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म्युजिधील खून
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

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

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई साख्रहत्यच्या लेखकानां ा, टीमला आख्रण तम्ु हालाही आनदां ख्रमळे ल

आख्रण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आखशवावद आखण शभु ेच्छा द्या
लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या खमत्ाचां े मेल पत्ते आम्हाला द्या
ख्रमत्ाांना हे पस्ु तक मेल आखण Whatsapp करा
ई साखहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेखलग्राम याांवर स्वतः जा व इतरानां ा आमांखत्त
करा. सोशल ख्रमख्रियावर ई साख्रहत्यचा प्रचार करा.
सवावत बहुमोल अशा तमु च्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व
ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक
प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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अगाथा ख्रिस्ती

अगाथा ख्रिस्ती ही जगातील पस्ु तक खपाचा उच्चाक
ां गाठलेली व
ख्रजच्या ख्रलखाणावर आधाररत असे अनेक नाटक व ख्रसनेमे ख्रनघाले, अशी
प्रख्रसद्ध इख्रां ललश लेख्रखका होती. समु ारे शांभर भाषाांमध्ये ख्रतच्या पस्ु तकाांचे
अनवु ाद झाले.
पख्रहल्या महायद्ध
ु ात ती पररचाररका म्हणनू काम करत होती. ख्रतची
पख्रहली कादबां री ‘The Mysterious Affair of Styles’ ही १९२० मध्ये
प्रकाख्रशत झाली. त्यात ख्रतने हर्कयुल पायरो या गप्तु हेराची ख्रनख्रमुती के ली. पढु े
२५ कादबां ऱयामां ध्ये तेच पात् रहस्ये सोिवत राख्रहले. ‘The Murder of
Roger Ackroyd’ या १९२६ मध्ये प्रकाख्रशत झालेल्या कादबां ऱीपासनू
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ख्रमस जेन मापुल ही स्त्री गप्तु हेर पढु े आली व त्यापढु ील ७५ कादबां ऱयाांमध्ये
तीच रहस्ये सोिवत राख्रहली. Mousetrap [१९५२] हे ख्रतचे नाटक
पख्रहल्याांदा एका ख्रथएटरमध्ये रांगमांचावर सतत २१ वषे चालले व त्याचे
८८६२ प्रयोग झाले. तर दसु ऱया ख्रथएटरमध्ये रांगमांचावर सतत २०२०
सालापयंत चालू होते व त्याचे २८००० प्रयोग झाले. ‘And then There
Were None’ यावर आधाररत ख्रहदां ी ख्रसनेमा ‘गमु नाम’ तम्ु हाला नर्ककीच
माख्रहती असेल.
१९२० मध्ये आख्रचुबाल्ि ख्रिस्ती या ख्रतच्या नवऱयाने घटस्फोट
माख्रगतला. तेव्हा ती नाहीशी झाली. यथावकाश ती सापिली व ख्रतने १९३०
मध्ये परु ातत्वशास्त्रज्ञ सर मॅर्कस मॅलोवनशी ललन के ले. ख्रतने अद्भुतरम्य
कादबां ऱयाही ख्रलख्रहल्या. उदाहरणाथु, Absent in the Spring ही १९४४
मध्ये ख्रलख्रहलेली कादबां री.
ख्रतच्या MURDER IN THE MEWS या कादबां रीचा अनवु ाद
प्रस्ततु पस्ु तकात के ला आहे.
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MURDER IN THE MEWS

म्यजु मधील खनू

“सर, मला एखादी पेनी देता का?” एक बटु का मळकट चेहऱयाचा
मोठे हसू हसणारा, लहान मल
ु गा काही ख्रमळायच्या आशेने बोलला.
मख्ु य इन्सस्पेर्कटर जाप बोलला, “नर्ककीच नाही आख्रण ए मल
ु ा, हे
बघ–.”
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नैख्रतकतेचे ख्रशक्षण घेणाऱया मल
ु ाांची लहानशी टोळी आली. ख्रचांध्या
पाघां रलेला तो मल
ु गा आरोळी मारत, त्याच्या लहान ख्रमत्ानां ा थोिर्कयात पण
स्पष्टपणे म्हणाला, “ब्लीमे, हा पोलीस असेल, तर आता आपली गच्छांती
झालीच म्हणनू समज!”
ती टोळी जादईु शब्द उच्चारत पळून गेली.
आठवा आठवा पाच नोव्हेंबर
देशद्रोही कट आणि बंदक
ु ीची दारू
आम्हाला कारि माणहती नाही
कशासाठी देशद्रोही बंदक
ु ीची दारू
ते कायमचे णवसरा,
मख्ु य इन्सस्पेर्कटरचा छोटासा, वयाने मोठा, अांि्यासारखे िोके
असलेला, सैन्सयातील लोकासां ारख्या ख्रमशा असलेला ख्रमत् स्वतःशीच हसत
होता. तो म्हणाला, “छान, जाप. तू मल
ु ाांची प्राथुना चाांगली घेतोस. मी तझु े
अख्रभनदां न करतो.”
जाप बोलला, “भीक मागायला बांदी आहे. आज ५ नोव्हेंबर, गाय
फॉकनचा ख्रदवस आहे.”
पायरो ख्रवचारपवू ुक बोलला, “रुचीपणू ु जगणे आहे. फट् फट् फटाके
फुटत आहेत. बऱयाच काळाने, ते मान देत असलेला माणसू आख्रण त्याची
कृत्ये ख्रवसरली गेली आहेत.”
स्कॉटलिां यािुचा माणसू बोलला. “असे धरून चालू नका, की त्या
मल
ु ाांना फॉकन कोण आहे, हे माख्रहती आहे.”
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आख्रण लवकरच, सांशयातीतपणे ख्रतथे ख्रवचाराांचा गोंधळ असेल.
पाच नोव्हेंबरला आतषबाजी ही मान देण्यासाठी आहे, की शापवाणी आहे?
इख्रां ललश सांसद उधळून लावणे, हे पाप आहे की उमदे कृत्य आहे?
जाप गालातल्या गालात हसला.
“काही लोक नर्ककी म्हणतील की उमदे कृत्य आहे.”
मख्ु य रस्त्यापासनू वळून, दोन माणसे म्यजु मधील तल
ु नेने शाांत
रस्त्यावर वळली. त्याांनी एकत् जेवण घेतले होते आख्रण आता ते हर्कयुल
पायरोच्या सदख्रनके साठी जवळचा रस्ता घेत होते.
ते चालत असताांना, मधनू मधनू फटार्कयाांचा आवाज येत होता.
मधनू च पिणाऱया सोनेरी पावसाच्या सरींनी आकाश उजळले होते.
जापने व्यावसाख्रयक रुचीने शेरेबाजी के ली, “खनु ासाठी शभु रात्.
आजच्यासारख्या रात्ी कोणालाच बांदक
ु ीचा आवाज ऐकू येणार नाही
पायरो बोलला, “मला हे नेहमी ख्रवख्रचत् वाटते, की गन्सु हगे ार या
गोष्टीचा फायदा घेत नाहीत.”
“पायरो, तल
ु ा माख्रहती आहे का, की मी काही वेळेस अशी इच्छा
करतो, तू एखादा खनू करावास.”
“अरे ख्रमत्ा!”
“हो, मला बघायचे आहे, की तू ते कसे करशील.”
“माझ्या ख्रप्रय जाप, जर मी खनू के ला, तर तल
ु ा मी तो कसा करतो,
ते मळ
ु ीच बघायला ख्रमळणार नाही --- बहुधा तू सजग पण नसशील. खनू
झाला, हे तल
ु ा समजणारही नाही.”
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जाप प्रेमाने व ख्रवनोदाने हसला. तो उदारपणाचा आव आणत
बोलला, “तू छोटा, धीट राक्षस आहेस, नाही का?

दोन
दसु ऱया ख्रदवशी सािेअकरा वाजता, हर्कयुल पायरोचा फोन वाजला.
“हॅलो? हॅलो? कोण, पायरो का? “मी जाप बोलतो आहे. आठवते का,
काल रात्ी आपण म्यजु मधील बािुस्ले बागेतनू चाललो होतो?”
‘हो?”
‘आख्रण आपण बोललो, की फटाके फुटत असताांना, एखाद्या
माणसाला बदां क
ु ीने ठार मारणे ख्रकती सोपे आहे?”
“नर्ककीच.”
‘तर म्यजु मध्ये आत्महत्या झाली आहे. क्रमाक
ां १४. एका तरुण
ख्रवधवेने --- ख्रमसेस अॅलनने, आत्महत्या के ली आहे. मी ख्रतथे चाललो आहे.
तल
ु ा यायला आविेल का?”
“मला माफ कर. पण ख्रप्रय ख्रमत्ा, तझ्ु याइतका कीतीवान माणसाला
कधी आत्महत्येच्या के ससाठी पाठवले जाते का?”
“चटपटीत माणसू . नाही --- ती के स तशी नाही. खरे तर आमचा
िॉर्कटर म्हणाला, की ख्रतथे काहीतरी ख्रवनोदी ख्रदसते आहे. तू येशील का?
मला वाटते, तू या के समध्ये लक्ष घालावेस.”
“नर्ककीच मी येतो. तू क्रमाांक १४ म्हणालास ना?”
“ठीक आहे.”
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तीन
बािुस्ले बागेतील १४ क्रमाांकाच्या घराशी जवळजवळ जाप व इतर
तीन माणसे मोटारीतनू आली, तेव्हाच पायरोदेखील आला.
तेच ते घर असल्याचे लगेच समजले, कारण ते आकषुणाचा
कें द्रख्रबांदू झाले होते. ख्रतथे खपू लोकाांची गदी जमली होती. गािीचालक,
रस्त्यावर ख्रफरणारी मल
ु े, बेकार माणसे आख्रण ख्रतथनू जाणारी चागां ल्या
पोषाखातील माणसे, १४ क्रमाांकाच्या घराशी तोंिे उघिी टाकलेल्या,
उत्सक
ु तेच्या अवस्थेत टकामका बघत होती.
एक पोलीस कॉन्सस्टेबल पायरीवर उभा राहून गदी ह्टवायचा
जास्तीत जास्त प्रयत्न करत होता. जाप आल्याबरोबर, सावध ख्रदसणारी
तरुण माणसे कॅ मेरा सरसावनू तयार होती. त्याना बाजल
ू ा करत जाप
बोलला, “आता तमु चे काही काम नाही. त्याने पायरोकिे बघनू मान
हलवली. “तू आलास तर! चल, आपण आत जाऊ.”
ते भरभर आत गेल.े त्याच्ां यामागे दार लावले गेल.े एका उांच
ख्रजन्सयाच्या तळाशी ते पोचले.
ख्रजन्सयाच्या वरील बाजसू असणाऱया माणसाने जापला ओळखनू
म्हटले, “सर, इथे वर या.”
जाप आख्रण पायरोने ख्रजना चढला. ख्रजन्सयातील माणसाने िावीकिचे
दार उघिले आख्रण ते एका लहानशा झोपायच्या खोलीत आले.
“सर, मला वाटते, मी महत्वाचे मद्दु े साांख्रगतलेले तम्ु हाला
आवितील.”
“अगदी बरोबर, जेम्सन, सागां .”
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स्थाख्रनक इन्सस्पेर्कटर जेम्सन, गोष्ट साांगू लागला.
“सर ख्रमसेस अॅलन आजारी होती. ती इथे एका मैख्रत्णीबरोबर
रहायची, ख्रमस प्लेंिरख्रलथ. ख्रमस प्लेंिरख्रलथ गावाला गेली होती आख्रण
आज सकाळी आली. ख्रतची ख्रकल्ली वापरून, ती आत आली. ख्रतथे
कोणालाच न बघनू ती आश्चयुचख्रकत झाली. साधारण नऊ वाजता एक बाई
कामाला येत असे. ख्रमस प्लेंिरख्रलथ प्रथम ख्रतच्या खोलीत गेली [म्हणजे ही
खोली.] मग पढु ील ख्रतच्या मैख्रत्णीच्या खोलीत जाऊ लागली, पण ती
आतनू कुलपु बांद होती. ख्रतने ते उघिायचा प्रयत्न के ला, हाका मारल्या. पण
काही उत्तर ख्रमळाले नाही. शेवटी नाईलाजाने ख्रतने पोलीस स्टेशनला फोन
के ला. ही वेळ पावणेअकराची होती. आम्ही लगेच आलो. दार फोिले.
ख्रमसेस अॅलन िोर्कयातनू गोळी गेलेल्या अवस्थेत जख्रमनीवर पिली होती.
ख्रतच्या हातात ख्रपस्तल
ु होते --- वेब्ले .२५ --- आख्रण ही सरळसरळ
आत्महत्येची के स ख्रदसत होती.”
“आता ख्रमस प्लेंिरख्रलथ कुठे आहे?
“ती खाली उठाबसायच्या खोलीत आहे. सर, ती थांि पण
कामतत्पर तरुण स्त्री आहे. ती िोके बाज वाटते.”
“आम्ही आता ख्रतच्याशी बोलतो. मला िॉ ब्रेट आलेला आविेल.
पायरोबरोबर त्याने त्या खोलीत प्रवेश के ला. एका उांच, वयाने
मोठ्या माणसाने मान हलवली. “हॅलो, जाप, तम्ु हाला इथे बघनू बरे वाटले.
हा काही ख्रवनोदी प्रकार वाटतो.”
जाप त्याच्याकिे सरकला. पायरोने खोलीभर एक शोधक नजर
ख्रफरवली. ते आता ज्या खोलीतनू आले, त्यापेक्षा ही खपू च मोठी होती.
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ख्रतथे एक बाहेर आलेली ख्रखिकी होती. बाकी नेहमीच्या झोपायच्या
खोलीसारखी साधी होती. ती म्हणजे झोपायच्या खोलीची उठाबसायची
खोली के लेली वाटली. ख्रभांती चांदरे ी होत्या आख्रण छत ख्रहरवे होते. आधख्रु नक
पद्धतीचे चदां रे ी ख्रहरवे पिदे होते. ख्रदवाणवर रे शमी ख्रहरवी चादर घातली होती.
त्यावर चांदरे ी व ख्रहरव्या उशा होत्या. ख्रतथे एक परु ातन, आकषुक, वॉलनटचे
उांच टेबल व खणाचां ी माख्रलका होती. चकाकणाऱया क्रोख्रमयमच्या खपू
खच्ु याु होत्या. एका बटु र्कया काचेच्या टेबलावर, ख्रसगरे टच्या थोटकाांनी
भरलेला अॅश ट्रे पिला होता.
पायरोने नाजक
ू पणे हवा हुगां ली. मग तो जाप प्रेताजवळ उभा होता,
ख्रतथे गेला.
एका क्रोख्रमयम खचु ीतनू ती समु ारे सत्तावीस वषांची तरूण स्त्री
जख्रमनीवर पिली असणार. ख्रतचे के स छान होते आख्रण अवयव नाजक
ू होते.
चेहऱयावर हलकासा मेकप होता. तो सदांु र, पश्चात्तापदलध, पण कदाख्रचत
थोिा मख
ू ु चेहरा होता. िोर्कयाच्या िाव्या बाजल
ू ा रक्त साखळले होते.
उजव्या हाताची बोटे लहानशा ख्रपस्तल
ु ाभोवती आवळलेली होती. ख्रतने
गळ्यापयंत आलेला ख्रहरवा फ्रॉक घातला होता.
“ठीक आहे ब्रेट, काय त्ास आहे?
कशाही गोळा झालेल्या त्या आकृतीकिे जाप खाली बघत होता.
िॉर्कटर ब्रेट म्हणाले, “ख्रस्थती ठीक आहे. जर ख्रतने स्वतःला मारून
घेतले असेल, तर बहुधा ती खचु ीतनू घरांगळत खाली आली असणार. दार
आतनू कुलपु बदां होते व ख्रखिकीही आतनू घट्ट लावलेली होती.
“ते सगळे ठीक आहे. पण मग काय ठीक नाही आहे?”
14

“ख्रपस्तल
ु ाकिे बघा. मी त्याला हात लावलेला नाही --- ठसे
घेणाऱया लोकासां ाठी मी थाबां लो होतो. पण मला काय म्हणायचे आहे, ते
तम्ु हाला स्पष्ट ख्रदसेल.”
पायरो आख्रण जाप दोघेही गिु घ्यावां र बसनू ख्रपस्तल
ु जवळून नीट
तपासू लागले.
जाप उठत बोलला, “तम्ु हाला काय म्हणायचे आहे, ते माझ्या
लक्षात आले. ते ख्रतच्या हाताच्या अधुवतुळात आहे. ख्रतने ते धरले
असल्यासारखे ख्रदसते --- पण खरे तर ख्रतने ते धरलेले नाही. अजनू काही?”
“खपू काही आहे. ख्रतच्या उजव्या हातात ख्रपस्तल
ु आहे. आता
जखमेकिे बघा. ख्रपस्तल
ु िाव्या कानाच्या वर, िोर्कयाजवळ धरलेले पाख्रहजे
होते --- िावा कान बरका.”
जाप बोलला, ‘ह.ां हे बरोबर वाटत नाही. ती अशा ख्रस्थतीत ख्रतच्या
उजव्या हातात ख्रपस्तल
ू धरून मारू शकत नाही का?”
“मी म्हणेन, सरळ वर ख्रकांवा खाली मारणे शर्कय नाही. तम्ु ही तमु चा
हात गोल करू शकता. पण मला सश
ां य आहे, की चाप ओढणे कसे काय
शर्कय होईल?”
“दसु ऱया कुणीतरी ख्रतला मारले असणार, हे शर्कय वाटते. आख्रण ती
आत्महत्या ठरावी, असा प्रयत्न के लेला ख्रदसतो. पण तरी दारख्रखिकी
कुलपु बांद असल्याचे काय?”
इन्सस्पेर्कटर जेम्सनने त्याचे उत्तर ख्रदले. “ख्रखिकी बदां करून किी
लावली होती, पण दार लावले असले, तरी आपल्याला ख्रकल्ली ख्रमळाली
नाही.”
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जापने मान िोलावली.
“हो, ही बाब महत्वाची आहे. ज्याने कुणी हे के ले, त्याने जाताना
दार लावले व त्याच्या लक्षात आले नाही, की आत ख्रकल्ली सापिली नाही
तरी काय होणार!
पायरो पटु पटु ला, “माझी स्मरणशक्ती.”
“ओहो, म्हाताऱया माणसा, पायरो, तू प्रत्येकाला तझ्ु या झगमगत्या
बद्ध
ु ीने प्रकाख्रशत झालेले समजू नकोस. खरे तर, अशा प्रकारच्या गोष्टी
दल
ु ुक्ष करण्यासारख्या असतात. दार बांद --- लोक ते तोिून आत येतात -- आत बाई मरून पिलेली --- ख्रतच्या हातात ख्रपस्तल
ु --- ही के स सरळ
आत्महत्येची ख्रदसते. ख्रतने दार लावनू घेतले व ते के ले. त्याांनी ख्रकल्लीची
शोधाशोध के ली नाही. खरे तर पोख्रलसाांना ख्रनरोप पाठवणारी ख्रमस
प्लेंिरख्रलथ सदु वै ी होती. ख्रतने एकदोघानां ा बोलावनू दार तोिून घेतले असते,
तर ख्रकल्लीकिे दल
ु ुक्ष झाले असते.”
पायरो म्हणाला, “तरीही, मला वाटते, ते खरे आहे. ही अनेक
लोकाांची नैसख्रगुक प्रख्रतख्रक्रया झाली असती. शेवटचा उपाय म्हणनू पोलीस
आहेत, नाही का?”
तो अजनू ही प्रेताकिे टक लावनू बघत होता.
जापने ख्रवचारले, “तल
ु ा काही खटकते आहे का?” तो प्रश्न तसा
ख्रनष्काळजी होता. पण त्याचे िोळे सजग व ग्रहणशील होते.
पायरोने सावकाश त्याचे िोके हलवले. “मी ख्रतच्या मनगटावरील
घि्याळाकिे बघत होतो.”
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त्याने ओणवे होऊन बोटाने त्याला स्पशु के ला. ते नाजक
ु से, सांदु र
ख्रहऱयाचे घि्याळ होते. रे शमी काळ्या पट्ट्याने ते ख्रपस्तल
ु धरलेल्या
हाताच्या मनगटावर बाांधलेले होते.
जापने ते बघनू म्हटले, “मोठी वस्तू आहे. फार महाग असणार.
त्यातील कशाची तरी ख्रकांमत --- ” त्याने चौकशीच्या सरु ात त्याचे िोके
पायरोकिे वळवले.
“हो, शर्कय आहे.”
पायरो ख्रलहायच्या टेबलाशी उभा राख्रहला. त्याला पढु ील बाजल
ू ा
खाली पिणारे दार होते. त्याचा रांगदेखील खोलीतील इतर वस्तांश
ू ी
ख्रमळताजळ
ु ता होता. मध्यभागी चाांदीचा शाईचा स्टँि होता. त्यासमोर
देखणा ख्रहरवा टीपकागद होता. त्याच्या िावीकिे पाचसू ारखा काचेचा पेन
ठे वायचा ट्रे होता. त्यात चादां ीचा पेनस्टँि होता. ख्रहरवी ख्रचकटमेणाची कािां ी,
एक पेख्रन्ससल व दोन स्टँप होते. टीपकागदाच्या उजवीकिे हलणारी, तारीख
आख्रण मख्रहना दाखवणारी ख्रदनदख्रशुका होती. ख्रतथे काचेचा जगही होता.
त्यात आकषुक ख्रहरवे ख्रपसाचे पेन होते. पायरोला त्या पेनात रुची वाटली.
त्याने ते बाहेर काढले व पाख्रहले. पेन शाईचे नव्हते. ते अथाुत शोभेचे होते -- त्याहून अख्रधक काही नाही. चाांदीच्या पेनस्टँिमध्ये वापर असलेले शाईचे
ख्रनब होते. त्याचे िोळे ख्रदनदख्रशुकेवर ख्रस्थर झाले.
जाप म्हणाला, “मांगळवार, पाच नोव्हेंबर, म्हणजे काल. बरोबर.”
तो ब्रेटकिे वळला. “ती मेल्याला ख्रकती वेळ झाला?”
ब्रेट झटपट बोलला, “काल रात्ी अकरा तेहते ीसला.”
जापचा आश्चयुचख्रकत चेहरा पाहून, तो तोंि भरून हसला.
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तो म्हणाला, “माफ कर, म्हाताऱया, मला अद्भुतरम्य कथेतील
महािॉर्कटर व्हावे लागले. अकरा म्हणजे मी जास्तीत जास्त ख्रबनचक
ू वेळ
साांगायचा प्रयत्न करतो आहे --- कदाख्रचत तासभर इकिे ख्रतकिे.”
“मला वाटले मनगटी घि्याळ बदां पिले आहे की काय!”
“ते बदां पिले, ते ठीक आहे. पण सव्वाचारला बदां पिले आहे.”
“आख्रण मला वाटते, ख्रतला सव्वाचारला मारण्यात आले नसावे.”
“तू ते मनातनू पार काढून टाकू शकतोस.”
पायरोने टीपकागदावरील आवरण बाजल
ू ा के ले.
जाप बोलला, “चागां ली कल्पना आहे, पण नशीब नाही.”
ख्रतथे ख्रनरागस पाांढरा टीपकागद होता. पायरोने उलटून बख्रघतले. पण
ते सवु तसेच होते.
त्याने त्याचे लक्ष कचऱयाच्या बादलीकिे वळवले. त्यात फािून
टाकलेली एकदोन पत्े होती. ती एकदाच फािलेली असल्याने जळ
ु वनू
वाचता येत होती. तीन नोव्हेंबरच्या कॉकटेल पाटीचे आमत्ां ण,
सेवाव्यख्रतररक्त कमुचाऱयाांसाठी कुठल्यातरी समाजाकिून पैशाांची मागणी,
ख्रशांप्याची घेतलेली वेळ, एका मोठ्या दक
ु ानातील मालाची सचू ी.
जाप बोलला, “त्यात काही नाही.”
पायरो म्हणाला, “हे ख्रवख्रचत् आहे.”
“म्हणजे तल
ु ा म्हणायचे आहे, की जेव्हा आत्महत्या के ली जाते,
तेव्हा सहसा मागे पत् ठे वले जाते.”
“बरोबर.”
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“म्हणजे, अजनू एक परु ावा, की ती आत्महत्या नव्हती.”
तो ख्रनघनू गेला.
“मी माझ्या माणसानां ा कामाला लावले आहे. आपण खाली जाऊन,
ख्रमस प्लेंिरख्रलथची मल
ु ाखत घेऊया. पायरो, येतोस का?”
पायरोला अजनू ख्रलखाणाच्या जागेत व पत्ाांमध्ये रुची वाटत होती.
खोली सोिता सोिता त्याची नजर पन्सु हा त्या सदांु र ख्रपसाच्या पेनावर
पिली.

