबात म्हणाला, “मदत आली आहे. ख्रमस्टर
माझ््ाबरोबर ्ा. हा खास क्षण आहे.”
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तो वर जाण््ासाठी ख्रजना चढू लागला.
कच्वाटुत्झ म्हणाला, “तम्य ही वर ड्रोउटकिे चालला आहात
का? तो कसा आहे?”
काल रात्ी तो चाांगला असल््ाचे िॉ लटय ् झ म्हणाले.
ते ड्रोउटच््ा खोलीच््ा दाराशी आले. पा्रोने दार उघिले
आख्रण तो म्हणाला, “हे बघ इथे तझय े रानटी ियर्ककर आहे. त््ाला
ख्रजवांत पकि आख्रण तो ख्रगलोटीनला फसवणार नाही, ्ाची
काळजी घे.”
तो मनष्य ् अजनू अांथरुणात आहे. त््ाच््ा चेहऱ्ाला
मलमपट्टी के लेली आहे. पण त््ाला हलता ्ेण््ापवू ी, पोलीस
ऑख्रफसरनी त््ाला हातात घेतले आहे.
कच्वाटुत्झ घाबरून ओरिला, “पण तो गस्य ताव्ह वेटर --- तो
इन्स्पेर्कटर ड्रोउट आहे.”
“तो वेटर गस्य ताव्ह आहे --- ड्रोउट नाही.”
“तो गस्य ताव्ह आहे --- हो. पण तो ड्रोउट नाही. ड्रोउट
पख्रहल््ादां ा वेटर होता. वेटर रॉबटुला हॉटेलच््ा न वापरत््ा भागात
जेरबांद के ले होते. त््ाला त््ाच रात्ी जेव्हा माझ््ावर हल्ला के ला
गेला, तेव्हा मारासॉिने मारले.”
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सात
न््ाहारीनतां र पा्रोने घाबरलेल््ा अमेररकनला हळूवारपणे
स्पष्ट के ले
“तल
य ा समजते आहे का, एखाद्याला माख्रहती असलेल््ा अशा
काही गोष्टी आहेत --- त््ा त््ाच््ा व््वसा्ामध््े त््ाला अगदी
नर्ककी ठाऊक आहेत. उदाहरणाथु, गप्तय हेर आख्रण खनय ी ्ातील
फरक! गस्य ताव्ह वेटर नसल््ाचा सांश् मला पख्रहल््ा फटर्क्ातच
आला होता. पण तो पोलीसही नव्हता. मी आ्ष्य ्भर
पोख्रलसाांबरोबर राख्रहलेलो आहे आख्रण मला माख्रहती आहे. तो इतर
कयणालाही तो गप्तय हेर असल््ाची थाप मारू शकतो. पण पोख्रलसाला
स्वतेःलाच नाही.”
त््ामळ
य े मी एकदम सावधान झालो. त््ा सध्ां ्ाकाळी मी माझी
कॉफी प््ा्लो नाही. मी ती टाकून ख्रदली. त््ाख्रदवशी उशीरा माझ््ा
खोलीत एक माणसू आला. तो अशा ख्रवश्वासाने आला की तो
शोधत असलेली खोली मादक द्रव््सेवन करणाऱ्ा माणसाची
आहे. त््ाने माझी खोली तपासली आख्रण त््ाला माझ््ा पाख्रकटात
पत् सापिले --- ख्रतथे मी ते त््ाच््ासाठीच ठे वले होते. दसय ऱ्ा
ख्रदवशी सकाळी गस्य ताव्ह माझ््ा खोलीत कॉफी घेऊन आला. त््ाने
मला नावाने हा् हॅलो के ले आख्रण त््ाचा अख्रभन् खपू
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आत्मख्रवश्वासाने के ला. पण तो काळजीत होता --- फार काळजीत
होता. काही कारणाने पोलीस त््ाच््ा मागावर होते. त््ाना तो कयठे
आहे, ते समजले होते. आख्रण ते त््ाच््ासाठी मोठे सांकट होते.
त््ामळ
य े त््ाचे सवु बेत धळ
य ीला ख्रमळाले. तो ख्रपांजऱ्ातील
उांदरासारखा पकिला गेला.”
कच्वाटुत्झ म्हणाला, “तो अती मख
ू ु इथे कशाला आला? का
आला?”
पा्रो थांिपणे बोलला,
‘तल
य ा वाटते ख्रततके ते मख
ू ुपणाचे नाही. त््ाला जगापासनू दरू
अशा एका ख्रनवाांत जागेची आत््ांख्रतक गरज होती. ख्रतथे तो ठराख्रवक
व््क्तींना भेटू शकत होता. आख्रण ख्रतथे काही घिणार होते.”
‘कोण व््क्ती?”
“िॉ लटय ् झ”
“िॉ लटय ् झ? तो देखील चक्रम आहे?”
“िॉ लटय ् झ हा खराच िॉ लटय ् झ आहे. पण तो नसाांचा ख्रवशेष
िॉर्कटर नाही --- तो मानसोपचारतज्ञही नाही. माझ््ा ख्रमत्ा, तो
सजुन आहे. तो गरीब आहे व त््ाला त््ाच््ा देशातनू हाकलनू
ख्रदले आहे. एका माणसावर उपचार करण््ासाठी, त््ाचे सजुनचे
कसब वापरून, रूलणाचे ख्रदसणे बदलण््ासाठी, त््ाला मोठी रर्ककम
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देण््ात आली. म्हणनू त््ाला इथे मारासॉिला भेटावे लागले. रुलण
गन्य हेगार असल््ाची त््ाला कदाख्रचत कल्पना आली असेल. त््ाने
तकु के ला असेल की तो मनष्य ् गन्य हेगार आहे, पण तरी त््ाने ख्रतकिे
दल
य ुक्ष करून, त््ाांनी इतर कयठल््ा देशात उपचार करण््ाचा धोका
घेतला नाही. इथे मोसम सरुय होण््ाआगोदर, इतर्क्ा लवकर कयणी
्ेत नाही. अगदी काही वेगळ्ा कारणासाठी कयणी आले तर ्ेते.
आख्रण व््वस्थापकाला पैशाच
ां ी गरज होती, तर मग दष्य कृ त््ासाठी
त््ाचे मन वळवणे सोपे होते. त््ासाठी ही आदशु जागा आहे.
“पण जसे मी म्हणालो तसे, गोष्टींनी वेगळे वळण घेतले.
मारासॉिला फसवले गेले. त््ाचे अांगरक्षक असलेली तीन माणसे
इथे त््ाला भेटून, त््ाचे रक्षण करणार होती. पण ती अजनू आली
नव्हती. पण मारासॉि मात् लगेच दाखल झाला. वेटरचे सोंग
घेतलेला पोलीस ऑख्रफसर, ्ाला पळवले जाते आख्रण मारासॉि
त््ाची जागा घेतो. त््ाची टोळी के बल गािी नादरुय स्त करते.
वेळाचा प्रश्न असतो. दसय ऱ्ा ख्रदवशी सांध््ाकाळी ड्रोउट मारला
जातो. आख्रण त््ाच््ा प्रेताला ख्रचठ्ठी अिकवली जाते. अशी आशा
के ली जाते, की तोप्ंत जगात ्ाचा बोलबाला होईल व ड्रोउटचे
प्रेत तो मारासॉि असल््ाचे समजनू परय ले जाईल. िॉ लटय ् झ हा
सजुन त््ाची कामख्रगरी चोख पार पाितो. पण एका माणसाचे तोंि
गप्प करा्चे राहून जाते, तो म्हणजे मी, हर्क्ुल
य पा्रो. त््ामळ
य े
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टोळीला माझ््ावर हल्ला करण््ासाठी पाठवले जाते. पण माझ््ा
ख्रमत्ा, तझय े आभार --- “
पा्रो िौलदारपणे कच्वाटुत्झच््ा समोर वाकतो व म्हणतो,
‘त््ामळ
य े तू खरा, हर्क्ुल
य पा्रो ठरलास, नाही का?”
“खरे की का्? “आख्रण तू त््ा प्रेताला कधीच एक
ख्रमख्रनटभरदेखील फसला कसा का् नाहीस? तल
य ा ते प्रेत
मारासॉिचे नसल््ाचे माख्रहती होते का?”
“हो् तर, खात्ीने!”
“तू तसे बोलला का नाहीस?”
पा्रोचा चेहरा अचानक कठोर झाला.
कारण मी नर्ककी मारासॉिला पोख्रलसाच्ां ्ा हवाली करतो
आहे, अशी खात्ी मला हवी होती.”
तो पटय पटय ल््ासारखे बोलला,
“त््ा इरा्मँख्रथ्न ियर्ककराला ख्रजवांत पकिण््ासाठी ---“
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ऑख्रज्न तबेले

ख्रमस्टर पा्रो, पररख्रस्थती खपू नाजक
ू आहे.
हर्क्ुल
य पा्रोच््ा ओठाांवर मांद ख्रस्मत तरळले. तो उत्तरला,
“तसे नेहमीच असते.”
त््ाऐवजी त््ाने त््ाचा पलांगाशेजारील चेहरा मोठे गख्रय पत
राखणाऱ्ा अशा पद्धतीचा ठे वला.
सर जॉजु कॉनवे दमदारपणे पढय े आला. त््ाच््ा ओठाांमधनू
म्हणी सहज ख्रनघत होत््ा --- सरकारच््ा स्थानाची खपू नाजक
ू ता
200

--- लोकाांची रुची --- पक्षाचा किकपणा --- एकख्रत्त लढाऊ फळी
पढय े करण््ाची गरज --- छापखान््ाचे सामथ््ु --- देशाचे ख्रहत --हे सवु ऐका्ला छान होते. पण त््ाला काही अथु नव्हता.
जेव्हा नम्रपणा नाहीसा होऊन, जाभां ्ा ्ेऊ लागतात, तेव्हा
नेहमीप्रमाणे पा्रोचा जबिा दख
य त होता. सांसदेतील वादख्रववाद
वाचताांनादेखील कधीकधी त््ाला असे होत असे. पण त््ा प्रसांगी
त््ाच््ा जाांभ्ा रोखा्चे काही कारण नसे.
त््ाने ते शाांतपणे सहन करा्ची मनाची त्ारी के ली. त््ाच
वेळेस त््ाला सर जॉजु कॉनवेबद्दल सहानभय तू ी वाटली. त््ा
माणसाला त््ाला नर्ककीच काहीतरी साांगा्चे होते --- आख्रण
अथाुत त््ाने सहजतेने ते सागां ा्ची कला हरवली होती. शब्द
नीटपणे स्पष्ट करता ्ेत नव्हते. तो उप्ोगी वार्कप्रचाराांच््ा बाबतीत
एकदम माहीर होता --- म्हणजे असे वार्कप्रचार सहजपणे कानावर
पित पण त््ातनू अथुबोध होत नसे.
शब्द ओघाने ्ेत --- ख्रबचाऱ्ा सर जॉजुचा चेहरा लाल होई.
तो टेबलावर बसलेल््ा दसय ऱ्ा माणसाकिे, हताश नजर टाके व
दसय रा माणसू प्रख्रतसाद देई.
एिविु फे री्र म्हणाला, “ठीक आहे, जॉजु. मी त््ाला
साांगतो.”
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पा्रोने गृहसख्रचवापासनू नजर पांतप्रधानाांकिे वळवली.
त््ाला एिविु फे री्रमध््े थोिी रुची वाटली. ब््ाऐशां ी वषांच््ा
एका म्हाताऱ्ाने, प्राध््ापक फगुस मॅकलीओि ्ाने, सहज
वापरलेल््ा वार्कप्रचारावरून ती रुची ख्रनमाुण झाली. खन्य ्ाचा गन्य हा
शाख्रबत करण््ात आलेल््ा रासा्ख्रनक अिथळ्ातनू त््ाने
क्षणभर राजकारणात दखल द्या्चे ठरवले होते. प्रख्रसद्ध व
आविता जॉन हॅमेट [ आता उमराव कॉनुवदी ] ्ाचा जावई,
एिविु फे री्र ्ाला मांत्ीमांिळ बनवण््ास साांगण््ात आले.
राजकारणी होण््ासाठी, तो अजनू तरुण मनष्य ् होता --पन्नासखालील. प्राध््ापक फगुस मॅकलीओि म्हणाला, “एके
काळी फे री्र माझा ख्रवद्याथी होता. तो चाांगला मनष्य ् आहे.”
एवढेच झाले. पण पा्रोसाठी ते बऱ्ाच काही गोष्टींचे
प्रख्रतख्रनख्रधत्व करत होते. जर मॅकलीओि एखाद्याला चाांगला म्हणत
असेल, तर ते प्रख्रसद्ध छापखान््ाने के लेल््ा कौतक
य ापेक्षा,
चाररत्र््ाचे प्रमाणपत्च होते.
दोन्ही मते जळ
य ली, तर मग ते लोकमताच््ा बरोबरीने खरे च
होते. एिविु फे री्र हा चागां ला समजला गेला होता --- तेच तर -- बख्रय द्धमान नव्हे, थोरही नव्हे. ख्रवशेष असा बोलणारा वक्ता नव्हे.
ख्रकांवा प्रगाढ पांिीतही नव्हे. तो चाांगला मनष्य ् होता --- पारांपाररक
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घराण््ात वाढलेला. जॉन हॅमेटच््ा मल
य ीशी ललन के लेला --- जॉन
हॅमेटचा उजवा हात असलेला. देशाचे सरकार जॉन हॅमेटच््ा
पद्धतीने चालवू शकणारा!
कारण जॉन हॅमेट लोकख्रप्र् होता व इलां लिां च््ा
छापखान््ाचाही आविता होता. इख्रां ललश लोकाांना आविणारा
प्रत््ेक गणय त््ाच््ात होता. लोक त््ाच््ाबद्दल बोलत.
‘एखाद्याला वाटे की हॅमेट प्रामाख्रणक आहे. ‘त््ाच््ा साध््ा
घरगतय ी प्रसांगाांचे, बागकामाच््ा आविीचे वणुन के ले जाई.’
बाल्िख्रवनचा पाइप ख्रकांवा चेंबरलेनच््ा छत्ीप्रमाणे हॅमेटच््ा
रे नकोटाचे नाव घेतले जाई.’ तो नेहमी त््ाच््ा हातात असे --हवेमळ
य े घेतलेला तो कपिा होता. तो इख्रां ललश हवेचे, इख्रां ललश
जातीच््ा भख्रवष््ाचा ख्रवचार करण््ाचे व जन्य ्ा मल्ू ्ाश
ां ी
असलेल््ा ममत्वाचे प्रख्रतक होता. ख्रशवा् त््ाच््ा फसव््ा ख्रब्रटीश
पद्धतीप्रमाणे, जॉन हॅमेट लोकाांसमोर भाषणे करणारा होता.
शातां पणे व तळमळीने के लेल््ा भाषणामां ध््े इख्रां ललश हृद्ात रुतनू
बसणारे साधे पण भावनापणू ु वार्कप्रचार असत. परदेशी लोक
कधीकधी ते ढोंगी असल््ाची व कधीकधी असयपणे फार उमदे
असल््ाची टीका करत. जॉन हॅमेटला उमदे असल््ाची जराही खांत
नव्हती --- खेळकर, लोकाांच््ा दृष्टीकोनामधनू नापसांती
दाखवा्ची पद्धत होती. ख्रशवा् त््ाचे व््ख्रक्तमत्व रुबाबदार, उांच,
203

