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या मित्ाांनो! घऊेन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

हर्कयुुलसचे श्रि- २ 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ख्रवनामलू्् घऊे दतेो.  

कारण ई पयस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा ्ेते.  

पण  

तयम्ही ते फ़य कट का घ््ावां?  

तयम्हालाही काही दतेा ्ेईल.  

असे काही द्या ज््ाने ई साख्रहत््च््ा लेखकाांना, टीमला आख्रण तयम्हालाही आनांद ख्रमळेल 

आख्रण तयमचां काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आखशवावद आखण शभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या खमत्ाांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या 

ख्रमत्ाांना ह ेपयस्तक मेल आखण Whatsapp करा 

ई साखहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेखलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना 

आमांखत्त करा. सोशल ख्रमख्रि्ावर ई साख्रहत््चा प्रचार करा.  

सवावत बहुमोल अशा तमुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच 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 प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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• खवनामूल्य खवतरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू 

शकता . 

• हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी खकां वा 

वाचनाव्यखतररक्त कोणताही वापर करण्यापूवी ई 

प्रखतष्ठानची लेिी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े 
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हर्क्युलसचे श्रम- २ 

कथाांचा क्रम  

 

अगाथा ख्रिस्ती 

हर्क्युलस 

1. हर्क्युलसचे श्रम  

2. के्रटन बैल 

3. ख्रिओमेिसचे घोिे  

4. ख्रहप्पोलीटाचा कां बरपट्टा  

5. गेर्ॉनचा कळप 

6. सोनेरी सफरचांद े

7. सबेरस कय त्र््ावरील पकि   
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 अगाथा ख्रिस्ती 

 

अगाथा ख्रिस्ती ही जगातील पयस्तक खपाचा उच्चाांक 

गाठलेली व ख्रजच््ा ख्रलखाणावर आधाररत असे अनेक नाटक व 

ख्रसनेम े ख्रनघाले, अशी प्रख्रसद्ध इांख्रललश लेख्रखका होती. सयमारे शांभर 

भाषाांमध््े ख्रतच््ा पयस्तकाांचे अनयवाद झाल.े  

पख्रहल््ा महा्यद्धात ती पररचाररका म्हणनू काम करत होती. 

ख्रतची पख्रहली कादांबरी ‘The Mysterious Affair of Styles’ 

ही १९२० मध्् े प्रकाख्रशत झाली. त््ात ख्रतने हर्क्युल पा्रो ्ा 
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गयप्तहरेाची ख्रनख्रमुती केली. पयढे २५ कादांबऱ्ाांमध््े तेच पात् रहस््े 

सोिवत राख्रहले. ‘The Murder of Roger Ackroyd’ ्ा 

१९२६ मध्् ेप्रकाख्रशत झालेल््ा कादांबऱीपासनू ख्रमस जेन मापुल 

ही स्त्री गयप्तहरे पयढे आली व त््ापयढील ७५ कादांबऱ्ाांमध््े तीच 

रहस्् े सोिवत राख्रहली. Mousetrap [१९५२] ह े ख्रतच े नाटक 

पख्रहल््ाांदा एका ख्रथएटरमध््े रांगमांचावर सतत २१ वषे चालले व 

त््ाचे ८८६२ प्र्ोग झाले. तर दयसऱ्ा ख्रथएटरमध्् ेरांगमांचावर सतत 

२०२० सालाप्ंत चाल ू होते व त््ाचे २८००० प्र्ोग झाले. 

‘And then There Were None’ ्ावर आधाररत ख्रहांदी ख्रसनेमा 

‘गयमनाम’ तयम्हाला नर्ककीच माख्रहती असेल.  

१९२० मध््े आख्रचुबाल्ि ख्रिस्ती ्ा ख्रतच््ा नवऱ्ाने 

घटस्फोट माख्रगतला. तेव्हा ती नाहीशी झाली. ्थावकाश ती 

सापिली व ख्रतने १९३० मध््े पयरातत्वशास्त्रज्ञ सर मॅर्कस मॅलोवनशी 

ललन केले. ख्रतन े अद्भयतरम्् कादांबऱ्ाही ख्रलख्रहल््ा. उदाहरणाथु, 

Absent in the Spring ही १९४४ मध््े ख्रलख्रहलेली कादांबरी. 

ख्रतच््ा सहा गोष्टींचा अनयवाद प्रस्तयत पयस्तकात केला आह.े.  
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हर्क य्ुलस 

 

ग्रीक पयराणकथेप्रमाणे हर्क्युलस हा दवेाांचा राजा ख्रझअस ्ाचा 

पयत् असनू, त््ाचा सावत् भाऊ व राजा असलेला ्यरेख्रस्थ्स हा 

त््ाला [ त््ाच््ा मतृ आईमाफुत ] बारा श्रमाांची अवघि कामे 

करा्ला साांगतो. त््ासाठी हर्क्युलस बारा वष ेप्रवास करत असतो. 

ही अशर्क् भासणारी कामे तिीस नेऊन तो लोकाांच््ा मनातील 

त््ाचे स्थान एवढे उांचावतो, की ते त््ाला दवेत्व बहाल करतात. 

नांतर तो प्रजेचा आविता राजा होतो. ही बारा श्रमाांची कामे 

‘हर्क्युलसचे श्रम’ म्हणनू प्रख्रसद्ध आहते. 

  

पख्रहलेेः नेख्रम्न ख्रसांह    

दयसरेेः लख्रनु्न हा्ड्रा    

ख्रतसरेेः ऑकेिी्न हरीण    

चौथेेः इरा्मॅख्रथ्न ियर्ककर    

पाचवेेः ऑख्रज्न तबेले   

सहावेेः स्टॅ्म्फॅख्रल्न पक्षी  
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सातवेेः के्रटन बैल  

आठवेेः ख्रिओमेिसच ेघोिे  

नववेेः ख्रहप्पोलीटाचा कां बरपट्टा  

दहावेेः गेर्ॉनचा कळप  

अकरावेेः सोनेरी सफरचांद े

बारावेेः सबेरस कय त्र््ावरील पकि  

 

अगाथा ख्रिस्तीने ्ा हर्क्युलसच््ा बारा श्रमाांच््ा कामाांवर 

आधाररत अशी बारा आधयख्रनक कामे हर्क्युल पा्रो करतो, असे 

पयढील दोन भागात असलेल््ा सहा सहा कथाांच््ाद्वारे माांिल ेआह.े  
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The Labors of Hercules 

हर्क य्ुलसचे श्रम 

 

हर्क्युल पा्रोच््ा सदख्रनकेत आधयख्रनक फख्रनुचर होते. ते 

क्रोख्रम्मन ेचमकत होते. तेथील खयच््ाु आरामशीरपणे गयबगयबीत 
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होत््ा. त््ाांच््ा चौकोनी आकारामध्् े काही तिजोि केलेली 

नव्हती. 

त््ापैकी एका खयचीवर हर्क्युल पा्रो नीट बसला होता. 

खयचीच््ा मध््भागी त््ाच््ासमोर दयसऱ्ा खयचीत, सगळ्ाांचा 

मयख्् िॉ बटोन बसला होता. मोठ््ा आनांदाने तो पा्रोच््ा चॅटेऊ 

मोटॉन रोथ्सख्रचल्ि ्ेथील पे्ाचे घयटके घेत होता. िॉ बटोन 

व््वख्रस्थत नव्हता. तो जािा, गबाळा असनू त््ाच््ा पाांढऱ्ा 

केसाांमध््े ताांबिी सतेज त्वचा ख्रदसत होती. खोल श्वासाचा आवाज 

काढत तो हसत असे. त््ाच््ाभोवती तांबाखचूी राख पसरलेली 

असे. पा्रो राख गोळा करा्ची भाांिी त््ाच््ाभोवती ठेवा्चा 

फय कट प्र्त्न करत होता. 

िॉ बटोन प्रश्न ख्रवचारत होता. “हर्क्युल, मला का ते साांग.” 

“म्हणजे तयला माझ््ा ठेवलेल््ा नावाबद्दल ख्रवचारा्चे आह े

का?” 

दयसरा ख्रवरोध दाखवत बोलला, “ठेवलेल््ा नावाबद्दल नव्ह.े 

ते नर्ककीच पागन [ ख्रिश्चन, इस्लाख्रमक नसलेले व अनेक दवेाांना 

भजणारे ] आह.े पण का? ते मला जाणनू घ््ा्चे आह.े वख्रिलाांची 

आवि का? आईचा इच्छेमयळे का? की काही कौटयांबक कारणाने? 

जर मला बरोबर आठवत असेल, तरी माझी स्मरणशक्ती आता 
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पवूीसारखी राख्रहली नाही --- तयला अॅख्रचले नावाचा एक भाऊ आह,े 

नाही का?” 

पा्रोच े मन माग े जाऊन अॅख्रचले पा्रोच््ा करी्रसांबांधी 

ख्रवचार करू लागले. ते सगळे खरेच घिले होत ेका? 

तो उत्तरला, “फक्त काही काळासाठी.” 

िॉ बटोनन े्यक्तीने अॅख्रचले पा्रोचा ख्रवष् बदलला. “लोक 

स्वतेःच््ा मयलाांची नावे ठेवा्च््ा बाबतीत जास्त जागरूक 

व्हा्ला हवेत.” खोलवर ख्रवचार करत, तो बोलला, “मला 

दवेासारखी मयले आहते, ह ेमला माख्रहती आह.े त््ातील एक गोरा 

आह.े तर एक ख्रजप्सीसारखा काळा! मग िेरडे्र आह.े दयेःखम् िेरडे्र 

--- त््ा मयलीचे नाव मेरी आह.े ती म्हणजे छोट््ा इल माशासारखी 

आह.े अजनू धीर नावाची मयलगी आह ेखरे तर ख्रतचे नाव अधीर 

चाांगले शोभले असते, कारण ती तशी आह.े आख्रण िा्ना --- ठीक 

आह े --- तो व्स्क, हुशार जाणता मनयष्् शहारला. आता ख्रतचे 

वजन बारा दगिाांइतके आह.े आख्रण ती फक्त पांधरा वषांची आह.े 

ते म्हणतात ती फार जाि आह े--- पण मला ती तशी वाटत नव्हती 

--- त््ाना ख्रतला हलेन ्ा नावान ेहाक मारा्ची होती --- पण मी 

ख्रतथ ेठाम राख्रहलो. ख्रतचे आई विील व आजी कसे ख्रदसतात, ह े

मला माख्रहती होत.े त््ामयळे मी माथाु ख्रकां वा िोरकसवर ख्रकां वा काही 
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अथुवाही शब्दावर भर ख्रदला. पण त््ाचा काही उप्ोग झाला 

नाही. माझे श्रम फय कट गेले. ख्रतच ेपालक दारूबाज लोक होत.े” 

पा्रो त््ाच््ाकिे चौकसपणे बघत होता. तो हळूहळू 

श्वासाचा आवाज करत व चेहऱ्ावर आठ््ा पाित बोलला, 

“काल्पख्रनक सांभाषणाचा ख्रवचार करता, तयझी आई आख्रण 

कैलासवासी ख्रमसेस होम्स ् ा छोटे कपिे ख्रशवत ख्रकां वा काही ख्रवणत 

बसल््ा आहते, “अॅख्रचले, हर्क्युल, शेरलॉक, मा्क्रॉफ्ट --- “  

त््ाच््ा ख्रमत्ाच््ा ख्रवनोदी बोलण््ाचा आनांद हर्क्युल पा्रो 

घेऊ शकला नाही. “मला एवढेच समजले, की मी हर्क्युलससारखा 

ख्रदसत नाही?” 

िॉ बटोनचे िोळे त््ा छोट््ाशा, नीटनेटर्क्ा, पटे्टरी पँट, काळे 

जाकीट व छान टा् घातलेल््ा हर्क्युल पा्रोवरून, त््ाच््ा 

चामिी बयटाांवरून, अांिाकृती िोर्क्ावरून व वरचा ओठाांवर खपू 

शोभणाऱ्ा ख्रमशाांवरुन ख्रफरले. 

“पा्रो, मोकळेपणाने बोला्चे तर तसे नाही. मला वाटते, 

तयला ती गाजलेली व््ख्रक्तरेखा जाणनू घ््ा्ला कधी सवि झाली 

नाही, बरोबर?” 

“तसे आह ेखरे!” 
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“ह ेद्नी् आह.े त ूखपू काही गमावले आहसे. जर माझ््ा 

हातात असते, तर मी सगळ्ाांना आपली जयनी गाजलेली पयस्तके 

अभ््ासा्ला लावली असती.” 

पा्रोन े खाांद े शहारवले. “अरे ख्रमत्ा, माझे त््ावाचनू उत्तम 

चालले आह.े” 

“चाल ू द!े चाल ू द!े प्रश्न चालण््ाचा नाही आह.े तो फार 

चयकीचा दृष्टीकोन आह.े हल्लीच््ा पत्ाद्वारे ख्रशक्षणासारखा आपली 

जयनी गाजलेली पयस्तके म्हणज े काही झटपट ्श ख्रमळवण््ाची 

ख्रशिी नाही. माणसाचे कामाचे तास ख्रकती ्ाचे महत्व नाही, 

त््ाच््ा फय रसतीच््ा वेळाचा प्रश्न आह.े ही चकू आपण सगळे 

करतो. तयझेच बघ, सव ुचाांगले चालल ेआह.े त््ातनू तयला हव ेते 

ख्रमळत असेल. सोप े करून साांगा्चे म्हणजे, त ू तयझ््ा ररकाम््ा 

वेळाचे का् करणार आहसे?” 

पा्रोच ेउत्तर त्ार होत.े “मी गांभीरपणे भाजीचे शेत लावणार 

आह.े” 

िॉ बटोनना धर्कका बसला. “शेती करणार? म्हणज ेतयला का् 

म्हणा्च ेआह?े त््ा फय गलेल््ा ख्रहरव््ा पाणचट भाज््ा?” 

पा्रो उत्साहाने बोलला, “मला तेच तर करा्चे आह.े त््ा 

पाणचट नसतात.” 
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“ओहो, मला माख्रहती आह.े त््ाांना चीजन,े काांद्याने अथवा 

पाांढऱ्ा सॉसने ख्रशांपिा.” 

“नाही. नाही. तयम्ही चकू करत आहात. माझी कल्पना अशी 

आह,े की भाजीच््ा ख्रपकात सयधारणा करा्ची. ती फय लाांच््ा 

गयच्छासारखी ख्रदसा्ला हवी.” 

“अरे माणसा, ही चाांगली कल्पना आह.े ती लाल वाइन आह.े 

फय लाांचा गयच्छ ्ा शब्दामयळे िॉ बटोनना त््ाांच््ा कोपराजवळ 

असलेल््ा पेल््ाची आठवण आली. त््ाने घोटभर ख्रपऊन त््ाचा 

आस्वाद घेतला. “ही फार छान वाइन आह.े अगदी मस्त! हो. त््ाने 

मान््तेने त््ाचे िोके हलवले. “पण हा भाजीचा व््वसा् --- 

त््ाबद्दल त ूगांभीर नाहीस ना? खरेच तसा तयझा ख्रवचार नाही ना?” 

तो मोठ््ा भीतीने ख्रवचारत होता --- त््ामयळे त ूगाळात जाशील.” 

त््ाचे हात सहानयभतूीपवूुक त््ाच््ा ढेरपोटावर ख्रवसावले. ”तयझा 

बेंिबाजा वाजेल.”  

पा्रो म्हणाला, “तयम्हाला भाजीशेतीबद्दल चाांगली माख्रहती 

ख्रदसत ेआह.े” 

“मी गावाकिे रहात असताांना, लोकाांना ह ेकरताांना पाख्रहलेले 

आह.े पा्रो, पण खरेच हा का् छांद आह!े त््ाची तयलना --- “ 

त््ाचा आवाज खोल समाधानाने कापरा झाला --- पयस्तकाांची 
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ओळ असलेल््ा खोलीत शेकोटीसमोर आरामखयचीत --- ती 

खोली लाांबलचक असणार --- चौकोनी नाही. सगळीकिे पयस्तके 

--- पे्ाचा पेला भरलेला आख्रण तयमच््ा हातात उघिे पयस्तक! 

वाचता वाचता का् छान वेळ जातो!” तो खजाुतील आवाजात 

बोलला.  

त््ान े भाषाांतर केले, “वाइनच््ा गिद समयद्रावरील लाटा 

पा्लटने त््ाचे कसब वापरून परत सरळ केल््ा. िौलदारपणे 

जहाज वाऱ्ावर िोलत होते... “ 

अथाुत भाषाांतराने मळू कख्रवतेतील स्वाद ्ेत नाही.” 

थोिा वेळ त््ाच््ा उत्साहात मलन होऊन, तो पा्रोला 

ख्रवसरला. पा्रोला त््ाला बघनू एकदम एक सांश् आला. --- एक 

अस्वस्थ कळ आली. इकिे ख्रतकिे त््ाचे काही चयकले होत ेका? 

जाणीवेची श्रीमांती? त््ाच््ावर उदासीचे सावट आले. खरेच त््ान े

जयनी गाजलेली पयस्तके अभ््ासा्ला हवी होती --- फार पवूीच --

- आता त््ासाठी फार उशीर झाला. 

िॉ बटोनन ेत््ाची खयपणारी उदासी दरू हटवत ख्रवचारले, “त ू

खरेच ख्रनवतृ्त व्हा्चा ख्रवचार करतो आहसे का?” 

“हो.” 
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दयसरा गालातल््ा गालात हसत बोलला, “नाही. असे करू 

नकोस.” 

“पण मी तयला साांगतो आह.े” 

“अरे, पण त ूह ेकरू शकणार नाहीस. तयला तयझ््ा कामात खपू 

रुची आह.े” 

“नाही, खरेच मी सवु तजवीज केली आह.े आणखी काही 

केसेस --- ख्रवशेषतेः ख्रनविक केसेस --- नाही. माझ््ाकिे ्ेतील 

त््ा सवु नव्ह.े फक्त खासगीपणे ख्रवनवणी करणाऱ्ा!” 

िॉ बटोन ख्रजवणी रुां द करत बोलला, “असे आह े तर! 

एखाददयसरी केस, अजनू एकच केस --- अस ेकरत --- पा्रो, ख्रप्रमा 

िोनाच््ा शेवटच््ा कामाची केस बहुधा तयझ््ा ्ादीत नसेल.” 

तो छोटा, पाांढऱ्ा केसाांचा माणसू ख्रमत्त्वाने गालातल््ा 

गालात हसत बोलला, “तयझ े श्रम हर्क्युलसचे श्रम नाहीत. तयझे 

प्रेमाचे श्रम आहते. मी चयकीचे बोलत असेन वा बरोबर असेन, तर 

त ूबघशीलच. मी पैज लावतो की बारा मख्रहन््ाांच््ा काळात, त ू

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 पयन्हा न वाचण््ासाठी पान ेउलटत राख्रहला. त््ाने 

माग ेठेवलेल््ा कल्पनेबरोबर आपल््ाला काम करा्ला हव.े 

तो गेल््ावर पा्रो हळूच स्वप्नातल््ासारखा बसला व 

गयणगयणला, “हर्क्युलसचे श्रम --- मी ठीक आह.े त?ू ह ेख्रचरिीला 

आणणारे आह.े” 

दयसऱ्ा ख्रदवशी पा्रोने स्लीमरने ख्रलख्रहलेले गाईच््ा 

काति््ाच््ा वेष्टनातील पयस्तक आणले व सततच््ा लकि््ामयळे 

एक त्ाख्रसक कटाक्ष त््ातील छापील मजकय रावर टाकला.  

त््ाची सख्रचव ख्रमस लेमनला त््ातील हर्क्युलसचे श्रम 

शोधण््ाच ेकाम दऊेन, ते त््ाच््ासमोर ठेवा्ला साांगण््ात आले. 

त््ात रस नसताांना [ ख्रतचा स्वभाव कय ठलेही काम नाकारण््ाचा 

नव्हता. ] ख्रतने झटपट ख्रतचे काम पणू ुकेले.  

‘त््ा आश्च्ुचख्रकत करणाऱ्ा समयद्रासारख््ा ख्रवशाल, जयन््ा 

गाजलेल््ा व मौख्रखक परांपरेने ख्रपढ््ानख्रपढ््ा चालत आलेल््ा 

प्रख्रसद्ध ना्क हर्क्युलसने पा्रोचे िोके खा्ला सयरवात केली. 

मरणानांतर त््ाला दवेाांच््ा ओळीत बसवले गेले आख्रण त््ाला दवैी 

मान ख्रदला जाऊ लागला.’ इथप्ंत ठीक होते पण नांतरचा भाग 

जरा गयांतागयांतीचा होता. पा्रोने दोन तास तो लक्ष दऊेन वाचला. 
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त््ावरून ख्रटपणे काढली. भयव्ा उांचावत, कागदाांच््ा तयकि््ाांचा 

अथु लावत आख्रण इतर पयस्तकाांचा सांदभु घेऊन, तो त््ा कामात 

गयांतलेला राख्रहला. शेवटी तो खयचीत माग ेसरकून आरामात बसला 

व मान हलवली. आधीच््ा सांध््ाकाळची त््ाची मनख्रस्थती ख्रनघनू 

गेली. का् लोक असतात! हा हर्क्युलस घ््ा. हा ना्क! तो का् 

होता, तर महाका्, स्ना्यबल असलेला, पण िोर्क्ाने जरा कमी 

असलेला आख्रण गयन्हगेारी प्रवतृ्तीचा! पा्रोला एकदा १८९५ मध््े 

ल्ॉन ्ेथे ज््ाच््ावर खटला चालवला गेला, त््ा अॅिॉल्फ 

ि्यराांि नावाच््ा खाटकाची आठवण झाली. त््ाची ताकद 

एखाद्या बैलासारखी होती व त््ान ेअनेक मयलाांना ठार मारल ेहोते. 

त््ाला अत् ा्ंत त्ासदा्क अशी चर्ककर ्ेत असल््ाचे साांगनू 

त््ाची केस लढवली गेली. चर्ककरेचे स्वरूप फार मोठे होत े की 

लहानस,े ्ावर अनेक ख्रदवस चचा ुझाली. हा पयराणातील हर्क्युलस 

बहुधा मोठ््ा त्ासदा्क स्वरूपच््ा चर्ककरेन ेबेजार होता. नाही. 

पा्रोन े िोके हलवले. नाही. ही जर ग्रीक ना्काची कल्पना 

असेल, तर आधयख्रनक मोजमापाने ते चालणार नाही.  

त््ा जयन््ा धाटणीने त््ाला चक्रावनू टाकले. ्ा त््ा 

काळातील दवेदवेताांना आधयख्रनक काळातील गयन्हगेाराांसारखी 

टोपणनावे होती. नर्ककीच त््ाांचे स्वरूप गयन्हगेारी असले पाख्रहज.े 

दारूसारखी पे्े घेणे, लैंख्रगक वतुनातील आनांद उपभोगणे, बहीण 
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भावातील लैंख्रगक सांबांध, ख्रस्त्र्ाांवरील लैंख्रगक बळजोरी, चोऱ्ा, 

खनूखराबा आख्रण फसवणकू ् ामयळे --- कोटु केसेस आख्रण जज्जचे 

ख्रनकाल ्ा गोष्टी सतत चाल ूअसणार. चाांगले कौटयांख्रबक आ्यष्् 

नाही. सयव््वस्था नाही. त््ाांच््ा गयन्हा करण््ातदखेील काही पद्धत 

नाही.  

 ्ा सवु गोष्टींमयळे अपेक्षाभांग झालेला पा्रो उठून उभा रहात 

बोलला, “खरेच हर्क्युलस! त््ान े आजबूाजलूा पसांती दशुवत 

पाख्रहल.े आधयख्रनक फख्रनुचर असलेली चौकोनी खोली --- एखाद्या 

खोलीत एखाद ेआधयख्रनक ख्रशल्प ठेवलेल!े कय ठे ताांब््ाच््ा वा्रची 

भौख्रमख्रतक रचना केलेली! आख्रण ् ा सवांमध्् ेचमकणारा तो! त््ाने 

आरशात स्वतेःकिे पाख्रहल.े इथे आधयख्रनक हर्क्युलस होता --- त््ा 

पयराणातील कय रूप, फय गलेल््ा स्ना्यांच््ा, हातात शस्त्र धरलेल््ा, 

नलन आकृतीपेक्षा खपू वेगळा. छोट््ाशा नीटनेटर्क्ा आकृतीचा, 

चाांगल््ा शहरी कपि््ात, ख्रमशा असलेला --- अशा ख्रमशा 

ठेवा्चे कधी हर्क्युलसला स्वप्नातही सयचले नसत.े मोठ््ा पण 

तरीही सयसांस्कृत ख्रमशा. तरीही हर्क्युल पा्रो आख्रण सनातन 

रूढीच््ा हर्क्युलसमध््े एका गोष्टीत साम्् आह.े दोघेही 

सांश्ातीतपणे, जगाला त्ास दणेाऱ्ा उपद्रवी गोष्टींपासनू जगाचे 

सांरक्षण करत आहते --- दोघेही ते रहातात, त््ा समाजाचा फा्दा 

करून दणेारे आहते.  
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काल रात्ी जाताना िॉ बटोन का् म्हणाला होता --- “तयझे 

श्रम हर्क्युलससारखे नाहीत --- “ 

ओहो, पण तो चयकीचे बोलला होता. जयना प्राणी! इथे पयन्हा 

एकदा हर्क्युलसचे श्रम केले जाणार आहते --- आधयख्रनक 

हर्क्युलसचे --- हुशार व मनोरांजन करणाऱ्ा हर्क्युलसची 

अख्रभमानाची गोष्ट इथे घिणार आह.े त््ाच््ा ख्रनवतृ्तीपवूी तो बारा 

केसेस घेईल. कमी नाही आख्रण जास्तही नाही. ् ा बारा केसेस जयन््ा 

हर्क्युलसच््ा बारा श्रमाांशी ख्रमळत््ा जयळत््ा असतील. हो. ते 

फारच मनोरांजक ठरेल. ते कलात्मक व अध््ाख्रत्मक असेल.  

पा्रोन े ते जयने, बहुमयल्् पयस्तक उचलले आख्रण पयन्हा 

त््ाच््ात बयिून गेला. तो हर्क्युलसच््ा बारा श्रमाांशी अगदी 

सहीसही नर्ककल करणार नव्हता. त््ात बाई ख्रकां वा नेससचा शटु 

असणार नव्हता --- श्रम आख्रण फक्त श्रम.  

मग पख्रहल ेश्रम नेमी्न ख्रसांहाचे असणार होत.े ‘नेमी्न ख्रसांह’ 

त््ान ेत््ाच््ा ख्रजभेला सव् होण््ासाठी पयनरुच्चार केला. अथाुत 

त््ाला मास आख्रण रक्त असलेल््ा ख्रसांहाची अपेक्षा नव्हती. 

प्राणीसांग्रहाल्ातील अख्रधकारी काही त््ाच््ाकिे त््ाांची खऱ्ा 

ख्रसांहाची समस््ा घेऊन ् ेणार नव्हत.े तसे झाले असते, तर ते अतीच 

सादृष्् ठरले असते. नाही. इथे ते प्रतीकात्मक असणार होत.े ्ा 
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पख्रहल््ा केसमध्् ेसमाजातील कोणीतरी प्रख्रसद्ध व््क्ती असा्ला 

पाख्रहज.े ती महत्वाची आख्रण भावनाशीलदखेील असा्ला हवी. 

कोणी मोठा गयन्हगेार --- ख्रकां वा प्ाु् म्हणनू, लोकाांच््ा मत ेख्रसांह 

असा्ला हवा. कय णी प्रख्रसद्ध लेखक वा राजकी् नेता वा ख्रचत्कार 

ख्रकां वा राजघराण््ातीलही चालेल का? 

त््ाला राजघराण््ातील व््क्तीची कल्पना आविली ---  

त््ाला काही घाई नव्हती. तो त््ा खपू महत्वाच््ा केससाठी 

थाांबला असता --- त््ान ेस्वतेः होऊन स्वतेःवर लादलेले ह ेश्रमाचे 

काम होत.े  
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बटा जयन््ा ग्रीसमधील स्त्रीसारख््ा ख्रनळसर जाांभळ्ा रांगाच््ा 

होत््ा.  

ख्रतने बरोबर मापाचा, गावाकिील छानदार ट्वीि कोट घातला 

होता. ख्रतच््ा हातात एक लहानशी ओांगळ बॅग होती. एखाद्या 

मयलीचा नैसख्रगुकपणे वाटणारा कमीपणा ख्रनघनू जाईल, असा ख्रतचा 

ख्रनरागस ताठा होता, असा ख्रवचार पा्रोने स्वतेःशी केला.  

“हो. ती गावाकिील गरीब मयलगी ख्रदसते आह.े काहीतरी 

वेगळ्ाच हतेनेू ती माझ््ाकिे आलेली ख्रदसत.े”  

आख्रण ख्रतचा आवाज थोिा थरथरवत िा्ना मॅबेली म्हणाली, 

“मला --- मला माख्रहती नाही की ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही मला 

मदत करू शकाल की नाही. ही फार असामान्् पररख्रस्थती आह.े” 

पा्रो बोलला, 

“पण का्? मला साांग.” 

िा्ना मॅबेली म्हणाली, 

“का् करावे, ते मला कळत नाही. म्हणनू मी तयमच््ाकिे 

आले आह.े काही करण््ासारखे आह ेका, हदेखेील मला माख्रहती 

नाही.” 

“ते तयम्ही मला ठरव ूद्याल का?” 
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त््ा मयलीच््ा चेहऱ्ाचा रांग लगेच बदलला. ख्रतने दम टाकत 

भरभर साांगा्ला सयरवात केली. 

“मी तयमच््ाकिे आले आह,े कारण माझा ज््ाच््ाशी एक 

वषाुपवूी साखरपयिा झाला होता, त््ाने तो मोिला आह.े” 

ती थाांबली व ख्रतने त््ाच््ाकिे धीटपणे पण ख्रवरोधात्मक 

नजरेन ेपाख्रहले.  

“तयम्हाला नर्ककीच असे वाटले असेल, की मी वेिी आह.े” 

हर्क्युल पा्रोन ेसावकाश त््ाचे िोके हलवले. 

“अग मयली, उलट मला अख्रजबात सांश् नाही, की काही झाले 

तरी त ूखपू बयख्रद्धमान असणार. पण प्रेख्रमकाांची भाांिणे ख्रमटवणे, ह े

काही माझ््ा आ्यष््ाच ेउख्रद्दष्ट नाही. मला पर्कके माख्रहती आह,े की 

तयम्हालाही ते माख्रहती आह.े त््ामयळे हा साखरपयिा तोिण््ात काही 

असामान्् असले पाख्रहज.े असेच आह ेना?”  

त््ा मयलीने मान हलवली. ख्रतन ेस्पष्ट व नेमर्क्ा शब्दात सयरु 

केले, 

“ह्यनेू आमचा साखरपयिा मोिला, कारण त््ाला वाटले तो 

वेिा होत चालला आह ेआख्रण अशा माणसान ेललन करू न्.े” 

हर्क्युल पा्रोच््ा भयव्ा थोि््ा वर गेल््ा. 
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“आख्रण तयला तसे वाटत नाही का?” 

‘मला माख्रहती नाही. शेवटी वेिे असण े म्हणज े का्? 

प्रत््ेकजण थोिासा वेिा असतोच.” 

पा्रोन ेकाळजीपवूुक मान्् केले, “असे म्हणतात खरे.” 

“जेव्हा तयम्हाला असे वाटते, की तयम्ही ख्रशजवलेल््ा 

अांि््ासारखे ख्रलबख्रलबीत असनू तयम्हाला जबरदस्तीने गप्प 

बसवले जात आह,े तेव्हा असे होत.े” 

“तयझ््ा ख्रप्र्करान ेती अवस्था गाठली आह ेका?” 

िा्ना मॅबेली म्हणाली, 

“मला तर ह्यमूध््े काही ख्रवख्रचत् वाटत नाही. ओहो, तो 

चाांगल््ा ख्रस्थर मनाचा माणसू आह,े ह ेमला माख्रहती आह.े सशक्त 

--- त््ाच््ावर अवलांबनू रहावे, असा.” 

“मग त््ाला असे का वाटते, की तो वेिा होत चालला आह?े” 

पा्रो क्षणभर थाांबला व बोलला, 

“कदाख्रचत त््ाच््ा कय टय ांबात वेिेपणा आह ेका?” 

िा्नान ेठामपणे होकाराथी ख्रतची मान हलवली व बोलली, 

“मला वाटते, त््ाचे आजोबा वेिे होत े आख्रण कोणी 

आत््ाआजी ख्रकां वा कोणीतरी. पण मी का् म्हणत,े प्रत््ेक कय टय ांबात 
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कोणीतरी ख्रवख्रचत् असतेच. तयम्हाला माख्रहती आह,े अध ेशहाणे, 

अती शहाणे ख्रकां वा तत्सम!” 

ख्रतच ेिोळे ख्रवनांती करत होते.  

हर्क्युल पा्रोन ेदयेःखाने मान हलवली व बोलला, 

“मयली, मी तयझ््ासाठी ख्रदलगीर आह.े” 

ती रिू लागली व ओरिली, 

“मला कय णी माझी कीव करा्ला नको आह.े मला तयम्ही 

काही काम करा्ला हवे आह.े” 

“तयला मी का् करा्ला हवे आह?े” 

“मला माख्रहती नाही. पण काहीतरी चयकीचे झाले आह.े” 

“मयली, त ूमला तयझ््ा ख्रप्र्कराबद्दल सवु काही साांगशील का? 

िा्ना भरभर साांग ूलागली, 

“त््ाचे नाव ह्य ूचँिलर आह.े तो चोवीस वषांचा आह.े त््ाचे 

विील अॅिख्रमरल चँिलर आहते. ते ला्िे सदनमध््े रहातात. 

राणी एख्रलझाबेथच््ा वेळेपासनू ते ख्रतथे रहात आहते. ह्य ू हा 

एकय लता एक मयलगा आह.े तो नेव्हीमध्् ेगेला --- सगळे चँिलसु 

खलाशी आहते --- ती एक प्रकारे त््ाांची परांपरा आह.े पांधरा साली, 

सर ख्रगल्बटु चँिलर, सर वॉल्टर रॅले बरोबर होता. ह्य ू नेव्हीमध््े 
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काही ख्रशका्ला गेला. त््ाच््ा वख्रिलाांना इतर काही माख्रहती 

नव्हत.े आख्रण तरीही --- आख्रण तरीही त््ाच््ा वख्रिलाांनी आग्रह 

धरला, की त््ाने त््ातनू बाहरे पिावे.” 

“ह ेकेव्हा झाले?” 

सयमारे वषाुपवूी. अगदी अचानक!” 

“नेव्हीमधील आ्यष्् ह्यलूा आवित होत ेका?” 

“पणूुपणे!” 

“ख्रतथ ेकाही प्रकरण झाले नव्हत ेना?” 

“ह्यखू्रवष्ी? काहीही नाही. त््ाचे ख्रतथ ेचाांगले चालले होत.े 

त््ाला --- त््ाला वख्रिलाांनी असे का साांख्रगतले, ते समजलेच 

नाही.” 

अॅिख्रमरल चँिलरनी का् कारण ख्रदले?” 

िा्ना हळू म्हणाली, 

“त््ाांनी खरे तर काही कारण ख्रदले नाही. ओहो! ते म्हणाले की 

ह्यनेू इस्टेट साांभाळा्ची गरज आह े--- पण --- पण एवढेच. जॉज ु

फ्रोख्रबशरला सयद्धा एवढेच कळल.े” 

“जॉज ुफ्रोख्रबशर कोण?” 
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“कनुल फ्रोख्रबशर. ते अॅिख्रमरल चँिलर ्ाांच ेजयने दोस्त आहते 

आख्रण ह्यचूे मागुदशुक. ते त््ाांचा बराचसा वेळ ला्िे सदनमध््े 

घालवतात.” 

“आख्रण त््ाांना अॅिख्रमरल चँिलरचा मयलाने नेव्ही सोिावी, ्ा 

अॅिख्रमरल ्ाांच््ा ख्रनणु्ाबद्दल का् वाटते?” 

“ते काहीच बोलत नाहीत. त््ाना ते काही समजतच नाही. 

कय णालाच समजत नाही.” 

“ह्यलूा स्वतेःलाही नाही?” 

िा्नान ेलगेच उत्तर ख्रदले नाही. पा्रो ख्रमख्रनटभर थाांबला. मग 

बोलला, 

“त््ावेळी तो दखेील आश्च्ुचख्रकत झाला असेल. पण आता? 

तो काहीही बोलला नाही? काहीही नाही?” 

िा्ना कसेबसे पयटपयटली,  

“एक आठवि््ापवूी तो म्हणाला की --- त््ाच््ा वख्रिलाांच े

बरोबर होत.े तेवढेच करण ेशर्क् होत.े” 

“त ूत््ाला का ते ख्रवचारले नाहीस का?”  

”अथाुत ख्रवचारले. पण तो काही बोलला नाही.” 

हर्क्युल पा्रो ख्रमख्रनटभर ख्रवचारात पिला व मग बोलला, 



31 
 

“तयमच््ा जगात काही उलथापालथ झाली होती का? काही 

ख्रवशेष घिले होत े का? सयमारे एक वषाुपवूी? स्थाख्रनक लोकाांनी 

ज््ाबद्दल बोलत सयटावे, असे काही घिले का? पयरावा नसलेले 

असे काही घिले का?” 

ती लाजनू म्हणाली, “तयम्ही का् म्हणता आहात, ते मला 

कळत नाही.” 

पा्रो शाांतपणे, पण अख्रधकारवाणीन ेबोलला, 

“का् ते मला साांख्रगतलेले बरे!” 

“तयम्ही म्हणता, तसे काही नाही --- काही झाले नाही.” 

“मी म्हणतो तसे नाही, मग कसे? 

“मला वाटते, तयम्ही काही नको ते ख्रवचारत आहात. शेतावर 

नेहमी ख्रवख्रचत् गोष्टी घित असतात. तो सिू होता --- ख्रकां वा 

गावातील कय णी मखू ुमाणसू वा कय णीतरी.” 

“का् झाले?” 

ती बोला्चे नसताांना म्हणाली, “एका मेंढीसांबांधी उगीचच 

काही आवई उठली --- ख्रतचा गळा ख्रचरला गेला. ओहो! ते भ ा्ंकर 

होत.े ती ज््ा एका शेतकऱ्ाची होती, तो फार कठोर मनयष्् होता. 

पोख्रलसाांना वाटले की हा एक प्रकारचा त््ाच््ावर घेतलेला सिू 

होता.” 
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“पण ते दयष्कृत्् कोणी केले त््ा माणसाला त््ाांनी पकिले 

नाही का?” 

“नाही.” 

ती घाबरत म्हणाली, “पण जर तयम्हाला असे वाटत असेल -” 

पा्रोन े त््ाचा हात वर केला व तो म्हणाला, “मला का् 

वाटते आह,े ते तयला काहीच कळत नाही. मला साांग तयझ््ा 

ख्रप्र्करान ेिॉर्कटरचा सल्ला घेतला का?” 

“नाही. माझी खात्ी आह,े की नाही.” 

“ते करण,े त््ाच््ासाठी सवाुत सोप ेनव्हत ेका?” 

िा्ना सावकाश म्हणाली,  

“नाही. तो तसे करणार नाही. तो िॉर्कटरचा द्वषे करतो.” 

“आख्रण त््ाचे विील?” 

“मला वाटते, त््ाांचाही िॉर्कटरवर फारसा ख्रवश्वास नसावा. ते 

म्हणतात, ख्रतथे खपू फसवे व््ापारी स्वभावाचे िॉर्कटर आहते.” 

“अॅिख्रमरल कसे आहते? ठीक आहते का? आनांदी आहते 

का?” 

िा्ना हळू आवाजात बोलली, 

“ते फार व्स्क ख्रदस ूलागले आहते --- “ 



33 
 

“मागील वषी का?” 

‘हो. ते मोिून पिले आहते. त््ाांची फक्त सावली उरली 

आह.े” 

पा्रोन ेख्रवचारपवूुक मान हलवली व तो बोलला, 

“त््ाांना त््ाांच््ा मयलाचा साखरपयिा पसांत होता?” 

“हो. हो. असे बघा माझ््ा घरच््ा लोकाांची जमीन त््ाांच््ा 

जख्रमनीला लागनू आह.े आम्ही ख्रपढ््ानख्रपढ््ा तेथे रहात आहोत. 

ते आमच््ा साखरपयि््ाबद्दल घाबरत घाबरत आनांदी होत.े” 

‘आख्रण आता तयमचा साखरपयिा मोिल््ाबद्दल, ते का् 

म्हणतात?” 

त््ा मयलीचा आवाज थोिा थरथरला. ती म्हणाली,  

“मी त््ाांना काल सकाळी भेटले. ते घाबरलेले ख्रदसत होत.े 

त््ाांनी माझा हात त््ाांच््ा दोन्ही हातात धरला व म्हणाले, “माझ््ा 

मयली, माझा मयलगा ्ोल् गोष्ट करतो आह े--- तेवढीच गोष्ट त््ाला 

करण ेशर्क् आह.े” 

हर्क्युल पा्रो म्हणाला, “आख्रण म्हणनू तयम्ही माझ््ाकिे 

आलात?” 

ख्रतने मान हलवनू ख्रवचारले, “तयम्ही काही करू शकाल का?” 



34 
 

हर्क्युल पा्रो उत्तरला, 

“मला माख्रहती नाही. पण मी ख्रतथ ेस्वतेः ्ेऊन बघ ूशकतो.” 

 

दोन  

दयसऱ्ा कशाहीपेक्षा, ह्य ूचँिलरचे मोठे धटे्टकटे्ट शरीर बघनू 

हर्क्युल पा्रो प्रभाख्रवत झाला. उांच, महाका् व प्रमाणबद्ध, रुां द 

छाती व खाांद े आख्रण ख्रपवळसर तपख्रकरी केसाांचे िोके. तो 

महाशक्तीमान व मोठा उमदा पयरुष वाटत होता.  

ते िा्नाच््ा घरी आल््ावर, ख्रतने ताबितोब अॅिख्रमरल 

चँिलरना फोन केला. ते ला्िे सदनमध्् ेगेले. ख्रतथे लाांब गच्चीत 

चहा त््ाांची वाट बघत होता. चहाबरोबर तीन माणस ेहोती. पाांढऱ्ा 

केसाांचा व व्ापेक्षा मोठा ख्रदसणारा अॅिख्रमरल चँिलर होता त््ाचे 

खाांद े जण ू कय ठल््ा तरी जि ओझ््ाने वाकले होत.े त््ाचे िोळे 

काळेभोर व उदास ख्रदसत होत.े तर त््ाचा ख्रमत् कनुल फ्रोख्रबशर 

त््ाच््ा उलट होता. कणखर व कोरिा असा छोटा माणसू! 

कानशीलाांवर त््ाचे लालसर केस करिे होऊ लागले होते. चपळ, 

शीघ्रकोपी, लागेल असे बोलणारा, भीती वाटेल असा व भेदक 

िोळ्ाांचा छोटा माणसू! त््ाला भयव्ा िोळ्ाांवर ओढून घ््ा्ची 

व िोके खाली करून पयढे करा्ची सव् होती. त््ाच््ा भेदक 
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िोळ्ाांनी तो तयमच ेआरपार ख्रनरीक्षण करत असे. ख्रतसरा माणसू ह्य ू

होता. 

कनुल फ्रोख्रबशर म्हणाला, “चाांगला नमयना आह,े नाही का?” 

तो हळू आवाजात बोलला. पा्रो ह्यकूिे लक्ष दऊेन बघत 

असल््ाच ेत््ाला समजले. 

हर्क्युल पा्रोने त््ाचे िोके हलवले. तो आख्रण कनुल 

फ्रोख्रबशर जवळ बसले होते. इतर ख्रतघाांच््ा खयच््ाु चहाच््ा 

टेबलापासनू लाांब होत््ा आख्रण ते आपापसात मोठ््ा रुबाबात पण 

थोि््ा कृख्रत्मपणे गप्पा मरत होत.े 

पा्रो पयटपयटला, “हो, तो महाका् आह े--- महाका् आह.े 

तो तरुण बैल आह े--- हो. एखादा असे म्हण ूशकेल, पॉख्रसिॉनचा 

[ग्रीक पयराणातील समयद्रदवे ] एकख्रनष्ठ बैल --- सौष्ठवपणूु सशक्त 

पयरुषाचा नमयना!” 

“तो अगदी सयदृढ ख्रदसतो, नाही का?” 

फ्रोख्रबशरन े सयस्कारा टाकला. त््ाचे भेदक िोळे किेने 

पा्रोकिे बघत होत.े तो म्हणाला, 

“त ूकोण आहसे ह ेमला माख्रहती असल््ाचे, तयला माख्रहती 

आह ेका?” 

“अस्स! ते काही गयख्रपत नाही!” 
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पा्रोन े त््ाचा राजेशाही हात हलवला. त््ाच््ा 

हावभावाांवरुन असे वाटत होत,े की तो छय पा रुस्तयम होता. तो 

त््ाच््ासारखाच ख्रवचार करत होता.  

दोन ख्रमख्रनटान ेफ्रोख्रबशरन ेख्रवचारले, “त््ा मयलीने तयम्हाला ्ा 

बाबतीत, उदास व्हा्ला लावले का?” 

“कय ठल््ा बाबतीत?” 

“तरुण ह्यचू््ा बाबतीत --- हो, मला वाटते, तयम्हाला ्ा 

बाबतीत सवु काही माख्रहती आह.े पण ती तयमच््ाकिे का आली, 

ते मला समजत नाही --- ह ेतयमच््ा पद्धतीचे काम आह,े असे मला 

वाटत नाही. कारण ती समस््ा जास्त वैद्यकी् स्वरूपाची आह.े” 

“तयम्हाला आश्च्ु वाटेल --- पण सवु प्रकारचा समस््ा ्ा 

माझ््ा कामाच््ा पद्धतीत मोितात.” 

“म्हणज े मला म्हणा्चे आह,े ख्रतची तयमच््ाकिून का् 

अपेक्षा आह,े कय णास ठाऊक!” 

पा्रो म्हणाला, “ख्रमस मॅबेली झयांजार मयलगी आह.े” 

कनुल फ्रोख्रबशरनेदखेील ख्रतच््ाबद्दल कौतयकाचे शब्द काढून 

मान हलवली. 
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“हो, ती झयांजार आह,े ह ेठीक आह.े ती चाांगली मयलगी आह.े 

ती मागे हटणारी नाही. पण काही गोष्ट अशा असतात, की ख्रतथे 

झयांजार वतृ्तीने लढता ्ेऊ शकत नाही --- “ 

त््ाचा चेहरा अचानक म्हातारा व दमलेला ख्रदस ूलागला. 

पा्रोन े त््ाचा आवाज अजनू खजाुत नेऊन खासगीत 

ख्रवचारले, 

“कय टय ांबात वेिाची परांपरा असल््ाचे मी ऐकले, ते खरे आह े

का?” 

फ्रोख्रबशरन ेमान हलवली. 

तो पयटपयटला, “फक्त आता ते वेि परत वर िोके काढत ेआह.े 

मध्् ेएक दोन ख्रपढ््ा काही नव्हत.े ह्यचू ेआजोबा तसे असलेले 

शेवटचे.” 

पा्रोन ेइतर ख्रतघाांच््ा ख्रदशेने नजर टाकली. िा्ना मस्तपैकी 

सांवाद साधनू हसत होती व ह्यलूा ख्रचिवत होती. असे ख्रदसत होत,े 

की त््ा ख्रतघाांना जगाची काही पवाु नाही. 

पा्रोन े हळूवारपणे ख्रवचारले, “हा कशा प्रकारचा वेिेपणा 

आह?े” 

ह्यचूे आजोबा शेवटी फार आक्रमक झाले होत.े व्ाच््ा 

ख्रतशीप्ंत ते अगदी चाांगले होत.े मग ते हळूहळू ख्रवख्रचत् होऊ 
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लागले. लोकाांना ते कळा्ला थोिा वेळ लागला. मग कय जबयज सयरु 

झाली. लोक सरळ त््ाबद्दल बोल ूलागले. नांतर तेही सांपले. पण 

का् साांगणार --- “ त््ाांनी त््ाांच ेखाांद ेउिवले. “्ाचा शेवट ते 

वेिे होण््ात झाला. ख्रबचारे राक्षसी कृत््े करणारे, खयनी झाले. 

त््ाना मानख्रसक रुलण म्हणनू जाहीर कराव ेलागले.” 

काही क्षण थाांबनू ते म्हणाले, 

“मला वाटते, ते खपू म्हातारे होईप्ंत जगले --- अथाुत 

त््ाचेच ह्यलूा भ् आह.े म्हणनू त््ाला िॉर्कटरकिे जा्चे नाही. 

त््ाला वषाुनयवषे कोंिले जाण््ाची भीती आह.े मी त््ाला दोष दऊे 

शकत नाही. मलाही तसेच वाटते.” 

“आख्रण अॅिख्रमरल चँिलर, त््ाना कसे वाटते?” 

कनुल फ्रोख्रबशर थोिर्क्ात म्हणाला, “्ामयळे ते पार खचनू 

गेले आहते.” 

“मयलगा त््ाांचा फार लािका आह ेका?” 

“त््ाांचे ख्रवश्व मयलाभोवतीच आह.े असे बघा, त््ाांची बा्को 

बोटीच््ा अपघातात बयिाली. तेव्हा मयलगा दहा वषांचा होता. 

तेव्हापासनू ते फक्त मयलाकरता जगत आहते.” 

“ते त््ाांच््ा पत्नीशी फार एकख्रनष्ठ होते का?”  
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“ते ख्रतची पजूा करत असत. ती --- ती मला माख्रहती 

असल््ाप्रमाणे अती सयांदर बाई होती. क्षणभर थाांबनू, ते धर्कका 

बसल््ासारखे बोलले, “ख्रतचा फोटो तयम्हाला बघा्चा आह ेका?” 

“मला तो बघा्ला आविेल.” 

फ्रोख्रबशर त््ाची खयची मागे ढकलनू उठला व मोठ््ाने 

म्हणाला, 

“चाल्स,ु मी ख्रमस्टर पा्रोंना एक दोन गोष्टी दाखवण््ासाठी 

नेतो आह.े ते ख्रनष्णात गयप्तहरे आहते.” 

अॅिख्रमरलनी उगीचच हात वर केला. फ्रोख्रबशर गच्चीवर गेले. 

पा्रो त््ाांच््ा पाठोपाठ गेला. क्षणभर िा्नाच््ा चेहऱ्ावरील 

आनांदी मयखवटा गळून पिला व ख्रतथ े एक प्रश्नख्रचन्ह उमटले. 

ह्यनेूदखेील त््ा मोठ््ा काळ्ा ख्रमशावाल््ा छोट््ा माणसाकिे 

वर पाख्रहल.े  

पा्रो फ्रोख्रबशरच््ा पाठोपाठ घरात ख्रशरला. सू् ुप्रकाशातनू 

एकदम ख्रतथ े गेल््ामयळे अांधयक ख्रदसत होते. पण त््ाच््ा लक्षात 

आले की जयन््ा, सयांदर वस्तूांनी घर भरलेले होत.े  

कनुल फ्रोख्रबशर फोटोंच््ा जागी पोचण््ासाठी मागुक्रमणा 

करत राख्रहला.  
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चँिलर घराण््ातील मतृ व््क्तींच््ा तसख्रबरी ख्रतथ े ख्रभांतीला 

ओळीन ेलावलेल््ा होत््ा. त््ाांच ेचेहरे आनांदी पण कठोर होते. 

पयरुष माणस ेनेव्हीच््ा पोशाखात होती, तर बा्का सॅटीनचे कपिे 

घातलेल््ा व मोत््ाने मढलेल््ा होत््ा. फ्रोख्रबशर शेवटी एका 

तसख्रबरीशी थाांबला 

व घोगऱ्ा आवाजात म्हणाला, “ह ेऑपेनन ेरांगवले आह.े” 

तो एका उांच बाईकिे बघत उभा राख्रहला. ख्रतचा हात कय त्र््ाच््ा 

पट््ट्ावर होता. ख्रतच े केस लालसर तपख्रकरी रांगाचे होत े आख्रण 

चेहऱ्ावर उत्साही व चपळ भाव होत.े 

फ्रोख्रबशर म्हणाला, “ह ेख्रतच ेज्वाळेसारखे लखलखणारे सौद्ु 

बघा. तयम्हाला असे वाटत नाही का?” 

“काही गोष्टीत हो.” 

“पण त््ान ेअथाुत ख्रतच ेस्त्रीमादवु, नाजकूता दाखवली नाही. 

सवु महत्वाच््ा बाबतीत --- ही पयरुषी आवतृ्ती वाटते.” तो मध््ेच 

बोला्चा थाांबला. ह ेद्नी् आह,े की त््ा ख्रचत्काराांने चँिलर 

घराण््ातील एकच गोष्ट उचलली, ख्रजच््ाख्रशवा् ह ेख्रचत् अख्रधक 

सयांदर झाले असते --- “ 

ते स्तब्ध झाले. त््ाांच््ा भोवतालच््ा हवेत, उदासी भरून 

राख्रहली. जसे काही मतृ चँिलसु त््ाांच््ा रक्तातील अपराधी 
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गांिाख्रशवा् वेळोवेळी वाहून ्ेणाऱ्ा वाईट भागाबद्दल सयस्कारे 

टाकत होते ---  

त््ाच््ाबरोबरील लोकाांकिे पहाण््ासाठी, हर्क्युल पा्रोने 

िोके वळवले. जॉज ु फ्रोख्रबशर अजनूही त््ाच््ा वरील बाजसू 

असलेल््ा ख्रभांतीवरील सयांदर बाईकिे टक लाऊन बघत होता. 

पा्रो हळूवारपणे बोलला, 

“तयम्हाला ती चाांगली माख्रहती असेल --- “ 

एकदम धर्कका बसनू फ्रोख्रबशर बोलला, 

“आम्ही लहानपणी एकत् होतो. मी सेकां ि लेफ्टनांट म्हणनू 

भारतात गेलो, तेव्हा ती सोळा वषांची होती --- मी परत आलो 

तेव्हा --- ख्रतचे चाल्स ुचँिलरबरोबर ललन झाले होत.े” 

“तयम्ही त््ालाही चाांगले ओळखत होतात?” 

“चाल्स ुमाझ््ा जयन््ा ख्रमत्ाांपैकी एक होता. तो माझा घट्ट ख्रमत् 

होता आख्रण आह.े” 

“त््ाांच््ा ललनानांतरही तयम्ही त््ाांना पहात असाल, नाही का?”  

“मी माझ््ा बहुतेक रजा इथे घालवत अस.े ही जागा म्हणजे 

माझे दयसरे घरच होत.े चाल्सु आख्रण कॅरोलीन माझ्रासाठी एक खोली 

त्ार ठेऊन, माझी वाट बघत असत --- “त््ाने त््ाचे खाांद ेसरळ 

केले. अचानक त््ाने वाद घाला्च््ा पाख्रवत्र््ात त््ाचे िोके पयढे 
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केले. “म्हणनूच मी इथे आह े--- जर चाल्सुला माझी गरज असेल, 

तर मी इथे आह.े” 

“िा्नाचा व ह्यचूा साखरपयिा मोिल््ाचे तयम्हाला माख्रहती 

आह ेका? 

“हो, मला ते माख्रहती आह.े” 

“आख्रण त््ाचे कारण माख्रहती आह ेका?” 

फ्रोख्रबशर किकपणे उत्तरला, “त््ाबद्दल मला काही माख्रहती 

नाही. तरुण मांिळी ते आपापसात ठरवत असतात. त््ात नाक 

खयपसण््ाचे मला काही कारण नाही.” 

पा्रो बोलला, 

“ह्य ूचँिलरन ेिा्नाला साांख्रगतले, त््ाांनी ललन करण ेबरोबर 

नाही, कारण त््ाचे िोके ख्रफरू लागले आह.े” 

त््ान े पाख्रहले की फ्रोख्रबशरच््ा कपाळावर घमुख्रबांद ू िवरले 

आहते. तो म्हणाला, 

“त््ा नकोशा गोष्टीबद्दल आपण बोललेच पाख्रहज े का? 