चार
अरुांद ख्रजन्सयाच्या तळाला असणारे दार आकाराने मोठ्या
उठाबसायच्या खोलीत उघित होते --- खरे तर, तो आधीचा गोठा होता.
त्याच्या ख्रभांती ओबिधोबि ख्रगलावा के लेल्या होत्या. त्यावर आम्लाचा थर
ख्रदला होता व लाकिाचां े तक
ु िे बसवले होते. ख्रतथे दोन लोक बसले होते.
एकजण शेकोटीजवळील खचु ीत बसली होती. ख्रतचा हात
ज्वाळाांकिे ताणलेला होता. ती काळी, सक्षम ख्रदसणारी तरुण स्त्री होती.
सत्तावीस अठ्ठावीसची असेल. दसु री वयाने जरा मोठी व जािी होती.
ख्रतच्याकिे काि्याांची बॅग होती. ती धापा टाकतानां ा बोलत होती. तेव्हा दोन
माणसे ख्रतथे ख्रशरली.
“ --- ख्रमस, मी म्हणाले तसे, मला इतका ख्रहसका बसला, की मी
ख्रजथे उभी होते, ख्रतथनू कोलमिणारच होते. मला वाटते, सगळ्या
सकाळींमध्ये आजची सकाळ --- “
दसु ऱीने ख्रतचे बोलणे तोिले.
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“ख्रमस ख्रपअसु, ते चालेल. मला वाटते, ही सभ्य माणसे पोलीस
ऑख्रफससु आहेत.
जाप पढु े जात बोलला, “ख्रमस प्लेंिरख्रलथ?”
त्या मल
ु ीने मान हलवली. “ते माझे नाव आहे. ही ख्रमसेस ख्रपअसु
आहे. ती रोज इथे कामाला येत.े ”
आवरता न येणारी ख्रमसेस ख्रपअसु परत शोक करू लागली.
“आख्रण मी ख्रमस प्लेंिरख्रलथला साांगत होते, की आजची सकाळ
रोजच्या सकाळसारखी नव्हती. माझ्या बहीणीने, लईु सा मॉिने खपू
रागवायला हवे होते. आख्रण मी एकटीच हाताशी होते. मी म्हणते, मास
आख्रण रक्त हे मास आख्रण रक्त आहे., जरी मला माझ्या मालख्रकणींना नाराज
करायला आवित नाही, तरी पण मला वाटत नाही, की ख्रमस अॅलनला
काही वाटेल.”
जाप कायुतत्परतेने आला. “ख्रमसेस ख्रपअसु, बरोबर आहे. आता
कदाख्रचत तम्ु ही इन्सस्पेर्कटर जेम्सनला स्वयांपाकघरात घेऊन जा आख्रण ख्रतथे
तमु चा जबाब द्या.”
बिबि्या ख्रमसेस ख्रपअसुपासनू सटु का करून घेतल्यावर, जापने त्या
मल
ु ीवर पन्सु हा लक्ष कें ख्रद्रत के ले.
“मी मख्ु य इन्सस्पेर्कटर जाप आहे. आता, ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, तम्ु हाला
या घटनेबद्दल जेवढे काही माख्रहती आहे, ते सगळे तम्ु ही मला साांगा.”
“नर्ककी. सरु वात कुठून करू?”
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ख्रतचा स्वतःवरील ताबा कौतक
ु ास्पद होता. कुठे ही दःु खाची वा
धर्कका बसल्याची ख्रचन्सहे नव्हती. फक्त ख्रतच्या पद्धतीत अनैसख्रगुक
कृख्रत्मपणा होता.
“तम्ु ही आज सकाळी इथे ख्रकती वाजता आलात?”
“मला वाटते, सािेदहाच्या थोिे आधी. मला असे आढळले, ख्रमसेस
ख्रपअसु, ती खोटारिी इथे नव्हती --- “
“हे नेहमी घिते का?”
जेन प्लेंिरख्रलथने खादां े शहारवले.
“आठवि्यातनू दोनदा बारा वाजता, ती येते – ख्रकांवा येतच नाही.
ख्रतची यायची वेळ खरे तर नऊ आहे. खरे तर, मी म्हणते तसे, ती
आठवि्यातनू दोनदा येते ख्रकांवा येत नाही. कधीकधी ख्रतच्या कुटुांबातील
कोणी आजारी असते. या सगळ्या कामवाल्या अशाच! येतील ख्रकांवा येणार
नाहीत. पण ती इतकीही वाईट नाही.”
“ती इथे खपू ख्रदवस आहे का?”
“फक्त एक मख्रहना. आमची आधीची होती, ती चोऱया करायची.
“पढु े साांगा, ख्रमस प्लेंिरख्रलथ.”
“मी टॅर्कसीचे पैसे भरले. माझी बॅग आत नेली. ख्रमसेस ख्रपअसुला
शोधले. पण ती सापिली नाही. मी थोिी आवराआवरी के ली. आख्रण मग
बबाुराकिे गेले --- ख्रमसेस अॅलन --- मला ख्रतच्या खोलीचे दार कुलपु बदां
ख्रदसले. मी ते उघिायचा प्रयत्न के ला. दार वाजवले. पण काही उत्तर ख्रमळाले
नाही. मी खाली येऊन पोलीस स्टेशनला फोन के ला.”
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पायरोने झटपट एक कसबपणू ु प्रश्न ख्रवचारला, “गदीतील एखाद्या
दसु ऱया चालकाच्या मदतीने, तम्ु ही दार तोिण्याचा प्रयत्न का के ला नाही?”
ख्रतचे िोळे त्याच्याकिे वळले --- थांि, करिे ख्रहरवे िोळे . ख्रतने लगेच नजर
दसु रीकिे वळवली.
“नाही, मी असा काही ख्रवचार के ला नाही. जर काही नको ते घिले
असेल, तर पोलीस आलेलेच बरे , असे मला वाटले.”
“बाईसाहेब, म्हणजे ख्रतथे काही नको ते घिले आहे, असे तम्ु हाला
वाटले?
“अथाुत.”
“कारण तम्ु ही दारावर मारलेल्या थापानां ा उत्तर ख्रमळाले नाही. पण
तमु च्या मैख्रत्णीने झोपेची गोळी वगैरे घेतली असेल, तर --- “
“ती झोपेच्या गोळ्या घेत नसे.” हे उत्तर ठामपणे आले.
“ख्रकांवा ती खोली बदां करून, कुठे बाहेर गेली असेल, तर?
‘पण मग ख्रतने खोली कुलपु बदां के ली नसती. असे काही असते, तर
ख्रतने मला ख्रचठ्ठी ख्रलहून ठे वली असती.”
“म्हणजे ख्रतने तम्ु हाला ख्रचठ्ठी ख्रलहून ठे वलेली नव्हती? याबद्दल
तमु ची खात्ी आहे?”
“हो, अथाुत माझी खात्ी आहे. मला ती लगेच ख्रदसली असती.”
ख्रतच्या आवाजाची तीव्रता मोठी होती.
जाप म्हणाला, “तम्ु ही ख्रकल्लीच्या भोकातनू बघण्याचा प्रयत्न के ला
नाही का?”
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जेन प्लेंिरख्रलथ ख्रवचारपवू ुक म्हणाली, “नाही, मला असे वाटलेच
नाही. पण मला काहीही ख्रदसू शकले नसते. ख्रदसले असते का? कारण
ख्रकल्ली त्या भोकात असायला हवी होती?”
ख्रतच्या चौकस, ख्रनरागस, िोळे ख्रवस्फारलेल्या दृष्टीमळ
ु े जाप व
पायरोला अचानक हसू आले.
जाप बोलला, “ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, तम्ु ही अगदी बरोबर के ले. तमु ची
मैत्ीण आत्महत्या करणार असल्याची, तम्ु हाला सतु राम कल्पना नसणार,
नाही का?
“ओहो, अख्रजबात नाही.”
“ती काळजीत वगैरे ख्रदसत होती का? ख्रकांवा कुठल्या कारणाने उदास
होती का?”
त्या मल
ु ीने उत्तर देण्यापवू ी बराच वेळ घेतला. “नाही.”
“ख्रतच्याकिे ख्रपस्तल
ु असल्याचे तम्ु हाला माख्रहती होते का?
जेन प्लेंिरख्रलथने मानेने नकार दशुवला. “पण हो, भारतात ते
ख्रतच्याजवळ होते. ती ते नेहमी ख्रतच्या खोलीतील खणात ठे वत असे.”
“ह,ां त्याचे परवानापत् ख्रतच्याकिे होते?”
“मला वाटते, होते. पण माझी खात्ी नाही.”
“ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, आता मला तमु ची ख्रकती वषांची ओळख आहे,
ख्रतचे नातेवाईक कोण आहेत, तम्ु हाला ख्रमसेस अॅलनबद्दल जे जे माख्रहती
आहे, ते सगळे साांगा.
जेन प्लेंिरख्रलथने मान हलवली.
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“मी बाबाुराला गेली पाच वषे ओळखते. मी परदेशी प्रवास करताांना
ती मला प्रथम भेटली. इख्रजप्तमध्ये. ती भारतातनू आली होती. मी अथेन्सस
येथील ख्रब्रटीश कॉलेजमध्ये काही काळ होते. आख्रण घरी जाण्यापवू ी काही
काळ इख्रजप्तमध्ये गेले होते. आम्ही नाईल नदीच्या सफरीवर एकत् होतो.
आमची मैत्ी झाली व आम्ही एकमेकींना आविलो. बाबाुरा जगात
एकटीच होती. आम्हाला वाटले आमचे एकत् चागां ले जमेल.”
पायरोने ख्रवचारले, “आख्रण तमु चे चागां ले जमले?”
“फारच छान. आमच्यापैकी प्रत्येकीला स्वतःचे ख्रमत्मैख्रत्णी होते.
बाबाुरा जास्त समाजख्रप्रय होती. माझे ख्रमत्मैख्रत्णी कलाकार नव्हते. तसे
जास्त बरे पिते.”
पायरोने मान हलवली. जाप पढु े बोलला, “तम्ु ही भेटण्यापवू ी ख्रमसेस
अॅलनचे आयष्ु य व कुटुांब, याबद्दल तम्ु हाला काय माख्रहती होती?
जेन प्लेंिरख्रलथने खाांदे उिवले.
“खरे तर ख्रवशेष काही नाही. मला वाटते, ख्रतचे मधले नाव आमीटेज
होते.”
“ख्रतचा नवरा?”
“मला वाटत नाही, की त्याच्या घरचे काही साांगण्यासारखे होते.
मला वाटते, तो प्यायचा. मला वाटते, तो ललनानतां र एकदोन वषाुत मेला.
त्याना लहान मल
ु गी होती. ती तीन वषांची असताांना वारली. बाबाुरा
नवऱयाबद्दल फारसे बोलत नसे. मला वाटते, ती सतरा वषांची असतानां ा,
त्याांचे ललन भारतात झाले. मग ते बोख्रनुयाला ख्रकांवा देवाने पाठवलेल्या
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एखाद्या ख्रठकाणी गेल.े ख्रतथे त्याांचे काही फार बरे चालले नसावे --- हा
दःु खद ख्रवषय असल्याने, मी तो फारसा काढत नसे.”
“ख्रमसेस अॅलन काही आख्रथुक अिचणीत होती, असे तम्ु हाला
वाटते का?”
“नाही. माझी खात्ी आहे, तसे काही नव्हते.”
“कजु वगैरे --- तशा प्रकारचे काही?”
“नाही. नाही. तशा प्रकारच्या काही अिचणीत ती नव्हती.”
“आता एक प्रश्न मी ख्रवचारलाच पाख्रहजे --- ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, मला
आशा आहे की त्यामळ
ु े तम्ु ही नाराज होणार नाही. ख्रमसेस अॅलनला कुणी
परुु ष ख्रमत् होते का?”
जेन प्लेंिरख्रलथ थिां पणे म्हणाली, “ख्रतचे ललन ठरले होते.”
“त्याचे नाव काय होते?”
चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्ट. तो हँपशायर येथे सांसद सभासद होता.”
“ते खपू वषे एकत् होते का?”
“समु ारे वषुभर असेल.”
“आख्रण त्याचां ा साखरपिु ा कधी झाला होता?”
“दोन --- नाही जवळजवळ तीन मख्रहन्सयाांपवू ी.”
“तम्ु हाला माख्रहती आहे, त्याप्रमाणे काही भाांिण झाल्याचे कानावर
होते का?”
ख्रमस प्लेंिरख्रलथने मान हलवली. “तसे काही झाले असेल, तर मला
नवल वाटेल. बाबाुरा भाांिणारी नव्हती.”
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“तम्ु ही ख्रमसेस अॅलनला शेवटचे कधी पाख्रहलेत?
“शक्र
ु वारी, मी शख्रनवार रख्रववारी बाहेर गेले तेव्हा.”
“ख्रमसेस अॅलन घरीच होती?”
“हो. मला वाटते, ती ख्रतच्या ठरलेल्या नवऱयाबरोबर रख्रववारी बाहेर
जाणार होती.”
आख्रण तम्ु ही कुठे गेला होतात?”
“लेिेल्स हॉलमध्ये. इसेर्कस इथे.”
“आख्रण तम्ु ही कुणाबरोबर होतात?”
“ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस बेन्सटीन्सक.”
“तम्ु ही ख्रतथनू आज सकाळी ख्रनघालात?”
“हो.”
“तम्ु ही सकाळी लवकर ख्रनघाला असाल?’
“ख्रमस्टर बेन्सटीन्सक मला मोटारीने घेऊन गेले. आम्ही लवकर
ख्रनघालो, कारण त्याना गावात दहाला पोचायचे होते.”
“अस्स.”
जापने सवु काही समजनू मान हलवली. ख्रमस प्लेंिरख्रलथने सवु उत्तरे
पटतील अशी ख्रदली.
पायरोने अजनू एक प्रश्न ख्रवचारला, “ख्रमस्टर चाल्सु लॅव्हेरटॉनवेस्टबद्दल, तमु चे काय मत झाले?”
त्या मल
ु ीने खादां े शहारवले.
“ते कारण असू शके ल का?”
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“कदाख्रचत ते नसेल. पण तम्ु ही तमु चे मत बनवू शकता.”
“मी त्याच्याबद्दल उलटसल
ु ट मते बनवली होती. तो तरुण आहे.
एकतीस बत्तीसपेक्षा जास्त मोठा नसेल --- महत्वाकाांक्षी आहे --- उत्तम
भाषणे देऊ शकतो --- जगाशी त्याचे चागां ले जमते.”
“हे गणु वणुन झाले. अवगणु ाचां े काय?”
“ख्रतने एकदोन ख्रमख्रनटे ख्रवचार के ला. “माझ्या मते, तो सवुसाधारण
आहे --- त्याच्या कल्पना फारशा स्वयांभू नाहीत. तो थोिा पोकळ िौल
ख्रमरवणारा आहे.”
पायरो हसत म्हणाला, “बाईसाहेब, हे काही फार गांभीर अवगणु
नाहीत.
“तम्ु हाला असे वाटत नाही का?” ख्रतचा सरू थोिा ख्रवरोधभासात्मक
होता.
“तमु च्या दृष्टीने तसे असेल.”
तो ख्रतचे ख्रनरीक्षण करत होता. ती थोिी गोंधळलेली ख्रदसत होती.
त्याचा फायदा घेण्याचा त्याने ख्रवचार के ला.
“पण ख्रमसेस अॅलनला --- नाही, ख्रतला ते तसे जाणवले नसतील.”
“तमु चे एकदम बरोबर आहे. बाबाुराला तो नवलपणू ु वाटला --ख्रतने त्याला पणू ुपणे तो आहे तसे, ख्रस्वकारले होते.”
पायरो म्हणाला, “तम्ु हाला तमु च्या मैख्रत्णीचा लळा होता?”
त्याने पाख्रहले, की ख्रतचा हात, गिु घ्यावर घट्ट झाला आहे. जबिा
दाबला गेलल
े ा आहे. तरी उत्तर भावनारख्रहत आले.
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“तमु चे बरोबर आहे. मला ख्रतचा लळा होता.”
जाप बोलला, “अजनू एक गोष्ट, ख्रमस प्लेंिरख्रलथ. तमु चे आख्रण ख्रतचे
कधी भाांिण झाले नाही? ख्रकांवा रुसणेफुगणे झाले नाही?”
“कधीच नाही.”
“या साखरपिु ् याच्या ख्रवषयावरून नाही?”
“नर्ककीच नाही. ती त्याबद्दल इतकी आनदां ी असल्याचे बघनू , मला
बरे वाटले.”
क्षणभर शाांतता पसरली. मग जाप म्हणाला, “तम्ु हाला ख्रजतके
माख्रहती आहे, त्यानसु ार ख्रमसेस अॅलनला कुणी शत्ू होते?”
यावेळेस जेन प्लेंिरख्रलथने उत्तर देण्यापवू ी, बराच वेळ घेतला. ख्रतचा
आवाजही बदलला. “तम्ु ही काय म्हणत आहात मला नीटसे कळले नाही.
शत्ू म्हणजे कोण?”
“कोणीही, उदाहरणाथु, ख्रतच्या मरणाने ज्याचा फायदा होणार आहे,
असा कोणीही.”
“ओहो, नाही. ते फारच ख्रवख्रचत् ठरे ल. तसेही ख्रतचे उत्पन्सन फार
नव्हते.”
“ख्रतचा वारसा कुणाकिे जाणार आहे?”
“मला खरे च माख्रहती नाही. मला माख्रहती असेल, तरच नवल आहे.
ख्रतने इच्छापत् बनवलेच नव्हते.”
“दसु ऱया कुठल्या अथाुनेदख
े ील शत्ू नव्हते?” जाप लगेच दसु ऱया
बाबीकिे वळला. “लोक ख्रतच्यावर खार खाऊन होते का?”
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“मला तसे वाटत नाही. ती फार सभ्य बाई होती, नेहमी आनांदी
रहायला उत्सक
ु असायची. ख्रतचा स्वभाव प्रेमळ व गोि होता.”
पख्रहल्याांदाच तो जेवढ्यास तेवढा आवाज गलबलला. पायरोने मान
हलवली.
जाप बोलला, “म्हणजे असे ख्रदसते --- ख्रमसेस अॅलन अलीकिे
चाांगल्या मनख्रस्थतीत होती. ख्रतला काही आख्रथुक त्ास नव्हता. ख्रतचा
साखरपिु ा झाला होता व ती आनदां ी होती. मग ख्रतने आत्महत्या करायचे
काही कारण ख्रदसत नव्हते. काय, बरोबर आहे ना?”
जेन काही बोलण्यापवू ी परत एकदा शाांतता पसरली. “हो.”
जाप उठला. “मला माफ करा. मला इन्सस्पेर्कटर जेम्सनशी थोिे
बोलायचे आहे.”
“हो.”
त्याने खोली सोिली.
पायरो आख्रण ख्रमस जेन प्लेंिरख्रलथ दोघेच उरले.

