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हर्कयुल पायरोच्या साहसकथा- ४
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

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

पण
तम्य ही ते फ़यकट का घ््ाव?ां
तम्य हालाही काही देता ्ेईल.
असे काही द्या ज््ाने ई साख्रहत््च््ा लेखकानां ा, टीमला आख्रण तम्य हालाही आनदां ख्रमळे ल

आख्रण तमय 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 पस्य तक मेल आखण Whatsapp करा
ई साखहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेखलग्राम याांवर स्वतः जा व इतरानां ा आमांखत्त
करा. सोशल ख्रमख्रि्ावर ई साख्रहत््चा प्रचार करा.
सवावत बहुमोल अशा तमु च्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व
ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक
प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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अगाथा ख्रिस्ती

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

हरवलेली िाण

मी एक सस्ु कारा सोडून बँकेचे पस्ु तक िाली टाकले.
मी म्हणालो, “ही खवखचत् गोष्ट आहे, की मी बँकेला खकतीही पैशाांचे
चेक खदले, तरी तरी माझे कजव (overdraft ) कमीच होत नाही. हे कसे काय
होते, मला कळत नाही.”
पायरो बोलला, “आखण त्याने तल
ु ा दःु ि होत नाही? असे माझ्या
बाबतीत झाले असते, तर रात्भर माझा डोळ्याला डोळा लागला नसता.”
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मी उत्तरलो, “मग मला वाटते, तू खशल्लक रकमेत आरामशीरपणे
वावरतोस.”
पायरो समाधानाने म्हणाला, “चारशे चव्वेचाळीस पौंड, चार
खशखलांग आखण चार पेनी, चाांगली रक्कम आहे, नाही का?”
“ही तझ्ु या बँक व्यवस्थापकाची काही यक्त
ु ी खदसते आहे. तझ्ु या
पासबक
ु ातील सारख्या नोंदींची आवड {पाचवेळा आलेला चार हा
आकडा} तझ्ु या व्यवस्थापकापयंत पोचलेली खदसते. या रक्कमेपैकी तीनशे
पौंड पोक्यपवू ाइन ऑईल खिल्ड यात गांतु वल्यास कसे? आजच्या
वतवमानपत्ातील त्याांच्या छापील माखहतीपत्का प्रमाणे, ते पढु ील वषी शांभर
टक्के लाभाश
ां देणार आहेत.”
पायरो डोके हलवत म्हणाला, “माझ्यासाठी नाही. मला भावनाशील
व्हायला आवडत नाही. माझ्यासाठी कमी व्याजदर असलेली पण सरु खित
गतांु वणक
ू शहाणणाची ठे व ठरे ल.”
“तू कधी चागां ला अांदाज करून गांतु वणक
ू के ली नाहीस का?”
पायरो कडकपणे उत्तरला, “नाही, माझ्या खमत्ा, नाही के ली.
माझ्याकडे असलेले शेअसव म्हणजे बमाव माईन्सस खलखमटेडमधील चौदा हजार
शेअसव. तम्ु ही ज्याना सवावत चाांगला व्याजदर देणारे म्हणता, तसले ते
नाहीत.”
पन्सु हा पढु े बोलायला चालना खमळण्यासाठी म्हणनू पायरो थाांबला.
मी म्हणालो, “मग, पढु े?”
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“आखण त्यासाठी मी रोकड भरली नाही --- त्यासाठी मी माझ्या
मेंदतू ील करड्या पेशींचा उपयोग के ला. तल
ु ा ती गोष्ट ऐकायला आवडेल
का? हो?”
“अथावत, आवडेल.”
“या िाणी ब्रम्हदेशाच्या अांतभावगात, रांगनू पासनू साधारण दोनशे
मैलाांवर वसलेल्या आहेत. पांधराव्या शतकात खचन्सयाांनी त्याचा शोध
लावला. आखण महमां दीयन क्राांतीच्या काळात त्यावर कामाला सरु वात
झाली. शेवटी १८६८ साली त्या बाद झाल्या. खचन्सयाांनी अनमोल अशी
खशसे व चाांदीची िखनजे खतथनू खमळवली. त्याांनी त्यातील चाांदी काढून
घेतली आखण मोठ्या प्रमाणात खशसे खतथे उरले. पढु े त्यातनू चाांगले भखवतव्य
असलेले उद्योग ब्रम्हदेशात लवकरच सरुु करण्याचे ठरवले गेले. पण जन्सु या
कामात पाण्याचे जास्त प्रमाण आढळले व मळ
ू िखनज शोधनू काढायचे
स्त्रोत यशस्वी ठरले नाहीत. काही सांस्थाांकडून काही माणसाांचे गट
पाठवण्यात आले, त्याांनी िपू मोठा प्रदेश िणनू बखघतला. पण त्याांना ते
भाग िखनजाने समद्ध
ृ असल्याचे सापडले नाही. पण एका गटाला खचनी
कुटुांबाचा मागोवा घेता आला. त्याांच्याकडे त्यावेळच्या िाणींची माखहती
खमळाली. त्या कुटुांबाचा हल्लीचा मख्ु य वू खलांग होता..”
मी उद्गारलो, “व्यापारी अद्भुतरम्यतेचा काय सरु स आखण
चमत्काररक प्रवास आहे!”
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“हो की नाही? अरे खमत्ा, सोनेरी के साांच्या अजोड अशा सांदु र
मल
ु ींखशवाय असलेले, हे सौदयव आहे --- नाही. माझे चक
ु ले. लालसर
तपखकरी के स तल
ु ा नेहमी आकखषवत करतात. तल
ु ा आठवते --- “
मी घाईने म्हणालो, “गोष्ट पढु े साांग.”
“अरे माझ्या खमत्ा, या वू खलांगला लोक भेटले. तो चाांगला व्यापारी
होता. तो रहात असलेल्या प्रदेशात त्याला बऱ्यापैकी मान होता. त्याने
लगेच कबल
ू के ले, की प्रश्नखचन्सहाांखकत कागदपत्े त्याचाकडे आहेत आखण
खललाव करून तो ती खवकायला तयार आहे. पण सवोच्च पदी असलेला
माणसू सोडून इतराांशी बोलणी करायला तो तयार नव्हता. शेवटी असे ठरले,
की त्याने बोटीने इग्ां लांडला यावे. नोव्हेंबरमधील एका थांड, धक्ु याच्या
खदवशी त्याची बोट सदनप्टन खकनाऱ्याला लागली. खमस्टर खपअसवन नावाचे
एक सांचालक सदनप्टनला गेले पण धक्ु यामळ
ु े गाडीला उशीर झाला.
त्यामळ
ु े खमस्टर खपअसवनला न भेटता, खमस्टर वू खलांग खवशेष गाडीने
लांडनसाठी रवाना झाले. खमस्टर खपअसवन रागावले, कारण त्याना हा खचनी
माणसू कुठे रहाणार, ते माखहती नव्हते. त्या खदवशी नांतर िोनवरून दोघाांचा
खमलाप घडवण्यात आला. वू खलांग रसेल चौकातील हॉटेलमध्ये रहात होते.
त्याना प्रवासाचा त्ास झाला होता. पण दसु ऱ्या खदवशीच्या महत्वाच्या
सभेला हजेरी लावायचे त्याांनी कबल
ू के ले.
ती सभा अकरा वाजता ठरली. साडेअकरा वाजले आखण तरी वू
खलगां आला नाही, तेव्हा सखचवाने रसेल हॉटेलला िोन के ला. त्याच्या
चौकशीला उत्तर म्हणनू त्याला असे सागां ण्यात आले, की ते साडेदहाला
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एका खमत्ाबरोबर बाहेर गेले आहेत. हे स्पष्ट होते, की त्याांचा सभेला यायचा
बेत तर होताच. पण सकाळ खनघनू गेली आखण ते तर आले नाहीत. अथावत,
हे शक्य होते, की लांडनशी अपररखचत असल्याने, ते रस्ता चक
ु ले. त्या रात्ी
ते हॉटेलमध्येही परत आले नाहीत. आता पणू वपणे सावध होऊन, खमस्टर
खपअसवन याांनी हे प्रकरण पोखलसाांच्या हवाली के ले. दसु ऱ्या खदवशीदेिील
ते सापडले नाहीत .पण खदवसाच्या शेवटी सांध्याकाळी, त्या ददु वै ी माणसाचे
प्रेत थेम्स नदीत सापडले. प्रेतावर खकांवा हॉटेलातील सामानामध्ये िाणीशी
सांबांखधत काही कागदपत्े सापडली नाहीत.
“माझ्या खमत्ा, याच समु ारास माझ्याकडे हे प्रकरण सोपवण्यात
आले. त्याांनी मला बोलावले. वू खलांग याांच्या मत्ृ यमू ळ
ु े हादरलेल्या त्याांची
मख्ु य काळजी होती, की त्याांच्या लांडन भेटीच्या उद्देशाचे कागदपत् शोधनू
काढणे. पोखलसाांची मख्ु य काळजी िन्सु याला शोधनू काढायची होती.
त्याांच्या दृष्टीने कागदपत्े ही नांतरची गोष्ट होती. माझे काम कांपनीच्या कामात
रस घेऊन पोखलसाांना सहाय्य करायचे होते.
मी हे काम आनांदाने अगां ावर घेतले. हे स्पष्ट होते, की माझ्यासाठी
शोधाची दोन िेत्े उपलब्ध होती. एकीकडे मी ज्याांना वू खलांग येणार
असल्याचे माखहती होते, अशा कांपनीच्या नोकरवगावबरोबर बोलनू , शोध
घेऊ शकत होतो. तर दसु रीकडे वू खलांगच्या कामखगरीबद्दल माखहती
असलेल्या बोटीतील प्रवाश्याांबरोबर, मी सांवाद साधू शकत होतो. मी दसु री
चौकशी आधी सरुु के ली. कारण ती मला आकाराने बेताची वाटली. यात
मी ही के स बघणाऱ्या इन्सस्पेक्टर खमलरची मदत घेतली. हा आमचा खमत्
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जापपेिा एकदम वेगळा होता. अहक
ां ारी, रीतभात नसलेला आखण जराही
त्ास न घेणारा होता. आम्ही दोघाांनी खमळून बोटीवरील ऑखिसर लोकाांच्या
मल
ु ािती घेतल्या. त्याांच्याकडे आम्हाला साांगण्यासारिे िारसे काही
नव्हते. वू खलांग प्रवासात कुणाशी िारसे बोलला नव्हता. िक्त इतर दोन
प्रवाश्याांशी त्याची नाळ जळ
ु ली होती --- एक वयामळ
ु े थकलेला व िारशी
चाांगली कीती नसलेला, डायर नावाचा यरु ोखपअन होता आखण दसु रा
हॉांगकॉांहून परतणारा चाल्सव लेस्टर नावाचा बँकेतील कारकून होता. आम्ही
नशीबवान असल्याने आम्हाला या दोघाांचेही िोटो खमळाले. त्या िणी
थोडा सांशय वाटत होता, की त्या दोघाांपैकी कुणी त्या प्रकरणात सामील
होते की नाही! पण डायर हा खचनी ताफ्याशी खमसळून गेला होता आखण
आम्हाला त्याचा सांशय येत होता.
आमचे पढु चे काम होते, रसेल चौकातील हॉटेलला भेट देणे. खतथे
आम्ही वू खलांगचा िोटो दािवला. त्याांनी त्याला लगेच ओळिले. मग
आम्ही त्याांना डायरचा िोटो दािवला. पण ज्या खदवशी तो महत्वाचा प्रसगां
घडला, त्या खदवशी हॉटेलात आलेला माणसू तो नसल्याचे तेथील हमाल
िात्ीपवू वक म्हणाला. खवचार के ल्यानांतर मी त्याांना लेस्टरचा िोटो
दािवला. आखण आश्चयव म्हणजे, तेथील माणसाने लगेच त्याला ओळिले.
त्याने ठामपणे साांखगतले, “हो सर, साडेदहाला येऊन खमस्टर वू
खलांगची चौकशी करणारा नांतर त्याच्याबरोबर बाहेर पडणारा हाच माणसू !”
प्रकरण पढु े चालले होते. आमचे पढु चे काम होते खमस्टर लेस्टरची
मल
ु ाित घेणे. तो मोकळे पणे आम्हाला भेटला. खमस्टर वू खलगां च्या
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मरणाबद्दल ऐकून, तो नाराज झाला. त्याने साांखगतलेली गोष्ट अशी होतीः वू
खलांग बरोबर त्याने हॉटेलमधनू खनघण्याची साडेदहा अशी वेळ ठरवली पण
तेव्हा वू खलांग आला नाही. त्याच्याऐवजी त्याच्या नोकराने येऊन साांखगतले,
त्याच्या मालकाला बाहेर जावे लागले. आखण खजथे मालक गेला आहे, खतथे
त्याला जायला साांखगतले. कसलाही सांशय न घेता लेस्टर तयार झाला. मग
एक टॅक्सी बोलावली गेली. ते थोडा वेळ बांदराच्या खदशेने गेले. अचानक
अखवश्वासू बनत, लेस्टरने नोकराचे काही न ऐकता, टॅक्सी थाांबवली. एवढेच
तो साांगू शकला.
थोडेिार समाधानाने आम्ही त्याचे आभार मानले आखण खनघालो.
त्याची गोष्ट काहीशी चक
ु ीची असल्याचे लवकरच खसद्ध झाले. सरु वातीला
वू खलांगबरोबर बोटीवर खकांवा हॉटेलमध्ये नोकर नव्हता. दसु रे म्हणजे
सकाळी दोघाांना आणणारा टॅक्सीचालक पढु े आला. लेस्टरने खजथे टॅक्सी
थाांबवली खतथे त्याने वू खलांगला आल्हादक नसलेल्या रहायच्या खठकाणी,
चायनाटाऊनमधील लाइमहाउस येथे नेले. ती जागा अगदी िालच्या
थरातील ओखपयमची गहु ा म्हणनू प्रखसद्ध होती. िोटोवरून त्याने ज्या
इखां ग्लश गहृ स्थाला ओळिले, तो एकटाच बाहेर आला. तो इखां ग्लश माणसू
िार अशक्त व आजारी खदसत होता आखण त्याने टॅक्सीचालकाला त्याला
जवळच्या भयु ारी रे ल्वे स्टेशनवर सोडायला साांखगतले.
चाल्सव लेस्टरच्या जबानीबद्दल चौकशी करण्यात आली आखण असे
आढळले, जरी त्याचे चारीत्र्य उत्तम असले तरी तो कजवबाजारी होता. आखण
जगु ार िेळायला सोकावलेला होता. अथावत डायरलाही दृष्टीआड के ले
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नव्हते. अशी धसू र शक्यता वाटत होती, की त्याने दसु ऱ्या मनष्ु याला
िसवले असावे. पण ती कल्पना पणू वपणे िे टाळली गेली. त्याने खदलेली
प्रश्नाथवक खदवसाची सिाई अखजबात सांशय घेण्यासारिी नव्हती. अथावत
ओखपयमच्या गहु च्े या मालकाने सगळे भावनारखहतपणे अमान्सय के ले. त्याने
चाल्सव लेस्टरला कधीच पाखहले नव्हते. ती दोन माणसेही सकाळी खतथे
आली नव्हती. काही झाले तरी, पोलीसाांची चक
ू होती. खतथे ओखपयमचा
धरू खनघत नव्हता.
त्याचा ठासनू नकार होता. त्यामळ
ु े चाल्सव लेस्टरला काही मदत
झाली नाही. त्याला वू खलांगला मारल्याच्या आरोपािाली अटक झाली.
िाणीचे काही कागद सापडले नाहीत. त्याच्या पररणामाांचा शोध घेतला
गेला. ओखपयमच्या गहु च्े या चालकालाही पोखलसाांनी ताब्यात घेतले. पण
या घाईने टाकलेल्या छाप्यात त्या पररसरात काही आिेपाहव सापडले नाही.
ओखपयमचा कणही न सापडल्याने, पोखलसाांचा उत्साह वाढला.
मधल्या वेळात माझा खमत् खपअसवन िपू रागावला होता. तो माझ्या
िोलीत रागाने िे ऱ्या मारत होता व तोंडाने खवलाप करत होता.
“पण खमस्टर पायरो, तमु च्याकडे नक्की काही कल्पना असतील.”
मी सावधपणे बोललो, “माझ्याकडे नक्कीच काही कल्पना आहेत.
तोच त्ास आहे. एिाद्याकडे त्या िपू झाल्याने, त्या वेगवेगळ्या खदशादशवक
आहेत.
त्याने खवचारले, “उदाहरणाथव?”
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“उदाहरणाथव --- टॅक्सीचालक. त्याने दोन माणसाांना
लाइमहाउसमध््े सोडले, हे िक्त तो साांगतो आहे. ती एक कल्पना. मग -- ते िरे च त्या लाइमहाउसमध््े गेले का? समजा, त्याांनी खतकडे टॅक्सी
सोडली. लाइमहाउसमध््े खशरले आखण दसु ऱ्या दाराने बाहेर पडून आखण
कुठे तरी गेले?”
खमस्टर खपअसवन हे ऐकून चमकले. “तम्ु ही नसु तेच बसनू खवचार
करता का? आपण काही करू शकत नाही का?”
तो जरा घायकुत्या स्वभावाचा होता, हे तम्ु हाला समजले असेल.
मी सभ्यपणे म्हणालो, “खमस्टर, लाइमहाउससारख्या पापी
रस्त्यामां धनू लहानशा भटक्या कुत्र्यासारिे इकडे खतकडे धावणे, हे हक्यवल
ु
पायरोचे काम नाही. शाांत रहा. माझे दलाल काम करत आहेत.”
दसु ऱ्या खदवशी, माझ्याकडे त्याच्यासाठी बातमी होती. त्या
प्रश्नाथवक लाइमहाउसमधनू ती दोन माणसे िरे च गेली होती. पण त्याांचे िरे
उखद्दष्ट होते, नदीजवळील छोटी िाण्याची जागा. ते खतथनू जाताना खदसले
होते आखण लेस्टर खतथनू एकटाच बाहेर आला.”
मग हेस्टीग्ज, आता तझु े तू ठरव, या िार अखवचारी खपअसवनची
कल्पना कर. आपण स्वतः त्या िाण्याच्या छोट्या खठकाणी जाऊन,
बखघतलेले बरे राहील. मी वाद घातला आखण प्राथवना के ली, पण तरीही तो
ऐकत नव्हता. तो स्वतः लपनू बसायच्या गोष्टी करत होता. तो असेही
सचु वत होता, की मी --- मी ते साांगायला मागे पढु े बघतो --- मी माझ्या
खमशा उडवाव्यात! हो, िक्त एवढेच सत्य आहे! मी त्याच्या लिात आणनू
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खदले, ही खवखचत्पणे बेकार कल्पना आहे. एिादा त्याची सांदु रतेची गोष्ट नष्ट
करत नाही. खशवाय कुणीही खमशावाला बेखल्जयन सभ्य माणसू , खमशा
नसलेल्या माणसासारिे आयष्ु याकडे बघेल व ओखपयम ओढायची इच्छा
करे ल, हे शक्य नाही, नाही का?”
“अरे खमत्ा, त्याने त्याचे मत खदले आखण अजनू ही तो त्यावर ठाम
आहे. त्या सांध्याकाळी तो परत आला. “अरे देवा, काय त्याचे खदसणे! त्याने
जड लोकरीचे जाकीट घातले होते. त्याची हनवु टी अस्वच्छ, दाढी न
के लेली होती. त्याने नाक ठे चणारा दष्टु रुमाल पाांघरला होता. आखण असा
खवचार कर, की तो स्वतःच्या आनांदात मश्गल
ु होता. िरे च इखां ग्लश लोक
वेडे असतात! त्याने माझ्या स्वतःच्या खदसण्यात काही बदल के ले आखण
मी ते मान्सय के ले. वेड्याशी कुणी वाद घालते का? आम्ही बाहेर जायला
खनघालो --- जणु आपण सभ्य असल्याचे ढोंग करणारा लहान मल
ु गा!
शेवटी मी त्याला एकट्याला जाऊ देऊ शकलो असतो का?”
मी उत्तरलो, “अथावतच नाही.”
तर पढु े सागां ायचे म्हणजे आम्ही आलो. खमस्टर खपअसवन इखां ग्लश
िार खवखचत् बोलत असे. तो स्वतःला दयाववदी समजे. तो ‘मोठा गबाळा’
व ‘अश्मीभतू अवशेष’ याबद्दल आखण कोण जाणे कशाकशाबद्दल बोले.
ती िपू खचनी लोक असलेली एक िालच्या बाजचू ी, लहानशी िोली
होती. आम्ही खवखशष्ट प्रकारचे िाणे िाल्ले. अरे देवा, माझे पोट!” पढु े
बोलण्यापवू ी, पायरोने त्याचा पोटाचा तो भाग दाबनू धरला. “पापी हसणारे
तोंड असलेला खचनी मालक मग आमच्याकडे आला. तो म्हणाला, “तम्ु हा
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चागां ल्या लोकाांना इथले िाणे आवडले नाही का? तम्ु हाला जे आवडते, ते
िायला तम्ु ही इथे या. मटणाची लज्जतदार नळी चोिायला या, काय?”
खमस्टर खपअसवनने मला टेबलािालनू लाथ मारली. [त्याचे बटू ही
समद्रु ावरचे होते.] आखण तो म्हणाला, “जॉन, मी हे के ले, तर मला त्याचे
काही वाटणार नाही. पढु े चल.”
तो खचनी माणसू हसला. त्याने आम्हाला एका दारातनू व
झाकणासारिे उघडणाऱ्या भयु ारातनू काही पायऱ्या िाली उतरून,
तळघरात नेले. खतथनू थोडे चढून, आम्ही एका बरे च कोच व आरामशीर
गाद्याखगरद्या ठे वलेल्या िोलीत आलो व खतथे आम्ही पहुडलो. एका खचनी
मल
ु ाने आमचे बटू काढले. सांध्याकाळचे ते सवावत चाांगले िण होते. मग
त्याांनी आमच्यासाठी ओखपयमचे पाइप आणले. ओखपयमच्या गोळ्या
खशजवल्या. आम्ही धरू सोडायचे, झोपायचे व स्वप्ने बघण्याचे नाटक के ले.
पण आम्ही एकटे राखहल्यावर, खमस्टर खपअसवनने मला हळूच हाक मारली
आखण लगेच त्याने जखमनीवर राांगायला सरु वात के ली. आम्ही काही लोक
झोपलेल्या दसु ऱ्या िोलीत गेलो व दोन लोक एकमेकाश
ां ी बोलताांना
ऐके पयंत, तसेच जात राखहलो. आम्ही पडद्यामागे लपलो आखण वू
खलांगबद्दलचे बोलणे ऐकू लागलो.
एकजण म्हणाला, “कागदाचां े काय?”
दसु रा खचनी माणसू उत्तरला, “खमस्टर लेस्टर, त्याने ते नेले. तो
म्हणाला की ते सवव पोलीस बघणार नाही, अशा --- सरु खित जागी ठे वा”
पखहला बोलला, “पण तो तर पकडला गेला.”
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“तो सटु ेल. पोखलसाांची िात्ी नाही, की त्याने ते के ले.”
खपअसवन म्हणाला, “खतथे अजनू तशाच प्रकारच्या गोष्टी चालू
आहेत. आता ते दोघे आपल्याकडेच येत आहेत. आपण अांथरुणात खशरले
पाखहजे.”
काही खमखनटाने खपअसवन बोलला, “आपण इथनू बाहेर गेलेले बरे .
ही जागा िारशी चाांगली नाही.”
मी कबल
ू करत म्हटले, “तझु े बरोबर आहे. आपण िपू वेळ नाटक
के ले आहे.”
“आम्ही दरू खनघनू जाण्यात यशस्वी झालो. आपण धरू काढला,
त्याची चाांगली खकांमत मोजली. लाइमहाउसमधनू बाहेर पडल्यावर,
खपअसवनने एक दीघव श्वास घेतला.
तो म्हणाला, “इथनू बाहेर पडल्याने, मी आनांखदत झालो आहे. पण
याची िात्ी व्हायला हवी.”
“मी कबल
ू के ले, “िरे च तसे झाले आहे. या उबग आणणाऱ्या
सांध्याकाळनांतर, मला वाटते आपल्याला जे हवे आहे ते शोधायला,
आपल्याला िार त्ास पडणार नाही --- “
पायरोने सपां वले, “आखण तसा काहीच त्ास झाला नाही.”
हा अचानक शेवट इतका असामान्सय वाटला, की मी त्याच्याकडे
बघू लागलो. मी खवचारले, “पण ते कुठे होते?”
“त्याच्या खिशात --- एवढे सोपे होते.”
“पण कुणाच्या खिशात?”
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“खमस्टर खपअसवन, कळले?” नांतर माझ्या घाबरलेल्या चेहऱ्याकडे
बघत, तो सावकाश बोलत राखहला, “तल
ु ा अजनू ते समजत नाही का?
खमस्टर खपअसवनसद्ध
ु ा चाल्सव लेस्टर सारिाच कजावत बडु ाला होता. त्याला
जगु ार िेळायला आवडत असे. त्याने अशी टूम काढली की आपण त्या
खचन्सयाकडून कागद चोरू. तो त्याला सदनप्टनला भेटला. लांडनला
त्याच्याबरोबर आला आखण सरळ त्याला लाइमहाउसला नेले. तो धक्ु याचा
खदवस होता. कुठे जात आहोत, हे त्या खचनी माणसाला समजले नाही.
खमस्टर खपअसवन खतथे नेहमीच ओखपयमचा िपू धरू करून ठे वत असे. काही
खवखशष्ट खमत्देिील त्याने गोळा करून ठे वले होते. मला वाटत नाही, की
त्याला िनू करायचा होता. त्याची कल्पना अशी होती, की खचनी माणसू वू
खलांगला ढोंग करून घोटाळ्यात ओढायचे आखण कागद खवकून पैसे
खमळवायचे. असे सवव चालले होते, पण पवू ेकडच्या मनाने, हे अखतशय सोपे
होते, की वू खलांगला मारायचे आखण ते प्रेत नदीत िे कून द्यायचे.
या कृष्णकृत्यातील खपअसवनच्या साथीदाराांनी त्याचा सल्ला न घेता,
त्याांच्या पद्धती वापरल्या. मग कल्पना करा, खपअसवन तम्ु ही ज्याला ‘भीतीने
व काळजीने ग्रासलेला’ म्हणाल तसा झाला. कोणी त्याला रे ल्वे गाडीत वू
खलांगबरोबर पाखहले असेल --- नसु ते लबु ाडण्यापेिा िनू करणे िार वेगळे
आहे.
जर प्रेत लगेच उघडकीला आले नाही तर रसेल चौकातील
हॉटेलमध्ये वू खलांगला िसवणाऱ्या खचन्सयाबरोबर त्याचा मत्ृ यू ठरलेला
होता. बहुधा वू खलांगने त्याला त्याच्यातील व चाल्सव लेस्टरमधील गफ्ु तगू
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साखां गतले असावे. त्यामळ
ु े लेस्टरने त्याला रसेल चौकातील हॉटेलमध्ये
बोलावले असावे. इथे खपअसवनला त्याच्यावरून सांशय दरू करण्याची छान
सांधी खमळाली. वू खलांगबरोबर पाखहलेली शेवटची व्यक्ती खमस्टर खपअसवन ही
होती.
“िसवणाऱ्याला अशी ताकीद खदलेली होती, की त्याने वू खलांगचा
नोकर असल्याची बतावणी करायची आखण त्याला शक्य खततक्या लवकर
लाइमहाउसमध्ये आणायचे. खतथे त्याला पेयपानाबद्दल खवचारले जाणे,
सहज शक्य होते अांमली पदाथव खमसळलेले िाणे तयार होते. मग तासाभराने
लेस्टर आला, तेव्हा त्याला काय खदसले तर वू खलांग गदु मरलेला होता. पण
वू लींगला मेलेले पाखहल्यावर लेस्टर इतका घाबरला, की तो कधी
लाइमहाउसमध्ये पोचला होता, हे नाकारू लागला.
त्यामळ
ु े अथावत तो खपअसवनच्या हातात पडला. पण खपअसवनचे
समाधान झाले का? नाही. माझ्या पद्धतीने तो अस्वस्थ झाला. त्याने लेस्टर
खवरुद्ध के स पणू व करायचे ठरवले. त्यामळ
ु े त्याने उबग येईल, असा बेत
ठरवला. मी, याचा पणू पव णे िायदा घ्यायचे ठरवले. मी आताच म्हटले नाही
का, की तो लहान मल
ु ासारिा आपण चाांगले व खनरागस असल्याचे ढोंग
करतो आहे. अरे खमत्ा, मीदेिील माझे नाटक चालू ठे वले. तो आनांदाने घरी
गेला. पण सकाळी इन्सस्पेक्टर खमलर त्याच्या दारात हजर झाला. कागद
त्याच्याकडे सापडले. िेळ सांपला. त्याने हक्यवल
ु पायरोबरोबर नाटक
के ल्याचे, कटूपणे ितां करत मान्सय के ले. या प्रकरणात िरी एकच अडचण
होती.”
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मी चौकसपणे खवचारले, “ती काय होती?”
“इन्सस्पेक्टर खमलरची िात्ी पटवणे! तो काय पशू होता! दोघेही, हट्टी
आखण मि
ू व! शेवटी सगळे िापर त्याच्यावर िुटले.”
मी ओरडलो, “िार वाईट!”
“आहा, ठीक आहे. माझी भरपाई झाली आहे. बमाव माईन्ससच्या इतर
सचां ालकानां ी मला कांपनीचे चौदा हजार शेअसव माझ्या सेवेसाठी मला बहाल
के ले. काय वाईट नाही, नाही का?
पण मी तल
ु ा सावध करतो हेस्टीग्ज, की पैसे गांतु वताना ठामपणे
पारांपाररक मल्ू ये खवसरू नकोस. तम्ु ही वतवमानपत्ात वाचता, त्या गोष्टी
िऱ्या असतीलच असे नाही. अनेक सांचालक खपअसवनसारिे काटेरी
साखळांदर असू शकतील!”
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लाि डॉलरच्या रोख्याच
ां ी चोरी

एक
एका सकाळी वतवमानपत्ाशेजारी लवांडलो असताना मी खनरीिण
करून उद्गार काढले, “अलीकडे खकती रोिे चोरले जात आहेत! पायरो,
आपण हे गन्सु हा शोधनू काढायचे काम सोडून देऊ आखण त्याऐवजी गन्सु हा
करायला लाग.ू ”
“तू असे कसे काय म्हणू शकतोस? काय रे खमत्ा, तू झटपट श्रीमांत
होण्याचा मागव चोिाळणार आहेस का?
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“लडां न आखण स्कॉटीश बँक न्सययू ॉकव ला पाठवत असलेले लाि
डॉलर खकमतीचे खलबटी रोिे, अचानक आक्रमक पद्धतीने ऑलीखम्पया
बोटीतनू नाहीसे के ले गेले, ही मोठी बेकायदेशीर बातमी बघ.”
पायरो स्वशनाळूपणे बोलला, “जर ते िाडी ओलाडां नाताच्या काही
तासाांच्या वेळात, समद्रु लागण्याच्या आजार बरा करण्याच्या नावािाली,
के ले गेले असेल, तर मला अशा मोठ्या बोटीने प्रवास करण्यात आनांद
वाटेल.
मी उत्साहाने म्हणाली, “हो, िरे आहे. त्यातील काही बोटी तर
राजवाड्यासारख्या असतील. त्यात पोहायचे तलाव, उपहारगहृ ,े पामच्या
बागा --- िरे च, एिाद्याचा खवश्वास बसणार नाही की तो समद्रु ावरील बोटीत
आहे.”
पायरो दःु िाने बोलला, “मी समद्रु ावर असतो, तेव्हा मला ते चागां ले
ठाऊक असते. ते मला सागां त नाहीत. पण सहज िमतेने खमळवलेले पोलोचे
सवव गणु माझे खमत् प्रवासात िणभर दडवनू ठे वतात. हे तरांगते राजवाडे --त्याना तसेच म्हणायला हवे --- खतथे एिाद्याला गन्सु हगे ार जगातील पण
जन्समाने उच्चवगीय उमराव असणाऱ्याला, भेटवते.”
मी हसलो. “म्हणजे तझु ा उत्साह असा धावतो तर! खलबटी रोिे
चोरणाऱ्याशी तू तलवारीचे दोन हातच के ले असतेस.”
आमच्या मालकीणबाई खतथे आल्या. “एक तरूण बाई तम्ु हाला
भेटायला आली आहे. खमस्टर पायरो, हे खतचे काडव.”
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काडाववर खलखहले होते, ‘खमस इस्मी िारक्यहु र’ पायरोने टेबलािाली
लोळण घेत एक चक
व
ु ार पावाचा तक
ु डा उचलला व तो काळजीपवू क
के राच्या बादलीत टाकला. नांतर मान हलवत त्या बाईला वर पाठवायला
साांखगतले.
त्यानांतरच्या खमखनटाला मी पाखहलेली सवावत सांदु र मल
ु गी िोलीत
अवतरली. ती पांचवीस वषांची असावी. खतचे डोळे मोठे असनू तपखकरी
होते आखण बाांधा एकदम कमनीय होता. खतने छान कपडे के ले होते आखण
ती चाांगल्या रीतीभातीची खदसत होती.
“बाईसाहेब, बसा. हा माझा खमत् कॅ प्टन हेस्टीग्ज आहे. तो मला
माझ्या कामात मदत करतो.”
ती मल
ु गी बसतानां ा माझ्याकडे बघनू वाकत म्हणाली, “मला भीती
वाटते, खमस्टर पायरो, की मी घेऊन आलेली समस्या मोठी आहे. मला वाटते
तम्ु ही याखवषयी वतवमानपत्ात वाचले असेल. मी ऑलीखम्पया बोटीतनू
नाहीसे के ल्या गेलेल्या खलबटी रोख्याबां द्दल बोलते आहे.” पायरोच्या
चेहऱ्यावर आश्चयव खदसले असणार. कारण खतने लगेच पढु े बोलायला
सरु वात के ली, “लडां न आखण स्कॉटीश बँकेसारख्या सस्ां थेशी माझा काय
सबां धां , असा खवचार तम्ु ही करत असणार. तसे पाखहले तर काही नाही. पण
दसु ऱ्या बाजनू े पाखहले तर िपू च जवळचा सबां धां आहे. खमस्टर पायरो, असे
बघा, खमस्टर खिलीप रीड्गवेशी माझा सािरपडु ा झाला आहे.”
“आहा, खमस्टर खिलीप रीड्गवे --- “
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“ते चोरले गेले, तेव्हा ते त्याच्या अखधकारात होते. तसा त्याच्यावर
सरळसरळ ठपका ठे वता येणार नाही. ती काही त्याची चक
ू नव्हती. पण तो
अधावमधु ाव िट्टू झाला आहे. आखण त्याचे काका ठासनू साांगत आहेत, की
त्याने खनष्काळजीपणा करुन ते त्याच्या ताब्यात असल्याचे साांखगतले
असावे. हे त्याच्या कररअरला काळीमा िासणारे आहे.”
“त्याचे काका कोण आहेत?’
“खमस्टर वॅवासोर, लांडन आखण स्कॉटीश बँकेचे एक जनरल
व्यवस्थापक.”
“खमस िारक्यहु र, तम्ु ही मला सवव हकीगत सागां ाल का?”
“ठीक आहे. तम्ु हाला माखहती आहे त्याप्रमाणे, बँकेला खतचा
व्यवसाय अमेररके त वाढवायचा आहे. आखण त्यासाठी खलबटी रोख्याांमध्ये
बँक एक लाि डॉलसव न्सययू ॉकव ला पाठवायचे ठरवते. खमस्टर वॅवासोरने
त्यासाठी न्सययू ॉकव च्या बँकेशी झालेले सवव व्यवहार पणू वपणे माखहती
असलेल्या व गेली अनेक वषे बँकेत काम के लेल्या खवश्वासू अशा त्याच्या
पतु ण्याची खनवड के ली. त्याप्रमाणे तो बोटीने प्रवास करत होता.
ऑलीखम्पया बोट खलव्हरपल
ू पासनू २३ तारिेला खनघाली. त्या खदवशी
सकाळी लांडन आखण स्कॉटीश बँकेच्या खमस्टर वॅवासोर व खमस्टर शॉ या
दोन जनरल व्यवस्थापकाांनी ते रोिे खिखलपच्या हवाली के ले. ते मोजले
गेले. पाखकटात भरले गेले आखण त्याांच्यासमोर सीलबांद करून लगेच
त्याच्या मोठ्या बॅगेत ठे वले गेले.”
“सववसामान्सय कुलपू असलेली मोठी बॅग?”
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“नाही. खमस्टर शॉ याांनी आग्रह के ला, की त्या बॅगेला हब्स कांपनीचे
िास असे वेगळे कुलपू लावले जावे. आखण खिलीप याांनी ते रोिे बॅगेच्या
तळाशी ठे ऊन, ते िास कुलपू लावले. न्सययू ॉकव ला पोचायच्या थोडे आधी
ते चोरले गेले. सवव बोट कसनू तपासण्यात आली. पण काही उपयोग झाला
नाही. ते बहुधा िरे च हवेत खवरून गेल.े ”
पायरोच्या चेहऱ्यावर नापसांतीदशवक रागीट भाव खदसले.
“पण ते अखजबात नाहीसे झाले नाहीत. कारण मला असे समजले,
की ते अध्याव तासात लहान पाकीटाांच्या स्वरूपात ऑलीम्पियाच्या
डॉकमध्ये खवकले गेले. तेव्हा आता मला सांशयातीतपणे खमस्टर रीड्गवेला
भेटणे आले.”
“मी असे सचु वणार होते, की तम्ु ही माझ्याबरोबर ‘चेशायर चीज’
मध्ये जेवण घ्या. खतथे खिलीप असेल. तो मला भेटेल. पण त्याला अजनू
माखहती नसेल की मी या प्रकरणात, त्याच्या वतीने तमु चा सल्ला घेण्याचे
काम करते आहे.”
आम्ही या सचू नेवर आनांदाने खशक्कामोतवब के ले. आखण खतथे
टॅक्सीने गेलो.
खमस्टर खिलीप रीड्गवे खतथे आमच्या आधीच पोचला होता. आखण
त्याच्या वाग्दत्त वधल
ू ा दोन अनोळिी माणसाांबरोबर येताांना पाहून
आश्चयवचखकत झाला. तो छान खदसणारा व त्याची जाणीव असणारा उांच
तरुण होता. जरी तो तीसपेिा अखधक वयाचा नसला, तरी कानशीलावर
त्याचे के स थोडे करडे होऊ लागले होते.
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खमस िारक्यहु र पढु े गेली व खतचे हात त्याच्या दडां ावर ठे वत,
बोलली, “खिलीप, तल
ु ा न खवचारता, मी हे पाऊल उचलल्याबद्दल माि
कर. मला तझु ी ओळि खमस्टर हक्यवल
ु पायरोशी व त्याचा खमत् कॅ प्टन
हेस्टीग्जशी करून देऊ दे. तू त्याांच्याबद्दल ऐकले असशील.”
रीड्गवे िारच आश्चयवचखकत झालेला खदसला. “खमस्टर पायरो,
अथावत मी तमु च्याबद्दल ऐकले आहे.” असे बोलत त्याने हातखमळवणी
के ली. “पण इस्मी माझ्या --- आमच्या त्ासाबद्दल तमु चा सल्ला घ्यायचा
खवचार करत असल्याची, मला कल्पना नव्हती.”
खमस िारक्यहु र शाांतपणे बोलली, “खिलीप, मला भीती वाटत होती,
की तू मला हे करून देशील की नाही.”
तो हसनू म्हणाला, “म्हणजे तू मी सरु खित असण्याची काळजी
घेतलीस. मला आशा आहे की खमस्टर पायरो या असामान्सय कोड्यावर
प्रकाश टाकतील. कारण याबद्दलच्या काळजीने व खचतां ेने मी पोिरून
खनघालो आहे.”
िरे च त्याचा चेहरा ओढलेला व सरु कुतलेला खदसत होता.
त्याच्यावरील ताण स्पष्ट खदसत होता.
पायरो बोलला, “ठीक आहे. ठीक आहे. आपण आता जेवण करू
आखण त्यानांतर आपली डोकी यात घालनू , काय करता येईल, ते बघ.ू मला
रीड्गवेच्या तोंडून, त्याची गोष्ट ऐकायची आहे.”
आम्ही तेथील छानपैकी स्टेक आखण खकडनी के क िाल्ला.
रीड्गवेने रोिे नाहीसे होण्यापयंतची सवव हकीगत साांखगतली. ती खमस
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िारक्यहु रने साांखगतलेल्या गोष्टींशी तांतोतांत खमळतीजळ
ु ती होती. जेव्हा
त्याचे साांगनू झाले, तेव्हा पायरोने तोच धागा पढु े नेत खवचारले, “खमस्टर
रीड्गवे, रोिे चोरीला गेले आहेत, हे तम्ु हाला कसे समजले?”
तो कटूपणे हसला. “खमस्टर पायरो, माझ्या हातनू ते हरवले नसते.
पण खभांतीला खचकटवलेल्या पलांगािाली ठे वलेली माझी ती बॅग अधी बाहेर
आलेली होती. खतच्यावर ओरिडे पडले होते व कापली गेली होती. त्याांनी
कुलपू उघडायचा प्रयत्न के ला असावा.”
“पण मला तर समजले की ती खकल्लीने उघडली गेली.”
“ते बरोबर आहे. त्यानां ी बळ वापरून, ती उघडायचा प्रयत्न के ला.
पण ते जमेना. शेवटी त्याना ती कशीबशी उघडता आली.”
मला पणू व माखहती असणारे , पायरोचे खहरवे डोळे चमकू लागले. तो
म्हणाला, “हे चमत्काररक वाटते. त्याांनी ती उघडण्याचा प्रयत्न करण्यात
िपू वेळ घालवला. आखण मग --- अरे देवा! त्याना आठवले, त्याांच्याकडे
खकल्ली आहे. कारण प्रत्येक सांस्थेची कुलपु े वेगळी असतात.”
“म्हणनू च त्याांच्याकडे खकल्ली नसणार. ती खदवसरात् सतत
माझ्याबरोबर होती.”
“तमु ची तशी िात्ी आहे का?”
“हो, मी ते शपथेवर साांगू शकतो. आखण खशवाय जर त्याच्ां याकडे
मळ
ू खकल्ली खकांवा खतची नकली खकल्ली असती, तर त्याांनी न उघडणारे
कुलपू जोर लाऊन उघडण्यात शक्ती आखण वेळ का िचव के ला असता?”
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“तोच प्रश्न आम्ही स्वतःला खवचारत आहोत. मी असा तकव
करण्याचे धाडस करू शकतो, की जर याची काही उकल आपल्याला
सापडलीच, तरी आपण या मदु द्य् ावर थोडे अडिळूच. मी तम्ु हाला अजनू
एक प्रश्न खवचारला, तर कृपया माझ्यावर हल्ला करू नका. तमु ची िर्ू ण खात्री
आहे का, की तपु ही बॅग कुलिु बंद न करता नक्की ठे वली नव्हती?”
खिलीप रीड्गवे िक्त त्याच्याकडे बघत राखहला. पायरोने मािी
माखगतल्यासरिे हावभाव के ले.
“पण मी तम्ु हाला साांगतो, अशा गोष्टी होतात. ठीक आहे. रोिे
बॅगेतनू चोरले गेले. चोराने त्याचे काय के ले? तो ते घेऊन बोटीतनू बाहेर
पडून खकनाऱ्यावर कसा काय जाऊ शकला?”
रीड्गवे ओरडला, “तेच तर! कसा? कस्टम्सच्या अखधकाऱ्यानां ा
सद्ध
ु ा साखां गतले गेले होते. आखण बोटीतनू बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येकाची कसनू
तपासणी के ली जात होती.
“मला वाटते, रोिे चाांगले वजनदार होते?
“हो, नक्कीच होते. ते लपवनू बाहेर पडणे अवघड होते --- आखण
काही झाले तरी, ते तसे नव्हते, कारण खतथे बोट लागल्यापासनू अध्याव
तासात, ते खवक्रीला काढले गेले. आम्ही तारा व िोन क्रमाांक बाहेर
पाठवण्यापवू ी! पण तम्ु ही वायरलेस पद्धतीने रोिे बाहेर पाठवू शकत नाही.”
“वायरलेस पद्धतीने रोिे बाहेर पाठवू शकत नाही, ठीक आहे. पण
बाजचू ी एिादी छोटी बोट ते करू शकत नाही का?”
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“िक्त परवानगी असलेल्या बोटीच. आखण ते सद्ध
ु ा जेव्हा
सगळीकडे पहारे असतात, तेव्हा भोंगा वाजल्यानांतर! मी स्वतः ते बाहेर
कुणाला खदले जात आहेत का, त्याचे खनरीिण करत होतो. देवा रे , खमस्टर
पायरो, याने मला वेड लागेल! लोक असे बोलू लागले आहेत, की मी ते
स्वतःच चोरले.”
पायरोने सभ्यपणे खवचारले, “पण बोट जखमनीला लागल्यावर
तमु चीदेिील तपासणी के ली गेली, नाही का?
“हो.”
तरुण माणसाने त्याच्याकडे गोंधळून पाखहले.”
पायरो हसत बोलला, “तम्ु हाला माझ्या बोलण्याचा अथव समजला
नाही. आता मला बँकेत काही चौकशा करायला आवडेल.”
रीड्गवेने एक काडव खदले व त्यावर काही शब्द खलखहले: “हे पाठवा
आखण माझे काका लगेच तम्ु हाला भेटतील.”
पायरोने त्याांचे आभार मानले. खमस िारक्यहु रचा खनरोप घेतला.
आखण खजथे लांडन आखण स्कॉटीश बँकेचे मख्ु य कायावलय होते, त्या
थ्रेडनीडल रस्त्यासाठी आम्ही दोघे खनघालो. रीड्गवेने खदलेले काडव आत
पाठवल्यावर, बऱ्याच भल
ु भल
ु ैयातनु जात पैसे देणाऱ्या व घेणाऱ्या
कारकुनाांपाशी पखहल्या मजल्यावरील धक्कादायक लहानशा कायावलयात
जाऊन पोचलो. खतथे जनरल व्यवस्थापकाांच्या जोडीने आमचे स्वागत के ले.
ते दोघे िपू वषे बँकेत नोकरी के लेले थांड गहृ स्थ होते. खमस्टर वॅवासोर याांची
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लहानशी पाांढरी दाढी होती आखण खमस्टर शॉ याांनी घोटून दाढी के लेली
होती.
खमस्टर वॅवासोर म्हणाले, “मला वाटते, तम्ु ही िासगी गप्तु हेर
आहात? असो. आम्ही अथावत स्कॉटलांड याडवला कळवले आहेच.
इन्सस्पेक्टर मॅकनील याच्याकडे आमची के स सोपवली गेली आहे. मला
वाटते, तो चाांगल्यापैकी काम करणारा आहे.”
पायरो नम्रपणे म्हणाला, “माझी तशी िात्ी आहे. तमु च्या पतु ण्याचा
वतीने मला तम्ु ही काही प्रश्न खवचारण्याची परवानगी द्याल? कुलपु ाच्या
कांपनीकडून कुलपु ाची मागणी कुणी नोंदवली?”
खमस्टर शॉ म्हणाले, “मी स्वतः नोंदवली. या बाबतीत मी कुणा
कारकुनावर खवश्वास ठे वला नाही. खकल्लीचे म्हणाल, तर खमस्टर रीड्गवे
कडे एक होती. इतर दोनपैकी एक माझ्याकडे व एक माझ्या सहकाऱ्याकडे
होती.”
“आखण कुठल्याही कारकुनाचा त्याच्याशी काही सांबांध नव्हता?”
खमस्टर शॉ प्रश्नाथवकपणे खमस्टर वॅवासोरकडे वळले.
“मला वाटते, मी असे म्हणालो, ते बरोबर आहे, की मी २३
तारिेला त्या उरलेल्या दोन खकल्ल्या सरु खित लॉकरमध्ये ठे वल्या.
पांधरवड्यापवू ी माझा सहकारी ददु वै ाने आजारी पडला --- जेव्हा खिलीप
इथनू गेला, िरे तर त्याच खदवशी तो नक
ु ताच बरा झाला होता.”
ितां करत खमस्टर शॉ बोलले, “माझ्या वयाच्या माणसाला भयक
ां र
दमा होणे, ही काही साधीसधु ी गोष्ट नाही. पण मला भीती वाटते, मी इथे
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नाही, ही सांधी साधनू खमस्टर वॅव्हॅसोर जास्त काम करत राखहले. खवशेषतः
सवावत वरकडी त्याांच्या काळजी करण्याने झाली.”
पायरोने अजनू काही प्रश्न खवचारले. मला वाटते तो काका व पतु ण्या
याांचे सांबध खकती जवळचे आहेत, ते आजमावत होता. खमस्टर वॅवासोर
याांची उत्तरे योग्य वतवन दािवणारी, पण त्ोटक होती. त्याांचा पतु ण्या, हा
बँकेचा खवश्वासू माणसू होता. त्याला कजे वा पैसा याखवषयी काही अडचणी
नव्हत्या. त्याांनी अशी कामे पवू ी के लेली होती. शेवटी आम्ही त्यानां ा
अखभवादन करून बाहेर पडलो.
आम्ही रस्त्यावर आल्यावर, पायरो म्हणाला, “मी िट्टू झालो.”
“तल
ु ा अजनू काही शोधनू काढायची आशा आहे का? ते
मरगळलेले म्हातारे आहेत.”
पण खमत्ा, मला त्याांच्या मरगळलेपणाचा त्ास झाला नाही. बँकेचा
व्यवस्थापक पैशाच्या बाबतीत घारीच्या तीक्ष्ण नजरे चा असावा, अशी
लखलत वाङ्मयात असते तशी, माझी अपेिा नव्हती. पण माझी खनराशा
झाली, कारण ही के स --- िारच सोपी आहे!”
“सोपी?’
“हो. ही तल
ु ा पोरकट िेळातली वाटत नाही का?”
“तल
ु ा समजले का, कोणी रोिे चोरले?”
“हो, समजले.”
“पण मग --- आपण काही करायला पाखहजे --- नाही का?”
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“हो.”
“हेस्टीग्ज, रागावनू गोंधळून जाऊ नकोस. आपण आता काही
करणार नाही आहोत.”
“पण का? तू कशासाठी थाांबतो आहेस?”
“ऑलीखम्पयासाठी. मगां ळवारी खतची न्सययू ॉकव पासनू परतीची िे री
आहे.”
“पण जर तल
ु ा समजले आहे, की कुणी रोिे चोरले, तर का
थाांबायचे? तो खनसटू शके ल.”
“माझ्या खमत्ा, खजथे शरण आलेल्या ज्याच्याखवरुद्ध परु ावा सापडत
नाही, अशा गन्सु हगे ाराला काही अटींवर एका राज्याकडून वा देशाकडून
दसु ऱ्याच्या हवाली के ले जाते, अशा दखिणेकडील समद्रु ातील एका बेटावर
त्याला ठे वले जाते. नाही. माझ्या खमत्ा, त्याला खतथे िार चाांगले आयष्ु य
खमळणार नाही. मी का थाांबलो आहे --- ठीक आहे, हक्यवल
ु पायरोच्या
बखु द्धमत्तेसाठी के स अगदी स्पष्ट आहे. पण ज्याांना िारशी बखु द्धमत्ता लाभली
नाही अशा इतराांच्या कल्याणासाठी --- उदाहरणाथव इन्सस्पेक्टर मॅकनील -- गोष्टी खसद्ध होण्यासाठी काही चौकशा करणे ठीक राहील. माझ्यापेिा
कमी बद्ध
ु ी असणाऱ्याांचा खवचार के ला गेला पाखहजे.”
“पायरो, अरे देवा, तल
ु ा माखहती आहे का, तल
ु ा पणू वपणे गाढव
बनलेले पहाण्यासाठी मी चाांगल्यापैकी रक्कम द्यायला तयार आहे --एकदाच. तू गखववष्ठपणे इतका गोंधळलेला आहेस!”
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“हेस्टीग्ज, िार रागाऊ नकोस. वेगळ्या प्रकारे मला असे खदसते
आहे, की कधीकधी तू मला िारच खशव्या देतोस. अरे रे, मी हुशार
असल्याची िळे भोगतो.”
त्या लहान माणसाने त्याची छाती पढु े काढली. आखण इतक्या
खवनोदी पद्धतीने सस्ु कारा टाकला, की मला हसचू आले.
मांगळवारी पखहल्या वगावच्या डब्यातनू , मी आखण पायरो
खलव्हरपल
ू कडे खनघालो होतो. पायरोने हट्टाने त्याच्या सांशयाांबद्दल खकांवा
िात्ीबद्दल मला साांगायचे नाकारले होते. मी देिील पररखस्थतीबद्दल नेमका
जाणकार नसल्याचे आश्चयव दािवत, माझे स्वतःचे समाधान करून घेतले
होते. मी त्याला कःपदाथव समजनू , वाद घालायचे टाळले. मी माझी
उत्सक
ु ता दाबनू , मी त्या गावचा नसल्यासारिे ढोंग के ले.
एकदा अटलाखां टक ओलाडां ू न धातचू ा धक्का आल्यावर, पायरो दि
झाला. बोटीवरील लोकाांच्या मदतीसाठी नेमलेल्या चार लोकाचां ी ओळीने
मल
ु ाित घेण्याचे आखण न्सययू ॉकव २३ तारिेला सोडलेल्या पायरोच्या एका
खमत्ाची चौकशी करण्याचे आमचे काम होते.
एक वयाने मोठा चष्मेवाला अपांग माणसू त्याच्या के खबनबाहेर
जवळजवळ पडलाच नाही. खमस्टर खिलीप रीड्गवे याच्या शेजारील के खबन,
C २४ मध्ये राहणाऱ्या व्हेटनॉर नावाच्या माणसाला, हे वणवन लागू पडत
होते. पायरोला त्याचे आखस्तत्व कसे समजले, हे िार कोड्यात टाकणारे
होते.
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मी त्या माणसावर ओरडलो, “मला साांग, जेव्हा तू न्सययू ॉकव ला
गेलास, तेव्हा खतथे पखहल्याांदा उतरणाऱ्याांपैकी हा गहृ स्थ होता का?”
त्या माणसाने मान हलवली. “नाही, सर. तो बोटीतनू शेवटी
उतरणाऱ्याांपैकी होता.”
मला लाज वाटली. पायरोला मी तोंड िाकवनू हसताांना पाखहले.
त्याने त्या माणसाचे आभार मानले. हस्ताांदोलन झाले आखण आम्ही
खनघालो.
मी घश्ु श्यात म्हणालो, “सगळे काही ठीक झाले. तू हसत असलास,
तरी पण त्या शेवटच्या उत्तराने, नक्कीच तझु ी आधीची अमल्ू य उपपत्ती
कोलमडून पडली असणार!”
मी दःु िाने माझे हात हवेत उडवले.
“मी ते सोडून खदले आहे.”

