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सवव हक्क अनवु ाखदके च्या स्वाधीन. या अनवु ादातील कोणताही भाग कोणत्याही माध्यमातनू प्रखसद्ध करण्यासाठी
अनवु ाखदके ची पवू व परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे.
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हर्कयुल पायरोच्या साहसकथा- ६
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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➢ खवनामूल्य खवतरणासाठी उपलब्ध .
➢ आपले वाचनू झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता .
➢ हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापूवी खकांवा वाचनाव्यखतररक्त कोणताही
वापर करण्यापूवी ई प्रखतष्ठानची लेिी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
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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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चोवीस काळे पक्षी
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ख्रतसऱ्ा मजल््ावरील सदख्रनका

o

बगदाद पेटीचे गढू

o

मधमाशाचां े पोळे
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YELLOW IRIS

्लो आ्ररस

ख्रभतां ीत बसवलेल््ा ख्रवजेच््ा शेगिीकिे हर्क्ुल
य पा्रोने त््ाचे पा्
ताणले. त््ाच््ा लालसर उष्ण गजाांची व््वख्रस्थत माांिणी बघनू तो
ख्रशस्तख्रप्र् माणसू खषू झाला.
तो स्वतःशी बोलला, “कोळशाची आग नेहमीच आकारहीन आख्रण
वेिीवाकिी असते. त््ात सारखेपणा काहीच नसतो.”
फोनची घटां ी वाजली. पा्रो उठला. उठतानां ा तो घि््ाळाकिे बघत
होता. सािेअकरा वाजा्ला आले होते. त््ाला नवल वाटले, की ्ावेळी
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त््ाला कोण फोन करत होते. अथाुत कदाख्रचत तो चक
य ीचा नांबर असू शकत
होता.
ख्रवख्रचत् प्रकारे हसनू , तो स्वतःशी पटय पटय ला, “कदाख्रचत एखाद्या
वतुमानपत्ाचा मालक त््ाच््ा गावाकिील घराच््ा वाचनाल्ात
मतृ ावस्थेत सापिला असेल. त््ाच््ा िाव््ा हातात ख्रठपर्क्ाांचे रांगीत
फयलाच
ां े झाि असेल आख्रण पाककलेवरील पस्य तकाचे फािलेले पान त््ाच््ा
छातीला ख्रपनेने जोिलेले असेल.”
स्वतःच््ा ्ा गख्रवुष्ठ कल्पनेवर खषू होऊन, त््ाने फोन उचलला.
लगेच एका स्त्रीचा --- मदृ ,य घोगरा व कामाची फार घाई असलेला
आवाज आला. “कोण, हर्क्ुल
य पा्रो का? कोण, हर्क्ुल
य पा्रो का?”
‘मी हर्क्ुल
य पा्रो बोलतो आहे.”
“ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही ताबितोब ्ेऊ शकता का? --- ताबितोब -- मला धोका आहे --- खपू धोका आहे --- मला माख्रहती आहे --पा्रो किकपणे बोलला, “ तम्य ही कोण आहात? तम्य ही कयठून
बोलत आहात?”
आवाज हळू झाला पण त््ात अजनू जास्त तातिी असल््ाचे
जाणवत होते. “लगेच ्ा --- जीवनमरणाचा प्रश्न आहे --- ताबितोब --जािीन िेस ख्रसलनेस --- ्लो आ्ररस असलेले टेबल --- “
शातां ता पसरली --- ख्रवख्रचत् धापा --- फोन बदां झाला.
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पा्रोला काही कळे ना. तो कोि््ात पिला. तो तोंिातल््ा तोंिात
पटय पटय ला, “हे काही फार उत्कांठावधुक ख्रदसते आहे.”
जािीन िेस ख्रसलनेसच््ा दारात, जाि लइय गी [ प्रख्रसद्ध लढवय््ा ] पढय े
आला. “शभय सांध््ाकाळ, ख्रमस्टर पा्रो. तम्य हाला टेबल हवे आहे का?”
“नाही. नाही, मी इथे ख्रमत्ाांना शोधतो आहे. मी बघतो. कदाख्रचत ते
अजनू इथे आले नसतील. ते ्लो आ्ररस ही फयले असलेले कोपऱ्ातले
टेबल --- जाता जाता एक लहानसा प्रश्न --- जर तो ख्रवचारणे ्ोल् असेल
तर --- इतर सवु टेबलाांवर ट््ख्रय लप्स आहेत --- गल
य ाबी ट््ख्रय लप्स --- फक्त
एका टेबलावर ्लो आ्ररस फयले का आहेत?”
लइय गीने त््ाचे बोलणारे खाांदे शहारवले. ख्रवशेष आज्ञा! नर्ककीच
कयणा एका स्त्रीची आविती फयले. ते ख्रमस्टर बरटॉन रसेलचे टेबल आहे --तो एक फार श्रीमांत अमेरीकन आहे.”
“लगय ी, एखाद्याने बा्काांच््ा लहरींचा अभ््ास के ला पाख्रहजे, नाही
का?”
लगय ी बोलला, “ख्रमस्टर असे म्हणाले होते.”
“मला त््ा टेबलावर कयणी ओळखीचे ख्रदसते आहे. मला ख्रतथे
जाऊन बोलले पाख्रहजे.”
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जोिीजोिीने नाच चाललेल््ा ख्रठकाणामधनू नाजक
ू पणे वाट काढत
पा्रो ख्रनघाला. ते ख्रवख्रशष्ट टेबल सहाजणासां ाठी होते, पण आता ख्रतथे
एकजणच बसलेला होता. एक ख्रवचारमलन तरुण ख्रनराशेने शँपेन ख्रपत होता.
पा्रो अपेक्षा करत असलेली ती व््क्ती नव्हती. टोनी चॅपेल
सभासद असलेल््ा पाटीत धोर्क्ाची ख्रकांवा क्षोभनाट््ाची कल्पना करणे
अशर्क् होते.
पा्रो नाजक
ू पणे त््ा टेबलाशी थाबां ला.
“आहा, अरे च््ा, तू माझा ख्रमत् अँथनी चॅपेल आहेस का?”
तो तरुण मनष्य ् ओरिला, “आश्च्ु आहे --- पा्रो --- पोख्रलसाचां ा
कयत्ा! अँथनी नव्हे, माझ््ा ख्रप्र् ख्रमत्ा, ख्रमत्ाांसाठी टोनी.” त््ाने एक खचय ी
ओढून घेतली.
“्े. माझ््ाबरोबर बस. आपण गन्ह्य याबद्दल बोल.ू आपण गन्ह्य यासाठी
पे्पान करू.” त््ाने एका ररकाम््ा पेल््ात शँपेन ओतली. पण माझ््ा ख्रप्र्
पा्रो, तू ्ा नाचगाण््ात आख्रण मौजमजेत इथे का् करतो आहेस? इथे
प्रेते नाहीत. अगदी खात्ीने तझ्य ्ासाठी एकही प्रेत नाही आहे.”
पा्रोने शँपेनचा घटय का घेतला.
“माझ््ा ख्रमत्ा, तू फार आनांदी ख्रदसतो आहेस.”
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“आनदां ी? मी सांकटात सापिलो आहे --- अांधारात चाचपितो
आहे. ते वाजवत आहेत, ती धनू कयठची आहे, ते मला सागां . तल
य ा ती
ओळखली का?”
पा्रोने जागरूकपणे ती धोर्क्ाची घटां ी ऐकली.
“कदाख्रचत तम्य हाला सोिून गेलेल््ा बाळाला उद्देशनू काही?”
तो तरुण म्हणाला, “काही वाईट तकु नाही. पण एकदा चक
य ला. ‘प्रेम
हे कधीच तम्य हाला बचय कळ््ात पिा्ला लावत नाही.’ असे त््ाला
म्हणतात.”
“आहा?”
टोनी चॅपेल दःय खाने म्हणाला, “माझी आविती धनू , माझे आविते
हॉटेल, माझा आविता बँि --- आख्रण माझी आविती मल
य गी इथे असनू ,
ती दसय ऱ्ा कयणाबरोबर नाचते आहे.”
पा्रो म्हणाला, “त््ामळ
य े तू दःय खी आहेस?”
“बरोबर. असे बघा, पॉलीन आख्रण मी खपू शब्द बोलतो, असे
उद्धट, घाणेरिे लोक म्हणतात. शभां रातील पच्ां ्ाणव शब्द ती बोलते आख्रण
पाच मी बोलतो. ते पाच शब्द असे असतात, “ख्रप्र्े, मी स्पष्ट करू शकतो.”
मग ती परत ख्रतचे पांच््ाणव शब्द सरुय करते आख्रण मला वाटते, आम्ही पढय े
सरकत नाही.” आख्रण टोनी पढय े बोलला, “मी ख्रवष घेणार आहे.”
पा्रो पटय पटय ला, “पॉलीन?”
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“पॉलीन वेदरबा्. बरटॉन रसेलची तरुण मेहुणी. तरुण, सांदय र, खपू
श्रीमतां . आज रात्ी बरटॉन रसेल पाटी देतो आहे. तल
य ा तो माख्रहती आहे का?
त््ाचा मोठा व््वसा् आहे. गळ
य गळ
य ीत दाढी के लेला अमेररकन --उत्साहाने व व््ख्रक्तमत्वाने भरलेला. त््ाची बा्को पॉलीनची बहीण आहे.”
“आख्रण पाटीत अजनू कोण आहे?”
“धनू थाांबली, की तू त््ाना भेटशील. ख्रतथे लोला वॅलिेझ आहे --तल
य ा माख्रहती असेल, महानगरातील नवीन खेळात नाचणारी दख्रक्षण
अमेररके ची नतुकी, ख्रतथे स्टीफन काटुर आहे. तल
य ा तो माख्रहती आहे का?
तो मत्य सदेख्रगरीच््ा नोकरीत आहे. खपू गप्तय , शाांत स्टीफन म्हणनू ओळखला
जाणारा. ‘मी काही देशाचे वाचनाल् नाही, इत््ादी म्हणणारा’ ते बघा. ते
इकिेच आले.”
पा्रो उभा राख्रहला. बरटॉन रसेलशी, स्टीफन काटुरशी व श्रीमांत,
काळ््ा पण आकषुक असलेल््ा, लोला वॅलिेझशी त््ाची ओळख करून
देण््ात आली.
खपू गोरी, खपू तरुण आख्रण कणसाच््ा फयलासां ारखे िोळे
असणाऱ्ा पॉलीन वेदरबा्शीदेखील त््ाची ओळख करून देण््ात
आली.
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बरटॉन रसेल म्हणाला, “का्, हे थोर ख्रमस्टर हर्क्ुल
य पा्रो आहेत?
सर, तम्य हाला भेटून आनांद झाला. तम्य ही बसनू आमच््ात सामील होणार
नाही का? म्हणजे त््ाख्रशवा् --- “
टोनी चॅपेल ख्रतथे आला.
“त््ाची एका प्रेताबरोबर भेटा्ची वेळ ठरलेली आहे. ख्रकांवा मला
वाटते, तो गप्तय पणे पळून चाललेल््ा पैसे परय वणाऱ्ाला, ख्रकांवा मोठे माख्रणक
बाळगणाऱ्ा बोररओबल
ू ागहच््ा राजाला भेटा्ला आला असावा, नाही
का?”
“ओहो, ख्रमत्ा, तल
य ा असे का वाटते, की मी सतत कामात असतो?
एखाद्या वेळी, मी माझे मनोरांजन करू शकत नाही का?”
“कदाख्रचत तमय ची ्ेथील काटुरची भेट ठरली असावी. सां्क्त
य
राष्रसघां ाची अलीकिील आतां रदेशी् पररख्रस्थती सध््ा बरी नाही, त््ातील
तो आहे. चोरलेले महत्वाचे बेत सापिले पाख्रहजेत. नाहीतर उद्या ्द्ध
य जाहीर
होईल.!”
मध््ेच बोलणे तोित पॉलीन वेदरबा् बोलली, “टोनी, तू इतका
टोकाचा मख
ू ु असलाच पाख्रहजेस का?
“पॉलीन, मला माफ कर.” टोनी चॅपेल उांचावरून पिल््ासारखा
शाांत झाला. “पॉलीन, तू ख्रकती किक आहेस!”
“ती बोलली, “सतत मख
ू ुपणा करणाऱ्ा लोकाांचा मी द्वेष करते.”
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“मला काळजी घेतली पाख्रहजे. मला फक्त गांभीर गोष्टीच बोलल््ा
पाख्रहजेत.”
“ओहो, तसे नाही, ख्रमस्टर पा्रो.” ख्रतने त््ाच््ाकिे हसनू बख्रघतले
व ख्रवचारले, “तम्य ही खरे च शेरलॉक होम्सच््ा जातीचे आहात का आख्रण
तम्य ही नवलपणू ु तकु पद्धत वापरता का?”
“आहा, उदगामी तकु पद्धत --- खऱ्ा आ्ष्य ्ात ती वापरणे सोपे
नाही. पण मी प्र्त्न करू का? तर मग आता मी तकु करतो, की ्लो
आ्ररस ही तमय ची आविती फयले आहेत?”
ख्रमस्टर पा्रो, चक
ू . दरीतील ख्रलली ख्रकांवा गल
य ाब.”
पा्रोने सस्य कारा टाकला. “ठीक आहे मी परत एकदा प्र्त्न करतो.
आज सांध््ाकाळी --- फार लाांबची गोष्ट नाही --- तम्य ही कयणाला तरी फोन
के ला.”
पॉलीनने हसनू टाळ््ा वाजवल््ा. “अगदी बरोबर.”
“ते तम्य ही इथे पोचल््ावर फार वेळाने नव्हे?”
“परत बरोबर. मी इथे पोचले, त््ा ख्रमख्रनटाला फोन के ला.”
“आहा, हे फारसे बरोबर नाही. तम्य ही ्ा टेबलाशी ्ेण््ापवू ी फोन
के ला?”
“हो.”
“हे नर्ककीच वाईट आहे.”
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“हो.”
“ठरवनू के लेले वाईट आहे.”
“ओहो, नाही. मला वाटते, ही तमय ची फार हुशारी आहे. मी फोन
के ला होता, हे तम्य हाला कसे कळले?”
“बाईसाहेब, ते मोठे गप्तय गख्रय पत आहे. आख्रण तम्य ही ज््ाला फोन के ला
होता, त््ाचे नाव प पासनू ख्रकांवा ह पासनू सरुय होते?”
पॉलीन हसली. “अगदी चक
ू . मी कधीच न पाठवलेली काही
भीतीदा्क पण महत्वाची पत्े पोस्टात टाकण््ासाठी मी माझ््ा
नोकराणीला फोन के ला होता. ख्रतचे नाव लईय स आहे.”
“मी गोंधळलो आहे --- फारच गोंधळलो आहे.”
परत सगां ीत सरुय झाले.
टोनीने ख्रवचारले, “नाचा्चे का्, पॉलीन?”
“टोनी, मला नाही वाटत, एवढ््ा लगेच मी परत नाचू शके न.”
टोनी जगाला उद्देशनू कटूपणे बोलला, “हे फार वाईट आहे, नाही
का?”
त््ाच््ा पलीकिील बाजल
ू ा उभ््ा असलेल््ा अमेररकन मल
य ीला
पा्रो हळू आवाजात म्हणाला, “बाईसाहेब, मी तम्य हाला माझ््ाबरोबर
नाचण््ासाठी ख्रवचारा्चे धािस करू शकत नाही. मी फार म्हातारा आहे.”
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लोला वॅलिेझ म्हणाली, “तम्य ही काही बोलता. तम्य ही अजनू तरुण
आहात. तमय चे के स अजनू काळे आहेत.”
पा्रोने थोिासा काहीतरी दख
य ल््ासारखा चेहरा के ला.
बरटॉन रसेल जिपणे बोलला, “पॉलीन, तझय ा मेहुणा आख्रण पालक
म्हणनू मी तल
य ा जख्रमनीवर खेचणार आहे. हा वाल्झ आहे आख्रण वाल्झ हा
फक्त मी करू शकणारा नाच आहे.”
“अथाुत, बरटॉन, आपण नाचनू च बघ.ू ”
“शहाणी मल
य गी, पॉलीन, हा तझय ा भ्रम आहे.”
ते एकत् बाहेर गेल.े टोनीने परत त््ाच््ा खचय ीचा ताबा घेतला. मग
त््ाने स्टीफन काटुरकिे पाख्रहले. तो म्हणाला, “काटुर, तू छोटासा बिबि््ा
माणसू आहेस, नाही का? तझ्य ्ा आनांदी बोलण््ाने पाटी चालू राहू दे,
का्?”
“चॅपेल, तू का् म्हणतो आहेस, मला कळत नाही.”
त््ाला ख्रचिवनू दाखवत टॉमी बोलला, “ओहो, तल
य ा कळत नाही
--- कळत नाही?”
“माझ््ा ख्रप्र् माणसा, जर तू बोलत नसशील, तर पी.”
“नको, आभारी आहे.”
“मग मी ख्रपतो.”
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स्टीफन काटुरने त््ाचे खाांदे शहारवले. “ख्रतथे उभ््ा असलेल््ा, मी
ओळखणाऱ्ा एका माणसाशी मला बोलले पाख्रहजे. इटॉनला मी
त््ाच््ाबरोबर होतो.
स्टीफन काटुर उठून, थोिे लाांब असलेल््ा टेबलाशी चालत गेला.
टोनी मलल
ू पणे बोलला, “इटोख्रन्ामध््े जन्ह्मलेल््ा सगळ््ाांना
कोणीतरी बिय वनू टाकले पाख्रहजे.”
पा्रो अजनू ही त््ाच््ा शेजारील काळ््ा सांदय रीशी ना्क
असल््ाप्रमाणे बोलत होता. तो पटय पटय ला, “मी ख्रवचारू शकतो का, मला
नवल वाटते, तमय ची आविती फयले कयठली आहेत?”
“आहा, तम्य हाला हे कशाला माख्रहती करून घ््ा्चे आहे?”
लोला वाकली.
“बाईसाहेब, जर मी कयणा बाईला फयले पाठवली, तर ती ख्रतला
आविणारी असली पाख्रहजेत, ्ाबाबत मी जागरूक असतो.”
ख्रमस्टर पा्रो, हा तमय चा मोठा चाांगल
य पणा आहे. मला मोठी गिद
कॅ रॅ नेशन्ह्स ख्रकांवा गिद लाल गल
य ाब आवितात.”
“छान --- हो, छान! म्हणजे तम्य हाला ्लो आ्ररस आवित
नाहीत?”
“ख्रपवळी फयले --- नाही --- त््ाांच््ाशी माझा स्वभाव जळ
य त नाही.”
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“ख्रकती शहाणपणा --- मला साांगा तम्य ही आज रात्ी इथे
आल््ापासनू कयणाला ख्रमत्ाला फोन के ला होता का?”
“मी? ख्रमत्ाला फोन? नाही. हा का् मोठा चौकस प्रश्न आहे!”
“कारण मी चौकस मनष्य ् आहे.”
ख्रतने ख्रतचे गिद िोळे त््ाच््ाकिे वळवत म्हटले, “तसे तम्य ही
आहात, ्ाबद्दल माझी खात्ी आहे. फार धोकादा्क माणसू .”
“नाही. नाही. धोकादा्क नाही, तर धोर्क्ाच््ा वेळी उप्ोगी असू
शके ल, असा --- समजले?”
लोला हसली. ख्रतचे पाांढरे शभ्रय दात ख्रदसले. ती हसत म्हणाली,
“नाही. नाही. तम्य ही धोकादा्क आहात.”
पा्रोने सस्य कारा टाकला. “मला ख्रदसते आहे, की तम्य हाला कळत
नाही. हे फार ख्रवख्रचत् आहे.”
टोनी कयठून तरी अवतरला. आख्रण अचानक बोलला, “लोला,
हवेतनू खाली उिी मारण््ाचे का्? चल ख्रतथे जाऊ.”
“मी ्ेते --- हो. ख्रमस्टर पा्रो तेवढे धीट आहेत, असे मला वाटत
नाही!”
टोनीने ख्रतच््ा ख्रतच््ाभोवती हात टाकला आख्रण पा्रोच््ा
खाांद्याांवरुन काही शेरेबाजी करून गेला. “अजनू पढय े घिणाऱ्ा गन्ह्य याबद्दल
ध््ान करत बस रे म्हाताऱ्ा.”
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पा्रो म्हणाला, “तू म्हणतोस, त््ात तथ्् आहे. ते करणे खपू
खोलवर जाणारे असते -- “
तो दोन ख्रमख्रनटे ध््ानस्थ बसला. मग त््ाने त््ाचे बोट वर के ले.
लगेच लइय गी आला. त््ाचा मोठा इटाख्रल्न चेहरा हास््ाने भरलेला होता.
पा्रो म्हणाला, “अरे म्हाताऱ्ा, मला काही माख्रहती हवी आहे.”
“मी सदैव तमय च््ा सेवेला तत्पर आहे.”
“मला असे हवे आहे, की आज रात्ी इथे जमलेल््ा लोकाांपैकी
कयणीकयणी फोन वापरला?”
“ख्रमस्टर, मी तम्य हाला साांगू शकतो, पाांढऱ्ा कपि््ातील तरुण स्त्री
इथे आली तेव्हा ख्रतने फोन के ला. मग ती ख्रतचे घि््ाळ काढा्ला गेली.
आख्रण ते करताांना दसय री बाई ख्रतथनू बाहेर आली आख्रण फोन करा्ला
गेली.”
“म्हणजे बाईसाहेबाांनी फोन के ला तर? तो ख्रतने रे स्टॉरन्ह्टमध््े
्ेण््ापवू ी के ला का?
“हो, ख्रमस्टर.”
“अजनू कयणी?”
“नाही, ख्रमस्टर.”
“लइय गी, ्ा माख्रहतीमळ
य े मी आता जोमाने ख्रवचार करू शकतो.”
“खरे आहे, ख्रमस्टर.”
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“हो, लइय गी, इतर सवु रात्ींपेक्षा आजच््ा रात्ीसाठी मला माझी
बद्ध
य ी वापरावी लागणार आहे. लइय गी, काहीतरी होणार आहे आख्रण का् ते
मलाही माख्रहती नाही आहे.”
“ख्रमस्टर, मी काहीही करू शकतो --- “
पा्रोने खणू के ली. लइय गी शाांतपणे ख्रनघनू गेला. स्टीफन काटुर
टेबलाकिे परतत होता.
पा्रो म्हणाला, “ख्रमस्टर काटुर, आपण सवुजण ख्रवखरय लेले
आहोत.”
काटुर म्हणाला, “ओहो, ते तसे आहे खरे .”
“तम्य ही बरटॉन रसेलला चागां ले ओळखता?”
“हो, बऱ्ापैकी ओळखतो.”
“त््ाची मेहुणी, छोटीशी ख्रमस वेदरबा् फारच सांदय र आहे.”
“हो, ती छान मल
य गी आहे.”
“तम्य ही ख्रतलाही चाांगले ओळखता?”
“बऱ्ापैकी.”
पा्रो म्हणाला, “ओहो, बऱ्ापैकी!”
काटुरने त््ाच््ाकिे रोखनू पाख्रहले.
सांगीत थाांबले व सवुजण परतले.
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बरटॉन रसेल वेटरला म्हणाला, “पटकन दसय री शँपेनची बाटली
आण.” मग त््ाने त््ाचा पेला उांचावला. “इकिे बघा लोकहो, मी तम्य हाला
शँपेन ख्रपण््ाचे आवाहन करत आहे. खरे साांगा्चे, तर आजच््ा ्ा
पाटीमागे एक कल्पना आहे. तम्य हाला माख्रहती आहे, मी सहाजणाांसाठी
टेबल राखनू ठे वले आहे. पण इथे आपण पाचजणच आहोत. त््ामळ
य े एक
जागा ररकामी राख्रहली आहे. मग एका ख्रवख्रचत् ्ोगा्ोगाने ख्रमस्टर हर्क्ुल
य
पा्रो इथे आलेले आहेत. आख्रण मी त््ाांना ्ा पाटीत सामील होण््ाची
ख्रवनांती करतो.”
“तम्य हाला अजनू माख्रहती नाही, की हा का् ्ोगा्ोग आहे. तम्य ही
बघत आहात की एक खचय ी ररकामी आहे. ख्रजच््ा आठवणीसाठी ही पाटी
ख्रदली जात आहे, ती स्त्री ्ा ररकाम््ा जागेवर असा्ला हवी होती.,
स्त्रीपरुय षहो, ही पाटी माझ््ा ख्रप्र् पत्नीच््ा आठवणीसाठी ख्रदली जात आहे
--- आ्ररस --- ती चार वषांपवू ी ्ाच तारखेला आपल््ाला सोिून गेली.”
टेबलाभोवती थोिी दचकल््ासारखी हालचाल झाली. थिां
चेहऱ्ाच््ा बरटॉन रसेलने त््ाचा पेला उांचावला. मी तम्य हाला ख्रतच््ा,
आ्ररसच््ा, स्मतृ ीबद्दल ख्रपण््ाचे आवाहन करतो.
“पा्रो किकपणे बोलला, “आ्ररस?”
त््ाने फयलाक
ां िे पाख्रहले. बरटॉन रसेलने त््ाची नजर पकित, हळूच
मान हलवली.
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टेबलाभोवती काही कयजबजय झाली. “आ्ररस --- आ्ररस --- “
सगळे जण अस्वस्थ व गोंधळलेले ख्रदसू लागले.
बरटॉन रसेल त््ाच््ा एकसरय ी, हळू, अमेररकन आवाजात पढय े बोलू
लागला. प्रत््ेक शब्द जि ्ेत होता. “तम्य हाला हे ख्रवख्रचत् वाटेल, की मी
ख्रतची पण्य ्ख्रतथी --- एका फॅ शनेबल हॉटेलात जेवण देऊन --- अशी साजरी
करावी! पण ्ाला माझ््ाकिे कारण आहे. हो. कारण आहे. ख्रमस्टर
पा्रोच््ा फा्द्यासाठी मी स्पष्ट करतो.”
तो पा्रोकिे वळला.
“चार वषांपवू ीच््ा आजच््ा रात्ी, ख्रमस्टर पा्रो, न्ह्््ू ॉकु मध््े एक
जेवणाची पाटी आ्ोख्रजत के ली गेली होती. त््ात मी आख्रण माझी बा्को
दोघे होतो. वॉख्रशलटनच््ा दतू ावासातील ख्रमस्टर स्टीफन काटुर होते. ख्रमस्टर
अँथनी चॅपेल हे आमच््ा घरात काही आठविे रहाणारे पाहुणे होते. त््ा
काळी ख्रतच््ा नत्ृ ्ाने न्ह्््ू ॉकु दणाणनू सोिणारी उत्कृष्ट नख्रतक
ु ा वॅलिेझ
बाईसाहेब होती. छोटी पॉलीन --- त््ाने ख्रतच््ा खाांद्यावर थोपटले --- फक्त
सोळा वषांची होती. पण ती देखील ख्रवशेष पाहुणी म्हणनू आली होती.
पॉलीन, तल
य ा आठवते का?”
ख्रतने थरथरत््ा आवाजात म्हटले, “हो, आठवते आहे.”
“ख्रमस्टर पा्रो, त््ा रात्ी एक शोककथा घिली. ख्रतथे ड्रम्स आख्रण
कॅ बरे सरुय झाला. ख्रदवे मांद झाले --- फक्त मध््भागी प्रकाशझोत पित होता.
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पन्ह्य हा ख्रदवे आले, तेव्हा माझी बा्को टेबलावर पढय े झक
य ू न पिलेली ख्रदसली.
ती मेली होती --- ठार मेली होती. ख्रतच््ा वाईन पेल््ाच््ा तळाशी उरलेल््ा
वाईनमध््े पोटॅख्रश्म सा्नाईिचा अांश सापिला. आख्रण उरलेले पाकीट
ख्रतच््ा हातातील बॅगेत सापिले.”
पा्रोने ख्रवचारले, “ख्रतने आत्महत््ा के ली का?”
“असे म्हटले गेले --- ख्रमस्टर पा्रो, मी मोिून पिलो. कदाख्रचत ्ा
घटनेसाठी काही कारण असावे --- असे पोलीसानां ा वाटले. मी त््ाचां ा
ख्रनणु् मान्ह्् के ला.”
तो अचानक टेबलावर कोसळला. “पण मी समाधानी नव्हतो --नाही, चार वषे मी ख्रवचार करत होतो. मनापासनू ख्रवचार करत होतो --आख्रण समाधानी नव्हतो. आ्ररसने स्वतःला मारून घेतले, ्ावर माझा
ख्रवश्वास बसत नव्हता. ख्रमस्टर पा्रो नर्ककीच ख्रतचा खनू झाला होता --- त््ा
टेबलावरील कयणीतरी तो के ला होता.”
“इकिे बघा, सर --- “
टोनी चॅपेल अधुवट उठून उभा राख्रहला.
रसेल म्हणाला, “टोनी, शाांत रहा. अजनू माझे साांगनू झाले नाही.
त््ाच्ां ्ापैकीच कयणीतरी एकाने तो खनू के ला --- त््ाबद्दल आता माझी
खात्ी पटली आहे. कयणीतरी काळोखात, अधे ररकामे सा्नाईिचे पाकीट
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ख्रतच््ा हातातील बॅगेत टाकले. त््ाांच््ापैकी कयणी हे के ले, हे मला माख्रहती
आहे. मला सत्् का् ते जाणनू घ््ा्चे आहे --- “
लोलाचा आवाज उसळला. “तम्य ही वेिे झाला आहात. ख्रतला कोण
त्ास देणार? नाही. तम्य ही वेिे झाला आहात. आता मी इथे थाांबणार नाही.”
ती चालू पिली. ड्रम वाजू लागले.
बरटॉन रसेल म्हणाला, “कॅ बरे आपण नांतर बघ.ू आता हेच चालू
राहील. तम्य ही सगळे आहात, ख्रतथेच थाांबा. मी नाचाच््ा इथे जाऊन साांगतो.
मी त््ाची वेगळी सो् के ली आहे.”
तो टेबल सोिून गेला.
काटुरने शेरा मारला, “हे काही भलतेच चालू झाले. तो मनष्य ् वेिा
झाला आहे.”
लोला बोलली, “हो, तो वेिा झाला आहे.”
ख्रदवे मांद झाले.
टॉमी म्हणाला, “मला शर्क् असेल, तर बाहेर जातो.”
पॉलीन किकपणे बोलली, “नाही.” मग ती पटय पटय ली, “ओहो, ख्रप्र्
---ओहो, ख्रप्र् --- “
पा्रो पटय पटय ला, “हे का्, बाईसाहेब?”
ती कयजबजय त््ा सरय ात उत्तरली, “हे भ्ांकर आहे. हे त््ा रात्ीसारखेच
चालले आहे --- “
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खपू लोक म्हणाले, “श!ू श!ू .”
पा्रोने त््ाचा आवाज खाली के ला. तो कयजबजय ला, “तमय च््ा
कानात थोिी कयजबजय . सवु काही ठीक होईल.” त््ाने ख्रतला आश्वस्त के ले
व खाांद्यावर थोपटले.
लोला ओरिली, “अरे देवा, ऐका.”
‘का् आहे, बाईसाहेब?”
”ही तीच धनू आहे --- न्ह्््ू ॉकु मध््े त््ा रात्ी ्ाच गाण््ाची हीच
धनू वाजत होती. बरटॉन रसेलनेच ती लावा्ला साांख्रगतली असेल. मला
ती आवित नाही.”
“धीर धरा. धीर धरा.”
ख्रतथे ती धनू थाबां नू दसय री सरुय झाली.
मल
य गी मध््भागी आली. काळी कयळकयळीत मल
य गी. चमकते िोळे
आख्रण पाांढरे शभ्रय दात. ख्रतने खजाुतील आवाजात गा्ला सरय वात के ली -- तो आवाज चौकसपणे हलत होता.
मी तल
य ा ख्रवसरले आहे
मी तझय ा कधीच ख्रवचार करत नाही ज््ा
तऱहेने तू चालतेस
ज््ा तऱहेने तू बोलतेस
तू ज््ा गोष्टी बोला्चीस
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मी तल
य ा ख्रवसरलो आहे.
मी तझय ा कधीच ख्रवचार करत नाही
मी आज नर्ककी सागां ू शकत नाही
की तझय े िोळे ख्रनळे होते की करिे
मी तल
य ा ख्रवसरलो आहे.
मी तझय ा ख्रवचार कधीच करत नाही.
मी त््ाच््ा पार गेलो आहे
पण मी तझय ा ख्रवचार करतो आहे
मी त््ाच््ा पार गेलो आहे, असे मी फक्त म्हणतो
पण मी तझय ा ख्रवचार करतो आहे
तू ----- तू ---- तू ----हुदां र्क्ाच
ां ी धनू , खालच््ा पट्टीतला सोनेरी ख्रनग्रो आवाजाचा
जबरदस्त पररणाम. तो भल
ू घालतो --- मोख्रहनी घालतो. वेटसु मांिळींना पण
ते जाणवते. सगळी खोली ख्रतच््ाकिे बघा्ला लागते. ख्रतने पसरवलेल््ा
भावनाच
ू जणू जाि दल
ां ी भल
य ई पाघां रते.
एक वेटर हळूच पेले भरत, टेबलाजवळून ‘शँपेन’ असे पटय पटय त
जातो. सगळ््ाांचे लक्ष ख्रजचे पवू ुज आख्रिके तनू आले, त््ा काळ््ा खोल
आवाजात गाणाऱ्ा बाईकिेच होते.
मी तल
य ा ख्रवसरलो आहे
मी तझय ा कधीच ख्रवचार करत नाही
28

