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

हर्कयुुल पायरोच्या साहसकथा- ६  

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ख्रवनामलू्् घेऊ दतेो.  

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

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा ्ेते.  

पण  

तयम्ही ते फ़य कट का घ््ावां?  

तयम्हालाही काही दतेा ्ेईल.  

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

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

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या खमत्ाांचे मेल पत्त ेआम्हाला द्या 

ख्रमत्ाांना ह ेपयस्तक मेल आखण Whatsapp करा 

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

करा. सोशल ख्रमख्रि्ावर ई साख्रहत््चा प्रचार करा.  

सवावत बहुमोल अशा तमुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व 

ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक 

प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without 

registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 

damages and accounts. 
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➢ खवनामूल्य खवतरणासाठी उपलब्ध . 

➢ आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू शकता . 

➢ हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी खकां वा वाचनाव्यखतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापूवी ई प्रखतष्ठानची लेिी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  
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अगाथा ख्रिस्ती 

 

अगाथा ख्रिस्ती ही जगातील पयस्तक खपाचा उच्चाांक गाठलेली व 

ख्रजच््ा ख्रलखाणावर आधाररत असे अनेक नाटक व ख्रसनेम ेख्रनघाल,े अशी 

प्रख्रसद्ध इांख्रललश लेख्रखका होती. सयमारे शांभर भाषाांमध््े ख्रतच््ा पयस्तकाांच े

अनयवाद झाले.  

पख्रहल््ा महा्यद्धात ती पररचाररका म्हणनू काम करत होती. ख्रतची 

पख्रहली कादांबरी ‘The Mysterious Affair of Styles’ ही १९२० मध््े 

प्रकाख्रशत झाली. त््ात ख्रतने हर्क्युल पा्रो ्ा गयप्तहरेाची ख्रनख्रमुती केली. पयढे 

२५ कादांबऱ्ाांमध््े तेच पात् रहस््े सोिवत राख्रहल.े ‘The Murder of 

Roger Ackroyd’ ्ा १९२६ मध्् ेप्रकाख्रशत झालेल््ा कादांबऱीपासनू 
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ख्रमस जेन मापुल ही स्त्री गयप्तहरे पयढे आली व त््ापयढील ७५ कादांबऱ्ाांमध््े 

तीच रहस््े सोिवत राख्रहली. Mousetrap [१९५२] ह े ख्रतचे नाटक 

पख्रहल््ाांदा एका ख्रथएटरमध््े रांगमांचावर सतत २१ वषे चालल े व त््ाचे 

८८६२ प्र्ोग झाले. तर दयसऱ्ा ख्रथएटरमध््े रांगमांचावर सतत २०२० 

सालाप्ंत चाल ूहोत ेव त््ाचे २८००० प्र्ोग झाल.े ‘And then There 

Were None’ ्ावर आधाररत ख्रहांदी ख्रसनेमा ‘गयमनाम’ तयम्हाला नर्ककीच 

माख्रहती असेल.  

१९२० मध्् े आख्रचुबाल्ि ख्रिस्ती ्ा ख्रतच््ा नवऱ्ान े घटस्फोट 

माख्रगतला. तेव्हा ती नाहीशी झाली. ् थावकाश ती सापिली व ख्रतन े१९३० 

मध््े पयरातत्वशास्त्रज्ञ सर मॅर्कस मॅलोवनशी ललन केले. ख्रतने अद्भयतरम्् 

कादांबऱ्ाही ख्रलख्रहल््ा. उदाहरणाथ,ु Absent in the Spring ही १९४४ 

मध््े ख्रलख्रहलेली कादांबरी. 

ख्रतच््ा पाच गोष्टींचा अनयवाद प्रस्तयत पयस्तकात केला आह.े 
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कथानकु्रम 

o ्लो आ्ररस 

o चोवीस काळे पक्षी  

o ख्रतसऱ्ा मजल््ावरील सदख्रनका 

o बगदाद पेटीचे गढू 

o मधमाशाांच ेपोळे   
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YELLOW IRIS 

्लो आ्ररस 

 

ख्रभांतीत बसवलेल््ा ख्रवजेच््ा शेगिीकिे हर्क्युल 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 घांटी वाजली. पा्रो उठला. उठताांना तो घि््ाळाकिे बघत 

होता. सािेअकरा वाजा्ला आले होत.े त््ाला नवल वाटले, की ्ावेळी 
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त््ाला कोण फोन करत होत.े अथाुत कदाख्रचत तो चयकीचा नांबर अस ूशकत 

होता.  

ख्रवख्रचत् प्रकारे हसनू, तो स्वतःशी पयटपयटला, “कदाख्रचत एखाद्या 

वतुमानपत्ाचा मालक त््ाच््ा गावाकिील घराच््ा वाचनाल्ात 

मतृावस्थेत सापिला असेल. त््ाच््ा िाव््ा हातात ख्रठपर्क्ाांचे रांगीत 

फय लाांचे झाि असेल आख्रण पाककलवेरील पयस्तकाच ेफािललेे पान त््ाच््ा 

छातीला ख्रपनेन ेजोिलेल ेअसेल.” 

स्वतःच््ा ्ा गख्रवुष्ठ कल्पनेवर खषू होऊन, त््ान ेफोन उचलला. 

लगेच एका स्त्रीचा --- मदृय, घोगरा व कामाची फार घाई असलेला 

आवाज आला. “कोण, हर्क्युल पा्रो का? कोण, हर्क्युल पा्रो का?” 

‘मी हर्क्युल पा्रो बोलतो आह.े” 

“ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही ताबितोब ्ेऊ शकता का? --- ताबितोब -

-- मला धोका आह े--- खपू धोका आह े--- मला माख्रहती आह े---  

पा्रो किकपण े बोलला, “ तयम्ही कोण आहात? तयम्ही कय ठून 

बोलत आहात?” 

आवाज हळू झाला पण त््ात अजनू जास्त तातिी असल््ाच े

जाणवत होत.े “लगेच ्ा --- जीवनमरणाचा प्रश्न आह े--- ताबितोब --- 

जािीन िेस ख्रसलनेस --- ्लो आ्ररस असलेले टेबल --- “ 

शाांतता पसरली --- ख्रवख्रचत् धापा --- फोन बांद झाला.  



11 

पा्रोला काही कळेना. तो कोि््ात पिला. तो तोंिातल््ा तोंिात 

पयटपयटला, “ह ेकाही फार उत्कां ठावधकु ख्रदसत ेआह.े”  

जािीन िेस ख्रसलनेसच््ा दारात, जाि लयइगी [ प्रख्रसद्ध लढवय््ा ] पयढे 

आला. “शयभ सांध््ाकाळ, ख्रमस्टर पा्रो. तयम्हाला टेबल हवे आह ेका?” 

“नाही. नाही, मी इथे ख्रमत्ाांना शोधतो आह.े मी बघतो. कदाख्रचत ते 

अजनू इथे आले नसतील. ते ्लो आ्ररस ही फय ले असललेे कोपऱ्ातल े

टेबल --- जाता जाता एक लहानसा प्रश्न --- जर तो ख्रवचारण े्ोल् असेल 

तर --- इतर सवु टेबलाांवर ट््यख्रलप्स आहते --- गयलाबी ट््यख्रलप्स --- फक्त 

एका टेबलावर ्लो आ्ररस फय ले का आहते?” 

लयइगीने त््ाचे बोलणारे खाांद े शहारवल.े ख्रवशेष आज्ञा! नर्ककीच 

कय णा एका स्त्रीची आविती फय ले. ते ख्रमस्टर बरटॉन रसेलचे टेबल आह े--- 

तो एक फार श्रीमांत अमेरीकन आह.े” 

“लयगी, एखाद्याने बा्काांच््ा लहरींचा अभ््ास केला पाख्रहज,े नाही 

का?” 

लयगी बोलला, “ख्रमस्टर असे म्हणाल ेहोत.े”  

“मला त््ा टेबलावर कय णी ओळखीचे ख्रदसत े आह.े मला ख्रतथे 

जाऊन बोलल ेपाख्रहज.े” 
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जोिीजोिीन ेनाच चाललेल््ा ख्रठकाणामधनू नाजकूपणे वाट काढत 

पा्रो ख्रनघाला. ते ख्रवख्रशष्ट टेबल सहाजणाांसाठी होत,े 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 ख्रकां वा क्षोभनाट््ाची कल्पना करण े

अशर्क् होत.े  

पा्रो नाजकूपणे त््ा टेबलाशी थाांबला. 

“आहा, अरेच््ा, त ूमाझा ख्रमत् अँथनी चॅपेल आहसे का?” 

तो तरुण मनयष्् ओरिला, “आश्च् ुआह े--- पा्रो --- पोख्रलसाांचा 

कय त्ा! अँथनी नव्ह,े माझ््ा ख्रप्र् ख्रमत्ा, ख्रमत्ाांसाठी टोनी.” त््ाने एक खयची 

ओढून घेतली. 

“्े. माझ््ाबरोबर बस. आपण गयन्ह्याबद्दल बोल.ू आपण गयन्ह्यासाठी 

पे्पान करू.” त््ान ेएका ररकाम््ा पेल््ात शँपेन ओतली. पण माझ््ा ख्रप्र् 

पा्रो, त ू्ा नाचगाण््ात आख्रण मौजमजेत इथे का् करतो आहसे? इथे 

प्रेते नाहीत. अगदी खात्ीन ेतयझ््ासाठी एकही प्रेत नाही आह.े” 

पा्रोने शँपेनचा घयटका घेतला.  

“माझ््ा ख्रमत्ा, त ूफार आनांदी ख्रदसतो आहसे.” 



13 

“आनांदी? मी सांकटात सापिलो आह े --- अांधारात चाचपितो 

आह.े ते वाजवत आहते, ती धनू कय ठची आह,े ते मला साांग. तयला ती 

ओळखली का?” 

पा्रोने जागरूकपणे ती धोर्क्ाची घांटी ऐकली. 

“कदाख्रचत तयम्हाला सोिून गेलेल््ा बाळाला उद्दशेनू काही?” 

तो तरुण म्हणाला, “काही वाईट तकु नाही. पण एकदा चयकला. ‘प्रेम 

ह े कधीच तयम्हाला बयचकळ््ात पिा्ला लावत नाही.’ असे त््ाला 

म्हणतात.” 

“आहा?” 

टोनी चॅपेल दयःखाने म्हणाला, “माझी आविती धनू, माझे आवित े

हॉटेल, माझा आविता बँि --- आख्रण माझी आविती मयलगी इथे असनू, 

ती दयसऱ्ा कय णाबरोबर नाचते आह.े” 

पा्रो म्हणाला, “त््ामयळे त ूदयःखी आहसे?” 

“बरोबर. असे बघा, पॉलीन आख्रण मी खपू शब्द बोलतो, असे 

उद्धट, घाणेरिे लोक म्हणतात. शांभरातील पांच््ाणव शब्द ती बोलते आख्रण 

पाच मी बोलतो. ते पाच शब्द असे असतात, “ख्रप्र्,े मी स्पष्ट करू शकतो.” 

मग ती परत ख्रतचे पांच््ाणव शब्द सयरु करत ेआख्रण मला वाटत,े आम्ही पयढे 

सरकत नाही.” आख्रण टोनी पयढे बोलला, “मी ख्रवष घेणार आह.े” 

पा्रो पयटपयटला, “पॉलीन?” 
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“पॉलीन वेदरबा्. बरटॉन रसेलची तरुण मेहुणी. तरुण, सयांदर, खपू 

श्रीमांत. आज रात्ी बरटॉन रसेल पाटी दतेो आह.े तयला तो माख्रहती आह ेका? 

त््ाचा मोठा व््वसा् आह.े गयळगयळीत दाढी केलेला अमेररकन --- 

उत्साहान ेव व््ख्रक्तमत्वाने भरलेला. त््ाची बा्को पॉलीनची बहीण आह.े” 

“आख्रण पाटीत अजनू कोण आह?े” 

“धनू थाांबली, की त ूत््ाना भेटशील. ख्रतथ ेलोला वॅलिेझ आह े--- 

तयला माख्रहती असेल, महानगरातील नवीन खेळात नाचणारी दख्रक्षण 

अमेररकेची नतुकी, ख्रतथे स्टीफन काटुर आह.े तयला तो माख्रहती आह ेका? 

तो मयत्सदखे्रगरीच््ा नोकरीत आह.े खपू गयप्त, शाांत स्टीफन म्हणनू ओळखला 

जाणारा. ‘मी काही दशेाचे वाचनाल् नाही, इत््ादी म्हणणारा’ ते बघा. ते 

इकिेच आल.े” 

पा्रो उभा राख्रहला. बरटॉन रसेलशी, स्टीफन काटुरशी व श्रीमांत, 

काळ््ा पण आकषुक असलेल््ा, लोला वॅलिेझशी त््ाची ओळख करून 

दणे््ात आली. 

खपू गोरी, खपू तरुण आख्रण कणसाच््ा फय लाांसारखे िोळे 

असणाऱ्ा पॉलीन वेदरबा्शीदखेील त््ाची ओळख करून दणे््ात 

आली. 
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बरटॉन रसेल म्हणाला, “का्, ह ेथोर ख्रमस्टर हर्क्युल पा्रो आहते? 

सर, तयम्हाला भेटून आनांद झाला. तयम्ही बसनू आमच््ात सामील होणार 

नाही का? म्हणजे त््ाख्रशवा् --- “  

टोनी चॅपेल ख्रतथ ेआला. 

 “त््ाची एका प्रेताबरोबर भेटा्ची वेळ ठरलेली आह.े ख्रकां वा मला 

वाटत,े तो गयप्तपणे पळून चाललेल््ा पैस ेपयरवणाऱ्ाला, ख्रकां वा मोठे माख्रणक 

बाळगणाऱ्ा बोररओबलूागहच््ा राजाला भेटा्ला आला असावा, नाही 

का?” 

“ओहो, ख्रमत्ा, तयला असे का वाटत,े की मी सतत कामात असतो? 

एखाद्या वेळी, मी माझे मनोरांजन करू शकत नाही का?” 

“कदाख्रचत तयमची ्ेथील काटुरची भेट ठरली असावी. सां्यक्त 

राष्रसांघाची अलीकिील आांतरदशेी् पररख्रस्थती सध््ा बरी नाही, त््ातील 

तो आह.े चोरलेल ेमहत्वाचे बेत सापिल ेपाख्रहजेत. नाहीतर उद्या ् यद्ध जाहीर 

होईल.!”  

मध््ेच बोलण ेतोित पॉलीन वेदरबा् बोलली, “टोनी, त ूइतका 

टोकाचा मखू ुअसलाच पाख्रहजेस का? 

“पॉलीन, मला माफ कर.” टोनी चॅपेल उांचावरून पिल््ासारखा 

शाांत झाला. “पॉलीन, त ूख्रकती किक आहसे!” 

“ती बोलली, “सतत मखूुपणा करणाऱ्ा लोकाांचा मी द्वषे करत.े” 
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“मला काळजी घेतली पाख्रहज.े मला फक्त गांभीर गोष्टीच बोलल््ा 

पाख्रहजेत.” 

“ओहो, तस ेनाही, ख्रमस्टर पा्रो.” ख्रतन ेत््ाच््ाकिे हसनू बख्रघतल े

व ख्रवचारल,े “तयम्ही खरेच शेरलॉक होम्सच््ा जातीचे आहात का आख्रण 

तयम्ही नवलपणूु तकुपद्धत वापरता का?” 

“आहा, उदगामी तकुपद्धत --- खऱ्ा आ्यष््ात ती वापरणे सोप े

नाही. पण मी प्र्त्न करू का? तर मग आता मी तकु करतो, की ्लो 

आ्ररस ही तयमची आविती फय ले आहते?” 

ख्रमस्टर पा्रो, चकू. दरीतील ख्रलली ख्रकां वा गयलाब.”  

पा्रोने सयस्कारा टाकला. “ठीक आह ेमी परत एकदा प्र्त्न करतो. 

आज सांध््ाकाळी --- फार लाांबची गोष्ट नाही --- तयम्ही कय णाला तरी फोन 

केला.” 

पॉलीनने हसनू टाळ््ा वाजवल््ा. “अगदी बरोबर.” 

“ते तयम्ही इथे पोचल््ावर फार वेळाने नव्ह?े” 

“परत बरोबर. मी इथे पोचले, त््ा ख्रमख्रनटाला फोन केला.” 

“आहा, ह ेफारस ेबरोबर नाही. तयम्ही ्ा टेबलाशी ्ेण््ापवूी फोन 

केला?” 

“हो.” 

“ह ेनर्ककीच वाईट आह.े” 
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“हो.” 

“ठरवनू केलेले वाईट आह.े” 

“ओहो, नाही. मला वाटते, ही तयमची फार हुशारी आह.े मी फोन 

केला होता, ह ेतयम्हाला कसे कळल?े” 

“बाईसाहबे, ते मोठे गयप्त गयख्रपत आह.े आख्रण तयम्ही ज््ाला फोन केला 

होता, त््ाचे नाव प पासनू ख्रकां वा ह पासनू सयरु होत?े” 

पॉलीन हसली. “अगदी चकू. मी कधीच न पाठवलेली काही 

भीतीदा्क पण महत्वाची पत्े पोस्टात टाकण््ासाठी मी माझ््ा 

नोकराणीला फोन केला होता. ख्रतचे नाव लयईस आह.े” 

“मी गोंधळलो आह े--- फारच गोंधळलो आह.े” 

परत सांगीत सयरु झाले.  

टोनीने ख्रवचारले, “नाचा्चे का्, पॉलीन?” 

“टोनी, मला नाही वाटत, एवढ््ा लगेच मी परत नाच ूशकेन.” 

टोनी जगाला उद्दशेनू कटूपणे बोलला, “ह ेफार वाईट आह,े नाही 

का?”  

त््ाच््ा पलीकिील बाजलूा उभ््ा असलेल््ा अमेररकन मयलीला 

पा्रो हळू आवाजात म्हणाला, “बाईसाहबे, मी तयम्हाला माझ््ाबरोबर 

नाचण््ासाठी ख्रवचारा्चे धािस करू शकत नाही. मी फार म्हातारा आह.े” 
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लोला वॅलिेझ म्हणाली, “तयम्ही काही बोलता. तयम्ही अजनू तरुण 

आहात. तयमचे केस अजनू काळे आहते.” 

पा्रोने थोिासा काहीतरी दयखल््ासारखा चेहरा केला.  

बरटॉन रसेल जिपण ेबोलला, “पॉलीन, तयझा मेहुणा आख्रण पालक 

म्हणनू मी तयला जख्रमनीवर खेचणार आह.े हा वाल्झ आह ेआख्रण वाल्झ हा 

फक्त मी करू शकणारा नाच आह.े” 

“अथाुत, बरटॉन, आपण नाचनूच बघ.ू” 

“शहाणी मयलगी, पॉलीन, हा तयझा भ्रम आह.े” 

ते एकत् बाहरे गेले. टोनीने परत त््ाच््ा खयचीचा ताबा घेतला. मग 

त््ान ेस्टीफन काटुरकिे पाख्रहल.े तो म्हणाला, “काटुर, त ूछोटासा बिबि््ा 

माणसू आहसे, नाही का? तयझ््ा आनांदी बोलण््ाने पाटी चाल ू राहू द,े 

का्?” 

“चॅपेल, त ूका् म्हणतो आहसे, मला कळत नाही.” 

त््ाला ख्रचिवनू दाखवत टॉमी बोलला, “ओहो, तयला कळत नाही 

--- कळत नाही?” 

“माझ््ा ख्रप्र् माणसा, जर त ूबोलत नसशील, तर पी.” 

“नको, आभारी आह.े” 

“मग मी ख्रपतो.” 



19 

स्टीफन काटुरने त््ाचे खाांद ेशहारवल.े “ख्रतथ ेउभ््ा असलेल््ा, मी 

ओळखणाऱ्ा एका माणसाशी मला बोलल े पाख्रहज.े इटॉनला मी 

त््ाच््ाबरोबर होतो. 

स्टीफन काटुर उठून, थोिे लाांब असलेल््ा टेबलाशी चालत गेला. 

टोनी मललूपणे बोलला, “इटोख्रन्ामध्् े जन्ह्मलेल््ा सगळ््ाांना 

कोणीतरी बयिवनू टाकल ेपाख्रहज.े”  

पा्रो अजनूही त््ाच््ा शेजारील काळ््ा सयांदरीशी ना्क 

असल््ाप्रमाणे बोलत होता. तो पयटपयटला, “मी ख्रवचारू शकतो का, मला 

नवल वाटत,े तयमची आविती फय ले कय ठली आहते?” 

“आहा, तयम्हाला ह ेकशाला माख्रहती करून घ््ा्चे आह?े” 

लोला वाकली. 

“बाईसाहबे, जर मी कय णा बाईला फय ले पाठवली, तर ती ख्रतला 

आविणारी असली पाख्रहजेत, ्ाबाबत मी जागरूक असतो.” 

ख्रमस्टर पा्रो, हा तयमचा मोठा चाांगयलपणा आह.े मला मोठी गिद 

कॅरॅनेशन्ह्स ख्रकां वा गिद लाल गयलाब आवितात.” 

“छान --- हो, छान! म्हणजे तयम्हाला ्लो आ्ररस आवित 

नाहीत?” 

“ख्रपवळी फय ले --- नाही --- त््ाांच््ाशी माझा स्वभाव जयळत नाही.” 
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“ख्रकती शहाणपणा --- मला साांगा तयम्ही आज रात्ी इथे 

आल््ापासनू कय णाला ख्रमत्ाला फोन केला होता का?” 

“मी? ख्रमत्ाला फोन? नाही. हा का् मोठा चौकस प्रश्न आह!े” 

“कारण मी चौकस मनयष्् आह.े” 

ख्रतन े ख्रतचे गिद िोळे त््ाच््ाकिे वळवत म्हटले, “तसे तयम्ही 

आहात, ्ाबद्दल माझी खात्ी आह.े फार धोकादा्क माणसू.” 

“नाही. नाही. धोकादा्क नाही, तर धोर्क्ाच््ा वेळी उप्ोगी अस ू

शकेल, असा --- समजल?े” 

लोला हसली. ख्रतचे पाांढरे शयभ्र दात ख्रदसल.े ती हसत म्हणाली, 

“नाही. नाही. तयम्ही धोकादा्क आहात.”  

पा्रोने सयस्कारा टाकला. “मला ख्रदसते आह,े की तयम्हाला कळत 

नाही. ह ेफार ख्रवख्रचत् आह.े” 

टोनी कय ठून तरी अवतरला. आख्रण अचानक बोलला, “लोला, 

हवेतनू खाली उिी मारण््ाचे का्? चल ख्रतथ ेजाऊ.” 

“मी ्ेत े--- हो. ख्रमस्टर पा्रो तेवढ ेधीट आहते, असे मला वाटत 

नाही!” 

टोनीने ख्रतच््ा ख्रतच््ाभोवती हात टाकला आख्रण पा्रोच््ा 

खाांद्याांवरुन काही शेरेबाजी करून गेला. “अजनू पयढे घिणाऱ्ा गयन्ह्याबद्दल 

ध््ान करत बस रे म्हाताऱ्ा.” 
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पा्रो म्हणाला, “त ू म्हणतोस, त््ात तथ्् आह.े ते करणे खपू 

खोलवर जाणारे असते -- “ 

तो दोन ख्रमख्रनटे ध््ानस्थ बसला. मग त््ान े त््ाचे बोट वर केले. 

लगेच लयइगी आला. त््ाचा मोठा इटाख्रल्न चेहरा हास््ान ेभरलेला होता. 

पा्रो म्हणाला, “अरे म्हाताऱ्ा, मला काही माख्रहती हवी आह.े” 

“मी सदवै तयमच््ा सेवेला तत्पर आह.े” 

“मला असे हवे आह,े की आज रात्ी इथे जमलेल््ा लोकाांपैकी 

कय णीकय णी फोन वापरला?” 

“ख्रमस्टर, मी तयम्हाला साांग ूशकतो, पाांढऱ्ा कपि््ातील तरुण स्त्री 

इथे आली तेव्हा ख्रतने फोन केला. मग ती ख्रतचे घि््ाळ काढा्ला गेली. 

आख्रण ते करताांना दयसरी बाई ख्रतथनू बाहरे आली आख्रण फोन करा्ला 

गेली.” 

“म्हणजे बाईसाहबेाांनी फोन केला तर? तो ख्रतन े रेस्टॉरन्ह्टमध््े 

्ेण््ापवूी केला का? 

“हो, ख्रमस्टर.” 

“अजनू कय णी?” 

“नाही, ख्रमस्टर.” 

“लयइगी, ्ा माख्रहतीमयळे मी आता जोमान ेख्रवचार करू शकतो.” 

“खरे आह,े ख्रमस्टर.” 
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“हो, लयइगी, इतर सवु रात्ींपेक्षा आजच््ा रात्ीसाठी मला माझी 

बयद्धी वापरावी लागणार आह.े लयइगी, काहीतरी होणार आह ेआख्रण का् ते 

मलाही माख्रहती नाही आह.े” 

“ख्रमस्टर, मी काहीही करू शकतो --- “ 

पा्रोने खणू केली. लयइगी शाांतपणे ख्रनघनू गेला. स्टीफन काटुर 

टेबलाकिे परतत होता.  

पा्रो म्हणाला, “ख्रमस्टर काटुर, आपण सवुजण ख्रवखयरलेले 

आहोत.” 

काटुर म्हणाला, “ओहो, ते तस ेआह ेखरे.”  

“तयम्ही बरटॉन रसेलला चाांगले ओळखता?” 

“हो, बऱ्ापैकी ओळखतो.” 

“त््ाची मेहुणी, छोटीशी ख्रमस वेदरबा् फारच सयांदर आह.े” 

“हो, ती छान मयलगी आह.े” 

“तयम्ही ख्रतलाही चाांगले ओळखता?” 

“बऱ्ापैकी.” 

पा्रो म्हणाला, “ओहो, बऱ्ापैकी!” 

काटुरने त््ाच््ाकिे रोखनू पाख्रहल.े  

सांगीत थाांबले व सवुजण परतल.े 
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बरटॉन रसेल वेटरला म्हणाला, “पटकन दयसरी शँपेनची बाटली 

आण.” मग त््ान ेत््ाचा पेला उांचावला. “इकिे बघा लोकहो, मी तयम्हाला 

शँपेन ख्रपण््ाचे आवाहन करत आह.े खरे साांगा्चे, तर आजच््ा ्ा 

पाटीमाग े एक कल्पना आह.े तयम्हाला माख्रहती आह,े मी सहाजणाांसाठी 

टेबल राखनू ठेवल ेआह.े पण इथे आपण पाचजणच आहोत. त््ामयळे एक 

जागा ररकामी राख्रहली आह.े मग एका ख्रवख्रचत् ्ोगा्ोगान ेख्रमस्टर हर्क्युल 

पा्रो इथे आलेले आहते. आख्रण मी त््ाांना ्ा पाटीत सामील होण््ाची 

ख्रवनांती करतो.” 

“तयम्हाला अजनू माख्रहती नाही, की हा का् ्ोगा्ोग आह.े तयम्ही 

बघत आहात की एक खयची ररकामी आह.े ख्रजच््ा आठवणीसाठी ही पाटी 

ख्रदली जात आह,े ती स्त्री ्ा ररकाम््ा जागेवर असा्ला हवी होती., 

स्त्रीपयरुषहो, ही पाटी माझ््ा ख्रप्र् पत्नीच््ा आठवणीसाठी ख्रदली जात आह े

--- आ्ररस --- ती चार वषांपवूी ् ाच तारखेला आपल््ाला सोिून गेली.” 

टेबलाभोवती थोिी दचकल््ासारखी हालचाल झाली. थांि 

चेहऱ्ाच््ा बरटॉन रसेलन े त््ाचा पेला उांचावला. मी तयम्हाला ख्रतच््ा, 

आ्ररसच््ा, स्मतृीबद्दल ख्रपण््ाचे आवाहन करतो. 

“पा्रो किकपणे बोलला, “आ्ररस?” 

त््ान ेफय लाांकिे पाख्रहल.े बरटॉन रसेलन ेत््ाची नजर पकित, हळूच 

मान हलवली. 
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टेबलाभोवती काही कय जबयज झाली. “आ्ररस --- आ्ररस --- “  

सगळेजण अस्वस्थ व गोंधळलेल ेख्रदस ूलागले.  

बरटॉन रसेल त््ाच््ा एकसयरी, हळू, अमेररकन आवाजात पयढे बोल ू

लागला. प्रत््ेक शब्द जि ्ेत होता. “तयम्हाला ह ेख्रवख्रचत् वाटेल, की मी 

ख्रतची पयण््ख्रतथी --- एका फॅशनेबल हॉटेलात जेवण दऊेन --- अशी साजरी 

करावी! पण ्ाला माझ््ाकिे कारण आह.े हो. कारण आह.े ख्रमस्टर 

पा्रोच््ा फा्द्यासाठी मी स्पष्ट करतो.” 

तो पा्रोकिे वळला.  

“चार वषांपवूीच््ा आजच््ा रात्ी, ख्रमस्टर पा्रो, न्ह््ू् ॉकुमध््े एक 

जेवणाची पाटी आ्ोख्रजत केली गेली होती. त््ात मी आख्रण माझी बा्को 

दोघे होतो. वॉख्रशलटनच््ा दतूावासातील ख्रमस्टर स्टीफन काटुर होत.े ख्रमस्टर 

अँथनी चॅपेल ह ेआमच््ा घरात काही आठविे रहाणारे पाहुणे होत.े त््ा 

काळी ख्रतच््ा नतृ््ाने न्ह््ू् ॉकु दणाणनू सोिणारी उत्कृष्ट नख्रतकुा वॅलिेझ 

बाईसाहबे होती. छोटी पॉलीन --- त््ान ेख्रतच््ा खाांद्यावर थोपटल े--- फक्त 

सोळा वषांची होती. पण ती दखेील ख्रवशेष पाहुणी म्हणनू आली होती. 

पॉलीन, तयला आठवते का?” 

ख्रतन ेथरथरत््ा आवाजात म्हटल,े “हो, आठवते आह.े” 

“ख्रमस्टर पा्रो, त््ा रात्ी एक शोककथा घिली. ख्रतथे ड्रम्स आख्रण 

कॅबरे सयरु झाला. ख्रदव ेमांद झाले --- फक्त मध््भागी प्रकाशझोत पित होता. 
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पयन्ह्हा ख्रदव ेआले, तेव्हा माझी बा्को टेबलावर पयढे झयकून पिलेली ख्रदसली. 

ती मेली होती --- ठार मेली होती. ख्रतच््ा वाईन पेल््ाच््ा तळाशी उरलेल््ा 

वाईनमध््े पोटॅख्रश्म सा्नाईिचा अांश सापिला. आख्रण उरलेल ेपाकीट 

ख्रतच््ा हातातील बॅगेत सापिले.” 

पा्रोने ख्रवचारल,े “ख्रतन ेआत्महत््ा केली का?” 

“असे म्हटल ेगेले --- ख्रमस्टर पा्रो, मी मोिून पिलो. कदाख्रचत ्ा 

घटनेसाठी काही कारण असावे --- असे पोलीसाांना वाटले. मी त््ाांचा 

ख्रनणु् मान्ह्् केला.” 

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 कय णीतरी तो केला होता.” 

“इकिे बघा, सर --- “ 

टोनी चॅपेल अधुवट उठून उभा राख्रहला. 

रसेल म्हणाला, “टोनी, शाांत रहा. अजनू माझे साांगनू झाले नाही. 

त््ाांच््ापैकीच कय णीतरी एकाने तो खनू केला --- त््ाबद्दल आता माझी 

खात्ी पटली आह.े कय णीतरी काळोखात, अधे ररकाम ेसा्नाईिचे पाकीट 
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ख्रतच््ा हातातील बॅगेत टाकले. त््ाांच््ापैकी कय णी ह ेकेले, ह ेमला माख्रहती 

आह.े मला सत्् का् ते जाणनू घ््ा्चे आह े--- “  

लोलाचा आवाज उसळला. “तयम्ही वेिे झाला आहात. ख्रतला कोण 

त्ास दणेार? नाही. तयम्ही वेिे झाला आहात. आता मी इथे थाांबणार नाही.” 

ती चाल ूपिली. ड्रम वाज ूलागले.  

बरटॉन रसेल म्हणाला, “कॅबरे आपण नांतर बघ.ू आता हचे चाल ू

राहील. तयम्ही सगळे आहात, ख्रतथेच थाांबा. मी नाचाच््ा इथे जाऊन साांगतो. 

मी त््ाची वेगळी सो् केली आह.े” 

तो टेबल सोिून गेला.  

काटुरने शेरा मारला, “ह ेकाही भलतेच चाल ूझाले. तो मनयष्् वेिा 

झाला आह.े” 

लोला बोलली, “हो, तो वेिा झाला आह.े” 

ख्रदव ेमांद झाले. 

टॉमी म्हणाला, “मला शर्क् असेल, तर बाहरे जातो.”  