पाच
पाच ख्रमख्रनटाच्या शातां तेनतां र, जेनने त्या छोट्या माणसाकिे एक
कटाक्ष टाकला. पण नांतर ती ख्रतच्यासमोर बघू लागली व काही बोलली
नाही. तरी त्याच्या ख्रतथे हजर असण्याचे दिपण ख्रतच्यावर असल्याचे ख्रदसत
होते. ती अजनू मनमोकळी वाटत नव्हती. शेवटी पायरोने शाांततेचा भांग
करत, त्याच्या आवाजातनू ख्रतला थोिा ख्रदलासा ख्रदला. रोजच्यासारख्या
आवाजात त्याने प्रश्न के ला, “बाईसाहेब, तम्ु ही शेकोटी के व्हा पेटवली?”
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“शेकोटी?” ख्रतचा आवाज लक्ष नसल्यासारखा व असातसा येत
होता. “मी सकाळी इथे आल्याबरोबर.”
“तम्ु ही वर जाण्यापवू ी, की आधी?
“आधी.”
“अस्स. हो. साहख्रजक आहे --- आख्रण ती आधीच पेटवलेली होती
--- की तम्ु हाला ती पेटवावी लागली?”
“ती आधीच तयार के लेली होती. मी फक्त कािी ओढली.”
ख्रतच्या आवाजात थोिी अधीरता होती. ख्रतला त्याच्या सांभाषणाचा
सांशय आला. बहुतेक तो तेच करत होता. काही झाले तरी त्याने शाांतपणे
सांभाषण चालू ठे वले.
“पण तमु च्या मैख्रत्णीच्या खोलीत तर मी फक्त गॅसची शेकोटीच
पाख्रहली?
जेनने याांख्रत्कतेने उत्तर ख्रदले, ”इथे ही एवढीच कोळशाची शेकोटी
आहे. बाकी सवु ख्रठकाणी गॅसची शेकोटी आहे.”
“स्वयांपाकाला देखील गॅसच आहे का?”
“हो, तो तर हल्ली प्रत्येकाकिे असतो.”
“खरे आहे. त्यामळ
ु े त्ास वाचतो.”
ते लहानसे सभां ाषण सपां ले. जेनने बटु ाने जख्रमनीवर ताल धरला. मग
अचानक ती बोलली, “मख्ु य इन्सस्पेर्कटर जाप --- हुशार आहे का?”
“हो, तो खपू हुशार आहे. हो तो चाांगला ख्रवचार करू शकतो. तो
खपू मेहनत घेतो आख्रण फार थोिे त्याच्या नजरे तनू सटु ते.”
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मल
ु गी म्हणाली, “मला आश्चयु वाटते --- “
पायरो ख्रतचे ख्रनरीक्षण करत होता. शेकोटीच्या उजेिात त्याचे िोळे
खपू ख्रहरवे ख्रदसत होते. त्याने शाांतपणे म्हटले, “तमु च्या मैख्रत्णीच्या
आत्महत्येमळ
ु े तम्ु हाला मोठा धर्कका बसला का?”
“भयक
ां र मोठा.” ती ख्रवख्रचत् सच्चेपणे म्हणाली.
“तमु ची अशी अपेक्षा नव्हती --- नव्हती ना?”
“अथाुत नव्हती.”
“म्हणजे पख्रहल्याांदा तम्ु हाला हे अशर्कय वाटले असेल --- असे होणे
शर्कयच नाही असे वाटले का?”
त्याच्या आवाजातील सहानभु तू ीचा स्वराने जेन प्लेंिरख्रलथचे
सरां क्षण गळून पिले. ख्रतने घाईने किकपणा न करता नैसख्रगुकपणे उत्तर ख्रदले,
“ते तसेच झाले. जरी बबाुराने स्वतःला मारून घेतले असले, तरी ख्रतने तसे
करावे, अशी कल्पना मी करू शकत नाही.”
“पण तरी ख्रतच्याकिे ख्रपस्तल
ु होते?”
जेन प्लेंिरख्रलथने अधीर हालचाली के ल्या.
“हो, पण ते ख्रपस्तल
ु --- ओहो, ! िोके दख
ु ी. ती अनेक ख्रठकाणी जात
असे. ते सवयीने ख्रतच्याजवळ असे --- बाकी काही नाही --- त्याबद्दल माझी
खात्ी आहे.”
“आख्रण तमु ची तशी खात्ी का आहे?
“ख्रतच्या तोंिच्या वार्कयामां ळ
ु े .”
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ती काय म्हणाली होती?” त्याचा आवाज ख्रमत्त्वाचा आख्रण हळूवार
होता. त्यामळ
ु े ती जणू शरण आली.
“ठीक आहे. उदाहरणाथु, आम्ही एकदा आत्महत्येबद्दल बोलत
होतो. ती म्हणाली की, गॅसच्या सवु चाव्या सोिून झोपनू जायचे. मी म्हटले,
असे मरणाची वाट बघत झोपनू रहाणे, अशर्कय आहे. त्यापेक्षा ख्रपस्तल
ु ाच्या
गोळीने स्वतःला ठार मारणे, मी पसांत करे न. तेव्हा ती म्हणाली, नाही, ख्रतला
कधीच स्वतःला मारून घेणे शर्कय होणार नाही. असे करायला, ती फार
घाबरे ल. मरायला झालेच नाही तर! आख्रण तसेही ती आवाजाला फार
घाबरत असे.”
पायरो म्हणाला, “अस्स. तम्ु ही म्हणता, तसे असेल तर ही घिलेली
गोष्ट ख्रवख्रचत् आहे --- कारण आताच तम्ु ही साख्रां गतल्याप्रमाणे, खोलीत
गॅसचा स्फोट झाला होता.”
जेनने चमकून त्याच्याकिे पाख्रहले. “हो, ख्रतथे झाला होता --- मला
काही समजत नाही. मला काही समजत नाही. ख्रतने तसे का के ले नाही?”
पायरोने िोके हलवले. “हो, हे ख्रवख्रचत् वाटते. काहीतरी अनैसख्रगुक
वाटते.”
“ही सवु गोष्ट नैसख्रगुक वाटत नाही. ख्रतने स्वतःला मारून घेतले, हे
मला अजनू खरे वाटत नाही. ती आत्महत्या असावी की नाही?”
“अजनू एक शर्कयता ख्रदसते आहे.”
“तम्ु हाला काय म्हणायचे आहे?”
पायरोने सरळ ख्रतच्याकिे पाख्रहले. “तो --- खनू असू शके ल.”
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जेन मागे झाली. “ओहो, नाही. तम्ु ही काय भयांकर सचु वत
आहात!”
“कदाख्रचत भयांकर, पण तम्ु हाला ते अशर्कय वाटायचे काही कारण
नाही, नाही का?”
“पण दार व ख्रखिकी आतनू बदां होते.
“दार कुलपु बांद होते, बरोबर आहे. हो. पण ते बाहेरून बांद के ले होते,
की आतनू कुणास ठाऊक? कारण ख्रकल्ली सापित नाही आहे.”
“जर ती सापित नसेल, तर --- “ ती ख्रमख्रनटभर थाबां ली. तर मग ते
बाहेरून लावले असणार. नाहीतर, ती खोलीत कुठे तरी सापिली असती.”
“पण असेही असेल, की अजनू खोली नीट तपासली गेली नसेल.
आठवा. ख्रकांवा ती ख्रखिकीतनू बाहेर टाकली गेली असेल. आख्रण कोणीतरी
ती घेऊन गेले असेल.”
जेन प्लेंिरख्रलथ म्हणाली, “खनू ! ख्रतचा काळा, हुशार, सेंट
लावलेला चेहरा त्या शर्कयतेमळ
ु े उत्सक
ु बनला होता. “मला वाटते, तमु चे
बरोबर आहे.”
“पण तो खनू असेल, तर काही हेतू पाख्रहजे. तम्ु हाला काही हेतू
माख्रहती आहे का?”
ख्रतने हळूहळू मान हलवली. आख्रण नकार देत असनू ही, पायरोला
परत असे वाटले, की ती मद्दु ाम काही लपवते आहे. दार उघिून जाप आत
आला.
पायरो उठला. तो म्हणाला, ‘मी ख्रमस प्लेंिरख्रलथला असे सचु वत
होतो, की ख्रतच्या मैख्रत्णीचा मत्ृ यू ही आत्महत्या नाही.”
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क्षणभर जाप अवाक झाला. त्याने पायरोकिे ख्रवचारपवू ुक दृष्टीक्षेप
टाकला. त्याने म्हटले, “काही ठामपणे सागां णे, थोिे लवकर होते आहे.
आपल्याला सवु शर्कयता लक्षात घेतल्या पाख्रहजेत, समजले का? या क्षणी
काही सागां णे कठीण आहे.”
जेन प्लेंिरख्रलथ शाांतपणे उत्तरली, “मी बघते.”
जाप ख्रतच्याकिे चालत आला. “मग आता ख्रमस प्लेंिरख्रलथ,
तम्ु हाला यापवू ी अशी शर्कयता वाटली होती का?”
त्याच्या तळहातावर, लांबवतुळाकार अधुपारदशुक चकाकीत ख्रनळी
वस्तू होती.
जेनने िोके हलवले. “नाही, कधीच नाही.”
“ही तमु ची नाही आख्रण ख्रमसेस अॅलनची पण नाही?”
“नाही. सहसा असली वस्तू बायका वापरत नाहीत, नाही का?”
“नाही. कधीच नाही.”
ओहो, तम्ु ही ती ओळखली.”
“ओहो, ती छानच आहे, नाही का? ती परुु षाच्ां या कफलींकच्या
अध्याु आकाराची आहे.
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सहा
जापने तक्रार के ली, “ती तरुण बाई अधी धीट आहे.”
ते दोघे परत ख्रमसेस अॅलनच्या झोपायच्या खोलीत गेल.े प्रेताचे
फोटो काढून ते हलवले गेले होते. ठसे घेणाऱया माणसाने त्याचे काम के ले
व तो गेला.
पायरोने कबल
ू के ले, “ख्रतला मख
ू ु समजणे, शहाणपणाचे ठरणार
नाही. हे स्पष्टपणे ख्रदसते आहे, की ती मख
ू ु नाही. खरे तर ती हुशार आख्रण
क्षमता असलेली बाई आहे.”
जापने आशेचा ख्रकरण आजमावत ख्रवचारले, “ख्रतने हे के ले असावे
का? कदाख्रचत के लेही असेल. आपल्याला ख्रतच्याबाबतीतला परु ावा गोळा
करायला पाख्रहजे. या तरुण माणसाच्या बाबतीत काही भाांिण --- हा सांसद
सभासद असलेला माणसू . मला वाटते, ती त्याच्या बाबतीत जरा नाराजच
आहे. पण याची खात्ी वाटत नाही. कारण ती स्वतःच त्याच्यावर भाळली
होती पण त्याने ख्रतला धिु कावनू लावले. ख्रतला जर एखाद्याबद्दल काही
वाटले, तर त्याला सरळ बक
ु लनू काढेल. आख्रण हे करताांना िोके
ख्रठकाणावर ठे वेल. हो, आपल्याला तो परु ावा पहायला पाख्रहजे. ती आधी
थोपटेल आख्रण मग शेवटी, इसेर्कस काही लाांब नाही. खपू गाि्या आहेत.
ख्रकांवा जलद मोटार. काल रात्ी ती िोके दख
ु त असतानां ा झोपायला गेली
का, हे शोधनू काढायला पाख्रहजे.”
पायरोने कबल
ू के ले, “तमु चे बरोबर आहे.”
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जापने चालू ठे वले, “काही झाले तरी, ती आपल्यावर अवलांबनू
आहे. नाही का? तल
ु ाही असे वाटते ना? त्या तरुण स्त्रीला काहीतरी माख्रहती
आहे.”
पायरोने ख्रवचारपवू ुक मान िोलावली. “हो, ते स्पष्ट ख्रदसत होते.”
जाप तक्रार करत म्हणाला, “अशा के समध्ये नेहमी अशी अिचण
असते. लोक पटापट बोलत नाहीत --- त्यामागे कधीकधी चाांगले हेतू
असतात.”
“माझ्या ख्रमत्ा, त्यासाठी आपण त्याांना क़्वख्रचतच दोष देऊ शकतो.”
जाप गरु गरु ला, पण त्यामळ
ु े आपले काम कठीण होऊन बसते.”
पायरो साांत्वनपर बोलला, “तमु च्या हुशारीला यात भरपरू वाव
असतो. ठशाांचा अहवाल आला का?”
“तो खनू आहे, यात काही शांका नाही. पण ख्रपस्तल
ु ावर ठसे सापिले
नाहीत. ख्रतच्या हातात ठे वण्यापवू ी ते साफ के ले गेले असावेत. जरी ख्रतने
ख्रतचा हात िोर्कयाभोवती गांिु ाळल्यासारखा ठे वणे कसेतरी जमवले, तरी
ख्रतला तशा अवस्थेत ख्रपस्तल
ु ाचा खटका ओढणे शर्कय नाही. मेल्यावर, ते
ख्रपस्तल
ु साफ करणेही ख्रतला शर्कय नाही.”
“नाही. नाही. कुणी बाहेरील व्यक्तीने खनू के ला, हे नर्ककी.”
“ठशाांनी नाराज के ले. दाराच्या हँिलवर वा ख्रखिकीवरही ठसे
नाहीत, हे सचू क वाटते. पण ख्रमसेस अॅलनचे ठसे जागोजागी आहेत.”
“जेम्सनला काही सापिले का?”
“रोज येणाऱया बाईकिून? नाही. ती खपू बोलली. पण खरे तर ख्रतला
काही माख्रहती नाही. एवढे मात् समजले की अॅलन आख्रण प्लेंिरख्रलथ याांचे
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चागां ले जमायचे. मी जेम्सनला म्यजु मध्ये बाहेर पाठवनू काही माख्रहती
ख्रमळते का, हे पाख्रहले. आपल्याला ख्रमस्टर चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्टलादेखील
भेटले पाख्रहजे. ही गोष्ट घिली, तेव्हा तो कुठे होता आख्रण काल रात्ी तो
काय करत होता, हे शोधनू काढायला पाख्रहजे. मधल्या काळात आपण
ख्रतची कागदपत्े तपास.ू ”
“जेम्सनला काही सापिले का?”
त्याने थोि्या रागातच सरु वात के ली. प्रसगां वशात तो पायरोला काही
दषू णे देत होता. त्याचा शोध फार काळ चालला नाही. खणात फार
कागदपत्े नव्हती. जी होती, ती व्यवख्रस्थत लावलेली व पाकीटबदां होती.
शेवटी जाप मागे टेकून बसला व त्याने एक सस्ु कारा सोिला.
“त्यात काही ख्रवशेष नाही?”
“बरोबर.”
“त्यातले बरे चसे सरळ ख्रदसते आहे ---ख्रबलाच्ां या ररसीट, अजनू
भरायची काही ख्रबले --- काही ख्रवशेष असे नाही. सामाख्रजक कागदपत्े --आमत्ां णे. ही ख्रमत्ाचां ी पत्े --- त्याने सात आठ पत्ाच्ां या गठ्ठ्यावर हात ठे वला
--- आख्रण ख्रतचे चेकबक
ु आख्रण पासबक
ु . तल
ु ा काही वेगळे असे आढळले
का?”
“हो, ख्रतने खात्यात जेवढे पैसे होते, त्यापेक्षा जास्त काढले आहेत.”
“आख्रण काही?”
पायरो हसला. “तू मला परीक्षेला बसवतो आहेस का? पण हो, मला
जाणवले, की तल
ु ा काय वाटते आहे. तीन मख्रहन्सयाांपवू ी स्वतःच्या नावावर
काढलेले दोनशे पौंि --- आख्रण काल काढलेले दोनशे पौंि --- “
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“आख्रण चेकबक
ु च्या कॉउांटरफॉइलला काही नाही. स्वतःच्या
नावावर काढलेल्या इतर रकमा ख्रकरकोळ आहेत त्यातील सवाुत जास्त
पांधरा पौंि आहे. तल
ु ा साांगतो --- घरात फारसे पैसे नाहीत. एका पसुमध्ये
चार पौंि दहा ख्रशख्रलगां होते आख्रण एखाददोन ख्रशख्रलगां दसु ऱया बॅगेत होते.
मला वाटते, एवढे स्पष्ट झाले.”
“म्हणजे ख्रतने काल कुणाला तरी पैसे ख्रदले.”
“हो, पण कुणाला ख्रदले?
दार उघिून इनस्पेर्कटर जेम्सन आत आला.
“काय जेम्सन, काही सापिले का?”
“हो, सर, खपू गोष्टी. सरु वातीला कोणीच गोळीचा आवाज ऐकला
नव्हता. दोनतीन बायका म्हणाल्या, की त्याांनी तो आवाज ऐकला, कारण
त्याना तसे वाटले. पण तेवढेच. फटाके फुटत असताांना तो आवाज कुणाला
ऐकू जाणे शर्कय नव्हते.”
जाप खाखरला. “असे समजू नकोस, तो कुणी ऐकला नाही. पढु े
सागां .”
“ख्रमसेस अॅलन काल दपु ारी व सध्ां याकाळी घरीच होती. साधारण
पाच वाजता आली. मग परत सहा वाजता म्यजु च्या टोकाला असलेल्या
पोस्टात ती गेली. सािेनऊला एक मोटार आली --- स्टँििु गािी --- त्यातनू
एक माणसू उतरला. साधारण पचां ेचाळीस वयाचा, गिद ख्रनळा ओव्हरकोट
घातलेला, िोर्कयावर टोपी, टूथब्रशसारख्या ख्रमशा. सैन्सयात असल्यासारखा
ख्रदसणारा, जेम्स हॉग. १८ क्रमाांकाचा गािीचालक म्हणाला त्याने
पवू ीदेखील त्याला ख्रमसेस अॅलनला हाका मारतानां ा पाख्रहले आहे.”
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जाप बोलला, “पांचेचाळीस वयाचा, मग तो चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्ट
नसावा.”
“हा मनष्ु य, जो कुणी होता तो, फक्त एक तास राख्रहला. साधारण दहा
वीसला घराबाहेर पिला. दारात उभा राहून ख्रमसेस अॅलनशी बोलला. एक
छोटा मल
ु गा फ्रेिररक हॉग अगदी जवळ उभा होता आख्रण त्याने ते काय
बोलत होते, ते ऐकले.”
“आख्रण ते काय बोलत होते?”
“ ‘यावर ख्रवचार करा व मला कळवा.’ मग ती काहीतरी बोलली
आख्रण तो उत्तरला, ‘ठीक आहे. एवढा खपू वेळ’ नांतर तो गािीत बसनू
ख्रनघनू गेला.
पायरो ख्रवचारपवू ुक बोलला, “हे दहा वीसला घिले.”
जापने त्याचे नाक चोळले. “म्हणजे दहा वीसला ख्रमसेस अॅलन
अजनू ख्रजवतां होती. पढु े काय झाले?”
“सर, मला माख्रहती झाले ते एवढेच. २२ क्रमाांकाचा गािीचालक
सािेदहाला आला आख्रण त्याने त्याच्या मल
ु ानां ा त्याच्ां यासाठी काही फटाके
उिवण्याचे वचन ख्रदले होते. ती मल
ु े आख्रण म्यजु मधील इतर मल
ु ेही त्याची
वाट बघत होती .त्याने मल
ु ाांना बाजल
ू ा के ले. मग आसपासचे सवु लोक
त्याांच्याकिे बघत होते. मग सवुजण झोपायला गेल.े ”
“आख्रण कोणीही १४ क्रमाांकाच्या घरात ख्रशरताांना ख्रदसले नाही?”
“नाही --- पण म्हणजे कोणी ख्रशरले नाही, असे नाही. पण कोणाला
ख्रदसले नाही, एवढे खरे .”
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जाप बोलला, “ह.ां खरे आहे. या ‘सैन्सयात असल्यासारखा
ख्रदसणाऱया व टूथब्रशसारख्या ख्रमशा असलेल्या’ माणसाला शोधनू काढले
पाख्रहजे. पण ख्रतला ख्रजवांत बघणारा तो शेवटचा माणसू होता, एवढे नर्ककी.
मला नवल वाटते, तो कोण असेल?”
पायरो म्हणाला, “ख्रमस प्लेंिरख्रलथ कदाख्रचत आपल्याला साांगू
शके ल.”
जाप मलल
ू पणे बोलला, “कदाख्रचत ती सागां ू शके ल. तर कदाख्रचत
नाही. ख्रतच्या मनात असेल, तर ती आपल्याला बरे च काही साांगू शके ल.
काय रे पायरो, म्हाताऱया, तझु े काय? तू ख्रतच्याबरोबर काही वेळ एकटा
होतास. तू ख्रतच्यावर पपा पायरोचा प्रभाव पािू शकला नाहीस का?
गन्सु हगे ारानां ा घिाघिा बोलायला लावायचे, ते तझु े हुकमी अस्त्र आहे.”
पायरोने त्याचे हात पसरले. “अरे रे, आम्ही फक्त गॅसच्या आगीबद्दल
बोललो.”
“गॅसच्या आगीबद्दल --- गॅसच्या आगीबद्दल” जाप वैतागलेला
ख्रदसला. काय रे म्हाताऱया, तल
ु ा काय झाले आहे? इथे असल्यापासनू तू
कशात रुची दाखवली असशील, तर ख्रपसाच्या पेनात आख्रण कचऱयाच्या
बादलीत! ओहो, हो, मी तल
ु ा खाली कुतहु लाने बघताांना पाख्रहले. त्यात
काही आहे का?”
पायरोने सस्ु कारा टाकला. “जनु े बल्ब आख्रण माख्रसकाचां ी यादी.”
काही झाले तरी, काय कल्पना आहे? जर एखाद्याला गन्सु हगे ारी
कागदावरून पकिायचे असले, तर तो कचऱयाच्या बादलीत जायला नको,
असे काही तझ्ु या मनात आहे का?”
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पायरो शाांतपणे बोलला, “तू म्हणतोस, त्यात तथ्य आहे. पण काही
ख्रबनमहत्वाचे, असेच फे कले जाऊ शकते.”
पण तरी जाप त्याच्याकिे सांशयाने बघत होता. तो म्हणाला, “मला
माख्रहती आहे, मी आता पढु े काय करणार आहे. तझु े काय?”
पायरो म्हणाला, “अरे ख्रमत्ा, मी ख्रबनमहत्वाचा माझा शोध पणू ु
करतो. अजनू कचऱयाची बादली इथे आहे.” उद्वेग आल्यासारखा पायरो
झटपट खोलीबाहेर पिला. तो म्हणाला, “पण ती बादली म्हणजे जणू लहान
मल
ु ाांचे शी करायचे साधन, फक्त लहान मल
ु ाांचे शी करायचे साधन आहे!”
इन्सस्पेर्कटर जेम्सनने त्याचा मान राखनू शाांतता ठे वली. ख्रब्रटीश
अहमां न्सयपणा दाखवत, तो बोलला, “हे परदेशी लोक!” तो मोठ्याने
म्हणाला, “ख्रमस्टर हर्कयुल पायरो असा आहे तर! मी त्याच्याबद्दल ऐकले
आहे.”
जाप म्हणाला, “माझा जनु ा ख्रमत् आहे. तल
ु ा साांगनू ठे वतो, तो
ख्रदसतो त्याच्या अध्याुनेही सख
ु ावह नाही. पण तरीही तो काहीतरी शोधनू
काढतो आहे.”
इन्सस्पेर्कटर जेम्सनने सचु वले, “ते म्हणतात, तसा त्याचा स्वतःच्या
मनावर ताबा नाही. ओहो, वयामळ
ु े असेल.”
जाप म्हणाला, “बरोबर आहे. तो काय करतो आहे, ते मला समजले
असते तर!”
तो ख्रलहायच्या टेबलाशी चालत गेला आख्रण रत्नजिीत ख्रहरव्या
ख्रपसाच्या पेनाकिे रोखनू बघू लागला.
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सात
जाप ख्रतसऱया गािीचालकाच्या बायकोशी बोलत होता. तेव्हा
पायरो माांजरासारखा गपु चपू आवाज न करता, अचानक ख्रतथे हजर झाला.
जाप दचकून बोलला, “तू तर मला उिी मारायला लावलीस. काही
सापिले का?”
“मला जे हवे होते, ते नाही सापिले.”
जाप ख्रमसेस जेम्स हॉगकिे वळला, “आख्रण तमु चे म्हणणे आहे, की
तम्ु ही यापवू ी या माणसाला पाख्रहले आहे?”
“हो, सर. मी आख्रण माझ्या नवऱयानेही. आम्ही त्याला लगेच
ओळखले.”
“आता इकिे बघा, ख्रमसेस हॉग, तम्ु ही गख्रवुष्ठ बाई आहात, हे मला
ख्रदसते आहे. मला काही सांशय नाही की तम्ु हाला म्यजु मधील सवांबद्दल
सगळी माख्रहती आहे. ते मला कळते --- “ न लाजता त्याने ख्रतसऱयाांदा तोच
शेरा मारला. ख्रमसेस हॉग थोिीशी चमकली व आपण फार बख्रु द्धमान श्रेष्ठ
बाई असल्याचे भासवू लागली. “मला ख्रमसेस अॅलन आख्रण ख्रमस
प्लेंिरख्रलथ या दोघींबद्दल साांगा. त्या कशा होत्या? आनांदी? सारख्या पाट्ुया
देणाऱया? कशा होत्या?”
“ओहो, तसे काहीच नाही. त्या बऱयापैकी बाहेर जायच्या --ख्रवशेषतः ख्रमसेस अॅलन. पण दोघी छान होत्या. मला काय म्हणायचे आहे,
तम्ु हाला समजले असेल. काही बायका असतात, तशा दसु ऱया टोकाच्या
नव्हत्या. माझी खात्ी आहे, ख्रमसेस स्टीव्ह्न्ससन साांगते, त्याप्रमाणे --- जर ती
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खरोखर ख्रमसेस असेल तर, ज्याबद्दल मला सांशय आहे --- ख्रतथे काय चालत
असे, ते तम्ु हाला सागां ायला मला आविणार नाही --- मी – “
जाप ख्रतचा बोलण्याचा ओघ थाांबवत बोलला, “असेलही. पण
तम्ु ही जे साख्रां गतले, ते महत्वाचे आहे. ख्रमसेस अॅलन आख्रण ख्रमस प्लेंिरख्रलथ
चाांगल्या होत्या, पढु े?
“हो, सर दोघीही चाांगल्या होत्या --- ख्रवशेषतः ख्रमसेस अॅलन. नेहमी
मल
ु ाश
ु गी वारली
ां ी छान बोलायची. मला वाटते, ख्रतची स्वतःची छोटी मल
होती. ख्रबचारी! ख्रतला तर मीच परु ले. आख्रण मी काय म्हणते --- “
“हो. हो फार वाईट! आख्रण ख्रमस प्लेंिरख्रलथ?”
“हो, ती पण चागां ली बाई आहे. पण जरा फटकळ. मान हलवेल
आख्रण वेळ घालवायला थाांबेल, ख्रतच्याख्रवरुद्ध असे काहीच नाही.”
“ख्रतचे आख्रण ख्रमसेस अॅलनचे पटायचे का?”
“हो, सर. भाांिणे नाहीत. त्या आनदां ी आख्रण समाधानी असायच्या.
माझी खात्ी आहे, ख्रमसेस ख्रपअसुसद्ध
ु ा हेच साांगेल.”
“हो, आम्ही ख्रतच्याशी बोललो. तम्ु हाला ख्रमसेस अॅलनचा ख्रनयोख्रजत
वर बघनू , माख्रहती आहे का?
“ती ज्याच्याशी ललन करणार होती, तो? ओहो हो. तो इथे वरचेवर
येत असे. ते म्हणत असत, तो सांसद सदस्य होता.”
“काल रात्ी आलेला तो नव्हता?”
“नाही, सर. तो नव्हता. ख्रमसेस हॉग उठली. ख्रतच्या आवाजातील
खपू शाांतपणामागे उद्दीख्रपत उबग दिलेली होती. ”सर, तम्ु ही मला
ख्रवचाराल, तर तम्ु ही जो ख्रवचार करत आहात तो सवु चक
ु ीचा आहे. माझी
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खात्ी आहे, ख्रमसेस अॅलन तशा प्रकारची बाई नव्हती. हे खरे आहे, की
घरात कुणी नव्हते. पण माझा असल्या गोष्टींवर ख्रवश्वास नाही. मी माझ्या
नवऱयाला सकाळी हेच म्हटले. “नाही, हॉग. ख्रमसेस अॅलन खरी बाई होती.
तेव्हा काहीही सचु वू नका. माणसाचा स्वभाव काय असतो हे जाणलेत, तर
मी हे म्ह्टल्याबद्दल तम्ु ही मला माफ कराल. माझ्या कल्पना नेहमी थोि्या
टोचणाऱया व खिबिीत असतात.”
हा अपमान ऐकून जाप पढु े बोलला, “तम्ु ही त्याला येताांना व
जाताांना बख्रघतलेत, बरोबर ना?”
“हो, सर.”
“आख्रण अजनू काही तम्ु ही ऐकले नाही?” काही भाांिणाचां े आवाज
वगैरे?”
“नाही, सर. तसे काही नाही. नाही म्हणजे असल्या गोष्टी ऐकू येणे
शर्कय नसते --- कारण त्याने कीतीला बट्टा लागू शकतो --- आख्रण दसु ऱया
टोकाला ती ख्रबचारी ख्रमसेस स्टीव्ह्न्सस --- ख्रबचारी घाबरलेली नोकराणी
सतत बोलणी खात असायची --- आम्ही ख्रतला ख्रकती वेळा साांख्रगतले, की
हे सहन करत जाऊ नकोस. पण शेवटी पगार चाांगला होता. आठवि्याला
तीस ख्रशख्रलांग --- “
जाप लगेच म्हणाला, “पण तम्ु ही असले काही १४ क्रमाांकाच्या
घरात ऐकले नाही ना?”
“नाही, सर. इकिे ख्रतकिे फुटणाऱया फटार्कयाांच्या आवाजात काही
ऐकणे शर्कय नव्हते. आख्रण माझ्या एिीच्या भवु या जेवढ्या वर चढणे शर्कय
होते, तेवढ्या चढल्या होत्या.
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“पण तो माणसू दहा वीसला गेला हे नर्ककी?
“असे असावे, सर. मी स्वतः सागां ू शकत नाही, पण हॉग म्हणतो
आख्रण तो अगदी ख्रवश्वासाहु माणसू आहे.”
“पण तम्ु ही त्याला ख्रनघताांना बख्रघतलेत ना? तो काय म्हणाला, ते
तम्ु ही ऐकले का?”
“नाही, सर. ते ऐकू येण्याइतकी जवळ मी नव्हते. मी त्याला
ख्रखिकीतनू पाख्रहले. तो दारात ख्रमसेस अॅलनशी बोलत उभा होता.”
“ख्रतलाही पाख्रहले का?”
“हो, सर. ती थोिी दाराच्या आत उभी होती.”
“ख्रतने काय कपिे घातले होते, ते काही लक्षात आले का?”
“खरे तर मला साांगता येणार नाही. फार काही लक्षात येतील, असे
नव्हते.”
पायरो म्हणाला, “ ख्रतने ख्रदवसाचे कपिे घातले होते की रात्ीचे? की
ते देखील लक्षात आले नाही?”
“नाही सर, मी सागां ू शकत नाही.”
पायरोने ख्रवचारपवू ुक वरच्या ख्रखिकीत पाख्रहले व नांतर १४
क्रमाांकाकिे पाख्रहले. तो हसला. क्षणभर त्याला जाप ख्रदसला.
“आख्रण तो मनष्ु य?”
‘तो गिद ख्रनळ्या सटु ात आख्रण ख्रक्रके टमधील क्षेत्रक्षणाच्या टोपीत
होता. खपू हुशार व ख्रस्थरस्थावर झालेला होता.
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जापने अजनू काही प्रश्न ख्रवचारले आख्रण मग तो त्याच्या पढु च्या
मल
ु ाखतीकिे वळला. ही फ्रेिरीक हॉग, या मल
ु ाबरोबर होती. तो ख्रमश्कील
चेहऱयाचा, तेजस्वी िोळ्याांचा मल
ु गा स्वाख्रभमानाने फुगलेला होता.”
मास्टर हॉग थोिया नाराज आवाजात म्हणाला, “हो, सर. मी त्यानां ा
बोलताांना ऐकले. ‘यावर ख्रवचार करून मला कळव.’ तो मनष्ु य म्हणाला.
तो आनांदी ख्रदसत होता. मग ती काहीतरी बोलली. ’ठीक आहे. इतके लाांब.’
मग तो गािीत बसला. मी त्याच्यासाठी दार उघिून धरले होते. पण त्याने
मला काहीही पैसे ख्रदले नाहीत आख्रण ख्रनघनू गेला.”
ख्रमसेस अॅलन काय बोलली, ते तू ऐकले नाहीस का?”
“नाही, सर.”
“तम्ु ही मला हे साांगू शकाल का, की ख्रतने काय कपिे घातले होते?
उदाहरणाथु कुठल्या रांगाचे?”
“मला नाही सागां ता येणार. मी खरे तर ख्रतला पाख्रहले नाही. ती
दारामागे असावी.”
जाप म्हणाला, “तसे होते. माझ्या मल
ु ा, आता इकिे बघ. माझ्या
पढु ील प्रश्नाचे उत्तर थोिा काळजीपवू ुक ख्रवचार करून दे. जर तल
ु ा माख्रहती
नसेल वा आठवत नसेल, तर तसे साांग, समजले?
“हो, सर.”
मास्टर हॉगने त्याच्याकिे उत्सक
ु तेने पाख्रहले.
“दार कोणी लावले, ख्रमसेस अॅलनने की त्या माणसाने?”
“पढु चे दार?”
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“हो, अथाुत पढु चे दार.”
मल
ु ाने ख्रवचार के ला. ख्रवचार करतानां ा त्याचे िोळे बारीक झाले.
“मला वाटते, बहुधा त्या बाईने लावले --- नाही. ख्रतने नाही. त्याने
लावले. धािकन लावले व पटकन उिी मारून गािीत बसला. असे ख्रदसत
होते, की त्याला कुठे तरी जायची घाई होती.”
“ठीक आहे, मल
ु ा, तू चाांगला हुशार ख्रदसतोस. तझ्ु यासाठी, या घे
सहा पेनी.”
जाप त्याच्या ख्रमत्ाकिे वळला. एकमेकाक
ां िे बघनू , त्यानां ी मान
हलवली.
जाप बोलला, “असेलही.”
पायरोने सांमती दशुवली, “ख्रतथे शर्कयता आहेत.” त्याचे
माांजरासारखे ख्रहरवे िोळे चमकले.

