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हर्कयुल पायरोच्या साहसकथा- ५
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 पाच गोष्टींचा अनवय ाद प्रस्ततय पस्य तकात के ला आहे.
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The Lemesurier Inheritance

लेमेसरय ीअरचा वारसा

पा्रोबरोबर मी अनेक ख्रवख्रचत् के सेस सोिवल््ा होत््ा. पण अनेक
वषे रुचीपणू ु ठरलेली, असामान्् घटनासाखळी असणाऱी व सोिवा्ला
अत््ांत अवघि, अशी एक के स पा्रोकिे आली होती. लढाईमधील एका
सांध््ाकाळी आमचे लक्ष लेमेसरय ीअरच््ा कौटयांख्रबक इख्रतहासाकिे गेल.े
आमचे बेख्रल्ज्ममधील नवीन ओळखीचे जनय े ख्रदवस आठवत, मी आख्रण
पा्रो अलीकिे परत एकत् आलो होतो. तो लढाईच््ा का्ाुल्ातील
काही ख्रकरकोळ काम करत होता --- आख्रण त््ाबद्दल पणू ु समाधान व््क्त
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के ले जात होते. आम्ही कालुटनमध््े जेवत अस.ू जेवणामधील वेळात
आमच््ाबरोबर जेवणारा ब्रासची टोपी घातलेला माणसू पा्रोला खपू
वाखाणत असे. त््ाला कसली घाई नसे. त््ाचे उदाहरण िोळ्ाांसमोर ठे ऊन
आम्ही सावकाशीने आमची कॉफी सांपवली.
आम्ही बाहेर पित असताांना, माझ््ा कानाांवर एक ओळखीचा
आवाज आला. मी वळून पाख्रहले, तर तो कॅ प्टन ख्रव्हन्सेंट लेमेसरय ीअर होता.
तो फ्रान्समधील माझ््ा ओळखीचा तरुण मनष्य ् होता. तो त््ाच््ाहून व्ाने
मोठ््ा माणसाबरोबर होता. त््ाांच््ा ख्रदसण््ातील सारखेपणावरून, तो
त््ाच कयटयांबातील वाटत होता. ख्रमस्टर ह्यगय ो लेमेसरय ीअर, त््ाचे काका म्हणनू
त््ाने त््ा माणसाची ओळख करून ख्रदली.
मी खरे तर कॅ प्टन ख्रव्हन्सेंट लेमेसरय ीअरला जवळून ओळखत नव्हतो.
पण तो एक छान, काहीसा स्वप्नाळू तरुण मनष्य ् होता. नॉथुम्बरलँिमधील
मळ
ू रख्रहवासी असणाऱ्ा जन्य ्ा, खास कयटयांबाची मालमत्ता असलेला असा
तो होता, असे मी ऐकलेले मला आठवले. पा्रो आख्रण मला काही घाई
नव्हती आख्रण त््ा तरुण माणसाने बोलावल््ामळ
य े , आम्ही त््ा दोघाांबरोबर
टेबलावर बसलो व वेगवेगळ्ा ख्रवष्ाांवर त््ाांच््ाशी गप्पा मारू लागलो.
काका लेमसे रय ीअर साधारण चाळीशीचा असावा. त््ाच््ा उतरत््ा
खाांद्याांवरून तो चाांगला बख्रय द्धमान वाटत होता. असे आढळले की तो
सरकारसाठी, रसा्नशास्त्राशी ख्रनगिीत काही सांशोधन करत होता.
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आमच््ा टेबलाशी आलेल््ा एका काळ्ा, उांच माणसामळ
य े
आमचे सभां ाषण तटय ले. तो मनाच््ा रागावलेल््ा अवस्थेत असलेला वाटत
होता.
तो उद्गारला, “देवाच््ा द्ेने तम्य ही दोघे मला सापिलात.”
“रॉजर, का् झाले आहे?”
“ख्रव्हन्सेंटच््ा वख्रिलाांना एका तरुण घोि््ावर बसताांना, पिून
अपघात झाला आहे.” त््ाने त््ाांना दसय ऱ्ाला बाजल
ू ा खेचल््ामळ
य े
बाकीचे बोलणे समजले नाही.
काही ख्रमख्रनटात त््ा दोघानां ी घाईने आमचा ख्रनरोप घेतला.
ख्रव्हन्सेंट लेमेसरय ीअरच््ा वख्रिलानां ा एका तरुण घोि््ावर बसतानां ा
गांभीर अपघात झाला होता आख्रण सकाळप्ंत ते जगतील, असे वाटत
नव्हते. ख्रव्हन्सेंट पाांढरा पिला व ्ा बातमीने खचनू गेला. एक प्रकारे , मी
आश्च्ुचख्रकत झालो --- कारण फ्रान्समध््े असतानां ा, मला असे कळले
होते, की तो आख्रण त््ाचे विील ्ाांचे फारसे पटत नाही. त््ामळ
य े त््ाचे
दुःय खप्रदशुन मला आश्च्ुचख्रकत करून गेल.े
तो काळा तरुण म्हणजे ख्रमस्टर रॉजर लेमेसरय ीअर नावाचा त््ाचा
चल
य त भाऊ असल््ाचे आम्हाला सागां ण््ात आले. तो मागे राख्रहला व
आम्ही ख्रतघे बरोबर बाहेर पिलो.”
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तो तरुण म्हणाला, “हे जरा ख्रवख्रचत्च झाले. ख्रमस्टर पा्रोंना ्ात
कदाख्रचत स्वारस्् वाटू शके ल. ख्रमस्टर पा्रो, मी ख्रहगीन्सनकिून,
[ख्रहगीन्सन ब्रासची टोपी घातलेला आमचा ख्रमत् होता.] तमय च््ाबद्दल ऐकले
आहे. तो म्हणाला तम्य ही मानसशास्त्र कोळून प््ा्ला आहात.”
माझा ख्रमत् सावधपणे बोलला, “हो, मी मानसशास्त्राचा अभ््ास
करतो.”
“तम्य ही माझ््ा चल
य त भावाचा चेहरा पाख्रहला का? तो पार कोलमिून
पिलेला तम्य ही पाख्रहला असेल, हो ना? त््ाचे कारण तम्य हाला माख्रहती आहे
का? परय ातन कौटयांख्रबक शाप! तम्य हाला त््ाबद्दल ऐका्ला आविेल का?”
“तम्य ही ते मला साांख्रगतलेत, तर फार बरे होईल.”
रॉजर लेमेसरय ीअरने त््ाच््ा घि््ाळाकिे पाख्रहले. “मी त््ाांना ख्रकांलज
क्रॉसला भेटणार आहे. अजनू बराच वेळ आहे. ठीक आहे, ख्रमस्टर पा्रो,
लेमेसरय ीअर हे जनय े कयटयांब आहे. मध्््गय ीन काळातील एक लेमेसरय ीअर
त््ाच््ा बा्कोबद्दल सांश्ी झाला. त््ाला ती बाई लाख्रजरवाण््ा
पररख्रस्थतीत आढळली. ती शपथपवू ुक सागां ू लागली, की ती ख्रनरागस आहे.
पण त््ाला काही ते पटेना. ख्रतला एक मल
य गा होता. तो म्हणू लागला, की
तो मल
य गा त््ाचा नाही आख्रण तो त््ाला कधीच आपला वारस मानणार
नाही. मग त््ाने का् के ले, ते मी ख्रवसरलो --- काहीशी आल्हादक अशी
आई व मल
य ाला ख्रभतां ीत ख्रजवतां ख्रचणल््ाची मध्््गय ीन गोष्ट! काही झाले
तरी त््ा दोघाांना ठार के ले गेले. ती स्वतुःचा काही गन्य हा नसल््ाचे साांगत व
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नवऱ्ाला ख्रशव््ाशाप देत मेली. लेमेसरय ीअर कयटयांबात जन्मलेला पख्रहला
मल
य गा कधीही कयटयांबाचा वारस म्हणनू गणला जाणार नाही, असा तो शाप
होता. असाच काळ गेला. आख्रण ती बाई ख्रनरपराध असल््ाचे ख्रनख्रवुवाद
ख्रसद्ध झाले. माझा ख्रवश्वास आहे, की ह्यगय ो हा पख्रहला मल
य गा असल््ाने त््ाने
त््ाचे आ्ष्य ् शरणाथीपणे ख्रभक्षय होऊन, मठात घालवले. पण मजेची गोष्ट
अशी आहे, की त््ा ख्रदवसापासनू आजप्ंत, पख्रहल््ा जन्मलेल््ा मल
य ाला
कधीच इस्टेट ख्रमळाली नाही. ती दसय ऱ्ा मल
य ाला, पतय ण््ानां ा गेली, पण
मोठ््ा मल
य ाला कधीच नाही. ख्रव्हन्सेंटचे विील पाच भावाांमधले दसय रे होते.
सवाुत मोठा भाऊ बाळपणीच वारला होता. लढाईभर ख्रव्हन्सेंटला असे
साांगण््ात आले होते. की जो कयणी मेलेला होता, तो खात्ीपवू ुक मेला होता.
पण ख्रवख्रचत्पणे, त््ाचे लहान दोन भाऊ मारले गेल,े पण तो स्वतुः मात्
ख्रजवतां राख्रहला.”
पा्रो ख्रवचारपवू ुक बोलला, “हा रुचीपणू ु कौटयांख्रबक इख्रतहास आहे.
पण आता त््ाचे विील वारले आहेत आख्रण तो सवाुत मोठा मल
य गा आहे,
नाही का?”
“तेच तर! आता शाप गांजला आहे ---आधख्रय नक ्गय ातील जीवनाचे
ताण त््ाला सहन होणार नाहीत.”
पा्रोने दसय ऱ्ाचे ख्रवनोदी म्हणणे न पटल््ासारखी मान हलवली.
रॉजर लेमेसरय ीअरने पन्य हा घि््ाळात पाख्रहले व म्हणाला की आता त््ाला
गेले पाख्रहजे.
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्ा कॅ प्टन ख्रव्हन्सेंट लेमेसरय ीअरच््ा दुःय खद गोष्टीबद्दल आम्ही दसय ऱ्ा
ख्रदवशी वाचले. ते स्कॉच मेल गािीने उत्तरे किे प्रवास करत असताना, रात्ी
कॅ प्टन ख्रव्हन्सेंटने िब््ाचे दार उघिून, रुळाांवर उिी मारली असणार. त््ाच््ा
विीलाांच््ा मरणाची बातमी ऐकून, त््ाला बसलेला धर्कर्क्ामळ
य े त््ाला
तात्परय ते मानख्रसक आजारलेपण आले असणार. नवीन वारस ठरलेल््ा
त््ाच््ा विीलाच्ां ्ा भावाच््ा, रोनाल्ि लेमेसरय ीअरच््ा सदां भाुत,
लेमेसरय ीअर कयटयांबात प्रचख्रलत असलेल््ा अफवेचा उल्लेख के ला गेला.
रोनाल्िचा एकयलता एक मल
य गा फ्रान्सच््ा नदीमध््े, सोमेमध््े मारला गेला
होता.
आदल््ा ख्रदवशी सध्ां ्ाकाळी तरुण ख्रव्हन्सेंटबरोबर अचानक
झालेल््ा भेटीत आमची लेमेसरय ीअर कयटयांबाबद्दलची रुची वाढली होती.
दोन वषांनी झालेल््ा, कयटयांबाचा इस्टेटीचा वारस होऊ न शकणाऱ्ा रोनाल्ि
लेमेसरय ीअरच््ा मत्ृ ्चय ीदेखील आम्ही दखल घेतली. बळकट व ख्रदलदार
असलेला त््ाचा धाकटा भाऊ जॉन, ्ाचा मल
य गा इटॉनला होता.
नर्ककीच लेमसे रय ीअरच््ा कयटयांबात पापी भख्रवष््ाचे ढग दाटून आले
होते. पढय ील सट्टय ीमध््े त््ा मल
य ाने, स्वतुःवर गोळी मारून मरण ओढवनू
घेतले. एक गाधां ीलमाशी चावल््ाने त््ाच््ा वख्रिलाचां ा अचानक मत्ृ ्ू
झाला होता. त््ामळ
य े कयटयांबातील पाचव््ा, सवाुत लहान भावाला, ह्यगय ोला,
इस्टेट ख्रमळाली. त््ाला आम्ही कालुटनला भेटलो होतो.
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लेमेसरय ीअरच््ा कयटयांबात झालेल््ा असामान्् ददय वै ी घटनासाखळी
नतां र, आम्ही त््ात काही व््ख्रक्तगत स्वारस्् दाखवले नाही. पण लवकरच
आम्हाला त््ात ख्रक्र्ाशीलपणे पिण््ाचा काळ ्ेणार होता.
दोन
एका सकाळी ख्रमसेस लेमेसरय ीअर आम्हाला भेटा्ला आली. ती
उांच, चपळ बाई होती. ती बहुधा ख्रतशीची असावी. ख्रतच््ा बाह्य
वागणक
य ीवरून, ती मोठ््ा ख्रनश्च्ाची व सवुसाधारण चागां ली बख्रय द्धमत्ता
असलेली वाटत होती. ती बोलताांना थोिे अटलाख्रां टक पलीकिील उच्चार
करत होती.
ती म्हणाली, “ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला भेटून, मला आनांद झाला.
माझा नवरा ह्यगय ो लेमेसरय ीअर तम्य हाला काही वषांपवू ी भेटला होता. पण
तम्य हाला ते आठवणे अवघि आहे.”
“बाईसाहेब मला ते पर्कके आठवते आहे. आम्ही कालुटनमध््े
भेटलो होतो.”
“ख्रमस्टर पा्रो, ही फार नवलपणू ु गोष्ट आहे. मी फार दुःय खात आहे.”
“कशाबद्दल?”
“माझ््ा मोठ््ा मल
य ाबद्दल --- मला दोन मल
य े आहेत. रोनाल्ि आठ
वषांचा असनू गेराल्ि सहा वषांचा आहे.”
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“बाईसाहेब, चालू ठे वा. तम्य ही छोट््ा रोनाल्िबद्दल कयठल््ा
कारणाने दुःय खी आहात?”
“ख्रमस्टर पा्रो, गेल््ा सहा मख्रहन््ात, तो तीनदा मरता मरता
वाचला. एकदा बिय ताांना --- जेव्हा आम्ही सगळे ्ा उन्हाळ्ात
कॉनुवॉलला गेलो होतो. एकदा तो शाळे च््ा छोट््ा ख्रखिकीतनू पिला.
आख्रण एकदा वाईट वासाचे व चवीचे काही खाल्ल््ामळ
य े ख्रवषबाधा
होऊन.”
पा्रोच््ा चेहऱ्ावरील हावभाव बघनू तो का् ख्रवचार करत आहे,
ते कळत होते. कारण ख्रमसेस लेमेसरय ीअर क्षणभर थाांबनू म्हणाली, “अथाुत
मला माख्रहती आहे, की तम्य हाला मी राईचा पवुत करणारी मख
ू ु बाई
असल््ाचे वाटेल.”
“नाही, बाईसाहेब. असे घिल््ाने, कोणतीही आई नाराज होईल.
पण मी का् मदत करू शकतो, ते मला समजले नाही. मी अशा लाटा
थोपवा्ला काही देव नाही. शाळे च््ा छोट््ा ख्रखिकीसाठी मी लोखांिी
गज ठोकणे सचय वू शके न आख्रण ख्रवषबाधेसाठी आईचे लक्ष?”
“पण ्ा गोष्टी रोनाल्िलाच का होतात आख्रण गेराल्िला का नाही?”
“बाईसाहेब, के वळ पररख्रस्थतीमळ
य े --- तसे व्हा्च््ा शर्क्तेमळ
य े !”
“तम्य हाला असे वाटते का?”
“बाईसाहेब, तम्य हाला आख्रण तमय च््ा नवऱ्ाला का् वाटते?”
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ख्रमसेस लेमेसरय ीअरच््ा चेहऱ्ावरून एक सावली सरकत गेली.
“ह्यगय ोबद्दल बोलण््ात काही अथु नाही --- तो काही ऐकून घेत
नाही. कदाख्रचत तम्य ही ऐकले असेल की आमच््ा कयटयांबाला शाप आहे --मोठा मल
य गा ्शस्वी होणार नाही. ह्यगय ोचा त््ावर ख्रवश्वास आहे. तो
कयटयांबाच््ा इख्रतहासात गरय फटलेला आहे आख्रण तो फार अांधश्रध्द आहे.
जेव्हा मी माझी भीती त््ाला बोलनू दाखवते, तेव्हा तो हेच म्हणतो, की
कयटयांबाला शाप आहे आख्रण त््ातनू आपण सटय ू शकत नाही. पण मी
परदेशातनू आले आहे. आख्रण ख्रतथे आम्ही असल््ा शापावर ख्रवश्वास ठे वत
नाही. तम्य हाला माख्रहती आहे का, तसा ख्रवश्वास ठे वणाऱ्ाांना आम्ही उच्च
खानदानी समजतो. ते कयटयांबाला एक मानाचे स्थान प्राप्त करून देते. मी जेव्हा
ह्यगय ोला भेटले, तेव्हा मी एका लहानशा ख्रवनोदी सांगीत प्रहसनात अख्रभनेत्ी
म्हणनू काम करत होते. तेव्हा मला वाटले, की कयटयांबाचा शाप वगैरे नसय ता
शब्दाच
ां ा खेळ आहे. ख्रहवाळ्ातील रात्ी शेकोटीभोवती बसनू मारा्च््ा
गप्पाांचा तो भाग असेल, असे मला वाटले. पण हे माझ््ा स्वतुःच््ा
मल
य ाांच््ा बाबतीत होऊ लागले --- तेव्हा मी माझ््ा मल
य ाांवर जास्तच प्रेम
करा्ला लागले. ख्रमस्टर पा्रो, मी त््ाच्ां ्ासाठी काहीही करे न.”
“म्हणजे बाईसाहेब, तम्य ही कौटयांख्रबक भाकिकथावां र ख्रवश्वास ठे वत
नाही तर?”
्रय े ख्रश्न सदाहररत वेलीच््ा खोिातनू , अशा भाकिकथा बघता
्ेतात का?”
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पा्रो मोठ््ा आश्च्ु्क्त
य चेहऱ्ाने ओरिला, ”बाईसाहेब, तम्य ही
का् बोलत आहात?”
“मी म्हणाले असल््ा भाकिकथा ---ख्रकांवा भतय ेखते े, असे तम्य हाला
म्हणा्चे असेल तर तसे --- ते ्रय े ख्रश्न सदाहररत वेलीच््ा खोिातनू
बघता ्ेते का? मी कॉनुवॉलबद्दल काही बोलत नाही आहे. कयठलाही
मल
य गा फार साहसे करा्ला गेला तर अिचणीत ्ेतो. जरी रोनाल्ि चार
वषांचा असताांना पोहू शकत होता. पण ्रय े ख्रश्न सदाहररत वेलीची गोष्ट
वेगळी आहे. दोन्ही मल
य े फार मस्तीखोर होती. त््ाना असे आढळून आले,
की ते वेलीवर चढू ख्रकांवा उतरू शकतात. एक ख्रदवस गेराल्ि लाांब होता -- रोनाल्ि सारखा वेलीवरून चढत उतरत होता. आख्रण मग तो वेलीवरून
पिला. नशीबाने त््ाला काही गांभीर दख
य ापत झाली नाही. पण मी जाऊन
ती वेल तपासली. ती कापलेली होती. ख्रमस्टर पा्रो, मद्दय ाम कापलेली
होती.”
“बाईसाहेब, तम्य ही मला सागां त आहात, ते फार गांभीर आहे. तम्य ही
म्हणता आहात, की तमय चा धाकटा मल
य गा तेव्हा लाांब होता?”
“हो.”
“आख्रण वाईट वासाचे व चवीचे काही खाल्ल््ामळ
य े ख्रवषबाधा
झाली तेव्हादेखील तमय चा धाकटा मल
य गा लाांब होता?”
“नाही. तेव्हा दोघे ख्रतथेच होते.”
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पा्रो पटय पटय ला, “हे ख्रवख्रचत् आहे. बाईसाहेब, आता हे साांगा, की
तमय च््ा घरी तम्य ही कोणकोण असता?”
“मल
य ाच
ां ी दाई, ख्रमस सॉन्िसु आख्रण माझ््ा नवऱ्ाचा सख्रचव, जॉन
गािीनर --- “
ख्रमसेस लेमेसरय ीअर थोिी लाजल््ासारखी थाांबली.
“आख्रण कोण, बाईसाहेब?”
““तम्य ही ज््ाला एकदा भेटलात, तो मेजर रॉजर लेमेसरय ीअर. तो
आमच््ाबरोबर बराच काळ रहातो आहे.”
“बरोबर, तो चल
य त भाऊ आहे, नाही का?”
“लाबां चा चल
य त भाऊ. तो आमच््ा कयटयांबाचा सदस्् नाही. तरी
मला वाटते, तो माझ््ा नवऱ्ाचा जवळचा नातेवाईक आहे. तो खपू चागां ला
आहे. आम्हाला सवांना तो खपू आवितो. मल
य ाांना त््ाचा लळा आहे.”
“त््ाने तर मल
य ाांना वेलीवर चढा्ला ख्रशकवले नाही ना?”
“तसेही असेल. तो मल
य ाांना खोि््ा काढा्ला नेहमी उत्तेजन देतो.”
“बाईसाहेब, मी तम्य हाला आधी जे म्हणालो, त््ाबद्दल माफी
मागतो. हा खराच धोका ख्रदसतो आहे. मला ख्रवश्वास वाटतो, की मी ्ा
बाबतीत काही करू शके न. मी तम्य हाला असे सचय वतो, की तम्य ही आम्हाला
दोघाांना तमय च््ाकिे रहा्ला बोलवा. तमय चा नवरा हरकत घेणार नाही ना?”
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“ओहो, नाही. पण त््ाचा असल््ा गोष्टींवर ख्रवश्वास बसणार नाही.
तो नसय ता मल
य गा मरण््ाची वाट बघत बसनू रहातो.”
“बाईसाहेब, शातां व्हा. आपण सवु काही नीटपणे ठरव.ू ”
तीन
आम्ही आमचा बेत नीट ठरवला. दसय ऱ्ा ख्रदवशी आम्ही उत्तरे किे
प्रवास करत होतो. पा्रो ख्रवचारात हरवला होता. त््ातनू बाहेर ्ेऊन, तो
अचानक बोलला, “अशाच गािीमधनू तो ख्रव्हन्सेंट लेमेसरय ीअर पिला,
नाही का?”
त््ाने ‘पिला’ शब्दावर ख्रवशेष जोर ख्रदला.
मी ख्रवचारले, “त््ात तल
य ा काही कटकारस्थान ख्रदसते का?”
“हेस्टीलज, तल
य ा हे जाणवले का, की लेमेसरय ीअर कयटयांबातील काही
मत्ृ ्य --- आपण असे म्हणू शकू का --- की मद्दय ाम घिवनू आणले गेल?े
ख्रव्हन्सेंटचेच बघ ना, मग एटकॉन मल
य गा --- बांदक
य ीचा अपघात हा नेहमी
सख्रां दलध असतो. असे धरून चाल,ू की रोनाल्ि हा मल
य गा शाळे च््ा छोट््ा
ख्रखिकीतनू मरणाांख्रतक रीत््ा पिला --- ्ात अजनू जास्त नैसख्रगुक आख्रण
सांश् नसलेले का् असू शकते? पण हेस्टीलज, फक्त एकच मल
ू का?
मोठ््ा मल
य ाच््ा मरणाने कयणाचा फा्दा होणार आहे? सहा
वषांच््ा त््ाच््ा धाकट््ा भावाचा? छे , छे .”
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“त््ाना दसय ऱ्ाचा काटा नांतर काढा्चा असेल.” त््ाना म्हणजे
कोणाला, हे न सागां ता, मी सचय वले.
पा्रोने असमाधानाने िोके हलवले. तो म्हणाला, “वाईट वासाचे
व चवीचे काही खाल्ल््ामळ
य े ख्रवषबाधा! अॅट्रोपाईनने अशीच लक्षणे
ख्रदसतात. हो. आपले ख्रतथे हजर असणे गरजेचे आहे.”
ख्रमसेस लेमेसरय ीअरने आमचे उत्साहाने स्वागत के ले. मग ख्रतने
आम्हाला ख्रतच््ा नवऱ्ाच््ा अभ््ाख्रसके त नेले आख्रण त््ाच््ाबरोबर
ठे वले. त््ाला मी पवू ी बख्रघतले होते, त््ापेक्षा तो खपू बदलला होता. त््ाचे
खाांदे खपू च उतरले होते. आख्रण चेहऱ्ाला पसय ट करिी झाक आली होती.
आम्ही इथे का आलो आहोत, हे पा्रो सागां त असतानां ा, तो ऐकत होता.
शेवटी तो म्हणाला, “ततां ोततां सॅिीच््ा व््वहाररक सामान््
ज्ञानासारखे! ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही खश
य ाल रहा. आख्रण इथे आल््ाबद्दल
तमय चे आभार. पण जे नशीबात ख्रलख्रहले आहे, ते तसेच रहाणार. कारवाई
करणाऱ्ाांची ताकद जास्त आहे. आम्हा लेमेसरय ीअरसुना ते माख्रहती आहे -- आमच््ापैकी कोणीच त््ा शापातनू सटय ू शकत नाही.”
पा्रोने वेलीवरुन मल
य गा पिल््ाचे साख्रां गतले. पण ह्यगय ोला त््ाचे
काहीच वाटलेले ख्रदसले नाही.
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“सश
ां ्ातीतपणे, कोणी ख्रनष्काळजी माळ्ाचे ते काम असेल. ख्रतथे
कदाख्रचत को्ता वगैरेदख
े ील काही असू शके ल. पण ख्रमस्टर पा्रो, मी
तम्य हाला साांगतो, ्ामागचा हेतू फार काळ लपनू रहाणार नाही.”
पा्रोने त््ाच््ाकिे लक्ष देऊन पाख्रहले. “तम्य ही असे का म्हणता?”
“कारण मी स्वतुःही शाख्रपत आहे. मी मागच््ा वषी िॉर्कटरकिे गेलो
होतो. मला एक दधय ुर व््ाधी जिली आहे --- माझा शेवट फार दरू नाही.
पण मी मरण््ापवू ी, रोनाल्ि्ला बाधा होईल. गेराल्ि्ला वारसा ख्रमळे ल.”
“आख्रण तमय च््ा दसय ऱ्ा मल
य ालाही काही झाले, तर?”
“त््ाला काही होणार नाही. त््ाला काही भीती नाही.
“पण काही झालेच तर?” पा्रोने लावनू धरले.
“माझा चल
य त भाऊ पढय ील वारस आहे.”
आम्ही थाांबलो. एक उांच, धट्टाकट्टा, लालसर तपख्रकरी कयरळ्ा
के साांचा माणसू , कागदाचां ा गठ्ठा घेऊन अवतीणु झाला.
ह्यगय ो लेमेसरय ीअर म्हणाला, “गाख्रिुनर, त््ाचे आता एवढे काही
वाटून घेऊ नकोस.” मग तो म्हणाला, “माझा सख्रचव, ख्रमस्टर गाख्रिुनर.”
तो सख्रचव वाकला. काही आल्हादक शब्द बोलला व बाहेर ख्रनघनू
गेला. तो ख्रदसा्ला चाांगला असला, तरी त््ाच््ापासनू पळ काढावा, असे
वाटण््ासारखे काही होते. नांतर आम्ही एका सांदय र जख्रमनीवरून चालताांना,
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मी पा्रोला तसे म्हणालो आख्रण त््ाने मक
ू सांमती दाखवल््ाने, मी
आश्च्ुचख्रकत झालो.
“हो, हो हेस्टीलज, तझय े बरोबर आहे. मलाही तो आविला नाही. तो
फार देखणा आहे. तो नेहमी काही सोपी कामे करत असणार. आहा, मल
य े
आली बघ.”
ख्रमसेस लेमेसरय ीअर दोन मल
य ाांसकट आमच््ाकिे ्ेत होती. ती मल
य े
छान ख्रदसत होती. धाकटा आईसारखा सावळा होता तर मोठा लालसर
तपख्रकरी कयरळ्ा के साांचा होता. त््ाांनी आनांदाने हस्ताांदोलन के ले आख्रण
थोि््ाच वेळात पा्रोशी ख्रमसळून गेल.े नांतर आमची काहीच खास
नसलेल््ा ख्रमस सॉन्िसुशी ओळख करून देण््ात आली. त््ामळ
य े आता
घरातील सवांशी ओळख झाली.
चार
आमचे काही ख्रदवस धोर्क्ाकिे लक्ष ठे वत छान गेल.े पण काही
छिा लागेना. मल
य ाांचे आनांदी सामान्् आ्ष्य ् चालू होते. काही चक
य ीचे
घित नव्हते. आम्ही आल््ापासनू चौथ््ा ख्रदवशी मेजर रॉजर लेमेसरय ीअर
रहा्ला आला. तो थोिा बदलला होता. पण आधीसारखाच काळजीमक्त
य
आख्रण देखणा होता. वरवर तसेच सवु काही वागणे चालू होते. तो मल
य ाांचा
खरोखर लािका होता. तो आला की मल
य े ख्रकांकाळ्ा मारून त््ाांचा आनांद
23

साजरा करत आख्रण लगेच त््ाला रानटी भारती् खेळ खेळण््ासाठी, बागेत
ओढून नेत. माझ््ा लक्षात आले की पा्रो त््ाच्ां ्ा नकळत त््ाच्ां ्ा मागनू
जात असे.
पाच
लेमेसरय ीअर ्ाांची शेजारीण असणाऱ्ा र्कलेगेट बाईसाहेबाांनी
दसय ऱ्ा ख्रदवशी मल
य ाांसकट सवांना चहाला बोलावले होते. ख्रमसेस
लेमेसरय ीअरने सचय वले, की आम्ही पण ्ावे. पण मी सटय के चा सस्य कारा
टाकला, जेव्हा पा्रोने नकार ख्रदला व साांख्रगतले, की तो घरी रहाणेच पसांत
करे ल.
सवुजण त्ारी करू लागल््ावर, पा्रो कामाला लागला. त््ाने
मला एका बख्रय द्धमान लढाऊ कयत्र््ाची आठवण करून ख्रदली. माझा ख्रवश्वास
होता, की ज््ाचा आम्ही धाांिोळा घेतला नाही, असा घराचा एकही कोपरा
नाही. तरीही हे इतके शाांतपणे व पद्धतशीरपणे के ले गेल,े की त््ाच््ा
हालचालींकिे कयणाचे लक्ष गेले नाही. स्पष्टपणे शेवटी, तो असमाधानी
राख्रहला. आम्ही पाटीत नसलेल््ा ख्रमस सॉन्िसुबरोबर गच्चीत चहा घेतला.
ती हळू आवाजात बोलली, “मल
य ाांना मजा ्ेईल. मला आशा आहे
की ते व््वख्रस्थत वागतील आख्रण फयलाांचे वाफे उध्वस्त करणार नाहीत ख्रकांवा
मधमाशाांजवळ जाणार नाहीत.”
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चहा ख्रपताना पा्रो मध््ेच थाांबला. भतय ाला पाख्रहलेल््ा
माणसासारखा त््ाचा चेहरा ख्रदसत होता. त््ाने गिगिाटी आवाजात
ख्रवचारले, “मधमाशा?”
“हो, ख्रमस्टर पा्रो, मधमाशा. ख्रतथे तीन पोळी आहेत. र्कलेगेट
बाईसाहेबाांना त््ाांच््ा मधमाशाांचा मोठा अख्रभमान आहे.”
पा्रो पन्य हा ओरिला, “मधमाशा?” मग तो टेबलाजवळून उठला
आख्रण त््ाचे हात आख्रण िोके हलवत, गच्चीत फे ऱ्ा मारू लागला. मला
कळे ना की मधमाशाांच््ा नसय त््ा उल्लेखाने तो एवढा का ख्रचिला.
तेव्हाच आम्ही गािी परतल््ाचा आवाज ऐकला. ते गािीतनू
उतरताांना पा्रो दाराजवळ होता.
गेराल्ि जोराने ओरिला, “रोनाल्ि्ला मधमाशा चावल््ा.”
ख्रमसेस लेमेसरय ीअर म्हणाली, “त््ाचे एवढे काही नाही. काही
सजू देखील आली नाही आहे. आम्ही त््ावर अमोख्रन्ा लावला आहे.”
पा्रो म्हणाला, “माझ््ा छोट््ा मल
य ा, बघू माशा कयठे चावल््ा?”
रोनाल्ि म्हणाला, “इथे, माझ््ा मानेच््ा बाजल
ू ा. पण काही लागले
नाही. त््ाचे विील म्हणाले, “ख्रस्थर रहा. अजनू ही तझ्य ्ा अांगावर मधमाशी
आहे.” “मी एकदम स्तब्ध झालो आख्रण त््ाांनी ती हाकलली. रोनाल्ि पढय े
म्हणाला, “पण जरी मला लागले नाही, तरी पख्रहल््ादां ा ख्रतने मला नागां ी