ओहो, हे खोटे आहे
मी तझय ाच ख्रवचार करे न मरे प्ंत --जोराने टाळ््ाांचा किकिाट झाला. ख्रदवे लागले. बरटॉन रसेल पन्ह्य हा
त््ाच््ा जागेवर ्ेऊन बसला.
टोनी ओरिला, “ती गाणारी मल
य गी थोर आहे.”
पण त््ाचे बोलणे लोलाच््ा खालच््ा आवाजातील ओरिण््ाने
तोिले गेल.े “बघा --- बघा --- “
आख्रण ते सगळे बघू लागले. पॉलीन वेदरबा्ने टेबलावर िोके
टेकले.
लोला ओरिली, “ती मेली आहे --- अगदी आ्ररससारखीच --आ्ररस न्ह्््ू ॉकु मध्् मेली तशीच.”
पा्रोने सगळ््ाांना बाजल
ू ा होण््ाची खणू करत, त््ाच््ा जागेवरून
उिी मारली. तो त््ा मल
य ीवर वाकला. ख्रतचा हात उचलनू हातात घेतला
आख्रण त््ाला नािी लागली. त््ाचा चेहरा पाांढरा पिलेला व कठोर झालेला
इतरानां ा ख्रदसत होता. सगळे जण आतनू पार हलले. बधीर झाले. सावकाशीने
पा्रोने मान हलवली.
“हो, ती मेली आहे --- ख्रबचारी मल
य गी आख्रण मी ख्रतच््ा शेजारी
बसलो होतो. पण ्ावेळेस खनय ी सटय णार नाही.”
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करिा चेहरा झालेला बरटॉन रसेल पटय पटय ला, “अगदी
आ्ररससारखेच --- ख्रतला काहीतरी ख्रदसले --- आजच््ा रात्ी पॉलीनने
काहीतरी पाख्रहले. फक्त ख्रतची खात्ी नव्हती --- आपण पोलीसाांना
बोलवा्ला पाख्रहजे --- अरे देवा, छोटी पॉलीन.”
पा्रो म्हणाला, “ख्रतचा पेला कयठे आहे? त््ाने तो उचलनू नाकाशी
नेला. किू बदामाच
ां ा वास --- तीच पद्धत, तेच ख्रवष --- “
त््ाने ख्रतच््ा हातातील बॅग उचलली. “आपण ती उघिून बघ.ू ”
बरटॉन रसेल ओरिला “ही आत्महत््ा आहे, ्ावर ख्रवश्वास ठे ऊ
नका. अख्रजबात ख्रवश्वास ठे ऊ नका.”
पा्रोने आज्ञा ख्रदली, “थाांबा. नाही. ्ात काही नाही. ख्रदवे एका
झटर्क्ात आले. त््ामळ
य े खन्ह्य ्ाला वेळ ख्रमळाला नाही. त््ामळ
य े ख्रवष अजनू
त््ाच््ाकिे असेल.”
काटुर म्हणाला, “ख्रकांवा ख्रतच््ाकिे.” तो लोला वॅलिेझकिे बघत
होता.
ती ओरिली, “तल
य ा का् म्हणा्चे आहे? मी ख्रतला मारले? हे खरे
नाही. मळ
य ीच खरे नाही. मी ख्रतला का मारे न?”
“त््ापेक्षा तम्य ही न्ह्््ू ॉकु मधील बरटॉन रसेलचा ख्रवचार करा. अशा
गावगप्पा मी ऐकल््ा आहेत. अजेंटाइन सदांय री खोिकरपणे हेवा करत
आहेत.”
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“हे धादाांत खोटे आहे. आख्रण मी काही अजेंटीनाहून आलेली नाही.
मी पेरूहून आलेली आहे. आहा --- मी तझ्य ्ावर थक
ांय ते.” ती स्पॅख्रनशमध््े
म्हणाली.
पा्रो ओरिला, “मला शाांतता हवी आहे. मी बोलणार आहे.”
बरटॉन रसेल जिपणे बोलला, “प्रत््ेकाची झिती घ््ा्ला हवी.”
पा्रो शाांतपणे म्हणाला, “नाही, तशी काही गरज नाही.”
“गरज नाही म्हणजे का्?”
“मला, हर्क्ुल
य पा्रोला माख्रहती आहे. मी मनाच््ा िोळ््ाांनी
बघतो. आख्रण मी आता बोलतो. ख्रमस्टर काटुर, तम्य ही तमय च््ा छातीजवळील
ख्रखशातां ील पाकीट दाखवाल का?”
“माझ््ा ख्रखशात काही नाही. हा का् त्ास आहे --- “
“टोनी, माझ््ा चाांगल््ा ख्रमत्ा, जर तू त््ाचा ख्रखसा तपासलास, तर
बरे होईल.”
काटुर ओरिला, “तम्य ही गेलात उित --- “
काटुरने त््ाला ख्रवरोध करण््ापवू ी, टोनीने त््ाच््ा ख्रखशातनू पाकीट
काढले. “हे बघा ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही म्हणाल््ाप्रमाणे पाकीट काढले.”
काटुर ओरिला, “हे बनवलेल,े खोटे आहे,”
पा्रोने पाकीट उचलनू त््ावरील कागदाचा तक
य िा वाचला.
“पोटॅख्रश्म सा्नाईि. के स पणू ु झाली.”
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बरटॉन रसेलचा जािसर आवाज आला, “काटुर, मला नेहमीच असे
वाटत असे. आ्ररसचे तझ्य ्ावर प्रेम होते. ख्रतला तझ्य ्ाबरोबर ख्रनघनू जा्चे
होते. तझ्य ्ा चाांगल््ा करी्रसाठी तल
य ा काही प्रकरण नको होते. त््ामळ
य े तू
ख्रतला ख्रवष ख्रदलेस. आताच््ा तझ्य ्ा ्ा करणीमळ
य े तल
य ा फाशी होईल.
हलकट कयत्ा!”
पा्रो अख्रधकारवाणीने व ठाम आवाजात गरजला, “शाांत रहा.
अजनू हे सांपले नाही. मला, हर्क्ुल
य पा्रोला, काहीतरी साांगा्चे आहे.
टोनी चॅपेल हा माझा ख्रमत् मी इथे आलो, तेव्हा म्हणाला की मी काही
गन्ह्य याच््ा शोधात आलो आहे. ते अधेमधय े खरे होते. माझ््ा मनात गन्ह्य हा
होता. पण म्हणजे गन्ह्य हा रोकण््ासाठी मी आलो होतो. आख्रण मी तो रोकला
आहे. खन्ह्य ्ाने व््वख्रस्थत बेत आखला --- पण हर्क्ुल
य पा्रो एक पा्री
पढय े होता. ख्रदवे गेल,े तेव्हा त््ाने पटकन ख्रवचार करून बाईसाहेबाांच््ा
कानात काहीतरी साांख्रगतले. ती हुशार आख्रण चटपटीत असल््ाने पॉलीनने
ख्रतचे नाटक उत्तम पार पािले. बाईसाहेब, शेवटी तम्य ही मेल््ा नसल््ाचे
सगळ््ाांना दाखवाल का?”
पॉलीन उठून बसली व जोरजोरात हसू लागली.
ती बोलली, “पॉलीनचा पनय जुन्ह्म!”
“पॉलीन --- ख्रप्र्े.”
“टोनी!”
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“माझी गोियली!”
“देवदतू .”
बरटॉन रसेल श्वास रोधत उद्गारला, “मला काही समजत नाही आहे
-- “
“मी तम्य हाला समजाऊन सागां तो, ख्रमस्टर रसेल, तमय चा बेत नीट पार
पिला नाही.”
“माझा बेत?”
“हो, तमय चा बेत. अांधारात फक्त तमय च््ाकिेच परय ावा होता. फक्त
ख्रमस्टर बरटॉन रसेलनेच टेबल सोिले होते. पण तम्य ही अांधाराचा फा्दा
घेऊन परत आलात. तम्य ही हातात शँपेनची बाटली घेऊन, टेबलाभोवती
गोलगोल ख्रफरताांना पॉलीनच््ा पेल््ात सा्नाईि टाकलेत आख्रण उरलेले
अधे पाकीट तम्य ही काटुरचा पेला उचलण््ासाठी वाकलात, तेव्हा त््ाच््ा
ख्रखशात टाकलेत. जेव्हा प्रत््ेकाचे लक्ष कयठे तरी दसय रीकिे असते तेव्हा
ख्रहवाळ््ातील अांधाऱ्ा रात्ी हे करणे, तम्य हाला सोपे होते. आज पाटी
द्या्चे तमय चे खरे कारण हेच होते. गदीमध््े खनू करणे सरय ख्रक्षत होते.”
“काहीही बरळू नका. पॉलीनला मारा्चे मला का् कारण
असणार?
“ते कदाख्रचत पैशासां बां धां ी असेल. तमय च््ा बा्कोने तम्य हाला
पॉलीनचे पालक नेमले होते, हे तम्य हीच आज पाटीत साांख्रगतलेत. पॉलीन
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वीस वषांची आहे. ती एकवीस वषांची झाल््ावर ख्रकांवा ख्रतचे ललन
झाल््ावर, तम्य हाला ख्रतच््ा पालकत्वाचा अहवाल सादर करावा लागला
असता. मी असे सचय वतो, की तम्य ही ते करू शकत नव्हतात. तम्य ही ते जाणनू
होतात. ख्रमस्टर बरटॉन रसेल, मला हे माख्रहती नाही, की तम्य ही तमय च््ा
बा्कोलाही ्ाच पद्धतीने मारलेत, का ख्रतची आत्महत््ा तम्य हाला हे
सचय वनू गेली, की आज असा गन्ह्य हा करावा. पण मला हे माख्रहती आहे, की
आज गन्ह्य याचा प्र्त्न के ल््ाबद्दल तम्य ही दोषी आहात. त््ासाठी तम्य हाला
कोटाुत खेचा्चे की नाही, हे ख्रमस पॉलीनच््ा ख्रनणु्ावर अवलांबनू
राहील.”
पॉलीन म्हणाली, “नाही. त््ाने माझ््ा दृष्टीसमोरून ख्रनघनू जावे. हा
देश सोिून जावे. मला काही खटला वगैरे चालवा्चा नाही.”
“ख्रमस्टर बरटॉन रसेल, तम्य ही इथनू लवकर जावे, ते बरे . आख्रण
भख्रवष््ात मी तम्य हाला सावध रहा्चा इशारा देतो.”
बरटॉन रसेल पिलेल््ा चेहऱ्ाने उठला.
“तू इथे लिय बिय करणारा, उद्धट, बेख्रल्ज्न छोटा माणसू ! तू
खि्ि््ात जा.”
तो रागारागाने बाहेर पिला.
पॉलीनने सस्य कारा टाकला.
“ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही नवलपणू ु आहात.”
34

पा्रो म्हणाला, “बाईसाहेब, तमय ची कमाल आहे. शँपेन फे कून
देऊन तम्य ही मेल््ाचे नाटक फार छान के लेत.”
ती शहारुन उद्गारली, “तम्य ही मला ्ोल् सचू ना ख्रदल््ात.”
तो म्हणाला, “तम्य ही मला फोन के ला होतात, बरोबर?
“हो.”
“का?”
“मला माख्रहती नाही. मी काळजीत होते --- का ते माख्रहती नाही,
पण घाबरले होते. बरटॉन मला म्हणाला की आ्ररसच््ा स्मरणाथु तो ही
पाटी देतो आहे. मला जाणवले, की त््ाचा काही बेत असावा --- पण त््ाने
मला तो का् आहे, ते काही साख्रां गतले नाही. तो इतका ख्रवख्रचत् आख्रण
उद्दीख्रपत झालेला ख्रदसत होता, की मला काहीतरी भ्ांकर होण््ाची भीती
वाटली --- अथाुत त््ाला मला खतम करा्चे असल््ाचे मला कधीच
वाटले नव्हते.”
“आख्रण मग?”
“मी लोकानां ा तमय च््ाबद्दल बोलतानां ा ऐकले. मला वाटले, जर मी
तम्य हाला इथे आणू शकले, तर काही वाईट होणार नाही. मला वाटले की
परदेशी असल््ामळ
य े --- जर मी धोर्क्ात असल््ाचे ढोंग करून आख्रण इथे
काही गढू चालले असल््ाचा आभास ख्रनमाुण के ला, तर --- “
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“तम्य ही क्षोभनाट््ाचा ख्रवचार के लात व त््ामळ
य े मला रुची वाटून मी
्ेईन असे तम्य हाला वाटले? त््ामळ
य े च मी कोि््ात पिलो. ख्रनरोप अथाुतच
खोटा होता. तो फोन मलाही खोटाच वाटला. पण आवाजातील भीती --ती खरी होती. मग मी आलो --- आख्रण तम्य ही मला फोन करून ख्रनरोप
ख्रदल््ाचे अख्रजबात नाकारलेत.”
“मला तसे करावेच लागले. ख्रशवा् मी फोन के ला होता, हे मला
तम्य हाला कळू द्या्चे नव्हते.
“आहा, पण माझी तशी खात्ी झाली होती. पख्रहल््ाांदा नाही झाली.
पण त््ा टेबलावर ्लो आ्ररसची फयले असल््ाचे फक्त तम्य हाला आख्रण
ख्रमस्टर बरटॉन रसेल ्ानां ाच माख्रहती होते.”
पॉलीनने मान हलवली. ख्रतने स्पष्ट के ले, “मी त््ाला सहाजणाचां े
टेबल लावा्ची आज्ञा देताांना ऐकले. पण आम्ही तर फक्त पाचजणच होतो.
त््ामळ
य े मला सांश् आला.” ती ओठ चावत थाांबली.
“पण तम्य हाला सांश् का आला?”
ती सावकाश बोलली, “मी घाबरले होते. ख्रमस्टर काटुरना --काहीतरी होईल, म्हणनू मी घाबरले होते.”
स्टीफन काटुरने घसा खाखरला. सावकाशीने पण थोिे
फसवल््ासारखे, तो टेबलावरून उठला. तो म्हणाला,
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“म --- ला तमय चे आ --- भार माना्चे आहेत, ख्रमस्टर पा्रो. मी
तमय चा फार ॠणी आहे. माझी खात्ी आहे, मी गेलो, तरी तम्य ही मला माफ
कराल. आज रात्ी घिलेल््ा गोष्टी जरा मनाला खटकणाऱ्ाच होत््ा.”
त््ाच््ा जाणाऱ्ा आकृतीकिे बघत पॉलीन आक्रमकपणे बोलली,
“मी त््ाचा द्वेष करते. मला नेहमी असे वाटते, की त््ाच््ामळ
य े आ्ररसने
स्वतःला मारून घेतले. ख्रकांवा कदाख्रचत --- बरटॉनने ख्रतला मारले. ते सवु
इतके नकोसे आहे --- “
पा्रो शाांतपणे म्हणाला, “ख्रवसरून जा, बाईसाहेब --- ख्रवसरा --झाल््ा गेल््ा गोष्टी ख्रवसरा. फक्त वतुमानकाळाचा ख्रवचार करा --- “
पॉलीन पटय पटय ली, “हो --- तमय चे बरोबर आहे --- “
पा्रो लोला वॅलिेझकिे वळला. “बाईसाहेब, जशी रात् वाढत
चालली आहे, तसा मी अख्रधकाख्रधक धीट होत चाललो आहे. आता तम्य ही
माझ््ाबरोबर नाचाल का?”
“ओहो, हो. तमय च््ा ख्रमशा माांजराच््ा ख्रमशा आहेत. मला
तमय च््ाबरोबर नाच करण््ात रस आहे.”
“तम्य ही द्ाळय आहात.”
टोनी आख्रण पॉलीन गेले. ते दोघे टेबलावर एकमेकाांवर वाकले होते.
“पॉलीन, ख्रप्र्े.”
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“ओहो, टोनी, मी ख्रदवसभर तल
य ा इतका त्ास ख्रदला आहे. मी
माजां रासारखी तझ्य ्ावर ख्रफस्कारत होते. तू मला क्षमा करशील का?”
“अग राणी, परत आपल््ा तारा जळ
य ल््ा आहेत. आपण नाच्ू ा.”
ते एकमेकाक
ां िे हसनू बघत, गणय गणय त, नाचू लागले.
तम्य हाला कोि््ात टाकणारे प्रेमासारखे दसय रे काही नाही.
तम्य हाला उदास बनवणारे प्रेमासारखे दसय रे काही नाही.
वाईट वाटते आहे.
भारावनू गेल््ासारखे वाटते आहे.
भावना उचबां ळून आल््ा आहेत.
फार सहृद् झाला आहात.
तम्य हाला शरणागत व्हा्ला लावणारे , प्रेमासारखे दसय रे काही नाही.
तम्य हाला वेिे बनवणारे , प्रेमासारखे दसय रे काही नाही.
किक, ख्रशवराळ भाषा वापरा्ला लावणारे ,
आत्महत््ा करा्ला लावणारे ,
हत््ा करा्ला भाग पािणारे ,
प्रेमासारखे दसय रे काही नाही.
प्रेमासारखे दसय रे काही नाही..
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FOUR AND TWENTY BLACKBIRDS

चोवीस काळे पक्षी

हर्क्ुल
य पा्रो त््ाचा ख्रमत्, हेन्री बोनीलटनबरोबर चेल्सी ्ेथील
ख्रकांलज रस्त््ावरील गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअरमध््े जेवत होता.
ख्रमस्टर बोनीलटनला गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअर आवित असे. तेथील
आरामाचे वातावरण, साधे, खपू पदाथांची दाटी नसलेल,े इख्रां ललश जेवण
त््ाला आवित असे. त््ाला लोकानां ा सागां ा्ला आविे, की
त््ाच््ाबरोबर ख्रतथे कोण जेवले. ऑगस्टस जॉन त््ाच््ाबरोबर जेवला
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नसला, तरी त््ाचे नाव पाहुण््ाांच््ा ्ादीत होते, त््ामळ
य े त््ाने प्रख्रसद्ध
कलाकाराबां रोबर लक्ष वेधनू घेतले होते. ख्रमस्टर बोनीलटन स्वतः अगदी कमी
कलावांत माणसा सारखा होता --- पण तो दसय ऱ्ाांच््ा कलात्मक कृतींचा
अख्रभमान बाळगत असे.
सहानभय तू ीपणू ु वतुनाची वेरेस मॉलीने ख्रमस्टर बोनीलटनना, एक जनय ा
ख्रमत् म्हणनू , अख्रभवादन के ले. ख्रतला ख्रगऱहाईके ओळखू ्ेत असल््ाबद्दल
व त््ाांची खाण््ाची आविख्रनवि माख्रहती असल््ाबद्दल अख्रभमान होता.
ती दोन माणसे कोपऱ्ातील टेबलावर बसल््ावर, ती म्हणाली,
“सर, शभय सांध््ाकाळ. आज तम्य ही भाल्वान आहात. आज तमय चे आविते
बदाम घातलेले टकी बनवले आहे. आख्रण आमच््ाकिे खपू छान गाईच््ा
दधय ापासनू बनवलेले चीजही आहे. तम्य ही पख्रहल््ादां ा सपू घेणार की मासे?”
ख्रमस्टर बोनीलटननी ्ा बाबीवर चचाु के ली. तो मेनक
ू ािु बघणाऱ्ा
पा्रोला ताकीद देत म्हणाला, “तमय चे िें च ख्रककशॉज आता नको. छान
ख्रशजवलेले इख्रां ललश पदाथु घेऊ.”
पा्रोने हात हलवत म्हटले, “मलाही ते आविेल. मी मला सवुस्वी
तझ्य ्ा हवाली करतो.”
ख्रमस्टर बोनीलटन त््ाकिे खास लक्ष देत उत्तरले, “आहा, हु्े!”
हे जि पदाथु व वाइनचा प्रश्न सोिवनू , ख्रमस्टर बोनीलटन सस्य कारा
टाकत मागे रे लले आख्रण मॉली गेल््ावर, त््ाांचा रुमाल उघिला.
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ते पसांतीची पावती देत म्हणाले, “ती चाांगली मल
य गी आहे. एके
काळी ती छान ख्रदसा्ची --- ख्रचत्कार ख्रतचे ख्रचत् काढत असत. ख्रतला
पदाथांची चागां ली माख्रहती आहे. ते जास्त महत्वाचे आहे. सवुसाधारणपणे
ख्रस्त्र्ा अन्ह्नपदाथांबद्दल फार खात्ीने काही साांगू शकत नाहीत. अशा खपू
बा्का आहेत की ज््ा त््ाच्ां ्ा आवित््ा व््क्तीबरोबर बाहेर गेल््ा तर,
त््ा का् खात आहेत, ते देखील त््ाच्ां ्ा लक्षात ्ेत नाही. ती बाई
पख्रहल््ाांदा जी गोष्ट बघेल, ती मागवनू टाके ल.”
पा्रोने िोके हलवले.
“असे करणे भ्ानक आहे.”
ख्रमस्टर बोनीलटन स्वसमाधानाने म्हणाले, “परुय ष तसे नसतात.”
पा्रो िोळ््ात चमक आणत बोलला, “कधीच नसतात?”
ख्रमस्टर बोनीलटन कबल
ू करत म्हणाले, “ह,ां कदाख्रचत ते फार तरुण
असतात, तेव्हा असेल. छोटे बच्चे! हल्लीची सवु तरुण मल
य े सारखीच
असतात --- धमक नाही --- दम नाही.” कोणाचीही कि न घेता, ते बोलले,
“मला त््ाांचा काही उप्ोग नाही --- त््ाांचा मला काही उप्ोग नाही.
कदाख्रचत ते बरोबर असतील. पण ्ातील काही तरूणानां ा तम्य ही बोलतानां ा
ऐकले, तर तम्य हाला वाटेल, की माणसाला साठ वषाुनांतर ख्रजवांत रहा्चा
अख्रधकार नाही! त््ाांचे जे काही चालू असते, ते पाहून तम्य हाला आश्च्ु
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वाटेल, की त््ातले कोणीच व्स्क लोकाांना चाकोरीबाहेर जाऊन मदत
करत नाहीत.”
पा्रो म्हणाला, “शर्क् आहे, कदाख्रचत ते करत असतील.”
“मला म्हटले पाख्रहजे, की पा्रो, तमय चे मन मोठे आहे. हे सगळे
पोख्रलसाांचे काम आहे. ते तमय च््ा कल्पनाांमधील हवा काढून घेतात.’
पा्रो हसला. तो बोलला, “तरीही अपघातामळ
य े झालेल््ा साठ
वषांवरील मत्ृ ्ांचू ी सारणी बनवणे, रुचीपणू ु असेल. ते तम्य हाला तमय च््ा
मनात नर्ककी काही चौकस तकु करा्ला भाग पािेल, ्ाची मला खात्ी
आहे.”
“तमय चा त्ास असा आहे, की तमय च््ाकिे तपासासाठी गन्ह्य हा
्ेण््ाऐवजी तम्य ही गन्ह्य हा शोधा्ला जाता.”
पा्रो म्हणाला, “मी क्षमा मागतो. माझ््ा ख्रमत्ा, तम्य ही ज््ाला
‘खरे दी’ म्हणता, त््ाबद्दल मी बोलतो. तम्य ही का् करता, सागां ा. जग
तमय च््ाबरोबर कसे चालते?”
ख्रमस्टर बोनीलटन म्हणाले, “वाईट! हल्लीच््ा जगाची तीच समस््ा
आहे. फारच वाईट! अती चाांगली भाषा --- त््ामळ
य े वाईट लपवले जाते.
जसे की उग्र वासाचे सॉस, आतील खराब मासा लपवते. पण तळाशी काही
चाांगले नसते. तसे मला हािे नसलेला ख्रनव्वळ मऊ मासाचा तक
य िा दाखवा.
आख्रण त््ावर वाईट सॉस नसलेले दाखवा.
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त््ाच क्षणी मॉलीने त््ाला ते ख्रदले आख्रण त््ाने पसांतीची पावती
ख्रदली. तो म्हणाला, माझ््ा मल
य ी, मला का् आविते, ते तल
य ा बरोबर
माख्रहती असते.
“तम्य ही इथे नेहमी ्ेता नाही का, सर? तम्य हाला का् आविते ते
मला माख्रहती पाख्रहजेच.”
पा्रो म्हणाला, “पण प्रत््ेक वेळी माणसाला तेच तेच आविेल
का? कधीतरी त््ानां ा बदलही बरा वाटत असेल, नाही का?”
“तसे नाही, सर. बा्कानां ा ख्रवख्रवधता आविते --- परुय षानां ा नेहमी
तीच गोष्ट आविते.”
बोनीलटन खजाुतल््ा आवाजात बोलला, “ख्रजथे अन्ह्नाचा सांबांध
्ेतो, ख्रतथे बा्का मळ
य ात ख्रवश्वासाहु नसतात!”
त््ाने ख्रतथे आजबू ाजल
ू ा पाख्रहले.
“जगातील ख्रवनोदी जागा. तो कोपऱ्ातील ख्रवख्रचत् ख्रदसणारा
दाढीवाला म्हातारा बघा. मॉली तम्य हाला सागां ेल. दर मगां ळवारी व गरुय वारी
रात्ी तो इथे असतो. गेली दहा वषे हे चालू आहे. ्ा जागेतील तो खास
माणसू आहे. तरीही इथे कोणालाही त््ाचे नाव, तो कयठे रहातो, का् करतो,
हे काहीही माख्रहती नाही. तम्य ही ्ाचा ख्रवचार करता, तेव्हा ते ख्रवख्रचत् वाटते.”
जेव्हा वेरेसने टकी आणला, तेव्हा तो म्हणाला, “अजनू तो म्हातारा
इथे ्ेतो, असे ख्रदसते आहे?
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“ते बरोबर आहे. मांगळवार व गरुय वार हे त््ाचे वार आहेत. पण
गेल््ा सोमवारी तो इथे आलेला बघनू , मी नाराज झाले. मला वाटले मी
वार चक
य ले. मला वाटले आज मांगळवार असणार. पण तो दसय ऱ्ा ख्रदवशी
रात्ी पण आला. म्हणजे असे ख्रदसत होते, की सोमवारी तो एक वार जास्त
आला होता.”
पा्रो पटय पटय ला, “असे सव्ीपासनू दरू जाणे, रुचीपणू ु आहे. मला
नवल वाटते, ्ाचे का् कारण असेल?”
“हे पहा, सर, तम्य ही मला ख्रवचारले, तर मला वाटते, त््ाला काही
काळजी असावी.”
“तू असे कशावरून म्हणतोस? त््ाच््ा पद्धतीत काही बदल झाला
होता का?”
“नाही, सर. त््ाच््ा पद्धतीत असा नव्हे. तो नेहमीप्रमाणेच शातां
होता. तो ्ेतो आख्रण जातो, तेव्हा, शभय सांध््ाकाळ सोिून, तो ख्रवशेष काही
बोलत नाही. नाही. तशीच त््ाची पद्धत आहे.”
“त््ाची पद्धत?”
मॉली लाजली. “मी असे म्हणण््ाचे धािस करते, तम्य ही लोक
हसाल, पण एखादा मनष्य ् इथे दहा वषे ्ेत असतो, तेव्हा आम्हाला त््ाच््ा
आविीख्रनविीदेखील कळू लागतात. त््ाने दाट सपू घेतलेले मी कधी
पाख्रहलेले नसते. त््ाला कधी गाईच््ा मासाचे पख्रय िांग वा काळ््ा बेरीज
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सहन होत नाहीत. पण त््ा सोमवारी रात्ी त््ाने दाट टोमॅटो सपू , गाईच््ा
मासाचे पातळ तक
य िे, ख्रकिनीचे पख्रय िांग व काळ््ा बेरीजचे आबां टसर तक
य िे
मागवले. असे वाटत होते, की त््ाने का् मागवले आहे, हे त््ाला
स्वतःलाही कळत नव्हते!”
पा्रो म्हणाला, “तम्य हाला माख्रहती आहे का, मला ते असामान्ह््पणे
रुचीपणू ु वाटते.
मॉली समाधानी व हरवलेली ख्रदसली.
हेन्री बोनीलटन शातां पणे हसत म्हणाला, “्ावरून आपण तझ्य ्ाकिून
सवाुत चाांगल््ा पद्धतीने काही अवगामी ख्रनष्कषु मागव.ू ”
“मला पख्रहल््ाांदा, तू का् म्हणतोस, ते ऐका्ला आविेल.”
“तल
य ा मी वॉटसन बना्ला हवे आहे का? तर तो म्हातारा
िॉर्कटरकिे गेला आख्रण िॉर्कटरने त््ाचे जेवण बदलले.”
म्हणजे दाट टोमॅटो सपू , गाईच््ा मासाचे पातळ तक
य िे, ख्रकिनीचे
पख्रय िांग व काळ््ा बेरीजचे आबां टसर तक
य िे, हे बदलले? असे कयठला िॉर्कटर
करे ल, ्ाची मी कल्पना करू शकत नाही.
“अरे , तू ख्रवश्वास ठे ऊ नकोस. पण िॉर्कटर तझ्य ्ा बाबतीतदेखील
काहीही करू शकतील.”
“तल
य ा एवढेच सचय ते आहे का?”
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हेन्री बोनीलटन म्हणाला, “खरे तर गांभीरपणे, फक्त एकच स्पष्टीकरण
शर्क् आहे. आपल््ा अनोळखी ख्रमत्ावर कयठल््ातरी ताकदवान मानख्रसक
भावनाांचा पगिा होता. खरे तर तो इतका काळजीत होता, की तो का्
मागवत आहे व का् खात आहे, हे त््ाला कळतच नव्हते.”
तो ख्रमख्रनटभर थाांबनू म्हणाला, “आता पढय े तू मला साांगशील, की
त््ाच््ा मनात का् चालले होते. कदाख्रचत तू म्हणशील, की तो एक खनू
करण््ासाठी मनाची त्ारी करत होता.”
स्वतःच््ा ्ा तकाुवर तो हसला.
पा्रो हसला नाही. त््ाने कबल
ू के ले, की त््ा क्षणी तो फार ख्रचांतीत
झाला होता. आता का् होण््ाची शर्क्ता आहे, हे थोिेसे जाणनू घेण््ाची
गरज असल््ाचे, तो म्हणाला.
त््ाचे ख्रमत् त््ाला म्हणाले, की ही कल्पना अफलातनू आहे.
त््ानतां र तीन आठवि््ानां ी, पा्रो आख्रण बोनीलटन परत भेटले --्ावेळेस ते ट््बू रे ल्वेत भेटले. त््ाांनी वरच््ा दाांि््ाला धरून हलतियलत,
एकमेकाक
ां िे बघनू मान हलवली. मग ख्रपकॅ िेली सकु सला खपू गदी उतरून
गेल््ावर, िब््ाच््ा अगदी पढय च््ा टोकाला त््ानां ा बसा्ला जागा
ख्रमळाली. ती जागा ख्रनवाांत होती. ख्रतथनू कोणी जात ्ेत नव्हते.
ख्रमस्टर बोनीलटन म्हणाले, “हे छान झाले. स्वाथी जमाव, माणसाांची
श्ुत, ते त््ाना साांख्रगतले, तरी पढय े सरकत नाहीत.”
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पा्रोने खाांदे शहारवले. “का् करणार? आ्ष्य ् फार बेभरवशाचे
आहे.”
ख्रमस्टर बोनीलटन पसय ट समाधानाने म्हणाले, “खरे आहे. आज
आला, उद्या गेला आख्रण त््ाबद्दल बोलताांना, तम्य ही गालँन्ह्ट
एन्ह्िेव्होअरमध््े भेटलेल््ा त््ा म्हाताऱ्ाला लक्षात ठे वाल ना? त््ाने आहे
त््ापेक्षा चागां ल््ा जगाची अपेक्षा के ली, तर मला काही आश्च्ु वाटणार
नाही. तो काही ख्रतथे आठविाभर ्ेत नाही. पण त््ामळ
य े मॉली फार उदास
झाली आहे.”
बसल््ा बसल््ा पा्रोचे ख्रहरवे िोळे चकाकले. तो म्हणाला, “खरे
की का्? खरे की का्?”
बोनीलटन बोलला, “तल
य ा आठवते का, मी म्हणालो होतो, की तो
िॉर्कटरकिे जाईल व ते त््ाला पथ््ावर ठे वतील. पथ््ामध््े तसा फारसा
अथु नाही --- पण त््ाने त््ाच््ा तब््ेतीसाठी िॉर्कटराांचा सल्ला घेतला, तर
मला नवल वाटणार नाही. आख्रण त््ाांच््ा सल्ल््ामळ
य े , त््ाला अचानक बरे
वाटेल. त््ामळ
य े त््ाने त््ाच््ा नकळत, वेगळ््ाच गोष्टी मागवल््ा
असतील. असेही शर्क् आहे, की त््ाच््ा बरे वाटण््ामळ
य े त््ाला फार छान
वाटू लागले असेल आख्रण त््ाच््ाकिून, ती कृती घिली असेल. िॉर्कटर
रुलणाला का् सल्ला देतात, ्ाबद्दल त््ानां ी जागरूक रहाणे गरजेचे आहे.”
पा्रो म्हणाला, ‘तसे ते असतातच.”
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ख्रमस्टर बोनीलटन बोलले, “माझे स्टेशन आले. बा् बा्. आता असे
धरून चालू नकोस, की तो म्हातारा कोण होता, त््ाचे नाव का् होते, हे
आपल््ाला समजेल. जग ख्रवनोदी आहे.”
तो िब््ातनू बाहेर पिला.
पा्रो भवय ई चढवनू बसला होता, जसे काही त््ाला जग इतके
ख्रवनोदी वाटत नव्हते.
तो घरी गेला व त््ाच््ा ख्रवश्वासू नोकराला, जॉजुला काही सचू ना
ख्रदल््ा.
पा्रोने त््ाचे बोट नावाच््ा सचू ीवरुन ख्रफरख्रवले. ठराख्रवक
जागेमध््े झालेल््ा मत्ृ ्ांचय ी ती नोंद होती. पा्रोचे बोट थाांबले. हेन्री
गॅसकॉइन. एकोणसत्तर. मी पख्रहल््ाांदा त््ाच््ासाठी प्र्त्न करतो.”
नांतर उरलेल््ा ख्रदवसात, पा्रो ख्रकांलज रस्त््ाच््ा बाजसू असलेल््ा,
िॉर्कटर मॅकअड्र््च्य ्ा शस्त्रख्रक्र्ा खोलीत बसला होता. िॉर्कटर मॅकअड्र््य
उांच, लाल के साांचा, बख्रय द्धमान चेहऱ्ाचा स्कॉटलांिचा रख्रहवासी होता.
तो म्हणाला, गॅसकॉइन? हो, बरोबर. ख्रवख्रचत् म्हातारा. एकटाच
जन्ह्य ्ा, पिीक घरात रहा्चा. ख्रतथे नवीन सदख्रनकाांची इमारत बाांधण््ासाठी
ती वस्ती मोिण््ात आली होती.
मी त््ाला कधी भेटलो नव्हतो, पण मी त््ाला पाख्रहले होते आख्रण
तो कोण होता, ते मला माख्रहती होते. िेअरीशी सांबख्रधत लोकाांनी पख्रहल््ाांदा
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त््ाचा व््वसा् बांद पािला. त््ाने बाहेर दधय ाच््ा बाटल््ाांच््ा थप्प््ा
लावा्ला सरय वात के ली. शेवटी शेजारच््ा लोकानां ी पोलीसाक
ां िे तक्रारी
के ल््ा व त््ाांनी दार तोिून त््ाला शोधले. ख्रजन्ह््ात वरखाली करून, त््ाने
त््ाची मान मोिून घेतली होती. त््ाच््ा अांगात फाटर्क्ा नािीचा जनय ा
गाउन होता. त््ासकट त््ाने सहज स्वतःला मारून घेतले असावे.”
पा्रो म्हणाला, ‘अस्स! ते अगदी साधे होते --- एक अपघात.”
“बरोबर.”
“त््ाला कयणी नातेवाईक होते का?
“एक पतय ण््ा होता. तो मधनू मधनू , साधारणपणे मख्रहन्ह््ातनू एकदा
काकाांना भेटा्ला ्ेत असे. त््ाचे नाव जॉजु लोरीमर होते. तो स्वतः िॉर्कटर
होता व ख्रवम्बल्िनला रहात होता.”
“म्हाताऱ्ाच््ा मरणाने तो व््ख्रथत झाला का?”
“मला माख्रहती नाही, की तो व््ख्रथत झाला का, म्हणजे त््ाला
म्हाताऱ्ाचे प्रेम होते, पण तो त््ाला खरे तर नीटसा ओळखत नव्हता.”
“तम्य ही ख्रमस्टर गॅसकॉइन ्ानां ा मेलेले पाख्रहलेत, तेव्हा त््ाना मरून
ख्रकती वेळ झाला होता?”
िॉ मॅकअड्र््य उद्गारले, ”आहा! इथेच आम्ही पोख्रलसाांना आणले.
त््ाांनी म्हटले, मरून झालेला वेळ अठ्ठेचाळीस तासाांपेक्षा कमी नाही व
बाहत्तर तासापां ेक्षा जास्त नाही. सहा तारखेच््ा सकाळी तो सापिला. खरे
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तर आम्हाला त््ापेक्षा नेमकी वेळ कळली. त््ाच््ा गाउनच््ा ख्रखशात तीन
तारखेला ख्रलख्रहलेल,े त््ाच दपय ारी ख्रवम्बल्िन पोस्टात टाकलेले एक पत्
सापिले --- ते त््ा ख्रदवशी रात्ी नऊ वीसला पोचले असेल. त््ामळ
य े
मत्ृ ्चू ी वेळ त््ानांतरची असली पाख्रहजे. त््ामळ
य े पोटातील पदाथु व
पचनख्रक्र्ा ्ाच
ां ा ताळमेळ जमतो. त््ाच््ा मत्ृ ्पय वू ी दोन तास त््ाचे जेवण
झाले होते. मी त््ाला सहा तारखेच््ा सकाळी तपासले. तेव्हा त््ाची
अवस्था साठ तासाांपवू ी मरण आल््ासारखी ख्रदसत होती --- तीन तारखेला
साधारण रात्ी दहा वाजता.”
“हे सगळे बरोबर वाटते आहे. मला साांग, त््ाला ख्रजवांत शेवटचे
के व्हा पाख्रहले गेल?े
त््ा ख्रदवशी सध्ां ्ाकाळी सात वाजता त््ाला ख्रकांलज रस्त््ावर पाख्रहले
गेल.े तीन तारखेला, गरुय वारी तो सािेसात वाजता गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअरमध््े
जेवत होता. असे ख्रदसत होते, की तो दर गरुय वारी तेथे जेवत असे. तो
कलाकार असल््ामळ
य े , तल
य ा माख्रहती आहे का, की तो फारच वाईट
कलाकार होता.”
“त््ाला हा पतय ण््ा सोिून अजनू कोणी नातेवाईक नव्हते का?”
“एक जळ
य ा भाऊ होता. ती सवु गोष्ट थोिी चौकस स्वरूपाची आहे.
त््ाांनी अनेक वषाुत एकमेकाांना पाख्रहले नव्हते. तो भाऊ, अँथनी गॅसकॉइन
्ाने एका श्रीमतां बाईशी ललन के ले होते आख्रण कला सोिून ख्रदली होती.
त््ावरून दोन्ह्ही भावाांची भाांिणे झाली. तेव्हापासनू त््ाांनी एकमेकाांचे तोंि
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बख्रघतले नाही. पण आश्च्ु म्हणजे, ते एकाच ख्रदवशी मेल.े जळ्
य ्ा
भावातील मोठा तीन तारखेला दपय ारी तीन वाजता मेला. मला अजनू अशी
एकाच ख्रदवशी जगातील वेगळ््ा भागात मेलेल््ा जळ्
य ्ा भावाांची के स
माख्रहती आहे. कदाख्रचत हा ्ोगा्ोग असावा, पण असे आहे खरे .”
“दसय ऱ्ा भावाची बा्को ख्रजवांत आहे?”
“नाही, ती काही वषांपवू ीच मेली.”
“अँथनी गॅसकॉइन कयठे रहा्चा?”
“ख्रकांगस्टन रस्त््ावर त््ाचे घर होते. माझ््ा माख्रहतीप्रमाणे व जे मला
िॉ लॉरीमरने साख्रां गतले, त््ावरून, तो फार एकाकी होता.”
पा्रोने ख्रवचारपवू ुक मान हलवली.
स्कॉटलिां च््ा माणसाने त््ाच््ाकिे ख्रनरखनू पाख्रहले. त््ाने थांिपणे
ख्रवचारले, “ख्रमस्टर पा्रो, तमय च््ा मनात का् आहे? --- तम्य ही महत्वाच््ा
प्रश्नात लक्ष घालनू माख्रहती ख्रमळवलीत, म्हणनू मी तमय च््ा प्रश्नाांची उत्तरे
ख्रदली. पण हे सवु का् चालले आहे, ्ाबद्दल मी अधां ारात आहे.
पा्रो सावकाशीने बोलला, “ही साधी अपघाताची के स आहे, असे
तम्य ही म्हणालात. माझ््ा मनात सद्ध
य ा तेवढेच सोपे काही आहे --- एक साधा
धर्कका.”
िॉ मॅकअड्र््नय े आश्च्ाुने पाख्रहले. “म्हणजे दसय ऱ्ा शब्दात, खनू !
तमय च््ा ्ा वक्तव््ाला काही आधार आहे का?”
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पा्रो म्हणाला, “नाही. हा माझा ख्रनव्वळ तकु आहे.”
दसय रा म्हणाला, “पण काहीतरी असले पाख्रहजे --- “
पा्रो काही बोलला नाही.
“जर तम्य हाला पतय ण््ा, लॉरीमरचा सांश् असेल, तर मला तम्य हाला
हे सागां ा्ला काही वाटणार नाही, की तम्य ही नको त््ा माणसावर भक
ांय त
आहात. लॉरीमर ख्रवम्बल्िनमध््े सािेआठपासनू मध््रात्ीप्ंत ख्रिज
खेळत होता. चौकशीवरून, हे ख्रसद्ध झाले आहे.”
पा्रो पटय पटय ला, “आख्रण त््ाची खात्ीदेखील के ली गेली. पोलीस
काळजी घेत आहेत.”
िॉर्कटर म्हणाला, “कदाख्रचत तम्य हाला त््ाच््ाख्रवरुद्ध काही माख्रहती
असेल?”
“मला अशी कयणी व््क्ती आहे, हेदख
े ील आताप्ंत माख्रहती नव्हते.
“मग तम्य हाला अजनू कयणाचा सांश् आहे का?”
“नाही. नाही. तसे मळ
य ीच नाही. हे माझे नेहमीचेच काम आहे. ते
महत्वाचे आहे. आख्रण मतृ ख्रमस्टर गॅसकॉइन त््ात बरोबर बसत नाहीत. सवु
काही चक
य ते आहे.”
“मला तर खरे च काही समजत नाही.”
पा्रो पटय पटय ला, “त्ास हा आहे, की खपू वाईट गोष्टी एकत् आल््ा
आहेत.”
52