दोन
जेव्हा आम्ही वेगाने लडां नकडे खनघालेल्या गाडीत बसलो, तेव्हा
काही खमखनटे पायरो खलखहण्यात गकव होता. तो कागद त्याने एका पाखकटात
घालनू , सीलबदां के ला.
“हे इन्सस्पेक्टर मॅकनीलसाठी आहे. आपण जाताांना हे स्कॉटलांड
याडवकडे देऊ आखण मग रे नडेझव्होअस हॉटेलमध्ये जाऊ. खतथे मी खमस
इस्मी िारक्यहु रला आपल्याबरोबर जेवायला बोलावले आहे.”
“खमस्टर रीड्गवेचे काय?
पायरोने चमकून खवचारले, “त्याचे काय?”
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“का, तू नक्कीच खवचार करत नाहीस --- तू करू शकत नाहीस.”
“हेस्टीग्ज, अताखकव कता आखण अस्पष्टता याांचा तझ्ु यावरील अांमल
वाढू लागला आहे. िरे तर मी खवचार के ला. जर रीड्गवे चोर असेल, तर -- तशी िपू शक्यता आहे --- तर नीट पद्धतशीर कामाची अशी ही के स
अजनू सांदु र झाली असती.”
‘पण खमस िारक्यहु रसाठी सांदु र नव्हे.”
“बहुधा तझु े बरोबर आहे. त्यामळ
ु े सवव काही चागां ले घडो. हेस्टीग्ज,
आता आपण के सचा आढावा घेऊ. मला खदसते आहे, की तू त्यासाठी
तरसला आहेस. खमस िारक्यहु रने साखां गतल्याप्रमाणे, बॅगेतील सीलबदां
पाकीट हवेत नाहीसे होते. परांतु हल्लीची शास्त्राची झेप बघता, आपण ती
गोष्ट उडवनू लाव.ू आखण काय झाले असेल, याचा खवचार करू. बोट
खकनाऱ्याला लागल्यावर, ते चोरले गेल्याची शक्यता प्रत्येकजण नाकारतो
आहे.”
“हो, पण आपल्याला माखहती आहे --- “
“हेस्टीग्ज, मला नाही तरी तल
ु ा माखहती असेल, की मी असा
दृष्टीकोन घेतो, की ज्याअथी ते अखवश्वसनीय वाटते आहे, त्याअथी ते तसेच
असावे. दोन शक्यता उरतात: ते पाकीट बोटीवर लपवनू ठे वले गेले --खकांवा थोडे अवघड म्हणजे --- ते बोटीवरून िे कले गेले.”
“म्हणजे त्याला बचू लावनू , असे तल
ु ा म्हणायचे आहे का?”
“बचु ाखशवाय.”
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मी त्याच्याकडे बघू लागलो. “पण जर रोिे बोटीवरून िे कले गेले
असले, तर ते न्सययू ॉकव मध्ये खवकले कसे गेले असते?
“हेस्टीग्ज, मी तझ्ु या ताकीकतेला दाद देतो. रोिे न्सययू ॉकव मध्ये
खवकले गेले, त्यामळ
ु े ते समद्रु ात िे कून खदले गेले नाहीत. हे आपल्याला कुठे
घेऊन जाते, याचा खवचार कर.”
“आपण सरु वात के ली, तेव्हा आपण कुठे होतो.”
“जर रोिे समद्रु ात िे कले गेले आखण न्सययू ॉकव मध्ये खवकले गेले, तर
त्या पाखकटात रोिे नसतीलच. पाखकटात रोिे होते, याचा काही परु ावा आहे
का? आठव, खमस्टर रीड्गवेने लडां नला त्याच्या हातात ते ठे वले गेल्यापासनू
उघडले नव्हते.”
“हो, पण मग --- “
पायरोने त्याचा अधीर हात हलवला.
“मला बोलू दे. २३ च्या सकाळी लांडन आखण स्कॉटीश बँकेच्या
कायावलयात ते रोिे शेवटचे पाखहले गेले. नांतर ज्याचे कुणी ऐकत नव्हते,
अशा एका माणसाच्या साांगण्यानसु ार, ऑलीखम्पया खतथे पोचल्यावर अध्याव
तासाने ते न्सययू ॉकव मध्ये पाखहले गेले. मग असे घरले तर, की ते
ऑलीखम्पयावर कधी नव्हतेच. ते न्सययू ॉकव ला पोचण्याचा काही दसु रा मागव
असू शकतो का? हो. ऑलीखम्पया बोट खनघाली, त्याच खदवशी सदमप्टनहून
खजजँटीक खनघाली. आखण अटलाांखटक ओलाांडण्यात खतचा एक नांबर आहे.
ऑलीखम्पया खतथे पोचण्याच्या आधी एक खदवस, खजजँटीकने पोस्टाने रोिे
न्सययू ॉकव ला पाठवले. सवव काही स्पष्ट झाले. के स स्वतःच सवव स्पष्ट करते
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आहे. सीलबांद के लेले पाकीट िोटे होते. आखण त्याचे नकली पाकीट
बँकेच्या कायावलयातच भरले गेले. खतथे असलेल्या तीन माणसाांपैकी
कुणालाही हे करणे सोपे होते. ते तयार करून िऱ्या पाखकटाच्या जागी ठे वले
गेले. न्सययू ॉकव मधील खवश्वासू माणसाकडे ते खदले गेले व साांखगतले गेले की
ऑलीखम्पया खतथे आल्याबरोबर ते खवकायचे. हे काही बरे झाले नाही. पण
हा चोरीचा िण साधण्यासाठी, ऑलीखम्पया वरून कुणीतरी प्रवास करणे
जरुरीचे होते.”
“पण का?”
“कारण जर रीड्गवेने पाकीट नसु ते उघडले असते आखण ते िोटे
असल्याचे समजले असते, तर सांशय ताबडतोब लांडनला कळवला गेला
असता. नाही. त्याच्या शेजारील के खबनमधील माणसाने त्याचे काम के ले.
कुलपू उघडायचा प्रयत्न करून, बॅग वेडीवाकडी चेपटवली व लगेच चोरी
झाल्याचा आभास खनमावण के ला. िरे तर नकली खकल्लीने बॅग उघडून,
पाकीट समद्रु ात िे कून खदले आखण शेवटचा माणसू बोटीवरून उतरे पयंत
थाांबला. अथावत त्याने त्याचे डोळे लपवण्यासाठी, चष्मा घातला आखण तो
अपांग असल्याचे सोंग के ले. कारण त्याला रीड्गवे भेटायचा धोका घ्यायचा
नव्हता. तो न्सययू ॉकव ला बांदरावर उतरला आखण खमळालेल्या पखहल्या बोटीने
परतला.”
“पण तो --- कोण होता?”
“ज्याच्याकडे नकली खकल्ली होती, ज्याने कुलपु ाची मागणी
नोंदवली, जो िरे तर देशातील त्याच्या घरात दम्याने िारसा आजारी
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नव्हता --- थोडक्यात, जाड खमस्टर शॉ! माझ्या खमत्ा, वरच्या हुदद्य् ावरचे
लोकदेिील कधीकधी गन्सु हगे ार असू शकतात. आहा, आपण इथे आलो.
बाईसाहेब, मी यशस्वी झालो. सवव काही साांगायला तमु ची परवानगी
आहे?”
आखण चकाकत, पायरोने आश्चयावत बडु ालेल्या मल
ु ीच्या गालाचे
चांबु न घेतले!
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आमच्या मालकीणबाईनीां जाहीर के ले, “खमसेस पेनगेल्ली” आखण
नम्रपणा दािवत, खनघनू गेली.
िपू अपेखित नसलेले लोक पायरोचा सल्ला मागायला येत. पण
खतच्या गळयापयंत घातलेल्या खपसाच्या झग्याकडे बोट दािवत दाराच्या
थोडे आत उदासीने उभे राहणारी बाई, सवावत अनपेखित होती. ती िपू
असामान्सयपणे सामान्सय होती --- साधारण पन्सनाशीची, नवरीच्या कोटात व
स्कटवमध्ये असलेली, गळ्यात काही सोन्सयाचे दाखगने घातलेली, बेकार
टोपीतनू करडे के स खदसत असलेली, अशी ती बारीक, अशक्त बाई होती.
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गावाकडील रस्त्यावर तम्ु हाला अशा शेकडो खमसेस पेनगेल्ली रोज खदसत
असतील.
ती लाजत असली, तरी अथावतच पायरोने पढु े येऊन खतचे आनांदाने
स्वागत के ले.
“बाईसाहेब, मी तम्ु हाला खवनांती करतो, िचु ीत बसा. हा माझा खमत्
व सहकारी खमस्टर हेस्टीग्ज आहे.”
ती बाई बसली. ती िात्ी नसल्यासारिी पटु पटु त होती, “तम्ु ही
गप्तु हेर खमस्टर पायरो आहात का?”
“हो, मी तमु ची काय सेवा करू शकतो?”
पण आमची पाहुणी अजनू बोलायला तयार नव्हती. खतने सस्ु कारा
टाकला. ती अखधकाखधक लाललाल होऊ लागली.
“बाईसाहेब, मी तमु च्यासाठी काय करू शकतो?”
“िरे तर, मी खवचार के ला --- म्हणजे --- असे बघा --- “
“बोला, बाईसाहेब, मी तम्ु हाला खवनांती करतो, बोला.”
अशा तऱ्हेने खमसेस पेनगेल्लीला उत्तेजन खदल्यावर, खतने स्वतःला
सावरले.
“तर अशा तऱ्हेने खमस्टर पायरो, मला पोखलसाांशी काही कतवव्य
नाही. नाही. मी कुठल्याही कारणासाठी पोलीसाांकडे जाणार नाही. आखण
तसेही मला कसलातरी िपू त्ास झाला आहे. आखण तरी मला माखहती
नाही, की मी हे करायलाच पाखहजे का, की --- “ ती एकदम थाांबली.
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माझे पोखलसाांशी काही काम नसते. माझा तपास पणू वपणे िासगी
आहे.”
खमसेस पेनगेल्ली त्या शब्दात अडकली. “िासगी? मला तेच हवे
आहे. मला कोणी चचाव करायला वा ते वतवमानपत्ात छापनू यायला नको
आहे. ते दष्टु पणाचे आहे. ते अशा प्रकारे गोष्टी खलखहतात, की कुटुांबाला डोके
वर काढायला जागा रहात नाही. आखण मी याबद्दल सद्ध
ु ा िात्ी देऊ शकत
नाही, की ही भयांकर कल्पना माझ्या मनात येते आखण मग ती डोक्यातनू
काही के ल्या जात नाही.” ती श्वास घ्यायला थाांबली. आखण मग सवव वेळ
मी दष्टु पणे एडवडवच्या चक
ु ा काढत बसू शकते. कुठल्याही पत्नीकरता हा
वाईट खवचार आहे. पण हल्ली अशा काही गोष्टी वाचनात येतात.”
“मी जरा मध्ये बोलू का? --- हे तमु च्या नवऱ्याबद्दल तम्ु ही बोलत
आहात का?
“हो.”
“आखण तम्ु हाला त्याचा कशाबद्दल सांशय आहे?”
“खमस्टर पायरो, मला ते साांगायलाही आवडत नाही. पण तम्ु ही अशा
गोष्टी होताांना वाचले असेल --- आखण खबचारे लोक कसला सांशय घेत
नाहीत.”
मी खनराश होऊन ती बाई कधी मदु द्य् ावर येते, त्याची वाट पहात
होतो. पण पायरोची सहनशीलता व त्यावरील पकड िपू होती.
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“बाईसाहेब, भीती न वाटता बोला. जर तमु चा सांशय िोटा ठरल्याचे
आम्ही खसद्ध के ले, तर तमु चा आनांद खकती मोठा असेल, याचा खवचार
करा.”
“ते िरे आहे --- अशी शांका बाळगत बसण्यापेिा काहीही बरे .
ओहो खमस्टर पायरो. मला िार भीती वाटते, की माझ्यावर खवषप्रयोग झाला
आहे.”
“असे तम्ु हाला का वाटते?”
खमसेस पेनगेल्लीने खतचा अबोला सोडून, खतच्या डॉक्टरानां ा सागां ावे,
तसे खतच्या प्रकृतीबद्दल सवव काही सागां ायला सरु वात के ली.
पायरो म्हणाला. “कळा व आजारपण जेवल्यामळ
ु े येते का?
बाईसाहेब तम्ु ही डॉक्टराांकडे जाता का? तो काय म्हणतो?”
“तो म्हणतो हा जठराच्या अस्तराचा जोरदार दाह आहे. पण मला
खदसते, की तो अस्वस्थ व कोड्यात पडलेला आहे. तो नेहमी औषधे
बदलतो पण त्याने काही िरक पडत नाही.”
“तम्ु ही तमु च्या भीतीबद्दल त्याला साांखगतले का?”
“नाही खमस्टर पायरो, ते शहरातील रहाणीचे दि
ु णे असावे व
जठराच्या अस्तराचा जोरदार दाहच असावा. हे खवखचत् आहे, की एडवडव
जेव्हा शखनवार रखववार बाहेर असतो, तेव्हा मी बरी असते. फ्रेडा, माझी
पतु णी --- खतच्यासद्ध
ु ा हे लिात आले आहे. आखण मग ती तण नष्ट
करायची, कधी न वापरलेली बाटली आहे. माळी म्हणतो, तरीही ती अधी
ररकामी आहे.”
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खतने दीनवाणेपणे पायरोकडे पाखहले. त्याने खतच्याकडे आश्वासकपणे
हसनू पाखहले आखण वही पेखन्ससल आणायला गेला.
“बाईसाहेब, आपण भावखनक दृष्टीकोनातनू खवचार करायला नको.
तम्ु ही आखण तमु चा नवरा कुठे रहात आहात? ---”
“कॉनववॉलमधील, एका लहानशा, बाजार असलेल्या गावात,
पोल्गावीथ इथे.”
“तम्ु ही खतथे खकती वषे रहात आहात?”
“चौदा वषे.”
आखण घरात तम्ु ही दोघेच असता, की मल
ु े आहेत?
“नाही.”
मला वाटते, तम्ु ही म्हणालात की एक भाची असते.”
“हो, फ्रेडा स्टॅन्सटन. माझ्या नवऱ्याच्या एकुलत्या एक बखहणीची
मल
ु गी. ती गेले आठ वषे आमच्याबरोबर रहात आहे --- म्हणजे
आठवड्यापवू ीपयंत.”
“आखण आठवड्यापवू ी काय झाले?”
“काही वेळ गोष्टी सरु ळीत नव्हत्या. फ्रेडाला काय झाले, माखहती
नाही. ती इतकी उद्धट आखण बेपवाव झाली आखण धक्कादायक वागू लागली.
शेवटी एक खदवस ती खनघनू गेली. खतने याच शहरात दसु री जागा घेतली.
तेव्हापासनू मी खतला पाखहले नाही. खमस्टर रॅ डनॉर म्हणाले, की खतचे खतला
भानावर येऊ दे.”
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“खमस्टर रॅ डनॉर कोण आहेत?”
खमसेस पेनगेल्ली परत पवू ीसारिी लाजू लागली. “ओहो, तो िक्त
खमत् आहे. तो िार आल्हादक तरुण आहे.”
“त्याचे आखण तमु च्या पतु णीचे काही होते का?”
खमसेस पेनगेल्ली जोर देत म्हणाली, “नाही. काही नाही.”
पायरोने बोलण्याचा रोि बदलला.
“मला वाटते, तम्ु ही आखण तमु चा नवरा आरामशीर पररखस्थतीत
आहात?”
“हो, आमचे छान चालले आहे.”
“पैसे तमु चे आहेत की तमु च्या नवऱ्याचे?”
“ओहो, ते एडवडवचे आहेत. मला माझे असे पैसे नाहीत.”
“असे बघा बाईसाहेब, आपण सडेतोड असले पाखहजे. आपण
व्यावहारीक दृष्टीकोनातनू खवचार करू. आपण उखद्दष्ट काय होते, हा खवचार
करू. तमु चा नवरा काही तम्ु हाला वेळ जात नाही म्हणनू खवष देणार नाही.
तम्ु हाला त्याच्या मागावतनू दरू करायचे काही कारण तम्ु हाला खदसते आहे
का?”
खमसेस पेनगेल्ली रागाच्या जोरात म्हणाली, “खतथे त्याच्यासाठी
काम करणारी सोनेरी के साांची एक बया आहे. माझा नवरा दतां वैद्य आहे.
खमस्टर पायरो, तो म्हणतो, त्याप्रमाणे त्याला रुग्णाांची वेळ ठरवण्यासाठी व
त्याच्या कामात मदत करण्यासाठी एका बॉबकट के लेल्या, गोऱ्या हुशार
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मल
ु ीची गरज आहे. माझ्या कानावर असे आले आहे, जरी तो नाही म्हणतो,
तरी त्याांचे छान काही चालू आहे.”
“बाईसाहेब ही तण नष्ट करायची बाटली कुणी मागवली?”
“माझ्या नवऱ्याने वषावपवू ी मागवली.”
“तमु च्या भाचीकडे खतचे असे पैसे आहेत का?”
“वषावला पन्सनास पौंड असावेत. जर मी एडवडवला सोडले, तर ती
आनांदाने परत येईल व त्याच्यासाठी घर चालवेल.”
“तम्ु ही त्याला सोडायचा खवचार करत आहात का?”
“मी त्याला त्याच्या मजीप्रमाणे वागू देणार नाही. खमस्टर पायरो,
जन्सु या जमान्सयातील असल्याप्रमाणे खस्त्रया काही आता नवऱ्याची दासी
राखहल्या नाहीत.”
“तमु चा स्वतत्ां खवचाराबां द्दल, मी तमु चे अखभनदां न करतो. पण आपण
व्यावहाररक असले पाखहजे. तम्ु ही आज पोल्गावीथला परत जाणार आहात
का?”
“हो, मी इथे खिरत आले. सकाळी सहाला गाडी सरुु झाली आखण
सांध्याकाळी पाचला ती परतते.”
“आरामशीर! मला आता काही काम नाही आहे. मी तमु ची के स
घेऊ शकतो. उद्या मी पोल्गावीथला येतो. हेस्टीग्ज, खतथे तझ्ु या लाांबच्या
भावाचा मल
ु गा रहातो ना? मी त्याचा खवखचत् परदेशी खमत् आहे. तोपयंत,
तम्ु ही िक्त तमु च्या हाताने के लेले वा देिरे िीिाली के लेले िाणेच िक्त
िा. तमु च्याकडे खवश्वासू नोकराणी आहे?”
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“मला वाटते, जेसी एक चाांगली मल
ु गी आहे.”
“बाईसाहेब, मग उद्या आम्ही येतो. धीर सोडू नका.”

दोन
पायरोने त्या बाईचा खनरोप घेतला आखण त्याच्या िचु ीत
खवचारपवू वक बसला. त्याचे मनन एवढे िोलवर नव्हते. पण रागावलेल्या
बाईने खतच्या बोटाने गांडु ाळून, दोन खमखनटे ताणलेला खपसाांच्या रूमाल
त्याला खदसू शकला नाही. नांतर त्याने त्या खचांध्या नीट गोळा करून
कचऱ्याच्या बादलीत िे कून खदल्या.
“हेस्टीग्ज, तू या के सचे काय करतोस?
“मी म्हणेन, हा खभकार उद्योग आहे.”
“हो, जर त्या बाईला असलेला सांशय िरा असेल, तर. पण असे
आहे का? तण नष्ट करायची खवषारी बाटली मागवणाऱ्या कुठल्याही
नवऱ्यासाठी आजकाल, दःु ि दबा धरून बसलेले असते. जर त्याच्या
बायकोला जठराच्या अस्तराचा दाह होण्याचा त्ास असेल आखण ती त्ागा
करणारी असेल, तर आगीत तेल ओतल्यासारिेच आहे.”
“तल
ु ा वाटते, खतथे एवढेच आहे का?”
“आहा --- प्राचीन इखतहासपवू वकालीन महाकाय खशकारी प्राणी --मला माखहती नाही, हेस्टीग्ज --- पण मला त्याांच्यात प्रचांड रुची आहे. कारण
असे बघ, त्याांच्यात काहीच नवी गोष्ट नाही. त्यामळ
ु े आक्रमक उपपत्ती!
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आखण तरीही खमसेस पेनगेल्ली मला खहसां क बाई वाटली नाही. हो, माझी
चक
ू होत नसेल, तर आपल्याला इथे माणसाांचे िार िेदपणू व नाटक बघायला
खमळते आहे. हेस्टीग्ज, मला साांग, खमसेस पेनगेल्लीच्या खतच्या
नवऱ्याबद्दलच्या भावना काय असाव्यात?”
मी सचु वले, “इमानीपणा खवरुद्ध भीती.”
“तरीही सामान्सयपणे, बाई जगात खतचा नवरा सोडून, कुणालाही
खशव्या देईल, खतचा त्याच्यावरील खवश्वास कमीजास्त होत राहील.”
इतर बायका हे प्रकरण गतांु ागतांु ीचे करतील.”
“हो, हेव्यादाव्यामळ
ु े प्रेम द्वेषात बदलू शके ल. पण द्वेष खतला
पोखलसाांकडे घेऊन जाईल --- माझ्याकडे नव्हे. खतला मोठ्याने रडण्याची
गरज आहे. त्याने मन मोकळे होईल. नाही. नाही. खतला आपल्या करड्या
पेशींचा अनभु व घेऊ दे. ती माझ्याकडे का आली? खतचा सांशय िोटा खकांवा
िरा ठरावा म्हणनू . आपल्याकडे इथे काही मला न समजणारे असे आहे -- काही गढू गोष्ट! पेनगेल्ली चाांगला अखभनय करणारी आहे का? नाही ते
िरे होते. मी शपथपवू वक साांगतो, की ती अखभनय करत नव्हती. आखण
म्हणनू मला यात स्वारस्य आहे. माझी तल
ु ा खवनांती आहे, पोल्गावीथला
जाणाऱ्या गाड्या बघ.”

िीन
खदवसातील सवावत चाांगली गाडी पॅडीग्टनपासनू एक पन्सनासला
होती. ती पोल्गावीथला सातनांतर पोचत होती. प्रवास तसा नीरस होता.
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मला छान झोपेमधनू उठून लहानशा खनजवन, गार स्टेशनच्या िलाटावर
उतरावे लागले. आम्ही आमच्या बॅगा घेऊन, डची हॉटेलला गेलो.
हलक्याशा जेवणानांतर पायरोने सचु वले, की आपण माझ्या लाांबच्या
भावाला िोन करण्यासाठी बाहेर पडू. रस्त्यापासनू थोडे मागे जन्सु या
पद्धतीच्या छोट्या बागेसमोर खमसेस पेनगेल्लीचे घर होते. सांध्याकाळच्या
झळ
ु ुकेबरोबर पाांढऱ्या रांगाच्या औषधी वनस्पतीचा व सामानाचा गोडसर
वास येत होता. जन्सु या जगाच्या गोडव्याबरोबर आक्रमकतेचे खवचार जोडणे
अशक्य वाटत होते. पायरोने घांटी वाजवली व दारावर टकटक के ले. काही
उत्तर न खमळाल्याने, त्याने परत घांटी वाजवली. थोड्या वेळाने, एका
गबाळ्या, डोळे लाल झालेल्या व िोकणाऱ्या नोकराणीने दार उघडले.
पायरोने स्पष्ट के ले, “आम्हाला खमसेस पेनगेल्लीना भेटायचे आहे.
आम्ही आत येऊ का?”
नोकराांणी खनरिनू बघत राखहली. नांतर वेगळ्याच सरळसोट पद्धतीने
ती बोलली, “तम्ु ही ऐकले नाही का? आज सांध्याकाळी अध्याव तासापवू ी,
ती वारली.”
आम्ही अवाक होऊन खतच्याकडे बघत राखहलो. “ती कशामळ
ु े
मेली?” शेवटी मी खवचारले.
“मी काहीसे साांगू शकते.” खतने खतच्या िाांद्यावरून मागे एक कटाि
टाकला. जर मालकीणबाईबरोबर
कुणी असते, तर मी माझे सामान आवरून
ां
चालू पडले असते. पण कोणीच घरात नसताांना, खतला मतृ सोडून, मी
जाणार नाही. ही काही माझी जागा नाही. गावभर प्रत्येकाला माखहती आहे.
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मी काही साांगणार नाही. जर खमस्टर रॅ डनॉरने गहृ िात्याच्या सखचवाला
काही खलखहले नाही, तर कुणीतरी दसु रे खलहील. डॉक्टरला काय साांगायचे,
ते तो साांगेल. आज सांध्याकाळी मालकाला माांडणीमधनू तण मारायच्या
औषधाची बाटली िाली काढताांना मी स्वतःच्या डोळ्याांनी पाखहले नाही
का? आखण त्याने मला त्याला बघताांना पाखहले, तेव्हा मी उडी मारली नाही
का? आखण मालकीणबाईसाठी
ां के लेली िीर टेबलावर तयार नव्हती का?
या घरात असताांना, कुठलाही अन्सनाचा कणदेिील माझ्या पोटात गेलेला
नाही. ते िाऊन मी मेले असते तर.”
“तझ्ु या मालखकणीला बखघतलेले डॉक्टर कुठे रहातात?”
“डॉ अॅडाम्स. उांच रस्त्याच्या कोपऱ्यावर, दसु रे घर.”
पायरो वळून खनघनू गेला. तो अशक्त खदसत होता.
“मी कोरडेपणे म्हणालो, “जी मल
ु गी काही साांगणार नव्हती, खतने
बरे च काही साांखगतले.”
पायरोने त्याचा मठू वळलेला हात तळव्यावर आपटला. “हेस्टीग्ज,
मी मि
ू व, मि
ू व गन्सु हगे ार आहे. मी माझ्या करड्या पेशींच्या िपू बढाया
मारल्या. आखण आता माझ्याकडे जीव वाचवायची याचना करणारे एक
मानवी आयष्ु य, नष्ट झाले आहे. इतक्या लवकर काही होईल, असे माझ्या
स्वप्नातही आले नाही. खतची गोष्ट मला कृखत्म वाटली. चल आपण
डॉक्टरकडे आलो. तो आपल्याला काय साांगू शकतो, ते बघ.ू ”
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चार
डॉ अॅडाम्स लाल चेहऱ्याचा गावाकडील नेहमीसारिा कल्पनारम्य
डॉक्टर होता. त्याने आमचे नम्रपणे स्वागत के ले. पण आमचे गाऱ्हाणे
ऐकल्यावर त्याचा चेहरा लाल रांगापासनू जाांभळा झाला.
“िड्ड्यात जावो! तेथील प्रत्येक गोष्ट िड्ड्यात जावो! मी त्या
के ससाठी हजर होतो नाही का? जठराच्या अस्तराचा जोरदार दाह, इतकी
साधी ती के स आहे. पण हे गाव अिवाचां ा अड्डा आहे --- िपू सारी
प्रकरणे चघळणाऱ्या अनेक बायका एकत् येऊन, देव जाणे काय काय शोध
लावतात. ते दष्ु कीती पसरवणाऱ्या वतवमानपत्ातील बातम्या वाचतात
आखण कशाचा काही सबां धां नसतानां ा, त्याच्ां या गावातील कुणालातरी
देिील खवषबाधा होते. ते तण मारायच्या खवषारी औषधाची बाटली
माडां णीत ठे वलेली बघतात आखण --- अचानक जादू होते --- आखण
कल्पनाच्ां या कांड्या खपकायला लागतात. मी एडवडव पेनगेल्लीला ओळितो
--- तो त्याच्या आजीच्या कुत्र्यावरही खवषप्रयोग करणार नाही. आखण मला
सागां ा, तो स्वतःच्या बायकोला का मारे ल?”
“पण डॉक्टर, तम्ु हाला माखहती नसलेली एक गोष्ट आहे.”
पायरोने थोडक्यात खमसेस पेनगेल्लीच्या भेटीबद्दल साांखगतले. ते
ऐकून डॉक्टर आश्चयवचखकत झाला. तो पायरोकडे डोळे िाडून बघू लागला.
तो ओरडला, “देव माझ्या आत्म्यास शाांती देवो. ती खबचारी बाई वेडी
असली पाखहजे. ती माझ्याशी का बोलली नाही? ती गोष्ट करणे योग्य होते.”
“आखण खतची भीती म्हणजे काय खवनोद होता का?”
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“मळ
ु ीच नव्हता. अखजबात नव्हता. मला वाटते माझे मन िल
ु े
आहे.”
पायरो त्याच्याकडे बघनू हसला. डॉक्टर, कबल
ू करत होता,
त्यापेिा नक्कीच मनाने जास्त उध्वस्त झाला होता. आम्ही तेथनू बाहेर
पडल्यावर पायरो हसत सटु ला. “तो एिाद्या डुकरासारिा हट्टी आहे. त्याने
तो जठराच्या अस्तराचा जोरदार दाह असल्याचे साांखगतले, म्हणनू तसे
समजायचे का? पण तो अस्वस्थ झाला, एवढे िरे !”
“आपण आता काय करायचे?”
“अरे खमत्ा, आता आपण डची हॉटेलला जाऊ. तेथील भयानक
इखां ग्लश अथां रुणावर रात् घालव.ू तो स्वस्तातला इखां ग्लश पलगां दयनीय
आहे.”
“आखण उद्या?”
“त्याचे तल
ु ा काय करायचे आहे? आपण लांडनला परत जाऊन,
जरा थाांबनू काय होते, त्याची वाट बघायला हवी.”
मी बोललो, “हे ठीक राहील. पण पढु े काहीच झाले नाही तर?
“होईल. मी नक्की सागां तो, काहीतरी घडेल. आपला डॉक्टर िषू
होत, आपल्याला पाखहजे तेवढी प्रमाणपत्े देईल. तो शेकडो वळवळणाऱ्या
जीभा थाबां वू शकणार नाही. आखण त्या काही उद्देशाने वळवळतील. मी
तल
ु ा एवढे सागां ू शकतो.”
दसु ऱ्या खदवशी सकाळी आमची गाडी अकराला सटु ली. आम्ही
स्टेशनला जायला खनघण्यापवू ी, पायरोने फ्रेडा स्टॅन्सटनला, मतृ बाईच्या
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पतु णीला भेटायची इच्छा बोलनू दािवली. ती रहात असलेले घर
आम्हाला सहज सापडले. खतच्याबरोबर एक काळा, उांच माणसू होता. खतने
काहीसे गोंधळून, खमस्टर जेकब रॅ डनॉर म्हणनू , त्याची ओळि करून खदली.
खमस फ्रेडा स्टॅन्सटन जन्सु या कॉखनवश वळणाची िार सांदु र मल
ु गी होती -- काळे भोर के स व डोळे , गल
ु ाबी गाल! डोळ्यातील चमक साांगत होती,
की उगीच खचडणे शहाणपणाचे ठरणार नाही.
पायरोने स्वतःची ओळि करून देत, त्याचे काय काम आहे, ते
साांखगतले तेव्हा ती बोलली, “खबचारी मामी! ही िार दःु िद घटना आहे. मी
सकाळभर असा खवचार करते आहे, की मी खतच्याशी जास्त दयाळूपणे व
सांयम ठे ऊन वागायला हवे होते.”
रॅ डनॉर मध्येच बोलला, “फ्रेडा, तू िपू चागां ली वागलीस.”
ती म्हणाली, “हो, जेकब. पण मला माखहती आहे, माझा स्वभाव
कडक आहे. शेवटी मामीचा मि
ू वपणा नडला. मी खतला काही न बोलता,
िक्त हसायला हवे होते. मामा खतला खवष देणार आहेत, असे खतला वाटत
होते, तो खतचा मि
ू पव णा होता. त्याने खतला काही िायला खदले तरी खतला
सांशय यायचा --- पण माझी िात्ी आहे, की ते जास्त खवचार के ल्यामळ
ु े
खतला वाटत होते. खतला असे नक्की वाटत होते आखण तसेच झाले.”
“बाईसाहेब, तमु च्यातील मतभेदाचे नक्की कारण काय होते?”
रॅ डनॉरकडे बघनू , खमस फ्रेडा स्टॅन्सटन काां कू करू लागली. त्या तरूण
माणसाला ते लगेच कळले.
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“मला गेले पाखहजे फ्रेडा, तल
ु ा सांध्याकाळी भेटतो. लोकहो अच्छा.
मला वाटते तम्ु ही स्टेशनला जायला खनघाला आहात.”
पायरो तसे असल्याचे बोलला आखण रॅ डनॉर बाहेर पडला.
पायरो लबाड हसू हसत बोलला, “तम्ु ही दोघे एकमेकाांशी वचनबद्ध
खदसता?”
फ्रेडाने लाजनू , ते मान्सय के ले. “आखण मामीला तोच त्ास होता.”
“खतला तमु चे हे सांबांध मान्सय नव्हते का?”
“ओहो, ते तसे नव्हते. पण असे बघा --- ती --- “ ती बोलायचे
थाांबली.
पायरोने खवचारले, “पढु े?”
“खतच्याबद्दल हे बोलणे म्हणजे भयक
ां र गोष्ट आहे --- आता ती
वारली आहे. पण मी हे साखां गतल्याखशवाय तम्ु हाला कधीच समजणार नाही.
ती जेकबच्या प्रेमात पडली होती.”
“िरे की काय?”
“हे खवखचत् नव्हते का? ती पन्सनासहून अखधक वयाची होती आखण
तो अजनू खतशीचाही नाही. पण हे असे होते. ती त्याच्यासाठी वेडी झाली
होती. मला खतला शेवटी साांगावे लागले, की तो माझ्यामागे आहे --- ती
त्यामळ
ु े खचडली. ती त्यावर खवश्वास ठे वेना आखण त्यामळ
ु े ती माझ्याशी
इतकी उद्धटपणे व अपमानकारक रीतीने वागू लागली, की माझा रागाचा
पारा चढला, त्यात काही नवल नाही. मी हे जेकबशी बोलले. आमचे असे
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ठरले, की ती भानावर येईपयंत थाांबलेले चाांगले ठरे ल. खबचारी मामी! मला
वाटते, ती िार खवखचत् पररखस्थतीत सापडली होती.”
“असेच खदसते आहे. बाईसाहेब या गोष्टी स्पष्ट के ल्याबद्दल
धन्सयवाद!”