आठ
परत ते १४ क्रमाांकाच्या घराच्या उठाबसायच्या खोलीत आले.
आता फारसा वेळ न घालवता, जाप सरळ मदु द्य् ावर आला.
“आता असे बघा ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, आता इथल्या इथे या प्रकरणाचा
काय तो ख्रनकाल लावनू टाकावा, असे तम्ु हाला वाटत नाही का? म्हणजे
मग या प्रकरणाचा शेवट होईल.”
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जेन प्लेंिरख्रलथने ख्रतच्या भवु या उांचावल्या. ती ख्रतच्या एक पायाला
उब देत शेकोटीपाशी उभी होती. “म्हणजे तम्ु हाला काय म्हणायचे आहे, ते
मला समजत नाही.”
“खरे च का, ख्रमस प्लेंिरख्रलथ?”
ख्रतने ख्रतचे खादां े शहारवले. “मी तमु च्या सगळ्या प्रश्नाचां ी उत्तरे ख्रदली
आहेत. आता अजनू मी काय करू शकते?”
“जर तम्ु ही ठरवले, तर अजनू बरे च काही करू शकता.”
“पण हे फक्त माझे मत आहे, नाही का, मख्ु य इन्सस्पेर्कटर?
जापचा चेहरा लाल झाला.
पायरो बोलला, ‘मला वाटते, जर तम्ु ही आता के स कुठपयंत येऊन
पोचली आहे, हे बाईसाहेबानां ा साख्रां गतलेत, तर ते जास्त बरे राहील.”
“ते अगदी साधे आहे. मग आता ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, यातील मद्दु े
खालीलप्रमाणे आहेत. तमु ची मैत्ीण हातात ख्रपस्तल
ु व िोर्कयातनू आरपार
गोळी गेलेल्या अवस्थेत सापिली. दार व ख्रखिकी बदां होते. म्हणजे ही
सरळसरळ आत्महत्येची के स वाटत होती. पण ती आत्महत्या नाही. एकटा
वैद्यकीय परु ावा तसे सचु वतो आहे.”
“कसे काय?”
पायरो म्हणाला, “मला वाटते, तम्ु ही के सच्या सवु बाबी स्पष्ट के ल्या
तर ते बाईसाहेबाना जास्त बरे पिेल.”
ख्रतचा सवु ख्रवरोध मावळला. ती पढु े झक
ु ू न त्याच्या चेहऱयाकिे
उत्सक
ु तेने बघू लागली.
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“ख्रतच्या हातात ख्रपस्तल
ु होते, पण बोटे त्याभोवती आवळलेली
नव्हती. ख्रशवाय ख्रपस्तल
ु ावर ख्रतच्या बोटाचां े ठसेही नव्हते. आख्रण जखमेचा
कोन बघता, ख्रतने स्वतःला ती जखम के ली आहे, असे समजणे अशर्कय
आहे. ख्रशवाय ख्रतने काही पत् वगैरे ठे वले नाही. आत्महत्येची के स असेल
तर सहसा असे ख्रदसत नाही. जरी दार बांद असले तरी ख्रकल्ली सापिलेली
नाही.”
जेन प्लेंिरख्रलथ वळली व त्याांच्याकिे तोंि करून, एका खचु ीत
बसली.
ती बोलली, “म्हणजे असे आहे तर! मलाही असेच वाटत होते की
ख्रतने स्वतःला मारून घेणे अशर्कय आहे. कुणीतरी दसु ऱयाने ख्रतला मारले.”
ती एकदोन ख्रमख्रनटे ख्रवचारात हरवनू गेली. ख्रतने एकदम ख्रतचे िोके
उांच के ले. ती म्हणाली, “तम्ु हाला काय पाख्रहजे ते ख्रवचारा. मी माझ्या
वकुबाप्रमाणे जास्तीत जास्त चाांगले उत्तर द्यायचा प्रयत्न करे न.”
जापने सरुु के ले. “काल रात्ी, ख्रमसेस अॅलनकिे एकजण आला
होता. साधारण पांचचे ाळीस वयाचा, गिद ख्रनळा ओव्हरकोट घातलेला,
िोर्कयावर टोपी, टूथब्रशसारख्या ख्रमशा, झकपक कपिे आख्रण स्टँििु गािी
चालवणारा. तम्ु हाला तो कोण आहे, माख्रहती आहे का?”
“माझी खात्ी नाही, पण तो मेजर यस्ु टॅस असावा.”
“तो कोण आहे? त्याच्याबद्दल तम्ु हाला माख्रहती असलेले सवु काही
साांगा.”
“त्याची बबाुराशी परदेशात, भारतात, ओळख झाली होती. तो एक
वषाुपवू ी परत आला आख्रण तेव्हापासनू तो मधनू मधनू आम्हाला भेटतो.”
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“तो ख्रमसेस अॅलनचा ख्रमत् होता का?”
जेन कोरिेपणे म्हणाली, “तो तसे समजत असे.”
“ख्रतचा त्याच्याख्रवषयीचा दृष्टीकोन काय होता?”
“मला नाही वाटत, की ख्रतला तो आवित होता --- खरे तर माझी
खात्ी आहे, की ख्रतला तो आवित नव्हता.”
“पण ती त्याला वरवर ख्रमत्ासारखे वागवत असे?”
“हो.”
ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, नीट ख्रवचार करून उत्तर द्या, “ख्रतला कधी त्याची
भीती वाटत असे का?”
जेनने एकदोन ख्रमख्रनटे ख्रवचार के ला व नांतर ती म्हणाली, “हो, मला
तसे वाटते. तो आला की ती उदास होत असे.”
“तो आख्रण ख्रमस्टर चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्ट कधी भेटले होते का?”
“फक्त एकदा. मला वाटते, त्याचां े फारसे पटत नसे. म्हणजे मेजर
यस्ु टॅसने स्वतःला जेवढे जमवनू घेता येईल, ख्रततके घेतले होते, पण चाल्सुने
नव्हे. जे चागां ले नाहीत, त्याच्ां याशी चाल्सुचे कधीच पटत नसे.”
पायरोने ख्रवचारले, “आख्रण मेजर यस्ु टॅस चाांगला नव्हता का?”
ती मल
ु गी कोरिेपणे म्हणाली, “नाही. नव्हता. फारसा चागां ला
नव्हता. थोिा अख्रवश्वासाहु ख्रकांवा धोकादायक होता. उच्च सामाख्रजक
दजाुचा नर्ककीच नव्हता.”
“अरे रे --- म्हणजे तो पर्कका साहेब नव्हता, असे तम्ु हाला म्हणायचे
आहे?
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जेनच्या तोंिावर अगदी थोिा वेळ हास्य पसरले. पण ख्रतने थांिपणे
उत्तर ख्रदले, “नाही.”
“जर मी तम्ु हाला असे साख्रां गतले, की तो मनष्ु य ख्रमसेस अॅलन याांना
ब्लॅकमेल करत होता, तर तम्ु हाला फार आश्चयु वाटेल का?
जाप ख्रतच्यासमोर बसनू , ख्रतचे ख्रनरीक्षण करत होता.
जेव्हा त्या मल
ु ीने रोखनू बख्रघतले व ख्रतचे गाल लाल झाले, तेव्हा
त्याचे समाधान झाले. ख्रतने खचु ीच्या हातावरील ख्रतचा हात हळूच खाली
आणला.
“म्हणजे असे होते तर! असा अांदाज न करणारी मी ख्रकती मख
ू ु
होते!”
पायरो म्हणाला, “म्हणजे असे असणे शर्कय असल्याचे, तम्ु हाला
वाटते आहे का?”
मी मख
ू ु असल्याने असा ख्रवचार के ला नाही. बाबाुराने गेल्या सहा
मख्रहन्सयात खपू वेळा त्याच्याकिून लहानसहान रकमा उसन्सया घेतल्या
होत्या. मी ख्रतला ख्रतचे पासबक
ु बघत बसलेले पाख्रहले होते. ख्रतच्या
आमदनीत ती व्यवख्रस्थत राहू शकत असल्याचे, मी पाख्रहले होते. त्यामळ
ु े
मी फारसे लक्ष ख्रदले नाही. अथाुत ती जर काही पैसे कुणाला देत असेल --“
पायरो म्हणाला, “आख्रण हे ख्रतच्या सवुसाधारण बाह्यस्वभावाला
धरून होते, हो ना?”
अगदी बरोबर. ती उदास होती. काही वेळा अस्वस्थ असायची.
नेहमीपेक्षा अगदी वेगळी वागत होती.”
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पायरो हळूवारपणे म्हणाला, “मला माफ करा, पण हे तम्ु ही
आम्हाला पवू ी साख्रां गतले होते ना?”
ख्रतचा अधीर हात हलवत, जेन म्हणाली, “ते वेगळे होते. म्हणजे
ख्रतला आत्महत्या वगैरे करावी, असे वाटत नव्हते. पण ब्लॅकमेल --- हो.
मला वाटते, ख्रतने मला हे साांगायला हवे होते. मी त्याची खाांिोळीच के ली
असती.”
पायरोने ख्रवचार के ला, ‘खािां ोळी नाही तरी चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्टने
त्याला चाांगला धिा ख्रशकवला असता.’
जेन म्हणाली. “हो, हो. हे खरे आहे.”
जापने ख्रवचारले, “हा माणसू त्याना कुठल्या गोष्टीवरून ब्लॅकमेल
करत होता, याची तम्ु हाला काही कल्पना आहे का?”
मल
ु ीने िोके हलवले. “मला जराही कल्पना नव्हती. बाबाुराच्या
बाबतीत अशी काही गभां ीर गोष्ट असावी, यावर माझा ख्रवश्वास बसत नाही.
तर दसु रीकिे --- “ ख्रतने थोिे थाांबनू , पन्सु हा चालू के ले, “मला असे म्हणायचे
आहे, की बाबाुरा काही बाबतीत थोिी मख
ू ु होती आख्रण फार लवकर
घाबरून जात असे. खरे तर ब्लॅकमेल करणाऱयासाठी ती आयतीच बकरी
होती. तो भयक
ां र दष्टु !”
ख्रतने शेवटचे दोन शब्द खऱया ख्रवषारीपणे उच्चारले.
पायरो म्हणाला, “ददु वै ाने, चक
ु ीच्या मागाुने गन्सु हा घिलेला ख्रदसतो.
खरे तर बळीने ब्लॅकमेल करणाऱयाला मारायला पाख्रहजे, ब्लॅकमेल
करणाऱयाने बळीला नव्हे.”
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जेनने ख्रतची भवु ई थोिीशी उांचावली. “नाही -- ते खरे आहे --- पण
मी पररख्रस्थतीची कल्पना करू शकते --- “
“जशी की?’
“समजा, बाबाुरा दःु खी झाली. ख्रतने ख्रतच्या छोट्याशा ख्रपस्तल
ु ाने
त्याला धमकावले असेल. त्याने ख्रतच्याकिून, ते ख्रहसकावनू घ्यायला
बख्रघतले असेल. आख्रण असे करताना झालेल्या बाचाबाचीत त्याने ख्रतला
ठार मारले असेल. मग आपण काय के ले, म्हणनू तो घाबरला असेल आख्रण
त्याने मग आत्महत्येचा बनाव रचला असेल.”
जाप म्हणाला, “असेलही. पण यात एक अिचण आहे.”
ख्रतने त्याच्याकिे चौकस दृष्टीने पाख्रहले.
“मेजर यस्ु टॅस [ जर तो तो असेल, तर ] काल रात्ी इथनू दहा वीसला
ख्रनघाला आख्रण दारात त्याने ख्रमसेस अॅलनचा ख्रनरोप घेतला.”
मल
ु ीचा चेहरा पिला. ”ओहो, अस्स.” ती दोन ख्रमख्रनटे थाांबली.
“पण कदाख्रचत तो नांतर परत आला असेल.” ती सावकाश म्हणाली.
पायरो म्हणाला, ‘शर्कय आहे.”
जापने चालू ठे वले. “ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, मला साांगा, पाहुण्याांचे
स्वागत करताांना ख्रमसेस अॅलन सहसा खाली असे, की वर ख्रतच्या खोलीत
असे?”
“दोन्सहीकिे असू शके . पण ही खोली सहसा जास्त लोकाचां ी पाटी
असेल ख्रकांवा काही ख्रवशेष ख्रमत्मांिळी असतील, तर वापरली जात असे.
अशी व्यवस्था होती, की बाबाुराची झोपायची खोली मोठी होती आख्रण ती
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ती खोली उठाबसायच्या खोलीसारखीदेखील वापरत असे. माझी झोपायची
खोली लहान होती.”
“जर मेजर यस्ु टॅस ठरवनू काल रात्ी आले असतील, तर तम्ु हाला
काय वाटते, कुठल्या खोलीत त्याचां े स्वागत के ले गेले असेल?”
“मला वाटते त्यानां ा इथेच आणले गेले असेल.” ती मल
ु गी थोि्या
िळमळीत स्वराने बोलली. इथे फार जवळीक होत नाही. जर ख्रतला काही
चेक वगैरे ख्रलहायचे काम असेल, तर ती बहुधा पाहुण्यानां ा वरती घेऊन जाते.
इथे खाली ख्रलहायची काही साधने नाहीत.”
जापने िोके हलवले.
“चेकचा काही प्रश्न नव्हता. ख्रमसेस अॅलनने काल दोनशे पौंिाचां ी
रर्ककम काढली होती. आख्रण अजनू तरी आपल्याला ते पैसे घरात सापिलेले
नाहीत.”
“म्हणजे ख्रतने ते पैसे त्या दष्टु ाला ख्रदले? ओहो, ख्रबचारी बाबाुरा!
ख्रकती ख्रबचारी बाबाुरा!”
पायरो खोकला.
“तम्ु ही सचु वल्याप्रमाणे, जर तो यदाकदाख्रचत अपघात असेल, तर
हा उल्लेखनीय मद्दु ा रहातो, की त्याला ख्रनयख्रमत उत्पन्सन ख्रमळणाऱया
स्त्रोताला त्याने का मारावे?”
“अपघात? तो अपघात नव्हता. तो फार रागावला आख्रण तोल सटु ू न
त्याने ख्रतची हत्या के ली.”
“असे झाले असेल, असे तम्ु हाला वाटते?”
ती तळमळीने म्हणाली, “हो. तो खनू होता. खनू होता.”
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पायरो थांिपणे बोलला, “बाईसाहेब, तम्ु ही चक
ु ता आहात, असे मी
म्हणणार नाही.”
जाप म्हणाला, “ख्रमसेस अॅलन कुठल्या ख्रसगरे ट्स ओढत असे?
“गास्पसु. त्यापैकी काही पाख्रकटात आहेत.”
जापने पाकीट उघिले. एक ख्रसगरे ट बाहेर काढून, मान हलवली.
पायरो म्हणाला, “आख्रण तम्ु ही?
“त्याच.”
“तम्ु ही टख्रकुश ओढत नाही का?
कधीच नाही.”
“ख्रमसेस अॅलनपण नाही का?”
“नाही. ख्रतला त्या आवित नसत.”
पायरोने ख्रवचारले, “आख्रण ख्रमस्टर चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्ट, ते कुठली
ख्रसगरे ट ओढत असत?”
ख्रतने रोखनू त्याच्याकिे पाख्रहले. तो कुठली ख्रसगरे ट ओढायचा,
याचा इथे काय सांबांध आहे? त्याने ख्रतला मारले, असे ढोंग तम्ु ही रचू शकत
नाही?”
पायरोने खाांदे शहारवले. “बाईसाहेब, एक माणसू , जो ख्रतच्यावर पवू ी
प्रेम करत होता, त्याने ख्रतला ठार मारले.”
जेनने ख्रतचे िोके अधीरतेने हलवले. “चाल्सु कुणाला मारणार नाही.
तो खपू काळजी घेणारा मनष्ु य आहे.”
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“बाईसाहेब, शेवटी सवु सारखेच आहे. काळजी घेणारी माणसेच
फार हुशारीने खनू करतात.”
ती त्याच्याकिे बघत राख्रहली. “पण ख्रमस्टर पायरो, तम्ु ही आताच
साख्रां गतलेल्या कारणासाठी नव्हे.”
त्याने िोके लवख्रवले. “नाही, ते खरे आहे.”
जाप उठला. “आता इथे मी फारसे काही करू शके न, असे मला
वाटत नाही. मी अजनू एकदा चर्ककर मारतो.”
“कदाख्रचत ते पैसे बाहेर कुठे फे कलेले आढळले तर? नर्ककीच.
तम्ु हाला कुठे पाख्रहजे ख्रतथे बघा. माझ्या खोलीतही पाख्रहजे तर बघा --- जरी
बबाुराने ते ख्रतथे लपवलेले असणे शर्कय नाही.”
जापचा शोध झटपट व जास्तीत जास्त सफलतापवू क
ु के लेला होता.
काही ख्रमख्रनटात उठाबसायच्या खोलीत सवु काही तपासले गेल.े मग तो वर
गेला. जेन ख्रसगरे ट ओढत, खचु ीच्या हातावर बसली होती आख्रण भवु ई
उांचावनू आगीकिे बघत होती. पायरो शाांतपणे, ख्रतचे ख्रनरीक्षण करत होता.
“ख्रमस्टर चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्ट आता लिां नमध्ये असेल का?”
“मला माख्रहती नाही. मला वाटते, तो त्याच्या लोकाबां रोबर
हॅम्पशायरमध्ये असेल. मला वाटते, मला त्याला कळवायला पाख्रहजे. मी
ख्रवसरले, हे ख्रकती वाईट आहे!”
“जेव्हा काही दघु ुटना घिते, तेव्हा प्रत्येक गोष्ट लक्षात ठे वणे काही
सोपे नाही. शेवटी वाईट बातमी येणारच. एखाद्याला ती फार लवकर ऐकावी
लागते.”
मल
ु गी म्हणाली, “हो, हे खरे आहे.”
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ख्रजना उतरताांना, जापच्या पाऊलाांचा आवाज ऐकू आला. जेन
त्याला भेटायला बाहेर गेली.
“काय कसे काय?”
जापने िोके हलवले.
“मदत होईल, असे काही नाही. ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, मी सवु घर
धांिु ाळले. ओहो, मला वाटते, मी फक्त या ख्रजन्सयाखालच्या कपाटात
बघायला हवे होते.”
असे बोलतानां ा त्याने त्याचे दार उघिायचा प्रयत्न के ला.
जेन म्हणाली, “ते कुलपु बांद आहे.”
ख्रतच्या आवाजात असे काही होते, की दोघेजण ख्रतच्याकिे चमकून
पाहू लागले.
जाप आल्हादकपणे बोलला, “हो, ते कुलपु बदां असल्याचे ख्रदसते
आहे. तम्ु ही ख्रकल्ली आणाल का?”
मल
ु गी जणू पतु ळा होऊन उभी होती. “माझी खात्ी नाही, की ती
कुठे असते.”
जापने ख्रतच्याकिे झटपट बख्रघतले. त्याचा आवाज अजनू ही
आल्हादक व थिां येत होता. “ख्रप्रय मल
ु ी, हे वाईट आहे. मला हे जोरात
उघिून लाकूि खराब करायचे नाही. मी जेम्सनला बाहेर पाठवनू , ख्रकल्ल्या
मागवतो.
ती बळजोरी के ल्यासारखी हलली.
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ती उठबसायच्या खोलीत गेली आख्रण क्षणभरात हातात ख्रकल्ली
घेऊन परत आली.
ख्रतने स्पष्ट के ले, “आम्ही ते कुलपु बांद ठे वतो. कारण एकदा त्यातनू
छत्र्या चोरीला गेल्या होत्या.”
आनदां ाने ख्रकल्ली घेत, जाप म्हणाला, “चागां ली काळजी घेता.”
त्याने ख्रकल्ली ख्रफरवनू कपाटाचे दार उघिले. आत काळोख होता.
जापने ख्रखशातनू ख्रवजेरी काढली व आत उजेि पािला.
पायरोला वाटले की त्याच्याशेजारी उभ्या असलेल्या मल
ु ीचा श्वास
क्षणभरासाठी थाांबला. त्याचे िोळे जापने उघिलेल्या कपाटाकिे लागले.
कपाटात फार काही नव्हते. तीन छत्र्या --- एक तटु की, चार
चालायच्या काठ्या, एक गोल्फच्या काठ्याांचा सांच, दोन टेख्रनस रॅ केट्स,
एक नीट घिी करून ठे वलेला रग आख्रण फाटत चाललेले खपू से सोफयाांचे
आभ्रे. हे सवु सोिून, अजनू एक आिवी पिलेली, व्यवख्रस्थत ख्रदसणारी
लहानशी बॅग.
जापने ती घेण्यासाठी हात पढु े के ला, तेव्हा चटकन जेन म्हणाली,
“ती माझी आहे. आज सकाळी ती माझ्याबरोबर आली. त्यामळ
ु े त्यात
काही नसेल.”
आनदां ीपणे ख्रमत्त्वाचा आवाज थोिा वाढवत जाप म्हणाला, “पण
एकदा खात्ी के लेली बरी.”
बॅग उघिली. आतमध्ये, शाकु च्या कातिीचे ब्रश व सांिासातील
स्वच्छता करायच्या बाटल्या होत्या. ख्रशवाय दोन माख्रसके होती. पण अजनू
काही नव्हते.
58