अख्रभमानी, गोरे व तेजस्वी ख्रनळ्ा िोळ्ाांचे होते. त््ाची आई
िेन्माकु ची नागररक होती. तो स्वतेः अनेक वषे वाखाणला गेलेला
ख्रपढीजाद उमराव होता. त््ाचे टोपणनाव ‘ख्रवख्रकांग’ होते. जेव्हा
खराब तब््ेतीमळ
य े त््ाला का्ाुल्ातील पद सोिावे लागले, तेव्हा
तो फार अस्वस्थ झाला. त््ाच््ामागनू कोण ्ेणार? बख्रय द्धमान
उमराव चाल्सु िेलाख्रफल्ि? [ इलां लांिला त््ाच््ाइतर्क्ा फार
बख्रय द्धमान माणसाची गरज नव्हती. ] इव्हान व्हीटलर? [हुशार पण
थोिा अनीख्रतमान ] जॉन पॉटर? [ स्वतेःला हुकूमशहा म्हणवू
शके ल, असा --- आम्हाला ्ा देशात हुकूमशहा नको असलेला,
आभारी आहे. ] त््ामळ
य े शातां एिविु फे री्र त््ा पदावर आरुढ
झाला, तेव्हा सवांनी सटय के चा ख्रनेःश्वास टाकला. फे री्र ठीक होता.
त््ाला जन्य ्ा लोकाांकिून प्रख्रशक्षण ख्रमळालेले होते. त््ाने जन्य ्ा
व्स्क माणसाच््ा मल
य ीशी ललन के ले होते. दजेदार ख्रब्रटीश
वार्कप्रचाराप्रमाणे तो खपनू गेला असता.
पा्रोने त््ा शातां , काळ्ा, खजाुतील आल्हादक नसलेल््ा
आवाजाच््ा व दमलेला ख्रदसणाऱ्ा माणसाचा अभ््ास के ला.
एिविु फे री्र म्हणत होता, “ख्रमस्टर पा्रो, कदाख्रचत तम्य ही
आठवि््ाला प्रख्रसद्ध होणाऱ्ा ‘एर्कस रे बातम््ा’शी पररख्रचत
असाल, नाही का?
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पा्रोने थोिे लाजत कबल
ू के ले, “मी त््ावर नजर टाकली
आहे.
पांतप्रधान म्हणाले, “मग त््ात का् आहे, हे तम्य हाला
थोिेफार माख्रहती असेल. माणसाची थोिीशी दष्य कीती करणारा
मजकूर. स्फोटक अशा गप्तय इख्रतहासाबद्दलचे चपराक देणारे
पररच्छे द. त््ातील काही खरे . काही त्ासदा्क नसणारे --- पण
सवु काही मसालेदार पद्धतीने ख्रलख्रहलेले. प्रसांगानरू
य प --- “
थोिे थाांबनू आवाज बदलत तो म्हणाला, “प्रसांगानरू
य प काही
जास्त.”
पा्रो काही बोलला नाही. फे री्र बोलत राख्रहला.
“्ेत््ा दोन आठवि््ाांत, उच्च राजकी् वतुळ
य ात, प्रथम
दजाुच््ा प्रकरणाांबद्दल सचू ना ख्रमळतील. खासगी कामासाठी
सरकारी हुदद्य् ाचा उप्ोग करणे व भ्रष्टाचाराची आश्च्ुकारक
प्रकरणे हे उजेिात ्ेईल.”
पा्रो त््ाचे खादां े शहारवत बोलला, “सवुसामान्् उक्ती.
जेव्हा हे उघिे होते, तेव्हा सहसा भ्रष्ट लोक त््ाांच््ा भावना वाईट
रीत््ा उघि््ा पिून, नाराज होतात.”
फे री्र कोरिेपणे बोलला, “्ामळ
य े ते नाराज होणार नाहीत.”
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पा्रोने ख्रवचारले, ”मग हे उघि करणे कशासाठी आहे, हे
तम्य हाला माख्रहती असेल, नाही का?”
“खपू च बारकाईने.”
एिविु फे री्र ख्रमख्रनटभर थाांबला व नांतर बोलू लागला,”त््ाने
काळजीपवू ुक व पद्धतशीरपणे गोष्टीचे स्वरूप साांख्रगतले.
ही काही नैख्रतक वा बौद्धीक सधय ारणेची गोष्ट नव्हती. भतू पवू ु
पांतप्रधान जॉन हॅमेटने स्वतेःच््ा फा्द्यासाठी के लेल््ा दसय ऱ्ाच््ा
फसवणक
ू ीचे ख्रनलुज्ज ख्रशव््ाशाप, एक वस्तू उिवनू दसय री हातात
ठे वणे व परतपरत तसे करत रहाणे, पक्षाच््ा पैशाांचा पणू ुपणे
दरुय प्ोग करणे, एवढेच नव्हे तर, भतू पवू ु पांतप्रधान जॉन हॅमेटने पैसे
खाल्ल््ाचा आरोप करणे व अशा तऱहेने त््ाला अप्रामाख्रणक चोर
ठरवणे, भलामोठ््ा आत्मख्रवश्वासाने फसवेख्रगरी करत, स्वतेःचे
खासगी भख्रवष्् भरभराटीला नेण््ासाठी स्वतेःच््ा उच्च स्थानाचा
उप्ोग करून पांजय ी गोळा करण््ाचा आरोप करणे, असे सवु चालू
होते.
पांतप्रधानाांचा शाांत आवाज शेवटी थाांबला. गृहसख्रचव देःय खाने
जोरात ओरिला. ख्रकांकाळ्ा मारत सटय ला, “हे राक्षसी आहे --राक्षसी कृ त्् आहे! हा ख्रचध्ां ्ा पाघां रणारा पेरी, त््ाला गोळीच
मारा्ला हवी!”
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पा्रो म्हणाला, “हे सगळे उघि करणे एर्कस-रे बातम््ामध््े
ख्रदसा्ला हवे.”
“हो.”
“त््ासाठी त््ाांनी कशीकशी कारवाई करा्चा बेत ठरवला
आहे?”
फे री्र सावकाशीने बोलला, “ते जॉन हॅमेटवर खासगी हल्ला
करा्चा बेत आखत आहेत. त््ाला काळीमा फासेल, असे
पररपत्क जाहीर करा्ला बघत आहेत. त््ाला कोटाुत खेचा्चा
ख्रवचार ते करत आहेत. स्वतेःच््ा कीतीला काळीमा फासल््ाचा
प्र्त्न के ल््ाबद्दल जॉन हॅमेट ‘एर्कस-रे बातम््ा’ ्ा
वतुमानपत्ाच््ा सपां ादकाला कोटाुत खेचू शकतो.
“तो ते करे ल का?”
“नाही.”
“का नाही?”
फे री्र बोलला, “एर्कस-रे बातम््ाांना ्ाहून जास्त काहीच न
आविण््ाची शर्क्ता आहे. त््ामळ
य े त््ाांना प्रचिां कीती ख्रमळे ल.
त््ाख्रवरुद्ध सांरक्षण म्हणजे, तक्रार के लेली ख्रवधाने खरी असल््ाचे
अभ््ासपणू ु ख्रववेचन. हे पणू ु प्रकरण अथकपणे प्रकाशझोतात
आणनू सवांना बघा्ला लावले पाख्रहजे.”
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“तरीही जर के स त््ाांच््ाख्रवरुद्ध गेली, तर होणारे नक
य सान फार
मोठे असेल.”
फे री्र सावकाशीने बोलला, “ते बहुधा त््ाांच््ाख्रवरुद्ध जाणार
नाही.”
“का?”
सर जॉजु ्ोल् प्रकारे बोलले, “मला खरे च वाटते की --- “
पण एिविु फे री्र बोलतच राख्रहला, “कारण ते जे छापू बघत
आहेत, ते खरे आहे.”
सर जॉजु कॉनवे ससां देला समां त नसलेल््ा मोकळे पणा
दाखवल््ाबद्दल भ्ांकर राग ्ेऊन, तो जोरात ख्रकांचाळला, “माझ््ा
ख्रप्र् एिविु, आम्ही असे खात्ीपवू ुक साांगू शकत नाही --- “
एिविु फे री्रच््ा दमलेल््ा चेहऱ्ावर हास््ाचे भतू
झळकले. तो बोलला, “जॉजु, ददय वै ाने, ख्रनखळ सत्् साांगा्ची वेळ
्ेतचे . ती ही वेळ आहे.”
सर जॉजु उद्गारला, “ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला समजले का, हे
सवु गप्तय गख्रय पत आहे. एकही शब्द --- “
फे री्र मध््ेच सावकाशीने बोलला,
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“ख्रमस्टर पा्रोना समजते, की त््ाना का् समजणार नाही, ते
असे आहेेः लोकदल पक्षाचे भख्रवष्् कि््ाच््ा टोकावर उभे आहे.
ख्रमस्टर पा्रो, जॉन हॅमेट म्हणजे लोकदल होते. तो इलां लांिच््ा
लोकाांचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करत होता --- तो प्रामाख्रणक व चाांगला होता.
आम्हाला कोणी बख्रय द्धमान समजत नव्हते. आम्ही गोंधळ घालणारे
व मख
ू ुपणे चक
य ा करणारे होतो. पण आम्ही पारांपाररक पद्धतीने उत्तम
प्रकारे चालणारे होतो. आख्रण आमच््ाकिे पा्ाभतू प्रामाख्रणकपणा
होता. आमचे ददय वै असे होते, की जो आमचा नेता होता, लोकाांचा
प्रामाख्रणक मनष्य ् होता, म्ाुदबे ाहेर हुशार होता, पण तोच ्ा
ख्रपढीत सवाुत मख
ू ु ठरवला गेला आहे.”
सर जॉजुने एक ख्रकांकाळी मारली.
पा्रोने ख्रवचारले, “तम्य हाला ्ातले काही माख्रहती नाही का?”
त््ा जीणु चेहऱ्ावर हास्् पसरले. फे री्र म्हणाला, “ख्रमस्टर
पा्रो, तमय चा माझ््ावर ख्रवश्वास बसणार नाही. पण इतर सवांप्रमाणे
मलाही पणू ुपणे फसवले गेले आहे. मला माझ््ा बा्कोचा ख्रतच््ा
वख्रिलाबां द्दलचा घमय ा दृष्टीकोन कधीच समजला नाही. मग मला
समजले. ख्रतला त््ाांचे महत्वाचे चाररत्र्् माख्रहती होते.”
थोिे थाबां नू तो पढय े म्हणाला, “जेव्हा खरे बाहेर पिू लागले,
तेव्हा मी चक्रावनू गेलो. अख्रवश्वसनी्! आम्ही सगळ्ाांनी माझ््ा
209

सासऱ्ाचां ा खराब तब््ेतीबद्दल राजीनामा माख्रगतला आख्रण सगळा
गोंधळ ख्रनस्तरण््ाच््ा त्ारीला आम्ही लागलो, असे मी म्हणू
शकतो का?”
सर जॉजु ख्रकांचाळला. “स्वच्छ करण््ास फार कठीण,
ऑख्रज्न तबेले!”
पा्रोने सरय वात के ली.
फे री्र म्हणाला, “मला भीती वाटते, हे आपल््ासाठी
हर्क्ुल
य सच््ा श्रमाइां तकी अवघि गोष्ट असल््ाचे ख्रसद्ध करे ल.
एकदा गोष्टी लोकाांमध््े पसरल््ा, की सवु देशातनू प्रख्रतख्रक्र्ेची
लाट उसळे ल. सरकार पिेल. नांतर शर्क् असेल, त््ा ख्रठकाणी
ख्रनविणक
य ा होतील. एव्हरहािु आख्रण त््ाचा पक्ष पन्य हा सत्तेत ्ेईल.
तम्य हाला एव्हरहािुचे धोरण माख्रहती आहे.”
सर जॉजुने घशातनू काही आवाज काढले. “भावख्रवव्हल --फारच भावख्रवव्हल.”
फे री्र थिां पणे म्हणाला, “एव्हरहािुकिे क्षमता आहे --- पण
तो धसमसय ळा, आक्रमक व ्क्त
य ीबाजपणा अख्रजबात नसलेला
आहे. त््ाच््ा समथुकाांकिे काही कसब नाही व ठाम मतेही नाहीत
--- त््ामळ
य े ती सरळसरळ हुकूमशाही असेल.”
पा्रोने मान हलवली.
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सर जॉजु उशीराने बोलला, “जर सवु काही घाईने के ले गेले
तर -- “ मख्य ् माणसाने सावकाशीने िोके हलवले. ती हरल््ाची
खेळी होती.
पा्रो म्हणाला, “घाई करता ्ेईल, असे तम्य हाला वाटत नाही
का?”
फे री्र म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो, मी शेवटची आशा म्हणनू
तमय च््ाकिे बघतो आहे. माझे मत आहे, की हे प्रकरण अती मोठे
आहे. खपू लोकाांना ्ाबद्दल माख्रहती आहे. त््ामळ
य े ते ्शस्वीपणे
बदां के ले पाख्रहजे. आपल््ाला फक्त दोन पद्धती अवलबां ता ्ेतील.
एक तर अमानषय पणे सक्ती करा्ची ख्रकांवा पैसे देऊन वा अन््
अशाच गैरमागाुने ते साध्् करा्चे --- पण ्ात ्शस्वी होण््ाची
आशा फारच कमी आहे. गृहमांत्ी आपल््ा त्ासाची तल
य ना स्वच्छ
करण््ास फार कठीण असलेल््ा तबेल््ाांशी करतो. ख्रमस्टर पा्रो,
त््ासाठी एकामागोमाग एक नद्यामां ध््े रक्तपात उसळण््ाची गरज
आहे. ख्रनसगाुत प्रचांि उलथापालथ होण््ाची गरज आहे.
चमत्काराख्रशवा् काही खरे नाही.”
पा्रो आनांदाने त््ाची मान हलवत म्हणाला, “खरे तर
हर्क्ुल
य सची गरज आहे. लक्षात ठे वा माझे नाव हर्क्ुल
य आहे --- “
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एिविु फे री्र म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही चमत्कार करू
शकता का?”
“तम्य ही त््ासाठीच तर मला बोलावले आहे. तम्य हाला वाटते
आहे, मी कदाख्रचत करू शके न?”
“ते खरे आहे --- मला जाणवले की जर मोक्ष ख्रमळवा्चा
असेल, तर तो फक्त कयठल््ातरी पणू ुपणे नवीन व भन्नाट सचू नेनेच
ख्रमळू शके ल.” क्षणभर थाांबनू तो म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो,
कदाख्रचत तम्य ही पररख्रस्थतीचा नैख्रतक आढावा घेऊ शकाल का?
जॉन हॅमेट मख
ू ु होता. त््ाच््ा परय ाणकथेची धळ
ू दाण उिवा्ला
हवी. अप्रामाख्रणक पा्ावर कयणी प्रामाख्रणक घर बाांधू शकतो का?
मला माख्रहती नाही. पण मला हे माख्रहती आहे, की मला प्र्त्न
करून बघा्चा आहे. तो टोकाच््ा कटूपणे अचानक हसला.
“राजकारणी लोकाांना नेहमीप्रमाणे उच्च हेतांसू ाठी --- खचय ी
ख्रटकवा्ची असते.”
पा्रो उठून बोलला,
“माझ््ा पोलीसदलातील अनभय वाने मला कदाख्रचत राजकी्
पढय ाऱ्ाांबद्दल फारसा उच्च ख्रवचार करू ख्रदला नसेल. जर जॉन हॅमेट
का्ाुल्ात त््ाच््ा पदावर असता, तर मी काहीही कारणाने बोट
उांचावले नसते --- छोटे बोटदेखील नाही. पण मला तमय च््ाबद्दल
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काही माख्रहती होते. मला एका खऱ्ा थोर माणसाकिून, सपय ीक मेंदू
असलेल््ा शास्त्रज्ञाकिून सागां ण््ात आले होते, की तम्य ही एक
चाांगला माणसू आहात. मला जे करता ्ेईल, ते मी करे न.”
त््ाने वाकून अख्रभवादन के ले व ख्रनघनू गेला.
सर जॉजु उद्गारला, “छान, सगळ्ामध््े गालावर एक चाांगली
चपराक!”
पण अजनू ही हसत, एिविु फे री्र म्हणाला, “ती वाखाणणी
होती.”

दोन
खालच््ा मजल््ावर जातानां ा, पा्रोला एका उांच, छान
के साांच््ा बाईने छे िले. ती म्हणाली, “ख्रमस्टर पा्रो, कृ प्ा माझ््ा
हॉलमध््े ्ा.”
त््ाने ख्रतला अख्रभवादन के ले व ख्रतच््ामागे जाऊ लागला.
ख्रतने दार लावले, त््ाला बसा्ला खचय ी ख्रदली आख्रण ख्रसगरे ट
पढय े के ली. ती त््ाच््ासमोर बसनू शाांतपणे बोलली, “तम्य ही आताच
माझ््ा नवऱ्ाला भेटलात --- आख्रण त््ाने तम्य हाला --- माझ््ा
वख्रिलाबां द्दल साख्रां गतले.”
213

पा्रोने ख्रतच््ाकिे लक्ष देऊन बख्रघतले. त््ाला ती उांच बाई,
ख्रतच््ा चेहऱ्ावरील बख्रय द्धमत्तेने व सत्चाररत्र््ाने अजनू सदांय र
वाटली. ख्रमसेस फे री्र लोकख्रप्र् होती. पांतप्रधानाांची पत्नी
असल््ाने, ती चाांगलीच प्रकाशझोतात होती. ख्रतच््ा वख्रिलाांची
मल
य गी म्हणनू , ख्रतची कीती आणखीनच थोर होती. लोकख्रप्र्
इख्रां ललश आदशु स्त्रीत्वाचा ती नमनय ा होती.
ती वाहून घेतलेली बा्को होती. ती नवऱ्ाचे देशप्रेमाचे
वागणे वाटून घेई. ख्रस्त्र्ाांच््ा ख्रवश्वातील का्ुक्रमातांगुत सामाख्रजक
आ्ष्य ्ात ख्रतने रुची घेतली होती. ख्रतचा पोषाख उत्तम असे, पण
कधीच चैनी ख्रकांवा भपके बाज नसे. ती ख्रतचा बराचसा वेळ
मोठमोठ््ा समाजोप्ोगी कामात घालवत असे. बेकार
माणसाच्ां ्ा बा्काच्ां ्ा मदतीसाठी असलेल््ा ्ोजनाांचे उदघाटन
्
करे . ती पक्षाची जमेची बाजू असनू , देशाचेही ख्रतच््ाकिे
आशापणू ुतेने लक्ष असे.
पा्रो म्हणाला, “बाईसाहेब, तम्य ही फारच काळजीत
असणार.”
“हो. मी आहे. ख्रकती ते तम्य हाला कळणार नाही. अनेक वषे
मी काही अपेक्षेने िोळे लावनू बसले आहे.”
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पा्रो म्हणाला, “खरोखर का् चालले होते, ्ाची तम्य हाला
कल्पना नव्हती का?”
ख्रतने िोके हलवले.
“नाही --- जराही नाही. मला फक्त एवढेच माख्रहती आहे, की
माझे विील त््ाांना सगळे जण समजत होते --- तसे नव्हते. मी
लहान असल््ापासनू मला ते समजले होते. ते --- फसवे असनू ,
त््ाांचे बोलणे व वागणे वेगळे होते.”
ख्रतचा आवाज कटू व खोल होता. ती बोलली, “माझे
एिविुशी ललन लावनू ख्रदल््ावर मला समजले, की एिविु सगळे
काही घालवनू बसणार आहे.”
पा्रो शाांत आवाजात बोलला, “बाईसाहेब, तम्य हाला कोणी
शत्ू होते का?”
ख्रतने चमकून त््ाच््ाकिे पाख्रहले. “शत्?ू मला असे वाटत
नाही.”
पा्रो ख्रवचारपवू ुक म्हणाला, “मला वाटते तमय च््ा व तमय च््ा
नवऱ्ाख्रवरुद्ध मोठी मोहीम सरुय झाली आहे. बाईसाहेब, तमय च््ाकिे
--- तमय च््ाकिे धै्ु असेल, तर तम्य ही त््ाला तोंि द्या्ची त्ारी
ठे वली पाख्रहजे.”
ती रिू लागली. “माझे एवढे काही नाही. पण फक्त एिविु!”
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पा्रो म्हणाला, “एकाच््ा नादाने दसय रा त््ात सामील होतो.
लक्षात ठे वा, बाईसाहेब, तम्य ही सीझरची पत्नी आहात.”
त््ाने ख्रतचा रांग उतरलेला पाख्रहला. ती पढय े वाकून म्हणाली,
“तम्य ही मला का् सागां ा्चा प्र्त्न करत आहात?”