पाच
रॅ डनॉर आमच्यासाठी िालील रस्त्यावर थाांबलेला बघनू आम्हाला
थोडे नवल वाटले.
तो बोलला, “फ्रेडा तम्ु हाला काय साांगत होती, त्याचा मी अांदाज
करू शकतो. ही घडलेली गोष्ट िार ददु वै ी म्हणावी लागेल. तम्ु हाला
समजेल, की माझ्यासाठी तर ती िार लाजीरवाणी होती. यात माझा काहीच
हात नव्हता. पखहल्याांदा मी िषू झालो. कारण मला वाटले, की ती फ्रेडाला
मदत करते आहे. ही सवव गोष्ट खवखचत् होती व िारच नकोशी होती.”
“तम्ु ही खमस स्टॅन्सटनबरोबर कधी लग्न करणार आहात?”
“मला आशा आहे की लवकरच. खमस्टर पायरो, आता मी तम्ु हाला
प्रामाखणकपणे साांगतो, की मला फ्रेडापेिा थोडे जास्त माखहती आहे. खतला
खतचे मामा खनरागस वाटतात. पण माझी तशी िात्ी नाही. मी तम्ु हाला एक
गोष्ट साांगू शकतो, की मी मला काय माखहती आहे, त्याखवषयी माझे तोंड बांद
ठे वणार आहे. मग कोणाला काय बोलायचे ते बोलू दे. मला माझ्या
बायकोच्या मामाांवर िटला चालवला जाऊन िनू के ल्याबद्दल त्याांना
िाशी व्हायला नको आहे.”
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“तम्ु ही मला हे सवव का साांगत आहात?”
“कारण मी तमु च्याबद्दल ऐकले आहे. तम्ु ही एक हुशार माणसू
आहात. अशी शक्यता आहे की तम्ु ही त्याच्याखवरुद्ध के स दािल कराल.
पण मी हे तमु च्यावर सोपवतो --- त्याचा काय उपयोग आहे? ती खबचारी
बाई मदत करायच्या पलीकडे गेली आहे. आखण काही प्रकरण हवे
असलेली ती शेवटची बाई होती --- ती स्मशानात या नसु त्या खवचारानेही
हलेल.”
“तमु चे बरोबर खदसते आहे. मग, तम्ु हाला मी शाांत रहायला हवे
आहे?”
“असे मला वाटते. मी हे कबल
ू करतो, की मी हे स्वाथावपोटी करतो
आहे. माझ्या बायकोला खतच्या मामाक
ां डून काही सपां त्ती खमळाली, तर
त्यावर मी माझा खशप्ां याचा व्यवसाय उभारू शकतो.”
“आपल्यापैकी बहुतेकजण स्वाथी असतात. पण कोणी तसे सहज
कबल
ू करत नाही. तम्ु ही जे म्हणत आहात, ते मी करे न --- पण तम्ु हाला
मोकळे पणे साांगतो, की तम्ु ही याबाबत गप्प राहू शकणार नाही.”
“का नाही?”
पायरोने बोट उचलले. तो बाजाराचा खदवस होता आखण आम्ही
खतथनू चाललो होतो. आतनू काही ओठ बांद करून काढलेला आवाज ऐकू
आला.
“खमस्टर रॅ डनॉर, तो आवाज लोकाचां ा होता. खमस्टर रॅ डनॉर.
आम्हाला धावले पाखहजे. नाहीतर आमची गाडी चक
ु े ल.”
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सिा
“गाडी वाि सोडत स्टेशनमधनू बाहेर पडताांना पायरो बोलला,
हेस्टीग्ज, हे िार रुचीपणू व आहे.”
त्याने त्याच्या खिशातनू एक लहानसा कांगवा काढला आखण एक
तसाच आरसाही काढला. आम्ही घाईने धावत सटु ल्याने खवस्कटलेल्या
त्याच्या खमशा तो काळजीपवू वक नीट करू लागला.
“मी तझ्ु याशी सहमत आहे की यात काहीच रहस्य नाही. मला
वाटते, त्या मल
ु ीने साांखगतलेली खतच्या मामीची असामान्सयपणे प्रेमात
पडल्याची कहाणी िरी मानायला हरकत नाही, नाही का? हा भागच िक्त
मला जरा घसरडा वाटतो आहे. ती तशी चाांगली, मान देण्यासारिी बाई
होती.”
“त्यात असामान्सय काही नाही --- हे अगदी सामान्सय आहे. जर तम्ु ही
वतवमानपत् काळजीपवू क
व वाचले, तर तम्ु हाला असे सापडेल, की चाांगल्या,
माननीय बायका त्याांचा वीस वषावचा सांसार सोडून, सवव कुटुांब, मल
ु ेबाळे
सोडून, त्याांच्यापेिा लहान असणाऱ्या तरूण माणसाबरोबर राहू लागतात.
हेस्टीग्ज, तू बायकाांचे िार कमी कौतक
ु करतोस. सवव चाांगल्या
खदसणाऱ्या व तझ्ु याकडे बघनू हसणाऱ्या बायकाांपढु े तू लीन होतोस. पण
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मानसशास्त्रीय दृष्ट्या तल
ु ा त्याांच्याबद्दल काहीच माखहती नसते. प्रत्येक
बाईच्या आयष्ु यात िार उशीर होण्यापवू ी, अद्भुतरम्यतेचा, साहसाचा एक
वेडा काळ येतो. गावात बऱ्यापैकी मान असलेल्या दतां वैद्याच्या बायकोवर
ही पाळी नक्कीच येते.”
“आखण तल
ु ा वाटते --- “
“हुशार माणसू अशा सांधीचा िायदा घेऊ शके ल.”
मी खवचाराांती बोललो, “मी खमस्टर पेनगेल्लीना एवढे हुशार मानत
नाही. सवव गाव त्याच्याकडून काही ऐकायला उत्सक
ु असणार. आखण तरी
मला वाटते, तझु े बरोबर आहे. िक्त काही माखहती असलेली दोन माणसे
म्हणजे, रॅ डनॉर आखण डॉक्टर! आखण दोघेही गप्प राहू इखच्छतात. त्याने ते
कसेबसे साांभाळले आहे. आपण त्याला भेटले पाखहजे.”
“तू तझु ी इच्छा पणू व करू शकतोस. पढु च्या गाडीने परत जा आखण
दि
ु याचा शोध लाव.”
ु णाऱ्या सळ्
मी त्याच्याकडे नीट पाखहले. “तझ्ु या मते, के समध्ये एवढे रसपणू व
काय आहे, ते बघावे असे मला वाटते.”
“हेस्टीग्ज, तझ्ु या एका शेऱ्यामळ
ु े माझी उत्सक
ु ता जागतृ झाली
आहे. नोकराणीची मल
ु ाित घेतल्यावर, तू पाखहलेस, की जी एकही शब्द
बोलणार नव्हती, ती बरे च काही बोलली.”
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मी सांशयाने म्हणालो, “ओहो! मला आश्चयव वाटते, की तू खमस्टर
पेनगेल्लीला कसा काय भेटला नाहीस?” आखण मग माझ्या पवू ीच्या
टीके कडे मी वळलो.
अरे खमत्ा, मी त्याला िक्त तीन मखहने देईन. नांतर मी मला पाहीजे
तेव्हा त्याला गोदीत भेटेन.”

साि
एकदा मी असा खवचार के ला, की पायरोचे भखवष्यकाळातील
घटनाांचा अदां ाज घेणे चक
ु ीचे ठरणार आहे. काळ गेला आखण कॉखनवश
के समधनू काहीच खनष्पन्सन झाले नाही. आम्ही इतर कामाांमध्ये गांतु लेले होतो.
मी पेनगेल्लीची दःु िाांखतका जवळजवळ खवसरून गेलो. पण
वतवमानपत्ातील एका पररच्छे दाने मला त्याची आठवण करून खदली. त्यात
असे म्हटले होते, की खमसेस पेनगेल्लीचा मतृ देहाचे शवखवच्छे दन करण्याची
परवानगी गहृ िात्याच्या सखचवाकडून खमळवण्यात आली.
काही खदवसाांनी ‘कॉखनवश गढू ’ हा सगळ्या वतवमानपत्ाांचा चचेचा
खवषय झाला. िरे तर गावगप्पा कधीच पणू पव णे बदां झाल्या नव्हत्या. जेव्हा
खवधरु ाच्या खमस माक्सव, या त्याच्या सखचव मल
ु ीबरोबरील सािरपडु ् याची
बातमी जाहीर झाली, तेव्हा अिवाांच्या खजभा पवू ीपेिा जास्त जोराने
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वळवळू लागल्या. शेवटी गहृ सखचवाकडे एक अजव पाठवण्यात आला. एक
सखमती नेमली गेली. शवखवच्छे दनात िपू प्रमाणात आसेखनक सापडले.
खमस्टर पेनगेल्लीना अटक झाली आखण त्याांच्यावर पत्नीच्या िनु ाचा
आरोप ठे वण्यात आला.
पायरो व मी कोटावतील सनु ावणीला हजर राखहलो. अपेिेप्रमाणेच
परु ावा सादर के ला गेला. डॉ अॅडम्सने कबल
ू के ले, की आसेखनकच्या
खवषबाधेची व जठराच्या अस्तराचा जोरदार दाह झाल्याची लिणे, साधारण
सारिीच असतात. त्यामळ
ु े तसे साांखगतले गेले. गहृ िात्याच्या तज्ञाने त्याचा
अहवाल खदला. आखण नोकराणी जेसीने तर पष्ु कळच माखहती पटापट
साांखगतली. त्यातील बरीचशी िे टाळली गेली. पण त्यामळ
ु े कै द्याच्याखवरुद्ध
के स बळकट झाली. फ्रेडा स्टॅन्सटनने अशी माखहती खदली, की मामाने
बनवलेले अन्सन मामीने िाल्ल्यावर खतची तब्येत जास्त िराब होऊ
लागली. जेकब रॅ डनॉरने साांखगतले, की तो खमसेस पेनगेल्लीच्या मत्ृ यच्ु या
खदवशी अचानक खतथे आला, तेव्हा त्याने खमस्टर पेनगेल्लीला माांडणीतनू
तणाच्या खवषारी औषधाची बाटली बदलनू ठे वताांना पाखहले आखण खमसेस
पेनगेल्लीची पातळसर पदाथावची बशी खतथे जवळच टेबलावर पडलेली
होती. नांतर सखचव असलेल्या, सोनेरी के साांच्या खमस माक्सवला बोलावले
गेले. शोक के ला गेला. आखण ती आक्रमक होऊन म्हणाली की खमस्टर
पेनगेल्ली आखण खतच्यात प्रेमाची भानगड होती. खमस्टर पेनगेल्लीने खतला
वचन खदले होते, की त्याच्या बायकोला काही झाले, तर तो खतच्याशी लग्न
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करे ल. खमस्टर पेनगेल्लीने त्याचा बचाव रािनू ठे वला आखण त्याला
सनु ावणीसाठी पाठवण्यात आले.

आठ
जेकब रॅ डनॉर आमच्याबरोबर आमच्या डच हॉटेलमध्ये आला.
पायरो म्हणाला, “असे बघा खमस्टर रॅ डनॉर, माझे बरोबर होते. शेवटी
लोकाांचा आवाज उठला आखण तो िात्ीशीर होता. ही के स दडपली गेली
नाही.”
रॅ डनॉर सस्ु कारा टाकत बोलला, “तमु चे बरोबर होते. तम्ु हाला तो
सटु ेल असे काही वाटत होते का?”
“त्याने त्याचा बचाव रािनू ठे वला होता. त्याच्याकडे
साांगण्यासारिे गप्तु असे काही असेल. तू आमच्याबरोबर चल, येतोस का?”
रॅ डनॉर यायला तयार झाला. मी दोन खव्हस्की, सोडा आखण कपभर
चॉकलेट मागवले. चॉकलेट मागवल्याने काळजी वाढली आखण मला
वाटले, ते कधी आणले तरी जाईल की नाही!
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पायरोने पढु े चालू ठे वले, “तर मला अशा के सेसचा िपू अनभु व
आहे. आखण आपल्या खमत्ाला खनस्तरण्यासाठी िक्त एकच खछद्र मला
खदसते आहे.”
“ते काय आहे?”
“की तू या कागदावर सही कर.”
जादगु ाराच्या चपळाईने त्याने एक खलखहलेला कागद काढला.
“हे काय आहे?”
“तू खमसेस पेनगेल्लीचा िनू के ल्याची कबल
ु ी.”
खतथे खमखनटभर शाांतता पसरली. मग रॅ डनॉर हसू लागला.
“तम्ु ही वेडे झाला आहात!”
“नाही खमत्ा, मी वेडा झालो नाही. तू इथे येऊन लहानसा व्यवसाय
सरुु के लास. तझ्ु याकडे पैसे कमी होते. खमस्टर पेनगेल्ली चाांगले पैसे रािनू
होते. तू त्याच्या भाचीला भेटलास. ती तझ्ु यावर खिदा झाली. तल
ु ा मामा व
मामी दोघाांचाही काटा काढायचा होता. मग पैसे भाचीला खमळाले असते.
कारण ती त्याांची एकुलती एक नातेवाईक होती. खकती हुशारीने तू डाव
आिलास! त्या मध्यमवयीन बाईवर, ती तझु ी गल
ु ाम होईपयंत प्रेम के लेस.
तू खतच्यात खतच्या नवऱ्याखवषयी सांशय उत्पन्सन के लास. खतला प्रथमच असा
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शोध लागला, की तो खतला िसवत आहे --- मग तझ्ु या खशकवणीनसु ार
नवऱा त्याच्या बायकोला खवष द्यायचा प्रयत्न करणार असल्याचे तू खतच्या
मनात भरवलेस. सहसा त्यावेळी तू खतथे असायचास. तचू खतला अन्सनातनू
खवष खदलेस. पण खतचा नवरा लाांब असताना ते न करण्याची काळजी तू
घेतलीस. बाई असल्यामळ
ु े , ती खतचा सांशय स्वतःजवळ ठे ऊ शकली नाही.
ती खतच्या पतु णीजवळ व इतर मैखत्णींबरोबर ते बोलली. तझु ी अडचण
एवढीच होती, की दोन बायकाांशी वेगळे सांबांध कसे ठे वायचे. तरीही ते
वाटते खततके कठीण नव्हते. तू मामीला स्पष्ट के लेस, की खतने खतच्या
नवऱ्यावर सांशय घेणे सोडून दयावे. तल
ु ा असे ढोंग करावे लागले, की तू
खमस फ्रेडाचे मन वळवशील. भाचीला थोडी िात्ी पटवायची गरज होती -- खतला खतची मामी कधीच दष्टु पणा करत असल्याचे गांभीरपणे वाटत
नव्हते.
मग खमसेस पेनगेल्लीने तल
ु ा काही न साांगता, माझा सल्ला घेण्याची
खतच्या मनाची तयारी के ली. जर कुठल्याही सांशयापलीकडे जाऊन, खतला
िरे च असे आढळले असते, की खतचा नवरा खतला खवष द्यायचा प्रयत्न करत
आहे, तर खतला नवऱ्याला सोडायचे कारण खमळाले असते. आखण ती
तझ्ु याबरोबर राखहली असती. ते तसे तल
ु ा हवे आहे, अशी कल्पना ती करत
होती. पण तसे काही तल
ु ा नको होते. तल
ु ा तझ्ु या आसपास कुणी गप्तु हेर
खिरकायला नको होता. एक हवा तसा िण आला. खमस्टर पेनगेल्ली
त्याच्या बायकोला काही पातळसर पदाथव िायला देताांना, तू खतथे होतास.
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तू त्यात खवष कालवलेस. बाकी सगळे सोपे होते. हे प्रकरण दाबनू टाकायला
तू उत्सक
ु असल्याने, तू गप्तु पणे ते िुगू खदलेस. पण माझ्या बखु द्धमान तरुण
खमत्ा, तू हक्यवल
ु पायरोखशवाय कुणाला यावर खवश्वास ठे ऊ खदला नाहीस.”
रॅ डनॉर पाांढरा िटक पडला. पण तरीही तो अजनू स्वतःच्या
बचावाचा प्रयत्न करत होता.
“िार शोधक आखण रुचीपणू !व पण हे सगळे कशासाठी?”
“कारण खमस्टर, मी कायदा मानत नाही. पण मी खमसेस पेनगेल्लीचे
प्रखतखनखधत्व करत होतो. खतच्यासाठी, मी तम्ु हाला या के समधनू पळ
काढायची सांधी खदली. या कागदाांवर सही कर. आखण तल
ु ा चोवीस तासाांची
मदु त खमळे ल. मी ही के स पोखलसाांच्या हवाली करण्यापवू ी तल
ु ा चोवीस
तासाांची मदु त खमळे ल.”
रॅ डनॉर काां कू करू लागला. “तम्ु हाला काही खसद्ध करता येणार
नाही.”
“का येणार नाही? मी हक्यवल
ु पायरो आहे. खमस्टर खिडकीतनू बाहेर
बघा. खतथे रस्त्यावर दोन लोक आहेत. ते तझ्ु यावर लि ठे ऊन आहेत.”
रॅ डनॉर खिडकीकडे सरकला आखण पडदा बाजल
ू ा के ला. मग एक
शपथ घेत मागे झाला.
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“कळले का खमस्टर, सही कर. ही तल
ु ा चाांगली सांधी आहे.”
“तमु ची िात्ी आहे, की मी --- “
“मी खवश्वास मोडत नसतो. हा हक्यवल
ु पायरोचा शब्द आहे. तू सही
करणार? छान. हेस्टीग्ज, कृपया डाव्या बाजचू ा पडदा अधाव बाजल
ू ा कर.
खमस्टर रॅ डनॉरला पकडले जाऊ नये, याची ती िणू आहे.”
तोंडाने शपथ घेत रॅ डनॉर घाईने िोलीबाहेर पडला. पायरोने सभ्यपणे
मान हलवली. “खभत्ट! मला हे नेहमी माखहती होते.”
मी रागाने ओरडलो, “पायरो, असे खदसते, की तू गन्सु हगे ारी पद्धतीने
वागलास. तू नेहमी भावनाांच्या खवरुद्ध प्रचार करतोस. आखण इथे तू
भावनेच्या भरात धोकादायक गन्सु हगे ाराला सोडून खदले आहेस.”
पायरो उत्तरला, “तो भावनेचा भर नाही --- तो सौदा आहे. माझ्या
खमत्ा, तू बघत नाहीस का, की आपल्याकडे त्याच्याखवरुद्ध काहीही परु ावा
नाही. मी उठून डझनभर शाांत कॉखनवश लोकाांना साांगू का, की मला हक्यवल
ु
पायरोला, िनू कोणी के ला ते माखहती आहे. ते मला हसतील. त्याला
घाबरवनू त्याच्याकडून कबल
ु ीजबाब घेणे, एवढीच सांधी होती. ते बाहेर
मला खदसलेले दोन थापाडे िार उपयोगी पडले. हेस्टीग्ज, तो पडदा परत
िाली पाड. पाडशील का? तो उघडायचे काही कारण नव्हते असे नाही. हा
आपला नाटकाचा प्रयोग होता.”
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“ठीक आहे. ठीक आहे. आपल्याला आपला शब्द पाळला पाखहजे.
ते म्हणाले, चोवीस तास? खबचाऱ्या खमस्टर पेनगेल्लीसाठी ते िार आहेत -- तू लिात घे, त्याच्या लायकीपेिा त्याला जास्तच खमळते आहे. त्याने
बायकोला िसवले आहे. तल
ु ा माखहती आहे त्याप्रमाणे, मी पक्का
कुटुांबाच्या आयष्ु याच्या बाजनू े आहे. ठीक आहे. चोवीस तास --- आखण
मग? माझा स्कॉटलडां याडववर पणू व खवश्वास आहे.माझ्या खमत्ा, ते त्याला
पकडतील. नक्की पकडतील.
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नेह्मीच्या पद्धतीने, नाकाने जोरात श्वास घेत व तोंडाने सोडत,
इन्सस्पेक्टर जाप बोलला, “काही झाले तरी शेवटी देशासारिे काहीच नाही,
नाही का?
पायरोने व मी टाळ्या वाजवनू मनापासनू त्याच्या भावनानां ा पाठींबा
दशववला. आम्ही सवांनी शखनवार रखववारसाठी बाजार असलेल्या गावाकडे
जावे, अशी स्कॉटलडां याडव इन्सस्पेक्टरची कल्पना होती. काम नसेल, तेव्हा
जाप िार उत्साही वनस्पतीशास्त्रज्ञ होता. बारीकसारीक िुलाचां ी
अखवश्वसनीय अशी [खवखचत् उच्चार असलेली] लाबां लचक लॅटीन नावे
घेऊन तो गप्पा मारत असे. के समध्ये त्याला असलेल्या उत्साहापेिा
खकतीतरी अखधक उत्साह तो तेव्हा दािवत असे.
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जापने स्पष्टीकरण खदले, “अशा खठकाणी जाऊया, खजथे आपल्याला
कोणी ओळित नाही व आपणही कुणाला ओळित नाही.”
हे के स खसद्ध करण्यासाठी नव्हते. पण आसेखनक खवषाच्या के सच्या
सांदभावत, पांधरा मैल दरू असलेल्या गावातनू स्थाखनक कॉन्सस्टेबलची बदली
इथे झाली होती व तो स्कॉटलांड याडवच्या सांपकावत आला होता. तथाखप त्या
थोर आनांदी माणसाची दाट ओळि झाल्यामळ
ु े जापची स्वस्थपणाची
भावना वाढली. आम्ही गावातील िानावळीत रखववारी सकाळी न्सयाहरी
घेत बसलेलो असताांना, सयू व मस्त तळपत होता. मधाळ िुलवेलींच्या
गोलगोल गांडु ाळ्या खिडकीला लगटलेल्या होत्या. आम्ही सगळे छान
मनखस्थतीत होतो. अांडी व डुकराचे भाजलेले मास चखवष्ट होते. कॉिी पण
छान गरमागरम होती.
जाप बोलला, “हे िरे आयष्ु य आहे. मी जेव्हा खनवत्तृ होईन, तेव्हा
मी गन्सु ्ाांपासनू दरू अशी, यासारख्या एिाद्या गावाकडे जागा घेऊन राहीन.”
पायरोने चौकोनी पावाचा तक
ु डा घेत, खिडकीतील दाांडीवर तोल
सावरणाऱ्या खचमणीकडे बघनू , नापसांतीदशवक भवु ई चढवत, शेरा मारला,
“गैरमागावने पैसा खमळवणे खजथे चालते, खतथे --- “
मी सहज म्हणालो,
“सशाचे तोंड आल्हादक असे पण िासगी आयष्ु य चागां ले नसे
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मी नाही काही सागां ू शकत काय भयानक गोष्टी तो करत
मागील बाजनू े स्वतःला ताणत, जाप बोलला, “अरे देवा, मला
वाटते, मला अजनू एक अडां े व थोडे डुकराचे भाजलेले मास चालेल.
कॅ प्टन, तझु े काय?”
मी आनदां ाने बोललो, “मला पण चालेल. पायरो, तझु े काय?”
पायरोने मान हलवली. “डोके चालेनासे होईल, इतके भरपेट जेऊ
नये.”
जाप हसत बोलला, “मी थोडे जास्त जेवायचा धोका घेतो. मी भरपेट
जेवतो. आखण तसेही पायरो, तू हट्टी आखण बळकट होत चालला आहेस.
वेटर, इकडे मला दोन्सही गोष्टी अजनू वाढा.”
त्याच वेळेस दारात एक मोठी आकृती दार व्यापनू उभी राखहली. तो
कॉन्सस्टेबल पोलाडव होता.
“मी इन्सस्पेक्टरला त्ास देतो आहे, त्याबद्दल मला माि करा. पण
मला त्याचा सल्ला हवा आहे.”
जाप घाईने बोलला, “मी सट्टु ीवर आहे. आता मी काम करणार
नाही. काय झाले आहे?”
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“ले घरात रहाणाऱ्या माणसाने स्वतःच्या डोक्यात गोळी मारून
घेतली आहे.”
जाप रुिपणे बोलला, “ते काय ते करतील. मला वाटते, कजव खकांवा
बाई यापैकी काहीतरी कारण असेल. पोलाडव, मला माि कर. मी तल
ु ा
सल्ला देऊ शकत नाही.” कॉन्सस्टेबल म्हणाला, “बाब अशी आहे, की त्याने
स्वतःला मारून घेतले नसणार. तशी शक्यता नाही, असे डॉ खगल्स
म्हणाला.”
जापने त्याचा कप िाली ठे वला.
“त्याने स्वतःला मारून घेतले नसणार? तल
ु ा काय म्हणायचे
आहे?”
पोलाडव परत म्हणाला, “असे डॉ खगल्स म्हणाला. ते शक्य नाही,
असे तो म्हणाला. दार व खिडकी आतनू बदां असल्याने, त्याचा मत्ृ यू म्हणजे
एक कोडेच आहे. पण तो त्याच्या मताला खचकटून आहे व परतपरत म्हणतो
आहे, की त्याने स्वतःला गोळी मारून घेणे शक्य नाही.”
मग झाले तर! मग अजनू मागवलेले िाणे तसेच राखहले व आम्ही
खतघे ले घराच्या खदशेने भरभर चालू पडलो. जाप उत्सक
ु तेने कॉन्सस्टेबलला
प्रश्न खवचारत होता.
मेलेल्या माणसाचे नाव वाल्टर प्रोथेरो होते. तो मध्यमवयीन होता
आखण एकाकी आयष्ु य जगत होता. तो बाजाराच्या जागेत आठ वषांपवू ी
आला व ले घर भाड्याने घेतले. ते जनु े, डळमळीत, मोडकळीला आलेले
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घर होते. थोड्याच खदवसात, ते कोलमडून पडले असते. तो त्या घराच्या
कोपऱ्यात रहात असे. त्याने बरोबर आणलेली खमस क्लेग नावाची एक
नोकराणी घरातील सवव काम करत असे. ती िार हुशार बाई होती. अख्या
गावात खतची चचाव असे. अलीकडे खमस्टर प्रोथेरोकडे खमस्टर व खमसेस पाकव र
नावाचे पाहुणे लांडनहून आले होते. आज सकाळी खमस क्लेग खतच्या
मालकाला उठवायला गेली, तेव्हा दार बदां होते व काही उत्तर न खमळाल्याने,
खतने घाबरून पोखलसाांना िोन के ला. कॉन्सस्टेबल पोलाडव व डॉ खगल्स त्याच
िणी आले. त्याच्ां या सामखू हक प्रयत्नाने त्याच्या झोपायच्या िोलीचे
ओकचे दार तोडण्यात त्याांना यश आले.
खमस्टर प्रोथेरो जखमनीवर पडलेले होते. डोक्याला गोळी लागलेली
होती आखण त्याांच्या उजव्या हातात खपस्तल
ु होते. ही सरळसरळ
आत्महत्येची के स खदसत होती.
प्रेताच्या तपासणीनांतर, मात् डॉ खगल्स िारच गोंधळून गेले. शेवटी
त्यानां ी कॉन्सस्टेबलला बाजल
ू ा घेऊन, त्याचां ा उडालेला गोंधळ त्याला
समजाऊन साांखगतला. तेव्हा पोलाडवला एकदम जापची आठवण आली.
डॉक्टरला खतथेच ठे ऊन, तो घाईने िानावळीत आला.
कॉन्सस्टेबलची हकीगत साांगनू होते आहे, तोच आम्ही ले घराशी
येऊन पोचलो. ते मोठे , एकाकी घर होते त्याच्या बाजनू े अव्यवखस्थत असे
तण माजलेली बाग होती. पढु चे दार उघडे होते. आम्ही एकदम हॉलमध्ये
घसु लो. आखण तेथनू आवाज येणाऱ्या एका सकाळच्या िोलीत गेलो. खतथे
चार लोक होते. काहीसे झगमगीत कपडे घातलेला एक बदलत्या, अप्रसन्सन
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चेहऱ्याचा माणसू ज्याच्याकडे बघतािणीच नावड उत्पन्सन व्हावी असा एक
माणसू , एक साधारण तशीच कोरड्या त्वचेची, पण देिणी बाई, अजनू एक
सवांपासनू लाांब उभी राखहलेली, मला नोकराणी वाटलेली, नीट काळ्या
कपड्यातील बाई आखण िेळायचा कोट घातलेला एक उांच, हुशार, सवव
पररखस्थतीवर ताबा ठे वणारा व तशी िमता असलेला माणसू !
कॉन्सस्टेबल बोलला, “डॉक्टर खगल्स, “हा स्कॉटलडां याडवचा
इन्सस्पेक्टर जाप आखण त्याचे दोन खमत् आहेत.”
डॉक्टरने आम्हाला अखभवादन के ले आखण आमची खमस्टर आखण
खमसेस पाकव रशी ओळि करून खदली. मग आम्ही त्याांच्याबरोबर वरच्या
मजल्यावर गेलो. जापने के लेल्या िणु ेनसु ार आज्ञा पाळणारा पोलाडव
नोकराणीवर लि ठे वायला िालीच राखहला. डॉक्टरने आम्हाला वरती व
पॅसेजमधनू नेले. त्याच्या शेवटी खबजागरींवर डुलणारे एक दार होते. ते
आपोआप िोलीच्या आतील िरशीवर मोडून पडले. आम्ही आत गेलो.
िरशीवर अजनू प्रेत पडले होते. खमस्टर प्रोथेरो मध्यमवयीन, दाढीवाला
माणसू होता. त्याचे के स कानशीलाांवर करडे होऊ लागले होते. जाप गडु घे
टेकून प्रेताशेजारी बसला.
तो गरु गरु ला, “तम्ु हाला प्रेत जसे सापडले, तसेच का ठे वले नाही?”
डॉक्टरने त्याचे िाांदे शहारवले.
“आम्हाला ती सरळ आत्महत्येची के स वाटली.”
जाप बोलला, “ह!ां डाव्या कानाकडून गोळी डोक्यात घसु ली.”
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डॉक्टर बोलला, “बरोबर, ती त्याने स्वतः मारून घेतली असणे
शक्य नाही. त्याला त्याचा हात त्याच्या डोक्यावरून गोल खिरवनू आणावा
लागला असता. असे के ले गेले असणे शक्य नव्हते.”
“तरीही खपस्तल
ु त्याच्या हातात धरलेले सापडले? आता ते कुठे
आहे?”
डॉक्टरने टेबलाकडे मान दशववली. “ते त्याच्या हातात धरलेले
नव्हते. ते हातात होते, पण बोटे त्यावर आवळलेली नव्हती.”
जाप म्हणाला, “ते नतां र तसे ठे वण्यात आले होते, असे स्पष्ट खदसत
होते.” तो ते तपासत होता. एक गोळी मारण्यात आली. आपण ते ठसे
तपास.ू पण मला शक
ां ा आहे की डॉ खगल्स, ते बहुधा तझु चे सापडतील. तो
मेल्याला खकती वेळ झाला?”
“काल रात्ी कधीतरी तो मेला. काही रहस्यमय गोष्टीतील डॉक्टर
साांगतात, तसे खकती वाजता, ते मी साांगू शकणार नाही. साधारण बारा
तासापां वू ी असावे.”
आतापयंत पायरोने काही िेळी िेळली नव्हती. तो माझ्याशेजारी
उभा राहून जापकडे बघत होता व त्याचे बोलणे ऐकत होता. िक्त वेळोवेळी
तो िपू नाजक
ू पणे व गोंधळल्यासारिी हवा हुगां त होता. मी पण हुगां त होतो
पण स्वारस्य वाटेल असे काही मला सापडले नाही. हवा छान ताजी आखण
काही वाईट वास नसलेली होती. तरीही पायरो मात् एकसारिा सांशय
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आल्यासारिा हवा हुगां त होता. म्हणजे मला जे जाणवले नाही, असे काही
त्याला जाणवत होते.
आता जाप प्रेतापासनू दरू झाला. पायरो गडु घ्याांवर बसनू त्या
प्रेताच्या जवळ गेला. मला प्रथम वाटले तो खपस्तल
ु धरलेल्या हाताची बोटे
तपासत आहे. पण खमखनटाभरात पाखहले की कोटाच्या खिशातील रुमाल
त्याला रुचीपणू व वाटत होता. खमस्टर प्रोथेरोच्या अगां ावर गडद करड्या रांगाचा
सटू होता. शेवटी पायरो उठला. पण जसे काही कोडे पडल्यासारिे, त्याचे
डोळे अजनू रुमालाकडे लागलेले होते.
जाप त्याला दार उचलण्यासाठी हाक मारत होता. सांधी घेऊन मी
प्रेताशेजारी बसलो व कोटाच्या बाहीतनू , रुमाल काढून त्याचे बारकाईने
खनरीिण करू लागलो. तो एक साधा पाांढऱ्या कापडाचा रुमाल होता.
त्यावर काही िणू वा डाग नव्हता. मी तो परत ठे ऊन खदला व पराभव
झाल्यासारिे माझे डोके हलवले. इतराांनी दार उचलले होते. मला समजले
ते खकल्ली शोधत होते. त्याचां ा शोध िलद्रूप ठरला नाही.
जाप बोलला, “हे प्रकरण खनकालात खनघाले. खिडकीला आतनू
कडी आहे. िनु ी दाराने बाहेर पडला. ते कुलपु बांद के ले आखण खकल्ली
घेऊन गेला. त्याला वाटले असेल की बघणाऱ्याांना असे वाटेल, की प्रोथेरोने
दार आतनू लाऊन घेतले आखण स्वतःवर गोळी मारून घेतली. आखण
खकल्ली नसलेली कुणाच्या लिात येणार नाही. खमस्टर पायरो, तम्ु हाला
पटते आहे का?”
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“हो, पटते आहे. पण खकल्ली परत िोलीत दारािाली ठे वणे जास्त
साधे व ठीक वाटले असते. म्हणजे मग असे वाटले असते, की ती कुलपु ातनू
पडली आहे.”
“आहा, ठीक आहे. पण तमु च्यासारख्या चमकदार कल्पना
सगळ्यानाच करता येतील असे नाही. जर तम्ु ही गन्सु हगे ार असता, तर
सगळ्यानां ा घाबरवनू च सोडले असते. खमस्टर पायरो, यावर तम्ु हाला काही
बोलायचे आहे का?”
मला पायरो खवचारात हरवल्यासारिा वाटला. त्याने िोलीभर
पाखहले. तो हळू व िमायाचनेच्या सरु ात बोलला, “हा मनष्ु य िार खसगरे टी
ओढत असे.”
िरे च, सगळीकडे खसगरे टचा धरू भरून राखहला होता. मोठ्या
हातवाल्या िचु ी जवळील टेबलावरील अॅशट्रेसद्ध
ु ा भरून गेलेला होता.
िाली वाकून काळजीपवू वक तपासणी करत व नांतर अॅशट्रेकडे बघत,
जाप म्हणाला, “त्याने काल रात्ी खनदान वीस खसगरे टी ओढल्या असल्या
पाखहजेत. अॅशट्रेचीसद्ध
ु ा तीच गत आहे. त्या सवव एकाच माणसाने ओढल्या
आहेत, नाही का खमस्टर पायरो?”
माझा खमत् पटु पटु ला, “मी काही असे सचु वले नाही.”
जाप ओरडला, “आहा, हे काय आहे? त्याने मतृ माणसाजवळ
जखमनीवर पडलेल्या, चकाकणाऱ्या कशावर तरी झडप घातली. “हे तटु के
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किलींक आहे. मला नवल वाटते, हे कुणाचे असेल? डॉ खगल्स, तम्ु ही
िाली जाऊन नोकराणीला वर पाठवलेत, तर बरे होईल.”
“पाकव र मांडळींचे काय? तो म्हणतो आहे, की त्याला लांडनला काही
महत्वाचे काम आहे आखण त्यामळ
ु े तो घराबाहेर पडण्यासाठी उत्सक
ु
आहे.”
“त्याच्याखशवाय आपल्याला शोधाशोध करावी लागेल, असे मला
वाटते. पण जशा गोष्टी घडलेल्या खदसत आहेत, त्यावरून त्याने इथे थाांबणे
अत्यतां गरजेचे असल्याचे खदसते आहे. नोकराणीला पाठव आखण पाकव र
मांडळींपैकी कुणालाही तल
ु ा खकांवा पोलाडवला गांगु ारा देऊन देऊ नकोस. इथे
सकाळी कुणी आले होते का?”
डॉक्टर खवचारात हरवला.
“नाही. मी आखण पोलाडव सकाळी आलो, तेव्हा ते बाहेर उभे होते.”
“तमु ची तशी िात्ी आहे?”
“अगदी िात्ी आहे.”
डॉक्टर त्याच्या कामाला गेला.
जाप पसांती दशववत बोलला, “तो चागां ला मनष्ु य आहे. या िेळाच्या
डॉक्टसवपक
ै ी काहीजण िार चाांगले आहेत. मला नवल वाटते, या माणसाला
कुणी मारले असेल. घरातील खतघाांपैकी कुणीतरी. मला नोकराणीचा िारसा
सांशय येत नाही. खतला मारायचे असते तर चौदा वषे सांधी होती. पण हे
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पाकव सव कोण आहेत, याचे मला आश्चयव वाटते. ते इथे आधी कधी आलेले
जोडपे नसावे.”
या वेळी खमस क्लेग खतथे आली. ती बारीक, चेहरा खवदीणव झालेली,
करडे के स मध्यभागी पाडलेल्या भागां ाने दभु ागलेली, घरगतु ी, शातां बाई
होती. पण मान देण्यासारिा चटपटीतपणा खतच्याकडे होता. जापच्या
प्रश्नाांची उत्तरे देतानां ा खतने स्पष्ट के ले, की ती मत्ृ यू पावलेल्या माणसाबरोबर
गेली चौदा वषे होती. तो उदार व दयाळू मालक होता. जेव्हा पाकव र मांडळी
अचानक रहायला आली, त्या तीन खदवसापां वू ीपयंत खतने कधीही त्यानां ा
पाखहले नव्हते. खतचे मत असे होते, की त्याांनी स्वतः होऊन इथे रहायचे
खवचारले. मालक त्याना भेटून िारसे िषू नव्हते. जापने खतला दािवलेले
किलींक मालकाचे नसल्याचे ती बोलली. त्याबद्दल खतची िात्ी होती.
खपस्तल
ु ाबद्दल खवचारल्यावर, ती म्हणाली की खतच्या मालकाकडे तसल्या
प्रकारचे शस्त्र होते. ते कुलपु ात ठे वलेले असे. काही वषांपवू ी खतने ते पाखहले
होते. पण तेच ते आहे का, याबद्दल ती काही सागां ू शकली नाही. काल रात्ी
खतने गोळी उडवल्याचा आवाज ऐकला नव्हता. कारण घर मोठे व
डुगडुगणारे होते. आखण खतची व पाकव र मांडळींची िोली इमारतीच्या दसु ऱ्या
बाजल
ू ा होती. खमस्टर प्रोथेरो खकती वाजता झोपायला गेले, ते खतला माखहती
नव्हते. खतचे काम साडेनऊला आटपले, तोपयंत ते जागे असल्याचे ती
बोलली. ते झोपायच्या िोलीत गेल्यावर लगेच झोपत नसत. बहुधा अधी
रात्, ते वाचत व खसगरे ट ओढत बसलेले असत. ते िार खसगरे टी ओढत.
मग पायरोने एक प्रश्न खवचारला, “तझु े मालक साधारणपणे खिडकी
उघडी ठे ऊन झोपत की बदां करून?
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खमस क्लेग खवचार करून म्हणाली, “बहुधा ती उघडी असे.”
“पण कालपासनू तर ती बदां खदसते आहे. याचे तू काय स्पष्टीकरण
देशील?”
“कदाखचत गार वारा लागल्यामळ
ु े त्याांनी ती बांद के ली असेल.”
जापने खतला अजनू काही प्रश्न खवचारले व मग ती गेली. नांतर त्याने
पाकव र पतीपत्नी याांना वेगवेगळे करून प्रश्न खवचारले. खमसेस पाकव र थोड्या
रडक्या व आक्रमक झाल्या होत्या. खमस्टर पाकव र खशवराळ भाषेत, अरे रावीने
बोलत होते. किलींक त्याांचे असल्याचे त्याांनी नाकारले. पण त्याांच्या
बायकोने ते आधीच ओळिले होते. यामळ
ु े त्याांच्यावरील सांशय वाढला.
त्याांनी ते कधी प्रोथेरोच्या िोलीत गेल्याचे नाकारले. त्याना अटक
करण्याचे परु े से कारण असल्याचे जापला वाटले.
पोलाडवला तेथील अखधकार देऊन, जाप परत गावात गेला आखण
मख्ु य कायावलयाला िोन करू लागला. पायरो आखण मी परत िानावळीत
गेलो.
मी म्हणालो, “तू सहसा इतका शाांत नसतोस. या के समध्ये तल
ु ा रस
वाटत नाही आहे का?”
“उलट मला िपू रस वाटतो आहे. पण माझा गोंधळही उडालेला
आहे.”
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मी खवचारपवू वक म्हणालो, “हेतू समजनू घेणे अवघड आहे. पण
पाकव र चाांगला वाटत नाही, हे नक्की. के स अगदी स्पष्टपणे त्याच्याखवरुद्ध
जाते आहे. पण त्याचा हेतू काय होता, ते यथावकाश बाहेर येईलच.”
“जापच्या नजरे तनू सटु लेले असे काही खवशेष, तल
ु ा जाणवले
नाही?”
मी त्याच्याकडे चौकसपणे पाखहले. “पायरो, तल
ु ा काय म्हणायचे
आहे?”
“मतृ माणसाच्या बगलेत काय होते?”
“ओहो, तो रुमाल?”
“बरोबर, तोच.”
मी खवचारपवू वक बोललो, “िलाशी त्याांचा रुमाल कािेत धरतात.”
“हेस्टीग्ज, िार छान मद्दु ा काढलास. तरी हा माझ्या मनात नव्हता.”
“मग काय होता?”
“परतपरत मी खसगरे टच्या धरु ाकडे व वासाकडे जातो.”
मी नवल वाटून बोललो, “मला तसा वास येत नाही.”
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“अरे खमत्ा, आता मलाही येत नाही.”
मी त्याच्याकडे गांभीरपणे पाखहले. पायरो जेव्हा कोड्यात बोलतो,
तेव्हा ते समजनू घेणे िार कठीण असते. तो स्वतःशीच हसत होता.