तयम्हाला का् वाटते, तयम्ही का् करू शकाल? ह्यनेू बरोबर गोष्ट 

केली आह.े ख्रबचारा! ती काही त््ाची चकू नाही. अनयवांख्रशकता --

- जीन्सचा पररणाम --- मेंदतूील पेशी --- पण एकदा त््ाला माख्रहती 
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झाल््ावर तो साखरपयिा मोिण््ाव््ख्रतररक्त का् करू शकतो? 

त््ाच््ासाठी ती गोष्ट करण ेभागच पिले.” 

“जर ते का्, ते मला कळले तर --- “ 

“ते तयम्हाला माझ््ाकिून कळले असेल.” 

“पण तयम्ही तर मला काहीही साांख्रगतले नाहीत.” 

“मी तयम्हाला म्हणालो, की मला तो ख्रवष् वाढवा्चा नाही.” 

“अॅिख्रमरल चँिलरन ेत््ाच््ा मयलाला नेव्हीतनू राजीनामा दणेे 

का भाग पािले?” 

“कारण तेवढेच करण ेशर्क् होत.े” 

“का?” 

फ्रोख्रबशरन ेत््ाचे हट्टी िोके हलवल.े  

पा्रो मदृयपणे बोलला, 

“ह ेकय ठल््ा मेंढीला मारण््ाशी ख्रनगिीत होते का?” 

दयसरा मनयष्् रागान ेबोलला,  

“म्हणज ेतयम्ही ह ेऐकले आह?े” 

“िा्नान ेमला साांख्रगतले.” 

“त््ा मयलीने ख्रतचे तोंि गप्प ठेवणे, शहाणपणाचे ठरले 

असते.” 
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“ख्रतला ह ेमाख्रहती नव्हत,े की ्ावरून काही ख्रनष्कषु ख्रनघेल.” 

“ख्रतला माख्रहती नाही.” 

“ख्रतला का् माख्रहती नाही?” 

बोला्चे नसताांना, रागान,े धर्कका बसनू फ्रोख्रबशर बोलला, 

“ओहो, जर तयम्हाला ते माख्रहती असेल, तर --- चँिलरना त््ा 

रात्ी आरिाओरिा ऐकू आला. ते का् झाले, ते शोध ू लागले. 

मयलाच््ा खोलीत उजेि होता. चँिलर आत गेले. ह्य ू आतमध््े 

कपिे घालनू गाढ झोपला होता --- अगदी गाढ --- कपि््ाांवर रक्त 

साांिले होत.े खोलीतील बेख्रसन रक्ताने तयिय ांब भरल ेहोत.े त््ाच््ा 

वख्रिलाांना त््ाला जागे करवेना. दयसऱ्ा ख्रदवशी मेंढीचा गळा 

ख्रचरला गेल््ाचे साांख्रगतले गेले. ह्यलूा प्रश्न ख्रवचारण््ात आले. पण 

त््ा मयलाला त््ाबद्दल काही माख्रहती नव्हत.े त््ाला तो बाहरे 

गेल््ाचे आठवत नव्हत े--- दरवाज््ाच््ा किेला त््ाचे ख्रचखलाने 

भरलेले बटू सापिले. बेख्रसनमधल््ा रक्ताबद्दल दखेील तो काही 

साांग ूशकत नव्हता. त््ाला काहीच स्पष्टीकरण दतेा ्ेत नव्हत.े त््ा 

ख्रबचाऱ्ाला काही माख्रहती नव्हत,े तयम्हाला कळत ेआह ेका? 

चाल्स ु माझ््ाकिे आला. आम्ही बोललो. का् करण े बरे 

राहील? --- तीन रात्ींनांतर परत ह ेघिले --- त््ानांतर तयमचे तयम्ही 

बघ ूशकता. मयलाला नेव्ही सोिावी लागली. जर तो इथे चाल्सुच््ा 
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नजरेखाली असेल, तर चाल्स ु त््ाच््ावर लक्ष ठेऊ शकेल. 

नेव्हीमध्् ेकाही भानगि होणे, परविण््ासारखे नव्हते. ह ेएवढेच 

करण ेशर्क् होते.” 

पा्रोन ेख्रवचारले, “त््ानांतर का्?” 

फ्रोख्रबशरन े घाबरून म्हटले, “मी आता अजनू कय ठल््ाही 

प्रश्नाांची उत्तरे दणेार नाही आह.े ह्यलूा त््ाचे बरे वाईट समजत,े असे 

तयम्हाला वाटत नाही का?” 

हर्क्युल पा्रोन ेउत्तर ख्रदले नाही. तो नेहमी कबलू करा्ला 

नाराज असे की त््ाच््ापेक्षा कोणाला जास्त कळत.े 

 

तीन 

ते हॉलमध््े आल््ावर, त््ाना आत ्ेत असलेला अॅिख्रमरल 

चँिलर भेटला. तो क्षणभर उभा राख्रहला. बाहरेील उजेिामयळे 

त््ाच््ा बाह्यात्काराची काळी आकृती ख्रदसत होती. 

तो घोगऱ्ा आवाजात हळू बोलला, 

“ओहो, तयम्ही दोघे इथ े आहात तर! ख्रमस्टर पा्रो, मला 

तयमच््ाशी बोला्चे आह.े माझ््ा अभ््ाख्रसकेत ्ा.” 
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फ्रोख्रबशर उघि््ा दारान े बाहरे गेला आख्रण पा्रो 

अॅिख्रमरलच््ा माग े गेला. त््ाला असे वाटत होत,े की त््ाला 

बोटीवरील वरच््ा िेकवर त््ाची स्वतेःबद्दलची माख्रहती 

दणे््ासाठी बोलावले गेले आह.े 

अॅिख्रमरलन े पा्रोला एका मोठ््ा आरामखयचीकिे नेले व 

स्वतेः तशाच एका खयचीत बसला. पा्रो फ्रोख्रबशरबरोबर असताांना 

इतराांच््ा अस्वस्थतेने, ख्रचिण््ान ेव नाराज होण््ाने प्रभाख्रवत झाला 

होता. ही सवु मोठ््ा मानख्रसक ताणाची लक्षणे होती. अॅिख्रमरल 

चँिलरबरोबर त््ाला ख्रनराशादा्क वाटले व खोलवरचे शाांत दयेःख 

जाणवले ---  

खोल सयस्कारा टाकून चँिलर बोलला, “िा्नाने तयम्हाला 

्ात ओढ्ल््ाबद्दल मला तयमची माफी माख्रगतली पाख्रहज े --- 

ख्रबचारी मयलगी! मला कळत े आह,े ख्रतला ह े ख्रकती कठीण जाते 

आह.े पण --- ठीक आह.े ही आमची खासगी दयेःखाांख्रतका आह.े 

ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही समजनू घ््ाल, की आम्हाला ्ात बाहरेील 

व््क्ती नको आह.े” 

“मला तयमच््ा भावना समजतात.” 
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गरीब ख्रबचारी िा्ना --- ती ्ावर ख्रवश्वास ठेवत नाही --- 

पख्रहल््ाांदा माझाही बसला नाही. जर मला माख्रहती नसते, तर माझा 

अजनूही ख्रवश्वास बसला नसता --- “ 

तो थाांबला. 

“का् माख्रहती आह ेका?” 

“ते रक्तात असलेले, काही वाईट, असेच ना?” 

“आख्रण तरी तयम्ही साखरपयिा होऊ ख्रदला?” 

अॅिख्रमरल चँिलर बोलला,  

“तयमचे म्हणणे आह,े की मी तेव्हाच त््ातनू काढता पा् 

घ््ा्ला हवा होता? पण तेव्हा मला काही कल्पना नव्हती. ह्य ू

त््ाच््ा आईवर गेला होता --- चँिलरच े ख्रवशेष काही त््ाच््ात 

आल््ाचे ख्रदसत नव्हत.े मला आशा होती, की तो अगदी ख्रतच््ा 

वळणावर गेलेला आह.े लहानपणापासनू आताप्ंत त््ाच््ात 

कधी काही ख्रवख्रचत्पणा ख्रदसला नाही. ख्रकां वा मला काही कळले 

नाही --- ते सोिून द्या. तसे तर प्रत््ेक जयन््ा कय टय ांबात काही 

मानख्रसक त्यटी असतातच!” 

पा्रो हळूवारपणे म्हणाला, ”तयम्ही कय णा िॉर्कटराांचा सल्ला 

घेतला नाही का?” 
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चँिलर गरजला, ”नाही. आख्रण घेणारही नाही. इथे मी 

त््ाच््ाकिे बघत असताांना मयलगा सयरख्रक्षत आह.े एखाद्या जांगली 

पशयसारखे ते त््ाला चार ख्रभांतीत कोंिून घाल ूशकत नाहीत --- “ 

“तयम्ही म्हणता की तो सयरख्रक्षत आह.े पण इतराांचे का्?” 

“म्हणज ेतयम्हाला का् म्हणा्चे आह?े’ 

पा्रोन े उत्तर ख्रदले नाही. तो अॅिख्रमरलच््ा उदास काळ्ा 

िोळ्ात रोखनू बघत राख्रहला. 

अॅिख्रमरल कटूपणे बोलला, 

“ज््ाच ेत््ाचे आपापले नशीब! तयम्ही गयन्हगेार शोधत असता. 

माझा मयलगा गयन्हगेार नाही, ख्रमस्टर पा्रो.” 

“अजनू नाही.” 

“अजनू नाहीचा अथु का्?” 

“्ा गोष्टी वाढतात --- ती मेंढी --- “ 

“त््ाबद्दल तयम्हाला कय णी साांख्रगतले?” 

“िा्ना मॅबेली. आख्रण तयमचा ख्रमत् कनुल फ्रोख्रबशरदखेील.” 

“जॉजुन ेत््ाचे तोंि गप्प ठेवा्ला हव ेहोते.” 

“तो तयमचा खपू जयना ख्रमत् आह ेना?” 

अॅिख्रमरल खजाुतील आवाजात बोलला, “माझा घट्ट ख्रमत्.” 



49 
 

“आख्रण तयमच््ा --- बा्कोचाही ख्रमत्?” 

चँिलर हसला. 

“हो. ती जेव्हा अगदी तरुण होती, तेव्हा मला वाटते, जॉजुचे 

कॅरोलीनवर प्रेम होत.े जॉजुने कधी ललन केले नाही. ते बहुधा त््ाच 

कारणान ेअसावे. पण मी नशीबवान होतो --- ख्रकां वा तसे मी तरी 

समजतो. मी ख्रतला पळवले, पण फक्त गमावण््ासाठीच!” 

त््ान ेउसासा टाकला व त््ाचे खाांद ेपिले.  

पा्रो म्हणाला, “तयमची बा्को जेव्हा बयिाली, तेव्हा कनुल 

फ्रोख्रबशर तयमच््ाबरोबर होता?” 

चँिलरन ेमान हलवली. 

“हो. तो आमच््ाबरोबर तेव्हा कॉनुवॉलमध्् ेहोता. ती आख्रण 

मी बोटीत बरोबर होतो. तो त््ा ख्रदवशी घरी राख्रहला होता. मला 

कधीच कळले नाही, की बोट कशी उलटली --- अचानक ख्रतच््ात 

भोक पिून बहुधा पाणी आत ख्रशरले असावे. आम्ही उपसागरात 

होतो --- चाांगलीच भरती होती. मला शर्क् होत,े तेवढा वेळ मी 

ख्रतला धरून ठेवले --- त््ाचा आवाज फाटला. दोन ख्रदवसाांनी ख्रतचे 

प्रेत सापिले.. मी दवेाचे आभार मानले, की त््ाख्रदवशी आम्ही 

ह्यलूा बरोबर नेल ेनव्हत.े असे मला त््ा वेळेस तरी वाटले. आता 



50 
 

--- तसे पाख्रहले तर --- ह्यसूाठी चाांगलेच झाले. ख्रबचारा तो 

छोटारिा! कदाख्रचत तो आमच््ाबरोबर असता, तर --- “ 

परत ख्रतथ ेएक खोलवर, ख्रनराश उसासा आला.  

“ख्रमस्टर पा्रो, आम्ही शेवटचे चँिलस ुहोतो. आमच््ानांतर 

ला्िे सदन मध्् े अजनू चँिलसु असणार नाहीत. जेव्हा ह्यचूा 

िा्नाशी साखरपयिा झाला --- ठीक आह,े त््ाबद्दल बोलण े

नकोच. दवेाचे आभार, की त््ाांनी ललन केले नाही. मी एवढेच साांग ू

शकतो.” 

 

चार 

 

हर्क्युल पा्रो गयलाबाच््ा बागेत बसला होता. त््ाच््ा 

शेजारी ह्य ूचँिलर बसला होता. िा्ना नयकतीच तेथनू गेली होती. 

त््ा तरुण, दखेण््ा व त्ासलेल््ा माणसान े पा्रोकिे 

बख्रघतले. 

तो म्हणाला, 

“ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही ख्रतला समजावले पाख्रहजे.” 

तो ख्रमख्रनटभर थाांबला व परत बोल ूलागला, 
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“तयम्हाला माख्रहती आह,े की िा्ना झयांजार मयलगी आह.े ती ह े

असे अधुवट सोिणार नाही. ख्रतला ्ाचा छिा लागेप्ंत, ती गप्प 

बसणार नाही. ती असा समज करून घेईल, की मी वेिा आह.े” 

“तयम्ही वेिे आहात, अशी “तयमची स्वतेःची खात्ी आह ेका?” 

त््ा तरुण मनयष््ाने वदेनेन ेशरीर आक्रसनू घेतले. तो म्हणाला, 

“मी माझ््ा िोर्क्ाच््ा बाबतीत अजनू आशा सोिलेल््ा 

नाहीत, पण ते दयखणे वाढत चालले आह.े िा्नाला माख्रहती नाही, 

ते बरे आह.े मी ठीक असतानाच फक्त ख्रतने मला पाख्रहल ेआह.े” 

“आख्रण तयम्ही जेव्हा बरे नसता, तेव्हा का् होते?” 

ह्नेू एक खोल श्वास घेतला. मग तो म्हणाला, 

“एका गोष्टीचे --- मी स्वप्न बघतो. आख्रण जेव्हा मी स्वप्न 

बघतो, तेव्हा मी वेिा होतो. उदाहरणाथु, काल रात्ी मी माणसू 

राख्रहलो नाही. पख्रहल््ा प्रथम मी एक बैल होतो --- वेिा बैल --- 

चकचकीत सू् ुप्रकाशात धावत सयटलेला --- माझ््ा तोंिात सतत 

धळू आख्रण रक्त होत े --- मग मी कय त्ा झालो --- लाळ गळत 

असलेला कय त्ा --- मला कय त्र््ाची भीती वाटते. मी आल््ावर मयले 

घाबरून पळून जाऊ लागली --- माणस ेमला ठार मारा्ला बघ ू

लागली --- माझ््ासाठी कोणीतरी पाण््ाचे मोठे भाांिे भरून ठेवले 

पण मला ते ख्रपता ्ेईना. मला ख्रपता ्ेईना --- “ 
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तो थाांबला. “मी जागा झालो. आख्रण मला समजले, ते खरे 

होत.े मी बेख्रसनशी गेलो. माझे तोंि कोरिे पिले होत.े मला तहान 

लागली होती. पण मी पाणी ख्रपऊ शकत नव्हतो. ख्रमस्टर पा्रो, 

मला ख्रगळता ्ेत नव्हत े--- अरे बापरे, मला ख्रपता ्ेत नव्हत े--- “ 

हर्क्युल पा्रोने हलकीशी गयणगयण केली. ह्यनेू त््ाचे हात 

रागान े गयिघ््ाांवर दाबनू ठेवले होत.े त््ाचा चेहरा पयढे आलेला 

असनू िोळे अध ेख्रमटलेले होत,े जस ेकाही तो त््ाच््ाकिे ्ेणारे 

काही पहात होता. ह्य ूपयढे म्हणाला, 

“आख्रण स्वप्नाांपेक्षा वेगळ्ा अशादखेील काही गोष्टी आहते. 

मी जागा असताांनासयद्धा त््ा मला ख्रदसतात. भयते, ख्रवख्रचत् आकार 

मला घाबरवतात. कधीकधी मी माझे अांथरूण सोितो व हवेतनू 

उिू लागतो. वाऱ्ावर स्वार होतो --- दयष्ट प्रवतृ्ती माझ््ाबरोबर 

असतात.” 

पा्रो बोलला, “अस्स!” 

तो हळूवार, नकोसा आवाज होता. 

ह्य ूत््ाच््ाकिे वळला. 

“ओहो, ्ात काही सांश् नाही. ते माझ््ा रक्तात आह.े 

कय टय ांबाचा वारसा आह.े मी त््ातनू सयटू शकत नाही. मला ह े
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ललनाआधी समजले, ्ाबद्दल दवेाचे आभार! समजा आम्हाला 

मलू झाले असते आख्रण त््ाच््ाकिे हा वारसा गेला असता तर!” 

त््ान े पा्रोच््ा दांिावर त््ाचा हात ठेवला. तयम्ही ख्रतला 

साांगा्ला हव.े ख्रतने मला ख्रवसरून जा्ला हव.े केव्हातरी कोणीतरी 

ख्रतला भेटेल. तरुण स्टीव्ह ग्रॅहम आह े --- तो ख्रतच््ासाठी वेिा 

झालेला आह ेआख्रण तो चाांगला मनयष्् आह.े ती त््ाच््ाबरोबर 

सयखी होईल --- सयरख्रक्षत राहील. मला ती --- सयखी रहा्ला हवी 

आह.े अथाुत ग्रॅहम केव्हाचा त्ार आह े आख्रण ख्रतच््ा घरचे 

लोकही! पण मी जाईन, तेव्हा ते ठीक होतील.” 

हर्क्युलच््ा आवाजान ेत््ाचा आवाज मध््ेच तोिला. 

“त ूजाशील, तेव्हा ते ठीक होतील म्हणजे का्?” 

ह्य ूहसला. ते प्रेमळ, चाांगले हस ूहोत.े तो बोलला, 

“माझ््ा आईचे पैसे आहते. तयम्हाला माख्रहती आह ेकी ख्रतला 

ते वारसाहर्ककान े ख्रमळाले. ते माझ््ाकिे आले. ते सगळे मी 

िा्नासाठी ठेवले आहते.” 

पा्रो खयचीत ताठ बसला. “का्?” 

मग तो म्हणाला, “पण ख्रमस्टर चँिलर, तयम्ही कदाख्रचत खपू 

वष ेजगाल. 

ह्य ूचँिलरन ेिोके हलवले. तो तीक्ष्णपणे बोलला,  
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“नाही, ख्रमस्टर पा्रो. मी म्हातारा होईप्ंत जगणार नाही.” 

नांतर तो अचानक शहारला.  

तो पा्रोच््ा खाांद्यावरून माग ेबघत बोलला, ““अरे बापरे! 

ह ेबघा! ख्रतथ ेतयमच््ा शेजारी --- एक साांगािा आह े--- त््ाची हािे 

हलत आहते. तो मला बोलावतो आह े--- खाणाखयणा करतो आह े

--- “ 

सू् ाुकिे टक लावनू बख्रघतल््ान,े त््ाचे िोळे, िोळ्ातील 

बाहुली ख्रवस्तारली होती. तो जण ूपिल््ासारखा किेला झयकला. 

मग पा्रोकिे वळून जवळजवळ मयलासारख््ा आवाजात 

म्हणाला, 

“तयम्हाला काही ख्रदसत नाही?” 

हर्क्युल पा्रोन ेहळूहळू िोके हलवले.  

ह्य ूघोगऱ्ा आवाजात म्हणाला, 

“ह े असे काही ख्रदसणे --- ्ाचे एवढे काही नाही. पण मी 

रक्ताला घाबरतो. माझ््ा खोलीतील, माझ््ा कपि््ाांवरील रक्त! 

आमच््ाकिे एक पोपट आह.े एका सकाळी तो माझ््ा खोलीत 

होता. त््ाचा गळा ख्रचरलेला होता --- आख्रण मी अांथरुणात हातात 

रेझर घेऊन, रक्तात ख्रभजनू पिलो होतो.” 
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तो पा्रोच््ा जवळ सरकला. 

तो कय जबयजला, “अगदी अलीकिेही काही गोष्टी मी मारल््ा. 

गावामध््े --- सवुत् --- खाली. मेंढ््ा, कोकरे --- एक छोटा कय त्ा. 

विील मला रात्ी कोंिून ठेवतात, पण कधीकधी --- कधीकधी --

- सकाळी दार उघित.े माझ््ाकिे ख्रकल्ली असते. पण मी ती कय ठे 

लपवनू ठेवली आह,े तेच मी ख्रवसरून जातो. मला माख्रहती नसते. 

्ा गोष्टी करणारा मी नसतो --- ह ेदयसरेच कय णीतरी माझ््ात ्ेते व 

माझा ताबा घेते --- ते मला माणसापासनू राक्षस बनवते. त््ाला 

रक्त हव ेअसते. तो पाणी ख्रपऊ शकत नाही --- “ 

अचानक त््ाने त््ाचा चेहरा हातात लपवला. 

एक दोन ख्रमख्रनटान ेपा्रोने ख्रवचारले, 

“मला अजनू कळत नाही, की त ू िॉर्कटरला का दाखवले 

नाहीस?” 

ह्य ूत््ाचे िोके हलवनू बोलला, 

“तयम्हाला खरेच कळत नाही का? मी शारीररक दृष््ट्ा मजबतू 

आह.े एखाद्या बैलाइतका धष्टपयष्ट आह.े मी कदाख्रचत खपू जगेन --

- खपू --- चार ख्रभांतीत कोंिून! ते मला सहन होणार नाही. त््ापेक्षा 

मरण ेबरे --- तयम्हाला माख्रहती आह,े अनेक माग ुआहते. अपघात, 
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बांदयक साफ करण े--- त््ा प्रकारचे माग.ु िा्नाला समजेल --- मी 

माझे का् ते करेन.” 

तो नर्ककी पा्रोकिे बघत होता. पण पा्रोने त््ाच््ा 

आव्हानाला प्रख्रतसाद ख्रदला नाही. उलट त््ान ेमदृयपणे ख्रवचारले, 

“त ूका् खातोस व ख्रपतोस?” 

ह्यनेू त््ाचे िोके माग ेटाकले. मग तो जोरात हस ूलागला. 

“सगळेजण खातात व ख्रपतात, तेच.” 

काही ख्रवशेष औषध?े गोळ्ा?” 

“नाही रे दवेा. तयम्हाला खरेच असे वाटत ेका, की त््ान ेमाझा 

त्ास कमी होईल? न््नूगांिाने तो बोलला, “मनाचा रोग तयम्ही 

ख्रन ा्ंख्रत्त करू शकता का?” 

पा्रो कोरिेपणे बोलला, 

“मी प्र्त्न करतो आह.े ्ा घरातील कय णाला िोळ्ाांचा त्ास 

आह ेका?” 

ह्यनेू त््ाच््ाकिे रोखनू पाख्रहले. तो म्हणाला, 

“माझ््ा वख्रिलाांचे िोळे त््ाना खपू त्ास दतेात. त््ाना वारांवार 

नेत्रोगतज्ञाकिे जावे लागते.” 

पा्रोन ेदोन ख्रमख्रनटे ध््ान केले. मग तो म्हणाला, 
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“मला वाटते कनुल फ्रोख्रबशरन ेत््ाांचे बरेचसे आ्यष्् भारतात 

काढल ेका?” 

“हो. ते भारती् सैन््ात होते. त््ाांना भारताबद्दल खपू आस्था 

होती --- ते त््ाबद्दल खपू बोलत असत --- दशेी चालीरीती ---

आख्रण असेच बरेच काही.” 

पा्रो परत ‘ओहो’ असे पयटपयटला. 

मग त््ान ेशेरा मारला, 

“मला तयझ््ा हनयवटीला कापलेले ख्रदसत ेआह.े” 

ह्यनेू त््ाचा हात उचलला. 

‘हो. फारच मोठी वाईट जखम. एकदा मी दाढी करत 

असताना, वख्रिलाांनी मला दचकवले. तयम्हाला माख्रहती आह,े 

अलीकिे मी जरा उदास असतो. आख्रण माझ््ा हनयवटीवर व मानेवर 

थोिे पयरळ उठले आह.े त््ामयळे दाढी करणे अवघि जात.े” 

पा्रो बोलला, 

“त ूमऊ मलम वापरले पाख्रहजेस.” 

“ओहो, मी वापरतो, जॉजुकाकाांनी मला ते ख्रदले आह.े” 

त््ाला एकदम हस ूआले. 
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“आपण ख्रस्त्र्ाांच््ा सौद्ुदयकानासारखे बोलत आहोत. मऊ 

मलम, िोळ्ाांचा त्ास, काही नेहमीच््ा गोळ्ा. ्ाचा का् 

उप्ोग आह?े ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही का् बोलत आहात? 

पा्रो शाांतपणे म्हणाला,  

“मी िा्नासाठी, शर्क् तेवढ ेचाांगल ेकाही करा्चा प्र्त्न 

करतो आह.े” 

ह्यचूी मनख्रस्थती बदलली. त््ाचा चेहरा कोरिा बनला. त््ान े

पा्रोच््ा दांिावर हात ठेवला. 

“हो. तयम्हाला शर्क् असेल, तेवढ े करा. ख्रतला मला 

ख्रवसरा्ला साांगा. ख्रतला साांगा, काही आशा ठेवण ेचाांगले नाही --

- मी तयम्हाला साांख्रगतलेल््ा काही गोष्टी ख्रतला साांगा --- कृप्ा 

ख्रतला माझ््ापासनू दरू रहा्ला साांगा. आता ती माझ््ासाठी 

तेवढेच करू शकते. लाांब राहून मला ख्रवसरण!े” 

 

पाच 

िा्ना, तयझ््ाकिे धै् ुआह ेका? मोठे धै्ु? तयला त््ाची गरज 

आह.े” 

िा्ना जोरात रिू लागली. 

“म्हणज ेह ेखरे आह.े ह ेखरे आह?े तो वेिा झाला आह ेका?” 
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हर्क्युल पा्रो म्हणाला, 

“मी काही मानसोपचारतज्ञ नाही. पण मी असे म्हण ूशकत 

नाही, ‘हा मनयष्् वेिा आह.े’” ती त््ाच््ाजवळ आली.  

“अॅिख्रमरल चँिलरना वाटते, ह्य ू वेिा आह.े जॉजु 

फ्रोख्रबशरलाही वाटते, तो वेिा आह.े ह्यलूा स्वतेःलाही वाटते, तो 

वेिा आह े--- “ 

पा्रो ख्रतचे ख्रनरीक्षण करत होता. 

“आख्रण तयला का् वाटते?” 

“मला? मला वाटते, तो वेिा नाही. म्हणनू तर --- “ 

ती थाांबली. 

“म्हणनू त ूमाझ््ाकिे आलीस? 

“दयसरे काहीच कारण नाही. दयसरे का् कारण असणार?” 

“मी तेच मला स्वतेःला ख्रवचारतो आह.े” 

“मला तयमच ेकाही कळतच नाही.” 

“स्टीव्ह ग्रॅहम कोण आह?े” 

ती चमकली. 

ती ख्रनरखनू बघ ूलागली. 

“स्टीव्ह ग्रॅहम? तो --- तो असाच कय णीतरी आह.े” 
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ख्रतने त््ाच््ा दांिाला धरले. 

“तयमच््ा मनात का् आह?े तयम्ही का् ख्रवचार करत आहात? 

तयम्ही ख्रतथ े उभे रहा --- तयमच््ा मोठ््ा ख्रमशाांमागे, तयमचे िोळे 

सू् ुप्रकाशात ख्रमचकावत उभे रहा. आख्रण मला काहीही साांग ूनका. 

तयम्ही मला घाबरवत आहात --- फार घाबरवत आहात. तयम्ही असे 

का करत आहात?” 

पा्रो म्हणाला, ” कारण कदाख्रचत मीच घाबरून गेलो आह.े” 

करिे िोळे ख्रवस्फारले गेले. पा्रोवर रोखले गेले. ती 

कय जबयजत््ा स्वरात बोलली, 

“तयम्हाला कसली भीती वाटते आह?े” 

हर्क्युल पा्रोन ेएक जि सयस्कारा टाकला. तो बोलला, 

“खयनी पकिणे, ह ेखनू होण ेरोखण््ापेक्षा सोप ेआह.े” 

ती ओरिली, “खनू? तो शब्द वापरू नका.” 

पा्रो म्हणाला, “तथाख्रप मी तो मयद्दाम वापरतो आह.े” 

त््ाने अख्रधकारवाणीने पटपट त््ाचा आवाज बदलला  

“ह े बघ ख्रमस िा्ना, त ू आख्रण मी आपण दोघाांनी ला्िे 

सदनमध्् े रात् काढा्ला हवी. मी तयझ््ावर त््ाची जबाबदारी 

सोपवतो. त ूते करू शकशील?” 
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“मी --- हो --- मला वाटते, मी करू शकेन. पण का --- ?” 

“कारण आपल््ाकिे आता घालवा्ला वेळ नाही. त ूमला 

साांख्रगतलेस, की त ूधै्ुवान मयलगी आहसे. आता ते धै् ुवापरा्ची 

वेळ आली आह.े मी साांगतो, ते कर. त््ाख्रवष्ी प्रश्न ख्रवचारू 

नकोस.” 

ख्रतने एकही शब्द न बोलता मान हलवली व ती ख्रनघनू गेली.  

एकदोन ख्रमख्रनटाांनी पा्रो ख्रतच््ामागे घरात गेला. त््ाने 

वाचनाल्ात ख्रतचा व तीन माणसाांचा आवाज ऐकला. तो मोठा 

ख्रजना चढून गेला. वरच््ा मजल््ावर कय णी नव्हत.े  

त््ाला ह्यचूी खोली सहज सापिली. खोलीच््ा कोपऱ्ात 

गरम व गार पाण््ाचे बेख्रसन होते. त््ावर पेल््ाांची माांिण होती. 

त््ात वेगवेगळ्ा नळ्ा, भाांिी व बाटल््ा होत््ा.  

पा्रो झटपट व हुशारीने कामाला लागला. 

 त््ाला ज ेकरा्चे होत,े त््ाला फार वेळ लागला नाही. तो 

परत खाली हॉलमध््े आला. तेव्हा िा्ना वाचनाल्ातनू बाहरे 

आली. ती लाजरी पण बांिखोर ख्रदसत होती.  

“सवु ठीक झाले.”  
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अॅिख्रमरल चँिलरन े पा्रोला वाचनाल्ात नेल े व दार 

लावले. तो म्हणाला, “इकिे पहा ख्रमस्टर पा्रो, मला ह ेआविले 

नाही.” 

“अॅिख्रमरल चँिलर, तयम्हाला का् आविले नाही?” 

तयम्ही आख्रण िा्नाने रात् इथे काढावी, ह े मला आविले 

नाही. पण मला तयमचा अनादर करा्चा नाही --- “  

“हा पाहुणचाराचा प्रश्न नाही आह.े” 

“मी म्हणालो तसे, मला तयमचा अनादर करा्चा नाही --- पण 

स्पष्ट साांगा्चे तर मला ह ेआविले नाही. ख्रमस्टर पा्रो, मला ह े

नको आह.े त््ाचे कारणही मला कळत नाही. त््ामयळे का् चाांगले 

होणार आह?े” 

“आपण असे म्हण ूशकतो का, की मी एक प्र्ोग करून बघतो 

आह.े” 

“कय ठल््ा प्रकारचा प्र्ोग?” 

त््ाबद्दल तयम्ही मला माफ कराल. ते माझे काम आह े--- “ 

“आता इकिे बघा, ख्रमस्टर पा्रो, पख्रहले म्हणज े मी काही 

तयम्हाला इथे ्ा्ला साांख्रगतलेले नाही --- “ 

पा्रो मध््ेच बोलला, 
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“अॅिख्रमरल चँिलर, माझ््ावर ख्रवश्वास ठेवा. मला तयमचे 

म्हणण ेपटते आह ेव मी ते बरोबर असल््ाचेही कबलू करतो. एका 

प्रेमात पिलेल््ा मयलीच््ा हट्टासाठी केवळ मी इथे आह.े तयम्ही 

मला काही गोष्टी साांख्रगतल््ात. कनुल फ्रोख्रबशर ्ाांनी मला काही 

गोष्टी साांख्रगतल््ा. ह्यनेू स्वतेः मला काही गोष्टी साांख्रगतल््ा. आता 

मला स्वतेःला बघा्चे आह.े” 

“पण का् बघा्चे आह?े मी साांगतो, ्ात बघण््ासारखे 

काही नाही. मी रोज रात्ी ह्यलूा खोलीत कोंितो, एवढेच.” 

“आख्रण तरीही --- काही वेळा --- तो साांगतो, की सकाळी दार 

कय लपूबांद नसत,े असे कसे का्?” 

“ह ेका् आह?े” 

“तयम्ही कधी दार उघिे असलेले पाख्रहल ेनाही का? 

चँिलरन ेभयव्ा वर ताणनू नापसांती दशुवली. 

“मी नेहमी समजत आलो, की जॉजुन े ते उघिले --- तयमचे 

का् म्हणणे आह?े 

“तयम्ही ख्रकल्ली कय ठे ठेवता? कय लयपात?” 

“नाही मी ती बाहरेील कट््ट्ावर ठेवतो. मी, जॉजु ख्रकां वा ख्रवदसु 

नावाचा नोकर ख्रतथनू सकाळी ती घेतो. आम्ही ख्रवदसुला साांख्रगतले 

आह,े की ह्यलूा झोपेत चाला्ची सव् असल््ाने, आम्ही असे 
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करतो --- मला खात्ी आह,े की त््ाला त््ाहून जास्त माख्रहती आह.े 

पण तो ख्रवश्वास ूआह.े आमच््ाकिे गेली अनेक वष ेआह.े” 

“त््ा कय लयपाची दयसरी ख्रकल्ली आह ेका?” 

“अशी असल््ाचे मला तरी माख्रहती नाही.” 

‘एखादी बनवनू घेता ्ेते.” 

‘पण कोण --- “ 

“तयमच््ा मयलाला वाटते, की त््ाच््ाकिे ती कय ठेतरी 

लपवलेली आह,े पण तो जेव्हा झोपेत चालतो, तेव्हा त््ाला ते 

आठवत नसते.” 

खोलीच््ा दयसऱ्ा टोकाकिून बोलणारा कनुल फ्रोख्रबशर 

बोलला, 

“चाल्स,ु मला ह ेआविले नाही --- ती मयलगी --- “ 

अॅिख्रमरल चँिलर लगेच म्हणाला, “मी तोच ख्रवचार करत 

होतो. ती मयलगी तयमच््ाबरोबर परत इथे ्ेता कामा न्े. तयम्हाला 

वाटले, तर तयम्ही ्ेऊ शकता.” 

पा्रो बोलला, “तयम्हाला ख्रमस िा्ना आज रात्ी इथे का 

नको आह?े” 

फ्रोख्रबशर हलर्क्ा आवाजात बोलला, 
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“अशा बाबतीत ते धोकादा्क असते --- “ 

तो थाांबला. 

पा्रो म्हणाला, “ह्य ूख्रतच््ाशी एकख्रनष्ठ आह े--- “ 

चँिलर ओरिला, “म्हणनूच तर! ते जाऊ द.े वेि््ा 

माणसाच््ा बाबतीत सवु काही उलटेपालटे असते. ते ह्यलूा 

स्वतेःलाही माख्रहती आह.े िा्नाने इथे ्ा्ला नको.” 

पा्रो म्हणाला, “त््ा बाबतीत िा्नान े स्वतेः ठरवा्ला 

हव.े” 

तो वाचनाल्ाबाहरे गेला. िा्ना बाहरे गािीत थाांबली होती. 

आपल््ाला रात्ीसाठी, जे हव ेआह,े ते आपण ख्रमळवचू. आपण 

जेवा्ला वेळेवर परत ्ेऊ.” 

त््ाांनी लाांबवर रपेट मारली. अॅिख्रमरल व कनुलबरोबर झालेले 

बोलणे पा्रोन े ख्रमस िा्नाला परत साांख्रगतले. ती त््ाांच््ा 

मखूुपणाला हसली. 

“त््ाना का् वाटते, की ह्य ूमला दयखावेल?” 

ख्रतच््ा उत्तरामयळे, पा्रोने ख्रतला ख्रवचारले ते गावातील 

औषधाांच््ा दयकानात थाांबले, तर ख्रतची काही हरकत नाही ना. तो 

म्हणाला की तो त््ाचा टूथब्रश ख्रवसरला आह.े  
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ते दयकान गावातील शाांत रस्त््ावर होत.े िा्ना गािीबाहरे 

थाांबली.  

पा्रो ब्रशच््ा बाबतीत बराच चोखांदळ असल््ाने, िा्ना 

बराच वेळ त््ाची वाट बघत थाांबली --- 

 

सहा 

एख्रलझाबेथच््ा काळातील ओकचे जि फख्रनुचर असलेल््ा 

मोठ््ा झोपा्च््ा खोलीत, हर्क्युल पा्रो वाट बघत बसला होता. 

वाट बघण््ाख्रशवा् काही करण््ासारखे नव्हत.े त््ान े त््ाला 

पाख्रहज ेतशी सवु व््वस्था केली होती. 

सकाळी लवकर नोकर आला. बाहरे पदरव ्ेताच पा्रोने 

किी काढून दार उघिले. बाहरेील पॅसेजमध्् े आहते त््ापेक्षा 

व्ान े मोठी वाटणारी, दोन मध््मव्ीन माणसे होती --- 

अॅिख्रमरलचा चेहरा किक पण हसरा होता तर कनुल फ्रोख्रबशरचा 

थरथरणरा व वेिावाकिा होता.  

चँिलर फक्त बोलला, ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही आमच््ाबरोबर 

्ाल का?” 

िा्नाच््ा खोलीबाहरे गठिी वळलेली एक आकृती होती. 

त््ा ख्रपवळसर तपख्रकरी चयरगळलेल््ा िोर्क्ावर प्रकाश पिला 
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तेव्हा ख्रदसले, की तो आवाज करत कसाबसा श्वास घेणारा, ह्य ूहोता. 

त््ाच््ा अांगावर गाऊन व पा्ात स्लीपसु होत््ा. त््ाच््ा उजव््ा 

हातात खपू धारदार असा चकाकणारा वाकिा सयरा होता. त््ाचा 

सवु भाग चकाकत नव्हता --- 

त््ावर इथेख्रतथे लाल चकाकीत भाग होते.  

हर्क्युल पा्रो बारीक आवाजात ख्रकां चाळला. 

“अरे बापरे!” 

फ्रोख्रबशर किक शब्दात बोलला, 

“ती ठीक आह.े त््ान ेख्रतला काही केले नाही. त््ान ेआवाज 

वाढवनू हाक मारली,  

“िा्ना, आम्ही आहोत. आम्हाला आत ्ा्चे आह.े” 

पा्रोन े अॅिख्रमरलला श्वास रोधनू ख्रवव्हळताांना व काही 

पयटपयटताना ऐकले, 

“माझा मयलगा. माझा ख्रबचारा मयलगा.” 

किी काढल््ाचा आवाज आला. दार उघिून िा्ना ख्रतथे 

उभी होती. ख्रतचा चेहरा पाांढरा फटक पिला होता.  

ती गळून गेल््ासारखी ख्रदसत होती.  
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‘का् झाले? कोणीतरी होते --- आत ्ा्ला बघत होते --- 

मला ऐकू आले --- ते दाराचे हिँल ख्रफरवत होत.े ख्रखिर्क्ाांची 

तावदान ेओरबाित होत े--- ओहो! ते भीतीदा्क होते --- एखाद्या 

पशसूारखे --- “  

फ्रोख्रबशर किक शब्दात बोलला, 

“तयझे दार कय लपूबांद होत,े म्हणनू दवेाचे आभार!  

“ख्रमस्टर पा्रोंनी मला ते कय लपूबांद करा्ला साांख्रगतले.” 

पा्रो म्हणाला, 

“त््ाला उचलनू आत आणा.” 

त््ा बेशयद्ध माणसाला दोघाांनी उचलनू आत आणले. 

िा्नाच््ा अांगावरून त््ाला नेताना िा्नाने धापा टाकत, श्वास 

रोधनू धरला. 

ह्य?ू हा ह्य ूआह ेका? ते का् आह े--- त््ाच््ा हातावर?” 

ह्य ूचे हात ख्रचकट व ओले होते. त््ावर तपख्रकरीसर लाल िाग 

होत.े 

िा्ना ओरिली, “ते रक्त आह ेका? 

पा्रोन े चौकसपणे त््ा दोघाांकिे पाख्रहले. अॅिख्रमरलन े मान 

हलवली. तो म्हणाला, 
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“ह े मानवी रक्त नाही, ्ाबद्दल दवेाचे आभार! एक माांजर. 

मला ते खालील मजल््ावर हॉलमध््े ख्रदसले. त््ाचा गळा 

ख्रचरलेला होता. नांतर तो इथे वर आला असणार --- “ 

िा्नाचा आवाज भीतीन ेबसला होता, ती बोलली, “इथे? 

माझ््ासाठी?” 

खयचीवरील माणसू हबकला --- त््ाांनी त््ाच््ाकिे आश्च्ाुने 

बख्रघतले. ह्य ूचँिलर उठून बसला. त््ान ेिोळे फिफिवले.  

तो घोगऱ्ा आवाजात म्हणाला, “हलॅो, का् झाले? मला का 

--- ?” 

तो थाांबला. तो त््ाच््ा हातात घट्ट धरलेल््ा सयऱ्ाकिे बघत 

होता. 

तो खजाुतील आवाजात बोलला, 

“मी का् केले आह?े”  

त््ाचे िोळे एकाकिून दयसऱ्ाकिे वळले. शेवटी ते मागील 

ख्रभांतीला जाऊन ख्रचकटणाऱ्ा िा्नावर ख्रस्थर झाले. तो शाांतपणे 

म्हणाला, 

“मी िा्नावर हल्ला केला का?  

त््ाच््ा वख्रिलाांनी नकाराथी मान हलवली. ह्य ूम्हणाला, 
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“का् झाले, ते मला साांगा. मला समजले पाख्रहज.े” 

त््ाांनी त््ाला साांख्रगतले --- साांगा्चे नसताांना --- थाांबत 

थाांबत --- त््ाच््ा शाांत ख्रचकाटीने त््ाांना ते त््ाांच््ा तोंिाबाहरे 

पिा्ला लावले. 

ख्रखिकीबाहरे सू् ु वर ्ते होता. हर्क्युल पा्रोने पिदा 

बाजलूा केला. सकाळचा प्रकाश खोलीत आला.  

ह्यचूा चेहरा भावनाांवर काब ूठेवत होता. आवाज ख्रस्थर होता.  

तो म्हणाला, 

“अस्स.” 

मग तो उठला. तो हसला व शरीर ताणले. अगदी नैसख्रगुक 

आवाजात तो बोलला, 

“सयांदर सकाळ आह,े नाही का? मला वाटते मी जांगलात 

जाऊन एखादा ससा ख्रमळतो का, ते पहातो. 

तो खोलीतनू बाहरे पिला व बाकी सगळे त््ाच््ाकिे बघत 

राख्रहल.े  

मग अॅिख्रमरल पयढे झाला. फ्रोख्रबशरन ेत््ाांचा दांि धरला.  

“चाल्स,ु नको. हा दयसऱ्ा कय णासाठी नाही तरी त््ाच््ासाठी 

उत्तम उपा् आह े--- ख्रबचारा राक्षस!” 
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िा्नान ेहुांदके दते स्वतेःला अांथरुणावर लोटून ख्रदले.  

अॅिख्रमरल वरखाली आवाजात म्हणाले, 

“तयझे बरोबर आह,े जॉज ु--- त ूबरोबर आहसे. मला माख्रहती 

आह.े मयलाकिे धािस आह े--- “ 

फ्रोख्रबशर तयटर्क्ा आवाजात म्हणाला, 

“तो मनयष्् आह े--- “ 

क्षणभराच््ा शाांततेनांतर चाल्स ुचँिलर बोलला, 

“ते जाऊ द.े तो शाख्रपत परदशेी कय ठे आह?े” 

 

सात 

बांदयकीच््ा खोलीत ह्य ूने माांिणीवरून त््ाची बांदयक उचलली 

व त््ात गोळ्ा भरू लागला, तेव्हा त््ाच््ा खाांद्यावर पा्रोचा 

हात पिला. 

पा्रोन ेख्रवख्रचत् अख्रधकारवाणीने एक शब्द उच्चारला, 

“नाही.” 

ह्यनेू त््ाच््ाकिे चमकून पाख्रहले. जाि, ख्रचिर्क्ा आवाजात 

तो बोलला, 
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“माझ््ा खाांद्यावरून तयमचा हात काढा. तयम्ही मध्् ेपिू नका. 

मी तयम्हाला साांगनू ठेवतो, इथे अपघात होणार आह.े एवढेच होऊ 

शकते.”  

परत पा्रोन ेतो एक शब्द उच्चारला, 

“नाही.” 

“तयम्हाला कळत े आह े का? जर िा्नाचा दरवाजा उघिा 

असता, तर मी ख्रतचा गळा ख्रचरला असता --- िा्नाचा --- त््ा 

सयऱ्ाने?” 

“मला असे काही वाटत नाही. त ूख्रमस िा्नाला ठार मारल े

नसतेस.” 

“पण मी त््ा माांजराला मारले, नाही का?” 

“नाही. त ूमाांजराला मारल ेनाहीस. त ूपोपटाला मारल ेनाहीस. 

त ूमेंढीला मारले नाहीस.” 

“तयम्ही वेिे आहात की मी वेिा आह?े” 

हर्क्युल पा्रो उत्तरला, 

“आपल््ापैकी कय णीच वेिे नाही.” 

त््ाच वेळी अॅिख्रमरल चँिलर व कनुल फ्रोख्रबशर आत आले. 

त््ाांच््ा माग ेिा्ना होती. 
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ह्य ूपिलेल््ा आवाजात भावनाक्षोभाने बोलला, 

“हा मनयष्् म्हणतो आह,े मी वेिा नाही --- “ 

हर्क्युल पा्रो म्हणाला, 

“मला तयम्हाला ह े साांगा्ला आनांद वाटतो, की त ू पणूुपणे 

शहाणा आहसे.” 

ह्य ूहसला. एखाद्या वेि््ाने हसाव,े तसा तो हसला. 

“ह ेफारच ख्रवनोदी आह.े मग मी मेंढी आख्रण इतर प्राण््ाांच ेगळे 

कसे कापले? मी शहाणा आह?े मी पोपटाला मारल,े तेव्हा शहाणा 

होतो? आख्रण आजचे माांजर?” 

“मी तयला साांगतो, त ूमेंढीला मारल ेनाहीस ख्रकां वा पोपटाला -

-- ख्रकां वा माांजरालादखेील मारल ेनाहीस. 

“मग कोणी मारल?े” 

‘ज््ाला तयला वेिा ठरवा्च ेआह ेत््ान.े प्रत््ेक प्रसांगी तयला 

गयांगीचे इांजेर्कशन ख्रदले गेले आख्रण तयझ््ा हातात रक्तान ेभरलेला सयरा 

ख्रकां वा रेझर ख्रदला गेला. त््ा दयसऱ्ा कय ण््ा दयष्ट माणसाचे रक्ताळलेले 

हात तयझ््ा बेख्रसनमध््े धयतले गेले.” 

“पण का?” 
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“कारण त ूआता जे करा्ला ख्रनघाला होतास, ते त ूकरावेस 

म्हणनू. पण आता मी तयला थाांबवल.े” 

ह्यनेू ख्रनरखनू पाख्रहले. पा्रो कनुल फ्रोख्रबशरकिे वळला. 

”कनुल फ्रोख्रबशर, तयम्ही अनेक वष े भारतात राख्रहलात. 

माणसाांना मयद्दाम मादक द्रव््सेवन करा्ला लावनू, वेिे 

बनवल््ाच््ा घटना तयम्ही कधी पाख्रहल््ा नाहीत का?” 

कनुल फ्रोख्रबशरचा चेहरा उजळला. ते म्हणाले, 

“मी स्वतेः कधी पाख्रहल े नाही, पण त््ाबद्दल पयष्कळ वेळा 

ऐकले. धोत्र््ाच््ा फय लाने ख्रवषबाधा होण,े व त््ाचा शेवट 

माणसाला वेिे ठरवण््ात होणे.” 

“बरोबर. अल्कलॉइि अॅट्रोपाईनमधील तत्व खरे तर, 

धोत्र््ाच््ा फय लाच््ा अगदी जवळचे आह.े ते बेलािोना ख्रकां वा 

भ ा्ंकर नाईटशेिमधनूही ख्रमळू शकते. बेलािोना त्ार करा्ची 

कृती अगदी सामान्् आह े आख्रण ते िोळ्ाांच््ा उपचारामध््े 

वापरले जात.े ्ाची नर्ककल करून व वेगवेगळ्ा ख्रठकाणी ते त्ार 

करून, ख्रवषाचा मोठा साठा काही सांश् न ्ेता ख्रमळवता ्ेतो. 

त््ापासनू अॅट्रोपाईन सल्फेट व अल्कलॉइि ख्रमळवता ्ेते. मग ते 

दाढीच््ा गार साबणात ख्रमसळता ् तेे. जर बाहरेून ते नयसते वापरले, 

तर पयरळ ्ेऊ शकते. तोंि व घसा कोरिा पिण,े ख्रगळा्ला त्ास 
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होण,े दोन दोन ख्रदसण,े भास होण,े ही सवु लक्षणे होऊ शकतात 

आख्रण ती ह्यनेू अनयभवली आहते.” 

तो ह्यकूिे वळला. 

“आख्रण माझ््ा मनातील शेवटचा सांश् घालवण््ासाठी, मी 

तयम्हाला एक कपोलकख्रल्पत नव्ह े तर खरी गोष्ट साांगतो. तयझा 

दाढीचा साबण त््ात खपू अॅट्रोपाईन सल्फेट असलेला होता. मी 

त््ाचा नमयना घेऊन त््ाची परीक्षा केली.” 

पाांढरा पिलेला, थरथरणारा ह्य ूख्रवचारता झाला, 

“ह ेकय णी व का केले?” 

पा्रो म्हणाला, 

“मी इथे आल््ापासनू तेच तर शोधतो आह.े मी खनू 

करण््ाचा उद्दशे शोधतो आह.े त ू मेलास, तर िा्नाला पैसे 

ख्रमळाले असते. पण मी ख्रतला इतर्क्ा गांभीरपणे घेतले नाही --- “ 

ह्य ूचँिलर चमकला. 

“मी तसे नसेल, अशी आशा करतो.” 

मी दयसऱ्ा उद्दशेाची चाचपणी केली. एक ख्रत्कोण --- दोन 

पयरुष व एक बाई. कनुल फ्रोख्रबशर तयझ््ा आईच््ा प्रेमात होता. 

अॅिख्रमरल चँिलरन ेख्रतच््ाशी ललन केले.” 
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अॅिख्रमरल चँिलर ओरिला, 

‘जॉज?ु जॉज!ु माझा ख्रवश्वास बसत नाही.” 

ह्य ूख्रवश्वास बसणार नाही, अशा आवाजात बोलला, 

“तयम्हाला असे म्हणा्चे आह,े की तो द्वषे मयलाप्ंत जाऊ 

शकतो?” 

हर्क्युल पा्रो म्हणाला, 

“काही पररख्रस्थतीत, हो.” 

फ्रोख्रबशर ओरिला, 

“ह े ख्रनखालस खोटे आह.े चाल्स,ु त््ाच््ावर ख्रवश्वास ठेऊ 

नकोस.” 

चँिलर त््ाच््ापासनू दरू गेला. तो स्वतेःशी पयटपयटला, 

“धोत्र््ाचे फूल --- भारत --- हो, मला आता समजले --- 

आख्रण मी कधीच ख्रवषाबद्दल सांश् घेतला नाही --- आमच््ा 

घराण््ात असलेल््ा वेिाबद्दलही नाही --- “ 

“पण हो! हर्क्युल पा्रोचा आवाज ख्रशगेला पोचला, 

“कय टय ांबातील वेि --- वेिा मनयष्् --- सिू घ््ा्ला टपलेला --- 

लबाि --- वेि््ाप्रमाणे त््ाचा वेिेपणा अनेक वष े दिवनू 

ठेवणारा.” तो फ्रोख्रबशरच््ा भोवती ख्रफरला.  
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“अरे बापरे! तयला माख्रहती असणार, तयला नर्ककी सांश् 

असणार, की ह्य ूतयझा मयलगा आह.े त ूत््ाला कधी तसे साांख्रगतले 

का नाहीस?” 

फ्रोख्रबशर अवाक् झाला. गोठून गेला. 

“मला माख्रहती नव्हत.े मला खात्ी नव्हती --- असे बघा, 

एकदा कॅरोलीन माझ््ाकिे आली --- ती कशान ेतरी घाबरलेली 

होती --- फार त्ासात होती. कशामयळे मला माख्रहती नव्हत.े मला 

कधीच माख्रहती झाले नाही. ते सवु कशाबद्दल होते? ती --- मी --- 

आम्ही आमची िोकी खाजवली, पण उत्तर ख्रमळेना. नांतर मी 

भारतात ख्रनघनू गेलो. मी तेवढेच करू शकत होतो. आम्हाला 

दोघाांना माख्रहती होत,े आता आम्हाला नाटक खेळावे लागणार. मी 

–-- खरे तर, मला आश्च्ु वाटले. पण मला खात्ी नव्हती. ह्य ूमाझा 

मयलगा असल््ाचे मला कॅरोलीनने कधीच साांख्रगतले नाही. आख्रण 

आता जेव्हा वेिाचे नाटक सयरु झाले, तेव्हा ् ा गोष्टी ख्रनख्रश्चत झाल््ा, 

असे मला वाटले.” 

पा्रो बोलला, 

“आता सवु गोष्टी बरोबर झाल््ा. तो मयलगा त््ाचा चेहरा वर 

करण ेव भयव्ा खाली करण े--- ही लकब तयमच््ाकिून ख्रशकला 

आह.े पण चाल्स ु चँिलरने ह े अनेक वषांपवूी पाख्रहले. आख्रण 
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त््ाच््ा बा्कोकिून त््ाला सत्् कळले. मला वाटत,े ती त््ाला 

घाबरत असावी --- तो ख्रतला वेिेपणाची झलक दाखव ूलागला -

-- त््ामयळे ती तयझ््ाकिे ओढली गेली. ती तयझ््ावर नेहमीच प्रेम 

करत होती. चाल्स ुचँिलरने त््ाचा सिूाचा बेत आखला. त््ाची 

बा्को बोटीच््ा अपघातात मेली. ती व तो दोघेच बोटीत होते 

आख्रण अपघात कसा झाला, ह ेत््ाला माख्रहती होत.े मग तो त््ा 

मयलाचाही द्वषे करू लागला, जो त््ाचे नाव लावत होता, पण 

त््ाचा मयलगा नव्हता. तयमच््ा भारती् गोष्टी ऐकून, धोत्र््ाच््ा 

फय लातील ख्रवषाची कल्पना त््ाच््ा िोर्क्ात आली. ह्य ूला हळूहळू 

वेिा करा्च ेत््ान ेठरवले. त््ाला अशा अवस्थेला आणा्चे की 

तो स्वतेः त््ाचे स्वतेःच ेआ्यष्् दयेःखी बनवेल. रक्ताची लालसा 

अॅिख्रमरल चँिलरची होती, ह्यचूी नव्ह.े एकाकी शेतात मेंढीची 

कत्तल चाल्सु चँिलरन ेकेली. पण त््ाची ख्रशक्षा ह्य ूला भोगावी 

लागली.  

“मला कधी सांश् आला, तयम्हाला माख्रहती आह ेका? जेव्हा 

चाल्स ुचँिलरने मयलाला िॉर्कटरकिे नेण््ात एवढी ह्ग् केली. 

ह्यनेू स्वतेःसाठी िॉर्कटरला ख्रवरोध करणे ठीक होते, नैसख्रगुक होते. 