जापने ती पणू ु बॅग खपू लक्ष देऊन, नीट तपासली. शेवटी जेव्हा त्याने
ती लावली, आख्रण घाईने झाकण तपासले, तेव्हा मल
ु ीने सटु के चा ख्रनःश्वास
टाकला.
कपाटात अजनू काही नसल्याने जापचा तपास सपां ला. त्याने
कपाटाला कुलपू लावले आख्रण जेनला ख्रकल्ली ख्रदली.
तो म्हणाला, “आता के सचा ख्रनकाल लागला. तम्ु ही मला ख्रमस्टर
चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्टचा पत्ता द्याल का?”
“फालेसकॉम्ब हॉल, लहान लेिबरी, हॅम्पशायर.”
“ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, मी तमु चा आभारी आहे. आतापरु ते हे सांपले
आहे. नतां र मी कदाख्रचत परत येईन. आख्रण एक म्हणजे लोकासां ाठी ख्रमसेस
अॅलनने आत्महत्या के ली, असेच साांगा.”
“अथाुत. माझ्या लक्षात आले.”
ख्रतने दोघाश
ां ी हातख्रमळवणी के ली.
ते म्यजु मध्ये चालू लागल्यावर जापने स्फोट के ला, “त्या कपाटात
कायकाय नको ते होते? ख्रतथे काहीतरी होते.”
“तू तपासलेस, तरी म्हणतो आहेस, की ख्रतथे काहीतरी होते.”
“मी नर्ककी सागां तो, की त्या बॅगेत काहीतरी होते! पण एखाद्या
मख
ू ाुसारखे, मी काही शोधू शकलो नाही. सगळ्या बाटल्या बख्रघतल्या --झाकण तपासले --- ते बेकार काहीतरी काय बरे असावे?”
पायरोने ख्रवचारपवू ुक िोके हलवले.

59

जाप म्हणाला, “ती मल
ु गी यात काहीतरी भख्रू मका बजावते आहे, हे
नर्ककी! उद्या सकाळी परत आपण यावर काम करू, नाही का? नाही, तसे
नसेल. त्या बॅगेत दोन माख्रसके होती, हे ख्रतच्या लक्षात आले नाही?”
हो.”
“त्यातील एक मागील जल
ु ैचे होते.”