दोन
दोन खदवसाांनी कोटावत त्या घटनेबद्दल चौकशी सरुु झाली. मधल्या
काळात अजनू काही परु ावे समोर आले. ले घराच्या बागेतील खभांतीवरून
तो चढून आल्याचे एका भटक्या माणसाने कबल
ू के ले. तेथील कुलपू
नसलेल्या पत्र्याच्या िालील िोलीवजा जागेत तो रोज झोपत असल्याचे,
तो म्हणाला. बारा वाजता त्याने दोन माणसे पखहल्या मजल्यावरील एका
िोलीत मोठ्याने भाांडत असल्याचे ऐकले. एकजण दसु ऱ्याकडे काही पैसे
मागत होता आखण दसु रा रागाने ते द्यायचे नाकारत होता. एका झडु ु पामागे
लपनू , त्याने ती दोन माणसे उजेडाच्या खिडकीसमोरून जाताना व येताना
पाखहली. त्यातील एकजण घराचा मालक, खमस्टर प्रोथेरो असल्याचे त्याने
ओळिले. तर दसु रा नक्की खमस्टर पाकव र होता.
आता हे स्पष्ट झाले होते, की पाकव र ले घरात खमस्टर प्रोथेरोला
ब्लॅकमेल करण्यासाठी आले होते. नांतर हे शोधनू काढले गेले की मेलेल्या
माणसाचे िरे नाव वेन्सडोव्हर होते व तो नेव्हीमध्ये लेफ्टनांट होता. १९१०
मध्ये पखहल्या वगावची मेरीथॉट बोटीत स्िोट के ल्याच्या प्रकरणात तो
अडकलेला होता. ती के स वेगाने सटु त चालली होती. यात महत्वाची
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भखू मका बजावलेल्या पाकव रने त्याला शोधनू काढले व त्याच्याकडे शाांतपणे
पैशाांची मागणी के ली. प्रोथेरोने उिव वेन्सडोव्हरने ते द्यायचे नाकारले.
भाांडणामध्ये, वेन्सडोव्हरने त्याचे खपस्तल
ु काढले. पाकव रने ते खहसकावनू घेतले
व त्याच्यावर झाडले. आखण त्याला आत्महत्येचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न
के ला.
पाकव रवर िटला चालवला गेला. त्याचे बचावाचे भाषण ऐकून
घेतले गेले. आम्ही खतथे कोटावत हजर होतो. आम्ही तेथनू खनघाल्यावर
पायरोने त्याचे डोके हलवले.
तो स्वतःशी पटु पटु ला, “असेच झाले असावे. हो. असेच झाले
असावे. मी आता उशीर करणार नाही.”
तो पोस्ट कायावलयात गेला आखण एक खचठ्ठी खलखहली. ती त्याने
खवशेष दतू ाबरोबर पाठवली. ती कुणाला पाठवली, ते मला खदसले नाही.
मग आम्ही खजथे सांस्मरणीय शखनवार रखववार घालवला होता, त्या
िानावळीत परत आलो.
पायरो खिडकीशी जात येत अस्वस्थपणे िे ऱ्या मारत होता.
त्याने स्पष्ट के ले, की तो एका पाहुण्याची वाट बघत होता. तो नक्की
तो नसेल. माझी काही चक
ू झाली नसेल. नाही ही बघा, ती आली. ”दसु ऱ्या
खमखनटाला खमस क्लेग िोलीत आलेली बघनू , मला आश्चयावचा धक्का
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बसला. ती नेहमीसारिी शाांत नव्हती. ती धावत आल्यासारिी जोरजोरात
श्वास घेत होती. मला ती पायरो कडे बघत असताांना, खतच्या डोळ्यात भीती
खदसली.
तो दयाळूपणे बोलला, ‘बाईसाहेब, बसा. माझा अांदाज बरोबर
ठरला, नाही का?”
उत्तरादािल, ती स्िांु दनू रडू लागली.
पायरोने हळूवारपणे खवचारले, “तू ते का के लेस? का?”
ती उत्तरली, “माझे त्याच्यावर िपू प्रेम होते. तो लहान मल
ु गा
असल्यापासनू , मी त्याची दाई होते. ओहो, माझ्यावर दया करा.”
‘मला जमेल ते सगळे मी करे न. जरी तो वाईट रीत्या लबाड असला
तरीही --- मी खनरागस माणसाला िाशी जाऊ देणार नाही
ती उठत िालच्या आवाजात बोलली, “कदाखचत शेवटी, मी असे
काही करायला --- ठीक आहे. तम्ु हाला जे काही करणे भाग असेल, ते
करा.”
एवढे बोलनू मग ती िोलीबाहेर पडली.
मी घाबरून खवचारले, “खतने िनू के ला का?”
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पायरोने हसनू मान हलवली.
“त्याने स्वतःवर गोळी झाडून घेतली. त्याने त्याच्या उजव्या बाहीत
रुमाल ठे वल्याचे तल
ु ा आठवते का? त्यामळ
ु े मला तो डावरा असल्याचे
समजले. खमस्टर पाकव रबरोबरील त्याच्या वादळी मल
ु ाितीनांतर, त्याचे खबांग
बाहेत िुटू नये, म्हणनू त्याले स्वतःला गोळी मारून घेतली. खमस क्लेग
त्याला नेहमीप्रमाणे उठवायला आली, तेव्हा खतला तो मरुन पडलेला
आढळला. आताच खतने आम्हाला साांखगतले, की ती त्याला
लहानपणापासनू ओळित होती आखण म्हणनू ज्याने त्याला मरणासाठी
उद्यक्त
ु के ले, त्या दोघा पाकव र मांडळींचा खतला भयांकर राग आला होता. खतने
त्या दोघाांना िनु ी ठरवले. आखण मग अचानक खतला त्याना खशिा देण्याची
सांधी खमळाली. त्याांनीच त्याला आत्महत्या करायला भाग पाडले होते.
खतला एकटीलाच माखहती होते, की तो डावरा आहे. खतने बदलनू खपस्तल
ु
त्याच्या उजव्या हातात ठे वले. खिडकी लाऊन बांद के ली. िालील
िोलीतनू किलींक घेऊन, त्याचा तक
ु डा खतथे पाडून ठे वला. आखण दार
कुलपु बांद करून, खकल्ली काढून घेतली.”
मी मोठ्या उत्साहाने म्हणालो, “पायरो, तू कमाल आहेस. आखण हे
िक्त रुमालाच्या लहानशा परु ाव्यावरून!”
“आखण खसगरे टच्या धरु ावरुन. जर खिडकी बांद असती, तर सगळया
खसगरे टच्या धरु ातील तांबािच्ू या खशळ्या वासाने, िोली भरून गेली असती.
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त्यामळ
ु े मी खनष्कषव काढला, की रात्भर खिडकी उघडी असली पाखहजे
आखण सकाळी ती लावली गेली असणार. त्यामळ
ु े माझ्या तकावची खदशा
बदलली. मला अशी पररखस्थती सापडेना, की ज्यामळ
ु े िन्सु याला खिडकी
लावाखवशी वाटली असेल. उलट ती उघडी असणे त्याच्या पथ्यावरच पडले
असेल. जर आत्महत्येची गोष्ट पचली नाही, तर त्यातनू िनु ी खनसटला, असे
ढोंग करणे सोपे गेले असते. खिडकी उघडी असल्याखशवाय ते सांभाषण
भटक्या माणसाच्या कानावर पडणे शक्य नव्हते.”
मी मनापासनू म्हणालो, “छान! आता थोडा चहा घेऊ या का?”
पायरो सस्ु कारा टाकत बोलला, “हे िऱ्यािऱ्ु या इखां ग्लश माणसासारिे
म्हणालास. मला वाटते, इथे िळाांचा गोड रस खमळणार नाही, नाही का?”
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THE ADVENTURE OF THE EGYPTIAN TOMB

इखजखप्शयन थडग्याचे साहस

मला नेहमी वाटते, की आमच्या अनेक साहसाांपैकी पायरोबरोबर
के लेले सवावत थरारक आखण नाटकी साहस कुठले असेल तर ते, राजा मेनहर-रा याचे थडगे उकरून काढून के लेले आमचे मरणांमाखलकाांच्या
तपासणीचे काम!
न्सययू ॉकव चे उमराव कानावरव्होन, सर जॉन खवलाडव आखण खमस्टर
ब्लेइबनर याांनी अतोनात कष्टाने लावलेला ततु ानि-आमेनच्या थडग्याचा
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शोध! त्याांनी ते उत्िलन गीझाच्या खपरॅ खमडच्या जवळ, कै रोपासनू िार लाांब
नाही, अशा खठकाणी सरुु के ले. ते अचानकपणे दिनखवधीच्या माखलके त
दािवले गेले. त्यामळ
ु े लोकाांचे त्यातील स्वारस्य वाढले. ते थडगे लयास
जात असलेल्या आठव्या शतकातील पसु टसा उल्लेि असलेल्या
राजाांपैकी एक असलेल्या राजा मेन-हर-रा याचे असल्याचे वाटत होते. या
कालिडां ाबद्दल िारसे माखहती नव्हते. लागलेल्या शोधाांबद्दल वतवमानपत्ात
छापनू येत होते.
लवकरच लोकाांच्या मनाचा ठाव घेणारी, एक घटना घडली. सर
जॉन खवलाडव अचानक हृदयखक्रया बांद पडून वारले.
काही भावखनक वतवमानपत्ाांनी लगेच त्या सांधीचे सोने करून,
इखजखप्शयन िखजन्सयाशी सांबांखधत अांधश्र्द्द्धात्मक गोष्टी प्रसतृ के ल्या. खब्रटीश
वस्तसु ांग्रहालयातील करडी वा पाांढऱी पडून कडक झालेली ददु वै ी प्रेते, नवीन
उत्साहाने ओढून बाहेर काढली गेली. शाांतपणे ती खतथे ठे वायला परवानगी
नाकारण्यात आली. परांतु ही बातमीदेिील प्रखसद्ध होऊन लोकखप्रय झाली.
पधां रवड्यानतां र खमस्टर ब्लेइबनर रक्तात खवष पसरून ताबडतोब
वारले. त्यानांतर काही खदवसानां ी त्याांच्या पतु ण्याने न्सययू ॉकव मध्ये स्वतःला
गोळी मारून घेतली. त्या खदवशी सववत् राजा मेन-हर-रा याच्या शापाची
आखण मतृ वत झालेल्या इखजप्तच्या जादच्ू या शक्तीची मोठ्या चवीने चचाव
होत होती.
तेव्हा मतृ परु ातत्वशास्त्रज्ञ सर खवलाडव याांच्या खवधवा पत्नी खवलाडव
बाईसाहेबाांकडून, पायरोला एक छोटीशी खचठ्ठी खमळाली. त्यात खतने
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पायरोला खतच्या के नखसांग्टन चौकात असलेल्या घरी येऊन भेटण्याची
खवनांती के ली होती. मी त्याच्याबरोबर गेलो.
खवलाडव बाईसाहेब उांच व बारीक होत्या. त्याांनी शोकवस्त्र पररधान
के ले होते. त्याांचा खवदीणव चेहरा त्याांच्या अलीकडील दःु िाची प्रखचती देत
होता.
“खमस्टर पायरो, तम्ु ही लगेच इथे येऊन, चाांगले के लेत.”
“खवलाडव बाईसाहेब, मी तमु च्या सेवेसाठी हजर आहे. तम्ु हाला
माझा सल्ला हवा आहे का?”
“मला माखहती आहे, की तम्ु ही गप्तु हेर आहात. पण िक्त गप्तु हेर
म्हणनू तमु चा सल्ला मला नको आहे. तम्ु ही िरािरु ा प्राथखमक दृष्टीकोन
असलेले, कल्पक व जगाचा अनभु व असलेले आहात. खमस्टर पायरो, मला
साांगा अतींखद्रय शक्तीखवषयी तमु चे काय मत आहे?”
पायरो उत्तर देण्यापवू ी, िणभर गप्प राखहला. तो खवचार करत
असावा. शेवटी तो बोलला, “आपण एकमेकाांखवषयी गैरसमज करून
घ्यायला नको. तम्ु ही मला काही सववसाधारण प्रश्न खवचारत नाही आहात.
त्याला िासगी उपयोजन आहे, नाही का? तम्ु ही पयावयाने तमु च्या मतृ
पतीखवषयी बोलत आहात का?”
खतने तसे असल्याचे कबल
ू के ले.
“तम्ु ही मला त्याच्ां या मरणाशी खनगडीत पररखस्थतीची तपासणी
करायला सागां त आहात का?
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“मी तम्ु हाला माझ्यासाठी वतवमानपत्े नेमके काय साांगत आहेत
आखण त्यातील खकती िरोिर सत्य गोष्टींवर आधाररत आहे, याचा मागोवा
घ्यायला साांगते आहे. खमस्टर पायरो, तीन मरणे त्याांच्यापरीने समजनू घेणे
व तरीही त्याांचा एकखत्त एकाच वेळी घडण्याचा पररणाम अखवश्वसनीय
भासणे, आखण हे सारे थडगे उकरायला लागल्यापासनू मखहन्सयाभरात होणे!
ही के वळ अांधश्रद्धा असू शके ल की, हा आधखु नक शास्त्राला अनाकलनीय
असा भतू काळातील गढू गभव शाप असेल? या तीन मरणाांची सांगती कशी
लावायची? खमस्टर पायरो, मला भीती वाटते, िार भीती वाटते. अजनू ही हा
शेवट नसू शके ल.”
“तम्ु हाला कोणासाठी भीती वाटते?”
“माझ्या मल
ु ासाठी. जेव्हा माझ्या नवऱ्याच्या मरणाची बातमी
आली, तेव्हा मी आजारी होते. ऑक्सिडवहून नक
ु ताच आलेला माझा
मल
ु गा खतथे गेला. त्याने शव --- घरी आणले. पण आता तो परत गेला
आहे. तो त्या कामाने इतका सांमोखहत झाला आहे, की त्याच्या वखडलाांची
जागा घेऊन, त्याला उत्िलनाचे काम चालू ठे वायचे आहे. तम्ु हाला मी
मि
ू व, कशावरही खवश्वास ठे वणारी बाई वाटेन. पण जर मतृ राजाचा आत्मा
अजनू ही असांतष्टु असेल तर? तम्ु हाला हे बोलणे भावनेच्या भरात वाहून
के लेले वाटेल --- “
पायरो लगेच बोलला, “नाही, िरे च खवलाडव बाईसाहेब, माझाही
अधां श्रद्धेच्या जोरावर खवश्वास आहे. ती जगातील माखहती असलेली सवावत
मोठी शक्ती आहे.”
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मी त्याच्याकडे आश्चयावने पाखहले. मला पायरो अांधश्रद्ध असेल,
असे कधी वाटले नव्हते. पण लहानसा माणसू िरे च गांभीर रीत्या तसा होता.
“म्हणजे तम्ु हाला िरे तर मला, तमु च्या मल
ु ाला वाचवायला
साांगायचे आहे? मी त्याला काही त्ास होऊ नये म्हणनू आटोकाट प्रयत्न
करे न.”
“हो. गढू , जादईु शक्तीखवरुद्ध, पण काही अघोरी प्रकार न करता,
सामान्सय पद्धतीने तम्ु ही ते करू शकाल का?”
“खवलाडव बाईसाहेब, मध्ययगु ीन काळ्या जादखू वरुद्ध लढण्याचे
अनेक उपाय सापडू शकतील. आपली तथाकखथत आधखु नक शास्त्रे जी
बढाई मारतात, त्यापेिा कदाखचत त्यानां ा जास्त माखहती असेल. आता
आपण मळ
ू गोष्टींकडे वळू. त्यातनू मला काही मागवदशवन खमळे ल. तमु चा
नवरा पखहल्यापासनू इखजप्तची सस्ां कृती, भाषा, इखतहास इत्यादीखवषयी
अभ्यास करणारा होता का?”
“हो, त्याच्या तरुणपणापासनू तो तसा होता. त्या खवषयातील तज्ञ
जाणकाराांपक
ै ी तो एक होता.”
“पण माझ्या माखहतीप्रमाणे, खमस्टर ब्लेइबनर त्या खवषयाचे
अभ्यासक तर होतेच, पण कमीजास्त प्रमाणात त्याची आवड असलेले
होते, नाही का?
“हो, नक्कीच. ते िपू श्रीमांत गहृ स्थ होते. त्याना रस वाटेल अशा
खवषयात, ते पणू वपणे बडु ू न जात असत. त्याना इखजप्तमध्ये रस होता. आखण
त्याांचे त्या मोखहमेला अथवसहाय्य परु वणे, हे िार उपयोगी ठरत होते.”
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आखण पतु ण्या? त्याला कसली आवड होती? तो त्या मोखहमेत होता
का?”
खमसेस खवलाडव बोलल्या, ““मला असे वाटत नाही. िरे तर त्याच्या
मत्ृ यखू वषयी वतवमानपत्ात वाचेपयंत, मला त्याचा त्यातील सहभाग
माखहतीदेिील नव्हता. मला नाही वाटत, की तो खमस्टर ब्लेइबनर याांच्या
जवळचा होता. तशी काही जवळीक असल्याचे ते कधी बोलले नव्हते.”
“त्या मोखहमेत अजनू कोणकोण होते?”
“खब्रटीश वस्तसु ग्रां हालयाशी सबां खां धत डॉ टॉसखवल होते. न्सययू ॉकव
महानगर वस्तसु ग्रां हालयाशी सबां ांखधत खमस्टर श्चेनेडर होते. डॉ अमेस नावाचा
एक तरुण अमेररकन सखचव होता. तो त्याच्या व्यवसायाशी सांबखां धत
असल्याने, त्यात होता. आखण माझ्या नवऱ्याचा खवश्वासू नोकर, हसन हा
देिील होता.”
“अमेररकन सखचवाचे नाव तम्ु हाला आठवते आहे का?”
“मला वाटते, हापवर. पण माझी िात्ी नाही. तो त्याांच्याबरोबर िार
काळ नव्हता, एवढे मला माखहती आहे. तो एक प्रसन्सन चेहऱ्याचा माणसू
होता.
“खवलाडव बाईसाहेब, मी आपला आभारी आहे.”
“जर अजनू काही सागां ण्यासारिे असेल --- “
“या िणी तरी काही नको. ते माझ्या हातात ठे वा आखण िात्ी
बाळगा, मनष्ु याला शक्य आहे, ते सवव मी तमु च्या मल
ु ाचे रिण करण्यासाठी
करे न.”
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ते तांतोतांत खदलासा देणारे शब्द नव्हते, पण मला खदसले, की ते त्याने
उच्चारल्यावर, खवलाडव बाईसाहेब नकळत एक पाऊल मागे झाल्या. तरी
त्याच वेळी त्याने त्याांच्या भीतीची खटांगल के ली नाही, त्यामळ
ु े त्याना सटु का
झाल्यासारिे वाटले होते.
त्या वेळेपयंत मला, पायरोच्या स्वभावमध्ये इतकी िोल रुजलेली
अांधश्रद्धा असल्याचे माखहती नव्हते. आम्ही घरी परतताना मी त्याला
त्यावरून छे डले. पण त्याचे बोलणे मनापासनू चे आखण थांडपणे के लेले होते.
“पण हो, हेस्टीग्ज, माझा या गोष्टींवर खवश्वास आहे. अांधश्रद्धेच्या
शक्तीला तम्ु ही कमी लेिता कामा नये.”
“आपण आता याबद्दल काय करणार आहोत?”
“हेस्टीग्ज, मला अजनू ही मी जे काम करतो, त्यात िपू रस वाटतो.
अरे खमत्ा, सरु वातीला आपण तरुण खमस्टर ब्लेइबनरच्या मत्ृ यखू वषयी जाणनू
घेण्यासाठी, न्सययू ॉकव ला जाऊ.”
त्याने लगेच तार पाठवली. आलेले उत्तर मोठे व मदु द्य् ाला धरून
होते. तरुण रुपटव ब्लेइबनर अनेक वषे जवळ िार पैसा नसलेला होता. तो
दखिणेतील बेटाांच्या समद्रु खकनाऱ्यावर खिरून काही अमल्ू य सापडते का हे
बघत खिरत असे. पण दोन वषांपवू ी तो न्सययू ॉकव ला परतला. आखण लवकरच
अजनू अजनू किल्लक होऊ लागला. माझ्या मनात आलेली खवशेष गोष्ट
म्हणजे, अलीकडे त्याने इखजप्तला जाण्यासाठी परु े सा पैसा साठवला होता.
त्याने जाहीर के ले, “मी ज्याच्याकडून पैसे उसने घेऊ शके न, असा एक माझा
चाांगला खमत् खतथे आहे.” तथाखप त्याचे बेत धळ
ु ीस खमळाले. तो त्याच्या
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कांजषू काकाला खशव्या देत, न्सययू ॉकव ला परतला. तो काका मतृ प्राण्याांच्या
हाडाांना आखण मेलेल्या राजाांना त्याच्या स्वतःच्या मास आखण रक्तापेिा
महत्व देत असे. त्याच्या इखजप्तमधील तात्परु त्या रहाण्यामध्ये सर जॉन
खवलाडवचा मत्ृ यू झाला. रुपटव जीवनात परत एकदा त्याच्या न्सययू ॉकव मधील
खनष्िळ जीवनात घसु ला. आखण मग कुणाला काही न साांगता, िक्त एक
चौकस मजकूर असलेले पत् मागे ठे ऊन, त्याने आत्महत्या के ली. अचानक
काही िांत वाटण्याच्या हुक्कीत ते खलखहले होते. त्याने स्वतःला महारोग
झाल्यासारिे वाळीत टाकले गेल्याबद्दल खलखहले होते आखण शेवटी, असे
जगण्यापेिा मेलेले बरे , असे म्हटले होते.
माझ्या डोक्यात एक पसु टशी कल्पना आली. मी िरे तर कधीच
िार पवू ी वारलेल्या इखजखप्शयन राजाबद्दलच्या काही चक
ु ीचे के ल्याच्या
गोष्टीवर खवश्वास ठे वला नव्हता. मला इथे आधखु नक गन्सु हा खदसला. कदाखचत
या तरुण माणसाने --- शक्यतो खवष देऊन, त्याच्या काकाांचा खनकाल
लावायचे ठरवले असेल आखण चक
ु ू न त्याच्या काकाांनी तो मरणप्राय डोस
घेतला असेल, मग तो न्सययू ॉकव ला परतला असेल. आखण त्याला त्याच्या
काकाांच्या मरणाची बातमी समजली असेल. मग त्याला त्याने के लेल्या
गन्सु हा कसा गरज नसलेला होता, हे समजल्यामळ
ु े पश्चात्ताप होऊन, त्याने
स्वतःचा जीव घेतला असेल.
मी माझा अांदाज पायरोला साांखगतला. त्याने तो रस घेऊन ऐकला.
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“तू काय खवचार के लास तो एक शोधच आहे --- नक्कीच तो एक
शोध आहे. तो कदाखचत िराही असेल. पण तू थडग्याचा मोठा पररणाम
लिात घेतलेला नाहीस.”
मी माझे िाांदे शहारवले.
“तल
ु ा अजनू ही वाटते का, की त्याचा काही सांबांध आहे?”
“अरे खमत्ा, िपू च आहे. आपण उद्या इखजप्तसाठी खनघत आहोत.”
मी नवल वाटून ओरडलो, “काय?”
“मी म्हणालो तेच.” पायरोच्या चेहऱ्यावर जाणतेपणे नायकाचे तेज
चढले. मग तो कण्हल्यासारिा म्हणाला, “पण ओहो, समद्रु ! दस्ु वास
करण्यासारिा समद्रु !”