पण विील? त््ाना असे वाटा्ला हव ेहोत,े की त््ाांच््ा मयलाला 

वाचवा्चा काही उपा् िॉर्कटरकिे असेल --- त््ा मयलाला 

िॉर्कटरकिे न््ा्ची शांभर तरी कारण ेत््ाना शोधता आली असती. 
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पण नाही. िॉर्कटरला ह्य ू ला भेटा्ची परवानगी नव्हती --- जर 

िॉर्कटरन ेतो अगदी ठीकठाक असल््ाच ेसाांख्रगतले असते तर!” 

ह्य ूशाांतपणे बोलला, 

“मी ख्रनरोगी आख्रण शारीररक व मानख्रसक दृष््ट्ा चाांगला 

आह?े” 

त््ान ेिा्नाच््ा ख्रदशेने एक पाउल टाकले. फ्रोख्रबशर घोगऱ्ा 

आवाजात बोलला, 

“त ू चाांगला शहाणा आहसे. आपल््ा कय टय ांबात वेिाचा 

इख्रतहास नाही.” 

िा्ना म्हणाली, 

“ह्य ू--- “ 

अॅिख्रमरल चँिलरन ेह्य ूची बांदयक उचलली. तो म्हणाला, 

“हा सवु मखूुपणा आह.े मला वाटते, मी जाऊन ससा ख्रमळतो 

आह ेका, ह ेबघावे --- “ 

फ्रोख्रबशर पयढे आला. पण पा्रोच््ा हातान ेत््ाला अिवले. 

पा्रो म्हणाला, 

“त ूस्वतेःच आता म्हणालास --- की ह ेसवाुत चाांगले ठरेल -

-- “ 
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ह्य ूआख्रण िा्ना खोलीतनू ख्रनघनू गेले. 

त््ा दोन माणसाांनी, एक इांख्रललश व दयसरा बेख्रल्ज्न ्ाांनी 

चाल्स ुचँिलरला जांगलाकिे जाताांना शेवटचे पाख्रहल.े 

आख्रण त््ाांनी लगेच बांदयकीचा एक मोठा आवाज ऐकला ---   
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THE HORSES OF DIOMEDES 

ख्रिओमेिसचे घोिे 

 

फोन वाजला. 

“हलॅो पा्रो, तयम्ही आहात का?  

तरुण िॉर्कटर स्टोिाटुचा आवाज पा्रोन ेओळखला. त््ाला 

मा्केल स्टोिाटु आवित असे. त््ाच््ा मोठ््ाने हसण््ातील 

लाजाळू ख्रमत्त्वाचा भाव आवित असे. गयन्ह्यातील त््ाचा कमी 
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अनयभव व तरीही असणारी रुची लक्षात घेऊन त््ाचे मनोरांजन होत 

असे. त््ाच््ा ख्रनविलेल््ा व््वसा्ातील कष्टाळू व ख्रशष्ट माणसू 

म्हणनू तो त््ाला मान दते असे. 

आवाज चढला व आढेवेढ ेघेऊ लागला, “मला तयम्हाला त्ास 

द्या्ला आवित नाही.  

पा्रोन ेथोिे त्ासनू ख्रवचारले, “तयला कसला त्ास होतो आह े

का?” 

मा्केल स्टोिाटुने सयटका झाल््ाच््ा आवाजात म्हटले, “हो 

ना.” 

“अरे ख्रमत्ा, मी तयझ््ासाठी का् करू शकतो?” 

आता स्टोिाटुचा आवाज वेगळा आला. तो थोिा चाचरत 

उत्तरला, “मला वाटते, जे मी तयम्हाला आ --- ता रात्ीच््ा वेळी 

चर्ककर मारा्ला ्ेण््ाबद्दल ख्रवचारले, तर ते चयकीचे ठरेल --- प -

- ण --- मी ज --- रा कोि््ात पिलो आह.े” 

“मी नर्ककी ्ेईन. तयझ््ा घरी का?” 

“नाही. खरे तर मी मागील तबेलेवजा घराांकिे जातो आह.े 

कख्रनांगहमॅ वसाहत, नांबर १७. तयम्ही खरेच ्ेऊ शकाल? तसे 

झाल््ास मी फार उपकृत होईन.” 

पा्रो म्हणाला, ‘मी लगेच ्ेतो.” 
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दोन 

पा्रो त््ा वसाहतीमधनू नांबर बघत चालला होता. रात्ीचा 

एक वाजनू गेला होता आख्रण वसाहतीचा बराचसा भाग झोपला 

होता. एखाद्या दयसऱ्ा ख्रखिकीत उजेि ख्रदसत होता. ते १७ नांबरशी 

पोचल््ावर, दार उघिले व िॉ स्टोिाटु बघत उभा राख्रहला.  

“अरे भल््ा माणसा, ्े. ्ेशील का?” 

एक लहानसा ख्रजना वरील मजल््ाकिे जात होता. इथे 

उजवीकिे एक बऱ्ापैकी मोठी खोली होती. त््ात ख्रदवाण, रग, 

ख्रत्कोणी चांदरेी उशा आख्रण खपूसे पेले व बाटल््ा होत््ा.  

सवुत् जरासा गोंधळच होता. ख्रजकिेख्रतकिे ख्रसगरेटची थोटके 

व फय टके पेले पिले होत.े  

पा्रो म्हणाला, ‘ओहो! माझ््ा ख्रमत्ा, वॉटसन, मला वाटते 

इथे मेजवानी झाली असावी.” 

िॉ स्टोिाटु मोठ््ाने हसत बोलला, “मेजवानी झाली होती, ह े

ठीक आह.े कसली तरी मेजवानी!” 

“म्हणज ेत ूत््ात नव्हतास का?” 

“नाही. मी इथे केवळ माझ््ा व््ावसाख्र्कतेतनू आलो आह.े” 

“का् झाले?” 
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स्टोिाटु म्हणाला, “ही जागा पेशन्स ग्रसे --- ख्रमसेस पेशन्स 

ग्रेस ्ा बाईची आह.े” 

पा्रो म्हणाला, “ह ेजयने व सयांदर नाव आह,े असे वाटते.” 

“इथे ख्रमसेस ग्रेसच््ा बाबतीत काही जयने व सयांदर नाही. ती 

किकपणे ख्रदसा्ला चाांगली होती. ख्रतला अनेक नवरे होत ेआख्रण 

सध््ा एक मयलगेलासा ख्रमत् आह.े तो ख्रतला लयबाित असल््ाचा 

ख्रतला सांश् आह.े त््ाांनी ही पे्पानाची मेजवानी सयरु केली व 

मनाई असलेल््ा मादक द्रव््ान,े स्पष्ट साांगा्च े तर, कोकेनने 

सांपवली. कोकेनन ेतयम्हाला छान वाटू लागत ेआख्रण बागेतील सवु 

झकास वाटू लागत.े ते तयम्हाला चढवते आख्रण तयम्हाला वाटू लागत,े 

की तयम्ही नेहमीपेक्षा काहीही दयप्पट करू शकाल. तयम्ही ते जास्त 

घेतलेत, तर तयम्ही आक्रमक होता आख्रण मानख्रसक दृष््ट्ा उत्तेख्रजत 

होता. अख्रवचारी बनता व मनाचा तोल ढळू लागतो. ख्रमसेस ग्रेसचे 

ख्रतच््ा मयलगेलाश््ा ख्रमत्ाबरोबर जोरदार भाांिण झाले. तो हॉकर 

नावाचा एक वाईट मनयष्् आह.े तो ख्रतथल््ा ख्रतथ ेख्रतच््ावर धाऊन 

गेला आख्रण ख्रतन ेख्रखिकीतनू बाहरे ओणवी होऊन, ख्रतला कय णीतरी 

मखूाुसारखे ख्रदलेल््ा एका कोऱ्ा करकरीत ख्रपस्तयलाने, त््ाच््ावर 

नेम साधला.” 

पा्रोच््ा भयव्ा चढल््ा.  
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“त््ाला गोळी लागली का?” 

“ख्रतची नाही! मी म्हणेन गोळी अनेक ्ािु पयढे गेली. रस्त््ाने 

एक भणांग माणसू कचऱ्ाच््ा पेट््ा धयांिाळत चालला होता, 

त््ाला ती गोळी लागली. त््ाच््ा हाताच््ा माांसल भागातनू ती 

आरपार गेली. तो अथाुत कळवळून ओरिला आख्रण लगेच गदी 

गोळा झाली. रक्ताचा सिा पिला आख्रण मला खबर दणे््ात 

आली.” 

“अस्स?” 

मी त््ाला मलमपट्टी केली. ती जखम काही गांभीर नव्हती. 

एकदोघेजण त््ाच््ाकिे बघ ू लागले. शेवटी त््ाच््ा हातात 

बऱ्ाच पाच पौंिाच््ा नोटा कोंबनू त््ाचे तोंि गप्प करण््ात 

आले. त््ा गरीब ख्रबचाऱ्ाचे त््ान े समाधान झाले. नशीबाचा 

चाांगला फटका!” 

“आख्रण त?ू” 

“मला थोिे अजनू काम करावे लागले. आताप्ंत ख्रमसेस ग्रेस 

भावख्रनक क्षयब्ध अवस्थेत होती. मी ख्रतला एक इांजेर्कशन ख्रदले आख्रण 

अांथरुणावर झोपवले. ख्रतथे अजनू एक बरीच तरुण मयलगी, पण 

थोिी कमी ख्रझांगलेली होती. मी ख्रतच््ावरदखेील उपचार केले. 

तोप्ंत प्रत््ेकान ेत्वरेन ेसूां बाल््ा केला होता.” 
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तो थाांबला. 

पा्रो म्हणाला, “आख्रण मग तयला पररख्रस्थतीबद्दल ख्रवचार 

करा्ला वेळ ख्रमळाला.” 

स्टोिाटु बोलला, “बरोबर. जर ती सामान्् पे्पानाची 

मेजवानी असती, तर ते प्रकरण ख्रतथे सांपले असते. पण ही 

बेका्दशेीरपणे मादक द्रव््सेवन केल््ामयळे वेगळी ठरत होती.” 

“त ूजे म्हणतो आहसे, त््ाबद्दल तयझी खात्ी आह?े” 

“ओहो, अगदी पयरेपरू. त््ात काही चकू नाही. दारुच््ा 

खोर्क्ात मला थोिी सापिली. त््ाांनी ती सांपवनू टाकली. ती कय ठून 

आली? तयम्ही काल बोलत होतात, ते मला आठवले, की अांमली 

पदाथु घेण््ाची लाट आली आह ेव खपू लोक त््ाच््ा आहारी गेले 

आहते.” 

पा्रोन ेमान हलवली व बोलला, “्ा रात्ीच््ा मेजवानीत 

पोलीसाांना नर्ककीच स्वारस्् असेल.” 

मा्केल स्टोिाटु नाराजीन ेबोलला, “तेच तर --- “ 

 पा्रोने त््ाच््ाकिे अचानक रुची वाटून बख्रघतले. तो 

म्हणाला, “पण त ू --- पण तयला तर पोख्रलसाांना मध््े आणा्चे 

नव्हत ेना?” 
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स्टोिाटु अगदी हळू आवाजात बोलला, “ख्रनरागस लोक गोष्टी 

एकत् करतात --- त््ाांच््ावर सांकटे ्ेतात.” 

“ख्रमसेस ग्रेससाठी तयला इतके काही वाटते आह ेका?” 

“अरे दवेा, नाही. ती फार किक आख्रण कणखर आह.े” 

पा्रो हळूवारपणे बोलला, “मग ती दयसरी मयलगी असेल 

का?” 

िॉ स्टोिाटु म्हणाला,  

“अथाुत, ती दखेील एक प्रकारे कणखर आह.े म्हणजे ती 

स्वतेःला तसे म्हणवत.े पण ती फारच लहान आह े--- जरा रानटी 

आह,े एवढेच. पण तो लहान मयलीचा मखूुपणा आह.े ती अशा 

जाळ्ात फसली आह,े कारण ख्रतला ह ेसवु आधयख्रनक व काहीसे 

चटपटीत वाटते.” 

पा्रोच््ा ओठाांवर मांद ख्रस्मत तरळले. तो हळूवारपणे 

म्हणाला, “्ा मयलीला त ू्ापवूी भेटला होतास?” 

मा्केल स्टोिाटुने नकाराथी मान हलवली. तो फार तरुण 

आख्रण लाज वाटलेला ख्रदसत होता.  

“हांट बॉलच््ा वेळी मटोनशा्रमध्् े ख्रतला ओलाांिून धाव. 

ख्रतच ेविील ख्रनवतृ्त जनरल आहते --- फार किक व सांतापी आहते. 

त््ाना जरा मवाळ कर. ते म्हणज ेपर्कका साहबे आहते --- तशा 
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प्रकारचे! त््ाना चार मयली आहते आख्रण चारही थोि््ा रानटी 

आहते --- मी म्हणेन, असे विील असल््ावर त््ाही तशाच 

होणार. त््ा इथे रहातात, ह ेदशेासाठी वाईट आह.े सैन््ाचा तळ 

जवळच आह ेव खपूसा पैसाही! --- कय ठल््ाही जयन््ा दशेाला असे 

वाटणार नाही --- श्रीमांत लोक आख्रण त््ातील बरेचसे दयष्ट! त््ा 

मयली वाईट लोकाांच््ा सांगतीत रहात आहते.” 

पा्रोन ेख्रवचारपवूुक त््ाच््ाकिे काही ख्रमख्रनटे पाख्रहल.े मग तो 

म्हणाला, “आता मला समजले, की तयला मी तयझ््ाबरोबर ्ा्ला 

का हव ेहोत.े तयला मी ह ेप्रकरण हातात घ््ा्ला हवे आह ेका?” 

“तयम्ही ते घ््ाल का? मला वाटते आह,े की त््ाबद्दल काहीतरी 

केले पाख्रहज े--- पण मी कबलू करतो, की मला शर्क् असल््ास, 

मी शैला ग्रँटला ्ाबाहरे ठेऊ इख्रच्छतो.” 

“मला वाटते, ते करता ्ेईल. मला ख्रतला भेटा्ला 

आविेल.” 

“मग ्ा तर!” 

त््ान े खोलीबाहरे त््ाांना मागु दाखवला. समोरच््ा दारातनू 

दयेःखभरला आवाज आला. 

“िॉर्कटर, अरे दवेा, मी वेिी होत चालले आह.े” 
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स्टोिाटु खोलीत गेला. त््ाच््ापाठोपाठ पा्रोही गेला. ती 

अख्रतश् ख्रवस्कटलेली झोपा्ची खोली होती --- फरशीवर पाविर 

साांिली होती. ख्रजकिेख्रतकिे भाांिी, ताांबे पिले होत.े कपिे झळकत 

होत.े अांथरुणावर एक कृख्रत्मपणे सोनेरी केस केलेली, भकास व दयष्ट 

चेहऱ्ाची बाई पहुिली होती. ती म्हणाली, “माझ््ा अांगावर सवु 

बाजूांनी ख्रकिे चढत आहते --- मला --- मी शपथेवर साांगते, मला 

--- मला वेि लागेल --- अरे दवेा मला कसले तरी इांजेर्कशन द्या.” 

िॉ स्टोिाटु अांथरुणाच््ा बाजलूा उभा राख्रहला. त््ाचा 

आवाज ख्रदलासा दणेारा व व््ावसाख्र्क होता. 

पा्रो शाांतपणे खोलीबाहरे गेला. त््ाच््ासमोर एक दार होते. 

त््ान ेते उघिले. 

ती एक लहानशी खोली होती. त््ात साधे फख्रनुचर होत.े 

अांथरुणावर एक बारीक मयलीसारखी आकृती स्तब्ध पहुिली होती.  

पा्रो हळूच पलांगाच््ा किेला गेला व मयलीकिे पाख्रहले. 

काळेभोर केस, लाांब ख्रफकट चेहरा --- आख्रण --- हो, तरुण -

-- खपू तरूण --- 

त््ा मयलीच््ा पापण््ाांवर प्रकाशख्रकरण पिले. ख्रतने िोळे 

उघिले, चमकणारे, घाबरट िोळे. ख्रतने रोखनू बख्रघतले, बसली व 

ख्रनळसर काळ्ा केसाांचा ख्रपसारा ख्रतन ेख्रतचे िोके झटकून बाजलूा 
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केला. ती व्ान ेलहान घोिीसारखी ख्रदसत होती. ख्रतन ेस्वतेःला 

थोिे आखिून घेतले --- जस े कय णी अनोळखी माणसान े खाणे 

ख्रदले, तर एखाद े रानटी जनावर जस ेसांश्ाने स्वतेःला आखिून 

घेईल, तसे!  

बारीक व तरुण आवाजात, ती अनपेख्रक्षतपणे म्हणाली,  

“त ूकोण आहसे?” 

“बाईसाहबे, घाबरू नका.” 

“िॉ स्टोिाटु कय ठे आहते?” 

त््ाच ख्रमख्रनटाला तो तरुण मनयष्् खोलीत आला. ती मयलगी 

सयटकेचा ख्रनश्वास टाकून बोलली,  

“ओहो, तयम्ही इथां आहात तर! ह ेकोण आहते?” 

“शैला, ह ेमाझे ख्रमत् आहते. आता तयला कसे वाटते आह?े” 

ती मयलगी म्हणाली, “वाईट, भीतीदा्क --- मी ते उग्र वासाचे 

व काहीतरीच चव असलेले औषध का घेतले?” 

स्टोिाटु कोरिेपणे म्हणाला, “मी तयझ््ा जागी असतो, तर परत 

असे केले नसत.े” 

“मी --- मी पण करणार नाही.” 

पा्रो म्हणाला, “ते तयला कोणी ख्रदले?” 
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ख्रतने िोळे ख्रवस्फारले. ख्रतचा वरचा ओठ वेिावाकिा हलला. 

ती बोलली, “ते इथे मेजवानीच््ा वेळी झाले --- आम्ही सगळ्ाांनी 

ते घेतले. पख्रहल््ाांदा ते छान लागले.” 

पा्रो सभ््पणे बोलला, “पण कोणी ते इथे आणले?” 

ख्रतने िोके हलवले. “मला माख्रहती नाही. तो कदाख्रचत टोनी 

असेल --- टोनी हॉकर. पण खरे तर मला त््ाबद्दल काही माख्रहती 

नाही.” 

पा्रो हळूच म्हणाला, “बाईसाहबे, तयम्ही आज पख्रहल््ाांदा 

कोकेन घेतले आह ेका?” 

ख्रतने मान हलवली. 

स्टोिाटु किकपणे, थोिर्क्ात म्हणाला, “आख्रण ही शेवटची 

वेळच अस ूद.े” 

“हो --- मलाही तसेच वाटत े--- पण ते नवलपणूु होत.े” 

स्टोिाटु म्हणाला, “शैला ग्रटँ, अस े बघ. मी “िॉर्कटर आह े

आख्रण मी का् बोलतो आह,े ह ेमला माख्रहती आह.े एकदा ह ेमादक 

द्रव््सेवन सयरु झाले, की त््ा जाळ्ात त ू अख्रवश्वसनी् रीत््ा 

अिकत जाशील. मला माख्रहती आह.े मी असे लोक पाख्रहलेले 

आहते. मादक द्रव््सेवन शरीर आख्रण मन दोन्हीचा नाश करत.े त््ा 

मानान ेएखाद ेपे् ह ेठीक आह.े ्ा ख्रमख्रनटापासनू ते वजु करून 
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टाक. माझ््ावर ख्रवश्वास ठेव. हा ख्रवनोद नाही. आजच््ा रात्ी जे 

घिले, त््ाबद्दल तयझ ेविील का् म्हणतील?” 

शैला ग्रँटचा आवाज चढला, “विील?” ती हस ू लागली. 

“विील? मला विील कधी ख्रदसतही नाहीत. त््ाना ह े माख्रहती 

व्हा्ला नको. त््ाांचे ख्रन्म किक असतात.” 

स्टोिाटु म्हणाला, “आख्रण ते बरोबरच आह.े” 

दयसऱ्ा खोलीतनू ख्रमसेस ग्रेसचा कळवळून ओरिल््ाचा 

आवाज आला,  

“िॉर्कटर --- िॉर्कटर --- “ 

तोंिातल््ा तोंिात नापसांतीदशुक काहीतरी पयटपयटत स्टोिाटु 

खोलीबाहरे गेला. 

शैला ग्रँट परत पा्रोकिे रोखनू बघ ूलागली. ती गोंधळली 

होती. ती म्हणाली, “तयम्ही खरे कोण आहात? तयम्ही मेजवानीच््ा 

वेळी नव्हतात.” 

“नाही. मी मेजवानीला नव्हतो. मी िॉ स्टोिाटुचा ख्रमत् आह.े” 

“तयम्ही पण िॉर्कटर आहात का? 
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नेहमीसारखे कृख्रत्मपणे नाटकाच््ा पख्रहल््ा अांकाचा पिदा 

उघिल््ासारख््ा आख्रवभाुवात, पा्रो साधे बोलणे बोलला, 

“माझे नाव हर्क्युल पा्रो आह.े” 

त््ा वार्क्ाचा पररणाम व्हा्चा राख्रहला नाही. प्रसांगवशात 

त््ाचे नावही माख्रहती नसल््ाचे तरुण ख्रपढीचे दयलुक्ष पा्रोला 

दयेःखाने सहन कराव ेलागले.  

पण शैला ग्रटँने ते ऐकले होत,े ह े ख्रवशेष होत.े ती फारच 

आश्च्ुचख्रकत झाली आख्रण बघत राख्रहली --- 

 

तीन 

ख्रवधानाच््ा खरेखोटेपणाख्रशवा् असे म्हटले जाते, की 

प्रत््ेकाला टॉकुमध्् ेएक आत््ा असते. असेही म्हटले जात,े की 

प्रत््ेकाला लांिनपासनू काही अांतरावर असलेल््ा मटोनशा्रमध््े 

एक तरी लाांबचा चयलत भाऊ असतो. ख्रतथे ख्रशकार, मास ेपकिणे, 

नेमबाजी करता ् तेे. ख्रतथे ख्रचत्ातल््ासारखी पण जरा स्वमलन अशी 

खेिेगावे असतात. ख्रतथे रेल्वेचे चाांगले जाळे असते. ख्रब्रटीश 

साम्राज््ाच््ा इतर अशा गावाांपेक्षा इथले नोकर कमी कटकट 

करतात. त््ामयळे तयमचे उत्पन्न चार आकिी असल््ाख्रशवा्, 

तयम्हाला प्राप्तीकर आख्रण इतर का्का् भरत, मटोनशा्रमध््े 
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रहाण े शर्क् नाही. पाच आकिी उत्पन्न असेल, तर जास्त बरे. 

हर्क्युल पा्रो परदशेी असल््ाने, त््ाला कोणी गावाकिील चयलत 

भाऊ नव्हते. पण आताप्ंत त््ाला अशा भागातनू भेटीसाठी 

आमांत्णे ख्रमळण््ात काही अिचण नव्हती. ख्रशवा् त््ान ेइतकी 

चाांगली मालकीणबाई ख्रमळवली होती, की ख्रतला ख्रतच््ा 

शेजाऱ्ाांबद्दल बोला्ला खपू आविे, ज््ात पा्रोला काहीच रस 

नस.े पण तरी त््ाला ख्रतची बिबि ऐकून घ््ावी लाग,े एवढाच त्ास 

होता. 

“ग्रँट्स? इथे चार ग्रँट्स आहते. चार मयली. गरीब ख्रबचाऱ्ा 

जनरलला त््ाना काबतू ठेवणे कठीण जात असल््ास, मला काही 

नवल वाटत नाही. एकटा मनयष्् चार मयलींचे का् करणार?” 

काख्रमुचेल बाईसाहबेाांच ेहात ख्रतच ेबोलणे कय णालाही खरे वाटेल, 

अशा तऱहनेे हवेत उित होते. पा्रो म्हणाला, “खरे की का् ?” 

आख्रण त््ा बाईन ेपयढे सयरु ठेवले.  

तो जनरल त््ाच््ा सैन््ाच््ा तयकिीत मोठा ख्रशस्तशीर म्हणनू 

प्रख्रसद्ध होता, असे त््ानेच मला साांख्रगतले. पण त््ा मयलींनी त््ाचा 

पराभव केला. मी तरुण असताांना असे नव्हत.े म्हातारा कनुल सँिे 

मोठ््ा ख्रशस्तीचा माणसू होता व त््ाच््ा आज्ञा तो पाळा्ला 

लावत असे. मला आठवते, त््ाच््ा ख्रबचाऱ्ा मयली --- “ 
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[ कनुल सँिेच््ा मयलींचे वणुन व काख्रमुचेल बाईसाहबेाांच््ा 

तारुण््ातील ख्रमत्ाांचे वणुन बराच काळ चाल ूराख्रहल.े ] 

ख्रतच््ा पख्रहल््ा बोलण््ाकिे वळत काख्रमुचेल बाईसाहबे 

म्हणाल््ा, “तयम्हाला साांगते, त््ा मयलींच ेखरे तर काही चयकलेले 

नव्हत.े फक्त चढलेले िोके आख्रण नकोशा गोष्टी करा्ला लागणे. 

पवूी इथे व्हा्चे त््ामानाने ह ेकाहीच नव्हत.े इथे ख्रवख्रचत् लोक 

्ेतात. इथे आता साधेसयधे गाव असे काही राख्रहलेले नाही. 

सगळीकिे आता पैसा पैसा आख्रण पैसा! त््ाचेच राज््? आख्रण 

तयम्ही जयन््ा गोष्टी ऐकत बसला आहात. तयम्ही कोण म्हणालात? 

अन्थनी हॉकर? ओहो, हो. मला तो माख्रहती आह.े तो फार वाईट 

तरुण मनयष्् होता. पण पैशात लोळत होता. तो इथे ख्रशकारीसाठी 

्ेत असे --- तो मेजवान््ा दते असे --- फार चैनीच््ा मेजवान््ा 

आख्रण ख्रवशेष मेजवान््ा, जर एखाद्याने त््ाला साांख्रगतलेल््ा 

सगळ्ा गोष्टींवर ख्रवश्वास ठेवा्चे म्हटले तर --- मी तर असे नेहमी 

करतेच, असे नाही. कारण मला असे वाटत नाही की लोक एवढ््ा 

वाईट स्वभावाचे असतात. ते नेहमी वाईटावर ख्रवश्वास ठेवतात. 

एखादी व््क्ती उत्तेजक पे्े ख्रपत े ख्रकां वा मादक द्रव्् घेते, असे 

म्हणा्ची हल्ली फॅशन झाली आह.े त््ा ख्रदवशी मला कोणीतरी 

म्हणाल,े की तरुण मयली सहजतेने दारू घेतात. पण असे म्हणणे 

म्हणज ेमोठे भषूण आह,े असे मला वाटत नाही. आख्रण जर कोणी 
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वागण््ात काही वेगळेपणा दाखवत असेल, तरी ते मादक 

द्रव््सेवन वाईटच म्हणतात. ख्रमसेस लाकीन अशी आह,े असे 

सवुजण म्हणतात. पण मी त््ा बाईची काही पवाु करत नाही. हा 

ख्रवसराळूपणा सोिून दयसरे काही नाही. ती तयमच््ा त््ा अॅंथनी 

हॉकरची जवळची मैख्रत्ण होती. आख्रण म्हणनूच, जर मला 

ख्रवचाराल, तर ती ख्रतच््ा नातींशी अगदी दयष्टाव््ाने वागत.े त््ा 

माणसाला खाणाऱ्ा आहते, अस ेती म्हणत.े तशा त््ा सारख््ा 

पयरुषाांच््ा मागे माग ेअसतात. पण का नाही? शेवटी ते नैसख्रगुक 

आह.े आख्रण त््ातील प्रत््ेकजण ख्रदसा्ला चाांगली आह.े”  

पा्रो एक प्रश्न ख्रवचारतो,  

“ख्रमसेस लाकीन? अरे भल््ा माणसा, ती कोण होती, असे 

मला ख्रवचारणे बरे नाही, नाही का? हल्ली कय णाला कय णाचे का् 

पिलेले असते? ते म्हणतात, ती उत्तम रीत््ा स्वार होऊ शकते, 

त््ामयळे ती एव्हाना कय ठच््ा कय ठे गेली असेल. ख्रतचा नवरा म्हणे 

शहरात होता. तो मेला होता. घटस्फोट झाला नव्हता. ग्रँट्सनांतर ती 

लगेचच इथे आली. त््ाला फार काळ झाला नाही. मला नेहमी 

असे वाटते, ती --- “ 

म्हाताऱ्ा काख्रमुचेल बाईसाहबे थाांबल््ा. ख्रतच ेतोंि उघिे होत े

व िोळे बाहरे आले होत.े पयढे होऊन ख्रतन े पा्रोला बोटाांच््ा 
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मयळावर ख्रतच््ा हातातील कागद कापा्च््ा साधनाने एक 

दणदणीत फटका मारला. त््ाला लागनू ख्रकती वेदना झाल््ा, ्ाची 

पवाु न करता, ती उद्दीख्रपत होऊन ओरिली, “अथाुत! त््ामयळे त ू

इथे आला आहसे का? अरे त ू दयष्ट, फसव््ा प्राण््ा, मी तयला 

त््ाबद्दल सवु काही साांगा्ला भाग पाित.े” 

“पण कशाबद्दल मी सगळे साांगा्चे आह?े” 

काख्रमुचेल बाईसाहबेाांनी दयसरा फटका मारा्चा प्र्त्न केला 

पण पा्रोने तो कसब वापरून चयकवला. 

“पा्रो, ख्रशांपल््ासारखे आत लपनू बसा्चे ढोंग करू 

नकोस. मला तयझ््ा ख्रमशा हलताांना ख्रदसत आहते. तयला इथे गयन्ह्याने 

खेचनू आणले आह े--- आख्रण त ूमला फक्त ख्रनलाजरेपणे त्ास दतेो 

आहसे. आता मला बघ ूद,े तो खनू असेल का? अलीकिे कोण 

मेले आह?े फक्त म्हातारी लयइसा ख्रगलमोर. ती पांच््ाऐ ांशी वषांची 

होती आख्रण ख्रतला जलोदर झाला होता. ती नसावी. त््ा ख्रबचाऱ्ा 

ख्रलओ स्टॅव्हरेटॉनची ख्रशकार करताांना मान मोिली होती आख्रण 

त््ाला प्लॅस्टर घातले होते --- त््ामयळे तो नसावा. तो कदाख्रचत 

खनू नसावा. का् ह ेद्नी् आह!े मला अलीकिील काही ख्रवशेष 

ख्रहरेमाणकाांच््ा चोऱ्ा आठवत नाहीत --- त ू पाठलाग करत 

असलेला फक्त गयन्हगेार असावा. ती बलु लाकीन आह ेका? ख्रतने 
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ख्रतच््ा नवऱ्ाला ख्रवष ख्रदले का? त््ाची खांत वाटल््ाने ती इतकी 

भकास झाली असेल का?” 

पा्रो ओरिला, “बाईसाहबे, तयम्ही फार जलद जात 

आहात.” 

“अरे चक्रम माणसा, पा्रो, त ू काही कारवाई करू बघतो 

आहसे.” 

“बाईसाहबे, तयम्ही आपले जयने मलू््वान साख्रहत्् ओळखता 

का?” 

“त््ाचा इथे का् सांबांध आह?े” 

“त््ाचा असा सांबांध आह.े मी आपला पवूी होऊन गेलेल््ा 

थोर हर्क्युलसच ेअनयकरण करा्चा प्र्त्न करतो आह.े त््ाचे एक 

काम ख्रिओमेिसच््ा रानटी घोि््ाांना पाळण््ाचे होते.” 

त ू इथे घोि््ाांना प्रख्रशक्षण द्या्ला आला असल््ाचे साांग ू

नकोस --- तयझ््ा व्ाला --- आख्रण नेहमी चामि््ाचे बटू 

घालणारा! त ूआ्यष््ात कधी कय णाला घोि््ावर बसलेले पाख्रहले 

नसल््ासारखे माझ््ाकिे बघ ूनकोस!” 

“बाईसाहबे, घोिे प्रतीकात्मक आहते. ते मनयष््ाांना मारून 

खाणारे रानटी घोिे होत.े” 
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“ते ख्रकती कू्रर होत!े मला ह ेप्राचीन ग्रीक व रोमन नेहमी वाईट 

वाटतात. मला कळत नाही की चचुच े लोक जयन््ा मलू््वान 

साख्रहत््ातनू नेहमी त््ाांचा उल्लेख का करत असतात? मला एक 

गोष्ट कळत नाही, ते का् साांग ू बघतात. मला वाटते, हा जयन््ा 

मलू््वान साख्रहत््ाचा सगळा ख्रवष् चचुच््ा लोकाांसाठी ्ोल् 

नाही. ह ेइतके लैख्रगकतेकिे झयकणारे आह.े आख्रण ते अांगावर कपिे 

नसलेले पयतळे --- ह ेफक्त मलाच वाटते असे नाही. पण तयम्हाला 

माख्रहती आह,े ह ेचचुचे लोक कसे असतात. जर मयली चचुमध्् े

मोज ेघालनू आल््ा नाहीत, तर ते कसे रागावतात --- पण मी कय ठे 

होते? मी का् साांगत होते?” 

“माझी खात्ी नाही.” 

“मला वाटते, तयम्ही दयदवैी आहात. तयम्ही अांदाज केला, “ती 

चोरी असेल. मी ख्रमसेस लाकीनला दयसऱ्ा ख्रदवशी बँकेत पन्नास 

पौंिाच््ा चेकची रर्ककम स्वतेःसाठी काढताांना पाख्रहले --- मला 

तेव्हा वाटले, की ही एवढी रर्ककम का काढत आह?े ओहो, असा 

ख्रवचार करण ेचकू होत.े जर ख्रतने चोरी केली असती, तर ती पैसे 

भरताना ख्रदसली असती, नाही का? पा्रो, त ू ख्रतथे नयसताच 

घयबिासारखा बसनू रहाणार असशील, तर मी तयझ््ा अांगावर 

काहीतरी फेकेन.” 
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पा्रो म्हणाला, “त ूथोिा धीर धरला पाख्रहजेस.” 

 

चार 

जनरल ग्रँटचे घर, अशॅ् ले लॉज, फार मोठे नव्हत.े ते एका 

टेकिीशेजारी होत.े ख्रतथे चाांगल े तबलेे होत े आख्रण दयलुख्रक्षत 

ख्रवखयरलेली बाग होती. 

घराच््ा दलालान े साांख्रगतल््ाप्रमाणे, ते फख्रनुचरने सजलेले 

होत.े एकमेकाांवर पा् टाकलेला बयद्ध सो्ीस्करपणे आरामशीर 

बसला होता. बनारसचे ब्रासच े टे्र व टेबले जख्रमनीवर 

जखिल््ासारखी ख्रदसत होती. शेकोटीवरील कट््ट्ावर हत्तींची 

ख्रमरवणकू ख्रमरवत होती. ब्रासच््ा अजनू वस्तूांनी ख्रभांत सजली होती. 

त््ा इांग्रजी- भारती् वळणाच््ा घरात मध््भागी जनरल ग्रँट 

त््ाच््ा पा्ाला बँिेज गयांिाळलेलल््ा अवस्थेत मोठ््ा हाताच््ा 

गबाळ्ा खयचीत आरामशीरपणे पहुिला होता.  

त््ान ेस्पष्टीकरण ख्रदले, “ख्रमस्टर पा्रो, गाउट! मला नेहमीच 

गाउटचा त्ास होत असतो. त््ामयळे मी जाम ख्रचिख्रचिा बनतो. हा 

सगळा माझ््ा विीलाांचा दोष आह.े त््ाांनी आ्यष््भर पोटु 

प््ा्ली --- माझे आजोबाही तसेच होते. तेच माझ््ात उतरले 
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आह.े माझ््ाबरोबर एक पे् घेणार का? माझ््ासाठी ती घांटी 

वाजवाल का?” 

एक फेटा बाांधलेला नोकर अवतरला. जनरल ग्रँटने त््ाला 

अब्दयल अशी हाक मारून, ख्रव्हस्की व सोिा आणा्ला साांख्रगतले. 

ती आल््ावर त््ान ेइतर्क्ा उदारपण ेपेला भरला की पा्रोला ती 

कमी करा्ला साांगण््ासाठी हालचाल करावी लागली. 

जनरलने काचेच््ा कपाटातील ख्रव्हस्कीकिे बघत म्हटले, 

“ख्रमस्टर पा्रो, मी तयमच््ाबरोबर घेऊ शकत नाही. माझे िॉर्कटर 

वल्लाह म्हणतात, त््ाला हात लावणेही माझ््ासाठी ख्रवष आह.े 

िॉर्कटर ख्रबचारे अज्ञानी असतात. दयसऱ्ाांच््ा आनांदात सहभागी न 

होणारे! त््ाना माणसाांना त््ाांच््ा आवित््ा अन्नापासनू व 

पे्ाांपासनू, दरू ढकला्ला आविते. जस ेकी उकळता मासा. वा! 

वा! उकळता मासा!”  

रागाच््ा भरात जनरलन ेख्रनष्काळजीपणे, त््ाचा दयखावलेला 

पा् हलवला आख्रण बाांधलेल््ा दोऱ्ाांच््ा नावान,े वेदनेन े एक 

ख्रकां काळी फोिली. 

त््ान ेस्वतेःच््ा अपशब्दाांबद्दल क्षमा माख्रगतली. 

“एखाद्या िोके सयजलेल््ा अस्वलासारखा मी आह.े जेव्हा 

मला गाउटचा दौरा पितो, तेव्हा माझ््ा मयली मला चाांगला रुां द 
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पलांग दतेात. मी त््ाांना का दोष दतेो, कय णास ठाऊक! तयम्ही 

त््ापैकी एकीला भेटल््ाचे मला समजले.” 

“हो. मला तो आनांद ख्रमळाला. तयम्हाला खपू मयली आहते, 

नाही का?” 

जनरल मललूपणे बोलला, ‘चार. त््ात मयलगा नाही. चार 

चमकत््ा मयली.” 

्ा ख्रदवसात ख्रवचार करण््ासारखी गोष्ट.” 

‘त््ा चौघीही फार सयांदर असल््ाचे मी ऐकले आह.े” 

“हां. म्हणज ेफार वाईट नाहीत. तयम्हाला साांगतो, त््ाांच््ा मनात 

का् आह,े ह ेमला कधीच समजत नाही. अलीकिे तयम्ही मयलींवर 

वचक ठेऊ शकत नाही. हल्ली फार किक वागनू चालत नाही. 

सगळीकिे फार मोकळीक ख्रदसत.े मग माणसू का् करणार? मी 

त््ाना बाांधनू तर ठेऊ शकत नाही, शकतो का?” 

“त््ा आसपासच््ा भागात प्रख्रसद्ध आहते, असे मला 

समजले.” 

जनरल ग्रँट म्हणाला, “काही जयन््ा म्हाताऱ्ाांना त््ा आवित 

नाहीत. मटणाचे कपिे घातलेल््ा त््ा बकऱ्ा इथे आजबूाजलूा 

ख्रफरत असतात. माणसाला इथे जपनू वावरावे लागत.े त््ातील एक 

ख्रनळ्ा िोळ्ाांची ख्रवधवा आह.े ख्रतने मला जवळजवळ पकिले -
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-- ती एखाद्या माांजराच््ा ख्रपल्लासारखी पा्ात घोटाळू लागली. 

‘ख्रबचारा जनरल ग्रँट --- तयझ ेआ्यष्् कसे रुचीपणूु असा्ला हवे 

होत.े’” जनरलने िोळा मारून बोट नाकावर ठेवले. 

“ख्रमस्टर पा्रो, ते तसे होण ेअटळ होत.े ते फारसे मनावर घेऊ 

नका. चाला्चेच. ही काही जगाची वाईट बाज ूनाही. पण त््ात 

फार पयढे गेलात, तर ते बेचव होईल. मला गाव आवित होत,े जेव्हा 

ते गावासारखे होत.े पण ्ा मोटारी, जाझ सांगीत आख्रण तो ककुश 

ओरिणारा रेख्रिओ! माझ््ाकिे तो नाही आह े आख्रण मयलींना ते 

माख्रहती आह.े माणसाला स्वतेःच््ा घरात थोिी शाांती ख्रमळवा्चा 

हर्कक आह.े” 

पा्रोन ेहळूहळू सांभाषण अन्थनी हॉकरकिे वळवले. 

“हॉकर? हॉकर? नाही. मला तो माख्रहती नाही. त्ासदा्क 

ख्रदसणारा व दोन िोळे जवळ असणारा मनयष््! जो तयमच््ा 

िोळ्ाला िोळा ख्रभिव ू शकत नाही, अशा माणसावर कधीही 

ख्रवश्वास ठेऊ नका.” 

“पण तो तयमची मयलगी शैलाचा ख्रमत् आह,े हो ना? 

“शैला? मला अख्रजबात माख्रहती नाही. मयली मला कधीच 

काही साांगत नाहीत.” दाट भयव्ा खाली नाकावर आल््ा. भेदक, 

ख्रनळे िोळे लाल चेहऱ्ामधनू थेट पा्रोकिे बघ ूलागले. “ह ेबघा 
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ख्रमस्टर पा्रो, ह े का् चालले आह?े तयम्ही मला कशासाठी 

भेटा्ला आला आहात आख्रण मला का् साांगत आहात?” 

पा्रो सावकाश म्हणाला, 

“ते कठीण आह े--- कदाख्रचत माझे मलाच ते माख्रहती नाही. 

मी एवढेच म्हण ूशकतो.तयमची मयलगी शैला --- ख्रकां वा कदाख्रचत 

सगळ्ा मयली ्ाांनी काही नको ते ख्रमत् केले आहते.” 

“त््ा वाईट सांगतीला लागल््ा आहते का? मला ्ाचीच 

भीती होती.  

मला इतरजणाांकिूनही एखादा शब्द ऐकू ्ेतो.” त््ाने 

द्नी्पणे पा्रोकिे पाख्रहले. ”ख्रमस्टर पा्रो, पण मी का् करू 

शकतो? मी का् करू शकतो?” 

पा्रोन ेत््ाचे िोके गोंधळून गेल््ासारखे हलवले.  

जनरल ग्रँट बोलत राख्रहला, “त््ा कय णाच््ा नादाला लागल््ा 

आहते?” 

पा्रोन े दयसऱ्ा प्रश्नान े उत्तर ख्रदले, “जनरल ग्रँट, तयमच््ा 

लक्षात आले आह े का, की तयमच््ा मयलींपैकी कोणी वागण््ात 

दबलेल््ा, उदास व खात्ीशीर वाटत नसनू, उद्दीख्रपत झालेल््ा व 

मनस्वी वाटत आहते का? 
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“सर, हा का् ख्रभकारपणा आह!े तयम्ही तर एखाद्या हमखास 

लाग ू पिणाऱ्ा औषधासारखे बोलत आहात. एक तर असे 

काहीही मला जाणवलेले नाही.” 

पा्रो थांिपणे बोलला, “मग तयमच ेनशीब चाांगले आह.े” 

“सर, ्ा सगळ्ाचा अथु का् आह?े” 

“मादक द्रव््े.” 

“का्?’ 

तो शब्द गजुत आला. 

पा्रो म्हणाला,  

“तयमची मयलगी शैला ख्रहला मादक पदाथुसेवनाचे व््सन 

लागावे, असा प्र्त्न केला गेला. कोकेनचे व््सन फार पटकन 

लागत.े एखाददोन आठविे त््ासाठी पयरेसे असतात. एकदा ते 

व््सन लागले, की ती व््सनी व््क्ती त््ाचा अजनू पयरवठा व्हावा, 

्ासाठी काहीही करते, ख्रकतीही पैसे मोजते. तयमच््ा लक्षात ्ेईल, 

की ती व््सनाधीन व््क्ती ख्रकती जोरदारपणे त््ाला बळी पिू 

शकते.” 

त््ा व्स्क माणसाच््ा मयखातनू ख्रनघणारे कानठळ्ा 

बसवणारे बॉम्ब व रागाचा पारा चढलेले भीतीदा्क बोलणे, त््ाने 

शाांतपणे ऐकून घेतले. मग जसा आगीचा िोंब ख्रवझत आला तेव्हा, 
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जनरलन ेिोळे ख्रमचख्रमच करणाऱ्ा त््ा वाईट मयलाला पकिल््ावर 

का् कराव,े ह ेफक्त शेवटच ेवणुन करा्चे उरले.  

पा्रो म्हणाला, “तयमची स्तयती करणारी ख्रमसेस बीटॉन म्हणते 

त््ाप्रमाण,े पख्रहल््ाांदा आपल््ाला त््ा सशाला पकिावे लागेल. 

एकदा त््ा मादक द्रव्् ख्रवकणाऱ्ाला पकिले, की मी मोठ््ा 

आनांदाने त््ाला तयमच््ा हवाली करेन.” 

कोरीव काम केलेल््ा लहान टेबलावर हात टेकून जनरल  

उठला व त््ाचा तोल सावरला.  

 पा्रो पयटपयटला, “मी तयम्हाला हजार वेळा ख्रवनांती करतो --- 

समजले का --- ख्रवनांती करतो, की मयलींना ्ातले काही साांग ू

नका.” 

“का्? मी त््ाांच््ाकिून सत्् का् ते काढून घेईन. ते मी 

करेन.” 

“तेच तर तयम्ही करू नका, असे मी तयम्हाला साांगतो आह.े 

तयम्हाला फक्त खोटे कळेल.” 

“सर, ते खोटे गेले खि्ि्ात!”  

“जनरल ग्रँट, मी तयम्हाला खात्ी दतेो. तयम्ही तयमचे तोंि गप्प 

ठेवले पाख्रहज.े ते महत्वाचे आह े--- समजले? महत्वाचे!” 
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तो जयना ख्रशपाईगिी बोलला, “ओहो! ठीक आह,े तयमच््ा 

म्हणण््ाप्रमाणे होऊ द.े” 

त््ाला आज्ञा पाळा्ला लावण््ात आली. पण पटवनू ख्रदले 

गेले नाही. 

हर्क्युल पा्रोने बनारस ब्रासमधनू वाट काढली व बाहरे 

पिला.  

 

पाच 

ख्रमसेस लाकीनच््ा खोलीत लोकाांची गदी झाली होती.  

ख्रमसेस लाकीन स्वतेः एका बाजचू््ा टेबलावर उत्तेजक पे्े 

ख्रमसळत बसली होती. ती उांच असनू ख्रतचे लालसर चॉकलेटी केस 

ख्रतने मानेमागे गयांिाळून ठेवले होत.े ख्रतच ेिोळे ख्रहरवट करिे होत ेव 

पापण््ा लाांब काळ्ाभोर होत््ा. ती वाईट िौलाने, सहजतेने 

इकिेख्रतकिे ख्रफरत होती. ती साधारण ख्रतशीची वाटत होती. फक्त 

जवळून बख्रघतले, तर ख्रतच््ा िोळ्ाांच््ा कोपऱ्ात सयरकय त््ा 

ख्रदसत होत््ा. त््ावरून कळत होत ेकी ती ख्रदसत,े त््ापेक्षा दहा 

वषाुन ेमोठी आह.े 

हर्क्युल पा्रोला इथे एका मध््मव्ीन बाईन,े काख्रमुचेल 

बाईसाहबेाांच््ा मैख्रत्णीने आणले. त््ाला स्वतेःलाही एक उत्तेजक 
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पे् ख्रदले गेले आख्रण दयसरे ख्रखिकीत बसलेल््ा मयलीसाठी नेऊन 

दणे््ास साांगण््ात आले. ती मयलगी, लहानशी चाांगली मयलगी होती 

--- ख्रतचा चेहरा गयलाबी गोरा असनू सांश्ास्पद रीत््ा 

दवेदतूासारखा होता. ख्रतचे िोळे छोटेसे व छान होते. पण ते दक्ष व 

सांश्ी असल््ाचे पा्रोच््ा ताबितोब लक्षात आले, 

तो म्हणाला, “बाईसाहबे, तयमची तब््ेत चाांगली 

रहाण््ासाठी.” 

ख्रतने मान हलवली व ती ते प््ा्ली. मग ती वेि््ावाकि््ा 

पद्धतीन ेबोलली, “तयम्हाला माझी बहीण माख्रहती आह ेका?” 

“तयमची बहीण? आहा, म्हणज े तयम्ही ग्रँट बहीणींपैकी 

आहात?” 

“मी पाम ग्रँट आह.े” 

“आख्रण आज तयमची बहीण कय ठे आह?े” 

“ती ख्रशकार करा्ला गेली आह.े ती लवकरच परत ्ेईल.” 

“मी तयमच््ा बहीणीला लांिनला भेटलो.” 

“मला माख्रहती आह.े” 

“ख्रतन ेह ेसाांख्रगतले?” 
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पाम ग्रँट नकार दते, कसेतरी म्हणाली, “शैला काही सांकटात 

होती का?” 

‘म्हणज ेख्रतन ेतयम्हाला सवु काही साांख्रगतले नाही?”  

त््ा मयलीने मान हलवनू ख्रवचारले, “ख्रतथे टोनी हॉकर होता 

का?” 

पा्रोन ेउत्तर दणे््ापवूी दार उघिून हॉकर व शैला आत आले. 

ते ख्रशकारीच््ा वेषात होते. शैलाच््ा गालावर ख्रचखलाची खणू 

होती. 

‘अरे लोकाांनो, आम्ही पे्पानासाठी इथे आलो आहोत. 

टोनीची बाटली ररकामी आह.े” 

पा्रो पयटपयटला, “दवेदतूाांच््ा गोष्टी --- “  

पाम ग्रँट गरजली, “तयम्हाला राक्षस म्हणा्चे आह.े” 

पा्रो किकपणे बोलला, “ते तसे आह ेका?” 

बलु लाकीन पयढे ्ेऊन बोलली, “टोनी, त ूइथे आहसे तर. 

तयमची ख्रशकार कशी झाली? त ूगेलटुच््ा झािाांच््ा छोट््ा गटाचे 

ख्रचत् काढलेस का?” 

ख्रतने चातय् ाुने त््ाला शेकोटीशेजारील सोफ््ाजवळ ओढले. 

त््ान ेजाण््ापवूी शैलाकिे िोके वळवनू पाख्रहलेल ेपा्रोने पाख्रहले. 
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शैलान े पा्रोला पाख्रहल े होते. ख्रतची क्षणमात् चलख्रबचल 

झाली. मग ती ख्रखिकीत दोघाांकिे आली. ती कसेबसे म्हणाली, 

“म्हणज ेकाल घरी आलेले तयम्ही होतात तर!  

‘तयमच््ा विीलाांनी तयम्हाला साांख्रगतले का?” 

ख्रतने मान हलवली.  

“मला वाटते, अब्दयलने साांख्रगतले असावे.” 

पाम ओरिली, “तयम्ही माझ््ा वख्रिलाांना भेटा्ला गेलात?” 

पा्रो म्हणाला, “हो, हो. आमचे काही समान ख्रमत् आहते.” 

पाम किकपणे बोलली, “माझा ्ावर ख्रवश्वास नाही.” 

“तयमचा कशावर ख्रवश्वास नाही? की तयमचे विील आख्रण मी 

्ाांचे काही समान ख्रमत् अस ूशकतात, ्ावर?” 

मयलगी लाजली. 

“असा मखूुपणा पाांघरू नका. मला म्हणा्चे होत,े ते खरे 

कारण नव्हत.े” 

ती ख्रतच््ा बहीणीकिे वळली. “शैला, त ू का काही बोलत 

नाहीस?” 

शैलान ेसयरवात केली, “पण त््ाांना टॉमी हॉकरबरोबर काही 

करा्च ेनव्हते, हो् ना?” 
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पा्रोन ेख्रवचारले, ‘का काही करा्च ेअसेल?” 

शैला लाजनू खोलीमध्् ेफेरी मारून इतराांकिे गेली. 

पाम अचानक भावनाप्रधानतेने, पण हळू आवाजात म्हणाली, 

“मला टॉमी हॉकर आवित नाही. त््ाच््ात काहीतरी पाप 

असल््ाच े जाणवते --- आख्रण ख्रतच््ाबद्दलही --- म्हणजे मला 

म्हणा्च ेआह े--- ख्रमसेस लाकीन. आता त््ाांच््ाकिे बघा.”  

पा्रोन ेती पहात होती, ख्रतकिे बख्रघतले. 

हॉकरचे िोके त््ाच््ा ्जमानीण बाई ांजवळ होत.े तो ख्रतला 

शाांत करत असल््ाच ेख्रदसत होत.े ख्रमख्रनटभरासाठी ख्रतचा आवाज 

उठला, “पण मी थाांब ूशकत नाही. मला ते आता हवे आह.े” 

पा्रो थोिे हसनू बोलला, “लेख्रस्ब्न --- ख्रकां वा ती कोण 

असेल ती असेल --- त््ाांना नेहमी ते लगेच हव ेअसते, नाही का?” 

पण पाम ग्रँटने काही प्रख्रतसाद ख्रदला नाही. ख्रतने मान खाली 

घातली होती. ती उदास होऊन ख्रतच््ा ट्वीिच््ा स्कटुला चयण््ा 

धालत व काढत होती.  

पा्रो सांभाषण करा्च््ा इच्छेन ेबोलला, “बाईसाहबे, तयम्ही 

तयमच््ा बख्रहणीहून अगदी वेगळ्ा आहात.” 
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ख्रतने कृख्रत्म अधीरपणे ख्रतच ेिोके वर केले व म्हणाली, “ख्रमस्टर 

पा्रो, टोनी शैलाला का् दते होता? कशामयळे ती वेगळीच होत 

होती?” 

त््ान ेख्रतच््ाकिे सरळ बख्रघतले व ख्रवचारल,े “ख्रमस ग्रँट, तयम्ही 

कधी कोकेन घेतले आह ेका?” 

ख्रतने मान हलवली. 

“ओहो, नाही. ते ते होत ेतर! कोकेन? पण ते फार धोकादा्क 

नाही का?” 

शैला ग्रँट हातात ताज े पे् घेऊन ख्रतच््ाकिे आली. ती 

बोलली, “का् धोकादा्क?” 

पा्रो म्हणाला, “आम्ही मादक द्रव््सेवनाच््ा 

दयष्पररणामाांबद्दल बोलतो आहोत. त््ाने मन व शरीर हळूहळू 

मतृ््कूिे जाते --- ते माणसातील सत््ाचा व चाांगल््ाचा नाश 

करत,े ह ेसवाुत वाईट आह.े” 

शैलान े ख्रतचा श्वास रोधनू धरला. ख्रतच््ा हातातील पेला 

हेंदकाळून त््ातील पे् खाली जख्रमनीवर साांिले. पा्रोने पयढे चाल ू

ठेवले. 

““मला वाटते, िॉ स्टोिाटुने तयम्हाला जीवनातील मतृ््कूिे 

नेणारे त््ाचे पररणाम स्पष्ट साांख्रगतले आहते. ह ेइतके झटपट घिते 
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--- असे न होण ेकठीण आह.े जो माणसू मयद्दाम केलेली दयसऱ्ाांची 

धळूदाण व हाल बघनू स्वतेःची तयांबिी भरून घेतो, तो रक्त व मास 

खा्ला चटावलेला नरपशचू असतो.” 

तो बाजलूा झाला. त््ाच््ामाग े त््ाने पाम ग्रँटचा आवाज 

ऐकला. “शैला!” आख्रण एक शीळदखेील ऐकली --- शैला ग्रँटची 

--- हळूवार शीळ --- ती इतकी हळू होती, की त््ाला जेमतेम ऐकू 

आली. 

“बाटली --- “ 

पा्रोन ेख्रमसेस लाकीनचा ख्रनरोप घेतला व तो बाहरे हॉलमध््े 

गेला. ख्रतथ े टेबलावर एक बाटली होती. शेजारी टोपी व दाणे 

पिलेले होत.े पा्रोने ते उचलल.े त््ावर A H अशी आद्याक्षरे 

होती. 

पा्रो स्वतेःशी पयटपयटला, “टोनीची बाटली ररकामी आह?े” 

त््ान े ती हळूच हलवली. त््ातनू उत्तेजक पे्ाचा आवाज 

आला नाही. त््ान ेझाकण उघिले. 