तीन
पसी पेरी, एर्कस रे बातम््ाांचा सपां ादक त््ाच््ा टेबलाशी
ख्रसगरे ट ओढत बसला होता. तो कोल्यासारखा चेहरा असलेला
छोटासा माणसू होता.
तो मृदय आवाजात बोलला, “आपण त््ाांच््ावर घाण उिव,ू
हे ठीक आहे --- अरे मल
य ा, ते छानच आहे.”
त््ाच््ा हाताखालचा दसय रा, बारीक चख्रष्मस, तरुण
अस्वस्थतेने बोलला, “तम्य ही उदास झाला नाहीत?”
“मी बळकट हाताांच््ा मदतीची अपेक्षा करतो आहे? त््ाांची
नव्हे. माझ््ात तेवढे धै्ु नाही. मी त््ाांचे काही भलेही करणार
नाही. आपण जसे ठरवले आहे, त््ा पद्धतीने नव्हे --- ्ा देशात,
्ा खांिात आख्रण अमेररके त.”
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दसय रा म्हणाला, “ते खपू रागावले असतील. ते काही करणार
नाहीत का?”
“ते कयणाला तरी तिजोिीची गोि बोलणी करा्ला
पाठवतील --- “
फोनची घांटी वाजली. पसी पेरीने फोन उचलला. तो म्हणाला,
“का् म्हणत आहात? ठीक आहे. त््ानां ा पाठवनू द्या.”
त््ाने ख्रजवणी फाकवत, फोन खाली ठे ऊन ख्रदला.
त््ाच्ां ्ाकिे तो मोठ््ा आवाजात बोलणारा भांपक माणसू
आहे. तो ते काम करा्ला ्ेतो आहे. आपण त््ाच््ाशी बोलणी
करू का, हे त््ानां ा जाणनू घ््ा्चे आहे.”
पा्रो आत आला. त््ाने स्वच्छ नीटनेटके कपिे के ले होते -- त््ाने गल
य ाबाचे फूल कोटाला लावले होते.
पसी पेरी बोलला, “ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला भेटून आनांद
झाला. रुांद टा् लाऊन तम्य ही जाता जाता वाटेवर राजेशाही
ख्रनरवाख्रनरव करा्ला आला आहात का? नाही? माझी चक
ू होते
आहे.”
पा्रो बोलला, “मी गार पिलो. एखादा चाांगल््ा स्वागताची
अपेक्षा करतो. हे अजनू जास्त महत्वाचे आहे,” त््ाचे िोळे
ख्रनरागसपणे सपां ादकाच््ा चेहऱ्ावर व काहीशा महागि््ा
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चागां ल््ा कपि््ाांवर ख्रफरले. “जेव्हा एखाद्याला काही फा्दे
नैसख्रगुकपणे ख्रमळालेले असतात.”
पेरी थोिर्क्ात म्हणाला, “तम्य ही मला भेटा्ला का आला
आहात?”
पा्रो पढय े झक
य ू न, त््ाच््ा गिय घ््ाांवर बोटे वाजवत व हसत
म्हणाला, “ब्लॅकमेल करण््ासाठी.”
“ब्लॅकमेल करण््ासाठी? म्हणजे तम्य हाला का् म्हणा्चे
आहे?”
मी असे ऐकले आहे --- छोट््ा पक्ष््ाने मला साांख्रगतले --तमय च््ा इतर्क्ा नैख्रतक वतुमानपत्ात, तम्य ही काही फार घातक
ख्रवधाने प्रख्रसद्ध करण््ाच््ा त्ारीत असल््ाचे कळल््ामळ
य े --आता तमय च््ा बँकेत थोिी भर पिणार आहे --- शेवटी ती ख्रवधाने
अजनू प्रख्रसद्ध झाली नाहीत.”
पा्रोने मागे झक
य ू न, त््ाचे िोके समाधानपवू ुक हलवले.
“तम्य हाला कल्पना आहे का, की तम्य ही असे सचय वनू , गन्य हा
करत असल््ाचे तमय च््ा लक्षात ्ेते आहे का?”
पा्रो आत्मख्रवश्वासाने हसला.
“माझी खात्ी आहे, तम्य ही ही सधां ी नाकारणार नाही.”
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“मी ती घेईन कारण अजनू प्ंत कयणी कयणाला ब्लॅकमेल
के ल््ाचा परय ावा सापिलेला नाही.”
“नाही. नाही. त््ाबद्दल मी अगदी खात्ी देतो. तमय चा काहीतरी
गैरसमज होतो आहे. मी तम्य हाला धमकी देत नाही आहे. मी एक
प्रश्न साध््ा पद्धतीने सोिवत होतो. ख्रकती?”
पसी पेरी म्हणाला, “तम्य ही का् बोलत आहात, मला समजत
नाही.”
“ख्रमस्टर पेरी, हे देशाच््ा दृष्टीने महत्वाचे आहे.”
त््ाांनी एकमेकाांकिे ख्रवशेष कटाक्ष टाकले.
पसी पेरी म्हणाला, “मी सधय ारणावादी आहे. ख्रमस्टर पा्रो,
मला स्वच्छ राजकारण आणा्चे आहे. मी भ्रष्टाचाराख्रवरुद्ध आहे.
्ा देशात राजकारणाची का् ख्रस्थती आहे, हे तम्य हाला माख्रहती
आहे का? स्वच्छ करण््ास फार कठीण असलेले तबेले, जास्त
नाहीत व कमीही नाहीत.”
पा्रो बोलला, ‘असे आहे तर! तम्य हीदेखील वार्कप्रचार वापरू
लागलात.”
सपां ादक म्हणाला, ‘आख्रण कसली गरज असेल, तर ते तबेले
लोकाांच््ा मताांच््ा मोठ््ा परय ानी स्वच्छ करण््ाची आहे.”
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पा्रो उठला व बोलला, “मी तमय च््ा भावनाांचा आदर
करतो. हे द्नी् आहे, की तम्य हाला पैशाांची गरज भासत नाही.”
पसी पेरी घाईने म्हणाला, “एक ख्रमख्रनट थाांबा --- मी अगदी
तसेच म्हणालो नाही --- “
पण पा्रो दारातनू ख्रनघनू गेला होता.
नतां रच््ा घटनाांसाठीचे त््ाचे म्हणणे होते, की त््ाला
ब्लॅकमेल करणारे लोक आवित नाहीत.

चार
एव्हेरीट्ट िॅशविू , त््ा शाखेतील आनांदी तरुण माणसाने
पा्रोची पाठ थोपटली. तो बोलला, “माझ््ा मल
य ा, सगळीकिे
घाणच घाण आहे. माझी घाण स्वच्छ आहे एवढेच.”
“मला असे म्हणा्चे नव्हते की तू पसी पेरीइतका महत्वाचा/
बरोबरीचा आहेस.”
“लहानसा , वाईट रक्त शोषणारा! तो आपल््ा व््वसा्ावर
धब्बा आहे. शर्क् झाले तर आपण त््ाला खाली खेचा्ला
पाख्रहजे.”
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पा्रो म्हणाला, “असे आहे की सध््ा मी राजकारण स्वच्छ
करा्च््ा मागे आहे.”
िॅशविू बोलला, “स्वच्छ करण््ास फार कठीण असलेले
तबेले स्वच्छ करा्च््ा मागे तू आहेस का? पण मल
य ा, हे
तझ्य ्ासाठी फार आहे. तू फक्त थेम्स व सांसद स्वच्छ करा्च््ा
कामी लक्ष दे.”
त््ाचे िोके हलवत पा्रो बोलला, “तू चक्रम आहेस.”
“मला जग माख्रहती आहे, एवढेच!”
पा्रो म्हणाला, “हो. मला वाटते, मी शोधत असलेला
माणसू तचू आहेस. तू एक चागां ला खेळािू आहेस. तल
य ा वेगळे
काही करा्ला आविते आख्रण तू ख्रबनधास्त आहेस.”
:आख्रण म्हणनू का्?”
“मला एक ्ोजना प्रत््क्षात आणा्ची आहे. जर माझ््ा
कल्पना बरोबर असतील, तर लोकाच्ां ्ा आविीच््ा एका बेताचा
आपण बरय खा फािू शकू. माझ््ा ख्रमत्ा, ्ामळ
य े तझ्य ्ा वतुमानपत्ाची
चलती होईल.”
िॅशविू आनांदाने बोलला “आख्रण मी हे करु शकतो.”
“हा एका बाईचे चाररत्र््हनन करण््ासबां धां ीचा बेत आहे.
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छान! मस्तच! लैख्रगकतेशी सांबांधीचे सवु काही खपते.”
“मग बस आख्रण ऐक.”

पाच
लोक बोलत होते. लहानशा ख्रवम्प्लींगटन गावात वावि््ा
उठत होत््ा. “मला नाही वाटत, असे काही असेल. जॉन हॅमेट
प्रामाख्रणक माणसू आहे. इतर राजकारण््ाांसारखा तो नाही.”
“ठीक आहे, ठग लोक तसे असल््ाचे सापिण््ापवू ी सगळे
असेच म्हणतात.”
त््ाच्ां ्ापैकी हजारोजण म्हणतात की त््ाने पॅलेस्टाईन
तेलाच््ा व््ापारात एवढे पैसे ख्रमळवले आहेत.”
“तो काही वेि््ासारखाच सौदा होता. त््ाच्ां ्ापैकी सवुजण
तेच बोलत होते. त््ाांच््ातील प्रत््ेकजण वाईट माणसू होता.”
“तम्य ही एव्हरहािुला असे करताना बघणार नाही. तो एक
जन्य ्ा वळणाचा माणसू आहे.”
“पण जॉन हॅमेट असा होता, ्ावर मी ख्रवश्वास ठे ऊ शकत
नाही. वतुमानपत्ात छापनू आलेले सगळे खरे असतेच, असे
नाही.”
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“फे री्रची बा्को त््ाची मल
य गी आहे म्हणे! ख्रतच््ाबद्दल
का् ख्रलख्रहले आहे, ते बख्रघतलेस का?”
त््ानां ी अनेक अांगठ््ाांनी उलटलेल््ा एर्कस रे बातम््ाच््ा
प्रतीवर बख्रघतले,
“ख्रसझसुची बा्को? आम्ही असे ऐकले की उच्च
स्थानावरील राजकारणी स्त्री दसय ऱ्ा ख्रदवशी ख्रवख्रचत् पररख्रस्थतीत
सापिली. ख्रतच््ापेक्षा व्ाने लहान तरुण प्रेख्रमकाला ती पैसे परय वत
असलेल््ा अवस्थेत? ओहो, जाख्रहरातीचे प्रख्रतक --- प्रख्रतक
होण््ाइतकी तू अवखळ कशी का् होऊ शकलीस?”
एक गावठी हळू आवाज आला, “ख्रमसेस फे री्र इतकी
द्ाळू नाही. ती त््ाांच््ापैकी इख्रां ललश भाषा सोिून दसय री भाषा
बोलणारी कोल्याच््ा जातीची कयणी मादी आहे.”
दसय रा आवाज बोलला, “तम्य ही बा्काच
ां े कधी काही सागां ू
शकत नाही. मला ख्रवचाराल, तर तो सगळा गट चक
य ीचा आहे.”

सहा
लोक बोलतच होते. “पण लािके , मला ते पणू ुपणे खरे वाटते.
नाओमीला ते पॉलकिून कळले आख्रण त््ाला अँिीकिून! ती
खरे च अनैख्रतक आहे.”
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“पण ती तर खपू साधी, ्ोल् व भावी सांसद सदस्् होती.”
“लािके , हा फक्त सारखेपणा होता. ते म्हणतात, ती
लैख्रगकतेने ख्रपसाटलेली होती. मी खरे साांगते आहे. हे सगळे एर्कस रे
बातम््ामां ध््े छापनू आले आहे. हे फक्त छापलेले आहे पण तम्य ही
ओळींच््ा मधीलदेखील वाचू शकता. मला कळत नाही त््ाांना हा
सगय ावा लागला कयठून?”
“्ा राजकी् प्रकरणाबद्दल तल
य ा का् वाटते? ते असे
म्हणतात, ख्रतच््ा वख्रिलाांनी पक्षाचा पैसा लबय ािून त््ाचा गैरवापर
के ला.”

सात
लोक बोलतच होते.
“मला त््ाबद्दल ख्रवचार करा्ला आवित नाही. पण ते तसे
आहे, ख्रमसेस रॉजसु. मला ख्रवचाराल, तर मला वाटते, ख्रमसेस
फे री्र ही खरे च चाांगली बाई होती.”
“तम्य हाला का् वाटते, ्ा सगळ्ा भ्ांकर बातम््ा खऱ्ा
असतील?”
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“मी म्हणते तसे, मला ख्रतच््ाबद्दल ख्रवचार करा्ला आवित
नाही. गेल््ा जनू मध््ेच ख्रतने पेल्चेस्टर तेथे ख्रवक्रीसाठी नव््ाने
बाजार उघिला. मी आता जशी सोफ््ाजवळ उभी आहे, तशीच
मी अगदी ख्रतच््ाजवळची होते. आख्रण ती छान हसत होती.”
“पण मी का् म्हणते, आगीख्रशवा् जाळ नाही.”
“अथाुत, ते खरे आहे. ओहो ख्रप्र्, मला असे वाटते, की तझय ा
कयणावरच ख्रवश्वास नाही.”

आठ
चेहरा पाांढरा पिलेला एिविु फे री्र, पा्रोला बोलला, “हे
माझ््ा बा्कोवरचे हल्ले! ते ख्रतला बदनाम करा्ला के ले होते -- नर्ककीच तो हेतू होता! मी त््ा वाईट खोिीख्रवरुद्ध काही कृ ती
करणार आहे.”
पा्रो म्हणाला, “मी तल
य ा असे करा्चा सल्ला देणार नाही.”
“पण ्ा खोट््ानाट््ा अफवा थाांबवल््ाच पाख्रहजेत.”
“त््ा खोट््ा असल््ाबद्दल तमय ची खात्ी आहे?””
“अथाुत हो, असे ख्रवचारल््ाबद्दल देव तम्य हाला ख्रशक्षा करो.”
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त््ाचे िोके एका बाजल
ू ा कललेले ठे ऊन पा्रो म्हणाला.
“तमय ची बा्को का् म्हणते?”
क्षणभर फे री्र दचकला.
“ती म्हणाली की आपण काही लक्षच द्या्चे नाही, हे उत्तम
राहील --- पण मी असे करू शकत नाही --- प्रत््ेकजण तेच
बोलतो आहे.”
पा्रो म्हणाला, “हो. प्रत््ेकजण तेच बोलतो आहे.”