25

मारली. फक्त ख्रपन टोचल््ासारखे झाले. पण मी रिलो नाही, कारण मी मोठा
मल
य गा आहे आख्रण आता पढय च््ा वषी शाळे त जाणार आहे.”
पा्रोने त््ाची मान तपासली व बाजल
ू ा झाला. त््ाने मला दिां ाला
धरून बाजल
ू ा नेले व पटय पटय ला, “अरे ख्रमत्ा, आज रात्ी आपण एक गोष्ट
करू. पण कयणाला काही साांगू नकोस.”
अजनू काही बोला्ला त््ाने नकार ख्रदला. मी सांध््ाकाळप्ंत
माझी उत्सक
य ता दाबनू ठे वली. त््ने लवकर आवरले, मीदेखील आवरून
बसलो. आम्ही वर गेल््ावर, त््ाने माझा दिां धरून, सचू ना ख्रदल््ा.
“रात्ी कपिे काढू नकोस. परय े सा वेळ थाांब आख्रण ख्रदवा मालवनू
माझ््ाकिे ्े.”
वेळ झाली, तेव्हा मी त््ाला माझ््ासाठी थाांबलेले पाख्रहले. आम्ही
छोट््ा शाळे च््ा बाजनू े रागां त गेलो. रोनाल्ि त््ाच््ा नेहमीच््ा लहानशा
खोलीत होता. आम्ही त््ात ख्रशरलो आख्रण अधां ाऱ्ा कोपऱ्ात दबा धरून
बसलो. मल
य ाचा श्वास जि पण सरय ळीत चालला होता.
मी कयजबजय लो, “नर्ककीच त््ाचा श्वास जि वाटतो आहे का?”
पा्रोने मान हलवली. तो पटय पटय ला, “अांमली पदाथु”
“का्?”
“तो ओरिू न्े म्हणनू --- “
पा्रो थाांबल््ामळ
य े , मी ख्रवचारले, “कोणावर?”
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“अरे ख्रमत्ा, त्वचेखाली ख्रदलेल््ा इजां ेर्कशनमळ
य े --- “शू --- आता
आपण बोल्ू ा नको. अजनू काही वेळ तरी काही होण््ाची मला आशा
नाही.”
सहा
पण ्ात पा्रो चक
य ीचा ठरला. जेमतेम दहा ख्रमख्रनटे झाली नाहीत,
तोच दार हळूच उघिले गेले आख्रण कोणीतरी खोलीत ख्रशरले. मला जोराने
श्वास घेतल््ाचा आवाज आला. पाऊले अथां रुणाकिे वळली. आख्रण नतां र
अचानक ख्रतथे लहानसा आवाज झाला. ख्रवजेच््ा कांदीलाचा उजेि
मल
य ाच््ा चेहऱ्ावर पिला. कांदील धरणारा अजनू अांधारातच होता. त््ा
आकृतीने कांदील खाली ठे वला. उजव््ा हाताने त््ाने इजां ेर्कशनची सईय
हातात धरली होती. िाव््ा हाताने त््ाने मल
य ाच््ा मानेला स्पशु के ला.
पा्रोने व मी उिी मारली. कांदील जख्रमनीवर गिगिला. अांधारात आम्ही
त््ा अज्ञात व््क्तीवर तटय ू न पिलो. त््ाची ताकद असामान्् होती. पण
शेवटी आम्ही त््ाला ख्रचत के ले.
“हेस्टीलज, ख्रदवा लाव मला त््ाचा चेहरा बघा्चा आहे --- तरी
मला चाांगलेच माख्रहती होते, की तो कयणाचा असणार आहे.”
मी तसे के ले व मला वाटते माझ््ा हाताला कांदील लागला. क्षणभर
मला तो गप्तय पणे न आविणारा सख्रचव वाटला. पण नांतर माझी खात्ी झाली,
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की दोन लहान पतय णे मारल््ाने ज््ा माणसाचा फा्दा होणार होता, तोच
तो माणसू , माणसू कसला, राक्षस असणार.
माझा पा् कांदीलाला लागला. मी तो उचलनू ख्रदवा लावला. एकदम
त््ा माणसाचा चेहरा स्पष्ट ख्रदसला. तो ह्यगय ो लेमेसरय ीअर होता. मल
य ाांचे
विील!
माझ््ा हातातनू कांदील जवळजवळ पिला. मी घोगऱ्ा आवाजात
ओरिलो, “अशर्क्, ख्रनव्वळ अशर्क्!”
सात
लेमेसरय ीअर बेशद्ध
य होता. पा्रोने व मी त््ाला त््ाच््ा खोलीत नेले
आख्रण अांथरुणावर झोपवले. पा्रोने वाकून त््ाच््ा उजव््ा हातातनू
काहीतरी काढून घेतले. त््ाने ते मला दाखवले. ती इजां ेर्कशनची सईय होती.
मी शहारलो.
“त््ात का् आहे? ख्रवष?”
“मला वाटते, फॉख्रमुक आम्ल.”
“बहुधा मलांय ्ा उकळून ख्रमळवलेल.े तल
य ा आठवते का, तो के ख्रमस्ट
होता. मधमाशीच््ा चावण््ाने मल
य गा मेला, असे बहुधा सवांना वाटले
असते.
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मी ओरिलो, “अरे देवा, त््ाचा स्वतुःचा मल
य गा! आख्रण तल
य ा ही
अपेक्षा होती?”
पा्रोने थिां पणे मान हलवली.
“फॉख्रमुक आम्ल?”
“हो, त््ाची मनख्रस्थती ख्रबघिली आहे. मला वाटते कयटयांबाचा
इख्रतहास त््ाच््ा बाबतीत मानख्रसक आजार ठरला आहे. इस्टेट
ख्रमळवण््ाच््ा ध््ासाने त््ाला गन्य ह्याांची माख्रलका करा्ला भाग पािले
आहे. त््ाला पख्रहल््ादां ा हे तेव्हा सचय ले असावे, जेव्हा तो ख्रव्हसेंटबरोबर त््ा
रात्ी उत्तरे त प्रवास करत होता. माझा अांदाज चक
य लेले मला सहन झाले
नसते. रोनाल्ि्चा मल
े ा होता. रोनाल्ि स्वतुः मरतमढेच
य गा आधीच मेलल
होता. ते सवुजण खपू अशक्त होते. त््ाने बदां क
य ीचा अपघात घिवनू आणला
होता --- आख्रण आताप्ंत मला त््ाबद्दल सांश् आला नव्हता. त््ाचा
भाऊ जॉन ्ाचे मरणदेखील त््ाने ्ाच पद्धतीने घिवनू आणले होते --मानेच््ा नीलेतनू फॉख्रमुक आम्लाचे इजां ेर्कशन देऊन. त््ामळ
य े त््ाची
महत्वाकाक्ष
ां ा पणू ु झाली आख्रण तो इस्टेटीचा वारस बनला. पण त््ाचा
ख्रवज् क्षख्रणक ठरला. त््ाला असे आढळून आले, की तो असाध्् रोगाने
आजारी आहे. आख्रण त््ाने हे िोर्क्ात घेतले, की लेमेसरय ीअर कयटयांबात
मोठ््ा मल
य ाला वारसाह्कर्ककाने काही ख्रमळत नाही. मला सश
ां ् आला की
अांघोळीचा अपघात त््ाच््ामळ
य े च होता --- त््ाने मल
य ाला फार लाांबप्ंत
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जा्ला उत्तेजन ख्रदले. ते जमले नाही, तेव्हा त््ाने वेल कापली आख्रण
त््ानतां र मल
य ाच््ा अन्नात ख्रवष कालवले.”
मी शहारत पटय पटय लो, “राक्षसी गणय असलेला! आख्रण इतर्क्ा
शहाणपणे आखलेला बेत!”
“हो माझ््ा ख्रमत्ा, ख्रबघिलेल््ा असामान्् मनख्रस्थतीपेक्षा जास्त
आश्च्ुकारक काहीही नाही. मी कल्पना करतो, अलीकिेच तो शहाण
पणाची सीमा पणू ुपणे ओलािां ू न गेला होता. सरय वातीला त््ाच््ा वेिामध््े
पद्धतशीरपणा होता.”
“आख्रण मग मला रॉजरचा सांश् ्ेऊ लागला --- फार छाप
पाहणारा माणसू !”
“अरे ख्रमत्ा, हे नैसख्रगुकपणे गहृ ीत धरले गेल.े आपल््ाला माख्रहती
होते, की तो देखील त््ा रात्ी ख्रव्हसेंटबरोबर उत्तरे त प्रवास करत होता.
आपल््ाला माख्रहती आहे, की ह्यगय ो आख्रण ह्यगय ोच््ा मल
य ाांनांतरचा तो वारस
होता. पण आपले गहृ ीत धरले, तसे प्रत््क्षात नव्हते. छोटा रोनाल्ि घरी
होता, तेव्हा वेल करवतीने कापण््ात आली --- पण रॉजरच््ा रुचीमळ
य े , ती
दोन्ही मल
य े मरणार आहेत. त््ाच तऱहेने फक्त रोनाल्िच््ा अन्नात ख्रवष
कालवले गेल.े आख्रण आज जेव्हा ते घरी आले, तेव्हा मला असे आढळले,
की रोनाल्िला मधमाशी चावली, असे फक्त त््ाचे विील म्हणाले होते.
मला मधमाशी चावल््ाने झालेली दसय री एक मरणाची घटना आठवली -- आख्रण मला माख्रहती होते!”
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आठ
ह्यगय ो लेमेसरय ीअर मानख्रसक रुलणाल्ात होता. ख्रतथनू सटय ल््ावर
काही मख्रहन््ात तो वारला होता. एक वषाुने त््ाच््ा ख्रवधवेने ख्रमस्टर जॉन
गाख्रिुनरशी दसय रे ललन के ले. लालसर तपख्रकरी कयरळ्ा के साांचा सख्रचव.
रोनाल्िला वारसाहर्ककाने त््ाच््ा वख्रिलाांची शेकिो एकर जमीन ख्रमळाली
आख्रण त््ाची चागां ली भरभराट झाली.
मी पा्रोला म्हणालो, “छान, छान! अजनू एक भ्रम दरू झाला. तू
मोठ््ा ्शस्वीपणे लेमेसरय ीअर कयटयांबाचा शाप खोटा ठरवलास.”
पा्रो ख्रवचारपवू ुक म्हणाला, “मला नवल वाटते, खरे च मला फार
नवल वाटते.”
“म्हणजे का्?”
“अरे ख्रमत्ा, मी तल
य ा एका ख्रवख्रशष्ट रीतीने उत्तर देतो, लालसर
तपख्रकरी कयरळे के स.”
मी आश्च्ुचख्रकत होऊन माझा आवाज हळू करत कयजबजय लो,
“रक्त?”
“हेस्टीलज, तझ्य ्ा कल्पना नेहमी क्षोभनाट््म् असतात. मी
त््ापेक्षा जास्त कल्पनारम्् नसलेल््ा गद्य भाषेत बोलतो आहे --लहानशा रोनाल्ि लेमेसरय ीअरच््ा के साचां ा रांग.”
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इटाख्रल्न उमरावाचे साहस

पा्रोला व मला पष्य कळ ख्रमत् व खेळीमेळीने वागणारे ओळखीचे
लोक होते. त््ातील एक आमच््ाजवळ रहाणारे , िॉ हॉकर होते. ते वैद्यकी्
व््वसा् सांघटनेचे सभासद होते. ते आनांदी सव्ीने कधीकधी
आमच््ाकिे सांध््ाकाळी ्ेत असत आख्रण पा्रोबरोबर गप्पा मारत.
त््ानां ा पा्रोबद्दल आपल
य की असनू ते त््ाच््ा बख्रय द्धमत्तेचा आदर करत.
िॉर्कटर स्वतुः मनमोकळे होते आख्रण जराही सांश्ी स्वभावाचे नव्हते.
त््ाांच््ाकिे नसलेल््ा गणय ाांचे ते कौतक
य करत असत.
जनू च््ा सरय वातीच््ा ख्रदवसातील एका सांध््ाकाळी एकदा ते
सािेआठ वाजता आले आख्रण गन्य ह्यातील आसेख्रनक ख्रवषबाधा ्ा
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ख्रवष्ाबद्दल चचाु करू लागले. त््ानांतर समय ारे पाऊण तासाने हॉलचे दार
सताि उघिले आख्रण एक बावरलेली बाई अचानक आत ख्रशरली.
“ओहो, िॉर्कटर, तम्य ही हवे आहात.” हे ती इतर्क्ा भ्क
ां र
आवाजात म्हणाली, की मी एकदम वळून पाख्रहले.”
मी ख्रतला िॉर्कटराांचे घर साांभाळणारी, ख्रमस रा्िर असल््ाचे
ओळखले. िॉर्कटर अख्रववाख्रहत होते. ते काही रस्ते पलीकिे असलेल््ा,
एका अधां ाऱ्ा, जन्य ्ा घरात असत. नेहमी शातां असणारी ख्रमस रा्िर आता
काही अगम्् अिचणीच््ा काठावर ख्रदसत होती.
“का् भ्ांकर आवाज आहे, नाही का? कोण आहे? का् त्ास
आहे?”
“िॉर्कटर, एक फोन आला होता. मी त््ाला उत्तर ख्रदले. तो असा
होता, ‘मदत करा --- िॉर्कटर --- मदत करा. त््ानां ी मला मारले आहे.’ मग
तो पसय ट होत गेला. मी ख्रवचारले, “कोण बोलते आहे?” मला कयजबजय त््ा
स्वरात ऐकू आले, “फोस्काटाईन” असे काहीसे ---“ रीजेन्टचे कोटु”
िॉर्कटराांच््ा तोंिून आश्च्ोद्गार बाहेर पिला. उमराव फोस्काटाईन,
ते रीजेन्टच््ा कोटाुत रहातात. मला ताबितोब गेले पाख्रहजे. का् झाले
असेल?”
पा्रोने ख्रवचारले, “तमय चा रुलण का?”
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“काही ख्रकरकोळ कारणाने मी त््ाच््ावर थोि््ा आठवि््ाांपवू ी
उपचार के ले होते. तो इटाख्रल्न आहे. पण तो इख्रां ललश चागां ले बोलतो. ठीक
आहे, ख्रमस्टर पा्रो, शभय रात्.” अचानक जा्ला लागल््ामळ
य े , तो नाराज
वाटत होता.
पा्रो हसत म्हणाला, “तमय च््ा मनातले मला कळते आहे. मला
तम्य हाला पोचवा्ला ्ा्ला आविेल. हेस्टीलज, धावत जाऊन टॅर्कसी आण
बर.”
जेव्हा एखाद्याला घाई असते, तेव्हा टॅर्कसी लगेच कधीच ख्रमळत
नाही. पण शेवटी मला एक ख्रमळाली. आम्ही रीजेन्टच््ा कोटाुकिे ख्रनघालो.
ती सेंट जॉन रस्त््ापासनू थोिी लाबां असलेली, सदख्रनकाचां ी नवीन इमारत
होती. ती अलीकिेच बाधां ली होती आख्रण आधख्रय नक सख
य सो्ींनी ्क्त
य
होती.
ख्रलफ्टजवळ कयणी नव्हते. िॉर्कटराांनी अधीरपणे ख्रलफ्टचे बटन
दाबले. जेव्हा ख्रलफ्ट आली, तेव्हा गणवेषधारी ख्रशपा्ाला त््ाने किकपणे
ख्रवचारले, “सदख्रनका ११, उमराव फोस्काटाईन. मला वाटते, ख्रतथे अपघात
झाला आहे.”
तो ख्रनरखनू बघू लागला.
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“मी त््ाबद्दल ऐकले. ख्रमस्टर ग्रेव्ह्कज, म्हणजे उमराव फोस्काटाईन
्ाचां ा माणसू --- अध््ाु तासापवू ी बाहेर गेला आख्रण तो काहीच बोलला
नाही.”
“उमराव सदख्रनके त एकटेच आहेत का?”
“नाही सर, त््ाांच््ाबरोबर दोन माणसे जेवत होती.”
मी उत्सक
य तेने ख्रवचारले, “ती कशी होती?”
आता आम्ही ख्रलफ्टमध््े होतो. दसय ऱ्ा मजल््ावरील सदख्रनका
क्रमाांक ११ किे ख्रनघालो होतो.
“मी स्वतुः त््ाांना पाख्रहले नाही. पण मला असे कळले, की ते परदेशी
होते.”
त््ाने लोखिां ी दार उघिले. आम्ही बाहेर आलो. ११ क्रमाक
ां ाच््ा
समोर आलो. िॉर्कटराांनी घांटी दाबली. काही उत्तर ख्रमळाले नाही. आतनू
काही आवाज आला नाही. िॉर्कटराांनी परत घांटी वाजवली. आम्हाला आत
ख्रतचा आवाज ऐकू आला. िॉर्कटरानां ी परत परत घटां ी वाजवली. ती आतनू
वाजलेली कळत होते. पण आतनू ख्रजवांतपणाचे काही लक्षण नव्हते.
िॉर्कटर पटय पटय ले, “हे गांभीर होत चालले आहे.” ते ख्रलफ्टच््ा
ख्रशपा्ाकिे वळले. “्ा दरवाज््ातनू आत जाण््ासाठी काही ख्रवख्रशष्ट
ख्रकल्ली लागते का?”
“खालील का्ाुल्ात तम्य हाला ती ख्रमळे ल.”
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“ती आण. आख्रण इकिे बघ. मला वाटते, पोख्रलसाला बोलावलेले
बरे .”
पा्रोने मानेने समां ती दशुवली.
तो माणसू थोि््ाच वेळात व््वस्थापकाला घेऊन आला.
“लोकहो, मला सागां ा, ्ाचा अथु का्?”
“नर्ककी सागां तो. मला उमराव फोस्काटाईन ्ाांच््ाकिून ख्रनरोप
आला, की त््ाांच््ावर हल्ला झाला असनू , ते मरत पिले आहेत. तम्य हाला
समजेल, की वेळ घालवणे ्ोल् नाही ---मला आशा आहे की आपल््ाला
आधीच उशीर झाला नसेल.” व््वस्थापकाने अजनू काही न ख्रवचारता
ख्रकल्ली ख्रदली आख्रण आम्ही सगळे आत ख्रशरलो.
प्रथम आम्ही चौकोनी हॉलमध््े आलो. उजवीकिील दार अधुवट
उघिे होते. व््वस्थापकाने मानेने ख्रतथे जाण््ासाठी खणू के ली.
“जेवा्ची खोली.”
िॉ हॉकर पढय े झाले. आम्ही पा् न वाजवता, त््ाांच््ामागोमाग
गेलो. आत ख्रशरताना मी जोराने श्वास घेत होतो. मध््भागी गोल टेबल होते.
त््ावर जेवणाचे अवशेष पिले होते. त््ावर बसलेली माणसे आताच उठली
आहेत, अशा तीन खच्य ्ाु ढकललेल््ा होत््ा. शेकोटीच््ा उजवीकिील
कोपऱ्ात, मोठे ख्रलहा्चे टेबल होते. ख्रतथे एक मनष्य ् बसला होता --ख्रकांवा माणसासारखे काही. त््ाच््ा उजव््ा हातात अजनू ही फोन धरलेला
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होता. पण िोर्क्ावर मागनू बसलेल््ा सणसणीत गदय द्य् ाने तो पढय े पिलेला
होता. शस्त्र फार लाबां नव्हते. एक सगां मरवरी पतय ळा घाईने खाली
ठे वल््ासारखा ख्रदसत होता. त््ाचा तळ रक्ताने माखला होता.
िॉर्कटराांना तपासा्ला एक ख्रमख्रनटही लागले नाही. “पणू ुपणे मतृ !
जागच््ा जागीच तो मेला असणार. मला नवल वाटते, त््ाने फोन करणे,
कसे जमवले. पोलीस ्ेईप्ंत त््ाला हलवणे उख्रचत ठरले नसते.”
व््वस्थापकाने सचय वल््ाने, आम्ही सदख्रनके त शोध घेतला. पण
फारसे काही हाती लागले नाही. बाहेर जाणे शर्क् असताांना, मारे करी ख्रतथे
लपनू बसले असतील, असे वाटत नव्हते.
आम्ही परत जेवा्च््ा खोलीत आलो. आमच््ाबरोबर पा्रो
आला नाही. मी त््ाला खोलीतील मध््े ठे वलेल््ा टेबलाचा अभ््ास
करताांना पाख्रहले. ख्रतथे मध््भागी एक गल
य ाबाांचा गच्य छ होता आख्रण पाांढऱ्ा
लेसचे रुमाल टेबलाच््ा चकाकीत पष्ठृ भागाची शोभा वाढवत होते. ख्रतथे
फळाांची ताटली होती. पण आईस्क्रीमच््ा तीन बशा ररकाम््ा होत््ा. ख्रतथे
कॉफी उरलेले तीन कॉफीचे कप होते --- दोन कपात काळी कॉफी होती व
एकात दधू होते. ख्रतघाांनीही पोटु घेतली होती आख्रण पोटुची काचेची शोभेची
अधी भरलेली बाटली मधल््ा ताटलीसमोर होती. एका माणसाने ख्रसगार
ओढली होती आख्रण इतर दोघानां ी ख्रसगरे ट. कासवाच््ा पाठीच््ा िबीत
ख्रसगार होत््ा, तर चाांदीच््ा िबीत ख्रसगरे ट. त््ा दोन्ही टेबलावर उघि््ा
पिल््ा होत््ा.
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्ा सगळ्ा गोष्टी मी मनाशी उजळणी के ली. पण मला असे कबल
ू
करणे भाग पिले, की त््ा तेथील पररख्रस्थतीवर काही प्रकाश टाकत
नव्हत््ा. पा्रोला त््ात एवढे लक्ष देण््ासारखे का् ख्रदसले, ्ाचे मला
नवल वाटले. मी त््ाला तसे ख्रवचारले.
तो उत्तरला, “अरे ख्रमत्ा, तू मद्दय ा बख्रघतला नाहीस. मला न ख्रदसणारे
काही मी बघत असतो.”
“ते का् आहे?”
“एक चक
ू --- लहानशी असली तरी --- खन्य ्ाकिून झालेली
चक
ू .”
तो हळूच शेजारील स्व्ांपाकघरात ख्रशरला. ते पाख्रहले आख्रण िोके
हलवले.
“ते का् आहे?”
तो व््वस्थापकाला म्हणाला, “ख्रमस्टर, मला तमय ची जेवण
वाढा्ची पद्धत स्पष्ट करा.”
व््वस्थापक ख्रभतां ीवरील एका लहानशा कोनाि््ाकिे गेला. त््ाने
स्पष्ट के ले, “ही पदाथाुची ख्रलफ्ट आहे. ती स्व्ांपाकघरातनू इमारतीच््ा
वरप्ंत जाते. तम्य ही ्ा फोनमधनू मागणी करा्ची. आख्रण तो पदाथु
ख्रलफ्टमधनू पाठवला जातो. उष्ट््ा खरकट््ा ताटल््ा वगैरेही त््ाच पद्धतीने
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पाठवता ्ेतात. घरी काही काम करा्ची ख्रचांता नाही. समजले का, आख्रण
त््ाच वेळी तमय ची सारखी बाहेर जाऊन खा्ची कटकट वाचते.”
पा्रोने मान हलवली.
“मग आज वापरलेल््ा ताटल््ा स्व्पां ाकघरात पिल््ा आहेत. त््ा
ख्रलफ्टमधनू वर पाठवा्ला तमय ची परवानगी आहे का?”
“ओहो, जर तम्य हाला ते करा्चे असेल, तर नर्ककीच. ख्रलफ्ट
चालवणारा माणसू , तम्य हाला वर घेऊन जाईल व दाखवेल. पण मला वाटते,
ख्रतथे तम्य हाला उप्क्त
य असे काही सापिणार नाही. ख्रतथे रोज शेकिो
ताटल््ाांची ्े जा असते आख्रण त््ा सवु एकत् के ल््ा जातात.
पण तरीही पा्रो ठाम राख्रहला. आम्ही स्व्ांपाकघराांना भेटी ख्रदल््ा
आख्रण ११ क्रमाांकाच््ा सदख्रनके तनू मागणी घेतलेल््ा माणसाला प्रश्न
ख्रवचारले.
ती मागणी मेनक
ू ािु बघनू ख्रतघासां ाठी के ली गेली होती. सपू ज््ल
य ीन,
बीफ, भात इत््ादी. कयठल््ा वेळेला? मला वाटते, साधारण आठ वाजता,
असे म्हणा्ला पाख्रहजे. मला वाटते, आताप्ंत ताटल््ा धतय ल््ा गेल््ा
असतील. मला वाटते, तम्य ही बोटाच्ां ्ा ठशाचां ा ख्रवचार करत असाल, तर
ददय वै ी ठरलात.
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पा्रो गढू पणे हसत बोलला, “अगदी तसेच काही नाही. मला
उमराव फोस्काटाईन ्ाच्ां ्ा भक
य े मध््े रुची होती. त््ाने प्रत््ेक पदाथु
चाखला का?”
“हो, पण अथाुत ख्रकती खाल्ला, हे मी साांगू शकत नाही. सगळ्ा
ताटल््ा लिबिलेल््ा होत््ा व आख्रण पदाथु सांपलेले होते. फक्त भात
उरला होता. तो बराच उरला होता.”
पा्रो समाधानाने म्हणाला, “आहा!”
आम्ही परत सदख्रनके त आलो तेव्हा तो खालच््ा स्वरात बोलला,
“आपली नर्ककीच चाांगल््ा पद्धतशीरपणाशी गाठ आहे.”
“तल
य ा खनय ी म्हणा्चे आहे की उमराव फोस्काटाईन म्हणा्चे
आहे?”
उमराव फोस्काटाईन नर्ककीच एक ख्रशस्तीचा माणसू होता. मदत
मागवल््ावर व तो आता मरणार असल््ाचे त््ाला समजल््ावर, त््ाने
काळजीपवू क
ु फोन के ला.”
मी पा्रोकिे बख्रघतले. त््ाचे शब्द व आताच््ा चौकशा ्ामळ
य े
मला एक चमचमती कल्पना सचय ली.
मी श्वास घेत बोललो, “तल
य ा ख्रवषाचा सांश् ्ेतो आहे का?
िोर्क्ावरील ठोसा हा खोटा असावा.”
पा्रो फक्त हसला.
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आम्ही सदख्रनके त आलो, तेव्हा स्थाख्रनक पोलीस इन्स्पेर्कटर आख्रण
दोन कॉन्स्टेबल आलेले होते. ते आम्हाला बघनू थोिे धास्तावले, पण
पा्रोने त््ाच््ा स्कॉटलांि ्ािुच््ा ख्रमत्ाचा, जापचा उल्लेख करून,
आमच््ासाठी ख्रतथे असण््ाची कशीबशी परवानगी ख्रमळवली. आम्ही
सदय वै ाने ख्रतथे आलो, कारण पाच ख्रमख्रनटात एक मध््मव्ीन माणसू ख्रतथे
तणतणत आला. त््ाला राग आख्रण दुःय ख आवरत नव्हते.
तो ग्रेव्हज नावाचा मतृ उमराव फोस्काटाईन ्ाांचा, स्व्ांपाकी व
नोकर होता. त््ाला साांगा्ची असलेली गोष्ट भावनाम् होती.
आदल््ा ख्रदवशी सकाळी, दोन गहृ स्थ त््ाच््ा मालकाला भेटा्ला
आले होते. ते इटाख्रल्न होते. त््ातील मोठा साधारण चाळीशीचा होता.
त््ाने त््ाचे नाव ख्रसलनॉर अस्काख्रन्ो साख्रां गतले. दसय रा चागां ले कपिे के लेला
साधारण चोख्रवशीचा मल
य गा होता.
उमराव फोस्काटाईन त््ाना भेटण््ाची अपेक्षा करत होता. त््ाने
लगेच ग्रेव्हजला काही ख्रकरकोळ कामासाठी बाहेर पाठवले. इथे तो थाांबला
व पढय े सागां ा्ला काां कू करू लागला. तरीही शेवटी त््ाने कबल
ू के ले, की
तो त््ाांच््ा भेटीत का् होते हे जाणनू घेण््ास उत्सक
य असल््ाने, लगेच
गेला नाही. पण काही सांभाषण ऐका्च््ा हेतनू े ख्रतथे रें गाळत राख्रहला.
सांभाषण हळू आवाजात चालले होते. त््ाला अपेक्षा होती, तसे
काही ऐकू आले नाही. पण त््ाला एवढे स्पष्टपणे समजले, की पैशाबद्दलचे
काही प्रकारचे बेत चख्रचुले जात होते आख्रण सरू धमकीवजा होता. चचाु तशी
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ख्रमत्त्वाने चालली होती. शेवटी उमराव फोस्काटाईनचा आवाज थोिा
चढला होता. त््ाला हे स्पष्टपणे ऐकू आलेुः
“लोकहो, मला वाद घाला्ला ्ाहून जास्त वेळ नाही. जर तम्य ही
आज रात्ी आठ वाजता माझ््ाबरोबर जेवलात, तर आपण चचाु चालू
ठे ऊ.”
आपण सांभाषण ऐकत असल््ाचे समजले की का् ्ा भीतीने,
ग्रेव्हज मालकाने साख्रां गतल््ाप्रमाणे बाहेर पिला. रात्ी बरोबर आठ वाजता
अगदी वेळेवर, ते दोघे आले. जेवताांना ते वेगवेगळ्ा ख्रवष्ाांवर बोलले -- राजकारण, हवामान आख्रण नाटकाांचे जग. जेव्हा ग्रेव्हजने पोटु टेबलावर
ठे वली आख्रण कॉफी आणली, तेव्हा त््ाच््ा मालकाने साख्रां गतले, की आता
त््ाला सध्ां ्ाकाळची सट्टय ी ख्रदली आहे.
इन्स्पेर्कटरने ख्रवचारले, “पाहुणे आले, की तल
य ा सट्टय ी देण््ाचा ररवाज
होता का?”
“नाही सर, असा काही ररवाज नव्हता. त््ामळ
य े मला असे वाटले,
की हे त््ा लोकाबां रोबर चचाु करण््ाचे, काही वेगळ्ा प्रकारचे काम
असावे.”
ग्रेव्हजची गोष्ट सांपली. तो सािेआठला गेला. एका ख्रमत्ाला भेटून
त््ाच््ाबरोबर एि्गवेअर रस्त््ावरील मेट्रोपॉख्रलटन सांगीत हॉलला गेला.
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त््ा दोन माणसाांना जाताना कयणी बख्रघतले नाही. पण ८:४७ ही
खनय ाची वेळ नर्ककी होती. ख्रलहा्च््ा टेबलावरचे लहानसे घि््ाळ
फोस्काटाईनच््ा हाताचा धर्कका लागनू ढकलले गेले होते आख्रण बांद पिले
होते. तो वेळ ख्रमस रा्िरने के लेल््ा फोनच््ा वेळेशी जळ
य त होती.
पोलीस सजुनने प्रेताची तपासणी के ली. प्रेत आता गािीत टाकले
गेल.े मी पख्रहल््ादां ाच तो चेहरा बख्रघतला. कातां ी ऑख्रलव्हसारखी होती. नाक
लाांब होते. ख्रमरवणाऱ्ा काळ्ा ख्रमशा होत््ा व लाल ओठ होते.
चमचमणारे पाांढरे शभ्रय दात होते. अगदी आल्हादक असा चेहरा नव्हता.
इन्स्पेर्कटर त््ाची िा्री बांद करत बोलला, “ठीक आहे. के स स्पष्ट
ख्रदसते आहे. फक्त ख्रसलनॉर अस्काख्रन्ोला शोधा्चे काम अवघि आहे.
मला वाटते, त््ाचा पत्ता मेलेल््ा माणसाच््ा ख्रखशातील िा्रीत
असण््ाची शर्क्ता नाही आहे, नाही का?”
पा्रो म्हणाला त््ाप्रमाणे, मतृ फोस्काटाईन मोठ््ा ख्रशस्तीचा
माणसू होता. लहानशा नीट अक्षरात त््ाने ख्रलख्रहले होते, “ख्रसलनॉर पाओलो
अस्काख्रन्ो, ग्रॉसव्हेनॉर हॉटेल.”
इन्स्पेर्कटर फोनमध््े गकु होता. मग तो दात दाखवत, हसत
आमच््ाकिे वळला.
“अगदी वेळेवर. आपला सभ्् गहृ स्थ बोट गािीमधनू
कॉन्टीनेन्टलला जाण््ासाठी ख्रनघाला होता. तर आपण एवढे करू शकतो.
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हे वाईट काम आहे. पण परय े से सरळ आहे. ्ा दोन इटाख्रल्न पैकी एकजण
रक्तपात करणारा, बहुधा जन्मजात शत्ू असणार.”
असे वरवर बोलनू , आम्ही खाली गेलो. िॉर्कटर हॉकर फारच
उद्दीख्रपत झाला होता. “हे एखाद्या कादबां रीच््ा सरय वातीप्रमाणे आहे, नाही
का? खरे च हे अख्रतश् उत्सक
य ता वाढवणारे आहे. जर असले काही वाचले
असते, तर त््ावर ख्रवश्वास बसला नसता.”
पा्रो काही बोलला नाही. तो ख्रवचार करत होता. सबधां
सांध््ाकाळभर त््ाने र्कवख्रचतच तोंि उघिले.
त््ाच््ा पाठीवर थोपटत, हॉकरने ख्रवचारले, “आमचा मख्य ् गप्तय हेर
का् म्हणतो आहे? ्ावेळेस तझ्य ्ा करि््ा पेशी काही काम करत नाहीत
का?”
“असे तल
य ा वाटते का?”
“मग का् झाले असेल?’
“हे बघ, उदाहरणाथु, ख्रतथे ख्रखिकी आहे.”
“ख्रखिकी? पण ती लावलेली होती. ख्रतथनू कयणी आतबाहेर करू
शकले नसते. मी ती लक्ष देऊन बख्रघतली होती.”
“आख्रण तझय े लक्ष ख्रतथे का गेल?े ”
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िॉर्कटर कोि््ात पिला. पा्रोने स्पष्टीकरणाची घाई के ली. “मी
पिद्याबां द्दल बोलतो आहे. ते ओढलेले नव्हते. ते थोिे ख्रवख्रचत् होते. आख्रण
मग ख्रतथे कॉफी होती. ती फार काळी होती.”
“ठीक आहे, त््ाचे का्?”
पा्रो परत म्हणाला, “फार काळी, त््ाच््ाबरोबर आपण हे
आठव्ू ा की भात अगदी थोिाच खाल्ला गेला. आख्रण आपल््ाला ख्रमळतो
आहे --- का्?”
िॉर्कटर हसत म्हणाला, “चद्रां प्रकाश. तू हा ख्रवनोद नसल््ाचे
भासवतो आहेस.”
“मी कधीच असे भासवत नाही. ्ा हेस्टीलजला माख्रहती आहे, मी
खपू गांभीर आहे.”
मी कबल
ू के ले, “तल
य ा का् म्हणा्चे आहे, मला समजत नाही.
तल
य ा नोकराचा सश
ां ् नाही का? की आहे? तो त््ा गँगबरोबर असेल. आख्रण
त््ाने कॉफीत काही अमां ली पदाथु घातला असेल. मला वाटते, ते त््ाचा
परय ावा घेतील का?”
“माझ््ा ख्रमत्ा, नर्ककीच घेतील. पण मला ख्रसलनॉर अस्काख्रन्ो च््ा
परय ाव््ात जास्त रुची आहे.”
“तल
य ा वाटते, त््ाच््ाकिे काही परय ावा असेल?”
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“मला तीच काळजी आहे. मला खात्ी आहे, की त््ाबद्दल
लवकरच आपल््ा िोर्क्ात प्रकाश पिेल.”
दैख्रनक न््जू मॉन्गरने आम्हाला ्ेणाऱ्ा घटनाश
ां ी ससय गां त
रहाण््ासाठी भाग पािले.
ख्रसलनॉर अस्काख्रन्ोला उमराव फोस्काटाईनच््ा खनय ाच््ा आरोपा
खाली अटक झाली, तेव्हा त््ाने फोस्काटाईनला आपण ओळखत
नसल््ाचे साख्रां गतले. तो रीजेन्ट कोटाुकिे कधीच गेला नव्हता व खनय ाच््ा
ख्रदवशी सांध््ाकाळी नाही ख्रकांवा आदल््ा ख्रदवशी सकाळीही नाही.
त््ाच््ाबरोबरचा दसय रा माणसू तर बेपत्ताच होता. ख्रसलनॉर अस्काख्रन्ो
खनय ापवू ी दोन ख्रदवस एकटाच ग्रॉसव्हेनॉर हॉटेलमध््े कॉन्टीनेन्टलहून आला
होता. दसय ऱ्ा माणसाला शोधा्चे सवु प्र्त्न फयकट गेले.
तरीही अस्काख्रन्ोला कोटाुत सनय ावणीसाठी पाठवले गेले नाही.
पोलीस कोटाुत इटाख्रल्न राजदतू ाने ्ेऊन, त््ाच््ा अख्रधकारात
अस्काख्रन्ोची तपासणी के ली. सांध््ाकाळी आठ ते नऊ अस्काख्रन्ो
दतू ावासात त््ाच््ाबरोबर होता. कै द्याला सोिून देण््ात आले. त््ामळ
य े
बऱ्ाच लोकाांना वाटले, की गन्य हा राजकी् होता आख्रण मद्दय ाम दाबला
गेला.
पा्रोने ्ा सवु बाबींमध््े खपू रस घेतला. तथाख्रप मला आश्च्ु
वाटले, जेव्हा त््ाने एका सकाळी मला अचानक कळवले, की त््ाच््ाकिे
अकरा वाजता भेटा्ला एकजण ्ेणार आहे आख्रण तो अस्काख्रन्ो होता.
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“त््ाला तझय ा सल्ला हवा आहे?”
“हेस्टीलज, तसे मळ
य ीच नाही. मला त््ाला सल्ला द्या्चा आहे.”
“कशाबद्दल?”
“रीजेन्ट कोटु खनय ाबद्दल.”
“तो त््ाने के ला, असे तू ख्रसद्ध करणार आहेस का?”
“एका खनय ाकरता, माणसाला दोनदा कोटाुत खेचता ्ेत नाही.
हेस्टीलज, सवुसाधारण अर्ककल वापर. ओहो, आपल््ा ख्रमत्ाचा फोन आला
आहे.”
काही ख्रमख्रनटाने ख्रसलनॉर अस्काख्रन्ो आला --- --- नजर चोरणारे ,
िोळ्ातील भावाचां ा थागां पत्ता लागू न देणारे िोळे असलेला, एक लहानसा
बारीक माणसू . तो आमच््ा दोघाक
ां िे सश
ां ्ाने नजर टाकत उभा राख्रहला.
“ख्रमस्टर पा्रो?” माझ््ा लहानशा ख्रमत्ाने स्वतुःच््ा छातीवर
हळूवारपणे थोपटले.
“ख्रसलनॉर, बसा. तम्य हाला माझी ख्रचठ्ठी ख्रमळाली. मी ्ा रहस््ाच््ा
मळ
य ाशी जा्चे ठरवले आहे. तम्य ही मला काही ख्रकरकोळ बाबतीत मदत
करू शकता. आपण सरय वात करू. तम्य ही --- एका ख्रमत्ाबरोबर कै लासवासी
उमराव फोस्काटाईनला मांगळवारी, नऊ तारखेच््ा सकाळी भेटलात --- “
त््ा इटाख्रल्नने रागाने पाख्रहले. “मी असे काही के ले नाही. हे मी
कोटाुत साांख्रगतले आहे --- “
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“अगदी नर्ककी --- माझी अशी कल्पना आहे की, तम्य ही कोटाुत
खोटे साख्रां गतलेत.”
“तम्य ही मला धमकावत आहात? मला तमय च््ापासनू काही भीती
नाही. मला ख्रनरपराधी म्हणनू सोिून देण््ात आलेले आहे.”
“बरोबर आहे. आख्रण त््ामळ
य े मी मख
ू ु माणसू आहे. मी तम्य हाला
फाशीसाठी धमकावत नाही आहे --- पण प्रख्रसद्धीसाठी. प्रख्रसद्धी! मला
ख्रदसते आहे, की तम्य हाला बोललेले आवित नाही. तम्य हाला माख्रहती
नसलेली एक कल्पना माझ््ाकिे आहे. माझ््ा लहानशा कल्पना
माझ््ासाठी खपू मल्ू ्वान आहेत. ख्रसलनॉर, माझ््ाबरोबर मोकळे पणे
बोला्ची तम्य हाला सधां ी आहे. मी तम्य हाला हे ख्रवचारत नाही, की कोणाच््ा
चक
य ीच््ा सागां ण््ावरून, तम्य ही इलां लांिला आलात. मला एवढेच माख्रहती
आहे, की तम्य ही उमराव फोस्काटाईनला खास भेटण््ासाठी आलात.”
इटाख्रल्न ओरिला, “तो उमराव नव्हता.”
“मी आधीच लक्षात घेतले आहे, की त््ाचे नाव ्रय ोपमधील
उमरावाच्ां ्ा ्ादीत नाही आहे. तसे असू दे. उमराव हा ख्रकताब साधारणपणे
ब्लॅकमेख्रलगां च््ा व््वसा्ात उप्ोगी पिते.”
“मला वाटते, मीदेखील मोकळे पणे बोलावे. तम्य हाला बरे च काही
माख्रहती आहे, असे ख्रदसते.”
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“मी माझ््ा करि््ा पेशींना कामाला लावले आहे. ख्रसलनॉर
अस्काख्रन्ो, तम्य ही मतृ माणसाला मगां ळवारी सकाळी भेटलात --बरोबर?”
“हो, पण मी ख्रतथे सांध््ाकाळी कधीच गेलो नाही. तशी गरज नव्हती.
मी तम्य हाला सगळे साांगतो. इटालीमध््े मोठ््ा पदावर असलेल््ा एका
माणसाची माख्रहती ्ा लबािाच््ा कानावर आली. त््ाने महत्वाच््ा
कागदपत्ाांसाठी मोठ््ा रकमेची मागणी के ली. मी ्ा प्रकरणाचा ख्रनकाल
लावण््ासाठी इलां लांिला आलो. मी त््ाच््ाशी भेटीची वेळ ठरवनू त््ाला
सकाळी बोलावले. दतू ावासातील एक तरुण सख्रचव माझ््ाबरोबर होता.
मला वाटले होते, त््ापेक्षा तो उमराव बराच बरा ख्रनघाला. तरीही मी त््ाला
ख्रदलेली एकांदर रर्ककम चाांगलीच मोठी होती.”
“ती कयठल््ा स्वरूपात ख्रदली गेली?”
लहान इटाख्रल्न नोटाांच््ा स्वरूपात. मी ती रर्ककम ख्रतथल््ा ख्रतथे
ख्रदली. त््ाने मला ती महत्वाची कागदपत्े ख्रदली. नांतर मी कधीच त््ाला
पाख्रहले नाही.”
“तम्य हाला अटक के ली, तेव्हा तम्य ही हे सगळे का साख्रां गतले नाहीत?”
“माझ््ा नाजक
ू पदाला अनसय रून, मला त््ा माणसाबरोबर
कयठल््ाही प्रकारचे सांबांध असल््ाचे जाहीर करणे, शर्क् नव्हते.”
“मग तम्य ही त््ा सांध््ाकाळी का् घिले, ते कसे साांख्रगतले?”
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“मला फक्त वाटले, की मला मद्दय ाम होऊन कयणी, मी नको ते काही
करत असल््ाचे भासवण््ाचा प्र्त्न के ला. मला समजले की सदख्रनके त
काही पैसे सापिले नाहीत.”
पा्रोने त््ाच््ाकिे बघनू िोके हलवले. तो पटय पटय ला, ‘हे ख्रवख्रचत्
आहे. आपल््ा सगळ्ाांच््ा मेंदतू करि््ा पेशी आहेत. आख्रण
काहीजणानां ा त््ा कशा वापरा्च््ा ते माख्रहती असते. मी तमय च््ा गोष्टीवर
ख्रवश्वास ठे वतो. ख्रसलनॉर अस्काख्रन्ो, शभय प्रभात. ती मी कल्पना के ली होती,
तशीच आहे. पण मला खात्ी करा्ची होती.”
त््ाच््ा पाहुण््ाला ख्रनरोप ख्रदल््ावर, पा्रो त््ाच््ा हाताच््ा
खचय ीत परत बसला व माझ््ाकिे बघनू हसला.
“आता आपण ख्रमस्टर ले कॅ पीटेन हेस्टीलजचे का् म्हणणे आहे, ते
ऐकू.”
“मला वाटते, अस्काख्रन्ोचे बरोबर आहे --- कोणीतरी त््ाला
बदनाम करा्चा प्र्त्न के ला.”
“हेस्टीलज, देवाने तल
य ा ख्रदलेला मेंदू तू कधी कधी म्हणनू वापरत
नाहीस. त््ा रात्ी सदख्रनके तनू बाहेर पिल््ावर मी का् बोललो, ते आठव.
मी ख्रखिकीच््ा पिद्याांबद्दल --- ते ओढलेले नसल््ाबद्दल बोललो. आता
जनू चालू आहे. अजनू आठ वाजेप्ंत बाहेर उजेि आहे. सािेआठप्ंत तो
असेल. ्ाचा काही अथु तझ्य ्ा लक्षात ्ेतो आहे का? मला खपू ख्रवचार
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के ल््ावर असे वाटले, की के व्हातरी तल
य ा हे समजेल. आता आपण पढय े
बघ.ू मी म्हणालो त््ाप्रमाणे, कॉफी खपू काळी होती. उमराव फोस्काटाईनचे
दात खपू पाांढरे होते. कॉफी दाताांवर िाग पािते. आपण ्ावरून ख्रनष्कषु
काढू शकतो, की त््ाने ती अख्रजबात प््ा्ली नाही. तरीही ख्रतन्ही कपाांमध््े
कॉफी होती. उमराव फोस्काटाईनने कॉफी प््ा्लेली नसताांना कयणी तसा
आभास का ख्रनमाुण करावा?”
मी घाबरून माझे िोके हलवले.
“चल मी तल
य ा मदत करतो. त््ाख्रदवशी रात्ी सदख्रनके त ते दोघे ख्रकांवा
त््ाांच््ासारखे कयणी दोघे आले होते, ्ाबद्दल आपल््ाकिे का् परय ावा
आहे? कोणीही त््ानां ा आत ख्रशरतानां ा ख्रकांवा बाहेर पितानां ा पाख्रहले नाही.
आपल््ाकिे एका माणसाचा आख्रण ख्रनजीव वस्तच्ांू ्ा ्जमानाचा परय ावा
आहे.
“म्हणजे?”
“म्हणजे काटे, चमचे, ताटल््ा. पण ती हुशार ्क्त
य ी होती! ग्रेव्हज
लबाि चोर आहे. पण का् नामी बेत आहे! तो सकाळच््ा सभां ाषणातील
काही भाग चोरून ऐकतो. तेवढ््ावरून तो अदां ाज बाधां तो, की अस्काख्रन्ो
स्पष्ट करा्ला अवघि, अशा ख्रवख्रचत् पररख्रस्थतीत सापिू शकतो. नांतरच््ा
सांध््ाकाळी आठ वाजता, तो त््ाच््ा मालकाला साांगतो, की त््ाला फोन
आला आहे. फोस्काटाईन बसतो व हात पसरून, फोन घेतो. त््ाच वेळी
ग्रेव्हज त््ाला मागनू सांगमरवरी पतय ळ्ाने िोर्क्ात जोराचा फटका मारतो.
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नतां र झटकन फोनवरून ख्रतघाांसाठी जेवण मागवतो. ते ्ेत.े तो ख्रतघाांसाठी
टेबलावर, खरकट््ा ताटल््ा, सऱय ्ा, काटे इत््ादी मािां तो. पण त््ाला अन्न
सांपलेले पण दाखवा्चे असते. तो नसय ते िोके च वापरत नाही. त््ाच््ाकिे
हेतू साध्् करण््ासाठी, वखवखलेले पोटही आहे! पण सगळे सांपवणे
त््ाला शर्क् नसते. ख्रतघे जेवल््ाचा खोटा आभास ख्रनमाुण करण््ासाठी,
तो एक ख्रसगार व दोन ख्रसगरे टीदेखील ओढतो. आहा, इतका सगळा बनाव
तो पणू ुत्वाला नेतो. मग घि््ाळाचे काटे ८:४७ वर आणनू त््ाची तोिफोि
करून, ते बांद पाितो. एक गोष्ट तो करत नाही, ती म्हणजे पिदे ओढणे. पण
ख्रतथे खरे च जेवणाची मेजवानी झाली असती, तर बाहेरचा उजेि कमी
झाल््ाबरोबर पिदे ओढले गेले असते. मग तो घाईने बाहेर पितो. ख्रलफ्ट
चालवणाऱ्ा माणसाला पाहुण््ाांबद्दल साांगतो व टेख्रलफोन करा्ला जातो.
आख्रण जवळजवळ ८:४७ ला िॉर्कटरना त््ाच््ा मालकाच््ा मरणाख्रां तक
आवाजात फोन करतो. त््ाची कारवाई इतकी ्शस्वी होते, की तो फोन
अकरा क्रमाांकाच््ा सदख्रनके तनू के ला गेला नसल््ाचे कयणाच््ा लक्षात ्ेत
नाही.”
मी फसवेपणे म्हणतो, “मला वाटते, हर्क्ुल
य पा्रोख्रशवा्?”
माझा ख्रमत् हसत म्हणाला, “हर्क्ुल
य पा्रोच््ाही नाही. मी आता
चौकशी करा्च््ा ख्रवचारात होतो. मला आधी माझे म्हणणे तल
य ा समजावनू
साांगा्चे होते. पण तू बघशील, माझे बरोबर होते. आख्रण मग जापचे. त््ाला
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मी आधीच सचू ना ख्रदली होती, की त््ाने माननी् ग्रेव्हजला अटक करावी.
मला नवल वाटते, त््ाने ख्रकती पैसे खचु के ले असतील.”
पा्रो बरोबर होता. तो नेहमीच असतो. तो नेहमीच सगळ्ाना
नवल करा्ला लावतो!
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DOUBLE SIN