टोनी हॉकरची बाटली पणूु भरलेली होती --- पाांढरी पाविर -

-- 
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सहा 

हर्क्युल पा्रो काख्रमुचेल बाईसाहबेाांच््ा घराच््ा गच्चीत उभा 

राख्रहला आख्रण मयलीला भावख्रनक आवाहन करू लागला. तो 

म्हणाला, 

“बाईसाहबे, तयम्ही अगदी तरुण आहात. माझा असा ख्रवश्वास 

आह,े की तयम्ही व तयमच््ा बख्रहणी का् करत आहात, ह ेखरे तर 

तयम्हाला समजतच नाही आह.े ख्रिओमेिसच््ा घोिींसारखे तयम्ही 

मानवी मासावर वाढत आहात. 

शैलान े हुांदके दते खाांद े शहारवले. ती बोलली, “ह े भ ा्ंकर 

वाटते आह,े असेच म्हणा्ला हव.े आख्रण ह े खरे आह े की 

लांिनमधील त््ा सांध््ाकाळप्ंत, िॉ स्टोिाटु माझ््ाशी 

बोलेप्ंत, मला त््ाची भीषणता कळलीच नाही. तो इतका थांि -

-- इतका गांभीर होता. नांतर मला समजले, मी ख्रकती वाईट गोष्ट करत 

होत े--- त््ापवूी मला वाटत होते की ती --- ओहो! अनेक तासाांनी 

मला वाटले, इतर पे्ाांसारखेच ते ख्रवकत घेऊन ख्रमळत असेल. पण 

ते असे असेल, असे मला कधीच वाटले नाही.” 

पा्रो म्हणाला, “आख्रण आता?” 
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शैला ग्रँट म्हणाली, “तयम्ही म्हणाल तसे मी करेन. मी --- मी 

इतराांशी बोलेन --- मला वाटत नाही, की िॉ स्टोिाटु माझ््ाशी 

परत बोलतील -- “ 

पा्रो म्हणाला, “उलट आम्ही दोघे िॉ स्टोिाटु व मी तयम्हाला 

पयन्हा नव््ाने सवुतोपरी मदत करा्ला त्ार आहोत. तयम्ही 

आमच््ावर ख्रवश्वास ठेवा. पण एक गोष्ट केली पाख्रहजे. एका 

माणसाला नष्ट केले पाख्रहज े--- पणूुपणे नष्ट केले पाख्रहज.े फक्त तयम्ही 

आख्रण तयमच््ा बख्रहणी ते करू शकता. तयमचा पयरावा आख्रण तयमचा 

पयरावाच त््ाला नष्ट करू शकेल.” 

“तयम्हाला माझे विील म्हणा्च ेआह ेका?” 

“बाईसाहबे, तयमच ेविील नव्ह.े मी तयम्हाला साांख्रगतले नाही 

का, की हर्क्युल पा्रोला सवु काही माख्रहती आह?े का्ाुल्ात 

तयमचा फोटो सहज ओळखला गेला. तयम्ही अनेक वषांपवूी 

सयधारगहृात पाठवल््ा गेलेल््ा, दयकानातनू मालाची उचलेख्रगरी 

करणाऱ्ा शैला केली असल््ाच े ओळखले गेले. जेव्हा तयम्ही 

सयधारगहृातनू बाहरे आलात, तेव्हा स्वतेःला जनरल ग्रँट 

म्हणवणाऱ्ा माणसान े तयम्हाला ह े काम ख्रदले. ‘कन््ेचे’ काम. 

‘ख्रतथ ेखपू काम व पैसा असेल व वेळ चाांगला जाईल’, अस ेतो 

म्हणाला. तयमचे काम का् होत,े तर तयमच््ा ख्रमत्मैख्रत्णींमध््े ्ा 
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पे्ाचा प्रचार करा्चा. नेहमी असे भासवा्चे, की कय णा दयसऱ्ाने 

ते तयम्हाला ख्रदले आह.े तयमच््ा बख्रहणींना पण तयमच््ासारखेच ्ा 

जाळ्ात ओढण््ात आले.” 

पा्रो म्हणाला, “बाईसाहबे, आता ्ा मनयष््ाला पकिून, 

तयरुां गात पाठवले पाख्रहज ेआख्रण त््ानांतर --- “ 

“हां, त््ानांतर का्?” 

पा्रो खोकला व हसनू बोलला, “तयम्हाला दवेाच््ा 

सेवेकरता वाख्रहले जाईल --- “ 

 

सात 

मा्केल स्टोिाटुने पा्रोकिे रोखनू बख्रघतले. तो म्हणाला, 

“जनरल ग्रँट? 

जनरल ग्रँट?” 

“अथाुत, माझ््ा ख्रमत्ा. तयला माख्रहती आह,े दृष््ाचे नेपथ्् फार 

बोगस होत,े असे त ूम्हणणार. बयद्ध, बनारस ब्रास, भारती् नोकर! 

आख्रण गाउट सयद्धा! तो आता जयना झाला. गाउट असलेला फार 

म्हातारा माणसू, हा त््ा तरुण मयलींचा बाप नव्हता. 

“ख्रशवा् मी अगदी खात्ीने साांगतो. मी बाहरे पिलो, माझे पैस े

खचु केले, गाउट असलेल््ा पा्ाचा शोध घेतला. मी जे म्हणतो 
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आह,े त््ामयळे तो म्हातारा मनाने इतका खचला आह,े की त््ाला 

काही कळत नाही आह.े”  

खरेच तो जनरल अख्रतश् बोगस आह.े आख्रण तरीही ती 

चमकदार कल्पना आह.े कॉलरा झाल््ासारख््ा स्वभावाचा तो 

ख्रनवतृ्त इांग्रज- भारती् जनरल, प्रख्रसद्ध ख्रवनोदी पात्, इथे स्थाईक 

झाला आह.े इतर ख्रनवतृ्त इांग्रज-भारती् सैन््दलातील ऑख्रफसर 

लोकाांबरोबर नव्ह े– ओहो नाही, तो समाजात ख्रमसळा्ला म्हणनू 

फार महाग ठकाणी जातो, की जे ख्रनवतृ्त इांग्रज-भारती् 

सैन््दलातील ऑख्रफसर लोकाांना परविणार नाही. ख्रतथे 

लांिनमधील श्रीमांत लोक जातात. ते माल ख्रवकण््ासाठी चाांगले 

कय रण आह.े त््ान े्ा चार तरुण चटपटीत मयलींना का हरेले? जर 

काही बाहरे आलेच, तर त््ाांना मादक पदाथु सेवन करणाऱ्ा 

म्हणनू ओळखले जाईल, ्ाची त््ाला खात्ी होती.” 

“तयम्ही त््ा दयष्ट म्हाताऱ्ाला भेटा्ला गेलात, तेव्हा तयमची 

का् कल्पना होती? तयम्ही त््ाला अटक करणार होतात का?” 

“हो. मला तसे करून का् होत,े ह ेबघा्चे होत?े मला फार 

वाट बघावी लागली नाही. मयलींना त््ाच््ा आज्ञा होत््ा. अँथनी 

हॉकर हा त््ाांच््ा कारवाईला फशी पिलेला एकजण होता. 

त््ाच््ावर ्ा प्रकरणाचे खापर फोिले जाणार होते. शैला मला 
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हॉलमधील बाटलीबद्दल साांगणार होती. ख्रतला जवळजवळ ते 

करण ेशर्क् झाले नाही. पण दयसऱ्ा मयलीने रागावलेल््ा शैलाला 

गयद्द ेमारून खाली पािले.” 

मा्केल स्टोिाटु उठला व वरखाली फेऱ्ा मारू लागला. तो 

बोलला,  

“तयम्हाला माख्रहती आह,े मी त््ा मयलीला दृष्टीआि होऊन 

दणेार नाही. मला ्ा कय मारव्ातील गयन्हगेारी प्रवतृ्तीवर चाांगली 

उपपत्ती ख्रमळाली आह.े तयम्ही घरगयती आ्यष्् पाख्रहलेत, तर 

तयम्हाला नेहमी ती सापिेल --- “ 

पा्रो मध््ेच बोलला, “अरे ख्रमत्ा, मला तयझ््ा शास्त्राबद्दल 

पणूु आदर आह.े ख्रमस शैला केलीच््ा बाबतीत तयझी उपपत्ती नर्ककी 

लाग ूपिेल.” 

“दयसऱ्ाांच््ा बाबतीतही.” 

“दयसऱ्ाांच््ा बाबतीत कदाख्रचत. कदाख्रचत पिेलही. मी फक्त 

लहानशा शैलाबद्दल खात्ी बाळगतो. त ूख्रतला सयधारू शकशील. 

त््ाबद्दल काही सांश् नाही. ख्रतला तयझी चपराक आधीच बसलेली 

आह े--- “ 

लाजत मा्केल स्टोिाटु म्हणाला, “पा्रो, तयम्ही काहीही 

बोलता.”   
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THE GIRDLE OF HYPPOLITA 

ख्रहप्पोख्रलटाचा कंबरपट्टा 

 

 

एक  

हर्क्युल पा्रोला असे म्हणा्ला आविते, की एका गोष्टीतनू 

दयसरी गोष्ट ख्रनघते. तो पयढे म्हणतो, ह ेचोरलेल््ा रुबेनच््ा केसइतके 

कय ठल््ाच केसमध््े स्पष्ट झालेले नाही.  

खरेतर त््ाला रुबेनमध्् ेफारसे स्वारस्् नव्हत.े रुबेनची तो 

फार वाखाणणी करत नव्हता. त््ामयळे चोरीची पररख्रस्थती अगदी 

सवुसामान्् होती. तो ्ा जयन््ा गाजलेल््ा कलाकृतीशी सांबांख्रधत 
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नव्हता असे नाही. पण अलरे्कझाांिर ख्रसम्पसन ् ा त््ाच््ा ख्रमत्ासाठी 

त््ान ेही खासगी केस घेतली. 

चोरीनांतर अलेर्कझाांिर ख्रसम्पसनन ेपा्रोला बोलावले व त््ाचे 

सवु दयेःख त््ाला कथन केले. रुबेन हा अलीकिचा शोध होता, व 

अलीकिेप्ंत त््ाची काराख्रगरी श्रेष्ठ प्रकारची असल््ाचे कोणाला 

माख्रहती नव्हते. आख्रण त््ाच््ा खरेपणाबद्दल काही सांश् नव्हता. 

ख्रसम्पसन गॅलरीत तो प्रदशुनात ठेवला होता आख्रण ख्रदवसाढवळ्ा 

त््ाची चोरी झाली. जेव्हा बेकार लोक त््ाांच््ा ररट्झ चौकातील 

रस्त््ावर झोपण््ाच््ा ् यर्कत््ाप्र्यर्कत््ा लढवत होत,े तेव्हा ह ेघिले. 

त््ाांच््ातील काही लोक ख्रसम्पसन गॅलरीत ् ेऊन ख्रतथे ‘कलादालन 

ही चैन आह.े भयकेल््ाला अन्न द्या’ अशा घोषणा दते होत.े ख्रतथे 

पोख्रलसाांना पाचारण केले गेले. प्रत््केजणान े ख्रतथे उत्सयक 

चौकसपणे गदी केली होती. शेवटी का्दशेीर रीत््ा ख्रनदशुकाांना 

हटवण््ात आले. तेव्हा लक्षात आले की नवीन रुबेन त््ाच््ा 

कोंदणातनू काढून पळवण््ात आला होता. 

ख्रमस्टर ख्रसम्पसनन े स्पष्टीकरण ख्रदले, “असे बघा, तो अगदी 

लहानसा रुबेन होता. सगळ्ाांचे लक्ष त््ा मोचाुतील बेकार 

लोकाांकिे असताांना एखादा माणसू ते त््ाच््ा काखेत लपवनू 

बाहरे पिू शकला असता.” 



121 
 

चोरी करण््ासाठी एका माणसाला पैशाांचे आख्रमष 

दाखवण््ात आल््ाचे समजले. तो ख्रसम्पसन गॅलरीतील त््ा 

मोचाुत ख्रनदशुन ेकरणारा होता. पण असे करण््ाचे कारण त््ाला 

नांतर दखेील माख्रहती नव्हते.  

पा्रोला वाटले की ही एक मनोरांजक ्यक्ती आह,े पण 

त््ासाठी का् कराव ेलागेल, ह े त््ाला कळत नव्हते. ्ा सरळ 

सरळ झालेल््ा चोरीची केस पोख्रलसाांवर सोपवणे ठीक राख्रहले 

असते. 

अलेर्कझाांिर ख्रसम्पसन म्हणाला, “पा्रो, माझे ऐक. मला 

माख्रहती आह ेरुबेन कोणी चोरला आख्रण तो कय ठे चालला आह.े” 

ख्रसम्पसन गॅलरीच््ा मालकाच््ा म्हणण््ाप्रमाणे, तो रुबेन 

आांतरराष्ट्री् टोळीतील मखूांनी कय णा लखपतीच््ा वतीन ेचोरला 

आह.े त््ा लखपतीला ्ा कलाकय सरीच््ा वस्त ू आश्च्ुकारक 

रीत््ा कमी ख्रकमतीत घा्ची इच्छा होती आख्रण त््ाबद्दल काही 

प्रश्न ख्रवचारले गेले नाहीत. ख्रसम्पसन बोलला की रुबेन चोरून बहुधा 

फ्रान्सला त््ा लखपतीकिे सोपवण््ात आला असावा. इांख्रललश 

आख्रण फ्रें च पोलीस सज्ज होते. तथाख्रप ख्रसम्पसनचे मत असे होत,े 

की त््ाना ्श आले नसावे. “आख्रण एकदा तो ्ा ख्रभकार 

कय त्र््ाच््ा हातात गेला, की तो ख्रमळवणे अजनू अवघि होऊन 
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बसणार आह.े श्रीमांत माणसाांना मानान ेवागवावे लागते. ख्रतथ ेतयझे 

काम आह.े पररख्रस्थती नाजकू आह.े तचू त््ा कामासाठी ्ोल् 

आहसे.”  

शेवटी फारसा उत्साह नसताांना, पा्रोला ह े काम अांगावर 

घेण््ास राजी करण््ात आले. तो लगेच फ्रान्सला जा्ला त्ार 

झाला. तो त््ाच््ा मोख्रहमेत पणूुपणे रुची घेत नव्हता, पण त््ामयळे 

त््ाला हरवलेल््ा शाळेत जाणाऱ्ा मयलीची केस माख्रहती झाली 

आख्रण त््ात त््ाला खपू रुची वाटू लागली.  

पा्रो जेव्हा त््ाच््ा नोकरान ेबाांधलेल््ा सामानाला पसांती 

दते होता, तेव्हा त््ाला ती केस प्रथम पोलीस इन्स्पेर्कटर जापकिून 

माख्रहती झाली. 

जाप बोलला, “का् रे, त ूफ्रान्सला चालला आहसे?” 

पा्रो बोलला, “अरे ख्रमत्ा, तयला स्कॉटलांि ्ािुकिून ह े

चाांगले माख्रहती आह.े” 

जाप हसला व म्हणाला, “तयझ््ाबरोबर आमचे हरे असतील. 

ख्रसम्पसनन ेतयझ््ामागे ही रुबेनची केस लावनू ख्रदली आह.े त््ाचा 

आमच््ावर ख्रवश्वास नाही, असे ख्रदसत.े ठीक आह.े ह ेम्हणजे इथे 

नाही आख्रण ख्रतथेही नाही. पण मला तयझ््ाकिून का् करून घ््ा्चे 

आह,े ते वेगळेच आह.े जर त ूपॅरीसला चाललाच आहसे, तर त ू
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एका दगिात दोन पक्षी मारू शकतोस. तेथील गयप्तहरे इन्स्पेर्कटर हनु 

फ्रें च लोकाांशी सांपकु साधनू आह.े तयला तो माख्रहती आह ेका? तो 

चाांगला माणसू आह े--- पण कदाख्रचत फार तकु लढवणारा नाही. 

मला त््ा केसबद्दल तयझ ेमत घ््ा्ला आविेल.” 

“ही का् केस आह?े” 

“मयलगी नाहीशी झाली आह.े आज सांध््ाकाळचा 

वतुमानपत्ात ती बातमी ् ेईल. असे ख्रदसत ेआह,े की ख्रतचे अपहरण 

केले गेले आह.े कँ्रचेस्टरच््ा कॅनॉनची [ चचुमधील पख्रवत् ग्रांथाांशी 

सांबांख्रधत माणसू ] ती मयलगी आह.े ख्रतच े नाव ख्रकां ग आह.े ख्रवनी 

ख्रकां ग.” 

तो गोष्ट साांग ू लागला. ख्रमस पोपच््ा इांख्रललश व अमेररकन 

मयलींसाठी असणाऱ्ा शाळेची वाट, म्हणजे पॅरीसची वाट, ख्रवनी 

चालत होती. ती लवकरच््ा गािीन,े कँ्रचेस्टरपासनू आली होती -

-- एल्िर ख्रसस्टसु ख्रलख्रमटेि नावाची कां पनी एका स्टेशनवरुन 

दयसरीकिे जाणाऱ्ा मयलींवर लक्ष ठेवत असे. त््ाांनी ख्रतला लांिनहून 

ख्रनघालेले पाख्रहले होत.े ्ा कां पनीत अख्रधकारात दयसऱ्ा क्रमाांकावर 

असणाऱ्ा ख्रमस बरशॉकिे ख्रव्हर्कटोरर्ाला ही जबाबदारी दणे््ात 

आली होती. ख्रमस बरशॉच््ा हाताखाली अजनू अठरा मयली होत््ा. 

त््ा सवु बोटीन े ख्रव्हर्कटोरर्ापासनू ख्रनघाल््ा. एकोणीस मयलींनी 
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खािी पार केली. कॅलेला कस्टम्समधनू गेल््ा. पॅरीसला गािीत 

बसल््ा. गािीतच जेवण घेतले. पण जेव्हा पॅरीसबाहरे ख्रमस बरशॉने 

िोकी मोजली, तेव्हा ती अठराच भरली. 

पा्रोन ेमान हलवत म्हटले, “आहा! गािी कय ठे थाांबली होती 

का?” 

“ती अख्रमएन्सला थाांबली होती. पण त््ावेळी मयली गािीतील 

खानपानाच््ा िब््ात होत््ा. त््ा सगळ्ा साांगत आहते, की तेव्हा 

ख्रवनी त््ाांच््ात होती. ख्रतथनू परत त््ाच््ा बसा्च््ा जागी ्ेताना, 

ती कय ठेतरी हरवली. म्हणजे इतर पाच मयलींबरोबर ती ख्रतच््ा 

बसा्च््ा जागी आली नाही. त््ाना असे झाल््ाचे लक्षात आले 

नाही. त््ाना वाटले ती इतर मयलींबरोबर दयसऱ्ा िब््ात असेल.” 

पा्रोन ेमान हलवली.  

“म्हणज ेख्रतला शेवटच ेकधी पाख्रहल ेगेले?” 

जाप थोिा खोकत बोलला, “अख्रमएन्स गेल््ावर दहा 

ख्रमख्रनटाांनी. तेव्हा ती गािीतील स्वच्छतागहृात ख्रशरत होती.” 

पा्रो पयटपयटला, “साहख्रजकच आह.े अजनू काही नाही?” 

जापचा चेहरा गांभीर झाला होता. “हो. एक गोष्ट. ख्रतची टोपी 

रेल्व ेरूळाांशेजारी पिलेली सापिली --- साधारण अख्रमएन्सपासनू 

चौदा मैलाांवर.” 
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“पण प्रेत नाही?” 

“नाही.” 

पा्रोन ेख्रवचारले, “तयला ्ा बाबतीत का् वाटते?” 

“का् ते जाणनू घेणे अवघि आह.े ख्रतच ेप्रेत न सापिल््ान े-

-- ती गािीतनू पिली नसणार.” 

“अख्रमएन्स गेल््ावर गािी कय ठे थाांबली होती का? 

“नाही. एकदा ती ख्रसलनल असल््ामयळे, हळू झाली होती, पण 

थाांबली नव्हती. आख्रण जखमी न होता उिी मारण््ाइतका ख्रतचा 

वेग कमी नव्हता. ख्रतन े भाांबावनू जाऊन पळण््ाचा प्र्त्न केला 

असेल का? ही ख्रतची पख्रहली सहामाही होती आख्रण घरच््ा 

आठवणीन े व््ाकूळ झाली असेल, ह े अस ू शकत.े पण ती 

सािेपांधरा वषांची होती --- तसे ह ेव् समज आलेले असते. सबांध 

प्रवासात, ती चाांगल््ा मनख्रस्थतीत होती. व््वख्रस्थत गप्पा मारत 

होती.” 

पा्रोन ेख्रवचारले, “गािीत ख्रतला शोधले का?” 

खपू ख्रनराशेन ेजाप बोलला, “हो तर, नॉिु स्टेशन ्ेण््ापवूी, 

पणूु गािीभर ख्रहांिून त््ाांनी पाख्रहल.े ती गािीत नव्हती, एवढ ेनर्ककी! 

ती एकदम हवेत नाहीशीच झाली. ख्रमस्टर पा्रो, ्ाला काही अथु 

नाही. ह ेवेि््ासारखेच झाले.” 
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“ती कय ठल््ा प्रकारची मयलगी होती?” 

“मला माख्रहती आह े त््ाप्रमाणे, सवुसामान्् अशी मयलगी 

होती.” 

“म्हणज ेख्रदसा्ला कशी होती?” 

“ख्रतचा एक फोटो माझ््ाकिे आह.े ती काही फार सयांदर 

नव्हती.”  

त््ान ेफोटो पा्रोकिे ख्रदला व त््ान ेत््ाचा शाांतपणे अभ््ास 

केला.  

ती बारीक आख्रण उांच ख्रदसत होती. ख्रतचे केस दोन भागात 

ख्रवभागलेले होत.े हा फोटो मयद्दाम काढलेला ख्रदसत नव्हता. ख्रतचे 

लक्ष नसताांना काढलेला वाटत होता. ती सफरचांद खात होती. ख्रतचे 

ओठ फाकलेले होत.े दात पयढे आलेले असनू त््ाला दांतवैद्याने तार 

लावलेली ख्रदसत होती. ख्रतने चष्मा घातला होता.  

जाप बोलला, “साधारण ख्रदसणारी मयलगी होती. पण त््ा 

व्ात त््ा तशाच असतात. मी काल माझ््ा दांतवैद्याकिे गेलो 

होतो. ख्रतथे ्ा ॠततूील सयांदरी माख्रसु्ा गॉन्टचे ख्रचत् काढलेले 

पाख्रहल.े मला ती पांधरा वषांची असताांना पाख्रहलेली आठवली. 

तेव्हा मी अनख्रधकृत रीत््ा घयसलेल््ा गयन्ह्याच््ा सांदभाुत 

राजवाि््ात घयसलेल््ाांच््ा बाबतीत काही काम करत होतो. 
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बावरलेली, िाग पिलेली, दात बाहरे आलेली व केस 

ख्रवस्कटलेली अशी ती तेव्हा ख्रदसत होती. त््ा एका रात्ीत 

सौद्ुवती होतात --- मला माख्रहती नाही, त््ा ह ेकसे करतात! हा 

एक चमत्कारच म्हटला पाख्रहजे.” 

पा्रो हसला. तो बोलला, “बा्का ् ा चमत्काररक असतात. 

्ा मयलीच््ा कय टय ांबाबद्दल का्? त््ाांनी आपल््ाला मदत होईल, 

असे काही साांख्रगतले आह ेका?” 

जापन ेनकाराथी मान हलवली. ” आपल््ाला मदत होईल, 

असे काही नाही. ख्रतची आई अपांग आह.े गरीब म्हतारा ख्रकां ग फारच 

हतबल आह.े तो शपथेवर साांगतो, की मयलगी पॅरीसला जा्ला 

घाबरत होती पण उत्सयक होती --- कधी जा्चे, त््ाची वाट बघत 

होती. ख्रतला ख्रचत्कला आख्रण सांगीत ख्रकां वा तत्सम काही ख्रशका्चे 

होत.े ख्रमस पोपच््ा मयली कॅख्रपटालमध््े कलाशाखेकिे जाणार 

होत््ा. तयला माख्रहती असेल, की ख्रमस पोपची ख्रनवासी शाळा प्रख्रसद्ध 

आह.े ख्रतथ ेखपू मयली जातात. ती किक आह.े अगदी डॅ्रगनसारखी 

आह.े आख्रण खपू खख्रचुक --- आख्रण प्रवेश दणे््ाच््ा बाबतीत 

बरीच परीक्षा घेणारी आह.े” 

पा्रोन े सयस्कारा टाकला. “मला तो प्रकार माख्रहती आह.े 

आख्रण मयलींना इांललांिहून नेणारी ख्रमस बरशॉ?” 
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“ती िोर्क्ाने उद्दीख्रपत होणारी नव्हती. ख्रमस पोप म्हणेल, की 

ही ख्रतची चकू होती, असे वाटून, ती घाबरली होती.” 

पा्रो ख्रवचारपवूुक बोलला, “्ात कोणी तरुण नाही का?” 

जापन े फोटो पाहून, शब्दाऐवजी हावभाव केले. “ती अशी 

ख्रदसत ेआह ेका?” 

“नाही. पण ख्रतचा अवतार बघवत नाही. ख्रतचे हृद् अद्भयतरम्् 

असेल. पांधरा म्हणज ेफार तरुण नाही.” 

जाप म्हणाला, “ठीक आह.े जर अद्भयतरम्् हृद्ामयळे, ख्रतने 

गािीतनू उिी मारली असेल, तर मला ख्रस्त्र्ाांच््ा कादांबऱ्ा 

वाचा्ला हव््ात.” 

त््ान े आशापणूुतेने पा्रोकिे पाख्रहल.े “तयला काही सयचत 

नाही का?” 

पा्रो मान हलवत बोलला, “नाही. काही कारणाने ख्रतच े

बटूदखेील रेल्व ेरूळाशेजारी सापिले का?” 

“बटू? नाही. पण का?” 

पा्रो पयटपयटला, “एक कल्पना आह े--- “ 
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दोन 

हर्क्युल पा्रो त््ाच््ा टॅर्कसीकिे चालला होता, तेव्हा फोन 

वाजला. त््ाने तो घेतला. “हलॅो? 

जापचा आवाज आला, “छान, त ू सापिलास. ह े सवु त््ा 

म्हाताऱ्ाबद्दल आह.े मी परत आलो, तेव्हा मला ्ािुमधनू ख्रनरोप 

ख्रमळाला. मयख्् रस्त््ाच््ा किेला, अख्रमएन्सपासनू पांधरा मैलाांवर 

मयलगी सापिली आह.े ती गोंधळलेली व घाबरलेली आह.े 

ख्रतच््ाकिून धि काही समजत नाही आह.े िॉर्कटर म्हणतात ख्रतने 

मादक द्रव्् घेतले आह े--- तरीही ती तशी हुशारीत आह.े ख्रतला 

ख्रवशेष काही झालेले नाही.”  

पा्रो हळू बोलला, “म्हणजे मग तयम्हाला माझ््ा मदतीची 

गरज नाही आह?े” 

“हो, तसे ख्रदसते आह.े तयला त्ास ख्रदल््ाबद्दल क्षमस्व!” 

जाप त््ाच््ा शहाणपणाला हसला आख्रण फोन ठेवला. 

पा्रो हसला नाही. त््ाचा चेहरा काळजीत पिल््ासारखा 

होता. 
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तीन 

गयप्तहरे इन्स्पेर्कटर हनुने पा्रोकिे चौकसपणे पाख्रहले. तो 

म्हणाला, “सर, तयम्हाला ्ा केसमध््े इतके स्वारस्् असेल, ह े

मला माख्रहती नव्हत.े” 

पा्रो बोलला, “मयख्् इन्स्पेर्कटर जापन ेमी तयझ््ाबरोबर ्ा 

केसमध््े काम करणार असल््ाचे तयला काही साांख्रगतले का?” 

हनुने मान िोलावली. “तो म्हणाला, तयम्ही काही कामासाठी 

इथे ्ेणार आहात आख्रण मला तयम्ही ही समस््ा सोिवा्ला मदत 

कराल. पण आता ही समस््ा सयटली आह ेआख्रण त््ामयळे मला 

तयमच््ा मदतीची गरज नाही. मला वाटते, तयम्ही तयमच््ा कामात 

मलन असाल.” 

पा्रो म्हणाला, “माझे काम मी नांतर करू शकतो. पण ्ा 

मयलीच््ा अपहरणाच््ा केसमध््े मला रुची आह.े तयम्ही त््ाला 

समस््ा म्हणता आख्रण ती आता सयटल््ाचे म्हणता. पण अजनूही 

समस््ा असल््ाचे ख्रदसत.े” 

“ठीक आह,े सर. मयलगी तर परत ख्रमळाली आह.े ख्रतला 

काहीही झालेले नाही. हीच मयख्् गोष्ट आह.े” 



131 
 

“पण तयम्हाला ती कशी परत ख्रमळाली, ्ामयळे समस््ा सयटत 

नाही, नाही का? ती स्वतेः का् म्हणते? िॉर्कटरन ेख्रतला तपासले 

नाही का? ते का् म्हणाले?  

 “ते म्हणाले ख्रतने मादक द्रव्् घेतल े आह.े ती अजनूही 

त््ाच््ा अांमलाखाली आह.े कँ्रचेस्टरहून ख्रनघाल््ापासनू का्का् 

झाले, ह े साांगण््ाच््ा मनख्रस्थतीत ती सध््ा नाही. नांतरच््ा सवु 

घटना पयसल््ा गेल््ा आहते. िॉर्कटरना वाटते आह,े ती तात्पयरती 

बेशयद्ध आह ेख्रकां वा फार गोंधळलेली आह.े ख्रतच््ा िोर्क्ाच््ा मागे 

जखम आह.े त््ामयळे ख्रतला स्मतृीभ्रांश झाला आह.े” 

पा्रो बोलला, “ह ेएखाद्याला फार सो्ीस्कर आह.े” 

इन्स्पेर्कटर हनु सांश्ाने म्हणाला, “सर, तयम्हाला ह ेखरे वाटत 

नाही का?” 

“तयम्हाला वाटते का?” 

“नाही. मला तसे वाटत नाही. ती चाांगली मयलगी आह े --- 

व्ान ेजरा लहान आह.े” 

मान हलवत पा्रो म्हणाला, “नाही. ती नाटक करत नसावी. 

पण ती गािीबाहरे कशी गेली, ह े मला जाणनू घ््ा्चे आह.े 

त््ासाठी कोण जबाबदार आह े--- आख्रण का?”  
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“का ् ाचे उत्तर मी असे दईेन, की तो अपहरणाचा प्र्त्न होता. 

त््ाांनी ख्रतला सोिण््ासाठी पैशाांची मागणी केली असावी.” 

“नाही तसे काही झाले नाही.” 

“ख्रतच््ा रिण््ान ेव स्वभावान े ते ख्रचिले असावेत. त््ामयळे 

त््ाांनी ख्रतला झटपट रस्त््ाच््ा किेला सोिून ख्रदले असावे.” 

पा्रोन े सांश्ाने ख्रवचारल,े “कँ्रचेस्टरच््ा चचुच््ा 

कॅनॉनकिून त््ाना का् खांिणी ख्रमळणार होती? इांख्रललश चचचु े

प्रमयख लोक काही लखपती नाहीत”.  

गयप्तहरे इन्स्पेर्कटर हनु आनांदाने म्हणाला, “माझ््ा मत,े ्ा पणूु 

गोष्टीकिे तयम्ही ख्रनष्काळजीपणे बघा.” 

“आहा, ह ेतयझ ेमत झाले.” 

त््ाचा चेहरा लाल होत, हनु बोलला, “सर, तयमचे का्?” 

“मला ह ेजाणनू घ््ा्चे आह,े की ती गािीतनू बाहरे कशी 

गेली?” 

त््ा पोख्रलसाचा चेहरा काळा पिला. “तेच खरे गढू आह.े एका 

ख्रमख्रनटापवूी ती खा्च््ा िब््ात इतर मयलींशी गप्पा मारत बसलेली 

होती आख्रण पाच ख्रमख्रनटात, ती नाहीशी झाली --- अक्षरशेः 

क्षणाधाुत --- जण ूकाही जाद ूझाली.” 
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“खरोखर, जण ूकाही जाद ूझाली. ख्रमस पोपन ेराखनू ठेवलेल््ा 

त््ा िब््ात अजनू कोणकोण होते?” 

इन्स्पेर्कटर हनुन ेमान हलवली. “सर, हा चाांगला मयद्दा आह.े 

महत्वाचा आह.े तो ख्रवशेष महत्वाचा आह,े कारण तो गािीचा 

शेवटचा िबा होता. सवु लोक खा्च््ा िब््ातनू परत आले की 

िब््ाांमधील दारे कय लयपबांद होतात --- खरे तर ह ेखा्च््ा िब््ात 

गदी होऊ न्े, म्हणनू असते आख्रण जेवण व चहा ्ामध््े त््ाांना 

आवराआवरी करा्ला ख्रमळावी म्हणनू असते. ख्रवनी ख्रकां ग इतर 

मयलींबरोबर ख्रतच््ा िब््ाशी आली. त््ाांच ेराखनू ठेवलेले तीन िबे 

होत.े” 

“आख्रण गािीचे इतर िबे?  

हनुने त््ाची िा्री काढली.  

“ख्रमस जॉिुन आख्रण ख्रमस बटसु --- दोन मध््मव्ीन ललन न 

झालेल््ा, ख्रस्वझलंिला जाणाऱ्ा ख्रस्त्र्ा --- त््ात काही चयकीचे 

नाही. त््ा ख्रजथनू आल््ा त््ा हपँशा्रमध््े त््ा मोठा मान 

असलेल््ा व प्रख्रसद्ध आहते. दोन व््ापारी प्रवासी, एक ल्ॉन्सचा 

व दयसरा पॅरीसचा. दोघेही सभ्् व मध््मव्ीन. जेम्स इली्ट 

नावाचा तरुण व त््ाची बा्को --- ती चाांगली गयबगयबीत होती. 

काही नको त््ा व््वहारात गयांतलेला सांशख्र्त असा तो, वाईट 
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कीतीचा व पोख्रलसाांना हवा असलेला --- पण कधी कय णाचे 

अपहरण न केलेला. पण त््ाच््ा िब््ाची तपासणी केली गेली. तो 

कशात अिकलेला नाही ह े दाखवण््ासाठी, त््ाच््ा हातातील 

सामानात काही सापिले नाही. ते तसे कसे का् झाले कय णास 

ठाऊक! आणखी इतर प्रवासी म्हणजे फक्त एक पॅरीसला 

ख्रनघालेली, ख्रमसेस व्हनॅ सय् िर नावाची अमेररकन स्त्री होती. 

ख्रतच््ाबद्दल काही माख्रहती नाही. ती ठीक वाटत होती. एवढेच 

लोक होत.े”  

पा्रो बोलला, “ह ेनर्ककी होत ेका, की अख्रमएन्सनांतर गािी 

कय ठे थाांबली नाही?” 

“अगदी खात्ीन.े एकदा ती हळू झाली, पण कय णी उिी मारून 

बाहरे पिण््ाइतकी नाही. असे कय णी केल््ास तो चाांगलाच जखमी 

झाला असता ख्रकां वा मेलाही असता.” 

पा्रो पयटपयटला, “त््ामयळेच तर ही समस््ा जास्त रुचीपणूु 

झाली आह.े शाळेत जाणारी मयलगी अख्रमएन्सबाहरे हवेत ख्रवरून 

जात ेव मग हवेतनू परत ख्रतथे दृष््ा्मान होत.े मधल््ा वेळात, ती 

कय ठे असते?” 

इन्स्पेर्कटर हनुने िोके हलवले. 
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”ह ेवेि््ासारखे आह.े ओहो, तसेही मला समजले, की तयम्ही 

त््ा मयलीच््ा बयटाांबद्दल काही ख्रवचारत होतात. ती सापिली तेव्हा 

ख्रतच््ा पा्ात व््वख्रस्थत बटू होत.े पण रेल्वे रुळाांवरदखेील एक 

बयटाांची जोिी ख्रसलनल दणेाऱ्ा माणसाला सापिली. ते चाांगल््ा 

ख्रस्थतीत असल््ाने , तो घरी घेऊन गेला. दणकट काळे बटू!” 

पा्रो समाधानाने बोलला, “आहा!” 

इन्स्पेर्कटर हनु उत्सयकतेने बोलला, “मला ्ा बयटाांचे काही 

कळत नाही. त््ाांचा काही वेगळा अथु आह ेका?” 

पा्रो म्हणाला, “ते एक उपपत्ती ख्रसद्ध करतात, जाद ूकशी 

केली गेली.” 

 

चार 

ख्रमस पोपची न््यइली ्ेथील शाळा इतर शाळाांसारखीच होती. 

पा्रो त््ा इमारतीच््ा पयढील भागाकिे बघत असताांना, एकदम 

मयलींचा घोळका तेथील गेटमधनू बाहरे पिला. 

त््ान े त््ा पांचवीस असल््ाच े मोजले. गिद ख्रनळा कोट व 

स्कटु घातलेल््ा आख्रण आरामशीर न ख्रदसणाऱ्ा ख्रनळ्ा ख्रब्रटीश 

टोप््ा िोर्क्ावर असलेल््ा अशा त््ाांच््ा टोपीभोवती, ख्रमस 

पोपच््ा आविीचा गिद जाांभळ्ा व सोनेरी रांगाचा पट्टा 
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आवळलेला होता. त््ा चौदा ते अठरा व्ाच््ा होत््ा. काही जाि 

तर काही बारीक होत््ा. काही गोऱ्ा तर काही काळ्ा होत््ा. 

काही लाजऱ्ा तर काही िौलदार होत््ा. शेवटी एका तरुण 

मयलीबरोबर करि््ा केसाांची, खोचक अशी बाई चालली होती. ती 

ख्रमस बरशॉ असल््ाच ेपा्रोने तािले. 

पा्रो त््ाांच््ाकिे एक ख्रमख्रनट बघत राख्रहला मग त््ाने घांटी 

वाजवली आख्रण ख्रमस पोपला भेटा्चे असल््ाच ेसाांख्रगतले. 

ख्रमस लव्हीख्रन्ा पोप ख्रतच््ा कख्रनष्ठ पदावर असलेल््ा ख्रमस 

बरशॉपेक्षा अगदी वेगळी होती. ख्रमस पोपला ख्रतच ेअसे व््ख्रक्तमत्व 

होत.े ख्रमस पोप आश्च्ुकारक रीत््ा चालना दणेारी होती. 

पालकाांपयढेही ती िौलदारपणे ताठ उभी राही. सवु जगात श्रेष्ठ 

असल््ाची भावना ती राखनू होती. एखाद्या शाळाख्रशख्रक्षकेसाठी हा 

फार मोठा ठेवा होता. ख्रतचे करिे केस उठून ख्रदसत होते. ख्रतच ेकपिे 

किक फॅशनेबल होत.े ती जाणकार व पयरेशी क्षमता असलेली 

होती. 

ज््ा खोलीत ख्रतने पा्रोचे स्वागत केले, ती एका सयसांस्कृत 

स्त्रीची खोली होती. त््ात छान फख्रनुचर, फय ले, काही तसख्रबरी व 

काही ख्रतच््ा नावाजलेल््ा ख्रवद्याथ््ांच््ा सहीचे फोटो होत े --- 

त््ातील बरेच जण पदवी ख्रकां वा तत्सम काही पयरस्कार घेण््ाचा 
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गाउनमध््े व मानख्रचन्हाांसकट होत.े ख्रभांतींवर जगातील गाजलेली 

कलात्मक ख्रचत्े होती आख्रण काही रांगवलेली ख्रचत्े होती. सवु जागा 

एकदम स्वच्छ आख्रण चकचकीत होती. धयळीचा कण नाही. जण ू

काही असल््ा पख्रवत् स्थळी धयळीला ्ेण ेप्रशस्त वाटत नसाव.े 

ख्रमस पोपने कधी अांदाज न चयकणाऱ्ा, मोठ््ा 

आत्मख्रवश्वासान ेपा्रोचे स्वागत केले.  

“ख्रमस्टर हर्क्युल पा्रो? अथाुत, मला तयमचे नाव माख्रहती 

आह.े मला वाटते, तयम्ही त््ा दयदवैी मयलीच््ा, ख्रवनी ख्रकां गच््ा 

बाबतीत काही चौकशी करा्ला आलेले असणार. ती फार दयेःखद 

घटना आह.े” 

ख्रमस पोप दयेःखी ख्रदसत नव्हती. ख्रतन े ते जस ेघ््ा्ला पख्रहजे 

तसे घेतलेले ख्रदसले. त््ा दयेःखाबरोबर ती ख्रतच््ातील मोठ््ा 

क्षमतेन ेलढून ते नगण्् असल््ाचे भासवीत होती. ती म्हणाली, 

“अशी गोष्ट ्ापवूी झाली नाही.” ती ह ेअशा िौलात म्हणाली, की 

जण ूख्रतला म्हणा्चे होत,े “आख्रण परत कधी होणार नाही.” 

पा्रो म्हणाला, “्ा मयलीची इथे पख्रहली सहामाही होती, 

नाही का?” 

“हो.” 
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“तयम्ही ख्रवनी व ख्रतच््ा पालकाांची प्राथख्रमक मयलाखत घेतली 

असेल, बरोबर?” 

“अलीकिे नाही. दोन वषांपवूी. मी कँ्रचेस्टरजवळ ख्रबशपकिे 

रहात होत.े” खरे तर --- ख्रतच ेहावभाव दशुवत होत,े [ “कृप्ा, 

इकिे लक्ष द्या. मी ख्रबशपबरोबर रहाणारी व््क्ती आह.े” ] “मी ख्रतथे 

असताना, मी ख्रतच््ा आई वख्रिलाांशी ओळख करून घेतली. 

ख्रमस्टर ख्रकां ग अपांग आहते. ती फार चाांगल््ा तऱहनेे वाढवलेली, 

कलात्मक दृष्टीकोन अांगी बाणवलेली मयलगी आह.े मी ख्रमसेस 

ख्रकां गला म्हटले की जेव्हा ख्रतचा सवुसामान्् अभ््ासक्रम पणूु 

होईल, तेव्हा एक दोन वषाुत मी ख्रतला आमच््ा शाळेत घेते. ख्रमस्टर 

पा्रो, आम्ही इथे कला आख्रण सांगीताचे ख्रवशेष ख्रशक्षण दतेो. 

मयलींना नतृ््नाट्् बघा्ला, फ्रें च प्रहसन ेबघा्ला घेऊन जातो. 

त््ाांचा ररकामा वेळ त््ा लवू्र ्ेथे भाषण ऐकण््ासाठी देऊ 

शकतात. इथे सांगीतातील, ख्रचत्कलेतील मोठी नामाांख्रकत मांिळी 

काही ख्रशकवण््ासाठी ्ेतात. ख्रवस्ताररत दृख्रष्टकोनावर आमचा भर 

असतो.” 

ख्रमस पोपला अचानक आठवले, की ख्रमस्टर पा्रो काही 

पालक नाहीत. त््ामयळे ती मध््ेच बोलली, “ख्रमस्टर पा्रो, मी 

तयमच््ासाठी का् करू शकते?” 
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“मला ह े जाणनू घ््ा्ला आविेल की, आता ख्रवनी कशी 

आह?े” 

“कॅनॉन ख्रकां ग अख्रमएन्सहून इथे आले होत.े ते ख्रवनीला 

त््ाांच््ाबरोबर घरी घेऊन जाणार आहते. त््ा मयलीला जो धर्कका 

बसला असेल, त््ानांतर ते शहाणपणाचे ठरेल. आम्ही इथे नाजकू 

मयलींना घेत नाही. आमच््ाकिे अपांग मयलींच््ा दखेरेखीसाठी 

ख्रवशेष व््वस्था नाही. मी ख्रतच््ा वख्रिलाांना ख्रतला घरी घेऊन 

जाण््ाची परवानगी ख्रदली. 

पा्रोन े थांिपणे ख्रवचारले, “ख्रमस पोप, तयमच््ा मत े नर्ककी 

का् झाले?” 

“ख्रमस्टर पा्रो, मला काहीही माख्रहती नाही. मला साांगण््ात 

आलेली माख्रहती अख्रवश्वसनी् वाटते. मला ह ेसमजत नाही, की 

माझ््ा शाळेतील त््ा बाबतीत जबाबदार असलेल््ा ख्रशख्रक्षकेला 

दोष द्यावा --- फक्त कदाख्रचत ख्रतला मयलगी नाहीशी झाल््ाचे लगेच 

लक्षात ्ा्ला हव ेहोत.े”  

पा्रो म्हणाला, “कदाख्रचत तयमच््ाकिे पोलीस ्ेऊन गेले 

असतील का?” 

ख्रमस पोपच््ा खानदानी अांगावर एक शहारा उमटून गेला. ती 

थांिपणे बोलली, “मी ्ा प्रकरणावर काही प्रकाश टाकू शकते का, 
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ह े ख्रवचारण््ासाठी मला ख्रमस्टर लेफागु नावाच््ा ्ा भागातील 

इन्स्पेर्कटरचा फोन आला होता. इतर मयलींबरोबर इथे आलेली 

ख्रवनीची बॅग तपासा्ची परवानगी त््ाांनी माख्रगतली. मी त््ाांना 

साांख्रगतले, की ती आधीच पोख्रलसाांकिून तपासली गेली आह.े मला 

वाटते, त््ाच््ा ख्रवभागाांमध््े सयसतू्ता नसावी. नांतर काही ख्रदवसात 

मला परत फोन आला. ते म्हणत होते, की तयम्ही ख्रवनीच््ा 

ताब््ातील सवु वस्त ूआम्हाला दाखवल््ा नाही. मी त््ाांच््ावर 

फारच ख्रचिले. सरकारकिून असा त्ास होण े मला अपेख्रक्षत 

नव्हत.े” 

एक दीघु श्वास घेऊन पा्रो म्हणाला, “तयमचा स्वभाव 

उत्साही आह.े त््ाबद्दल मी तयमच ेकौतयक करतो. मी असे गहृीत 

धरतो, की ख्रवनी परत आल््ावर ख्रतची बॅग पणूु ररकामी करून 

बख्रघतली गेली असेल, नाही का?” 

ख्रमस पोपचा चेहरा थोिा ख्रवरोध दशुवणारा वाटला.  

ती म्हणाली, “रोजचे काम! आमचे आ्यष्् रोजच््ा कामाने 

किकपणे बाांधलेले असते. मयली आल््ावर त््ाांच््ा बॅगा ररकाम््ा 

करुन, त््ातील सामान ख्रजथे ठेवा्चे, ख्रतथे ठेवले गलेे. ख्रवनीचे 

सामनाही इतर मयलींबरोबर जागेवर ठेवले गेले. अथाुत परत ख्रतची 
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बॅग होती तशी भरली गेली व ती आली तेव्हा ती जशी होती, त््ा 

अवस्थेत तपासणीसाठी ख्रदली गेली.” 

पा्रो म्हणाला, “बरोबर होती तशी?” त््ाची नजर 

ख्रभांतीवरून ख्रफरली. “नर्ककीच ह ेलाांबवरून ख्रदसणारे चचुबरोबरचे 

कँ्रचेस्टर पयलाचे ख्रचत् असणार.” 

“तयमचे बरोबर आह.े ख्रमस्टर पा्रो, ख्रवनीने ते ख्रचत् मला 

आश्च्ुचख्रकत करा्ला ख्रदले होत.े ते ख्रतच््ा बॅगेत झाकलेले होते 

आख्रण त््ावर असे ख्रलख्रहलेले होतेेः ‘ख्रमस पोपसाठी ख्रवनीकिून’ 

त््ा मयलीचा हा फार गोि स्वभाव होता.”  

पा्रो बोलला, “आख्रण एक ख्रचत् म्हणनू ते तयम्हाला कसे 

वाटले?”  

त््ान े स्वतेः कँ्रचेस्टर पयलाची अनेक ख्रचत्े पाख्रहलेली होती. 

कलादालनात असली ख्रचत्े नेहमी बघा्ला ख्रमळत --- कधीकधी 

तैलरांगात तर कधीकधी पाण््ाच््ा रांगात! त््ान ेउत्तम, मध््म व 

वाईट अशी ख्रचत्े पाख्रहलेली होती. पण ह े आताचे ख्रचत् फारच 

नैसख्रगुक रीत््ा काढलेले होते. 

ख्रमस पोप उदारपणे हसत होती. ती म्हणाली, “एखाद्याने 

स्वतेःच््ा ख्रवद्याख्रथुनीला नाराज करू न्.े अथाुत ख्रतला उत्तेजन 

ख्रदल््ास, ती अजनू चाांगले काम करू शकेल.” 
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पा्रो ख्रवचारपवूुक बोलला, “ख्रतच््ासाठी ह ेपाण््ाच््ा रांगाने 

रांगवणे खपूच नैसख्रगुक होते, नाही का?” 

“हो. मला माख्रहती नव्हत,े की ती ते तैलरांगात रांगवण््ाचा 

प्र्त्न करणार होती.” 

पा्रो म्हणाला, “ओहो, बाईसाहबे, तयम्ही मला परवानगी 

द्याल?” 

त््ान ेते ख्रचत् उघिून ख्रखिकीजवळ नेले व तपासले. मग वर 

बघत तो म्हणाला, “बाईसाहबे, तयम्ही मला ह े ख्रचत् नेण््ाची 

परवानगी द्याल का?” 

“ठीक आह,े खरे तर ख्रमस्टर पा्रो --- “ 

“तयम्ही असे म्हण ूशकणार नाही की ते तयमच््ा फार जवळचे 

आह.े ह ेख्रचत् नैख्रतक अधेःपतन करणारे आह.े” 

“हो. ्ात कलात्मकता नाही. पण ह े ख्रवद्याख्रथुनीन ेकाढलेले 

आह ेआख्रण --- “ 

“बाईसाहबे, मी तयम्हाला खात्ी दतेो, की इथे तयमच््ा ख्रभांतीवर 

टाांगनू ठेवण््ासाठी, ते ्ोल् नाही.” 

“ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही असे का म्हणता, मला समजत नाही.” 

“मी तयम्हाला लगेच ते ख्रसद्ध करून दाखवतो.” 
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त््ान े ख्रखशातनू एक बाटली, काही ख्रचांध््ा आख्रण स्पांज 

काढला. तो बोलला, “मी तयम्हाला प्रथम एक लहानशी गोष्ट 

साांगणार आह.े बाई साहबे एका कय रूप बदकाचे रुपाांतर हांसात होते, 

्ा गोष्टीशी ख्रतचे साम्् असेल.” ह ेबोलत असताांना तो काम करत 

होता. टरपेन्टाइनचा वास खोलीभर दरवळला.  

“एखाद्या घटनेशी ख्रकां वा वस्तशूी सांबांख्रधत अशा 

नाचगाण््ाच््ा का्ुक्रमाला तयम्ही फारशा जात नसाल, नाही का?” 

“नाही. असले का्ुक्रम मला फालत ूवाटतात --- “ 

“फालत.ू हो. पण कधीकधी ते काही सयचवणारे असतात. मी 

एक असा छान का्ुक्रम पाख्रहला आह.े त््ात त््ा कलाकाराने 

नवलपणूु रीतीन े ख्रतच े व््ख्रक्तमत्व बदलले होत.े एका ख्रचत्ात ती 

सयांदर, नाजकू झगमगाटी अशी कॅबरे नख्रतुका होती ते दहा 

ख्रमख्रनटानांतरच््ा दयसऱ्ा फटकाऱ्ात ख्रतन े स्वतेःला ख्रफकय टलेली, 

गालगयांि झालेली व ख्रबनहाताचे कपिे घातलेली अशा ख्रचत्ात 

दाखवले. अजनू दहा ख्रमख्रनटाांनी ती ख्रचांध््ा पाांघरलेली, ताांि््ामध््े 

भख्रवष्् साांगणारी ख्रजप्सी झाली.” 

“शर्क् आह.े काही सांश् नाही. पण मला असे ख्रदसत ेआह े-

-- “ 
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पण मी तयम्हाला दाखवतो, की गािीत कशी जाद ू झाली. 

शाळेत जाणारी ख्रवनी ख्रतची छानशी वेणी, चष्मा, ख्रतला कय रूप 

बनवणारी दातातील तार, ्ासकट स्वच्छतागहृात जाते. ख्रतथनू ती 

शाळेच््ा गणवेषावरून खाांद्यावरून बांद असणारे रेशमी पा्घोळ 

गाउनसारखे वस्त्र घालनू व उांच टाचाांच े बटू घालनू, इन्स्पेर्कटर 

हनुच््ा भाषेत ‘गयबगयबीत गाठोिे’ बननू, पाऊण तासाने बाहरे पिते. 

वर ख्रमांक कोट असतो. ख्रतच््ा कय रळ्ा केसाांवर छोटीशी मखमली 

टोपी असते. आख्रण हो, चेहरा पाविर, लाली, ख्रलपख्रस्टक व 

मस्कारा लावनू, पणूुपणे वेगळा ख्रदसत असतो. खरा चेहरा कसा 

असतो दवे जाणे! बाईसाहबे, तयम्हाला माख्रहती असेल, की एखादी 

शाळेत जाणारी मयलगी चमत्कार व्हावा, अशा तऱहनेे आकषुक 

आख्रण फॅशनेबल अशी उच्च स्तरातील तरूण स्त्री भासते.”  

 ख्रमस पोपचा आ वासलेला राख्रहला. “म्हणजे तयम्हाला असे 

म्हणा्च ेआह ेका, की ख्रवनी वेषाांतर करून --- “ 

“ख्रवनी ख्रकां ग नव्ह े --- नाही. ख्रवनीला लांिनच््ा रस्त््ावर 

पळवनू नेल ेगेले. बेमालमू वषेाांतर केलेल््ा कलाकार मयलीने ख्रतची 

जागा घेतली. ख्रमस बरशॉने ख्रवनीला पाख्रहलेले नसत.े छानशी वेणी, 

चष्मा व ख्रतला कय रूप बनवणारी दातातील तार, घातलेली ख्रवनी ती 

नव्हतीच, ह ेख्रमस बरशॉला कसे समजणार? इतके झाले ते झाले. 
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पण तयम्हाला खऱ्ा ख्रवनीची ओळख करून ख्रदल््ावर इथे फसव््ा 

लबाि माणसाला ्ेण््ाचे का् कारण होते? पण ख्रवनी 

स्वच्छतागहृातनू घाईघाईने ख्रजम इख्रल्ट नावाच््ा माणसाची 

बा्को म्हणनू बाहरे ् तेे. त््ाच््ा पासपोटुवर बा्कोला प्रवासाची 

परवानगी असते. छानशी वेणी, चष्मा, मोज ेघातलेली व दातात 

तार, घातलेली ख्रवनी --- ती हवेत ख्रवरून गेली. पण जाि बेढब बटू 

आख्रण टोपी --- ती किक ख्रब्रटीश टोपी --- कय ठेतरी टाकून द्या्ला 

हवी होती. त््ा वस्त ूख्रखिकीतनू टाकून ख्रदल््ा जातात. नांतर खऱ्ा 

ख्रवनीला खािी ओलाांिून आणले जात.े कोणालाच आजारी, 

मादक द्रव्् घेतलेली, मयलगी इांललांिहून फ्रान्सला आली आह,े ह े

कळत नाही. ती मयख्् रस्त््ाच््ा किेला उभ््ा असलेल््ा मोटारीत 

बसनू, ख्रनघनू जात.े जर ती मादक द्रव््ाच््ा अांमलाखाली असेल, 

तर ख्रतला ख्रतच््ा बाबतीत का् घिले आह,े ह ेकाही आठवणार 

नाही.”  

ख्रमस पोप पा्रोकिे रोखनू बघत होती. ख्रतने मागणी केली, 

“पण का? असे भावनारख्रहत ढोंग करा्चे कारण का्?” 