‘का् म्हणता आहात, सर?”
पा्रो हसला. ”िॉर्कटर, तम्य हाला लवकरच मला वेिा म्हणनू बांद
करा्ला लागणार आहे. पण खरे तर मी काही मानख्रसक रुलण नाही. फक्त
ख्रशस्तख्रप्र् व पद्धतशीर माणसू आहे. आख्रण माझ््ा त््ा साच््ात जेव्हा गोष्टी
बसत नाहीत, तेव्हा मी दःय खी होतो. तम्य हाला इतका त्ास ख्रदल््ाबद्दल, मला
माफ करा.”
तो उठला. िॉर्कटरही उठले.
मॅकअड्र््य म्हणाला, “खरे तर मला ख्रमस्टर गॅसकॉइन ्ाच्ां ्ा मत्ृ ्तू
अख्रजबात काहीही सांश्ास्पद ख्रदसत नाही. मी म्हणतो, तो पिला --- तम्य ही
म्हणता, त््ाला कोणीतरी ढकलले. एवढेच --- ठीक आहे --- सगळे
धसू रच आहे.”
पा्रोने सस्य कारा टाकला.
तो म्हणाला, “हो, हे कामगारासारखे आहे. कोणीतरी ते चागां ले काम
करून ठे वले आहे.”
“तम्य हाला अजनू ही वाटते --- “
त््ा लहानशा माणसाने त््ाचे हात पसरले. “मी हट्टी माणसू आहे.
थोिी कल्पनाशक्ती असलेला माणसू --- आख्रण त््ाला आधार काहीही
नाही. तसेही, हेन्री गॅसकॉइनला खोटे दात होते का?”
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“नाही, त््ाचे दात खरे होते आख्रण ते चाांगले होते. ्ा व्ाला हे
खरे च कौतक
य ास्पद होते.”
तो त््ाच
ां ी नीट काळजी घेत असे --- ते पाढां रे शभ्रय होते आख्रण नेहमी
छान घासले जात. का?”
“हो, मी ते लक्ष देऊन पाख्रहले होते. माणसू व्ाने वाढत गेल््ावर ते
थोिे ख्रपवळे होऊ लागतात, पण ते चागां ल््ा अवस्थेत होते.”
“रांग उिाला नव्हता?
“नाही, मला वाटते, तो ख्रसगरे ट ओढत नसे. म्हणजे तम्य हाला तसे
म्हणा्चे असेल तर.”
“मला तसे म्हणा्चे नव्हते --- हा त््ाच््ा मत्ृ ्चू ा तपास म्हणजे
खपू लाांबचा पल्ला आहे. तो इतर्क्ात सांपणार नाही. िॉर्कटर मॅकअड्र््,य
अच्छा आख्रण तमय च््ा द्ाळूपणाबद्दल आभार”
त््ाने िॉर्कटराांशी हातख्रमळवणी के ली व ख्रनघाला.
तो म्हणाला, “आख्रण आता, लाांबचा पल्ला सरुय .”
गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअरमध््े तो बोनीलटनबरोबर ज््ा टेबलावर बसला
होता, त््ाच टेबलावर बसला. पण त््ाचां ी वेटर मल
य गी मॉली नव्हती. जी
होती ती मल
य गी म्हणाली की मॉली रजेवर आहे.
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फक्त सात वाजले होते आख्रण पा्रोला त््ा मल
य ीबरोबर जन्ह्य ्ा
ख्रमस्टर गॅसकॉइन ्ा ख्रवष्ावर सांभाषण सरुय करा्ला काही त्ास पिला
नाही.
ती म्हणाली, “हो, तो इथे खपू वषे ्ेत होता. पण आम्हा मल
य ींपैकी
कयणाला त््ाचे नाव माख्रहती नव्हते. आम्ही वतुमानपत्ात का्देशीर
कारवाईबद्दल वाचले आख्रण ख्रतथे त््ाचे ख्रचत्ही होते. तेव्हा मी मॉलीला
म्हणाले, “हा बघ, हाच आपला म्हातारबाबा नाही का? आम्ही त््ाला तसे
सांबोधत अस.ू ”
“तो त््ाच््ा मरणाच््ा ख्रदवशी इथे जेवला ना?”
“हो, तीन तारखेच््ा गरुय वारी. तो दर गरुय वारी इथे ्ेत असे.
मगां ळवारी आख्रण गरुय वारी ---अगदी घि्ाळाच््ा काटेकोरपणे.”
“मला वाटते, तल
य ा आठवत नाही, तो का् पदाथु मागवत असे?”
“आता मी आठवते, तो मल
य ीगटावनी सपू , गाईच््ा मासाचे पख्रय िांग
की मटण? नाही पख्रय िांग नाही. बरोबर काळ््ा बेरी आख्रण सफरचांदाचा के क
आख्रण चीज. हे खाऊन मग तो घरी गेला, मग त््ाच सांध््ाकाळी ख्रजन्ह््ावरून
पिला. त््ाने जीणु गाउन घातला होता. त््ाच््ा नािीने त््ाचा घात झाला.
अथाुत, त््ाचे कपिे नेहमीच ख्रवख्रचत् असत --- जन्ह्य ्ा फॅ शनचे, फाटके
आख्रण तरीही त््ाला, तो कयणी खास असल््ासारखा, एक प्रकारचा
अख्रभमान असे. ओहो, आमच््ा इथे खपू रुचीपणू ु लोक ्ेतात.”
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ती गेली.
पा्रोने मनसोक्त खाल्ले. त््ाच््ा िोळ््ात ख्रहरवा प्रकाश ख्रदसू
लागला. तो स्वतःशी बोलला, “हे ख्रवख्रचत् आहे. अगदी हुशार लोकदेखील
महत्वाची इत््ांभतू माख्रहती ख्रवसरतात. बोनीलटनला ्ात रुची असेल.”
पण अजनू बोनीलटनबरोबर आरामशीरपणे चचाु करा्ची वेळ
आली नाही. अचानक व आक्रमकपणे झालेल््ा मत्ृ ्ांचू ी दखल घेणाऱ्ा
ख्रजल्याच््ा अख्रधकाऱ्ाशी ओळख होऊन, पा्रो सहज बोलू लागला.
“रोख्रगष्ट गॅसकॉइन ही एक नवलपणू ु व््क्ती होती. एकाकी, ख्रवख्रचत्
माणसू . पण त््ाच््ा आजाराने असामान्ह्् रीत््ा लक्ष वेधनू घेतले, नाही
का?”
बोलताांना, तो पाहुण््ाकिे काहीशा उत्सक
य तेने पहात होता.
पा्रोने काळजीपवू ुक शब्द वापरले. “ख्रमस्टर, पररख्रस्थती त््ाबरोबर
जोिलेली असते. त््ामळ
य े तपास करावासा वाटतो.”
“ठीक आहे, मी तम्य हाला कशी मदत करू शकतो?”
“मला वाटते, तमय च््ा आख्रधपत््ाखाली असलेल््ा भागात, कोटाुत
सादर के लेली कागदपत् नाहीशी करा्ला साांगनू ख्रकांवा ताब््ात घेऊन. हेन्री
गॅसकॉइनच््ा गाउनच््ा ख्रखशात पत् सापिले होते, नाही का?”
“हो, बरोबर.”
“ते त््ाच््ा पतय ण््ाचे, िॉ जॉजु लॉरीनरचे होते?”
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“बरोबर. मरणाची वेळ ख्रनख्रश्चत करण््ासाठी ते कोटाुत वापरले
गेल.े ”
“वैद्यकी् परय ाव््ाबरोबर ते खात्ीने जळ
य ले?”
“ततां ोततां .”
“अजनू ते बघा्ला ख्रमळे ल का?”
पा्रो उत्सक
य तेने उत्तरासाठी थाबां ला.
जेव्हा त््ाला समजले, की ते त््ाला परीक्षण करण््ासाठी ख्रमळू
शकते, तेव्हा त््ाने सटय के चा ख्रनःश्वास टाकला. शेवटी जेव्हा ते त््ाच््ा
हातात पिले, तेव्हा त््ाने ते नीट अभ््ासले. ते थोिे वेि््ावाकि््ा
अक्षरात, झरझर उठणाऱ्ा फाऊन्ह्टन पेनने ख्रलख्रहलेले होते. ते असे होते:
ख्रप्र् हेन्री काका,
मला तम्य हाला साांगा्ला खेद होतो, की मला अँथनीकाकाांच््ा
बाबतीत ्श आले नाही. तम्य हाला भेटा्ला जाण््ाच््ा बाबतीत त््ाांनी
उत्साह दाखवला नाही. ‘झाले ते झाले’ ्ा तमय च््ा ख्रवनांतीला त््ाांनी उत्तर
ख्रदले नाही. अथाुत ते खपू आजारी आहेत. आख्रण त््ाच्ां ्ा मनात ख्रफरा्चे
आहे. मला वाटते, की त््ाांचा शेवट जवळ आला आहे. त््ाना तम्य ही
जवळजवळ आठवत नाही. मी ्शस्वी झालो नाही, म्हणनू मला माफ करा.
पण मी माझ््ाकिून शर्क् ते प्र्त्न के ले.
तमय चा प्रेमळ पतय ण््ा,
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जॉजु लॉरीमर
त््ावर तीन नोव्हेंबर ही तारीख होती. पा्रोने पोस्टाच््ा
ख्रशर्कर्क्ाकिे पाख्रहले. दपय ारचे ४: ३०, ३ नोव्हे.
तो पटय पटय ला, “हे अगदी व््वख्रस्थत ख्रलख्रहले आहे, नाही का?”
ख्रकांगस्टन ख्रहल्स त््ाचे पढय चे उख्रद्दष्ट होते. थोिा त्ास घेतल््ावर,
चाांगल््ा तऱहेच््ा ख्रवनोदीपणाला ख्रचकटून राख्रहल््ावर, त््ाला मतृ अँथनी
गॅसकॉइन ्ाची स्व्ांपाकीण व घर साांभाळणारी, अख्रमली्ा ख्रहल ख्रहची
मल
य ाखत घ््ा्ची सधां ी ख्रमळाली.
पख्रहल््ादां ा ख्रमसेस ख्रहलकिे तो गेला. ती सश
ां ्ी व किक होती.
ख्रदसा्ला ख्रवख्रचत् असलेल््ा पण ख्रमत्त्वाने व आनांदाने वागणाऱ्ा परदेशी
माणसाने दगिावरसद्ध
य ा पररणाम घिवला असता. ख्रमसेस अख्रमली्ा
हळूहळू सौम्् होऊ लागली. इतर बा्काप्रां माणे ती ख्रतचे त्ास सहानभय तू ीने
ऐकणाऱ्ा माणसाला भरभरून साांगू लागली.
गेली चौदा वषे ती ख्रमस्टर गॅसकॉइनच््ा घराची देखभाल व
स्व्ांपाक करत होती --- ते काही सोपे काम नव्हते. खरे च सोपे नव्हते. त््ा
ओझ््ाने अनेक बा्कानां ी ते काम सोिले होते. पण ख्रमसेस अख्रमली्ाने ते
ख्रनभावनू नेले. तो ख्रबचारा माणसू जरा ख्रवख्रचत् होता, हे न नाकारता, ख्रमसेस
अख्रमली्ा ख्रवश्वासपू णे ते काम करत राख्रहली. त््ाच््ा लहरी साांभाळत
राख्रहली. त््ामळ
य े नैसख्रगुकपणे, ख्रतची अपेक्षा होती, की ती का्म
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आठवणीत रहावी. पैशाांचा त््ाला जरा गवु होता. तो बऱ्ापैकी श्रीमांत
होता. पण नाही. ख्रतला काहीच ख्रमळाले नाही. त््ाच््ा जन्ह्य ्ा इच्छापत्ा
प्रमाणे, सगळी सांपत्ती त््ाच््ा बा्कोला आख्रण ती त््ाच््ा आधी वारली,
तर भावाला, हेन्रीला ख्रमळणार होती. हे इच्छापत् खपू वषांपवू ी के लेले होते
आख्रण चागां ले वाटत नव्हते.
हळूहळू पा्रोने ख्रतला असमाधानातनू , पैशाच्ां ्ा लोभातनू बाहेर
काढले. हा खरे च ख्रनष्ठु र अन्ह््ा् होता. ख्रमसेस ख्रहलला नवल वाटले व
दख
य ावल््ासारखे वाटले, तर त््ात काही गैर नव्हते. हे सवुश्रतय होते, की
ख्रमस्टर गॅसकॉइन पैशाच््ा बाबतीत ख्रचर्ककू होता. असेही बोलले जात होते,
की त््ाने त््ाच््ा एकयलत््ा एक भावाची मदत नाकारली होती. ख्रमसेस
ख्रहलला बहुधा हे सवु माख्रहती होते.
ख्रमसेस ख्रहलने ख्रवचारले, “िॉ लॉरीमर मालकाांना भेटा्ला आले
होते का? मला माख्रहती होते, की ते त््ाांच््ा भावासांबांधी काही होते. पण
मला वाटले, ते इतके च होते, की त््ाच्ां ्ा भावाला परत नाते जोिण््ाची
इच्छा होती. अनेक वषांपवू ी त््ाांचे भाांिण झाले होते.”
पा्रो बोलला, “मला समजले आहे, की ख्रमस्टर गॅसकॉइनने म्हणे
पणू ुपणे नकार ख्रदला?”
ख्रमसेस ख्रहल मान हलवत म्हणाली, “ते खरे च आहे. हेन्रीचा भाऊ
थोिा अशक्त असल््ासारखे म्हणे, “हे हेन्रीचे का् चालले आहे? त््ाला
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खपू वषाुत भेटलो नाही व त््ाला भेटा्ची इच्छाही नाही. तो भाांिखोर
आहे. तो होता, तसाच आहे.”
नतां र सभां ाषण ख्रमसेस ख्रहलच््ा स्वतःच््ा ख्रवशेष दःय खाकिे व ख्रमस्टर
गॅसकॉइनच््ा वख्रकलाच््ा कठोर दृष्टीकोनाकिे वळले.
पा्रोने एकदम तोिल््ासारखे सांभाषण न सांपवता, कसाबसा
काढता पा् घेतला.
आख्रण त््ामळ
य े , तो जेवणाच््ा वेळेनांतर, ख्रवम्बल्िन ्ेथील िोरसेट
रस्त््ावरील एल्मक्रेस्टला आला. ते िॉ लॉरीमरचे ख्रनवासस्थान होते. तो
नक
य ताच जेऊन उठला होता.
पा्रोला शस्त्रख्रक्र्ेच््ा खोलीत बसवण््ात आले आख्रण िॉ
लॉरीमर ख्रतथे आला.
पा्रो म्हणाला, “मी काही रोगी नाही. आख्रण कदाख्रचत माझे इथे
्ेणे तम्य हाला अधीरपणाचे वाटले असेल --- पण मी म्हातारा माणसू आहे
आख्रण माझा एकमेकाश
ां ी सरळसरळ बोलण््ावर ख्रवश्वास आहे. मी
वख्रकलाांची व त््ाांच््ा लाांबलचक पद्धतींची काही पवाु करत नाही.”
त््ाने नर्ककीच लॉरीमरचे स्वारस्् वाढवले. लॉरीमर घोटून दाढी
के लेला, मध््म उांचीचा माणसू होता. त््ाचे के स तपख्रकरी होते, पण पापण््ा
जवळजवळ पाांढऱ्ा झाल््ा होत््ा. त््ामळ
य े त््ाचे िोळे मांद ख्रदसत होते.
त््ाची पद्धत झटपट स्वरूपाची व ख्रवनोदी नसलेली वाटत होती.
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तो भवय ई चढवत म्हणाला, “वकील? मी त््ाांचा द्वेष करतो. माझ््ा
आवित््ा सर, तम्य ही माझी रुची वाढवली आहे. आपण बसा.”
पा्रो बसला आख्रण त््ाचे व््वसाख्र्क कािु पढय े के ले व िॉर्कटरला
ख्रदले.
जॉजु लॉरीमरच््ा पाांढऱ्ा पापण््ा फिफिल््ा
पा्रो आत्मख्रवश्वासाने पढय े वाकला. “माझ््ा बऱ्ाच पक्षकार
बा्का असतात.”
िोळे ख्रमचकावत, लॉरीमर म्हणाला, “नैसख्रगुकपणे असणारच.”
पा्रोने कबल
ू के ले, “तम्य ही नैसख्रगुकपणे असे म्हणत आहात. पण
त््ा पोलीस वररष्ठानां ा ख्रवश्वासात घेत नाहीत. त््ानां ा खासगी गप्तय हेर बरा
वाटतो. त््ाना त््ाांचे त्ास जाहीर करा्चे नसतात. काही ख्रदवसाांपवू ी एक
व्ाने मोठी बाई माझ््ाकिे सल्ला मागा्ला आली. ती अनेक वषांपवू ी
भािां लेल््ा नवऱ्ाबाबत सख
य ी नव्हती. हा नवरा म्हणजे तमय चे काका,
कै लासवासी ख्रमस्टर गॅसकॉइन.”
जॉजु लॉरीमरचा चेहरा जाांभळा झाला.
“माझे काका? तम्य ही काहीही साांगता आहात. माझी काकू वारली,
त््ाला अनेक वषे झाली.”
“तमय चे काका अँथनी गॅसकॉइन नव्हे, हेन्री गॅसकॉइन.”
“हेन्रीकाका? पण त््ाांचे तर ललन झाले नव्हते!”
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पा्रो न लाजता म्हणाला, “हो, झाले होते. त््ाबद्दल काही सांश्
नाही. त््ा बाईने ललनाचे प्रमाणपत्देखील आणले होते.”
जॉजु लॉरीमर ओरिला, “हे खोटे आहे.” आता त््ाचा चेहरा प्लम
सारखा जाांभळा झाला होता. ”माझा ्ावर ख्रवश्वास नाही. तम्य ही त््ाांची
मानहानी करत आहात. खोटारिे आहात.”
पा्रो म्हणाला, “हे फार वाईट आहे, नाही का? तम्य ही काही कारण
नसतानां ा खनू के ला आहे.”
लॉरीमरचा आवाज थरथरला. त््ाचे मदां िोळे भीतीने फयगले.
“खनू ?”
पा्रो म्हणाला, “तसेही मी तम्य हाला काळ््ा बेरींचा के क परत
खाताना बघतो आहे. शहाणी नसलेली सव्. काळ््ा बेरींमध््े भरपरू
जीवनसत्वे असतात, पण दसय ऱ्ा तऱहेने त््ा प्राणघातक असू शकतात. ्ा
प्रसांगी मला वाटते, त््ानी एका माणसाच््ा मानेभोवती फास आवळा्ला
मदत के ली आहे. तमय ची मान, िॉर्कटर लॉरीमर.”
पा्रो शाांतपणे ख्रमरवत, टेबलाच््ा दसय ऱ्ा बाजनू े म्हणाला, “असे
बघ माझ््ा ख्रमत्ा, तझय ी पा्ाभतू गहृ ीतके च चक
य ली. खपू मानख्रसक ताण
असलेली व््क्ती त््ा वेळी, त््ाने पवू ी कधी के ले नाही, असे काही करत
नाही. त््ाची सहजप्रवत्तृ ी कमीत कमी ख्रवरोध असणारा मागु ख्रनविते. जो
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मनष्य ् काही कारणाने उदास झाला आहे, तो जेवा्ला नर्ककीच त््ाच््ा
स्वतःच््ा पा्जम््ात ्ेईल --- दसय ऱ्ाच््ा नव्हे.
ज््ा माणसाला दाट सपू , , गाईच््ा मासाचे पख्रय िांग व काळ््ा बेरीज
आवित नाहीत, तो अचानक एका सांध््ाकाळी ते मागवतो. तम्य ही म्हणता,
की त््ाने असे करा्चे कारण, तो काही वेगळा ख्रवचार करत होता. पण मी
म्हणतो, ज््ाच््ा मनात काही वेगळे ख्रवचार चालू आहेत, तो सहजपणे त््ाने
अनेक वेळा मागवलेले पदाथुच मागवेल.
“ठीक आहे, मग दसय रे कयठले स्पष्टीकरण असू शकते? मला तर दसय रे
काही ्ोल् असे स्पष्टीकरण ख्रदसत नाही. मग मी काळजीत पिलो. सगळी
घटना चक
य ीची होती. ती चपखल बसत नव्हती. माझे मन ख्रशस्तशीर आहे.
आख्रण मला गोष्टी चपखल बसलेल््ा आवितात. ख्रमस्टर गॅसकॉइनने
के लेल््ा जेवणाच््ा ख्रवख्रचत् मागणीने, मी नाराज झालो.
“मग तम्य ही मला साांख्रगतलेत, की तो मनष्य ् नाहीसा झाला. त््ाने
वषुभरात पख्रहल््ाांदाच मगां ळवार व गरुय वार चक
य वला. मला ते अगदी कमी
आविले. माझ््ा मनात काहीबाही ख्रवचार ्ेऊ लागले. जर ते खरे असते,
तर तो मनष्य ् मरण पावला होता. मी चौकशी के ली. तो मेला होता. आख्रण
फार चाांगल््ा तऱहेने, व््वख्रस्थतपणे मेला. दसय ऱ्ा शब्दात, उग्र वासाचे सॉस
आतील खराब मासा लपवते. पण तळाशी काही चागां ले नसते.
ख्रकांलज रस्त््ावर तो सात वाजता ख्रदसला होता. इथे त््ाने
सािेसातला जेवण के ले. मरणापवू ी दोन तास --- हे सवु चपखल बसले -63