दहय रे ी पाप

मी माझा ख्रमत् पा्रोच््ा खोलीत आलो. पण ददय वै ाने, तो कामात
बिय ालेला होता. ख्रजची बाांगिी ख्रकांवा पाळलेला कयत्ा हरवला आहे, अशी
प्रत््ेक श्रीमांत बाई थोर हर्क्ुल
य पा्रोची सेवा घेऊ बघत असल््ामळ
य े , तो
फार रागावला होता. माझा थोर ख्रमत् फ्लेख्रमश [ बेख्रल्ज्मची भाषा ]
आख्रथुक ससय त्ू तेचे व कलात्मक जाणीवेचे ख्रवख्रचत् ख्रमश्रण असलेला होता.
फ्लेख्रमश आख्रथुक ससय त्ू तेचा मख्य ् वाटा असलेल््ा के सेसमध््े त््ाला
अगदी कमी रस असनू ही, त््ाने त््ा सोिवा्ला घेतल््ा होत््ा. ज््ात
अगदी थोिी ख्रकांवा काहीच पैशाचां ी प्राप्ती नाही अशा के सेस, त््ाने के वळ
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त््ात स्वारस्् वाटल््ामळ
य े घेतल््ा होत््ा. त््ाचा पररणाम म्हणनू , मी
म्हणतो तसे, तो अती श्रम करत होता. ते त््ानेही कबल
ू के ले होते. त््ामळ
य े
इबेरमाउथ ्ेथील प्रख्रसद्ध साउथ कोसर रीसॉटुमध््े त््ाला माझ््ाबरोबर
आठवि््ाची सट्टय ी घालवण््ासाठी त्ार करा्ला मला फारसा त्ास
पिला नाही.
पा्रोला ख्रदलेले खल
य े आमत्ां ण ख्रस्वकारून, तो आला आख्रण आम्ही
ठरवल््ाप्रमाणे चार ख्रदवस घालवले.
”माझ््ा ख्रमत्ा, तल
य ा नाटकख्रसनेमाशी सांबांख्रधत दलाल असलेला
माझा ख्रमत् जोसेफ आरोन्स आठवतो का?”
क्षणभर ख्रवचार करून मी होकार ख्रदला. पा्रोला इतर्क्ा ख्रवख्रवध
प्रकारचे व अनेक ख्रमत् आहेत, की मी त््ानां ा झािूवाल््ापासनू ते
उमरावाांप्ंत आठवनू पाख्रहले.
“ठीक आहे हेस्टीलज, जोसेफ आरोन्स चारलॉक खािीला असतो.
तो फारसा बरा नाही आख्रण एक लहानसे प्रकरण त््ाला त्ास देते आहे.
त््ाने मला त््ाच््ाकिे ्ेण््ाची ख्रवनतां ी के ली आहे. माझ््ा ख्रमत्ा, मला
असे वाटते, की मी त््ाच््ा ख्रवनतां ीला मान द्या्ला पाख्रहजे. तो माझा
ख्रवश्वासू व चाांगला ख्रमत् आहे. त््ाने मागे मला खपू मदत के ली आहे.”
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मी बोललो, “तू म्हणत असशील, तर आपण नर्ककीच ख्रतकिे जाऊ.
माझ््ा माख्रहतीप्रमाणे चारलॉक खािी ही सदांय र जागा आहे आख्रण मी
आजप्ंत कधी ख्रतथे गेलो नाही.”
पा्रो म्हणाला, “मग आपण काम आख्रण आनांद ्ाांची साांगि घाल.ू
तू गाि््ाांची चौकशी करशील का?”
मी वैताग आल््ासारखे म्हणालो, “्ामळ
य े वरील दोन्हीख्रशवा्
बदलदेखील ख्रमळे ल. तल
य ा माख्रहती आहे का, की हे देश ओलािां ा्चे अतां र
ख्रकती आहे. दख्रक्षण िेव्होन ख्रकनाऱ्ापासनू उत्तर िेव्होन ख्रकनाऱ्ाप्ंत जाणे
हा कधीकधी एक ख्रदवसाचा प्रवास असतो.”
पण चौकशी के ल््ावर मला समजले, की हा प्रवास फक्त एकदा
एर्कझेटरला गािी बदलनू करता ्ेतो. मी घाईने पा्रोकिे ्ेऊन, त््ाला हे
साांगा्ला जात असताांना, मी जलद मोटारींच््ा का्ाुल्ावरून जात होतो.
मी अशी पाटी ख्रलख्रहलेली पाख्रहली, कीुः
उद्या ८.३० ला िेव्होनमधील मोहक दृष््ाांमधनू चारलॉक
खािीप्ंत जाणारी ख्रदवसाभराची सहल ख्रनघणार आहे. मी थोिी चौकशी
के ली व आनदां ाने हॉटेलवर परतलो. ददय वै ाने, पा्रोला हे पटणे अवघि
असल््ाचे ख्रदसले.
“ख्रमत्ा, ही मोटारीने जाण््ाची हौस कशासाठी? असे बघ, रे ल्वे
गािीचे टा्र फयटत नाहीत. अपघात होत नाहीत. खरे की नाही? खपू वारा
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लागनू त्ासही होत नाही. ख्रखिर्क्ा लावता ्ेतात. आख्रण काही खेळ
खेळा्ची परवानगी नसते.”
मी त््ाच््ा लक्षात आणनू देण््ाचा प्र्त्न के ला, की ताजी हवा
ख्रमळालेली मोटार मला गािीच््ा प्रवासापेक्षा आविते.
“आख्रण पाऊस? तमय चे इख्रां ललश हवामान इतके बेभरवशाचे असते.”
छप्पर वगैरे असते की. ख्रशवा् जर जोराचा पाऊस आला, तर सहल
रद्द के ली जाते.”
पा्रो म्हणाला, “आहा, मग नर्ककी पाऊस पिणारच.”
“ठीक आहे, जर तल
य ा तसे वाटत असेल, तर --- “
तो सस्य कारा टाकत बोलला, “नाही. नाही. माझ््ा ख्रमत्ा, तसे नाही.
मला असे ख्रदसते आहे, की तल
य ा ती सहल करा्ची आहे. सदय वै ाने,
माझ््ाकिे माझा ओव्हरकोट व दोन मफलसु आहेत. पण आपल््ाला
चारलॉक खािीला परय े सा वेळ ख्रमळे ल का?”
“म्हणजे ख्रतकिे रात्भर रहावे लागेल. सहल िाटुमरू ला वळसा
घालनू जाते. आपण दपय ारचे जेवण मोखाम्पटनला घेऊ. मग चारच््ा
समय ारास आपण चारलॉक खािीला पोच.ू परतीचा प्रवास पाचला सरुय होतो.
इथे परत आपण दहाला पोचतो.
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पा्रो म्हणाला, “म्हणजे असे आहे तर! आख्रण लोक आनांदासाठी
ही सहल करतात. आपल््ाला अथाुत त््ा बदल््ात सटू ख्रमळे ल, कारण
आपण त््ाच ख्रदवशी परत ्ेत नाही आहोत.”
“असे आपण करू, अशी शर्क्ता मला वाटत नाही.”
“पण आपल््ाला असेच करावे लागेल.”
“पा्रो, माझे ऐक. तझय ा हेका चालवू नको. तल
य ा माख्रहती आहे का,
तू पै पै साठवत आहेस.”
“माझ््ा ख्रमत्ा, हा ख्रचर्ककूपणा नाही. हा कामाचा दृष्टीकोन आहे. मी
लखपती असतो, तरी मी ्ोल् असलेली रर्ककमच भरली असती.”
पण मी पाख्रहले, तसा पा्रो ्ा बाबतीत मार खाणार होता.
जलद मोटारीच््ा का्ाुल्ातील ख्रतख्रकटे देणाऱा माणसू शातां व
ख्रस्थर वत्तृ ीचा व ठाम स्वभावाचा होता. तो असे म्हणत होता, तम्य ही परतलेच
पाख्रहजे. त््ाने तर असा मद्दय ा माांिला, की तम्य ही चारलॉक खािीपासनू
परतणार नसाल, तर तम्य हाला जास्त पैसे पितील.
पराभव पत्करून पा्रोने त््ानां ी साख्रां गतलेले पैसे भरले व ख्रतथनू
ख्रनघाला.
तो गरय गरय ला, “इख्रां ललश लोकाांना पैशाचां ी पवाु नसते. हेस्टीलज, तू तो
तरुण मनष्य ् पाख्रहलास? त््ाने पणू ु पैसे भरले. आख्रण तरी त््ाने
मोखाम्पटनला मोटार सोिली?”
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“मला वाटते, मी पाख्रहले नाही. खरे तर --- “
“तू आपल््ा पढय ील राांगेत ५ क्रमाांकावर बसलेल््ा तरूण सांदय र
बाईकिे बघत होतास. आहा! हो, माझ््ा ख्रमत्ा, मी तल
य ा पाख्रहले. आख्रण
म्हणनू च मी जेव्हा मध््ावर असलेल््ा व छानपैकी सरय ख्रक्षत असलेल््ा, १३
व १४ क्रमाांकाच््ा जागाांवर बसा्च््ा ख्रवचारात होतो, तेव्हा तू उद्धटपणे
पढय े गेलास व ३ व ४ क्रमाक
ां बरे आहेत, असे म्हणालास.”
मी लाजत बोललो, “खरे का, पा्रो?”
“तपख्रकरीसर लाल के स --- नेहमीच तपख्रकरीसर लाल के स!”
“काही झाले तरी एखाद्या ख्रवख्रचत् तरुण मनष्य ्ाकिे बघण््ापेक्षा, ती
नर्ककीच प्रेक्षणी् होती.”
“ते दृख्रष्टकोनावर अवलांबनू राहील. माझ््ासाठी तरुण मनष्य ् जास्त
रुचीपणू ु होता.”
पा्रोचा ख्रवख्रशष्ट प्रकारचा आवाज ऐकून, मी लगेच त््ाच््ाकिे
पाख्रहले.
“का? तल
य ा का् म्हणा्चे आहे?”
“ओहो, इतका उद्दीख्रपत होऊ नकोस. मी असे म्हणू का, की मला
तो जास्त रुचीपणू ु वाटतो, कारण तो ख्रमशी वाढवा्ला बघत होता. पण ते
जमले नाही.” पा्रोने स्वतुःच््ा मोठ््ा ख्रमशा नाजक
ू पणे कयरवाळल््ा.
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तो पटय पटय ला, “ही कला आहे. ख्रमशा वाढवणाचा प्र्त्न करणाऱ्ा
सवांबद्दल मला सहानभय तू ी आहे.”
पा्रो के व्हा गभां ीर असतो आख्रण के व्हा तो दसय ऱ्ाच््ा जीवावर
फक्त चेष्टा करत असतो, हे जाणनू घेणे अवघि असते. मी अजनू काही न
बोलणे पसांत के ले.
दसय ऱ्ा ख्रदवशीची सकाळ स्वच्छ स्ू ुप्रकाशाची होती. छान तेजस्वी
ख्रदवस होता! मात् पा्रो काही सधां ी घेत नव्हता. त््ाने लोकरीचा जि कोट,
पणू ु लाांबीचा रे नकोट आख्रण दोन मफलसु घातले होते. त््ाख्रशवा् त््ाचा
सवाुत जाि सटू घातला होता. त््ाने फ्लपू ासनू बचाव करणाऱ्ा दोन
गोळ्ा प्रवासापवू ी घेतल््ा व बाकीच््ा आत ठे ऊन ख्रदल््ा.
आम्ही आमच््ाबरोबर काही लहान बॅगा घेतल््ा होत््ा. पा्रोने
मला ख्रजच््ावरून छे िले होते त््ा, आम्ही आदल््ा ख्रदवशी पाख्रहलेल््ा
सांदय र बाईकिे एक लहान बॅग होती. पा्रोने सहानभय तू ी दाखवलेल््ा तरुण
माणसाकिे काहीच सामान नव्हते. चारही िाग चालकाकिून दाखवले गेले
आख्रण आम्ही आपापली जागा घेतली.
मला ताज््ा हवेचे अप्रपू असल््ाने पा्रोने दष्टय पणे मला बाहेरची
जागा ख्रदली. आख्रण स्वतुः गोऱ्ा बाईशेजारील जागा घेतली. पण नांतर त््ाने
त््ात सधय ारणा के ली. ६ क्रमाांकाच््ा जागेवरील माणसू बिबि््ा,
बाताि््ा व ख्रवनोदी पद्धतीने गभां ीर चचाु करणारा होता. पा्रोने त््ा बाईला
खालच््ा आवाजात ख्रवचारले, की ख्रतला त््ाच््ाबरोबर जागा बदला्ची
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आहे का. ती दवय ा देत त्ार झाली. आख्रण तो बदल घिून आल््ावर, ती
आमच््ाशी वाताुलाप करू लागली. थोि््ाच वेळात आम्ही ख्रतघे आनदां ाने
गप्पा मारू लागलो.
ती बरीच तरुण होती. एकोणीसपेक्षा जास्त नव्हती आख्रण
मल
य ासारखी ख्रनरागस होती. थोि््ाच वेळात ख्रतने आम्हाला ख्रतच््ा
प्रवासाचे कारण साख्रां गतले. असे ख्रदसनू आले, की ती एबेरमाउथला ख्रतच््ा
जन्य ्ा बहुमल्य ् वस्तचांू े दक
य ान असलेल््ा लाांबच््ा आत््ाकिे काही
कामाख्रनख्रमत्त चालली होती.
आत््ाचे विील वारल््ावर, ती फार गरीब पररख्रस्थतीत सापिली
होती. ख्रतच््ासाठी वख्रिलानां ी थोिे भाांिवल व दक
य ान मागे ठे वले होते. आता
ख्रतला नव््ाने व््ापार सरुय करा्चा होता. काही वषाुत, ख्रतने ्शस्वीपणे
व््वसा् चालवनू स्वतुःचे चाांगले नाव कमावले होते. ही मल
य गी, मेरी
ि्रय ाांट, ख्रतची भाची ख्रतच््ा बरोबर रहा्ला आख्रण व््वसा्ातील आिाखे
ख्रशकून घ््ा्ला आली होती. ती त््ासाठी फार उत्सक
य होती --- इतर काही
करण््ापेक्षा, लहान मल
य ाांची ख्रशख्रक्षका होण््ापेक्षा / त््ाांना साांभाळण््ापेक्षा,
ख्रतला हे करणे आविणार होते.
पा्रोने ख्रतचा बेत वाखाणला व ख्रतला पसांती ख्रदली.
तो भाव मारत म्हणाला, “ती ्शस्वी होईल, ्ाबद्दल मला खात्ी
वाटते. पण मी ख्रतला थोिासा उपदेश करे न. कोणावरही फार ख्रवश्वास
टाका्चा नाही. जगात सगळीकिे चोर व भटके लोक भरलेले आहेत. इथे
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्ा गािीतही असे लोक असतील. प्रत््ेकाने नेहमी सांश्ी व दक्ष असले
पाख्रहजे.”
ती त््ाच््ाकिे तोंि उघिे टाकून, बघत राख्रहली. त््ाने शहाणपणाने
मान हलवली.
“हो, पण मी म्हणतो त््ाप्रमाणे, कयणाला माख्रहती? तझ्य ्ाशी
बोलणारा मीसद्ध
य ा वाईट पररख्रस्थतीत असेन.”
तो ख्रतच््ा नवल वाटणाऱ्ा तोंिाकिे बघनू , चमकला.
आम्ही जेवणासाठी मोखाम्पटनला थाांबलो. वेटरशी काही बोलनू ,
पा्रोने आम्हा ख्रतघाक
ां रता, मोठ््ा मोकळ्ा जागेबाहेर ख्रखिकीशेजारील,
एक लहानसे टेबल ख्रमळवले. आसपासचा प्रदेश बघण््ासाठी देशातील
ख्रवख्रवध भागातनू आलेल््ा लोकाांसाठी समय ारे वीस मोटारी उभ््ा होत््ा.
हॉटेलची जेवणाची जागा भरली होती. बरीच गिबि ऐकू ्ेत होती.
मी नापसतां ी दशुवत म्हणालो, “एखाद्याला पणू ुपणे सट्टय ीचे वातावरण
वाटू शकते.”
मेरी ि्रय ाांटने सहमती दशुवली. “अलीकिे उन्हाळ्ात एबेरमाउथ
फार खराब होत चालले आहे. माझी आत््ा म्हणते, पवू ी ते फार वेगळे होते.
आता एखाद्याला गदीतनू वाट काढणे मश्य कील आहे.”
“पण व््वसा्ासाठी ते चागां ले आहे.”
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“पण आमच््ा व््वसा्ासाठी नव्हे. आम्ही फक्त ख्रकमती व दख्रय मुळ
वस्तू ख्रवकतो. आम्ही स्वस्त टाकाऊ वस्तय ठे वत नाही. सवु इलां लिां भर तर
माझ््ा आत््ाची ख्रगऱहाईके पसरलेली आहेत. जर कयणाला ख्रवख्रशष्ट
काळातील टेबल ख्रकांवा खचय ी हवी असेल ख्रकांवा चीनमधील एखादी वस्तय
हवी असेल, तर ते ख्रतला ख्रलख्रहतात आख्रण आज ना उद्या ती त््ानां ा ते
ख्रमळवनू देते. असे ्ा बाबतीत होते.”
आम्हाला त््ात स्वारस्् आहे, असे वाटल््ाने, ती स्पष्ट करत गेली.
एक अमेररकन मनष्य ् ख्रमस्टर बेकर विू असल््ा वस्तांचय ा जाणकार आहे. तो
असल््ा वस्तय गोळा करत असे. अलीकिेच बाजारात आकाराने लहान पण
खपू ख्रकमती सच
ां आला आहे. ख्रमस एलीझाबेथ पेन --- माझी आत््ा --ख्रतने तो ख्रवकत घेतला आहे. ख्रतने त््ाचे वणुन करून, ख्रमस्टर विू ना त््ाची
ख्रकांमत ख्रवचारली आहे. त््ाने लगेच उत्तर ख्रदले आहे. ते ख्रवकत घ््ा्ची
त्ारी दाखवली आहे. सध््ा तो चारलॉक खािीला आहे व त््ाला
बघण््ासाठी तो सांच ख्रतथे पाठवता ्ेईल का, असे ख्रवचारतो आहे. ख्रमस
ि्रय ाांटबरोबर तो सांच आता चालला आहे. ती त््ा दक
य ानाची प्रख्रतख्रनधी
म्हणनू काम करत आहे.
ती म्हणाली, “त््ा अथाुतच छान वस्तय आहेत. पण इतके पैसे देऊन
त््ा कोणी ख्रवकत घेईल, असे मला वाटत नाही. त््ा जलमागे पाठवल््ा
जात आहेत. मी काहीतरी चक
य ीचे बोलले का?. माझा घोटाळा होतो आहे.”
पा्रो म्हणाला, “तम्य हाला अजनू अनभय व नाही.”
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मेरी दुःय खाने म्हणाली, मला प्रख्रशक्षण ख्रमळाले नाही. आम्हाला
जन्य ्ा अमोल वस्तचांू े महत्व सागां त वाढवले गेले नाही. मला खपू काही
ख्रशकावे लागेल.”
ख्रतने सस्य कारा टाकला. मग अचानक मी ख्रतचे िोळे नवल वाटून मोठे
झालेले पाख्रहले. ती ख्रखिकीकिे तोंि करून बसली होती. आता ती
ख्रखिकीबाहेर, नजर टाकत होती. घाईघाईने काही बोलनू , ती उठली आख्रण
जवळजवळ धावत मोटारीबाहेर गेली. काही वेळात ती धापा टाकत,
क्षमा्ाचनेच््ा भावनेने परत आली.
“असे धावत बाहेर गेल््ाबद्दल, मी तमय ची क्षमा मागते. पण मला
वाटले एक माणसू माझी बॅग बाहेर काढतो आहे. त््ामळ
य े मी त््ाच््ामागे
धावत गेल.े पण ती त््ाचीच होती. ती अगदी माझ््ासारखीच होती. मला
इतके मख
ू ाुसारखे वाटले. ते तसेच ख्रदसले असणार. मी त््ाला ती चोरल््ा
बद्दल ख्रशव््ा देत होते.”
्ावर ती हसली.
पण पा्रो हसला नाही. “तो कोण मनष्य ् होता? त््ाचे वणुन कर.”
त््ाने तपख्रकरी सटू घातला होता. तो बारीक, दबय ुळ, लहानशा ख्रमशा
असलेला मनष्य ् होता.”
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पा्रो बोलला, “आहा, हेस्टीलज, आपला कालचा ख्रमत्. ख्रमस
ि्रय ाटां , तम्य हाला तो माख्रहती आहे का? तम्य ही त््ाला पवू ी पाख्रहले आहे
का?”
“नाही, कधीच नाही, का?”
“काही नाही. जरा ख्रवख्रचत् वाटले, एवढेच.”
तो गप्प झाला. पढय ील सांभाषणात त््ाने भाग घेतला नाही. फक्त ख्रमस
ि्रय ाांट काही बोलली, तेव्हा त््ाचे लक्ष वेधले गेल.े
“ख्रमस ि्रय ाांट, तम्य ही का् म्हणालात?”
“मी म्हणाले, की माझ््ा परतीच््ा प्रवासात, तम्य ही म्हणता तसे चोर
व भटर्क्ा लोकापां ासनू मला सावध राख्रहले पाख्रहजे. माझा ख्रवश्वास आहे की
ख्रमस्टर विू नेहमी रोख पैसे देतात. जर माझ््ाकिे पाचशे पौंिाच््ा नोटा
असतील, तर मला चोराांपासनू भीती आहे.”
ती हसली पण पा्रोने काही प्रत््त्तय र ख्रदले नाही. त््ाऐवजी त््ाने
ख्रतला ख्रवचारले की ख्रतने चारलॉक खािीला कयठल््ा हॉटेलात रहा्चे
ठरवले आहे.”
“अँकर हॉटेल. ते लहान असनू महाग नाही, पण चाांगले आहे.”
पा्रो म्हणाला, “अँकर हॉटेल तर. म्हणजे हेस्टीलजने ठरवलेलेच
हॉटेल. ख्रकती ्ोगा्ोग!”
त््ाने माझ््ाकिे िोळे ख्रमचकावनू पाख्रहले.
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मेरीने ख्रवचारले, “तम्य ही ख्रतथे खपू ख्रदवस रहाणार आहात का?”
“फक्त एक रात्. मला ख्रतथे काम आहे. मला खात्ी आहे, की माझा
व््वसा् का् आहे, ्ाचा तम्य ही अदां ाज करू शकणार नाही.”
मेरीने अनेक शर्क्ता आजमावनू पाख्रहल््ा आख्रण त््ाने त््ा
फे टाळून लावल््ा --- बहुतेक काळजीने असे के ले असावे. शेवटी ती
अिखळत, अशा ख्रनष्कषाुला पोचली, की पा्रो जादगय ार असावा. त््ामळ
य े
त््ाचां े खपू मनोरांजन झाले.
तो नाटकीपणे पढय े वाकून शब्दावां र जोर देत म्हणाला, “आहा! का्
कल्पना आहे! नाही. मी जादगय ाराच््ा उलट आहे. तो गोष्टी अदृष्् करतो.
मी हरवलेल््ा गोष्टी परत आणतो. हे गख्रय पत आहे. पण मी तम्य हाला साांगतो,
मी गप्तय हेर आहे.”
त््ाने घिवलेल््ा पररणामाकिे खषू होऊन बघत, तो खचय ीत मागे
रे लनू बसला. मेरी वाचा बांद पिल््ासारखी अवाक् होऊन त््ाच््ाकिे
बघत राख्रहली. पण पढय े काही सांभाषण झाले नाही. कारण मोटारीचा व इतर
वाहनाच
ां े भोंगे ककु श आवाजात वाजत होते. बेसरू आवाजात ओरिून
रस्त््ावरील लोक राक्षसासारखे पढय े सरकत होते. .
पा्रो आख्रण मी दोघे बाहेर गेलो आख्रण जेवणाच््ा वेळी
आमच््ाबरोबर असणाऱ्ा मल
य ीच््ा गोिव््ाबद्दल मी शेरेबाजी के ली.
पा्रोने ती मान्् करत म्हटले,
66

“हो, ती गोि आहे, पण जरा मख
े ील आहे?”
ू ुदख
“मख
ू ु?”
“फार रागाऊ नकोस. ती मल
य गी सांदय र असेल आख्रण ख्रतचे के स
तपख्रकरीसर लाल असतील. तरीही ती मख
ू ु असू शकते. कयठल््ाही दोन
परर्क्ा इसमाांना ख्रवश्वासात घेणे, हे ख्रतने के ले आहे.”
“ख्रतला आपण चाांगले वाटलो अस.ू ”
“हे मख
ू ुपणाचे आहे. माझ््ा ख्रमत्ा, जेव्हा तू असे म्हणतोस, ज््ाला
स्वतुःचे काम करता ्ेते --- तो आपोआप चाांगला वाटतो. ख्रतच््ाकिे
परततानां ा पाचशे पौंि असतील व कयणी चोर ते लपां ास करा्ला बघतील,
असे ती म्हणाली. पण ख्रतच््ाकिे आताही पाचशे पौंि आहेत.”
“वस्तांच्य ्ा स्वरूपात?”
“बरोबर. आख्रण एक का् ख्रकांवा दसय रा का्, त््ाांच््ात फारसा फरक
नसतो.”
“पण आपण सोिून कयणालाच ते माख्रहती नाही आहे.”
“पण वेटर आख्रण पढय च््ा टेबलावरील लोक. आख्रण अथाुतच
एबेरमाउथमधील खपू लोक. ख्रमस ि्रय ाटां सांदय र आहे. पण मी जर
एख्रलझाबेथ पेन असतो, तर मी माझ््ा नवीन सहकाऱ्ाला प्रथम
सामान््ज्ञान ख्रदले असते.” तो थाांबला व वेगळ्ा आवाजात बोलला,
“माझ््ा ख्रमत्ा, तल
े ो असतानां ा,
य ा माख्रहती आहे, की आपण जेवा्ला गेलल
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स्थलदशुनाच््ा बसमधनू एक बॅग लांपास करणे, ही जगातील सवाुत सोपी
गोष्ट आहे.”
“ओहो, पा्रो, थाबां कोणीतरी बघेल.”
“आख्रण ते का् बघतील? कोणीतरी सामान काढत आहे. ते अगदी
उघिउघि के ले जाईल. आख्रण कोणीच ख्रवरोध करणार नाही.”
“पा्रो, तल
य ा असे म्हणा्चे आहे का, की --- तू सख्रू चत करतो
आहेस का --- पण तो तपख्रकरी सटय ातील माणसू --- त््ाची स्वतुःची ती बॅग
होती?”
पा्रो हसला. “असे ख्रदसते आहे. तरीही ते चौकस आहे. हेस्टीलज,
मोटार मोखाम्पटनला आली, तेव्हा त््ाने लगेच ती काढा्ला नको होती.
तझ्य ्ा लक्षात आले का, त््ाने इथे जेवण के ले नाही.”
मी सावकाश म्हणालो, “जर ख्रमस ि्रय ाांट ख्रखिकीशेजारी बसली
नसती, तर ख्रतला तो ख्रदसला नसता.”
पा्रो म्हणाला, “आख्रण जर ती त््ाची स्वतुःची बॅग असती, तर
मग काही प्रश्न नव्हता. ख्रमत्ा, आपण तो ख्रवचार िोर्क्ातनू काढून टाकू.”
तथाख्रप जेव्हा आम्ही परत आमच््ा जागेवर ्ेऊन बसलो, आख्रण
जेव्हा वाहनाने वेग घेतला, तेव्हा त््ाने परत अांदाज चक
य ल््ामळ
य े
उद्भवणाऱ्ा धोर्क्ाबां द्दल मेरीला उपदेशाचे िोस पाजा्ची सधां ी घेतली. तो
ख्रतने शाांतपणे, पण एखादा ख्रवनोद असल््ासारखा ऐकून घेतला.
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आम्ही चार वाजता, चारलॉक खािीला पोचलो आख्रण सदय वै ाने
आम्हाला अँकर हॉटेलमध््े जागा ख्रमळाली --- एका रस्त््ावरील किेचे
छान जन्य ्ा जमान््ातील हॉटेल.
पा्रोने लागणारे काही सामान बाहेर काढले. जोसेफ आरोन्सला
भेटा्ला जा्चे म्हणनू , तो ख्रमशीला थोिे पोमेि चोपित होता, तेव्हा
दारावर रानटीपणे टकटक झाली. मी म्हणालो, “आत ्ा.” आश्च्ाुची गोष्ट
म्हणजे मेरी आत आली. ख्रतचा चेहरा पाांढरा फटक पिला होता आख्रण
िोळ्ात अश्रू उभे राख्रहले होते.
“मी तमय ची माफी मागते, पण सवाुत भ्ानक गोष्ट झाली आहे. तम्य ही
गप्तय हेर असल््ाचे तम्य ही म्हणाला होतात?”
“का् झाले?”
“मी माझी बॅग उघिली. त््ात मगरीच््ा कातिीची बदां पेटी होती.
अथाुत आता बघा!”
ख्रतने लहान चौकोनी आकाराची मगरीच््ा कातिीची पेटी उघिली.
झाकण सैल होते. पा्रोने ती ख्रतच््ाकिून घेतली. त््ाला जोर लावला गेला
होता. फार जोर लावला गेलल
े ा ख्रदसत होता. खपू शक्ती लावली असणार.
पा्रोने ती तपासनू मान हलवली.
आम्हाला उत्तर माख्रहती असनू , त््ाने ख्रवचारले, “ती वस्त?य ”
“गेली. चोरली गेली. ओहो, आता मी का् करू?”
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मी म्हणालो, “माझा ख्रमत् हर्क्ुल
य पा्रो आहे तू नर्ककीच त््ाचे नाव
ऐकले असशील. जर कोणी चोरी के ली असेल, तर तो ती शोधनू काढेल.
”ख्रमस्टर पा्रो. थोर ख्रमस्टर पा्रो.”
ख्रतच््ा आवाजात ख्रतने त््ाला परय े सा मान ख्रदल््ाने, पा्रो खषू
झाला. ख्रशवा् तसे होण््ासाठी त््ाच््ाकिे परय े सा अख्रभमानही होता. तो
म्हणाला, “अग मल
य ी, मी आहे ना! तू तझय े हे लहानसे प्रकरण माझ््ा हातात
सोपव. मी जे करता ्ेईल, ते करतो. पण मला भीती आहे --- फार भीती
आहे --- की ्ासाठी फार उशीर झाला नसेल. मला साांग, तझ्य ्ा बॅगेचे
कयलपू उचकटा्चा प्र्त्न झाल््ाचे ख्रदसते आहे का?”
ख्रतने मान हलवली.
“कृप्ा मला बघू दे.”
आम्ही एकत् ख्रतच््ा खोलीत गेलो. पा्रोने बॅग नीट तपासली. ती
ख्रकल्लीने उघिल््ाचे ख्रदसत होते.
“हे अगदी साधे आहे. ्ा असल््ा बॅगाचां ी कयलपू े साधारणपणे
सारखीच असतात. ठीक आहे. आपण लवकरात लवकर पोख्रलसाांना फोन
करू. आख्रण ख्रमस्टर बेकर विू नादेखील फोन करू. मी स्वतुः ते करतो.”
मी त््ाच््ाबरोबर गेलो. मी त््ाला ख्रवचारले, फार उशीर झाला
नसेल, म्हणजे का्? “अरे ख्रमत्ा, मी आजच म्हणालो, की मी जादगय ाराच््ा
ख्रवरुद्ध आहे. मी मी हरवलेल््ा गोष्टी परत आणतो --- पण समजा
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माझ््ाबरोबर आधीच कयणी असेल --- तल
य ा समजले नाही? एका ख्रमख्रनटात
समजेल.”
तो फोनच््ा के ख्रबनमध््े अदृष्् झाला. पाच ख्रमख्रन्ाने तो बाहेर
आला. त््ाचा चेहरा थांि ख्रदसत होता. “मला भीती वाटत होती, तसेच
झाले. एका बाईने अध््ाु तासापवू ी ख्रमस्टर विू ना फोन करून त््ा वस्तबू द्दल
ख्रवचारले होते. ती ख्रमस एख्रलझाबेथ पेनकिून आल््ाचे म्हणत होती. त््ाला
आनांद झाला आख्रण त््ाने ख्रतला पैसे ख्रदले.”
“अध््ाु तासापवू ी म्हणजे आपण इथे पोचण््ापवू ी.”
पा्रो थोिा चमत्काररकपणे हसला. ”जलद गाि््ा फार जलद
धावतात. पण मोखाम्पटनहून ख्रनघालीली जलद मोटार इथे ख्रनदान एक तास
आधी आली असणार.”
“आता तू का् करणार?”
“हेस्टीलज --- नेहमी व््वहारी असावे. आपण पोख्रलसानां ा कळव.ू
ख्रमस ि्रय ाांटसाठी जे करता ्ेईल, ते आपण करू. आख्रण --- हो, मला
वाटते, आपण ख्रमस्टर विू ला भेटू.”
आम्ही तसे के ले. ख्रतची आत््ा ख्रतला दोष देईल म्हणनू , ख्रबचारी मेरी
फार ख्रनराश झाली होती.
ख्रमस्टर विू ख्रजथे रहात होते त््ा ख्रससाइि हॉटेलच््ा वाटेवर आम्ही
असताांना पा्रो म्हणाला, “कदाख्रचत ती तसे करे ल. आख्रण तो बरोबर न््ा्
71