नऊ
दसु ऱया ख्रदवशी जेव्हा जाप पायरोच्या सदख्रनके त चालत गेला, तेव्हा
मोठ्या उद्वेगाने टोपी टेबलावर ख्रभरकावली आख्रण खचु ीत बसला. तो
गरु गरु ला, “ती यातनू बाहेर गेली.”
“कोण बाहेर गेल?े ”
“प्लेंिरख्रलथ. ती मध्यरात्ीपयंत ख्रब्रज खेळत होती. यजमान,
यजमानीण बाई, पाहुणा नौसेना कमािां र आख्रण दोन नोकर हे सवुजण ते
शपथेवर साांगतील. त्याबद्दल काही सांशय नाही. या घिलेल्या प्रकरणाशी
ख्रतला काही देणेघेणे असल्याचे ख्रदसत नाही. तसेच मला हे जाणनू घ्यायला
आविेल, की कपाटातील त्या लहानशा बॅगेबाबत ती एवढी ख्रचिख्रचि का
करत होती. पायरो, इथे तझ्ु यासाठी काही करायची सधां ी आहे. कुठल्याही
ख्रनणुयावर न पोचवणाऱया फालतू गोष्टी घेऊन त्या उकलत बसायला तल
ु ा
आविते. लहानशा बॅगेचे रहस्य! तझ्ु यासाठी छान आहे.”
“मी तल
ु ा अजनू एक ख्रवषय देतो. ख्रसगरे टच्या धरु ाच्या वासाचे गढू .”
थोिे ख्रवख्रचत् नाव आहे, नाही का? जेव्हा आपण पख्रहल्याांदा प्रेत
तपासले, तेव्हा तू म्हणनू च ख्रशांकत होतास का? मी तल
ु ा पाख्रहले --- आख्रण
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ऐकलेही ऑ—क्षी, ऑ—क्षी, ऑ--क्षी. मला वाटले िोर्कयात तझु ी सदी
साठली आहे.”
“तू पणू ुपणे चक
ु तो आहेस.”
जापने सस्ु कारा टाकला.
“मी नेहमी असा ख्रवचार करतो की या मेंदच्ू या छोटया करि्या पेशी
असाव्यात. मला हे साांगू नकोस, की तझ्ु या नाकाच्या पेशी इतर कुणाही
पेशींइतर्कयाच श्रेष्ठ आहेत.”
“नाही. नाही. शातां हो.”
जाप सांशय घेत म्हणाला, “मला काही ख्रसगरे टच्या घरु ाचा वास
आला नाही.”
“माझ्या ख्रमत्ा, मलाही आला नाही.”
जापने त्याच्याकिे सश
ां याने पाख्रहले. मग त्याने ख्रखशातनू एक ख्रसगरे ट
काढली.
“ख्रमसेस अॅलन ओढायची --- गास्पसु --- तशा प्रकारची ती आहे.
यातील सहा थोटके ख्रतची आहेत. इतर तीन टख्रकुश आहेत.”
“बरोबर.”
“मला वाटते, तझ्ु या नवलपणू ु नाकाला हे न बघताच माख्रहती होते.”
“मी तल
ु ा खात्ी देतो, माझ्या नाकाचा यात काही सबां धां नाही.
नाकाने काही जाणले नाही.”
“पण मेंदच्ू या पेशींनी बरे च काही जाणले?”
“हो, काही सक
ु ा वाटते का?”
ां े त ख्रमळाले --- असे तल
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जापने किेने त्याच्याकिे पाख्रहले. “जसे की?”
“ठीक आहे. खोलीतनू खात्ीशीरपणे काहीतरी गायब होते. आख्रण
काहीतरी नवीन आले होते, असे मला वाटते --- आख्रण ख्रलहायच्या
टेबलावर –-- ते ख्रपसाचां े पेन!”
“मला माख्रहती आहे --- आपण त्याकिे येत आहोत. पण नाही.
ख्रपसाांच्या पेनाची यात काहीही भख्रू मका नाही.
जाप सरु ख्रक्षत बाजक
ू िे वळला.
“मला भेटायला स्कॉटलिां यािुमध्ये अध्याु तासाने ख्रमस्टर चाल्सु
लॅव्हेरटॉन-वेस्ट येतो आहे. मला वाटते, तल
ु ाही ख्रतथे हजर असलेले
आविेल.”
“हो, खपू च आविेल.”
“आख्रण हे ऐकून, तू आनांदी होशील, की आम्ही मेजर यस्ु टॅसचाही
मागोवा काढू शकलो. त्याला नोकरीतनू , क्रॉम्वेल रस्त्याला सदख्रनका
ख्रमळाली आहे.”
“छान.”
“आपण ख्रतथे जायला हवे. मेजर यस्ु टॅस अख्रजबात चाांगला माणसू
नाही. चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्टला भेटल्यावर आपण त्याच्याकिे जाऊ. तल
ु ा
हे चालेल ना?”
“अगदी चालेल.”
“चल तर मग.”
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दहा
सािेअकरा वाजता, चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्ट मख्ु य इन्सस्पेर्कटर
जापच्या खोलीत ख्रशरला. जाप उठला त्याांनी हातख्रमळवणी के ली.
तो माणसू साधारण मध्यम उांचीचा आख्रण खास व्यख्रक्तमत्व
लाभलेला होता. त्याने स्वच्छ दाढी के ली होती. त्याचे ख्रफरणारे तोंि
एखाद्या नटासारखे होते. खासगी चचुचा सभासद असल्यासारखे थोिे
वैख्रशष्ट्यपणू ु िोळे होते. तो ख्रदसायला चाांगला, शाांत व उच्चकुलीन ख्रदसत
होता.
तो जरी अशक्त व काहीसा दःु खी ख्रदसत असला, तरी तो
पद्धतशीरपणे व शाांतपणे वागत होता.
तो बसला. त्याचे मोजे आख्रण टोपी टेबलावर ठे वले आख्रण जापकिे
पाख्रहले.
“ख्रमस्टर चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्ट, पख्रहल्याांदा मला हे साांगायला
आविेल, की तम्ु हाला हे सवु ख्रकती उदास करणारे वाटत असेल, याची मी
कल्पना करू शकतो.”
ख्रमस्टर चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्टने फारसे लक्ष ख्रदले नाही. “आपण
माझ्या भावनाच
ां ी चचाु करायला नको. मख्ु य इन्सस्पेर्कटर, मला हे सागां ा
कुठल्या कारणाने ख्रमसेस अॅलन ख्रतचा स्वतःचा जीव घ्यायला प्रवत्तृ
झाली?”
“या बाबतीत तम्ु ही आम्हाला काही मदत करू शकत नाही का?”
“खरे तर नाही.”
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“तमु च्यात भाांिण झाले नव्हते? ख्रकांवा तमु च्या दोघात, कुठल्याही
प्रकारची तणातणी झाली नव्हती?”
“नाही, तसे काहीच नाही. त्यामळ
ु े मला हा फार मोठा धर्कका होता.”
“सर, कदाख्रचत मी तम्ु हाला जर हे साांख्रगतले, की ही आत्महत्या
नसनू , खनू होता. तर तम्ु हाला ते जास्त चागां ले समजेल!”
ख्रमस्टर चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्टने िोळे फार मोठे करून म्हटले,
“खनू ? तम्ु ही खनू म्हणत आहात?”
“बरोबर. आता ख्रमस्टर लॅव्हेरटॉन-वेस्ट, हे कुणी के ले असेल, याची
तम्ु हाला काही कल्पना आहे का?”
लॅव्हेरटॉन-वेस्टने तोंिातनू फक्त काही जोरदार आवाज काढले.
“नाही --- नाही, खरे च --- तसे मला काहीच माख्रहती नाही. मी काही
कल्पनादेखील करू शकत नाही.”
“ख्रतने कधी कोण्या शत्चू ा उल्लेख के ला होता? पवू ीच्या एखाद्या
घटनेमळ
ु े ख्रतच्यावर सतां ापलेला कुणी?”
“कधीच नाही.”
“ख्रतच्याकिे ख्रपस्तल
ु असल्याचे तम्ु हाला माख्रहती होते का?
“हो, माख्रहती होते.” तो थोिा बावरलेला वाटला.
“ख्रमस प्लेंिरख्रलथ असे म्हणाली, की ख्रमसेस अॅलनने ते काही
वषांपवू ी परदेशातनू येताांना आणले होते.”
“खरे की काय?”
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“अथाुत हे फक्त ख्रमस प्लेंिरख्रलथ म्हणते म्हणनू , आम्ही धरून
चाललो आहोत. असेही असू शके ल, की ख्रमसेस अॅलनला कोणापासनू
काही धोका वाटला असल्याने, ख्रतने ते जवळ बाळगले असेल.”
ख्रमस्टर चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्टने सश
ां याने िोके हलवले. तो
घाबरलेला वाटत होता. काही ख्रवचार करू शकत नव्हता.
“ख्रमस्टर चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्ट, ख्रमस प्लेंिरख्रलथबद्दल तमु चे मत
काय आहे? म्हणजे ती तम्ु हाला ख्रवश्वासाहु, खरीखरु ी चागां ली व्यक्ती वाटते
का?”
तो जरा वेळ ख्रवचार करून बोलला, “मला तसे वाटते --- हो, तसेच
म्हटले पाख्रहजे.”
जापने त्याचे जवळून ख्रनरीक्षण करत सचु वले, “तम्ु हाला ती आवित
नसे का?”
“नाही, असे मी म्हणणार नाही. पण मी ख्रतची स्ततु ी करावी, अशा
प्रकारचीदेखील ती नव्हती. ती स्वतांत् बाई होती. मला काही ख्रतचे आकषुण
नव्हते. पण ती अगदी सच्ची होती.”
जाप म्हणाला, “ह,ां तम्ु हाला कोणी मेजर यस्ु टॅस म्हणनू माख्रहती होते
का?”
“यस्ु टॅस? यस्ु टॅस? ओहो, हो, मला ते नाव आठवते आहे. मी एकदा
त्याांना बाबाुरा --- ख्रमसेस अॅलनकिे भेटलो होतो. तो मला जरा सांशयास्पद
वाटला. हे मी ख्रमसेस अॅलनच्या दृष्टीने म्हणतो आहे. आमचे ललन झाल्यावर
मी या माणसाला घरी येऊ ख्रदले असते की नाही, हे मला जरा शांकास्पदच
वाटते.”
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“आख्रण ख्रमसेस अॅलन काय म्हणत असे?”
“ओहो, ख्रतला ते मान्सय होते. ती काही न बोलता माझी मते मान्सय
करत असे. बाईपेक्षा एक माणसू दसु ऱया माणसाला जास्त चाांगला
ओळखतो. ख्रतने स्पष्ट के ले होते, की अनेक ख्रदवसात न पाख्रहलेल्या
माणसाबरोबर, ती उद्धटपणे वागू शकत नाही --- अहमां न्सयता दाखवायची
ख्रतला भीती वाटत असे. आपण असे म्हणू शकतो, की माझी पत्नी म्हणनू
साहख्रजकच ख्रतला ख्रतचे पवू ीचे सहकारी योलय वाटत नसत.”
जाप ख्रनगरगट्टपणे बोलला, “म्हणजे तमु च्याशी ललन करून, ती ख्रतचे
स्थान जास्त चागां ले करत होती?”
लॅव्हेरटॉन-वेस्टने त्याचा छान ख्रनगा राखलेला हात वर के ला. “नाही,
अगदी तसेच नाही. खरे तर अॅलनची आई माझ्या स्वतःच्या कुटुांबाशी दरू चे
नाते असलेली होती. अॅलन वयाने माझ्याएवढीच होती. पण अथाुत माझ्या
स्तराला साजेसे ख्रमत् जमवताना व ख्रतने मैख्रत्णी जमवताना ख्रवशेष काळजी
घेणे गरजेचे होते. प्रत्येकाला काही प्रमाणात, स्वतःचा आब साभां ाळावाच
लागतो.”
“ओहो, अगदी बरोबर. मी सतत समद्रु ावर असतो. बाबाुरा! ख्रतचा
खनू झाला! अशर्कय.”
“आता ख्रमस्टर लॅव्हेरटॉन-वेस्ट, पाच नोव्हेंबरच्या रात्ी तम्ु ही कुठे
होतात, हे सागां ू शकाल का?”
“मी कुठे होतो? मी कुठे होतो?” त्याचा आवाज स्वतःचा बचाव
करण्यासाठी चढला.
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जापने स्पष्ट के ले, “हे आमचे नेहमीचे काम आहे. आम्हाला
प्रत्येकाला हे ख्रवचारावेच लागते.”
चाल्सु लॅव्हेरटॉन-वेस्टने जापकिे आदराने पाख्रहले. “मला वाटले
माझ्यासारख्या उच्च पदावरील व्यक्तीची यातनू सटु का असेल.”
जाप थाबां नू राख्रहला.
“मी होतो --- आता मी ख्रवचार करतो --- आहा, हो. मी घरी होतो.
सािेदहाला मी घर सोिले. नदीच्या किेने ख्रफरायला गेलो. काही
आतषबाजी पाख्रहली.”
जाप आनांदाने म्हणाला, “असा ख्रवचार करून बरे वाटले, की हल्ली
असले काही बेत नसतात.”
लॅव्हेरटॉन-वेस्टने त्याच्याकिे एखाद्या माशासारखे पाख्रहले. “मग मी
घरी आलो.”
“घरी आल्यावर --- तमु चा लिां नचा पत्ता ओन्सस्लो चौक, असा
आहे ना? काय वेळ झाली होती?”
“मी पाख्रहले नाही.”
“अकरा? सव्वा अकरा?”
“ह,ां तसेच असावे.”
“कदाख्रचत कोणी तम्ु हाला दार उघिून आत घेतले असेल.”
“नाही, माझ्याकिे माझी ख्रकल्ली होती.”
“चालताांना तम्ु हाला कोणी भेटले का?”
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“नाही --- खरे तर, मख्ु य इन्सस्पेर्कटर, मला हे प्रश्न फारसे आवित
नाही आहेत.”
“मी तम्ु हाला खात्ी देतो, ही आमची नेहमीची पद्धत आहे. ख्रमस्टर
लॅव्हेरटॉन-वेस्ट, ते व्यख्रक्तगत नाहीत, हे तम्ु हालाही माख्रहती आहे.”
त्या ख्रचिलेल्या माणसाला या उत्तराने थोिे शातां के ले.
“जर हे सांपले असेल --- “
“ख्रमस्टर लॅव्हेरटॉन-वेस्ट, आतापरु ते, हे सांपले आहे.”
“तम्ु ही मला काय ते कळवत रहाल --- “
“अथाुत, सर. मला तमु ची हर्कयुल पायरोशी ओळख करून देऊ दे.
तम्ु ही त्याच्याबद्दल ऐकले असेल.”
ख्रमस्टर लॅव्हेरटॉन-वेस्टचे िोळे त्या लहानशा बेख्रल्जयनवर ख्रखळले.
“हो. हो. मी नाव ऐकले आहे.”
पायरो एकदम परदेशी थाटात बोलला, “ख्रमस्टर, माझ्यावर ख्रवश्वास
ठे वा, माझे हृदय तमु च्यासाठी शोक करते आहे. असला प्रसांग सहन
करायला मोठा अवघि आहे. इतके नक
ु सान! पण मी अजनू काही बोलत
नाही. ख्रकती मोठ्या धैयाुने इग्रां ज त्याांच्या भावना दाबनू ठे वतात.” त्याने
त्याची ख्रसगरे टची िबी बाहेर काढली. “मला परवानगी द्या. आहा, जाप, ही
तर ररकामी आहे?”
जापने त्याच्या ख्रखशात हात घातला व िोके हलवले.
लॅव्हेरटॉन-वेस्टने त्याची ख्रसगरे टची िबी काढली व पटु पटु ला,
“ख्रमस्टर पायरो, ही एक घ्या.”
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छोटा माणसू म्हणाला, “आभारी आहे. आभारी आहे.”
दसु रा बोलला, “ख्रमस्टर पायरो, तम्ु ही म्हणता तसे, आम्ही इग्रां ज
आमच्या भावना चव्हाट्यावर माांित नाही. आमचे ब्रीदवार्कय असे आहे,
‘घट्ट ख्रमटलेला वरचा ओठ.’”
तो दोघापां ढु े वाकला आख्रण बाहेर पिला.
जाप उद्वेगाने बोलला, “खारवलेल्या माशाचा तक
ु िा आख्रण
ख्रशजवलेले घबु ि! ख्रमस प्लेंिरख्रलथने त्याच्याबद्दल साांख्रगतलेले अगदी
बरोबर आहे. तरीपण तो ख्रदसायला चाांगला आहे --- एखाद्या ख्रवनोदाचे अांग
नसलेल्या बाईबरोबर त्याचे जमू शके ल. त्या ख्रसगरे टचे काय?”
पायरोने िोके हलवत, ती ख्रदली.
“इख्रजख्रप्शयन, महाग प्रकार.”
“नाही, ती चाांगली नाही. दयनीय आहे. मी याहून वाईट परु ावा कधी
ऐकला नाही --- पायरो, तल
ु ा माख्रहती आहे, का की तो ब्लॅकमेल करणारा
दसु रा कुणी नव्हता. जर ती त्याला ब्लॅकमेल करत असती --- तर तो
ब्लॅकमेल करायला योलय व्यक्ती आहे --- त्याने प्रकरण टाळण्यासाठी
एखाद्या मेंढीसारखे गपु चपू पैसे ख्रदले असते.”
“माझ्या ख्रमत्ा, तल
ु ा या के सची जशी पनु बांधणी करायची असेल,
तशी कर, पण हे सवुस्वी आपल्या हातात नाही.”
“ते यस्ु टॅसच्या हातात आहे. मला त्याची थोिी माख्रहती ख्रमळाली
आहे. नर्ककीच तो एक फार वाईट माणसू आहे.”
“तसेही, मी तल
ु ा सचु वल्याप्रमाणे, तू ख्रमस प्लेंिरख्रलथच्या बाबतीत
के लेस का?”
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“हो, एक ख्रमख्रनट थाांब. मी फोन करून ताजी माख्रहती मागवतो.”
त्याने फोन उचलनू , बोलायला सरु वात के ली. थोिे सभां ाषण
झाल्यावर, त्याने तो ठे ऊन ख्रदला व पायरोकिे बख्रघतले.
पायरो खेदपवू ुक उद्गारला, “फारच ख्रनष्ठु र प्राणी! गोल्फ खेळायला
गेला आहे. तमु च्या मैख्रत्णीचा आदल्या ख्रदवशी खनू झाला असेल, तर ही
छान गोष्ट आहे.”
जाप बोलला, “आता काय झाले?”
पण पायरो स्वतःशीच पटु पटु त होता, “अथाुत --- अथाुत --- पण
हे होणे नैसख्रगुक आहे --- मी ख्रकती मख
ू ु आहे --- का, ते िोळ्याांना खपु ले.”
जाप उद्धटपणे बोलला, “उद्दीख्रपत होऊन, भरभर बोलणे थाांबव
आख्रण आपण जाऊन यस्ु टॅसला भेटू.”
पायरोच्या चेहऱयावरील तेजस्वी ख्रकरणे बघनू , तो आश्चयुचख्रकत
झाला.
“पण --- हो --- नर्ककी खात्ीपवू ुक आपण त्याला फै लावर घेऊ.
कारण आता आपल्याला सवु काही माख्रहती आहे --- सवु काही!”
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अकरा
मेजर यस्ु टॅसने जगख्रमत् असल्यासारखे त्या दोन माणसाांचे सहजतेने
खात्ीपवू ुक स्वागत के ले.
त्याची सदख्रनका लहान होती. त्याने स्पष्ट के ल्याप्रमाणे फक्त
झोपण्याइतकी! त्याने दोघाांना पेय ख्रदले आख्रण जेव्हा ते नाकारले गेल,े तेव्हा
त्याने त्याची ख्रसगरे टची िबी काढली.
जाप आख्रण पायरो दोघानां ी ख्रसगरे ट घेतली. त्याच्ां यात नजरानजर
झाली.
त्याची ख्रसगरे ट बोटात धरत जाप म्हणाला, “तू टख्रकुश ओढतोस
तर!”
“हो, माफ कर. तल
ु ा गास्पर हवी आहे का? माझ्याकिे एक कुठे तरी
आहे.”
“नाही. नाही. मला ही चालेल.” मग तो पढु े वाकला --- त्याचा स्वर
बदलला. “मेजर यस्ु टॅस, कदाख्रचत तू तकु करू शकशील, की मी कशासाठी
आलो आहे?”
मेजरने मान हलवली. त्याची पद्धत तो शाांत व मोकळा असल्याचे
दाखवत होती. मेजर यस्ु टॅस उांच माणसू होता. थोि्या राकट पद्धतीने
ख्रदसायला चाांगला होता .त्याच्या लहान, लबाि िोळ्याांभोवती फुगीरपणा
होता. ते िोळे त्याच्या हसऱया, ख्रमत्त्वाच्या भासणाऱया, ख्रवनोदीपणाच्या
बरु ख्यामागे खरे तर खनु शी होते.
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तो म्हणाला, “नाही --- मला काही कल्पना नाही. मख्ु य इन्सस्पेर्कटरने
मला भेटायला यावे, असे काय घिले आहे? माझ्या गािीबद्दल काही आहे
का?”
“नाही. गािीबद्दल नाही. मेजर यस्ु टॅस, मला वाटते, तम्ु हाला ख्रमसेस
बाबाुरा अॅलन माख्रहती आहे?
मेजर मागे टेकून बसला. ख्रसगरे टचा झरु का मारला आख्रण ट्यबू
पेटल्यासारख्या आवाजात म्हणाला, “ओहो, म्हणजे हे असे आहे तर!
अथाुत मी हे ओळखायला हवे होते. फार वाईट झाले.”
“तम्ु हाला त्याबद्दल माख्रहती आहे का?”
“मी कालच्या वतुमानपत्ात वाचले. टोकाचे वाईट झाले.”
“मला वाटते, तमु ची ख्रमसेस अॅलनशी भारतात ओळख झाली
होती.”
“हो, काही वषांपवू ी.”
“तम्ु ही ख्रतच्या नवऱयाला पण ओळखता?”
ख्रतथे काही सेकांद शाांतता पसरली --- पण तेवढ्या वेळात त्या
िुकराचे िोळे त्या दोघाांकिे बघनू चमकले. मग तो उत्तरला, “नाही, खरे तर
मी के व्हाच अॅलनच्या नवऱयाला भेटलो नाही.”
“पण तम्ु हाला त्याच्याबद्दल थोिीफार माख्रहती असेल?”
“असे समजले होते, की तो फारसा बरा मनष्ु य नाही. अथाुत ती फक्त
अफवा होती.”
“ख्रमसेस अॅलन काही बोलली नाही?
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“आम्ही कधीच त्याच्याबद्दल बोललो नाही.”
तमु ची ख्रमसेस अॅलनशी खपू जवळीक होती का?”
मेजर यस्ु टॅसने खादां े उिवले.
“आम्ही जनु े ख्रमत् होतो. जनु े ख्रमत्. पण कधी फारसे भेटत नव्हतो.”
“पण काल रात्ी तम्ु ही ख्रतला भेटला होतात? पाच नोव्हेंबरच्या
सध्ां याकाळी?”
“हो, भेटलो होतो.”
“मला वाटते ख्रतच्या घरी तम्ु हाला बोलावले होते.”
मेजर यस्ु टॅसने मान हलवली. त्याचा सरू हळूवार, पश्चात्तापदलध
झाला.
“हो, ख्रतने मला ख्रतच्या गांतु वणक
ु ीसबां ांधी काही सल्ला ख्रवचारला
होता. अथाुत तमु च्या मनात काय आहे, हे मला समजते आहे --- ख्रतची
मनख्रस्थती --- आख्रण असलेच काही. ठीक आहे. खरे तर, ते साांगणे खपू
अवघि आहे. तशी ती नेहमीसारखीच ख्रदसत होती. तरीही आता ख्रवचार
के ला तर ती थोिी अस्वस्थ वाटत होती.”
“पण ख्रतने तम्ु हाला ती काय ख्रवचार करत होती, त्यासांबांधी काही
काही सचू ना ख्रदली नाही?
“अख्रजबात नाही. खरे तर, जेव्हा मी ख्रतचा ख्रनरोप घेतला, तेव्हा मी
ख्रतला म्हटले, की मी लवकरच ख्रतला फोन करे न. आख्रण आपण भेटू.”
“तम्ु ही ख्रतला फोन करे न म्हणनू साख्रां गतले? हे तमु चे शेवटचे शब्द
होते का?”
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“हो.”
“ख्रवख्रचत् आहे. माझ्या माख्रहतीप्रमाणे तम्ु ही काही वेगळे शब्द
बोललात.”
यस्ु टॅस ख्रफका पिला. “असेल. मला नेमके शब्द आठवत नाहीत.”
माझ्या माख्रहतीप्रमाणे, तम्ु ही असे म्हणालात, ‘ठीक आहे. यावर
ख्रवचार करून मला कळव.’ “
असे होय? हो, मला वाटते, तमु चे बरोबर आहे. अगदी तसेच नसेल.
मला वाटते मी असे सचु वत होतो, की ख्रतला के व्हा वेळ आहे, ते ख्रतने मला
कळवावे.”
जाप बोलला, “अगदी तसेच नसेल, असे?”
मेजर यस्ु टॅसने खादां े शहारवले. “माझ्या आवित्या लोकानां ो, तम्ु ही
कुणाकिून एखाद्या प्रसांगी उच्चारलेले शब्दनशब्द काय होते, याची अपेक्षा
करू शकत नाही.”
“आख्रण ख्रमसेस अॅलनने काय उत्तर ख्रदले?”
“ती म्हणाली, की ती मला फोन करे ल. म्हणजे मला साधारणपणे
असे आठवते आहे.”
“आख्रण मग तम्ु ही म्हणालात, “ठीक आहे. एवढा खपू वेळ!”
बहुधा. तसेच काहीतरी.”
जाप शाांतपणे बोलला, “तम्ु ही म्हणालात की ख्रतने तम्ु हाला ख्रतच्या
गांतु वणक
ु ीसबां ांधी काही सल्ला ख्रवचारला होता. ख्रतने तम्ु हाला काही कारणाने
गांतु वणक
ू करण्यासाठी नगदी दोनशे पौंि ख्रदले का?”
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यस्ु टॅसचा चेहरा काळा ख्रठर्ककर पिला. तो पढु े वाकून गरु गरु ला,
“काय तम्ु हाला म्हणायचे आहे तरी काय?”
“ख्रतने असे के ले की नाही?”
“ख्रमस्टर मख्ु य इन्सस्पेर्कटर, तो माझा प्रश्न आहे.”
जाप शाांतपणे बोलला, “ख्रमसेस अॅलनने ख्रतच्या बँकेमधनू दोनशे
पौंिाची रर्ककम काढली होती. काही नोटा पाच पौंिाच्या होत्या. त्या ख्रकती
होत्या, हे शोधनू काढता येईल.”
“ख्रतने तसे के ले असेल, तरी त्याचे काय?”
“मेजर यस्ु टॅस, ते पैसे गांतु वणक
ू करण्यासाठी होते --- की
ब्लॅकमेलसाठीचे होते?
‘ही काहीतरी नको ती कल्पना आहे. अजनू पढु े तम्ु ही काय
सचु वणार आहात?”
जाप त्याच्या पणू ुपणे व्यवहाररक भाषेत म्हणाला, “मेजर यस्ु टॅस,
मला वाटते, या क्षणी मला तम्ु हाला हे ख्रवचारायला पाख्रहजे, की तम्ु ही
मक
ु ाट्याने स्कॉटलांि यािुला येणार का? आख्रण तमु चा जबाब देणार का?
अथाुत, याची काही सक्ती नाही. जर तमु ची इच्छा असेल, तर तम्ु ही
तमु चा वकील आणू शकता.”
“वकील? वख्रकलाशी मला काय करायचे आहे? आख्रण तम्ु ही
कशासाठी मला धमकी देत आहात?”
“ख्रमसेस अॅलनच्या मत्ृ यच्ू या सांदभाुत, पररख्रस्थती जाणनू घेण्यासाठी
आम्ही चौकशी करत आहोत.”
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“अरे वा रे वा! तम्ु ही असे काही बरळू शकत नाही. कारण ते सगळे
मख
ू ुपणाचे आहे! इकिे बघा. झाले ते असे झाले. मी बबाुराला फोन करून
ख्रतची वेळ मागनू घेतली होती.
“ती काय वेळ होती?”
“साधारण सािेनऊ वाजता. मी म्हणेन, आम्ही बसलो व बोललो -- “
“आख्रण ख्रसगरे टी ओढल्या?”
मेजर ठामपणे बोलला, “हो, ख्रसगरे टी ओढल्या. त्यात कुणाचे काही
नक
ु सान झाले का?”
“हे सांभाषण कुठे झाले?”
उठाबसायच्या खोलीत. आत गेल्यावर दाराच्या िावीकिे. आम्ही
एकत् शाांतपणे व ख्रमत्त्वाने बोलत होतो. मी सािेदहापवू ी काही वेळ
ख्रनघालो. मी दाराशी ख्रमख्रनटभर काही बोलण्यासाठी थाबां लो --- “
पायरो पटु पटु ला, “शेवटचे शब्द --- नेमके .”
यस्ु टॅसने वळून, त्याच्या अांगावर शब्द फे कले, “हे ख्रवचारणारे , तम्ु ही
कोण? कुणीतरी अत्यांत बेकार परदेशी? तम्ु ही यात का नाक खपु सत
आहात?”
तो छोटा माणसू रुबाबात बोलला, “मी हर्कयुल पायरो.”
“तम्ु ही अॅख्रचलीसचा पतु ळा असलात, तरी मी काही पवाु करत
नाही. तर मी म्हणत होतो, की मी आख्रण बाबाुराने शाांतपणे एकमेकाांचा
ख्रनरोप घेतला. मी गािी चालवत, सरळ फार इस्ट र्कलबला गेलो. ख्रतथे
अकराला पचां वीस ख्रमख्रनटे असतानां ा पोचलो. ख्रतथनू वरती पत्ते खेळायच्या
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खोलीत गेलो. ख्रतथे दीिपयंत ख्रब्रज खेळलो. आता हे सगळे तमु च्या पाइप
मध्ये घालनू , तो ओढा.”
पायरो म्हणाला, “मी पाइप ओढत नाही. तम्ु ही ख्रतथे गेलात, हा
चागां ला परु ावा सापिला.”
जापकिे पाहून, तो म्हणाला, “हा तम्ु हाला भर्ककम परु ावा ख्रमळाला
तर! सर, मग आता तमु चे समाधान झाले का?”
“तमु च्या भेटीत पणू ु वेळ तम्ु ही खोलीत बसलेले होतात?”
“हो.”
“तम्ु ही वरती ख्रमसेस अॅलनच्या झोपायच्या खोलीत गेला नाहीत?”
“नाही. मी साांगतो, आम्ही पख्रहल्यापासनू एकाच खोलीत होतो
आख्रण ख्रतथेच राख्रहलो.”
जापने त्याच्याकिे एकदोन ख्रमख्रनटे ख्रवचारपवू ुक पाख्रहले. मग तो
म्हणाला, “तमु च्याकिे कफलींकचे ख्रकती सांच आहेत?”
“कफलींक? कफलींक? त्याच्याशी तम्ु हाला काय करायचे आहे?”
“अथाुत, तम्ु ही उत्तर द्यायला काही बाांधलेले नाही.”
“उत्तर देऊ? उत्तर द्यायला माझी काही हरकत नाही. मला काही
लपवायचे नाही. आख्रण मी क्षमा मागायची मागणी करे न. ख्रतथे हे आहेत -- “ त्याने त्याचे हात पसरले.
जापने सोने व प्लॅटीनम पाहून मान हलवली.
“आख्रण माझ्याकिे ही कफलींक आहेत.”
तो उठला. “आख्रण ही मला ख्रमळाली आहेत.”
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तो उठला खण उघिला आख्रण बॅग बाहेर काढत ती उघिली.
जापच्या नाकावर ख्रटच्चनू , उद्धटपणे ती ढकलली.
मख्ु य इन्सस्पेर्कटर बोलला, “छान ख्रिझाईन आहे. मला एक मोिके
ख्रदसते आहे. थोिे एनॅमल बाहेर आले आहे.”
“ते काय आहे?”
“मला वाटते, ते के व्हा झाले, ते तम्ु हाला आठवत नाही आहे.”
“त्याचे काय?”
“एक दोन ख्रदवसाांपवू ी, फार नव्हे.”
“जेव्हा तम्ु ही ख्रमसेस अॅलनला भेटायला आलात, तेव्हा हे झाले
आहे, हे ऐकून तम्ु हाला आश्चयाुचा धर्कका बसला असेल.”
“का नाही बसणार? मी ख्रतथे होतो, हे मी नाकारलेले नाही.” मेजर
उच्च आवाजात ओरिला. त्याने ओरिणे चालचू ठे वले. त्याला वाईट
वागवले जात असल्याचा राग दशुवणे, चालचू ठे वले, पण त्याचे हात
थरथरत होते.
जाप पढु े झक
ु िा
ु ू न जोरात म्हणाला, “हो, पण कफलींकचा तक
खालच्या खोलीत सापिला नाही, तर ख्रमसेस अॅलनच्या वरच्या झोपायच्या
खोलीत सापिला. त्या खोलीत ख्रजथे ख्रतला मारण्यात आले. आख्रण ख्रजथे
एक मनष्ु य काही वेळ तम्ु ही ओढता आहात, त्याच प्रकारची ख्रसगरे ट ओढत
बसला होता.”
हा टोला वमी बसला. यस्ु टॅस खचु ीत मागे कोसळला. त्याचे िोळे
या किेपासनू त्या किेपयंत ख्रफरू लागले. त्या बेकार दािां लया माणसाचे
कोलमिून पिणे आख्रण घाबरून जाणे, हे काही मोठे मनोहर दृष्य नव्हते.
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त्याच्या तारस्वरात तो रित ओरित होता, “तम्ु ही माझ्यावर काही
आरोप करू शकत नाही. तम्ु ही मला अिकवायला बघत आहात --- पण
तम्ु ही हे करू शकत नाही. माझ्याकिे परु ावा आहे --- मी रात्ी परत त्या
घराशी मळ
ु ीच आलो नव्हतो --- “
पायरो बोलला, “नाही, तू त्या घराजवळ परत आला नाहीस --तल
ु ा यायची काही गरज नव्हती --- कारण कदाख्रचत ख्रमसेस अॅलन तू बाहेर
पिायच्या आधीच मेलेली होती.”
“हे अशर्कय आहे --- अशर्कय --- ती दाराच्या थोिी आत उभी होती
--- ती माझ्याशी बोलत होती --- लोकानां ी ख्रतला बोलतानां ा ऐकले असेल
--- पाख्रहले असेल --- “
पायरो मवाळपणे बोलला, “त्याांनी तल
ु ा ख्रतच्याशी बोलताांना ऐकले
--- ख्रतचे उत्तर ऐकण्याचे ढोंग करत थाबां णे व परत बोलणे --- ही जनु ी यक्त
ु ी
आहे --- लोकाांना वाटले असेल, की ती ख्रतथे आहे, पण त्याांनी ख्रतला
पाख्रहले नाही. कारण त्याना हेदख
े ील सागां ता येत नव्हते, की ख्रतने
सांध्याकाळचे कपिे घातले होते की नाही --- ते कुठल्या रांगाचे होते, हे सद्ध
ु ा
ते सागां ू शकत नव्हते --- “
“अरे देवा --- हे खरे नाही --- हे खरे नाही --- “
तो आता थरथरत होता व कोलमिून पिला --जापने त्याच्याकिे उबग येऊन बख्रघतले. तो ठामपणे म्हणाला, “सर,
मला तम्ु हाला माझ्याबरोबर यायला ख्रवचारायला हवे.”
“तू मला अटक करतो आहेस का?”
“चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे ---असे मी म्हणेन.”
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एका लाांबलचक शहारे आणणाऱया सस्ु काऱयाने, शाांतता भांग
पावली. आधी जोरजोरात ओरिणारा मेजर यस्ु टॅस ख्रनराशादायक आवाजात
म्हणाला, “मी बिु ालो --- “
पायरोने त्याचे हात एकमेकावां र चोळले आख्रण आनदां ाने हसला. तो
खपू खषू ख्रदसत होता.