- पोटातील पदाथांचा परय ावा, पत्ाचा परय ावा. फार सॉस होते. इतके की
खालील मासा ख्रदसतच नव्हता!”
एकख्रनष्ठ पतय ण््ाने पत् ख्रलख्रहले. ते मरणाची वेळ ख्रनख्रश्चत
करण््ासाठीचा परय ावा ठरले. मरण खपू साध््ा तऱहेने आले. ख्रजन्ह््ातनू
पिल््ाने. साधा अपघात? साधा खनू ? पण प्रत््ेकजण खनू म्हणतो.
नेक पतय ण््ाच फक्त ख्रजवांत नातेवाईक. नेक पतय ण््ालाच सगळे
ख्रमळे ल --- पण ख्रमळण््ासारखे काही आहे का? काका गरीब असल््ाचे
सवुश्रतय आहे.
पण भाऊ कयठे गरीब आहे? आख्रण त््ाने त््ा काळात श्रीमांत बाईशी
ललन के ले होते. तो ख्रकांलस्टन रस्त््ावर मोठ््ा, श्रीमांत घरात रहात होता.
त््ामळ
य े असे वाटेल, की त््ाच््ा श्रीमतां बा्कोने त््ाला सवु पैसे ठे वले
असतील. तम्य ही ही साखळी कशी आहे, ते पहा. श्रीमांत बा्को अँथनीला
पैसे ठे वते, अँथनी ते हेन्रीसाठी ठे वतो आख्रण हेन्रीचा पैसा जॉजुला जातो -- पणू ु साखळी.”
बोनीलटन म्हणाला, “ही गोष्ट ऐका्ला बरी आहे, पण तू का्
के लेस?”
“एकदा तम्य हाला माख्रहती झाले, की सहसा --- तम्य हाला हवे
असलेले तम्य ही ख्रमळवू शकता. हेन्री जेवणानांतर दोन तासाांनी मेला. ती
माख्रहतीच त्ास देत होती. समजा जेवण रात्ीचे नसनू , दपय ारचे होते असे
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धरले, तर तम्य हाला जॉजुच््ा जागी बघा. जॉजुला पैसे हवे आहेत --- त््ाला
फारच गरज आहे. अँथनी गॅसकॉइन मरतो आहे --- पण हे मरण जॉजुसाठी
फारसे चाांगले नाही. कारण त््ाचे पैसे हेन्रीला ख्रमळणार आहेत. आख्रण हेन्री
गॅसकॉइन अजनू ख्रकतीही वषे जगेल. त््ामळ
य े हेन्री पण मेला पाख्रहजे --आख्रण ख्रजतर्क्ा लवकर मरे ल, तेवढे चागां ले --- पण तो अँथनीनतां र मरा्ला
पाख्रहजे. आख्रण जॉजुकिे परय ावा पाख्रहजे. आठवि््ातनू दोन वेळा हॉटेलात
जेवा्ची हेन्रीची सव् जॉजुला परय ावा सचय वते. काळजी घेणारा
असल््ामळ
य े , तो पख्रहल््ाांदा त््ाचा बेत ठरवतो. तो त््ाच््ा काकाांना
सोमवारी सध्ां ्ाकाळी त््ा नेहमीच््ा हॉटेलात जा्ला लावतो. ते सरय ळीत
पार पिते. तेथील सगळे त््ाला लॉरीमरचा काका म्हणनू मान्ह्् करतात.
त््ाला समाधान ख्रमळते. आता त््ाला फक्त अँथनीकाका मरे प्ंत वाट
बघा्ची आहे. ती वेळ ्ेत.े तो त््ाच््ा काकानां ा दोन नोव्हेंबरला दपय ारी
पत् ख्रलख्रहतो. पण त््ात तीन नोव्हेंबर तारीख ख्रलहीतो. तो तीन तारखेला
दपय ारी त््ाचा बेत प्रत््क्षात आणतो. गावात ्ेतो. काकाांना फोन करतो. एक
ख्रनसरिे वळण आख्रण ख्रजन्ह््ावरून हेन्रीकाका कोसळतात. तो काकाच्ां ्ा
गाउनच््ा ख्रखशात पत् ठे वतो. दाढी, के साळ भवय ्ा असा सवु जामाख्रनमा
करून . सािेसातला तो गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअरमध््े जातो. ख्रनःसांश् ख्रमस्टर
हेन्री गॅसकॉइन सािेसातला ख्रजवांत आहेत. नांतर बाथरुममध््े जाऊन झटपट
जामाख्रनमा बदलणे आख्रण गािीने जोरात ख्रवम्बल्िनला जाऊन, सध्ां ्ाकाळी
र्कलबमध््े ख्रिज खेळा्ला जाणे. हुशारीचा परय ावा.”
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ख्रमस्टर बोनीलटन पा्रोकिे बघतात. “पण पत्ावरील पोस्टाचा
ख्रशर्कका?”
“ओहो, ते फार सोपे असते. पोस्टाचा ख्रशर्कका पसय ट असतो. का?
तो ख्रदव््ाच््ा काजळीने दोन नोव्हेंबर ्ा तारखेचा तीन नोव्हेंबर के लेला
असतो. तम्य ही नीट बख्रघतलेत, तरच तो तम्य हाला ख्रदसतो. आख्रण शेवटी काळे
पक्षी उितात.”
“काळे पक्षी?”
“के कमध््े भाजलेले चोवीस काळे पक्षी! ख्रकांवा तम्य हाला पाख्रहजे तर
काळ््ा बेरीज म्हणू शकता. जॉजु, तल
य ा समजले असेल, की तू फार चाांगला
नट नाहीस. तल
य ा एकजण आठवतो का, ज््ाने ऑथेल्लो साकारण््ासाठी,
स्वतःला काळे रांगवनू घेतले होते? गन्ह्य यातला अख्रभन् तसा करावा लागतो.
जॉजु त््ाच््ा काकाांसारखा ख्रदसत होता. तसाच चालत होता. तसाच बोलत
होता. तशाच भवय ्ा आख्रण दाढी होती. पण तो काकासां ारखे जेवा्ला
ख्रवसरला. त््ाने त््ाला आविणारे पदाथु मागवले. काळ््ा बेरीजनी
दाताच
े ा नव्हता. तरी हेन्रीने
ां ा रांग जातो --- पण प्रेताच््ा दाताचां ा रांग गेलल
गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअरमध््े त््ा सांध््ाकाळी काळ््ा बेरीज खाल्ल््ा. पण
पोटात काळ््ा बेरीज नव्हत््ा. मी सकाळी ख्रवचारले. आख्रण जॉजु इतका
मख
ू ु आहे, की त््ाने अजनू ही खोटी दाढी आख्रण भवय ्ा तशाच ठे वल््ा
होत््ा. ओहो! तम्य ही शोधलेत तर तम्य हाला पष्य कळ परय ावा सापितो. मी
जॉजुला बोलावनू त््ाला पकिले. तेव्हा हे प्रकरण सांपले. तो परत काळ््ा
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बेरीज खात होता. तसेही, तो अधाशी होता --- स्वतःच््ा खाण््ाची त््ाला
चागां लीच काळजी असा्ची. आता माझे काही चक
य ले नसेल तर, ती हाव
त््ाला फासावर लटकवेल”
वेरेसने त््ाांना दोन ताटल््ा काळ््ा बेरीज आख्रण सफरचांदाचा के क
आणला.
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THE THIRD FLOOR FLAT

ख्रतसऱ्ा मजल््ावरील सदख्रनका

एक भवय ई वर करत, पॅट सांध््ाकाळच््ा लहानशा, रे शमी बॅगेत
काही शोधताना रानटीपणे बोलली, “अरे भावा!
दोन तरुण माणसे आख्रण दसय री मल
य गी ख्रतला अस्वस्थपणे न्ह््ाहाळत
होते. ते सवुजण पॅरीख्रश्ा उफु पॅट गानेटच््ा सदख्रनके च््ा बदां दाराबाहेर उभे
होते.
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पॅट बोलली, “हे चाांगले नाही. ख्रकल्ली तर नाही. आख्रण आता
आपण का् करा्चे?”
ख्रजमी फाउलके नर पटय पटय ला, “दाराची ख्रकल्ली असल््ाख्रशवा्
कसले आ्ष्य ्? तो बटय का, रुांद खाद्यां ाांचा, स्वभावाने चाांगला, ख्रनळ््ा
िोळ््ाांचा तरुण मनष्य ् होता.
पॅट त््ाच््ाकिे रागाने वळली. “ख्रवनोद करू नकोस. ख्रजमी, हे गांभीर
आहे.”
िोनोव्हन बेले म्हणाला, “पॅट, परत एकदा पहा. ती ख्रतथेच कयठे तरी
असली पाख्रहजे.” त््ाचा आवाज आळशी पण मांजळ
य होता. तो त््ाच््ा
नम्र, काळ््ा आकृतीला शोभत होता.
दसय री मल
य गी, ख्रमल्ड्रेि होप म्हणाली, “तू नेहमी तर ती पसुमधनू
बाहेर काढतेस.”
पॅट बोलली, “अथाुत मी ती बाहेर काढते. माझा ख्रवश्वास आहे, मी
ती तम्य हा दोघाांपैकी एकाला ख्रदली.” ती त््ा माणसाांकिे ख्रशव््ा देत वळली.
“मी िोनोव्हनला म्हटले, ती माझ््ासाठी घे.”
पण ख्रतला दोष द्या्ला इतर्क्ा सहज कयणी सापिला नसता.
िोनोव्हनने ख्रकल्ली घेतल््ाचे नाकारले आख्रण ख्रजमीने त््ाला अनमय ोदन
ख्रदले.
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ख्रजमी पॅटकिे बघनू बोलला, “मी स्वतः तल
य ा ती तझ्य ्ा बॅगेत
ठे वतानां ा बख्रघतले.”
“म्हणजे आता तमय च््ा दोघापां ैकी कयणीतरी माझी बॅग उचलली,
तेव्हा ती पािली. मीदेखील एकदोनदा ती पािली होती.”
िोनोव्हन म्हणाला, “एकदोनदा! शर्क् त््ा प्रत््ेक प्रसांगी, ती नीट
ठे वण््ाऐवजी, तू ती खपू वेळा पािली आहेस.”
ख्रजमी म्हणाला, “मला समजत नाही, प्रत््ेक वेळी अशी गोष्ट बाहेर
कशी पित नाही!”
ख्रमल्ड्रेि बोलली, “मद्दय ा असा आहे --- आपण ती कशी ख्रमळवणार
आहोत?
ती एक शहाणी मल
य गी होती. ती मदय द्य् ाला धरून बोलली. पण ती
हट्टी आख्रण त्ासदा्क असनू , पॅटइतकी आकषुक नव्हती.
ते चौघेही बांद दाराकिे ख्रदलमढू होऊन बघत बसले.
ख्रजमीने सचय वले, “हमाल मदत करू शके ल का? त््ाच््ाकिे सवु
कयलपय ानां ा चालणारी मास्टर ख्रकल्ली ख्रकांवा तसे काही असेल का?”
पॅटने िोके हलवले. “फक्त दोन ख्रकल्ल््ा होत््ा. एक सदख्रनके च््ा
आत स्व्ांपाकघराच््ा ख्रभांतीला लावलेली होती आख्रण दसय री त््ा बेकार
बॅगेत होती.”
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पॅट रागाने बोलली, “जर सदख्रनका तळमजल््ावर असती, तर
आपण बाहेरून ख्रखिकी उघिली असती ख्रकांवा तोिली असती. िोनोव्हन,
तल
य ा माांजरचोर व्हा्ला आविणार नाही का? की आविेल?”
िोनोव्हनने माांजरचोर व्हा्ला ठामपणे, पण नम्रपणे नकार ख्रदला.
ख्रजमी म्हणाला, “चौथ््ा मजल््ावरील सदख्रनका परविली
असती.”
“आग लागल््ावरच््ा मागाुचे का्?”
“तो नाही आहे.”
ख्रजमी म्हणाला, “असलाच पाख्रहजे. पाच मजली उांच इमारतीला
आग लागल््ास ख्रनसटा्चा मागु असलाच पाख्रहजे.”
पॅट बोलली, “मी असे बोलण््ाचे धािस करते, की आपल््ाला
कसली मदत ख्रमळणार नाही. मी माझ््ा सदख्रनके त कशी जाणार?”
िोनोव्हन म्हणाला, “इथे तात्परय ते ख्रवसरलेले ख्रकांवा मद्दय ाम दल
य ुक्ष
के लेले असे त््ाप्रकारचे कयणी नाही का? व््ापारी लोक त््ाांचा माल कसा
वर पाठवतात?”
पॅट बोलला, “वस्तय वर पाठवा्ची ख्रलफ्ट. हो. हो. पण ती म्हणजे
फक्त वा्रची टोपली असते --- ओहो थाांब --- मला माख्रहती आहे.
कोळशाच््ा ख्रलफ्टचे का्?”
िोनोव्हन म्हणाला, “आता, ही छान कल्पना आहे.”
71

ख्रमल्ड्रेिने एक खच्ची करणारी सचू ना के ली. ती म्हणाली, “ख्रतला
किी असेल. पॅटच््ा स्व्पां ाकघरात, म्हणजे आतील बाजनू े.”
पण ती कल्पना लगेच फे टाळून लावण््ात आली.
िोनोव्हन म्हणाला, “तझय ा ख्रवश्वास नाही का?”
ख्रजमी म्हणाला, “पॅटच््ा स्व्पां ाकघरात किी नसेल. पॅट कधीच
कि््ाकयलपय े लावत नाही.”
पॅट म्हणाली, “मला नाही वाटत, की त््ाला किी लावलेली
असेल. आज सकाळी मी के राची बादली ररकामी के ली. आख्रण मला नर्ककी
असे वाटते, की मी नतां र किी लावली नाही व नतां र ख्रतकिे गेलेही नाही.”
िोनोव्हन म्हणाला, “ठीक आहे. ती आपल््ाला आज रात्ीसाठी
फार उप्क्त
य गोष्ट आहे. तसेच पॅट, मला तल
य ा हे साांगू दे, की ्ा भोंगळ
सव्ींमळ
य े तू दर रात्ी, फक्त माांजरानाच नव्हे तर चोराांना आमांत्ण देते
आहेस.”
पॅटने ख्रतकिे साधेपणाने दल
य ुक्ष के ले.
ती ओरिली, “चला.” व ती ख्रजन्ह््ावरून धावत सटय ली. बाकीचे
ख्रतच््ामागे गेल.े पॅटने त््ाांना अांधाऱ्ा, बाबागाि््ाांनी भरलेल््ा जागेतनू व
दसय ऱ्ा चाांगल््ा सदख्रनकाांच््ा दारातनू उजव््ा ख्रलफ्टकिे नेल.े ख्रतथे त््ा
क्षणी एक कचरा बादली होती. िोनोव्हनने ती उचलली व काळजीपवू क
ु
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रीत््ा, ती उांचवट््ावर पा्रीसारखी ठे वली. त््ाने नाकाला सरय कयत््ा
पािल््ा.
त््ाने शेरा मारला, ‘थोिा घाणेरिा वास ्ेतो आहे. पण त््ाचे का्
एवढे? मी एकटाच हे साहस करू, की कोणी माझ््ाबरोबर ्ेणार आहे”?”
ख्रजमी म्हणाला, मी ्ेतो.”
तो िोनोव्हनच््ा बाजल
ू ा गेला. तो सांश्पवू ुक म्हणाला, “मला
वाटते ख्रलफ्ट माझे वजन घेईल.”
वजन आख्रण उांचीच््ा तर्कत््ात ख्रवशेष बद्ध
य ी न चालणाऱ्ा पॅटने
म्हटले, “एक टन कोळशापेक्षा तझय े वजन जास्त नसेल.”
िोनोव्हन दोरीवर लोंबकळत आनदां ाने बोलला, “आख्रण काही झाले
तरी आपण लवकरच शोधनू काढू.”
मोठ््ा आवाजासकट, ते नाहीसे झाले.
ते अांधारातनू गेल््ावर, ख्रजमी म्हणाला, “ही गोष्ट फारच आवाज
करते. इतर सदख्रनकाांमधले लोक का् ख्रवचार करतील?”
िोनोव्हन म्हणाला, “मला वाटते, आपण त््ाना चोराचां ी भतय े वाटू.”
्ा दोरीला टागां णे मोठे अवघि काम आहे. फे री्र मँन्ह्शनचे हमाल माझ््ा
अपेक्षेपेक्षा जास्त काम करतात. ख्रजमी, मी म्हणतो, तू मजले मोजतो आहेस
का?”
“अरे देवा, नाही. मी ते ख्रवसरलोच.”
73

“ठीक आहे मी ते करतो आहे. आता आपण ख्रतसऱ्ाच््ा वर गेलो.
पढय चा आपला आहे.”
ख्रजमी गरय गरय ला, “आख्रण आता मला वाटते, बहुतक
े पॅटने दाराला
किी लावलेली असेल.”
पण ही भीती ख्रनराधार ठरली. हात लावल््ाबरोबर दार उघिले.
ख्रजमी आख्रण िोनोव्हन पॅटच््ा ख्रनळसर अांधाऱ्ा स्व्ांपाकघरात ख्रशरले.
िोनोव्हन उद्गारला, “आपण ्ा रानटी अांधारातील कामासाठी
ख्रवजेरी जवळ ठे वा्ला हवी होती. मला पॅटचे काम माख्रहती आहे. ख्रतचे सवु
सामान जख्रमनीवर असते. मी ख्रदव््ाांच््ा बटनाांशी पोचण््ापवू ी सवु काचेच््ा
वस्तय फोिून टाकण््ाची शर्क्ता आहे. ख्रजमी, मी ख्रदवा लावेप्ंत, हलू
नकोस.”
तो जख्रमनीवरून काळजीपवू ुक चालत गेला. त््ाच््ा तोंिाने
“च््ा्ला!” अशा ख्रशव््ा फयटत होत््ा. स्व्ांपाकघरातील टेबलाचा कोपरा
लागनू त््ाच््ा बरगिीत दख
य ले. तो बटनाप्ंत पोचला. आख्रण पढय च््ाच
क्षणी, अधां ारातनू , त््ाच््ा तोंिून परत ख्रशवी उमटली.
ख्रजमीने ख्रवचारले, “का् झाले?”
“ख्रदवा लागत नाही. ख्रदवा गेला असावा. थाबां मी हॉलमधला ख्रदवा
लावतो.”
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पॅसेजनांतर लगेच हॉलचे दार होते. ख्रजमीने त््ाला दारातनू जाताना
ऐकले.
आख्रण लगेच त््ाला ख्रशव््ाशाप ऐकू आले. तो स्वतः
स्व्ांपाकघरातनू वाट काढत होता.
“का् झाले?”
“मला मख्रहती नाही. मला वाटते, रात्ी खोल््ा जादभू री भल
ू घालत
आहेत. सगळे वेगळ््ा जागी असल््ाचे भासत आहे. टेबल खच्य ्ाु तम्य हाला
वाटत आहे, त््ापेक्षा वेगळ््ाच जागी आहेत. अरे रे, अजनू एक तिाखा!”
पण ्ावेळेस ख्रजमीला नशीबाने ख्रदव््ाचे बटन सापिले. त््ाने ते
दाबले. दसय ऱ्ा ख्रमख्रनटाला ते दोघे तरुण भीती्क्त
य शाांतपणे एकमेकाक
ां िे
बघत होते. ते पॅटच््ा हॉलमध््े बसले नव्हते. ते चक
य ीच््ा सदख्रनके त आले
होते.
सरय वातीला ती खोली पॅटपेक्षा दहापट सामानाने भरलेली होती.
त््ामळ
य े िोनोव्हन सतत नजरे चे बाण खच्य ्ाु व टेबलाांकिे मारून घाबरून
गेल््ाने, द्नी् ख्रदसत होता. खोलीच््ा मध््भागी एक मोठे गोल टेबल
होते. त््ावर पत्त्ाच्ां ्ा टेबलावर घातले जाते तसे ख्रहरवे लोकरीच््ा
कापिाचे आच्छादन घातले होते. आख्रण ख्रतथे ख्रखिकीत ख्रललीसारखे
एख्रश्न झाि होते. ती खरे तर अशी खोली होती, त््ा दोघा तरुणाांना वाटत
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होते, की ्ा सदख्रनके च््ा मालकाला हे स्पष्ट करणे अवघि आहे. शाांतपणे
ते भीतीने पत्ाच
ां ी थप्पी पिलेल््ा टेबलाकिे बघत होते.
िोनोव्हन श्वास घेत पत् उचलनू त््ावरील नाव वाचत म्हणाला,
“ख्रमसेस एनेस्टाइन ग्रँट, ओहो, तल
य ा असे वाटते का, ख्रतने आपल््ाला
ऐकले?
ख्रजमी म्हणाला, ख्रतने ऐकले नसेल, तर तो चमत्कार म्हणा्ला
पाख्रहजे. का् तझय ी भाषा आख्रण का् तझय े फख्रनचु रमध््े धािकन बसणे!
चल, कृपा करून इथनू झटपट बाहेर पिू.”
त््ाांनी घाईने ख्रदवा बांद के ला आख्रण परत दबर्क्ा पाऊलाांनी
ख्रलफ्टकिे गेल.े पढय े अजनू काही गैरप्रकार न होता, ख्रतथनू बाहेर पिल््ामळ
य े,
ख्रजमीने सटय के चा ख्रनःश्वास टाकला.
तो भलावण करत म्हणाला, “मला चागां ली गाढ झोपणारी बाई
आविते. ख्रमसेस एनेस्टाइन ग्रँटला चाांगले गणय ख्रमळाले.”
िोनोव्हन म्हणाला, “आता मला असे कळते आहे, की आपण
मजला मोजण््ात का चक
ू के ली. आपण तळमजल््ापासनू मोजा्ला
सरय वात के ली.”
तो दोरीवर लटकला आख्रण ख्रलफ्ट सरुय झाली. “्ावेळेस आपण
बरोबर जाऊ.”
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अजनू दसय ऱ्ा अांधाऱ्ा ख्रववरात ख्रशरत, ख्रजमी म्हणाला, “मी
मनापासनू तशी इच्छा करतो. आता अजनू धर्कके माझ््ा मज्जाततां नू ा सहन
होणार नाहीत.”
पण नांतर मज्जातांतांवू र अजनू ताण पिला नाही. पख्रहला उजेिाचा
कविशाने त््ाना पॅटचे स्व्ांपाकघर दाखवले. दसय ऱ्ा ख्रमख्रनटाला, ते पढय चे
दार उघिून, बाहेर थाबां लेल््ा दोन मल
य ींना आत घेत होते.
पॅट टगरय गरय ली, “तम्य हाला फारच वेळ लागला. ख्रमल्ड्रेि आख्रण मी
इथे ्गय ान्य गय े थाांबलो आहोत.”
िोनोव्हन म्हणाला, “आम्ही एक साहस के ले. आम्हाला
धोकादा्क गन्ह्य हगे ार म्हणनू , पोलीस चौकीत अटक व्हा्ची पाळी ्ेऊ
शकली असती.”
पॅट हॉलमध््े गेली. ख्रतथे ख्रतने ख्रदवा लावला. ख्रतने खपू रस घेऊन,
िोनोव्हनकिून त््ाच््ा साहसाचे वणुन ऐकले. ख्रतने शेरा मारला, “ख्रतने
तम्य हाला पकिले नाही, म्हणनू मला आनांद झाला. माझी खात्ी आहे की ती
दष्टय म्हातारी बाई असणार.
मला ख्रतच््ाकिून सकाळी ख्रचठ्ठी आली आहे ---के व्हातरी ख्रतला
मला भेटा्चे आहे --- ख्रतला काही तक्रार करा्ची आहे --- मला वाटते,
माझ््ा ख्रप्ानोबद्दल. मी म्हणते, ज््ाना ख्रप्ानोच््ा आवाजाची कटकट
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होते, त््ाांनी सदख्रनके त रहा्ला ्ेऊ न्े. िोनोव्हन, तझ्य ्ा हाताला लागले
आहे. सगळीकिे रक्त पसरले आहे. जा ते नळाखाली ध.ू ”
िोनोव्हनने नवल वाटून, हाताकिे पाख्रहले. तो आज्ञाधारकपणे
खोलीबाहेर गेला आख्रण त््ाने ख्रजमीला हाक मारली.
ख्रजमी म्हणाला, “का् रे , का् झाले? तल
य ा फार लागलेले नाही,
नाही ना?”
“मला काहीच लागलेले नाही.”
पण िोनोव्हनच््ा आवाजात इतके काही ख्रवख्रचत् होते, की ख्रजमी
त््ाच््ाकिे आश्च्ाुने पाहू लागला. िोनोव्हनने त््ाचा धतय लेला हात समोर
धरला आख्रण ख्रजमीने पाख्रहले, की ख्रतथे काही खणू वा जखम नव्हती.
तो भवय ई उांचावनू म्हणाला, “हे ख्रवख्रचत् आहे. ख्रतथे बरे च रक्त तर
ख्रदसत होते. मग ते कयठून ्ेत होते? आख्रण मग अचानक त््ाच््ा लक्षात
आले, की त््ाच््ा शहाण््ा ख्रमत्ाने आधी का् पाख्रहले. तो म्हणाला, “देवा
रे , ते त््ा सदख्रनके तनू आले असले पाख्रहजे.” तो काही शर्क्ताांचा ख्रवचार
करत थाांबला. मग बोलला, “तझय ी खात्ी आहे --- ते --- रक्त होते? रांग
नव्हता?”
िोनोव्हनने िोके हलवले. तो म्हणाला, “ते रक्त होते, ठीक आहे.”
तो शहारला.
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त््ानां ी एकमेकाांकिे पाख्रहले. प्रत््ेकाच््ा मनात तोच ख्रवचार होता.
पण ख्रजमी प्रथम चाचरत बोलला, “मी म्हणतो, तल
य ा असे वाटते का, की
आपण --- म्हणजे --- पन्ह्य हा खाली जाऊन --- एकदा खात्ी करावी, नाही
का?”
“मल
य ींचे का्?”
“आपण त््ाांना काही साांगू नको ्ा. पॅट अॅप्रन घालनू आपल््ासाठी
आम्लेट करणार आहे. त््ाना आपण कयठे गेलो, असे वाटा्च््ा आत
आपण परत ्ेऊ्ा.”
िोनोव्हन म्हणाला, “ठीक आहे, चल. मला वाटते आपण ख्रतथे
जा्लाच हवे. मी अशी आशा करतो, की ख्रतथे काही वाईट घिलेले
नसेल.”
पण त््ाच््ा आवाजावरून तशी खात्ी वाटत नाही. ते ख्रलफ्टमध््े
चढले व खालच््ा मजल््ावर गेल.े फारसा त्ास न घेता, त््ाांनी
स्व्ांपाकघरातनू प्रवेश के ला आख्रण पन्ह्य हा हॉलमधला ख्रदवा लावला.
िोनोव्हन म्हणाला, “ते इथेच असले पाख्रहजे. ते --- ते --- त््ाचेच
रक्त माझ््ा अगां ावर साांिले. मी स्व्पां ाकघरातील कशालाही ख्रशवलो
नाही.”
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त््ाने त््ाच््ाभोवती पाख्रहले. ख्रजमीनेही तेच के ले आख्रण दोघाच्ां ्ाही
भवय ्ा चढल््ा. सवु काही नीटनेटके व जागच््ा जागी ख्रदसत होते. काही
आक्रमकता वा रक्ताचा सिा वगैरे ख्रदसत नव्हते.
अचानक ख्रजमीने आक्रमकपणे िोनोव्हनचा दिां धरला व म्हणाला,
“इकिे बघ.”
िोनोव्हनने त््ाच््ा बोटाच््ा ख्रदशेने पाख्रहले. तो एकाएकी ओरिला,
“छान!” जि पिद्यामां धनू , एक पाऊल ख्रदसत होते --- बाईचे चामिी
बटय ातील पाऊल ख्रदसत होते.
ख्रजमी पिद्याशी गेला आख्रण ते बाजल
ू ा के ले. ख्रखिकीजवळ बाईचा
ख्रछन्ह्नख्रवख्रछन्ह्न देह पिला होता. शेजारी ख्रचकट, गिद तळे साचले होते. ती
मेली होती, ्ात काही शक
ां ा नव्हती. ख्रजमी ख्रतला उचला्चा प्र्त्न करत
असताांना िोनोव्हनने त््ाला थाांबवले.
“थाांब. तसे करू नकोस. पोलीस ्ेईप्ंत ख्रतला हात लावा्ला
नको.”
“पोलीस. ओहो, अथाुत. मी का् म्हणतो, िोनोव्हन, हा का्
अघोरी प्रकार आहे! ती कोण असेल, असे तल
य ा वाटते? ख्रमसेस एनेस्टाइन
ग्रँट?”
“असे वाटते आहे. काही झाले तरी सदख्रनके त अजनू कयणी असेल
तर ते मजेत असावेत.”
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ख्रजमीने ख्रवचारले, “आपण पढय े का् करा्चे?”
“धावत सटय ू आख्रण पोख्रलसाांना बोलावू ख्रकांवा पॅटच््ा सदख्रनके तनू
त््ानां ा फोन करू्ा का?”
“मला वाटते फोन करणे बरे राहील. चल. आपण पढय ील दाराने बाहेर
पिू. त््ा घाणेरिा वास ्ेणाऱ्ा ख्रलफ्टने आपण रात्भर वरखाली करू
शकत नाही.”
ख्रजमी त्ार झाला. ते दारातनू जाताांना, तो काां कू करू लागला.
“इकिे बघ, तल
य ा असे वाटते का, की --- ्ेथील गोष्टींवर लक्ष ठे वा्ला -- पोलीस ्ेईप्ंत --- आपल््ापैकी एकाने इथे थाांबावे?”
“हो. मला वाटते, तझय े बरोबर आहे. तू थाांबलास तर मी धावत
जाऊन फोन करतो.”
तो ख्रजन्ह््ावरून धावला व वरील सदख्रनके ची घांटी वाजवली. पॅटने
दार उघिले. अॅप्रन घातलेल््ा पॅटचा सदांय र चेहरा पिला होता. ख्रतचे िोळे
आश्च्ाुने पणू ु उघिले.
“त?ू पण कसे का्? िोनोव्हन, का् झाले आहे? काही नको ते
घिले आहे का?”
त््ाने ख्रतचे दोन्ह्ही हात हातात घेतले व म्हणाला, “ठीक आहे, पॅट -- पण आम्हाला खालील सदख्रनके त एक वाईट शोध लागला आहे. एक
बाई --- मरून पिली आहे.”
81