पॉलीन किकपणे बोलली, “नाही.” मग ती पयटपयटली, “ओहो, ख्रप्र् 

---ओहो, ख्रप्र् --- “ 

पा्रो पयटपयटला, “ह ेका्, बाईसाहबे?” 

ती कय जबयजत््ा सयरात उत्तरली, “ह ेभ ा्ंकर आह.े ह ेत््ा रात्ीसारखेच 

चालले आह े--- “ 
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खपू लोक म्हणाले, “श!ू श!ू.” 

पा्रोने त््ाचा आवाज खाली केला. तो कय जबयजला, “तयमच््ा 

कानात थोिी कय जबयज. सवु काही ठीक होईल.” त््ान ेख्रतला आश्वस्त केले 

व खाांद्यावर थोपटल.े 

लोला ओरिली, “अरे दवेा, ऐका.” 

‘का् आह,े बाईसाहबे?” 

”ही तीच धनू आह े--- न्ह््ू् ॉकुमध््े त््ा रात्ी ्ाच गाण््ाची हीच 

धनू वाजत होती. बरटॉन रसेलनेच ती लावा्ला साांख्रगतली असेल. मला 

ती आवित नाही.” 

“धीर धरा. धीर धरा.” 

ख्रतथ ेती धनू थाांबनू दयसरी सयरु झाली.  

मयलगी मध््भागी आली. काळी कय ळकय ळीत मयलगी. चमकते िोळे 

आख्रण पाांढरे शयभ्र दात. ख्रतने खजाुतील आवाजात गा्ला सयरवात केली --

- तो आवाज चौकसपणे हलत होता. 

मी तयला ख्रवसरल ेआह े 

मी तयझा कधीच ख्रवचार करत नाही ज््ा 

 तऱहनेे त ूचालतेस  

ज््ा तऱहनेे त ूबोलतेस  

त ूज््ा गोष्टी बोला्चीस  
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मी तयला ख्रवसरलो आह.े  

मी तयझा कधीच ख्रवचार करत नाही  

मी आज नर्ककी साांग ूशकत नाही  

की तयझे िोळे ख्रनळे होते की करिे  

मी तयला ख्रवसरलो आह.े  

मी तयझा ख्रवचार कधीच करत नाही.  

मी त््ाच््ा पार गेलो आह े 

पण मी तयझा ख्रवचार करतो आह े 

मी त््ाच््ा पार गेलो आह,े असे मी फक्त म्हणतो  

पण मी तयझा ख्रवचार करतो आह े

 त ू----- त ू---- त ू-----  

हुांदर्क्ाांची धनू, खालच््ा पट्टीतला सोनेरी ख्रनग्रो आवाजाचा 

जबरदस्त पररणाम. तो भलू घालतो --- मोख्रहनी घालतो. वेटस ुमांिळींना पण 

ते जाणवते. सगळी खोली ख्रतच््ाकिे बघा्ला लागते. ख्रतने पसरवलेल््ा 

भावनाांची भलू जण ूजाि दयलई पाांघरते. 

एक वेटर हळूच पेले भरत, टेबलाजवळून ‘शँपेन’ असे पयटपयटत 

जातो. सगळ््ाांचे लक्ष ख्रजचे पवुूज आख्रिकेतनू आले, त््ा काळ््ा खोल 

आवाजात गाणाऱ्ा बाईकिेच होत.े  

मी तयला ख्रवसरलो आह े 

मी तयझा कधीच ख्रवचार करत नाही  
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ओहो, ह ेखोटे आह े 

मी तयझाच ख्रवचार करेन मरेप्ंत --- 

जोरान ेटाळ््ाांचा किकिाट झाला. ख्रदव ेलागले. बरटॉन रसेल पयन्ह्हा 

त््ाच््ा जागेवर ्ेऊन बसला. 

टोनी ओरिला, “ती गाणारी मयलगी थोर आह.े” 

पण त््ाचे बोलणे लोलाच््ा खालच््ा आवाजातील ओरिण््ाने 

तोिले गेले. “बघा --- बघा --- “ 

आख्रण ते सगळे बघ ू लागले. पॉलीन वेदरबा्ने टेबलावर िोके 

टेकले.  

लोला ओरिली, “ती मेली आह े--- अगदी आ्ररससारखीच --- 

आ्ररस न्ह््ू् ॉकुमध्् मेली तशीच.” 

पा्रोने सगळ््ाांना बाजलूा होण््ाची खणू करत, त््ाच््ा जागेवरून 

उिी मारली. तो त््ा मयलीवर वाकला. ख्रतचा हात उचलनू हातात घेतला 

आख्रण त््ाला नािी लागली. त््ाचा चेहरा पाांढरा पिलेला व कठोर झालेला 

इतराांना ख्रदसत होता. सगळेजण आतनू पार हलल.े बधीर झाले. सावकाशीने 

पा्रोने मान हलवली. 

“हो, ती मेली आह े --- ख्रबचारी मयलगी आख्रण मी ख्रतच््ा शेजारी 

बसलो होतो. पण ्ावेळेस खयनी सयटणार नाही.” 
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करिा चेहरा झालेला बरटॉन रसेल पयटपयटला, “अगदी 

आ्ररससारखेच --- ख्रतला काहीतरी ख्रदसल े--- आजच््ा रात्ी पॉलीनने 

काहीतरी पाख्रहल.े फक्त ख्रतची खात्ी नव्हती --- आपण पोलीसाांना 

बोलवा्ला पाख्रहज े--- अरे दवेा, छोटी पॉलीन.”  

पा्रो म्हणाला, “ख्रतचा पेला कय ठे आह?े त््ान ेतो उचलनू नाकाशी 

नेला. किू बदामाांचा वास --- तीच पद्धत, तेच ख्रवष --- “ 

त््ान ेख्रतच््ा हातातील बॅग उचलली. “आपण ती उघिून बघ.ू” 

बरटॉन रसेल ओरिला “ही आत्महत््ा आह,े ्ावर ख्रवश्वास ठेऊ 

नका. अख्रजबात ख्रवश्वास ठेऊ नका.” 

पा्रोने आज्ञा ख्रदली, “थाांबा. नाही. ्ात काही नाही. ख्रदवे एका 

झटर्क्ात आले. त््ामयळे खयन्ह््ाला वेळ ख्रमळाला नाही. त््ामयळे ख्रवष अजनू 

त््ाच््ाकिे असेल.” 

काटुर म्हणाला, “ख्रकां वा ख्रतच््ाकिे.” तो लोला वॅलिेझकिे बघत 

होता. 

ती ओरिली, “तयला का् म्हणा्चे आह?े मी ख्रतला मारल?े ह ेखरे 

नाही. मयळीच खरे नाही. मी ख्रतला का मारेन?” 

“त््ापेक्षा तयम्ही न्ह््ू् ॉकुमधील बरटॉन रसेलचा ख्रवचार करा. अशा 

गावगप्पा मी ऐकल््ा आहते. अजेंटाइन सयांदरी खोिकरपणे हवेा करत 

आहते.” 
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“ह ेधादाांत खोटे आह.े आख्रण मी काही अजेंटीनाहून आलेली नाही. 

मी पेरूहून आलेली आह.े आहा --- मी तयझ््ावर थयांकते.” ती स्पॅख्रनशमध््े 

म्हणाली. 

पा्रो ओरिला, “मला शाांतता हवी आह.े मी बोलणार आह.े” 

बरटॉन रसेल जिपणे बोलला, “प्रत््ेकाची झिती घ््ा्ला हवी.” 

पा्रो शाांतपणे म्हणाला, “नाही, तशी काही गरज नाही.” 

“गरज नाही म्हणजे का्?” 

“मला, हर्क्युल पा्रोला माख्रहती आह.े मी मनाच््ा िोळ््ाांनी 

बघतो. आख्रण मी आता बोलतो. ख्रमस्टर काटुर, तयम्ही तयमच््ा छातीजवळील 

ख्रखशाांतील पाकीट दाखवाल का?” 

“माझ््ा ख्रखशात काही नाही. हा का् त्ास आह े--- “ 

“टोनी, माझ््ा चाांगल््ा ख्रमत्ा, जर त ूत््ाचा ख्रखसा तपासलास, तर 

बरे होईल.” 

काटुर ओरिला, “तयम्ही गेलात उित --- “ 

काटुरने त््ाला ख्रवरोध करण््ापवूी, टोनीने त््ाच््ा ख्रखशातनू पाकीट 

काढल.े “ह ेबघा ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही म्हणाल््ाप्रमाण ेपाकीट काढल.े” 

काटुर ओरिला, “ह ेबनवलेल,े खोटे आह,े” 

पा्रोने पाकीट उचलनू त््ावरील कागदाचा तयकिा वाचला.  

“पोटॅख्रश्म सा्नाईि. केस पणूु झाली.”  
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बरटॉन रसेलचा जािसर आवाज आला, “काटुर, मला नेहमीच असे 

वाटत असे. आ्ररसचे तयझ््ावर प्रेम होत.े ख्रतला तयझ््ाबरोबर ख्रनघनू जा्चे 

होत.े तयझ््ा चाांगल््ा करी्रसाठी तयला काही प्रकरण नको होत.े त््ामयळे त ू

ख्रतला ख्रवष ख्रदलेस. आताच््ा तयझ््ा ्ा करणीमयळे तयला फाशी होईल. 

हलकट कय त्ा!” 

पा्रो अख्रधकारवाणीने व ठाम आवाजात गरजला, “शाांत रहा. 

अजनू ह ेसांपले नाही. मला, हर्क्युल पा्रोला, काहीतरी साांगा्चे आह.े 

टोनी चॅपेल हा माझा ख्रमत् मी इथे आलो, तेव्हा म्हणाला की मी काही 

गयन्ह्याच््ा शोधात आलो आह.े ते अधेमयध ेखरे होत.े माझ््ा मनात गयन्ह्हा 

होता. पण म्हणजे गयन्ह्हा रोकण््ासाठी मी आलो होतो. आख्रण मी तो रोकला 

आह.े खयन्ह््ाने व््वख्रस्थत बेत आखला --- पण हर्क्युल पा्रो एक पा्री 

पयढे होता. ख्रदवे गेले, तेव्हा त््ान े पटकन ख्रवचार करून बाईसाहबेाांच््ा 

कानात काहीतरी साांख्रगतले. ती हुशार आख्रण चटपटीत असल््ाने पॉलीनने 

ख्रतचे नाटक उत्तम पार पािले. बाईसाहबे, शेवटी तयम्ही मेल््ा नसल््ाच े

सगळ््ाांना दाखवाल का?” 

पॉलीन उठून बसली व जोरजोरात हस ूलागली. 

ती बोलली, “पॉलीनचा पयनजुन्ह्म!” 

“पॉलीन --- ख्रप्र्.े” 

“टोनी!” 
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“माझी गोियली!” 

“दवेदतू.” 

बरटॉन रसेल श्वास रोधत उद्गारला, “मला काही समजत नाही आह े

-- “  

“मी तयम्हाला समजाऊन साांगतो, ख्रमस्टर रसेल, तयमचा बेत नीट पार 

पिला नाही.” 

“माझा बेत?” 

“हो, तयमचा बेत. अांधारात फक्त तयमच््ाकिेच पयरावा होता. फक्त 

ख्रमस्टर बरटॉन रसेलनेच टेबल सोिल ेहोत.े पण तयम्ही अांधाराचा फा्दा 

घेऊन परत आलात. तयम्ही हातात शँपेनची बाटली घेऊन, टेबलाभोवती 

गोलगोल ख्रफरताांना पॉलीनच््ा पेल््ात सा्नाईि टाकलेत आख्रण उरलेले 

अधे पाकीट तयम्ही काटुरचा पेला उचलण््ासाठी वाकलात, तेव्हा त््ाच््ा 

ख्रखशात टाकलेत. जेव्हा प्रत््ेकाचे लक्ष कय ठेतरी दयसरीकिे असते तेव्हा 

ख्रहवाळ््ातील अांधाऱ्ा रात्ी ह े करणे, तयम्हाला सोपे होत.े आज पाटी 

द्या्चे तयमच ेखरे कारण हचे होत.े गदीमध्् ेखनू करणे सयरख्रक्षत होत.े” 

“काहीही बरळू नका. पॉलीनला मारा्च े मला का् कारण 

असणार? 

“ते कदाख्रचत पैशाांसांबांधी असेल. तयमच््ा बा्कोन े तयम्हाला 

पॉलीनचे पालक नेमल ेहोत,े ह ेतयम्हीच आज पाटीत साांख्रगतलेत. पॉलीन 
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वीस वषांची आह.े ती एकवीस वषांची झाल््ावर ख्रकां वा ख्रतचे ललन 

झाल््ावर, तयम्हाला ख्रतच््ा पालकत्वाचा अहवाल सादर करावा लागला 

असता. मी असे सयचवतो, की तयम्ही ते करू शकत नव्हतात. तयम्ही ते जाणनू 

होतात. ख्रमस्टर बरटॉन रसेल, मला ह े माख्रहती नाही, की तयम्ही तयमच््ा 

बा्कोलाही ्ाच पद्धतीन े मारलेत, का ख्रतची आत्महत््ा तयम्हाला ह े

सयचवनू गेली, की आज असा गयन्ह्हा करावा. पण मला ह ेमाख्रहती आह,े की 

आज गयन्ह्याचा प्र्त्न केल््ाबद्दल तयम्ही दोषी आहात. त््ासाठी तयम्हाला 

कोटाुत खेचा्च े की नाही, ह े ख्रमस पॉलीनच््ा ख्रनणु्ावर अवलांबनू 

राहील.” 

पॉलीन म्हणाली, “नाही. त््ान ेमाझ््ा दृष्टीसमोरून ख्रनघनू जावे. हा 

दशे सोिून जाव.े मला काही खटला वगैरे चालवा्चा नाही.” 

“ख्रमस्टर बरटॉन रसेल, तयम्ही इथनू लवकर जावे, ते बरे. आख्रण 

भख्रवष््ात मी तयम्हाला सावध रहा्चा इशारा दतेो.” 

बरटॉन रसेल पिलेल््ा चेहऱ्ाने उठला. 

“त ू इथे लयिबयि करणारा, उद्धट, बेख्रल्ज्न छोटा माणसू! त ू

खि्ि््ात जा.” 

तो रागारागाने बाहरे पिला.  

पॉलीनने सयस्कारा टाकला. 

“ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही नवलपणूु आहात.” 
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पा्रो म्हणाला, “बाईसाहबे, तयमची कमाल आह.े शँपेन फेकून 

दऊेन तयम्ही मेल््ाच ेनाटक फार छान केलेत.” 

ती शहारुन उद्गारली, “तयम्ही मला ्ोल् सचूना ख्रदल््ात.” 

तो म्हणाला, “तयम्ही मला फोन केला होतात, बरोबर? 

“हो.” 

“का?” 

“मला माख्रहती नाही. मी काळजीत होत े --- का ते माख्रहती नाही, 

पण घाबरले होत.े बरटॉन मला म्हणाला की आ्ररसच््ा स्मरणाथु तो ही 

पाटी दतेो आह.े मला जाणवले, की त््ाचा काही बेत असावा --- पण त््ाने 

मला तो का् आह,े ते काही साांख्रगतले नाही. तो इतका ख्रवख्रचत् आख्रण 

उद्दीख्रपत झालेला ख्रदसत होता, की मला काहीतरी भ ा्ंकर होण््ाची भीती 

वाटली --- अथाुत त््ाला मला खतम करा्च ेअसल््ाचे मला कधीच 

वाटल ेनव्हते.” 

“आख्रण मग?” 

“मी लोकाांना तयमच््ाबद्दल बोलताांना ऐकले. मला वाटल,े जर मी 

तयम्हाला इथे आण ूशकले, तर काही वाईट होणार नाही. मला वाटल ेकी 

परदशेी असल््ामयळे --- जर मी धोर्क्ात असल््ाच ेढोंग करून आख्रण इथे 

काही गढू चालले असल््ाचा आभास ख्रनमाुण केला, तर --- “  
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“तयम्ही क्षोभनाट््ाचा ख्रवचार केलात व त््ामयळे मला रुची वाटून मी 

्ेईन असे तयम्हाला वाटल?े त््ामयळेच मी कोि््ात पिलो. ख्रनरोप अथाुतच 

खोटा होता. तो फोन मलाही खोटाच वाटला. पण आवाजातील भीती --- 

ती खरी होती. मग मी आलो --- आख्रण तयम्ही मला फोन करून ख्रनरोप 

ख्रदल््ाचे अख्रजबात नाकारलेत.” 

“मला तस ेकरावेच लागले. ख्रशवा् मी फोन केला होता, ह ेमला 

तयम्हाला कळू द्या्चे नव्हते.  

“आहा, पण माझी तशी खात्ी झाली होती. पख्रहल््ाांदा नाही झाली. 

पण त््ा टेबलावर ्लो आ्ररसची फय ले असल््ाचे फक्त तयम्हाला आख्रण 

ख्रमस्टर बरटॉन रसेल ्ाांनाच माख्रहती होत.े” 

पॉलीनने मान हलवली. ख्रतन े स्पष्ट केले, “मी त््ाला सहाजणाांच े

टेबल लावा्ची आज्ञा दतेाांना ऐकले. पण आम्ही तर फक्त पाचजणच होतो. 

त््ामयळे मला सांश् आला.” ती ओठ चावत थाांबली.  

“पण तयम्हाला सांश् का आला?” 

ती सावकाश बोलली, “मी घाबरले होत.े ख्रमस्टर काटुरना --- 

काहीतरी होईल, म्हणनू मी घाबरले होते.” 

स्टीफन काटुरने घसा खाखरला. सावकाशीने पण थोिे 

फसवल््ासारखे, तो टेबलावरून उठला. तो  म्हणाला,  



37 

“म --- ला तयमचे आ --- भार माना्चे आहते, ख्रमस्टर पा्रो. मी 

तयमचा फार ॠणी आह.े माझी खात्ी आह,े मी गेलो, तरी तयम्ही मला माफ 

कराल. आज रात्ी घिलेल््ा गोष्टी जरा मनाला खटकणाऱ्ाच होत््ा.” 

त््ाच््ा जाणाऱ्ा आकृतीकिे बघत पॉलीन आक्रमकपणे बोलली, 

“मी त््ाचा द्वषे करत.े मला नेहमी असे वाटत,े की त््ाच््ामयळे आ्ररसन े

स्वतःला मारून घेतले. ख्रकां वा कदाख्रचत --- बरटॉनन ेख्रतला मारल.े ते सवु 

इतके नकोस ेआह े--- “ 

पा्रो शाांतपणे म्हणाला, “ख्रवसरून जा, बाईसाहबे --- ख्रवसरा --- 

झाल््ा गेल््ा गोष्टी ख्रवसरा. फक्त वतुमानकाळाचा ख्रवचार करा --- “ 

पॉलीन पयटपयटली, “हो --- तयमचे बरोबर आह े--- “ 

पा्रो लोला वॅलिेझकिे वळला. “बाईसाहबे, जशी रात् वाढत 

चालली आह,े तसा मी अख्रधकाख्रधक धीट होत चाललो आह.े आता तयम्ही 

माझ््ाबरोबर नाचाल का?” 

“ओहो, हो. तयमच््ा ख्रमशा माांजराच््ा ख्रमशा आहते. मला 

तयमच््ाबरोबर नाच करण््ात रस आह.े” 

“तयम्ही द्ाळय आहात.” 

टोनी आख्रण पॉलीन गेले. ते दोघे टेबलावर एकमेकाांवर वाकल ेहोते. 

“पॉलीन, ख्रप्र्.े” 
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“ओहो, टोनी, मी ख्रदवसभर तयला इतका त्ास ख्रदला आह.े मी 

माांजरासारखी तयझ््ावर ख्रफस्कारत होत.े त ूमला क्षमा करशील का?” 

“अग राणी, परत आपल््ा तारा जयळल््ा आहते. आपण नाचू् ा.” 

ते एकमेकाांकिे हसनू बघत, गयणगयणत, नाच ूलागले. 

तयम्हाला कोि््ात टाकणारे प्रेमासारख ेदयसरे काही नाही. 

तयम्हाला उदास बनवणारे प्रेमासारख ेदयसरे काही नाही. 

वाईट वाटत ेआह.े  

भारावनू गेल््ासारखे वाटत ेआह.े  

भावना उचांबळून आल््ा आहते. 

फार सहृद् झाला आहात.  

तयम्हाला शरणागत व्हा्ला लावणारे, प्रेमासारख ेदयसरे काही नाही.  

तयम्हाला वेिे बनवणारे, प्रेमासारखे दयसरे काही नाही. 

किक, ख्रशवराळ भाषा वापरा्ला लावणारे,  

आत्महत््ा करा्ला लावणारे,  

हत््ा करा्ला भाग पािणारे, 

प्रेमासारख ेदयसरे काही नाही. 

प्रेमासारख ेदयसरे काही नाही..   
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FOUR AND TWENTY BLACKBIRDS 

चोवीस काळे पक्षी 

 

हर्क्युल पा्रो त््ाचा ख्रमत्, हने्री बोनीलटनबरोबर चेल्सी ्थेील 

ख्रकां लज रस्त््ावरील गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअरमध्् ेजेवत होता.  

ख्रमस्टर बोनीलटनला गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअर आवित असे. तेथील 

आरामाचे वातावरण, साधे, खपू पदाथांची दाटी नसलेल,े इांख्रललश जेवण 

त््ाला आवित असे. त््ाला लोकाांना साांगा्ला आविे, की 

त््ाच््ाबरोबर ख्रतथ े कोण जेवले. ऑगस्टस जॉन त््ाच््ाबरोबर जेवला 
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नसला, तरी त््ाचे नाव पाहुण््ाांच््ा ्ादीत होते, त््ामयळे त््ान े प्रख्रसद्ध 

कलाकाराांबरोबर लक्ष वेधनू घेतले होते. ख्रमस्टर बोनीलटन स्वतः अगदी कमी 

कलावांत माणसा सारखा होता --- पण तो दयसऱ्ाांच््ा कलात्मक कृतींचा 

अख्रभमान बाळगत असे.  

सहानयभतूीपणूु वतुनाची वेरेस मॉलीने ख्रमस्टर बोनीलटनना, एक जयना 

ख्रमत् म्हणनू, अख्रभवादन केले. ख्रतला ख्रगऱहाईके ओळख ू्ेत असल््ाबद्दल 

व त््ाांची खाण््ाची आविख्रनवि माख्रहती असल््ाबद्दल अख्रभमान होता.  

ती दोन माणसे कोपऱ्ातील टेबलावर बसल््ावर, ती म्हणाली, 

“सर, शयभ सांध््ाकाळ. आज तयम्ही भाल्वान आहात. आज तयमचे आविते 

बदाम घातलेल ेटकी बनवल ेआह.े आख्रण आमच््ाकिे खपू छान गाईच््ा 

दयधापासनू बनवलेल ेचीजही आह.े तयम्ही पख्रहल््ाांदा सपू घेणार की मास?े”  

ख्रमस्टर बोनीलटननी ्ा बाबीवर चचाु केली. तो मेनकूािु बघणाऱ्ा 

पा्रोला ताकीद दते म्हणाला, “तयमचे िें च ख्रककशॉज आता नको. छान 

ख्रशजवलेल ेइांख्रललश पदाथ ुघेऊ.”  

पा्रोने हात हलवत म्हटले, “मलाही ते आविेल. मी मला सवुस्वी 

तयझ््ा हवाली करतो.” 

ख्रमस्टर बोनीलटन त््ाकिे खास लक्ष दते उत्तरले, “आहा, हु्े!” 

ह ेजि पदाथ ुव वाइनचा प्रश्न सोिवनू, ख्रमस्टर बोनीलटन सयस्कारा 

टाकत माग ेरेलले आख्रण मॉली गेल््ावर, त््ाांचा रुमाल उघिला.  
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ते पसांतीची पावती दते म्हणाले, “ती चाांगली मयलगी आह.े एके 

काळी ती छान ख्रदसा्ची --- ख्रचत्कार ख्रतचे ख्रचत् काढत असत. ख्रतला 

पदाथांची चाांगली माख्रहती आह.े ते जास्त महत्वाच ेआह.े सवुसाधारणपण े

ख्रस्त्र्ा अन्ह्नपदाथांबद्दल फार खात्ीन ेकाही साांग ूशकत नाहीत. अशा खपू 

बा्का आहते की ज््ा त््ाांच््ा आवित््ा व््क्तीबरोबर बाहरे गेल््ा तर, 

त््ा का् खात आहते, ते दखेील त््ाांच््ा लक्षात ्ेत नाही. ती बाई 

पख्रहल््ाांदा जी गोष्ट बघेल, ती मागवनू टाकेल.” 

पा्रोने िोके हलवले.  

“असे करणे भ्ानक आह.े” 

ख्रमस्टर बोनीलटन स्वसमाधानाने म्हणाले, “पयरुष तस ेनसतात.” 

पा्रो िोळ््ात चमक आणत बोलला, “कधीच नसतात?” 

ख्रमस्टर बोनीलटन कबलू करत म्हणाले, “हां, कदाख्रचत ते फार तरुण 

असतात, तेव्हा असेल. छोटे बच्च!े हल्लीची सवु तरुण मयले सारखीच 

असतात --- धमक नाही --- दम नाही.” कोणाचीही कि न घेता, ते बोलल,े 

“मला त््ाांचा काही उप्ोग नाही --- त््ाांचा मला काही उप्ोग नाही. 

कदाख्रचत ते बरोबर असतील. पण ्ातील काही तरूणाांना तयम्ही बोलताांना 

ऐकले, तर तयम्हाला वाटेल, की माणसाला साठ वषाुनांतर ख्रजवांत रहा्चा 

अख्रधकार नाही! त््ाांचे जे काही चाल ू असते, ते पाहून तयम्हाला आश्च्ु 
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वाटेल, की त््ातल ेकोणीच व्स्क लोकाांना चाकोरीबाहरे जाऊन मदत 

करत नाहीत.” 

पा्रो म्हणाला, “शर्क् आह,े कदाख्रचत ते करत असतील.” 

“मला म्हटल ेपाख्रहजे, की पा्रो, तयमचे मन मोठे आह.े ह ेसगळे 

पोख्रलसाांचे काम आह.े ते तयमच््ा कल्पनाांमधील हवा काढून घेतात.’ 

पा्रो हसला. तो बोलला, “तरीही अपघातामयळे झालेल््ा साठ 

वषांवरील मतृ््ूांची सारणी बनवणे, रुचीपणूु असले. ते तयम्हाला तयमच््ा 

मनात नर्ककी काही चौकस तकु करा्ला भाग पािेल, ्ाची मला खात्ी 

आह.े” 

“तयमचा त्ास असा आह,े की तयमच््ाकिे तपासासाठी गयन्ह्हा 

्ेण््ाऐवजी तयम्ही गयन्ह्हा शोधा्ला जाता.” 

पा्रो म्हणाला, “मी क्षमा मागतो. माझ््ा ख्रमत्ा, तयम्ही ज््ाला 

‘खरेदी’ म्हणता, त््ाबद्दल मी बोलतो. तयम्ही का् करता, साांगा. जग 

तयमच््ाबरोबर कसे चालते?” 

ख्रमस्टर बोनीलटन म्हणाले, “वाईट! हल्लीच््ा जगाची तीच समस््ा 

आह.े फारच वाईट! अती चाांगली भाषा --- त््ामयळे वाईट लपवले जाते. 

जस ेकी उग्र वासाच ेसॉस, आतील खराब मासा लपवते. पण तळाशी काही 

चाांगले नसत.े तस ेमला हािे नसलेला ख्रनव्वळ मऊ मासाचा तयकिा दाखवा. 

आख्रण त््ावर वाईट सॉस नसलेल ेदाखवा.  



43 

त््ाच क्षणी मॉलीने त््ाला ते ख्रदल ेआख्रण त््ान ेपसांतीची पावती 

ख्रदली. तो म्हणाला, माझ््ा मयली, मला का् आविते, ते तयला बरोबर 

माख्रहती असते.  

“तयम्ही इथे नेहमी ्ेता नाही का, सर? तयम्हाला का् आवित े ते 

मला माख्रहती पाख्रहजेच.” 

पा्रो म्हणाला, “पण प्रत््ेक वेळी माणसाला तेच तेच आविेल 

का? कधीतरी त््ाांना बदलही बरा वाटत असेल, नाही का?” 

“तस ेनाही, सर. बा्काांना ख्रवख्रवधता आविते --- पयरुषाांना नेहमी 

तीच गोष्ट आविते.” 

बोनीलटन खजाुतल््ा आवाजात बोलला, “ख्रजथ े अन्ह्नाचा सांबांध 

्ेतो, ख्रतथ ेबा्का मयळात ख्रवश्वासाह ुनसतात!” 

त््ान ेख्रतथ ेआजबूाजलूा पाख्रहल.े  

“जगातील ख्रवनोदी जागा. तो कोपऱ्ातील ख्रवख्रचत् ख्रदसणारा 

दाढीवाला म्हातारा बघा. मॉली तयम्हाला साांगेल. दर मांगळवारी व गयरुवारी 

रात्ी तो इथे असतो. गेली दहा वषे ह ेचाल ूआह.े ्ा जागेतील तो खास 

माणसू आह.े तरीही इथे कोणालाही त््ाचे नाव, तो कय ठे रहातो, का् करतो, 

ह ेकाहीही माख्रहती नाही. तयम्ही ् ाचा ख्रवचार करता, तेव्हा ते ख्रवख्रचत् वाटत.े”  

जेव्हा वेरेसन ेटकी आणला, तेव्हा तो म्हणाला, “अजनू तो म्हातारा 

इथे ्ेतो, असे ख्रदसत ेआह?े  
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“ते बरोबर आह.े मांगळवार व गयरुवार ह े त््ाचे वार आहते. पण 

गेल््ा सोमवारी तो इथे आलेला बघनू, मी नाराज झाले. मला वाटल ेमी 

वार चयकले. मला वाटल ेआज मांगळवार असणार. पण तो दयसऱ्ा ख्रदवशी 

रात्ी पण आला. म्हणजे असे ख्रदसत होत,े की सोमवारी तो एक वार जास्त 

आला होता.” 

पा्रो पयटपयटला, “असे सव्ीपासनू दरू जाणे, रुचीपणू ुआह.े मला 

नवल वाटत,े ्ाचे का् कारण असले?” 

“ह ेपहा, सर, तयम्ही मला ख्रवचारल,े तर मला वाटत,े त््ाला काही 

काळजी असावी.” 

“त ूअसे कशावरून म्हणतोस? त््ाच््ा पद्धतीत काही बदल झाला 

होता का?”  

“नाही, सर. त््ाच््ा पद्धतीत असा नव्ह.े तो नेहमीप्रमाणेच शाांत 

होता. तो ्ेतो आख्रण जातो, तेव्हा, शयभ सांध््ाकाळ सोिून, तो ख्रवशेष काही 

बोलत नाही. नाही. तशीच त््ाची पद्धत आह.े” 

“त््ाची पद्धत?” 

मॉली लाजली. “मी असे म्हणण््ाच े धािस करत,े तयम्ही लोक 

हसाल, पण एखादा मनयष्् इथे दहा वषे ् ेत असतो, तेव्हा आम्हाला त््ाच््ा 

आविीख्रनविीदखेील कळू लागतात. त््ान े दाट सपू घेतलेले मी कधी 

पाख्रहलेल े नसत.े त््ाला कधी गाईच््ा मासाच े पयख्रिांग वा काळ््ा बेरीज 
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सहन होत नाहीत. पण त््ा सोमवारी रात्ी त््ान ेदाट टोमॅटो सपू, गाईच््ा 

मासाचे पातळ तयकिे, ख्रकिनीचे पयख्रिांग व काळ््ा बेरीजचे आांबटसर तयकिे 

मागवल.े असे वाटत होत,े की त््ान े का् मागवल े आह,े ह े त््ाला 

स्वतःलाही कळत नव्हते!” 

पा्रो म्हणाला, “तयम्हाला माख्रहती आह ेका, मला ते असामान्ह््पण े

रुचीपणूु वाटत.े  

मॉली समाधानी व हरवलेली ख्रदसली. 

हने्री बोनीलटन शाांतपणे हसत म्हणाला, “्ावरून आपण तयझ््ाकिून 

सवाुत चाांगल््ा पद्धतीन ेकाही अवगामी ख्रनष्कष ुमागव.ू” 

“मला पख्रहल््ाांदा, त ूका् म्हणतोस, ते ऐका्ला आविेल.” 

“तयला मी वॉटसन बना्ला हवे आह े का? तर तो म्हातारा 

िॉर्कटरकिे गेला आख्रण िॉर्कटरने त््ाचे जेवण बदलल.े” 

म्हणजे दाट टोमॅटो सपू, गाईच््ा मासाचे पातळ तयकिे, ख्रकिनीचे 

पयख्रिांग व काळ््ा बेरीजचे आांबटसर तयकिे, ह ेबदलल?े असे कय ठला िॉर्कटर 

करेल, ्ाची मी कल्पना करू शकत नाही. 

“अरे, त ू ख्रवश्वास ठेऊ नकोस. पण िॉर्कटर तयझ््ा बाबतीतदखेील 

काहीही करू शकतील.” 