बारा
त्या ख्रदवशी नांतर जाप व्यावसाख्रयक कौतक
ु ाने म्हणाला, “चागां ल्या
पद्धतीने त्याचा पार बोजवारा उिाला.”
तो आख्रण पायरो ब्रॉम्पटन रस्त्यावर गािी चालवत होते.
पायरो अनवधानाने म्हणाला, “त्याचा खेळ सांपल्याचे त्याला
समजले.”
जाप बोलला, “आपण त्याच्याख्रवरुद्ध बरे च काही गोळा के ले होते.
दोनतीन चक
ु ीची सोंगे, चेकच्या बाबतीतील फसवाफसवी आख्रण तो
ररट्झमध्ये राख्रहला, तेव्हा त्याने धारण के लेले कनुल िे बाथ हे नाव,
ख्रपकॅ िेलीमधील अधाु िझन व्यापाऱयाांना घातलेला गांिा. आपण सध्या
त्याला त्या आरोपाख
ां ाली अटक करत आहोत --- जोपयंत, हे प्रकरण
तिीस जात नाही, तोपयंत. काय रे म्हाताऱया, गावात जाण्याची एवढी घाई
का?”
“अरे , कुठलेही प्रकरण अधुवट टाकून काही उपयोग नाही. सगळे
काही स्पष्ट झाले पाख्रहजे. तू सचु वलेल्या गढू गोष्टीच्या काठावर मी उभा
आहे. ‘हरवलेल्या बॅगेचे गढू ’.
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“हरवलेल्या लहान बॅगेचे गढू ’ --- अशी ती ओळखली जाते --मला माख्रहती आहे, की ती हरवलेली नाही.”
“माझ्या ख्रमत्ा, थाांब.”
गािी म्यजु मध्ये ख्रशरली. १४ क्रमाांकाच्या दारात, जेन प्लेंिरख्रलथ
गोल्फ खेळायच्या कपि्यात होती. ती छोट्या ऑस्टीन सातमधनू उतरत
होती.
ख्रतने एकाकिून दसु ऱया माणसाकिे बख्रघतले व ख्रकल्ली काढून दार
उघिले.
“तम्ु ही आत येणार नाही का?”
“ख्रतने वाट ख्रदली. जाप ख्रतच्या मागोमाग उठाबसायच्या खोलीत
गेला. पायरो एकदोन ख्रमख्रनटे हॉलमध्ये राख्रहला. तो काही पटु पटु त होता.
“काय त्ास आहे! या कोटाच्या हाताांमधनू बाहेर पिणे ख्रकती अवघि
आहे!”
एकदोन ख्रमख्रनटात तो पण त्याचा मोठा कोट काढून आत आला. पण
जापचे ओठ त्याच्या ख्रमशाख
ां ाली दाबले गेले. त्याने कपाटाचे दार
उघिल्याचा पसु ट आवाज ऐकला.
जापने पायरोकिे एक प्रश्नाथुक कटाक्ष टाकला. दसु ऱयाने जेमतेम
समजल्यासारखी मान हलवली.
जाप थोिर्कयात म्हणाला, “ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, आम्ही तम्ु हाला अटक
करणार नाही.”
“आम्ही फक्त हे ख्रवचारायला आलो आहोत, की ख्रमसेस अॅलनच्या
वख्रकलाचे नाव तम्ु ही आम्हाला साांगू शकाल का?”
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“ख्रतचा वकील?” मल
ु ीने मान हलवली. ख्रतच्याकिे कुणी वकील
असल्याचेही मला माख्रहती नाही.”
“ठीक आहे. जेव्हा या घरात तम्ु ही ख्रतला भाि्याने ठे वले, तेव्हा
करारपत्क कुणीतरी तयार के ले असेल ना?”
“नाही. मला नाही असे वाटत. मी इथे आले तेव्हा भािे माझ्या
नावावर मी घेत असे. बाबाुरा मला अधे भािे देत असे. अधे मी पागिीतनू
वळते करून घेत असे. हे तसे फार कायदेशीर नव्हते.”
“अस्स. ओहो, मला वाटते, मग ठीक आहे.”
जेन नम्रपणे म्हणाली, “माफ करा, मी तम्ु हाला काही मदत करू
शकत नाही.”
जाप दाराकिे जाता जाता म्हणाला, “त्याचे एवढे काही नाही. तम्ु ही
गोल्फ खेळायला गेला होतात का?”
ती लाजत बोलली, “हो, मला वाटते तम्ु ही याला ख्रनष्ठु रपणा
समजाल का? पण घरात बसण्यापेक्षा, खरे तर त्यामळ
ु े मला बरे वाटते. बाहेर
जाऊन काहीतरी के लेच पाख्रहजे, असे मला वाटते. स्वतःला दमवायला
पाख्रहजे. नाहीतर मी गदु मरे न!” ती हे भावनाख्रतरे काने बोलली.
लगेच पायरो म्हणाला, “बाईसाहेब, मी समजू शकतो. हे समजनू
घ्यायला सोपे आहे --- नैसख्रगुक आहे. या घरात बसनू ख्रवचार करत रहाणे -- नाही, ते आनांददायी नसेल.”
जेन थोिर्कयात बोलली, “तम्ु ही समजू शकता तर!”
तम्ु ही कुठल्या र्कलबच्या सभासद आहात का?”
“हो, मी वेंटवथुमधनू खेळते.”
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पायरो म्हणाला, “आजचा ख्रदवस छान आहे.”
“पण अरे रे, झािावां र काही तरी पाने ख्रशल्लक असायला हवी होती!
एक आठवि्यापवू ी जांगल चाांगले फुललेले होते.”
“पण आजची हवा मस्त आहे.”
जाप बोलला, “ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, शभु दपु ार. आमचा शोध पणू ु
झाला, की आम्ही तम्ु हाला कळवचू . खरे तर आम्ही एका माणसाला
सांशयावरून अटक के ली आहे.”
“कोण माणसू ?” ख्रतने त्याच्ां याकिे उत्सक
ु तेने पाख्रहले.
“मेजर यस्ु टॅस.”
ख्रतने मान हलवली व ती ख्रनघनू गेली. ती शेकोटी पेटवण्यासाठी
खाली वाकली.
म्यजु च्या कोपऱयावर गािी आल्यावर जाप बोलला, “ठीक आहे?”
पायरो तोंिभरून हसला.
“हे अगदी साधे होते. यावेळेस ख्रकल्ली दारालाच होती.”
“आख्रण --- “
पायरो हसला. “अरे ख्रमत्ा, गोल्फ र्कलब गेला --- “
“अथाुत, मल
े ी का असेना
ु गी काही मख
ू ु नाही. ती कुठे ही गेलल
आख्रण ती कशीही का असेना?”
पायरोने मान हलवली. “हो, माझ्या ख्रमत्ा, लहानशी बॅग!
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जापच्या पायाने वेग वाढवला. तो म्हणाला, “खि्ि्यात गेली ती
बॅग! मला माख्रहती होते त्यात काहीतरी आहे. पण ते भयक
ां र काय आहे? मी
तर ती बॅग चाांगली तपासली होती.”
“माझ्या ख्रबचाऱया जाप --- पण हे --- कसे बरे सागां ावे, हे होणारच
होते, माझ्या ख्रप्रय वॉटसन?”
जापने त्याच्याकिे रागाने एक कटाक्ष टाकला. “आपण कुठे जात
आहोत?”
पायरोने त्याच्या घि्याळाकिे पाख्रहले. “अजनू चार वाजले नाहीत.
आपण अांधारण्यापवू ी वेंटवथुला जाऊ शकतो.”
“तल
ु ा असे वाटते का, ती खरे च ख्रतकिे गेली होती?”
“मला असे वाटते --- हो. ख्रतला माख्रहती असणार, की आपण
चौकशी करू. ओहो, हो, आपण ती ख्रतथे गेली होती का, ते बघ.ू ”
जाप गरु गरु ला, “ओहो, ठीक आहे. चल.” त्याने गदीतनू मोठ्या
कौशल्याने गािी काढली. या लहानशा बॅगेच्या के सचा गन्सु ह्याशी काय
सबां धां आहे, हे मला समजत नाही. दोन्सहीत मला तरी काही लागेबाधां े ख्रदसत
नाहीत.”
“माझ्या ख्रमत्ा, मी तझ्ु याशी सहमत आहे --- दोन्सहीचा काही सांबांध
नाही.”
“मग कशासाठी --- नाही, मला काही साांगू नकोस! आज्ञा कर. तझु ी
काय ती पद्धत वापर आख्रण सगळे सपां वनू टाक. ओहो, आज छान ख्रदवस
आहे.”
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गािी जोरात चालली होती. सािेचारनांतर थोि्या वेळाने ते वेंटवथु
गोल्फ र्कलबपाशी आले. आठवि्यातील या ख्रदवशी ख्रतथे फारशी गदी
नव्हती.
पायरो सरळ मालकापाशी गेला आख्रण ख्रमस प्लेंिरख्रलथ इथली
सभासद आहे का, असे ख्रवचारले. त्याने स्पष्ट के ले, की ती उद्या वेगळ्या
कोसुमध्ये खेळणार आहे.”
मालकाने त्याचा आवाज वाढवला. एका मल
ु ाने कोपऱयात उभ्या
असलेल्या गोल्फच्या रॅ केट्सच्या गठ्ठ्यातनू शोधनू , शेवटी J.P. अशी अक्षरे
असलेली एक बॅग आणनू ख्रदली.
पायरो म्हणाला, “आभारी आहे.” तो मल
ु गा गेल्यावर मग
ख्रनष्काळजीने वळून पायरोने ख्रवचारले, “ख्रतने अजनू एक लहानशी बॅग
ठे वली नाही का?”
“आज नाही ठे वली. कदाख्रचत र्कलबहाऊसमध्ये ठे वली असेल.”
“ती आज इथे आली होती का?”
“हो, मी ख्रतला पाख्रहले.”
ख्रतच्याकिे कुठली गोल्फची रॅ केट होती, ते तम्ु हाला माख्रहती आहे
का? ख्रतने एक लहानशी बॅग अनवधानाने कुठे तरी ठे वली आख्रण मग ख्रतला
ती कुठे ठे वली, ते आठवेना.”
“ख्रतने रॅ केट घेतली नाही. ती इथे आली. बरे चसे बॉल ख्रवकत घेतले.
भोकात ढकलण्यासाठी असणारी काही आयनुस ख्रवकत घेतली. मला
वाटते, तेव्हा ख्रतच्या हातात लहानशी बॅग होती.”
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आभार मानत, पायरो वळला. त्या दोन माणसाांनी र्कलबहाऊसला
एक चर्ककर मारली. थोिे थाबां नू पायरोने तेथील दृष्य वाखाणले. “काय सदांु र
दृष्य आहे, नाही का? काळसर पाईनवक्ष
ृ --- आख्रण तळे . हो, तळे --- “
जापने त्याच्याकिे एक झटपट कटाक्ष टाकला. “हीच कल्पना
का?”
पायरो हसला. “मला वाटते, हे शर्कय आहे की कुणीतरी काहीतरी
बख्रघतले असणार. मी तझ्ु या जागी असतो, तर चौकशी चालू ठे वली
असती.”