ती श्वास रोखत बोलली, “ख्रकती भ्ांकर! ख्रतला घेरी आली आहे की
अजनू काही?”
“नाही. असे ख्रदसते आहे, की ख्रतचा खनू झाला आहे.”
“ओहो, िोनोव्हन!”
“हो ना, हे फारच पशतय ल्य ् आहे.
अजनू ख्रतचे हात त््ाच््ा हातात होते. ख्रतने ते सोिवनू घेतले. पण
अजनू ती त््ाला ख्रचकटून होती. ख्रप्र् पॅट --- तो ख्रतच््ावर ख्रकती प्रेम करत
होता! ख्रतला त््ाच््ाबद्दल काही वाटत होते का? काही वेळेला त््ाला
वाटा्चे, की ख्रतला तसे वाटते. काही वेळेस त््ाला भीती वाटा्ची, की
ख्रजमी --- तो खाली वाट बघत असेल, ते आठवनू त््ाला अपराधी वाटले.
तो ख्रनघाला.
“ख्रप्र् पॅट, आपल््ाला पोलीसाांना फोन करा्ला हवा.”
त््ाच््ामागनू एक आवाज बोलला, “ख्रमस्टर, तमय चे बरोबर आहे.
आख्रण ते ्ेईप्ंत मधल््ा वेळात, मी कदाख्रचत काही उप्ोगी ठरू शके न.”
ते सदख्रनके च््ा दारात उभे होते. आता ते ख्रजन्ह््ावर िोकावू लागले.
त््ाांच््ापासनू थोिे वर, ख्रजन्ह््ात एक आकृती उभी होती. ती खाली आली
व त््ाांच््ा नजरे च््ा टप्प््ात आली.
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ते भीतीदा्क ख्रमशा असलेल््ा एका छोट््ाशा माणसाकिे पाहू
लागले. त््ाने रांगीत झगमगता गाउन व वेलबट्टय ीच््ा स्लीपसु घातल््ा
होत््ा. त््ाने नम्रपणे पॅरीख्रश्ाला अख्रभवादन के ले.
तो म्हणाला, “बाईसाहेब, कदाख्रचत तम्य हाला माख्रहती असेल, की मी
वरच््ा सदख्रनके तील भािेकरू आहे. मला हवेत उांच रहा्ला व लांिनचे
दृष्् बघा्ला आविते. ती सदख्रनका ख्रमस्टर ओ’कोनोर ्ाच्ां ्ा नावावर
आहे. पण मी आ्ररश नाही. मला दसय रे नाव आहे. म्हणनू मी तमय च््ा ्ा
भानगिीत पिा्ला आलो आहे. मला परवानगी द्या. झटर्क्ासरशी त््ाने
त््ाचे कािु काढून पॅटला ख्रदले.
ख्रतने ते वाचले.
“ख्रमस्टर हर्क्ुल
य पा्रो. ओहो!” ख्रतने श्वास रोधनू धरला. “ख्रमस्टर
पा्रो, थोर गप्तय हेर? आख्रण तम्य ही खरे च मदत कराल?”
“बाईसाहेब, माझा तोच मानस आहे. मी आधी सांध््ाकाळीच मदत
करा्ची त्ारी दाखवली होती.
पॅट कोि््ात पिली.
“मी आधीच तमय चे बोलणे ऐकत होतो, की सदख्रनके त कसे ख्रशरा्चे.
मी कयलपय े उघिण््ात तरबेज आहे. मी अगदी सहज तमय चे दार उघिून ख्रदले
असते. पण मी तसे सचय वा्ला धजलो नाही. तम्य हाला माझा सांश् आला
असता.”
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पॅट हसू लागली.
पा्रो िोनोव्हनकिे बघत बोलला, “ख्रमस्टर, आता जाऊन
पोख्रलसानां ा बोलवा. मी खालच््ा सदख्रनके त जातो.”
पॅट ख्रजना उतरून त््ाच््ाबरोबर खालच््ा सदख्रनके त आली. त््ानां ा
ख्रतथे ख्रजमी भेटला. पॅटने त््ाची पा्रोशी ओळख करून ख्रदली. ख्रजमीने
त््ाला त््ाचे व िोनोव्हनचे साहस कथन के ले. त््ा गप्तय हेराने नीट लक्ष देऊन
सगळे ऐकून घेतले.
“ख्रलफ्टचे दार लावलेले नव्हते, असे तू म्हणालास का? तू त््ातनू
स्व्ांपाकघरात उतरलास. पण ख्रदवा चालू झाला नाही.”
त््ाने त््ाला साांख्रगतल््ाप्रमाणे, स्व्ांपाकघरात प्रवेश के ला.
त््ाच््ा बोटाांनी ख्रदव््ाचे बटन दाबले.
ख्रदवा लागल््ावर पा्रो बोलला, “बापरे ! हे तम्य ही खरे च मोठे
धािस के ले! आता ख्रदवा नीट लागतो आहे. मला नवल वाटते, आहा,
आता खोली आपल््ा हुकमतीखाली आली.” त््ाने बोट उचलनू शाांता
राखा्चे आवाहन के ले.एका बारीक आवाजाने शाांततेचा भांग के ला. तो
खात्ीने घोरण््ाचा आवाज होता.
तो स्व्पां ाकघर ओलािां ू न, लहानशा पँरीमध््े आला. ख्रतथे अजनू
एक दार होते. त््ाने दार उघिले आख्रण तेथील ख्रदवा लावला. ते कयत्र््ाच््ा
घरासारखे काही होते. पण इमारत बाांधणाऱ्ाने ते माणसासाठी बाांधले
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असावे. सबांध खोलीभर जवळजवळ पलांग होता. त््ावर गल
य ाबी गालाांची
एक मल
य गी तोंि उघिे टाकून, पाठीवर पहुिली होती. ती शातां पणे घोरत
होती.
पा्रोने ख्रदवा मालवला व तेथनू परतला.
तो म्हणाला, “ती जागी होणार नाही. पोलीस ्ेईप्ंत आपण ख्रतला
झोपनू देऊ.”
तो परत हॉलमध््े गेला. िोनोव्हन पण ख्रतथे आला.
तो धापा टाकत बोलला, “पोलीस लगेचच इथे ्ेतील, असे ते
म्हणाले. आपण कशाला हात लावा्ला नको.”
पा्रोने मान िोलवली. “आपण हात लावा्ला नको. आपण फक्त
बघ.ू ”
तो खोलीत गेला. िोनोव्हनबरोबर ख्रमल्ड्रेि खाली आली. ते सवु
चार तरुण लोक दारात श्वास रोधनू त््ाच््ाकिे स्वारस्् घेऊन, बघत उभे
राख्रहले.
िोनोव्हन म्हणाला, “सर, मला समजत नाही, की मी कधीच
ख्रखिकीजवळ गेलो नाही --- मग माझ््ा हाताला रक्त कयठून लागले?”
“माझ््ा तरुण ख्रमत्ा, त््ाचे उत्तर तल
य ा चेहऱ्ाकिे ख्रनरखनू बघा्ला
लावेल. टेबलावरील आच्छादन कयठल््ा रांगाचे आहे? लाल, नाही का?
ख्रनःसश
ां ्पणे तू तझय ा हात ख्रतथे ठे वला असणार.”
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तो थाांबला, “हो सर, मी ठे वला होता.”
पा्रोने मान हलवली. तो टेबलावर वाकत होता. त््ाने हाताने एक
गिद लाल िाग दाखवला. “इथे गन्ह्य हा घिला. नतां र प्रेत हलवले गेल.े ”
मग तो ताठ उभा राख्रहला आख्रण सावकाशीने पणू ु खोलीभर नजर
ख्रफरवली. तो हलला नाही. त््ाने काही हाताळले नाही. तथाख्रप त््ा
चारजणाांना असे वाटले, की खोलीतील गरम, ख्रशळ््ा वातावरणातील
प्रत््ेक वस्तय ख्रतचे गख्रय पत त््ाच््ा ख्रनरीक्षण करणाऱ्ा िोळ््ानां ा काही सागां ते
आहे.
पा्रोने समाधान झाल््ासारखे, िोके हलवले. एक लहानसा
सस्य कारा त््ाच््ा तोंिून बाहेर पिला. तो म्हणाला, “अस्स!”
िोनोव्हनने चौकसपणे ख्रवचारले, “तम्य हाला का् ख्रदसले?”
“तम्य हाला सांश्ातीतपणे जे जाणवते --- ती खोली फख्रनुचरने
भरलेली आहे.”
िोनोव्हन खतां करत हसला .त््ाने कबल
ू के ले, “मी जोरात एक पैज
लावू इख्रच्छतो. अथाुत, ्ेथील प्रत््ेक वस्तय पॅटच््ा सदख्रनके पेक्षा वेगळी
आहे. आख्रण ते कसे, ते मला कळत नाही आहे.”
पा्रो म्हणाला, “प्रत््ेक वस्तय नव्हे.”
िोनोव्हनने त््ाच््ाकिे प्रश्नाथुक नजरे ने पाख्रहले.
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पा्रो क्षमा मागत बोलला, “मला असे म्हणा्चे आहे, की काही
वस्तय सारख््ा असणार. एकाखाली एक असणाऱ्ा सदख्रनके त दार,
ख्रखिकी, शेकोटी --- त््ाच जागी असणार. त््ात मला काही फरक ख्रदसत
नाही.”
ख्रमल्ड्रेि बोलली, “हे फार नगण्् गोष्टींमध््े फरक करणे होते आहे,
नाही का? ती पा्रोकिे थोि््ा नापसतां ीने बघत होती.
“प्रत््ेकाने नेहमी पणू ु नेमके पणे बोलावे. ते माझे थोिे ---तम्य ही कसे
म्हणाल? --- थोिे फॅ ि आहे.”
ख्रतथे ख्रजन्ह््ातनू , जोराचा पा्रव आला. तीन माणसे आत आली. ते
पोलीस इन्ह्स्पेर्कटर, कॉन्ह्स्टेबल व सजुन होते. इन्ह्स्पेर्कटरने पा्रोला
ओळखले व त््ाचे जवळजवळ सहजतेने स्वागत के ले. मग तो इतराक
ां िे
वळला.
त््ाने सरय वात के ली, “मला प्रत््ेकाची जबानी पाख्रहजे. पण पख्रहल््ा
प्रथम --- “ पा्रो मध््ेच बोलला, “एक लहानशी सचू ना. आपण वरच््ा
मजल््ावरील सदख्रनके त जाऊ आख्रण बाईसाहेबाांनी इथे जे ठरवले आहे, ते
करतील --- त््ा आपल््ासाठी आम्लेट करत आहेत. मग ख्रमस्टर इन्ह्स्पेर्कटर,
तमय चे इथले काम जेव्हा सांपेल, तेव्हा तम्य ही आम्हाला प्रश्न ख्रवचारा.”
मग तसे के ले गेले आख्रण पा्रो त््ाांच््ाबरोबर वरती गेला.
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पॅट म्हणाली, “ख्रमस्टर पा्रो, मला वाटते तम्य ही फार आविते
आहात. आख्रण तम्य हाला छान आम्लेट ख्रमळे ल. मी खरे च आम्लेट फार छान
करते.”
“बाईसाहेब, हे छान आहे. एकदा मी एका सांदय र इख्रां ललश तरुण
मल
य ीवर प्रेम करत होतो. ती तमय च््ासारखी ख्रदसत असे. पण अरे रे! ख्रतला
स्व्पां ाक ्ेत नसे. त््ामळ
य े झाले, ते चागां ले झाले.” त््ाच््ा आवाजात
थोिा ख्रवषाद होता. ख्रजमीने त््ाच््ाकिे उत्सक
य तेने पाख्रहले. त््ा सवांनी
सदख्रनके त त््ाचे मनोरांजन करून त््ाला खषू करण््ाचा प्र्त्न के ला.
त््ामळ
य े शोकाची गोष्ट ख्रवसरली गेली.
इन्ह्स्पेर्कटर राइसचा पा्रव आला, तेव्हा आम्लेट खाल्ले गेले व
वाखाणले गेल.े तो िॉर्कटरबरोबर आला. पण कॉन्ह्स्टेबल मात् खाली
राख्रहला.
तो म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो, “हे अगदी स्पष्ट ख्रदसते आहे, की --ही के स तमय च््ा ्ोल्तेची ख्रदसत नाही. तरीही आम्हाला त््ा माणसाला
पकिा्ला अवघि जाईल. मला शोध कसकसा घ््ावा लागेल, हे
तमय च््ाकिून ऐका्ला आविेल.”
िोनोव्हन आख्रण ख्रजमी ्ाांनी त््ा सांध््ाकाळी का्का् झाले, ते
साांख्रगतले. मग इन्ह्स्पेर्कटर पॅटकिे वळला. “तम्य ही ख्रलफ्टचे दार उघिे ठे वता
कामा न्े. ख्रमस, खरे च तम्य ही असे करता कामा न्े.”
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पॅट शहारत म्हणाली, “मी परत असे करणार नाही. कोणीतरी आत
्ेऊन खालच््ा त््ा ख्रबचाऱ्ा बाईसारखा, माझा खनू करू शके ल.”
इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “पण ते काही त््ा मागाुने आले नाहीत.”
पा्रो म्हणाला, “तम्य ही का् शोधनू काढले, ते आम्हाला सागां ाल
का?”
“हो, पण मला पाख्रहजे ख्रततके माख्रहती नाही --- पण ख्रमस्टर पा्रो,
तम्य हाला इथे पाहून --- “
पा्रो म्हणाला, “नेमके पणा. आख्रण हे तरुण लोक गळ
य मळ
य ीत
असतात.”
इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “लवकरच वतुमानपत्ात ही बातमी ्ेईल. ्ात
खरे गख्रय पत असे काही नाही. मेलेली बाई पस्तीस वषांची ख्रमसेस ग्रँट आहे.
ठीक आहे. हमालाने ख्रतला ओळखले आहे. ती टेबलाशी बसलेली होती,
आख्रण ख्रतला छोट््ा स्व्चां लीत ख्रपस्तल
य ातनू गोळी मारली गेली. बहुधा
टेबलावर ख्रतच््ासमोर बसलेल््ाने. ती पढय े पिली. त््ामळ
य े टेबलावर
रक्तप्रवाह वाहू लागला.”
ख्रमल्ड्रेिने ख्रवचारले, “पण कयणी ख्रपस्तल
य ातनू मारलेल््ा गोळीचा
आवाज ऐकला नसेल का?””
“ख्रपस्तल
य ातनू आवाज ्ेणार नाही, अशी ्त्ां णा बसवलेली होती.
नाही कयणाला काही ऐकू ्ेणार नाही. पण नोकराणीला जेव्हा आम्ही
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साख्रां गतले, की ख्रतच््ा मालख्रकणीचा खनू झाला आहे, तेव्हा ख्रतने जी
ख्रकांकाळी मारली, ती तम्य हाला ऐकू आली का? नाही? ठीक आहे. एकाने
दसय ऱ्ाचा आवाज ऐकणे सहजसोपे नाही.”
पा्रोने ख्रवचारले, “नोकराणीकिे काही गोष्ट नाही का?”
“ती बाहेर गेली होती. ख्रतच््ाकिे ख्रतची ख्रकल्ली असते. ती साधारण
दहा वाजता आली. सवु शाांत होते. ख्रतला वाटले ख्रतची मालकीण झोपली
आहे.”
“ख्रतने हॉलमध््े पाख्रहले नाही का?”
“हो, ख्रतने तेथील सध्ां ्ाकाळच््ा िाके ने आलेली पत्े घेतली. पण
ख्रतने, ख्रमस्टर फाउलके नर व ख्रमस्टर बेले ्ानी पाख्रहले, त््ापेक्षा वेगळे काही
पाख्रहले नाही. असे बघा, खन्ह्य ्ाने प्रेत जरा नीटपणे पिद्यामागे दिवनू ठे वले
होते.”
“पण असे करणे जरा वेगळे च होते, असे तम्य हाला वाटत नाही का?”
पा्रोचा आवाज हळूवार होता, तरी त््ात असे काही होते की
इन्ह्स्पेर्कटरने चमकून वर पाख्रहले. “ख्रनदान तो पळून जाईप्ंत तरी कोणाला
प्रेत सापिा्ला नको, असे त््ाला वाटले असेल.”
“कदाख्रचत, कदाख्रचत ---पण साांगा, तम्य ही का् साांगत होतात ते
सागां ा.”
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नोकराणी पाच वाजता बाहेर गेली. ्ेथील िॉर्कटरने खनय ाची वेळ
साधारणपणे, चार ते पाच तासापां वू ीची साख्रां गतली आहे. ते बरोबर आहे,
नाही का?”
थोि््ा अबोल असणाऱ्ा िॉर्कटरने त््ाचे िोके खात्ीपवू ुक हलवनू ,
तो समाधानी असल््ाचे साांख्रगतले. “आता पावणेबारा वाजले आहेत.
बरोबर वेळ, मला वाटते, नेमके पणे ख्रकती ते माख्रहती हवे.”
त््ाने एक चरय गळलेला कागद बाहेर काढला. “हा मतृ बाईच््ा
ड्रेसच््ा ख्रखशात सापिला. तो हाताळा्ला तम्य ही मागेपढय े बघू नका. त््ावर
ठसे नाही आहेत.
पा्रोने तो सरळ के ला. त््ावर मोठ््ा कॅ ख्रपटल अक्षरात काही
छापलेले होते.
आज सध्ां ्ाकाळी सािेसात वाजता, मी तल
य ा भेटा्ला ्ेते
J. F.
पा्रोने तो परत देतानां ा शेरा मारला, “काही गख्रय पत उघि करणारा
कागद मागे ठे वला आहे.”
इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “ठीक आहे, ख्रतच््ा ख्रखशात हा कागद
असल््ाचे खन्ह्य ्ाला माख्रहती नसावे. त््ाला बहुधा वाटले असावे, की ख्रतने
तो नाहीसा के ला असेल. तरी आपल््ाकिे परय ावा आहे, की तो काळजी
घेणारा मनष्य ् होता. ज््ा ख्रपस्तल
य ाने ख्रतचा खनू झाला, ते ख्रतच््ा अांगाखाली
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सापिले --- त््ावरही काही खणय ा सापिल््ा नाहीत. त््ा फार
काळजीपवू क
ु रीतीने रे शमी रुमालाने पसय नू टाकण््ात आल््ा होत््ा.”
पा्रो म्हणाला, “रे शमी रुमालाने, हे तम्य हाला कसे का् माख्रहत?”
इन्ह्स्पेर्कटर अख्रभमानाने म्हणाला, “कारण आम्ही ते शोधनू काढले. शेवटी
पिदे ओढून घेताांना त््ाला नकळत तो ख्रतथे पिला असावा.”
त््ाने एक मोठा, पाांढरा रे शमी रुमाल ख्रदला --- चागां ल््ापैकी रुमाल
आहे. त््ावर मध््भागी असलेल््ा खणय क
े िे लक्ष जाण््ासाठी पा्रोला
इन्ह्स्पेर्कटरच््ा बोटाांची गरज नव्हती. पा्रोने ते नाव वाचले.
“जॉन िासर.”
इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “जॉन िासर --- J. F. हेच त््ा
कागदावरदेखील आहे. तेव्हा आपल््ाला कयणाला शोधा्चे आहे, ते
आपल््ाला माख्रहती आहे. मी सागां ू शकतो, की आपण जेव्हा मतृ बाईबद्दल
थोिेफार शोधनू काढू, तेव्हा ख्रतच््ा नातेवाईकाांकिून आपल््ाला
त््ाच््ाबद्दल समजेल.”
पा्रो म्हणाला, “माझ््ा ख्रमत्ा, मला नवल वाटते, काही झाले तरी
मला असे वाटत नाही, की जॉन िासरला शोधणे सोपे असेल. तो ख्रवख्रचत्
माणसू आहे --- काळजी घेणारा आहे, कारण त््ाने गन्ह्य हा के लेल््ा
ख्रपस्तल
य ावरील खणय ा पसय ल््ा आहेत. पण ख्रनष्काळजी आहे, कारण त््ाने
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रुमाल ख्रतथे टाकून ख्रदलेला आहे. आख्रण कदाख्रचत त््ाला गन्ह्य हगे ार म्हणनू
उघिे पािेल, असा कागद त््ाने शोधला नाही.”
इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “तो रागावलेला ख्रकांवा सख्रचतां होता.”
पा्रो बोलला, “शर्क् आहे. हो, शर्क् आहे. त््ाला इमारतीत
ख्रशरताांना कयणी पाख्रहले नव्हते?”
त््ाने चौघाांकिे बघनू म्हटले, “सगळ््ा प्रकारचे लोक ्ा इमारतीत
सतत ्ेतजात असतात. ही मोठी इमारत आहे. मला वाटते, तमय च््ापैकी
कयणी ्ा सदख्रनके तनू कयणाला बाहेर पितानां ा पाख्रहले नसावे, नाही का?”
पॅटने िोके हलवले. “आम्ही लवकर बाहेर गेलो --- साधारण सात
वाजता.”
इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “अस्स!” पा्रो त््ाच््ाबरोबर दरवाज््ाप्ंत
गेला.
“मी माझ््ा समाधानासाठी खालची सदख्रनका तपासू शकतो का?”
“का? खात्ीने, ख्रमस्टर पा्रो. तमय च््ाख्रवष्ी आमच््ा मख्य ्
का्ाुल्ात का् बोलले जाते, हे मला माख्रहती आहे. मी ख्रकल्ली
तमय च््ाकिे ठे वतो. माझ््ाकिे दोन आहेत. तो ररकामा असेल. नोकराणीने
काही नातेवाईकाांची नावे साांख्रगतली आहेत. ती एकटी इथे रहा्ला फार
घाबरलेली आहे.”
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ख्रमस्टर पा्रो म्हणाले, “आभारी आहे.” तो ख्रवचार करत त््ा
सदख्रनके त गेला.
ख्रजमी म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही समाधानी नाही का?”
पा्रो म्हणाला, “हो, मी समाधानी नाही.”
िोनोव्हनने त््ाच््ाकिे चौकसपणे पाख्रहले. “तम्य हाला कसली
काळजी वाटते आहे?”
पा्रोने उत्तर ख्रदले नाही. एकदोन ख्रमख्रनटे तो भवय ई चढवत, ख्रवचारात
बिय ाल््ासारखा स्तब्ध राख्रहला. मग त््ाने अधीरपणे खाांद्याचां ी हालचाल
करत म्हटले, “मी तम्य हाला शभय रात् म्हणतो. तम्य ही दमला असाल.
बाईसाहेब, तम्य हाला आम्लेट करा्चे फार काम पिले.”
पॅट हसली. “फक्त आम्लेट तर के ले. जेवण नाही. िोनोव्हन आख्रण
ख्रजमी ्ाांनी ्ेऊन आम्हाला बोलावले. मग आम्ही सोहोमधील एका
लहानशा जागी गेलो.”
आख्रण मग सश
ां ्ातीतपणे, तम्य ही ख्रसनेमागहृ ात गेलात?”
“हो. िाऊन आईज ऑफ कॅ रोलीन.”
पा्रो म्हणाला, “आहा, ते ब्लू आईज असे हवे होते --बाईसाहेबाांचे ख्रनळे िोळे .”
त््ाने भावक
य पणे हालचाल के ली. मग परत एकदा पॅटला शभय रात्
म्हणनू तो गेला. ख्रमल्ड्रेिला ख्रवशेष ख्रवनांती के ल््ामळ
य े , ती आजची रात् इथे
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रहाणार होती. पॅटने मनमोकळे पणे हे कबल
ू के ले होते, की आज रात्ी ख्रतला
एकटीला झोपा्ला भीती वाटेल.
दोन तरुण माणसे पा्रोबरोबर दाराप्ंत गेली. जेव्हा दार लावले व
ते त््ाला अच्छा करू लागले, तेव्हा पा्रोने त््ाांना थाांबा्ला साांख्रगतले.
“माझ््ा तरुण ख्रमत्ाांनो, तम्य ही मला मी समाधानी नसल््ाचे म्हटलेले
ऐकलेत. ते खरे आहे. मी समाधानी नाही. मी आता माझे स्वतःचे काही
शोध घ््ा्ला जातो आहे. तम्य हाला माझ््ाबरोबर ्ा्ला आविेल का?”
त््ाचा उत्सक
य आवाज त््ाचां े स्वागत करत होता. पा्रोने खालील
सदख्रनके किे मोचाु वळलला. इन्ह्स्पेर्कटरने ख्रदलेली ख्रकल्ली त््ाने कयलपय ात
घातली. आत ख्रशरल््ावर, बाकी दोघाना वाटल््ाप्रमाणे तो हॉलमध््े गेला
नाही. त््ाऐवजी, तो सरळ स्व्ांपाकघरात गेला. भािां ी घासा्च््ा
मोरीपाशी एक कचरा टाका्चे झाकणासकट असलेले लोखिां ी भोक होते.
पा्रोने ते उघिले व उांच होऊन, तो ते चाांगला जोर लाऊन खणू लागला.
ख्रजमी आख्रण िोनोव्हन त््ाच््ाकिे आश्च्ाुने बघत राख्रहले.
अचानक त््ाने ख्रवज्ाची आरोळी मारली. त््ाच््ा हातात एक
लहान बदां बाटली होती. “मी जे शोधत होतो, ते मला सापिले.” त््ाने
नाजक
ू पणे त््ाचा वास घेतला. “अरे रे! मला सदी होते आहे. माझ््ा
िोर्क्ात सदी साठली आहे.”
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िोनोव्हनने त््ाच््ाकिून बाटली घेतली व वास घेतला. पण त््ाला
कसलाच वास आला नाही. त््ाने झाकण उघिले आख्रण पा्रोची तसे न
करण््ाची ओरित के लेली सचू ना न ऐकता, परत बाटली नाकाशी धरली.
ताबितोब तो ओिां र्क्ासारखा पिला. पा्रोने पढय े उिी मारून, त््ाला
पिण््ापासनू वाचवले.
तो ओरिला, “मख
ू ाु, झाकण काढण््ाची कल्पना फारच नामी
होती! मी ती बाटली ख्रकती नाजक
ू पणे हाताळत होतो, ते तू पाख्रहले नाहीस
का? ख्रमस्टर फाउलके नर --- बरोबर ना? तू मला थोिी िँिी देऊ शकशील
का? मला हॉलमध््े एक िँिीची बाटली ख्रदसलेली आहे.”
ख्रजमी घाईने गेला. पण तो परत ्ेईप्ंत, िोनोव्हन उठून बसला होता
व स्वतः ठीक असल््ाचे सागां त होता. ख्रवषारी पदाथु हुगां नू घेताना घेण््ाच््ा
काळजीबद्दलचा पा्रोचा थोिा उपदेश त््ाला ऐकून घ््ावा लागला.
ियगियगत उभे रहात, िोनोव्हन बोलला, “मला वाटते, मी घरी जातो.
माझा इथे काही उप्ोग नाही. अजनू मला थोिे गरगरल््ासारखे वाटते
आहे.”
पा्रो म्हणाला, “नर्ककीच. ती चागां ली गोष्ट ठरे ल. ख्रमस्टर
फाउलके नर, मला एक ख्रमख्रनट द्या. मी आलोच.” त््ाने िोनोव्हनला
दाराप्ंत व थोिे पढय े सोिले. ते काही वेळ ख्रजन्ह््ाशी बोलत उभे राख्रहले.
शेवटी पा्रो परत सदख्रनके त ख्रशरला, तेव्हा त््ाने ख्रजमीला हॉलमध््े
आजबू ाजल
ू ा प्रश्नाथुक िोळ््ाांनी उभे असलेले पाख्रहले.
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तो म्हणाला, “ठीक आहे, ख्रमस्टर पा्रो, पढय े का्?”
“अजनू काही नाही. के स सांपली.”
“का्?”
“मला आता सवु काही समजले.”
ख्रजमी त््ाच््ाकिे बघत राख्रहला. “तम्य हाला सापिलेली ती लहान
बाटली?”
“बरोबर, ती लहान बाटली.”
ख्रजमीने िोके हलवले. मला काहीही समजले नाही. तो जॉन िासर
कयणी का असेना, पण त््ाच््ाख्रवरुद्धचा परय ावा तम्य हाला काही कारणाने,
फारसा पसतां पिला नाही, असे मला वाटत होते.”
“कयणी का असेना” पा्रो पनय रुच्चार करत बोलला, “जर तो खरे च
कोणी असेल, तर --- मला आश्च्ु वाटेल.”
“मला समजले नाही.”
“ते एक नाव आहे --- एवढेच --- रुमालावर काळजीपवू ुक
ख्रलख्रहलेले नाव!”
“आख्रण तो कागद?”
“तझ्य ्ा लक्षात आले का, तो छापलेला होता. आता का? मी तल
य ा
सागां तो. हस्ताक्षर कदाख्रचत ओळखले जाईल. पण टाइप के लेले पत्, तझय ी
कल्पना आहे त््ापेक्षा जास्त सहज रीतीने शोधता ्ेते --- पण ते खऱ्ा
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जॉन िासरने ख्रलख्रहले असेल, तर ते दोन मद्दय े त््ाला जाणवले नसते. नाही.
ते मद्दय ाम ख्रलख्रहले गेल.े आख्रण आपल््ाला शोधण््ासाठी, ते मतृ बाईच््ा
ड्रेसच््ा ख्रखशात ठे वले गेल.े जॉन िासर नावाची कयणी व््क्ती अख्रस्तत्वात
नाही.”
ख्रजमीने त््ाच््ाकिे चौकसपणे पाख्रहले.
पा्रो पढय े बोलत राख्रहला, “आख्रण म्हणनू , मला पख्रहल््ाांदा
जाणवलेल््ा त््ा बाबीकिे मी पन्ह्य हा एकदा मागे गेलो. असलेल््ा
पररख्रस्थतीत, तू मला खोलीत काही गोष्टी बोलताांना ऐकले असशील, तर
त््ा तशाच होत््ा. मी तीन उदाहरणे ख्रदली. कदाख्रचत मी चौथेही साांख्रगतले
असेल --- माझ््ा ख्रमत्ा, ख्रवजेच््ा ख्रदव््ाचे बटन.”
ख्रजमी अजनू ही काही न समजल््ाप्रमाणे बघत होता.
“तझय ा ख्रमत् िोनोव्हन ख्रखिकीजवळ गेला नाही --- त््ाचा हात
टेबलावर पिला व तो रक्ताने भरला. पण मी मला स्वतःला लगेच ख्रवचारले
--- त््ाने ख्रतकिे हात का ठे वला? तो अांधारात ्ा खोलीत का् करत होता?
माझ््ा ख्रमत्ा, आठव, ख्रवजेच््ा ख्रदव््ाची जागा नेहमी तीच असते.
दाराजवळ. मग तो जेव्हा ्ा खोलीत आला, तेव्हा त््ाला लगेच बटन का
सापिले नाही? ती नैसख्रगुक, सहज होणारी गोष्ट होती. त््ाच््ा म्हणण््ा
प्रमाणे, त््ाने स्व्ांपाकघरातील ख्रदवा लावा्चा प्र्त्न के ला पण तो सफल
झाला नाही. तरी जेव्हा त््ाने प्र्त्न के ला, तेव्हा तो ख्रदवा नर्ककी चागां ल््ा
अवस्थेत होता. मग त््ाला ख्रदवा लागा्ला नको होता का? जर ख्रदवा गेला
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असता, तर तम्य हा दोघाना लगेच ख्रदसले असते, की तम्य ही चक
य ीच््ा
सदख्रनके त आला आहात. तम्य हाला इथे ्ेण््ाचे काही कारण नव्हते.”
“ख्रमस्टर पा्रो, तमय चा रोख कशावर आहे? मला समजत नाही,
तम्य हाला का् म्हणा्चे आहे?”
“मला --- हे म्हणा्चे आहे.”
पा्रोने परय ाणातील ख्रशांगवाल््ा पशचय ी ख्रकल्ली काढली. “्ा
सदख्रनके ची ख्रकल्ली?”
“नाही ख्रमत्ा, ती वरच््ा सदख्रनके ची आहे. ख्रमस्टर िोनोव्हन बेलेने
पॅरीख्रश्ाच््ा बॅगेतनू सध्ां ्ाकाळी के व्हातरी काढून घेतली, ती ही ख्रतची
ख्रकल्ली आहे.”
“पण का? का?”
“अरे बापरे ! म्हणजे त््ाला जे करा्चे होते, ते करता आले असते
--- ्ा सदख्रनके त कयणालाही सांश् न ्ेता प्रवेश करणे. त््ाने आधीच््ा
सध्ां ्ाकाळी खात्ी के ली, की ख्रलफ्टच््ा दाराला किी लावलेली नसेल.”
“तम्य हाला ही ख्रकल्ली कयठे ख्रमळाली?”
पा्रोचे हास्् रुांदावले. “ख्रजकिे मी ते शोधले, ख्रतकिे मला ते
आताच सापिले. ख्रमस्टर िोनोव्हनच््ा ख्रखशात. असे बघ, ती लहान
बाटली मला सापिल््ाचे मी ढोंग के ले, ती माझी चलाखी होती. ख्रमस्टर
िोनोव्हनला ती समजली. तो का् करणार, ते मला माख्रहती होते. त््ाने तेच
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के ले. बाटलीचे झाकण उघिून वास घेतला. त््ात इथाइल र्कलोराइि होते.
ते फार जहाल गगांय ी आणणारे आहे. त््ाने मला गरज असलेली एकदोन
ख्रमख्रनटे गांगय ी त््ाला आली. मी त््ाच््ा ख्रखशातनू , दोन गोष्टी काढल््ा. त््ा
ख्रतथे असणार, हे मला माख्रहती होते. ही ख्रकल्ली आख्रण दसय री --- “
तो थाांबला आख्रण पढय े बोलू लागला.
“मी इन्ह्स्पेर्कटरला ख्रवचारले होते, की प्रेत पिद्यामागे का दिवले गेले
होते. वेळ ख्रमळावा म्हणनू ? नाही. त््ापेक्षा जास्त काही होते. त््ामळ
य े मला
वाटले, एकच गोष्ट --- माझ््ा ख्रमत्ा, िाक. साधारण सािेनऊला ्ेणारी पत्े.
खन्ह्य ्ाला जे हवे आहे, ते त््ाला सापित नाही. पण ते नांतर पोस्टाने ्ेऊ
शकते. मग स्पष्टपणे त््ाला परत ्ा्लाच पाख्रहजे. पण नोकराणी ्ेईल,
तेव्हा ख्रतला गन्ह्य हा घिल््ाचे कळता कामा न्े. नाहीतर मग पोलीस
सदख्रनके चा ताबा घेतील. त््ामळ
य े तो, प्रेत पिद्यामागे लपवतो. त््ामळ
य े
नोकराणीला काही कळत नाही. ती नेहमीप्रमाणे आलेली पत्े टेबलावर
ठे वते.”
“पत्े?”
“हो. पत्े.” पा्रो त््ाच््ा ख्रखशातनू काहीतरी काढतो. “ही मी
िोनोव्हनकिून तो बेशद्ध
य असताना त््ाच््ाकिून घेतलेली दसय री वस्त.य तो
दाखवतो. टाइप के लेले व त््ावर ख्रमसेस एनेस्टाइन ग्रँटचे नाव ख्रलख्रहलेले
पाकीट “पण ख्रमस्टर फाउलके नर, आपण पत्ात का् ख्रलख्रहले आहे, हे
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वाचण््ापवू ी, पख्रहल््ाांदा मी तल
य ा एक गोष्ट ख्रवचारतो, तू ख्रमस पॅरीख्रश्ावर
प्रेम करतोस, की करत नाहीस?”
“मी पॅटची फार काळजी करतो --- पण मला वाटते, मला कधी सधां ी
ख्रमळाली नाही.”
“तल
य ा वाटते का, की ती िोनोव्हनची काळजी करते? असेही
असेल, की ती आताच त््ाची काळजी करू लागली असेल. ख्रमत्ा, ख्रतच््ा
त्ासामध््े ख्रतच््ामागे ठामपणे उभे राहून --- ख्रतला त््ाला ख्रवसरा्ला
लावा्चे काम तल
य ा करा्चे आहे.”
ख्रजमी किकपणे बोलला, “त्ासात?”
“हो, त्ासात. आपण ख्रतला ्ा प्रकरणातनू ख्रजतके दरू ठे वता ्ेईल
ख्रततके ठे ऊ. असे पणू ुपणे करणे शर्क् नाही. कारण हे ख्रतच््ासाठीच चालले
होते.”
त््ाने त््ाच््ा हातातील पाकीट फोिले. आतनू कागद बाहेर पिला.
पत् वख्रकलाकिून आलेले असनू त्ोटक होते.
माननी् बाईसाहेब,
तम्य ही पाठवलेले पत् अगदी नेमके होते. आख्रण परदेशातील ललनाची
गोष्ट, काही झाले तरी ग्राय धरली जाते.
तमय चा ख्रवश्वासू वगैरे
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पा्रोने ते नीट उघिून ठे वले. ते िोनोव्हन बेले व एनेस्टाइन ग्रँट
्ाच्ां ्ा ललनाचे आठ वषांपवू ीचे प्रमाणपत् होते.
ख्रजमी म्हणाला, “अरे बापरे , पॅट म्हणाली, ख्रतला भेटू इख्रच्छणाऱ्ा
एका बाईकिून ख्रतला पत् आले आहे. पण ते काही महत्वाचे असेल, असे
ख्रतला स्वप्नातही वाटले नसेल.”
पा्रोने मान िोलावली. “िोनोव्हनला माख्रहती होते --- तो वरच््ा
सदख्रनके त जाण््ापवू ी आज सध्ां ्ाकाळी, त््ाच््ा बा्कोला भेटा्ला गेला
होता --- का् ख्रवख्रचत् ख्रवरोधाभास आहे! तसेही त््ा ददय वै ी बाईला ख्रजथे
ख्रतचा शत्ू रहात होता, त््ा इमारतीत ्ा्ला लागले --- त््ाने थांि िोर्क्ाने
ख्रतचा खनू के ला. मग तो त््ाच््ा सध्ां ्ाकाळच््ा मनोरांजनासाठी गेला.
त््ाच््ा बा्कोने त््ाला साख्रां गतले असले पाख्रहजे, की ख्रतने ललनाचे
प्रमाणपत् ख्रतच््ा वकीलाला पाठवले आहे. आख्रण लवकरच ख्रतला
त््ाच््ाकिून का् ते समजेल. सांश्ातीतपणे त््ाने स्वतः ख्रतला असा
ख्रवश्वास ठे वा्ला लावा्चा प्र्त्न के ला होता, की ्ा ललनात काहीतरी
गोम आहे.”
पणू ु सांध््ाकाळभर, तो चाांगल््ा मनख्रस्थतीत ख्रदसत होता. ख्रजमी
शहारत म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही त््ाला ख्रनसटू द्या्ला नको होते.
पा्रो थांिपणे म्हणाला, “त््ाची ्ातनू सटय का नाही. तू काही
घाबरू नकोस.”
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ख्रजमी म्हणाला, “मी मख्य ्तः पॅटचा ख्रवचार करतो आहे. तम्य हाला
असे वाटत नाही का, की ख्रतने त््ाची फारशी काळजी के ली?”
“अरे ख्रमत्ा, ते तझय े काम आहे, की ख्रतला तझ्य ्ाकिे वळवणे आख्रण
त््ाला ख्रवसरा्ला लावणे. मला नाही वाटत, की ते तल
य ा फार अवघि
जाईल.”
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THE MYSTERY OF THE BAGHDAD CHEST