“तयला एवढेच सयचते आह ेका?”  
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हने्री बोनीलटन म्हणाला, “खरे तर गांभीरपणे, फक्त एकच स्पष्टीकरण 

शर्क् आह.े आपल््ा अनोळखी ख्रमत्ावर कय ठल््ातरी ताकदवान मानख्रसक 

भावनाांचा पगिा होता. खरे तर तो इतका काळजीत होता, की तो का् 

मागवत आह ेव का् खात आह,े ह ेत््ाला कळतच नव्हते.” 

तो ख्रमख्रनटभर थाांबनू म्हणाला, “आता पयढे त ूमला साांगशील, की 

त््ाच््ा मनात का् चालले होत.े कदाख्रचत त ूम्हणशील, की तो एक खनू 

करण््ासाठी मनाची त्ारी करत होता.” 

स्वतःच््ा ्ा तकाुवर तो हसला. 

पा्रो हसला नाही. त््ाने कबलू केले, की त््ा क्षणी तो फार ख्रचांतीत 

झाला होता. आता का् होण््ाची शर्क्ता आह,े ह ेथोिेसे जाणनू घेण््ाची 

गरज असल््ाच,े तो म्हणाला.  

त््ाचे ख्रमत् त््ाला म्हणाले, की ही कल्पना अफलातनू आह.े 

त््ानांतर तीन आठवि््ाांनी, पा्रो आख्रण बोनीलटन परत भेटल े--- 

्ावेळेस ते ट््बू रेल्वेत भेटल.े त््ाांनी वरच््ा दाांि््ाला धरून हलतियलत, 

एकमेकाांकिे बघनू मान हलवली. मग ख्रपकॅिेली सकुसला खपू गदी उतरून 

गेल््ावर, िब््ाच््ा अगदी पयढच््ा टोकाला त््ाांना बसा्ला जागा 

ख्रमळाली. ती जागा ख्रनवाांत होती. ख्रतथनू कोणी जात ्ेत नव्हते. 

ख्रमस्टर बोनीलटन म्हणाले, “ह ेछान झाल.े स्वाथी जमाव, माणसाांची 

श्ुत, ते त््ाना साांख्रगतले, तरी पयढे सरकत नाहीत.” 
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पा्रोने खाांद ेशहारवल.े “का् करणार? आ्यष्् फार बेभरवशाच े

आह.े” 

ख्रमस्टर बोनीलटन पयसट समाधानाने म्हणाले, “खरे आह.े आज 

आला, उद्या गेला आख्रण त््ाबद्दल बोलताांना, तयम्ही गालँन्ह्ट 

एन्ह्िेव्होअरमध्् ेभेटलेल््ा त््ा म्हाताऱ्ाला लक्षात ठेवाल ना? त््ान ेआह े

त््ापेक्षा चाांगल््ा जगाची अपेक्षा केली, तर मला काही आश्च् ुवाटणार 

नाही. तो काही ख्रतथ ेआठविाभर ्ेत नाही. पण त््ामयळे मॉली फार उदास 

झाली आह.े” 

बसल््ा बसल््ा पा्रोच ेख्रहरव ेिोळे चकाकले. तो म्हणाला, “खरे 

की का्? खरे की का्?” 

बोनीलटन बोलला, “तयला आठवते का, मी म्हणालो होतो, की तो 

िॉर्कटरकिे जाईल व ते त््ाला पथ््ावर ठेवतील. पथ््ामध्् ेतसा फारसा 

अथ ुनाही --- पण त््ान ेत््ाच््ा तब््ेतीसाठी िॉर्कटराांचा सल्ला घेतला, तर 

मला नवल वाटणार नाही. आख्रण त््ाांच््ा सल्ल््ामयळे, त््ाला अचानक बरे 

वाटेल. त््ामयळे त््ाने त््ाच््ा नकळत, वेगळ््ाच गोष्टी मागवल््ा 

असतील. असेही शर्क् आह,े की त््ाच््ा बरे वाटण््ामयळे त््ाला फार छान 

वाटू लागले असेल आख्रण त््ाच््ाकिून, ती कृती घिली असेल. िॉर्कटर 

रुलणाला का् सल्ला दतेात, ्ाबद्दल त््ाांनी जागरूक रहाणे गरजेचे आह.े”  

पा्रो म्हणाला, ‘तसे ते असतातच.” 
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ख्रमस्टर बोनीलटन बोलल,े “माझे स्टेशन आले. बा् बा्. आता असे 

धरून चाल ूनकोस, की तो म्हातारा कोण होता, त््ाचे नाव का् होत,े ह े

आपल््ाला समजेल. जग ख्रवनोदी आह.े” 

तो िब््ातनू बाहरे पिला. 

पा्रो भयवई चढवनू बसला होता, जस े काही त््ाला जग इतके 

ख्रवनोदी वाटत नव्हते. 

तो घरी गेला व त््ाच््ा ख्रवश्वास ूनोकराला, जॉजुला काही सचूना 

ख्रदल््ा. 

पा्रोने त््ाचे बोट नावाच््ा सचूीवरुन ख्रफरख्रवल.े ठराख्रवक 

जागेमध््े झालेल््ा मतृ््यांची ती नोंद होती. पा्रोच े बोट थाांबले. हने्री 

गॅसकॉइन. एकोणसत्तर. मी पख्रहल््ाांदा त््ाच््ासाठी प्र्त्न करतो.” 

नांतर उरलेल््ा ख्रदवसात, पा्रो ख्रकां लज रस्त््ाच््ा बाजसू असलेल््ा, 

िॉर्कटर मॅकअड््र्यच््ा शस्त्रख्रक्र्ा खोलीत बसला होता. िॉर्कटर मॅकअड््र्य 

उांच, लाल केसाांचा, बयख्रद्धमान चेहऱ्ाचा स्कॉटलांिचा रख्रहवासी होता.  

तो म्हणाला, गॅसकॉइन? हो, बरोबर. ख्रवख्रचत् म्हातारा. एकटाच 

जयन्ह््ा, पिीक घरात रहा्चा. ख्रतथ ेनवीन सदख्रनकाांची इमारत बाांधण््ासाठी 

ती वस्ती मोिण््ात आली होती.  

मी त््ाला कधी भेटलो नव्हतो, पण मी त््ाला पाख्रहल ेहोत ेआख्रण 

तो कोण होता, ते मला माख्रहती होत.े िेअरीशी सांबख्रधत लोकाांनी पख्रहल््ाांदा 
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त््ाचा व््वसा् बांद पािला. त््ान े बाहरे दयधाच््ा बाटल््ाांच््ा थप्प््ा 

लावा्ला सयरवात केली. शेवटी शेजारच््ा लोकाांनी पोलीसाांकिे तक्रारी 

केल््ा व त््ाांनी दार तोिून त््ाला शोधले. ख्रजन्ह््ात वरखाली करून, त््ान े

त््ाची मान मोिून घेतली होती. त््ाच््ा अांगात फाटर्क्ा नािीचा जयना 

गाउन होता. त््ासकट त््ान ेसहज स्वतःला मारून घेतले असावे.” 

पा्रो म्हणाला, ‘अस्स! ते अगदी साधे होत े--- एक अपघात.” 

“बरोबर.” 

“त््ाला कय णी नातेवाईक होत ेका? 

“एक पयतण््ा होता. तो मधनू मधनू, साधारणपणे मख्रहन्ह््ातनू एकदा 

काकाांना भेटा्ला ् ते असे. त््ाचे नाव जॉजु लोरीमर होत.े 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 होत,े पण तो त््ाला खरे तर नीटसा ओळखत नव्हता.” 

“तयम्ही ख्रमस्टर गॅसकॉइन ्ाांना मेलेले पाख्रहलेत, तेव्हा त््ाना मरून 

ख्रकती वेळ झाला होता?” 

िॉ मॅकअड््र्य उद्गारल,े ”आहा! इथेच आम्ही पोख्रलसाांना आणले. 

त््ाांनी म्हटले, मरून झालेला वेळ अठे्ठचाळीस तासाांपेक्षा कमी नाही व 

बाहत्तर तासाांपेक्षा जास्त नाही. सहा तारखेच््ा सकाळी तो सापिला. खरे 
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तर आम्हाला त््ापेक्षा नमेकी वेळ कळली. त््ाच््ा गाउनच््ा ख्रखशात तीन 

तारखेला ख्रलख्रहलेल,े त््ाच दयपारी ख्रवम्बल्िन पोस्टात टाकलेल े एक पत् 

सापिले --- ते त््ा ख्रदवशी रात्ी नऊ वीसला पोचले असेल. त््ामयळे 

मतृ््चूी वेळ त््ानांतरची असली पाख्रहज.े त््ामयळे पोटातील पदाथ ु व 

पचनख्रक्र्ा ्ाांचा ताळमेळ जमतो. त््ाच््ा मतृ््यपवूी दोन तास त््ाचे जेवण 

झाले होत.े मी त््ाला सहा तारखेच््ा सकाळी तपासले. तेव्हा त््ाची 

अवस्था साठ तासाांपवूी मरण आल््ासारखी ख्रदसत होती --- तीन तारखेला 

साधारण रात्ी दहा वाजता.” 

“ह ेसगळे बरोबर वाटत ेआह.े मला साांग, त््ाला ख्रजवांत शेवटचे 

केव्हा पाख्रहल ेगेले? 

त््ा ख्रदवशी सांध््ाकाळी सात वाजता त््ाला ख्रकां लज रस्त््ावर पाख्रहले 

गेले. तीन तारखेला, गयरुवारी तो सािेसात वाजता गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअरमध््े 

जेवत होता. असे ख्रदसत होत,े की तो दर गयरुवारी तेथ े जेवत असे. तो 

कलाकार असल््ामयळे, तयला माख्रहती आह े का, की तो फारच वाईट 

कलाकार होता.”  

 “त््ाला हा पयतण््ा सोिून अजनू कोणी नातेवाईक नव्हते का?” 

“एक जयळा भाऊ होता. ती सवु गोष्ट थोिी चौकस स्वरूपाची आह.े 

त््ाांनी अनेक वषाुत एकमेकाांना पाख्रहल ेनव्हते. तो भाऊ, अँथनी गॅसकॉइन 

्ान ेएका श्रीमांत बाईशी ललन केले होत ेआख्रण कला सोिून ख्रदली होती. 

त््ावरून दोन्ह्ही भावाांची भाांिणे झाली. तेव्हापासनू त््ाांनी एकमेकाांच ेतोंि 
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बख्रघतल े नाही. पण आश्च्ु म्हणजे, ते एकाच ख्रदवशी मेल.े जयळ््ा 

भावातील मोठा तीन तारखेला दयपारी तीन वाजता मेला. मला अजनू अशी 

एकाच ख्रदवशी जगातील वेगळ््ा भागात मेलेल््ा जयळ््ा भावाांची केस 

माख्रहती आह.े कदाख्रचत हा ्ोगा्ोग असावा, पण असे आह ेखरे.” 

“दयसऱ्ा भावाची बा्को ख्रजवांत आह?े” 

“नाही, ती काही वषांपवूीच मेली.” 

“अँथनी गॅसकॉइन कय ठे रहा्चा?” 

“ख्रकां गस्टन रस्त््ावर त््ाचे घर होत.े माझ््ा माख्रहतीप्रमाणे व जे मला 

िॉ लॉरीमरने साांख्रगतले, त््ावरून, तो फार एकाकी होता.”  

पा्रोने ख्रवचारपवुूक मान हलवली.  

स्कॉटलांिच््ा माणसान ेत््ाच््ाकिे ख्रनरखनू पाख्रहले. त््ान ेथांिपण े

ख्रवचारल,े “ख्रमस्टर पा्रो, तयमच््ा मनात का् आह?े --- तयम्ही महत्वाच््ा 

प्रश्नात लक्ष घालनू माख्रहती ख्रमळवलीत, म्हणनू मी तयमच््ा प्रश्नाांची उत्तरे 

ख्रदली. पण ह ेसवु का् चालले आह,े ्ाबद्दल मी अांधारात आह.े 

पा्रो सावकाशीन ेबोलला, “ही साधी अपघाताची केस आह,े असे 

तयम्ही म्हणालात. माझ््ा मनात सयद्धा तेवढेच सोप ेकाही आह े--- एक साधा 

धर्कका.” 

िॉ मॅकअड््र्यने आश्च्ाुन ेपाख्रहल.े “म्हणजे दयसऱ्ा शब्दात, खनू! 

तयमच््ा ्ा वक्तव््ाला काही आधार आह ेका?” 
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पा्रो म्हणाला, “नाही. हा माझा ख्रनव्वळ तकु आह.े”  

दयसरा म्हणाला, “पण काहीतरी असले पाख्रहज े--- “ 

पा्रो काही बोलला नाही.  

“जर तयम्हाला पयतण््ा, लॉरीमरचा सांश् असेल, तर मला तयम्हाला 

ह े साांगा्ला काही वाटणार नाही, की तयम्ही नको त््ा माणसावर भयांकत 

आहात. लॉरीमर ख्रवम्बल्िनमध्् े सािेआठपासनू मध््रात्ीप्ंत ख्रिज 

खेळत होता. चौकशीवरून, ह ेख्रसद्ध झाले आह.े” 

पा्रो पयटपयटला, “आख्रण त््ाची खात्ीदखेील केली गेली. पोलीस 

काळजी घेत आहते.” 

िॉर्कटर म्हणाला, “कदाख्रचत तयम्हाला त््ाच््ाख्रवरुद्ध काही माख्रहती 

असेल?” 

“मला अशी कय णी व््क्ती आह,े हदेखेील आताप्तं माख्रहती नव्हते.  

“मग तयम्हाला अजनू कय णाचा सांश् आह ेका?” 

“नाही. नाही. तस ेमयळीच नाही. ह ेमाझे नेहमीचेच काम आह.े ते 

महत्वाच ेआह.े आख्रण मतृ ख्रमस्टर गॅसकॉइन त््ात बरोबर बसत नाहीत. सवु 

काही चयकते आह.े” 

“मला तर खरेच काही समजत नाही.” 

पा्रो पयटपयटला, “त्ास हा आह,े की खपू वाईट गोष्टी एकत् आल््ा 

आहते.” 
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‘का् म्हणता आहात, सर?” 

पा्रो हसला. ”िॉर्कटर, तयम्हाला लवकरच मला वेिा म्हणनू बांद 

करा्ला लागणार आह.े पण खरे तर मी काही मानख्रसक रुलण नाही. फक्त 

ख्रशस्तख्रप्र् व पद्धतशीर माणसू आह.े आख्रण माझ््ा त््ा साच््ात जेव्हा गोष्टी 

बसत नाहीत, तेव्हा मी दयःखी होतो. तयम्हाला इतका त्ास ख्रदल््ाबद्दल, मला 

माफ करा.” 

तो उठला. िॉर्कटरही उठले.  

मॅकअड््र्य म्हणाला, “खरे तर मला ख्रमस्टर गॅसकॉइन ्ाांच््ा मतृ््तू 

अख्रजबात काहीही सांश्ास्पद ख्रदसत नाही. मी म्हणतो, तो पिला --- तयम्ही 

म्हणता, त््ाला कोणीतरी ढकलल.े एवढेच --- ठीक आह े --- सगळे 

धसूरच आह.े” 

पा्रोने सयस्कारा टाकला.  

तो म्हणाला, “हो, ह ेकामगारासारख ेआह.े कोणीतरी ते चाांगले काम 

करून ठेवल ेआह.े” 

“तयम्हाला अजनूही वाटते --- “ 

त््ा लहानशा माणसान ेत््ाचे हात पसरल.े “मी हट्टी माणसू आह.े 

थोिी कल्पनाशक्ती असलेला माणसू --- आख्रण त््ाला आधार काहीही 

नाही. तसेही, हने्री गॅसकॉइनला खोटे दात होत ेका?” 
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“नाही, त््ाचे दात खरे होत ेआख्रण ते चाांगले होत.े ्ा व्ाला ह े

खरेच कौतयकास्पद होत.े” 

तो त््ाांची नीट काळजी घेत असे --- ते पाांढरे शयभ्र होते आख्रण नेहमी 

छान घासल ेजात. का?” 

“हो, मी ते लक्ष दऊेन पाख्रहल ेहोत.े माणसू व्ाने वाढत गेल््ावर ते 

थोिे ख्रपवळे होऊ लागतात, पण ते चाांगल््ा अवस्थेत होत.े” 

“रांग उिाला नव्हता? 

“नाही, मला वाटत,े तो ख्रसगरेट ओढत नसे. म्हणजे तयम्हाला तसे 

म्हणा्चे असेल तर.” 

“मला तस ेम्हणा्चे नव्हते --- हा त््ाच््ा मतृ््चूा तपास म्हणजे 

खपू लाांबचा पल्ला आह.े तो इतर्क्ात सांपणार नाही. िॉर्कटर मॅकअड््र्य, 

अच्छा आख्रण तयमच््ा द्ाळूपणाबद्दल आभार” 

त््ान ेिॉर्कटराांशी हातख्रमळवणी केली व ख्रनघाला.  

तो म्हणाला, “आख्रण आता, लाांबचा पल्ला सयरु.” 

गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअरमध््े तो बोनीलटनबरोबर ज््ा टेबलावर बसला 

होता, त््ाच टेबलावर बसला. पण त््ाांची वेटर मयलगी मॉली नव्हती. जी 

होती ती मयलगी म्हणाली की मॉली रजेवर आह.े 
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फक्त सात वाजल े होत े आख्रण पा्रोला त््ा मयलीबरोबर जयन्ह््ा 

ख्रमस्टर गॅसकॉइन ्ा ख्रवष्ावर सांभाषण सयरु करा्ला काही त्ास पिला 

नाही.  

ती म्हणाली, “हो, तो इथे खपू वषे ्ेत होता. पण आम्हा मयलींपैकी 

कय णाला त््ाचे नाव माख्रहती नव्हते. आम्ही वतुमानपत्ात का्दशेीर 

कारवाईबद्दल वाचले आख्रण ख्रतथ े त््ाचे ख्रचत्ही होत.े तेव्हा मी मॉलीला 

म्हणाले, “हा बघ, हाच आपला म्हातारबाबा नाही का? आम्ही त््ाला तस े

सांबोधत अस.ू” 

“तो त््ाच््ा मरणाच््ा ख्रदवशी इथे जेवला ना?” 

“हो, तीन तारखेच््ा गयरुवारी. तो दर गयरुवारी इथे ्ेत असे. 

मांगळवारी आख्रण गयरुवारी ---अगदी घि्ाळाच््ा काटेकोरपणे.” 

“मला वाटत,े तयला आठवत नाही, तो का् पदाथु मागवत असे?” 

“आता मी आठवते, तो मयलीगटावनी सपू, गाईच््ा मासाच ेपयख्रिांग 

की मटण? नाही पयख्रिांग नाही. बरोबर काळ््ा बेरी आख्रण सफरचांदाचा केक 

आख्रण चीज. ह ेखाऊन मग तो घरी गेला, मग त््ाच सांध््ाकाळी ख्रजन्ह््ावरून 

पिला. त््ान ेजीणु गाउन घातला होता. त््ाच््ा नािीने त््ाचा घात झाला. 

अथाुत, त््ाचे कपिे नेहमीच ख्रवख्रचत् असत --- जयन्ह््ा फॅशनचे, फाटके 

आख्रण तरीही त््ाला, तो कय णी खास असल््ासारखा, एक प्रकारचा 

अख्रभमान असे. ओहो, आमच््ा इथे खपू रुचीपणूु लोक ्ेतात.”  
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ती गेली.  

पा्रोने मनसोक्त खाल्ल.े त््ाच््ा िोळ््ात ख्रहरवा प्रकाश ख्रदस ू

लागला. तो स्वतःशी बोलला, “ह ेख्रवख्रचत् आह.े अगदी हुशार लोकदखेील 

महत्वाची इत् ा्ंभतू माख्रहती ख्रवसरतात. बोनीलटनला ्ात रुची असेल.” 

पण अजनू बोनीलटनबरोबर आरामशीरपण े चचाु करा्ची वेळ 

आली नाही. अचानक व आक्रमकपणे झालेल््ा मतृ््ूांची दखल घणेाऱ्ा 

ख्रजल्याच््ा अख्रधकाऱ्ाशी ओळख होऊन, पा्रो सहज बोल ूलागला.  

“रोख्रगष्ट गॅसकॉइन ही एक नवलपणू ुव््क्ती होती. एकाकी, ख्रवख्रचत् 

माणसू. पण त््ाच््ा आजारान ेअसामान्ह्् रीत््ा लक्ष वेधनू घेतले, नाही 

का?” 

बोलताांना, तो पाहुण््ाकिे काहीशा उत्सयकतेने पहात होता.  

पा्रोने काळजीपवुूक शब्द वापरल.े “ख्रमस्टर, पररख्रस्थती त््ाबरोबर 

जोिलेली असत.े त््ामयळे तपास करावासा वाटतो.” 

“ठीक आह,े मी तयम्हाला कशी मदत करू शकतो?”  

“मला वाटत,े तयमच््ा आख्रधपत््ाखाली असलेल््ा भागात, कोटाुत 

सादर केलेली कागदपत् नाहीशी करा्ला साांगनू ख्रकां वा ताब््ात घेऊन. हने्री 

गॅसकॉइनच््ा गाउनच््ा ख्रखशात पत् सापिल ेहोत,े नाही का?” 

“हो, बरोबर.” 

“ते त््ाच््ा पयतण््ाच,े िॉ जॉजु लॉरीनरचे होत?े” 
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“बरोबर. मरणाची वेळ ख्रनख्रश्चत करण््ासाठी ते कोटाुत वापरले 

गेले.” 

“वैद्यकी् पयराव््ाबरोबर ते खात्ीन ेजयळले?” 

“तांतोतांत.” 

“अजनू ते बघा्ला ख्रमळेल का?” 

पा्रो उत्सयकतेने उत्तरासाठी थाांबला.  

जेव्हा त््ाला समजल,े की ते त््ाला परीक्षण करण््ासाठी ख्रमळू 

शकते, तेव्हा त््ान े सयटकेचा ख्रनःश्वास टाकला. शेवटी जेव्हा ते त््ाच््ा 

हातात पिले, तेव्हा त््ान े ते नीट अभ््ासल.े ते थोिे वेि््ावाकि््ा 

अक्षरात, झरझर उठणाऱ्ा फाऊन्ह्टन पेनन ेख्रलख्रहलेले होत.े ते असे होत:े 

ख्रप्र् हने्री काका,  

मला तयम्हाला साांगा्ला खेद होतो, की मला अँथनीकाकाांच््ा 

बाबतीत ्श आले नाही. तयम्हाला भेटा्ला जाण््ाच््ा बाबतीत त््ाांनी 

उत्साह दाखवला नाही. ‘झाले ते झाल’े ्ा तयमच््ा ख्रवनांतीला त््ाांनी उत्तर 

ख्रदल ेनाही. अथाुत ते खपू आजारी आहते. आख्रण त््ाांच््ा मनात ख्रफरा्चे 

आह.े मला वाटत,े की त््ाांचा शेवट जवळ आला आह.े त््ाना तयम्ही 

जवळजवळ आठवत नाही. मी ् शस्वी झालो नाही, म्हणनू मला माफ करा. 

पण मी माझ््ाकिून शर्क् ते प्र्त्न केले. 

तयमचा प्रेमळ पयतण््ा, 
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जॉजु लॉरीमर 

त््ावर तीन नोव्हेंबर ही तारीख होती. पा्रोन े पोस्टाच््ा 

ख्रशर्कर्क्ाकिे पाख्रहल.े दयपारचे ४: ३०, ३ नोव्ह.े 

तो पयटपयटला, “ह ेअगदी व््वख्रस्थत ख्रलख्रहल ेआह,े नाही का?”  

ख्रकां गस्टन ख्रहल्स त््ाचे पयढचे उख्रद्दष्ट होत.े थोिा त्ास घेतल््ावर, 

चाांगल््ा तऱहचे््ा ख्रवनोदीपणाला ख्रचकटून राख्रहल््ावर, त््ाला मतृ अँथनी 

गॅसकॉइन ्ाची स्व ा्ंपाकीण व घर साांभाळणारी, अख्रमली्ा ख्रहल ख्रहची 

मयलाखत घ््ा्ची सांधी ख्रमळाली.  

पख्रहल््ाांदा ख्रमसेस ख्रहलकिे तो गेला. ती सांश्ी व किक होती. 

ख्रदसा्ला ख्रवख्रचत् असलले््ा पण ख्रमत्त्वाने व आनांदाने वागणाऱ्ा परदशेी 

माणसान े दगिावरसयद्धा पररणाम घिवला असता. ख्रमसेस अख्रमली्ा 

हळूहळू सौम्् होऊ लागली. इतर बा्काांप्रमाणे ती ख्रतचे त्ास सहानयभतूीने 

ऐकणाऱ्ा माणसाला भरभरून साांग ूलागली.  

गेली चौदा वषे ती ख्रमस्टर गॅसकॉइनच््ा घराची दखेभाल व 

स्व ा्ंपाक करत होती --- ते काही सोप ेकाम नव्हते. खरेच सोप ेनव्हते. त््ा 

ओझ््ान ेअनेक बा्काांनी ते काम सोिल ेहोत.े पण ख्रमसेस अख्रमली्ाने ते 

ख्रनभावनू नेले. तो ख्रबचारा माणसू जरा ख्रवख्रचत् होता, ह ेन नाकारता, ख्रमसेस 

अख्रमली्ा ख्रवश्वासपूणे ते काम करत राख्रहली. त््ाच््ा लहरी साांभाळत 

राख्रहली. त््ामयळे नैसख्रगुकपणे, ख्रतची अपेक्षा होती, की ती का्म 
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आठवणीत रहावी. पैशाांचा त््ाला जरा गव ु होता. तो बऱ्ापैकी श्रीमांत 

होता. पण नाही. ख्रतला काहीच ख्रमळाल े नाही. त््ाच््ा जयन्ह््ा इच्छापत्ा 

प्रमाणे, सगळी सांपत्ती त््ाच््ा बा्कोला आख्रण ती त््ाच््ा आधी वारली, 

तर भावाला, हने्रीला ख्रमळणार होती. ह ेइच्छापत् खपू वषांपवूी केलेले होते 

आख्रण चाांगले वाटत नव्हते.  

हळूहळू पा्रोन े ख्रतला असमाधानातनू, पैशाांच््ा लोभातनू बाहरे 

काढल.े हा खरेच ख्रनषु्ठर अन्ह््ा् होता. ख्रमसेस ख्रहलला नवल वाटल े व 

दयखावल््ासारखे वाटल,े तर त््ात काही गैर नव्हते. ह ेसवुश्रयत होत,े की 

ख्रमस्टर गॅसकॉइन पैशाच््ा बाबतीत ख्रचर्ककू होता. असेही बोलल ेजात होत,े 

की त््ान े त््ाच््ा एकय लत््ा एक भावाची मदत नाकारली होती. ख्रमसेस 

ख्रहलला बहुधा ह ेसवु माख्रहती होत.े  

ख्रमसेस ख्रहलन े ख्रवचारल,े “िॉ लॉरीमर मालकाांना भेटा्ला आले 

होत ेका? मला माख्रहती होत,े की ते त््ाांच््ा भावासांबांधी काही होत.े पण 

मला वाटल,े ते इतकेच होत,े की त््ाांच््ा भावाला परत नाते जोिण््ाची 

इच्छा होती. अनेक वषांपवूी त््ाांचे भाांिण झाले होते.” 

पा्रो बोलला, “मला समजल ेआह,े की ख्रमस्टर गॅसकॉइनने म्हण े

पणूुपणे नकार ख्रदला?” 

ख्रमसेस ख्रहल मान हलवत म्हणाली, “ते खरेच आह.े हने्रीचा भाऊ 

थोिा अशक्त असल््ासारखे म्हणे, “ह ेहने्रीचे का् चालल ेआह?े त््ाला 
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खपू वषाुत भेटलो नाही व त््ाला भेटा्ची इच्छाही नाही. तो भाांिखोर 

आह.े तो होता, तसाच आह.े” 

नांतर सांभाषण ख्रमसेस ख्रहलच््ा स्वतःच््ा ख्रवशेष दयःखाकिे व ख्रमस्टर 

गॅसकॉइनच््ा वख्रकलाच््ा कठोर दृष्टीकोनाकिे वळल.े 

पा्रोने एकदम तोिल््ासारख े सांभाषण न सांपवता, कसाबसा 

काढता पा् घेतला.  

आख्रण त््ामयळे, तो जेवणाच््ा वेळेनांतर, ख्रवम्बल्िन ्ेथील िोरसेट 

रस्त््ावरील एल्मके्रस्टला आला. ते िॉ लॉरीमरचे ख्रनवासस्थान होत.े तो 

नयकताच जेऊन उठला होता.  

पा्रोला शस्त्रख्रक्र्ेच््ा खोलीत बसवण््ात आले आख्रण िॉ 

लॉरीमर ख्रतथे आला. 

पा्रो म्हणाला, “मी काही रोगी नाही. आख्रण कदाख्रचत माझ ेइथे 

्ेण ेतयम्हाला अधीरपणाचे वाटल ेअसेल --- पण मी म्हातारा माणसू आह े

आख्रण माझा एकमेकाांशी सरळसरळ बोलण््ावर ख्रवश्वास आह.े मी 

वख्रकलाांची व त््ाांच््ा लाांबलचक पद्धतींची काही पवाु करत नाही.”  

त््ान े नर्ककीच लॉरीमरचे स्वारस्् वाढवल.े लॉरीमर घोटून दाढी 

केलेला, मध््म उांचीचा माणसू होता. त््ाचे केस तपख्रकरी होते, पण पापण््ा 

जवळजवळ पाांढऱ्ा झाल््ा होत््ा. त््ामयळे त््ाचे िोळे मांद ख्रदसत होत.े 

त््ाची पद्धत झटपट स्वरूपाची व ख्रवनोदी नसलेली वाटत होती. 
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तो भयवई चढवत म्हणाला, “वकील? मी त््ाांचा द्वषे करतो. माझ््ा 

आवित््ा सर, तयम्ही माझी रुची वाढवली आह.े आपण बसा.” 

पा्रो बसला आख्रण त््ाचे व््वसाख्र्क कािु पयढे केले व िॉर्कटरला 

ख्रदल.े 

जॉजु लॉरीमरच््ा पाांढऱ्ा पापण््ा फिफिल््ा 

पा्रो आत्मख्रवश्वासान े पयढे वाकला. “माझ््ा बऱ्ाच पक्षकार 

बा्का असतात.” 

िोळे ख्रमचकावत, लॉरीमर म्हणाला, “नैसख्रगुकपणे असणारच.” 

पा्रोने कबलू केले, “तयम्ही नैसख्रगुकपणे असे म्हणत आहात. पण 

त््ा पोलीस वररष्ठाांना ख्रवश्वासात घेत नाहीत. त््ाांना खासगी गयप्तहरे बरा 

वाटतो. त््ाना त््ाांचे त्ास जाहीर करा्च ेनसतात. काही ख्रदवसाांपवूी एक 

व्ाने मोठी बाई माझ््ाकिे सल्ला मागा्ला आली. ती अनेक वषांपवूी 

भाांिलेल््ा नवऱ्ाबाबत सयखी नव्हती. हा नवरा म्हणजे तयमचे काका, 

कैलासवासी ख्रमस्टर गॅसकॉइन.” 

जॉजु लॉरीमरचा चेहरा जाांभळा झाला.  

“माझे काका? तयम्ही काहीही साांगता आहात. माझी काकू वारली, 

त््ाला अनेक वषे झाली.” 

“तयमचे काका अँथनी गॅसकॉइन नव्ह,े हने्री गॅसकॉइन.” 

“हने्रीकाका? पण त््ाांचे तर ललन झाले नव्हते!”  
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पा्रो न लाजता म्हणाला, “हो, झाले होत.े त््ाबद्दल काही सांश् 

नाही. त््ा बाईन ेललनाच ेप्रमाणपत्दखेील आणल ेहोत.े” 

जॉजु लॉरीमर ओरिला, “ह ेखोटे आह.े” आता त््ाचा चेहरा प्लम 

सारखा जाांभळा झाला होता. ”माझा ्ावर ख्रवश्वास नाही. तयम्ही त््ाांची 

मानहानी करत आहात. खोटारिे आहात.” 

पा्रो म्हणाला, “ह ेफार वाईट आह,े नाही का? तयम्ही काही कारण 

नसताांना खनू केला आह.े” 

लॉरीमरचा आवाज थरथरला. त््ाचे मांद िोळे भीतीने फय गले. 

“खनू?” 

पा्रो म्हणाला, “तसेही मी तयम्हाला काळ््ा बेरींचा केक परत 

खाताना बघतो आह.े शहाणी नसलेली सव्. काळ््ा बेरींमध्् े भरपरू 

जीवनसत्वे असतात, पण दयसऱ्ा तऱहनेे त््ा प्राणघातक अस ूशकतात. ्ा 

प्रसांगी मला वाटत,े त््ानी एका माणसाच््ा मानेभोवती फास आवळा्ला 

मदत केली आह.े तयमची मान, िॉर्कटर लॉरीमर.”  