ठरे ल. पाचशे पौंिाचा माल बॅगेत सोिून जेवा्ला जाणे! ख्रमत्ा, ्ा के सचे
एकदोन चौकस मद्दय े आहेत. ती पेटी बळजबरीने का उघिली गेली?”
“ती वस्तू बाहेर काढण््ासाठी.”
‘पण तो मख
ू ुपणा नव्हता का? आपण जेवत असतानां ा चोराचा
सामानावर िोळा होता. स्वतुःचे सामान काढा्च््ा नावाखाली, तो हे करत
होता. बॅग उघिणे व त््ा पेटीतील सांच स्वतुःच््ा ताब््ात घेऊन बाजल
ू ा
होणे, हे सोपे होते.
त््ा पेटीत ती वस्तय आहे की नाही, हे त््ाला बघा्चे असेल. आपण
ख्रमस्टर विू च््ा सदख्रनके त ख्रशरताख्रशरता आम्हाला अजनू चचाु करा्ला
वेळ नव्हता.
मला तत्क्षणी ख्रमस्टर बेकर विू आविेनासा झाला.
तो मोठा नीख्रतभ्रष्ट माणसू वाटत होता. त््ाने फार भपके बाज कपिे
करून, एका ख्रहऱ्ाची अांगठी घातली होती. तो फार आरिाओरिा करणारा
होता.
अथाुत त््ाला काही चक
य ीचे होत असल््ाचा, सांश् आला नाही.
का ्ेईल? त््ा बाईने त््ाला वस्तय आणल््ाचे साांगनू ती दाखवली. ती
छानच होती. त््ाने कयठल््ा क्रमाक
ां ाच््ा नोटा ख्रदल््ा? नाही. ते त््ाला
माख्रहती नसेल. आख्रण त््ाला सगळे प्रश्न ख्रवचारत ्ेणारा ख्रमस्टर पा्रो कोण
होता?
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“ख्रमस्टर, मी तम्य हाला एक गोष्ट सोिून, अजनू काही ख्रवचारणार नाही.
ती गोष्ट म्हणजे तमय च््ाकिे आलेल््ा बाईचे वणुन. ती तरुण व सदांय र होती
का?”
“नाही सर, ती तशी नव्हती. मळ
य ीच नव्हती. उांच, मध््मव्ीन, करिे
के स, थोि््ा ख्रमशा फयटू लागलेली, अशी ती होती. धोर्क्ाची घांटा? पण
तमय च््ा जीवाला नाही.”
आम्ही ख्रनघाल््ावर मी ओरिलो, पा्रो, तू ऐकलेस? ख्रमशा!”
“हेस्टीलज, मला कान आहेत.”
“पण का् नकोसा मनष्य ् आहे!”
“त््ाची वागा्ची पद्धत गोिीगल
य ाबीची नाही.”
मी बोललो, “आपल््ाला त््ा चोराला पकिा्ला हवे. आपण
त््ाला ओळखू शकू.”
“हेस्टीलज, तू इतका ख्रनरागसपणा दाखवतोस. तल
य ा परय ावा नावाची
गोष्ट असते, हे माख्रहती नाही का?”
“तल
य ा असे वाटते, की त््ाच््ाकिे परय ावा असेल?”
पा्रोने अनपेख्रक्षत असे उत्तर ख्रदले. “असेल, असे मला गभां ीरपणे
वाटते.”
मी म्हणालो, “तझय ा असा त्ास आहे, की तल
य ा गोष्टी कठीण
करा्ला आवितात.”
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“अरे ख्रमत्ा, बरोबर आहे. मला आवित नाही --- कसे बर साांगावे
--- बसलेला पक्षी मला आवित नाही!” पा्रोचा पक्षी भरारी घेऊ
लागला.
पा्रोच््ा भख्रवष््वाणीला परय े परू न््ा् ख्रमळाला. आमच््ाबरोबर
प्रवास करणारा तपख्रकरी सटय ातील आमचा सहप्रवासी ख्रमस्टर नॉरटॉन के न
ख्रनघाला. मोखाम्पटनला तो सरळ जॉजु हॉटेलमध््े गेला आख्रण ख्रतथे
दपय ारभर होता. त््ाच््ाख्रवरुद्धचा एकमेव परय ावा असा होता, की ख्रमस
ि्रय ाांटने त््ाला जेवणाच््ा वेळी त््ाला सामान बाहेर काढताांना बख्रघतले
होते.
पा्रो ध््ान करत म्हणाला, “ते काही सश
ां ्ास्पद कृत्् नव्हते.”
त््ानतां र तो शातां झाला. अजनू पढय े काही चचाु करा्ला, त््ाने
नकार ख्रदला. मी त््ाला टोचले, तेव्हा तो म्हणाला, की तो ख्रमशाांबद्दल
असाच आपला ख्रवचार करत होता. आख्रण मी सद्ध
य ा तसेच करावे, असे त््ाचे
म्हणणे होते.
तथाख्रप, मी शोधनू काढले, की त््ाने सध्ां ्ाकाळ त््ाच््ाबरोबर
काढलेल््ा जोसेफ आरोन्सला साख्रां गतले --- की त््ाने त््ाला ख्रमस्टर बेकर
विू बद्दल इत््ांभतू माख्रहती द्यावी. दोघेही एकाच हॉटेलात रहात असल््ाने,
इकिची ख्रतकिची माख्रहती गोळा करणे शर्क् होते. पण पा्रोला जे कळले,
ते त््ाने त््ाच््ापाशीच ठे वले.
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मेरी ि्रय ाांटने पोख्रलसाांना अनेक मल
य ाखती ख्रदल््ावर, ती सकाळी
लवकरच््ा गािीने इबेरमाउथला परतली. आम्ही जोसेफबरोबर जेवलो.
त््ानांतर पा्रोने जाहीर के ले, की त््ाने जोसेफची समस््ा
समाधानकारकपणे सोिवली आहे. त््ामळ
य े आता आपण पाख्रहजे तेव्हा,
इबेरमाउथला जाऊ शकतो. “पण ख्रमत्ा, रस्त््ाने नव्हे. ्ावेळेस आपण
रे ल्वेने जाऊ.”
“तल
य ा पाकीट चोरीला जा्ची भीती वाटते का? की पन्य हा एकदा
अिचणीत असलेली तरूणी भेटा्ची भीती वाटते?”
“हेस्टीलज, ही दोन्ही प्रकरणे, माझ््ावर गािीतही चालनू ्ेऊ
शकली असती. नाही. मला इबेरमाउथला परतण््ाची घाई आहे. कारण
आपली के स अजनू सोिवा्ची आहे.”
“आपली के स?”
“पण हो, माझ््ा ख्रमत्ा, ख्रमस मेरीने मला ख्रतला मदत करा्ची ख्रवनांती
के ली आहे. कारण आता ती के स पोख्रलसाांच््ा हातात आहे. पण ्ाचा अथु
मी ती सोिून ख्रदली आहे, असे नाही. मी इथे आलो कारण जोसेफ माझा
जनय ा ख्रमत् होता. पण असे कयणी म्हणा्ला नको, की हर्क्ुल
य पा्रोने कयणा
अनोळखी व््क्तीला, ख्रतला गरज असताांना, वाऱ्ावर सोिून ख्रदले.” तो
ख्रदखाऊपणे ताठ उभा राख्रहला.
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मी अहपां णे बोललो, “मला वाटले, तल
य ा त््ापवू ी स्वारस्् होते.
मोटारींच््ा का्ाुल्ात, जेव्हा पख्रहल््ादां ा तू त््ा तरुणाला पाख्रहलेस, तेव्हा
नेमके कयठल््ा कारणाने त््ाने तझय े लक्ष वेधनू घेतले, हे मला माख्रहती नाही.”
“हेस्टीलज, तल
य ा माख्रहती नाही? तल
य ा माख्रहती हवे होते, ठीक आहे.
ते माझे गख्रय पत म्हणनू च राख्रहले पाख्रहजे.”
ख्रतथनू ख्रनघण््ापवू ी, ती के स बघणाऱ्ा पोलीस इन्स्पेर्कटरबरोबर
आमचे थोिा वेळ सभां ाषण झाले. त््ाने ख्रमस्टर नॉरटॉन के नची मल
य ाखत
घेतली होती आख्रण पा्रोला ख्रवश्वासात घेऊन साांख्रगतले होते, की त््ा
तरुणाची वागा्ची पद्धत त््ाला काही बरी वाटली नव्हती. त््ाने गोष्टी
नाकारल््ा होत््ा. धमर्क्ा ख्रदल््ा होत््ा आख्रण तो ख्रवरोधभासात्मक बोलत
होता.
त््ाने कबल
य ी ख्रदली, “पण ती ्क्त
य ी कशी का् के ली गेली, ते मला
माख्रहती नाही. त््ाने एका सरकारी माणसाच््ा हातात तो माल ख्रदला आख्रण
तो घेऊन तो सरकारी माणसू लगेच मोठ््ा वेगाने ससय ाट ख्रनघाला. पण असे
तर नसय ते साख्रां गतले गेल.े आपल््ाला ती मोटार व तो सरकारी माणसू शोधनू
काढा्ला हवा. आख्रण त््ाला जबरदस्तीने बोलते करा्ला हवे.”
पा्रोने ख्रवचारपवू ुक मान हलवली.
आम्ही गािीत बसल््ावर, मी त््ाला ख्रवचारले, “तल
य ा असे वाटते
का, की ते अशा प्रकारे के ले गेले?”
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“नाही. ख्रमत्ा, ते तसे के ले गेले नाही. ते त््ापेक्षा हुशारीने के ले गेले.”
“कसे, ते तू मला साांगणार नाहीस का?”
“अजनू नाही. तल
य ा माख्रहती आहे --- ती माझ््ातील त्टय ी आहे --मला शेवटप्ंत छोटी गख्रय पते माझ््ाजवळ ठे वा्ला आवितात.”
“शेवट लवकरच ्ेणार आहे का?”
“हो. लवकरच ्ेणार आहे.”
आम्ही सहानांतर थोि््ा वेळाने इबेरमाउथला पोचलो. पा्रो लगेच
‘एख्रलझाबेथ पेन’ ख्रलख्रहलेल््ा दक
य ानाशी गेला. ते बांद होते. पण त््ाने घांटी
वाजवल््ावर, स्वतुः मेरीनेच दार उघिले. आम्हाला बघनू , ख्रतच््ा
चेहऱ्ावर आश्च्ु व आनदां ाचे भाव उमटले.
ती म्हणाली, “कृप्ा आत ्ा आख्रण माझ््ा आत््ाला भेटा.”
ख्रतने आम्हाला मागील खोलीत नेल.े पाांढरे के स असलेली, ख्रनळ्ा
िोळ्ाांची, गल
य ाबीसर गोरी त्वचा असलेली, पिलेल््ा खाांद्याचां ी व
ख्रबनबाह्याांचा जन्य ्ा लेसचा झगा घातलेली एक व्स्क बाई आम्हाला
भेटा्ला पढय े आली.
ख्रतने हलर्क्ाशा मोहक आवाजात ख्रवचारले, “हेच ते थोर ख्रमस्टर
पा्रो का? मेरी मला साांगत होती. पण माझा ख्रवश्वास बसला नाही. तम्य ही
आम्हाला ्ा त्ासात खरे च मदत कराल का? चाांगला सल्ला द्याल का?”
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पा्रोने क्षणभर ख्रतच््ाकिे पाख्रहले व वाकून बोलला, “पेन
बाईसाहेब --- पररणाम तर चागां ला झाला आहे. पण तम्य ही खरे च ख्रमशा
वाढवल््ा पाख्रहजेत.”
ख्रमस पेन अवाक् होऊन मागे झाली.
“काल तम्य ही दक
य ानात नव्हतात?”
“मी सकाळी दक
य ानात आले होते. पण नांतर िोके दख
य त असल््ाने,
मी सरळ घरी गेल.े ”
“बाईसाहेब, घरी नव्हे. तमय च््ा िोके दख
य ीसाठी तम्य ही बदल पसांत
के लात, नाही का? मला वाटते, चारलॉकची हवा ताजी आख्रण उत्तेजना
देणारी आहे.” त््ाने दिां ाला धरून, मला दाराजवळ नेले आख्रण मागे वळून
ख्रतला म्हणाला,
“तम्य हाला समजले असेल, मला सवु काही माख्रहती आहे. हे लहानसे
नाटक --- ताबितोब बदां झाले पाख्रहजे.” त््ाच््ा स्वरात जरब होती. ख्रमस
पेन पाांढरी फटक पिली व काही न बोलता मान हलवू लागली. पा्रो ख्रमस
मेरीकिे वळला.
तो हळूवारपणे म्हणाला, “अग मल
य ी, तू तरुण व सदांय र आहेस. पण
असल््ा भानगिीत पिून तल
य ा तरुय ां गाची हवा खा्ला लागेल. हर्क्ुल
य
पा्रो तल
य ा साांगतो आहे, ते द्नी् असेल.”
मग तो रस्त््ावर बाहेर पिला. मी घाबरून त््ाच््ामागे गेलो.
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तो म्हणाला, “अरे ख्रमत्ा, मी पख्रहल््ापासनू , ्ात स्वारस्् घेतले
होते. जेव्हा त््ा तरुण माणसाने फक्त मोखाम्पटनप्ंतचे ख्रतकीट काढले,
तेव्ह मला अचानक त््ा मल
े े ख्रदसले. आता का?
य ीचे लक्ष त््ाच््ाकिे गेलल
त््ाच््ाकिे कयठल््ाही बाईचे लक्ष जावे, असा काही तो ख्रदसत नव्हता.
जेव्हा आपला प्रवास सरुय झाला, तेव्हा मला असे वाटले, की काहीतरी
घिणार आहे. त््ा तरुणाला सामानाच््ा ख्रदशेने धोकादा्क मख
ू ुपणा
करताना कयणी पाहले? मेरीने आख्रण फक्त मेरीने. आख्रण आठव, ख्रतने ख्रतची
जागा ख्रखिकीजवळची ख्रनविली होती. बहुतेक बा्का पसांत करणार
नाहीत, अशी जागा.
मग ख्रतने आपल््ाकिे ्ेऊन चोरीची गोष्ट साख्रां गतली --- तेव्हा मी
तल
य ा साांख्रगतले, की ती पेटी जबरदस्तीने उघिा्चा जो प्र्त्न झाला आहे,
तो सवुसामान्् वाटत नाही.
आख्रण ्ा सवाुचा का् पररणाम झाला? ख्रमस्टर बेकर विू ने
चोरलेल््ा वस्तसू ाठी चागां ले पैसे मोजले. ‘ख्रमस्टर नॉरटॉन के न’ आख्रण
‘एख्रलझाबेथ पेन’ ्ा दोन्ही एकच व््क्ती होत््ा. ्ा दोन्ही व््क्तींपेक्षा
ख्रतसरीच ख्रकांख्रचत ख्रमशा असलेली बाई बननू , ख्रतने ख्रमस्टर बेकर विू ला ती
वस्तू ख्रवकली व असे भासवले की ती ‘एख्रलझाबेथ पेन’ माफु त आली आहे.
ख्रमस्टर विू ला अथाुतच ते खरे वाटले. त््ाने वस्तू घेतली व पाचशे पौंि
ख्रदले. नांतर ख्रतने ‘एख्रलझाबेथ पेन’ म्हणनू ख्रतची वस्तू चोरीला गेल््ाचा
बोभाटा करून इन्स्पेर्कटरला पाचारण के ले ख्रमस्टर विू ला साख्रां गतले की तो
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चोरीचा माल होता. इन्स्पेर्कटरने त््ाला तो परत करा्ला लावला. पाचशे
पौंि ख्रतच््ा ख्रखशात गेलल
े े होतेच. तो चोरीचा माल होता, ्ाचे साक्षीदार
म्हणनू आपल््ाला त््ा मल
य ीने उल्लू बनवले. म्हणजे हेस्टीलज तल
य ा, हर्क्ुल
य
पा्रोला नव्हे. आता ख्रमस एख्रलझाबेथ पेनला परत करण््ात आलेला माल
ती ख्रवके ल आख्रण पाचशे पौंिाऐां वजी, हजारो पौंि ख्रमळवेल. मी सखोल
चौकशी के ली व मला असे समजले, की ख्रतचा व््वसा् गाळात चालला
आहे. ख्रतला फारसा नफा ख्रमळत नाही. मी स्वतुःशी बोललो --- हा आत््ा
व भाची दोघींचा, दहय रे ी िाव आहे.”
“मग तू नॉरटॉन के नचा सांश् कधीच घेतला नाहीस?”
“अरे ख्रमत्ा, त््ा ख्रमशाांसकट? गन्य हेगार एकतर गळ
य गळ
य ीत दाढी
के लेला असतो. ख्रकांवा त््ाला भरघोस ख्रमशा असतात. त््ा कधीही काढता
्ेतात. पण हुशार ख्रमस पेनसाठी का् सांधी होती --- गल
य ाबीसर गोरी त्वचा
असलेली, लहानशी व्स्क बाई --- असे आपण ख्रतला पाख्रहले होते. पण
ख्रतने जर स्वतुःला ताठ उभे के ले, मोठे बटू घातले, मोठ््ा ख्रशताफीने
गालाांवर खबय ीने िाग पािून घेतले, वरच््ा ओठाांवर थोिे के स ख्रचकटवले,
तर मग का्? परुय षी बाई --- ख्रमस्टर विू आपल््ाला असेच म्हणाले --छयपा परुय ष --- असे आपण लगेच म्हणालो.”
“ती खरे च काल चारलॉकला गेली होती?
“नर्ककीच. तल
य ा आठवत असेल, तू मला म्हणाला होतास, की इथे
अकराला पोचू व चारलॉकला दोन वाजता. मग परतीची गािी अजनू
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अलीकिील ख्रमळाली असती --- ज््ाने आपण आलो, ती. ती चारलॉकहून
चार वाजनू पाच ख्रमख्रनटानां ी सटय ते. आख्रण इथे सव्वासहाला ्ेत.े म्हणजे वस्तय
मेरीच््ा बॅगेतील पेटीत कधी नव्हतीच. ती त््ात ठे वण््ापवू ीच जोर लाऊन
काढली गेली होती. मेरीचे काम एवढेच होते, की ख्रतच््ा सौद्ाुला भल
य णारे
व ख्रतला दुःय खात पाहून मदत करणारे , कयणी भोळसट लोक पकिणे. पण
दोघापां ैकी एकजण तरी भोळसट नव्हता. तो हर्क्ुल
य पा्रो होता.”
मला त््ाचा ख्रनष्कषु फारसा आविला नाही. मी घाईने म्हणालो, मग
जेव्हा तू म्हणालास की तू एका अनोळखी बाईला मदत करतो आहेस, तेव्हा
तू मला मद्दय ाम फसवत होतास.. तू तसेच करत होतास ना?”
“हेस्टीलज, मी तल
य ा कधीच फसवत नाही. मी फक्त तल
य ाच स्वतुःला
फसवनू घ््ा्ला देतो. मी ख्रमस्टर बेकर विू चा उल्लेख करत होतो --- ‘्ा
भागात परका असलेला” त््ाचा चेहरा काळवांिला. “आहा, जेव्हा मी त््ा
अन््ा्ाचा, चारलॉकला नसय ते जाण््ाचे व जाण््ा्ेण््ाचे भािे सारखेच
असल््ाचा ख्रवचार करतो, तेव्हा माझे रक्त तापते. मला ख्रतथे ्ेणाऱ्ानां ा
वाचवावेसे वाटते. ख्रमस्टर बेकर विू हा तू म्हणतोस तसा काही चाांगला
सहृद् माणसू नाही. तो तर ख्रतथे पाहुणा आहे आख्रण हेस्टीलज, आपण
सगळ्ा पाहुण््ानां ी ्ा अन््ा्ाख्रवरुद्ध एकत् उभे रहा्ला पाख्रहजे. मी
पाहुण््ाांच््ा बाजनू े आहे
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The Dream

स्वप्न

गप्तय हेर हर्क्ुल
य पा्रो नव््ा कामख्रगरीवर ख्रनघाला होता. कामाचाच
भाग म्हणनू तो एका घरासमोर उभा होता. तो त््ा घराकिे टक लाऊन पहात
होता. भोवतालच््ा पररख्रस्थतीकिेही क्षणभर त््ाची नजर ख्रफरली. दक
य ाने,
उजवीकिील कारखान््ाची इमारत आख्रण त््ासमोर मध््म वगी्ाांची घरे .
नतां र पन्य हा पा्रोची नजर नॉथु वे हाउसवर ख्रस्थर झाली. आजबू ाजच्ांू ्ा
ख्रहरव््ागार शेताांवर अमीरउमरावाांची वट चालू होती. कोणे एके काळी
शाांतता व फयरसत असलेले ते राजेशाही घर होते. आधख्रय नक लांिनमधील
धावपळीच््ा जगात, ते इख्रतहासजमा झाले होते. ख्रवस्मतृ ीत गेले होते.
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जगातील सवाुत श्रीमांत माणसाांपैकी एकजण त््ा आख्रलशान घराचा
मालक होता. पण पैशाने प्रख्रसद्धी ख्रमळते, तशीच द्वेषभावनाही त्ार होते.
त््ातच लक्षाधीश रॉजर पाकु र हा समाजापासनू फटकून रहाणारा ख्रवख्रक्षप्त
मनष्य ् होता. त््ाचा दष्टय पणा, अख्रवश्वसनी् उदारता आख्रण अनेक ख्रवख्रचत्
खासगी गोष्टी का्म चचेत होत््ा. त््ाचा अठ्ठावीस वषांचा जनय ा गाउन,
रोजच््ा कोबीच््ा सपय ाचा आहार व माजां राबां द्दल नावि वगैरे गोष्टी
जगजाहीर होत््ा. पा्रोलाही त््ा माख्रहती होत््ा.
आता तो रॉजर पाकु रला भेटणार होता. पा्रोला त््ाच््ाबद्दल
अख्रधक माख्रहती ज््ामळ
य े कळली, ते पत् त््ाच््ा ख्रखशात होते. त््ा परय ातन
वास्तक
ू िे दोन ख्रमख्रनटे शाांतपणे पाहून, चार पा्ऱ्ा चढून, त््ाने घराची घटां ी
वाजवली. नेहमीप्रमाणे, ठरल््ा वेळी हर्क्ुल
य पा्रो अचक
ू पणे हजर होता.
दोन ख्रमख्रनटात दार उघिले. झगझगीत हॉलमधनू ्ेऊन दरवान उभा
ठाकला. पा्रोने ख्रवचारले, “ख्रमस्टर रॉजर पाकु र आहेत ना?”
अदबीच््ा आवाजात ख्रवचारणा झाली, “सर, तम्य हाला भेटा्ची
वेळ ख्रदलेली आहे का?”
पा्रो उत्तरला, “हो, तर.”
पन्य हा अदबीची ख्रवचारणा झाली, “सर, आपले नाव?”
“हर्क्ुल
य पा्रो.”
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दरवान बाजल
ू ा झाला. पा्रोने घरात प्रवेश के ला. दरवानाने दार
लाऊन घेतले. पा्रोची टोपी व काठी त््ाच््ाकिून घेऊन, बाजल
ू ा ठे वली
आख्रण ख्रवचारले, “सर, मला कृप्ा साहेबाांचे पत् दाखवाल का?”
पा्रोने घिी के लेले पत् ख्रखशातनू काढले व त््ाला ख्रदले. नसय ती
नजर टाकून, दरवानाने ते परत ख्रदले. पा्रोने ते परत ख्रखशात ठे ऊन ख्रदले.
त््ावरील मजकूर अगदी साधा होता:
नॉथुवे हाउस
ख्रमस्टर हर्क्ुल
य पा्रो,
ख्रमस्टर रॉजर पाकु र ्ानां ा तमय चा सल्ला हवा आहे. तम्य हाला
सो्ीस्कर असल््ास, उद्या, म्हणजे गरुय वारी रात्ी ९:३० वाजता वरील
पत्त््ावर ्ावे.
तमय चा ख्रवश्वास,ू
ह्यगय ो कॉनुवदी
ताजा कलम: कृप्ा ्ेताांना पत् बरोबर आणावे.
दरवानाने पा्रोला मोठ््ा ख्रजन््ाकिे नेत म्हटले, “सर, आपण
ख्रमस्टर कॉनुवदी ्ाच्ां ्ा खोलीकिे चलता का?” कलाकयसरीने नटलेल््ा
त््ा िौलदार, प्रशस्त, देखण््ा ख्रजन््ाकिे कौतक
य ाने बघत, पा्रो
त््ाच््ामागे ख्रनघाला.
दरवानाने दारावर टकटक के ली.
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पा्रोच््ा भवय ्ा जराशा उांचावल््ा गेल््ा. त््ाला आश्च्ु वाटले.
कारण उत्तम दरवान असे करत नाहीत आख्रण हा तर उत्तम दरवान ख्रदसत
होता. त््ा लक्षाधीशाच््ा ख्रवख्रक्षप्तपणाचा हा पख्रहला परय ावा होता. आतनू
काहीतरी आवाज आला. दरवानाने दार उघिून म्हटले, “सर, आपण
बोलावलेले गहृ स्थ आले आहेत.” पा्रोला पन्य हा हे वागणे, मद्दय ाम रीतीला
सोिून के लेले वाटले.
“सर, ते आपली वाट पहात आहेत.”
पा्रो पाकु रच््ा खोलीत ख्रशरला. बेताच््ा आकाराची, मोजके
फख्रनुचर असलेली, ती का्ाुल्ासारखी खोली होती. फाईल्स ठे वलेली
कपाटे, सदां भु पस्य तके , काही आरामशीर खचय ाु व व््वख्रस्थत कागद ठे वलेले
मोठे टेबल ख्रतथे होते. खोलीचे कोपरे मदां उजेिाचे होते. एकच ख्रहरव््ा
शेिचा ख्रदवा होता आख्रण तो दारातनू ्ेणाऱ्ा व््क्तीवर उजेि पिेल, असा
ठे वलेला होता. िोळे ख्रदपल््ामळ
य े तो ख्रनदान एकशे पन्नास वॅटचा असावा,
असा अदां ाज पा्रोने के ला. जनय ा ख्रठगळे लावल््ासारखा ख्रदसणारा गाउन
घालनू , एक कृश आकृती खचय ीवर बसली होती. ती म्हणजे अथाुत रॉजर
पाकु र होता. पक्ष््ाच््ा चोचीसारखे बाहेर आलेले बाकदार नाक, िोके पढय े
झक
य वनू बसण््ाची लकब, ्ा गोष्टींची पा्रोने दखल घेतली. पाढां ऱ्ा
के साांची एक बट पाकु रच््ा कपाळावर रुळत होती. जाि चष्म््ाच््ा मागे
त््ाचे िोळे चकाकत होते. ते पा्रोकिे सांश्ाने रोखनू बघत होते.
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किक घोगऱ्ा आवाजात, पाकु र म्हणाला, “तम्य हीच ते हर्क्ुल
य
पा्रो तर!”
एक हात खचय ीच््ा पाठीवर ठे ऊन, अख्रभवादन करत पा्रो
म्हणाला, “हो, बोला. तमय चे का् काम आहे?’
पाकु र म्हणाला, “बसा.”
पा्रो बसला. मागनू पिणाऱ्ा ख्रदव््ाच््ा झोतात त््ाला
आपादमस्तक न््ाहाळत, पाकु र म्हणाला, “तम्य हीच हर्क्ुल
य पा्रो आहात,
हे कशावरून?”
पा्रोने ख्रखशातील पत् काढून दाखवले.
“ठीक आहे.” ओळख पटल््ाचे दाखवत पाकु र म्हणाला, “मी
कॉनुवदीला तसेच साांख्रगतले होते. पत् घिी करून पाकु रने परत के ले.
“तम्य हीच पा्रो असल््ाबद्दल आता माझी खात्ी पटली.”
“हो. .हो. मीच तो. अगदी शांभर टर्कके !”
रॉजर पाकु र अगदी मांदपणे हसला. “ररकाम््ा टोपीतनू
हातचलाखीने कबतय र काढणारा जादगय ारही असेच म्हणतो. तीच त््ाची
्क्त
य ी असते.”
पा्रो काहीच बोलला नाही. अचानक पाकु र उद्गारला, “तम्य हाला
असे वाटेल, की मी एक सांश्ी म्हातारा आहे, तर ते तसेच आहे. माझा
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कयणावरही ख्रवश्वास नाही. तम्य ही श्रीमांत असाल, तर कयणावर ख्रवश्वास ठे वताच
्ेत नाही. तसे करणे शर्क् नसते.”
पा्रोने हळूच आठवण करून ख्रदली. “तम्य हाला माझा सल्ला हवा
होता ना?” पाकु रने मान हलवली. “बरोबर आहे. नेहमी उत्कृष्ट तेच घ््ावे,
असा माझा बाणा आहे. पैशाांची ख्रफकीर न करता, मरय ब्बी व््क्तीचीच मदत
घ््ावी. ख्रमस्टर पा्रो, तमय च््ा लक्षात आले असेलच, की मी तम्य हाला
तमय च््ा फीबद्दल ख्रवचारले नाही आख्रण ख्रवचारणारही नाही. तम्य ही नांतर मला
ख्रबल पाठवा. मी क्षद्रय माणसासारखी घासाघीस करणार नाही. आपापल््ा
क्षेत्ात अत््च्य च स्थानी असणाऱ्ा माणसाची गोष्टच वेगळी असते आख्रण
मी तसाच आहे, हे मला ठाऊक आहे.
्ावर पा्रोने काहीच उत्तर ख्रदले नाही. तो एका बाजल
ू ा िोके
झक
य वनू , लक्षपवू ुक ऐकत होता.
पा्रो तसे दशुवत नव्हता, तरी तो आतल््ा आत थोिा नाराज
झाला होता. पाकु रला नेमके का् सलते आहे, ते त््ाला कळत नव्हते.
इतका वेळ तरी पाकु रचे वतुन खरे खरय े वाटत होते. पण नेमकी का् गोम
आहे, हे लक्षात ्ेत नव्हते.
उद्वेगाने पा्रो स्वतुःशीच पटय पटय ला, “हा नर्ककीच लबाि माणसू
आहे.” ख्रवख्रक्षप्त लक्षाधीश पा्रोने ्ापवू ीही पाख्रहले होते. परांत,य त््ा
प्रत््ेकाबद्दल आदर वाटेल, अशी आतां ररक उजाु असल््ाचेही त््ाने
अनभय वले होते. पाकु रने जनय ा गाऊन घातला आहे, ठीक आहे --- असेल
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त््ाची आवि तशी! पण तो कपिा नाटकातील भाि््ाच््ा कपि््ासारखा
ख्रदसत होता. तो व्स्क मनष्य ्ही नाटकीच वाटत होता.
पा्रोची खात्ीच पटली. वरकरणी मात् तो थांिपणे म्हणाला,
“ख्रमस्टर पाकु र, तम्य हाला माझा सल्ला हवा होता.”
आता पाकु र गिबिला. तो पढय े झक
य ला व खोल आवाजात
म्हणाला, “हो. हो. तमय चे म्हणणे मला ऐका्चे आहे. नेहमी उत्तम
लोकाक
ां िेच जावे, अशी माझी पद्धत आहे. उत्तम िॉर्कटर, उत्तम गप्तय हेर
आख्रण सल्लागार! असा उत्तम माणसू आख्रण मी ्ाांच््ातील तो मामला
असतो.”
मला तमय चे बोलणे कळले नाही.”
पाकु रने फटकारत म्हटले, “तसेच होणार. कारण मी अजनू सरय वातच
के लेली नाही.”
तो पढय े झक
य ला व व एक असबद्ध प्रश्न ख्रवचारता झाला. “ख्रमस्टर
पा्रो, तम्य हाला स्वप्नाांबद्दल का् माख्रहती आहे?”
पा्रोच््ा भवय ्ा उांचावल््ा. तो ्ाची अपेक्षा करत नव्हता. तो
म्हणाला, “मी त््ासाठी तम्य हाला कॉनुवॉलीस नावाच््ा लेखकाच््ा
पस्य तकाची ख्रशफारस करे न. तो प्रख्रसद्ध मनोख्रवश्ले षण तज्ञ आहे आख्रण त््ाने
स्वप्नाांबद्दल ख्रलख्रहलेले पस्य तक ख्रवश्वासाहु मानले जाते.”
पाकु र धीमेपणे म्हणाला, “मी तो प्र्त्न के ला आहे.”
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पख्रहल््ाांदा कयजबजय त््ा स्वरात व मग हळूहळू मोठ््ाने पाकु र थोिे
थाबां त थाबां त बोलू लागला. “मला अनेक रात्ींमागनू रात्ी तेच स्वप्न पिते
आख्रण मी घाबरतो. तम्य हाला साांगतो, मी खपू घाबरतो. मी ्ाच््ा पढय ील
खोलीत बसलो आहे .टेबलाशी बसनू ख्रलख्रहतो आहे. ख्रतथे घि््ाळ आहे.
त््ाकिे मी बघतो. तीन वाजनू अठ्ठावीस ख्रमख्रनटे झालेली असतात. तमय च््ा
लक्षात ्ेते आहे का, नेहमी तीच वेळ! आख्रण ख्रमस्टर पा्रो, जेव्हा मी ती
वेळ बघतो, तेव्हा माझी इच्छा असो वा नसो, मला ते करावेच लागते.”
बोलता बोलता पाकु रचा आवाज चढला.
पा्रोने ख्रवचारले, “ते म्हणजे का्? का् करावे लागते?”
खजील स्वरात पाकु रने चालू ठे वले, “मी माझ््ा टेबलाचा
उजवीकिून दसय रा कप्पा उघितो. ख्रतथे ठे वलेले ख्रपस्तल
य घेतो. ते भरून
ख्रखिकीशी जातो आख्रण नांतर --- आख्रण नांतर --- “
पा्रोने उत्कांठे ने ख्रवचारले, “नांतर का्?”
“नांतर मी मला गोळी मारून घेतो.” पाकु रचा आवाज खालावला.
क्षणभर खोलीत शातां ता पसरली.
मग पा्रो म्हणाला, “हेच स्वप्न नेहमी पिते का?’
“हो.” पाकु रने उत्तरादाखल म्हटले, “हो. दर रात्ी.”
पा्रोने ख्रवचारले, “तम्य ही स्वतुःला गोळी मारून घेतल््ावर, पढय े
का् होते?”
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“पाकु रने उत्तर ख्रदले, “मी जागा होतो.”
पा्रोने ख्रवचारात पिल््ाप्रमाणे हळूहळू मान हलवली. तो
म्हणाला, “एक उत्सक
य ता म्हणनू ख्रवचारतो, ते ख्रपस्तल
य तम्य ही ख्रवख्रशष्ट
कप्प््ातच ठे वता का?”
“हो.”
“काही कारण?”
“कारण कळत नाही. पण मी नेहमीच असे करतो. ते त्ार ठे वावेच
लागते.”
“कशासाठी त्ार ठे वावे लागते?”
ख्रचिून पाकु र म्हणाला, “श्रीमतां माणसाला नेहमीच शत्ू असतात.
माझ््ासारख््ा पररख्रस्थतीतील माणसाला स्वतुःची काळजी घेणे भाग
असते.”
पा्रोने तो ख्रवष् पढय े चालू ठे वला नाही. दोन ख्रमख्रनटे स्तब्ध राहून,
त््ाने ख्रवचारले, “तम्य ही मला नेमके कशासाठी बोलावले आहे?”
“सागां तो. पख्रहल््ादां ा मी एका िॉर्कटरचा सल्ला घेतला. खरे
सागां ा्चे तर तीन िॉर्कटराचां ा.”
“मग?’
पख्रहला मला म्हणाला, “हे सगळे तमय च््ा आहाराशी ख्रनगिीत
आहे.” तो व्ाने मोठा माणसू होता. दसय रा त््ामानाने तरुण व आधख्रय नक
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होता. बालव्ात घिलेल््ा एखाद्या घटनेभोवती, ्ाचे घागे बाांधलेले
असणार, असे त््ाला वाटत होते. मनाच््ा नेख्रणवेतील ती घटना आठवनू
त्ास होऊ न्े म्हणनू , कदाख्रचत मी स्वतुःला मारुनही घेईन, असे त््ाचे
म्हणणे होते.
पा्रोने ख्रवचारले, “आख्रण ख्रतसरा िॉर्कटर?”
पाकु रने रागीट आवाजात म्हटले, “तोदेखील तरूण मनष्य ्च आहे.
तो म्हणाला, की मला माझ््ा आ्ष्य ्ाचे इतके ओझे झाले आहे, की मला
ते सांपवण््ाची इच्छा आहे. माझ््ा खऱ्ा आ्ष्य ्ात, मी सत््ाला सामोरे
जा्ला घाबरतो, असे मळ
य ीच नाही, पण स्वप्नावस्थेत माझी
सदस् दख्रववेकबद्ध
य ी नाहीशी होऊन, मला ते सवु खरे च वाटू लागते आख्रण मी
माझे आ्ष्य ् सपां वतो.”
पा्रोने ख्रवचारले, “म्हणजे त््ाचे असे म्हणणे आहे की,
अजाणतेपणी तमय ची स्वतुःला मारून घ््ा्ची इच्छा आहे?
बचावात्मक पख्रवत्ा घेऊन, पाकु र ओरिला, ”हे अशर्क् आहे.
अशर्क्! मी अगदी आनदां ी, समाधानी आहे. जे हवे ते सवु माझ््ाकिे आहे.
पैशाने मी कयठलीही गोष्ट ख्रवकत घेऊ शकतो. हा सगळा कल्पना ख्रवलास
आहे. असे सचय वणे ही बाबच अख्रवश्वसनी् आहे.”
पा्रो पाकु रकिे उत्सक
य तेने बघत होता. पाकु रचा कापणारा हात व
थरथरणारा ख्रचिका आवाज सचय वत होता, की पाकु र वाजवीपेक्षा जास्त
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गभां ीरपणे व नाटकीपणे बोलतो आहे. त््ाचे जोरदार समथुन सांश्ास्पद
वाटत होते.
भानावर ्ेऊन पाकु र म्हणाला, “हां महाश्, मी कयठप्ंत आलो
होतो? अचानक तो शाांत झाला. टेबलावर बोटाांनी ठे का धरत तो म्हणाला,
“आणखी एक शर्क्ता आहे. ती खरी असेल, तर तम्य हाला ख्रतच््ासांबांधी
माख्रहती असेलच. तम्य ही प्रख्रसद्ध आहात. तम्य ही अशा शेकिो के सेस पाख्रहल््ा
असतील. ख्रनरथुक अशर्क्प्रा् के सेस! तम्य हाला माख्रहती असेल, जर कयणी
--- “
पा्रो भवय ्ा उांचावत बोलला, ‘का् माख्रहती असेल?”
कयजबजय त््ा स्वरात पाकु र म्हणाला, “मला मला ठार करा्ला कयणी
टपले असेल, तर ते असे करतील का?” ते मला रात्ीमागनू रात्ी स्वप्ने
पाितील का?”
“भल
ू देऊन, असे तम्य हाला म्हणा्चे आहे का?”
“हो.”
ख्रवचार करून पा्रो म्हणाला, “मला वाटते, शर्क् आहे. पण
एखादा िॉर्कटर ्ाबद्दल जास्त साांगू शके ल.”
“तमय च््ा अनभय वात अशी एखादी के स नाही का?”
“नेमकी अशाच स्वरूपाची नाही.”
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“मी का् म्हणतो आहे, तमय च््ा लक्षात ्ेते आहे का? रात्ीमागनू
रात्ी, अनेक रात्ी, मला तेच स्वप्न पािा्चे आख्रण शेवटी मला हे असह्य
होऊन. मी स्वतुःचा जीव घ््ा्चा. स्वप्नात पाख्रहलेले खरे करा्चे. स्वतुःच
स्वतुःला ठार करा्चे!”
पा्रोने शाांतपणे मान हलवली.
पाकु रने ख्रवचारले, “असे होणे शर्क् आहे, असे तम्य हाला वाटते
का?”
पा्रो उत्तरला, “शर्क् आहे का? --- मला वाटते, ्ाबाबत
बोला्ला माझ््ापाशी काही नाही.”
“पण असे होणे, असांभवनी् वाटते का?”
“अगदीच अशर्क् कोटीतील वाटते.”
पाकु र खालच््ा आवाजात पटय पटय ला, “पण मग िॉर्कटर असे कसे
म्हणाले --- ?” पण मग त््ाचा आवाज चढला. तो ओरिला, “ असे स्वप्न
मला का पिते? का? का? पा्रोने मान हलवली. पाकु र मध््ेच म्हणाला,
“तमय ची खात्ी आहे का, की तम्य ही अशी एकही के स पाख्रहलेली नाही?”
“कधीच नाही.”
पाकु रने म्हटले, “मला हेच जाणनू घ््ा्चे होते.”
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पा्रोने नाजक
ू पणे घसा खािरला व म्हणाला, “मी एक प्रश्न
ख्रवचारू का? पाकु रने उदारतेने परवानगी ख्रदली. “तम्य हाला मारा्ला कोणी
टपले आहे, असा तम्य हाला सांश् आहे का?”
पाकु रने उत्तर ख्रदले, “नाही. असे कयणीच नाही.”
पा्रोने आठवण करून ख्रदली, ‘पण ही कल्पना तमय च््ाच सपय ीक
िोर्क्ातनू आली आहे.”
“अशी शर्क्ता असू शकते का, एवढेच मला हवे होते.”
“माझ््ा अनभय वावरून, मी म्हणेन, की नाही. असे घिणार नाही.
पण का् हो? तम्य हाला ्ापवू ी कयणी भल
ू ख्रदली आहे का?”
“अथाुतच नाही. असल््ा मख
ू ुपणाला मी बळी पिेन का?”
पा्रो ख्रवचारपवू ुक म्हणाला, “स्वप्न खरे च उल्लेखनी् आहे. मला
्ा दृष््ातील टेबल, घि््ाळ व ख्रपस्तल
य बघा्चे आहे.”
“जरूर! त््ा बाजच्ू ्ा शेजारच््ा खोलीत आहेत.” आपल््ा
गाउनचे बांद घट्ट करत, पाकु र खचय ीतनू अधुवट उठला. नांतर एकदम ख्रवचार
बदलल््ाप्रमाणे परत खचय ीत बसला आख्रण बोलला, “नाही. त््ात
बघण््ासारखे काहीच नाही. तेथील सवु तपशील मी तम्य हाला साांख्रगतला
आहेच.”
“पण मला त््ा वस्तय बघा्च््ा आहेत.”
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पा्रोच््ा त््ा मागणीवर पाकु र फटकारल््ासारखे बोलला, “नाही.
त््ाची काही गरज नाही. तम्य ही तमय चे मत साख्रां गतले, तेवढे परय े से आहे.”
‘मला का् करा्चे आहे’, अशा अथी पा्रोने खादां े उिवले.
“जशी तमय ची मजी” असे बोलनू तो जाण््ासाठी उठला. “ख्रमस्टर पाकु र,
माफ करा. मी तम्य हाला काही मदत करू शकलो नाही.”
पाकु र पा्रोकिे रोखनू बघत म्हणाला, “नसय त््ाच मोघम गोलमाल
गोष्टी मला नको आहेत. मी तम्य हाला का् घिले ते साख्रां गतले. त््ावरून
तम्य हाला काही ख्रनष्कषु काढता ्ेत नसतील, तर आपण इथेच थाांबलेले बरे .
अथाुत तमय चे सल्ल््ाबद्दलचे ख्रबल तम्य ही पाठवू शकता.”
“ते मी करे नच.” पा्रो कोरिेपणे म्हणाला व जा्ला ख्रनघाला.
पाकु र म्हणाला, “एक ख्रमख्रनट थाांबा. मला ते पत् हवे आहे.”
“तमय च््ा सख्रचवाने पाठवलेले पत्?”
“हो.” पाकु र ताठपणे बोलला.
पा्रोच््ा भवय ्ा चढल््ा. त््ाने ख्रखशात हात घालनू घिी के लेले
पत् काढले व ते पाकु रला ख्रदले. पाकु रने त््ाकिे कटाक्ष टाकून, मान
हलवली व पत् टेबलावर ठे वले.
पा्रो दाराकिे ख्रनघाला. तो चक्रावनू गेला होता. त््ाने ऐकलेल््ा
स्वप्नाच््ा गोष्टीवर तो एकाग्रतेने ख्रवचार करत होता. त््ाला टोचणी लागली
95