बगदाद पेटीचे गढू

‘बगदाद पेटीचे गढू ’ हे लक्ष वेधनू घेणारे शीषुक होते, असे मी माझ््ा
ख्रमत्ाला, हर्क्ुल
य पा्रोला म्हणालो. मला त््ापैकी कयणी माख्रहती नव्हते.
रस्त््ातील फक्त एका सवुसाधारण माणसामध््े मला रस होता. पा्रोने ते
कबल
ू के ले.
“हो, त््ाला प्राचीन गढू तेचा वास आहे. ती बगदाद पेटी तोतेनहाम
कोटु रस्त््ावरील, राजा जेम्स एकच््ा काळातील असेल, हे खोटे वाटते.
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ख्रशवा् ज््ा वाताुहराला त््ाला बगदाद पेटी, असे नाव द्यावेसे वाटले
असेल, त््ामळ
य े तो खपू आनख्रां दत झाला असेल. ख्रवरुद्ध पररणामाचां े दोन
शब्द, जसे की ‘गढू ’ व ‘पेटी’ ख्रवचारपवू ुक ठे वले असणार, जरी मला
माख्रहती आहे की ्ा के समध््े फार थोिे गढू आहे.”
“तेच तर. हे सवु जरा भ्ांकर आख्रण मरणाांख्रतक भीतीचे आहे. पण
त््ात गढू असे काही नाही.”
पा्रो ख्रवचार करत परत बोलला, “भ्क
ां र आख्रण मरणाख्रां तक
भीतीचे,”
मी उभे रहात व खोलीभर चालत म्हणालो, “ही सवु कल्पना बिां
करणारी आहे. “खन्ह्य ्ाने माणसाला मारले ---त््ाच््ा ख्रमत्ाला --- पेटीत
भरले आख्रण अध््ाु तासाने, त््ाच खोलीत तो बळीच््ा बा्कोबरोबर
नाचत होता. ख्रवचार करा! जर ख्रतने क्षणभर कल्पना के ली असती --- “
पा्रो ख्रवचारपवू ुक बोलला, “खरे आहे. इतर्क्ा बढा्ा! बाईचे
सहावे इख्रां ि् वा अांतदृुष्टी काम करत नसावी.”
मी थोिा शहारत म्हणालो, “मेजवानी फार आनांदात पार पिली,
असे ख्रदसते आहे. सवु वेळ ते नाचतानां ा व पोकर खेळतानां ा, त््ाच्ां ्ाबरोबर
खोलीन मतृ मनष्य ् होता. एखाद्याने अशा पररख्रस्थतीवर नाटक ख्रलहावे.”
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पा्रो द्ाळूपणे म्हणाला, “असे ख्रलख्रहले गेले आहे. पण हेस्टीलज,
पण तू स्वतःला शातां कर, कारण ही गोष्ट एकदा वापरली गेली आहे. पण
परत वापरू न्े, असे काही नाही. तू तझय े नाटक ख्रलही.”
मी कागद उचलले आख्रण पनय रुख्रज्जख्रवत के लेले पसय ट फोटो अभ््ासू
लागलो.
मी सावकाश म्हणालो, “्ावरून अांदाज ्ेतो, की ती बाई सांदय र
असली पाख्रहजे.”
फोटोखाली ख्रलख्रहलेले होतेः
ख्रमसेस र्कलेटॉनचा अलीकिील फोटो
खनू झालेल््ा माणसाची बा्को
पा्रोने माझ््ाकिून कागद घेतले. तो म्हणाला, “हो, ती सदांय र आहे.
सांश्ातीतपणे परुय षाांना मानख्रसक त्ास देण््ासाठी ती जन्ह्मली असावी.”
त््ाने सस्य कारा टाकत, मला कागद परत ख्रदले. “अरे देवा, माझा
स्वभाव मदृ भय ाख्रषक नाही. त््ामळ
य े मी शरम वाटण््ापासनू बचावलो. मी
आभारी आहे.”
“मला के सची पढय े चचाु के ल््ाचे आठवत नाही. त््ावेळी पा्रोने
त््ात ख्रवशेष रस दाखवला नाही. पण गोष्टी इतर्क्ा स्पष्ट होत््ा आख्रण
त््ाबद्दल काही गोंधळ नव्हता. त््ामळ
य े चचाु फक्त ख्रनरथुक होती.
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ख्रमस्टर, ख्रमसेस र्कलेटॉन व मेजर ररच खपू वषांपासनू ख्रमत् होते.
प्रश्नाथुक ख्रदवशी दहा माचुला, र्कलेटॉन ्ानां ी मेजर ररचबरोबर सध्ां ्ाकाळ
घालवा्चे आमांत्ण स्वीकारले होते. पण साधारण सािेसातला, र्कलेटॉन
्ाांनी मेजर कटीसकिे अचानक भेटा्ला व पे्पानासाठी जा्चे ठरवले.
कारण त््ाला काही कल्पना नसतानां ा अचानक स्कॉटलिां ला बोलावले
गेल.े तो आठच््ा गािीने ख्रनघणार होता.
र्कलेटॉन म्हणाला, “मला त््ाला भेटून फक्त स्पष्ट करता ्ेईल, की
मागाुररटा अथाुत जाणार आहे. मी ्ाबद्दल माफी मागतो. पण त््ाला
कळे ल, की आहे हे असे आहे.”
ख्रमस्टर र्कलेटॉनने त््ाचा शब्द पाळला. तो मेजर ररचकिे आठला
वीस ख्रमख्रनटे असतानां ा आला. त््ावेळेस मेजर बाहेर गेलेला होता. पण
त््ाच््ा, ख्रमस्टर र्कलेटॉनला ओळखत असलेल््ा परुय ष नोकराने सचय वले,
की त््ाने ्ेऊन थाांबावे. पण मेजर र्कलेटॉन म्हणाला, की त््ाला वेळ नाही
आहे. पण तो ्ेऊन एक ख्रचठ्ठी ख्रलहील. त््ाने पढय े म्हटले, की गािी
गाठा्ला जाताांना ते वाटेवर आहे.
नोकराने त््ाांना त््ाप्रमाणे हॉलमध््े बसवले.
पाच ख्रमख्रनटाने मेजर ररच नोकराने न बघता घरात आले. हॉलचे दार
उघिले. नोकराला बोलावले व त््ाला ख्रसगरे टी आणा्ला बाहेत
ख्रपटाळले. नोकर त््ा घेऊन परत आला, तेव्हा त््ाचे मालक एकटेच
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हॉलमध््े बसलेले होते. त््ामळ
य े सहजच त््ाला वाटले, की ख्रमस्टर र्कलेटॉन
गेल.े
त््ानतां र थोि््ाच वेळात पाहुणे आले. त््ात ख्रमसेस र्कलेटॉन, मेजर
कटीस आख्रण ख्रमस्टर व ख्रमसेस स्पेन्ह्स होते. नाचगाण््ात व पोकर खेळण््ात,
सांध््ाकाळ गेली. मध््रात्ीनांतर थोि््ाच वेळात पाहुणे गेल.े
दसय ऱ्ा ख्रदवशी हॉलची साफसफाई करा्ला नोकर आला, तेव्हा
तो गाख्रलच््ावर व बगदाद पेटी म्हणनू मालकाने पवू ेकिून आणलेल््ा
वस्तसय मोर पिलेल््ा गिद िागाने गोंधळून गेला. नोकराला का् वाटले
कयणास ठाऊक, पण त््ाने त््ा खोर्क्ाचे झाकण उघिले आख्रण आतमधील
घिी करून ठे वलेल,े हृद्ात भोसकलेल््ा माणसाचे माणसाचे प्रेत बघनू
तो घाबरुन गेला. त््ाने तेथनू बाहेर धावत जाऊन, जवळून एका पोख्रलसाला
आणले. तो माणसू म्हणजे ख्रमस्टर र्कलेटॉन असल््ाचे ख्रसद्ध झाले. त््ानांतर
लवकरच ख्रमस्टर ररचला अटक करण््ात आली. मेजरच््ा बचावावरुन
असे लक्षात आले, की त््ाने ठामपणे सगळ््ा गोष्टी नाकारल््ा. त््ाने
आदल््ा ख्रदवशी सांध््ाकाळी ख्रमस्टर र्कलेटॉनना पाख्रहले देखील नव्हते
आख्रण तो स्कॉटलिां ला गेले असल््ाचे त््ाने ख्रमसेस र्कलेटॉनकिूनच
पख्रहल््ादां ा ऐकले.
्ा के सचे वाईट मद्दय े असे होते. ्ावर सचू नाचां ा व वेि््ावाकि््ा
शेरेबाजींचा पाऊस पिला. मेजर ररच व ख्रमसेस र्कलेटॉन ्ाांच््ा जवळच््ा
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नातेवाईकाांवर इतका दबाव आला, की एखाद्या मख
ू ाुलाच फक्त का् झाले,
ते समजले नसेल. ्ा खनय ामागील उद्देश सहज ख्रदसनू ्ेत होता.
दीघु अनभय वाने मला ख्रशकवले होते, की उगीच लब्ां ्ाचौि््ा बाता
मारण््ात काही अथु नव्हता. सवु परय ाव््ावरून, का् हेतू होता, ते कळत
नव्हते. कयठल््ातरी दसय ऱ्ा कारणाने खनू के ला गेला असावा. पण एक गोष्ट
स्पष्ट होती --- खनू ररचनेच के ला होता.
त््ा रात्ी चॅटेरटॉन बाईसाहेबानां ी ख्रदलेल््ा मेजवानीला पा्रो आख्रण
मी गेल््ामळ
य े असे झाले, नाहीतर ते प्रकरण तेवढ््ावरच राख्रहले असते.
सामाख्रजक भेटीगाठींबद्दल तीव्र खांत व््क्त करताांना आख्रण एकाांतवासाची
भलावण करतानां ा, पा्रो असल््ा प्रकरणाचां ा खपू मनापासनू आनदां घेत
असे. त््ाच
ां ा फयगा फोिण््ासाठी व ख्रसहां ासारखा मान ख्रदला गेल््ाने पा्रो
नम्र झाला.
अशा प्रसांगी तो शाांतपणे बोलत असे. त््ाला अपेख्रक्षत असलेल््ा
शेऱ्ाांपेक्षा धर्ककादा्क शेरे मोठ््ा थांिपणे ख्रदले गेल,े तर ते मला सहन होत
नसत. पण तो ते मक
य ाट््ाने ऐकून घेई.
कधीकधी तो माझ््ाबरोबर वाद घाले.
“पण माझ््ा ख्रमत्ा, मी काही इग्रां ज नाही. मी ताठा का दाखवेन?
टेख्रनस अरे रे, ते तम्य ही करता. तम्य ही सगळे . ख्रवशेष धोर्क्ाचे उि्िाण करणारा
पा्लट, टेख्रनसपटय --- ते नाक वर करून चालतात. ते ऐकू जाणार नाही असे
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बोलतात, ‘हे काहीच नाही.’ पण खरे च त््ाांना असे वाटते का? क्षणभर सद्ध
य ा
नाही. ते दसय ऱ्ातील दगय ुणय ाचां े कौतक
य करतील. त््ामळ
य े सख्रय वचारी
असल््ामळ
य े , ते स्वतःचेच कौतक
य करतील. पण त््ाांचे प्रख्रशक्षण त््ाांना तसे
म्हणू देत नाही. पण माझे तसे नाही. माझ््ाकिे जे गणय आहेत --- त््ाांना मी
इतरामां ध््े बघनू सलाम करतो. माझ््ा बाबतीत असे होते. माझी बरोबरी
कोणी करू शकत नाही. हे द्नी् आहे. हे आहे ते आहे. मी कयणी फार
थोर माणसू आहे, असे ढोंग न करता, मी ते मान्ह्् करतो. माझ््ात असामान्ह््
प्रमाणात ख्रशस्त, पद्धत व मानसशास्त्री् जाण आहे. मी खरे तर हर्क्ुल
य
पा्रो आहे. मी का लाल व्हावे, मी तोंिातल््ा तोिात का पटय पटय ावे की मी
खरे तर मख
ू ु आहे! ते खरे नसेल.”
हर्क्ुल
य पा्रो एकमेव आहे, ्ाबद्दल मला खात्ी आहे. सदय वै ाने,
थोिासद्ध
य ा दष्टय ावा न दाखवता, मी कबल
ू करतो, की पा्रो त््ाच््ाभोवती
का् चालले आहे, ्ाची अख्रजबात पवाु करत नाही.
चॅटेरटॉन बाईसाहेब, पा्रोच््ा अनेक उत्साही स्ततय ीपाठकापां ैकी
एक होत््ा. पेख्रकांगीजच््ा चमत्कारीक वागणक
य ीपासनू सरय वात करून, त््ाने
एक साखळी सटय ी के ली होती. त््ामळ
य े चोर आख्रण घरफोि््ाांचा शोध
लागला होता. तेव्हापासनू चॅटेरटॉन बाईसाहेब त््ाची मोठ््ाने स्ततय ी करत
असत.
पा्रोला गटात बघणे खपू छान होते. त््ाचे सध्ां ्ाकाळचे अचक
ू
कपिे, त््ाचा सांदय र पाांढरा टा्, बरोबर मध््े पािलेली भाांगाची रे षा, पोमेिने
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चापनू चोपनू बसवलेले के स व त््ाच््ा प्रख्रसद्ध ख्रमशा --- हे सवु ख्रमळून
स्वतःच््ा ख्रदसण््ाच््ा बाबतीत आग्रही असणारे एक ठराख्रवक व््ख्रक्तमत्व
उभे राही. ्ा क्षणी ्ा छोट््ा माणसाला गांभीरपणे घेणे अवघि होते.
साधारण सािेअकराला, चॅटेरटॉन बाईसाहेब पा्रोला त््ाच््ा
चाहत््ाांच््ा गटातनू सोिवनू घेऊन भरभर खाली आमच््ाकिे आल््ा
आख्रण त््ाला घेऊन लाबां गेल््ा --- अथाुत गाि््ाबरोबर नाळ््ाच््ा
्ात्ेसारखा, मी पण होतो.
इतर पाहुण््ाांना ऐकू ्ेणार नाही इतपत लाांब गेल््ावर, चॅटेरटॉन
बाईसाहेब धापा टाकत म्हणाल््ा, “माझ््ा लहानशा वरच््ा खोलीत
तम्य हाला मला न्ह््ा्चे आहे. ख्रमस्टर पा्रो, तम्य हाला ती कयठे आहे, ते
माख्रहती आहे का? ख्रतथे तमय च््ा मदतीची अगदी गरज असणारे कयणीतरी
तम्य हाला सापिेल --- आख्रण मला माख्रहती आहे, की तम्य ही ख्रतला मदत
कराल. ती माझी जवळची मैख्रत्ण आहे, तेव्हा नाही म्हणू नका.”
बोलता बोलता मोठ््ा हुरुपाने रस्ता दाखवत, चॅटेरटॉन
बाईसाहेबानां ी एक दार उघिले व काही आश्च्ोद्गार काढले
“ख्रप्र् माल्ुरय ीटा, मी त््ाना आणले आहे. ते तझ्य ्ासाठी तल
य ा
पाख्रहजे, ते काहीही करतील. ख्रमस्टर पा्रो, तम्य ही ख्रमसेस र्कलेटॉनला मदत
कराल ना?”
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आख्रण होकार गहृ ीत धरून आख्रण आताप्ंतच््ा ख्रतच््ा
हालचालीतील जोश का्म राखत, ती मागे झाली.
ख्रमसेस र्कलेटॉन ख्रखिकीजवळ एका खचय ीत बसली होती. आता ती
उठली व आमच््ाकिे आली. ख्रतच््ा अांगावर ख्रफकट काळी शोकवस्त्रे
होती. त््ामळ
य े ख्रतचे गोरे पण उठून ख्रदसत होते. ती नर्ककीच सदांय र बाई होती.
ती एखाद्या मल
य ासारखी प्रामाख्रणक व मोकळ््ा मनाची होती. त््ामळ
य े ती
अख्रधकच सदांय र ख्रदसत होती.
ती म्हणाली, अॅलीस चॅटेरटॉन इतकी द्ाळू आहे. ख्रतने हे घिवनू
आणले. ती म्हणाली, तम्य ही मला मदत कराल. ख्रमस्टर पा्रो, अथाुत मला
माख्रहती नाही, की तम्य हाला ते शर्क् होईल की नाही. पण मला आशा आहे,
की तम्य हाला ते जमेल.”
ख्रतने ख्रतचा हात पढय े के ला. पा्रोने तो हातात घेतला. त््ाने जवळून
ख्रतचे ख्रनरीक्षण करत, क्षणभराने तो सोिून ख्रदला. असे करण््ात, त््ाच््ा
मनात काही भलते नव्हते. ती शोधक, द्ाळू नजर होती. एखाद्या ख्रनष्णात
िॉर्कटरने नवीन, दिपण आलेल््ा रुलणावरून शोधक नजर ख्रफरवावी, तसे
ते होते.
शेवटी तो म्हणाला, “बाईसाहेब, तमय ची खात्ी आहे का, की मी
तम्य हाला मदत करू शके न?”
“अॅलीस तसे म्हणते.”
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“हो, पण मी तम्य हाला ख्रवचारतो आहे.”
ख्रतच््ा गालाांवर थोिी लाली चढली. “म्हणजे तम्य हाला का्
म्हणा्चे आहे?”
“बाईसाहेब, तम्य हाला मी का् करा्ला हवे आहे?”
ख्रतने ख्रवचारले, “तम्य हाला --- तम्य हाला मी कोण आहे, ते माख्रहती
आहे का?”
“नर्ककीच.”
“ख्रमस्टर पा्रो व कॅ प्टन हेस्टीलज, मग तम्य ही तकु करू शकता, की
मला का् हवे आहे.” ती मला ओळखत असलेले बघनू , मी खषू झालो -- “मेजर ररचने माझ््ा नवऱ्ाला मारले नाही.”
“कशावरून नाही?”
“का् म्हणालात?”
ख्रतची अस्वस्थता बघनू , पा्रो हसला. त््ाने परत म्हटले, ”मी
म्हणालो, कशावरून नाही?”
“मला असे वाटते. पण खात्ी नाही.”
“तरीही, ते अगदी साधे आहे. पोलीस --- वकील --- ते सगळे जण
तो प्रश्न ख्रवचारतील. की मेजर ररचने ख्रमस्टर र्कलेटॉनला का मारले? मी उलटे
ख्रवचारतो, की मेजर ररचने ख्रमस्टर र्कलेटॉनला का मारले नाही?”
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“म्हणजे तम्य हाला असे म्हणा्चे आहे, की मी हे एवढे खात्ीपवू ुक
कसे का् सागां ू शकते? ठीक आहे. पण मला माख्रहती आहे. मला मेजर ररच
चाांगले माख्रहती आहेत.”
पा्रो कशाही सरय ात बोलला, “तम्य हाला मेजर ररच चाांगले माख्रहती
आहेत?”
परत ख्रतचे गाल लाल झाले. “हो, ते तसेच म्हणतील --- ते का्
ख्रवचार करतील --- ओहो, मला माख्रहती आहे.”
“नर्ककीच खात्ीने ते तम्य हाला ख्रवचारतील ---तम्य ही मेजर ररच ्ानां ा
ख्रकती ओळखता? कदाख्रचत तम्य ही खरे बोलाल. कदाख्रचत खोटे बोलाल.
एका बाईला खोटे बोलणे गरजेचे आहे. ते चाांगले शस्त्र आहे. पण तीन
प्रकारचे लोक आहेत की ज््ाच्ां ्ाशी ख्रतचा ख्रवश्वास असेल तर, बाईने खरे
बोलावे. ख्रतच््ा चक
य ा पोटात घेणाऱ्ा वख्रिलाांशी, ख्रतचे के स नीट
राखणाऱ्ाशी आख्रण खासगी गप्तय हेराशी. बाईसाहेब, तमय चा माझ््ावर
ख्रवश्वास आहे का?” माल्ुरय ीटा र्कलेटॉनने एक खोल श्वास घेतला. ती
पोरकटपणे म्हणाली, “हो. माझा ख्रवश्वास आहे. असा्लाच हवा.”
“मग तम्य ही मेजर ररचना ख्रकती चागां ले ओळखता?”
ख्रतने क्षणभर त््ाच््ाकिे शाांतपणे पाख्रहले. मग ख्रतने धीटपणे ख्रवरोध
दाखवत, ख्रतची हनवय टी उचलली.
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“मी तमय च््ा प्रश्नाचे उत्तर देते. मी दोन वषांपवू ी जॅकला पाख्रहल््ाांदा
पाख्रहल््ा क्षणापासनू त््ाच््ावर प्रेम करते --- अलीकिे मला असे वाटले
--- माझा ख्रवश्वास आहे --- तो माझ््ावर प्रेम करा्लाच आला आहे. पण
तो तसे कधी म्हणाला नाही.”
पा्रो बोलला, “हे धर्ककादा्क आहे. तम्य ही प्रश्न ख्रवचारून ्ा
उत्तरावर ्ेण््ाचा माझा एक तास वाचवला आहे. तमय ची जाण चागां ली
आहे. आता तमय चा नवरा --- त््ाला तमय च््ा भावनाांचा सांश् आला का?”
माल्ुरय ीटा सावकाश बोलली, “मला माख्रहती नाही. मला वाटते --अलीकिे --- त््ाला आला असावा. तो वेगळा वागू लागला होता --- पण
तो माझा के वळ तकु असू शके ल.”
“बाकी कयणाला माख्रहती नव्हते?”
“असे मला वाटते.”
“आख्रण बाईसाहेब, मला सागां ा, तमय चे तमय च््ा नवऱ्ावर प्रेम नाही
का?”
मला वाटते, ्ा बाईने ख्रदले, तसे फार कमी बा्काांना ्ाचे उत्तर देता
्ेईल. त््ाांनी त््ाांच््ा भावना व््क्त करा्चा प्र्त्न के ला असता.
माल्ुरय ीटा र्कलेटॉन अगदी साधेपणे म्हणाली, “नाही.”
“आता आम्हाला समजले, आपण कयठे आहोत. बाईसाहेब, तमय च््ा
मते, मेजर ररचने तमय च््ा नवऱ्ाला मारले नाही, पण सगळे परय ावे
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त््ाच््ाकिेच बोट दाखवतात. त््ा परय ाव््ाांमध््े काही गफलत असल््ाचे
तमय चे स्वतःचे म्हणणे आहे का?
“नाही, मला काही माख्रहती नाही.”
“तमय च््ा नवऱ्ाने तो स्कॉटलिां ला जात असल््ाचे तम्य हाला
पख्रहल््ाांदा के व्हा साांख्रगतले?”
“जेवण झाल््ावर लगेच. तो म्हणाला, ते कांटाळवाणे आहे. पण
त््ाला जा्ला लागेल. तो म्हणाला, ते जख्रमनीच््ा ख्रकमतीसांबांधी काही
आहे.”
“आख्रण त््ानतां र?”
“तो बाहेर गेला --- त््ाच््ा र्कलबमध््े, मला वाटते --- त््ानतां र मी
त््ाला पाख्रहले नाही.”
“आता मेजर ररच --- त््ा सांध््ाकाळी त््ाची मनख्रस्थती कशी
होती? नेहमीप्रमाणे?”
“हो, मला तसे वाटते.”
“म्हणजे तमय ची खात्ी नाही का?”
माल्ुरय ीटाने ख्रतच््ा पापण््ा फिफिवल््ा. “तो थोिा बेचैन होता
माझ््ा बाबतीत --- इतराांशी नव्हे. पण मला वाटते, तो तसा का होता, हे
मला माख्रहती आहे. समजले का? माझी खात्ी आहे, की मद्दय ाम के लेले दल
य ुक्ष
ख्रकांवा लक्ष नसणे, हेच ्ाचे ्ोल् वणुन असू शकते --- एिविुचा ्ाच््ाशी
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काही सांबांध नाही. एिविु स्कॉटलांिला जात असल््ाचे ऐकून, तो
आश्च्ुचख्रकत झाला, पण त््ात काही ख्रवशेष नव्हते.”
आख्रण मग त््ा सध्ां ्ाकाळी वेगळे काही घिले नाही?”
माल्ुरय ीटाने ख्रवचार के ला. “नाही. ख्रवशेष काही नाही.”
“पेटी तमय च््ा --- लक्षात आली का?”
ख्रतने शहारून मान हलवली. “मला त््ाची आठवणदेखील नव्हती
--- ख्रकांवा ती कशी ख्रदसते, तेही मला माख्रहती नव्हते. जवळजवळ
सांध््ाकाळभर आम्ही पोकर खेळत होतो.”
“कोण ख्रजांकले?”
“मेजर ररच. माझे आख्रण मेजर कटीसचेही, नशीब चागां ले नव्हते.
स्पेन्ह्सेस थोिेफार ख्रजक
ां त होते. पण मेजर ररच मख्य ् जेता होता.”
“मेजवानी के व्हा सांपली?”
“मला वाटते, साधारण सािेबाराला. आम्ही सगळे एकदमच बाहेर
पिलो.”
“आहा!”
पा्रो ख्रवचारात हरवनू , शाांत राख्रहला.
ख्रमसेस र्कलेटॉन म्हणाली, “मला वाटते, मी तम्य हाला जास्त मदत
करा्ला हवी होती. मी तम्य हाला फार थोिेच सागां ू शकले.”
“आतापरय ते ठीक आहे --- हो. बाईसाहेब, भतू काळाबद्दल का्?”
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“भतू काळ?”
“हो. तेव्हा काही घिले नाही का?”
ती लाजली. म्हणजे तो स्वतःला मारून घेणारा भ्ांकर मनष्य ्? तो
काही माझा अपराध नव्हता. खरे च मी काही के ले नव्हते.”
“मी त््ा घटनेबद्दल बोलत नाही आहे.”
“ते भ्क
य ? पण इटाख्रल्न्ह्स ्द्ध
य करतातच. मनष्य ् मारला गेला
ां र ्द्ध
नाही, म्हणनू मी आभार मानले.”
पा्रोने थांिपणे कबल
ू के ले, “तम्य ही सटय के चा ख्रनःश्वास सोिला
असेल.”
ती त््ाच््ाकिे सश
ां ्ाने बघत होती. तो उठला. त््ाने ख्रतचा हात
हातात घेतला. तो म्हणाला, “बाईसाहेब, मी तमय च््ासाठी ्द्ध
य करणार
नाही. पण तम्य ही मला जे करा्ला साांख्रगतले आहे, ते मी करे न. मी खरे का्
ते शोधनू काढेन. आपण अशी आशा करु्ा, की तम्य हाला जे वाटते, ते खरे
असेल. सत्् तम्य हाला मदत करे ल. त्ास देणार नाही.”
मेजर कटीसबरोबर आमची पख्रहली मल
य ाखत झाली. तो साधारण
चाळीस वषांचा, दणकट, काळ््ाभोर के साांचा आख्रण िॉन्ह्झच््ा चेहऱ्ाचा
होता. त््ाला गेली काही वषे मेजर ररच व र्कलेटॉन्ह्स माख्रहती होते. त््ाने
वतुमानपत्ात छापनू आलेले मान्ह्् के ले.
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र्कलेटॉन व त््ाने सािेसातपवू ी थोिाच वेळ, र्कलबमध््े बरोबर
पे्पान के ले होते. र्कलेटॉन म्हणाला होता, की स्कॉटलिां ला जाण््ासाठी तो
उस्टन स्टेशनला जाताना मेजर ररचला भेटणार आहे .
“ख्रमस्टर र्कलेटॉन कसा होता? आनांदी की नाराज?”
मेजरने ख्रवचार के ला. तो सावकाश बोलणारा मनष्य ् होता.” शेवटी
तो बोलला, “मला तो चाांगल््ा मनख्रस्थतीत वाटला.”
“मेजर ररचबरोबर त््ाचे पटत नसल््ाचे वगैरे, तो काही बोलला
नाही?”
“नाही. बरे झाले देवा, ते चागां ले ख्रमत् होते.”
“त््ाने मेजर ररचबरोबरील त््ाच््ा बा्कोच््ा मैत्ीला काही
हरकत घेतली का?”
मेजरचा चेहरा लाल झाला.
“तम्य ही ती बेकार वतुमानपत्े, त््ातील सचू ना आख्रण खोटेनाटे वाचत
असता. अथाुत तो तसे काही बोलला नाही. पण तो मला म्हणाला, “अथाुत
माल्ुरय ीटा जाते आहे.”
“अस्स! आता सध्ां ्ाकाळी --- मेजर ररचचे वागणे --- ते
नेहमीसारखेच होते का?”
“मला काही फरक जाणवला नाही.”
“आख्रण बाईसाहेब? ती पण नेहमीसारखीच होती?”
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तो ख्रवचार करत बोलला, “म्हणजे आता मी ख्रवचार के ला, तर ती
जरा गप्प होती, ख्रवचारात गगांय होती आख्रण वेगळी पिली होती.”
‘प्रथम कोण आले?”
“स्पेन्ह्ससु. मी आलो, तेव्हा ते ख्रतथे होते. खरे तर मी ख्रमसेस
र्कलेटॉनसाठी आलो होतो. पण मला असे कळले, की ती आधीच ख्रनघनू
गेली आहे. त््ामळ
य े मी ख्रतथे थोिा उशीरा पोचलो.”
“तम्य ही तमय चे मनोरांजन कसे के ले? तम्य ही नत्ृ ् के ले? तम्य ही पत्ते
खेळलात?
दोन्ह्ही थोिे. पख्रहल््ादां ा नाच के ला.”
“तम्य ही पाचजण होतात?”
“हो, पण ठीक होते. कारण मी नाचत नाही. मी गाणी लावतो व इतर
लोक नाचतात.”
“कोणाबरोबर कोण नाचले?”
“खरे तर स्पेन्ह्ससुना एकत् नाचा्ला आविते. ते त््ासाठी वेिे
आहेत. ते खपू प्रकारचे नाच करतात.”
“म्हणजे ख्रमसेस र्कलेटॉन जास्त करून मेजर ररचबरोबर नाचली?”
“बरोबर.”
“मग तम्य ही पोकर खेळलात?”
“हो.”
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“तम्य ही के व्हा ख्रनघालात?”
“आहा, लवकरच. मध््रात्ीनांतर थोि््ा वेळाने.”
“सगळे एकदमच बाहेर पिलात का?”
‘हो. खरे तर आम्ही एकच टॅर्कसी के ली. पख्रहल््ाांदा ख्रमसेस
र्कलेटॉनला सोिले. मग मला आख्रण स्पेन्ह्सेस के ख्रसलां टनला सोिा्ला गेल.े ”
आमची पढय ची भेट ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस स्पेन्ह्स ्ाच्ां ्ाकिे ठरली.
फक्त ख्रमसेस स्पेन्ह्स एकट््ाच घरात होत््ा.
फक्त मेजर ररचच््ा पत्त्ातील चाांगल््ा नशीबाबद्दल त््ाांना थोिी
अस्ू ा वाटत असल््ाचे जाणवले.
सकाळी लवकर पा्रोचे स्कॉटलिां ्ािुचा इन्ह्स्पेर्कटर जापशी
फोनवर बोलणे झाले. त््ाचा पररणाम म्हणनू आम्ही मेजर ररचच््ा घरी
आलो आख्रण त््ाच््ा परुय ष नोकराला, बगो्नला भेटलो. तो आमची वाटच
बघत होता.
त््ाचा परय ावा अगदी नेमका व स्पष्ट होता.
आठला दहा ख्रमख्रनटे असतानां ा ख्रमस्टर र्कलेटॉन आले. वाईट नशीबाने
त््ाच क्षणी मेजर ररच बाहेर पिले होते. ख्रमस्टर र्कलेटॉन म्हणाले, की ते थाबां ू
शकत नाहीत, कारण त््ाांना गािी गाठा्ची होती. पण ते एक ख्रचठ्ठी
ख्रलख्रहतील. तसे करण््ासाठी ते हॉलमध््े गेल.े बगो्नने त््ाचे मालक
आल््ाचे ऐकले नाही, कारण तो बाथरूममध््े होता. मेजर ररच अथाुत
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त््ाच्ां ्ा ख्रकल्लीने दार उघिून आत आले. त््ाच््ा मते त््ाांनी बगो्नला
दहा ख्रमख्रनटाांने ख्रसगरे टी आणा्ला बाहेर पाठवले. नाही. तो हॉलमध््े
गेलाच नाही. मेजर ररच दारात उभे होते. पाच ख्रमख्रनटाांनी तो ख्रसगरे टी घेऊन
परत आला आख्रण त््ावेळी तो हॉलमध््े गेला. तेव्हा त््ाचे मालक सोिून
हॉल ररकामा होता. मालक ख्रखिकीशी ख्रसगरे ट ओढत उभे होते. मालकाने
ख्रवचारले त््ाच
ां ी अघां ोळीची त्ारी झाली आहे का आख्रण त््चे उत्तर हो
असे आल््ावर ते अांघोळीला गेल.े बगो्नने ख्रमस्टर र्कलेटॉन आल््ाचे
काही साांख्रगतले नाही. कारण त््ाने गहृ ीत धरले, की त््ा दोघाचां ी भेट झाली
असणार व नतां र त््ानां ी एकमेकाचां ा ख्रनरोप घेतला असणार. त््ाच््ा
मालकाांचे वागणे नेहमीसारखेच होते. त््ाांनी अांघोळ के ली. कपिे बदलले
आख्रण नांतर थोि््ा वेळाने ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस स्पेन्ह्स आले. त््ाांच््ा
पाठोपाठ मेजर कटीस आख्रण ख्रमसेस र्कलेटॉन आले.
बगो्नने स्पष्ट के ले, की त््ाचे मालक ्ेण््ापवू ी ख्रमस्टर र्कलेटॉन
गेले असतील, असे त््ाला मळ
य ीच वाटले नाही. असे करण््ासाठी ख्रमस्टर
र्कलेटॉनना पढय चे दार ओढून घ््ावे लागले असते व त््ाचा आवाज
नोकराला नर्ककी आला असता.
तरीही त््ाच उघि पद्धतीने बगो्नला प्रेत सापिले. ते कसे ते तो
साांगू लागला. पख्रहल््ाांदाच माझे लक्ष त््ा ददय वै ी पेटीकिे गेल.े ती एक
चाांगल््ा मोठ््ा आकाराची लाकिी पेटी होती. ग्रामोफोनच््ा छोट््ा
खोलीच््ा पढय च््ा ख्रभतां ीला लागनू ती ठे वलेली होती. ती गिद लाकिाची
122