दोन
त्यानतां र आठवड्याने, आमच्या पायािाली वाळवांटाची सोनेरी
वाळू होती. डोक्यावर तळपता सयू व होता. कृपणतेचा अकव असलेला पायरो
सक
ु ू न माझ्याशेजारी पहुडला होता. तो छोटा मनष्ु य चाांगला प्रवासी नव्हता.
मसेलीसपासनू चा आमचा चार खदवसाांचा प्रवास त्याला झेपला नव्हता. तो
अलेक्झाड्रां ीयाला पोचल्यावर त्याचे भतु ाटकीत रुपाांतर झाले होते. त्याचा
नेहमीचा झकपकपणादेिील उरला नव्हता. आम्ही कै रोला आलो होतो
आखण लगेच खपरॅ खमड्सच्या सावलीत असलेल्या मेना हाउस हॉटेलला
जायला खनघालो होतो.
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इखजप्तच्या सांदु रतेने माझ्यावर भल
ू घातली होती. पण पायरोवर नाही.
लांडनमध्ये करतो तसे कपडे घालनू , त्याने कपड्याांचा एक लहानसा ब्रश
घेऊन खिशात ठे वला. आखण त्याच्या गडद कपड्याांवरील वाळूखमखश्रत
हवेशी यद्ध
ु सरुु के ले.
त्याने खवलाप के ला, “माझे बटू हेस्टीग्ज, त्याांच्याकडे बघ. माझे छान
चामड्याचे बटू नेहमी कसे चकाकत असतात. पण आता त्यात वाळू गेली
आहे. हा छळवाद आहे. आखण त्याच्याबाहेरील वाळू डोळ्याांना झोंबते
आहे. खशवाय हा उन्सहाळा! त्यामळ
ु े माझ्या खमशा वेड्यावाकड्या झाल्या
आहेत. घामाने ओल्या झाल्या आहेत.”
मी खवनांती के ली, “त्या खसांहाच्या खपरॅ खमड्सकडे बघ. मला त्यातील
सांदु रता व गढू जाणवते आहे.”
पायरोने त्याकडे असमाधानाने पाखहले. त्याने जाहीर के ले, “मला
त्याच्याकडे बघनू आनदां ी वाटत नाही आहे. तो कशा गबाळ्या पद्धतीने
अधाव वाळूत परु ला गेला आहे, बघ. ओहो, ही शाखपत वाळू!”
“बेखल्जयममध्येही आता िपू वाळू आहे. ‘मागवदशवक पस्ु तकात
म्हटल्याप्रमाणे, लेस डयन्सू स इम्पेसेबल्सच्या मध्ये असलेल्या, नॉक-सरू -मर
येथे आम्ही मस्त सट्टु ी घालवली असल्याची, मी त्याला आठवण करून
खदली.
पायरो खपरॅ खमडकडे टक लाऊन बघत बोलला, “ब्रसु ेल्समध्ये वाळू
नाही. हे िरे आहे की खनदान ही खपरॅ खमड्स भरीव आखण काही भौखमखतक
आकार असलेली आहेत. पण त्याचा पष्ठृ भाग िडबडीत आखण न
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सि
ु ावणारा आहे. आखण पामची झाडे मला आवडत नाहीत. ते ती
ओळीतदेिील लावत नाहीत!”
आपण आपल्या मोखहमेची सरु वात करू, असे मध्येच बोलनू , मी
त्याची कुरकुर थाांबवली. आम्ही खतथे उांटाांवर बसणार होतो. ते शाांतपणे
िाली वाकत होते. आम्ही त्याांच्यावर चढण्यासाठी थाांबलो होते. सहजपणे
भरभर बोलणाऱ्या त्या प्रमि
ु ाच्या ताांड्यात खचत्ासारिी देिणी मल
ु े होती.
मी उांटावर पायरोला चष्मा खदला. त्याने कण्हायला व कांु थायला
सरु वात के ली आखण त्याचा शेवट त्याच्या खकांकाळ्याांमध्ये झाला. त्याने
हावभाव करून मेरीचा व इतर सवव सांताांचा धावा करायला सरु वात के ली.
शेवटी, तो लाजीरवाण्या पद्धतीने अजनू िाली घसरला आखण लहानशा
गाढवावर बसनू अिेर प्रवास पणू व के ला. सवय नसलेल्याला उांटावर बसणे
सोपे नाही. माझे अांग पण अनेक खदवस आिडलेले राखहले.
शेवटी आम्ही उत्िलनाच्या जागेजवळ येऊन पोचलो. सयू ावच्या
उन्सहाने भाजल्याच्या िणु ा असणारा एक दाढीवाला, पाढां ऱ्या कपड्यातला
डोक्यावर खशरस्त्राण घातलेला माणसू , आम्हाला भेटायला आला. “खमस्टर
पायरो आखण कॅ प्टन हेस्टीग्ज? आम्हाला तमु ची तार खमळाली. मला माि
करा तम्ु हाला कै रोमध्ये भेटायला कुणी नव्हते. एक अपवू व अशी घटना
घडल्याने, आमचे सवव बेत खिसकटले.”
पायरो खिकट खदसू लागला. त्याचा कपडे झटकायचा हातात
घेतलेला ब्रश तसाच्या तसा राखहला. त्याने श्वास रोधत खवचारले, “दसु रा
एिादा मत्ृ यू नाही ना?”
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“हो.”
मी ओरडलो, “सर गाय खवलाडव?”
“नाही, कॅ प्टन हेस्टीग्ज, माझा अमेररकन खमत्, खमस्टर श्चनेडर.”
पायरोने खवचारले, “आखण कारण?”
“धनवु ावत.”
मी पाांढरा पडलो. मला सभोवतालचे सवव जग पापी, अनाकलनीय
व धोकादायक वाटू लागले. माझ्या मनात एक भयांकर खवचार आला.
कशावरून पढु ची पाळी माझी नसेल?
पायरो हळू बोलला, “अरे देवा, मला काही कळत नाही. हे भयांकर
आहे. खमस्टर, मला हे साांगा, की तो नक्की धनवु ावताने गेला का?”
“माझा खवश्वास नाही. पण माझ्यापेिा डॉ आमेस तम्ु हाला त्याबद्दल
सागां तील.”
“ओहो, अथावत, तम्ु ही काही वैद्यकशास्त्रातील डॉक्टर नाही.”
“माझे नाव टॉसखवल आहे.”
म्हणजे हा खवलाडव बाईसाहेबाांनी वणवन के लेला खब्रटीश
वस्तसु ांग्रहालयातील जाणकार होता. माझ्या मनात त्याच्याखवषयी अचानक
काही कतवव्यदि व गांभीर असे खचत् उभे राखहले.
डॉ टॉसखवल पढु े बोलले, “जर तम्ु ही माझ्याबरोबर आलात, तर मी
तम्ु हाला सर गाय खवलाडवकडे नेतो. ते तम्ु हाला भेटायला उत्सक
ु असल्याने,
तम्ु ही आल्याबरोबर त्याांनी त्याना साांगायला साखां गतले होते.”
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आम्ही तो पररसर ओलाांडून, एका मोठ्या तांबक
ू डे गेलो. डॉ
टॉसखवलनी कापडी दार वर के ले आखण आम्ही आत खशरलो. आत तीन
माणसे बसलेली होती.
डॉ टॉसखवल म्हणाले, “खमस्टर पायरो व कॅ प्टन हेस्टीग्ज आले
आहेत.”
त्या तीन माणसाांपैकी तरुण माणसू उडी मारून उठला व आमच्या
स्वागताला पढु े आला. त्याच्या वागण्यात एक प्रकारचा जोश होता. तो
बघनू मला त्याच्या आईची आठवण झाली. तो इतराांइतका भाजला गेला
नव्हता. पण त्याच्या डोळ्याांभोवती, काही सरु कुत्या खदसत होत्या. तो
बावीस वषांपेिा मोठा वाटत होता. त्याच्या मनावर िपू ताण आलेला स्पष्ट
खदसत होता.
त्याने त्याच्या दोन सहकाऱ्याचां ी ओळि करून खदली. डॉ आमेस
आखण सखचव असलेले आल्हादक, नम्र तरुण, राष्ट्रीय बॅज लावलेले व
खशगां ाच्ां या कडाच
ां ा चष्मा घातलेले, खमस्टर हापवर.
काही खमखनटाांनी, काही खवखशष्ट बेत नसलेल्या सांभाषणानांतर, खमस्टर
हापवर बाहेर गेले. डॉ टॉसखवल त्याांच्या पाठोपाठ गेले. आम्ही सर गाय
खवलाडव आखण डॉ आमेसबरोबर राखहलो.
सर खवलाडव म्हणाले, “खमस्टर पायरो, तम्ु हाला जे काही प्रश्न
खवचारायचे असतील, ते खवचारा. या एकामागनू एक कोसळणाऱ्या
सांकटाांनी आम्ही खदग्मढू झालो आहोत. पण हा नक्कीच काहीतरी योगायोग
असावा.”
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त्याच्या बोलण्यात थोडी उदासी दाटलेली होती. त्याची छाया
शब्दाांवर पडली होती. मी पाखहले की पायरो त्याांचा सक्ष्ू मपणे अभ्यास करत
होता.
“सर गाय, तमु चे कामात िरोिर लि लागते आहे का?”
“थोडेबहुत काय झाले ते खकांवा त्यामळ
ु े काय होणार, ते अलाखहदा.
काम चालू आहे. तमु चे मन त्यासाठी तयार करा.”
पायरो दसु ऱ्या खवषयाकडे वळला. “डॉक्टर, तम्ु हाला काय म्हणायचे
आहे?”
त्या खवषयाकडे येत डॉक्टर म्हणाले, “माझा हे काम सोडायचा
खवचार नाही.”
पायरोने वेडेवाकडे हावभाव के ले. “मग आपण कुठे व कसे उभे
आहोत, याचे परु ावे शोधले पाखहजेत. खमस्टर श्चनेडर याांचा मत्ृ यू कधी
झाला?”
“तीन खदवसाांपवू ी.”
“तो धनवु ावत होता, याबद्दल तमु ची िात्ी आहे?”
“शांभर टक्के .”
“उदाहरणाथव, ही स्ट्रायचनीनने खवषबाधा झाल्याची के स नव्हती?”
“नाही, खमस्टर पायरो. मला कळते आहे तम्ु हाला काय म्हणायचे
आहे. पण ही अगदी स्पष्टपणे धनवु ावताची के स होती.”
“तम्ु ही त्यावर उपाय करण्याचे इजां ेक्शन खदले नाही का?”
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डॉक्टर कोरडेपणे बोलले, “नक्कीच आम्ही ते खदले. त्याना वाचवू
शके ल, अशी प्रत्येक गोष्ट आम्ही के ली.”
“तमु च्याकडे ते इजां ेक्शन होते का?”
“नव्हते. आम्ही ते कै रोहून मागवले.”
“येथील पररसरात अजनू काही धनवु ावताच्या के सेस झाल्या का?”
“नाही, एकही नाही.”
“खमस्टर ब्लेइबनरचा मत्ृ यू धनवु ावताने झाला नसल्याची तमु ची िात्ी
आहे का?”
“अगदी िात्ी आहे. त्याांचा अांगठ्यावर ओरिडा होता. त्याला
खवषबाधा झाली. आखण सेखप्टक झाले. एिाद्या सामान्सय माणसाला ते सवव
सारिेच आहे, असे मी म्हणू शकतो. पण दोन्सही मत्ृ यांचू ी कारणे िार वेगळी
आहेत.”
“म्हणजे इथे चार मत्ृ यू झाले --- प्रत्येक के स वेगळी होती. एकाची
हृदयखक्रया बदां पडली. एकजण रक्तात खवष खभनल्याने गेला. एकाने
आत्महत्या के ली. तर एकजण धनवु ावताने गेला.”
“बरोबर, खमस्टर पायरो.”
“तमु ची िात्ी आहे का, की या चारी मत्ृ यांमू ध्ये सारिी अशी
कुठलीच गोष्ट नाही?”
“तम्ु हाला काय म्हणायचे आहे, मला समजत नाही?”
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“मी ते स्पष्टपणे साांगतो. राजा मेन-हर-रा याच्या आखत्मक शक्तीला
कमी लेिल्याने, तर त्या चौघाांचा मत्ृ यू घडून आला नसेल ना?”
डॉक्टराांनी पायरोकडे आश्चयावने बखघतले. “खमस्टर पायरो तम्ु ही
खबनडोकपणे बोलत आहात. असा मि
ू ावसारख्या गोष्टींवर तमु चा खवश्वास
तरी कसा काय बसतो?”
तरुण खवलाडव रागाने पटु पटु ला, “टोकाचा मि
ू पव णा!”
पण पायरो ठाम राखहला. त्याचे माजां राचे डोळे चकाकत राखहले. “तर
मग खमस्टर डॉक्टर, तमु चा यावर खवश्वास नाही?”
डॉक्टरने जोर देत म्हटले, “नाही, सर. मी शास्त्रीय माणसू आहे. मी
शास्त्र खशकवतो. त्यावरच िक्त खवश्वास ठे वतो.”
पायरोने हळूवारपणे खवचारले, “मग प्राचीन इखजप्तमध्ये शास्त्र नव्हते
का?” उत्तरासाठी तो थाांबला नाही. आखण िरोिर डॉ आमेस िणभर
हरवल्यासारिे झाले. “नको. नको. मला उत्तर देऊ नका. पण मला हे साांगा.
तेथील कामगाराांना काय वाटते?”
डॉ आमेस बोलले, “मला वाटते, खजथे गोऱ्या लोकाांचे डोके चालत
नाही, तेव्हा स्थाखनक लोक मागे पडत नाहीत. मी कबल
ू करतो, की तम्ु ही
ज्याला भीती म्हणाल, असे काहीतरी त्याना वाटत असावे --- पण िरे तर,
त्याना भीती वाटायचे काही कारण नाही.”
पायरो नाकबल
ू करत बोलला, “मला नवल वाटते.”
सर गाय पढु े झक
ु ला. तो अखवश्वासाने ओरडला, “तम्ु ही खवश्वास ठे ऊ
शकत नाही --- आहा, पण ही गोष्ट गैरलागू आहे. तम्ु हाला असे वाटत
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असेल, की तम्ु हाला परु ातन इखजप्तबद्दल काही माखहती आहे, पण तसे ते
नाही.”
उत्तरादािल पायरोने खिशातनू एक लहानसे पस्ु तक काढले --- जनु े,
िाटके तटु के पस्ु तक. त्याने ते बाहेर काढल्यावर मी त्यावरील नाव वाचले.
‘इखजखप्शयन्सस व बॅखबलोनीयन्सस याांची जाद’ू नांतर गोल खिरून तो तांबबू ाहेर
पडला. डॉक्टर माझ्याकडे बघत राखहले.
“त्याची काय कल्पना आहे?”
पायरोच्या ओठावां र असलेले ते शब्द दसु ऱ्याक
ां डून ऐकून मला हसू
आले.
“मला िात्ीपवू वक माखहती नाही. पापी आखत्मक शक्ती घालवनू
लावण्यासांबांधी त्याचा काही बेत असावा, असे मला वाटते.”
मी पायरोला शोधायला गेलो. आखण त्याला एका चेहरा िाली
वळवलेल्या तरुणाशी, खदवांगत खमस्टर ब्लेइबनर याांच्या सखचवाशी
बोलताांना पाखहले.
खमस्टर हापवर बोलत होते, “मी या मोखहमेत सहा मखहने आहे. मला
खमस्टर ब्लेइबनर याांची चाांगली माखहती आहे.”
“तम्ु ही मला त्याच्ां या पतु ण्याबद्दल काही सागां ू शकाल का?”
“एक खदवस तो इथे आला होता. तो खदसायला िार वाईट नव्हता.
मी त्यापवू ी त्याला कधी भेटलो नव्हतो. पण इतर काहीजण त्याला भेटले
होते. मला वाटते, आमेस आखण श्चनेडर. तो म्हातारा त्याला भेटून काही
िषू झाला नाही. लगेचच आक्रमकपणे त्याचां ी बाचाबाची सरुु झाली.
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म्हातारा ओरडला, “एक सेंटही नाही. आता खकांवा मी मेल्यावरसद्ध
ु ा एकही
सेंट नाही. माझ्यानांतर माझे पैसे मी माझ्या आयष्ु यभराच्या कामासाठी
ठे वणार आहे. आज मी खमस्टर श्चनेडरशी याबद्दल बोलतो आहे.”
“आखण असेच काही. तरुण ब्लेइबनर लगेच कै रोला खनघनू गेला.”
“तेव्हा त्याची तब्येत एकदम चाांगली होती का?”
“म्हाताऱ्याची का?”
“नाही. तरुण माणसाची.”
“मला वाटते, तो त्याची तब्येत काहीशी खबघडल्याखवषयी बोलला.
पण तसे गांभीर काही नव्हते. नाहीतर माझ्या लिात राखहले असते.”
“अजनू एक गोष्ट, खमस्टर ब्लेइबनर याांनी मत्ृ यपु त् करून ठे वले आहे
का?”
“आम्हाला माखहती आहे, त्याप्रमाणे, नाही.”
“खमस्टर हापवर, तम्ु ही मोखहमेत रहाणार आहात का?”
“नाही, सर. मी रहाणार नाही. इथल्या गोष्टी आवरल्या, की मी
न्सययू ॉकव ला जाणार. तम्ु हाला हसायचे असेल, तर हसा. पण मी या गोंधळात
रहाणार नाही व मेन-हर-रा चा पढु ील बळी ठरणार नाही. मी इथे थाांबलो तर
पढु चा क्रम नक्की माझाच असेल.”
त्या तरुण माणसाने त्याच्या भवु ईवरील घाम खटपला.
पायरो खनघनू गेला. खवशेष असे हसू हसत, पण उदासीनतेने तो
बोलला, “लिात ठे व, न्सययू ॉकव मध्ये पढु चा बळी जाणार.”
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खमस्टर हापवर जोराने म्हणाले, “ओहो, ते गेले िड्ड्यात!”
पायरो खवचारपवू वक बोलला, “तो तरुण मनष्ु य उदास झाला आहे.
तो कडेवर उभा आहे. अगदी कडेवर!”
मी चौकसपणे पायरोकडे पाखहले. पण त्याच्या कोड्यात टाकणाऱ्या
हसण्याने मला काहीच साांखगतले नाही. सर गाय खवलाडव आखण डॉ टॉसखवल
याांच्याबरोबर आम्ही उत्िलनाच्या जागेभोवती एक िे री मारली. मख्ु य
अवशेष कै रोला पाठवण्यात आले होते. पण थडग्यातील काही िखनवचर
िारच स्वारस्य वाटेल, असे होते. त्या खशपाईगड्याला उत्साह असणे
साहखजक होते. पण त्याच्या वागण्यात मला थोडी उदास छटा खदसत होती,
जसे काही त्याची हवेमधील काही धमकीवजा भावनेपासनू सटु का नव्हती.
जेव्हा जेवणापवू ी हात धण्ु यासाठी, आम्ही आम्हाला खदलेल्या तांबतू
खशरलो, तेव्हा पाांढऱ्या कपड्यातील एक काळी आकृती खतथे मोठ्या
डौलाने उभी होती. ती अरे खबकमध्ये काही स्वागतपर शब्द पटु पटु त होती.
पायरो थाांबला.
“तू खदवगां त खमस्टर खवलाडव याचां ा नोकर हसन आहेस का?”
“हो, मी त्याांच्या चाकरीत होतो. आता मी त्याांच्या मल
ु ाची सेवा
करतो.” त्याने एक पाऊल पढु े येऊन, त्याचा आवाज िाली करत म्हटले,
“सगळे म्हणतात, तम्ु ही हुशार आहात. पापी शक्तींखवरुद्ध लढण्यात माहीर
आहात. छोट्या मालकाांना तम्ु ही इथनू बाहेर काढा. इथे आपल्याभोवती
पापी हवा आहे.”
आखण खवखचत् हावभाव करत, उत्तरासाठी न थाांबता, तो खनघनू गेला.
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पायरो पटु पटु ला, “आपल्याभोवती पापी हवा आहे. हो. मला ते
जाणवते आहे.”
जेमतेम एक जेवण आनांदी झाले. इखजखप्शयन जन्सु या अमल्ू य
वस्तांबु द्दलच्या कल्पनाांची देवाणघेवाण करण्यासाठी डॉ टॉसखवल याांना पणू व
मजला बहाल करण्यात आला. आम्ही आता खवश्राांती घ्यायला जाणार,
तेवढ्यात सर गाय याांनी पायरोचा दडां पकडला व काही दािवू लागले. एक
सावलीसारिी आकृती तांबतू नू खिरत होती. तो मानव नव्हता. मी त्याचे
डोके तांबवू र कोरलेल्या कुत्र्याचे असल्याचे िात्ीपवू वक पाखहले. ते बघनू
माझे रक्त गोठले.
तांबू ओलाांडत, पायरो पटु पटु ला, “मतृ ाांकडून पापाचा पाढा वाचनू
घेणारा, लाांडग्याचा तोंडाचा इखजखप्शयन देव, मतृ ात्म्याांचा देव.”
रागाऊन डॉ टॉसखवल उभे रहात ओरडले, “आपल्याला कुणीतरी
िोट्या हाका मारत आहे.”
सर गाय पडेल चेहऱ्याने बोलले, “हापवर, तो आवाज तझ्ु या तबां तू
गेला.”
पायरो त्याचे डोके हलवत बोलला, नाही, तो डॉ आमेस याांच्या
तांबतू गेला.
डॉक्टर खवश्वास न बसनू त्याच्याकडे बघत डॉ टॉसखवलचे शब्द परत
उच्चारत बोलले, “कुणीतरी आपल्याला िोट्या हाका मारते आहे. या.
लवकरच आम्ही त्या माणसाला पकडू.”
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त्या सावलीला धरण्यासाठी तो जोराने तटु ू न पडला. मी त्याच्या
पाठोपाठ गेलो. पण शोधनू ही आम्हाला कुणी खजवांत आत्मा खतथनू जाताांना
खदसला नाही. आम्ही मनाने थोडे िचनू परतलो. आता पायरो त्याच्या
पद्धतीने, स्वतःला सरु खित ठे ऊन, तेच करत होता. तो आमच्या तांबभू ोवती,
पायाने वाळूत काही साध्या काही छापलेल्या आकृत्यासारख्या आकृत्या
काढत जोरजोराने खिरत होता. पाच टोकाांची चाांदणी खकांवा पांचकोन माझ्या
लिात आला. तो त्याने पष्ु कळ वेळा काढला. तोंडाने तो सहजपणे जादू
आखण चेटूक यावर काही तयारी न करता, भाषण झोडत होता. पाांढरी जादू
खवरुद्ध काळी जाद,ू यावर अनेक उदाहरणे देत व मत्ृ यनु ांतर व्यक्तीच्या
पतु ळ्याच्या स्वरूपात खशल्लक रहाणाऱ्या व पस्ु तकाांमध्ये मेलेल्याांबद्दल
खदलेल्या माखहतीनसु ार, त्याची ही बडबड चालली होती.
डॉ टॉसखवलने मला रागारागाने बाजल
ू ा करत, उद्दीखपत होऊन, या
प्रकाराखवषयी नावड व्यक्त करायला सरु वात के ली.
तो रागाने ओरडला, “सर, काय मि
ू ावसारिी बडबड चालवली
आहे? िारच मि
ू ावसारिी! दसु ऱ्याांना िसवण्यासाठीचे हे ढोंग चालले
आहे. त्याला मध्ययगु ीन अांधश्रद्धा आखण आखण परु ातन इखजप्तच्या श्रद्धा
यामधील िरक माखहती नाही आहे. असा कशावरही खवश्वास ठे वणे व
अज्ञानाने गोंधळ घालणे, मी कधी पाखहले नव्हते.”
मी त्याला शातां करून तबां तू आणले. माझा छोटा खमत् आनदां ाने
तळपत होता.
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त्याने आनांदाने म्हटले, “आता आपण सि
ु ाने झोपू शकू. मला
थोडीिार झोप खमळू शके ल. माझे डोके िार दि
ु ते आहे. आहा, काही
औषधी वनस्पतींचा काढा खमळाला तर!”
जणू काही प्राथवनेला उत्तर म्हणनू तबां चू ा कापडी दरवाजा उघडत,
हसन खतथे आला. त्याने एक गरम पेय पायरोला खदले. तो उांटाच्या दधु ाचा
चहा होता. तो त्याला िारसा आवडत नव्हता. हसनचे आभार माननू , आखण
अजनू एक कप घ्यायला नकार देऊन, पन्सु हा आमचे आम्हीच राखहलो. कपडे
बदलल्यावर, मी तांबच्ू या दारात उभा राहून वाळवांटाकडे बघत राखहलो.
मी मोठ्याने म्हणालो, “काय छान जागा आहे आखण काय छान
काम आहे!” मला ते आवडत होते.” हे वाळवांटातील आयष्ु य, लयास
गेलेल्या सांस्कृतीची समस्या म्हणनू उभे आहे. पायरो, तल
ु ाही या सौदयावने
भारून टाकले असेल का?”
मला उत्तर खमळाले नाही. मी जरा रागावनू वळलो. पण माझा राग
िणाधावत कणवेत बदलला. जाड्याभरड्या कोचावर पायरो अडवारला
होता. त्याचा चेहरा खपळवटून गेला होता. त्याच्या शेजारी ररकामा कप
पडला होता. मी त्याच्याकडे धावलो व मग बाहेर पडून डॉ आमेसच्या
तबां क
ू डे जोराने पळत गेलो.
मी ओरडलो, “डॉक्टर आमेस, ताबडतोब या.”
पायजम्यातील डॉक्टर म्हणाले, “काय झाले?”
“माझा खमत् मरणप्राय आजारी आहे. उांटाचा चहा! हसनला इथनू
बाहेर जाऊ देऊ नका.”
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वाऱ्याच्या वेगाने डॉक्टर आमच्या तांबक
ू डे धावले. पायरो तसाच
पडलेला होता.
डॉ आमेस ओरडले, “हे खवखचत् आहे. मेंदतू काही वेगळीच
वीजेसारिी हालचाल झाली आहे. त्याने काही प्यायल्याचे तम्ु ही काय
बोललात?” त्याने ररकामा कप उचलला.
एक शाांत आवाज बोलला, “मी तो चहा प्यायलो नाही.”
आम्ही आश्चयावने त्याच्याकडे वळलो. पायरो अथां रुणावर उठून
बसनू हसत होता.
तो म्हणाला, “नाही. मी तो प्यायलो नाही. माझा खमत् जेव्हा
वाळवांटाच्या सौदयावचे वणवन करत होता, तेव्हा मी तो ओतनू द्यायची सांधी
घेतली, घशात नव्हे, तर एका छोट्या बाटलीत. ती बाटली आता खवश्ले षण
करणाऱ्या प्रयोगशाळे त जाईल --- डॉक्टरने अचानक काही हालचाल
के ली. पायरो म्हणाला, “शहाणा असशील, तर तल
ु ा कळे ल, की
आक्रमकतेचा काही उपयोग नाही. हेस्टीग्जच्या अनपु खस्थतीत, मी ती
बाटली सरु खित जागी ठे वली आहे. हेस्टीग्ज, पटकन त्याला धर!”
मला वेगळ्याच कारणासाठी पायरोची काळजी वाटली. त्याला
वाचवण्याच्या घाईत, मी त्याच्यासमोर अडवारलो. पण डॉक्टराांच्या
हळुवार हालचालीचा अथव दसु रा होता. कडू बदामाांचा वास हवेत पसरला
होता. त्याचा हात त्याच्या तोंडावर गेला. तो पढु े झक
ु ला व पडला.
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पायरो दःु िाने बोलला, “अजनू एक बळी, पण शेवटचाच.
कदाखचत हा चाांगला उपाय आहे. त्याच्या डोक्यावर तीन हत्याांचे पाप
आहे.”
मी अवाक होऊन, ओरडलो, “डॉ आमेस? पण पायरो, मला वाटले,
की तझु ा काही अतक्यव शक्तींवर खवश्वास आहे.”
हेस्टीग्ज, तू माझ्याखवषयी गैरसमज करून घेतलास. मी काय
म्हणालो तर असे, की माझा अांधश्रद्धेच्या खवलिण जोरावर खवश्वास आहे.
एकदा ही भावना िोल रुजली, की मरणमाखलका भव्य नैसखगवक शक्तीमळ
ु े
आहे, की मग तम्ु ही खदवसाढवळ्या एिाद्याला भोसकू शकता आखण तरीही
तो शाप असल्याचे धरले जाईल. मानवजातीतील अांधश्रद्धेची भावना इतकी
िोलवर रुजलेली आहे. माझा पखहल्यापासनू सांशय होता, की मनष्ु य त्या
भावनेचा िायदा घेत आलेला आहे. मला वाटते, ही कल्पना जॉन
खवलाडवच्या मरणापासनू त्याच्या मनात आली. अांधश्रद्धेच्या भावनेची मोठी
लाट आली. मला खदसते त्याप्रमाणे, खमस्टर जॉनच्या मरणाने कुणाचे उिळ
पाांढरे होणार नव्हते. पण खमस्टर ब्लेइबनरची के स वेगळी होती. तो िपू
श्रीमांत मनष्ु य होता. मला न्सययू ॉकव हून खमळालेली माखहती, िपू काही मद्दु े
सचु वणारी होती. सरु वातीला तरुण ब्लेइबनर म्हणाला होता, की
ज्याच्याकडून तो पैसे उसने घेऊ शके ल, असा त्याचा एक िपू चाांगला खमत्
इखजप्तमध्ये आहे. हे त्याने न बोलता, समजले गेले, की तो त्याच्या
काकाांबद्दल बोलतो आहे. पण मला असे वाटले, की तो मग तसे सरळ
बोलला असता. ते शब्द असे सचु वत होते, की कुणी त्याला मदत करे ल,
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असा खमत्. दसु री गोष्ट त्याने इखजप्तला येण्यासाठी बरे च पैसे िचव के ले होते.
त्याच्या काकाांनी त्याला एक पैदि
े ील उसनी द्यायला नकार खदला. तरीही
न्सययू ॉकव ला परत जायला त्याच्याकडे पैसे खशल्लक होते. कुणीतरी त्याला
पैसे खदले असले पाखहजेत.”
मी हरकत घेत म्हणालो, “हे सवव मोघम आहे.”
“पण अजनू ही काही आहे, हेस्टीग्ज, कधीकधी नेहमीच्या भाषेत
उच्चारलेले शब्द हे परु े श्या प्रखतकात्मक रीतीने वापरले जातात. तरुण
ब्लेइबनरने सरळपणे खलखहले होते, मी महारोगी आहे. पण त्याला तो
सगळ्याांपासनू वेगळा पाडणारा आजार झाल्याने, त्याने स्वतःवर गोळी
झाडून घेतली, हे कुणाला कळले नाही.”
मी करवादलो, “काय?”
“रािसी मनाचा हा हुशारीचा शोध होता. तरुण ब्लेइबनरला साधा
खकरकोळ स्वरूपाचा त्वचेचा खवकार होता. तो दखिणेकडील समद्रु ी बेटाांवर
राहीला होता आखण खतथे तो आजार िपू जणाांना होत असे. आमेस त्याचा
आधीचा खमत् आखण प्रखसद्ध डॉक्टर होता. त्याचा शब्द तो खिरवेल, असे
तरुण ब्लेइबनरला अखजबात वाटले नाही. “जेव्हा मी इथे आलो तेव्हा माझा
सांशय हापवर आखण डॉ आमेस या दोघाांवरही होता. पण लवकरच माझ्या
लिात आले, की िक्त डॉक्टरनेच गन्सु हा करून, तो लपवला असला पाखहजे.
आखण मला हापवरकडून समजले, की त्याची आधीपासनू तरुण ब्लेइबनरशी
ओळि होती. तरुण ब्लेइबनरने सांशयातीतपणे, के व्हा ना के व्हा अशी
इच्छा प्रगट के ली असेल, की डॉक्टरसाठी आयष्ु यदेिील पणाला
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लावायची त्याची तयारी आहे. डॉक्टरला ती सांपत्ती खमळवायची सांधी
वाटली. खमस्टर ब्लेइबनरला लसीद्वारे भयांकर जांतू टोचणे डॉक्टरला शक्य
होते. त्यामळ
ु े तो मेल्यावर, मग तरुण ब्लेइबनरला, खमस्टर ब्लेइबनरचा
पतु ण्याला त्याच्या खमत्ामािव त ही बातमी साांगण्यात आली, तेव्हा तो
अखतशय दःु िी झाला आखण त्याने स्वतःवर गोळी चालवली. खमस्टर
ब्लेइबनरने काही कारणाने का होईना, पण त्याचे मत्ृ यपु त् बनवले नव्हते.
त्याचे नशीब त्याच्या पतु ण्याकडे गेले असते आखण खतथनू मग डॉक्टरकडे.”
“आखण खमस्टर श्चेनेडर?”
“आपली िात्ी नाही. लिात घे, तो पण तरुण ब्लेइबनरला
ओळित होता आखण त्यालाही काही सांशय आलेला होता. खकांवा परत
डॉक्टरला वाटले असेल, की पढु ील हेतू नसलेले मरण अांधश्रद्धेचा गांतु ा
घालवेल. हेस्टीग्ज, खशवाय मी तल
ु ा एक स्वारस्यपणू व मानसशास्त्रीय खवचार
साांगतो, िन्सु याची अशी प्रबळ इच्छा असते, की त्याने त्याचा पचलेला िनू
ज्याप्रकारे के ला, ती पद्धत परत वापरावी. त्याचा अांमल त्याच्यावर असतो.
त्यामळ
ु े मला तरुण खवलाडवची भीती वाटते. आज रात्ी लाांडग्याचे डोके
असलेला इखजखप्शयन देव तू पाखहलास, तो माझ्या आज्ञेने हसनने के लेला
वेषबदल होता. मला असे बघायचे होते, की मी डॉक्टरला घाबरवू शकतो
का. पण त्याला घाबरवण्यासाठी अजनू जास्त काही करण्याची गरज होती,
असे खदसले. छुप्या गोष्टीतील माझे ढोंग त्याला लागू पडले नाही.
त्याच्यासाठी मी जे छोटेसे प्रहसन के ले, त्याने तो िसला नाही. मला सांशय
आला, की तो मला पढु चा बळी बनवणार. पण समद्रु ाची शाखपत शक्ती, िार
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वाईट उष्णता आखण वाळूचा त्ास हे असनू देिील मेंदच्ू या करड्या पेशी
काम करत होत्या.”
पायरो त्याच्या अांदाजात एकदम बरोबर ठरला. काही वषांपवू ी,
तरुण ब्लेइबनर िपू खपऊन मौजमजा करत असताांना, त्याने एक खवनोदी
इच्छा के ली होती. ‘माझ्या खसगरे ट के सचे तू इतके कौतक
ु करतोस, ती
आखण बाकी सगळे जे माझे आहे, ते सगळे बडु ताांना माझा जीव वाचवणारा
माझा चाांगला खमत् रॉबटव आमेस याला मी देतो. त््ाने तसे ख्रलहूनही ठे वले
होते’
ही के सबद्दलची चचाव शक्य तेवढी बांद झाली आखण आजपयंत
लोक उल्लेिनीय मरणसािळीबद्दल व मेन-हर-रा याच्या थडगे उकरून
त्याच्या पखवत्तेचा अपमान करणाऱ्या लोकाांबद्दल, त्याना राजाने खदलेल्या
त्याांच्या चक
ु ीच्या खशिेबद्दल बोलत आहेत. पण पायरोने मला दािवनू
खदल्याप्रमाणे, हे सवव इखजखप्शयन खवचाराांच्या व श्रद्धाांच्या खवरुद्ध आहे.
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The Incredible Theft

अखवश्वसनीय चोरी

एक
स्वयपां ाक्याने गोल के क उमराव मेखिल्डला आणनू खदला. त्याच्या
उजव्या हाताला असलेल्या ज्यखु लया कॅ ररांग्टन बाईसाहेबाांकडे बघनू , उमराव
मेखिल्ड गप्तु पणे वाकला. उत्तम यजमान असल्याच्या त्याच्या कीतीमळ
ु े,
उमराव मेखिल्डने तो त्ास घेतला. जरी तो अखववाखहत असला, तरी तो
खस्त्रयाांशी नेहमी गोडीने वागत असे.
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ज्यखु लया कॅ ररांग्टन बाईसाहेब चाळीशीच्या होत्या. त्या उांच,
आकषवक, िपू बारीक पण तरीही सांदु र होत्या. खवशेषतः त्याांचे हात व पाय
नाजक
ू होते. त्याांची वागायची पद्धत अनपेखित व घाईघाईची होती. ती
सतत काळजी करणारी बाई होती.
गोल टेबलावर खतच्यासमोर खतचा नवरा, एअरमाशवल सर जॉजव
कॅ ररांग्टन बसला होता. त्याने त्याचे व्यावसाखयक आयष्ु य नेव्हीपासनू सरुु
के ले आखण अजनू ही तो वादळी बढाया मारणारा नेव्हीतनू खनवत्तृ झालेला
मनष्ु य होता. यजमानाच्या खवरुद्ध बाजल
ू ा बसलेल्या सदांु र खमसेस
व्हॅडेलवनशी तो इकडच्या खतकडच्या गप्पा मारत हसत होता.
खमसेस व्हॅडेलवन सोनेरी के साचां ी अखतशय सदांु र बाई होती. खतचे
उच्चार थोडेसे अमेररकन धाटणीचे होते. पण टोकाचे ताणलेले अमेररकन
नसनू , परु े से आल्हादक होते. सर जॉजव कॅ ररांग्टनच्या दसु ऱ्या बाजल
ू ा, ससां द
सभासद, गहृ व तान्स्ा मल
ु ाांची कल्याणकारी अखधकारी असलेली, खमसेस
मकाट्टा बसली होती. ती लहानसहान वाक्ये बोलण्यापेिा भांक
ु त होती
आखण साधारणपणे काहीशी त्ासदायक स्वभावाची होती. त्यामळ
ु े हे
नैसखगवक होते, की एअरमाशवलने उजव्या हाताच्या आल्हादक बाईशी
बोलणे पसांत के ले.
खमसेस मकाट्टा कुठे ही असली तरी नेहमीप्रमाणे खतच्या खवशेष
खवषयाांवरील तीचतीच माखहती, घाईघाईने खतच्या डाव्या हाताला बसलेल्या
शेजाऱ्याला, तरुण रे गी कॅ ररांग्टनला देत होती.
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रे गी कॅ ररांग्टन एकवीस वषांचा होता. आखण त्याला घरगतु ी गोष्टी,
तान्स्ा मल
ु ाच
ां े कल्याण व राजकारण यात काहीच रस नव्हता. तो दर थोड्या
वेळाने म्हणत होता, “खकती भीतीदायक”, “मी तमु च्याशी पणू वपणे सहमत
आहे.” आखण त्याचे मन शहाणपणाने भलतीकडेच होते. उमराव मेखिल्डचे
िासगी सखचव, खमस्टर कालीले हे तरुण रे गी आखण त्याच्या आईच्या मध्ये
बसले होते. नाकावर खक्लप असलेला चष्मा घातलेला व स्वतःला िार
शहाणा समजणारा खिकुटलेला हा तरुण अगदी कमी बोलत होता. पण तो
कुठल्याही तटु क्या सभां ाषणात भाग घ्यायला तयार होता. रे गी त्याची जाभां ई
येणे टाळत असल्याचे लिात आल्याने, तो पढु े झक
ु ाांच्या
ु ला आखण मल
सदृु ढतेखवषयी काही योजना आहे का, असे त्याने खमसेस मकाट्टाला
खवचारले.
खपवळसर उजेडात गोल टेबलाभोवती शातां पणे खिरत, स्वयपां ाकी व
दोन नोकर वाईनचे पेले व भरलेली ताटे सगळ्याांना देत होते. उमराव
मेखिल्ड त्याच्या स्वयपां ाक्याला िपू पगार देत असे आखण तो वाइनमधील
ददी म्हणनू ओळिला जात असे.

टेबल गोल असले तरी यजमान कोण आहे याबद्दल कुणाला सांभ्रम
नव्हता. खजथे उमराव मेखिल्ड बसला होता, ती नक्की यजमानाची जागा
झाली होती. तो चौकोनी िाांदे असलेला, दाट चांदरे ी के साांचा, मोठ्या सरळ
नाकाचा आखण थोडीशी मोठी भासणारी हनवु टी असलेला वयाने मोठा
माणसू होता. त्याचा चेहरा सहजपणे मोठा खदसत होता. सर चालवस्
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मॅकलॉघाखलनप्रमाणे उमराव मेखिल्डने मोठ्या इखां जखनअरींग कांपनीचे
सचां ालकपद साभां ाळून राजकीय कारकीदवदि
े ील घडवली होती. तो स्वतः
प्रथम श्रेणीचा इखां जखनअर होता. त्याला एक वषावपवू ी उमरावपद बहाल के ले
गेले होते. सैन्सयातील नक
ु तेच उदयाला आणले गेलेले नवे मत्ां ीपदही त्याला
खदले गेले होते.
टेबलावर आईस्क्रीम ठे वले गेले. परत एकदा पेय हवे का, खवचारले
गेले. खमसेस व्हॅडेलवनला बघनू ज्यखु लया बाईसाहेब उठल्या. तीन बायकाांनी
िोली सोडली. परत एकदा पेय खिरवले गेले. मग उमराव मेखिल्ड हळूच
सगळ्याांकडे वळला. पाच खमखनटे िेळकर सांभाषण झाले. मग सर जॉजव
रे गीला उद्देशनू म्हणाले, “तू सोडून बाकी सगळ्याांनी हॉलमध्ये जमलेले
मला आवडेल. रे गी, माझ्या मल
ु ा, तू गेलास, तरी उमराव मेखिल्डला काही
वाटणार नाही.
मल
ु ाने ती सचू ना परु े शा सोपेपणे घेतली. “उमराव मेखिल्ड, आभारी
आहे. मला वाटते, मी ते करे न.”
खमस्टर कालीले पटु पटु ले, “उमराव मेखिल्ड, तम्ु ही मला माि
कराल. मला काही पत्े खलहायची आहेत व इतर काम खनपटायचे आहे --“
उमराव मेखिल्डने मान हलवली. दोन तरुण माणसे िोलीबाहेर
पडली. नोकर मांडळी काही वेळापवू ीच गेली होती. सैन्सयप्रमि
ु आखण
वायसु ेनाप्रमि
ु दोघेच उरले.
एकदोन खमखनटाने कॅ ररांग्टन बोलला, “तर मग ठीक आहे?”
“अगदी पणू पव णे! यरु ोपमधील कुठलाही देश या नवीन बॉम्बरला
धक्का लावू शकणार नाही.”
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“त्याना आपण नक्कीच वरचढ ठरू का? मला असे वाटते.”
उमराव मेखिल्ड ठामपणे बोलला, “वायसु ेनेचे श्रेष्ठत्व.”
सर जॉजव कॅ ररांग्टनने एक िोल सस्ु कारा टाकला.
“चाल्सव, हा काळाचा मखहमा आहे. आपण एका अस्वस्थपणातनू
जात आहोत. यरु ोपभर सगळीकडे िपू बांदक
ु ीची दारू वापरली जाते आहे.
आखण आपण तयार नव्हतो. जाऊ दे! आपला आवाज कमी आहे. आपण
नवीन बॉम्बर खवमान बाांधायची खकतीही घाई के ली, तरी आपण अजनू
जांगलामधनू बाहेर पडलेलो नाही.”
उमराव मेखिल्ड पटु पटु ला, “जॉजव, तथाखप उशीरा सरु वात करण्याचे
काही िायदे आहेत. यरु ोपमधील बरे चसे देश आता जनु े झाले आहेत --- ते
जवळजवळ डबघाईला पोचले आहेत.”
सर जॉजव मलल
ू पणे म्हणाले, “त्यात काही अथव आहे, असे मला
वाटत नाही. प्रत्येकजण नेहमी हे ऐकतो आहे, की हा देश गाळात गेला
आहे. पण ते सवव सारिेच आहेत. पैसा हे माझ्यासाठी नेहमी गढू राखहलेले
आहे.”
उमराव मेखिल्डने डोळे खमचकावले. सर जॉजव कॅ ररांग्टन नेहमी जन्सु या
वळणाचा राखहला होता. “बरीच वषे समद्रु ावर राखहलेला थापाड्या!” लोक
म्हणत हे त्याने मद्दु ाम पाांघरलेले सोंग आहे.
खवषय बदलत, कॅ ररांग्टन जरा उडतउडत म्हणाला, “खमसेस व्हॅडेलवन
िारच आकषवक बाई आहे.”
उमराव मेखिल्ड बोलला, “ती इथे काय करते आहे, याचे तल
ु ा नवल
वाटते आहे का?”
त्याच्या डोळ्याांचे मनोरांजन झाले.
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कॅ ररांग्टन थोडा गोंधळलेला वाटला. “छे , मळ
ु ीच नाही. मळ
ु ीच
नाही.”
“हो. तू तसा होतास. जॉजव, उगीच िोटे बोलू नकोस. थोड्या दःु िी
पद्धतीने तू नवल वाटून घेत होतास, तरी मीही अलीकडे खतच्या कटािाांनी
जिमी झालो होतो.”
कॅ ररांग्टन सावकाशीने बोलला, “मी हे कबल
ू करतो, की ती इथे
असावी, हे मला खवखचत्पणे िालतू वाटले. खवशेषतः या शखनवार
रखववारी!”
उमराव मेखिल्डने मान हलवली.
एअरमाशवल घाईघाईने म्हणाला, “खजथे प्रेत आहे, खतथे कावळे
खघरट्या घालणारच. आपल्याकडे मोठे खवखशष्ट प्रेत आहे. आखण खमसेस
व्हॅडेलवन खगधाड क्रमाक
ां १ आहे.”
या खमसेस व्हॅडेलवनखवषयी तल
ु ा काही माखहती आहे का?”
उमराव मेखिल्डने खसगरे टचे शेवटचे थोटूक कापनू पन्सु हा नीट पेटवले
व मागे रे लनू बसत, त्याने त्याचे शब्द मोठ्या काळजीपवू क
व उच्चारले,
“खमसेस व्हॅडेलवनखवषयी मला काय माखहती आहे? तर ती अमेररकन आहे.
खतला तीन नवरे होते. एक इटाखलयन, एक जमवन आखण एक रखशयन. त्याचा
पररणाम म्हणनू खतने िपू उपयक्त
ु ओळिी वाढवल्या आहेत. त्याला खतन्सही
देशात लागेबाांधे म्हणतात.
मला माखहती आहे खतला िपू िखचवक कपडे घेणे परवडते आखण ती
िपू चैनीत रहाते. आखण असे करण्यासाठी, हा पैसा कुठून येतो, त्याची
काही िात्ी नाही.”
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मोठ्याने हसत सर जॉजव कॅ ररांग्टन पटु पटु ले, चाल्सव, मला वाटते तझु े
हेर जरा मदां आहेत.”
उमराव मेखिल्ड बोलत राखहला, “मला माखहती आहे. खशवाय ते
चांबु कीय शक्तीसारिे आकखषवत करणारे सौदयव आहे. खमसेस व्हॅडेलवन एक
चागां ली श्रोतादेिील आहे. ती आपण ज्याला खवक्री व्यवहार म्हणतो, त्यात
उत्तम रस प्रदखशवत करू शकते. म्हणजेच एिादा मनष्ु य खतला त्याच्या
कामाबद्दल सवव काही साांगू शकतो आखण त्याला वाटते, की हे ती बाई िपू
स्वारस्य दािवनू ऐकते आहे. खवखवध प्रकारचे तरुण ऑखिससव त्याांच्या
उत्साहात जरा जास्तच पढु े जातात आखण मग त्याचा पररणाम म्हणनू , त्याांचे
करीयर मार िाते. ते खमसेस व्हॅडेलवनला नको एवढे जास्त साांगतात. त्या
बाईचे जवळजवळ सवव खमत् नोकरीत आहेत --- पण गेल्या खहवाळ्यात, ती
एका सैन्सयाचा मोठा तळ असलेल्या गावाजवळ खशकार करत होती. खतने
खतथे िपू जणाांशी मैत्ी के ली --- सहज व शद्ध
ु हेतनू े नव्हे. थोडक्यात, खमसेस
व्हॅडेलवन िार उपयोगी व्यक्ती आहे, असे म्हणत त्याने खसगरे टच्या धरु ाने
हवेत एक गोल काढला. कोणाच्या नावाचा काढला हे न साांगणेच कदाखचत
बरे ठरे ल. आपण एवढेच म्हणू की एका यरु ोखपयन शक्तीसाठी --- कदाखचत
एका यरु ोखपयन शक्तीपेिा जास्त.”
कॅ ररांग्टनने एक िोल श्वास घेतला. “चाल्सव, तू माझ्या मनावरचे मोठे
ओझे उतरलेस.”
“तल
ु ा वाटले, मला धोक्याची घांटा वाजवनू दािवावी? माझ्या खप्रय
जॉजव, माझ्यासारख्या जागरूक मोठ्या माणसासाठी, खमसेस व्हॅडेलवन खहच्या
पद्धतींमध्ये िार तोचतोचपणा आहे. खशवाय ते म्हणतात, त्याप्रमाणे, आता
ती पवू ीसारिी िार तरुण राखहली नाही. तझु े तरूण सैन्सयाखधकारी तसे
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समजत नसतील. पण मी छपन्सन वषांचा आहे अजनू चार वषावत मी िारसा
आल्हादक रहाणार नाही. समाजाला नको ती अक्कल सतत खशकवणारा
म्हातारा होईन.
कॅ ररांग्टन िमायाचनेच्या सरु ात बोलला, “मी मि
ू व होतो. पण हे थोडे
वेगळे वाटते --- “
“हे तल
ु ा वेगळे वाटते ना, की काही जवळच्या लोकाांच्या
मेजवानीत, एका िणी आपण हवाई सरां िणातील समस्यावां र काही
क्राांखतकारक शोध लावत असताना, ती इथे कशी?”
सर जॉजव कॅ ररांग्टनने मान हलवली.
उमराव मेखिल्ड हसत बोलला, “तेच तर! तेच तर प्रलोभन आहे.”
“प्रलोभन?”
“असे बघ, जॉजव, खसनेमातील भाषा वापरण्यासाठी आपण िरी बाई
वापरत नाही. आखण तरी आपल्याला काही हवे असते.
भतू काळातल्यापेिा, जास्त काही खतने गमावले आहे. पण ती काळजी
घेणारी आहे --- वाईट रीत्या काळजी घेणारी आहे. खतची काय कारस्थाने
आहेत, हे आपल्याला माखहती आहे. पण आपल्याकडे त्याचे नेमके परु ावे
नाहीत. खतला काहीतरी मोठे प्रलोभन दािवनू भल
ु वायला हवे.”
“काहीतरी मोठे म्हणजे नवीन बॉम्बरची खवशेषता का?”
“बरोबर. खतला धोका घ्यायला भाग पडेल, असे मोठे काही --आिाड्यात उतरण्यासाठी! आखण मग ती आपल्याला खमळालीच म्हणनू
समज.”
सर जॉजव िालच्या आवाजात िािरले.
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ते म्हणाले, “ओहो, ठीक आहे. मी म्हणू शकतो, की हे ठीक वाटते
आहे. पण समजा खतने धोका घेतला नाही, तर?”
उमराव मेखिल्ड म्हणाला, “ते दयनीय ठरे ल. पण मला वाटते, तसे
होणार नाही - “
तो उठला. “आपण हॉलमधील बायकाक
ां डे जायचे का? तझ्ु या
बायकोला आपण खब्रजपासनू परावत्तृ के ले पाखहजे.”
सर जॉजव िालच्या आवाजात िािरले. ”ज्यखु लया खब्रजमध्ये
चाांगली हुशार आहे. पण आता ती पवू ीसारिी िेळू शकत नाही. खतच्या
हातनू काही चक
ु ा होतात. मी खतला तसे साांखगतले. ती जन्समजात जगु ारी
आहे, एवढाच त्ास आहे.”
टेबलाकडे त्याच्या यजमानाजवळ येत, तो बोलला, “ठीक आहे.
चाल्सव, तझु ा बेत कसा तडीस जातो, ते बघ.ू ”