पा्रोन े थांिपणे उत्तर ख्रदले, “ख्रवनीचे सामान! ्ा लोकाांना 

इांललांिहून फ्रान्सला काही नको ते सामान गयप्तपणे न््ा्चे होत.े ते 

असे सामान होत ेकी ते कस्टममध्् ेपकिले गेले असते. खरे तर 
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चोरलेल े सामान! शाळेत जाणाऱ्ा मयलीच््ा बॅगपेक्षा अख्रधक 

सयरख्रक्षत का् अस ूशकते? ख्रमस पोप, तयम्हाला चाांगले माख्रहती आह े

की, तयमच््ा शाळेचे नाव खपू चाांगले आह.े मयलीच््ा 

अपहरणानांतर मयलीच ेसामान खोट््ा तऱहनेे पण खरे भासवत, ् ोल् 

जागी पाठवण््ाव््ख्रतररक्त अजनू नैसख्रगुक का् अस ूशकत होत?े” 

पा्रो हसला. “पण नशीबान,े शाळेचा असा ख्रन्म होता की 

गावाहून परतलेल््ा मयलींच््ा बॅगा तपासा्च््ा. आख्रण ख्रवनीकिून 

तयम्हाला ख्रमळालेली भेट --- ती ख्रवनीन ेकँ्रचेस्टरला बाांधलेली भेट 

नसत.े” 

तो ख्रतच््ाजवळ आला. “तयम्ही ही भेट मला ख्रदली आह.े 

आता ख्रनरीक्षण करा. तयम्हाला कबलू कराव ेलागेल, की तयमच््ा 

चाांगल््ा शाळेसाठी ती ्ोल् नाही!” 

त््ान े ख्रचत्ाचे बांधन सोिवले. जण ूकाही जादनेू कँ्रचेस्टरचा 

पलू नाहीसा झाला व त््ाऐवजी ख्रतथ ेउच्च प्रतीचे ख्रफकट रांगातले 

दृष्् अवतरले. 

पा्रो मदृयपणे म्हणाला, “ख्रहप्पोख्रलटाचा कां बरपट्टा. ख्रहप्पोख्रलटा 

हर्क्युलसला तो कां बरपट्टा दतेे आह.े त््ा कां बरपट््ट्ावर रुबेनचे ख्रचत् 

आह.े मोठी अफलातनू कलाकारी! तथाख्रप तयमच््ा शाळेच््ा 

खोलीला ्ोल् नाही.” 
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ख्रमस पोप थोिीशी लाजली. 

ख्रहप्पोख्रलटाचा हात ख्रतच््ा कां बरपट््ट्ावर होता. ख्रतच््ा अांगात 

अजनू काहीही नव्हत े --- हर्क्युलसच््ा एका खाांद्यावर ख्रसांहाचे 

कातिे हलकेच पाांघरलेले होत.े रुबेनची लकाकी उच्च दजाुची व 

लैंख्रगक दृष््ट्ा आकषुक होती ---  

ख्रमस पोपन े ख्रतचा िौलदार ख्रस्थरपणा परत आणत म्हटले, 

“ख्रकती छान कलाकय सर --- पण तरीही तयम्ही म्हणता त््ाप्रमाणे --

- शेवटी पालकाांच््ा सांश्ी स्वभावाचा ख्रवचार केला गेला पाख्रहज.े 

त््ातील काहीजण कोत््ा मनाच ेअसतात --- मला का् म्हणा्चे 

आह,े ते तयम्हाला समजले असेल --- “ 

 

पाच 

पा्रो शाळा सोित असताांना, अचानक हल्ला झाला. त््ाला 

घेरले गेले, व त््ाला बाहरे पिता ्ेईना. त््ाला काळ्ा, गोऱ्ा, 

जाि््ा, बारीक मयलींनी, भावनेन ेभारलेल््ा मयलींनी घेरले होत.े 

पा्रो पयटपयटला, अरे दवेा, हा खरोखर हा लढवय््ा ख्रस्त्र्ाांचा 

हल्ला आह.े” 

एक उांच गोरी मयलगी ओरित होती, “सगळीकिे अफवा 

पसरली आह े–-- “ 
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त््ा अजनू जवळ आल््ा. त््ाांनी पा्रोला घेरून टाकले. तो 

जोराच््ा तरुण स्त्रीलाटेमध््े ख्रदसेनासा झाला. वेगवेगळ्ा पट्टीतील 

पांचवीस आवाज उसळले. पण सगळ्ाजणी एकच महत्वाचे वार्क् 

ओरित होत््ा. “ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही माझ््ा िा्रीत सही कराल 

का? --- “ 
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THE FLOCK OF GERYON 
गेर्ॉनचा कळप 

 

 

[ गेरयॉन म्हणजे ग्रीक पुराणातील हर्कयुुलसने मारलेला तीन 

डोकी असलेला राक्षस. ] 

एक 

 

“ख्रमस्टर पा्रो, मी असे मध््ेच ्ेऊन तयम्हाला त्ास 

ख्रदल््ाबद्दल माफी मागते.” 
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ख्रमस कारनॅबा्न े अस्वस्थपणे ख्रतच््ा हातातील बॅगेभोवती 

ख्रवळखा घालत व पयढे झयकत, उत्सयकतेने पा्रोच््ा चेहऱ्ाकिे 

पाख्रहल.े नेहमीप्रमाणे ती दमलेली वाटत होती.  

हर्क्युल पा्रोच््ा भयव्ा उांचावल््ा गेल््ा.  

ती काळजीन ेबोलली,  

“तयम्ही मला ओळखता, नाही का?” 

हर्क्युल पा्रोने िोळे ख्रमचकावले. तो म्हणाला, 

“मी तयम्हाला मी पकिलेली सवाुत ्शस्वी गयन्हगेार म्हणनू 

ओळखतो. ”ओहो, ख्रप्र् ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही अशा गोष्टी 

बोलल््ाच पाख्रहजेत का? तयम्ही माझ््ावर इतकी द्ा दाखवलीत. 

एख्रमली आख्रण मी नेहमी तयमच््ाबद्दल बोलतो. आख्रण आम्ही 

तयमच््ाख्रवष्ी काही वतुमानपत्ात वाचले, तर ते कापनू एका वहीत 

ख्रचकटवनू ठेवतो. ऑगस्टसला, आमच््ा कय त्र््ाला आम्ही एक 

नवीन ्यक्ती ख्रशकवली आह.े आम्ही म्हणतो,  

‘शेरलॉक होम्ससाठी मरा, ख्रमस्टर फॉरच््यनसाठी मरा, सर हने्री 

मेरीव्हले साठी मरा आख्रण ख्रमस्टर हर्क्युल पा्रोसाठी मरा. मग तो 

खाली जाऊन एखाद्या लाकिाच््ा ओांिर्क्ासारखा पिून रहातो. 

आम्ही काही शब्द उच्चारेप्ंत तो हालचाल न करता तसाच ख्रस्थर 

रहातो.”  
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पा्रो बोलला, “मी समाधान पावलो. आख्रण तयझा आविता 

ऑगस्टस का् म्हणतो आह?े”  

ख्रमस कारनॅबा्न ेख्रतचे हात गयांफल ेव ख्रतन ेमाांिीवर घेतलेल््ा 

छोट््ा कय त्र््ाची स्पष्टपणे स्तयती करू लागली. 

“ओहो, ख्रमस्टर पा्रो, तो फार हुशार आह.े त््ाला सवु काही 

माख्रहती आह.े मी परवा पाळण््ातील एका बाळाचे कौतयक करत 

होत.े अचानक मला ख्रहसका बसला आख्रण तो मला ओढून कय ठेतरी 

नेण््ाच््ा प्र्त्नातील ऑगस्टस होता. ही त््ाची हुशारी नव्हती 

का?” 

पा्रोन ेिोळे ख्रमचकावले व बोलला, 

“आपण आता गयन्हगेारी प्रवतृ्तीबद्दल बोलत होतो, तीच 

ऑगस्टस जण ूदाखवत होता, असे मला वाटले.” 

ख्रमस कारनॅबा् हसली नाही. तर ख्रतच््ा फय गीर चेहऱ्ावर 

काळजी व उदासी ख्रदस ू लागली. ती एक प्रकारे धापा टाकत 

म्हणाली, 

“ओहो ख्रमस्टर पा्रो, मी इतकी काळजीत आह.े”  

पा्रो द्ाळूपणे बोलला, 

“कसली काळजी?” 
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“तयम्हाला माख्रहती आह ेका, मी घाबरते --- खरेच घाबरते --- 

की मी नर्ककीच पर्ककी गयन्हगेार असले पाख्रहजे --- जर हा शब्द 

बरोबर असेल तर. माझ््ा मनात कल्पना ्ेतात.” 

“कय ठल््ा प्रकारच््ा कल्पना?” 

“अगदी असामान्् अशा कल्पना. उदाहरणाथु, काल खरेच 

पोस्ट का्ाुल् लयबािा्ची एक फार व््वहा् ु ्ोजना माझ््ा 

िोर्क्ात आली. मी त््ाचा ख्रवचार करत नव्हते --- ती अशीच 

आपली िोर्क्ात आली. आख्रण दयसरी कस्टमचे पैसे न भरता, 

सटका्ची फार शोधक स्वरूपाची कल्पना --- माझी खात्ी पटली 

--- पणूुपण ेखात्ी पटली --- की ती नर्ककी ्शस्वी होईल.” 

पा्रो कोरिेपणे म्हणाला, “ती कदाख्रचत होईलही. तयझ््ा 

कल्पना धोकादा्क आहते.” 

“ख्रमस्टर पा्रो, त््ा मला काळजीत पाितात. मी जर ्ा 

कल्पना, किक तत्वे पाळून अांमलात आणल््ा, तर अशा 

खऱ्ाखयऱ्ा दयष्ट व का्द्याचे उल्लघन करणाऱ्ा कल्पना माझ््ा 

िोर्क्ात ्ाव््ात, ह ेमाझी चलख्रबचल वाढवत.े मला वाटते, हा 

त्ास थोिेसे अस ेदशुवतो, की मला सध््ा भरपरू ररकामा वेळ आह.े 

मी हॉख्रगन बाईसाहबेाांकिचे काम सोिले आह ेआख्रण सध््ा एका 

व्स्क बाईला वाचनू दाखवण््ाचे व रोज ख्रतची पत्े ख्रलख्रहण््ाचे 
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काम करते. पत्े लगेच ख्रलहून होतात व मी वाचा्ला सयरवात केली 

की ती झोपनू जात ेआख्रण मी नयसती बसनू रहात े--- ररकाम््ा मनाने 

--- आपल््ाला माख्रहती आह े--- ररकामे मन सैतानाचे घर.” 

पा्रो म्हणाला, “हो. हो.” 

अलीकिे मी एक पयस्तक वाचले --- जमुनमधनू भाषाांतरीत 

केलेले खपू आधयख्रनक पयस्तक. ते गयन्हगेारी प्रवतृ्तीवर रुचीपणूु 

प्रकाश टाकत.े त््ामयळे, मला वाटत,े प्रत््ेकान े आपापल््ा 

अांतेःप्रवतृ्तींचे उदात्तीकरण केले पाख्रहजे. आम्ही म्हणनूच 

तयमच््ाकिे आलो आहोत.” 

पा्रो बोलला, “अस्स!” 

“म्हणज ेअसे बघा ख्रमस्टर पा्रो, काही उत्तेख्रजत अवस्थेसाठी 

तरसावे, तेवढा काही हा दयष्टपणा नाही. दयदवैाने माझे आ्यष्् फार 

कां टाळवाणे व एकसयरी आह.े मला कधीकधी वाटते, की छोट््ा 

कय त्र््ाची मोहीम एवढेच खरे आ्यष्् जगण े आह.े अथाुत फार 

नापसांतीदशुक पण माझ ेपयस्तक म्हणत,े त््ाप्रमाण ेकय णी सत््ाकिे 

कधी पाठ ख्रफरव ू न्.े ख्रमस्टर पा्रो, मी अशा समजयतीने 

तयमच््ाकिे आले आह,े की माझ््ा उत्तेख्रजत अवस्थेसाठी 

तरसण््ाचे दवेदतूासारखे उदात्तीकरण व्हावे.” 
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पा्रो म्हणाला, “ह े म्हणजे त ू स्वतेःला दवेदतूाची मैख्रत्ण 

म्हणवण््ासारखे झाले, नाही का?”  

ख्रमस कारनॅबा् लाजली. ”ह े मी माझ््ा ्ोल्तेच््ा म्ाुदा 

फार ओलाांिल््ासारखे होत ेआह,े ह ेमला समजत ेआह.े पण तयम्ही 

इतके द्ाळू आहात --- ” 

ती थाांबली. ख्रतचे ख्रनळे िोळे मालवले. त््ात कय त्र््ाला 

ख्रफरा्ला नेण््ाच््ा आशेला उद्दशेनू काही उत्तर होत.े त््ाख्रवष्ी 

काही तक्रार होती. 

हर्क्युल पा्रो हळू बोलला,  

“एक कल्पना आह.े” 

ख्रमस कारनॅबा्न े स्पष्ट केले, “मी इतकी हुशार नाही. पण 

माझ््ा भावना व ख्रवचार चाांगले आहते. ते असा्लाच पाख्रहजेत -

-- नाहीतर मला त््ा व्स्क बाईची सहकारी असण््ाच््ा 

नोकरीतनू ताबितोब िच्च ू ख्रमळेल. मला नेहमी असे आढळून 

आले आह,े की तयम्ही आहात त््ापेक्षा थोिे मखूु असलेले दाखवणे 

बरे असते.” 

हर्क्युल पा्रो हसला. तो म्हणाला, 

“ख्रमस, तयम्ही मला भलू घालता.” 
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“ओहो! माझ््ा आवित््ा पा्रो, तयम्ही ख्रकती द्ाळू आहात. 

तयम्ही मला आशावादी रहा्ला प्रवतृ्त करता, नाही का? असे झाले, 

की मला आताच वारसा हर्ककान े काही रर्ककम ख्रमळाली --- 

लहानशी रर्ककम --- पण त््ामयळे मी आख्रण माझी बहीण, चाांगल््ा 

प्रकारे जग ू शकतो. मी जो पगार ख्रमळवते, त््ावरच फक्त माझा 

उदरख्रनवाुह अवलांबनू नाही.” 

पा्रो म्हणाला, “तयझ््ा गयणाांना पयरेसा वाव ख्रमळेल असे काम, 

तयझ््ासाठी मला शोधा्ला हव.े तयला स्वतेःला तशी काही कल्पना 

नसावी, बरोबर?”  

ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही नर्ककी ख्रवचारपवूुक वागणारे असणार. मी 

सध््ा माझ््ा एका मैख्रत्णीच््ा काळजीत आह.े त््ाबद्दल मी तयमचा 

सल्ला घेणार आह.े अथाुत तयम्ही म्हण ूशकता, की ह ेकाहीतरी 

खळू आह,े फक्त कल्पना! एखाद्याला कदाख्रचत थोिे चढवनू 

साांगा्ची व मनात आकृतीबांध त्ार करा्ची सव् असते. तो 

ख्रनव्वळ ्ोगा्ोग अस ूशकतो.” 

“ख्रमस कारनॅबा्, तयम्ही अख्रतश्ोक्ती करत असाल, अस ेमला 

वाटत नाही. तयमच््ा मनात का् आह,े ते मला साांगा.” 

“ठीक आह.े माझा अगदी खपू जवळची मैख्रत्ण आह.े तरी 

अलीकिे अनेक वषाुत मी ख्रतला भेटले नाही. ख्रतचे नाव इख्रमली 
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र्कलेग आह.े ख्रतन े उत्तर इांललांिमधील एका माणसाशी ललन केले 

आख्रण काही वषांपवूी तो ख्रतच््ासाठी भरपरू पैसे माग ेठेऊन वारला. 

त््ाच््ा मतृ््नूांतर ती एकाकी व दयेःखी झाली. आता मला भीती 

वाटते, की ती थोिी मखूु व भोळसर बाई झाली आह.े ख्रमस्टर 

पा्रो, धम ुजगण््ासाठी खपू मदत करू शकतो. पण म्हणज ेमला 

पयराणमतवादी धम ुम्हणा्चे आह.े” 

पा्रो बोलला, “म्हणज ेतयला जयने ग्रीक चचु म्हणा्चे आह े

का?” 

ख्रमस कारनॅबा्ला धर्कका बसला.  

“नाही. नाही. इांललांिचे चच.ु आख्रण मी रोमन कॅथॉलीकला 

फारसे पसांत करत नाही, तरी त््ाांना मान््ता आह.े आख्रण जॉन 

वेस्लेपासनूचे लोक व प्रोटेस्टांट मांिळी --- ती सगळी प्रख्रसद्ध व 

ख्रनदान मान््वर आहते. मी जयन््ा सनातन धमाुबद्दल बोलते आह.े 

तो असाच उगवला आह.े त््ाांना भावख्रनक बांध आह.े पण 

कधीकधी मला फार मयलभतू प्रश्न पितो, की त््ाांच््ामागे खरेच 

काही धाख्रमुक भावना आह ेतरी की नाही?”  

“तयला असे म्हणा्चे आह े का, की तयच््ा मैख्रत्णीला ्ा 

लोकाांनी फशी पािले आह?े”  
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“हो. मला तसेच म्हणा्चे आह.े ते स्वतेःला मेंढ््ाांचा कळप 

मानतात. त््ाांचे मयख्् ख्रठकाण िेव्होन्शा्र इथे रमणी् जागी 

समयद्राकाठी आह.े त््ाांच््ा पांथातले लोक ख्रतथ ेते ज््ाला मनेःशाांती 

म्हणतात, त््ासाठी जातात. तो पांधरा ख्रदवसाांचा काळ असतो --- 

त््ात धाख्रमुक सेवा व ख्रवधी असतात. त््ाांचे वषाुतनू तीन मोठे सण 

असतात. कय रणाकिे ्ेणे, पणू ुकय रण आख्रण पीक कापणे.” 

पा्रो म्हणाला, “ते शेवटचे मखूुपणाचे आह.े कारण कय रण 

कय णी कापत नाही.” 

ख्रमस कारनॅबा् मवाळपणे म्हणाली, “ते सवुच मखूुपणाचे 

आह.े कारण कय रण कय णी कापत नाही. ह ेसवु चळवळीशी सांबांख्रधत 

आह.े त््ाांचा मयख्् धनगर म्हणजे िॉ अँिरसन आह.े तो 

अलीकिील फार दखेणा माणसू आह,े असे मी समजते.” 

“त््ाच््ाकिे ख्रस्त्र्ा आकख्रषुत होतात, बरोबर?” 

ख्रमस कारनॅबा् एक सयस्कारा टाकून म्हणाली, “ते तसे आह े

व भीतीदा्क आह.े माझे विील फार दखेणे होत.े कधीकधी ते 

लहानशा गावातील चचुमध््े फार लाजीरवाणे वाटे. चचुमधील 

धाख्रमुक मांिळींच््ा पा्घोळ झल्ावरील कलाकय सर करण््ावरून 

व कामाच््ा वाटपावरून, टोकाचे मतभेद असत.” 

ख्रतने जयन््ा गोष्टी आठवनू, ख्रतचे िोके हलवल.े 
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“त््ा गटातील सभासद बहुधा बा्का असत का?”  

“मला वाटते, ख्रनदान तीन चतयथांश तरी असत. ख्रतथ ेअसलेले 

पयरुष बहुधा चक्रम असतात. चळवळीच े्श त््ातील बा्काांवर 

व त््ाांच््ाकिील पैशाांवर अवलांबनू असते.”  

पा्रो म्हणाला, “ओहो, आता आपण मयदद््याकिे आलो. त ू

मोकळेपणे असा ख्रवचार करतेस, की ही सगळी ख्रनसरिी गोष्ट 

आह?े” 

“ख्रमस्टर पा्रो, “मोकळेपणे साांगा्चे, तर हो. आख्रण दयसरी 

एक गोष्ट मला काळजी उत्पन्न करते. मला ह ेमाख्रहती आह ेकी 

माझी ख्रबचारी मैख्रत्ण धमाुत इतकी बाांधली गेली आह,े की ख्रतने 

अलीकिे ख्रतच े इच्छापत् केले. त््ात ख्रतन े सवु सांपत्ती 

चळवळीसाठी ख्रदली आह.े” 

पा्रो तीक्ष्णपणे म्हणाला,  

“तसे ख्रतला सयचवले गेले का?” 

“नाही तसे काही नाही. ही सवुस्वी ख्रतची कल्पना होती. 

धमुप्रमयखाने ख्रतला जीवनाचा एक नवीन माग ुदाखवला --- त््ामयळे 

ख्रतच््ा मरणानांतर ख्रतच े सगळे धन चाांगल््ा कामासाठी वापरले 

जाणार होते. मला कसला त्ास होतो तर --- “ 

“हां, पयढे बोल.” 
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“भक्तगणाांमध््े खपू श्रीमांत बा्का आहते. मागील वषी 

त््ातील ख्रतघी वारल््ा.” 

“त््ाांनी त््ाांची सगळी सांपत्ती ्ासाठी दान केली का?” 

“हो.” 

“त््ाांच््ा नातेवाईकाांनी काही तक्रार केली नाही का? मला 

असे वाटले, की त््ाांनी काही का्दशेीर कारवाई केली असेल.” 

“असे बघा ख्रमस्टर पा्रो, इथे सहसा एकाकी बा्का ्ेतात. 

त््ाांना जवळचे कय णी नातेवाईक वा ख्रमत् नसतात.” 

पा्रोन े ख्रवचारपवूुक मान हलवली. ख्रमस कारनॅबा्ने चाल ू

ठेवले,  

“अथाुत मला काही सयचवण््ाचा हर्कक नाही. मला ख्रजतके 

शोधता आले, त््ाप्रमाणे, त््ा ख्रस्त्र्ाांच््ा मरणाबद्दल काही 

वेिेवाकिे झालेले नव्हत.े एकीला मला वाटते प्रथम फ्ल्् ूआख्रण 

नांतर न््यमोख्रन्ा झाला होता. आख्रण दयसरीला अल्सर झाला होता. 

ख्रतथ े अख्रजबात काही सांश्ाचे वातावरण नव्हते. ख्रगन ख्रहल 

दवाखान््ात ह े मतृ्् ू झाले नाहीत. तर घरीच झाले. मला का् 

म्हणा्चे आह,े ते तयम्हाला कळल ेअसेल. मला ते नैसख्रगुक मतृ््य 

असल््ाबद्दल काही शांका नाही. पण तरीही इमीला काही झालेले 

मला आविणार नाही.” 
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ख्रतने पा्रोकिे बघत, हाताची घिी घातली. 

पा्रो काही वेळ गप्प होता. तो बोलला, तेव्हा त््ाचा आवाज 

बदलला होता. तो खोल व गांभीर होता. 

तो बोलला, 

“अलीकिे वारलेल््ा तेथील सभासदाांची नाव ेव पत्त ेत ूमला 

दशेील का?” 

“हो, ख्रमस्टर पा्रो.” 

पा्रो हळू बोलला, 

“अग मयली, मला वाटते, तयम्ही मैख्रत्णी मोठ््ा धीराच््ा व 

पर्कर्क्ा ख्रनश्च्ाच््ा आहात. तयम्हाला अख्रभन्ाचे अांग आह.े तयम्ही 

एक थोिे धोकादा्क असे काम अांगावर घ््ाल का?” 

साहसी ख्रमस कारनॅबी बोलली, “मला आविेल.” 

पा्रो दरिावणी दते म्हणाला,  

“त््ात धोका असनू ते गांभीर आह.े तयला समजते आह ेका --

- ही गयांतागयांतीची गांभीर पररख्रस्थती आह.े त््ासाठी तयम्हाला त््ा 

पांथाचे सभासद बनावे लागेल. मला वाटते, तयला अलीकिे वारसा 

हर्ककाने ख्रमळालेले पैसे त ूफय गवनू साांगावेस. आता त ूएक सयखवस्त ू

स्त्री आहसे आख्रण जीवनातील तयझ ेध््े् काही पर्कके नाही. त ूतयझी 
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मैख्रत्ण इख्रमली ख्रहच््ाबरोबर ख्रतने आपल््ाशा केलेल््ा ्ा 

पांथाबद्दल वाद घाल --- ख्रतची खात्ी पटव, की ह ेसगळे भोंगळ 

आह.े ती तयला सभासद करून घ््ा्ला उत्सयक असेल. त ू

ख्रतच््ाबरोबर ग्रीन ख्रहल्स सांकय लामध््े जा. ख्रतथ ेतयम्ही तयम्हाला त््ा 

पांथात ओढणाऱ्ा िॉ अँिरसनसारख््ा लोकाांना तयमचे मन 

वळवण््ाला बळी पिा. मला वाटते, मी ख्रनधाुस्तपणे ह े काम 

तयमच््ावर सोपव ूशकतो, नाही का?” 

ख्रमस कारनॅबा् नम्रपणे हसली व पयटपयटली, 

“मी ह ेसहज नीटपणे करू शकेन.” 

 

दोन  

“छान, माझ््ा ख्रमत्ा, त ूमाझ््ासाठी का् आणले आहसे?” 

इन्स्पेर्कटर जापन े ख्रवचारपवूुक त््ा प्रश्न ख्रवचारणाऱ्ा छोट््ा 

माणसाकिे बख्रघतले. तो खांत करत बोलला, 

“पा्रो, मला ह े लोक मयळीच आवित नाहीत. ्ा लाांब 

केसवाल््ा धाख्रमुक लोकाांचा मी ख्रवषासारखा द्वषे करतो. त््ान ेते 

बा्काांना भीती दाखवनू घाबरवनू सोितात. पण हा मनयष्् काळजी 

घेणारा ख्रदसतो आह.े इथे अटक करण््ासारख े काही नाही. सव ु

काही थोिे वेि््ासारखे पण त्ासदा्क नसलेले ख्रदसते आह.े” 
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“तयम्ही ्ा िॉ अँिरसनबद्दल काही जाणनू घेतले आह ेका?” 

“मी त््ाचा मागील इख्रतहास वाचला. तो एक हुशार औषध 

दयकानदार होता. त््ाला जमुन ख्रवद्यापीठातनू हाकलण््ात आले 

होत.े त््ाची आई बहुधा ज्् ूहोती. तो नेहमी पयराणकालीन दांतकथा 

व धाख्रमुक गोष्टींवर त््ाचा ररकामा वेळ घालवत असे. आख्रण 

त््ख्रवष्ी त््ान ेकाही लेख ख्रलख्रहले होते --- त््ातील काही लेख 

मला चाांगलेच मखूुपणाचे वाटले.” 

“त््ामयळे असे म्हणण ेशर्क् आह ेका, की तो खरेच एककल्ली 

धमुवेिा होता.” 

“असे असण््ाची शर्क्ता आह.े” 

“मी तयला ख्रदलेल््ा नाव ेव पत्त्ाांचे का्?” 

“त््ाचे अजनू मी काही केले नाही. ख्रमस इव्हरेीट्ट अल्सर व 

कोला्टीसने मेली. त््ात काही बेका्दशेीर नसल््ाबद्दल िॉर्कटर 

ठाम होत.े ख्रमसेस लॉइि श्वासनलीकेच््ा न््यमोख्रन्ाने मेली. वेस्टन 

बाईसाहबे क्ष्रोगान े मेल््ा. ्ा गटात सामील होण््ाच््ा 

आधीपासनू ख्रतला हा त्ास होता. ख्रमस ली ख्रवषमज्वराने मेली. उत्तर 

इांललांिमध््े ख्रतन े खाल्लेल््ा सॅलिला ख्रतने त््ाबद्दल दोष ख्रदला. 

त््ाांच््ापैकी ख्रतघी त््ाांच््ा स्वतेःच््ा घरात वारल््ा आख्रण ख्रमसेस 

लॉइि दख्रक्षण फ्रान्समधील एका हॉटेलमध््े वारली. ्ा सव ु
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मरणाांमध््े अँिरसनच््ा िेव्होन्शा्र ्ेथील जागेचा ख्रकां वा त््ा 

गटाचा काही सांबांध नव्हता. हा ख्रनव्वळ ्ोगा्ोग होता. सवु काही 

ठीक होते.” 

हर्क्युल पा्रोन ेसयस्कारा टाकला व तो बोलला, 

“आख्रण तरीही माझ््ा ख्रमत्ा, मला असे वाटते की ह े

हर्क्युलसचे दहावे साहस आह.े आख्रण हा िॉ अँिरसन राक्षस 

गेर्ॉन आह.े त््ाला सांपवा्चे माझे ध््े् आह.े” 

जापन ेत््ाच््ाकिे काळजीपवूुक पाख्रहल.े 

“पा्रो, इकिे पहा. त ू अलीकिे काही ख्रनरख्रनराळ्ा, 

लेख्रस्ब्न, गे इत््ादी ख्रलांगप्रकाराांबद्दलचे साख्रहत्् वाचले आहसे 

का?” 

पा्रो मान राखनू बोलला, 

“माझे शेरे नेहमी ्ोल् व बरोबर मयदद््याला धरून असतात.” 

जाप म्हणाला, “इकिे बघ. त ूस्वतेःच््ा अशा एका नवीन 

ख्रवश्वासावर नवीन धम ु चाल ू करू शकतोस. हर्क्युल पा्रोइतके 

हुशार कय णीच नाही आह.े असो. त ूतो स्वीकारा्ला लोकाना परत 

परत प्रवतृ्त करू शकतोस.  

तीन  
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ख्रमस कारनॅबा् जोरात श्वासोच्छवास करत बोलली, “इथली 

शाांतता मला आश्च्ुकारक वाटते.  

इख्रमली र्कलेग बोलली, “मी तयला तसे साांख्रगतले होत,े अॅमी.” 

दोघी मैख्रत्णी िोंगरउतारावर ख्रनळ्ा छान समयद्राकिे बघत 

बसल््ा होत््ा. गवत ख्रहरवेगार होत.े जमीन व िोंगरकिा चमचमत े

ताांबिे होत.े आता ग्रीन ख्रहल्स म्हणनू ओळखली जाणारी शाांत 

जागा सहा एकराांची होती. मयख्् भमूीला ही फक्त ख्रनमयळत््ा 

जख्रमनीन ेजोिली गेली होती. म्हणज ेते जवळजवळ बेटच होत.े  

ख्रमसेस र्कलेग भावनापणूुतेने गयणगयणलीेः  

“चमकती व प्रगतीशील --- लाल जमीन --- ख्रतथ े ख्रतहरेी 

नशीब घिते आह.े” 

ख्रमस कारनॅबा् सयस्कारा टाकत म्हणालीेः  

“मला वाटते मागील रात्ी दवेान ेह ेखपू सयांदर जग ख्रनमाुण करुन 

ठेवले आह.े” 

ख्रतची मैख्रत्ण म्हणाली, “आजच््ा रात्ीच््ा सणासाठी थाांब. 

कय रण पणूु फय ललेल ेख्रदसेल.” 

ख्रमस कारनॅबा् बोलली, “मी त््ाचीच वाट बघते आह.े” 
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ख्रतच््ा मैख्रत्णीने ख्रतला ठासनू साांख्रगतले, “तयला तो नवलपणूु 

अध््ाख्रत्मक अनयभव ्ेईल.” 

ख्रमस कारनॅबा् एक आठवि््ापवूी ग्रीन ख्रहल्स ्ा जागी 

आली होती. इथे ्ेतानाचा ख्रतचा दृष्टीकोन असा होताेः ह ेका् 

बेकार प्रकरण आह!े खरच इमी, तयझ््ासारखी ख्रवचारी स्त्री --- 

इत््ादी इत््ादी.” 

िॉ अँिरसनबरोबरच््ा प्राथख्रमक मयलाखतीत, ख्रतन े ख्रतच््ा 

सदस्दख्रववेक बयद्धीला स्मरून, ख्रतचा हते ूस्पष्ट केला.  

“िॉ अँिरसन, मी इथे काही खोट््ा कामाला आले आह,े 

असे तयम्हाला वाटत कामा न्.े माझे विील इांललांिच््ा चचुमध््े 

काम करत असत. आख्रण मी माझा ख्रवश्वास कधी िळमळीत होऊ 

ख्रदला नाही. माझ््ा श्रद्धा काही वेगळ्ा नाहीत.” 

 सोनेरी केसाांचा मोठा माणसू ख्रतच््ाकिे बघनू हसला --- खपू 

सयांदर आख्रण समजतूदार हास््! त््ान ेउदारपण ेखयचीत बसलेल््ा 

फय गीर गालाांच््ा, थोि््ा आक्रमक आकृतीकिे पाख्रहले. 

तो म्हणाला, “ख्रप्र् ख्रमस कारनॅबा्, तयम्ही ख्रमसेस र्कलेगच््ा 

मैत्ीण आहात. त््ामयळे तयमचे स्वागत आह.े माझ््ावर ख्रवश्वास 

ठेवा. आमची तत्वे, इतराांसारखी नाहीत. इथे सवु धमांचे स्वागत 

आह.े सवांना सारखाच मान आह.े” 
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थॉमस कारनॅबा् ्ा अलीकिील धमुगयरूची प्रामाख्रणक व 

कामस ूमयलगी म्हणाली, “मग त््ाांनी कय णाचा अनमान करू न्.े” 

त््ाच््ा खयचीत माग ेवाकून, तो त््ाच््ा भारदस्त आवाजात 

म्हणाला,  

“ख्रमस कारनॅबा्, माझ््ा विीलाांच््ा इमारतीत खपू सदख्रनका 

आहते, ह ेलक्षात ठेवा.” 

ते ख्रतथनू ख्रनघाल््ावर ख्रमस कारनॅबा् ख्रतच््ा मैख्रत्णीच््ा 

कानात पयटपयटली, “तो खरेच खपू दखेणा मनयष्् आह.े” 

इख्रमली र्कलेग बोलली, “हो. आख्रण नवलपणूुतेने 

अध््ाख्रत्मकदखेील आह.े” 

ख्रमस कारनॅबा्न ेकबलू केले. ते खरे होते. ख्रतला ते जाणवले 

होत.े त््ाच््ाभोवती अध््ाख्रत्मकतेचे, ्ा जगातले न भासणारे 

तेजोवल् होते – 

ख्रतने स्वतेःला सावरले. ती इथे महान धमुगयरूच््ा आकषुणात, 

अध््ाख्रत्मक वा दयसरे कसले, वाहून जा्ला आलेली नव्हती. ख्रतने 

हर्क्युल पा्रोची दृष्टी आत्मसात केली. तो फार लाांब आख्रण 

चौकसपणे तटस्थ भासत होता.  

ख्रमस कारनॅबा् स्वतेःशी बोलली, ‘स्वतेःवर ताबा ठेव. तयझा 

इथे ्ेण््ाचा उद्दशे ख्रवसरू नकोस.” 
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पण जसजस े ख्रदवस गेले, तसतसे, शाांतता, साधेपणा, चख्रवष्ट 

पण साधे जेवण, सेवाभावातील सयांदरता, प्रेमाची व प्राथुनेची जाद,ू 

मानवतेचा परमोच्च सांदशे दणेारे धमुगयरूचे साधे पण आतनू 

हलवणारे शब्द, अशा ग्रीन ख्रहल्सची ख्रतला सहजपणे भयरळ पिते 

आह,े असे ख्रतला आढळून आले.  

--- इथे सवु कय रूपता, राग, किूपणा, दयमत सारे काही नष्ट झाले 

होत.े इथे फक्त शाांती आख्रण प्रेम होत.े 

आख्रण आज रात्ी उन्हाळ्ातील कय रण बहरल््ाचा मोठा 

उत्सव होता. ्ा उत्सवात अॅमी कारनॅबा् उत्साहाने भाग घेत 

होती. त््ा गटात सामावली गेली होती.  

पाांढऱ्ा शयभ्र, चकचकीत, ख्रसमेंटच््ा इमारतीत तो उत्सव 

होता. पख्रवत् चचुशी सांबांख्रधत लोकाांनी त््ाचे आ्ोजन केले होत.े 

थोिेसे सू् ाुस्तापवूी भक्तगण जमले. त््ाांनी मेंढ््ाांच््ा कातिीचे 

कोट व पा्ात चपला घातल््ा होत््ा. त््ाांचे हात भयांिे होते. 

मध््भागी उभारलेल््ा मांचावर सोनेरी केसवाला, ख्रनळे िोळे 

असलेला, छानशी दाढी ठेवलेला मोठा माणसू, िॉ अँिरसन 

त््ाच््ा दखेण््ा आकृतीसकट उभा होता. तो कधी नाही इतका 

आकषुक ख्रदसत होता. त््ाने ख्रहरवा झगा घातला होता आख्रण त््ाने 
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हातात घनगराची काठी घेतली होती. त््ान े त््ाचा हात वर 

उचलला आख्रण सगळीकिे मरणप्रा् शाांतता पसरली. 

“माझे भक्तगण कय ठे आहते?” 

गदीमधनू उत्तर आले,  

“धमुगयरू, आम्ही इथे आहोत.” 

“तयमची मन े आनांदाने व आभार प्रदशुनाने भरून टाका. ही 

आनांदाची मेजवानी आह.े” 

“्ा आनांदाच््ा मेजवानीत आम्ही आनांदी आहोत.” 

“आता इथे तयमच््ासाठी अजनू दयेःख असणार नाही. अजनू 

वेदना नाहीत. सवुत् आनांद भरून राख्रहला आह.े” 

“सवु काही आनांदम् आह े--- “ 

“धमुगयरूला ख्रकती िोकी आहते?” 

“तीन िोकी, एक सोन््ाचे, एक चाांदीचे व एक वाजणाऱ्ा 

ब्रासच.े” 

“भक्तगणाांना ख्रकती अांगे आहते?” 

“तीन अांगे, एक मासाचे अांग, एक भ्रष्टाचाराचे अांग, आख्रण 

एक प्रकाशाचे अांग.” 

“तयम्ही गटात सामावलेले कसे रहाल? 
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“रक्ताच््ा धाख्रमुक ख्रवधीन.े” 

“तयम्ही त््ा ख्रवधीसाठी त्ार आहात का?” 

“आम्ही त्ार आहोत.” 

“तयमचे िोळे बांद करा आख्रण तयमचा उजवा हात पयढे करा.” 

गदीन े आज्ञाधारकपणे त््ा कारणासाठी ख्रदलेल््ा ख्रहरव््ा 

रुमालान े िोळे बांद केले. इतराांसारखाच ख्रमस कारनॅबा्ने ख्रतचा 

उजवा हात पयढे केला.  

धमुगयरू ओळींमधनू ख्रफरत होता. ख्रतथ े लहानस े रिण््ाचे, 

दयेःखाचे ख्रकां वा अती आनांदाचे आवाज ्ेत होत.े 

ख्रमस कारनॅबा् घाबरून स्वतेःशी बोलली, 

“ह े सवु खोटेपणाचे आह.े असल््ा प्रकारचा धाख्रमुक 

उद्दीपनाच््ा भावना प्रक्षोभाचा ख्रनषेध असो. मी पणूुपणे शाांत राहून, 

दयसऱ्ा लोकाांच््ा प्रख्रतसादाांचे ख्रनरीक्षण करेन. मी वहावत जाणार 

नाही --- मी अख्रजबात वहावत --- “ 

धमुगयरू ख्रतच््ाजवळ आला. ख्रतने ख्रतचा हात घेऊन धरलेला 

पाख्रहला. सयई टोचल््ासारखी, तीक्ष्ण चावा घेतल््ासारखी वेदना 

ख्रतला झाली. धमुगयरू पयटपयटला, 

“रक्ताच््ा धाख्रमुक ख्रवधीन ेआनांद होतो --- “ 
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तो पयढे गेला. 

एक आज्ञा ऐकू आली. 

“अज्ञानाचा पिदा दरू करून चैतन््ाचा आनांद घ््ा.” 

नयकताच सू् ाुस्त होत होता. ख्रमस कारनॅबा्ने ख्रतच््ा 

आजबूाजलूा पाख्रहल.े ख्रतला एकाएकी हवेत तरांगल््ासारखे आनांदी 

वाटू लागले. ती एका मऊ, ख्रहरवळीच््ा तटावर ख्रवसावली. ख्रतला 

आपण एकाकी, दरू लोटलेली मध््मव्ीन स्त्री असल््ासारखे का 

वाटू लागले? आ्यष्् नवलपणूु होत े--- ती स्वतेःदखेील नवलपणूु 

होती. ख्रतच््ात ख्रवचाराांचे --- स्वप्न ेबघण््ाच े --- सामथ््ु आले. 

ख्रतला अशर्क् असे काहीही नव्हत!े  

ती फार उद्दीख्रपत झाली. ख्रतन े ख्रतच््ाभोवती ख्रतचे सहकारी 

भक्तगण पाख्रहले. अचानक ते ख्रतला खपू उांच झाल््ासारखे वाटले. 

ख्रमस कारनॅबा् स्वतेःशी बोलली, “झािे चालल््ासारखे 

वाटते आह े--- “ 

ख्रतने हात उचलला. ह ेख्रतन ेमयद्दाम केले --- असे करून ख्रतला 

पथृ्वीला आज्ञा दतेा आली असती. सीझर, नेपोख्रलअन, ख्रहटलर ह े

तर गरीब ख्रबचारे, गोंधळलेले, छानस ेलोक होत.े अॅमी कारनॅबा् 

का् करू शकते, ह े त््ाना माख्रहती नव्हत.े उद्या ती जागख्रतक 

शाांततेसाठी व आांतरराष्ट्री् बांधयप्रेमासाठी खपू काही करू शकते. 
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आता पथृ्वीवर लढा्ा नसतील, गररबी नसेल व रोगराईदखेील 

नसेल. अॅमी कारनॅबा् नवीन जग ख्रनमाुण करू शकते. 

पण ख्रतने घाई करा्ला हवी. काळ अनांत आह े --- 

ख्रमख्रनटामागनू ख्रमख्रनटे पळत आहते. तासामागनू तास जात आहते! 

ख्रमस कारनॅबा्चे हात जि झाले. पण ख्रतचे मन मोकळेपणे हलके 

व आनांदी होते. ते स्वेच्छेने पणूु ख्रवश्वात सांचार करू शकत होत.े ती 

स्वप्न े बघत झोपली --- मोठ््ा जागा --- ख्रवस्तीणु इमारती --- 

नवीन व नवलपणू ु जग --- हळूहळू जग आक्रसले. ख्रमस 

कारनॅबा्न े जाांभई ख्रदली. ख्रतच े जि झालेले हात हलवले. 

कालपासनू का् झाले होत?े काल रात्ी ख्रतला स्वप्न पिल.े ख्रतथ े

चांद्र होता. ख्रमस कारनॅबा् ख्रतच््ा घि््ाळातील आकिे जेमतेम 

पाहू शकत होती. ख्रतच््ा सांभ्रमावस्थेतनू ख्रतला आठ दहा झाल््ाचे 

कळल.े फक्त एक तास व पस्तीस ख्रमख्रनटाांपवूी? अशर्क्. आख्रण 

तरीही ---  

ख्रमस कारनॅबा् स्वतेःशी बोलली, “फारच उल्लेखनी्!  
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चार  

 

हर्क्युल पा्रो म्हणाला, 

“तयम्ही माझ््ा सचूना काळजीपवूुक पाळल््ा पाख्रहजेत. 

समजले का?” 

“हो. ख्रमस्टर पा्रो. त््ा बाबतीत तयम्ही ख्रनधाुस्त रहा.” 

“तयम्ही त््ा गटाला फा्दा करून दणे््ाचा तयमचा ख्रवचार 

असल््ाच ेबोललात, बरोबर?” 

“हो, ख्रमस्टर पा्रो. मी धमुगयरूां शी, िॉ अँिरसनशी तसे 

बोलले. मी अगदी भावनाख्रतरेकाने त््ाना म्हणाले की का् 

आश्च्ुकारक सयटकेचा सवु अनयभव होता. मी कशी फसवली गेले 

आख्रण माझा सवु गोष्टींवर ख्रवश्वास बसला. मी --- खरे तर ह े

म्हणा्ला अगदी नैसख्रगुक वाटते आह.े तयम्हाला माख्रहती आह ेका, 

िॉ अँिरसनकिे काही चयांबकी् शक्ती आह.े” 

हर्क्युल पा्रो कोरिेपणे बोलला, “मलाही असेच वाटते 

आह.े” 

त््ाची पद्धत भलू घालणारी होती. एखाद्याला असेच वाटेल, 

की त््ाला पैशाांची काही पवाु नाही. तो त््ाच््ा नवलपणूु पद्धतीने 

हसत हसत म्हणाला, “तयम्हाला दणेे शर्क् असेल, तेवढ े द्या. 



173 
 

तयम्हाला जर काही दणेे शर्क् नसेल तरी काही हरकत नाही. तयम्ही 

सवुजण गटामध्् े समानच आहात.” मी म्हणाले, “ओहो, िॉ 

अँिरसन, मी इतकी काही कफल्लक नाही. मला अलीकिेच 

दरूच््ा एका नातेवाइकाकिून वारसाहर्ककान े बरेच पैसे ख्रमळाले 

आहते. अजनू सवु का्दशेीर बाबी पणूु होईप्ंत, मी त््ा पैशाांना 

हात लाव ू शकत नाही. पण एक गोष्ट मला तातिीने करा्ची 

आह.े” मग मी स्पष्ट केले की मी इच्छापत् करत े आह े आख्रण 

माझ््ाकिे आह,े ते सवु मला माझ््ा भाईबांदाांना द्या्चे आह.े मी 

स्पष्ट केले, की मला जवळचे नातेवाईक कोणी नाहीत.” 

आख्रण त््ाने मोठ््ा िौलान ेते म्हणण ेमान्् केले?” 

“तो त््ा बाबतीत फार कोरिा होता. तो म्हणाला की त््ात 

खपू वष े जातील व मी खपू काळ आनांदापासनू व अध््ाख्रत्मक 

पणूुत्वापासनू वांख्रचत राहीन. तो खरेच खपू हृद्ाला हात घालणारे 

बोलतो.” 

“असे ख्रदसत ेआह ेखरे!”  

पा्रोचा आवाज कोरिा होता. त््ाने चाल ूठेवले, 

“तयम्ही तयमच््ा तब््ेतीख्रवष्ी साांख्रगतले?” 

“हो, ख्रमस्टर पा्रो. मी त््ाला मला फय फ्फय साांचा त्ास 

असल््ाच े साांख्रगतले. आख्रण तो दयसऱ्ाांदा परत उपटल््ाचेही 
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साांख्रगतले. मी काही वषांपवूी एका ख्रवश्राांती कें द्रामध््े उपचार 

घेतल््ाच ेव त््ामयळे मी बहुधा बरी झाल््ाचेही साांख्रगतले.” 

“छान!”  

“माझी फय फ्फय से पणूु बरी असतानाही मला ह ेसाांगा्ची का 

जरूर पिली, की मी क्ष्रोगी आह,े ह ेमला कळत नाही.” 

“लक्षात घे, ते जरुरीचे होते. त ूतयझ््ा मैत्ीणीला साांख्रगतलेस?” 

हो. ख्रप्र् इख्रमलीला ख्रतच््ा नवऱ्ाकिून ख्रमळालेल््ा ख्रतच््ा 

भाल्ाख्रशवा् ख्रतच््ा खपू जवळच््ा आत््ाकिूनही ख्रतला 

लवकरच त््ाहून मोठी रर्ककम ख्रमळणार आह.े” 

“ठीक आह.े त््ामयळे ख्रमसेस र्कलेग तात्पयरती सयरख्रक्षत राहील.”  

“ओहो, ख्रमस्टर पा्रो, तयम्हाला खरेच त््ात काही चयकीचे 

वाटते का?” 

“तेच तर मला शोधनू काढा्चे आह.े तयम्ही स्वस्थघरात 

[santuary] ख्रमस्टर कोलेना भेटलात का? 

“मी मागे ख्रतथे गेले तेव्हा ख्रमस्टर कोले होत.े मोठा ख्रवशेष 

प्रकारचा माणसू! तो ख्रहरवी अधी चि्िी घालतो व फक्त कोबी 

खातो. तो फार उत्साही व भावनाशील व््क्ती आह.े” 
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“अरे, पण ते असे कसे का् करू शकतात? सवु काही ठीक 

चालले आह.े त ू केलेल््ा कामाबद्दल मी तयझे अख्रभनांदन करतो. 

आता तेथील ख्रहवाळ्ाच््ा उत्सवासाठी सवु त्ारी झाली आह.े” 

 

पाच  

ख्रमस कारनॅबा् --- एक ख्रमख्रनट.” 

तेजस्वी पण ताप आलेल््ा िोळ्ाांनी ख्रमस्टर कोले ्ाांनी ख्रमस 

कारनॅबा् ्ाांना ख्रमठी मारली.  

“मला दरूदृष्टी आह.े फार उल्लेखनी् दरूदृष्टी आह.े मला 

तयम्हाला त््ाबद्दल साांख्रगतले पाख्रहज.े” 

ख्रमस कारनॅबा्न े सयस्कारा टाकला. ख्रतला ख्रमस्टर कोले व 

त््ाांच््ा दरूदृष्टीची भीती वाटत होती. काही क्षण ख्रतला नर्ककी असे 

वाटून गेले होते, की ख्रमस्टर कोले वेिे आहते.  

त््ाांची ही दरूदृष्टी फार लाजलावणी असल््ाचे ख्रतला 

आढळले होते. िेवोनला ्ेण््ापवूी, त््ा ख्रवख्रशष्ट आधयख्रनक जमुन 

पयस्तकातील अधुजागतृ मनासांबांधीचा गाजलेला पररच्छेद त््ाांनी 

ख्रतला वाचनू दाखवला होता, त््ाची त््ाांनी आठवण केली.  

ख्रमस्टर कोले ्ाांचे िोळे चकाकत होते. ओठ थरथरत होत.े ते 

उद्दीख्रपत होऊन बोल ूलागले.  
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“मी ध््ान करत होतो --- आ्यष््ाच््ा कृतकृत््तेबद्दल व 

अत््यच्च एकात्मतेबद्दल ख्रवचार करत होतो --- आख्रण मग माझे 

िोळे उघिले व मी पाख्रहल े--- “ 

ख्रमस कारनॅबा्न े स्वतेःला सावरल.े ख्रमस्टर कोले ्ाांनी 

मागच््ा वेळी बख्रघतलेले आता ्ावेळी बख्रघतले नसेल, अशी 

आशा केली. ते पयरातन सयमेरर्ामधील दवेदवेताांच््ा ललनाचे ख्रवधी 

होत.े  

ख्रमस्टर कोले ्ाांचे िोळे [ खरोखर ] वेिे ख्रदसत होते. ते 

ख्रतच््ावर झयकून, धापा टाकत बोलले, “दवैी गयरु इलीजाह 

अलनीसारख््ा लाल ज्वाळाांच््ा रथात बसनू स्वगाुतनू खाली ्ेत 

असलेला मी पाख्रहला.” 

ख्रमस कारनॅबा्न ेसयटकेचा ख्रनेःश्वास टाकला. इलीजाह पयष्कळ 

बरा. त््ाना तो ख्रदसा्ला ख्रतची काही हरकत नव्हती. 

ख्रमस्टर कोले पयढे म्हणाले, “ते दवेाला नैवेद्य दाखवा्चे टेबल 

होत.े तशी शेकिो होती. मला एक आवाज ओरिलेला ऐकू आला. 

“त ूपहाशील ते नीट बघ, ख्रलही आख्रण परीक्षा कर --- “ 

ते थाांबले आख्रण ख्रमस कारनॅबा् पयटपयटली, “हो?”  
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‘त््ा टेबलावर ख्रबचारा बळी बाांधलेला होता. तो सयऱ्ाची वाट 

बघत होता. शेकिो व्हख्रजुन --- तरूण, सयांदर, वस्त्रहीन व्हख्रजुन --- 

“ 

ख्रमस्टर कोलेंनी चयांबनासारखा आवाज काढत ओठ फाकवले. 

ख्रमस कारनॅबा् लाजली. 

मग रॅव्हने आले, ओिीनचे रॅव्हने उत्तरेकिून उित आले. ते 

इलीजाहच््ा रॅव्हनेला भेटले ---एकत्पणे त््ाांनी आकाशात वतयुळ 

काढून खाली सरू मारला. त््ाांनी बळीचे िोळे उचकटले --- ख्रतथे 

ख्रकां काळी उमटली दात ख्रवचकले गेले. आख्रण जोरात आवाज 

आला, ‘बळीला थाांबवा --- कारण आजच््ा ख्रदवसापासनू 

जेहोवाह व ओिीन रक्ताचे भाऊ असतील!’ मग धमुगयरू सयरा 

उगारून, बळीवर तयटून पिले व त््ाला ठार केले --- “ 

ख्रमस कारनॅबा् हताशपणे ख्रतला छळणाऱ्ापासनू दरू झाली. 

तो भावनाक्षोभान ेलाळ गाळत, मालक असल््ासारखा ख्रतच््ावर 

चालनू ्ेत होता.  

“एक ख्रमख्रनट.” 

ती घाईन ेजवळ असलेल््ा लॉजवाल््ा लीप्सकोंबकिे गेली. 

तो त््ाच््ा लॉजवरून जाणाऱ्ा ग्रीन ख्रहल्समधील लोकाांना 

त््ाच््ा लॉजमध्् ेरहा्ला जागा दते असे. 
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ती बोलली, “मला नवल वाटते. तयम्हाला कदाख्रचत माझे 

खाांद्यावर झळकणारे सयांदर पदक ख्रमळाले असेल. माझ््ा हातनू ते 

जख्रमनीवर कय ठेतरी पिले असणार.” 

गोिव््ाचा लवलेश नसलेला व ग्रीन ख्रहल्सजवळील लॉजचा 

मालक असलेला, लीप्सकोंब गयरगयरत म्हणाला की त््ान ेअसले 

काही पाख्रहल ेनाही. कय ठे का् पिले आह,े ह ेबघत बसण््ाचे त््ाचे 

काम नसल््ाचे, तो बोलला. त््ान ेख्रमस कारनॅबा्ला फय टवा्ला 

बख्रघतले. पण ती ख्रतथ ेख्रतला छळणाऱ्ा ख्रमस्टर कोलेपासनू सयरख्रक्षत 

अांतर ठेवत, ख्रतच ेसयांदर पदक शोधत राख्रहली. 

त््ाच क्षणी सवुश्रेष्ठ महान धमुगयरू ख्रतथे अवतरला. त््ाच््ा 

द्ाळू व धीर दणेाऱ्ा हास््ान े ख्रमस कारनॅबा् ख्रतच््ा मनातले 

साांगण््ाचे साहस करू शकली. 

त््ाला असे वाटत होते का, की ख्रमस्टर कोले खपू --- खपू --

- 

त््ा महान धमुगयरूने ख्रतच््ा खाांद्यावर हात ठेवला.  

तो म्हणाला, “त ूतयझ््ा मनातली भीती घालवली पाख्रहजेस. 

खरे प्रेम भीतीला पळवनू लावते --- “ 

“पण मला वाटते, ख्रमस्टर कोले वेिे आहते. त््ाांची दरूदृष्टी --

- “ 
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महान धमुगयरू म्हणाला, “तरीही त््ाच््ा कामातयर 

स्वभावामयळे, त््ाची दृष्टी अपणूु आह े --- पण एक ख्रदवस असा 

्ेईल, की तो दयसऱ्ा व््क्तीकिे अध््ाख्रत्मक दृष्टीन ेपाहू शकेल.” 

ख्रमस कारनॅबा्ला लाज वाटली. अथाुत त््ा पररख्रस्थतीत ख्रतने 

स्वतेःचा बचाव करा्चा प्र्त्न केला.  

ती म्हणाली, “खरे तर लीप्सकोंबला एवढ े उद्धटपणे कठोर 

वागा्चे का् कारण होते?” 

महान धमुगयरूने परत त््ाचे स्वगी् हास्् दाखवले. 

तो बोलला, “लीप्सकोंब हा आमचा ख्रवश्वास ूमाणसू आह.े तो 

थोिा चढेल आह.े जरा मागासलेला आह.े पण ख्रवश्वास ू आह.े 

फारच ख्रवश्वास.ू” 

तो लाांब ढाांगा टाकत चाल ूलागला. ख्रमस कारनॅबा्ने त््ाला 

ख्रमस्टर कोलेच््ा खाांद्यावर हात टाकलेला पाख्रहला. ख्रतन े अशी 

आशा केली की त््ामयळे कदाख्रचत ख्रमस्टर कोले ्ाांची दरूदृष्टी 

सयधारेल. 

तसेही आता ख्रहवाळ्ातील सणाला एक आठविाच उरला 

होता. 
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सहा  

सणाच््ा आधीच््ा ख्रदवशीच््ा दयपारी, न््टूॉन विूबरी ्ा 

झोपाळू शहरातील चहाच््ा दयकानात, ख्रमस कारनॅबा् हर्क्युल 

पा्रोला भेटली. ख्रतच ेगाल आरक्त झाले व ती नेहमीपेक्षा जास्त 

अवाक् झाली. ती घोट घोट चहा ख्रपत राख्रहली आख्रण ख्रतच््ा 

बोटाांनी किक पावाचे तयकिे करत राख्रहली.  