पा्रो शाांतपणे ख्रमरवत, टेबलाच््ा दयसऱ्ा बाजनेू म्हणाला, “असे 

बघ माझ््ा ख्रमत्ा, तयझी पा्ाभतू गहृीतकेच चयकली. खपू मानख्रसक ताण 

असलेली व््क्ती त््ा वेळी, त््ान ेपवूी कधी केले नाही, असे काही करत 

नाही. त््ाची सहजप्रवतृ्ती कमीत कमी ख्रवरोध असणारा माग ुख्रनविते. जो 
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मनयष्् काही कारणान ेउदास झाला आह,े तो जेवा्ला नर्ककीच त््ाच््ा 

स्वतःच््ा पा्जम््ात ्ेईल --- दयसऱ्ाच््ा नव्ह.े 

ज््ा माणसाला दाट सपू, , गाईच््ा मासाचे पयख्रिांग व काळ््ा बेरीज 

आवित नाहीत, तो अचानक एका सांध््ाकाळी ते मागवतो. तयम्ही म्हणता, 

की त््ान ेअसे करा्च ेकारण, तो काही वेगळा ख्रवचार करत होता. पण मी 

म्हणतो, ज््ाच््ा मनात काही वेगळे ख्रवचार चाल ूआहते, तो सहजपणे त््ान े

अनेक वेळा मागवलेले पदाथुच मागवेल.  

“ठीक आह,े मग दयसरे कय ठले स्पष्टीकरण अस ूशकते? मला तर दयसरे 

काही ्ोल् असे स्पष्टीकरण ख्रदसत नाही. मग मी काळजीत पिलो. सगळी 

घटना चयकीची होती. ती चपखल बसत नव्हती. माझे मन ख्रशस्तशीर आह.े 

आख्रण मला गोष्टी चपखल बसलेल््ा आवितात. ख्रमस्टर गॅसकॉइनने 

केलेल््ा जेवणाच््ा ख्रवख्रचत् मागणीन,े मी नाराज झालो. 

“मग तयम्ही मला साांख्रगतलेत, की तो मनयष्् नाहीसा झाला. त््ाने 

वषुभरात पख्रहल््ाांदाच मांगळवार व गयरुवार चयकवला. मला ते अगदी कमी 

आविले. माझ््ा मनात काहीबाही ख्रवचार ्ेऊ लागले. जर ते खरे असते, 

तर तो मनयष्् मरण पावला होता. मी चौकशी केली. तो मेला होता. आख्रण 

फार चाांगल््ा तऱहनेे, व््वख्रस्थतपणे मेला. दयसऱ्ा शब्दात, उग्र वासाच ेसॉस 

आतील खराब मासा लपवत.े पण तळाशी काही चाांगले नसत.े 

ख्रकां लज रस्त््ावर तो सात वाजता ख्रदसला होता. इथे त््ान े

सािेसातला जेवण केले. मरणापवूी दोन तास --- ह ेसवु चपखल बसले --
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- पोटातील पदाथांचा पयरावा, पत्ाचा पयरावा. फार सॉस होत.े इतके की 

खालील मासा ख्रदसतच नव्हता!” 

एकख्रनष्ठ पयतण््ाने पत् ख्रलख्रहले. ते मरणाची वेळ ख्रनख्रश्चत 

करण््ासाठीचा पयरावा ठरल.े मरण खपू साध््ा तऱहनेे आले. ख्रजन्ह््ातनू 

पिल््ाने. साधा अपघात? साधा खनू? पण प्रत््ेकजण खनू म्हणतो.  

नेक पयतण््ाच फक्त ख्रजवांत नातेवाईक. नेक पयतण््ालाच सगळे 

ख्रमळेल --- पण ख्रमळण््ासारखे काही आह ेका? काका गरीब असल््ाचे 

सवुश्रयत आह.े  

पण भाऊ कय ठे गरीब आह?े आख्रण त््ान ेत््ा काळात श्रीमांत बाईशी 

ललन केले होते. तो ख्रकां लस्टन रस्त््ावर मोठ््ा, श्रीमांत घरात रहात होता. 

त््ामयळे असे वाटेल, की त््ाच््ा श्रीमांत बा्कोन ेत््ाला सवु पैस े ठेवल े

असतील. तयम्ही ही साखळी कशी आह,े ते पहा. श्रीमांत बा्को अँथनीला 

पैस ेठेवत,े अँथनी ते हने्रीसाठी ठेवतो आख्रण हने्रीचा पैसा जॉजुला जातो --

- पणूु साखळी.”  

बोनीलटन म्हणाला, “ही गोष्ट ऐका्ला बरी आह,े पण त ू का् 

केलेस?” 

“एकदा तयम्हाला माख्रहती झाले, की सहसा --- तयम्हाला हवे 

असलेले तयम्ही ख्रमळव ू शकता. हने्री जेवणानांतर दोन तासाांनी मेला. ती 

माख्रहतीच त्ास दते होती. समजा जेवण रात्ीच े नसनू, दयपारच े होत े असे 
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धरल,े तर तयम्हाला जॉजुच््ा जागी बघा. जॉजुला पैस ेहवे आहते --- त््ाला 

फारच गरज आह.े अँथनी गॅसकॉइन मरतो आह े--- पण ह ेमरण जॉजुसाठी 

फारस ेचाांगले नाही. कारण त््ाचे पैस ेहने्रीला ख्रमळणार आहते. आख्रण हने्री 

गॅसकॉइन अजनू ख्रकतीही वषे जगेल. त््ामयळे हने्री पण मेला पाख्रहज े --- 

आख्रण ख्रजतर्क्ा लवकर मरेल, तेवढ ेचाांगले --- पण तो अँथनीनांतर मरा्ला 

पाख्रहज.े आख्रण जॉजुकिे पयरावा पाख्रहज.े आठवि््ातनू दोन वेळा हॉटेलात 

जेवा्ची हने्रीची सव् जॉजुला पयरावा सयचवते. काळजी घेणारा 

असल््ामयळे, तो पख्रहल््ाांदा त््ाचा बेत ठरवतो. तो त््ाच््ा काकाांना 

सोमवारी सांध््ाकाळी त््ा नेहमीच््ा हॉटेलात जा्ला लावतो. ते सयरळीत 

पार पिते. तेथील सगळे त््ाला लॉरीमरचा काका म्हणनू मान्ह्् करतात. 

त््ाला समाधान ख्रमळत.े आता त््ाला फक्त अथँनीकाका मरेप्ंत वाट 

बघा्ची आह.े ती वेळ ्ेत.े तो त््ाच््ा काकाांना दोन नोव्हेंबरला दयपारी 

पत् ख्रलख्रहतो. पण त््ात तीन नोव्हेंबर तारीख ख्रलहीतो. तो तीन तारखेला 

दयपारी त््ाचा बेत प्रत््क्षात आणतो. गावात ् ेतो. काकाांना फोन करतो. एक 

ख्रनसरिे वळण आख्रण ख्रजन्ह््ावरून हने्रीकाका कोसळतात. तो काकाांच््ा 

गाउनच््ा ख्रखशात पत् ठेवतो. दाढी, केसाळ भयव्ा असा सवु जामाख्रनमा 

करून . सािेसातला तो गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअरमध््े जातो. ख्रनःसांश् ख्रमस्टर 

हने्री गॅसकॉइन सािेसातला ख्रजवांत आहते. नांतर बाथरुममध््े जाऊन झटपट 

जामाख्रनमा बदलणे आख्रण गािीन ेजोरात ख्रवम्बल्िनला जाऊन, सांध््ाकाळी 

र्कलबमध््े ख्रिज खेळा्ला जाणे. हुशारीचा पयरावा.” 
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ख्रमस्टर बोनीलटन पा्रोकिे बघतात. “पण पत्ावरील पोस्टाचा 

ख्रशर्कका?” 

“ओहो, ते फार सोप ेअसते. पोस्टाचा ख्रशर्कका पयसट असतो. का? 

तो ख्रदव््ाच््ा काजळीन ेदोन नोव्हेंबर ्ा तारखेचा तीन नोव्हेंबर केलेला 

असतो. तयम्ही नीट बख्रघतलेत, तरच तो तयम्हाला ख्रदसतो. आख्रण शेवटी काळे 

पक्षी उितात.” 

“काळे पक्षी?” 

“केकमध्् ेभाजलेल ेचोवीस काळे पक्षी! ख्रकां वा तयम्हाला पाख्रहजे तर 

काळ््ा बेरीज म्हण ूशकता. जॉजु, तयला समजल ेअसेल, की त ूफार चाांगला 

नट नाहीस. तयला एकजण आठवतो का, ज््ान ेऑथेल्लो साकारण््ासाठी, 

स्वतःला काळे रांगवनू घेतले होत?े गयन्ह्यातला अख्रभन् तसा करावा लागतो. 

जॉजु त््ाच््ा काकाांसारखा ख्रदसत होता. तसाच चालत होता. तसाच बोलत 

होता. तशाच भयव्ा आख्रण दाढी होती. पण तो काकाांसारखे जेवा्ला 

ख्रवसरला. त््ान े त््ाला आविणारे पदाथ ु मागवल.े काळ््ा बेरीजनी 

दाताांचा रांग जातो --- पण प्रेताच््ा दाताांचा रांग गेलेला नव्हता. तरी हने्रीने 

गालँन्ह्ट एन्ह्िेव्होअरमध््े त््ा सांध््ाकाळी काळ््ा बेरीज खाल्ल््ा. पण 

पोटात काळ््ा बेरीज नव्हत््ा. मी सकाळी ख्रवचारल.े आख्रण जॉजु इतका 

मखूु आह,े की त््ान ेअजनूही खोटी दाढी आख्रण भयव्ा तशाच ठेवल््ा 

होत््ा. ओहो! तयम्ही शोधलेत तर तयम्हाला पयष्कळ पयरावा सापितो. मी 

जॉजुला बोलावनू त््ाला पकिले. तेव्हा ह ेप्रकरण सांपले. तो परत काळ््ा 
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बेरीज खात होता. तसेही, तो अधाशी होता --- स्वतःच््ा खाण््ाची त््ाला 

चाांगलीच काळजी असा्ची. आता माझे काही चयकले नसेल तर, ती हाव 

त््ाला फासावर लटकवेल” 

वेरेसन ेत््ाांना दोन ताटल््ा काळ््ा बेरीज आख्रण सफरचांदाचा केक 

आणला. 
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THE THIRD FLOOR FLAT  

ख्रतसऱ्ा मजल््ावरील सदख्रनका 

 

एक भयवई वर करत, पॅट सांध््ाकाळच््ा लहानशा, रेशमी बॅगेत 

काही शोधताना रानटीपणे बोलली, “अरे भावा!  

 दोन तरुण माणस ेआख्रण दयसरी मयलगी ख्रतला अस्वस्थपणे न्ह््ाहाळत 

होत.े ते सवुजण पॅरीख्रश्ा उफु पॅट गानेटच््ा सदख्रनकेच््ा बांद दाराबाहरे उभे 

होत.े  
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पॅट बोलली, “ह े चाांगले नाही. ख्रकल्ली तर नाही. आख्रण आता 

आपण का् करा्च?े” 

ख्रजमी फाउलकेनर पयटपयटला, “दाराची ख्रकल्ली असल््ाख्रशवा् 

कसले आ्यष््? तो बयटका, रुां द खाांद्याांचा, स्वभावान े चाांगला, ख्रनळ््ा 

िोळ््ाांचा तरुण मनयष्् होता.  

पॅट त््ाच््ाकिे रागाने वळली. “ख्रवनोद करू नकोस. ख्रजमी, ह ेगांभीर 

आह.े” 

िोनोव्हन बेल ेम्हणाला, “पॅट, परत एकदा पहा. ती ख्रतथेच कय ठेतरी 

असली पाख्रहज.े” त््ाचा आवाज आळशी पण मांजयळ होता. तो त््ाच््ा 

नम्र, काळ््ा आकृतीला शोभत होता.  

दयसरी मयलगी, ख्रमल्डे्रि होप म्हणाली, “त ू नेहमी तर ती पसुमधनू 

बाहरे काढतेस.” 

पॅट बोलली, “अथाुत मी ती बाहरे काढत.े माझा ख्रवश्वास आह,े मी 

ती तयम्हा दोघाांपैकी एकाला ख्रदली.” ती त््ा माणसाांकिे ख्रशव््ा दते वळली.  

“मी िोनोव्हनला म्हटले, ती माझ््ासाठी घ.े” 

पण ख्रतला दोष द्या्ला इतर्क्ा सहज कय णी सापिला नसता. 

िोनोव्हनने ख्रकल्ली घेतल््ाचे नाकारल े आख्रण ख्रजमीने त््ाला अनयमोदन 

ख्रदल.े  
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ख्रजमी पॅटकिे बघनू बोलला, “मी स्वतः तयला ती तयझ््ा बॅगेत 

ठेवताांना बख्रघतले.” 

“म्हणजे आता तयमच््ा दोघाांपैकी कय णीतरी माझी बॅग उचलली, 

तेव्हा ती पािली. मीदखेील एकदोनदा ती पािली होती.” 

िोनोव्हन म्हणाला, “एकदोनदा! शर्क् त््ा प्रत््ेक प्रसांगी, ती नीट 

ठेवण््ाऐवजी, त ूती खपू वेळा पािली आहसे.” 

ख्रजमी म्हणाला, “मला समजत नाही, प्रत््ेक वेळी अशी गोष्ट बाहरे 

कशी पित नाही!” 

ख्रमल्डे्रि बोलली, “मयद्दा असा आह े--- आपण ती कशी ख्रमळवणार 

आहोत? 

ती एक शहाणी मयलगी होती. ती मयदद््याला धरून बोलली. पण ती 

हट्टी आख्रण त्ासदा्क असनू, पॅटइतकी आकषुक नव्हती.  

ते चौघेही बांद दाराकिे ख्रदलमढू होऊन बघत बसल.े 

ख्रजमीन ेसयचवले, “हमाल मदत करू शकेल का? त््ाच््ाकिे सवु 

कय लयपाांना चालणारी मास्टर ख्रकल्ली ख्रकां वा तस ेकाही असेल का?” 

पॅटन ेिोके हलवले. “फक्त दोन ख्रकल्ल््ा होत््ा. एक सदख्रनकेच््ा 

आत स्व ा्ंपाकघराच््ा ख्रभांतीला लावलेली होती आख्रण दयसरी त््ा बेकार 

बॅगेत होती.” 
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पॅट रागाने बोलली, “जर सदख्रनका तळमजल््ावर असती, तर 

आपण बाहरेून ख्रखिकी उघिली असती ख्रकां वा तोिली असती. िोनोव्हन, 

तयला माांजरचोर व्हा्ला आविणार नाही का? की आविेल?” 

िोनोव्हनने माांजरचोर व्हा्ला ठामपणे, पण नम्रपण ेनकार ख्रदला.  

ख्रजमी म्हणाला, “चौथ््ा मजल््ावरील सदख्रनका परविली 

असती.” 

“आग लागल््ावरच््ा मागाुचे का्?”  

“तो नाही आह.े” 

ख्रजमी म्हणाला, “असलाच पाख्रहज.े पाच मजली उांच इमारतीला 

आग लागल््ास ख्रनसटा्चा माग ुअसलाच पाख्रहज.े” 

पॅट बोलली, “मी असे बोलण््ाच ेधािस करत,े की आपल््ाला 

कसली मदत ख्रमळणार नाही. मी माझ््ा सदख्रनकेत कशी जाणार?” 

िोनोव्हन म्हणाला, “इथे तात्पयरते ख्रवसरलेल े ख्रकां वा मयद्दाम दयलुक्ष 

केलेले असे त््ाप्रकारचे कय णी 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 आह.े 

कोळशाच््ा ख्रलफ्टच ेका्?” 

िोनोव्हन म्हणाला, “आता, ही छान कल्पना आह.े” 
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ख्रमल्डे्रिने एक खच्ची करणारी सचूना केली. ती म्हणाली, “ख्रतला 

किी असेल. पॅटच््ा स्व ा्ंपाकघरात, म्हणजे आतील बाजनेू.” 

पण ती कल्पना लगेच फेटाळून लावण््ात आली.  

िोनोव्हन म्हणाला, “तयझा ख्रवश्वास नाही का?” 

ख्रजमी म्हणाला, “पॅटच््ा स्व ा्ंपाकघरात किी नसेल. पॅट कधीच 

कि््ाकय लयप ेलावत नाही.” 

पॅट म्हणाली, “मला नाही वाटत, की त््ाला किी लावलेली 

असेल. आज सकाळी मी केराची बादली ररकामी केली. आख्रण मला नर्ककी 

असे वाटत,े की मी नांतर किी लावली नाही व नांतर ख्रतकिे गेलेही नाही.” 

िोनोव्हन म्हणाला, “ठीक आह.े ती आपल््ाला आज रात्ीसाठी 

फार उप्यक्त गोष्ट आह.े तसेच पॅट, मला तयला ह ेसाांग ूद,े की ्ा भोंगळ 

सव्ींमयळे त ू दर रात्ी, फक्त माांजरानाच नव्ह े तर चोराांना आमांत्ण दते े

आहसे.”  

पॅटन ेख्रतकिे साधेपणान ेदयलुक्ष केले.  

ती ओरिली, “चला.” व ती ख्रजन्ह््ावरून धावत सयटली. बाकीच े

ख्रतच््ामाग ेगेले. पॅटन ेत््ाांना अांधाऱ्ा, बाबागाि््ाांनी भरलेल््ा जागेतनू व 

दयसऱ्ा चाांगल््ा सदख्रनकाांच््ा दारातनू उजव््ा ख्रलफ्टकिे नेल.े ख्रतथे त््ा 

क्षणी एक कचरा बादली होती. िोनोव्हनने ती उचलली व काळजीपवुूक 



73 

रीत््ा, ती उांचवट््ावर पा्रीसारखी ठेवली. त््ान े नाकाला सयरकय त््ा 

पािल््ा.  

त््ान ेशेरा मारला, ‘थोिा घाणेरिा वास ्ेतो आह.े पण त््ाचे का् 

एवढ?े मी एकटाच ह ेसाहस करू, की कोणी माझ््ाबरोबर ्ेणार आह”े?” 

ख्रजमी म्हणाला, मी ्ेतो.” 

तो िोनोव्हनच््ा बाजलूा गेला. तो सांश्पवुूक म्हणाला, “मला 

वाटत ेख्रलफ्ट माझे वजन घेईल.” 

वजन आख्रण उांचीच््ा तर्कत््ात ख्रवशेष बयद्धी न चालणाऱ्ा पॅटन े

म्हटले, “एक टन कोळशापेक्षा तयझे वजन जास्त नसेल.” 

िोनोव्हन दोरीवर लोंबकळत आनांदाने बोलला, “आख्रण काही झाले 

तरी आपण लवकरच शोधनू काढू.” 

मोठ््ा आवाजासकट, ते नाहीस ेझाले.  

ते अांधारातनू गेल््ावर, ख्रजमी म्हणाला, “ही गोष्ट फारच आवाज 

करते. इतर सदख्रनकाांमधले लोक का् ख्रवचार करतील?” 

िोनोव्हन म्हणाला, “मला वाटत,े आपण त््ाना चोराांची भयते वाटू.” 

्ा दोरीला टाांगणे मोठे अवघि काम आह.े फेरी्र मँन्ह्शनचे हमाल माझ््ा 

अपेक्षेपेक्षा जास्त काम करतात. ख्रजमी, मी म्हणतो, त ूमजल ेमोजतो आहसे 

का?” 

“अरे दवेा, नाही. मी ते ख्रवसरलोच.” 
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“ठीक आह ेमी ते करतो आह.े आता आपण ख्रतसऱ्ाच््ा वर गेलो. 

पयढचा आपला आह.े” 

ख्रजमी गयरगयरला, “आख्रण आता मला वाटत,े बहुतेक पॅटन ेदाराला 

किी लावलेली असेल.” 

पण ही भीती ख्रनराधार ठरली. हात लावल््ाबरोबर दार उघिले. 

ख्रजमी आख्रण िोनोव्हन पॅटच््ा ख्रनळसर अांधाऱ्ा स्व ा्ंपाकघरात ख्रशरल.े  

िोनोव्हन उद्गारला, “आपण ्ा रानटी अांधारातील कामासाठी 

ख्रवजेरी जवळ ठेवा्ला हवी होती. मला पॅटचे काम माख्रहती आह.े ख्रतचे सवु 

सामान जख्रमनीवर असते. मी ख्रदव््ाांच््ा बटनाांशी पोचण््ापवूी सवु काचेच््ा 

वस्तय फोिून टाकण््ाची शर्क्ता आह.े ख्रजमी, मी ख्रदवा लावेप्ंत, हल ू

नकोस.” 

तो जख्रमनीवरून काळजीपवुूक चालत गेला. त््ाच््ा तोंिान े

“च््ा्ला!” अशा ख्रशव््ा फय टत होत््ा. स्व ा्ंपाकघरातील टेबलाचा कोपरा 

लागनू त््ाच््ा बरगिीत दयखले. तो बटनाप्ंत पोचला. आख्रण पयढच््ाच 

क्षणी, अांधारातनू, त््ाच््ा तोंिून परत ख्रशवी उमटली.  

ख्रजमीन ेख्रवचारले, “का् झाले?”  

“ख्रदवा लागत नाही. ख्रदवा गेला असावा. थाांब मी हॉलमधला ख्रदवा 

लावतो.” 
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पॅसेजनांतर लगेच हॉलचे दार होत.े ख्रजमीने त््ाला दारातनू जाताना 

ऐकले. 

आख्रण लगचे त््ाला ख्रशव््ाशाप ऐकू आले. तो स्वतः 

स्व ा्ंपाकघरातनू वाट काढत होता.  

“का् झाल?े” 

“मला मख्रहती नाही. मला वाटत,े रात्ी खोल््ा जादभूरी भलू घालत 

आहते. सगळे वेगळ््ा जागी असल््ाचे भासत आह.े टेबल खयच््ाु तयम्हाला 

वाटत आह,े त््ापेक्षा वेगळ््ाच जागी आहते. अरेरे, अजनू एक तिाखा!” 

पण ्ावेळेस ख्रजमीला नशीबान े ख्रदव््ाचे बटन सापिल.े त््ान े ते 

दाबल.े दयसऱ्ा ख्रमख्रनटाला ते दोघे तरुण भीती्यक्त शाांतपणे एकमेकाांकिे 

बघत होत.े ते पॅटच््ा हॉलमध्् ेबसले नव्हते. ते चयकीच््ा सदख्रनकेत आले 

होत.े 

सयरवातीला ती खोली पॅटपेक्षा दहापट सामानाने भरलेली होती. 

त््ामयळे िोनोव्हन सतत नजरेचे बाण खयच््ाु व टेबलाांकिे मारून घाबरून 

गेल््ान,े द्नी् ख्रदसत होता. खोलीच््ा मध््भागी एक मोठे गोल टेबल 

होत.े त््ावर पत्त्ाांच््ा टेबलावर घातले जाते तसे ख्रहरव े लोकरीच््ा 

कापिाचे आच्छादन घातले होत.े आख्रण ख्रतथ े ख्रखिकीत ख्रललीसारखे 

एख्रश्न झाि होत.े ती खरे तर अशी खोली होती, त््ा दोघा तरुणाांना वाटत 
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होत,े की ्ा सदख्रनकेच््ा मालकाला ह ेस्पष्ट करण ेअवघि आह.े शाांतपणे 

ते भीतीने पत्ाांची थप्पी पिलेल््ा टेबलाकिे बघत होत.े 

िोनोव्हन श्वास घेत पत् उचलनू त््ावरील नाव वाचत म्हणाला, 

“ख्रमसेस एनेस्टाइन गँ्रट, ओहो, तयला असे वाटते का, ख्रतने आपल््ाला 

ऐकले? 

ख्रजमी म्हणाला, ख्रतन े ऐकले नसेल, तर तो चमत्कार म्हणा्ला 

पाख्रहज.े का् तयझी भाषा आख्रण का् तयझे फख्रनचुरमध््े धािकन बसण!े 

चल, कृपा करून इथनू झटपट बाहरे पिू.” 

त््ाांनी घाईने ख्रदवा बांद केला आख्रण परत दबर्क्ा पाऊलाांनी 

ख्रलफ्टकिे गेले. पयढे अजनू काही गैरप्रकार न होता, ख्रतथनू बाहरे पिल््ामयळे, 

ख्रजमीन ेसयटकेचा ख्रनःश्वास टाकला.  

तो भलावण करत म्हणाला, “मला चाांगली गाढ झोपणारी बाई 

आविते. ख्रमसेस एनेस्टाइन गँ्रटला चाांगले गयण ख्रमळाले.”  

िोनोव्हन म्हणाला, “आता मला असे कळते आह,े की आपण 

मजला मोजण््ात का चकू केली. आपण तळमजल््ापासनू मोजा्ला 

सयरवात केली.” 

तो दोरीवर लटकला आख्रण ख्रलफ्ट सयरु झाली. “्ावेळेस आपण 

बरोबर जाऊ.”  
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अजनू दयसऱ्ा अांधाऱ्ा ख्रववरात ख्रशरत, ख्रजमी म्हणाला, “मी 

मनापासनू तशी इच्छा करतो. आता अजनू धर्कके माझ््ा मज्जातांतनूा सहन 

होणार नाहीत.”  

पण नांतर मज्जातांतूांवर अजनू ताण पिला नाही. पख्रहला उजेिाचा 

कविशान ेत््ाना पॅटचे स्व ा्ंपाकघर दाखवल.े दयसऱ्ा ख्रमख्रनटाला, ते पयढच े

दार उघिून, बाहरे थाांबलेल््ा दोन मयलींना आत घेत होत.े  

पॅट टगयरगयरली, “तयम्हाला फारच वेळ लागला. ख्रमल्डे्रि आख्रण मी 

इथे ्यगानय् यगे थाांबलो आहोत.” 

िोनोव्हन म्हणाला, “आम्ही एक साहस केले. आम्हाला 

धोकादा्क गयन्ह्हगेार म्हणनू, पोलीस चौकीत अटक व्हा्ची पाळी ्ेऊ 

शकली असती.”  

पॅट हॉलमध््े गेली. ख्रतथे ख्रतने ख्रदवा लावला. ख्रतने खपू रस घेऊन, 

िोनोव्हनकिून त््ाच््ा साहसाचे वणुन ऐकल.े ख्रतन े शेरा मारला, “ख्रतने 

तयम्हाला पकिले नाही, म्हणनू मला आनांद झाला. माझी खात्ी आह ेकी ती 

दयष्ट म्हातारी बाई असणार. 

मला ख्रतच््ाकिून सकाळी ख्रचठ्ठी आली आह े ---केव्हातरी ख्रतला 

मला भेटा्चे आह े--- ख्रतला काही तक्रार करा्ची आह े--- मला वाटत,े 

माझ््ा ख्रप्ानोबद्दल. मी म्हणते, ज््ाना ख्रप्ानोच््ा आवाजाची कटकट 
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होत,े त््ाांनी सदख्रनकेत रहा्ला ्ेऊ न्े. िोनोव्हन, तयझ््ा हाताला लागले 

आह.े सगळीकिे रक्त पसरल ेआह.े जा ते नळाखाली ध.ू” 

िोनोव्हनने नवल वाटून, हाताकिे पाख्रहल.े तो आज्ञाधारकपण े

खोलीबाहरे गेला आख्रण त््ान ेख्रजमीला हाक मारली.  

ख्रजमी म्हणाला, “का् रे, का् झाले? तयला फार लागलेले नाही, 

नाही ना?” 

“मला काहीच लागलेले नाही.” 

पण िोनोव्हनच््ा आवाजात इतके काही ख्रवख्रचत् होत,े की ख्रजमी 

त््ाच््ाकिे आश्च्ाुन ेपाहू लागला. िोनोव्हनने त््ाचा धयतलेला हात समोर 

धरला आख्रण ख्रजमीन ेपाख्रहले, की ख्रतथे काही खणू वा जखम नव्हती.  

तो भयवई उांचावनू म्हणाला, “ह े ख्रवख्रचत् आह.े ख्रतथ ेबरेच रक्त तर 

ख्रदसत होत.े मग ते कय ठून ्ेत होत?े आख्रण मग अचानक त््ाच््ा लक्षात 

आले, की त््ाच््ा शहाण््ा ख्रमत्ाने आधी का् पाख्रहल.े तो म्हणाला, “दवेा 

रे, ते त््ा सदख्रनकेतनू आले असले पाख्रहज.े” तो काही शर्क्ताांचा ख्रवचार 

करत थाांबला. मग बोलला, “तयझी खात्ी आह े --- ते --- रक्त होत?े रांग 

नव्हता?” 

िोनोव्हनने िोके हलवले. तो म्हणाला, “ते रक्त होत,े ठीक आह.े” 

तो शहारला.  
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त््ाांनी एकमेकाांकिे पाख्रहल.े प्रत््ेकाच््ा मनात तोच ख्रवचार होता. 

पण ख्रजमी प्रथम चाचरत बोलला, “मी म्हणतो, तयला असे वाटते का, की 

आपण --- म्हणजे --- पयन्ह्हा खाली जाऊन --- एकदा खात्ी करावी, नाही 

का?” 

“मयलींचे का्?” 

“आपण त््ाांना काही साांग ूनको ् ा. पॅट अॅप्रन घालनू आपल््ासाठी 

आम्लेट करणार आह.े त््ाना आपण कय ठे गेलो, असे वाटा्च््ा आत 

आपण परत ्ेऊ्ा.”  

िोनोव्हन म्हणाला, “ठीक आह,े चल. मला वाटत े आपण ख्रतथ े

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 गेले. फारसा त्ास न घेता, त््ाांनी 

स्व ा्ंपाकघरातनू प्रवेश केला आख्रण पयन्ह्हा हॉलमधला ख्रदवा लावला.  

िोनोव्हन म्हणाला, “ते इथेच असले पाख्रहज.े ते --- ते --- त््ाचेच 

रक्त माझ््ा अांगावर साांिले. मी स्व ा्ंपाकघरातील कशालाही ख्रशवलो 

नाही.” 
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त््ान ेत््ाच््ाभोवती पाख्रहले. ख्रजमीनेही तेच केले आख्रण दोघाांच््ाही 

भयव्ा चढल््ा. सवु काही नीटनेटके व जागच््ा जागी ख्रदसत होत.े काही 

आक्रमकता वा रक्ताचा सिा वगैरे ख्रदसत नव्हते. 

अचानक ख्रजमीने आक्रमकपणे िोनोव्हनचा दांि धरला व म्हणाला, 

“इकिे बघ.” 

िोनोव्हनने त््ाच््ा बोटाच््ा ख्रदशेन ेपाख्रहल.े तो एकाएकी ओरिला, 

“छान!” जि पिद्याांमधनू, एक पाऊल ख्रदसत होत े --- बाईच े चामिी 

बयटातील पाऊल ख्रदसत होत.े 

ख्रजमी पिद्याशी गेला आख्रण ते बाजलूा केले. ख्रखिकीजवळ बाईचा 

ख्रछन्ह्नख्रवख्रछन्ह्न दहे पिला होता. शेजारी ख्रचकट, गिद तळे साचले होत.े ती 

मेली होती, ्ात काही शांका नव्हती. ख्रजमी ख्रतला उचला्चा प्र्त्न करत 

असताांना िोनोव्हनने त््ाला थाांबवले.  

“थाांब. तस े करू नकोस. पोलीस ्ेईप्ंत ख्रतला हात लावा्ला 

नको.” 

“पोलीस. ओहो, अथाुत. मी का् म्हणतो, िोनोव्हन, हा का् 

अघोरी प्रकार आह!े ती कोण असेल, असे तयला वाटत?े ख्रमसेस एनेस्टाइन 

गँ्रट?” 

“असे वाटत ेआह.े काही झाले तरी सदख्रनकेत अजनू कय णी असेल 

तर ते मजेत असावेत.” 
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ख्रजमीन ेख्रवचारले, “आपण पयढे का् करा्च?े” 

“धावत सयटू आख्रण पोख्रलसाांना बोलाव ू ख्रकां वा पॅटच््ा सदख्रनकेतनू 

त््ाांना फोन करू्ा का?” 

“मला वाटत ेफोन करणे बरे राहील. चल. आपण पयढील दाराने बाहरे 

पिू. त््ा घाणेरिा वास ्ेणाऱ्ा ख्रलफ्टन े आपण रात्भर वरखाली करू 

शकत नाही.” 

ख्रजमी त्ार झाला. ते दारातनू जाताांना, तो काां कू करू लागला. 

“इकिे बघ, तयला असे वाटते का, की --- ्ेथील गोष्टींवर लक्ष ठेवा्ला -

-- पोलीस ्ेईप्ंत --- आपल््ापैकी एकाने इथे थाांबावे?”  

“हो. मला वाटत,े तयझे बरोबर आह.े त ू थाांबलास तर मी धावत 

जाऊन फोन करतो.”  

तो ख्रजन्ह््ावरून धावला व वरील सदख्रनकेची घांटी वाजवली. पॅटने 

दार उघिले. अॅप्रन घातलेल््ा पॅटचा सयांदर चेहरा पिला होता. ख्रतचे िोळे 

आश्च्ाुन ेपणू ुउघिल.े  

“त?ू पण कसे का्? िोनोव्हन, का् झाले आह?े काही नको ते 

घिले आह ेका?” 