दोन
हॉलमधील सांभाषण एकापेिा अखधक वेळा झाले. खमसेस व्हॅडेलवन
ही जर खस्त्रयाबां रोबर एकटी राखहली, तर खतचा थोडा तोटा असे. खतची गोडवा
असलेली भल
ु वणारी भावखनक पद्धत परुु षाांकडून इतकी वािाणली जात
असे, की ती त्या कारणाने खकांवा एरवीही जास्त वेळ खस्त्रयापां ेिा
त्याांच्याबरोबरच रहात असे. ज्यखु लया ही अशी बाई होती, की खतची
वागायची पद्धत कधी चागां ली असे, तर कधी वाईट असे. या प्रसगां ी खतला
खमसेस व्हॅडेलवन आवडली नाही आखण खमसेस मकाट्टाने खतला कांटाळा
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आणला. खतने खतच्या भावना लपवनू ठे वल्या नाहीत. सांभाषण कांटाळवाणे
झाले आखण बदां च पडायची पाळी आली. पण चालू राखहले.
खमसेस मकाट्टा हेतबू द्दल िार प्रामाखणक होती. खमसेस व्हॅडेलवनला
खतने खनरोपयोगी व परावलांबी म्हणनू बाद करून टाकले. ती ठरवत
असलेल्या, गररबासां ाठी पैसे गोळा करायच्या पढु ील मनोरांजनाच्या
कायवक्रमात खमसेस ज्यल
ु ीयाचा रस वाढवण्याचा खतने प्रयत्न के ला. ज्यल
ु ीया
बाईसाहेबाांनी खतकडे िारसे लि खदले नाही. एकदोन जाांभया खदल्या आखण
खतच्या आधीच्या स्वतःच्या उद्योगाला लागली. चाल्सव आखण जॉजव अजनू
कसे आले नाहीत? माणसे खकती दमली आहेत. खतचे बोलणे अखधकच
नीरस होऊ लागले. ती खतच्या खवचारात व दःु िात बडु ू न गेली.
जेव्हा शेवटी परुु ष हॉलमध्ये आले, तेव्हा तीन बायका गप्प बसल्या
होत्या.
उमराव मेखिल्डने स्वतःशी खवचार के ला, “ज्यखु लया आज आजारी
व उदास खदसते आहे. तो मोठ्याने म्हणाला, “रबर खमळायचे काय झाले?”
लगेच ज्यल
ु ीया बाईसाहेबाांचा चेहरा िल
ु ला. खब्रज म्हणजे खतच्या
आयष्ु याचा श्वास होता.
त्याच वेळी रे गी कॅ ररांग्टन खतथे खशरला. आखण मग ते चौघे झाले.
ज्यल
ु ीया बाईसाहेब, खमसेस व्हॅडेलवन, सर जॉजव आखण तरुण रे गी हे चौघे पत्ते
िेळायला बसले. खमसेस मकाट्टाचे मनोरांजन करायची जबाबदारी उमराव
मेखिल्डने घेतली.
दोन रबर िेळून झाल्यावर, सर जॉजवने कांटाळून शेकोटीच्या
कट्ट्यावरील घड्याळाकडे पाखहले.
त्याने शेरा मारला, “अजनू दसु रा डाव सरुु करायला नको.”
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त्याची बायको खचडलेली खदसली. “ अजनू तर िक्त अकराला पांधरा
खमखनटे आहेत. अगदीच कमी वाजले आहेत.”
सर जॉजव चागां ल्या भावनेने बोलले, “खप्रये, पावणेअकरा म्हणजे
काही कमी नाही. तसेही, मला आखण चाल्सवला काही काम आहे.”
खमसेस व्हॅडेलवन पटु पटु ली, “ते िार महत्वाचे खदसते आहे! मला
वाटते, तम्ु ही हुशार परुु ष इतके कामात असता, की तम्ु हाला िरी खवश्राांतीच
खमळत नाही.”
सर जॉजव म्हणाले, “आमचा आठवडा अठ्ठेचाळीस तासाांचा
असतो.”
खमसेस व्हॅडेलवन पटु पटु ली, “हो ना! मला मी कच्ची अमेररकन
असल्याची लाज वाटते. पण मला अशा लोकाांना भेटायला िपू आवडते,
जे त्याच्ां या देशाचे भखवतव्य सरु ळीत करतात. सर जॉजव, माझी अशी अपेिा
आहे, की हा दृष्टीकोन तम्ु हाला असातसाच वाटत असेल.”
माझ्या खप्रय खमसेस व्हॅडेलवन, मी तमु चा खवचार कच्ची खकांवा
िडबडीत असा कधीच करू शकत नाही.” तो खतच्या डोळ्यात बघनू
हसला. कदाखचत ती चकवू देणार नाही, अशी खवरोधाभासात्मक
आवाजाचां ी सचू ना खतथे असेल. हुशारीने ती रे गीच्या डोळ्यात गोडपणे
हसत वळली. “आपण आपली भागीदारी चालू ठे ऊ शकत नाही, याबद्दल
खदलगीर आहे. हा तझु ा घाबरवणारा हुशारीचा डाव आहे.”
रे गी लाजनू िषू झाला व गोंधळलेल्या आवाजात हळू बोलला,
“जसे आले तसे थोडेसे नशीब!”
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“ओहो, नाही. तझ्ु या बाजनू े काढलेला हा हुशारीचा तकव होता. पत्ते
कुठे असयला पाखहजेत, याचा योग्य खवचार करून, तू िेळलास. मला ते
िपू बखु द्धमत्तेचे वाटले.”
ज्यखु लया बाईसाहेब एकदम उठल्या. “ती बाई गोड बोलनू
सगळ्याना भल
ु वते.” खतने नकोसा वाईट खवचार के ला. मग खतच्या मल
ु ाकडे
खतचे डोळे वळल्यावर, ते मवाळ झाले. त्याने या सवाववर खवश्वास ठे वला.
तो खकती दयनीय रीतीने तरुण आखण आनांदी खदसत होता. तो खकती
खवखचत्पणे अननभु वी आखण भोळा होता! तो िसवला गेला, यात काही
नवल नाही. तो अती खवश्वास ठे वणारा होता. िरे तर तो स्वभावाने िार गोड
होता. जॉजवला तो जराही कळू शकला नाही. परुु षमाणसे त्याांच्या अांदाजात
खकती असांवेदनशील असतात! ते देिील कधीकाळी तरुण होते, हे ते
खवसरतात. जॉजव रे गीबरोबर िार कडकपणे वागायचा.
खमसेस मकाट्टा उठली. शभु रात् म्हटले गेले.
तीन बायका िोलीबाहेर गेल्या. उमराव मेखिल्डने सर जॉजवला
खदल्यावर, स्वतःसाठी पेय घेतले. नांतर दरवाजातील खमस्टर कालीलेकडे
त्याने पाखहले.
“कालीले, सगळ्या िाईल्स व कागद बाहेर काढशील का? ब्ल्यू
खप्रांट्स आखण नकाशेही काढ. लवकरच, एअरमाशवल व मी ते बघ.ू आम्ही
आधी बाहेर एक चक्कर मारून येतो, नाही का जॉजव? पाऊस थाांबला
आहे.”
खमस्टर कालीले जाण्यासाठी वळले. ते खमसेस व्हॅडेलवनवर
जवळजवळ आपटल्यामळ
ु े , त्यानां ी मािी माखगतली.
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ती त्याांच्याकडे वळत पटु पटु ली, “मी जेवणापवू ी वाचत असलेले
पस्ु तक कुठे गेले?”
रे गीने हातात पस्ु तक धरून उडी मारली. “हे ते आहे का? ते
सोफ्यावर पडले होते का?”
“ओहो, हो. मी आभारी आहे.” ती गोड हसली. परत शभु रात्
म्हणाली आखण िोलीबाहेर पडली.
सर जॉजवने एक फ्रेन्सच खिडकी उघडली. तो म्हणाला, “काय सांदु र
रात् आहे! रे गी म्हणाला, “आता थोडे खिरायची तमु ची कल्पना चाांगली
आहे.”
“ठीक आहे शभु रात्, सर. मी झोपायला चाललो.”
उमराव मेखिल्ड म्हणाले, “खप्रय मल
ु ा, शभु रात्”
आदल्या खदवशी रात्ी अधववट सोडलेली रहस्यकथा रे गीने परत
वाचण्यासाठी उचलली आखण िोलीबाहेर पडला.
उमराव मेखिल्ड आखण सर जॉजव गच्चीत गेले. चाांदण्या
चमचमणारी, ती सदांु र रात् होती. सर जॉजवने एक िोल श्वास घेतला. काय
हे, या बायका िार सेंट वापरतात.
उमराव मेखिल्ड हसले.
“तसेही हे काही स्वस्तातले सेंट नाही. बाजारातील एक चागां ले
महागाईचे सेंट आहे.”
सर जॉजवने मोठे हास्य के ले.
“मला वाटते, त्याबद्दल आभार मानले पाखहजेत.”
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“िरे च, आभार मानले पाखहजेत. मला वाटते स्वस्त सेंट चोपडलेली
बाई म्हणजे मनष्ु यजातीसाठी उबग आणणारी गोष्ट आहे.”
सर जॉजवने वर आभाळाकडे नजर टाकली. “हे असामान्सय रीत्या
खनरभ्र खदसते आहे. आपण जेवताांना मला पावसाचा आवाज येत होता.”
ती दोन माणसे सावकाशीने गच्चीवर खिरत होती. पणू व घराच्या
लाांबीइतकी गच्ची होती. त्यािालील जमीन दरू वर उतरत जात होती. खतथनू
ससेक्सच्या जगां लाचे छान दृष्य खदसत होते.
सर जॉजवने एक खसगरे ट खशलगावली. त्याने सरु वात के ली, “या
धातच्ू या एकखत्तपणाबद्दल --- “
बोलणे ताखां त्क होत चालले. जसे ते गच्चीच्या टोकाकडे पाचव्यादां ा
आले, तसे उमराव मेखिल्ड सस्ु कारा टाकत बोलला, “ओहो, ठीक आहे.
मला वाटते, आपण िाली जाऊन कामाला लागावे. हो, थोडे काम
उरकलेले चागां ले.”
दोन माणसे वळली. उमराव मेखिल्डने आश्चयोद्गार काढला. “अरे ,
ते बखघतलेस का?”
सर जॉजव म्हणाले, “काय?”
“मला वाटते, माझ्या अभ्याखसके च्या खिडकीतनू कोणीतरी हळूच
गच्चीवर आले.”
“काहीतरीच काय! अरे म्हाताऱ्या, मी कुणाला पाखहले नाही.”
“पण मी पाखहले --- खनदान, मला असे वाटले, की मी पाखहले.”
“तझु े डोळे तल
ु ा िसवत आहेत. मी गच्चीवरून सरळ िाली बघत
होतो आखण बघण्यासारिे काही असते, तर मी नक्की बखघतले असते. जरी
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मी वतवमानपत् हातभर अांतरावर धरत असलो, तरी मी महत्वाचे काही बघत
नाही, असे िार थोडेच असते.”
उमराव मेखिल्ड गालातल्या गालात हसला. “जॉजव, मी तो चष्मा
तझ्ु या डोळ्याांवर ठे ऊ शकतो. मला चष्म्याखशवाय सहज वाचता येते.”
“पण घराच्या दसु ऱ्या बाजल
ू ा असलेल्या माणसाला तू नेहमी
ओळितोसच असे नाही. की तझु ा चष्मा तल
ु ा िसवतो?”
हसत दोघेजण मेखिल्डच्या अभ्याखसके त आले. त्याची फ्रेंच
खिडकी उघडी होती.
खमस्टर कालीले खतजोरीशी उभे राहून काही कागद िाइलला लावत
होते. ते आत खशरल्यावर त्याने दोघाक
ां डे वर पाखहले.
“काय चाली, सवव काही तयार आहे?”
“हो, उमराव मेखिल्ड, सवव कागद तमु च्या टेबलावर आहेत.
खिडकीजवळील कोपऱ्यात, ते एक मोठे महत्वाचे खदसणारे महोगनी
लाकडाचे टेबल होते. उमराव मेखिल्ड खतथे गेला आखण कागद वरिाली
करून वेगवेगळे करू लागला.
सर जॉजव म्हणाले, “छान रात् आहे.”
खमस्टर कालीलेंनी कबल
ू के ले. “हो, िरे च. पावसानांतर इतके मस्त
उघडले आहे, हे खवशेष आहे.
िाइल बाजल
ू ा ठे वत, खमस्टर कालीलेंनी खवचारले, “उमराव
मेखिल्ड, तम्ु हाला माझ्याकडून अजनू काही मदत हवी आहे का?”
“नाही. मला असे वाटत नाही. मी हे सवव आवरून ठे वेन. आम्हाला
बहुतेक उशीर होईल. तू गेलास तरी चालेल.”
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“आभारी आहे, शभु रात्, उमराव मेखिल्ड. शभु रात्, सर जॉजव.”
“शभु रात्, कालीले.”
सखचव िोली सोडणार इतक्यात, उमराव मेखिल्ड कडकपणे
बोलले, “एक खमखनट, कालीले, तू सवावत महत्वाचा कागद खवसरला
आहेस.”
“उमराव मेखिल्ड, काय म्हणालात?
“बॉम्बरचे िरे िरु े बेत असलेले कागद.”
सखचवाने शोधायला सरु वात के ली. “ते काय सवावत वर आहेत,
सर.”
“ते नाहीत.”
“पण मी आताच तर ते खतथे ठे वले.”
“तचू बघ.”
घाबरलेल्या चेहऱ्याने तरुण मनष्ु य पढु े आला आखण मेखिल्ड्च्या
टेबलाशी येऊन कागद तपासू लागला.
मत्र्ां याने काहीसे अधीरपणे कागदाचां ी चळत पाखहली. कालीलेने ती
बखघतली. त्याचे घाबरट हावभाव वाढले.
“हे बघ, ते खतथे नाही आहेत.”
सखचव चाचरत बोलू लागला. “पण --- पण हे अखवश्वसनीय आहे.
मी ते खतथे तीन खमखनटाांपवू ीच तर ठे वले.
उमराव मेखिल्ड आनदां ाने खवनोद करत म्हणाले, “तझु ी काहीतरी
चक
ू झाली असेल. ते अजनू खतजोरीत असतील.”
“असे कसे होईल? --- मला माखहती आहे, मी ते खतथे ठे वले होते.”
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उमराव मेखिल्ड उघड्या खतजोरीजवळ जाऊन बघू लागले. सर जॉजव
खतथे आले. काही खमखनटात, हे उघड झाले की बॉम्बरचे महत्वाचे कागद
खतथे नव्हते.
खवश्वास न बसनू , धक्का बसल्यासारिे, ते खतघेजण परत टेबलाशी
गेले आखण कागद वरिाली करू लागले.मेखिल्ड म्हणाले, “अरे देवा, ते
गेले!
खमस्टर कालीले ओरडले, “पण हे अशक्य आहे.”
मांत्र्याने िटकारले, “या िोलीत कोण आले होते?
“कोणी नाही. कोणीच नाही.”
“हे बघ, कालीले, ते कागद हवेत तर काही नाहीसे झाले आहीत.
कोणीतरी ते घेतले, एवढे नक्की. खमसेस व्हॅडेलवन इथे आल्या होत्या का?”
“खमसेस व्हॅडेलवन? नाही, सर.”
कॅ ररांग्टन नाकाने वास घेत बोलले, “मी मागोवा घेतो. खतने ते सेंट
वापरले असेल, तर त्याचा लगेच वास येईल.”
कालीले जोर देऊन साांगत राखहला, “कोणीही इथे आले नव्हते. मला
काहीच समजत नाही.”
उमराव मेखिल्ड म्हणाले, “असे बघ, नीट आठव. आपल्याला
याच्या मळ
ु ाशी जायला हवे. ते कागद खतजोरीत होते, याबद्दल तझु ी िात्ी
आहे?”
“अगदी बालांबाल िात्ी आहे.”
“तू ते प्रत्यि बखघतलेस का? ते इतर सवव कागदामां ध्ये आहेत, असे
तू गहृ ीत धरत नाही आहेस ना?”
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“नाही. नाही. उमराव मेखिल्ड, मी ते पाखहले. सवव कागदाांच्या वर ते
ठे वले.”
आखण तू म्हणतोस त्याप्रमाणे, कोणीही िोलीत आले नाही. तू
िोलीबाहेर गेला होतास का?”
“नाही --- हो एकदा गेलो होतो.”
सर जॉजव ओरडले, “ह,ां आता तू बरोबर बोललास.”
उमराव मेखिल्ड कडकपणे बोलले, “काय हे?”
तेव्हाच चाली म्हणाला, “उमराव मेखिल्ड, सववसाधारणपणे,
महत्वाचे कागद इथे असताांना, मला िोली सोडाखवशी वाटली, कारण
अथावत मी एका स्त्रीची खकांकाळी ऐकली”
उमराव मेखिल्ड नवल वाटून बोलले, “स्त्रीची खकांकाळी?”
“हो, उमराव मेखिल्ड. ती ऐकून मी चक्रावनू गेलो. मी ती ऐकली,
तेव्हा मी नक
ु तेच कागद टेबलावर ठे वत होतो. आपोआप मी हॉलबाहेर
धावलो.”
“कोण खकांचाळले?”
“खमसेस व्हॅडेलवनची फ्रेंच नोकराणी. ती अधववट खजना चढून उभी
होती. पाांढरीिटक पडली होती. उदास होऊन थरथर कापत होती. ती
म्हणाली, की खतने भतू पाखहले.”
“भतू पाखहले?”
“पणू व पाांढरे कपडे के लेली एक उांच बाई, अखजबात आवाज न करता
हवेत तरांगत होती.”
“काय खवखचत् गोष्ट आहे!”
131

“हो, उमराव मेखिल्ड. मी खतला तेच म्हणालो. मला साांखगतले
पाखहजे, की खतला स्वतःची शरम वाटली. ती खजन्सयातनू वर गेली आखण मी
परत इथे आलो.”
“हे खकती वेळापवू ी झाले?”
“तम्ु ही आखण सर जॉजव येण्यापवू ी, एकदोन खमखनटे.”
“आखण तू खकती वेळ िोलीबाहेर होतास?”
सखचवाने खवचार के ला. “दोन खकांवा िार तर तीन खमखनटे.”
उमराव मेखिल्ड गरु गरु ले, “म्हणजे बराच वेळ. त्याने अचानक
त्याच्या खमत्ाचा दडां धरला. “जॉजव, मी पाखहलेली ती सावली --- न कळता,
ती हळूच खिडकीपासनू दरू गेली. एवढेच! जेव्हा कालीलेने िोली सोडली,
तेव्हा लगेच ती सावली आत आली. कागद खहसकावनू घेतले आखण
पळाली.”
सर जॉजव बोलले, “िराब काम.”
मग त्याने खमत्ाचा हात धरला. “इकडे बघ चाल्सव, हे काहीतरी
भलतेच झाले. यासबां धां ी आपण काय करणार आहोत?”

िीन
चाल्सव, काही झाले, तरी, नीट आठवण्याचा प्रयत्न कर.”
नतां र अध्याव तासाने, दोन माणसे उमराव मेखिल्डच्या अभ्याखसके त
होती आखण सर जॉजव त्याच्या खमत्ाचे मन वळवण्याचा, त्याला एका खवखशष्ट
पद्धतीने वागण्याचा सल्ला देण्याचा िपू प्रयत्न करत होता.
132

पखहल्यादां ा उमराव मेखिल्ड तयार नव्हता. पण हळूहळू त्या
कल्पनेला त्याचा खवरोध मावळू लागला.
सर जॉजव बोलत होता, “चाल्सव, इतका टोकाचा हट्टीपणा करू
नकोस.”
उमराव मेखिल्ड सावकाश बोलला, “आपल्याला माखहती
नसलेल्या िार वाईट माणसाला यात का ओढायचे?”
“पण मला त्याच्याबद्दल बरे च माखहती आहे. तो मनष्ु य म्हणजे
चमत्कार आहे.”
“काहीही!”
“हे बघ चाल्सव, हे करून तर बघ.ू चाांगला अांदाज बाांधणे, हा या
व्यवसायाचा गाभा आहे. जर कागद हरवल्याची गोष्ट बाहेर िुटली --- “
“जर िुटली तर, म्हणजे तल
ु ा काय म्हणायचे आहे?”
“तर हा मनष्ु य हक्यवल
ु पायरो असेल, असे नाही --- “
“मला वाटते, एिादा जादगु ार त्याच्या टोपीतनू ससे काढतो, तसे
तो इथे येऊन, आपले हरवलेले कागद सादर करे ल, असे नाही, नाही का?”
“तो सत्य शोधनू काढेल. आखण आपल्याला तेच हवे आहे. इकडे
बघ चाल्सव, मी सगळी जबाबदारी घेतो.
उमराव मेखिल्ड सावकाश बोलला, “ओहो, ठीक आहे. तल
ु ा
पाखहजे तसे कर. पण मला नाही वाटत, की तो काही करू शके ल --- “
सर जॉजवने िोन उचलला. “मी आता त्याच्यापयंत पोचणार आहे.”
“अजनू तो अांथरुणात असेल.”
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‘तसे असेल, तर तो उठे ल. चाल्सव, हे सगळे जाऊ दे. पण तू त्या
बाईला तसेच सोडून देणार नाही आहेस.”
“तल
ु ा खमसेस व्हॅडेलवन म्हणायचे आहे का?”
“हो. तल
ु ा खतचा सांशय आहे. ती या सवावच्या मळ
ु ाशी आहे, असे
तल
ु ा वाटत नाही का?”
“नाही वाटत. खतने खशिा म्हणनू माझ्यावर डाव उलटवला आहे.
जॉजव, मला हे कबल
ू करायला आवडत नाही, की एका बाईने आपल्याशी
वरचढपणा करावा. ही काही सववसाधारण गोष्ट नाही. पण ती िरी आहे.
आपल्याला खतच्याखवरुद्ध काही खसद्ध करता येणार नाही. तरी आपल्याला
माखहती आहे, की यामागील सत्ू धार तीच आहे.”
कॅ ररांग्टन भावखववशतेने बोलला, “खस्त्रया भयांकर असतात.”
“यात खतचा काही सबां ांध नाही. ते जाऊ दे. आपण असे समज,ू की
खतने त्या नोकराणीला आरडाओरडा करायला लावायची यक्त
ु ी के ली आखण
बाहेर खिरणारा माणसू खतचा कटातील भागीदार होता. पण ते आपण खसद्ध
करू शकत नाही. इथेच आपले घोडे पेंड िाते आहे.
“कदाखचत हक्यवल
ु पायरो ते करू शके ल.”
अचानक उमराव मेखिल्ड हसला.
“जॉजव, अरे देवा, मला वाटले, तू पक्का इखां ग्लश माणसू आहेस.
पायरो खकतीही हुशार असला तरी फ्रेंच माणसू आहे.”
लखज्जत तोंडाने सर जॉजव म्हणाले. “तो फ्रेंचमनदेिील नाही आहे.
तो बेखल्जयन आहे.”
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“ठीक आहे. तझ्ु या त्या बेखल्जयनला कटाप कर. त्याला त्याचा
शहाणपणा त्याच्या व्यवसायात इतर खठकाणी दािवू दे. मी पैज लावायला
तयार आहे, की तो आपल्यापेिा जास्त काही शोधू शकणार नाही.”
काही न बोलता सर जॉजवने िोनजवळ हात नेला.

चार
डोळे खमचकावत, हक्यवल
ु पायरोने त्याचे डोके एका माणसाकडून
दसु ऱ्याकडे वळवले. िार प्रयासाने आखण नाजक
ू पणे त्यानां े येणारी जाभां ई
दाबली. मध्यरात्ीचे अडीच वाजले होते. तो झोपेतनू उठला होता अांधारात
िाली मोठ्या रोल्स रॉइस गाडीत धावत सटु ला होता. दोन माणसाांना त्याला
जे काही साांगायचे होते, ते साांगनू झाले. उमराव मेखिल्ड म्हणाला, “खमस्टर
पायरो, असे असे घडले.”
तो िचु ीत हळूहळू मागे झाला आखण त्याचा एका डोळ्याचा चष्मा
लावला. त्यामधनू खिकट खपवळ्या गखववष्ठ डोळ्याने, पायरोने लि देऊन
पाखहले. गखववष्ठ असण्याखशवाय तो डोळा नक्कीच शांका घेत होता. पायरोने
सर कॅ ररांग्टनकडे एक झटपट कटाि टाकला. तो मनष्ु य पढु े वाकून, एिाद्या
मल
ु ासारिी आशा त्याच्या चेहऱ्यावर दािवत होता.
पायरो सावकाश म्हणाला, “हो. कायकाय घडले, ते मला समजले.
नोकराणी खकांचाळली, सखचव बाहेर गेला. कोणी अनाहूत मनष्ु य आत
आला आखण महत्वाचे कागद टेबलावरील गठ्ठ्यात सवावत वर होते, ते
खहसकावनू घेऊन गेला. हे सवव अगदी सोयीस्कर होते.”
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वाटेतील कोणीतरी उच्चारलेल्या काही शेवटच्या शब्दाांनी उमराव
मेखिल्डचे लि वेधले गेले. तो अखधक ताठ बसला त्याच्या एका डोळ्याचा
चष्मा पडला. त्यामळ
ु े बहुधा त्याच्यात एक नवीन सावधपणा आला.
“खमस्टर पायरो, तम्ु ही काही म्हणालात का?”
“उमराव मेखिल्ड, मी म्हणालो, की घडलेल्या सवव गोष्टी चोरासाठी
सोयीस्कर होत्या --- तसेही तमु ची िात्ी आहे का, की तम्ु हाला खदसलेला
माणसू च चोर होता?”
उमराव मेखिल्डने डोके हलवले. “ते मी साांगू शकणार नाही. ती
नसु ती --- एक सावली होती. मी कोणाला पाखहले तरी की नाही, याबद्दल
माझी िात्ी नाही.”
पायरोने त्याची दृष्टी एअरमाशवलकडे वळवली.
“आखण तम्ु ही, सर जॉजव, ती बाई होती की परुु ष होता, हे तम्ु ही सागां ू
शकाल का?”
“मी कोणालाच पाखहले नाही.”
पायरोने खवचारपवू वक डोके हलवले. नतां र तो अचानक उठून उभा
राखहला व खलहायच्या टेबलाकडे गेला.
उमराव मेखिल्ड म्हणाला, “मी तम्ु हाला िात्ी देतो की ते महत्वाचे
कागद खतथे नव्हते. आम्ही खतघाांनी ते कागद खनदान सहा वेळा तरी पाखहले
होते.”
“खतघानां ीही? म्हणजे तमु च्या सखचवानेही?
“हो, कालीलेनेही.”
पायरो अचानक वळला.
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“उमराव मेखिल्ड, मला हे साांगा, की तम्ु ही टेबलाशी गेलात तेव्हा
सवावत वर कुठले कागद होते?
आठवतानां ा, उमराव मेखिल्ड थोडासा हसला.
“मी आठवनू बघतो --- हो हवाई सांरिणाच्या खस्थतीची काही
जजु बी माखहती खलहीलेले ते कागद होते.”
कसबीपणे पायरोने हलके च एक कागद काढून आणला.
“उमराव मेखिल्ड, हाच तो आहे का?”
उमराव मेखिल्डने तो घेऊन त्यावर नजर खिरवली.
“हो तोच तो आहे.”
पायरोने तो कॅ ररांग्टनला खदला.
तम्ु हाला हा कागद टेबलावर असल्याचे समजले होते का?”
सर जॉजवने तो घेतला व मग त्याचा चष्मा घातला. “हो, तोच आहे.
कालीले व मेखिल्डबरोबर मी तो पाखहला होता. तो सवावत वर होता.”
पायरोने खवचारपवू वक मान हलवली. त्याने तो परत टेबलावर ठे ऊन
खदला. मेखिल्डने त्याकडे थोडे कोड्यात पडल्यासारिे पाखहले.
तो बोलला, “अजनू काही प्रश्न?”
“हो. नक्कीच एक प्रश्न आहे. कालीले. कालीलेचाच प्रश्न आहे!”
उमराव मेखिल्डचा रांग चढला.
“खमस्टर पायरो, कालीलेवर काही सांशय नाही! तो गेली नऊ वषे
माझा िासगी सखचव आहे. त्याला माझे सवव िासगी कागद बघायची
परवानगी आहे आखण मी तम्ु हाला साांगू इखच्छतो, की त्याने त्या
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कागदावरील मजकुराची व नकाशाांची प्रत कोणाहीपेिा चाांगली काढली
असती.”
पायरो म्हणाला, “मी तमु च्या मदु द्य् ाची स्ततु ी करतो. म्हणजे तो
अपराधी असेल, तर त्याला अशी खवखचत्पणे चोरी करायची काही गरज
नव्हती.”
उमराव मेखिल्ड म्हणाला, “काही झाले तरी मला कालीलेबद्दल
िात्ी आहे. मी त्याची िात्ी देतो.”
कॅ ररांग्टन कडकपणे म्हणाला, “कालीले ठीक आहे.”
पायरोने त्याचे हात डौलदारपणे पसरले.
“आखण ती खमसेस व्हॅडेलवन? ती चक
ु ीचे वागली असेल का?”
सर जॉजव बोलले, “ती चक
ु ीचे वागणारी व अप्रामाखणक आहे.”
उमराव मेखिल्ड अखधक िात्ीपवू वक म्हणाला, “खमस्टर पायरो. मला
वाटते, की खमसेस व्हॅडेलवनच्या कारवायाचां ा काही सश
ां य नाही --- ठीक
आहे --- परदेशी कायावलय तम्ु हाला याखवषयी अखधक माखहती देऊ
शके ल.”
“आखण नोकराणी, खतचे काय? ती खतच्या मालखकणीबरोबर आहे
का?”
सर जॉजव बोलले, “त्याबद्दल काही सश
ां य नाही.
उमराव मेखिल्ड अखधक काळजीपवू क
व बोलले, “मला हे शक्य असे
गहृ ीतक वाटते.”
खतथे शातां ता पसरली. पायरोने सस्ु कारा टाकला. आखण
खवमनस्कपणे टेबलावरील एकदोन वस्तू उजव्या हाताने हलवल्या. तो
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म्हणाला, “मी असे समजतो, की हे कागद म्हणजे पैसे होते. हे चोरलेले
कागद म्हणजे नोटाच्ां या स्वरूपातील मोठी रक्कम होती.”
“जर वेगळ्या प्रकारे पाखहले, तर हो.”
“जसे की?”
सर जॉजवनी दोन यरु ोखपयन शक्तींची नावे घेतली.
पायरोने मान हलवली.
“मी असे धरून चालतो, की गोष्ट कुर्ालाही माखहती असेल, नाही
का?”
“खमसेस व्हॅडेलवनला हे माखहती असेलच.”
“मी कुर्ालाही असे म्हणालो, नाही का?”
“मला वाटते, हो.”
“कुणीही --- अगदी कमीत कमी बद्ध
ु ी असलेल्यालाही त्या
कागदाांची पैशाांमधील खकांमत भारी वाटली असती, नाही का?”
“हो. पण खमस्टर पायरो --- उमराव मेखिल्ड थोडे अस्वस्थ खदसत
होते.
पायरोने त्याांचा हात धरला.
“मी असे करतो, सवव शक्यता आजमावतो.”
तो उठला आखण हलके च खिडकीतनू बाहेर पडला. गच्चीतील
लाांबच्या बाजक
ू डील गवताची कडा उजेड टाकून तपासली.
दोन माणसे त्याच्याकडे बघत होती. तो परत आत आला, बसला
व बोलला, “मला साांगा, उमराव मेखिल्ड, या सावलीसारख्या माणसाचा
तम्ु ही पाठलाग के ला नाही का?”
139

उमराव मेखिल्डने त्याचे िाांदे उडवले.
“िालील बागेतनू तो मख्ु य रस्त्याला लागू शकत होता. जर खतथे
गाडी त्याची वाट बघत उभी असेल, तर तो िणाधावत सटकला असेल.”
“पण खतथे पोलीस असतात --- खकांवा स्काउट्सपैकी कोणी --- “
सर जॉजव मध्येच बोलला, “खमस्टर पायरो, तम्ु ही खवसरत आहात की
आिर् याचा बोलबाला होण्याचा धोका घेऊ शकत नाही. हे कागद चोरले
गेल्याचे जर बाहेर िुटले, तर याचे पररणाम पिाच्या दृष्टीने चागां ले ठरणार
नाहीत.”
पायरो म्हणाला, “हो, बरोबर आहे. राजनीती लिात घ्यायलाच
हवी. मोठी गप्तु ता रािायला हवी. त्यापेिा तम्ु ही मला पाठवा. ते सोपे
पडेल.”
अखवश्वसनीय रीत्या िल्ु लक वाटेल अशा पद्धतीने उमराव मेखिल्डने
खवचारले, “तम्ु हाला यश खमळायची िात्ी आहे का?”
त्या छोट्या माणसाने िाांदे उडवले.
“का नाही? पण त्यासाठी खवचार करणे व त्यानसु ार कृती करणे
गरजेचे आहे.”
िणभर थाांबनू तो बोलला, “मला खमस्टर कालीलेशी बोलायला
आवडेल.”
उमराव मेखिल्ड उठला, “नक्कीच. मी त्याला साांगतो. तो
जवळपासच कुठे तरी असेल.”
तो िोलीबाहेर गेला.
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पायरोने सर जॉजवकडे पाखहले. तो म्हणाला, “अरे खमत्ा, या
गच्चीतल्या माणसाचे काय?”
माझ्या खप्रय खमस्टर पायरो, मला खवचारू नका. मी त्याला पाखहले
नाही. मी त्याचे वणवन करू शकणार नाही.”
पायरो पढु े वाकला. “ते तर तम्ु ही आधीच साखां गतले आहे. पण हे
त्यापेिा थोडे वेगळे आहे, नाही का?”
सर जॉजव अचानक बोलले, “तम्ु हाला काय म्हणायचे आहे?”
“मी ते कसे सागां ?ू तमु चा अखवश्वास, तो जास्त अतां दृवष्टी असलेला
आहे.”
सर जॉजवने बोलायला सरु वात के ली पण मग थाांबला.
पायरो प्रोत्साहन देत म्हणाला, “पण हो, मला सागां ा, तम्ु ही दोघेही
गच्चीच्या टोकाला होतात. उमराव मेखिल्डने खिडकीतनू गवत ओलाांडून
जाणारी सावली पाखहली. तम्ु ही कशी पाखहली नाही?”
कॅ ररांग्टनने त्याच्याकडे रोिनू बखघतले.
“खमस्टर पायरो, मला वाटलेच की तम्ु ही मला हे खवचारणार. मी
के व्हापासनू त्याबद्दलच खवचार करतो आहे. असे बघा, मी शपथेवर साांगतो,
की कोणीही खिडकीतनू खनसटून गेले नाही. मला वाटले मेखिल्डला तसा
भास झाला --- झाडाची िाांदी हलत होती --- असेच काहीतरी. आखण मग
आम्ही जेव्हा इथे आलो, तेव्हा आम्हाला चोरी झाल्याचे कळले. असे
असावे की मेखिल्ड बरोबर होता आखण माझे चक
ु त होते. आखण तरीही --“
पायरो हसला.
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“आखण तरी तम्ु हाला अजनू ही अांतमवनात वाटते, की तमु च्या
डोळ्यानां ा खदसलेला [नकारात्मक] परु ावा खवश्वसनीय आहे?”
“हो, मला वाटते. खमस्टर पायरो, तमु चे बरोबर आहे.”
पायरो अचानक हसला.
“तम्ु ही खकती शहाणे आहात!”
सर जॉजव कडकपणे बोलले, “गवताच्या कडेला पाऊलाचां े ठसे
नव्हते?”
पायरोने मान हलवली. “तेच तर! उमराव मेखिल्डला वाटले की
त्याने सावली पाखहली. मग चोरी झाली आखण त्याची िात्ी आहे --- पणू व
िात्ी आहे. ती काही कल्पना नव्हती --- त्याने िरे च तो माणसू पाखहला.
पण ते तसे नव्हते. मी पाऊलाांचे ठसे व अशा गोष्टींकडे िारसे लि देत नाही.
पण आपल्याकडे नकारात्मक परु ावा आहे. गवतावर िाऊलाचं े ठसे नव्हते.
कारण आज सांध्याकाळी मोठा पाऊस झाला. जर मनष्ु य आज सांध्याकाळी
गच्चीपासनू गवतापयंत गेला असता, तर पाऊलाचां े ठसे खदसले असते.”
सर जॉजव खनरिनू बघत बोलले, “पण मग --- पण मग --- “
हे आपल्याला परत घराकडे आणते. घरातील माणसाांकडे आणते.”
दार उघडले, तसा तो बोलायचा थाांबला. उमराव मेखिल्ड खमस्टर
कालीलेबरोबर आत खशरला. अजनू ही अशक्त आखण दःु िी खदसणारा
कालीले आता काहीसा शाांत झाला होता. त्याचा एका डोळ्याचा चष्मा
सावरत, तो बसनू पायरोकडे प्रश्नाथवक नजरे ने पाहू लागला.
“तू खकांकाळी ऐकलीस, त्यापवू ी खकती वेळ तू िोलीत होतास?
कालीलेने खवचार के ला, “पाच दहा खमखनटे असेन.”
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“आखण त्यापवू ी खतथे काही गडबड नव्हती?”
“नाही.”
“मला वाटते, घरातील एका िोलीत सध्ां याकाळी बराच वेळ
मेजवानी चालली होती.”
“हो. हॉलमध्ये.”
पायरोने त्याच्या वहीत पाखहले.
“सर जॉजव कॅ ररांग्टन व त्याांची बायको. खमसेस मकाट्टा. खमसेस
व्हॅडेलवन. खमस्टर रे गी कॅ ररांग्टन. उमराव मेखिल्ड आखण तम्ु ही, बरोबर?
“मी हॉलमध्ये नव्हतो. सध्ां याकाळचा बराचसा वेळ मी इथे काम
करत होतो.”
पायरो उमराव मेखिल्डकडे वळला.
“पखहल्यादां ा झोपायला कोण गेले?”
“ज्यखु लया कॅ ररांग्टन बाईसाहेब. िरे तर तीन बायका बरोबर गेल्या.”
“आखण मग?”
खमस्टर कालीले आत आले आखण मी त्याला साखां गतले की मी
आखण सर जॉजव येतो आहोत, तोपयंत कागदपत्े काढून ठे व.”
त्यानांतर तम्ु ही गच्चीवर खिरायचे ठरवलेत?
‘हो.”
“तमु च्या अभ्याखसके तील कामाबद्दल खमसेस व्हॅडेलवनकडून तम्ु ही
काही ऐकलेत का?”
“हो तसा काहीसा उल्लेि झाला होता.”
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“पण तम्ु ही कालीलेला कागदपत्े काढून ठे वायला साांखगतलीत,
तेव्हा ती त्या िोलीत नव्हती?”
“नव्हती.”
कालीले बोलला, “उमराव मेखिल्ड, मला माि करा. तम्ु ही मला ते
साखां गतल्यावर, माझी खतच्याशी दारात टक्कर झाली. ती एक पस्ु तक
न्सयायला आली होती.”
“म्हणजे तल
ु ा म्हणायचे आहे, की खतने तमु चे बोलणे ऐकले
असावे?”
“हो. ते शक्य आहे.”
पायरो खवचारात पडला. “ती एक पस्ु तक न्सयायला आली होती?
उमराव मेखिल्ड, तम्ु हाला खतचे पस्ु तक सापडले का?”
“हो. रे गीने ते खतला खदले.”
“हो. ते तम्ु ही ज्याला जनु े, श्वास रोधायला लावणारे खकांवा रहस्यमय
म्हणतात तसे होते. पस्ु तकासाठी परत येणे --- नेहमीच उपयक्त
ु असते.”
“तम्ु हाला ते मद्दु ाम के लेले वाटते का?”
पायरोने िादां े उडवले.
“आखण त्यानांतर तम्ु ही दोघे गच्चीवर गेलात. आखण खमसेस
व्हॅडेलवन?”
ती पस्ु तक घेऊन खनघनू गेली.”
“आखण तरुण रे गी? तो झोपायला गेला का?”
“हो.”
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“आखण खमस्टर कालीले खकांकाळी ऐकल्यानतां र पाच ते दहा
खमखनटानां ी इथे आले. खमस्टर कालीले, तमु चे सागां णे चालू ठे वा. तम्ु ही
खकांकाळी ऐकली. मग तम्ु ही हॉलमध्ये गेलात. जर तम्ु ही तमु ची हालचाल
परत करून दािवलीत, तर कदाखचत हे जास्त साधे असू शके ल.”
खमस्टर कालीले थोडे सक
ां ोचत उठले.
पायरो मदत करायच्या इराद्याने म्हणाला, “मी खकांचाळतो. तो तोंड
उघडून मोठ्याने खकांचाळला. उमराव मेखिल्डने त्याचे हसू खदसू नये, म्हणनू
डोके वळवले. खमस्टर कालीले िपू च अस्वस्थ खदसत होते.
पायरो ओरडला, “ह,ं चला िढु े व्हा. ही तमु च्यासाठी खदलेली सचू ना
आहे.”
खमस्टर कालीले ओढल्यासारिे दाराशी गेले. दार उघडले आखण
बाहेर गेले. पायरो त्याच्या मागोमाग गेला. इतर दोघेजणही मागे आले.
“दार उघडल्यावर तू ते परत लावलेस का?”
“मला िरे तर आठवत नाही. मला वाटते, मी ते उघडेच ठे वले
असणार.”
“ठीक आहे. पढु े चल.”
अजनू ही मोठ्या कृखत्म रीतीने खमस्टर कालीले खजन्सयाच्या तळाशी
गेले आखण खतथे उभे राहून वर बघू लागले.
पायरो बोलला, “तू म्हणालास त्याप्रमाणे, नोकराणी खजन्सयावर
होती. साधारण कुठे शी?”
“अधाव खजना चढलेली.”
“आखण ती घाबरलेली व उदास खदसत होती?”
145