नऊ
आख्रण मग सवु वतुमानपत्ात असे जाहीर के ले गेले, की ख्रमसेस
फे री्र ्ाचां े ख्रचतां ाग्रस्त ताणतणावातनू मानख्रसक खच्चीकरण झाले
होते. त््ा उपचाराांसाठी, स्कॉटलांिला गेल््ा आहेत.
अधुवट माख्रहतीवरून काढलेला ख्रनष्कषु, अफवा --- खरी
माख्रहती अशी होती की ख्रमसेस फे री्र स्कॉटलांिमध््े नव्हत््ा, त््ा
ख्रतथे कधीच गेल््ा नव्हत््ा. ख्रमसेस फे री्र कयठे होत््ा,
्ाबद्दलच््ा सगळ्ा अफवा, खोट््ा बातम््ा --- आख्रण पन्य हा
लोकाांची कयजबजय .
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“मी तल
य ा साांगते, अँिीने ख्रतला त््ा भ्ांकर ख्रठकाणी पाख्रहले.
ती प््ा्ली होती आख्रण भ्क
ां र अजेन्टी्न रक्षणकताु
ख्रतच््ाबरोबर होता.”
अजनू वावि््ाेः ख्रमसेस फे री्र अजेन्टी्न नतुकीबरोबर
गेली आहे. मादक पदाथु सेवन के लेली ती, कयणाला तरी पॅरीसला
ख्रदसली. ती ते अनेक वषे घेत आहे. तेव्हा ख्रतने फारच जास्त घेतले
होते.
पख्रहल््ाांदा अख्रवश्वास दाखवत असले, तरी हळूहळू इलां लांिचे
नैख्रतक स्वच्छ मन ख्रमसेस फे री्रख्रवरुद्ध दृढ बनत चालले. असे वाटू
लागले, त््ात काही तथ्् असावे. पांतप्रधानाची बा्को अशी
असावी! शर्क् नाही. ती अतीच अनैख्रतक व ख्रनलाजरी आहे.”
आख्रण मग फोटो आले.
ख्रमसेस फे री्रचे पॅरीसमधील फोटो --- रात्र्कलबमध््े
पहुिलेली --- ख्रतचे हात एका काळ्ा, ऑख्रलव्हसारखी त्वचा
असलेल््ा, दष्टय ख्रदसणाऱ्ा तरुण माणसाच््ा गळ्ात पिलेले!
इतर फोटो --- समद्रय ख्रकनारी अधुनलन अवस्थेत --- ख्रतचे िोके एका
पहुिलेल््ा पालीसारख््ा माणसाच््ा खाांद्याांवर! आख्रण खालील
मजकूर --- ख्रमसेस फे री्रचा चागां ला वेळ घालवणे --- “
दोन ख्रदवसाांनी ‘एर्कस रे बातम््ा’ ख्रवरुद्ध का्देशीर कारवाई.
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दहा
सर मॉटीमर इगां ेलविू ्ाने के सची सनय ावणी चालू के ली. तो
प्रख्रसद्ध रागीट वकील होता. ख्रमसेस फे री्र एका अप्रख्रसद्ध कटाला
बळी पिली होती --- ्ा कटाची तल
य ना फक्त अलेर्कझाड्रां ा
ि््मय ाच््ा वाचकानां ा पररख्रचत असलेल््ा राणीच््ा नेकलेसच््ा,
खपू बोलबाला झालेल््ा कटाबरोबरच होऊ शकली असती.
ख्रवख्रशष्ट भागातील लोकाांच््ा िोळ्ात स्तत्य ् असलेल््ा राणीच््ा
उच्च स्थानाला धर्कका लावण््ासाठी हा कावा रचला जातो. त््ा
देशात सीझरच््ा बा्कोच््ा जागी असलेल््ा एका गणय ी व
ख्रशष्टसमां त स्त्रीला ख्रतच््ा उच्च स्थानावरून खेचण््ासाठी, हा बेत
रचला गेलेला असतो. सर मॉटीमर फॅ सीस्ट व कम््ख्रय नस्ट ्ाांच््ा
ख्रवरुद्ध कटूतेने वाक्तािन करतात. ते दोघेही लोकशाहीख्रवरुद्ध वाईट
बिां खोरपणे कावेबाजी करत असल््ाचे जगजाहीर असते. नतां र तो
साक्षीदाराांना बोलावू लागतो.
नॉर्थ्ुख्रय म्ब्ाचा धमुगरू
य हा पख्रहला साक्षीदार होता.
नॉर्थ्ुख्रय म्ब्ाचा धमुगरू
य , िॉ हेंिरसन, ही इख्रां ललश चचुमधील प्रख्रसद्ध
व््क्ती होती. तो चाररत्र््वान व मोठा सांत होता. तो उदार मनाचा,
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सहनशील आख्रण उत्तम व््ाख््ाता होता. त््ाला ओळखणाऱ्ा
सवांचा तो लािका होता व ते त््ाला मान देत असत.
तो ख्रपांजऱ्ात गेला व उल्लेख के लेल््ा तारखाांदरम््ान ख्रमसेस
फे री्र राजवाि््ात त््ाच््ाबरोबर व त््ाच््ा बा्कोबरोबर रहात
होती, असे साांख्रगतले. चाांगल््ा कामाांमध््े ख्रतने स्वतेःला गांतय वनू
घेतले होते. ख्रतला पणू ु ख्रवश्राांतीचा सल्ला देण््ात आला होता.
छापखान््ापासनू काही त्ास होऊ न्े म्हणनू , ख्रतच््ा ्ा भेटीबद्दल
गप्तय ता पाळण््ात आली होती.
त््ानतां र प्रख्रसद्ध िॉर्कटरने ख्रमसेस फे री्रला काळज््ाांपासनू
पणू ुपणे दरू रहा्चा सल्ला ख्रदल््ाचे साांख्रगतले.
स्थाख्रनक फॅ ख्रमली िॉर्कटरने राजवाि््ात ख्रमसेस फे री्रला
तपासल््ाचा परय ावा ख्रदला.
पढय चा साक्षीदार थेल्मा अँिरसन ख्रहला बोलावले गेले. ती
ख्रपांजऱ्ात आली तेव्हा कोटाुतनू एक शहारा उठला. प्रत््ेकाला
क्षणाधाुत समजले, की ख्रमसेस फे री्रचे ख्रतच््ाशी खपू च साम््
होते.
“तमय चे नाव थेल्मा अँिरसन आहे का?”
ती उत्तरली, “हो.”
“तम्य ही िॅख्रनश आहात का?”
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“हो. कोपनहेगनला माझे घर आहे.”
“आख्रण तम्य ही तेथील एका हॉटेलमध््े काम करता?”
“हो, सर.”
“कृ प्ा तमय च््ा शब्दात साांगा की मागच््ा १८ माचुला का्
झाले.”
“माझ््ा टेबलाशी ्ेणारा एक माणसू आहे --- इख्रां ललश सभ््
माणसू . तो मला सागां तो, की तो एका इलां लीश वतुमानपत्ासाठी
काम करतो --- ‘एर्कस रे बातम््ा’.”
“तमय ची खात्ी आहे की त््ाने ‘एर्कस रे बातम््ा’ हेच नाव
साांख्रगतले?”
“हो. माझी खात्ी आहे --- कारण, असे बघा, मला पख्रहल््ादां ा
वाटले की हे वैद्यकी् वतुमानपत् असावे. पण नाही, तसे नव्हते.
नांतर तो म्हणाला की एक इख्रां ललश ख्रसनेमानटी आहे, ख्रजला त््ात
स्थान हवे आहे. आख्रण मी साधारण तशी ख्रदसते. मी फारसे ख्रसनेमे
बघत नाही. मला त््ाने घेतलेले नाव माख्रहती नव्हते. पण तो मला
म्हणाला, की ती खपू प्रख्रसद्ध आहे. आख्रण ख्रतला बरे नाही. त््ामळ
य े
ख्रतची अशी इच्छा आहे की सावुजख्रनक ख्रठकाणी ख्रतचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व
कयणीतरी करावे. ती त््ाबद्दल बरे च पैसे देईल.”
“्ा माणसाने तम्य हाला ख्रकती पैसे देण््ाचे कबल
ू के ले?”
230

“पाचशे पौंि. माझा पख्रहल््ाांदा ख्रवश्वास बसला नाही --- मला
वाटले तो मला फसवतो आहे. पण त््ाने मला अधे पैसे लगेच
ख्रदले. मग मी ख्रजथे काम करते ख्रतथे, मी ते सोित असल््ाची सचू ना
ख्रदली.” ती गोष्ट चालू राख्रहली. ख्रतला पॅरीसला नेले गेले. उत्तम कपिे
ख्रदले गेले. आख्रण एक अांगरक्षक ख्रदला गेला. एक भ्ांकर
अजेन्टी्न रक्षणकताु --- फार नम्र व चाांगला.”
असे ख्रदसत होते, की त््ा बाईने ते मस्त उपभोगले. ती
लांिनला ख्रवमानाने परत आली. ख्रतला ख्रतच््ा अांगरक्षकाने काही
रात्र्कलबमध््े नेल.े त््ाच््ाबरोबर पॅरीसमध््े ख्रतचे फोटो काढले
गेले. ख्रतने कबल
ू के ले, की ती गेलेल््ा काही जागा चाांगल््ा
नव्हत््ा --- खरे च त््ा सभ्् लोकाांच््ा वाटत नव्हत््ा. काही
फोटोही तसेच होते. पण ्ा गोष्टी जाख्रहरातीसाठी आवक्क
असल््ाचे त््ाांनी ख्रतला साांख्रगतले होते. सर रामन स्वतेः चाांगला
माननी् माणसू होता.
प्रश्नाचां ी उत्तरे देताांना ख्रतने कबल
ू के ले, की ख्रमसेस फे री्रच््ा
नावाचा उल्लेख कधीच के ला गेला नाही. आख्रण ख्रतला काही
कल्पना नव्हती, की ख्रतला ख्रमसेस फे री्रसाठी वापरले जात आहे.
ख्रतला कयणाला त्ास द्या्ची इच्छा नव्हती. पॅरीस व ररख्रव्हएरामध््े
घेतले गेलेले काही फोटो ख्रतला दाखवले गेल््ावर ख्रतने ओळखले.
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थेल्मा अँिरसन पणू ुपणे प्रामाख्रणक वाटत होती. ती नर्ककीच
एक आल्हादक पण जरा मख
ू ु बाई होती. आता सवु काही माख्रहती
झाल््ावर, ख्रतच््ावर काही आरोप करा्चे कयणाला कारण उरले
नाही.
बचाव ख्रनेःशांकपणे पटणारा होता. त््ा अँिरसन बाईला हे
प्रकरण अख्रजबात माख्रहती नसल््ाचे म्हणणे खरे वाटत होते. त््ा
बाबतीतले फोटो लांिनच््ा का्ाुल्ात आणले गेले आख्रण ते
खरे च होते. सर मॉटीमरच््ा शेवटच््ा भाषणाने खळबळ
माजवली. त््ाने हे सवु प्रकरण ही दष्टय पणे आखलेली राजकी्
खेळी / कूटनीती असल््ाचे प्रख्रतपादन के ले. पांतप्रधान व त््ाांच््ा
बा्कोला खाली खेचण््ाचे हे सवु कारस्थान होते. ददय वै ी ख्रमसेस
फे री्रच््ा बाजनू े सहानभय तू ीचा ओघ वळला.
साक्षीदाराांचे म्हणणे ऐकून, ख्रनकाल ख्रदला गेला.
नक
य सानभरपाई म्हणनू प्रचिां मोठा आकिा मान्् करण््ात आला.
जेव्हा ख्रमस्टर फे री्र, ख्रमसेस फे री्र व ख्रतचे विील कोटाुतनू बाहेर
पिले, तेव्हा गदीतनू त््ाांचा ख्रवज्ाच््ा व अख्रभनांदनाच््ा
आरोळ्ा दमय दमय ल््ा.

अर्करा
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एिविु फे री्रने पा्रोशी प्रेमाने हस्ताांदोलन के ले. तो
म्हणाला,
“ख्रमस्टर पा्रो, मी तमय चा हजार वेळा आभारी आहे. तर अशा
तऱहेने एर्कस रे बातम््ाच
ां ा खात्मा झालेला आहे. वाईट लहानसे
वतुमानपत्! त््ाांचा सवुनाश झाला आहे. अशा दसय ऱ्ाच््ा
कीतीला काळीमा फासणाऱ्ा व त््ाांच््ाख्रवरुद्ध नाही नाही त््ा
कांि््ा ख्रपकवणाऱ्ाला चाांगला धिा ख्रमळाला. जाख्रहरात
मोख्रहमेच््ा दष्टय उख्रद्दष्टाचे ख्रपतळ उघिे पिले. ते कयणी तोत्ा बाईला
वापरत असतील, ही कल्पना तम्य हाला कशी सचय ली?”
पा्रो म्हणाल, “ही काही नवीन कल्पना नाही. जेव्हा जीन
िी ला मोटेने मेरी अँटोनेटची भख्रू मका बजावनू , काम के ले होते,
तेव्हा ते ्शस्वी झाले होते.”
“मला माख्रहती आहे. मला ‘राणीचा नेकलेस’ परत वाचा्ला
पाख्रहजे. पण ते तोत्ाचे काम के लेल््ा बाईला तम्य ही कसे का्
हुिकून काढलेत?”
“मी ख्रतला िेन्माकु मध््े शोधले आख्रण ख्रतथे ती मला
सापिली.”
“पण िेन्माकु का?”
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“कारण ख्रमसेस फे री्रची आजी िेन्माकु ची होती आख्रण ती
स्वतेःसद्ध
य ा िेख्रनश प्रकारचीच ख्रदसा्ची. अजनू ही एक कारण
होते.”
“त््ाच्ां ्ातील साम्् थर्कक करणारे होते. का् राक्षसी कल्पना
आहे! मला कळत नाही, त््ा बेकार लोकाांना अशी कल्पना कशी
सचय ली?”
पा्रो हसला. “पण तो नाही हसला.” त््ाने स्वतेःच््ा
छातीवर बोटे वाजवली. ”मी ्ाचा ख्रवचार के ला.”
एिविु फे री्र त््ाला ख्रनरखत राख्रहला. “मला समजत नाही,
्ाचा अथु का्?”
पा्रो हसला.
“आपल््ाला एका पौराणीक गोष्टीकिे जावे लागेल. ‘राणीचे
नेकलेस’ --- ते ‘स्वच्छ करण््ास फार कठीण असलेले तबेले साफ
करण््ाच््ा गोष्टी’ प्ंत! हर्क्ुल
य सने का् वापरले, तर नदी --म्हणजेच ख्रनसगाुचा एक शख्रक्तमान स्त्रोत. ते आधख्रय नक करा.
ख्रनसगाुचा एक शख्रक्तमान स्त्रोत कयठला आहे? लैख्रगकता, नाही का?
लैख्रगकतेने गोष्टी ख्रवकल््ा जातात. त््ाच््ा बातम््ा होतात.
लोकाांना लैख्रगकतेशी सांबांख्रधत प्रकरणे द्या आख्रण ती कयठल््ाही
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स्वतेःची तांबय िी भरण््ासाठी के लेल््ा राजकी् गन्य यापेक्षा
खळबळजनक ठरतात.
“अरे ख्रमत्ा, तेच माझे काम होते. हर्क्ुल
य सने जसे नदीचा प्रवाह
बदलण््ासाठी, पख्रहल््ादां ा ख्रचखलात हात घालनू धरण बाधां ले, तसे
माझ््ा एका पत्कार ख्रमत्ाने मला मदत के ली. त््ाने ्ोल् व््क्ती
सापिेप्ंत, िेन्माकु धांिय ाळून तोत्ाचे काम के ले गेले असावे, असे
सचय वले. त््ाने ख्रतला शोधनू काढले. ख्रतच््ाजवळ सहजच ‘एर्कस
रे बातम््ा’चा उल्लेख के ला. त््ाला आशा होती, की ख्रतला ते सवु
आठवेल. आख्रण तसेच झाले.
“आख्रण म्हणनू का् झाले? ख्रचखल --- खपू च ख्रचखल.
सीझरच््ा बा्कोला त््ाने मढवनू टाकले. प्रत््ेकासाठी,
कयठल््ाही राजकी् प्रकरणापेक्षा जास्त स्वारस्् असलेले! आख्रण
पररणाम --- एका खेळीचा कळस? की प्रख्रतसाद! गणय ाांचे
खच्चीकरण! चागां ल््ा बाईवर आरोप! स्वच्छ करण््ास फार
कठीण असलेल््ा तबेल््ाांवर अद्भयतरम््तेचा व भावनाम्तेचा
जोरदार प्रवाह वहात असलेला!
जर देशातील सगळी वतुमानपत्े आता जॉन हॅमेटला पक्षाच््ा
पैशाांचा दरुय प्ोग के ल््ाबद्दल दोषी ठरवत असतील, तर त््ावर
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कोणीच ख्रवश्वास ठे वणार नाही. हा सरकारला खच्ची करण््ाचा
दसय रा एक राजकी् िाव असल््ाचे समजले जाईल.”
एिविु फे री्रने एक खोल श्वास घेतला. क्षणभर हर्क्ुल
य
पा्रोला त््ाच््ा अख््ा कारख्रकदीत पख्रहल््ादां ाच शारीररक इजा
झाल््ासारखे वाटत होते.
“माझी बा्को! तमय चे ख्रतला वापरण््ाचे धािस --- “
सदय वै ाने कदाख्रचत, ख्रमसेस फे री्र त््ाच क्षणी खोलीत
ख्रशरली. ती म्हणाली, “ठीक आहे. ते सवु चागां ले झाले.”
“जाख्रहरातीचा खप करण््ाची आदशु प्रख्रतमा --- तम्य हाला
सगळे काही माख्रहती झाले आहे का?
ख्रमसेस फे री्र म्हणाली, “अथाुत, ख्रप्र्ा.”
ख्रतने पख्रतव्रता पत्नीसारखे ख्रस्मतहास्् के ले.
“आख्रण तू मला हे कधीच साांख्रगतले नाहीस.”
“पण एिविु, तम्य ही ख्रमस्टर पा्रोला हे कधीच करू ख्रदले
नसते.”
“खरे आहे.”
जाख्रहरातीचा खप करण््ाची आदशु प्रख्रतमा हसली.
“असे आपल््ाला वाटले.”
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“आपल््ाला?”
“मी आख्रण ख्रमस्टर पा्रो.”
ती ख्रमस्टर पा्रोकिे व ख्रतच््ा नवऱ्ाकिे बघनू हसली. ती
म्हणाली,
“धमुगरुय बरोबर माझा वेळ अगदी शातां तेत गेला --- आता
मला पणू ु ताजेतवाने वाटते. पढय च््ा मख्रहन््ात ख्रलव्हरपल
ू ्ेथील
नवीन लढाऊ जहाजाचे नामकरण मी करावे, असे ते म्हणत आहेत
--- मला वाटते, ही गोष्ट करणे लोकख्रप्र् ठरे ल.”
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The Stymphalean Birds