त््ान ेख्रतचे दोन्ह्ही हात हातात घेतले व म्हणाला, “ठीक आह,े पॅट -

-- पण आम्हाला खालील सदख्रनकेत एक वाईट शोध लागला आह.े एक 

बाई --- मरून पिली आह.े” 
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ती श्वास रोखत बोलली, “ख्रकती भ ा्ंकर! ख्रतला घेरी आली आह ेकी 

अजनू काही?” 

“नाही. असे ख्रदसत ेआह,े की ख्रतचा खनू झाला आह.े” 

“ओहो, िोनोव्हन!” 

“हो ना, ह ेफारच पशयतयल्् आह.े  

अजनू ख्रतचे हात त््ाच््ा हातात होत.े ख्रतन ेते सोिवनू घेतले. पण 

अजनू ती त््ाला ख्रचकटून होती. ख्रप्र् पॅट --- तो ख्रतच््ावर ख्रकती प्रेम करत 

होता! ख्रतला त््ाच््ाबद्दल काही वाटत होत े का? काही वेळेला त््ाला 

वाटा्च,े की ख्रतला तस ेवाटत.े काही वेळेस त््ाला भीती वाटा्ची, की 

ख्रजमी --- तो खाली वाट बघत असेल, ते आठवनू त््ाला अपराधी वाटल.े 

तो ख्रनघाला.  

“ख्रप्र् पॅट, आपल््ाला पोलीसाांना फोन करा्ला हवा.” 

त््ाच््ामागनू एक आवाज बोलला, “ख्रमस्टर, तयमचे बरोबर आह.े 

आख्रण ते ्ेईप्ंत मधल््ा वेळात, मी कदाख्रचत काही उप्ोगी ठरू शकेन.”  

ते सदख्रनकेच््ा दारात उभे होत.े आता ते ख्रजन्ह््ावर िोकाव ूलागले. 

त््ाांच््ापासनू थोिे वर, ख्रजन्ह््ात एक आकृती उभी होती. ती खाली आली 

व त््ाांच््ा नजरेच््ा टप्प््ात आली. 
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ते भीतीदा्क ख्रमशा असलेल््ा एका छोट््ाशा माणसाकिे पाहू 

लागले. त््ान े रांगीत झगमगता गाउन व वेलबयट्टीच््ा स्लीपसु घातल््ा 

होत््ा. त््ाने नम्रपणे पॅरीख्रश्ाला अख्रभवादन केले. 

तो म्हणाला, “बाईसाहबे, कदाख्रचत तयम्हाला माख्रहती असेल, की मी 

वरच््ा सदख्रनकेतील भािेकरू आह.े मला हवेत उांच रहा्ला व लांिनचे 

दृष्् बघा्ला आवित.े ती सदख्रनका ख्रमस्टर ओ’कोनोर ्ाांच््ा नावावर 

आह.े पण मी आ्ररश नाही. मला दयसरे नाव आह.े म्हणनू मी तयमच््ा ्ा 

भानगिीत पिा्ला आलो आह.े मला परवानगी द्या. झटर्क्ासरशी त््ाने 

त््ाचे कािु काढून पॅटला ख्रदल.े  

ख्रतन ेते वाचले. 

“ख्रमस्टर हर्क्युल पा्रो. ओहो!” ख्रतन ेश्वास रोधनू धरला. “ख्रमस्टर 

पा्रो, थोर गयप्तहरे? आख्रण तयम्ही खरेच मदत कराल?”  

“बाईसाहबे, माझा तोच मानस आह.े मी आधी सांध््ाकाळीच मदत 

करा्ची त्ारी दाखवली होती.  

पॅट कोि््ात पिली.  

“मी आधीच तयमचे बोलणे ऐकत होतो, की सदख्रनकेत कसे ख्रशरा्च.े 

मी कय लयपे उघिण््ात तरबेज आह.े मी अगदी सहज तयमचे दार उघिून ख्रदले 

असते. पण मी तस ेसयचवा्ला धजलो नाही. तयम्हाला माझा सांश् आला 

असता.”  
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पॅट हस ूलागली.  

पा्रो िोनोव्हनकिे बघत बोलला, “ख्रमस्टर, आता जाऊन 

पोख्रलसाांना बोलवा. मी खालच््ा सदख्रनकेत जातो.”  

पॅट ख्रजना उतरून त््ाच््ाबरोबर खालच््ा सदख्रनकेत आली. त््ाांना 

ख्रतथ े ख्रजमी भेटला. पॅटन े त््ाची पा्रोशी ओळख करून ख्रदली. ख्रजमीने 

त््ाला त््ाच ेव िोनोव्हनचे साहस कथन केले. त््ा गयप्तहरेाने नीट लक्ष दऊेन 

सगळे ऐकून घेतले. 

“ख्रलफ्टच ेदार लावलेल ेनव्हते, असे त ूम्हणालास का? त ूत््ातनू 

स्व ा्ंपाकघरात उतरलास. पण ख्रदवा चाल ूझाला नाही.” 

त््ान े त््ाला साांख्रगतल््ाप्रमाणे, स्व ा्ंपाकघरात प्रवेश केला. 

त््ाच््ा बोटाांनी ख्रदव््ाचे बटन दाबल.े  

ख्रदवा लागल््ावर पा्रो बोलला, “बापरे! ह े तयम्ही खरेच मोठे 

धािस केल!े आता ख्रदवा नीट लागतो आह.े मला नवल वाटत,े आहा, 

आता खोली आपल््ा हुकमतीखाली आली.” त््ान ेबोट उचलनू शाांता 

राखा्चे आवाहन केले.एका बारीक आवाजान ेशाांततेचा भांग केला. तो 

खात्ीन ेघोरण््ाचा आवाज होता.  

तो स्व ा्ंपाकघर ओलाांिून, लहानशा पँरीमध््े आला. ख्रतथ ेअजनू 

एक दार होत.े त््ान ेदार उघिले आख्रण तेथील ख्रदवा लावला. ते कय त्र््ाच््ा 

घरासारखे काही होत.े पण इमारत बाांधणाऱ्ाने ते माणसासाठी बाांधले 
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असावे. सबांध खोलीभर जवळजवळ पलांग होता. त््ावर गयलाबी गालाांची 

एक मयलगी तोंि उघिे टाकून, पाठीवर पहुिली होती. ती शाांतपणे घोरत 

होती. 

पा्रोने ख्रदवा मालवला व तेथनू परतला.  

तो म्हणाला, “ती जागी होणार नाही. पोलीस ्ेईप्ंत आपण ख्रतला 

झोपनू दऊे.”  

तो परत हॉलमध्् ेगेला. िोनोव्हन पण ख्रतथ े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 ख्रमल्डे्रि खाली आली. ते सवु 

चार तरुण लोक दारात श्वास रोधनू त््ाच््ाकिे स्वारस्् घेऊन, बघत उभे 

राख्रहल.े 

िोनोव्हन म्हणाला, “सर, मला समजत नाही, की मी कधीच 

ख्रखिकीजवळ गेलो नाही --- मग माझ््ा हाताला रक्त कय ठून लागले?” 

“माझ््ा तरुण ख्रमत्ा, त््ाचे उत्तर तयला चेहऱ्ाकिे ख्रनरखनू बघा्ला 

लावेल. टेबलावरील आच्छादन कय ठल््ा रांगाचे आह?े लाल, नाही का? 

ख्रनःसांश्पणे त ूतयझा हात ख्रतथ ेठेवला असणार.” 
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तो थाांबला, “हो सर, मी ठेवला होता.” 

पा्रोने मान हलवली. तो टेबलावर वाकत होता. त््ान ेहाताने एक 

गिद लाल िाग दाखवला. “इथे गयन्ह्हा घिला. नांतर प्रेत हलवले गेले.” 

मग तो ताठ उभा राख्रहला आख्रण सावकाशीने पणूु खोलीभर नजर 

ख्रफरवली. तो हलला नाही. त््ाने काही हाताळल े नाही. तथाख्रप त््ा 

चारजणाांना असे वाटल,े की खोलीतील गरम, ख्रशळ््ा वातावरणातील 

प्रत््ेक वस्तय ख्रतचे गयख्रपत त््ाच््ा ख्रनरीक्षण करणाऱ्ा िोळ््ाांना काही साांगते 

आह.े  

पा्रोने समाधान झाल््ासारख,े िोके हलवले. एक लहानसा 

सयस्कारा त््ाच््ा तोंिून बाहरे पिला. तो म्हणाला, “अस्स!”  

िोनोव्हनने चौकसपणे ख्रवचारल,े “तयम्हाला का् ख्रदसल?े” 

“तयम्हाला सांश्ातीतपणे जे जाणवत े --- ती खोली फख्रनुचरने 

भरलेली आह.े” 

िोनोव्हन खांत करत हसला .त््ान ेकबलू केले, “मी जोरात एक पैज 

लाव ूइख्रच्छतो. अथाुत, ्ेथील प्रत््ेक वस्तय पॅटच््ा सदख्रनकेपेक्षा वेगळी 

आह.े आख्रण ते कसे, ते मला कळत नाही आह.े” 

पा्रो म्हणाला, “प्रत््ेक वस्तय नव्ह.े” 

िोनोव्हनने त््ाच््ाकिे प्रश्नाथुक नजरेन ेपाख्रहल.े  
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पा्रो क्षमा मागत बोलला, “मला असे म्हणा्चे आह,े की काही 

वस्तय सारख््ा असणार. एकाखाली एक असणाऱ्ा सदख्रनकेत दार, 

ख्रखिकी, शकेोटी --- त््ाच जागी असणार. त््ात मला काही फरक ख्रदसत 

नाही.” 

ख्रमल्डे्रि बोलली, “ह ेफार नगण्् गोष्टींमध्् ेफरक करणे होत ेआह,े 

नाही का? ती पा्रोकिे थोि््ा नापसांतीने बघत होती. 

“प्रत््ेकाने नहेमी पणू ुनेमकेपणे बोलाव.े ते माझे थोिे ---तयम्ही कसे 

म्हणाल? --- थोिे फॅि आह.े” 

ख्रतथ ेख्रजन्ह््ातनू, जोराचा पा्रव आला. तीन माणसे आत आली. ते 

पोलीस इन्ह्स्पेर्कटर, कॉन्ह्स्टेबल व सजुन होत.े इन्ह्स्पेर्कटरने पा्रोला 

ओळखले व त््ाचे जवळजवळ सहजतेने स्वागत केले. मग तो इतराांकिे 

वळला.  

त््ान ेसयरवात केली, “मला प्रत््ेकाची जबानी पाख्रहजे. पण पख्रहल््ा 

प्रथम --- “ पा्रो मध््ेच बोलला, “एक लहानशी सचूना. आपण वरच््ा 

मजल््ावरील सदख्रनकेत जाऊ आख्रण बाईसाहबेाांनी इथे ज ेठरवले आह,े ते 

करतील --- त््ा आपल््ासाठी आम्लेट करत आहते. मग ख्रमस्टर इन्ह्स्पेर्कटर, 

तयमचे इथल ेकाम जेव्हा सांपेल, तेव्हा तयम्ही आम्हाला प्रश्न ख्रवचारा.”  

मग तस ेकेले गेले आख्रण पा्रो त््ाांच््ाबरोबर वरती गेला.  
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पॅट म्हणाली, “ख्रमस्टर पा्रो, मला वाटते तयम्ही फार आविते 

आहात. आख्रण तयम्हाला छान आम्लेट ख्रमळेल. मी खरेच आम्लेट फार छान 

करते.” 

“बाईसाहबे, ह े छान आह.े एकदा मी एका सयांदर इांख्रललश तरुण 

मयलीवर प्रेम करत होतो. ती तयमच््ासारखी ख्रदसत असे. पण अरेरे! ख्रतला 

स्व ा्ंपाक ्ते नसे. त््ामयळे झाले, ते चाांगले झाल.े” त््ाच््ा आवाजात 

थोिा ख्रवषाद होता. ख्रजमीन े त््ाच््ाकिे उत्सयकतेने पाख्रहल.े त््ा सवांनी 

सदख्रनकेत त््ाचे मनोरांजन करून त््ाला खषू करण््ाचा प्र्त्न केला. 

त््ामयळे शोकाची गोष्ट ख्रवसरली गेली.  

इन्ह्स्पेर्कटर राइसचा पा्रव आला, तेव्हा आम्लेट खाल्ले गेले व 

वाखाणले गेले. तो िॉर्कटरबरोबर आला. पण कॉन्ह्स्टेबल मात् खाली 

राख्रहला.  

तो म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो, “ह ेअगदी स्पष्ट ख्रदसत ेआह,े की --- 

ही केस तयमच््ा ्ोल्तेची ख्रदसत नाही. तरीही आम्हाला त््ा माणसाला 

पकिा्ला अवघि जाईल. मला शोध कसकसा घ््ावा लागेल, ह े

तयमच््ाकिून ऐका्ला आविेल.” 

िोनोव्हन आख्रण ख्रजमी ्ाांनी त््ा सांध््ाकाळी का्का् झाल,े ते 

साांख्रगतले. मग इन्ह्स्पेर्कटर पॅटकिे वळला. “तयम्ही ख्रलफ्टचे दार उघिे ठेवता 

कामा न्े. ख्रमस, खरेच तयम्ही 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 शकेल.”  

इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “पण ते काही त््ा मागाुन ेआले नाहीत.” 

पा्रो म्हणाला, “तयम्ही का् शोधनू काढल,े ते आम्हाला साांगाल 

का?” 

“हो, पण मला पाख्रहज ेख्रततके माख्रहती नाही --- पण ख्रमस्टर पा्रो, 

तयम्हाला इथे पाहून --- “ 

पा्रो म्हणाला, “नेमकेपणा. आख्रण ह े तरुण लोक गयळमयळीत 

असतात.”  

इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “लवकरच वतुमानपत्ात ही बातमी ्ेईल. ्ात 

खरे गयख्रपत असे काही नाही. मेलेली बाई पस्तीस वषांची ख्रमसेस गँ्रट आह.े 

ठीक आह.े हमालान ेख्रतला ओळखले आह.े ती टेबलाशी बसलेली होती, 

आख्रण ख्रतला छोट््ा स्व ा्ंचलीत ख्रपस्तयलातनू गोळी मारली गेली. बहुधा 

टेबलावर ख्रतच््ासमोर बसलेल््ान.े ती पयढे पिली. त््ामयळे टेबलावर 

रक्तप्रवाह वाहू लागला.” 

ख्रमल्डे्रिने ख्रवचारल,े “पण कय णी ख्रपस्तयलातनू मारलेल््ा गोळीचा 

आवाज ऐकला नसेल का?”” 

“ख्रपस्तयलातनू आवाज ्णेार नाही, अशी ा्ंत्णा बसवलेली होती. 

नाही कय णाला काही ऐकू ्ेणार नाही. पण नोकराणीला जेव्हा आम्ही 
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साांख्रगतले, की ख्रतच््ा मालख्रकणीचा खनू झाला आह,े तेव्हा ख्रतन े जी 

ख्रकां काळी मारली, ती तयम्हाला ऐकू आली का? नाही? ठीक आह.े एकान े

दयसऱ्ाचा आवाज ऐकणे सहजसोप ेनाही.” 

पा्रोने ख्रवचारल,े “नोकराणीकिे काही गोष्ट नाही का?” 

“ती बाहरे गेली होती. ख्रतच््ाकिे ख्रतची ख्रकल्ली असते. ती साधारण 

दहा वाजता आली. सवु शाांत होत.े ख्रतला वाटल ेख्रतची मालकीण झोपली 

आह.े” 

“ख्रतन ेहॉलमध्् ेपाख्रहल ेनाही का?” 

“हो, ख्रतने तेथील सांध््ाकाळच््ा िाकेन ेआलेली पत्े घेतली. पण 

ख्रतन,े ख्रमस्टर फाउलकेनर व ख्रमस्टर बेले ्ानी पाख्रहले, त््ापेक्षा वेगळे काही 

पाख्रहल ेनाही. असे बघा, खयन्ह््ाने प्रेत जरा नीटपण ेपिद्यामागे दिवनू ठेवल े

होत.े” 

“पण असे करणे जरा वेगळेच होत,े असे तयम्हाला वाटत नाही का?” 

पा्रोचा आवाज हळूवार होता, तरी त््ात असे काही होत े की 

इन्ह्स्पेर्कटरने चमकून वर पाख्रहल.े “ख्रनदान तो पळून जाईप्ंत तरी कोणाला 

प्रेत सापिा्ला नको, असे त््ाला वाटल ेअसेल.” 

“कदाख्रचत, कदाख्रचत ---पण साांगा, तयम्ही का् साांगत होतात ते 

साांगा.” 
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नोकराणी पाच वाजता बाहरे गेली. ्ेथील िॉर्कटरने खयनाची वेळ 

साधारणपणे, चार ते पाच तासाांपवूीची साांख्रगतली आह.े ते बरोबर आह,े 

नाही का?” 

थोि््ा अबोल असणाऱ्ा िॉर्कटरन ेत््ाचे िोके खात्ीपवुूक हलवनू, 

तो समाधानी असल््ाच े साांख्रगतले. “आता पावणेबारा वाजले आहते. 

बरोबर वेळ, मला वाटत,े नेमकेपणे ख्रकती ते माख्रहती हवे.”  

त््ान े एक चयरगळलेला कागद बाहरे काढला. “हा मतृ बाईच््ा 

डे्रसच््ा ख्रखशात सापिला. तो हाताळा्ला तयम्ही मागेपयढे बघ ूनका. त््ावर 

ठसे नाही आहते. 

पा्रोने तो सरळ केला. त््ावर मोठ््ा कॅख्रपटल अक्षरात काही 

छापलेले होते. 

आज सांध््ाकाळी सािेसात वाजता, मी तयला भेटा्ला ्ेत े 

J. F.  

पा्रोने तो परत दतेाांना शेरा मारला, “काही गयख्रपत उघि करणारा 

कागद माग ेठेवला आह.े” 

इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “ठीक आह,े ख्रतच््ा ख्रखशात हा कागद 

असल््ाचे खयन्ह््ाला माख्रहती नसावे. त््ाला बहुधा वाटल ेअसाव,े की ख्रतन े

तो नाहीसा केला असेल. तरी आपल््ाकिे पयरावा आह,े की तो काळजी 

घेणारा मनयष्् होता. ज््ा ख्रपस्तयलाने ख्रतचा खनू झाला, ते ख्रतच््ा अांगाखाली 
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सापिले --- त््ावरही काही खयणा सापिल््ा नाहीत. त््ा फार 

काळजीपवुूक रीतीन ेरेशमी रुमालान ेपयसनू टाकण््ात आल््ा होत््ा.” 

पा्रो म्हणाला, “रेशमी रुमालान,े ह ेतयम्हाला कसे का् माख्रहत?” 

इन्ह्स्पेर्कटर अख्रभमानाने म्हणाला, “कारण आम्ही ते शोधनू काढल.े शेवटी 

पिद ेओढून घेताांना त््ाला नकळत तो ख्रतथ ेपिला असावा.” 

त््ान ेएक मोठा, पाांढरा रेशमी रुमाल ख्रदला --- चाांगल््ापैकी रुमाल 

आह.े त््ावर मध््भागी असलेल््ा खयणकेिे लक्ष जाण््ासाठी पा्रोला 

इन्ह्स्पेर्कटरच््ा बोटाांची गरज नव्हती. पा्रोन ेते नाव वाचले. 

“जॉन िासर.” 

इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “जॉन िासर --- J. F. हचे त््ा 

कागदावरदखेील आह.े तेव्हा आपल््ाला कय णाला शोधा्चे आह,े ते 

आपल््ाला माख्रहती आह.े मी साांग ूशकतो, की आपण जेव्हा मतृ बाईबद्दल 

थोिेफार शोधनू काढू, तेव्हा ख्रतच््ा नातेवाईकाांकिून आपल््ाला 

त््ाच््ाबद्दल समजेल.”  

पा्रो म्हणाला, “माझ््ा ख्रमत्ा, मला नवल वाटत,े काही झाले तरी 

मला असे वाटत नाही, की जॉन िासरला शोधणे सोपे असेल. तो ख्रवख्रचत् 

माणसू आह े --- काळजी घेणारा आह,े कारण त््ान े गयन्ह्हा केलेल््ा 

ख्रपस्तयलावरील खयणा पयसल््ा आहते. पण ख्रनष्काळजी आह,े कारण त््ान े
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रुमाल ख्रतथ ेटाकून ख्रदलेला आह.े आख्रण कदाख्रचत त््ाला गयन्ह्हगेार म्हणनू 

उघिे पािेल, असा कागद त््ान ेशोधला नाही.” 

इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “तो रागावलेला ख्रकां वा सख्रचांत होता.” 

पा्रो बोलला, “शर्क् आह.े हो, शर्क् आह.े त््ाला इमारतीत 

ख्रशरताांना कय णी पाख्रहल ेनव्हते?” 

त््ान ेचौघाांकिे बघनू म्हटल,े “सगळ््ा प्रकारचे लोक ्ा इमारतीत 

सतत ्ेतजात असतात. ही मोठी इमारत आह.े मला वाटत,े तयमच््ापैकी 

कय णी ्ा सदख्रनकेतनू कय णाला बाहरे पिताांना पाख्रहल ेनसावे, नाही का?” 

पॅटन ेिोके हलवले. “आम्ही लवकर बाहरे गेलो --- साधारण सात 

वाजता.”  

इन्ह्स्पेर्कटर म्हणाला, “अस्स!” पा्रो त््ाच््ाबरोबर दरवाज््ाप्ंत 

गेला. 

“मी माझ््ा समाधानासाठी खालची सदख्रनका तपास ूशकतो का?” 

“का? खात्ीन,े ख्रमस्टर पा्रो. तयमच््ाख्रवष्ी आमच््ा मयख्् 

का्ाुल्ात का् बोलल े जाते, ह े मला माख्रहती आह.े मी ख्रकल्ली 

तयमच््ाकिे ठेवतो. माझ््ाकिे दोन आहते. तो ररकामा असेल. नोकराणीने 

काही नातेवाईकाांची नाव ेसाांख्रगतली आहते. ती एकटी इथे रहा्ला फार 

घाबरलेली आह.े” 
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ख्रमस्टर पा्रो म्हणाले, “आभारी आह.े” तो ख्रवचार करत त््ा 

सदख्रनकेत गेला.  

ख्रजमी म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही समाधानी नाही का?” 

पा्रो म्हणाला, “हो, मी समाधानी नाही.” 

िोनोव्हनने त््ाच््ाकिे चौकसपण े पाख्रहल.े “तयम्हाला कसली 

काळजी वाटत ेआह?े” 

पा्रोने उत्तर ख्रदल ेनाही. एकदोन ख्रमख्रनटे तो भयवई चढवत, ख्रवचारात 

बयिाल््ासारखा स्तब्ध राख्रहला. मग त््ान ेअधीरपण ेखाांद्याांची हालचाल 

करत म्हटल,े “मी तयम्हाला शयभरात् म्हणतो. तयम्ही दमला असाल. 

बाईसाहबे, तयम्हाला आम्लेट करा्च ेफार काम पिले.” 

पॅट हसली. “फक्त आम्लेट तर केले. जेवण नाही. िोनोव्हन आख्रण 

ख्रजमी ्ाांनी ्ेऊन आम्हाला बोलावल.े मग आम्ही सोहोमधील एका 

लहानशा जागी गेलो.” 

आख्रण मग सांश्ातीतपणे, तयम्ही ख्रसनेमागहृात गेलात?” 

“हो. िाऊन आईज ऑफ कॅरोलीन.” 

पा्रो म्हणाला, “आहा, ते ब्ल ू आईज असे हवे होत े --- 

बाईसाहबेाांचे ख्रनळे िोळे.”  

त््ान ेभावयकपणे हालचाल केली. मग परत एकदा पॅटला शयभरात् 

म्हणनू तो गेला. ख्रमल्डे्रिला ख्रवशेष ख्रवनांती केल््ामयळे, ती आजची रात् इथे 



95 

रहाणार होती. पॅटन ेमनमोकळेपणे ह ेकबलू केले होत,े की आज रात्ी ख्रतला 

एकटीला झोपा्ला भीती वाटेल.  

दोन तरुण माणस ेपा्रोबरोबर दाराप्ंत गेली. जेव्हा दार लावले व 

ते त््ाला अच्छा करू लागले, तेव्हा पा्रोने त््ाांना थाांबा्ला साांख्रगतले.  

“माझ््ा तरुण ख्रमत्ाांनो, तयम्ही मला मी समाधानी नसल््ाच ेम्हटलेल े

ऐकलेत. ते खरे आह.े मी समाधानी नाही. मी आता माझे स्वतःचे काही 

शोध घ््ा्ला जातो आह.े तयम्हाला माझ््ाबरोबर ्ा्ला आविेल का?”  

त््ाचा उत्सयक आवाज त््ाांचे स्वागत करत होता. पा्रोने खालील 

सदख्रनकेकिे मोचाु वळलला. इन्ह्स्पेर्कटरने ख्रदलेली ख्रकल्ली त््ान ेकय लयपात 

घातली. आत ख्रशरल््ावर, बाकी दोघाना वाटल््ाप्रमाणे तो हॉलमध््े गेला 

नाही. त््ाऐवजी, तो सरळ स्व ा्ंपाकघरात गेला. भाांिी घासा्च््ा 

मोरीपाशी एक कचरा टाका्चे झाकणासकट असलेल ेलोखांिी भोक होत.े 

पा्रोने ते उघिले व उांच होऊन, तो ते चाांगला जोर लाऊन खण ूलागला. 

ख्रजमी आख्रण िोनोव्हन त््ाच््ाकिे आश्च्ाुन ेबघत राख्रहल.े 

अचानक त््ान े ख्रवज्ाची आरोळी मारली. त््ाच््ा हातात एक 

लहान बांद बाटली होती. “मी जे शोधत होतो, ते मला सापिल.े” त््ाने 

नाजकूपणे त््ाचा वास घेतला. “अरेरे! मला सदी होत े आह.े माझ््ा 

िोर्क्ात सदी साठली आह.े” 



96 

िोनोव्हनने त््ाच््ाकिून बाटली घेतली व वास घेतला. पण त््ाला 

कसलाच वास आला नाही. त््ान ेझाकण उघिल ेआख्रण पा्रोची तस ेन 

करण््ाची ओरित केललेी सचूना न ऐकता, परत बाटली नाकाशी धरली. 

ताबितोब तो ओांिर्क्ासारखा पिला. पा्रोने पयढे उिी मारून, त््ाला 

पिण््ापासनू वाचवल.े  

तो ओरिला, “मखूाु, झाकण काढण््ाची कल्पना फारच नामी 

होती! मी ती बाटली ख्रकती नाजकूपणे हाताळत होतो, ते त ूपाख्रहल ेनाहीस 

का? ख्रमस्टर फाउलकेनर --- बरोबर ना? त ूमला थोिी िँिी दऊे शकशील 

का? मला हॉलमध्् ेएक िँिीची बाटली ख्रदसलेली आह.े” 

ख्रजमी घाईन ेगेला. पण तो परत ् ेईप्ंत, िोनोव्हन उठून बसला होता 

व स्वतः ठीक असल््ाच ेसाांगत होता. ख्रवषारी पदाथ ुहुांगनू घेताना घेण््ाच््ा 

काळजीबद्दलचा पा्रोचा थोिा उपदशे त््ाला ऐकून घ््ावा लागला.  

ियगियगत उभ ेरहात, िोनोव्हन बोलला, “मला वाटत,े मी घरी जातो. 

माझा इथे काही उप्ोग नाही. अजनू मला थोिे गरगरल््ासारखे वाटत े

आह.े” 

पा्रो म्हणाला, “नर्ककीच. ती चाांगली गोष्ट ठरेल. ख्रमस्टर 

फाउलकेनर, मला एक ख्रमख्रनट द्या. मी आलोच.” त््ान े िोनोव्हनला 

दाराप्ंत व थोिे पयढे सोिले. ते काही वेळ ख्रजन्ह््ाशी बोलत उभे राख्रहल.े 

शेवटी पा्रो परत सदख्रनकेत ख्रशरला, तेव्हा त््ान े ख्रजमीला हॉलमध््े 

आजबूाजलूा प्रश्नाथुक िोळ््ाांनी उभे असलेले पाख्रहल.े 
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तो म्हणाला, “ठीक आह,े ख्रमस्टर पा्रो, पयढे का्?” 

“अजनू काही नाही. केस सांपली.” 

“का्?” 

“मला आता सवु काही समजल.े”  

ख्रजमी त््ाच््ाकिे बघत राख्रहला. “तयम्हाला सापिलेली ती लहान 

बाटली?” 

“बरोबर, ती लहान बाटली.” 

ख्रजमीन ेिोके हलवले. मला काहीही समजल ेनाही. तो जॉन िासर 

कय णी का असेना, पण त््ाच््ाख्रवरुद्धचा पयरावा तयम्हाला काही कारणान,े 

फारसा पसांत पिला नाही, असे मला वाटत होत.े” 

“कय णी का असेना” पा्रो पयनरुच्चार करत बोलला, “जर तो खरेच 

कोणी असले, तर --- मला आश्च्ु वाटेल.” 

“मला समजल ेनाही.” 

“ते एक नाव आह े --- एवढेच --- रुमालावर काळजीपवुूक 

ख्रलख्रहलेले नाव!”  

“आख्रण तो कागद?” 

“तयझ््ा लक्षात आले का, तो छापलेला होता. आता का? मी तयला 

साांगतो. हस्ताक्षर कदाख्रचत ओळखल ेजाईल. पण टाइप केलेले पत्, तयझी 

कल्पना आह ेत््ापेक्षा जास्त सहज रीतीन ेशोधता ्ेत े --- पण ते खऱ्ा 
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जॉन िासरने ख्रलख्रहल ेअसेल, तर ते दोन मयद्द ेत््ाला जाणवल ेनसत.े नाही. 

ते मयद्दाम ख्रलख्रहल ेगेले. आख्रण आपल््ाला शोधण््ासाठी, ते मतृ बाईच््ा 

डे्रसच््ा ख्रखशात ठेवल ेगेले. जॉन िासर नावाची कय णी व््क्ती अख्रस्तत्वात 

नाही.” 

ख्रजमीन ेत््ाच््ाकिे चौकसपणे पाख्रहल.े  

पा्रो पयढे बोलत राख्रहला, “आख्रण म्हणनू, मला पख्रहल््ाांदा 

जाणवलेल््ा त््ा बाबीकिे मी पयन्ह्हा एकदा माग े गेलो. असलेल््ा 

पररख्रस्थतीत, त ूमला खोलीत काही गोष्टी बोलताांना ऐकले असशील, तर 

त््ा तशाच होत््ा. मी तीन उदाहरण ेख्रदली. कदाख्रचत मी चौथेही साांख्रगतले 

असेल --- माझ््ा ख्रमत्ा, ख्रवजेच््ा ख्रदव््ाचे बटन.”  

ख्रजमी अजनूही काही न समजल््ाप्रमाणे बघत होता. 

“तयझा ख्रमत् िोनोव्हन ख्रखिकीजवळ गेला नाही --- त््ाचा हात 

टेबलावर पिला व तो रक्तान ेभरला. पण मी मला स्वतःला लगेच ख्रवचारल े

--- त््ान ेख्रतकिे हात का ठेवला? 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, त््ान ेस्व ा्ंपाकघरातील ख्रदवा लावा्चा प्र्त्न केला पण तो सफल 

झाला नाही. तरी जेव्हा त््ान ेप्र्त्न केला, तेव्हा तो ख्रदवा नर्ककी चाांगल््ा 

अवस्थेत होता. मग त््ाला ख्रदवा लागा्ला नको होता का? जर ख्रदवा गेला 
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असता, तर तयम्हा दोघाना लगेच ख्रदसल े असते, की तयम्ही चयकीच््ा 

सदख्रनकेत आला आहात. तयम्हाला इथे ्ेण््ाच ेकाही कारण नव्हते.” 

“ख्रमस्टर पा्रो, तयमचा रोख कशावर आह?े मला समजत नाही, 

तयम्हाला का् म्हणा्चे आह?े” 

“मला --- ह ेम्हणा्चे आह.े” 

पा्रोने पयराणातील ख्रशांगवाल््ा पशयची ख्रकल्ली काढली. “्ा 

सदख्रनकेची ख्रकल्ली?” 

“नाही ख्रमत्ा, ती वरच््ा सदख्रनकेची आह.े ख्रमस्टर िोनोव्हन बेलेने 

पॅरीख्रश्ाच््ा बॅगेतनू सांध््ाकाळी केव्हातरी काढून घेतली, ती ही ख्रतची 

ख्रकल्ली आह.े”  

“पण का? का?” 

“अरे बापरे! म्हणजे त््ाला जे करा्चे होत,े ते करता आले असते 

--- ्ा सदख्रनकेत कय णालाही सांश् न ्ेता प्रवेश करणे. त््ान ेआधीच््ा 

सांध््ाकाळी खात्ी केली, की ख्रलफ्टच््ा दाराला किी लावलेली नसेल.” 