होती, की ्ात काहीतरी गफलत आहे आख्रण ती रॉजर पाकु रशी सांबांख्रधत
नसनू , त््ाच््ा ख्रवचार करण््ाच््ा पद्धतीशी सबां ांख्रधत आहे.
दार उघितानां ा पा्रोच््ा िोर्क्ात प्रकाश पिला. आपली चक
ू
उमगली. तो खोलीत ख्रशरण््ासाठी वळला. त््ाने ख्रदलख्रगरी व््क्त करत
म्हटले, “माफ करा. मी चक
य ू न तम्य हाला माझ््ा उजव््ा ख्रखशातले पत् ख्रदले
.पाकु रने ख्रचिून ख्रवचारले, ”हे का् चालले आहे?”
“मी आता तम्य हाला जे पत् ख्रदले, ती लॉन्रीची पावती आहे.” पा्रो
पन्य हा ख्रदलख्रगरीच््ा सरय ात म्हणाला. “हे घ््ा तमय चे पत्.” त््ाने िाव््ा
ख्रखशातनू पत् काढत म्हटले.
पाकु रने ते झिप घालनू ताब््ात घेतले. “का् मख
ू ुपणा आहे हा!
तम्य ही का् करत आहात, ते तम्य हाला समजत नाही आहे का?”
पा्रोने लॉन्रीची पावती ख्रखशात ठे वत, परत एकदा माफी
माख्रगतली व तो टेचात खोलीबाहेर पिला. ख्रजना उतरण््ापवू ी तो क्षणभर
थाांबला. ती प्रशस्त जागा होती. एक मोठे टेबल व हाताांच््ा दोन खच्य ्ाु
होत््ा. टेबलावर काही माख्रसके पिली होती. शेजारी एक फयलदाणी
ठे वलेली होती. एखाद्या दतां वैद्याच््ा प्रख्रतक्षाल्ासारखी ती जागा होती.
खाली दरवान थाबां लेला होता. त््ाने पा्रोला नम्रपणे ख्रवचारले,
“सर, तम्य हाला टॅर्कसी आणू का?
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“नको. हवा चाांगली आहे. मला चालत जा्लाच आविेल. रस्ता
ओलािां ण््ापवू ी वाहता रस्ता शातां होण््ाची वाट बघत, पा्रो थाबां ला.
त््ाच््ा कपाळावर आठ््ा उमटल््ा. स्वतुःशीच तो पटय पटय ला, “नाही.
मला समजत नाही. मी कोि््ात पिलो आहे. हर्क्ल
ुय पा्रोचे असे व्हावे,
्ाची मला खतां वाटते.”
अशा रीतीने ्ा नाटकाचा पख्रहला अक
ां सपां ला. एक आठवि््ाने
दसय रा अांक सरुय झाला. िॉ जॉन फॉर्कस, एम. िी. ्ाांच््ा फोनने त््ाची
सरय वात झाली. त््ाांच््ा बोलण््ात अदबीचा पणू ु अभाव होता.
“कोण गप्तय हेर पा्रो का?” मी िॉ जॉन बोलतो आहे.”
“बोला.”
“मी नॉथु वे हाउसमधनू बोलतो आहे. रॉजर पाकु र ्ाांच््ा घरातनू .”
“ह.ां बोला. पाकु रचे का् म्हणालात?” पा्रोचा आवाज उत्सक
य
झाला होता.
“पाकु रने आज दपय ारी िोर्क्ात गोळी मारून घेतली. तो लगेच
मेला.”
क्षणभर सन्य न शाांतता पसरली. मग पा्रो म्हणाला, “अस्स!”
“मला वाटते, तम्य हाला धर्कका बसला नसेल. तमय च््ासारख््ा
अनभय वी माणसाला, ्ाबद्दल थोिीफार माख्रहती आहेच.” जॉन रोखठोक
बोलला.
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पा्रोने शाांतपणे ख्रवचारले, “असे तम्य हाला का वाटते?”
“मी हवेत इमले बाांधत नाही. आठवि््ापवू ी तम्य हाला पाकु रने
भेटा्ला बोलावलेले पत् माझ््ासमोर पिले आहे.”
“अस्स!”
“आम्ही इथे एका पोलीस इन्स्पेर्कटरला बोलावले आहे. जेव्हा
एखादा लक्षाधीश स्वतुःला मारून घेतो, तेव्हा असे के लेले बरे , नाही का?”
तम्य ही ्ा प्रकरणावर काही प्रकाश टाकू शकाल का? जर उत्तर हो असेल,
तर तम्य ही इथे ्ा.”
“मी लगेच ्ेतो.”
“ठीक आहे. हे ख्रनस्तराख्रनस्तरीचे काम तसे तापदा्कच असते.”
पा्रोने परत एकदा तो ्ेत असल््ाची हमी ख्रदली. “फोनवरून
जास्त बोला्ला नको, नाही का?”
“बरोबर.”
पाऊण तासाने नॉथु वे हाउसच््ा तळमजल््ावरील लाांबलचक
वाचनाल्ात, पा्रो बसलेला होता. ख्रतथे आणखी पाचजण होते
.इन्स्पेर्कटर बाने, िॉ जॉन फॉर्कस, ही दोन बाहेरची माणसे होती. बाकीच््ा
ख्रतघाांमध््े मतृ पाकु रची पत्नी ख्रमसेस पाकु र, एकयलती एक मल
य गी जोएना
पाकु र व खासगी सख्रचव ह्यगू ो कॉनुवदी हे होते.
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इन्स्पेर्कटर बाने खास सैख्रनकी वळणाचा माणसू होता. िॉ जॉन
त््ाच््ा फोनवरील सभां ाषणापेक्षा वेगळे च वाटत होते. तो उांच मनष्य ् उभट
चेहरा असलेला होता. ख्रमसेस पाकु र ख्रतच््ा पतीपेक्षा खपू च तरुण होती. ती
सांदय र घनदाट के साांची होती. त््ा क्षणी मात् ख्रतने ओठ गच्च आवळून धरले
होते. ख्रतच््ा काळ्ा िोळ्ावां रून, ख्रतच््ा मनाचा थागां लागत नव्हता. ती
पणू ुपणे आत्ममलन वाटत होती. जोएनाचे के स छान असले, तरी ख्रतच््ा
चेहऱ्ावर वाांग होते. बाकदार नाक व हनवय टी ख्रतने थेट बापाकिून
उचलल््ाचे ख्रदसत होते. ख्रतच््ा िोळ्ात बद्ध
य ीची चमक होती. व थोिा
गख्रवुष्ठपणाही होता. ह्यगू ो कॉनुवदी नीटनेटके कपिे के लेला, भावरख्रहत
चेहऱ्ाचा तरुण मनष्य ् होता. मात् तो हुशार आख्रण चटपटीत वाटत होता.
ओळख व अख्रभवादन हे उपचार झाल््ावर, पा्रोने त््ाच््ा
पाकु रबरोबरील भेटीत का् बोलणे झाले, ते साांख्रगतले.
इन्स्पेर्कटर म्हणाला, “हो. मी ऐकलेली स्वप्नाची गोष्ट अगदी
चाकोरीबाहेरची वाटते. ख्रमसेस पाकु र, तम्य हाला ्ाबद्दल काही माख्रहती आहे
का?”
“पाकु र मला त््ा स्वप्नाबद्दल बोलला होता. त््ामळ
य े तो खपू च
उदास झाला होता. मी त््ाला म्हटले, की हे अपचनामळ
य े घिते आहे. मात्
त््ाचा आहार अगदी िॉर्कटरानां ी ख्रशफारस के ल््ाप्रमाणे, नेमका व ठरलेला
असाच होता.”
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्ावर िॉर्कटरने मान हलवनू म्हटले, ”त््ाांनी काही माझा सल्ला
घेतला नव्हता.”
पा्रो उद्गारला, “्ा मदय द्य् ावर तमय चा सल्ला घेणे मला आविेल.
िॉर्कटर.”
ख्रमस्टर पाकु र मला म्हणाले की त््ाांनी तीन स्पेशालीस्ट िॉर्कटराांचा
सल्ला घेतला होता. त््ाांनी माांिलेल््ा ख्रवचाराांबद्दल तम्य हाला का् वाटते?”
िॉ जॉनच््ा कपाळाला आठ््ा पिल््ा. तो म्हणाला, “तसे साांगणे
अवघि आहे. त््ाला िॉर्कटरानां ी जे साख्रां गतले असेल, ते तसेच््ा तसे सवु
त््ाने तम्य हाला साांख्रगतले असेल, असे समजू नका.”
“तम्य हाला असे म्हणा्चे आहे का, की िॉर्कटराांनी जे साांख्रगतले, ते
पाकु रला नीट कळलेच नाही?”
िॉ जॉनने खल
य ासा के ला, “अगदी तसेच नाही, पण िॉर्कटरी
भाषेतील जेवढे समजले, तेवढे त््ाने ग्रहण के ले असणार. आख्रण ते तम्य हाला
साांगताांना त््ात आणखी बदल झाले असणार.”
पा्रोने ख्रवचारले, “म्हणजे पाकु रने मला जे साांख्रगतले, ते िॉर्कटराांनी
जे साांख्रगतले त््ापेक्षा वेगळे होते?”
“असे असावे. ते थोिे चक
य ीचे असणार, असे मला म्हणा्चे आहे.”
िॉ जॉनच््ा बोलण््ावर पा्रोने ख्रवचारपवू ुक मान हलवली. त््ाने
ख्रवचारले, “त््ा िॉर्कटराचां ी नावे तरी माख्रहती आहेत का?”
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ख्रमसेस पाकु रने खणय ेनेच नाही म्हटले. जोएना पाकु रने म्हटले, “त््ाांनी
कयणाचा सल्ला घेतला होता, ्ाबद्दल मला काहीच माख्रहती नाही.”
“त््ानां ी कधी त््ाच्ां ्ा स्वप्नाबद्दल तम्य हाला साख्रां गतले होते का?”
मल
य ीने नकाराथी मान हलवली.
“आख्रण तम्य ही ख्रमस्टर कॉनुवदी?”
“नाही. तसे काहीच ते म्हणाले नाहीत. त््ानां ी साख्रां गतल््ाबरहुकयम,
मी तम्य हाला पत् पाठवले, पण त््ाांना तमय चा सल्ला कशाच््ा बाबतीत हवा
होता, हे मला अख्रजबात माख्रहती नाही. मला वाटले, त््ाांच््ा
व््वसा्ासांबधां ी काही सल्ला असेल.”
्ावर पा्रोने ख्रवचारले, “आख्रण आता पाकु रच््ा प्रत््क्ष
मरणाबद्दल का्?
इन्स्पेर्कटर बानेने प्रश्नाथुकपणे ख्रमसेस पाकु र आख्रण िॉ जॉन
्ाांच््ाकिे पाख्रहले आख्रण बोला्ला सरय वात के ली. “रोज दपय ारी ख्रमस्टर
पाकु र पख्रहल््ा मजल््ावरील त््ाच्ां ्ा खोलीत, काम करत असत. माझ््ा
समजतय ीप्रमाणे, त््ाांना काही काळाने व््वसा्ाचे एकत्ीकरण करा्चे
असावे.”
बोलता बोलता बानेने ख्रमस्टर कॉनुवदीकिे पाख्रहले व बोलला,
‘कमी भाि््ात एकख्रत्त प्रवास!’ ख्रमस्टर पाकु र ्ानां ी ्ासबां धां ी दोन
वाताुहराांना मल
य ाखत देण््ाचे कबल
ू के ले होते. असे ते र्कवख्रचतच करा्चे.
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पाच वषाुतनू एकदा, असे मी ऐकून आहे. ते दोन्ही वाताुहर सव्वातीनला
पवू ुख्रन्ोख्रजत वेळेनसय ार आले होते. ते पख्रहल््ा मजल््ावरील ख्रमस्टर पाकु र
्ाांच््ा खोलीबाहेर बसले होते. तीन वाजनू वीस ख्रमख्रनटाांनी ‘कमी भाि््ात
एकख्रत्त प्रवास’ ्ा कांपनीच््ा का्ाुल्ातनू एक माणसू , तातिीच््ा
कामाचे काही कागद घेऊन आला. तो आत जाऊन ख्रमस्टर पाकु रना भेटला.
ते त््ाच््ाबरोबर दाराप्ंत आले आख्रण त््ा दोन वाताुहरानां ा म्हणाले,
“माफ करा महाश्, मी तम्य हाला बराच वेळ बसवले आहे, पण मला थोिे
महत्वाचे काम आहे आख्रण ते आताच के ले पाख्रहजे. मी ते लवकरात लवकर
उरकतो.”
त््ा दोघानां ी थाबां ा्ची त्ारी दशुवली, तेव्हा ख्रमस्टर पाकु र परत
त््ाांच््ा खोलीत गेल.े त््ाांनी दार लावले आख्रण ते परत ख्रजवांत ख्रदसलेच
नाहीत!”
पा्रो म्हणाला, “बोलणे पढय े चालू ठे वा.”
इन्स्पेर्कटर साांगू लागला, “ख्रमस्टर पाकु र ्ाांच््ा खोलीशेजारीच
असलेल््ा खोलीतनू चारनतां र ख्रमस्टर कॉनुवदी बाहेर आले. ते दोन वाताुहर
अजनू थाांबलेले बघनू त््ाांना आश्च्ु वाटले. त््ाना काही पत्ाांवर ख्रमस्टर
पाकु र ्ाांची सही हवी होती. बाहेर दोन वाताुहर अजनू थाांबले आहेत,
हेदख
े ील त््ानां ा सागां ावे, म्हणनू ते खोलीत ख्रशरले. ख्रतथे त््ानां ा ख्रमस्टर पाकु र
ख्रदसलेच नाहीत. खोली ररकामीच आहे, असे त््ाांना वाटले. नांतर
ख्रखिकीसमोरील टेबलाच््ा मागे ख्रदसणाऱ्ा बटय ाांवर त््ाांची नजर गेली. ते
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ताबितोब पढय े झाले. शेजारी ख्रपस्तल
य पिलेल््ा अवस्थेत, ख्रमस्टर पाकु र
ख्रतथे मरून पिलेले त््ानां ा ख्रदसले. त््ानां ी दरवानाला िॉ जॉन ्ानां ा फोन
करा्ला साांख्रगतला आख्रण पोख्रलसाांनाही कळवले.
पा्रोने ख्रवचारले, “गोळीचा आवाज आला होता का?”
“नाही. इथे वाहतक
य ीची खपू गिबि आहे. ख्रखिकीही उघिी होती.
मोटारी आख्रण इतर वाहनाांच््ा आवाजापढय े गोळीचा आवाज लक्षातही
आला नसेल.”
पा्रोने ख्रवचारपवू ुक मान हलवली. “बरोबर ख्रकती वाजता ख्रमस्टर
पाकु र मरण पावले असावेत? काही साांगता ्ेईल?”
िॉ जॉन उत्तरला, “मी इथे आल््ाबरोबर शवाची तपासणी के ली -- म्हणजे चार वाजनू बत्तीस ख्रमख्रनटाांनी. त््ाच््ा ख्रनदान एक तास आधी
त््ानां ा मरण आले असावे.”
पा्रोच््ा चेहऱ्ावर काळजी उमटली. “म्हणजे त््ानां ी माझ््ापाशी
उल्लेख के लेल््ा वेळीच --- तीन वाजनू अठ्ठावीस ख्रमख्रनटाांनी त््ाांचा मत्ृ ्ू
झाला म्हणा्चा.”
“बरोबर.”
िॉ जॉनने सहमती दाखवली.
“ख्रपस्तल
य ावर काही ठसे सापिले का?”
“हो, त््ाांचे स्वतुःचेच.”
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“आख्रण ख्रपस्तल
य ?”
“ते टेबलाच््ा उजव््ा हाताच््ा दसय ऱ्ा कप्प््ात ठे वा्चे, असे
त््ानां ी साख्रां गतले होते ना?” इन्स्पेर्कटर सागां त होते, तेच ते होते. ख्रमसेस पाकु रने
ते ओळखले आहे आख्रण तम्य हाला माख्रहती आहे, की खोलीत आत ्ा्ला
एकच दार आहे. ते ख्रजना चढून आल््ावर लागते. दोन वाताुहर बाहेर
बसलेले होते. तेही खात्ीपवू ुक सागां तील, की ख्रमस्टर पाकु र त््ाच्ां ्ाशी
बोलनू गेल््ापासनू , चार वाजल््ानांतर थोि््ा वेळाने ख्रमस्टर कॉनुवदी आत
जाईप्ंत, कयणीच खोलीत ख्रशरलेले त््ाांनी पाख्रहले नाही.”
पा्रो म्हणाला, “तर मग ख्रमस्टर पाकु र ्ाांनी आत्महत््ा के ली,
असेच म्हणावे लागेल.”
इन्स्पेर्कटर बाने धीम््ा स्वरात म्हणाले, “एक मद्दय ा सोिता, ्ाबद्दल
काहीच सांश् नाही.”
पा्रोने प्रश्न के ला, “आख्रण तो कोणता?”
इन्स्पेर्कटरने परय ावा ख्रदला, “ख्रमस्टर पाकु र ्ाांनी तम्य हाला ख्रलख्रहलेले
पत्.”
्ावर पा्रोदेखील हसला. “असे बघा, हर्क्ुल
य पा्रो ख्रजथे
अवतीणु होतो, ख्रतथे लगेच खनय ाचा सश
ां ् ्ेऊ लागतो!
इनस्पेर्कटर कोरिेपणे म्हणाला, “बरोबर. पण तम्य ही आता सवु
पररख्रस्थती ऐकून घेतलीच आहे ---- “
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पा्रो त््ाना अिवत, ख्रमसेस पाकु रकिे वळून म्हणाला, “एक
ख्रमख्रनट, तमय च््ा नवऱ्ाला कधी कयणी भल
ू घातली होती का?”
ख्रमसेस पाकु र दृढ स्वरात उत्तरली, “कधीच नाही.”
“अस्स! पण ते भल
ू पिण््ाख्रवष्ी काही वाचत होते का? त््ा
ख्रवष्ाबद्दल त््ाांना रुची होती का?”
ख्रमसेस पाकु र बोलली, “आठवत नाही.” आख्रण मग अचानक ख्रतचा
ख्रतच््ावरील ताबा सटय ला. ती ओरिली, “ते भ्ानक स्वप्न! तो फारच
ख्रवख्रचत् प्रकार होता. रात्ीमागनू रात्ी तेच स्वप्न --- आख्रण मग जणू काही
तो मत्ृ ्क
ू िे खेचला गेला.”
ख्रमस्टर पाकु र जे बोलले होते, ते पा्रोला आठवले. ‘मला खरे तर
जे करा्चे असते, ते करा्ला मी सरसावतो. स्वतुःला सांपवतो.’
पा्रोने पढय े ख्रवचारले, “तमय चा नवरा अशा रीतीने त््ाचे आ्ष्य ्
सपां वेल, असे तम्य हाला कधी वाटले होते का?”
“नाही, मळ
य ीच नाही.”
जोएना मध््ेच ख्रचिर्क्ा स्वरात ओरित म्हणाली, “माझ््ा
वख्रिलाांनी स्वतुःला कधीच मारून घेतले नसते. ते स्वतुःबद्दल खपू जागरूक
होते.”
िॉ जॉन म्हणाला, “आत्महत््ा करणारे लोक बहुधा तशा धमर्क्ा
देत नाहीत, बर का ख्रमस जोएना! म्हणनू च ही घटना अतर्क्ु वाटते.”
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पा्रो उभा रहात म्हणाला, “ही दुःय खद घटना ख्रजथे घिली, ती
खोली मी पाख्रहली, तर चालेल का?”
िॉर्कटर पा्रोबरोबर पख्रहल््ा मजल््ावर गेल.े कॉनुवदीच््ा
खोलीपेक्षा ख्रमस्टर पाकु र ्ाांची खोली खपू च मोठी होती. त््ात श्रीमांती
थाटाचे फख्रनुचर होते. गबय गबय ीत खच्य ्ाु होत््ा. जाि गालीचा होता. प्रशस्त,
सदांय र असे ख्रलख्रहण््ाचे टेबल होते.
ख्रखिकीसमोरील गाख्रलच््ावर पिलेले गिद िाग बघत, पा्रो ख्रतथे
आला. त््ाला रॉजर पाकु रचे बोलणे आठवले, ‘तीन वाजनू अठ्ठावीस
ख्रमख्रनटाांनी मी, माझ््ा टेबलाचा उजवीकिून दसय रा कप्पा उघितो. त््ातील
ख्रपस्तल
य काढतो त््ात गोळ्ा भरतो आख्रण मग --- आख्रण मग मी स्वतुःवर
गोळी झाितो.”
पा्रोने हळूहळू मान हलवली. मग तो म्हणाला, “ख्रखिकी अशीच
उघिी होती का?”
“हो, पण ख्रतथनू कोण ्ेणार होते?”
पा्रोने ख्रखिकीबाहेर िोके काढून पाख्रहले. ख्रतथे वर चढून
्ेण््ासारखे पाईप वा पॅराख्रपट असे काहीच नव्हते. एखादे माजां रही ख्रतथनू
्ेऊ शकले नसते. ख्रवरुद्ध बाजल
ू ा कारखान््ाची ख्रभांत तरुय ां गासारखी उभी
होती. ख्रतला ख्रखिर्क्ा नव्हत््ा.
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िॉ जॉन म्हणाला, “इतर्क्ा श्रीमांत माणसाने स्वतुःची रहा्ची जागा
अशी ख्रनविावी, हे हास््ास्पद आहे. हे समोरचे दृष्् तरुय ां गाच््ा ख्रभतां ीकिे
पहाण््ासारखेच आहे.”
पा्रोने िोके आत घेतले व ख्रवटाांच््ा त््ा भर्ककम ख्रभांतीकिे पहात
तो म्हणाला, “हो, ही ख्रभांत महत्वाची आहे.”
िॉ जॉनने त््ाच््ाकिे आश्च्ाुने पाख्रहले व म्हटले, “म्हणजे
मानसशास्त्री् दृष्ट््ा म्हणत आहात का?”
पा्रो टेबलाकिे आला. तो मद्दय म हळूहळू चालतो आहे, असे
वाटत होते. त््ाने एक लाांबलचक ख्रचमटा उचलला व पणू ु उघिला.
नाजक
ू पणे त््ाने खचय ीशेजारील कािेपेटीची कािी त््ा ख्रचमट््ाने उचलनू
के राच््ा टोपलीत टाकली.
िॉ जॉन ख्रचिखोर सरय ात म्हणाले, “जर तमय चे त््ा खेळण््ाशी खेळून
झाले असेल, तर --- “
पा्रो पटय पटय ला, “वा वा, नामी शोध! मग त््ाने परत ख्रचमटा
टेबलावर ठे ऊन ख्रवचारले, “ख्रमस्टर पाकु र ्ाांच््ा मत्ृ ्च्य ्ा वेळी ख्रमसेस
पाकु र आख्रण जोएना पाकु र कयठे होत््ा?”
ख्रमसेस पाकु र त््ाच्ां ्ा वरच््ा मजल््ावरील खोलीत आराम करत
होत््ा. तर ख्रमस जोएना एकदम वरच््ा मजल््ावरील ख्रतच््ा स्टयिीओमध््े
ख्रचत् रांगवत होती. पा्रोने दोन ख्रमख्रनटे त््ाची बोटे टेबलावर वाजवली. मग
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बोलला, “मला ख्रमस जोएनाला भेटा्चे आहे. तम्य ही ख्रतला इथे बोलवाल
का?”
“जशी तमय ची इच्छा” हे म्हणतानां ा िॉ जॉनने पा्रोकिे कयतहय लाने
पाख्रहले व तो खोलीबाहेत पिला. दोन ख्रमख्रनटातच जोएना आत आली.
“बाईसाहेब, तम्य हाला काही प्रश्न ख्रवचारले, तर चालेल का?”
जोएनाने थिां पणे पा्रोकिे पाख्रहले व म्हटले, “काहीही ख्रवचारा.
”तमय चे विील ्ा कप्प््ात ख्रपस्तल
य ठे वतात, हे तम्य हाला माख्रहती होते का?”
“नाही.”
“तम्य ही आख्रण तमय ची आई --- सावत् आई, बरोबर ना? त््ावेळी
कयठे होतात?”
“ल््सय ी माझ््ा वख्रिलाचां ी दसय री बा्को आहे. ख्रतच््ात आख्रण
माझ््ात फक्त आठ वषांचे अांतर आहे. बर, तम्य ही का् म्हणत होतात?”
पा्रोने ख्रवचारले, “गेल््ा आठवि््ातील गरुय वारी, तम्य ही दोघी कयठे
होतात? म्हणजे गरुय वारी रात्ी?”
जोएनाने थोिा ख्रवचार के ला. गरुय वारी? मी आठवनू बघते --- हां
आम्ही ख्रसनेमाला गेलो होतो. ‘ख्रलटील िॉग लाफ्ि’ नावाचा ख्रसनेमा होता.
“तमय चे विील तमय च््ाबरोबर नव्हते का?”
“ख्रथएटर मध््े जाऊन ख्रसनेमा बघा्ला त््ाांना, मळ
य ीच आवित
नसे.”
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“सध्ां ्ाकाळी ते का् करा्चे?”
“ते इथे बसनू वाचा्चे.”
“ते फारसे लोकाांमध््े ख्रमसळत नसत का?”
जोएनाने पा्रोकिे रोखनू बख्रघतले. ती म्हणाली, “माझ््ा वख्रिलाांचे
व््ख्रक्तमत्व अख्रतश् उग्र स्वरूपाचे होते. त््ाच्ां ्ाजवळ रहाणाऱ्ा
कयणालाच ते आवित नसत.”
“बाईसाहेब, हे फारच धाररष्ट््ाचे ख्रवधान झाले, नाही का?”
“मी तमय चा वेळ वाचवत आहे. ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही का् ख्रवचार
करता आहात, ते मी ओळखनू आहे. माझ््ा सावत् आईने माझ््ा
वख्रिलाश
ां ी पैशासां ाठी ललन के ले. दसय रीकिे कयठे रहाण््ासाठी माझ््ाकिे पैसे
नाहीत, म्हणनू मी इथे रहाते. मला एका माणसाशी ललन करा्चे होते. तो
गरीब होता. माझ््ा विीलाांचा आमच््ा ललनाला ख्रवरोध होता. माझ््ा
वख्रिलानां ी त््ाची नोकरी घालवली. त््ानां ा माझ््ासाठी श्रीमांत नवरा हवा
होता. कारण मी त््ाांची वारस आहे.”
“तझ्य ्ा वख्रिलाांमळ
य े तझय े नशीब फळफळणर आहे.”
“हो. म्हणजे माझ््ा सावत् आईला त््ाांनी टॅर्कस पिणार नाही, असा
इस्टेटीचा चौथा ख्रहस्सा ठे वला आहे. उरलेली सवु इस्टेट माझी होणार
आहे.” हसतहसत जोएना म्हणाली, “म्हणजे असे बघा ख्रमस्टर पा्रो, मी
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माझ््ा विीलाांच््ा मरणाची इच्छा करणे अगदी सहज शर्क् आहे, नाही
का?”
“ओहो, तझ्य ्ा वख्रिलाचां ी बख्रय द्धमत्ता तू चागां ली उचलली आहेस.”
जोएना ख्रवचारपवू ुक म्हणाली, “माझे विील हुशार होते.
त््ाांच््ाबरोबरचे लोक हे जाणनू होते. पण ते सगळ सांपल. सगळच
उलटपालट झाल. आताच््ा जगात माणसय की ख्रशल्लक नाही.”
पा्रो हळूवारपणे बोलला, “बाईसाहेब, हे न समजा्ला, मी का्
मख
ू ु माणसू आहे का?”
जोएना दाराकिे वळली. “अजनू काही ख्रवचारा्चे आहे का?”
टेबलावरील ख्रचमटा उचलत पा्रो म्हणाला, “दोन छोटे प्रश्न! हा
ख्रचमटा नेहमी इथे टेबलावरच असा्चा का?”
“हो. विील त््ाने काहीबाही उचलत असत. त््ाांना वाका्ला
आवित नसे.”
“आणखी एक प्रश्न! तमय च््ा वख्रिलाांची दृष्टी चाांगली होती का?”
जोएना पा्रोकिे एकटक बघत म्हणाली, “नाही. त््ानां ा स्पष्ट ख्रदसत
नसे. चष्म््ाख्रशवा् त््ानां ा अख्रजबातच ख्रदसत नसे. लहानपणा पासनू त््ाचां ी
दृष्टी अधू होती.”
“आख्रण चष्मा घालनू ?
“चष्मा घालनू त््ाांना अथाुतच व््वख्रस्थत ख्रदसा्चां.”
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“त््ानां ा बारीक मजकूर वाचता ्ा्चा का?”
‘हो. हो.”
“ठीक आहे.”
जोएना खोलीबाहेर गेली.
पा्रो स्वतुःशी पटय पटय ला, “मी मख
ू ुपणा करत होतो. ते सतत माझ््ा
नजरे समोर होते. पण फार जवळ असल््ाने बहुधा मला ख्रदसत नव्हते.” त््ाने
एकदा ख्रखिकीबाहेर ओणवनू पाख्रहले. कारखान््ाची ख्रभांत व घरामधील
अरुांद खोल जागेत त््ाला लहानशी काळी वस्तू ख्रदसली. हर्क्ुल
य पा्रो
समाधानाने मान हलवत खाली गेला.
अजनू बाकीचे सवुजण वाचनाल्ात होते. पा्रोने कॉनुवदीशी
बोलणे सरुय के ले. “ख्रमस्टर कॉनुवदी, तमय च््ाकिे माझे काम आहे. ख्रमस्टर
पाकु र ्ाांनी मला बोलावले, तेव्हाचे बारीकसारीक तपशील मला हवे
आहेत. ख्रमस्टर पाकु र ्ाांनी ते पत् स्वतुः सागां नू तमय च््ाकिून ख्रलहून घेतले
का? का? आख्रण कधी?”
“बधय वारी दपय ारी सािेपाच वाजता, असे मला आठवते आहे.”
“ते पोस्ट करण््ासांबांधी काही ख्रवशेष सचू ना होत््ा का?”
“त््ाांनी ते मला इतर कयणाकिे न देता स्वतुः पोस्ट करा्ला
साांख्रगतले.”
“आख्रण तम्य ही तसे के ले?”
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“हो.”
“मी आलो तेव्हा दरवानाला काही ख्रवशेष सचू ना ख्रदलेल््ा होत््ा
का?”
‘हो. त््ानां ी मला दरवानाला असे सागां ा्ला लावले, की तम्य ही
्ेताच तम्य हाला माझ््ा खोलीत पाठवावे.”
“असे का साांख्रगतले असेल? तम्य हाला का् वाटते?”
कॉनुवदीने मान हलवली. तो ख्रनख्रवुकार आवाजात बोलला, ”मी
ख्रमस्टर पाकु र ्ाांना कधीही उलट प्रश्न करत नसे. मी तसे के ले असते, तर ते
त््ाना ते आविले नसते.”
“पाहुण््ानां ा ते नेहमी त््ाांच््ा खोलीत भेटत असत का?”
“बऱ्ाचदा. पण नेहमी नव्हे. कधीकधी ते इतरानां ा माझ््ा खोलीतही
भेटत.”
“्ामागे काही कारण होते का?”
कॉनुवदी थोिा ख्रवचारात पिला. “नाही. काही खास कारण असेल,
असे मला वाटत नाही. खरे तर मी असा कधी ख्रवचारच के ला नाही. ते
सागां ा्चे, ते मी ऐका्चो.”
पा्रोने ख्रमसेस पाकु रकिे वळून ख्रवचारले, “मी तमय च््ा दरवानाला
भेटलो, तर चालेल का?”
“काहीच हरकत नाही.”
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ख्रतने घांटी वाजवताच दरवान ्ेऊन हजर झाला. तो बोलला,
“बाईसाहेब, आपण मला बोलावले का?”
ख्रमसेस पाकु रनी खणय ेने पा्रोकिे बोट दाखवले. तेव्हा पा्रोकिे
वळून तो म्हणाला, “का् सर?”
“गरुय वारी रात्ी मी इथे आलो, तेव्हा तझ्य ्ासाठी का् सचू ना
होत््ा?”
घसा खाखरुन तो बोलला, “जेवणानांतर मला ख्रमस्टर कॉनुवदी
म्हणाले, की ख्रमस्टर पाकु र ्ानां ा भेटण््ासाठी हर्क्ुल
य पा्रो रात्ी
सािेनऊला ्ेणार आहेत. त््ाांचे नाव ख्रवचारून, त््ाांच््ाकिील पत्ाची
शहाख्रनशा करा्ला, मला त््ाांनी साांख्रगतली होती. नांतर त््ाना कॉनुवदीच््ा
खोलीत घेऊन जा्चे होते.”
पा्रोने रोखनू बघत प्रश्न के ला, “दारावर टकटक करण््ाबद्दलही
तल
य ा साांगण््ात आले होते का?”
दरवानाने नापसांतीदशुक चेहरा के ला. ”तशी ख्रमस्टर पाकु र ्ाांचीच
आज्ञा होती. कयणी भेटा्ला आले, की मी नेहमीच असे करत असे.”
“त््ाचेच मला नवल वाटले. माझ््ासांबांधी तल
य ा अजनू काही सचू ना
होत््ा का?”
“नाही, सर. ख्रमस्टर कॉनुवदीच््ा सचू ना मी ऐकून घेतल््ावर, ते
ख्रनघनू गेल.े ”
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“तेव्हा ख्रकती वाजले होते?”
“नऊला दहा ख्रमख्रनटे होती.”
“नांतर तू ख्रमस्टर पाकु रना पाख्रहलेस?”
“हो. मी नेहमीप्रमाणे नऊ वाजता त््ाांना गरम पाणी नेऊन ख्रदले.”
“तेव्हा ते त््ाच्ां ्ा खोलीत होते, की ख्रमस्टर कॉनुवदीच््ा खोलीत?”
“ते त््ाच्ां ्ाच खोलीत होते.”
“तल
य ा त््ा खोलीत काही वेगळे जाणवले का?”
“वेगळे ? नाही, सर.”
“ख्रमसेस पाकु र आख्रण ख्रमस जोएना कयठे होत््ा?”
“त््ा ख्रसनेमाला गेल््ा होत््ा.”
“आभारी आहे. आता तू गेलास, तरी चालेल.”
दरवान अदबीने झक
य ू न बाहेर गेला. पा्रोने ख्रखिकीकिे मोचाु
वळवला.
“आणखी एक प्रश्न ख्रवचारतो, ख्रमसेस पाकु र. “तमय च््ा ्जमानाांची
दृष्टी चागां ली होती का?
“नाही. चष्म््ाख्रशवा् त््ानां ा मळ
य ीच ख्रदसा्चे नाही.”
“त््ानां ा जवळचे ख्रदसा्चे की नाही?”
“नाही. चष्म््ाख्रशवा्, ते पणू ु हतबल होते.”
114