स्ट्म्फाली्न पक्षी

[ हे पक्षी मनष्ु याला खाणारे असून, तयाांच्या चोची ब्ााँझसारख्या
कठीण असतात. तयाांची पपसे कडक धातूसारखी असल्यामुळे,
ते तयाांचे पख
ां पसरून भक्ष्यावर हल्ला चढवतात. तयाांची पवष्ठा
पवषारी असते. ]
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हॅरॉल्ि वाररांगने त््ाांना तळ्ाच््ा किेच््ा रस्त््ाने चालताांना
प्रथम पाहीले. तो हॉटेलबाहेर गच्चीवर बसला होता. ख्रदवस छान
होता. तळे ख्रनळे होते. स्ू ु तळपत होता. हॅरॉल्ि पाइप ओढत होता
आख्रण सवु जग त््ाला सांदय र अशी चाांगली जागा वाटत होती.
त््ाची राजकी् कारकीदु चाांगला आकार घेत होती.
ख्रतशीच््ा व्ात सख्रचवाचे काम करा्ला ख्रमळणे, हे अख्रभमानाचे
होते. असे ऐकण््ात आले, की पतां प्रधान कयणाला तरी सागां ताना
कळले, की “हा तरुण ्ोद्धा फार पढय े जाईल.” हॅरॉल्िला कृ ख्रत्म
रीत््ा खषू करणे शर्क् नव्हते. जीवनाने त््ाच््ावर गल
य ाबी रांगाचा
वषाुव के ला होता. तो तरुण होता. ख्रदसा्ला परय े सा चाांगला होता.
तब््ेतीने उत्तम होता. अद्भयतरम्् पाशाांनी जराही बाांधला गेलेला
नव्हता.
नेहमीच््ा चक्रातनू सटय का व्हावी व प्रत््ेक व््क्तीपासनू
आख्रण प्रत््ेक गोष्टीपासनू खरी ख्रवश्रातां ी ख्रमळावी म्हणनू , म्हणनू
त््ाने हरझोस्लोवाकी्ामध््े सट्टय ी घ््ा्चे ठरवले होते. हॉटेल लेक
स्टेम्पका ्ा लहानशा, आरामशीर व फार गदी नसलेल््ा ख्रठकाणी
तो उतरला होता. ख्रतथले बहुतेक लोक परदेशी होते. आताप्ंत तरी
दसय रे इख्रां ललश लोक म्हणजे एक ख्रमसेस राइस नावाची व्ाने मोठी
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बाई व ख्रतची ख्रववाख्रहत मल
य गी, ख्रमसेस र्कलेटॉन होत््ा. हॅरॉल्िला
त््ा दोघीही आविल््ा. एल्सी र्कलेटॉन जन्य ्ा स्टाईलप्रमाणे
आल्हादक होती. ख्रतने के लाच तर फार थोिा मेकप ती करत असे.
ती सभ्् आख्रण फार लाजरी होती. ख्रमसेस राइस चाररत्र््वान बाई
होती. ती उांच असनू ख्रतचा आवाज खोल होता. पण ख्रतची
ख्रवनोदबद्ध
य ी चाांगली असनू ख्रतची सोबत चाांगली वाटत असे. ख्रतचे
आ्ष्य ् ख्रतच््ा मल
य ीत गतांय लेले होते.
हॅरॉल्िने काही सांदय र तास त््ा मा्लेकीबरोबर घालवले.
त््ानां ी त््ाला फार गतांय वनू ठे वा्चा प्र्त्न के ला नाही आख्रण त््ाच
ां े
सांबांध ख्रमत्त्वाचे व वरवरचे राख्रहले.
हॉटेलातील दसय रे लोक हॅरॉल्िच््ा लक्षात आले नाहीत.
बहुधा ते खपू चालणारे लोक होते ख्रकांवा मोटार ख्रशकणाऱ्ा र्कलबचे
सभासद होते. ते एखाददोन रात्ी राहून ख्रनघनू जात. ्ा दपय ारप्ंत
त््ाच्ां ्ापैकी कयणी त््ाच््ा लक्षात आले नाहीत.
ते तळ्ापासनू खपू हळू ्ेत होते. आख्रण असे झाले की
हॅरॉल्िचे लक्ष त््ाच्ां ्ाकिे गेले तेव्हा स्ू ाुवर एक ढग आला आख्रण
तो थोिा शहारला.
मग त््ाने ख्रनरखनू बख्रघतले. त््ा दोन ख्रस्त्र्ाांबद्दल काही ख्रवख्रचत्
होते का? त््ाांची नाके पक्ष््ाांसारखी लाांब व वाकिी होती. आख्रण
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त््ाचां े सारखे असलेले चेहरे अगदी हलत नव्हते. त््ाांच््ा खाांद्यावर
त््ानां ी सैलसर शाल घेतली होती. ती वाऱ्ाने उिून दोन मोठ््ा
पक्ष््ाांच््ा पांखाांसारखी ख्रदसत होती.
हॅरॉल्िने स्वतेःशी ख्रवचार के ला, ‘त््ा पक्षासां ारख््ा आहेत.”
आख्रण इच्छा नसताांना सहजपणे पढय े ख्रवचार के ला,
‘अपशकयनासारखे पक्षी.”
त््ा ख्रस्त्र्ा गच्चीत सरळ त््ाच््ाजवळ आल््ा. त््ा तरुण
नव्हत््ा --- चाळीशीपेक्षा पन्नाशीच््ा वाटत होत््ा. आख्रण
त््ाच्ां ्ात इतके साम्् होते की त््ा बख्रहणीच असल््ा पाख्रहजेत.
त््ाांचे हावभाव मनाई करणारे होते. त््ा हॅरॉल्िच््ा अांगावरून
जाताना त््ाचां ी नजर ख्रमख्रनटभर त््ाच््ावर ख्रखळली. तो कटाक्ष
चौकस, त््ाची ख्रकांमत ठरवणारा व जवळजवळ ---अमानवी होता.
हॅरॉल्िवरील त््ाच्ां ्ा पापी असण््ाचा ठसा अख्रधकच
वाढला. त््ाच््ा लक्षात आले की दोघींपैकी एका बख्रहणीचा हात
पक्ष््ाांच््ा नखे असलेल््ा पा्ासारखा होता --- स्ू ु तळपत होता,
तरी तो परत एकदा शहारला. त््ाने ख्रवचार के ला, “भ्ानक प्राणी!
ससाण््ासारखे --- “
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हॉटेलपासनू ख्रमसेस राइसच््ा ्ेण््ाने त््ाची ख्रवचारशृांखला
तटय ली. त््ाने उिी मारून त््ाची खचय ी पढय े ओढली. आभार माननू ,
ती बसली. ख्रतने नेहमीप्रमाणे भरभर ख्रवणकाम सरुय के ले.
हॅरॉल्िने ख्रवचारले, “आताच हॉटेलात ख्रशरलेल््ा दोन
ख्रस्त्र्ाांना तम्य ही पाख्रहले का?
”शाली पाघां रलेल््ा? हो. त््ा इथनू गेल््ा.”
“त््ा कयणी वेगळ्ाच भासल््ा, असे तम्य हाला वाटले का?”
“अां --- म्हणजे कदाख्रचत त््ा जरा ख्रवख्रचत् ख्रदसत होत््ा. त््ा
इथे कालच आल््ा आहेत. मला वाटते, त््ा खपू च सारख््ा
ख्रदसतात --- त््ा नर्ककीच जळ
य ्ा असणार.”
हॅरॉल्ि बोलला, “मी कदाख्रचत काहीही तकु करत असेन. पण
त््ाच्ां ्ात मला काहीतरी पापी ख्रदसले.”
“ख्रकती ख्रवख्रचत् आहे! तमय च््ाबरोबर सहमत होण््ासाठी मला
त््ानां ा जवळून बघावे लागेल.”
ती पढय े बोलली, “हॉटेलच््ा काळजीवाहू व््क्तीकिून मी
त््ाचां ी माख्रहती काढते. पण त््ा दोघी इख्रां ललश नसाव््ात.”
“नको. नको.”
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ख्रमसेस राइसने ख्रतच््ा घि््ाळाकिे नजर टाकून म्हटले,
“चला, चहाची वेळ झाली. ख्रमस्टर वाररांग, तम्य ही आत जाऊन घटां ी
वाजवाल का?”
“नर्ककीच, ख्रमसेस राइस.”
त््ाने तसे के ले आख्रण मग तो त््ाच््ा जागी ्ेऊन बसला.
त््ाने ख्रवचारले, “आज दपय ारी तमय ची कन््ा कयठे आहे?”
‘एल्सी? आम्ही एकत् ख्रफरा्ला गेलो. तळ्ाभोवती थोिे
ख्रफरलो. मग पाइनच््ा जगां लातनू घरी आलो. ते खरे च छान
वाटले.”
एका वेटरने ्ेऊन चहाबरोबर का् हवे आहे, असे ख्रवचारले.
ख्रमसेस राइस ्ाांनी झपाझप हात चालवत, तोंिही चालू ठे वले,
“एल्सीला ख्रतच््ा नवऱ्ाचे पत् आले होते. ती कदाख्रचत चहाला
्ेणार नाही.”
“ख्रतचा नवरा?” हॅरॉल्िला नवल वाटले. “तम्य हाला माख्रहती
आहे का, मी ख्रतला नेहमी ख्रवधवा समजत होतो.”
ख्रमसेस राइसने त््ाच््ाकिे जळजळीत कटाक्ष टाकला. ती
कोरिेपणे बोलली, “ओहो, नाही. एल्सी काही ख्रवधवा नाही.” ख्रतने
जोर देऊन म्हटले, “ददय वै ाने!”
हॅरॉल्ि चमकला.
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ख्रतचे िोके गांभीरपणे हलवत, ख्रमसेस राइस म्हणाली, “ख्रमस्टर
वाररांग, उत्तेजक पे् हे फार देःय खाला कारणीभतू ठरू शकते.”
“तो ख्रपतो का?”
“हो. आख्रण इतरही बऱ्ाच गोष्टी तो स्वभावाने रागीट आहे
आख्रण त््ाची मनख्रस्थती ठीक नसनू , तो फार हेवा करतो.” ख्रतने
सस्य कारा सोिला. ख्रमस्टर वाररांग, हे जग कठीण आहे. मला एल्सीचे
खपू प्रेम आहे. ती माझी एकयलती एक मल
य गी आहे. ख्रतला देःय खी
बघणे ही गोष्ट सहन करणे, माझ््ासाठी सोपे नाही.”
हॅरॉल्ि मनापासनू च््ा भावनेने बोलला, “ती ख्रकती सभ्् बाई
आहे!”
“कदाख्रचत जास्तच सभ्् आहे.”
‘म्हणजे तम्य हाला --- “
ख्रमसेस राइस सावकाशीने म्हणाली, “सख
य ी प्राणी जरा उद्धट
असतो. एल्सीचा सभ््पणा मला वाटते, पराभवातनू आलेला
आहे. ख्रतच््ासाठी आ्ष्य ् चाांगले नाही.”
हॅरॉल्ि थोिे काां कू करत बोलला, “ख्रतने ्ा नवऱ्ाशी ललन
कसे के ले?”
ख्रमसेस राइस उत्तरल््ा, “ख्रफलीप र्कलेटॉन फार आकषुक होता.
तो फार देखणा [ अजनू ही ] आहे. त््ाच््ाकिे थोिेफार पैसे आहेत
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--- त््ाच््ा खऱ्ा चाररत्र््ाबद्दल आम्हाला साांगा्ला कोणीच
नव्हते. मी अनेक वषे ख्रवधवा आहे. एकट््ा रहाणाऱ्ा दोन
बा्काांना अनोळखी माणसाचे चाररत्र्् जाणनू घेणे अवघि असते.
हॅरॉल्ि ख्रवचारपवू ुक बोलला, “हो, हे खरे आहे.”
त््ाला वाटले की द्ेची व रागाची लाट त््ाच््ावर आरुढ
होते आहे. एल्सी र्कलेटॉन फार तर पच
ां वीस वषांची असेल. त््ाला
ख्रतच््ा ख्रनळ्ा िोळ्ातील स्वच्छ ख्रमत्त्वाचे भाव आठवले.
त््ाला अचानक जाणवले की त््ाची ख्रतच््ातील रुची ख्रमत्त्वाच््ा
पलीकिे जाते आहे.
आख्रण ती तर त््ा ख्रभकार माणसाशी बाांधली गेली होती ---

दोन
त््ा सांध््ाकाळी जेवणानांतर हॅरॉल्ि त््ा मा्लेकींना भेटला.
एल्सी र्कलेटॉनने हलकासा गल
य ाबी ड्रेस घातला होता. ख्रतचे िोळे
लाल असल््ाचे त््ाने पाख्रहले. ती रित होती.
ख्रमसेस राइस थोिर्क्ात म्हणाली, “ख्रमस्टर वाररांग, मी त््ा
तमय च््ा ग्रीक परय ाणातील दोन झकपक बा्का कोण आहेत, ते
शोधनू काढले. हॉटेलच््ा काळजीवाहू व््क्तीकिून मला असे
समजले, की त््ा चागां ल््ा कयटयांबातनू आलेल््ा आहेत.”
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हॅरॉल्िने खोलीच््ा दसय ऱ्ा टोकाला, ख्रजथे त््ा झकपक
बा्का बसल््ा होत््ा, ख्रतथे पाख्रहले. एल्सी स्वारस्् घेऊन
म्हणाली, “त््ा ख्रतथे बसल््ा आहेत, त््ा दोन बा्का का? त््ाांनी
मेंदीने के स रांगवले आहेत का? त््ा का कयणास ठाऊक, पण
काहीतरीच ख्रदसत आहेत.”
हॅरॉल्ि ख्रवज्ी सरय ात बोलला, “मलाही तेच वाटत होते.”
ख्रमसेस राइस हसनू बोलली, “मला वाटते तम्य ही दोघेही ख्रवख्रचत्
आहात नसय ते लोकाांकिे पाहून ते कसे आहेत, हे आपण साांगू शकत
नाही.”
एल्सी हसली व म्हणाली, “मी समजते, तझय े बरोबर आहे. पण
त््ा ख्रगधािेच वाटतात.”
हॅरॉल्ि म्हणाला, “आख्रण मला वाटते, त््ा मेलेल््ा लोकाांचे
िोळे फोित बसणार.”
“ओहो, असले काही बोलू नका.” एल्सी ओरिली.
हॅरॉल्ि घाईने म्हणाला, “माफ करा.”
ख्रमसेस राइस हसनू बोलली, “तसेही त््ा काही आपल््ा
वाटेत ्ेणार नाहीत.”
एल्सी म्हणाली, “आपल््ाकिे काही अपराधी वाटेल, अशी
गख्रय पते नाही आहेत.”
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ख्रमसेस राइस चमकून बोलली, “कदाख्रचत ख्रमस्टर वाररांगकिे
असतील.”
हॅरॉल्ि मान मागे टाकत हसला. तो म्हणाला, “जगातले
कयठलेही गख्रय पत माझ््ाकिे नाही. माझे आ्ष्य ् म्हणजे उघिे पस्य तक
आहे.” आख्रण मनातल््ा मनात लाजला. “सरळ रस्ता सोिणारे
लोक ख्रकती मख
ू ु असतात! खरी सदस् दख्रववेकबद्ध
य ी --एवढ््ाचीच आ्ष्य ्ात गरज असते. हे असल््ावर तम्य ही जगाला
तोंि देऊ शकता. तम्य हाला राक्षसी प्रवृत्तीकिे नेणाऱ्ा प्रत््ेकाला
सागां ू शकता.” त््ाला एकदम चैतन््म्, खपू ताकदवान व
स्वतेःच््ा नशीबाचा मालक असल््ासारखे वाटू लागले.