पा्रोन ेख्रतला बरेच प्रश्न ख्रवचारले. त््ाना ख्रतने एका शब्दात 

उत्तरे ख्रदली.  

मग तो म्हणाला, 

“त््ा सणासाठी ख्रतथे ख्रकती लोक असणार आहते?” 

“मला वाटते, एकशे वीस. अथाुत इमेलीन ख्रतथे आह ेआख्रण 

ख्रमस्टर कोले --- खरे तर आता ते खपू म्हातारे झाले आहते. त््ाांना 

दरूदृष्टी आह.े ती असल््ाचे त््ाांनी मला माग ेसाांख्रगतले होत.े मला 

आशा आह े --- नर्ककीच आशा आह ेकी ती खपू वाईट नसावी 

अशी मी आशा करत.े ती ख्रवख्रशष्ट प्रकारची असावी. नांतर ख्रतथे 

साधारण वीस नवीन सभासद असतील.” 

“छान! तयम्हाला का् करा्चे आह,े ते तयम्हाला माख्रहती आह े

का?” 
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ख्रमस कारनॅबा्न ेख्रवख्रचत् आवाजात काही म्हणण््ापवूी ख्रतथे 

क्षणभर शाांतता होती. 

“ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही मला का् साांख्रगतले, ते मला माख्रहती 

आह े--- “ 

“छान!” 

मग अॅमी कारनॅबा् मोठ््ाने व स्पष्टपणे म्हणाली, 

“मी ते करणार आह.े” 

हर्क्युल पा्रोने ख्रतच््ाकिे रोखनू बख्रघतले. ख्रमस कारनॅबा् 

उठून उभी राख्रहली. ख्रतचा आवाज भरभर व भावनाक्षोभ 

झाल््ासारखा ्ेत होता. 

“तयम्ही मला इथे िॉ अँिरसनवर लक्ष ठेवा्ला पाठवले आह.े 

तयम्हाला त््ाचा सवु बाबतीत सांश् आह.े पण तो एक नवलपणूु 

मनयष्् आह े --- महागयरु आह.े माझा त््ाच््ावर पणूुपणे ख्रवश्वास 

आह.े मी ्ाउप्पर तयमच ेहरेख्रगरीचे काम करणार नाही आह.े ख्रमस्टर 

पा्रो, तो धमुगयरू असलेल््ा गटाची मी सभासद आह.े जगासाठी 

आता त््ाचा काही नवीन सांदशे आह.े मी त््ाला मनापासनू मानते. 

आख्रण कृप्ा ह ेमाझे मला ठरव ूद्या.”  

एवढे बोलनू ख्रमस कारनॅबा्न ेपैसे टेबलावर ठेवले व घाईने 

दयकानाबाहरे पिली. 
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हर्क्युल पा्रो बोलला, “सवु दवेाांच््ा नावाने ठणाणा!” 

ख्रतने ख्रबल ख्रदलेले त््ाला समजण््ापवूी वेटरला त््ाला दोनदा 

ख्रवचाराव ेलागले. पयढील टेबलावर बसलेल््ा वाईट स्वभावाच््ा 

माणसाच््ा रुचीपणू ुनजरेचा सामना करत, तो लाजला व पैसे दऊेन 

बाहरे पिला. 

तो रागारागान ेख्रवचार करत होता.  

 

सात  

परत एकदा सवु भक्तगण मोठ््ा सांख््ेने जमले. प्रश्नोत्तराांचा 

ख्रवधी पार पिला.  

“तयम्ही धाख्रमुक ख्रवधीसाठी त्ार आहात का?” 

“आम्ही त्ार आहोत.” 

“तयमचे िोळे ख्रमटा व उजवा हात वर करा.” 

ख्रहएव््ा झल्ातील मोठा धमुगयरू थाांबलेल््ा लोकाांच््ा 

ओळींमधनू पयढे आला. ख्रमस कारनॅबा्च््ा पयढे असणाऱ्ा, कोबी 

खाणाऱ्ा, दरूदृष्टीच््ा ख्रमस्टर कोलेन ेत््ाला सयई टोचल््ावर एक 

दयेःखी ख्रकां काळी मारली.  
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महाधमुगयरू ख्रमस कारनॅबा्च््ा जवळ उभा होता. त््ाचे हात 

ख्रतच््ा दांिाला लागत होते. 

“नाही, त ूनको. त ू्ातील काही करू नकोस --- “ 

ख्रवश्वास बसणार नाही, असे शब्द --- वेळेआधी न उच्चारलेले 

भाांिण, रागान े केलेली गजुना. िोर्क्ावरचे ख्रहरवे कापि 

िोळ्ातील अांगाराांनी फािले जात होत े--- ह ेबघण ेअख्रवश्वासाह ु

होत े --- मेंढीच््ा काति््ाचा कोट घातलेल््ा व इतर भक्ताांनी 

धरलेल््ा ख्रमस्टर कोलेंना धमुगयरूने कसेबसे पकिले होत.े होत.े  

आधीचे धमुगयरू, ख्रमस्टर कोले व््ावसाख्र्क आवाजात भरभर 

बोलत होत,े 

“--- आख्रण इथे माझ््ा हातात तयमच््ासाठीचे पकि वॉरांट 

आह.े मी तयम्हाला ताकीद दतेो की तयम्ही जे बोलाल, ते 

तयमच््ाख्रवरुद्ध पयरावा म्हणनू सयनावणीच््ा वेळी वापरले जाईल.” 

आता ख्रतथे दाराशी इतरजण जमा्ला लागले होत े--- ख्रनळे 

गणवेषधारी! 

कय णीतरी ख्रकां चाळले, “ह ेपोलीस आहते. ते घमुगयरुला पकिून 

नेत आहते. ते घमुगयरुला पकिून --- “ 

प्रत््ेकाला धर्कका बसतो. बापरे! --- त््ाांच््ासाठी 

महाधमुगयरू म्हणजे धमाुचा त्ासलेला शहीद होता. भोवतालच््ा 
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अज्ञानी व छळीक लोकाांमयळे, सवु महान गयरूां ना त्ास भोगावा 

लागतो --- 

मध् ा्ंतरीच््ा काळात, गयप्तचर इन्स्पेर्कटर कोले, महाधमुगयरूच््ा 

हातनू पिलेल््ा, त्वचेखाली द्या्च््ा इांजेर्कशनच््ा सय् ा 

काळजीपवूुक गोळा करत होता. 

 

आठ  

माझ््ा शरू ख्रमत्ानो!” 

पा्रोन े ख्रमस कारनॅबा्ला हातान ेहळू हलवले व इन्स्पेर्कटर 

जापची ख्रतच््ाशी ओळख करून ख्रदली. 

मयख्् इन्स्पेर्कटर जाप बोलला, “ख्रमस कारनॅबा्, तयम्ही छान 

काम केले. ह ेखरे आह,े की तयमच््ाख्रशवा् आम्ही ह ेकरू शकलो 

नसतो.” 

ख्रमस कारनॅबा् ख्रतच््ा स्तयतीने बावरून बोलली, “तयम्ही असे 

म्हणालात, हा तयमचा मोठेपणा आह.े तयम्हाला माख्रहती आह,े की 

खरे तर मला साांगा्ला सांकोच वाटतो. पण ह ेकरताांना मला मजा 

आली. ह े करताांना माझे औत्सयर्क् वाढत होते. काही वेळा मी 

वहावत गेले. मी त््ा मखूु ख्रस्त्र्ाांपैकीच असल््ासारखे मला वाटू 

लागले होत.े” 
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ख्रमस कारनॅबा् पा्रोकिे वळली. 

“चहाच््ा दयकानातील क्षण भ ा्ंकर होत.े का् करावे, ते मला 

समजत नव्हते. मी जण ूकाट््ाांवर चालत होत.े” 

पा्रो ख्रदलासा दते बोलला, “त ूमोठे धै्  ुदाखवलेस. एका 

क्षणी मला वाटले, त ूख्रकां वा मी शहाणपणा सोिला आह.े क्षणभर 

ख्रवचार करून मला समजले की त ूतो सोिला आहसे.” 

ख्रमस कारनॅबा् बोलली, “आपण आत्मख्रवश्वासाने बोलत 

असताांना, तो माझ््ासाठी मोठा धर्कका होता. मी पाख्रहले की 

लॉजवाला लीप्सकोंब माझ््ामागील टेबलावर बसलेला आह,े 

तेव्हा मला कळल े नाही, की हा अपघात आह,े की तो माझा 

पाठलाग करत आला आह.े मी म्हणत ेतसे, मला त््ा क्षणी शर्क् 

तेवढ े उत्तम ते करा्चे होते. माझा ख्रवश्वास आह े की तयम्हाला 

समजत ेआह.े” 

पा्रो हसला. 

“मला समजले. आमचे बोलण े ऐकण््ासाठी एकच व््क्ती 

पयरेशी जवळ बसली होती. आख्रण मी चहाच््ा दयकानातनू बाहरे 

पिल््ाबरोबर, आम्ही त््ा व््क्तीचा पाठलाग केला. जेव्हा ती 

व््क्ती सरळ त््ा उत्सवाच््ा ख्रठकाणी गेली, तेव्हा मला समजले 

की आम्ही तयझ््ावर अवलांबनू राहू शकतो. आख्रण त ूमला खाली 
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बघा्ला लावणार नाहीस --- पण मला भीती होती, की त््ामयळे 

तयझा धोका वाढत होता.” 

“ख्रतथ ेखरेच धोका होता का? इांजेर्कशनच््ा सयईत का् होते?” 

जाप म्हणाला,  

“त ूसाांगतो आहसे की मी साांग?ू” 

पा्रो किकपणे बोलला, 

“ख्रमस, ही िॉ अँिरसनची लोकाांना लयटा्ची व खनू 

करण््ाची पररपणूु ्ोजना होती --- शास्त्री् खनू! त््ाचे बरेचसे 

आ्यष्् जीवाणूांच््ा सांशोधनामध््े गेले. वेगळ्ा नावान े तो 

शेख्रफल्िमधील प्र्ोगशाळा चालवत होता. ख्रतथे त््ाने 

ख्रनरख्रनराळ्ा प्रकारचे जीवाणूांची कृख्रत्म रीत््ा वाढ करून, त््ाची 

इांजेर्कशने त्ार केली. उत्सवामध््े त््ाचा लहानसा पण पयरेसा िोस, 

हशीश ख्रकां वा भाांग ्ा नावान े त््ाच््ा भक्तगणाांना टोचत असे. 

त््ामयळे त््ाना परीणामकारकपणे भ्रामक सयखाची सांवेदना होत 

असे. त््ामयळे ते भक्त त््ाला ख्रचकटून रहातात. हा अध््ाख्रत्मक 

अनयभव असल््ाच ेतो त््ाना खोटेच साांगे.” 

ख्रमस कारनॅबा् बोलली, “बापरे! फारच उल्लेखनी् 

अनयभव!”  

हर्क्युल पा्रोन ेमान िोलावली.  
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“ह े त््ाच््ा व््ापारातील सामान्् धर्कका दणेे होते --- 

आक्रमक व््ख्रक्तमत्व, लोकाांच््ा समहूावर त््ाना भलू घालनू 

वचुस्व गाजवणे आख्रण ्ा रसा्नाने त््ाना भारून टाकणे ह ेत््ाचे 

उद्योग होत.े पण त््ाचा एक दयसरा उद्दशेही होता.  

“एकाकी ख्रस्त्र्ाांच््ा भावख्रनक गाभ््ाला हात घालनू, त््ाना 

ॠणाईत केल््ाचे भासवनू, त््ाांच््ा इच्छापत्ामाफुत त््ाांचा पैसा 

त््ाच््ा गटासाठी जमवा्चा. एक एक करून ्ा ख्रस्त्र्ा मरत व 

आख्रण त््ाला पैसा ख्रमळे. त््ा त््ाांच््ा घरी नैसख्रगुकपणे मरत. जास्त 

ताांख्रत्क भाषेत न ख्रशरता, मी स्पष्ट करतो. ख्रवख्रशष्ट जीवाण ूख्रवख्रशष्ट 

पद्धतीन ेवाढवनू त््ाांचे सखोल सांशोधन करण ेशर्क् असते. अशा 

खास समहूाांचा एक गट बनवला जातो. उदाहरणाथु, अल्सर्यक्त 

कोला्टीस ज््ामयळे होतो, तो समहू. तसेच सशक्त माणसाला 

होणारा त्ासदा्क नसलेला पण जखमी माणसाला घातक 

असलेला जयनाट क्ष्रोग. तयम्ही माणसाची हुशारी ओळख ूशकता? 

ह ेमतृ्् ूदशेाच््ा ख्रवख्रवध भागात ख्रवख्रवध िॉर्कटराांच््ा दखेरेखीखाली 

होतात. त््ाबद्दल काही सांश्ही घेतला जात नाही. मला वाटते, 

त््ान ेहळूहळू घातक पररणाम करणारा असा काही जीवाणूांचा समहू 

शोधनू काढला.” 

जाप म्हणाला, “तो राक्षस आह.े” 
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पा्रोन ेचाल ूठेवले, 

“माझ््ा साांगण््ावरून, तयम्ही त््ाला साांख्रगतलेत, की तयम्हाला 

क्ष्रोग झालेला आह.े कोलेने त््ाला पकिले, तेव्हा इांजेर्कशनमध््े 

क्ष्रोगाचे जीवाण ूसकू्ष्मरुपात होत.े तयम्ही सशक्त व््क्ती असल््ाने, 

तयमच््ावर त््ाचा काही पररणाम झाला नाही. म्हणनूच मी तयम्हाला 

तसे साांगा्ला साांख्रगतल ेहोते. मला भीती आह ेकी तो अजनूही 

वेगळ्ा प्रकारचे काही जीवाण ूवापरून नवीन इांजेर्कशन त्ार करू 

शकेल. पण मला तयम्हाला धोका घ््ा्ला उद्ययक्त करावे लागले. मी 

तयमच््ा धै्ाुचे कौतयक करतो.” 

ख्रमस कारनॅबा् बोलली, “ते ठीक आह.े मला आव्हाने 

पेला्ला आवितात. मी फक्त शेतातील बैलाांना व तशा गोष्टींना 

घाबरते. पण ्ा लबाि माणसाला पकिण््ासाठी तयमच््ाकिे पयरेसे 

पयरावे आहते का?” 

जाप तोंिभरून हसला. तो म्हणाला, ‘खपू पयराव े आहते. 

आम्हाला त््ाची प्र्ोगशाळा, त््ाचे प्र्ोग आख्रण सवु घागेदोरे 

ख्रमळाले आहते.” 

पा्रो म्हणाला, 

“मला वाटते, त््ान ेअनेक खनू करा्च ेठरवले असाव.े पण 

त््ाची आई ज्् ू असल््ामयळे तो जमुन ख्रवद्यापीठातनू हाकलला 
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गेला नव्हता, तर ती फक्त तो इथे कसा आला ्ाबद्दल साांख्रगतली 

जाणारी गोष्ट आह,े जेणेकरून त््ाच््ाबद्दल सहानयभतूी ख्रनमाुण 

व्हावी. मला वाटते, खरे तर तो शयद्ध आ्ुन वांशाचा असावा.” 

ख्रमस कारनॅबा्न ेसयस्कारा सोिला. 

पा्रोन ेख्रवचारले, “का् झाले?” 

ख्रमस कारनॅबा् म्हणाली, “मला पख्रहल््ा उत्सवानांतर 

पिलेल््ा छानशा स्वप्नाचा मी ख्रवचार करत होते. मला वाटते, 

हशीशमयळे!. त््ा स्वप्नात मी इतके सयांदर जग बख्रघतले होत.े त््ात 

लढा्ा, गररबी, रोगराई, कय रूपता काही नव्हत े--- “  

जाप हवेा करत बोलला, “ते छान स्वप्न असले पाख्रहजे. 

ख्रमस कारनॅबा् उिी मारून बोलली,  

“मला घरी गेले पाख्रहज.े इख्रमली काळजीत असेल. आख्रण ख्रप्र् 

ऑगस्टसला पण माझा ख्रवरह झाला असेल.” 

हर्क्युल पा्रो हसनू म्हणाला, 

“कदाख्रचत तो घाबरला असेल. त््ाच््ासारखेच त ू हर्क्युल 

पा्रोसाठी खोटे खोटे मरणार की का्!”  
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The Apples Of Hesperides  

सोनेरी सफरचांद े

 

मोठ््ा महोगनी टेबलापलीकिील माणसाच््ा चेहऱ्ाकिे 

पा्रोन े ख्रवचारपवूुक पाख्रहले. त््ाच््ा दाट भयव्ा, ख्रनदु् ी तोंि, 

जबि््ाची लोभी रेष आख्रण भेदक दरूदृष्टी दाखवणाऱ्ा िोळ्ाांची 

त््ान ेनोंद घेतली. त््ाला त््ा माणसाकिे पाहून समजले की हा 

आख्रथुक सम्राट कसा बनला असेल. 
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टेबलावरील त््ाच््ा लाांब नाजकू सयांदर घाट असलेल््ा 

हाताांवर नजर पिल््ावर, त््ाला समजले की त््ाने सांग्राहक म्हणनू 

कीती कशी कमावली असेल. अटलाांख्रटकच््ा दोन्ही बाजसू, तो 

कलारख्रसक म्हणनू प्रख्रसद्ध होता. त््ाची कलेतील रुची ऐख्रतहाख्रसक 

गोष्टींशी हातात हात घालनू होती. वस्त ू नयसती सयांदर असणे, 

त््ाच््ासाठी पयरेसे नव्हते --- ख्रतला परांपरादखेील पाख्रहजे, असा 

त््ाचा आग्रह असे. 

इमेरी पॉवर बोलत होता. त््ाचा आवाज शाांत होता --- 

नयसत््ा मोठ््ा आवाजापेक्षा त््ाचा लहानसा, स्पष्ट आवाज जास्त 

पररणामकारक होता.  

“तयम्ही अलीकिे बऱ्ाच केसेस घेता, ह ेमला माख्रहती नव्हते. 

पण मला वाटते, ही केस तयम्ही नर्ककी घ््ाल.” 

“ह े्ा क्षणाचे मोठे प्रकरण आह ेका?” 

इमेरी पॉवर बोलला,  

“माझ््ासाठी ते अती महत्तवाचे आह.े” 

एका बाजलूा िोके कललेला पा्रो चौकशी करा्च््ा 

मनख्रस्थतीत होता. तो ख्रवचारमलन रॉख्रबन पक्षासारखा ख्रदसत होता. 

दयसऱ्ाने चाल ूठेवले.  
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“ह े कलात्मक वस्तचू््ा पयनरुज्जीवनासांबांधी आह.े स्पष्ट 

साांगा्चे तर असे म्हणतात की पयनजाुगरणा [ Renaissance ] 

पासनूचा हा धमुगयरू अलेर्कझाांिर सहावा, रोिेरीगो बोख्रगु्ा ्ाने 

वापरलेला कप आह.े तो कधीकधी त््ाच््ा खास पाहुण््ाला 

त््ातनू पे् प््ा्ला दते असे. पा्रो, पण तो पाहुणा सहसा मरत 

असे.” 

पा्रो पयटपयटला, “चाांगला इख्रतहास आह!े” 

त््ा कपाचे जीवन नेहमी रक्तरांख्रजततेने भरलेले होते. तो 

अनेकदा चोरला गेला होता. त््ाचा ताबा ख्रमळण््ासाठी खनू केले 

गेले. अनेक वष ेतेथे रक्ताचा सिा पित होता.”  

“त््ाच््ा ख्रकां मतीसाठी की दयसऱ्ा काही कारणाने?” 

“त््ाची ख्रकां मत तर महत्वाची होतीच. पण त््ाची काराख्रगरी 

फारच सयांदर होती. [असे म्हणतात की ती बेन्व्हनेयटो सेख्रलनी ्ाने 

केली होती.] त््ात एक झाि होत.े त््ाभोवती ख्रहरे मढवलेल््ा 

सापान ेवेटोळे घातले होते आख्रण झािावरील सफरचांद ेबहारदार 

पाचूांची बनवलेली होती.” 

रुची वाटल््ामयळे पा्रो जाणवेल इतर्क्ा घाईने पयटपयटला, 

“सफरचांद?े”  
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पाच ूफारच छान आहते व सापावरील लाल माणके दखेील 

तशीच आहते. पण त््ा कपाची खरी ख्रकां मत त््ाचे ऐख्रतहाख्रसक 

लागेबाांधे, ही आह.े 

१९२९ मध््,े माचीस िी सॅन व्हरॅेट्रीनोने तो ख्रललावात 

काढला होता. ग्राहकाांमध््े आपापसात बोली लावली जात होती. 

शेवटी मी तीस हजार पौंिाांवर [ ख्रवख्रनम् दरान े] सौदा तोिला.” 

पा्रोन ेत््ाची भयवई उांचावली व पयटपयटला, 

“खरोखर, ही मोठी रर्ककम आह.े माचीस िी सॅन व्हरॅेट्रीनो 

नशीबवान होता. इमेरी पॉवर बोलला,  

“ख्रमस्टर पा्रो, जेव्हा मला खरेच एखादी वस्त ूहवी असते, 

तेव्हा मी ख्रतची ख्रकमत मोजा्ला त्ार असतो.” 

हर्क्युल पा्रो मवाळपणे म्हणाला, 

“तयम्ही स्पॅनीश म्हण ऐकली असेल, ‘दवे म्हणतो, तयम्हाला 

हव ेते घ््ा --- आख्रण त््ाची ख्रकां मत चयकती करा.  

क्षणभर तो हसला --- त््ाच््ा िोळ्ात हलकासा राग 

तरळला. तो कोरिेपणे बोलला, 

“ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही एक प्रकारचे तत्वज्ञ आहात.” 
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“ख्रमस्टर मी ख्रसांहावलोकन करा्च््ा ्यगामध््े जन्माला 

आलो आह.े”  

“नर्ककीच. पण माझा कप माझ््ासाठी ख्रटकवनू ठेवेल, अस ेह े

्यग नाही.” 

“नाही, असे तयला का वाटते?” 

“मला वाटते, काही कृतीची जरुरी आह.े” 

हर्क्युल पा्रोन ेशाांतपणे मान हलवली.  

“खपू लोक हीच चकू करतात. पण ख्रमस्टर पॉवर, मी तयमचे 

लक्ष वेध ूइख्रच्छतो. आपण चाल ूअसलेल््ा गोष्टीपासनू, भरकटतो 

आहोत. तयम्ही म्हणत होतात, की तयम्ही माचीस िी सॅन 

व्हरॅेट्रीनोकिून तो कप आणलात?”  

“बरोबर. मला तयम्हाला आता असे साांगा्चे आह,े की 

माझ््ाकिे तो ्ेण््ापवूी चोरीला गेला होता.”  

“ते कसे झाले? 

“माचीसचा राजवािा ख्रललावाच््ा रात्ी फोिला गेला आख्रण 

आठ दहा महागाईच््ा वस्त ूचोरीला गेल््ा. त््ातच तो कपदखेील 

गेला.” 

“मग त््ासांबांधी का् पाऊले उचलली गेली?” 
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पॉवरचे खाांद ेशहारले. 

“अथाुत पोलीसाांनी त््ात लक्ष घातले. प्रख्रसद्ध आांतरराष्ट्री् 

टोळीतील चोराांचे ह ेकाम असल््ाच ेओळखले गेले. त््ातील एक 

िब्ले नावाचा फ्रें च माणसू होता व एक रीकोव्हटे्टी नावाचा 

इटाख्रल्न माणसू होता. त््ाना पकिून त््ाांच््ाख्रवरुद्ध केस 

चालवली गेली. चोरलेला काही माल त््ाांच््ाकिे सापिला.” 

पण बोगी्ा कप सापिला नाही का?” 

“बोगी्ा कप सापिला नाही. पोलीसाांनी खात्ी केल््ाप्रमाणे, 

खरे तर त््ात ख्रतघाांचा सहभाग होता. ख्रतसरा पॅट्रीक नावाचा 

आ्ररश माणसू होता. हा ख्रतसरा इमारतींवर चढण््ात माहीर होता. 

तोच खरे तर ्ा वस्त ूचोरणारा होता. िब्ले हा टोळीचा मयख्् मेंद ू

होता. त््ाने सवु बनाव ्शस्वीपणे आखला होता. रीकोव्हटे्टीने 

गािी चालवली व माल गािीत भरला आख्रण जाण््ासाठी थाांबनू 

राख्रहला.” 

“आख्रण चोरलेला माल ख्रतघाजणाांनी वाटून घेतला का?” 

“बहुतेक. ज््ा वस्त ू परत ख्रमळाल््ा, त््ा कमी ख्रकमतीच््ा 

होत््ा. जास्त महागाईच््ा उल्लेखनी् वस्त ू घाईने दशेाबाहरे 

पाठवल््ा गेल््ा.” 
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“ख्रतसऱ्ा माणसाचे, कॅसेचे [ पॅट्रीकचे टोपण नाव ] का्? 

त््ाला पकिून कोटाुत खेचले गेले नाही का?” 

“त ूम्हणतो आहसे, त््ा अथाुने नव्ह.े तो फार तरुण नव्हता. 

पवूीपेक्षा त््ाचे स्ना् ूकिक झाले होत.े दोन आठवि््ाांनी तो एका 

इमारतीच््ा पाचव््ा मजल््ावरून पिला व तत्काळ मेला.” 

“ह ेकय ठे झाले?” 

“पॅरीसमध््.े तो ियव्हूललीअर नावाच््ा एका लखपती 

बँकरच््ा घरी चोरी करा्ला गेला होता.” 

“तेव्हापासनू तो रत्नजिीत कप कधी ख्रदसलाच नाही का?” 

‘बरोबर.”  

‘तो कधी ख्रललावात ख्रनघाला नाही?” 

माझी खात्ी आह,े की कधीच नाही. मी असे म्हण ूशकतो, 

की फक्त पोख्रलसच नव्ह ेतर खासगी दलालसयद्धा त््ाची चौकशी 

करत होते.” 

“त ूभरलेल््ा पैशाांचे का्?” 

नेहमी ्ोल् वागणाऱ्ा माचीसन ेकप चोरीला गेल््ान,े मला 

पैसे परत करा्ची त्ारी दशुवली.” 

“पण त ूते घेतले नाहीस?” 
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“नाही.” 

“त ूअसे का केलेस?” 

“आपण असे म्हण ूशकतो, की ही बाब मला माझ््ाच हातात 

ठेवा्ची होती?” 

“म्हणज े तयला असे म्हणा्चे आह े का, की जर त ू

माचीसकिून पैसे घेतले असतेस, तर कप परत ख्रमळाल््ास, आख्रण 

का्दशेीर रीत््ा तर तो तयझा असताना, त््ाच््ा मालकीचा ठरला 

असता का?” 

“बरोबर.” 

“तयझ््ा ्ा दृष्टीकोनामागे का् ख्रवचार होता?” 

पॉवर हसनू बोलला, 

“ख्रमस्टर पा्रो, ठीक आह.े तयम्हाला ती बाब कौतयकास्पद 

वाटते, ह ेअगदी साधे आह.े मला वाटते, तो कप खरा कय णाच््ा 

ताब््ात आह,े ह ेमला माख्रहती आह.े” 

“ह ेखपूच रुचीपणू ुआह.े आख्रण तो कोण आह?े’ 

“सर रुबेनम मरोसेनथाल. तो फक्त कप बाळगणाराच नव्हता, 

तर तो एके काळी माझा व््ख्रक्तगत शत् ूहोता. तो अनेक उद्योगाांमध््े 

शत् ू होता --- आख्रण सरते शेवटी मला त््ान े तो कप ख्रवकला. 
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आमचे किक शत्यत्व बोगी् कप ्ा एकाच गोष्टीसाठी टोकाचे 

ख्रवकोपाला गेले. प्रत््ेकान ेतो स्वतेःकिेच हवा, असे ठरवले होत.े 

तो मानाचा प्रश्न होऊन बसला होता. आमचे नेमलेले दलाल 

एकमेकाांवर कय रघोिी करत ख्रललावात बोली लावत.” 

“आख्रण तयमच््ा दलालाांनी शेवटी ख्रललावात बाजी मारून, तो 

खख्रजना हस्तगत केला का?”  

“खरे तर नाही. मी दयसरा एक दलाल नेमा्ची काळजी घेतली 

--- त््ा धांद्यातील पॅरीसच््ा माणसाचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करणारा एक 

खरा वाटेल असा दलाल मी नेमला. तयम्हाला समजते आह ेका, की 

आमच््ापैकी कोणीच दयसऱ्ाला तो कप द्या्ला त्ार नव्हत,े पण 

ख्रतसऱ्ा एकाला नांतर गयपचपू भेटून द्या्ला त्ार होते --- पण ती 

वेगळी गोष्ट होती.” 

“खरे तर लहानशी फसवणकू!” 

“तेच.” 

“ह े्शस्वी ठरले --- सर रुबेन रोसेनथालला कसे फसवण््ात 

आले, ह ेनांतर लगेच त््ाच््ा लक्षात आले का?” 

पॉवर हसला. 

ते उघि करणारे हस ूहोते.  
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पा्रो म्हणाला, “आता मला का् झाले ते समजत आह.े 

तयमचा ख्रवश्वास होता, की सर रुबेनन ेमार खा्चे नाकारले व मयद्दाम 

चोरी घिवनू आणली का?” 

पॉवरन ेहात वर केला. 

“ओहो, नाही. नाही. ते इतके वाईट नव्हते. ते असे झाले --- 

सर रुबेनन े नांतर लगेचच इख्रतहासातील पयनजाुगरण कप ख्रवकत 

घेतला असावा. पण कय ठल््ा राज््ातनू घेतला त््ाचा काही 

उल्लेख नाही. 

“त््ाचे वणुन पोख्रलसाांनी प्रसतृ केले होत ेका?” 

“तो कप उघिपणे दाखवला गेला नसावा.” 

“तयमच््ा मते सर रुबेनला तो कप त््ाच््ाकिे असल््ाचे 

केवळ दाखवणे पयरेसे होत ेका?” 

“हो. ख्रशवा् जर माचीसची मागणी मान्् केली असती, तर 

सर रुबेनला नांतर काही खासगी व््वस्था करून कप का्दशेीरपणे 

त््ाच््ा ताब््ात घेता आला असता.” 

क्षणभर तो थाांबला व मग बोलला, 

“पण मी तो का्दशेीरपणे माझ््ाकिे ठेवला असता, तरी 

माझी मालमत्ता ख्रमळवण््ामध््े काही शर्क्ता उरल््ा असत््ा.” 
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पा्रो धारदारपणे म्हणाला, “तयम्ही तो सर रुबेनकिून 

चोरल््ाचे तयम्हाला दाखवता आले असते.” 

‘ख्रमस्टर पा्रो, चोरलेला नव्ह.े मी फक्त माझ््ा मालमत्तेचे 

पयनरुज्जीवन करत होतो.” 

“पण मला समजले, त््ाप्रमाण े तयम्ही त््ात ्शस्वी झाला 

नाहीत, नाही का?” 

“फार चाांगल््ा कारणासाठी. रोसेनथालच््ा ताब््ात तो कप 

कधीच नव्हता.” 

“तयम्हाला कसे माख्रहती?” 

अलीकिे तेलाच््ा रुचीमध््े काहीजणाांचे एकत्ीकरण झाले 

होत.े रोसेनथालचे व माझे स्वारस्् एकवटले. आम्ही शत् ूनसनू 

ख्रमत् असल््ाचे आमच््ा लक्षात आले. मी त््ाच््ाशी मोकळेपणे 

बोललो आख्रण त््ान ेताबितोब मला असे खात्ीपवूुक साांख्रगतले, 

की कप कधीच त््ाच््ा ताब््ात नव्हता.” 

“आख्रण त ूत््ाच््ावर ख्रवश्वास ठेवलास?”  

“‘हो.” 

पा्रो ख्रवचारपवूुक बोलला, 
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“मग ्ा दशेात म्हटले जाते, तसे जवळ जवळ दहा वष ेतयम्ही 

चयकीच््ा झािावर भयांकत होतात का?” 

तो पैसेवाला किूपणे बोलला, 

“हो. मी बरोबर तेच करत होतो.” 

“आख्रण आता --- सव ु काही पख्रहल््ापासनू सयरु करा्चे 

आह?े” 

दयसऱ्ाने मान िोलावली. 

आख्रण तेव्हा मी ्ात आलो? तयम्ही कोरि््ा --- ठार कोरि््ा 

वासावर माझ््ासारख््ा कय त्र््ाला सोिले आह.े” 

पॉवर कोरिेपणे बोलला, 

“जर प्रकरण सोपे होत,े तर मला तयम्हाला बोलावण््ाची काही 

गरज नव्हती. अथाुत जर तयम्हाला अशर्क् असेल तर --- “ 

त््ाला ्ोल् शब्द सापिले. हर्क्युल पा्रो उठून उभा राख्रहला 

व थांिपण ेबोलला, 

“ख्रमस्टर, माझ््ा कोशात अशर्क् हा शब्द नाही. मी मला फक्त 

एवढाच प्रश्न ख्रवचारतो --- मी ्ात लक्ष घालण््ासाठी ह ेप्रकरण 

पयरेसे रुचीपणूु आह ेकी नाही? 

इमेरी पॉवर परत हसला व बोलला, 
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“तयम्ही तयमची फी साांग ूशकता --- तीच रुचीपणूुता असेल.” 

छोट््ा माणसाने मोठ््ा माणसाकिे पाख्रहले. तो हळूवारपणे 

बोलला,  

“तयम्हाला ह ेकलात्मक काम करा्ची इतकी इच्छा आह ेका? 

नर्ककीच नाही!” 

इमेरी पॉवर बोलला, 

“ह ेसमजनू चाला, की तयमच््ासारखीच मीही हार मान्् करत 

नाही.” 

हर्क्युल पा्रोन ेत््ाचे िोके झयकवल.े तो म्हणाला, 

“हो --- ते बाजलूा ठेवा --- मला कळत े--- “ 

 

दोन 

इन्स्पेर्कटर वॅगस्टॅफेला स्वारस्् होत.े  

“व्हरॅेट्रीनो कप? मला त््ाबद्दल सवु काही आठवते आह.े त््ा 

व््वसा्ाच््ा ्ा बाजचूा सवेसवाु मी होतो. तयम्हाला माख्रहती 

आह,े मी इटॅलीआनोबद्दल थोिे बोललो. मग गेलो आख्रण ख्रमस्टर 

मॅक्रोनीसबरोबर सभा घेऊन चचा ुकेली. त््ा ख्रदवसानांतर आजप्ंत 

आम्ही कधी भेटलो नाही. गांमत आह,े नाही का?” 

“तयमचे स्पष्टीकरण का् आह?े खासगी ख्रवक्री?” 
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वॅगस्टॅफेने मान हलवली. 

“मला सांश् आह.े अथाुत ते दयरून शर्क् आह े--- नाही, माझे 

स्पष्टीकरण फार सोप ेआह.े भख्रवष््ासाठी माल लपवनू ठेवला --- 

आख्रण तो कय ठे लपवला आह ेह ेजाणणारा माणसू मेला.” 

“तयम्हाला कॅसे म्हणा्चे आह ेका?” 

“हो. त््ाने कदाख्रचत तो इटालीत कय ठेतरी लपवनू ठेवला 

असेल. ख्रकां वा तो दशेाबाहरे पाठवण््ात तो ्शस्वी झाला असेल. 

पण त््ान ेतो लपवला व तेव्हापासनू तो ख्रतथेच आह.े” 

हर्क्युल पा्रोन ेसयस्कारा टाकला. 

“ही अद्भयतरम्् गोष्ट आह.े ख्रगलाव््ात बसवलेले मोती --- 

का् गोष्ट आह े--- नेपोख्रलअनचा छातीप्ंतचा पयतळा, नाही का? 

पण ्ा बाबतीत ते ख्रहरे नव्हत े --- तो मोठा सोन््ाचा कप होता. 

एखाद्याला वाटेल की तो लपवा्ला कठीण आह.े” 

वॅगस्टॅफे गयळमयळीतपणे म्हणाला, 

“ओहो, मला माख्रहती नाही. मला वाटते, ते करता ्ेईल. 

लाकिी तक्तपोशीखाली ख्रकां वा तसेच काहीतरी.” 

“कॅसेचे स्वतेःचे घर होत ेका?” 

तो रुां द ख्रजवणीन े हसत बोलला, “हो. ख्रलव्हरपलूमध््े. ते 

लाकिी तक्तपोशीखाली नसल््ाची खात्ी आम्ही केली होती.” 
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“त््ाचे कय टय ांब?” 

“बा्को चाांगली स्त्री होती. ती क्ष्रोगाने ग्रस्त होती. ख्रतच््ा 

नवऱ्ाच््ा व््वहाराांनी गाांजलेली होती. ती धाख्रमुक होती --- 

पर्ककी कॅथॉख्रलक --- पण त््ाला सोिून जाण््ाचा धीर करू शकली 

नाही. ती अनेक वषांपवूी वारली. ख्रतच््ानांतर ख्रतची मयलगी जोगीण 

झाली. मयलगा वेगळा होता --- तो अगदी त््ाच््ा पालकाांसारखा 

होता. मी शेवटी त््ाच््ाबद्दल ऐकले, तेव्हा तो अमेररकेत होता. 

हर्क्युल पा्रोन ेत््ाच््ा लहानशा वहीत ख्रलख्रहले. अमेररका. 

तो म्हणाला, “कॅसेच््ा मयलाला कदाख्रचत तो कप लपवलेली जागा 

माख्रहती असेल का?” 

“मला असे वाटत नाही. नाहीतर आताप्ंत तो बाहरे आला 

असता.” 

“तो ख्रवतळवला गेला नसेल ना?” 

वॅगस्टॅफे नीतीमत्तापणूुतेने म्हणाला, “असेलही. मी म्हणेन, 

शर्क् आह.े पण मला माख्रहती नाही --- त््ाची मोठी रर्ककम 

कलेर्कटरकिे गेली असेल. --- आख्रण कलेर्कटर मांिळींचा ख्रवनोदी 

व््वहार चालतो --- तयम्हाला आश्च्ु वाटेल. कधीकधी मला 

वाटते, त््ाना नीतीची काही चाि नसत.े”  
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“ओहो! उदाहरणाथु तयम्ही कधी सर रुबेन रोसेनथालला अशा 

नीतीची काही चाि नसलेल््ा व््वहारात असलेले पाख्रहल ेअसते, 

तर आश्च्ुचख्रकत झाला असता का?” 

वॅगस्टॅफे ख्रजवणी फाकवनू हसला. 

 “मला नाही वाटत तो असा असेल. ख्रजथे कलात्मकतेचा 

सांबांध आह,े ख्रतथे तो खपू काळजीपवूुक वागणारा आह.े” 

“टोळीमधील इतर लोकाांच ेका्?” 

“रीकोव्हटे्टी व िब्ले ्ाांना तयरुां गवासाची ख्रशक्षा झाली. माझ््ा 

कल्पनेप्रमाणे, ते आता सयटतील.” 

“िब्ले हा फ्रें च माणसू आह ेना?” 

“हो. तो ्ा टोळीचा सतू्धार, िोके लढवणारा होता.” 

“्ात अजनूही लोक होते का?” 

“्ात एक मयलगी होती --- रेि काटे --- असे ख्रतला म्हणत. 

ख्रतने नोकराणी म्हणनू काम पत्करले व फसव््ा लोकाांबद्दल सवु 

काही शोधनू काढल.े माल कय ठे ठेवला जातो वगैरे. टोळी 

फय टल््ावर मला वाटते, ती ऑस्टे्रख्रल्ाला गेली.” 

“आणखी कय णी?” 
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“्यगो्यअन नावाचा एक माणसूही त््ाांच््ाबरोबर असल््ाचा 

सांश् होता. तो खरेदीख्रवक्री करणारा होता. मयख्् का्ाुल् 

स्तमबाउलला होत े पण त््ाचे दयकान पॅरीसला होते. पण 

त््ाच््ाख्रवरुद्ध काही ख्रसद्ध झाले नाही --- पण तो खात्ीचे ख्रगऱहाईक 

नव्हता.  

पा्रोन े सयस्कारा टाकला. त््ान े त््ाची लहानशी वही 

पाख्रहली. त््ात ख्रलख्रहले होतेेः  

अमेररका, ऑस्टे्रख्रल्ा, इटाली, फ्रान्स, टकी ---  

तो पयटपयटला, 

“मी पथृ्वीभोवती पट्टा आवळेन --- “ 

“इन्स्पेर्कटर वॅगस्टॅफेम बोलला, “का्?” 

हर्क्युल पा्रो बोलला, “मी ख्रनरीक्षण करत होतो, की जगाची 

सफर दाखवल््ासारखी वाटते आह.े” 

 

तीन 

हर्क्युल पा्रोचा सक्षम खासगी नोकर, जॉज ु ्ाच््ाबरोबर 

केसची चचा ुकरा्ची त््ाला सव् होती. म्हणजे हर्क्युल पा्रो 

काही गोष्टी ख्रनरीक्षणासाठी जॉजुवर सोिून दते असे. पा्रोच््ा 
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सहवासात राहून, तो स्वतेःच््ा नैसख्रगुक शहाणपणाने तेवढी गोष्ट 

ख्रशकला होता.  

पा्रो बोलला, “ख्रवश्वातील पाच ख्रनरख्रनराळ्ा भागाांमध््े 

तपास करा्ची गरज तयला पिली असती, तर त ू ते कसे केले 

असतेस?” 

“सर, जरी काहीजण म्हणत असले की त््ामयळे पोट ख्रबघिते, 

तरी ख्रवमानाचा प्रवास फार झटपट होतो. पण मी काही साांग ूशकत 

नाही.” 

पा्रो म्हणाला, “स्वतेः स्वतेःला ख्रवचारले तर हर्क्युलने का् 

केले असते?” 

“म्हणज ेतयम्हाला सा्कल छाप, असे म्हणा्चे आह ेका?” 

पा्रोन ेचाल ूठेवले, “ख्रकां वा एखादा ख्रवचारेल, की त््ान ेका् 

केले असते? 

जॉज,ु उत्तर असे आह ेकी तो त््ाने झपाट््ाने प्रवास केला 

असता. पण माख्रहती ख्रमळवण््ासाठी, त््ाला प्रवास सांपवावा 

लागलाच असता. काहीजण म्हणतात तसे --- प्रोमेख्रथअसपासनू [ 

पयरातन ग्रीक अलनीदवेता ] --- काहीजण म्हणतात तसे --- 

नेरेअसपासनू [ ग्रीक समयद्रदवे ]”  
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जॉज ुम्हणाला, “खरेच, सर? मी ्ा दोन गहृस्थाांबद्दल कधीच 

ऐकले नव्हत.े त््ा प्रवासी कां पन््ा आहते का?” 

स्वतेःचा आवाजाची मजा अनयभवत, पा्रो म्हणाला, 

“माझा ख्रगऱहाईक इमेरी पॉवरला एकच गोष्ट समजत.े --- 

ख्रक्र्ा! पण गरज नसलेल््ा कामी आपली शक्ती वा्ा घालवणे ह े

ख्रनरुप्ोगी आह.े जॉजु, जीवनाचा सोनेरी ख्रन्म आह,े दयसरे 

तयमच््ाकरता जे करू शकतात, ते करण््ात वेळ घालव ू नका.” 

उठून, पयस्तकाांच््ा माांिणीकिे जात पा्रोने चाल ू ठेवले, 

“ख्रवशेषतेः जेव्हा खचाुचा काही प्रश्न नसतो.” 

त््ान े माांिणीमधनू D अक्षर ख्रलख्रहलेली फाईल काढून 

‘ख्रवश्वासाह ुगयप्तहरे सांस्था’ असे ख्रलख्रहलेल््ा पानावर उघिली.  

तो पयटपयटला, “जॉजु, आधयख्रनक प्रोमेख्रथअस कां पनी इतकी 

द्ाळू व मदतीस तत्पर अशी आह,े की ती माझ््ासाठी काही नाव े

व पत्त ेकाढून दईेल. मेससु हनॅ्केरटन, न््ू् ॉकु. मेसस ुलदने व बोशर, 

ख्रसिनी. ख्रसलनॉर ख्रगओवानी मेझी, रोम. एम नहुम, स्तमबाउल. मेससु 

रोगेट आख्रण फँ्रकोनािु, पॅरीस.” 

जॉजुन ेते सांपवेप्ंत तो थाांबला. मग बोलला,  

“आख्रण आता कृप्ा ख्रलव्हरपलूला जाणाऱ्ा गाि््ा बघ.” 

“हो, सर. तयम्ही ख्रलव्हरपलूला चालला आहात, सर?” 
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मला वाटते मी चाललो आह.े जॉज,ु मला पयढेही जावे लागेल. 

फक्त आताच नाही.” 

 

चार 

तीन मख्रहन््ाांनांतर हर्क्युल पा्रो खिकाळ जागी उभा राहून 

अटलाांख्रटक सागराचे ख्रनरीक्षण करत होता. समयद्रपक्षी उित होत ेव 

पयन्हा काही कारणाख्रशवा् दयेःखी आवाज काढत, वेगाने खाली ्ेत 

होत.े हवा दमट व ओलसर होती. 

हर्क्युल पा्रोला वाटत होत,े आ्लंिच््ा टोकाला 

पख्रहल््ाांदा ्ेणाऱ्ा लोकाांना ते जगाच््ा टोकाला पोचले आहते 

असे वाटणे, काही असाधारण नव्हते. त््ान े त््ाच््ा आ्यष््ात 

इतकी एकाकी, इतकी दयेःखी, इतकी ख्रधर्ककारले गेल््ाची व इतर्क्ा 

अख्रवश्वसनी् भतूकाळाची कल्पना कधी केली नव्हती. ख्रतथ ेसौद्ु 

होत,े दयेःखी, पछािलेले सौद्ु होते. सयनसान व अख्रवश्वसनी् 

भतूकाळाचे सौद् ु होत.े इथे आ्लंिच््ा पख्रश्चमेला, रोमन्सनी 

कधी चढाई केली नव्हती. जोरात पाऊले वाजवत ते कधी चालले 

नव्हत.े कधीही नाही. त््ाांनी कधीच इथे वस्ती केली नव्हती. 

नीटनेटका, ्ोल् व उप्यक्त असा रस्ता कधी बाांधला नव्हता. ही 
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अशी भमूी होती, ख्रजथे सामान्् शहाणपणा आख्रण जीवनाची ख्रशस्त 

कधी माख्रहती नव्हती. 

पा्रोन े खाली त््ाच््ा चामि््ाच््ा बयटाांकिे पाख्रहले व 

सयस्कारा टाकला. त््ाला फार उदास आख्रण एकटे वाटले. ज््ा 

दजाुन ेतो रहात होता, तो काही कौतयक करण््ासारखा नव्हता. ख्रतथे 

बाहरे कय ठेतरी, समयद्रात टोक घयसलेले ते छोटे बेट, तारुण््ाचा प्रदशे, 

इतके सव्ीचे होत े---  

तो स्वतेःशी गयणगयणला, 

“सफरचांदाचे झाि, गाणारे आख्रण सोन््ाचे --- “ 

आख्रण अचानक, हर्क्युल पा्रो पयन्हा भानावर आला --- 

त््ाला पिलेली भलू उतरली. तो पयन्हा त््ाच््ा चामिी बयटाांशी व 

छानशा, गिद करि््ा रांगाच््ा सटूाशी सांधान बाांध ूलागला. 

त््ाला फार लाांबनू नव्ह,े घांटेच ेटोले ऐकू आले. त््ाला तो 

आवाज समजला. त््ाला तरुणपणापासनू तो आवाज ओळखीचा 

होता.  

तो कि््ाच््ा किेने भरभर ख्रनघाला. दहा ख्रमख्रनटात तो 

कि््ावरील इमारतीपाशी आला. त््ाभोवती उांच ख्रभांत होती. त््ात 

ख्रखळ्ाांनी ठोकलेले लाकिी दार होते. हर्क्युल पा्रो त््ा दाराशी 

आला व त््ाने दार वाजवले. ख्रतथ ेवाजवण््ासाठी मोठा लोखांिी 
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को ा्ंिा होता. मग त््ाने काळजीपवूुक एक गांजकी साखळी 

ओढली आख्रण एक लहानशी भेदक घांटी दरवाज््ाच््ा आतील 

बाजसू थोिा वेळ वाजली.  

एक लहानस ेदार ढकलले गेले व आत एक चेहरा ख्रदसला. 

ख्रपठासारख््ा पाांढऱ्ा रांगातील तो सांश्ी चेहरा होता. वरच््ा 

ओठावर ठळक ख्रमशी होती. पण आवाज मात् बाईचा होता. पा्रो 

त््ाला स्त्रीत्वाकिे झयकणारा भीतीदा्क आवाज म्हणाला. 

तो त््ाच््ाकिून कामाची अपेक्षा करत होता. 

“ह ेसेंट मेरी व सवु दवेदतूाांच ेचचु आह ेका?” 

बाईचा भीतीदा्क आवाज मवाळ स्वरात म्हणाला, 

“मग नाहीतर दयसरे का् आह?े” 

हर्क्युल पा्रोन े त््ा आवाजाला उत्तर द्या्चा प्र्त्न केला 

नाही. तो त््ा राक्षसाला म्हणाला, 

“मला मातेश्वरींना भेटा्चे आह.े” 

तो राक्षस त्ार नव्हता. पण शेवटी तो त्ार झाला. गज 

सरकवनू, दार उघिले गेले. हर्क्युल पा्रोला पाहुण््ाांसाठी 

असलेल््ा, एका उजाि खोलीत नेल ेगेले. 



212 
 

एक जोगीण ख्रतथे अवतरली. ख्रतच््ा कां बरेला जपमाळ लोंबत 

होती. 

हर्क्युल पा्रो जन्माने कॅथॉख्रलक होता. त््ाला ते वातावरण 

पररख्रचत होत.े  

तो म्हणाला, “मातेश्वरी, तसदीबद्दल क्षमस्व. पण मला वाटते, 

इथे एक काटे कॅसे नावाची जोगीण होती.” 

मातेश्वरीन ेिोके लववनू म्हटले, 

“हो होती. जोगीण मेरी उसयुला.” 

हर्क्युल पा्रो म्हणाला, “इथे काही चयकीचे झाले आह.े ते 

सयधारा्चे आह.े मला वाटते, जोगीण मेरी उसयुला मला मदत करू 

शकेल. ख्रतच््ाकिे अनमोल अशी माख्रहती अस ूशकेल.” 

मातेश्वरीन ेशाांतपणे मान हलवनू भरल््ा सयरात म्हटले,  

“जोगीण मेरी उसयुला तयम्हाला मदत करू शकणार नाही.” 

“पण मी तयम्हाला खात्ी दतेो, की --- “ 

त््ाचे बोलणे अधुवट राख्रहले असताांना, मातेश्वरी बोलली,  

“ती दोन मख्रहन््ाांपवूी वारली.  
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पाच 

ख्रजमी िोनोव्ह नच््ा हॉटेलमधील बारमध््े पा्रो ख्रभांतीला 

टेकून, अस्वस्थपणे बसला होता. ते हॉटेल त््ाच््ा पसांतीस उतरले 

नव्हत.े त््ाचा पलांग तयटलेला होता. त््ाच््ा खोलीच््ा दोन 

ख्रखिर्क्ाांपैकी एका ख्रखिकीची तावदान े फय टलेली होती. त््ामयळे 

रात्ीच््ा गार हवेन ेपा्रोला खपू त्ास झाला होता. त््ाला ख्रदले 

गेलेले गरम पाणी कोमट होते आख्रण त््ाला ख्रमळालेले जेवण जेऊन 

त््ाच््ा पोटामध्् ेदयख ूलागले होत.े  

बारमध््े पाच माणसे होती. ती राजकारणावर बोलत होती. 

त््ातील बरेचसे पा्रोला कळत नव्हते. पण त््ाला त््ाची फारशी 

पवाु नव्हती. 

आता त््ाला असे आढळले, की त््ाच््ा शेजारी बसलेला 

एक माणसू इतराांपेक्षा थोि््ा वेगळ्ा स्तरातील वाटत होता. 

त््ाच््ावर कय प्रख्रसद्धतेचा ख्रशर्कका ख्रदसत होता.  

तो फार सभ््तेन ेबोलला, 

‘मी तयम्हाला साांगतो सर, मी साांगतो, पेगीनच््ा गवाुला काही 

सांधी ख्रमळाली नाही. सांधी ख्रमळाली नाही --- ख्रतची सद्दी सांपणार 

होती. सांपणारच होती. तयम्ही माझे ऐका. प्रत््ेकान े माझी सचूना 

ऐकली पाख्रहजे. सर, मी कोण आह ेमाख्रहती आह ेका? ओळखा 
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बघ.ू अॅटलास --- सदासवुकाळ कय रणावर रोखलेला िख्रब्लनचा 

सू् ु! मी लॅरीची मयलगी ख्रदली नाही का? पांचवीसला एक --- 

पांचवीसला एक. अॅटलास बघा आख्रण तयमचा अांदाज चयकणार 

नाही.  

हर्क्युल पा्रोने त््ाच््ाकिे मान दऊेन, पण ख्रवख्रचत्पण े

पाख्रहल.े तो थरथरत््ा आवाजात बोलला, 

“माझ््ा ख्रमत्ा, हा अपशकय न आह.े  

 

सहा 

काही तासाांनांतर, ढगाांमागे मधनूमधनू चांद्र िोकावताांना ख्रदसत 

होता. पा्रो आख्रण त््ाचा नवीन ख्रमत् काही मैल चालले. पा्रो 

धापा टाकत होता. त््ाच््ा मनात कल्पना चमकून गेली, की ख्रतथे 

गावांढ््ा गावात चाला्ला, त््ाच््ा चामि््ाच््ा बयटाांपेक्षा चाांगले 

बटू हव ेहोत.े खरे तर जॉजुने मान दऊेन, खपूसे काही साांख्रगतले होते. 

‘ चाांगल््ा बयटाांच््ा जोिी’ बद्दल तो बोलला होता.  

पा्रोन े त््ा कल्पनेची पवाु केली नव्हती. त््ाला पा्ात 

चाांगले, नीटनेटके बटू हव े होत.े परांतय आता दगिाधोंि््ातनू 

चालताांना, त््ाच््ा लक्षात आले की ते दयसरे बटूच --- 

त््ाचा सोबती अचानक बोलला, 
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“्ाकरता अशा तऱहनेे माझ््ामाग ेलागणे धमुगयरूला शोभते 

का? माझ््ा सदस्दख्रववेकबयद्धीला स्मरून, मतृ््यलोकात मी पाप 

करणार नाही.”  

पा्रो म्हणाला, “त ूफक्त सीझरच््ा ज््ा गोष्टी होत््ा, त््ा 

कापनू परत स्थापन करतो आहसे.” 

ते चचुच््ा ख्रभांतीशी आले. अॅटलासन े त््ाची भखू्रमका 

करा्ची त्ारी ठेवली. 

त््ाच््ाकिून तो पणूुपणे नाश पावल््ाचा, दयेःखाचा व 

खोलवर उदासीचा हळूवार ख्रचत्कार उमटला.  

हर्क्युल पा्रो अख्रधकारवाणीन ेबोलला, 

“शाांत रहा. तयझ््ावर काही जगाचे ओझे पिलेले नाही. ते फक्त 

हर्क्युल पा्रोचे ओझे आह.े” 

 

सात 

अॅटलास दोन पाच पौंिाच््ा नोटा उलगित होता. 

तो आशापणूुने म्हणाला,  

“कदाख्रचत मला सकाळी ह ेआठवणार नाही, की मी ह ेकसे 

ख्रमळवले. मला काळजी आह ेकी धमुगयरू ओ’ रेली माझ््ामागे 

असतील.” 
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“माझ््ा ख्रमत्ा, सवु काही ख्रवसरल े गेले. उद्याचे जग तयझे 

असेल.” 