“त््ाच्ां ्ाकिे बरे च चष्मे होते का?”
“हो.”
पा्रो मागे झक
य ू न म्हणाला, “आता ्ा के सचा ख्रनकाल लागला.”
खोलीत शाांतता पसरली. मोठ््ा समाधानाने स्वतुःच््ा ख्रमशाांवर
हात ख्रफरवत बसलेल््ा त््ा छोट््ा माणसाकिे, सगळे बघत राख्रहले.
इन्स्पेर्कटरचा चेहरा गोंधळलेला होता. िॉ जॉनच््ा कपाळावर आठ््ा
उमटल््ा होत््ा. ख्रमस्टर कॉनुवदी काहीच न समजल््ासारखे, टक लाऊन
बघत होते. ख्रमसेस पाकु र चख्रकत नजरे ने बघत होत््ा. जोएनाच का् ती
उत्सक
य वाटत होती.
ख्रमसेस पाकु रनी शाांतताभांग के ला. गोंधळलेल््ा आवाजात त््ा
म्हणाल््ा, “ख्रमस्टर पा्रो, मला कळत नाही --- ते स्वप्न --- “
पा्रो म्हणाला, “हो. ते स्वप्न महत्वाचे होते.”
ख्रमसेस पाकु र शहारून म्हणाल््ा, “अमानषय , अघोरी घटनाांवर माझा
कधीच ख्रवश्वास नव्हता. पण आता --- मत्ृ ्पय वू ी त््ाना सतत पिणारे ते
स्वप्न --- “
िॉ जॉन म्हणाला, “ते ख्रवख्रचत्च आहे खरे ! फारच ख्रवख्रचत्! पाकु रने
स्वतुः ते तम्य हाला साांख्रगतले नसते, आख्रण त््ावरचे तमय चे भाष्् आम्हाला
माख्रहती नसते, तर कदाख्रचत --- “ ख्रकांख्रचत खाखरून िॉर्कटर गप्प झाले.
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पा्रो म्हणाला, “तेच तर!” त््ाचे अधुवट ख्रमटलेले िोळे अचानक
उघिले व ख्रहरवे गिद झाले. “जर ख्रमस्टर पाकु रनी मला हे साख्रां गतले नसते
तर --- “ तो थोिा थाांबला व सवांकिे बघत म्हणाला, “त््ा सांध््ाकाळी
का्का् झाले, हे तम्य हाला सवांना माख्रहती होते, असे तम्य ही साांख्रगतले. पण
त््ाचे स्पष्टीकरण मला देता ्ेत नव्हते. सवुप्रथम मला खटकलेली गोष्ट
म्हणजे, मला ते पत् बरोबर घेऊन ्ा्ला सागां णे! त््ाचे एवढे का् महत्व
होते?”
कॉनुवदीने सचय वले, “ओळखपत् म्हणनू आणा्ला साांख्रगतले
असेल.”
“नाही. नाही, महाश्. खरे तर त््ामागील कल्पना वेगळीच होती.
त््ाचे खास वेगळे कारण होते. के वळ माझी ओळख पटवण््ासाठी ते
ख्रमस्टर पाकु रना हवे होते, असे नाही, तर मी ते त््ाांच््ा टेबलावर ठे ऊन जावे,
असा त््ाांचा आग्रह होता. मी ते ख्रदल््ावरही त््ाांनी ते नष्ट के ले नाही. आज
दपय ारी ते त््च्ां ्ा टेबलावरील कागदपत्ामां ध््े ख्रमळाले. त््ानां ी ते इतके जपनू
का ठे वले?”
जोएना एकदम ख्रचरर्क्ा आवाजात म्हणाली, ”जर त््ाांना काही
झाले, तर त््ाांच््ा त््ा ख्रवख्रचत् स्वप्नाबद्दल सवांना कळावे, अशी त््ाांची
इच्छा असणार.”
पा्रोने मान िोलावनू सहमती दशुवली आख्रण तो म्हणाला,
“बाईसाहेब, तम्य ही अगदी अचक
ू साांख्रगतले आहे. तेच तर पत् ठे वा्चे
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कारण असणार. जेव्हा ख्रमस्टर पाकु र ्ाांचा मत्ृ ्ू होईल, तेव्हा स्वप्नाची गोष्ट
साख्रां गतली जावी, हाच उद्देश त््ामागे असणार. ते स्वप्न फार महत्वाचे होते.
फारच महत्वाचे!”
पा्रोने बोलणे पढय े चालू ठे वले. “आता मी दसय ऱ्ा मदय द्य् ाकिे
वळतो. ती स्वप्नाची गोष्ट ऐकल््ावर, मी ख्रमस्टर पाकु रना ते टेबल व ख्रपस्तल
य
मला दाखवण््ाची ख्रवनतां ी के ली. ते दाखवण््ासाठी अधुवट उठल््ावर, ते
अचानक परत खाली बसले. त््ाांनी असे करा्चे का् कारण? ती जागा
आख्रण ख्रपस्तल
य दाखवा्ला, ते का त्ार नव्हते?
्ावेळेस कयणीच उत्तर ख्रदले नाही.
”आता हाच प्रश्न, मी वेगळ्ा पद्धतीने माांितो. दसय ऱ्ा, म्हणजे
लागनू असलेल््ा खोलीत असे का् होते, की जे मी पाहू न्े असे, ख्रमस्टर
पाकु रना वाटत होते?”
अजनू ही सवुत् शाांतता होती.
पा्रो बोलला, “हे समजणे अवघि आहे. पण ख्रमस्टर पाकु र मला
त््ाांच््ा सख्रचवाच््ा खोलीत का भेटले, ्ामागे काहीतरी अगदी महत्वाचे
कारण असणार. नर्ककीच त््ा खोलीत मी बघू न्े, असे काहीतरी असणार.
“आख्रण आता ख्रतसरी स्पष्ट न होणारी गोष्ट! त््ा सध्ां ्ाकाळी मी
ख्रनघताख्रनघता ख्रमस्टर पाकु रनी माझ््ाकिे पत् माख्रगतले. मी चक
य ू न लॉन्रीची
पावती ख्रदली. त््ाांनी ती बघनू खालती ठे वली. खोलीतनू बाहेर जाण््ापवू ी,
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मला माझी चक
ू उमगली आख्रण मी ती सधय ारली. नांतर मी त््ा घरातनू बाहेर
पिलो आख्रण मला कबल
ू के ले पाख्रहजे, की मी पणू ुपणे गोंधळून गेलो होतो.
ही घटना आख्रण त््ातल््ा त््ात हा शेवटचा भाग मला फारच खटकला.
तम्य हाला नाही खटकत?”
पा्रो एके काकिे पाहू लागला.
िॉ जॉन बोलता झाला, “त््ा लॉन्रीच््ा पावतीचे एवढे का् घेऊन
बसला आहात, मला कळतच नाही.”
पा्रो म्हणाला, “ती पावती फार महत्वाची आहे. माझ््ा शटाुच््ा
कॉलरचे नक
य सान करणारा धोबी आ्ष्य ्ात पख्रहल््ाांदाच कयणाच््ातरी
उप्ोगी पिला असेल! असो, हे अगदी उघि आहे, की ख्रमस्टर पाकु रनी
पत्ावर नजर टाकली, तेव्हाच त््ानां ा हे कळा्ला हवे होते, की हे चक
य ीचे
पत् आहे. पण त््ाांना काहीच कळले नाही. का? कारण त््ाांना नीट ख्रदसत
नव्हते.”
इन्स्पेर्कटर बाने कोरिेपणे म्हणाले, “त््ाांनी तेव्हा चष्मा घातला
नव्हता का?”
पा्रो हसला व म्हणाला, “त््ानां ी चष्मा घातला होता. म्हणनू ही
बाब जास्त मनोरांजक झाली आहे.”
पा्रो पढय े झक
य ला “ख्रमस्टर पाकु र ्ाांचे स्वप्न फार महत्वाचे होते.
तम्य हाला माख्रहती आहे, की स्वप्नात त््ाांनी आत्महत््ा के ली, आख्रण
118

त््ानतां र जागेपणी त््ाांनी खरोखरच आत्महत््ा के ली. ्ाचा अथु त््ावेळी
खोलीत ते एकटे होते. आख्रण ख्रपस्तल
य बाजल
ू ा पिलेल््ा अवस्थेत सापिले.
ते स्वतुःला मारून घेत असताांना, खोलीत कयणी आले नाही, की गेले नाही.
्ाचा अथु का् होतो? सरळ अथु होतो, की ती आत्महत््ा होती.”
िॉ जॉन दजय ोरा देत म्हणाले, “बरोबर”
पा्रोने मान हलवली व म्हणाला, “माफ करा. पण हे बरोबर नाही.
खरे तर तो खनू होता. अगदी वेगळ्ा प्रकारे हुशारीने आखनू के लेला खनू
होता.” बोलताबोलता पा्रो पढय े वाकला .टेबलावर बोटे नाचवताना त््ाचे
ख्रहरवे िोळे चमकत होते. चेहऱ्ावर हसू खेळवत, तो बोलू लागला, “ख्रमस्टर
पाकु रनी मला त््ाच्ां ्ा खोलीत का जाऊ ख्रदले नाही? मी पाहू न्े, असे ख्रतथे
का् होते? ख्रमत्ानां ो, मला वाटते, ख्रतथे ख्रमस्टर पाकु र स्वतुःच होते.”
सवांचे कोरे चेहरे पाहून पा्रो हसला. “मी जे साांगतो आहे, ते
ख्रनरथुक नाही. मी ज््ाांच््ाशी बोलत होतो, त््ा ख्रमस्टर पाकु रना दोन
पत्ातील फरक का कळला नाही? असे बघा, त््ा सवुसामान््, म्हणजे
चागां ली दृष्टी असलेल््ा माणसाने जाि ख्रभगां ाचा चष्मा घातला होता.
त््ामळ
य े त््ाला काही ख्रदसत नव्हते. जवळजवळ आांधळ्ाचीच अवस्था
होती म्हणा ना! िॉर्कटर, बरोबर ना?”
िॉ जॉन पटय पटय ले, “अथाुत असेच होते.”
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“ख्रमस्टर पाकु र ्ाांच््ाबरोबर बोलताांना मला एखाद्या नाटकात काम
करणाऱ्ा नटाशी बोलतो आहोत, असे वाटत होते. का? कारण ते तसेच
होते. सवु नेपथ््ाचा, आजबू ाजच्ू ्ा रचनेचा ख्रवचार करा. मांद प्रकाशाची
खोली, ख्रमस्टर पाकु रवर प्रकाश पिणार नाही, असा अगदी ख्रफकट ख्रहरव््ा
उजेिाचा ख्रदवा. मला का् ख्रदसले, तर जनय ा ख्रठगळे लावल््ासारखा
ख्रदसणारा गाउन, चोचीसारखे बाकदार, प्लॅख्रस्टक सजुरीमध््े बनवतात तसे
खोटे नाक, पाांढऱ्ा के साांची कपाळावर रुळणारी बट, जाि ख्रभगाचा चष्मा
आख्रण त््ामागे चकाकणारे गढू िोळे ! ख्रमस्टर पाकु रना ती स्वप्न पित होती,
हे खरे कशावरून? परय ावा का्? फक्त मला साख्रां गतली गेलल
े ी गोष्ट आख्रण
ख्रमसेस पाकु र तसे म्हणाल््ा म्हणनू ! ख्रमस्टर पाकु र टेबलाच््ा खणात
ख्रपस्तल
य ठे वत असत, ्ाला परय ावा का्? तर त््ाांनी मला साांख्रगतले म्हणनू .
ख्रमसेस पाकु र व ख्रमस्टर कॉनुवदी ्ा दोघानां ी ख्रमळून हा गन्य हा के ला आहे.
मला पत् कॉनुवदीनेच ख्रलख्रहले. दरवानाला सचू ना ख्रदल््ा. ख्रसनेमाला
गेल््ाचे सोंग के ले. पण ख्रकल्ली वापरून, तो पन्य हा आला आख्रण त््ाच््ा
खोलीत जाऊन, ख्रमस्टर पाकु र ्ाचां े बेमालमू सोंग घेऊन, त्ार झाला आख्रण
तो म्हणजेच ख्रमस्टर पाकु र, असे मला भासवले.
“अशा तऱहेने आजची दपय ार उजािलेली आहे. ख्रमस्टर कॉनुवदी
शोधत असलेली सांधी आली आहे. ख्रमस्टर पाकु रच््ा खोलीत कयणीही
आले गेले नाही, हे साांगणारे दोन साक्षीदार आहेत. रस्त््ावरून जि वाहने
जोरात आवाज करत जाण््ाची ख्रवख्रशष्ट वेळ साधेप्ंत, कॉनुवदी थाबां तो.
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मग तो त््ाच््ा ख्रखिकीतनू बाहेर वाकतो आख्रण पाकु रच््ा खोलीतनू
चोरलेल््ा ख्रचमट््ाने तो एक वस्तू पाकु रच््ा ख्रखिकीबाहेर धरतो. ख्रमस्टर
पाकु र ख्रखिकीपाशी ्ेतात --- कॉनुवदी ख्रचमटा मागे घेतो. खाली पिलेली
वस्तू पहात, ख्रमस्टर पाकु र ख्रखिकीतनू वाकलेले असताांना, आख्रण खालनू
वाहनाच
य ातनू
ां े ककु श आवाज ्ेत असतानां ा, त्ार ठे वलेल््ा ख्रपस्तल
कॉनुवदी गोळी झाितो. तम्य हाला आठवत असेल, की ख्रवरुद्ध बाजल
ू ा
कारखान््ाची ख्रभांत आहे. तरुय ां गासारखी ख्रभांत! त््ामळ
य े गन्य हा बघणारे कयणी
नाही. कॉनुवदी अधाु तास थाांबतो. मग काही कागद गोळा करतो. ख्रचमटा
आख्रण ख्रपस्तल
य त््ा कागदात लपवतो आख्रण बाहेर ्ेऊन, ख्रमस्टर पाकु र
्ाांच््ा खोलीत जातो. ख्रचमटा परत टेबलावर ठे वतो. मतृ मनष्य ्ाच््ा हातात
ख्रपस्तल
य ठे वतो आख्रण घाईघाईने बाहेर ्ेऊन, ख्रमस्टर पाकु र ्ाांच््ा
आत्महत््ेची बातमी देतो. “मला पाठवलेले पत् कॉनुवदी अशा तऱहेने
टेबलावर ठे वतो, की ते कयणालाही सहज सापिेल. मी ख्रतथे ्ेऊन स्वप्नाची
गोष्ट साांगेन, असे बघतो --- ख्रमस्टर पाकु र ्ाांच््ा स्वतुःच््ाच तोंिून मी
ऐकलेली ख्रवख्रचत् स्वप्नाची गोष्ट --- स्वतुःलाच मारा्ला उद्यक्त
य करणारे , ते
स्वप्न! हलर्क्ा कानाचां े लोक भल
ू पािणाऱ्ा गोष्टींची चचाु करत बसतील,
पण ख्रदसेल हेच की ख्रपस्तल
य धरणारे हात स्वतुः ख्रमस्टर पाकु र ्ाांचे आहेत.
अगदी नर्ककी असेच ख्रदसेल!
पा्रोची नजर ख्रमसेस पाकु रच््ा चेहऱ्ाकिे गेली. दुःय खी, पिलेला
हताश चेहरा व त््ावर भीतीची गिद छा्ा!
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पा्रो पढय े बोलला, “आख्रण ्थावकाश इस्टेटीचा चौथा ख्रहस्सा
आख्रण मग दोन हृद्ाचां े ख्रमलन!
पा्रो व िॉ जॉन नॉथु वे हाउसच््ा बाजनू े चालू लागले. त््ाच्ां ्ा
उजव््ा बाजल
ू ा कारखान््ाची ख्रभांत होती. त््ाच््ा वरच््ा बाजल
ू ा
िावीकिे ख्रमस्टर पाकु र व ख्रमस्टर कॉनुवदी ्ाांच््ा खोल््ाांच््ा ख्रखिर्क्ा
होत््ा. पा्रो थाबां ला. त््ाने एक लहानशी वस्तू उचलली. ते एक खोटे
काळे माांजर होते.
“ओहो! कॉनुवदीने ख्रमस्टर पाकु रच््ा ख्रखिकीशी ख्रचमट््ाने
धरलेली ती ही वस्तू होती. तम्य हाला आठवले असेल, की ख्रमस्टर पाकु रला
काळी माजां रे आवित नसत. त््ामळ
य े अगदी सहजच ते माजां राला
हाकला्ला ख्रखिकीशी गेले असणार.”
“पण कॉनुवदीने ते ख्रखिकीतनू पािलेले खोटे काळे माांजर उचलले
का नाही?”
“तो असे कसे करणार? ते सांश्ास्पद ख्रदसले असते. शेवटी हे माांजर
जरी सापिले, तरी कयणीही का् म्हणणार? एखाद्या मल
य ाने खेळतानां ा चक
य ून
ते इथे टाकले असणार, असेच ना?”
िॉ जॉन सस्य कारा टाकत म्हणाले, “मला वाटले, तम्य ही काहीतरी
अवघि, ढोंगीपणाची, मानसशास्त्री् दृष्ट््ा सचय लेल््ा खनय ाची गोष्ट साांगत
बसणार. त््ा दोघाांनीही तसाच ख्रवचार के ला असणार. ख्रबचारा पाकु र! बाप
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रे ! ख्रमसेस पाकु र कशा मोिून गेल््ा आहेत, बघा. कॉनुवदीने सांतापनू ,
नखानां ी ओरबािून, तमय च््ावर हल्ला करून, तम्य हाला ख्रवद्रूप करा्चा प्र्त्न
के ला नसता, तर कदाख्रचत तो ्ा गन्य ह्यातनू सटय ला असता. त््ा
हल्ल््ापासनू , मी तम्य हाला अगदी वेळेवर वाचवले असे समजा.”
िॉर्कटर क्षणभर थाांबनू म्हणाले, “त््ापेक्षा ती मल
य गी मला आविली.
का् िोके आहे! का् धािस आहे! जर ख्रतची भेट झालीच, तर मला
ख्रतच््ाबरोबर िेख्रटांग करा्ला आविेल.”
“माझ््ा ख्रमत्ा, त््ाला फार उशीर झाला आहे. तझ्य ्ा आधीच त््ा
जागी कयणीतरी हजर आहे. ख्रतच््ा विीलाांच््ा मत्ृ ्नू े ख्रतचा आनांदाचा मागु
खल
य ा के ला आहे.”
“म्हणजे तसे पाहता, ख्रतला नकोशा असणाऱ्ा पालकाला ख्रतच््ा
मागाुतनू दरू करा्चा हेतू चाांगला होता.”
पा्रोने स्पष्ट के ले, “हेतू असणे आख्रण सधां ी ख्रमळणे एवढे परय े से
नसते. त््ासाठी गन्य हेगारी वत्तृ ीदेखील असावी लागते.”
िॉ जॉन चेष्टख
े ोर सरय ात म्हणाले, “ मला नवल वाटते पा्रो, तम्य ही
कधी गन्य हा कराल का? माझी खात्ी आहे, तसे के ल््ास तम्य ही सहीसलामत
सटय ाल. तो तर तमय च््ा हातचा मळ आहे.”
पा्रो हसत उद्गारला, “हो, अगदी ख्रटख्रपकल इख्रां ललश कल्पना आहे,
बर का! मात् मला ती शर्क् कोटीतील वाटत नाही.”
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ऱहोि्समधील ख्रत्कोण