तीन
हॅरॉल्ि वाररांग, इतर अनेक इख्रां ललश लोकासां ारखा वाईट
भाषातज्ञ होता. त््ाचे फ्रेंच तो थाांबत थाांबत बोला्चा आख्रण तेही
ठरवल््ासारखे ख्रब्रटीश उच्चार करत! जमुन आख्रण इटाख्रल्न
त््ाला अख्रजबात ्ेत नसे.
आताप्ंत त््ाला स्वतेःतील ्ा त्टय ींचे काही वाटले नाही.
जगातील मोठ््ा हॉटेलाांमध््े त््ाला सगळे जण इख्रां ललशमधनू
बोलताांना आढळा्चे, मग कसली काळजी?”
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पण ्ा अशा एकाकी जागी, ्ेथील देशी भाषा एक प्रकारची
स्लोव्हाख्रक्न भाषा होती. पण ्ेथील हॉटेलमधील रख्रहवासी जमुन
बोलत. जेव्हा हॅरॉल्िच््ा त््ा दोन मैख्रत्णी त््ाच््ासाठी दभय ाष््ाचे
काम करत, तेव्हा त््ाला पश्चात्ताप वाटे. भाषाप्रेमी असलेली ख्रमसेस
राइस तेथील स्लोव्हाख्रक्न भाषा थोिीशी बोलू शके .
हॅरॉल्िने ठरवले, की तो जमुन ख्रशका्ला सरय वात करे ल.
त््ासाठी त््ाने काही पस्य तके ख्रवकत आणा्चे व रोज सकाळी
काही तास त््ासाठी खचु करा्चे ठरवले.
ती सकाळ प्रसन्न होती. काही अक्षरे ख्रलख्रहल््ावर, हॅरॉल्िने
त््ाच््ा घि््ाळात पाख्रहले. अजनू जेवणाला तासभर होता. तो
तळ्ाकिे गेला व नतां र पाइनच््ा जांगलात ख्रफरू लागला. ख्रतथे
पाच ख्रमख्रनटे चालतो, तोच त््ाने एक अचक
ू आवाज ऐकला.
कयठे तरी जवळच एक बाई हुदां के देत, रित, ख्रतचे हृद् हलके करत
होती.
हॅरॉल्ि थाांबला व त््ा आवाजाच््ा ख्रदशेने गेला. ती बाई
एल्सी र्कलेटॉन होती. ती तोंि हातात लपवनू , एका पिलेल््ा
झािावर बसली होती. ख्रतच््ा देःय खाच््ा उमाळ्ाने ख्रतचे खाांदे
थरथरत होते.
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हॅरॉल्ि ख्रमख्रनटभर सांभ्रमात राख्रहला व नांतर ख्रतच््ाजवळ गेला.
हळूवारपणे तो म्हणाला, “ख्रमसेस र्कलेटॉन --- एल्सी?”
ती अजनू च जोरात रिू लागली व त््ाच््ाकिे पाख्रहले. हॅरॉल्ि
ख्रतच््ाशेजारी बसला.
खऱ्ा सहानभय तू ीने म्हणाला, “मी काही करू शकतो का?
काहीही सागां .”
ख्रतने मान हलवली. “नाही --- नाही. तम्य ही द्ाळू आहात.
पण कयणीच माझ््ासाठी काही करू शकणार नाही.”
हॅरॉल्ि जरा नम्रपणे बोलला, “हे काही तझ्य ्ा नवऱ्ासांबांधी
आहे का?”
ख्रतने नकारात्मक मान हलवली. मग ख्रतने िोळे पसय ले व ख्रतची
पाविरची िबी काढली. स्वतेःला सावरत, थरथरत््ा आवाजात
ती बोलली,
“मला ममीला काळजी करा्ला लावा्चे नाही आहे. मी
देःय खी ख्रदसले, की ती इतकी अस्वस्थ होते. म्हणनू मी बाहेर पिून
इथे रिते आहे. मला माख्रहती आहे, हा मख
ू ुपणा आहे. रिून काही
होत नाही. पण काही वेळा --- असे वाटते --- की आ्ष्य ् फार
असय आहे.”
हॅरॉल्ि म्हणाला, “मला माफ करा.”
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ख्रतने त््ाच््ाकिे एक िौलदार कटाक्ष टाकला. मग ती घाईने
म्हणाली, “हा माझाच दोष आहे. मी माझ््ा इच्छे नेच ख्रफलीपशी
ललन के ले. पण --- पण ते सख
य ावह ठरले नाही. मला स्वतेःलाच
दोष ख्रदला पाख्रहजे.”
हॅरॉल्ि म्हणाला, “हे असे म्हणणे म्हणजे अिचणीत धै्ु
दाखवणे आहे.
एल्सीने िोके हलवले. “नाही. मी काही धै्ु दाखवलेले नाही.
मी मळ
य ीच शरू नाही. मी फार घाबरट आहे. हे काहीसे ख्रफलीप्सच््ा
त्ासामळ
य े आहे --- मी त््ाला अख्रतश् घाबरते. जेव्हा तो रागाच््ा
भरात असतो, तेव्हा फारच घाबरते.”
हॅरॉल्ि भावनाम्तेने म्हणाला, “तू त््ाला सोिले पाख्रहजेस.”
“माझी तेवढी ताकद नाही. तो मला सोिणार नाही.”
“हे वाईट आहे. घटस्फोट घेण््ाचे का्?”
ख्रतने सावकाश मान हलवली. खादां े सरळ करत बोलली,
“मला काही आधार नाही. माझे असेच चालणार. तम्य हाला
माख्रहती आहे, मी माझ््ा ममीबरोबर खपू काळ राख्रहले. ख्रवशेषतेः
्ासारख््ा वेगळ्ा ख्रठकाणी आम्ही बरोबर जात अस.ू त््ाला
ख्रफख्रलपची काही हरकत नाही.”
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ख्रतच््ा गालावर हळूहळू रांग चढू लागला. “असे बघा, असाही
एक त्ास आहे, की तो खपू प्रमाणात हेवा करणारा आहे. जर --जर मी कयणा माणसाशी जास्त बोलले, तरी तो भीतीदा्क प्रसांग
उभे करत असे.”
हॅरॉल्िचा राग वाढला. त््ाने अनेक बा्काांच््ा नवऱ्ाांच््ा
हेव््ादाव््ाख्रवष्ीच््ा तक्रारी ऐकल््ा होत््ा. सहानभय तू ी
दाखवताांना तो गप्तय पणे अशा मताचा होता, की नवऱ्ाला परय े सा
न््ा् ख्रमळतो. पण एल्सी अशा बा्काांपैकी नव्हती. ख्रतने
अजनू प्ंत त््ाच््ाकिे कधी लैख्रगक अशा दृष्टीकोनातनू बख्रघतले
नव्हते.
एल्सी थोिे शहारत त््ाच््ापासनू बाजल
ू ा झाली. ख्रतने
आभाळाकिे पाख्रहले. “स्ू ु ढगाआि गेला. चाांगली थांिी वाजू
लागली आहे. हॉटेलमध््े परतलेले बरे . जेवा्ची वेळही होत
आली.”
ते उठले व हॉटेलच््ा ख्रदशेने चालू लागले. ते ख्रमख्रनटभर
चालले तेव्हा त््ाना त््ाच ख्रदशेने चालणाऱ्ा एका आकृ तीने
त््ाांना मागे टाकले. ख्रतच््ा उिणाऱ्ा शालीवरुन त््ाांनी ख्रतला
ओळखले. ती पोलीश बख्रहणींपैकी एक होती.
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हॅरॉल्िने थोिेसे वाकून दाखवत, ख्रतला मागे टाकले. ख्रतने
काही प्रख्रतसाद ख्रदला नाही. पण ख्रतचे िोळे ख्रमख्रनटभर त््ा दोघावां र
ख्रखळले. त््ा त््ाला आजमावणाऱ्ा दृष्टीक्षेपाने हॅरॉल्िला
अचानक अस्वस्थ वाटले. त््ाला एल्सीबरोबर झािाच््ा खोिावर
बसलेले, ख्रतने पाख्रहले की का् आख्रण कदाख्रचत ख्रतला असे वाटले
नसेल ना --ख्रतच््ाकिे बघनू ख्रतला असे वाटलेले कळत होते.
त््ाच््ावरून एक रागाची लहर दौित गेली. काही बा्काांचे मन
ख्रकती सश
ां ्ी असते!
इतर्क्ात स्ू ु ढगाआि जाऊन ते कयिकयिू लागले --कदाख्रचत बरोबर त््ाच वेळी जेव्हा ती बाई त््ानां ा बघत होती --काही कारणाने हॅरॉल्िला अस्वस्थ वाटले.

चार
त््ा सांध््ाकाळी हॅरॉल्ि त््ाच््ा खोलीवर रात्ी दहानांतर
गेला. इख्रां ललश नोकराणीने ्ेऊन त््ाला बरीच पत्े ख्रदली. त््ातील
काहींना लगेच उत्तर देणे भाग होते.
त््ाने पा्जमा व गाऊन घातला व टेबलाशी पत्े वाचा्ला
बसला. त््ाने तीन पत्े ख्रलख्रहली व चौथे ख्रलहा्ला सरय वात करणार
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तेवढ््ात दार सताि उघिून, एल्सी र्कलेटॉन िगमगत खोलीत
घसय ली.
हॅरॉल्िने उिी मारली. तो चक्रावला. एल्सीने ख्रतच््ामागे दार
लावले आख्रण ती ख्रतचा हात टेबलाच््ा खणाशी घट्ट धरून उभी
राख्रहली. ती धापा टाकत होती. ख्रतचा चेहरा पाांढरा पिला होता. ती
मरणाची घाबरली होती.
ती धापा टाकत म्हणाली, “हा माझा नवरा आहे. तो अचानक
इथे आला आहे. मी --- मला वाटते, तो मला ठार मारणार आहे.
तो वेिा झाला आहे --- ठार वेिा. म्हणनू मी तमय च््ाकिे आले.
नको --- नको. त््ाच््ापासनू माझा बचाव करा.”
ती एकदोन पाऊले पढय े आली. ख्रतचा घाम गळत होता. ती
जवळजवळ पिली. हॅरॉल्िने ख्रतला आधारासाठी हात ख्रदला.
त््ाने असे के ल््ावर, दार उघिले गेले व ख्रतथे एक माणसू उभा
असलेला ख्रदसला. तो मध््म उांचीचा असनू , दाट भवय ्ा असलेला
व काळे भोर चकचकीत िोके असलेला होता. त््ाच््ा हातात
गािीचा जि पाना होता. त््ाचा आवाज चढला आख्रण तो रागाने
थरथरू लागला. तो जोरात ख्रकांचाळला, “म्हणजे त््ा बाईचे बरोबर
होते. तझय ी ्ा माणसाशी भानगि चालू आहे!”
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एल्सी ओरिली, “नाही. नाही ख्रफलीप. हे खरे नाही तू चक
य तो
आहेस.”
हॅरॉल्िने चटकन ख्रतला आपल््ामागे खेचले. ख्रफलीप र्कलेटॉन
त््ा दोघावां र ओरित चालनू आला, “मी चक
य तो आहे? मग मी
तल
य ा ्ा खोलीत कसे पकिले? तू --- राक्षसीण! ्ासाठी मी तल
य ा
मारून टाके न.”
त््ाने किेने हळूच चाल करून, हॅरॉल्िचा हात बाजल
ू ा के ला.
एल्सी रित हॅरॉल्िच््ा दसय ऱ्ा बाजल
ू ा गेली. त््ाने ख्रतच््ा
नवऱ्ाला बाजल
ू ा करा्चा प्र्त्न के ला.
पण ख्रफलीप र्कलेटॉनने त््ाची बा्को ख्रमळवण््ासाठी, एक
शर्ककल लढवली. त््ाने गरकन वळून ख्रदशा बदलली.एल्सी
घाबरून खोलीबाहेर पळाली. ख्रफलीप र्कलेटॉन ख्रतच््ामागे धावला.
आख्रण हॅरॉल्ि क्षणभर देखील वा्ा न घालवता, त््ाच्ां ्ामागे गेला.
पॅसेजच््ा किेला असलेल््ा ख्रतच््ा झोपा्च््ा खोलीत
एल्सी ख्रशरली. हॅरॉल्िने कयलपय ात ख्रकल्ली घातल््ाचा आवाज
ऐकला. पण ते वेळेवर बांद होईना. तत्पवू ी ख्रफख्रलपने दार सताि
उघिले. तो खोलीत घसय ला.
हॅरॉल्िने एल्सीची घाबरट ख्रकांकाळी ऐकली. दसय ऱ्ा
ख्रमख्रनटाला हॅरॉल्ि ख्रतथे घसय ला.
254