“नक्कीच.”
“अरे खमत्ा, मी नोकराणी आहे. पायरो भरभर खजन्सयावर चढला.
”साधारण इथे का?”
“अजनू एकदोन पायऱ्या वर.”
“इथे का?”
पायरोने दृष्टीकोन सचु वला.
“ठीक आहे --- पण तरी तसे नाही.”
“मग कसे?”
“खतचे हात खतच्या डोक्यावर होते.”
“ओहो, हात डोक्यावर! हे िार रुचीपणू व आहे. असे का?” पायरोने
त्याचे हात उचलनू डोक्यावर, कानाांच्या वर ठे वले.
“बरोबर. असेच!”
“आहा, मला सागां , खमस्टर कालीले, ती सदांु र होती का? --- हो?”
“मला काही जाणवले नाही.”
कालीलेचा आवाज दाबल्यासारिा येत होता.
“काय, तल
ु ा काही जाणवले नाही? पण तू तर तरुण मनष्ु य आहेस.
एिाद्या तरुण माणसाला मल
ु ीचे सौदयव जाणवणार नाही का?”
“खमस्टर पायरो, िरे च मी परत साांगतो, मला असे काही वाटले नाही.
कालीलेने त्याच्या मालकाकडे एक रागीट कटाि टाकला. सर जॉजव
कॅ ररांग्टन गालातल्या गालात हसला. त्याने शेरा मारला, “खमस्टर पायरो तल
ु ा
गे कुत्ा ठरवायच्या मागे खदसत आहेत, कालीले.”
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खजना उतरताांना पायरो म्हणाला, “जेव्हा मल
ु गी सांदु र असते, तेव्हा
मला ते लगेच जाणवते.”
खमस्टर कालीलेने या शेऱ्याला काहीसे शातां पणे टोके री उत्तर खदले.
पायरोने सरुु ठे वले, “आखण खतने जेव्हा भतु ाची गोष्ट साखां गतली,
तेव्हा मग?”
“हो.”
“तझु ा त्या गोष्टीवर खवश्वास बसला का?”
“खमस्टर पायरो, जवळजवळ नाहीच.”
“मला असे खवचारायचे नाही, की तझु ा भतु ावां र खवश्वास आहे का?
ती मल
ु गी भतू पाखहले असे म्हणते आहे, यावर तझु ा खवश्वास बसला का?”
“ओहो, त्याच्याबद्दल मी काही बोलू शकत नाही. ती जोरजोरात
श्वास घेत होती आखण उदास खदसत होती.”
“तू खतच्या मालखकणीला पाहीलेस खकांवा ऐकले नाहीस का?”
“िरे तर मी पाखहले. ती खतच्या िोलीतनू बाहेर गॅलरीत आली व
हाक मारली, ‘खलओनी’”
“आखण मग?”
“मल
ु गी खतच्याकडे धावली. आखण मी परत अभ्याखसके त गेलो.”
“तू इथे खजन्सयाच्या तळाशी उभा होतास, तेव्हा कुणी तू उघड्या
टाकलेल्या दारातनू , अभ्याखसके त खशरले का?”
कालीलेने डोके हलवले. “माझ्या अगां ावरून गेल्याखशवाय तसे
करणे शक्य नव्हते. तम्ु ही बघता आहात, तसे अभ्याखसके चे दार पॅसेजच्या
कडेला आहे.” पायरोने खवचारपवू वक मान हलवली. कालीलेने त्याचे
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काळजीपवू क
व व नेमके साांगणे चालू ठे वले. “मी असे म्हणू शकतो, की मी
अत्यतां आभारी आहे, की उमराव मेखिल्ड यानां ी खिडकीतनू बाहेर पडणारा
िरा चोर बखघतला. नाहीतर माझी अवस्था खबकट झाली असती.”
उमराव मेखिल्ड अधीरपणे मध्येच बोलले, “काहीतरीच काय,
कालीले? तझ्ु यावर कधीच सश
ां य घेतला गेलेला नाही.”
“सर, तम्ु ही असे म्हणता आहात, हा तमु चा मोठे पणा आहे. पण
घडलेल्या गोष्टी अशा घडल्याच. त्या माझ्या दृष्टीने वाईटच आहेत. काही
झाले, तरी मी आशा करतो, माझे सामान आखण मला स्वतःला तम्ु ही तपासू
शकता.”
मेखिल्ड बोलला, “माझ्या आवडत्या कालीले, असे काही
वेडेवाकडे बोलू नकोस.”
पायरो पटु पटु ला, “तम्ु ही हे गभां ीरपणे म्हणत आहात का?”
“मी अगखणत वेळा हे म्हणेन.”
पायरोने त्याच्याकडे खमखनटभर खवचारपवू वक पाखहले आखण
पटु पटु ला, “अस्स!”
मग त्याने खवचारले, “खमसेस व्हॅडेलवनची िोली अभ्याखसके पासनू
कुठे आहे?”
“ती बरोबर त्याच्या वरती आहे.”
“त्याची खिडकी गच्चीकडे तोंड करून आहे का?
“हो.”
पायरोने परत मान हलवली. तो म्हणाला, “आपण हॉलमध्ये जाऊ
या.”
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खतथे तो हॉलभर खिरला. खिडक्याांच्या कड्या तपासल्या.
खब्रजच्या टेबलावरील आकड्याांकडे एक नजर टाकली. आखण मग
उमराव मेखिल्डला बोलला, “हे प्रकरण वाटते, त्यापेिा िार गतांु ागतांु ीचे
आहे. पण एक गोष्ट नक्की आहे. चोरलेले कागद या घरातनू बाहेर गेलेले
नाहीत.”
उमराव मेखिल्डने त्याच्याकडे रोिनू बखघतले. “पण माझ्या खप्रय
पायरो, मी अभ्याखसके तनू बाहर पडतानां ा पाखहलेला माणसू --- “
खतथे कुणी माणसू नव्हता.
“पण मी त्याला पाखहले --- “
उमराव मेखिल्ड, मोठ्या मनाने मी तम्ु हाला साांगतो, तमु ची अशी
कल्पना आहे, की तम्ु ही त्याला पाखहले. झाडाच्या सावलीने तम्ु हाला
िसवले. चोरी नैसखगवकपणे झाली, हे तमु ची कल्पना िरी असल्याचा परु ावा
आहे.”
“खमस्टर पायरो, मी माझ्या डोळ्याांनी पाखहले हा िरे तर परु ावा
आहे.”
सर जॉजव म्हणाले, “अरे खमत्ा, कुठल्याही खदवशी तझ्ु यावर व
आजबू ाजल
ू ा माझे लि असते.”
“उमराव मेखिल्ड, तम्ु ही मला बोलनू खदले पाखहजे. अगदी मदु द्य् ाला
धरून बोलायचे, तर गच्चीमधनू कुर्ीच गवतात गेले नाही.”
अशक्त खदसणारे खमस्टर कालीले कडकपणे म्हणाले, “असे असेल
तर खमस्टर पायरोंचे बरोबर आहे. मग सांशय आपोआप माझ्यावरच येतो.
चोरी के ल्याची शक्यता असलेला िक्त मीच उरतो.”
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उमराव मेखिल्ड उठले. ”ही िालतखू गरी आहे. खमस्टर पायरोंना जे
काही वाटते आहे, ते मला कबल
ू नाही. त्यासाठी मी हमी द्यायला तयार
आहे.
पायरो मवाळपणे पटु पटु ला, “पण मी असे म्हणालोच नाही, की
खमस्टर कालीले याच्ां यावर माझा सश
ां य आहे.”
कालीले उत्तरला, “नाही. पण तम्ु ही हे स्पष्ट के ले, की इतर कोणीही
चोरी के ली असणे शक्य नाही.”
“अखजबात नाही. अखजबात नाही.”
“पण मी तम्ु हाला साांखगतले, की मला ओलाांडून कुणीच
अभ्याखसके त गेले नाही.”
“कबल
ू आहे. पण कुणी खिडकीतनू आले असेल तर?”
“पण तसे देिील झाले नसल्याचे, तम्ु ही बोललात, नाही का?”
मी असे म्हणालो, की बाहेरून कुणी, गवतावर िणु ा
उमटवल्याखशवाय येऊ शकले नसेल. घरामधनू अभ्याखसके तनू कुणी जाऊ
शकले असते. गच्चीमधनू लोंबकळत अभ्याखसके च्या खिडकीत आखण
खतथनू इथेही येऊ शकले असते.”
खमस्टर कालीलेनी हरकत घेतली.
“पण उमराव मेखिल्ड आखण सर जॉजव गच्चीत होते.”
“ते गच्चीत होते, बरोबर. िर् ते चालत होते. सर जॉजव कॅ ररांग्टनचे
डोळे सवावत खवश्वासाहव मानता येतील --- पायरो थोडा वाकला --- “पण
त्या चोराने त्याना त्याच्या पाठीमागे ठे वले नाही! अभ्याखसके ची खिडकी
गच्चीच्या सवावत डावीकडे आहे. त्यानांतर या िोलीची खिडकी येते. पण
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गच्ची उजवीकडे िालील एक, दोन, तीन व कदाखचत चार िोल्याांपयंत
चालू रहाते, बरोबर?”
उमराव मेखिल्ड म्हणाला, “जेवायची िोली, खबलीयडवची िोली,
सकाळची िोली आखण वाचनालय”
“आखण तम्ु ही गच्चीत खकती वेळा िे ऱ्या मारल्यात?”
“खनदान पाच ते सहा वेळा नक्की.”
“असे बघा, ते सोपे आहे. चोराला िक्त योग्य वेळेकडे लि ठे वायचे
होते!”
कालीले हळू बोलला, “म्हणजे तम्ु हाला असे म्हणायचे आहे, की
मी हॉलमध्ये फ्रेंच मल
ु ीशी बोलत होतो, तेव्हा चोर थाांबलेला होता?”
“तो माझा अदां ाज आहे. अथावत तो िक्त अदां ाज आहे.
उमराव मेखिल्ड म्हणाले, “मला हे शक्य वाटत नाही. यात िारच
धोका आहे.” एअरमाशवलने हरकत घेतली. “चाल्सव, मी तझ्ु याशी सहमत
नाही. हे पणू वपणे शक्य आहे. मला आश्चयव वाटते, माझ्याकडे मी स्वतः असा
खवचार करण्याइतके शहाणपण नाही.”
पायरो म्हणाला, “म्हणजे तम्ु ही बघता आहात, मी असा खवश्वास का
ठे वतो, की ते कागद अजनू घरात आहेत. आता ते शोधायची समस्या
आहे.”
सर जॉजवने नाकातनू खचडवल्यासारिा आवाज काढला.
“ते सोपे आहे. प्रत्येकाला तपासा.”
उमराव मेखिल्ड िाली जाऊ लागले. पण ते जाण्यापवू ी पायरो
बोलला, “नाही. नाही. ते इतके सोपे नाही. ज्याने ते कागद चोरले, तो तकव
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करे ल, की असा शोध घेतला जाईल. आखण ते त्याच्या सामानात सापडणार
नाहीत, याची काळजी तो घेईल. ते सश
ां य येणार नाही, अशा जागी ते
लपवेल.”
“तम्ु ही असे सचु वत आहात का, आपल्याला घरभर लपांडाव िेळत
खिरावे लागणार आहे?”
पायरो हसला.
“नाही. नाही. आपल्याला इतके कष्ट घ्यायची गरज नाही.
आपल्याला खवचार करून, ती कागद लपवलेली जागा [खकांवा अपराधी
व्यक्ती] सापडेल. त्यामळ
ु े गोष्टी सोप्या होतील. सकाळी मला घरातील
प्रत्येकाची मल
ु ाित घ्यायला आवडेल. मला वाटते, आता त्या मल
ु ािती
घेणे शहाणपणाचे ठरणार नाही.”
उमराव मेखिल्डने मान हलवली.
तो म्हणाला, “जर आपण सगळ्याांना रात्ी तीन वाजता अांथरुणातनू
िेचनू बाहेर काढले, तर त्याची िार चचाव होईल. खमस्टर पायरो, काही झाले
तरी तम्ु हाला रागरांग पाहूनच हे करावे लागेल. याचा बोलबाला व्हायला
नको.”
पायरोने हात हवेत उडवले.
“हे हक्यवल
ु पायरोवर सोपवा. मी िोटे शोधनू काढतो, ते नेहमीच
नाजक
ू व सवावना पटेल असे काम असते. उद्या मी माझ्या पद्धतीने तपास
करतो. पण आज रात्ी, मला तमु च्यापासनू मल
ु ािती सरुु करू देत. सर जॉजव
आखण तम्ु ही उमराव मेखिल्ड.”
त्याने त्या दोघाांना अखभवादन के ले.
“तम्ु हाला एके कट्याची असे म्हणायचे आहे का?”
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“माझ्या म्हणण्याचा तोच अथव होता.”
उमराव मेखिल्डने त्याचे डोळे थोडेसे उचलले आखण म्हणाला,
“नक्कीच. मी तम्ु हाला दोघानां ा एकटे सोडतो. माझी गरज पडेल, तेव्हा मी
अभ्याखसके त असेन. चल कालीले.”
तो आखण सखचव बाहेर गेले. त्याच्ां यामागे त्यानां ी दार लाऊन घेतले.
सर जॉजव बसले व सहजपणे त्याांचा हात खसगरे टकडे गेला. त्याांनी
गोंधळलेल्या चेहऱ्याने पायरोकडे बखघतले.
ते सावकाश बोलले, “तम्ु हाला माखहती आहे का, मला हे नक्की
काय चालले आहे, ते समजत नाही.”
पायरो हसनू म्हणाला, “ते अगदी सहज स्पष्ट करता येईल. दोन
शब्दात, िरे तर खमसेस व्हॅडेलवन!”
कॅ ररांग्टन बोलला, “ओहो, असे आहे होय! खमसेस व्हॅडेलवन?”
“अथावतच. असे बघा, मला उमराव मेखिल्डला जो प्रश्न खवचारायचा
आहे, तो खवचारणे काही िार नाजक
ू काम नाही. खमसेस व्हॅडेलवन का? ही
बाई सश
ां यपणू व चाररत्र्याची समजली जाते. तर मग ती इथे का होती? मी
माझ्याशी म्हणतो, याची तीन स्पष्टीकरणे आहेत. उमराव मेखिल्डला त्या
बाईबद्दल प्रबळ आकर्णर् आहे. [म्हणनू च मला तमु च्या एकट्याशी
बोलायचे आहे. मला त्याला लाजवायचे नाही.] दोन, खमसेस व्हॅडेलवन
कदाखचत घरातील दसु ऱ्या कुणाची आवडती मैखत्ण आहे?
सर जॉजव मोठ्याने हसत म्हणाले, “यातनू तम्ु ही मला वगळू शकता.”
“आखण या दोन्सहीपैकी काहीच िरे नसेल, तर हा प्रश्न दप्ु पट वेगाने
आपल्यावर चालनू येतो. म्मसेस व्हॅडेलणन का? मला वाटते, मला धरु कट
उत्तर खदसते. त्याचे कारर् आहे. खतचे या खवशेष घटनेच्या वेळी इथे असणे
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नक्कीच उमराव मेखिल्डच्या इच्छे ने झाले आहे व ते खवशेष कारणाने झाले
आहे. बरोबर आहे?”
सर जॉजवने मान हलवली. “तमु चे अगदी बरोबर आहे. खतने त्याच्या
इच्छे प्रमाणे वागावे, यासाठी मेखिल्ड परु े सा जाणकार होता. त्याला ती इथे
वेगळ्या कारणासाठी हवी होती. ते असे होते.”
त्याने जेवणाच्या टेबलावर झालेले त्याांच्यातील सांभाषण साांखगतले.
पायरोने ते लिपवू वक ऐकले.
तो म्हणाला, “आहा, मला आता समजते आहे. तथाखप असे खदसते
आहे, की त्या बाईने तम्ु हाला दोघाांनाही परु े से जोिले आहे.
सर जॉजव मोकळे पणे शपथपवू वक सागां त होते.
पायरो त्याांच्याकडे काहीसे मनोरांजन झाल्यासारिे बघत होता. मग
तो बोलला,
“ही चोरी खतनेच के ली, याबद्दल तम्ु हाला काहीच सांशय नाही --मला वाटते, जरी खतचा यात प्रत्यि सहभाग नसला तरी, ती यासाठी
जबाबदार आहे, नाही का?”
सर जॉजव बघत राखहले.
“अथावत नाही. याबद्दल काहीच सांशय नाही. कारण बाकी कुणाला
ते कागद चोरण्यात, काय रस असणार?”
हक्यवल
ु पायरो मागे रे लनू छताकडे बघत म्हणाला, “आहा, सर
जॉजव, तरीही आपण कबल
ू के ले पाखहजे, की पाव तासापवू ी हे कागद
चाांगल्यापैकी पैसे देणारे होते. कदाखचत बँकेतील नोटा, सोने, दागदाखगने या
स्वरूपात नसले, काही असले तरी तो पैशाचां ा ऐवज होता. जर इथे कुणी
त्यावर टपलेले असेल तर —”
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दसु ऱ्याने नाकाने जोरात आवाज काढला.
“अलीकडील खदवसात कोण असे नसेल? मला वाटते, मी
कुठल्याही परु ाव्याखशवाय हे म्हणू शकतो.”
तो हसला. पायरोदेिील त्याच्याकडे बघनू हसला व पटु पटु ला,
“िर् हो, तम्ु हाला पाखहजे ते, तम्ु ही म्हणू शकता. सर जॉजव, एका चक
ु ीच्या
वागण्यासाठी खशव्या न बसणारे स्पष्टीकरण असे आपण म्हण.ू ”
“पण मी स्वतः याबद्दल अगदी ठाम आहे.”
पायरोने दःु िाने मान हलवली. “हो, िरे आहे. तमु च्यासारख्या
माणसाचा रहाण्याचा िचव िपू असतो. आखण तम्ु हाला िखचवक वयातील
तरुण मल
ु गा असतो --- “
सर जॉजवने एक दःु िी सस्ु कारा टाकला.
“खशिण परु े से वाईट असते. त्यात आखण डोक्यावर कजव! तम्ु हाला
सागां तो, हा काही वाईट मल
ु गा नाही.”
पायरो सहानभू तू ीपवू वक ऐकत होता. त्याने एअरमाशवलच्या अनेक
वाईट वागणक
ु ीबद्दल ऐकले. तरुण खपढीत धैयव आखण िमता नसणे, आयानां ी
मल
ु ाांना खबघडवण्याचे तऱ्हेतऱ्हेचे मागव व सतत त्याांच्या चक
ु ीच्या
वागण्याला पाठींबा देणे, जगु ार िेळण्याचा एकदा बाईला लागलेला नाद,
परवडत नसताांना उच्च रहाणीमानाची सवय लावनू घेऊन मानखसक
कणिरपणा गमावणे! सर जॉजवने बायको व मल
ु ाला याबद्दल कधीच टोकले
नाही. पण त्याच्या नैसखगवक पारदशवकतेमळ
ु े त्याची सामान्सय तत्वे सहज
खदसनू येत होती.”
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तो एकदम अचानक मोडून पडला. “माि करा. खवषयापासनू दरू
जाऊन तमु चा वेळ घेणे बरोबर नाही --- खवशेषतः इतक्या रात्ीच्या --खकांवा िरे तर पहाटेच्या वेळी.”
त्याने एक जाांभई खदली.
“सर जॉजव, मी असे सचु वेन, तम्ु ही झोपायला जा. तम्ु ही िारच
दयाळूपणा दािवनू मदत के लीत.”
“ठीक आहे आपण उद्या बोल.ू तम्ु हाला ते कागद परत खमळतील,
असे िरे च वाटते आहे का?”
पायरोने िाांदे उडवले.
“प्रयत्न करायचा. न करायचे काही कारण नाही.”
“ठीक आहे, मी खनघतो शभु रात्!” तो िोलीतनू बाहेर पडला.
पायरो त्याच्या िचु ीत बसनू , आढ्याकडे बघत, खवचार करत राखहला. त्याने
एक छोटी वही बाहेर काढली आखण कोऱ्या पानावर खलहू लागला,
म्मसेस व्हॅडेलणन?
म्मसेस ज्यम्ु लया कॅ ररंग्टन?
म्मसेस मकाट्टा?
रे गी कॅ ररंग्टन?
म्मस्टर कालीले?
त्याखाली त्याने म्लम्हले,
म्मसेस व्हॅडेलणन आम्र् रे गी कॅ ररंग्टन?
म्मसेस व्हॅडेलणन आम्र् ज्यम्ु लया बाईसाहेब?
म्मसेस व्हॅडेलणन आम्र् म्मस्टर कालीले?
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त्याने असमाधानाने डोके हलवले व पटु पटु ला, “हे सोिे आम्र् साधे
आहे.”
मग त्याने अजनू काही वाक्ये वाढवली.
उमराव मेम्िल्डला सावली म्दसली का? जर म्दसली नसेल, तर
त्याने तसे का साम्ं गतले? सर जॉजणने काही िाम्हले का? मी िुलाचं ा वािा
तिासल्यावर, त्याने काही िाम्हले नाही, याबद्दल तो ठाम होता. टीि:
उमराव मेम्िल्डला जवळची दृष्टी आहे. तो चष्मा न लावता वाचू शकतो,
िर् खोलीतील लांबचे िहायला त्याला एका डोळ्याचा चष्मा लागतो. सर
जॉजणला लाबं ची दृष्टी आहे. त्यामळ
ु े गच्चीच्या एका टोकाकडून म्दसर्े,
त्याला उमराव मेम्िल्डिेक्षा जास्त सोिे आहे. तरी उमराव मेम्िल्ड त्याच्या
म्मत्राच्या नकारानतं रही अगदी ठामिर्े सागं तो आहे, की त्याने कोर्ाला
तरी िाम्हले.
म्मस्टर कालीले वाटतो म्ततका सश
ं यातीत असू शके ल का? उमराव
मेम्िल्ड त्याच्या म्नरागसिर्ाबद्दल इतका जोर का देतो आहे? िारच जोर!
का? कारर् तो गप्तु तेने त्याचा सश
ं य घेतो आहे आम्र् त्याच्या संशय
घेण्याबद्दल त्याला लाज वाटते आहे? की त्याला अजनू कोर्ाचा िक्का
सश
ं य आहे? पहर्जे म्मसेस व्हॅडेलणन सोडून आर्खी कोर्ी?
त्याने वही बाजल
ू ा ठे वली.
मग उठून, अभ्याखसके त गेला.

पाच
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उमराव मेखिल्ड त्याच्या टेबलावर बसला होता. पायरो खतथे आला.
तो जागच्या जागी मागेपढु े झाला. पेन िाली ठे वले व प्रश्नाथवक नजरे ने बघू
लागला.
“खमस्टर पायरो, तमु ची कॅ ररांग्टनची मल
ु ाित घेऊन झाली का?”
पायरो हसनू बसला. “हो, उमराव मेखिल्ड. मी गोंधळलेल्या एका
मदु द्य् ावर त्याने स्पष्टीकरण खदले.
“ते काय होते?”
“ते खमसेस व्हॅडेलवनच्या तेथील उपखस्थतीबद्दल होते. तम्ु हाला हे
समजले असेल, की मला वाटते, तम्ु हालाही ते देणे शक्य आहे --- “
पायरोची मद्दु ाम वाढवलेली लाजीरवाणी पररखस्थती मेखिल्डच्या
लगेच लिात आली.
“तम्ु हाला वाटले, की मला त्या बाईबद्दल काही आपलेपणा आहे?
खवखचत् पद्धतीने, अखजबात नाही. त्यापासनू मी लाांब आहे. हे मजेशीर आहे.
कॅ ररांग्टनलाही असेच वाटते.”
“हो, तो मला तसे तमु च्याबरोबरील सभां ाषणात बोलल्याचे तो
म्हणाला.
उमराव मेखिल्डला िांत वाटलेली खदसली.
“माझा बेत यशस्वी झाला नाही. एका बाईकडून आपल्याला हार
मानावी लागली हे कबल
ू करणे, चीड आणणारे आहे.”
“पण उमराव मेखिल्ड, अजनू तम्ु हाला हार मानावी लागलेली
नाही.”
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“आपण अजनू खजांकू शकू, असे तम्ु हाला वाटते का? ठीक आहे.
असे ऐकून, मला बरे वाटले. ते िरे असेल, असा खवचार करायला मला
आवडेल.”
त्याने एक सस्ु कारा टाकला.
“मला वाटते, मी पणू वपणे मि
ू ावसारिा वागलो --- त्या बाईला
जाळ्यात पकडण्यासाठी, के लेल्या बेतावर मी इतका िषू होतो!”
त्याची एक लहान खसगरे ट पेटवत, पायरो बोलला, “उमराव
मेखिल्ड, तमु चा बेत नक्की काय होता?
उमराव मेखिल्ड काां कू करू लागला. “मला ते िोलात जाऊन
सागां ता येणार नाही.”
“तम्ु ही त्याची कोणाबरोबर चचाव के ली नाही का?”
“नाही.”
“कालीलेबरोबर देिील नाही?”
नाही.”
पायरो हसला. “उमराव मेखिल्ड, तम्ु हाला एकट्यालाच लढाई
लढायची आहे का?”
थोड्या सांकटात असल्यासारिा दसु रा म्हणाला, “मला सहसा तेच
उत्तम वाटते.”
“हो, ते शहाणपणाचे आहे. कुणावरच खवश्वास टाकू नका. पण तम्ु ही
सर जॉजवला त्याबद्दल साांखगतलेत?”
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“ते िक्त मला असे जाणवले, की तो माझा आवडता खमत् िरे च
माझ्याखवषयीच्या काळजीने उदास झाला आहे म्हणनू !” ते आठवनू उमराव
मेखिल्ड हसला.
“तो तमु चा िपू जनु ा खमत् आहे का?”
हो, मी त्याला गेली वीसपेिा जास्त वषे ओळितो.”
“आखण त्याची बायको?”
“मला त्याची बायकोही अथावत माखहती आहे.”
“पण [मी उद्धट वाटत असेन, तर माि करा.] खतच्याशी
त्याच्याइतकी जवळीक नाही?
“खमस्टर पायरो, मला कळत नाही, की माझ्या िासगी नातेसांबांधाांची
चौकशी करण्याचे या प्रकरणाशी काय देणेघेणे आहे?”
“पण मला वाटते, उमराव मेखिल्ड, त्याचा तसे पाखहले तर सांबांध
आहे. मी जे खवधान के ले की हॉलजवळील िोलीत कोणीतरी होते, त्याला
तम्ु ही दजु ोरा खदला होतात ना?
“हो, िरे तर मी तमु च्याशी सहमत झालो, कारण तेच झाले
असण्याची शक्यता मलाही वाटली.”
“आपण तेच असे म्हणायला नको. तो शब्द स्वतःबद्दलचा िार
खवश्वास दािवतो. पण माझे ते म्हणणे िरे असेल, तर ती कोण व्यक्ती
असेल, असे तम्ु हाला वाटते?”
“अथावत खमसेस व्हॅडेलवन! एकदा ती पस्ु तकासाठी परत आली. ती
दसु ऱ्या पस्ु तकासाठी खकांवा हातातल्या बॅगेसाठी खकांवा पडलेल्या
हातरुमालासाठी परत आलेली असू शके ल --- बायकाांची डझनभर कारणे!
खतने खतच्या नोकराणीला खकांचाळायला साांगनू ठे वले असणार. त्यामळ
ु े
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कालीले बाहेर जाईल व ती आत येऊन तम्ु ही म््टल्याप्रमाणे, खिडकीतनू
बाहेर पडेल.”
“तम्ु ही खवसरता की ती खमसेस व्हॅडेलवन नसणार. कालीले जेव्हा
नोकराणीशी बोलत होता, तेव्हा त्याने खतला वरच्या मजल्यावरुन
नोकराणीला हाक मारताांना ऐकले.”
उमराव मेखिल्डने त्याचा ओठ चावला.
‘िरे आहे. मी ते खवसरलो.” तो िार रागावलेला खदसत होता.
पायरो सभ्यपणे बोलला, “असे बघा, आपली प्रगती होते आहे.
पखहल्याांदा आपल्याकडे बाहेरून आलेल्या व माल पळवलेल्या चोराचे
साधे स्पष्टीकरण होते. मी अनेक वेळा म््टल्याप्रमाणे, ही पटकन मान्सय
करण्यासारिी िार सोयीस्कर उपपत्ती आहे. आपण ती आधीच अमान्सय
के ली आहे. मग आपण परदेशी दलाल, खमसेस व्हॅडेलवनच्या उपपत्तीकडे
आलो. ती िार सांदु र रीत्या एका मदु द्य् ापयंत बरोबर वाटत होती. त्यामळ
ु े
आपण खतचा खवचार करू लागलो.”
“पण आता तम्ु ही ती देिील अमान्सय करून टाकली आहे का?”
“त्या िोलीत खमसेस व्हॅडेलवन नव्हती. ती चोरी करणारी, खमसेस
व्हॅडेलवनची कुणी मदतनीस होती. पण ही िक्त शक्यता आहे. कदाखचत
कुणा खतसऱ्याच माणसाने चोरी के ली असेल. तसे असेल, तर आपल्याला
चोरीचा उद्देश काय, ते पहावे लागेल.”
“खमस्टर पायरो, हा जरा लाांबच्या वळणाचा रस्ता वाटत नाही का?
उद्देश पैशाच
ां ाच आहे. ते कागद चोरून त्याचे पैसे करायचे, हाच उद्देश
असणार. हा अगदी साधा हेतू आहे. पण कदाखचत तो िार वेगळाही असू
शके ल.”
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“जसे की --- “
पायरो हळू म्हणाला, “हे नक्की कुणाचे तरी नक
ु सान करून करता
येऊ शके ल.”
“कुणाचे?”
“शक्यतो खमस्टर कालीले. त्याच्यावरच सहजपणे सांशय घेतला
जाऊ शकतो. पण यात अजनू काही असू शकते. देशाचे भखवतव्य ठरवणारे
लोक. या लोकाांनी प्रगट के लेल्या भावनाांनी उमराव मेखिल्ड िट्टू होऊ
शकतो.”
“म्हणजे चोरी माझे नक
ु सान करण्यासाठी के ली गेली?”
पायरोने मान हलवली.
“मला वाटते, मी बरोबर म्हणतो आहे. उमराव मेखिल्ड, पाच
वषांपवू ी तम्ु ही तम्ु हाला काहीसे दमवणाऱ्या कालिडां ातनू गेलात. या
देशाच्या सज्ञान लोकामां ध्ये टोकाच्या कुप्रखसद्ध असलेल्या एका यरु ोखपअन
शक्तीबरोबरच्या तमु च्या मैत्ीबद्दल सांशय घेतला गेला.”
“खमस्टर पायरो, हे िरे आहे.”
“आजकाल या देशातील मत्ु सद्दी मांडळींचे काम कठीण आहे.
देशाच्या दृष्टीने खवशेषत्वाने िायदेशीर धोरणाचे अवलांबन करण्यासाठी, तो
प्रयत्नशील असतो. पण त्याच वेळी, त्याला मत्ु सद्दी मांडळींचे म्हणणेही
लिात घ्यावे लागते. हे मत बहुधा भावनाशील, गोंधळलेले व बरे चसे
अयोग्य असते. पण तरी ते खवचारात घ्यावेच लागते.”
“तम्ु ही हे खकती छान साांखगतले! तोच तर राजकीय पढु ाऱ्याांच्या
आयष्ु याचा शाप आहे. त्याला देशवासीयाच
ां े मत खकतीही धोकादायक
आखण धसमसु ळे असले, त्यापढु े झक
ु ावे लागते.”
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“मला वाटते तीच तर तमु ची शोकाांखतका आहे. प्रश्नाथवक असलेल्या
एका देशाबरोबरचा एक करार तम्ु ही मोडलात, अशी तमु च्याखवरुद्ध अिवा
आहे. त्यावेळी तमु च्याबद्दल या देशाांनी व वतवमानपत्ाांनी टीके ची झोड
उठवली होती. नशीबाने पतां प्रधानानां ी गटखनहाय पद्धतीने ते िोडून काढले.
आखण तम्ु हीही त्याला सांमती देण्यास नकार खदला. तरी अजनू ही
तमु च्याबद्दलची सहानभु तू ी काही गप्तु ता रािनू नाही.”
“खमस्टर पायरो, हे सवव िरे आहे. पण भतू काळ कशाला उकरून
काढायचा?”
“कारण मला असे वाटते, की तम्ु ही अडथळे पार करत शत्भू ोवती
जी पररखस्थती खनमावण के ली आहे, त्यामळ
ु े एक प्रकारे हताश होऊन, ते
नवीन चाल िेळण्याची शक्यता आहे. तम्ु ही लवकरच लोकाचां ा खवश्वास
खमळवाल. ती खवखशष्ट पररखस्थती खनघनू गेली आहे. आता उलट तम्ु ही
राजकारणातील एक सवावत लोकखप्रय व्यक्ती आहात. तमु च्याबद्दल असे
बोलले जाते आहे, की जेव्हा खमस्टर हबां ले खनवत्तृ होतील, तेव्हा तम्ु ही
देशाचे पतां प्रधान व्हाल.”
“तम्ु हाला वाटते, की हा माझ्या लोकखप्रयतेला बट्टा लावायचा नीच
प्रकार आहे? अत्यतां नीचपणा!”
“असे असले तरी, उमराव मेखिल्ड, खब्रटनच्या नवीन बॉम्बरचे
महत्वाचे कागदपत् एका शखनवार रखववारी, एक सांदु र बाई घरात पाहुणी
म्हणनू आलेली असताांना, चोरले गेले, हे जर समजले, तर ते चाांगले
खदसणार नाही. जर वतवमानपत्ाांनी तमु चे त्या बाईबरोबर सांबांध असल्याचे
काही सचू क खलिाणातनू जाहीर के ले, तर लोकाांच्या मनात तमु च्याबद्दल
अखवश्वास खनमावण होईल.”
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“अशा गोष्टी काही गांभीरपणे घेतल्या जात नाहीत.”
“माझ्या आवडत्या मेखिल्ड, तम्ु हालाही चाांगले माखहती आहे, की
असे होऊ शकते. एिाद्या माणसावर असलेला लोकाचां ा खवश्वास उडायला
छोटेसे कारण परु ते.”
उमराव मेखिल्ड अचानक चेहरा पाडत म्हणाले, “हो, हे िरे आहे.
देवा, हे खकती वाईट रीत्या अवघड होत चालले आहे! तम्ु हाला िरे च असे
वाटते का? --- पण हे अशक्य आहे. अशक्य!”
“तमु चा दस्ु वास करणारे कुणी तम्ु हाला माखहती आहे का?”
“काही काय?”
“तम्ु हाला असे कबल
ू करावे लागेल, की तम्ु ही मेजवानीसाठी
बोलावलेल्या लोकाांबरोबरच्या िासगी सांबांधाखवषयी मी तम्ु हाला जे प्रश्न
खवचारले, ते अगदीच िालतू नव्हते.”
“ओहो, कदाखचत तसे असेलही. कदाखचत. तम्ु ही मला ज्यखु लया
कॅ ररांग्टनबद्दल खवचारले. त्यात िरे तर साांगण्यासारिे िारसे काही नाही.
मला ती िारशी आवडत नव्हती आखण तीदेिील माझी िारशी पवाव करत
नाही. ती अस्वस्थ, उदास बाई आहे. अखतशय गावढळ व जन्सु या वळणाची
बाई असनू पत्तयाांच्या बाबतीत वेडी आहे. मला मी स्वतांत् माणसू म्हणनू
ओळिला जावा, असे वाटते.”
पायरो बोलला, “मी इथे येण्यापवू ी तमु च्याबद्दलच माखहती ‘कुणाचे
कोण’ मध्ये वाचली. तम्ु ही एका इखां जखनअरींग कांपनीचे मख्ु य होतात. आखण
तम्ु ही स्वतः प्रथम श्रेणीचे इखां जखनअर आहात.”
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उमराव मेखिल्ड गांभीरपणे बोलला, “प्रात्यखिक कामात मला
माखहती नाही, असे काहीच नाही. मी अगदी तळापासनू सवव कामे के लेली
आहेत.”
पायरो ओरडला, “आहा ला ला! मी मि
ू व होतो --- नक्कीच मि
ू व
होतो.”
मेखिल्ड त्याच्याकडे बघत राहीला. “खमस्टर पायरो, तम्ु ही काय
म्हणत आहात?”
“आता मला कोड्याचा दसु रा भाग स्पष्ट झाला. िवू ी माझ्या हे
लक्षात आले नव्हते --- पण आता ते सवव बरोबर जमते आहे --- हो. अगदी
चपिलपणे जमते आहे.”
उमराव मेखिल्ड त्याच्याकडे चक्रावनू , बघत राहीला.
थोडेसे हसत, पायरोने डोके हलवले.
“नाही. नाही. आता नाही. मला माझ्या कल्पना आधी नीट स्पष्ट
होऊ देत.”
तो उठला. “शभु रात्, उमराव मेखिल्ड. मला वाटते ते कागद कुठे
आहेत, ते मला समजले आहे.
उमराव मेखिल्ड ओरडला, “तम्ु हाला माखहती आहे? मग आपण
ताबडतोब ते हस्तगत करू.”
पायरोने त्याचे डोके हलवले. “नाही. नाही. तसे होणार नाही. उगीच
के लेली घाई खवनाशाप्रत नेणारी ठरे ल. हे सगळे हक्यवल
ु पायरोवर सोडा.”
तो िोलीबाहेर गेला. उमराव मेखिल्डने पायरोला मनात खशव्या देत
त्याचे िाांदे उभारले. “हा माणसू बढाईिोर आहे. मग कागद बाजल
ू ा
सारून, खदवा मालवनू , तोदेिील झोपायला गेला.
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सिा
रे गी कॅ ररांग्टन म्हणाला, “जर चोरी झाली आहे, तर मग म्हातारा
मेखिल्ड पोलीसाना का बोलावत नाही?”
त्याने त्याची िचु ी न्सयाहारीच्या टेबलापासनू थोडी मागे ओढली.
तो शेवटचा उरला होता. त्याचे यजमान, खमसेस मकाट्टा आखण सर
जॉजव याांची न्सयाहारी काही वेळापवू ी सांपली होती. त्याची आई आखण खमसेस
व्हॅडेलवन त्याच्ां या झोपायच्या िोलीत न्सयाहारी घेत होत्या.
उमराव मेखिल्ड आखण हक्यवल
ु पायरो याांच्यात झालेल्या सांभाषणाचे
वाक्य सर जॉजव परत बोलनू दािवत होता. पण तो ते बरोबर बोलत
असल्याबद्दल, त्याला िात्ी नव्हती.
रे गी म्हणाला, “अशा एिाद्या परदेशी माणसाला बोलावणे, मला
खवखचत् वाटते. पपा, तो काय खनष्कषावप्रत आला?”
“माझ्या मल
ु ा, मलाही नक्की माखहती नाही.”
रे गी उठला. आज सकाळी तो उदास आखण ताण आलेला खदसत
होता.
“काही माखहती नाही --- एवढे महत्वाचे असनू माखहती नाही. कागद
खकांवा काही?”
“बेटा, िरे साांगायचे, तर तल
ु ा कसे साांगावे, ते मला कळत नाही.”
“अस्स, िार गप्तु बेत खदसतो आहे?”
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रे गी खजन्सयाकडे धावला. अधाव खजना चढल्यावर िणभर थाांबनू
हसला. मग वर जाऊन त्याच्या आईच्या दारावर टकटक के ले. खतने त्याला
आत यायला साांखगतले.
ज्यखु लया बाईसाहेब अांथरुणावर उठून बसल्या होत्या व एका
पाकीटावर बोटे खिरवत होत्या. त्या वर बघनू बोलल्या, “मल
ु ा, शभु प्रभात.
रे गी काय झाले आहे?”
“िारसे काही नाही. पण असे खदसते आहे, की काल रात्ी चोरी
झाली.”
“चोरी? काय चोरले?”
“ओहो, मला माखहती नाही. ते सवव गप्तु खदसते आहे. खतथे काही
खवखचत् प्रकारची िासगी चौकशी चालली आहे. एक परका माणसू ती
करतो आहे. प्रत्येकाला तो प्रश्न खवचारतो आहे.”
“खकती असामान्सय!”
रे गी सावकाश बोलला, “हे काही बरे चाललेले नाही. अशा गोष्टी
चाललेल्या असतानां ा घरात बसणे!”
“नेमके काय झाले आहे?”
“माखहती नाही. सववजण झोपायला गेल्यावर मी काही वेळ जागा
होतो व नांतर झोपायला गेलो. आई, बाहेर बघ. तो न्सयाहारीचा ट्रे ररकामा
कर.”
त्याने ट्रे ररकामा करून खिडकीजवळील टेबलावर ठे वला.
“पैसे चोरले गेले का?”
“मी तल
ु ा साांखगतले, मला माखहती नाही.”
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ज्यखु लया बाईसाहेब सावकाश बोलल्या, “मला वाटते तो माणसू
सगळ्यानां ा प्रश्न खवचारतो आहे?”
“मलाही असे वाटते.”
“काल रात्ी ते सववजण कुठे होते? हा सवव काय प्रकार आहे?”
“बहुधा, मी िार काही साांगू शकत नाही. मी झोपायला गेलो आखण
लगेच झोपलो.”
ज्यखु लया बाईसाहेब काही बोलल्या नाहीत.
“आई, मी काय म्हणतो, तू मला थोडे पैसे देशील का? माझ्याकडे
काहीच नाही आहेत.”
त्याची आई िसव्या सरु ात म्हणाली, “मी नाही देऊ शकत. मीच
किल्लक झाले आहे. तझु े वडील हे ऐकतील, तेव्हा ते काय म्हणतील?”
दारावर थाप पडली व सर जॉजव आत आले.
“आहा, रे गी, तू इथे आहेस. तू िाली वाचनालयात जाशील का?
हक्यवल
ु पायरोना तल
ु ा भेटायचे आहे. पायरोने आताच पन्सु हा सश
ां य येणाऱ्या
खमसेस मकाट्टाची मल
ु ाित सांपवली आहे.
काही थोड्या प्रश्नावां रून समजले, की खमसेस मकाट्टा अकरा
वाजायच्या थोडी आधी झोपायला गेली. आखण खतने आपल्याला गढू
शोधायला मदत होईल, असे काही पाखहले खकांवा ऐकले नाही.
पायरो चोरीच्या खवषयावरून अखधक व्यखक्तगत बाबींकडे वळला.
त्याला उमराव मेखिल्डबद्दल जरा कौतक
ु होते. सामान्सय लोकाांचा प्रखतखनधी,
म्हणनू त्याला वाटे, की उमराव मेखिल्ड िरे च मोठा थोर माणसू आहे.
खमसेस मकाट्टालाही ते त्याच्यापेिा जास्त चाांगले ठाऊक होते. ती म्हणाली,
“उमराव मेखिल्ड डोके बाज आहे आखण त्याने त्याची करीयर स्वतः
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घडवली आहे. वांशपरांपरे ने त्याच्याकडे काही आलेले नाही. कदाखचत,
त्याला दरू दृष्टी थोडी कमी आहे. पण साधारण सवव परुु षानां ा ती तशीच
असते. एका बाईच्या कल्पनाशक्तीची झेप त्याांच्याकडे नसते. खमस्टर पायरो,
पढु ील दहा वषावत, सरकार दरबारी त्याचे मोठे नाव होणार आहे.”
पायरो म्हणाला, की त्यालाही तशी िात्ी वाटते आहे.
मग त्याने खमसेस व्हॅडेलवनचा खवषय काढला. त्याने ऐकले होते, की
ती आखण उमराव मेखिल्ड हे दोघे िार जवळचे खमत् होते, ते िरे होते का?”
“िरे साांगायचे तर, असे काहीही नव्हते. मला खतला इथे भेटून िार
नवल वाटले. मी िारच आश्चयवचखकत झाले.”
पायरोने खमसेस मकाट्टाला खमसेस व्हॅडेलवनबद्दलचे खतचे मत खवचारले
व ते त्याला असे खमळाले: “खमस्टर पायरो, ती िारच बेकार बाई आहे.
स्त्रीजातीला लाज आणणारी बाई आहे. ती पखहल्यापासनू शेवटपयंत एक
प्रकारचे बाांडगळ
ु आहे.”
“पण परुु ष खतला म्हणे नावाजतात?”
खमसेस मकाट्टाने तो शब्द दःु िाने उच्चारला, “परुु ष? परुु ष नेहमीच
खदसायला चाांगल्या खस्त्रयाांकडे आकखषवत होतात. तो तरुण मल
ु गा --- रे गी
कॅ ररांग्टन खतच्याशी बोलनू प्रभाखवत होतो आहे. आखण मि
ू ावसारिी ती
त्याला खचथावणी देते आहे. त्याच्या बखु द्धमत्तेची स्ततु ी करते आहे, जी
त्याच्यात मळ
ु ीच नाही आहे.”
‘तो चाांगला िेळाडू नाही आहे का?”
त्याने काल रात्ी सगळ्या प्रकारच्या चक
ु ा के ल्या.”
“ज्यखु लया बाईसाहेब चागां ल्या िेळाडू आहेत का?”
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खमसेस मकाट्टा म्हणाली, “माझ्या मते हो. ती जवळजवळ
व्यावसाखयक िेळाडू आहे. ती खदवसरात् पत्ते िेळत असते.”
“धोका घेऊन, गभां ीरपणे?”
“हो, िरे च. मी खजतकी काळजी घेऊन िेळेन, त्यापेिा नक्कीच
िपू जास्त. पण मला हे चागां ले वाटत नाही.”
ती िेळून िपू पैसे खमळवते का?
खमसेस मकाट्टाने नाकातनू एक मोठा जबरदस्त आवाज काढला.
“ती असे करून, खतचे कजव चक
ु वते. पण मी असे ऐकले, की
अलीकडे खतचे नशीब चाांगले नव्हते. काल रात्ी ती खतच्या मनात काही
वेगळे चालल्यासारिे वागत होती. खमस्टर पायरो, जगु ार िेळल्याचा व
प्यायल्याचा पररणाम! माझ्या हातात काही असते, तर मी हा देश सधु ारला
असता.”
इग्ां लडां ची खनतीमत्ता सधु ारण्यासबां धां ीची लाबां लचक चचाव पायरोला
ऐकून घ्यावी लागली. त्याने हुशारीने शेवटी ते सांभाषण बांद के ले व रे गी
कॅ ररांग्टनला बोलावणे पाठवले.
तो तरुण मनष्ु य िोलीत खशरला, तेव्हा त्याचा एकांदर आढावा
घेतला गेला. त्याचे तोंड अशक्त खदसत असले, तरी त्याचे हास्य मोहक होते.
हनवु टी ठामपणा दािवत होती. दोन्सही डोळे एकमेकाांपासनू लाांब होते व
डोके जरासे अरुांद होते. त्याला वाटले की रे गीसारख्या लोकानां ा तो चागां ले
ओळितो.
“खमस्टर रे गी कॅ ररांग्टन?”
“हो, मी काय करू शकतो?”
“काल रात्ीबद्दल तल
ु ा शक्य असेल, ते साांग.”
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“ठीक आहे, मी आठवतो. आम्ही हॉलमध्ये खब्रज िेळलो. नांतर
झोपलो.”
“तेव्हा खकती वाजले होते?”
“अकराच्या थोडे आधी असेल. मला वाटते, चोरी त्यानांतर
झाली?”
“हो, त्यानांतर झाली. तल
ु ा काही खदसले खकांवा ऐकू आले का?”
रे गीने िांत वाटल्यासारिे डोके हलवले. “नाही. मी लगेच झोपायला
गेलो आखण गाढ झोपलो.”
“म्हणजे तू हॉलमधनू सरळ तझ्ु या झोपायच्या िोलीत गेलास आखण
सकाळपयंत खतथेच होतास?”
“बरोबर.”
पायरो म्हणाला, “हे स्वारस्यपणू व आहे.”
रे गी कडकपणे म्हणाला, “स्वारस्यपणू व म्हणजे काय?
“म्हणजे उदाहरणाथव, तल
ु ा खकांकाळी ऐकू आली नाही?”
“नाही.”
“िारच स्वारस्यपणू व.”
“हे बघा, तम्ु हाला काय म्हणायचे आहे?”
“तल
ु ा कदाखचत थोडे कमी ऐकू येते का?”
“अथावतच नाही.”
पायरोचे ओठ हलले. असे शक्य होते, की तो स्वारस्यपणू व हा शब्द
परत खतसऱ्यादां ा उच्चारत होता. मग तो म्हणाला, “ठीक आहे. आभारी
आहे. तू जाऊ शकतोस.”
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रे गी उठला आखण आपण काहीच साांगू शकत नाही, असे वाटत उभा
राखहला. तो बोलला, “आता तम्ु ही ते सागां त आहात. मला वाटते, मी त्या
प्रकारचे काहीतरी ऐकले.”
“आहा, तू काहीतरी ऐकलेस?
“हो, पण मी पस्ु तक वाचत होतो --- िरे तर रहस्यकथा --- आखण
मी त्याकडे िारसे लि खदले नाही.”
पायरो म्हणाला, “आहा, हे समाधानकारक स्पष्टीकरण झाले.”
त्याचा चेहरा कोरा होता.
रे गी अजनू ही काां कू करत होता. मग तो वळून दाराकडे चालू
लागला. खतथे थाांबनू त्याने खवचारले, “मी खवचारतो, काय चोरीला गेले?”
“काही मोठ्या खकमतीचे, एवढेच मी सागां ू शकतो.”
“ओहो!” रे गी एवढेच बोलला व बाहेर गेला.
पायरोने डोके हलवले.
“हे बरोबर बसते आहे. अगदी चपिलपणे.”
त्याने घटां ी वाजवली आखण नम्रपणे खवचारले की खमसेस व्हॅडेलवन
उठली आहे का?”