अॅटलास गयणगयणला, 

“आख्रण मी त््ाचे का् करेन? त््ाांच््ा कामाच््ा मयलाकिे 

उमदा, छान घोिा आह.े आख्रण शैला बॉ्न ेआह.े ख्रतच््ावर मला 

७ चे ११ ख्रमळतील.” 

तो थाांबला.  

“त ूख्रिश्चन, ज्् ूख्रकां वा मयस्लीम नसलेल््ा दवेाचे नाव खरेच 

घेतलेस, की मला तसा भास झाला, हर्क्युलस दवेाचा ख्रवज् असो, 

असे त ूम्हणालास. उद्या सािेतीन वाजता हर्क्युलस पळत असेल.” 

पा्रो म्हणाला, “माझ््ा ख्रमत्ा, घोि््ावर तयझे पैसे लाव. मी 

साांगतो, हर्क्युलस हरणार नाही.” 

आख्रण ह ेखात्ीन ेखरे होत,े की दयसऱ्ा ख्रदवशी ख्रमस्टर रोसलीन 

हर्क्युलस अगदी अनपेख्रक्षतपणे बॉ्नान श्ुत ख्रजांकला, ज््ाची 

बोली १ ची ६० होती. 
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आठ 

चटपटीत आख्रण कसबी पा्रोने एक गाठोिे नीटपणे सोिवनू 

उघिे केले. पख्रहल््ाांदा ख्रपवळसर कागद, मग कापि व शेवटी 

जनावराांच््ा कातिीचा कागद होता.  

इमेरी पॉवरच््ा समोर टेबलावर, त््ान े सोन््ाचा चकाकता 

कप ठेवला. त््ावर ख्रहरव््ा पाचूांच््ा सफरचांदाने लगिलेले झाि 

कोरलेले होत.े  

पैसे मोजणाऱ्ाने एक खोल श्वास घेतला व म्हणाला, 

“ख्रमस्टर पा्रो, मी तयमचे अख्रभनांदन करतो.”  

हर्क्युल पा्रो झयकला. 

इमेरी पॉवरन े हात पयढे केला. त््ान े कपाच््ा किेला स्पशु 

केला व त््ावरून बोट ख्रफरवले. खोल आवाजात तो बोलला, 

“माझा!” 

हर्क्युल पा्रोन ेकबलू केले. 

“तयझा!” 

इतराांनी सयस्कारा टाकला. तो खयचीत माग े झाला व 

व््ापाऱ्ाच््ा भाषेत बोलला, 

“तयला हा कय ठे सापिला?” 
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हर्क्युल पा्रो उत्तरला, 

“मला तो चचुमधील बळीचा नेवैद्य दाखवा्च््ा कट््ट्ावर 

सापिला. 

इमेरी पॉवरन ेख्रनरखनू बख्रघतले.  

पा्रोन ेचाल ूठेवले, 

“कॅसेची मयलगी जोगीण होती. ख्रतच््ा विीलाांच््ा मतृ््यच््ा 

वेळी ती शेवटची शपथ घ््ा्च््ा बेतात होती. ती अज्ञानी पण 

खोलवर धाख्रमुक प्रवतृ्तीची होती. ख्रलव्हरपलूमधील ख्रतच््ा 

विीलाांच््ा घरात कप दिवलेला होता. मला वाटते ख्रतने तो ख्रतच््ा 

वख्रिलाांच््ा पापाांची भरपाई व्हावी म्हणनू, तो चचुमध्् ेनेला. ख्रतने 

तो दवेाच््ा सेवेसाठी वापरला. मला नाही वाटत की जोगीणींना 

कधी त््ाची ख्रकां मत माख्रहती असेल. त््ाांनी बहुधा तो कौटयांख्रबक 

वारसा म्हणनू घेतला. त््ाांच््ा दृष्टीन,े तो मोठा कप होता व त््ाांनी 

तो तसाच वापरला.”  

इमेरी पॉवर म्हणाला, 

“असामान्् गोष्ट! तयम्हाला ख्रतकिे जावे असे का वाटले?” 

पा्रोन ेत््ाचे खाांद ेघयसळले. 

“कदाख्रचत --- वगळण््ाच््ा कृतीमधनू --- आख्रण नांतर त््ात 

असामान्् बाब होती की कय णीही तो कप शोधा्चा प्र्त्न केला 
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नव्हता. असे पहा, ते असे ख्रदसत होत,े की ख्रतथ ेसामान्् वस्तूांची 

ख्रकां मत लाग ूपित नव्हती. मला आठवल ेकी पॅट्रीक कॅसेची मयलगी 

जोगीण होती.” 

पॉवर मनापासनू बोलला, 

“ठीक आह,े मी पवूी बोललो, मी तयमचे अख्रभनांदन करतो. 

मला तयमची फी साांगा आख्रण मी तयम्हाला चेक दतेो.” 

हर्क्युल पा्रो उत्तरला, 

“फी काही नाही.” 

सवुजण त््ाच््ाकिे बघ ूलागले. 

“म्हणज ेका्?” 

“तयम्ही लहानपणी कधी परीकथा वाचल््ा आहते का? 

त््ातील राजा म्हणतो, “तयला का् पाख्रहजे, ते माग.” 

“मग तयम्ही काही मागत आहात?” 

“हो. पण पैसे नाही. एक छोटीशी ख्रवनांती.” 

‘ठीक आह.े ती का् आह?े तयम्हाला बाजारासाठी एखादी 

मौल््वान सचूना हवी आह ेका?” 

“तो तर वेगळ्ा रूपातील पैसाच असेल. माझी मागणी 

त््ाहून साधी आह.े” 
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“ती का् आह?े” 

“तो कप परत चचुमध्् ेपाठवा.”  

ख्रतथ ेशाांतता पसरली. इमेरी पॉवर म्हणाला, 

“त ूठार वेिा आहसे का?” 

हर्क्युल पा्रोन ेमान हलवली. 

“नाही. मी वेिा नाही. ह ेबघा, मी तयम्हाला काही दाखवतो.” 

त््ान े कप उचलला. त््ाच््ा नखान े झािाभोवती वेटोळे 

घातलेल््ा सापाच््ा तोंिात जोरान ेदाबले. कप धरा्च््ा पोकळ 

कानामधील भोकातनू, कपाच््ा आतील सोन््ाचा थोिासा भाग 

ख्रनखळला. 

पा्रो म्हणाला,  

“पाख्रहलेत, हा बोगी्ा धमुगयरूचा प््ा्चा कप होता. ्ा 

लहानशा भोकातनू पे्ामध््े आत ख्रवष जात असे. तयम्हीच 

म्हणालात, की ्ा कपाचा इख्रतहास अनीतीमान आख्रण दयष्ट आह.े 

हा कप जवळ असणाऱ्ाांच््ा मनात रक्तपाताच््ा व ख्रहांसाचाराच््ा 

पापी भावना त्ार होतात. तयमच््ातदखेील तशा भावना ख्रनमाुण 

होतील.” 

“काहीतरी अफवा! अांधश्रद्धा!”  
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‘असेलही. पण ही वस्त ू हवीच, असा तयमचा आग्रह का? 

ख्रतच््ा सौद्ाुसाठी तर नव्ह?े ख्रतच््ा ख्रकां मतीसाठी तर नव्ह?े 

तयमच््ाकिे शेकिो, कदाख्रचत हजारो सयांदर व दयख्रमुळ वस्त ूआहते. 

ही वस्त ूतयम्हाला तयमच््ा अख्रभमानासाठी हवी आह.े तयम्ही असे 

ठरवले होत,े की मी तो कप ख्रमळवेनच. अरे ख्रमत्ा, त ूहरला नाहीस. 

त ू ख्रजांकला आहसे. कप तयझ््ा मालकीचा आह.े पण आता एक 

बलशाली गोष्ट का करू न्?े ख्रजथे तो दहा वष ेशाांतपणे राख्रहला, 

ख्रतथ ेतो परत करून टाक. त््ाचे पाप ख्रतथे नाहीसे होऊ द.े एकदा 

तो चचुमध्् ेहोता --- तो परत ख्रतथेच गेलेला बरा! त््ाला ख्रतथ ेपरत 

शयद्ध होऊ द्या. पापापासनू मयक्त होऊ द्या. परत त््ा वेदीवर 

ख्रवराजमान होऊ द्या. आपण अशी आशा करू, की 

माणसाांनादखेील त््ाांच््ा पापापासनू मयक्ती ख्रमळून, ते पख्रवत् 

होतील.” 

तो पयढे झयकला. 

“मला तो ख्रजथे सापिला, त््ा जागेचे वणुन करू द्या --- 

शाांतीच््ा बागेत, पख्रश्चमेच््ा समयद्रावरून ख्रवसरलेल््ा तारुण््ाच््ा 

स्वगाुकिे व अमर सौद्ाुकिे बघत असलेला, असा मला तो 

सापिला.” 
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तो साध््ा शब्दात, पयढे बोलत राख्रहला. आ्लंिच््ा टोकाला 

असलेल््ा समयद्रात घयसलेल््ा ख्रनमयळत््ा भागाबद्दल बोलत 

राख्रहला. 

इमेरी पॉवरन ेमाग ेहोऊन एक हात िोळ्ाांवर धरला व शेवटी 

बोलला, 

“मी आ्लंिच््ा पख्रश्चम ख्रकनाऱ्ावर जन्मलो. मयलगा 

असताना, ख्रतथनू ख्रनघनू अमेररकेला आलो.” 

पा्रो सभ््पणे म्हणाला, 

“मी ते ऐकले आह.े” 

पैसे दणेारा ताठ बसला. त््ाचे िोळे पयन्हा गख्रवुष्ठ झाले. तो 

ओठाांवर ख्रफकटसे हस ूखेळवत बोलला, 

“ख्रमस्टर पा्रो, त ू ख्रवख्रचत् माणसू आहसे. तयझ््ाकिे तयझ््ा 

अशा वेगळ्ा पद्धती आहते. माझ््ा नावाने चचुमध््े तो कप 

दणेगी म्हणनू दऊेन टाक. चाांगल््ापैकी महाग भेट. तीन हजार पौंि 

--- आख्रण त््ा बदल््ात मला का् ख्रमळेल?” 

पा्रो थांिपणे बोलला, 

“जोख्रगणी तयझ््ा आत्म््ासाठी प्राथुना करतील.” 
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त््ा श्रीमांत माणसाचे हास्् रुां दावल े --- हावरट, अधाशी 

हास््. तो म्हणाला, 

“म्हणजे सरते शेवटी, ही एक गयांतवणकू म्हणावी लागेल. 

कदाख्रचत मी केलेल््ाांपैकी सवाुत उत्तम --- “ 

 

नऊ 

चचुमधील लहानशा खोलीत, हर्क्युल पा्रोने त््ाची गोष्ट 

साांख्रगतली. आख्रण मातेश्वरीला तो मोठा रत्नजिीत कप ख्रदला.  

ती गयणगयणली,  

“त््ाचे आभार मानल््ाचे त््ाला साांगा. आम्ही त््ाच््ासाठी 

प्राथुना करू.” 

हर्क्युल पा्रो सभ््पणे बोलला, 

“त््ाला तयमच््ा प्राथुनेची गरज आह.े” 

“तर मग तो दयेःखी मनयष्् आह ेका?” 

पा्रो बोलला, 

“इतका दयेःखी आह,े की आनांद म्हणज ेका् तेच तो ख्रवसरून 

गेला आह.े तो इतका दयेःखी आह,े की तो दयेःखी आह ेतेच ख्रवसरून 

गेला आह.े” 

जोगीण मदृयपणे म्हणाली, 
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“ओहो, श्रीमांत मनयष्् --- “ 

हर्क्युल पा्रो काही बोलला नाही --- कारण त््ाला माख्रहती 

होत,े बोलण््ासारख ेकाही नव्हत े--- 

{खालील चित्र ह ेहसे्पेरीड्सच्या बागेतील सोनरेी सफरिंदािे झाड आह.े 

हरेािे चझअसशी [ दवेांिा राजा ] लग्न होते, तेव्हा चतला ह ेगआेकडून भेट 

म्हणनू चिळते. लॅडॉन नावािा डॅ्रगन त्यािे रक्षण करत असतो. बागेिी 

दखेरेख टायटन दवेाच्या िलुी असलेल्या संध्याकाळच्या पऱ्या करत 

असतात. ही ग्रीक परुाणातील कथा असनू ह े चित्र या गोष्टीतील कपावर 

कोरलेले असते. अशा तऱ्हनेे या रत्नजडीत कपाला ऐचतहाचसक पार्श्वभिूी 

लाभलेली असते.} 
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Capture of Cerberus 

सबेरस कय त्र््ावरील पकि 

 

हर्क्युल पा्रो ट््बू रेल्वेमध््े मागेपयढे होऊन लोकाांवर 

आपटत होता. त््ान े ख्रवचार केला की जगात फार लोक आहते. 

खरेच लांिनच््ा भमूीखालील रेल्वेच््ा जाळ्ात, ्ावेळी 

[सांध््ाकाळचे ६-३० ] फारच गदी होती. उष्मा, आवाज, गदी व 

गोंधळ होता. हाताांचा, दांिाांचा, खाांद्याांचा, शरीराचा नकोसा दाब! 

परर्क्ा लोकाांचा घेराव --- एकां दरीत [त््ान ेअरुचीन ेख्रवचार केला.] 
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रुचीहीन परर्क्ा लोकाांची गदी! बहुताांश मानवता काही आकषुक 

नव्हती. ख्रकती र्कवख्रचत एखादा बयद्धीने चमकणारा चेहरा ख्रदसतो. ह े

ख्रकती दयदवै आह!े पोषक पररख्रस्थती नसलेल््ा बा्काांचे ख्रवणकाम 

करण््ास भाग पिणारे नशीब! ख्रवणताना बाई चाांगली ख्रदसत नाही. 

चष्मा लावनू त््ात गयांतलेली व अथकपणे बोटे चालवणारी! रानटी 

माांजरासारखे सहजतेन ेभरभर ख्रवणण ेव नेपोख्रल्नसारख््ा प्रबळ 

इच्छेन ेगदीच््ा ट््बू रेल्वेत ख्रवणत रहाणे. पण ख्रस्त्र्ा ते जमवतात. 

जर त््ा बसा्ला जागा ख्रमळव ू शकल््ा तर लगेच त््ाांची 

ख्रवणकामाची गयलाबी रांगाची पट्टी बाहरे पिते आख्रण ख्रवणा्च््ा 

सय् ाांचा ख्रर्कलक ख्रर्कलक आवाज सयरु होतो. 

पा्रोन े ख्रवचार केला, ख्रवश्राांती नाही, स्त्रीत्वाचा िौल नाही. 

त््ाचा व्स्क आत्मा ताणामयळे व आधयख्रनक जगाच््ा 

घाईगदीमयळे, बांि करून उठला. त््ाच््ा आजबूाजचू््ा सवु तरुण 

ख्रस्त्र्ा --- एकसारख््ा एक, इतर्क्ा गोिवारख्रहत, 

आकषुक/खानदानी स्त्रीत्वाची वानवा असलेल््ा! त््ाने 

त््ाांच््ाकिून आकषुकतेमयळे ्ेणाऱ्ा आत्मख्रवश्वासाची व 

नखऱ्ाांची अपेक्षा केली. आहा, वागण््ाच््ा आधयख्रनक पद्धतींनी 

सयसज्ज, फॅशनेबल, सहानयभतूीपणूु, शहाणी --- शरीरावर वळणे 

असणारी, छानपैकी महागाईचे कपिे घातलेली बाई! पण आता -

-- आता --- 
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एका स्टेशनवर गािी थाांबली. लोक गदीन ेबाहरे पिले. त््ाांनी 

पा्रोला ख्रवणकामाच््ा सय् ाांच््ा टोकावर माग े ठेवले. त््ाला 

सािीन माशासारख े त््ाच््ाशेजारील उतारूां च््ा अजनू जवळ 

सोिले. धर्कका बसनू, गािी परत सयरु झाली. पा्रो एका मोठे बोज े

असलेल््ा बळकट बाईच््ा अांगावर फेकला गेला. ख्रतथनू उिून तो 

एका बारीक माणसाच््ा बॅगेवर पाठीवर आदळला.  

तो ‘माफ करा’ असे बोलला. त््ाच््ा ख्रमशा ओल््ा व सरळ 

झाल््ाच े त््ाला जाणवले. अरे बापरे, पयढच््ा स्टेशनला त््ाला 

उतरा्चे होते. ते ख्रपकॅिेली सकुस असल््ान,े त््ा स्टेशनवर अजनू 

शांभर दीिशे लोकाांना उतरा्चे होत.े भरतीच््ा मोठ््ा लाटेप्रमाणे, 

ते सगळे फलाटावर ओतले गेले. परत पा्रो वर जा्च््ा ख्रजन््ावर 

भ्ानक गदीत सापिला.  

पा्रोन े पाताळात असल््ासारखा ख्रवचार केला, की वर 

चढणाऱ्ा माणसाची बॅग मागील बाजनेू त््ाच््ा गयिघ््ात 

घयसल््ाने ख्रकती जोरान ेदयखले!  

त््ाच क्षणी त््ाला ख्रकां चाळून त््ाचे नाव घेतलेले ऐकू आले. 

त््ान ेत््ाचे िोळे उचलनू वर पाख्रहल.े पलीकिील खाली जाणाऱ्ा 

ख्रजन््ावर, त््ाच््ा आख्रवश्वसनी् िोळ्ाांनी भतूकाळातील एक 

दृष्् पाख्रहल.े स्वतेःच््ा फॅशनच््ा आत्मख्रवश्वासाने दयसऱ्ाला 
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आकख्रषुत करू बघणारी, ख्रतच््ा चैनबाज सोनेरी केसाांवर स्ट्रॉ ांचा 

लहानसा मयगयट घातलेली, ठळकपणे रांगीत ख्रपसाांच््ा पक्षाांचा कपिा 

घातलेली व खाांद्यावरून महागाईचे फर लोंबणारी एक स्त्री, त््ाला 

ख्रदसली.  

ख्रतच ेलालसर तोंि आ वासलेले होत.े ख्रतच््ा मोठ््ा परदशेी 

आवाजाचा प्रख्रतध्वनी ्ेत होता. ख्रतची फय फ्फय से दमदार असावीत. 

ती ख्रकां चाळली, “तो आह!े नर्ककीच तो आह!े माझ््ा ख्रमत्ा, हर्क्युल 

पा्रो! मी आग्रह धरत,े आपण परत भेटा्ला हव.े” 

पण दोन ख्रवरुद्ध ख्रदशाांनी जाणाऱ्ा ख्रजन््ाांची वागणकू त््ाांच््ा 

नशीबापेक्षा जोरदार होती. सांथपणे व अपराधी वाटून न घेता, पा्रो 

वर गेला आख्रण ती उमरावाची बा्को वाटणारी, वेरा रॉसाकोफ 

खाली आली  

किेन े वाट काढत, कठि््ावर वाकत, पा्रो आकाांताने 

ओरिला, “बाईसाहबे, तयम्ही मला कय ठे सापिाल?” 

खालनू ख्रतच ेबारीक आवाजात उत्तर आले, “पाताळात --- “ 

त््ाची अपेक्षा नव्हती, तरी ते त््ाक्षणी ख्रवख्रचत्पणे ख्रवरुद्ध वाटले. 

पा्रोन े िोळे ख्रमचकावले. परत ख्रमचकावले. अचानक तो 

पा्ाांनी सरकत वरती पोचला --- पा्ऱ्ाांकिे नीट लक्ष ख्रदले नाही. 

त््ाच््ाभोवती गदी जमली. थोि््ा एका बाजलूा गदीचा गठ्ठा 
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खाली जाणाऱ्ा ख्रजन््ासाठी धर्ककाबयर्ककी करत होता. त््ाला 

त््ाांच््ात ख्रमसळा्चे होते का? बाईसाहबेाांना तसे म्हणा्चे होते 

का? त््ा गदीच््ा वेळी पथृ्वीच््ा पोटात वावरणे म्हणजे पाताळच 

होता. जर बाईसाहबेाांना तसे म्हणा्च ेअसेल, तर त््ाचा नाईलाज 

होता ---  

ठामपणे पा्रोन ेवाट ओलाांिली व खाली जाणाऱ्ा गदीला 

तोंि दऊे लागला. असे करताांना परत खाली आला. ख्रजन््ाच््ा 

तळाशी बाईसाहबेाांचा काही पत्ता नव्हता. पा्रोला ख्रनळे ख्रपवळे 

प्रकाश ख्रदस ूलागले.  

ती स्त्री ख्रपकॅिेली लाईनवर होती की बॅकरल?ू पा्रो प्रत््ेक 

फलाटावर आळीपाळीने गेला. तो गािी पकिणाऱ्ा अथवा 

गािीतनू उतरणाऱ्ा गदीत चेचला गेला. पण कय ठेच त््ाला ती 

भपकेबाज रख्रश्न स्त्री, वेरा रॉसाकोफ ख्रदसली नाही.  

दमलेला, धर्कके खाल्लेला, भ ा्ंकर ख्रचिलेला पा्रो परत 

एकदा खाली आला आख्रण ख्रपकॅिेली सकुसच््ा गदीत उतरला. 

आनांदाने उद्दीख्रपत होऊन, तो घरी पोचला.  

भपकेबाज व नखरेल स्त्री न भेटणे, ह ेत््ा छोट््ा माणसाचे 

दयदवै होत.े त््ाला त््ा बाईचे ख्रकती आकषुण होत,े ते तो साांग ूशकत 

नव्हता. जरी तो वीस वषांपवूी ख्रतला शेवटचे भेटला होता, तरी ती 



230 
 

जाद ू अजनू ख्रशल्लक होती. जरी ख्रचत्काराने रांगवलेल््ा 

सू् ाुस्तासारखा ख्रतचा मेकप ख्रदसत असला, तरी त््ाखालील स्त्री 

,पा्रोला अजनूही पवूीसारखीच श्रीमांत व छान ख्रदसत होती. ती 

छोटीशी मध््मवगी् स्त्री उमरावाांमयळे अजनूही शहारून जात 

होती. ती मोठ््ा खयबीने दाख्रगने चोरून ख्रतच््ावर स्तयतीसयमनाांचा 

वषाुव करून घेत असे. ख्रतला त््ा सांपत्तीबद्दल कर लावला गेला, 

तेव्हाचा ख्रतचा ते कबलू करा्चा मोठा आत्मख्रवश्वास त््ाला 

आठवला. हजारातील एखादी बाई --- लाखातील! ती त््ाला 

ख्रदसली आख्रण गयप्त झाली.  

“पाताळात.” ती म्हणाली होती. त््ाच््ा कानाांनी त््ाला 

फसवले होत ेका? ती तसे म्हणाली होती का?” 

पण त््ाचा अथु का् होता? ख्रतला लांिनची भमूीखालील 

रेल्व,े असे म्हणा्चे होते का? की ख्रतचे शब्द धाख्रमुक दृष््ट्ा 

घ््ा्चे होते? नर्ककीच ख्रतचे स्वतेःचे जीवन जगणे, म्हणजे 

जीवनानांतरचे आ्यष्् पाताळत काढा्ची हमी होती. नर्ककी --- 

नर्ककीच ख्रतचा रख्रश्न नम्रपणा पा्रो त््ाच जागी भेटेल असे 

सयचवत नव्हता. 

नाही. ख्रतला नर्ककीच वेगळे काही म्हणा्चे होत े ---हर्क्युल 

पा्रो घाबरून कसनयसा झाला. जेव्हा ती अवतीणु होते, तेव्हा ती 
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का् करेल, ् ाचा काही नेम नसतो. ती वरच््ा पट्टीत ‘ररट्झ’ ख्रकां वा 

‘र्कलॅरीि्ज’ असे ओरिली असेल का? पण वेरा रॉसाकोफ 

अशर्क्पणे उदास आवाजात ओरिली होती, ‘पाताळ’!”  

पा्रोन ेएक सयस्कारा टाकला. पण त््ाने हार मानली नाही. 

त््ाच््ा गोंधळलेल््ा अवस्थेत त््ान ेसाधा आख्रण सरळसोट उपा् 

काढला. त््ाने दयसऱ्ा ख्रदवशी सकाळी त््ाची सख्रचव, ख्रमस लेमन 

ख्रहला ख्रवचारले.  

ख्रमस लेमन फारच कय रूप होती, पण फारच चटपटीत होती. 

ख्रतच््ासाठी पा्रो, कय णी खास नव्हता --- फक्त ख्रतचा मालक 

होता. ती त््ाचे काम उत्तम करे. ख्रतच ेखासगी ख्रवचार आख्रण स्वप्ने 

नवीन पद्धतीने कामाचे कागद एकत् लावण््ाबद्दल चाल ू होत.े 

ख्रतच््ा मनातील मोकळ्ा वेळात ती तोच ख्रवचार करत होती. 

“ख्रमस लेमन, मी तयम्हाला एक प्रश्न ख्रवचारू शकतो का?” 

टांकलेखन करताकरता बोटे बाजलूा घेऊन, पणूु लक्ष दऊेन, 

ती बोलली, “ख्रमस्टर पा्रो, अथाुत ख्रवचारा.” 

“जर तयम्हाला एखाद्या ख्रमत्ान ेपाताळात भेटू्ा, असे म्हटले 

तर तयम्ही का् कराल?” 
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नेहमीप्रमाण,े जराही न थाांबता ख्रमस लेमनला सवु उत्तरे माख्रहती 

असल््ाप्रमाणे, ती बोलली, “मला वाटते, त््ा ख्रमत्ाला फोन करणे 

ठीक राहील.  

पा्रो ख्रतच््ाकिे आश्च्ाुने बघत राख्रहला. तो बेख्रफकीरीने 

बोलला, “तयम्ही तो --- फोन --- कराल --- का?” 

ख्रमस लेमनने मान िोलावनू फोन ख्रतच््ाजवळ ओढला. 

“आज रात्ी का?” असे ख्रवचारून व तो काही न बोलल््ान,े तसे 

गहृीत धरून, ख्रतने लगेच फोन नांबर ख्रफरवला. “टेम्पल बार 

१४५७८? ह े पाताळ आह े का? कृप्ा तयम्ही हर्क्युल पा्रोच््ा 

वतीन ेदोघाांसाठी टेबल राखनू ठेवाल का?” 

ख्रतने फोन ठेऊन ख्रदला व परत ख्रतची बोटे टांकलेखन करू 

लागली. ख्रतच््ा चेहऱ्ावर अगदी पयसटपणे अधीरपणाचे भाव 

तरळून गेले. ख्रतन े ख्रतच ेकाम केले आख्रण ख्रतच््ाकिे बघनू ख्रतला 

असे म्हणा्चे असल््ाचे वाटले, की आता ख्रतचा मालक ख्रतला 

ख्रतच ेकाम करू दईेल का? पण पा्रोला स्पष्टीकरण हवे होत.े 

त््ान ेख्रवचारले, “ह ेपाताळ का् होते?” 

ख्रमस लेमनला थोिे नवल वाटले. “ओहो, ख्रमस्टर पा्रो, 

तयम्हाला माख्रहती नाही का, की तो रात्र्कलब आह े--- अगदी नवीन 

व सध््ाचा सवाुत चाांगला र्कलब आह.े मला वाटते, तो एक रख्रश्न 
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बाई चालवते. मी ्ा सांध््ाकाळपवूी सहज तयम्हाला त््ाचे सभासद 

बनव ूशकते.” 

तर इतका वेळ फय कट घालवनू [ असे ख्रतला वाटणे क्रमप्राप्त 

होत.े ] ख्रमस लेमनन ेख्रतचे टांकलेखनाच ेकाम वेगान ेसयरु केले. 

त््ा रात्ी अकरा वाजता, पा्रो वर एकेक अक्षर चमकत 

असलेल््ा दाराशी पोचला. लाल कपि््ातील एका माणसाने 

त््ाचे स्वागत करून, त््ाचा कोट उतरवला. त््ान ेखाली जाणाऱ्ा 

ख्रजन््ाकिे खणू केली. प्रत््ेक पा्रीवर एक वार्कप्रचार ख्रलख्रहलेला 

होता. पख्रहला असा होता, “मी छान आह”े, दयसरा असा होता, 

“पख्रहली पाटी स्वच्छ पयसनू नव््ाने सयरवात करा.”, ख्रतसरा होता, 

“मला आविेल तेव्हा मी काहीही सोिू शकतो” 

पा्रो वाखाणणी करत पयटपयटला, “पाताळाकिे जातानाच््ा 

रस्त््ावर ह ेचाांगले ख्रलख्रहले आह.े ही चाांगली गोष्ट आह.े” तो ख्रजना 

उतरला. खाली पाण््ाचा तलाव होता. ख्रतथे शेंदरी ख्रललीची झयियप े

होती. त््ाच््ावरून जाणारा बोटीच््ा आकाराचा पलू होता. पा्रो 

त््ावरून गेला. 

ख्रतथ े उजवीकिे सांगमरवरी कृख्रत्म गयहा होती. ख्रतथ े पा्रोने 

कधी न बख्रघतलेला असा भला दाांिगा, कय रूप व काळा कय ळकय ळीत 

कय त्ा बसला होता. त््ाने ख्रवचार केला, [ आख्रण आशा केली ] 
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कदाख्रचत तो खरा नसेल. तो अगदी सरळ, पण व्ान े थोिा 

वाकलेला असा, अचलपणे बसला होता. पण त््ाच वेळी त््ाने 

त््ाचे कय रूप, भ्ानक िोके वळवले आख्रण त््ाच््ा काळ्ा 

शरीरातनू, एक खजाुतील गयरगयरण््ाचा आवाज ख्रनघाला. तो 

आवाज भीतीदा्क होता. 

मग पा्रोच््ा लक्षात आले, की ख्रतथ ेएक सजवलेली, गोल, 

लहानशी कय त्र््ाच््ा ख्रबस्कीटाांची टोपली होती व त््ावर 

सबेरससाठी असे ख्रलख्रहलेले होत.े 

कय त्र््ाचे िोळे त््ाच््ावर ख्रखळले गेले होत.े परत एकदा 

खजाुतील गयरगयरण््ाचा आवाज आला. पा्रोन ेपटकन ख्रबस्कीट 

उचलनू त््ा दाांिल्ा कय त्र््ापयढे फेकले. मोठ््ा गयहसेारखे तोंि 

उघिले गेले. जबिा ख्रमटताना अचानक काही तयटल््ाचा आवाज 

आला. सबेरसने त््ाचे खाणे ख्रस्वकारले होते. पा्रो उघि््ा 

दारातनू आत ख्रशरला. 

आतील खोली फार मोठी नव्हती. त््ात छोटी छोटी टेबले 

टाकलेली होती. मध््भागी नाचा्चा मांच होता. तो लहान लाल 

ख्रदव््ाांनी सजवला होता. ख्रभांतींवर ख्रचत्े काढलेली होती. पलीकिे 

दरूवर शेवटी मोठ््ा लोखांिी जाळीमागे शेपट््ा व ख्रशांगे असलेले 

जण ूराक्षस वाटावेत, असे वेटस ुउभ ेहोत.े 
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वेरा रॉसाकोफन े ख्रतच््ा जोरदार रख्रश्न पररणामकारकपणे 

आकषुक, भपकेबाज असे महागाईचे सांध््ाकाळचे कपिे घातले 

होत.े ह ेसगळे पा्रोन ेपवूी पाख्रहल ेहोत.े ती हात पसरून पा्रोवर 

खाली वाकली. 

“ओहो, त ूआलास! माझ््ा आवित््ा, फार ख्रप्र् ख्रमत्ा, तयला 

परत पाहून ख्रकती आनांद झाला! ख्रकती वषांनी --- ख्रकती बरां? नाही, 

आपण ती मोजत बसणार नाही. माझ््ासाठी ते काल 

घिल््ासारखेच आह.े त ू काही बदलला नाहीस --- तयझ््ात 

काहीच फरक पिलेला नाही.” 

पा्रो ख्रतच््ा हातावर झयकत म्हणाला, “ख्रप्र् वेरा, 

तयझ््ातदखेील काही फरक पिलेला नाही. तरीही तो सावध होता 

शेवटी वीस वष ेम्हणज ेवीस वष.े खरे साांगा्चे तर, ती थोिी खराब 

झाली होती. पण तरीही ती प्रेक्षणी् ख्रदसत होती. उत्साह, 

जीवनानांद उपभोगण््ाची लालसा, ह े सवु होतेच आख्रण एखाद्या 

माणसाला घा्ाळ कसे करावे, ह ेख्रतला चाांगले माख्रहती होत.े ख्रतने 

पा्रोला ओढत, अजनू दोन माणस ेबसलेल््ा टेबलाशी नेल.े 

ख्रतने जाहीर केले, “माझा ख्रमत्, माझा प्रख्रसद्ध ख्रमत्, पापी 

लोकाांचा कदनुकाळ असलेला ख्रमस्टर हर्क्युल पा्रो! एके काळी 
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मीदखेील त््ाला घाबरत होते. पण आता मी टोकाचे गयणी व नीरस 

आ्यष्् जगत,े नाही का?  

एक उांच व्ान ेमोठा माणसू बोलला, “नीरस असे कधी म्हण ू

नकोस.” 

ख्रतने जाहीर केले, “ज््ाला भतूकाळाबद्दल सगळे माख्रहती 

आह े व ज््ाने मला ह े पाताळ सजवण््ासाठी बहुमलू्् सचूना 

ख्रदल््ा, असा प्राध््ापक लीस्केआिु.” 

पयरातत्वशास्त्रज्ञ थोिा शहारला. तो पयटपयटला, “जर मला तयम्ही 

का् करत होतात, ते माख्रहती असते, तर पररणाम धर्ककादा्क 

झाला असता.”  

पा्रोन ेख्रभांतीवरील ख्रचत्े जवळून बख्रघतली. त््ाच््ा समोरील 

ख्रभांतीवर ऑरफेअस [ ग्रीक कवी व सांगीतकार ] व त््ाचा जाझचा 

बँि रांगवलेला होता, तर त््ाच््ा ख्रवरुद्ध ख्रभांतीवर ओख्रसरीस आख्रण 

आ्सीस ्ाांची इख्रजख्रप्श्न गयन्हगेाराांच््ा छय प््ा जगाची बोटीतील 

मेजवानी रांगवली होती. ख्रतसऱ्ा ख्रभांतीवर कोणी चमकदार तरुण 

नैसख्रगुक अवस्थेत ख्रस्त्र्ाांबरोबर अांघोळीचा आनांद लयटत होत.े 

वेरान ेस्पष्ट केले, “तरुणाांचा दशे --- ही माझी छोटी अॅलीस.” 

पा्रोन े टेबलावरील चौकिीच््ा कोटातील एक भ ा्ंकर 

ख्रदसणाऱ्ा मयलीला अख्रभवादन केले. ख्रतन ेख्रशांगाांचा चष्मा घातला 
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होता. वेरा म्हणाली, “ती खपू खपू हुशार आह.े ती पदवीधर असनू 

मानसशास्त्रज्ञ आह.े ख्रतला वेिे ह,े वेिे का व कसे होतात, ते माख्रहती 

आह.े तयम्हाला वाटते तसे ते वेिे म्हणनू वेिे नसतात. त््ाची 

वेगवेगळी कारणे असतात. मला ते सवु फार ख्रवशेष वाटते.” 

ती अॅलीस द्ाळूने हसली. पण जरा मानभावीपणे! ख्रतने 

प्राध््ापकाला ठाम आवाजात ख्रवचारले की त््ाला नाचा्ला 

आविेल का, तर तो गार पिून, काां कू करू लागला.  

“अग तरुण मयली, मला फक्त वाल्ट्झ ्ेते.” 

अॅलीस शाांतपणे म्हणाली, “ह ेवाल्ट्झच आह.े”  

ते उठले व नाच ूलागले. त््ाना नीट नाचता ्ेत नव्हते. वेरा 

रॉसाकोफन े एक सयस्कारा टाकला. ख्रतच््ा ख्रवचाराांच््ा गािीला 

अनयसरून, ती बोलली, “आख्रण तरीही ती ख्रदसा्ला काही फार 

वाईट नाही --- “ 

पा्रो का्दशेीरपणे बोलला, “ती फार नखरे करत नाही. वेरा 

ओरिली, “मला आताच््ा तरुण मयलींच ेकाही कळतच नाही. त््ा 

कय णाला खषू करा्चा प्र्त्न करत नाहीत. माझ््ा तरुणपणी मी 

नेहमी तसे करा्ची --- मला शोभणारे रांग --- फ्रॉकच््ा आत थोिे 

पॅिीग वापरणे --- कां बरेभोवती घट्ट कापि गयांिाळणे --- केसाांना 

जरा रुचीपणूु छटा दणेे – “ ख्रतन ेकपाळावरील चमकदार सोनेरी बटा 
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माग ेसारल््ा --- ती अजनूही कसनू --- अगदी कसनू प्र्त्न करत 

होती! तयम्हाला नैसख्रगुक रीत््ा जे ख्रमळाले आह,े त््ात समाधान 

मानण े--- हा मखूुपणा आह.े ह ेचढेल पणाचे आह.े छोटी अॅलीस 

लैंख्रगकतेबद्दल लाांबलचक शब्दाांची पानेच््ा पान ेख्रलख्रहते. पण मी 

तयम्हाला ख्रवचारत,े ख्रकती वेळा ख्रतला कोणी मनयष्् असे सयचवतो, 

की आपण शख्रनवार रख्रववार ख्रब्रघटनला जा्चे का? सवु काही फक्त 

लाांबलचक शब्द, आख्रण काम, कामगाराांचे कल््ाण आख्रण जगाचे 

भख्रवतव््! मी तयम्हाला ख्रवचारते, ह े ्ोल् व आनांदी आह े का? 

आख्रण ह ेपहा, मी तयम्हाला ख्रवचारते, ्ा तरुण मांिळींनी जग कसे 

अांधारी व नीरस करून टाकले आह.े सवु ख्रठकाणी ख्रन्म आख्रण 

मनाई! मी तरुण असताांना असे नव्हत.े”  

“बाईसाहबे, मला ्ावरून आठवण झाली, तयमचा पयत् कसा 

आह?े शेवटच््ा क्षणी त््ाने वीस वष ेगेल््ाचे स्मरून, छोटा मयलगा 

न म्हणता, पयत् म्हटले. वेराचा चेहरा मातसृयखाच््ा उत्साहाने 

उजळला. ती बोलली, ‘माझा लािका दवेदतू! आता इतका मोठा 

झाला आह.े असे रुां द खाांद ेआख्रण दखेणा. तो अमेररकेला आह.े तो 

पलू, बँका व हॉटेले बाांधतो. अमेररकनाांना हव ेअसलेले काहीही!” 

पा्रो थोिा कोि््ात पिलेला वाटला. 

“म्हणज ेतो इांख्रजख्रनअर आह?े की वास्तयख्रवशारद? 
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वेरा म्हणाली, ““त््ाने का् फरक पितो? तो खपू आनांद 

ख्रमळवतो आह.े तो लोखांिी सळ्ाांमध््े व ा्ंत्ाांमध््े गयांतनू पिला 

आह.े आख्रण ताण नावाच््ा गोष्टीत. ताण ही का् गोष्ट आह,े ह े

मला जराही माख्रहती नाही. पण आम्ही नेहमीच एकमेकाांवर प्रेम 

करतो व मान दतेो. केवळ त््ाच््ासाठी मी अॅलीसला थोिा मान 

दते.े अरे हो. त््ाांचे ललन ठरले आह.े ते बोटीवर, गािीत, ख्रवमानात 

ख्रकां वा कामगाराांच््ा कल््ाणावर बोलताांना भेटले व प्रेमात पिले. 

आता जेव्हा ती लांिनला ्ेते, तेव्हा मला भेटा्ला ्ेते आख्रण मग 

मी ख्रतला माझ््ा हृद्ाशी धरत.े वेरा ख्रतच््ा हाताांची फय ल्ली करून 

छातीवर ठेवते व म्हणत,े “त ूआख्रण ख्रनकी एकमेकाांवर प्रेम करता -

-- त््ामयळे मी पण तयमच््ावर प्रेम करत े--- पण त ूजर त््ाच््ावर 

प्रेम करतेस, तर त््ाला अमेररकेत ठेऊन का आली आहसे? मग ती 

ख्रतच््ा कामाबद्दल व ती ख्रलख्रहत असलेल््ा पयस्तकाबद्दल बोलते. 

खरे साांगा्च ेतर मला त््ातले काही समजत नाही. पण मी नेहमी 

म्हणत,े “प्रत््ेकान े सहनशील असल े पाख्रहज.े माझ््ा ख्रमत्ा, मी 

आता जे साांख्रगतले, त््ाबद्दल तयला का् वाटते?” ह ेसगळे ती एका 

दमात बोलली.  

पा्रो पसांती दते, त््ाच््ा आजबूाजलूा पहात म्हणाला, “ह े

कल्पनारम्् आह.े ह ेफॅशनेबल व िौलदार आह.े” 
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ती जागा भरली होती. ख्रतला ख्रबनचेहऱ्ाचे ख्रबनचकू ्श 

ख्रमळाले होत.े ख्रतथ े सांध््ाकाळच््ा कपि््ात अशक्त जोि््ा 

आलेल््ा होत््ा. बोहखे्रम्न लोक चयण््ा असलेल््ा जाि सयती 

कपि््ात होते. सयदृढ सभ्् लोक सयटाबयटात होत.े राक्षसासारखे 

कपिे केलेले बँिवाले छान सांगीत वाजवत होत.े ख्रतथे पाताळ उभा 

केला गेला होता, ्ात काही सांश् नव्हता. 

वेरा बोलली, ‘आपल््ाकिे सवु प्रकारचे लोक आहते. तसेच 

असा्ला पाख्रहजेत, नाही का?”  

पा्रो म्हणाला, “पाताळाचे दरवाजे सवांसाठी उघिे आहते? 

मला वाटते फक्त गरीब सोिून सवांसाठी.” 

वेरा हसली. “आपल््ाला असे साांख्रगतले जात नाही का, की 

श्रीमांताांसाठी स्वगाुचे दरवाजे उघिणे अवघि आह.े त््ामयळे त््ाला 

पाताळात सहज प्रवेश असणार.” 

प्राध््ापक आख्रण अॅलीस टेबलाकिे परत ्ेत होते. वेरा 

उठली. “मला अरीस्टीिेशी बोला्ला हवे.” ती राक्षस झालेल््ा 

नम्र मयख्् वेटरबरोबर काही बोलली व टेबलाटेबलाांमधनू 

पाहुण््ाांशी बोलत ख्रफरू लागली. 

प्राध््ापकान ेकपाळ पयसत व वाईनचा पेला घोटघोट ख्रपत शेरा 

मारला, “ती चाांगल््ा व््ख्रक्तमत्वाची मयलगी आह,े नाही का? 
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लोकाांना तसे वाटते.” तो माफी मागत दयसऱ्ा टेबलावरील कय णाशी 

तरी बोला्ला गेला. किक अॅलीसबरोबर पा्रो एकटाच 

राख्रहल््ामयळे व ख्रतच ेथांि ख्रनळे िोळे भेटल््ामयळे, थोिासा बावरून 

गेला. त््ाच््ा लक्षात आले, की खरे तर ती ख्रदसा्ला चाांगली 

होती. पण त््ाला ती पणूुपणे नाराज वाटली. 

तो पयटपयटला, “मला अजनू तयझ े आिनाव माख्रहती झाले 

नाही.” 

“कख्रनांगहमॅ. िॉ अॅलीस कख्रनांगहमॅ. तयमची वेराशी ओळख 

गेल््ा काही ख्रदवसातील का?” 

“मला वाटते, वीस वषांपवूीची असावी.” 

िॉ अॅलीस कख्रनांगहमॅ बोलली, “मी आता ललन करणार 

असलेल््ा माणसाची आई म्हणनू मला ख्रतच््ात रुची आह.े पण 

मला ख्रतच््ा व््ावसाख्र्कतेचीदखेील ओळख करून घा्ची 

आह.े” 

“खरे का?” 

“हो. मी गयन्हगेारी मानसशास्त्रावर एक पयस्तक ख्रलख्रहत ेआह े

.मला ्ा रात्र्कलबमधील आ्यष्् झगमगाटी वाटले. आमच््ाकिे 

इथे गयन्हगेारी जगातले बरेच लोक ख्रन्ख्रमतपणे ्ेतात. मी 

त््ाांच््ापैकी काहीजणाांजवळ त््ाांच््ा आधीच््ा आ्यष््ाबद्दल 
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बोलले. अथाुत तयम्हाला वेराच््ा गयन्हगेारी प्रवतृ्ती माख्रहती आहते -

-- म्हणज ेती चोऱ्ा करत असे वगैरे?” 

थोिे माग े होत पा्रो बोलला, “का, हो --- मला माख्रहती 

आह.े” 

“मी ्ाला मॅगपा् गांि म्हणत.े तयम्हाला माख्रहती आह,े ती 

नेहमी चमचमणाऱ्ा वस्त ूघेते. पैसे कधीच नाही तर नेहमी रत्ने! 

मी असे शोधनू काढले, की लहानपणी ख्रतला खपू मजा घेत 

वाढवले गेले व सतत सांरख्रक्षतपणे ठेवले गेले. ख्रतच््ासाठी आ्यष्् 

असहनी् रीत््ा सपक होते. ख्रतच््ा स्वभावानयसार ख्रतला काही 

मोठे, नाटकी घिावे, असे वाटत असणार. त््ामयळे ती स्वतेःला 

ख्रशक्षा करून घेण््ासाठी तरसली होती. ख्रतच््ा चोऱ्ाांच््ा व 

मजेच््ा मागे ह े आह.े ख्रतला स्वतेःला महत्व हवे होत.े म्हणनू 

प्रख्रसद्ध होण््ासाठी ख्रशक्षा करून घेणे आले --- ्ेनकेन प्रकारेण!” 

पा्रोन े हरकत घेतली, “रख्रश्न क्राांतीच््ा वेळी पयरातन 

काळातील सरकारी सभासद असल््ाने, ती सयरख्रक्षत होती आख्रण 

ख्रतच ेआ्यष्् नीरस होत,े असे असेल का?” 

ख्रमस कख्रनांगहमॅच््ा ख्रफकट ख्रनळ्ा िोळ्ात मनोरांजन 

झाल््ाचा भाव आला. ती म्हणाली, “ओहो, रख्रश्न क्राांतीच््ा 
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वेळी पयरातन काळातील सरकारी सभासद? ख्रतने तयम्हाला ह े

साांख्रगतले का?” 

ख्रतने ख्रतच््ा मागील आ्यष््ातील साांख्रगतलेल््ा अस्वस्थ 

करणाऱ्ा रानटी आठवणी माग े टाकत, पा्रो प्रामाख्रणकपणे 

म्हणाला, “ती नर्ककीच उमराव घराण््ातील असणार.” 

“एखाद्याची इच्छा असेल, तर त््ाचा त््ा गोष्टीवर ख्रवश्वास 

बसतो.” व््ावसाख्र्कतेने बघत ख्रमस कख्रनांगहमॅ बोलली. 

पा्रो सावध झाला. क्षणभरात त््ाला कळले, की त््ाचा 

वेराबद्दलचा ग्रह का् आह,े ह ेत््ान ेसाांगावे. त््ान ेचेंिू पलीकिील 

ख्रभिूच््ा कोटाुत टाका्चे ठरवले. उमरावाच््ा तोिीच््ा 

साम्राज््ामयळे, त््ाला वेराची सामाख्रजकता थोिीशी आवित होती. 

एका मानसशास्त्रात पदवी ख्रमळवलेल््ा मोठ््ा िोळ्ाांच््ा चख्रष्मस 

मयलीपा्ी तो त््ाची करमणकू ख्रबघिू दणेार नव्हता!  

त््ान े ख्रवचारले, “मला आश्च्ुकारक का् वाटले, माख्रहती 

आह ेका?” 

अॅलीसन ेअनेक शब्द वापरून ह ेमान्् केले नाही, की ख्रतला 

ते माख्रहती नाही. ख्रतने कां टाळा आला होता, तरी उदारपणाचा आव 

आणनू, स्वतेःचे समाधान करून घेतले 
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पा्रो बोलत राख्रहला, “्ाचे मला नवल वाटते, की ज ेतरुण 

आहते --- ज््ाांनी थोिे श्रम घेतले, तर ते छान ख्रदस ूशकतात --- 

तर मला ्ाचे नवल वाटते, की तरी ते तसे करत नाहीत. तयम्ही 

गोल्फ खेळत असल््ासारखे ख्रखसेवाला जि कोट आख्रण स्कटु 

घालता. पण ह ेगोल्फचे मैदान नाही. ह े७१ फॅरनहाईट तापमानाचे 

जख्रमनीखालील हॉटेल आह.े तयमच े नाक गरम होऊन चकाकत 

आह.े पण तयम्ही त््ावर पाविर लावत नाही. आख्रण तयम्ही 

ख्रलपख्रस्टक लावताना ओठाांच््ा वतयुळाकाराची पयरेशी काळजी घेत 

नाही. तयम्ही एक स्त्री आहात. पण तयम्ही स्त्रीत्वाची काळजी घेत 

नाही. आख्रण मी म्हणतो, का घेत नाही? ह ेद्नी् आह.े” 

थोिा वेळ त््ाला ख्रमस “कख्रनांगहमॅ पयरुष माणसासारखी 

ख्रदसल््ाचे समाधान ख्रमळाले. त््ाला ख्रतच््ा िोळ्ात रागाची 

ख्रठणगी ख्रदसली. नांतर ख्रतने परत समाधानाने हसण््ाचा दृष्टीकोन 

पत्करला. 

“ख्रप्र् ख्रमस्टर पा्रो, मला भीती वाटते, तयम्ही आधयख्रनक 

आदशांच््ा बाबतीत कोसो मैल दरू आहात. तयमची मळू तत्वे कशी 

आहते ह ेमहत्वाचे आह,े वरवरचे ख्रदसण ेनव्ह.े” 

एक काळा पण फार दखेणा मनयष्् त््ाांच््ाकिे ्ेऊ 

लागल््ावर, ख्रतन े वर पाख्रहले. ती उत्साहान े म्हणाली, “ह े फार 
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रुचीपणूु आह.े पॉल व्हरेॅस्को! तो बा्काांवर जगतो आख्रण तो 

नैख्रतक दृष््ट्ा भ्रष्ट अशा लालसा असलेला आह!े तो तीन वषांचा 

असतानाच््ा त््ाच््ा दाईबद्दल तो मला काही साांगणार आह.े” 

दोन तीन ख्रमख्रनटाांनी ती त््ा तरुणाबरोबर नाचत होती. तो 

सयरेख नाचत होता. ते जेव्हा पा्रोच््ा टेबलाजवळ आले, तेव्हा 

पा्रोन े ख्रतला असे बोलताना ऐकले, “बोगनॉर ्ेथील 

उन्हाळ्ानांतर ख्रतने तयला खेळण््ातील के्रन ख्रदली? के्रन? --- हां, ह े

फार सचूक आह.े” 

क्षणभर पा्रोने असा ख्रवचार केला, की गयन्हगेाराांच््ा प्रकारात 

रस घेणाऱ्ा ख्रमस कख्रनांगहमॅचे जखमी ख्रवदू्रप शरीर एकाकी जांगलात 

सापिले आह.े त््ाला अॅलीस कख्रनांगहमॅ आविली नाही, पण तो 

प्रामाख्रणक असल््ामयळे, त््ाचे कारण असे होत,े की ह े स्पष्टपणे 

ख्रदसत होत,े की ती हर्क्युल पा्रोच््ा व््क्तीमत्वान ेभारावनू गेली 

नव्हती. त््ाचा गख्रवुष्ठपणा नित होता.  

नांतर त््ाला असे काही ख्रदसले, की अॅलीस कख्रनांगहमॅ त््ाच््ा 

िोर्क्ातनू गेली. पलीकिील बाजचू््ा टेबलाजवळील फरशीवर, 

एक छान केसाांचा तरूण बसला होता. त््ान ेसांध््ाकाळचे कपिे 

घातले होत.े त््ाच््ाकिे बघनू असे वाटत होत ेकी त््ान ेसगळे 

आ्यष्् चैनीत व आरामात घालवले आह.े त््ाच््ासमोर 



246 
 

उजवीकिे एक श्रीमांत मयलगी बसली होती. तो ख्रतच््ाकिे 

मखूाुसारखे ख्रनरथुकपणे पहात होता. त््ाांच््ाकिे बघणारे कोणीही 

पयटपयटले असते, “मखू ुश्रीमांत!” तरी पा्रोला माख्रहती होते, की तो 

तरुण श्रीमांत नव्हता व आळशीदखेील नव्हता. खरे तर तो गयप्तहरे 

इन्स्पेर्कटर चाल्स ुस्टीव्हने्स होता. आख्रण पा्रोला अशी शर्क्ता 

वाटली, की तो इथे काही कामासाठी आलेला होता. 

 

दोन 

दयसऱ्ा ख्रदवशी सकाळी पा्रो स्कॉटलांि ्ािुमध््े मयख्् 

इन्स्पेर्कटर जापला भेटा्ला गेला. इकिच््ा ख्रतकिच््ा 

चौकशाांनांतर अनपेख्रक्षतपणे जापन े त््ाचे स्वागत केले. तो प्रेमाने 

म्हणाला, “का् रे जयन््ा लबाि ख्रमत्ा, त ूकसा का् बरोबर वेळेवर 

्ेतोस, ह ेएक कोिेच आह!े” 

“पण मी तयला खात्ीन ेसाांगतो, मला काहीही माख्रहती नाही --

- अगदी काहीही नाही. मी सहज नेहमीच््ा उत्सयकतेने आलो.” 

जाप पा्रोला म्हणाला की तो असे नाख्रवक दलातील 

लोकाांना साांग ूशकतो. 

“तयला ‘पाताळ’ ् ा जागेबद्दल सवु काही जाणनू घ््ा्चे आह े

का? वरवर पहाता, ह ेनेहमीसारखे हॉटेल आह,े पण काहीतरी गोम 
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आह.े जरी खचु खपू असला, तरी ते अती पैसा कमावत असावेत. 

ह ेसांश्ास्पद रीत््ा खरे आह ेकी एक रख्रश्न बाई ते चालवते. ती 

स्वतेःला खानदानी घराण््ातील --- ख्रकां वा तसेच काही समजते. मी 

ख्रतला ओळखतो आम्ही जयने ख्रमत् आहोत.” 

जाप बोलला, “पण ती तर फक्त बाहुल े आह.े जादा पैसे 

ख्रमळवणारी ती नाही. अरीस्टीिे पापोपोलस नावाचा मयख्् वेटर 

आह े--- त््ाला ्ात रस आह े--- पण ह ेत््ाचे काम आह,े ्ावर 

आमचा ख्रवश्वास नाही. खरे तर आम्हाला माख्रहती नाही, की ्ामागे 

कय णाचा हात आह?े” 

“आख्रण म्हणनू इन्स्पेर्कटर चाल्स ुस्टीव्हने्स ख्रतथे ते शोधा्ला 

गेला आह?े” 

“ओहो, त ूत््ाला पाख्रहलेस का? कर भरणाऱ्ाांच््ा पैशाांवर 

तो नशीबवान माणसू ते काम करतो आह.े आताप्ंत त््ाला बरेच 

काही सापिले आह.े” 

“ख्रतथ ेका् शोधा्चे आह?े तयझा का् सांश् आह?े” 

“िोप नावाच््ा अांमली पदाथांचे जाळे ख्रतथे मोठ््ा प्रमाणात 

असल््ाचा सांश् आह.े िोप पैशात ख्रवकले जात नाही, तर 

रत्नाांमध््े!” 