“तयम्हाला ही ख्रकल्ली कय ठे ख्रमळाली?”  

पा्रोच े हास्् रुां दावले. “ख्रजकिे मी ते शोधले, ख्रतकिे मला ते 

आताच सापिले. ख्रमस्टर िोनोव्हनच््ा ख्रखशात. असे बघ, ती लहान 

बाटली मला सापिल््ाचे मी ढोंग केले, ती माझी चलाखी होती. ख्रमस्टर 

िोनोव्हनला ती समजली. तो का् करणार, ते मला माख्रहती होते. त््ाने तेच 
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केले. बाटलीचे झाकण उघिून वास घेतला. त््ात इथाइल र्कलोराइि होते. 

ते फार जहाल गयांगी आणणारे आह.े त््ान ेमला गरज असलेली एकदोन 

ख्रमख्रनटे गयांगी त््ाला आली. मी त््ाच््ा ख्रखशातनू, दोन गोष्टी काढल््ा. त््ा 

ख्रतथ ेअसणार, ह ेमला माख्रहती होत.े ही ख्रकल्ली आख्रण दयसरी --- “ 

तो थाांबला आख्रण पयढे बोल ूलागला. 

“मी इन्ह्स्पेर्कटरला ख्रवचारले होत,े की प्रेत पिद्यामागे का दिवल ेगेले 

होत.े वेळ ख्रमळावा म्हणनू? नाही. त््ापेक्षा जास्त काही होत.े त््ामयळे मला 

वाटल,े एकच गोष्ट --- माझ््ा ख्रमत्ा, िाक. साधारण सािेनऊला ् ेणारी पत्े. 

खयन्ह््ाला जे हवे आह,े ते त््ाला सापित नाही. पण ते नांतर पोस्टाने ्ेऊ 

शकते. मग स्पष्टपणे त््ाला परत ्ा्लाच पाख्रहज.े पण नोकराणी ्ेईल, 

तेव्हा ख्रतला गयन्ह्हा घिल््ाचे कळता कामा न्े. नाहीतर मग पोलीस 

सदख्रनकेचा ताबा घेतील. त््ामयळे तो, प्रेत पिद्यामाग े लपवतो. त््ामयळे 

नोकराणीला काही कळत नाही. ती नेहमीप्रमाण े आलेली पत्े टेबलावर 

ठेवते.” 

“पत्े?” 

“हो. पत्े.” पा्रो त््ाच््ा ख्रखशातनू काहीतरी काढतो. “ही मी 

िोनोव्हनकिून तो बेशयद्ध असताना त््ाच््ाकिून घेतलेली दयसरी वस्तय. तो 

दाखवतो. टाइप केलेले व त््ावर ख्रमसेस एनेस्टाइन ग्रँटचे नाव ख्रलख्रहलेले 

पाकीट “पण ख्रमस्टर फाउलकेनर, आपण पत्ात का् ख्रलख्रहल े आह,े ह े
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वाचण््ापवूी, पख्रहल््ाांदा मी तयला एक गोष्ट ख्रवचारतो, त ूख्रमस पॅरीख्रश्ावर 

प्रेम करतोस, की करत नाहीस?” 

“मी पॅटची फार काळजी करतो --- पण मला वाटत,े मला कधी सांधी 

ख्रमळाली नाही.” 

“तयला वाटत े का, की ती िोनोव्हनची काळजी करत?े असेही 

असेल, की ती आताच त््ाची काळजी करू लागली असेल. ख्रमत्ा, ख्रतच््ा 

त्ासामध््े ख्रतच््ामाग े ठामपणे उभे राहून --- ख्रतला त््ाला ख्रवसरा्ला 

लावा्चे काम तयला करा्च ेआह.े” 

ख्रजमी किकपणे बोलला, “त्ासात?” 

“हो, त्ासात. आपण ख्रतला ्ा प्रकरणातनू ख्रजतके दरू ठेवता ्ेईल 

ख्रततके ठेऊ. असे पणूुपणे करणे शर्क् नाही. कारण ह ेख्रतच््ासाठीच चालल े

होत.े” 

त््ान ेत््ाच््ा हातातील पाकीट फोिल.े आतनू कागद बाहरे पिला. 

पत् वख्रकलाकिून आलेले असनू त्ोटक होत.े  

माननी् बाईसाहबे,  

तयम्ही पाठवलेले पत् अगदी नेमके होते. आख्रण परदशेातील ललनाची 

गोष्ट, काही झाले तरी ग्राय धरली जाते.  

तयमचा ख्रवश्वास ूवगैरे  
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पा्रोने ते नीट उघिून ठेवल.े ते िोनोव्हन बेल ेव एनेस्टाइन गँ्रट 

्ाांच््ा ललनाचे आठ वषांपवूीचे प्रमाणपत् होत.े  

ख्रजमी म्हणाला, “अरे बापरे, पॅट म्हणाली, ख्रतला भेटू इख्रच्छणाऱ्ा 

एका बाईकिून ख्रतला पत् आले आह.े पण ते काही महत्वाच ेअसेल, असे 

ख्रतला स्वप्नातही वाटल ेनसेल.” 

पा्रोने मान िोलावली. “िोनोव्हनला माख्रहती होते --- तो वरच््ा 

सदख्रनकेत जाण््ापवूी आज सांध््ाकाळी, त््ाच््ा बा्कोला भेटा्ला गेला 

होता --- का् ख्रवख्रचत् ख्रवरोधाभास आह!े तसेही त््ा दयदवैी बाईला ख्रजथ े

ख्रतचा शत् ूरहात होता, त््ा इमारतीत ्ा्ला लागले --- त््ान ेथांि िोर्क्ान े

ख्रतचा खनू केला. मग तो त््ाच््ा सांध््ाकाळच््ा मनोरांजनासाठी गेला. 

त््ाच््ा बा्कोन े त््ाला साांख्रगतले असले पाख्रहज,े की ख्रतन े ललनाचे 

प्रमाणपत् ख्रतच््ा वकीलाला पाठवले आह.े आख्रण लवकरच ख्रतला 

त््ाच््ाकिून का् ते समजेल. सांश्ातीतपणे त््ान े स्वतः ख्रतला असा 

ख्रवश्वास ठेवा्ला लावा्चा प्र्त्न केला होता, की ्ा ललनात काहीतरी 

गोम आह.े” 

पणूु सांध््ाकाळभर, तो चाांगल््ा मनख्रस्थतीत ख्रदसत होता. ख्रजमी 

शहारत म्हणाला, “ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही त््ाला ख्रनसटू द्या्ला नको होत.े 

पा्रो थांिपणे म्हणाला, “त््ाची ्ातनू सयटका नाही. त ू काही 

घाबरू नकोस.” 
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ख्रजमी म्हणाला, “मी मयख््तः पॅटचा ख्रवचार करतो आह.े तयम्हाला 

असे वाटत नाही का, की ख्रतन ेत््ाची फारशी काळजी केली?” 

“अरे ख्रमत्ा, ते तयझे काम आह,े की ख्रतला तयझ््ाकिे वळवणे आख्रण 

त््ाला ख्रवसरा्ला लावणे. मला नाही वाटत, की ते तयला फार अवघि 

जाईल.”  
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THE MYSTERY OF THE BAGHDAD CHEST 

बगदाद पेटीचे गढू 

 

‘बगदाद पेटीचे गढू’ ह ेलक्ष वेधनू घेणारे शीषुक होते, असे मी माझ््ा 

ख्रमत्ाला, हर्क्युल पा्रोला म्हणालो. मला त््ापैकी कय णी माख्रहती नव्हते. 

रस्त््ातील फक्त एका सवुसाधारण माणसामध्् ेमला रस होता. पा्रोने ते 

कबलू केले.  

“हो, त््ाला प्राचीन गढूतेचा वास आह.े ती बगदाद पेटी तोतेनहाम 

कोटु रस्त््ावरील, राजा जेम्स एकच््ा काळातील असेल, ह ेखोटे वाटत.े 
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ख्रशवा् ज््ा वाताुहराला त््ाला बगदाद पेटी, असे नाव द्यावेस े वाटल े

असेल, त््ामयळे तो खपू आनांख्रदत झाला असेल. ख्रवरुद्ध पररणामाांचे दोन 

शब्द, जस े की ‘गढू’ व ‘पेटी’ ख्रवचारपवुूक ठेवल े असणार, जरी मला 

माख्रहती आह ेकी ्ा केसमध््े फार थोिे गढू आह.े” 

“तेच तर. ह ेसवु जरा भ ा्ंकर आख्रण मरणाांख्रतक भीतीच ेआह.े पण 

त््ात गढू असे काही नाही.” 

पा्रो ख्रवचार करत परत बोलला, “भ ा्ंकर आख्रण मरणाांख्रतक 

भीतीच,े” 

मी उभे रहात व खोलीभर चालत म्हणालो, “ही सवु कल्पना बांि 

करणारी आह.े “खयन्ह््ाने माणसाला मारल े ---त््ाच््ा ख्रमत्ाला --- पेटीत 

भरल े आख्रण अध््ा ु तासाने, त््ाच खोलीत तो बळीच््ा बा्कोबरोबर 

नाचत होता. ख्रवचार करा! जर ख्रतन ेक्षणभर कल्पना केली असती --- “ 

पा्रो ख्रवचारपवुूक बोलला, “खरे आह.े इतर्क्ा बढा्ा! बाईचे 

सहावे इांख्रि् वा अांतदृषु्टी काम करत नसावी.” 

मी थोिा शहारत म्हणालो, “मेजवानी फार आनांदात पार पिली, 

असे ख्रदसत ेआह.े सवु वेळ ते नाचताांना व पोकर खेळताांना, त््ाांच््ाबरोबर 

खोलीन मतृ मनयष्् होता. एखाद्याने अशा पररख्रस्थतीवर नाटक ख्रलहावे.” 
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पा्रो द्ाळूपणे म्हणाला, “असे ख्रलख्रहल ेगेले आह.े पण हसे्टीलज, 

पण त ूस्वतःला शाांत कर, कारण ही गोष्ट एकदा वापरली गेली आह.े पण 

परत वापरू न्े, असे काही नाही. त ूतयझे नाटक ख्रलही.” 

मी कागद उचलले आख्रण पयनरुख्रज्जख्रवत केलेले पयसट फोटो अभ््ास ू

लागलो.  

मी सावकाश म्हणालो, “्ावरून अांदाज ्ेतो, की ती बाई सयांदर 

असली पाख्रहज.े” 

फोटोखाली ख्रलख्रहलेले होतेः  

ख्रमसेस र्कलेटॉनचा अलीकिील फोटो  

खनू झालेल््ा माणसाची बा्को  

पा्रोने माझ््ाकिून कागद घेतले. तो म्हणाला, “हो, ती सयांदर आह.े 

सांश्ातीतपणे पयरुषाांना मानख्रसक त्ास दणे््ासाठी ती जन्ह्मली असावी.” 

त््ान े सयस्कारा टाकत, मला कागद परत ख्रदल.े “अरे दवेा, माझा 

स्वभाव मदृयभाख्रषक नाही. त््ामयळे मी शरम वाटण््ापासनू बचावलो. मी 

आभारी आह.े” 

“मला केसची पयढे चचा ुकेल््ाचे आठवत नाही. त््ावेळी पा्रोने 

त््ात ख्रवशेष रस दाखवला नाही. पण गोष्टी इतर्क्ा स्पष्ट होत््ा आख्रण 

त््ाबद्दल काही गोंधळ नव्हता. त््ामयळे चचाु फक्त ख्रनरथुक होती. 
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ख्रमस्टर, ख्रमसेस र्कलेटॉन व मेजर ररच खपू वषांपासनू ख्रमत् होत.े 

प्रश्नाथुक ख्रदवशी दहा माचुला, र्कलेटॉन ्ाांनी मेजर ररचबरोबर सांध््ाकाळ 

घालवा्चे आमांत्ण स्वीकारल ेहोत.े पण साधारण सािेसातला, र्कलेटॉन 

्ाांनी मेजर कटीसकिे अचानक भटेा्ला व पे्पानासाठी जा्चे ठरवल.े 

कारण त््ाला काही कल्पना नसताांना अचानक स्कॉटलांिला बोलावले 

गेले. तो आठच््ा गािीन ेख्रनघणार होता.  

र्कलेटॉन म्हणाला, “मला त््ाला भेटून फक्त स्पष्ट करता ्ेईल, की 

मागाुररटा अथाुत जाणार आह.े मी ्ाबद्दल माफी मागतो. पण त््ाला 

कळेल, की आह ेह ेअसे आह.े” 

ख्रमस्टर र्कलेटॉनन ेत््ाचा शब्द पाळला. तो मेजर ररचकिे आठला 

वीस ख्रमख्रनटे असताांना आला. त््ावेळेस मेजर बाहरे गेलेला होता. पण 

त््ाच््ा, ख्रमस्टर र्कलेटॉनला ओळखत असलेल््ा पयरुष नोकराने सयचवले, 

की त््ान े्ेऊन थाांबावे. पण मेजर र्कलेटॉन म्हणाला, की त््ाला वेळ नाही 

आह.े पण तो ्ेऊन एक ख्रचठ्ठी ख्रलहील. त््ाने पयढे म्हटल,े की गािी 

गाठा्ला जाताांना ते वाटेवर आह.े  

नोकराने त््ाांना त््ाप्रमाणे हॉलमध्् ेबसवल.े 

पाच ख्रमख्रनटान ेमेजर ररच नोकराने न बघता घरात आले. हॉलचे दार 

उघिले. नोकराला बोलावले व त््ाला ख्रसगरेटी आणा्ला बाहते 

ख्रपटाळल.े नोकर त््ा घेऊन परत आला, तेव्हा त््ाचे मालक एकटेच 
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हॉलमध्् ेबसलेल ेहोत.े त््ामयळे सहजच त््ाला वाटल,े की ख्रमस्टर र्कलेटॉन 

गेले.  

त््ानांतर थोि््ाच वेळात पाहुणे आल.े त््ात ख्रमसेस र्कलेटॉन, मेजर 

कटीस आख्रण ख्रमस्टर व ख्रमससे स्पेन्ह्स होत.े नाचगाण््ात व पोकर खेळण््ात, 

सांध््ाकाळ गेली. मध््रात्ीनांतर थोि््ाच वेळात पाहुणे गेले. 

दयसऱ्ा ख्रदवशी हॉलची साफसफाई करा्ला नोकर आला, तेव्हा 

तो गाख्रलच््ावर व बगदाद पेटी म्हणनू मालकान े पवेूकिून आणलेल््ा 

वस्तयसमोर पिलेल््ा गिद िागान ेगोंधळून गेला. नोकराला का् वाटल े

कय णास ठाऊक, पण त््ान ेत््ा खोर्क्ाचे झाकण उघिल ेआख्रण आतमधील 

घिी करून ठेवलेल,े हृद्ात भोसकलेल््ा माणसाचे माणसाचे प्रेत बघनू 

तो घाबरुन गेला. त््ान ेतेथनू बाहरे धावत जाऊन, जवळून एका पोख्रलसाला 

आणले. तो माणसू म्हणजे ख्रमस्टर र्कलेटॉन असल््ाच ेख्रसद्ध झाले. त््ानांतर 

लवकरच ख्रमस्टर ररचला अटक करण््ात आली. मेजरच््ा बचावावरुन 

असे लक्षात आले, की त््ान े ठामपणे सगळ््ा गोष्टी नाकारल््ा. त््ाने 

आदल््ा ख्रदवशी सांध््ाकाळी ख्रमस्टर र्कलेटॉनना पाख्रहल े दखेील नव्हते 

आख्रण तो स्कॉटलांिला गेले असल््ाच े त््ान े ख्रमसेस र्कलेटॉनकिूनच 

पख्रहल््ाांदा ऐकले. 

्ा केसचे वाईट मयद्द ेअसे होत.े ्ावर सचूनाांचा व वेि््ावाकि््ा 

शेरेबाजींचा पाऊस पिला. मेजर ररच व ख्रमसेस र्कलेटॉन ्ाांच््ा जवळच््ा 
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नातेवाईकाांवर इतका दबाव आला, की एखाद्या मखूाुलाच फक्त का् झाले, 

ते समजल ेनसेल. ्ा खयनामागील उद्दशे सहज ख्रदसनू ्ेत होता. 

दीघ ुअनयभवाने मला ख्रशकवले होत,े की उगीच लांब््ाचौि््ा बाता 

मारण््ात काही अथ ुनव्हता. सवु पयराव््ावरून, का् हते ूहोता, ते कळत 

नव्हते. कय ठल््ातरी दयसऱ्ा कारणान ेखनू केला गेला असावा. पण एक गोष्ट 

स्पष्ट होती --- खनू ररचनेच केला होता. 

त््ा रात्ी चॅटेरटॉन बाईसाहबेाांनी ख्रदलेल््ा मेजवानीला पा्रो आख्रण 

मी गेल््ामयळे असे झाले, नाहीतर ते प्रकरण तेवढ््ावरच राख्रहल ेअसते. 

सामाख्रजक भेटीगाठींबद्दल तीव्र खांत व््क्त करताांना आख्रण एकाांतवासाची 

भलावण करताांना, पा्रो असल््ा प्रकरणाांचा खपू मनापासनू आनांद घेत 

असे. त््ाांचा फय गा फोिण््ासाठी व ख्रसांहासारखा मान ख्रदला गेल््ान ेपा्रो 

नम्र झाला.  

अशा प्रसांगी तो शाांतपण ेबोलत असे. त््ाला अपेख्रक्षत असलेल््ा 

शेऱ्ाांपेक्षा धर्ककादा्क शेरे मोठ््ा थांिपणे ख्रदल ेगेले, तर ते मला सहन होत 

नसत. पण तो ते मयकाट््ाने ऐकून घेई.  

कधीकधी तो माझ््ाबरोबर वाद घाले. 

“पण माझ््ा ख्रमत्ा, मी काही इांग्रज नाही. मी ताठा का दाखवेन? 

टेख्रनस अरेरे, ते तयम्ही करता. तयम्ही सगळे. ख्रवशेष धोर्क्ाचे उि्िाण करणारा 

पा्लट, टेख्रनसपटय --- ते नाक वर करून चालतात. ते ऐकू जाणार नाही असे 
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बोलतात, ‘ह ेकाहीच नाही.’ पण खरेच त््ाांना असे वाटत ेका? क्षणभर सयद्धा 

नाही. ते दयसऱ्ातील दयगयुणाांचे कौतयक करतील. त््ामयळे सयख्रवचारी 

असल््ामयळे, ते स्वतःचेच कौतयक करतील. पण त््ाांच ेप्रख्रशक्षण त््ाांना तस े

म्हण ूदते नाही. पण माझे तस ेनाही. माझ््ाकिे जे गयण आहते --- त््ाांना मी 

इतराांमध््े बघनू सलाम करतो. माझ््ा बाबतीत असे होत.े माझी बरोबरी 

कोणी करू शकत नाही. ह ेद्नी् आह.े ह ेआह ेते आह.े मी कय णी फार 

थोर माणसू आह,े असे ढोंग न करता, मी ते मान्ह्् करतो. माझ््ात असामान्ह्् 

प्रमाणात ख्रशस्त, पद्धत व मानसशास्त्री् जाण आह.े मी खरे तर हर्क्युल 

पा्रो आह.े मी का लाल व्हाव,े मी तोंिातल््ा तोिात का पयटपयटावे की मी 

खरे तर मखूु आह!े ते खरे नसेल.”  

हर्क्युल पा्रो एकमेव आह,े ्ाबद्दल मला खात्ी आह.े सयदवैाने, 

थोिासयद्धा दयष्टावा न दाखवता, मी कबलू करतो, की पा्रो त््ाच््ाभोवती 

का् चालल ेआह,े ्ाची अख्रजबात पवा ुकरत नाही. 

चॅटेरटॉन बाईसाहबे, पा्रोच््ा अनेक उत्साही स्तयतीपाठकाांपैकी 

एक होत््ा. पेख्रकां गीजच््ा चमत्कारीक वागणयकीपासनू सयरवात करून, त््ाने 

एक साखळी सयटी केली होती. त््ामयळे चोर आख्रण घरफोि््ाांचा शोध 

लागला होता. तेव्हापासनू चॅटेरटॉन बाईसाहबे त््ाची मोठ््ाने स्तयती करत 

असत.  

पा्रोला गटात बघणे खपू छान होत.े त््ाचे सांध््ाकाळचे अचकू 

कपिे, त््ाचा सयांदर पाांढरा टा्, बरोबर मध््े पािलेली भाांगाची रेषा, पोमेिन े
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चापनू चोपनू बसवलेल े केस व त््ाच््ा प्रख्रसद्ध ख्रमशा --- ह ेसवु ख्रमळून 

स्वतःच््ा ख्रदसण््ाच््ा बाबतीत आग्रही असणारे एक ठराख्रवक व््ख्रक्तमत्व 

उभे राही. ्ा क्षणी ्ा छोट््ा माणसाला गांभीरपणे घेणे अवघि होत.े 

साधारण सािेअकराला, चॅटेरटॉन बाईसाहबे पा्रोला त््ाच््ा 

चाहत््ाांच््ा गटातनू सोिवनू घेऊन भरभर खाली आमच््ाकिे आल््ा 

आख्रण त््ाला घेऊन लाांब गेल््ा --- अथाुत गाि््ाबरोबर नाळ््ाच््ा 

्ात्ेसारखा, मी पण होतो.  

इतर पाहुण््ाांना ऐकू ्ेणार नाही इतपत लाांब गेल््ावर, चॅटेरटॉन 

बाईसाहबे धापा टाकत म्हणाल््ा, “माझ््ा लहानशा वरच््ा खोलीत 

तयम्हाला मला न्ह््ा्च े आह.े ख्रमस्टर पा्रो, तयम्हाला ती कय ठे आह,े ते 

माख्रहती आह ेका? ख्रतथ ेतयमच््ा मदतीची अगदी गरज असणारे कय णीतरी 

तयम्हाला सापिेल --- आख्रण मला माख्रहती आह,े की तयम्ही ख्रतला मदत 

कराल. ती माझी जवळची मैख्रत्ण आह,े तेव्हा नाही म्हण ूनका.” 

बोलता बोलता मोठ््ा हुरुपाने रस्ता दाखवत, चॅटेरटॉन 

बाईसाहबेाांनी एक दार उघिले व काही आश्च्ोद्गार काढल े 

“ख्रप्र् माल्युरीटा, मी त््ाना आणल े आह.े ते तयझ््ासाठी तयला 

पाख्रहज,े ते काहीही करतील. ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही ख्रमसेस र्कलेटॉनला मदत 

कराल ना?” 
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आख्रण होकार गहृीत धरून आख्रण आताप्ंतच््ा ख्रतच््ा 

हालचालीतील जोश का्म राखत, ती माग ेझाली. 

ख्रमसेस र्कलेटॉन ख्रखिकीजवळ एका खयचीत बसली होती. आता ती 

उठली व आमच््ाकिे आली. ख्रतच््ा अांगावर ख्रफकट काळी शोकवस्त्रे 

होती. त््ामयळे ख्रतचे गोरेपण उठून ख्रदसत होत.े ती नर्ककीच सयांदर बाई होती. 

ती एखाद्या मयलासारखी प्रामाख्रणक व मोकळ््ा मनाची होती. त््ामयळे ती 

अख्रधकच सयांदर ख्रदसत होती. 

ती म्हणाली, अॅलीस चॅटेरटॉन इतकी द्ाळू आह.े ख्रतन ेह ेघिवनू 

आणले. ती म्हणाली, तयम्ही मला मदत कराल. ख्रमस्टर पा्रो, अथाुत मला 

माख्रहती नाही, की तयम्हाला ते शर्क् होईल की नाही. पण मला आशा आह,े 

की तयम्हाला ते जमेल.” 

ख्रतन ेख्रतचा हात पयढे केला. पा्रोने तो हातात घेतला. त््ान ेजवळून 

ख्रतचे ख्रनरीक्षण करत, क्षणभराने तो सोिून ख्रदला. असे करण््ात, त््ाच््ा 

मनात काही भलत ेनव्हते. ती शोधक, द्ाळू नजर होती. एखाद्या ख्रनष्णात 

िॉर्कटरन ेनवीन, दिपण आलेल््ा रुलणावरून शोधक नजर ख्रफरवावी, तसे 

ते होत.े  

शेवटी तो म्हणाला, “बाईसाहबे, तयमची खात्ी आह े का, की मी 

तयम्हाला मदत करू शकेन?” 

“अॅलीस तस ेम्हणते.” 
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“हो, पण मी तयम्हाला ख्रवचारतो आह.े” 

ख्रतच््ा गालाांवर थोिी लाली चढली. “म्हणजे तयम्हाला का् 

म्हणा्चे आह?े” 

“बाईसाहबे, तयम्हाला मी का् करा्ला हवे आह?े” 

ख्रतन े ख्रवचारल,े “तयम्हाला --- तयम्हाला मी कोण आह,े ते माख्रहती 

आह ेका?” 

“नर्ककीच.” 

“ख्रमस्टर पा्रो व कॅप्टन हसे्टीलज, मग तयम्ही तकु करू शकता, की 

मला का् हवे आह.े” ती मला ओळखत असलले ेबघनू, मी खषू झालो -

-- “मेजर ररचने माझ््ा नवऱ्ाला मारल ेनाही.” 

“कशावरून नाही?” 

“का् म्हणालात?”  

ख्रतची अस्वस्थता बघनू, पा्रो हसला. त््ान े परत म्हटल,े ”मी 

म्हणालो, कशावरून नाही?” 

“मला असे वाटत.े पण खात्ी नाही.” 

“तरीही, ते अगदी साधे आह.े पोलीस --- वकील --- ते सगळेजण 

तो प्रश्न ख्रवचारतील. की मेजर ररचन ेख्रमस्टर र्कलेटॉनला का मारल?े मी उलटे 

ख्रवचारतो, की मेजर ररचने ख्रमस्टर र्कलेटॉनला का मारले नाही?” 
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“म्हणजे तयम्हाला असे म्हणा्चे आह,े की मी ह ेएवढ ेखात्ीपवुूक 

कसे का् साांग ूशकते? ठीक आह.े पण मला माख्रहती आह.े मला मेजर ररच 

चाांगले माख्रहती आहते.” 

पा्रो कशाही सयरात बोलला, “तयम्हाला मेजर ररच चाांगले माख्रहती 

आहते?” 

परत ख्रतचे गाल लाल झाले. “हो, ते तसेच म्हणतील --- ते का् 

ख्रवचार करतील --- ओहो, मला माख्रहती आह.े” 

“नर्ककीच खात्ीन ेते तयम्हाला ख्रवचारतील ---तयम्ही मेजर ररच ्ाांना 

ख्रकती ओळखता? कदाख्रचत तयम्ही खरे बोलाल. कदाख्रचत खोटे बोलाल. 

एका बाईला खोटे बोलणे गरजेचे आह.े ते चाांगले शस्त्र आह.े पण तीन 

प्रकारचे लोक आहते की ज््ाांच््ाशी ख्रतचा ख्रवश्वास असेल तर, बाईने खरे 

बोलावे. ख्रतच््ा चयका पोटात घेणाऱ्ा वख्रिलाांशी, ख्रतचे केस नीट 

राखणाऱ्ाशी आख्रण खासगी गयप्तहरेाशी. बाईसाहबे, तयमचा माझ््ावर 

ख्रवश्वास आह े का?” माल्युरीटा र्कलेटॉनन े एक खोल श्वास घेतला. ती 

पोरकटपणे म्हणाली, “हो. माझा ख्रवश्वास आह.े असा्लाच हवा.” 

“मग तयम्ही मेजर ररचना ख्रकती चाांगले ओळखता?” 

ख्रतन ेक्षणभर त््ाच््ाकिे शाांतपणे पाख्रहल.े मग ख्रतने धीटपणे ख्रवरोध 

दाखवत, ख्रतची हनयवटी उचलली.  
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“मी तयमच््ा प्रश्नाचे उत्तर दतेे. मी दोन वषांपवूी जॅकला पाख्रहल््ाांदा 

पाख्रहल््ा क्षणापासनू त््ाच््ावर प्रेम करत े--- अलीकिे मला असे वाटले 

--- माझा ख्रवश्वास आह े--- तो माझ््ावर प्रेम करा्लाच आला आह.े पण 

तो तसे कधी म्हणाला नाही.” 

पा्रो बोलला, “ह े धर्ककादा्क आह.े तयम्ही प्रश्न ख्रवचारून ्ा 

उत्तरावर ्ेण््ाचा माझा एक तास वाचवला आह.े तयमची जाण चाांगली 

आह.े आता तयमचा नवरा --- त््ाला तयमच््ा भावनाांचा सांश् आला का?” 

माल्युरीटा सावकाश बोलली, “मला माख्रहती नाही. मला वाटते --- 

अलीकिे --- त््ाला आला असावा. तो वेगळा वाग ूलागला होता --- पण 

तो माझा केवळ तकु अस ूशकेल.” 

“बाकी कय णाला माख्रहती नव्हते?” 

“असे मला वाटत.े” 

“आख्रण बाईसाहबे, मला साांगा, तयमचे तयमच््ा नवऱ्ावर प्रेम नाही 

का?” 

मला वाटत,े ् ा बाईने ख्रदले, तस ेफार कमी बा्काांना ् ाचे उत्तर दतेा 

्ेईल. त््ाांनी त््ाांच््ा भावना व््क्त करा्चा प्र्त्न केला असता.  

माल्युरीटा र्कलेटॉन अगदी साधेपणे म्हणाली, “नाही.” 

“आता आम्हाला समजल,े आपण कय ठे आहोत. बाईसाहबे, तयमच््ा 

मत,े मेजर ररचन े तयमच््ा नवऱ्ाला मारल े नाही, पण सगळे पयरावे 
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त््ाच््ाकिेच बोट दाखवतात. त््ा पयराव््ाांमध््े काही गफलत असल््ाच े

तयमचे स्वतःचे म्हणणे आह ेका? 

“नाही, मला काही माख्रहती नाही.” 

“तयमच््ा नवऱ्ाने तो स्कॉटलांिला जात असल््ाचे तयम्हाला 

पख्रहल््ाांदा केव्हा साांख्रगतले?” 

“जेवण झाल््ावर लगेच. तो म्हणाला, ते कां टाळवाणे आह.े पण 

त््ाला जा्ला लागेल. तो म्हणाला, ते जख्रमनीच््ा ख्रकमतीसांबांधी काही 

आह.े” 

“आख्रण त््ानांतर?”  

“तो बाहरे गेला --- त््ाच््ा र्कलबमध््े, मला वाटते --- त््ानांतर मी 

त््ाला पाख्रहल ेनाही.” 

“आता मेजर ररच --- त््ा सांध््ाकाळी त््ाची मनख्रस्थती कशी 

होती? नेहमीप्रमाणे?” 

“हो, मला तसे वाटत.े” 

“म्हणजे तयमची खात्ी नाही का?” 

माल्युरीटाने ख्रतच््ा पापण््ा फिफिवल््ा. “तो थोिा बेचैन होता 

माझ््ा बाबतीत --- इतराांशी नव्ह.े पण मला वाटत,े तो तसा का होता, ह े

मला माख्रहती आह.े समजल ेका? माझी खात्ी आह,े की मयद्दाम केलेले दयलुक्ष 

ख्रकां वा लक्ष नसण,े हचे ् ाचे ् ोल् वणुन अस ू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 सांध््ाकाळी वेगळे काही घिले नाही?” 

माल्युरीटाने ख्रवचार केला. “नाही. ख्रवशेष काही नाही.” 

“पेटी तयमच््ा --- लक्षात आली का?”  

ख्रतन ेशहारून मान हलवली. “मला त््ाची आठवणदखेील नव्हती 

--- ख्रकां वा ती कशी ख्रदसते, तेही मला माख्रहती नव्हते. जवळजवळ 

सांध््ाकाळभर आम्ही पोकर खेळत होतो.” 

“कोण ख्रजांकले?” 

“मेजर ररच. माझे आख्रण मेजर कटीसचेही, नशीब चाांगले नव्हते. 

स्पेन्ह्सेस थोिेफार ख्रजांकत होत.े पण मेजर ररच मयख्् जेता होता.” 

“मेजवानी केव्हा सांपली?” 

“मला वाटत,े साधारण सािेबाराला. आम्ही सगळे एकदमच बाहरे 

पिलो.” 

“आहा!” 

पा्रो ख्रवचारात हरवनू, शाांत राख्रहला. 

ख्रमसेस र्कलेटॉन म्हणाली, “मला वाटत,े मी तयम्हाला जास्त मदत 

करा्ला हवी होती. मी तयम्हाला फार थोिेच साांग ूशकले.” 

“आतापयरते ठीक आह े--- हो. बाईसाहबे, भतूकाळाबद्दल का्?” 
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“भतूकाळ?” 

“हो. तेव्हा काही घिले नाही का?” 

ती लाजली. म्हणजे तो स्वतःला मारून घेणारा भ ा्ंकर मनयष््? तो 

काही माझा अपराध नव्हता. खरेच मी काही केले नव्हते.”  