तेरा
पायरो मागे झाला. खोलीची रचना बघताांना, त्याचे िोके थोिे एका
बाजल
ू ा कलले. एक खचु ी इकिे होती व एक ख्रतकिे. हो, हे फार छान होते.
आख्रण आता जापने घांटी वाजवली.
स्कॉटलिां यािुचा माणसू लगेच आला.
जाप बोलला, “अगदी बरोबर! तम्ु ही ख्रवश्वासाहु स्त्रोताकिूनच
ख्रमळालेली माख्रहती ऐका. काल एक तरुण स्त्री वेंटवथुच्या तळ्यात काहीतरी
फे कत होती. ख्रतचे वणुन जेन प्लेंिरख्रलथसारखे वाटत होते. आम्ही ते
फे कलेले काय ते सहज ख्रनघते का, ते बख्रघतले. पण ख्रतथे खपू च पानवेली
माजल्या होत्या. पण शेवटी आम्ही ते यशस्वीपणे बाहेर काढले.”
“आख्रण ते काय होते?”
“ती लहानशी बॅग होती. पण का आख्रण कोणाची होती? हे मला
कळत नाही. त्याच्या आत काही नाही. कोण्या तरुण बाईने महाग ख्रदसणारी
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कपि्याचां ी बॅग तळ्यात का फे कावी? तम्ु हाला माख्रहती आहे का? मला
काही कळे ना, त्यामळ
ु े मी रात्भर तळमळत होतो.”
“माझ्या ख्रबचाऱया जाप! पण तल
ु ा काळजी करायचे कारण नाही.
इथे उत्तर येते आहे. आताच घटां ी वाजली.”
जॉजु, पायरोचा परुु ष नोकर आत येऊन म्हणाला, “ख्रमस
प्लेंिरख्रलथ.”
मल
ु गी आत्मख्रवश्वासाने खोलीत आली. ख्रतने दोघाना अख्रभवादन
के ले.
पायरोने स्पष्ट के ले, “मी तम्ु हाला इथे यायला साांख्रगतले होते. “इथे
बसा. आख्रण जाप, तू इथे बस. मला तम्ु हाला काही बातमी द्यायची आहे.”
मल
ु गी बसली. ती ख्रतची टोपी बाजल
ू ा टाकून, ती अधीरपणे
आळीपाळीने दोघाांकिे पाहू लागली. “तर मग मेजर यस्ु टॅसला तम्ु ही अटक
के लीत तर!”
“हो, सकाळच्या वतुमानपत्ात तम्ु ही ते वाचले असेल.”
“हो.”
पायरो म्हणाला, “सध्या त्याच्यावर साधे आरोप आहेत.
मध्यांतरीच्या काळात आम्ही खनु ाच्या बाबतीतले परु ावे गोळा करत
आहोत.”
“म्हणजे तो खनू च होता?” मल
ु ीने उत्सक
ु तेने ख्रवचारले.
पायरोने मान हलवली. तो बोलला, ‘हो. तो खनू होता. एका
माणसाने दसु ऱयाचे के लेले जाणनू बजु नू के लेले ख्रशरकाण”
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ती जराशी शहारली. “नको. नको. तम्ु ही ते असे म्हणता, तेव्हा ते
भयानक वाटते.”
“हो, ते भयानकच आहे.”
थोिे थाांबनू तो म्हणाला, “ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, आता मी या घटनेच्या
सत्यतेकिे कसा आलो, ते तम्ु हाला सागां णार आहे.”
ख्रतने पायरोकिून जापकिे पाख्रहले. जाप हसत होता. तो म्हणाला,
“ख्रमस प्लेंिरख्रलथ, त्याच्याकिे त्याच्या पद्धती आहेत. त्याला काय
म्हणायचे आहे, ते आपण ऐकू.”
पायरोने सरु वात के ली, “बाईसाहेब, जसे तम्ु हाला माख्रहती आहे, की
मी माझ्या ख्रमत्ाबरोबर गन्सु ह्याच्या ख्रठकाणी सहा नोव्हेंबरला सकाळी
पोचलो. ख्रजथे ख्रमसेस अॅलनचे प्रेत सापिले, त्या खोलीत आम्ही गेलो. ते
बख्रघतल्यावर माझ्या मनात अनेक शक
ां ाकुशक
ां ा उमटल्या. त्या खोलीत
काही ख्रवख्रचत् वस्तू ख्रदसल्या.”
मल
ु गी म्हणाली, “पढु े बोला.”
पायरो बोलला, “सरु वातीला ख्रसगरे टच्या धरु ाचा वास आला.”
जाप म्हणाला, “पायरो, तू हे जरा जास्तच सागां तो आहेस. मला
कसलाही वास आला नाही.”
पायरो त्याच्याकिे अचानक रोखनू बख्रघतले. “खरे आहे. तल
ु ा
कसलाही ख्रशळा वास येत नाही. मलाही येत नाही. आख्रण हे फार फार
ख्रवख्रचत् होते --- कारण दार व ख्रखिकी, दोन्सही बांद होते आख्रण अॅशट्रेमध्ये
ख्रनदान दहा ख्रसगरे टची थोटके पिली होती. हे फार ख्रवख्रचत् होते. फार ख्रवख्रचत्
होते, की आताच ख्रसगरे ट ओढल्यासारखा ताजा वास येत होता.”
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जाप बोलला, “तल
ु ा नेहमी छळवादी पद्धतीने गोष्टी शोधायची
सवय आहे, त्याप्रमाणेच तू के लेस.”
“तमु चा शेरलॉक होम्स असेच करतो. तो लक्ष वेधनू घेतो, रात्ीच्या
वेळेचा कुत्र्याचा चौकस प्रसगां लक्षात ठे वतो --- आख्रण याचे उत्तर आहे,
ख्रतथे चौकस प्रसांग घिला नव्हता. रात्ी कुत्र्याने काही के ले नाही. तेव्हा पढु ेः
“पढु ची माझे लक्ष वेधनू घेणारी गोष्ट म्हणजे मेलेल्या बाईने
मनगटावर बाधां लेले घि्याळ.”
“त्याचे काय?”
“त्याचे ख्रवशेष काही नाही. पण ते उजव्या मनगटावर बाांधले होते.
माझ्या अनभु वाप्रमाणे घि्याळ हे िाव्या हातावर बाधां ले जाते.”
जापने खाांदे शहारवले. तो काही बोलण्यापवू ी पायरोने सरुु के ले,
“पण तू म्हणतोस तसे, त्यात फार ख्रवशेष असे काही नव्हते. काही लोक ते
उजव्या हातावर बाधां णे पसतां करतात. आख्रण आता मी काही अख्रधक
रुचीपणू ु गोष्टीकिे येतो. म्हणजे ख्रलहायच्या टेबलाकिे येतो.
जाप म्हणाला, “मला वाटलेच होते.”
“ते फारच उल्लेखनीय, फारच ख्रवख्रचत् होते. दोन कारणासां ाठी.
पख्रहले कारण म्हणजे ख्रतथे काहीतरी नव्हते.”
जेन प्लेंिरख्रलथ बोलली, “ख्रतथे काय नव्हते?”
पायरो ख्रतच्याकिे वळला. “बाईसाहेब, टीपकागद. टीपकागदाच्या
पस्ु तकाच्या पख्रहल्या पानावर कोरा, हातही न लावलेला टीपकागदाचा
तक
ु िा होता.”
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जेनने खाांदे शहारवले. “खरे तर ख्रमस्टर पायरो, लोक कधीकधी फार
वापरले गेलल
े े असे पस्ु तक फािून टाकतात.”
“पण त्याचे ते काय करतात? के राच्या टोपलीत टाकतात, नाही का?
पण मी ख्रतथे बख्रघतले. ख्रतथे ते नव्हते.”
जेन प्लेंिरख्रलथ अधीर झालेली ख्रदसली.
“कारण ते आदल्या ख्रदवशीच टाकले गेले असतील. टीपकागद
कोरा होता, कारण त्या ख्रदवशी बाबाुराने काही पत्े ख्रलख्रहली नव्हती.”
“पण असे र्कवख्रचतच होते. कारण ख्रमसेस अॅलन आदल्या ख्रदवशी
सांध्याकाळीच पोस्टात गेलल
े ी ख्रदसली. त्यामळ
ु े , ती पत्े ख्रलख्रहत असणार.
ती खालच्या मजल्यावर ख्रलहू शकत नाही --- ख्रतथे काहीच ख्रलहायचे
सामान नाही. ती तमु च्या खोलीत जाणे फारसे शर्कय वाटत नाही. मग ख्रतने
ज्यावर पत्े ख्रलख्रहली, त्याांचे काय झाले? हे खरे आहे, की काही वेळेस लोक
कचऱयाच्या टोपलीत टाकण्याऐवजी शेकोटीत टाकतात. पण खोलीत फक्त
गॅसची शेकोटीच होती. आख्रण खालच्या मजल्यावरची शेकोटी आदल्या
ख्रदवशी पेटवली गेली नव्हती. तम्ु ही साांख्रगतले होते, की ती फक्त तयार करून
ठे वली होती आख्रण तम्ु ही नसु ती कािी ओढली.”
तो थाबां ला.
‘आख्रण अजनू एक समस्या. मी सगळीकिे पाख्रहले. कागद
टाकायच्या व के राच्या टोपलीत, पण मला कुठे च वापरलेल्या टीपकागदाचा
मागमसू लागला नाही --- हे मला फार महत्वाचे वाटले. असे ख्रदसत होते,
की कोणीतरी मद्दु ामनू , पणू ु टीपकागद घेऊन गेल.े का? कारण त्यावर
ख्रलख्रहलेले आरशात धरून सहज वाचता आले असते.
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पण ख्रलहायच्या टेबलासांबांधी अजनू एक चौकस मद्दु ा होता. जाप,
कदाख्रचत साधारणपणे त्याची रचना तल
ु ा आठवत असेल का? टीपकागद
व शाईचा स्टँि मध्यभागी, िावीकिे पेन ठे वायचा ट्रे आख्रण उजवीकिे
ख्रदनदख्रशुका आख्रण ख्रपसाचे पेन. ठीक आहे, तू पाख्रहले नाहीस? तल
ु ा आठवत
असेल ते ख्रपसाचे पेन, मी तपासले. ते फक्त देखावा म्हणनू होते --- ते वापरले
गेले नव्हते. आहा! अजनू ही तल
ु ा आठवत नाही? मी परत सागां तो.
टीपकागद मध्यभागी, िावीकिे पेन ठे वायचा ट्रे --- िावीकिे बरका, जाप.
पण सहसा पेन ठे वायचा ट्रे उजवीकिे असलेला सोयीस्कर पिते, नाही का?
आहा, आता तल
ु ा आठवले का? की नाही? पेन ठे वायचा ट्रे
िावीकिे --- उजव्या मनगटावर घि्याळ --- टीपकागद ख्रतथे नसलेला --आख्रण अजनू काहीतरी खोलीत आणलेले --- ख्रसगरे टची थोटके पिलेला
अॅश ट्रे!
खोलीत ताजा आख्रण शद्ध
ु वास, जाप, अशी खोली ख्रजथे रात्भर दार
व ख्रखिकी बांद असते --- आख्रण मी एक ख्रचत् रे खाटले.”
त्याने वळून जेनकिे पाख्रहले.
“बाईसाहेब, तमु चे ख्रचत्! टॅर्कसीतनू ख्रफरताांना, पैसे देताांना, धावत
ख्रजना चढताांना, कदाख्रचत ‘बाबाुरा’ असे हाका मारताांना! तम्ु ही तमु च्याकिे
असलेल्या ख्रकल्लीने दार उघिता आख्रण तमु ची मैत्ीण हातात ख्रपस्तल
ु
असलेल्या अवस्थेत --- िाव्या हातात --- तम्ु हाला मरून पिलेली ख्रदसते.
कारण ती िावखरु ी आहे. त्यामळ
ु े गोळी िावीकिून िोर्कयात ख्रशरली आहे.
ख्रतथे तम्ु हाला उद्देशनू ख्रलख्रहलेली ख्रचठ्ठी आहे. ती साांगते की ख्रतने का
आत्महत्या के ली. मला वाटते, ते फार हलवनू टाकणारे पत् असते --- एक
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तरुण, सभ्य, दःु खी बाईने ब्लॅकमेलच्या जाचाला कांटाळून आत्महत्या करत
असलेले --ताबितोब मला वाटते, तमु च्या िोर्कयात कल्पना चमकली. हे एका
ख्रवख्रशष्ट माणसाने के ले होते. त्याला ख्रशक्षा व्हायला हवी. पणू ुपणे योलय अशी
ख्रशक्षा! तम्ु ही ख्रपस्तल
ु घेतले, ते पसु ले आख्रण उजव्या हातात ठे वले. तम्ु ही
ख्रचठ्ठी घेतली व ज्यावर ख्रचठ्ठीतील मजकूर उमटला होता, तो वरचा
टीपकागद फािून टाकला. तम्ु ही खाली गेलात. शेकोटी पेटवली आख्रण
दोन्सही जाळात टाकून ख्रदले. मग तम्ु ही अॅश ट्रे घेतला -- असे भासवायला,
की दोन माणसे ख्रतथे बोलत बसली होती --- ख्रशवाय तम्ु ही जख्रमनीवर
पिलेला एनॅमलचा कफलींकचा तक
ु िाही घेतला. तो तम्ु हाला नशीबाने
ख्रमळाला व त्याचा तम्ु ही फायदा करून घेण्याचे ठरवले. मग तम्ु ही दार व
ख्रखिकी कुलपु बांद के ले. तम्ु ही खोलीत ख्रशरून काही कारभार के ल्याचे
कळायला नको म्हणनू हे के ले. जसे आता होते, तसे सवु पोख्रलसाना ख्रदसले
पाख्रहजे, असे तम्ु ही ठरवले. त्यामळ
ु े तम्ु ही म्यजु मधनू कोणाची मदत न
मागता, सरळ पोख्रलसानां ा फोन के ला.
“तर असे सवु झाले. तम्ु ही तमु ची ठरवलेली भख्रू मका शाांतपणे व
ख्रवचारपवू ुक पार पािली. पख्रहल्याांदा तम्ु ही काही बोलायला नकार ख्रदलात.
पण हुशारीने असे सचु वले, की बहुधा ही आत्महत्याच असावी. नांतर तम्ु ही
आम्हाला मेजर यस्ु टॅसच्या मागावर धािलेत --“हो, बाईसाहेब, ही हुशारी होती --- फार हुशारीने भासवलेला खनू
--- तर असे सवु घिले. मेजर यस्ु टॅसच्या खनु ाचा प्रयत्न.”
जेन प्लेंिरख्रलथ तािकन उठली.
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“तो खनू नव्हता --- तो न्सयाय होता. त्या माणसाने बाबाुराला
मरणाख्रां तक छळले. ती इतकी गोि व असहाय्य होती. तम्ु ही बघाल, ती
ख्रबचारी भारतात गेली, तेव्हा पख्रहल्याांदा या माणसाच्या सांपकाुत आली. ती
फक्त सतरा वषांची होती आख्रण तो ख्रतच्यापेक्षा मोठा ख्रववाख्रहत मनष्ु य होता.
मग ख्रतला मल
ु गी झाली. ती ख्रतला अनाथाांश्रमात ठे ऊ शकली असती, पण
ख्रतला ते माख्रहती नव्हते. ती इथे परत आली आख्रण --- पोकळ िौल
असलेल्या घबु िाच्या --- चाल्सुच्या प्रेमात पिली. त्याने ख्रतचा अननु य
मोठ्या समाधानाने सरुु के ला. जर तो वेगळ्या प्रकारचा मनष्ु य असता, तर
मी ख्रतला त्याला सगळे काही साांगायचा सल्ला ख्रदला असता. पण तरीही
मी ख्रतला ख्रतची जीभ आवरण्याची ख्रवनवणी के ली. शेवटी त्याबद्दल मी
सोिून कुणालाच माख्रहती नव्हते.
“आख्रण तो राक्षस यस्ु टॅस अवतरला. बाकी तम्ु हाला माख्रहती आहे.
त्याने ख्रतला पद्धतशीरपणे छळायला सरु वात के ली. शेवटी त्या सध्ां याकाळी
ख्रतच्या लक्षात आले, की या प्रकरणाच्या धोर्कयामध्ये चाल्सुदख
े ील भरिला
जातो आहे. एकदा चाल्सुशी ललन झाले, की यस्ु टॅसला पाख्रहजे ख्रतथे तो
ख्रतला भेटू शके ल --- श्रीमांत माणसाशी ललन, पण ते प्रकरण के व्हाही सरुु
होण्याची भीती! जेव्हा त्याच्यासाठी असलेले पैसे घेऊन यस्ु टॅस गेला, तेव्हा
ती ख्रवचार करू लागली. मग ख्रतने मला पत् ख्रलख्रहले. ती म्हणाली, ख्रतचे
चाल्सुवर प्रेम आहे आख्रण त्याच्याख्रशवाय ती जगू शकणार नाही. पण
त्याच्या भल्यासाठी ख्रतने त्याच्याशी ललन करता कामा नये. ती म्हणली, ती
हे योलय पाऊल उचलते आहे.”
जेनने मान मागे टाकली. “मी के ले ते का के ले, याचे तम्ु हाला नवल
वाटते का? आख्रण तम्ु ही त्याला खनू म्हणता?”
93

पायरो किक आवाजात बोलला, “कारण तो खनू आहे. कधीकधी
खनू का के ला, हे कारण योलय असू शकते. पण शेवटी तो खनू च आहे.
तमु ची मैत्ीण मेली, कारण शेवटी ख्रतला जगायचे धैयु उरले नाही. आपण
ख्रतच्याबद्दल सहानभु तू ी प्रकट करू शकतो. आपल्याला ख्रतची दया येऊ
शकते. पण शेवटी घिलेली गोष्ट घिलेली असतेच --- हे ख्रतचे कृत्य होते -- दसु ऱया कुणाचे नाही.”
तो थाांबला.
आख्रण तम्ु ही? तो माणसू आता तरुु ां गात आहे. त्याला इतर
कारणासां ाठी खपू कालावधीचा कारावास होईल. तम्ु ही तमु च्या मनाप्रमाणे
त्याला ख्रशक्षा देण्याचा, त्याचे, म्हणजे खरे तर कुठल्याही माणसाचे आयष्ु य
बरबाद करण्याचा, हर्कक गाजवू इख्रच्छता का?”
ख्रतने त्याच्याकिे रोखनू बख्रघतले. ख्रतचे िोळे अधां ारमय झाले.
अचानक ती बोलली, “नाही. तमु चे बरोबर आहे. मी असे करणार नाही.”
“मग वळून ती खोलीतनू सावकाश बाहेर पिली. बाहेरचे दार
वाजले ---

चौदा
जापने एक लाांब --- लाबां लचक ख्रशट्टी वाजवली. “तो म्हणाला, “मी
वैतागनू गेलो.”
पायरो बसला व त्याच्याकिे बघनू ख्रमत्त्वाने हसला. खपू वेळानतां र
शाांततेचा भगां झाला. मग जाप बोलला, “खनु ाने आत्महत्येचे स्वरूप घेतले
नाही, पण पण आत्महत्या खनु ासारखी भासवणारी के ली गेली होती.”
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“हो, पण मोठ्या हुशारीने, कशावरही अती जोर न देता, के ली गेली
होती.”
अचानक जाप म्हणाला, “पण लहानशी बॅग? ती यात कुठे आली?”
“अरे ख्रप्रय ख्रमत्ा, मी तल
ु ा आधीच साांख्रगतले, की ख्रतचा काही सांबांध
नव्हता.”
“मग का --- “
“गोल्फ र्कलब. जाप, गोल्फ र्कलब. ते िावखऱु या लोकाांचा गोल्फ
र्कलब होता. जेन प्लेंिरख्रलथचा वेंटवथु र्कलब होता. तो बाबाुरा अॅलनचा
र्कलब होता. आपण जेव्हा ते कपाट उघिले, तेव्हा ख्रमस जेन घाबरली. ख्रतचा
सगळा बेत उधळला गेला असता. पण ती चपळ आहे. ख्रतला क्षणाधाुत
समजले, की ती स्वतःचे ख्रपतळ उघिे पािते आहे. आपण पाख्रहले, हे ख्रतने
पाख्रहले. त्यामळ
ु े ख्रतने उत्तम गोष्ट के ली, ती म्हणजे ख्रतने तो क्षणाधाुत ख्रवचार
के ला. ख्रतने चक
ु ीच्या गोष्टीवर आपले लक्ष कें ख्रद्रत के ले. ख्रतने लहानशा
बॅगेचा ख्रवषय काढला. ‘ती माझी आहे --- आज सकाळी ती माझ्याबरोबर
आली. त्यामळ
ु े त्यात काहीही असेल.’ आख्रण ख्रतला आशा होती तसेच
आपण चक
ु ीच्या ख्रदशेने भरकटलो. त्याच कारणासाठी, जेव्हा दसु ऱया
ख्रदवशी ती गोल्फच्या रॅ केट्स र्कलबमध्ये नाहीशा करण्यासाठी गेली होती.
ख्रतने लहानशा बॅगेचा ख्रवषय --- खपू खपणाऱया चांदरे ी हेररांग माशासारखा -- चालचू ठे वला?”
“लाल हेररांग. म्हणजे तल
ु ा म्हणायचे आहे, की खरे उख्रद्दष्ट होते --?”
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“माझ्या ख्रमत्, लक्षात घे, गोल्फचे सामान नेऊन टाकायची उत्तम
जागा गोल्फ र्कलबख्रशवाय अजनू कुठली असू शकत होती? एखादा त्या
रॅ केट्स जाळू शकत नाही ख्रकांवा कचऱयाच्या बादल
् ीतदेखील टाकू शकत
नाही. जर तम्ु ही त्या कोणाकिे नेऊन टाकल्यात, तर ते त्या परत करतील.
ख्रमस प्लेंिरख्रलथ त्या गोल्फ र्कलबमध्ये घेऊन गेली. ख्रतने स्वतःच्या बॅगेतनू
भोकात ढकलण्यासाठी असणारी काही आयनुस काढली. दोन्सही ख्रतथे
फे कून ख्रदले. मग ती खपू कप्पे असलेल्या सामानाच्या खोलीत न जाता,
गोल ख्रफरत बसली. सश
ां य येणार नाही अशा तऱहेने मधल्या वेळात रॅ केट्सचे
दोन तक
ु िे के ले व एका खोल खि्ि्यात टाकून ख्रदले. ररकामी बॅगही
तळ्यात टाकून ख्रदली. जर कुणी मोिर्कया रॅ केट्स इकिेख्रतकिे पिलेल्या
पाख्रहल्या तरी कुणाला काही वाटले नसते. खेळताांना रागाच्या भरात लोक
रॅ केट्स मोिून टाकतानां ा ख्रतने पाख्रहलेले होते. हा सद्ध
ु ा एक प्रकारचा खेळच
होता!
पण ख्रतच्या कृत्याांचा मागोवा घेतला जाईल, याची ख्रतला कल्पना
असल्याने, ख्रतने लहानशी बॅग काहीशा नाटकी पद्धतीने तळ्यात टाकली.
आख्रण माझ्या ख्रमत्ा, ‘लहानशा बॅगेचे गढू ’ याचे सत्य असे आहे.”
पण ख्रतच्या लक्षात आले की ख्रतच्या कारवायाांमध्ये आपल्याला रस
आहे, तेव्हा ती तो लाल हेररांग मासा --- लहानशी बॅग --- तळ्यात प्रेक्षणीय
पद्धतीने ख्रभरकावनू देते. आख्रण माझ्या ख्रमत्ा, ‘लहानशा बॅगेच्या गढू ामागचे’
हे सत्य आहे.”
जापने त्याच्या ख्रमत्ाकिे काही क्षण शाांततेने पाख्रहले. मग तो उठला,
त्याच्या खाद्यां ावर थोपटले आख्रण जोरजोरात हसू लागला.
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“एका म्हाताऱयासाठी काही वाईट नाही. माझ्या शब्दासाठी तू फार
उल्लेखनीय काम के लेस. चल आपण बाहेर जाऊन जेवण घेऊ.”
“माझ्या ख्रमत्ा, मोठ्या आनांदाने, पण के क नाही तर फ्रेंच पद्धतीचे
तेल न घालता के लेले ऑम्लेट व अळांबी, मटार, कादां ा व लेट्यसु ची भाजी
आख्रण त्यानांतर रम घातलेले के क.”
जाप म्हणाला, “कुठे जायचे ते मला दाखव.”

***समाप्त***
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अनवु ाखदके ची ओळि

डॉ. वषृ ाली जोशी
B Sc, M A, M Ed, Ph D
२५ अनवु ाखदत कथा मराठी माखसकामधनू प्रख्रसद्ध झाल्या आहेत. ई
साखहत्यतर्फे पस्तीस पस्ु तके प्रखसद्ध झाली आहेत.
मराठी व इग्रां जी माध्यमाांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन के ले आहे.
सश
ां ोधन प्रकल्पात सहभाग घेतला आहे.
कॉलेजमध्ये प्राचायवपद भषू वले आहे.
सगु मसांगीत स्पधेत पाररतोखषके , खसांथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा,
कखवता करण्याचा व शब्दकोडी बनवण्याचा छांद आहे.
सांपकव : वषृ ाली जोशी ७, अिय, २० तळ
ु शीबागवाले कॉलनी पणु े
४११००९, चलभाष ९९२१७४६२४५
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ज्या कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्ु तक उघिेल
(नेट आवश्यक)

Agatha
Christrie
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ज्या कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्ु तक उघिेल
डॉ. वषृ ाली जोशी याांची पस्ु तके (नेट आवश्यक)

Agatha
Christrie
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डॉ. वषृ ाली जोशी याच
ां ी पस्ु तके
ज्या कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्ु तक उघिेल
(नेट आवश्यक)
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शेरलॉक होम्स
भाग १ ते ८ (५० कथा)
ज्या कव्हरवर ख्रर्कलक
कराल ते पस्ु तक उघिेल
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वषष.
डॉ. वषृ ाली जोशी याांचे िे पहतिसावे पतु िक.

डॉ. वषृ ाली जोशी या मराठी व इग्रां जी या भाषाांच्या खवद्वान आहेत. त्या
प्राचायव होत्या. त्याांनी काही काळ खवदेशात राहून तेथल्या वाचन सांस्कृतीचा
अनभु व घेतला आहे. तशी वाचन सांस्कृती महाराष्ट्रातही खनमावण व्हावी असे
त्याांना वाटते. वाचकाांची अख्रभरुची वाढली तरच लेखकाक
ां िूनही दजेदार
साख्रहत्य ख्रनमाुण होईल. इग्रां जीतील उच्च दजावचे खनवडक लेिकाांचे साखहत्य
मराठीत अनवु ाद करून मराठी वाचकाचां ी अखभरूची सपां न्सन व्हावी यासाठी
त्या अतोनात कष्ट घेतात. तसे पहाता अनवु ाखदत पस्ु तकानां ा अनेक
व्यावसाखयक प्रकाशकाक
ां डून मागणी असते. परांतु मराठीतील जास्तीत
जास्त वाचकापां यंत आपलॆ साखहत्य जावे म्हणनू त्यानां ी ई साखहत्यची खनवड
आपल्या पस्ु तकाांसाठी के ली आहे.
डॉ. वषृ ाली जोशी याांच्यासारिे ज्येष्ठ लेिक आपली पस्ु तके ई
साखहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकानां ा खवनामल्ू य देतात.
असे लेिक ज्याांना लेिन हीच भक्ती असते. आखण त्यातनू कसलीही
अखभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदु वै ाने गेली दोन हजार वषे कवीराज
नरें द्र, सतां ज्ञानेश्वर, सतां तक
ु ारामापां ासनू ही परांपरा सरू
ु आहे. अिडां .
अजरामर. म्हणनू तर ख्रदनानाथ मनोहर(४ पस्ु तके ), शांभू गणपल
ु े(९पस्ु तके ),
िॉ. मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागल
ु (१९), शभु ाांगी पासेबांद(१४),
अख्रवनाश नगरकर(४), िॉ. ख्रस्मता दामले(९), िॉ. ख्रनतीन मोरे (३८),
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अनील वाकणकर (९), फ्राख्रन्ससस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२),
अनतां पावसकर(४), मधू ख्रशरगावां कर (८), अशोक कोठारे (४७ खिां ाचां े
महाभारत), श्री. ख्रवजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथु), मोहन मद्वण्णा (जागख्रतक
कीतीचे वैज्ञाख्रनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पस्ु तके ), ख्रवनीता
देशपािां े (७) उल्हास हरी जोशी(७), नख्रां दनी देशमख
ु (५), िॉ. सजु ाता
चव्हाण (८), िॉ. वषृ ाली जोशी(३५), िॉ. ख्रनमुलकुमार फिकुले (१९),
CA पनु म सांगवी(६), िॉ. नांख्रदनी धारगळकर (१५), अांकुश ख्रशांगािे(२२),
आनांद देशपाांिे(३), नीख्रलमा कुलकणी (२), अनाख्रमका बोरकर (३), अरुण
फिके (६) स्वाती पाचपािां े(२), साहेबराव जवजां ाळ (२), अरुण ख्रव.
देशपाांिे(५), ख्रदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती बापट(२), अरुण
कुळकणी(१२), जगख्रदश खाांदवे ाले(५) पांकज कोटलवार(६) िॉ. सरुु ची
नाईक(३) िॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकिे(९), श्याम कुलकणी(७),
ख्रकशोर कुलकणी, रामदास खरे (४), अतल
ु देशपाांिे, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य
भापकर, मलु धा कख्रणुक(२), मांगेश चौधरी, प्र. स.ु ख्रहरुरकर(२), बांकटलाल
जाजू (३), पवीण दवणे, आयाु जोशी असे अनेक ज्येष्ठ व अनभु वी लेिक
ई साखहत्यद्वारे आपली पस्ु तके लािो लोकापां यंत खवनामल्ू य पोहोचवतात.
अशा साखहत्यमतू ीच्ां या त्यागातनू च एक खदवस मराठीचा साखहत्य वि
ृ
जागखतक पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला िात्ी आहे.
यात ई साखहत्य प्रखतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आहे. अनेक
नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन
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लेिक उदयाला येत आहेत. आखण या सवांचा सामखू हक स्वर गगनाला
खभडून म्हणतो आहे.

आखण ग्रथां ोपजीखवये । खवशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट खवजयें । होआवे जी ।
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