बनवलेली होती व त््ाला िासचे ख्रखळे ठोकलेले होते. त््ाचे झाकण सहज
उघित होते. मी ते बघनू शहारलो. जरी ते नीट पसय ले असले, तरी त््ावरील
अशभय िाग राख्रहलेले होते.
पा्रोने अचानक काही उद्गार काढले. “ती भोके ख्रवख्रचत् वाटत
आहेत. एखाद्याला वाटेल, ती नव््ाने पािली आहेत.”
ती तीन चार भोके पेटीच््ा मागील बाजसू , ख्रभांतीला लागनू होती.
ती साधारण पाऊण इचां व््ासाची होती आख्रण ती नर्ककीच नक
य तीच
पािल््ासारखी ख्रदसत होती.”
पा्रो ती तपासण््ासाठी वाकला. तो नोकराकिे प्रश्नाथुक नजरे ने
बघत होता.
“हे खरे च काही नवलपणू ु ख्रदसते आहे. मला पवू ी ती बख्रघतलेली
आठवत नाहीत. ख्रकांवा कदाख्रचत आधी ती माझ््ा लक्षात आली नसतील.”
पा्रो म्हणाला, “त््ाचे एवढे काही नाही.”
पेटीचे झाकण लाऊन, तो खोलीत मागे झाला व ख्रखिकीकिे पाठ
करून उभा राख्रहला. मग त््ाने अचानक प्रश्न ख्रवचारला, “मला साांग, जेव्हा
त््ा रात्ी तू तझ्य ्ा मालकासाठी ख्रसगरे टी आणल््ास, तेव्हा खोलीतील
काही हलवले गेले नव्हते का?”
बगो्नने थोिे काां कू के ले. मग थोि््ा नाखषय ीने तो म्हणाला, “सर,
हे तम्य हाला साांगणे जरा ख्रवचीत् आहे. पण आता तम्य ही ख्रवचारत आहात, तर
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ते तसे होते. झोपा्च््ा खोलीपासनू वाऱ्ाची झळ
य े
य ूक ज््ा पिद्यामळ
अिवली जाते, तो थोिा िावीकिे सरकवलेला होता.”
“असे का?”
पा्रो चपळपणे पढय े आला व पिदा ओढला. तो चामि््ाचा छान
पिदा होता. पा्रोने तसे के ल््ामळ
य े , आधीच फारशी न ख्रदसणारी पेटी
पणू ुपणे ख्रदसेनाशी झाली.
नोकर म्हणाला, “हां सर, बरोबर आहे. ते तसेच होते.”
“आख्रण दसय ऱ्ा ख्रदवशी सकाळी?”
“ते तसेच होते. मला आठवते, मी ती पेटी हलवली आख्रण तेव्हा
मला िाग ख्रदसले. सर गाख्रलचे धवय ा्ला गेल.े म्हणनू च त््ाखालील जमीन
ख्रदसू लागली.”
पा्रोने मान हलवली. “अस्स! आभारी आहे.” त््ाने चरय चरय ीत नोट
नोकराच््ा हातात ठे वली.
“सर, आभारी आहे.”
आम्ही रस्त््ावर आलो, तेव्हा मी म्हणालो, “पा्रो, तो पिदद्य् ाचा
मद्दय ा --- तो ररचच््ा बाजनू े मदत करे ल, असा आहे का?”
पा्रो दःय खाने म्हणाला, “हा त््ाच््ाख्रवरुद्धचा अजनू एक मद्दय ा
आहे. पिद्यामळ
य े खोलीतनू पेटी ख्रदसेनाशी झाली. त््ामळ
य े गालीच््ावरचे
िागदेखील झाकले गेल.े आज ना उद्या रक्त लाकिात शोषले गेले असते
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आख्रण गाख्रलच््ावर िाग पिला असता. पिद्यामळ
य े हे सगळे तात्परय ते
झाकले गेल.े हो --- पण त््ात असे काही आहे, जे मला समजत नाही आहे.
हेस्टीलज, नोकर, नोकर.”
“नोकराचे का्? तो तर चाांगला हुशार माणसू वाटतो आहे.”
“तू म्हणतोस तसा खपू हुशार. ते चाांगले आहे. पण मग मेजर ररचला
हे समजले नाही का, की सकाळी ख्रतथे प्रेत असल््ाचे नोकराच््ा लक्षात
्ेईल? खनू के ल््ाबरोबर त््ाला वेळ नव्हता --- ठीक आहे. पण त््ाने
पेटीत कोंबलेले प्रेत, त््ापढय े ओढलेला पिदा, हे सांध््ाकाळभर तसे राहील.
पण पाहुणे गेल््ावर? त््ानांतर त््ाला प्रेताची ख्रवल्हेवाट लावा्ला वेळ
होता.”
“कदाख्रचत त््ाला वाटले असेल की िाग नोकराच््ा लक्षात ्ेणार
नाहीत?”
“माझ््ा ख्रमत्ा, हे ख्रवख्रचत् आहे. िाग पिलेला गाख्रलचा, हा चाांगल््ा
नोकराच््ा पख्रहल््ाांदा लक्षात ्ेणार.”
“आख्रण मेजर ररच, तो झोपा्ला जातो आख्रण आरामात घोरत पितो
आख्रण प्रेताचे काही करत नाही. हे फार उल्लेखनी् आख्रण रुचीपणू ु आहे.”
मी सचय वले, “परवा रात्ी गाणी लावतानां ा, कटीसने कदाख्रचत िाग
पाख्रहले असतील.”
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ते शर्क् वाटत नाही. पिद्यामळ
य े बरोबर ख्रतथे गिद सावली आली
होती. नाही. पण मला ख्रदसू लागले आहे. मला पसय टसे िोळ््ासां मोर ्ेऊ
लागले आहे.”
मी उत्सक
य तेने ख्रवचारले, “का् ख्रदसू लागले?”
“शर्क्ता. आपण असे म्हणू शकू का, की वेगळे स्पष्टीकरण!
आपली पढय ची भेट ्ावर कदाख्रचत प्रकाश टाकू शके ल.”
आमची पढय ची भेट प्रेताची तपासणी के लेल््ा िॉर्कटरबरोबर होती.
त््ाने कोटाुच््ा चौकशीच््ा वेळी जे साख्रां गतले होते, त््ाचीच त््ाने
पनय रावत्तृ ी के ली. ख्रमस्टर र्कलेटॉनला एका लाांब, अरुांद, बाईच््ा टोके री
बटय ासारख््ा सऱय ्ाने छातीत भोसकले गेले होते. सरय ा जखमेत तसाच होता.
मरण तत्काळ आले. सरय ा मेजर ररचचा होता. सहसा तो त््ाच््ा ख्रलहा्च््ा
टेबलावर पिलेला असे. त््ावर बोटाांचे ठसे नसल््ाचे िॉर्कटराांना कळले.
बहुधा रुमाल वापरला गेला असावा. वेळेच््ा बाबतीत, सात ते नऊ मध््े
कधीही खनू झाला असावा.
पा्रोने ख्रवचारले, की मध््रात्ीनतां र खनू झाला असण््ाची शर्क्ता
नाही का?”
“नाही. ते मी साांगू शकत नाही. दहा वाजता बाहेर --- पण नाही.
सािेसात ते आठमध््े खनू झाल््ाचे स्पष्ट ख्रदसते आहे.”
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आम्ही परत घरी आलो, तेव्हा पा्रो बोलला, “अजनू एक शर्क्ता
ख्रदसते आहे. हेस्टीलज, मला नवल वाटते, तल
य ा ती ख्रदसते का. मला ती स्पष्ट
ख्रदसते आहे. आख्रण त््ाख्रवष्ी खात्ी होण््ासाठी मला फक्त एका बाबीची
गरज आहे.”
मी म्हणालो, “हे चाांगले नाही. मला काही ख्रदसत नाही.”
“पण प्र्त्न तर कर. हेस्टीलज, प्र्त्न कर.”
मी म्हणालो, “ठीक आहे, सात चाळीसला र्कलेटॉन चाांगला ख्रजवांत
आहे. त््ाला शेवटचे ख्रजवतां पहाणारा माणसू ररच आहे --- “
“असे आपण गहृ ीत धरू.”
“का तसे नाही का?”
“माझ््ा ख्रमत्ा, तू ख्रवसरतोस, की मेजर ररचने ही गोष्ट नाकारली
आहे. तो ठामपणे साांगतो आहे, की तो घरी आला, तेव्हा र्कलेटॉन आधीच
गेलल
े ा होता.”
पण नोकर म्हणतो त््ाने दाराचा आवाज आल््ाने, र्कलेटॉनला
जाताना ऐकले. आख्रण ख्रशवा् जर र्कलेटॉन बाहेर पिला असेल, तर तो परत
कधी आला? तो मध््रात्ीनांतर परत आला असला पाख्रहजे. कारण िॉर्कटर
खात्ीपवू ुक म्हणतो, की र्कलेटॉन त््ापवू ी ख्रनदान दोन तास मेला होता.
त््ामळ
य े एकच शर्क्ता उरते.”
पा्रो बोलला, “हो ना ख्रमत्ा?”
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“म्हणजे पाच ख्रमख्रनटे र्कलेटॉन एकटा हॉलमध््े होता. तेव्हा कोणीतरी
आले व त््ाला मारले. पण ख्रतथेही तीच अिचण आहे. नोकराच््ा नकळत
फक्त ज््ाच््ाकिे ख्रकल्ली आहे, तोच आत ्ेऊ शकतो. त््ाच तऱहेने
खन्ह्य ्ाला जाताना दार लावावे लागले असेल. त््ाचा आवाज आला
असेल. तो आवाजही नोकराने ऐकला असेल.”
पा्रो म्हणाला, “तेच तर, आख्रण त््ामळ
य े --- “
मी म्हणालो, “आख्रण त््ामळ
य े --- काही नाही. मला तर ्ाहून वेगळी
उकल ख्रदसत नाही.”
पा्रो पटय पटय ला, “हे द्नी् आहे. ते खरे तर इतके साधे आहे --र्कलेटॉन बाईसाहेबाांच््ा ख्रनळ््ा िोळ््ाांइतके स्पष्ट आहे.”
“तल
य ा खरे च असे वाटते --- “
“जोप्ंत मला परय ावा ख्रमळत नाही --- तोप्ंत मी कशावरच ख्रवश्वास
ठे वत नाही --- एक लहानसा परय ावा मला परय े सा आहे.”
त््ाने फोन उचलनू स्कॉटलिां ्ािुच््ा जापला फोन के ला.
वीस ख्रमख्रनटानतां र आम्ही टेबलावरील वेगवेगळ््ा वस्तच्ांू ्ा
लहानशा ढीगापढय े उभे होतो. त््ा मतृ माणसाच््ा ख्रखशातील वस्तय होत््ा.
त््ात रुमाल, थोिी सटय ी नाणी, तीन पौंि व दहा ख्रशख्रलांग असलेले
छोटे पाकीट, काही ख्रबले आख्रण माल्ुरय ीटा र्कलेटॉनचा एक ख्रझजलेला फोटो
होता. ख्रतथे छोटा चाकू, सोनेरी पेख्रन्ह्सल व त्ासदा्क लाकिी अवजार होते.
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त््ातील शेवटच््ा वस्तवू र पा्रोने झिप घातली. त््ाने ते उकलले.
त््ातनू अनेक लहान लहान पाती बाहेर पिली.
“हे बघ हेस्टीलज, जीनसकट ख्रलबां ू सरबताची गोळी आख्रण इतर
काहीबाही. ्ा वस्तू वापरून त््ा पेटीला काही ख्रमख्रनटात, भोके पािणे शर्क्
होते.”
“आपण पाख्रहलेली भोके ?”
“तीच ती.”
“म्हणजे ती र्कलेटॉनने स्वतः पािली, असे तल
य ा म्हणा्चे आहे?”
“हो. हो. तल
य ा ती भोके बघनू का् वाटते? ती काही बघण््ासाठी
नव्हती. कारण ती पेटीच््ा मागील बाजसू होती. मग ती कशासाठी होती?
स्पष्टपणे हवेसाठी होती? पण तम्य ही प्रेतासाठी काही हे करू शकणार नाही.
त््ामळ
य े ती खन्ह्य ्ाने नर्ककी के ली नव्हती. ्ामळ
य े एकच गोष्ट सचय वली जाते
--- की माणसू त््ा पेटीत लपनू बसला होता. आख्रण ्ा गहृ ीतकावर
आधाररत गोष्टी समजा्ला सोप््ा होतात. ख्रमस्टर र्कलेटॉनला ख्रमस्टर ररच व
त््ाच््ा बा्कोबद्दल अस्ू ा वाटते आहे. तो आपण गावाला ख्रनघनू
गेल््ाची फार जनय ी गोष्ट वापरतो. तो ररचला बाहेर जातानां ा बघतो. मग तो
आत ्ेतो. ख्रचठ्ठी ख्रलख्रहण््ाच््ा बहाण््ाने एकटा रहातो. झटपट पेटीला भोके
पाितो आख्रण त््ात लपनू बसतो. त््ा रात्ी त््ाची बा्को ख्रतथे ्ेणार
असते. बहुतेक ररच बाकीच््ाांना पाठवनू देईल व ते गेल््ावर, जाण््ाचे ढोंग
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करून परत ्ेईल. का् होते ते त््ाला कळे ल. वाईट सांश्ाने पोखरला
जाण््ापेक्षा काहीही सहन करणे ठीक होते.”
मग बाकीचे सगळे गेल््ावर ररचने त््ाला ठार मारले, असे तू
सचय वतो आहेस का? पण िॉर्कटर म्हणाले, ते अशर्क् आहे.”
“तेच तर. त््ामळ
य े हेस्टीलज, तो सांध््ाकाळीच मारला गेला असला
पाख्रहजे.”
“पण सगळे घरात होते.”
पा्रो थांिपणे बोलला, “हो ना. तल
य ा त््ातली सांदय रता ख्रदसते का?
प्रत््ेकजण खोलीत होता. का् परय ावा! का् धाररष्ट््! का् धसमसय ळे पणा!
का् थांि िोर्क्ाने के लेले कृत््!”
“बरोबर. हेस्टीलज, तो सांध््ाकाळीच मारला गेला असला पाख्रहजे.”
“मला अजनू ही समजत नाही.”
पिद्यामागे फोनोग्राफ चालवा्ला व गाणी बदला्ला कोण गेल?े
आठव, फोनोग्राफ व पेटी शेजारी शेजारी होते. बाकी सगळे नाचत होते -- फोनोग्राफ वाजत होता. जो मनष्य ् नाचत नव्हता, त््ाने पेटीचे झाकण
उघिले आख्रण त््ाच््ा शटाुच््ा बाहीत लपवलेली सरय ी त््ा पेटीत
लपलेल््ा माणसाच््ा हृद्ात खोलवर भोसकली.”
“अशर्क्. तो माणसू जोरात ओरिला असता.”
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“जर त््ाला आधी अमली पदाथु ख्रदले गेले असते, तर नाही, नाही
का?”
“अमली पदाथु?”
“हो. सािेसातला र्कलेटॉनने कोणाबरोबर पे् घेतले होते? आहा!
आता तझ्य ्ा लक्षात ्ेईल. कटीस. कटीसने र्कलेटॉनच््ा मनात ख्रमसेस
र्कलेटॉन व ररचबद्दलच््ा सांश्ाची आग भिकवली होती. . कटीसनेच हा
बेत सचय वला होता --- स्कॉटलिां ला जाण््ाचा, पेटीत लपनू बसण््ाचा --पिदा सरकवण््ाचे शेवटचे दृष््! र्कलेटॉनला पेटीचे झाकण थोिेसे उचलनू
आराम ख्रमळवता आला नसता, असे नाही. नाही कटीसलाही कयणाच््ा
नकळत ते थोिेसे उचलता आले असते. पण बेत कटीसचा आहे. आख्रण
त््ाचे सौद्ु लक्षात घे, हेस्टीलज. जर ररचच््ा लक्षात आले असते, की
पिदा थोिा सरकवला गेला आहे आख्रण त््ाने परत तो होता तसा के ला
असता तर, त््ाच््ाकिे वेगळा बेत त्ार होता. र्कलेटॉन पेटीत लपला होता.
सौम्् गगांय ी आणणाऱ्ा त््ाला ख्रदल््ा गेलेल््ा पे्ाचा पररणाम होऊ
लागला होता. तो बेशद्ध
य होतो. कटीस झाकण उचलतो आख्रण का्ुभाग
उरकतो --- फोनोग्राफ वाजत रहातो. त््ावर गाणे लागलेले असते --‘माझा बाळ घरी ्ेतो आहे.’”
“मला माझा आवाज सापिला, “का? पण का?”
पा्रो त््ाचे खादां े शहारवतो.
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“माणसे स्वतःला मारून का घेतात? दोन इटाली्न ्द्ध
य का
खेळतात? ्ाचे उत्तर आहे अथाुत एका बाईसाठी! कटीस उग्र स्वभावाचा
आहे. त््ाला माल्ुरय ीटा र्कलेटॉन हवी होती. ख्रतचा नवरा आख्रण ररच ्ाना
बाजल
ू ा करून, ख्रतला ख्रमळवता ्ेईल, असे त््ाला वाटले. म्हणजे
नवऱ्ाला मारून आख्रण त््ाचा आळ ररचवर आणनू ,”
तो ख्रवचारपवू ुक पढय े बोलला, “.्ा मल
य ासां ारख््ा साध््ा बा्का -- फार धोकादा्क असतात. पण माझ््ा देवा, का् कलात्मक रचनात्मक
बेत! माझ््ा मनात ्ेत,े त््ा माणसाला फाशी द्या्ला पाख्रहजे. मी बख्रय द्धमान
असेन पण मला दसय ऱ्ाांची बख्रय द्धमत्तादेखील ओळखता ्ेत.े पररपणू ु खनू .
माझ््ा ख्रमत्ा, मी हर्क्ुल
य पा्रो तल
य ा हे सागां तो. पररपणू ु खनू .
धर्ककादा्कपणे वेगळा!
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WASPS’ NEST