“मी त््ा घटनेबद्दल बोलत नाही आह.े” 

“ते भ ा्ंकर ् यद्ध? पण इटाख्रल्न्ह्स ् यद्ध करतातच. मनयष्् मारला गेला 

नाही, म्हणनू मी आभार मानले.” 

पा्रोने थांिपणे कबलू केले, “तयम्ही सयटकेचा ख्रनःश्वास सोिला 

असेल.” 

ती त््ाच््ाकिे सांश्ाने बघत होती. तो उठला. त््ान े ख्रतचा हात 

हातात घेतला. तो म्हणाला, “बाईसाहबे, मी तयमच््ासाठी ्यद्ध करणार 

नाही. पण तयम्ही मला जे करा्ला साांख्रगतले आह,े ते मी करेन. मी खरे का् 

ते शोधनू काढेन. आपण अशी आशा करु्ा, की तयम्हाला जे वाटत,े ते खरे 

असेल. सत्् तयम्हाला मदत करेल. त्ास दणेार नाही.” 

मेजर कटीसबरोबर आमची पख्रहली मयलाखत झाली. तो साधारण 

चाळीस वषांचा, दणकट, काळ््ाभोर केसाांचा आख्रण िॉन्ह्झच््ा चेहऱ्ाचा 

होता. त््ाला गेली काही वषे मेजर ररच व र्कलेटॉन्ह्स माख्रहती होत.े त््ाने 

वतुमानपत्ात छापनू आलेले मान्ह्् केले. 
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र्कलेटॉन व त््ान े सािेसातपवूी थोिाच वेळ, र्कलबमध्् े बरोबर 

पे्पान केले होत.े र्कलेटॉन म्हणाला होता, की स्कॉटलांिला जाण््ासाठी तो 

उस्टन स्टेशनला जाताना मेजर ररचला भेटणार आह े.  

“ख्रमस्टर र्कलेटॉन कसा होता? आनांदी की नाराज?” 

मेजरने ख्रवचार केला. तो सावकाश बोलणारा मनयष्् होता.” शेवटी 

तो बोलला, “मला तो चाांगल््ा मनख्रस्थतीत वाटला.” 

“मेजर ररचबरोबर त््ाचे पटत नसल््ाच ेवगैरे, तो काही बोलला 

नाही?”  

“नाही. बरे झाले दवेा, ते चाांगले ख्रमत् होत.े”  

“त््ान े मेजर ररचबरोबरील त््ाच््ा बा्कोच््ा मैत्ीला काही 

हरकत घेतली का?” 

मेजरचा चेहरा लाल झाला.  

“तयम्ही ती बेकार वतुमानपत्े, त््ातील सचूना आख्रण खोटेनाटे वाचत 

असता. अथाुत तो तसे काही बोलला नाही. पण तो मला म्हणाला, “अथाुत 

माल्युरीटा जाते आह.े” 

“अस्स! आता सांध््ाकाळी --- मेजर ररचचे वागण े --- ते 

नेहमीसारखेच होत ेका?” 

“मला काही फरक जाणवला नाही.” 

“आख्रण बाईसाहबे? ती पण नेहमीसारखीच होती?” 
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तो ख्रवचार करत बोलला, “म्हणजे आता मी ख्रवचार केला, तर ती 

जरा गप्प होती, ख्रवचारात गयांग होती आख्रण वेगळी पिली होती.” 

‘प्रथम कोण आले?” 

“स्पेन्ह्सस.ु मी आलो, तेव्हा ते ख्रतथ े होत.े खरे तर मी ख्रमसेस 

र्कलेटॉनसाठी आलो होतो. पण मला असे कळल,े की ती आधीच ख्रनघनू 

गेली आह.े त््ामयळे मी ख्रतथे थोिा उशीरा पोचलो.” 

“तयम्ही तयमचे मनोरांजन कसे केले? तयम्ही नतृ्् केले? तयम्ही पत्ते 

खेळलात? 

दोन्ह्ही थोिे. पख्रहल््ाांदा नाच केला.” 

“तयम्ही पाचजण होतात?” 

“हो, पण ठीक होत.े कारण मी नाचत नाही. मी गाणी लावतो व इतर 

लोक नाचतात.” 

“कोणाबरोबर कोण नाचले?”  

“खरे तर स्पेन्ह्ससुना एकत् नाचा्ला आवित.े ते त््ासाठी वेिे 

आहते. ते खपू प्रकारच ेनाच करतात.” 

“म्हणजे ख्रमसेस र्कलेटॉन जास्त करून मेजर ररचबरोबर नाचली?” 

“बरोबर.” 

“मग तयम्ही पोकर खेळलात?”  

“हो.” 
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“तयम्ही केव्हा ख्रनघालात?” 

“आहा, लवकरच. मध््रात्ीनांतर थोि््ा वेळाने.” 

“सगळे एकदमच बाहरे पिलात का?” 

‘हो. खरे तर आम्ही एकच टॅर्कसी केली. पख्रहल््ाांदा ख्रमसेस 

र्कलेटॉनला सोिल.े मग मला आख्रण स्पेन्ह्सेस केख्रसांलटनला सोिा्ला गेले.” 

आमची पयढची भेट ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस स्पेन्ह्स ्ाांच््ाकिे ठरली. 

फक्त ख्रमसेस स्पेन्ह्स एकट््ाच घरात होत््ा.  

फक्त मेजर ररचच््ा पत्त्ातील चाांगल््ा नशीबाबद्दल त््ाांना थोिी 

असू् ा वाटत असल््ाच ेजाणवले. 

सकाळी लवकर पा्रोचे स्कॉटलांि ्ािुचा इन्ह्स्पेर्कटर जापशी 

फोनवर बोलणे झाले. त््ाचा पररणाम म्हणनू आम्ही मेजर ररचच््ा घरी 

आलो आख्रण त््ाच््ा पयरुष नोकराला, बगो्नला भेटलो. तो आमची वाटच 

बघत होता.  

त््ाचा पयरावा अगदी नेमका व स्पष्ट होता. 

आठला दहा ख्रमख्रनटे असताांना ख्रमस्टर र्कलेटॉन आले. वाईट नशीबाने 

त््ाच क्षणी मेजर ररच बाहरे पिले होते. ख्रमस्टर र्कलेटॉन म्हणाल,े की ते थाांब ू

शकत नाहीत, कारण त््ाांना गािी गाठा्ची होती. पण ते एक ख्रचठ्ठी 

ख्रलख्रहतील. तस े करण््ासाठी ते हॉलमध्् े गेले. बगो्नन े त््ाचे मालक 

आल््ाच े ऐकल े नाही, कारण तो बाथरूममध्् े होता. मेजर ररच अथाुत 
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त््ाांच््ा ख्रकल्लीन ेदार उघिून आत आले. त््ाच््ा मत ेत््ाांनी बगो्नला 

दहा ख्रमख्रनटाांने ख्रसगरेटी आणा्ला बाहरे पाठवले. नाही. तो हॉलमध््े 

गेलाच नाही. मेजर ररच दारात उभे होते. पाच ख्रमख्रनटाांनी तो ख्रसगरेटी घेऊन 

परत आला आख्रण त््ावेळी तो हॉलमध्् ेगेला. तेव्हा त््ाचे मालक सोिून 

हॉल ररकामा होता. मालक ख्रखिकीशी ख्रसगरेट ओढत उभे होत.े मालकाने 

ख्रवचारल ेत््ाांची अांघोळीची त्ारी झाली आह ेका आख्रण त््चे उत्तर हो 

असे आल््ावर ते अांघोळीला गेले. बगो्नने ख्रमस्टर र्कलेटॉन आल््ाच े

काही साांख्रगतले नाही. कारण त््ान ेगहृीत धरल,े की त््ा दोघाांची भेट झाली 

असणार व नांतर त््ाांनी एकमेकाांचा ख्रनरोप घेतला असणार. त््ाच््ा 

मालकाांचे वागण ेनेहमीसारखेच होत.े त््ाांनी अांघोळ केली. कपिे बदलल े

आख्रण नांतर थोि््ा वेळान े ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस स्पेन्ह्स आले. त््ाांच््ा 

पाठोपाठ मेजर कटीस आख्रण ख्रमसेस र्कलेटॉन आले. 

बगो्नन ेस्पष्ट केले, की त््ाचे मालक ्ेण््ापवूी ख्रमस्टर र्कलेटॉन 

गेले असतील, असे त््ाला मयळीच वाटल ेनाही. असे करण््ासाठी ख्रमस्टर 

र्कलेटॉनना पयढचे दार ओढून घ््ावे लागले असते व त््ाचा आवाज 

नोकराला नर्ककी आला असता.  

तरीही त््ाच उघि पद्धतीन ेबगो्नला प्रेत सापिले. ते कसे ते तो 

साांग ू लागला. पख्रहल््ाांदाच माझे लक्ष त््ा दयदवैी पेटीकिे गले.े ती एक 

चाांगल््ा मोठ््ा आकाराची लाकिी पेटी होती. ग्रामोफोनच््ा छोट््ा 

खोलीच््ा पयढच््ा ख्रभांतीला लागनू ती ठेवलेली होती. ती गिद लाकिाची 
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बनवलेली होती व त््ाला िासचे ख्रखळे ठोकलेले होत.े त््ाचे झाकण सहज 

उघित होत.े मी ते बघनू शहारलो. जरी ते नीट पयसले असले, तरी त््ावरील 

अशयभ िाग राख्रहलेल ेहोते.  

पा्रोने अचानक काही उद्गार काढल.े “ती भोके ख्रवख्रचत् वाटत 

आहते. एखाद्याला वाटेल, ती नव््ान ेपािली आहते.” 

ती तीन चार भोके पेटीच््ा मागील बाजसू, ख्रभांतीला लागनू होती. 

ती साधारण पाऊण इांच व््ासाची होती आख्रण ती नर्ककीच नयकतीच 

पािल््ासारखी ख्रदसत होती.” 

पा्रो ती तपासण््ासाठी वाकला. तो नोकराकिे प्रश्नाथुक नजरेने 

बघत होता. 

“ह ेखरेच काही नवलपणूु ख्रदसत ेआह.े मला पवूी ती बख्रघतलेली 

आठवत नाहीत. ख्रकां वा कदाख्रचत आधी ती माझ््ा लक्षात आली नसतील.” 

पा्रो म्हणाला, “त््ाचे एवढ ेकाही नाही.” 

पेटीचे झाकण लाऊन, तो खोलीत मागे झाला व ख्रखिकीकिे पाठ 

करून उभा राख्रहला. मग त््ान ेअचानक प्रश्न ख्रवचारला, “मला साांग, जेव्हा 

त््ा रात्ी त ू तयझ््ा मालकासाठी ख्रसगरेटी आणल््ास, तेव्हा खोलीतील 

काही हलवले गेले नव्हते का?” 

बगो्नन ेथोिे काां कू केले. मग थोि््ा नाखयषीने तो म्हणाला, “सर, 

ह ेतयम्हाला साांगणे जरा ख्रवचीत् आह.े पण आता तयम्ही ख्रवचारत आहात, तर 
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ते तसे होत.े झोपा्च््ा खोलीपासनू वाऱ्ाची झयळूक ज््ा पिद्यामयळे 

अिवली जाते, तो थोिा िावीकिे सरकवलेला होता.” 

“असे का?” 

पा्रो चपळपणे पयढे आला व पिदा ओढला. तो चामि््ाचा छान 

पिदा होता. पा्रोने तसे केल््ामयळे, आधीच फारशी न ख्रदसणारी पेटी 

पणूुपणे ख्रदसेनाशी झाली.  

नोकर म्हणाला, “हां सर, बरोबर आह.े ते तसेच होत.े” 

“आख्रण दयसऱ्ा ख्रदवशी सकाळी?” 

“ते तसेच होत.े मला आठवते, मी ती पेटी हलवली आख्रण तेव्हा 

मला िाग ख्रदसल.े सर गाख्रलचे धयवा्ला गेले. म्हणनूच त््ाखालील जमीन 

ख्रदस ूलागली.” 

पा्रोने मान हलवली. “अस्स! आभारी आह.े” त््ान ेचयरचयरीत नोट 

नोकराच््ा हातात ठेवली.  

“सर, आभारी आह.े” 

आम्ही रस्त््ावर आलो, तेव्हा मी म्हणालो, “पा्रो, तो पिदद््याचा 

मयद्दा --- तो ररचच््ा बाजनेू मदत करेल, असा आह ेका?” 

पा्रो दयःखान े म्हणाला, “हा त््ाच््ाख्रवरुद्धचा अजनू एक मयद्दा 

आह.े पिद्यामयळे खोलीतनू पेटी ख्रदसेनाशी झाली. त््ामयळे गालीच््ावरचे 

िागदखेील झाकले गेले. आज ना उद्या रक्त लाकिात शोषल ेगेले असते 
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आख्रण गाख्रलच््ावर िाग पिला असता. पिद्यामयळे ह े सगळे तात्पयरते 

झाकले गेले. हो --- पण त््ात असे काही आह,े जे मला समजत नाही आह.े 

हसे्टीलज, नोकर, नोकर.” 

“नोकराच ेका्? तो तर चाांगला हुशार माणसू वाटतो आह.े” 

“त ूम्हणतोस तसा खपू हुशार. ते चाांगले आह.े पण मग मेजर ररचला 

ह ेसमजल ेनाही का, की सकाळी ख्रतथ ेप्रेत असल््ाचे नोकराच््ा लक्षात 

्ेईल? खनू केल््ाबरोबर त््ाला वेळ नव्हता --- ठीक आह.े पण त््ाने 

पेटीत कोंबलेल ेप्रेत, त््ापयढे ओढलेला पिदा, ह ेसांध््ाकाळभर तस ेराहील. 

पण पाहुणे गेल््ावर? त््ानांतर त््ाला प्रेताची ख्रवल्हवेाट लावा्ला वेळ 

होता.”  

“कदाख्रचत त््ाला वाटल ेअसेल की िाग नोकराच््ा लक्षात ्ेणार 

नाहीत?” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, ह ेख्रवख्रचत् आह.े िाग पिलेला गाख्रलचा, हा चाांगल््ा 

नोकराच््ा पख्रहल््ाांदा लक्षात ्ेणार.” 

“आख्रण मेजर ररच, तो झोपा्ला जातो आख्रण आरामात घोरत पितो 

आख्रण प्रेताच ेकाही करत नाही. ह ेफार उल्लेखनी् आख्रण रुचीपणूु आह.े” 

मी सयचवले, “परवा रात्ी गाणी लावताांना, कटीसन ेकदाख्रचत िाग 

पाख्रहल ेअसतील.” 
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ते शर्क् वाटत नाही. पिद्यामयळे बरोबर ख्रतथे गिद सावली आली 

होती. नाही. पण मला ख्रदस ूलागले आह.े मला पयसटसे िोळ््ाांसमोर ्ेऊ 

लागले आह.े” 

मी उत्सयकतेने ख्रवचारल,े “का् ख्रदस ूलागले?” 

“शर्क्ता. आपण असे म्हण ू शकू का, की वेगळे स्पष्टीकरण! 

आपली पयढची भेट ्ावर कदाख्रचत प्रकाश टाकू शकेल.”  

आमची पयढची भेट प्रेताची तपासणी केलेल््ा िॉर्कटरबरोबर होती. 

त््ान े कोटाुच््ा चौकशीच््ा वेळी जे साांख्रगतले होत,े त््ाचीच त््ान े

पयनरावतृ्ती केली. ख्रमस्टर र्कलेटॉनला एका लाांब, अरुां द, बाईच््ा टोकेरी 

बयटासारख््ा सयऱ्ाने छातीत भोसकल ेगेले होत.े सयरा जखमेत तसाच होता. 

मरण तत्काळ आले. सयरा मेजर ररचचा होता. सहसा तो त््ाच््ा ख्रलहा्च््ा 

टेबलावर पिलेला असे. त््ावर बोटाांचे ठसे नसल््ाच ेिॉर्कटराांना कळल.े 

बहुधा रुमाल वापरला गेला असावा. वेळेच््ा बाबतीत, सात ते नऊ मध््े 

कधीही खनू झाला असावा. 

पा्रोने ख्रवचारल,े की मध््रात्ीनांतर खनू झाला असण््ाची शर्क्ता 

नाही का?” 

“नाही. ते मी साांग ूशकत नाही. दहा वाजता बाहरे --- पण नाही. 

सािेसात ते आठमध्् ेखनू झाल््ाचे स्पष्ट ख्रदसत ेआह.े” 
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आम्ही परत घरी आलो, तेव्हा पा्रो बोलला, “अजनू एक शर्क्ता 

ख्रदसते आह.े हसे्टीलज, मला नवल वाटते, तयला ती ख्रदसते का. मला ती स्पष्ट 

ख्रदसत ेआह.े आख्रण त््ाख्रवष्ी खात्ी होण््ासाठी मला फक्त एका बाबीची 

गरज आह.े” 

मी  म्हणालो, “ह ेचाांगले नाही. मला काही ख्रदसत नाही.”  

“पण प्र्त्न तर कर. हसे्टीलज, प्र्त्न कर.” 

मी म्हणालो, “ठीक आह,े सात चाळीसला र्कलेटॉन चाांगला ख्रजवांत 

आह.े त््ाला शेवटचे ख्रजवांत पहाणारा माणसू ररच आह े--- “ 

“असे आपण गहृीत धरू.” 

“का तस ेनाही का?” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, त ू ख्रवसरतोस, की मेजर ररचन े ही गोष्ट नाकारली 

आह.े तो ठामपणे साांगतो आह,े की तो घरी आला, तेव्हा र्कलेटॉन आधीच 

गेलेला होता.” 

पण नोकर म्हणतो त््ान े दाराचा आवाज आल््ाने, र्कलेटॉनला 

जाताना ऐकल.े आख्रण ख्रशवा् जर र्कलेटॉन बाहरे पिला असले, तर तो परत 

कधी आला? तो मध््रात्ीनांतर परत आला असला पाख्रहज.े कारण िॉर्कटर 

खात्ीपवुूक म्हणतो, की र्कलेटॉन त््ापवूी ख्रनदान दोन तास मेला होता. 

त््ामयळे एकच शर्क्ता उरत.े” 

पा्रो बोलला, “हो ना ख्रमत्ा?” 
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“म्हणजे पाच ख्रमख्रनटे र्कलेटॉन एकटा हॉलमध््े होता. तेव्हा कोणीतरी 

आले व त््ाला मारल.े पण ख्रतथेही तीच अिचण आह.े नोकराच््ा नकळत 

फक्त ज््ाच््ाकिे ख्रकल्ली आह,े तोच आत ्ेऊ शकतो. त््ाच तऱहनेे 

खयन्ह््ाला जाताना दार लावाव े लागले असेल. त््ाचा आवाज आला 

असेल. तो आवाजही नोकराने ऐकला असेल.”  

पा्रो म्हणाला, “तेच तर, आख्रण त््ामयळे --- “ 

मी म्हणालो, “आख्रण त््ामयळे --- काही नाही. मला तर ् ाहून वेगळी 

उकल ख्रदसत नाही.” 

पा्रो पयटपयटला, “ह ेद्नी् आह.े ते खरे तर इतके साधे आह े--- 

र्कलेटॉन बाईसाहबेाांच््ा ख्रनळ््ा िोळ््ाांइतके स्पष्ट आह.े” 

“तयला खरेच असे वाटत े--- “ 

“जोप्ंत मला पयरावा ख्रमळत नाही --- तोप्ंत मी कशावरच ख्रवश्वास 

ठेवत नाही --- एक लहानसा पयरावा मला पयरेसा आह.े” 

त््ान ेफोन उचलनू स्कॉटलांि ्ािुच््ा जापला फोन केला.  

वीस ख्रमख्रनटानांतर आम्ही टेबलावरील वेगवेगळ््ा वस्तूांच््ा 

लहानशा ढीगापयढे उभे होतो. त््ा मतृ माणसाच््ा ख्रखशातील वस्तय होत््ा. 

त््ात रुमाल, थोिी सयटी नाणी, तीन पौंि व दहा ख्रशख्रलांग असलेल े

छोटे पाकीट, काही ख्रबले आख्रण माल्युरीटा र्कलेटॉनचा एक ख्रझजलेला फोटो 

होता. ख्रतथ ेछोटा चाकू, सोनेरी पेख्रन्ह्सल व त्ासदा्क लाकिी अवजार होत.े  
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त््ातील शेवटच््ा वस्तवूर पा्रोने झिप घातली. त््ान ेते उकलल.े 

त््ातनू अनेक लहान लहान पाती बाहरे पिली.  

“ह े बघ हसे्टीलज, जीनसकट ख्रलांब ू सरबताची गोळी आख्रण इतर 

काहीबाही. ् ा वस्त ूवापरून त््ा पेटीला काही ख्रमख्रनटात, भोके पािणे शर्क् 

होत.े” 

“आपण पाख्रहलेली भोके?” 

“तीच ती.” 

“म्हणजे ती र्कलेटॉनन ेस्वतः पािली, असे तयला  म्हणा्चे आह?े” 

“हो. हो. तयला ती भोके बघनू का् वाटत?े ती काही बघण््ासाठी 

नव्हती. कारण ती पेटीच््ा मागील बाजसू होती. मग ती कशासाठी होती? 

स्पष्टपणे हवसेाठी होती? पण तयम्ही प्रेतासाठी काही ह ेकरू शकणार नाही. 

त््ामयळे ती खयन्ह््ाने नर्ककी केली नव्हती. ्ामयळे एकच गोष्ट सयचवली जाते 

--- की माणसू त््ा पेटीत लपनू बसला होता. आख्रण ्ा गहृीतकावर 

आधाररत गोष्टी समजा्ला सोप््ा होतात. ख्रमस्टर र्कलेटॉनला ख्रमस्टर ररच व 

त््ाच््ा बा्कोबद्दल असू् ा वाटते आह.े तो आपण गावाला ख्रनघनू 

गेल््ाची फार जयनी गोष्ट वापरतो. तो ररचला बाहरे जाताांना बघतो. मग तो 

आत ् ेतो. ख्रचठ्ठी ख्रलख्रहण््ाच््ा बहाण््ान ेएकटा रहातो. झटपट पेटीला भोके 

पाितो आख्रण त््ात लपनू बसतो. त््ा रात्ी त््ाची बा्को ख्रतथ े ्ेणार 

असते. बहुतेक ररच बाकीच््ाांना पाठवनू दईेल व ते गेल््ावर, जाण््ाचे ढोंग 
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करून परत ्ेईल. का् होत े ते त््ाला कळेल. वाईट सांश्ाने पोखरला 

जाण््ापेक्षा काहीही सहन करणे ठीक होत.े” 

मग बाकीच े सगळे गेल््ावर ररचने त््ाला ठार मारल,े असे त ू

सयचवतो आहसे का? पण िॉर्कटर म्हणाल,े ते अशर्क् आह.े” 

“तेच तर. त््ामयळे हसे्टीलज, तो सांध््ाकाळीच मारला गेला असला 

पाख्रहज.े” 

“पण सगळे घरात होत.े” 

पा्रो थांिपणे बोलला, “हो ना. तयला त््ातली सयांदरता ख्रदसते का? 

प्रत््ेकजण खोलीत होता. का् पयरावा! का् धाररष््ट्! का् धसमयसळेपणा! 

का् थांि िोर्क्ान ेकेलेले कृत््!” 

“बरोबर. हसे्टीलज, तो सांध््ाकाळीच मारला गेला असला पाख्रहज.े” 

“मला अजनूही समजत नाही.” 

पिद्यामागे फोनोग्राफ चालवा्ला व गाणी बदला्ला कोण गेले? 

आठव, फोनोग्राफ व पेटी शेजारी शेजारी होत.े बाकी सगळे नाचत होत े--

- फोनोग्राफ वाजत होता. जो मनयष्् नाचत नव्हता, त््ान ेपेटीचे झाकण 

उघिले आख्रण त््ाच््ा शटाुच््ा बाहीत लपवलेली सयरी त््ा पेटीत 

लपलेल््ा माणसाच््ा हृद्ात खोलवर भोसकली.” 

“अशर्क्. तो माणसू जोरात ओरिला असता.” 
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“जर त््ाला आधी अमली पदाथ ुख्रदल ेगेले असते, तर नाही, नाही 

का?” 

“अमली पदाथ?ु” 

“हो. सािेसातला र्कलेटॉनन ेकोणाबरोबर पे् घेतले होत?े आहा! 

आता तयझ््ा लक्षात ्ेईल. कटीस. कटीसन े र्कलेटॉनच््ा मनात ख्रमसेस 

र्कलेटॉन व ररचबद्दलच््ा सांश्ाची आग भिकवली होती. . कटीसनेच हा 

बेत सयचवला होता --- स्कॉटलांिला जाण््ाचा, पेटीत लपनू बसण््ाचा --- 

पिदा सरकवण््ाचे शेवटचे दृष््! र्कलेटॉनला पेटीचे झाकण थोिेसे उचलनू 

आराम ख्रमळवता आला नसता, असे नाही. नाही कटीसलाही कय णाच््ा 

नकळत ते थोिेसे उचलता आले असते. पण बेत कटीसचा आह.े आख्रण 

त््ाचे सौद् ुलक्षात घ,े हसे्टीलज. जर ररचच््ा लक्षात आले असते, की 

पिदा थोिा सरकवला गेला आह ेआख्रण त््ान ेपरत तो होता तसा केला 

असता तर, त््ाच््ाकिे वेगळा बेत त्ार होता. र्कलेटॉन पेटीत लपला होता. 

सौम्् गयांगी आणणाऱ्ा त््ाला ख्रदल््ा गेलेल््ा पे्ाचा पररणाम होऊ 

लागला होता. तो बेशयद्ध होतो. कटीस झाकण उचलतो आख्रण का्ुभाग 

उरकतो --- फोनोग्राफ वाजत रहातो. त््ावर गाणे लागलेले असते --- 

‘माझा बाळ घरी ्ेतो आह.े’” 

“मला माझा आवाज सापिला, “का? पण का?” 

पा्रो त््ाचे खाांद ेशहारवतो.  
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“माणस े स्वतःला मारून का घेतात? दोन इटाली्न ्यद्ध का 

खेळतात? ्ाचे उत्तर आह ेअथाुत एका बाईसाठी! कटीस उग्र स्वभावाचा 

आह.े त््ाला माल्युरीटा र्कलेटॉन हवी होती. ख्रतचा नवरा आख्रण ररच ्ाना 

बाजलूा करून, ख्रतला ख्रमळवता ्ेईल, असे त््ाला वाटल.े म्हणजे 

नवऱ्ाला मारून आख्रण त््ाचा आळ ररचवर आणनू,” 

तो ख्रवचारपवुूक पयढे बोलला, “.्ा मयलाांसारख््ा साध््ा बा्का --

- फार धोकादा्क असतात. पण माझ््ा दवेा, का् कलात्मक रचनात्मक 

बेत! माझ््ा मनात ्ेत,े त््ा माणसाला फाशी द्या्ला पाख्रहज.े मी बयख्रद्धमान 

असेन पण मला दयसऱ्ाांची बयख्रद्धमत्तादखेील ओळखता ्ेत.े पररपणूु खनू. 

माझ््ा ख्रमत्ा, मी हर्क्युल पा्रो तयला ह े साांगतो. पररपणूु खनू. 

धर्ककादा्कपणे वेगळा!   
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WASPS’ NEST 

मधमाशाांच ेपोळे 

 

जॉन हरॅीसन घराबाहरे आला आख्रण बागेकिे बघत, क्षणभर गच्चीत 

उभा राख्रहला. तो एक महाका्, नम्र व हिकय ळ््ा चेहऱ्ाचा माणसू होता. 

तो सहसा थांि असे, पण जेव्हा आताप्रमाण ेत््ाच््ा ताठर चेहऱ्ावर हास्् 

फय लले, तेव्हा तो फार आकषुक ख्रदस ूलागला.  

जॉन हरॅीसनचे त््ाच््ा बागेवर प्रेम होत.े ऑगस्टच््ा ्ा 

सांध््ाकाळपेक्षा ती कधीच जास्त चाांगली ख्रदसली नव्हती. ती उन्ह्हाळ््ामयळे 
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आळसटललेी व दमणकू झालेली, पण गच्च फय ललेली होती. वेली गयलाब 

अजनू सयांदर होत.े गोि वाटाणे हवेत सयगांध पसरवत होत.े 

चाांगला पररख्रचत असा किकि आवाज आल््ाने हरॅीसनने त्वरेने 

िोके वळवल.े बागेच््ा दारातनू कोण आत ्ेत होत?े दयसऱ्ाच ख्रमख्रनटाला 

रस्त््ान े् ेणारी, कपिे व ख्रदसण््ाबद्दल काळजी घेतलेली आकृती, जगाच््ा 

्ा भागात बघनू, त््ाच््ा चेहऱ्ावर फार नवलपणूु भाव पसरल.े तो 

ओरिला, “फार आश्च्जुनक आह!े ख्रमस्टर पा्रो!” 

तो खरेच प्रख्रसद्ध हर्क्युल पा्रो होता. गयप्तहरे म्हणनू त््ाची जगभर 

कीती पसरली होती.  

तो म्हणाला, “हो. मीच आह.े त ूमला एकदा म्हणाला होतास, ‘त ू

इथे आसपास कय ठे आलास, तर नर्ककी मला ्ेऊन भेट.’ मी तयझे म्हणणे 

मानले व हजर झालो.”  

हरॅीसन मनापासनू बोलला, “मी धन्ह्् झालो. बस व काही पे् घ.े” 

अगत््शील हाताने त््ान े गॅलरीतील वेगवेगळ््ा प्रकारच््ा 

बाटल््ा ठेवलेल््ा टेबलाकिे ख्रनदशे केला. 

खयचीवर बसत पा्रो म्हणाला, “मी तयझा आभारी आह.े मला वाटत े

तयझ््ाकिे सरबत नाही? नाही. नाही. मला वाटल ेनसेल. मग फक्त सोिा्यक्त 

पाणी. ख्रव्हस्की नाही.” हरॅीसनने पलेा त््ाच््ासमोर ठेवल््ावर, त््ाने 
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त््ाच््ा भावना बोलनू दाखवल््ा, “्ा गमीने माझ््ा ख्रमशा ओल््ा झाल््ा 

आहते.” 

दयसऱ्ा खयचीत बसत हरॅीसनने ख्रवचारल,े “्ा ख्रबनगदीच््ा शाांत 

ख्रठकाणी त ूकसे का् ्ेण ेकेलेस? सहज?” 

“नाही रे ख्रमत्ा, कामासाठी.” 

“कामासाठी? अशा ख्रनवाांत जागी?” 

पा्रोने थांिपणे मान हलवली. “पण हो, माझ््ा ख्रमत्ा, सगळे गयन्ह्ह े

काही गदीत केले जात नाहीत.” 

हरॅीसन हसला. “मला वाटत,े माझा तो शेरा मखूुपणाचा होता. पण 

इथे त ूकय ठल््ा प्रकारच््ा गयन्ह्याचा शोध घेत आहसे? की मी ह े ख्रवचारू 

न्े?” 

गयप्तहरे म्हणाला, “त ू ख्रवचारू शकतोस, खरेच तयला ख्रवचारावासा 

वाटेल असाच गयन्ह्हा आह.े” 

हरॅीसनन े त््ाच््ाकिे कय तयहलाने पाख्रहल.े त््ाला त््ा गयप्तहरेाच््ा 

पद्धतीत काही वेगळे वाटले. तो थाांबत थाांबत म्हणाला, “त ूगयन्ह्याचा शोध 

घेत असल््ाचे म्हणतोस, गांभीर गयन्ह्हा का?” 

“फारच गांभीर गयन्ह्हा.” 

”म्हणजे --- “ 

“खनू.”  
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हर्क्युल पा्रोन ेतो शब्द इतर्क्ा थांिपणे उच्चारला, की हरॅीसनला 

धर्ककाच बसला. तो गयप्तहरे सरळ त््ाच््ा िोळ््ात बघत होता. आख्रण 

त््ाच््ा नजरेत काही वेगळेच जाणवत होत.े हरॅीसनला कळेना, की पयढे 

का् कराव.े शेवटी तो म्हणाला, “पण मी तर खयनासांबांधी काही ऐकल े

नाही.” 

पा्रो म्हणाला, “नाही, त ूऐकले नसशील.” 

“कोणाचा खनू झाला?” 

पा्रो म्हणाला, “अजनू तरी ‘कय णाचा’ नाही.” 

“का्?” 

“म्हणनू मी म्हणालो, की त ू ्ाबद्दल ऐकले नसणार. अजनू न 

झालेल््ा खयनाचा मी तपास करतो आह.े” 

“पण असे बघ, हा मखूुपणा आह.े” 

“मयळीच नाही. खनू होण््ापवूी, त््ाचा तपास केला जाऊ शकतो. 

नांतर तपास करण््ापेक्षा आधी केललेा नर्ककीच जास्त बरे. एखादा तर --- 

लहानशी कल्पना --- तो खनू होण््ापासनू रोकूही शकतो.”  

हरॅीसन त््ाच््ाकिे बघत राख्रहला. “ख्रमस्टर पा्रो, त ूह ेगांभीरपणे 

बोलत नाही आहसे.” 