एल्सी ख्रखिकीच््ा पिद्याजवळ उभी होती. जसा हॅरॉल्ि
आत आला, तसा ख्रफलीप ख्रतच््ा अांगावर पाना घेऊन धाऊन गेला.
ती जोरात ख्रकांचाळली. मग ख्रतने ख्रतच््ाशेजारील टेबलावरून एक
जि पेपरवेट उचलनू घेतला व त््ाच््ा ख्रदशेने फे कला.
ख्रफलीप एखाद्या कयत्र््ासारखा खाली वाकला. एल्सी
ख्रकांचाळली. हॅरॉल्ि ख्रथजल््ासारखा थाांबला. ती मल
य गी गिय घ््ाांवर
ख्रतच््ा नवऱ्ाच््ा पा्ाशी वाकली. तो ख्रनपख्रचत पिला.
पॅसेजबाहेर दाराची किी लावल््ाचा आवाज आला. एल्सी
उिी मारून, हॅरॉल्िजवळ गेली.
दमलेल््ा हळू आवाजात ती म्हणाली, “कृ पा करा --- कृ प्ा,
तमय च््ा खोलीत परत जा. ते आले तर त््ानां ा तम्य ही इथे सापिाल.”
हॅरॉल्िने नकार ख्रदला. क्षणाधाुत तेथील पररख्रस्थती, त््ाच््ा
लक्षात आली. ख्रफलीप र्कलेटॉन जखमी होऊन चपय चाप पिला
होता. पण कदाख्रचत एल्सीची ख्रकांकाळी त््ाच््ाप्ंत पोचली
असावी. जर तो ख्रतच््ा खोलीत सापिला असता तर ते लाजीरवाणे
व गैरसमज करणारे ठरले असते. ख्रतच््ासाठी व त््ाच््ासाठीही
काही प्रकरण उद्भवा्ला नको.
अख्रजबात आवाज न करता, त््ाने पॅसेजमधनू उिी मारली व
त््ाच््ा खोलीत परत आला. तो ख्रतथे पोचतो न पोचतो, तोच त््ाने
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दार उघिल््ाचा आवाज ऐकला. तो खोलीत समय ारे अधाुतास
बसला. थाबां नू राख्रहला. बाहेर ्ेण््ाचे धािस के ले नाही. लवकर
ख्रकांवा उशीरा एल्सी नर्ककी ्ेईल, असे त््ाला वाटले.
दारावर एक हलकी थाप आली. हॅरॉल्िने उिी मारून ते
उघिले.
ती एल्सी नसनू , ख्रतची आई होती. ख्रतला बघनू हॅरॉल्ि
आश्च्ुचख्रकत झाला. ती एकदम खपू म्हातारी ख्रदसू लागली होती.
ख्रतच््ा िोळ्ाखाली काळी वतुळ
य े उठली होती व करिे के स
ख्रवस्कटले होते.
त््ाने झटपट ख्रतला खचय ीत बसवले. ती बसली. ती जेमतेम
श्वास घेत होती. हॅरॉल्ि घाईने बोलला, “ख्रमसेस राइस, तम्य ही
अस्वस्थ ख्रदसत आहात. मी तमय च््ासाठी काही आणू का?”
ख्रतने मान हलवली.
“नको. मी ठीक आहे. मला काही नको. फक्त मला धर्कका
बसला आहे. ख्रमस्टर वाररांग, एक भ्क
ां र गोष्ट घिली आहे.”
हॅरॉल्िने ख्रवचारले, “ख्रफलीप र्कलेटॉनला फार लागले आहे
का?”
ख्रतने श्वास रोधनू धरला. “त््ाहूनही वाईट. तो मेला आहे --“
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पाच
खोली ख्रफरू लागली.
हॅरॉल्िच््ा कण््ातनू जणू बफाुचे पाणी ख्रझरपू लागले.
एकदोन ख्रमख्रनटे तो मक
ू स्तभां झाला.
तो मलल
ू पणे बोलला, “मेला?”
ख्रमसेस राइसने मान हलवली. ती दमल््ामळ
य े ख्रतचा आवाज
पार खोल गेला होता. ती म्हणाली,
“त््ा सांगमरवरी पेपरवेटचा कोपरा त््ाच््ा बरोबर
कानशीलावर लागला. शेकोटीच््ा लोखांिी चौकटीवर िोके
आपटत तो मागे खाली पिला. तो कसा का् मेला, मला माख्रहती
नाही --- पण तो खात्ीने मेला आहे. मी मेलेली अनेक माणसे
पाख्रहली आहेत, त््ामळ
य े मला माख्रहती आहे.”
“मोठे सांकट --- तो शब्द हॅरॉल्िच््ा िोर्क्ात घमय ू लागला.
महासांकट, महासांकट, महासांकट --तो भावनाक्षोभाने म्हणाला, “तो एक अपघात होता --- मी
तो होताांना पाख्रहले.”
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ख्रमसेस राइस किकपणे म्हणाली, “अथाुत तो अपघात होता.
मला ते माख्रहती आहे. पण --- पण इतर कयणी असा ख्रवचार करे ल
का? मी --खरे तर घाबरून गेले आहे. हॅरॉल्ि, हे इलां लिां नाही.”
हॅरॉल्ि सावकाश बोलला, “मी एल्सीची गोष्ट खात्ीपवू ुक
सागां ू शकतो.”
ख्रमसेस राइस म्हणाली, “हो. आख्रण ती तझय ी गोष्ट खात्ीपवू ुक
सागां ू शके ल. ते --- ते असेच आहे.”
हॅरॉल्िचा मेंदू नैसख्रगुकपणे तल्लख व काळजी घेणारा होता.
त््ाने ख्रतचे म्हणणे समजनू घेतले. त््ाने सवु घटनेचे परीक्षण के ले
व त््ाांच््ा बाबतीतल््ा त्टय ी समजावनू घेतल््ा.
एल्सी आख्रण त््ाने बराच वेळ एकत् घालवला होता. मग
त््ाना पाइनच््ा जांगलात पोलीश बाईकिून जरा तिजोिीच््ा
पररख्रस्थतीत एकत् पाख्रहले गेले होते. त््ा पोलीश बा्काांना इख्रां ललश
बोलता ्ेत नसे. पण थोिेफार समजत असे. जर ख्रतने त््ाच
ां े
सांभाषण चोरून ऐकले असेल, तर त््ाांना ‘हेवादावा’ व ‘नवरा’
्ासारख््ा शब्दाांचा अथु कदाख्रचत कळत असावा. काही झाले तरी
हे स्पष्ट होते, की ख्रतने असे काहीतरी म्हटले होते, की र्कलेटॉनचा
हेवा करणे फार वाढले होते. आख्रण आता --- त््ाचे मरण. जेव्हा
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र्कलेटॉन मेला, तेव्हा हॅरॉल्ि एल्सीच््ा खोलीत होता. त््ाने मद्दय ाम
होऊन ख्रफख्रलपला पेपरवेट मारला असे कळण््ासाठी, काही परय ावा
नव्हता. हेवा करणाऱ्ा नवऱ्ाला ते एकत् सापिले नाहीत, असे
म्हणा्लादेखील काही परय ावा नव्हता. फक्त एल्सी व तो तसे साांगत
होते. त््ाांच््ावर ख्रवश्वास ठे वला जाईल का?”
त््ाच््ा शरीरातनू एक भीतीची लहर दौित गेली.
त््ाने काही कल्पना के ली नाही --- नाही, त््ाने खरे च काही
कल्पना के ली नव्हती --- की तो ख्रकांवा एल्सी ्ाांना खनू
के ल््ाकारणाने, फाशीची ख्रशक्षा ठोठावली जाईल. काही झाले तरी
खात्ीने, तो त््ाांच््ाख्रवरुद्धचा मनष्य ्वधाचा गन्य हा होता. [ ्ा
परदेशात मनष्य ्वध होत होता का? ] जरी त््ाच
ां ी आरोपातनू सटय का
झाली, तरी चौकशी झालीच असती --- सवु वतुमानपत्ातनू ती
बातमी झळकली असती. एक इख्रां ललश माणसू व बाई ्ाांना ख्रशव््ा
बसल््ा असत््ा --- हेवा करणारा नवरा --- उद्ोन्मख
य
राजकारणी. हो, म्हणजे त््ाच््ा करर्रचा शेवट झाला असता. पण
अशा प्रकरणातनू बाहेर पिणे अवघि होते.
तो अचानक बोलला, “आपण ते प्रेत नाहीसे करू शकत नाही
का? ते कयठे तरी परू
य न टाकले तर?”
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ख्रमसेस राइसची त््ाला केःपदाथु समजणारी नवलपणू ु नजर
बघनू त््ाला लाज वाटली. ती उल्लेखनी् रीत््ा स्पष्ट आवाजात
म्हणाली, “माझ््ा ख्रप्र् हॅरॉल्ि, ही काही रहस््म् गोष्ट नाही.
अशी काही गोष्ट करणे, शद्ध
य वेिेपणाचे आहे.”
तो गरय गरय ला, “मला वाटते, ते जमेल. नाहीतर आपण का्
करणार? अरे देवा, आपण का् करणार?”
ख्रमसेस राइसने देःय खाने िोके हलवले. ती भवय ्ा आक्रसनू ,
नापसांती दशुवत होती. मोठ््ा कष्टाने ख्रतचे ख्रवचार चालू होते.
हॅरॉल्िने ती का् ख्रवचार करत आहे, हे साांगण््ाची मागणी
के ली.
“हे भ्ांकर प्रकरण टाळण््ासाठी, आपण अजनू दसय रे काही
करू शकत नाही का?”
“हे भ्ांकर प्रकरण टाळण््ाचा एक उपा् आहे --- तो
भ्ानक आहे --- भीतीदा्क आहे ---पवू ी कधी झालेला नाही.”
ते एकमेकाांकिे रोखनू बघू लागले. ख्रमसेस राइस घोगऱ्ा
आवाजात बोलली, “एल्सी, माझ््ा छोट््ा मल
य ी, हे भ्क
ां र प्रकरण
टाळण््ासाठी, , मी काहीही करे न --- नाहीतर हे प्रकरण ख्रतला ठार
करे ल आख्रण तझय े करी्र आख्रण सवु काही बरबाद करे ल.”
हॅरॉल्ि बोलू शकला, “माझे काही एवढे मनावर घेऊ नका.”
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पण ते बोलणे खरे नव्हते.
ख्रमसेस राइस कटूपणे बोलल््ा, “आख्रण सगळे इतके नकोसे --पणू ुपणे खोटे! तमय च््ात जणू कधी काही नव्हतेच. मला सगळे
काही माख्रहती आहे.”
हॅरॉल्ि हरलेल््ा आवाजात बोलला, “हे सवु काही ठीक
होते, असे ख्रनदान तम्य ही तरी म्हणू शकता.”
हो. जर ते माझ््ावर ख्रवश्वास ठे वणार असले तर! पण तल
य ा
माख्रहती आहे, की ्ेथील लोक कसे आहेत.”
हॅरॉल्िने क्षीणपणे कबल
ू के ले, की जगाच््ा दृष्टीने त््ाच््ात
आख्रण एल्सीमध््े नर्ककीच गन्य हेगारी स्वरूपाचे लागेबाधां े होते.
ख्रमसेस राइसने हे नाकारणे म्हणजे मल
य ीला वाचवण््ासाठी खोटे
बोलणे होते.
हॅरॉल्ि क्षीणपणे म्हणाला, “हो. ददय वै ाने आपण इलां लांिमध््े
नाही आहोत.”
ख्रमसेस राइस िोके वर करत म्हणाली, “ओहो, ते खरे आहे -- हे इलां लांि नाही. काही करता आले, तर मला नवल वाटेल --- “
हॅरॉल्िने ख्रतच््ाकिे उत्सक
य तेने पाख्रहले.
ख्रमसेस राइस कसनसय े बोलली, “तझ्य ्ाकिे ख्रकती पैसे
आहेत?”
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तो म्हणाला, “फार नाहीत. अथाुत मी तार करून मागवू
शकतो.”
ख्रमसेस राइस गांभीरपणे म्हणाली, “आपल््ाला बरे च
लागतील. पण मला वाटते तसा प्र्त्न करणे बरे राहील.”
हॅरॉल्िला थोिे देःय ख झाले. तो बोलला, “तमय ची का्
कल्पना आहे?”
ख्रमसेस राइस ख्रनणाु्क सरय ात म्हणाली, “आपल््ाला प्रेत
लपवणे शर्क् नाही. गपय चपू पण राजरोसपणे तसे करा्ची सधां ी
आहे.”
हॅरॉल्िला आशा वाटली. पण तो थोिा अख्रवश्वास दाखवत
होता. “तम्य हाला खरे च असे वाटते का?”
“हो. एका गोष्टीसाठी हॉटेलचा व््वस्थापक आपल््ा बाजनू े
असेल. तो लोकाांची तोंिे गप्प करू शके ल. माझ््ा मते, हे जादा
चौकस बल्गेरर्न लोकाांपैकी कयणालाही आख्रण सवांना --- पैशाांची
लालचू दाखवनू --- नर्ककीच लागू पिते --- आख्रण पोलीस तर
कयणापेक्षाही जास्त भ्रष्ट असतात.”
हॅरॉल्ि सावकाश बोलला, “तमय चे बरोबर आहे, असा माझा
ख्रवश्वास आहे.”
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ख्रमसेस राइसने चालू ठे वले, “सदय वै ाने, मला वाटते
हॉटेलमधील कोणी काही ऐकले नाही.”
“एल्सीच््ा पढय ची खोली कयणाची आहे?”
“त््ा दोन पोलीश ख्रस्त्र्ाांची. पण त््ाांनी काही ऐकले नसावे.
जर त््ाांनी ऐकले असते, तर त््ा बाहेर पॅसेजमध््े आल््ा असत््ा.
ख्रफलीप उशीरा आला. रात्ीचा हमाल सोिून कयणीही त््ाला
पाख्रहले नाही. हॅरॉल्ि, तल
य ा माख्रहती आहे का, मला वाटते सवु
काही साांगनू टाकावे आख्रण तो नैसख्रगुकपणे मेल््ाचे प्रमाणपत्
िॉर्कटरकिून घ््ावे. हा फक्त ्क्त
य ीने ्ोल् माणसाला ्ेथप्ंत
आणा्चा प्रश्न आहे --- बहुधा पोलीस इन्स्पेर्कटर!”
हॅरॉल्ि गालातल््ा गालात हसनू बोलला, “हे ख्रवनोदी नाटक
झाले, नाही का? ठीक आहे. शेवटी आपण प्र्त्न करून बघ,ू
का्?”

सहा
ख्रमसेस राइसमध््े उत्साह भरला गेला. पख्रहल््ाांदा
व््वस्थापकाला बोलावले गेले. हॅरॉल्ि त््ाच््ा खोलीत राख्रहला --प्रकरणाबाहेर! तो व ख्रमसेस राइस ्ाांनी ठरवले होते, की नवरा
बा्कोमधील भाांिण अशी ही गोष्ट साांख्रगतली जावी. एल्सीचे
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तारुण्् आख्रण सौद्ु ्ामळ
य े ख्रतच््ाबद्दल लोकाांना सहानभय तू ी
वाटेल.
दसय ऱ्ा ख्रदवशी सकाळी, वेगवेगळे पोलीस आले आख्रण
त््ानां ा ख्रमसेस राइस ्ाच्ां ्ा झोपा्च््ा खोलीत नेले गेले. दपय ारी ते
ख्रनघनू गेले. हॅरॉल्िने फक्त पैसे पाठवले पण बाकी कशात भाग
घेतला नाही --- खरे तर त््ाला असे करणे शर्क् झाले नाही, कारण
पोलीसाांपैकी कयणालाच इख्रां ललश ्ेत नव्हते.
बारा वाजता ख्रमसेस राइस त््ाच््ा खोलीवर आली. ती पाांढरी
पिली होती व दमली होती. पण ख्रतच््ा चेहऱ्ावर सटय के चे भाव
ख्रदसत होते. ती म्हणाली, “ते सवु सरय ळीत झाले.”
“देवाचे आभार! तम्य ही हुशार ठरलात. ्ाचे सवु श्रे् तमय चे
आहे.”
ख्रमसेस राइस ख्रवचारपवू ुक बोलली, “हे इतर्क्ा सरय ळीतपणे
झाले, की कयणालाही वाटेल हे सवु अगदी सामान्् होते. त््ाांनी फार
काही चलाखी दाखवली नाही. हे खरे तर --- खरे तर उबग
आणणारे होते!”
हॅरॉल्ि कोरिेपणे बोलला, “सावुजख्रनक व््वस्थेशी भाांिण
करा्ची ही वेळ नाही. ख्रकती ख्रदले?”
“भाव जरा जास्त होता.”
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ख्रतने आकि््ाांची ्ादी वाचली.
पोलीस सपय रीटेंिेंट
कख्रमशनर
दलाल
िॉर्कटर
हॉटेल व््वस्थापक
रात्ीचा हमाल
हॅरॉल्िचा शेरा एवढाच होता, “रात्ीचा हमालाला फार काही
ख्रमळाले नसेल, नाही का? हा फक्त सोनेरी लेसचा प्रश्न आहे.”
ख्रमसेस राइसने स्पष्ट के ले,
“हॉटेल व््वस्थापक म्हणाला, की त््ाच््ा हॉटेलात असे
व्हा्लाच नको होते. खरी गोष्ट अशी होती की ख्रफख्रलपला गािीत
हृद्ाचा धर्कका बसला. तो हवा ख्रमळवण््ासाठी पॅसेजमध््े गेला.
तल
य ा माख्रहती आहे, की ते कसे नेहमी दारे उघिी टाकत. ख्रतथे तो
पिला. पोख्रलसानां ी काही करा्चे ठरवले, तरी ते का् करणार?”
हॅरॉल्ि म्हणाला, “वा! वा! आपले पोलीस तसे नाहीत म्हणनू
बरे आहे.”
असे बोलनू छान ख्रब्रटीश मनख्रस्थतीत तो जेवा्ला गेला.
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सात
सहसा जेवणानतां र हॅरॉल्ि ख्रमसेस राइस व ख्रतच््ा मल
य ीबरोबर
कॉफी घेत असे. ्ा नेहमीच््ा का्ुक्रमात बदल न करण््ाचे त््ाने
ठरवले. त््ा ख्रदवशी रात्ीनांतर त््ाने प्रथमच एल्सीला पाख्रहले. ती
फार अशक्त ख्रदसत होती व अजनू धर्कर्क्ातनू सावरलेली ख्रदसत
नव्हती. पण ती सवुसामान्् वागणक
ू ठे वा्चा कसनू प्र्त्न करत
होती. हवापाणी आख्रण ख्रनसगु ्ावर थोिे थोिे बोलत होती.
आताच ्ेऊन दाखल झालेल््ा एका पाहुण््ाबद्दलत, त््ाचे
राष्ट्री्त्व कोणते असेल, ्ाबद्दल ते बोलत होते. हॅरॉल्िने त््ाच््ा
ख्रमशावां रून असा ख्रनष्कषु काढला, की तो फ्रेंच असला पाख्रहजे --एल्सी म्हणाली जमुन --- ख्रमसेस राइसने म्हटले, स्पॅख्रनश.
त््ाच्ां ्ाख्रशवा् गच्चीत कयणीच नव्हते. पण फक्त त््ा दोन
पोलीश बा्का होत््ा. त््ा अगदी दसय ऱ्ा टोकाला काही
भरतकाम करत बसल््ा होत््ा.
त््ाने त््ाांना बख्रघतले, तेव्हा नेहमीप्रमाणे काळजी वा भीतीने
त््ाच््ा अांगावरून सरसरून काटा आला. ते थांि चेहरे , नाकाच््ा
वाकि््ा चोची व पक्ष््ाांच््ा नखे असलेल््ा पा्ासारखे हात ---
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एक मल
य गा धावत धावत आला व ख्रमसेस राइसला बोलावले
असल््ाचे साांख्रगतले. ती उठून त््ाच््ामागे चालू लागली. त््ानां ा
हॉटेलच््ा दाराशी पणू ु गणवेषातील पोलीस ख्रदसला.
एल्सीने श्वास रोधनू धरला. “तम्य हाला असे वाटत नाही का -- काहीतरी नको ते घिले आहे?”
हॅरॉल्िने लगेच ख्रतची समजतू काढली, “ओहो, नाही. नाही.
तसे काही नाही.”
पण त््ालाही अचानक भीती वाटलीच. तो म्हणाला, “तमय ची
आई नवलपणू ु आहे.”
एल्सी शहारत बोलली, “मला माख्रहती आहे. ममी चागां ली
लढवय््ी आहे. ती पराभवाच््ा छा्ेत कधीच बसणार नाही. पण
हे सवु फार भ्ांकर आहे, नाही का?”
“आता असे बोलू नका. सवु काही ठीक झाले आहे.”
एल्सी बारीक आवाजात बोलली, “मी ते ख्रवसरू शकत नाही,
की मी त््ाला मारले.”
हॅरॉल्ि घाईने बोलला, “असा ख्रवचार करू नका. तो एक
अपघात होता. तम्य हाला खरे तर ते माख्रहती आहे.”
ख्रतचा चेहरा थोिा उजळला.
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हॅरॉल्ि पढय े बोलला, “आख्रण तसेही तो आता भतू काळ झाला.
तो गेला आख्रण गेला. परत त््ाचा कधीही ख्रवचार करू नका.”
ख्रमसेस राइस परत आली. ख्रतच््ा चेहऱ्ावरील भाव दशुवत
होते, की सवु काही ठीक आहे.
ती आनांदाने म्हणाली, “त््ाांनी मला चाांगलेच घाबरवले. पण
त््ानां ा फक्त काही कागद हवे होते. सवु काही ठीक आहे. मल
य ानां ो,
आपण अांधारातनू बाहेर पिलो आहोत. हा आनांद साजरा
करण््ासाठी मला वाटते, आपण ख्रलकर मागव.ू ”
ख्रलकर मागवली व ती आली. त््ाांनी त््ाांचे पेले उांचावले.
ख्रमसेस राइस म्हणाल््ा, “भख्रवष््काळासाठी!”
हॅरॉल्ि एल्सीकिे बघनू हसला व बोलला, “तमय च््ा
आनदां ासाठी!”
ख्रतनेही त््ाच््ाकिे हसनू पाख्रहले आख्रण पेला उांचावनू
म्हणाली, “आख्रण तमय च््ासाठी --- तमय च््ा ्शासाठी! माझी
खात्ी आहे की तम्य ही नर्ककी एक मोठा माणसू होणार आहात.”
भीतीच््ा भावनेपासनू ते आनदां ी होण््ाप्ंत आले. त््ाच्ां ्ा
मनावरचे ओझे उतरले होते. भ्ाण सावलीतनू त््ाांची सटय का
झाली होती. सवु काही सरय ळीत ---

268

गच्चीच््ा दसय ऱ्ा टोकाहून, पक्ष््ाांसारख््ा त््ा दोघी उठल््ा.
त््ानां ी त््ाचां े काम काळजीपवू ुक गोळा के ले. त््ा दगिी
झेंि््ाांपाशी आल््ा. थोिे वाकून त््ा ख्रमसेस राइसशेजारी बसल््ा.
त््ापैकी एकीने बोला्ला सरय वात के ली. दसय रीने ख्रतची नजर एल्सी
आख्रण हॅरॉल्िकिे वळवली. ख्रतच््ा ओठाांवर हास्् तरळत होते.
हॅरॉल्िला ते हास्् चाांगले वाटले नाही --त््ानां ी ख्रमसेस राइसकिे पाख्रहले. ती त््ा पोलीश बाईचे म्हणणे
ऐकत होती. त््ाला वाटले, की जरी त््ाला एकही शब्द समजणार
नाही, तरी ख्रमसेस राइसच््ा चेहऱ्ावरील भावना त््ाला परय े शा
समजत होत््ा. सवु जनय ा राग आख्रण देःय ख उफाळून आले. ती ऐकत
होती आख्रण प्रसांगवशात थोिेसे बोलत होती.
आता त््ा दोघीजणी उठल््ा आख्रण थोिे वाकून, हॉटेलमध््े
ख्रनघनू गेल््ा.
हॅरॉल्ि पढय े वाकून, घोगऱ्ा आवाजात म्हणाला, “का्
झाले?”
ख्रमसेस राइसने फार ख्रनराश व देःय खी सरय ात उत्तर ख्रदले, “त््ा
दोघी आपल््ाला ब्लॅकमेल करणार आहेत. त््ाांनी काल रात्ी सवु
काही ऐकले आहे. आख्रण आता आपण ते सवु गिांय ाळून बसलो
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आहोत. ्ामळ
य े गोष्टी हजार पटीने जास्त गांतय ागांतय ीच््ा झाल््ा
आहेत --- “