“बापरे!” 
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तर असे ह ेआह.े ब्लँक बाईसाहबे --- ख्रकां वा कय ठल््ा कोणास 

ठाऊक, उमरावाची बा्को --- छापा घालनू नोटा पकिणे मयश्कील 

वाटते आह े --- कय ठल््ाही पररख्रस्थतीत, बँकेतनू मोठ््ा रकमा 

काढल््ा जात नसतील. पण ख्रतच््ाकिे रत्ने आहते --- कधीकधी 

कय टय ांबातनू वारसा हर्ककाने आलेली. ती एका अज्ञात ख्रठकाणी नेऊन, 

स्वच्छ केली जातात ख्रकां वा नव््ान ेकोंदणात बसवली जातात. इथे 

ख्रकां वा दयसऱ्ा खांिात ख्रवकली जातात. हा सगळा सरळ ख्रवक्रीचा 

व््वहार आह.े इथे चोरी नाही, ख्रवख्रशष्ट रांग हवा ख्रकां वा तत्सम काही 

रि नाही. आज ना उद्या ्ाचा शोध लागणारच, की नेकलेसवरील 

ख्रवख्रशष्ट तऱहनेे जिवलेली रत्न े खोटी आहते? ब्लँक बाईसाहबे 

म्हणज ेसगळा ख्रनरागसपणा आख्रण दयेःख आह े--- ह ेकसे ख्रकां वा कय ठे 

घिले असेल, ते माख्रहती नाही. --- नेकलेस सतत ख्रतच््ाकिेच 

असत. नोकराणींना, सांश् असलेल््ा स्व ा्ंपार्क्ाांना ख्रकां वा सांश् 

असलेल््ा सफाई कामगाराना काढून टाकल््ावर, गरीब, घाम 

गळणाऱ्ा पोख्रलसाांना रानटी बदकाांचा पाठलाग करा्चे काम 

आले. 

पण ्ा सामाख्रजक पक्ष््ाांना वाटते, तेवढ ेकाही आम्ही मयके 

नाही. आमच््ाकिे एकामागनू एक खपू केसेस ्ेत असतात --- 

आख्रण आम्हाला एक सामान्् बाब आढळत े--- सगळ्ा बा्का 

िोप घेतल््ाची ख्रचन्ह ेदाखवतात. नसा उत्तेख्रजत होणे, ख्रचिख्रचि, 
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झटके ्ेण,े िोळ्ातील बाहुली मोठी होणे इत््ादी. प्रश्न असा 

होताेः त््ाांना िोप कय ठून ख्रमळत होते आख्रण हा व््वसा् कोण 

चालवत होत?े” 

आख्रण तयला वाटते, उत्तर आह,े ही पाताळ नावाची जागा?” 

“आमचा ख्रवश्वास आह,े की ह े्ा सगळ्ा व््वसा्ाचे मयख्् 

कें द्र आह.े रत्नाांवरील काम कय ठे चालते, ते आम्ही शोधनू काढले 

आह े --- गोलकोंिा ख्रलख्रमटेि नावाच््ा जागी --- ते जख्रमनीवर 

आह.े दजेदार नकली रत्नाांचे दाख्रगन ेख्रतथे बनतात. पॉल व्हरेॅस्को -

-- नावाचा वाईट मनयष्् आह े --- मला वाटते, तयला तो माख्रहती 

आह?े” 

“मी त््ाला पाख्रहल ेआह े--- पाताळात.” 

“मलाही त््ाला ख्रतथे बघा्ला आविेल --- खऱ्ा ख्रठकाणी! 

ते वाईटपणात कय ठल््ाही थराला जाऊ शकतात --- पण बा्का -

-- चाांगल््ा बा्का --- त््ाही त््ाला सामील असतात. गोलकोंिा 

ख्रलख्रमटेिबरोबर त््ाचे काही लागेबाांधे आहते. माझी खात्ी आह,े 

की तोच ् ा पाताळचा सतू्धार आह.े ही त््ाच््ासाठी आदशु जागा 

आह े--- ख्रतथ ेसवुजण जातात. समाजातील बा्का, व््ावसाख्र्क 

लोक --- ही चाांगली भेटा्ची जागा आह.े”  
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“मला वाटते इथेच रत्नाांच््ा बदल््ात, िोप ख्रवकणे होत 

असावे का?” 

“हो. आम्हाला त््ाची गोलकोंिा बाज ू माख्रहती आह े --- 

आता िोपची दयसरी बाज ूशोधनू काढा्ची आह े--- आम्हाला ह े

शोधनू काढा्चे आह,े की इथे मालाचा पयरवठा कोण करत ेव तो 

कय ठून ्ेतो.” 

“आख्रण अजनूप्ंत तयम्हाला ते माख्रहती नाही?” 

“मला वाटते, ती रख्रश्न बाई --- पण आमच््ाकिे पयरावा 

नाही. काही आठवि््ाांपवूी आम्हाला वाटले, आम्हाला तो 

ख्रमळतो आह.े व्हरेॅस्को गोलकोंिा इथे गेला, ख्रतथनू काही रत्ने 

घेतली आख्रण ख्रतथनू सरळ पाताळात आला. स्टीव्नन्स त््ाच््ावर 

लक्ष ठेऊन होता. पण त््ान ेप्रत््क्ष माल ख्रवकताांना त््ाला पाख्रहले 

नाही. जेव्हा व्हरेॅस्को ख्रतथनू ख्रनघाला, तेव्हा आम्ही त््ाला पकिल े

--- त््ाच््ाकिे रत्न े नव्हती. आम्ही र्कलबवर धाि टाकली. 

प्रत््ेकाची तपासणी केली आख्रण का् झाले, तर रत्न ेनाहीत आख्रण 

िोपही नाही!” 

“म्हणज ेफख्रजतीच झाली?” 

जापन े कळ आल््ासारखा तोि वाकिे केले. अिचणीत 

सापिलो असतो, पण नशीबान ेफेरी मारताांना, पेव्हरेेल ख्रमळाला. [ 
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बॅटे्टरसी खटल््ातील खयनी, तयला माख्रहती आह.े ] केवळ नशीब, तो 

स्कॉटलांिला जाणार होता. त््ाच््ा फोटोवरून आमच््ा एका 

चटपटीत साजंटन ेत््ाला पकिले. त््ामयळे, ज््ाचा शेवट गोि, ते 

सवुच गोि! --- ्ा कामख्रगरीसाठी आम्हाला अख्रभमान वाटतो --- 

र्कलबसाठी मोठ््ा प्रोत्साहनाची गोष्ट ---तेव्हापासनू सगळे जोमाने 

कामाला लागले आहते.” 

पा्रो बोलला, “पण त््ामयळे िोपच््ा बाबतीत काही पाऊल 

पयढे पिले नाही. कदाख्रचत त््ा जागेला कय लपू ठोकले गेले असेल 

का?”  

“नर्ककीच. पण आम्हाला ख्रतथ ेकाही सापिले नाही. अगदी 

कोपरानकोपरा तपासला. आपल््ाआपल््ात म्हणनू साांगतो, ख्रतथे 

पोख्रलसाांच््ा अख्रधकारातील तपासणीपेक्षा वेगळी तपासणीही केली 

--- त््ान ेिोळा मारला. “काटेकोरपणे आत ख्रशरा्च््ा व बाहरे 

पिा्च््ा जागेचा शोध घेतला. पण काही सापिले नाही. पण ह े

करणाऱ्ा आमच््ा माणसाला त््ा दणकट मोठ््ा कय त्र््ाने 

जवळजवळ फािून खाल्ले. तो ख्रतथ ेझोपतो.” 

“आहा, तो सबेरस नावाचा कय त्ा?” 

“हो. कय त्र््ाचे ख्रवख्रचत् नाव --- त््ाचा अथु ख्रमठाची पयिी असा 

आह.े.” 
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पा्रो ख्रवचारपवूुक पयटपयटला, “सबेरस” 

जापन े सयचवल,े “पा्रो, त ू ्ात लक्ष घातलेस तर! ही 

चाांगली, त््ात लक्ष घालण््ासारखी समस््ा आह.े लोकाांचे शरीर 

व मन, दोन्हीचा ख्रवनाश करणाऱ्ा मादक पदाथांच््ा जाळ्ाचा मी 

द्वषे करतो. ह ेखरोखरचे पाताळ आह!े” 

पा्रो ध््ानस्थपणे बोलला, “ह ेसगळ्ा गोष्टी बरोबर करेल. 

--- हो. हर्क्युलसचे बारा श्रम का् होते, ते तयला माख्रहती आह ेका?” 

“नाही.” 

“त््ा सबेरस कय त्र््ाला पकिणे. ह ेबरोबर आह,े नाही का?” 

“अरे म्हाताऱ्ा, त ू का् बोलतो आहसे, ते मला काही 

माख्रहती नाही. कय त्ा माणसाला खातो, ही मोठी बातमीच आह.े” 

एवढे बोलनू जाप खो खो हस ूलागला.  

 

तीन 

पा्रो बोलला, “मला तयझ््ाशी गांभीरपणे बोला्चे आह.े” 

लवकरची वेळ असल््ाने र्कलब अजनू ररकामा होता. 

दरवाज््ाजवळील एक लहानशा टेबलाशी पा्रो व वेरा बसले 

होत.े ती म्हणाली, “मला गांभीर असे काही वाटत नाही. शयद्ध 
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हरपा्ला आलेली अॅलीस, ती नेहमी गांभीर व खासगीत काही 

साांगत असते. त््ान ेमी कां टाळते. माझा ख्रबचारा ख्रनकी, त््ाला का् 

मजा ्ेणार? काहीच नाही.” 

पा्रो सातत्् राखत म्हणाला, “तयझे त््ाच््ाबद्दलचे प्रेम 

मला जाणवते. आख्रण मला तयला दयलध््ात पिल््ासारखे बघा्ला 

आवित नाही.” 

“पण ह ेत ूकाहीतरीच बोलतो आहसे. पैसा वाहतो आह.े मी 

अत् ा्ंत सयखी आह.े” 

“ही जागा तयझी आह?े” 

ख्रतच े िोळे ख्रकां ख्रचत टाळाटाळ करणारे झाले. ती बोलली, 

“अथाुत.” 

“पण तयझा कय णी भागीदार आह ेका?” 

ख्रतने ख्रवचारले, “ह ेतयला कोणी साांख्रगतले?” 

“तयझा भागीदार पॉल व्हरेॅस्को आह ेका?” 

 “ओहो, पॉल व्हरेॅस्को! का् कल्पना आह!े” 

“त््ाचे उद्योग चाांगले नाहीत --- तो गयन्हगेार आह.े इथे 

गयन्हगेाराांचे ्ेणे जाण ेआह,े ्ाची तयला कल्पना आह ेका?” 
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वेरा जोरान ेहस ूलागली. “हा खास मध््मवगी् सामाख्रजक 

दृष्टीकोन बोलतो आह.े अथाुतच मी ह ेजाणत.े तयला ह ेकळत नाही 

का, की ्ा जागेचे अध ेआकषुण त््ातच आह.े ह ेमेफेअरचे तरुण 

लोक --- वेस्टएांि मध्् ेत््ाांच््ाचसारखे लोक आजबूाजलूा बघनू 

ते कां टाळले आहते. ते इथे ्ेऊन, गयन्हगेार, चोर, ब्लॅकमेल करणारे, 

लबाि लोक --- कदाख्रचत खयनीदखेील लोकाांना बघतात. पयढच््ा 

रख्रववारी ज््ाचे नाव वतुमानपत्ात झळकणार आह,े असा खयनी! ह े

उद्दीख्रपत करणारे आह े--- ते म्हणतात, इथे त््ाना आ्यष्् ख्रदसत.े 

तसेच श्रीमांत माणसू --- जो आठविाभर चि्ि््ा, बा्काांची घट्ट 

कां बरवसे्त्र आख्रण मोज ेख्रवकतो. त््ाला त््ाच््ा माननी् ख्रमत्ाांपासनू 

व माननी् आ्यष््ापासनू ख्रकती बदल ख्रमळतो! आख्रण अजनू मजा 

म्हणज े--- त््ा टेबलावर बघ --- त््ाच््ा ख्रमशा ख्रपळत बसलेला 

स्कॉटलांि ्ािुचा इन्स्पेर्कटर आह े --- त््ाच््ा कामख्रगरीवर 

आलेला आह.े”  

पा्रो मदृयपणे म्हणाला, “म्हणजे तयला ह ेमाख्रहती आह ेतर?” 

दोघाांची नजरानजर झाल््ावर ती हसली. “अरे ख्रमत्ा, तयला 

वाटते, ख्रततकी मी साधी नाही.” 

‘मग ्ेथील मादक द्रव््ाांच््ा जाळ्ात त ूदखेील गयांतलेली 

आहसे?” 
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“नाही. नाही. ती माझी बदनामी ठरेल.” 

पा्रोन ेदोन क्षण ख्रतच््ाकिे बख्रघतले व सयस्कारा टाकला. तो 

बोलला, “मी तयझ््ावर ख्रवश्वास ठेवतो. पण ही जागा नर्ककी कय णाची 

आह,े ह ेत ूमला साांगणे गरजेचे आह.े” 

ती टोकेरीपणे म्हणाली, “ही माझ््ा मालकीची आह.े” 

“कागदोपत्ी हो. पण ्ामागे कय णीतरी आह.े” 

“अरे ख्रमत्ा, तयला माख्रहती आह ेका, मला ह ेफार चौकसपणाचे 

वाटते आह.े त ूइतका चौकसपणा का करत आहसे?” 

शेवटचा शब्द बोलल््ावर ख्रतचा आवाज एखाद्या 

कबयतरासारखा झाला. ख्रतने ख्रतच््ा ताटलीतील बदकाचे हाि 

मोठ््ा काळ्ा कय त्र््ापयढे फेकले. त््ाने जबि््ाची भ्ानक 

हालचाल करून, ते पकिले. 

पा्रोन ेख्रवचारले, “त ूत््ा कय त्र््ाचे का् नाव घेतलेस?” 

“हा सबेरस माझा ख्रमत् व साथीदार आह.े” 

“पण ह ेअसले नाव ख्रवख्रचत् आह!े” 

पण तो खपू प्रेमळ व आनांद दणेारा आह.े तो पोलीस कय त्ा 

आह.े तो काहीही करू शकतो --- काहीही --- थाांब!” 
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ख्रतने उठून आजबूाजलूा पाख्रहले. अचानक ख्रतने जेवणापवूी 

नयकतीच आणलेली जवळील टेबलावरील चख्रवष्ट ताटली मोठ््ा 

काठीन ेख्रभरकावनू ख्रदली. ख्रतन ेपयढे आलेल््ा सांगमरवरी भागाप्ंत 

जाऊन, रख्रश्नमध््े काही बोलत, ती ताटली कय त्र््ासमोर ठेवली. 

त््ा कय त्र््ाने त््ाच््ासमोर बख्रघतले. काठी जण ूअख्रस्तत्वातच 

नव्हती. “त ूपाख्रहलेस? काही ख्रमख्रनटाांचा प्रश्न नव्हता. फक्त हा कय त्ा 

गरज असेल, तर तासनतास तसाच््ा तसा राहू शकतो.” 

ख्रतने काही शब्द उच्चारले. आख्रण ख्रवजेच््ा 

किकिाटासारख््ा त््ा कय त्र््ाने त््ाची लाांब मान वळवली आख्रण 

जण ूजादसूारखी काठी अदृष्् झाली. 

वेरा रॉसाकोफने चवि््ावर उभ े राहून, कय त्र््ाच््ा 

गळ्ाभोवती हात टाकून, त््ाला भावनाख्रतरेकाने जवळ घेतले. ती 

ओरिली, “बघ, तो ख्रकती सभ्् आह!े माझ््ासाठी, अॅलीससाठी 

व त््ाच््ा ख्रमत्ाांसाठी --- ते त््ाला काही करू शकतात. पण 

त््ासाठी त््ाला भरभर सचूना द्याव््ा लागतात. मी तयला खात्ी दऊे 

शकते, की तो पोलीस इन्स्पेर्कटरला फािून खाईल --- त््ाचे लहान 

तयकिे करेल.” एवढे बोलनू, ती हसत सयटली. 
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“मी तेच म्हणणार होतो --- “ पा्रो घाईने बोलला. त््ाने 

वेराच््ा ख्रवनोदी बोलण््ावर ख्रवश्वास ठेवला नाही. इन्स्पेर्कटर 

स्टीव्हने्स खरेच धोर्क्ात होता. 

“प्राध््ापक लीस्केआिुला तयमच््ाशी बोला्चे आह.े” 

प्राध््ापक ख्रतच््ा कोपराशी नाराजी दाखवत उभा होता. त््ाने 

कय रकय रत म्हटले, “तयम्ही माझ््ा ताटलीतील मोठे हाि घेतले. तयम्ही 

असे का केले? ते चाांगले होते.” 

 

चार 

जाप बोलला, “म्हाताऱ्ा, गयरुवारी रात्ी नशेतील लोकाांचे 

फय गे वर जातात. ते अथाुत अँन्ड््र्यच े ियर्ककर असते --- मादक 

द्रव््ाचा शोध घेणारा वेगळा पोलीस ख्रवभाग आह.े पण त ू त््ात 

घयसलास तर त््ाांना आनांद होईल. नाही, आभारी आह.े मला तयझी 

काही वेगवेगळी सरबते नकोत. मला माझ््ा पोटाची काळजी 

घ््ा्ला हवी. ख्रतकिे ती ख्रव्हस्की मला ख्रदसते आह ेका? ती मला 

चालेल.” 

त््ाचा पेला सरसावत, तो बोलला, “मला वाटते, आम्ही 

समस््ा सोिवली आह.े ्ा र्कलबमधनू बाहरे पिा्चा अजनू एक 

रस्ता आह े--- आम्ही तो शोधनू काढला आह.े” 
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”कय ठे?” 

“लोखांिी जाळीच््ा माग.े त््ाचा काही भाग गोल झयलत 

असतो.” 

“पण तयला नर्ककी ख्रदसेल --- “ 

“अरे नाही. जेव्हा धाि घालणे सयरु झाले, तेव्हा वीज गेली --

- मयख्् बोिुच बांद केला गेला. वीज परत आणण््ासाठी आम्हाला 

एक दोन ख्रमख्रनटे लागली. पयढच््ा दाराने कोणी गेले नाही, कारण 

त््ावर लक्ष ठेवले गेल ेहोत.े पण ह ेस्पष्ट आह,े की कय णीतरी काही 

कारभार करून, गयप्त वाटेने सटकले. अशा तऱहनेे आमचा बेत 

फसला.” 

“तयमचा बेत का् होता?” 

जापन े िोळे ख्रमचकावले. “आम्ही ठरवलेल््ा बेताप्रमाणे 

सगळे चाल ूहोते --- पोलीस आले. वीज गेली --- आख्रण कोण ्ेते 

आह े ह े बघण््ासाठी गयप्त दाराच््ा दयसऱ्ा बाजलूा थाांबलेले 

कय णीतरी होते. ्ावेळेस आम्ही त््ाांना पकिले आह.े” 

“गयरुवार का?” 

 परत जापने िोळे ख्रमचकावले. “आम्ही गोलकोंि््ाचे 

बोलणे चाांगले ध्वनीमयख्रद्रत केले आह.े ख्रतथनू माल गयरुवारी बाहरे 

जाणार आह.े कॅररांलटनची रत्ने!” 
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“तयम्ही त््ाांना परवानगी द्या. मी पण एक दोन प्रकारची 

व््वस्था करु का?” 

 

पाच 

गयरुवारी रात्ी त््ाच््ा नेहमीच््ा आत ख्रशरा्च््ा लहान 

टेबलाशी बसनू पा्रोन ेआजबूाजचू ेख्रनरीक्षण केले. रोजच््ासारखे 

पाताळ जोरात सयरु होत.े  

शर्क् असेल, तर वेरासयद्धा नेहमीपेक्षा जास्त चमकदारपणे 

नटली होती. आज ती अगदी पणूुपणे रख्रश्न ख्रदसत होती. ती 

टाळ्ा ख्रपटत होती व हसता हसता ख्रकां चाळत होती. पॉल व्हरेॅस्को 

आलेला होता. काही वेळा तो अगदी ख्रबनचकू सांध््ाकाळचे कपिे 

घाले, तर कधी आजच््ाप्रमाणे, रस्त््ावरील आक्रमक 

मवाल््ासारखा घट्ट बटणे लावलेला कोट, मानेभोवती रुमाल असे 

कपिे घाले. ते आकषुक पण दयष्टपणाचे ख्रदस.े तो लहानशा वहीत 

काही ख्रलख्रहण््ात गयांग असलेल््ा अॅलीस कख्रनांगहमॅवर वाकून, 

ख्रहऱ्ाांनी मढलेल््ा तगि््ा मध््मव्ीन स्त्रीपासनू दरू जाऊन, 

अॅलीसला नतृ्् करण््ाबद्दल ख्रवचारत होता. तगि््ा स्त्रीने 

अॅलीसकिे बघनू नापसांतीने भयवई उांचावली व व्हरेॅस्कोकिे मोठ््ा 

प्रेमान ेबख्रघतले. 
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ख्रमस कख्रनांगहमॅच््ा िोळ्ात स्तयती नव्हती. ते पणूु शास्त्री् 

रुचीन ेचमकत होत.े ते दोघे नाचत पा्रोच््ा अांगावरून गेले, तेव्हा 

त््ान ेत््ाांच््ा सांभाषणातील काही भाग ऐकला. पॉल तीन वषाुचा 

असतानाच््ा दाईचा भाग सांपवनू, आता ती पॉलच््ा ख्रनवासी 

शाळेच््ा मेट्रनकिून माख्रहती गोळा करण््ाप्ंत ्ेऊन पोचली 

होती. सांगीत सांपल््ावर, ती आनांदी व उद्दीख्रपत झालेल््ा 

पा्रोशेजारी ्ेऊन बसली.  

ती म्हणाली, ‘फार रुचीपणू!ु व्हरेॅस्को हा माझ््ा पयस्तकातील 

सवाुत महत्वाची केस असणार आह.े प्रख्रतकात्मता ख्रबनचकू आह.े 

उदाहरणाथु, त््ान े त््ाच््ा इतर ख्रमत्ाांबरोबर ख्रबनबाह्याांचा लाल 

गांजीफ्रॉक घातला होता --- आख्रण सवु गोष्ट एकदम साधी सरळ 

होऊन गेली. तो नर्ककी गयन्हगेार प्रवतृ्तीचा आह,े असे तयम्ही म्हण ू

शकता. पण त््ाला सयधारा्चा प्र्त्न होऊ शकतो.” 

पा्रो म्हणाला, “म्हणजे स्त्री गयन्हगेारी वतृ्तीच््ा माणसाला 

सयधारू शकते? हा ख्रतचा आविता भ्रम आह.े” 

अॅलीस कख्रनांगहमॅने त््ाच््ाकिे थांिपणे पाख्रहल.े “ख्रमस्टर 

पा्रो, ्ात व््ख्रक्तगत काही नाही.” 

पा्रो म्हणाला, कधीच नसत.े ह े नेहमी फक्त दयसऱ्ाांच््ा 

कल््ाणासाठी असते. पण सहसा त््ाचा उद्दशे ख्रवरुद्ध ख्रलांगी 
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आकषुक प्राणी असतो. उदाहरणाथु, मी कय ठल््ा शाळेत गेलो 

ख्रकां वा माझ््ाबद्दल मेट्रनचा दृष्टीकोन का् होता, ्ात तयम्हाला रुची 

असेल का?” 

ख्रमस कख्रनांगहमॅ म्हणाली, “तयम्ही काही गयन्हगेार वतृ्तीचे नाही.” 

“एखाद्याला बख्रघतल््ावर तयम्हाला तो गयन्हगेार वतृ्तीचा 

असल््ाच ेकळत ेका?” 

“नर्ककीच कळत.े” 

प्राध््ापक लीस्केआिु त््ाांच््ाकिे आला व पा्रोशेजारी 

बसला. 

“तयम्ही गयन्हगेाराांबद्दल बोलता आहात का? मग तयम्ही 

हमयराबीचे इ.स. पवूी १८०० सालचे गयन्हगेाराांबद्दलचे पयस्तक 

वाचले पाख्रहजे. ते फार रुचीपणू ुआह.े आग लागलेली असताांना 

जो चोरी करताांना सापिला त््ाला आगीतच फेका्ला हव.े” 

तो त््ाच््ासमोर असलेल््ा लोखांिी जाळीकिे आनांदाने 

बघत होता. 

जयने सयमेरर्न का्द ेआहते. जर बा्को नवऱ्ाचा द्वषे करत 

असेल आख्रण त््ाला म्हणत असेल, “त ूमाझा नवरा नाहीस.” तर 

ते ख्रतला नदीत फेकून दतेात. कोटाुत जाऊन घटस्फोट 

ख्रमळवण््ापेक्षा सोप ेआख्रण स्वस्त! पण नवरा जर बा्कोला असे 
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म्हणाला, तर त््ाला फक्त ख्रतला ठराख्रवक वजनाची चाांदी द्यावी 

लागत.े त््ाला कोणी नदीत फेकत नाही.” 

अॅलीस कख्रनांगहमॅ म्हणाली, “तीच जयनी गोष्ट. पयरुषाला वेगळे 

का्द ेआख्रण स्त्रीला वेगळे का्द.े” 

प्राध््ापक ख्रवचारपवूुक बोलले, “ख्रस्त्र्ाांना अथाुत पैशाांच े

महत्व जास्त जाणवते. तयम्हाला माख्रहती आह,े मला ही जागा 

आविते. मी बऱ्ाच वेळा सांध््ाकाळी इथे ्ेतो. मला पैसे द्यावे 

लागत नाहीत. वेरान ेते तसे साांख्रगतले आह े--- ह ेख्रतने फार चाांगले 

केले आह े--- मी ख्रतला ्ेथील सजावटीबद्दल सल्ला ख्रदल््ामयळे, 

असे ती म्हणत.े खरे तर त््ाचे मला एवढे काही दणेेघेणे नाही --- 

ती मला प्रश्न का ख्रवचारत होती, ्ाची मला काही कल्पना नाही --

- ती आख्रण सजावट कलाकार ्ाना ते नीट कळले नाहीच. त््ा 

भ्ानक गोष्टींशी माझा दयरान्व्ानेही सांबांध नाही, ह े कधीच 

कय णाला समजले नसेल, अशी मी आशा करतो. पण ती गोष्ट मी 

नजरेआि करा्ला नको. मला नेहमी वाटते, ती थोिी 

बॅख्रबलोख्रन्न काळातील नवलपणू ुबाई आह े--- तयम्हाला माख्रहती 

असेल, तर बॅख्रबलोख्रन्न बा्का व््ापारात फार हुशार होत््ा.” 

प्राध््ापकाचे शब्द अचानक आलेल््ा एकख्रत्त आवाजात 

बयिाले. ‘पोलीस’ हा शब्द ऐकू आला --- गोंधळ चाललेला ऐकून, 
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बा्का उठून उभ््ा राख्रहल््ा. ख्रदवे गेले आख्रण ख्रवजेवरची भट्टीही 

बांद झाली. हमयराबीच््ा का्द्याांमधील ख्रवख्रवध उतारे, बोलनू 

दाखवणारा प्राध््ापकाांचा आवाज त्ाख्रसक होऊन खोल व शाांत 

होत गेला. 

पा्रो रुां द, खोलगट पा्ऱ्ा अधुवट चढलेला असताांना पयन्हा 

ख्रदवे गेले. दारातील पोलीस ऑख्रफसराांनी त््ाला सलाम केला. तो 

रस्त््ावर गेला आख्रण कोपऱ्ाप्ंत फेरी मारली. ख्रतथे ख्रभांतीलगत 

एक लहान, वाईट वास ्ेणारा, लाल नाकाचा मनयष्् होता. तो 

कय जबयजल््ासारख््ा, खजाुतील चौकस स्वरात बोलला, “मी 

त््ाांचा ख्रपता आह.े माझे काम करा्ची वेळ झाली आह ेका?” 

“ठीक आह.े तसे करा.” 

“ख्रतथ ेअनेक कॉपरच््ा रांगाची उदार माणसे आहते.” 

“ते ठीक आह.े त््ाना तयमच््ाबद्दल साांख्रगतले आह.े” 

“माझी एवढीच अपेक्षा आह,े की त््ाांनी मध्् ेमध्् ेलयिबयि 

करू न्?े” 

“ते तसे करणार नाहीत. जे करण््ासाठी तयम्ही बाहरे पिला 

आहात, ते तयम्ही ख्रमळवणार? त््ा प्रश्नातील पश ू मोठा आख्रण 

भ्ानक आह.े” तो लहानसा माणसू आत्मख्रवश्वासाने बोलला, 
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“माझ््ासाठी तो पश ू तसा भ्ानक नाही. माझ््ाकिे जे आह,े 

त््ामयळे कोणताही कय त्ा पाताळामध्् ेमाझ््ाबरोबर ्ेईल.” 

पा्रो पयटपयटला, “तर मग त््ाला पाताळाच््ा बाहरेही 

तयमच््ाबरोबर ्ा्ला हवे. 

 

सहा 

सकाळच््ा थोि््ा तासाांमध््े फोन खणखणला. पा्रोने तो 

उचलला. जाप बोलला, “त ू मला फोन करा्ला साांख्रगतला 

होतास.” 

“हो् ख्रमत्ा, खरेच की!” 

“ते मादक पदाथु, िोप सापिले नाहीत पण रत्न ेसापिली.” 

“कय ठे?” 

“प्राध््ापक लीस्केआिुच््ा ख्रखशात.” 

“प्राध््ापक लीस्केआिु?” 

“तयलाही नवल वाटल ेना? खरे तर मला कळेना, का् ख्रवचार 

करावा! तो तर एखाद्या आश्च्ुचख्रकत झालेल््ा लहान मयलासारखा 

त््ाांच््ाकिे बघत म्हणाला, की ते त््ाच््ा ख्रखशात कसे आले, 

्ाची त््ाला सयतराम कल्पना नाही. आख्रण माझा ख्रवश्वास आह,े की 
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तो खरे बोलत होता. ख्रदवे गेले तेव्हा व्हरेॅस्कोने सहजपणे ते त््ाच््ा 

ख्रखशात घातले असणार. मला नाही वाटत की लीस्केआिुसारखा 

म्हातारा माणसू ्ा िोपच््ा जाळ्ात गयांतलेला असेल. तो फक्त 

ख्रदखाऊ उच्च समाजाचा सभासद असावा. नाहीतर तो ख्रब्रटीश 

वस्तयसांग्रहाल्ाशी तरी सांबांख्रधत का असावा? तो फक्त पयस्तकाांवर, 

जयन््ा कमी ख्रकमतीच््ा पयस्तकाांवर खचु करतो, ही गोष्ट खरी 

असावी. नाही. तो ्ा प्रकरणात बसत नाही. ्ा सवु प्रकरणाचा 

आपला ख्रवचार कय ठेतरी चयकतो आह.े त््ा र्कलबमध््े कधी िोप 

नव्हतेच.” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, आज रात्ी ते ख्रतथ ेहोत.े मला एक साांग, तयझ््ा 

गयप्त रस्त््ान ेकय णी बाहरे पिले नाही का?”  

“हो. स्कँिेनबगुचा राजपयत् हने्री आख्रण त््ाचा लवाजमा --- 

तो इांललांिमध््े कालच आला. राज््मांत्ी ख्रव्हटॅख्रमअन इव्हान्स [ 

कामगार मांत्ी ्ासारखे वाईट काम असल््ान े तयम्हाला खपू 

काळजी घ््ावी लागत.े तयम्ही वारेमाप खचु केलात, तरी पाठींबा 

दणेारा गट काही बोलत नाही. कारण कर भरणाऱ्ाांना वाटते, की 

तो त््ाांचाच पैसा आह े --- पण जेव्हा ख्रवरुद्ध पक्षातील लोक 

असतात, तेव्हा लोकाांना वाटते की तो त््ाांचे पैसे उधळत आह े--- 

त््ामयळे मोठ््ा खयबीन ेबोलावे लागत.े ] ख्रबट्राइस ख्रव्हनेर बाईसाहबे 
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शेवटच््ा होत््ा --- त््ाांचे परवा ख्रलओख्रमन्स्टरच््ा श्रेष्ठ अशा तरुण 

उमरावाशी ललन होत.े मला नाही वाटत, की ललनाची वऱहािी 

मांिळी ्ेथील गदीत होती.” 

“तयमचा ख्रवश्वास साथु होता. तथाख्रप र्कलबमध््े िोप होत े

आख्रण कय णीतरी ते र्कलबबाहरे नेल.े” 

“पण कय णी?” 

“पा्रो मवाळपणे बोलला, “अरे ख्रमत्ा, मी” 

दाराची घांटी वाजली, तेव्हा त््ाने जापचा फटाके 

फय टल््ासारख््ा आवाजाचा फोन बांद केला. त््ान ेजाऊन पयढचे 

दार उघिले. वेरा रॉसाकोफ आत आली. 

ती ओरिली, “जर आपण इतके म्हातारे नसतो, तर ख्रकती 

छान समेट झाला असता! ह ेबघ, त ूतयझ््ा ख्रचठ्ठीत साांख्रगतल््ाप्रमाणे 

मी आले आह.े मला वाटते, माझ््ामागे पोलीस आह.े पण तो 

रस्त््ावर थाांब ूशकतो. आख्रण आता माझ््ा ख्रमत्ा, ह ेका् आह?े”  

पा्रोन ेएखाद्या ना्कासारखा ख्रतचा फरचा कोट काढा्ला 

मदत केली. त््ान ेख्रवचारले, “त ूप्राध््ापकाच््ा ख्रखशात रत्न ेका 

ठेवलीस? ह ेत ूचाांगले केले नाहीस. ह ेकरा्चे कारण का्?” 

वेरान ेिोळे पणू ुउघिून बख्रघतले. “नैसख्रगुकपणे, मला ते तयझ््ा 

ख्रखशात घाला्चे होत.े” 
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“ओहो, माझ््ा ख्रखशात?” 

“खात्ीन.े त ू ख्रजथे नेहमी बसतोस, त््ा टेबलावरून मी 

घाईघाईन े गेले --- पण तेवढ््ात ख्रदवे गेले आख्रण मी चयकून ते 

प्राध््ापकाच््ा ख्रखशात घातले.” 

“आख्रण ती चोरलेली रत्न ेतयला माझ््ा ख्रखशात का घाला्ची 

होती? 

“मला असे वाटले --- तयला समजले का, मला फार भरभर 

ख्रवचार करावा लागला --- तसे करणेच उत्तम होत.े” 

“वेरा, त ूखरेच अमलू्् आहसे!”  

“पण ख्रप्र् ख्रमत्ा, असे बघ, पोलीस आले आहते. ख्रदवे गेले 

आहते. [ आमच््ा बहुमलू्् ख्रगऱहाईकाांना त्ास होऊ न्े, ्ासाठी 

असलेली आमची छोटीशी खासगी व््वस्था ] एका हातान ेमाझी 

बॅग टेबलावरून ओढून नेली गेली. मी ती खेचनू परत ख्रमळवली. 

पण मला मखमलच््ा आत काहीतरी किक लागले. मी माझा हात 

आत घातला. स्पशाुन े मला ती रत्न े असल््ाच े समजले. मला 

ताबितोब कळले, की ती कय णी ख्रतथे ठेवली आहते.” 

“ओहो, खरे की का्?” 
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“अथाुत मला समजले. तो तो हलकट होता. ती पाल, तो 

राक्षस, तो चेहऱ्ावर चेहरा चढवलेला, फसव््ा, लाज आणणारा 

ियकराचा पोर, पॉल व्हरेॅस्को.” 

“पाताळामध््े तयझा भागीदार आह ेतो?”  

“हो. हो. तोच जागेचा मालक आह.े त््ानेच पैसे घातले 

आहते. आजप्ंत मी त््ाला फसवले नाही --- मी ख्रवश्वासाला 

धर्कका लावला नाही. पण त््ान े मला फसवले. मला पोलीस 

बोलावनू सांकटात घाला्चा प्र्त्न केला --- ओहो, आता मी 

त््ाचे नाव कटापच करून टाकते. त््ाच््ा नावावर मी थयांकते.” 

पा्रो म्हणाला, “शाांत हो. माझ््ाबरोबर पयढच््ा खोलीत ् .े” 

त््ान े दार उघिले. ती एक लहानशी खोली होती. क्षणभर 

त््ाला असे वाटले, की ती पणूुपणे कय त्र््ाने व््ापनू टाकलेली आह.े 

पाताळच््ा ऐसपैस जागेतही तो कय त्ा, सबेरस भला दाांिगा ख्रदसत 

होता. पा्रोच््ा छोट््ा सदख्रनकेच््ा छोट््ाशा जेवा्च््ा 

खोलीत बाकी काही नाही, तर फक्त सबेरस भरून राख्रहला होता. 

ख्रतथ ेएक घाणेरिा वास ्ेणारा मनयष््ही होता. 

खजाुतील आवाजात तो मनयष्् बोलला, “बाबा, आपल््ा 

ठरलेल््ा बेताप्रमाणे मी इथे आलो आह.े 
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वेरा ख्रकां चाळली, “ख्रमत्ा, छान! माझ््ा दवेदतू ख्रमत्ा, ख्रकती 

छान!” 

सबेरसन ेजख्रमनीवर शेपटी आपटली --- पण त््ान ेहालचाल 

केली नाही. 

सबेरसच््ा शेपटी आपटण््ाच््ा आवाजापेक्षा जोरदार 

आवाज काढून, पा्रो ओरिला, “ख्रमस्टर ख्रवख्रल्म ख्रहलसबरोबर 

मला तयझी ओळख करून दऊे द.े तो त््ाच््ा व््वसा्ात माहीर 

आह.े आज रात्ीच््ा ्ेथील गिबि गोंधळात ख्रमस्टर ख्रहलस 

सबेरसला पाताळाच््ा बाहरे पिा्ला लावतील. आपण त््ाच््ा 

मागोमाग जाऊ.”  

वेरान ेअख्रवश्वासान े त््ा लहानशा उांदरासारख््ा आकृतीकिे 

बघत ख्रवचारले, “तयम्ही त््ाला तसे करा्ला लावाल? पण कसे 

का्? ह ेतयम्हाला जमेल?” 

ख्रमस्टर ख्रहलसन ेलाजेने त््ाचे िोळे खाली वळवले.  

“ख्रहलसला बाईसाहबेाांना काही साांगा्चे आह.े त््ाला कय त्े 

कधीच ख्रवरोध करत नाहीत.” ख्रमस्टर ख्रहलस म्हणाला, “मी कय त्र््ाला 

कसेही वागव ूशकतो. अथाुत तयम्हाला ह ेमाख्रहती आह,े की कय त्ी 

असेल तर मी तीच पद्धत वापरू शकत नाही. ती वेगळी पद्धत 

असते.” 
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वेरा रॉसाकोफ पा्रोकिे वळली. “पण का? का?” 

पा्रो सावकाशीन ेबोलला, “प्रख्रशक्षण ख्रदलेला कय त्ा त््ाला 

जोप्ंत साांख्रगतले जात नाही, तोप्ंत त््ाच््ा तोंिातील वस्त ू

खाली टाकत नाही. तशी गरज असेल, तर तो तासनतास ती वस्त ू

तोंिात धरून ठेवतो. आता त््ा कय त्र््ाला त ूत््ाच््ा तोंिातील वस्त ू

खाली टाका्ला साांगशील का?” 

वेरा रॉसाकोफने रोखनू बख्रघतले, वळली आख्रण दोन कोरिे 

शब्द बोलली. सबेरसन े त््ाचा मोठा जबिा उघिला. मग त््ाने 

केलेली कृती जबरदस्त होती. त््ाची जीभ तोंिातनू जण ूबाहरे पिते 

आह,े असे वाटत होत े --- पा्रो पयढे झाला. रबर लावलेल््ा 

छोट््ाशा गयलाबी पेटीतनू, लहानशी पयिी काढून उघिली. त््ात 

पाांढरी पाविर होती. 

वेरान ेटोकेरीपणे ख्रवचारले, “ह ेका् आह?े” 

पा्रो मदृयपणे बोलला, “कोकेन. ही इतकी लहानशी वाटते -

-- पण ही काहीजण खयशीने हजार पौंि दऊेन ख्रवकत घेतात. शेकिो 

लोकाांना ख्रवनाशाप्रत नेऊन ती त््ाांची वाट लाव ूशकते --- “ 

ख्रतने श्वास रोधनू धरला. ती ख्रकां चाळली, “आख्रण तयम्हाला 

वाटते, मी --- पण तसे नाही! मी शपथेवर साांगते, मी असले धांद े

करत नाही. पवूी मी रत्नाांनी माझे मनोरांजन केले. कय तहूल 
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शमवण््ासाठी लहानसहान दाख्रगन े--- ् ामयळे एखाद्याला जगा्ला 

मदत होते, समजले? आख्रण मला वाटते, असे का नाही करा्च?े 

एका माणसाकिे जे नाही, ते दयसऱ्ाकिे का असावे?” 

ख्रमस्टर ख्रहलस बोलले, “हचे मला कय त्र््ाांबद्दल वाटते.” 

पा्रो दयेःखाने वेराला म्हणाला, “तयला ्ोल् व अ्ोल् ्ाची 

काही जाण नाही.” 

ख्रतने चाल ू ठेवले, “पण मादक द्रव््े --- ते नाही! कारण 

त््ामयळे दयेःख, त्ास, हानी होत.े मला कल्पना नाही --- जराही 

कल्पना नाही --- की माझा इतका सयांदर, ख्रनरागस, छोटासा पाताळ 

अशा कामासाठी वापरला जातो आह!े” 

ख्रमस्टर ख्रहलस म्हणाले, “मी िोपच््ा बाबतीत तयमच््ाशी 

सहमत आह.े भल््ा दाांिल्ा कय त्र््ाांना मादक द्रव्् दणेे --- ह े

घाणेरिे आह े--- आहचे --- मला असल््ा गोष्टींशी काही दणेेघेणे 

नाही. मी कधीच असे करत नाही.”  

वेरा काकय ळतीने म्हणाली, “पण माझ््ा ख्रमत्ा, त ूम्हणालास 

तयझा माझ््ावर ख्रवश्वास आह.े” 

“माझा तयझ््ावर ख्रवश्वास नर्ककीच आह.े मी िोपच््ा 

जाळ्ाचा खरा सतू्धार कोण आह,े ह ेशोधनू काढण््ासाठी मी 

वेळ आख्रण त्ास घेतला नाही का? आख्रण हर्क्युलसचे बारावे श्रमाचे 
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काम मी केले नाही का? आख्रण माझी केस ख्रसद्ध करण््ासाठी 

सबेरसला पाताळातनू वर काढल े नाही का? मला माझे ख्रमत् 

कय ठल््ा भानगिीत अिकलेले आवित नाहीत, म्हणनू मी ह ेकेले. 

हो, अिकलेले! --- कारण जर गोष्टींना भलतेच वळण लागले 

असते, तर तयझ््ावर त््ाचे खापर फय टले असते. तयझ््ा छोट््ा बॅगेत 

रत्न ेसापिली असती. आख्रण जर कोणी [ माझ््ासारखे ] हुशार 

असते, तर त््ान े रानटी कय त्र््ाच््ा तोंिात ते लपवा्ची जागा 

असल््ाचा सांश् घेतला असता. अग वेरा, तो तयझा कय त्ा आह,े 

नाही का? जरी त््ान ेसजगपणा थोि््ा प्रमाणात गमावला असता, 

तरी त््ाने अॅलीसच््ा आज्ञाही पाळल््ा असत््ा. त ू तयझे िोळे 

आता तरी उघिू शकतेस. मला पख्रहल््ापासनू ती शास्त्री् शब्द 

वापरणारी आख्रण मोठ््ा ख्रखशाांच े कोट आख्रण स्कटु वापरणारी 

मानसशास्त्रज्ञ तरूण स्त्री आविली नव्हती. हो, मोठ््ा ख्रखशाांचे 

कोट आख्रण स्कटु! कोणीही स्त्री ख्रतच््ा ख्रदसण््ाबाबत एवढी 

बेख्रफकीर असावी, ह ेथोिे अनैसख्रगुक होते. आख्रण ती मला का् 

म्हणाली --- प्राथख्रमकता जास्त महत्वाची असते. आहा, का् पण 

झाकापाक! प्राथख्रमकता कशात असेल, तर ती ख्रतच््ा मोठ््ा 

ख्रखशात! ज््ात ती िोपसारखे मादक पदाथ ुघालनू आण ूशकते 

आख्रण रत्ने नेऊ शकते. गयन्ह्यातील ख्रतच््ा मदतनीसाबरोबर नाचत 

असताांना ती ह े सहज करू शकत होती. आख्रण वर तो ख्रतचा 
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मानसशास्त्राच््ा अभ््ासातील महत्वाचा ख्रवष् असल््ाचे ढोंग 

करत होती. का् ही ्यक्ती! कोणालाच त््ा वैद्यकी् पदवी 

असलेल््ा चख्रष्मस, प्रामाख्रणक, शास्त्री् मानसशास्त्रज्ञ बाईचा 

सांश् आला नाही. ती बाहरेून तस्करी करून िोप आण ूशकत 

होती. ख्रतच््ा श्रीमांत रुलणाांना त््ाची सव् लावत होती. तो पैसा 

रात्र्कलबमध््े घालत होती. आख्रण ह े सवु दयसरे कोणीतरी --- 

ज््ाचा भतूकाळ फारसा बरा नाही, तो चालवत असल््ाचा 

आभास ख्रनमाुण करत होती. हर्क्युल पा्रोला केःपदाथु समजत 

होती. ख्रतच््ा मानसशास्त्राच््ा सांशोधनाच््ा थापा मारून त््ाला 

आपण सहज फसव ूशकू, असे ख्रतला वाटत होत.े पण अग मैख्रत्णी, 

मी त््ासाठी त्ार आह.े तयला माख्रहती आह ेका, ख्रदवे गेल््ावर 

पटकन मी माझ््ा टेबलावरून उठतो आख्रण सबेरसच््ा बाजलूा 

जाऊन उभा रहातो. अांधारात मला ती आल््ाचे समजते. ती त््ाचे 

तोि उघित.े आख्रण आत पाकीट कोंबत.े मी ख्रतच््ा नकळत ख्रतच््ा 

कोटाच््ा बाहीचा एक तयकिा कात्ीन ेकापनू घेतो.”  

नाटकीपण ेतो गयन्ह्यातील पयरावा सादर करतो. 

तयम्हाला ख्रदसते --- चौकिीचे ट्ख्रविच े ख्रतच््ा स्कटुसारखे 

कापि --- ख्रजथनू काढले ख्रतथ ेपरत जोिून टाकण््ासाठी, तो ते 



274 
 

जापला दणेार असतो --- आख्रण मग अटक --- आख्रण स्कॉटलांि 

्ािु ख्रकती हुशार आह,े ह ेपरत एकदा ख्रसद्ध होणार.” 

वेरा अवाक होऊन पा्रोकिे बघत राख्रहली. जहाजाांना 

धयर्क्ाची सचूना दणेाऱ्ा ा्ंत्ासारखी ती अचानक ख्रकां चाळली. 

“पण माझा ख्रनकी --- माझा ख्रनकी! त््ाच््ासाठी ह ेभ ा्ंकर 

असेल --- का मी ्ाचा ख्रवचारच करू न्?े” 

पा्रो म्हणाला, “अमेररकेत इतर खपू मयली आहते.” 

“पण त््ाची आई तयरुां गात असेल --- तयरुां गात --- केस 

कापलेली ---तयरुां गातील खोलीत बसलेली --- िास 

घालवण््ासाठी मारलेल््ा फवाऱ्ाचा वास घेत बसलेली. ओहो, 

पण त ूनवलपणूु आहसे --- नवलपणू.ु” 

पयढे सरकत भावनावेगान ेस्लॅख्रव्हक भाषेत काही बोलत, ख्रतने 

पा्रोला हातान े कवळून, ख्रमठी मारली. सबेरस कय त्र््ाने शेपटी 

जख्रमनीवर आपटली.  

्ा आनांदाच््ा क्षणी घांटीचा आवाज आला. वेराच््ा 

ख्रमठीतनू स्वतेःला सोिवनू घेत, पा्रो ओरिला, “जाप!”  

वेरा बोलली, “मी दयसऱ्ा खोलीत गेले, तर कदाख्रचत बरे 

ठरेल.” ती दारातनू सटकली. पा्रो हॉलकिे ख्रनघाला. ख्रमस्टर ख्रहलस 
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धाप लागल््ासारखा पण उत्सयकतेने म्हणाला, “अरे बाबा, त ूजरा 

आरशात बख्रघतलेस, तर बरे होईल, नाही का?”  

पा्रोन े तसे केले आख्रण घाबरून माग े झाला. त््ाच््ा 

चेहऱ्ाला ख्रलपख्रस्टक आख्रण मेकपचे ख्रमश्रण लागनू, तो अजब 

ख्रदसत होता. 

ख्रमस्टर ख्रहलस म्हणाला, “जर तो स्कॉटलांि ्ािुचा जाप 

असेल, तर मला नर्ककीच खराब वाटेल.” पा्रो रागाऊन, त््ाची 

ख्रमशी साफ करू लागला. परत जोरात घांटी वाजल््ावर ख्रमस्टर 

ख्रहलस पयढे बोलला, “तयला मी का् करा्ला हव ेआह?े --- मी ह े

बघत बस ूका? थोि््ाच वेळात का् होणार आह?े” 

पा्रो म्हणाला, “जर मला नीट आठवत असेल, तर सबेरस 

पाताळात परत आला आह.े 

ख्रमस्टर ख्रहलस म्हणाल,े :तयम्ही म्हणता, तसेच झाले आह.े खरे 

तर मी अशी कल्पना करत होतो, तो अजनू --- मला ख्रचमटा 

काढावासा वाटेल, असा तो नाही --- फारच लक्ष वेधनू घेणारा 

आह.े मला का् म्हणा्चे आह,े ते तयला समजले असेल. गाईच््ा 

पयढच््ा खयराचा खालील भाग ख्रकां वा घोि््ाचे मास सबेरस माझ््ा 

मत,े ख्रसांहाच््ा छावा खाईल, ख्रततके थोिेसे खातो.” 
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पा्रो पयटपयटला, “नेख्रम्न ख्रसांहापासनू सबेरसच््ा 

अपहरणाप्ंत, ह ेहर्क्युलसचे श्रम पणू ुझाले.” 

 

सात 

एक आठवि््ाने, ख्रमस लेमनन े पा्रोकिे ख्रबल आणले. 

“ख्रमस्टर पा्रो, मला माफ करा. पण मी ह े ख्रबल भरू का? 

लीओनोरा फय लवाला. लाल गयलाब अकरा पौंि आठ ख्रशख्रलांग व 

सहा पेनी --- वेरा रॉसाकोफ बाईसाहबेाांसाठी, पाताळ,१३ एांि रस्ता 

WC १, ्ा पत्त्ावर पाठवले.” 

लाल गयलाबाांची छटा हर्क्युल पा्रोच््ा गालावर आली 

होती. तो लाजला. िोळ्ाांनी लाजला. 

“ख्रमस लेमन, अगदी क्रमाने बरोबर. प्रसांगाला साजेसा 

फय लाांचा गयच्छ! वेरा रॉसाकोफच््ा मयलाचा आताच अमेररकेत, 

त््ाच््ा स्टीलचा राजा असलेल््ा मालकाच््ा मयलीबरोबर 

साखरपयिा झाला. मला आठवते त््ाप्रमाण,े लाल गयलाब ख्रतच े

आविते फूल आह.े” 

ख्रमस लेमन बोलली, “वषाुतील ्ावेळी ती फय ले फार महाग 

असतात.” 
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पा्रोन ेस्वतेःला ताठ केले. तो म्हणाला, “काही प्रसांग असे 

असतात, की खचाुचा ख्रवचार करून चालत नाही.”  

तोंिाने लहानशी धनू गयणगयणत, तो दाराबाहरे गेला. त््ाची 

पाऊले उत्साहान े भरलेली होती. ख्रमस लेमन त््ाच््ाकिे मागनू 

बघत होती. ती ख्रतच ेकाम ख्रवसरून गेली. ख्रतच््ा स्त्रीत्वाच््ा सवु 

सहजप्रवतृ्ती उफाळून आल््ा.  

ती पयटपयटली, “अरे दवेा, मला नवल वाटते --- खरेच --- 

त््ाच््ा ्ा व्ात! --- नर्ककीच नाही --- “ 
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डॉ. वषृाली जोशी ्ाांची पयस्तके 

 

 

 

  

ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल 

 ते पयस्तक उघिेल 

(नेट आवश््क) 
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ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल 

 ते पयस्तक उघिेल 

(नेट आवश््क) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/leacock_bh_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tolstoy_stories_vrishali_joshi.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dickens_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chekhov_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/buddhibalachi_gosht_stephen_zwaig_vrishali_joshi.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwkatha_4_vrishali_joshi.pdf


282 
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भाग १ ते ८ (५० कथा) 

ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक 

कराल ते पयस्तक उघिेल 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_8_vrishali_joshi.pdf
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वर्ष. 

डॉ. वृर्ाली जोशी याांचे िे सत्ताख्रिसािे पुस्िक. 

 

डॉ. वषृाली जोशी या मराठी व इांग्रजी या भाषाांच्या खवद्वान 

आहते. त्या प्राचायव होत्या. त्याांनी काही काळ खवदशेात राहून 

तेथल्या वाचन सांस्कृतीचा अनभुव घेतला आह.े तशी वाचन 

सांस्कृती महाराष्ट्रातही खनमावण व्हावी असे त्याांना वाटते. वाचकाांची 

अख्रभरुची वाढली तरच लेखकाांकिूनही दजेदार साख्रहत्् ख्रनमाुण 

होईल. इांग्रजीतील उच्च दजावचे खनवडक लेिकाांचे साखहत्य 

मराठीत अनवुाद करून मराठी वाचकाांची अखभरूची सांपन्सन व्हावी 

यासाठी त्या अतोनात कष्ट घेतात. तसे पहाता अनवुाखदत पसु्तकाांना 

अनेक व्यावसाखयक प्रकाशकाांकडून मागणी असते. परांतय 

मराठीतील जास्तीत जास्त वाचकाांपयंत आपलॆ साखहत्य जावे 

म्हणनू त्याांनी ई साखहत्यची खनवड आपल्या पसु्तकाांसाठी केली 

आह.े  

डॉ. वषृाली जोशी ्ाांच््ासारिे ज्येष्ठ लेिक आपली पसु्तके ई 

साखहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना खवनामलू्य 

दतेात. असे लिेक ज्याांना लेिन हीच भक्ती असत.े आखण त्यातनू 

कसलीही अखभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन हजार 

वषे कवीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही परांपरा सरुू 

आह.े अिांड. अजरामर. म्हणनू तर ख्रदनानाथ मनोहर(४ पयस्तके), शांभ ू
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गणपयले (९पयस्तके), िॉ. मयरलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागयल 

(२०), शयभाांगी पासेबांद(१४), अख्रवनाश नगरकर(४), िॉ. ख्रस्मता 

दामले(८), िॉ. ख्रनतीन मोरे (३२), अनील वाकणकर (९), फ्राख्रन्सस 

आल्मेिा(२), मधयकर सोनावणे(९), अनांत पावसकर(४), मध ू

ख्रशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री. 

ख्रवज् पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथु), मोहन मद्वण्णा (जागख्रतक कीतीचे 

वैज्ञाख्रनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पयस्तके), ख्रवनीता 

दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांख्रदनी दशेमयख (५), िॉ. 

सयजाता चव्हाण (११), िॉ. वषृाली जोशी(२७), िॉ. ख्रनमुलकय मार 

फिकय ले (१९), CA पयनम सांगवी(६), िॉ. नांख्रदनी धारगळकर 

(१३), अांकय श ख्रशांगािे(१४), आनांद दशेपाांिे(४), नीख्रलमा 

कय लकणी (२), अनाख्रमका बोरकर (३), अरुण फिके(३) स्वाती 

पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण ख्रव. दशेपाांिे(५), 

ख्रदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(३), अरुण 

कय ळकणी(८), जगख्रदश खाांदवेाल(े४) पांकज कोटलवार(५) िॉ. 

सयरुची नाईक (३) िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(३) असे 

अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी लेिक ई साखहत्यच्या द्वारे आपली पसु्तके 

लािो लोकाांपयंत खवनामलू्य पोहोचवतात.  

अशा साखहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक खदवस मराठीचा 

साखहत्य विृ जागखतक पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची 
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आम्हाला िात्ी आह.े यात ई साखहत्य प्रखतष्ठान एकटे नाही. ही एक 

मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. 

त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेिक उदयाला येत आहते. 

आखण या सवांचा सामखूहक स्वर गगनाला खभडून म्हणतो आह.े  

आखण ग्रांथोपजीखवये । खवशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट खवजयें । होआवे जी । 

 

 

 