“मी गांभीर आह.े” 

“तयझा ख्रवश्वास आह,े की खनू होणार आह?े ओहो, ह ेख्रवख्रचत् आह!े” 
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कोणाच््ा आश्च्ाुच््ा बोलण््ाकिे दयलुक्ष करत, पा्रोने वार्क्ाचा 

पख्रहला भाग सांपवला. 

“हो, माझ््ा ख्रमत्ा, जोप्ंत आपण तो रोकू शकत नाही, असे मला 

म्हणा्चे होत.े” 

“आपण?” 

मी आपण म्हणालो. मला तयझ््ा मदतीची गरज आह.े” 

“त््ासाठीच त ूइथे आला आहसे?” 

पा्रोने पयन्ह्हा त््ाच््ाकिे पाख्रहल.े ज््ाचे वणुन करता ्ेणार नाही, 

अशा कशामयळे तरी हरॅीसन अस्वस्थ झाला. 

“ख्रमस्टर हरॅीसन, मी इथे आलो, कारण --- म्हणजे --- मला त ू

आवितोस.” 

मग एकदम वेगळ््ा आवाजात तो म्हणाला, “ख्रमस्टर हरॅीसन, 

तयझ््ाकिे मधमाशाांचे पोळे आह.े तयला ते नाहीसे केले पाख्रहज.े” 

ख्रवष् बदलल््ामयळे हरॅीसनने गोंधळून जाऊन भयवई उांचावली. 

त््ान े पा्रोच््ा नजरेला नजर ख्रमळवली आख्रण घाबरलेल््ा आवाजात 

ख्रवचारल,े “खरे तर, मी ते करणार आह ेख्रकां वा तरुण लँगटॉन करणार आह.े 

तयला र्कलॅउि लँगटॉन आठवतो का? ज््ा जेवा्च््ा जागी मी तयला भेटलो, 

ख्रतथेच तो दखेील होता. तो आज सांध््ाकाळी पोळे काढा्ला ्ेतो आह.े 

त््ाला वाटत,े त््ाला ते जमेल.” 
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पा्रो म्हणाला, “आहा, आख्रण तो ते कसे करणार आह?े” 

“पेरोल आख्रण बागेची सयई. तो त््ाची सयईसयद्धा आणणार आह.े 

माझ््ा सयईपेक्षा त््ाची सयई आकारान ेजास्त सो्ीस्कर आह.े”  

पा्रोने ख्रवचारले, “अजनू दयसरा काही उपा् नाही का? पोटॅख्रश्म 

सा्नाईि?” 

हरॅीसनला थोिे नवल वाटल.े “आह.े पण तो जरा जास्त 

धोकादा्क आह.े त््ा पोळ््ाच््ा जागी ते ख्रवष ठेवण््ात धोका आह.े” 

पा्रोने थांिपणे मान हलवली. “हो. ते भ ा्ंकर ख्रवष आह.े” एक 

ख्रमख्रनट थाांबनू, त््ान ेपरत म्हटले, “भ ा्ंकर ख्रवष”.  

हरॅीसन हसनू बोलला, “जर तयम्हाला तयमच््ा सासलूा वाटेतनू दरू 

करा्चे असले, तर का्?”  

पण पा्रो थांिच राख्रहला. “ख्रमस्टर हरॅीसन, आख्रण तयमची त््ाबद्दल 

खात्ी आह,े की ख्रमस्टर लँगटॉन ज््ा पेरोलन े मधमाशीचे पोळे नाहीसे 

करणार आह,े तेच ते आह?े 

“अगदी खात्ी आह.े का?” 

“मला नवल वाटत.े आज दयपारी मी बारचेस्टर ्ेथील केख्रमस्टकिे 

गेलो होतो. माझ््ा एका खरेदीसाठी मला ख्रवष पयख्रस्तकेवर सही करावी 

लागली. मी त््ातील शेवटचे नाव पाख्रहल.े ते पोटॅख्रश्म सा्नाईि असनू, 

त््ापयढे र्कलॅउि लँगटॉनची सही होती.”  
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हरॅीसन, बघत राख्रहला व बोलला, “ह ेख्रवख्रचत् आह.े लँगटॉन मला 

त््ा ख्रदवशी म्हणाला होता, की तो ते वापरा्चा ख्रवचारदखेील करत नाही 

आह.े खरे तर तो म्हणाला, की त््ा कारणासाठी ते ख्रवकल ेजाता कामा 

न्े.” 

पा्रोने बागेकिे पाख्रहल.े त््ान ेअगदी शाांत आवाजात ख्रवचारल,े 

“तयला लँगटॉन आवितो का?” 

हरॅीसनसाठी हा प्रश्न अनपेख्रक्षत असल््ाने, तो चाचरत म्हणाला, 

“मला --- मला --- म्हणज,े मला म्हणा्चे आह े --- अथाुत, आवितो. 

का आविू न्?े” 

पा्रो शाांतपणे म्हणाला, “मला नवल वाटल े की तयम्ही ते केले 

का?” 

दयसऱ्ाने उत्तर न ख्रदल््ाने, तो पयढे बोलत राख्रहला, “मला आश्च् ु

वाटत,े की त््ाला त ूआवितोस का?” 

‘ख्रमस्टर पा्रो, तयला का् म्हणा्चे आह?े तयझ््ा मनात का् आह,े 

मला समजत नाही. 

“मी अगदी मोकळेपणे साांगतो. ख्रमस्टर हरॅीसन, तयझे ललन ठरल ेआह.े 

मला मॉली िीन माख्रहती आह.े ती खपू मोहक व सयांदर आह.े तयझ््ाशी ललन 

ठरण््ापवूी ख्रतचे ललन र्कलॅउि लँगटॉनशी ठरले होत.े ख्रतने तयझ््ासाठी, ते 

मोिल.े” 
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हरॅीसनने मान िोलवली. 

पा्रो म्हणाला, “त््ाची का् कारणे होती, ते मी ख्रतला ख्रवचारल े

नाही. ती बरोबर असतीलही. पण साांगा्ची गोष्ट म्हणज े लँगटॉन ते 

ख्रवसरला नाही ख्रकां वा त््ाने तयला क्षमाही केलेली नाही.” 

“ख्रमस्टर पा्रो, त ू चयकत आहसे. मी खात्ीन े साांगतो, त ू चयकत 

आहसे. लँगटॉन ख्रदलदार, खेळािूच््ा जातीचा, माणसू आह.े तो नवलपणू ु

रीत््ा माझ््ाशी चाांगले वागतो --- तो अगदी टोकाला जाऊन माझ््ाशी 

ख्रमत्त्वाने वागतो.”  

“आख्रण ते तयला असामान्ह्् वाटत नाही का?” त ू‘नवलपणू ुरीत््ा’ 

असा शब्द वापरलास. पण तयला त््ाचे नवल वाटलेल ेख्रदसत नाही.” 

“ख्रमस्टर पा्रो, तयला का् म्हणा्चे आह?े” 

पा्रो नवीन स्वरात बोलला, “म्हणजे असे की, ्ोल् वेळ ् ेईप्ंत, 

मनयष्् त््ाच््ा हवेा वाटण््ाच््ा भावना दाबनू ठेऊ शकतो.” 

हरॅीसन मानेन ेनकार दते, हसनू बोलला, “हवेा?”  

पा्रो म्हणाला, “इांख्रललश लोक फार मखूु असतात. त््ाना वाटत,े 

की ते कय णालाही फसव ूशकतील. पण त््ाांना कय णीच फसव ूशकणार नाही. 

खेळािूपणा, चाांगला मनयष्् --- ते कधीच वाईट वागणार नाहीत, असे त््ाांना 

वाटत.े आख्रण ते शरू, पण मखूु असल््ान,े कधीकधी ते कारण नसताांना 

मरतात.” 
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हरॅीसन खालच््ा आवाजात म्हणाला, “त ूमला धमकी दतेो आहसे, 

आता मला समजल े-- इतका वेळ मी गोंधळलेला होतो. त ूमला र्कलॅउि 

लँगटॉनख्रवष्ी धमकी दतेो आहसे. त ूआज इथे तेवढ््ासाठी आला आहसे 

--- “  

पा्रोने मान हलवली. हरॅीसनन े अचानक उिी मारली. “ख्रमस्टर 

पा्रो, त ूवेिा झाला आहसे. ह ेइांललांि आह.े इथे अशा गोष्टी होत नाहीत. 

ललन मोिलेल ेलोक दयसऱ्ाच््ा पाठीत सयरा भोसकत नाहीत ख्रकां वा ख्रवष दते 

नाहीत. तयझा लँगटॉनख्रवष्ीचा होरा चयकलेला आह.े तो माशीलाही मारणार 

नाही.” 

पा्रो शाांतपणे म्हणाला, “माशाांचे आ्यष्् माझ््ासाठी काही नाही. 

जरी त ूम्हणत असलास, की लँगटॉन कय णाला मारू शकणार नाही, तरी त ू

ह ेख्रवसरतोस, की आता तो हजारो मधमाशाांचे आ्यष्् धोर्क्ात आणा्च््ा 

ख्रवचारात आह.े” 

हरॅीसनने लगेच काही उत्तर ख्रदल े नाही. छोटा गयप्तहरे उठून उभा 

राख्रहला. पयढे सरकून त््ान े हरॅीसनच््ा खाांद्यावर हात ठेवला. तो इतका 

ख्रचिलेला होता, की त््ाने हरॅीसनला जवळजवळ घयसळले व त््ाच््ा 

कानात बोलला, “माझ््ा ख्रमत्ा, धीर धर. आख्रण मी जे दाखवतो आह,े ते 

पहा. झािाच््ा मयळाांजवळ किेला बघ. ख्रदवसाच््ा शेवटी मधमाशा 

शाांतपणे पोळ््ाकिे परतत आहते का?” थोि््ाच वेळात ख्रतथे ख्रवनाश 

होणार आह.े पण त््ाांना ते माख्रहती नाही. त््ाना तस ेसाांगणारे कय णी नाही. 
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त््ाांच््ाकिे हर्क्युल पा्रो नाही. मात् इथे मी माझे काम करतो आह.े खनू 

ह ेमाझे काम आह.े आख्रण तो होण््ापवूी व नांतर माझे काम आह.े ख्रमस्टर 

लँगटॉन मधमाशाांचे पोळे काढा्ला कधी ्ेणार आहते?” 

“लँगटॉन कधीच ्ेणार --- “ 

“कधी?” 

“नऊ वाजता. पण तयला साांगतो, तयझे सवु चयकते आह.े लँगटॉन 

कधीच –-- “ 

भावनेच््ा भरात, पा्रो ओरिला, ‘ह ेइांग्रज! त््ान ेहातात टोपी व 

काठी घेऊन रस्ता चाला्ला सयरवात केली. पण तो बोलण््ासाठी थाांबला. 

“मी इथे थाांबनू तयझ््ाशी वाद घाल ूइख्रच्छत नाही. मी मला फक्त रागीट बनव ू

शकतो. पण लक्षात घ,े मी नऊ वाजता परत ्ेतो?” 

हरॅीसनने बोला्ला त््ाचे तोंि उघिल ेपण पा्रोने त््ाला सांधी 

ख्रदली नाही. मला माख्रहती आह,े त ूम्हणणार, ‘लँगटॉन असे कधीच --- ! 

इत््ादी इत््ादी. “आहा, म्हणे लँगटॉन असे कधीच --- ! 

“ पण तरीही! मी नऊ वाजता ्ेतो आह.े पण हो, त ूमाझे मनोरांजन 

करणार आहसे --- असे समज --- ख्रकां वा असे म्हण की त््ाने माझे मनोरांजन 

होईल ---मधमाशाांचे पोळे काढताांना बघनू, माझे मनोरांजन होईल. तयझे 

अजनू एक इांख्रललश वागण!े” 
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तो उत्तरासाठी न थाांबता, रस्त््ान ेभरभर चालत गेला. त््ाच््ामाग े

दार करकर वाजल.े एकदा बाहरे रस्त््ावर आल््ावर त््ाचा वेग मांदावला. 

त््ाचे अवसान गळून पिले. त््ाचा चेहरा थांि व त्ासलेला झाला. एकदा 

त््ान ेख्रखशातनू घि््ाळ काढल ेव ख्रकती वाजल,े ते पाख्रहल.े आठ वाजनू 

दहा ख्रमख्रनटे झाली होती. तो पयटपयटला, “अजनू पाऊण तास. मला वाटते, 

मी ख्रतथेच थाांबा्ला हवे होत.े” 

त््च््ा पाऊलाांची गती मांदावली. तो जवळपास माग े ख्रफरा्च््ा 

बेतात आला. काही अनोख््ा शक्ती त््ाला ख्रवरोध करत होत््ा. तो जण ू

ठरवल््ाप्रमाणे हलला व गावाच््ा ख्रदशेन े चाल ू लागला. त््ाचा चेहरा 

अजनूही त्ासलेला होता. एकदोनदा त््ान े थोि््ा असमाधानी 

माणसासारखे िोके हलवल.े 

जेव्हा तो बागेच््ा फाटकाशी आला, तेव्हा अजनू नऊला काही 

ख्रमख्रनटे बाकी होती. अजनू सांध््ाकाळ होती. र्कवख्रचत वाऱ्ाची झयळूक पाने 

हलवत होती. कदाख्रचत तेथील शाांततेत, वादळापवूीच््ा शाांततेसारखी 

काही सांकटाची चाहूल लागत होती.  

पा्रोचा वेग थोिासा वाढला. त््ाला अचानक काही --- 

अतकुतेचा धर्कका बसला. कशाने कोणास ठाऊक, पण तो घाबरला. 

त््ाच क्षणी बागेच े गेट उघिले व र्कलॅउि लँगटॉन त््ातनू झटपट 

रस्त््ावर बाहरे पिला. त््ान ेपा्रोला पाख्रहल.े 
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“अरेच्च््ा, शयभ सांध््ाकाळ.” 

“ख्रमस्टर लँगटॉन, शयभ सांध््ाकाळ. तयम्ही लवकर आलात का?” 

लँगटॉनने त््ाच््ाकिे ख्रनरखनू पाख्रहले. “तयम्हाला का् म्हणा्चे 

आह,े मला समजल ेनाही.” 

“तयम्ही मधमाशाांचे पोळे काढल ेका?” 

“खरे तर नाही.” 

पा्रो मवाळपणे बोलला, “ओहो, म्हणजे तयम्ही ते काढले नाही 

तर! मग तयम्ही का् केले?”  

“थोिा वेळ बसलो आख्रण हरॅीसनबरोबर गप्पा मारल््ा. पण ख्रमस्टर 

पा्रो, आता मला घाईने गेले पाख्रहज.े तयम्ही जगाच््ा ्ा भागात असाल, 

्ाची मला कल्पना नव्हती.” 

“असे बघा, ्ा भागात मला काम होत.े”  

“आहा, ठीक आह.े तयम्हाला हरॅीसन गच्चीत सापिेल. माफ करा, 

मी थाांब ूशकत नाही.” 

तो गेला. पा्रो त््ाच््ाकिे बघत राख्रहला. ख्रदसा्ला चाांगला तरुण, 

पण चेहरा पिलेला!  

तो पयटपयटला, “तर मला हरॅीसन गच्चीत सापिेल. मला नवल 

वाटत.े” तो गेट उघिून आत गेला. हरॅीसन टेबलाजवळ खयचीत न हलता, 

बसला होता. पा्रो त््ाच््ाजवळ आला, तरी त््ान ेिोके हलवले नाही. 
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पा्रो म्हणाला, “अरे ख्रमत्ा, त ूठीक आहसे ना?” 

खपू वेळ शाांतता होती. मग हरॅीसन ख्रवख्रचत्पण े झोपेत 

असल््ासारख््ा आवाजात म्हणाला, “का् म्हणतो आहसे?” 

“मी म्हणालो, त ूठीक आहसे ना?” 

“ठीक आहसे ना? हो, का नसेन?” 

“तयझ््ावर काही दयष्पररणाम झाले नाहीत? मग चाांगले आह.े” 

“दयष्पररणाम? कशामयळे?” 

“धयण््ाच््ा सोि््ामयळे.” 

अचानक हरॅीसन उठला. “धयण््ाच््ा सोिा? तयला का् म्हणा्चे 

आह?े”  

पा्रोने क्षमा्ाचनेची हालचाल केली. “मी गरजेची खपूच खांत 

प्रकट करतो. त््ातील काही तयझ््ावरदखेील टाकतो.” 

“काही माझ््ावरदखेील टाकतोस, कशासाठी?” 

हरॅीसन त््ाच््ाकिे बघत राख्रहला. पा्रो कय णाला उद्दशेनू असे 

नाही, पण जण ू लहान मयलाांना ख्रशकवल््ाच््ा स्वरात शाांतपणे बोलला, 

“असे बघ, एक फा्दा ख्रकां वा तोटा असा आह ेकी, मी गयप्तहरे असल््ाने, 

नेहमी गयन्ह्हगेाराांच््ा सहवासात असतो आख्रण ते तयम्हाला फार रुचीपणूु व 

चौकस गोष्टी ख्रशकव ूशकतात. एकदा एक पाकीट मारल््ाची केस होती. 

मला स्वतःला त््ात स्वारस्् होत.े कारण ते म्हणत होत,े की त््ान ेपाकीट 
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मारले आह.े पण त््ान ेकधी एकदाही पाकीट मारले नव्हते. त््ामयळे मी 

त््ाला बाजलूा घेतले. तो ॠणाइत असल््ाने, त््ाने त््ाला त््ाला फक्त जे 

्ेत होत,े ते करून दाखवल े--- ते म्हणजे त््ाच््ा व््वसा्ाचे गयख्रपत होत.े” 

 “त््ामयळे असे झाले, की मी ठरवले, तर मला कोणाही माणसाच े

पाकीट त््ाला न कळता मारता ्ेत.े मी एक हात त््ाच््ा खाांद्यावर ठेवतो. 

स्वतःला त्ार करतो आख्रण त््ाला काही समजत नाही. तरीही मी त््ाच््ा 

ख्रखशातील माल माझ््ा ख्रखशात टाकू शकतो. आख्रण त््ाच््ा बदली 

धयण््ाचा सोिा त््ाच््ा ख्रखशात टाकू शकतो.” 

“स्वप्नाळूपणे पा्रो म्हणाला, “जर एखाद्याला पटकन ख्रवषाची 

पयिी कय णी न बघता, पेल््ात टाका्ची असेल, तर तर त््ाने ती नर्ककी 

त््ाच््ा कोटाच््ा उजव््ा हाताच््ा ख्रखशात ठेवा्ला पाख्रहजे. दयसरीकिे 

कय ठेही नाही. मला माख्रहती आह,े ती ख्रतथेच असली पाख्रहज.े” 

त््ान ेत््ाच््ा ख्रखशात हात घातला. आख्रण काही पाांढरे गयबगयबीत 

खिे काढल.े तो पयटपयटला, “असे सयटे ठेवणे, अती धोकादा्क!” शाांतपणे, 

घाई न करता, त््ाने दयसऱ्ा ख्रखशातनू, रुां द तोंिाची एक बाटली काढली. 

त््ान े ते खिे टेबलावर ठेऊन बाटलीत टाकले व बाटली साध््ा पाण््ान े

भरली. मग त््ा बाटलीला काळजीपवुूक बचू बसवल.े खिे ख्रवरघळेप्ंत 

बाटली जोरजोरान ेहलवली.  

हरॅीसन भारल््ासारखा त््ाच््ाकिे बघत होता. 
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ते िावण त्ार केल््ावर समाधानाने, पा्रो पोळ््ाकिे गेला. त््ाने 

बाटलीचे बयच उघिल.े त््ाचे तोंि बाजलूा केले 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 बाहरे पिल््ा. पा्रोने एकदोन ख्रमख्रनटे बख्रघतल ेव मग िोके 

हलवनू, परत गॅलरीत आला.  

तो म्हणाला, “तत्काळ मरण. अगदी तत्काळ मरण.” 

हरॅीसन बोलला, “त््ाांना ख्रकती माख्रहती असते?” 

पा्रोने सरळ बख्रघतल.े “मी तयला साांख्रगतले तस,े मी र्कलॅउि 

लँगटॉनचे नाव पयस्तकात पाख्रहल.े मी तयला साांख्रगतले नाही ते असे, की लगेच 

नांतर माझी व त््ाची भटे झाली. त््ान े मला साांख्रगतले, की तो तयझ््ा 

ख्रवनांतीला स्मरून, मधमाशाांचे पोळे काढण््ासाठी, पोटॅख्रश्म सा्नाईि 

ख्रवकत आणणार आह.े माझ््ा ख्रमत्ा, ते मला थोिे ख्रवख्रचत् वाटल,े कारण 

मला आठवल,े ज््ा जेवणाच््ा वेळी त ू म्हणालास, तस ेपेरोलचे जास्त 

चाांगले गयण व पोटॅख्रश्म सा्नाईिचा धोका आख्रण गरज नसण े माझ््ा 

लक्षात आल.े” 

“चाल ूठेव.” 
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“मला अजनू काही माख्रहती होत.े मी र्कलॅउि लँगटॉन व मॉली िीन 

्ाांना एकत् पाख्रहल.े पण त््ाना वाटत होत,े की त््ाांना कय णी पाख्रहल ेनाही. 

मला माख्रहत नाही की त््ाना वेगळे व्हा्ला लावणारे, व ख्रतला तयझ््ा 

बाहुपाशात पािणारे, त््ाांचे का् प्रेमाचे भाांिण होत,े पण माझ््ा लक्षात 

आले की गैरसमज दरू झालेला आह े आख्रण ख्रमस िीन ख्रतच््ा पख्रहल््ा 

प्रेमाकिे वळते आह.े” 

“चाल ूठेव.” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, मला अजनू काहीतरी माख्रहती आह.े मी हाले 

रस्त््ावर होतो. मी तयला ख्रवख्रशष्ट िॉर्कटरच््ा घरातनू बाहरे पिताांना पाख्रहल.े 

मला तो िॉर्कटर माख्रहती आह ेव कय ठल््ा कारणासाठी लोक त््ाचा सल्ला 

घ््ा्ला जातात, तेदखेील माख्रहती आह.े मी तयझ््ा चेहऱ्ावरच े भाव 

पाख्रहल.े मी ह ेमाझ््ा आ्यष््ात फक्त एकदोन वेळा पाख्रहले. तो मतृ््चू््ा 

छा्ेत वावरणाऱ्ा माणसाचा चेहरा होता. माझे बरोबर आह े ना? की 

नाही?” 

“बरोबर आह.े” 

“त््ान ेमला अजनू दोन मख्रहन ेआ्यष्् असल््ाचे साांख्रगतले आह.े“ 

“माझ््ा ख्रमत्ा, त ूमला भेटला नाहीस. कारण तयला इतर गोष्टींबद्दल 

ख्रवचार करा्चा होता. मला तयझ््ा चेहऱ्ावर वेगळेच काही ख्रदसल े--- मी 

तयला आज दयपारी जे साांख्रगतले व लोक जे लपवा्ला बघतात, ते. मी ख्रतथे 
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द्वषे पाख्रहला. माझ््ा ख्रमत्ा, त ूतो लपवण््ाचा प्र्त्न केला नाहीस, कारण 

तयला वाटल,े की कोणी बघत नाही आह.े” 

हरॅीसन म्हणाला, “चाल ूठेव.” 

“अजनू साांगण््ासारखे ख्रवशेष काही नाही. मी इथे आलो. तयला 

साांख्रगतल््ाप्रमाणे अपघाताने ख्रवषाच््ा पयस्तकात लँगटॉनचे नाव पाख्रहल.े 

त््ाला भेटलो आख्रण तयझ््ाकिे आलो. तयझ््ासाठी मी सापळे लावल.े त ू

लँगटॉनला सा्नाइि आणा्ला साांख्रगतल््ाच ेत ूकबलू केले नाहीस ख्रकां वा 

त ूआश्च्ु व््क्त केलेस. मी आल््ावर, पख्रहल््ाांदा त ूअवाक् झालास. पण 

नांतर तयझ््ा लक्षात आल ेकी ह ेकसे बरोबर जमनू ्ेईल. आख्रण मग त ूमला 

सांश् घेण््ासाठी उत्तेजन ख्रदलेस. मला स्वतः लँगटॉनकिूनच समजल ेहोत,े 

की तो सािेआठला ्ेणार आह.े त ू मला नऊची वेळ साांख्रगतलीस, 

जेणेकरून मी ्ेईप्ंत सगळे सांपलेले असेल. तर असे मला सवु काही 

माख्रहती आह.े” 

हरॅीसन ओरिला, “त ूका आला आहसे? जर त ूआला नसतास, 

तर!” 

पा्रोने स्वतःला सावरले. तो म्हणाला, “मी तयला साांख्रगतले होते, 

खनू हा माझा व््वसा् आह.े” 

“खनू? तयला आत्महत््ा म्हणा्चे आह.े” 
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पा्रोचा आवाज स्पष्टपणे व जोरात आला, “नाही. मला खनूच 

म्हणा्चे आह.े तयझा मतृ्् ूझटपट व सहज होणार होता, पण त ूलँगटॉनला 

मारा्चा केलेला बेत मात् माणसू ख्रजतर्क्ा वाईट पद्धतीन े मरू शकेल, 

ख्रततका वाईट होता. त््ाने ख्रवष आणले. तो तयला भेटा्ला आला. तो 

तयझ््ाबरोबर एकटाच होता. त ूअचानक मेलास आख्रण आख्रण तयझ््ा पेल््ात 

सा्नाइि सापिले. त््ामयळे र्कलॅउि लँगटॉन फाशी गेला. असा तयझा बेत 

होता.” 

पयन्ह्हा हरॅीसन कण्हला. 

“त ूका आलास? “त ूका आलास?” 

“मी तयला साांख्रगतले. पण अजनू एक कारण आह.े मला त ू

आवितोस. माझ््ा ख्रमत्ा, ऐक, त ूमरणार होतास. त ूप्रेम केलेली मयलगी तू 

गमावली होतीस. पण एक गोष्ट तयझ््ाकिे होती. त ूखयनी नव्हतास. आता 

मला साांग मी आलेले तयला आविल,े की नाही?  

क्षणभराच््ा शाांततेनतर हरॅीसनने स्वतःला सावरल.े त््ाच््ा 

चेहऱ्ावर नवीन तकाकी आली --- त््ान ेस्वतःच््ा स्वाथाुवर, ख्रभत्ेपणावर 

ख्रवज् ख्रमळवला होता. त््ान ेटेबलावरून त््ाचा हात पयढे केला.  

तो ओरिला, “बरे झाले, त ूआलास. त ूआलास, म्हणनू मी आभारी 

आह.े”.  
***समाप्त*** 
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अनवुाखदकेची ओळि  

डॉ. वषृाली जोशी 

 

B Sc, M A, M Ed, Ph D 

२५ अनवुाखदत कथा मराठी माखसकामधनू प्रख्रसद्ध झाल््ा आहते. ई 

साखहत्यतरे्फ बत्तीस पसु्तके प्रखसद्ध झाली आहते. 

मराठी व इांग्रजी माध्यमाांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन केले आह.े 

सांशोधन प्रकल्पात सहभाग घेतला आह.े 

कॉलेजमध्ये प्राचायवपद भषूवले आह.े 

सगुमसांगीत स्पधेत पाररतोखषके, खसांथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा, 

कखवता करण्याचा व शब्दकोडी बनवण्याचा छांद आह.े 

 

सांपकव : वषृाली जोशी ७, अिय, २० तळुशीबागवाले कॉलनी पणुे 

४११००९, चलभाष ९९२१७४६२४५  
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   Agatha 

Christrie 

ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल 

 ते पयस्तक उघिेल 

(नेट आवश््क) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot4_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hercule_poirot_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot_katha__3_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot5_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot_katha__2_vrishali_joshi.pdf
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डॉ. वषृाली जोशी ्ाांची पयस्तके 

 

 

 

  

ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल 

 ते पयस्तक उघिेल 

(नेट आवश््क) 

Agatha 

Christrie 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hercules_1_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hercules_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/theft_ruby_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dmmirror_vrishali_joshi.pdf
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डॉ. वषृाली जोशी ्ाांची पयस्तके 

 

 

 

 

  

ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल 

 ते पयस्तक उघिेल 

(नेट आवश््क) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/leacock_bh_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tolstoy_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ivan_ilyich_mrityu_tolstoy_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dickens_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mark_twain_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chekhov_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/buddhibalachi_gosht_stephen_zwaig_vrishali_joshi.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dorian_gray_oscar_wilde_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mejavaanipurvi_and_other_stories_somerset_maughm_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shakespere_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saki_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_3_vrishali_joshi.docx.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kantalwani_gosht_checov_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwkatha_4_vrishali_joshi.pdf
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शेरलॉक होम्स 

भाग १ ते ८ (५० कथा) 

ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक 

कराल ते पयस्तक उघिेल 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holms_4_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_5_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_1a_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_6_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_8_vrishali_joshi.pdf
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वषष. 

डॉ. वृषाली जोशी याांचे िे चौहिसावे पुस्िक. 

 

डॉ. वषृाली जोशी या मराठी व इांग्रजी या भाषाांच्या खवद्वान आहते. त्या 

प्राचायव होत्या. त्याांनी काही काळ खवदशेात राहून तेथल्या वाचन सांस्कृतीचा 

अनभुव घेतला आह.े तशी वाचन सांस्कृती महाराष्ट्रातही खनमावण व्हावी असे 

त्याांना वाटते. वाचकाांची अख्रभरुची वाढली तरच लेखकाांकिूनही दजेदार 

साख्रहत्् ख्रनमाुण होईल. इांग्रजीतील उच्च दजावचे खनवडक लेिकाांच ेसाखहत्य 

मराठीत अनवुाद करून मराठी वाचकाांची अखभरूची सांपन्सन व्हावी यासाठी 

त्या अतोनात कष्ट घेतात. तस े पहाता अनवुाखदत पसु्तकाांना अनेक 

व्यावसाखयक प्रकाशकाांकडून मागणी असते. परांतय मराठीतील जास्तीत 

जास्त वाचकाांपयंत आपल ॆसाखहत्य जाव ेम्हणनू त्याांनी ई साखहत्यची खनवड 

आपल्या पसु्तकाांसाठी केली आह.े  

डॉ. वषृाली जोशी ्ाांच््ासारिे ज्येष्ठ लेिक आपली पसु्तके ई 

साखहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना खवनामलू्य दतेात. 

असे लेिक ज्याांना लेिन हीच भक्ती असते. आखण त्यातनू कसलीही 

अखभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन हजार वषे कवीराज 

नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही परांपरा सरुू आह.े अिांड. 

अजरामर. म्हणनू तर ख्रदनानाथ मनोहर(४ पयस्तके), शांभ ूगणपयले(९पयस्तके), 

िॉ. मयरलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागयल (१९), शयभाांगी पासेबांद(१४), 

अख्रवनाश नगरकर(४), िॉ. ख्रस्मता दामल(े९), िॉ. ख्रनतीन मोरे (३७), 
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अनील वाकणकर (९), िाख्रन्ह्सस आल्मेिा(२), मधयकर सोनावणे(१२), 

अनांत पावसकर(४), मध ू ख्रशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (४७ खांिाांच े

महाभारत), श्री. ख्रवज् पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथु), मोहन मद्वण्णा (जागख्रतक 

कीतीचे वैज्ञाख्रनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पयस्तके), ख्रवनीता 

दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांख्रदनी दशेमयख (५), िॉ. सयजाता 

चव्हाण (८), िॉ. वषृाली जोशी(३४), िॉ. ख्रनमुलकय मार फिकय ले (१९), 

CA पयनम सांगवी(६), िॉ. नांख्रदनी धारगळकर (१५), अांकय श ख्रशांगािे(२१), 

आनांद दशेपाांिे(३), नीख्रलमा कय लकणी (२), अनाख्रमका बोरकर (३), अरुण 

फिके(६) स्वाती पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण ख्रव. 

दशेपाांिे(५), ख्रदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण 

कय ळकणी(१२), जगख्रदश खाांदवेाले(५) पांकज कोटलवार(६) िॉ. सयरुची 

नाईक(३) िॉ. वीरेंि ताटके(२), आसावरी काकिे(८), श््ाम कय लकणी(६), 

ख्रकशोर कय लकणी, रामदास खरे(४), अरुण कय ळकणी(१२) अतयल दशेपाांिे, 

लक्ष्मण भोळे, दत्तात्् भापकर, मयलधा कख्रणुक(२), मांगेश चौधरी, प्र. सय. 

ख्रहरुरकर(२), बांकटलाल जाज ू(३) असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी लेिक ई 

साखहत्यद्वारे आपली पसु्तके लािो लोकाांपयंत खवनामलू्य पोहोचवतात.  

अशा साखहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक खदवस मराठीचा साखहत्य विृ 

जागखतक पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला िात्ी आह.े 

यात ई साखहत्य प्रखतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक 

नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन 
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लेिक उदयाला येत आहते. आखण या सवांचा सामखूहक स्वर गगनाला 

खभडून म्हणतो आह.े  

 

 

 

आखण ग्रांथोपजीखवये । खवशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट खवजयें । होआवे जी । 

 

 

 

 