हर्क्ुल
य पा्रो पाढां ऱ्ा वाळूवर बसला आख्रण चकाकणाऱ्ा ख्रनळ्ा
पाण््ाकिे बघत राख्रहला. त््ाने काळजीपवू क
ु रीत््ा फॅ शनचा पाांढऱ्ा
फ्लॅनेलचा रेस के ला होता व मोठी पनामा टोपी त््ाच््ा िोर्क्ाचे रक्षण
करत होती. तो जन्य ्ा ख्रपढीचा होता. स्वतुःचे स्ू ाुपासनू रक्षण करण््ावर
त््ाचा ख्रवश्वास होता. त््ाच््ा शेजारी बसलेली ख्रमस पामेला ला्ल
अखांिपणे बोलत होती. ती नवख्रवचाराांची होती. त््ामळ
य े ख्रतने ख्रतच््ा
रापलेल््ा कातिीवर अगदी तोकिे कपिे घातले होते. प्रसांगवशात ख्रतचा
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सभां ाषणाचा ओघ थाबां त होता. तेव्हा ती ख्रतच््ाशेजारी असलेल््ा
बाटलीतनू तेलकट द्राव अगां ाला चोपित होती.
पामेला ला्लच््ा पलीकिील बाजल
ू ा ख्रतची थोर मैख्रत्ण सारा
ब्लेक भिक रांगाच््ा पट्टेरी टॉवेलवर ख्रतचा चेहरा खाली करून झोपली
होती. ख्रतची कातिी ख्रजतकी होणे शर्क् होती तेवढी पणू ुपणे रापली होती
आख्रण ख्रतची मैख्रत्ण ख्रतच््ाकिे बरे च वेळा असमाधानाचे कटाक्ष टाकत
होती.
ती खेदपवू ुक पटय पटय ली, “माझ््ा अांगावर अजनू इतके िाग आहेत.
ख्रमस्टर पा्रो --- तम्य ही एक काम कराल का? उजव््ा खाांद्याखाली माझा
हात नीट पोचत नाही. ख्रतथे जरा खाजवाल का?”
ख्रमस्टर पा्रोने ख्रवनतां ीला मान देत त््ाचा तेलकट हात त््ाच््ा
रुमालाला काळजीपवू ुक पसय ला. ख्रमस ला्लचा आ्ष्य ्ातील रस एवढाच
होता, की ख्रतच््ाभोवतालच््ा लोकाांचे ख्रनरीक्षण करणे आख्रण सतत बिबि
करणे.
दरू दशुन वाख्रहनीचे मॉिेल असलेल््ा त््ा स्त्रीबद्दलचा माझा अदां ाज
बरोबर होता. व्हॅलेंटीना िॅक्रेस --- चँट्री, असे मला म्हणा्चे होते. असे
मला वाटले. मी ख्रतला लगेच ओळखले. ती खरे च खपू छान आहे, नाही
का? म्हणजे लोक ख्रतच््ासाठी कसे वेिे होत असतील, ते मला समजले
आहे. आख्रण ख्रतलाही तशी अपेक्षा असेल. ही अधी लढाई झाली. काल
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रात्ी आलेल््ा इतर लोकाांचे नाव गोल्ि आहे. तो ख्रदसा्ला फार चाांगला
आहे.”
उकाि््ामळ
य े श्वास घ््ा्ला त्ास होत असलेल््ा आवाजात सारा
पटय पटय ली, “हख्रनमनू ला आलेले?”
ख्रमस ला्लने सराईतासारखे िोके हलवले. “ओहो, नाही. ख्रतचे
कपिे काही नवे वाटत नाहीत. तम्य हाला नववधू नेहमी ओळखू ्ेतात.
लोकाच
य ा
ां े ख्रनरीक्षण करणे, ही जगातील सवाुत लोभस गोष्ट आहे, असे तल
वाटत नाही का? ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही त््ाांच््ाकिे नसय ते बघनू , का् का्
शोध लावू शकता?”
सारा गोिपणे म्हणाली, “अग, नसय ते बघनू नव्हे तर अनेक प्रश्न
ख्रवचारुनही.”
ख्रमस ला्ला आब राखत बोलली, “मी अजनू गोल्ि लोकाश
ां ी
बोललेदख
े ील नाही. आख्रण मला समजत नाही, की एखाद्याला त््ाच््ा
बरोबरच््ा लोकाांमध््े स्वारस्् का असेल? मानवी स्वभाव भरय ळ घालणारा
आहे. ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला असे वाटत नाही का?”
्ावेळेस ख्रतच््ा सहकाऱ्ाने उत्तर देण््ासाठी, ती खपू वेळ थाांबली.
त््ाची दृष्टी ख्रनळ्ा पाण््ावरून ढळू न देता, ख्रमस्टर पा्रो उत्तरले.
“ते अवलांबनू आहे.”
पामेलाला धर्कका बसला.
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“ओहो, ख्रमस्टर पा्रो, मला कयठलीच गोष्ट एवढी रस घेण््ासारखी
वाटत नाही. मानवाइतके अतर्क्ु काहीही नाही.”
“अतर्क्ु? नाही. नाही.”
“पण ते तसे असतात. असा ख्रवचार करा. --- ते अख्रजबात अपेक्षा
नसलेले काहीही करू शकतात.”
हर्क्ुल
य पा्रोने िोके हलवले.
“नाही, ते खरे नाही. कोणीही त््ाच््ा मनात नसलेली कृती करू
शकत नाही. शेवटी ते एकसरय ी ठरते.”
ख्रमस पामेला ला्ल म्हणाली, “मी तमय च््ाशी मळ
य ीच सहमत
नाही.”
पन्य हा शाख्रब्दक हल्ला करण््ापवू ी, ती एक दीि ख्रमख्रनट गप्प राहीली.
लोकाांना पाख्रहल््ाबरोबर मला त््ाांच््ाख्रवष्ी नवल वाटू लागते -- ते कसे आहेत --- त््ाचां े आपापसात का् नाते आहे --- ते का् ख्रवचार
करतात व त््ाांच््ा भावना का् आहेत. ओहो, मला हे खपू रुचीपणू ु
वाटते.”
पा्रो ख्रवचारपवू ुक म्हणाला, “असे क़्वख्रचत असते. एखादा कल्पना
करू शके ल, त््ाच््ा ख्रकतीतरी पट वेळा ख्रनसगु, त््ाच त््ाच गोष्टी पन्य हा
पन्य हा करत असतो. समद्रय खपू वेगवेगळ्ा प्रकारचा असतो.”
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साराने ख्रतचे तोंि किेला वळवनू ख्रवचारले, “तम्य हाला असे वाटते
का, की मानव वेगवेगळे आकृतीबधां त्ार करतो? ठरलेल््ा स्वरूपाचे
आकृतीबांध?
पा्रो म्हणाला, “नेमके पणे.” आख्रण बोटाने वाळूत काही आकृती
काढू लागला.
पामेलाने उत्सक
य तेने ख्रवचारले, “तम्य ही का् काढत आहात?”
पा्रो बोलला, “एक ख्रत्कोण.”
पण पामेलाचे लक्ष कयठे तरी दसय रीकिे गेले होते. ती म्हणाली, “इथे
धमाुदा् सस्ां थेने लोकापुण के लेली प्राथुनास्थळे आहेत.
समद्रय ख्रकनारी एक बाई ्ेत होती --- स्वतुःबद्दल व स्वतुःच््ा
शरीराबद्दल जागरूक असणारी, उांच बाई. ती अधुवट मान हलवत व हसत,
थोि््ा अांतरावर ख्रतथे बसली. शेंदरी व सोनेरी वस्त्र ख्रतच््ा खाांद्याांवरून
ओघळले. ख्रतने पाढां रा पोहा्चा रेस घातला होता.
पामेलाने सस्य कारा टाकला. “ख्रतचा बाांधा ख्रकती कमनी् आहे, नाही
का?”
पण पा्रो ख्रतच््ा चेहऱ्ाकिे बघत होता --- सोळाव््ा वषाुपासनू
सांदय र म्हणनू प्रख्रसद्ध असलेल््ा एकोणचाळीस वषाुच््ा बाईचा चेहरा!
सगळ्ाांना माख्रहती होते, तसेच त््ालाही व्हॅलेंटीना चँट्रीबद्दल सवु
काही माख्रहती होते. ती खपू गोष्टींसाठी प्रख्रसद्ध होती. ख्रतच््ा बदलणाऱ्ा
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मनख्रस्थतीबद्दल, सांपत्तीबद्दल. मोठ््ा ख्रनळ्ा िोळ्ाांबद्दल, ललनाच््ा
आख्रण इतर साहसाबां द्दल. ख्रतला पाच नवरे आख्रण अगख्रणत चाहते होते. ख्रतचा
एक नवरा इटाख्रल्न उमराव होता. ती एकदा एका स्टीलच््ा व््वसा्ात
राजा असलेल््ाची, एकदा मोटारीच््ा श्ुतीत भाग घेणाऱ्ाची व नांतर
व््ा्साख्र्क टेख्रनस खेळणाऱ्ाची पत्नी होती. ्ापैकी चार अमेररकन्स
वारले. आख्रण बाकीचे घटस्फोटाच््ा कोटाुत दल
य ुख्रक्षत राख्रहले. सहा
मख्रहन््ाांपवू ी ख्रतने नेव्हीतील कमाांिरशी पाचवे ललन के ले.
तो ख्रकनाऱ्ावरून ख्रतच््ामागे धावत सटय ला होता. शाांत, गिद --वादोत्सक
य जबिा आख्रण वाईट आख्रवभाुव. त््ाच््ामध््े ऐख्रतहाख्रसक
शेपटीहीन महाका् गोरीलासारख््ा प्राण््ाचां ी छटा होती.
ती म्हणाली, “ख्रप्र् टोनी, माझी ख्रसगरे ट के स --- “
त््ाच््ाकिे ती ख्रतच््ासाठी त्ार होती --- त््ाने ख्रसगरे ट पेटवली -- पाांढऱ्ा पोहा्च््ा पोषाखाचे पट्टे खाांद्यावरून सरकवा्ला ख्रतला मदत
के ली. ती उन्हामध््े हात पसरून पिली. तो त््ाच््ा भक्ष््ाची राखण
करणाऱ्ा एखाद्या रानटी पशसू ारखा ख्रतच््ा शेजारी बसला.
पामेला खपू खालच््ा आवाजात म्हणाली, “तम्य हाला माख्रहती आहे
का, मला त््ाांच््ात भीतीदा्क रीत््ा --- स्वारस्् वाटते. तो इतका दष्टय
आहे! इतका शाांत आख्रण --- काहीसा चकाकणारा. मला वाटते,
ख्रतच््ासारख््ा बाईला ते आविते. ते वाघावर हुकमत गाजवल््ासारखे
आहे. मला नवल वाटते, हे ख्रकती ख्रटके ल. माझा ख्रवश्वास आहे --- ख्रवशेषतुः
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हल्ली --- ख्रतला लवकरच त््ाचा कांटाळा ्ेईल. ख्रतने त््ाच््ापासनू सटय का
करून घेण््ाचा प्र्त्न के ला, तर मला वाटते तो धोकादा्कपणे आक्रमक
होईल.”
दसय रे एक लाजरे ्गय ल
य ख्रतथे आले. ते आधीच््ा रात्ीसारखे नवीन
होते. ख्रमस ला्लने हॉटेलच््ा वहीत पाख्रहल््ाप्रमाणे ते ख्रमस्टर आख्रण
ख्रमसेस िललस गोल्ि होते. इटाख्रल्न ख्रन्म तसे असल््ाचे ख्रतला माख्रहती
होते --- त््ाचां ी मळ
ू नावे आख्रण व्े त््ाांच््ा पासपोटुवरून घेतली होती.
ख्रमस्टर िललस कॅ मेरॉन गोल्ि एकतीस वषांचे व ख्रमसेस माजोरी एम्मा
गोल्ि पस्तीस वषांची होती.
ख्रमस ला्लचा आ्ष्य ्ातील छांद म्हणजे माणसाचां ा अभ््ास होता.
आठवि््ातील चार ख्रदवस नसय ते चाचपणी करण््ात घालवनू ,
काळजीपवू क
ु बोला्ला सरय वात करण््ाच््ा ख्रब्रटीश सव्ीपेक्षा वेगळा
असा, अनेक इख्रां ललश लोकाांप्रमाणे ख्रतच््ात नसलेला गणय म्हणजे ती
अनोळखी लोकाांशी बोलू शके . ख्रतने ख्रमसेस गोल्िचा लाजाळूपणा व काां
कू करणे बघनू , ख्रतला हाक मारली.
“सप्रय भात, आजचा ख्रदवस ख्रकती छान आहे, नाही का?
ती लहानशी --- छोट््ाशा उांदरासारखी बाई, ख्रमसेस गोल्ि, ती
ख्रदसा्ला काही वाईट नव्हती. ख्रतचे नाक िोळे नीटनेटके होते. काांती सतेज
होती. पण ख्रतच््ात थोिा लाजाळूपणा व कमीपणाची भावना होती, त््ामळ
य े
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ती दल
य ुख्रक्षत रहात होती. तर दसय रीकिे ख्रतचा नवरा जवळजवळ एखाद्या
नटासारखा ख्रदसा्ला फारच छान होता. खपू गोरा, कयरळे के स, रुांद खादां ,े
ख्रनळे िोळे , अरुांद मागील भाग. तो खऱ्ा आ्ष्य ्ातील माणसापेक्षा,
नाटकख्रसनेमातील माणसू वाटत होता. पण त््ाने तोंि उघिल््ाबरोबर ते
वाटणे सपां ले. त््ाचा देखणेपणा नैसख्रगुक, कसलाही काही पररणाम न
झालेला होता. पण तो काहीसा मख
ू ु होता.
ख्रमसेस गोल्िने पामेलाकिे ॠणाइत असल््ासारखे पाख्रहले आख्रण
ख्रतच््ाशेजारी बसली.
“तमय चा रांग ख्रकती छान तपख्रकरी झाक असलेला आहे! मला फार
न््नू गिां ्ेतो आहे.”
ख्रमस ला्ल सस्य कारा टाकत बोलली, “असा सारखा तपख्रकरी रांग
्ेण््ासाठी बराच त्ास घ््ावा लागतो.” ख्रमख्रनटभर थाांबनू , ती म्हणाली,
“तम्य ही आताच आलात का?”
“हो, काल रात्ी. आम्ही व्हापो िी’इटालीना बोटीने आलो.”
“तम्य ही ्ापवू ी कधी ऱहोिसला आला होतात का?”
“नाही. हे मस्त आहे, नाही का?”
ख्रतचा नवरा बोलला, “पण हे अांतर फार आहे.”
“हो, हे इलां लांिला जरा जवळ असते, तर --- “
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हळू आवाजात सारा म्हणाली, “हो, पण मग ते भ्ांकर असते.
लाटावां रील माशासां ारखी लोकाचां ी गदीच गदी झाली असती. सगळीकिे
माणसेच माणसे!”
िललस गोल्ि म्हणाला, “अथाुत, ते खरे आहे. इथले इटाख्रल्न
नोटा बदला्चे ख्रठकाण इतके बेकार आहे! ख्रतथे जा्चे म्हणजे त्ासच
आहे.”
“त््ाने फरक पितो, नाही का?”
सभां ाषण कृख्रत्मपणे चालले होते. ते बख्रय द्धमान नर्ककीच म्हटले गेले
नसते.
ख्रकनाऱ्ावर थोि््ा अांतरावर, व्हॅलेंटीना चँट्री हालचाल करत
बसली होती. एका हाताने ख्रतने ख्रतचा पोहा्चा पोषाख छातीवर आिवा
धरला होता.
ख्रतने जाभां ई ख्रदली. रानटी, तरीही नाजक
ू माजां रीसारखी जाभां ई. ख्रतने
ख्रकनाऱ्ावर एक दृष्टीक्षेप टाकला. माजोरी गोल्िवर ख्रतची नजर उतरली -- आख्रण िललस गोल्िच््ा सोनेरी िोर्क्ावर ख्रस्थर झाली.
ख्रतने बाकदारपणे ख्रतचे खाांदे हलवले. जरुरीपेक्षा जास्त चढलेल््ा
आवाजात, ती बोलली, “ख्रप्र् टोनी, हा स्ू ु ख्रकती स्वगी् आहे, नाही का?
तल
य ा असे वाटत नाही का, की आपण फक्त स्ू ाुचे उपासक असलो
पाख्रहजे?”
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ख्रतच््ा नवऱ्ाने उत्तरादाखल, काही कयजबजय के ली. पण ती ऐकू
आली नाही. आळसटलेल््ा हळूवार आवाजात व्हॅलेंटीना चँट्री बोलत
राख्रहली, “ख्रप्र्, तो टॉवेल थोिासा ओढशील का?”
ख्रतचे सांदय र शरीर हलवण््ासाठी ख्रतने अमाप कष्ट घेतले. िललस
गोल्ि बघत होता. त््ाचे िोळे मोकळे पणे ख्रतच््ात रुची घेत होते.”
ख्रमसेस गोल्िने आनांदाने मोठ््ा ख्रवचारपवू ुक आवाजात, ख्रमस
ला्लला शातां पणे म्हटले, “ख्रकती सदांय र बाई आहे!”
पामेलाने हे ऐकल््ावर, आनदां ाने हळू आवाजात उत्तर ख्रदले, “तल
य ा
माख्रहती आहे का, ती व्हॅलेंटीना चँट्री आहे --- ती देखणी आहे, नाही का?
तो ख्रतच््ासाठी वेिा झाला आहे --- ख्रतला तो नजरे समोरून हलू देत नाही!”
ख्रमसेस गोल्िने परत एकदा ख्रकनाऱ्ावर नजर टाकली. मग
ती म्हणाली, “समद्रय खरे च मस्त आहे --- इतका ख्रनळा. िललस,
आपण त््ाच््ा आत जा्ला पाख्रहजे, नाही का?”
तो अजनू ही व्हॅलेंटीना चँट्रीकिे बघत होता. त््ामळ
य े त््ाने उत्तर
द्या्ला एकदोन ख्रमख्रनटे घेतली. मग तो भानावर नसल््ासारखा बोलला,
“आत जाऊ ्ा? हो. एका ख्रमख्रनटात.”
माजोरी गोल्ि उठली आख्रण पाण््ाच््ा ख्रदशेने जाऊ लागली.
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व्हॅलेंटीना चँट्री लोळत थोिीशी एका किेला गेली. ख्रतचे िोळे
िललस गोल्िकिे बघत होते. ख्रतचे शेंदरी ओठ हसल््ामळ
य े थोिेसे
धनष्य ्ाकृती झाले.
ख्रमस्टर िललस गोल्िची मान थोिी लाल झाली.
व्हॅलेंटीना चँट्री म्हणाली, “ख्रप्र् टोनी, मला तोंिाला लावा्च््ा
क्रीमचे लहानसे भाांिे हवे आहे, ते कृप्ा देशील का?” ते रेख्रसांग टेबलवर
आहे. म्हणजे मला म्हणा्चे आहे, की ते आण. माझ््ासाठी ते आणतोस
का? तू म्हणजे देवदतू च आहेस.
कमाांिर आज्ञाधारकपणे उठला व हॉटेलच््ा ख्रदशेने चालू लागला.
माजोरी गोल्ि समद्रय ात घसय ली व हाक मारू लागली, “िललस, हे
छान कोमट आहे. तू ्ेच.”
पामेला ला्ल त््ाला म्हणाली, “तम्य ही हॉटेलात चालला आहात?
तो अस्पष्टपणे म्हणाला, “ओहो, मला पख्रहल््ाांदा खपू उन्ह
खाल्लेले आविेल.”
व्हॅलेंटीना चँट्रीने हातपा् हलवले. ख्रतचे िोके ख्रतच््ा नवऱ्ाला
हाक मारण््ासाठी क्षणभर उचलले गेले --- पण तो हॉटेलच््ा बागेच््ा
ख्रभांतीच््ा किेने चालला होता. िललसने स्पष्ट के ले, “मला बिय ी मारा्ला
फारसे आविणार नाही.”
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ख्रमसेस चँट्री परत बसली. ख्रतने स्ू ुस्नानाचे तेल उचलले. ते करताांना
ख्रतला थोिे कष्ट पिले --- त््ाचे झाकण ख्रतला उघिेना.
ती जोराने व मल
य ासारखे रागावनू , ओरिली, “ओहो ख्रप्र्, मला हे
उघित नाही!”
ख्रतने दसय ऱ्ा गटाकिे पाख्रहले. “मला नवल --- “
नेहमी तत्पर असणारा पा्रो उठला पण तरूण आख्रण चपळपणाचा
फा्दा घेत, िललस क्षणाधाुत ख्रतच््ा शेजारी ्ेऊन उभा राख्रहला.
“मी तमय च््ासाठी हे करू शकतो का?”
“ओहो, आभारी आहे --- हे गोि ररकामे आळसटल््ासारखे
बोलणे होते, “तम्य ही फार द्ाळू आहात. झाकणे वगैरे उघिण््ात, मी इतकी
मख
ू ु आहे. मला वाटते, मी नेहमी ते उलटे ख्रफरवते. ओहो, तम्य ही ते के ले
सद्ध
य ा! मी तमय ची आभारी आहे --- “
हर्क्ुल
य पा्रो स्वतुःशीच हसला. तो उलट््ा ख्रदशेने फे ऱ्ा मारू
लागला. तो सावकाश चालला होता व फार लाांब गेला नव्हता. तो परत
्ेऊ लागला, तेव्हा ख्रमसेस गोल्ि समद्रय ातनू बाहेर ्ेऊन त््ाला भेटली. ती
पोहत होती. ख्रतची पोहा्ची टोपी थोिी सरकल््ाने ख्रतचा चेहरा चमकत
होता.
ती दम टाकत बोलली, “मला समद्रय फार आवितो. आख्रण इथे तो
कोमट आख्रण छान आहे.”
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त््ाला समजले, की ती उत्साही पोहणारी आहे. ती म्हणाली,
“िललस आख्रण मी समद्रय ाच््ा पाण््ात वेिे होतो. तो तासनतास पोहत राहू
शकतो.”
आख्रण पा्रोचे िोळे ख्रतच््ा खाांद्यावरून घसरत, ख्रकनाऱ्ावरील
अशा ख्रठकाणी गेल,े ख्रजथे ख्रमस्टर िललस गोल्ि व्हॅलेंटीना चँट्रीबरोबर गप्पा
मारत बसला होता.
त््ाची बा्को म्हणाली, “मला कळत नाही, तो ्ेत का नाही ---“
ख्रतच््ा आवाजात एखाद्या मल
य ाची भीती होती.
पा्रोचे िोळे ख्रवचारपवू ुक व्हॅलेंटीना चँट्रीवर ख्रस्थर झाले.
त््ाने ख्रवचार के ला की दसय ऱ्ा बा्कानां ी अशा वेळी, असाच शेरा
मारला असता.
त््ाने त््ाच््ा शेजारी ख्रमसेस गोल्िने जोराने श्वास घेतल््ाचे ऐकले.
ती थांि आवाजात बोलली, “मला वाटते, ती फार आकषुक आहे. पण
िललसला तशा प्रकारच््ा बा्का आवित नाहीत.
पा्रोने उत्तर ख्रदले नाही.
ख्रमसेस गोल्ि परत समद्रय ात ियबर्क्ा घेऊ लागली.
ती हळू, सांथपणे पोहत ख्रकनाऱ्ापासनू दरू गेली. ख्रतला पाणी
आवित असल््ाचे ख्रदसत होते.
पा्रो परत त््ाच््ा गटाकिे आला.
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सैन््ातनू ख्रनवत्तृ झालेल््ा व सतत तरुणाांच््ा सहवासात असलेल््ा
म्हाताऱ्ा जनरल बानेसच््ा आगमनाने तो गट मोठा झाला. तो आता
पामेला आख्रण साराच््ा मध््े बसला होता. तो आख्रण सारा ख्रनरख्रनराळी
प्रकरणे, त््ात आकषुकपणे भर टाकत, चघळत बसले होते.
कमाांिर चँट्री त््ाच््ा मोहीमेवरून परत आला होता. तो आख्रण
िललस गोल्ि व्हॅलेंटीनाच््ा दोन्ही बाजल
ू ा बसले होते.
व्हॅलेंटीना त््ा दोन माणसामां ध््े अगदी सरळ बसली होती व ती
ख्रतच््ा गोि, आवाजात सावकाशीने बोलत होती. बोलताांना ती एका
माणसाकिून दसय ऱ्ाकिे ख्रतचे िोके वळवत होती.
ती एक प्रसांग सांपवत होती.
“ --- आख्रण तम्य हाला का् वाटते, तो मख
ू ु माणसू का् म्हणाला
असेल? ‘बाईसाहेब, ते फक्त एक ख्रमख्रनट असेल, पण पण मी तम्य हाला कयठे ही
आठवू शकतो. टोनी, तो हे खरे म्हणत असेल का? आख्रण तल
य ा माख्रहती
आहे, मला त््ाचे हे ख्रवधान गोि वाटले. मला जे जग कनवाळू वाटते --म्हणजे प्रत््ेकजण इतर्क्ा भीतीदा्क पद्धतीने माझ््ाशी, का माख्रहती नाही,
पण द्ाळूपणे वागतो. ते तसेच आहे. पण मी टोनीला म्हणाले --- ख्रप्र्,
तल
य ा आठवते का --- “टोनी, जर तल
य ा थोिेसे हेवा करणारा व्हा्चे असेल,
तर तू त््ा कख्रमशनरचा हेवा करू शकतोस. कारण तो खरे च फार आनदां
पसरवणारा होता --- “
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ख्रतथे एक ख्रमख्रनट शाांतता पसरली. मग िललस गोल्ि बोलला, “्ा
कख्रमशनरापां ैकी काहीजण फार चागां ले होते.”
“ओहो, हो --- पण त््ाने खपू त्ास घेतला होता --- खरे च खपू त्ास
--- आख्रण मला मदत करण््ात, त््ाला आनांद ख्रमळत होता.”
िललस गोल्ि बोलला, “त््ात काही वेगळे असे नाही. माझी खात्ी
आहे, तझ्य ्ासाठी तसे कयणीही करे ल.”
ती आनांदाने ओरिली, “हे तझय े बोलणे ख्रकती छान आहे! टोनी, तू
ऐकलेस का?”
कमािां र चँट्री गरय गरय ला.
त््ाच््ा बा्कोने सस्य कारा टाकला.
“टोनी, माझ््ा कोकरा, तू कधीच चागां ली भाषणे देत नाहीस, नाही
का?”
त््ाचा लाल नखाांचा गोरा हात त््ाच््ा काळ्ा के सातनू ख्रफरला.
अचानक त््ाने ख्रतच््ाकिे किेने वळून पाख्रहले.
ती पटय पटय ली, “मला खरे च समजत नाही, की तो मला कसे का्
सहन करतो. तो भीती वाटेल इतका हुशार आहे --- सवु भावना सोिून फक्त
हुशार आहे --- आख्रण मी सवु वेळ काहीही बिबित असते. पण त््ाला
त््ाचे काही वाटत नाही. मी बोलते वा करते, त््ाचे कयणालाच काही वाटत
नाही. माझ््ासाठी हे फार वाईट असल््ाची, माझी खात्ी आहे.”
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ख्रतच््ा पलीकिील माणसाला कमाांिर चँट्री म्हणाला. “तमय ची
बा्को समद्रय ात गेली आहे का?”
“हो. मला आता ख्रतथे गेले पाख्रहजे.”
व्हॅलेंटीना पटय पटय ली, “पण इथे उन्हात फार चागां ले वाटते आहे. तम्य ही
एवढ््ात समद्रय ात जा्ला नको. ख्रप्र् टोनी, मला नाही वाटत, की मी आज
पाण््ात जाईन --- माझ््ा पख्रहल््ा ख्रदवशी तरी नाही. मला थांिी भरे ल ख्रकांवा
तसेच काही होईल. पण ख्रप्र् टोनी, तम्य ही का जात नाही?
“ख्रमस्टर --- ख्रमस्टर गोल्ि इथे माझ््ाबरोबर रहातील.”
चँट्री गभां ीरपणे म्हणाला, “नाही, आभारी आहे. मी अजनू एवढ््ात
जात नाही आहे. ख्रमस्टर गोल्ि, मला वाटते, तमय ची बा्को तम्य हाला हात
करते आहे.”
व्हॅलेंटीना म्हणाली, “तमय ची बा्को ख्रकती छान पोहते! मला वाटते,
प्रत््ेक गोष्ट खपू चागां ली करणाऱ्ापां ैकी तमय ची बा्को असावी. मला
वाटते, मला ते िफराऊ समजत असल््ाने घाबरवत असावेत. मी प्रत््ेक
गोष्टीला इतकी घाबरते --- मी अख्रतश् मख
ू ु आहे, नाही का, टोनी
लािर्क्ा?” पण परत कमािां र चँट्री फक्त गभां ीर राख्रहला.
त््ाची बा्को प्रेमाने पटय पटय ली, “हे कबल
ू करा्ला तम्य ही फारच
गोि आहात. परुय ष माणसे नवल वाटेल इतकी नेक असतात. बा्काांपेक्षा
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प्रामाख्रणक असतात --- ते कधीच घाणेरि््ा गोष्टी बोलत नाहीत. मला
वाटते, बा्का फार दय्य ्म असतात.”
सारा ब्लेक पा्रोच््ा बाजनू े गालातल््ा गालात हसत ख्रतच््ावर
खेकसली, “काही झाले तरी ख्रमसेस चँट्री ्ा काही पणू ुपणे दय्य ्म असल््ाचे
हे उदाहरण नाही. ती बाई ख्रकती मख
ू ु आहे! मला खरे च असे वाटते, की
मला भेटलेल््ा बा्कापां ैकी, ख्रमसेस व्हॅलेंटीना चँट्री जवळजवळ सवाुत मख
ू ु
बाई आहे. ती ‘ख्रप्र् टोनी’ असे म्हणण््ाख्रशवा् व ख्रतचे िोळे
ख्रफरवण््ाख्रशवा् ती काहीही करू शकत नाही. मला वाटते ख्रतच््ा िोर्क्ात
दगिधोंिे भरले असावेत.”
पा्रोने त््ाच््ा भावदशुक भवय ्ा उांचावल््ा. “हे असे बोलणे जरा
अतीच होते आहे.”
“ओहो, हो, तम्य हाला आवित असेल, तर ते खऱ्ा माांजरासारखे
समजा. ख्रतच््ाकिे नर्ककीच ख्रतच््ा पद्धती आहेत. ती कयठल््ा परुय षाला
एकटे ठे ऊ शकत नाही का? ख्रतचा नवरा गिगिाटी ख्रदसतो आहे.”
समद्रय ाकिे बघत पा्रो बोलला, “ख्रमसेस गोल्ि छान पोहतात.”
“हो. ओले होणे म्हणजे त्ास, असे आपल््ासारखे वाटणाऱ्ातील
ती नाही. मला नवल वाटते, ख्रमसेस चँट्री इथे आल््ावर कधीतरी समद्रय ात
जातील की नाही कोणास ठाऊक!”
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जनरल बानेस कोरिेपणे बोलले, “ती ख्रतचा मेकप पसय ला जा्चा
धोका कधीच घेणार नाही. ती ख्रदसा्ला चागां ली बाई नाही, असे नाही. पण
कदाख्रचत म्हातारी होत चालली आहे.”
सारा दष्टय पणे म्हणाली, “जनरल, ती तमय च््ासारखी ख्रदसते आहे.
आख्रण मेकपबद्दल तमय चे म्हणणे चक
य ीचे आहे. आम्ही सवुजणी अलीकिे
पाण््ापासनू व चबांय नापासनू मक्त
य ी ख्रमळवलेल््ा आहोत.”
पामेलाने जाहीर के ले, “ख्रमसेस गोल्ि पाण््ातनू बाहेर ्ेत आहेत.”
सारा हळूच बोलली, “आख्रण इथे आपण गावगप्पा मारून हसत
बसलो आहोत. त््ाची बा्को इथे त््ाला घेऊन जा्ला ्ेते आहे --- जा.
त््ाला घेऊन जा --- “
ख्रमसेस गोल्ि सरळ ख्रकनाऱ्ाशी आली. ख्रतचा देह कमनी् होता.
पण ख्रतची साधी, पाण््ापासनू अस्पशी अशी टोपी फारशी आकषुक नव्हती.
ख्रतने अधीरतेने ख्रवचारले, “िललस, तू ्ेत नाही आहेस का? समद्रय छान
उबदार आहे.”
“बहुधा.”
िललस गोल्ि घाईने उठला क्षणभर थाांबला. तो असे करताांना
व्हॅलेंटीना चँट्रीने त््ाच््ाकिे गोिपणे हसनू पाख्रहले.
ती म्हणाली, “पन्य हा भेटेप्ंत अच्छा.”
गोल्ि आख्रण त््ाची बा्को ख्रकनाऱ्ाकिे गेले.
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ते थोिेसे लाांब गेल््ाबरोबर, पामेला टीका करत बोलली, “मला
नाही वाटत, की ते शहाणपणाचे ठरे ल. दसय ऱ्ा बाईपासनू आपल््ा
नवऱ्ाला खेचणे हे काही चाांगले नाही. हे म्हणजे तम्य ही त््ाच््ा बाबतीत
फारच भावनाशील असल््ाचे दाखवते. नवऱ्ाांना ते आवित नाही.”
जनरल बानेस म्हणाला, “ख्रमस पामेला, तल
य ा नवऱ्ाांबद्दल फारच
माख्रहती ख्रदसते.”
“दसय ऱ्ाच्ां ्ा, स्वतुःच््ा नव्हे.”
“आहा, ख्रतथेच तर फरक पितो.”
“पण जनरल, मला का् करू न्े, ते बरे च समजले आहे.”
सारा बोलली, “ठीक आहे, ख्रप्र् पामेला, मी एकाच कारणासाठी
तशी टोपी घालणार नाही --- “
जनरल म्हणाला, “हे मला लहानशा बाईसारखे पणू ु शहाणपणाचे
वाटते.”
सारा म्हणाली, “जनरल, तम्य ही अगदी ्ोल् बोललात. पण तम्य हाला
माख्रहती आहे का, की शहाण््ा बा्काच्ां ्ा शहाणपणाला देखील म्ाुदा
असावी लागते. माझे असे मत आहे, की जेव्हा व्हॅलेंटीना चँट्रीचा प्रश्न ्ेतो,
तेव्हा ती इतकी शहाणी नाही आहे.”
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ख्रतने िोके ख्रफरवले व उद्दीख्रपत होऊन कयजबजय ली, “आता
त््ाच््ाकिे बघा. तो गिगिाटी वाटतो आहे. त््ाचा आख्रवभाुव भीतीदा्क
वाटतो आहे.”
कमाांिर चँट्री खरोखर बा्कोबरोबर फार खषू नसलेला, घाबरलेला
व रागावलेला नवरा वाटत होता.
साराने पा्रोकिे पाख्रहले. “हे जे चालले आहे, त््ाबद्दल तम्य ही का्
म्हणाल?”
पा्रोने शब्दात काही साख्रां गतले नाही. पण परत एकदा त््ाची बोटे
वाळूत काही रे खाटू लागली. तीच ख्रत्कोणाची आकृती.
सारा ख्रवचारपवू ुक म्हणाली, “अमर ख्रत्कोण, कदाख्रचत तमय चे बरोबर
आहे. ्ेणाऱ्ा काही आठवि््ात आपल््ाला काही सनसनाटी अनभय व
्ेणार आहेत.”
दोन
ख्रमस्टर हर्क्ुल
य पा्रो ऱहोि्सवर नाखषू झाला. तो इथे सट्टय ी घेऊन,
ख्रवश्राांतीसाठी आला होता. ख्रवशेषतुः गन्य ह्यापासनू सट्टय ी ख्रमळावी म्हणनू
आला होता. त््ाला असे साांगण््ात आले होते, की ऑर्कटोबरच््ा
उत्तराधाुत, ऱहोि्स जवळजवळ ररकामे असते. शातां व खासगी
असल््ासारखे ख्रठकाण असते.
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ते एक प्रकारे खरे होते. चँट्रीज, गोल्ि्स, पामेला, सारा, जनरल, तो
आख्रण दोन इटाख्रल्न जोिपी एवढेच लोक होते. पण त््ा म्ाुख्रदत वतुळ
य ात
ख्रमस्टर पा्रोचा बद्ध
य ीमान मेंदू ्ेणाऱ्ा अटळ घटनाांबद्दल काही आिाखे
बाांधत होता.
त््ाने ख्रवचारपवू ुक स्वतुःशी म्हटले, “मी मनात गन्य हेगारी
बाळगणाराच झालो आहे. मला त््ाचे अजीणु झाले आहे. मी काही
कल्पना करत बसतो.”
पण तरी तो दुःय खी होता.
एका सकाळी तो ख्रमसेस गोल्िला शोधत आला. ती गच्चीवर काही
नीिलचे काम करत होती. तो ख्रतच््ाजवळ आल््ावर सतय ी रुमाल
चकाकताना व अचानक उिून दरू जातानां ा ख्रदसला.
ख्रमसेस गोल्िचे िोळे कोरिे होते. ते सांश् ्ेईल इतके तेजस्वी होते.
ख्रतच््ा वागण््ाची पद्धतदेखील आनांदीपणाकिे झक
य णारी ख्रदसत होती. तो
आनांदीपणा जरा जास्तच वाटत होता.
इतर्क्ा उत्साहाने ती म्हणाली, “ख्रमस्टर पा्रो, शभय सकाळ.” की
त््ाचा सश
ां ् वाढला.
त््ाला बघनू , ती एवढी खषू झाली आहे, असे काही त््ाला वाटेना.
कारण शेवटी ती त््ाला फारसे ओळखत नव्हती. आख्रण जरी पा्रो त््ाच््ा
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व््वसा्ाबद्दल अख्रभमान असणारा छोटा माणसू असला, तरी तो त््ाच््ा
व््ख्रक्तगत आकषुणाला जोखण््ात चागां लाच नम्र होता.
त््ाने प्रख्रतसाद ख्रदला, “बाईसाहेब, शभय सकाळ. अजनू एक सदांय र
ख्रदवस.”
“हो, तो सदय वै ीदेखील नाही का? पण िललस आख्रण मी
हवामानाच््ा बाबतीत नेहमी सदय वै ी असतो.”
“खरे का?”
“हो. आम्ही खरे च पणू पु णे सदय वै ी आहोत. ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला
माख्रहती आहे, जेव्हा एखादा खपू त्ास व दुःय ख बघतो आख्रण इतर्क्ा
जोिप््ानां ा ख्रवभक्त होताांना आख्रण असेच काही बघतो, तेव्हा आपण सख
य ी
असल््ाबद्दल फार ॠणी वाटते.”
“बाईसाहेब, तम्य हाला असे बोलताना ऐकून बरे वाटले.”
“हो, िललस आख्रण मी एकत्, नवल वाटेल इतके सख
य ी आहोत.
आमच््ा ललनाला पाच वषे झाली. हल्लीच््ा ख्रदवसात एवढा काळ म्हणजे
खपू च आहे.”
पा्रो कोरिेपणे म्हणाला, “काही के सेसमध््े मी जोिपी अनतां
काळ एकत् नाांदताना पाख्रहली आहेत.”
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“ --- पण मला ख्रवश्वास वाटतो आम्ही पख्रहल््ाांदा ललन के ले,
त््ापेक्षा सख
य ी आहोत. तम्य ही बघाल, की आम्ही एकमेकानां ा खपू च अनरू
य प
आहोत.”
“तेच अथाुत, सवु काही आहे.”
“म्हणनू च मला जे लोक सख
य ी नाहीत, त््ाांच््ाबद्दल वाईट वाटते.”
“म्हणजे तम्य हाला --- “
“मी असेच सहज बोलत होते, ख्रमस्टर पा्रो.”
“अस्स, अस्स.”
ख्रमसेस गोल्िने रे शमी कापि उजेिात धरून पसांत के ले व बोलली,
“उदाहरणाथु, ख्रमसेस चँट्री --- “
“ह,ां ख्रमसेस चँट्री?”
“मला वाटते, ती मळ
य ीच चागां ली बाई नाही.”
“नाही, कदाख्रचत नसावी.”
“खरे तर माझी खात्ी आहे, की ती मळ
य ीच चागां ली बाई नाही. पण
एक प्रकारे ख्रतच््ाबद्दल वाईट वाटते. कारण ख्रतच््ाकिे पैसा असला व ती
ख्रदसा्ला चाांगली असली, तरी ख्रतची बोटे थरथरत असतात आख्रण ख्रतला
नीट समतोल राखनू रहाता ्ेत नाही. परुय ष ख्रतला ख्रचकटून रहातील, अशी
ती बाई नाही, तर परुय ष लवकरच थकून जातील, अशा प्रकारची ती बाई
आहे. तम्य हाला असे वाटत नाही का?”
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पा्रो काळजीपवू ुक म्हणाला, “मी स्वतुः ख्रतची बिबि ऐकून काही
वेळातच त्ासनू जातो.”
“हो, मला तेच म्हणा्चे होते. अथाुत ख्रतच््ाकिे एक खेचणारी
शक्ती आहे --- “ ख्रमसेस गोल्ि काां कू करू लागली. ख्रतचे ओठ थरथरू
लागले. ख्रतने अख्रस्थरपणे ख्रतच््ा कामात लक्ष घातले. पा्रोसारख््ा
माणसाच््ा नजरे तनू ख्रतचे दुःय ख सटय णे शर्क् नव्हते. त््ाचा पररणाम म्हणनू ,
ती बोलू लागली, “परुय ष खरे तर मल
य ाांसारखेच असतात. ते कशावरही
ख्रवश्वास ठे वतात - “
ती ख्रतच््ा कामावर वाकली. कापिाचे दोरे सहजच परत बाहेर
आले.
पा्रोला वाटले, की ख्रवष् बदलावा. तो म्हणाला, “तम्य ही आख्रण
तमय चा नवरा आज सकाळी समद्रय ावर पाण््ात गेला होतात का?
ख्रमसेस गोल्िने िोळे उघिख्रमट करत, वर पाख्रहले. ख्रतची दल
य ुक्ष
करा्ची चमकदार सव् चालू ठे वत, ती म्हणाली, “नाही. आज सकाळी
नव्हे. आज आम्ही शहराच््ा जन्य ्ा भागात ख्रफरत होतो. पण कसे कोण
जाणे, आम्ही एकमेकापां ासनू हरवलो. ते इतरजण माझ््ाख्रशवा् पढय े चालू
लागले.”
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हे सगळे काही स्पष्ट करणारे होते. पण पा्रोने काही बोला्च््ा
आत, खालील ख्रकनाऱ्ावरून जनरल बानेस आला आख्रण शेजारील
खचय ीत बसला.
“ख्रमसेस ललोि, शभय सकाळ, ख्रमस्टर पा्रो, शभय सकाळ. दोघे आज
सकाळी एके कटे? ख्रमसेस गोल्ि, तमय चा नवरा आख्रण ख्रमसेस चँट्री कयठे
आहेत?”
पा्रोने सहज म्हटले, “आख्रण कमािां र चँट्री?”