आठ
हॅरॉल्ि वाररांग तळ्ाच््ा काठाने तासभर ख्रफरत होता. त््ाला
थोिा ताप होता. त््ाच््ावर चालनू आलेला देःय खाचा आक्रोश
के वळ शारीररक शक्तीने रोखनू धरण््ाचा तो प्र्त्न करत होता.
पख्रहल््ाांदा त््ाला त््ा दोन ख्रवख्रचत् अपशकयनी ख्रस्त्र्ा भेटल््ा,
त््ा जागेपाशी शेवटी तो आला. त््ाांनी त््ाला व एल्सीला त््ाांच््ा
पकिीत घेतले होते. तो मोठ््ाने म्हणाला, “त््ानां ा शाप द्या. ग्रीक
परय ाणातील रक्तख्रपपासू राक्षसी जोिीचा ख्रधर्ककार असो.”
थोिासा खोकला आल््ाने, तो गोल वळला. तेव्हा त््ाला
ऐटीत ख्रमशा ठे वलेला, नक
य ताच झािाांच््ा सावलीतनू आलेला एक
परका इसम ख्रदसला.
हॅरॉल्िला कळे ना की का् बोलावे. तो आता जे काही
बोलला, ते नर्ककी ्ा छोट््ा माणसाने ऐकले असणार.
पराभव झाल््ासारखा, हॅरॉल्ि अख्रवश्वासाने बोलला, “ओहो
--- शभय दपय ार.”
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दसय रा उत्तम इख्रां ललशमध््े बोलला, “पण मला वाटते,
तमय च््ासाठी, ही चागां ली दपय ार नसावी.
“अां --- खरे तर --- “ हॅरॉल्ि पन्य हा अिचणीत आला.
तो लहान मनष्य ् म्हणाला, “ख्रमस्टर, मला वाटते, तम्य हाला
काही त्ास आहे. मी तम्य हाला काही मदत करू शकतो का?”
“नाही. नको. आभारी आहे. जरा तळ्ावर ख्रफरून मी माझा
ताण कमी करत होतो.”
दसय रा सभ््पणे बोलला,
“पण मला वाटते, तम्य हाला माख्रहती आहे, मी तम्य हाला मदत
करू शकतो. आताच गच्चीवर बसलेल््ा त््ा दोन
ख्रस्त्र्ाांच््ाबरोबर मी तमय चा त्ास जोित नाही आहे? आख्रण मी
बरोबर आहे.”
“हॅरॉल्िने त््ाच््ाकिे रोखनू बख्रघतले.
तो म्हणाला, “तम्य हाला त््ाांच््ाबद्दल काही माख्रहती आहे का?
तसेही, तम्य ही कोण आहात?”
जसा काही राजघराण््ात जन्म झाला आहे अशा थाटात छोटा
मनष्य ् बोलला, “मी हर्क्ुल
य पा्रो आहे. आपण जांगलात जरा
आि बाजल
ू ा जाउ्ा का? म्हणजे मग तम्य ही मला तमय ची गोष्ट
साांगा. मी म्ह्तटल््ाप्रमाणे, तम्य हाला मदत करू शके न.”
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काही ख्रमख्रनटापवू ी ओळख झालेल््ा त््ा छोट््ा
माणसाजवळ सवु गोष्ट साांगावी, असे हॅरॉल्िला का वाटले, कळले
नाही. कदाख्रचत तो फार ताणात होता. काही म्हटले, तरी असे झाले
खरे ! त््ाने हर्क्ुल
य पा्रोला सवु गोष्ट साांख्रगतली.
पा्रोने ती शाांतपणे ऐकून घेतली. एकदोनदा त््ाने थांिपणे
मान हलवली. जेव्हा हॅरॉल्ि साांगा्चा थाांबला, तेव्हा दसय रा
स्वप्नाळूपणे बोलला, “मानवी मासावर वाढणारे , लोखांिी चोचींचे
स्ट्म्फाली्न पक्षी स्ट्म्फाली्न तळ्ाजवळ रहातात --- हो,
हे बरोबर जळ
य ते आहे.”
हॅरॉल्ि त््ाला ख्रनरखत म्हणाला, “का् म्हणालात?”
त््ाला वाटले, की कदाख्रचत हा चौकस भासणारा माणसू वेिा
असावा.
हर्क्ुल
य पा्रो हसला.
“मी असा ख्रवचार के ला, एवढेच. समजले का, माझा सगळ्ा
बाबींकिे बघण््ाचा वेगळा दृष्टीकोन असतो. आता तमय च््ा ्ा
कामासांबांधी बोल.ू तम्य ही फारच अिचणीत सापिला आहात.”
हॅरॉल्ि अधीरपणे बोलला, “हे सागां ा्ला मला तमय ची गरज
नाही.”
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पा्रोने चालू ठे वले, “ब्लॅकमेल करणे, ही गांभीर गोष्ट आहे.
्ा ग्रीक परय ाणातील राक्षसी तम्य हाला पैसे --- आख्रण पैसे --- आख्रण
अजनू पैसे द्या्ला लावतील! जर तम्य ही त््ाांना ख्रवरोध के लात, तर
का् होईल?”
हॅरॉल्ि कटूपणे बोलला, “खरी गोष्ट बाहेर ्ेईल. माझे करी्र
खराब होईल. आख्रण कधीही काही गन्य हा न के लेली मल
य गी नरकात
जाईल. ्ा सवाुचा शेवट का् होईल, हे देवालाच माख्रहत!”
पा्रो म्हणाला, “म्हणनू काहीतरी के लेच पाख्रहजे.”
हॅरॉल्ि बोथटपणे बोलला, “का्?”
त््ाचे िोळे अधुवट ख्रमटून, पा्रो मागे झक
य ला. तो म्हणाला,
[ परत त््ाच््ा मानख्रसक स्वास्थ््ाख्रवष्ी हॅरॉल्िला शांका वाटली.
] “ही ब्रॉांझ कॅ स्टानेटची [ अथेना देवतेने हर्क्ुल
य सच््ा मदतीसाठी
आणलेले आवाज करणारे वाद्य ] वेळ आहे.”
हॅरॉल्ि म्हणाला, “तम्य ही जरा वेिे आहात का?”
दसय रा िोके हलवनू बोलला, “अथाुत, मी फक्त माझ््ा
पवू ुजाांच््ा, हर्क्ुल
य सच््ा उदाहरणाचे अनक
य रण करतो. माझ््ा
ख्रमत्ा, काही तास धीर धर. उद्याप्ंत! मी तल
य ा त्ास देणाऱ्ा तझ्य ्ा
शत्पू ासनू तझय ी सटय का करू शके न.”
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नऊ
हॅरॉल्ि दसय ऱ्ा ख्रदवशी सकाळी पा्रोला शोधत आला.
पा्रो गच्चीत एकटाच बसलेला होता. पा्रोने ख्रदलेल््ा
ठामपणाच््ा वचनामळ
य े हॅरॉल्ि प्रभाख्रवत झाला होता.
त््ाने पा्रोजवळ ्ेऊन उत्सक
य तेने ख्रवचारले, “का् कसे
का्?”
पा्रो त््ाच््ाकिे वळला.”ठीक आहे.”
“म्हणजे का्?”
“सवु काही समाधानकारकपणे होते आहे.”
“पण का् झाले आहे?”
पा्रो स्वप्नाळूपणे म्हणाला, “मी ब्रॉांझच््ा कॅ स्टानेटला
कामाला लावले आहे. ख्रकांवा आधख्रय नक भाषेत, मी धातच्ू ्ा ताराांना
गणय गणय करा्ला लावले आहे --- थोिर्क्ात, मी टेख्रलफोन वापरतो
आहे. तमय चे स्ट्म्फाली्न पक्षी अशा जागी हलवले आहेत, की
ख्रजथे काही काळ त््ाांची जादा हुशारी चालणार नाही.”
“त््ा दोघी पोख्रलसाांना हव््ा होत््ा? त््ाांना अटक झाली आहे
का?”
“अथाुत.”
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हॅरॉल्िने एक खोल श्वास घेतला.
“ख्रकती छान! मी असा ख्रवचार कधीच के ला नव्हता.”तो
उठला “मला ख्रमसेस राइसला व एल्सीला भेटले पाख्रहजे व सवु
साख्रां गतले पाख्रहजे.”
“त््ाांना माख्रहती आहे.”
“ओहो, छान! मला साांगा का् --- “
तो अिखळला.
तळ्ाकिूनच््ा रस्त््ाने शाली उिवणाऱ्ा दोन
पक्ष््ाांसारख््ा आकृ ती ्ेत होत््ा.
त््ा उद्गारल््ा, “मला वाटले, तम्य ही म्हणालात की त््ाांना
पकिले गेले!”
पा्रोने हॅरॉल्ि दृष्टीक्षेप टाकत होता, ख्रतकिे बख्रघतले.
‘ओहो, त््ा दोघी? त््ा काही त्ास देणार नाहीत. हमालाने
तम्य हाला साांख्रगतल््ाप्रमाणे, त््ा पोलीश कयटयांबातील चाांगल््ा ख्रस्त्र्ा
आहेत. त््ाांचे ख्रदसणे कदाख्रचत तेवढे चाांगले नसेल, पण त््ाचे
का्?”
“पण मला समजत नाही.”
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“नाही तम्य हाला समजणार नाही! पोख्रलसाांना दसय ऱ्ा दोघी
हव््ा होत््ा --त््ा हुशार ख्रमसेस राइस व ख्रमसेस र्कलेटॉन ्ा पोख्रलसाांना हव््ा
होत््ा. त््ा ख्रशकार करणाऱ्ा पख्रक्षणी आहेत. माझ््ा ख्रमत्ा, त््ा
दोघी ब्लॅकमेल करुन, जगत आहेत.”
हॅरॉल्िला जग त््ाच््ाभोवती ख्रफरत असल््ासारखे वाटले.
तो मलल
ू पणे बोलला, “पण तो मनष्य ् --- तो मारला गेलेला
मनष्य ्!”
“कोणीच मारले गेले नाही. ख्रतथे कयणी मनष्य ् नव्हताच.!”
“पण मी त््ाला पाख्रहले!”
“ओहो, नाही. उांच, खोल आवाज काढणारी ख्रमसेस राइस
परुय ष असल््ाचे सोंग करते. नवऱ्ाचे काम ख्रतने के ले --- ख्रतच््ा
करि््ा के साांच््ा टोपाख्रशवा् आख्रण आख्रण खास त््ासाठी
बनवलेला टोप घालनू !”
तो पढय े वाकला व दसय ऱ्ाच््ा गिय घ््ाांवर बोटे मारली.
“माझ््ा ख्रमत्ा, तम्य ही कयणावर अधां ख्रवश्वास ठे ऊ न्े. ्ा देशाचे
पोलीस पैसे घेऊन सहजासहजी फसणारे नाहीत --- मळ
य ात, ते
फसचू शकत नाहीत. ख्रवषेशतेः खनय ाची के स असेल, तर नाहीच!
त््ा दोघी सवुसामान्् इख्रां ललश लोकाच्ां ्ा परदेशी भाषाच्ां ्ा
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अज्ञानावर व््ापार करत होत््ा. ख्रमसेस राइस फ्रेंच व जमुन बोलू
शकत असे. त््ामळ
य े ती व््वस्थापकाची मल
य ाखत घेई व
प्रकरणाचा ताबा घेई. पोलीस ्ेत व ख्रतच््ा खोलीत जात. हो. पण
खरे का् झालेले असे? तम्य हाला माख्रहती नसे. कदाख्रचत ती साांगत
असे की ख्रतची खाांद्यावर लावा्ची शोभेची ख्रपन हरवली आहे --ख्रकांवा असेच काही. असेच काही, की ज््ा कारणाने पोलीस ्ेतील
आख्रण तम्य ही ते आलेले पहाल. आख्रण खरे तर का् झालेले असेल?
तम्य ही बरे च पैसे मागवता. ते ख्रमसेस राइसला देता. तीच सवु बोलणी
करत असते. तर हे असे आहे. तर अशा त््ा ख्रशकारी पख्रक्षणी लोभी
आहेत. ख्रतच््ा लक्षात आले, की त््ा दोन ख्रबचाऱ्ा ददय वै ी पोलीश
बा्काांबद्दल तमय च््ा मनात नकारात्मक भावना त्ार झाली आहे.
त््ा दोघी ्ेऊन ख्रमसेस राइसशी साधेसे ख्रनरागस सांभाषण करतात
आख्रण ख्रमसेस राइस परत तोच खेळ खेळा्ला बघते. का् सभां ाषण
झाले हे तम्य हाला कधीच कळणार नसते.
तर तम्य ही परत ख्रतला पैसे देणार आख्रण ती ते वेगळ्ा व््क्तींना
देत असल््ाचे ढोंग करणार.”
हॅरॉल्िने एक मोठा श्वास घेतला. तो बोलला, “आख्रण एल्सी
--- एल्सी?”
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हर्क्ुल
य पा्रोने त््ाचे िोळे वळवले. “ख्रतने पण ख्रतची
भख्रू मका, नेहमीप्रमाणे उत्तम वठवली. मोठी कसबी लहानशी नटी,
सवु काही अगदी खरे खरे व ख्रनरागस भासवणारी! ती लैंख्रगक दृष्ट््ा
काही करत नसे, पण फार उमदी स्त्री असल््ासारखे ढोंग करे .”
पा्रो स्वप्नाळूपणे पढय े बोलला, “इख्रां ललश लोकाांच््ा
बाबतीत ते लागू पित असे.”
हॅरॉल्ि वाररांगने खोल श्वास घेतला व तो ठाम, कोरि््ा
आवाजात बोलला, “मी आता प्रत््ेक ्रय ोख्रप्न भाषा ख्रशका्ला
सरय वात करणार आहे. परत कोणी मला मख
ू ु बनवा्ला नको.”
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ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
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(नेट आवक्क)
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डॉ. वषृ ाली जोशी ्ाांची पस्य तके
ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्य तक उघिेल
(नेट आवक्क)
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शेरलॉक होम्स
भाग १ ते ८ (५० कथा)
ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वर्ष.
डॉ. वर्ृ ाली जोशी याांचे िे सव्वीसावे पस्ु िक.

डॉ. वृषाली जोशी या मराठी व इग्रां जी या भाषाांच्या खवद्वान
आहेत. त्या प्राचायव होत्या. त्याांनी काही काळ खवदेशात राहून
तेथल्या वाचन सांस्कृ तीचा अनभु व घेतला आहे. तशी वाचन
सस्ां कृ ती महाराष्ट्रातही खनमावण व्हावी असे त्यानां ा वाटते. वाचकाच
ां ी
अख्रभरुची वाढली तरच लेखकाांकिूनही दजेदार साख्रहत्् ख्रनमाुण
होईल. इग्रां जीतील उच्च दजावचे खनवडक लेिकाांचे साखहत्य
मराठीत अनवु ाद करून मराठी वाचकाच
ां ी 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 त्यानां ी ई साखहत्यची खनवड आपल्या पस्ु तकाांसाठी के ली
आहे.
डॉ. वृषाली जोशी ्ाांच््ासारिे ज्येष्ठ लेिक आपली पस्ु तके ई
साखहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना खवनामल्ू य
देतात. असे लेिक ज्यानां ा लेिन हीच भक्ती असते. आखण त्यातनू
कसलीही अखभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदु वै ाने गेली दोन हजार
वषे कवीराज नरें द्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तक
ु ारामाांपासनू ही परांपरा सरू
ु
आहे. अिडां . अजरामर. म्हणनू तर ख्रदनानाथ मनोहर(४ पस्य तके ), शांभू
284

गणपल
य े (९पस्य तके ), िॉ. मरय लीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागल
य
(१९), शभय ागां ी पासेबदां (१२), अख्रवनाश नगरकर(४), िॉ. ख्रस्मता
दामले(८), िॉ. ख्रनतीन मोरे (३०), अनील वाकणकर (९), फ्राख्रन्सस
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), सगां ीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पस्य तके ), ख्रवनीता
देशपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांख्रदनी देशमख
य (५), िॉ.
सजय ाता चव्हाण (११), िॉ. वृषाली जोशी(२६), िॉ. ख्रनमुलकयमार
फिकयले (१९), CA पनय म सगां वी(६), िॉ. नख्रां दनी धारगळकर
(१३), अांकयश ख्रशांगािे(१३), आनांद देशपाांिे(३), नीख्रलमा
कयलकणी (२), अनाख्रमका बोरकर (३), अरुण फिके (३) स्वाती
पाचपािां े(२), साहेबराव जवजां ाळ (२), अरुण ख्रव. देशपािां े(५),
ख्रदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती बापट(३), अरुण
कयळकणी(८), जगख्रदश खाांदवे ाले(४) पांकज कोटलवार(४) िॉ.
सरुय ची नाईक (३) िॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकिे(३) 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
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आम्हाला िात्ी आहे. यात ई साखहत्य प्रखतष्ठान एकटे नाही. ही एक
मोठी चळवळ 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 ग्रथां ोपजीखवये । खवशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट खवजयें । होआवे जी ।
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