साि
िोलीत खशरणारी खमसेस व्हॅडेलवन िार सांदु र खदसत होती. खतने
कलात्मक रीत्या खशवलेले लालसर तपखकरी रांगाचे िेळायचे कपडे घातले
होते. ते खतचे खिकट के स दािवत होते. ती एका िचु ीत बसनू
खतच्यासमोरील छोट्या माणसाकडे बघनू , चमकदारपणे हसली. िणभर
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त्यातनू काही प्रतीत झाले व लगेच खनघनू गेले. पण ते खतथे होते. त्यातनू
खमळणाऱ्या सचू ना पायरोला कुतहू लपणू व वाटल्या.
“चोर? काल रात्ी? खकती भयक
ां र! नाही, मी काहीही ऐकले नाही.
पोलीसाांचे काय? ते काही करू शकत नाहीत का?”
परत खतच्या डोळ्यात खचडवल्यासारिे भाव खदसले.
पायरोने खवचार के ला, “बाईसाहेब, असे खदसते आहे, की तम्ु ही
पोलीसाांना घाबरत नाही. तम्ु हाला चाांगले माखहती आहे, की पोखलसाांना
बोलावण्यात आलेले नाही.” तो गांभीरपणे बोलला, “आखण त्यावरून
तम्ु हाला काय कळले? “बाईसाहेब, तम्ु ही समजनू घ्या, हे िार गप्तु तेचे
प्रकरण आहे.”
“का, तसे असणारच, खमस्टर पायरो, नाही का? मी काही बोलायचे
स्वप्न बघत नाही आहे. उमराव मेखिल्डची मी स्तखु तपाठक आहे. त्याला
जराही त्ास होईल, असे मी काही करणार नाही.”
खतने पायावां र पाय ठे वले. खतच्या पाऊलाच्या टोकावां र तपखकरी
रांगाच्या चामड्याच्या स्लीपर खदसल्या.
ती सदृु ढ, लाघवी व समाधानी असे हसू मद्दु ाम हसली, असे वाटले.
“मला करण्यासारिे काही असेल, तर नक्की साांगा.”
“बाईसाहेब, मी आपला आभारी आहे. तम्ु ही काल रात्ी हॉलमध्ये
खब्रज िेळत होतात का?”
“हो.”
“मी असे ऐकले, की त्यानांतर सगळ्या बायका झोपायला गेल्या?
“हो बरोबर.”
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“पण कुणीतरी पस्ु तक नेण्यासाठी परत आले. खमसेस व्हॅडेलवन, त्या
तम्ु हीच होतात का?”
“हो, पखहल्यादां ा मीच आले होते.”
“पायरो कडकपणे म्हणाला, “िम्हल्यांदा म्हणजे काय?”
खमसेस व्हॅडेलवनने स्पष्ट के ले, “मी लगेच परत आले. मग मी वर गेले
आखण माझ्या नोकराणीला िोन करून बोलावले. खतला यायला िपू वेळ
लागला. मी परत िोन के ला. मग मी खजन्सयाशी गेले. मी खतचा आवाज
ऐकून, खतला हाक मारली. खतने माझे के स खवांचरल्यावर, मी खतला परत
पाठवले. ती उदास झाली होती व कामात खतचे लि नव्हते. खतला मी परत
पाठवल्यावर लगेच मला खदसले, की ज्यखु लया बाईसाहेब खजन्सयाने वर येत
होत्या. त्या मला म्हणाल्या, त्या पस्ु तक आणण्यासाठी परत िाली आल्या
होत्या. हे िार चमत्काररक आहे, नाही का?” खतचे बोलणे सांपल्यावर खमसेस
व्हॅडेलवन मोठे , लबाड हसू हसली. पायरोने स्वतःशी खवचार के ला, की
खमसेस व्हॅडेलवनला ज्यखु लया बाईसाहेब आवडत नसाव्या.
“तम्ु ही तमु च्या नोकराणीचा खकांचाळण्याचा आवाज ऐकला?”
“का? हो, तसे काहीतरी मी ऐकले.”
“तम्ु ही खतला त्याबद्दल खवचारले का?”
“हो. खतला हवेत तरांगणारी एक पाांढरी आकृती खदसल्याचे ती
बोलली --- काय वेडेपणा!”
ज्यखु लया बाईसाहेबाांनी काल काय कपडे घातले होते?
“ओहो, तम्ु ही कदाखचत असा खवचार करत आहात --- हो, अस्स!
खतने सध्ां याकाळचा पाढां रा ड्रेस घातला होता. अथावत हे स्पष्ट झाले. खतने
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खतला अांधारात पाांढऱ्या आकृतीसारिे पाखहले असावे. या मल
ु ी इतक्या
अधां श्रद्ध असतात.”
“तमु ची नोकराणी तमु च्याबरोबर िपू वषे आहे का?”
“ओहो, नाही. खमसेस व्हॅडेलवनने खतचे डोळे पणू व उघडले. “िक्त पाच
मखहने.”
“तमु च्या परवानगीने, मला खतला भेटायला आवडेल.”
खमसेस व्हॅडेलवनने खतच्या भवु या उांचावल्या. ती थांडपणे म्हणाली,
“ओहो, नक्कीच.”
“तम्ु हाला समजले असेल, की मला खतला काही प्रश्न खवचारायचे
आहेत.”
“हो, हो.”
पन्सु हा एक मनोरांजनात्मक हास्य!
पायरो उभा राहून लवला. तो बोलला, “बाईसाहेब, तम्ु ही चाांगले
काम के ले.”
खमसेस व्हॅडेलवनला थोडासा धक्का बसला. “ओहो, खमस्टर पायरो,
तम्ु ही खकती चागां ले आहात, पण का?”
“बाईसाहेब, तम्ु ही इतक्या आत्मखवश्वास असलेल्या व सांरखित
आहात.”
खमसेस व्हॅडेलवन थोड्या साशक
ां तेने हसली.
“आता मला आश्चयव वाटते, की मी ते माझी स्ततु ी म्हणनू घेऊ का?”
पायरो म्हणाला, “कदाखचत, ती धमकी असेल --- आयष्ु यात प्रौढी
खमरवू नये.”
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खमसेस व्हॅडेलवन जास्त िात्ीने हसली. ती उठली व हस्ताांदोलन
के ले. ”खमस्टर पायरो, मी तम्ु हाला सयु श खचखां तते. तम्ु ही माझ्याबद्दल
बोललेल्या सवव छान गोष्टींसाठी आभार!”
ती बाहेर पडली. पायरो स्वतःशीच पटु पटु ला, “तम्ु ही माझ्यासाठी
यश खमळो असे म्हणालात, हो, तम्ु हाला िरच त्याची िात्ी होती, की हे
मला िार त्ास देणार आहे.”
थोडे रागावनू , त्याने घटां ी वाजवली आखण खलओखन बाईसाहेबानां ा
पाठवनू द्यायला साांखगतले. ती दारात थोडी घाबरून उभी राखहल्यावर त्याने
खतच्यावर नजर खिरवली. खतच्या काळ्या ड्रेसमध्ये, भागां ाने खवभागलेल्या
के साांच्या लाटाांमध्ये व झक
ु लेल्या पापण्याांमध्ये, ती नम्र खदसत होती. त्याने
पसतां ीदशवक मान हलवली.
तो बोलला, “आत या, खलओखन बाईसाहेब. घाबरू नका.”
ती आत येऊन नम्रपणे त्याच्यासमोर उभी राखहली.
एकदम आवाज बदलनू पायरो बोलला, “तल
ु ा माखहती आहे का,
की मला तू खदसायला िपू चाांगली वाटते आहेस.”
खलओखनने त्वरीत उत्तरादािल डोळ्याच्या कोपऱ्यातनू , लाजनू एक
कटाि टाकला आखण मदृ पू णे बोलली, “तम्ु ही िार दयाळू आहात.”
पायरो म्हणाला, “मी िरे काय ते शोधनू काढण्यासाठी खमस्टर
कालीले यानां ा खवचारले, की तू खदसायला चागां ली आहेस की नाही, तर तो
म्हणाला, की तो साांगू शकत नाही.
खलओखनने खतची हनवु टी वर के ली व रोषाने पाहत म्हणाली, ”ती
आकृती.”
“ते त्याचे बरोबर वणवन आहे.”
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“माझा खवश्वास नाही, की आयष्ु यात त्याने एिाद्या मल
ु ीकडे
बखघतले तरी असेल, की नाही.”
“बहुधा नाही. हे खकती दयनीय आहे. त्याने िपू काही गमावले
आहे. पण या घरात अशी दिल घेणारे काहीजण आहेत, नाही का?”
“तम्ु ही काय म्हणता आहात, मला समजत नाही.”
“ओहो, खलओखन बाईसाहेब, तम्ु हाला चाांगले माखहती आहे. काल
रात्ी डोक्यावर हात घेऊन, भतू बखघतल्याचे चाांगले नाटक तम्ु ही के ले. जर
मल
ु गी घाबरली तर खतचे हात हृदयाशी जातात खकांवा तोंडावर जाऊन, ती
रडू लागते. पण तम्ु ही हात डोक्यावर ठे वू उभे असल्याचे मी ऐकले, तेव्हा
मला समजले की भतू वगैरे काही नव्हते. पण डोक्यावर हात म्हणजे काही
वेगळे होते. के स म्वस्कटल्यामळ
ु े ते घाईने सारखे करर्े चालले होते. तर
आता मला साांग खजन्सयात उभे राहून, तू का खकांचाळलीस?”
“पण सर, हे िरे आहे की, मी एक उांच पाांढरी आकृती पाखहली --“
“असे बघा, माझ्या बद्ध
ु ीचा अपमान करू नका. खमस्टर
कालीलेंसाठी ती गोष्ट ठीक असेल. पण हक्यवल
ु पायरोसाठी ती िारशी बरी
नाही. िरे असे आहे, की तमु चे चबांु न घेतले गेले, बरोबर? आखण माझ्या
अदां ाजाप्रमाणे तो रे गी कॅ ररांग्टन होता.”
खलओखनने न लाजता त्याच्याकडे बखघतले. ती म्हणाली, “ठीक
आहे. शेवटी चंबु न पहर्जे काय?
पायरो खदमािाने म्हणाला, “िरे च, काय बरे ?”
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“असे बघा, एक तरुण माणसू माझ्या मागनू आला आखण त्याने
माझ्या कांबरे ला खवळिा घातला --- अथावत त्याने मला दचकवले आखण
मी खकचाळले. जर मला हे माखहती असते, तर मी खकांचाळले नसते.”
पायरो बोलला, “अथावत.”
पण तो माझ्यावर एिाद्या माजां रासारिा धाऊन आला. मग
अभ्याखसके चे दार उघडून सखचव आला आखण तो तरुण खजना चढून नाहीसा
झाला. मी मात् खजन्सयात मि
ू ावसारिी उभी राखहले. मग मला काहीतरी
बोलणे, क्रमप्राप्त होते --- खवशेषतः” --- ती फ्रेंचमध्ये बोलली, “हा मार्सू
सामाम्जक दजाण चागं ला असलेला, श्रीमतं , म्दसायला चागं ला बम्ु िमान
होता!
“म्हणनू तू उांच, पाांढऱ्या, हवेत तरांगणाऱ्या खवखचत् आकृतीच्या
भतु ाचा शोध लावलास?”
“हो, िरे च. मला जे सचु ले, ते मी बोलले. पण मी दसु रे काय करू
शकत होते?”
“तर मग आता सवव काही स्पष्ट के ले गेले आहे. मला पखहल्यापासनू
सश
ां य होता.”
खलओखनने त्याच्याकडे उत्तेखजत कटाि टाकला.
“खमस्टर पायरो, तम्ु ही िपू हुशार आखण सहानभु तू ी बाळगणारे
आहात.”
मी तमु चे गखु पत िोडणार नाही. पण त्या बदल्यात तम्ु ही माझ्यासाठी
काही कराल का?”
“अगदी िषु ीने.”
“तल
ु ा तझ्ु या मालखकणीच्या भानगडींबद्दल खकतपत माखहती आहे?”
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“त्या मल
ु ीने िाांदे उडवले. “िारसे नाही. पण अथावत, माझ्या काही
कल्पना आहेत.”
“आखण त्या कल्पना?”
“मी पाखहले आहे, की बाईसाहेबाांचे खमत् नेहमी सैन्सयातले, िलाशी
खकांवा हवाईदलातील असतात. आखण इतर त्याना गपु चपू भेटायला येणारी,
परदेशी माणसे. बाईसाहेब िारच सांदु र व आकषवक आहेत. तरी मला वाटते
की त्या िार काळ तशा रहाणार नाहीत. तरुणानां ा ती िार आकषवक वाटते.
कधीकधी मला वाटते, ते अती स्ततु ी करतात. पण ही िक्त माझी कल्पना
आहे. बाईसाहेबाच
ां ा माझ्यावर खवश्वास नाही.”
“तू मला हे समजावनू खदले पाखहजेस, की बाईसाहेब एकट्याच
सगळे साांभाळतात का?”
“हो, ते तसेच आहे.”
“दसु ऱ्या शब्दात, तू मला मदत करू शकत नाहीस.”
“हो, मला वाटते, मी करू शकत नाही. मला शक्य असेल, तर मी
करे न.”
“मला साांग आज तझ्ु या मालखकणबाई चाांगल्या मनखस्थतीत आहेत
का?”
“हो, नक्कीच.”
“त्या िषू व्हाव्या, असे काही घडले आहे का?”
‘इथे आल्यापासनू त्या तशाच चाांगल्या मनखस्थतीत आहेत.”
“तर मग खलओखन का, ते तल
ु ा माखहती असेल.”
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मल
ु ीने ठामपणे उत्तर खदले, “हो. त्यात माझी चक
ू होणे शक्य नाही.
मला बाईसाहेबाच्ां या सगळ्या मनखस्थतींचा अदां ाज आहे. त्या िपू
उत्साहात आहेत.”
“सकारात्मकतेने खवजयी?”
अगदी बरोबर शब्द!”
पायरोने िार उत्साह न दािवता, मान हलवली.
“मी शोधनू काढले आहे, ते ऐकून घ्यायला जरा अवघड आहे. पण
मला जसे भावले, तसे ते टाळणे अशक्य आहे. ठीक आहे मी तमु चा
आभारी आहे.”
खलओखनने त्याच्याकडे एक लैखगक आकषवण सचु वणारा कटाि
टाकला. “मी तमु ची आभारी आहे. जर मला खजन्सयात खमस्टर --- भेटले, तर
िात्ी बाळगा, की मी खकांचाळणार नाही.”
पायरो सभ्यतेने म्हणाला, “अग मल
ु ी, मी वयाने मोठा आहे. मला
असल्या मौजमजेशी काय करायचे आहे?”
पण थोड्याशा हास्याच्या चणु क
ु ीने खलओखन बाहेर पडली.
पायरो िोलीत सावकाश िे ऱ्या मारत होता. त्याचा चेहरा उत्सक
ु
आखण उदास बनला होता. शेवटी तो बोलला, “आखण आता ज्यखु लया
बाईसाहेबाांशी बोल.ू ती काय साांगेल, याचे मला नवल वाटते आहे?”
ज्यखु लया बाईसाहेब िोलीत िात्ीशीरपणे खशरल्या. खतने डौलाने
मान तक
ु वली व पायरोने पढु े के लेल्या िचु ीत बसली. ती िालच्या पट्टीत
पण चाांगल्या पद्धतीने बोलू लागली.
उमराव मेखिल्ड म्हणाला, की तम्ु हाला मला काही प्रश्न खवचारायचे
आहेत.”
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“हो, बाईसाहेब. ते काल रात्ीसांबांधी आहेत.”
काल रात्ीसांबांधी?”
“तमु चा खब्रजचा िेळ सपां ल्यावर काय झाले?”
“माझ्या नवऱ्याला वाटले की दसु रा डाव सरुु करायला आता िार
उशीर झाला आहे.
“आखण मग?”
“मी झोपायला गेले.”
“एवढेच?”
“मी तम्ु हाला िार रुची वाटेल, असे काही साांगू शकत नाही. ही
चोरी के व्हा --- “ती अडिळली --- चोरी के व्हा झाली?”
“तम्ु ही वर गेल्यावर लगेच.”
“अस्स! आखण काय चोरले गेले?”
“काही िासगी कागद.”
“महत्वाचे कागद का?”
“िार महत्वाचे.”
ती हसली आखण म्हणाली, “ते िार महत्वाचे होते का?”
“हो, बाईसाहेब. त्याांची पैशात खकांमत िपू होईल.”
अस्स!”
थोड्या वेळाच्या शाांततेनांतर पायरो म्हणाला, “तमु च्या पस्ु तकाचे
काय?”
‘पस्ु तक?” खतने घाबरट डोळ्याांनी पायरोकडे बखघतले.
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“हो. मला खमसेस व्हॅडेलवनकडून समजले, की तम्ु ही खतघी बायका
वर गेल्यावर थोड्या वेळाने, तम्ु ही पस्ु तक घ्यायला परत िाली आलात.”
“हो. मी आले होते.”
“म्हणजे िरे तर, तम्ु ही वर गेल्यावर लगेच झोपायला गेला नाहीत
तर? तम्ु ही परत हॉलमध्ये आलात?”
“हो बरोबर मी ते साांगायला खवसरले.”
“तम्ु ही हॉलमध्ये असताांना तम्ु हाला कोणाची खकांकाळी ऐकू आली
का?”
“नाही --- हो --- नाही, मला नाही वाटत.”
“बाईसाहेब, तम्ु हाला ती हॉलमध्ये नक्कीच ऐकू आली असेल.”
ज्यखु लया बाईसाहेबाांनी डोके वळवले व म्हटले, “मी काही ऐकले
नाही.”
पायरोने त्याच्या भवु या उांचावल्या. पण काही बोलला नाही.
शातां ता अशक्य झाल्यावर ज्यखु लया बाईसाहेब एकदम बोलल्या,
“काय के ले गेले?”
काय के ले गेले? तम्ु हाला काय म्हणायचे आहे, मला कळत नाही.”
“चोरीबद्दल. पोलीस नक्कीच काहीतरी करत असतील.”
पायरोने मान हलवली. “पोखलसाांना बोलावण्यात आलेले नाही. सवव
काही माझ्यावर सोपवण्यात आले आहे.”
खतने त्याच्याकडे रोिनू बखघतले. खतच्या अस्वस्थ, सरु कुतलेल्या
चेहऱ्यावर अजनू ताण आला. खतचे काळे शोधक डोळे त्याच्या डोळ्यात
मलल
ू पणे घसु ायला बघत होते. शेवटी ते पराभतू झाले.
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“काय के ले गेले, हे तम्ु ही मला साांगू शकत नाही का?”
“मी तम्ु हाला िक्त खदलासा देऊ शकतो. मी प्रयत्नाांची कसरू करत
नाही.”
“चोराला पकडण्यासाठी --- की --- कागद परत खमळवण्यासाठी?
“कागद परत खमळवणे, ही मख्ु य गोष्ट आहे.”
खतची पद्धत बदलली. ती दमली आखण कांटाळली.
ती बेपवावईने म्हणाली, “हो, मला तसेच वाटले होते.
खतथे परत शाांतता पसरली. “अजनू काही खमस्टर पायरो?”
“नाही, बाईसाहेब. मी तम्ु हाला अखधक थाांबवणार नाही.”
“आभारी आहे.”
त्याने खतच्यासाठी दार उघडून धरले. ती त्याच्याकडे न बघता बाहेर
पडली.
पायरो परत शेकोटीजवळ गेला आखण कट्ट्यावरील शोभेच्या वस्तु
नीट लावल्या. तो ते करत असतानाच उमराव मेखिल्ड फ्रेंच खिडकीतनू
आला व “कसे काय” बोलला.
“ठीक आहे. घटना जशा आकार घ्यायला पाखहजेत तशा घेत
आहेत.”
उमराव मेखिल्ड त्याच्याकडे रोिनू बघत बोलला, “तम्ु ही िषू
आहात का?”
“नाही. मी िषू नाही. पण समाधानी आहे.
“”िरे च का, खमस्टर पायरो. मग मी तमु चे काम काढून घेऊ शकत
नाही.”
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“तम्ु हाला वाटते, तसा मी ढोंगी नाही.”
“मी असे म्हणालो नाही.”
“म्हणाला नाहीत, पण तसा म्वचार के ला. मी पराभतू झालेलो नाही.
काही वेळा मला एक खवखशष्ट दृष्टीकोन घ्यावा लागतो.
उमराव मेखिल्डने त्याच्याकडे सांशयाने व अखवश्वासाने पाखहले.
हक्यवल
ु पायरो या माणसाला तो ओळित नव्हता. तो त्याला आवडत
नव्हता. पण त्याला काहीतरी ताकीद खमळाली, की हा छोटा माणसू खजतका
अिम वाटतो, खततका तो नाही. चाल्सव मॅकलॉघालीनने नेहमी त्याची
कायविमता ओळिलेली होती.
तो म्हणाला, “ठीक आहे आम्ही तमु च्यावर अवलबां नू आहोत.
आता पढु े तम्ु ही काय करायचे म्हणता?”
तमु ची तमु च्या पाहुण्यापां ासनू सटु का होऊ शकते का?”
“मला वाटते, ते शक्य आहे --- मी सागां तो, की मला एका
कामासाठी लांडनला जायचे आहे. मग बहुधा ते खनघतील.”
“िार छान. तसे करायचा प्रयत्न करा.”
उमराव मेखिल्ड काां कू करू लागला.
”तम्ु हाला असे वाटत नाही का --- ?”
“मला वाटते, ते नक्की शहाणणाचा मागव स्वीकारतील.”
उमराव मेखिल्डने िादां े उडवले.
“ठीक आहे, तम्ु ही तसे म्हणत असाल, तर.”
तो बाहेर गेला.
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आठ
जेवणानांतर पाहुणे गेले. खमसेस व्हॅडेलवन व खमसेस मकाट्टा रे ल्वेने
जाणार होत्या. कॅ ररांग्टन मांडळींकडे त्याांची गाडी होती. खमसेस व्हॅडेलवन
त्याांच्या यजमानाांचा गोंडस खनरोप घेत होत्या, तेव्हा पायरो हॉलमध्ये उभा
होता.
“एवढा त्ास व एवढ्या काळजीबद्दल, मी खदलगीर आहे. मी अशी
आशा करते, की सवव काही सरु ळीत होईल. मी या प्रकाराबद्दल कुठे
अवािरही काढणार नाही.”
खतने त्याचा हात दाबला व बाहेर गेली. खतथे खतला स्टेशनवर
नेण्यासाठी रोल्स थाांबली होती. खमसेस मकाट्टा आधीच आत बसली होती.
खतचा खनरोप घेणे थोडे उमवटपणाकडे झक
ु णारे व कोरडे होते.
अचानक गाडीच्या चालकाजवळ बसलेली, खलओखन धावत परत
हॉलमध्ये आली. ती ओरडली, “बाईसाहेबाांची कपड्याचां ी बॅग गाडीत
नाही.”
खतथे घाईने शोध घेतला गेला. शेवटी उमराव मेखिल्डला ती जन्सु या
ओकच्या टेबलाजवळ ठे वलेली सापडली. खलओखनने ते ग्रीन मोरोक्कोचे
छान प्रकरण आनांदाचा खचत्कार काढत ताब्यात घेतले आखण घाईने
खनघाली.
मग खमसेस व्हॅडेलवनने त्या बॅगेत काही असल्याची िात्ी के ली. मग
गाडीबाहेर डोकावनू पाखहले. खतने एक पत् देत म्हटले, “उमराव मेखिल्ड,
उमराव मेखिल्ड, कृपया हे तमु च्या पोस्टाच्या पेटीत तात्काळ टाकाल का?
जर मी ते नतां र टाकू म्हणनू माझ्याकडे ठे वले, तर मी नक्की ते खवसरे न. माझ्या
बॅगेत पत्े नेहमी कै क खदवस पडून रहातात.”
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सर जॉजव कॅ ररांग्टन हाताांनी त्याच्या घड्याळाशी काही िटपट करत
होता. ते उघडत आखण बदां करत होता. तो िार वक्तशीर होता.
तो पटु पटु ला, “ते िार उशीर करत आहेत. त्यानां ी काळजी घेतली
नाही, तर त्याांची गाडी चक
ु े ल --- “
त्याची बायको खचडून ओरडली, “ओहो, जॉजव, त्याचां ा वेळ घेऊ
नकोस. त्याना गाडी गाठायची आहे, आपल्याला नव्हे.”
त्याने खतच्याकडे लाजीरवाण्या दृष्टीने बखघतले.
रोल्स खनघनू गेली.
रे गी कॅ रींलटन त््ाच््ा गािीचे पढय चे दार उघित म्हणाला “पपा, सवव
काही तयार आहे.”
नोकरानां ी त्याचां े सामान बाहेर आणायला सरु वात के ली. रे गीने ते
खडकीत ठे ऊन घेतले.
पायरो खनरीिण करत पढु ील दाराने बाहेर आला.
अचानक त्याच्या दडां ावर त्याला एक हात जाणवला. ज्यखु लया
बाईसाहेबाांचा खचडका कुजबजु करणारा आवाज आला, “खमस्टर पायरो,
मला तमु च्याशी लगेच बोलले पाखहजे.”
त्याने खतच्या आग्रही हाताकडे पाखहले. खतने त्याला सकाळच्या
िोलीत नेले आखण दार लावले. ती त्याच्या जवळ आली.
“तम्ु ही म्हणालात, ते िरे होते --- की उमराव मेखिल्ड याांच्या दृष्टीने,
कागद सापडणे, हे सवावत महत्वाचे आहे.”
पायरोने खतच्याकडे चौकसपणे पाखहले. “बाईसाहेब, ते िरे आहे.”
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“जर --- जर मी ते कागद तम्ु हाला परत खदले, तर तम्ु ही काही प्रश्न
न खवचारता, ते उमराव मेखिल्डला द्याल?”
“माझी िात्ी नाही, की तम्ु ही काय म्हणत आहात, मला समजत
नाही.”
“समजलेच पाखहजे. मला वाटते, तम्ु हाला समजले आहे. मी सचु वते
आहे --- जर कागद परत के ले गेले, तर चोर कोण हे खवचारायचे नाही.”
पायरोने खवचारले, “ते लवकरात लवकर के व्हा करता येईल?
“नक्कीच बारा तासाच्ां या आत.”
“तम्ु ही तसे नक्की साांगता?”
“मी तसे वचन देते.”
त्याने काही उत्तर न खदल्याने, खतने घाईने परत खवचारले, “काही
गाजावाजा होणार नाही, याची मी िात्ी बाळगू ना?
त्याने थांडपणे म्हटले, “हो, बाईसाहेब, मी त्याची ग्वाही देतो.”
“मग सवव काही करता येईल.”
ती अचानक िोलीबाहेर खनघनू गेली. खमखनटाभराने पायरोने गाडीचा
खनघनू जातानाचा आवाज ऐकला. पण पायरोला माखहती होते, की रे गीने ते
कागद चोरलेले नाहीत.
त्याने हॉल ओलाांडून पॅसेजमधनू जात अभ्याखसके त प्रवेश के ला. तो
बोलला, “ठीक आहे.” त्याने त्याचे हात पसरले. “उमराव मेखिल्ड, के स
सांपली.”
“काय?”
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पायरोने त्याच्यात व ज्यखु लया बाईसाहेबाांच्यामध्ये बोलणे झालेले
तेच शब्द परत उच्चारले. उमराव मेखिल्डने त्याच्याकडे अवाक
झाल्यासारिे पाखहले. “पण याचा अथव काय? मला काही समजले नाही.”
“हे अगदी स्पष्ट आहे, नाही का? ज्यखु लया बाईसाहेबाांना माखहती
होते की कागद कुणी चोरले होते.”
“म्हणजे तम्ु ही असे म्हणता आहात, की ते खतने चोरले नाही?”
“नक्कीच नाही. ज्यखु लया बाईसाहेब जगु ारी असू शकतील. पण चोर
नाहीत. पण ती ते परत द्यायला तयार असेल, तर मग ते खतच्या नवऱ्याने
खकांवा मल
ु ाने घेतले असणार. आता सर जॉजव कॅ ररांग्टन तमु च्याबरोबर
गच्चीत होते. त्यामळ
ु े मल
ु गाच उरला. मला वाटते, मी काल रात्ीच्या घटना
ससु ांगतपणे साांगू शकतो. काल रात्ी ज्यखु लया बाईसाहेब त्याांच्या मल
ु ाच्या
िोलीत गेल्या, तेव्हा िोली ररकामी होती. त्या त्याला बघायला िाली
आल्या. पण खतथेही तो सापडला नाही. आज सकाळी त्यानां ा चोरीचे
समजले. आखण त्याना हे ही कळले, की त्याांचा मल
ु गा म्हणतो आहे, की
तो सरळ झोपायला गेला व खतथनू बाहेर पडलाच नाही. खतला माखहती होते,
की हे िरे नाही. आखण खतला खतच्या मल
ु ाखवषयी अजनू ही काही माखहती
होते. खतला माखहती होते की तो कमकुवत आहे. तो पैशासां ाठी तरसलेला
आहे. त्याला खमसेस व्हॅडेलवनबद्दल आकषवण / भ्रामक प्रेम वाटत
असल्याचेही खतने जाणले होते. खतला सवव गोष्टी लख्ि समजल्या. खमसेस
व्हॅडेलवनने त्याला कागद चोरायला साांखगतले. पण खतने खतचेही नाटक
वठवायचे ठरवले. ती खतच्या मल
ु ाला, रे गीला नाचवेल. कागद ताब्यात
घेईल व ते उमराव मेखिल्डला परत करे ल.”
उमराव मेखिल्ड ओरडले, “पण हे अशक्य आहे.”
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“हो, हे अशक्य आहे. पण ज्यखु लया बाईसाहेबाांना हे माखहती नाही,
की हक्यवल
ु पायरोला काय माखहती आहे, की तरूण रे गीने काल रात्ी कागद
चोरलेले नाहीत. कारण तो खमसेस व्हॅडेलवनच्या फ्रेंच नोकराणीबरोबर प्रेमाचे
चाळे करण्यात गतांु लेला आहे.”
“ही सगळी गोष्ट म्हणजे, गोंधळलेली पररखस्थती आहे!”
“तेच तर!”
“आखण अजनू के स सांपलेली नाही.”
“हो, ती सपां ली आहे. मला, हक्यणल
ु िायरोला खरे काय ते माम्हती
आहे. तमु चा माझ्यावर खवश्वास असणार नाही? जेव्हा मी काल साांखगतले,
की मला कागद कुठे आहेत, ते माखहती आहे, तेव्हा तम्ु ही माझ्यावर खवश्वास
ठे वला नाहीत. पण ते इतक्या जवळ आहेत, हे मला माखहती नव्हते.”
“कुठे ?’
“ते तमु च्या खिशात आहेत, उमराव मेखिल्ड. खमसेस व्हॅडेलवनने
तम्ु हाला पोस्टाच्या पेटीत टाकण्यासाठी जे पत् खदले, ते आखण आपण
शोधत असलेले कागद, हे दोन्सही तमु च्या खिशात आहे. ”
िणभर खतथे शाांतता पसरली. मग उमराव मेखिल्ड म्हणाले, “खमस्टर
पायरो, तम्ु ही काय बोलत आहात, ते तम्ु हाला कळते आहे का?
हो. मला माखहती आहे, की मी एका िार हुशार माणसाशी बोलतो
आहे. पखहल्यापासनू मला याचे दःु ि होत होते, की तम्ु ही जवळचे चाांगले
खदसणारे आहात. पण लाांबचे नीट खदसत नसनू ही तम्ु ही तम्ु हाला खदसलेल्या
खिडकीतनू बाहेर पडणाऱ्या आकृतीबद्दल इतके ठाम होतात. तम्ु हाला
त्याचा छडा लावायचा होता. सोयीस्कर शोध मान्सय के ला गेला. नांतर
हळूहळू मी इतर सगळ्यानां ा वगळले. खमसेस व्हॅडेलवन वर होत्या. सर जॉजव
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तमु च्याबरोबर होते. खमसेस मकाट्टा खनखवववादपणे त्याांच्या िोलीत होत्या.
[त्याचां ी िोली नोकराणीच्या पढु ची होती आखण खमसेस मकाट्टा घोरतात.]
ज्यखु लया बाईसाहेबाांना स्पष्ट्पणे माखहती होते, की त्याांचा मल
ु गा दोषी आहे.
त्यामळ
ु े िक्त दोन शक्यता राखहल्या. एक तर कालीलेने ते कागद टेबलावर
ठे वले नाहीत खकांवा त्याच्या खिशात ठे वले [आखण हे शक्य वाटत नव्हते
कारण तम्ु ही साखां गतल्याप्रमाणे, त्याला त्या कागदाचां ी प्रत काढणे सहज
शक्य होते.] खकांवा --- खकांवा तम्ु ही खतथे खिरताांना कागद खतथे होते आखण
िक्त ते जाऊ शकत होते अशी एकच जागा होती, आखण ती म्हणजे तमु चा
खिसा. अशा तऱ्हेने सगळे स्पष्ट झाले. तम्ु हाला खदसलेल्या आकृतीबाबतचा
तमु चा आग्रह, कालीले खनदोष असल्याचे तमु चे म्हणणे, तमु ची मला
बोलावण्याची नाराजी. एकदोन गोष्टींनी मला गोंधळात टाकले --- हेतू
खकांवा उखद्दष्ट! माझी िात्ी होती, की तम्ु ही प्रामाखणक व नीखतमान माणसू
आहात. त्यामळ
ु े तम्ु हाला अशी कळकळ होती की खनरपराध माणसाला
खशिा होता कामा नये. हे देिील अटळ होते, की कागदाचां ी चोरी तमु चे
करीयर बरबाद करू शकते. मग ही पणू वतया अताखकव क चोरी कशासाठी?
आखण शेवटी मला उत्तर खमळाले. काही वषांपवू ी तमु च्या करीयरमध्ये काही
प्रकरण उद्भवले होते आखण पांतप्रधानाांनी जगाला िात्ी खदली होती, की
तम्ु ही सत्तेतील प्रश्नाांखकत व्यक्तींबरोबर बोलणी के ली नव्हती. समजा, ते
पणू वपणे िरे नसले, तरी खतथे काहीतरी परु ावा राखहला असणार --- कदाखचत
एिादे पत् --- असे दािवणारे की जे तम्ु ही लोकाांमध्ये जाहीर करुन
नाकारलेत, ते िरे तर तम्ु ही के ले होते. असे जाहीर करणे, हे
लोकमान्सयतेसाठी जरुरीचे होते. पण हे सांशयास्पद होते, की रस्त्यातील
माणसू , ते तसे बघेल. जेव्हा सवोच्च सत्ता तमु च्या हातात खदली जाईल,
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त्यािणी असे होऊ शके ल, की भतू काळातील काही मि
ू व अहक
ां ाराच्या
प्रखतध्वनीमळ
ु े के लेल्या सवाववर पाणी खिरे ल.”
“मला सश
ां य आला, की ते पत् खवखशष्ट सरकारच्या हातात सरु खित
असेल व ते सरकार तम्ु हाला ते परत करण्यास एका अटीवर तयार होईल,
की तम्ु ही --- त्याबदली नवीन बॉम्बरचे खडझाईन असलेले कागद त्याना
द्यायचे. काही माणसे हे नाकारतील. तम्ु ही --- नाकारणार नाही. तम्ु ही
मान्सयता द्याल. खमसेस व्हॅडेलवन या बाबतीतील दलाल होती. ती इथे
देवाणघेवाणीच्या खमषाने आली होती. जेव्हा तम्ु ही खतला पकडण्यासाठी
काही बेत आिला नाहीत व कबल
ू के ले की तम्ु ही त्यापासनू दरू राखहलात.
खतला इथे बोलावण्याचे कारण त्यामळ
ु े िपू च दबु ळे ठरले.
“तम्ु ही चोरीची व्यवस्था के ली. चोराला गच्चीवर पाखहल्याचे ढोंग
के ले --- असे करून कालीलेला सांशयातनू मोकळे के ले. जरी त्याने िोली
सोडली नसती, तरी टेबल खिडकीच्या इतके जवळ होते, की कालीले
खिडकीकडे पाठ करून, खतजोरीतनू कागद काढण्यात गकव असताांना, चोर
कागद पळवू शकला असता. तम्ु ही टेबलाकडे चालत गेलात, कागद
घेतलेत आखण आधी ठरवलेल्या बेताप्रमाणे ते खमसेस व्हॅडेलवनच्या
कपड्याांच्या बॅगेत टाके पयंत, तमु च्या िासगी वस्तमांू ध्ये ठे वलेत. त्याबदली
खतने तम्ु हाला खतला पोस्टाच्या पेटीत टाकायचे पत् आहे, असे िसवनू
साांगनू , खतच्याकडे असलेले प्रश्नाांखकत व्यक्तींबरोबर बोलणी के ली
असल्याचा परु ावा असलेले पत्, स्वतःचे पोस्टात टाकायचे पत् म्हणनू
तम्ु हाला खदले.” पायरो थाांबला.
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उमराव मेखिल्ड म्हणाले, “खमस्टर पायरो, तमु चे ज्ञान पररपणू व आहे.
तम्ु ही मला वणवन करण्यास भीतीदायक असा, िार नकोसा माणसू समजले
पाखहजे.”
पायरोने झटपट त्याच्याकडे पाखहले. “नाही. नाही. उमराव मेखिल्ड,
मी म्हणालो, त्याप्रमाणे मला वाटते, तम्ु ही िपू हुशार माणसू आहात. तम्ु ही
प्रथम वगव खमळवलेले इखां जखनअर आहात. मला वाटते, तम्ु ही त्या बॉम्बरच्या
खवशेषतेमध्ये काही खवरोधभासात्मक बदल करुन, ते कागद तम्ु ही खमसेस
व्हॅडेलवनच्या कपड्याांच्या बॅगेत टाकलेत. ते बदल इतके कसब वापरून के ले
आहेत, की हे समजणे अवघड ठरे ल की हे मशीन यशस्वी ठरायला हवे
होते, पण का ठरले नाही. काही प्रश्नाांखकत शक्तीला त्यात एक प्रकारची त्टु ी
सापडेल --- त्यामळ
ु े माझी िात्ी आहे, की ते खहपां टु ी होतील.”
पन्सु हा खतथे शाांतता पसरली --- आखण मग उमराव मेखिल्ड म्हणाला,
“खमस्टर पायरो, तम्ु ही िारच हुशार आहात. मी तम्ु हाला िक्त एका गोष्टीवर
खवश्वास ठे वायला साांगतो. माझा माझ्यावर पणू व खवश्वास आहे. माझी िात्ी
आहे, की मी इग्ां लडां ला येणाऱ्या सक
ां टकाळात मागवदशवन करू शकतो. जर
मी प्रामाखणकपणे असा खवश्वास ठे ऊ शकलो नसतो, की माझ्या जहाजरुपी
देशाचे सक
ु ाणू साांभाळण्यासाठी माझी गरज आहे, तर मी जे के ले, ते करू
शकलो नसतो --- मी दोन्सही जगाांचे भले के ले. मोठ्या हुशारीने मला
स्वतःला खबकट सांकटातनू वाचवले.”
पायरो बोलला, “माझ्या उमरावा, जर तम्ु ही दोन्सही जगाचे भले के ले
नसते, तर तम्ु ही राजकारणी नसता!”
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अनुवाहदके ची ओळख

डॉ. वषृ ाली जोशी
B Sc, M A, M Ed, Ph D
२५ अनवु ाखदत कथा मराठी माखसकामधनू प्रख्रसद्ध झाल््ा आहेत. ई
साखहत्यतिे बत्तीस पस्ु तके प्रखसद्ध झाली आहेत.
मराठी व इग्रां जी माध्यमाच्ां या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन के ले आहे.
सांशोधन प्रकल्पात सहभाग घेतला आहे.
कॉलेजमध्ये प्राचायवपद भषू वले आहे.
सगु मसगां ीत स्पधेत पाररतोखषके , खसथां ेसायझरवर 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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ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्य तक उघिेल
(नेट आवश््क)

डॉ. वषृ ाली जोशी ्ाांची पस्य तके

Agatha
Christrie
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डॉ. वषृ ाली जोशी ्ाच
ां ी पस्य तके
ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्य तक उघिेल
(नेट आवश््क)
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शेरलॉक होम्स
भाग १ ते ८ (५० कथा)
ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक
कराल ते पस्य तक उघिेल
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वषष.
डॉ. वषृ ाली जोशी याांचे िे बत्तीसावे पस्ु ि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
साख्रहत्् 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. परांतय मराठीतील जास्तीत
जास्त वाचकापां यंत आपलॆ साखहत्य जावे म्हणनू त्यानां ी ई साखहत्यची खनवड
आपल्या पस्ु तकाांसाठी के ली आहे.
डॉ. वषृ ाली जोशी ्ाांच््ासारिे 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 पस्य तके ), शांभू गणपल
य े(९पस्य तके ),
िॉ. मरय लीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागल
य (१९), शभय ाांगी पासेबांद(१३),
अख्रवनाश नगरकर(४), िॉ. ख्रस्मता दामले(९), िॉ. ख्रनतीन मोरे (३६),
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अनील वाकणकर (९), फ्राख्रससस आल्मेिा(२), मधक
य र सोनावणे(१२),
अनतां पावसकर(४), मधू ख्रशरगावां कर (८), अशोक कोठारे (४७ खिां ाचां े
महाभारत), श्री. ख्रवज् पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथु), मोहन मद्वण्णा (जागख्रतक
कीतीचे वैज्ञाख्रनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पस्य तके ), ख्रवनीता
देशपािां े (७) उल्हास हरी जोशी(७), नख्रां दनी देशमख
य (५), िॉ. सजय ाता
चव्हाण (८), िॉ. वषृ ाली जोशी(३२), िॉ. ख्रनमुलकयमार फिकयले (१९),
CA पनय म सांगवी(६), िॉ. नांख्रदनी धारगळकर (१५), अांकयश ख्रशांगािे(१८),
आनांद देशपाांिे(३), नीख्रलमा कयलकणी (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
कयळकणी(९), जगख्रदश खाांदवे ाले(५) पांकज कोटलवार(६) िॉ. सरुय ची
नाईक(३) िॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकिे(६), श््ाम कयलकणी(४),
ख्रकशोर कयलकणी, रामदास खरे (४), अरुण कयळकणी(१०) अतल
य देशपाांिे,
लक्ष्मण भोळे , दत्तात्् भापकर, मलय धा कख्रणुक, मांगेश चौधरी असे अनेक
ज्येष्ठ व अनभु वी लेिक ई साखहत्यच्या द्वारे आपली पस्ु तके लािो
लोकापां यंत खवनामल्ू य पोहोचवतात.
अशा साखहत्यमतू ीच्ां या त्यागातनू च एक खदवस मराठीचा साखहत्य 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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