“ओहो, नाही, तो इथे खाली आहे. ख्रमस पामेलाच््ा हातात आहे.”
जनरल हसला. “ख्रतला तो जरा अवघि वाटतो आहे. तम्य ही पस्य तकात
ऐकलेला बळकट, शाांत माणसू .”
माजोरी गोल्ि थोिी शहारत म्हणाली, “तो मनष्य ् मला थोिे
घाबरवतो. तो --- तो कधीकधी इतका काळा ख्रदसतो. इतका --- की तो
काहीही करे ल, असे वाटते.
ती शहारली.
जनरल आनांदाने म्हणाला, “मला वाटते, अद्भयतरम्् उदासीनता
ख्रकांवा न आवरता ्ेणारा राग हे अपचनाने होतात, असे म्हणतात.”
माजोरी गोल्ि नम्रपणे थोिेसे हसली.
जनरलने ख्रवचारले, तझय ा नवरा कयठे गेला?
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ती आढेवेढे न घेता नैसख्रगुक, आनांदी आवाजात बोलली, “िललस?
ओहो, तो आख्रण ख्रमसेस चँट्री गावात गेले आहेत. मला वाटते, त््ाना
गावाच््ा जन्य ्ा भागातनू ख्रफरा्चे आहे.”
“अस्स, फारच रुचीपणू ु! सरदाराांचा काळ वगैरे. तम्य ही पण जा्ला
पाख्रहजे होते.”
ख्रमसेस गोल्ि म्हणाली, “मला वाटते मी जरा उशीराच खाली
आले.”
ती पटय पटय त, काहीतरी कारण देत, उठली आख्रण हॉटेलमध््े ख्रशरली.
जनरल बानेस ख्रतच््ाकिे भावदशुकतेने बघत, िोके हलवत
राहीला.
“ती छान छोटीशी बाई आहे. आपण ज््ाांचे नावही घेत नाही अशा
िझनभर रांगरांगोटी के लेल््ा वेश््ाांपेक्षा चाांगली आहे. हाां! ख्रतचा नवरा मख
ू ु
आहे. त््ाला माख्रहती नाही, की तो के व्हा सख
य ी असतो.”
परत िोके हलवत तो उठला व हॉटेलमध््े ख्रशरला.
सारा आताच समद्रय ख्रकनाऱ्ावरून आली होती. आख्रण ख्रतने
जनरलचे शेवटचे बोलणे ऐकले.
त््ा लढवय््ाच््ा पाठीला वाकयल््ा दाखवत, खचय ीत बसत, ती
म्हणाली,
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“म्हणे, छान छोटीशी बाई --- छान छोटीशी बाई! परुय ष नेहमी साधी,
फॅ शन न करणारी बाई पसतां करतात. पण जेव्हा महत्वाचा प्रश्न ्ेतो, तेव्हा
तेव्हा छान नटलेल््ा वेश््ाच ख्रजांकतात. हे वाईट आहे. पण खरे आहे.”
पा्रो वेि््ावाकि््ा आवाजात म्हणाला, “मला हे आवित नाही
आहे.”
“हो का? मलाही खरे तर आवित नाही आहे. पण प्रामाख्रणकपणे
साांगा्चे झाल््ास, मला ते खरे तर आविते. एक अशी भ्ांकर बाजू आहे,
की काही लोकाांना अपघात, सावुजख्रनक सांकटे व कोणाच््ा ख्रमत्ाांच््ा
बाबतीत, वाईट गोष्टी झालेल््ा आवितात.”
पा्रोने ख्रवचारले, “कमािां र चँट्री कयठे गेले आहेत?
“पामेलाने त््ाांना ख्रकनाऱ्ावर नेले आहे. [ तम्य हाला आविणार
असेल, तर ती छान मजा करते आहे. ] आख्रण नसय ते ख्रदवस पढय े जात आहेत,
पण ख्रतच््ा स्वभावात काही सधय ारणा नाही. माझ््ावर ख्रवश्वास ठे वा,
अचानक मसय ळधार पाऊस पिणार आहे.”
पा्रो पटय पटय ला, “असे काही आहे, जे मला समजत नाही.”
सारा म्हणाली, “ते समजा्ला सोपे नाही. पण का् होणार, हा प्रश्न
आहे.”
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पा्रो िोके हलवनू पटय पटय ला, “बाईसाहेब, तम्य ही म्हणता तसे,
भख्रवष््काळ शारीररक वा मानख्रसक अस्वस्थपणाला कारणीभतू असा
असेल.”
“ख्रकती छान शब्दात तम्य ही हे माांिले.” सारा बोलली व हॉटेलात
गेली. दारात ती जवळजवळ िललस गोल्िवर आपटली. तो तरुण मनष्य ्
स्वतुःवर खषू होऊन बाहेर आला. पण त््ाच वेळी त््ाला थोिे अपराधी
वाटत होते. तो म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो, कसे का्? मी ख्रमसेस चँट्रीला
मध्््गय ीन लढवय््े कोरलेली ख्रभांत दाखवत होतो. माजोरीला काही ्ा्ची
इच्छा नव्हती.”
पा्रोच््ा भवय ्ा थोि््ाशा चढल््ा. आख्रण त््ाला काही शेरा
मारा्ची इच्छा असली, तरी व्हॅलेंटीना चँट्री दम टाकत, ओरित आल््ाने,
ते राहून गेले. “िललस --- एक गल
य ाबी जीन --- मला ती अगदी हवीच
आहे.”
त््ा पे्ाची मागणी करा्ला िललस गेला. व्हॅलेंटीना
पा्रोशेजारील एका खचय ीत बसली. आजच््ा सकाळी ती चकचकीत
ख्रदसत होती.
ख्रतने ख्रतच््ा नवऱ्ाला व पामेलाला त््ाांच््ाकिे ्ेताांना पाख्रहले.
हात हलवत, ती ओरिली, “ख्रप्र् टोनी, मस्त अांघोळ झालेली ख्रदसते? ख्रकती
छान सकाळ आहे, नाही का?”
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कमािां र चँट्री काही बोलले नाहीत. त््ाांनी ख्रतच््ाकिे न बघता व
बोलता, पा्ऱ्ा ओलािां ू न, बारमध््े प्रवेश के ला.
त््ाचे हात किेला होते आख्रण ते थोिेसे गोररलासारखे ख्रदसत होते.
व्हॅलेंटीना चँट्रीचे सदांय र पण मख
ू ु तोंि आ वासलेले राख्रहले. ती
थोि््ा ररतेपणे म्हणाली, “ओहो.”
्ा पररख्रस्थतीवर पामेला ला्लचा चेहरा खषू झालेला ख्रदसला. तो
झाकण््ाचा प्र्त्न करत, ख्रतचा ख्रनरागसपणा दाखवत, ती व्हॅलेंटीना
चँट्रीच््ा शेजारी बसत ख्रवचारती झाली, “तमय ची सकाळ मस्त गेली का?”
व्हॅलेंटीनाने सरय वात के ली, “फारच छान. आम्ही --- “ पा्रो उठून
बारकिे गेला. त््ाला ख्रतथे तरुण गोल्ि पिेल चेहऱ्ाने गल
य ाबी जीनसाठी
थाांबलेला ख्रदसला. तो रागावलेला व ख्रवमनस्क वाटत होता. तो पा्रोला
म्हणाला, “तो मनष्य ् दष्टय आहे. त््ाने बाहेर पिणाऱ्ा कमािां र चँट्रीकिे
िोके हलवत ख्रनदेश के ला.
पा्रो बोलला, “शर्क् आहे. पण लक्षात घ््ा, बा्काांना असले
दष्टय नवरे आवितात!”
िललस हळू बोलला, “त््ाने ख्रतला वाईट वागवले, तर मला काही
नवल वाटणार नाही.”
“कदाख्रचत ख्रतला तेही आवित असेल.”
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िललसने त््ाच््ाकिे गोंधळून पाख्रहले. गल
य ाबी जीन घेतली आख्रण
ती घेऊन बाहेर गेला.
पा्रोने स्टयलावर बसनू साख्रां गतले, की त््ाला एक ब्लॅक करांट
अल्कोहोल ख्रसरप द्यावे. चँट्री आला आख्रण त््ाने भरभर खपू गल
य ाबी जीन
प््ा्ली.
अचानक तो आक्रमकपणे पा्रोपेक्षा सगळ्ा जगाला उद्देशनू
बोलला, “जर व्हॅलेंटीनाला असे वाटत असेल, की ख्रतने अनेक मख
ू ांना
सोिले, तसे ती मला सोिेल, तर ती चक
य ते आहे. मी ख्रतला ख्रमळवले आहे
आख्रण मी ख्रतला मला सोिून देणार नाही. इतर कोणी तसा प्र्त्न के ला तर
त््ाला माझ््ा प्रेतावरूनच जावे लागेल.”
त््ाने काही पैसे फे कले व बाहेर चालू पिला.
तीन
तीन ख्रदवसाांनतर पा्रो प्रॉफे टच््ा िोंगरावर गेला होता. ती मनष्य ्
वस्तीच््ा कोलाहलापासनू दरू सोनेरीसर ख्रहरवी, उांचच उांच फरची झािे
असलेली, थांि जागा होती. एका हॉटेलशी गािी थाांबली. पा्रो बाहेर पिून
जगां लात ख्रफरू लागला. शेवटी तो जगातील सवाुत उांच असे भासणाऱ्ा
ख्रठकाणी आला. अती खोलवर ख्रनळाशार समद्रय ख्रदसत होता.
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इथे शेवटी त््ाला शाांती ख्रमळाली --- उांच जागी जाऊन तो
काळज््ापां ासनू मक्त
य झाला. त््ाचा कोट एका झािाच््ा फादां ीवर टागां नू , तो
झािाखाली बसला.
ख्रनख्रवुवादपणे तो का् करतो आहे, हे थोर देव बघत होता. पण हे
ख्रवख्रचत् होते, की त््ाने काही प्रमाणात कयणा माणसासारखी फॅ शन के ली
होती. ‘ठीक आहे. ख्रनदान काही काळासाठी मी ख्रचतां ामक्त
य झालो आहे’,
असा ख्रवचार त््ाने के ला.
त््ाने सरय वात म्हणनू वर बख्रघतले. एक तपख्रकरी स्कटु व कोटातील
छोटी बाई घाईघाईने त््ाच््ाकिे ्ेत होती. ती माजोरी गोल्ि होती. ख्रतने
सवु ढोंग सोिून ख्रदले होते. ख्रतचा चेहरा अश्रनांय ी ओला झाला होता.
पा्रो ख्रतच््ापासनू पळ काढू शकला नाही. ती त््ाच््ाकिे ्ेत
होती. “ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही मला मदत करा्ला पाख्रहजे. मी इतर्क्ा ख्रवख्रचत्
पररख्रस्थतीत सापिले आहे, की मला का् करावे ते कळत नाही आहे.
ओहो, मी का् करू? मी का् करू?”
ख्रतने त््ाच््ाकिे ख्रवदीणु चेहऱ्ाने पाख्रहले. ख्रतची बोटे त््ाच््ा
कोटाच््ा बाहीला घट्ट ख्रचकटली होती. नतां र अचानक त््ाच््ा चेहऱ्ाकिे
बघनू ती थोिी मागे सरकली.
शख्रक्तपात झाल््ासारखी ती ओरिली, “का् --- हे का् आहे?”
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“बाईसाहेब, तम्य हाला माझा सल्ला हवा आहे का? तम्य ही तो ख्रवचारत
आहात का?”
ती चाचरत बोलली, “हो --- हो.”
तो अरे रावीने जोरात बोलला, “ठीक आहे --- हा ख्रदला. फार उशीर
होण््ापवू ी --- इथनू ताबितोब ख्रनघनू जा.”
ती त््ाच््ाकिे रोखनू बघत उद्गारली, “का्?”
“तम्य ही ऐकले आहे. हे बेट सोिा.”
“हे बेट सोिा?”
ती धर्कका बसल््ासारखी त््ाच््ाकिे बघू लागली.
“मी तेच म्हणालो.”
“पण का? --- का?”
जर तम्य हाला तमय चा जीव प््ारा असेल तर --- माझा तम्य हाला हाच
सल्ला राहील --- “
ख्रतने एक ख्रनुःश्वास टाकला. “म्हणजे तम्य हाला का् म्हणा्चे आहे?
तम्य ही मला घाबरवत आहात. तम्य ही मला घाबरवत आहात.”
पा्रो थांिपणे म्हणाला, “हो, मला तेच करा्चे आहे.”
ती चेहरा हातात लपवनू , एकदम बसली. “पण मी असे करू शकत
नाही. म्हणजे िललस मला तसे करू देणार नाही. ती त््ाला तसे करू देणार
नाही --- मनाने आख्रण शरीराने. तो ख्रतच््ाख्रवरुद्ध काही करणार नाही. ख्रतने
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त््ाच््ावर ताबा ख्रमळवला आहे. तो ख्रतच््ासाठी वेिा झाला आहे. ती
सागां ेल त््ाच््ावर, त््ाचा ख्रवश्वास बसतो --- की ख्रतचा नवरा ख्रतला वाईट
वागवतो --- ती ख्रनरागस असनू जखमी झाली आहे --- आजप्ंत ख्रतला
कोणीही समजनू घेतले नाही --- काल रात्ी ख्रतने --- तो आता माझ््ाबद्दल
ख्रवचारदेखील करत नाही --- मला ख्रखजगणतीत देखील घेत नाही.
त््ाच््ासाठी मी खरी नाहीच आहे. त््ाला माझ््ापासनू सटय का हवी आहे.
मी त््ाला घटस्फोट द्या्ला हवा आहे. त््ाला वाटते, की ती ख्रतच््ा
नवऱ्ाला घटस्फोट देऊन, त््ाच््ाशी ललन करे ल. पण मला भीती आहे,
चँट्री ख्रतला सोिणार नाही. तो तसा माणसू नाही. काल रात्ी ख्रतने िललसला
ख्रतच््ा हातावरील जखमा दाखवल््ा --- त््ा ख्रतच््ा नवऱ्ाने के ल््ाचे
साांख्रगतले. िललसला ख्रचिा्ला लावले. तो ख्रतच््ासाठी पागल झाला आहे
--- ओहो, मी घाबरले आहे. ्ातनू पढय े का् होणार? मला सागां ा, मी का्
करू?”
पा्रो पाण््ाकिे टक लाऊन, आख्रश्ाच््ा मख्य ् िोंगराांकिे बघत
होता.
तो म्हणाला, “मी तम्य हाला साांख्रगतले आहे. फार उशीर होण््ापवू ी हे
बेट सोिून जा.”
ख्रतने िोके हलवले.
“मी नाही असे करू शकत --- नाही करू शकत --- जर िललस -“
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पा्रोने सस्य कारा टाकला व खाांदे शहारवले.
चार
पा्रो पामेला ला्लबरोबर ख्रकनाऱ्ावर बसला होता.
ती काही करा्च््ा थोि््ाशा उत्साहाने म्हणाली, “ख्रत्कोण
बळकट होत चालला आहे. काल रात्ी ते ख्रतच््ा एके का बाजल
ू ा
एकमेकाक
ां िे रागाने बघत बसले. चँट्रीने फार पे्पान के ले होते. तो मद्दय ाम
िललस गोल्िचा अपमान करत होता. पण गोल्ि चाांगला वागत होता. तो
त््ाची मनख्रस्थती साभां ाळून होता. व्हॅलेंटीनाला ते अथाुत छान वाटत होते.
नरभक्षक वाघासारखी ती गरय गरय त होती. आता का् होईल, असे तम्य हाला
वाटते?
पा्रोने िोके हलवले. “मी घाबरलो आहे. फार घाबरलो आहे --“
ख्रमस ला्ल ढोंगीपणे म्हणाली, “ओहो, आम्ही सगळे आहोत. हा
कारभार तू आवरू शकतोस. नाहीतर, ते तझ्य ्ाच अगां ाशी ्ेईल. तू काही
करू शकत नाहीस का?”
“मला जे करणे शर्क् होते, ते मी के ले आहे.”
ख्रमस ला्ल उत्सक
य तेने पढय े वाकली.
ख्रतने आनांख्रदत उत्सक
य तेने ख्रवचारले, “तू का् के लेस?”
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“मी ख्रमसेस गोल्िला उपदेश के ला, फार उशीर होण््ापवू ी हे बेट
सोिा्चा उपदेश के ला.”
“ओहो, अरे रे, तू असा ख्रवचार करतोस --- “ ती थाबां ली
“का् बाईसाहेब?
पामेला सावकाश बोलली, “म्हणजे असे होईल असे तल
य ा वाटते.
पण तो असे करू शकत नाही --- तो अशी गोष्ट कधीच करणार नाही --तो खरे तर चाांगला आहे. हा सगळा त््ा चँट्री बाईचा चावटपणा आहे. तो
असे काही करणार नाही --- करणार नाही.”
ती थाबां ली व मदृ पय णे बोलली, “खनू ? तो --- तो शब्द तझ्य ्ा मनात
आहे का?”
“तो कयणाच््ा तरी मनात आहे. बाईसाहेब, मी ते तम्य हाला साांगतो.”
पामेला अचानक शहारली. ती बोलली, “मला खरे वाटत नाही.”
पाच
एकोणतीस ऑर्कटोबरच््ा त््ा रात्ीतील घटनाांचा क्रम अगदी
स्पष्ट होता.
सरय वातीला ते दोन परुय षाांमधील दृष्् होते --- गोल्ि आख्रण चँट्री.
चँट्रीचा आवाज चढत गेला आख्रण त््ाचे शेवटचे शब्द चौघानां ी पसय टसे
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ऐकले --- टेबलावरील रोखपाल, व््वस्थापक, जनरल बानेस आख्रण
पामेला ला्ल.
“तू ख्रभकार ियर्ककरछाप! जर तल
य ा आख्रण तझ्य ्ा बा्कोला असे
वाटत असेल, की तम्य ही ्ाचे खापर माझ््ावर फोिू शकाल, तर तम्य ही
चक
य ता आहात. मी ख्रजवांत आहे तोप्ंत, व्हॅलेंटीना माझीच बा्को
राहील.”
मग तो हॉटेलातनू बाहेर ख्रनघनू गेला. त््ाचा चेहरा रागाने फयलला
होता.
हे जेवणापवू ी झाले. त््ानांतर [ कसे का् साधले कोणास ठाऊक ]
ख्रमत्ाांचे परत मेतकूट जमले. व्हॅलेंटीनाने माजोरी गोल्िला चांद्रप्रकाशात
गािीतनू चर्ककर मारण््ाबद्दल ख्रवचारले. पामेला आख्रण साराही त््ाच्ां ्ा
बरोबर गेल््ा. गोल्ि आख्रण चँट्री एकत् ख्रबख्रल्िुस खेळले. नांतर ते हर्क्ुल
य
पा्रो व जनरल बानेसबरोबर लाउांजमध््े होते.
जवळजवळ प्रथमच चँट्रीच््ा चेहऱ्ावर आनांद ख्रदसत होता..
जनरलने ख्रवचारले, “तमय चा खेळ चागां ला झाला का?
कमाांिर म्हणाला, “हा माझ््ापेक्षा फारच चाांगला खेळतो. तो
सेहचे ाळीसच््ा आसपास हरला.”
िललसने नम्रपणे नापसतां ी दशुवली. “मी तल
य ा साांगतो, फक्त नशीब!
तम्य ही का् घेणार? मी जाऊन वेटरला पकिून आणतो.”
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“माझ््ासाठी गल
य ाबी जीन, आभारी आहे.”
“ठीक आहे जनरल.”
“मला ख्रव्हस्की आख्रण सोिा चालेल. आभारी आहे.”
“माझ््ासाठी तेच. ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही का् घेणार?”
“तमय चे आभार! मला ब्लॅककरांट ख्रसरप चालेल.”
“ख्रसरप? माफ करा.”
“ब्लॅककरांट ख्रसरप.”
“ओहो, गोि, जहाल अल्कोहोख्रलक पे्! अस्स. मला वाटते ते
त््ाांच््ाकिे असेल. पण मी कधी त््ाबद्दल ऐकले नाही.”
“त््ाांच््ाकिे ते आहे. हो. पण ते गोि, जहाल अल्कोहोख्रलक पे्
नाही.”
िललस गोल्ि हसत म्हणाला, “हे मजेशीर चवीचे वाटते आहे. पण
प्रत््ेकाला स्वतुःचे ख्रवष हवे असते. मी जाऊन ते आणा्ला सागां तो.”
कमािां र चँट्री बसला. जरी तो बिबि््ा व समाजख्रप्र् प्राणी नसला,
तरी तो आनांदी व ख्रमत्त्वाने वागा्चा प्र्त्न करत होता.
त््ाने शेरेबाजी के ली, “एखादी बातमी न ्ेताही आपले सवु काही
चालू रहाते, हे जरा ख्रवख्रचत् आहे.”
जनरल गरय गरय ला, “जगातील रोजच््ा चार ख्रदवस ख्रशळ्ा बातम््ा,
माझ््ासाठी काही फारशा उप्ोगाच््ा नाहीत. त््ा ्ा्ला फार वेळ लागत
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असला, तरी अथाुत मला दर आठवि््ाला टाईम्स व पांचचा अक
ां
ख्रमळतो.”
‘मला नवल वाटते, पॅलेस्टाईनला सवुसाधारण ख्रनविणक
य ा होणार
की नाही?
िललस गोल्ि परत आल््ावर जनरलने जाहीर के ले, “ही सवु गोष्ट
फार वाईट पद्धतीने चालवली जाते आहे.” वेटर पे्े घेऊन आला.
जनरलने नक
य तीच त््ाच््ा सैख्रनकी करी्रमधला भारतातील
१९०५ ्ा वषाुतील एक प्रसगां कथन करा्ला सरय वात के ली होती. दोन
इग्रां ज जरी फार रुची घेऊन नाही, तरी नम्रपणे ऐकत होते. पा्रो त््ाचे ख्रसरप
घोट घोट ख्रपत होता.
जनरल त््ाच््ा कथनाच््ा एका टप्प््ावर आला आख्रण ख्रतथे
आजबू ाजल
ू ा कतुव््तत्पर हशा उसळला.
नतां र ख्रतथे बा्का अवतीणु झाल््ा. त््ा चौघीजणी छान मनख्रस्थतीत
ख्रदसत होत््ा. त््ा हसत आख्रण बोलत होत््ा.
व्हॅलेंटीना टोनीच््ा शेजारील खचय ीत बसत ओरिली, “ख्रप्र् टोनी,
ते फारच स्वगी् होते. ती ख्रमसेस गोल्िची सवाुत छान कल्पना होती. तम्य ही
सगळे ्ा्ला हवे होतात.”
ख्रतचा नवरा म्हणाला, “एखादे पे् हवे आहे का?” त््ाने
इतरजणींकिे देखील प्रश्नाथुकतेने पाख्रहले.
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व्हॅलेंटीना बोलली, “ख्रप्र्, माझ््ासाठी गल
य ाबी जीन.”
पामेला म्हणाली, “जीन आख्रण ख्रजांजरख्रबअर.”
सारा म्हणाली, “ख्रसिेकार.”
चँट्री उभा राख्रहला. त््ाने त््ाचे न उष्टावलेले पे् त््ाच््ा बा्कोला
ख्रदले. “तू हे घे मी मला दसय रे आणतो. ख्रमसेस गोल्ि, तम्य हाला का् हवे
आहे?”
ख्रमसेस गोल्िचा नवरा ख्रतला कोट काढा्ला मदत करत होता. ती
हसत वळली. “मला ऑरें जिे ख्रमळू शके ल का?”
“ठीक आहे. ऑरें जिे.”
तो दाराकिे गेला. ख्रमसेस गोल्ि नवऱ्ाकिे बघनू हसली. “िललस,
ते इतके छान होते. तू ्ा्ला हवे होतेस.”
“माझी इच्छा होती. आपण नांतर एखाद्या रात्ी जाऊ. चालेल ना?”
ते एकमेकाक
ां िे बघनू हसले.
व्हॅलेंटीना चँट्रीने गल
य ाबी जीन घटाघटा ख्रपऊन टाकली. “मला
त््ाची फार गरज होती.” ख्रतने सस्य कारा टाकला.
िललस गोल्िने माजोरीचा कोट काढून खचय ीवर ठे वला. तो इतराांकिे
चालत गेल््ावर किकपणे बोलला, “लोकहो, का् झाले?”
व्हॅलेंटीना चँट्री खचय ीत रे लनू बसली होती. ख्रतचे ओठ ख्रनळे झाले
होते. ख्रतचे हात हृद्ावर होते. “मला जरा ख्रवख्रचत् वाटते आहे --- “
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ती श्वास घेण््ासाठी झगित होती.
चँट्री खोलीत परत आला. त््ाने वेग वाढवला. “का् ग, का्
झाले?”
“मला कळत नाही. ते पे् --- त््ाची चव काहीशी ख्रवख्रचत् होती --“
“गल
य ाबी जीन?”
चँट्रीने त््ाच््ा चेहऱ्ाभोवती हात ख्रफरवला. त््ाने िललस गोल्िची
गचाांिी धरली.
“ते तर माझे पे् होते --- गोल्ि, तू त््ात का् घातले होतेस?”
िललस गोल्ि चेहरा ख्रपळवटला गेलेल््ा खचय ीतील बाईकिे बघत होता. तो
पाांढरा फटक पिला.
“मी --- मी --- कधीच --- “
व्हॅलेंटीना चँट्री खचय ीतनू घसरली.
जनरल बानेस ओरिला, “लवकर िॉर्कटरला बोलवा.”
पाच ख्रमख्रनटाने व्हॅलेंटीना चँट्री मरण पावली.
सहा
दसय ऱ्ा ख्रदवशी सकाळी कोणीच समद्रय ावर अघां ोळीला गेले नाही.
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पाढां री पिलेली पामेला ला्ल साध््ा गिद रेसमध््े हॉलमध््े
पा्रोला ख्रचकटून बसली होती. ख्रतने त््ाला ओढत लहानशा ख्रलहा्च््ा
खोलीत आणले.
ती म्हणाली, “हे भ्ांकर आहे. तू असे म्हणाला होतास, तल
य ा
भख्रवष्् समजते? खनू ?”
त््ाने त््ाचे िोके थांिपणे वळवले.
पा् जख्रमनीवर आपटत ती ख्रकांचाळली, “ओहो, तू हे होऊन द्या्ला
नको होतेस. काही करून! तल
य ा ते थाबां वता आले असते.”
पा्रो बोलला, “कसे?”
ते ख्रतलाही माख्रहती नसल््ाने, ती गप्प झाली.
“तम्य ही कयणाकिे जाणार नाही का --- पोख्रलसाक
ां िे?
“आख्रण का् साांगा्चे? साांगण््ासारखे का् आहे --- की घटना
घिण््ापवू ी कयणाच््ा तरी मनात खनू करण््ाचे होते? मी तम्य हाला साांगते,
जर एक मनष्य ् दसय ऱ्ाला मारा्ला टपला असेल, तर --- “
पामेला जोर देत बोलली, “तू बळीला सावध करु शकला
असतास.”
पा्रो म्हणाला, “कधीकधी सचू ना ख्रनरुप्ोगी असतात.”
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पामेला सावकाश बोलली, “तू खन्य ्ाला ताकीद देऊ शकला
असतास --- तल
य ा का् होणार, ्ाचा अदां ाज असल््ाचे तू त््ाला सागां ू
शकला असतास.”
पा्रोने स्ततय ीपर मान हलवली. “हो. हा बरा बेत होता. पण तरीही,
तम्य हाला गन्य हेगाराच््ा मख्य ् दगय ुणय ाचा तकु करावा लागला असता.”
“तो का् होता?”
“गवु. गन्य हेगाराला असे कधीच वाटत नाही की त््ाचा गन्य हा
उघिकीस ्ेईल.”
पामेला ओरिली, “पण हे ख्रवख्रचत् आहे. मख
ू ाुसारखे आहे. हा गन्य हा
म्हणजे पोरखेळच होता! काल रात्ी पोख्रलसाांनी िललस गोल्िला लगेच
अटक के ली का?”
तो ख्रवचारपवू ुक म्हणाला, “हो. िललस गोल्ि एक फार मख
ू ु तरुण
माणसू आहे.”
“फारच मख
ू !ु मी असे ऐकले, की त््ानां ा उरलेले ख्रवष सापिले --ख्रकांवा जे काही होते ते --- “
“एक प्रकारचे स्ट्रोपॅन्थीन. हृद्ासाठीचे ख्रवष.”
त््ाच््ा जेवतानाच््ा जाकीटाच््ा ख्रखशात उरलेले ते सापिले?
“अगदी बरोबर.”
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पामेला परत बोलली, “फारच मख
ू ु! कदाख्रचत त््ाला त््ातनू
सटय ा्चे असेल --- आख्रण चक
य ीच््ा माणसाला ख्रवष ख्रदल््ाचा धर्कका बसनू
तो गख्रलतगात् झाला असेल. रांगमांचावर हे दृष्् कसे ख्रदसेल. प्रेख्रमक
स्ट्रोपॅन्थीन नवऱ्ाच््ा पेल््ात घालत आहे आख्रण मग त््ाचे लक्ष नसताांना
नवऱ्ाऐवजी बा्को ते ख्रपऊन टाकते --- िललस गोल्ि जेव्हा वळला
आख्रण त््ाच््ा लक्षात आले, की त््ाने तो ख्रजच््ावर प्रेम करत होता, त््ाच
बाईला ठार के ले --- “
ख्रतने लहानसा शहारा ख्रदला.
“तमय चा ख्रत्कोण! अमर ख्रत्कोण! असा शेवट होईल, हे कयणाला
माख्रहती होते?”
पा्रो पटय पटय ला, “मला असे होण््ाची भीती होती.”
पामेला त््ाच््ावर तटय ू न पिली. “तू ख्रतला, ख्रमसेस गोल्िला ताकीद
ख्रदली होतीस --- मग तू त््ाला ताकीद का ख्रदली नाहीस?”
“तम्य हाला असे म्हणा्चे आहे, की मी िललस गोल्िला ताकीद का
ख्रदली नाही?
“नाही. मला कमाांिर चँट्री म्हणा्चे होते. तम्य ही त््ाला असे साांगू
शकला असतात की त््ाला धोका आहे --- शेवटी, तोच खरा अिथळा
होता! मला काही सांश् नाही, की िललस गोल्ि त््ाच््ा बा्कोला
घटस्फोट देण््ासाठी त्ास द्या्चा प्र्त्न करत होता --- ती शाांत, शरणाथी
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प्रकारची छोटीशी बाई होती आख्रण ख्रतला तो खपू आवित होता. पण चँट्री
एखाद्या खेचरासारखा राक्षस होता. त््ाने ठरवले होते, की व्हॅलेंटीनाला
स्वातांत्र्् द्या्चे नाही.”
पा्रोने खाांदे शहारवले. तो म्हणाला, “मी चँट्रीशी बोलनू देखील
काही फा्दा नव्हता.
पामेलाने कबल
ू के ले, “कदाख्रचत नसावा. त््ाने कदाख्रचत असे
म्हटले असेल, की तो स्वतुःकिे लक्ष देऊ शकतो आख्रण तम्य हाला उलटी
उत्तरे ख्रदली असती. पण मला अजनू ही वाटते, आपण नर्ककीच काहीतरी
करू शकलो असतो.”
पा्रो म्हणाला, “मलाही तसे वाटले होते, की ते बेट सोिून
जाण््ासाठी व्हॅलेंटीना चँट्रीचे मन वळवा्चा प्र्त्न करावा. पण हे समजनू
घ््ा्ला, ती अख्रतश् मख
ू ु बाई होती. ती ख्रबचारी बाई ख्रतच््ा मख
ू ुपणामळ
य े
मेली.”
पामेला बोलली, “मला वाटते, ख्रतने बेट सोिले असते, तरी काही
चागां ले झाले नसते. तो ख्रतचा पाठलाग करत गेला असता.”
“तो?”
“िललस गोल्ि.”
“तम्य हाला असे वाटते, िललस गोल्ि ख्रतचा पाठलाग करत आला
असता? ओहो, नाही. तम्य ही चक
य त आहात --- तम्य ही फार चक
य त आहात.
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तम्य हाला अजनू ्ा प्रकरणाचे ममु कळलेलेच नाही. जर व्हॅलेंटीना चँट्रीने
बेट सोिले असते, तर ख्रतचा नवरा ख्रतच््ाबरोबर गेला असता.”
पामेलाने गोंधळून बख्रघतले.
“अथाुत, अगदी नैसख्रगुकपणे.”
“आख्रण मग असे बघा, गन्य हा कयठे तरी दसय रीकिे घिला असता --व्हॅलेंटीना चँट्रीच््ा नवऱ्ाने ख्रतला मारल््ाचा गन्य हा.”
पामेला स्तब्ध झाली.
“तम्य हाला असे म्हणा्चे आहे का, की कमाांिर, टोनी चँट्रीने
व्हॅलेंटीनाला मारले?”
“हो, तम्य ही त््ाला तसे करतानां ा पाख्रहले. िललस गोल्िने
त््ाच््ासाठी पे् आणले. तो त््ाच््ासमोर ते घेऊन बसला. जेव्हा ती बाई
आली, तेव्हा त््ाच््ाकिे स्ट्रोपॅन्थीन त्ार होते. ते त््ाने गल
य ाबी जीनमध््े
घातले आख्रण नम्रपणे त््ाने ते त््ाच््ा बा्कोकिे सरकवले. ख्रतने ते
प््ा्ले.”
“पण स्ट्रोपॅन्थीनचे पाकीट तर िललस गोल्िच््ा ख्रखशात सापिले.”
“ते त््ाच््ा ख्रखशात सरकवणे फारच सोपे होते. आपण सगळ्ानां ी
मेलेल््ा बाईभोवती गदी के ली होती.”
पामेलाने श्वास घेण््ाच््ा दोन ख्रमख्रनटे आधी हे झाले.
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“पण मला एकही शब्द समजत नाही. ख्रत्कोण --- तू तर स्वतुःच
म्हणालास --- “
पा्रोने जोराने त््ाचे िोके हलवले.
“मी म्हणालो, ख्रतथे ख्रत्कोण होता ---हो. पण तम्य ही, तम्य ही काही
वेगळीच चक
य ीची कल्पना के लीत. तम्य हाला हुशारीच््ा अख्रभन्ाने फसवले.
तम्य हाला वाटले, की दोघे टोनी चँट्री आख्रण िललस गोल्ि व्हॅलेंटीनावर प्रेम
करत होते. आख्रण तमय चा ख्रवश्वास बसला --- तसे होणे शर्क् होते, की िललस
गोल्ि व्हॅलेंटीनावर प्रेम करतो आहे. [ ख्रतच््ा नवऱ्ाने ख्रतला घटस्फोट
द्या्ला नकार ख्रदला आहे. ] त््ामळ
य े त््ाने हृद्ाचे ख्रवष देण््ाचे टोकाचे
पाऊल उचलले. आख्रण भलत््ाच चक
य ीमळ
य े व्हॅलेंटीना ते ख्रवष प््ा्ली. हे
सवु भ्रामक आहे. चँट्रीला त््ाच््ा बा्कोला कधीतरी ठार मारा्चे होते.
ख्रतच््ाबरोबर राहून, तो अख्रतश् कांटाळला होता. मला पख्रहल््ापासनू च ते
ख्रदसत होते. त््ाने ख्रतच््ाशी पैशाांसाठी ललन के ले होते. आता त््ाला दसय ऱ्ा
बाईशी ललन करा्चे होते --- म्हणनू त््ाने व्हॅलेंटीनाला मारून, ख्रतचे पैसे
लबय ािा्चा ख्रवचार के ला. त््ामळ
य े खनू झाला.”
“दसय री बाई?
पा्रो सावकाश बोलला, “हो. हो. लहानशी माजोरी गोल्ि. हा
अमर ख्रत्कोण होता. पण तम्य ही तो चक
ै ी
य ीचा पाख्रहलात. त््ा दोन्ही परुय षाांपक
कयणालाच व्हॅलेंटीनाची जराही पवाु नव्हती. हा ख्रतचा पोकळ िौल आख्रण
माजोरी गोल्िचे हुशारीने रांगमांच साांभाळणे होते. तम्य हाला वाटते, की हे ख्रतने
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के ले! ख्रमसेस माजोरी गोल्ि ही फार हुशार बाई आहे. आख्रण नम्र आख्रण
लाजाळूपणाच््ा नावाखाली ती आकषुक पण गरीब ख्रबचारी छोटीशी बाई
असल््ाचे दाखवते. मला अशाच प्रकारच््ा चार गन्य हेगार ख्रस्त्र्ा माख्रहती
आहेत. ख्रमसेस अॅिाम्स ख्रतच््ा नवऱ्ाचा खनू के ल््ाच््ा आरोपातनू सटय ली
होती. पण सगळ्ानां ा माख्रहती होते की ख्रतनेच तो के लेला आहे. मेरी पाकु रने
ख्रतची आविती आत््ा आख्रण दोन भावाचां ा खनू के लेला असतो आख्रण
ख्रतच््ा थोि््ाशा ख्रनष्काळजीपणामल
य े, ती पकिली जाते. अजनू एक ख्रमसेस
रोविेन होती. ख्रतला फाशी झाली. ख्रमसेस लेक्रसी ख्रशक्षेतनू जेमतेम
ख्रनसटली. ही बाईदेखील त््ाच प्रकारची आहे. ख्रतला बख्रघतल््ाबरोबरच मी
ख्रतला, ती अशी असल््ाचे ओळखले होते. एखादे बदक पाण््ाच््ा ख्रदशेने
जावे तशा ्ा खनय ाकिे वळतात. हे पद्धतशीरपणे बेत आखनू के लेले चाांगले
हुशारीचे काम होते. िललस गोल्ि व्हॅलेंटीना चँट्रीच््ा प्रेमात होता, ्ाचा
आपल््ाकिे का् परय ावा होता? तम्य ही ्ाबद्दल ख्रवचार करता, तेव्हा तमय च््ा
लक्षात ्ेईल, की ख्रतथे फक्त ख्रमसेस गोल्िचा आत्मख्रवश्वास व चँट्रीची
हेव््ादाव््ाची पोकळ बिबि होती. तम्य हाला ख्रदसले असेल, नाही का?
पामेला ओरिली, “हे भ्क
ां र आहे.”
पा्रो व््वसाख्र्कपणा न दाखवता बोलला, “ती एक हुशार जोिी
होती. त््ाांनी इथे भेटा्चा व गन्य हा घिवनू आणा्चा बेत के ला. ती माजोरी
गोल्ि, ती थांि रक्ताची राक्षसीण आहे. ख्रतने ख्रतच््ा गरीब, ख्रनरागस, मख
ू ु
नवऱ्ाला जराही खतां न वाटता, फाशीच््ा तख्तावर पाठवले.”
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पामेला ओरिली, “त््ाला पोख्रलसाांनी काल रात्ी अटक करून
नेल.े ”
हर्क्ुल
य पा्रो म्हणाला, “पण त््ानतां र मी पोलीसाांशी थोिे बोललो.
हे खरे आहे, की मी चँट्रीला पेल््ात स्ट्रोपॅन्थीन टाकताांना पाख्रहले नाही. इतर
प्रत््ेकाप्रमाणे, मी बा्का जमा झाल््ा तेव्हा वर पाख्रहले. पण त््ाच क्षणी
मला जाणवले, की व्हॅलेंटीना चँट्रीला ख्रवष देण््ात आलेले आहे. मी ख्रतच््ा
नवऱ्ाकिे सतत पहात राख्रहलो. आख्रण म्हणनू , मी त््ाला स्ट्रोपॅन्थीनची
पिय ी िललस गोल्िच््ा कोटाच््ा ख्रखशात टाकताांना पाख्रहले --- “
त््ाच््ा चेहऱ्ावर कठोर भाव आणत, तो पढय े बोलला, “मी चाांगला
साक्षीदार आहे. माझे नाव प्रख्रसद्ध आहे. मी साांख्रगतलेली गोष्ट ऐकल््ाबरोबर
पोख्रलसानां ा समजले, की त््ामळ
य े सवु बाबींवर वेगळा प्रकाश पितो आहे.
उत्सक
य तेने पामेला बोलली, “आख्रण मग?”
“मग का्, त््ाांनी कमाांिर चँट्रीला काही प्रश्न ख्रवचारले. त््ाने
उिवाउिवीची उत्तरे देण््ाचा प्र्त्न के ला. पण तो खरा हुशार नसल््ाने
त््ाचे ख्रपतळ उघिे पिले.”
“त््ामळ
य े िललस गोल्ि सटय ला?”
“हो.”
“आख्रण माजोरी गोल्ि?”
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पा्रोचा चेहरा कठोर झाला. तो म्हणाला, “मी ख्रतला ताकीद ख्रदली
होती --- हो, मी ख्रतला ताकीद ख्रदली होती --- प्रॉफे टच््ा िोंगरावर --- गन्य हा
रोखा्ची एवढीच सांधी होती. मी ख्रतला जवळजवळ साांख्रगतले, की मला
ख्रतचा सांश् आहे. ख्रतला समजले. पण ती स्वतुःला फार हुशार समजत होती
--- मी ख्रतला साख्रां गतले, की ख्रतला ख्रतच््ा जीवाची पवाु असेल, तर ख्रतने हे
बेट सोिून जावे. ख्रतने --- रहा्चे ठरवले --- “.
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२५ अनवु ाखदत कथा मराठी माखसकामधनू प्रख्रसद्ध झाल््ा आहेत. ई
साखहत्यतर्फे 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 िे चौिावे वषष.
डॉ. वषृ ाली जोशी याांचे िे िेित्तीसावे 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), फ्राख्रन्सस 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(३३), िॉ. ख्रनमुलकयमार फिकयले (१९),
CA पनय म सांगवी(६), िॉ. नांख्रदनी धारगळकर (१५), अांकयश ख्रशांगािे(२०),
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(२), 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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