मधमाशाचां े पोळे

जॉन हॅरीसन घराबाहेर आला आख्रण बागेकिे बघत, क्षणभर गच्चीत
उभा राख्रहला. तो एक महाका्, नम्र व हिकयळ््ा चेहऱ्ाचा माणसू होता.
तो सहसा थांि असे, पण जेव्हा आताप्रमाणे त््ाच््ा ताठर चेहऱ्ावर हास््
फयलले, तेव्हा तो फार आकषुक ख्रदसू लागला.
जॉन हॅरीसनचे त््ाच््ा बागेवर प्रेम होते. ऑगस्टच््ा ्ा
सध्ां ्ाकाळपेक्षा ती कधीच जास्त चागां ली ख्रदसली नव्हती. ती उन्ह्हाळ््ामळ
य े
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आळसटलेली व दमणक
ू झालेली, पण गच्च फयललेली होती. वेली गल
य ाब
अजनू सदांय र होते. गोि वाटाणे हवेत सगय धां पसरवत होते.
चागां ला पररख्रचत असा किकि आवाज आल््ाने हॅरीसनने त्वरे ने
िोके वळवले. बागेच््ा दारातनू कोण आत ्ेत होते? दसय ऱ्ाच ख्रमख्रनटाला
रस्त््ाने ्ेणारी, कपिे व ख्रदसण््ाबद्दल काळजी घेतलेली आकृती, जगाच््ा
्ा भागात बघनू , त््ाच््ा चेहऱ्ावर फार नवलपणू ु भाव पसरले. तो
ओरिला, “फार आश्च्ुजनक आहे! ख्रमस्टर पा्रो!”
तो खरे च प्रख्रसद्ध हर्क्ुल
य पा्रो होता. गप्तय हेर म्हणनू त््ाची जगभर
कीती पसरली होती.
तो म्हणाला, “हो. मीच आहे. तू मला एकदा म्हणाला होतास, ‘तू
इथे आसपास कयठे आलास, तर नर्ककी मला ्ेऊन भेट.’ मी तझय े म्हणणे
मानले व हजर झालो.”
हॅरीसन मनापासनू बोलला, “मी धन्ह्् झालो. बस व काही पे् घे.”
अगत््शील हाताने त््ाने गॅलरीतील वेगवेगळ््ा प्रकारच््ा
बाटल््ा ठे वलेल््ा टेबलाकिे ख्रनदेश के ला.
खचय ीवर बसत पा्रो म्हणाला, “मी तझय ा आभारी आहे. मला वाटते
तझ्य ्ाकिे सरबत नाही? नाही. नाही. मला वाटले नसेल. मग फक्त सोिा्क्त
य
पाणी. ख्रव्हस्की नाही.” हॅरीसनने पेला त््ाच््ासमोर ठे वल््ावर, त््ाने
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त््ाच््ा भावना बोलनू दाखवल््ा, “्ा गमीने माझ््ा ख्रमशा ओल््ा झाल््ा
आहेत.”
दसय ऱ्ा खचय ीत बसत हॅरीसनने ख्रवचारले, “्ा ख्रबनगदीच््ा शातां
ख्रठकाणी तू कसे का् ्ेणे के लेस? सहज?”
“नाही रे ख्रमत्ा, कामासाठी.”
“कामासाठी? अशा ख्रनवाांत जागी?”
पा्रोने थांिपणे मान हलवली. “पण हो, माझ््ा ख्रमत्ा, सगळे गन्ह्य हे
काही गदीत के ले जात नाहीत.”
हॅरीसन हसला. “मला वाटते, माझा तो शेरा मख
ू ुपणाचा होता. पण
इथे तू कयठल््ा प्रकारच््ा गन्ह्य याचा शोध घेत आहेस? की मी हे ख्रवचारू
न्े?”
गप्तय हेर म्हणाला, “तू ख्रवचारू शकतोस, खरे च तल
य ा ख्रवचारावासा
वाटेल असाच गन्ह्य हा आहे.”
हॅरीसनने त््ाच््ाकिे कयतहय लाने पाख्रहले. त््ाला त््ा गप्तय हेराच््ा
पद्धतीत काही वेगळे वाटले. तो थाांबत थाबां त म्हणाला, “तू गन्ह्य याचा शोध
घेत असल््ाचे म्हणतोस, गांभीर गन्ह्य हा का?”
“फारच गांभीर गन्ह्य हा.”
”म्हणजे --- “
“खनू .”
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हर्क्ुल
य पा्रोने तो शब्द इतर्क्ा थांिपणे उच्चारला, की हॅरीसनला
धर्ककाच बसला. तो गप्तय हेर सरळ त््ाच््ा िोळ््ात बघत होता. आख्रण
त््ाच््ा नजरे त काही वेगळे च जाणवत होते. हॅरीसनला कळे ना, की पढय े
का् करावे. शेवटी तो म्हणाला, “पण मी तर खनय ासांबांधी काही ऐकले
नाही.”
पा्रो म्हणाला, “नाही, तू ऐकले नसशील.”
“कोणाचा खनू झाला?”
पा्रो म्हणाला, “अजनू तरी ‘कयणाचा’ नाही.”
“का्?”
“म्हणनू मी म्हणालो, की तू ्ाबद्दल ऐकले नसणार. अजनू न
झालेल््ा खनय ाचा मी तपास करतो आहे.”
“पण असे बघ, हा मख
ू ुपणा आहे.”
“मळ
य ीच नाही. खनू होण््ापवू ी, त््ाचा तपास के ला जाऊ शकतो.
नांतर तपास करण््ापेक्षा आधी के लेला नर्ककीच जास्त बरे . एखादा तर --लहानशी कल्पना --- तो खनू होण््ापासनू रोकूही शकतो.”
हॅरीसन त््ाच््ाकिे बघत राख्रहला. “ख्रमस्टर पा्रो, तू हे गभां ीरपणे
बोलत नाही आहेस.”
“मी गांभीर आहे.”
“तझय ा ख्रवश्वास आहे, की खनू होणार आहे? ओहो, हे ख्रवख्रचत् आहे!”
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कोणाच््ा आश्च्ाुच््ा बोलण््ाकिे दल
य ुक्ष करत, पा्रोने वार्क्ाचा
पख्रहला भाग सपां वला.
“हो, माझ््ा ख्रमत्ा, जोप्ंत आपण तो रोकू शकत नाही, असे मला
म्हणा्चे होते.”
“आपण?”
मी आपण म्हणालो. मला तझ्य ्ा मदतीची गरज आहे.”
“त््ासाठीच तू इथे आला आहेस?”
पा्रोने पन्ह्य हा त््ाच््ाकिे पाख्रहले. ज््ाचे वणुन करता ्ेणार नाही,
अशा कशामळ
य े तरी हॅरीसन अस्वस्थ झाला.
“ख्रमस्टर हॅरीसन, मी इथे आलो, कारण --- म्हणजे --- मला तू
आवितोस.”
मग एकदम वेगळ््ा आवाजात तो म्हणाला, “ख्रमस्टर हॅरीसन,
तझ्य ्ाकिे मधमाशाांचे पोळे आहे. तल
य ा ते नाहीसे के ले पाख्रहजे.”
ख्रवष् बदलल््ामळ
य े हॅरीसनने गोंधळून जाऊन भवय ई उांचावली.
त््ाने पा्रोच््ा नजरे ला नजर ख्रमळवली आख्रण घाबरलेल््ा आवाजात
ख्रवचारले, “खरे तर, मी ते करणार आहे ख्रकांवा तरुण लँगटॉन करणार आहे.
तल
य ा र्कलॅउि लँगटॉन आठवतो का? ज््ा जेवा्च््ा जागी मी तल
य ा भेटलो,
ख्रतथेच तो देखील होता. तो आज सांध््ाकाळी पोळे काढा्ला ्ेतो आहे.
त््ाला वाटते, त््ाला ते जमेल.”
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पा्रो म्हणाला, “आहा, आख्रण तो ते कसे करणार आहे?”
“पेरोल आख्रण बागेची सईय . तो त््ाची सईय सद्ध
य ा आणणार आहे.
माझ््ा सईय पेक्षा त््ाची सईय आकाराने जास्त सो्ीस्कर आहे.”
पा्रोने ख्रवचारले, “अजनू दसय रा काही उपा् नाही का? पोटॅख्रश्म
सा्नाईि?”
हॅरीसनला थोिे नवल वाटले. “आहे. पण तो जरा जास्त
धोकादा्क आहे. त््ा पोळ््ाच््ा जागी ते ख्रवष ठे वण््ात धोका आहे.”
पा्रोने थांिपणे मान हलवली. “हो. ते भ्ांकर ख्रवष आहे.” एक
ख्रमख्रनट थाांबनू , त््ाने परत म्हटले, “भ्क
ां र ख्रवष”.
हॅरीसन हसनू बोलला, “जर तम्य हाला तमय च््ा सासल
ू ा वाटेतनू दरू
करा्चे असेल, तर का्?”
पण पा्रो थांिच राख्रहला. “ख्रमस्टर हॅरीसन, आख्रण तमय ची त््ाबद्दल
खात्ी आहे, की ख्रमस्टर लँगटॉन ज््ा पेरोलने मधमाशीचे पोळे नाहीसे
करणार आहे, तेच ते आहे?
“अगदी खात्ी आहे. का?”
“मला नवल वाटते. आज दपय ारी मी बारचेस्टर ्ेथील के ख्रमस्टकिे
गेलो होतो. माझ््ा एका खरे दीसाठी मला ख्रवष पख्रय स्तके वर सही करावी
लागली. मी त््ातील शेवटचे नाव पाख्रहले. ते पोटॅख्रश्म सा्नाईि असनू ,
त््ापढय े र्कलॅउि लँगटॉनची सही होती.”
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हॅरीसन, बघत राख्रहला व बोलला, “हे ख्रवख्रचत् आहे. लँगटॉन मला
त््ा ख्रदवशी म्हणाला होता, की तो ते वापरा्चा ख्रवचारदेखील करत नाही
आहे. खरे तर तो म्हणाला, की त््ा कारणासाठी ते ख्रवकले जाता कामा
न्े.”
पा्रोने बागेकिे पाख्रहले. त््ाने अगदी शाांत आवाजात ख्रवचारले,
“तल
य ा लँगटॉन आवितो का?”
हॅरीसनसाठी हा प्रश्न अनपेख्रक्षत असल््ाने, तो चाचरत म्हणाला,
“मला --- मला --- म्हणजे, मला म्हणा्चे आहे --- अथाुत, आवितो.
का आविू न्े?”
पा्रो शाांतपणे म्हणाला, “मला नवल वाटले की तम्य ही ते के ले
का?”
दसय ऱ्ाने उत्तर न ख्रदल््ाने, तो पढय े बोलत राख्रहला, “मला आश्च्ु
वाटते, की त््ाला तू आवितोस का?”
‘ख्रमस्टर पा्रो, तल
य ा का् म्हणा्चे आहे? तझ्य ्ा मनात का् आहे,
मला समजत नाही.
“मी अगदी मोकळे पणे साांगतो. ख्रमस्टर हॅरीसन, तझय े ललन ठरले आहे.
मला मॉली िीन माख्रहती आहे. ती खपू मोहक व सदांय र आहे. तझ्य ्ाशी ललन
ठरण््ापवू ी ख्रतचे ललन र्कलॅउि लँगटॉनशी ठरले होते. ख्रतने तझ्य ्ासाठी, ते
मोिले.”
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हॅरीसनने मान िोलवली.
पा्रो म्हणाला, “त््ाची का् कारणे होती, ते मी ख्रतला ख्रवचारले
नाही. ती बरोबर असतीलही. पण सागां ा्ची गोष्ट म्हणजे लँगटॉन ते
ख्रवसरला नाही ख्रकांवा त््ाने तल
य ा क्षमाही के लेली नाही.”
“ख्रमस्टर पा्रो, तू चक
य त आहेस. मी खात्ीने साांगतो, तू चक
य त
आहेस. लँगटॉन ख्रदलदार, खेळािूच््ा जातीचा, माणसू आहे. तो नवलपणू ु
रीत््ा माझ््ाशी चागां ले वागतो --- तो अगदी टोकाला जाऊन माझ््ाशी
ख्रमत्त्वाने वागतो.”
“आख्रण ते तल
य ा असामान्ह्् वाटत नाही का?” तू ‘नवलपणू ु रीत््ा’
असा शब्द वापरलास. पण तल
य ा त््ाचे नवल वाटलेले ख्रदसत नाही.”
“ख्रमस्टर पा्रो, तल
य ा का् म्हणा्चे आहे?”
पा्रो नवीन स्वरात बोलला, “म्हणजे असे की, ्ोल् वेळ ्ेईप्ंत,
मनष्य ् त््ाच््ा हेवा वाटण््ाच््ा भावना दाबनू ठे ऊ शकतो.”
हॅरीसन मानेने नकार देत, हसनू बोलला, “हेवा?”
पा्रो म्हणाला, “इख्रां ललश लोक फार मख
ू ु असतात. त््ाना वाटते,
की ते कयणालाही फसवू शकतील. पण त््ाांना कयणीच फसवू शकणार नाही.
खेळािूपणा, चाांगला मनष्य ् --- ते कधीच वाईट वागणार नाहीत, असे त््ाांना
वाटते. आख्रण ते शरू , पण मख
ू ु असल््ाने, कधीकधी ते कारण नसतानां ा
मरतात.”
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हॅरीसन खालच््ा आवाजात म्हणाला, “तू मला धमकी देतो आहेस,
आता मला समजले -- इतका वेळ मी गोंधळलेला होतो. तू मला र्कलॅउि
लँगटॉनख्रवष्ी धमकी देतो आहेस. तू आज इथे तेवढ््ासाठी आला आहेस
--- “
पा्रोने मान हलवली. हॅरीसनने अचानक उिी मारली. “ख्रमस्टर
पा्रो, तू वेिा झाला आहेस. हे इलां लिां आहे. इथे अशा गोष्टी होत नाहीत.
ललन मोिलेले लोक दसय ऱ्ाच््ा पाठीत सरय ा भोसकत नाहीत ख्रकांवा ख्रवष देत
नाहीत. तझय ा लँगटॉनख्रवष्ीचा होरा चक
य लेला आहे. तो माशीलाही मारणार
नाही.”
पा्रो शातां पणे म्हणाला, “माशाचां े आ्ष्य ् माझ््ासाठी काही नाही.
जरी तू म्हणत असलास, की लँगटॉन कयणाला मारू शकणार नाही, तरी तू
हे ख्रवसरतोस, की आता तो हजारो मधमाशाांचे आ्ष्य ् धोर्क्ात आणा्च््ा
ख्रवचारात आहे.”
हॅरीसनने लगेच काही उत्तर ख्रदले नाही. छोटा गप्तय हेर उठून उभा
राख्रहला. पढय े सरकून त््ाने हॅरीसनच््ा खाद्यां ावर हात ठे वला. तो इतका
ख्रचिलेला होता, की त््ाने हॅरीसनला जवळजवळ घसय ळले व त््ाच््ा
कानात बोलला, “माझ््ा ख्रमत्ा, धीर धर. आख्रण मी जे दाखवतो आहे, ते
पहा. झािाच््ा मळ
य ाजां वळ किेला बघ. ख्रदवसाच््ा शेवटी मधमाशा
शाांतपणे पोळ््ाकिे परतत आहेत का?” थोि््ाच वेळात ख्रतथे ख्रवनाश
होणार आहे. पण त््ाांना ते माख्रहती नाही. त््ाना तसे साांगणारे कयणी नाही.
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त््ाच्ां ्ाकिे हर्क्ुल
य पा्रो नाही. मात् इथे मी माझे काम करतो आहे. खनू
हे माझे काम आहे. आख्रण तो होण््ापवू ी व नतां र माझे काम आहे. ख्रमस्टर
लँगटॉन मधमाशाांचे पोळे काढा्ला कधी ्ेणार आहेत?”
“लँगटॉन कधीच ्ेणार --- “
“कधी?”
“नऊ वाजता. पण तल
य ा साांगतो, तझय े सवु चक
य ते आहे. लँगटॉन
कधीच –-- “
भावनेच््ा भरात, पा्रो ओरिला, ‘हे इग्रां ज! त््ाने हातात टोपी व
काठी घेऊन रस्ता चाला्ला सरय वात के ली. पण तो बोलण््ासाठी थाबां ला.
“मी इथे थाांबनू तझ्य ्ाशी वाद घालू इख्रच्छत नाही. मी मला फक्त रागीट बनवू
शकतो. पण लक्षात घे, मी नऊ वाजता परत ्ेतो?”
हॅरीसनने बोला्ला त््ाचे तोंि उघिले पण पा्रोने त््ाला सांधी
ख्रदली नाही. मला माख्रहती आहे, तू म्हणणार, ‘लँगटॉन असे कधीच --- !
इत््ादी इत््ादी. “आहा, म्हणे लँगटॉन असे कधीच --- !
“ पण तरीही! मी नऊ वाजता ्ेतो आहे. पण हो, तू माझे मनोरांजन
करणार आहेस --- असे समज --- ख्रकांवा असे म्हण की त््ाने माझे मनोरांजन
होईल ---मधमाशाचां े पोळे काढतानां ा बघनू , माझे मनोरांजन होईल. तझय े
अजनू एक इख्रां ललश वागणे!”
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तो उत्तरासाठी न थाांबता, रस्त््ाने भरभर चालत गेला. त््ाच््ामागे
दार करकर वाजले. एकदा बाहेर रस्त््ावर आल््ावर त््ाचा वेग मदां ावला.
त््ाचे अवसान गळून पिले. त््ाचा चेहरा थांि व त्ासलेला झाला. एकदा
त््ाने ख्रखशातनू घि््ाळ काढले व ख्रकती वाजले, ते पाख्रहले. आठ वाजनू
दहा ख्रमख्रनटे झाली होती. तो पटय पटय ला, “अजनू पाऊण तास. मला वाटते,
मी ख्रतथेच थाबां ा्ला हवे होते.”
त््च््ा पाऊलाांची गती मांदावली. तो जवळपास मागे ख्रफरा्च््ा
बेतात आला. काही अनोख््ा शक्ती त््ाला ख्रवरोध करत होत््ा. तो जणू
ठरवल््ाप्रमाणे हलला व गावाच््ा ख्रदशेने चालू लागला. त््ाचा चेहरा
अजनू ही त्ासलेला होता. एकदोनदा त््ाने थोि््ा असमाधानी
माणसासारखे िोके हलवले.
जेव्हा तो बागेच््ा फाटकाशी आला, तेव्हा अजनू नऊला काही
ख्रमख्रनटे बाकी होती. अजनू सांध््ाकाळ होती. र्कवख्रचत वाऱ्ाची झळ
य ूक पाने
हलवत होती. कदाख्रचत तेथील शाांततेत, वादळापवू ीच््ा शातां तेसारखी
काही सांकटाची चाहूल लागत होती.
पा्रोचा वेग थोिासा वाढला. त््ाला अचानक काही --अतकु तेचा धर्कका बसला. कशाने कोणास ठाऊक, पण तो घाबरला.
त््ाच क्षणी बागेचे गेट उघिले व र्कलॅउि लँगटॉन त््ातनू झटपट
रस्त््ावर बाहेर पिला. त््ाने पा्रोला पाख्रहले.
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“अरे च्च््ा, शभय सांध््ाकाळ.”
“ख्रमस्टर लँगटॉन, शभय सांध््ाकाळ. तम्य ही लवकर आलात का?”
लँगटॉनने त््ाच््ाकिे ख्रनरखनू पाख्रहले. “तम्य हाला का् म्हणा्चे
आहे, मला समजले नाही.”
“तम्य ही मधमाशाचां े पोळे काढले का?”
“खरे तर नाही.”
पा्रो मवाळपणे बोलला, “ओहो, म्हणजे तम्य ही ते काढले नाही
तर! मग तम्य ही का् के ले?”
“थोिा वेळ बसलो आख्रण हॅरीसनबरोबर गप्पा मारल््ा. पण ख्रमस्टर
पा्रो, आता मला घाईने गेले पाख्रहजे. तम्य ही जगाच््ा ्ा भागात असाल,
्ाची मला कल्पना नव्हती.”
“असे बघा, ्ा भागात मला काम होते.”
“आहा, ठीक आहे. तम्य हाला हॅरीसन गच्चीत सापिेल. माफ करा,
मी थाांबू शकत नाही.”
तो गेला. पा्रो त््ाच््ाकिे बघत राख्रहला. ख्रदसा्ला चाांगला तरुण,
पण चेहरा पिलेला!
तो पटय पटय ला, “तर मला हॅरीसन गच्चीत सापिेल. मला नवल
वाटते.” तो गेट उघिून आत गेला. हॅरीसन टेबलाजवळ खचय ीत न हलता,
बसला होता. पा्रो त््ाच््ाजवळ आला, तरी त््ाने िोके हलवले नाही.
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पा्रो म्हणाला, “अरे ख्रमत्ा, तू ठीक आहेस ना?”
खपू वेळ शाांतता होती. मग हॅरीसन ख्रवख्रचत्पणे झोपेत
असल््ासारख््ा आवाजात म्हणाला, “का् म्हणतो आहेस?”
“मी म्हणालो, तू ठीक आहेस ना?”
“ठीक आहेस ना? हो, का नसेन?”
“तझ्य ्ावर काही दष्य पररणाम झाले नाहीत? मग चागां ले आहे.”
“दष्य पररणाम? कशामळ
य े ?”
“धण्य ्ाच््ा सोि््ामळ
य े .”
अचानक हॅरीसन उठला. “धण्य ्ाच््ा सोिा? तल
य ा का् म्हणा्चे
आहे?”
पा्रोने क्षमा्ाचनेची हालचाल के ली. “मी गरजेची खपू च खांत
प्रकट करतो. त््ातील काही तझ्य ्ावरदेखील टाकतो.”
“काही माझ््ावरदेखील टाकतोस, कशासाठी?”
हॅरीसन त््ाच््ाकिे बघत राख्रहला. पा्रो कयणाला उद्देशनू असे
नाही, पण जणू लहान मल
य ाांना ख्रशकवल््ाच््ा स्वरात शाांतपणे बोलला,
“असे बघ, एक फा्दा ख्रकांवा तोटा असा आहे की, मी गप्तय हेर असल््ाने,
नेहमी गन्ह्य हगे ाराच्ां ्ा सहवासात असतो आख्रण ते तम्य हाला फार रुचीपणू ु व
चौकस गोष्टी ख्रशकवू शकतात. एकदा एक पाकीट मारल््ाची के स होती.
मला स्वतःला त््ात स्वारस्् होते. कारण ते म्हणत होते, की त््ाने पाकीट
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मारले आहे. पण त््ाने कधी एकदाही पाकीट मारले नव्हते. त््ामळ
य े मी
त््ाला बाजल
ू ा घेतले. तो ॠणाइत असल््ाने, त््ाने त््ाला त््ाला फक्त जे
्ेत होते, ते करून दाखवले --- ते म्हणजे त््ाच््ा व््वसा्ाचे गख्रय पत होते.”
“त््ामळ
य े असे झाले, की मी ठरवले, तर मला कोणाही माणसाचे
पाकीट त््ाला न कळता मारता ्ेत.े मी एक हात त््ाच््ा खाद्यां ावर ठे वतो.
स्वतःला त्ार करतो आख्रण त््ाला काही समजत नाही. तरीही मी त््ाच््ा
ख्रखशातील माल माझ््ा ख्रखशात टाकू शकतो. आख्रण त््ाच््ा बदली
धण्य ्ाचा सोिा त््ाच््ा ख्रखशात टाकू शकतो.”
“स्वप्नाळूपणे पा्रो म्हणाला, “जर एखाद्याला पटकन ख्रवषाची
पिय ी कयणी न बघता, पेल््ात टाका्ची असेल, तर तर त््ाने ती नर्ककी
त््ाच््ा कोटाच््ा उजव््ा हाताच््ा ख्रखशात ठे वा्ला पाख्रहजे. दसय रीकिे
कयठे ही नाही. मला माख्रहती आहे, ती ख्रतथेच असली पाख्रहजे.”
त््ाने त््ाच््ा ख्रखशात हात घातला. आख्रण काही पाांढरे गबय गबय ीत
खिे काढले. तो पटय पटय ला, “असे सटय े ठे वणे, अती धोकादा्क!” शाांतपणे,
घाई न करता, त््ाने दसय ऱ्ा ख्रखशातनू , रुांद तोंिाची एक बाटली काढली.
त््ाने ते खिे टेबलावर ठे ऊन बाटलीत टाकले व बाटली साध््ा पाण््ाने
भरली. मग त््ा बाटलीला काळजीपवू ुक बचू बसवले. खिे ख्रवरघळे प्ंत
बाटली जोरजोराने हलवली.
हॅरीसन भारल््ासारखा त््ाच््ाकिे बघत होता.
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ते िावण त्ार के ल््ावर समाधानाने, पा्रो पोळ््ाकिे गेला. त््ाने
बाटलीचे बचय उघिले. त््ाचे तोंि बाजल
ू ा के ले व ते िावण मधमाशीच््ा
पोळ््ात ओतले. मग हात दोन हात अांतरावर उभा राहून बघत राख्रहला.
काही मधमाशा, ज््ा परतत होत््ा, थोि््ा इकिे ख्रतकिे उिाल््ा
व मग ख्रस्थर झाल््ा. इतर मधमाशा पोळ््ाच््ा भोकाांमधनू फक्त
मरण््ासाठी बाहेर पिल््ा. पा्रोने एकदोन ख्रमख्रनटे बख्रघतले व मग िोके
हलवनू , परत गॅलरीत आला.
तो म्हणाला, “तत्काळ मरण. अगदी तत्काळ मरण.”
हॅरीसन बोलला, “त््ाांना ख्रकती माख्रहती असते?”
पा्रोने सरळ बख्रघतले. “मी तल
य ा साांख्रगतले तसे, मी र्कलॅउि
लँगटॉनचे नाव पस्य तकात पाख्रहले. मी तल
य ा साांख्रगतले नाही ते असे, की लगेच
नतां र माझी व त््ाची भेट झाली. त््ाने मला साख्रां गतले, की तो तझ्य ्ा
ख्रवनांतीला स्मरून, मधमाशाांचे पोळे काढण््ासाठी, पोटॅख्रश्म सा्नाईि
ख्रवकत आणणार आहे. माझ््ा ख्रमत्ा, ते मला थोिे ख्रवख्रचत् वाटले, कारण
मला आठवले, ज््ा जेवणाच््ा वेळी तू म्हणालास, तसे पेरोलचे जास्त
चागां ले गणय व पोटॅख्रश्म सा्नाईिचा धोका आख्रण गरज नसणे माझ््ा
लक्षात आले.”
“चालू ठे व.”
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“मला अजनू काही माख्रहती होते. मी र्कलॅउि लँगटॉन व मॉली िीन
्ानां ा एकत् पाख्रहले. पण त््ाना वाटत होते, की त््ानां ा कयणी पाख्रहले नाही.
मला माख्रहत नाही की त््ाना वेगळे व्हा्ला लावणारे , व ख्रतला तझ्य ्ा
बाहुपाशात पािणारे , त््ाांचे का् प्रेमाचे भाांिण होते, पण माझ््ा लक्षात
आले की गैरसमज दरू झालेला आहे आख्रण ख्रमस िीन ख्रतच््ा पख्रहल््ा
प्रेमाकिे वळते आहे.”
“चालू ठे व.”
“माझ््ा ख्रमत्ा, मला अजनू काहीतरी माख्रहती आहे. मी हाले
रस्त््ावर होतो. मी तल
य ा ख्रवख्रशष्ट िॉर्कटरच््ा घरातनू बाहेर पिताांना पाख्रहले.
मला तो िॉर्कटर माख्रहती आहे व कयठल््ा कारणासाठी लोक त््ाचा सल्ला
घ््ा्ला जातात, तेदख
े ील माख्रहती आहे. मी तझ्य ्ा चेहऱ्ावरचे भाव
पाख्रहले. मी हे माझ््ा आ्ष्य ्ात फक्त एकदोन वेळा पाख्रहले. तो मत्ृ ्च्ू ्ा
छा्ेत वावरणाऱ्ा माणसाचा चेहरा होता. माझे बरोबर आहे ना? की
नाही?”
“बरोबर आहे.”
“त््ाने मला अजनू दोन मख्रहने आ्ष्य ् असल््ाचे साख्रां गतले आहे.“
“माझ््ा ख्रमत्ा, तू मला भेटला नाहीस. कारण तल
य ा इतर गोष्टींबद्दल
ख्रवचार करा्चा होता. मला तझ्य ्ा चेहऱ्ावर वेगळे च काही ख्रदसले --- मी
तल
य ा आज दपय ारी जे साांख्रगतले व लोक जे लपवा्ला बघतात, ते. मी ख्रतथे
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द्वेष पाख्रहला. माझ््ा ख्रमत्ा, तू तो लपवण््ाचा प्र्त्न के ला नाहीस, कारण
तल
य ा वाटले, की कोणी बघत नाही आहे.”
हॅरीसन म्हणाला, “चालू ठे व.”
“अजनू सागां ण््ासारखे ख्रवशेष काही नाही. मी इथे आलो. तल
य ा
साांख्रगतल््ाप्रमाणे अपघाताने ख्रवषाच््ा पस्य तकात लँगटॉनचे नाव पाख्रहले.
त््ाला भेटलो आख्रण तझ्य ्ाकिे आलो. तझ्य ्ासाठी मी सापळे लावले. तू
लँगटॉनला सा्नाइि आणा्ला साख्रां गतल््ाचे तू कबल
ू के ले नाहीस ख्रकांवा
तू आश्च्ु व््क्त के लेस. मी आल््ावर, पख्रहल््ाांदा तू अवाक् झालास. पण
नांतर तझ्य ्ा लक्षात आले की हे कसे बरोबर जमनू ्ेईल. आख्रण मग तू मला
सश
ां ् घेण््ासाठी उत्तेजन ख्रदलेस. मला स्वतः लँगटॉनकिूनच समजले होते,
की तो सािेआठला ्ेणार आहे. तू मला नऊची वेळ साख्रां गतलीस,
जेणेकरून मी ्ेईप्ंत सगळे सांपलेले असेल. तर असे मला सवु काही
माख्रहती आहे.”
हॅरीसन ओरिला, “तू का आला आहेस? जर तू आला नसतास,
तर!”
पा्रोने स्वतःला सावरले. तो म्हणाला, “मी तल
य ा साख्रां गतले होते,
खनू हा माझा व््वसा् आहे.”
“खनू ? तल
य ा आत्महत््ा म्हणा्चे आहे.”
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पा्रोचा आवाज स्पष्टपणे व जोरात आला, “नाही. मला खनू च
म्हणा्चे आहे. तझय ा मत्ृ ्ू झटपट व सहज होणार होता, पण तू लँगटॉनला
मारा्चा के लेला बेत मात् माणसू ख्रजतर्क्ा वाईट पद्धतीने मरू शके ल,
ख्रततका वाईट होता. त््ाने ख्रवष आणले. तो तल
य ा भेटा्ला आला. तो
तझ्य ्ाबरोबर एकटाच होता. तू अचानक मेलास आख्रण आख्रण तझ्य ्ा पेल््ात
सा्नाइि सापिले. त््ामळ
य े र्कलॅउि लँगटॉन फाशी गेला. असा तझय ा बेत
होता.”
पन्ह्य हा हॅरीसन कण्हला.
“तू का आलास? “तू का आलास?”
“मी तल
य ा साांख्रगतले. पण अजनू एक कारण आहे. मला तू
आवितोस. माझ््ा ख्रमत्ा, ऐक, तू मरणार होतास. तू प्रेम के लेली मल
य गी तू
गमावली होतीस. पण एक गोष्ट तझ्य ्ाकिे होती. तू खनय ी नव्हतास. आता
मला साांग मी आलेले तल
य ा आविले, की नाही?
क्षणभराच््ा शाांततेनतर हॅरीसनने स्वतःला सावरले. त््ाच््ा
चेहऱ्ावर नवीन तकाकी आली --- त््ाने स्वतःच््ा स्वाथाुवर, ख्रभत्ेपणावर
ख्रवज् ख्रमळवला होता. त््ाने टेबलावरून त््ाचा हात पढय े के ला.
तो ओरिला, “बरे झाले, तू आलास. तू आलास, म्हणनू मी आभारी
आहे.”.
***समाप्त***
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अनवु ाखदके ची ओळि

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

151

ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्य तक उघिेल
(नेट आवश््क)

Agatha
Christrie
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डॉ. वषृ ाली जोशी ्ाांची पस्य तके

ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्य तक उघिेल
(नेट आवश््क)

Agatha
Christrie
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डॉ. वषृ ाली जोशी ्ाच
ां ी पस्य तके
ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्य तक उघिेल
(नेट आवश््क)
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शेरलॉक होम्स
भाग १ ते ८ (५० कथा)
ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक
कराल ते पस्य तक उघिेल
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वषष.
डॉ. वषृ ाली जोशी याांचे िे चौहिसावे 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(१४),
अख्रवनाश नगरकर(४), िॉ. ख्रस्मता दामले(९), िॉ. ख्रनतीन मोरे (३७),
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अनील वाकणकर (९), िाख्रन्ह्सस 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(३४), िॉ. ख्रनमुलकयमार फिकयले (१९),
CA पनय म सांगवी(६), िॉ. नांख्रदनी धारगळकर (१५), अांकयश ख्रशांगािे(२१),
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(१२), जगख्रदश खाांदवे ाले(५) पांकज कोटलवार(६) िॉ. सरुय ची
नाईक(३) िॉ. वीरें ि ताटके (२), आसावरी काकिे(८), श््ाम कयलकणी(६),
ख्रकशोर कयलकणी, रामदास खरे (४), अरुण कयळकणी(१२) अतल
य देशपाांिे,
लक्ष्मण भोळे , दत्तात्् भापकर, मलय धा कख्रणुक(२), मांगेश चौधरी, प्र. स.य
ख्रहरुरकर(२), बक
ां टलाल जाजू (३) असे अनेक ज्येष्ठ व अनभु वी लेिक ई
साखहत्यद्वारे आपली पस्ु तके लािो लोकापां यंत खवनामल्ू य पोहोचवतात.
अशा साखहत्यमतू ीच्ां या त्यागातनू च एक खदवस मराठीचा साखहत्य वि
ृ
जागखतक पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला िात्ी आहे.
यात ई साखहत्य प्रखतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आहे. अनेक
नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन
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लेिक उदयाला येत आहेत. आखण या सवांचा सामखू हक स्वर गगनाला
खभडून म्हणतो आहे.

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